ΠΙΣΤΕΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΜΠΤΗ

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ
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 αναθεώρησης - 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 αναθεώρησης – Απαντήστε στις ερωτήσεις αναθεώρησης 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 για το αξίωµα του βασιλιά
Α. Τα Προσόντα για το Αξίωµα του Βασιλιά
1. Ο Νόµος του Μωυσή
2. Η Διαθήκη µε τον Δαβίδ
Β. Η Λειτουργία του Αξιώµατος του βασιλιά
1. Η Δικαιοσύνη
2. Το Έλεος
3. Η Πιστότητα
Γ. Οι Προσδοκίες
1. Η Ιστορική Ανάπτυξη
2. Οι Συγκεκριµένες Προφητείες
ΙΙ. Η Εκπλήρωση του Αξιώµατος του βασιλιά στον Ιησού
Α. Τα Προσόντα του Ιησού ως βασιλιάς
1. Εκλεγµένος απ’ τον Θεό
2. Ισραηλίτης
3. Εξάρτηση απ’ τον Θεό
4. Η Διαθήκη Πιστότητας
5. Ο Υιός του Δαβίδ
Β. Η Λειτουργία του Ιησού ως βασιλιά
1. Η Επιβολή της Δικαιοσύνης
2. Η Εφαρµογή του Νόµου µε Έλεος
3. Η Προώθηση της Πιστότητας
Γ. Οι Προσδοκίες για ένα βασιλιά σαν τον Ιησού
1. Η Δαβιδική Δυναστεία
2. Ελευθερία και Νίκη
3. Η Αιώνια Βασιλεία
4. Η Παγκόσµια Βασιλεία
IΙΙ. Η Σύγχρονη Εφαρµογή του αξιώµατος του βασιλιά
Α. Ο Ιησούς Χτίζει την Βασιλεία Του
1. Ο Στόχος του έργου του
2. Η Εµφάνιση της Βασιλείας
3. Οι Μέθοδοι του Ιησού
Β. Ο Ιησούς Κυβερνάει το Λαό Του
1. Η Διοίκηση
2. Μας Υπερασπίζεται
3. Νίκη ενάντια στους Εχθρούς
Συµπέρασµα
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Σηµειώσεις
Εισαγωγή
θα ορίσουµε ως βασιλιά:«Τον άνθρωπο που όρισε ο Θεός να ασκήσει εξουσία εκ µέρους του
Θεού, στο βασίλειό του».

Ι. Το Υπόβαθρο της Παλαιάς Διαθήκης για το αξίωµα του βασιλιά
Όταν οι βασιλιάδες του Ισραήλ φοβούνταν τον Θεό και ακολουθούσαν τα διατάγµατά του, οι
λαοί τους βρίσκονταν σε ακµή δεχόµενοι τις ευλογίες του Θεού.

Όταν επαναστατούσαν εναντίον του Θεού, ολόκληρο το έθνος υπέφερε κάτω από τη κρίση του
Θεού.

Ι.Α. Τα Προσόντα για το Αξίωµα του Βασιλιά στην Παλαιά Διαθήκη

Ι.Α.1. Ο Νόµος του Μωυσή

Ο Μωυσής εξήγησε ότι ο Θεός θα όριζε τελικά έναν βασιλιά στον Ισραήλ

Δευτερονόµιο κεφ. 17:14-19:
Αφού µπεις µέσα στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, και την κληρονοµήσεις,
και κατοικήσεις σ' αυτή, και πεις, θα καταστήσω επάνω µου βασιλιά, όπως όλα τα έθνη
που είναι ολόγυρά µου,
θα καταστήσεις επάνω σου βασιλιά, όποιον ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει· από τους
αδελφούς σου θα καταστήσεις βασιλιά επάνω σου· δεν µπορείς να καταστήσεις ξένον
άνθρωπο επάνω σου, που δεν είναι αδελφός σου.
Όµως, δεν θα πληθύνει άλογα στον εαυτό του ούτε θα επαναφέρει τον λαό στην Αίγυπτο
για να αυξήσει τα άλογα· επειδή, ο Κύριος σας είπε: Δεν θα επιστρέψετε πλέον µέσα
από εκείνον το δρόµο.
Ούτε θα πληθύνει στον εαυτό του γυναίκες, για να µη αποπλανηθεί η καρδιά του· ούτε θα
πληθύνει υπερβολικά το ασήµι και το χρυσάφι για τον εαυτό του.
4	
  
	
  

Και όταν καθήσει επάνω στον θρόνο τής βασιλείας του, θα γράψει για τον εαυτό του ένα
αντίγραφο αυτού του νόµου, σε βιβλίο, από εκείνο που είναι µπροστά στους ιερείς τούς
Λευίτες·
κι αυτό θα είναι κοντά του, και θα διαβάζει µέσα σ' αυτό όλες τις ηµέρες τής ζωής του· για
να µάθει να φοβάται τον Κύριο τον Θεό του, να τηρεί όλα τα λόγια αυτού του νόµου, και
τα διατάγµατα αυτά, ώστε να τα εκτελεί·

Ο Μωυσής όρισε τέσσερις αρχές σχετικά µε τα προσόντα για βασιλεία.
•

θα έπρεπε να εκλεγεί από τον Θεό.
Μόνο ο Θεός µπορούσε να µεταβιβάσει τη δική του εξουσία.

•

θα έπρεπε να ήταν Ισραηλίτης. Δηλαδή,
έπρεπε να είναι ένας ντόπιος του εκλεκτού λαού του Θεού.

•

θα έπρεπε να εξαρτάται απ’ τον Θεό
παρά από ανθρώπινες στρατηγικές για την εξασφάλιση της ειρήνης και την ευηµερίας.
o Ο βασιλιάς απαγορευόταν να αποκτήσει µεγάλο αριθµό αλόγων
.
o Απαγόρευση της επιστροφής στην Αίγυπτο

•

o

Απαγόρευση των πολλών συζύγων

o

Εντολή ενάντια στην συσσώρευση µεγάλου θησαυρού χρυσού και ασηµιού

Έπρεπε να επιδεικνύει πιστότητα στη διαθήκη του Θεού.
Έπρεπε να πάρει, να αντιγράψει και να συλλογιστεί το νόµο της διαθήκης του Θεού.
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Ι.Α.2. Η Διαθήκη µε τον Δαβίδ φανερώνει ένα ακόµα πρόσωπο του βασιλιά

