


ΨΑΛΜΟΣ 2

1 Γιατί στα έθνη ταραχή
κι οι λαοί ματαιότητες
σιγανοψιθυρίζουν;
2 Της γης οι βασιλιάδες συσπειρώθηκαν
κι οι άρχοντες μαζεύτηκαν
ενάντια στον Κύριο,
στον εκλεκτό του ενάντια,
και σκέφτονται:



3 «Ας σπάσουμε τα δεσμά τους,
τις αλυσίδες τους ας τις 
αποτινάξουμε».
4 Θ’ αναγελάσει εκείνος
που ’χει στους ουρανούς το θρόνο 
του· θα τους χλευάσει ο Κύριος!
5 Θα τους μιλήσει τότε οργισμένος,
με το θυμό του
θα τους συνταράξει:



6 «Εγώ» –θα πει–
«έχρισα στη Σιών το βασιλιά μου,
στο άγιο μου βουνό».
7 Διακηρύττω εκείνο
που ο Κύριος αποφάσισε. 
Μου είπε:
«Γιος μου είσ’ εσύ·
σήμερα εγώ σε γέννησα.



8 Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους 
τους λαούς,
στην κατοχή σου θα ’ναι
ως και τα πέρατα της γης.
9 Με σιδερένιο χέρι θα τους 
κυβερνήσεις,
θα τους συντρίψεις
σαν να ’ταν καμωμένοι από πηλό».



10 Τώρα, λοιπόν, συνετιστείτε, 
βασιλιάδες·
του κόσμου κυβερνήτες διδαχτείτε.
11 Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε
και με τρόμο γιορτάστε γι’ αυτόν.
12 Αποδώστε στο γιο του την τιμή που 
του αξίζει· αλλιώς θα οργιστεί
και θα χαθείτε απ’ της ζωής το δρόμο,
γιατί ο θυμός του θα ξεσπάσει.
Μακάριοι όσοι προσφεύγουνε σ’ 
αυτόν!



ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ? 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ 
ΣΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ?



Η βιβλική αφήγηση (Παλαιά Διαθήκη) 
κινείται σε τρία επίπεδα:

1. Το μεγάλο εν Χριστώ σχέδιο του Θεού

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΤΩΣΗ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

2. Η ιστορία του λαού του Θεού 
(εθνικός και πνευματικός Ισραήλ)

3. Οι μικρές ατομικές ιστορίες



Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ!

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 4

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



Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ!

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 4

23 Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη 
Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές 
τους, κήρυττε το χαρμόσυνο μήνυμα 
για τον ερχομό της βασιλείας του 
Θεού, και γιάτρευε τους ανθρώπους 
από κάθε ασθένεια και κάθε 
αδυναμία.



Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ!

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 12

28 Αν όμως εγώ βγάζω τα δαιμόνια 
με το Πνεύμα του Θεού, 
αυτό σημαίνει πως έφτασε σ’ εσάς 
η βασιλεία του Θεού.



Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ!

ΜΑΡΚΟΣ 1

14 Μετά τη σύλληψη του Ιωάννη, ο 
Ιησούς ήρθε στη Γαλιλαία και κήρυττε 
το χαρμόσυνο μήνυμα για τη βασιλεία 
του Θεού. 15 «Συμπληρώθηκε», έλεγε, 
«ο καθορισμένος καιρός κι έφτασε η 
βασιλεία του Θεού· μετανοείτε και 
πιστεύετε στο χαρμόσυνο αυτό 
μήνυμα».



Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ!

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 28

18 «Ο Θεός μού έδωσε όλη την 
εξουσία στον ουρανό και στη γη.



ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕIΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ;

ΙΩΑΝΝΗΣ 12

31 Έφτασε η ώρα που ο κόσμος 
αυτός θα κριθεί· 
έφτασε η ώρα που ο άρχοντας αυτού 
του κόσμου θα διωχτεί έξω από τον 
κόσμο.



ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕIΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ;

ΙΩΑΝΝΗΣ 14

30 Δε θα μιλήσω πια για πολύ μαζί 
σας, γιατί ο κυρίαρχος αυτού του 
κόσμου έρχεται να με θανατώσει, 
αν και δεν έχει πάνω μου καμιά 
εξουσία.



ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕIΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ;

ΙΩΑΝΝΗΣ 16

11 Και ως προς την κρίση, 
επειδή ο κυρίαρχος αυτού 
του κόσμου είναι κιόλας 
καταδικασμένος.



ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕIΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ;

ΕΦΕΣΙΟΥΣ 6

12 Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε 
με ανθρώπους αλλά με αρχές και 
εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους 
του σκοτεινού τούτου κόσμου, τα 
πονηρά πνεύματα που βρίσκονται 
ανάμεσα στη γη και στον ουρανό.



ΠΩΣ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ 
ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ;

ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ;

ΗΔΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ



ΗΔΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ

ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2

8 όλα τα υπέταξες κάτω απ’ τα πόδια 
του.
Λέγοντας όλα τα υπέταξες σ’ αυτόν, 
εννοεί πως τίποτε δεν άφησε που να 
μην το υποτάξει σ’ αυτόν. Ως τώρα 
όμως δε βλέπουμε να είναι όλα 
υποταγμένα σ’ αυτόν.



ΗΔΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ

Α’ ΙΩΑΝΝΟΥ 3

2 Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά 
του Θεού. 
Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν 
έχει ακόμη φανερωθεί. Ξέρουμε όμως 
πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη 
δευτέρα παρουσία του, θα γίνουμε 
όμοιοι μ’ αυτόν, γιατί θα τον δούμε 
όπως πραγματικά είναι.



ΗΔΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ

Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 15

54 Όταν αυτό το φθαρτό 
μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και το 
θνητό μεταμορφωθεί σε αθάνατο, 
τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της 
Γραφής: 
Ο θάνατος αφανίστηκε· η νίκη είναι 
πλήρης!



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ

1. Η Βασιλεία του Θεού (ή των Ουρανών) 
ήρθε με την έλευση του Θεού 
(πρώτα του εναθρωπισθέντος Υιού 
και μετά του Παράκλητου) στη γη μας

2. Είναι μια στρατευμένη-δυναμική 
Βασιλεία που αντιμάχεται τα έργα του 
Διαβόλου που εξακολουθεί να είναι ο 
άρχοντας του κόσμου αυτού



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ

3. Είναι μια αναδυόμενη 
(ήδη αλλά όχι ακόμη) Βασιλεία

4. Είναι μια Βασιλεία που μια Ημέρα θα 
επικρατήσει καθώς στη γη θα γίνεται το 
θέλημα του Θεού, «ως εν ουρανώ»

5. Είναι μια Βασιλεία της οποίας 
«ουκ έσται τέλος» (Λουκ. 1:33)



Το θαύμα της Δουνκέρκης

1. Η ακατανόητη διαταγή του Χίτλερ

2. Ο καιρός (καταιγίδα & ομίχλη)

3. Νηνεμία στην Μάγχη



3 κομβικές αποφάσεις που 
δεν εξηγούνται από τους ιστορικούς

1. Γιατί ο Χίτλερ 
κήρυξε τον πόλεμο στις ΗΠΑ;

2. Γιατί οι Ιάπωνες δεν εισέβαλαν 
από τα ανατολικά στην ΕΣΣΔ;

3. Γιατί ο καχύποπτος Στάλιν κώφευσε στις 
προειδοποιήσεις των συμβούλων 
και κατασκόπων του;





ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 5

8 Όταν πήρε το βιβλίο, τα τέσσερα 
όντα και οι είκοσι τέσσερις 
πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο 
Αρνίο. Καθένας τους κρατούσε μια 
κιθάρα και χρυσά θυμιατήρια γεμάτα 
θυμίαμα– αυτά είναι οι προσευχές 
των πιστών



ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 8

1 Όταν το Αρνίο άνοιξε την έβδομη 
σφραγίδα, έγινε σιγή στον ουρανό για 
μισή περίπου ώρα. 
2 Είδα τότε να δίνονται στους εφτά 
αγγέλους, που στέκονταν μπροστά 
στο Θεό, εφτά σάλπιγγες.



3 Ένας άλλος άγγελος ήρθε και 
στάθηκε στο θυσιαστήριο κρατώντας 
χρυσό θυμιατήρι. Και του δόθηκε 
πολύ θυμίαμα για να το προσφέρει, 
μαζί με τις προσευχές όλων όσοι 
ανήκουν στο λαό του Θεού, πάνω στο 
χρυσό θυσιαστήριο που βρισκόταν 
μπροστά στο θρόνο του Θεού.



4 Απ’ τα χέρια του αγγέλου ο καπνός 
ανέβαινε με τις προσευχές των πιστών 
μπροστά στο Θεό. 5 Πήρε μετά ο 
άγγελος το θυμιατήρι, το γέμισε από 
τ’ αναμμένα κάρβουνα του 
θυσιαστηρίου και το ’ριξε στη γη. 
Έγιναν τότε βροντές, φωνές, αστραπές 
και σεισμός.



Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022


