ΠΙΣΤΕΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
Οδηγός Μελέτης
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 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.
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·

Αφού έχετε δει τα μαθήματα

o 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.
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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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η λέξη «Χριστός» είναι ένας τίτλος, ο οποίος δηλώνει την υπηρεσία και την τιμή του Ιησού
στη βασιλεία του Θεού.

Η λέξη «Χριστός»
v σημαίνει πολύ απλά «ο κεχρισμένος».

v Η Ελληνική λέξη της Καινής Διαθήκης Χριστός, μεταφράζει την Εβραϊκή λέξη της
Παλαιάς Διαθήκης Mashiach ή Μεσσίας.

v είναι ένας κοινός όρος στην Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος αναφέρεται:
ü σε κείνους που χρίονταν με λάδι για να ξεχωριστούν ως ειδικοί υπηρέτες του
Θεού.
ü *στους απογόνους του Δαβίδ που υπηρέτησαν ως βασιλιάδες
ü *σέναν ιδιαίτερο «χρισμένο» που

θα εκπλήρωνε όλους τους σωτήριους

σκοπούς του Θεού μέσα στον κόσμο.

Ι. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Ιστορική Σύνοψη:
•

οι άγγελοι ανακοίνωσαν το γεγονός και στη παρθένο Μαρία τη μητέρα του αλλά και
στον αρραβωνιαστικό της, τον Ιωσήφ.
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•

Σύμφωνα με το Κατά Λουκάν 2:6-20, ο Ιησούς γεννήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της
παραμονής τους στη Βηθλεέμ.

•

Η γέννησή του ανακοινώθηκε από τους αγγέλους σε βοσκούς.

•

δύο πιστοί υπηρέτες του Θεού, ο Συμεών και η Άννα, τον αναγνώρισαν ως τον
αναμενόμενο Σωτήρα, όπως διαβάζουμε στο Κατά Λουκά 2:22-40.

•

οι Μάγοι από την ανατολή τον αναγνώρισαν ως τον Βασιλιά των Ιουδαίων,

•

ο Ιωσήφ διέφυγε μαζί με την οικογένειά του στην Αίγυπτο.

•

Όταν πέθανε ο Ηρώδης, η οικογένεια επέστρεψε στον Ισραήλ.

•

Οταν ο Ιησούς ήταν δώδεκα ετών, είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ τους θρησκευτικούς
ηγέτες και τους δασκάλους της βίβλου, με την γνώση και τη σοφία του.

•

Όταν ήταν περίπου 30 ετών, προετοιμάστηκε για τη δημόσια διακονία του.

•

τον βάπτισε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όπως διαβάζουμε στο Κατά Ματθαίον 3:13-17,
στο Κατά Μάρκον 1:9-11 και στο Κατά Λουκάν 3:21-23.

•

ο Ιησούς νήστεψε στην έρημο για σαράντα ημέρες, σύμφωνα με το Κατά Ματθαίον
4:1-11, Μάρκον 1:12-13 Λουκάν 4:1-13. Στο διάστημα αυτό, νίκησε τους πειρασμούς
του Σατανά,

Ι.Α. Η ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η μόνιμη ανάληψη της ανθρώπινης φύσης του Ιησού.

Ι.Α.1. Η Παρθενική Γέννηση του Ιησού ως στοιχείο της Ενσάρκωσης
Η Μαρία, ήταν παρθένα όταν συνέλαβε και γέννησε τον Ιησού.

Ø ήταν πραγματικά άνθρωπος.
o αναπτύχθηκε μέσα στη μήτρα της μητέρας του
o είχε πραγματική ανθρώπινη φύση, που περιλαμβάνει σώμα και ψυχή.

Ø η ανθρώπινη φύση του ήταν τελείως αδιάφθορη από την αμαρτία.
§

ο Ιησούς γεννήθηκε χωρίς αμαρτία.

§

η παρθενική γέννηση δείχνει χωρίς αμφιβολία την υπερφυσική συνεχής
παρουσία και διαφύλαξη του Θεού, βάση του οποίου αυτό επιτεύχθηκε.
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Ø ο υποσχόμενος Μεσσίας,
«θα γεννήσει γιο, και θα του δώσουν το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει
το λαό του από τις αμαρτίες τους» (Ματθ.1:21).
«Με όλα αυτά που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου, που είχε πει ο
προφήτης: Η παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο, και θα του
δώσεις το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει, ο Θεός είναι μαζί μας» (Ματθ.1:2223).

Ø η γέννηση του Ιησού εκπλήρωσε αυτή την προφητεία, αυτό αποδείκνυε ότι
ήταν ο Χριστός.

