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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Το βιβλίο αυτό είναι για τον Λόγο του εν ζωή Θεού.
Μέσα από τον Λόγο Του, κάτω από την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος,

μπορείς να μάθεις Ποιος είναι ο Θεός και Ποιος είναι ο Υιός του.

Στο κατά Ωσηέ 4:6, λέει ο προφήτης Ωσηέ:
“Οι άνθρωποί μου καταστρέφονται από την έλλειψη της γνώσης.”

Και ο Μεσσίας λέει στο κατά Ιωάννη 5:39:
“Αναζητήστε στις Γραφές, καθώς σε αυτές πιστεύετε ότι θα έχετε αιώναι ζωή: και 

αυτές είναι που μαρτυρούν για Εμένα.”

Ο Μεσσίας τα λέει αυτά σχετικά με τα χωρία στο Τανάκ.
Πόσο σημαντικό είναι, συνεπώς, να γνωρίζουμε ποια κείμενα εννοούσε ο Μεσσίας στις 

Γραφές.

Σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε περισσότερα από 300 κείμενα από το Τανάκ που άμεσα ή 
έμμεσα αναφέρονται στον υποσχόμενο Μεσσία.

Τα κείμενα αυτά αναλύονται και εξηγούνται υπό το φως των κειμένων
στην Καινή Διαθήκη, όπου και αναφέρονται.

Το βιβλίο αυτό είναι ένας μοναδικός οδηγός μελέτης της Αγίας Γραφής.
Είναι ξεχωριστό στο ότι υπάρχουν ελάχιστα βιβλία σήμερα

που επιδεικνύουν τη μοναδικότητα των Γραφών με αυτόν τον τρόπο.
Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της Αγίας Γραφής και ως έργο 

αναφοράς.
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Το βιβλίο αυτό ασχολείται με τον Μεσσία του Τανάκ. Στην καρδιά της Τορά, των Προφητών και των Ιερών 

Γραφών βρίσκεται η έλευση και η διακονία του Μεσσία. Ο Μεσσίας θα είναι κάποιος Εβραίος που θα έρθει 

σε αυτόν τον κόσμο πρώτα απ ‘όλα για να σώσει και να απελευθερώσει τον λαό του, το εβραϊκό έθνος. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις υποσχέσεις που δόθηκαν στον Αβραάμ, θα ευλογηθούν από Αυτόν και όλα τα 

άλλα έθνη. Και το εβραϊκό έθνος θα εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου Του στη γη, ο Μεσσίας Ιησούς είπε ότι οι Γραφές μαρτυρούν για Αυτόν. 

Συνεπώς, όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της παραμονής Του στη γη, είχαν προβλεφθεί στο Τανάκ. 

Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ελέγξουμε στις Γραφές εάν ο Ιησούς είναι ο αληθινός Μεσσίας ή όχι. Ο 

Μεσσίας ήρθε στη γη για να προσφέρει εξιλέωση για τις αμαρτίες, αλλά αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος 

των επίγειων χρόνων Του στο να εξηγεί τις Γραφές σχετικά με την έλευση και τη διακονία του Μεσσία.

Και το μόνο πράγμα που έκαναν οι Εβραίοι απόστολοι και οι μαθητές του ήταν να εξηγήσουν τις Γραφές 

και να καλέσουν τους ανθρώπους κοντά στον Θεό και να πιστέψουν στο Μεσσία Ιησού.

Περιττό να αναφέρουμε ότι εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε τι διδάσκει το Τανάκ για 

το Μεσσία και πού.

Το βιβλίο αυτό θα σας παρέχει περισσότερα από 300 κείμενα της Αγίας Γραφής σχετικά με την έλευση 

και τη διακονία Του. Θα αναφέρεται επίσης το πώς αυτά τα κείμενα συνδέονται με τα γεγονότα και τις 

διακηρύξεις που καταγράφονται στη συμπληρωματική Καινή Διαθήκη. 

Υπάρχουν δύο τύποι Μεσσιανικών κειμένων. Πρώτα, υπάρχουν κείμενα που μπορούν να αναγνωριστούν 

άμεσα ως Μεσσιανικά - αυτά λέγονται «άμεσα» κείμενα. Δεύτερον, άλλα κείμενα αναγνωρίζονται ως 

Μεσσιανικά κείμενα μόνο από αναγνώστες που είναι γνώστες της Καινής Διαθήκης - αυτά λέγονται 

«έμμεσα» κείμενα. Το βιβλίο αυτό παρέχει τα άμεσα κείμενα με πλάγιους ή έντονους χαρακτήρες. Όλα 

τα Μεσσιανικά κείμενα είναι τυπωμένα σε γκρι φόντο. Για να περιοριστεί το μέγεθος του βιβλίου, πολλά 

κείμενα δεν έχουν τυπωθεί πλήρη, αλλά αναφέρονται ως κείμενα αναφοράς.

Τα Μεσσιανικά κείμενα αναφέρονται επίσης στη δεύτερη έλευσή Του στη γη για να εδραιώσει τη Βασιλεία 

Του. Ολόκληρο το εβραϊκό έθνος θα επιστρέψει τότε στη γη των προγόνων τους, όλοι θα γνωρίσουν τον 

Κύριο, και ο Μεσσίας θα είναι ο Βασιλιάς τους. Όλα τα έθνη θα υποταχθούν σε Αυτόν. Τα κείμενα που 

αναφέρονται σε αυτό δηλώνονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο και υποδεικνύονται με το σύμβολο # 1 - # 7.

Στο Τανάκ βρίσκουμε επίσης πολλές υποσχέσεις που σχετίζονται με μη Εβραίους. Αυτές οι υποσχέσεις 

αφορούν τόσο την παρούσα εποχή όσο και το μελλοντικό Βασίλειο. 

Αυτό το βιβλίο έχει προκύψει υπό αδιάκοπη προσευχή για σοφία και καθοδήγηση από το Άγιο Πνεύμα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Προσεύχομαι η μελέτη αυτών των κειμένων να είναι ευλογημένη, και με το διάβασμα των λόγων του Θεού 

να σηκωθεί το πέπλο μυστηρίου, να εξαφανιστεί το σκοτάδι και το φως του Πνεύματος του Θεού να είναι 

παρών και ενεργό.

Hendrik Schipper

Απρίλιος 2019

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΗΡΥΞΑΝ 

ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΝΑΧ (ΜΕ

χρονολογική σειρά), το βιβλίο αυτό προορίζεται να γίνει παρόμοιος οδηγός.

Το βιβλίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως:

α. γενικός οδηγός για τις ήσυχες στιγμές σας,
β. επίκαιρη μελέτη,
γ. έργο αναφοράς. Συνεπώς, για παράδειγμα, στο τέλος του βιβλίου θα βρείτε μια σύνοψη πολλών 
κειμένων της Καινής Διαθήκης που σχετίζονται άμεσα με το Τανάκ.

Επιπλέον, δίνεται προσοχή σε θέματα στα οποία συνήθως δεν δίνεται μεγάλη έμφαση, όπως:

- η σχέση μεταξύ των προσφορών, των εορτών, και του Μεσσία,
- ο προσηλυτισμός των Εβραίων,
- η επιστροφή του Μεσσία,
- η επιστροφή τους στη γη της επαγγελίας,
- η Νέα Διαθήκη.

Ζητήστε από τον Κύριο να σας παράσχει την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος στην ανάγνωση και την 
ανάλυση του Λόγου Του.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ
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A. Ο Μεσσίας ως Άνθρωπος.

01. Ο Μεσσίας κατάγεται από τον Αβραάμ.
 Γένεση 9:26,27; Γένεση 17:7,8,19,21; 
 Γένεση 21:12; Γένεση 22:17,18; 
 Γένεση 28:14. 

02. Ο Μεσσίας κατάγεται από τον Ιούδα.
 Γένεση 49:8-12.

03. Ο Μεσσίας κατάγεται από τον Δαυίδ.
 Ρουθ 4:13,14,17,21,22; 
 2 Σαμουήλ 7:12-16; 
 1 Χρονικών 17:11; Ησαΐας 11:1-3; 
 Ησαΐας 16:5;  Ιερεμίας 30:3-24.

04. Ο Μεσσίας υπάρχει από την αιωνιότητα.
 Ψαλμοί 21:5; Ψαλμοί 89:28-30; 
 Ψαλμοί 90:2;  Ψαλμοί 93:1,2; 
 Παροιμίες 8:22-29; Μιχαίας 5:1.

05. Η σχέση του Μεσσία με τον Πατέρα Του.
 Έξοδος 23:20,21; 1 Χρονικών 17:13; 
 Ψαλμοί 16:8-11; Ψαλμοί 20:5-7; 
 Ψαλμοί 28:8;  Ψαλμοί 89:27; 
 Παροιμίες 8:30-31; Ησαΐας 42:21; 
 Ησαΐας 49:5; Ιερεμίας 30:21,22.

06. Ο Μεσσίας είναι ο Δημιουργός.
 Ψαλμοί 33:6,9; Ψαλμοί 102:26-28; 
 Ησαΐας 44:1-8,21-24,26; Ἰωάννην 1:1-3.

07. Θα είναι Μεσσίας του Ισραήλ.
 Ησαΐας 4:2; Ησαΐας 49:6; Δανιήλ 9:25.

08. Τα ονόματα και οι τίτλοι του Μεσσία.
 Έξοδος 17:6; Ψαλμοί 95:1-3; Ησαΐας 5:1-2; 
 Ησαΐας 9:5,6.

B. Η Φύση του Μεσσία.

01. Ο Μεσσίας είναι ο Υιός του Θεού.
 2 Σαμουήλ 7:12-16; Ψαλμοί 2:7; 
 Παροιμίες 30:4; Ησαΐας 43:1-13,18-21; 
 Ψαλμοί 89:4,27,28.

02. Ο Μεσσίας είναι ο Αμνός του Θεού.
 Γένεση 22:8; Έξοδος 12:5-14,22-24;  
 Λευιτικό 4:3-12; Λευιτικό 4:27-29;  
 Λευιτικό 16:1-31; Λευιτικό 22:17-21; 
 Αριθμοί 28:3,4; Ησαΐας 53:7.

03. Ο Μεσσίας είναι ο Υιός του ανθρώπου.
 Ψαλμοί 80:15,16,18; Ησαΐας 7:14; 
 Ησαΐας 9:5,6;  Ιεζεκιήλ 1:26; Δανιήλ 7:13.

04. Τα Θεϊκά χαρακτηριστικά του Μεσσία.
 Ψαλμοί 2:7; Ψαλμοί 24:7,10; Ησαΐας 11:2; 
 Ιερεμίας 23:5,6; Μιχαίας 5:4.

05. Ο Μεσσίας είναι γεμάτος από Άγιο Πνεύμα.
 Ψαλμοί 45:8; Ψαλμοί 89:21,22; 
 Ησαΐας 11:1-3;  Ησαΐας 42:1.

06. Ο Μεσσίας είναι ο καλός Ποιμένας.
 Ψαλμοί 95:7; Ησαΐας 40:9-11; 
 Ιεζεκιήλ 34:11-15,22-24; Μιχαίας 2:12,13;  
 Ζαχαρίας 11:4-6,7.

07. Η παντοδυναμία του Μεσσία.
 Ψαλμοί 8:7; Ψαλμοί 107:25-29; 
 Ψαλμοί 110:3;  Ησαΐας 22:22; Ησαΐας 40:10; 

08. Η παντογνωσία του Μεσσία.
 Ψαλμοί 139:1-4; Ιερεμίας 17:10.

09. Η πανταχού παρουσία του Μεσσία.
 Ψαλμοί 139:7-10.
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10. Η ταπεινοφροσύνη και η φτώχεια του 
Μεσσία.
 Ησαΐας 42:2-4.

11. Η υπακοή του Μεσσία.
 Ψαλμοί 1:1-6; Ψαλμοί 18:22-25; 
 Ψαλμοί 40:8,9; Ησαΐας 53:7,8.

12. Η τελειότητα του Μεσσία.
 Ψαλμοί 45:3; Ησαΐας 53:9; Μιχαίας 5:3.

13. Η εξουσία του Μεσσία.
 Έξοδος 3:6; Δευτερονόμιο 18:18,19; 
 2 Σαμουήλ 23:1-4; Ψαλμοί 98:9; 
 Ψαλμοί 110:1,2; Ζαχαρίας 9:10.

14. Ο Μεσσίας κάνει γνωστή το μεγαλείο του 
Θεού.
 Ψαλμοί 21:6; Ψαλμοί 45:4,5; Ησαΐας 4:2; 
 Ησαΐας 12:1-6; Ησαΐας 49:3; Ησαΐας 60:1-5.

15. Ο Μεσσίας θα είναι γεμάτος συμπόνια.
 Ψαλμοί 103:13; Ψαλμοί 112:4; Ησαΐας 66:2; 
 Ζαχαρίας 11:7.

16. Η δύναμη και η ισχύς του Μεσσία.
 Έξοδος 17:6; Ψαλμοί 45:6; Ησαΐας 40:9-11; 
 Ησαΐας 49:2,7; Μιχαίας 2:12,13.

17. Η τρυφερότητα και η αδυναμία του Μεσσία.
 Ψαλμοί 45:4,5; Ησαΐας 29:19.

18. Η αγιότητα, η ομορφιά και η δόξα του 
Μεσσία.
 Ψαλμοί 17:15; Ψαλμοί 21:6; Ψαλμοί 45:2,3; 
 Ψαλμοί 99:1-5; Άσμα Σολομώντος  5:16; 
 Ησαΐας 33:17-24; Ησαΐας 42:21; 
 Δανιήλ 10:5,6.

19. Το μυστήριο του Μεσσία.
 Έξοδος 3:14; Ψαλμοί 78:2.
  
20. Η αγάπη του Βασιλιά για τους ανθρώπους 
Του.
 Ησαΐας 62:4-9; Ωσηέ 2:15-23.

21. Ο Μεσσίας είναι το Φως.
 2 Σαμουήλ 23:1-4; Ψαλμοί 43:3; Ησαΐας 2:5; 
 Ησαΐας 9:1-3; Ησαΐας 42:6,7,16; 
 Ησαΐας 60:19,20.

22. Η καλοσύνη του Θεού και του Μεσσία.
 Έξοδος 15:1,2; Ψαλμοί 86:15; 
 Ψαλμοί 103:11,17; Ιερεμίας 31:1-9.

23. Η χάρη του Θεού και του Μεσσία.
 Γένεση 28:14; Έξοδος 33:19; Ψαλμοί 45:3; 
 Ψαλμοί 86:15; Ησαΐας 62:4-9; 
 Θρήνοι 3:25,26.

24. Ο Θεός και ο Μεσσίας σου δίνουν χαρά και 
αγαλλίαση στους δίκαιους και στους πιστούς.
 Ησαΐας 29:19. 
    

C. Η εμφάνιση του Μεσσία.

01. Η γέννηση του Μεσσία προφητεύεται.
 Γένεση 3:15; Ψαλμοί 132:11,12; 
 Ησαΐας 9:5,6; Ησαΐας 11:1-3; Ησαΐας 49:1; 
 Ησαΐας 60:1-3; Ιερεμίας 23:5,6; 
 Ιερεμίας 31:22; Ιερεμίας 33:14-15,22; 
 Αββακούμ 2:3; 
 Αγγαίος 2:24; Ζαχαρίας 3:8.

02. Ανακοινώνεται ο προαγωγός  του Μεσσία.
 Ησαΐας 40:1-5; Μαλαχίας 3:1; 
 Μαλαχίας 4:5,6.
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03. Ο τόπος γέννησης του Μεσσία.
 Μιχαίας 5:1.

04. Η ζωή του Μεσσία έως την Πρώτη του 
εμφάνιση.
 Ησαΐας 7:14-16.

05. Η προφητεία της δολοφονίας των παιδιών 
της Βεθλεέμ.
 Ιερεμίας 31:15.

D. Τα αξιώματα του Μεσσία.

01. Το χρίσμα του Μεσσία.
 Ψαλμοί 89:21; Παροιμίες 8:22-29; 
 Ησαΐας 61:1.

02. Το αξίωμα του Μεσσία ως Προφήτης.
 Δευτερονόμιο 18:15-19; Ησαΐας 50:4; 
 Ιερεμίας 28:9; Ιεζεκιήλ 33:32,33; 
 Μαλαχίας 4:5,6. 

03. Το αξίωμα του Μεσσία ως Ιερέας.
 Γένεση 14:18; Έξοδος 28:12,29,36-38; 
 Ψαλμοί 110:4; Ιερεμίας 33:14-18,22; 
 Ζαχαρίας 6:12,13,15.

04. Το αξίωμα του Μεσσία ως Βασιλιάς.
 Γένεση 49:8-12; Αριθμοί 24:7,8,15-19; 
 2 Σαμουήλ 7:12-16; 1 Χρονικών 17:11; 
 Ψαλμοί 45:10,14-18; Ψαλμοί 47:2-10; 
 Ψαλμοί 72:7-19; Ψαλμοί 93:1,2; 
 Ψαλμοί 132:17,18; Ζαχαρίας 9:9.

05. Ο Μεσσίας θα είναι ο Λυτρωτής.
 Ιώβ 19:25-27; Ησαΐας 41:8-20; 
 Ησαΐας 44:1-8,21,24-26; Ησαΐας 45:17; 
 Ησαΐας 47:4; Ησαΐας 52:7-12; Ησαΐας 59:18-
20; Ησαΐας 63:1-6; Ιερεμίας 30:3-24; 

 
 Ιερεμίας 33:14-18,22; Σοφονίας 3:9-20; 
 Ζαχαρίας 3:1-10; Ζαχαρίας 10:3-12.

06. Ο Μεσσίας θα είναι ο Σύμβουλος.
 Ησαΐας 59:16.

07. Ο Μεσσίας θα είναι ο Μεσολαβητής.
 Δευτερονόμιο 18:15-19; Ησαΐας 59:16.

08. Ο Μεσσίας θα είναι η Εγγύηση.
 Ιώβ 17:3; Ιερεμίας 30:21,22.

09. Ο Μεσσίας θα είναι ο Σωτήρας.
 Ψαλμοί 130:7,8; Ησαΐας 43:1-13,18-21; 
 Ησαΐας 25:9; Ησαΐας 30:18; 
 Ησαΐας 45:21,22; Ησαΐας 49:6; 
 Ιερεμίας 23:6; Ιερεμίας 33:16.

10. Ο Μεσσίας θα είναι ο Κριτής.
 Ζαχαρίας 3:1-10.

E. Η αποστολή και ο κλήρος του 
Μεσσία.

01. Ο τύπος ιερατείου του Μεσσία.
 2 Βασιλέων 1:6,11,12; Ησαΐας 28:15,16; 
 Ησαΐας 42:6,7,16; Ησαΐας 48:15-17.

02. Ο τόπος του ιερατείου του Μεσσία.
 Ησαΐας 8:23; Ησαΐας 41:25; Ωσηέ 11:1.

03. Ο πειρασμός του Μεσσία.
 Ψαλμοί 91:11,12.

04. Η νίκη ενάντια στην αμαρτία του Μεσσία.
 Ωσηέ 13:14; Ζαχαρίας 13:1,2.

05. Τα θαύματα του Μεσσία.
 Ψαλμοί 146:8; Ησαΐας 35:5-10; 
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 Ησαΐας 29:18.

06. Η αποστολή και η θεία κλήση του Μεσσία.
 Ησαΐας 61:1-3.

07. Η προσφορά για σωτηρία του Μεσσία.
 Ψαλμοί 85:10; Ησαΐας 55:1,2,6.

08. Η δικαιοσύνη του Μεσσία.
 Γένεση 3:21; Ψαλμοί 40:10,11; 
 Ψαλμοί 45:7,8; Ψαλμοί 85:11-14; 
 Ησαΐας 32:1,2; Ησαΐας 46:13; 
 Ησαΐας 59:16,17; Ιερεμίας 33:14-18,22.

09. Η αρετή του Μεσσία.
 2 Σαμουήλ 23:1-4; Ψαλμοί 45:4,5; 
 Ψαλμοί 112:4; Ησαΐας 16:5.

10. Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για ους 
ευγενείς.
 Γένεση 12:3; Γένεση 26:3-5; 
 Δευτερονόμιο 33:3; 
 Ψαλμοί 2:8; Ψαλμοί 22:24-32; Ψαλμοί 46:11; 
 Ψαλμοί 72:7-19; Ψαλμοί 98:1-3; 
 Ψαλμοί 102:14-23; 
 Ησαΐας 11:10-12; Ησαΐας 19:23-25; 
 Ησαΐας 24:13-16; Ησαΐας 42:2-4; 
 Ησαΐας 45:22-25; Ησαΐας 49:6; 
 Ησαΐας 51:1-23; Ησαΐας 52:15; 
 Ησαΐας 55:4,5; Ησαΐας 56:6-8; 
 Ησαΐας 60:1-5; Ησαΐας 61:10,11; 
 Ησαΐας 62:1-3,10-12; Ησαΐας 65:1,2; 
 Ησαΐας 66:10-13,15-24; Ιερεμίας 4:2; 
 Ιερεμίας 10:7; Ιερεμίας 16:19; 
 Αμώς 9:11-15; Μιχαίας 4:1-4; 
 Αγγαίος 2:7-10; Ζαχαρίας 2:1-13; 
 Ζαχαρίας 8:1-23; 
 Ζαχαρίας 14:1-21; Μαλαχίας 1:11.

11. Ο Μεσσίας θα δίνει αιώνια ζωή.

 Ιώβ 19:25; Ψαλμοί 103:4; Ησαΐας 25:8; 
 Ησαΐας 55:3; Ωσηέ 13:14; 
 Ιεζεκιήλ 37:11-14; Ζαχαρίας 2:1-13.

12. Ο Μεσσίας εκπληρώνει τον νόμο του Θεού.
 Δευτερονόμιο 11:18-20; 
 2 Σαμουήλ 22:20-25; Ψαλμοί 1:1-6; 
 Ψαλμοί 40:7; Ψαλμοί 119:97-103; 
 Ησαΐας 42:2-4.

13. Ο Θεός επιβεβαιώνει τον κλήρο του 
Μεσσία.
 Ψαλμοί 20:5-7; Ψαλμοί 89:23,28-30; 
 Ησαΐας 42:1.

14. Ο Μεσσίας θα νικά τον θάνατο και το 
σκοτάδι.
 Ψαλμοί 49:16; Ψαλμοί 86:12,13; 
 Ψαλμοί 110:1; Ωσηέ 13:14.

15. Ο Μεσσίας θα φέρνει καλά νέα.
 Ψαλμοί 96:1-3; Ησαΐας 9:1-3; 
 Ησαΐας 41:26,27; Ησαΐας 52:7-12; 
 Ησαΐας 61:1-3; Ιεζεκιήλ 33:32,33.

16. Ο Μεσσίας θα ευλογεί τον λαό Του.
 Ψαλμοί 21:7,8; Ψαλμοί 45:10,14-16; 
 Ψαλμοί 132:13-16; Ησαΐας 4:2; 
 Ιωήλ 2:18-27.

17. Ο Μεσσίας θα χτίσει έναν ναό για τον Θεό.
 1 Χρονικών 17:12; Ψαλμοί 118:22-24; 
 Ησαΐας 66:1; Ιερεμίας 31:1-9; 
 Ιεζεκιήλ 37:26-28; Ζαχαρίας 1:16,17; 
 Ζαχαρίας 6:12,13,15.

18. Ο Θεός θα κατοικεί ανάμεσα στον λαό Του.
 Έξοδος 25:8,9; Έξοδος 29:45,46; 
 Λευιτικό 26:11,12; Ψαλμοί 46:5-12; 
 Ησαΐας 12:1-6; Ιεζεκιήλ 37:21-28; 
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 Σοφονίας 3:9-20; Ζαχαρίας 2:1-13.

19. Ο Μεσσίας θα παρηγορεί.
 Ησαΐας 51:3; Ησαΐας 52:9; Ησαΐας 66:10-13; 
 Ζαχαρίας 1:16,17.

20. Ο Μεσσίας θα φτιάξει μια νέα διαθήκη.
 Ησαΐας 49:8-26; Ησαΐας 55:3; Ησαΐας 59:21; 
 Ησαΐας 61:4-9; Ησαΐας 62:4-9; 
 Ιερεμίας 31:31-34; Ιερεμίας 32:37-41; 
 Ιερεμίας 50:4-7,19,20; Ιεζεκιήλ 16:60-63; 
 Ιεζεκιήλ 37:21-28; Ωσηέ 2:15-23; 
 Αμώς 9:11-15.

21. Ο Μεσσίας θα συγχωρεί τις αμαρτίες.
 Ψαλμοί 103:3,12; Ησαΐας 55:7; 
 Ιερεμίας 33:6-13; Ιωήλ 3:21; 
 Μιχαίας 7:15-20.

22. Το έργο του Μεσσία θα είναι ευλογημένο.
 Γένεση 22:17,18; Γένεση 28:14; 
 Ψαλμοί 89:25; Ησαΐας 40:9-11; Ησαΐας 49:4; 
 Ησαΐας 53:10-12; Ησαΐας 55:10,11; 
 Ησαΐας 62:10-12; Ιεζεκιήλ 17:22-24; 
 Αμώς 8:11.

23. Ο Μεσσίας θα προσηλυτίζει το λαό Του.
 Ψαλμοί 51:19; Ησαΐας 57:15-19; 
 Ιεζεκιήλ 11:17-20; Ωσηέ 2:15-23; Ωσηέ 3:4; 
 Ωσηέ 6:1,2; Μαλαχίας 4:5,6.

24. Ο Μεσσίας θα φέρνει ειρήνη.
 Ησαΐας 54:10-13; Ησαΐας 57:15-19; 
 Ησαΐας 66:10-13; Ιερεμίας 28:9; 
 Ιερεμίας 33:6-13; Μιχαίας 5:4; 
 Ζαχαρίας 9:10-12.

25.  Μεσσίας θα πιστεύεται και θα δοξάζεται.
 Ψαλμοί 8:2-3; Ψαλμοί 22:23; 
 Ψαλμοί 45:17,18; Ψαλμοί 103:22; 

 
 Ησαΐας 8:13-15; Αββακούμ 2:4; 
 Ζαχαρίας 11:10,11.

26. Το έργο της λύτρωσης από τον Μεσσία.
 Αριθμοί 21:9; Ψαλμοί 53:7; Ψαλμοί 89:20; 
 Ψαλμοί 95:7-11; Ψαλμοί 103:4; 
 Ψαλμοί 107:1-3; Ψαλμοί 130:7,8; 
 Ψαλμοί 147:3,6; Ησαΐας 40:1-5; 
 Ησαΐας 49:6; Ησαΐας 63:7-9; 
 Ιεζεκιήλ 34:11-15,22-31; 
 Δανιήλ 9:24.

27. Να δώσει νέα καρδιά και νέο πνεύμα.
 Ψαλμοί 51:19; Ψαλμοί 103:5; 
 Ιεζεκιήλ 11:17-20; Ιεζεκιήλ 36:26,27; 
 Ιεζεκιήλ 37:9,10,14; Ιεζεκιήλ 39:29; 
 Ιωήλ 2:28,29.

F. Τα πάθη και ο θάνατος του Μεσσία.

01. O θάνατος του Μεσσία προβλέπεται.
 Ψαλμοί 16:8-11; Ψαλμοί 22:1,2; 
 Ψαλμοί 91:14-16; Δανιήλ 9:25-26; 
 Ζαχαρίας 13:7.

02. Η είσοδος του Μεσσία στην Ιερουσαλήμ 
προβλέπεται.
 Ψαλμοί 118:26,27; Ζαχαρίας 9:9.

03. Ο Μεσσίας θα απορριφθεί.
 Ψαλμοί 62:4,5; Ψαλμοί 118:22-24; 
 Ησαΐας 5:1,2; Ησαΐας 8:13-15; 
 Ησαΐας 29:10,13,14; Ησαΐας 49:4,5,7; 
 Ησαΐας 53:3; Ησαΐας 65:1,2; 
 Ζαχαρίας 11:8; Ζαχαρίας 12:1-14.

04. Οι συνέπειες της απόρριψης του Μεσσία.
 Δανιήλ 9:25-27; Ζαχαρίας 11:10,11.
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05. Ο Μεσσίας θα προδοθεί.
 Ψαλμοί 41:6-10; Ψαλμοί 55:5,6,13-15; 
 Ψαλμοί 109:8; Ησαΐας 29:18; 
 Ζαχαρίας 11:12,13.

06. Ο Μεσσίας θα αφεθεί μόνος.
 Ψαλμοί 88:15-19; Ζαχαρίας 13:7.

07. Η κατηγορία και η δίκη του Μεσσία.
 Ψαλμοί 27:12; Ψαλμοί 35:11,12; 
 Ψαλμοί 41:6-10; Ψαλμοί 109:1-5.

08. Οι λεπτομέρειες του θανάτου του Μεσσία.
 Ψαλμοί 22:2,3,7-19; Ψαλμοί 34:21; 
 Ησαΐας 53:9; Αμώς 8:9; Ζαχαρίας 12:1-14.

09. Η θυσία και η εξιλέωση του Μεσσία.
 Ησαΐας 53:4-6,10-12.

10. Η θέληση του Μεσσία να πεθάνει.
 Ψαλμοί 31:5,6; Ψαλμοί 40:8.

11. Τα πάθη του Μεσσία.
 Δευτερονόμιο 21:23; Ψαλμοί 18:5-7; 
 Ψαλμοί 27:2; Ψαλμοί 31:12-16; 
 Ψαλμοί 35:19; 
 Ψαλμοί 38:13,14,21; Ψαλμοί 40:15; 
 Ψαλμοί 42:8; Ψαλμοί 55:5,6,13-15; 
 Ψαλμοί 69:5,9-10; 
 Ψαλμοί 102:1-12; Ψαλμοί 109:25; 
 Ψαλμοί 110:7; Ησαΐας 50:3; Ησαΐας 53:1,2; 
 Ησαΐας 63:1-6; Θρήνοι 3:30; Ζαχαρίας 11:8.

12. Ο Μεσσίας θα βιώσει την αντίσταση.
 Ψαλμοί 2:1-3; Ψαλμοί 35:4-6; 
 Ψαλμοί 41:6-10; Ψαλμοί 69:5.

13. Λεπτομέρειες των παθών του Μεσσία.
 Έξοδος 12:46; Ψαλμοί 69:20-22,27; 
 Ψαλμοί 88:15-19; Ψαλμοί 129:3; 

 Ησαΐας 50:7-9;
 Ησαΐας 52:14; Ησαΐας 53:1-8; Μιχαίας 4:14. 

14. Ο Μεσσίας δεν θα πιστεύεται.
 Ησαΐας 6:9,10; Ησαΐας 53:1,2.

G. Η ανάσταση και η ανάληψη του 
Μεσσία.

01. Η ανάσταση του Μεσσία προβλέπεται.
 Ιώβ 19:25-27; Ψαλμοί 16:8-11; Ψαλμοί 30:4; 
 Ψαλμοί 40:3,4; Ψαλμοί 49:16; Ψαλμοί 71:20; 
 Ψαλμοί 91:14-16; Ησαΐας 53:10,11; 
 Ιωνάς 1;17; Ιωνάς 2:2-7.

02. Η ανάληψη του Μεσσία προβλέπεται.
 Ψαλμοί 24:3,7-10; Ψαλμοί 47:2-10; 
 Ψαλμοί 68:19.

03. Η εξύψωση του Μεσσία προβλέπεται.
 Ψαλμοί 91:14-16; Ψαλμοί 110:7; 
 Ησαΐας 52:13; Ιεζεκιήλ 21:26,27. 

04. Ο Μεσσίας θα προσφέρει απλόχερα το 
Πνεύμα Του
 Ψαλμοί 68:19; Παροιμίες 1:23; 
 Ησαΐας 32:15-18; Ησαΐας 44:3-4; 
 Ιεζεκιήλ 36:8-38; Ιεζεκιήλ 39:29; 
 Ιωήλ 2:28,29; Ζαχαρίας 12:10.

05. Ο Μεσσίας θα δει πολλούς καρπούς.
 Ψαλμοί 1:3; Ησαΐας 60:21; 
 Ησαΐας 61:11; Ωσηέ 14:4-8. 

06. Η κατοικία του Αγίου Πνεύματος.
 Ησαΐας 57:15-19; Ιερεμίας 31:33; 
 Ιεζεκιήλ 11:19; Ιεζεκιήλ 36:26,27; 
 Ιεζεκιήλ 37:9,10.
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H. Το μέλλον του Μεσσία.

01. Η επιστροφή του Μεσσία προβλέπεται.
 Ψαλμοί 50:3-6; Ψαλμοί 96:13; 
 Ησαΐας 25:6-12; Ησαΐας 65:17-25; 
 Ησαΐας 66:15,16; 
 Δανιήλ 7:13,14,18,22,27; Αββακούμ 2:3; 
 Ζαχαρίας 12:1-14; Ζαχαρίας 14:1-21.

02. Η κρίση στο μέλλον από τον Μεσσία.
 1 Σαμουήλ 2:10; Ψαλμοί 2:4-6,9-12; 
 Ψαλμοί 50:2-6; Ψαλμοί 68:1-5; 
 Ψαλμοί 75:8,9; Ψαλμοί 96:7-13; 
 Ψαλμοί 97:1-6; Ψαλμοί 98:4-9; 
 Ψαλμοί 110:1,2,5,6; 
 Ψαλμοί 149:6-9; Ησαΐας 2:4; Ησαΐας 11:4,5; 
 Ησαΐας 24:18-23; Ησαΐας 26:19-21; 
 Ησαΐας 27:1-3,6,12,13; Ησαΐας 51:5,6; 
 Ησαΐας 59:18-20; Ησαΐας 63:1-6; 
 Ησαΐας 66:15-24; Ιεζεκιήλ 38:16-23; 
 Δανιήλ 12:1,2; Ιωήλ 2:1-17,30-32; 
 Ιωήλ 3:1-21; Ζαχαρίας 11:9; 
 Ζαχαρίας 13:8,9; Μαλαχίας 3:2-5,16-18; 
 Μαλαχίας 4:1-4.

03. Το μελλοντικό Βασίλειο του Μεσσία.
 Γένεση 49:8-12; Αριθμοί 24:7,8,15-19; 
 1 Σαμουήλ 2:10; 2 Σαμουήλ 7:12-16; 
 1 Χρονικών 17:14; Ψαλμοί 2:4-6,8-12; 
 Ψαλμοί 22:24-32; Ψαλμοί 45:8,9,17,18; 
 Ψαλμοί 46:5-12; Ψαλμοί 47:2-9; 
 Ψαλμοί 50:2-6; Ψαλμοί 53:7; Ψαλμοί 65:3.
 Ψαλμοί 67:2-7; Ψαλμοί 68:1-5; 
 Ψαλμοί 72:7-19; Ψαλμοί 85:11-14; 
 Ψαλμοί 86:9; 
 Ψαλμοί 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 
 Ψαλμοί 96:7-13; Ψαλμοί 97:1-6; 
 Ψαλμοί 98:4-9; Ψαλμοί 99:1-5; 
 Ψαλμοί 102:14-23; Ψαλμοί 107:1-3; 
 Ψαλμοί 110:1-3,5,6; Ψαλμοί 130:7,8; 

 Ψαλμοί 132:11-18; Ψαλμοί 138:4,5;  
 Ψαλμοί 145:10-13; Ψαλμοί 147:2,13,14,20; 
 Ψαλμοί 149:1-5; Ησαΐας 2:2-5; Ησαΐας 4:2,6; 
 Ησαΐας 6:1-4; Ησαΐας 10:20-22; 
 Ησαΐας 11:4-12; Ησαΐας 12:1-6; 
 Ησαΐας 14:1-3; Ησαΐας 16:5; 
 Ησαΐας 17:7; Ησαΐας 19:23-25; 
 Ησαΐας 24:13-16,18-23; Ησαΐας 25:6-12; 
 Ησαΐας 26:1-4; Ησαΐας 27:1-3,6,12,13; 
 Ησαΐας 29:22-24; Ησαΐας 30:18-33; 
 Ησαΐας 32:1,2,15-18; Ησαΐας 33:17-24; 
 Ησαΐας 35:5-10; Ησαΐας 40:1-5,9-11; 
 Ησαΐας 41:8-20; Ησαΐας 42:2-4,6,7,16; 
 Ησαΐας 43:1-13,18-21; 
 Ησαΐας 44:1-8,21-24,26; 
 Ησαΐας 45:17,18,22-25; Ησαΐας 46:3,4,13; 
 Ησαΐας 49:6-26; Ησαΐας 51:1-23; 
 Ησαΐας 52:7-12; 
 Ησαΐας 54:1-17; Ησαΐας 55:12,13; 
 Ησαΐας 56:6-8; 
 Ησαΐας 59:18-21; Ησαΐας 60:1-21; 
 Ησαΐας 61:4-11; Ησαΐας 62:1-12; 
 Ησαΐας 63:7-9; Ησαΐας 65:17-25; 
 Ησαΐας 66:15-24; Ιερεμίας 3:14-19; 
 Ιερεμίας 12:15; Ιερεμίας 15:19-21; 
 Ιερεμίας 16:14,15,19; Ιερεμίας 23:3-8; 
 Ιερεμίας 24:6,7; Ιερεμίας 29:14; 
 Ιερεμίας 30:3-24; Ιερεμίας 31:1-9,31-34; 
 Ιερεμίας 32:37-41; Ιερεμίας 33:6-13; 
 Ιερεμίας 50:4-7,19,20; Ιεζεκιήλ 11:17-20; 
 Ιεζεκιήλ 20:34-42; Ιεζεκιήλ 34:11-31; 
 Ιεζεκιήλ 36:8-38; Ιεζεκιήλ 37:1-14,21-28; 
 Ιεζεκιήλ 38:23; Ιεζεκιήλ 39:6-8,21-29; 
 Ιεζεκιήλ 47:6-23; Δανιήλ 2:34,35,44,45; 
 Δανιήλ 7:13,14,18,22,27; Δανιήλ 12:1,3; 
 Ωσηέ 1:10,11; Ωσηέ 2:15-23; Ωσηέ 3:5; 
 Ωσηέ 6:1-3; Ωσηέ 13:14; Ωσηέ 14:4-8; 
 Ιωήλ 2:18-27; Ιωήλ 3:1-21; Αμώς 9:11-15; 
 Αβδιού 1:17-21; Μιχαίας 2:12,13; 
 Μιχαίας 4:1-4,7; Μιχαίας 5:2,3; 
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 Μιχαίας 7:15-20; Αββακούμ 2:14; 
 Σοφονίας 3:9-20; 
 Haggaí 2:7-10; Ζαχαρίας 1:16,17; 
 Ζαχαρίας 2:1-13; Ζαχαρίας 3:1-10; 
 Ζαχαρίας 6:12,13,15; Ζαχαρίας 8:1-23; 
 Ζαχαρίας 9:10-12; Ζαχαρίας 10:3-12; 
 Ζαχαρίας 12:1-14; Ζαχαρίας 13:1-2,8,9; 
 Ζαχαρίας 14:1-21; Μαλαχίας 1:11; 
 Μαλαχίας 3:2-5,16-18; Μαλαχίας 4:1-4. 

04. Ο θρόνος του Μεσσία.
 Ψαλμοί 45:7; Ησαΐας 9:5,6.

05. Η επερχόμενη δόξα και η δύναμη του 
Μεσσία.
 Ψαλμοί 46:5-12; Ψαλμοί 61:7,8; 
 Ψαλμοί 72:7-19; Ψαλμοί 95:1-3; 
 Ψαλμοί 102:14-23; Ησαΐας 25:6-12; 
 Ησαΐας 60:8-21; Ησαΐας 65:17-25.

06. Η μεσολάβηση του Μεσσία.
 Ησαΐας 53:12,; Ησαΐας 59:16.

07. Ο Μεσσίας θα καθίσει στα δεξιά του Θεού.
 Ψαλμοί 80:15,16,18; Ψαλμοί 110:1-2.

08. Ο Μεσσίας θα έχει αιώνια ζωή.
 Ψαλμοί 61:7,8.

09. Προφητεία για το μέλλον των ανθρώπων 
Του.
 Ψαλμοί 91:13; Ησαΐας 4:3; 
 Ησαΐας 10:20-22; Ησαΐας 14:1-3; 
 Ησαΐας 17:7; Ησαΐας 27:1-3,6,12,13; 
 Ησαΐας 33:17-24; Ησαΐας 35:5-10;
 Ησαΐας 41:8-20; Ησαΐας 43:1-13,18-21; 
 Ησαΐας 45:22-25; Ησαΐας 46:3,4,13; 
 Ησαΐας 49:8-26; Ησαΐας 52:7-12; 
 Ησαΐας 54:1-17; 
 Ησαΐας 56:6-8; Ησαΐας 57:15-18; 

 Ησαΐας 59:21; Ησαΐας 60:6-21; 
 Ησαΐας 61;4-9,10,11; 
 Ησαΐας 62:1-12; Ησαΐας 65:8-10; 
 Ησαΐας 66:15-24; Ιερεμίας 3:14-19; 
 Ιερεμίας 12:15; Ιερεμίας 15:19-21; 
 Ιερεμίας 16:14,15,19; Ιερεμίας 23:3,4,7,8; 
 Ιερεμίας 24:6,7; Ιερεμίας 29:14; 
 Ιερεμίας 30:3-24; Ιερεμίας 32:37-41; 
 Ιερεμίας 33:6-18,22; Ιεζεκιήλ 20:34-42; 
 Ιεζεκιήλ 34:11-31; Ιεζεκιήλ 36:8-38; 
 Ιεζεκιήλ 37:1-14; Ιεζεκιήλ 39:6-8,21-29; 
 Δανιήλ 9:27; Ωσηέ 1:10,11; Ωσηέ 2:15-23; 
 Ωσηέ 3:4; Αμώς 9:11-15; Αβδιού 1:17-21; 
 Μιχαίας 2:12,13; Μιχαίας 4:1-4,7; 
 Μιχαίας 7:15-20; Σοφονίας 3:9-20; 
 Αγγαίος 2:7-10; Ζαχαρίας 1:16,17; 
 Ζαχαρίας 2:1-13; 
 Ζαχαρίας 3:1-10; Ζαχαρίας 8:1-23; 
 Ζαχαρίας 9:10-12; Ζαχαρίας 10:3-12; 
 Ζαχαρίας 12:1-14; Ζαχαρίας 13:8,9; 
 Ζαχαρίας 14:1-21; Μαλαχίας 4:1-4.

10. Προφητεία του εξωτερικού Βασιλείου της 
ειρήνης.
 Ησαΐας 9:6; Ησαΐας 11:6-9; 
 Ιεζεκιήλ 37:1-14,21-28; 
 Δανιήλ 2:34,35,44,45; 
 Δανιήλ 7:13,14,18,22,27; Ωσηέ 2:15-23; 
 Ιωήλ 3:1-21.

11. Ο Μεσσίας θα δοξαστεί.
 Ησαΐας 4:2; Ησαΐας 43:21; Ησαΐας 44:23; 
 Ησαΐας 49:3; Ησαΐας 60:21; Ησαΐας 61:3; 
 Δανιήλ 7:13,14.
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Y. Ο Μεσσίας στις θυσίες και τις εορτές.

01. Η προσφορά του καμένου - και του κρέατος 
αντιπροσωπεύει το έργο του Μεσσία - μια 
γλυκιά γεύση.
  Λευιτικό 1:5,13; Λευιτικό 2:1,2.

02. Η προσφορά του καμένου δείχνει το 
έργο του Μεσσία - μια προσφορά ελεύθερης 
βούλησης.
 Λευιτικό 7:16.

03. Η προσφορά του καμένου εκπροσωπεί 
το έργο του Μεσσία - μια προσφορά χωρίς 
ελάττωμα - μια συνεχής προσφορά καμένου.
 Λευιτικό 22:17-21; Αριθμοί 28:3,4.

04. Η προσφορά της ειρήνης και η θυσία των 
ευχαριστιών εκπροσωπεί το έργο του Μεσσία.
 Λευιτικό 3:1-5,16; Ψαλμοί 51:17.

05. Η προσφορά των αμαρτιών αναφέρεται στο 
έργο του Μεσσία.
 Λευιτικό 4:3-12; Λευιτικό 4:27-29.

06. Η Ημέρα του Εξιλασμού αναφέρεται στην 
εργασία του Μεσσία.
 Λευιτικό 16:1-31; Λευιτικό 17:11.

07. Η προσφορά της κόκκινης δαμαλίδας 
αναφέρεται στο έργο του Μεσσία.
 Αριθμοί 19:2,3,9.

08. Η εορτή του Πάσχα αναφέρεται στο έργο 
του Μεσσία.
 Έξοδος 12:5-14, 22-24.

09. Η εορτή του άζυμου ψωμιού αναφέρεται στο 
έργο του Μεσσία.
 Λευιτικό 23:6-8.

10. Το κούνημα του δέματος των πρώτων 
κόκκων αναφέρεται στην ανάσταση του 
Μεσσία.
 Λευιτικό 23:9-14.

11. Η εορτή των πρώτων καρπών, 50 ημέρες 
μετά το Πάσχα, αναφέρεται στην απλόχερη 
προσφορά του Αγίου Πνεύματος.
    Λευιτικό 23:15-21.

12. Η εορτή των ναών σχετικά με το έργο του 
Μεσσία.
    Λευιτικό 23:33-43.   
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Άλλα χωρία στις Ιερές Γραφές σχετίζονται
με την έλευση του Βασιλείου του Μεσσία.
Με την πρώτη έλευση του Μεσσία, το
Βασίλειο έχει έλθει κοντά, αλλά το Βασίλειο
θα πραγματοποιηθεί πλήρως με την δεύτερη 
έλευσή Του.
Τα παρακάτω χωρία αναφέρονται στο Βασίλειο.
Για εξοικονόμηση χώρου επιλέξαμε να μην 
αναφερθούμε σε όλα
τα σχετικά χωρία αλλά μέσω κωδικοποιημένων 
σχημάτων
αναφερόμαστε στις συστάδες χωρίων που 
αναφέρονται παρακάτω.
Οι κωδικοί αυτοί είναι #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7.

Το μελλοντικό Βασίλειο του Μεσσία εκείνη την 
ημέρα:

#1 Η δύναμη, το μεγαλείο και η δόξα του 
Βασιλείου του Μεσσία.
 Γένεση 49:10; Αριθμοί 24:17-19; 
 1 Σαμουήλ 2:10; 2 Σαμουήλ  7:12-16; 
 Ψαλμοί 2:6-12; Ψαλμοί 8:2-3; 
 Ψαλμοί 21:5; Ψαλμοί 45; Ψαλμοί 46:6-12; 
 Ψαλμοί 47:3,4,8-10; Ψαλμοί 48:2-4,9-15;
 Ψαλμοί 50:2-6; Ψαλμοί 61:7,8;
 Ψαλμοί 66:1-5; Ψαλμοί 67:2-8; 
 Ψαλμοί 68:1-5; Ψαλμοί 72:6-20; 
 Ψαλμοί 85:2-4,10-14; Ψαλμοί 86:9; 
 Ψαλμοί 89:1-5,26-29,36,37; Ψαλμοί 93:1; 
 Ψαλμοί 95:3-7; Ψαλμοί 96:1-13; 
 Ψαλμοί 97:1,6; Ψαλμοί 98:1-9; 
 Ψαλμοί 99:1-4; Ψαλμοί 110:1-6; 
 Ψαλμοί 130:7,8; 
 Ψαλμοί 132:11-14; 
 Ψαλμοί 138:4,5; Ψαλμοί 145:10-13; 
 Ψαλμοί 149:1-9; Ησαΐας 2:10-22; 
 Ησαΐας 9:5,6; Ησαΐας 11:2-10; Ησαΐας 16:5; 
 Ησαΐας 24:19-23; Ησαΐας 26:1-4; 
 Ησαΐας 32:1-5,13-20; 

 Ησαΐας 33:17-24; Ησαΐας 35:1-10; 
 Ησαΐας 40:5,9-11; Ησαΐας 41:18-20; 
 Ησαΐας 42:4,13,16; Ησαΐας 49:7; 
 Ησαΐας 52:1-3,10,13; Ησαΐας 63:1-6; 
 Ησαΐας 65:13-25; Ησαΐας 66:10-17,22-24; 
 Ιερεμίας 23:5;  Ιεζεκιήλ 40-48; 
 Δανιήλ 2:35,44; Δανιήλ 4:3; 
 Δανιήλ 7:13,14,18,27; Δανιήλ 12:1-3; 
 Ιωήλ 2; 
 Ιωήλ 3; Αβδιού 1:17-21; Μιχαίας 4:13; 
 Αββακούμ 2:14; Σοφονίας 2:11; 
 Ζαχαρίας 6:12,13; Ζαχαρίας 9:9-12; 
 Ζαχαρίας 10:11,12; Ζαχαρίας 14:9; 
 Μαλαχίας 4:1-6; Μαθθαῖον 6:10; 
 Μαθθαῖον 19:28; Μαθθαῖον 28:18; 
 Λουκᾶν 1:32,33; Λουκᾶν 22:29;
 Ἰωάννην 17:24; Ἰωάννην 18:36; Πράξεις 
 Ἀποστόλων 1:6,7; 
 Πρὸς Ῥωμαίουςς 8:19-23; 
 Πρὸς Ῥωμαίουςς 14:17; 
 Κορινθίους α’ 15:24,25; Ἐφεσίους 1:10,20; 
 Φιλιππησίους 2:9; Θεσσαλονικεῖς α’ 2:12; 
 Τιμόθεον α’ 6:15; Ἑβραίους 1:8; 
 Ἑβραίους 2:5-9; ἐπιστολή α’ 1:3-5; 
 Ἀποκάλυψις 6:2; Ἀποκάλυψις 11:15; 
 Ἀποκάλυψις 12:10; Ἀποκάλυψις 19:15,16; 
 Ἀποκάλυψις 20:1-6.  

#2 Ο προσηλυτισμός και η επιλογή του Ισραήλ.
 Λευιτικό 26:40-45; 
 Δευτερονόμιο 4:29-31; 
 Δευτερονόμιο 30:1-10; 
 Δευτερονόμιο 33:28,29; Ψαλμοί 47:5; 
 Ψαλμοί 69:36,37; Ψαλμοί 85:9-14;  
 Ψαλμοί 102:14,17,18,22; Ψαλμοί 106:5; 
 Ψαλμοί 121; Ψαλμοί 126; Ψαλμοί 130:7,8; 
 Ησαΐας 4:2-6; Ησαΐας 12:1-6; Ησαΐας 14:1-3; 
 Ησαΐας 26:1-4; Ησαΐας 27:6; 
 Ησαΐας 29:18-24; Ησαΐας 30:18-26; 
 Ησαΐας 40:1,2; 
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 Ησαΐας 41:8-20; Ησαΐας 44:1-8,21-24,26; 
 Ησαΐας 45:17,18,22-25; Ησαΐας 46:13;  
 Ησαΐας 49:6-26; Ησαΐας 51; 
 Ησαΐας 54:1-14,17; Ησαΐας 55:1-3; 
 Ησαΐας 59:16-21; 
 Ησαΐας 60:10,15-18,21,22; 
 Ησαΐας 61:1-11; Ησαΐας 62; 
 Ησαΐας 65:8-10; Ιερεμίας 3:14-16, 18,19;
 Ιερεμίας 23:4-6; Ιερεμίας 30:18-24; 
 Ιερεμίας 31:1-7,16-40; Ιερεμίας 32:38-44; 
 Ιερεμίας 33:6-22,26; Ιερεμίας 50:4-7,20; 
 Ιεζεκιήλ 16:60-63; Ιεζεκιήλ 34:20-31; 
 Ιεζεκιήλ 36:8-15,26-38; Ιεζεκιήλ 37:1-28; 
 Ωσηέ 1:7,11; Ωσηέ 2:14-23; Ωσηέ 3:5; 
 Ωσηέ 14:5,6; Αμώς 9:11-15; Μιχαίας 4:7; 
 Μιχαίας 5:2-15; Μιχαίας 7:14-20; 
 Σοφονίας 3:11-19; Ζαχαρίας 1:12-17; 
 Ζαχαρίας 2:1-5,10,12,13; Ζαχαρίας 3:10;  
 Ζαχαρίας 8:3-7,9-19; 
 Ζαχαρίας 9:10-17; Ζαχαρίας 10:3-7; 
 Ζαχαρίας 12:1-14; Ζαχαρίας 13:1,2,8,9; 
 Ζαχαρίας 14:1-21; 
 Μαλαχίας 3:1-6,11,12,16-18;
 Πράξεις Ἀποστόλων 15:16-18; 
 Πρὸς Ῥωμαίουςς 9:27,28; 
 Πρὸς Ῥωμαίουςς 11:1-36; Γαλάτας 3:17; 
 Ἑβραίους 8:6-12; Ἑβραίους 10:16,17;                         

#3 Η επιστροφή του Ισραήλ.
 Δευτερονόμιο 30:3-5; Ψαλμοί 14:7; 
 Ψαλμοί 53:7; Ψαλμοί 106:47; 
 Ψαλμοί 107:2,3; Ψαλμοί 147:2; 
 Ησαΐας 10:20-22; Ησαΐας 11:11-16; 
 Ησαΐας 27:12,13; Ησαΐας 35:8-10; 
 Ησαΐας 43:5,6; 
 Ησαΐας 49:6,12,22; Ησαΐας 51:11; 
 Ησαΐας 52:8-10; Ησαΐας 54:7; Ησαΐας 56:8; 
 Ησαΐας 60:3-11; Ησαΐας 66:20-21; 
 Ιερεμίας 3:18,19; Ιερεμίας 12:15; 

 Ιερεμίας 15:19-21; Ιερεμίας 16:14,15; 
 Ιερεμίας 23:3,7,8; Ιερεμίας 30:3,10,11,17; 
 Ιερεμίας 31:8-14,17; Ιερεμίας 32:37; 
 Ιερεμίας 46:27-28; Ιερεμίας 50:19; 
 Ιεζεκιήλ 11:17-20; Ιεζεκιήλ 20:34-44; 
 Ιεζεκιήλ 28:24-26; Ιεζεκιήλ 34:11-14; 
 Ιεζεκιήλ 36:24-27; Ιεζεκιήλ 37:21; 
 Ιεζεκιήλ 39:25-29; Ωσηέ 1:11; 
 Ωσηέ 14:7-8; Μιχαίας 2:12,13; Μιχαίας 4:6; 
 Σοφονίας 3:18-20; Ζαχαρίας 1:17; 
 Ζαχαρίας 8:7,8; Ζαχαρίας 10:8-10; 
 Ἰωάννην 11:52; Ἐφεσίους 1:10.

#4 Οι Ευγενείς θα προσέλθουν επίσης.
 Γένεση 26:4; Δευτερονόμιο 32:43; 
 Ψαλμοί 22:28-32; Ψαλμοί 72:11,17; 
 Ψαλμοί 86:9; Ψαλμοί 96:10; 
 Ψαλμοί 102:16-23; Ψαλμοί 117:1; 
 Ησαΐας 2:2-6; Ησαΐας 5:26; 
 Ησαΐας 11:10,12; 
 Ησαΐας 19:16-25; Ησαΐας 25:6-12; 
 Ησαΐας 26:2; Ησαΐας 43:9; Ησαΐας 51:5; 
 Ησαΐας 55:5; 
 Ησαΐας 56:6-7; Ησαΐας 60:3-7, 10-14; 
 Ησαΐας 62:10; Ησαΐας 66:18-23; 
 Ιερεμίας 3:17; Ιερεμίας 4:2; Ιερεμίας 10:6,7; 
 Ιερεμίας 16:19; Δανιήλ 7:18,25-27; 
 Μιχαίας 4:1-4; Αγγαίος 2:6,7;  
 Ζαχαρίας 2:11;  Σοφονίας 3:8-10; 
 Ζαχαρίας 8:3,20-23; Ζαχαρίας 14:16-19; 
 Maleach 1:11; Μᾶρκον 11:17; 
 Ἰωάννην 10:16; Πρὸς Ῥωμαίουςς 3:29; 
 Πρὸς Ῥωμαίουςς 15:9-12; 
 Γαλάτας 3:8; Ἐφεσίους 2:11-13; 
 Ἑβραίους 2:11-13; 
 Ἑβραίους 12:23; Ἀποκάλυψις 7:9-12; 
 Ἀποκάλυψις 15:4; Ἀποκάλυψις 21:24-26; 
 Ἀποκάλυψις 22:2.
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#5 Η επιστροφή του Μεσσία και η ανάσταση 
από τον θάνατο.
 Ψαλμοί 68:22,23; Ψαλμοί 71:20; 
 Ψαλμοί 126:5,6; Ησαΐας 25:8; Ησαΐας 26:19; 
 Ωσηέ 13:14; Δανιήλ 12:13; 
 Μαθθαῖον 22:32; 
 Μαθθαῖον 24:27-51; Μαθθαῖον 26:64; 
 Μᾶρκον 13:24-37; Λουκᾶν 12:37; 
 Λουκᾶν 14:13-15; Λουκᾶν 20:34-37; 
 Λουκᾶν 21:22-36; Λουκᾶν 22:29; 
 Λουκᾶν 23:43; Ἰωάννην 3:21; 
 Ἰωάννην 5:28,29; 
 Ἰωάννην 6:39,40; Ἰωάννην 8:51; 
 Ἰωάννην 11:25,26; Ἰωάννην 12:25,26; 
 Ἰωάννην 14:2,3; Ἰωάννην 17:24; 
 Πράξεις Ἀποστόλων 2:6-8; 
 Πράξεις Ἀποστόλων 23:6-8; 
 Πράξεις Ἀποστόλων 26:6-8; 
 Πρὸς Ῥωμαίουςς 8:17,24; 
 Κορινθίους α’ 6:14; Κορινθίους α’ 15:1-58; 
 Κορινθίους β’ 4:14,17; Ἐφεσίους 1:10; 
 Φιλιππησίους 2:10,11; 
 Φιλιππησίους 3:20,21; Κολοσσαεῖς 3:4; 
 Θεσσαλονικεῖς α’ 1:10; 
 Θεσσαλονικεῖς α’ 4:14-17; 
 Θεσσαλονικεῖς β’ 1:7-10; 
 Θεσσαλονικεῖς β’ 2:7,8; 
 Τιμόθεον β’ 2:11,12,18; Τιμόθεον β’ 4:8; 
 Ἑβραίους 1:13; Ἑβραίους 11:13,35; 
 ἐπιστολή α’ 1:4-9; ἐπιστολή α’ 4:13; 
 ἐπιστολή α’ 5:4; 
 ἐπιστολή β’ 1:11; 
 Ἰωάννου ἐπιστολή α’ 3:2; 
 Ἰούδα ἐπιστολή 1:14; 
 Ἀποκάλυψις 1:6,7; Ἀποκάλυψις 2:26,27; 
 Ἀποκάλυψις 3:21; Ἀποκάλυψις 5:1-14; 
 Ἀποκάλυψις 7:3,4; Ἀποκάλυψις 10:7; 
 Ἀποκάλυψις 11:15; Ἀποκάλυψις 12:10; 
 Ἀποκάλυψις 15:3,4; Ἀποκάλυψις 20:1-6. 

#6 Η ημέρα της κρίσης.
 Γένεση 18:25; Ψαλμοί 1:4; Ψαλμοί 9:8; 
 Ψαλμοί 68:1-5; Ψαλμοί 73:20; 
 Ψαλμοί 96:11-13; Ψαλμοί 98:9; 
 Ψαλμοί 122:5; Εκκλησιαστής 12:14; 
 Ησαΐας 5:30; Ησαΐας 13:1-22; 
 Ησαΐας 30:8,27-30; Ησαΐας 34:1-4; 
 Ησαΐας 66:15,16; Δανιήλ 7:9,10; 
 Δανιήλ 12:1,2; Ιωήλ 2:1,10,11,30-32; 
 Ιωήλ 3:12-16; Μιχαίας 1:3,4; Ναούμ 1:5,6; 
 Σοφονίας 1:14-18; Μαλαχίας 3:5,16-18; 
 Μαθθαῖον 8:11,12; Μαθθαῖον 10:28; 
 Μαθθαῖον 11:21-24; Μαθθαῖον 12:36,41,42; 
 Μαθθαῖον 13:40-43; Μαθθαῖον 19:28; 
 Μαθθαῖον 24:50,51; 
 Μαθθαῖον 25:21,23,31-46; 
 Μᾶρκον 9:43-48; Λουκᾶν 10:12-14; 
 Λουκᾶν 19:27; Λουκᾶν 20:35,36; 
 Λουκᾶν 22:30; 
 Ἰωάννην 5:24-29; Ἰωάννην 12:31,32; 
 Πράξεις Ἀποστόλων 10:42; Πράξεις 
 Ἀποστόλων 17:31; Πράξεις 
 Ἀποστόλων 24:15; Πρὸς Ῥωμαίουςς 2:5-16; 
 Πρὸς Ῥωμαίουςς 14:10-12; 
 Κορινθίους α’ 3:12-15; 
 Κορινθίους α’ 4:5; Κορινθίους α’ 6:1-3; 
 Κορινθίους β’ 5:10; Κολοσσαεῖς 3:6; 
 Τιμόθεον β’ 4:1; Ἑβραίους 6:2; 
 ἐπιστολή β’ 2:9; ἐπιστολή β’ 3:7; 
 Ἰωάννου ἐπιστολή α’ 4:17; 
 Ἰούδα ἐπιστολή 1:6,13-15; Ἀποκάλυψις 2:11; 
 Ἀποκάλυψις 3:4,5; Ἀποκάλυψις 6:12-17; 
 Ἀποκάλυψις 11:18,19; 
 Ἀποκάλυψις 14:1-11; Ἀποκάλυψις 17:14-16; 
 Ἀποκάλυψις 19; Ἀποκάλυψις 20:10-15;  

#7 Ο νέος παράδεισος και η νέα γη.
 Ψαλμοί 48:8; Ησαΐας 60:18-20; 
 Ησαΐας 65:17-19; Ησαΐας 66:22-24; 
 Μαθθαῖον 8:11; Μαθθαῖον 24:35; 
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 Κορινθίους α’ 15:24,25; Γαλάτας 4:26; 
 Ἑβραίους 10:12,13; Ἑβραίους 11:10; 
 Ἑβραίους 12:22-28; ἐπιστολή β’ 3:7-13; 
 Ἀποκάλυψις 3:12,21; Ἀποκάλυψις 16:20; 
 Ἀποκάλυψις 21, 22. 
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C01 Η γέννηση του Μεσσία 
προφητεύεται.

ΓΈΝΕΣΗ 3:15 και θα στήσω έχθρα ανάμεσα 
σε σένα και στη γυναίκα, κι ανάμεσα στο 
σπέρμα σου και στο σπέρμα της· αυτό θα σου 
συντρίψει το κεφάλι, κι εσύ θα του λογχίσεις 
τη φτέρνα του.

ΑΡΙΘΜΟΙ 21:8 Και ο Κύριος είπε στον 
Μωυσή: Φτιάξε για τον εαυτό σου ένα 
φλογερό φίδι, και βάλ’ το επάνω σε ένα ξύλο· 
και καθένας που θα δαγκωθεί, και κοιτάξει σ’ 
αυτό, θα ζήσει.

9 Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο, και 
το έβαλε επάνω σε ένα ξύλο· και αν ένα φίδι 
δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το 
χάλκινο φίδι, ζούσε.

ΗΣΑΐΑΣ 53:10 Αλλά, ο Κύριος θέλησε να 
τον βασανίσει· τον ταλαιπώρησε. Αφού, όμως, 
δώσεις την ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας, 
θα δει εγγόνια, θα μακρύνει τις ημέρες του, και 
το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι 
του.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:50 Ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν 
κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα.

51 καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς 
δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, 
καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν,

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν • Μὴ φοβεῖσθε 
ὑμεῖς • οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον 
ζητεῖτε.

6 οὐκ ἔστιν ὧδε • ἠγέρθη γάρ, καθὼς εἶπεν • 
δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος.

ΛΟΥΚΑΝ 2:10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος 

• Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν 
χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,

11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστιν 
Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυίδ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:14 καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν 
τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:19 Τί οὖν ὁ νόμος; τῶν 
παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ 
σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι᾿ ἀγγέλων, 
ἐν χειρὶ μεσίτου.

ΓΑΛΑΤΑΣ 4:4 ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ 
χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ, 
γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον,

5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν 
υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία 
κεκοινώνηκεν αἵματος καὶ σαρκός, καὶ αὐτὸς 
παραπλησίως μετέσχεν τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ 
θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ 
θανάτου, τοῦτ᾿ ἔστιν τὸν διάβολον •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 12:9 καὶ ἐβλήθη 
ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ 
καλούμενος διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν 
τὴν οἰκουμένην ὅλην, — ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, 
καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 20:10 καὶ ὁ διάβολος ὁ 
πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ 
πυρὸς καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ 
ψευδοπροφήτης • καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας 
καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: Αριθμοί 21:6,7; Μᾶρκον 16:18; Λουκᾶν 10:19; 
Πράξεις Ἀποστόλων 28:3-6.

ΓΕΝΕΣΗ
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E09 Η αρετή του Μεσσία.

ΓΈΝΕΣΗ 3:21 Και ο Κύριος ο Θεός έκανε 
στον Αδάμ και στη γυναίκα του δερμάτινους 
χιτώνες, και τους έντυσε.

ΓΕΝΕΣΗ 3:7 Κι ανοίχτηκαν τα μάτια και 
των δύο και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί· και 
αφού έρραψαν φύλλα συκιάς, έφτιαξαν για τον 
εαυτό τους περιζώματα.

ΗΣΑΐΑΣ 61:10 Θα ευφρανθώ τα μέγιστα στον 
Κύριο· η ψυχή μου θα αγαλλιαστεί στον Θεό 
μου· επειδή, με έντυσε με ιμάτιο σωτηρίας, 
μου φόρεσε επένδυμα δικαιοσύνης, σαν 
νυμφίο ευπρεπισμένον με μίτρα, και σαν νύφη 
στολισμένη με τα πολύτιμα καλλωπίσματά της.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 4:4 καὶ κυκλόθεν 
τοῦ θρόνου θρόνοι εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ 
τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους 
καθημένους περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις 
λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους 
χρυσοῦς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:9 Μετὰ ταῦτα 
εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι 
αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους 
καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες 
ἐνῶπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ Ἀρνίου, 
περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες 
ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

10 καὶ κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες • Ἡ 
σωτηρία τῷ Θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ 
θρόνῳ καὶ τῷ Ἀρνίῳ.

11 — καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν 
κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 
τῶν τεσσάρων ζῴων • καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον 
τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ 

προσεκύνησαν τῷ Θεῷ,
12 λέγοντες • Ἀμήν • ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ 

σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις 
καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων • ἀμήν.

13 Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων 
μοι • Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς 
λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον;

14 καὶ εἴρηκα αὐτῷ • Κύριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ 
εἶπέν μοι • Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς 
θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς 
αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ 
Ἀρνίου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:2 Καὶ τὴν πόλιν 
τὴν ἁγίαν, Ἰερουσαλὴμ καινήν, εἶδον 
καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, 
ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ 
ἀνδρὶ αὐτῆς.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 132:9,16; Ησαΐας 52:1; Ιεζεκιήλ 16:8-18.

A01 Ο Μεσσίας κατάγεται από τον 
Αβραάμ.

ΓΈΝΕΣΗ 9:26 Και είπε: Ευλογητός ο 
Κύριος ο Θεό τού Σημ· και ο Χαναάν θα 
είναι σ’ αυτόν δούλος·

27 ο Θεός θα πλατύνει τον Ιάφεθ, και θα 
κατοικήσει στις σκηνές τού Σημ, και ο 
Χαναάν θα είναι σ’ αυτόν δούλος.

ΛΟΥΚΑΝ 3:23 Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ Ἰησοῦς ὡσεὶ 
ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὢν ὡς ἐνομίζετο 
υἱὸς Ἰωσήφ •

ΛΟΥΚΑΝ 3:24-33
ΛΟΥΚΑΝ 3:34 τοῦ Ἰακὼβ τοῦ Ἰσαὰκ τοῦ 

Ἀβραὰμ τοῦ Θάρα τοῦ Ναχὼρ
35 τοῦ Σεροὺχ τοῦ Ῥαγαὺ τοῦ Φάλεκ τοῦ Ἔβερ 
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τοῦ Σαλὰ
36 τοῦ Ἀρφαξὰδ τοῦ Σὴμ τοῦ Νῶε τοῦ Λάμεχ
   

Δείτε επίσης: Ησαΐας 11:10; Πρὸς Ῥωμαίουςς 9:5; Πρὸς 
Ῥωμαίουςς 15:12; Ἐφεσίους 2:19; Ἐφεσίους 3:6.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

ΓΈΝΕΣΗ 12:3 και θα ευλογήσω εκείνους 
που σε ευλογούν, και θα καταραστώ εκείνους 
που σε καταριούνται· και μέσα από σένα θα 
ευλογηθούν όλες οι φυλές τής γης.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 3:25 ὑμεῖς 
ἐστε οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης 
ἧς διέθετο ὁ Θεὸς πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, 
λέγων πρὸς Ἀβραάμ • Καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου 
ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς.

26 ὑμῖν πρῶτον ὁ Θεὸς ἀναστήσας τὸν παῖδα 
αὐτοῦ, ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν 
τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν 
ὑμῶν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 72:17; Πρὸς Ῥωμαίουςς 4:11; Γαλάτας 
3:8,16,28; Κολοσσαεῖς 3:11; Ἀποκάλυψις 7:9.

D03 Το αξίωμα του Μεσσία ως Ιερέας.

ΓΈΝΕΣΗ 14:18 Και ο Μελχισεδέκ, ο 
βασιλιάς τής Σαλήμ, έφερε έξω ψωμί 
και κρασί· και ήταν ιερέας τού Θεού τού 
υψίστου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:26 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν 
λαβὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐλογήσας 
ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπεν • 

Λάβετε φάγετε • τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.
27 καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας 

ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων • Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες,
28 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς 

διαθήκης, τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπ᾿ ἄρτι ἐκ τούτου 
τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας 
ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾿ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τοῦ Πατρός μου.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 6:20 ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν 
εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ 
ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:1 Οὗτος γὰρ ὁ Μελχισέδεκ, 
βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ 
Ὑψίστου, ὁ συναντήσας Ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι 
ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας 
αὐτόν,

2 ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν Ἀβραάμ, 
πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς 
δικαιοσύνης, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ, ὅ 
ἐστιν βασιλεὺς εἰρήνης •

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 110:4; Ἑβραίους 5:6,10; Ἑβραίους 7:1-3.

A01 Ο Μεσσίας κατάγεται από τον 
Αβραάμ.

ΓΈΝΕΣΗ 17:7 και θα στήσω τη διαθήκη 
μου ανάμεσα σε μένα και σε σένα, και στο 
σπέρμα σου μετά από σένα στις γενεές τους, 
σε μια αιώνια διαθήκη, για να είμαι Θεός σε 
σένα και στο σπέρμα σου μετά από σένα·

8 και θα δώσω σε σένα, και στο σπέρμα 
σου μετά από σένα, τη γη τής παροικίας 
σου, ολόκληρη τη γη Χαναάν, σε αιώνια 
κατάσχεση· και θα είμαι ο Θεός τους.
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19 Και ο Θεός είπε: Ναι, η γυναίκα σου η 
Σάρρα θα γεννήσει σε σένα έναν γιο, και 
θα αποκαλέσεις το όνομά του Ισαάκ· και θα 
στήσω τη διαθήκη μου σ’ αυτόν για αιώνια 
διαθήκη, και στο σπέρμα του ύστερα απ’ 
αυτόν·

21 αλλά, τη διαθήκη μου θα τη στήσω στον 
Ισαάκ, τον οποίο θα γεννήσει σε σένα η 
Σάρρα τον ερχόμενο χρόνο, την ίδια αυτή 
εποχή.

ΓΈΝΕΣΗ 21:12 Και ο Θεός είπε στον 
Αβραάμ: Ας μη φανεί σκληρό στα μάτια σου 
για το παιδί, και για τη δούλη σου· σε όλα 
όσα σου πει η Σάρρα, να ακούσεις τα λόγια 
της· επειδή, στον Ισαάκ θα κληθεί σπέρμα σε 
σένα·

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:6 Οὐχ οἷον δὲ ὅτι 
ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, οὐ γὰρ πάντες 
οἱ ἐξ Ἰσραὴλ οὗτοι Ἰσραήλ •

7 οὐδ᾿ ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραὰμ πάντες τέκνα • 
ἀλλ᾿ ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα •

8 τοῦτ᾿ ἐστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα 
τέκνα τοῦ Θεοῦ • ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς 
ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα.

9 ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος • Κατὰ τὸν 
καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι καὶ ἔσται τῇ Σάρρᾳ 
υἱός.

Δείτε επίσης: Γένεση 21:2,3,6; Γαλάτας 4:28-31.

B02 Ο Μεσσίας είναι ο Αμνός του Θεού.

ΓΈΝΕΣΗ 22:8 Και ο Αβραάμ είπε: Ο Θεός, 
παιδί μου, θα προβλέψει για τον εαυτό 
του το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Και 
πορεύονταν οι δύο μαζί.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν 
Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει • Ἴδε 
ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 
κόσμου.

Δείτε επίσης: Ἰωάννην 1:36; ἐπιστολή α’ 1:19,20; Ἀποκάλυψις 
5:6,12; Ἀποκάλυψις 7:9,13,14.

A01 Ο Μεσσίας κατάγεται από τον 
Αβραάμ.

E22 Το έργο του Μεσσία θα είναι 
ευλογημένο.

ΓΈΝΕΣΗ 22:17 ότι εξάπαντος θα σε 
ευλογήσω, και εξάπαντος θα πληθύνω το 
σπέρμα σου σαν τα αστέρια τού ουρανού, και 
σαν την άμμο που είναι κοντά στο χείλος τής 
θάλασσας· και το σπέρμα σου θα κυριεύσει 
τις πύλες των εχθρών σου·

18 και διαμέσου του σπέρματός σου θα 
ευλογηθούν όλα τα έθνη τής γης, επειδή 
υπάκουσες στη φωνή μου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:56 Ἀβραᾶμ ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ 
εἶδεν καὶ ἐχάρη.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 3:22 Μωϋσῆς 
μὲν εἶπεν ὅτι προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος 
ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ • 
αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ 
πρὸς ὑμᾶς •

23 ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ τοῦ 
προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ 
λαοῦ.

24 καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ 
τῶν καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν, καὶ κατήγγειλαν 
τὰς ἡμέρας ταύτας.
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25 ὑμεῖς ἐστε οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς 
διαθήκης ἧς διέθετο ὁ Θεὸς πρὸς τοὺς 
πατέρας ὑμῶν, λέγων πρὸς Ἀβραάμ • Καὶ ἐν 
τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ 
πατριαὶ τῆς γῆς.

26 ὑμῖν πρῶτον ὁ Θεὸς ἀναστήσας τὸν παῖδα 
αὐτοῦ, ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν 
τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν 
ὑμῶν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 4:17 (καθὼς 
γέγραπται ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά 
σε), κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν Θεοῦ τοῦ 
ζῳοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ 
μὴ ὄντα ὡς ὄντα •

18 ὃς παρ᾿ ἐλπίδα ἐπ᾿ ἐλπίδι ἐπίστευσεν, εἰς τὸ 
γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν κατὰ τὸ 
εἰρημένον • Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 1:20 ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι 
Θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναὶ καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμήν, τῷ 
Θεῷ πρὸς δόξαν δι᾿ ἡμῶν.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:16 τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ 
ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. οὐ λέγει 
• καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν • ἀλλ᾿ 
ὡς ἐφ᾿ ἑνός • Καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστιν 
Χριστός.