Η διαθήκη αυτή καθόρισε τους απογόνους του Δαβίδ ως την µόνιµη δυναστεία του

Σαµουήλ κεφ. 7:8-16:
Τώρα, λοιπόν, έτσι θα πεις στον δούλο µου τον Δαβίδ: Έτσι λέει ο Κύριος των
δυνάµεων: Εγώ σε πήρα από τη µάντρα, πίσω από τα πρόβατα, για να είσαι ηγεµόνας
επάνω στον λαό µου, επάνω στον Ισραήλ·
και ήµουν µαζί σου παντού όπου περπάτησες, και εξολόθρευσα όλους τους εχθρούς σου
από µπροστά σου, και σε έκανα ονοµαστόν, σύµφωνα µε το όνοµα των µεγάλων που
βρίσκονται επάνω στη γη·
και θα διορίσω έναν τόπο για τον λαό µου τον Ισραήλ, και θα τους φυτέψω, και θα
κατοικούν σε δικό τους τόπο, και δεν θα µεταφέρονται πλέον· και οι γιοι τής αδικίας δεν
θα τους καταθλίβουν πια, όπως άλλοτε,
και όπως τις ηµέρες κατά τις οποίες είχα καταστήσει κριτές επάνω στον λαό µου Ισραήλ·
και θα σε αναπαύσω από όλους τους εχθρούς σου. Ο Κύριος αναγγέλλει ακόµα σε σένα,
ότι ο Κύριος θα οικοδοµήσει σπίτι σε σένα.
Αφού συµπληρωθούν οι ηµέρες σου, και κοιµηθείς µαζί µε τους πατέρες σου, θα
σηκώσω ύστερα από σένα το σπέρµα σου, που θα βγει από τα σπλάχνα σου, και θα
στερεώσω τη βασιλεία του.
Αυτός θα οικοδοµήσει οίκον στο όνοµά µου· και θα στερεώσω τον θρόνο τής βασιλείας
του µέχρι τον αιώνα·
εγώ θα είµαι σ' αυτόν πατέρας, κι αυτός θα είναι σε µένα γιος· αν διαπράξει ανοµία, θα
τον σωφρονίσω µε ράβδο ανδρών, και µε µαστιγώσεις των γιων των ανθρώπων·
το έλεός µου, όµως, δεν θα αφαιρεθεί απ' αυτόν, όπως το αφαίρεσα από τον Σαούλ, που
έβγαλα από µπροστά σου·
και η οικογένειά σου και η βασιλεία σου θα στερεωθεί µπροστά σου µέχρι τον αιώνα· ο
θρόνος σου θα στερεωθεί στον αιώνα.

Ι.Β. Η Λειτουργία του Αξιώµατος στην Παλαιά Διαθήκη
Στην Παλαιά Διαθήκη, οι βασιλιάδες του Ισραήλ έπαιζαν έναν σηµαντικό ρόλο για το λαό του
Θεού κυρίως καθώς εκτελούσαν και εφάρµοζαν τον νόµο του Θεού.
Ματθαίον κεφ. 23:23
Αλλοίµονο σε σας, γραµµατείς και Φαρισαίοι, υποκριτές· επειδή, αποδεκατίζετε τον
δυόσµο, και τον άνηθο και το κύµινο· αφήσατε, όµως, τα βαρύτερα του νόµου: Την κρίση
και το έλεος και την πίστη· αυτά έπρεπε να κάνετε, και εκείνα να µη τα αφήνετε.
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Τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του νόµου ήταν η δικαιοσύνη, το έλεος και η πιστότητα.

Ι.Β.1. Η επιβολή της Δικαιοσύνης του Θεού στο ρόλο του βασιλιά

Η κρίση του κάθε ανθρώπου όπως του αξίζει, σύµφωνα µε τον νόµο του Θεού.

•

εφάρµοζαν την διεθνή διάσταση της δικαιοσύνης του Θεού, επιβάλλοντας τον νόµο του
Θεού µεταξύ του Ισραήλ και των άλλων εθνών.
o µε την ειρηνική διαπραγµάτευση µε τα άλλα έθνη, Α’ Βασιλέων κεφ5:1-12.

o µέσω των πολέµων. Α’ Σαµουήλ κεφ. 14:47-48, Β’ Σαµουήλ κεφ. 8:1-13. Β’
Σαµουήλ κεφ. 5:17-25, Β’ Βασιλέων κεφ. 19.
Ψαλµός 2:6-12:
Εγώ, όµως, θα πει, έχρισα τον Βασιλιά µου επάνω στο βουνό Σιών, το βουνό το άγιό
µου.
Εγώ θα αναγγείλω το πρόσταγµα· ο Κύριος είπε σε µένα: Υιός µου είσαι εσύ· εγώ
σήµερα σε γέννησα·
ζήτησε από µένα, και θα σου δώσω κληρονοµιά σου τα έθνη, και ιδιοκτησία σου τα
πέρατα της γης·
µε σιδερένια ράβδο θα τους ποιµάνεις· σαν σκεύος τού κεραµέα θα τους συντρίψεις.
Τώρα, λοιπόν, βασιλιάδες, συνετιστείτε· διδαχθείτε κριτές τής γης.
Δουλεύετε τον Κύριο µε φόβο, και αγάλλεστε µε τρόµο.
Φιλείτε τον Υιό, µήποτε οργιστεί, και απολεστείτε από τον δρόµο, όταν ανάψει γρήγορα
ο θυµός του. Μακάριοι όλοι εκείνοι που έχουν την πεποίθησή τους σ' αυτόν.

.
•

σε εθνικό επίπεδο µέσα στον Ισραήλ.
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o την παροχή προστασίας και φροντίδας των αδύνατων όπως βλέπουµε στο βιβλίο των
Παροιµιών κεφ. 29:14,

o την υπεράσπιση ενάντια στην κακία, όπως έκανε ο Δαβίδ στο Β’ Σαµουήλ κεφ. 4:9-12,

o την δίωξη των εγκληµατιών, στο Β Βασιλέων κεφ. 14:5,

o την καθιέρωση της σταθερότητας για την ανάπτυξη και τη ευηµερία των πολιτών, όπως
διδάσκει ο Ψαλµός 72.

•

δεν έπρεπε να διαστρεβλώνουν την δικαιοσύνη για να ευνοούνται οι πλούσιοι ή οι
φτωχοί, οι δυνατοί ή οι αδύνατοι. Λευιτικών κεφ. 19:15,Ησαΐας κεφ. 11:1-5.