Ι.Α.2. Ο Ιησούς, κληρονόμος του Δαβίδ, ως στοιχείο της ενσάρκωσης

Ο Ιησούς ως ο κληρονόμος του Δαβίδ, είχε το νομικό δικαίωμα να είναι ο Μεσσίας

o ένας μελλοντικός βασιλιάς από τη γενεαλογία του Δαβίδ, γνωστός ως «ο
Μεσσίας» ή «ο Χριστός», θα αποκαθιστούσε τελικά τη βασιλεία

o οι γενεαλογίες του Ιησού στο Ματθαίο 1 και στο Λουκά 3 τονίζουν το γεγονός
ότι ο Ιησούς είναι απόγονος του Δαβίδ.

Ι.Α.3.

Η

Υποστατική

Ένωση

δύο

φύσεων

του

Ιησού

ως

στοιχείο

της

Ενσάρκωσης

Ο Ιησούς είναι ένα πρόσωπο με δύο διακριτές φύσεις (μία θεία φύση και μία ανθρώπινη
φύση) όπου κάθε φύση διατηρεί τις δικές της ιδιότητες.

Η οικουμενική Σύνοδος της Χαλκηδόνας, η οποία συνεδρίασε το 451 μ.Χ., συνόψισε τη
διδασκαλία της Αγίας Γραφής για την υποστατική ένωση στο «Πιστεύω της Χαλκηδόνας»,
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v ο Ιησούς έχει δύο φύσεις, δηλαδή μια θεία φύση και μια ανθρώπινη φύση.

o Ο αιώνιος Υιός του Θεού είχε πάντοτε στην κατοχή του και θα κατέχει πάντοτε
κάθε ιδιότητα που είναι ουσιαστική στον Θεό.

o ο Ιησούς κατέχει κάθε ουσιαστική ιδιότητα που είναι απαραίτητη στους
ανθρώπους,

v ο Σύμβολο της Χαλκηδόνας τονίζει επίσης στη διάκριση μεταξύ των δύο φύσεων του
Ιησού.
o Οι ανθρώπινες ιδιότητές του δεν εμποδίζουν τις θειες του ιδιότητες,

o οι θείες ιδιότητες δεν ενισχύουν κάπως τις ανθρώπινες ιδιότητές του.

v ο Ιησούς είναι μόνο ένα πρόσωπο.

o Ο Ιησούς δεν ήταν δύο πρόσωπα ή δύο διαφορετικές προσωπικότητες,

o το ίδιο αιώνιο Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ο Υιός του Θεού.

o είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος

Ι.Β. Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ι.Β.1. Η Αναγνώριση του ως Χριστός ως στοιχείο της βάπτισης Του

ο Ιησούς είχε το αξίωμα του Χριστού από την αρχή της ενσάρκωσής του
9	
  
	
  

Το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστό, κατεβαίνοντας πάνω σ’ αυτόν με τη
μορφή περιστεριού.

ο Θεός Πατέρας αναγνώρισε τον Ιησού ως τον Χριστό μιλώντας με δυνατή φωνή από τον
ουρανό.

Ι.Β.2. Χρισμένος στο Αξίωμα του Χριστού ως στοιχείο της βάπτισης Του

Ο Ιησούς χρίστηκε από το Άγιο Πνεύμα κατά τη βάπτισή του

Ι.Β.3. Η Εκπλήρωση της Δικαιοσύνης ως στοιχείο της βάπτισης Του

Ο Ιησούς έπρεπε να εκπληρώσει όλα τα αναγκαία έργα δικαιοσύνης που του είχαν ανατεθεί.
«Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε λέγοντάς του: «Εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ
από σένα κι έρχεσαι εσύ σ’ εμένα;» Ο Ιησούς όμως του αποκρίθηκε: «Ας τα
‘αφήσουμε τώρα αυτά, γιατί πρέπει να εκπληρώσουμε κι οι δύο μας ότι
προβλέπει το σχέδιο του Θεού» (Ματθ.3:14-15).

Ο Ιησούς έπραξε μια αναγκαία δίκαια πράξη, επιβεβαιώνοντας και ταυτίζοντας τον εαυτό.

Ι.Γ. ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο Ιησούς νήστεψε για σαράντα μέρες πριν να πειραστεί από τον Σατανά.

Ο πειρασμός του Ιησού παραλληλίζεται με τον πειρασμό του Αδάμ και της Εύας
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Ο Ιησούς νίκησε τον πειρασμό, φέρνοντας σωτηρία στο λαό του.

Ι.Γ.1.Η Υπακοή Του ως αποτέλεσμα του πειρασμού του Χριστού

« Αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα παθήματά του την υπακοή… κι έγινε η
αιτία να σωθούν για πάντα όλοι όσοι υπακούνε σ’ αυτόν» (Εβρ.5:8-9).
Ο Ιησούς έπρεπε να βιώσει τις δίκαιες απαιτήσεις του Θεού, και να ξεπεράσει τις
προκλήσεις και τους πειρασμούς σε όλη τη ζωή του.

