ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ

4η Διάλεξη
Ο ΙΕΡΕΑΣ
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 τα αναγνώσµατα.
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
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•

Ερωτήσεις επανάληψης – Απαντήστε στις ερωτήσεις επανάληψης στο χώρο που
υπάρχει. Οι ερωτήσεις αναθεώρησης θα είναι καλύτερο, να τις συµπληρώσει ο καθένας
µόνος και όχι σαν οµάδα.

•

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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Περίγραµµα
Εισαγωγή
Ι. Το Υπόβαθρο της Παλαιάς Διαθήκης
Α. Τα Προσόντα των Ιερέων
1. Οι Ιερείς Ορισµένοι απ’ τον Θεό
2. Πίστη στον Θεό
Β. Η Λειτουργία του Αξιώµατος
1. Ηγεσία
2. Οι Τελετές
3. Η Μεσιτεία
Γ. Οι Προσδοκίες
1. Η Ιστορική Ανάπτυξη του Αξιώµατος
2. Ειδικές Προφητείες
ΙΙ. Η Εκπλήρωση του αξιώµατος στον Ιησού
Α. Τα Προσόντα του Ιησού
1. Ορισµένος απ’ τον Θεό
2. Πιστός στον Θεό
Β. Η Εκπλήρωση των Λειτουργιών του Ιερέα
1. Η Ιερατική Ηγεσία
2. Οι Τελετές
3. Η Μεσιτεία του Ιησού
Γ. Οι Προσδοκίες
1. Ο Μέγας Αρχιερέας
2. Ο Μέγας Αρχιερέας ως Βασιλιάς
3. Το Βασίλειο Ιεράτευµα
III. Η Σύγχρονη Εφαρµογή
Α. Η Θυσία
1. Η Εµπιστοσύνη
2. Η Υπηρεσία
3. Η Λατρεία
4. Η Συµφιλίωση
5. Η Ειρήνη µε τον Θεό
6. Η Ενότητα του Λαού του Θεού
Β. Η Ιερατική Μεσιτεία του Ιησού
1. Έκκληση προς τον Θεό
2. Προσευχή υπέρ των άλλων
Συµπέρασµα
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Σηµειώσεις
Εισαγωγή

Ορίζουµε ως ιερέα:
«Το πρόσωπο που µεσολαβεί µεταξύ του Θεού και του λαού του, έτσι ώστε ο Θεός
να τους δεχτεί στην ιδιαίτερη άγια παρουσία του για να τους χαρίσει την ευλογία του».

Ι. Το Υπόβαθρο της Παλαιάς Διαθήκης
Πριν ακόµη κι απ’ τον Μωυσή, υπήρχαν ιερείς οι οποίοι υπηρετούσαν τον Θεό.
Ο Αδάµ
όλοι οι άνθρωποι
Ο Μελχισεδέκ
Ο Ιώβ
Ο Ιοθόρ

•
•
•
•
•

Ο Θεός όρισε µια επίσηµη και αποκλειστική ιεροσύνη, όπου ο Ααρών και οι απόγονοί του
αντικατέστησαν όλες τις άλλες µορφές ιεροσύνης.

Ι.Α. Τα Προσόντα των Ιερέων

Ι.Α.1. Οι Ιερείς ήταν ορισµένοι απ’ τον Θεό
Μόνο ο Θεός µπορούσε να ορίσει κάποιον ιερέα.

Ι.Α.2. Οι Ιερείς έπρεπε να έχουν Πίστη στον Θεό
,
Ø έπρεπε να χαρακτηρίζονται από µια ιδιαίτερη πιστότητα και αφοσίωση στον Θεό
§ καθώς τον λάτρευαν και υπηρετούσαν µόνο Εκείνον,
§ εκτελούσαν µε προσοχή τα καθήκοντά τους. Ακόµη
Ø έπρεπε να τα κάνουν όλα αυτά ώστε ο λαός του Θεού να µείνει πιστός σε κείνον.
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Ι.Β. Η Λειτουργία του Αξιώµατος του Ιερέα

Ι.Β.1. Η Ηγεσία των Ιερέων
Οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης παρείχαν ηγεσία στον λαό του Θεού µε διάφορους
τρόπους
α. Με λατρεία
προετοιµασίας και της οδηγίας του λαού του Θεού στην ιδιαίτερη άγια παρουσία του.

