Προφητείες της Αγίας Γραφής για τον Ιησού Χριστό
Πηγή: http://www.newlife4you.gr/prophecy.asp
Προφητεία
Θα γεννηθεί στη
Βηθλεέμ.

Χρονολογίες
Χωρία προφητείας
8o αιώνα π.Χ. Μιχαίας 5:2 2 Και συ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να ήσαι μεταξύ
των χιλιάδων του Ιούδα, εκ σου θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ διά να ήναι
4o έτος μ.Χ. ηγούμενος εν τω Ισραήλ· του οποίου αι έξοδοι είναι απ' αρχής, από
ημερών αιώνος.

Χωρία εκπλήρωσης
Ματθαίος 2:1-6 1 Αφού δε εγεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της
Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού, μάγοι από
ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες· 2 Που είναι ο γεννηθείς
βασιλεύς των Ιουδαίων; διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη
ανατολή και ήλθομεν διά να προσκυνήσωμεν αυτόν. 3 Ακούσας δε
Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα η Ιεροσόλυμα μετ'
αυτού, 4 και συνάξας πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του
λαού, ηρώτα να μάθη παρ' αυτών που ο Χριστός γεννάται. 5 Εκείνοι
δε είπον προς αυτόν· Εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας· διότι ούτως είναι
γεγραμμένον διά του προφήτου· 6 Και συ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν
είσαι ουδόλως ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα· διότι εκ
σου θέλει εξέλθει ηγούμενος, όστις θέλει ποιμάνει τον λαόν μου τον
Ισραήλ.
Από παρθένο.
8o αιώνα π.Χ. Ησαίας 7:14 14 Διά τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον
Λουκάς 1:26-35 26 Εν δε τω μηνί τω έκτω απεστάλη ο άγγελος
ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει υιόν, και θέλει καλεσθή Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας ονομαζομένην
4o έτος μ.Χ. το όνομα αυτού Εμμανουήλ.
Ναζαρέτ, 27 προς παρθένον ηρραβωνισμένην με άνδρα
ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξ οίκου Δαβίδ, και το όνομα της παρθένου
Μαριάμ. 28 Και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν, είπε· Χαίρε,
κεχαριτωμένη· ο Κύριος μετά σού· ευλογημένη συ εν
γυναιξίν. 29 Εκείνη δε ιδούσα διεταράχθη διά τον λόγον αυτού, και
διελογίζετο οποίος τάχα ήτο ο ασπασμός ούτος. 30 Και είπεν ο
άγγελος προς αυτήν· Μη φοβού, Μαριάμ· διότι εύρες χάριν παρά τω
Θεώ. 31 Και ιδού, θέλεις συλλάβει εν γαστρί και θέλεις γεννήσει υιόν
και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. 32 Ούτος θέλει είσθαι
μέγας και Υιός Υψίστου θέλει ονομασθή, και θέλει δώσει εις αυτόν
Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού, 33 και θέλει
βασιλεύσει επί τον οίκον του Ιακώβ εις τους αιώνας, και της
βασιλείας αυτού δεν θέλει είσθαι τέλος. 34 Είπε δε η Μαριάμ προς
τον άγγελον. Πως θέλει είσθαι τούτο, επειδή άνδρα δεν
γνωρίζω; 35 Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν· Πνεύμα
Άγιον θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του Υψίστου θέλει σε
επισκιάσει· διά τούτο και το γεννώμενον εκ σου άγιον θέλει
ονομασθή Υιός Θεού.
Παιδίον εγεννήθη, 8o αιώνα π.Χ. Ησαίας 9:6 6 Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και Λουκάς 2:11 11 διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ
Υιός εδόθη.
η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος.
4o έτος μ.Χ. καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος
αιώνος, Άρχων ειρήνης.
Οι Βασιλείς θα του 10o αιώνα
Ψαλμοί 72:10-11 10 Οι βασιλείς της Θαρσείς και των νήσων θέλουσι Ματθαίος 2:1-11 1 Αφού δε εγεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της
προσφέρουν δώρα. π.Χ.
προσφέρει προσφοράς· οι βασιλείς της Αραβίας και της Σεβά θέλουσι Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού, μάγοι από

ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες· 2 Που είναι ο γεννηθείς
βασιλεύς των Ιουδαίων; διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη
ανατολή και ήλθομεν διά να προσκυνήσωμεν αυτόν. 3 Ακούσας δε
Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα η Ιεροσόλυμα μετ'
αυτού, 4 και συνάξας πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του
λαού, ηρώτα να μάθη παρ' αυτών που ο Χριστός γεννάται. 5 Εκείνοι
δε είπον προς αυτόν· Εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας· διότι ούτως είναι
γεγραμμένον διά του προφήτου· 6 Και συ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν
είσαι ουδόλως ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα· διότι εκ
σου θέλει εξέλθει ηγούμενος, όστις θέλει ποιμάνει τον λαόν μου τον
Ισραήλ. 7 Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους εξηκρίβωσε
παρ' αυτών τον καιρόν του φαινομένου αστέρος, 8 και πέμψας
αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε· Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του
παιδίου, αφού δε εύρητε, απαγγείλατέ μοι, διά να έλθω και εγώ να
προσκυνήσω αυτό. 9 Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως
ανεχώρησαν· και ιδού, ο αστήρ τον οποίον είδον εν τη ανατολή
προεπορεύετο αυτών, εωσού ελθών εστάθη επάνω όπου ήτο το
παιδίον. 10 Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην
σφόδρα, 11 και ελθόντες εις την οικίαν εύρον το παιδίον μετά
Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτό, και
ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφεραν εις αυτό δώρα,
χρυσόν και λίβανον και σμύρναν·
Θα απορριφθεί από 10o αιώνα
Ψαλμοί 69:8 8 Ξένος έγεινα εις τους αδελφούς μου, και αλλογενής εις Ιωάννης 7:3-5 3 Είπον λοιπόν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού·
τους αδελφούς
π.Χ.
τους υιούς της μητρός μου·
Μετάβηθι εντεύθεν και ύπαγε εις την Ιουδαίαν, διά να ίδωσι και οι
του.
μαθηταί σου τα έργα σου, τα οποία κάμνεις· 4 διότι ουδείς πράττει τι
30o έτος μ.Χ.
κρυφίως και ζητεί αυτός να ήναι φανερός. Εάν πράττης ταύτα,
φανέρωσον σεαυτόν εις τον κόσμον. 5 Διότι ουδέ οι αδελφοί αυτού
επίστευον εις αυτόν.
Ο Βασιλεύς θα
6o αιώνα π.Χ. Ζαχαρίας 9:9 9 Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών· αλάλαζε, θύγατερ
Μάρκος 11:1-10 1 Και ότε πλησιάζουσιν εις Ιερουσαλήμ εις
έρθει καθήμενος
Ιερουσαλήμ· ιδού, ο βασιλεύς σου έρχεται προς σέ· αυτός είναι δίκαιος Βηθφαγή και Βηθανίαν προς το όρος των Ελαιών, αποστέλλει δύο
επί όνου.
30o έτος μ.Χ. και σώζων· πραΰς και καθήμενος επί όνου και επί πώλου υιού
των μαθητών αυτού 2 και λέγει προς αυτούς· Υπάγετε εις την κώμην
υποζυγίου.
την κατέναντι υμών, και ευθύς εισερχόμενοι εις αυτήν θέλετε ευρεί
πωλάριον δεδεμένον, επί του οποίου ουδείς άνθρωπος εκάθησε·
λύσατε αυτό και φέρετε. 3 Και εάν τις είπη προς εσάς· Διά τι κάμνετε
τούτο; είπατε ότι ο Κύριος έχει χρείαν αυτού, και ευθύς θέλει
αποστείλει αυτό εδώ. 4 Και υπήγον και εύρον το πωλάριον
δεδεμένον προς την θύραν έξω επί της διόδου, και λύουσιν
αυτό. 5 Και τινές των εκεί ισταμένων έλεγον προς αυτούς· Τι
κάμνετε λύοντες το πωλάριον; 6 Οι δε είπον προς αυτούς καθώς
παρήγγειλεν ο Ιησούς, και αφήκαν αυτούς. 7 Και έφεραν το
πωλάριον προς τον Ιησούν και έβαλον επ' αυτού τα ιμάτια αυτών,
και εκάθησεν επ' αυτού. 8 Πολλοί δε έστρωσαν τα ιμάτια αυτών εις
την οδόν, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και έστρωνον
εις την οδόν. 9 Και οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες
4o έτος μ.Χ.

προσφέρει δώρα. 11 Και θέλουσι προσκυνήσει αυτόν πάντες οι
βασιλείς· πάντα τα έθνη θέλουσι δουλεύσει αυτόν.

Θα τρυπήσουν τα
χέρια και τα πόδια
του.

10o αιώνα
π.Χ.
30o έτος μ.Χ.

