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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 
Ο Aιώνιος Θεός Υιός ενσαρκώθηκε με το όνομα Ιη-

σούς Χριστός. Διαμέσου Αυτού δημιουργήθηκαν τα 

πάντα, αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του Θεού, 

πραγματοποιείται η σωτηρία της ανθρωπότητας και 

κρίνεται ο κόσμος. Πραγματικά αιώνιος Θεός, έγινε 

επίσης πραγματικά άνθρωπος, Ιησούς Χριστός. Η 

σύλληψη έγινε διά του Αγίου Πνεύματος και γεννή-

θηκε από την παρθένο Μαρία. Έζησε και γνώρισε 

τον πειρασμό σαν ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά και δί-

νοντας ένα τέλειο παράδειγμα της δικαιοσύνης και 

της αγάπης του Θεού. Με τα θαύματά Του εκδήλω-

σε τη δύναμη του Θεού και επικυρώθηκε ως ο 

Μεσσίας που ο Θεός υποσχέθηκε. Υπέφερε και πέ-

θανε εκούσια στο σταυρό για τις αμαρτίες μας και 

στη θέση μας, αναστήθηκε εκ νεκρών και αναλήφ-

θηκε για να ιερουργήσει στο ουράνιο αγιαστήριο 

υπέρ ημών. Θα έρθει και πάλι με δόξα για την τελι-

κή απελευθέρωση του λαού Του και την αποκατά-

σταση των πάντων. - 

Βασικές Διδαχές,  4 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 ΘΕΟΣ Ο ΥΙΟΣ 
 

Η έρημος είχε γίνει εφιάλτης. Φίδια γλιστρούσαν κάτω 
από τα σκεύη της κουζίνας, τυλίγονταν γύρω από τους 
πασσάλους της σκηνής, κρύβονταν ανάμεσα στα παιδικά 
παιχνίδια και κάτω από τα αχυροστρώματα. Έμπηγαν βα-
θιά τα φαρμακερά δόντια τους, χύνοντας το θανατηφόρο 
δηλητήριο. 

Η έρημος που άλλοτε υπήρξε το καταφύγιο του Ισραήλ, 
έγινε το νεκροταφείο τους. Εκατοντάδες κείτονταν νεκροί. 
Συνειδητοποιώντας τη δυσχέρεια, τρομοκρατημένοι οι γο-
νείς όρμησαν στη σκηνή του Μωυσή, ικετεύοντας για βοή-
θεια. «Και εδεήθη ο Μωυσής υπέρ του λαού.» (Αρ. κα΄7). 

Η απάντηση του Θεού; Να κατασκευάσουν ένα φίδι και 
να το υψώσουν, και όποιος ατένιζε στο φίδι, θα ζούσε. «Και 
έκαμεν ο Μωυσής όφιν χαλκούν, και έβαλεν αυτόν επί ξύ-
λου. Και εάν όφις εδάγκανε τινά, εμβλέπων ούτος τον όφιν 
τον χαλκούν, έζη.» (Αρ. κα΄9). 

Το φίδι ήταν πάντοτε σύμβολο του Σατανά (Γέν. γ΄, Α-
ποκ. ιβ΄), που παρίστανε την αμαρτία. Το στρατόπεδο έπε-
σε στα χέρια του Σατανά. Και το φάρμακο του Θεού; ΄Οχι να 
προσβλέψουν σε ένα αρνί στο θυσιαστήριο, αλλά να ενατε-
νίσουν ένα χάλκινο φίδι. 

Ήταν ένα παράξενο σύμβολο του Χριστού. Ακριβώς ό-
πως το φίδι υψώθηκε σε ένα ξύλο, ο Ιησούς «με ομοίωμα 
σαρκός αμαρτίας» (Ρωμ. η΄3), υψώθηκε στον επαίσχυντο 
σταυρό (Ιωάν. γ΄14,15). Έγινε αμαρτία, παίρνοντας επάνω 
Του όλες τις αμαρτίες του καθενός που έζησε ή θα ζήσει. 
«Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών α-
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μαρτίαν, διά να γείνωμεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού 
δι’αυτού.» (Β΄Κορ. ε΄21). Ενατενίζοντας στο Χριστό η α-
πελπισμένη ανθρωπότητα μπορεί να βρει τη ζωή. 

Πώς μπορούσε η ενσάρκωση να φέρει σωτηρία στην αν-
θρωπότητα; Ποιο αποτέλεσμα είχε επάνω στον Υιό; Πώς 
μπορούσε ο Θεός να γίνει ανθρώπινη ύπαρξη, και γιατί αυ-
τό ήταν αναγκαίο; 

 
Η Ενσάρκωση: Προρρήσεις και Εκπλήρωση 

Το σχέδιο του Θεού να σώσει εκείνους οι οποίοι παρα-
στράτησαν από την πάνσοφη συμβουλή Του (Ιωάν. γ΄16, 
Α΄Ιωάν. δ΄9) με πειστικότητα αποδεικνύει την αγάπη Του. 
Στο σχέδιο αυτό ο Υιός Του «ήτο προωρισμένος από κατα-
βολής κόσμου» ως θυσία για την αμαρτία, να γίνει η ελπίδα 
της ανθρώπινης φυλής (Α΄Πέτρ. α΄19,21). Είχε αποστολή 
να μας επαναφέρει στο Θεό και να μας εξασφαλίσει την α-
πελευθέρωση από την αμαρτία καταστρέφοντας τα έργα 
του πονηρού (Α΄Πέτρ. γ΄18, Ματθ. α΄21, Α΄Ιωάν. γ΄8). 

Η αμαρτία απέκοψε τον Αδάμ και την Εύα από την πηγή 
της ζωής, με άμεσο αποτέλεσμα την καταδίκη του θανάτου. 
Αλλά σύμφωνα με το σχέδιο που εκπονήθηκε «από κατα-
βολής κόσμου» (Α΄Πέτρ. α΄20,21), η «βουλή ειρήνης» (Ζαχ. 
ς΄13), ο Θεός Υιός παρεμβλήθηκε ανάμεσα σε αυτούς και 
στη θεία δικαιοσύνη, γεφυρώνοντας το χάσμα και αναχαιτί-
ζοντας το θάνατο. Ακόμη και πριν από το σταυρό, η χάρη 
Του κρατούσε τους αμαρτωλούς ζωντανούς και τους εξα-
σφάλιζε τη σωτηρία. Αλλά για την πλήρη αποκατάστασή 
μας ως υιούς και θυγατέρες του Θεού, έπρεπε να γίνει άν-
θρωπος. 

Αμέσως μετά που αμάρτησαν ο Αδάμ και η Εύα, ο Θεός 
τους έδωσε την ελπίδα υποσχόμενος την εισαγωγή υπερ-
φυσικής εχθρότητας ανάμεσα στο φίδι και στη γυναίκα, α-
νάμεσα στο σπέρμα του και στο σπέρμα της. Στην αινιγμα-
τική αυτή δήλωση στη Γένεση γ΄15, το φίδι και οι απόγονοί 
του αντιπροσωπεύουν το Σατανά και τους οπαδούς του. Η 
γυναίκα και το σπέρμα της συμβολίζουν το λαό του Θεού 
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και το Σωτήρα του κόσμου. Αυτή η δήλωση ήταν η πρώτη 
βεβαιότητα ότι η διαμάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό 
θα λήξει με τη νίκη του Υιού του Θεού. 

Η νίκη όμως θα ήταν επώδυνη. «Αυτό [ο Σωτήρας] θέλει 
σου συντρίψει την κεφαλήν [του Σατανά], και συ [ο Σατανάς] 
θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού [του Σωτήρα].» (Γέν. 
γ΄15). Κανείς δε θα εξερχόταν ανέπαφος. 

Από εκείνη τη στιγμή η ανθρωπότητα προσέβλεπε προς 
Εκείνον για τον οποίον δόθηκε η υπόσχεση. Η Παλαιά Δια-
θήκη ξεδιπλώνει αυτή την έρευνα. Οι προφητείες προείπαν 
πως όταν θα ερχόταν ο Αναμενόμενος, ο κόσμος θα είχε 
αποδείξεις να βεβαιώσει την ταυτότητά Του. 

 
Προφητική Δραματοποίηση της Σωτηρίας. Αφού ει-

σήλθε η αμαρτία, ο Θεός θέσπισε τις θυσίες ζώων για να 
απεικονίσει την αποστολή του ερχόμενου Σωτήρα. (Γέν. 
δ΄4). Αυτό το συμβολικό σύστημα έδειχνε τον τρόπο με τον 
οποίο ο Θεός Υιός θα ξερίζωνε την αμαρτία. 

Εξαιτίας της αμαρτίας - παράβαση του νόμου του Θεού - 
η ανθρώπινη φυλή αντιμετώπισε το θάνατο. (Γέν. β΄17, 
γ΄19, Α΄Ιωάν. γ΄4, Ρωμ. ς΄23). Ο νόμος του Θεού απαιτεί τη 
ζωή του αμαρτωλού. Αλλά η άπειρη αγάπη του Θεού έδω-
σε τον Υιό Του «διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις 
αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον». (Ιωάν. γ΄16). Οποία α-
κατανόητη πράξη καταδοχής! Ο Υιός αιώνιος Θεός, ο ίδιος 
πληρώνει ως αντιπρόσωπος την τιμωρία για την αμαρτία, 
έτσι που να εξασφαλίσει σε μας τη συγχώρηση και συμφι-
λίωση με τη Θεότητα. 

Μετά την έξοδο του Ισραήλ από την Αίγυπτο, οι προ-
σφορές θυσιών επιτελούντο στη σκηνή του μαρτυρίου ως 
τμήμα της διαθήκης μεταξύ Θεού και του λαού Του. Κατα-
σκευασμένο από το Μωυσή σύμφωνα με το ουράνιο σχέδι-
ο, το αγιαστήριο και οι λειτουργίες του καθιερώθηκαν για να 
απεικονίσουν  το σχέδιο της σωτηρίας. (Έξ. κε΄8,9,40, Εβρ. 
η΄1-5). 
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Για να λάβει συγχώρηση, ο μετανοημένος αμαρτωλός, 
έφερνε ένα ζώο για θυσία άμωμο - μια αντιπροσώπευση 
του αναμάρτητου Σωτήρα. Ο αμαρτωλός τότε τοποθετούσε 
το χέρι του επάνω στο αθώο ζώο και εξομολογείτο τις α-
μαρτίες του. (Λευιτ. α΄3,4). Η πράξη συμβόλιζε μεταφορά 
της αμαρτίας από τον ένοχο στο αθώο θύμα, απεικονίζο-
ντας την υποκαταστατική φύση της θυσίας. 

Αφού «χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσις των 
αμαρτιών» (Εβρ. θ΄22), ο αμαρτωλός φόνευε το ζώο κάνο-
ντας αυταπόδεικτη τη θανάσιμη φύση της αμαρτίας. Ένας 
θλιβερός τρόπος για την έκφραση της ελπίδας, αλλά ο μό-
νος τρόπος για να εκφράσει ο αμαρτωλός την πίστη του. 

Μετά τη διακονία του ιερέα (Λευιτ. δ΄-ζ΄), ο αμαρτωλός 
λάμβανε συγχώρηση αμαρτιών με την πίστη του στον υπο-
καταστατικό θάνατο του μέλλοντα να έρθει Λυτρωτή, τον 
οποίο συμβόλιζε το θυσιαζόμενο ζώο. (Λευιτ. δ΄26,31,35). 
Η Καινή Διαθήκη αναγνωρίζει τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του 
Θεού, ως «τον Αμνόν του Θεού τον αίροντα την αμαρτίαν 
του κόσμου». (Ιωάν. α΄29). «Διά του τιμίου αίματος . . .  ως 
αμνού αμώμου και ασπίλου» (Α΄Πέτρ. α΄19), ο Χριστός ε-
ξασφάλισε για την ανθρώπινη φυλή τη λύτρωση από την 
έσχατη ποινή της αμαρτίας. 

 
Προρρήσεις για το Σωτήρα. Ο Θεός είχε υποσχεθεί ότι 

ο Σωτήρας-Μεσσίας - ο Κεχρισμένος - θα ερχόταν από τη 
γενεαλογία του Αβραάμ: «Εν τω σπέρματί σου θέλουσιν 
ευλογηθή πάντα τα έθνη της γης.» (Γέν. κβ΄18, ιβ΄3). 