β. Με καθοδήγηση
εφάρµοζαν τον νόµο του Θεού για τις περιστάσεις που αντιµετώπιζαν.
Δευτερονόµιο κεφ. 17:8-9:
Αν σου τύχει κάποια υπόθεση πολύ δύσκολη να την κρίνεις, ανάµεσα σε αίµα και
αίµα, ανάµεσα σε δίκη και δίκη, κι ανάµεσα σε πληγή και πληγή, υποθέσεις
αµφισβητήσιµες, µέσα στις πόλεις σου, τότε θα σηκωθείς, και θα ανέβεις στον τόπο, που
ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει·και θα πας στους ιερείς τούς Λευίτες, και στον κριτή, που
είναι εκείνες τις ηµέρες, και θα ρωτήσεις· και θα σου αναγγείλουν την απόφαση της
κρίσης·

Οι ιερατικές αποφάσεις και οι οδηγίες περιλάµβαναν την έρευνα, την ερµηνεία και την
εκδίκαση ζητηµάτων που είχαν σχέση µε την υγεία και την αγιότητα.

γ. µε τη διδασκαλία του λόγου του Θεού

Μαλαχία κεφ. 2:7:
Επειδή, τα χείλη τού ιερέα θα φυλάττουν γνώση, και από το στόµα του θα ζητήσουν
νόµο· για τον λόγο ότι, αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάµεων.
προετοιµάζοντας και να οδηγώντας το λαό στην ιδιαίτερη άγια παρουσία του µε τέτοιο
τρόπο που θα οδηγούσε στην ευλογία του.
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Ι.Β.2. Οι Τελετές
Οι τελετές που είχαν σκοπό να προετοιµάσουν το λαό του Θεού για να µπει στην ιδιαίτερη
παρουσία του.

•
•

Οι τελετές αυτές περιλάµβαναν άγιες µέρες, γεγονότα και αντικείµενα.
είχαν επίκεντρο κάποιες άγιες τοποθεσίες

Το πιο γνωστό τελετουργικό χαρακτηριστικό της ιερατικής υπηρεσίας να ήταν η προσκόµιση
των προσφορών.

o έκφραση ευγνωµοσύνης
o εµπειρία της κοινωνίας
o εξιλέωση των αµαρτιών.

Οι προσφορές του εξιλασµού ήταν ένα σηµαντικό µέρος της ιερατικής διακονίας ακόµη και πριν
από τους τελετουργικούς νόµους που είχαν δοθεί από τον Μωυσή.

οι πιστοί πρόσφεραν ζώα ως θυσίες τα οποία δέχονταν τη τιµωρία του Θεού εκ µέρους τους. Οι
θεολόγοι αναφέρονται συχνά σ’ αυτό ως την «αντικαταστατική λύτρωση»

Τα αποτελέσµατα του Εξιλασµού:.
α. Η κάθαρση είναι το αποτέλεσµα της προσφοράς στο πιστό.

β. Ένα δεύτερο αποτέλεσµα που είχαν οι προσφορές περί αµαρτίας ήταν ο εξιλασµός. Ο
εξιλασµός είναι το αποτέλεσµα που έχει η προσφορά στον Θεό. Είναι η ικανοποίηση της
δικαιοσύνης και της οργής του Θεού ενάντια στην αµαρτία.

Ι.Β.3 Η Μεσιτεία των Ιερέων

Μπορούµε να ορίσουµε την µεσιτεία ως την µεσολάβηση, ή την παράκληση κάποιας
χάρης εκ µέρους του άλλου.
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Οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης πολλές φορές µεσολαβούσαν µέσω της ηγεσίας τους και
της οδηγίας, αλλά και µέσω των τελετών που τους είχε αναθέσει ο Θεός.