Ι.Γ.2. Η Συμπάθεια Του ως αποτέλεσμα των πειρασμών του

Η εμπειρία αυτή λοιπόν τον έκανε να μεγαλώσει η ευσπλαχνία και η κατανόησή του προς
εμάς καθώς υποφέρουμε και αγωνιζόμαστε με τους πειρασμούς στη ζωή μας.
«Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας.
Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν κι εμάς, χωρίς
όμως να αμαρτήσει» (Εβρ.4:15).

Ι.Γ.3. Η Αναμαρτησία Του ως αποτέλεσμα του πειρασμού του

Ανικανότητα να αμαρτήσει.

Ο Ιησούς δεν αμάρτησε ποτέ.
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Ο Ιησούς δεν είχε την ικανότητα να αμαρτήσει.

Επειδή ο Ιησούς είναι αναμάρτητος, η υπακοή και η συμπάθειά του μάλλον αυξάνονται.

ΙΙ. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Ιστορική Σύνοψη:
§

ήταν περίπου τριάντα ετών όταν ξεκίνησε τη δημόσια διακονία του

§

διήρκησε περίπου τρία χρόνια.

§

ξεκίνησε τη δημόσια διακονία του στην Καπερναούμ, μια πόλη στη περιοχή
της Γαλιλαίας

§

*διάλεξε επίσης δώδεκα μαθητές και τους προετοίμασε

§

*επέκτεινε τη διακονία του και σε άλλες περιοχές του Ισραήλ, όπως στη
Σαμάρεια και στην Ιουδαία.

Στο τέλος της δημόσιας διακονίας του, ο Ιησούς εσκεμμένα ταξίδεψε στην Ιερουσαλήμ για να
σταυρωθεί.

Η κύρια διακονία του Ιησού ήταν να διακηρύξει τα καλά νέα της μετάνοιας και της πίστης

o Διακόνησε διάφορα είδη ανθρώπων

o Συναντήθηκε με ομάδες διαφόρων μεγεθών
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o Δίδαξε σε διάφορα μέρη

o Χρησιμοποίησε ποικίλα διδακτικά μέσα

*διακονούσε με μια μοναδική εξουσία, και ανταποκρινόταν σ’ αυτόν έντονα – κάποιοι με
πίστη και μετάνοια, ενώ κάποιοι άλλοι με οργή και απόρριψη.

ΙΙ.Α. ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΩΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Το μήνυμα του ευαγγελίου είναι ένα κάλεσμα για μετάνοια υπό το φως του ερχομού της
βασιλείας του Θεού.

«Από τότε άρχισε κι ο Ιησούς να κηρύττει και να λέει: Μετανοείτε γιατί έφτασε
η βασιλεία του Θεού» (Ματθ.4:17)

ΙΙ.Α.1.Η Βασιλεία Του ως στοιχείο του Ευαγγελίου Του

Ο Θεός σχεδίαζε η αιώνια βασιλεία του να γίνει ορατή πάνω στη γη.

Ο Ιησούς ανακοίνωσε τα καλά νέα ότι το τελευταίο στάδιο της βασιλείας του Θεού στη γη
άρχισε στις δικές του μέρες.

ΙΙ.Α.2. Η Μετάνοια ως στοιχείο του Ευαγγελίου του
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αν ο Ισραήλ ήθελε να λάβει τις υποσχόμενες ευλογίες, έπρεπε πρώτα να μετανοήσουν από
την αμαρτία του.

. Απομακρυνόμαστε από την αμαρτία όταν:
•

αισθανθούμε γνήσια λύπη για το ότι έχουμε παραβεί τον νόμο του

•

ομολογήσουμε την ενοχή μας στον Θεό και ζητήσουμε τη συγχώρησή Του.

Μετάνοια επίσης σημαίνει:

ü να στραφούμε προς τον Θεό ζητώντας από Εκείνον να μας καθαρίσει και να μας
αποκαταστήσει,
ü έχοντας αποφασίσει να τον υπακούμε από δω και πέρα.

ü επιθυμία να ευαρεστώ τον Θεό, υπακούοντας στις εντολές Του.

ΙΙ.Β. Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Μάθατε για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που τον έχρισε ο Θεός με Άγιο
Πνεύμα και με δύναμη. Παντού όπου πέρασε, ευεργετούσε και γιάτρευε όλους
όσους κατατυραννούσε ο διάβολος, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του» (Πρ.10:38).

Οι εκδηλώσεις της δύναμης του Ιησού μαρτυρούσαν την αλήθεια του μηνύματός του.
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Ο Ιησούς έκανε πολλά θαύματα που φανέρωναν την δύναμη του Αγίου Πνεύματος.