Ο Ησαΐας προφήτευσε ότι ο Σωτήρας θα ερχόταν ως 
βρέφος, περιβλημένος με θεία και ανθρώπινη φύση: «Διότι 
παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς, και η εξου-
σία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού. Και το όνομα αυτού 
θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πα-
τήρ του μέλλοντος αιώνος, ΄Αρχων ειρήνης.» (Ησ. θ΄6). Αυ-
τός ο Λυτρωτής θα ανέβαινε στο θρόνο του Δαβίδ να εγκα-
θιδρύσει μια αιώνια κυβέρνηση ειρήνης. (Ησ. θ΄7). Η Βη-
θλεέμ θα ήταν ο τόπος της γέννησής Του. (Μιχ. ε΄2). 
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Η γέννηση του Θεανθρώπου θα ήταν υπερφυσική. Ανα-
φερόμενη στο εδ. Ησ. ζ΄14, η Καινή διαθήκη δηλώνει: «Ι-
δού, η παρθένος θέλει συλλάβει, και θέλει γεννήσει υιόν, και 
θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον με-
θερμηνευόμενον είναι, Μεθ’ημών ο Θεός.» (Ματθ. α΄23). 

Η αποστολή του Σωτήρα εκφράσθηκε με τα ακόλουθα 
λόγια: «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ’εμέ. Διότι ο Κύρι-
ος με έχρισε διά να ευαγγελίζωμαι εις τους πτωχούς, με 
απέστειλε διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρ-
δίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους αιχμαλώτους, και άνοι-
ξιν δεσμωτηρίου εις τους δεσμίους, διά να κηρύξω ενιαυτόν 
ευπρόσδεκτον του Κυρίου.» (Ησ. ξα΄1,2,  Λουκά δ΄18,19). 

Καταπληκτικό, αλλά ο Μεσσίας θα αντιμετώπιζε την α-
πόρριψη. Θα θεωρείτο «ως ρίζα από ξηράς γης». «Δεν έχει 
είδος, ουδέ κάλλος, και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιό-
τητα ώστε να επιθυμώμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος υπό 
των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων . . . και ως ουδέν ελο-
γίσθημεν αυτόν.» (Ησ. νγ΄2,3). 

Ένας στενός φίλος θα Τον πρόδιδε (Ψαλμ. μα΄9) για 
τριάντα αργύρια (Ζαχ. ια΄12). Βασανίζοντάς Τον, θα Τον 
έπτυαν και Τον κτυπούσαν (Ησ. ν΄6). Οι δήμιοί Του θα έρ-
ριχαν κλήρο στα ρούχα Του (Ψαλμ. κβ΄18). Δε θα έσπαζαν 
κανένα από τα οστά Του (Ψαλμ. λδ΄20), αλλά θα τρυπού-
σαν την πλευρά Του (Ζαχ. ιβ΄10). Στα βασανηστήριά Του δε 
θα αντιστεκόταν, αλλά θα φερόταν «ως πρόβατον έμπρο-
σθεν του κείροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το στόμα 
αυτού.» (Ησ. νγ΄7). 

Ο αθώος Σωτήρας θα υπέφερε υπέρμετρα για τους α-
μαρτωλούς. «Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε . 
. . Ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη 
δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία ήτις έφερε την ειρήνην 
ημών, ήτο επ’αυτόν, και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθη-
μεν. . . Εσηκώθη από της γης των ζώντων, διά τας παρα-
βάσεις του λαού μου ετραυματίσθη.» (Ησ. νγ΄4-8). 
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Προσδιορίζεται η Ταυτότητα του Σωτήρα. Μόνο ο Ιη-
σούς Χριστός εκπλήρωσε αυτές τις προφητείες. Η Γραφή 
χαράζει τη γενεαλογία Του από τον Αβραάμ, ονομάζοντάς 
Τον Υιό του Αβραάμ (Ματθ. α΄1), και ο Παύλος βεβαιώνει 
ότι η υπόσχεση στον Αβραάμ και στο σπέρμα του εκπλη-
ρώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. (Γαλ. γ΄16). Ο μεσσια-
νικός τίτλος «Υιός του Δαβίδ» πολύ χρησιμοποιείτο 
γι’Αυτόν. (Ματθ. κα΄9). Αναγνωριζόταν ως ο αναμενόμενος 
Μεσσίας, ο οποίος θα καθόταν στο θρόνο του Δαβίδ. 
(Πράξ. β΄29,30). 

Η γέννηση του Ιησού έγινε κατά θαυματουργικό τρόπο. Η 
παρθένος Μαρία «ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος 
Αγίου». (Ματθ. α΄18-23). Ένα ρωμαϊκό διάταγμα την έφερε 
στη Βηθλεέμ, στον τόπο γέννησης που είχε προλεχθεί. 
(Λουκά β΄4-7). 

Ένα από τα ονόματα του Ιησού ήταν Εμμανουήλ - «ο 
Θεός μεθ’ημών», που αντανακλούσε τη θεία και ανθρώπινη 
φύση Του και απεικόνιζε την ταύτιση του Θεού με την αν-
θρωπότητα. (Ματθ. α΄23). Το συνηθισμένο όνομά Του ήταν 
Ιησούς που έδειχνε την αποστολή Του για τη σωτηρία. «Και 
θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει 
σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών.» (Ματθ. 
α΄21). 

Ο Ιησούς ταύτισε την αποστολή Του με αυτή του Μεσσία 
που προλέχθηκε στα εδάφια Ησ ξα΄1,2. «Σήμερον επλη-
ρώθη η γραφή αύτη εις τα ώτα υμών.» (Λουκά δ΄17-21). 

Αν και επηρέασε βαθιά το λαό Του, το μήνυμά Του γενι-
κά απορρίφθηκε. (Ιωάν. α΄11, Λουκά κγ΄18). Εκτός από ε-
λάχιστες εξαιρέσεις, δεν αναγνωρίσθηκε ως Σωτήρας του 
κόσμου. Αντί για αποδοχή, αντιμετώπισε απειλές θανάτου 
(Ιωάν. ε΄16, ζ΄19, ια΄53). 

Προς το τέλος της διακονίας Του των τριάμισι ετών, ο 
Ιούδας ο Ισκαριώτης - ένας μαθητής - Τον πρόδωσε (Ιωάν. 
ιγ΄18, ιη΄2) για τριάντα αργύρια (Ματθ. κς΄14,15). Αντί να 
αντισταθεί, επέπληξε τους μαθητές Του που προσπάθησαν 
να Τον υπερασπισθούν. (Ιωάν. ιη΄4-11). 
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Αν και αθώος από κάθε έγκλημα, σε λιγότερες από εικο-
σιτέσσερες ώρες μετά τη σύλληψή Του, δέχθηκε εμπτυ-
σμούς, ραβδισμούς, βασανισμούς, καταδικάσθηκε σε θάνα-
το και σταυρώθηκε. (Ματθ, κς΄67, Ιωάν. ιθ’1-16, Λουκά 
κγ΄14,15). Οι στρατιώτες έρριξαν κλήρο στα ρούχα Του. (Ι-
ωάν. ιθ΄23,24). Κατά τη σταύρωση του κανένα οστό Του δε 
θραύτηκε (Ιωάν, ιθ΄32,33,36), και αφού πέθανε, οι στρατιώ-
τες τρύπησαν την πλευρά Του με λόγχη. (Ιωάν. ιθ΄34,37). 

Οι οπαδοί του Χριστού αναγνώρισαν το θάνατό Του ως 
τη μόνη θυσία επωφελή για τους αμαρτωλούς. «Ο Θεός 
δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι, ενώ ημείς ήμεθα 
έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών.» (Ρωμ. 
ε΄8). «Περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπη-
σεν ημάς, και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, προσφοράν 
και θυσίαν εις τον Θεόν, εις οσμήν ευωδίας.» (Εφεσ. ε΄2). 

 
Η Χρονολογία της Διακονίας και του Θανάτου. Η 

Γραφή αποκαλύπτει ότι ο Θεός έστειλε τον Υιό Του στη γη 
«ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου». (Γαλ. δ΄4). ΄Οταν ο 
Χριστός άρχισε τη διακονία Του, διακήρυξε: «επληρώθη ο 
καιρός». (Μάρκ. α΄15). Αυτές οι αναφορές στο χρόνο δεί-
χνουν ότι η αποστολή του Σωτήρα εκτυλίχθηκε σε αρμονία 
με ένα προφητικό σχέδιο, καταρτισμένο με φροντίδα. 

Περισσότερο από πέντε αιώνες ενωρίτερα, διαμέσου του 
Δανιήλ ο Θεός είχε προφητεύσει τον ακριβή χρόνο που θα 
άρχιζε η διακονία του Χριστού και το χρόνο του θανάτου 
Του.1 

Προς το τέλος των εβδομήντα ετών της αιχμαλωσίας του 
Ισραήλ στη Βαβυλώνα, ο Θεός είπε στο Δανιήλ ότι ξεχώρι-
σε για τους Ιουδαίους και για την Ιερουσαλήμ μια περίοδο 
χάρης εβδομήντα εβδομάδων. 

Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, μετανοημένοι και προε-
τοιμαζόμενοι για την έλευση του Μεσσία, oi Ιουδαίοι θα εκ-
πλήρωναν τις προθέσεις του Θεού γι’αυτούς. 

Ο Δανιήλ επίσης έγραψε: «να γείνη εξιλέωσις περί αμαρ-
τίας και να εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος» ως χαρακτηριστικά 



4.   Θεός ο Υιός 

 55

αυτής της περιόδου. Αυτές οι μεσσιανικές δραστηριότητες 
δείχνουν ότι ο Σωτήρας έπρεπε να έρθει στην εποχή αυτή. 
(Δαν. θ΄24). 

Η προφητεία του Δανιήλ διευκρινίζει ότι ο Μεσσίας θα 
εμφανιζόταν «εβδομάδες επτά και εβδομάδες εξήκοντα δύ-
ο», ή ένα σύνολο εξήντα εννέα εβδομάδων, μετά «από της 
εξελεύσεως της προσταγής τού να ανοικοδομηθή η Ιερου-
σαλήμ». (Δαν. θ΄25). Μετά από εξήντα εννέα εβδομάδες 
«θέλει εκκοπή ο Χριστός, πλην ουχί δι’εαυτόν» (Δαν. θ΄26) - 
μια αναφορά για τον υποκαταστατικό Του θάνατο. Έπρεπε 
να πεθάνει στο μέσον της εβδομηκοστής εβδομάδας, δίνο-
ντας ένα τέλος στη θυσία και στην προσφορά (Δαν. θ΄27). 

Το κλειδί για την κατανόηση των προφητικών χρόνων 
βρίσκεται στη βιβλική αρχή ότι μια μέρα στον προφητικό 
χρόνο ισοδυναμεί με ένα κατά γράμμα ηλιακό έτος (Αρ. 
ιδ΄34, Ιεζ. δ΄6).2 Σύμφωνα με την αρχή χρόνος-ημέρα, οι 
εβδομήντα εβδομάδες (ή 490 προφητικές ημέρες) αντιπρο-
σωπεύουν 490 κυριολεκτικά χρόνια. 

Ο Δανιήλ δηλώνει ότι αυτή η περίοδος θα άρχιζε «από 
της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή η Ιε-
ρουσαλήμ». (Δαν. θ΄25). Αυτό το διάταγμα που έδινε στους 
Ιουδαίους πλήρη αυτονομία, εκδόθηκε κατά το έβδομο έτος 
του Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη και τέθηκε σε ισχύ το φθινό-
πωρο του 457 π.Χ. (Έσδρας ζ΄8,12-26, θ΄9).3 Σύμφωνα με 
την προφητεία, 483 χρόνια (69 προφητικές εβδομάδες) με-
τά το διάταγμα θα εμφανιζόταν ο «Χριστός ο Ηγούμενος». 
Μετά το 457, τα 483 χρόνια μας φέρνουν στο φθινόπωρο 
του 27 μ.Χ., όταν ο Ιησούς βαπτίσθηκε και άρχισε τη δημό-
σια διακονία Του.4 Δεχόμενος αυτές τις χρονολογίες 457 
π.Χ. και 27 μ.Χ. ο Gleason Archer σχολιάζει ότι αυτό ήταν 
«μια αξιοσημείωτη ακρίβεια στην εκπλήρωση μιας τόσο αρ-
χαίας προφητείας. Μόνο ο Θεός θα μπορούσε να προείπει 
την έλευση του Υιού Του με τόσο θαυμαστή ακρίβεια. Αυτό 
προκαλεί όλες τις λογικές εξηγήσεις.»5 

Κατά τη βάπτισή Του στον Ιορδάνη, ο Ιησούς χρίσθηκε 
από το ΄Αγιο Πνεύμα και αναγνωρίσθηκε από το Θεό ως ο 
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«Μεσσίας» εβραϊκά ή «Χριστός» ελληνικά, και τα δύο με την 
έννοια του «κεχρισμένου». (Λουκά γ΄21,22, Πράξ. ι΄38, Ι-
ωάν. α΄41). Η διακήρυξη του Χριστού «επληρώθη ο καιρός» 
(Μάρκ. α΄15), αναφέρεται στην εκπλήρωση αυτού του προ-
φητικού χρόνου. 

