Χριστός, οἱ στρατιῶτες μοιράστηκαν τόν ρουχισμό Του, βάζοντάς
τον σέ κλῆρο». (Μάρκος 15,24).

κ ε μ έ τούς κα κούργους. Ὅ μως, σ τό
θά νατό Του σ τάθ ηκ ε μ έ τόν πλ ούσ ιο,
γ ιατ ί δέ ν ἔ κα νε ἀ νομία, κι οὔτε βρέθ ηκε δόλ ος σ τό σ τόμ α Του» (Ἡσαΐας

11. Κανένα ἀπό τά ὀστᾶ Του δέν
θά ἔσπαζε
Προφητεία: «Αὐτός προσ τατε ύει ὅλ α
τά ὀσ τᾶ του. Κα νέ να ἀπ’ α ὐτά δέ ν θά
σ υ ντριφθεῖ» (Ψαλμός 34,20)

53,9). Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα τῆς ταφῆς
Του, δέν εἶχαν μέρος γι’ Αὐτόν.
Ὑπῆρχε ἕνας πλούσιος πού λεγό ταν Ἰωσήφ ἀπό τήν Ἀριμαθαία, πού
εἶχε γίνει κρυφός μαθητής τοῦ Χριστοῦ. Αὐτός πῆγε στόν Πιλάτο καί
τοῦ ζήτησε τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ γιά
νά τό θάψει. Ὁ Πιλάτος δέχτηκε
τήν αἴτησή του καί ὁ Ἰωσήφ ἔθαψε
τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ στόν τάφο πού
εἶχε γιά τόν ἑαυτό του. Ἐκπληρώ θηκε ἔτσι ἡ προφητεία ὅτι ὁ Ἰησοῦς
θά θαβόταν μέ τόν πλούσιο.

Ἡ προφητεία αὐτή ἐκπληρώθηκε μέ τόν ἐκπληκτικότερο τρόπο.
Μετά πού σταυρωνόταν ἕνα πρό σωπο κι ἔμενε κρεμασμένο πάνω
στό σταυρό ὅλη τή μέρα, ἦταν ἡ
συνήθεια τῶν Ρωμαίων νά σπάζουν
τά σκέλη του. Αὐτό ἔκαναν γιά νά
ἐπισπεύσουν τόν θάνατο ὥστε οἱ
στρατιῶτες νά πᾶνε γρηγορότερα
στόν καταυλισμό τους. Ὁ ξαφνικός
καί ἀνυπόφορος πόνος σόκαρε στίς
περισσότερες περιπτώσεις τόν κατάδικο ἐπισπεύδοντας τόν θάνατό
του. Οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες ἔσπασαν τά σκέλη τῶν δύο ληστῶν πού
εἶχαν σταυρώσει μαζί μέ τόν Χριστό. Ὅταν ἦρθαν στόν Χριστό ἀπό ρησαν πού Αὐτός εἶχε ἤδη πεθάνει.
Ἀντί λοιπόν νά Τοῦ σπάσουν τά
σκέλη, ἁπλῶς ἔμπηξαν ἕνα ξίφος
στό πλευρό Του, ἐκπληρώνοντας
ἔτσι μέχρι καί τήν πιό παραμικρή
λεπτομέρεια τήν προφητεία, ὅτι τά
σκέλη Του δέν θά σπάζονταν. Αὐτή
ἡ ἐκπλήρωση ἱστορεῖται στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη 19,33.
12. Ὁ Μεσσίας θά ἐνταφ ιαζόταν
μέ τόν πλούσιο
Προφητεία: «Καί ὁ τάφος του ὁρίσ τ η-

13. Ὁ Μεσσίας θ’ ἀνασταινόταν
ἀπό τούς νεκρ ούς

Προφητεία: «Γιατ ί, δέ θά ἐ γ καταλ είψεις τ ήν ψ υ χ ή μ ου σ τόν Ἅδη, κι οὔτε
θά ἀφήσεις τόν ὅσ ιό σου νά φθαρεῖ»