Ø Εκδήλωνε την κυριαρχία του επάνω στην δημιουργία,

Ø Έδειξε την εξουσία του πάνω στα πονηρά πνεύματα

Ø Θεράπευσε ασθένειες και ανθρώπους με αναπηρία

Ø Ο Ιησούς ανέστησε νεκρό

ΙΙ.Β.1. Η Επικύρωση της Ταυτότητας του Ιησού ως στοιχεία της εκδήλωσης
της δύναμης του

Τα θαυματουργικά έργα του Ιησού επικύρωσαν την ταυτότητά του ως Χριστός,

v Τα θαύματά του έδειχναν την έγκριση του Θεού για το κάθε που είπε ο Ιησούς.

v τα θαύματα του Ιησού είχαν σχέση με κάποια αξιώματα τα οποία ήταν πτυχές του
ευρύτερου ρόλου του Χριστού

v Τα θαύματα του Ιησού απέδειξαν ότι το μήνυμα του ευαγγελίου του ήταν αληθινό.
«Αν όμως εγώ βγάζω τα δαιμόνια με τη δύναμη του Θεού, αυτό σημαίνει
ότι έφτασε σ’ εσάς η βασιλεία του Θεού» (Λουκ.11:20).

ΙΙ.Β.2.

Η Επιβεβαίωση της Επιτυχία Του ως στοιχείο της εκδήλωσης της

δύναμης του.
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Τα θαύματα του Ιησού έδειξαν ότι είχε την δύναμη που χρειαζόταν για να εκπληρώσει τους
ισχυρισμούς και τις υποσχέσεις του.

Ο Ιησούς επίσης έδειχνε ότι είχε όση δύναμη χρειαζόταν για να καταστρέψει τους εχθρούς
της βασιλείας του.

ΙΙ.Γ. ΟΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΙΙ.Γ.1. Η Αποστολική Ομολογία του Πέτρου ως επιβεβαίωση της διακονίας του
Χριστού

«Εσείς, ποιος λέτε πως είμαι; Τους λέει. Ο Σίμων Πέτρος απάντησε: Εσύ είσαι
ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού. Τότε ο Ιησούς του αποκρίθηκε:
Μακάριος είσαι, Σίμων, γιε του Ιωνά, γιατί αυτό δε σου το αποκάλυψε
άνθρωπος, αλλά ο ουράνιος Πατέρας μου»

Η ομολογία του Πέτρου ήταν μια αλάνθαστη επιβεβαίωση του γεγονότος ότι ο Ιησούς ήταν ο
Χριστός.

Η επιβεβαίωση του Πέτρου ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός υπήρξε μια άμεση αποκάλυψη απ’
τον Θεό.

ΙΙ.Γ.2. Η Μεταμόρφωση του Ιησού ως επιβεβαίωση της διακονίας του Χριστού
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«Μεταμόρφωση» είναι το όνομα που έχουν δώσει οι θεολόγοι στο περιστατικό όπου ο
Ιησούς αποκαλύφθηκε στους μαθητές του με έναν ένδοξο τρόπο.

§

ο Ιησούς πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη πάνω σε ένα βουνό για να
προσευχηθούν.

§

εμφανίστηκαν ο Μωυσής και ο Ηλίας,

§

ακούστηκε η φωνή του Θεού από τον ουρανό, επιβεβαιώνοντας ότι ο Ιησούς ήταν ο
Υιός του.

ο Ιησούς στεκόταν ως η συνέχεια του νόμου και των προφητών.

ο Ιησούς ήταν ο κληρονόμος του Δαβίδ ο οποίος έφερνε τη βασιλεία του Θεού στη γη.

III. ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Χρησιμοποιούμε τον όρο «πάθος» όταν αναφερόμαστε στα παθήματα που υπέστη ο
Ιησούς, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν από την σταύρωσή του.

Ιστορική Σύνοψη:

o Γύρω στο 30μ.Χ., ο Ιησούς πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα.

o πολλοί άνθρωποι τον αναγνώρισαν και τον χαιρέτησαν ως τον βασιλιά του Ισραήλ.
Για τον λόγο αυτό, η είσοδός του στη πόλη είναι γνωστή ως η θριαμβευτική είσοδος.
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o ο Ιησούς θύμωσε με τους αργυραμοιβούς στον ναό.

o ο Ιησούς αρκετές φορές συγκρούστηκε με τους θρησκευτικούς ηγέτες και δίδασκε
όποιον ερχόταν να τον ακούσει.

o εισήγαγε και θέσπισε το Δείπνο του Κυρίου ως μια συνεχιζόμενη υπενθύμιση και
κοινωνία μέχρι τον δεύτερο ερχομό του.
o έδωσε στους μαθητές του πολλές οδηγίες μέσα στον αποχαιρετιστήριο λόγο του που
μας δίνεται στο Κατά Ιωάννη κεφ. 13-16, και μέσα από την ιερατική του προσευχή,
που αναφέρεται στο Κατά Ιωάννη κεφ. 17.