Συνηθισµένες µορφές µεσιτείας:
v ήταν η παράκληση για βοήθεια.

v η εξαγγελία της ευλογίας
Β’ Χρονικών κεφ. 30:27: Ύστερα απ' αυτά, αφού οι ιερείς και οι Λευίτες σηκώθηκαν,
ευλόγησαν τον λαό· και η φωνή τους εισακούστηκε, και η προσευχή τους ήρθε στον
ουρανό, το άγιο κατοικητήριο του Κυρίου.

Ι.Γ. Οι Προσδοκίες της Παλαιάς Διαθήκης µε την Καινή Διαθήκη

Ι.Γ.1. Η Ιστορική Ανάπτυξη του Λειτουργήµατος του Ιερέα

Ο ρόλος των ιερέων εξελίχθηκε σε ανταπόκριση των εναλλασσόµενων περιστάσεων του
λαού του Θεού.

α. Δηµιουργία. Αυτή είναι η εποχή της διαθήκης του Θεού µε τον Αδάµ.

ο Αδάµ και η Εύα υπηρετούσαν τον Θεό µε τρόπους που έµοιαζαν στην υπηρεσία των
ιερέων κατά την τάξη του Ααρών
Γένεσης κεφ. 2:15: Και ο Κύριος ο Θεός πήρε τον άνθρωπο, και τον έβαλε στον
παράδεισο της Εδέµ για να τον εργάζεται, και να τον φυλάττει.
Η σκηνή και ο ναός, προορίζονταν για να εκπληρώσουν τις ίδιες λειτουργίες µε τον κήπο
της Εδέµ.

Η ιεροσύνη του ανθρώπου στην Εδέµ περιλάµβανε:
ü τη διακονία προς τον Θεό στο ιερό µέρος του κήπου,
ü την φροντίδα των άγιων αντικειµένων του
ü την επιβεβαίωση ότι η τοποθεσία ήταν κατάλληλη για να κατοικεί ο Θεός.
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ü να ευρύνουν το έργο τους και στον υπόλοιπο κόσµο.

Γένεσης κεφ.1:28: και τους ευλόγησε ο Θεός· και είπε σ' αυτούς ο Θεός: Αυξάνεστε
και πληθύνεστε και γεµίστε τη γη, και κυριεύστε την, και εξουσιάζετε επάνω στα ψάρια
τής θάλασσας, κι επάνω στα πουλιά τού ουρανού κι επάνω σε κάθε ζώο που κινείται
επάνω στη γη.
Η εντολή που έδωσε ο Θεός για να γεµίσουν και να κυριεύσουν τη γη, ονοµάζεται πολύ
συχνά η «πολιτισµική εντολή»,

β. Πτώση Οι πρώτες αλλαγές στο ιερατικό αξίωµα εξαιτίας της αµαρτίας του ανθρώπου.

έπρεπε να αρχίσουν να προσφέρουν θυσίες για τον εξιλασµό των αµαρτιών.

Ο Κήπος της Εδέµ δεν ήταν πλέον η τοποθεσία της ιερατική διακονίας.

γ. Έξοδος Οι ηµέρες της εξόδου του Ισραήλ από τη δουλεία στην Αίγυπτο.

Στη περίοδο αυτή, ο Θεός περιόρισε την ιερατική κλήση του ανθρώπου:
Ø στον λαό Ισραήλ.
Ø στην φυλή του Λευί οι οποίοι ήταν στην πραγµατικότητα οι ιερείς του έθνους.
Μεταξύ των Λευιτών, λοιπόν µόνο
Ø στον Ααρών και στους απόγονους του
Ο Θεός πρόσταξε και τη δηµιουργία της σκηνής στη περίοδο αυτή.
Ο Θεός ήθελε οι αλλαγές της ιεροσύνης στη διάρκεια της Εξόδου, να είναι βήµατα προς
την εκπλήρωση του αρχικού του σχεδίου για τον άνθρωπο.

δ. Μοναρχία. Όταν το έθνος του Ισραήλ εγκαταστάθηκε στην Υποσχεµένη Γη και ζούσε
κάτω από την κυριαρχία ενός βασιλιά.

