
Προφητείες της Παλαιάς ∆ιαθήκης που εκπληρώθηκαν 

στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού 

Στον Ιησού Χριστό, εκπληρώθηκαν εκατοντάδες προφητείες, που είναι αδύνατον να εκπληρωθούν τυχαία σε 

έναν άνθρωπο. Εδώ θα βάλω ένα µικρό δείγµα, µε µόνο 13 από αυτές: 

Υπάρχουν τρανταχτές αποδείξεις ότι ο Ιησούς ήταν Θεός, ο Μεσσίας που προφήτευσαν οι προφήτες εκατοντάδες 

χρόνια πριν. Τα γεγονότα που προφητεύτηκαν και εκπληρώθηκαν πανηγυρικά µε τόση ακρίβεια, δεν µπορούν να 

εξηγηθούν διαφορετικά, παρά µόνο µε την ύπαρξη θείου σχεδίου. 

� Θα γεννιόταν στη Βηθλεέµ 

� Θα προερχόταν από τη φυλή Ιούδα 

� Θα γεννιόταν από Παρθένο 

� Θα έκανε τη θριαµβευτική Του είσοδο στην Ιερουσαλήµ καβάλα πάνω σε ένα γαϊδουράκι 

� Θα προδινόταν για 30 αργύρια 

� Που θα χρησιµοποιούνταν τα αργύρια της προδοσίας 

� Θα τραυµατιζόταν, θα ταλαιπωριόταν και θα δερνόταν 

� Θα πέθαινε µε θάνατο σταυρικό 

� Θα του προσφερόταν να πιει ξύδι  

� Θα τα έβαζαν τα ρούχα του σε κλήρο  

� Κανένα από τα οστά Του δεν θα έσπαζε  

� Θα ενταφιαζόταν µε τον πλούσιο  

� Θα ανασταινόταν από τους νεκρούς  

1. Ο Μεσσίας θα γεννιόταν στη Βηθλεέµ  

Προφητεία: «Κι εσύ Βηθλεέµ, περιοχή του Ιούδα, δεν είσαι καθόλου ασήµαντη ανάµεσα στις επιφανέστερες 

πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός, που θα καθοδηγήσει το λαό µου, τον Ισραήλ..» (Μιχαίας 5:12) 

H προφητεία αυτή ότι, ο Μεσσίας θα γεννιόταν στη Βηθλεέµ, είχε γραφτεί γύρω στο 750 π.Χ. Η Βηθλεέµ ήταν 

µια πολύ µικρή πόλη, απείχε κάπου 10 χλµ από την Ιερουσαλήµ. Το πιο αξιοσηµείωτο πράγµα είναι ότι η Παρθένος 

Μαρία, η µητέρα Του και ο Ιωσήφ, ο αρραβωνιαστικός της, ζούσαν στη Ναζαρέτ, κάπου 200 χλµ βόρεια της 

Βηθλεέµ. Τον καιρό εκείνο, που δεν υπήρχαν αυτοκίνητα ή τραίνα η απόσταση αυτή ήταν µεγάλο εµπόδιο για την 

πραγµατοποίηση αυτής της προφητείας. Συνέβη, όµως, ένα πολύ ασυνήθιστο, ακριβώς την πιο κατάλληλη ώρα. Ο 

Καίσαρας Αύγουστος, ο άρχοντας της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας αποφάσισε ότι κάθε υπήκοος της βασιλείας του θα 

έπρεπε να γυρίσει στον τόπο της γέννησής του και να απογραφεί. Ο Ιωσήφ καταγόταν από τη Βηθλεέµ, γνωστή 

επίσης και ως Πόλη του ∆αβίδ. Ακριβώς τον καιρό του διατάγµατος επρόκειτο να γεννήσει η Μαρία το Γιο της. Η 

Μαρία και ο Ιωσήφ ξεκίνησαν για το πολυήµερο ταξίδι τους προς τη Βηθλεέµ. Μόλις έφτασαν εκεί, ο Ιησούς 

γεννήθηκε, εκπληρώνοντας κατά τρόπο θαυµαστό την προφητεία που είχε λεχθεί πριν από 750 χρόνια. 