Ι.Β.2. Η επιβολή του Ελέους του Θεού ως ρόλος του βασιλιά

Είναι η αποµίµηση της συµπόνιας του Θεού προς τα πλάσµατά του. Ψαλµό 40:11, 103:8 και
Ιωνάς κεφ. 4:2.

•

Σε διεθνές επίπεδο,

οι βασιλιάδες εφάρµοζαν το έλεος σε κείνα τα έθνη και στους ανθρώπους που υποτάσσονταν
στον Θεό του Ισραήλ, Β’ Σαµουήλ κεφ. 10:19, Β’ Σαµουήλ κεφ. 10:1-2,

οι Εθνικοί θα υποτάσσονταν τελικά στην Ιερουσαλήµ. Ησαΐα κεφ. 60:1-22, κεφ. 66:18-23,
Μιχαίας κεφ. 4:1-8, Σοφονίας κεφ. 2:11.

Κάποιες φορές απαιτούσε απ’ τον βασιλιά να µην δείξει το έλεος του στα αµαρτωλά έθνη. Β’
Σαµουήλ κεφ. 5:17-25,

•

Σε εθνικό επίπεδο.
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Οι βασιλιάδες έπρεπε να τους συµπεριφέρονται µε έλεος. Ωσηέ κεφ. 6:6,

το έλεος είναι ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα του νόµου, Β’ Σαµουήλ κεφ. 19:18-23,

Ι.Β.3. Η επιβολή της Πιστότητας στον Θεό ως ρόλος του βασιλιά

Η πιστότητα µπορεί να οριστεί ως η αφοσίωση στον Θεό, η οποία φαίνεται µέσα από την
ολόκαρδη εµπιστοσύνη και την υπακοή.

•

Σε διεθνές Επίπεδο
Οι βασιλιάδες του Ισραήλ έπρεπε να οδηγήσουν το λαό του Θεού προς την πίστη στον
Θεό µε τέτοιο τρόπο που τα γύρω έθνη θα µετανοούσαν για την ειδωλολατρία και την
αµαρτία τους και θα άρχιζαν να υπηρετούν τον Θεό. Α’ Βασιλέων κεφ. 8:41-43. Ψαλµοί
κεφ. 72:8-11 Ζαχαρία κεφ. 8:20-23.

•

Σε εθνικό Επίπεδο
Ο βασιλιάς έπρεπε να ενθαρρύνει την πιστότητα και σε εθνικό επίπεδο. Έπρεπε να το
κάνει αυτό µέσα στο έθνος του Ισραήλ µε την εξασφάλιση και την παροχή την αγνότητας
στην λατρεία. Α’ Χρονικών κεφ. 15, 16 και 23-28.

Α’ Βασιλέων κεφ. 9:6-7.
Αν ποτέ στραφείτε από µένα, εσείς ή τα παιδιά σας, και δεν φυλάξετε τις εντολές µου, και
τα διατάγµατά µου, που έβαλα µπροστά σας, αλλά πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς,
και τους προσκυνήσετε,
τότε θα εκριζώσω τον Ισραήλ από το πρόσωπο της γης, που τους έχω δώσει· κι αυτόν
τον οίκο, που αγίασα για το όνοµά µου, θα τον απορρίψω από το πρόσωπό µου· και ο
Ισραήλ θα είναι σε παροιµία και εµπαιγµό, ανάµεσα σε όλους τούς λαούς.
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Δυστυχώς, δεν ήταν κάθε βασιλιάς του Ισραήλ και του Ιούδα, πιστός στον Θεό, κι έτσι ως
αποτέλεσµα ο λαός υπέφερε πολύ συχνά.

οι πιστοί βασιλιάδες µπορούσαν πολύ συχνά να αναµορφώσουν και να αποκαταστήσουν
τη λατρεία του έθνους. Β’ Βασιλέων κεφ. 18:1-8, Β’ Βασιλέων κεφ. 22:1-23:25.

Ι.Γ. Οι Προσδοκίες της Παλαιάς Διαθήκης για το µέλλον της βασιλείας
Η Παλαιά Διαθήκη καθόρισε πολλές προσδοκίες για τους µελλοντικούς βασιλιάδες και ιδιαίτερα
για τον ένα σηµαντικό µεσσιανικό βασιλιά

Ι.Γ.1. Η Ιστορική Ανάπτυξη της βασιλείας

•

Πριν την Μοναρχία.
o Όταν δηµιούργησε ο Θεός τον κόσµο, τοποθέτησε τον Αδάµ και την Εύα
στον Κήπο της Εδέµ για να υπηρετούν ως οι αντιβασιλιάδες στην
δηµιουργία. Γένεση κεφ. 1:26-27,
Γένεση κεφ1:28

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 της θάλασσας, κι
επάνω στα πουλιά τού ουρανού κι επάνω σε κάθε ζώο που κινείται επάνω στη γη.

o

«πολιτική εντολή»: Η υποχρέωση του ανθρώπου να γεµίσει τη γη και να
ασκεί εξουσία σ’ αυτή. επειδή µας διατάζει να χτίσουµε τη βασιλεία του
Θεού µε την εγκαθίδρυση κοινωνιών και πολιτισµών σε όλο τον κόσµο.

o Μετά την πτώση του Αδάµ και της Εύας, οι ίδιοι αλλά και οι απόγονοί τους
αποµακρύνθηκαν τόσο πολύ από τις αρχικές τους ευθύνες,
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o Αφού βγήκε ο Νώε και η οικογένειά του από την κιβωτό, ο Θεός
επαναβεβαίωσε την «πολιτισµική εντολή»,

o Ο Θεός λύτρωσε τον Αβραάµ και τον έκανε τον πατέρα του εκλεκτού λαού
του, του Ισραήλ.

o Κάτω από την οδηγία του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, ο Θεός
απελευθέρωσε τον λαό του από τη δουλεία στην Αίγυπτο, και τους
ενδυνάµωσε για να κατακτήσουν την γη Χαναάν,

o η ηγεσία των κριτών και των Λευιτών δεν ήταν αρκετή για να κινητοποιήσει
τον Ισραήλ προς την νίκη ως το εκλεκτό έθνος των βασιλικών εικόνων του
Θεού.
Κριτές κεφ. 21:25:
Κατά τις ηµέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ· κάθε ένας έκανε το αρεστό
στα µάτια του.

Κριτές κεφ. 17:6, κεφ. 18:1 και στο κεφ. 19:1.