Όταν οι βασιλιάδες του Ισραήλ κυβερνούσαν, είχαν στενή σχέση µε την ιερατική διακονία.
Ο Δαβίδ:
§

έκανε τα σχέδια για τον ναό.
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§

Έκανε βέβαιο ότι οι υπηρεσίες των ιερέων εκτελούνταν.

§

Οργάνωνε επίσης τις ιερατικές οικογένειες

§

τους ανέθετε συγκεκριµένα καθήκοντα.

§

Πρόσφερε ακόµη και θυσίες και έδινε ευλογίες.

Ο Σολοµώντας:
•

*επέβλεπε το κτίσιµο του ναού.

•

*Είχε την εποπτεία αµέτρητων θυσιών.

•

*Οδηγούσε το λαό σε προσευχή

•

*τους ευλογούσε

Επειδή ο Αβιάθαρ έγινε προδότης, ο Σολοµώντας απέβαλε αυτόν και την οικογένειά του από
την ιεροσύνη

Η περίοδος της µοναρχίας ήρθε τελικά στο τέλος της Ιεροσύνης όταν οι Βαβυλώνιοι
κατέστρεψαν την Ιερουσαλήµ και το ναό του Σολοµώντα το 587 ή το 586π.Χ. και µετέφεραν το
λαό στην εξορία

Ι.Γ.2. Ειδικές Προφητείες για έναν µελλοντικό Ιερέα

Προσδοκίες για τους µελλοντικούς ιερείς:
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α. Ο µέγας αρχιερέας

του οποίου η υπηρεσία δεν θα έχει τέλος.

Στο κεφάλαιο 7 της προς Εβραίους επιστολή, αναφέρεται η µόνιµη ιεροσύνη του Χριστού

β. Ο Ιερέας ως Βασιλιάς

τα αξιώµατα του ιερέα και του βασιλιά θα ενώνονταν στο πρόσωπο του Μεσσία.

γ. ένα βασίλειο ιερέων.
Στην αποκατάστασή µας µετά την πτώση, ο λυτρωµένος άνθρωπος θα υπηρετούσε για άλλη
µια φορά ως ιερέας του Θεού.

Όταν ο Μεσσίας θα κυβερνήσει ως βασιλιάς, όλος ο λαός του Θεού, όλοι οι πιστοί, θα
υπηρετούν ως πιστοί ιερείς, και θα είναι ενωµένοι ως ένα έθνος ή ένα βασιλικό ιεράτευµα.

ΙΙ. Η Εκπλήρωση του Ιερατικού Αξιώµατος στον Ιησού
Ο Ιησούς εκπλήρωσε τις προσδοκίες της Παλαιάς Διαθήκης για το ιερατικό αξίωµα.

ΙΙ.Α. Τα Προσόντα του Ιησού ως Ιερέας

ΙΙ.Α.1. Ορισµένος απ’ τον Θεό Ιερέας

Στην προς Εβραίους επιστολή κεφ. 5:4-10 µας αναφέρεται καθαρά ότι ο Θεός όρισε τον
Ιησού ως αρχιερέα.
Και κανένας δεν παίρνει αυτή την τιµή για τον εαυτό του, αλλά αυτός που καλείται
από τον Θεό, όπως και ο Ααρών... Έτσι και ο Χριστός, δεν δόξασε τον εαυτό του για να
γίνει αρχιερέας, αλλά αυτός που του είπε: «Υιός µου είσαι εσύ, εγώ σήµερα σε
10	
  
	
  

γέννησα»...
Μελχισεδέκ.

καθώς ονοµάστηκε από τον Θεό αρχιερέας σύµφωνα µε την τάξη

Ο Χριστός είναι ένας βασιλικός ιερέας.
Ψαλµό 110:1-4:
Ψαλµός τού Δαβίδ. ΕΙΠΕ ο Κύριος στον Κύριό µου: Κάθισε από τα δεξιά µου, µέχρις
ότου βάλω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδιών σου. Από τη Σιών ο Κύριος θα
στείλει τη ράβδο της δύναµής σου· κατακυρίευε ανάµεσα στους εχθρούς σου. Ο λαός
σου θα είναι πρόθυµος την ηµέρα της δύναµής σου, µέσα στο µεγαλοπρεπές αγιαστήριό
του· οι νέοι σου θα είναι σε σένα σαν τη δρόσο, που βγαίνει από τη µήτρα της αυγής.
Ορκίστηκε ο Κύριος, και δεν θα µεταµεληθεί: Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα, σύµφωνα µε
την τάξη Μελχισεδέκ.