2. Ο Μεσσίας θα προερχόταν από τη φυλή Ιούδα  

Προφητεία: «∆εν θα λείψει το σκήπτρο από τον Ιούδα, ούτε νοµοθέτης από ανάµεσά του, µέχρι που θα έρθει ο 

Σηλώ και σ’ Αυτόν θα υπακούνε οι λαοί» (Γένεση 49:10) 



Η λέξη Σηλώ, σηµαίνει Μεσσίας. Αυτή η προφητεία, ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν από τη φυλή του Ιούδα, ήταν 

τελείως ασυνήθιστη και παράξενη. Το έθνος του Ισραήλ αποτελούνταν από 12 φυλές. Είχε οριστεί ότι, οι ιερείς του 

Ισραήλ θα προέρχονταν από τη φυλή του Λευί. Κι όµως, ο Ιησούς εκπλήρωσε αυτή τη προφητεία προερχόµενος από 

τη φυλή του Ιούδα. Και της Μαρίας και του Ιωσήφ η καταγωγή ήταν από τη φυλή του Ιούδα. 

3. Ο Μεσσίας θα γεννιόταν από Παρθένο 

Προφητεία: «Γι αυτό, ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει σηµάδι. ∆είτε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, 

και θα ονοµαστεί Εµµανουήλ» (Ησαΐας 7:14) 

Ο Ιωσήφ και η Μαρία, είχαν µνηστευθεί για να παντρευτούν. Πριν όµως, συµβεί κάτι τέτοιο, η Μαρία είχε µια 

αγγελική επίσκεψη. Ο άγγελος της είπε ότι, θα έµενε έγκυος , µε την ενέργεια του Αγίου Πνεύµατος, και θα 

γεννούσε γιο. Όταν η Μαρία έµεινε έγκυος, ο Ιωσήφ αποφάσισε να την χωρίσει, γιατί νόµισε πως η Μαρία δεν του 

ήταν πιστή. Τότε παρουσιάστηκε ένας άγγελος και του είπε: «Ιωσήφ, γιε του ∆αβίδ, µη διστάσεις να πάρεις µαζί σου 

τη Μαρία, τη γυναίκα σου, γιατί αυτό που γεννήθηκε µέσα της προέρχεται από το Πνεύµα το Άγιο» (Ματθαίος 

1:20).  

Αρκετές αγγελικές επισκέψεις και άλλα υπερφυσικά συµβάντα που συσχετίζονταν µε τη γέννηση του Ιησού και 

του Ιωάννη του Βαπτιστή, του Προδρόµου, του Ιησού, µελετώντας τα από κοντά, αποδείχνουν το γεγονός της 

παρθενικής γέννησης του Χριστού. 

4. Ο Μεσσίας θα έκανε τη θριαµβευτική Του είσοδο στην Ιερουσαλήµ καβάλα πάνω σε ένα 

γαϊδουράκι 

Προφητεία: «Έχε χαρά µεγάλη, θυγατέρα Σιών. Να αλαλάζεις θυγατέρα Ιερουσαλήµ. ∆ες! Ο Βασιλιάς σου 

έρχεται σε σένα! Αυτός είναι δίκαιος και σώζει. Είναι πράος και κάθεται πάνω σε γαϊδουράκι» (Ζαχαρίας 9:9) 

Η θριαµβευτική είσοδος του Χριστού περιγράφεται στο ευαγγέλιο του Ιωάννη 12:13-14. Λέει ότι, ο λαός «πήρε 

φοινικόκλαδα και βγήκε να τον προϋπαντήσει κραυγάζοντας: ∆οξολογείτε: «Ευλογηµένος αυτός που έρχεται στο 

όνοµα του Κυρίου, ο Βασιλιάς του Ισραήλ». Κι ο Ιησούς, αφού βρήκε ένα γαϊδουράκι, κάθισε πάνω σ’ αυτό, όπως 

λέει η Γραφή». 

5. Ο Μεσσίας θα προδινόταν για 30 αργύρια 

Προφητεία: «Και είπα σ’ αυτούς: «Αν συµφωνείτε, δώστε µου αµοιβή. ∆ιαφορετικά αρνηθείτε την. Κι εκείνοι 

έστησαν την αµοιβή µου: τριάντα αργύρια» (Ζαχαρίας. 11:12) 

Μια από τις εκπληκτικότερες µεσσιανικές προφητείες, είναι το ακριβές ποσό που πληρώθηκε για την κατάδοση 

του Ιησού. Το βιβλίο του Ζαχαρία γράφτηκε γύρω στα 520 π.Χ., κι όµως η αµοιβή για την προδοσία του Ιησού 

προφητεύτηκε ακριβώς. 

Η εκπλήρωση της προφητείας αυτής αναφέρεται στο ευαγγέλιο του Ματθαίου: «και (ο Ιούδας) είπε: «Tι θέλετε 

να µου δώσετε; κι εγώ θα σας τον παραδώσω». Kι εκείνοι του µέτρησαν τριάντα αργύρια». 