Στη μέση της εβδομηκοστής εβδομάδας, την άνοιξη του 
31 μ.Χ., ακριβώς 3 1/2 χρόνια μετά τη βάπτιση του Χριστού, 
ο Μεσσίας έθεσε τέλος στο σύστημα των θυσιών δίνοντας 
τη δική Του ζωή. Κατά τη στιγμή του θανάτου Του το κατα-
πέτασμα του ναού, κατά τρόπο υπερφυσικό, «εσχίσθη εις 
δύο από άνωθεν έως κάτω» (Ματθ. κζ΄51), δείχνοντας τη 
θεία ακύρωση όλων των λειτουργιών του ναού. 

΄Ολες οι προσφορές και οι θυσίες έδειχναν την επαρκή 
θυσία του Μεσσία. ΄Οταν ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Α-
μνός του Θεού, θυσιάσθηκε στο Γολγοθά ως λύτρο για τις 
αμαρτίες μας (Α΄Πέτρ. α΄19), ο τύπος συνάντησε το αντίτυ-
πο, και η σκιά συγχωνεύθηκε με την πραγματικότητα. Δε 
χρειάζονταν πια οι λειτουργίες του επίγειου αγιαστηρίου. 

Στον ακριβή προλεχθέντα χρόνο, κατά την εορτή του 
Πάσχα, ο Χριστός πέθανε. Ο Παύλος είπε: «Το πάσχα η-
μών εθυσιάσθη υπέρ ημών ο Χριστός.» (Α΄Κορ. ε΄7). Αυτή 
η με θαυμαστή ακρίβεια προφητική περίοδος μας δίνει μια 
από τις ισχυρότατες αποδείξεις της θεμελιώδους ιστορικής 
αλήθειας ότι ο Χριστός είναι ο προ αιώνων προλεχθείς Σω-
τήρας του κόσμου. 

 
Η Ανάσταση του Σωτήρα. Η Γραφή προείπε όχι μόνο 

το θάνατο του Σωτήρα, αλλά και την ανάστασή Του. Ο Δα-
βίδ προφήτευσε, «ότι δεν εγκατελείφθη η ψυχή αυτού εν τω 
΄Αδη, ουδέ η σαρξ αυτού είδε διαφθοράν». (Πράξ β΄31,  
Ψαλμ. ις΄10). Αν και ο Χριστός ανέστησε άλλους από τον 
τάφο (Μάρκ. ε΄35-42, Λουκά ζ΄11-17, Ιωάν. ια΄), η δική Του 
ανάσταση απέδειξε τη δύναμη επάνω στην οποία βασιζό-
ταν η δήλωσή Του ότι είναι ο Σωτήρας του κόσμου: «Εγώ 
είμαι η ανάστασις και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, και αν α-
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ποθάνη, θέλει ζήσει. Και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ, 
δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα.» (Ιωάν. ια΄25,26). 

Μετά την ανάστασή Του δήλωσε: «Μη φοβού, εγώ είμαι 
ο πρώτος και ο έσχατος, και ο ζων, και έγεινα νεκρός, και 
ιδού, είμαι ζων εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Και έχω 
τα κλειδία του άδου και του θανάτου.» (Αποκ. α΄17,18). 
 
Οι Δύο Φύσεις του Ιησού Χριστού 

Δηλώνοντας «ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ 
ημών» (Ιωάν. α΄14), ο Ιωάννης παρουσίασε μια βαθιά αλή-
θεια. Η ενσάρκωση του Υιού Θεού είναι μυστήριο. Η Γραφή 
ονομάζει την ύπαρξη του Θεού εκδηλωμένη σε σάρκα «το 
μυστήριον της ευσεβείας». (Α΄Τιμ. γ΄16). 

Ο Δημιουργός των κόσμων, στον οποίον υπάρχει η 
πληρότητα της Θεότητας, έγινε ένα ανήμπορο βρέφος στη 
φάτνη. Απείρως ανώτερος από τους αγγέλους, όμοιος με 
τον Πατέρα σε αξιοπρέπεια και δόξα, και όμως καταδέχθη-
κε να περιβληθεί το ένδυμα της ανθρωπότητας. 

Ελάχιστα κανείς μπορεί να συλλάβει την έννοια αυτού 
του ιερού μυστηρίου, και αυτό, μόνο επικαλούμενος τη φώ-
τιση του ΄Αγίου Πνεύματος. Προσπαθώντας να κατανοή-
σουμε την ενσάρκωση, είναι καλό να θυμόμαστε ότι «τα 
κρυπτά ανήκουσιν εις Κύριον τον Θεόν ημών, τα δε αποκε-
καλυμμένα εις ημάς και εις τα τέκνα ημών». (Δευτ. κθ΄29). 

 
Ο Ιησούς Χριστός Είναι Αληθινά Θεός. Ποια είναι η 

απόδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός έχει θεία προέλευση; Τι έλε-
γε για τον εαυτό Του; Οι άνθρωποι αναγνώρισαν τη θεότητά 
Του; 

1. Οι θείες ιδιότητές Του. Ο Χριστός κατέχει θείες ιδιό-
τητες. Είναι παντοδύναμος. Είπε ότι από τον Πατέρα Του 
δόθηκε «πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης». (Ματθ. 
κη΄18, Ιωάν. ιζ΄2). 

Είναι παντογνώστης. Ο Παύλος είπε ότι στο Χριστό «εί-
ναι κεκρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της 
γνώσεως». (Κολ. β΄3). 
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Ο Ιησούς υποστήριξε την πανταχού παρουσία Του με τη 
διαβεβαίωση: «Ιδού, εγώ είμαι μεθ’ημών πάσας τας ημέ-
ρας, έως της συντελείας του αιώνος» και «όπου είναι δύο ή 
τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εν τω μέσω 
αυτών». (Ματθ. κη΄20, ιη΄20). 

Αν και η θεότητά Του έχει τη φυσική ικανότητα της πα-
νταχού παρουσίας Του, ο ενσαρκωθείς Χριστός θεληματικά 
περιόρισε τον εαυτό Του στον τομέα αυτόν. Προτίμησε να 
είναι πανταχού παρών με τη διακονία του Αγίου Πνεύματος 
(Ιωάν. ιδ΄16-18). 

Ο Παύλος βεβαιώνει το αμετάβλητο της υπόστασής Του 
δηλώνοντας: «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθες και σή-
μερον και εις τους αιώνας.» (Εβρ. ιγ΄8).  

Η αυθυπαρξία Του αποδεικνύεται από τη δήλωσή Του 
ότι έχει τη ζωή μέσα Του (Ιωάν. ε΄26), και ο Ιωάννης μαρτυ-
ρεί: «Εν αυτώ ήτο η ζωή, και η ζωή ήτο το φως των αν-
θρώπων.» (Ιωάν. α΄4). Τα λόγια του Χριστού «εγώ είμαι η 
ανάστασις και η ζωή» (Ιωάν. ια΄25) βεβαιώνουν ότι μέσα 
Του ήταν η «ζωή, πρωτογενής, πηγαία, αυθύπαρκτη».6 

Αγιότητα είναι ένα μέρος της φύσης Του. Κατά τον ευαγ-
γελισμό, ο άγγελος είπε στη Μαρία: «Πνεύμα άγιον θέλει 
επέλθει επί σε, και δύναμις Υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Διά 
τούτο και το γεννώμενον εκ σου άγιον, θέλει ονομασθή Υιός 
Θεού.» (Λουκά α΄35). Βλέποντας τον Ιησού τα δαιμόνια α-
νέκραξαν: «Φευ . . . σε γνωρίζω τίς είσαι, ο ΄Αγιος του 
Θεού.» (Μάρκ. α΄24). 

Είναι αγάπη. Ο Ιωάννης έγραψε: «Εκ τούτου γνωρίζομεν 
την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβα-
λε.» (Α΄Ιωάν. γ΄16). 

Είναι αιώνιος. Ο Ησαΐας Τον ονόμασε «Πατήρ του μέλ-
λοντος αιώνος». (Ησ. θ΄6). Ο Μιχαίας αναφέρθηκε σε Αυτόν 
ως Εκείνος «του οποίου αι έξοδοι είναι απ’αρχής, από ημε-
ρών αιώνος». (Μιχ. ε΄2). Ο Παύλος χρονολογεί την ύπαρξή 
Του «προ πάντων» (Κολ. α΄17), και ο Ιωάννης συμφωνεί 
λέγοντας: «Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω Θεώ. Πάντα 
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δι’αυτού έγειναν, και χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ έν το 
οποίον έγεινε.» (Ιωάν. α΄2,3).7 

2. Οι θείες δυνάμεις Του και τα προνόμια. Τα έργα του 
Θεού αποδίδονται στον Ιησού. Είναι ταυτοχρόνως ο Δημι-
ουργός (Ιωάν. α΄3, Κολ. α΄16) και ο Συντηρητής - «τα πάντα 
συντηρούνται δι’αυτού». (Κολ. α΄17, Εβρ. α΄3). Με τη φωνή 
Του εγείρει τους νεκρούς (Ιωάν. ε΄28,29), και θα κρίνει τον 
κόσμο στα τέλη των αιώνων (Ματθ. κε΄31,32). Συγχωρεί την 
αμαρτία (Ματθ. θ΄6, Μάρκ. β΄5-7). 

3. Τα θεία ονόματά Του. Τα ονόματά Του αποκαλύ-
πτουν τη θεία φύση Του. Εμμανουήλ σημαίνει «μεθ’ημών ο 
Θεός». (Ματθ. α΄23). Πιστοί και δαίμονες απευθύνονται σε 
Αυτόν με το όνομα Υιός Θεού. (Μάρκ. α΄1, Ματθ. η΄29,  
Μαρκ. ε΄7). Το ιερό όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη 
Ιεχωβά ή Γιαχβέ αποδίδεται και στον Ιησού. Ο Ματθαίος 
χρησιμοποιεί τις λέξεις του Ησαΐα μ΄3: «Ετοιμάσατε την ο-
δόν του Κυρίου» για να περιγράψει το προπαρασκευαστικό 
έργο για την αποστολή του Χριστού (Ματθ. γ΄3). Και ο Ι-
ωάννης ταυτίζει τον Ιησού με τον Κύριο των δυνάμεων που 
κάθεται στο θρόνο Του (Ησ. ς΄1,3, Ιωάν. ιβ΄41). 

4. Η θεότητά Του αναγνωρίζεται. Ο Ιωάννης απεικονί-
ζει τον Ιησού ως το θείο Λόγο ο οποίος «έγεινε σαρξ». (Ι-
ωάν. α΄1,14). Ο Θωμάς αναγνωρίζει τον αναστηθέντα Χρι-
στό λέγοντας «Κύριός μου και Θεός μου» (Ιωάν. κ΄28). Ο 
Παύλος αναφέρεται σε Αυτόν ως «ο ων επί πάντων, Θεός 
ευλογητός εις τους αιώνας» (Ρωμ. θ΄5), και απευθύνεται σε 
Αυτόν ως Θεόν και Κύριον της Δημιουργίας. (Εβρ. α΄8,10).8 

5. Προσωπική μαρτυρία. Ο Ιησούς ο ίδιος δήλωσε ο-
μοιότητα με το Θεό. Χρησιμοποίησε συχνά την έκφραση 
«Εγώ είμαι» (Ιωάν. η΄58) όπως στην Παλαιά Διαθήκη υ-
πάρχει η έκφραση «Εγώ είμαι ο Ων» (Έξ. γ΄14). Ονόμασε 
το Θεό «Πατέρα μου» αντί «Πατέρα σας». (Ιωάν. κ΄17). Και 
η δήλωσή Του «εγώ και ο Πατήρ έν είμεθα» (Ιωάν. ι΄30) 
παρουσιάζει την αξίωση ότι είναι από «μία ουσία» με τον 
Πατέρα, «κατέχων τις ίδιες ιδιότητες.»9 
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6. Η ισότητα με το Θεό δεδομένη. Η ισότητα με τον Πα-
τέρα Θεό βεβαιώνεται από την ιερολογία του βαπτίσματος  
(Ματθ. κη΄19), από την αποστολική ευλογία (Β΄Κορ. ιγ΄14), 
από τις αποχαιρετιστήριες συμβουλές Του (Ιωάν. ιδ΄-ις΄), και 
από τα πνευματικά χαρίσματα που παρουσίασε ο Παύλος. 
(Α΄Κορ. ιβ΄4-6). Η Βίβλος περιγράφει τον Ιησού ως «απαύ-
γασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού [του 
Θεού]». (Εβρ. α΄3). Και όταν Του ζητήθηκε να αποκαλύψει 
τον Πατέρα Θεό, ο Ιησούς απάντησε: «΄Οστις είδεν εμέ, είδε 
τον Πατέρα.» (Ιωάν, ιδ΄9). 