o ο μαθητής του ο Ιούδας έφυγε από τη παρέα για να προδώσει τον Ιησού,

o συνέλαβαν τον Ιησού. Τον κατηγόρησαν ενώπιον του Ιουδαίου αρχιερέα Καϊάφα και
της ιουδαϊκής ηγεσίας και δικάστηκε ενώπιον του Ρωμαίου κυβερνήτη Πόντιο Πιλάτο
και τον Ιουδαίο βασιλιά Ηρώδη Αντύπα.

o οι μαθητές του Ιησού τον εγκατέλειψαν και ο Πέτρος τον αρνήθηκε τρεις φορές.

o Ο Ιησούς μαστιγώθηκε, δέχθηκε κοροϊδία και καταδικάστηκε σε θάνατο. Όλα αυτά τα
γεγονότα καταγράφονται στο ευαγγέλιο του Ματθαίου κεφ. 26:31-27:31, Μάρκου
14:32-15:20, Λουκά 22:39-23:25 και Ιωάννη 18:1-19:16.

o Τον Ιησού τον κρέμασαν περίπου το μεσημέρι την ημέρα μετά την σύλληψή του. Τον
κάρφωσαν επάνω σε ένα σταυρό και δημόσια τον κρέμασαν στο σταυρό μέχρι που
πέθανε.

o υποσχέθηκε να ελεήσει έναν μετανοημένο ληστή, φρόντισε τη μητέρα του και ζήτησε
συγχώρεση απ’ τον Θεό για όλους εκείνους που τον θανάτωναν.
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o έγινε μεγάλος σεισμός που τράνταξε όλη τη γη και το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε
στα δυο από πάνω μέχρι κάτω.

o κατέβασαν το σώμα του Ιησού απ’ το σταυρό. Επειδή θα ξεκινούσε το Σάββατο,
κάποιοι απ’ τους ακόλουθούς του έσπευσαν να ετοιμάσουν το σώμα του για την ταφή
και τον έβαλαν σε ένα δανεικό τάφο. Τα γεγονότα αυτά αναφέρονται στο ευαγγέλιο
του Ματθαίου 27:51-61, Μάρκου 15:38-47, Λουκά 23:44-56 και Ιωάννη 19:34-42.

ΙΙΙ.Α. Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΩΣ Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ
ΤΟΥ

Ο Ιησούς μπήκε στην Ιερουσαλήμ πάνω σ’ ένα πουλάρι ώστε να εκπληρωθεί η προφητεία
που αναφέρεται στον Ζαχαρία κεφ 9.
Η συμβολική αυτή πράξη είχε σκοπό:
•

να δείξει την αυτοπεποίθηση του Ιησού στο ότι ήταν ο νόμιμος βασιλιάς του Ισραήλ.

•

Να επιβεβαιώσει όλους εκείνους που ήταν πιστοί στο μήνυμα της βασιλείας του

•

να επιπλήξει όσους δεν ήταν πιστοί.

Οι άνθρωποι άρχιζαν να τον αναγνωρίζουν και να τον καλωσορίζουν όχι όμως η Ιουδαϊκή
ηγεσία,
«Μακάρι, να ήξερες κι εσύ, έστω κι αυτή την ημέρα, τι θα μπορούσε να σου
χαρίσει την ειρήνη. Τώρα όμως αυτό μένει κρυφό από τα μάτια σου. Θα’
ρθούν για σένα μέρες που οι εχθροί σου θα σε ζώσουν με χαρακώματα, θα σε
περικυκλώσουν και θα σε πολιορκήσουν από παντού. Θα αφανίσουν κι εσένα
και τα παιδιά σου και δε θα σου αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Κι όλα
αυτά, γιατί δεν έδωσες σημασία την ημέρα που σ’ επισκέφτηκε ο Θεός»
(Λουκ.19:42-44).
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Αμφισβητούσαν την ταυτότητα και την εξουσία του Ιησού ως τον Χριστό.

ΙΙΙ.Β. ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ

Ο Ιησού θεσμοθέτησε το

Κυριακάτικο Δείπνο, την Θεία Ευχαριστία σαν μια τελετή

ανάμνησης της διαθήκης.

ο Ιησούς χρησιμοποίησε το συμβολισμό του Πάσχα για να τραβήξει τη προσοχή στο δικό
του έργο ως ο Χριστός. Ιδιαίτερα,
διάλεξε δυο στοιχεία από το τραπέζι – το άζυμο ψωμί και ένα ποτήρι με κρασί –

ü ο Ιησούς συσχέτισε το ψωμί με το σώμα του,

ü συσχέτισε το ποτήρι με το κρασί, με το αίμα του
Δίδαξε τους μαθητές τους να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά συνεχώς για να τον
θυμούνται, μέχρι τη στιγμή που θα ερχόταν ξανά και θα τελείωνε το έργο το οποίο είχε
ξεκινήσει.