(Ψαλμός 16,10). Ὁ τάφος τοῦ Χριστοῦ φυλαγόταν ἀπό μία στρατιωτική φρουρά. Τρεῖς μέρες μετὰ Αὐτός
ἀναστήθηκε. Οἱ ἀρχιερεῖς πλήρω σαν τούς στρατιῶτες γιά νά ποῦν
ψέματα, λέγοντας ὅτι οἱ μαθητές
τοῦ Χριστοῦ ἔκλεψαν τό σῶμα Του
τήν νύχτα. Τίς ἑπόμενες 40 μέρες,
ὁ Χριστός ἐμφανίστηκε σέ πολλούς
ἀνθρώπους σέ διαφορετικές περιπτώσεις. Σέ μία περίπτωση, πάνω
ἀπό 500 ἄνθρωποι Τόν εἶδαν μαζί.
Τό γεγονός αὐτό θά γινόταν δεκτό
ἀπό ὁποιοδήποτε δικαστήριο τοῦ
κόσμου.
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Πρ οφητε ῖες γ ιά τόν Κύρ ιο
1. Ὁ Μεσσίας θά γεννιόταν στήν
Βη θλεέμ
Προφητεία: «Κι ἐσ ύ Βηθλ ε έ μ , περιοχ ή
τοῦ Ἰούδα, δέ ν εἶσαι καθόλ ου ἀσ ήμ αντ η ἀ νά μ εσα σ τ ίς ἐ π ιφα νέσ τερες πό λ εις τοῦ Ἰούδα, γ ιατ ί ἀπό σέ να θά βγεῖ
ἀρχ ηγός, πού θά καθοδηγ ήσει τόν λ αό
μ ου, τόν Ἰσρα ήλ ..» (Μιχαίας 5,12).

Ἡ προφητεία αὐτή, ὅτι ὁ Μεσσίας
θά γεννιόταν στήν Βηθλεέμ, εἶχε
γραφτεῖ γύρω στό 750 π.Χ. Ἡ Βηθλεέμ ἦταν μία πολύ μικρή πόλη,
ἀπεῖχε κάπου 10 χλμ. ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ ἐνῶ ἡ Παρθένος Μαρία
καί ὁ Ἰωσήφ ζοῦσαν στήν Ναζαρέτ,
κάπου 200 χλμ. βόρεια τῆς Βηθλεέμ. Τόν καιρό ἐκεῖνο ἡ ἀπόσταση
αὐτή ἦταν μεγάλο ἐμπόδιο γιά τήν
πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς προ φητείας. Συνέβη, ὅμως, ἕνα πολύ
ἀσυνήθιστο γεγονὸς. Ὁ Καίσαρας
Αὔγουστος, ὁ ἄρχοντας τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας ἀποφάσισε ὅτι
κάθε ὑπήκοος τῆς βασιλείας του θά
ἔπρεπε νά γυρίσει στόν τόπο τῆς
γέννησής του καί νά ἀπογραφεῖ.
Ὁ Ἰωσήφ καταγόταν ἀπό τήν Βηθλεέμ. Ἀκριβῶς τόν καιρό τοῦ δια-

τάγματος ἐπρόκειτο νά γεννήσει ἡ
Μαρία τόν Γιό της. Μόλις ἔφτασαν
ἐκεῖ, ὁ Ἰησοῦς γεννήθηκε, ἐκπληρώνοντας κατά τρόπο θαυμαστό τήν
προφητεία πού εἶχε λεχθεῖ πρίν ἀπό
750 χρόνια.
2. Ὁ Μεσσίας θά πρ οερχόταν ἀπό
τήν φυλή Ἰούδα
Προφητεία: «Δέ ν θά λ είψει τό
σ κ ῆπτρο ἀπό τόν Ἰούδα, οὔτε νομ οθέτ ης ἀπό ἀ νά μ εσά του, μ έ χρι πού θά
ἔρθει ὁ Σηλώ καί σ’ Αὐτόν θά ὑ πακοῦ νε οἱ λ αοί» (Γένεση 49,10)