7 Δέχθηκε προσκύνηση ως Θεός. Οι άνθρωποι Τον 
προσκύνησαν (Ματθ. κη΄17). «Ας προσκυνήσωσιν εις αυ-
τόν πάντες οι άγγελοι του Θεού.» (Εβρ. α΄6). Ο Παύλος έ-
γραψε «να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ . . . και 
πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι 
Κύριος». (Φιλιπ. β΄10,11). Πολλές ευλογίες αποδίδονται στο 
Χριστό, όπως «η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων». 
(Β΄Τιμ. δ΄18, Εβρ. ιγ΄21, Β΄Πέτρ. γ΄18). 

8. Η θεία φύση Του μια αναγκαιότητα. Ο Χριστός 
συμφιλίωσε την ανθρωπότητα με το Θεό. Οι άνθρωποι 
χρειάζονταν μια τέλεια αποκάλυψη του χαρακτήρα του 
Θεού για να αναπτύξουν μαζί Του προσωπική σχέση. Ο 
Χριστός κάλυψε αυτή την ανάγκη, παρουσιάζοντας τη δόξα 
του Θεού (Ιωάν. α΄14). «Ουδείς είδε ποτέ τον Θεόν. Ο Μο-
νογενής Υιός, ο ων εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος ε-
φανέρωσεν αυτόν.» (Ιωάν. α΄18, ιζ΄6). Ο Ιησούς βεβαίωσε: 
«΄Οστις είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα.» (Ιωάν. ιδ΄9). 

Σε πλήρη εξάρτηση από τον Πατέρα (Ιωάν. ε΄30), ο Ιη-
σούς χρησιμοποίησε τη θεία δύναμη για να αποκαλύψει την 
αγάπη του Θεού. Με θεία δύναμη αποκάλυψε τον εαυτό 
Του ως στοργικό Σωτήρα σταλμένο από τον Πατέρα για να 
θεραπεύει, να αποκαθιστά και να συγχωρεί αμαρτίες (Λου-
κά ς΄19, Ιωάν. β΄11, ε΄1-15,36, ια΄41-45, ιδ΄11, η΄3-11). Πο-
τέ δεν επιτέλεσε κάποιο θαύμα για να απαλλάξει τον εαυτό 
Του από ταλαιπωρίες και θλίψεις, που οι άλλοι θα το έκα-
ναν αν βρίσκονταν κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 
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«Ο Χριστός . . .  ήταν ένα με τον αιώνιο Θεό, ένα στη 
φύση, στο χαρακτήρα, στις προθέσεις.»10 Είναι αληθινά 
Θεός. 

 
Ο Ιησούς Χριστός Είναι Αληθινά ΄Ανθρωπος. Η Γρα-

φή βεβαιώνει ότι επιπρόσθετα με τη θεία φύση Του, ο Χρι-
στός έχει ανθρώπινη φύση. Η αποδοχή αυτής της διδασκα-
λίας είναι θεμελιώδης. ΄Οποιος «ομολογεί ότι ο Ιησούς Χρι-
στός ήλθεν εν σαρκί, είναι εκ του Θεού», και όποιος δεν το 
κάνει, «δεν είναι εκ του Θεού». (Α΄Ιωάν. δ΄2,3). Η ανθρώπι-
νη γέννηση του Χριστού, η ανάπτυξη, τα χαρακτηριστικά και 
η προσωπική μαρτυρία αποτελούν απόδειξη της ανθρωπό-
τητάς Του. 

1. Η ανθρώπινη γέννησή Του. «Ο Λόγος έγεινε σαρξ, 
και κατώκησε μεταξύ ημών.» (Ιωάν. α΄14). Εδώ ‘’σαρξ’’ ση-
μαίνει ‘’ανθρώπινη φύση’’, μια φύση κατώτερη από την ου-
ράνια φύση Του. Σε απλή γλώσσα ο Παύλος λέει: «Εξαπέ-
στειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, όστις εγεννήθη εκ γυναι-
κός.» (Γαλ. δ΄4, Γέν. γ΄15). Ο Χριστός έλαβε «δούλου μορ-
φήν . . . ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος». (Φιλιπ. 
β΄7,8). Αυτή η εκδήλωση του Θεού σε ανθρώπινη φύση εί-
ναι «το μυστήριον της ευσεβείας». (Α΄Τιμ. γ΄16). 

Η γενεαλογία του Χριστού Τον αναφέρει ως «υιός του 
Δαβίδ, υιός του Αβραάμ». (Ματθ. α΄1). Σύμφωνα με την αν-
θρώπινη φύση Του «εγεννήθη εκ σπέρματος Δαβίδ» (Ρωμ. 
α΄3, θ΄5) και ήταν «ο υιός της Μαρίας» (Μάρκ. ς΄3). Αν και 
γεννήθηκε από γυναίκα όπως κάθε παιδί, υπήρχε μια μέγι-
στη διαφορά, μια μοναδικότητα. Η Μαρία ήταν παρθένος, 
και η σύλληψη αυτού του Παιδιού έγινε εκ Πνεύματος Αγίου 
(Ματθ. α΄20-23, Λουκά α΄31-37). Μπορούσε να διεκδικήσει 
την ανθρωπότητα μέσω της μητέρας Του. 

2. Η ανθρώπινη ανάπτυξή Του. Ο Ιησούς υποτάχθηκε 
στους νόμους της ανθρώπινης ανάπτυξης. «Το δε παιδίον 
ηύξανε, και εδυναμούτο κατά το Πνεύμα, πληρούμενον σο-
φίας.» (Λουκά β΄40,52). Σε ηλικία δώδεκα ετών συνειδητο-
ποίησε τη θεία αποστολή Του (Λουκά β΄46-49). Στα εφηβι-
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κά Του χρόνια υποτασσόταν στους γονείς Του. (Λουκά 
β΄51). 

Το μονοπάτι προς το σταυρό ήταν μια συνεχής αύξηση 
προς τη θλίψη, που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξή 
Του. «Έμαθε την υπακοήν αφ’όσων έπαθε. Και γενόμενος 
τέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους 
υπακούοντας.» (Εβρ. ε΄8,9, β΄10,18). Αν και γνώρισε την 
ανάπτυξη, δεν αμάρτησε όμως. 

3. Ονομάσθηκε «άνθρωπος». Ο Παύλος μιλάει περί 
«της χάριτος του ενός ανθρώπου, Ιησού Χριστού». (Ρωμ. 
ε΄15). Είναι ο «΄Ανθρωπος» ο οποίος θα φέρει την ανάστα-
ση των νεκρών. (Α΄Κορ. ιε΄21). «Είς και μεσίτης Θεού και 
ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός.» (Α΄Τιμ. β΄5). Α-
πευθυνόμενος στους εχθρούς Του, ο Χριστός αναφέρεται 
στον εαυτό Του ως άνθρωπος. «Ζητείτε να με θανατώσητε, 
άνθρωπος όστις σας ελάλησα την αλήθειαν, την οποία ή-
κουσα παρά του Θεού.» (Ιωάν. η΄40).  

Ο προτιμώμενος τίτλος για τον εαυτό Του, τον οποίο 
χρησιμοποίησε εβδομήντα επτά φορές, ήταν «Υιός του αν-
θρώπου» (Ματθ. η΄20, κς΄2). Ο τίτλος Υιός του Θεού στρέ-
φει την προσοχή στη σχέση Του με τη Θεότητα. Το όνομα 
Υιός του ανθρώπου δίνει έμφαση στην αλληλεγγύη Του με 
την ανθρώπινη φυλή μέσα από την ενσάρκωσή Του. 

4. Τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά Του. Ο Θεός έκανε 
τον άνθρωπο «ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων». (Ψαλμ. 
η΄5). Επίσης η Γραφή παρουσιάζει τον Ιησού «ολίγον τι πα-
ρά τους αγγέλους ηλαττωμένον». (Εβρ. β΄9). Η ανθρώπινη 
φύση Του δημιουργήθηκε και δεν κατείχε υπερφυσικές δυ-
νάμεις. 

Ο Χριστός έπρεπε να είναι αληθινά άνθρωπος. Αυτό ή-
ταν μέρος της αποστολής Του. Για να είναι άνθρωπος, α-
παιτείτο να κατέχει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ανθρώ-
πινης φύσης, να είναι «από σαρκός και αίματος» (Εβρ. 
β΄14).  «Έπρεπε να ομοιωθή κατά πάντα» με τους συναν-
θρώπους Του. (Εβρ. β΄17). Η ανθρώπινη φύση Του κατείχε 
τις ίδιες διανοητικές και φυσικές ευαισθησίες, όπως και όλοι 
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οι άνθρωποι: πείνα, δίψα, κούραση, ανησυχίες. (Ματθ. δ΄2, 
Ιωάν. ιθ΄28, δ΄6, Ματθ. κς΄21, η΄24). 

Κατά τη διακονία Του προς τους άλλους αποκάλυψε συ-
μπάθεια, δικαιολογημένη οργή και θυμό (Ματθ. θ΄36, Μάρκ. 
γ΄5). Σε μερικές περιπτώσεις αισθάνθηκε ταραγμένος, θλιμ-
μένος και μάλιστα έκλαψε. (Ματθ. κς΄38, Ιωάν. ιβ΄27, ι-
α΄33,35, Λουκά ιθ΄41). Προσευχήθηκε με κλάμα και δάκρυ-
α, κάποτε και σε σημείο που ο ιδρώτας του ήταν αιμάτινος 
(Εβρ. ε΄7, Λουκά κβ΄44). Η γεμάτη προσευχή ζωή Του εξέ-
φραζε την πλήρη εξάρτησή Του από το Θεό. (Ματθ. κς΄39-
44, Μάρκ. α΄35, ς΄46, Λουκά ε΄16, ς΄12). 

Ο Ιησούς γεύθηκε το θάνατο (Ιωάν. ιθ΄30,34). Αναστή-
θηκε, όχι με το πνεύμα αλλά με το σώμα. (Λουκά κδ΄36-43). 

5. Η έκταση της ταύτισής Του με την ανθρώπινη φύ-
ση. Η Γραφή αποκαλύπτει ότι ο Χριστός ήταν ο δεύτερος 
Αδάμ, έζησε «με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας». (Ρωμ. η΄3). 
Μέχρι ποιο σημείο ταυτίσθηκε ή έγινε ταυτόσημος με την 
εκπεσούσα ανθρωπότητα; Μια ορθή άποψη της έκφρασης 
«με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας» είναι θεμελιώδης. Ανακρι-
βείς απόψεις έφεραν διαφωνία και διαμάχες στη ροή της 
ιστορίας της χριστιανικής εκκλησίας. 

α. Ήταν «με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας». Το φίδι που 
υψώθηκε στην έρημο, στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε, μας 
βοηθάει να κατανοήσουμε την ανθρώπινη φύση του Χρι-
στού. ΄Οπως το χάλκινο φίδι που έγινε σε ομοιότητα με τα 
φαρμακερά φίδια, υψώθηκε για να θεραπεύει τους ανθρώ-
πους, έτσι και ο Υιός του Θεού έγινε «ομοίωμα σαρκός α-
μαρτίας» για να είναι ο Σωτήρας του κόσμου. 

Πριν από την ενσάρκωσή Του ο Ιησούς ήταν «εν μορφή 
Θεού», που σημαίνει ότι είχε θεία φύση ανέκαθεν. (Ιωάν. 
α΄1, Φιλιπ. β΄6,7). Παίρνοντας δούλου μορφή, άφησε κατά 
μέρος τα θεία προνόμια. Έγινε δούλος του Πατέρα Του (Ησ. 
μβ΄1) για να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα Του. (Ιωάν. 
ς΄38, Ματθ. κς΄39,42). Περιέβαλε τη θεότητά Του με την αν-
θρωπότητα, έγινε «ομοίωμα σαρκός αμαρτίας» ή ‘’ανθρώ-
πινη αμαρτωλή φύση’’ (Ρωμ. η΄3).11 Σε καμιά περίπτωση 
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αυτό δεν αποτελεί ένδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν αμαρ-
τωλός ή συμμετείχε σε αμαρτωλές πράξεις ή σκέψεις. Αν 
και πήρε σχήμα ή ομοιότητα αμαρτωλής σάρκας, ήταν ανα-
μάρτητος  και αυτό δεν αμφισβητείται. 