ΙΙΙ.Β.1.Η Λύτρωση ως στοιχείο του δείπνου του Κυρίου

Το σώμα του δόθηκε για μας, σύμφωνα με ευαγγέλιο του Λουκά 22:19, και

Το αίμα του χύθηκε για πολλούς, για τη συγχώρηση των αμαρτιών όπως διαβάζουμε στο
ευαγγέλιο του Ματθαίου 26:28.

ΙΙΙ.Β.2. Η Νέα Διαθήκη ως στοιχείο του δείπνου του Κυρίου
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«Αυτό το ποτήρι είναι η νέα διαθήκη, που επισφραγίζεται με το αίμα μου το
οποίο χύνεται για χάρη σας» (Λουκ.22:20)

Η νέα διαθήκη είναι εγγύηση αλλά και ανανέωση των διαθηκικών υποσχέσεων που είχε
κάνει ο Θεός στις μέρες του Αδάμ, του Νώε, του Αβραάμ, του Μωυσή και του Δαβίδ.

ΙΙΙ.Γ. Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΩΣ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ

Η σταύρωση ήταν μια μορφή θανατικής ποινής που χρησιμοποιούσαν στην Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία.

Η σταύρωση του Ιησού ήταν μοναδική, βεβαίως, επειδή έγινε ως λυτρωτική προσφορά των
αμαρτιών μας.

ΙΙΙ.Γ.1. Ο Καταλογισμός της αμαρτίας μας ως στοιχείο της σταύρωσης του
Χριστού

Η πράξη όπου ο Θεός λογάριασε την ενοχή των αμαρτωλών στο πρόσωπο του Ιησού.

ο Ιησούς πρόσφερε τον εαυτό του επάνω στο σταυρό σαν αντικατάσταση για το λαό του.

Ø Ο σταυρός του σαν θυσία, προς Ρωμαίους 3:25, προς Εφεσίους 5:2 και στην Α’
Ιωάννου 2:2. Αυτός είναι ο λόγος που ονομάζεται

Ø ο σταυρικός του θάνατος τα «λύτρα», Κατά Ματθαίο 20:28, στην Α’ Τιμοθέου 2:6 και
στην προς Εβραίους 9:15.
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ΙΙΙ.Γ.2. Η Θεϊκή Κρίση ως στοιχείο της Σταύρωσης του Χριστού

Ο ανθρώπινος θάνατος είναι πάντοτε μια θεία κρίση ενάντια στην αμαρτία.

Ο θάνατος του Ιησού ήταν μια θεία κρίση ενάντια στην αμαρτία.

IV. Η ΕΞΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Ιστορική Σύνοψη:

v Την πρώτη μέρα της εβδομάδας μετά τη σταύρωση και τη ταφή, ο Ιησούς
αναστήθηκε.

v Στη διάρκεια των σαράντα ημερών που ακολούθησαν, έκανε την εμφάνισή του σε
πολλούς μαθητές.

v Ο Ιησούς ευλόγησε τον λαό του και αναλήφθηκε με ορατό τρόπο στον ουρανό.

v Ο Ιησούς παρουσίασε τον θάνατό του στον Θεό σαν θυσία λυτρωτική κι κάθισε στα
δεξιά του Θεού Πατέρα.

v ήταν η αρχή της ηγεσίας του στα ζητήματα των πιστών του.

IV.Α. Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΩΣ ΕΞΥΨΩΣΗ ΤΟΥ

IV.A.1. Το Σχέδιο της Λύτρωσης ως στοιχείο της Ανάστασης του Χριστού
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Το σχέδιο του Θεού για να λυτρώσει τον άνθρωπο και την υπόλοιπη δημιουργία εξαρτιόταν
από τη εκπλήρωση των διαθηκικών υποσχέσεων του για να ιδρύσει τη βασιλεία του στη γη

IV.A.2. Οι Ευλογίες της Σωτηρίας ως στοιχεία της ανάστασης του Χριστού

Ευλογίες που λαβαίνουμε ως μέρος της σωτηρίας μας:
Η ανάσταση του έχει σαν αποτέλεσμα την
§

δικαίωσή

§

αναγέννησής μας δια του Άγιου Πνεύματός, και ανοίγει την πόρτα στην

§

αιώνια κληρονομιά

§

καλά μας έργα και την αληθινή μαρτυρία Χριστού στη ζωή μας, όπως αναφέρεται
στην Β Κορινθίους 4:10-18

§

σωματική ανάσταση των πιστών

ΙV.Β. Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΩΣ ΕΞΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η ανάληψη του Ιησού έγινε όταν ανυψώθηκε με θαυματουργικό τρόπο στον ουρανό, στην
ιδιαίτερη παρουσία του Θεού.