Ο Ιησούς ήταν και Ιουδαϊκός βασιλιάς και ο Μέγας Αρχιερέας

ΙΙ.Α.2. Πιστός στον Θεό Ιερέα

Ο Ιησούς εκπλήρωσε τις απαιτήσεις αυτές µε απόλυτη τελειότητα.

o *Πάντα λάτρευε και υπηρετούσε τον Θεό και µόνο τον Θεό.

o πάντα υπάκουε τις εντολές του Πατέρα.

o *Ακολούθησε την µεγάλη αποστολή που του είχε δοθεί από τον Πατέρα του,

o *έλεγε µόνο εκείνα που του έλεγε ο Πατέρας του να πει,

o *έκανε µόνο εκείνα που έβλεπε τον Πατέρα του να κάνει.
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ΙΙ.Β. Η Εκπλήρωση των Λειτουργιών του Ιερέα στον Ιησού Χριστό
.
ΙΙ.Β.1. Η Ιερατική Ηγεσία του Ιησού

α. Λατρεία
Ο Ιησούς έκανε πολλά πράγµατα για να προωθήσει την αληθινή και την πνευµατική
λατρεία

Άνοιξε το δρόµο για το λαό του να πλησιάσει τον Θεό στον Άγιο Τόπο του ουράνιου ναού.
Εβραίους κεφ.10:19-22:
ΕΧΟΝΤΑΣ, λοιπόν, αδελφοί, την παρρησία να µπούµε µέσα στα άγια, διαµέσου τού
αίµατος του Ιησού, µέσα από έναν νέο και ζωντανό δρόµο, τον οποίο καθιέρωσε σε µας
διαµέσου τού καταπετάσµατος, δηλαδή, της σάρκας του, και έχοντας µεγάλον ιερέα για
τον οίκο τού Θεού, ας πλησιάζουµε µε αληθινή καρδιά, µε πληροφορία πίστης, έχοντας
τις καρδιές µας καθαρισµένες από πονηρή συνείδηση,

β. Καθοδήγηση
Ο Ιησούς πρόσφερε επίσης ιερατική ηγεσία µε τη µορφή µια ειδικής καθοδήγησης σε
αστικές και τελετουργικές ετυµηγορίες.

γ. Διδασκαλία
Η διδασκαλία του Ιησού εστίαζε στην µετάνοια και την πιστότητα,

ΙΙ.Β.2. Οι Τελετές
Η σταύρωση του Ιησού υπήρξε το µεγαλύτερο τελετουργικό σηµείο της ιερατικής του
διακονίας.

ο Ιησούς πρόσφερε την µία µοναδική θυσία η οποία διαµόρφωσε την αξιόλογη βάση για
κάθε θυσία που είχε προσφερθεί ποτέ σε όλη την ιστορία.
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Εβραίους κεφ.10:1-4:
Επειδή, ο νόµος, ο οποίος αποτελεί σκιά των µελλοντικών αγαθών, όχι την ίδια την
εικόνα των πραγµάτων, δεν µπορεί ποτέ µε τις ίδιες θυσίες που προσφέρονται, πάντοτε,
κάθε χρόνο, να τελειοποιήσει αυτούς που προσέρχονται. Για τον λόγο ότι, τότε θα
έπαυαν να προσφέρονται· δεδοµένου ότι, οι λατρευτές, αφού καθαρίστηκαν µια φορά,
δεν θα είχαν πλέον καµιά συνείδηση αµαρτιών. Αλλά, µε τις θυσίες αυτές γίνεται κάθε
χρόνο ανάµνηση των αµαρτιών. Επειδή, είναι αδύνατον το αίµα ταύρων και τράγων να
αφαιρεί αµαρτίες.