β. Ήταν ο δεύτερος Αδάμ. Η Βίβλος χαράζει μια πα-
ράλληλο ανάμεσα στον Αδάμ και στο Χριστό, ονομάζοντας 
τον Αδάμ «ο πρώτος άνθρωπος» και το Χριστό «ο έσχατος 
Αδάμ» ή «ο δεύτερος άνθρωπος». (Α΄Κορ. ιε΄45,47). Αλλά 
ο Αδάμ είχε ένα πλεονέκτημα έναντι του Χριστού. Πριν από 
την πτώση έζησε στον Παράδεισο. Είχε μια τέλεια ανθρω-
πότητα γεμάτη σφρίγος στο σώμα και στη διάνοια. 

Με τον Ιησού δεν ήταν το ίδιο. ΄Οταν Αυτός ανέλαβε αν-
θρώπινη φύση, η φυλή ήδη είχε διαφθαρεί μέσα από τα 
4.000 χρόνια αμαρτίας σε έναν καταραμένο από την αμαρ-
τία πλανήτη. Για να σώσει εκείνους που βρίσκονταν στο τε-
λευταίο σκαλοπάτι της διαφθοράς, ο Χριστός περιβλήθηκε 
την ανθρώπινη φύση, η οποία συγκρινόμενη με την ανα-
μάρτητη φύση του Αδάμ είχε υποβιβασθεί σε δύναμη φυσι-
κή και διανοητική - αν και ο Ίδιος ήταν χωρίς αμαρτία.12 

΄Οταν ο Χριστός έλαβε την ανθρώπινη φύση, φορτωμένη 
με τις συνέπειες της αμαρτίας, γνώρισε την έλλειψη δύνα-
μης όπως όλοι. Σαν άνθρωπος, ήταν «περιενδεδυμένος 
ασθένειαν». (Εβρ. ε΄2, Ματθ. η΄17, Ησ. νγ΄4). Αισθανόταν 
την αδυναμία Του. Έπρεπε να προσφέρει «δεήσεις και ικε-
σίας προς τον δυνάμενον να σώζη αυτόν εκ του θανάτου» 
(Εβρ. ε΄7), ταυτίζοντας έτσι τον εαυτό Του με τις ανάγκες και 
τις αδυναμίες τόσο κοινές στην ανθρωπότητα. 

Έτσι, «η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν ήταν σαν αυ-
τή του Αδάμ, δηλαδή την ανθρώπινη φύση του Αδάμ πριν 
από την πτώση, ούτε όμως η αμαρτωλή φύση, δηλαδή η 
από κάθε άποψη αμαρτωλή φύση του Αδάμ μετά την πτώ-
ση. Δεν ήταν η αδαμιαία, επειδή είχε τις αδυναμίες της 
πτώσης. Δεν ήταν ούτε η εκπεσούσα, επειδή ποτέ δεν έπε-
σε στην ανηθικότητα. Ως εκ τούτου ήταν κυριολεκτικά η αν-
θρώπινη φύση, αλλά χωρίς αμαρτία.»13 
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γ. Η εμπειρία Του με τους πειρασμούς. Πώς επηρέα-
σαν το Χριστό οι πειρασμοί;. Γι’Αυτόν ήταν εύκολο ή δύ-
σκολο να τους αντισταθεί; Ο τρόπος που γνώρισε τους πει-
ρασμούς αποδεικνύει ότι ήταν πραγματικά άνθρωπος. 

«Πειρασθέντα κατά πάντα καθ’ομοιότητα ημών». Το 
ότι ο Χριστός πειράσθηκε καθ΄όλα όπως εμείς (Εβρ. δ΄15), 
δείχνει ότι ήταν μέτοχος της ανθρώπινης φύσης.  Ο πειρα-
σμός και το ενδεχόμενο να αμαρτήσει, ήταν πραγματικά στο 
Χριστό. Εάν δεν μπορούσε να αμαρτήσει, δε θα ήταν και 
ανθρώπινο παράδειγμα για μας. Ο Χριστός πήρε την αν-
θρώπινη φύση με όλες τις ροπές, συμπεριλαμβανόμενης 
και της δυνατότητας να υποκύψει στον πειρασμό. 

Πώς μπορούσε να πειρασθεί «κατά πάντα» όπως εμείς; 
Είναι πρόδηλο ότι «κατά πάντα» δε σημαίνει πως αντι-

μετώπισε τους συγκεκριμενους πειρασμούς που συναντάμε 
σήμερα. Ποτέ δεν είχε τον πειρασμό να παρακολουθήσει 
ανήθικα προγράμματα της τηλεόρασης ή να υπερβεί το ό-
ριο ταχύτητας με το αυτοκίνητο. 

Το βασικό θέμα που υπογραμμίζει όλους τους πειρα-
σμούς, είναι το ερώτημα αν θα υποτασσόταν στο θέλημα 
του Θεού. Ερχόμενος αντιμέτωπος με τον πειρασμό, ο Ιη-
σούς πάντοτε έμενε υποταγμένος στο Θεό. Με τη συνεχή 
εξάρτηση από τη θεία δύναμη, αντιστάθηκε με επιτυχία 
στους πιο βίαιους πειρασμούς, αν και ήταν άνθρωπος. 

Η νίκη του Χριστού κατά του πειρασμού Τον κατέστησε 
ικανό να κατανοεί την ανθρώπινη αδυναμία. Η νίκη μας κα-
τά του πειρασμού έρχεται αν διατηρούμε την εξάρτησή μας 
από Αυτόν. «Πιστός όμως είναι ο Θεός, όστις δεν θέλει σας 
αφήσει να πειρασθήτε υπέρ την δύναμίν σας, αλλά μετά του 
πειρασμού θέλει κάμει και την έκβασιν, ώστε να δύνασθε να 
υποφέρητε.» (Α΄Κορ. ι΄13). 

Τελικά, πρέπει να αναγνωρισθεί ότι «είναι μυστήριο που 
θα μείνει ανεξήγητο στους θνητούς ότι ο Χριστός δοκιμά-
σθηκε όπως όλοι εμείς, χωρίς όμως να αμαρτήσει.»14 

«Έπαθε πειρασθείς». Ο Χριστός έπαθε καθώς περ-
νούσε από τον πειρασμό. (Εβρ. β΄18). Έγινε τέλειος με τα 
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παθήματα. (Εβρ. β΄10). Επειδή ο Ίδιος αντιμετώπισε τη δύ-
ναμη του πειρασμού, μπορούμε να γνωρίζουμε ότι ξέρει 
πώς να βοηθήσει εκείνον που διέρχεται πειρασμούς. Έγινε 
ένα με την ανθρωπότητα υποφέροντας πειρασμούς στους 
οποίους η ανθρώπινη φύση υπόκειται. 

Πώς ο Χριστός υπέφερε κάτω από τον πειρασμό; Αν και 
είχε «ομοίωμα σαρκός αμαρτίας» οι πνευματικές Του ικανό-
τητες ήταν απαλλαγμένες από κάθε στίγμα αμαρτίας. Κατά 
συνέπεια, η άγια φύση Του ήταν στο έπακρο ευαίσθητη. 
Κάθε επαφή με το κακό Του προκαλούσε πόνο. Έτσι, επει-
δή υπέφερε σε αναλογία με την τελειότητα της αγιότητάς 
Του, ο πειρασμός δημιουργούσε περισσότερη θλίψη στον 
Ιησού από ό,τι σε οποιονδήποτε άλλον.15 

Πόσο υπέφερε ο Χριστός; Η εμπειρία Του στην έρημο, 
στη Γεθσημανή και στο Γολγοθά αποκαλύπτει ότι αντιστά-
θηκε στον πειρασμό σε σημείο που να χύσει το αίμα Του. 
(Εβρ. ιβ΄4). 

Ο Χριστός όχι μόνο υπέφερε περισσότερο κατ’αναλογία 
με την αγιότητά Του, αλλά και αντιμετώπισε ισχυρότερους 
πειρασμούς από ό,τι εμείς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε. Ο 
B. F. Wescott σημειώνει: «Η συμπάθεια προς τον αμαρτω-
λό κατά τη δοκιμασία του δεν εξαρτάται από την εμπειρία 
της αμαρτίας, αλλά από την εμπειρία της δύναμης της δοκι-
μασίας προς την αμαρτία, την οποία μόνο ο αναμάρτητος 
μπορεί να γνωρίζει στην πλήρη έντασή της. Εκείνος που 
πέφτει, υποκύπτει πριν από την ύστατη προσπάθεια.»16 Ο 
F.F. Bruce συμφωνεί δηλώνοντας: «΄Ομως άντεξε θριαμ-
βευτικά σε κάθε μορφή δοκιμασίας που ο άνθρωπος μπο-
ρεί να αντέξει, χωρίς να αδυνατίσει η πίστη Του στο Θεό ή 
να χαλαρώσει η υπακοή Του σε Αυτόν. Μια τέτοια αντοχή 
συνεπάγεται περισσότερη και όχι λιγότερη από τη συνηθι-
σμένη ανθρώπινη θλίψη.»17 

Ο Χριστός επίσης αντιμετώπισε έναν ισχυρό πειρασμό 
που δε γνώρισε ποτέ άνθρωπος - τον πειρασμό να χρησι-
μοποιήσει τη θεία Του δύναμη υπέρ του εαυτού Του. Η Ε. 
Χουάιτ δηλώνει: «Είχε λάβει τιμή στις ουράνιες αυλές, και 
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ήταν εξοικειωμένος με την απόλυτη δύναμη. Ήταν τόσο δύ-
σκολο γι’Αυτόν να κρατήσει το επίπεδο της ανθρωπότητας, 
όσο είναι στους ανθρώπους να υψωθούν πάνω από το χα-
μηλό επίπεδο της εξαχρειωμένης φύσης τους, και να γίνουν 
μέτοχοι της θείας φύσης.»18  

δ. Μπορούσε ο Χριστός να αμαρτήσει; Οι απόψεις 
των Χριστιανών διαφέρουν στο θέμα αν ο Χριστός μπορού-
σε να αμαρτήσει. Συμφωνούμε με τον Philip Schaff, ο ο-
ποίος είπε: «Αν ο Χριστός ήταν προικισμένος από την αρχή 
με το απόλυτα άμεμπτο, ή με το αδύνατον να αμαρτήσει, 
δεν μπορούσε να είναι αληθινός άνθρωπος και ούτε τύπος 
προς μίμηση. Η αγιότητά Του αντί να είναι μια πράξη που 
αποκτήθηκε από τον Ίδιο και μια αξία έμφυτη, θα ήταν ένα 
ατυχές ή εξωτερικό δώρο, και οι πειρασμοί Του μια αναλη-
θής επίδειξη.»19 Ο Karl Ullmann προσθέτει: «Η ιστορία του 
πειρασμού, και αν ακόμη μπορεί να εξηγηθεί, δε θα είχε 
καμιά σημασία, και η έκφρασης στην προς Εβραίους Επι-
στολή ‘’επειράσθη καθ’ομοιότητα ημών’’ θα ήταν χωρίς έν-
νοια.»20 

6. Ο Ιησούς Χριστός αναμάρτητος στην ανθρώπινη 
φύση. Είναι αυταπόδεικτο ότι η θεία φύση του Χριστού ήταν 
αναμάρτητη. Αλλά τι γίνεται με την ανθρώπινη φύση Του; 

Η Βίβλος περιγράφει την ανθρωπότητα του Ιησού ως 
αναμάρτητη. Η γέννησή Του ήταν υπερφυσική - συνελήφθη 
εκ Πνεύματος Αγίου. (Ματθ. α΄20). Σαν νεογέννητο περι-
γράφεται ως «΄Αγιον» (Λουκά α΄35).΄Ελαβε τη φύση του 
ανθρώπου στην αμαρτωλή κατάστασή της, επιφορτισμένος 
τις συνέπειες της αμαρτίας, όχι την αμαρτωλότητα της. Ταυ-
τίσθηκε με την ανθρώπινη φυλή, εκτός από την αμαρτία. 