17 τοῦτο δὲ λέγω • διαθήκην προκεκυρωμένην 
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὁ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα 
ἔτη γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ 
καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν.

18 Εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ 
ἐπαγγελίας • τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι᾿ ἐπαγγελίας 
κεχάρισται ὁ Θεός.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα 
τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ, κατ᾿ ἐπαγγελίαν 
κληρονόμοι.

Δείτε επίσης: Γένεση 12:2,3; Γένεση 13:16; Γένεση 15:1,5,6; 
Γένεση 17:1,6,7; Γένεση 18:18; Γένεση 22:3,10; Γένεση 

26:4,5; Γένεση 27:28,29; Γένεση 28:3,14; Γένεση 49:25,26; 
Δευτερονόμιο 1:10; Δευτερονόμιο 28:2; Ψαλμοί 2:8; Ψαλμοί 
72:8,9,17; Ιερεμίας 7:23; Ιερεμίας 33:22; Δανιήλ 2:44,45; 

Λουκᾶν 1:68-75; Ἐφεσίους 1:3; Ἀποκάλυψις 11:15.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

ΓΈΝΕΣΗ 26:3 να παροικείς σε τούτη τη 
γη, κι εγώ θα είμαι μαζί σου, και θα σε 
ευλογήσω· επειδή, σε σένα και στο σπέρμα 
σου θα δώσω όλους αυτούς τους τόπους· και 
θα εκπληρώσω τον όρκο, που ορκίστηκα 
στον Αβραάμ τον πατέρα σου·

4 και θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα 
αστέρια του ουρανού, και θα δώσω στο 
σπέρμα σου όλους αυτούς τους τόπους, και 
διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν 
όλα τα έθνη τής γης·

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 11:9 πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν 
γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς 
κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν 
συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 11:13 Κατὰ πίστιν 
ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ λαβόντες τὰς 
ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες καὶ 
ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ 
παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς.

14 οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν ὅτι 
πατρίδα ἐπιζητοῦσιν •

15 καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ᾿ ἧς 
ἐξέβησαν, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι •

16 νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ᾿ ἔστιν 
ἐπουρανίου • διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ 
Θεὸς Θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν, ἡτοίμασεν γὰρ 
αὐτοῖς πόλιν.

ΓΕΝΕΣΗ
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Δείτε επίσης: Γένεση 12:1-3; Γένεση 13:15-17; Γένεση 15:18; 
Γένεση 17:8; Γένεση 22:16-18; Ψαλμοί 32:8; Ψαλμοί 39:12; 

Ησαΐας 43:2,5.

A01 Ο Μεσσίας κατάγεται από τον 
Αβραάμ.

B23 Η χάρη του Θεού και του Μεσσία.
E22 Το έργο του Μεσσία θα είναι 

ευλογημένο.

ΓΈΝΕΣΗ 28:14 Και το σπέρμα σου θα είναι 
όπως η άμμος τής γης, και θα απλωθείς προς 
τη δύση, και προς την ανατολή, και προς τον 
βορρά και προς τον νότο· και θα ευλογηθούν 
μέσα από σένα, και από το σπέρμα σου, όλες 
οι φυλές τής γης·

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 6:17 ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος 
ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς 
ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ 
ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ,

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 3:25 ὑμεῖς 
ἐστε οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης 
ἧς διέθετο ὁ Θεὸς πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, 
λέγων πρὸς Ἀβραάμ • Καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου 
ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς.

26 ὑμῖν πρῶτον ὁ Θεὸς ἀναστήσας τὸν παῖδα 
αὐτοῦ, ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν 
τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν 
ὑμῶν.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ 
ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεός, 
προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι 
ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:16 τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ 
ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. οὐ λέγει 
• καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν • ἀλλ᾿ 

ὡς ἐφ᾿ ἑνός • Καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστιν 
Χριστός.

Δείτε επίσης: Γένεση 12:3; Γένεση 18:17,18; Γένεση 22:18; 
Γένεση 26:4; Ψαλμοί 72:17.

A02 Ο Μεσσίας κατάγεται από τον 
Ιούδα.

D04 Το αξίωμα του Μεσσία ως Βασιλιάς.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΓΈΝΕΣΗ 49:8 Ιούδα, εσένα θα σε 
επαινέσουν οι αδελφοί σου· το χέρι σου θα 
είναι στον τράχηλο των εχθρών σου· οι γιοι 
τού πατέρα σου θα σε προσκυνήσουν·

9 Σκύμνος λιονταριού είναι ο Ιούδας· από 
κυνήγι ανέβηκες, γιε μου· καθώς έγειρε, 
κοιμήθηκε σαν λιοντάρι, και σαν σκύμνος 
λιονταριού· ποιος θα τον ξυπνήσει;

10 Δεν θα εκλείψει το σκήπτρο από τον Ιούδα 
ούτε νομοθέτης από μέσα από τα πόδια του, 
μέχρις ότου έρθει ο Σηλώ· και σ’ αυτόν θα 
είναι η υπακοή των λαών.

11 Στην άμπελο δένει το πουλάρι του, και 
στον εκλεκτό βλαστό, το πουλαράκι τού 
γαϊδουριού του· σε κρασί θα πλύνει το 
ένδυμά του, και στο αίμα τού σταφυλιού τη 
στολή του·

12 τα μάτια του θα είναι κόκκινα από το κρασί, 
και τα δόντια του άσπρα από το γάλα.

ΛΟΥΚΑΝ 1:30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ • Μὴ 
φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.

31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ 
καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς Ὑψίστου 
κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 
θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

ΓΕΝΕΣΗ
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33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

 
ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ 

Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.
2 Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ 

ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ,

3 Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ 
ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐσρώμ, 
Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ,

4 Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ 
δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ 
ἐγέννγσεν τὸν Σαλμών,

5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ῥαχάβ, 
Βοὸζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, 
Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί,

6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα, 
Δαυὶδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα 
ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου,

7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ, Ῥοβοὰμ 
δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἀσά,

8 Ἀσὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ 
ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ὀζίαν,

9 Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ 
ἐγέννησεν τὸν Ἄχαζ, Ἄχαζ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἐζεκίαν,

10 Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ, 
Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμών, Ἀμὼν δὲ 
ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν,

11 Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ 
τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας 
Βαβυλῶνος,

12 μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας 
ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ 
ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ,

13 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ 

δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακείμ, Ἐλιακεὶμ δὲ 
ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ,

14 Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ 
ἐγέννησεν τὸν Ἀχείμ, Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἐλιούδ,

15 Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ 
ἐγέννησεν τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν 
τὸν Ἰακώβ,

16 Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα 
Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος 
Χριστός.

17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ 
γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς 
μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, 
καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ 
Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:14 πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ Ἰούδα 
ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν περὶ 
ἱερέων οὐδὲν Μωϋσῆς ἐλάλησεν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:5 καὶ εἷς ἐκ τῶν 
πρεσβυτέρων λέγει μοι • Μὴ κλαῖε • ἰδοὺ 
ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ἡ 
ῥίζα Δαυίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ 
σφραγῖδας αὐτοῦ.

Δείτε επίσης: Γένεση 29:35; Αριθμοί 24:17; Δευτερονόμιο 
33:7; 2 Σαμουήλ 22:41; 1 Χρονικών 5:2; Ψαλμοί 60:6; Ψαλμοί 
72:8-11; Ησαΐας 9:6; Ησαΐας 11:1-5; Ησαΐας 42:1-4; Ησαΐας 
49:6,7,22,23; Ησαΐας 55:4,5; Ησαΐας 60:1-5; Ησαΐας 63:1-3; 

Ιερεμίας 23:5,6; Ιερεμίας 30:21; Ωσηέ 5:14; Ωσηέ 11:12; 
Αγγαίος 2:7; Μαθθαῖον 17:5; Μαθθαῖον 21:9; Λουκᾶν 2:30-32; 

Πρὸς Ῥωμαίουςς 15:12; Κορινθίους α’ 15:24,25; Ἀποκάλυψις 
11:15; Ἀποκάλυψις 20.
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B13 Η εξουσία του Μεσσία.

ΈΞΟΔΟΣ 3:6 Και του είπε: Εγώ είμαι ο 
Θεός τού πατέρα σου, ο Θεός τού Αβραάμ, ο 
Θεός τού Ισαάκ, και ο Θεός τού Ιακώβ. Και 
ο Μωυσής έκρυψε το πρόσωπό του· επειδή, 
φοβόταν να κοιτάξει στον Θεό.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 22:31 περὶ δὲ τῆς 
ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ 
ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λέγοντος •

32 Ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ 
ὁ Θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν 
ἀλλὰ ζώντων.

33 καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ 
διδαχῇ αὐτοῦ.

ΛΟΥΚΑΝ 20:37 ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροί, 
καὶ Μωϋσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει 
Κύριον τὸν Θεὸν Ἀβραὰμ καὶ τὸν Θεὸν Ἰσαὰκ 
καὶ τὸν Θεὸν Ἰακώβ.

38 Θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων • 
πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.

Δείτε επίσης: Γένεση 17:7,8; Γένεση 28:13; Γένεση 32:9; Έξοδος 
3:14,15; Έξοδος 4:5; 1 Βασιλέων 18:36; Μᾶρκον 12:26; 

Πράξεις Ἀποστόλων 7:32; Ἑβραίους 12:21; Ἀποκάλυψις 1:17.

B19 Το μυστήριο του Μεσσία.

ΈΞΟΔΟΣ 3:14 Και ο Θεός είπε στον 
Μωυσή: Εγώ είμαι ο Ων· και είπε: Έτσι θα 
πεις στους γιους Ισραήλ: Ο Ων με απέστειλε 
σε σας.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 22:32 Ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς 
Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; 
οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων.

ΛΟΥΚΑΝ 9:20 εἶπεν δὲ αὐτοῖς • Ὑμεῖς δὲ τίνα 

με λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν • 
Τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:35 εἶπεν δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς • 
Ἐγὼ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. ὁ ἐρχόμενος πρὸς 
μὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ 
διψήσει πώποτε.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:58 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς • Ἀμὴν 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ 
εἰμί.

ἸΩΑΝΝΗΝ 11:25 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς 
• Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή • ὁ πιστεύων 
εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 13:8 Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς καὶ 
σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:8 Ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα 
καὶ τὸ ὦ, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ 
ὁ ἐρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 90:2; Παροιμίες 30:4; Ησαΐας 44:6; 
Μαθθαῖον 13:11; Ἰωάννην 8:12; Ἰωάννην 10:9,14; Ἰωάννην 
14:6; Ἰωάννην 15:1; Ἀποκάλυψις 1:4,17; Ἀποκάλυψις 4:8.

B02 Ο Μεσσίας είναι ο Αμνός του Θεού.
I08 Η εορτή του Πάσχα αναφέρεται στο 

έργο του Μεσσία.

ΈΞΟΔΟΣ 12:5 Και το αρνί σας θα είναι 
τέλειο, αρσενικό, χρονιάρικο· από τα 
πρόβατα ή από τις κατσίκες θα το πάρετε.

6 Και θα το διαφυλάττε μέχρι τη 14η ημέρα 
τού ίδιου μήνα· και τότε, ολόκληρο το 
πλήθος τής συναγωγής τού Ισραήλ θα το 
σφάξει προς την εσπέρα.

7 Και θα πάρουν από το αίμα και θα βάλουν 
επάνω στους δύο παραστάτες, κι επάνω στο 
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ανώφλι τής θύρας των σπιτιών, όπου θα το 
φάνε.

8 Και θα φάνε το κρέας εκείνη τη νύχτα, ψητό 
στη φωτιά· με άζυμα, και με χόρτα πικρά, θα 
το φάνε·

9 μη φάτε απ’ αυτό ωμό ούτε βραστό σε νερό, 
αλλά ψητό σε φωτιά· το κεφάλι του μαζί με 
τα πόδια του και μαζί με τα εντόσθιά του·

10 και μη αφήσετε υπόλοιπο απ’ αυτό μέχρι το 
πρωί· και ό,τι περισσεύσει απ’ αυτό μέχρι το 
πρωί, κάψτε το στη φωτιά.

11 Και θα το φάτε ως εξής· ζωσμένοι τις οσφύες 
σας, έχοντας τα υποδήματά σας στα πόδια 
σας, και τη ράβδο σας στο χέρι σας· και θα το 
φάτε με βιασύνη· είναι Πάσχα τού Κυρίου.

12 Επειδή, αυτή τη νύχτα θα περάσω μέσα 
από τη γη τής Αιγύπτου, και θα χτυπήσω 
κάθε πρωτότοκο στη γη τής Αιγύπτου, από 
άνθρωπο μέχρι κτήνος· και θα κάνω κρίσεις 
ενάντια σε όλους τους θεούς τής Αιγύπτου. 
Εγώ ο Κύριος.

13 Και το αίμα θα είναι σε σας για σημείο 
επάνω στα σπίτια σας, στα οποία κατοικείτε· 
και όταν δω το αίμα, θα σας παρατρέξω, 
και η πληγή δεν θα είναι σε σας για να σας 
εξολοθρεύσει, όταν χτυπήσω τη γη τής 
Αιγύπτου.

14 Και η ημέρα αυτή θα είναι σε σας σε 
ενθύμηση· και θα γιορτάσετε αυτή τη 
γιορτή στον Κύριο στις γενεές σας· ως έναν 
παντοτινό νόμο θα τη γιορτάζετε.

22 έπειτα, πάρτε μια δέσμη από ύσσωπο, και 
βουτήξτε την στο αίμα, που θα είναι σε μια 
λεκάνη· και από το αίμα που θα είναι μέσα 
στη λεκάνη, χτυπήστε το ανώφλι και τους 
δύο παραστάτες των θυρών· και κανένας από 
σας δεν θα βγει έξω από τη θύρα τού σπιτιού 
του μέχρι το πρωί·

23 επειδή, ο Κύριος θα περάσει για να χτυπήσει 

τους Αιγυπτίους· και όταν δει το αίμα 
επάνω στο ανώφλι και επάνω στους δύο 
παραστάτες, ο Κύριος θα παρατρέξει τη 
θύρα, και δεν θα αφήσει τον εξολοθρευτή να 
μπει μέσα στα σπίτια σας, για να χτυπήσει.

24 Και θα φυλάξετε αυτό το πράγμα ως νόμον, 
στον εαυτό σου και στους γιους σου, μέχρι 
τον αιώνα.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν 
Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει • Ἴδε 
ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 
κόσμου.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 5:7 ἐκκαθάρατε τὴν 
παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθὼς 
ἐστε ἄζυμοι. καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη 
Χριστός •

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:7 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν 
διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν 
παραπτωμάτων, κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος 
αὐτοῦ •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:11 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος 
ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ 
τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ 
χειροποιήτου, τοῦτ᾿ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς 
κτίσεως,

12 οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ 
τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, 
αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.

13 εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων, — 
καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς 
κεκοινωμένους, — ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς 
σαρκὸς καθαρότητα,

14 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ 
Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν 
ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν 
ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι.
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ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:29 πόσῳ δοκεῖτε 
χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν Υἱὸν τοῦ 
Θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης 
κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ 
Πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας;

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 11:28 πίστει πεποίηκεν τὸ 
πάσχα καὶ τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ ὁ 
ὀλοθρεύων τὰ πρωτότοκα θίγῃ αὐτῶν.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:18 εἰδότες ὅτι οὐ 
φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε 
ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς 
πατροπαραδότου,

19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ 
ἀσπίλου Χριστοῦ,

Δείτε επίσης: Έξοδος 12:7; Λευιτικό 23:4,5; Αριθμοί 19:18; 
Ψαλμοί 51:5; Μαθθαῖον 26:17-19,30; Μᾶρκον 14:12-16; 

Ἰωάννην 1:36; Ἑβραίους 9:7,19; Ἑβραίους 10:14; Ἑβραίους 
12:24; Ἀποκάλυψις 5:6-13; Ἀποκάλυψις 21:22,23.

F13 Λεπτομέρειες των παθών του 
Μεσσία.

ΈΞΟΔΟΣ 12:46 Μέσα στο ίδιο το σπίτι θα 
φαγωθεί· από το κρέας δεν θα φέρετε έξω 
από το σπίτι, και κόκαλο δεν θα σπάσετε απ’ 
αυτό.

ἸΩΑΝΝΗΝ 19:36 ἐγένετο γὰρ 
ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ • Ὀστοῦν οὐ 
συντριβήσεται αὐτοῦ.

Δείτε επίσης: Αριθμοί 9:12; Ψαλμοί 34:20; Ἰωάννην 19:33.

B22 Η καλοσύνη του Θεού και του 
Μεσσία.

ΈΞΟΔΟΣ 15:1 ΤΟΤΕ, έψαλε ο Μωυσής και 
οι γιοι Ισραήλ τούτο το τραγούδι, προς τον 
Κύριο, και είπαν τα λόγια: Ας ψάλλω στον 
Κύριο· επειδή, δοξάστηκε με δόξα· έρριξε το 
άλογο και τον καβαλάρη του στη θάλασσα.

2 Ο Κύριος είναι η δύναμή μου και το 
τραγούδι μου, και στάθηκε η σωτηρία μου· 
αυτός είναι Θεός μου, και θα τον δοξάσω· ο 
Θεός τού πατέρα μου, και θα τον υψώσω.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:3 καὶ ᾄδουσιν τὴν 
ᾠδὴν Μωϋσέως, τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ, καὶ 
τὴν ᾠδὴν τοῦ Ἀρνίου, λέγοντες • Μεγάλα 
καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ 
Παντοκράτωρ • δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί 
σου, ὁ Βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν •

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 22:3; Ψαλμοί 132:5; Ησαΐας 66:1; Πράξεις 
Ἀποστόλων 4:12; Ἐφεσίους 2:21,22; Ἀποκάλυψις 5:9-14; 

Ἀποκάλυψις 19:1.

A08 Τα ονόματα και οι τίτλοι του 
Μεσσία.

B16 Η δύναμη και η ισχύς του Μεσσία.

ΈΞΟΔΟΣ 17:6 δες, εγώ θα σταθώ εκεί 
μπροστά σου, επάνω στην πέτρα στο Χωρήβ, 
και θα χτυπήσεις την πέτρα, και θα βγει απ’ 
αυτή νερό για να πιει ο λαός. Έτσι και έκανε 
ο Μωυσής μπροστά στους πρεσβύτερους του 
Ισραήλ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 10:1 Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς 
ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες 
ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ πάντες διὰ τῆς 
θαλάσσης διῆλθον,

2 καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ 

 ΕΞΟΔΟΣ



41

νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ,
3 καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν 

ἔφαγον,
4 καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον, 

ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης 
πέτρας, ἡ δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστός.

Δείτε επίσης: Ἰωάννην 4:10,14; Ἰωάννην 7:37; Ἀποκάλυψις 
22:17.

A05 Η σχέση του Μεσσία με τον Πατέρα 
Του.

ΈΞΟΔΟΣ 23:20 ΔΕΣ, εγώ στέλνω μπροστά 
σου τον άγγελο, για να σε διαφυλάττει 
στον δρόμο, και να σε φέρει στον τόπο, που 
προετοίμασα·

21 να τον φοβάσαι, και να υπακούς στη φωνή 
του· μη τον παροργίσεις· επειδή, δεν θα 
συγχωρήσει τις παραβάσεις σας· επειδή, το 
όνομά μου είναι σ’ αυτόν.

ΜΑΛΑΧΙΑΣ 3:1 ΔΕΣΤΕ, εγώ στέλνω τον 
άγγελό μου, και θα προπαρασκευάσει τον 
δρόμο μπροστά μου· και ο Κύριος, που εσείς 
ζητάτε, θάρθει ξαφνικά στον ναό του, ναι, ο 
άγγελος της διαθήκης, που εσείς θέλετε· δέστε, 
έρχεται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 17:5 ἔτι αὐτοῦ 
λαλοῦντος, ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν 
αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα 
• Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 
εὐδόκησα • αὐτοῦ ἀκούετε.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:30 ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν 
ἐσμεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:36 ὃν ὁ Πατὴρ ἡγίασεν 
καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον, ὑμεῖς λέγετε ὅτι 

βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον • Υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰμι;
37 εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ Πατρός μου, μὴ 

πιστεύετέ μοι •
38 εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις 

πιστεύσατε, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε ὅτι ἐν 
ἐμοὶ ὁ Πατὴρ κἀγὼ ἐν αὐτῷ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:6 Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς 
ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου • 
σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας • καὶ τὸν 
λόγον σου τετηρήκασιν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:26 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς 
τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν 
ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.

Δείτε επίσης: Γένεση 48:16; Έξοδος 3:2-6; Έξοδος 14:19; 
Έξοδος 32:34; Έξοδος 33:2,14,15; Αριθμοί 20:16; Ιησούς του 

Ναυή 5:13,14; Ψαλμοί 2:12; Ησαΐας 9:6; Ησαΐας 42:8; Ησαΐας 
63:9; Ἰωάννην 10:30,38; Ἰωάννην 12:28; Ἰωάννην 14:9,10; 
Κολοσσαεῖς 2:9; Ἑβραίους 3:10,11,16; Ἑβραίους 10:26-29; 

Ἑβραίους 12:25; Ἀποκάλυψις 1:8.

E18 Ο Θεός θα κατοικεί ανάμεσα στον 
λαό Του.

     
ΈΞΟΔΟΣ 25:8 Και ας κάνουν σε μένα ένα 

αγιαστήριο, για να κατοικώ μεταξύ τους.
9 Σύμφωνα με όλα όσα εγώ σου δείχνω, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα της σκηνής, και 
σύμφωνα με το υπόδειγμα όλων των σκευών 
της, έτσι θα κάνετε.

22 κι εκεί θα γνωριστώ σε σένα· και από πάνω 
από το ιλαστήριο, από το μέσον των δύο 
χερουβείμ, που είναι επάνω στην κιβωτό τού 
μαρτυρίου, θα μιλήσω σε σένα για όλα όσα 
θα σε προστάξω, για να πεις στους γιους 
Ισραήλ.

ΛΟΥΚΑΝ 7:16 ἔλαβεν δὲ φόβος ἅπαντας, καὶ 
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ἐδόξαζον τὸν Θεὸν λέγοντες ὅτι προφήτης 
μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ 
Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός) 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 7:44 Ἡ σκηνὴ 
τοῦ μαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ 
ἐρήμῳ, καθὼς διετάξατο ὁ λαλῶν τῷ Μωϋσῇ 
ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει.

45 ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν 
μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνὼν, ὢν 
ἐξῶσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων 
ἡμῶν ἕως τῶν ἡμερῶν Δαυίδ,

46 ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ᾐτήσατο 
εὑρεῖν σκήνωμα τῷ Θεῷ Ἰακώβ.

47 Σολομὼν δὲ ᾠκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον.
48 ἀλλ᾿ οὐχ ὁ Ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ, 

καθὼς ὁ προφήτης λέγει •
49 Ὁ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον 

τῶν ποδῶν μου. ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι, 
λέγει Κύριος, ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς 
μου;

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:2 σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ 
πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ 
πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ἅγια •

3 μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ 
λογομένη ἅγια ἁγίων,

4 χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν 
τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν 
χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα 
καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ 
πλάκες τῆς διαθήκης •

5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς χερουβὶμ δόξης 
κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον • περὶ ὧν οὐκ 
ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:11 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος 
ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ 
τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ 
χειροποιήτου, τοῦτ᾿ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς 
κτίσεως,

12 οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ 
τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, 
αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς 
μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης • Ἰδοὺ 
ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν • καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ 
ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 
αὐτῶν Θεός.

Δείτε επίσης: Γένεση 18:33; Έξοδος 15:2; Έξοδος 20:24; Έξοδος 
29:42,43; Έξοδος 30:6; Έξοδος 31:18; Έξοδος 36:2; Λευιτικό 

4:6; Λευιτικό 16:2; Αριθμοί 7:89; Δευτερονόμιο 5:26-31; 
Ψαλμοί 80:1; Ησαΐας 12:6; Ησαΐας 37:16; Ζαχαρίας 2:10; 

Ζαχαρίας 8:3; Κορινθίους β’ 6:16; Ἑβραίους 8:5; Ἑβραίους 9:9.

D03 Το αξίωμα του Μεσσία ως Ιερέας.

ΈΞΟΔΟΣ 28:12 Και θα βάλεις τις δύο πέτρες 
επάνω στις επωμίδες του εφόδ, πέτρες 
υπόμνησης στους γιους Ισραήλ· και ο Ααρών 
θα βαστάζει τα ονόματά τους μπροστά στον 
Κύριο, επάνω στους δύο ώμους του για 
υπόμνηση.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:24 ὁ δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν 
αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην.

25 ὅθεν καὶ σῴζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς 
προσερχομένους δι᾿ αὐτοῦ τῷ Θεῷ, πάντοτε 
ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν.

26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, 
ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν 
ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν 
γενόμενος,
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27 ὃς οὐκ ἔχει καθ᾿ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ 
ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν 
θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ • τοῦτο 
γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας.

28 ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς 
ἔχοντας ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας 
τῆς μετὰ τὸν νόμον Υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα 
τετελειωμένον.

Δείτε επίσης: Ζαχαρίας 6:13; Λουκᾶν 1:54,72.

D03 Το αξίωμα του Μεσσία ως Ιερέας.

ΈΞΟΔΟΣ 28:29 Και ο Ααρών θα βαστάζει τα 
ονόματα των γιων Ισραήλ στο περιστήθιο 
της κρίσης επάνω στην καρδιά του, όταν 
μπαίνει στο άγιο για υπόμνηση μπροστά 
στον Κύριο, παντοτινά.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:6 νυνὶ δὲ διαφορωτέρας 
τέτυχεν λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός 
ἐστιν διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν 
ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:24 οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα ἅγια 
εἰσῆλθεν ὁ Χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, 
ἀλλ᾿ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι 
τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν, —

D03 Το αξίωμα του Μεσσία ως Ιερέας.

ΈΞΟΔΟΣ 28:36 Και θα κάνεις μια πλάκα από 
καθαρό χρυσάφι, και θα χαράξεις επάνω της, 
σαν χάραξη σφραγίδας, ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΚΥΡΙΟ.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 5:27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ 

ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἢ 
ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾿ ἵνα ᾖ ἁγία καὶ 
ἄμωμος.

Δείτε επίσης: Έξοδος 39:30; Λευιτικό 8:9; Λευιτικό 10:3; 
Ζαχαρίας 14:20.

D03 Το αξίωμα του Μεσσία ως Ιερέας.

ΈΞΟΔΟΣ 28:37 Και θα τη βάλεις επάνω στη 
βαθυγάλαζη ταινία, για να είναι επάνω στη 
μίτρα· θα είναι στο μπροστινό μέρος τής 
μίτρας.

38 Και θα είναι επάνω στο μέτωπο του Ααρών, 
για να σηκώνει ο Ααρών την ανομία των 
άγιων πραγμάτων, που οι γιοι τού Ισραήλ θα 
αγιάζουν σε όλες τους τις άγιες προσφορές· 
και θα είναι παντοτινά επάνω στο μέτωπό 
του, για να είναι δεκτές μπροστά στον Κύριο.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 4:14 Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν 
διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν Υἱὸν 
τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας •

Δείτε επίσης: Λευιτικό 1:4; Λευιτικό 22:27; Λευιτικό 23:11; 
Ησαΐας 53:6,11,12; Ζαχαρίας 3:1-5; Ζαχαρίας 14:20; Ἰωάννην 
1:29; Κορινθίους β’ 5:21; Ἑβραίους 9:28; ἐπιστολή α’ 2:5,24; 

ἐπιστολή α’ 3:18.

E18 Ο Θεός θα κατοικεί ανάμεσα στον 
λαό Του.

ΈΞΟΔΟΣ 29:45 Και θα κατοικώ ανάμεσα 
στους γιους Ισραήλ, και θα είμαι ο Θεός 
τους.

46 Κι αυτοί θα γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο 
Κύριος ο Θεός τους, που τους έβγαλα από 
την Αίγυπτο, για να κατοικώ ανάμεσά τους· 
εγώ ο Κύριος ο Θεός τους.
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ΕΞΟΔΟΣ 25:8 Και ας κάνουν σε μένα ένα 
αγιαστήριο, για να κατοικώ μεταξύ τους.

ΕΞΟΔΟΣ 40:34 ΤΟΤΕ, η νεφέλη σκέπασε τη 
σκηνή τού μαρτυρίου, και δόξα τού Κυρίου 
γέμισε τη σκηνή.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2:10 Να νιώθεις ευχαρίστηση, και 
να ευφραίνεσαι, θυγατέρα Σιών· επειδή, δες, 
εγώ έρχομαι, και θα κατοικήσω στο μέσον σου, 
λέει ο Κύριος.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός) 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας •

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:17 τὸ Πνεῦμα τῆς 
ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι 
οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό • ὑμεῖς δὲ 
γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾿ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν 
ἔσται.

20 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν 
τῷ Πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν.

23 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ • Ἐάν τις 
ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ 
Πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν • καὶ πρὸς αὐτὸν 
ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾿ αὐτῷ ποιήσομεν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 6:16 τίς δὲ συγκατάθεσις 
ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ 
ἐστὲ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω 
ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν 
Θεὸς καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου λαός.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς 
συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ 
ἐν Πνεύματι.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς 
μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης • Ἰδοὺ 
ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν • καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ 
ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 
αὐτῶν Θεός.

Δείτε επίσης: Λευιτικό 26:12; Αριθμοί 9:15; Δευτερονόμιο 
18:15; 1 Βασιλέων 8:10,11; 2 Χρονικών 7:1-3.

B23 Η χάρη του Θεού και του Μεσσία.

ΈΞΟΔΟΣ 33:19 Κι εκείνος είπε: Εγώ θα 
κάνω να περάσει μπροστά σου ολόκληρη η 
αγαθότητά μου, και θα κηρύξω το όνομα του 
Κυρίου μπροστά σου, και θα ελεήσω όποιον 
ελεώ, και θα δείξω οικτιρμούς σε όποιον 
δείχνω οικτιρμούς.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:15 τῷ Μωϋσεῖ γὰρ 
λέγει • Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω ὃν 
ἂν οἰκτείρω.

16 ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, 
ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος Θεοῦ.

17 λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι εἰς αὐτὸ 
τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν 
δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου 
ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

18 ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:23 καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν 
πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ 
προητοίμασεν εἰς δόξαν;
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I01 Η προσφορά του καμένου - και του 
κρέατος αντιπροσωπεύει το έργο 
του Μεσσία - μια γλυκιά γεύση.

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 1:5 Και θα σφάξουν το μοσχάρι 
μπροστά στον Κύριο· και οι γιοι τού 
Ααρών, οι ιερείς, θα φέρουν το αίμα, και θα 
ραντίσουν το αίμα, ολόγυρα, επάνω στο 
θυσιαστήριο, που είναι κοντά στη θύρα τής 
σκηνής τού μαρτυρίου.

13 και τα εντόσθια και τα πόδια θα τα πλύνει 
με νερό· και ο ιερέας θα τα φέρει όλα, και 
θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο· είναι 
ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε 
οσμή ευωδίας στον Κύριο.

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 2:1 ΚΑΙ αν κάποιος προσφέρει 
δώρο, προσφορά από άλφιτα, στον Κύριο, 
το δώρο του θα είναι σιμιγδάλι· και θα χύσει 
επάνω σ’ αυτό λάδι, και θα βάλει επάνω σ’ 
αυτό λιβάνι.

2 Και θα το φέρει στους γιους τού Ααρών, τους 
ιερείς· και ο ιερέας θα πάρει μια χούφτα από 
το σιμιγδάλι του και από το λάδι του, όσο 
χωράει το χέρι του, και ολόκληρο το λιβάνι 
του· και ο ιερέας θα κάψει την αναμνηστική 
του θυσία επάνω στο θυσιαστήριο· είναι 
θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας 
στον Κύριο.

ΨΑΛΜΟΙ 141:2 Ας κατευθυνθεί η προσευχή 
μου μπροστά σου σαν θυμίαμα· η ύψωση των 
χεριών μου ας γίνει σαν εσπερινή θυσία.

ΩΣΗΕ 6:6 Επειδή, έλεος θέλω, και όχι 
θυσία· και επίγνωση Θεού περισσότερο, παρά 
ολοκαυτώματα.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός) 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας •

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:1 Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν 
καὶ εἶπεν • Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα • δόξασόν 
σου τὸν Υἱόν, ἵνα ὁ Υἱὸς σου δοξάσῃ σέ,

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:4 ἐγώ σὲ ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ 
ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω •

5 καὶ νῦν δόξασον μὲ σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ 
τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ 
σοί.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:14 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ 
Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν 
προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν 
συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ 
λατρεύειν Θεῷ ζῶντι.

Δείτε επίσης: Γένεση 8:21; Έξοδος 29:18,25,41; Λευιτικό 
2:2,9,12; Λευιτικό 3:5,16; Λευιτικό 4:31; Λευιτικό 6:15,21; 

Λευιτικό 8:21,28; Λευιτικό 17:6; Λευιτικό 23:13,18; Αριθμοί 
15:3,7,10,13,14,24; Αριθμοί 18:17; Αριθμοί 28:2,6,8,13,36; 

Αριθμοί 29:2,6,8,13,36; Ησαΐας 1:13; Μαθθαῖον 12:7; 
Μᾶρκον 12:33; Ἰωάννην 4:34; Ἰωάννην 6:38; Ἀποκάλυψις 5:8; 

Ἀποκάλυψις 8:3,4.

I04 Η προσφορά της ειρήνης και η 
θυσία των ευχαριστιών εκπροσωπεί 
το έργο του Μεσσία.

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 3:1 ΚΑΙ αν το δώρο του είναι 
ειρηνική θυσία, αν το προσφέρει από τα 
βόδια, είτε αρσενικό είτε θηλυκό, άμωμο θα 
το προσφέρει μπροστά στον Κύριο·

2 και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι 
τού δώρου του, και θα το σφάξουν κοντά στη 
θύρα της σκηνής τού μαρτυρίου· και οι γιοι 
του Ααρών, οι ιερείς, θα ραντίσουν το αίμα 
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επάνω στο θυσιαστήριο, ολόγυρα.
3 Και θα προσφέρει από την ειρηνική 

προσφορά, θυσία που γίνεται με φωτιά στον 
Κύριο· το λίπος, αυτό που περισκεπάζει τα 
εντόσθια, και ολόκληρο το λίπος, που είναι 
επάνω στα εντόσθια·

4 και τα δύο νεφρά, και το λίπος που είναι 
επάνω τους, αυτό που είναι προς τα πλευρά, 
και τον επάνω λοβό τού συκωτιού, που θα 
αφαιρέσεις μαζί με τα νεφρά.

5 Και οι γιοι τού Ααρών θα τα κάψουν επάνω 
στο θυσιαστήριο, επάνω στο ολοκαύτωμα, 
που είναι επάνω στα ξύλα, που βρίσκονται 
επάνω στη φωτιά· είναι θυσία που γίνεται με 
φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.

16 Και ο ιερέας θα τα κάψει επάνω στο 
θυσιαστήριο· είναι τροφή τής θυσίας που 
γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας· ολόκληρο 
το λίπος είναι του Κυρίου.

ΛΕΥΙΤΙΚΟ 7:11 ΚΑΙ αυτός είναι ο νόμος 
τής θυσίας τής ειρηνικής προσφοράς, που θα 
προσφέρει κάποιος στον Κύριο.

12 Αν την προσφέρει για ευχαριστία, τότε θα 
προσφέρει μαζί με την ευχαριστήρια προσφορά, 
πίτες άζυμες, ζυμωμένες με λάδι και λάγανα 
άζυμα, χρισμένα με λάδι, και σιμιγδάλι 
κατασκευασμένο, πίτες ζυμωμένες με λάδι.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 27:7 και θα προσφέρεις 
ειρηνικές θυσίες, και θα τρως εκεί, και θα 
ευφραίνεσαι μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου·

ΛΟΥΚΑΝ 22:15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς • 
Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν 
μεθ᾿ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν •

ΛΟΥΚΑΝ 22:19 Καὶ λαβὼν ἄρτον 
εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς 

λέγων • Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ 
ὑμῶν διδόμενον • τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν 
ἀνάμνησιν •

ἸΩΑΝΝΗΝ 4:32 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς • Ἐγὼ 
βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε.

33 ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους • Μή τις 
ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;

34 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς • Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα 
ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω 
αὐτοῦ τὸ ἔργον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:51 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ καταβάς • ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ 
ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα • καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν 
ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μου ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ 
τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.

52-57
58 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, 

οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον • 
ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν 
αἰῶνα.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 10:16 τὸ ποτήριον τῆς 
εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ 
αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστὶν; τὸν ἄρτον ὃν 
κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ 
Χριστοῦ ἐστιν;

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 11:23 Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον 
ἀπὸ τοῦ Κυρίου ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ 
Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδετο ἔλαβεν 
ἄρτον

24 καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν • Τοῦτό 
μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν • τοῦτο ποιεῖτε 
εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.

25 ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι 
λέγων • Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη 
ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι • τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις 
ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
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26 ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ 
τὸ ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου 
καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἔλθῃ.

27 ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον 
τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος 
καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου.

28 δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ 
τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω 
•

29 ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ 
πίνει μὴ διακρίνων τὸ σῶμα.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 13:15 δι᾿ αὐτοῦ οὖν 
ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς 
τῷ Θεῷ, τοῦτ᾿ ἔστιν καρπὸν χειλέων 
ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:5 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι 
ζῶντες οἰκοδομεῖσθε, οἶκος πνευματικός, 
ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς 
θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ.

Δείτε επίσης: Έξοδος 24:11; Λευιτικό 7:18-21; 1 Σαμουήλ 9:12; 
1 Σαμουήλ 16:3; 1 Βασιλέων 8:62; Ψαλμοί 27:6; Ψαλμοί 50:14; 
Ψαλμοί 96:8; Ψαλμοί 107:22; Ψαλμοί 116:17; Ιεζεκιήλ 43:27; 

Λουκᾶν 11:41; Πρὸς Ῥωμαίουςς 14:14,17; Ἐφεσίους 5:20; 
Γαλάτας 5:22; Φιλιππησίους 4:18; Τίτον 1:15; Ἑβραίους 13:16; 

Ἰωάννην 1:6-9.

B02 Ο Μεσσίας είναι ο Αμνός του Θεού.
I05 Η προσφορά των αμαρτιών 

αναφέρεται στο έργο του Μεσσία.

Η αμαρτία ενός ιερέα:

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 4:3 αν μεν ο ιερέας, ο χρισμένος, 
αμαρτήσει, ώστε να ενοχοποιήσει τον λαό, 
τότε θα φέρει για την αμαρτία του, που 
αμάρτησε, ένα μοσχάρι βοδιού άμωμο προς 

τον Κύριο για προσφορά περί αμαρτίας.
4 Και θα φέρει το μοσχάρι στη θύρα τής 

σκηνής τού μαρτυρίου μπροστά στον Κύριο· 
και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι 
του μοσχαριού, και θα σφάξουν το μοσχάρι 
μπροστά στον Κύριο.

5 Και ο ιερέας, ο χρισμένος, θα πάρει από το 
αίμα τού μοσχαριού, και θα το φέρει στη 
σκηνή τού μαρτυρίου·

6 και ο ιερέας θα βυθίσει το δάχτυλό του 
στο αίμα, και θα ραντίσει από το αίμα επτά 
φορές μπροστά στον Κύριο, μπροστά στο 
καταπέτασμα του αγιαστηρίου.

7 Και ο ιερέας θα βάλει από το αίμα επάνω 
στα κέρατα του θυσιαστηρίου τού ευώδους 
θυμιάματος, που είναι μπροστά στον Κύριο, 
στη σκηνή τού μαρτυρίου· και θα χύσει 
όλο το αίμα τού μοσχαριού στη βάση τού 
θυσιαστηρίου τού ολοκαυτώματος, που είναι 
στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου.

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 4:8-11

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 4:12 και θα φέρει ολόκληρο το 
μοσχάρι έξω από το στρατόπεδο, σε έναν 
καθαρό τόπο, όπου χύνεται η στάχτη, και 
θα το κάψει επάνω σε ξύλα, με φωτιά· όπου 
χύνεται η στάχτη, εκεί θα καεί.

Η αμαρτία ενός ανθρώπου - άγνοια:

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 4:27 ΚΑΙ αν κάποια ψυχή από 
τον λαό τής γης αμαρτήσει από άγνοια, 
πράττοντας κάτι από όσα είναι προσταγμένα 
από τον Κύριο να μη πράττονται, και είναι 
ένοχος·

28 ή, αν του γνωστοποιηθεί η αμαρτία του, που 
αμάρτησε· τότε, θα φέρει την προσφορά του, 
έναν τράγο από κατσίκια, θηλυκόν, άμωμον, 
για την αμαρτία του, που αμάρτησε·

29 και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι 
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τής προσφοράς περί αμαρτίας, και θα 
σφάξουν την προσφορά περί αμαρτίας στον 
τόπο τού ολοκαυτώματος.

ΗΣΑΐΑΣ 53:6 Όλοι εμείς πλανηθήκαμε σαν 
πρόβατα· στραφήκαμε κάθε ένας στον δικό του 
δρόμο· ο Κύριος, όμως, έβαλε επάνω σ’ αυτόν 
την ανομία όλων μας.

7 Αυτός ήταν καταθλιμμένος και βασανισμένος, 
αλλά δεν άνοιξε το στόμα του· φέρθηκε σαν 
αρνί σε σφαγή, και σαν άφωνο πρόβατο 
μπροστά σ’ εκείνον που το κουρεύει, έτσι δεν 
άνοιξε το στόμα του.

ΗΣΑΐΑΣ 53:10 Αλλά, ο Κύριος θέλησε να 
τον βασανίσει· τον ταλαιπώρησε. Αφού, όμως, 
δώσεις την ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας, 
θα δει εγγόνια, θα μακρύνει τις ημέρες του, και 
το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι 
του.

11 Θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής 
του, και θα χορτάσει· ο δίκαιος δούλος μου θα 
δικαιώσει πολλούς διαμέσου τής επίγνωσής 
του· επειδή, αυτός θα σηκώσει τις ανομίες τους.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν 
Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει • Ἴδε 
ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 
κόσμου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:36 καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ 
περιπατοῦντι λέγει • Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 8:32 ἡ δὲ 
περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη • 
Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη • καὶ ὡς ἀμνὸς 
ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως 
οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν 

ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, 
κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ 
ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:12 οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ 
μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλθεν 
ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν 
εὑράμενος.

13 εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων, — 
καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς 
κεκοινωμένους, — ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς 
σαρκὸς καθαρότητα,

14 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ 
Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν 
ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν 
ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:21 καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα 
τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως 
ἐρράντισεν.

22 καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ 
τὸν νόμον, καὶ χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται 
ἄφεσις.

23 ἀνάγκη οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι, αὐτὰ δὲ τὰ 
ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις παρὰ ταύτας.

24 οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα ἅγια εἰσῆλθεν ὁ 
Χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾿ εἰς 
αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ 
προσώπῳ τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν, —

25 οὐδ᾿ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν, ὥσπερ ὁ 
ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ᾿ ἐνιαυτὸν 
ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ 
τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας.

5 διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει • 
Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ 
κατηρτίσω μοι.

6 ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ 

ΛΕΥΙΤΙΚΟ



49

εὐδόκησας •
7 τότε εἶπον • Ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου 

γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι ὁ Θεὸς τὸ 
θέλημά σου.

8 ἀνώτερον λέγων ὅτι θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ 
ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας 
οὐδὲ εὐδόκησας, αἵτινες κατὰ τὸν νόμον 
προσφέρονται, —

9 τότε εἴρηκεν • Ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά 
σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ.

10 ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς 
προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἐφάπαξ. —

11 Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾿ ἡμέραν 
λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων 
θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν 
ἁμαρτίας •

12 οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας 
θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ 
Θεοῦ,

13 τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ 
αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς 
τοὺς ἁγιαζομένους.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 13:11 ὧν γὰρ εἰσφέρεται 
ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ 
ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω 
τῆς παρεμβολῆς.

12 διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου 
αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν.

13 τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς 
παρεμβολῆς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες •

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:18 εἰδότες ὅτι οὐ 
φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε 
ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς 
πατροπαραδότου,

19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ 
ἀσπίλου Χριστοῦ,

20 προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, 
φανερωθέντος δὲ ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι᾿ 
ὑμᾶς,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:6 Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ 
τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν 
μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὼς ὡς 
ἐσφαγμένον, ἔχων κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς 
ἑπτά, ἅ εἰσιν τὰ ἑπτὰ Πνεύματα τοῦ Θεοῦ 
ἀποστελλόμενα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν.

7 καὶ ἦλθεν καὶ εἴληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ 
καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου.

8 καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ 
οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον 
τοῦ Ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ 
φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν 
αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων.

9 καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες • Ἄξιος εἶ 
λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας 
αὐτοῦ • ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἐν 
τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ 
λαοῦ καὶ ἔθνους •

Δείτε επίσης: Μαθθαῖον 18:21,22; Πρὸς Ῥωμαίουςς 3:24-26; 
Πρὸς Ῥωμαίουςς 8:1-4; Γαλάτας 4:4; Ἑβραίους 1:3; Ἑβραίους 
10:29; ἐπιστολή α’ 2:22-24; ἐπιστολή α’ 3:18; Ἰωάννην 1:7-9; 

Ἀποκάλυψις 7:9,10.

I02 Η προσφορά του καμένου δείχνει 
το έργο του Μεσσία - μια προσφορά 
ελεύθερης βούλησης.

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 7:16 Και αν η θυσία τής 
προσφοράς τους είναι ευχή ή προσφορά 
προαιρετική, θα τρώγεται την ίδια ημέρα, 
που κάποιος προσφέρει τη θυσία του· και αν 
μείνει κάτι, αυτό θα τρώγεται την επόμενη 
ημέρα.

ΕΞΟΔΟΣ 35:21 Και ήρθαν, κάθε άνθρωπος 
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που η καρδιά τον διέγειρε· και καθένας, που 
το πνεύμα του τον έκανε πρόθυμο, έφεραν την 
προσφορά τού Κυρίου για το έργο τής σκηνής 
τού μαρτυρίου, και για ολόκληρη την υπηρεσία 
της, και για τις άγιες στολές.

22 Και ήρθαν, άνδρες και γυναίκες, όσοι ήσαν με 
πρόθυμη καρδιά, φέρνοντας βραχιόλια, και 
σκουλαρίκια, και δαχτυλίδια, και περιδέραια, 
κάθε χρυσό σκεύος· και όλοι όσοι πρόσφεραν 
στον Κύριο προσφορά από χρυσάφι.

ΛΕΥΙΤΙΚΟ 22:21 Και όποιος 
προσφέρει θυσία ειρηνικής προσφοράς 
στον Κύριο, για να εκπληρώσει μια ευχή, ή 
αυτοπροαίρετη προσφορά, από τα βόδια ή από 
τα πρόβατα, θα είναι χωρίς ψεγάδι, για να είναι 
δεκτό· κανένα ψεγάδι δεν θα υπάρχει σ’ αυτό.

ΨΑΛΜΟΙ 40:7 Τότε είπα: Νάμαι, έρχομαι· 
στον τόμο τού βιβλίου είναι γραμμένο για μένα.

ΨΑΛΜΟΙ 66:13 Θα μπω μέσα στον οίκο σου με 
ολοκαυτώματα· θα σου αποδώσω τις ευχές μου,

ΗΣΑΐΑΣ 53:7 Αυτός ήταν καταθλιμμένος και 
βασανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα του· 
φέρθηκε σαν αρνί σε σφαγή, και σαν άφωνο 
πρόβατο μπροστά σ’ εκείνον που το κουρεύει, 
έτσι δεν άνοιξε το στόμα του.

ΛΟΥΚΑΝ 3:22 καὶ καταβῆναι τὸ Πνεῦμα τὸ 
Ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡσεὶ περιστερὰν ἐπ᾿ 
αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι • Σὺ εἶ ὁ 
Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.

ἸΩΑΝΝΗΝ 2:17 ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
ὅτι γεγραμμένον ἐστίν • Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου 
καταφάγεταί με.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:16 οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ 

Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν 
μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν 
μὴ ἀπόληται ἀλλ᾿ ἔχῇ ζωὴν αἰώνιον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:17 διὰ τοῦτό ὁ Πατὴρ 
με ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα 
πάλιν λάβω αὐτήν.

18 οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἀλλ᾿ ἐγὼ τίθημι 
αὐτὴν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ • ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι 
αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν • 
ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ Πατρός 
μου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:4 ἐγώ σὲ ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ 
ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω •

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 8:9 γινώσκετε γὰρ τὴν 
χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι 
δι᾿ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ 
ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:7 ἀλλ᾿ ἑαυτὸν 
ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι 
ἀνθρώπων γενόμενος •

Δείτε επίσης: Έξοδος 25:39; Έξοδος 35:29; Έξοδος 36:3; 
Αριθμοί 15:3; Δευτερονόμιο 12:6; Δευτερονόμιο 23:23; Ψαλμοί 
69:9; Ψαλμοί 116:14,18; 1 Χρονικών 29:3,9; 2 Χρονικών 35:8; 
Ιεζεκιήλ 46:12; Μαθθαῖον 3:17; Μαθθαῖον 17:5; Μᾶρκον 1:11; 

Μᾶρκον 9:7; Λουκᾶν 9:35; Πράξεις Ἀποστόλων 2:44; Πρὸς 
Ῥωμαίουςς 12:1; Κορινθίους β’ 9:7; Ἐφεσίους 5:2; ἐπιστολή β’ 

1:17.

B02 Ο Μεσσίας είναι ο Αμνός του Θεού.
I06 Η Ημέρα του Εξιλασμού αναφέρεται 

στην εργασία του Μεσσία.

Εξιλασμός για τον ιερέα:

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 16:1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον 
Μωυσή, μετά τον θάνατο των δύο γιων τού 
Ααρών, όταν έκαναν προσφορά μπροστά 
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στον Κύριο, και πέθαναν·
2 και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Να μιλήσεις 

στον Ααρών, τον αδελφό σου, να μη μπαίνει 
όλη την ώρα μέσα στο αγιαστήριο, που είναι 
από το μέσα μέρος του καταπετάσματος, 
μπροστά στο ιλαστήριο, που βρίσκεται 
επάνω στην κιβωτό, για να μη πεθάνει· 
επειδή, μέσα σε νεφέλη θα εμφανίζομαι 
επάνω στο ιλαστήριο.

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 16:3,4,6 

Εξιλασμός για τα παιδιά του Ισραήλ με τη θανάτωση 
του αμνού:

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 16:5 Και θα πάρει από τη 
συναγωγή των γιων Ισραήλ δύο τράγους από 
κατσίκια για προσφορά περί αμαρτίας, και 
ένα κριάρι για ολοκαύτωμα.

7 Και θα πάρει τους δύο τράγους, και θα τους 
στήσει μπροστά στον Κύριο, στη θύρα τής 
σκηνής τού μαρτυρίου.

8 Και ο Ααρών θα ρίξει κλήρους στους δύο 
τράγους· έναν κλήρο για τον Κύριο, και 
έναν κλήρο για τον τράγο που πρέπει να 
απολυθεί.

9 Και ο Ααρών θα φέρει τον τράγο, στον 
οποίο έπεσε ο κλήρος τού Κυρίου, και θα τον 
προσφέρει ως προσφορά περί αμαρτίας.

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 16:11-14
ΛΕΥΙΤΙΚΌ 16:15 Τότε, θα σφάξει τον 

τράγο τής προσφοράς περί αμαρτίας, αυτόν 
που είναι για τον λαό· και θα φέρει το αίμα 
του στο εσωτερικό τού καταπετάσματος, 
και θα κάνει με το αίμα του, όπως έκανε με 
το αίμα τού μοσχαριού, και θα το ραντίσει 
επάνω στο ιλαστήριο, και μπροστά από το 
ιλαστήριο.

16 Και θα κάνει εξιλέωση για το αγιαστήριο, 
για τις ακαθαρσίες των γιων Ισραήλ, και 

για τις παραβάσεις τους σε όλες τους τις 
αμαρτίες· το ίδιο θα κάνει και για τη σκηνή 
τού μαρτυρίου, που κατοικεί μεταξύ τους, 
ανάμεσα στην ακαθαρσία τους.

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 16:17-19 

Εξιλασμός για τα παιδιά του Ισραήλ με τον διωγμό 
του αμνού

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 16:10 Και τον τράγο, 
στον οποίο έπεσε ο κλήρος στο να απολυθεί, 
θα τον παραστήσει ζωντανό μπροστά στον 
Κύριο, για να κάνει εξιλέωση επάνω του, 
ώστε να τον εξαποστείλει ελεύθερο στην 
έρημο.

20 Και αφού τελειώσει να κάνει εξιλέωση για 
το αγιαστήριο, και τη σκηνή τού μαρτυρίου, 
και το θυσιαστήριο, θα φέρει τον ζωντανό 
τράγο·

21 και ο Ααρών θα βάλει τα δυο του χέρια 
επάνω στο κεφάλι τού ζωντανού τράγου, 
και θα εξομολογηθεί επάνω σ’ αυτόν όλες 
τις αμαρτίες των γιων Ισραήλ, και όλες τις 
παραβάσεις τους σε όλες τους τις αμαρτίες· 
και θα τις βάλει στο κεφάλι τού τράγου· 
και θα τον εξαποστείλει, με διορισμένον 
άνθρωπο, στην έρημο.

22 Και ο τράγος θα βαστάξει επάνω του όλες 
τις ανομίες τους σε ακατοίκητη γη· και θα 
απολύσει τον τράγο στην έρημο.

23 Και θα μπει ο Ααρών μέσα στη σκηνή τού 
μαρτυρίου, και θα βγάλει τη λινή στολή, που 
φόρεσε μπαίνοντας μέσα στο αγιαστήριο, 
και θα την αποθέσει εκεί·

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 16:24-28
ΛΕΥΙΤΙΚΌ 16:29 Και τούτο θα είναι 

σε σας αιώνιος θεσμός· στον έβδομο μήνα, 
τη δέκατη ημέρα τού μήνα, θα ταπεινώσετε 
τις ψυχές σας, και δεν θα κάνετε καμιά 
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εργασία, ούτε ο αυτόχθονας ούτε ο ξένος, 
που παροικεί μεταξύ σας·

30 επειδή, σ’ αυτή την ημέρα ο ιερέας θα κάνει 
εξιλέωση για σας, για να σας καθαρίσει, 
ώστε να είστε καθαροί από όλες τις αμαρτίες 
σας μπροστά στον Κύριο.

31 Σάββατο ανάπαυσης θα είναι σε σας, και 
θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας, σε αιώνιον 
θεσμό.

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 17:11 επειδή, η ζωή τής 
σάρκας είναι στο αίμα· κι εγώ το έδωσα σε 
σας, για να κάνετε εξιλέωση για τις ψυχές 
σας επάνω στο θυσιαστήριο· επειδή, αυτό το 
αίμα κάνει εξιλασμό υπέρ της ψυχής.

ΗΣΑΐΑΣ 53:4 Αυτός, στην πραγματικότητα, 
βάσταξε τις ασθένειές μας, και επιφορτίστηκε 
τις θλίψεις μας· ενώ, εμείς τον θεωρήσαμε 
τραυματισμένον, πληγωμένον από τον Θεό, και 
ταλαιπωρημένον.

5 Αυτός, όμως, τραυματίστηκε για τις 
παραβάσεις μας· ταλαιπωρήθηκε για τις 
ανομίες μας· η τιμωρία, που έφερε τη δική μας 
ειρήνη, ήταν επάνω σ’ αυτόν· και διαμέσου των 
πληγών του γιατρευτήκαμε εμείς.

6 Όλοι εμείς πλανηθήκαμε σαν πρόβατα· 
στραφήκαμε κάθε ένας στον δικό του δρόμο· 
ο Κύριος, όμως, έβαλε επάνω σ’ αυτόν την 
ανομία όλων μας.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:51 καὶ ἰδοὺ τὸ 
καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ 
ἄνωθεν ἕως κάτω, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ 
πέτραι ἐσχίσθησαν,

ΛΟΥΚΑΝ 23:46 καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν • Πάτερ, εἰς χεῖράς σου 
παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου. τοῦτο δὲ εἰπὼν 
ἐξέπνευσεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν 
Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει • Ἴδε 
ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 
κόσμου.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 4:24  
ἀλλὰ καὶ δι᾿ ἡμᾶς, οἷς μέλλει λογίζεσθαι τοῖς 
πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν 
Κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν,

25 ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ 
ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:22 κατὰ τοσοῦτο κρείττονος 
διαθήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:1 Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς 
λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα ὃς 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς,

2 τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς 
ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος, οὐκ ἄνθρωπος.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:7 εἰς δὲ τὴν δευτἐραν ἅπαξ τοῦ 
ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος 
ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ 
ἀγνοημάτων,

8 τοῦτο δηλοῦντος τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου • 
μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι 
τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν,

9 ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, 
καθ᾿ ὃν δῶρά τε καὶ θυσίαι προσφέρονται 
μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν 
λατρεύοντα,

10 μόνον ἐπὶ βρώμασιν καὶ πόμασιν καὶ διαφόροις 
βαπτισμοῖς, δικαιώματα σαρκὸς μέχρι καιροῦ 
διορθώσεως ἐπικείμενα.

11 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν 
μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ τῆς μείζονος καὶ 
τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾿ 
ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως,
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12 οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ 
τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, 
αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.

13 εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων, — 
καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς 
κεκοινωμένους, — ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς 
σαρκὸς καθαρότητα,

14 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ 
Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν 
ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν 
ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι.

15 Καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν, 
ὅπως θανάτου γενομένου εἰς ἀπολύτρωσιν 
τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων τὴν 
ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου 
κληρονομίας.

16 (ὅπου γὰρ διαθήκη, θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι 
τοῦ διαθεμένου •

17 διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία, ἐπεὶ μήποτε 
ἰσχύει ὅτε ζῇ ὁ διαθέμενος).

18 ὅθεν οὐδὲ ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος 
ἐγκεκαίνισται.

19 λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν νόμον 
ὑπὸ Μωϋσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα 
τῶν μόσχων καὶ τῶν τράγων μετὰ ὕδατος καὶ 
ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου, αὐτό τε τὸ βιβλίον 
καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐρράντισεν

20 λέγων • Τοῦτο τὸ αἷμα τῆς διαθήκης ἧς 
ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς ὁ θεός.

21 καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς 
λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως ἐρράντισεν.

22 καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ 
τὸν νόμον, καὶ χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται 
ἄφεσις.

23 ἀνάγκη οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι, αὐτὰ δὲ τὰ 
ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις παρὰ ταύτας.

24 οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα ἅγια εἰσῆλθεν ὁ 
Χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾿ εἰς 
αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ 

προσώπῳ τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν, —
25 οὐδ᾿ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν, ὥσπερ ὁ 

ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ᾿ ἐνιαυτὸν 
ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ,

26 (ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ 
καταβολῆς κόσμου) • νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ 
συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν ἁμαρτίας 
διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται.

27 καὶ καθ᾿ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ 
ἀποθανεῖν, — μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις,

28 οὕτως καὶ ὁ Χριστός, ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς 
τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου 
χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν 
ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ 
τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ 
τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:2 καὶ αὐτὸς 
ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ 
τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ 
κόσμου.

Δείτε επίσης: Γένεση 32:30; Έξοδος 28:2,30; Έξοδος 30:10; 
Έξοδος 33:20; Λευιτικό 16:4; Λευιτικό 23:26-32; Λευιτικό 

25:9; Αριθμοί 27:21; Αριθμοί 29:7; Δευτερονόμιο 5:24; Κριτές 
6:22; Ψαλμοί 51:15,17; Ψαλμοί 103:12; Ησαΐας 38:17; Ησαΐας 
43:25; Ησαΐας 44:22; Ησαΐας 53:12; Ιεζεκιήλ 10:18,19; Δανιήλ 
10:5; Ωσηέ 6:2,3; Ιωνάς 1-3; Μιχαίας 7:19; Μαθθαῖον 28:30; 

Μᾶρκον 15:38; Λουκᾶν 23:41,45; Ἰωάννην 1:14; Ἰωάννην 
2:11,19; Ἰωάννην 19:23; Πράξεις Ἀποστόλων 13:39; Πρὸς 

Ῥωμαίουςς 5:9; Κορινθίους β’ 5:19,21; Ἐφεσίους 2:6; Τιμόθεον 
α’ 2:5; Ἑβραίους 7:26-28; Ἑβραίους 8:5; Ἑβραίους 10:19-22; 

Ἑβραίους 12:24; ἐπιστολή β’ 3:9; Ἀποκάλυψις 19:7,8.
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B02 Ο Μεσσίας είναι ο Αμνός του Θεού.
I03 Η προσφορά του καμένου 

εκπροσωπεί το έργο του Μεσσία 
- μια προσφορά χωρίς ελάττωμα - 
μια συνεχής προσφορά καμένου.

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 22:17 ΚΑΙ ο Κύριος 
μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:

18 Μίλησε στον Ααρών, και στους γιους του, 
και σε όλους τους γιους Ισραήλ, και πες 
τους: Κάθε άνθρωπος από τον οίκο Ισραήλ 
ή από τους ξένους, εκείνους που είναι στον 
Ισραήλ, που προσφέρει το δώρο του, σε όλες 
τις ευχές τους ή σε όλες τις αυτοπροαίρετες 
προσφορές τους, που προσφέρουν στον 
Κύριο για ολοκαύτωμα,

19 για να είστε δεκτοί, θα προσφέρετε ένα 
αρσενικό χωρίς ψεγάδι, από τα βόδια, από τα 
πρόβατα ή από τα κατσίκια.

20 Καθένα που έχει ψεγάδι, δεν θα το 
προσφέρετε· επειδή, δεν θα είναι δεκτό για 
σας.

21 Και όποιος προσφέρει θυσία ειρηνικής 
προσφοράς στον Κύριο, για να εκπληρώσει 
μια ευχή, ή αυτοπροαίρετη προσφορά, από 
τα βόδια ή από τα πρόβατα, θα είναι χωρίς 
ψεγάδι, για να είναι δεκτό· κανένα ψεγάδι 
δεν θα υπάρχει σ’ αυτό.

ΛΕΥΙΤΙΚΟ 17:11 επειδή, η ζωή τής 
σάρκας είναι στο αίμα· κι εγώ το έδωσα σε 
σας, για να κάνετε εξιλέωση για τις ψυχές σας 
επάνω στο θυσιαστήριο· επειδή, αυτό το αίμα 
κάνει εξιλασμό υπέρ της ψυχής.

ΑΡΙΘΜΟΙ 28:3 Και πες τους: ΑΥΤΗ είναι 
η προσφορά που γίνεται με φωτιά, που θα 
προσφέρετε στον Κύριο· δύο αρνιά χρονιάρικα, 
άμωμα κάθε ημέρα, σε παντοτινό ολοκαύτωμα.

4 Το ένα αρνί θα το προσφέρετε το πρωί, και το 

άλλο αρνί θα το προσφέρετε το δειλινό.

ΨΑΛΜΟΙ 40:6 Θυσία και προσφορά δεν 
θέλησες· άνοιξες σε μένα αυτιά· ολοκαύτωμα 
και προσφορά για την αμαρτία δεν ζήτησες.

ΗΣΑΐΑΣ 53:8 Από κατάθλιψη και κρίση 
αναρπάχτηκε· τη γενιά του, όμως, ποιος θα τη 
διηγηθεί; Επειδή, αποκόπηκε από τη γη των 
ζωντανών ανθρώπων· για τις παραβάσεις τού 
λαού μου τραυματίστηκε.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 20:28 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ 
διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον 
ἀντὶ πολλῶν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:28 τοῦτο γάρ ἐστιν 
τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ περὶ 
πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:19 καθημένου δὲ αὐτοῦ 
ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ 
αὐτοῦ λέγουσα • Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ 
ἐκείνῳ • πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾿ ὄναρ 
δι᾿ αὐτόν.

ΛΟΥΚΑΝ 23:4 ὁ δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς 
ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους • Οὐδὲν εὑρίσκω 
αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ.

ΛΟΥΚΑΝ 23:47 Ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατοντάρχος τὸ 
γενόμενον ἐδόξασεν τὸν Θεὸν λέγων • Ὄντως 
ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 1:30 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς 
ἐστὲ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν 
ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ 
ἀπολύτρωσις,

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 5:2 καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, 
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καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ 
παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ 
θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν 
ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, 
κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ 
ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ 
τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας.

5 διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει • 
Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ 
κατηρτίσω μοι.

6 ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ 
εὐδόκησας •

7 τότε εἶπον • Ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου 
γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι ὁ Θεὸς τὸ 
θέλημά σου.

8 ἀνώτερον λέγων ὅτι θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ 
ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας 
οὐδὲ εὐδόκησας, αἵτινες κατὰ τὸν νόμον 
προσφέρονται, —

9 τότε εἴρηκεν • Ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά 
σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ.

10 ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς 
προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἐφάπαξ. —

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:18 εἰδότες ὅτι οὐ 
φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε 
ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς 
πατροπαραδότου,

19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ 
ἀσπίλου Χριστοῦ,

20 προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, 
φανερωθέντος δὲ ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι᾿ 
ὑμᾶς,

21 τοὺς δι᾿ αὐτοῦ πιστεύοντας εἰς Θεὸν τὸν 
ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ 

δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι 
εἰς Θεόν.

Δείτε επίσης: Έξοδος 12:5; Λευιτικό 1:1-4,10; Λευιτικό 3:1,6; 
Λευιτικό 4:32; Λευιτικό 7:11; Λευιτικό 21:16-24; Λευιτικό 

22:27; Αριθμοί 16:40; Δευτερονόμιο 14:6; Δευτερονόμιο 15:21; 
Δευτερονόμιο 17:1; Έσδρας 6:8-10; Ψαλμοί 50:8-12; Ψαλμοί 

51:16; Ησαΐας 1:11-15; Μαλαχίας 1:8,13,14; Μαθθαῖον 3:15; 
Μαθθαῖον 27:19,24,54; Μᾶρκον 10:45; Μᾶρκον 14:24; Λουκᾶν 
4:3; Λουκᾶν 9:56; Λουκᾶν 23:41; Ἰωάννην 4:34; Ἰωάννην 5:30; 
Ἰωάννην 6:38; Κορινθίους β’ 5:21; Γαλάτας 4:4; Ἐφεσίους 5:26; 

Θεσσαλονικεῖς α’ 2:10; Τίτον 1:7,10; Τίτον 2:14; Ἑβραίους 
9:22; Ἑβραίους 10:19-21; Ἑβραίους 13:12; Ἰωάννην 1:7; 

Ἰωάννην 2:1.

I09 Η εορτή του άζυμου ψωμιού 
αναφέρεται στο έργο του Μεσσία.

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 23:6 και τη 15η ημέρα τού ίδιου 
μήνα, είναι η γιορτή των αζύμων στον 
Κύριο· επτά ημέρες θα τρώτε άζυμα.

7 Στην πρώτη ημέρα θα είναι σε σας άγια 
συγκέντρωση· δεν θα κάνετε κανένα 
δουλευτικό έργο.

8 Και θα προσφέρετε προσφορά, που γίνεται 
με φωτιά στον Κύριο, επτά ημέρες· στην 
έβδομη ημέρα είναι άγια συγκάλεση· δεν θα 
κάνετε κανένα δουλευτικό έργο.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 16:3 Δεν θα τρως μ’ 
αυτό ένζυμα· επτά ημέρες θα τρως μαζί μ’ 
αυτό άζυμα, ψωμί θλίψης, (επειδή, με βιασύνη 
βγήκες από τη γη τής Αιγύπτου·) για να 
θυμάσαι την ημέρα τής εξόδου σου από τη γη 
τής Αιγύπτου, όλες τις ημέρες τής ζωής σου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:17 Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν 
ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ 
λέγοντες • Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν 
τὸ πάσχα;

ΜΑΡΚΟΝ 14:1 Ἦν δὲ τὸ Πάσχα καὶ τὰ Ἄζυμα 
μετὰ δύο ἡμέρας. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
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οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες 
ἀποκτείνωσιν •

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 5:7 ἐκκαθάρατε τὴν 
παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθὼς 
ἐστε ἄζυμοι. καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη 
Χριστός •

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 5:21 τὸν μὴ γνόντα 
ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα 
ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 5:2 καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, 
καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ 
παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ 
θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας.

Δείτε επίσης: Έξοδος 12:15-20,39; Έξοδος 13:6,7; Έξοδος 
23:15; Έξοδος 34:18; Αριθμοί 28:17-25; Δευτερονόμιο 

16:8,16; Κριτές 6:12-24; 2 Χρονικών 30:13,21; 2 Χρονικών 
35:17; Έσδρας 6:22; Μᾶρκον 14:12; Λουκᾶν 22:1,7.

I10 Το κούνημα του δέματος των 
πρώτων κόκκων αναφέρεται στην 
ανάσταση του Μεσσία.

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 23:9 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον 
Μωυσή, λέγοντας:

10 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πες τους: 
Όταν μπείτε μέσα στη γη, που εγώ σας δίνω, 
και θερίσετε τον θερισμό της, τότε θα φέρετε 
ένα χειρόβολο από τις απαρχές τού θερισμού 
σας στον ιερέα·

11 και θα κινήσει το χειρόβολο μπροστά στον 
Κύριο, για να γίνει δεκτό για σας· την 
επόμενη του σαββάτου θα το κινήσει ο 
ιερέας.

12 Κι εκείνη την ημέρα, κατά την οποία θα 
κινήσετε το χειρόβολο, θα προσφέρετε 
ένα χρονιάρικο αρνί, χωρίς ψεγάδι, για 

ολοκαύτωμα στον Κύριο·
13 και την προσφορά του από άλφιτα, δύο 

δέκατα σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, σε 
προσφορά που γίνεται με φωτιά στον Κύριο, 
σε οσμή ευωδίας· και τη σπονδή του, το ένα 
τέταρτο του ιν κρασί.

14 Και ψωμί ή σιτάρι ψημένο ή στάχυα, δεν θα 
φάτε, μέχρι αυτή την ίδια ημέρα, στην οποία 
προσφέρετε το δώρο του Θεού σας· θα είναι 
αιώνιος θεσμός στις γενεές σας σε όλες τις 
κατοικίες σας.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν • Μὴ φοβεῖσθε 
ὑμεῖς • οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον 
ζητεῖτε.

6 οὐκ ἔστιν ὧδε • ἠγέρθη γάρ, καθὼς εἶπεν • 
δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος.

7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ 
προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν 
ὄψεσθε. ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 8:29 ὅτι οὓς προέγνω, 
καὶ προώρισεν συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ 
Υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν 
πολλοῖς ἀδελφοῖς.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 15:20 (Νυνὶ δὲ 
Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν 
κεκοιμημένων.

21 ἐπειδὴ γὰρ δι᾿ ἀνθρώπου ὁ θάνατος, καὶ δι᾿ 
ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν •

22 ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, 
οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες 
ζῳοποιηθήσονται •

23 ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι • ἀπαρχὴ 
Χριστός • ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ 
παρουσίᾳ αὐτοῦ •
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ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ 
κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας, ὅς ἐστιν 
ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται 
ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:10 ἐν ᾧ θελήματι 
ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ 
σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ. —

11 Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾿ ἡμέραν 
λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων 
θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν 
ἁμαρτίας •

12 οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας 
θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ 
Θεοῦ,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:18 εἰδότες ὅτι οὐ 
φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε 
ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς 
πατροπαραδότου,

19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ 
ἀσπίλου Χριστοῦ,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, 
ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός • καὶ 
ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾿ ἐμὲ λέγων • Μὴ 
φοβοῦ • ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος

18 καὶ ὁ ζῶν • καὶ ἐγενόμην νεκρός • καὶ ἰδοὺ ζῶν 
εἰμὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων • καὶ ἔχω τὰς 
κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου.

Δείτε επίσης: Γένεση 4:4,5; Λευιτικό 1:10; Ιησούς του Ναυή 
5:11,12.

I11 Η εορτή των πρώτων καρπών, 50 
ημέρες μετά το Πάσχα, αναφέρεται 
στην απλόχερη προσφορά του 
Αγίου Πνεύματος.

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 23:15 Και θα μετρήσετε 
μόνοι σας από την επόμενη του σαββάτου, 
από την ημέρα που προσφέρετε το χειρόβολο 
της κινητής προσφοράς, επτά ολόκληρες 
εβδομάδες·

16 μέχρι την επόμενη του έβδομου σαββάτου 
θα μετρήσετε 50 ημέρες, και θα προσφέρετε 
νέα προσφορά από άλφιτα στον Κύριο.

17 Από τις κατοικίες σας θα φέρετε σε κινητή 
προσφορά δύο ψωμιά· θα είναι δύο δέκατα 
σιμιγδάλι· ένζυμα θα ψηθούν· είναι 
πρωτογεννήματα στον Κύριο.

18 Και θα προσφέρετε μαζί με το ψωμί επτά 
αρνιά χωρίς ψεγάδι, χρονιάρικα, και ένα 
μοσχάρι από βόδια, και δύο κριάρια· θα 
είναι ολοκαύτωμα στον Κύριο, μαζί με 
την προσφορά τους από άλφιτα, και με τις 
σπονδές τους, προσφορά που γίνεται με 
φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.

19 Και θα προσφέρετε έναν τράγο από κατσίκια 
σε προσφορά περί αμαρτίας, και δύο αρνιά 
χρονιάρικα σε θυσία ειρηνικής προσφοράς.

20 Και ο ιερέας θα τα κινήσει μαζί με το ψωμί 
των πρωτογεννημάτων, σε κινητή προσφορά 
μπροστά στον Κύριο, μαζί με τα δύο αρνιά· 
άγια θα είναι στον Κύριο για τον ιερέα.

21 Και θα κηρύξετε την ίδια εκείνη ημέρα άγια 
συγκέντρωση για σας· κανένα δουλευτικό 
έργο δεν θα κάνετε· θα είναι αιώνιος θεσμός 
σε όλες τις κατοικίες σας, στις γενεές σας.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ 
Παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ 
Πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ 
Πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ 

ΛΕΥΙΤΙΚΟ



58

ἐμοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:1 Καὶ ἐν τῷ 
συνπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς 
ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό.

2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ 
φερομένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον 
τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι.

3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι 
ὡσεὶ πυρός • καὶ ἐκάθισάν ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον 
αὐτῶν,

4 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες Πνεύματος Ἁγίου καὶ 
ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ 
Πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:32 τοῦτον 
τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ Θεός, οὗ πάντες ἡμεῖς 
ἐσμεν μάρτυρες.

33 τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθεὶς τήν τε 
ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου λαβὼν 
παρὰ τοῦ Πατρός, ἐξέχεεν τοῦτο ὃ ὑμεῖς 
βλέπετε καὶ ἀκούετε.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 8:23 οὐ μόνον δέ, 
ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ Πνεύματος 
ἔχοντες ἡμεῖς, καὶ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν 
υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ 
σώματος ἡμῶν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 12:13 καὶ γὰρ ἐν 
ἑνὶ Πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα 
ἐβαπτίσθημεν, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, 
εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι • καὶ πάντες εἰς ἓν 
Πνεῦμα ἐποτίσθημεν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:15 μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ 
τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον • μετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι •

16 Αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς 
μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος • Διδοὺς 
νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τῶν 

διανοιῶν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς,

ἸΑΚΩΒΟΥ 1:18 βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς 
λόγῳ ἀληθείας, εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα 
τῶν αὐτοῦ κτισμάτων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 14:4 οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ 
γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν, παρθένοι γάρ 
εἰσιν • οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ Ἀρνίῳ 
ὅπου ἂν ὑπάγῃ • οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν 
ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ Θεῷ καὶ τῷ Ἀρνίῳ •

Δείτε επίσης: Έξοδος 19-20; Έξοδος 34:22; Λευιτικό 23:10; 
Αριθμοί 28:26-31; Δευτερονόμιο 16:9-11; Ιερεμίας 31:31-34; 
Ιεζεκιήλ 36:24-30; Μαλαχίας 1:13,14; Πρὸς Ῥωμαίουςς 8:3; 

Κορινθίους β’ 5:21.