6. Που θα χρησιµοποιούνταν τα αργύρια της προδοσίας  

Προφητεία: «Και είπε Κύριος σ’ εµένα: Ρίξτε τα αυτά στον κεραµοποιό, την τιµή µε την οποία διατιµήθηκα απ’ 

αυτούς. Και πήρα τα τριάντα αργύρια και τα έριξα αυτά στον οίκο του Κυρίου, στον κεραµοποιό» (Ζαχαρίας 11:13) 

Η προφητεία αυτή, ότι τα τριάντα αργύρια «ρίχτηκαν στον κεραµοποιό, στον οίκο του Κυρίου», εκπληρώθηκε µε 

έναν ακόµα εκπληκτικότερο τρόπο! Ο Ιούδας, ήθελε να απαλλαχτεί από τα τριάντα αργύρια, όταν τον έλεγξε η 

συνείδησή του που πρόδωσε αθώο αίµα. Πήγε πίσω στους αρχιερείς και τους είπε ότι, είχε κάνει λάθος. Εκείνοι του 



αποκρίθηκαν: «Και τι µας νοιάζει εµάς;» Πάνω στην απελπισία του ο Ιούδας, πέταξε την αµοιβή της προδοσίας στο 

πάτωµα, µέσα στο ναό και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. 

Στην περικοπή Ματθαίος 27:6-7 διαβάζουµε σχετικά µε αυτό το περιστατικό: «Oι αρχιερείς, λοιπόν, αφού πήραν 

τα αργύρια είπαν: «∆εν επιτρέπεται να τα βάλουµε αυτά στο ταµείο του Ναού, γιατί είναι αντίτιµο αίµατος. Έτσι, 

πήραν την απόφαση σε σύσκεψη κι αγόρασαν µ’ αυτά το χωράφι του κεραµιδά για νεκροταφείο των ξένων.  

 

Καταπληκτικότερη προφητεία, µε τέτοια λεπτοµέρεια, και τόσο ακριβής εκπλήρωσή της, δύσκολα θα µπορούσε 

κανείς να φανταστεί. 

7. Ο Μεσσίας θα τραυµατιζόταν, θα ταλαιπωριόταν και θα δερνόταν 

Προφητεία: «Αλλά αυτός τραυµατίστηκε για τις δικές µας ανοµίες. Την τιµωρία που έφερε τη δική µας ειρήνη, 

αυτός την υπέστη, και µε τις δικές του πληγές εµείς γιατρευτήκαµε» (Ησαΐας 53:4-5) 

Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε µε τον βάρβαρο βασανισµό του Χριστού πριν και κατά τη σταύρωση Του. 

∆ιαβάζουµε στην Καινή ∆ιαθήκη ότι, ο Χριστός, πριν από τη σταύρωση Του, δάρθηκε µε 39 ραβδισµούς. 

8. Ο Μεσσίας θα πέθαινε µε θάνατο σταυρικό 

Προφητεία: «Γιατί, σκυλιά µε περικύκλωσαν, σύναξη πονηρών ανθρώπων µε περιτριγύρισε. Τρύπησαν τα χέρια 

µου και τα πόδια µου» (Ψαλµός 22:16) 

Τόσο η Αγία Γραφή, όσο και η ιστορία µαρτυρούν ότι ο Χριστός πέθανε καρφωµένος στα χέρια και στα πόδια. 

9. Στο Μεσσία θα προσφερόταν ξύδι να πιει  

Προφητεία: «Κι έδωσαν σ’ εµένα χολή για φαγητό και στη δίψα µου µε πότισαν ξύδι» (Ψαλµός 69:21) 

Όταν σταυρώθηκε ο Χριστός κι ενώ βρισκόταν πάνω στο σταυρό, δίψασε. Φώναξε: «∆ιψάω»! Στον Ιωάννη 

19:29 διαβάζουµε σχετικά: «Εκεί, λοιπόν, υπήρχε ένα δοχείο γεµάτο µε ξύδι. Εκείνοι, τότε, αφού γέµισαν ένα 

σφουγγάρι µε ξύδι και το περιτύλιξαν σ’ ένα κλαδί από ύσωπο, το έφεραν στο στόµα του Ιησού». 

10. Τα ρούχα Του θα τα έβαζαν σε κλήρο 

Προφητεία: «Μοιράστηκαν τα ρούχα µου µεταξύ τους, και το ρουχισµό µου τον έβαλαν σε κλήρωση» (Ψαλµός 

22:18)  

«Όταν σταυρώθηκε ο Χριστός, οι στρατιώτες µοιράστηκαν τον ρουχισµό Του, βάζοντας τον σε κλήρο». (Μάρκος 

15:24).  