ΙV.B.1. Η Αποστολική Εξουσία ως στοιχείο της ανάληψης του Χριστού

O Θεός έδωσε στον Ιησού ασύγκριτη εξουσία και δύναμη πάνω σε όλη τη δημιουργία « Ο
Θεός μου έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη» (Ματθ.28:18).

ο Ιησούς έδωσε εξουσία στους αποστόλους του στη γη,

Δεν υπήρξαν ποτέ άλλοι απόστολοι, οι οποίοι να κατέχουν την εξουσία αυτοί.
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«Δεν είστε, λοιπόν, πια ξένοι και χωρίς δικαιώματα, αλλά ανήκετε στο λαό του
Θεού, στην οικογένεια του Θεού. Προστεθήκατε κι εσείς στο οικοδόμημα που
έχει θεμέλιο τους αποστόλους και τους προφήτες, κι ακρογωνιαίο λίθο αυτόν
τον ίδιο το Χριστό» (Εφες.2:19-20).

IV.B.2. Η Ενθρόνιση του Ιησού ως στοιχείο της Ανάληψης του

Όταν ο Ιησούς αναλήφθηκε στον ουρανό, παρουσίασε την θυσία του στον ουράνιο ναό, κι
ύστερα κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατέρα.

Η ενθρόνιση του Ιησού συμπλήρωσε την ανάληψη του, στο αξίωμα του Χριστού.

ΙV.Γ. Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΩΣ ΕΞΥΨΩΣΗ ΤΟΥ

Ο όρος «διακυβέρνηση» στη θεολογία είναι τεχνικός για τον συνεχιζόμενο ρόλο του Ιησού
απ’ την θέση εξουσίας και δύναμης στον ουρανό.

IV.Γ.1.Ο

Προφορικός Λόγος και το Πνεύμα ως στοιχεία της διακυβέρνησης

του Χριστού

Ο Ιησούς έστειλε το Άγιο Πνεύμα σαν δώρο στην εκκλησία.

Το Άγιο Πνεύμα ενδυνάμωσε την εκκλησία να γίνει ο προφητικός μάρτυρας του Ιησού στον
κόσμο.
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Ο Ιησούς συνεχίζει να στέλνει το Πνεύμα να διακονεί την εκκλησία με προφητικούς τρόπους,

Ο Ιησούς συνεχίζει να διακονεί την εκκλησία του μέσω του λόγου:
o διατηρώντας για μας τις Αγίες Γραφές

o στέλνοντας το Πνεύμα του σαν δώρο σε κείνους που διακονούν στο λόγο και
ευαγγελίζουν τους άπιστους, όπως διαβάζουμε, στη Προς Φιλιππησίους 1:14, Α’
Θεσσαλονικείς 2:13 και Εβραίους 13:7.

IV.Γ.2. Η Ιερατική Μεσιτεία του Ιησού ως στοιχείο της διακυβέρνησης του

Ο Ιησούς μεσιτεύει για μας στον Πατέρα.

Ο Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες μας στον σταυρό, έτσι τώρα μεσιτεύει για μας στον
Πατέρα.

IV.Γ.3. Η Βασιλεία του ως στοιχείο της διακυβέρνησης του

Η συνεχιζόμενη βασιλεία του Ιησού περιλαμβάνει:

•

την κυβέρνηση της εκκλησίας,

•

κυβερνάει τα έθνη. Αυτό το βλέπουμε στο

Κατά Ματθαίο 28:19-20, στην Προς

Κορινθίους Α’ 15:24-28 και στην Αποκάλυψη 22:16.

•

κυβερνά ως ο Κύριος της δημιουργίας, όπως αναφέρεται στην Εβραίους 2:7-8.
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•

έχει την πλήρη εξουσία πάνω από όλες τις δυνάμεις και τις εξουσίες, όπως των
αγγέλων και των δαιμονίων. Αυτό το βλέπουμε στη Πρός Ρωμαίους 8:38-39 και
Κολοσσαείς 1:16, 2:15.

«Γι’ αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που
είναι πάνω απ’ όλα τα ονόματα. Έτσι, στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια,
τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν, και κάθε γλώσσα θα
ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός
Πατέρας.» (Φιλ.2:9-11).

IV.Δ. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Ο Χριστός, θα ξανάρθει με ορατό τρόπο, για να ολοκληρώσει τη βασιλεία του Θεού στη γη.

IV.Δ.1. Η Τελική Κρίση ως στοιχείο της δεύτερης έλευσης του Χριστού

Όλοι οι άνθρωποι θα κριθούν με βάση τα έργα τους

Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν καλά έργα μόνο εάν το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα τους.