Ήταν η τελική απολύτρωση.

Εβραίους κεφ.10:10:
Με το οποίο θέληµα είµαστε αγιασµένοι διαµέσου της προσφοράς τού σώµατος του
Ιησού Χριστού, που έγινε µια φορά για πάντα.
Η θυσία του Ιησού εγκαινίασε µια νέα εποχή της βασιλείας του Θεού

ΙΙ.Β.3. Η Ιερατική Μεσιτεία του Ιησού

Η µεσιτεία είναι η µεσολάβηση για χάρη ενός άλλου.

Ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγµατα του µεσιτικού έργου του Ιησού είναι η
«Αρχιερατική Προσευχή του ».

Ο Ιησούς συνέχισε το µεσιτικό του έργο µε τη πράξη του θανάτου του,

Συνεχίζει να µεσιτεύει για µας .
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Εβραίους κεφ. 7:24-25:
εκείνος, όµως, επειδή µένει στον αιώνα, έχει αµετάθετη την ιεροσύνη. Γι’ αυτό,
µπορεί και να σώζει ολοκληρωτικά αυτούς που προσέρχονται στον Θεό διαµέσου
αυτού, ζώντας πάντοτε για να µεσιτεύσει για χάρη τους.

ΙΙ.Γ. Οι Προσδοκίες της Παλαιάς Διαθήκης για τον Ιερέα Ιησού

ΙΙ.Γ.1. Ο Ιησούς ως Μέγας Αρχιερέας
Ο Μέγας Αρχιερέας θα ήταν από την «τάξη του Μελχισεδέκ

Σύµφωνα µε τον συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής, όλες αυτές οι προφητείες
βγήκαν αληθινές µε τον Ιησού.

ΙΙ.Γ.2. Ο Μέγας Αρχιερέας ως Βασιλιάς Ιησούς
Τα αξιώµατα του ιερέα και του βασιλιά θα ενώνονταν ξανά στο πρόσωπο του Μεσσία.

Όταν ήρθε ο Ιησούς ως Μεσσίας, ανέλαβε και το αξίωµα του βασιλιά αλλά και του
αρχιερέα.

ΙΙ.Γ.3. Το Βασίλειο Ιεράτευµα

Ο Ιησούς µετέτρεπε το λαό του Θεού σε ένα βασίλειο ιεράτευµα.

Αποκάλυψη κεφ. 1:6:
και ο οποίος µάς έκανε βασιλιάδες, και ιερείς στον Θεό και Πατέρα του· σ' αυτόν
είθε να είναι η δόξα και η κυριαρχική εξουσία στους αιώνες των αιώνων. Αµήν.

ο Ιησούς είναι ο Μέγας Αρχιερέας ο οποίος κυριαρχεί ως βασιλιάς και ο οποίος ορίζει
στους ακόλουθούς του να υπηρετούν ως ιερείς στην βασιλεία του.

III. Η Σύγχρονη Εφαρµογή της Ιερατικής δικαίωσης του Ιησού
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Η Κατήχηση του Γουέστµινστερ ,απάντηση 25, συνοψίζει το ιερατικό έργο του Χριστού σε
σχέση µε τη διακονία του στους πιστούς

ΙΙΙ.A, Η Ιερατική Θυσία του Ιησού για µας

ΙΙΙ.Α.1. Η Εµπιστοσύνη µας στον Ιησού ως Ιερέας

Για να λάβουµε τη συγχώρηση των αµαρτιών µας που προσφέρει ο Χριστός, χρειάζεται
να τον εµπιστευτούµε, και αυτόν µόνο.

Ως ακόλουθοι του Χριστού πρέπει να εµπιστευόµαστε ότι η σωτηρία µας είναι βασισµένη
στη θυσία του Ιησού.

Η εµπιστοσύνη είναι η σταθερή πίστη ότι η θυσία του Ιησού είναι επαρκής να µας
λυτρώσει απ’ την αµαρτία µας,

ΙΙΙ.Α.2. Η Υπηρεσία µας στον Ιησού ως Ιερέα
Η θυσία του Ιησού που προσφέρθηκε για χάρη µας, θα πρέπει να µας εµπνεύσει να τον
υπηρετήσουµε µε πιστότητα.

