ΠΙΣΤΕΥΟΥΜ Ε ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ

Οδηγός Μ ελέτης
Περιεχόμενα

Περίγραμμα – Ένα περίγραμμα του μαθήματος,
Σημειώσεις – Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις
κλειδιά, αποσπάσματα και περιλήψεις του μαθήματος, και χώρο για γράψιμο
πρόσθετων σημειώσεων.
Ερωτήσεις επανάληψης - Ερωτήσεις στα βασικά περιεχόμενα του μαθήματος και
χώρος για το γράψιμο των απαντήσεων. Κατάλληλο για το γράψιμο εργασιών και τεστ.
Ερωτήσεις εφαρμογής – Ερωτήσεις που συνδέουν το περιεχόμενο του μαθήματος με
την χριστιανική ζωή, την θεολογία και την διακονία, κατάλληλο για συζητήσεις σε
γκρουπ, γραπτές εργασίες και τεστ .
Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το μάθημα και τον οδηγό σπουδών

·

Πριν να δείτε το μάθημα
o Προετοιμασία – Ολοκληρώστε κάθε συνιστώμενη ανάγνωση.
o Διαλλείματα διαγράμματος – Εξετάστε που αρχίζει και που τελειώνει το κομμάτι που
ακούτε. Οι διαλέξεις έχουν συμπυκνωμένες πληροφορίες, γι’ αυτό ίσως να θέλετε να κάνετε
κάποια διαλλείματα. Τα διαλλείματα θα πρέπει να σχεδιαστούν σύμφωνα με τους κύριους
διαχωρισμούς του περιγράμματος στις ενότητες.

·

Καθώς βλέπεις το μάθημα
o Σημειώσεις - Χρησιμοποιήστε τα τμήματα των σημειώσεων για να ακολουθήσετε το
μάθημα και να κρατήσετε συμπληρωματικές σημειώσεις. Πολλές από τις κύριες ιδέες
συνοψίζονται ήδη στις σημειώσεις αλλά να κάνεις και τις δικές σου συμπληρωματικές
σημειώσεις. Θα πρέπει επίσης να προσθέσετε λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν να
θυμάστε , να περιγράψετε και να υπερασπίζεστε τις κύριες ιδέες.
o Παύση/επανάληψη μέρων του μαθήματος – Ίσως να βρείτε χρήσιμο να κάνετε
παύση ή επανάληψη σε συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να γράψετε συμπληρωματικές
σημειώσεις, ξαναδείτε δύσκολες έννοιες, ή συζητήστε τα σημεία που σας ενδιαφέρουν.
Αφού έχετε δει τα μαθήματα
o Ερωτήσεις επανάληψης – Απαντήστε στις ερωτήσεις αναθεώρησης στο χώρο που
υπάρχει. Οι ερωτήσεις αναθεώρησης θα είναι καλύτερο, να τις συμπληρώσει ο καθένας μόνος
και όχι σαν ομάδα.

o Ερωτήσεις εφαρμογής - Οι ερωτήσεις εφαρμογής είναι κατάλληλες για γραπτές
εργασίες ή θέματα για συζήτηση. Για τις γραπτές εργασίες συνιστάτε οι απαντήσεις να μην
ξεπερνούν την μία σελίδα.
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ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ
Εισαγωγή
Προφήτης: «Ο αρμοστής ή ο τόπο-παρατηρητής των διαθηκών του Θεού, ο οποίος, διακηρύττει κι

εφαρμόζει τον λόγο του Θεού, για να προειδοποιήσει για την κρίση του Θεού ενάντια στην αμαρτία, και
να ενθαρρύνει την υπηρεσία με πίστη προς τον Θεό που οδηγεί στις ευλογίες του».

Ι. Το Υπόβαθρο της Παλαιάς Διαθήκης για το λειτούργημα του προφήτη

Ι. Α. Τα Προσόντα για το Λειτούργημα του Προφήτη
Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν αρμοστές ή τόπο-παρατηρητές των διαθηκών του Θεού.
Όμως οι ψευδοπροφήτες

χρησιμοποιούσαν δόλο, δεισιδαιμονίες,

και δαιμονικές δυνάμεις για να

αντιπροσωπεύσουν τους ψεύτικους θεούς τους.
«Και ο Κύριος είπε: ....έναν προφήτη από ανάμεσα από τους αδελφούς τους θα σηκώσω
σ’ αυτούς, όπως εσένα, και θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του, και θα τους μιλήσει όλα
όσα εγώ τον προστάζω....Ο προφήτης, όμως, που θα ασεβήσει, και θα μιλήσει εξ
΄ονόματός μου έναν λόγο, που εγώ δεν τον πρόσταξα να μιλήσει ή όποιος μιλήσει εξ
ονόματος άλλων θεών, ο προφήτης εκείνος θα θανατωθεί...Όταν κάποιος προφήτης
μιλήσει εξ ονόματος του Κυρίου, και ο λόγος δεν γίνει ούτε συμβεί, αυτός ο λόγος είναι
που ο Κύριος δεν μίλησε, τον μίλησε ο προφήτης μέσα από υπερηφάνεια, δεν θα
φοβηθείτε απ’ αυτόν» (Δευτ.18:17-22).
Στην περικοπή αυτή, βλέπουμε τουλάχιστον τέσσερα προσόντα ενός γνήσιου προφήτη του Θεού.
―

είχαν κληθεί απ’ τον Θεό.

―

Τους είχε δοθεί ο λόγος του Θεού για να μιλήσουν στο λαό.

―

Εκδήλωναν την πιστότητά τους στον Θεό

―

Η διακονία τους είχε επικυρωθεί από την εκπλήρωση των μηνυμάτων τους.