Για τον Ιησού διαβάζουμε τις ακόλουθες εκφράσεις: 
«πειρασθέντα κατά πάντα καθ’ομοιότητα ημών, χωρίς α-
μαρτίας», «όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από των 
αμαρτωλών.» (Εβρ. δ΄15, ζ΄26). «Τον μη γνωρίσαντα αμαρ-
τίαν.» (Β΄Κορ. ε΄21). «Αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη 
δόλος εν τω στόματι αυτού.» (Α΄Πέτρ, β΄22 ). «Αμνού αμώ-
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μου και ασπίλου.» (Α΄Πέτρ. α΄19, Εβρ. θ΄24). «Αμαρτία εν 
αυτώ δεν υπάρχει. . .  είναι δίκαιος.» (Α΄Ιωάν. γ΄5-7). 

Ο Ιησούς πήρε επάνω Του τη φύση μας με όλο το παθη-
τικό της, αλλά ήταν απαλλαγμένος από την κληρονομική 
διαφθορά ή φαυλότητα και την αμαρτία. Προκαλούσε τους 
αντιπάλους Του: «Τίς από σας με ελέγχει περί αμαρτίας;» 
(Ιωάν. η΄46). Αντιμετωπίζοντας σκληρότατες δοκιμασίες, 
δήλωνε: «Έρχεται ο άρχων του κόσμου τούτου, και δεν έχει 
ουδέν εν εμοί.» (Ιωάν. ιδ΄30). Ο Ιησούς δεν είχε πονηρές 
τάσεις ή ροπές, ή ακόμη αμαρτωλά πάθη. Καμιά χιονοστι-
βάδα πειρασμών δεν μπορούσε να διασπάσει την υποταγή 
Του στο Θεό. 

Ο Ιησούς ποτέ δεν ομολόγησε αμαρτία και δεν πρόσφε-
ρε θυσία. Δεν προσευχήθηκε ‘’Πάτερ, συγχώρησέ Με’’, αλ-
λά μάλλον «συγχώρησον αυτούς». (Λουκά κγ΄34). Πάντοτε 
επιζητώντας να κάνει το θέλημα του Πατέρα Του, όχι το δι-
κό Του, ο Ιησούς διατήρησε συνεχή εξάρτηση από τον Πα-
τέρα Του. (Ιωάν. ε΄30). 

Αντίθετα προς την αμαρτωλή ανθρωπότητα, «η πνευμα-
τική φύση του Ιησού» ήταν καθαρή και άγια, «απαλλαγμένη 
από κάθε ίχνος αμαρτίας.»21 Θα ήταν λάθος να σκεφθεί κα-
νείς ότι ήταν «καθ’όλα άνθρωπος» όπως εμείς. Είναι ένας 
δεύτερος Αδάμ, ο μονογενής Υιός του Θεού. Και ούτε θα 
έπρεπε να Τον σκεφθούμε «ως άνθρωπο με τάση προς την 
αμαρτία.» Ενώ η ανθρώπινη φύση Του πειράσθηκε σε όλα 
τα σημεία που μια ανθρώπινη φύση πειράζεται, ποτέ δεν 
έπεσε, ποτέ δεν αμάρτησε. Ποτέ δε βρέθηκε σε Αυτόν πο-
νηρή τάση.22 

Πραγματικά, ο Ιησούς στην ανθρωπότητά Του είναι το 
ύψιστο και αγιότατο παράδειγμα. Είναι αναμάρτητος, και 
ό,τι έκανε, αποδεικνύει την τελειότητα. ΄Οντως υπήρξε το 
τέλειο παράδειγμα της αναμάρτητης ανθρωπότητας. 

7. Η αναγκαιότητα να λάβει ο Χριστός ανθρώπινη 
φύση. Η Βίβλος δίνει διάφορους λόγους γιατί ο Χριστός έ-
πρεπε να λάβει ανθρώπινη φύση. 
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α. Για να είναι ο αρχιερέας της ανθρώπινης φυλής. 
Ως Μεσσίας, ο Ιησούς έπρεπε να κατέχει τη θέση του αρχι-
ερέα ή μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. (Ζαχ. ς΄13, Εβρ. 
δ΄14-16). Αυτό το λειτούργημα απαιτούσε ανθρώπινη φύση. 
Ο Χριστός εκπλήρωσε αυτές τις αποστολές ως εξής: 

«Δυνάμενος να συμπαθή εις τους αγνοούντας και πλα-
νωμένους, διότι και αυτός είναι περιενδεδυμένος ασθένει-
αν.» (Εβρ. ε΄2). 

«Έπρεπε να ομοιωθή κατά πάντα με τους αδελφούς, διά 
να γείνη ελεήμων και πιστός.» (Εβρ. β΄17). 

«Καθ’ότι αυτός έπαθε πειρασθείς.» (Εβρ. β΄18). 
«Πειρασθέντα καθ’ομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας.» 

(Εβρ. δ΄15). 
β. Για να σώσει και τους πιο υποβιβασμένους αν-

θρώπους. Για να φθάσει στους ανθρώπους εκεί όπου είναι 
και να σώσει τους πιο απελπισμένους, κατέβηκε στο επίπε-
δο του δούλου. (Φιλιπ. β΄7). 

γ. Για να προσφέρει τη ζωή Του για τις αμαρτίες του 
κόσμου. Η θεία φύση του Χριστού δεν μπορούσε να πεθά-
νει. Λοιπόν, για να πεθάνει ο Χριστός έπρεπε να έχει αν-
θρώπινη φύση. Έγινε άνθρωπος και πλήρωσε την ποινή 
της αμαρτίας, που είναι θάνατος. (Ρωμ. ς΄23, Α’ Κορ. ιε΄3). 
Σαν ανθρώπινη ύπαρξη δοκίμασε το θάνατο στη θέση ό-
λων. (Εβρ. β΄9) 

δ. Για να είναι το παράδειγμά μας. Να αφήσει παρά-
δειγμα πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι, ο Χριστός έπρεπε 
να ζήσει μια αναμάρτητη ζωή σαν ανθρώπινη ύπαρξη. Σαν 
ο δεύτερος Αδάμ διέλυσε το μύθο ότι οι άνθρωποι δεν 
μπορούν να υπακούσουν στο νόμο του Θεού και να νική-
σουν την αμαρτία. Απέδειξε ότι είναι δυνατόν για την αν-
θρωπότητα να είναι πιστή στο θέλημα του Θεού. Εκεί όπου 
έπεσε ο πρώτος Αδάμ, ο δεύτερος Αδάμ νίκησε την αμαρ-
τία και το Σατανά, και έγινε Σωτήρας μας καθώς και το τέ-
λειο παράδειγμά μας. Με τη δύναμή Του, η νίκη Του μπορεί 
να γίνει δική μας. (Ιωάν. ις΄33). 
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Ενατενίζοντάς στον Ιησού, «μεταμορφούμεθα εις την αυ-
τήν εικόνα από δόξης εις δόξαν». (Β΄Κορ. γ΄18). «Αποβλέ-
ποντες εις τον Ιησούν τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστε-
ως . . .  συλλογίσθητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτω-
λών τοιαύτην αντιλογίαν εις εαυτόν, διά να μη αποκάμητε 
χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας.» (Εβρ. ιβ΄2,3). Πράγματι, 
«ο Χριστός έπαθεν υπέρ υμών, αφίνων παράδειγμα εις υ-
μάς διά να ακολουθήσητε τα ίχνη αυτού». (Α΄Πέτρ. β΄21, 
Ιωάν. ιγ΄15). 

 
Η Ένωση των Δύο Φύσεων 

Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχει δύο φύσεις: τη θεία 
και την ανθρώπινη. Είναι ο Θεάνθρωπος. Αλλά σημειώστε 
ότι η ενσάρκωση είχε σαν συνέπεια ο αιώνιος Υιός του 
Θεού να περιβληθεί την ανθρώπινη φύση, και όχι ο άν-
θρωπος Ιησούς να λάβει θεότητα. Η κίνηση είναι από το 
Θεό προς τον άνθρωπο και όχι από τον άνθρωπο προς το 
Θεό. Στον Ιησού αυτές οι δύο φύσεις αναμίχθηκαν σε ένα 
πρόσωπο. Σημειώστε την ακόλουθη βιβλική απόδειξη: 

 
Ο Χριστός Είναι η Ένωση δύο Φύσεων. Η πολλαπλό-

τητα του Τριαδικού Θεού δε βρίσκεται μέσα στο Χριστό. Η 
Βίβλος περιγράφει τον Ιησού ως ένα πρόσωπο, όχι δύο. 
Διάφορα εδάφια αναφέρονται στη θεία και ανθρώπινη φύ-
ση, παραταύτα μιλούν για ένα μόνο πρόσωπο. Ο Παύλος 
περιέγραψε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως Υιό του 
Θεού (θεία φύση), ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα (αν-
θρώπινη φύση). (Γαλ. δ΄4). Έτσι ο Ιησούς, «εν μορφή Θεού 
υπάρχων, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με το 
Θεόν»(θεία φύση), «αλλ’εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου 
μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς 
κατά το σχήμα ως άνθρωπος» (ανθρώπινη φύση). (Φιλιπ. 
β΄6,7). 

Η διπλή φύση του Χριστού δεν αποτελείται από μια αφη-
ρημένη θεία δύναμη ή επιρροή που είναι ενωμένη με την 
ανθρωπότητά Του. Ο Ιωάννης είπε: «Ο Λόγος έγεινε σαρξ 
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και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, 
δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος 
και αληθείας.» (Ιωάν. α΄14). Ο Παύλος έγραψε ότι ο Θεός 
έστειλε «τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας» 
(Ρωμ. η΄3), «ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί». (Α΄Τιμ. γ΄16). 

 
Ο Συνδυασμός των Δύο Φύσεων. Μερικές φορές η Βί-

βλος περιγράφει τον Υιό του Θεού με λέξεις της ανθρώπι-
νης φύσης Του. Ο Θεός εξαγόρασε την εκκλησία Του με το 
αίμα Του. (Πράξ. κ΄28, Κολ. α΄13,14). Σε άλλες στιγμές χα-
ρακτηρίζει τον Υιό του ανθρώπου με λέξεις της θείας φύσης 
Του (Ιωάν. γ΄13, ς΄62, Ρωμ. θ΄5). 

΄Οταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, ένα «σώμα» είχε ε-
τοιμασθεί γι’Αυτόν. (Εβρ. ι΄5). ΄Οταν ενανθρωπίσθηκε, η 
θεότητά Του περιβλήθηκε από την ανθρωπότητα. Αυτό δεν 
επιτελέσθηκε αλλάζοντας την ανθρωπότητα με τη θεότητα ή 
τη θεότητα με την ανθρωπότητα. Δεν πήγε μόνος Του προς 
μια άλλη φύση, αλλά πήρε την ανθρωπότητα μέσα Του. 
Έτσι, η θεότητα και η ανθρωπότητα ενώθηκαν. 

΄Οταν ενσαρκώθηκε, ο Χριστός δεν έπαυσε να είναι 
Θεός, ούτε η θεότητά υποβιβάσθηκε στο επίπεδο της αν-
θρωπότητας. Κάθε φύση κράτησε τη θέση της. Ο Παύλος 
λέει: «Εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σω-
ματικώς.» (Κολ. β΄9). Κατά τη σταύρωση, η ανθρώπινη φύ-
ση Του πέθανε, όχι η θεότητα, διότι αυτό θα ήταν αδύνατον. 

 
Η ανάγκη της ΄Ενωσης των Δύο Φύσεων. Η κατανόη-

ση της συσχέτισης των δύο φύσεων του Χριστού δίνει μια 
ζωτική ενόραση στην αποστολή του Χριστού και στη δική 
μας σωτηρία. 

 
1. Να συμφιλιώσει την ανθρωπότητα με το Θεό. Μόνο 

ένας Θεάνθρωπος Σωτήρας μπορούσε να φέρει σωτηρία. 
Κατά την ενσάρκωση ο Χριστός, για να μεταδώσει τη θεία 
φύση Του στους πιστούς, έφερε την ανθρωπότητα μέσα 
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Του. Με την αξία του αίματος του Θεανθρώπου οι πιστοί 
μπορούν να γίνουν μέτοχοι θείας φύσης. (Β΄Πέτρ. α΄4). 

Η κλίμακα στο όνειρο του Ιακώβ, που συμβολίζει το Χρι-
στό, φθάνει σε μας όπου και αν είμαστε. Έλαβε ανθρώπινη 
φύση και νίκησε, ώστε και εμείς παίρνοντας τη φύση Του να 
νικήσουμε. Οι θεϊκοί βραχίονές Του πιάνουν το θρόνο του 
Θεού, ενώ η ανθρωπότητά Του αγκαλιάζει τη φυλή, ενώνο-
ντάς μας με το Θεό, τη γη με τον ουρανό. 