I12 Η εορτή των ναών σχετικά με το 
έργο του Μεσσία.

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 23:33 ΚΑΙ ο Κύριος 
μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:

34 Μίλησε στους γιους Ισραήλ τούτα τα λόγια, 
Τη 15η ημέρα τού έβδομου αυτού μήνα θα 
είναι η γιορτή των σκηνών επτά ημέρες στον 
Κύριο.

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 23:35-38
ΛΕΥΙΤΙΚΌ 23:39 Και τη 15η ημέρα 

τού έβδομου μήνα, αφού συγκεντρώσετε 
τα γεννήματα της γης, θα γιορτάσετε τη 
γιορτή τού Κυρίου επτά ημέρες· την πσρώτη 
ημέρα θα είναι ανάπαυση, και την όγδοη 
ημέρα ανάπαυση.

40 Και την πρώτη ημέρα θα πάρετε για τον 
εαυτό σας καρπό από ένα ωραίο δέντρο, 
κλαδιά φοινίκων, και κλαδιά δέντρων 
πυκνών, και ιτιές από χείμαρρο· και θα 
ευφρανθείτε μπροστά στον Κύριο τον Θεό 
σας επτά ημέρες.

41 Και θα γιορτάζετε αυτή τη γιορτή στον 
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Κύριο επτά ημέρες τον χρόνο· αιώνιος 
θεσμός θα είναι στις γενεές σας· τον έβδομο 
μήνα θα τη γιορτάζετε.

42 Επτά ημέρες θα κατοικείτε σε σκηνές· όλοι 
οι αυτόχθονες Ισραηλίτες θα κατοικούν σε 
σκηνές·

43 για να γνωρίσουν οι γενεές σας, ότι 
σε σκηνές έβαλα τους γιους Ισραήλ να 
κατοικήσουν, όταν τους έβγαλα από τη γη 
τής Αιγύπτου· εγώ ο Κύριος ο Θεός σας.

ΗΣΑΐΑΣ 12:3 Και θα αντλήσετε νερό με 
ευφροσύνη από τις πηγές τής σωτηρίας.

ΗΣΑΐΑΣ 55:1 Ω, ΟΛΟΙ εσείς που διψάτε, 
ελάτε στα νερά· και όσοι που δεν έχετε 
ασήμι, ελάτε, αγοράστε, και φάτε· ναι, ελάτε, 
αγοράστε κρασί και γάλα, χωρίς ασήμι και 
χωρίς τιμή.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 14:16 Και κάθε ένας που 
θα εναπομείνει από όλα τα έθνη, που ήρθαν 
ενάντια στην Ιερουσαλήμ, θα ανεβαίνει κάθε 
χρόνο για να προσκυνάει τον Βασιλιά, τον 
Κύριο των δυνάμεων, και να γιορτάζει τη 
γιορτή τής σκηνοπηγίας.

17 Και όσοι από τις οικογένειες της γης 
δεν ανέβουν στην Ιερουσαλήμ, για να 
προσκυνήσουν τον Βασιλιά, τον Κύριο των 
δυνάμεων, σ’ αυτούς δεν θα υπάρχει βροχή.

ἸΩΑΝΝΗΝ 4:13 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν 
αὐτῇ • Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου 
διψήσει πάλιν •

14 ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, 
οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα • ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ 
δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος 
ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ 

μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ 
ἔκραξεν λέγων • Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός μὲ 
καὶ πινέτω.

38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, 
ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος 
ζῶντος.

39 (τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ 
ἤμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν 
• οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω 
ἐδοξάσθη).

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 11:9 πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν 
γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς 
κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν 
συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς •

10 ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν 
πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός.

11 πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα δύναμιν εἰς καταβολὴν 
σπέρματος ἔλαβεν καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας, 
ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον •

12 διὸ καὶ ἀφ᾿ ἑνὸς ἐγεννήθησαν, καὶ ταῦτα 
νενεκρωμένου, καθὼς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ 
τῷ πλήθει καὶ ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς 
θαλάσσης ἡ ἀναρίθμητος.

13 Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ 
λαβόντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόρρωθεν 
αὐτὰς ἰδόντες καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ 
ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοί εἰσιν 
ἐπὶ τῆς γῆς.

14 οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν ὅτι 
πατρίδα ἐπιζητοῦσιν •

15 καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ᾿ ἧς 
ἐξέβησαν, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι •

16 νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ᾿ ἔστιν 
ἐπουρανίου • διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ 
Θεὸς Θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν, ἡτοίμασεν γὰρ 
αὐτοῖς πόλιν.

 
ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:1 Καὶ ἔδειξέν μοι 

ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, 
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ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ 
τοῦ Ἀρνίου.

2 ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ 
ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν 
καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον 
ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ • καὶ τὰ φύλλα 
τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.

Δείτε επίσης: Έξοδος 13:14; Αριθμοί 29:12-38; Δευτερονόμιο 
16:13-15; Δευτερονόμιο 31:10-13; 1 Βασιλέων 8:65,66; 2 

Χρονικών 7:8-10; Έσδρας 3:4; Νεεμίας 8:13-17; Ψαλμοί 36:8; 
Ψαλμοί 42:1,2; Ησαΐας 35:10; Ησαΐας 41:17,18; Ησαΐας 

44:3; Ησαΐας 49:10; Ιερεμίας 2:3; Ιεζεκιήλ 45:25; Ιωήλ 3:18; 
Ζαχαρίας 3:10; Ζαχαρίας 14:18,19; Ἰωάννην 4:10-12; Ἰωάννην 

16:22; Κορινθίους α’ 10:4; Κορινθίους β’ 5:1; Ἑβραίους 
13:13,14; Ἀποκάλυψις 7:17; Ἀποκάλυψις 21:6; Ἀποκάλυψις 

22:1,17.

Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, 
η προσφορά του ποτού εορταζόταν ως 
εξής. Στο ξεκίνημα της έβδομης ημέρας, 
η ημέρα λέγεται Hoshana Rabba στα 
εβραϊκά, ένας ιερέας περπάτησε στην 
κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Πήρε νερό 
από την κολυμβήθρα και το μετέφερε 
με χρυσή στάμνα στον ναό. Εκεί, το 
νερό χύθηκε ως προσφορά πάνω από 
το ζώο που επρόκειτο να θυσιαστεί. 
Κατά τη διάρκεια της τελετής του 
νερού, διαβάστηκε το παρακάτω 
κείμενο στους ανθρώπους:
Ησαΐας, 12:3 καί ἀντλήσατε ὕδωρ 
μετ᾿ εὐφροσύνης ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ 
σωτηρίου.
Όπως σχολιάζει ένα αρχαίο εβραϊκό 
βιβλίο: «Όποιος δεν έχει δει τις 
εκφράσεις χαράς στην άντληση του 
νερού, δεν έχει δει χαρά στη ζωή του 
(Mishna Sukka, 5:1). Συνεπώς, ήταν 
εντολή του Θεού να τρώμε και να 
πίνουμε με μεγάλη χαρά κατά την 
εορτή των ναών.

E18 Ο Θεός θα κατοικεί ανάμεσα στον 
λαό Του.

ΛΕΥΙΤΙΚΌ 26:11 Και θα στήσω τη 
σκηνή μου ανάμεσά σας· και η ψυχή μου δεν 
θα σας βδελυχθεί·

12 και θα περπατώ μεταξύ σας, και θα είμαι 
Θεός σας κι εσείς θα είστε λαός μου.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 37:27 Και η σκηνή μου θα είναι 
ανάμεσά τους· και θα είμαι Θεός τους, κι αυτοί 
θα είναι λαός μου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός) 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας •

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:49 λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ • Πόθεν 
με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ 
• Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν 
συκῆν εἶδόν σε.

ἸΩΑΝΝΗΝ 5:46 εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ, 
ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί • περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος 
ἔγραψεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 3:22 Μωϋσῆς 
μὲν εἶπεν ὅτι προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος 
ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ • 
αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ 
πρὸς ὑμᾶς •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 15:16 Μετὰ 
ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν 
σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ 
κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ 
ἀνορθώσω αὐτήν,

17 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν 
ἀνθρώπων τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾿ 
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οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτούς, 
λέγει Κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:11 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος 
ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ 
τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ 
χειροποιήτου, τοῦτ᾿ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς 
κτίσεως,

12 οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ 
τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, 
αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:22 καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα 
καθαρίζεται κατὰ τὸν νόμον, καὶ χωρὶς 
αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς 
μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης • Ἰδοὺ 
ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν • καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ 
ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 
αὐτῶν Θεός.

Δείτε επίσης: Έξοδος 29:45,46; Δευτερονόμιο 18:15; Ιησούς 
του Ναυή 22:19; 2 Χρονικών 29:6; Ψαλμοί 78:59,60; Αμώς 

9:11,12; Ἑβραίους 8:5,6; Ἑβραίους 13:10-13.
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I07 Η προσφορά της κόκκινης 
δαμαλίδας αναφέρεται στο έργο 
του Μεσσία.

ΑΡΙΘΜΟΊ 19:2 Αυτό είναι το διάταγμα του 
νόμου, που ο Κύριος πρόσταξε, λέγοντας: 
Πες στους γιους Ισραήλ να σου φέρουν 
μια ξανθιά δάμαλη, χωρίς ψεγάδι, που 
δεν έχει ελάττωμα, επάνω στην οποία δεν 
επιβλήθηκε ζυγός·

3 και θα τη δώσετε στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, 
και θα τη φέρει έξω από το στρατόπεδο· και 
θα τη σφάξουν μπροστά του·

9 Και ένας καθαρός άνθρωπος θα μαζέψει τη 
στάχτη τής δάμαλης, και θα την αποθέσει 
έξω από το στρατόπεδο σε έναν καθαρό 
τόπο· και θα φυλάγεται για τη συναγωγή 
των γιων Ισραήλ για νερό χωρισμού· αυτό 
είναι για καθαρισμό αμαρτίας.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:3 ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν 
λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ 
τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν 
κατάρα, (γέγραπται γάρ • Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ 
κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου),

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 5:26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας 
τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι •

ἙΒΡΑΊΟΥΣ 1:3 ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης 
καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων 
τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, δι᾿ 
ἑαυτοῦ καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:11 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος 
ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ 

τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ 
χειροποιήτου, τοῦτ᾿ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς 
κτίσεως,

12 οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ 
τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, 
αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.

13 εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων, — 
καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς 
κεκοινωμένους, — ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς 
σαρκὸς καθαρότητα,

14 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ 
Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν 
ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν 
ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ 
τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 13:11 ὧν γὰρ εἰσφέρεται 
ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ 
ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω 
τῆς παρεμβολῆς.

12 διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου 
αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν.

13 τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς 
παρεμβολῆς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες •

Δείτε επίσης: Ἑβραίους 10:19-22,29.

E26 Το έργο της λύτρωσης από τον 
Μεσσία.

ΑΡΙΘΜΟΊ 21:9 Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι 
χάλκινο, και το έβαλε επάνω σε ένα ξύλο· 
και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, 
κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν 
Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει • Ἴδε 
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ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 
κόσμου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:14 καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν 
τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,

15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ᾿ 
ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:40 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα 
τοῦ Πατρός μου, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν Υἱὸν 
καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον καὶ 
ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως 
ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς 
προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν 
αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ 
θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν.

Δείτε επίσης: 2 Βασιλέων 18:4.

D04 Το αξίωμα του Μεσσία ως Βασιλιάς.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΑΡΙΘΜΟΊ 24:7 Θα εκχέει νερό από την 
αντλία του, και το σπέρμα του θα είναι σε 
πολλά νερά, Και ο βασιλιάς του θα είναι 
ψηλότερος από τον Αγάγ, και η βασιλεία του 
θα μεγαλυνθεί.

8 Ο Θεός τον έβγαλε από την Αίγυπτο· 
έχει σαν δύναμη μονοκέρατου ζώου· Θα 
καταφάει τα έθνη, τους πολεμίους του, και 
θα συντρίψει τα κόκαλά τους, και θα τους 
τοξεύσει με τα βέλη του.

15 Και αφού άρχισε την παραβολή του, είπε: Ο 
Βαλαάμ, ο γιος τού Βεώρ, είπε, εκείνος που 

έχει ανοιχτά τα μάτια του, είπε:
16 Είπε εκείνος, που άκουσε τα λόγια τού Θεού, 

και έλαβε γνώση τού Υψίστου, Ο οποίος 
είδε όραση του Παντοδύναμου, καθώς έπεσε 
σε έκσταση, έχοντας όμως ανοιχτά τα μάτια 
του:

17 Θα τον δω, αλλ’ όχι τώρα· θα τον θωρήσω, 
αλλ’ όχι από κοντά· αστέρι θα ανατείλει από 
τον Ιακώβ, και θα αναστηθεί σκήπτρο από 
τον Ισραήλ, Και θα πατάξει τους αρχηγούς 
τού Μωάβ, και θα εξολοθρεύσει όλους τούς 
γιους τού Σηθ.

18 Και ο Εδώμ θα είναι κληρονομιά, και ο Σηείρ 
θα είναι κληρονομιά στους εχθρούς του. Και 
ο Ισραήλ θα πράξει με ισχύ.

19 Και από τον Ιακώβ θα βγει εκείνος που 
εξουσιάζει, και θα εξολοθρεύσει εκείνον που 
διασώθηκε από την πόλη.

ΓΕΝΕΣΗ 49:10 Δεν θα εκλείψει το σκήπτρο 
από τον Ιούδα ούτε νομοθέτης από μέσα από 
τα πόδια του, μέχρις ότου έρθει ο Σηλώ· και σ’ 
αυτόν θα είναι η υπακοή των λαών.

ΨΑΛΜΟΙ 110:2 Από τη Σιών ο Κύριος θα 
στείλει τή ράβδο τής δύναμής σου· κατακυρίευε 
ανάμεσα στους εχθρούς σου.

ΔΑΝΙΗΛ 2:44 Και κατά τις ημέρες εκείνων 
των βασιλιάδων, ο Θεός τού ουρανού θα 
σηκώσει μια βασιλεία, που δεν θα φθαρεί στον 
αιώνα· και η βασιλεία αυτή δεν θα περάσει σε 
άλλον λαό· θα κατασυντρίψει και θα συντελέσει 
όλες αυτές τις βασιλείες, ενώ αυτή θα διαμένει 
στους αιώνες,

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 2:1 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος 
ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου 
τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν 
παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα
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2 λέγοντες • Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν 
Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ 
ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 15:24 εἶτα τὸ τέλος, ὅταν 
παραδῷ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ Πατρί, ὅταν 
καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν 
καὶ δύναμιν.

25 δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ πάντας 
τοὺς ἔχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ •

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι 
Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ 
ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:8 πρὸς δὲ τὸν Υἱόν • Ὁ θρόνος 
σου ὁ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος • ῥάβδος 
εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου •

9 ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν 
• διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ Θεός, ὁ Θεὸς σου, 
ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ 
ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα 
γεγραμμένον • Βασιλεὺς βασιλέων καὶ Κύριος 
κυρίων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:16 Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα 
τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐν 
ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγὼ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος 
Δαυίδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός.

Δείτε επίσης: #1; Αριθμοί 24:4; Ψαλμοί 18:43; Ἰωάννην 1:49; 
Ἰούδα ἐπιστολή 1:11; ἐπιστολή β’ 1:19; Ἀποκάλυψις 2:14; 

Ἀποκάλυψις 20.

B02 Ο Μεσσίας είναι ο Αμνός του Θεού.
I03 Η προσφορά του καμένου 

εκπροσωπεί το έργο του Μεσσία 
- μια προσφορά χωρίς ελάττωμα - 
μια συνεχής προσφορά καμένου.

ΑΡΙΘΜΟΊ 28:3 Και πες τους: ΑΥΤΗ 
είναι η προσφορά που γίνεται με φωτιά, 
που θα προσφέρετε στον Κύριο· δύο 
αρνιά χρονιάρικα, άμωμα κάθε ημέρα, σε 
παντοτινό ολοκαύτωμα.

4 Το ένα αρνί θα το προσφέρετε το πρωί, και 
το άλλο αρνί θα το προσφέρετε το δειλινό.

5 Και για την προσφορά από άλφιτα θα 
προσφέρετε σιμιγδάλι, το ένα δέκατο του 
εφά, ζυμωμένο με λάδι από κοπανισμένες 
ελιές, το ένα τέταρτο του ιν.

6 Τούτο είναι παντοτινό ολοκαύτωμα, 
διορισμένο στο όρος Σινά, σε οσμή ευωδίας, 
θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο.

7 Και η σπονδή του θα είναι το ένα τέταρτο 
του ιν για το ένα αρνί· στο αγιαστήριο θα 
χύσεις σίκερα για σπονδή στον Κύριο.

8 Και το άλλο αρνί θα το προσφέρεις το 
δειλινό· σύμφωνα με την πρωινή προσφορά 
από άλφιτα, και σύμφωνα με την σπονδή 
της, θα το προσφέρεις θυσία, που γίνεται με 
φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.

9 ΚΑΙ την ημέρα του σαββάτου θα προσφέρεις 
δύο αρνιά χρονιάρικα άμωμα, και δύο δέκατα 
σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι για προσφορά 
από άλφιτα, και την σπονδή της.

10 Αυτό είναι το ολοκαύτωμα κάθε σαββάτου, 
εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, και 
της σπονδής του.

ΗΣΑΐΑΣ 53:10 Αλλά, ο Κύριος θέλησε να 
τον βασανίσει· τον ταλαιπώρησε. Αφού, όμως, 
δώσεις την ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας, 
θα δει εγγόνια, θα μακρύνει τις ημέρες του, και 
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το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι 
του.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:51 καὶ ἰδοὺ τὸ 
καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ 
ἄνωθεν ἕως κάτω, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ 
πέτραι ἐσχίσθησαν,

ΛΟΥΚΑΝ 23:45 καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος, καὶ 
ἐσχίσθη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός) 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας •

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν 
Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει • Ἴδε 
ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 
κόσμου.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:25 ὅθεν καὶ σῴζειν εἰς τὸ 
παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένους δι᾿ 
αὐτοῦ τῷ Θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν 
ὑπὲρ αὐτῶν.

26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, 
ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν 
ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν 
γενόμενος,

27 ὃς οὐκ ἔχει καθ᾿ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ 
ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν 
θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ • τοῦτο 
γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας.

28 ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς 
ἔχοντας ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας 
τῆς μετὰ τὸν νόμον Υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα 
τετελειωμένον.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:26 (ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις 
παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου) • νυνὶ δὲ 

ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν 
ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:1 Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν 
μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν 
πραγμάτων, κατ᾿ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις 
ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε 
δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι.

2 ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι διὰ τὸ 
μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς 
λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους;

3 ἀλλ᾿ ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ᾿ 
ἐνιαυτόν.

4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων 
ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας.

5 διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει • 
Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ 
κατηρτίσω μοι.

6 ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ 
εὐδόκησας •

7 τότε εἶπον • Ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου 
γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι ὁ Θεὸς τὸ 
θέλημά σου.

8 ἀνώτερον λέγων ὅτι θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ 
ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας 
οὐδὲ εὐδόκησας, αἵτινες κατὰ τὸν νόμον 
προσφέρονται, —

9 τότε εἴρηκεν • Ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά 
σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ.

10 ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς 
προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἐφάπαξ. —

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς 
ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ,

20 προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, 
φανερωθέντος δὲ ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι᾿ 
ὑμᾶς,

Δείτε επίσης: Έξοδος 29:41,42; Λευιτικό 6:9,12; Λευιτικό 9:3; 
Λευιτικό 12:6; Λευιτικό 14:12,13,21,24,25; Λευιτικό 17:3; 
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Λευιτικό 23:12; Αριθμοί 6:12,14; Αριθμοί 29:6,41-43; Κριτές 
13:33; 2 Χρονικών 2:4; Έσδρας 3:4,5; Νεεμίας 10:33; Ψαλμοί 
50:8; Ψαλμοί 51:16-19; Ησαΐας 56:7; Ιεζεκιήλ 43:27; Ιεζεκιήλ 

46:13-15; Ιωήλ 2:14; Μᾶρκον 15:38; Ἰωάννην 4:34; Πρὸς 
Ῥωμαίουςς 12:1; Ἑβραίους 10:14; ἐπιστολή α’ 2:5.
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E12 Ο Μεσσίας εκπληρώνει τον νόμο 
του Θεού.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΌΜΙΟ 11:18 Θα βάλετε, λοιπόν, 
αυτά τα λόγια μου, στην καρδιά σας και στην 
ψυχή σας· και θα τα δέσετε για σημείο επάνω 
στο χέρι σας, και θα είναι ως προμετωπίδια 
ανάμεσα στα μάτια σας·

19 και θα τα διδάσκετε στα παιδιά σας, 
μιλώντας γι’ αυτά, όταν κάθεσαι στο σπίτι 
σου, και όταν περπατάς στον δρόμο, και όταν 
πλαγιάζεις, και όταν σηκώνεσαι·

20 και θα τα γράψεις επάνω στους παραστάτες 
τού σπιτιού σου, κι επάνω στις πύλες σου·

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 1:8 Αυτό το βιβλίο τού 
νόμου δεν θα απομακρυνθεί από το στόμα σου, 
αλλά σ’ αυτό θα μελετάς ημέρα και νύχτα, 
για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με όλα 
όσα είναι γραμμένα μέσα σ’ αυτό· επειδή, τότε 
θα ευοδώνεσαι στον δρόμο σου, και τότε θα 
φέρεσαι με σύνεση.

ΨΑΛΜΟΙ 1:1 ΜΑΚΑΡΙΟΣ ο άνθρωπος, 
που δεν περπάτησε σε θέλημα ασεβών, και σε 
δρόμο αμαρτωλών δεν στάθηκε, και σε καθέδρα 
χλευαστών δεν κάθησε·

2 αλλά, στον νόμο τού Κυρίου είναι το θέλημά 
του, και στον νόμο του μελετάει ημέρα και 
νύχτα.

ΨΑΛΜΟΙ 119:11 Στην καρδιά μου φύλαξα τα 
λόγια σου, για να μη αμαρτάνω σε σένα.

ΨΑΛΜΟΙ 119:97 Πόσο αγαπώ τον νόμο σου! 
Όλη την ημέρα είναι μελέτη μου.

98 Με τα προστάγματά σου με έκανες σοφότερο 
από τους εχθρούς μου· επειδή, είναι πάντοτε 
μαζί μου.

99 Είμαι συνετότερος από όλους εκείνους που 

με διδάσκουν· επειδή, τα μαρτύριά σου είναι 
μελέτη μου.

ΗΣΑΐΑΣ 34:16 Αναζητήστε μέσα στο βιβλίο 
τού Κυρίου, και διαβάστε· κανένα απ’ αυτά 
δεν θα λείψει, κανένα δεν θα είναι χωρίς τον 
σύντροφό του· επειδή, το ίδιο το στόμα τού 
Κυρίου πρόσταξε, και το ίδιο το πνεύμα του τα 
συγκέντρωσε αυτά.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 8:9 Οι σοφοί καταντροπιάστηκαν, 
πτοήθηκαν, και συνελήφθηκαν· επειδή, 
απέρριψαν τον λόγο τού Κυρίου· και ποια 
σοφία υπάρχει μέσα τους;

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 22:29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς • Πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες 
τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ •

ΛΟΥΚΑΝ 16:29 λέγει δὲ αὐτῷ Ἀβραάμ 
• Ἔχουσιν Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας • 
ἀκουσάτωσαν αὐτῶν.

30 ὁ δὲ εἶπεν • Οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ᾿ 
ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, 
μετανοήσουσιν.

31 εἶπεν δὲ αὐτῷ • Εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν 
οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ᾿ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ 
πεισθήσονται.

ἸΩΑΝΝΗΝ 5:39 ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι 
ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν, καὶ 
ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 17:11 οὗτοι 
δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, 
οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης 
προθυμίας, τὸ καθ᾿ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς 
γραφάς, εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 3:2 πολὺ κατὰ πάντα 
τρόπον, πρῶτον μὲν γὰρ ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ 
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λόγια τοῦ Θεοῦ.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Β’ 1:19 καὶ ἔχομεν 
βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς 
ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν 
αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ 
φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν,

20 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα 
προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται.

21 οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτὲ 
προφητεία, ἀλλ᾿ ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου 
φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:3 Μακάριος ὁ 
ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους 
τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ 
γεγραμμένα, ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.

Δείτε επίσης: Δευτερονόμιο 6:6-8; Ψαλμοί 19:7-10; Ἐφεσίους 
6:17; Κολοσσαεῖς 3:16; Θεσσαλονικεῖς α’ 5:27; ἐπιστολή α’ 2:2.

B13 Η εξουσία του Μεσσία.
D02 Το αξίωμα του Μεσσία ως 

Προφήτης.
D07 Ο Μεσσίας θα είναι ο Μεσολαβητής.
     
ΔΕΥΤΕΡΟΝΌΜΙΟ 18:15 ΕΝΑΝ 

ΠΡΟΦΗΤΗ θα σηκώσει σε σένα ο Κύριος 
ο Θεός σου, από ανάμεσά σου, από τους 
αδελφούς σου, όπως εμένα· αυτόν θα ακούτε·

16 σύμφωνα με όλα όσα ζήτησες από τον Κύριο 
τον Θεό σου στο Χωρήβ, την ημέρα τής 
σύναξης, λέγοντας: Ας μη ακούσω πλέον 
τη φωνή τού Κυρίου τού Θεού μου, ούτε να 
δω πλέον τη μεγάλη αυτή φωτιά, για να μη 
πεθάνω.

17 Και ο Κύριος μου είπε: Είναι σωστά όσα 
μίλησαν.

18 Προφήτην ανάμεσα από τους αδελφούς τους 

θα σηκώσω σ’ αυτούς, όπως εσένα, και θα 
βάλω τα λόγια μου στο στόμα του, και θα 
τους μιλήσει όλα όσα εγώ τον προστάζω.

19 Και ο άνθρωπος, που δεν θα υπακούσει στα 
λόγια μου, που αυτός θα μιλήσει εξ ονόματός 
μου, εγώ θα το εκζητήσω απ’ αυτόν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 17:5 ἔτι αὐτοῦ 
λαλοῦντος, ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν 
αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα 
• Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 
εὐδόκησα • αὐτοῦ ἀκούετε.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:10 Καὶ εἰσελθόντος 
αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις 
λέγουσα • Τίς ἐστιν οὗτος;

11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον • Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ 
προφήτης ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας.

ΜΑΡΚΟΝ 16:16 ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς 
σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.

ΛΟΥΚΑΝ 7:13 καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος 
ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ • Μὴ 
κλαῖε.

14 καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ 
βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπεν • Νεανίσκε, σοὶ 
λέγω, ἐγέρθητι.

15 καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ 
ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ.

16 ἔλαβεν δὲ φόβος ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν 
Θεὸν λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἠγέρθη 
ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν 
αὐτοῦ.

ΛΟΥΚΑΝ 9:18 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν 
προσευχόμενον κατὰ μόνας συνῆσαν αὐτῷ οἱ 
μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων • Τίνα 
με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι;
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19 οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον • Ἰωάννην τὸν 
βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἡλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι 
προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.

20 εἶπεν δὲ αὐτοῖς • Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; 
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν • Τὸν Χριστὸν 
τοῦ Θεοῦ.

ΛΟΥΚΑΝ 9:35 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς 
νεφέλης λέγουσὰ • Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ 
ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούετε.

ΛΟΥΚΑΝ 24:17 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς • Τίνες 
οἱ λόγοι οὗτοι, οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους 
περιπατοῦντες, καὶ ἐστε σκυθρωποί;

18 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εἷς, ᾧ ὄνομα Κλεόπας, εἶπεν 
πρὸς αὐτόν • Σὺ μόνος παροικεῖς Ἱερουσαλὴμ 
καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς 
ἡμέραις ταύταις;

19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς • Ποῖα; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ • Τὰ 
περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ 
προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον 
τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,

20 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου καὶ 
ἐσταύρωσαν αὐτόν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:45 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ 
Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 4:19 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή • Κύριε, 
θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 4:25 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή • Οἶδα ὅτι 
Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός • ὅταν 
ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν πάντα.

26 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς • Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:14 Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ 
ἐποίησεν σημεῖον ὁ Ἰησοῦς ἔλεγον ὅτι οὗτός 
ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν 

κόσμον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:40 Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες 
τῶν λόγων τούτων ἔλεγον • Οὗτός ἐστιν 
ἀληθῶς ὁ προφήτης.

41 ἄλλοι ἔλεγον • Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός. ἄλλοι 
ἔλεγον • Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς 
ἔρχεται;

42 οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυὶδ 
καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυίδ, ὁ 
Χριστός ἔρχεται;

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 3:22 Μωϋσῆς 
μὲν εἶπεν ὅτι προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος 
ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ • 
αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ 
πρὸς ὑμᾶς •

23 ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ τοῦ 
προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ 
λαοῦ.

24 καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ 
τῶν καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν, καὶ κατήγγειλαν 
τὰς ἡμέρας ταύτας.

25 ὑμεῖς ἐστε οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς 
διαθήκης ἧς διέθετο ὁ Θεὸς πρὸς τοὺς 
πατέρας ὑμῶν, λέγων πρὸς Ἀβραάμ • Καὶ ἐν 
τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ 
πατριαὶ τῆς γῆς.

26 ὑμῖν πρῶτον ὁ Θεὸς ἀναστήσας τὸν παῖδα 
αὐτοῦ, ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν 
τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν 
ὑμῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 7:37 οὗτός 
ἐστιν ὁ Μωϋσῆς ὁ εἴπας τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ 
• Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει ὁ Θεὸς ἐκ τῶν 
ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ • [αὐτοῦ ἀκούσεσθε].

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα 
τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας, ἥτις ἀρχὴν 
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λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν 
ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 3:7 Διό, καθὼς λέγει τὸ Πνεῦμα 
τὸ Ἅγιον • Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ 
ἀκούσητε,

8 μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ 
παραπικρασμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ 
ἐν τῇ ἐρήμῳ,

Δείτε επίσης: Ἑβραίους 1:1,2; Ἑβραίους 3:2-8; Ἑβραίους 10:26; 
Ἑβραίους 12:25,26.

F11 Τα πάθη του Μεσσία.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΌΜΙΟ 21:23 το σώμα του δεν 
θα μένει όλη τη νύχτα επάνω στο ξύλο, αλλά 
θα τον θάψεις οπωσδήποτε την ίδια ημέρα· 
(επειδή, ο κρεμασμένος είναι καταραμένος 
από τον Θεό)· για να μη μολύνεις τη γη σου, 
που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως 
κληρονομιά.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ 
τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν 
κατάρα, (γέγραπται γάρ • Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ 
κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου),

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΌΜΙΟ 33:3 Ναι, αγάπησε τον 
λαό. Κάτω από το χέρι σου είναι όλοι οι άγιοί 
του· και κάθονταν στα πόδια σου, για να 
πάρουν τα λόγια σου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:16 οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ 

Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν 
μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν 
μὴ ἀπόληται ἀλλ᾿ ἔχῇ ζωὴν αἰώνιον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:28 κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον 
δίδωμι αὐτοῖς καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν 
αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός 
μου.

29 ὁ Πατήρ μου, ὃς δέδωκέν μοι, μείζων πάντων 
ἐστίν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς 
τοῦ Πατρός μου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:12 ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν 
ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου • οὓς 
δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν 
ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ 
πληρωθῇ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:24 Πάτερ, οὓς δέδωκάς 
μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾿ 
ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμήν, ἣν 
δέδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς 
κόσμου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 1: 6  καὶ ὑμεῖς 
μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ Κυρίου, 
δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ 
χαρᾶς Πνεύματος Ἁγίου • 

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ 
χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά • καὶ ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη 
• καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ 
δυνάμει αὐτοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:20 τὸ μυστήριον τῶν 
ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ 
τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς • οἱ ἑπτὰ ἀστέρες 
ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν, καὶ αἱ 
λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.
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Δείτε επίσης: Έξοδος 19:5,6; Δευτερονόμιο 7:7-10; 1 Σαμουήλ 
2:9; Ψαλμοί 31:23; Ιερεμίας 31:3; Μαλαχίας 1:2; Λουκᾶν 

10:39; Ἰωάννην 17:11-15; Πρὸς Ῥωμαίουςς 8:35-39; Πρὸς 
Ῥωμαίουςς 9:11-13; Ἐφεσίους 2:4,5; Ἰωάννην 4:19; Ἰούδα 

ἐπιστολή 1:1.
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A03 Ο Μεσσίας κατάγεται από τον 
Δαυίδ.

ΡΟΥΘ 4:13 Και ο Βοόζ πήρε τη Ρουθ, 
και έγινε γυναίκα του· και όταν μπήκε μέσα 
σ’ αυτή, ο Κύριος της έδωσε σύλληψη, και 
γέννησε γιο.

14 Και οι γυναίκες είπαν στη Ναομί: 
Ευλογητός ο Κύριος, που σήμερα δεν σε 
αποστέρησε από συγγενή, ώστε να καλείται 
το όνομά του στον Ισραήλ·

17 Και οι γειτόνισσες του έδωσαν όνομα, 
λέγοντας: Γιος γεννήθηκε στη Ναομί· και 
αποκάλεσαν το όνομά του: Ωβήδ· αυτός 
είναι ο πατέρας τού Ιεσσαί, του πατέρα τού 
Δαβίδ.

21 και ο Σαλμών γέννησε τον Βοόζ, και ο Βοόζ 
γέννησε τον Ωβήδ,

22 και ο Ωβήδ γέννησε τον Ιεσσαί, και ο Ιεσσαί 
γέννησε τον Δαβίδ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Βοὸζ ἐκ τῆς Ῥαχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἰεσσαί,

6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα, 
Δαυὶδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα 
ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου,

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:15 Ἐλιοὺδ δὲ 
ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν 
τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ,

16 Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα 
Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος 
Χριστός.

17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ 
γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς 
μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, 

καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ 
Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

Δείτε επίσης: Λευιτικό 25:25-29; Λευιτικό 27:13-31; Ιώβ 
19:25; Ψαλμοί 19:14; Ψαλμοί 78:35; Ησαΐας 41:14; Ησαΐας 
44:6,24; Ησαΐας 48:17; Ησαΐας 49:7; Ησαΐας 54:5,8; Ησαΐας 

59:20; Ησαΐας 60:16; Μαθθαῖον 1:1-17; Λουκᾶν 3:23-38.
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H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

1 ΣΑΜΟΥΉΛ 2:10 Ο Κύριος 
θα συντρίψει τους αντιδίκους του· θα 
βροντήσει από τον ουρανό επάνω τους· Ο 
Κύριος θα κρίνει τα πέρατα της γης· και 
θα δώσει δύναμη στον βασιλιά του, και θα 
υψώσει το κέρας τού χρισμένου του.

ΨΑΛΜΟΙ 96:13 μπροστά στον Κύριο· επειδή, 
έρχεται, επειδή έρχεται για να κρίνει τη γη· θα 
κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, και τους 
λαούς με την αλήθεια του.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 25:31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ 
ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου 
δόξης αὐτοῦ •

32 καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ 
ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὥσπερ 
ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων,

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 14:10 σὺ δὲ τί 
κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς 
τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ παραστησόμεθα 
τῷ βήματι τοῦ Θεοῦ •

11 γέγραπται γάρ • Ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος, ὅτι 
ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσα 
ἐξομολογήσεται τῷ Θεῷ.

12 ἄρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον 
δώσει τῷ Θεῷ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 5:10 τοὺς γὰρ πάντας 
ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος 
τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ 
τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε 
κακόν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 20:11 Καὶ εἶδον θρόνον 
μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾿ αὐτόν, οὗ 
ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός 
• καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς.

12 Καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ 
τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου 
• καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν • καὶ ἄλλο βιβλίον 
ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς. καὶ ἐκρίθησαν οἱ 
νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις 
κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

13 καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν 
αὐτῇ • καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς 
νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος 
κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

14 καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν 
λίμνην τοῦ πυρός • οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός 
ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός.

15 καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς 
γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός.

Δείτε επίσης: #1; #6; Ψαλμοί 2:2; Ψαλμοί 20:6; Ψαλμοί 45:7; 
Ψαλμοί 89:17,24; Ψαλμοί 92:9; Μαθθαῖον 28:18; Λουκᾶν 1:69; 

Πράξεις Ἀποστόλων 4:27; Πράξεις Ἀποστόλων 10:38.
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A03 Ο Μεσσίας κατάγεται από τον 
Δαυίδ.

B01 Ο Μεσσίας είναι ο Υιός του Θεού.
D04 Το αξίωμα του Μεσσία ως Βασιλιάς.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
               
2 ΣΑΜΟΥΉΛ 7:12 Αφού 

συμπληρωθούν οι ημέρες σου, και κοιμηθείς 
μαζί με τους πατέρες σου, θα σηκώσω ύστερα 
από σένα το σπέρμα σου, που θα βγει από τα 
σπλάχνα σου, και θα στερεώσω τη βασιλεία 
του.

13 Αυτός θα οικοδομήσει οίκον στο όνομά μου· 
και θα στερεώσω τον θρόνο τής βασιλείας του 
μέχρι τον αιώνα·

14 εγώ θα είμαι σ’ αυτόν πατέρας, κι αυτός θα 
είναι σε μένα γιος· αν διαπράξει ανομία, θα 
τον σωφρονίσω με ράβδο ανδρών, και με 
μαστιγώσεις των γιων των ανθρώπων·

15 το έλεός μου, όμως, δεν θα αφαιρεθεί απ’ 
αυτόν, όπως το αφαίρεσα από τον Σαούλ, που 
έβγαλα από μπροστά σου·

16 και η οικογένειά σου και η βασιλεία σου θα 
στερεωθεί μπροστά σου μέχρι τον αιώνα· ο 
θρόνος σου θα στερεωθεί στον αιώνα.

ΨΑΛΜΟΙ 89:26 Αυτός θα κράξει σε μένα: 
Είσαι πατέρας μου, Θεός μου, και πέτρα τής 
σωτηρίας μου.

27 Εγώ, βέβαια, θα τον κάνω πρωτότοκό μου, 
ύψιστον επάνω στους βασιλιάδες τής γης.

28 Θα φυλάττω σ’ αυτόν το έλεός μου για πάντα, 
και η διαθήκη μου θα είναι μαζί του στερεή.

29 Και θα κάνω ώστε το σπέρμα του να παραμένει 
στον αιώνα, και ο θρόνος του όπως οι ημέρες 
τού ουρανού.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ 
τῶν οὐρανῶν λέγουσα • Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός 

μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

ΛΟΥΚΑΝ 1:30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ • Μὴ 
φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.

31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ 
καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς Ὑψίστου 
κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 
θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός) 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας •

18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε • ὁ μονογενὴς 
Υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρός, ἐκεῖνος 
ἐξηγήσατο.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:1 Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως 
πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς 
προφήταις ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων 
ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ,

2 ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι᾿ οὗ καὶ 
ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας,

3 ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ 
τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα 
τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, δι᾿ ἑαυτοῦ 
καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς 
•

4 τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων ὅσῳ 
διαφορώτερον παρ᾿ αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν 
ὄνομα.

5 τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων • Υἱὸς μου 
εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν • 
Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα καὶ αὐτὸς ἔσται 
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μοι εἰς υἱόν;
6 ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν Πρωτότοκον εἰς 

τὴν οἰκουμένην, λέγει • Καὶ προσκυνησάτωσαν 
αὐτῷ πάντες ἄγγελοι Θεοῦ.

7 καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει • Ὁ ποιῶν 
τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς 
λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα.

8 πρὸς δὲ τὸν Υἱόν • Ὁ θρόνος σου ὁ Θεὸς εἰς 
τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος • ῥάβδος εὐθύτητος ἡ 
ῥάβδος τῆς βασιλείας σου •

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 4:9 ἐν τούτῳ 
ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν 
Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς 
εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ •

10 ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς 
ἠγαπήσαμεν τὸν Θεόν, ἀλλ᾿ ὅτι αὐτὸς 
ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν Υἱὸν αὐτοῦ 
ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #1; 1 Βασιλέων 5:5; 1 Βασιλέων 8:19; 1 Χρονικών 
17:11; Ψαλμοί 72:17-19; Ψαλμοί 89:36,37; Ησαΐας 9:7; 

Ιερεμίας 23:5,6; Δανιήλ 2:44; Δανιήλ 7:14; Ζαχαρίας 6:13; 
Μαθθαῖον 16:18; Ἰωάννην 12:34; Πράξεις Ἀποστόλων 13:34-

37; ἐπιστολή α’ 2:5; Ἀποκάλυψις 20.

E12 Ο Μεσσίας εκπληρώνει τον νόμο 
του Θεού.

2 ΣΑΜΟΥΉΛ 22:20 Και με έβγαλε σε 
ευρυχωρία· με ελευθέρωσε, επειδή ευδόκησε 
σε  μένα.

21 Ο Κύριος με αντάμειψε σύμφωνα με τη 
δικαιοσύνη μου· μου ανταπέδωσε   σύμφωνα 

με την καθαρότητα των χεριών μου.
22 επειδή, φύλαξα τους δρόμους τού Κυρίου, 

και δεν ασέβησα  παρεκκλίνοντας από τον 
Θεό μου.

23 Επειδή, όλες οι κρίσεις του ήσαν μπροστά 
μου· και από τα διατάγματά  του δεν 
απομακρύνθηκα.

24 Και στάθηκα απέναντί του άμεμπτος, και 
φυλάχτηκα από την ανομία   μου.

25 Και ο Κύριος μου ανταπέδωσε σύμφωνα 
με τη δικαιοσύνη μου, σύμφωνα  με την 
καθαρότητά μου μπροστά στα μάτια του.

ΨΑΛΜΟΙ 1:2 αλλά, στον νόμο τού Κυρίου 
είναι το θέλημά του, και στον νόμο του μελετάει 
ημέρα και νύχτα.

ΨΑΛΜΟΙ 22:8 Έλπισε στον Κύριο· ας τον 
ελευθερώσει, ας τον λυτρώσει· επειδή, του είναι 
αρεστός.

ΨΑΛΜΟΙ 40:8 Χαίρομαι, Θεέ μου, να εκτελώ 
το θέλημά σου· και ο νόμος σου είναι στο 
κέντρο τής καρδιάς μου.

ΗΣΑΐΑΣ 42:1 ΔΕΣΤΕ, ο δούλος μου, που 
υποστήριξα· ο εκλεκτός μου, στον οποίο η 
ψυχή μου ευαρεστήθηκε· έβαλα επάνω του το 
πνεύμα μου· θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ 
τῶν οὐρανῶν λέγουσα • Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός 
μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 17:5 ἔτι αὐτοῦ 
λαλοῦντος, ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν 
αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα 
• Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 
εὐδόκησα • αὐτοῦ ἀκούετε.
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ἸΩΑΝΝΗΝ 15:10 ἐὰν τὰς ἐντολάς 
μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς 
ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πατρός μου τετήρηκα καὶ 
μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:4 ἐγώ σὲ ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ 
ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω •

5 καὶ νῦν δόξασον μὲ σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ 
τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ 
σοί.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:4 τέλος γὰρ νόμου 
Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 18:19-24; Ψαλμοί 37:31; Ψαλμοί 
119:13,30,102; Ἰωάννην 8:29; Ἰωάννην 13:31,32; Πρὸς 

Ῥωμαίουςς 3:31; Πρὸς Ῥωμαίουςς 7:12; Πρὸς Ῥωμαίουςς 8:3,4; 
Γαλάτας 3:13,21; Γαλάτας 5:22,23.

B13 Η εξουσία του Μεσσία.
B21 Ο Μεσσίας είναι το Φως.
E09 Η αρετή του Μεσσία.

2 ΣΑΜΟΥΉΛ 23:1 ΚΑΙ αυτά είναι 
τα τελευταία λόγια τού Δαβίδ: Ο Δαβίδ, 
ο γιος τού Ιεσσαί, είπε, και ο άνδρας που 
ανεβάστηκε ψηλά, Ο χρισμένος τού Θεού, 
και ο γλυκός ψαλμωδός τού Ισραήλ, είπε:

2 Το Πνεύμα τού Κυρίου μίλησε μέσα από 
μένα, και ο λόγος του ήρθε επάνω στη 
γλώσσα μου.

3 Ο Θεός τού Ισραήλ μού είπε, ο Βράχος τού 
Ισραήλ μίλησε, και είπε: Αυτός που εξουσιάζει 
επάνω σε ανθρώπους, ας είναι δίκαιος, 
εξουσιάζοντας με φόβο Θεού·

4 Και θα είναι σαν το φως τού πρωινού, όταν 
ανατέλλει ο ήλιος, ενός ανέφελου πρωινού, 
σαν το χορτάρι από τη γη, σαν από τη λάμψη 
εκείνη   που βγαίνει από τη βροχή.

ΨΑΛΜΟΙ 72:6 Θα κατέβει σαν βροχή 
επάνω στο θερισμένο λιβάδι· σαν ρανίδες που 
σταλάζουν επάνω στη γη.

7 Στις ημέρες του ο δίκαιος θα ανθίζει· και θα 
υπάρχει αφθονία ειρήνης, μέχρις ότου μη 
υπάρξει το φεγγάρι.

8 Και θα κατακυριεύει από θάλασσα μέχρι 
θάλασσα, και από τον ποταμό μέχρι τα πέρατα 
της γης.

ΜΙΧΑΙΑΣ 5:2 Κι εσύ, Βηθλεέμ Εφραθά, η 
μικρή, ώστε να είσαι ανάμεσα στις χιλιάδες τού 
Ιούδα, από σένα θα εξέλθει σε μένα ένας άνδρας 
για να είναι ηγούμενος στον Ισραήλ· που οι 
έξοδοί του είναι εξαρχής, από ημέρες αιώνα.

ΛΟΥΚΑΝ 1:76 καὶ σύ παιδίον προφήτης 
Ὑψίστου κληθήσῃ • προπορεύσῃ γὰρ πρὸ 
προσώπου Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ,

77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν 
ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν

78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς 
ἐπεσκέψατο ἡμᾶς Ἀνατολὴ ἐξ ὕψους

79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου 
καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν 
εἰς ὁδὸν εἰρήνης.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ 
Ἰησοῦς λέγων • Ἐγὼ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου 
• ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ 
σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:35 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς • Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν 
ἐστιν • περιπατεῖτε ἕως τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ 
σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ • καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ 
σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει.

36 ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ 
φωτὸς γένησθε. ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾿ αὐτῶν.

2 ΣΑΜΟΥΗΛ
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ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:23 καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν 
ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν 
αὐτῇ • ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, 
καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ Ἀρνίον.

Δείτε επίσης: #1; Δευτερονόμιο 32:4,30,31; Ψαλμοί 2:6-8; 
Ψαλμοί 72:6; Ψαλμοί 89:35; Ησαΐας 4:2; Ησαΐας 60:1-3,19,20; 

Ωσηέ 6:3; Μιχαίας 5:8; Ἰωάννην 1:6,7.

2 ΣΑΜΟΥΗΛ
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E01 Ο τύπος ιερατείου του Μεσσία.

2 ΒΑΣΙΛΈΩΝ 1:6 Και του είπαν: 
Κάποιος άνθρωπος ανέβηκε σε συνάντησή 
μας, και μας είπε: Πηγαίνετε, επιστρέψτε 
στον βασιλιά, που σας έστειλε, και πείτε του: 
Έτσι λέει ο Κύριος: Επειδή δεν είναι Θεός 
στον Ισραήλ, γι’ αυτό στέλνεις να ρωτήσεις 
τον Βέελ-ζεβούλ, τον θεό τής Ακκαρών; Δεν 
θα κατέβεις, λοιπόν, από το κρεβάτι σου, 
στο οποίο ανέβηκες, αλλά οπωσδήποτε θα 
πεθάνεις.

11 Και ξανάστειλε σ’ αυτόν έναν άλλον 
πεντηκόνταρχο, μαζί με τους 50 άνδρες του. 
Και μίλησε, και του είπε: Άνθρωπε του Θεού, 
έτσι λέει ο βασιλιάς: Κατέβα γρήγορα.

12 Και απαντώντας ο Ηλίας τούς είπε: Αν εγώ 
είμαι άνθρωπος του Θεού, ας κατέβει φωτιά 
από τον ουρανό, και ας καταφάει εσένα και 
τους 50 άνδρες σου. Και κατέβηκε φωτιά 
Θεού από τον ουρανό, και κατέφαγε αυτόν 
και τους 50 άνδρες του.

ΛΟΥΚΑΝ 9:51 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ 
συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήμψεως 
αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐστήριξεν 
τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ •

52 καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου 
ἑαυτοῦ. καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην 
Σαμαρειτῶν, ὥστε ἑτοιμάσαι αὐτῷ •

53 καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον 
αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς Ἱερουσαλήμ.

54 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ 
Ἰωάννης εἶπον • Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ 
καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι 
αὐτούς, ὡς καὶ Ἡλίας ἐποίησεν;

55 στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς [καὶ εἶπεν • Οὐκ 
οἴδατε οἵου πνεύματος ἐστε ὑμεῖς].

56 καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην.

ΛΟΥΚΑΝ 24:47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα 
τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:17 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς 
τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν 
κόσμον, ἀλλ᾿ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:47 καὶ ἐάν τίς μου 
ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ 
κρίνω αὐτόν • οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν 
κόσμον ἀλλ᾿ ἵνα σώσω τὸν κόσμον.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 1:8 ἀλλὰ 
λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς • καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες 
ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ 
Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 8:14 
Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι 
ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, 
ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον καὶ Ἰωάννην,

Δείτε επίσης: Παροιμίες 9:8; Ιερεμίας 23:13; Μιχαίας 1:5; 
Μαθθαῖον 18:11; Μαθθαῖον 20:28; Λουκᾶν 19:10; Ἰωάννην 

4:4,9,40-42; Πράξεις Ἀποστόλων 9:31; Τιμόθεον α’ 1:15.

2 ΒΑΣΙΛΕΩΝ
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A03 Ο Μεσσίας κατάγεται από τον 
Δαυίδ.

D04 Το αξίωμα του Μεσσία ως Βασιλιάς.
     
1 ΧΡΟΝΙΚΏΝ 17:11 Και αφού 

συμπληρωθούν οι ημέρες σου, για να πας μαζί 
με τους πατέρες σου, θα σηκώσω μετά από 
σένα το σπέρμα σου, που θα είναι από τους 
γιους σου, και θα στερεώσω τη βασιλεία του.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 2:1 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος 
ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου 
τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν 
παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα

2 λέγοντες • Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν 
Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ 
ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:36 Δαυὶδ μὲν 
γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ Θεοῦ βουλῇ 
ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας 
αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν •

37 ὃν δὲ ὁ Θεὸς ἤγειρεν, οὐκ εἶδεν διαφθοράν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 1:3 περὶ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ 
(τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ κατὰ 
σάρκα,

Δείτε επίσης: #1.

E17 Ο Μεσσίας θα χτίσει έναν ναό για 
τον Θεό.

1 ΧΡΟΝΙΚΏΝ 17:12 Αυτός θα 
οικοδομήσει οίκο σ’ εμένα, και θα στερεώσω 
τον θρόνο του μέχρι τον αιώνα.

ἸΩΑΝΝΗΝ 2:19 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς • Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν 

ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.
20 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι • Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ 

ἔτεσιν ᾠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν 
τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;

21 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος 
αὐτοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 7:47 Σολομὼν 
δὲ ᾠκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον.

48 ἀλλ᾿ οὐχ ὁ Ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ, 
καθὼς ὁ προφήτης λέγει •

49 Ὁ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον 
τῶν ποδῶν μου. ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι, 
λέγει Κύριος, ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς 
μου;

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 2:9 ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ 
πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς •

Δείτε επίσης: #1; Ζαχαρίας 6:12,13.

A05 Η σχέση του Μεσσία με τον Πατέρα 
Του.

1 ΧΡΟΝΙΚΏΝ 17:13 Εγώ θα είμαι σ’ 
αυτόν πατέρας, κι αυτός θα είναι σε μένα γιος· 
και δεν θα αφαιρέσω το έλεός μου απ’ αυτόν, 
καθώς το αφαίρεσα από εκείνον που ήταν πριν 
από σένα·

ΛΟΥΚΑΝ 9:35 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς 
νεφέλης λέγουσὰ • Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ 
ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούετε.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:3 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτῷ • Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή 
τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

1 ΧΡΟΝΙΚΩΝ
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ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:5 τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν 
ἀγγέλων • Υἱὸς μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον 
γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν • Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς 
πατέρα καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν;

Δείτε επίσης: #1; Ψαλμοί 2:7,12.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

1 ΧΡΟΝΙΚΏΝ 17:14 αλλά, θα τον στήσω 
στον οίκο μου και στη βασιλεία μου μέχρι τον 
αιώνα· και ο θρόνος του θα είναι στερεωμένος 
στον αιώνα.

ΛΟΥΚΑΝ 1:30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ • Μὴ 
φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.

31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ 
καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς Ὑψίστου 
κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 
θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

Δείτε επίσης: #1; Ἑβραίους 3:6.

1 ΧΡΟΝΙΚΩΝ
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D08 Ο Μεσσίας θα είναι η Εγγύηση.

ΙΏΒ 17:3 Ασφάλισέ με, παρακαλώ· 
γίνε σε μένα εγγυητής κοντά σου· ποιος θα 
εγγυόταν για μένα;

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 11:15 Όποιος εγγυάται 
για άλλον, θα πάθει κακό· και όποιος μισεί την 
εγγύηση, είναι ασφαλής.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 17:18 Άνθρωπος χωρίς 
μυαλό δίνει το χέρι, και εγγυάται για τον φίλο 
του.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 22:26 Μη είσαι από 
εκείνους που δίνουν το χέρι, από εκείνους που 
εγγυώνται για χρέη.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:22 κατὰ τοσοῦτο κρείττονος 
διαθήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 38:14; Ιερεμίας 30:21,22.

 
D05 Ο Μεσσίας θα είναι ο Λυτρωτής.
E11 Ο Μεσσίας θα δίνει αιώνια ζωή.
G01 Η ανάσταση του Μεσσία 

προβλέπεται.

ΙΏΒ 19:25 Επειδή, ξέρω ότι ο Λυτρωτής 
μου ζει, και θα εγερθεί στους έσχατους 
καιρούς επάνω στη γη·

26 και αφού, ύστερα από το δέρμα μου, αυτό το 
σώμα θα φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θα δω 
τον Θεό·

27 τον οποίο εγώ ο ίδιος θα δω, και θα 
θωρήσουν τα μάτια μου, και όχι άλλος· τα 
νεφρά μου λιώνουν μέσα στον κόρφο μου.

ΗΣΑΐΑΣ 26:19 Οι νεκροί σου θα ζήσουν, 

μαζί με το νεκρό μου σώμα θα αναστηθούν· 
σηκωθείτε και ψάλλετε, εσείς που κατοικείτε 
στο χώμα· επειδή, η δρόσος σου είναι σαν τη 
δρόσο των χόρτων, και η γη θα ξεπετάξει τούς 
νεκρούς.

ΔΑΝΙΗΛ 12:2 Και πολλοί απ’ αυτούς 
που κοιμούνται μέσα στο χώμα τής γης, θα 
σηκωθούν, οι μεν σε αιώνια ζωή, οι δε σε 
ονειδισμό και αιώνια καταισχύνη.

ἸΩΑΝΝΗΝ 5:28 μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι 
ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις 
ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ,

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 8:13  
εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνῄσκειν 
• εἰ δὲ Πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος 
θανατοῦτε, ζήσεσθε.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 15:22 ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ 
Ἀδὰμ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ 
Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται •

23 ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι • ἀπαρχὴ 
Χριστός • ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ 
παρουσίᾳ αὐτοῦ •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:18 καὶ ὁ ζῶν • καὶ 
ἐγενόμην νεκρός • καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων • καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ 
θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου.

Δείτε επίσης: Ιώβ 33:23,24; Ψαλμοί 19:14; Ησαΐας 54:5; Ησαΐας 
59:20,21; Ιεζεκιήλ 37:7-10; Ἐφεσίους 1:7; Τιμόθεον β’ 4:8.

ΙΩΒ



82

B11 Η υπακοή του Μεσσία.
E12 Ο Μεσσίας εκπληρώνει τον νόμο 

του Θεού.
G05 Ο Μεσσίας θα δει πολλούς καρπούς.

ΨΑΛΜΟΊ 1:1 ΜΑΚΑΡΙΟΣ ο άνθρωπος, 
που δεν περπάτησε σε θέλημα ασεβών, και 
σε δρόμο αμαρτωλών δεν στάθηκε, και σε 
καθέδρα χλευαστών δεν κάθησε·

2 αλλά, στον νόμο τού Κυρίου είναι το θέλημά 
του, και στον νόμο του μελετάει ημέρα και 
νύχτα.

3 Και θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο κοντά 
στα ρυάκια των νερών, το οποίο δίνει τον 
καρπό του στον καιρό του, και το φύλλο του 
δεν μαραίνεται· και όλα, όσα αν πράττει, θα 
ευοδωθούν.

4 Δεν θα είναι έτσι οι ασεβείς· αλλά, σαν το 
λεπτό άχυρο, που το παρασύρει ο άνεμος.

5 Γι’ αυτό, δεν θα σηκωθούν οι ασεβείς σε 
κρίση, ούτε οι αμαρτωλοί στη σύναξη των 
δικαίων.

6 Επειδή, ο Κύριος γνωρίζει τον δρόμο των 
δικαίων· ενώ ο δρόμος των ασεβών θα χαθεί.

ΨΑΛΜΟΙ 40:8 Χαίρομαι, Θεέ μου, να εκτελώ 
το θέλημά σου· και ο νόμος σου είναι στο 
κέντρο τής καρδιάς μου.

ΗΣΑΐΑΣ 53:11 Θα δει τους καρπούς του 
πόνου της ψυχής του, και θα χορτάσει· ο 
δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς 
διαμέσου τής επίγνωσής του· επειδή, αυτός θα 
σηκώσει τις ανομίες τους.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 17:7 Ευλογημένος ο άνθρωπος που 
ελπίζει στον Κύριο, και του οποίου ο Κύριος 
είναι η ελπίδα.

8 Επειδή, θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο κοντά 
στα νερά, που απλώνει τις ρίζες του κοντά στον 

ποταμό, και δεν θα δει όταν έρχεται το καύμα, 
αλλά το φύλλο του θα θάλλει· και δεν θα 
μεριμνήσει στη χρονιά τής ανομβρίας ούτε θα 
παύσει από το να κάνει καρπό.

ἸΩΑΝΝΗΝ 4:34 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς • Ἐμὸν 
βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός 
με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 3:12  
πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν • οὐκ ἔστιν 
ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν 
ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, 
κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ 
ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:2 ἐν μέσῳ τῆς 
πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ 
ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, 
κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν 
αὐτοῦ • καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν 
τῶν ἐθνῶν.

Δείτε επίσης: Γένεση 2:9; Δευτερονόμιο 11:18-20; Ιησούς του 
Ναυή 1:8; Ψαλμοί 37:30,31; Ψαλμοί 104:34; Ψαλμοί 112:1; 

Ψαλμοί 119:11,15,16,24,47,97-99; Ιερεμίας 31:33; Μαλαχίας 
3:17,18; Πρὸς Ῥωμαίουςς 7:22; Ἑβραίους 8:10; Ἰωάννην 5:3.

F12 Ο Μεσσίας θα βιώσει την 
αντίσταση.

ΨΑΛΜΟΊ 2:1 ΓΙΑΤΙ φρύαξαν τα έθνη, και 
οι λαοί μελέτησαν μάταια;

ΛΟΥΚΑΝ 18:32 παραδοθήσεται γὰρ τοῖς 
ἔθνεσιν καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ 
ἐμπτυσθήσεται,
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ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 4:24 οἱ δὲ 
ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς 
τὸν Θεὸν καὶ εἶπαν • Δέσποτα, σὺ ὁ Θεὸς 
ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν 
θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς,

25 ὁ διὰ στόματος Δαυὶδ παιδός σου εἰπών • Ἵνα 
τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;

26 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ 
ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ 
Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ.

27 συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾿ ἀληθείας ἐν τῇ πόλει 
ταύτῃ ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν, ὃν 
ἔχρισας, Ἡρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν 
ἔθνεσιν καὶ λαοῖς Ἰσραήλ,

28 ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ βουλή σου 
προώρισεν γενέσθαι.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 17:14 οὗτοι μετὰ τοῦ 
Ἀρνίου πολεμήσουσιν • καὶ τὸ Ἀρνίον νικήσει 
αὐτούς, ὅτι Κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ Βασιλεὺς 
βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ 
ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.

Δείτε επίσης: #1; Ψαλμοί 83:2-5; Μαθθαῖον 21:38; Ἰωάννην 
11:50; Πράξεις Ἀποστόλων 5:33; Πράξεις Ἀποστόλων 16:22.

F12 Ο Μεσσίας θα βιώσει την 
αντίσταση.

ΨΑΛΜΟΊ 2:2 Παραστάθηκαν οι 
βασιλιάδες τής γης, και οι άρχοντες 
συγκεντρώθηκαν μαζί, ενάντια στον Κύριο, 
και ενάντια στον Χριστό του, λέγοντας:

3 Ας διασπάσουμε τα δεσμά τους, και ας 
απορρίψουμε από πάνω μας τις αλυσίδες 
τους.

ΛΟΥΚΑΝ 13:31 Ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθόν 
τινες φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ • Ἔξελθε 

καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε 
ἀποκτεῖναι.

ΛΟΥΚΑΝ 19:14 οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν 
αὐτόν • καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ 
λέγοντες • Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾿ 
ἡμᾶς.

ΛΟΥΚΑΝ 23:11 ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ 
Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ 
ἐμπαίξας, περιβαλὼν αὐτὸν ἐσθῆτα λαμπρὰν 
ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πειλᾶτῳ.

12 ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε Πειλᾶτος καὶ ὁ Ἡρῴδης 
ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ᾿ ἀλλήλων • προϋπῆρχον 
γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς αὐτούς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 17:14 οὗτοι μετὰ τοῦ 
Ἀρνίου πολεμήσουσιν • καὶ τὸ Ἀρνίον νικήσει 
αὐτούς, ὅτι Κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ Βασιλεὺς 
βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ 
ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.

Δείτε επίσης: #1; Μαθθαῖον 2:16; Μαθθαῖον 25:59; Μαθθαῖον 
27:1; Ἰωάννην 1:41; Ἰωάννην 15:23; Πράξεις Ἀποστόλων 

4:5-8; Πράξεις Ἀποστόλων 10:38; Πράξεις Ἀποστόλων 12:1-6; 
Ἑβραίους 1:9; ἐπιστολή α’ 2:7,8.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 2:4 Εκείνος που κάθεται στους 
ουρανούς, θα γελάσει· ο Κύριος θα τους 
μυκτηρίσει.

5 Τότε, στην οργή του θα μιλήσει σ’ αυτούς, 
και στον θυμό του θα τους συνταράξει.

6 Εγώ, όμως, θα πει, έχρισα τον Βασιλιά μου 
επάνω στο βουνό Σιών, το βουνό το άγιό 
μου.
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ΜΑΘΘΑΙΟΝ 23:33 ὄφεις, γεννήματα 
ἐχιδνῶν, πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς 
γεέννης;

34 Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς 
προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς • καὶ 
ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ 
αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν 
καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν •

35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον 
ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος 
Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου 
υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ 
καὶ τοῦ θυσιαστηρίου.

36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει πάντα ταῦτα ἐπὶ τὴν 
γενεὰν ταύτην.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:18 καὶ προσελθὼν ὁ 
Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων • Ἐδόθη μοι 
πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς 
πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ 
πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 14:1 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ 
τὸ Ἀρνίον ἑστὼς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾿ 
αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες 
ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ 
Πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων 
αὐτῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα, ἵνα 
ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη • καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ 
αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν 
ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ 
τοῦ Παντοκράτορος •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ 
χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά • καὶ ἐκ τοῦ στόματος 

αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη 
• καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ 
δυνάμει αὐτοῦ.

Δείτε επίσης: #1; Ψαλμοί 11:4; Ψαλμοί 37:13; Ψαλμοί 50:16-
22; Ψαλμοί 59:8; Ψαλμοί 115:3; Παροιμίες 1:26; Ησαΐας 40:22; 

Ζαχαρίας 1:15; Λουκᾶν 19:27,43,44; Πράξεις Ἀποστόλων 
2:34-36; Πράξεις Ἀποστόλων 5:30,31; Ἑβραίους 12:22-25; 

Ἀποκάλυψις 14:1; Ἀποκάλυψις 19:15.

B01 Ο Μεσσίας είναι ο Υιός του Θεού.
B04 Τα Θεϊκά χαρακτηριστικά του 

Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 2:7 Εγώ θα αναγγείλω το 
πρόσταγμα· ο Κύριος είπε σε μένα: Υιός μου 
είσαι εσύ· εγώ σήμερα σε γέννησα·

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ 
τῶν οὐρανῶν λέγουσα • Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός 
μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 25:31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ 
ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου 
δόξης αὐτοῦ •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:32 καὶ ἡμεῖς 
ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας 
ἐπαγγελίαν γενομένην,

33 ὅτι ταύτην ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις 
αὐτῶν ἡμῖν ἀναστήσας Ἰησοῦν • ὡς καὶ ἐν τῷ 
ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται • Υἱός μου εἶ σύ, 
ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 1:1 Παῦλος δοῦλος 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστολος 
ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ,

2 (ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν 
γραφαῖς ἁγίαις),

3 περὶ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ (τοῦ γενομένου ἐκ 
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σπέρματος Δαυὶδ κατὰ σάρκα,
4 τοῦ ὁρισθέντος Υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ 

Πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν), 
Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 5:5 οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ 
ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ᾿ 
ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν • Υἱὸς μου εἶ σύ • ἐγὼ 
σήμερον γεγέννηκά σε •

6 καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει • Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν 
αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ •

Δείτε επίσης: Μαθθαῖον 16:16; Μαθθαῖον 17:5; Ἰωάννην 
1:14,18; Πρὸς Ῥωμαίουςς 1:1-4; Ἑβραίους 1:5,6.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 2:8 ζήτησε από μένα, και θα σου 
δώσω κληρονομιά σου τα έθνη, και ιδιοκτησία 
σου τα πέρατα της γης·

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:1 Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν 
καὶ εἶπεν • Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα • δόξασόν 
σου τὸν Υἱόν, ἵνα ὁ Υἱὸς σου δοξάσῃ σέ,

2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, 
ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν 
αἰώνιον.

3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσιν 
σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας 
Ἰησοῦν Χριστόν.

4 ἐγώ σὲ ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον 
ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω •

5 καὶ νῦν δόξασον μὲ σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ 
τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ 
σοί.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 14:1 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ 
τὸ Ἀρνίον ἑστὼς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾿ 
αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες 
ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ 
Πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων 
αὐτῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα, ἵνα 
ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη • καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ 
αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν 
ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ 
τοῦ Παντοκράτορος •

Δείτε επίσης: #1; #2; #4; Ψαλμοί 22:17; Πράξεις Ἀποστόλων 
20:21; Πράξεις Ἀποστόλων 26:18-20; Πρὸς Ῥωμαίουςς 16:26; 
Θεσσαλονικεῖς α’ 1:9; Ἀποκάλυψις 7:9-12; Ἀποκάλυψις 15:4.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 2:9 με σιδερένια ράβδο θα τους 
ποιμάνεις· σαν σκεύος τού κεραμέα θα τους 
συντρίψεις.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 2:26 καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ 
τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, — δώσω αὐτῷ 
ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν •

27 καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς 
τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται, ὡς κἀγὼ 
εἴληφα παρὰ τοῦ Πατρός μου •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 12:5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν 
ἄρσενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν 
ῥάβδῳ σιδηρᾷ • καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς 
πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ.

Δείτε επίσης: #1; Ψαλμοί 21:8,9; Ψαλμοί 89:22; Ησαΐας 30:14; 
Ησαΐας 60:12; Δανιήλ 2:44.
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H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 2:10 Τώρα, λοιπόν, βασιλιάδες, 
συνετιστείτε· διδαχθείτε κριτές τής γης.

11 Δουλεύετε τον Κύριο με φόβο, και 
αγάλλεστε με τρόμο.

12 Φιλείτε τον Υιό, μήποτε οργιστεί, και 
απολεστείτε από τον δρόμο, όταν ανάψει 
γρήγορα ο θυμός του. Μακάριοι όλοι εκείνοι 
που έχουν την πεποίθησή τους σ’ αυτόν.

ΗΣΑΐΑΣ 60:1 ΣΗΚΩ, φωτίζου· επειδή, το 
φως σου ήρθε, και η δόξα τού Κυρίου ανέτειλε 
επάνω σου.

2 Επειδή, δες, σκοτάδι θα σκεπάσει τη γη, και 
παχύ σκοτάδι τα έθνη· επάνω, όμως, σε σένα 
θα ανατείλει ο Κύριος, και η δόξα του θα 
φανερωθεί επάνω σου.

3 Και τα έθνη θάρθουν στο φως σου, και οι 
βασιλιάδες στη λάμψη τής ανατολής σου.

4 Ύψωσε τα μάτια σου ολόγυρα, και δες· όλοι 
αυτοί συγκεντρώνονται, έρχονται σε σένα· οι 
γιοι σου θάρθουν από μακριά, και οι θυγατέρες 
σου θα τραφούν στα πλευρά σου.

5 Τότε, θα δεις, και θα χαρείς, και η καρδιά 
σου θα εκπλαγεί και θα πλατυνθεί· επειδή, η 
αφθονία τής θάλασσας θα στραφεί σε σένα· οι 
δυνάμεις των εθνών θάρθουν σε σένα.

ἸΩΑΝΝΗΝ 5:23 ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν Υἱὸν 
καθὼς τιμῶσι τὸν Πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν Υἱὸν 
οὐ τιμᾷ τὸν Πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ 1:8 ἐν πυρὶ φλογός, 
διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσιν Θεὸν καὶ 
τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ •

9 οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ 
προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς 
ἰσχύος αὐτοῦ,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:11 Καὶ εἶδον τὸν 
οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, 
καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν [καλούμενος] 
πιστὸς καὶ ἀληθινός • καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει 
καὶ πολεμεῖ.

12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ πυρός • καὶ ἐπὶ τὴν 
κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά • ἔχων ὄνομα 
γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός •

13 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι 
• καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ὁ Λόγος τοῦ 
Θεοῦ •

14 καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει 
αὐτῷ ἐφ᾿ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον 
λευκὸν καὶ καθαρόν •

15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται 
ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ 
τὰ ἔθνη • καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν 
ῥάβδῳ σιδηρᾷ, καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν 
τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ 
Παντοκράτορος •

16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ 
ὄνομα γεγραμμένον • Βασιλεὺς βασιλέων καὶ 
Κύριος κυρίων.

Δείτε επίσης: #1; #2; Ψαλμοί 40:4; Ψαλμοί 84:12; Ψαλμοί 
146:3-5; Παροιμίες 16:20; Ιερεμίας 17:7; Πρὸς Ῥωμαίουςς 

10:11; Ἑβραίους 1:5; Ἑβραίους 12:22-25,28,29; ἐπιστολή α’ 
2:6; ἐπιστολή α’ 1:21.

E25  Μεσσίας θα πιστεύεται και θα 
δοξάζεται.

ΨΑΛΜΟΊ 8:1 Στον αρχιμουσικό, επάνω σε 
Γιττίθ. Ψαλμός τού Δαβίδ. ΚΥΡΙΕ, ο Κύριός 
μας, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου σε 
ολόκληρη τη γη! Ο οποίος έβαλες τη δόξα 
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σου πιο ψηλά από τους ουρανούς.
2 Από στόμα νηπίων και θηλαζόντων 

ετοίμασες αίνεση, ένεκα των εχθρών σου, για 
να καταργήσεις τον εχθρό και τον εκδικητή.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:25 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ 
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν • Ἐξομολογοῦμαί 
σοι Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι 
ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ 
ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις •

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:15 ἰδόντες δὲ οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ 
ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν 
τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας • Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ, 
ἠγανάκτησαν.

16 καὶ εἶπαν αὐτῷ • Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; 
ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς • Ναί • οὐδέποτε 
ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ 
θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

Δείτε επίσης: Λουκᾶν 10:21; Κορινθίους α’ 1:27.

B07 Η παντοδυναμία του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 8:6 Τον κατέστησες κυρίαρχο 
επάνω στα έργα των χεριών σου· όλα τα 
υπέταξες κάτω από τα πόδια του·

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς 
πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ 
πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ,

Δείτε επίσης: Μαθθαῖον 28:18; Ἑβραίους 1:2; Ἑβραίους 2:8.

A05 Η σχέση του Μεσσία με τον Πατέρα 
Του.

F01 O θάνατος του Μεσσία 
προβλέπεται.

G01 Η ανάσταση του Μεσσία 
προβλέπεται.

     
ΨΑΛΜΟΊ 16:8 Είχα τον Κύριο πάντοτε 

μπροστά μου· επειδή, είναι στα δεξιά μου, 
για να μη σαλευτώ.

9 Γι’ αυτό, η καρδιά μου ευφράνθηκε και η 
γλώσσα μου αγαλλίασε· ακόμα και η σάρκα 
μου θα αναπαυθεί με ελπίδα.

10 Επειδή, δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου 
στον άδη, ούτε θα αφήσεις τον Όσιό σου να 
δει φθορά.

11 Μου φανέρωσες τον δρόμο της ζωής· 
χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό 
σου· τερπνότητες βρίσκονται στα δεξιά σου, 
παντοτινά.

ΨΑΛΜΟΙ 49:15 Ο Θεός, όμως, θα λυτρώσει 
την ψυχή μου από το χέρι τού άδη· επειδή, θα 
με δεχθεί. (Διάψαλμα).

ΨΑΛΜΟΙ 71:20 ο οποίος μου έδειξες 
θλίψεις πολλές και ταλαιπωρίες, και πάλι με 
αναζωογόνησες, και από τις αβύσσους τής γης 
πάλι με ανέβασες;

ΗΣΑΐΑΣ 25:8 Θα καταπιεί τον θάνατο με 
νίκη· και ο Κύριος ο Θεός θα σφουγγίσει τα 
δάκρυα από όλα τα πρόσωπα· και θα εξαλείψει 
το όνειδος αυτού του λαού από ολόκληρη τη 
γη· επειδή, ο Κύριος μίλησε.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:25 Δαυὶδ 
γὰρ λέγει εἰς αὐτόν • Προορώμην τὸν Κύριον 
ἐνώπιόν μου διὰ παντός • ὅτι ἐκ δεξιῶν μου 
ἐστίν, ἵνα μὴ σαλευθῶ.
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26 διὰ τοῦτο ηὐφράνθη ἡ καρδία μου καὶ 
ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου • ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ 
μου κατασκηνώσει ἐπ᾿ ἐλπίδι,

27 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην 
οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.