Οι στρατιώτες θα 10o αιώνα
ρίξουν κλήρο για τα π.Χ.
ιμάτιά του.
30o έτος μ.Χ.

Ο Μεσσίας θα
πεθάνει για τις
αμαρτίες μας.

8o αιώνα π.Χ.
30o έτος μ.Χ.

έκραζον, λέγοντες· Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι
Κυρίου. 10 Ευλογημένη η ερχομένη βασιλεία εν ονόματι Κυρίου του
πατρός ημών Δαβίδ· Ωσαννά εν τοις υψίστοις.
Ψαλμοί 22:16 16 Διότι κύνες με περιεκύκλωσαν· σύναξις
Ιωάννης 20:25-29 25 Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθηταί·
πονηρευομένων με περιέκλεισεν· ετρύπησαν τας χείρας μου και τους Είδομεν τον Κύριον. Ο δε είπε προς αυτούς· Εάν δεν ίδω εν ταις
πόδας μου·
χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις
Ζαχαρίας 12:10 10 Και θέλω εκχέει επί τον οίκον Δαβίδ και επί τους
τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν
κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και ικεσιών· και θέλουσιν
αυτού, δεν θέλω πιστεύσει. 26 Και μεθ' ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν
επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλουσι πενθήσει δι' έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς μετ' αυτών. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ
αυτόν ως πενθεί τις διά τον μονογενή αυτού, και θέλουσι λυπηθή δι'
αι θύραι ήσαν κεκλεισμέναι, και εστάθη εις το μέσον και είπεν·
αυτόν, ως ο λυπούμενος διά τον πρωτότοκον αυτού.
Ειρήνη υμίν. 27 Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν· Φέρε τον δάκτυλόν
σου εδώ και ίδε τας χείρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε εις
την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. 28 Και απεκρίθη
ο Θωμάς και είπε προς αυτόν· Ο Κύριός μου και ο Θεός
μου. 29 Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Επειδή με είδες, Θωμά,
επίστευσας· μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν.
Ματθαίος 27:35 35 Αφού δε εσταύρωσαν αυτόν διεμερίσθησαν τα
ιμάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον, διά να πληρωθή το ρηθέν υπό του
προφήτου, Διεμερίσθησαν τα ιμάτιά μου εις εαυτούς και επί τον
ιματισμόν μου έβαλον κλήρον.
Ψαλμοί 22:18 18 Διεμερίσθησαν τα ιμάτιά μου εις εαυτούς· και επί
Ιωάννης 19:23-24 23 Οι στρατιώται λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον
τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον.
Ιησούν, έλαβον τα ιμάτια αυτού και έκαμον τέσσαρα μερίδια, εις
έκαστον στρατιώτην εν μερίδιον, και τον χιτώνα· ήτο δε ο χιτών
άρραφος, από άνωθεν όλος υφαντός. 24 Είπον λοιπόν προς
αλλήλους· Ας μη σχίσωμεν αυτόν, αλλ' ας ρίψωμεν λαχνόν περί
αυτού τίνος θέλει είσθαι· διά να πληρωθή η γραφή η λέγουσα·
Διεμερίσθησαν τα ιμάτιά μου εις εαυτούς, και επί τον ιματισμόν μου
έβαλον κλήρον· οι μεν λοιπόν στρατιώται ταύτα έκαμον.
Ματθαίος 27:35 35 Αφού δε εσταύρωσαν αυτόν διεμερίσθησαν τα
ιμάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον, διά να πληρωθή το ρηθέν υπό του
προφήτου, Διεμερίσθησαν τα ιμάτιά μου εις εαυτούς και επί τον
ιματισμόν μου έβαλον κλήρον.
Ησαίας 52:13 13 Ιδού, ο δούλός μου θέλει ευοδωθή· θέλει υψωθή και Ματθαίος 27:26-35 26 Τότε απέλυσεν εις αυτούς τον Βαραββάν,
δοξασθή και αναβή υψηλά σφόδρα.
τον δε Ιησούν μαστιγώσας παρέδωκε διά να σταυρωθή. 27 Τότε οι
Ησαίας 53:12 12 Διά τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των
στρατιώται του ηγεμόνος, παραλαβόντες τον Ιησούν εις το
μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιρασθή λάφυρον, διότι παρέδωκε πραιτώριον, συνήθροισαν επ' αυτόν όλον το τάγμα των
την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανόμων ελογίσθη και αυτός
στρατιωτών· 28 και εκδύσαντες αυτόν ενέδυσαν αυτόν χλαμύδα
εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσιτεύσει υπέρ των ανόμων. κοκκίνην, 29 και πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών, έθεσαν επί την
κεφαλήν αυτού και κάλαμον εις την δεξιάν αυτού, και
γονυπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπαιζον αυτόν, λέγοντες·
Χαίρε, ο βασιλεύς των Ιουδαίων· 30 και εμπτύσαντες εις αυτόν
έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. 31 Και
αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδυσαν αυτόν την χλαμύδα και ενέδυσαν