Ο συνδυασμός της θείας και ανθρώπινης φύσης καθιστά 
αποτελεσματική την εξιλαστήρια θυσία του Χριστού. Η ζωή 
μιας αναμάρτητης ανθρώπινης ύπαρξης ή ακόμη και ενός 
αγγέλου δε θα μπορούσε να εξιλεώσει την ανθρώπινη φυλή 
από την αμαρτία. Μόνο ο Θεάνθρωπος Δημιουργός μπο-
ρούσε να εξαγοράσει την ανθρωπότητα. 

2. Για να καλύψει τη θεότητα με την ανθρωπότητα. Ο 
Χριστός κάλυψε τη θεότητά Του με το ένδυμα της ανθρω-
πότητας, παραμερίζοντας την ουράνια δόξα και μεγαλειότη-
τα, ώστε οι αμαρτωλοί να μπορούν να υπάρξουν στην πα-
ρουσία Του χωρίς να εξολοθρευθούν. Αν και εξακολουθού-
σε να είναι Θεός, δεν παρουσιάσθηκε ως Θεός. (Φιλιπ. β΄6-
8). 

3. Για να ζήσει νικηφόρα. Από μόνη της η ανθρώπινη 
φύση του Χριστού δεν μπορούσε να αντέξει στις ισχυρές 
απάτες του Σατανά. Ήταν ικανός να νικήσει την αμαρτία ε-
πειδή μέσα Του κατοικούσε «παν το πλήρωμα της θεότητος 
σωματικώς». (Κολ. β΄9). Επειδή βασίσθηκε εξολοκλήρου 
στον Πατέρα Του (Ιωάν. ε΄19,30, η΄28), «η θεία Του δύναμη 
συνδυαζόμενη με την ανθρωπότητα, κέρδισε προς χάρη 
του ανθρώπου μια άπειρη νίκη.»23 

Η εμπειρία του Χριστού σε νικηφόρα ζωή δεν είναι απο-
κλειστικό Του προνόμιο. Δε χρησιμοποίησε δύναμη που η 
ανθρωπότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Μπορούμε 
επίσης να πληρωθούμε «με όλον το πλήρωμα του Θεού». 
(Εφεσ. γ΄19). Με τη θεία δύναμη του Χριστού μπορούμε να 
έχουμε πρόσβαση προς «πάντα τα προς ζωήν και ευσέβει-
αν». (Β΄Πέτρ. α΄3). 
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Το κλειδί για την πείρα αυτή είναι η πίστη στις ονομαζό-
μενες «μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι» διαμέσου των οποίων 
γινόμαστε «κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν τω 
κόσμω υπάρχουσαν δια της επιθυμίας διαφθοράν». (Β΄Πέτρ 
α’3,4). Ο Χριστός προσφέρει την ίδια δύναμη με την οποία 
νίκησε, ώστε όλοι να μπορούν πιστά να υπακούουν και να 
έχουν νικηφόρα ζωή. 

Μια από τις παρηγορητικές υποσχέσεις του Χριστού είναι 
η νίκη. «΄Οστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθίση 
μετ’εμού εν τω θρόνω μου, καθώς και εγώ ενίκησα, και ε-
κάθισα μετά του Πατρός μου εν τω θρόνω αυτού.» (Αποκ. 
γ΄21). 

 
Τα Λειτουργήματα του Ιησού Χριστού 

Τα λειτουργήματα του προφήτη, του ιερέα και του βασι-
λιά ήταν μοναδικά, γενικά απαιτώντας καθιερωμένη υπηρε-
σία  διαμέσου του χρίσματος. (Α΄Βασ. ιθ΄16, Έξ. λ΄30, 
Β΄Σαμ. ε΄3). Οι προφητείες έδειχναν ότι ο ερχόμενος Μεσ-
σίας, ο Κεχρισμένος θα είχε αυτά τα τρία λειτουργήματα. Ο 
Χριστός επιτελεί το έργο Του ως μεσίτης ανάμεσα στο Θεό 
και σε μας μέσα από τα λειτουργήματα του προφήτη, του 
ιερέα και του βασιλιά. Ο Χριστός ο Προφήτης γνωστοποιεί 
σε μας το θέλημα του Θεού, ο Χριστός ο Ιερέας μάς πα-
ρουσιάζει στο Θεό και το αντίστροφο, και ο Χριστός ο Βασι-
λιάς ασκεί την προσηνή εξουσία του Θεού στο λαό Του. 

 
Χριστός ο Προφήτης. Ο Θεός αποκάλυψε στο Μωυσή 

το προφητικό λειτούργημα του Χριστού: «Προφήτην εκ μέ-
σου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσει εις αυτούς, ως 
σε, και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού, και 
θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυ-
τόν.» (Δευτ. ιη΄18). Οι σύγχρονοι του Χριστού αναγνώρισαν 
την εκπλήρωση αυτής της πρόρρησης. (Ιωάν. ς΄14, ζ΄40, 
Πράξ. γ΄22,23). 

Ο Ιησούς αναφέρθηκε στον εαυτό Του ως προφήτη 
(Λουκά ιγ΄33). Με προφητική αυθεντία διακήρυξε (Ματθ. 
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ζ΄29) τις αρχές της βασιλείας του Θεού (Ματθ. ε΄-ζ΄, κβ΄36-
40), και αποκάλυψε το μέλλον. (Ματθ. κδ΄1-51, Λουκά 
ιθ΄41-44). 

Πριν από την ενσάρκωσή Του ο Χριστός ενέπνευσε τους 
βιβλικούς συγγραφείς με το Πνεύμα Του και τους έδωσε 
προφητείες για τα πάθη Του «και τας μετά ταύτα δόξας». 
(Α΄Πέτρ. α΄11). Μετά την ανάληψή Του συνέχισε να αποκα-
λύπτει τον εαυτό Του στο λαό Του. Η Γραφή λέει ότι δίνει 
«την μαρτυρίαν» - «το πνεύμα της προφητείας» - στο πιστό 
Του Υπόλοιπον. (Αποκ. ιβ΄17, ιθ΄10, δείτε το κεφάλαιο 17). 

 
Χριστός ο Ιερέας. Ένας θείος όρκος καθιέρωσε αμετα-

κίνητη την ιεροσύνη του Μεσσία. «΄Ωμοσεν ο Κύριος και δεν 
θέλει μεταμεληθή, Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την 
τάξιν Μελχισεδέκ.» (Ψαλμ. ρι΄4). Ο Χριστός δεν ήταν από-
γονος του Ααρών. ΄Οπως στο Μελχισεδέκ, έτσι και σε Αυ-
τόν το δικαίωμα της ιεροσύνης ήταν με θείο διορισμό. (Εβρ. 
ε΄6,10, δείτε κεφάλαιο 7). Η μεσιτική ιεροσύνη Του είχε δύο 
φάσεις: μια επίγεια και μια ουράνια. 

1. Επίγεια ιεροσύνη του Χριστού. Ο ρόλος του ιερέα 
στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος συμβόλιζε την επίγεια 
διακονία του Ιησού. Ο Ιησούς ήταν κατάλληλος για το λει-
τούργημα του ιερέα. Ήταν αληθινά άνθρωπος, ήταν «ο κα-
λούμενος υπό του Θεού» να εργασθεί «εις τα προς τον 
Θεόν», με το ιδιαίτερο καθήκον «διά να προσφέρη δώρα τε 
και θυσίας υπέρ αμαρτιών.» (Εβρ. ε΄1,4).  

Ο ιερέας ήταν για να συμφιλιώνει τους λατρευτές με το 
Θεό μέσα από το σύστημα των θυσιών, οι οποίες συμβόλι-
ζαν την εξασφάλιση του ιλασμού από την αμαρτία. (Λευιτ. 
α΄4. δ΄29,31,35, ε΄10, ις΄6, ιζ΄11). Έτσι, οι συνεχείς θυσίες 
στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος συμβόλιζαν τη διαθε-
σιμότητα του συνεχούς ιλασμού. 

Αυτές οι θυσίες δεν ήταν αρκετές. Δεν μπορούσαν να 
κάνουν τέλειο τον προσφέροντα, να αφαιρέσουν αμαρτίες ή 
να δημιουργήσουν μια καθαρή συνείδηση. (Εβρ. ι΄1-4, θ΄9). 
Αποτελούσαν απλώς σκιά των μελλόντων αγαθών (Εβρ. 
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ι΄1,  θ΄9,23,24). Η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι ο ίδιος ο Μεσσίας 
θα έπαιρνε τη θέση εκείνων των θυσιών  (Ψαλμ. μ΄6-8, 
Εβρ. ι΄5-9). Αυτές οι θυσίες, λοιπόν, έδειχναν τις διάφορες 
θλίψεις και τον εξιλαστήριο θάνατο του Χριστού, του Σωτή-
ρα. Αυτός, ο Αμνός του Θεού, έγινε αμαρτία για μας, κατά-
ρα για μας. Το αίμα Του μας καθαρίζει από όλες τις αμαρτί-
ες. (Β΄Κορ. ε΄21, Γαλ. γ΄13, Α΄Ιωάν. α΄7, Α΄Κορ. ιε΄3). 

Έτσι, κατά την επίγεια διακονία Του ο Χριστός ήταν ιερέ-
ας και προσφορά μαζί. Ο θάνατός Του στο σταυρό ήταν 
μέρος του ιερατικού έργου Του. Μετά τη θυσία Του στο 
Γολγοθά, η ιερατική μεσιτεία Του επικεντρώθηκε στο ουρά-
νιο αγιαστήριο. 

2. Ουράνια ιεροσύνη του Χριστού. Η ιερατική διακονία 
του Χριστού που άρχισε στη γη, ολοκληρώνεται στον ουρα-
νό. Η ταπείνωσή Του στη γη ως ο θλιβόμενος δούλος του 
Θεού, Τον έκανε κατάλληλο να είναι ο αρχιερέας μας στον 
ουρανό. (Εβρ. β΄17,18, δ΄15, ε΄2). Η προφητεία αποκαλύ-
πτει ότι ο Μεσσίας έπρεπε να είναι ιερέας στο θρόνο του 
Θεού (Ζαχ. ς΄13). Μετά την ανάστασή Του, ο ταπεινωμένος 
Χριστός εξυψώθηκε. Τώρα ο Αρχιερέας μας κάθεται «εν 
δεξιά του θρόνου της μεγαλωσύνης εν τοις ουρανοίς», ιε-
ρουργώντας στο ουράνιο αγιαστήριο. (Εβρ. η΄1,2, α΄3, 
θ΄24). 

Ο Χριστός άρχισε το μεσιτικό έργο Του ευθύς μετά την 
ανάληψή Του. Το ανερχόμενο σύννεφο θυμιάματος στα ά-
για του ναού συμβόλιζαν τις αξίες, τις προσευχές και τη δι-
καιοσύνη του Χριστού, που καθιστούν τη λατρεία και τις 
προσευχές μας ευπρόσδεκτες στο Θεό. Το θυμίαμα μπο-
ρούσε να προσφερθεί μόνο επάνω σε κάρβουνα παρμένα 
από το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, το οποίο αποκα-
λύπτει τη στενή σχέση μεταξύ της μεσιτείας και της εξιλα-
στήριας θυσίας στο θυσιαστήριο. Έτσι, το μεσιτικό έργο του 
Χριστού βασίζεται στην τέλεια εξιλαστήρια θυσία Του. 

Η μεσιτεία του Χριστού προσφέρει ενθάρρυνση στο λαό 
Του, επειδή «δύναται και να σώζη εντελώς τους προσερχο-
μένους εις τον Θεόν δι’αυτού, ζων πάντοτε διά να μεσιτεύση 
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υπέρ αυτών». (Εβρ. ζ΄25). Επειδή ο Χριστός μεσιτεύει για 
το λαό Του, όλες οι κατηγορίες του Σατανά χάνουν τη νομι-
κή βάση τους. (Α΄Ιωάν. β΄1, Ζαχ. γ΄1). Ο Παύλος θέτει μια 
ερώτηση σε ρητορικό σχήμα: «Τίς θέλει είσθαι ο κατακρί-
νων;» Και τότε έδωσε τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός ο ίδιος 
είναι στα δεξιά του Θεού και μεσιτεύει για μας. (Ρωμ. η΄34). 
Βεβαιώνοντας το ρόλο Του ως Μεσίτου, ο Χριστός είπε: 
«Αληθώς σας λέγω ότι όσα αν αιτήσητε παρά του Πατρός 
εν τω ονόματί μου, θέλει σας δώσει.» (Ιωάν. ις΄23). 