28 ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς, πληρώσεις με 
εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου.

29 Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας 
πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυίδ, ὅτι καὶ 
ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ 
ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης.

30 προφήτης οὖν ὑπάρχων καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ 
ὤμοσεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος 
αὐτοῦ καθίσαι ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ,

31 προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ 
Χριστοῦ, ὅτι οὔτε ἐνκατελείφθη εἰς ᾅδην οὔτε ἡ 
σάρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:33 ὅτι ταύτην 
ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις αὐτῶν 
ἡμῖν ἀναστήσας Ἰησοῦν • ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ 
τῷ δευτέρῳ γέγραπται • Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ 
σήμερον γεγέννηκά σε.

34 ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι 
μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως 
εἴρηκεν ὅτι δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά.

35 διὸ καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει • Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν 
σου ἰδεῖν διαφθοράν.

36 Δαυὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ 
Θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς 
πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν •

37 ὃν δὲ ὁ Θεὸς ἤγειρεν, οὐκ εἶδεν διαφθοράν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:18 καὶ ὁ ζῶν • καὶ 
ἐγενόμην νεκρός • καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων • καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ 
θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 30:3; Ψαλμοί 86:13; Ησαΐας 26:19; Ωσηέ 
6:2; Ωσηέ 13:14; Μαθθαῖον 27:52,53; Ἰωάννην 8:51-55; 

Πράξεις Ἀποστόλων 3:14,15; Κορινθίους α’ 15:20,26,42,54,55.

B18 Η αγιότητα, η ομορφιά και η δόξα 
του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 17:15 Εγώ, όμως, με δικαιοσύνη 
θα δω το πρόσωπό σου· θα χορτάσω από τη 
θωριά σου, όταν εξεγερθώ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 25:31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ 
ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου 
δόξης αὐτοῦ •

ΛΟΥΚΑΝ 9:26 ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ μὲ 
καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ 
δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ Πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων 
ἀγγέλων.

ΛΟΥΚΑΝ 9:32 ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 
ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ • διαγρηγορήσαντες 
δὲ ἴδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας 
τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ.

33 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς 
ἀπ᾿ αὐτοῦ εἶπεν Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν • 
Ἐπιστάτα, κάλον ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ 
ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ καὶ μίαν 
Μωϋσεῖ καὶ μίαν Ἡλίᾳ, μὴ εἰδὼς ὃ λέγει.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός) 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας •

ἸΩΑΝΝΗΝ 11:40 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς 
• Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν 
δόξαν τοῦ Θεοῦ;

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:22 καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν 
ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν 
καθὼς ἡμεῖς ἓν ἐσμεν,
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23 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν 
τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος 
ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς 
καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.

24 Πάτερ, οὓς δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ 
ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾿ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν 
δόξαν τὴν ἐμήν, ἣν δέδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς 
με πρὸ καταβολῆς κόσμου.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 7:55 ὑπάρχων 
δὲ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν 
οὐρανὸν εἶδεν δόξαν Θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα 
ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ •

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 8:18 Λογίζομαι γὰρ ὅτι 
οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν 
μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 13:12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι 
δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον 
πρὸς πρόσωπον • ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε 
δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 3:18 ἡμεῖς δὲ πάντες 
ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν 
Κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα 
μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ 
ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 3:2 Ἀγαπητοί, 
νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμέν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη 
τί ἐσόμεθα • οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι 
αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 104:31; Ψαλμοί 138:5; Ησαΐας 6:1-5; 
Ησαΐας 24:14; Ησαΐας 35:2; Ησαΐας 40:5; Ησαΐας 60:1; Ησαΐας 
61:6; Ιεζεκιήλ 3:23; Ιεζεκιήλ 10:4; Αββακούμ 2:14; Μαθθαῖον 
8:38; Μαθθαῖον 19:28; Μᾶρκον 8:38; Μᾶρκον 13:26; Λουκᾶν 

19:38; Ἰωάννην 12:41.

F11 Τα πάθη του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 18:4 Πόνοι θανάτου με 
περικύκλωσαν, και χείμαρροι ανομίας με 
κατατρόμαξαν·

5 πόνοι τού άδη με περικύκλωσαν, παγίδες 
θανάτου με έφτασαν.

6 Στη στενοχώρια μου επικαλέστηκα τον 
Κύριο και αναβόησα στον Θεό μου. Άκουσε 
από τον ναό του τη φωνή μου και η κραυγή 
μου ήρθε μπροστά του, έφτασε στ’ αυτιά του.

ΨΑΛΜΟΙ 88:6 Με έβαλες στον κατώτατο 
λάκκο, στο σκοτάδι, στα βάθη.

7 Επάνω μου στηρίχτηκε ο θυμός σου, και επάνω 
μου έφερες όλα τα κύματά σου. (Διάψαλμα).

ΨΑΛΜΟΙ 116:3 Πόνοι θανάτου με 
περικύκλωσαν, και στενοχώριες τού άδη με 
βρήκαν· θλίψη και πόνο συνάντησα.

ΜΑΡΚΟΝ 14:33 καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον 
καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην μεθ᾿ ἑαυτοῦ, καὶ 
ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν,

34 καὶ λέγει αὐτοῖς • Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου 
ἕως θανάτου • μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε.

35 καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ 
προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ᾿ 
αὐτοῦ ἡ ὥρα,

36 καὶ ἔλεγεν • Ἀββᾶ ὁ Πατήρ, πάντα δυνατά σοι 
• παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ᾿ ἐμοῦ • 
ἀλλ᾿ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ.

ΛΟΥΚΑΝ 22:44 καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ 
ἐκτενέστερον προσηύχετο • καὶ ἐγένετο 
ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος 
καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 5:7 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς 
αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν 
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δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ 
κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας 
καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας,

B11 Η υπακοή του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 18:21 Επειδή, φύλαξα τους 
δρόμους τού Κυρίου, και δεν ασέβησα, 
παρεκκλίνοντας από τον Θεό μου.

22 Επειδή, όλες οι κρίσεις του ήσαν μπροστά 
μου, και τα διατάγματά του δεν τα 
απομάκρυνα από μένα·

23 και στάθηκα άμεμπτος απέναντί του, και 
φυλάχθηκα από την ανομία μου.

24 Και ο Κύριος μου ανταπέδωσε σύμφωνα 
με τη δικαιοσύνη μου, σύμφωνα με την 
καθαρότητα των χεριών μου μπροστά στα 
μάτια του.

ΛΟΥΚΑΝ 23:4 ὁ δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς 
ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους • Οὐδὲν εὑρίσκω 
αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ.

ΛΟΥΚΑΝ 23:14 εἶπεν πρὸς αὐτούς • 
Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς 
ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον 
ὑμῶν ἀνακρίνας οὐδὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ 
τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ᾿ αὐτοῦ.

ΛΟΥΚΑΝ 23:22 ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς 
• Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον 
θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ • παιδεύσας οὖν αὐτὸν 
ἀπολύσω.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν 
ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, 
κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ 
ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος,

Δείτε επίσης: Έξοδος 23:21; Ψαλμοί 1:2; Ψαλμοί 37:31; Ψαλμοί 
40:8; Ψαλμοί 119:1,44,51,97,102; Ιερεμίας 31:33; Ιεζεκιήλ 

36:27; Ἰωάννην 18:38; Ἰωάννην 19:4,6.

A05 Η σχέση του Μεσσία με τον Πατέρα 
Του.

E13 Ο Θεός επιβεβαιώνει τον κλήρο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 20:4 Να σου δώσει σύμφωνα με 
την καρδιά σου, και να εκπληρώσει κάθε 
σχέδιό σου!

5 Θα χαρούμε στη σωτηρία σου, και στο όνομα 
του Θεού μας θα υψώσουμε τις σημαίες· ο 
Κύριος να εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σου!

6 Τώρα γνώρισα ότι ο Κύριος έσωσε τον 
χρισμένο του· θα τον ακούσει από τον 
ουρανό τής αγιότητάς του· η σωτηρία τής 
δεξιάς του γίνεται με δύναμη.

ΨΑΛΜΟΙ 132:17 Εκεί θα κάνω να βλαστήσει 
κέρας(54) Δαβίδ· ετοίμασα λύχνο για τον 
χρισμένο μου.

18 Τους εχθρούς του θα ντύσω με ντροπή· επάνω 
σ’ αυτόν, όμως, θα ανθίζει το διάδημά του».

ἸΩΑΝΝΗΝ 11:42 ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι 
πάντοτέ μου ἀκούεις • ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν 
περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με 
ἀπέστειλας.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:1 Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν 
καὶ εἶπεν • Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα • δόξασόν 
σου τὸν Υἱόν, ἵνα ὁ Υἱὸς σου δοξάσῃ σέ,

2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, 
ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν 
αἰώνιον.

3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσιν 
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σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας 
Ἰησοῦν Χριστόν.

4 ἐγώ σὲ ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον 
ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω •

5 καὶ νῦν δόξασον μὲ σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ 
τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ 
σοί.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:36 ἀσφαλῶς 
οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ 
Κύριον αὐτὸν καὶ Χριστὸν ὁ Θεὸς ἐποίησεν, 
τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 5:31 τοῦτον 
ὁ Θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ 
αὐτοῦ, δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 5:7 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς 
αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν 
δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ 
κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας 
καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας,

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 13:5; Ψαλμοί 18:35,50; Ψαλμοί 28:8; 
Ησαΐας 57:15; Μαθθαῖον 6:9; Ἰωάννην 9:31; Πράξεις 

Ἀποστόλων 2:33.

A04 Ο Μεσσίας υπάρχει από την 
αιωνιότητα.

     
ΨΑΛΜΟΊ 21:4 Σου ζήτησε ζωή, και του 

έδωσες μακρότητα ημερών στον αιώνα τού 
αιώνα.

ΗΣΑΐΑΣ 53:10 Αλλά, ο Κύριος θέλησε να 
τον βασανίσει· τον ταλαιπώρησε. Αφού, όμως, 
δώσεις την ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας, 
θα δει εγγόνια, θα μακρύνει τις ημέρες του, και 
το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι 

του.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν • Μὴ φοβεῖσθε 
ὑμεῖς • οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον 
ζητεῖτε.

6 οὐκ ἔστιν ὧδε • ἠγέρθη γάρ, καθὼς εἶπεν • 
δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος.

ἸΩΑΝΝΗΝ 11:25 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς 
• Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή • ὁ πιστεύων 
εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:18 καὶ ὁ ζῶν • καὶ 
ἐγενόμην νεκρός • καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων • καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ 
θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 16:10,11; Ψαλμοί 91:16.

B14 Ο Μεσσίας κάνει γνωστή το 
μεγαλείο του Θεού.

B18 Η αγιότητα, η ομορφιά και η δόξα 
του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 21:5 Μεγάλη η δόξα του διαμέσου 
τής σωτηρίας σου· τιμή και μεγαλοπρέπεια 
έβαλες επάνω του.

ἸΩΑΝΝΗΝ 13:31 Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν, 
λέγει ὁ Ἰησοῦς • Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου, καὶ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ.

32 εἰ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς 
δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει 
αὐτόν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:1 Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν 
καὶ εἶπεν • Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα • δόξασόν 
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σου τὸν Υἱόν, ἵνα ὁ Υἱὸς σου δοξάσῃ σέ,
2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, 

ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν 
αἰώνιον.

3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσιν 
σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας 
Ἰησοῦν Χριστόν.

4 ἐγώ σὲ ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον 
ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω •

5 καὶ νῦν δόξασον μὲ σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ 
τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ 
σοί.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:9 διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν 
ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ 
ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ 
ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος 
Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:1 Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς 
λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα ὃς 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:13 καὶ πᾶν κτίσμα ὃ 
ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω 
τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἐστιν, καὶ τὰ ἐν 
αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντα • Τῷ καθημένῳ 
ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ Ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ 
τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #2; Μαθθαῖον 28:18; Ἰωάννην 17:22; Ἐφεσίους 
1:20-22; ἐπιστολή α’ 3:22.

E16 Ο Μεσσίας θα ευλογεί τον λαό Του.

ΨΑΛΜΟΊ 21:6 Επειδή, τον έβαλες ως 
ευλογία, στον αιώνα· τον υπερεύφρανες με 
το πρόσωπό σου.

7 Για τον λόγο ότι, ο βασιλιάς ελπίζει στον 
Κύριο, και με το έλεος του Υψίστου δεν θα 
σαλευτεί.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 3:26 ὑμῖν 
πρῶτον ὁ Θεὸς ἀναστήσας τὸν παῖδα αὐτοῦ, 
ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ 
ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως 
εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ 
Ἀβραὰμ γένηται ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν 
ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς 
πίστεως.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας 
ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς 
ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:13 καὶ πάλιν • Ἐγὼ ἔσομαι 
πεποιθὼς ἐπ᾿ αὐτῷ. καὶ πάλιν • Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ 
παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός.

Δείτε επίσης: #1; Γένεση 12:2; Ψαλμοί 16:8,11; Ψαλμοί 18:2; 
Ψαλμοί 63:2-5; Ψαλμοί 91:2,9.

F01 O θάνατος του Μεσσία 
προβλέπεται.

F08 Οι λεπτομέρειες του θανάτου του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 22:1 Στον αρχιμουσικό, σε τόνο 
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Αγέλεθ Σάχαρ. Ψαλμός τού Δαβίδ. ΘΕΕ 
μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες; Γιατί 
στέκεσαι μακριά από τη σωτηρία μου και 
από τα λόγια των στεναγμών μου;

2 Θεέ μου, κράζω την ημέρα και δεν απαντάς· 
και τη νύχτα, και δεν σιωπώ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:45 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας 
σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας 
ἐνάτης.

46 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς 
φωνῇ μεγάλῃ λέγων • Ἡλί, Ἡλί, λαμὰ 
σαβαχθανί; τοῦτ᾿ ἔστιν • Θεέ μου, Θεέ μου, ἵνα 
τί με ἐγκατέλιπες;

ΛΟΥΚΑΝ 22:41 καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ᾿ 
αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς τὰ γόνατα 
προσηύχετο

42 λέγων • Πάτερ, εἰ βούλει παρενεγκεῖν τὸ 
ποτήριον τοῦτο ἀπ᾿ ἐμοῦ • πλὴν μὴ τὸ θέλημά 
μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω.

43 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐνισχύων 
αὐτόν.

44 καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον 
προσηύχετο • καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ 
θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.

45 καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς, ἐλθὼν πρὸς 
τοὺς μαθητὰς εὗρεν αὐτοὺς κοιμωμένους ἀπὸ 
τῆς λύπης •

46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς • Τί καθεύδετε; ἀναστάντες 
προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 5:7 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς 
αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν 
δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ 
κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας 
καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας,

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 22:11; Ψαλμοί 32:3,4; Ψαλμοί 38:8; 
Μαθθαῖον 26:39; Μᾶρκον 15:34; Λουκᾶν 24:44.

F08 Οι λεπτομέρειες του θανάτου του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 22:6 Εγώ, όμως, είμαι σκουλήκι 
και όχι άνθρωπος· όνειδος ανθρώπων και 
εξουθένημα του λαού.

ΗΣΑΐΑΣ 53:3 Καταφρονημένος και 
απορριμμένος από τους ανθρώπους· άνθρωπος 
θλίψεων και δόκιμος ασθένειας· και σαν 
άνθρωπος από τον οποίο κάποιος αποστρέφει 
το πρόσωπο, καταφρονήθηκε, και τον 
θεωρήσαμε σαν ένα τίποτα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 12:24 οἱ δὲ Φαρισαῖοι 
ἀκούσαντες εἶπον • Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ 
δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν 
δαιμονίων.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:28 καὶ ἐκδύσαντες 
αὐτὸν περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην,

ΜΑΡΚΟΝ 9:12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς • 
Ἡλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα 
• καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενωθῇ;

ΛΟΥΚΑΝ 23:38 ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ᾿ 
αὐτῷ γράμμασιν ἑλληνικοῖς καὶ ῥωμαϊκοῖς 
καὶ ἑβραϊκοῖς • Oὗτος ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν 
Ἰουδαίων.

39 Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων 
ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγον • Οὐχὶ σὺ εἶ ὁ 
Χριστός; σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:20 ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος καὶ εἶπεν • 
Δαιμόνιον ἔχεις • τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι;

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:47 ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ 
φαρισαῖοι • Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε;

ΨΑΛΜΟΙ



94

48 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ 
ἐκ τῶν φαρισαίων;

49 ἀλλ᾿ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον 
ἐπάρατοί εἰσιν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 31:11; Ψαλμοί 44:13; Ψαλμοί 69:7-
12,19,20; Ψαλμοί 88:8; Ψαλμοί 89:41; Ψαλμοί 109:25; Ησαΐας 

37:22; Ησαΐας 49:7; Θρήνοι 3:30; Ἑβραίους 13:12.

F08 Οι λεπτομέρειες του θανάτου του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 22:7 Με περιέπαιξαν όσοι με 
βλέπουν· ανοίγουν με τα χείλη, κουνάνε το 
κεφάλι, και λένε:

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:29 καὶ πλέξαντες 
στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν 
κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ 
αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ 
ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες • Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς 
τῶν Ἰουδαίων.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:39 Οἱ δὲ 
παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, 
κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν

40 καὶ λέγοντες • Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν 
τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν, εἰ 
Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.

ΛΟΥΚΑΝ 16:14 Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα 
καὶ οἱ φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ 
ἐξεμυκτήριζον αὐτόν.

ΛΟΥΚΑΝ 23:11 ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ 
Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ 
ἐμπαίξας, περιβαλὼν αὐτὸν ἐσθῆτα λαμπρὰν 
ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πειλᾶτῳ.

ΛΟΥΚΑΝ 23:35 καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν • 

ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες σὺν αὐτοῖς 
λέγοντες • Ἄλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ 
οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς, ὁ τοῦ Θεοῦ ἐκλεκτός.

36 ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται 
προσερχόμενοι, ὄξος προσφέροντες αὐτῷ

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 109:25; Ησαΐας 37:22,23; Ησαΐας 57:4; 
Μᾶρκον 15:20,29; Λουκᾶν 23:21-23.

F08 Οι λεπτομέρειες του θανάτου του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 22:8 Έλπισε στον Κύριο· ας τον 
ελευθερώσει, ας τον λυτρώσει· επειδή, του 
είναι αρεστός.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:41 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ 
ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων 
καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον •

42 Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι • εἰ 
βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ 
σταυροῦ, καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾿ αὐτόν.

43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ῥυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ 
θέλει αὐτὸν • εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι Υἱός.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 13:4 καὶ γὰρ εἰ 
ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως 
Θεοῦ • καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, 
ἀλλὰ ζήσομεν σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ εἰς 
ὑμᾶς),

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 42:10; Μᾶρκον 15:30-32; Λουκᾶν 23:35.

F08 Οι λεπτομέρειες του θανάτου του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 22:9 Εσύ, όμως, είσαι που με 
ανέλαβες από τη μητρική κοιλιά· είσαι η 
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ελπίδα μου από τους μαστούς τής μητέρας 
μου.

10 Σε σένα ρίχτηκα από τη μήτρα· από την 
κοιλιά τής μητέρας μου, εσύ είσαι ο Θεός 
μου.

ΛΟΥΚΑΝ 2:40 τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ 
ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίας, καὶ χάρις 
Θεοῦ ἦν ἐπ᾿ αὐτό.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 12:4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ 
σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, 
καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων 
ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης 
τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς 
καταφάγῃ.

5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρσενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν 
πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ • καὶ ἡρπάσθη 
τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν 
θρόνον αὐτοῦ.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 71:6,17; Ησαΐας 7:14,15; Ησαΐας 49:1,2; 
Λουκᾶν 1:30-33; Λουκᾶν 2:52.

F08 Οι λεπτομέρειες του θανάτου του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 22:11 Μη απομακρυνθείς 
από μένα· επειδή, η θλίψη είναι κοντά· 
δεδομένου ότι, δεν υπάρχει κάποιος για να 
βοηθήσει.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:31 Τότε λέγει αὐτοῖς 
ὁ Ἰησοῦς • Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε 
ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ • γέγραπται γάρ • 
Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται 
τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:56 τοῦτο δὲ ὅλον 

γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν 
προφητῶν. τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες 
αὐτὸν ἔφυγον.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:72 καὶ πάλιν ἠρνήσατο 
μετὰ ὅρκου ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον.

73 μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον 
τῷ Πέτρῳ • Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ 
ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ.

74 τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι 
οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον • καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ 
ἐφώνησεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 16:32 ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ 
ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια 
καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε • καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ 
Πατὴρ μετ᾿ ἐμοῦ ἐστίν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 10:1; Ψαλμοί 38:21; Ψαλμοί 59:1,2; 
Ψαλμοί 71:12; Μαθθαῖον 26:31-56.

F08 Οι λεπτομέρειες του θανάτου του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 22:12 Ταύροι πολλοί με 
περικύκλωσαν· ταύροι δυνατοί από τη Βασάν 
με περιτριγύρισαν.

13 Άνοιξαν το στόμα τους εναντίον μου, σαν 
λιοντάρι που αρπάζει και βρυχάζει.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:3 Τότε συνήχθησαν οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν 
αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα,

4 καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ 
κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:59 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ 
οἱ πρεσβύτεροι καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν 
ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως αὐτὸν 
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θανατώσωσιν,
60 καὶ οὐχ εὗρον, πολλῶν προσελθόντων 

ψευδομαρτύρων. ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο 
ψευδομάρτυρες

61 εἶπον • Οὗτος ἔφη • Δύναμαι καταλῦσαι 
τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν 
οἰκοδομῆσαι αὐτόν.

62 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ • Οὐδὲν 
ἀποκρίνῃ τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;

63 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς 
εἶπεν αὐτῷ • Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ 
ζῶντος, ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ.

64 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς • Σὺ εἶπας • πλὴν λέγω 
ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ 
ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.

65 τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ 
λέγων • Ἐβλασφήμησεν • τί ἔτι χρείαν ἔχομεν 
μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν 
αὐτοῦ •

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:1 Πρωΐας δὲ 
γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ 
Ἰησοῦ, ὥστε θανατῶσαι αὐτόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 
4:27 συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾿ ἀληθείας ἐν τῇ 
πόλει ταύτῃ ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν, ὃν 
ἔχρισας, Ἡρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν 
ἔθνεσιν καὶ λαοῖς Ἰσραήλ,

F08 Οι λεπτομέρειες του θανάτου του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 22:14 Ξεχύθηκα σαν νερό, και όλα 
τα κόκαλά μου εξαρθρώθηκαν· η καρδιά μου 

έγινε σαν κερί, λιώνει ολοκληρωτικά μέσα 
στα εντόσθιά μου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:38 τότε λέγει αὐτοῖς 
• Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου • 
μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ᾿ ἐμοῦ.

ΛΟΥΚΑΝ 22:44 καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ 
ἐκτενέστερον προσηύχετο • καὶ ἐγένετο 
ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος 
καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:27 Νῦν ἡ ψυχή μου 
τετάρακται, καὶ τί εἴπω; Πάτερ, σῶσόν με ἐκ 
τῆς ὥρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν 
ὥραν ταύτην.

ἸΩΑΝΝΗΝ 19:32 ἦλθον οὖν οἱ 
στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ 
σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συνσταυρωθέντος 
αὐτῷ.

33 ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη 
τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη •

34 ἀλλ᾿ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν 
πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ εὐθὺς ἐξῆλθεν αἷμα καὶ 
ὕδωρ.

35 καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν • καὶ ἀληθινὴ 
αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία • κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι 
ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε.

36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ • 
Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ.

37 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει • Ὄψονται εἰς ὃν 
ἐξεκέντησαν.

Δείτε επίσης: Μᾶρκον 14:33,34.
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F08 Οι λεπτομέρειες του θανάτου του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 22:15 Η δύναμή μου ξεράθηκε σαν 
κεραμίδι, και η γλώσσα μου κόλλησε στον 
ουρανίσκο μου. Κι εσύ με κατέβασες στο 
χώμα τού θανάτου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:50 Ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν 
κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα.

ἸΩΑΝΝΗΝ 19:28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ 
Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ 
ἡ γραφή, λέγει • Διψῶ.

29 σκεῦος οὖν ἔκειτο ὄξους μεστόν. οἱ δὲ 
πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ ὑσσώπῳ 
περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι.

30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν • 
Τετέλεσται. καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν 
τὸ πνεῦμα.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 15:3 παρέδωκα γὰρ ὑμῖν 
ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς 
ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς 
γραφάς,

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 32:3,4; Ψαλμοί 69:3,21; Ησαΐας 53:12; 
Ἑβραίους 2:14; Ἑβραίους 9:14.

F08 Οι λεπτομέρειες του θανάτου του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 22:16 Επειδή, σκυλιά με 
περικύκλωσαν, σύναξη κακοποιών με 
περιέκλεισε· τρύπησαν τα χέρια μου και τα 
πόδια μου·

ΜΑΡΚΟΝ 15:16 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον 
αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστιν πραιτώριον, καὶ 

συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν.
17 καὶ ἐνδύουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ 

περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον 
στέφανον •

18 καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν • Χαῖρε, ὁ 
βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων •

19 καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ 
καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα 
προσεκύνουν αὐτῷ.

20 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν 
πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια. 
Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσουσιν αὐτόν.

ΛΟΥΚΑΝ 11:53 λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς 
αὐτοὺς ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι 
δεινῶς ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ 
πλειόνων,

54 ἐνεδρεύοντες αὐτόν, θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ 
στόματος αὐτοῦ.

ΛΟΥΚΑΝ 23:10 εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
οἱ γραμματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ.

11 ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ Ἡρῴδης σὺν τοῖς 
στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν 
αὐτὸν ἐσθῆτα λαμπρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ 
Πειλᾶτῳ.

ΛΟΥΚΑΝ 23:23 οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς 
μεγάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι. καὶ 
κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχιερέων.

ἸΩΑΝΝΗΝ 19:37 καὶ πάλιν ἑτέρα 
γραφὴ λέγει • Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 20:25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ 
ἄλλοι μαθηταί • Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ 
εἶπεν αὐτοῖς • Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ 
τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν 
μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὴν χεῖρά 
μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.
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ἸΩΑΝΝΗΝ 20:27 εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ 
• Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς 
μου • καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν 
πλευράν μου • καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ 
πιστός.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 40:6; Ψαλμοί 86:14; Ζαχαρίας 12:10; 
Μαθθαῖον 27:41-43; Μᾶρκον 15:29-32; Λουκᾶν 23:35; 

Ἀποκάλυψις 22:15.

F08 Οι λεπτομέρειες του θανάτου του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 22:17 μπορώ να απαριθμήσω όλα 
τα κόκαλά μου· αυτοί με ατενίζουν και με 
παρατηρούν.

ΜΑΡΚΟΝ 15:29 Καὶ οἱ παραπορευόμενοι 
ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς 
αὐτῶν καὶ λέγοντες • Οὐᾶ ὁ καταλύων τὸν 
ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν,

30 σῶσον σεαυτὸν καὶ κατάβα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.
31 ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς 

ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον • 
Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι •

32 ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, καταβάτω 
νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ 
πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι αὐτῷ 
ὠνείδιζον αὐτόν.

ΛΟΥΚΑΝ 23:27 ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ 
πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν, αἳ ἐκόπτοντο 
καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 19:32 ἦλθον οὖν οἱ 
στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ 
σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συνσταυρωθέντος 
αὐτῷ.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 102:3-5; Ησαΐας 52:14; Μαθθαῖον 27:39-
41.

F08 Οι λεπτομέρειες του θανάτου του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 22:18 Μοίρασαν μεταξύ τους τα 
ιμάτιά μου· και στον ιματισμό μου έβαλαν 
κλήρο.

ἸΩΑΝΝΗΝ 19:23 Οἱ οὖν στρατιῶται, 
ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν, ἔλαβον τὰ ἱμάτια 
αὐτοῦ, καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ 
στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν 
ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι᾿ ὅλου.

24 εἶπον οὖν πρὸς ἀλλήλους • Μὴ σχίσωμεν 
αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ, τίνος 
ἔσται • ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα • 
Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ 
τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. οἱ μὲν οὖν 
στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν.

Δείτε επίσης: Μαθθαῖον 27:35; Μᾶρκον 15:24; Λουκᾶν 23:34.

E25  Μεσσίας θα πιστεύεται και θα 
δοξάζεται.

ΨΑΛΜΟΊ 22:22 Θα διηγούμαι το όνομά σου 
προς τους αδελφούς μου· μέσα σε σύναξη θα 
σε επαινώ.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:11 ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ 
ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες • δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ 
ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν,

12 λέγων • Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς 
μου • ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 40:9,10; Μαθθαῖον 28:10; Ἰωάννην 
20:17; Πρὸς Ῥωμαίουςς 8:29.
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E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 22:23 Οι φοβούμενοι τον Κύριο, 
δοξολογείτε τον· ολόκληρο το σπέρμα τού 
Ιακώβ, δοξάστε τον· και φοβηθείτε τον, 
ολόκληρο το σπέρμα τού Ισραήλ.

ΨΑΛΜΟΊ 22:25-27
ΨΑΛΜΟΊ 22:27 Θα θυμηθούν, και θα 

επιστρέψουν προς τον Κύριο, όλα τα πέρατα 
της γης· και θα προσκυνήσουν μπροστά σου 
όλες οι φυλές των εθνών.

28 Επειδή, του Κυρίου είναι η βασιλεία, κι αυτός 
εξουσιάζει τα έθνη.

29 Θα φάνε, και θα προσκυνήσουν, όλοι οι 
παχύσαρκοι της γης· μπροστά του θα 
υποκλιθούν όλοι όσοι κατεβαίνουν στο χώμα· 
και κανένας δεν θα μπορέσει να φυλάξει τη 
ζωή του.

30 Οι μεταγενέστεροι θα γίνουν δούλοι του· θα 
αναγραφούν στον Κύριο ως δική του γενεά.

31 Θάρθουν και θα αναγγείλουν τη δικαιοσύνη 
του σε λαό που πρόκειται να γεννηθεί· επειδή, 
αυτός το έκανε αυτό.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν 
ἑαυτοῖς • Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ • λέγω 
γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων 
τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:16 καὶ ἄλλα πρόβατα 
ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης • κἀκεῖνά 
με δεῖ ἀγαγεῖν • καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, 
καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 11:25 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς 
• Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή • ὁ πιστεύων 
εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται •

26 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ 
ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο;

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 1:17 δικαιοσύνη γὰρ 
Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς 
πίστιν, καθὼς γέγραπται • Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ 
πίστεως ζήσεται.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 5:21 τὸν μὴ γνόντα 
ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα 
ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:26 πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ 
τῆς πίστεως ἐν χριστῷ Ἰησοῦ.

27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν 
ἐνεδύσασθε •

28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος 
οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ • 
πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ.

29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα 
ἐστέ, κατ᾿ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι 
Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ 
ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:8 πρὸς δὲ τὸν Υἱόν • Ὁ θρόνος 
σου ὁ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος • ῥάβδος 
εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου •

9 ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν 
• διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ Θεός, ὁ Θεὸς σου, 
ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:10 ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ, δι᾿ ὃν τὰ 
πάντα καὶ δι᾿ οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς 
δόξαν ἀγαγόντα τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας 
αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι.

11 ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς 
πάντες • δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται 
ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν,
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12 λέγων • Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς 
μου • ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε.

13 καὶ πάλιν • Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾿ αὐτῷ. καὶ 
πάλιν • Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ 
Θεός.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #1; #2; #4; Ψαλμοί 49:6-8; Ησαΐας 45:23; 
Ησαΐας 53:10; Ἰωάννην 3:36; Πρὸς Ῥωμαίουςς 3:21-25; Πρὸς 

Ῥωμαίουςς 5:19-21; Πρὸς Ῥωμαίουςς 14:10-12; ἐπιστολή α’ 2:9.

B06 Ο Μεσσίας είναι ο καλός Ποιμένας.

ΨΑΛΜΟΊ 23:1 Ψαλμός τού Δαβίδ. Ο 
ΚΥΡΙΟΣ είναι ο ποιμένας μου· τίποτε δεν 
θα στερηθώ.

2 Σε βοσκές χλοερές με ανέπαυσε· σε νερά 
ανάπαυσης με οδήγησε.

3 Ανόρθωσε την ψυχή μου· με οδήγησε μέσα 
από μονοπάτια δικαιοσύνης, χάρη τού 
ονόματός του.

4 Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν 
περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό· επειδή, 
εσύ είσαι μαζί μου· η ράβδος σου και η 
βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν.

5 Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι, απέναντι 
από τους εχθρούς μου· άλειψες το κεφάλι 
μου με λάδι· το ποτήρι μου ξεχειλίζει.

6 Σίγουρα, χάρη και έλεος θα με ακολουθούν 
όλες τις ημέρες τής ζωής μου· και θα κατοικώ 
στον οίκο τού Κυρίου σε μακρότητα ημερών.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:11 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν 
ὁ καλός • ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων •

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ 
καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ 
τῶν ἐμῶν,

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:27 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ 
τῆς φωνῆς μου ἀκούει κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ 
ἀκολουθοῦσίν μοι,

28 κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς καὶ οὐ μὴ 
ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις 
αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου.

29 ὁ Πατήρ μου, ὃς δέδωκέν μοι, μείζων πάντων 
ἐστίν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς 
τοῦ Πατρός μου.

30 ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 13:20 Ὁ δὲ Θεὸς τῆς 
εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα 
τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης 
αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:25 ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα 
πλανώμενοι, ἀλλ᾿ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν 
ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 5:4 καὶ φανερωθέντος 
τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε τὸν ἀμαράντινον 
τῆς δόξης στέφανον.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:17 ὅτι τὸ Ἀρνίον τὸ 
ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτοὺς καὶ 
ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, 
καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν 
ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 80:1; Ησαΐας 40:11; Ησαΐας 53:11; 
Ιεζεκιήλ 34:11,12,23,24; Ιεζεκιήλ 37:24; Μιχαίας 5:5; Ζαχαρίας 

13:7.
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G02 Η ανάληψη του Μεσσία 
προβλέπεται.

ΨΑΛΜΟΊ 24:3 Ποιος θα ανέβει στο βουνό 
τού Κυρίου; Και ποιος θα σταθεί στον άγιο 
τόπο του;

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 1:10 Καὶ ὡς 
ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου 
αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν 
αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ,

11 οἳ καὶ εἶπον • Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε 
ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς 
ὁ ἀναλημφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν 
οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθέασασθε αὐτὸν 
πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.

12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους 
τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς 
Ἱερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 15:1; Ψαλμοί 68:18; Ἰωάννην 20:17.

B04 Τα Θεϊκά χαρακτηριστικά του 
Μεσσία.

G02 Η ανάληψη του Μεσσία 
προβλέπεται.

ΨΑΛΜΟΊ 24:7 Σηκώστε, πύλες, τα κεφάλια 
σας, και υψωθείτε, αιώνιες πόρτες, και θα 
μπει μέσα ο Βασιλιάς τής δόξας.

8 Ποιος είναι αυτός ο Βασιλιάς τής δόξας; Ο 
Κύριος ο κραταιός και ο δυνατός, ο Κύριος ο 
δυνατός σε πόλεμο.

9 Σηκώστε, πύλες, τα κεφάλια σας, και 
υψωθείτε, αιώνιες πόρτες, και θα μπει μέσα ο 
Βασιλιάς τής δόξας.

10 Ποιος είναι αυτός ο Βασιλιάς τής δόξας; Ο 
Κύριος των δυνάμεων· αυτός είναι ο Βασιλιάς 
τής δόξας. (Διάψαλμα).

ΜΑΡΚΟΝ 16:19 Ὁ μὲν οὖν Κύριος μετὰ τὸ 
λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ 
ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ.

ΛΟΥΚΑΝ 24:51 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν 
αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο 
εἰς τὸν οὐρανόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 1:10 Καὶ ὡς 
ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου 
αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν 
αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ,

11 οἳ καὶ εἶπον • Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε 
ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς 
ὁ ἀναλημφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν 
οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθέασασθε αὐτὸν 
πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 7:55 ὑπάρχων 
δὲ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν 
οὐρανὸν εἶδεν δόξαν Θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα 
ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ •

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:20 ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ 
ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν • (καὶ ἐκάθισεν ἐν 
δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:24 οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα ἅγια 
εἰσῆλθεν ὁ Χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, 
ἀλλ᾿ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι 
τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν, —

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 3:22 ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ 
Θεοῦ (πορευθεὶς εἰς οὐρανόν), ὑποταγέντων 
αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:14 Μακάριοι οἱ 
πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν, ἵνα ἔσται ἡ 
ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς 
πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν.
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Δείτε επίσης: #1; Ψαλμοί 18:19; Ψαλμοί 118:19,20; Ησαΐας 
26:2; Ιερεμίας 17:25; Δανιήλ 7:13,14; Ψαλμοί 45:2-5; Ησαΐας 

9:7; Ησαΐας 63:1-6; Κολοσσαεῖς 2:15; Ἀποκάλυψις 6:2; 
Ἀποκάλυψις 19:11-21; Ησαΐας 6:3; Ησαΐας 54:5.

F11 Τα πάθη του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 27:2 Όταν οι πονηρευόμενοι 
πλησίασαν σε μένα για να καταφάνε τη 
σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, 
αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν.

 
ἸΩΑΝΝΗΝ 18:3 ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν 

σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ φαρισαίων 
ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ 
λαμπάδων καὶ ὅπλων.

4 Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾿ αὐτὸν 
ἐξελθὼν εἶπεν αὐτοῖς • Τίνα ζητεῖτε;

5 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ • Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. 
λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς • Ἐγώ εἰμι. εἱστήκει δὲ 
καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ᾿ αὐτῶν.

6 ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς • Ἐγὼ εἰμι, ἀπῆλθον εἰς τὰ 
ὀπίσω καὶ ἔπεσον χαμαί.

F07 Η κατηγορία και η δίκη του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 27:12 Μη με παραδώσεις 
στην επιθυμία των εχθρών μου· επειδή, 
σηκώθηκαν εναντίον μου ψευδομάρτυρες, 
και άνθρωποι που πνέουν αδικία.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:59 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ 
οἱ πρεσβύτεροι καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν 
ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως αὐτὸν 
θανατώσωσιν,

60 καὶ οὐχ εὗρον, πολλῶν προσελθόντων 
ψευδομαρτύρων. ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο 

ψευδομάρτυρες

A05 Η σχέση του Μεσσία με τον Πατέρα 
Του.

ΨΑΛΜΟΊ 28:8 Ο Κύριος είναι δύναμη του 
λαού του· αυτός είναι και υπεράσπιση της 
σωτηρίας τού χρισμένου του.

ΨΑΛΜΟΙ 80:17 Ας είναι το χέρι σου επάνω 
στον άνδρα τής δεξιάς σου· επάνω στον γιο τού 
ανθρώπου, που έκανες δυνατόν για τον εαυτό 
σου.

ΨΑΛΜΟΙ 89:20 βρήκα τον Δαβίδ τον δούλο 
μου· τον έχρισα με το άγιο λάδι μου·

21 το χέρι μου θα τον στερεώνει· και ο βραχίονάς 
μου θα τον ενδυναμώνει.

22 Εχθρός δεν θα υπερισχύσει εναντίον του· ούτε 
γιος ανομίας θα τον ταλαιπωρήσει.

ΛΟΥΚΑΝ 22:41 καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ᾿ 
αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς τὰ γόνατα 
προσηύχετο

42 λέγων • Πάτερ, εἰ βούλει παρενεγκεῖν τὸ 
ποτήριον τοῦτο ἀπ᾿ ἐμοῦ • πλὴν μὴ τὸ θέλημά 
μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω.

43 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐνισχύων 
αὐτόν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:28 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς • 
Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε 
γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ ποιῶ 
οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ Πατήρ, ταῦτα 
λαλῶ.

29 καὶ ὁ πέμψας με μετ᾿ ἐμοῦ ἐστιν • οὐκ ἀφῆκέν 
με μόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ 
πάντοτε.

ΨΑΛΜΟΙ



103

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:38 εἰ δὲ ποιῶ, κἂν 
ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύσατε, 
ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ Πατὴρ 
κἀγὼ ἐν αὐτῷ.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 2:2; Ψαλμοί 20:6; Ψαλμοί 68:28; Ησαΐας 
61:1.

G01 Η ανάσταση του Μεσσία 
προβλέπεται.

 
ΨΑΛΜΟΊ 30:3 Κύριε, ανέβασες από τον άδη 

την ψυχή μου· μου διαφύλαξες τη ζωή, για 
να μη κατέβω στον λάκκο.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:6 οὐκ ἔστιν ὧδε • 
ἠγέρθη γάρ, καθὼς εἶπεν • δεῦτε ἴδετε τὸν 
τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος.

7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ 
προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν 
ὄψεσθε. ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:27 ὅτι οὐκ 
ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην οὐδὲ 
δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:35 διὸ καὶ ἐν 
ἑτέρῳ λέγει • Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν 
διαφθοράν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 16:10; Ψαλμοί 49:15; Ψαλμοί 71:20; 
Ψαλμοί 86:13; Ιωνάς 2:4-6.

F10 Η θέληση του Μεσσία να πεθάνει.

ΨΑΛΜΟΊ 31:4 Βγάλε με από την παγίδα, 
που έκρυψαν για μένα· επειδή, εσύ είσαι η 

δύναμή μου.
5 Στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου· εσύ 

με λύτρωσες, Κύριε, ο Θεός τής αλήθειας.

ΛΟΥΚΑΝ 23:46 καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν • Πάτερ, εἰς χεῖράς σου 
παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου. τοῦτο δὲ εἰπὼν 
ἐξέπνευσεν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 22:13,17; Ψαλμοί 25:15; Ψαλμοί 35:7; 
Ψαλμοί 57:6; Ψαλμοί 140:5; Μαθθαῖον 27:50; Μᾶρκον 15:37; 

Ἰωάννην 17:17; Ἰωάννην 19:30.

F11 Τα πάθη του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 31:11 Σε όλους τους εχθρούς 
μου έγινα όνειδος, και στους γείτονές μου, 
υπερβολικά, και φόβος στους γνωστούς μου· 
εκείνοι που με έβλεπαν έξω, έφευγαν από 
μένα.

12 Ξεχάστηκα από την καρδιά σαν νεκρός· 
έγινα σαν σπασμένο σκεύος.

13 Επειδή άκουσα τον ονειδισμό από πολλούς· 
φόβος υπήρχε από παντού· όταν έκαναν 
συμβούλιο εναντίον μου· μηχανεύθηκαν να 
αφαιρέσουν τη ζωή μου.

14 Αλλά, εγώ, Κύριε, έλπισα σε σένα· είπα: Εσύ 
είσαι ο Θεός μου.

15 Στα χέρια σου είναι οι καιροί μου· λύτρωσέ 
με από τα χέρια των εχθρών μου, και από 
εκείνους που με καταδιώκουν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:39 Οἱ δὲ 
παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, 
κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν

40 καὶ λέγοντες • Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν 
τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν, εἰ 
Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.

41 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν 
γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον •
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42 Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι • εἰ 
βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ 
σταυροῦ, καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾿ αὐτόν.

43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ῥυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ 
θέλει αὐτὸν • εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι Υἱός.

44 τὸ δ᾿ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συνσταυρωθέντες 
αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.

Δείτε επίσης: Μαθθαῖον 26:3,4,59; Μαθθαῖον 27:1; Ἰωάννην 
11:53.

A06 Ο Μεσσίας είναι ο Δημιουργός.

ΨΑΛΜΟΊ 33:6 Με τον λόγο τού Κυρίου 
έγιναν οι ουρανοί, και με την πνοή τού 
στόματός του ολόκληρη η στρατιά τους.

9 Επειδή, αυτός είπε, και έγινε· αυτός 
πρόσταξε, και στερεώθηκε.

ΨΑΛΜΟΊ 34:20 Αυτός φυλάττει όλα τα 
κόκαλά του· κανένα απ’ αυτά δεν θα 
συντριφτεί.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ 
Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.
3 πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ 

ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 19:32 ἦλθον οὖν οἱ 
στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ 
σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συνσταυρωθέντος 
αὐτῷ.

33 ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη 
τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη •

34 ἀλλ᾿ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν 
πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ εὐθὺς ἐξῆλθεν αἷμα καὶ 
ὕδωρ.

35 καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν • καὶ ἀληθινὴ 

αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία • κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι 
ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε.

36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ • 
Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ.

37 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει • Ὄψονται εἰς ὃν 
ἐξεκέντησαν.

Δείτε επίσης: Έξοδος 12:46; Αριθμοί 9:12; Ψαλμοί 22:16,17; 
Ζαχαρίας 12:10; Ἀποκάλυψις 1:7.

F12 Ο Μεσσίας θα βιώσει την 
αντίσταση.

ΨΑΛΜΟΊ 35:4 Ας αισχυνθούν, και ας 
ντραπούν, αυτοί που ζητούν την ψυχή 
μου· ας στρέψουν προς τα πίσω, και ας 
ντροπιαστούν αυτοί που θέλουν το κακό 
μου.

5 Ας είναι όπως το λεπτό άχυρο μπροστά στον 
άνεμο, και άγγελος του Κυρίου ας τους 
καταδιώκει.

6 Ας είναι ο δρόμος τους σκοτάδι και 
γλίστρημα, και άγγελος του Κυρίου ας τους 
καταδιώκει.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:12 ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν 
ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου • οὓς 
δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν 
ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ 
πληρωθῇ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 18:4 Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ 
ἐρχόμενα ἐπ᾿ αὐτὸν ἐξελθὼν εἶπεν αὐτοῖς • 
Τίνα ζητεῖτε;

5 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ • Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. 
λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς • Ἐγώ εἰμι. εἱστήκει δὲ 
καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ᾿ αὐτῶν.

6 ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς • Ἐγὼ εἰμι, ἀπῆλθον εἰς τὰ 
ὀπίσω καὶ ἔπεσον χαμαί.
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7 πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς • Τίνα ζητεῖτε; 
οἱ δὲ εἶπον • Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον.

8 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς • Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι • εἰ 
οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν •

9 ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν, ὅτι οὓς δέδωκάς 
μοι, οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα.

Δείτε επίσης: Ιώβ 21:17,18; Ψαλμοί 31:17,18; Ψαλμοί 35:26; 
Ψαλμοί 40:14,15; Ψαλμοί 70:2,3; Ψαλμοί 71:24; Ωσηέ 13:3,4.

F07 Η κατηγορία και η δίκη του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 35:11 Αφού σηκώθηκαν άδικοι 
μάρτυρες, με ρωτούσαν για πράγμ       ατα 
που εγώ δεν ήξερα·

12 μου ανταπέδωσαν κακό αντί για καλό· 
στέρηση στην ψυχή μου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 23:29 οὐαὶ ὑμῖν, 
γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι 
οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ 
κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων,

30 καὶ λέγετε • Εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν 
πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα κοινωνοὶ αὐτῶν 
ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν.

31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν 
φονευσάντων τοὺς προφήτας.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:59 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ 
οἱ πρεσβύτεροι καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν 
ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως αὐτὸν 
θανατώσωσιν,

60 καὶ οὐχ εὗρον, πολλῶν προσελθόντων 
ψευδομαρτύρων. ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο 
ψευδομάρτυρες

61 εἶπον • Οὗτος ἔφη • Δύναμαι καταλῦσαι 
τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν 
οἰκοδομῆσαι αὐτόν.

62 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ • Οὐδὲν 

ἀποκρίνῃ τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;
63 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς 

εἶπεν αὐτῷ • Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ 
ζῶντος, ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ.

64 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς • Σὺ εἶπας • πλὴν λέγω 
ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ 
ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:19 οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν 
νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί με 
ζητεῖτε ἀποκτεῖναι;

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:37 οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε 
• ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς 
οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 7:52 τίνα τῶν 
προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ 
ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς 
ἐλεύσεως τοῦ Δικαίου, οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται 
καὶ φονεῖς ἐγένεσθε,

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 27:12; Μᾶρκον 14:55-62; Πράξεις 
Ἀποστόλων 6:13; Πράξεις Ἀποστόλων 24:12,13.

F11 Τα πάθη του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 35:19 Ας μη χαρούν επάνω μου 
αυτοί που με εχθρεύονται άδικα· αυτοί που 
με μισούν χωρίς αιτία, ας μη κάνουν νεύματα 
με τα μάτια.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:25 ἀλλ᾿ ἵνα πληρωθῇ 
ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν ὅτι 
Ἐμίσησάν με δωρεάν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 38:19; Ψαλμοί 69:4; Ψαλμοί 109:3.
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F11 Τα πάθη του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 38:12 Και εκείνοι που ζητούν την 
ψυχή μου, στήνουν σε μένα παγίδα· και 
εκείνοι που ζητούν το κακό μου, μιλούν 
πονηρά, και όλη την ημέρα μελετούν δόλους.

13 Εγώ, όμως, σαν κουφός, δεν άκουγα, και 
ήμουν σαν άφωνος, χωρίς να ανοίγει το 
στόμα του.

20 Και εκείνοι που ανταποδίδουν κακό αντί για 
καλό, είναι εναντίοι μου, επειδή κυνηγώ το 
καλό.

ΨΑΛΜΟΙ 109:3 και με περικύκλωσαν με λόγια 
μίσους, και με πολέμησαν χωρίς αιτία.

4 Αντί τής αγάπης μου, είναι αντίδικοι σε μένα· 
εγώ, όμως, προσεύχομαι.

5 Και ανταπέδωσαν σε μένα κακό αντί για καλό, 
και μίσος αντί τής αγάπης μου.

ΛΟΥΚΑΝ 20:19 Καὶ ἐζήτησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
οἱ γραμματεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας 
ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν, 
ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν 
ταύτην εἶπεν.

20 Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους 
ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα 
ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ὥστε παραδοῦναι 
αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:23 ὃς λοιδορούμενος 
οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, 
παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως •

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 35:12; Ψαλμοί 39:9; Ψαλμοί 119:10; 
Ψαλμοί 140:5; Ησαΐας 53:7; Ιερεμίας 18:20.

G01 Η ανάσταση του Μεσσία 
προβλέπεται.

ΨΑΛΜΟΊ 40:2 και με ανέβασε από λάκκο 
ταλαιπωρίας και από βορβορώδη λάσπη, 
και έστησε τα πόδια μου επάνω σε πέτρα, 
στερέωσε τα βήματά μου· και έβαλε στο 
στόμα μου καινούργιο τραγούδι, ύμνο στον 
Θεό μας.

3 Πολλοί θα δουν και θα φοβηθούν και θα 
ελπίσουν στον Κύριο.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:24 ὃν ὁ Θεὸς 
ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, 
καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ᾿ 
αὐτοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:27 ὅτι οὐκ 
ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην οὐδὲ 
δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.

28 ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς, πληρώσεις με 
εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου.

29 Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας 
πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυίδ, ὅτι καὶ 
ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ 
ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης.

30 προφήτης οὖν ὑπάρχων καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ 
ὤμοσεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος 
αὐτοῦ καθίσαι ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ,

31 προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ 
Χριστοῦ, ὅτι οὔτε ἐνκατελείφθη εἰς ᾅδην οὔτε ἡ 
σάρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 103:1-5; Ησαΐας 12:1-4; Πράξεις 
Ἀποστόλων 2:32-41; Πράξεις Ἀποστόλων 4:4.
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E12 Ο Μεσσίας εκπληρώνει τον νόμο 
του Θεού.

ΨΑΛΜΟΊ 40:6 Θυσία και προσφορά δεν 
θέλησες· άνοιξες σε μένα αυτιά· ολοκαύτωμα 
και προσφορά για την αμαρτία δεν ζήτησες.

ΗΣΑΐΑΣ 50:5 Ο Κύριος ο Θεός άνοιξε σε 
μένα ένα αυτί, και εγώ δεν απείθησα ούτε 
στράφηκα προς τα πίσω.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 9:13 πορευθέντες δὲ 
μάθετε τί ἐστιν • Ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν 
• οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ 
ἁμαρτωλούς.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ 
τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας.

5 διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει • 
Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ 
κατηρτίσω μοι.

6 ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ 
εὐδόκησας •

7 τότε εἶπον • Ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου 
γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι ὁ Θεὸς τὸ 
θέλημά σου.

8 ἀνώτερον λέγων ὅτι θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ 
ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας 
οὐδὲ εὐδόκησας, αἵτινες κατὰ τὸν νόμον 
προσφέρονται, —

9 τότε εἴρηκεν • Ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά 
σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ.

10 ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς 
προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἐφάπαξ. —

11 Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾿ ἡμέραν 
λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων 
θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν 
ἁμαρτίας •

12 οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας 

θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ 
Θεοῦ,

Δείτε επίσης: Έξοδος 21:6; Ψαλμοί 51:16; Ησαΐας 1:11; Ιερεμίας 
7:21-23; Ωσηέ 6:6.

B11 Η υπακοή του Μεσσία.
F10 Η θέληση του Μεσσία να πεθάνει.

ΨΑΛΜΟΊ 40:7 Τότε είπα: Νάμαι, έρχομαι· 
στον τόμο τού βιβλίου είναι γραμμένο για 
μένα.

ΛΟΥΚΑΝ 24:27 καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως 
καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευεν 
αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.

ΛΟΥΚΑΝ 24:44 Εἶπεν δὲ αὐτοῖς • Οὗτοι οἱ 
λόγοι, οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, 
ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν 
τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς 
περὶ ἐμοῦ.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:7 τότε εἶπον • Ἰδοὺ ἥκω, ἐν 
κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ 
ποιῆσαι ὁ Θεὸς τὸ θέλημά σου.

8 ἀνώτερον λέγων ὅτι θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ 
ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας 
οὐδὲ εὐδόκησας, αἵτινες κατὰ τὸν νόμον 
προσφέρονται, —

9 τότε εἴρηκεν • Ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά 
σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:10 καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν 
τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ. καὶ 
λέγει μοι • Ὅρα μή • σύνδουλός σου εἰμὶ καὶ 
τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν 
Ἰησοῦ • τῷ Θεῷ προσκύνησον, ἡ γὰρ μαρτυρία 
Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.
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Δείτε επίσης: Ἰωάννην 5:39; Κορινθίους α’ 15:3,4; ἐπιστολή α’ 
1:10,11.

B11 Η υπακοή του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 40:8 Χαίρομαι, Θεέ μου, να εκτελώ 
το θέλημά σου· και ο νόμος σου είναι στο 
κέντρο τής καρδιάς μου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 4:34 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς • Ἐμὸν 
βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός 
με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:4 ἐγώ σὲ ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ 
ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 5:8 καίπερ ὢν Υἱός, ἔμαθεν ἀφ᾿ 
ὧν ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν •

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 37:30,31; Ψαλμοί 119:16,24,47; Ιερεμίας 
31:33; Πρὸς Ῥωμαίουςς 7:22.

E08 Η δικαιοσύνη του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 40:9 Διακήρυξα δικαιοσύνη σε 
μεγάλη σύναξη· δες, δεν εμπόδισα τα χείλη 
μου, Κύριε, εσύ το ξέρεις.

10 Τη δικαιοσύνη σου δεν την έκρυψα μέσα 
στην καρδιά μου· την αλήθεια σου και τη 
σωτηρία σου τη διακήρυξα· δεν έκρυψα το 
έλεός σου ούτε την αλήθεια σου από μεγάλη 
σύναξη.

ΜΑΡΚΟΝ 16:15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς • 
Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε 
τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.

16 ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ 
ἀπιστήσας κατακριθήσεται.

ΛΟΥΚΑΝ 3:6 καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ 
σωτήριον τοῦ Θεοῦ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 1:16 Οὐ γὰρ 
ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ 
Θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, 
Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι.

17 δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται 
ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται • Ὁ δὲ 
δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 3:9 καὶ εὑρεθῶ ἐν 
αὐτῷ μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου 
ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ Θεοῦ 
δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:12 λέγων • Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά 
σου τοῖς ἀδελφοῖς μου • ἐν μέσῳ ἐκκλησίας 
ὑμνήσω σε.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 22:22,25; Ψαλμοί 35:18; Ψαλμοί 71:15-
18; Ψαλμοί 119:13; Λουκᾶν 2:30-32; Λουκᾶν 4:16-22; Ἰωάννην 

1:17; Ἰωάννην 3:16,17; Πράξεις Ἀποστόλων 20:20,21; Πρὸς 
Ῥωμαίουςς 3:22-26; Πρὸς Ῥωμαίουςς 10:9,10; Τιμόθεον α’ 1:15.

F11 Τα πάθη του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 40:14 Ας αισχυνθούν, κι ας 
ντροπιαστούν μαζί, εκείνοι που ζητούν την 
ψυχή μου για να την οδηγήσουν σε χαμό· ας 
γυρίσουν πίσω κι ας ντροπιαστούν, εκείνοι 
που θέλουν το κακό μου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 18:6 ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς • Ἐγὼ εἰμι, 
ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσον χαμαί.
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F03 Ο Μεσσίας θα απορριφθεί.
F07 Η κατηγορία και η δίκη του Μεσσία.
F12 Ο Μεσσίας θα βιώσει την 

αντίσταση.
     
ΨΑΛΜΟΊ 41:5 Οι εχθροί μου λένε για μένα 

με κακία: Πότε θα πεθάνει, και θα χαθεί το 
όνομά του;

6 Και αν κάποιος έρχεται να με δει, μιλάει 
ματαιότητα· η καρδιά του συγκεντρώνει για 
τον εαυτό της ανομία· βγαίνοντας έξω, τη 
μιλάει.

7 Εναντίον μου ψιθυρίζουν μαζί όλοι εκείνοι 
που με μισούν· εναντίον μου συλλογίζονται 
με κακία, λέγοντας:

8 Κακό πράγμα κόλλησε επάνω του· και καθώς 
είναι κατάκοιτος, δεν πρόκειται πλέον να 
σηκωθεί.

9 Κι αυτός ακόμα ο άνθρωπος, μαζί με τον 
οποίο ζούσα ειρηνικά, στον οποίο είχα 
ελπίσει, αυτός που έτρωγε το ψωμί μου, 
σήκωσε εναντίον μου τη φτέρνα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:20 Ὀψίας δὲ γενομένης 
ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα.

21 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν • Ἀμὴν λέγω ὑμῖν 
ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.

22 καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ 
ἕκαστος αὐτῶν • Μήτι ἐγώ εἰμι, Κύριε;

23 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν • Ὁ ἐμβάψας μετ᾿ ἐμοῦ ἐν 
τῷ τρυβλίῳ τὴν χεῖρα, οὗτός με παραδώσει.

24 ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς 
γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ 
ἐκείνῳ δι᾿ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται 
• καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος 
ἐκεῖνος.

25 ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν 
• Μήτι ἐγώ εἰμι, ῥαββεί; λέγει αὐτῷ • Σὺ εἶπας.

ΛΟΥΚΑΝ 11:53 λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς 
αὐτοὺς ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι 
δεινῶς ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ 
πλειόνων,

54 ἐνεδρεύοντες αὐτόν, θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ 
στόματος αὐτοῦ.

ΛΟΥΚΑΝ 20:20 Καὶ παρατηρήσαντες 
ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους 
ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ 
λόγου, ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ 
ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.

ΛΟΥΚΑΝ 22:47 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ 
ὄχλος, καὶ ὁ λεγόμενος Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα 
προήρχετο αὐτούς, καὶ ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ 
φιλῆσαι αὐτόν.

48 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ • Ἰούδα, φιλήματι τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως;

ἸΩΑΝΝΗΝ 13:18 οὐ περὶ πάντων 
ὑμῶν λέγω • ἐγὼ οἶδα οὓς ἐξελεξάμην • ἀλλ᾿ 
ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ • Ὁ τρώγων μετ᾿ ἐμοῦ 
τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.

19 ἀπ᾿ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα ὅταν 
γένηται πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:12 ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν 
ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου • οὓς 
δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν 
ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ 
πληρωθῇ.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 12:2; Ψαλμοί 22:6-8; Ψαλμοί 102:8.

F11 Τα πάθη του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 42:7 Άβυσσος προσκαλεί άβυσσο 
στον ήχο των καταρρακτών σου· όλα τα 
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κύματά σου και οι τρικυμίες σου πέρασαν 
επάνω μου.

ΗΣΑΐΑΣ 53:5 Αυτός, όμως, τραυματίστηκε 
για τις παραβάσεις μας· ταλαιπωρήθηκε για τις 
ανομίες μας· η τιμωρία, που έφερε τη δική μας 
ειρήνη, ήταν επάνω σ’ αυτόν· και διαμέσου των 
πληγών του γιατρευτήκαμε εμείς.

ΗΣΑΐΑΣ 53:10 Αλλά, ο Κύριος θέλησε να 
τον βασανίσει· τον ταλαιπώρησε. Αφού, όμως, 
δώσεις την ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας, 
θα δει εγγόνια, θα μακρύνει τις ημέρες του, και 
το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι 
του.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:46 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην 
ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων 
• Ἡλί, Ἡλί, λαμὰ σαβαχθανί; τοῦτ᾿ ἔστιν • Θεέ 
μου, Θεέ μου, ἵνα τί με ἐγκατέλιπες;

ΛΟΥΚΑΝ 22:44 καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ 
ἐκτενέστερον προσηύχετο • καὶ ἐγένετο 
ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος 
καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 5:7 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς 
αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν 
δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ 
κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας 
καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας,

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 22:1-10; Ψαλμοί 88:7,15-17; Ιωνάς 2:3; 
Ναούμ 1:6; Μᾶρκον 15:34.

B21 Ο Μεσσίας είναι το Φως.

ΨΑΛΜΟΊ 43:3 Στείλε το φως σου και την 
αλήθεια σου· αυτά ας με οδηγούν· ας με 

φέρουν στο βουνό τής αγιότητάς σου, και 
στα σκηνώματά σου.

ΗΣΑΐΑΣ 9:2 Ο λαός, που περπατούσε μέσα 
σε σκοτάδι, είδε ένα μεγάλο φως· σ’ αυτούς που 
κάθονταν σε γη σκιάς θανάτου, φως έλαμψε 
επάνω τους.

ΗΣΑΐΑΣ 49:6 και είπε: Είναι μικρό πράγμα 
να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις τις 
φυλές τού Ιακώβ, και να επαναφέρεις το 
υπόλοιπο του Ισραήλ· επιπλέον, θα σε δώσω 
φως στα έθνη, για να είσαι η σωτηρία μου 
μέχρις εσχάτου τής γης.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν 
τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός) 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας •

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως 
ἐδόθη • ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἐγένετο.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ 
Ἰησοῦς λέγων • Ἐγὼ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου 
• ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ 
σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 9:5 ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι 
τοῦ κόσμου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:35 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς • Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν 
ἐστιν • περιπατεῖτε ἕως τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ 
σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ • καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ 
σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει.
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36 ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ 
φωτὸς γένησθε. ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾿ αὐτῶν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:46 ἐγὼ φῶς εἰς τὸν 
κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν 
τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:6 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς • Ἐγὼ 
εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή • οὐδεὶς 
ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 16:13 ὅταν δὲ ἔλθῃ 
ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει 
ὑμᾶς εἰς τὴν ἀληθείαν πᾶσαν • οὐ γὰρ λαλήσει 
ἀφ᾿ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾿ ὅσα ἐὰν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ 
τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:5 Καὶ ἔστιν 
αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ 
ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστὶν καὶ 
σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 36:9; Ησαΐας 60:1,3,19,20; Ἰωάννην 
15:26; Ἰωάννην 2:7-10.

B12 Η τελειότητα του Μεσσία.
B18 Η αγιότητα, η ομορφιά και η δόξα 

του Μεσσία.
B23 Η χάρη του Θεού και του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 45:1 Στον αρχιμουσικό, σε 
Σοσανίμ, για τους γιους τού Κορέ· Μασχίλ· 
τραγούδι υπέρ τού αγαπητού. Η ΚΑΡΔΙΑ 
μου αναβλύζει αγαθόν λόγο· εγώ λέω τα έργα 
μου στον βασιλιά· η γλώσσα μου είναι καλάμι 
ταχύγραφου γραμματέα.

2 Εσύ είσαι ωραιότερος από τους γιους των 
ανθρώπων· χάρη ξεχύθηκε στα χείλη σου· γι’ 

αυτό, σε ευλόγησε ο Θεός στον αιώνα.

ΛΟΥΚΑΝ 2:40 τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ 
ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίας, καὶ χάρις 
Θεοῦ ἦν ἐπ᾿ αὐτό.

ΛΟΥΚΑΝ 2:52 καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν σοφίᾳ 
καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις.

ΛΟΥΚΑΝ 4:21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς 
ὅτι σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς 
ὠσὶν ὑμῶν.

22 καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ 
τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ 
τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον • Οὐχ οὗτός 
ἐστιν ὁ υἱὸς Ἰωσήφ;

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός) 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας •

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:16 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ 
ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος.

17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη • ἡ χάρις καὶ ἡ 
ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 15:11 ἀλλὰ διὰ 
τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν 
σωθῆναι καθ᾿ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 3:24 δικαιούμενοι δωρεὰν 
τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν 
χριστῷ Ἰησοῦ,

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 5:15 ἀλλ̓  οὐχ ὡς τὸ 
παράπτωμα, οὕτως καὶ τὸ χάρισμα; εἰ γὰρ τῷ 
τοῦ ἑνὸς παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, 
πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ 
ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ 
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εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 15:10 χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι 
ὅ εἰμι • καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ 
ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων 
ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλ᾿ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ 
σὺν ἐμοί.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 1:15 Καὶ ταύτῃ τῇ 
πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον ἐλθεῖν πρὸς 
ὑμᾶς, ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε,

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 12:9 καὶ εἴρηκέν μοι 
• Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου, ἡ γὰρ δύναμις μου 
ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον 
καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα 
ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι 
διὰ τῆς πίστεως, καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ 
τὸ δῶρον •

ΤΙΤΟΝ 2:11 Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ 
Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:9 τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾿ ἀγγέλους 
ἠλαττωμένον βλέπομεν Ἰησοῦν διὰ τὸ πάθημα 
τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, 
ὅπως χάριτι Θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται 
θανάτου.

ἸΑΚΩΒΟΥ 4:6 μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν. διὸ 
λέγει • Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, 
ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:21 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων.

Δείτε επίσης: Άσμα Σολομώντος  2:3; Άσμα Σολομώντος  
5:10-16; Ησαΐας 63:9; Ζαχαρίας 9:16; Μαθθαῖον 17:2; 

Πρὸς Ῥωμαίουςς 5:17,21; Πρὸς Ῥωμαίουςς 6:1,14,15; Πρὸς 
Ῥωμαίουςς 11:5,6; Πρὸς Ῥωμαίουςς 12:3,6; Πρὸς Ῥωμαίουςς 

16:20; Κορινθίους α’ 3:4; Κορινθίους β’ 4:15; Κορινθίους β’ 8:9; 
Κορινθίους β’ 9:8; Κορινθίους β’ 13:14; Γαλάτας 1:6; Γαλάτας 

5:4; Ἐφεσίους 1:7; Ἐφεσίους 2:5,7; Ἐφεσίους 4:7; Φιλιππησίους 
1:29; Κολοσσαεῖς 1:15-18; Τιμόθεον α’ 1:14; Τιμόθεον β’ 2:6; 

Τίτον 3:7; Ἑβραίους 1:3; Ἑβραίους 4:16; Ἑβραίους 7:26; 
Ἑβραίους 10:29; Ἑβραίους 12:15,28; Ἑβραίους 13:9; ἐπιστολή 
α’ 1:10,13; ἐπιστολή α’ 2:19,20; ἐπιστολή α’ 5:10,12; ἐπιστολή 

β’ 3:18; Ἀποκάλυψις 1:13-18.

B14 Ο Μεσσίας κάνει γνωστή το 
μεγαλείο του Θεού.

B17 Η τρυφερότητα και η αδυναμία του 
Μεσσία.

E09 Η αρετή του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 45:3 Περίζωσε τη ρομφαία σου 
στον μηρό σου, δυνατέ, μέσα στη δόξα σου και 
μέσα στη μεγαλοπρέπειά σου.

4 Και να κατευοδώνεσαι στη μεγαλειότητά σου, 
και βααίλευε με αλήθεια, και πραότητα, και 
δικαιοσύνη· και το δεξί σου χέρι θα σου δείξει 
φοβερά πράγματα.

ΣΟΦΟΝΙΑΣ 2:3 Ζητάτε τον Κύριο, όλοι οι 
πράοι τής γης, εσείς που εκτελέσατε τις κρίσεις 
του· ζητάτε δικαιοσύνη, ζητάτε πραότητα, ίσως 
σκεπαστείτε κατά την ημέρα τής οργής τού 
Κυρίου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:29 ἄρατε τὸν ζυγόν 
μου ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς 
εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε 
ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:5 Εἴπατε τῇ θυγατρὶ 
Σιών • Ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραΰς 
καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν 
ὑποζυγίου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:17 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν 
τῇ ἀληθείᾳ • ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν.
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ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 10:1 Αὐτὸς δὲ ἐγὼ 
Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πραΰτητος καὶ 
ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν 
ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς •

ΓΑΛΑΤΑΣ 5:22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός 
ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, 
χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 4:2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης 
καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι 
ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ •

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Ἐνδύσασθε οὖν 
ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι 
σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, 
ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, μακροθυμίαν,

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ 6:11 Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε 
τοῦ Θεοῦ, ταῦτα φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιοσύνην, 
εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, 
πραϋπαθίαν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 4:12 ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ 
ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν 
δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ 
ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ 
κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ 
χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά • καὶ ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη 
• καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ 
δυνάμει αὐτοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:11 Καὶ εἶδον τὸν 
οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, 
καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν [καλούμενος] 
πιστὸς καὶ ἀληθινός • καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει 
καὶ πολεμεῖ.

12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ πυρός • καὶ ἐπὶ τὴν 
κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά • ἔχων ὄνομα 
γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός •

13 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι 
• καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ὁ Λόγος τοῦ 
Θεοῦ •

14 καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει 
αὐτῷ ἐφ᾿ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον 
λευκὸν καὶ καθαρόν •

15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται 
ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ 
τὰ ἔθνη • καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν 
ῥάβδῳ σιδηρᾷ, καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν 
τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ 
Παντοκράτορος •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:21 καὶ οἱ λοιποὶ 
ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου 
ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ 
τῶν σαρκῶν αὐτῶν.

Δείτε επίσης: Αριθμοί 12:3; Ψαλμοί 18:35; Ησαΐας 49:2,3; 
Ησαΐας 63:1-6; Κορινθίους α’ 4:21; Κορινθίους β’ 6:4-7; Γαλάτας 

6:1; Τιμόθεον β’ 2:25; Τίτον 3:2; Ἰακώβου 1:21; ἐπιστολή α’ 
3:15.

B16 Η δύναμη και η ισχύς του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 45:5 Τα βέλη σου είναι κοφτερά· 
λαοί θα πέσουν από κάτω σου· κι αυτά θα 
μπηχτούν στην καρδιά των εχθρών τού 
βασιλιά.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:19 πορευθέντες οὖν 
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες 
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 4:4 πολλοὶ δὲ 
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τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν • καὶ 
ἐγενήθη ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ὡσεὶ χιλιάδες 
πέντε.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 10:3 ἐν σαρκὶ γὰρ 
περιπατοῦντες οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα •

4 τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικὰ 
ἀλλὰ δυνατὰ τῷ Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν 
ὀχυρωμάτων,

5 λογισμοὺς καθαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα 
ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, καὶ 
αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν 
τοῦ Χριστοῦ,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 4:12 ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ 
ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν 
δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ 
ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ 
κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας.

13 καὶ οὐκ ἔστιν κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, 
πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς 
ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος.

Δείτε επίσης: #1; Ψαλμοί 22:27,28; Ψαλμοί 66:3,4; Πράξεις 
Ἀποστόλων 5:14; Πράξεις Ἀποστόλων 6:7.

B05 Ο Μεσσίας είναι γεμάτος από Άγιο 
Πνεύμα.

E08 Η δικαιοσύνη του Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H04 Ο θρόνος του Μεσσία.
     
ΨΑΛΜΟΊ 45:6 Ο θρόνος σου, Θεέ, 

παραμένει στον αιώνα τού αιώνα· σκήπτρο 
ευθύτητας είναι το σκήπτρο τής βασιλείας 
σου.

7 Αγάπησες δικαιοσύνη, και μίσησες αδικία, γι’ 
αυτό ο Θεός, ο Θεός σου, σε έχρισε με λάδι 

αγαλλίασης περισσότερο από τους μετόχους 
σου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν • Ἄφες ἄρτι, οὕτως 
γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν 
δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν.

ΛΟΥΚΑΝ 1:32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς 
Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ 
Θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ 
Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 10:37 τὸ 
γενόμενον ῥῆμα καθ᾿ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, 
ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα 
ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης,

38 Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν 
ὁ Θεὸς Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς 
διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς 
καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου • ὅτι 
ὁ Θεὸς ἦν μετ᾿ αὐτοῦ •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:8 πρὸς δὲ τὸν Υἱόν • Ὁ θρόνος 
σου ὁ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος • ῥάβδος 
εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου •

9 ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν 
• διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ Θεός, ὁ Θεὸς σου, 
ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν 
ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, 
κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ 
ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος,
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Δείτε επίσης: #1; Ψαλμοί 33:5; Ψαλμοί 89:29,36,37; Ψαλμοί 
93:2; Ψαλμοί 145:13.

D04 Το αξίωμα του Μεσσία ως Βασιλιάς.
E16 Ο Μεσσίας θα ευλογεί τον λαό Του.

ΨΑΛΜΟΊ 45:9 Θυγατέρες βασιλιάδων 
παραβρίσκονται στις τιμές σου· η βασίλισσα 
στάθηκε από τα δεξιά σου στολισμένη με 
χρυσάφι τού Οφείρ.

13 Όλη η δόξα τής θυγατέρας τού βασιλιά είναι 
από μέσα· το ένδυμά της είναι χρυσοϋφαντο.

14 Θα φερθεί στον βασιλιά με κεντητό ιμάτιο· 
παρθένες σύντροφοί της, πίσω της, θα 
φερθούν σε σένα.

15 Θα φερθούν με ευφροσύνη και αγαλλίαση· 
θα μπουν μέσα στο παλάτι τού βασιλιά.

ΑΣΜΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ  1:4 Έλκυσέ 
με· θα τρέξουμε πίσω σου· ο βασιλιάς με 
έβαλε μέσα στα εσώτερα δωμάτιά του· θα 
βρίσκουμε αγαλλίαση και ευφροσύνη σε σένα, 
θα θυμόμαστε την αγάπη σου περισσότερο 
παρά το κρασί· εκείνοι που έχουν ευθύτητα σε 
αγαπούν.

ΑΣΜΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ  2:10 Ο 
αγαπητός μου απαντάει, και μου λέει: Σήκω, 
αγαπητή μου, ωραία μου, και έλα·

ΑΣΜΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ  6:2 Ο 
αγαπητός μου κατέβηκε στον κήπο του, στις 
πρασιές των αρωμάτων, για να ποιμαίνει μέσα 
στους κήπους, και να μαζεύει κρίνα.