Θα τον χτυπήσουν
και θα τον
ιβρίσουν.
Θα του δόσουν
χολή και ξύδι να
πιει.
Θα τον πουλήσουν
για 30 αργύρια.

8o αιώνα π.Χ.

Θα αναστηθεί από
τους νεκρούς.

10o αιώνα
π.Χ.

30o έτος μ.Χ.
8o αιώνα π.Χ.
30o έτος μ.Χ.
6o αιώνα π.Χ.
30o έτος μ.Χ.

30o έτος μ.Χ.

Ο Μεσσίας θα
6o αιώνα π.Χ.
εμφανισθεί στο ναό
483 χρόνια μετά.
30o έτος μ.Χ.

Ο Μεσσίας θα
πεθάνει.

6o αιώνα π.Χ.

Θα προέλθει από
την φυλή του

15ο αιώνα
π.Χ.

30o έτος μ.Χ.

αυτόν τα ιμάτια αυτού, και έφεραν αυτόν διά να
σταυρώσωσιν. 32 Ενώ δε εξήρχοντο, εύρον άνθρωπον Κυρηναίον,
ονομαζόμενον Σίμωνα· τούτον ηγγάρευσαν διά να σηκώση τον
σταυρόν αυτού. 33 Και ότε ήλθον εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά,
όστις λέγεται Κρανίου τόπος, 34 έδωκαν εις αυτόν να πίη όξος
μεμιγμένον μετά χολής· και γευθείς δεν ήθελε να πίη. 35 Αφού δε
εσταύρωσαν αυτόν διεμερίσθησαν τα ιμάτια αυτού, βάλλοντες
κλήρον, διά να πληρωθή το ρηθέν υπό του προφήτου,
Διεμερίσθησαν τα ιμάτιά μου εις εαυτούς και επί τον ιματισμόν μου
έβαλον κλήρον.
Ησαίας 50:6 6 Τον νώτόν μου έδωκα εις τους μαστιγούντας και τας
Ματθαίος 26:67 67 Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και
σιαγόνας μου εις τους μαδίζοντας· δεν έκρυψα το πρόσωπόν μου από εγρόνθισαν αυτόν, άλλοι δε ερράπισαν,
υβρισμών και εμπτυσμάτων.
Ησαίας 50:6 6 Τον νώτόν μου έδωκα εις τους μαστιγούντας και τας
Ματθαίος 27:34 34 έδωκαν εις αυτόν να πίη όξος μεμιγμένον μετά
σιαγόνας μου εις τους μαδίζοντας· δεν έκρυψα το πρόσωπόν μου από χολής· και γευθείς δεν ήθελε να πίη.
υβρισμών και εμπτυσμάτων.
Ζαχαρίας 11:12-13 12 Και είπα προς αυτούς, Εάν σας φαίνηται καλόν, Ματθαίος 26:14-15 14 Τότε υπήγεν εις των δώδεκα, ο λεγόμενος
δότε μοι τον μισθόν μου· ει δε μη, αρνήθητε αυτόν. Και έστησαν τον Ιούδας Ισκαριώτης, προς τους αρχιερείς 15 και είπε· Τι θέλετε να μοι
μισθόν μου τριάκοντα αργύρια. 13 Και είπε Κύριος προς εμέ, Ρίψον
δώσητε, και εγώ θέλω σας παραδώσει αυτόν; Και εκείνοι έδωκαν εις
αυτά εις τον κεραμέα, την έντιμον τιμήν, με την οποίαν ετιμήθην υπ' αυτόν τριάκοντα αργύρια.
αυτών. Και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια και έρριψα αυτά εν τω οίκω
του Κυρίου εις τον κεραμέα.
Ψαλμοί 16:8-11 8 Ενώπιόν μου είχον τον Κύριον διαπαντός· διότι