•

Μοναρχία. Α’ Σαµουήλ κεφ. 8:5-20,
o αρνιούνταν να περιµένουν ο Θεός να σηκώσει έναν βασιλιά στο δικό του χρόνο.

o ο Θεός όρισε τον Σαούλ ως τον πρώτο επίσηµο βασιλιά στον Ισραήλ.
Γένεσης κεφ. 17:6, Γένεση κεφ. 49:8-10, Δευτερονόµιο κεφ.17:14-19. Α’ Σαµουήλ κεφ. 2:10

o Μετά την αποτυχία του Σαούλ όµως, ο Θεός µέσα στην ευσπλαχνία του έδωσε
στον Ισραήλ τον βασιλιά που χρειάζονταν, σηκώνοντας τον Δαβίδ ως βασιλιά
τους. Β’ Σαµουήλ κεφ. 7, Α’ Βασιλέων κεφ.17, Ψαλµοί 89 και 132.
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o Όταν πέθανε ο Δαβίδ, ο γιος του ο Σολοµώντας τον διαδέχτηκε ως βασιλιάς.

o το βασίλειο διασπάστηκε στις µέρες του γιου του Σολοµώντα, του Ροβοάµ.

o τελικά και ο Ισραήλ αλλά και ο Ιούδας, βρέθηκαν κάτω από την κρίση του Θεού και
εξορίστηκαν από τη γη τους.

o Ο τελευταίος νόµιµος βασιλιάς ήταν ο απόγονος του Δαβίδ, ο Ιωαχείν,

.
•

Εξορία.
o Ο Ισραήλ και ο Ιούδας ζούσαν στην εξορία και δεν υπήρχε Δαβιδικός βασιλιάς

o Ο Πέρσης αυτοκράτορας ο Κύρος κατέκτησε την Βαβυλώνα και έβγαλε διαταγή ότι
οι Ισραηλίτες µπορούσαν να επιστρέψουν στην Υποσχεµένη Γη. Β’ Χρονικών κεφ.
36, Έσδρα κεφ.1.

o η περίοδος της αποκατάστασης.:
§

καθιέρωσαν ξανά τον βωµό του Θεού,

§

έχτισαν έναν νέο ναό

§

ξανά έχτισαν τα τείχη της Ιερουσαλήµ. Αγγαίος κεφ. 2:21-23,

o Η αποστασία του Ισραήλ συνέχιζε να καθυστερεί την αποκατάσταση της
βασιλείας του Ισραήλ.

Ο πιστός λαός του Θεού συνέχισε να προσβλέπει στο καιρό που ο Θεός θα τιµούσε τη διαθήκη
του µε τον Δαβίδ, στέλνοντας έναν δίκαιο Δαβιδικό βασιλιά για να τους σώσει
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Ι.Γ.2. Οι Συγκεκριµένες Προφητείες για το µέλλον της βασιλίας

•

Δαβιδική δυναστεία.

Οι προφήτες της Παλαιάς διαθήκης είχαν προβλέψει ότι ο Θεός θα αποκαθιστούσε την Δαβιδική
δυναστεία.

Οι προφήτες είχαν πει ότι ο Θεός θα έστελνε τελικά έναν δίκαιο Υιό του Δαβίδ για να
αποκαταστήσει την Δαβιδική βασιλεία στον Ισραήλ. Ψαλµοί 89, Ησαΐας κεφ. 9:7 και κεφ. 16:5,
Ιερεµίας κεφ. 23:5 και κεφ. 33:25-26 και Ιεζεκιήλ κεφ. 34:23-24

Αµώς κεφ. 9:11:
ΚΑΤΑ την ηµέρα εκείνη θα σηκώσω τη σκηνή τού Δαβίδ, που είχε πέσει, και θα φράξω
τις χαλάστρες της, και θα ανεγείρω τα ερείπιά της, και θα την ξανακτίσω, όπως στις
αρχαίες ηµέρες·

•

Ελευθερία και Νίκη
Ο Θεός θα επενέβαινε στην ιστορία για να κυριεύσει τους εχθρούς του εκ µέρους του
πιστού λαού του. Ψαλµοί 132:17-18, Ησαΐας κεφ. 9:4-7, Ιερεµίας κεφ. 30:5-17, Ιεζεκιήλ
κεφ. 34:2 Ζαχαρίας κεφ. 12:1-10.
Ιερεµίας κεφ. 30:8-9

Και κατά την ηµέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάµεων, θα συντρίψω τον ζυγό του από
τον τράχηλό σου, και θα διασπάσω τα δεσµά σου, και ξένοι δεν θα τον καταδουλώσουν
πλέον·
αλλά, θα δουλεύουν στον Κύριο τον Θεό τους, και τον Δαβίδ τον βασιλιά τους, που θα
σηκώσω σ' αυτούς.

•

Αιώνια βασιλεία.
Όταν ο µεγάλος αυτός Υιός του Δαβίδ θα κυβερνούσε στον Ισραήλ, θα απολάµβαναν για
πάντα τις ευλογίες του Θεού. Ησαΐας κεφ. 55:3-13 Ιεζεκιήλ κεφ. 37:24-25.
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Ησαΐας κεφ. 9:7:
Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης δεν θα υπάρχει τέλος, επάνω στον θρόνο
τού Δαβίδ, κι επάνω στη βασιλεία του, για να τη διατάξει, και να τη στερεώσει, µε κρίση
και δικαιοσύνη, από τώρα και µέχρι τον αιώνα. Ο ζήλος τού Κυρίου των δυνάµεων θα το
εκτελέσει.

•

Παγκόσµια βασιλεία.

•

Η µελλοντική Δαβιδική βασιλεία θα ήταν απεριόριστη όχι µόνο σε χρόνο, αλλά και σε
τόπο. Θα επεκτείνονταν για να γεµίσει ολόκληρη τη γη. Ψαλµοί 2, 68, 72, 110 και 122.

Δανιήλ κεφ. 7:13-14
Και είδα σε οράµατα της νύχτας, και ξάφνου, ένας σαν Υιός ανθρώπου ερχόταν µαζί µε
τα σύννεφα του ουρανού, και έφτασε µέχρι τον Παλαιό των ηµερών, και τον έφεραν
µέσα, µπροστά του.
Και του δόθηκε η εξουσία, και η δόξα, και η βασιλεία, για να τον λατρεύουν όλοι οι λαοί,
τα έθνη, και οι γλώσσες· και η εξουσία του είναι αιώνια εξουσία, η οποία δεν θα
παρέλθει, και η βασιλεία του, η οποία δεν θα φθαρεί.