Ι.A.1 Η Κλήση του Θεού για τους Προφήτες

Ο Θεός κάλεσε πολλούς ανθρώπους για να τον υπηρετήσουν σαν προφήτες
«Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, στάσου στα πόδια σου. Και θα σου μιλήσω. Και καθώς μου
μίλησε, μπήκε μέσα μου το πνεύμα, και με έστησε στα πόδια μου, και άκουσα αυτόν που
μου μιλούσε» (Ιεζεκιήλ 2:1-2).
Ο Θεός πολύ συχνά απεύθυνε τη προφητική αυτή κλήτευση απευθείας στον προφήτη
Ο Θεός κάλεσε προφήτες με έμμεσο τρόπο.

Ι. A. 2. Ο Λόγος του Θεού στα Χέρια των Προφητών
Το Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε τους προφήτες να πουν εκείνα που ο Θεός τους είχε διατάξει.
Tο Άγιο Πνεύμα χρησιμοποίησε τις προσωπικότητες και τις απόψεις των προφητών καθώς παρουσίασε
το αλάνθαστο προφητικό του μήνυμα μέσω αυτών.
«καμιά προφητεία της γραφής δεν γίνεται από την προσωπική εξήγηση εκείνου που
προφητεύει.

Επειδή,

δεν

ήρθε

ποτέ

προφητεία

από

θέλημα

ανθρώπου,

αλλά,

οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, μίλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού ». (Β Πέτρ.1:20-21)
Το Άγιο Πνεύμα είχε εγγυηθεί ότι τα λόγια τους είχαν εξουσία και ήταν αλάνθαστα.

Ι.Α.3. Η Πιστότητα των Προφητών προς τον Θεό
Το Άγιο Πνεύμα δεν τους έδινε πλήρη ελευθερία να λένε οτιδήποτε επιθυμούσαν.
Θα έπρεπε επίσης να βεβαιωθούν ότι οι προφητείες τους συμφωνούσαν με την υπάρχουσα αποκάλυψη
του Θεού, στην Αγία Γραφή.
ΑΝ εγερθεί προφήτης ανάμεσά σου ή ενυπνιαστής ονείρων, και σου δώσει ένα σημείο ή
τεράστιο, και αληθεύσει το σημείο ή το τεράστιο, για το οποίο μίλησε σε σένα, λέγοντας:
Ας πάμε πίσω από άλλους θεούς, που δεν γνώρισες, και ας τους λατρεύσουμε, δεν θα
δώσεις ακρόαση στα λόγια εκείνου τού προφήτη ή εκείνου τού ενυπνιαστή ονείρων·
επειδή, σας δοκιμάζει ο Κύριος ο Θεός σας, για να γνωρίσει αν αγαπάτε τον Κύριο τον
Θεό σας, με όλη σας την καρδιά, και με όλη σας την ψυχή. Τον Κύριο τον Θεό σας θα
ακολουθείτε, κι αυτόν θα φοβάστε, και τις εντολές του θα τηρείτε, και στη φωνή του θα
υπακούτε, κι αυτόν θα λατρεύετε, και σ' αυτόν θα είστε προσκολλημένοι. Δευτ. 13:1-4.

Ι. Α. 4. Η Γνησιότητα των Προφητειών λόγω της Εκπλήρωσης τους

Όταν κάποιος προφήτης μιλήσει εξ ονόματος του Κυρίου, και ο λόγος δεν γίνει ούτε
συμβεί, αυτός ο λόγος είναι που ο Κύριος δεν μίλησε· τον μίλησε ο προφήτης μέσα από
υπερηφάνεια· δεν θα φοβηθείτε απ' αυτόν. Δευτ. 18:22
Όλα τα λόγια των προφητών του Θεού μπορούν να θεωρηθούν έγκυρα
Μεταβιβάζουν με ακρίβεια τα λόγια του Θεού
Κάποιες προφητείες
•

επικυρώθηκαν σχετικά σύντομα

•

Άλλες φορές, οι προφητείες δεν εκπληρώνονταν άμεσα.

Κάποιες φορές ακόμη και τα λόγια αληθινών προφητών δεν έβγαιναν αληθινά

με τον τρόπο που

πίστευαν οι προφήτες
ü οι προφήτες προειδοποιούσαν σχετικά με τις κατάρες που θα έρχονταν, εάν οι άνθρωποι
επέμεναν στην αμαρτία,
ü πρόσφεραν ευλογίες οι οποίες θα έρχονταν εάν οι άνθρωποι ζούνε με πιστότητα στο Θεό.
Tα αποτελέσματα της αληθινής προφητείας συμφωνούν με τη διαθήκη και τον χαρακτήρα του Θεού, και
επικυρώνουν την διακονία των αληθινών του προφητών.

Ι. Β. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ
Ι. Β. 1. Η Εξουσία των Προφητών
Στην αρχαία Μέση Ανατολή, οι τρανοί αυτοκράτορες:
§

κυβερνούσαν συχνά μικρότερα έθνη υποτελή

§

επέβαλαν μια συνθήκη στους υποτελείς βασιλείς

§

προσλάμβαναν πρεσβευτές οι οποίοι επέβλεπαν την εφαρμογή των συνθηκών αυτών

Ο Θεός πολύ συχνά περιέγραφε τη σχέση του με το λαό του ως τέτοια συνθήκη διαθήκης ενός τέτοιου
αυτοκράτορα με τους υποτελείς του:
§

όριζε προφήτες για να είναι οι αυθεντικοί πρεσβευτές

§

θα υπενθύμιζαν στον λαό του, τους όρους της διαθήκης του.