  
Χριστός ο Βασιλιάς. «Ο Κύριος ητοίμασε τον θρόνον 

αυτού εν τω ουρανώ, και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πά-
ντα.» (Ψαλμ. ργ΄19). Είναι αυταπόδεικτο ότι ο Υιός του 
Θεού ως ένας από τη Θεότητα, μετέχει στη θεία διακυβέρ-
νηση όλου του σύμπαντος. 

Ο Χριστός, ως Θεάνθρωπος, θα εξασκήσει το αξίωμα 
της βασιλείας Του επάνω σε εκείνους που Τον δέχθηκαν ως 
Κύριο και Σωτήρα. Έχει λεχθεί: «Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι 
εις τον αιώνα του αιώνος, σκήπτρον ευθύτητος είναι το 
σκήπτρον της βασιλείας σου.» (Ψαλμ. με΄6, Εβρ. α΄8,9). 

Η βασιλεία του Χριστού δεν εγκαθιδρύθηκε χωρίς αγώνα, 
διότι «παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες 
συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του χριστού 
[Μεσσία] αυτού». (Ψαλμ. β΄1). Αλλά η δολοπλοκία τους α-
πέτυχε. Ο Θεός θα εγκαταστήσει το Μεσσία με πρόσταγμα: 
«Έχρισα τον βασιλέα μου επί Σιών, το όρος το άγιόν μου.» 
Και δήλωσε: «Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερον σε εγέννη-
σα.» (Ψαλμ. β΄6,7, Εβρ. α΄5). Το όνομα του Βασιλιά ο ο-
ποίος θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ είναι: «Ο ΚΥΡΙΟΣ Η 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΜΩΝ». (Ιερ. κγ΄5,6). Η διακυβέρνησή Του 
είναι μοναδική, επειδή το λειτούργημά Του στον ουράνιο 
θρόνο είναι και ως ιερέας και ως βασιλιάς. (Ζαχ. ς΄13). 

Στη Μαρία ο άγγελος Γαβριήλ ανακοίνωσε ότι ο Ιησούς 
θα γινόταν ο μεσσιανικός ηγεμόνας, λέγοντας: «Θέλει βασι-
λεύσει επί τον οίκον του Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βα-
σιλείας αυτού δεν θέλει είσθαι τέλος.» (Λουκά α΄33). Η βα-
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σιλεία Του περιγράφεται με δύο θρόνους που συμβολίζουν 
τις δύο βασιλείες Του. Ο «θρόνος της χάριτος» (Εβρ. δ΄16) 
αντιπροσωπεύει τη βασιλεία της χάρης, ο «θρόνος της δό-
ξης (Ματθ. κε΄31) σημαίνει τη βασιλεία της δόξας. 

1. Η βασιλεία της χάρης. Ευθύς μετά που ο πρώτος 
άνθρωπος αμάρτησε, εγκαθιδρύθηκε η βασιλεία της χάρης. 
Αυτή υφίσταται με την υπόσχεση του Θεού. Διαμέσου της 
πίστης οι άνθρωποι μπορούσαν να γίνουν πολίτες της. Αλ-
λά αυτή δεν είχε εγκαθιδρυθή καθ’ολοκληρίαν μέχρι το θά-
νατο του Χριστού. ΄Οταν στο σταυρό ο Χριστός ανέκραξε 
«τετέλεσται», οι απαιτήσεις για το σχέδιο της σωτηρίας ικα-
νοποιήθηκαν και η νέα διαθήκη επικυρώθηκε. (Εβρ. θ΄15-
18). 

Η δήλωση του Ιησού «επληρώθη ο καιρός και επλησία-
σεν η βασιλεία του Θεού» (Μάρκ. α΄15) είναι μια άμεση α-
ναφορά στη βασιλεία της χάρης που σύντομα θα εγκαθι-
δρυόταν με το θάνατό Του. Βασισμένη στη λύτρωση και όχι 
στη δημιουργία, αυτή η βασιλεία δέχεται τους πολίτες της με 
την αναγέννηση - τη νέα γέννηση. Ο Ιησούς αποφάνθηκε: 
«Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται 
να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.» (Ιωάν. γ΄5,3). Συ-
γκρίνει την αύξησή της με την εκπληκτική αύξηση ενός κόκ-
κου σιναπιού και με το αποτέλεσμα του προζυμιού στο α-
λεύρι (Μάρκ. δ΄22-31, Ματθ. ιγ΄33). 

Η βασιλεία της χάρης δε φαίνεται εξωτερικά, αλλά από 
τα αποτελέσματα στην καρδιά των πιστών. Ο Ιησούς είπε 
ότι αυτή η βασιλεία «δεν έρχεται ώστε να παρατηρήται. Ου-
δέ θέλουσιν ειπεί, Ιδού, εδώ είναι, ή, Ιδού εκεί, διότι η βασι-
λεία του Θεού είναι εντός υμών». (Λουκά ιζ΄20,21). Είπε ότι 
δεν είναι βασιλεία του κόσμου, αλλά βασιλεία της αλήθειας. 
«Βασιλεύς είμαι εγώ. Εγώ διά τούτο εγεννήθην, και διά τού-
το ήλθον εις τον κόσμον, διά να μαρτυρήσω εις την αλήθει-
αν. Πας όστις είναι εκ της αληθείας, ακούει την φωνήν μου.» 
(Ιωάν. ιη΄37). Ο Παύλος είπε ότι η βασιλεία του Χριστού εί-
ναι «δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω», 
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στην οποία οι πιστοί έχουν μεταφερθεί. (Ρωμ. ιδ΄17, Κολ. 
α΄13).  

Η εγκαθίδρυση αυτής της βασιλείας είναι μια επώδυνη 
πείρα, που βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει στέμμα χωρίς σταυ-
ρό. Προς το τέλος της δημόσιας διακονίας Του ο Ιησούς, ο 
Μεσσίας, ο Θεάνθρωπος, ήρθε στην Ιερουσαλήμ ως ο δι-
καιωματικός κληρονόμος στο θρόνο του Δαβίδ. Καθισμένος 
σε ένα γαϊδρουράκι, όπως ήταν το ιουδαϊκό έθιμο για βασι-
λική είσοδο (Ζαχ. θ΄9), δέχθηκε τις ενθουσιώδεις εκδηλώ-
σεις του αυθόρμητου πλήθους. Κατά τη θριαμβευτική Του 
είσοδο στη βασιλική πόλη «ο περισσότερος όχλος έστρω-
σαν τα ιμάτια εαυτών» για να δημιουργήσουν ένα βασιλικό 
τάπητα, ρίχνοντας φοινικόκλαδα και φωνάζοντας: «Ωσαννά 
τω υιώ Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρί-
ου!» (Ματθ. κα΄8,9), εκπληρώνοντας έτσι την προφητεία 
του Ζαχαρία. Τώρα ο Χριστός παρουσίασε τον εαυτό Του 
ως Μεσσιανικό βασιλιά. 

Δυστυχώς, η αξίωσή Του για το θρόνο συνάντησε την 
αντίσταση. Το σατανικό μίσος κατά του Αναμαρτήτου έφθα-
σε στο αποκορύφωμά του. Σε διάστημα δώδεκα ωρών, οι 
υπερασπιστές της πίστης - το Συνέδριο Τον συνέλαβε κρυ-
φά, Τον δίκασε και Τον καταδίκασε σε θάνατο. 

Κατά τη δίκη Του ο Ιησούς δημόσια δήλωσε ότι ήταν 
Υιός του Θεού και Βασιλιάς του λαού Του (Λουκά κγ΄3, Ι-
ωάν. ιη΄33-37). Σε απάντηση της αξίωσής Του, ειρωνικά 
Τον ενέδυσαν με βασιλικό μανδύα και Τον στεφάνωσαν, όχι 
με χρυσό στέμμα, αλλά με αγκάθια. (Ιωάν. ιθ΄2). Η υποδοχή 
Του ως βασιλιάς αντιστράφηκε σε ειρωνεία. Κτυπώντας Τον 
οι στρατιώτες έλεγαν χλευαστικά: «Χαίρε, βασιλεύς των Ι-
ουδαίων!» (Ιωάν. ιθ΄3). Και όταν ο Ρωμαίος κυβερνήτης, ο 
Πιλάτος, Τον παρουσίασε στο έθνος λέγοντας, «Ιδού ο βα-
σιλεύς σας!» ο λαός Του ομόφωνα Τον απέρριψε, φωνάζο-
ντας: «΄Αρον, άρον, σταύρωσον αυτόν!» (Ιωάν. ιθ΄14,15).  

Περνώντας από την πιο βαθιά ταπείνωση - το σταυρικό 
θάνατο - ο Χριστός εγκαθίδρυσε τη βασιλεία της χάρης. Α-
μέσως μετά την εξύψωσή Του έθεσε τέλος στην ταπείνωσή 
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Του. Κατά την ανάληψή Του ενθρονίσθηκε στον ουρανό ως 
Ιερέας και Βασιλιάς, μοιραζόμενος το θρόνο του Πατέρα 
Του. (Ψαλμ. β΄7,8, Εβρ. α΄3-5, Φιλιπ. β΄9-11, Εφεσ. α΄20-
23). Αυτή η ενθρόνιση δεν Του έδωσε, ως Υιός του Θεού, 
κάποια δύναμη την οποία  ήδη δεν είχε. Αλλά τώρα, ως 
θείος-ανθρώπινος Μεσίτης, η ανθρώπινη φύση Του συμμε-
τείχε στην ουράνια δύναμη και δόξα για πρώτη φορά. 

2. Η βασιλεία της δόξας. Μια παρουσίαση της βασιλεί-
ας της δόξας δόθηκε στο ΄Ορος της Μεταμορφώσεως. Εκεί 
ο Χριστός παρουσιάσθηκε με τη δόξα Του. «Έλαμψε το 
πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού έγιναν 
λευκά ως το φως.» (Ματθ. ιζ΄2). Ο Μωυσής και ο Ηλίας α-
ντιπροσώπευσαν τους λυτρωμένους - ο Μωυσής αντιπρο-
σωπεύοντας εκείνους που πέθαναν εν Χριστώ και θα ανα-
στηθούν, και ο Ηλίας αντιπροσωπεύοντας εκείνους που θα 
αρπαχθούν στον ουρανό χωρίς την εμπειρία του θανάτου 
κατά τη Δευτέρα Παρουσία.  

Η βασιλεία της δόξας θα εγκατασταθεί με τα ανατρεπτικά 
γεγονότα κατά την επιστροφή του Χριστού (Ματθ. 
κδ΄27,30,31, κε΄31,32). Μετά την κρίση, όταν το μεσιτικό 
έργο του  Υιού του ανθρώπου θα έχει τελειώσει στο ουράνιο 
αγιαστήριο, ο «Παλαιός των Ημερών» - ο Θεός Πατέρας - 
θα Του δώσει την εξουσία, τη δόξα και τη βασιλεία. (Δαν. 
ζ΄9,10,14). Τότε «η βασιλεία, και η εξουσία, και η μεγαλω-
σύνη των βασιλειών των υποκάτω παντός του ουρανού θέ-
λει δοθή εις τον λαόν των αγίων του Υψίστου, του οποίου η 
βασιλεία είναι βασιλεία αιώνιος και πάσαι αι εξουσίαι θέ-
λουσι λατρεύσει και υπακούσει εις αυτόν.» (Δαν. ζ΄27). 

Η βασιλεία της δόξας θα εγκαθιδρυθεί τελικά στη γη, στο 
τέλος της χιλιετηρίδας, όταν η νέα Ιερουσαλήμ θα κατέλθει 
από τον ουρανό (Αποκ. κ΄,κα΄). Δεχόμενοι το Χριστό ως 
Σωτήρα μας, μπορούμε να γίνουμε πολίτες της βασιλείας 
της χάρης σήμερα, και της βασιλείας της δόξας στη δεύτερη 
έλευσή Του. Μπροστά μας βρίσκεται μια ζωή με απεριόρι-
στες δυνατότητες. Η ζωή που ο Χριστός προσφέρει, δεν 
είναι μια ζωή γεμάτη αποτυχίες, σκόρπιες ελπίδες και 
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σκόρπια όνειρα, αλλά μια ζωή ανάπτυξης, μια επιτυχημένη 
πορεία με το Σωτήρα. Είναι μια ζωή που διαρκώς επιδει-
κνύει γνήσια αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότη-
τα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια (Γαλ. ε΄22,23) - 
οι καρποί της σχέσης που ο Ιησούς προσφέρει σε όλους 
όσοι παραδίδουν τη ζωή τους σε Αυτόν. Ποιος μπορεί να 
αντισταθεί σε μια τέτοια προσφορά; 
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