Ἡ λέξη Σηλώ σημαίνει Μεσσίας.
Αὐτή ἡ προφητεία, ὅτι ὁ Μεσσίας
θά ἐρχόταν ἀπό τήν φυλή τοῦ Ἰού δα, ἦταν τελείως ἀσυνήθιστη καί
παράξενη. Τό ἔθνος τοῦ Ἰσραήλ
ἀποτελοῦνταν ἀπό 12 φυλές. Εἶχε
ὁριστεῖ ὅτι οἱ ἱερεῖς τοῦ Ἰσραήλ θά
προέρχονταν ἀπό τή φυλή τοῦ Λευί.
Κι ὅμως, ὁ Ἰησοῦς ἐκπλήρωσε αὐτή
τήν προφητεία προερχόμενος ἀπό
τήν φυλή τοῦ Ἰούδα. Καί τῆς Μαρίας καί τοῦ Ἰωσήφ ἡ καταγωγή
ἦταν ἀπό τή φυλή τοῦ Ἰούδα.

3. Ὁ Μεσσίας θά γεννιόταν ἀπό
Παρ θένο

Προφητεία: «Γι’ α ὐτό, ὁ ἴ διος ὁ Κύριος θά σᾶς δώσει σ ημ άδι . Δεῖτε· ἡ
Παρθέ νος θά σ υλλ άβει καί θά γε ν ν ήσει γ ιό, καί θά ὀνομ ασ τεῖ Ἐμμ α νου ήλ» (Ἡσαΐας 7,14). Ὁ Ἰωσήφ καί

ἡ Μαρία, εἶχαν μνηστευθεῖ γιά νά
παντρευτοῦν. Πρίν ὅμως συμβεῖ
κάτι τέτοιο, ἄγγελος τῆς εἶπε ὅτι θά
ἔμενε ἔγκυος μέ τήν ἐνέργεια τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, καί θά γεννοῦσε
γιό. Ὅταν ἡ Μαρία ἔμεινε ἔγκυος,
ὁ Ἰωσήφ ἀποφάσισε νά τήν χωρίσει, γιατί νόμισε πώς ἡ Μαρία δέν
τοῦ ἦταν πιστή. Τότε παρουσιάστηκε ἕνας ἄγγελος καί τοῦ εἶπε: «Ἰω σήφ, γιέ τοῦ Δαβίδ, μή διστάσεις
νά πάρεις μαζί σου τήν Μαρία, τήν
γυναίκα σου, γιατί αὐτό πού γεννήθηκε μέσα της προέρχεται ἀπό τό
Πνεῦμα τό Ἅγιο» (Ματθαῖος 1:20).
Ἀρκετές ἀγγελικές ἐπισκέψεις καί
ἄλλα ὑπερφυσικά συμβάντα πού
συσχετίζονταν μέ τήν γέννηση τοῦ
Ἰησοῦ καί τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ, μελετώντας τα ἀπό κοντά,
ἀποδείχνουν τό γεγονός τῆς παρθενικῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ.
4. Ὁ Μεσσίας θά ἔκανε τή θρ ιαμ βευτική Του εἴσο δο στήν Ἱερ ου σα λήμ πάνω σέ ἕνα γα ϊδουράκι

Προφητεία: «Ἔχε χαρά μ ε γάλη, θ υ γατέρα Σιών. Νά ἀλ αλ άζεις θ υ γατέρα Ἱερουσαλήμ . Δές! Ὁ Βασ ιλιάς σου ἔρχεται σέ σέ να! Αὐτός εἶναι δίκαιος καί
σώζει . Εἶναι πράος καί κάθεται πά νω
σέ γαϊδουρά κι» (Ζαχαρίας 9,9). Ἡ

θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ Χριστοῦ
περιγράφεται στό εὐαγγέλιο τοῦ
Ἰωάννη (12,13 -14). Λέει ὅτι, ὁ λαός
«πῆρε φοινικόκλαδα καί βγῆκε νά
τόν προϋπαντήσει κραυγάζοντας:
Δοξολογεῖτε: «Εὐλογημένος αὐτός
πού ἔρχεται στό ὄνομα τοῦ Κυρίου,
ὁ Βασιλιάς τοῦ Ἰσραήλ». Κι ὁ Ἰησοῦς, ἀφοῦ βρῆκε ἕνα γαϊδουράκι,
κάθισε πάνω σ’ αὐτό, ὅπως λέει ἡ
Γραφή».
5. Ὁ Μεσσίας θά πρ ο δινόταν γιά
30 ἀργ ύρ ια
Προφητεία: «Καί εἶπα σ’ α ὐτούς: «Ἄν
σ υμφωνεῖτε , δῶσ τε μ ου ἀ μ οιβή. Διαφορετ ικά ἀρν ηθεῖτε τ ην. Κι ἐ κ εῖνοι
ἔσ τ ησα ν τ ήν ἀ μ οιβή μ ου: τριά ντα
ἀργ ύρια» (Ζαχαρίας. 11,12). Μία

ἀπό τίς ἐκπληκτικότερες μεσσιανικές προφητεῖες, εἶναι τό ἀκριβές
ποσό πού πληρώθηκε γιά τήν κατάδοση τοῦ Ἰησοῦ. Τό βιβλίο τοῦ
Ζαχαρία γράφτηκε γύρω στά 520
π.Χ., κι ὅμως ἡ ἀμοιβή γιά τήν
προδοσία τοῦ Ἰησοῦ προφητεύτηκε
ἀκριβῶς. Ἡ ἐκπλήρωση τῆς προφητείας αὐτῆς ἀναφέρεται στό εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου: «καί (ὁ Ἰούδας)
εἶπε: «Τί θέλετε νά μοῦ δώσετε; κι
ἐγώ θά σᾶς τόν παραδώσω». Κι
ἐκεῖνοι τοῦ μέτρησαν τριάντα ἀργύ ρια».
6. Ποῦ θά χρη σιμ οποιοῦνταν τά
ἀργ ύρ ια τῆς πρ ο δοσίας
Προφητεία: «Καί εἶπε Κύριος σ’ ἐ μ ένα: Ρίξ τε τα α ὐτά σ τόν κ ερα μ οποιό,
τ ήν τ ιμή μ έ τ ήν ὁποία διατ ιμήθ η-

κα ἀπ’ α ὐτούς. Καί π ῆρα τά τριά ντα
ἀργ ύρια καί τά ἔριξα α ὐτά σ τόν οἶκο
τοῦ Κυρίου, σ τόν κερα μ οποιό» (Ζα-