3 Εγώ είμαι του αγαπητού μου, και ο αγαπητός 
μου είναι δικός μου· ποιμαίνει ανάμεσα στα 
κρίνα.

ΗΣΑΐΑΣ 61:10 Θα ευφρανθώ τα μέγιστα στον 

Κύριο· η ψυχή μου θα αγαλλιαστεί στον Θεό 
μου· επειδή, με έντυσε με ιμάτιο σωτηρίας, 
μου φόρεσε επένδυμα δικαιοσύνης, σαν 
νυμφίο ευπρεπισμένον με μίτρα, και σαν νύφη 
στολισμένη με τα πολύτιμα καλλωπίσματά της.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:24 Πάτερ, οὓς δέδωκάς 
μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾿ 
ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμήν, ἣν 
δέδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς 
κόσμου.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 11:2 ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς 
Θεοῦ ζήλῳ • ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρί, 
παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 4:17 ἔπειτα 
ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα 
σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς 
ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα • καὶ οὕτως 
πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ 1:10 ὅταν 
ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ 
θαυμασθῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι 
ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾿ ὑμᾶς, ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 3:2 Ἀγαπητοί, 
νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμέν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη 
τί ἐσόμεθα • οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι 
αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3:5 Ὁ νικῶν, οὗτος 
περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ 
ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς 
ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον 
τοῦ Πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων 
αὐτοῦ.
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ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:15 διὰ τοῦτό εἰσιν 
ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, καὶ λατρεύουσιν 
αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ • 
καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ᾿ 
αὐτούς.

16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, οὐδὲ 
μὴ πέσῃ ἐπ᾿ αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα,

17 ὅτι τὸ Ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου 
ποιμανεῖ αὐτοὺς καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ 
ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν 
δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:7 χαίρωμεν καὶ 
ἀγαλλιῶμεν, καὶ δῶμεν τὴν δόξαν αὐτῷ • ὅτι 
ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ Ἀρνίου • καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 
ἡτοίμασεν ἑαυτήν •

8 καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον 
λαμπρὸν [καὶ] καθαρόν, τὸ γὰρ βύσσινον τὰ 
δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 35:10; Ησαΐας 51:11; Ησαΐας 55:12,13; 
Ησαΐας 60:19,20; Ἐφεσίους 2:4-6.

D04 Το αξίωμα του Μεσσία ως Βασιλιάς.
E25  Μεσσίας θα πιστεύεται και θα 

δοξάζεται.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 45:16 Αντί για τους πατέρες σου θα 
είναι οι γιοι σου· αυτούς θα κάνεις άρχοντες 
σε ολόκληρη τη γη.

17 Θα μνημονεύω το όνομά σου σε όλες τις 
γενεές· γι’ αυτό, θα σε υμνούν οι λαοί σε 
αιώνα τού αιώνα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 19:28 ὁ δὲ Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς • Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ 
ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, 

ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου 
δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα 
θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ 
Ἰσραήλ.

29 καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ 
ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ 
τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, 
ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον 
κληρονομήσει.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:13 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ 
τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς 
μνημόσυνον αὐτῆς.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:19 πορευθέντες οὖν 
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες 
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:9 ὑμεῖς δὲ γένος 
ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, 
λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς 
ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος 
εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:9 καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν 
καινὴν λέγοντες • Ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον 
καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ • ὅτι ἐσφάγης 
καὶ ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ 
πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους 
•

10 καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ 
ἱερεῖς • καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.

Δείτε επίσης: #1; #2; #4.
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E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

E18 Ο Θεός θα κατοικεί ανάμεσα στον 
λαό Του.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H05 Η επερχόμενη δόξα και η δύναμη 
του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 46:4 Ποταμός, και τα ρυάκια του 
θα ευφραίνουν την πόλη τού Θεού, τον άγιο 
τόπο των σκηνωμάτων τού Υψίστου.

5 Ο Θεός είναι στο μέσον της· δεν θα 
σαλευτεί· θα τη βοηθήσει ο Θεός από το 
χάραμα της αυγής.

6 Τα έθνη φρύαξαν· οι βασιλείες σαλεύτηκαν· 
έδωσε τη φωνή του· η γη διαλύθηκε.

7 Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας· 
προπύργιό μας είναι ο Θεός τού Ιακώβ. 
(Διάψαλμα).

8 Ελάτε, δέστε τα έργα τού Κυρίου, ποιες 
καταστροφές έκανε στη γη.

9 Καταπαύει τους πολέμους μέχρι τα πέρατα 
της γης· συντρίβει τόξο, και κατακόβει 
λόγχη· καίει άμαξες με φωτιά.

10 Ησυχάστε, και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο 
Θεός· θα υψωθώ ανάμεσα στα έθνη· θα 
υψωθώ στη γη.

11 Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας· 
προπύργιό μας είναι ο Θεός τού Ιακώβ. 
(Διάψαλμα).

ΗΣΑΐΑΣ 2:4 και θα κρίνει ανάμεσα στα 
έθνη, και θα ελέγξει πολλούς λαούς· και θα 
σφυρηλατήσουν τις μάχαιρές τους σε υνία, και 
τις λόγχες τους σε δρεπάνια· δεν θα σηκώσουν 
μάχαιρα, έθνος ενάντια σε έθνος, ούτε θα 
μάθουν πλέον τον πόλεμο.

ΜΙΧΑΙΑΣ 4:3 Και θα κρίνει ανάμεσα σε 

πολλούς λαούς, και θα ελέγξει ισχυρά έθνη, 
μέχρι μακριά· και θα σφυρηλατήσουν τις 
μάχαιρές τους για υνία, και τις λόγχες τους 
για δρεπάνια· έθνος δεν θα σηκώσει μάχαιρα 
ενάντια σε άλλο έθνος ούτε θα μάθουν πλέον 
τον πόλεμο.

4 Και κάθε ένας θα κάθεται κάτω από την άμπελό 
του, και κάτω από τη συκιά του· και δεν θα 
υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει· για τον 
λόγο ότι, το στόμα τού Κυρίου των δυνάμεων 
μίλησε.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2:10 Να νιώθεις ευχαρίστηση, και 
να ευφραίνεσαι, θυγατέρα Σιών· επειδή, δες, 
εγώ έρχομαι, και θα κατοικήσω στο μέσον σου, 
λέει ο Κύριος.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:14 καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν 
τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:32 κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ 
τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:1 Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν 
καὶ εἶπεν • Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα • δόξασόν 
σου τὸν Υἱόν, ἵνα ὁ Υἱὸς σου δοξάσῃ σέ,

2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, 
ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν 
αἰώνιον.

3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσιν 
σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας 
Ἰησοῦν Χριστόν.

4 ἐγώ σὲ ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον 
ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω •

5 καὶ νῦν δόξασον μὲ σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ 
τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ 
σοί.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 5:31 τοῦτον 
ὁ Θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ 
αὐτοῦ, δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:3 καὶ ᾄδουσιν τὴν 
ᾠδὴν Μωϋσέως, τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ, καὶ 
τὴν ᾠδὴν τοῦ Ἀρνίου, λέγοντες • Μεγάλα 
καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ 
Παντοκράτωρ • δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί 
σου, ὁ Βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν •

4 τίς σε οὐ μὴ φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ 
ὄνομά σου; ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη 
ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι 
τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

Δείτε επίσης: #2, #5; Ψαλμοί 66:7; Ψαλμοί 83:2-4; Ησαΐας 5:16; 
Ησαΐας 8:9; Ιερεμίας 16:19; Αββακούμ 2:20; Ἰωάννην 8:28; 

Πράξεις Ἀποστόλων 2:33; Φιλιππησίους 2:9.

D04 Το αξίωμα του Μεσσία ως Βασιλιάς.
G02 Η ανάληψη του Μεσσία 

προβλέπεται.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
   
ΨΑΛΜΟΊ 47:1 Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός 

για τους γιους τού Κορέ. ΟΛΟΙ οι λαοί, 
κροτήστε τα χέρια· αλαλάξτε στον Θεό με 
φωνή αγαλλίασης.

2 Επειδή, ο Κύριος είναι Ύψιστος, φοβερός, 
μεγάλος βασιλιάς σε ολόκληρη τη γη.

3 Υπέταξε σε μας λαούς, και έθνη κάτω από τα 
πόδια μας.

4 Διάλεξε για μας την κληρονομιά μας, 
τη δόξα τού Ιακώβ, τον οποίο αγάπησε. 
(Διάψαλμα).

5 Ο Θεός ανέβηκε με αλαλαγμό, ο Κύριος 
ανέβηκε με φωνή σάλπιγγας.

6 Ψάλτε στον Θεό, ψάλτε· ψάλτε στον Βασιλιά 

μας, ψάλτε.
7 Επειδή, Βασιλιάς ολόκληρης της γης είναι ο 

Θεός· ψάλτε με σύνεση.
8 Ο Θεός βασιλεύει επάνω στα έθνη· ο Θεός 

κάθεται επάνω στον θρόνο τής αγιότητάς 
του.

9 Οι άρχοντες των λαών συγκεντρώθηκαν 
μαζί με τον λαό τού Θεού τού Αβραάμ· 
επειδή, του Θεού είναι οι ασπίδες της γής· 
υψώθηκε υπερβολικά.

ΛΟΥΚΑΝ 24:50 Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως 
εἰς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ 
εὐλόγησεν αὐτούς.

51 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς 
διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν 
οὐρανόν.

52 καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν 
εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης,

53 καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ αἰνοῦντες καὶ 
εὐλογοῦντες τὸν Θεόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 1:6 Οἱ μὲν 
οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες • 
Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις 
τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;

7 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς • Οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι 
χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ Πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ 
ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ •

8 ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς • καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες 
ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ 
Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

9 καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ 
νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 
αὐτῶν.

10 Καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν 
πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο 
παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ,

11 οἳ καὶ εἶπον • Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε 
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ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς 
ὁ ἀναλημφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν 
οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθέασασθε αὐτὸν 
πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 4:8 διὸ λέγει • Ἀναβὰς εἰς ὕψος 
ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκεν δόματα 
τοῖς ἀνθρώποις.

9 τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ 
κατώτερα μέρη τῆς γῆς;

10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω 
πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα •

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ 3:16 καὶ ὁμολογουμένως 
μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον • Θεὸς 
ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, 
ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, 
ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #1; #2; #4; #5; Δευτερονόμιο 33:29; Ιησούς 
του Ναυή 21:44; Ψαλμοί 18:47; Ψαλμοί 24:7-10; Ψαλμοί 

68:17,18,24,25,33; Ἀποκάλυψις 20.

E14 Ο Μεσσίας θα νικά τον θάνατο και 
το σκοτάδι.

G01 Η ανάσταση του Μεσσία 
προβλέπεται.

ΨΑΛΜΟΊ 49:15 Ο Θεός, όμως, θα λυτρώσει 
την ψυχή μου από το χέρι τού άδη· επειδή, 
θα με δεχθεί. (Διάψαλμα).

ἸΩΑΝΝΗΝ 20:11 Μαρία δὲ εἱστήκει 

πρὸς τῷ μνημείῳ κλαίουσα ἔξω. ὡς οὖν ἔκλαιεν, 
παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον •

12 καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς 
καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα 
πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ 
Ἰησοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 20:15 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς 
• Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα 
ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν, λέγει αὐτῷ • Κύριε, εἰ σὺ 
ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, 
κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.

16 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς • Μαρία. στραφεῖσα ἐκείνη 
λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί • Ῥαββουνί, (ὃ λέγεται 
διδάσκαλε).

17 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς • Μή μου ἅπτου • οὔπω 
γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν Πατέρα μου • 
πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ 
αὐτοῖς • Ἀναβαίνω πρὸς τὸν Πατέρα μου καὶ 
Πατέρα ὑμῶν καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:27 ὅτι οὐκ 
ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην οὐδὲ 
δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:35 διὸ καὶ ἐν 
ἑτέρῳ λέγει • Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν 
διαφθοράν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 26:23 εἰ παθητὸς 
ὁ Χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν 
φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς 
ἔθνεσιν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 16:10; Ψαλμοί 30:3; Ψαλμοί 71:20; 
Ψαλμοί 86:13; Ιωνάς 2:4-6.
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H01 Η επιστροφή του Μεσσία 
προβλέπεται.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 50:2 Από τη Σιών, που είναι η 
εντέλεια της ωραιότητας, έλαμψε ο Θεός.

3 Ο Θεός μας θάρθει, και δεν θα σιωπήσει· 
φωτιά που κατατρώει θα είναι μπροστά απ’ 
αυτόν, και γύρω του δυνατή ανεμοζάλη.

4 Θα προσκαλέσει τούς ουρανούς από πάνω, 
και τη γη, για να κρίνει τον λαό του.

5 «Συγκεντρώστε μου τους οσίους μου, που 
έκαναν μαζί μου συνθήκη επάνω σε θυσία».

6 Και οι ουρανοί θα αναγγέλλουν τη 
δικαιοσύνη του· επειδή, ο Θεός, αυτός είναι 
ο Κριτής. (Διάψαλμα).

ΨΑΛΜΟΙ 97:6 Οι ουρανοί αναγγέλλουν τη 
δικαιοσύνη του, και όλοι οι λαοί βλέπουν τη 
δόξα του.

ΗΣΑΐΑΣ 12:6 Αγάλλου και ευφραίνου, 
κάτοικε της Σιών· επειδή, ο Άγιος του Ισραήλ 
είναι μέγας ανάμεσά σου.

ΗΣΑΐΑΣ 33:22 Επειδή, ο Κύριος είναι ο 
κριτής μας· ο Κύριος είναι ο νομοθέτης μας· 
ο Κύριος είναι ο βασιλιάς μας· αυτός θα μας 
σώσει.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:31 καὶ ἀποστελεῖ 
τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς 
μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς 
αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρων 
οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:48 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ 

μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα 
αὐτόν • ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ 
αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 17:31 καθότι 
ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν 
οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν, 
πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ 
νεκρῶν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 2:5 κατὰ δὲ τὴν 
σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν 
θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ 
ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ,

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 2:16  
ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν 
ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 4:16 ὅτι 
αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ 
ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται 
ἀπ᾿ οὐρανοῦ • καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ 
ἀναστήσονται πρῶτον •

17 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα 
σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς 
ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα • καὶ οὕτως 
πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα.

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’ 4:1 Διαμαρτύρομαι 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ 
μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ τὴν 
ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:22 ἀλλὰ 
προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει • καὶ πόλει Θεοῦ 
ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ • καὶ μυριάσιν 
ἀγγέλων, πανηγύρει •

23 καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων 
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ἐν οὐρανοῖς • καὶ κριτῇ Θεῷ πάντων • καὶ 
πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων •

24 καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ • καὶ αἵματι 
ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν Ἅβελ.

25 βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα 
• εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἔφυγον τὸν ἐπὶ γῆς 
παραιτησάμενοι χρηματίζοντα, πολὺ μᾶλλον 
ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾿ οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι,

26 οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε • νῦν δὲ 
ἐπήγγελται λέγων • Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ 
μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:4 τίς σε οὐ μὴ 
φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; 
ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν 
καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι τὰ 
δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 16:5 καὶ ἤκουσα τοῦ 
ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος • Δίκαιος εἶ, ὁ 
ὢν καὶ ὁ ἦν, ὁ Ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας •

6 ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα 
αὐτοῖς ἔδωκας πιεῖν • ἄξιοί εἰσιν.

7 καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος • Ναὶ 
Κύριε ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ 
δίκαιαι αἱ κρίσεις σου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:2 ὅτι ἀληθιναὶ καὶ 
δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ • ὅτι ἔκρινεν τὴν 
πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν 
τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν 
δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:20 Λέγει ὁ μαρτυρῶν 
ταῦτα • Ναί, ἔρχομαι ταχύ. — Ἀμήν • ἔρχου 
Κύριε Ἰησοῦ.

Δείτε επίσης: #1; #6; Γένεση 18:25; Ψαλμοί 7:11; Ψαλμοί 94:2; 
Κορινθίους α’ 6:2,3; Ἰακώβου 5:9; ἐπιστολή α’ 4:5; Ἀποκάλυψις 

11:15; Ἀποκάλυψις 16:7; Ἀποκάλυψις 19:2; Ἀποκάλυψις 20.

E23 Ο Μεσσίας θα προσηλυτίζει το λαό 
Του.

E27 Να δώσει νέα καρδιά και νέο 
πνεύμα.

I04 Η προσφορά της ειρήνης και η 
θυσία των ευχαριστιών εκπροσωπεί 
το έργο του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 51:17 Θυσίες τού Θεού είναι 
συντριμμένο πνεύμα· συντριμμένη 
και ταπεινωμένη καρδιά, Θεέ, δεν θα 
καταφρονήσεις.

ΗΣΑΐΑΣ 57:15 Επειδή, έτσι λέει ο Ύψιστος 
και ο Υπέρτατος, αυτός που κατοικεί την 
αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι: Ο 
Άγιος: Εγώ κατοικώ στα υψηλά, και σε άγιο 
τόπο· και μαζί με του συντριμμένου την καρδιά, 
και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ 
το πνεύμα των ταπεινών, και να ζωοποιώ την 
καρδιά των συντριμμένων.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 5:3 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ 
πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν.

ΜΑΡΚΟΝ 12:33 καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης 
τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ἐξ 
ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ 
ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν πλεῖόν ἐστιν 
πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσιῶν.

ΛΟΥΚΑΝ 15:10 οὕτως, λέγω ὑμῖν, χαρὰ 
γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ 
ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.

ΛΟΥΚΑΝ 18:11 ὁ φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς 
ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο • Ὁ Θεός, 
εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν 
ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς 
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οὗτος ὁ τελώνης •
12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα 

ὅσα κτῶμαι.
13 καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν 

οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, 
ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων • Ὁ 
Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.

14 λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν 
οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος • ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν 
ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν 
ὑψωθήσεται.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 12:1 Παρακαλῶ οὖν 
ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ, 
παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν 
ἁγίαν εὐάρεστον τῷ Θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν 
ὑμῶν.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:5 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι 
ζῶντες οἰκοδομεῖσθε, οἶκος πνευματικός, 
ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς 
θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 22:24; Ψαλμοί 34:18; Ψαλμοί 102:17; 
Ψαλμοί 147:3; Ησαΐας 61:1-3; Ησαΐας 66:2; Λουκᾶν 15:2-7,21-

32; Φιλιππησίους 4:18; Ἑβραίους 3:16.

E26 Το έργο της λύτρωσης από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 53:6 Ποιος θα δώσει από τη 
Σιών τη σωτηρία τού Ισραήλ; Όταν ο 
Θεός επαναφέρει τον λαό του από την 
αιχμαλωσία, ο Ιακώβ θα αγάλλεται, ο Ισραήλ 
θα ευφραίνεται.

ΗΣΑΐΑΣ 59:20 Και ο Λυτρωτής θάρθει 

στη Σιών, και προς όσους, από τον Ιακώβ, 
επιστρέφουν από την παράβαση, λέει ο Κύριος.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:21 τέξεται δὲ υἱόν, 
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν • αὐτὸς 
γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν 
αὐτῶν.

ΛΟΥΚΑΝ 1:68 Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ 
Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν 
τῷ λαῷ αὐτοῦ,

ΛΟΥΚΑΝ 4:18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ 
εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς,

19 ἀπέσταλκεν με κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ 
τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους 
ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν.

ΛΟΥΚΑΝ 21:28 ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι 
ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, 
διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:12 οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ 
μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλθεν 
ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν 
εὑράμενος.

Δείτε επίσης: #1; # 2; #3; Ψαλμοί 14:7; Ψαλμοί 42:11; Ψαλμοί 
43:5; Ψαλμοί 44:4; Ψαλμοί 74:12; Ψαλμοί 78:35; Ψαλμοί 

111:9; Αββακούμ 3:13; Λουκᾶν 1:71; Λουκᾶν 2:38; Ἐφεσίους 
1:7; Κολοσσαεῖς 1:14.
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F05 Ο Μεσσίας θα προδοθεί.
F11 Τα πάθη του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 55:4 Η καρδιά μου μέσα μου 
καταθλίβεται, και φόβος θανάτου έπεσε 
επάνω μου.

5 Φόβος και τρόμος ήρθε επάνω μου, και 
φρίκη με σκέπασε.

 
12 Επειδή, δεν με περιγέλασε ο εχθρός, που θα 

τον υπέφερα· δεν σηκώθηκε εναντίον μου 
εκείνος που με μισεί· τότε, θα κρυβόμουν απ’ 
αυτόν·

13 αλλά, εσύ, άνθρωπε ομόψυχε, οδηγέ μου, και 
γνωστέ μου·

14 που συνομιλούσαμε με γλυκύτητα, 
πηγαίναμε μαζί στον οίκο τού Θεού.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:31 Τότε λέγει αὐτοῖς 
ὁ Ἰησοῦς • Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε 
ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ • γέγραπται γάρ • 
Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται 
τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης.

32 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν.

33 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ • Εἰ πάντες 
σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε 
σκανδαλισθήσομαι.

34 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς • Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν 
ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς 
ἀπαρνήσῃ με.

35 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος • Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ 
ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως καὶ 
πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον.

36 Τότε ἔρχεται μετ᾿ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς 
χωρίον λεγόμενον Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖς 
μαθηταῖς • Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν 
προσεύξωμαι ἐκεῖ.

37 καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς 
Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν.

38 τότε λέγει αὐτοῖς • Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή 
μου ἕως θανάτου • μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε 
μετ᾿ ἐμοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 13:21 Ταῦτα εἰπὼν ὁ 
Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν 
καὶ εἶπεν • Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν 
παραδώσει με.

ἸΩΑΝΝΗΝ 13:27 καὶ μετὰ τὸ ψωμίον, 
τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς. λέγει οὖν 
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς • Ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 13:37 λέγει αὐτῷ Πέτρος • 
Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; 
τήν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

38 ἀποκρίνεται Ἰησοῦς • Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ 
θήσεις. ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ 
φωνήσῃ ἕως οὗ ἀπαρνήσῃ με τρίς.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 6:3; Ψαλμοί 69:20,21; Ψαλμοί 102:3-5; 
Μᾶρκον 14:33,34.

H05 Η επερχόμενη δόξα και η δύναμη 
του Μεσσία.

H08 Ο Μεσσίας θα έχει αιώνια ζωή.
     
ΨΑΛΜΟΊ 61:6 Θα προσθέσεις ημέρες στις 

ημέρες τού βασιλιά· τα χρόνια του ας είναι σε 
γενεά και γενεά.

7 Θα μένει παντοτινά μπροστά στον Θεό· 
κάνε να τον διαφυλάττουν το έλεος και η 
αλήθεια.

2 ΣΑΜΟΥΗΛ 7:16 και η οικογένειά σου 
και η βασιλεία σου θα στερεωθεί μπροστά σου 
μέχρι τον αιώνα· ο θρόνος σου θα στερεωθεί 
στον αιώνα.
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ΛΟΥΚΑΝ 1:30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ • Μὴ 
φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.

31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ 
καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς Ὑψίστου 
κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 
θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:24 οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα ἅγια 
εἰσῆλθεν ὁ Χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, 
ἀλλ᾿ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι 
τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν, —

Δείτε επίσης: #1; Ψαλμοί 41:12; Ἑβραίους 7:21-25.

F03 Ο Μεσσίας θα απορριφθεί.

ΨΑΛΜΟΊ 62:3 Μέχρι πότε θα 
επιβουλεύεστε ενάντια σε άνθρωπο; Εσείς 
όλοι θα φονευθείτε· είστε σαν τοίχος που 
γέρνει, και σαν φραγμός ετοιμόρροπος.

4 Δεν συμβουλεύονται παρά να τον ρίξουν από 
το ύψος του· αγαπούν το ψέμα· με το στόμα 
τους μεν ευλογούν, με την καρδιά τους, 
όμως, καταρώνται. (Διάψαλμα).

ΨΑΛΜΟΙ 2:1 ΓΙΑΤΙ φρύαξαν τα έθνη, και οι 
λαοί μελέτησαν μάταια;

2 Παραστάθηκαν οι βασιλιάδες τής γης, και οι 
άρχοντες συγκεντρώθηκαν μαζί, ενάντια στον 
Κύριο, και ενάντια στον Χριστό του, λέγοντας:

3 Ας διασπάσουμε τα δεσμά τους, και ας 
απορρίψουμε από πάνω μας τις αλυσίδες τους.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:3 Τότε συνήχθησαν οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν 

αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα,
4 καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ 

κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:1 Πρωΐας δὲ 
γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ 
Ἰησοῦ, ὥστε θανατῶσαι αὐτόν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 11:49 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν 
Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, 
εἶπεν αὐτοῖς • Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν,

50 οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ἡμῖν ἵνα εἷς 
ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον 
τὸ ἔθνος ἀπόληται.

51 τοῦτο δὲ ἀφ᾿ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς 
ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου προεφήτευσεν ὅτι 
ἤμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους 
•

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 4:25 ὁ διὰ 
στόματος Δαυὶδ παιδός σου εἰπών • Ἵνα τί 
ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;

26 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ 
ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ 
Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ.

27 συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾿ ἀληθείας ἐν τῇ πόλει 
ταύτῃ ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν, ὃν 
ἔχρισας, Ἡρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν 
ἔθνεσιν καὶ λαοῖς Ἰσραήλ,

28 ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ βουλή σου 
προώρισεν γενέσθαι.

Δείτε επίσης: Μαθθαῖον 2:14-16.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 65:2 Ω, εσύ που ακούς προσευχή, 
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σε σένα θα έρχεται κάθε σάρκα.

ΨΑΛΜΟΙ 22:27 Θα θυμηθούν, και θα 
επιστρέψουν προς τον Κύριο, όλα τα πέρατα 
της γης· και θα προσκυνήσουν μπροστά σου 
όλες οι φυλές των εθνών.

ΨΑΛΜΟΙ 86:9 Όλα τα έθνη, που έκανες, 
θάρθουν και θα προσκυνήσουν μπροστά σου, 
Κύριε, και θα δοξάσουν το όνομά σου·

ΗΣΑΐΑΣ 66:23 Και από ένα νέο φεγγάρι μέχρι 
το άλλο, και από ένα σάββατο μέχρι το άλλο, 
κάθε σάρκα θα έρχεται και θα προσκυνάει 
μπροστά μου, λέει ο Κύριος.

ΛΟΥΚΑΝ 11:9 Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, 
καὶ δοθήσεται ὑμῖν • ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε • 
κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν •

10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, 
καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:32 κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ 
τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 5:14 Καὶ αὕτη 
ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν 
τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν 
•

15 καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν, ὃ ἂν 
αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ 
ᾐτήκαμεν παρ᾿ αὐτοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #1; Ψαλμοί 66:4; Ψαλμοί 145:18,19; Ησαΐας 49:6; 
Ησαΐας 65:24; Ιερεμίας 29:12,13.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 67:1 Στον αρχιμουσικό, σε 
Νεγινώθ. Ψαλμός τραγουδιού. Ο ΘΕΟΣ 
να μας σπλαχνιστεί, και να μας ευλογήσει! 
Να επιλάμψει επάνω μας το πρόσωπό του. 
(Διάψαλμα).

2 Για να γνωριστεί στη γη ο δρόμος σου, σε 
όλα τα έθνη η σωτηρία σου.

3 Ας σε υμνούν οι λαοί, Θεέ· ας σε υμνούν όλοι 
οι λαοί.

4 Ας ευφρανθούν και ας αλαλάξουν τα 
έθνη· επειδή, θα κρίνεις τους λαούς με 
ευθύτητα, και θα οδηγήσεις τα έθνη στη γη. 
(Διάψαλμα).

5 Ας σε υμνούν οι λαοί, Θεέ, ας σε υμνούν όλοι 
οι λαοί.

6 Η γη θα δίνει τον καρπό της· θα μας 
ευλογήσει ο Θεός, ο Θεός μας.

7 Θα μας ευλογήσει ο Θεός, και θα τον 
φοβηθούν όλα τα πέρατα της γης.

ΗΣΑΐΑΣ 2:2 Στις έσχατες ημέρες, το βουνό 
τού οίκου τού Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην 
κορυφή των βουνών, και θα υψωθεί υπεράνω 
των βουνών· και όλα τα έθνη θα συρρέουν σ’ 
αυτό,

3 και πολλοί λαοί, θα πάνε, και θα πουν: Ελάτε, 
και ας ανέβουμε στο βουνό τού Κυρίου, στον 
οίκο τού Θεού τού Ιακώβ· και θα μας διδάξει 
τους δρόμους του, και θα περπατήσουμε στα 
μονοπάτια του. Επειδή, από τη Σιών θα βγει 
νόμος, και λόγος Κυρίου από την Ιερουσαλήμ.

4 και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη, και θα ελέγξει 
πολλούς λαούς· και θα σφυρηλατήσουν τις 
μάχαιρές τους σε υνία, και τις λόγχες τους σε 
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δρεπάνια· δεν θα σηκώσουν μάχαιρα, έθνος 
ενάντια σε έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον 
πόλεμο.

ΔΑΝΙΗΛ 7:14 Και του δόθηκε η εξουσία, και 
η δόξα, και η βασιλεία, για να τον λατρεύουν 
όλοι οι λαοί, τα έθνη, και οι γλώσσες· και η 
εξουσία του είναι αιώνια εξουσία, η οποία δεν 
θα παρέλθει, και η βασιλεία του, η οποία δεν θα 
φθαρεί.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:4 τίς σε οὐ μὴ 
φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; 
ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν 
καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι τὰ 
δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #4; #5; Ιερεμίας 10:10.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 68:1 Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός 
τραγουδιού τού Δαβίδ. Ας σηκωθεί ο Θεός, 
και ας διασκορπιστούν οι εχθροί του· και 
ας φύγουν από μπροστά του αυτοί που τον 
μισούν.

2 Καθώς αφανίζεται ο καπνός, έτσι αφάνισέ 
τους· καθώς διαλύεται το κερί μπροστά στη 
φωτιά, έτσι ας απολεστούν οι ασεβείς από το 

πρόσωπο του Θεού.
3 Και οι δίκαιοι ας ευφραίνονται· ας 

αγάλλονται μπροστά στον Θεό· και ας 
τέρπονται με ευφροσύνη.

4 Ψάλλετε στον Θεό· ψαλμωδείτε στο όνομά 
του· ετοιμάστε τούς δρόμους σ’ αυτόν που 
επιβαίνει επάνω στις ερήμους· το όνομά του 
είναι Κύριος· και αγάλλεστε μπροστά του.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ 1:8 ἐν πυρὶ φλογός, 
διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσιν Θεὸν καὶ 
τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ •

9 οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ 
προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς 
ἰσχύος αὐτοῦ,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 18:20 Εὐφραίνου ἐπ᾿ 
αὐτῇ, οὐρανὲ καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ 
οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν 
ἐξ αὐτῆς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:7 χαίρωμεν καὶ 
ἀγαλλιῶμεν, καὶ δῶμεν τὴν δόξαν αὐτῷ • ὅτι 
ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ Ἀρνίου • καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 
ἡτοίμασεν ἑαυτήν •

Δείτε επίσης: #1; Έξοδος 3:14; Ησαΐας 12:4-6; Θεσσαλονικεῖς α’ 
5:16; ἐπιστολή α’ 1:8; Ἀποκάλυψις 6:16,17.

G02 Η ανάληψη του Μεσσία 
προβλέπεται.

G04 Ο Μεσσίας θα προσφέρει απλόχερα 
το Πνεύμα Του

ΨΑΛΜΟΊ 68:18 Ανέβηκες σε ύψος· 
αιχμαλώτισες αιχμαλωσία· πήρες χαρίσματα 
για τους ανθρώπους· ακόμα, μάλιστα, και 
για τους απειθείς, για να κατοικείς ανάμεσά 
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τους, Κύριε Θεέ.

ΜΑΡΚΟΝ 16:19 Ὁ μὲν οὖν Κύριος μετὰ τὸ 
λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ 
ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ.

ΛΟΥΚΑΝ 24:51 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν 
αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο 
εἰς τὸν οὐρανόν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:39 (τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ 
τοῦ Πνεύματος οὗ ἤμελλον λαμβάνειν οἱ 
πιστεύοντες εἰς αὐτόν • οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα, 
ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη).

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 1:2 ἄχρι 
ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ 
Πνεύματος Ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 1:8 ἀλλὰ 
λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς • καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες 
ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ 
Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

9 καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ 
νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 
αὐτῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:17 Καὶ 
ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ Θεός, 
ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν 
σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ 
θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις 
ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις 
ἐνυπνιασθήσονται •

18 καίγε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας 
μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ 
Πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν •

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 12:6 ἔχοντες δὲ 

χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν 
διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν 
τῆς πίστεως •

7 εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ • εἴτε ὁ 
διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ •

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας 
ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς 
ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ •

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 4:8 διὸ λέγει • Ἀναβὰς εἰς ὕψος 
ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκεν δόματα 
τοῖς ἀνθρώποις.

9 τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ 
κατώτερα μέρη τῆς γῆς;

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 4:14 Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν 
διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν Υἱὸν 
τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 6:20 ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν 
εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ 
ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:1 Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς 
λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα ὃς 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς,

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 24:3,7-10; Ψαλμοί 47:5; Ψαλμοί 72:17-
19; Ψαλμοί 104:3; Ψαλμοί 110:1; Κορινθίους α’ 12:4-10; 

ἐπιστολή α’ 3:22.

F11 Τα πάθη του Μεσσία.
F12 Ο Μεσσίας θα βιώσει την 

αντίσταση.

ΨΑΛΜΟΊ 69:4 Εκείνοι που με μισούν 
χωρίς αιτία, πολλαπλασιάστηκαν και 
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έγιναν περισσότεροι και από τις τρίχες τού 
κεφαλιού μου· ισχυροποιήθηκαν οι εχθροί 
μου, αυτοί που άδικα προσπαθούν να με 
αφανίσουν· τότε, εγώ επέστρεψα ό,τι δεν 
είχα αρπάξει.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:25 ἀλλ᾿ ἵνα πληρωθῇ 
ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν ὅτι 
Ἐμίσησάν με δωρεάν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 19:4 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ 
Πειλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς • Ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν 
ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν ἐν αὐτῷ αἰτίαν 
εὑρίσκω.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 5:21 τὸν μὴ γνόντα 
ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα 
ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:22 ὃς ἁμαρτίαν οὐκ 
ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι 
αὐτοῦ •

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:24 ὃς τὰς ἁμαρτίας 
ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ 
τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ 
δικαιοσύνῃ ζήσωμεν • οὗ τῷ μώλωπι ἰάθητε •

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 3:18 ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ 
περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, 
ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ τῷ Θεῷ, θανατωθεὶς μὲν 
σαρκὶ ζῳοποιηθεὶς δὲ Πνεύματι,

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 35:19; Ψαλμοί 109:3; Ησαΐας 53:4-7; 
Μαθθαῖον 26:59.

F11 Τα πάθη του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 69:7 Επειδή, εξαιτίας σου 

υπέφερα ονειδισμό· ντροπή σκέπασε το 
πρόσωπό μου.

8 Έγινα ξένος στους αδελφούς μου, και 
αλλογενής στους γιους τής μητέρας μου·

9 επειδή, ο ζήλος τού οίκου σου με κατέφαγε· 
και οι ονειδισμοί αυτών που σε ονειδίζουν 
έπεσαν επάνω μου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:48 ὁ δὲ παραδιδοὺς 
αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων • Ὃν ἂν 
φιλήσω, αὐτός ἐστιν • κρατήσατε αὐτόν.

49 καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν • Χαῖρε, 
ῥαββεί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.

50 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ • Ἑταῖρε, ἐφ᾿ ὃ πάρει; 
τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν 
Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:56 τοῦτο δὲ ὅλον 
γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν 
προφητῶν. τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες 
αὐτὸν ἔφυγον.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:74 τότε ἤρξατο 
καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι οὐκ οἶδα τὸν 
ἄνθρωπον • καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος 
δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ 
ἔγνω.

11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ 
παρέλαβον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 2:16 καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς 
πωλοῦσιν εἶπεν • Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν • 
μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ Πατρός μου οἶκον 
ἐμπορίου.

17 ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον 
ἐστίν • Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:5 οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
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ἐπίστευον εἰς αὐτόν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα 
ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ 
οἴδασιν τὸν πέμψαντά με.

22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ 
εἶχον • νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς 
ἁμαρτίας αὐτῶν.

23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν Πατέρα μου μισεῖ.
24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος 

ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον • νῦν δὲ καὶ 
ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν 
Πατέρα μου.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 15:8 Λέγω γὰρ Ἰησοῦν 
Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς 
ὑπὲρ ἀληθείας Θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς 
ἐπαγγελίας τῶν πατέρων,

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 22:6-8; Ψαλμοί 31:11; Ψαλμοί 119:139; 
Μαθθαῖον 26:70-74; Μᾶρκον 11:15-17.

F13 Λεπτομέρειες των παθών του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 69:19 Εσύ γνωρίζεις τον ονειδισμό 
μου, και την αισχύνη μου, και τη ντροπή 
μου· μπροστά σου είναι όλοι αυτοί που με 
θλίβουν.

20 Ο ονειδισμός σύντριψε την καρδιά μου· και 
είμαι περίλυπος· περίμενα, μάλιστα, κάποιον 
να με συλλυπηθεί, αλλά δεν υπήρξε, και 
παρηγορητές, αλλά δεν βρήκα.

21 Για φαγητό μου, έδωσαν σε μένα χολή, και 
στη δίψα μου με πότισαν ξίδι.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:34 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν 
ὄξος μετὰ χολῆς μεμιγμένον • καὶ γευσάμενος 
οὐκ ἤθελεν πιεῖν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:39 Οἱ δὲ 
παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, 
κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν

40 καὶ λέγοντες • Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν 
τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν, εἰ 
Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.

41 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν 
γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον •

42 Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι • εἰ 
βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ 
σταυροῦ, καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾿ αὐτόν.

43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ῥυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ 
θέλει αὐτὸν • εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι Υἱός.

44 τὸ δ᾿ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συνσταυρωθέντες 
αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.

45 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν 
τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.

46 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς 
φωνῇ μεγάλῃ λέγων • Ἡλί, Ἡλί, λαμὰ 
σαβαχθανί; τοῦτ᾿ ἔστιν • Θεέ μου, Θεέ μου, ἵνα 
τί με ἐγκατέλιπες;

47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον 
ὅτι Ἡλίαν φωνεῖ οὗτος.

48 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν 
σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ 
ἐπότιζεν αὐτόν.

ΜΑΡΚΟΝ 15:23 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν 
ἐσμυρνισμένον οἶνον • ὁ δὲ οὐκ ἔλαβεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 19:28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ 
Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ 
ἡ γραφή, λέγει • Διψῶ.

29 σκεῦος οὖν ἔκειτο ὄξους μεστόν. οἱ δὲ 
πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ ὑσσώπῳ 
περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι.

30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν • 
Τετέλεσται. καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν 
τὸ πνεῦμα.

ΨΑΛΜΟΙ



130

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως 
ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς 
προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν 
αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ 
θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:23 ὃς λοιδορούμενος 
οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, 
παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως •

24 ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ 
σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις 
ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν • οὗ τῷ 
μώλωπι ἰάθητε •

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 22:6,7; Ησαΐας 53:3-5.

F13 Λεπτομέρειες των παθών του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 69:26 Επειδή, εκείνον, που εσύ 
χτύπησες, αυτοί τον καταδίωξαν· και 
μιλούν για τον πόνο εκείνων, που εσύ τους 
πλήγωσες.

ΜΑΡΚΟΝ 15:28 [καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ 
λέγουσα • Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη].

29 Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν 
κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες • 
Οὐᾶ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις 
οἰκοδομῶν,

30 σῶσον σεαυτὸν καὶ κατάβα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.
31 ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς 

ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον • 
Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι •

32 ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, καταβάτω 
νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ 
πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι αὐτῷ 
ὠνείδιζον αὐτόν.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 53:4,10; Ζαχαρίας 13:7.

G01 Η ανάσταση του Μεσσία 
προβλέπεται.

ΨΑΛΜΟΊ 71:20 ο οποίος μου έδειξες 
θλίψεις πολλές και ταλαιπωρίες, και πάλι με 
αναζωογόνησες, και από τις αβύσσους τής 
γης πάλι με ανέβασες;

ΛΟΥΚΑΝ 24:6 οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ ἠγέρθη. 
μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ 
Γαλιλαίᾳ,

ΛΟΥΚΑΝ 24:34 λέγοντας ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύριος 
ὄντως καὶ ὤφθη Σίμωνι.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 14:9 εἰς τοῦτο γὰρ 
Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν ἵνα καὶ νεκρῶν 
καὶ ζώντων κυριεύσῃ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:27 ὅτι οὐκ 
ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην οὐδὲ 
δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 16:10; Ψαλμοί 30:3; Ψαλμοί 49:15; 
Ψαλμοί 86:13; Ιωνάς 2:4-6; Πράξεις Ἀποστόλων 13:35.

D04 Το αξίωμα του Μεσσία ως Βασιλιάς.
E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 

ους ευγενείς.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H05 Η επερχόμενη δόξα και η δύναμη 

του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 72:7 Στις ημέρες του ο δίκαιος 
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θα ανθίζει· και θα υπάρχει αφθονία ειρήνης, 
μέχρις ότου μη υπάρξει το φεγγάρι.

8 Και θα κατακυριεύει από θάλασσα μέχρι 
θάλασσα, και από τον ποταμό μέχρι τα 
πέρατα της γης.

9 Μπροστά του θα κλίνουν το γόνατο αυτοί 
που κατοικούν στις ερήμους, και οι εχθροί 
του θα γλείψουν το χώμα.

10 Οι βασιλιάδες τής Θαρσείς και των νησιών 
θα προσφέρουν προσφορές· οι βασιλιάδες 
τής Αραβίας και της Σεβά θα προσφέρουν 
δώρα.

11 Και θα τον προσκυνήσουν όλοι οι 
βασιλιάδες· όλα τα έθνη αυτόν θα 
δουλέψουν.

12 Επειδή, θα βοηθήσει τον φτωχό που κράζει· 
και τον πένητα, και τον αβοήθητο.

13 Θα ελεήσει τον φτωχό και τον πένητα· και 
θα σώσει τις ψυχές των πενήτων.

14 Από δόλο και αδικία θα λυτρώνει τις ψυχές 
τους· και το αίμα τους θα είναι πολύτιμο στα 
μάτια του.

15 Και θα ζει, και θα του δοθεί από το χρυσάφι 
τής Αραβίας, και πάντοτε θα γίνεται 
προσευχή υπέρ αυτού· όλη την ημέρα θα τον 
ευλογούν.

16 Μια δραξιά σιτάρι αν υπάρχει στη γη, επάνω 
στις κορυφές των βουνών· ο καρπός του θα 
σείεται όπως ο Λίβανος· και οι κάτοικοι μέσα 
στην πόλη θα ανθίζουν σαν το χορτάρι τής 
γης.

17 Το όνομά του θα διαμένει παντοτινά· το 
όνομά του θα διαρκεί ενόσω διαμένει ο 
ήλιος· και οι άνθρωποι θα ευλογούνται σ’ 
αυτόν· όλα τα έθνη θα τον μακαρίζουν.

18 Άξιος ευλογίας είναι ο Κύριος ο Θεός, ο 
Θεός τού Ισραήλ, που αυτός μόνος κάνει 
θαυμάσια·

19 και ευλογημένο το ένδοξό του όνομα στον 
αιώνα· και ολόκληρη η γη ας γεμίσει από τη 

δόξα του. Αμήν, και αμήν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 2:11 καὶ ἐλθόντες εἰς 
τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς 
μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν 
αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν 
προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον 
καὶ σμύρναν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:18 καὶ προσελθὼν ὁ 
Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων • Ἐδόθη μοι 
πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

ΜΑΡΚΟΝ 16:15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς • 
Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε 
τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.

16 ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ 
ἀπιστήσας κατακριθήσεται.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι 
Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ 
ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 13:8 Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς καὶ 
σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:18 καὶ ὁ ζῶν • καὶ 
ἐγενόμην νεκρός • καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων • καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ 
θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:9 Μετὰ ταῦτα 
εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι 
αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους 
καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες 
ἐνῶπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ Ἀρνίου, 
περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες 
ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
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ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 17:14 οὗτοι μετὰ τοῦ 
Ἀρνίου πολεμήσουσιν • καὶ τὸ Ἀρνίον νικήσει 
αὐτούς, ὅτι Κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ Βασιλεὺς 
βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ 
ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; Γένεση 22:18; Ψαλμοί 21:4.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

     
ΨΑΛΜΟΊ 75:7 Αλλά, ο Θεός είναι ο Κριτής· 

τούτον ταπεινώνει, και εκείνον υψώνει.
8 Επειδή, στο χέρι τού Κυρίου υπάρχει γεμάτο 

ποτήρι κεράσματος από άκρατο κρασί, και 
απ’ αυτό θα ξεχύσει· όμως, τα κατακάθια του 
θα στραγγίσουν όλοι οι ασεβείς τής γης, και 
θα τα πιουν.

ΛΟΥΚΑΝ 1:52 καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ 
θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς,

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 17:31 καθότι 
ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν 
οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν, 
πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ 
νεκρῶν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 2:16 ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ 
ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ 
εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’ 4:1 Διαμαρτύρομαι 

ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ 
μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ τὴν 
ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 14:9 Καὶ ἄλλος ἄγγελος 
τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ 
μεγάλῃ • Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν 
εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ 
μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,

10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ 
τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ 
ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ • καὶ βασανισθήσεται 
ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ 
ἐνώπιον τοῦ Ἀρνίου.

11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας 
αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν 
ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον 
καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ 
χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 16:19 καὶ ἐγένετο ἡ 
πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη • καὶ αἱ πόλεις 
τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν • καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη 
ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ 
ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς 
αὐτοῦ.

Δείτε επίσης: #1; #6; 1 Σαμουήλ 2:7,8; Ησαΐας 51:17-22; 
Ιερεμίας 25:15-17.

B19 Το μυστήριο του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 78:2 Θα ανοίξω το στόμα μου με 
παραβολή· θα προφέρω αξιομνημόνευτα 
πράγματα, που ήσαν εξαρχής·

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 13:10 Καὶ προσελθόντες 
οἱ μαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ • Διὰ τί ἐν παραβολαῖς 
λαλεῖς αὐτοῖς;
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11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς • Ὅτι ὑμῖν 
δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν 
οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται.

12 ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ 
περισσευθήσεται • ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει 
ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ.

13 διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι 
βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ ἀκούοντες οὐκ 
ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν,

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 13:34 Ταῦτα πάντα 
ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, 
καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς,

35 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου 
λέγοντος • Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα 
μου, ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς 
κόσμου.

ΜΑΡΚΟΝ 4:11 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς • Ὑμῖν 
δέδοται τὸ μυστήριον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ 
• ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαις τὰ πάντα 
γίνεται,

ἸΩΑΝΝΗΝ 16:25 Ταῦτα ἐν παροιμίαις 
λελάληκα ὑμῖν • ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν 
παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ 
τοῦ Πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 4:1 Οὕτως ἡμᾶς 
λογιζέσθω ἄνθρωπος, ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ 
καὶ οἰκονόμους μυστηρίων Θεοῦ.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 49:4; Ωσηέ 12:9; Μαθθαῖον 21:45; 
Μᾶρκον 3:23; Μᾶρκον 4:2,13,33; Μᾶρκον 12:1; Λουκᾶν 8:10; 

Κορινθίους α’ 13:2; Κορινθίους α’ 14:2.

B03 Ο Μεσσίας είναι ο Υιός του 
ανθρώπου.

H07 Ο Μεσσίας θα καθίσει στα δεξιά του 
Θεού.

ΨΑΛΜΟΊ 80:14 Επίστρεψε, παρακαλούμε, 
Θεέ των δυνάμεων· επίβλεψε από τον 
ουρανό, και δες, και κάνε επίσκεψη σ’ αυτή 
την άμπελο,

15 και το φυτό, που η δεξιά σου φύτεψε, και τον 
βλαστό, τον οποίο ισχυροποίησες για τον 
εαυτό σου.

17 Ας είναι το χέρι σου επάνω στον άνδρα τής 
δεξιάς σου· επάνω στον γιο τού ανθρώπου, 
που έκανες δυνατόν για τον εαυτό σου.

ΗΣΑΐΑΣ 11:1 ΚΑΙ θα βγει ράβδος από τον 
κορμό τού Ιεσσαί, και κλάδος θα ανέβει από τις 
ρίζες του·

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3:8 Άκου τώρα, Ιησού, μεγάλε 
ιερέα, εσύ, και οι σύντροφοί σου, που κάθονται 
μπροστά σου, επειδή αυτοί είναι θαυμάσιοι 
άνθρωποι· δεδομένου ότι, δες, εγώ θα φέρω έξω 
τον δούλο μου, τον Βλαστό.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:1 Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, 
καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 10:38 
Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν 
ὁ Θεὸς Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς 
διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς 
καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου • ὅτι 
ὁ Θεὸς ἦν μετ᾿ αὐτοῦ •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 15:15 καὶ τούτῳ 
συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼς 
γέγραπται •
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16 Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω 
τὴν σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ 
κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ 
ἀνορθώσω αὐτήν,

17 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν 
ἀνθρώπων τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾿ 
οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτούς, 
λέγει Κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:15 ὃς ἐστιν εἰκὼν τοῦ 
Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως 
•

16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ 
ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ 
εἴτε ἐξουσίαι • τὰ πάντα δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν 
ἔκτισται •

17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν 
αὐτῷ συνέστηκεν •

18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς 
ἐκκλησίας, ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν 
νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων •

19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα 
κατοικῆσαι

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:1 Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως 
πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς 
προφήταις ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων 
ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ,

2 ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι᾿ οὗ καὶ 
ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας,

3 ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ 
τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα 
τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, δι᾿ ἑαυτοῦ 
καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς 
•

Δείτε επίσης: #2; Ψαλμοί 7:7; Ψαλμοί 80:8; Ψαλμοί 90:13; 
Ησαΐας 63:15,17; Ιερεμίας 2:21; Ιερεμίας 23:5,6; Ιεζεκιήλ 

17:22-24; Δανιήλ 9:16-19; Ζαχαρίας 6:12; Μᾶρκον 12:1-9.

E07 Η προσφορά για σωτηρία του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 85:9 Βέβαια, κοντά σ’ εκείνους 
που τον φοβούνται είναι η σωτηρία του, για 
να κατοικεί δόξα στη γη μας.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός) 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:26 ἄνδρες 
ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν 
φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὑμῖν ὁ λόγος τῆς 
σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη •

Δείτε επίσης: #2; Ψαλμοί 24:4,5; Ψαλμοί 50:23; Μᾶρκον 12:32-
34; Πράξεις Ἀποστόλων 10:2-4; Πράξεις Ἀποστόλων 13:14-16.

 

E08 Η δικαιοσύνη του Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 85:10 Έλεος και αλήθεια 
συναπαντήθηκαν· δικαιοσύνη και ειρήνη 
φιλήθηκαν.

11 Αλήθεια θα αναβλαστήσει από τη γη· και 
δικαιοσύνη θα σκύψει από τον ουρανό.

12 Ο Κύριος, βέβαια, θα δώσει το αγαθό· και η 
γη μας θα δώσει τον καρπό της.

13 Δικαιοσύνη θα προπορεύεται μπροστά του, 
και θα τη βάλει στον δρόμο των βημάτων 
του.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν • Ἄφες ἄρτι, οὕτως 
γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν 
δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν.
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ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:32 ἦλθεν γὰρ πρὸς 
ὑμᾶς Ἰωάννης ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ 
ἐπιστεύσατε αὐτῷ • οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ 
πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ • ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐ 
μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:6 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς • Ἐγὼ 
εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή • οὐδεὶς 
ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 5:1 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ 
πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 5:21 τὸν μὴ γνόντα 
ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα 
ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1:10 εἰς τὸ δοκιμάζειν 
ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ 
ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ,

11 πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον Θεοῦ.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Β’ 3:13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς 
καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ 
προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:6 ὁ 
λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος 
περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς οὕτως περιπατεῖν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:11 Καὶ εἶδον τὸν 
οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, 
καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν [καλούμενος] 
πιστὸς καὶ ἀληθινός • καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει 
καὶ πολεμεῖ.

Δείτε επίσης: #1; #2; Ἰωάννην 13:14-16,34; Πρὸς Ῥωμαίουςς 
3:25,26; Ἐφεσίους 5:1,2; Φιλιππησίους 2:5-8; Ἑβραίους 12:1,2; 

ἐπιστολή α’ 2:18-24.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 86:9 Όλα τα έθνη, που έκανες, 
θάρθουν και θα προσκυνήσουν μπροστά 
σου, Κύριε, και θα δοξάσουν το όνομά σου·

ΗΣΑΐΑΣ 66:23 Και από ένα νέο φεγγάρι μέχρι 
το άλλο, και από ένα σάββατο μέχρι το άλλο, 
κάθε σάρκα θα έρχεται και θα προσκυνάει 
μπροστά μου, λέει ο Κύριος.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 14:9 Και ο Κύριος θα είναι βασιλιάς 
επάνω σε ολόκληρη τη γη· κατά την ημέρα 
εκείνη θα υπάρχει Κύριος ένας, και το όνομά 
του ένα.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:25 Οὐ γὰρ 
θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον 
τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι 
πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις 
οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:4 τίς σε οὐ μὴ 
φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; 
ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν 
καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι τὰ 
δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

Δείτε επίσης: #1; #4.
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E14 Ο Μεσσίας θα νικά τον θάνατο και 
το σκοτάδι.

ΨΑΛΜΟΊ 86:12 Θα σε αινώ, Κύριε ο Θεός 
μου, με όλη την καρδιά μου, και θα δοξάζω 
το όνομά σου στον αιώνα·

13 επειδή, το έλεός σου επάνω μου είναι 
μεγάλο· και ελευθέρωσες την ψυχή μου από 
κατώτατον άδη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 1:10 καὶ 
ἀναμένειν τὸν Υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν 
ἤγειρεν ἐκ τῶν νεκρῶν, Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον 
ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 16:10; Ψαλμοί 56:13; Ιωνάς 2:3-6.

B22 Η καλοσύνη του Θεού και του 
Μεσσία.

B23 Η χάρη του Θεού και του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 86:15 Αλλά, εσύ, Κύριε, είσαι Θεός 
οικτίρμονας, και ελεήμονας, μακρόθυμος, 
και πολυέλεος, και αληθινός.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως 
ἐδόθη • ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἐγένετο.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 5:20 νόμος δὲ 
παρεισῆλθεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα • οὗ 
δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ 
χάρις,

21 ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ 
θανάτῳ, οὕτως καὶ ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ 
δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον 

τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ 
ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:4 ὁ δὲ Θεὸς πλούσιος ὢν 
ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν 
ἠγάπησεν ἡμᾶς),

5 καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν 
συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ, (χάριτί ἐστε 
σεσῳσμένοι),

6 καὶ συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς 
ἐπουρανίοις ἐν χριστῷ Ἰησοῦ,

7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις 
τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ 
ἐν χρηστότητι ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐν χριστῷ Ἰησοῦ.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 86:5; Ψαλμοί 103:8; Ψαλμοί 111:4; 
Ψαλμοί 130:4,7; Ψαλμοί 145:8; Ιωήλ 2:13; Μιχαίας 7:18.

F06 Ο Μεσσίας θα αφεθεί μόνος.
F13 Λεπτομέρειες των παθών του 

Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 88:14 Γιατί, Κύριε, απορρίπτεις 
την ψυχή μου, αποκρύπτεις το πρόσωπό σου 
από μένα;

15 Είμαι θλιμμένος και βρίσκομαι σε αγωνία 
θανάτου από τη νιότη μου· δοκιμάζω τους 
φόβους σου, και βρίσκομαι σε αμηχανία.

16 Επάνω μου πέρασαν όλα τα είδη τής οργής 
σου· οι τρόμοι σου με αφάνισαν.

17 Με περιτριγύρισαν σαν νερά, όλη την ημέρα· 
με περικύκλωσαν μαζί.

18 Απομάκρυνες από μένα τον αγαπητό και τον 
φίλο· οι γνωστοί μου δεν φαίνονται.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:37 καὶ παραλαβὼν τὸν 
Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο 
λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν.

38 τότε λέγει αὐτοῖς • Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή 
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μου ἕως θανάτου • μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε 
μετ᾿ ἐμοῦ.

39 καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον 
αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων • Πάτερ 
μου, εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ 
ποτήριον τοῦτο • πλὴν οὐκ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ᾿ 
ὡς σύ.

40 καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει 
αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ • 
Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι 
μετ᾿ ἐμοῦ;

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:56 τοῦτο δὲ ὅλον 
γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν 
προφητῶν. τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες 
αὐτὸν ἔφυγον.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:28 καὶ ἐκδύσαντες 
αὐτὸν περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην,

29 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ 
αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ 
ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες • Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς 
τῶν Ἰουδαίων.

30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον 
καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν 
χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 
καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:46 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην 
ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων 
• Ἡλί, Ἡλί, λαμὰ σαβαχθανί; τοῦτ᾿ ἔστιν • Θεέ 
μου, Θεέ μου, ἵνα τί με ἐγκατέλιπες;

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 22:11-21; Ψαλμοί 31:11; Ψαλμοί 
38:10,11; Ψαλμοί 69:17-21; Ψαλμοί 88:8; Ψαλμοί 143:3,4; 
Ησαΐας 53:4-6,8,10,11; Ησαΐας 63:3; Δανιήλ 9:26; Ζαχαρίας 

13:7; Μαθθαῖον 27:39-44; Μᾶρκον 14:33,34; Λουκᾶν 22:44; 
Πρὸς Ῥωμαίουςς 8:32; Γαλάτας 3:13; ἐπιστολή α’ 2:24.

B01 Ο Μεσσίας είναι ο Υιός του Θεού.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 89:3 « Έκανα διαθήκη με τον 
εκλεκτό μου· ορκίστηκα στον Δαβίδ τον 
δούλο μου·

4 θα στερεώσω το σπέρμα σου στον αιώνα, και 
θα οικοδομήσω τον θρόνο σου σε γενεά και 
γενεά»· (Διάψαλμα)·

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 12:18 Ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν 
ᾑρέτισα, ὁ ἀγαπητός μου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ 
ψυχή μου • θήσω τὸ Πνεῦμά μου ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ 
κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ.

19 οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν 
ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ.

20 κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον 
τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος 
τὴν κρίσιν.

21 καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.

ΛΟΥΚΑΝ 1:32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς 
Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ 
Θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:29 Ἄνδρες 
ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς 
ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυίδ, ὅτι καὶ 
ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ 
ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης.

30 προφήτης οὖν ὑπάρχων καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ 
ὤμοσεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος 
αὐτοῦ καθίσαι ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ,

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 89:28-34; Ιερεμίας 30:9; Ιεζεκιήλ 
34:23,24; Ωσηέ 3:5; Μαθθαῖον 3:17; Ἑβραίους 7:21.
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E26 Το έργο της λύτρωσης από τον 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 89:19 Τότε, μίλησες στον όσιό σου 
με όραμα, και είπες: Έβαλα βοήθεια επάνω 
στον δυνατό· ύψωσα έναν εκλεκτό από τον 
λαό·

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 18:18 Προφήτην ανάμεσα 
από τους αδελφούς τους θα σηκώσω σ’ αυτούς, 
όπως εσένα, και θα βάλω τα λόγια μου στο 
στόμα του, και θα τους μιλήσει όλα όσα εγώ τον 
προστάζω.

19 Και ο άνθρωπος, που δεν θα υπακούσει στα 
λόγια μου, που αυτός θα μιλήσει εξ ονόματός 
μου, εγώ θα το εκζητήσω απ’ αυτόν.

ΛΟΥΚΑΝ 1:32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς 
Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ 
Θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ΛΟΥΚΑΝ 7:16 ἔλαβεν δὲ φόβος ἅπαντας, καὶ 
ἐδόξαζον τὸν Θεὸν λέγοντες ὅτι προφήτης 
μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ 
Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 3:22 Μωϋσῆς 
μὲν εἶπεν ὅτι προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος 
ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ • 
αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ 
πρὸς ὑμᾶς •

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ 
ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα 
Θεῷ,

7 ἀλλ᾿ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, 
ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος •

8 καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν 
ἑαυτόν, γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, 
θανάτου δὲ σταυροῦ.

9 διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ 
ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ 
ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος 
Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3:7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς 
ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον • Τάδε λέγει 
ὁ Ἄγιος, ὁ Ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ 
Δαυίδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων 
καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει •

Δείτε επίσης: Δευτερονόμιο 33:29; Μᾶρκον 1:24; Ἑβραίους 
2:9-17.

B05 Ο Μεσσίας είναι γεμάτος από Άγιο 
Πνεύμα.

D01 Το χρίσμα του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 89:20 βρήκα τον Δαβίδ τον δούλο 
μου· τον έχρισα με το άγιο λάδι μου·

21 το χέρι μου θα τον στερεώνει· και ο 
βραχίονάς μου θα τον ενδυναμώνει.

ΛΟΥΚΑΝ 4:18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ 
εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς,

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:34 ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεός, 
τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ, οὐ γὰρ ἐκ μέτρου 
δίδωσιν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:3 ἡ οὖν Μαρία λαβοῦσα λίτραν 
μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς 
πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς 
τοὺς πόδας αὐτοῦ • ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς 
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ὀσμῆς τοῦ μύρου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:7 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς • Ἄφες 
αὐτήν, ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου 
τηρήσῃ αὐτό •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 10:38 
Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν 
ὁ Θεὸς Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς 
διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς 
καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου • ὅτι 
ὁ Θεὸς ἦν μετ᾿ αὐτοῦ •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:8 πρὸς δὲ τὸν Υἱόν • Ὁ θρόνος 
σου ὁ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος • ῥάβδος 
εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου •

9 ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν 
• διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ Θεός, ὁ Θεὸς σου, 
ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου.

Δείτε επίσης: #2; Ψαλμοί 89:13; Ησαΐας 41:10; Ησαΐας 42:1; 
Ζαχαρίας 10:12; Μαθθαῖον 26:12.

E13 Ο Θεός επιβεβαιώνει τον κλήρο του 
Μεσσία.

   
ΨΑΛΜΟΊ 89:22 Εχθρός δεν θα υπερισχύσει 

εναντίον του· ούτε γιος ανομίας θα τον 
ταλαιπωρήσει.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 4:1 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν 
ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ 
τοῦ διαβόλου.

2 καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ 
νύκτας τεσσεράκοντα, ὕστερον ἐπείνασεν.

3 καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν • Εἰ 
Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι 
γένωνται.

4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν • Γέγραπται • Οὐκ ἐπ᾿ 

ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ 
ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ.

5 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν 
ἁγίαν πόλιν καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον 
τοῦ ἱεροῦ,

6 καὶ λέγει αὐτῷ • Εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε 
σεαυτὸν κάτω • γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς 
ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ 
χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς 
λίθον τὸν πόδα σου.

7 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς • Πάλιν γέγραπται • Οὐκ 
ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου.

8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος 
ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς 
βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τήν δόξαν αὐτῶν,

9 καὶ λέγει αὐτῷ • Ταῦτά σοι πάντα δώσω, ἐὰν 
πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.

10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς • Ὕπαγε, Σατανᾶ 
• γέγραπται γὰρ • Κύριον τὸν Θεόν σου 
προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 89:23 Και θα κατακόψω τους 
εχθρούς του από μπροστά του· κι αυτούς που 
τον μισούν θα τους κατατροπώσω.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν 
Πατέρα μου μισεῖ.

ΛΟΥΚΑΝ 19:27 πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου 
ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι 
ἐπ᾿ αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε 
ἔμπροσθέν μου.

Δείτε επίσης: #1; Ψαλμοί 2:1-6; Ψαλμοί 21:8,9; Ψαλμοί 110:1; 
Ψαλμοί 132:8.
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E22 Το έργο του Μεσσία θα είναι 
ευλογημένο.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 89:24 Μάλιστα, η αλήθεια μου 
και το έλεός μου θα είναι μαζί του· και στο 
όνομά μου θα υψωθεί το κέρας του.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:6 Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς 
ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου • 
σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας • καὶ τὸν 
λόγον σου τετηρήκασιν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:11 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ 
κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, καὶ ἐγὼ 
πρὸς σὲ ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς 
ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν 
καθὼς ἡμεῖς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:25 Πάτερ δίκαιε, καὶ 
ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων • καὶ 
οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

Δείτε επίσης: #1; Ψαλμοί 89:16,17,28,33; Ψαλμοί 91:14.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 89:25 Και θα βάλω το χέρι του 
επάνω στη θάλασσα, και το δεξί του χέρι 
επάνω στους ποταμούς.

ΕΞΟΔΟΣ 23:21 να τον φοβάσαι, και να 
υπακούς στη φωνή του· μη τον παροργίσεις· 
επειδή, δεν θα συγχωρήσει τις παραβάσεις σας· 
επειδή, το όνομά μου είναι σ’ αυτόν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 

ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #1.

A05 Η σχέση του Μεσσία με τον Πατέρα 
Του.

B01 Ο Μεσσίας είναι ο Υιός του Θεού.

ΨΑΛΜΟΊ 89:26 Αυτός θα κράξει σε μένα: 
Είσαι πατέρας μου, Θεός μου, και πέτρα τής 
σωτηρίας μου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:27 Πάντα μοι παρεδόθη 
ὑπὸ τοῦ Πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει 
τὸν Υἱὸν εἰ μὴ ὁ Πατήρ, οὐδὲ τὸν Πατέρα τις 
ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ Υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ 
Υἱὸς ἀποκαλύψαι.

ΛΟΥΚΑΝ 23:46 καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν • Πάτερ, εἰς χεῖράς σου 
παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου. τοῦτο δὲ εἰπὼν 
ἐξέπνευσεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:7 εἰ ἐγνώκειτέ μέ, καὶ τὸν 
Πατέρα μου ἐγνώκειτε ἄν • καὶ ἀπ᾿ ἄρτι 
γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:23 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτῷ • Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου 
τηρήσει, καὶ ὁ Πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν • καὶ 
πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾿ αὐτῷ 
ποιήσομεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 20:17 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς 
• Μή μου ἅπτου • οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς 
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τὸν Πατέρα μου • πορεύου δὲ πρὸς τοὺς 
ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς • Ἀναβαίνω πρὸς 
τὸν Πατέρα μου καὶ Πατέρα ὑμῶν καὶ Θεόν 
μου καὶ Θεὸν ὑμῶν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 6:18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν 
εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς 
καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτωρ.  
ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, 
καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ 
σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες 
ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:5 τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν 
ἀγγέλων • Υἱὸς μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον 
γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν • Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς 
πατέρα καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν;

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3:21 Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ 
καθίσαι μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ 
ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ Πατρός μου ἐν 
τῷ θρόνῳ αὐτοῦ.

Δείτε επίσης: 2 Σαμουήλ 22:47; 1 Χρονικών 22:10; Ψαλμοί 
18:46; Ψαλμοί 62:2,6,7; Ψαλμοί 95:1; Μαθθαῖον 10:32,33; 
Μαθθαῖον 26:39,42; Ἰωάννην 8:54; Ἰωάννην 11:41; Γαλάτας 

4:6.

A04 Ο Μεσσίας υπάρχει από την 
αιωνιότητα.

B01 Ο Μεσσίας είναι ο Υιός του Θεού.
E13 Ο Θεός επιβεβαιώνει τον κλήρο του 

Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 89:27 Εγώ, βέβαια, θα τον κάνω 
πρωτότοκό μου, ύψιστον επάνω στους 
βασιλιάδες τής γης.

28 Θα φυλάττω σ’ αυτόν το έλεός μου για πάντα, 

και η διαθήκη μου θα είναι μαζί του στερεή.
29 Και θα κάνω ώστε το σπέρμα του να 

παραμένει στον αιώνα, και ο θρόνος του όπως 
οι ημέρες τού ουρανού.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:32 καὶ ἡμεῖς 
ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας 
ἐπαγγελίαν γενομένην,

33 ὅτι ταύτην ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις 
αὐτῶν ἡμῖν ἀναστήσας Ἰησοῦν • ὡς καὶ ἐν τῷ 
ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται • Υἱός μου εἶ σύ, 
ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.

34 ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι 
μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως 
εἴρηκεν ὅτι δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:5 τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν 
ἀγγέλων • Υἱὸς μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον 
γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν • Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς 
πατέρα καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν;

6 ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν Πρωτότοκον εἰς 
τὴν οἰκουμένην, λέγει • Καὶ προσκυνησάτωσαν 
αὐτῷ πάντες ἄγγελοι Θεοῦ.

7 καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει • Ὁ ποιῶν 
τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς 
λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα.

8 πρὸς δὲ τὸν Υἱόν • Ὁ θρόνος σου ὁ Θεὸς εἰς 
τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος • ῥάβδος εὐθύτητος ἡ 
ῥάβδος τῆς βασιλείας σου •

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:15 ὃς ἐστιν εἰκὼν τοῦ 
Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως 
•

16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ 
ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ 
εἴτε ἐξουσίαι • τὰ πάντα δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν 
ἔκτισται •

17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν 
αὐτῷ συνέστηκεν •
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18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς 
ἐκκλησίας, ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν 
νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων •

19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα 
κατοικῆσαι

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #1; #2; #4; Πρὸς Ῥωμαίουςς 8:20.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

 
ΨΑΛΜΟΊ 89:35 Μια φορά ορκίστηκα στην 

αγιότητά μου, ότι δεν θα ψευστώ στον 
Δαβίδ.

36 Το σπέρμα του θα παραμένει στον αιώνα, και 
ο θρόνος του όπως ο ήλιος, μπροστά μου·

37 θα στερεωθεί στον αιώνα όπως το φεγγάρι, 
και μάρτυρας πιστός στον ουρανό. 
(Διάψαλμα).

ΛΟΥΚΑΝ 1:32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς 
Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ 
Θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 9:8; Ἀποκάλυψις 1:5.

A04 Ο Μεσσίας υπάρχει από την 
αιωνιότητα.

ΨΑΛΜΟΊ 90:2 Πριν γεννηθούν τα όρη, και 
πλάσεις τη γη και την οικουμένη, και από 
τον αιώνα μέχρι τον αιώνα, εσύ είσαι ο Θεός.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ 
Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

Δείτε επίσης: Παροιμίες 8:22-26; Ησαΐας 44:6; Ἑβραίους 1:10-
12; Ἑβραίους 13:8; Ἀποκάλυψις 1:8.

E03 Ο πειρασμός του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 91:11 Επειδή, τους αγγέλους 
του θα προστάξει για σένα, για να σε 
διαφυλάττουν σε όλους τούς δρόμους σου.

12 Θα σε σηκώνουν επάνω στα χέρια τους, για 
να μη προσκόψεις το πόδι σου σε πέτρα.

ΛΟΥΚΑΝ 4:9 Καὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς 
Ἱερουσαλὴμ καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ 
πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ • Εἰ Υἱὸς εἶ 
τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω •

10 γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ 
ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε •

11 καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε 
προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

12 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι εἴρηται 
• Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου.

Δείτε επίσης: Μαθθαῖον 4:6; Ἑβραίους 1:14.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΨΑΛΜΟΊ 91:13 Θα πατήσεις επάνω σε 
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λιοντάρι και επάνω σε οχιά· θα καταπατήσεις 
λιονταράκι και δράκοντα.

 
ΜΑΡΚΟΝ 16:18 ὄφεις ἀροῦσιν, κἂν θανάσιμόν 

τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, ἐπὶ ἀρρώστους 
χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 28:3 
συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων τι 
πλῆθος καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα 
ἀπὸ τῆς θέρμης ἐξελθοῦσα καθῆψεν τῆς χειρὸς 
αὐτοῦ.

4 ὡς δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον 
ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους • 
Πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος, ὃν 
διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης ἡ Δίκη ζῆν οὐκ 
εἴασεν.

5 ὁ μὲν οὖν ἀποτιναξάμενος τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ 
ἔπαθεν οὐδὲν κακόν •

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’ 4:17 ὁ δὲ Κύριός μοι 
παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι᾿ ἐμοῦ τὸ 
κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν πάντα 
τὰ ἔθνη • καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 1:6-8; Ησαΐας 35:9; Ησαΐας 65:25; Δανιήλ 
6:21; Ἀποκάλυψις 5:5.

F01 O θάνατος του Μεσσία 
προβλέπεται.

G01 Η ανάσταση του Μεσσία 
προβλέπεται.

G03 Η εξύψωση του Μεσσία 
προβλέπεται.

ΨΑΛΜΟΊ 91:14 Επειδή, έβαλε την αγάπη του 
σε μένα, γι’ αυτό θα τον λυτρώσω· θα τον 
υψώσω, επειδή γνώρισε το όνομά μου.

15 Θα με επικαλείται και θα τον εισακούω· μαζί 

του θα είμαι στη θλίψη· θα τον λυτρώνω, και 
θα τον δοξάζω.

16 Θα τον χορτάσω από μακρότητα ημερών, και 
θα δείξω σ’ αυτόν τη σωτηρία μου.

 
ἸΩΑΝΝΗΝ 12:28 Πάτερ, δόξασόν σου 

τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ • 
Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.

ἸΩΑΝΝΗΝ 13:32 εἰ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη 
ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ, 
καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:23 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτῷ • Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου 
τηρήσει, καὶ ὁ Πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν • καὶ 
πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾿ αὐτῷ 
ποιήσομεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 16:14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, 
ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 16:27 αὐτὸς γὰρ ὁ Πατὴρ 
φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ 
πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 21:19 τοῦτο δὲ εἶπεν 
σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν Θεόν. καὶ 
τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ • Ἀκολούθει μοι.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 5:7 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς 
αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν 
δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ 
κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας 
καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας,

8 καίπερ ὢν Υἱός, ἔμαθεν ἀφ᾿ ὧν ἔπαθεν τὴν 
ὑπακοήν •

Δείτε επίσης: Πρὸς Ῥωμαίουςς 8:28; Ψαλμοί 18:3,4; Ψαλμοί 
16:10; Ψαλμοί 21:4; Ψαλμοί 61:5,6.
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A04 Ο Μεσσίας υπάρχει από την 
αιωνιότητα.

D04 Το αξίωμα του Μεσσία ως Βασιλιάς.

ΨΑΛΜΟΊ 93:1 Ο ΚΥΡΙΟΣ βασιλεύει· 
μεγαλοπρέπεια είναι ντυμένος· ο Κύριος 
είναι ντυμένος με δύναμη, και περιζωσμένος· 
και στερέωσε την οικουμένη, ώστε δεν θα 
σαλευτεί.

2 Ο θρόνος σου είναι στερεωμένος εξαρχής· 
από τον αιώνα υπάρχεις εσύ.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 8:22 Ο Κύριος με είχε 
στην αρχή των δρόμων του, πριν από τα έργα 
του, από τον αιώνα.

23 Πριν από τον αιώνα με έχρισε, απαρχής, πριν 
υπάρξει η γη.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:2 ὃν ἔθηκεν κληρονόμον 
πάντων, δι᾿ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας,

3 ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ 
τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα 
τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, δι᾿ ἑαυτοῦ 
καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς 
•

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:6 Καὶ ἤκουσα ὡς 
φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων 
πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν 
λεγόντων • Ἀλληλούϊα, ὅτι ἐβασίλευσεν 
Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ Παντοκράτωρ.