Η Αγία Γραφή αναφέρει επίσης πολλούς άλλους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να
υπηρετήσουµε τον Χριστό µε βάση τη θυσία του
v να είµαστε πρόθυµοι να υποφέρουµε, ακόµη και να πεθάνουµε για τους σκοπούς
του.

v να έχουµε υποµονή και συµπόνια ο ένας µε τον άλλον
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v να παραδώσουµε την ελευθερία µας για χάρη εκείνων που είναι αδύνατοι στη πίστη

v να θυσιάσουµε τη ζωή µας , όπως έκανε κι ο Χριστός, για χάρη των άλλων πιστών.

ΙΙΙ.Α.3. Η Λατρεία µας στον Χριστό ως Ιερέα

Η θυσία του Ιησού θα πρέπει επίσης να µας ωθεί να λατρεύουµε τον Πατέρα και το Άγιο
Πνεύµα.

Η θυσία του Ιησού υπηρετεί και ως µοντέλο για την λατρεία

ü Ο θάνατος του Ιησού ήταν µια πράξη λατρείας επειδή εκπλήρωσε τους τύπους της
Παλαιάς Διαθήκης οι οποίοι είχαν στηθεί από τις θυσίες τότε.

ü Πράγµατα που µπορούµε να κάνουµε τα οποία ο Θεός λογαριάζει ως θυσία.

Ø Δεν θα πρέπει να συµµορφωνόµαστε µε την συµπεριφορά του
Ø Ζώντας µια ζωή αγάπης.
Ø µε το να δίνουµε τα χρήµατά µας, τους πόρους µας και τον χρόνο µας

ΙΙΙ. Β. 4. Η Ιερατική Συµφιλίωση του Ιησού για µας

ΙΙΙ. Β. 1. Η Ειρήνη µας µε τον Θεό ιερατική διακονία του Ιησού
Όταν ο Ιησούς µας συµφιλιώνει µε τον Θεό, φέρνει ειρήνη µεταξύ του Θεού κι εµάς.

Η ειρήνη που έχουµε µε τον Θεό θα πρέπει:

§

να κινεί τις καρδιές µας να τον δοξάζουµε
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§

θα πρέπει να κινεί και τα χέρια µας σε πράξεις.

§

θα πρέπει να µας κινεί να γνωρίσουµε και να καταλάβουµε όλο και περισσότερο για
τον µεγάλο Θεό και Σωτήρα µας

ΙΙΙ. Β. 2. Η Ενότητα του Λαού του Θεού ως Ιερατική Διακονία του Ιησού

Εκείνοι που αγαπούν τον Θεό θα αγαπούν επίσης εκείνους που αγαπάει ο Θεός.

ΙΙΙ. Β.3. Η Αποστολή µας ως Ιερατική διακονία

Ο Ιησούς έχει αναθέσει στην εκκλησία να διεκπεραιώσει τη διακονία της συµφιλίωσης.

ΙΙΙ.Γ. Η Ιερατική Μεσιτεία του Ιησού για µας

IΙΙ. Γ.1. Έκκληση µας προς τον Θεό ως Ιερατική διακονία του Ιησού
Μπορούµε να πλησιάσουµε τον Πατέρα κάθε µέρα µε τις ανάγκες µας, γνωρίζοντας ότι
µας ακούει επειδή ο Μέγας Αρχιερέας µας προσεύχεται για µας.

Έχουµε την πεποίθηση ότι ο Θεός µας κάνει χάρη, και τείνει να µας δώσει έλεος και χάρη
όταν προσευχόµαστε σ’ αυτόν.