Λουκάς 24:6-8 6 δεν είναι εδώ, αλλ' ανέστη· ενθυμήθητε πως
είναι εκ δεξιών μου, διά να μη σαλευθώ. 9 Διά τούτο ευφράνθη η
ελάλησε προς εσάς, ενώ ήτο έτι εν τη Γαλιλαία, 7 λέγων ότι πρέπει ο
καρδία μου και ηγαλλίασεν η γλώσσα μου· έτι δε και η σαρξ μου θέλει Υιός του ανθρώπου να παραδοθή εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών
αναπαυθή επ' ελπίδι. 10 Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχήν μου και να σταυρωθή και την τρίτην ημέραν να αναστηθή. 8 Και
εν τω άδη, ουδέ θέλεις αφήσει τον Οσιόν σου να ίδη
ενεθυμήθησαν τους λόγους αυτού.
διαφθοράν. 11 Εφανέρωσας εις εμέ την οδόν της ζωής· χορτασμός
ευφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου· τερπνότητες είναι διαπαντός εν
τη δεξιά σου.
Δανιήλ 9:25 25 Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από της
Ιωάννης 12:12-13 12 Τη επαύριον όχλος πολύς ο ελθών εις την
εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή η Ιερουσαλήμ έως
εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, 13 έλαβον
του Χριστού του ηγουμένου θέλουσιν είσθαι εβδομάδες επτά και
τα βαΐα των φοινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτού και έκραζον·
εβδομάδες εξήκοντα δύο· θέλει οικοδομηθή πάλιν η πλατεία και το
Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς
τείχος, μάλιστα εν καιροίς στενοχωρίας.
του Ισραήλ.
Δανιήλ 9:26 26 Και μετά τας εξήκοντα δύο εβδομάδας θέλει εκκοπή ο Ματθαίος 27:35 35 Αφού δε εσταύρωσαν αυτόν διεμερίσθησαν τα
Χριστός, πλην ουχί δι' εαυτόν· και ο λαός του ηγουμένου, όστις θέλει ιμάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον, διά να πληρωθή το ρηθέν υπό του
ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλιν και το αγιαστήριον· και το τέλος αυτής προφήτου, Διεμερίσθησαν τα ιμάτιά μου εις εαυτούς και επί τον
θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού, και έως του τέλους του πολέμου είναι ιματισμόν μου έβαλον κλήρον.
διωρισμένοι αφανισμοί.
Γένεσις 49:10 10 Δεν θέλει εκλείψει το σκήπτρον εκ του Ιούδα ουδέ Ματθαίος 1:1-3 1 Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, υιού
νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, εωσού έλθη ο Σηλώ· και εις
του Δαβίδ, υιού του Αβραάμ. 2 Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ,