ΙΙ. Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ

Η Καινή Διαθήκη διδάσκει καθαρά ότι ο Ιησούς είναι ο Δαβιδικός βασιλιάς που ο Θεός είχε
υποσχεθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Ματθαίος κεφ. 2:2. Μάρκος κεφ. 8:27-29.

Ματθαίος κεφ. 27:11:
Και ο Ιησούς στάθηκε µπροστά στον ηγεµόνα· και ο ηγεµόνας τον ρώτησε, λέγοντας:
Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων; Και ο Ιησούς τού είπε: Εσύ το λες.
Μάρκος κεφ. 15:2, Λουκάς κεφ. 23:1-3 Ιωάννης κεφ. 18:33-37.

ΙΙ.Α. Τα Προσόντα του Ιησού ως Βασιλιάς

Ο Ιησούς εκπλήρωσε κάθε ένα από τα προσόντα της Παλαιάς Διαθήκης για το βασιλικό αξίωµα.
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ΙΙ.Α.1. Ο Ιησούς ήταν Εκλεγµένος απ’ τον Θεό Βασιλιάς

Ο Θεός τον είχε διαλέξει και του ανέθεσε να γίνει βασιλιάς στον Ισραήλ. Ματθαίος κεφ. 1:1-17,

Λουκάς κεφ. 1:31-33:
Και πρόσεξε, θα µείνεις έγκυος, και θα γεννήσεις έναν γιο· και θα αποκαλέσεις το όνοµά
του ΙΗΣΟΥ.
Αυτός θα είναι µεγάλος, και θα ονοµαστεί Υιός τού Υψίστου· και ο Κύριος ο Θεός θα του
δώσει τον θρόνο τού Δαβίδ τού πατέρα του·
και θα βασιλεύσει επάνω στον οίκο τού Ιακώβ στους αιώνες, και η βασιλεία του δεν θα
έχει τέλος.

ΙΙ.Α.2. Ο Ιησούς ήταν Ισραηλίτης

Είχε γεννηθεί µέσα σε µια Ισραηλίτικη οικογένεια. Ματαθαίος κεφ. 1, Λουκάς κεφ3 ,Ρωµαίους
κεφ. 9:5.

ΙΙ.Α.3. Ο Ιησούς Εξαρτιόταν απ’ τον Θεό
Ο Ιησούς εξαρτιόνταν εντελώς από τη δύναµη του Θεού για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και
την ευηµερία για το λαό του. Ιωάννης κεφ. 13:3 και στο κεφ. 19:10-11.

ΙΙ.Α.4. Ο Ιησούς έδειξε απόλυτη Διαθήκη Πιστότητας

Η πιστότητα του Ιησού στον νόµο του Θεού φαίνεται µε πολλούς τρόπους, αλλά ιδιαίτερα στην
προσκόλλησή του στην αρχική σηµασία του κόσµου και στην αφοσίωσή του να εκπληρώσει ότι
απαιτούσε ο νόµος. Ματθαίος κεφ. 5-7,
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Ματθαίος κεφ. 5:17-18:
Μη νοµίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόµο ή τους προφήτες· δεν ήρθα να
καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω.
Επειδή, σας διαβεβαιώνω, µέχρις ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή µία
κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόµο, έως ότου όλα εκπληρωθούν.
Ρωµαίους κεφ. 8:3-4,

ΙΙ.Α.5. Ο Ιησούς ήταν ο Γιος του Δαβίδ

Η ένταξη του Ιησού στον οίκο του Δαβίδ διδάσκεται σε αρκετές περικοπές µέσα στην Αγία
Γραφή ,Ματθαίος κεφ. 1:1-25 Ρωµαίους κεφ. 1:1-3, Αποκάλυψη κεφ. 5:5, κεφ. 22:16.

ΙΙ.Β. Η εκπλήρωση της Λειτουργίας του Βασιλικού Αξιώµατος από τον Ιησού

ΙΙΙ.Β.1. Η Επιβολή της Δικαιοσύνης από τον Ιησού

•

Η διεθνής δικαιοσύνη.
επιδίωκε την δικαιοσύνη κάνοντας πόλεµο ενάντια στο βασίλειο του Σατανά και στα
δαιµόνια του αλλά επίσης ελευθερώνοντας τον λαό του από την τυραννία της αµαρτίας.
Λουκάς κεφ.11:14-20, Εφεσίους κεφ. 2:2.
Ματθαίος κεφ. 12:28:

Αλλά, αν εγώ βγάζω τα δαιµόνια διαµέσου τού Πνεύµατος τού Θεού, έφτασε εποµένως
σε σας η βασιλεία του Θεού.

είχε λάβει ειρηνικό φόρο τιµής από τους µάγους της ανατολής, Ματθαίος κεφ. 2.

•

Στο έθνος του Ισραήλ.
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συχνά πρότρεπε την δικαιοσύνη ανάµεσα στο λαό του. Ματθαίος κεφ. 5:25-26, κεφ.
12:15-21,Λουκάς κεφ. 18:7-8.

Ο Ιησούς κρατούσε λογαριασµό των καλών και των κακών έργων για να τα ανταποδώσει
όταν θα επέστρεφε ξανά κατά τη κρίση. Ματθαίος κεφ. 10:15, κεφ. 11:22-24 και στο κεφ.
12:36, Ιωάννης κεφ. 5:22.

ΙΙ.Β.2. Η Εφαρµογή του Νόµου µε Έλεος από τον Ιησού
Ο Ιησούς έδειξε βασιλικό έλεος καθώς µιµούνταν την συµπόνια του Θεού προς τα πλάσµατά
του.

•

Σε διεθνές επίπεδο
παρείχε θεραπεία για πολλούς Εθνικούς, που βρίσκονταν έξω από το έθνος του Ισραήλ.
Ματθαίος κεφ.15:28, Ματθαίος κεφ. 8:13, Μάρκος κεφ. 5:1-20.

Ο Ιησούς διακόνησε σε αρκετές περιοχές που ζούσαν οι εθνικοί, Λουκάς κεφ. 2:32.

•

Σε εθνικό επίπεδο

Ο Ιησούς έδειξε τροµερό έλεος προς τον Ισραήλ ως τον βασιλιά τους.

o Ξόδεψε χρόνια για να τους οδηγεί και να τους προτρέπει µε υποµονή.
o Έκανε αµέτρητα θαύµατα, Ματθαίος κεφ. 9:1-7, Μάρκος κεφ. 2:1-11, Λουκάς κεφ.
5:17-25, Λουκάς κεφ. 7:36-50,
o Συγχωρεί αµαρτίες.

