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«Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού, και την δικαιοσύνην
αυτού∙ και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή»(Ματθαίος,ς΄:33)
Ο Κύριος Ιησούς όταν ξεκίνησε το ευαγγελιστικό Του έργο στον κόσμο
έλεγε: «Μετανοείτε∙ διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ
αίος,δ΄:17). Ο σκοπός της επίγειας ζωής του Κυρίου ήταν να κάνει το
θέλημα του Πατέρα Του, δηλαδή να φέρει σε πέρας το μεγάλο έργο της
δια πίστεως σωτηρίας όλων των ανθρώπων. Αυτό το έργο δεν ήταν
εύκολο γιατί εκτός των άλλων πολλών παθημάτων περιλάμβανε στη
τελική του φάση, τη σταυρική θυσία, κατά την οποία εκτός από τον
σωματικό πόνο, ο Κύριος ήπιε το πικρό ποτήρι της εγκατάλειψης του
Πατέρα Θεού. Αυτό συνέβη διότι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ο
αναμάρτητος Κύριος ήταν φορτωμένος τις αμαρτίες όλων των
ανθρώπων. Όμως λόγω του ότι ήταν αναμάρτητος, ο θάνατος δεν είχε
εξουσία πάνω Του, γι’ αυτό ο Πατέρας Θεός Τον ανέστησε.
Έτσι κάθε άνθρωπος μπορεί να λάβει σωτηρία όταν μετανοήσει για τις
αμαρτίες του και επικαλεστεί τον Κύριο Ιησού Χριστό στη ζωή του.
Τότε ο Κύριος τον καθαρίζει από τις αμαρτίες του με το Άγιο Αίμα
Του και ο Πατέρας Θεός τον αναγεννάει πνευματικά ‘άνωθεν’, σύμφωνα
με τα γραμμένα: «Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν
εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα
αυτού• οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ
θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν…..Αληθώς, αληθώς σοι
λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του
Θεού.»
(Ιωάννης, α΄:12,13 και γ΄:3).
Όταν αναγεννηθεί ο χριστιανός, τότε ξεκινάει ο προσωπικός του
αγώνας ώστε ο εσωτερικός πνευματικός του άνθρωπος να ‘μορφωθεί
εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού’
. (Εφεσίους, δ΄: 13).
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αυτό που θέλει ο Θεός από τα παιδιά
Του είναι να βάλουνε σε πρώτη προτεραιότητα το να εκτελούν το
θέλημά Του, έτσι όπως αυτό φανερώνεται μέσα από στον γραμμένο
λόγο Του, την Αγία Γραφή. Αυτή η προτεραιότητα εξασφαλίζει την
πνευματική αύξηση του πιστού όπως και την επαγγελία του σχετικού
εδαφίου:
«Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού, και την δικαιοσύνην
αυτού∙ και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή»
(Ματθαίος,ς΄:33). Αυτό που εννοεί με το
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«ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή»
, το εξηγεί στα προηγούμενα εδάφια:
«Διά τούτο σας λέγω, Μη μεριμνάτε περί της ζωής σας, τι να φάγητε,
και τι να πίητε∙ μηδέ περί του σώματός σας, τι να ενδυθήτε. Δεν είναι
η ζωή τιμιώτερον της τροφής, και το σώμα του ενδύματος; Εμβλέψατε
εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ
συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο Πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά∙
σεις δεν είσθε πολύ ανώτεροι αυτών;»
(Ματθαίος,ς΄:25-26).
Συνήθως μας πιάνει άγχος, τι φαγητό θα φάμε αύριο, ή τι ρούχα θα
φορέσουμε, αλλά στα παιδιά Του ο Θεός έχει φροντίσει για όλα όπως
για το φαγητό, για το νερό και για τα ρούχα, ώστε να μην έχουμε
άγχος και να ανησυχούμε. Αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε στη
ζωή μας. Αν αναρωτηθούμε, «έχουμε φαγητό;», «έχουμε νερό;», «έχουμε
ρούχα;», εφόσον αυτά τα έχουμε ξέρουμε ότι μας φροντίζει ο Πατέρας
Θεός, δόξα στο Όνομά Του. Αλλά ο Κύριος Ιησούς, θέλει να
μεριμνήσουμε για κάτι ανώτερο από αυτά και αυτό είναι η βασιλεία
του Θεού και η δικαιοσύνη Του.
Ο Πατέρας Θεός το σίγουρο είναι, ότι θέλει να δει όλα τα παιδιά Του
να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία του Θεού είναι
κατά κύριο λόγο ο παράδεισος, εκεί που υπάρχει η παρουσία του Θεού.