Ι. Β. 2. Το Έργο των Προφητών
Όταν οι αυτοκράτορες επέβαλαν συνθήκες στα υποτελή βασίλεια στην αρχαία Μέση Ανατολή, αυτές
περιείχαν τις λεπτομέρειες του διακανονισμού μεταξύ τους. Ανέφεραν,
o

την αγαθοεργία του Αυτοκράτορα στο παρελθόν,

o

την αφοσίωση που έπρεπε να είχαν οι υποτελείς προς τον ηγεμόνα,

o

τις συνέπειες που θα ακολουθούσαν σύμφωνα με την υπακοή ή όχι των υποτελών βασιλέων
•

τις ευλογίες που θα είχαν εάν υπάκουαν

•

την τιμωρία ή τις κατάρες εάν δεν υπάκουαν.

Οι προφήτες είχαν την ευθύνη να υπενθυμίζουν στο λαό του Θεού τις λεπτομέρειες της διαθήκης του.
Ø *Όταν ο λαός Ισραήλ στεκόταν καλά μπροστά στον Θεό, οι προφήτες του υπενθύμιζε τις
ευλογημένες συνέπειες των πράξεών τους για να τους ενθαρρύνει να μένουν πιστοί
Ø *Όταν όμως ο Ισραήλ δεν στεκόταν καλά μπροστά στον Θεό οι προφήτες τους απάγγελναν
κατηγορίες για επανάσταση και απιστία.

Ι. Β. 3. Οι Μ έθοδοι του Έργου των Προφητών
Η πιο συχνή μέθοδος που χρησιμοποιούσαν οι προφήτες για να εκπληρώσουν το έργο τους ήταν, να
μιλάνε:
ü Κατηγορούσαν τους ανθρώπους για την αμαρτία τους,
ü τους διέταζαν να υπακούν,
ü τους ενθάρρυναν να εμμένουν,
ü τους προειδοποιούσαν για την κρίση
ü τους πρόσφεραν ευλογίες
ü Μιλούσαν με παραβολές
ü Προέβλεπαν το μέλλον.
ü Προσεύχονταν.
ü Μεσολαβούσαν για τον λαό του Θεού.
ü Κατέγραφαν τα λόγια τους,
Οι προφήτες όμως χρησιμοποιούσαν κι άλλες μεθόδους που βασίζονταν περισσότερο σε ιδιαίτερες
πράξεις:
v έκαναν σημεία και θαύματα
v εκτελούσαν συμβολικές πράξεις και είχαν επίσης πνευματικές προσωπικές συναντήσεις

Ι. Γ. Οι Προσδοκίες της Παλαιάς Διαθήκης
Ι. Γ. 1. Η Ιστορική Ανάπτυξη του αξιώματος
Καθώς προχωρούσε η βασιλεία του Θεού και μεγάλωνε μέσα στην ιστορία, ο ρόλος των προφητών
προσαρμόστηκε για να καλύψει τις ανάγκες της.
α. Προ-Μοναρχία. Αυτή είναι η περίοδος που αντιστοιχεί στις διαθήκες του Θεού με τον Αδάμ, τον Νώε,
τον Αβραάμ και τον Μωυσή.
•

Ο Αδάμ και η Εύα: έλαβαν την αποκάλυψή του καθώς περπατούσαν και μιλούσαν με τον Θεό,

•

Ο Νώε: προφήτεψε διαθηκική κρίση ενάντια στον κόσμο

•

Ο Αβραάμ: έλαβε απευθείας τα σχέδιά του Θεού για το μέλλον.

•

Ο Μωυσής:

o

εφάρμοσε τη διαθήκη και τις Δέκα Εντολές:

o

εξηγώντας την στο λαό,

o

κυβερνώντας τον λαό σύμφωνα με τους όρους της

o

προτρέποντας τον λαό να μείνει πιστός στον Θεό

β. Μ οναρχία. Το έθνος Ισραήλ είχε εγκατασταθεί στην Υποσχεμένη Γη και ζούσε κάτω από την
κυριαρχία ενός βασιλιά.
§

Το λειτούργημα του προφήτη επικεντρώθηκε στην κεντρική σκηνή της εξουσίας

§

ο κύριος ρόλος των προφητών ήταν να υπενθυμίζουν στους βασιλιάδες και στους αυλικούς τους,
το καθήκον του έθνους να υπηρετούν τον Θεό με πιστότητα

§

οι προφήτες υπενθύμιζαν στον λαό τις απαιτήσεις της διαθήκης του Κυρίου και τις συνέπειες της
συμπεριφοράς τους.

γ. Εξορία. Ο λαός του Ισραήλ και του Ιούδα δεν ήταν υπάκουος και οδηγήθηκε στην εξορία.
v H έμφαση των προφητών ήταν στην αποκατάσταση του βασιλιά και της βασιλείας στο λαό του
Θεού.
v Oι προφήτες ενθάρρυναν τον λαό του Θεού να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους, και να
επιστρέψουν στην πίστη της διαθήκης.

δ. Αποκατάσταση. Η περίοδος αυτή της αποκατάστασης (μετά την εξορία) ξεκίνησε περίπου το 539 ή
το 538 π.Χ.
Ø Δεν υπήρχε ακόμη βασιλιάς στον Ισραήλ ούτε στον Ιούδα.
Ø Υπήρχαν σχετικά λίγοι προφήτες αλλά πιστοί προφήτες.
Ø Προσδοκίες για τη βασιλεία ότι τελικά ο Θεός θα εκπλήρωνε τις υποσχέσεις προς τον Δαβίδ
εγκαθιστώντας στον θρόνο του Ισραήλ και του Ιούδα έναν από τους κληρονόμους του.
Ø H ελπίδα ήταν ότι ο Θεός θα έκανε έλεος στο λαό του ανεξάρτητα από την αμαρτία του, και θα
αποκαθιστούσε την βασιλεία για χάρη του ονόματός του.
Ø Oι προφήτες ήταν πάντοτε οι επίσημοι πρεσβευτές του Θεού που είχαν καθήκον να κρατούν
υπόλογο τον λαό του Θεού στη διαθήκη του.
Οι προσδοκίες για το λειτούργημα του προφήτη στην περίοδο της Καινής Διαθήκης σχετίζονταν με το
τελευταίο στάδιο της ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως της αποκατάστασης μετά την εξορία:
-

Οι μελλοντικοί προφήτες θα ανήγγελλαν και θα συνόδευαν τον μεσσιανικό βασιλιά!