Ο Ιησούς είχε την εξουσία να συγχωρεί, έτσι µπορούσε να εφαρµόζει το έλεος του
Θεού στο λαό του.
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ΙΙ.Β.3. Η Προώθηση της Πιστότητας από τον Ιησού

•

Σε διεθνές Επίπεδο.
Ο Ιησούς κήρυξε τη βασιλεία του Θεού στα έθνη. Ματθαίος κεφ. 4:13-25, κεφ. 24:14,
Λουκάς κεφ. 24:47,Ματθαίος κεφ. 28:18-20 ,Πράξεις των Αποστόλων κεφ. 1:8.

Ο Ιησούς έδωσε εντολή στους ακόλουθούς του να κάνουν µαθητές από όλα τα έθνη και
να γίνουν µάρτυρες µέχρι τα πέρατα της γης.

•

Σε εθνικό επίπεδο.
ο Ιησούς προώθησε την πιστότητα µέσα στον Ισραήλ ιδιαίτερα µέσω του κηρύγµατος του
ευαγγελίου.
Ματθαίος κεφ. 4:17:

Από τότε ο Ιησούς άρχισε να κηρύττει και να λέει: Μετανοείτε· επειδή, πλησίασε η
βασιλεία των ουρανών.
Μάρκος κεφ. 1:15,Λουκάς κεφ. 5:32 και κεφ. 10:13.

ΙΙ.Γ. Οι Προσδοκίες της Παλαιάς Διαθήκης εκπληρώνονται στην βασιλεία του Ιησού

Ζαχαρίας κεφ. 4:6, Πράξεις κεφ.13:34-39, Εβραίους κεφ. 4:8, Ρωµαίους κεφ. 8:3-4.

ΙΙ.Γ.1. Η Δαβιδική Δυναστεία αποκαταστάθηκε µε τον Ιησού

Ο Ιησούς αναγνωρίζεται ως ο προφητευµένος γιος του Δαβίδ, Ματθαίος κεφ. 1:1, Λουκάς κεφ.
3:31, Ρωµαίους κεφ. 1:3. Πράξεις κεφ. 13:22-23, Ματθαίος κεφ. 21:15-16, Αποκάλυψη κεφ. 3:7
και κεφ. 22:16.

Ο Ιησούς αποκατέστησε ένα πιστό υπόλοιπο µέσα στο έθνος του Ισραήλ, Ματθαίος κεφ. 28:1920,
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ΙΙ.Γ.2. Ο Ιησούς έδωσε Ελευθερία και Νίκη στον λαό του

Ο Ιησούς ενεργούσε µε αποφασιστικότητα να δώσει στο λαό του ελευθερία µέσω της νίκης κατά
των πνευµατικών εχθρών τους:

•

Την αµαρτία,

•

Τον θάνατο και

•

τα δαιµόνια.

Ματθαίος κεφ. 1:21-23:
και θα γεννήσει έναν γιο, και θα αποκαλέσεις το όνοµά του Ιησού· επειδή, αυτός θα
σώσει τον λαό του από τις αµαρτίες τους.
Και όλο αυτό έγινε για να εκπληρωθεί εκείνο που ειπώθηκε από τον Κύριο διαµέσου τού
προφήτη, που έλεγε:
«Δέστε, η παρθένος θα συλλάβει, και θα γεννήσει έναν γιο, και θα αποκαλέσουν το
όνοµά του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», που ερµηνευόµενο σηµαίνει: Μαζί µας είναι ο Θεός.

Ησαΐας κεφ. 7:14.

Ιωάννης κεφ. 8:36,

Ρωµαίους κεφ. 6:4-9,

Α Κορινθίους κεφ.15:54-57,

Κολοσσαείς επιστολή κεφ. 2:15:
και αφού απογύµνωσε τις αρχές και τις εξουσίες, τις καταντρόπιασε δηµόσια, όταν,
επάνω του, θριάµβευσε εναντίον τους.

Όταν ο Ιησούς επιστρέψει ξανά, θα νικήσει τελείως κάθε εχθρό που αντιτίθεται σ’ αυτόν και στον
λαό του.
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ΙΙ.Γ.3. Ο Ιησούς εγκαθιδρύει µια Αιώνια Βασιλεία

Η Καινή Διαθήκη βεβαιώνει ότι η κυριαρχία του Ιησού ως βασιλιάς θα διαρκέσει για πάντα
Ματθαίος κεφ.19:28-29, κεφ. 25:34, Λουκάς κεφ.1:33 και Εβραίους κεφ.1:8-13.

Ο Ιησούς εγκαθίδρυσε την µεσσιανική του βασιλεία πριν την ανάληψή του στον ουρανό.
Ματθαίος κεφ.12:28,
Λουκάς κεφ.17:20-21:
Και όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους, πότε έρχεται η βασιλεία τού Θεού, τους
απάντησε, και είπε: Δεν έρχεται η βασιλεία τού Θεού έτσι, ώστε να παρατηρείται·
ούτε θα πουν: Να! εδώ είναι, ή: Να! εκεί· επειδή, προσέξτε, η βασιλεία τού Θεού είναι
ανάµεσά σας.

ΙΙ.Γ.4. Ο Ιησούς εγκαθιδρύει µια Παγκόσµια Βασιλεία
Όταν ο Ιησούς θα έρθει ξανά, ολόκληρη η νέα γη θα είναι µέρος της βασιλείας του. Εφεσίους
κεφ.1:21-22, Αποκάλυψη κεφ. 21 και 22

	
  
	
  ΙΙΙ. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στην Κατήχηση του Γουέστµινστερ, απάντηση 26, περιγράφεται η σύγχρονη εφαρµογή της
βασιλείας του Ιησού.

IΙΙ.Α. Ο Ιησούς Χτίζει τη Βασιλεία του

IΙΙ.Α.1. Ο Στόχος του Έργου του
Ο Θεός σχεδιάζει να µετατρέψει ολόκληρο τον κόσµο στην επίγεια βασιλεία του, ώστε η
κυβέρνησή του στη γη να αντανακλά την εξουσία του στον ουρανό, Ματθαίος κεφ6:10,
Αποκάλυψη κεφ. 21 και 22.
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Ο στόχος του χτισίµατος της βασιλείας του Ιησού είναι να µετατραπεί ο κόσµος στην επίγεια
βασιλεία του Θεού,

Ο Θεός είναι σαν ένας αυτοκράτορας της αρχαίας Μέσης Ανατολής, και ο Ιησούς είναι ο
υποτελής βασιλιάς του.