«Πραγματικά, με τη χάρη του σωθήκαμε δια της πίστεως. Κι αυτό δεν είναι
δικό σας κατόρθωμα αλλά δώρο Θεού. Δε σωθήκατε με τα δικά σας έργα κι
έτσι κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι’ αυτό. Είμαστε δημιούργημα του Θεού,
ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους, για να
μπορούμε να κάνουμε καλά έργα, που τα προετοίμασε ο Θεός, για να είναι μ’
αυτά γεμάτη η ζωή μας.» (Εφες.2:8-10).
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Όσοι από εμάς έχουμε πίστη στον Χριστό, θα λογαριαστούμε ότι έχουμε πεθάνει για τις
αμαρτίες μας μέσω του θανάτου του Χριστού.

Θα λάβουμε εξουσία στους νέους ουρανούς και στη νέα γη, ώστε να συμβασιλεύουμε με τον
Χριστό

IV.Δ.2. Η Ανακαίνιση της Δημιουργίας ως στοιχεία της δεύτερης έλευσης του
Χριστού

Ο Ιησούς θα αφαιρέσει την δουλεία της αμαρτίας και του θανάτου απ’ την δημιουργία

«Εμείς, όμως σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, προσμένουμε καινούριους
ουρανούς και καινούρια γη, όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη.» (Β. Πετρ.3:13)

Ο Ιησούς έχει και την εξουσία και τη δύναμη να φτιάξει για μας έναν τέλειο κόσμο,

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ερωτήσεις Επανάληψης

1. Ποιες λεπτομέρειες της ενσάρκωσης του Ιησού αποδεικνύουν ότι είναι ο Χριστός;
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2. Πώς προετοίμασε τον Ιησού για τη διακονία, η βάπτισή του;
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3. Ποιος ήταν ο σκοπός των πειρασμών του Ιησού στην έρημο;

4. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα του ευαγγελίου που διακήρυξε ο Ιησούς;
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5. Περιγράψτε μερικά από τα θαύματα του Ιησού και τις επιπτώσεις της φανέρωσης της
δύναμης του .

6. Πώς επιβεβαίωσε η αποστολική ομολογία του Πέτρου και η μεταμόρφωση, το γεγονός ότι
ο Ιησούς ήταν ο Χριστός;
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7. Ποια ήταν η σημασία της θριαμβευτικής εισόδου του Ιησού;

8. Τι είναι το Δείπνο του Κυρίου και τι συμβολίζει;
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9. Με ποιον τρόπο ήταν μοναδική η σταύρωση του Ιησού;

10. Τι εκπλήρωσε η ανάσταση του Ιησού;
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11. Ποια σχέση έχει ο ρόλος του Ιησού ως ο Χριστός (Μεσσίας) με την ανάληψή του;
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12. Τι ακολουθεί τη διακυβέρνηση του Ιησού;

13. Τι θα εκπληρώσει ο Ιησούς κατά τη δεύτερη έλευσή του;
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Ερωτήσεις Εφαρμογής

1. Ποια παρηγοριά μας φέρνει το να γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς είναι τέλειος άνθρωπος και
τέλειος Θεός;

2. Πώς θα πρέπει να μας επηρεάζει η βάπτιση του Ιησού, στο τρόπο που σχετιζόμαστε με
τους απίστους;

3. Ποια παρηγοριά και ποια ενθάρρυνση παίρνεις απ’ τον Ιησού καθώς αντιμετωπίζεις και
αντιστέκεσαι στους πειρασμούς;
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4. Με ποιες διακονίες ασχολείσαι αυτό τον καιρό, και πως γίνονται πρακτικά ένα είδος
μοντέλου της βασιλείας του Θεού;

5. Με τι μοιάζει η διαδικασία της μετάνοιας στη ζωή σου;

6. Ποια επιβεβαίωση και ποια ελπίδα μπορείς να λάβεις από τα θαύματα που έκανε ο
Ιησούς κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του;

7. Πώς μπορείς να βεβαιώσεις και να ομολογήσεις ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός στις
παρούσες συνθήκες της ζωής σου και στο περιβάλλον σου;

8. Πώς μας ενθαρρύνει η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού, να ζήσουμε με ειρήνη μέσα σ’ένα
κόσμο όπου υπάρχει συνεχής πόνος, θλίψη και κακό;

9. Πώς μπορείς να παρουσιάσεις και να επικοινωνήσεις σε άλλους τα οφέλη που
αποκομίζεις από το Δείπνο του Κυρίου;

10. Ποιοι είναι κάποιοι συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείς να ανταποκριθείς στις
ευλογίες της σωτηρίας που λαβαίνεις εξαιτίας της ανάστασης του Ιησού;

11. Πώς επηρεάζει το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ενθρονισμένος στον ουρανό, τον τρόπο
που ζεις;

12. Ποια είναι για σένα κάποια ενθαρρυντικά πράγματα από το γεγονός ότι ο Ιησούς θα
επιστρέψει ξανά και θα ανακαινίσει τα πάντα;

13. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθες σ’ αυτή τη διάλεξη;
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