Ιούδα.

4o έτος μ.Χ.

Θα τον καλέση απ' 8o αιώνα π.Χ.
την Αύγυπτο.
4o έτος μ.Χ.

Οι άρχοντες θα
συσκέπτονται
εναντίον του.

10o αιώνα
π.Χ.
30o έτος μ.Χ.

Θα απορριφθεί σαν 10o αιώνα
ακρογωνιαίος λίθος. π.Χ.

Ο Μεσσίας θα
εισέλθει στο ναό.

30o έτος μ.Χ.
5o αιώνα π.Χ.
30o έτος μ.Χ.

αυτόν θέλει είσθαι η υπακοή των λαών.

Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και
τους αδελφούς αυτού, 3 Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον
Ζαρά εκ της Θάμαρ, Φαρές δε εγέννησε τον Εσρώμ, Εσρώμ δε
εγέννησε τον Αράμ,
Εβραίους 7:14 14 Επειδή είναι πρόδηλον ότι εξ Ιούδα ανέτειλεν ο
Κύριος ημών, εις την οποίαν φυλήν ο Μωϋσής ουδέν περί ιερωσύνης
ελάλησε.
Αποκάλυψις 5:5 5 Και εις εκ των πρεσβυτέρων μοι λέγει· Μη κλαίε·
ιδού, υπερίσχυσεν ο λέων, όστις είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα
του Δαβίδ, να ανοίξη το βιβλίον και να λύση τας επτά σφραγίδας
αυτού.
Ωσηέ 11:1 1 Ότε ο Ισραήλ ήτο νήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και Ματθαίος 2:13-15 13 Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού, άγγελος
εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου.
Κυρίου φαίνεται κατ' όναρ εις τον Ιωσήφ, λέγων· Εγερθείς παράλαβε
το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον, και έσο εκεί
εωσού είπω σοι· διότι μέλλει ο Ηρώδης να ζητήση το παιδίον, διά να
απολέση αυτό. 14 Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα
αυτού διά νυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον, 15 και ήτο εκεί έως
της τελευτής του Ηρώδου, διά να πληρωθή το ρηθέν υπό του
Κυρίου διά του προφήτου λέγοντος· Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν
μου.
Ματθαίος 2:19-21 19 Τελευτήσαντος δε του Ηρώδου ιδού, άγγελος
Κυρίου φαίνεται κατ' όναρ εις τον Ιωσήφ εν Αιγύπτω, 20 λέγων·
Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και ύπαγε εις
γην Ισραήλ· διότι απέθανον οι ζητούντες την ψυχήν του
παιδίου. 21 Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού
και ήλθεν εις γην Ισραήλ.
Ψαλμοί 2:1-2 1 Διά τι εφρύαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν
Ματθαίος 12:14 14 Οι δε Φαρισαίοι εξελθόντες συνεβουλεύθησαν
μάταια; 2 Παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης, και οι άρχοντες
κατ' αυτού, διά να απολέσωσιν αυτόν.
συνήχθησαν ομού, κατά του Κυρίου, και κατά του χριστού αυτού,
Ματθαίος 26:3-4 3 Τότε συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς
λέγοντες,
και οι πρεσβύτεροι του λαού εις την αυλήν του αρχιερέως του
λεγομένου Καϊάφα, 4 και συνεβουλεύθησαν να συλλάβωσι τον
Ιησούν με δόλον και να θανατώσωσιν.
Ματθαίος 26:47 47 Και ενώ αυτός ελάλει έτι, ιδού, ο Ιούδας εις των
δώδεκα ήλθε, και μετ' αυτού όχλος πολύς μετά μαχαιρών και ξύλων
παρά των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού.
Ψαλμοί 118:22-23 22 Ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι
Ματθαίος 21:42 42 Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· Ποτέ δεν
οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας· 23 παρά Κυρίου έγεινεν ανεγνώσατε εν ταις γραφαίς, Ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι
αύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών.
οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας· παρά Κυρίου έγεινεν
αύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμοίς υμών;
Μαλαχίας 3:1 1 Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου και θέλει
Ματθαίος 21:12-16 12 Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού
κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου· και ο Κύριος, τον οποίον σεις και εξέβαλε πάντας τους πωλούντας και αγοράζοντας εν τω ιερώ, και
ζητείτε, εξαίφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού, ναι, ο άγγελος της
τας τραπέζας των αργυραμοιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των
διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε· ιδού, έρχεται, λέγει ο Κύριος των
πωλούντων τας περιστεράς, 13 και λέγει προς αυτούς· Είναι

δυνάμεων.

Θα γίνει πέτρα
προσκόματος για
τους Ιουδαίους.

8o αιώνα π.Χ. Ησαίας 8:14 14 Και θέλει είσθαι διά αγιαστήριον θέλει είσθαι όμως διά
πέτραν προσκόμματος και διά βράχον πτώσεως εις τους δύο οίκους
58o έτος μ.Χ. του Ισραήλ διά παγίδα και διά βρόχον εις τους κατοίκους της
Ιερουσαλήμ.

Θα κάνει μια αιώνια 7o αιώνα π.Χ. Ιερεμίας 31:31-34 31 Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω
διαθήκη.
κάμει προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκην
30o έτος μ.Χ. νέαν· 32 ουχί κατά την διαθήκην, την οποίαν έκαμον προς τους
πατέρας αυτών, καθ' ην ημέραν επίασα αυτούς από της χειρός διά να
εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου· διότι αυτοί παρέβησαν την διαθήκην
μου και εγώ απεστράφην αυτούς, λέγει Κύριος· 33 αλλ' αύτη θέλει
είσθαι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ· μετά
τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέσει τον νόμον μου εις τα
ενδόμυχα αυτών και θέλω γράψει αυτόν εν ταις καρδίαις αυτών· και
θέλω είσθαι Θεός αυτών και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου. 34 Και
δεν θέλουσι διδάσκει πλέον έκαστος τον πλησίον αυτού και έκαστος
τον αδελφόν αυτού, λέγων, Γνωρίσατε τον Κύριον· διότι πάντες ούτοι
θέλουσι με γνωρίζει από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών, λέγει
Κύριος· διότι θέλω συγχωρήσει την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν
αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον.

Η σωρός του θα
τοποθετηθεί σε
τάφο πλουσίου.