Α Κορινθίους κεφ. 15:24, 28:
ύστερα θα είναι το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέρα· όταν
καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναµη...
Και όταν τα πάντα υποταχθούν σ' αυτόν, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σ' εκείνον
ο οποίος υπέταξε σ' αυτόν τα πάντα, ώστε να είναι ο Θεός τα πάντα, σε όλα.

Θα πρέπει να κάνουµε τη βασιλεία του Θεού τον κύριο στόχο για τη δική µας τη ζωή.
Ματθαίος κεφ. 6:33:
Αλλά, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία τού Θεού, και τη δικαιοσύνη του· και όλα αυτά θα σας
προστεθούν.

IΙΙ.Α.2. Η Εµφάνιση της Βασιλείας
Η εµφάνιση της βασιλείας του Ιησού, συχνά συσχετίζεται µε την εκκλησία. Εφεσίους κεφ. 1:192:20, Αποκάλυψη κεφ. 1:4-6.

Για παράδειγµα: Ματθαίος κεφ. 16:16-19:
Και αποκρινόµενος ο Σίµωνας Πέτρος, είπε: Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός τού ζωντανού
Θεού.
Και αποκρινόµενος ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Μακάριος είσαι, Σίµωνα, γιε τού Ιωνά, επειδή
αυτό δεν σου το αποκάλυψε σάρκα και αίµα, αλλά ο Πατέρας µου, που είναι στους
ουρανούς.
Και εγώ, µάλιστα, σου λέω ότι: Εσύ είσαι ο Πέτρος, και επάνω σ' αυτή την πέτρα θα
κτίσω την εκκλησία µου· και πύλες Άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της.
Και θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών· και ότι αν δέσεις επάνω στη
γη, θα είναι δεµένο στους ουρανούς· και ότι αν λύσεις επάνω στη γη, θα είναι λυµένο
στους ουρανούς.
•

ο Ιησούς είπε, «Θα χτίσω την εκκλησία µου.»
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•

ο Πέτρος εφάρµοσε τον τίτλο Χριστός στον Ιησού.

•

ο Ιησούς προόριζε την εκκλησία να συµµετέχει στην µάχη µεταξύ του Άδη ή της
«κόλασης» και της βασιλείας του ουρανού.

Η βασιλεία είναι µια πιο µεγάλη έννοια από την εκκλησία.

Η εκκλησία είναι το κέντρο της βασιλείας του Θεού στη γη σήµερα.

IΙΙ.Α.3. Οι Μέθοδοι του Ιησού

Ο Ιησούς χτίζει τη βασιλεία του µε δύο βασικούς τρόπους:
•

προσθέτει περισσότερους ανθρώπους στην εκκλησία,

•

επεκτείνει τα γεωγραφικά της σύνορα, Πράξεις των Αποστόλων κεφ. 1:6-8.

Ματθαίος κεφ. 28:19-20:
Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε µαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνοµα του
Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος,
διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε σας· και δέστε, εγώ είµαι µαζί σας
όλες τις ηµέρες, µέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Αµήν.

Η εκκλησία συµµετέχει στο χτίσιµο της βασιλείας του Ιησού µέσω:

•

του Ευαγγελισµού

•

του Βαπτίσµατος

•

της Βιβλικής διδασκαλίας
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IΙΙ.Β. Κυβερνάει το Λαό του

IΙΙ.Β.1. Η Διοίκηση του Ιησού για το καλό µας

Η διοίκηση του Ιησού εστιάζεται στην ασφάλεια του αιώνιου καλού µας,

•

έλεος και συγχώρηση Ιωάννης κεφ. 6:35-37, κεφ. 7:37, κεφ. 10:28-29, Πράξεις κεφ5:31.

•

Μας υιοθετεί ως κληρονόµους του Θεού

•

µοιράζεται µαζί µας όλες τις υποσχέσεις της Πράξεις κεφ. 13:34-39, Ρωµαίους κεφ. 8:17,
32 Εβραίους κεφ. 2:13.

•

µας χαρίζει όλες αυτές τις ευλογίες ως δώρο της χάρης του, Ιωάννης κεφ. 1:16, Εφεσίους
κεφ. 2:8-9.

Η στοργική διοίκηση του Χριστού µας κατακλύζει µε ένα προσωρινό καλό στο παρόντα κόσµο.

•

Μας δίνει τη παρουσία του µέσω του Αγίου του Πνεύµατος , Πράξεις κεφ. 2:33, Γαλάτας
κεφ. 4:6, Φιλιππησίους κεφ. 1:19.

•

Μας δίνει καθαρή οδηγία µέσα στην Αγία Γραφή, Α Κορινθίους κεφ. 9:21, Γαλάτας κεφ.
6:2, Κολοσσαείς κεφ. 3:16.

•

ορίζει ηγέτες για την εκκλησία, Α Κορινθίους κεφ. 12:28, Εφεσίους κεφ. 4:11-12.

IΙΙ.Β.2. Μας Υπερασπίζεται

•

ενάντια στον πειρασµό
o µας προειδοποιεί για πειρασµούς εκ των προτέρων Ματθαίος κεφ. 6:13.
o Μας ενδυναµώνει για να αντιστεκόµαστε στην αµαρτία Εβραίους κεφ. 2:16.
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o µας προστατεύει από καταστάσεις που θα µας κατακυρίευαν ή θα µας παγίδευαν,
Α Κορινθίους κεφ. 10:13, Β Τιµόθεο κεφ. 4:18.

•

από τη διαφθορά της αµαρτίας.
o µε τη µαθητεία και τη διόρθωση όταν αµαρτήσουµε, Ιερεµίας κεφ. 46:28,
Εβραίους κεφ. 12:5-11, Αποκάλυψη κεφ. 3:19. Ένας άλλο τρόπος που µας
υπερασπίζεται ενάντια στη διαφθορά είναι προσφέροντάς
o µας προσφέρει συγχώρηση και καθαρισµό από την αµαρτία όταν µετανιώνουµε
Ιωάννης κεφ. 1:9.

•

ενάντια στις κατηγορίες της αµαρτίας. Αποκάλυψη κεφ. 12:10. Ρωµαίους κεφ. 8:34

o ο Ιησούς υπερασπίζεται το λαό του ενάντια στις κατηγορίες µεσιτεύοντας για µας
µαζί µε τον µέγα άρχοντα.

Επειδή ο Ιησούς µας υπερασπίζεται τόσο δυναµικά, µπορούµε να έχουµε µεγάλη πεποίθηση
στις µάχες µας µε την αµαρτία.