Ι.Γ.2. Συγκεκριμένες Προφητείες
α. Ο ειδικός πρόδρομος προφήτης: θα ανακοίνωνε τον ερχομό του Κυρίου να νικήσει όλους τους
εχθρούς του και να αποκαταστήσει την δαβιδική μοναρχία.
β. Προφήτης σαν τον Μωυσή ο οποίος θα σηκωνόταν για να οδηγήσει το λαό στη δικαιοσύνη.

Προφήτην ανάμεσα από τους αδελφούς τους θα σηκώσω σ' αυτούς, όπως εσένα, και θα
βάλω τα λόγια μου στο στόμα του, και θα τους μιλ ήσει όλα όσα εγώ τον προστάζω. Δευτ.
18:18
γ.Αποκατάσταση της προφητείας: Οι ψευδοπροφήτες θα διώκονταν από τη γη, και θα αύξανε ο
αριθμός των αληθινών προφητών.
Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, θα εξολοθρεύσω τα ονόματα
των ειδώλων από τη γη, και δεν θα υπάρχει πλέον ενθύμηση απ' αυτά· κι ακόμα, θα
αφαιρέσω από τη γη τούς προφήτες και το ακάθαρτο πνεύμα. Δευτ. 2:2
ΚΑΙ ύστερα απ' αυτά θα εκχέω το πνεύμα μου επά νω σε κάθε σάρκα· και θα
προφητεύσουν οι γιοι σας, και οι θυγατέρες σας· οι πρεσβύτεροί σας θα ονειρευτούν
όνειρα, οι νέοι σας θα δουν οράσεις. Κι ακόμα, επάνω στους δούλους μου κι επάνω στις
δούλες μου κατά τις

ημέρες εκείνες θα εκχέω το πνεύμα μου. Δευτ. 2:28-29

IΙ. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜ ΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ

IΙ.Α. Τα Προσόντα του Ιησού
ΙΙ.Α.1. Η Κλήση του Θεού στον Ιησού
Λουκά 2:30-35: επειδή, τα μάτια μου είδαν το σωτήριό σου, το οποίο ετοίμασες μπροστά σε
όλους τούς λαούς· φως, σε φωτισμό των εθνών, και δόξα τού λαού σου, του Ισραήλ. Και
ο Ιωσήφ και η μητέρα του θαύμαζαν μ' αυτά που λέγονταν γι' αυτόν… Και ο Συμεών τούς
ευλόγησε, και είπε στη Μ αριάμ, τη μητέρα του: Δες, αυτός έχει οριστεί για πτώση και
ανύψωση πολλών μέσα στον Ισραήλ, και για σημείο αντιλεγόμενο· (και, μάλιστα, εσένα
τής ίδιας ρομφαία θα διαπεράσει την ψυχή)· για να φανερωθούν οι διαλογισμοί πολλών
καρδιών.
Ο Συμεών αποκάλυψε ότι από τη στιγμή της γέννησης του Ιησού, ο Κύριός μας είχε κληθεί να είναι ο ίδιος
μια προφητική αποκάλυψη και σημείο στο λαό του.
Στη βάφτιση του Ιησού, ο Θεός Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα έδειξαν ότι ο Ιησούς είχε κληθεί ως
προφήτης.
Η πράξη που χαρακτήριζε τον Ιησού ως προφήτη ήταν η μεταμόρφωσή του,
Ματθαίου 17:2-3: Και μεταμορφώθηκε μπροστά τους· και το πρόσωπό του έλαμψε σαν τον
ήλιο, και τα ιμάτιά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Και ξάφνου, φάνηκαν σ' αυτούς ο
Μ ωυσής και ο Ηλίας να συνομιλούν μαζί του.

Ματθαίο 17:4-5: Και αποκρινόμενος ο Πέτρος, είπε στον Ιησού: Κύριε, είναι καλό να
είμαστε εδώ· αν θέλεις, ας κάνουμε εδώ τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μ ωυσή,
και μία για τον Ηλία. Ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, ξάφνου, μια φωτεινή νεφέλη τούς
επισκίασε· και ξάφνου, μια φωνή από τη νεφέλη, που έλεγε: Αυτός είναι ο Υιός μου ο
αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα· αυτόν να ακούτε.

ΙΙ.Α.2. Ο Λόγος του Θεού δοσμένος στον Ιησού
Ιωάννη 14:24: Εκείνος που δεν με αγαπάει, δεν φυλάττει τα λόγια μου. Και ο λόγος που
ακούτε, δεν είναι δικός μου, αλλά του Πατέρα που με απέστειλε.
Ο Ιησούς ισχυριζόταν ότι του είχε δοθεί ο λόγος του Θεού για να τον διακηρύξει.

ΙΙ.Α.3. Ο Ιησούς πιστός στον Θεό
ο Ιησούς επέμενε να λέει ότι εκτελούσε το θέλημα του Πατέρα.
Ματθαίος 5:17: Μ η νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες· δεν
ήρθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω .

ΙΙ.Α.4 Επικύρωση βάση της Εκπλήρωσης
Οι προφητείες του Ιησού εκπληρώθηκαν.
ü Κάποιες φορές τα λόγια του επαληθεύτηκαν αμέσως
ü Άλλες φορές, οι προφητείες του εκπληρώθηκαν αργότερα
ü δεν εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες του Ιησού ενώ ήταν εν ζωή.
Λουκά 21:5-6: Και ενώ μερικοί έλεγαν για το ιερό, ότι είναι στολισμένο με ωραίες πέτρες και
αφιερώματα, είπε: Αυτά που βλέπετε, θα ‘ρθουν ημέρες, κατά τις οποίες δεν θα μείνει
πέτρα επάνω σε πέτρα, η οποία δεν θα γκρεμιστεί.
Μπορούμε και θα πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς θα εκπληρώσει τελικά όλες τις υποσχέσεις του.
ΙΙ.Β. Οι πτυχές του Λειτουργήματος
ΙΙ.Β.1. Η Εξουσία του Ιησού
Ο Ιησούς είχε την εξουσία να μιλάει εκ μέρους του Πατέρα του.
Ιωάννη 7:16-19: Ο Ιησούς αποκρίθηκε σ' αυτούς και είπε: Η δική μου διδασκαλία δεν είναι
δική μου, αλλά εκείνου που με απέστειλε. Αν κάποιος θέλει να κάνει το θέλημά του, θα
γνωρίσει για τη διδασκαλία, αν είναι από τον Θεό ή αν εγώ μιλάω από τον εαυτό μου.
Όποιος μιλάει από τον εαυτό του, ζητάει τη δική του δόξα· όποιος, όμως, ζητάει τη δόξα
εκείνου που τον απέστειλε, αυτός είναι αληθινός, και αδικία δεν υπάρχει σ' αυτόν. Ο

Μ ωυσής δεν σας έδωσε τον νόμο; Και κανένας από σας δεν εκπληρώνει τον νόμο. Γιατί
ζητάτε να με θανατώσετε;
Η εξουσία που είχε ο Ιησούς απ’ τον Πατέρα φαίνεται από την διδασκαλία του ότι όποιος δεχόταν εκείνον
δεχόταν και τον Πατέρα, και όποιος τον απέρριπτε, απέρριπτε τον Πατέρα.
Λουκά 10:16: Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα· και όποιος αθετεί εσάς, αθετεί εμένα· και
εκείνος που αθετεί εμένα, αθετεί αυτόν που με απέστειλε.
Εκείνος που αποστρέφεται το πρόσωπο και το μήνυμα του αγγελιοφόρου του Θεού, χάνει την ευκαιρία
να ανταποκριθεί στο Θεό.
Ιωάννη 8:26-28. Πολλά έχω να λέω και να κρίνω για σας· αλλά, αυτός που με απέστειλε
είναι αληθής· και εγώ, όσα άκουσα απ' αυτόν, αυτά λέω στον κόσμο. Δεν κατάλαβαν ότι
τους έλεγε για τον Πατέρα. Ο Ιησούς, λοιπόν, είπε προς αυτούς: Όταν υψώσετε τον Υιό
τού ανθρώπου, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι, και από τον εαυτό μου δεν κάνω τίποτε,
αλλά καθώς με δίδαξε ο Πατέρας μου, αυτά μιλάω .

ΙΙ.Β.2. Το Έργο του Ιησού
Στον ρόλο του ως προφήτης, το έργο του Ιησού ήταν ίδιο με αυτό των προφητών:
§

διακήρυττε την αλήθεια της βασιλείας και της εξουσίας του Θεού

§

επιβεβαίωσε ότι οι όροι της διαθήκης είχαν ακόμη ισχύ

§

επιβεβαίωσε τις συνέπειες της διαθήκης

Λουκάς 4:17-21: Και του δόθηκε το βιβλίο τού προφήτη Ησαϊα· και ανοίγοντας το βιβλίο
βρήκε το μέρος, όπου ήταν γραμμένο: «Πνεύμα Κυρίου είναι επάνω μου· γι' αυτό με
έχρισε· με έστειλε για να φέρνω τα χαρμόσυνα νέα στους φτωχούς, για να γιατρέψω τούς
συντριμμένους στην καρδιά, για να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλώτους, και ανάβλεψη
στους τυφλούς, να αποστείλω τούς ψυχικά τσακισμένους σε ελευθερία, για να κηρύξω
ευπρόσδεκτο χρόνο τού Κυρίου». Και αφού έκλεισε το βιβλίο, το έδωσε στον υπηρέτη,
και κάθησε· και τα μάτια όλων εκείνων που βρίσκονταν στη συναγωγή ήσαν στραμμένα
επάνω του. Και άρχισε να τους λέει ότι: Σήμερα εκπληρώθηκε στα αυτιά σας αυτή η
γραφή.
Ο Ιησούς προσδιόρισε τον εαυτό του ως τον αγγελιοφόρο της αποκατάστασης της βασιλείας του Θεού
που είχε προφητευτεί στον Ησαΐα 61.

ΙΙ.Β.3. Οι Μ έθοδοι του Ιησού
Η κύρια μέθοδος του Ιησού για να εκπληρώσει το προφητικό του καθήκον ήταν με την ομιλία.
o

Τους κατηγορούσε για την αμαρτία.

o

Τους έδινε εντολές να μετανοήσουν και να υπακούσουν στο θέλημα του Θεού

o

Τους ενθάρρυνε να μένουν στην πίστη.

o

Τους προειδοποιούσε για την ερχόμενη κρίση.

o

Πρόσφερε ευλογίες σε όσους ήταν πιστοί.

o

Μιλούσε με παραβολές.

o

Προέβλεπε το μέλλον

o

Προσευχόταν

o

Μεσολαβούσε για το λαό του Θεού.