7 χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν, καὶ δῶμεν τὴν δόξαν 
αὐτῷ • ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ Ἀρνίου • καὶ ἡ 
γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν •

Δείτε επίσης: #1; #2; Μιχαίας 5:2; Ἑβραίους 1:10-12; Ἑβραίους 
13:8; Ἀποκάλυψις 1:8,17,18.

A08 Τα ονόματα και οι τίτλοι του 
Μεσσία.

H05 Η επερχόμενη δόξα και η δύναμη 
του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 95:1 ΕΛΑΤΕ, ας αγαλλιαστούμε 
στον Κύριο· ας αλαλάξουμε στο φρούριο της 
σωτηρίας μας.

2 Ας προφτάσουμε μπροστά του με 
δοξολογίες· ας αλαλάξουμε σ’ αυτόν με 
ψαλμούς.

3 Επειδή, ο Κύριος είναι μεγάλος Θεός, και 
μεγάλος Βασιλιάς, περισσότερο από όλους 
τούς θεούς.

2 ΣΑΜΟΥΗΛ 22:2 και είπε: Ο 
ΚΥΡΙΟΣ είναι πέτρα μου, και φρούριό μου, και 
ελευθερωτής μου·

2 ΣΑΜΟΥΗΛ 22:32 Επειδή, ποιος Θεός 
υπάρχει, εκτός από τον Κύριο; Και ποιος είναι  
φρούριο, εκτός από τον Θεό μας;

2 ΣΑΜΟΥΗΛ 22:47 Ζει ο Κύριος· και 
ευλογημένο το φρούριό μου· και ας υψωθεί ο 
Θεός, το  φρούριο της σωτηρίας μου.

2 ΣΑΜΟΥΗΛ 23:3 Ο Θεός τού Ισραήλ 
μού είπε, ο Βράχος τού Ισραήλ μίλησε, και είπε: 
Αυτός που εξουσιάζει επάνω σε ανθρώπους, ας 
είναι δίκαιος, εξουσιάζοντας με φόβο Θεού·

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 10:4 καὶ πάντες τὸ 
αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον, ἔπινον γὰρ ἐκ 
πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ δὲ πέτρα 
ἦν ὁ Χριστός.

Δείτε επίσης: #1; #4; Δευτερονόμιο 32:4,15,18; Ψαλμοί 
18:1,2,31,46; Ψαλμοί 19:14; Ψαλμοί 31:2,3; Ψαλμοί 62:2,6,7; 

Ψαλμοί 71:3; Ψαλμοί 73:26; Ψαλμοί 78:35; Ψαλμοί 89:26; 
Ψαλμοί 92:15; Ψαλμοί 94:22; Ψαλμοί 144:1; Ησαΐας 26:4; 

Ησαΐας 30:29; Ησαΐας 44:8.
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B06 Ο Μεσσίας είναι ο καλός Ποιμένας.
E26 Το έργο της λύτρωσης από τον 

Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 95:7 Επειδή, αυτός είναι ο 
Θεός μας· κι εμείς λαός τής βοσκής του, 
και πρόβατα του χεριού του. Σήμερα, αν 
ακούσετε τη φωνή του,

8 μη σκληρύνετε την καρδιά σας, όπως τότε 
στον παροργισμό, όπως την ημέρα τού 
πειρασμού στην έρημο·

9 όπου οι πατέρες σας με πείραξαν, με 
δοκίμασαν, και είδαν τα έργα μου.

10 Σαράντα χρόνια δυσαρεστήθηκα με 
εκείνη τη γενεά, και είπα: Αυτός είναι 
λαός πλανεμένος στην καρδιά, κι αυτοί δεν 
γνώρισαν τους δρόμους μου.

11 Γι’ αυτό, στην οργή μου ορκίστηκα ότι, δεν 
θα μπουν μέσα στην ανάπαυσή μου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:28 Δεῦτε πρός με 
πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ 
ἀναπαύσω ὑμᾶς.

29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ᾿ 
ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ 
εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ 
καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ 
τῶν ἐμῶν,

15 καθὼς γινώσκει με ὁ Πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν 
Πατέρα • καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν 
προβάτων.

16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς 
αὐλῆς ταύτης • κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν • καὶ 
τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσεται μία 
ποίμνη, εἷς ποιμήν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 3:7 Διό, καθὼς λέγει τὸ Πνεῦμα 
τὸ Ἅγιον • Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ 

ἀκούσητε,
8 μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ 

παραπικρασμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ 
ἐν τῇ ἐρήμῳ,

9 οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν δοκιμασίᾳ καὶ 
εἶδον τὰ ἔργα μου τεσσεράκοντα ἔτη.

10 διὸ προσώχθισα τῇ γενεᾷ ταύτῃ καὶ εἶπον • Ἀεὶ 
πλανῶνται τῇ καρδίᾳ, αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν 
τὰς ὁδούς μου.

11 ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου • Εἰ εἰσελεύσονται εἰς 
τὴν κατάπαυσίν μου.

12 βλέπετε, ἀδελφοί, μήποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν 
καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ 
Θεοῦ ζῶντος •

13 ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ᾿ ἑκάστην 
ἡμέραν, ἄχρις οὗ τὸ Σήμερον καλεῖται, ἵνα μὴ 
σκληρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας.

14 μέτοχοι γὰρ τοῦ Χριστοῦ γεγόναμεν, ἐάνπερ 
τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους 
βεβαίαν κατάσχωμεν,

15 ἐν τῷ λέγεσθαι • Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς 
αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας 
ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ.

16 (τίνες γὰρ ἀκούσαντες παρεπίκραναν; ἀλλ᾿ 
οὐ πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ 
Μωϋσέως;

17 τίσιν δὲ προσώχθισεν τεσσεράκοντα ἔτη; οὐχὶ 
τοῖς ἁμαρτήσασιν, ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ 
ἐρήμῳ;

18 τίσιν δὲ ὤμοσεν μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν 
κατάπαυσιν αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς ἀπειθήσασιν;

19 καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι᾿ 
ἀπιστίαν.)

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 4:1 φοβηθῶμεν οὖν μήποτε 
καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς 
τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν 
ὑστερηκέναι •

2 καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καθάπερ 
κἀκεῖνοι • ἀλλ᾿ οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος τῆς 
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ἀκοῆς ἐκείνους μὴ συνκεκερασμένος τῇ πίστει 
τοῖς ἀκούσασιν.

3 εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ 
πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν • Ὡς ὤμοσα 
ἐν τῇ ὀργῇ μου • Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν 
κατάπαυσίν μου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ 
καταβολῆς κόσμου γενηθέντων.

4 εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως • Καὶ 
κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρα τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ 
πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ •

5 καὶ ἐν τούτῳ πάλιν • Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν 
κατάπαυσίν μου.

6 ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν, 
καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον 
δι᾿ ἀπείθειαν,

7 πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν, Σήμερον, ἐν 
Δαυὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον, καθὼς 
προείρηται • Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ 
ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν.

8 εἰ γὰρ αὐτοὺς Ἰησοῦς κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ 
ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας.

9 ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ 
Θεοῦ.

10 ὁ γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ 
καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ, 
ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ Θεός.

11 Σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν 
κατάπαυσιν, ἵνα μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγματι 
πέσῃ τῆς ἀπειθείας.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:25 ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα 
πλανώμενοι, ἀλλ᾿ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν 
ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.

ἸΟΥΔΑ ἘΠΙΣΤΟΛΗ 1:5 Ὑπομνῆσαι δὲ 
ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ὑμᾶς ἅπαξ πάντα, ὅτι 
ὁ Κύριος λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ 
δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν •

Δείτε επίσης: Γένεση 2:2,3; Έξοδος 17:2-7; Αριθμοί 14:11-
30; Δευτερονόμιο 1:34,35; Δευτερονόμιο 2:14-16; Ψαλμοί 

78:17,18,40,41,56; Πράξεις Ἀποστόλων 20:28; Κορινθίους α’ 
10:9; Ἑβραίους 11:16; Ἑβραίους 12:25; Ἀποκάλυψις 14:13.

E15 Ο Μεσσίας θα φέρνει καλά νέα.

ΨΑΛΜΟΊ 96:1 ΨΑΛΤΕ στον Κύριο 
καινούργιο τραγούδι· ψάλτε στον Κύριο, 
ολόκληρη η γη.

2 Ψάλτε στον Κύριο· ευλογείτε το όνομά του· 
κηρύττετε από ημέρα σε ημέρα τη σωτηρία 
του.

3 Αναγγείλατε στα έθνη τη δόξα του, σε όλους 
τούς λαούς τα θαυμαστά έργα του.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:19 πορευθέντες οὖν 
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες 
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,

ΛΟΥΚΑΝ 24:47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα 
τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας 
ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς 
ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:13 καὶ πᾶν κτίσμα ὃ 
ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω 
τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἐστιν, καὶ τὰ ἐν 
αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντα • Τῷ καθημένῳ 
ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ Ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ 
τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 14:6 Καὶ εἶδον ἄλλον 
ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα 
εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς 
καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ 
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φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν,
7 λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ • Φοβήθητε τὸν 

Θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα 
τῆς κρίσεως αὐτοῦ • καὶ προσκυνήσατε τῷ 
ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν 
θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.

H01 Η επιστροφή του Μεσσία 
προβλέπεται.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 96:7 Αποδώστε στον Κύριο, 
πατριές των λαών, αποδώστε στον Κύριο 
δόξα και δύναμη.

8 Αποδώστε στον Κύριο τη δόξα τού ονόματός 
του· πάρτε προσφορές, και μπείτε μέσα στις 
αυλές του.

9 Προσκυνήστε τον Κύριο στο μεγαλοπρεπές 
αγιαστήριό του· να έχετε φόβο μπροστά από 
το πρόσωπό του, ολόκληρη η γη.

10 Πείτε στα έθνη: Ο Κύριος βασιλεύει· η 
οικουμένη θα είναι σίγουρα στερεωμένη· δεν 
θα σαλευτεί· αυτός θα κρίνει τους λαούς με 
ευθύτητα.

11 Ας ευφραίνονται οι ουρανοί, και ας 
αγάλλεται η γη· ας ηχεί η θάλασσα, και το 
πλήρωμά της.

12 Ας χαίρονται οι πεδιάδες, και όλα όσα 
βρίσκονται σ’ αυτές· τότε θα ευφραίνονται 
όλα τα δέντρα τού δάσους,

13 μπροστά στον Κύριο· επειδή, έρχεται, επειδή 
έρχεται για να κρίνει τη γη· θα κρίνει την 
οικουμένη με δικαιοσύνη, και τους λαούς με 
την αλήθεια του.

ΓΑΛΑΤΑΣ 1:16 ἀποκαλύψαι τὸν Υἱὸν αὐτοῦ ἐν 
ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, 
εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 4:16 ὅτι 
αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ 
ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται 
ἀπ᾿ οὐρανοῦ • καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ 
ἀναστήσονται πρῶτον •

17 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα 
σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς 
ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα • καὶ οὕτως 
πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα.

18 ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις 
τούτοις.)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ 1:10 ὅταν 
ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ 
θαυμασθῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι 
ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾿ ὑμᾶς, ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’ 4:8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι 
ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ 
Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ 
μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν 
τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

ΤΙΤΟΝ 2:13 προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν 
ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου 
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Β’ 3:12 προσδοκῶντας 
καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ Θεοῦ 
ἡμέρας, δι᾿ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται 
καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:18 καὶ τὰ ἔθνη 
ὠργίσθησαν • καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου καὶ ὁ 
καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι, καὶ δοῦναι τὸν 
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μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ 
τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, 
τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ διαφθεῖραι 
τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:11 Καὶ εἶδον τὸν 
οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, 
καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν [καλούμενος] 
πιστὸς καὶ ἀληθινός • καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει 
καὶ πολεμεῖ.

Δείτε επίσης: #1; #2; #6.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 97:1 Ο ΚΥΡΙΟΣ βασιλεύει· ας 
αγάλλεται η γη· ας ευφραίνεται το πλήθος 
των νησιών.

2 Σύννεφο και ομίχλη είναι ολόγυρά του· 
δικαιοσύνη και κρίση είναι η βάση τού 
θρόνου του.

3 Φωτιά προπορεύεται μπροστά του, και 
καταφλέγει από παντού τούς εχθρούς του.

4 Οι αστραπές του φωτίζουν την οικουμένη· η 
γη είδε, και κλονίστηκε.

5 Τα βουνά διαλύονται σαν κερί από την 
παρουσία τού Κυρίου, από την παρουσία τού 
Κυρίου ολόκληρης της γης.

6 Οι ουρανοί αναγγέλλουν τη δικαιοσύνη του, 
και όλοι οι λαοί βλέπουν τη δόξα του.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ 1:8 ἐν πυρὶ φλογός, 
διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσιν Θεὸν καὶ 
τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:29 καὶ γὰρ ὁ Θεὸς 
ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Β’ 3:10 ἥξει δὲ ἡ ἡμέρα 
Κυρίου ὡς κλέπτης, ἐν ᾗ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν 
παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα 
λυθήσεται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα 
κατακαήσεται.

11 Τούτων οὖν πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ 
ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ 
εὐσεβείαις,

12 προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν 
παρουσίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἡμέρας, δι᾿ ἣν 
οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα 
καυσούμενα τήκεται.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:7 Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ 
τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς 
καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν • καὶ κόψονται 
ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:13 καὶ πᾶν κτίσμα ὃ 
ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω 
τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἐστιν, καὶ τὰ ἐν 
αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντα • Τῷ καθημένῳ 
ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ Ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ 
τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 6:16 καὶ λέγουσιν τοῖς 
ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις • Πέσετε ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ 
κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου 
ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ Ἀρνίου •

17 ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, 
καὶ τίς δύναται σταθῆναι;

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
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Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:2 ὅτι ἀληθιναὶ καὶ 
δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ • ὅτι ἔκρινεν τὴν 
πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν 
τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν 
δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς.

Δείτε επίσης: #1; #6; #7.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

ΨΑΛΜΟΊ 98:1 Ψαλμός. ΨΑΛΤΕ στον Κύριο 
νέο τραγούδι· επειδή, έκανε θαυμαστά έργα· 
το δεξί του χέρι, και ο βραχίονάς του ο άγιος, 
ενέργησαν σ’ αυτόν σωτηρία.

2 Ο Κύριος έκανε γνωστή τη σωτηρία του· 
μπροστά στα έθνη αποκάλυψε τη δικαιοσύνη 
του.

3 Θυμήθηκε το έλεός του και την αλήθεια του 
προς τον οίκο Ισραήλ· όλα τα πέρατα της γης 
είδαν τη σωτηρία τού Θεού μας.

ΗΣΑΐΑΣ 52:10 Ο Κύριος γύμνωσε τον άγιο 
βραχίονά του μπροστά σε όλα τα έθνη· και όλα 
τα πέρατα της γης θα δουν τη σωτηρία τού 
Θεού μας.

ΗΣΑΐΑΣ 52:15 Έτσι θα ραντίσει πολλά έθνη· 
οι βασιλιάδες θα φράξουν το στόμα τους 
εξαιτίας του· επειδή, θα δουν εκείνο που δεν 
είχε λαληθεί σ’ αυτούς· και θα καταλάβουν 
εκείνο, που δεν είχαν ακούσει.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:18 καὶ προσελθὼν ὁ 
Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων • Ἐδόθη μοι 
πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

19 πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, 
βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς 
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,

ΜΑΡΚΟΝ 16:15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς • 
Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε 
τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.

ΛΟΥΚΑΝ 1:70 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος 
τῶν ἁγίων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ,

71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων 
τῶν μισούντων ἡμᾶς,

72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ 
μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,

73 ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα 
ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν

74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας 
λατρεύειν αὐτῷ

75 ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ 
πάσας τὰς ἡμέρας ἡμῶν.

ΛΟΥΚΑΝ 2:30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ 
σωτήριόν σου,

31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,
32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου 

Ἰσραήλ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:18 ἀλλὰ 
λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε, εἰς πᾶσαν 
τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ 
πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 15:8  
Λέγω γὰρ Ἰησοῦν Χριστὸν διάκονον 
γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας Θεοῦ, εἰς 
τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων,

9 τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν Θεόν, 
καθὼς γέγραπται • Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί 
σοι ἐν ἔθνεσιν καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ.
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Δείτε επίσης: Λευιτικό 26:14-45; Ψαλμοί 106:45; Ησαΐας 
45:21-23; Ησαΐας 49:6; Μιχαίας 7:20; Λουκᾶν 3:6.

B13 Η εξουσία του Μεσσία.
H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 

Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 98:4 Αλαλάξτε στον Κύριο, 
όλη η γη· ευφραίνεστε και αγάλλεστε και 
ψαλμωδείτε.

5 Ψαλμωδείτε στον Κύριο με κιθάρα, με 
κιθάρα και φωνή ψαλμωδίας.

6 Με σάλπιγγες, και με φωνή κεράτινης 
σάλπιγγας, αλαλάξτε μπροστά στον Βασιλιά 
Κύριο.

7 Ας ηχεί η θάλασσα, και το πλήρωμά της· η 
οικουμένη, κι αυτοί που κατοικούν σ’ αυτή.

8 Οι ποταμοί ας κροτούν τα χέρια, τα βουνά ας 
αγάλλονται μαζί,

9 μπροστά στον Κύριο· επειδή, έρχεται για 
να κρίνει τη γη· θα κρίνει την οικουμένη με 
δικαιοσύνη, και τους λαούς με ευθύτητα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:30 καὶ τότε φανήσεται 
τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ 
οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ 
τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ 
δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:64 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς 
• Σὺ εἶπας • πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν 
τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν 
τοῦ οὐρανοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:7 Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ 
τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς 

καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν • καὶ κόψονται 
ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 14:14 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ 
νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον 
ὅμοιον Υἱῷ ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ 
δρέπανον ὀξύ.

15 καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, 
κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς 
νεφέλης • Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον 
• ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ 
θερισμὸς τῆς γῆς.

16 καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλης τὸ 
δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ.

Δείτε επίσης: #5; #6; Πράξεις Ἀποστόλων 1:9-11.

B18 Η αγιότητα, η ομορφιά και η δόξα 
του Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 99:1 Ο ΚΥΡΙΟΣ βασιλεύει, ας 
τρέμουν οι λαοί· αυτός που κάθεται επάνω 
στα χερουβείμ, ας σειστεί η γη.

2 Ο Κύριος είναι μεγάλος στη Σιών, και είναι 
υψηλός σε όλους τούς λαούς.

3 Ας δοξολογούν το μεγάλο και φοβερό όνομά 
σου, επειδή είναι άγιο·

4 και τη δύναμη του βασιλιά, που αγαπάει 
δικαιοσύνη. Εσύ διόρισες την ευθύτητα, εσύ 
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έκανες κρίση και δικαιοσύνη στον Ιακώβ.
5 Υψώνετε τον Κύριο τον Θεό μας, και 

προσκυνείτε στο υποπόδιο των ποδιών του· 
επειδή, είναι άγιος.

ΗΣΑΐΑΣ 14:32 Και ποια απόκριση θα δοθεί 
στους πρεσβευτές των εθνών; Ότι ο Κύριος 
θεμελίωσε τη Σιών, και σ’ αυτήν θα ελπίζουν οι 
φτωχοί τού λαού του.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:18 καὶ προσελθὼν ὁ 
Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων • Ἐδόθη μοι 
πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:22 ἀλλὰ 
προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει • καὶ πόλει Θεοῦ 
ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ • καὶ μυριάσιν 
ἀγγέλων, πανηγύρει •

23 καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων 
ἐν οὐρανοῖς • καὶ κριτῇ Θεῷ πάντων • καὶ 
πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων •

24 καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ • καὶ αἵματι 
ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν Ἅβελ.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 3:3 καὶ πᾶς 
ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾿ αὐτῷ ἁγνίζει 
ἑαυτόν, καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 14:1 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ 
τὸ Ἀρνίον ἑστὼς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾿ 
αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες 
ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ 
Πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων 
αὐτῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:11 Καὶ εἶδον τὸν 
οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, 
καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν [καλούμενος] 
πιστὸς καὶ ἀληθινός • καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει 
καὶ πολεμεῖ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ 
ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα 
γεγραμμένον • Βασιλεὺς βασιλέων καὶ Κύριος 
κυρίων.

 
Δείτε επίσης: #1; #2.

F11 Τα πάθη του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 102:1 Προσευχή τού θλιμμένου, 
όταν αδημονεί, και ξεχύνει το παράπονό του 
μπροστά στον Κύριο. ΚΥΡΙΕ, εισάκουσε την 
προσευχή μου, και η κραυγή μου ας έρθει σε 
σένα.

2 Μη κρύψεις από μένα το πρόσωπό σου· την 
ημέρα που θλίβομαι, στρέψε σε μένα το 
αυτί σου· την ημέρα που σε επικαλούμαι, 
γρήγορα να με εισακούς.

3 Επειδή, οι ημέρες μου εξαλείφθηκαν όπως ο 
καπνός, και τα κόκαλά μου καταξεράθηκαν 
σαν το φρύγανο.

4 Η καρδιά μου πληγώθηκε και ξεράθηκε 
όπως το χορτάρι, ώστε λησμόνησα να τρώω 
το ψωμί μου.

5 Από τη φωνή τού στεναγμού μου, κόλλησαν 
τα κόκαλά μου στο δέρμα μου.

6 Έγινα όμοιος με τον ερημικό πελεκάνο· 
έγινα όπως ο νυχτοκόρακας στις ερημιές.

7 Αγρυπνώ και είμαι σαν σπουργίτι που 
μονάζει στη σοφίτα.

8 Όλη την ημέρα με κοροϊδεύουν οι εχθροί 
μου· αυτοί που μαίνονται, ορκίζονται 
εναντίον μου.
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9 Επειδή, έφαγα στάχτη σαν ψωμί, και 
συγκέρασα το ποτό μου με δάκρυα,

10 εξαιτίας τής οργής σου και της αγανάκτησής 
σου· επειδή, αφού με σήκωσες, με έρριξες 
κάτω.

11 Οι ημέρες μου παρέρχονται σαν σκιά, και 
εγώ ξεράθηκα σαν το χορτάρι.

ΜΑΡΚΟΝ 14:33 καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον 
καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην μεθ᾿ ἑαυτοῦ, καὶ 
ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν,

34 καὶ λέγει αὐτοῖς • Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου 
ἕως θανάτου • μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε.

ΛΟΥΚΑΝ 22:44 καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ 
ἐκτενέστερον προσηύχετο • καὶ ἐγένετο 
ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος 
καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 5:7 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς 
αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν 
δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ 
κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας 
καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας,

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H05 Η επερχόμενη δόξα και η δύναμη 
του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 102:13 Εσύ θα σηκωθείς, θα 
σπλαχνιστείς τη Σιών· επειδή, είναι 
καιρός να την ελεήσεις, μια που έφτασε ο 
διορισμένος καιρός.

14 Δεδομένου ότι, οι δούλοι σου αρέσκονται 
στις πέτρες της, και σπλαχνίζονται το χώμα 

της.
15 Τότε, τα έθνη θα φοβηθούν το όνομα του 

Κυρίου, και όλοι οι βασιλιάδες τής γης θα 
φοβηθούν τη δόξα σου.

16 Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, θα 
φανεί μέσα στη δόξα του.

17 Θα επιβλέψει στην προσευχή των 
εγκαταλειμμένων, και δεν θα καταφρονήσει 
τη δέησή τους.

18 Αυτό θα γραφτεί για την επερχόμενη γενεά· 
και ο λαός που θα δημιουργηθεί, θα αινεί τον 
Κύριο.

19 Επειδή, έσκυψε από το ύψος τού 
αγιαστηρίου του, ο Κύριος επέβλεψε από 
τον ουρανό επάνω στη γη,

20 για να ακούσει τον στεναγμό των 
αιχμαλώτων, και να ελευθερώσει τούς 
καταδικασμένους σε θάνατο·

21 για να κηρύττουν στη Σιών το όνομα 
του Κυρίου, και την αίνεσή του στην 
Ιερουσαλήμ,

22 όταν συγκεντρωθούν μαζί τα έθνη και τα 
βασίλεια, για να είναι δούλοι στον Κύριο.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2:10 Να νιώθεις ευχαρίστηση, και 
να ευφραίνεσαι, θυγατέρα Σιών· επειδή, δες, 
εγώ έρχομαι, και θα κατοικήσω στο μέσον σου, 
λέει ο Κύριος.

11 Και πολλά έθνη θα ενωθούν μαζί με τον Κύριο 
κατά την ημέρα εκείνη, και θα είναι λαός 
μου· και θα κατοικήσω στο μέσον σου, και 
θα γνωρίσεις ότι ο Κύριος των δυνάμεων με 
έστειλε σε σένα.

12 Και ο Κύριος θα κληρονομήσει ολοκληρωτικά 
τον Ιούδα για μερίδα του στην άγια γη, και θα 
εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ.

ΛΟΥΚΑΝ 2:32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ 
δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:46 
παρρησιασάμενοί δὲ ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας 
εἶπον • Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι 
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ • ἐπειδὴ δὲ ἀπωθεῖσθε 
αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς 
αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη,

47 οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος • Τέθεικά 
σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως 
ἐσχάτου τῆς γῆς.

48 ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν 
λόγον τοῦ Κυρίου • καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν 
τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:25 Οὐ γὰρ 
θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον 
τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι 
πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις 
οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ •

26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς 
γέγραπται • Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • 
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:24 καὶ περιπατήσουσιν 
τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς • καὶ οἱ βασιλεῖς 
τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; Ψαλμοί 51:18; Πράξεις Ἀποστόλων 
10:45; Πράξεις Ἀποστόλων 11:1,18; Πράξεις Ἀποστόλων 13:42.

A06 Ο Μεσσίας είναι ο Δημιουργός.

ΨΑΛΜΟΊ 102:25 Αρχικά, Κύριε, εσύ 
θεμελίωσες τη γη, και οι ουρανοί είναι έργα 
των χεριών σου.

26 Αυτοί θα απολεστούν, εσύ όμως παραμένεις· 
και όλοι θα παλιώσουν σαν ιμάτιο· θα 
τους τυλίξεις σαν περικάλυμμα, και θα 

αλλαχτούν·
27 εσύ, όμως, είσαι ο ίδιος και τα χρόνια σου δεν 

θα εκλείψουν.

ΛΟΥΚΑΝ 21:33 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 
παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ 
παρέλθωσιν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:1 Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως 
πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς 
προφήταις ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων 
ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ,

2 ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι᾿ οὗ καὶ 
ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:10 καί • Σὺ κατ᾿ ἀρχάς, Κύριε, 
τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού 
εἰσὶν οἱ οὐρανοί •

11 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις • καὶ πάντες 
ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται,

12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς καὶ 
ἀλλαγήσονται • σὺ δὲ ὁ Αὐτὸς εἶ καὶ τὰ ἔτη σου 
οὐκ ἐκλείψουσιν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 13:8 Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς καὶ 
σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.

Δείτε επίσης: ἐπιστολή β’ 3:7-12; Ἀποκάλυψις 20:11; 
Ἀποκάλυψις 21:1.

E21 Ο Μεσσίας θα συγχωρεί τις 
αμαρτίες.

ΨΑΛΜΟΊ 103:3 αυτόν που συγχωρεί όλες τις 
ανομίες σου· αυτόν που γιατρεύει όλες τις 
αρρώστιες σου·

12 Όσο απέχει η ανατολή από τη δύση, τόσο 
μακριά έστειλε από μας τις ανομίες μας.
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ΨΑΛΜΟΙ 147:3 Γιατρεύει τους συντριμμένους 
στην καρδιά, και δένει τις πληγές τους.

ΗΣΑΐΑΣ 33:24 και ο κάτοικος δεν θα λέει: 
Ατόνησα· ο λαός, που κατοικεί σ’ αυτή, θα 
λάβει άφεση ανομίας.

ΗΣΑΐΑΣ 43:25 Εγώ, εγώ είμαι, ο οποίος 
εξαλείφω τις παραβάσεις σου για χάρη μου, και 
δεν θα θυμηθώ τις αμαρτίες σου.

ΗΣΑΐΑΣ 53:5 Αυτός, όμως, τραυματίστηκε 
για τις παραβάσεις μας· ταλαιπωρήθηκε για τις 
ανομίες μας· η τιμωρία, που έφερε τη δική μας 
ειρήνη, ήταν επάνω σ’ αυτόν· και διαμέσου των 
πληγών του γιατρευτήκαμε εμείς.

ΜΑΡΚΟΝ 2:5 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν 
αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ • Τέκνον, 
ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι.

ΜΑΡΚΟΝ 2:10 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν 
ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι 
ἁμαρτίας — λέγει τῷ παραλυτικῷ •

11 Σοὶ λέγω, ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ 
ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.

ἸΑΚΩΒΟΥ 5:15 καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει 
τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος • κἂν 
ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:7 ἐὰν δὲ 
ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ 
φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ ἀλλήλων καὶ τὸ 
αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει 
ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.

E11 Ο Μεσσίας θα δίνει αιώνια ζωή.
E26 Το έργο της λύτρωσης από τον 

Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 103:4 αυτόν που λυτρώνει από τη 
φθορά τη ζωή σου· αυτόν που σε στεφανώνει 
με έλεος και οικτιρμούς·

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 9:25 πᾶς δὲ ὁ 
ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν 
οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν • ἡμεῖς δὲ 
ἄφθαρτον.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 1:10 ὃς ἐκ τηλικούτου 
θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ ῥύεται • εἰς ὃν 
ἠλπίκαμεν ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται,

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ 
τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν 
κατάρα, (γέγραπται γάρ • Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ 
κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου),

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’ 4:8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι 
ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ 
Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ 
μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν 
τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

ἸΑΚΩΒΟΥ 1:12 μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει 
πειρασμόν • ὅτι δόκιμος γενόμενος λήμψεται 
τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς 
ἀγαπῶσιν αὐτόν.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 5:4 καὶ φανερωθέντος 
τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε τὸν ἀμαράντινον 
τῆς δόξης στέφανον.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 2:10 μηδὲν φοβοῦ 
ἃ μέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ 
διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε 
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• καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς 
ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς 
ζωῆς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:9 καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν 
καινὴν λέγοντες • Ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον 
καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ • ὅτι ἐσφάγης 
καὶ ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ 
πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους 
•

E27 Να δώσει νέα καρδιά και νέο 
πνεύμα.

ΨΑΛΜΟΊ 103:5 αυτόν που χορταίνει τα 
γηρατειά σου με αγαθά· η νεότητά σου 
ανανεώνεται σαν του αετού.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 4:16 Διὸ οὐκ ἐγκακοῦμεν 
• ἀλλ᾿ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος 
διαφθείρεται, ἀλλ᾿ ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται 
ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ.

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ 6:17 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ 
νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν μηδὲ 
ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ᾿ ἐν τῷ 
Θεῷ τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς 
ἀπόλαυσιν •

B15 Ο Μεσσίας θα είναι γεμάτος 
συμπόνια.

ΨΑΛΜΟΊ 103:13 Καθώς ο πατέρας 
σπλαχνίζεται τα παιδιά του, έτσι και ο 
Κύριος σπλαχνίζεται αυτούς που τον 
φοβούνται.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:26 ἄνδρες 
ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν 
φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὑμῖν ὁ λόγος τῆς 
σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη •

Δείτε επίσης: Ησαΐας 63:15; Ιερεμίας 31:9,20; Μαλαχίας 
3:16,17.

B22 Η καλοσύνη του Θεού και του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 103:11 Επειδή, όσο είναι το ύψος 
τού ουρανού επάνω από τη γη, τόσο 
μεγάλο είναι το έλεός του σ’ αυτούς που τον 
φοβούνται.

17 Το έλεος του Κυρίου είναι από τον αιώνα 
και μέχρι τον αιώνα, επάνω σ’ αυτούς που 
τον φοβούνται· και η δικαιοσύνη του επάνω 
στους γιους των γιων·

ΗΣΑΐΑΣ 54:8 Μέσα σε μικρό θυμό έκρυψα 
από σένα το πρόσωπό μου, για μια στιγμή· 
όμως, με αιώνιο έλεος θα σε ελεήσω, λέει ο 
Κύριος ο Λυτρωτής σου.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 31:3 Ο Κύριος φάνηκε σε μένα από 
παλιά, λέγοντας: Ναι, σε αγάπησα με αιώνια 
αγάπη· γι’ αυτό σε έλκυσα με έλεος.

ΩΣΗΕ 2:20 και θα σε μνηστευθώ στον 
εαυτό μου με πίστη· και θα γνωρίσεις τον 
Κύριο.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 2:4 ἢ τοῦ πλούτου τῆς 
χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς 
μακροθυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ 
χρηστὸν τοῦ Θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει;
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ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:22 ἴδε οὖν 
χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν Θεοῦ • ἐπὶ μὲν 
τοὺς πεσόντας ἀποτομία • ἐπὶ δὲ σὲ χρηστότης 
Θεοῦ, ἐὰν ἐπιμείνῃς τῇ χρηστότητι • ἐπεὶ καὶ 
σὺ ἐκκοπήσῃ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 6:6 ἐν ἁγνότητι, ἐν 
γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν 
Πνεύματι Ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ,

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 10:1 Αὐτὸς δὲ ἐγὼ 
Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πραΰτητος καὶ 
ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν 
ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς •

ΓΑΛΑΤΑΣ 5:22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός 
ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, 
χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν 
τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον 
τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐν 
χριστῷ Ἰησοῦ.

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Ἐνδύσασθε οὖν 
ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι 
σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, 
ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, μακροθυμίαν,

ΤΙΤΟΝ 3:4 ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ 
φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 
Θεοῦ,

5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν 
ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς 
διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως 
Πνεύματος Ἁγίου,

Δείτε επίσης: Αριθμοί 14:19; 2 Σαμουήλ 7:15; 2 Σαμουήλ 
22:51; 1 Χρονικών 16:34,41; 1 Χρονικών 17:13; 2 Χρονικών 

20:21; Νεεμίας 1:5; Νεεμίας 13:22; Ψαλμοί 5:7; 6:4; 
13:5; 18:50; 21:7; 25:6,7,10; 26:3; 31:7,16,21; 32:10; 

33:5,18,22; 36:5,7,10; 42:7; 44:26; 51:1; 52:2,7; 57:3,10; 

59:10,16,17; 61:7; 62:12; 63:3; 66:20; 69:13,16; 77:8; 
85:7,10; 86:5,13,15; 88:11; 89:2,14,24,28,33,49; 90:14; 
92:2; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45; 

107:1,8,15,21,31,43; 108:4; 109:21,26; 115:1; 117:1; 118:1-
4,29; 119:41,64,76,88,90,124,149,159; 130:7; 136:(26 x); 

138:2,8; 143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; Παροιμίες 3:3; 
Παροιμίες 16:6; Ησαΐας 16:5; Ησαΐας 54:10; Ησαΐας 63:7; 

Ιερεμίας 3:12; Ιερεμίας 16:5; Ιερεμίας 32:18; Ιερεμίας 33:11; 
Θρήνοι 3:22,32; Ιωήλ 2:13; Ιωνάς 4:2; Μιχαίας 7:18,20; 

Ζαχαρίας 7:9; Ἰωάννην 3:16; Ἐφεσίους 2:3-5.

E25  Μεσσίας θα πιστεύεται και θα 
δοξάζεται.

ΨΑΛΜΟΊ 103:22 Ευλογείτε τον Κύριο, όλα τα 
έργα του, σε κάθε τόπο τής δεσποτείας του. 
Ευλόγει, ω ψυχή μου, τον Κύριο.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:12 λέγοντες φωνῇ 
μεγάλῃ • Ἄξιός ἐστιν τὸ Ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον 
λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ 
ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν.

13 καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς 
καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης 
ἐστιν, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντα 
• Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ Ἀρνίῳ ἡ 
εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

14 καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα ἔλεγον • Ἀμήν. καὶ οἱ 
πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν.

E26 Το έργο της λύτρωσης από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 107:1 ΔΟΞΟΛΟΓΕΙΤΕ τον Κύριο, 
επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεός του 
μένει στον αιώνα.

2 Έτσι ας λένε οι λυτρωμένοι τού Κυρίου, που 
τους λύτρωσε από το χέρι τού εχθρού·
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3 και τους συγκέντρωσε από τις χώρες, από 
τον βορρά και από τον νότο.

ΨΑΛΜΟΊ 107:4-16

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 23:6 Και στις ημέρες του, ο 
Ιούδας θα σωθεί, και ο Ισραήλ θα κατοικήσει 
με ασφάλεια· και τούτο είναι το όνομά του, 
με το οποίο θα ονομαστεί: Ο ΚΥΡΙΟΣ Η 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΑΣ.

ΛΟΥΚΑΝ 1:68 Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ 
Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν 
τῷ λαῷ αὐτοῦ,

ΛΟΥΚΑΝ 1:74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν 
ἡμῶν ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ

ΛΟΥΚΑΝ 24:21 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός 
ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ • ἀλλὰ 
γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν 
ἄγει σήμερον ἀφ᾿ οὗ ταῦτα ἐγένετο.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ 
τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν 
κατάρα, (γέγραπται γάρ • Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ 
κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου),

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 1:10 καὶ 
ἀναμένειν τὸν Υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν 
ἤγειρεν ἐκ τῶν νεκρῶν, Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον 
ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης.

ΤΙΤΟΝ 2:14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν 
ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ 
καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν 
καλῶν ἔργων.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; Ψαλμοί 31:5; Ησαΐας 43:1; Κορινθίους 
β’ 1:10; ἐπιστολή α’ 1:18; Ἰούδα ἐπιστολή 1:5.

B07 Η παντοδυναμία του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 107:25 Επειδή, προστάζει, και 
σηκώνεται άνεμος καταιγίδας, και ξεσηκώνει 
τα κύματά της.

26 Ανεβαίνουν μέχρι τούς ουρανούς, και 
κατεβαίνουν μέχρι τις αβύσσους· η ψυχή 
τους λιώνει από τη συμφορά·

27 σείονται και κλονίζονται, όπως αυτός που 
μεθάει, και ολόκληρη η σοφία τους χάνεται.

28 Τότε, κράζουν προς τον Κύριο, μέσα στη 
θλίψη τους, και τους βγάζει μέσα από τις 
ανάγκες τους.

29 Κατασιγάζει την ανεμοζάλη, και τα κύματά 
της σιωπούν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 8:24 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς 
μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον 
καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων • αὐτὸς δὲ 
ἐκάθευδεν.

25 καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ ἤγειραν αὐτὸν 
λέγοντες • Κύριε σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα.

26 καὶ λέγει αὐτοῖς • Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; 
τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ 
θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.

Δείτε επίσης: Ιωνάς 1:4; Μᾶρκον 4:39-41; Λουκᾶν 8:23-25.

F07 Η κατηγορία και η δίκη του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 109:1 Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός 
τού Δαβίδ. ΘΕΕ της αίνεσής μου, μη 
σιωπήσεις·

2 επειδή, το στόμα ενός ασεβή, και το στόμα 
ενός δόλιου, άνοιξαν εναντίον μου, μίλησαν 
εναντίον μου με αναληθή γλώσσα·

3 και με περικύκλωσαν με λόγια μίσους, και με 
πολέμησαν χωρίς αιτία.

4 Αντί τής αγάπης μου, είναι αντίδικοι σε 
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μένα· εγώ, όμως, προσεύχομαι.
5 Και ανταπέδωσαν σε μένα κακό αντί για 

καλό, και μίσος αντί τής αγάπης μου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:59 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ 
οἱ πρεσβύτεροι καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν 
ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως αὐτὸν 
θανατώσωσιν,

60 καὶ οὐχ εὗρον, πολλῶν προσελθόντων 
ψευδομαρτύρων. ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο 
ψευδομάρτυρες

61 εἶπον • Οὗτος ἔφη • Δύναμαι καταλῦσαι 
τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν 
οἰκοδομῆσαι αὐτόν.

62 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ • Οὐδὲν 
ἀποκρίνῃ τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:32 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς • Πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ 
Πατρός μου • διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον λιθάζετέ 
με;

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:25 ἀλλ᾿ ἵνα πληρωθῇ 
ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν ὅτι 
Ἐμίσησάν με δωρεάν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 22:12; Ψαλμοί 31:13; Ψαλμοί 35:7,12; 
Ψαλμοί 38:20; Ψαλμοί 64:3,4; Ψαλμοί 69:5; Ψαλμοί 88:17,18; 

Ψαλμοί 140:3.

F05 Ο Μεσσίας θα προδοθεί.

ΨΑΛΜΟΊ 109:8 Οι ημέρες του ας γίνουν 
λίγες· την επισκοπή του ας πάρει άλλος.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:12 ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν 
ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου • οὓς 
δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν 
ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ 
πληρωθῇ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 1:20 γέγραπται 
γὰρ ἐν βίβλῳ Ψαλμῶν • Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις 
αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ, 
καί Τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος.

Δείτε επίσης: Μαθθαῖον 25:41; Λουκᾶν 9:54-56; 13:27; 
Κορινθίους α’ 16:22; Γαλάτας 1:8; Ἀποκάλυψις 6:10-17; 

Ἀποκάλυψις 19:1-6.

F11 Τα πάθη του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 109:25 Και εγώ έγινα σ’ αυτούς 
ντροπή· όταν με είδαν, κούνησαν τα κεφάλια 
τους.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:39 Οἱ δὲ 
παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, 
κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν

40 καὶ λέγοντες • Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν 
τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν, εἰ 
Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 15:3 καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς 
οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς γέγραπται • Οἱ 
ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπ᾿ 
ἐμέ.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως 
ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς 
προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν 
αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ 
θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 22:6,7; Ψαλμοί 69:9-12,19-21; Ἑβραίους 
13:13.
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B13 Η εξουσία του Μεσσία.
E14 Ο Μεσσίας θα νικά τον θάνατο και 

το σκοτάδι.
H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 

Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H07 Ο Μεσσίας θα καθίσει στα δεξιά του 

Θεού.
 
ΨΑΛΜΟΊ 110:1 Ψαλμός τού Δαβίδ. ΕΙΠΕ 

ο Κύριος στον Κύριό μου: Κάθησε από τα 
δεξιά μου, μέχρις ότου βάλω τους εχθρούς σου 
υποπόδιο των ποδιών σου.

2 Από τη Σιών ο Κύριος θα στείλει τή ράβδο 
τής δύναμής σου· κατακυρίευε ανάμεσα στους 
εχθρούς σου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 22:41 Συνηγμένων δὲ τῶν 
Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς

42 λέγων • Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος 
υἱός ἐστιν; λέγουσιν αὐτῷ • Τοῦ Δαυίδ.

43 λέγει αὐτοῖς • Πῶς οὖν Δαυὶδ ἐν Πνεύματι 
Κύριον αὐτὸν καλεῖ, λέγον •

44 Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν 
μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν 
ποδῶν σου;

45 εἰ οὖν Δαυὶδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς 
αὐτοῦ ἐστιν;

46 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον, 
οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ἡμέρας 
ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:33 τῇ δεξιᾷ 
οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθεὶς τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ 
Πνεύματος τοῦ Ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ Πατρός, 
ἐξέχεεν τοῦτο ὃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ ἀκούετε.

34 οὐ γὰρ Δαυὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς • λέγει 
δὲ αὐτός • Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου 
Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,

35 ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν 
ποδῶν σου.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 15:24 εἶτα τὸ τέλος, ὅταν 
παραδῷ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ Πατρί, ὅταν 
καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν 
καὶ δύναμιν.

25 δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ πάντας 
τοὺς ἔχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ •

26 ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος.
27 πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. 

ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι 
ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα.

28 ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ αὐτὸς 
ὁ Υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ 
πάντα, ἵνα ᾖ ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν).

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:20 ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ 
ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν • (καὶ ἐκάθισεν ἐν 
δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις

21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ 
δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος 
ὀνομαζομένου, οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ 
ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι •

22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, 
καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ 
ἐκκλησίᾳ,

23 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ 
πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου) •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:1 Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως 
πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς 
προφήταις ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων 
ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ,

2 ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι᾿ οὗ καὶ 
ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας,

3 ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ 
τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα 
τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, δι᾿ ἑαυτοῦ 
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καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς 
•

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:13 πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων 
εἴρηκέν ποτε • Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ 
τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου;

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:13 τὸ λοιπὸν 
ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ 
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς 
τοὺς ἁγιαζομένους.

Δείτε επίσης: #1; Μᾶρκον 12:35-37; Μᾶρκον 16:19; Λουκᾶν 
20:41-44; Πράξεις Ἀποστόλων 2:34-37; Ἑβραίους 12:2; 

ἐπιστολή α’ 3:22.

B07 Η παντοδυναμία του Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 110:3 Ο λαός σου θα είναι πρόθυμος 
την ημέρα τής δύναμής σου, μέσα στο 
μεγαλοπρεπές αγιαστήριό του· οι νέοι σου θα 
είναι σε σένα σαν τη δρόσο, που βγαίνει από 
τη μήτρα τής αυγής.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:41 οἱ μὲν οὖν 
ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν 
• καὶ προσετέθησαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ 
ὡσεὶ τρισχίλιαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 19:20 Οὕτως 
κατὰ κράτος ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ηὔξανεν καὶ 
ἴσχυεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 21:20 οἱ δὲ 
ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν Θεόν, εἶπόν τε 
αὐτῷ • Θεωρεῖς, ἀδελφέ, πόσαι μυριάδες εἰσὶν 

Ἰουδαίων τῶν πεπιστευκότων • καὶ πάντες 
ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ 
πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ 
ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ,

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:13 Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ 
ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν 
ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 13:21 καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν 
παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα 
αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον 
αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων • ἀμήν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:9 Μετὰ ταῦτα 
εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι 
αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους 
καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες 
ἐνῶπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ Ἀρνίου, 
περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες 
ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #4; Πράξεις Ἀποστόλων 1:8; Πράξεις 
Ἀποστόλων 4:4,30-35; Κορινθίους β’ 8:3; Κορινθίους β’ 13:4; 

Θεσσαλονικεῖς α’ 4:7; Τίτον 2:14.

D03 Το αξίωμα του Μεσσία ως Ιερέας.

ΨΑΛΜΟΊ 110:4 Ορκίστηκε ο Κύριος, και δεν 
θα μεταμεληθεί: Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα, 
σύμφωνα με την τάξη Μελχισεδέκ.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 5:5 οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ 
ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ᾿ 
ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν • Υἱὸς μου εἶ σύ • ἐγὼ 
σήμερον γεγέννηκά σε •

6 καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει • Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν 
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αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 6:20 ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν 
εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ 
ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:21 (οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας 
εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας 
διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν • Ὤμοσεν 
Κύριος, καὶ οὐ μεταμεληθήσεται • Σύ ἱερεὺς εἰς 
τὸν αἰῶνα [κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ]),

22 κατὰ τοσοῦτο κρείττονος διαθήκης γέγονεν 
ἔγγυος Ἰησοῦς.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:28 ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους 
καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν, ὁ 
λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον 
Υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον.

Δείτε επίσης: Γένεση 14:18; Ζαχαρίας 6:13; Ἑβραίους 5:7-10; 
Ἑβραίους 7:1-28; Ἑβραίους 10:1-11.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 110:5 Ο Κύριος, που είναι από τα 
δεξιά σου, θα συντρίψει βασιλιάδες την ημέρα 
τής οργής του.

6 Θα κρίνει μέσα στα έθνη· θα γεμίσει τη γη 
από πτώματα· θα συντρίψει το κεφάλι εκείνου 
που δεσπόζει σε πολλούς τόπους.

ΜΑΡΚΟΝ 16:19 Ὁ μὲν οὖν Κύριος μετὰ τὸ 
λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ 
ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 5:22 οὐδὲ γὰρ ὁ Πατὴρ κρίνει 

οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ 
Υἱῷ,

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:34 οὐ γὰρ 
Δαυὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς • λέγει δὲ αὐτός 
• Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου Κάθου ἐκ 
δεξιῶν μου,

35 ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν 
ποδῶν σου.

36 ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ 
ὅτι καὶ Κύριον αὐτὸν καὶ Χριστὸν ὁ Θεὸς 
ἐποίησεν, τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς 
ἐσταυρώσατε.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:12 οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ 
ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ,

13 τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ 
αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς 
τοὺς ἁγιαζομένους.

Δείτε επίσης: #1; #4; #6; Ψαλμοί 16:8; Ησαΐας 2:4; Ησαΐας 
42:1; Ησαΐας 51:5; Πράξεις Ἀποστόλων 7:56.

F11 Τα πάθη του Μεσσία.
G03 Η εξύψωση του Μεσσία 

προβλέπεται.

ΨΑΛΜΟΊ 110:7 Θα πιει από τον χείμαρρο 
στον δρόμο του· γι’ αυτό, θα υψώσει κεφάλι.

ΨΑΛΜΟΙ 27:6 και τώρα το κεφάλι μου 
θα υψωθεί πιο πάνω από τους εχθρούς μου, 
εκείνων που με περικυκλώνουν. και θα θυσιάσω 
μέσα στη σκηνή του θυσίες αλαλαγμού· θα 
υμνώ, και θα ψαλμωδώ, στον Κύριο.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 20:22 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
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Ἰησοῦς εἶπεν • Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε 
πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν 
αὐτῷ • Δυνάμεθα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:42 πάλιν ἐκ δευτέρου 
ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων • Πάτερ μου, εἰ οὐ 
δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐὰν μὴ αὐτὸ 
πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου.

ΛΟΥΚΑΝ 24:26 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν 
Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ;

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 3:3; Ψαλμοί 102:9; Ησαΐας 53:11,12; 
Ἰωάννην 18:11; Φιλιππησίους 2:7-11; Ἑβραίους 2:9,10; 

ἐπιστολή α’ 1:11.

B15 Ο Μεσσίας θα είναι γεμάτος 
συμπόνια.

E09 Η αρετή του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 112:4 Φως ανατέλλει στο σκοτάδι 
για τους ευθείς· είναι ελεήμονας, και 
οικτίρμονας, και δίκαιος.

ΛΟΥΚΑΝ 6:36 γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, 
καθὼς καὶ ὁ Πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:46 ἐγὼ φῶς εἰς τὸν 
κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν 
τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 8:8 οὐ κατ᾿ ἐπιταγὴν 
λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ τῆς 
ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων.

9 γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι᾿ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν 
πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ 
πλουτήσητε.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:29 Ἐὰν 

εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι πᾶς ὁ 
ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται.

Δείτε επίσης: Κολοσσαεῖς 1:12,13; Ἰωάννην 3:7,10.

E17 Ο Μεσσίας θα χτίσει έναν ναό για 
τον Θεό.

F03 Ο Μεσσίας θα απορριφθεί.
      
ΨΑΛΜΟΊ 118:22 Η πέτρα, την οποία 

αποδοκίμασαν αυτοί που οικοδομούν, αυτή 
έγινε κεφαλή γωνίας·

23 από τον Κύριο έγινε αυτή, και είναι 
θαυμαστή στα μάτια μας.

24 Αυτή είναι η ημέρα που έκανε ο Κύριος· 
ας αγαλλιαστούμε, και ας ευφρανθούμε σ’ 
αυτή.

ΗΣΑΐΑΣ 28:16 γι’ αυτό, έτσι λέει ο Κύριος 
ο Θεός: Δέστε, βάζω ένα θεμέλιο στη Σιών, 
μια πέτρα, μια εκλεκτή πέτρα, μια πολύτιμη 
ακρογωνιαία πέτρα, ένα σίγουρο θεμέλιο· 
εκείνος που πιστεύει σ’ αυτόν, δεν θα 
ντροπιαστεί.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:42 Λέγει αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς • Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς 
• Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 
οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας • παρὰ 
Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν 
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;

ΛΟΥΚΑΝ 20:17 ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν • 
Τί οὖν ἐστιν τὸ γεγραμμένον τοῦτο • Λίθον 
ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος 
ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας;

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:23 τοῦτον 
τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ Θεοῦ 
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ἔκδοτον διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες 
ἀνείλατε,

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 3:13 ὁ 
Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, ὁ Θεὸς 
τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδόξασεν τὸν παῖδα 
αὐτοῦ Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ 
ἠρνήσασθε αὐτὸν κατὰ πρόσωπον Πιλάτου, 
κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 4:10 γνωστὸν 
ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ, ὅτι 
ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, 
ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ 
νεκρῶν • ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον 
ὑμῶν ὑγιής.

11 οὗτός ἐστιν ὁ λίθος, ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾿ ὑμῶν 
τῶν οἰκοδομούντων, ὁ γενόμενος εἰς κεφαλὴν 
γωνίας •

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:33 καθὼς γέγραπται • 
Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ 
πέτραν σκανδάλου, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ 
καταισχυνθήσεται.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ 
θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος 
ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,

21 ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη 
αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ •

22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς 
κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:6 διότι περιέχει 
ἐν τῇ γραφῇ • Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον 
ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον • καὶ ὁ 
πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ.

Δείτε επίσης: Δανιήλ 2:34; Ζαχαρίας 3:9; Ζαχαρίας 4:7; 
Ζαχαρίας 12:3; Μαθθαῖον 28:1-8; Μᾶρκον 12:10,11; Πράξεις 
Ἀποστόλων 5:31,32; Κορινθίους α’ 3:11; Ἐφεσίους 1:19-22; 

ἐπιστολή α’ 2:4-8.

F02 Η είσοδος του Μεσσία στην 
Ιερουσαλήμ προβλέπεται.

ΨΑΛΜΟΊ 118:26 Ευλογημένος ο ερχόμενος 
στο όνομα του Κυρίου· σας ευλογήσαμε από 
τον οίκο τού Κυρίου.

27 Ο Θεός είναι ο Κύριος, και μας έδειξε φως· 
φέρτε τη θυσία, δεμένη με σχοινιά, μέχρι τα 
κέρατα του θυσιαστηρίου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:9 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ 
προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες 
ἔκραζον λέγοντες • Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ • 
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου • 
ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

10 Καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη 
πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα • Τίς ἐστιν οὗτος;

11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον • Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ 
προφήτης ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 23:39 λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή 
με ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε • Εὐλογημένος 
ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

ΛΟΥΚΑΝ 19:36 πορευομένου δὲ αὐτοῦ 
ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ.

37 ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει 
τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ 
πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν 
Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον 
δυνάμεων,

38 λέγοντες • Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος βασιλεὺς 
ἐν ὀνόματι Κυρίου • εἰρήνη ἐν οὐρανῷ, καὶ δόξα 
ἐν ὑψίστοις.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν 
φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ 
ἔκραζον • Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 
ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.
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ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας 
ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς 
ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ •

Δείτε επίσης: Μᾶρκον 11:9,10.

E12 Ο Μεσσίας εκπληρώνει τον νόμο 
του Θεού.

ΨΑΛΜΟΊ 119:97 Πόσο αγαπώ τον νόμο σου! 
Όλη την ημέρα είναι μελέτη μου.

98 Με τα προστάγματά σου με έκανες σοφότερο 
από τους εχθρούς μου· επειδή, είναι πάντοτε 
μαζί μου.

99 Είμαι συνετότερος από όλους εκείνους που 
με διδάσκουν· επειδή, τα μαρτύριά σου είναι 
μελέτη μου.

100 Είμαι συνετότερος από τους γέροντες· 
επειδή, φύλαξα τις εντολές σου.

101 Από κάθε πονηρό δρόμο εμπόδισα τα 
πόδια μου, για να φυλάξω τον λόγο σου.

102 Από τις κρίσεις σου δεν ξέκλινα· 
επειδή με δίδαξες εσύ.

103 Πόσο γλυκά είναι τα λόγια σου στον 
ουρανίσκο μου! Είναι περισσότερο από μέλι 
στο στόμα μου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:25 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ 
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν • Ἐξομολογοῦμαί 
σοι Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι 
ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ 
ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις •

ΛΟΥΚΑΝ 2:46 καὶ ἐγένετο μεθ᾿ ἡμέρας τρεῖς 
εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέσῳ 
τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ 
ἐπερωτῶντα αὐτούς •

47 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ 

συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:2 οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν 
νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ • Ῥαββεί, οἴδαμεν ὅτι 
ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος • οὐδεὶς γὰρ 
δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν 
μὴ ᾖ ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 4:34 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς • Ἐμὸν 
βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός 
με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:10 ἐὰν τὰς ἐντολάς 
μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς 
ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πατρός μου τετήρηκα καὶ 
μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 13:10 ἡ ἀγάπη 
τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται • πλήρωμα 
οὖν νόμου ἡ ἀγάπη.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:5 ὃς δ᾿ ἂν 
τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, — ἀληθῶς ἐν τούτῳ 
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τετελείωται • ἐν τούτῳ 
γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμέν.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 5:3 αὕτη γάρ 
ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 
τηρῶμεν, καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ 
εἰσίν,

Δείτε επίσης: Δευτερονόμιο 4:6-8; Ιερεμίας 2:8; Ιερεμίας 8:9; 
Ιωήλ 2:23; Μαθθαῖον 13:11; Μαθθαῖον 15:6-9,14; Ἑβραίους 

5:12.

F13 Λεπτομέρειες των παθών του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 129:3 Οι γεωργοί αροτρίασαν 
επάνω στις πλάτες μου· έσυραν μακρινά τα 
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αυλάκια τους.

ΗΣΑΐΑΣ 50:6 Έδωσα τον νώτο μου σ’ αυτούς 
που μαστιγώνουν, και τις σιαγόνες μου σ’ 
αυτούς που μαδούν· δεν έκρυψα το πρόσωπό 
μου από βρισιές και φτυσίματα.

ΗΣΑΐΑΣ 53:5 Αυτός, όμως, τραυματίστηκε 
για τις παραβάσεις μας· ταλαιπωρήθηκε για τις 
ανομίες μας· η τιμωρία, που έφερε τη δική μας 
ειρήνη, ήταν επάνω σ’ αυτόν· και διαμέσου των 
πληγών του γιατρευτήκαμε εμείς.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 20:19 καὶ παραδώσουσιν 
αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ 
μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
ἀναστήσεται.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:26 τότε ἀπέλυσεν 
αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν 
φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 51:23; Μᾶρκον 10:34; Μᾶρκον 15:15; 
Λουκᾶν 18:33.

D09 Ο Μεσσίας θα είναι ο Σωτήρας.
E26 Το έργο της λύτρωσης από τον 

Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 130:7 Ας ελπίζει ο Ισραήλ στον 
Κύριο· επειδή, κοντά στον Κύριο υπάρχει 
έλεος, και κοντά του υπάρχει πολλή 
λύτρωση·

8 κι αυτός θα λυτρώσει τον Ισραήλ από όλες 
τις ανομίες του.

ΨΑΛΜΟΙ 103:3 αυτόν που συγχωρεί όλες 

τις ανομίες σου· αυτόν που γιατρεύει όλες τις 
αρρώστιες σου·

4 αυτόν που λυτρώνει από τη φθορά τη ζωή 
σου· αυτόν που σε στεφανώνει με έλεος και 
οικτιρμούς·

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:21 τέξεται δὲ υἱόν, 
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν • αὐτὸς 
γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν 
αὐτῶν.

ΛΟΥΚΑΝ 1:68 Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ 
Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν 
τῷ λαῷ αὐτοῦ,

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 3:24  
δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς 
ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν χριστῷ Ἰησοῦ,

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 6:14  
ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει, οὐ γάρ ἐστε 
ὑπὸ νόμον ἀλλ᾿ ὑπὸ χάριν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:7 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν 
διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν 
παραπτωμάτων, κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος 
αὐτοῦ •

ΤΙΤΟΝ 2:14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν 
ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ 
καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν 
καλῶν ἔργων.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:12 οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ 
μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλθεν 
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ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν 
εὑράμενος.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 3:5 καὶ οἴδατε 
ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη, ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν 
ἄρῃ • καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.

6 πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει • πᾶς ὁ 
ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν 
αὐτόν.

7 Τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς • ὁ ποιῶν τὴν 
δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος 
δίκαιός ἐστιν.

8 ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, 
ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο 
ἐφανερώθη ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα 
τοῦ διαβόλου.

Δείτε επίσης: #2; #3; Μᾶρκον 15:31; Λουκᾶν 2:38; Λουκᾶν 
21:28; Λουκᾶν 24:21; Κορινθίους α’ 1:30; Ἐφεσίους 1:14; 

Κολοσσαεῖς 1:14.

C01 Η γέννηση του Μεσσία 
προφητεύεται.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 132:11 Ο Κύριος ορκίστηκε αλήθεια 
προς τον Δαβίδ, δεν θα την αθετήσει: «Από 
τον καρπό τού σώματός σου θα βάλω επάνω 
στον θρόνο σου.

12 Αν οι γιοι σου φυλάξουν τη διαθήκη μου, 
και τα μαρτύριά μου, που θα τους διδάξω, θα 
καθήσουν και οι γιοι τους επάνω στον θρόνο 
σου για πάντα.

ΛΟΥΚΑΝ 1:30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ • Μὴ 
φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.

31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ 
καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς Ὑψίστου 

κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 
θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ΛΟΥΚΑΝ 1:69 καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας 
ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ Δαυὶδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ,

70 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων τῶν 
ἀπ᾿ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ,

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:30 προφήτης 
οὖν ὑπάρχων καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ 
ὁ Θεὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καθίσαι 
ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ,

Δείτε επίσης: #1; #2; Ψαλμοί 102:28; Ησαΐας 59:21.

E16 Ο Μεσσίας θα ευλογεί τον λαό Του.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 132:13 Επειδή, ο Κύριος έκλεξε τη 
Σιών· ευαρεστήθηκε να κατοικεί μέσα σ’ 
αυτή.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:22 ἀλλὰ 
προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει • καὶ πόλει Θεοῦ 
ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ • καὶ μυριάσιν 
ἀγγέλων, πανηγύρει •

23 καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων 
ἐν οὐρανοῖς • καὶ κριτῇ Θεῷ πάντων • καὶ 
πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων •

24 καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ • καὶ αἵματι 
ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν Ἅβελ.

Δείτε επίσης: #1; Ψαλμοί 68:16; Ψαλμοί 78:68,69; Ψαλμοί 87:2; 
Ησαΐας 14:32.
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E16 Ο Μεσσίας θα ευλογεί τον λαό Του.

ΨΑΛΜΟΊ 132:14 Αυτή είναι η ανάπαυσή μου 
στον αιώνα τού αιώνα· εδώ θα κατοικώ, 
επειδή την αγάπησα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:28 Δεῦτε πρός με 
πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ 
ἀναπαύσω ὑμᾶς.

29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ᾿ 
ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ 
εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:23 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτῷ • Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου 
τηρήσει, καὶ ὁ Πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν • καὶ 
πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾿ αὐτῷ 
ποιήσομεν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 4:3 εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν 
κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν • 
Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου • Εἰ εἰσελεύσονται 
εἰς τὴν κατάπαυσίν μου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ 
καταβολῆς κόσμου γενηθέντων.

Δείτε επίσης: #1; #2; Ψαλμοί 68:16; Ψαλμοί 76:1,2; Ψαλμοί 
132:8,9; Ψαλμοί 135:21; Ησαΐας 57:15; Ησαΐας 66:1; Ιεζεκιήλ 

38:8; 43:7,9; Κορινθίους β’ 6:16; Ἑβραίους 4:1-11.

E16 Ο Μεσσίας θα ευλογεί τον λαό Του.

ΨΑΛΜΟΊ 132:15 Θα ευλογήσω με ευλογία τις 
τροφές της· τους φτωχούς της θα χορτάσω 
με ψωμί·

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 5:6 μακάριοι οἱ πεινῶντες 
καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ 
χορτασθήσονται.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 6:32 πάντα γὰρ ταῦτα 
τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ • οἶδεν γὰρ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ 

οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 

καὶ τἠν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα 
προστεθήσεται ὑμῖν.

ΜΑΡΚΟΝ 8:6 καὶ παρήγγειλεν τῷ ὄχλῳ 
ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς • καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ 
ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παραθῶσιν • καὶ 
παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ.

7 καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα • καὶ εὐλογήσας εἶπεν 
παραθεῖναι καὶ αὐτὰ.

8 ἔφαγον δὲ καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν 
περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας.

9 ἦσαν δὲ οἱ φαγόντες ὡς τετρακισχίλιοι. καὶ 
ἀπέλυσεν αὐτούς.

ΛΟΥΚΑΝ 1:53 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν 
καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:35 εἶπεν δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς • 
Ἐγὼ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. ὁ ἐρχόμενος πρὸς 
μὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ 
διψήσει πώποτε.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:44 πάντες 
δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον 
ἅπαντα κοινά •

45 καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον 
καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἂν τις χρείαν 
εἶχεν.

46 καθ᾿ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες 
ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ • κλῶντές τε κατ᾿ 
οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν 
ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας,

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 34:9,10; Ησαΐας 33:16; Ιερεμίας 31:14; 
Μαθθαῖον 14:19-21.
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E16 Ο Μεσσίας θα ευλογεί τον λαό Του.

ΨΑΛΜΟΊ 132:16 και τους ιερείς της θα ντύσω 
με σωτηρία· και οι όσιοί της θα αγάλλονται 
με αγαλλίαση.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν 
ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:6 καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς 
βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ αὐτοῦ • 
αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων • ἀμήν.

Δείτε επίσης: #1; #2; 2 Χρονικών 6:41; Ψαλμοί 132:9; Ησαΐας 
61:10; Ἀποκάλυψις 3:5; Ἀποκάλυψις 4:4; Ἀποκάλυψις 7:9-14; 

Ἀποκάλυψις 20:6.

D04 Το αξίωμα του Μεσσία ως Βασιλιάς.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 132:17 Εκεί θα κάνω να βλαστήσει 
κέρας(54) Δαβίδ· ετοίμασα λύχνο για τον 
χρισμένο μου.

18 Τους εχθρούς του θα ντύσω με ντροπή· 
επάνω σ’ αυτόν, όμως, θα ανθίζει το διάδημά 
του».

ΛΟΥΚΑΝ 1:67 Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ 
ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν 
λέγων •

68 Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι 
ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ 
αὐτοῦ,

69 καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ 
Δαυὶδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ,

70 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων τῶν 
ἀπ᾿ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ,

71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων 

τῶν μισούντων ἡμᾶς,

ΛΟΥΚΑΝ 2:25 Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν 
Ἱερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος 
οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος 
παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν Ἅγιον 
ἐπ᾿ αὐτόν •

26 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ 
Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ 
ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου.

27 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν • καὶ ἐν 
τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν 
τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ 
νόμου περὶ αὐτοῦ,

28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας καὶ 
εὐλόγησεν τὸν Θεὸν καὶ εἶπεν •

29 Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα, κατὰ 
τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ •

30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,
32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου 

Ἰσραήλ.

ΛΟΥΚΑΝ 20:42 καὶ αὐτὸς Δαυὶδ λέγει ἐν 
βίβλῳ ψαλμῶν • Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου 
• Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,

43 ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν 
ποδῶν σου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; Ψαλμοί 21:8,9; Ψαλμοί 109:29; 
Ψαλμοί 148:14; Ιεζεκιήλ 29:21.
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H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 138:4 Θα σε δοξολογήσουν, Κύριε, 
όλοι οι βασιλιάδες τής γης, όταν ακούσουν 
τα λόγια τού στόματός σου·

5 και θα ψάλλουν στους δρόμους τού Κυρίου, 
επειδή μεγάλη είναι η δόξα τού Κυρίου·

ΗΣΑΐΑΣ 49:22 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: 
Δες, θα υψώσω το χέρι μου προς τα έθνη, και 
θα στήσω τη σημαία μου προς τους λαούς, 
και θα φέρουν τούς γιους σου κρατώντας 
τους στην αγκαλιά, και οι θυγατέρες σου θα 
φερθούν επάνω σε ώμους·

23 και οι βασιλιάδες θα είναι οι παιδοτρόφοι σου, 
και οι βασίλισσές τους οι τροφοί σου· θα σε 
προσκυνήσουν με το πρόσωπο προς τη γη, 
και θα γλείφουν το χώμα των ποδιών σου· 
και θα γνωρίσεις ότι, εγώ είμαι ο Κύριος, 
και ότι εκείνοι που με προσμένουν, δεν θα 
ντροπιαστούν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #1; #5.

B08 Η παντογνωσία του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 139:1 Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός 
τού Δαβίδ. ΚΥΡΙΕ, με δοκίμασες και με 
γνώρισες.

2 Εσύ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την 
έγερσή μου· καταλαβαίνεις τους λογισμούς 

μου από μακριά·
3 διερευνάς το περπάτημά μου και το 

πλάγιασμά μου, και όλους τους δρόμους μου 
γνωρίζεις.

4 Επειδή, δες, και πριν ο λόγος έρθει στη 
γλώσσα μου, εσύ, Κύριε, γνωρίζεις το παν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 9:4 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὰς 
ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν • Ἵνα τί ὑμεῖς 
ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 12:36 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 
πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, 
ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ 
κρίσεως •

37 ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν 
λόγων σου καταδικασθήσῃ.

ΛΟΥΚΑΝ 9:47 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἰδὼν τὸν 
διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος 
παιδίου ἔστησεν αυτό παρ᾿ ἑαυτῷ,

ΛΟΥΚΑΝ 10:22 πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ 
Πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ 
Υἱὸς εἰ μὴ ὁ Πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ Πατὴρ εἰ μὴ 
ὁ Υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι.

ἸΩΑΝΝΗΝ 2:24 αὐτὸς δὲ ὁ Ἰησοῦς οὐκ 
ἐπίστευεν ἑαυτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν 
γινώσκειν πάντας,

25 καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ 
τοῦ ἀνθρώπου • αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν 
τῷ ἀνθρώπῳ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 13:21 Ταῦτα εἰπὼν ὁ 
Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν 
καὶ εἶπεν • Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν 
παραδώσει με.

ἸΩΑΝΝΗΝ 16:30 νῦν οἴδαμεν ὅτι 
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οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ 
• ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες.

ἸΩΑΝΝΗΝ 21:17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον 
• Σίμων Ἰωνᾶ, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος 
ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον • Φιλεῖς με; καὶ εἶπεν 
αὐτῷ • Κύριε, σὺ πάντα οἶδας, σὺ γινώσκεις 
ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς • Βόσκε τὰ 
πρόβατά μου.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 4:5 ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ 
τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ Κύριος, ὃς καὶ φωτίσει 
τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς 
βουλὰς τῶν καρδιῶν • καὶ τότε ὁ ἔπαινος 
γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 4:13 καὶ οὐκ ἔστιν κτίσις 
ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ 
τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν 
ἡμῖν ὁ λόγος.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3:8 Οἶδά σου τὰ ἔργα • 
ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην, 
ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν, ὅτι μικρὰν 
ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ 
οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 17:3; Ψαλμοί 44:21; Ψαλμοί 94:11; 
Ψαλμοί 121:3-8; Ψαλμοί 139:23; Παροιμίες 5:21; Εκκλησιαστής 

12:14; Ησαΐας 29:15; Ησαΐας 37:28; Ιερεμίας 12:3; Ιερεμίας 
17:9,10; Ιερεμίας 23:24; Δανιήλ 2:22; Μαλαχίας 3:16; Ἰωάννην 

4:16-19,28.

B09 Η πανταχού παρουσία του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 139:7 Πού να πάω από το πνεύμα 
σου; Και από το πρόσωπό σου πού να φύγω;

8 Αν ανέβω στον ουρανό, είσαι εκεί, αν 
πλαγιάσω στον άδη, νάσου εσύ.

9 Αν πάρω τα φτερά τής αυγής, και κατοικήσω 
στις εσχατιές τής θάλασσας,

10 και εκεί θα με οδηγήσει το χέρι σου, και το 
δεξί σου χέρι θα με κρατάει.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 18:20 οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ 
τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν 
μέσῳ αὐτῶν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:20 διδάσκοντες αὐτοὺς 
τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. καὶ ἰδοὺ 
ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς 
συντελείας τοῦ αἰῶνος.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ 
Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:20 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ Πατρί μου καὶ 
ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν.

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ 
πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν •

Δείτε επίσης: Ιερεμίας 23:23,24; Μιχαίας 5:2; Ἀποκάλυψις 
21:2,3,10,22,23.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 145:10 Όλα τα δημιουργήματά σου, 
Κύριε, θα σε αινούν· και οι όσιοί σου θα σε 
ευλογούν.

11 Θα κηρύττουν τη δόξα τής βασιλείας σου, 
και θα διηγούνται το μεγαλείο σου·

12 για να γνωστοποιήσουν στους γιους των 
ανθρώπων τα μεγαλεία του, και τη δόξα τής 
μεγαλοπρέπειας της βασιλείας του.

13 Η βασιλεία σου βασιλεία όλων των αιώνων, 
και η δεσποτεία σου σε κάθε γενεά και 
γενεά.
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ἘΦΕΣΙΟΥΣ 3:7 οὗ ἐγενόμεν διάκονος κατὰ 
τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν 
μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

8 ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ 
χάρις αὕτη, ἐν τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸν 
ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον τοῦ Χριστοῦ,

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ 1:17 τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν 
αἰώνων, ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ, μόνῳ Θεῷ, τιμὴ καὶ 
δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.) —

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 13:15 δι᾿ αὐτοῦ οὖν 
ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς 
τῷ Θεῷ, τοῦτ᾿ ἔστιν καρπὸν χειλέων 
ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:12 λέγοντες φωνῇ 
μεγάλῃ • Ἄξιός ἐστιν τὸ Ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον 
λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ 
ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν.

13 καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς 
καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης 
ἐστιν, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντα 
• Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ Ἀρνίῳ ἡ 
εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:9 Μετὰ ταῦτα 
εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι 
αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους 
καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες 
ἐνῶπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ Ἀρνίου, 
περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες 
ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

10 καὶ κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες • Ἡ 
σωτηρία τῷ Θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ 
θρόνῳ καὶ τῷ Ἀρνίῳ.

11 — καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν 
κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 
τῶν τεσσάρων ζῴων • καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον 

τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ 
προσεκύνησαν τῷ Θεῷ,

12 λέγοντες • Ἀμήν • ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ 
σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις 
καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων • ἀμήν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

16 Καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ καθήμενοι ἐπὶ τοὺς θρόνους 
αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ 
προσεκύνησαν τῷ Θεῷ,

17 λέγοντες • Εὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ 
Παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὅτι εἴληφας τὴν 
δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 12:10 καὶ ἤκουσα φωνὴν 
μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν • Ἄρτι 
ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ 
αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν 
ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:5 καὶ φωνὴ ἀπὸ 
τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα • Αἰνεῖτε τῷ 
Θεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ οἱ 
φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι.

6 Καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ 
ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν 
βροντῶν ἰσχυρῶν λεγόντων • Ἀλληλούϊα, 
ὅτι ἐβασίλευσεν Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ 
Παντοκράτωρ.

Δείτε επίσης: #1; #2; Κορινθίους α’ 15:21-28.
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E05 Τα θαύματα του Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 146:8 ο Κύριος ανοίγει τα μάτια 
των τυφλών· ο Κύριος ανορθώνει τούς 
κυρτωμένους· ο Κύριος αγαπάει τούς 
δικαίους·

ΗΣΑΐΑΣ 35:5 Τότε, τα μάτια των τυφλών 
θα ανοιχτούν, και τα αυτιά των κουφών θα 
ακούσουν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 9:30 καὶ ἠνεῴχθησαν 
αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί. καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς λέγων • Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:5 τυφλοὶ 
ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ 
καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ 
ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται •

ΛΟΥΚΑΝ 18:42 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ • 
Ἀνάβλεψον • ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.