χαρίας 11,13). Ἡ προφητεία αὐτή
ἐκπληρώθηκε μέ ἕναν ἐκπληκτικό
τρόπο! Ὁ Ἰούδας, ὅταν τόν ἔλεγξε
ἡ συνείδησή του, πῆγε πίσω στούς
ἀρχιερεῖς καί τούς εἶπε ὅτι εἶχε
κάνει λάθος. Ἐκεῖνοι τοῦ ἀποκρίθηκαν: «Καί τί μᾶς νοιάζει ἐμᾶς;»
Πάνω στήν ἀπελπισία του ὁ Ἰού δας, πέταξε τήν ἀμοιβή τῆς προδο σίας στό πάτωμα, μέσα στό ναό καί
ἐξαφανίστηκε στό σκοτάδι.
Στήν περικοπή Ματθαῖος 27,6 -7
διαβάζουμε σχετικά μέ αὐτό τό περιστατικό: «Οἱ ἀρχιερεῖς, λοιπόν,
ἀφοῦ πῆραν τά ἀργύρια εἶπαν: «Δέν
ἐπιτρέπεται νά τά βάλουμε αὐτά
στό ταμεῖο τοῦ Ναοῦ, γιατί εἶναι
ἀντίτιμο αἵματος. Ἔτσι, πῆραν τήν
ἀπόφαση σέ σύσκεψη κι ἀγόρασαν
μ’ αὐτά τό χωράφι τοῦ κεραμιδᾶ
γιά νεκροταφεῖο τῶν ξένων.
Καταπληκτικότερη προφητεία, μέ
τέτοια λεπτομέρεια, καί τόσο ἀκριβής ἐκπλήρωσή της, δύσκολα θά
μποροῦσε κανείς νά φανταστεῖ.
7. Ὁ Μεσσίας θά τραυματι ζόταν, θά τα λαιπωρ ιόταν καί
θά δερνόταν
Προφητεία: «Ἀ λλ ά α ὐτός τρα υμ ατ ίσ τ ηκ ε γ ιά τ ίς δικ ές μ ας ἀ νομί ες.
Τήν τ ιμωρία πού ἔφερε τ ή δικ ή μ ας
εἰρήν η α ὐτός τ ήν ὑ πέσ τ η, καί μ έ τ ίς
δικές του πληγές ἐ μ εῖς γ ιατρε υτ ήκαμ ε» (Ἡσαΐας 53,4 -5). Ἡ προφητεία

αὐτή ἐκπληρώθηκε μέ τόν βάρβα-

ρο βασανισμό τοῦ Χριστοῦ πρίν καί
κατά τή σταύρωσή Του. Διαβάζου με στήν Καινή Διαθήκη ὅτι, ὁ Χριστός, πρίν ἀπό τή σταύρωσή Του,
δάρθηκε μέ 39 ραβδισμούς.
8. Ὁ Μεσσίας θά πέθαινε μέ
θάνατο σταυρ ικό
Προφητεία: «Γιατ ί σ κ υλιά μ έ περικ ύκλωσα ν, σ ύ ναξ η πον ηρῶν ἀ νθρώπων
μ έ περιτριγ ύρισε . Τρύ π ησα ν τά χέρια μ ου καί τά πόδια μ ου» (Ψαλμός

22,16). Τόσο ἡ Ἁγία Γραφή ὅσο καί
ἡ ἱστορία μαρτυροῦν ὅτι ὁ Χριστός
πέθανε καρφωμένος στά χέρια καί
στά πόδια.
9. Στό Μεσσία θά πρ οσφερ όταν
ξύδι νά πιεῖ
Προφητεία: «Κι ἔδωσα ν σ’ ἐ μ έ να χολή
γ ιά φα γ ητό καί σ τ ή δίψα μ ου μ έ πό τ ισα ν ξ ύδι» (Ψαλμός 69,21). Ὅταν

σταυρώθηκε ὁ Χριστός κι ἐνῶ βρισκόταν πάνω στό σταυρό, δίψασε.
Φώναξε: «Διψάω»! Στόν Ἰωάννη
19:29 διαβάζουμε σχετικά: «Ἐκεῖ,
λοιπόν, ὑπῆρχε ἕνα δοχεῖο γεμάτο
μέ ξύδι. Ἐκεῖνοι, τότε, ἀφοῦ γέμισαν ἕνα σφουγγάρι μέ ξύδι καί τό
περιτύλιξαν σ’ ἕνα κλαδί ἀπό ὕσω πο, τό ἔφεραν στό στόμα τοῦ Ἰησοῦ».
10. Τά ρ οῦχα Του θά τά ἔβαζαν σέ
κλῆρ ο
Προφητεία: «Μοιράσ τ ηκα ν τά ροῦ χα
μ ου μ εταξ ύ τους, καί τόν ρου χ ισ μ ό
μ ου τόν ἔβαλ α ν σέ κλήρωσ η» (Ψαλ-

μός 22,18) Ὅταν σταυρώθηκε ὁ