Ο Ιησούς δεν έγραψε για μας τις διδασκαλίες του. Κάποιοι μαθητές του το έκαναν για κείνον.
Ο Ιησούς χρησιμοποιούσε πολλές μεθόδους:
§

Εκανε περισσότερα θαύματα από οποιονδήποτε άλλο προφήτη στην ιστορία του λαού του Θεού.

Ιωάννη 10:25: Ο Ιησούς αποκρίθηκε σ' αυτούς: Σας είπα, και δεν πιστεύετε. Τα έργα που
εγώ κάνω στο όνομα του Πατέρα μου, αυτά δίνουν μαρτυρία για μένα.
§

συμβολικές πράξεις

§

βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή,

Ο Ιησούς συγκρούστηκε με τον Σατανά
§

Θριάμβευσε με τους πειρασμούς που είχε στην έρημο

§

Επίσης έβγαλε δαιμόνια όπως διαβάζουμε στον Μάρκο 1:25-26 και στο 5:13.

ΙΙ.Γ. Προσδοκίες για το Προφητικό Λειτούργημα
Όλες οι προσδοκίες εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο και στη διακονία του Ιησού.
ΙΙ.Γ.1. Ο Αγγελιοφόρος του Κυρίου
Ησαΐας 40:3-5: Μ ια φωνή κάποιου που βοά μέσα στην έρημο: Ετοιμάστε τον δρόμο τού
Κυρίου· κάντε ίσια τα μονοπάτια τού Θεού μας στην έρημο. Κάθε φάραγγα θα υψωθεί, και
κάθε βουνό και λόφος θα ταπεινωθεί· και τα στρεβλά θα γίνουν ίσια· και οι τραχείς τόποι,
ομαλοί· και η δόξα τού Κυρίου θα φανερωθεί, και κάθε σάρκα ταυτόχρονα θα δει· επειδή,
το στόμα τού Κυρίου μίλησε.
Ο ειδικός αυτός προφήτης για τον οποίο λέγεται εδώ επρόκειτο να αναγγείλει τον ερχομό του Κυρίου.
Είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ανήγγειλε τον ερχομό του Ιησού.
Κατά Ιωάννη 1:23: Αποκρίθηκε: Εγώ είμαι «φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην
έρημο. Κάντε ίσιο τον δρόμο τού Κυρίου», όπως είπε ο προφήτης Ησαΐας.
Κατά Ιωάννη κεφ1:32-34: Και ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία, λέγοντας ότι: Είδα το Πνεύμα να
κατεβαίνει από τον ουρανό σαν περιστέρι, και έμεινε επάνω του. Και εγώ δεν τον
γνώριζα· αλλά, εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνος μου είπε: Σε όποιον
δεις το Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα
Άγιο. Και εγώ είδα και έδωσα μαρτυρία, ότι αυτός είναι ο Υιός τού Θεού.
Ο Ιωάννης εκπλήρωσε την προφητική του αποστολή καθώς αναγνώρισε τον Ιησού ως τον Υιό του Θεού.

ΙΙ.Γ.2. Ένας Προφήτης σαν τον Μ ωυσή
Δευτερονόμιο 18:15: ΕΝΑΝ ΠΡΟΦ ΗΤΗ θα σηκώσει σε σένα ο Κύριος ο Θεός σου, από
ανάμεσά σου, από τους αδελφούς σου, όπως εμένα· αυτόν θα ακούτε·
Ο Ιησούς ήταν εκείνος ο προφήτης σαν τον Μωυσή, τον οποίο προσδοκούσαν στην Παλαιά Διαθήκη.
v Ο Ιησούς έκανε θαύματα σε τέτοιο βαθμό που δεν είχε δει κανείς από την εποχή του Μωυσή.
v Προφήτεψε με μεγαλύτερη γνώση από οποιοδήποτε άλλο από τότε που προφήτεψε ο Μωυσής.
v Γνώριζε τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο
v Ο Ιησούς βεβαίωσε ότι όλοι όσοι ανταποκρίνονται με πίστη στη προφητική του διδασκαλία θα
λογαριαζόταν μέλη της διαθήκης, και συνεπώς θα κληρονομούσαν όλες τις ευλογίες της βασιλείας
της διαθήκης του Θεού.
Εβραίους 3:5-6: Και ο μεν Μ ωυσής υπήρξε πιστός σε ολόκληρο τον οίκο του, ως υπηρέτης,
προς μαρτυρίαν εκείνων που επρόκειτο να λεχθούν· ο Χριστός, όμως, ως υιός επάνω
στον δικό του οίκο· του οποίου εμείς είμαστε ο οίκος, αν κρατήσουμε μέχρι τέλους βέβαιη
την παρρησία και το καύχημα της ελπίδας.
Ο Ιησούς ήταν ο μεγαλύτερος προφήτης όλων των εποχών.
Ο Ιησούς είναι η πληρέστερη και πιο ξεκάθαρη αποκάλυψη της ταυτότητας, του θελήματος και της
σωτηρίας του Πατέρα.