Όμως, ο Κύριος μας πληροφορεί και κάτι επί πλέον, λέγοντας: «Δεν
έρχεται η βασιλεία του Θεού ούτως, ώστε να παρατηρήται∙ ουδέ
θέλουσιν ειπεί, Ιδού, εδώ είναι, ή, Ιδού εκεί∙ διότι ιδού, η βασιλεία του
Θεού είναι εντός ημών»
(Λουκάς,ιζ΄:20-21) και
«Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει
αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί, και εν αυτώ θέλομεν
κατοικήσει»
(Ιωάννης,ιδ΄:23). Ακόμη ο απόστολος Παύλος μας ενημερώνει:
«Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσις και πόσις, αλλά
δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω»
(Ρωμαίους,ιδ΄:17). Άρα η βασιλεία του Θεού στην επίγεια ζωή μας, είναι
η παρουσία του Τριαδικού Θεού μέσα μας και γίνεται αισθητή με τον
καρπό αυτής της παρουσίας, που είναι δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά δια
του Πνεύματος του Αγίου.
Βέβαια, όπως προαναφέραμε, το ζητούμενο είναι αυτή η παρουσία του
Θεού εντός του παιδιού Του, να υπάρχει συνέχεια και επί πλέον να
βαίνει αυξανόμενη. Αυτό ξαναλέμε, ότι επιτυγχάνεται όταν η αγάπη
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του παιδιού στον Θεό συνεχίζει να υπάρχει και να βαίνει αυξανόμενη,
γεγονός που αποδεικνύεται από την εκτέλεση εκ μέρους του παιδιού,
των εντολών του Θεού σύμφωνα με το γραμμένο: «Εάν με αγαπάτε,
τας εντολάς μου φυλάξατε»
(Ιωάννης,ιδ΄:15).
Συνεχίζοντας στο θέμα μας, αναφέρουμε ειδικότερα, κάποιες
προτεραιότητες που ο λόγος του Θεού θέτει στη ζωή των χριστιανών:
« Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και
είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· Τι πρέπει να
κάμωμεν, άνδρες αδελφοί; Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσ
ατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις
άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.
Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς
πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.
Και με άλλους πολλούς λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε, λέγων,
Σώθητε από της διεστραμμένης ταύτης γενεάς.
Εκείνοι λοιπόν μετά χαράς δεχθέντες τον λόγον αυτού εβαπτίσθησαν,
και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως τρεις χιλιάδες ψυχαί.
Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη
κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς.» (Πράξεις, β΄:38-42)
«Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάμνητε δεήσεις, προσευχάς,
παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και
πάντων των όντων εν αξιώμασι,
διά να διάγωμεν
βίον ατάραχον και ησύχιον εν πάση ευσεβεία και σεμνότητι. Διότι τούτο
είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, όστις
θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της
αληθείας»
( Α΄
Τιμόθεον, β΄:1-4)
«Εάν δε τις χήρα έχη τέκνα ή έκγονα, ας μανθάνωσι πρώτον να
καθιστώσιν ευσεβή τον ίδιον αυτών οίκον και να αποδίδωσιν αμοιβάς
εις τους προγόνους αυτών. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον
ενώπιον του Θεού….. Αλλ' εάν τις δεν προνοή περί των εαυτού και
μάλιστα των οικείων, ηρνήθη την πίστιν και είναι απίστου χειρότερος .
( Α΄ Τιμόθεον, ε΄:4,5,8)
«Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγετε και
αγρυπνείτε εις τας προσευχάς• προ πάντων δε έχετε ένθερμον την
εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών
•
(Α΄ Πέτρου, δ΄:8,9)
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«Υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσωνται εις τας αρχάς και εξουσίας, να
πειθαρχώσι, να ήναι έτοιμοι εις παν έργον αγαθόν, να μη βλασφημώσι
μηδένα, να ήναι άμαχοι, συμβιβαστικοί, να δεικνύωσι προς πάντας
ανθρώπους πάσαν πραότητα. Διότι ήμεθά ποτέ και ημείς ανόητοι,
απειθείς, πλανώμενοι, δουλεύοντες εις διαφόρους επιθυμίας και
ηδονάς, ζώντες εν κακία και φθόνω, μισητοί και μισούντες αλλήλους.
Συνοψίζοντας λέμε ότι το να ζητήσουμε, πρώτα τη βασιλεία του Θεού
και την δικαιοσύνη Του σημαίνει ότι βάζουμε πρώτα του θέλημα του
Θεού στη ζωή μας. Αυτό αν κάνουμε θα έχουμε τη παρουσία του
Τριαδικού Θεού μέσα μας κάθε μέρα. Ακόμη επειδή σαν άνθρωποι θα
εξακολουθούμε να φταίμε σε πολλά, το Άγιο Πνεύμα θα μας βοηθά να
μετανοούμε και ο Κύριος Ιησούς θα μας καθαρίζει με το άγιο αίμα Του.
Μ’ αυτές τις προυποθέσεις, θα μας προστεθούν και όλα τα άλλα που
σαν άνθρωποι έχουμε ανάγκη και θα κάνουμε τα έργα της πίστεως που
Αυτός θέλει. Αμήν!
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