ἸΩΑΝΝΗΝ 9:10 ἔλεγον οὖν αὐτῷ • Πῶς 
ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί;

11 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν • Ἄνθρωπος 
λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ 
ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι 
Ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι. ἀπελθὼν δὲ 
καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 26:18 ἀνοῖξαι 
ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους 
εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν 
Θεόν • τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ 
κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:18 πεφωτισμένους τοὺς 
ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν, εἰς τὸ εἰδέναι 
ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, 

καὶ τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας 
αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:9 ὑμεῖς δὲ γένος 
ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, 
λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς 
ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος 
εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς •

Δείτε επίσης: Ησαΐας 42:16,18.

E26 Το έργο της λύτρωσης από τον 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 147:3 Γιατρεύει τους 
συντριμμένους στην καρδιά, και δένει τις 
πληγές τους.

6 Ο Κύριος υψώνει τούς πράους, τους ασεβείς, 
όμως, τους ταπεινώνει μέχρι το έδαφος.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 5:5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ 
κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.

ΛΟΥΚΑΝ 4:18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ 
εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς,

Δείτε επίσης: ἐπιστολή α’ 5:6.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 147:2 Ο Κύριος οικοδομεί 
την Ιερουσαλήμ· θα συγκεντρώσει τους 
διασπαρμένους τού Ισραήλ.

13 Επειδή, δυνάμωσε τους μοχλούς των πυλών 
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σου· ευλόγησε τους γιους σου ανάμεσά σου.
14 Βάζει ειρήνη στα όριά σου· σε χορταίνει με 

το πάχος τού σιταριού.

20 Δεν έκανε έτσι σε κανένα έθνος· ούτε 
γνώρισαν τις κρίσεις του. Αλληλούια.

ΗΣΑΐΑΣ 11:12 Και θα υψώσει σημαία 
στα έθνη, και θα συγκεντρώσει τούς 
απορριμμένους τού Ισραήλ, και θα συναθροίσει 
τούς διασκορπισμένους τού Ιούδα από τις 
τέσσερις γωνίες τής γης.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 8:3 Έτσι λέει ο Κύριος: Επέστρεψα 
στη Σιών, και θα κατοικήσω στο μέσον τής 
Ιερουσαλήμ· και η Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί 
πόλη αλήθειας· και το βουνό τού Κυρίου των 
δυνάμεων, βουνό άγιο.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 3:1 Τί οὖν τὸ περισσὸν 
τοῦ Ἰουδαίου, ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τῆς περιτομῆς;

2 πολὺ κατὰ πάντα τρόπον, πρῶτον μὲν γὰρ ὅτι 
ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:25 Οὐ γὰρ 
θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον 
τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι 
πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις 
οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ •

26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς 
γέγραπται • Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • 
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; Ψαλμοί 102:13-16; Μαθθαῖον 16:18; 
Μαθθαῖον 19:13,14; Ἐφεσίους 1:10; Ἐφεσίους 2:17-19; Πρὸς 

Ῥωμαίουςς 11:25.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 149:1 ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύριο. Ψάλτε 
στον Κύριο ένα καινούργιο τραγούδι, την 
αίνεσή του, στη σύναξη των οσίων.

2 Ας ευφραίνεται ο Ισραήλ στον Δημιουργό 
του· οι γιοι τής Σιών ας αγάλλονται στον 
Βασιλιά τους.

3 Ας αινούν το όνομα του Κυρίου 
χοροστατώντας· ας ψαλμωδούν σ’ αυτόν με 
τύμπανο και κιθάρα.

4 Επειδή, ο Κύριος ευδοκεί στον λαό του· θα 
δοξάσει τούς πράους με σωτηρία.

5 Οι όσιοι θα αγάλλονται με δόξα· θα 
αγάλλονται επάνω στα κρεβάτια τους.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:5 Εἴπατε τῇ θυγατρὶ 
Σιών • Ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραΰς 
καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν 
ὑποζυγίου.

ΛΟΥΚΑΝ 19:38 λέγοντες • Εὐλογημένος 
ὁ ἐρχόμενος βασιλεὺς ἐν ὀνόματι Κυρίου • 
εἰρήνη ἐν οὐρανῷ, καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:12 λέγων • Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά 
σου τοῖς ἀδελφοῖς μου • ἐν μέσῳ ἐκκλησίας 
ὑμνήσω σε.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:8 ὃν οὐκ ἰδόντες 
ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες 
δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ 
δεδοξασμένῃ,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 3:4 ἀλλ᾿ ὁ κρυπτὸς τῆς 
καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέως 
καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ πολυτελές •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:9 καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν 
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καινὴν λέγοντες • Ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον 
καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ • ὅτι ἐσφάγης 
καὶ ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ 
πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους 
•

10 καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ 
ἱερεῖς • καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:6 Καὶ ἤκουσα ὡς 
φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων 
πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν 
λεγόντων • Ἀλληλούϊα, ὅτι ἐβασίλευσεν 
Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ Παντοκράτωρ.

Δείτε επίσης: #1; #2; Δευτερονόμιο 7:6,7; 1 Σαμουήλ 12:22; 
Ψαλμοί 22:22,25; Ψαλμοί 33:2,3; Ψαλμοί 96:1; Ψαλμοί 98:1; 

Ψαλμοί 100:1-3; Ψαλμοί 111:1; Ψαλμοί 116:18; Ψαλμοί 
135:3,4; Ψαλμοί 144:9; Ψαλμοί 150:4; Ησαΐας 42:10; Ησαΐας 

54:5; Ησαΐας 62:4,5; ἐπιστολή α’ 5:5.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

ΨΑΛΜΟΊ 149:6 Οι εξυμνήσεις τού Θεού 
θα είναι στον λάρυγγά τους, και δίστομη 
ρομφαία στο χέρι τους·

7 για να κάνουν εκδίκηση στα έθνη, παιδεία 
στους λαούς·

8 για να δέσουν τούς βασιλιάδες τους με 
αλυσίδες· και τους ενδόξους τους με 
σιδερένια δεσμά·

9 για να εκτελέσουν επάνω τους τη γραμμένη 
κρίση. Αυτή η δόξα θα είναι σε όλους τούς 
οσίους του. Αλληλούια.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 14:17 Και όσοι από 
τις οικογένειες της γης δεν ανέβουν στην 
Ιερουσαλήμ, για να προσκυνήσουν τον 
Βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων, σ’ αυτούς 
δεν θα υπάρχει βροχή.

18 Και αν η οικογένεια της Αιγύπτου δεν ανέβει, 

και δεν έρθει, επάνω στους οποίους δεν υπάρχει 
βροχή, σ’ αυτούς θα είναι η πληγή, που ο 
Κύριος θα πληγώσει τα έθνη, τα οποία δεν 
ανεβαίνουν για να γιορτάσουν τη γιορτή τής 
σκηνοπηγίας.

19 Αυτή θα είναι η ποινή τής Αιγύπτου, και η 
ποινή όλων των εθνών, αυτών που δεν θέλουν 
να ανέβουν για να γιορτάσουν τη γιορτή τής 
σκηνοπηγίας.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 6:2 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι 
οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν 
κρίνεται ὁ κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων 
ἐλαχίστων;

3 οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν, μήτιγε 
βιωτικά;

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 4:12 ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ 
ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν 
δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ 
ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ 
κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ 
χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά • καὶ ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη 
• καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ 
δυνάμει αὐτοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3:21 Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ 
καθίσαι μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ 
ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ Πατρός μου ἐν 
τῷ θρόνῳ αὐτοῦ.

Δείτε επίσης: #1; #6; Ψαλμοί 96:14; Ψαλμοί 145:3-5; Ψαλμοί 
148:14; Δανιήλ 7:18,22; Λουκᾶν 2:14; Ἀποκάλυψις 19:11-21.
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G04 Ο Μεσσίας θα προσφέρει απλόχερα 
το Πνεύμα Του

ΠΑΡΟΙΜΊΕΣ 1:23 Επιστρέψτε 
στους ελέγχους μου· δέστε, εγώ θα εκχέω 
το πνεύμα μου επάνω σας, θα σας κάνω να 
καταλάβετε τα λόγια μου.

ΙΩΗΛ 2:28 ΚΑΙ ύστερα απ’ αυτά θα εκχέω 
το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα· και θα 
προφητεύσουν οι γιοι σας, και οι θυγατέρες 
σας· οι πρεσβύτεροί σας θα ονειρευτούν όνειρα, 
οι νέοι σας θα δουν οράσεις.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 12:10 Και επάνω στον 
οίκο τού Δαβίδ, και επάνω στους κατοίκους 
τής Ιερουσαλήμ, θα ξεχύσω πνεύμα χάρης και 
ικεσιών· και θα επιβλέψουν σε μένα, τον οποίο 
διατρύπησαν· και θα πενθήσουν γι’ αυτόν, όπως 
κάποιος πενθεί για τον μονογενή του, και θα 
λυπηθούν γι’ αυτόν, όπως αυτός που λυπάται 
για τον πρωτότοκό του.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:4 καὶ 
ἐπλήσθησαν πάντες Πνεύματος Ἁγίου καὶ 
ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ 
Πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:38 Πέτρος 
δὲ ἔφη πρὸς αὐτούς • Μετανοήσατε, καὶ 
βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν • καὶ 
λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος •

Δείτε επίσης: Ησαΐας 32:15.

A04 Ο Μεσσίας υπάρχει από την 
αιωνιότητα.

D01 Το χρίσμα του Μεσσία.

ΠΑΡΟΙΜΊΕΣ 8:22 Ο Κύριος με είχε 
στην αρχή των δρόμων του, πριν από τα έργα 
του, από τον αιώνα.

23 Πριν από τον αιώνα με έχρισε, απαρχής, πριν 
υπάρξει η γη.

24 Γεννήθηκα όταν δεν υπήρχαν οι άβυσσοι, 
όταν δεν ήσαν οι πηγές που αναβλύζουν νερά·

25 πριν θεμελιωθούν τα βουνά, πριν από τους 
λόφους, γεννήθηκα εγώ·

26 ενώ δεν είχε κάνει ακόμα τη γη, ούτε πεδιάδες 
ούτε κορυφές χωμάτων τής οικουμένης.

27 Όταν ετοίμαζε τους ουρανούς ήμουν εκεί· 
όταν περιέγραφε καμάρα από πάνω από το 
πρόσωπο της αβύσσου·

28 όταν στερέωνε τον αιθέρα επάνω· όταν 
οχύρωνε τις πηγές τής αβύσσου·

29 όταν επέβαλλε τον νόμο του στη θάλασσα, να 
μη παραβούν τα νερά το πρόσταγμά του· όταν 
διέτασσε τα θεμέλια της γης·

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ 
Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.
3 πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ 

ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν.
4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν 

ἀνθρώπων.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:5 καὶ νῦν δόξασον μὲ σύ, Πάτερ, 
παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν 
κόσμον εἶναι παρὰ σοί.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:24 Πάτερ, οὓς δέδωκάς 
μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾿ 
ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμήν, ἣν 
δέδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς 
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κόσμου.

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:15 ὃς ἐστιν εἰκὼν τοῦ 
Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως 
•

16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ 
ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ 
εἴτε ἐξουσίαι • τὰ πάντα δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν 
ἔκτισται •

17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν 
αὐτῷ συνέστηκεν •

18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς 
ἐκκλησίας, ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν 
νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων •

19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα 
κατοικῆσαι

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:1 Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως 
πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς 
προφήταις ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων 
ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ,

2 ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι᾿ οὗ καὶ 
ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας,

3 ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ 
τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα 
τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, δι᾿ ἑαυτοῦ 
καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς 
•

4 τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων ὅσῳ 
διαφορώτερον παρ᾿ αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν 
ὄνομα.

5 τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων • Υἱὸς μου 
εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν • 
Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα καὶ αὐτὸς ἔσται 
μοι εἰς υἱόν;

Δείτε επίσης: Γένεση 1:26; Ψαλμοί 2:6; Μιχαίας 5:2; Ἐφεσίους 
1:10,11; Ἰωάννην 1:1,2.

A05 Η σχέση του Μεσσία με τον Πατέρα 
Του.

ΠΑΡΟΙΜΊΕΣ 8:29 όταν επέβαλλε τον 
νόμο του στη θάλασσα, να μη παραβούν τα 
νερά το πρόσταγμά του· όταν διέτασσε τα 
θεμέλια της γης·

30 τότε, ήμουν κοντά του, δημιουργούσα· και 
εγώ ήμουν η ευχαρίστησή του, καθημερινά, 
ευφραινόμενη πάντοτε μπροστά του,

31 ευφραινόμενη μέσα στην οικουμένη τής γης 
του· και η ευχαρίστησή μου ήταν μαζί με τους 
γιους των ανθρώπων.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ 
Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος • καὶ ἰδοὺ 
ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν τὸ 
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν 
καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν.

17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα • 
Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 
εὐδόκησα.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ 
Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.
3 πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ 

ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε 
• ὁ μονογενὴς Υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ 
Πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

ἸΩΑΝΝΗΝ 4:34 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς • Ἐμὸν 
βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός 
με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 5:19 ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς • Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται 
ὁ Υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾿ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή τι 
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βλέπῃ τὸν Πατέρα ποιοῦντα • ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος 
ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ Υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ.

20 ὁ γὰρ Πατὴρ φιλεῖ τὸν Υἱὸν καὶ πάντα 
δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ, καὶ μείζονα 
τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 40:6-8; Ησαΐας 42:1; Μαθθαῖον 17:5; 
Ἰωάννην 12:28; Ἰωάννην 13:1; Ἰωάννην 16:28; Κορινθίους β’ 

8:9.

B01 Ο Μεσσίας είναι ο Υιός του Θεού.

ΠΑΡΟΙΜΊΕΣ 30:4 Ποιος ανέβηκε στον 
ουρανό και κατέβηκε; Ποιος συγκέντρωσε 
τον άνεμο στα χέρια του; Ποιος δέσμευσε τα 
νερά μέσα σε ιμάτιο; Ποιος στερέωσε όλα τα 
άκρα τής γης; Ποιο είναι το όνομά του; Και 
ποιο το όνομα του υιού του, αν ξέρεις;

ΗΣΑΐΑΣ 9:6 Επειδή, παιδί γεννήθηκε 
σε μας, γιος δόθηκε σε μας· και η εξουσία 
θα είναι επάνω στον ώμο του· και το όνομά 
του θα αποκληθεί: Θαυμαστός, Σύμβουλος, 
Ισχυρός Θεός, Πατέρας τού Μέλλοντα Αιώνα, 
Άρχοντας Ειρήνης.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 23:6 Και στις ημέρες του, ο 
Ιούδας θα σωθεί, και ο Ισραήλ θα κατοικήσει 
με ασφάλεια· και τούτο είναι το όνομά του, 
με το οποίο θα ονομαστεί: Ο ΚΥΡΙΟΣ Η 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΑΣ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ 
Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε 
• ὁ μονογενὴς Υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ 
Πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:13 καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν 

οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 4:9 τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι 
καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς;

10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω 
πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα •

Δείτε επίσης: Δευτερονόμιο 30:3; Κριτές 13:18; Ιώβ 38:4; 
Ψαλμοί 2:7; Ιερεμίας 7:14; Μαθθαῖον 1:21-23; Ἰωάννην 6:46; 

Πρὸς Ῥωμαίουςς 10:6,7.
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B18 Η αγιότητα, η ομορφιά και η δόξα 
του Μεσσία.

ΆΣΜΑ ΣΟΛΟΜΏΝΤΟΣ  5:16 Ο 
ουρανίσκος του είναι γλυκασμοί· κι αυτός 
ολόκληρος επιθυμητός. Αυτός είναι ο 
αγαπητός μου, κι αυτός ο φίλος μου, 
θυγατέρες τής Ιερουσαλήμ.

ΨΑΛΜΟΙ 45:1 Στον αρχιμουσικό, σε 
Σοσανίμ, για τους γιους τού Κορέ· Μασχίλ· 
τραγούδι υπέρ τού αγαπητού. Η ΚΑΡΔΙΑ 
μου αναβλύζει αγαθόν λόγο· εγώ λέω τα έργα 
μου στον βασιλιά· η γλώσσα μου είναι καλάμι 
ταχύγραφου γραμματέα.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:29 ὁ ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος 
ἐστίν • ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ 
ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ 
νυμφίου • αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται.

ΓΑΛΑΤΑΣ 2:20 Χριστῷ συνεσταύρωμαι • ζῶ 
δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός • ὃ δὲ νῦν 
ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 
τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν 
ὑπὲρ ἐμοῦ.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 4:16 καὶ ἡμεῖς 
ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν 
ἔχει ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν. ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ 
μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς 
ἐν αὐτῷ.

Δείτε επίσης: Άσμα Σολομώντος  1:2; Άσμα Σολομώντος  2:16; 
Άσμα Σολομώντος  6:3; Μαθθαῖον 11:19; Μαθθαῖον 26:50; 

Λουκᾶν 7:34; Ἰακώβου 2:23.
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E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 2:2 Στις έσχατες ημέρες, το 
βουνό τού οίκου τού Κυρίου θα στηριχθεί 
επάνω στην κορυφή των βουνών, και θα 
υψωθεί υπεράνω των βουνών· και όλα τα 
έθνη θα συρρέουν σ’ αυτό,

3 και πολλοί λαοί, θα πάνε, και θα πουν: 
Ελάτε, και ας ανέβουμε στο βουνό τού 
Κυρίου, στον οίκο τού Θεού τού Ιακώβ· και 
θα μας διδάξει τους δρόμους του, και θα 
περπατήσουμε στα μονοπάτια του. Επειδή, 
από τη Σιών θα βγει νόμος, και λόγος 
Κυρίου από την Ιερουσαλήμ.

ΨΑΛΜΟΙ 22:27 Θα θυμηθούν, και θα 
επιστρέψουν προς τον Κύριο, όλα τα πέρατα 
της γης· και θα προσκυνήσουν μπροστά σου 
όλες οι φυλές των εθνών.

28 Επειδή, του Κυρίου είναι η βασιλεία, κι αυτός 
εξουσιάζει τα έθνη.

ΗΣΑΐΑΣ 49:22 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: 
Δες, θα υψώσω το χέρι μου προς τα έθνη, και 
θα στήσω τη σημαία μου προς τους λαούς, 
και θα φέρουν τούς γιους σου κρατώντας 
τους στην αγκαλιά, και οι θυγατέρες σου θα 
φερθούν επάνω σε ώμους·

23 και οι βασιλιάδες θα είναι οι παιδοτρόφοι σου, 
και οι βασίλισσές τους οι τροφοί σου· θα σε 
προσκυνήσουν με το πρόσωπο προς τη γη, 
και θα γλείφουν το χώμα των ποδιών σου· 
και θα γνωρίσεις ότι, εγώ είμαι ο Κύριος, 
και ότι εκείνοι που με προσμένουν, δεν θα 
ντροπιαστούν.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 3:17 Κατά τον καιρό εκείνο, θα 
ονομάσουν την Ιερουσαλήμ θρόνον τού 

Κυρίου· και όλα τα έθνη θα συγκεντρωθούν 
σ’ αυτή, στο όνομα του Κυρίου, προς την 
Ιερουσαλήμ· και δεν θα περπατήσουν πλέον 
πίσω από την όρεξη της πονηρής καρδιάς τους.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 8:20 Έτσι λέει ο Κύριος των 
δυνάμεων: Επιπλέον, θάρθουν λαοί, κι αυτοί 
που κατοικούν σε πολλές πόλεις·

21 και οι κάτοικοι της μιας θα πάνε στην άλλη, 
λέγοντας: Ας πάμε σπεύδοντας για να 
εξιλεώσουμε το πρόσωπο του Κυρίου, και να 
εκζητήσουμε τον Κύριο των δυνάμεων· θα πάω 
και εγώ.

22 και πολλοί λαοί και ισχυρά έθνη θάρθουν για 
να εκζητήσουν τον Κύριο των δυνάμεων στην 
Ιερουσαλήμ, και να εξιλεώσουν το πρόσωπο του 
Κυρίου.

23 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Κατά 
τις ημέρες εκείνες δέκα άνδρες από όλες τις 
γλώσσες των εθνών θα πιάσουν σφιχτά, ναι, θα 
πιάσουν σφιχτά το κράσπεδο ενός Ιουδαίου, 
λέγοντας: Θα πάμε με σας· επειδή, ακούσαμε 
ότι ο Θεός είναι με σας.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:45 ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς 
προφήταις • Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ. 
πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ Πατρὸς καὶ μαθὼν 
ἔρχεται πρὸς μέ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 1:8 ἀλλὰ 
λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς • καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες 
ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ 
Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 15:18 οὐ γὰρ 
τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς 
δι᾿ ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ,

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:27 καὶ ὑμεῖς 
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τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ᾿ αὐτοῦ, μένει ἐν ὑμῖν, 
καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς • ἀλλ᾿ 
ὡς τὸ αὐτὸ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, 
καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, — καὶ 
καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μενεῖτε ἐν αὐτῷ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 12:10 καὶ ἤκουσα φωνὴν 
μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν • Ἄρτι 
ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ 
αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν 
ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:4 τίς σε οὐ μὴ 
φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; 
ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν 
καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι τὰ 
δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 17:14 οὗτοι μετὰ τοῦ 
Ἀρνίου πολεμήσουσιν • καὶ τὸ Ἀρνίον νικήσει 
αὐτούς, ὅτι Κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ Βασιλεὺς 
βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ 
ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:10 καὶ ἀπήνεγκέν με 
ἐν πνεύματι ἐπ᾿ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ 
ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, Ἱερουσαλήμ, 
καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ,

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 2:8; Ψαλμοί 72:8,11,17-19; Ψαλμοί 86:9; 
Ψαλμοί 89:15-17; Ψαλμοί 110:2; Ησαΐας 2:2,3; Ησαΐας 11:10; 
Ησαΐας 27:15; Ησαΐας 30:29; Ησαΐας 49:6,7; Ησαΐας 50:4,5; 
Ησαΐας 51:4,5; Ησαΐας 54:13; Ησαΐας 55:5; Ησαΐας 60:3-14; 

Ιερεμίας 16:19; Ιερεμίας 31:6; Ιερεμίας 50:4,5; Δανιήλ 2:44,45; 
Δανιήλ 7:14,18,22,27; Ωσηέ 2:23; Αμώς 9:11,12; Μιχαίας 

4:1-3; Σοφονίας 3:9,10; Ζαχαρίας 2:11; Ζαχαρίας 8:3; Ζαχαρίας 
14:9; Μαλαχίας 1:11; Μαλαχίας 3:12; Πράξεις Ἀποστόλων 

13:46-48; Πρὸς Ῥωμαίουςς 10:18; Ἀποκάλυψις 20.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 2:4 και θα κρίνει ανάμεσα στα 
έθνη, και θα ελέγξει πολλούς λαούς· και θα 
σφυρηλατήσουν τις μάχαιρές τους σε υνία, και 
τις λόγχες τους σε δρεπάνια· δεν θα σηκώσουν 
μάχαιρα, έθνος ενάντια σε έθνος, ούτε θα 
μάθουν πλέον τον πόλεμο.

ΗΣΑΐΑΣ 60:18 Δεν θα ακούγεται πλέον βία 
μέσα στη γη σου, ερήμωση, και καταστροφή 
στα όριά σου· αλλά, θα ονομάζεις τα τείχη σου 
Σωτηρία, και τις πύλες σου Αίνεση.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 9:10 Και θα εξολοθρεύσω την 
άμαξα από τον Εφραϊμ, και το άλογο από την 
Ιερουσαλήμ, και θα εξολοθρευτεί το πολεμικό 
τόξο· κι αυτός θα μιλήσει ειρήνη προς τα έθνη· 
και η εξουσία του θα είναι από τη μία θάλασσα 
μέχρι την άλλη θάλασσα, και από τον ποταμό 
μέχρι τα πέρατα της γης.

ἸΩΑΝΝΗΝ 5:22 οὐδὲ γὰρ ὁ Πατὴρ κρίνει 
οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ 
Υἱῷ,

23 ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν Υἱὸν καθὼς τιμῶσι 
τὸν Πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν Υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν 
Πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 17:31 καθότι 
ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν 
οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν, 
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πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ 
νεκρῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:11 Καὶ εἶδον τὸν 
οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, 
καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν [καλούμενος] 
πιστὸς καὶ ἀληθινός • καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει 
καὶ πολεμεῖ.

Δείτε επίσης: 1 Σαμουήλ 2:10; Ψαλμοί 46:9; Ψαλμοί 72:3-7; 
Ψαλμοί 82:8; Ψαλμοί 96:13; Ψαλμοί 110:6; Ησαΐας 9:7; Ησαΐας 

11:3-9; Ησαΐας 60:17; Ωσηέ 2:19; Ιωήλ 3:10; Μιχαίας 4:3; 
Ἀποκάλυψις 20.

B21 Ο Μεσσίας είναι το Φως.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 2:5 Οίκος τού Ιακώβ, ελάτε, και 
ας περπατήσουμε στο φως τού Κυρίου.

ΗΣΑΐΑΣ 30:26 Και το φως τού φεγγαριού 
θα είναι σαν το φως τού ήλιου, και το φως τού 
ήλιου θα είναι επταπλάσιο, σαν το φως επτά 
ημερών, κατά την ημέρα κατά την οποία ο 
Κύριος επιδένει το σύντριμμα του λαού του, και 
θεραπεύει την πληγή τού τραυματισμού τους.

ΗΣΑΐΑΣ 49:6 και είπε: Είναι μικρό πράγμα 
να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις τις 
φυλές τού Ιακώβ, και να επαναφέρεις το 
υπόλοιπο του Ισραήλ· επιπλέον, θα σε δώσω 
φως στα έθνη, για να είσαι η σωτηρία μου 

μέχρις εσχάτου τής γης.

ΛΟΥΚΑΝ 1:79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ 
σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς 
πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ 
Ἰησοῦς λέγων • Ἐγὼ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου 
• ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ 
σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:35 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς • Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν 
ἐστιν • περιπατεῖτε ἕως τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ 
σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ • καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ 
σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει.

36 ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ 
φωτὸς γένησθε. ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾿ αὐτῶν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 13:12 ἡ νὺξ 
προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν • ἀποθώμεθα 
οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, ἐνδυσώμεθα δὲ τὰ 
ὅπλα τοῦ φωτός.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 5:8 ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ 
φῶς ἐν Κυρίῳ • ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε,

9 (ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ 
καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ),

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 5:5 πάντες γὰρ ὑμεῖς 
υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας • οὐκ ἐσμὲν 
νυκτὸς οὐδὲ σκότους.

6 ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς οἱ λοιποί, ἀλλὰ 
γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν •

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:7 ἐὰν δὲ 
ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ 
φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ ἀλλήλων καὶ τὸ 
αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει 
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ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:23 καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν 
ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν 
αὐτῇ • ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, 
καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ Ἀρνίον.

24 καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς 
αὐτῆς • καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν 
δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 18:29; Ψαλμοί 89:15; Ησαΐας 2:3; Ησαΐας 
42:6,16; Ησαΐας 50:10; Ησαΐας 51:4; Ησαΐας 60:1,3,19,20; 

Ζαχαρίας 14:6,7.

A07 Θα είναι Μεσσίας του Ισραήλ.
B14 Ο Μεσσίας κάνει γνωστή το 

μεγαλείο του Θεού.
E16 Ο Μεσσίας θα ευλογεί τον λαό Του.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H11 Ο Μεσσίας θα δοξαστεί.
     
ΗΣΑΐΑΣ 4:2 Κατά την ημέρα εκείνη, 

ο κλάδος τού Κυρίου θα είναι ωραίος και 
ένδοξος, και ο καρπός τής γης εξαίρετος 
και ευφρόσυνος σ’ εκείνους που θα έχουν 
διασωθεί από τον Ισραήλ·

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 23:5 Δέστε, έρχονται ημέρες, λέει 
ο Κύριος, και θα ανεγείρω στον Δαβίδ έναν 
δίκαιο βλαστό, και βασιλιάς θα βασιλεύσει, 
και θα ευημερήσει, και θα εκτελέσει κρίση και 
δικαιοσύνη επάνω στη γη.

6 Και στις ημέρες του, ο Ιούδας θα σωθεί, και ο 
Ισραήλ θα κατοικήσει με ασφάλεια· και τούτο 
είναι το όνομά του, με το οποίο θα ονομαστεί: 
Ο ΚΥΡΙΟΣ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΑΣ.

ΙΩΗΛ 3:18 Και κατά την ημέρα εκείνη, τα 
βουνά θα σταλάξουν γλεύκος, και οι λόφοι θα 

ρέουν γάλα, και όλα τα ρυάκια τού Ιούδα θα 
ρέουν νερά, και μια πηγή θα αναβλύσει προς τα 
έξω από τον οίκο τού Κυρίου, και θα ποτίζει τη 
φάραγγα του Σιττείμ.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 6:12 και μίλησέ του, με τα λόγια: 
Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγοντας: 
Δες, ο άνδρας, του οποίου το όνομα είναι ο 
Βλαστός· και θα βλαστήσει από τον τόπο του, 
και θα κτίσει τον ναό του Κυρίου.

13 Ναι, αυτός θα κτίσει τον ναό τού Κυρίου· κι 
αυτός θα πάρει τη δόξα, και θα καθήσει, και θα 
διοικήσει επάνω στον θρόνο του· και θα είναι 
ιερέας επάνω στον θρόνο του· και ανάμεσα 
στους δύο αυτούς θα είναι βουλή ειρήνης.

ΛΟΥΚΑΝ 1:30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ • Μὴ 
φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.

31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ 
καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς Ὑψίστου 
κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 
θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:5 ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς 
τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, 
οὗτος φέρει καρπὸν πολύν • ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ 
δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.

ΓΑΛΑΤΑΣ 5:22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός 
ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, 
χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:2 ἐν μέσῳ τῆς 
πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ 
ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, 
κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν 
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αὐτοῦ • καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν 
τῶν ἐθνῶν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; Μαθθαῖον 24:22; Ἰωάννην 1:14; 
Ἰωάννην 15:2-4,8,16; Κορινθίους β’ 4:6; Κολοσσαεῖς 1:10; 

ἐπιστολή β’ 1:16; Ἀποκάλυψις 7:9-14.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 4:3 και ο υπόλοιπος στη Σιών, κι 
αυτός που εναπέμεινε στην Ιερουσαλήμ, θα 
ονομαστεί άγιος, όλοι οι γραμμένοι ανάμεσα 
στους ζωντανούς στην Ιερουσαλήμ,

ΙΩΗΛ 3:16 Και ο Κύριος θα βρυχήσει 
από τη Σιών, και θα εκπέμψει τη φωνή του 
από την Ιερουσαλήμ· και οι ουρανοί και η 
γη θα σειστούν· ο Κύριος, όμως, θα είναι το 
καταφύγιο του λαού του, και η δύναμη των 
γιων Ισραήλ.

17 Έτσι θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο 
Θεός σας, ο οποίος κατοικώ στη Σιών, στο 
βουνό μου το άγιο· τότε, η Ιερουσαλήμ θα είναι 
αγία, και αλλογενείς δεν θα περάσουν πλέον 
μέσα απ’ αυτή.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 14:20 Κατά την ημέρα 
εκείνη, επάνω στα κουδούνια των αλόγων θα 
είναι γραμμένο: ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ· 
και τα καζάνια στον οίκο τού Κυρίου θα είναι 
όπως οι φιάλες μπροστά από το θυσιαστήριο.

21 Και κάθε καζάνι στην Ιερουσαλήμ και στον 
Ιούδα θα είναι Αγιασμός στον Κύριο των 
δυνάμεων· και όλοι αυτοί που θυσιάζουν 
θάρθουν, και θα πάρουν απ’ αυτά, και θα 
ψήσουν μέσα σ’ αυτά· και κατά την ημέρα 
εκείνη δεν θα υπάρχει πλέον Χαναναίος μέσα 

στον οίκο τού Κυρίου των δυνάμεων.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:16 Εἰ δὲ ἡ 
ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα • καὶ εἰ ἡ ῥίζα 
ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ 
πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ 
ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ,

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 5:26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας 
τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι •

27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν 
ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι 
τῶν τοιούτων, ἀλλ᾿ ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:14 εἰρήνην διώκετε 
μετὰ πάντων καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς 
ὄψεται τὸν Κύριον,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:22 ἀλλὰ 
προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει • καὶ πόλει Θεοῦ 
ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ • καὶ μυριάσιν 
ἀγγέλων, πανηγύρει •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3:5 Ὁ νικῶν, οὗτος 
περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ 
ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς 
ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον 
τοῦ Πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων 
αὐτοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 13:8 καὶ προσκυνήσουσιν 
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αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν 
οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς 
τοῦ Ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς 
κόσμου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 17:8 Τὸ θηρίον ὃ εἶδες 
ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ 
τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν • καὶ 
θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, 
ὧν οὐ γέγραπται τὰ ὀνόματα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς 
ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ 
θηρίον, — ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 20:15 καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη 
ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς 
τὴν λίμνην τοῦ πυρός.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:27 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ 
εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ὁ ποιῶν βδέλυγμα καὶ 
ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς 
ζωῆς τοῦ Ἀρνίου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:15 ἔξω οἱ κύνες καὶ 
οἱ φάρμακοι καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ 
εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.

Δείτε επίσης: #1; #2; Έξοδος 32:32,33; Δευτερονόμιο 12:7,12; 
Ιεζεκιήλ 13:9; Ιεζεκιήλ 43:12; Ιεζεκιήλ 44:9; Ζαχαρίας 1:17; 

Μαθθαῖον 21:12,13; Λουκᾶν 10:20; Ἰωάννην 17:17; Πράξεις 
Ἀποστόλων 13:48; Κορινθίους α’ 3:16; Κορινθίους α’ 6:9-11; 

Ἐφεσίους 2:19-22; Φιλιππησίους 4:3; Κολοσσαεῖς 3:12; 
ἐπιστολή α’ 2:9; Ἀποκάλυψις 18:11-15.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 4:4 όταν ο Κύριος θα ξεπλύνει 
την ακαθαρσία των θυγατέρων τής Σιών, και 
θα καθαρίσει το αίμα τής Ιερουσαλήμ από 
μέσα της, με πνεύμα κρίσης, και με πνεύμα 
καύσης.

5 Και ο Κύριος θα δημιουργήσει επάνω σε 
κάθε τόπο τού βουνού Σιών, κι επάνω 
στις συνάξεις της, σύννεφο και καπνό την 
ημέρα, ενώ τη νύχτα λαμπρότητα φλογερής 
φωτιάς· επειδή, σε κάθε δόξα θα υπάρχει 
υπεράσπιση,

6 και θα υπάρχει σκηνή, για να επισκιάζει την 
ημέρα από καύμα, και για να είναι καταφύγιο 
και σκέπη από ανεμοζάλη και από βροχή.

ΨΑΛΜΟΙ 87:2 Αγαπάει ο Κύριος τις πύλες 
τής Σιών, περισσότερο από όλα τα σκηνώματα 
του Ιακώβ.

3 Ένδοξα μιλήθηκαν για σένα, πόλη τού Θεού. 
(Διάψαλμα).

ΗΣΑΐΑΣ 31:5 Σαν πουλιά που πετούν προς 
τα νεοσσά, έτσι ο Κύριος των δυνάμεων, θα 
υπερασπιστεί την Ιερουσαλήμ, υπερασπίζοντας 
και ελευθερώνοντάς την, διαβαίνοντας και 
σώζοντάς την.

ΗΣΑΐΑΣ 33:20 Κοίταξε ψηλά στη Σιών, την 
πόλη των γιορτών μας· τα μάτια σου θα δουν 
την Ιερουσαλήμ ήσυχη κατοικία, σκηνή που 
δεν θα την κατεβάσουν· οι πάσσαλοί της δεν θα 
μετακινηθούν στον αιώνα, και κανένα από τα 
σχοινιά της δεν θα κοπεί.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 36:25 Και θα ράνω επάνω σας 
καθαρό νερό, και θα καθαριστείτε· από όλες τις 
ακαθαρσίες σας, και από όλα τα είδωλά σας, θα 
σας καθαρίσω.

26 Και θα σας δώσω καρδιά νέα· και θα βάλω μέσα 
σας πνεύμα νέο, και, αφού θα έχω αποσπάσει 
την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας 
δώσω καρδιά σάρκινη.

27 Και θα βάλω μέσα σας το Πνεύμα μου, και 
θα σας κάνω να περπατάτε στα διατάγματά 
μου, και να τηρείτε τις κρίσεις μου, και να τις 

ΗΣΑΐΑΣ



185

εκτελείτε.
28 Και θα κατοικήσετε στη γη, που έδωσα στους 

πατέρες σας· και θα είστε λαός μου, και εγώ θα 
είμαι Θεός σας.

29 Και θα σας σώσω από όλες τις ακαθαρσίες σας, 
και θα ανακαλέσω το σιτάρι, και θα το πληθύνω 
και δεν θα ξαναφέρω πλέον σε σας πείνα.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 12:8 Κατά την ημέρα εκείνη, ο 
Κύριος θα υπερασπιστεί τους κατοίκους τής 
Ιερουσαλήμ· και ο αδύνατος ανάμεσά τους κατά 
την ημέρα εκείνη θα είναι σαν τον Δαβίδ, και 
ο οίκος τού Δαβίδ σαν Θεός, σαν άγγελος του 
Κυρίου, μπροστά τους.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 13:1 ΚΑΤΑ την ημέρα εκείνη θα 
υπάρχει ανοιγμένη πηγή στον οίκο τού Δαβίδ, 
και στους κατοίκους τής Ιερουσαλήμ, για την 
αμαρτία, και για την ακαθαρσία.

2 Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των 
δυνάμεων, θα εξολοθρεύσω τα ονόματα των 
ειδώλων από τη γη, και δεν θα υπάρχει πλέον 
ενθύμηση απ’ αυτά· κι ακόμα, θα αφαιρέσω από 
τη γη τούς προφήτες και το ακάθαρτο πνεύμα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:11 ἐγὼ μὲν ὑμᾶς 
βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν • ὁ δὲ ὀπίσω 
μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ 
εἰμι ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι • αὐτὸς 
ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί.

12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ 
τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ 
εἰς τὴν ἀποθήκην • τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει 
πυρὶ ἀσβέστῳ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 16:8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν 
κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ 
περὶ κρίσεως •

9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ •
10 περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν Πατέρα μου 

ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με •
11 περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου 

τούτου κέκριται.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 6:11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε 
• ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ 
ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, 
καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:5 καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν 
νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 
τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν 
ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:14 καὶ εἴρηκα αὐτῷ 
• Κύριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν μοι • Οὗτοί 
εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, 
καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν 
αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Ἀρνίου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 14:1 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ 
τὸ Ἀρνίον ἑστὼς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾿ 
αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες 
ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ 
Πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων 
αὐτῶν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; Έξοδος 13:21,22; Ψαλμοί 27:5; 
Ψαλμοί 78:14; Ψαλμοί 91:1; Παροιμίες 18:10; Ησαΐας 25:4; 

Ησαΐας 26:20; Ησαΐας 37:35; Ιερεμίας 16:19; Ιεζεκιήλ 11:16; 
Ιεζεκιήλ 16:6-9; Ιεζεκιήλ 22:15,18-22; Ιεζεκιήλ 24:7-14; Ιωήλ 

3:16-21; Ζαχαρίας 2:5-10; Μαθθαῖον 18:20; Μαθθαῖον 23:37; 
Μαθθαῖον 28:20; Ἀποκάλυψις 7:15,16; Ἀποκάλυψις 11:15; 

Ἀποκάλυψις 20.

A08 Τα ονόματα και οι τίτλοι του 
Μεσσία.

F03 Ο Μεσσίας θα απορριφθεί.

ΗΣΑΐΑΣ 5:1 ΤΩΡΑ θα ψάλω στον 
αγαπημένο μου ένα τραγούδι τού αγαπητού 
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μου για τον αμπελώνα του. Ο αγαπημένος 
μου είχε έναν αμπελώνα επάνω σε παχύτατο 
λόφο.

2 Και τον έφραξε ολόγυρα, και συγκέντρωσε 
απ’ αυτόν τις πέτρες, και τον φύτεψε με 
τα πλέον εκλεκτά κλήματα, και έκτισε 
στο μέσον του έναν πύργο, κι ακόμα 
κατασκεύασε μέσα σ’ αυτόν ένα πατητήρι· 
και περίμενε να κάνει σταφύλια, αλλά έκανε 
αγριοστάφυλα.

ΨΑΛΜΟΙ 80:14 Επίστρεψε, παρακαλούμε, Θεέ 
των δυνάμεων· επίβλεψε από τον ουρανό, και 
δες, και κάνε επίσκεψη σ’ αυτή την άμπελο,

15 και το φυτό, που η δεξιά σου φύτεψε, και τον 
βλαστό, τον οποίο ισχυροποίησες για τον εαυτό 
σου.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 2:21 Κι εγώ σε φύτεψα εκλεκτή 
άμπελο, σπέρμα ολοκληρωτικά αληθινό· πώς 
μεταβλήθηκες, λοιπόν, σε παρεφθαρμένο 
κλήμα αμπέλου, ξένης σε μένα;

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:33 Ἄλλην παραβολὴν 
ἀκούσατε. ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις 
ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ φραγμὸν αὐτῷ 
περιέθηκεν καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ 
ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν 
γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν.

34 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, 
ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς 
γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ.

35 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ 
ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ 
ἐλιθοβόλησαν.

36 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν 
πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως.

37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ λέγων • Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου.

38 οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν 

ἑαυτοῖς • Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος • δεῦτε 
ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν 
κληρονομίαν αὐτοῦ.

39 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ 
ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:29 ὁ ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος 
ἐστίν • ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ 
ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ 
νυμφίου • αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:1 Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, 
καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν.

Δείτε επίσης: Δευτερονόμιο 32:32,33; Ψαλμοί 80:7; Άσμα 
Σολομώντος  2:8,16; Άσμα Σολομώντος  5:2,16; Άσμα 

Σολομώντος  6:3; Ησαΐας 5:7; Ησαΐας 27:2,3; Ωσηέ 10:1; 
Μᾶρκον 12:1-9; Λουκᾶν 13:7; Ἰωάννην 2:1-11; Πρὸς Ῥωμαίουςς 

9:4,5.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 6:1 ΚΑΤΑ τον χρόνο που 
πέθανε ο βασιλιάς Οζίας, είδα τον Κύριο 
να κάθεται επάνω σε έναν θρόνο ψηλό και 
υπερυψωμένο, και το κράσπεδό του γέμισε 
τον ναό.

2 Από πάνω του στέκονταν Σεραφείμ, που 
το κάθε ένα είχε έξι φτερούγια· με τα δύο 
σκέπαζε το πρόσωπό του, και με τα άλλα δύο 
σκέπαζε τα πόδια του, και με τα υπόλοιπα 
δύο πετούσε.

3 Και το ένα έκραζε προς το άλλο, και έλεγε: 
Άγιος, άγιος, άγιος ο Κύριος των δυνάμεων· 
ολόκληρη η γη είναι πλήρης από τη δόξα 
του.

4 Και οι παραστάτες τής θύρας σείσθηκαν από 
τη φωνή εκείνου που έκραζε, και ο οίκος 
γέμισε από καπνό.
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ΜΑΘΘΑΙΟΝ 25:31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ 
ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου 
δόξης αὐτοῦ •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 4:11 Ἄξιος εἶ, ὁ Κύριος 
καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ 
τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν • ὅτι σὺ ἔκτισας 
τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν καὶ 
ἐκτίσθησαν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:3 καὶ ᾄδουσιν τὴν 
ᾠδὴν Μωϋσέως, τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ, καὶ 
τὴν ᾠδὴν τοῦ Ἀρνίου, λέγοντες • Μεγάλα 
καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ 
Παντοκράτωρ • δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί 
σου, ὁ Βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν •

4 τίς σε οὐ μὴ φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ 
ὄνομά σου; ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη 
ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι 
τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

Δείτε επίσης: #1; Έξοδος 24:10,11; Αριθμοί 12:8; 1 Βασιλέων 
8:10,11; Ψαλμοί 24:7-10; Ιεζεκιήλ 1:25-28; Δανιήλ 7:9; 

Ἰωάννην 1:18; Τιμόθεον α’ 6:16; Ἀποκάλυψις 4:1-11; 
Ἀποκάλυψις 5:1,7; Ἀποκάλυψις 6:16; Ἀποκάλυψις 7:11,12.

F14 Ο Μεσσίας δεν θα πιστεύεται.

ΗΣΑΐΑΣ 6:9 Και είπε: Πήγαινε, και πες σ’ 
αυτό τον λαό: Με την ακοή θα ακούσετε, και 
δεν θα εννοήσετε· και βλέποντας θα δείτε, 
και δεν θα καταλάβετε·

10 η καρδιά αυτού τού λαού πάχυνε, και τα 
αυτιά τους έγιναν βαριά, και έκλεισαν 
τα μάτια τους, για να μη βλέπουν με τα 
μάτια τους, και ακούν με τα αυτιά τους, 
και καταλάβουν με την καρδιά τους, και 
επιστρέψουν και θεραπευθούν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:39 διὰ τοῦτο οὐκ 
ἠδύναντο πιστεύειν ὅτι πάλιν εἶπεν Ἡσαΐας •

40 Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ 
ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν 
τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ 
ἐπιστραφῶσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς.

41 ταῦτα εἶπεν Ἡσαΐας ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, 
καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 28:24 καὶ οἱ μὲν 
ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις • οἱ δὲ ἠπίστουν.

25 ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο 
εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἕν, ὅτι καλῶς τὸ 
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαΐου τοῦ 
προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν

26 λέγον • Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ 
εἰπόν • Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ 
βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε •

27 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, 
καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσιν 
τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ 
καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι 
αὐτούς.

Δείτε επίσης: Δευτερονόμιο 2:30; Ησαΐας 6:5; Ησαΐας 29:10,13; 
Ησαΐας 30:8-11; Ησαΐας 63:17; Ιεζεκιήλ 3:6-11; Ωσηέ 1:9; 
Μαθθαῖον 13:14,15; Μᾶρκον 4:12; Λουκᾶν 8:10; Πράξεις 
Ἀποστόλων 28:26,27; Πρὸς Ῥωμαίουςς 11:8; Κορινθίους β’ 

2:16.

B03 Ο Μεσσίας είναι ο Υιός του 
ανθρώπου.

C04 Η ζωή του Μεσσία έως την Πρώτη 
του εμφάνιση.

     
ΗΣΑΐΑΣ 7:14 Γι’ αυτό, ο ίδιος ο Κύριος θα 

σας δώσει ένα σημάδι· Δέστε, η παρθένος θα 
συλλάβει και θα γεννήσει γιο, και το όνομά 
του θα αποκληθεί Εμμανουήλ.

15 Θα φάει βούτυρο και μέλι, μέχρις ότου μάθει 
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να απορρίπτει το κακό, και να διαλέγει το 
αγαθό.

16 Επειδή, πριν το παιδί μάθει να απορρίπτει 
το κακό, και να διαλέγει το αγαθό, η γη, που 
αποστρέφεσαι, θα εγκαταλειφθεί από τους 
δύο βασιλιάδες της.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:20 ταῦτα δὲ αὐτοῦ 
ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ 
ἐφάνη αὐτῷ λέγων • Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ, μὴ 
φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου 
• τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν 
Ἁγίου.

21 τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Ἰησοῦν • αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ 
τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.

22 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 
ὑπὸ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος •

23 Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, 
καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ 
ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 16:15 λέγει αὐτοῖς • Ὑμεῖς 
δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;

16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν • Σὺ εἶ ὁ 
Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 18:20 οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ 
τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν 
μέσῳ αὐτῶν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:20 διδάσκοντες αὐτοὺς 
τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. καὶ ἰδοὺ 
ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς 
συντελείας τοῦ αἰῶνος.

ΛΟΥΚΑΝ 1:30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ • Μὴ 
φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.

31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ 
καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς Ὑψίστου 
κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 
θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

34 εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον • Πῶς ἔσται 
τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;

35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ • Πνεῦμα 
Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις Ὑψιστου 
ἐπισκιάσει σοι • διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον 
κληθήσεται Υἱὸς Θεοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:15 Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ 
καὶ κέκραγεν λέγων • Οὗτος ἦν ὃν εἶπον Ὁ 
ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, 
ὅτι πρῶτός μου ἦν •

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς 
ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε •

16 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν Πατέρα καὶ ἄλλον 
παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα ᾖ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν 
αἰῶνα,

17 τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται 
λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό 
• ὑμεῖς δὲ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾿ ὑμῖν μένει 
καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς 
μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης • Ἰδοὺ 
ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν • καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ 
ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 
αὐτῶν Θεός.

Δείτε επίσης: Γένεση 3:15; Ησαΐας 9:6; Λουκᾶν 2:40-52; 
Ἰωάννην 1:1,2,14; Τιμόθεον α’ 3:16.
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E25  Μεσσίας θα πιστεύεται και θα 
δοξάζεται.

F03 Ο Μεσσίας θα απορριφθεί.

ΗΣΑΐΑΣ 8:13 Τον Κύριο των δυνάμεων, 
αυτόν αγιάστε· κι αυτός ας είναι ο φόβος 
σας, κι αυτός ας είναι ο τρόμος σας.

14 Και θα είναι για αγιαστήριο· θα είναι, 
όμως, για πέτρα προσκόμματος και για 
βράχο πτώσης στους δύο οίκους Ισραήλ· για 
παγίδα και για βρόχους στους κατοίκους τής 
Ιερουσαλήμ.

15 Και πολλοί θα προσκόψουν επάνω σ’ αυτά, 
και θα πέσουν, και θα συντριφτούν, και θα 
παγιδευτούν, και θα πιαστούν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:6 καὶ μακάριός ἐστιν 
ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 13:57 καὶ ἐσκανδαλίζοντο 
ἐν αὐτῷ. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς • Οὐκ ἔστιν 
προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ 
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.

ΛΟΥΚΑΝ 2:34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν 
καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ • 
Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν 
πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον 
ἀντιλεγόμενον

ΛΟΥΚΑΝ 20:17 ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν • 
Τί οὖν ἐστιν τὸ γεγραμμένον τοῦτο • Λίθον 
ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος 
ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας;

18 πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ᾿ ἐκεῖνον τὸν λίθον 
συνθλασθήσεται • ἐφ᾿ ὃν δ᾿ ἂν πέσῃ, λικμήσει 
αὐτόν.

ΛΟΥΚΑΝ 21:35 ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ 
πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης 

τῆς γῆς.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:31 Ἰσραὴλ δὲ διώκων 
νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον οὐκ ἔφθασεν.

32 διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ᾿ ὡς ἐξ ἔργων • 
προσέκοψαν γὰρ τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος,

33 καθὼς γέγραπται • Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον 
προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου, καὶ ὁ 
πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:7 ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ 
τοῖς πιστεύουσιν • ἀπειθοῦσιν δέ, λίθον 
ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος 
ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας,

Δείτε επίσης: Ιεζεκιήλ 11:16; Μαθθαῖον 15:14; Μαθθαῖον 
21:43-45; Κορινθίους α’ 1:23,24.

E02 Ο τόπος του ιερατείου του Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 9:1 Δεν θα είναι, όμως, 
τέτοιο θάμπωμα στη θλιμμένη γη· στους 
προηγούμενους καιρούς εξουθένησε τη γη 
Ζαβουλών, και τη γη Νεφθαλείμ· ενώ στους 
κατοπινούς έκανε ένδοξα τα μέρη προς τον 
δρόμο της θάλασσας, πέρα από τον Ιορδάνη, 
τη Γαλιλαία των εθνών.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 2:22 ἀκούσας δὲ 
ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας 
ἀντὶ Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη 
ἐκεῖ ἀπελθεῖν • χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ 
ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,

23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην 
Ναζαρέθ • ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν 
προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 4:12 Ἀκούσας δὲ ὅτι 
Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν 
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Γαλιλαίαν.
13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲθ ἐλθὼν κατῴκησεν 

εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις 
Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ,

14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ 
προφήτου λέγοντος •

15 Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ, ὁδὸν 
θάλασσης πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν 
ἐθνῶν,

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:45 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ 
Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.

46 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει 
αὐτῷ • Ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ 
οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ 
Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.

B21 Ο Μεσσίας είναι το Φως.
E15 Ο Μεσσίας θα φέρνει καλά νέα.

ΗΣΑΐΑΣ 9:2 Ο λαός, που περπατούσε 
μέσα σε σκοτάδι, είδε ένα μεγάλο φως· σ’ 
αυτούς που κάθονταν σε γη σκιάς θανάτου, 
φως έλαμψε επάνω τους.

3 Πολλαπλασίασες το έθνος, του αύξησες τη 
χαρά· χαίρονται μπροστά σου σαν τη χαρά 
τού θερισμού, όπως αγάλλονται αυτοί που 
διαμοιράζονται τα λάφυρα.

4 Επειδή, εσύ σύντριψες τον ζυγό τού φορτίου 
του, και τη ράβδο τού ώμου του, και τη 
μάστιγα εκείνου που τον καταδυνάστευε, 
όπως στην ημέρα τού Μαδιάμ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 4:16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος 
ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθήμενοις 
ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν 
αὐτοῖς.

ΛΟΥΚΑΝ 1:76 καὶ σύ παιδίον προφήτης 
Ὑψίστου κληθήσῃ • προπορεύσῃ γὰρ πρὸ 
προσώπου Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ,

77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν 
ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν

78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς 
ἐπεσκέψατο ἡμᾶς Ἀνατολὴ ἐξ ὕψους

79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου 
καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν 
εἰς ὁδὸν εἰρήνης.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ 
Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.
3 πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ 

ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν.
4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν 

ἀνθρώπων.
5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία 

αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ 
Ἰησοῦς λέγων • Ἐγὼ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου 
• ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ 
σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:35 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς • Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν 
ἐστιν • περιπατεῖτε ἕως τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ 
σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ • καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ 
σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει.

36 ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ 
φωτὸς γένησθε. ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾿ αὐτῶν.

46 ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ 
πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 5:8 ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ 
φῶς ἐν Κυρίῳ • ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε,
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Δείτε επίσης: Ησαΐας 50:10; Ησαΐας 60:1-3,19; Λουκᾶν 2:32; 
ἐπιστολή α’ 2:9; Ἰωάννην 1:5-7.

A08 Τα ονόματα και οι τίτλοι του 
Μεσσία.

B03 Ο Μεσσίας είναι ο Υιός του 
ανθρώπου.

C01 Η γέννηση του Μεσσία 
προφητεύεται.

H04 Ο θρόνος του Μεσσία.
H10 Προφητεία του εξωτερικού 

Βασιλείου της ειρήνης.

ΗΣΑΐΑΣ 9:6 Επειδή, παιδί γεννήθηκε 
σε μας, γιος δόθηκε σε μας· και η εξουσία 
θα είναι επάνω στον ώμο του· και το όνομά 
του θα αποκληθεί: Θαυμαστός, Σύμβουλος, 
Ισχυρός Θεός, Πατέρας τού Μέλλοντα Αιώνα, 
Άρχοντας Ειρήνης.

7 Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης 
δεν θα υπάρχει τέλος, επάνω στον θρόνο τού 
Δαβίδ, κι επάνω στη βασιλεία του, για να τη 
διατάξει, και να τη στερεώσει, με κρίση και 
δικαιοσύνη, από τώρα και μέχρι τον αιώνα. 
Ο ζήλος τού Κυρίου των δυνάμεων θα το 
εκτελέσει.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:23 Ἰδοὺ ἡ παρθένος 
ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν 
μεθερμηνευόμενον Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 9:15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς • Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος 
πενθεῖν ἐφ᾿ ὅσον μετ᾿ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; 
ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ 
νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:18 καὶ προσελθὼν ὁ 
Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων • Ἐδόθη μοι 

πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

ΜΑΡΚΟΝ 10:33 ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν 
εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς 
γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν 
θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν,

ΛΟΥΚΑΝ 1:32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς 
Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ 
Θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ΛΟΥΚΑΝ 1:35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν 
αὐτῇ • Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ 
δύναμις Ὑψιστου ἐπισκιάσει σοι • διὸ καὶ τὸ 
γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται Υἱὸς Θεοῦ.

ΛΟΥΚΑΝ 2:10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος 
• Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν 
χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,

11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστιν 
Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυίδ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ 
Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε 
• ὁ μονογενὴς Υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ 
Πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν 
Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει • Ἴδε 
ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 
κόσμου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 4:25 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή • Οἶδα ὅτι 
Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός • ὅταν 
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ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν πάντα.
26 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς • Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:11 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν 
ὁ καλός • ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 4:26 
παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες 
συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ 
κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 15:45 οὕτως καὶ γἐγραπται 
• Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν 
ζῶσαν, ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζῳοποιοῦν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 4:4 ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ 
αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν 
ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τὸν φωτισμὸν τοῦ 
εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν 
εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:20 ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ 
ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν • (καὶ ἐκάθισεν ἐν 
δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις

21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ 
δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος 
ὀνομαζομένου, οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ 
ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι •

22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, 
καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ 
ἐκκλησίᾳ,

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:14 αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη 
ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ 
μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας,

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:7 ἀλλ᾿ ἑαυτὸν 
ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι 
ἀνθρώπων γενόμενος •

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ 3:16 αὐτὸς δὲ 
ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ 
παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. ὁ Κύριος μετὰ πάντων 
ὑμῶν.

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ 2:5 εἷς γὰρ θεός, εἷς 
καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος 
Χριστὸς Ἰησοῦς,

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’ 4:8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι 
ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ 
Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ 
μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν 
τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:3 ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης 
καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων 
τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, δι᾿ 
ἑαυτοῦ καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς 
•

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 4:14 Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν 
διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν Υἱὸν 
τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 5:6 καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει • Σὺ 
ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ 
•

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως 
ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς 
προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν 
αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ 
θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:6 διότι περιέχει 
ἐν τῇ γραφῇ • Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον 
ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον • καὶ ὁ 
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πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:5 καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν 
νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 
τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν 
ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:8 Ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα 
καὶ τὸ ὦ, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ 
ὁ ἐρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:11 Καὶ εἶδον τὸν 
οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, 
καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν [καλούμενος] 
πιστὸς καὶ ἀληθινός • καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει 
καὶ πολεμεῖ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ 
ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα 
γεγραμμένον • Βασιλεὺς βασιλέων καὶ Κύριος 
κυρίων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:16 Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα 
τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐν 
ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγὼ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος 
Δαυίδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός.

Δείτε επίσης: Κριτές 13:18; 1 Σαμουήλ 7:16; Ψαλμοί 2:8; 
Ψαλμοί 72:8-11; Ψαλμοί 89:35-37; Ησαΐας 7:14; Ιερεμίας 
33:15-17; Δανιήλ 2:44; Δανιήλ 7:14,27; Ἰωάννην 18:37; 

Κορινθίους α’ 15:24-28; Ἐφεσίους 1:20-22.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 10:20 Και κατά την ημέρα εκείνη, 
το υπόλοιπο του Ισραήλ, και οι διασωσμένοι 
τού οίκου Ιακώβ, δεν θα επιστηρίζονται 

πια σ’ αυτόν που τους πάταξε, αλλά θα 
επιστηρίζονται στον Κύριο, τον Άγιο του 
Ισραήλ, με αλήθεια.

21 Το υπόλοιπο θα επιστρέψει, το υπόλοιπο του 
Ιακώβ, προς τον ισχυρό Θεό.

22 Επειδή, αν και ο λαός σου, ο Ισραήλ, είναι 
σαν την άμμο τής θάλασσας, απ’ αυτούς ένα 
υπόλοιπο θα επιστρέψει· η κατανάλωση 
που αποφασίστηκε θα συντελεστεί με 
δικαιοσύνη.

ΨΑΛΜΟΙ 53:6 Ποιος θα δώσει από τη 
Σιών τη σωτηρία τού Ισραήλ; Όταν ο Θεός 
επαναφέρει τον λαό του από την αιχμαλωσία, ο 
Ιακώβ θα αγάλλεται, ο Ισραήλ θα ευφραίνεται.

ΗΣΑΐΑΣ 1:9 Αν ο Κύριος των δυνάμεων 
δεν άφηνε σε μας ένα μικρό υπόλοιπο, σαν τα 
Σόδομα θα είχαμε γίνει, και με τα Γόμορρα θα 
είχαμε εξομοιωθεί.

ΗΣΑΐΑΣ 12:6 Αγάλλου και ευφραίνου, 
κάτοικε της Σιών· επειδή, ο Άγιος του Ισραήλ 
είναι μέγας ανάμεσά σου.

ΩΣΗΕ 1:9 Και ο Κύριος είπε: Αποκάλεσε 
το όνομά του Λο-αμμί· επειδή, δεν είστε λαός 
μου, και εγώ δεν θα είμαι δικός σας.

10 Όμως, ο αριθμός των γιων Ισραήλ θα είναι σαν 
την άμμο τής θάλασσας, που δεν μπορεί να 
μετρηθεί ούτε να απαριθμηθεί· και στον τόπο 
όπου ειπώθηκε σ’ αυτούς: Δεν είστε λαός μου, 
εκεί θα ειπωθεί σ’ αυτούς: Γιοι τού ζωντανού 
Θεού.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 10:9 Και θα τους σπείρω 
ανάμεσα στους λαούς· και θα με θυμηθούν σε 
απομακρυσμένους τόπους· και θα ζήσουν μαζί 
με τα παιδιά τους, και θα επιστρέψουν·

ΗΣΑΐΑΣ



194

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:25 ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ 
λέγει • Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου καὶ 
τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην •

26 καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς Οὐ λαός 
μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος.

27 Ἡσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ • Ἐὰν ᾖ 
ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς 
θαλάσσης, τὸ κατάλειμμα σωθήσεται.

28 λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ἐν 
δικαιοσύνῃ, ὅτι λόγον συντετμημένον ποιήσει 
Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς.

29 καὶ καθὼς προείρηκεν Ἡσαΐας • Εἰ μὴ Κύριος 
Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα 
ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:5 οὕτως οὖν καὶ ἐν 
τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ᾿ ἐκλογὴν χάριτος 
γέγονεν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:25 Οὐ γὰρ 
θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον 
τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι 
πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις 
οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ •

26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς 
γέγραπται • Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • 
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 3:14 ἀλλ᾿ ἐπωρώθη τὰ 
νοήματα αὐτῶν, ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας 
τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς 
διαθήκης μένει, μὴ ἀνακαλυπτόμενον ὅτι ἐν 
Χριστῷ καταργεῖται.

15 ἀλλ᾿ ἕως σήμερον ἡνίκα ἀναγινώσκηται 
Μωϋσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται 
•

16 ἡνίκα δ᾿ ἂν ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον, 
περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα).

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4.

A03 Ο Μεσσίας κατάγεται από τον 
Δαυίδ.

B04 Τα Θεϊκά χαρακτηριστικά του 
Μεσσία.

B05 Ο Μεσσίας είναι γεμάτος από Άγιο 
Πνεύμα.

C01 Η γέννηση του Μεσσία 
προφητεύεται.

ΗΣΑΐΑΣ 11:1 ΚΑΙ θα βγει ράβδος από τον 
κορμό τού Ιεσσαί, και κλάδος θα ανέβει από 
τις ρίζες του·

2 και το πνεύμα τού Κυρίου θα αναπαυθεί 
επάνω του, πνεύμα σοφίας και σύνεσης, 
πνεύμα βουλής και δύναμης, πνεύμα γνώσης 
και φόβου τού Κυρίου·

3 και θα τον κάνει οξυδερκή στον φόβο τού 
Κυρίου, ώστε δεν θα κρίνει σύμφωνα με 
τη θεωρία των ματιών του ούτε θα ελέγχει 
σύμφωνα με την ακρόαση των αυτιών του·

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ 
Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος • καὶ ἰδοὺ 
ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν τὸ 
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν 
καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν.

17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα • 
Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 
εὐδόκησα.

ΛΟΥΚΑΝ 2:52 καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν σοφίᾳ 
καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:34 ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεός, 
τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ, οὐ γὰρ ἐκ μέτρου 
δίδωσιν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα.

35 ὁ Πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν Υἱόν, καὶ πάντα δέδωκεν 
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ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.
36 ὁ πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον • ὁ 

δὲ ἀπειθῶν τῷ Υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ᾿ ἡ 
ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει ἐπ᾿ αὐτόν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 16:13 ὅταν δὲ ἔλθῃ 
ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει 
ὑμᾶς εἰς τὴν ἀληθείαν πᾶσαν • οὐ γὰρ λαλήσει 
ἀφ᾿ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾿ ὅσα ἐὰν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ 
τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 10:37 τὸ 
γενόμενον ῥῆμα καθ᾿ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, 
ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα 
ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης,

38 Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν 
ὁ Θεὸς Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς 
διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς 
καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου • ὅτι 
ὁ Θεὸς ἦν μετ᾿ αὐτοῦ •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:21 κἀκεῖθεν 
ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ 
Θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κείς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς 
Βενιαμείν, ἔτη τεσσεράκοντα.

22 καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν αὐτοῖς τὸν 
Δαυὶδ εἰς βασιλέα ᾧ καὶ εἶπεν μαρτυρήσας • 
Εὗρον Δαυὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν 
καρδίαν μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά 
μου.

23 τούτου ὁ Θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ᾿ 
ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ Σωτῆρα Ἰησοῦν,

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 1:30 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς 
ἐστὲ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν 
ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ 
ἀπολύτρωσις,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 4:5 καὶ ἐκ τοῦ θρόνου 
ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί 

• καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον 
τοῦ θρόνου, ἅ ἐστιν τὰ ἑπτὰ Πνεύματα τοῦ 
Θεοῦ •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:6 Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ 
τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν 
μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὼς ὡς 
ἐσφαγμένον, ἔχων κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς 
ἑπτά, ἅ εἰσιν τὰ ἑπτὰ Πνεύματα τοῦ Θεοῦ 
ἀποστελλόμενα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 42:1; Ησαΐας 59:21; Ησαΐας 61:1; 
Μαθθαῖον 12:25; Μαθθαῖον 13:54; Λουκᾶν 2:40,52; Λουκᾶν 

3:21,22; Ἰωάννην 1:32,33; Ἐφεσίους 1:17,18; Τιμόθεον β’ 1:7; 
Ἀποκάλυψις 3:1.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 11:4 αλλά, θα κρίνει 
τους φτωχούς με δικαιοσύνη, και θα 
υπερασπίζεται τους ταπεινούς τής γης με 
ευθύτητα· και θα πατάξει τη γη με τη ράβδο 
τού στόματός του, και με την πνοή των 
χειλέων του θα θανατώνει τον ασεβή.

5 Και η ζώνη τής οσφύος του θα είναι 
δικαιοσύνη, και η ζώνη των πλευρών του 
πίστη.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 23:5 Δέστε, έρχονται ημέρες, λέει 
ο Κύριος, και θα ανεγείρω στον Δαβίδ έναν 
δίκαιο βλαστό, και βασιλιάς θα βασιλεύσει, 
και θα ευημερήσει, και θα εκτελέσει κρίση και 
δικαιοσύνη επάνω στη γη.

6 Και στις ημέρες του, ο Ιούδας θα σωθεί, και ο 
Ισραήλ θα κατοικήσει με ασφάλεια· και τούτο 
είναι το όνομά του, με το οποίο θα ονομαστεί: 
Ο ΚΥΡΙΟΣ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΑΣ.
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ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 6:7 ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν 
δυνάμει Θεοῦ • διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης 
τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν,

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 6:14 στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν 
ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν 
θώρακα τῆς δικαιοσύνης,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ 2:8 καὶ τότε 
ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, (ὃν ὁ Κύριος 
Ἰησοῦς ἀναλώσει τῷ πνεύματι τοῦ στόματος 
αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς 
παρουσίας αὐτοῦ),

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ 
χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά • καὶ ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη 
• καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ 
δυνάμει αὐτοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:11 Καὶ εἶδον τὸν 
οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, 
καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν [καλούμενος] 
πιστὸς καὶ ἀληθινός • καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει 
καὶ πολεμεῖ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα, ἵνα 
ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη • καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ 
αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν 
ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ 
τοῦ Παντοκράτορος •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 20:11 Καὶ εἶδον θρόνον 
μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾿ αὐτόν, οὗ 
ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός 
• καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς.

12 Καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ 
τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου 
• καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν • καὶ ἄλλο βιβλίον 

ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς. καὶ ἐκρίθησαν οἱ 
νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις 
κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; ἐπιστολή α’ 4:1; Ἀποκάλυψις 1:13.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H10 Προφητεία του εξωτερικού 
Βασιλείου της ειρήνης.

     
ΗΣΑΐΑΣ 11:6 Και ο λύκος θα συγκατοικεί 

μαζί με το αρνί, και η λεοπάρδαλη θα 
αναπαύεται μαζί με το κατσικάκι· και το 
μοσχάρι και το λιονταράκι και τα σιτευτά 
μαζί, και ένα μικρό παιδί θα τα οδηγεί.

7 Και η δάμαλη και η αρκούδα θα βόσκουν 
μαζί, τα παιδιά τους θα αναπαύονται μαζί, 
και το λιοντάρι θα τρώει άχυρο, όπως το 
βόδι.

8 Και το παιδί που θηλάζει θα παίζει στην 
τρύπα τής έχιδνας, και το απογαλακτισμένο 
παιδί θα βάλει το χέρι του στη φωλιά τής 
οχιάς.

9 Δεν θα κακοποιούν ούτε θα φθείρουν σε 
όλο το άγιό μου βουνό· επειδή, η γη θα είναι 
πλήρης τής γνώσης τού Κυρίου, όπως τα 
νερά σκεπάζουν τη θάλασσα.

ΑΒΒΑΚΟΥΜ 2:14 Επειδή, η γη θα είναι 
γεμάτη από τη γνώση τής δόξας τού Κυρίου, 
όπως τα νερά σκεπάζουν τη θάλασσα.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 14:8 Και κατά την ημέρα εκείνη θα 
βγουν ζωντανά νερά από την Ιερουσαλήμ· τα 
μισά απ’ αυτά προς την ανατολική θάλασσα, 
και τα μισά τους προς τη δυτική θάλασσα· σε 
καλοκαίρι και σε χειμώνα θα είναι έτσι.

9 Και ο Κύριος θα είναι βασιλιάς επάνω σε 
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ολόκληρη τη γη· κατά την ημέρα εκείνη θα 
υπάρχει Κύριος ένας, και το όνομά του ένα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 5:44 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, 
ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, [εὐλογεῖτε 
τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς 
μισοῦσιν ὑμᾶς] καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν 
[ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ] διωκόντων ὑμᾶς,

45 ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ Πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν 
οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ 
πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους 
καὶ ἀδίκους.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:44 πάντες 
δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον 
ἅπαντα κοινά •

45 καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον 
καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἂν τις χρείαν 
εἶχεν.

46 καθ᾿ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες 
ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ • κλῶντές τε κατ᾿ 
οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν 
ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας,

47 αἰνοῦντες τὸν Θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς 
ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τοὺς 
σῳζομένους καθ᾿ ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 14:17 οὐ γάρ 
ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, 
ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν 
Πνεύματι Ἁγίῳ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #1; #5; #6; #7; Ιώβ 5:23; Κορινθίους α’ 6:9-11; 
Θεσσαλονικεῖς α’ 5:15; Ἀποκάλυψις 5:9,10; Ἀποκάλυψις 20:2-6.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

     
ΗΣΑΐΑΣ 11:10 Και κατά την ημέρα εκείνη, 

προς τη ρίζα του Ιεσσαί, η οποία θα στέκεται 
σημαία των λαών, σ’ αυτόν θα προστρέξουν 
τα έθνη, και η ανάπαυσή του θα είναι δόξα.

11 Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα 
βάλει το χέρι του πάλι, μια δεύτερη φορά, 
για να αναλάβει το υπόλοιπο του λαού του, 
που θα μείνει, από την Ασσυρία, και από 
την Αίγυπτο, και από την Παθρώς, και από 
την Αιθιοπία, και από το Ελάμ, και από τη 
Σεναάρ, και από την Αιμάθ, και από τα νησιά 
της θάλασσας.

12 Και θα υψώσει σημαία στα έθνη, και 
θα συγκεντρώσει τούς απορριμμένους 
τού Ισραήλ, και θα συναθροίσει τούς 
διασκορπισμένους τού Ιούδα από τις 
τέσσερις γωνίες τής γης.

ΑΣΜΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ  5:10 Ο 
Αγαπητός μου είναι άσπρος και κόκκινος, ο 
οποίος διακρίνεται ανάμεσα σε μυριάδες·

ΗΣΑΐΑΣ 59:19 Και θα φοβηθούν το όνομα 
του Κυρίου από δυσμάς, και τη δόξα του από 
ανατολάς ηλίου· όταν ο εχθρός θα επέλθει σαν 
ποταμός, το Πνεύμα τού Κυρίου θα υψώσει 
εναντίον του σημαία.

ἸΩΑΝΝΗΝ 11:51 τοῦτο δὲ ἀφ᾿ ἑαυτοῦ 
οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ 
ἐκείνου προεφήτευσεν ὅτι ἤμελλεν Ἰησοῦς 
ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους •

52 καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ᾿ ἵνα καὶ τὰ 
τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ 
εἰς ἕν.
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ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:15 εἰ γὰρ 
ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἡ 
πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν;

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:22 ἴδε οὖν 
χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν Θεοῦ • ἐπὶ μὲν 
τοὺς πεσόντας ἀποτομία • ἐπὶ δὲ σὲ χρηστότης 
Θεοῦ, ἐὰν ἐπιμείνῃς τῇ χρηστότητι • ἐπεὶ καὶ 
σὺ ἐκκοπήσῃ.

23 κἀκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμείνωσιν τῇ ἀπιστίᾳ, 
ἐνκεντρισθήσονται, δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς 
πάλιν ἐνκεντρίσαι αὐτούς.

24 εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης 
ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς 
καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν 
ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.

25 Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ 
μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς 
φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ 
γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν 
εἰσέλθῃ •

26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς 
γέγραπται • Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • 
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 15:9 τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ 
ἐλέους δοξάσαι τὸν Θεόν, καθὼς γέγραπται • 
Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν καὶ 
τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ.

10 καὶ πάλιν λέγει • Εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ 
λαοῦ αὐτοῦ.

11 καὶ πάλιν • Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, 
καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί.

12 καὶ πάλιν Ἡσαΐας λέγει • Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ 
Ἰεσσαὶ καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν • ἐπ᾿ 
αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 3:16 ἡνίκα δ᾿ ἂν 
ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον, περιαιρεῖται τὸ 
κάλυμμα).

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 4:9 ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς 
τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:9 καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν 
καινὴν λέγοντες • Ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον 
καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ • ὅτι ἐσφάγης 
καὶ ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ 
πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους 
•

10 καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ 
ἱερεῖς • καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:16 Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα 
τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐν 
ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγὼ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος 
Δαυίδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5.

B14 Ο Μεσσίας κάνει γνωστή το 
μεγαλείο του Θεού.