ΙΙ.Γ.3. Η Αποκατάσταση της Προφητείας
Η Παλαιά Διαθήκη προσδοκούσε μια μέρα όπου οι ψευδοπροφήτες θα εξαφανίζονταν και οι αληθινοί
προφήτες θα ήταν συχνοί ανάμεσα στο λαό του Θεού.
Ο πολλαπλασιασμός των αληθινών προφητών:
v ξεκίνησε όταν ο Ιησούς όρισε στους αποστόλους του να κηρύξουν τον λόγο
v συνέχισε την ημέρα της Πεντηκοστής
Πράξεις 2:14-18: Και έγιναν όλοι πλήρεις από το Άγιο Πνεύμα, και άρχισαν να μιλούν ξένες
γλώσσες, όπως το Πνεύμα έδινε σ' αυτούς να μιλούν.... Και ο Πέτρος, αφού στάθηκε
όρθιος μαζί με τους έντεκα, ύψωσε τη φωνή του, και μίλησε σ' αυτούς: Άνδρες Ιουδαίοι
και όλοι όσοι κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, ας είναι σε σας γνωστό τούτο, κι ακούστε τα
λόγια μου. Επειδή, αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι, όπως εσείς νομίζετε· επειδή, είναι η τρίτη
ώρα τής ημέρας· αλλά, τούτο είναι εκείνο που ειπώθηκε από τον προφήτη Ιωήλ: «Και
κατά τις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός, θα ξεχύσω από το πνεύμα μου επάνω σε κάθε
σάρκα· και θα προφητεύσουν οι γιοι σας και οι θυγατέρες σας, και οι νέοι σας θα δουν
οράσεις, και οι πρεσβύτεροί σας θα δουν όνειρα· κι ακόμα, επάνω στους δούλους μου κι
επάνω στις δούλες μου κατά τις ημέρες εκείνες θα ξεχύνω από το πνεύμα μου, και θα
προφητεύσουν·

Το τέλος της ψεύτικης προφητείας:
•

άρχισε να περιορίζεται με τον πολλαπλασιασμό των αληθινών προφητών,

Α επιστολή προς Κορινθίους κεφ. 14:29: Οι προφήτες, όμως, ας μιλάνε ανά δύο ή τρεις, και οι
άλλοι ας διακρίνουν.
•

το τέλος όμως, ο Ιησούς θα καταργήσει τους ψευδοπροφήτες

ΙII. Η Σύγχρονη Εφαρμογή του Προφητικού Έργου του Χριστού

Μια σύντομη περιγραφή της σύγχρονης εφαρμογής του προφητικού έργου του Χριστού μπορεί να βρεθεί
στην Κατήχηση του Γουέστμινστερ, στην απάντηση 43.
« Ο Χριστός εκτέλεσε το λειτούργημα του προφήτη, αποκαλύπτοντας στην εκκλησία,

όλων των εποχών, με το Πνεύμα και το λόγο του, και με διάφορους τρόπους διοίκησης,
ολόκληρο το θέλημα του Θεού, σε όλα τα πράγματα που αφορούν στην οικοδομή και στη
σωτηρία τους ».

III.Α. Η Έκταση της Αποκάλυψης του Χριστού
O Χριστός είναι εκείνος που μας μιλάει μέσα από τη Γραφή και την αληθινή προφητεία.
Όλη η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, αποτελεί τον προφητικό λόγο του Χριστού προς την
εκκλησία του.
Η προφητική διακονία του Ιησού προηγήθηκε της ενσάρκωσής.
Ά Πέτρου 1:10-11: για την οποία σωτηρία αναζήτησαν με επιμέλεια και ερεύνησαν οι
προφήτες, που προφήτευσαν για τη χάρη, που επρόκειτο να ‘ρθει σε σας·
ερευνώντας, σε ποια περίσταση και σε ποιον καιρό φανέρωνε το Πνεύμα τού Χριστού
που ήταν μέσα τους, όταν από πριν έδινε μαρτυρία για τα παθήματα του Χριστού, και τις
δόξες ύστερα απ' αυτά ·
Η προφητική διακονία του Ιησού συνέχισε μετά την ανάληψή του,
Ιωάννη 16:13-15: αλλά, όταν έρθει εκείνος, το Πνεύμα τής αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε
όλη την αλήθεια· επειδή, δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα
πρόκειται να ακούσει, και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα.
Εκείνος θα δοξάσει εμένα, επειδή από το δικό μου θα πάρει, και θα το αναγγείλει σε
σας.

Όλα όσα έχει ο Πατέρας, είναι δικά μου· γι' αυτό σας είπα ότι, από το δικό μου θα πάρει,
και θα σας το αναγγείλει.
Όλη η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Χριστού σε μας επειδή επιβεβαιώνει ότι το κάθε βιβλίο στην Γραφή
είναι αυθεντία και σχετίζεται με τη ζωή την σύγχρονης εκκλησίας.

ΙII.Β. Το Περιεχόμενο της Αποκάλυψης του Χριστού
Ολόκληρη η Αγία Γραφή μας δόθηκε από τον Χριστό.
§

Το θέλημα του Θεού, τότε, αποτελεί για μας τους όρους της διαθήκης και της εφαρμογής τους στη
ζωή μας.

§

η οικοδομή μας είναι η σωστή κατανόηση των όρων της διαθήκης.

§

*η σωτηρία μας αποτελείται από τις ευλογίες της διαθήκης.

ΙII.Β.1. Η Ερμηνεία των Γραφών
Μια σωστή κατανόηση του αξιώματος του προφήτη στον Ιησού, μπορεί να μας βοηθήσει να
ερμηνεύσουμε όλη την Γραφή.
Τα λόγια της Γραφής είναι τα μηνύματα της διαθήκης του μέγα βασιλιά, και απαιτούν πλήρη υπάκουη.
Εβραίους 2:2-3: Επειδή, αν ο λόγος που μιλήθηκε διαμέσου αγγέλων έγινε βέβαιος, και
κάθε παράβαση και παρακοή έλαβε δίκαιη ανταπόδοση,
πώς εμείς θα ξεφύγουμε, αν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία; Η οποία, αφού
άρχισε να διακηρύσσεται διαμέσου τού Κυρίου, βεβαιώθηκε σε μας από εκείνους που
άκουσαν·
Τα βασικά στοιχεία αυτής της δομής είναι
o

οι αγαθοεργίες του Θεού προς εμάς,

o

η πιστότητα που απαιτεί από εμάς

o

οι υποσχόμενες συνέπειες

Όταν διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, θα πρέπει πάντα να κάνουμε ερωτήσεις όπως:
•
•
•
•