8o αιώνα π.Χ. Ησαίας 53:9 9 Και ο τάφος αυτού διωρίσθη μετά των κακούργων·
πλην εις τον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου· διότι δεν
30o έτος μ.Χ. έκαμεν ανομίαν ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού.

γεγραμμένον, Ο οίκός μου οίκος προσευχής θέλει ονομάζεσθαι, σεις
δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών. 14 Και προσήλθον προς αυτόν
τυφλοί και χωλοί εν τω ιερώ και εθεράπευσεν αυτούς. 15 Ιδόντες δε
οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια, τα οποία έκαμε, και τους
παίδας κράζοντας εν τω ιερώ και λέγοντας, Ωσαννά τω υιώ Δαβίδ,
ηγανάκτησαν 16 και είπον προς αυτόν· Ακούεις τι λέγουσιν ούτοι; Ο
δε Ιησούς λέγει προς αυτούς· Ναί· ποτέ δεν ανεγνώσατε ότι εκ
στόματος νηπίων και θηλαζόντων ητοίμασας αίνεσιν;
Ρωμαίους 9:31-33 31 ο δε Ισραήλ ζητών νόμον δικαιοσύνης, εις
νόμον δικαιοσύνης δεν έφθασε. 32 Διά τι; Επειδή δεν εζήτει αυτήν
εκ πίστεως, αλλ' ως εκ των έργων του νόμου· διότι προσέκοψαν εις
τον λίθον του προσκόμματος, 33 καθώς είναι γεγραμμένον· Ιδού,
θέτω εν Σιών λίθον προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου, και πας ο
πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή.
Λουκάς 22:15-20 15 Και είπε προς αυτούς· Πολύ επεθύμησα να
φάγω το πάσχα τούτο με σας προ του να πάθω· 16 διότι σας λέγω,
ότι δεν θέλω φάγει πλέον εξ αυτού, εωσού εκπληρωθή εν τη
βασιλεία του Θεού. 17 Και λαβών το ποτήριον, ευχαρίστησε και είπε·
Λάβετε τούτο και διαμοιράσατε εις αλλήλους· 18 διότι σας λέγω ότι
δεν θέλω πίει από του γεννήματος της αμπέλου, εωσού έλθη η
βασιλεία του Θεού. 19 Και λαβών άρτον, ευχαριστήσας έκοψε και
έδωκεν εις αυτούς, λέγων· Τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ υμών
διδόμενον· τούτο κάμνετε εις την ιδικήν μου
ανάμνησιν. 20 Ωσαύτως και το ποτήριον, αφού εδείπνησαν, λέγων·
Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου, το υπέρ
υμών εκχυνόμενον.
Εβραίους 10:15-20 15 Μαρτυρεί δε εις ημάς και το Πνεύμα το
Αγιον· διότι αφού είπε πρότερον, 16 Αύτη είναι η διαθήκη, την
οποίαν θέλω κάμει προς αυτούς μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει ο
Κύριος· Θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών και
θέλω γράψει αυτούς επί των διανοιών αυτών, προσθέτει, 17 Και τας
αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι
πλέον. 18 Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά
περί αμαρτίας. 19 Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρρησίαν να
εισέλθωμεν εις τα άγια διά του αίματος του Ιησού, 20 διά νέας και
ζώσης οδού, την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς διά του
καταπετάσματος, τουτέστι της σαρκός αυτού,
Ματθαίος 27:57-60 57 Ότε δε έγεινεν εσπέρα, ήλθεν άνθρωπος
πλούσιος από Αριμαθαίας, το όνομα Ιωσήφ, όστις και αυτός
εμαθήτευσεν εις τον Ιησούν· 58 ούτος ελθών προς τον Πιλάτον,
εζήτησε το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος προσέταξε να αποδοθή
το σώμα. 59 Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, ετύλιξεν αυτό με σινδόνα
καθαράν, 60 και έθεσεν αυτό εν τω νέω αυτού μνημείω, το οποίον

Θα προδοθεί από
τον φίλο του.

10o αιώνα
π.Χ.
30o έτος μ.Χ.

Θα κατηγορηθεί
αλλά δεν θα πει
λέξη.

8o αιώνα π.Χ.
30o έτος μ.Χ.

Θα συμπεριληφθεί 8o αιώνα π.Χ.
στους ανόμους.
30o έτος μ.Χ.
Θα μεσιτεύσει υπέρ 8o αιώνα π.Χ.
των ανόμων.
30o έτος μ.Χ.
Θα προσφέρει τον 8o αιώνα π.Χ.
εαυτόν του για την
δικαίωσή μας.
30o έτος μ.Χ.