IΙΙ.Β.3. Νίκη Ενάντια στους Εχθρούς

Παροιµίες κεφ. 20:8 και στο κεφ. 25:5.

Ο Ιησούς τιµωρεί τους εχθρούς του και τους δικούς µας σύµφωνα µε τη δικαιοσύνη:

•

για να αποδώσει τη σωστή τιµωρία για τα εγκλήµατά τους.

•

Και ως µια πράξη ευλογίας προς εµάς,

Ο Ιησούς συνεχίζει να εκτελεί την κρίση εναντίων τους, και θα ολοκληρώσει αυτή τη κρίση µε
την δεύτερη έλευσή του. Β Πέτρου κεφ. 2:4, Ιούδας εδ. 6, Αποκάλυψη κεφ. 20:10, 14.
Ματθαίος κεφ. 13:37-43, Λουκάς κεφ. 19:27, Εφεσίους κεφ. 2:1-3.
Πράξεις κεφ. 12:23
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Ο Ιησούς υποµένει στη κρίση του κατά των εχθρών του, συγκρατώντας µε υποµονή τη κρίση
του µέχρι να ξανάρθει.

Ο ρόλος του Ιησού ως βασιλιά θα περιλάµβανε µια µελλοντική µέρα κρίσης, Πράξεις κεφ. 17:31,
κεφ. 14:10-12, Εβραίους κεφ.10:26-31.

Οι προειδοποιήσεις αυτές δίνουν µια ευκαιρία στους απίστους να µετανοήσουν για τις αµαρτίες
τους και να λάβουν συγχώρηση, έλεος και χάρη από τον βασιλιά Ιησού Χριστό. Ματθαίος 21:3244 και στις Πράξεις κεφ. 17:30-31.

Ιάκωβος κεφ. 5:7-8, Β Θεσσαλονικείς κεφ. 1:4-10.

Η κρίση του Χριστού είναι αιτία για δοξολογία, επειδή θα καταστρέψει την παρουσία, τη
διαφθορά και την επιρροή κάθε µορφής κακού και θα συντελέσει στο εξαγνισµένο και τέλειο
κόσµο.
Αποκάλυψη κεφ. 14:7
και έλεγε µε δυνατή φωνή: Φοβηθείτε τον Θεό, και δώστε δόξα σ' αυτόν, επειδή ήρθε η
ώρα της κρίσης του· και προσκυνήστε αυτόν ο οποίος δηµιούργησε τον ουρανό και τη
γη και τη θάλασσα και τις πηγές των νερών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
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Ερωτήσεις Αναθεώρησης

1. Ποια προσόντα για τη βασιλεία αποκαλύπτονται στην Παλαιά Διαθήκη;

2. Περιγράψτε τις λειτουργίες των βασιλιάδων στην Παλαιά Διαθήκη.
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3. Ποιες προσδοκίες είχαν οριστεί στην Παλαιά Διαθήκη για τους µελλοντικούς βασιλιάδες;

4. Πώς εκπλήρωσε ο Ιησούς τα προσόντα για τη βασιλεία;
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5. Πώς εκπληρώνει ο Ιησούς τις λειτουργίες του βασιλικού αξιώµατος;

6. Ερευνήστε τον τρόπο µε τον οποίο ικανοποιεί ο Ιησούς τις προσδοκίες της Παλαιάς Διαθήκης
για τον µελλοντικό µεσσιανικό βασιλιά.
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7. Πώς χτίζει ο Ιησούς την βασιλεία του;

8. Περιγράψτε τους τρόπους µε τους οποίους ο Ιησούς κυβερνάει τον λαό του µέσα στην
βασιλεία του.
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9. Πώς έχει νικήσει ήδη ο Ιησούς τους εχθρούς του και τι θα κάνει όταν έρθει ξανά;
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Ερωτήσεις Εφαρµογής
1. Στην Παλαιά Διαθήκη, οι βασιλιάδες που φοβούνταν τον Θεό και ακολουθούσαν τις εντολές
του, ευεργετούσαν τα έθνη τα οποία κυβερνούσαν. Με ποιο τρόπο ωφελείται το γύρω
περιβάλλον σου σήµερα, µε τον δικό σου φόβο για τον Θεό και την υπακοή σου στις εντολές
του;
2. Πώς θα µπορούσες να ενδυναµώσεις την εξάρτησή σου απ’ τον Θεό αντί για τις ανθρώπινες
στρατηγικές στην τωρινή σου κατάσταση;
3. Ποιο απ’ τα δύο θα έδειχνες περισσότερο όταν έχεις να κάνεις µε τα λάθη των άλλων
εναντίων σου, δικαιοσύνη ή έλεος; Είναι το ένα πιο σηµαντικό από το άλλο; Εξήγησε την
απάντησή σου.
4. Πώς έχει επηρεάσει η προσωπική σου πιστότητα και/ή η απιστία προς τον Θεό τους άλλους
γύρω σου;
5. Ποιοι είναι κάποιοι τρόποι µε τους οποίους έχεις γευτεί την ελευθερία και τη νίκη που σου έχει
δώσει ο Θεός ενάντια στους εχθρούς σου;
6. Πώς θα µπορούσαµε να δείξουµε την αφοσίωσή µας στη διαθήκη και στο νόµο του Θεού
ανάµεσα στους συγγενείς µας, στους φίλους µας, στους συναδέλφους µας και σε άλλους;
7. Τι µπορούµε να µάθουµε από τις ενδείξεις της δικαιοσύνης, του ελέους και της πιστότητας
του Ιησού κατά την επίγεια διακονία του, και πώς θα πρέπει να εφαρµόσουµε αυτά τα
διδάγµατα στη ζωή µας σήµερα;
8. Ποια είναι µερικά πράγµατα τα οποία προσµένεις όταν ο Ιησούς θα ολοκληρώσει την
βασιλεία του κατά τη δεύτερη έλευσή του;
9. Πώς θα µπορούσες να κάνεις βασικό στόχο στη ζωή σου, την επιδίωξη της βασιλείας του
Θεού;
10. Ποιες είναι µερικές καλές στρατηγικές που θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε στους
αγώνες µας µε την αµαρτία;
11. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε την προειδοποίηση για την ερχόµενη κρίση όταν
παρουσιάζουµε το ευαγγέλιο στους απίστους; Γιατί ή γιατί όχι;
12. Ποιο είναι το πιο σηµαντικό πράγµα που διδάχτηκες στη διάλεξη αυτή;
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