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 Το µήνυµα της σωτηρίας του Χριστού έπρεπε να παρουσιαστεί στους 
ποικίλους τύπους των ανθρώπων. Κάθε φυλή είναι ικανή να καταλάβει καλύτερα 
κάποιο ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης. Τέσσερις κύριοι τύποι ανθρώπων υπήρχαν 
την εποχή του Χριστού: 

[1]. Οι Ιουδαίοι 

Είχαν την ειδική εκπαίδευση. Ήταν εξοικειωµένοι µε την Π. ∆ιαθήκη και τους 
προφήτες. Ο Ματθαίος γράφει την ιστορία της επίγειας ζωής του Ιησού ειδικά γι’
αυτούς τους ανθρώπους. Εάν κάποιον θα πρόσεχαν οι Ιουδαίοι, θα έπρεπε να 
ήταν από τη φυλή τους. Θα δέχονταν να διδαχτούν από ένα δάσκαλο µελετηµένο 
σχετικά µε την Π. ∆ιαθήκη και τα έθιµα των Ιουδαίων. Πρέπει να µάθουν ότι 
αυτός ο Ιησούς ήρθε να εκπληρώσει τις προφητείες τις Π. ∆ιαθήκης. Ξανά και 
ξανά διαβάζουµε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «ίνα πληρωθεί το ρηθέν υπό 
Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος» ή «ούτως γαρ γέγραπται δια του 
προφήτου» [1:22, 2:5] Και ο απ. Παύλος χρησιµοποίησε αυτή τη µέθοδο και 
λέει: «Ανάµεσα στους Ιουδαίους συµπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους 
κερδίσω για το Χριστό. Κι’ ενώ εγώ ο ίδιος δεν είµαι πια κάτω από την εξουσία 
 του νόµου, ανάµεσά σ’ αυτούς που είναι συµπεριφέρθηκα σαν να ήµουν κι’ εγώ, 
για να τους κερδίσω για το Χριστό.» Α’ Κορινθίους 9:20. Υπάρχουν και σήµερα 
άνθρωποι µε ανάλογες αναζητήσεις. Τους αρέσουν οι προφητείες και ερευνούν 
να µάθουν την εκπλήρωσή τους. Ο Θεός δέχεται όλους τους τύπους των 
ανθρώπων και χρησιµοποιεί ποικίλους τρόπους γιατί «θέλει να σωθούν όλοι οι 
άνθρωποι και να γνωρίσουν  την αλήθεια σε βάθος» Α’ Τιµοθέου 2:4.    

[2]. Οι Ρωµαίοι 

Ο δεύτερος τύπος των ανθρώπων, οι κυρίαρχοι του κόσµου εκείνο τον καιρό. 
Ο Μάρκος γράφει ειδικά γι’ αυτούς. Οι Ρωµαίοι δεν ήξεραν τίποτε για την Π. 
∆ιαθήκη. ∆εν τους απασχολούσαν οι προφητείες. Όµως, είχαν ζωηρό ενδιαφέρον 
για το σηµαντικό Ηγέτη που είχε εµφανιστεί στην Παλαιστίνη. Ήταν ένα 
Πρόσωπο µε µεγάλη εξουσία και υπερφυσικές δυνάµεις. Ήθελαν να ακούσουν 
περισσότερα για τον Ιησού. Τι είδους Πρόσωπο ήταν πραγµατικά, τι είπε και 
κυρίως τι έκανε. Οι Ρωµαίοι επιθυµούσαν ένα απλό και ξεκάθαρο µήνυµα, όπως 
αυτό του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Ένα µήνυµα µε οµορφιά και δύναµη 
ξεχωριστή. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο είναι γεµάτο µε έργα, όχι λόγια. Είναι 
αναµφισβήτητα το Ευαγγέλιο της Υπηρεσίας του Χριστού. Ο Ρωµαίος της εποχής 
του Χριστού είναι ο τύπος του σηµερινού µέσου επιχειρηµατία. ∆εν ενδιαφέρεται 
για τη γενεαλογία. Εκείνο που αναζητάει είναι ένα Θεό «δυνάµενο», ένα Θεό που 
έχει τη δύναµη ν’ ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη. Το κατά Μάρκον είναι το 
Ευαγγέλιο του επιχειρηµατία. 

[3]. Οι Έλληνες 

Εδώ βρίσκεται ο Λουκάς. Αυτό το Ευαγγέλιο γράφτηκε από ένα Έλληνα γιατρό 
για τους συµπατριώτες του που αγαπούσαν την οµορφιά, την ποίηση και τον 
πολιτισµό. Ζούσαν σ’ ένα κόσµο µε µεγάλες ιδέες. Ήταν άνθρωποι µε λεπτή 
αίσθηση. Το κατά Λουκά Ευαγγέλιο µιλάει για τη γέννηση και την παιδική ηλικία 
του Ιησού. ∆ίνει τους εµπνευσµένους ύµνους που συνδέονται µε τη ζωή του 
Χριστού. Σ’ αυτό το Ευαγγέλιο συναντούµε το χαιρετισµό της Ελισάβετ όταν την 
επισκέφθηκε η Μαρία [Λουκάς 1:42-45]. Ακούµε το µεγαλειώδη ύµνο της 



Παρθένου Μαρίας [Λουκάς 1:46-55]. Ακόµη κι ο Ζαχαρίας ξεσπά σε δοξολογία 
όταν αποκαθίσταται η οµιλία του [Λουκάς 1:68-79]. Στη γέννηση του Σωτήρα η 
υπερκόσµια χορωδία µε τις αγγελικές φωνές υµνεί και δοξάζει το Θεό [Λουκάς 
2:13-14] για ν’ ακολουθήσει ο ύµνος δοξολογίας κι’ ευχαριστίας  των ποιµένων. 
Ο Έλληνας είναι ο τύπος του σηµερινού µελετητή που ψάχνει για να βρει την 
αλήθεια και απολαµβάνει την αναζήτηση. 

[4]. Όλοι οι άνθρωποι 

Ο Ιωάννης, τέλος, γράφει για όλους τους ανθρώπους, για να πιστέψουν ότι ο 
Ιησούς είναι ο Χριστός. Ο Ιησούς εµφανίζεται ως ο Υιός του Θεού. Το κατά 
Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι γεµάτο από τις καταπληκτικές δηλώσεις του Χριστού που 
πιστοποιούν τη θεϊκή Του δύναµη και τη θεϊκή Του αποστολή. Οι άνθρωποι της 
εποχής του Ιωάννη δεν ήταν διαφορετικοί από τους σηµερινούς ανθρώπους που 
χρειάζονται τη σωτηρία του Χριστού. Περιλαµβάνει όλους εκείνους που νοιώθουν 
την ανάγκη  και επιθυµούν, µε όλη τους την καρδιά, να λάβουν το µοναδικό 
δώρο της αιώνιας ζωής µε την πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. 

 

 