ελατόμησεν εν τη πέτρα, και προσκυλίσας λίθον μέγαν εις την θύραν
του μνημείου ανεχώρησεν.
Ψαλμοί 41:9 9 Και αυτός ο άνθρωπος, μετά του οποίου έζων
Ματθαίος 26:14-16 14 Τότε υπήγεν εις των δώδεκα, ο λεγόμενος
ειρηνικώς, επί τον οποίον ήλπισα, όστις έτρωγε τον άρτον μου,
Ιούδας Ισκαριώτης, προς τους αρχιερείς 15 και είπε· Τι θέλετε να μοι
εσήκωσεν επ' εμέ πτέρναν.
δώσητε, και εγώ θέλω σας παραδώσει αυτόν; Και εκείνοι έδωκαν εις
αυτόν τριάκοντα αργύρια. 16 Και από τότε εζήτει ευκαιρίαν διά να
παραδώση αυτόν.
Ματθαίος 26:23 23 Ο δε αποκριθείς είπεν· Ο εμβάψας μετ' εμού εν
τω πινακίω την χείρα, ούτος θέλει με παραδώσει.
Ησαίας 53:7 7 Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος αλλά Λουκάς 23:9 9 Ηρώτα δε αυτόν με λόγους πολλούς· πλην αυτός δεν
δεν ήνοιξε το στόμα αυτού· εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν, και ως
απεκρίθη προς αυτόν ουδέν.
πρόβατον έμπροσθεν του κείροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το Ματθαίος 27:12 12 Και ενώ εκατηγορείτο υπό των αρχιερέων και
στόμα αυτού.
των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίθη.
Ησαίας 53:12 12 Διά τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των
Ματθαίος 27:38 38 Τότε εσταυρώθησαν μετ' αυτού δύο λησταί, εις
μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιρασθή λάφυρον, διότι παρέδωκε εκ δεξιών και εις εξ αριστερών.
την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανόμων ελογίσθη και αυτός
εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσιτεύσει υπέρ των ανόμων.
Ησαίας 53:12 12 Διά τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των
Λουκάς 23:34 34 Ο δε Ιησούς έλεγε· Πάτερ, συγχώρησον αυτούς·
μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιρασθή λάφυρον, διότι παρέδωκε διότι δεν εξεύρουσι τι πράττουσι. Διαμεριζόμενοι δε τα ιμάτια αυτού,
την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανόμων ελογίσθη και αυτός
έβαλον κλήρον.
εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσιτεύσει υπέρ των ανόμων.
Ησαίας 53:10-11 10 Αλλ' ο Κύριος ηθέλησε να βασανίση αυτόν·
Πρ.Αποστόλων 10:43 43 Εις τούτον πάντες οι προφήται
εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσης την ψυχήν αυτού
μαρτυρούσιν, ότι διά του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεσιν
προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει ιδεί έκγονα, θέλει μακρύνει τας
αμαρτιών πας ο πιστεύων εις αυτόν.
ημέρας αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευοδωθή εν τη χειρί
Πρ.Αποστόλων 13:38-39 38 Έστω λοιπόν γνωστόν εις εσάς, άνδρες
αυτού. 11 Θέλει ιδεί τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και
αδελφοί, ότι διά τούτου κηρύττεται προς εσάς άφεσις
θέλει χορτασθή· ο δίκαιος δούλός μου θέλει δικαιώσει πολλούς διά της αμαρτιών. 39 Και από πάντων, αφ' όσων δεν ηδυνήθητε διά του
επιγνώσεως αυτού· διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών.
νόμου του Μωϋσέως να δικαιωθήτε, διά τούτου πας ο πιστεύων
δικαιούται.
Ρωμαίους 3:21-26 21 Τώρα δε χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού
εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των
προφητών, 22 δικαιοσύνη δε του Θεού διά πίστεως Ιησού Χριστού
εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας· διότι δεν υπάρχει
διαφορά· 23 επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του
Θεού, 24 δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού διά της
απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, 25 τον οποίον ο Θεός
προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως εν τω αίματι αυτού,
προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού διά την άφεσιν των
προγενομένων αμαρτημάτων διά της μακροθυμίας του
Θεού, 26 προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρόντι
καιρώ, διά να ήναι αυτός δίκαιος και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις
τον Ιησούν.