11. Κανένα από τα οστά Του δεν θα έσπαζε 

Προφητεία: «Αυτός προστατεύει όλα τα οστά του. Κανένα απ’ αυτά δεν θα συντριφθεί» (Ψαλµός 34:20) 

Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε µε τον εκπληκτικότερο τρόπο. Μετά που σταυρωνόταν ένα πρόσωπο κι έµενε 

κρεµασµένο πάνω στο σταυρό όλη τη µέρα, ήταν η συνήθεια των Ρωµαίων να σπάζουν τα σκέλη του. Αυτό έκαναν 

για να επισπεύσουν το θάνατο ώστε οι στρατιώτες να πάνε γρηγορότερα στον καταυλισµό τους. Ο ξαφνικός και 

ανυπόφορος πόνος, σόκαρε στις περισσότερες περιπτώσεις τον κατάδικο επισπεύδοντας το θάνατο του. Οι Ρωµαίοι 

στρατιώτες έσπασαν τα σκέλη των δύο ληστών που είχαν σταυρώσει µαζί µε τον Χριστό. Όταν ήρθαν στον Χριστό 

απόρησαν που Αυτός είχε ήδη πεθάνει. Αντί λοιπόν να Του σπάσουν τα σκέλη, απλώς έµπηξαν ένα ξίφος στο 

πλευρό Του, εκπληρώνοντας έτσι µέχρι και την παραµικρότερη λεπτοµέρεια την προφητεία ότι, τα σκέλη Του δεν 

θα σπάζονταν. Αυτή η εκπλήρωση ιστορείται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 19:33. 



12. Ο Μεσσίας θα ενταφιαζόταν µε τον πλούσιο 

Προφητεία: «Και ο τάφος του ορίστηκε µε τους κακούργους. Όµως, στο θάνατο Του στάθηκε µε τον πλούσιο, 

γιατί δεν έκανε ανοµία, κι ούτε βρέθηκε δόλος στο στόµα Του» (Ησαΐας 53:9) 

Ο Χριστός πέθανε ανάµεσα σε δύο ληστές. Όταν ήρθε η ώρα της ταφής Του, δεν είχαν µέρος γι΄ Αυτόν. Υπήρχε 

ένας πλούσιος που λεγόταν Ιωσήφ από την Αριµαθαία, που είχε γίνει κρυφός µαθητής του Χριστού. Αυτός που πήγε 

στον Πιλάτο και του ζήτησε το σώµα του Ιησού για να το θάψει. Ο Πιλάτος, δέχτηκε την αίτηση του και ο Ιωσήφ 

έθαψε το σώµα του Ιησού στον τάφο που είχε για τον εαυτό του. Εκπληρώθηκε έτσι η προφητεία ότι ο Ιησούς θα 

θαβόταν µε τον πλούσιο. 

13. Ο Μεσσίας θα ανασταινόταν από τους νεκρούς 

 Προφητεία: «Γιατί, δε θα εγκαταλείψεις την ψυχή µου στον Άδη, κι ούτε θα αφήσεις τον όσιό σου να φθαρεί» 

(Ψαλµός 16:10) 

Παρόλο που ο τάφος του Χριστού φυλαγόταν από µια στρατιωτική φρουρά, µετά από τρεις µέρες, Αυτός 

αναστήθηκε. Οι αρχιερείς, πλήρωσαν τους στρατιώτες για να πουν ψέµατα, ισχυριζόµενοι ότι, οι µαθητές του 

Χριστού ήρθαν κι έκλεψαν το σώµα Του τη νύχτα. Τις επόµενες 40 µέρες, ο Χριστός εµφανίστηκε σε πολλούς 

ανθρώπους σε διαφορετικές περιπτώσεις. Σε µια περίπτωση, πάνω από 500 άνθρωποι Τον είδαν µαζί. Το γεγονός 

αυτό θα γινόταν δεκτό από οποιοδήποτε δικαστήριο του κόσµου. 

 

 

Είναι οι αποδείξεις αυτές αρκετές; 

Οι πιο πάνω προφητείες, είναι ένα µέρος από την αφθονία των προφητειών σχετικά µε το πρόσωπο του Χριστού, 

που έχουν εκπληρωθεί. Αν πάρει κανείς ξεχωριστά κάποια από τις προφητείες αυτές, µπορεί να την κάνει 

αντικείµενο σκεπτικισµού και αµφισβήτησης. Αν όµως, τις πάρει όλες µαζί για µια συνολική θεώρηση τους, η 

πιθανότητα να εκπληρωθούν όλες αυτές οι προφητείες στο πρόσωπο ενός, θα ήταν ανύπαρκτη χωρίς µια 

υπερφυσική επέµβαση. 

 

Πηγή: http://www.jesuslovesyou.gr/Apologetics/Jesus_Messiah.htm  