ΙΙΙ.Γ.2 Η Προσευχή µας υπέρ των άλλων ως Ιερατική διακονία του Ιησού

Θα πρέπει να ακολουθούµε το παράδειγµά του, υποστηρίζοντας τους άλλους µε
προσευχή.
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Οι µεσιτικές προσευχές για υπεράσπιση µπορούν να εφαρµοστούν σε οποιαδήποτε πτυχή
της ζωής.
Για παράδειγµα,

•

να προσευχόµαστε για την επιτυχία των Χριστιανικών διακονιών

•

για κείνους που βρίσκονται σε πνευµατικό κίνδυνο ή σε αµαρτία

•

να προσευχόµαστε για τους άλλους να έχουν προστασία σε ώρα πειρασµών,

•

να προσευχόµαστε για την υγεία τους,

Όταν µεσιτεύουµε για κείνους υπενθυµίζοντας στον Κύριο ότι ανήκουν σε κείνον, ο Κύριος
είναι διατεθειµένος να αποδεχτεί την µεσολάβηση µε εύνοια, και να απαντήσει στα αιτήµατά
µας.

Βεβαίως, θα πρέπει επίσης να προσευχόµαστε υπέρ των άλλων για ζητήµατα καθηµερινά.

Συµπέρασµα
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Ερωτήσεις Επανάληψης

1. Ποια ήταν τα προσόντα τα οποία έπρεπε να εκπληρώσουν οι ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη;

2. Περιγράψτε τις διάφορες λειτουργίες των ιερέων στην Παλαιά Διαθήκη.
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3. Ποιες προσδοκίες δηµιούργησε η Παλαιά Διαθήκη για τις µελλοντικές ιερατικές διακονίες;

4. Πως εκπλήρωσε ο Ιησούς τα προσόντα για το αξίωµα του ιερέα;
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5. Πως εκπλήρωσε ο Ιησούς τις λειτουργίες του ιερέα;

6. Πως εκπλήρωσε ο Ιησούς τις προσδοκίες της Παλαιάς Διαθήκης για το αξίωµα του ιερέα;
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7. Ποια πρακτική εφαρµογή µπορούµε να συµπεράνουµε από τη σταυρική θυσία του Ιησού;

8. Πως θα πρέπει να επηρεάσει τη ζωή µας σήµερα η ιερατική συµφιλίωση του Ιησού;
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9. Περιγράψτε τι µας ικανώνει να κάνουµε η ιερατική µεσιτεία του Ιησού και την υποχρέωση που
έχουµε απέναντι σε άλλους υπό το φως του έργου του.
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1. Γιατί είναι σηµαντικό να δείχνεις πιστότητα στον Θεό, και πως το επιτυγχάνεις στις τωρινές
συνθήκες;

2. Πώς µπορεί η δική σου διδασκαλία να σε προετοιµάσει και να οδηγήσει τους Χριστιανούς
κατά τέτοιο τρόπο που θα έχει ως αποτέλεσµα την ευλογία του Θεού;

3. Με ποιες διακονίες ασχολείσαι τώρα και πως εκπληρώνουν πρακτικά την πολιτιστική εντολή;

4. Πώς αλλάζουν τον τρόπο που διαβάζουµε τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, η
εκπλήρωση του Ιησού των ιερατικών προσδοκιών της Παλαιάς Διαθήκης;

5. Είναι οι τελετές σηµαντικές στη ζωή της εκκλησίας, και ποιο ρόλο παίζουν στη δική σου
λατρεία;

6. Ποια παρηγοριά και ποια ενθάρρυνση λαβαίνεις απ’ την µεσιτεία του Ιησού;

7. Πώς παραµένουµε µε την πεποίθηση και την επιβεβαίωση της σωτηρίας µας σε καιρούς
όπου έχουµε τον πειρασµό να αµφιβάλλουµε ή να έχουµε έλλειψη εµπιστοσύνης;

8. Πώς υπηρετείς µε πιστότητα τον Χριστό στη διακονία σου και στις παρούσες καταστάσεις;

9. Πως θα πρέπει να ανταποκριθούµε στις δοκιµασίες και στα παθήµατα της ζωής µας,
γνωρίζοντας ότι βρισκόµαστε σε ειρήνη µε τον Θεό;

10. Πόσο σηµαντικό και πόσο ωφέλιµο είναι για σένα το να προσεύχεσαι για τους άλλους;

11. Ποιο είναι το πιο σηµαντικό πράγµα που διδάχτηκες στη διάλεξη αυτή;
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