Πως αποκαλύπτει αυτή η περικοπή την καλοσύνη του Θεού προς τον λαό του;
Πως αποκαλύπτει την πιστότητα που απαιτεί από τον λαό του;
Τι μας λέει για τις κατάρες που έρχονται σε κείνους που αρνούνται να είναι πιστοί;
Τι ευλογίες προσφέρει σε κείνους που ακούν και υπακούν;

III. Β.2. Η Υποταγή στην Αγία Γραφή
Κατανοώντας τον ρόλο του Χριστού ως προφήτη θα μας βοηθήσει να υποταχθούμε στην Αγία Γραφή.
α. Μ ετάνοια.
Ø Οι προφήτες απειλούσαν με κατάρες της διαθήκης ώστε να οδηγήσουν τους αμαρτωλούς σε
μετάνοια.
Ø μέρος της διακονίας του Ιησού
Ματθαίος 4:17: Από τότε ο Ιησούς άρχισε να κηρύττει και να λέει: Μ ετανοείτε· επειδή,
πλησίασε η βασιλεία των ουρανών.
Ø ένα από τα πιο συνηθισμένα θέματα σε όλη τη Γραφή.
Ø είναι η πράξη της επιστροφής από την επανάσταση εναντίων του Θεού στην υποταγή στο θέλημά
του.
Ø γίνεται αρχικά όταν ο άνθρωπος έρθει στον Χριστό με τη σώζουσα πίστη.
Ø καθημερινή πρακτική.
Ενθαρρύνοντας και εφαρμόζοντας την μετάνοια στην καθημερινή μας ζωή, τιμούμε το προφητικό έργο
του Χριστού και επιδιώκουμε τις ευλογίες της διαθήκης του Θεού.
Β’ Κορινθίους 7:10: Δεδομένου ότι, η λύπη κατά Θεόν γεννάει μετάνοια προς αμεταμέλητη
σωτηρία· η λύπη, όμως, του κόσμου γεννάει θάνατο.
β. πίστη στον Θεό.
Ο Ιησούς και οι άλλοι βιβλικοί προφήτες ενθάρρυναν την συνεχή πίστη στον Θεό και την υπακοή στη
διαθήκη του
Α Ιωάννου 5:3-4: Επειδή, αυτή είναι η αγάπη τού Θεού, στο να τηρούμε τις εντολές του· και
οι εντολές του δεν είναι βαριές. Επειδή, κάθε τι που γεννήθηκε από τον Θεό, νικάει τον
κόσμο, και η νίκη που νίκησε τον κόσμο είναι τούτη: Η πίστη μας.
Οι υποσχέσεις του Θεού είναι βέβαιες, και ότι ο Χριστός θα επιστρέψει να ολοκληρώσει εκείνο το οποίο
άρχισε.
Μέχρι να ξανάρθει ο Ιησούς, η ζωή μας στη διαθήκη του Θεού θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τη
μετάνοια και τη επιμονή στη πίστη.
ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ Α

Ερωτήσεις Επανάληψης

1. Ποια είναι τα προσόντα των αληθινών προφητών του Θεού;

2. Περιέγραψε την λειτουργία των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη.

3. Ποιες προσδοκίες δημιούργησε η Παλαιά Διαθήκη για μελλοντικές προφητικές διακονίες;

4. Πώς εκπλήρωσε ο Ιησούς τα προσόντα του προφήτη;

5. Πώς εκπλήρωσε ο Ιησούς τις λειτουργίες του αξιώματος του προφήτη;

6. Πώς εκπλήρωσε ο Ιησούς τις προσδοκίες της Παλαιάς Διαθήκης για το μέλλον του προφητικού
λειτουργήματος;

7. Περιέγραψε την έκταση της προφητικής αποκάλυψης του Ιησού και τις επιπτώσεις που έχει στη ζωή
μας.

8. Ποιο είναι το περιεχόμενο της προφητικής αποκάλυψης που λαβαίνουμε από τον Χριστό, και τι
υποχρεώσεις μας δίνει για τη ζωή μας;

Ερωτήσεις Εφαρμογής
1. Πώς μπορείς να είσαι ένας πιστός πρεσβευτής του Θεού στους κύκλους της επιρροής σου;

2.Πώς θα πρέπει να ανταποκρινόμαστε στην σοβαρότητα και στο επείγον που βρίσκεται στα λόγια των
προφητών του Θεού;

3. Με ποιες διακονίες ασχολείσαι και με ποιον τρόπο προωθούν τη διαθήκη του Θεού αλλά και
ενθαρρύνουν άλλους στη λατρεία του προσώπου του;

4. Ποια παρηγοριά μας φέρνει η εκπλήρωση του Θεού των προφητειών του παρελθόντος , καθώς
περιμένουμε τον Θεό να εγκαθιδρύσει πλήρως τη βασιλεία του;

5. Πώς σε βοηθάει στις παρούσες συνθήκες της ζωής σου, η γνώση ότι ο Ιησούς είναι ο μεγάλος
προφήτης όλων των εποχών;

6. Ποια ενθάρρυνση και ποια ελπίδα μπορούμε να λάβουμε από την εκπλήρωση των προφητικών
μηνυμάτων του Ιησού;

7. Πώς μπορείς να παραμένεις πιστός στον Θεό στις παρούσες συνθήκες και στη διακονία σου;

8. Ποια είναι κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θα μπορούσαν να είναι κίνητρο ώστε να μένουμε
πιστοί στον Θεό;

9. Πώς επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεις την Αγία Γραφή, ο ρόλος του Χριστού ως προφήτη;

10. Ποια οφέλη έχεις γευτεί από την τακτική πρακτική της εξομολόγησης και της μετάνοιας;

11. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθες από τη διάλεξη αυτή;