E18 Ο Θεός θα κατοικεί ανάμεσα στον 
λαό Του.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 12:1 Και κατά την ημέρα εκείνη 
θα πεις: Κύριε, θα σε δοξολογήσω· επειδή, 
αν και οργίστηκες εναντίον μου, ο θυμός 
σου στράφηκε, και με παρηγόρησες.

2 Δέστε, ο Θεός είναι η σωτηρία μου· θα 
έχω θάρρος, και δεν θα φοβάμαι· επειδή, ο 
Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου, και το 
τραγούδι· και στάθηκε η σωτηρία μου.

3 Και θα αντλήσετε νερό με ευφροσύνη από 
τις πηγές τής σωτηρίας.

4 Και κατά την ημέρα εκείνη θα πείτε: 
Δοξολογείτε τον Κύριο, επικαλείστε το 
όνομά του, κάντε γνωστά τα έργα του στα 
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έθνη, να θυμάστε ότι υψώθηκε το όνομά 
του.

5 Να ψάλλετε στον Κύριο· επειδή έκανε 
ένδοξα πράγματα· είναι γνωστό σε όλη τη 
γη.

6 Αγάλλου και ευφραίνου, κάτοικε της Σιών· 
επειδή, ο Άγιος του Ισραήλ είναι μέγας 
ανάμεσά σου.

ΨΑΛΜΟΙ 132:13 Επειδή, ο Κύριος έκλεξε τη 
Σιών· ευαρεστήθηκε να κατοικεί μέσα σ’ αυτή.

14 Αυτή είναι η ανάπαυσή μου στον αιώνα τού 
αιώνα· εδώ θα κατοικώ, επειδή την αγάπησα.

ΗΣΑΐΑΣ 66:13 Σαν παιδί, που το παρηγορεί η 
μητέρα του, έτσι θα σας παρηγορήσω εγώ· και 
θα παρηγορηθείτε στην Ιερουσαλήμ.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 23:6 Και στις ημέρες του, ο 
Ιούδας θα σωθεί, και ο Ισραήλ θα κατοικήσει 
με ασφάλεια· και τούτο είναι το όνομά του, 
με το οποίο θα ονομαστεί: Ο ΚΥΡΙΟΣ Η 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΑΣ.

ΣΟΦΟΝΙΑΣ 3:15 Ο Κύριος αφαίρεσε 
τις κρίσεις σου, απέστρεψε τον εχθρό σου· ο 
Κύριος είναι βασιλιάς τού Ισραήλ ανάμεσά σου· 
στο εξής δεν θα δεις κακό.

16 Κατά την ημέρα εκείνη θα ειπωθεί στην 
Ιερουσαλήμ: Μη φοβάσαι· Σιών, ας μη 
παραλύουν τα χέρια σου.

17 Ο Κύριος ο Θεός σου, που είναι στο μέσον σου, 
ο δυνατός, θα σε σώσει, θα ευφρανθεί σε σένα 
με χαρά, θα αναπαύεται στην αγάπη του, θα 
ευφραίνεται σε σένα με άσματα.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2:5 επειδή, εγώ, λέει ο Κύριος, θα 
είμαι σ’ αυτή τείχος φωτιάς ολόγυρα, και θα 
είμαι για δόξα ανάμεσά της.

ἸΩΑΝΝΗΝ 4:14 ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ 
ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα • 
ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ 
πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ 
μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ 
ἔκραξεν λέγων • Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός μὲ 
καὶ πινέτω.

38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, 
ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος 
ζῶντος.

39 (τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ 
ἤμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν 
• οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω 
ἐδοξάσθη).

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:17 ὅτι τὸ Ἀρνίον τὸ 
ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτοὺς καὶ 
ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, 
καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν 
ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:4 τίς σε οὐ μὴ 
φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; 
ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν 
καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι τὰ 
δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:6 καὶ εἶπέν μοι • 
Γέγονεν. ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ 
τὸ τέλος. ἐγω τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς 
τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:1 Καὶ ἔδειξέν μοι 
ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, 
ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ 
τοῦ Ἀρνίου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:17 Καὶ τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ 
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νύμφη λέγουσιν • Ἔρχου. καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω 
• Ἔρχου. καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω • ὁ θέλων 
λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 14:1 Επειδή, ο Κύριος θα ελεήσει 
τον Ιακώβ, θα εκλέξει ακόμα και τον Ισραήλ, 
και θα τους εγκαταστήσει στη γη τους· 
και οι ξένοι θα ενωθούν μαζί τους, και θα 
προσκολληθούν στον οίκο τού Ιακώβ.

2 Και οι λαοί θα τους πάρουν και θα τους 
φέρουν στον τόπο τους· και ο οίκος τού 
Ισραήλ θα τους κληρονομήσει στη γη τού 
Κυρίου για δούλους και δούλες· και θα είναι 
δικοί τους αιχμάλωτοι εκείνοι που τους είχαν 
αιχμαλωτίσει, και θα γίνουν κύριοι εκείνων 
που τους είχαν καταθλίψει.

3 Και κατά την ημέρα που ο Κύριος θα σε 
αναπαύσει από τη θλίψη σου, και από τον 
φόβο σου, και από τη σκληρή σου δουλεία, 
στην οποία ήσουν καταδουλωμένος,

ΨΑΛΜΟΙ 102:13 Εσύ θα σηκωθείς, θα 
σπλαχνιστείς τη Σιών· επειδή, είναι καιρός να 
την ελεήσεις, μια που έφτασε ο διορισμένος 
καιρός.

ΗΣΑΐΑΣ 61:5 Και οι αλλογενείς θα 
στέκονται και θα βόσκουν τα κοπάδια σας, και 
οι γιοι των αλλογενών θα είναι οι γεωργοί σας, 
και οι αμπελουργοί σας.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 28:24 Και δεν θα είναι πλέον στον 

οίκο Ισραήλ σκόλοπας πικρίας, και αγκάθι 
οδύνης από όλους όσοι είναι γύρω τους, που 
τους καταφρονούν· και θα γνωρίσουν ότι εγώ 
είμαι ο Κύριος ο Θεός.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1:17 Φώναξε ακόμα, λέγοντας: 
Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Οι πόλεις 
μου θα πλημμυρίσουν ακόμα από αγαθά, και ο 
Κύριος θα παρηγορήσει ακόμα τη Σιών, και θα 
εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ.

ΛΟΥΚΑΝ 1:72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν 
πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας 
αὐτοῦ,

73 ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα 
ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν

74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας 
λατρεύειν αὐτῷ

ΛΟΥΚΑΝ 2:32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ 
δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 15:27 εὐδόκησαν 
γάρ, καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν • εἰ γὰρ τοῖς 
πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, 
ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι 
αὐτοῖς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:4 τίς σε οὐ μὴ 
φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; 
ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν 
καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι τὰ 
δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

Δείτε επίσης: #2; #3; #4; Ησαΐας 14:4-18; Πράξεις Ἀποστόλων 
15:14-17; Ἐφεσίους 2:12-19.
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A03 Ο Μεσσίας κατάγεται από τον 
Δαυίδ.

E09 Η αρετή του Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 16:5 Και ο θρόνος θα στηθεί 
με έλεος, κι επάνω σ’ αυτόν θα καθήσει με 
αλήθεια, στη σκηνή τού Δαβίδ, αυτός που 
κρίνει, και αναζητάει κρίση, και σπεύδει για 
δικαιοσύνη.

ΛΟΥΚΑΝ 1:33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον 
Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ 
οὐκ ἔσται τέλος.

ΛΟΥΚΑΝ 1:69 καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας 
ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ Δαυὶδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ,

70 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων τῶν 
ἀπ᾿ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ,

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:48 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ 
μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα 
αὐτόν • ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ 
αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 15:16 Μετὰ 
ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν 
σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ 
κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ 
ἀνορθώσω αὐτήν,

17 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν 
ἀνθρώπων τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾿ 
οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτούς, 
λέγει Κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα

Δείτε επίσης: #1; Ψαλμοί 89:14.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 17:7 Κατά την ημέρα εκείνη, ο 
άνθρωπος θα ανασηκώσει τα μάτια του προς 
τον Δημιουργό του, και τα μάτια του θα 
ενατενίσουν προς τον Άγιο του Ισραήλ.

ΗΣΑΐΑΣ 10:20 Και κατά την ημέρα εκείνη, 
το υπόλοιπο του Ισραήλ, και οι διασωσμένοι 
τού οίκου Ιακώβ, δεν θα επιστηρίζονται πια σ’ 
αυτόν που τους πάταξε, αλλά θα επιστηρίζονται 
στον Κύριο, τον Άγιο του Ισραήλ, με αλήθεια.

21 Το υπόλοιπο θα επιστρέψει, το υπόλοιπο του 
Ιακώβ, προς τον ισχυρό Θεό.

22 Επειδή, αν και ο λαός σου, ο Ισραήλ, είναι 
σαν την άμμο τής θάλασσας, απ’ αυτούς ένα 
υπόλοιπο θα επιστρέψει· η κατανάλωση που 
αποφασίστηκε θα συντελεστεί με δικαιοσύνη.

ΩΣΗΕ 3:5 Και ύστερα απ’ αυτά οι γιοι 
τού Ισραήλ θα επιστρέψουν, και θα ζητήσουν 
τον Κύριο τον Θεό τους, και τον Δαβίδ τον 
βασιλιά τους· και θα φοβούνται τον Κύριο και 
την αγαθότητά του στις έσχατες ημέρες.

ΜΙΧΑΙΑΣ 7:7 Εγώ, όμως, θα επιβλέψω στον 
Κύριο· θα προσμείνω τον Θεό τής σωτηρίας 
μου· ο Θεός μου θα με εισακούσει.

8 Μη ευφραίνεσαι σε μένα, η εχθρός μου· αν 
και έπεσα, θα σηκωθώ, αν και κάθησα μέσα σε 
σκοτάδι, ο Κύριος θα είναι σε μένα φως.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 15:16 Μετὰ 
ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν 
σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ 
κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ 
ἀνορθώσω αὐτήν,
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17 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν 
ἀνθρώπων τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾿ 
οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτούς, 
λέγει Κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 3:2 Ἀγαπητοί, 
νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμέν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη 
τί ἐσόμεθα • οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι 
αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:7 Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ 
τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς 
καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν • καὶ κόψονται 
ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

 
ΗΣΑΐΑΣ 19:23 Κατά την ημέρα εκείνη 

θα υπάρχει ένας μεγάλος δρόμος από την 
Αίγυπτο προς την Ασσυρία, και οι Ασσύριοι 
θάρθουν στην Αίγυπτο, και οι Αιγύπτιοι 
στην Ασσυρία, και οι Αιγύπτιοι μαζί με τους 
Ασσυρίους θα δουλέψουν στον Κύριο.

24 Κατά την ημέρα εκείνη, ο Ισραήλ θα είναι ο 
τρίτος μαζί με τον Αιγύπτιο και μαζί με τον 
Ασσύριο· θα είναι ευλογία στο μέσον τής 
γης·

25 επειδή, ο Κύριος των δυνάμεων θα τους 
ευλογήσει, λέγοντας: Ευλογημένη η 
Αίγυπτος ο λαός μου, και η Ασσυρία το έργο 
των χεριών μου, και ο Ισραήλ η κληρονομία 
μου.

ΗΣΑΐΑΣ 66:12 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος: 
Δέστε, θα στρέψω προς αυτήν την ειρήνη 

σαν ποταμό, και τη δόξα των εθνών σαν 
χείμαρρο που πλημμυρίζει· τότε, θα θηλάσετε, 
θα βασταχτείτε επάνω στα πλευρά, και θα 
κολακευτείτε επάνω στα γόνατά της.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2:11 Και πολλά έθνη θα ενωθούν 
μαζί με τον Κύριο κατά την ημέρα εκείνη, 
και θα είναι λαός μου· και θα κατοικήσω στο 
μέσον σου, και θα γνωρίσεις ότι ο Κύριος των 
δυνάμεων με έστειλε σε σένα.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 10:11 Και θα περάσει μέσα 
από τη θάλασσα με θλίψη, και θα πατάξει τα 
κύματα που είναι στη θάλασσα, και όλα τα βάθη 
τού ποταμού θα ξεραθούν· και η υπερηφάνεια 
της Ασσυρίας θα καταβληθεί, και το σκήπτρο 
τής Αιγύπτου θα αφαιρεθεί.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 14:18 Και αν η οικογένεια 
της Αιγύπτου δεν ανέβει, και δεν έρθει, επάνω 
στους οποίους δεν υπάρχει βροχή, σ’ αυτούς 
θα είναι η πληγή, που ο Κύριος θα πληγώσει 
τα έθνη, τα οποία δεν ανεβαίνουν για να 
γιορτάσουν τη γιορτή τής σκηνοπηγίας.

ΛΟΥΚΑΝ 2:32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ 
δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 3:29 ἢ Ἰουδαίων ὁ 
Θεὸς μόνον; οὐχὶ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν •

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:24 οὓς καὶ ἐκάλεσεν, 
ἡμᾶς, οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν 
•

25 ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει • Καλέσω τὸν οὐ 
λαόν μου λαόν μου καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην 
ἠγαπημένην •

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:11 λέγει 
γὰρ ἡ γραφή • Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ 
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καταισχυνθήσεται.
12 οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος, 

ὁ γὰρ αὐτὸς Κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας 
τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν •

13 πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται εἰς τὸ ὄνομα 
Κυρίου σωθήσεται.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:18 ὅτι δι᾿ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν 
προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ Πνεύματι 
πρὸς τὸν Πατέρα.

19 Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλ᾿ 
ἐστὲ συνπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ 
Θεοῦ,

20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν 
ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου 
αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,

21 ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη 
αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ •

22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς 
κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι.

Δείτε επίσης: #1; #4; #5; Δευτερονόμιο 32:43; Ησαΐας 19:16-
22; Ησαΐας 49:6; Πρὸς Ῥωμαίουςς 15:9; Ἐφεσίους 3:6-8; 

ἐπιστολή α’ 2:10.

B07 Η παντοδυναμία του Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 22:22 Και θα βάλω επάνω στον 
ώμο του το κλειδί τού οίκου τού Δαβίδ· και 
θα ανοίγει, και κανένας δεν θα κλείνει· και θα 
κλείνει, και κανένας δεν θα ανοίγει.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 16:18 κἀγὼ δέ σοι λέγω 
ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ 
οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου 
οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.

19 καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν 
οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται 
δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ 
τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 18:18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν • 
ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα 
ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.

19 Πάλιν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν 
συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς 
πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται 
αὐτοῖς παρὰ τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:18 καὶ ὁ ζῶν • καὶ 
ἐγενόμην νεκρός • καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων • καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ 
θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3:7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς 
ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον • Τάδε λέγει 
ὁ Ἄγιος, ὁ Ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ 
Δαυίδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων 
καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει •

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 24:13 Όταν γίνει έτσι στο μέσον 
τής γης ανάμεσα στους λαούς, θα είναι σαν 
τιναγμός ελιάς, σαν το σταφυλολόγημα, 
αφού σταματήσει ο τρυγητός.

14 Αυτοί θα υψώσουν τη φωνή τους, θα 
ψάλλουν εξαιτίας τής μεγαλειότητας του 
Κυρίου, θα μιλούν μεγαλόφωνα από τη 
θάλασσα.

15 Γι’ αυτό, δοξάστε τον Κύριο στις κοιλάδες, 
το όνομα του Κυρίου τού Θεού τού Ισραήλ 
στα νησιά τής θάλασσας.

16 Ακούσαμε τραγούδια από την άκρη 
τής γης: Δόξα στον δίκαιο. Αλλά, εγώ 
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είπα: Ταλαιπωρία μου, ταλαιπωρία μου! 
Αλλοίμονο σε μένα! Οι άπιστοι έπραξαν 
άπιστα· ναι, οι άπιστοι έπραξαν πολύ άπιστα.

ΗΣΑΐΑΣ 12:5 Να ψάλλετε στον Κύριο· 
επειδή έκανε ένδοξα πράγματα· είναι γνωστό σε 
όλη τη γη.

6 Αγάλλου και ευφραίνου, κάτοικε της Σιών· 
επειδή, ο Άγιος του Ισραήλ είναι μέγας ανάμεσά 
σου.

ΗΣΑΐΑΣ 42:10 Ψάλλετε στον Κύριο ένα νέο 
τραγούδι, τη δόξα του από τα άκρα τής γης, 
εσείς που κατεβαίνετε στη θάλασσα, και όλα 
όσα υπάρχουν μέσα σ’ αυτή· τα νησιά, και όσοι 
κατοικούν σ’ αυτά.

11 Η έρημος και οι πόλεις της, ας υψώσουν φωνή, 
οι κωμοπόλεις που τις κατοικεί ο Κηδάρ· ας 
ψάλλουν οι κάτοικοι της Σελά, ας αλαλάζουν 
από τις κορυφές των βουνών.

12 Ας δώσουν δόξα στον Κύριο, και ας 
αναγγείλουν την αίνεσή του στα νησιά.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:47 οὕτως γὰρ 
ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος • Τέθεικά σε εἰς φῶς 
ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου 
τῆς γῆς.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:7 ἵνα τὸ δοκίμιον 
ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ 
ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, 
εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν 
ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 4:12 Ἀγαπητοί, μὴ 
ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν 
ὑμῖν γινομένῃ, ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος •

13 ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ 
παθήμασιν χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει 
τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι.

14 εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, 
ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα 
ἐφ᾿ ὑμᾶς ἀναπαύεται • [κατὰ μὲν αὐτοὺς 
βλασφημεῖται, κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται].

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:2 Καὶ εἶδον ὡς 
θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς 
νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος 
αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ 
ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, 
ἔχοντας κιθάρας τοῦ Θεοῦ.

3 καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωϋσέως, τοῦ δούλου 
τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ Ἀρνίου, λέγοντες 
• Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε ὁ 
Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ • δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ 
ὁδοί σου, ὁ Βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν •

4 τίς σε οὐ μὴ φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ 
ὄνομά σου; ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη 
ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι 
τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 24:18 Κι αυτός που φεύγει από 
τον ήχο τού φόβου, θα πέσει στον λάκκο· κι 
αυτός που ανεβαίνει μέσα από τον λάκκο, θα 
πιαστεί στην παγίδα· επειδή, οι θυρίδες από 
πάνω είναι ανοιχτές, και τα θεμέλια της γης 
σείονται.

19 Η γη κατασυντρίφτηκε, η γη διαλύθηκε 
ολοκληρωτικά, η γη κινήθηκε υπερβολικά.

20 Η γη θα κλονιστεί εδώ και εκεί, σαν τον 
μεθυσμένο, και θα μετακινηθεί σαν καλύβα· 
και η ανομία της θα βαρύνει επάνω της· και 
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θα πέσει, και δεν θα σηκωθεί πλέον.
21 Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα 

παιδέψει τον στρατό των υψηλών μέσα στο 
ύψος, και τους βασιλιάδες τής γης επάνω 
στη γη.

22 Και θα συγκεντρωθούν όπως 
συγκεντρώνονται οι αιχμάλωτοι στον 
λάκκο, και θα κλειστούν στη φυλακή, και 
ύστερα από πολλές ημέρες θα τους γίνει 
επίσκεψη.

23 Τότε, το φεγγάρι θα ντραπεί, και ο ήλιος 
θα αισχυνθεί, όταν ο Κύριος των δυνάμεων 
βασιλεύσει στο βουνό Σιών και στην 
Ιερουσαλήμ, και θα δοξαστεί μπροστά στους 
πρεσβυτέρους του.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 14:4 Και τα πόδια του, κατά την 
ημέρα εκείνη, θα σταθούν επάνω στο βουνό 
των ελαιών, που είναι απέναντι από την 
Ιερουσαλήμ, από ανατολικά· και το βουνό των 
ελαιών θα σχιστεί στα δύο στο μέσον του, προς 
τα ανατολικά και προς τα δυτικά, και θα γίνει 
μια υπερβολικά μεγάλη κοιλάδα· και το μισό 
τού βουνού θα συρθεί προς βορράν, και το μισό 
του προς νότον.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:29 Εὐθέως δὲ μετὰ 
τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος 
σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ 
φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ 
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν 
σαλευθήσονται.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:22 ἀλλὰ 
προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει • καὶ πόλει Θεοῦ 
ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ • καὶ μυριάσιν 
ἀγγέλων, πανηγύρει •

23 καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων 
ἐν οὐρανοῖς • καὶ κριτῇ Θεῷ πάντων • καὶ 
πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων •

24 καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ • καὶ αἵματι 
ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν Ἅβελ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 6:12 Καὶ εἶδον ὅτε 
ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς 
μέγας ἐγένετο, καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς 
σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς 
αἷμα •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 6:14 καὶ ὁ οὐρανὸς 
ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἑλισσόμενον, καὶ 
πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν 
ἐκινήθησαν.

15 καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ 
χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς 
δοῦλος καὶ ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ 
σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων •

16 καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις 
• Πέσετε ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ 
προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ 
ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ Ἀρνίου •

17 ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, 
καὶ τίς δύναται σταθῆναι;

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; #6; Ψαλμοί 149:6-9; Ησαΐας 4:1,2; 
Ησαΐας 5:30; Ησαΐας 13:9-11; Μᾶρκον 13:24-37; Λουκᾶν 

21:25-36; Ἀποκάλυψις 18:9.

D09 Ο Μεσσίας θα είναι ο Σωτήρας.
E11 Ο Μεσσίας θα δίνει αιώνια ζωή.
H01 Η επιστροφή του Μεσσία 

προβλέπεται.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H05 Η επερχόμενη δόξα και η δύναμη 

του Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 25:6 Κι επάνω σε τούτο το βουνό, 
ο Κύριος των δυνάμεων θα κάνει σε όλους 
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τούς λαούς ευωχία από παχιά, ευωχία από 
κρασιά στον τρύγο τους, από παχιά γεμάτα 
μυελό, από καθαρισμένα κρασιά επάνω στον 
τρυγητό.

7 Και στο βουνό τούτο θα αφανίσει το 
πρόσωπο του περικαλύμματος εκείνου 
που περισκεπάζει όλους τούς λαούς, και το 
κάλυμμα, αυτό που σκεπάζει όλα τα έθνη.

8 Θα καταπιεί τον θάνατο με νίκη· και ο 
Κύριος ο Θεός θα σφουγγίσει τα δάκρυα από 
όλα τα πρόσωπα· και θα εξαλείψει το όνειδος 
αυτού του λαού από ολόκληρη τη γη· επειδή, 
ο Κύριος μίλησε.

9 Και κατά την ημέρα εκείνη θα πουν: Να, 
αυτός είναι ο Θεός μας· τον περιμείναμε, 
και θα μας σώσει· αυτός είναι ο Κύριος· 
τον περιμείναμε· θα χαρούμε και θα 
ευφρανθούμε στη σωτηρία του.

10 Επειδή, σ’ αυτό το βουνό, θα αναπαυθεί 
το χέρι τού Κυρίου, και ο Μωάβ θα 
καταπατηθεί από κάτω του, όπως 
καταπατιέται το άχυρο για τον κοπρώνα.

11 Και θα απλώσει τα χέρια του ανάμεσά τους, 
όπως απλώνει τα χέρια του ο κολυμβητής 
για να κολυμπήσει· και θα ταπεινώσει την 
υπερηφάνειά τους μαζί με τις πανουργίες 
των χεριών τους.

12 Και τα ψηλά οχυρώματα των τειχών σου 
θα ταπεινωθούν, θα γκρεμιστούν, θα 
κατεδαφιστούν, μέχρι το έδαφος.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 33:10 Έτσι λέει ο Κύριος: 
Σ’ αυτό τον τόπο, για τον οποίο εσείς λέτε: 
Είναι έρημος, χωρίς άνθρωπο και χωρίς κτήνος, 
στις πόλεις τού Ιούδα και στις πλατείες τής 
Ιερουσαλήμ, που είναι έρημοι, χωρίς άνθρωπο 
και χωρίς κάτοικο, και χωρίς κτήνος,

11 θα ακουστεί ξανά η φωνή τής χαράς, και η 
φωνή τής ευφροσύνης, η φωνή τού νυμφίου, 
και η φωνή τής νύφης, η φωνή αυτών που 

λένε: «Αινείτε τον Κύριο των δυνάμεων, 
επειδή ο Κύριος είναι αγαθός, επειδή το έλεός 
του παραμένει στον αιώνα»· και εκείνων που 
προσφέρουν ευχαριστήριες προσφορές στον 
οίκο τού Κυρίου· επειδή, θα επιστρέψω την 
αιχμαλωσία τής γης, όπως προηγούμενα, λέει ο 
Κύριος.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 8:11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 
πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ 
ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ 
Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν •

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ 
μὴ πίω ἀπ᾿ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς 
ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ 
πίνω μεθ᾿ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 
Πατρός μου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν • Μὴ φοβεῖσθε 
ὑμεῖς • οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον 
ζητεῖτε.

6 οὐκ ἔστιν ὧδε • ἠγέρθη γάρ, καθὼς εἶπεν • 
δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 15:26 ἔσχατος ἐχθρὸς 
καταργεῖται ὁ θάνατος.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 15:54 ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν 
τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν 
τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ 
λόγος ὁ γεγραμμένος • Κατεπόθη ὁ θάνατος 
εἰς νῖκος.

55 ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρον; ποῦ σου θάνατε τὸ 
νῖκος;

56 τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία • ἡ δὲ 
δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος.

57 τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 3:13 καὶ οὐ καθάπερ 
Μωϋσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον 
αὐτοῦ, πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ 
εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου.

14 ἀλλ᾿ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν, ἄχρι γὰρ 
τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ 
ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει, μὴ 
ἀνακαλυπτόμενον ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται.

15 ἀλλ᾿ ἕως σήμερον ἡνίκα ἀναγινώσκηται 
Μωϋσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται 
•

16 ἡνίκα δ᾿ ἂν ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον, 
περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα).

17 ὁ δὲ Κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν • οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα 
Κυρίου, ἐλευθερία.

18 ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ 
τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν 
εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, 
καθάπερ ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος.

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’ 1:10 φανερωθεῖσαν δὲ 
νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν 
θάνατον, φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν 
διὰ τοῦ εὐαγγελίου •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία 
κεκοινώνηκεν αἵματος καὶ σαρκός, καὶ αὐτὸς 
παραπλησίως μετέσχεν τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ 
θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ 
θανάτου, τοῦτ᾿ ἔστιν τὸν διάβολον •

15 καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ 
παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:15 διὰ τοῦτό εἰσιν 
ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, καὶ λατρεύουσιν 
αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ • 
καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ᾿ 
αὐτούς.

16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, οὐδὲ 

μὴ πέσῃ ἐπ᾿ αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα,
17 ὅτι τὸ Ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου 

ποιμανεῖ αὐτοὺς καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ 
ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν 
δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:7 χαίρωμεν καὶ 
ἀγαλλιῶμεν, καὶ δῶμεν τὴν δόξαν αὐτῷ • ὅτι 
ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ Ἀρνίου • καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 
ἡτοίμασεν ἑαυτήν •

8 καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον 
λαμπρὸν [καὶ] καθαρόν, τὸ γὰρ βύσσινον τὰ 
δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν.

9 Καὶ λέγει μοι • Γράψον • Μακάριοι οἱ εἰς τὸ 
δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ Ἀρνίου κεκλημένοι. καὶ 
λέγει μοι • Οὗτοι οἱ λόγοι οἱ ἀληθινοὶ τοῦ Θεοῦ 
εἰσιν. —

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς 
μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης • Ἰδοὺ 
ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν • καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ 
ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 
αὐτῶν Θεός.

4 καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν 
ὀφθαλμῶν αὐτῶν • καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται 
ἔτι • οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ 
ἔσται ἔτι, ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; Ησαΐας 61:10,11; Ιερεμίας 25:10; 
Ιωήλ 2:16; Μαθθαῖον 22:1-14; Μαθθαῖον 25:1-13; Μαθθαῖον 
27:51,52; Ἰωάννην 3:29; Ἰωάννην 11:25,26; Ἐφεσίους 3:5,6; 

Ἑβραίους 12:22-26; Ἀποκάλυψις 1:7,17,18; Ἀποκάλυψις 20:14.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 26:1 ΚΑΤΑ την ημέρα εκείνη στη 
γη τού Ιούδα θα ψαλεί τούτο το τραγούδι: 
Έχουμε μια οχυρή πόλη· ο Θεός θα βάλει 
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σωτηρία αντί για τείχη και περιτειχίσματα.
2 Πύλες, ανοίξτε, και θα μπει το δίκαιο έθνος, 

αυτό που φυλάττει την αλήθεια.
3 Θα φυλάξεις σε τέλεια ειρήνη το πνεύμα 

που επιστηρίζεται επάνω σε σένα, επειδή, σε 
σένα έχει το θάρρος του.

4 Έχετε το θάρρος σας στον Κύριο, πάντοτε· 
επειδή, στον Κύριο τον Θεό υπάρχει αιώνια 
δύναμη.

ΗΣΑΐΑΣ 9:6 Επειδή, παιδί γεννήθηκε 
σε μας, γιος δόθηκε σε μας· και η εξουσία 
θα είναι επάνω στον ώμο του· και το όνομά 
του θα αποκληθεί: Θαυμαστός, Σύμβουλος, 
Ισχυρός Θεός, Πατέρας τού Μέλλοντα Αιώνα, 
Άρχοντας Ειρήνης.

7 Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης 
δεν θα υπάρχει τέλος, επάνω στον θρόνο τού 
Δαβίδ, κι επάνω στη βασιλεία του, για να τη 
διατάξει, και να τη στερεώσει, με κρίση και 
δικαιοσύνη, από τώρα και μέχρι τον αιώνα. 
Ο ζήλος τού Κυρίου των δυνάμεων θα το 
εκτελέσει.

ΗΣΑΐΑΣ 57:19 Εγώ δημιουργώ τον καρπό 
των χειλέων: Ειρήνη, ειρήνη σ’ αυτόν που είναι 
μακριά και σ’ αυτόν που είναι κοντά, λέει ο 
Κύριος· και θα τον γιατρέψω.

20 Οι ασεβείς, όμως, είναι σαν την ταραγμένη 
θάλασσα, όταν δεν μπορεί να ησυχάσει· και τα 
κύματά της ρίχνουν έξω καταπάτημα και πηλό.

21 Ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς, λέει ο Θεός 
μου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:27 εἰρήνην ἀφίημι 
ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν • οὐ 
καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ 
ταρασσέσθω ὑμῖν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:47 αἰνοῦντες 

τὸν Θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν 
λαόν. ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους 
καθ᾿ ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 5:1 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ 
πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:14 αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη 
ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ 
μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας,

15 τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, τὸν νόμον τῶν 
ἐντολῶν ἐν δόγμασιν, καταργήσας, ἵνα τοὺς 
δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον 
ποιῶν εἰρήνην •

16 καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ 
σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας 
τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ.

Δείτε επίσης: #1; #2; #4; #7; Δευτερονόμιο 32:4,15; 1 Σαμουήλ 
2:2; Ψαλμοί 18:1; Ψαλμοί 106:5; Ησαΐας 50:10; Ιερεμίας 

17:7,8; Φιλιππησίους 4:7; ἐπιστολή α’ 2:9.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 26:19 Οι νεκροί σου θα ζήσουν, 
μαζί με το νεκρό μου σώμα θα αναστηθούν· 
σηκωθείτε και ψάλλετε, εσείς που κατοικείτε 
στο χώμα· επειδή, η δρόσος σου είναι σαν 
τη δρόσο των χόρτων, και η γη θα ξεπετάξει 
τούς νεκρούς.

20 Έλα, λαέ μου, μπες μέσα στα ταμεία σου, και 
κλείσε τις θύρες σου από πίσω σου· κρύψου 
για λίγο καιρό, μέχρις ότου περάσει η οργή.

21 Επειδή, δέστε, ο Κύριος βγαίνει από τον 
τόπο του για να παιδεύσει τούς κατοίκους 
τής γης εξαιτίας τής ανομίας τους· η δε γη 
θα ξεσκεπάσει τα αίματά της, και δεν θα 
σκεπάσει πλέον τους φονευμένους της.
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ΨΑΛΜΟΙ 71:20 ο οποίος μου έδειξες 
θλίψεις πολλές και ταλαιπωρίες, και πάλι με 
αναζωογόνησες, και από τις αβύσσους τής γης 
πάλι με ανέβασες;

ΗΣΑΐΑΣ 25:8 Θα καταπιεί τον θάνατο με 
νίκη· και ο Κύριος ο Θεός θα σφουγγίσει τα 
δάκρυα από όλα τα πρόσωπα· και θα εξαλείψει 
το όνειδος αυτού του λαού από ολόκληρη τη 
γη· επειδή, ο Κύριος μίλησε.

ΔΑΝΙΗΛ 12:2 Και πολλοί απ’ αυτούς 
που κοιμούνται μέσα στο χώμα τής γης, θα 
σηκωθούν, οι μεν σε αιώνια ζωή, οι δε σε 
ονειδισμό και αιώνια καταισχύνη.

ἸΩΑΝΝΗΝ 5:28 μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι 
ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις 
ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ,

29 καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς 
ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς 
ἀνάστασιν κρίσεως.

ἸΩΑΝΝΗΝ 11:25 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς 
• Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή • ὁ πιστεύων 
εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται •

26 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ 
ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο;

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 24:15 ἐλπίδα 
ἔχων εἰς τὸν Θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι 
προσδέχονται, ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι 
δικαίων τε καὶ ἀδίκων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 4:14 εἰ γὰρ 
πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, 
οὕτως καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ 
Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ.

15 (τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, 
ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν 

παρουσίαν τοῦ Κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς 
κοιμηθέντας.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 20:5 οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν 
οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. Αὕτη ἡ 
ἀνάστασις ἡ πρώτη.

6 μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ 
ἀναστάσει τῇ πρώτῃ • ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος 
θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν • ἀλλ᾿ ἔσονται ἱερεῖς 
τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσιν 
μετ᾿ αὐτοῦ χίλια ἔτη.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 20:12 Καὶ εἶδον τοὺς 
νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, 
ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου • καὶ βιβλία 
ἠνοίχθησαν • καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ 
ἐστιν τῆς ζωῆς. καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν 
γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα 
αὐτῶν.

13 καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν 
αὐτῇ • καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς 
νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος 
κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

Δείτε επίσης: #5; #6; Ιεζεκιήλ 37:1-14.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 27:1 ΚΑΤΑ την ημέρα εκείνη, 
ο Κύριος θα παιδεύσει, με τη μάχαιρά του, 
τη σκληρή, τη μεγάλη και τη δυνατή, τον 
Λευιάθαν, το φίδι που λοξοβατεί, ναι, τον 
Λευιάθαν, το σκολιό φίδι· και θα φονεύσει 
τον δράκοντα που είναι στη θάλασσα.

ΗΣΑΐΑΣ



210

2 Κατά την ημέρα εκείνη ψάλλετε σ’ αυτή: 
Αγαπητή άμπελος·

3 εγώ ο Κύριος θα τη φυλάττω· σε κάθε στιγμή 
θα την ποτίζω· για να μη τη βλάψει κανένας, 
νύχτα και ημέρα θα τη φυλάττω·

6 Στο ερχόμενο θα ριζώσει τον Ιακώβ· ο 
Ισραήλ θα ανθίσει και θα βλαστήσει, και 
θα γεμίσει το πρόσωπο της οικουμένης από 
καρπούς.

12 Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα 
εκτινάξει από τη διώρυγα του ποταμού 
μέχρι το ρεύμα τής Αιγύπτου, κι εσείς θα 
συναχθείτε ένας ένας χωριστά, εσείς οι γιοι 
Ισραήλ.

13 Και κατά την ημέρα εκείνη θα σαλπιχτεί 
μεγάλη σάλπιγγα, και θάρθουν αυτοί που 
καταφθείρονταν στη γη τής Ασσυρίας, και 
οι αποδιωγμένοι στη γη τής Αιγύπτου, και 
θα λατρεύσουν επάνω στο άγιο βουνό στην 
Ιερουσαλήμ.

ΗΣΑΐΑΣ 4:2 Κατά την ημέρα εκείνη, ο 
κλάδος τού Κυρίου θα είναι ωραίος και ένδοξος, 
και ο καρπός τής γης εξαίρετος και ευφρόσυνος 
σ’ εκείνους που θα έχουν διασωθεί από τον 
Ισραήλ·

ΛΟΥΚΑΝ 3:8 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους 
τῆς μετανοίας, καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν 
ἑαυτοῖς • Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ • λέγω 
γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων 
τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:27 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ 
τῆς φωνῆς μου ἀκούει κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ 
ἀκολουθοῦσίν μοι,

28 κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς καὶ οὐ μὴ 
ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις 

αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου.
29 ὁ Πατήρ μου, ὃς δέδωκέν μοι, μείζων πάντων 

ἐστίν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς 
τοῦ Πατρός μου.

30 ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:5 ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς 
τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, 
οὗτος φέρει καρπὸν πολύν • ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ 
δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:8 ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ Πατήρ 
μου, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε • καὶ γενήσεσθε 
ἐμοὶ μαθηταί.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:16 οὐχ ὑμεῖς μὲ 
ἐξελέξασθε, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ 
ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν 
φέρητε καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὅ τι ἂν 
αἰτήσητε τὸν Πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου δῷ 
ὑμῖν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 20:2 καὶ ἐκράτησεν 
τὸν δράκοντα, τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον, ὅς ἐστιν 
διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν 
χίλια ἔτη •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 20:7 Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ 
χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς 
αὐτοῦ •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 20:10 καὶ ὁ διάβολος ὁ 
πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ 
πυρὸς καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ 
ψευδοπροφήτης • καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας 
καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:2 ἐν μέσῳ τῆς 
πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ 
ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, 
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κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν 
αὐτοῦ • καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν 
τῶν ἐθνῶν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; Ησαΐας 5:1-7; Ησαΐας 26:1; Ησαΐας 
46:4; Μαθθαῖον 21:28-46; Κολοσσαεῖς 1:5,6.

E01 Ο τύπος ιερατείου του Μεσσία.
     
ΗΣΑΐΑΣ 28:15 Επειδή, είπατε: Εμείς 

κάναμε συνθήκη με τον θάνατο, και 
συμφωνήσαμε με τον άδη· όταν η μάστιγα 
διαβαίνει πλημμυρίζοντας, δεν θάρθει σε 
μας· δεδομένου ότι, καταφύγιό μας κάναμε 
το ψέμα, και θα κρυφτούμε κάτω από την 
ψευτιά·

16 γι’ αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δέστε, 
βάζω ένα θεμέλιο στη Σιών, μια πέτρα, μια 
εκλεκτή πέτρα, μια πολύτιμη ακρογωνιαία 
πέτρα, ένα σίγουρο θεμέλιο· εκείνος που 
πιστεύει σ’ αυτόν, δεν θα ντροπιαστεί.

ΨΑΛΜΟΙ 118:22 Η πέτρα, την οποία 
αποδοκίμασαν αυτοί που οικοδομούν, αυτή 
έγινε κεφαλή γωνίας·

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:42 Λέγει αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς • Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς 
• Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 
οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας • παρὰ 
Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν 
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 4:11 οὗτός 
ἐστιν ὁ λίθος, ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾿ ὑμῶν τῶν 
οἰκοδομούντων, ὁ γενόμενος εἰς κεφαλὴν 
γωνίας •

12 καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία • οὐδὲ 
γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ 

δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι 
ἡμᾶς.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:31 Ἰσραὴλ δὲ 
διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον οὐκ 
ἔφθασεν.

32 διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ᾿ ὡς ἐξ ἔργων • 
προσέκοψαν γὰρ τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος,

33 καθὼς γέγραπται • Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον 
προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου, καὶ ὁ 
πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 3:11 θεμέλιον γὰρ ἄλλον 
οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὃς 
ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:17 καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο 
εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς 
ἐγγύς •

18 ὅτι δι᾿ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ 
ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ Πνεύματι πρὸς τὸν Πατέρα.

19 Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλ᾿ 
ἐστὲ συνπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ,

20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν 
ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου 
αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,

21 ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη 
αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ •

22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς 
κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:4 πρὸς ὃν 
προσερχόμενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων 
μὲν ἀποδεδοκιμασμένον παρὰ δὲ Θεῷ 
ἐκλεκτόν, ἔντιμον,

5 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε, οἶκος 
πνευματικός, ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι 
πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ Θεῷ 
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

6 διότι περιέχει ἐν τῇ γραφῇ • Ἰδοὺ τίθημι ἐν 
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Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον • 
καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ.

7 ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν • ἀπειθοῦσιν 
δέ, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 
οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας,

8 καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου, 
οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες, εἰς ὃ 
καὶ ἐτέθησαν.

Δείτε επίσης: Γένεση 49:24; Ησαΐας 8:14; Ωσηέ 2:19-21; 
Ζαχαρίας 3:9; Μᾶρκον 12:10; Λουκᾶν 20:17,18.

F03 Ο Μεσσίας θα απορριφθεί.

ΗΣΑΐΑΣ 29:10 Επειδή, ο Κύριος ξέχυσε 
επάνω σας πνεύμα από βαθύ ύπνο, και 
έκλεισε τα μάτια σας· περισκέπασε τους 
προφήτες και τους άρχοντές σας, αυτούς που 
βλέπουν οράσεις.

13 Γι’ αυτό, ο Κύριος λέει: Επειδή ο λαός 
αυτός με πλησιάζει με το στόμα του, και με 
τιμάει με τα χείλη του, αλλ’ η καρδιά του 
απέχει μακριά από μένα, και με σέβονται, 
διδάσκοντας διδασκαλίες, εντάλματα 
ανθρώπων·

14 γι’ αυτό, δέστε, θα προσθέσω να κάνω ένα 
θαυμαστό έργο ανάμεσα σε τούτο τον λαό, 
ένα έργο θαυμαστό και εξαίσιο· επειδή, η 
σοφία των σοφών του θα χαθεί, και η σύνεση 
των συνετών του θα κρυφτεί.

ΨΑΛΜΟΙ 69:22 Το τραπέζι τους μπροστά τους 
ας γίνει σε παγίδα, και σε ανταπόδοση, και σε 
θηλιά.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 33:32 Και δες, εσύ είσαι σ’ αυτούς 
σαν ερωτικό τραγούδι ανθρώπου με γλυκιά 
φωνή, και ο οποίος παίζει καλά τα όργανα· 

επειδή, ακούν τα λόγια σου, αλλά δεν τα 
πράττουν.

33 Όμως, όταν αυτό έρθει, (και πρόσεξε, έρχεται), 
τότε θα γνωρίσουν, ότι στάθηκε ανάμεσά τους 
προφήτης.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 15:7 ὑποκριταί, καλῶς 
ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἠσαΐας λέγων •

8 Ὁ λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία 
αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ •

9 μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες 
διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.

ΜΑΡΚΟΝ 4:11 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς • Ὑμῖν 
δέδοται τὸ μυστήριον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ 
• ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαις τὰ πάντα 
γίνεται,

12 ἵνα βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ ἴδωσιν, 
καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ μὴ συνιῶσιν, 
μήποτε ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ 
ἁμαρτήματα.

ΜΑΡΚΟΝ 7:6 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς 
ὅτι καλῶς προεφήτευσεν Ἠσαΐας περὶ ὑμῶν 
τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται Οὗτος ὁ λαὸς 
τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω 
ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ •

7 μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες διδασκαλίας 
ἐντάλματα ἀνθρώπων.

8 ἀφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ κρατεῖτε 
τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων • βαπτισμοὺς 
ξεστῶν καὶ ποτηρίων καὶ ἄλλα παρόμοια 
τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 28:26 λέγον • 
Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπόν 
• Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ 
βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε •

27 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, 
καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς 
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ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσιν 
τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ 
καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι 
αὐτούς.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:7 Τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ 
Ἰσραήλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ 
ἐπέτυχεν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν,

8 καθὼς γέγραπται • Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς 
πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν 
καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον 
ἡμέρας.

9 καὶ Δαυὶδ λέγει • Γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν 
εἰς παγίδα καὶ εἰς θήραν καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ 
εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς •

10 σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ 
βλέπειν • καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς 
σύνκαμψον.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 6:9,10; Ησαΐας 30:10; Ησαΐας 35:5; 
Ησαΐας 44:18; Ιερεμίας 12:2; Ιεζεκιήλ 33:31; Μιχαίας 

3:6; Μαθθαῖον 15:2-6; Μᾶρκον 7:1,2; Κορινθίους β’ 4:4; 
Θεσσαλονικεῖς β’ 2:9-12.

E05 Τα θαύματα του Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 29:18 Και κατά την ημέρα εκείνη, 
οι κουφοί θα ακούσουν τα λόγια τού βιβλίου, 
και τα μάτια των τυφλών θα δουν, αφού 
ελευθερωθούν από το σκοτάδι και από την 
ομίχλη.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:5 τυφλοὶ 
ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ 
καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ 
ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται •

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 13:14 καὶ ἀναπληροῦται 
αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἠσαΐου ἡ λέγουσα • Ἀκοῇ 
ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες 

βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε.
15 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, 

καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσιν 
τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ 
καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι 
αὐτούς.

16 ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν, 
καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν ὅτι ἀκούουσιν.

ΛΟΥΚΑΝ 4:18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ 
εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς,

19 ἀπέσταλκεν με κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ 
τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους 
ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν.

ΛΟΥΚΑΝ 7:22 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς • Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννει ἃ 
εἴδετε καὶ ἠκούσατε, ὅτι τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, 
χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, 
κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ 
εὐαγγελίζονται •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 26:18 ἀνοῖξαι 
ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους 
εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν 
Θεόν • τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ 
κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 3:14 ἀλλ᾿ ἐπωρώθη τὰ 
νοήματα αὐτῶν, ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας 
τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς 
διαθήκης μένει, μὴ ἀνακαλυπτόμενον ὅτι ἐν 
Χριστῷ καταργεῖται.

15 ἀλλ᾿ ἕως σήμερον ἡνίκα ἀναγινώσκηται 
Μωϋσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται 
•

16 ἡνίκα δ᾿ ἂν ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον, 
περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα).

17 ὁ δὲ Κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν • οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα 
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Κυρίου, ἐλευθερία.
18 ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ 

τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν 
εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, 
καθάπερ ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:17 ἵνα ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Πατὴρ τῆς δόξης, δῴη ὑμῖν 
πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει 
αὐτοῦ,

18 πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας 
ὑμῶν, εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς 
κλήσεως αὐτοῦ, καὶ τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης 
τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις,

ἸΑΚΩΒΟΥ 1:21 διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν 
ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας ἐν πραΰτητι 
δέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον τὸν δυνάμενον 
σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3:18 συμβουλεύω σοι 
ἀγοράσαι παρ᾿ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον 
ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ 
ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς 
γυμνότητός σου, καὶ κολλύριον ἐγχρῖσαι τοὺς 
ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς.

Δείτε επίσης: Δευτερονόμιο 29:4; Ψαλμοί 12:5; Ησαΐας 29:10-
12,16; Ησαΐας 42:16-19; Μᾶρκον 7:37; Κορινθίους β’ 4:2-6; 

ἐπιστολή α’ 2:9.

B17 Η τρυφερότητα και η αδυναμία του 
Μεσσία.

B24 Ο Θεός και ο Μεσσίας σου δίνουν 
χαρά και αγαλλίαση στους δίκαιους 
και στους πιστούς.

ΗΣΑΐΑΣ 29:19 Και οι πράοι θα επαυξήσουν 
τη χαρά τους για τον Κύριο, και οι φτωχοί 
των ανθρώπων θα ευφρανθούν για τον Άγιο 

του Ισραήλ.

ΛΕΥΙΤΙΚΟ 23:40 Και την πρώτη 
ημέρα θα πάρετε για τον εαυτό σας καρπό από 
ένα ωραίο δέντρο, κλαδιά φοινίκων, και κλαδιά 
δέντρων πυκνών, και ιτιές από χείμαρρο· και θα 
ευφρανθείτε μπροστά στον Κύριο τον Θεό σας 
επτά ημέρες.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 16:11 Και θα ευφρανθείς 
μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου, εσύ, και ο 
γιος σου, και η θυγατέρα σου, και ο δούλος σου, 
και η δούλη σου, και ο Λευίτης, που είναι μέσα 
στις πύλες σου, και ο ξένος, και ο ορφανός, 
και η χήρα, που είναι ανάμεσά σου, στον τόπο 
που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει, για να 
κατοικίσει εκεί το όνομά του.

ΨΑΛΜΟΙ 5:11 Ας ευφραίνονται, όμως, όλοι 
εκείνοι που ελπίζουν σε σένα· ας χαίρονται 
παντοτινά, επειδή εσύ τους περισκεπάζεις· ας 
καυχώνται, όμοια, σε σένα εκείνοι που αγαπούν 
το όνομά σου.

ΨΑΛΜΟΙ 32:11 Ευφραίνεστε στον Κύριο, 
δίκαιοι, και αγάλλεστε· και αλαλάξτε όλοι εσείς 
οι ευθείς στην καρδιά.

ΨΑΛΜΟΙ 64:10 Ο δίκαιος θα ευφρανθεί στον 
Κύριο, και θα ελπίζει σ’ αυτόν· και όλοι οι 
ευθείς στην καρδιά θα καυχώνται.

ΨΑΛΜΟΙ 68:3 Και οι δίκαιοι ας ευφραίνονται· 
ας αγάλλονται μπροστά στον Θεό· και ας 
τέρπονται με ευφροσύνη.

ΨΑΛΜΟΙ 107:30 Και ευφραίνονται, επειδή 
ησύχασαν· και τους οδηγεί στο επιθυμητό 
λιμάνι τους.
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ΨΑΛΜΟΙ 118:24 Αυτή είναι η ημέρα που 
έκανε ο Κύριος· ας αγαλλιαστούμε, και ας 
ευφρανθούμε σ’ αυτή.

ΨΑΛΜΟΙ 149:2 Ας ευφραίνεται ο Ισραήλ στον 
Δημιουργό του· οι γιοι τής Σιών ας αγάλλονται 
στον Βασιλιά τους.

ΑΣΜΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ  1:4 Έλκυσέ 
με· θα τρέξουμε πίσω σου· ο βασιλιάς με 
έβαλε μέσα στα εσώτερα δωμάτιά του· θα 
βρίσκουμε αγαλλίαση και ευφροσύνη σε σένα, 
θα θυμόμαστε την αγάπη σου περισσότερο 
παρά το κρασί· εκείνοι που έχουν ευθύτητα σε 
αγαπούν.

ΗΣΑΐΑΣ 9:3 Πολλαπλασίασες το έθνος, του 
αύξησες τη χαρά· χαίρονται μπροστά σου σαν 
τη χαρά τού θερισμού, όπως αγάλλονται αυτοί 
που διαμοιράζονται τα λάφυρα.

ΗΣΑΐΑΣ 25:9 Και κατά την ημέρα εκείνη 
θα πουν: Να, αυτός είναι ο Θεός μας· τον 
περιμείναμε, και θα μας σώσει· αυτός είναι ο 
Κύριος· τον περιμείναμε· θα χαρούμε και θα 
ευφρανθούμε στη σωτηρία του.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 31:12 Και θάρθουν 
και θα ψάλλουν επάνω στο ύψος τής Σιών, 
και θα συρρεύσουν στα αγαθά τού Κυρίου, 
σε σιτάρι, και σε κρασί, και σε λάδι, και στα 
γεννήματα των προβάτων, και των βοδιών, 
και η ψυχή τους θα είναι σαν παράδεισος που 
ολόγυρα ποτίζεται· και πλέον δεν θα λυπηθούν, 
ολοκληρωτικά.

13 Τότε, θα χαρεί η παρθένα στον χορό, και οι 
νέοι και οι γέροντες, ταυτόχρονα· και θα 
μετατρέψω το πένθος τους σε χαρά, και θα τους 
παρηγορήσω, και θα τους ευφράνω, ύστερα από 
τη θλίψη τους.

ΑΒΒΑΚΟΥΜ 3:18 εγώ, όμως, θα 
ευφραίνομαι στον Κύριο, θα χαίρομαι στον Θεό 
τής σωτηρίας μου.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2:10 Να νιώθεις ευχαρίστηση, και 
να ευφραίνεσαι, θυγατέρα Σιών· επειδή, δες, 
εγώ έρχομαι, και θα κατοικήσω στο μέσον σου, 
λέει ο Κύριος.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 5:3 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ 
πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 5:5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ 
κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:29 ἄρατε τὸν ζυγόν 
μου ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς 
εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε 
ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν.

ΛΟΥΚΑΝ 1:14 καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ 
ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ 
χαρήσονται.

ΛΟΥΚΑΝ 2:10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος 
• Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν 
χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:29 ὁ ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος 
ἐστίν • ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ 
ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ 
νυμφίου • αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται.

ἸΩΑΝΝΗΝ 16:22 καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην 
μὲν νῦν ἔχετε • πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ 
χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν 
οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾿ ὑμῶν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 20:20 καὶ τοῦτο εἰπὼν 
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ἔδειξεν τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς. 
ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 5:41 Οἱ μὲν 
οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου 
τοῦ συνεδρίου, ὅτι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος 
κατηξιώθησαν ἀτιμασθῆναι •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:48 ἀκούοντα 
δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ 
Κυρίου • καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι 
εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:52 οἱ δὲ 
μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ Πνεύματος 
Ἁγίου.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:17 ἀλλ᾿ εἰ καὶ 
σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς 
πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν.

18 τὸ δ᾿ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ μοι.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:4 Χαίρετε ἐν Κυρίῳ 
πάντοτε • πάλιν ἐρῶ, χαίρετε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 3:9 τίνα γὰρ εὐχαριστίαν 
δυνάμεθα τῷ Θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν ἐπὶ 
πάσῃ τῇ χαρᾷ ᾗ χαίρομεν δι᾿ ὑμᾶς ἔμπροσθεν 
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 4:13 ἀλλὰ καθὸ 
κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασιν 
χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης 
αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:4 καὶ 
ταῦτα γράφομεν ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ 
πεπληρωμένη.

Δείτε επίσης: Αριθμοί 10:10; Δευτερονόμιο 12:7,12,18; 
Δευτερονόμιο 14:26; Δευτερονόμιο 16:14; Δευτερονόμιο 

26:11; Δευτερονόμιο 27:7; 1 Σαμουήλ 2:1; 1 Βασιλέων 
1:39,40; 1 Χρονικών 15:16; 2 Χρονικών 29:30; 2 Χρονικών 

30:23,26; Νεεμίας 8:9,11,16; Νεεμίας 12:43,44; Εσθήρ 9:22; 
Ψαλμοί 2:11; Ψαλμοί 9:2,14; Ψαλμοί 13:5; Ψαλμοί 14:7; 

Ψαλμοί 16:9,11; Ψαλμοί 28:7; Ψαλμοί 31:7; Ψαλμοί 32:7; 
Ψαλμοί 33:1,3,21; Ψαλμοί 34:2; Ψαλμοί 35:9,27; Ψαλμοί 

40:16; Ψαλμοί 43:4; Ψαλμοί 45:8,15; Ψαλμοί 48:11; Ψαλμοί 
51:8,12,14; Ψαλμοί 53:6; Ψαλμοί 59:16; Ψαλμοί 63:5,7,11; 

Ψαλμοί 66:6; Ψαλμοί 67:4; Ψαλμοί 69:32; Ψαλμοί 70:4; 
Ψαλμοί 81:1; Ψαλμοί 89:16; Ψαλμοί 90:14,15; Ψαλμοί 92:4; 
Ψαλμοί 95:1; Ψαλμοί 96:11,12; Ψαλμοί 97:1,8,11,12; Ψαλμοί 

98:4; Ψαλμοί 100:2; Ψαλμοί 104:34; Ψαλμοί 105:3,43; 
Ψαλμοί 106:5; Ψαλμοί 107:42; Ψαλμοί 119:14,62,74,111; 

Ψαλμοί 122:1; Ψαλμοί 126:3; Ψαλμοί 149:5; Παροιμίες 
10:28; Παροιμίες 15:15; Ησαΐας 9:3; Ησαΐας 12:3,6; Ησαΐας 

24:14; Ησαΐας 30:29; Ησαΐας 35:1,2,10; Ησαΐας 41:16; 
Ησαΐας 44:23; Ησαΐας 51:5,13; Ησαΐας 54:1; Ησαΐας 55:12; 
Ησαΐας 56:7; Ησαΐας 60:15; Ησαΐας 61:3,7,10; Ησαΐας 62:5; 

Ησαΐας 65:18,19; Ησαΐας 66:2,10,14; Ιερεμίας 15:16; Ιερεμίας 
33:9,11; Ιερεμίας 49:25; Ιωήλ 2:21,23; Σοφονίας 3:14,17; 

Ζαχαρίας 8:19; Ζαχαρίας 9:9; Ζαχαρίας 10:7; Μαθθαῖον 2:10; 
Μαθθαῖον 5:12; Μαθθαῖον 13:44; Λουκᾶν 1:47,58; Λουκᾶν 

6:23; Λουκᾶν 10:17,20; Λουκᾶν 15:7,23,32; Λουκᾶν 19:6,37; 
Λουκᾶν 24:41,52; Ἰωάννην 4:36; Ἰωάννην 8:56; Ἰωάννην 

14:28; Ἰωάννην 15:11; Ἰωάννην 16:20,24; Ἰωάννην 17:13; 
Πράξεις Ἀποστόλων 2:26,28,46,47; Πράξεις Ἀποστόλων 

8:8,39; Πράξεις Ἀποστόλων 11:23; Πράξεις Ἀποστόλων 14:17; 
Πράξεις Ἀποστόλων 15:3,31; Πράξεις Ἀποστόλων 16:34; 

Πράξεις Ἀποστόλων 20:24; Πρὸς Ῥωμαίουςς 12:12,15; Πρὸς 
Ῥωμαίουςς 14:17; Πρὸς Ῥωμαίουςς 15:10,13; Κορινθίους α’ 
12:26; Κορινθίους β’ 1:24; Κορινθίους β’ 2:3; Κορινθίους β’ 

7:4; Κορινθίους β’ 8:2; Γαλάτας 5:22; Φιλιππησίους 1:4,18,25; 
Φιλιππησίους 2:2,29; Φιλιππησίους 3:1; Φιλιππησίους 4:1; 

Κολοσσαεῖς 1:11; Θεσσαλονικεῖς α’ 1:6; Θεσσαλονικεῖς α’ 
2:20; Θεσσαλονικεῖς α’ 3:9; Τιμόθεον β’ 1:4; Ἑβραίους 

10:34; ἐπιστολή α’ 1:6,8; Ἰωάννην 1:12,4; Ἀποκάλυψις 14:3; 
Ἀποκάλυψις 19:7.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 29:22 Γι’ αυτό, ο Κύριος, αυτός που 
λύτρωσε τον Αβραάμ, λέει για τον οίκο τού 
Ιακώβ τα εξής: Ο Ιακώβ δεν θα ντροπιαστεί 
πλέον, και το πρόσωπό του δεν θα ωχριάσει 
πλέον.

23 Όταν, όμως, δει τα παιδιά του, το έργο των 
χεριών μου, ανάμεσά του, θα αγιάσουν 
το όνομά μου, και θα αγιάσουν τον Άγιο 
του Ιακώβ, και θα φοβούνται τον Θεό τού 
Ισραήλ.

24 Και εκείνοι που πλανιούνται κατά το 
πνεύμα, θάρθουν σε σύνεση, και αυτοί που 
γογγύζουν, θα μάθουν διδασκαλία.

ΗΣΑΐΑΣ



217

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:37 
Ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ, εἶπόν 
τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς 
ἀποστόλους • Τί ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί;

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, 
κτισθέντες ἐν χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, 
οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς 
περιπατήσωμεν.

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ 1:13 τὸν πρότερον ὄντα 
βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν • ἀλλὰ 
ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ •

Δείτε επίσης: #1; #2; #4; Ησαΐας 5:16; Ησαΐας 8:13; Μαθθαῖον 
5:9; Λουκᾶν 15:17-19; Ἰωάννην 6:45; Κορινθίους β’ 4:2-6; 

Γαλάτας 5:22,23; ἐπιστολή α’ 2:9.

D09 Ο Μεσσίας θα είναι ο Σωτήρας.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 30:18 Και έτσι θα προσμείνει 
ο Κύριος για να σας ελεήσει, και έτσι θα 
υψωθεί για να σας λυπηθεί· επειδή, ο Κύριος 
είναι Θεός κρίσης· μακάριοι όλοι αυτοί που 
τον προσμένουν.

19 Επειδή, ο λαός θα κατοικήσει στη Σιών στην 
Ιερουσαλήμ· δεν θα κλάψεις πια· σίγουρα, 
θα σε ελεήσει στη φωνή τής κραυγής σου· 
όταν την ακούσει, θα σου απαντήσει.

20 Και αν ο Κύριος σας δίνει ψωμί θλίψης, και 
νερό στενοχώριας, οι δάσκαλοί σου, όμως, 
δεν θα αφαιρεθούν πλέον, αλλά τα μάτια σου 
θα βλέπουν τους δασκάλους σου·

ΗΣΑΐΑΣ 30:21-25 
ΗΣΑΐΑΣ 30:26 Και το φως τού φεγγαριού 

θα είναι σαν το φως τού ήλιου, και το φως 
τού ήλιου θα είναι επταπλάσιο, σαν το φως 

επτά ημερών, κατά την ημέρα κατά την 
οποία ο Κύριος επιδένει το σύντριμμα του 
λαού του, και θεραπεύει την πληγή τού 
τραυματισμού τους.

ΗΣΑΐΑΣ 30:27-28 
ΗΣΑΐΑΣ 30:29 Σε σας θα υπάρχει 

τραγούδι, όπως τη νύχτα μιας γιορτής που 
πανηγυρίζεται· και ευφροσύνη καρδιάς, 
όπως όταν πάνε με φλογέρες για νάρθουν 
στο βουνό τού Κυρίου, στον Ισχυρό τού 
Ισραήλ.

ΗΣΑΐΑΣ 30:30-33

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:25 Οὐ γὰρ 
θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον 
τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι 
πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις 
οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ •

26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς 
γέγραπται • Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • 
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:10 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν 
διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας 
ἐκείνας, λέγει Κύριος • Διδοὺς νόμους μου εἰς 
τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν 
ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν 
καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5.
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E08 Η δικαιοσύνη του Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 32:1 ΔΕΣΤΕ, ένας βασιλιάς θα 
βασιλεύσει με δικαιοσύνη, και άρχοντες θα 
κυβερνούν με κρίση.

2 Και ο άνθρωπος θα είναι σαν σκέπη από τον 
άνεμο, και σαν καταφύγιο από την τρικυμία· 
σαν ποταμοί νερού μέσα σε ξερή γη, σαν 
σκιά μεγάλου βράχου σε γη που διψάει.

ΗΣΑΐΑΣ 32:3,4

ΗΣΑΐΑΣ 9:6 Επειδή, παιδί γεννήθηκε 
σε μας, γιος δόθηκε σε μας· και η εξουσία 
θα είναι επάνω στον ώμο του· και το όνομά 
του θα αποκληθεί: Θαυμαστός, Σύμβουλος, 
Ισχυρός Θεός, Πατέρας τού Μέλλοντα Αιώνα, 
Άρχοντας Ειρήνης.

7 Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης 
δεν θα υπάρχει τέλος, επάνω στον θρόνο τού 
Δαβίδ, κι επάνω στη βασιλεία του, για να τη 
διατάξει, και να τη στερεώσει, με κρίση και 
δικαιοσύνη, από τώρα και μέχρι τον αιώνα. 
Ο ζήλος τού Κυρίου των δυνάμεων θα το 
εκτελέσει.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 5:6 μακάριοι οἱ πεινῶντες 
καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ 
χορτασθήσονται.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:28 Δεῦτε πρός με 
πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ 
ἀναπαύσω ὑμᾶς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 4:14 ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ 
ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα • 
ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ 
πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Δείτε επίσης: #1; #2; Ησαΐας 7:14; Μιχαίας 5:4,5.

G04 Ο Μεσσίας θα προσφέρει απλόχερα 
το Πνεύμα Του

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 32:15 μέχρις ότου το πνεύμα 
ξεχυθεί επάνω μας εξ ύψους, και η έρημος 
γίνει καρποφόρα πεδιάδα, ενώ η καρποφόρα 
πεδιάδα θεωρηθεί σαν δάσος.

16 Τότε, στην έρημο θα κατασκηνώσει κρίση, 
και στην καρποφόρα πεδιάδα θα κατοικήσει 
δικαιοσύνη.

17 Και το έργο τής δικαιοσύνης θα είναι ειρήνη· 
και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, ησυχία 
και ασφάλεια στον αιώνα.

18 Και ο λαός μου θα κατοικεί σε ειρηνική 
κατοικία, και ασφαλή οικήματα, και ήσυχους 
τόπους ευπορίας,

ΗΣΑΐΑΣ 44:3 Επειδή, θα ξεχύνω νερό επάνω 
σ’ αυτόν που διψάει, και ποταμούς επάνω στην 
ξηρά· θα ξεχύνω το πνεύμα μου επάνω στο 
σπέρμα σου, και την ευλογία μου επάνω στους 
εγγονούς σου·

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ 
μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ 
ἔκραξεν λέγων • Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός μὲ 
καὶ πινέτω.

38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, 
ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος 
ζῶντος.

39 (τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ 
ἤμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν 
• οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω 
ἐδοξάσθη).

ΗΣΑΐΑΣ
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ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:17 Καὶ 
ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ Θεός, 
ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν 
σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ 
θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις 
ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις 
ἐνυπνιασθήσονται •

18 καίγε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας 
μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ 
Πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:33 τῇ δεξιᾷ 
οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθεὶς τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ 
Πνεύματος τοῦ Ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ Πατρός, 
ἐξέχεεν τοῦτο ὃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ ἀκούετε.

ΓΑΛΑΤΑΣ 5:22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός 
ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, 
χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 3:8 πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ 
διακονία τοῦ Πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ;

ΤΙΤΟΝ 3:5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν 
δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ 
τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ 
παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος 
Ἁγίου,

6 οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾿ ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν,

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; Παροιμίες 1:23; Ψαλμοί 104:30; 
Λουκᾶν 24:49.

B18 Η αγιότητα, η ομορφιά και η δόξα 
του Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

     
ΗΣΑΐΑΣ 33:17 Τα μάτια σου θα δουν τον 

βασιλιά στην ωραιότητά του· θα δουν τη 
μακρινή γη.

ΗΣΑΐΑΣ 33:18-19
ΗΣΑΐΑΣ 33:20 Κοίταξε ψηλά στη Σιών, την 

πόλη των γιορτών μας· τα μάτια σου θα δουν 
την Ιερουσαλήμ ήσυχη κατοικία, σκηνή που 
δεν θα την κατεβάσουν· οι πάσσαλοί της δεν 
θα μετακινηθούν στον αιώνα, και κανένα 
από τα σχοινιά της δεν θα κοπεί.

21 Αλλ’ εκεί, ο Κύριος της δόξας θα είναι σε μας 
τόπος από πλατιά ποτάμια και ρεύματα· εκεί 
δεν θα μπει πλοίο με κουπιά ούτε θα περάσει 
από εκεί κάποιο μεγαλοπρεπές πλοίο.

22 Επειδή, ο Κύριος είναι ο κριτής μας· ο 
Κύριος είναι ο νομοθέτης μας· ο Κύριος είναι 
ο βασιλιάς μας· αυτός θα μας σώσει.

23 Τα σχοινιά σου έγιναν πλαδαρά· δεν 
μπορούν να στερεώσουν το κατάρτι τους, 
δεν μπορούν να απλώσουν τα πανιά· τότε, 
λεία από μεγάλα λάφυρα θα διαμοιραστεί· οι 
χωλοί θα διαρπάξουν τη λεία·

24 και ο κάτοικος δεν θα λέει: Ατόνησα· ο 
λαός, που κατοικεί σ’ αυτή, θα λάβει άφεση 
ανομίας.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 31:33 αλλ’ αυτή θα είναι 
η διαθήκη, που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ: 
Ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, 
θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμυχά τους, και 
θα τον γράψω στις καρδιές τους· και θα είμαι 
Θεός τους, κι αυτοί θα είναι λαός μου.

ΗΣΑΐΑΣ
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ΜΑΘΘΑΙΟΝ 17:2 καὶ μετεμορφώθη 
ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον 
αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο 
λευκὰ ὡς τὸ φῶς.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:5 Εἴπατε τῇ θυγατρὶ 
Σιών • Ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραΰς 
καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν 
ὑποζυγίου.

ΛΟΥΚΑΝ 1:33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον 
Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ 
οὐκ ἔσται τέλος.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός) 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας •

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:24 Πάτερ, οὓς δέδωκάς 
μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾿ 
ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμήν, ἣν 
δέδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς 
κόσμου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 18:37 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ 
Πειλᾶτος • Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ 
Ἰησοῦς • Σὺ λέγεις, ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ. ἐγὼ 
εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς 
τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὁ 
ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 10:42 
καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ 
διαμαρτύρασθαι ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος 
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 15:24 εἶτα τὸ τέλος, ὅταν 
παραδῷ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ Πατρί, ὅταν 
καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν 

καὶ δύναμιν.
25 δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ πάντας 

τοὺς ἔχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ •

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ 6:13 παραγγέλλω σοι 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῳογονοῦντος τὰ πάντα 
καὶ χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ 
Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν,

14 τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον 
μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ,

15 ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος 
Δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ 
κύριος τῶν κυριευόντων,

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 3:2 Ἀγαπητοί, 
νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμέν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη 
τί ἐσόμεθα • οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι 
αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:3 καὶ ᾄδουσιν τὴν 
ᾠδὴν Μωϋσέως, τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ, καὶ 
τὴν ᾠδὴν τοῦ Ἀρνίου, λέγοντες • Μεγάλα 
καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ 
Παντοκράτωρ • δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί 
σου, ὁ Βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 17:14 οὗτοι μετὰ τοῦ 
Ἀρνίου πολεμήσουσιν • καὶ τὸ Ἀρνίον νικήσει 
αὐτούς, ὅτι Κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ Βασιλεὺς 
βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ 
ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.

ΗΣΑΐΑΣ
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Δείτε επίσης: #1; #2; #5; #6; #7; Ψαλμοί 45:2; Άσμα 
Σολομώντος  5:10; Ησαΐας 32:1,2; Ζαχαρίας 9:17.

E05 Τα θαύματα του Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 35:1 Η ΕΡΗΜΟΣ και η άνυδρη 
γη θα ευφρανθούν γι’ αυτά, και η ερημιά θα 
αγαλλιαστεί, και θα ανθίσει σαν ρόδο.

2 Θα ανθίσει άφθονα, και μάλιστα θα 
αγαλλιαστεί χαίροντας και αλαλάζοντας· η 
δόξα του Λιβάνου θα δοθεί σ’ αυτή, η τιμή 
τού Καρμήλου και του Σαρών· οι τόποι 
αυτοί θα δουν τη δόξα τού Κυρίου, και τη 
μεγαλοσύνη τού Θεού μας.

3 Ενισχύστε τα εξασθενημένα χέρια· και 
στερεώστε τα παραλυμένα γόνατα.

4 Πείτε στους φοβισμένους στην καρδιά: 
Γίνετε ισχυροί, μη φοβάστε· δέστε, ο 
Θεός σας θάρθει με εκδίκηση, ο Θεός με 
ανταπόδοση· αυτός θάρθει, και θα σας 
σώσει.

5 Τότε, τα μάτια των τυφλών θα ανοιχτούν, και 
τα αυτιά των κουφών θα ακούσουν.

6 Τότε, ο χωλός θα πηδάει σαν ελαφίνα, και η 
γλώσσα τού μογιλάλου θα ψάλλει· επειδή, 
στην έρημο θα αναβλύσουν νερά, και στην 
ερημιά ρεύματα.

7 Και η ξερή γη θα γίνει λίμνη, και η γη που 
διψάει θα γίνει πηγές νερού· στην κατοικία 
των τσακαλιών, όπου κείτονταν, θα είναι 
χλόη μαζί με καλάμια και σπάρτα.

8 Και εκεί θα υπάρχει λεωφόρος, και δρόμος, 
και θα ονομαστεί: Άγιος δρόμος· και ο 
ακάθαρτος δεν θα περάσει απ’ αυτόν, αλλά 
θα είναι γι’ αυτούς· αυτός που περπατάει και 
οι μωροί δεν θα πλανιούνται.

9 Λιοντάρι δεν θα είναι εκεί, και αρπαχτικό 
θηρίο δεν θα ανέβει εκεί· δεν θα βρεθεί εκεί· 
αλλά, οι λυτρωμένοι θα περπατούν εκεί.

10 Και οι λυτρωμένοι τού Κυρίου θα 
επιστρέψουν, και θάρθουν στη Σιών με 
αλαλαγμό· και αιώνια ευφροσύνη θα είναι 
επάνω στο κεφάλι τους· θα απολαύσουν 
αγαλλίαση και ευφροσύνη· ενώ η λύπη και ο 
στεναγμός θα φύγουν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:4 καὶ ἀποκριθεὶς 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς • Πορευθέντες 
ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε •

5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, 
λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ 
νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται •

6 καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν 
ἐμοί.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 12:22 Τότε προσηνέχθη 
αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός, καὶ 
ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν τυφλὸν καὶ 
κωφὸν καὶ λαλεῖν καὶ βλέπειν.

23 καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον • 
Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαυίδ;

ΛΟΥΚΑΝ 4:18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ 
εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς,

ἸΩΑΝΝΗΝ 9:39 Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς • Εἰς κρίμα 
ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ 
βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ 
γένωνται.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:28 κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον 
δίδωμι αὐτοῖς καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν 
αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός 
μου.

29 ὁ Πατήρ μου, ὃς δέδωκέν μοι, μείζων πάντων 
ἐστίν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς 
τοῦ Πατρός μου.
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30 ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:6 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς • Ἐγὼ 
εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή • οὐδεὶς 
ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:4 καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς 
πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν • καὶ 
ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι • οὔτε πένθος οὔτε 
κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι, ὅτι τὰ πρῶτα 
ἀπῆλθαν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:14 Μακάριοι οἱ 
πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν, ἵνα ἔσται ἡ 
ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς 
πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; #7; Ψαλμοί 146:8; Ησαΐας 29:18; 
Ησαΐας 32:3,4; Ησαΐας 42:7,16; Ησαΐας 43:8; Ησαΐας 44:3,4; 

Μαθθαῖον 9:27-33; Μαθθαῖον 15:29-31; Μαθθαῖον 20:30-34; 
Μαθθαῖον 21:14; Μᾶρκον 7:32-35; Μᾶρκον 8:22-25; Ἰωάννην 

4:14; Ἰωάννην 5:2-9; Ἰωάννην 7:38; Ἰωάννην 9:1-7; Πράξεις 
Ἀποστόλων 9:17,18; Πράξεις Ἀποστόλων 14:8-10; Πράξεις 

Ἀποστόλων 26:18.

C02 Ανακοινώνεται ο προαγωγός  του 
Μεσσία.

E26 Το έργο της λύτρωσης από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 40:1 ΠΑΡΗΓΟΡΕΙΤΕ, 
παρηγορείτε τον λαό μου, λέει ο Θεός σας.

2 Μιλήστε παρηγορητικά προς την 
Ιερουσαλήμ, και φωνάξτε προς αυτήν ότι, ο 
καιρός τής ταπείνωσής της ολοκληρώθηκε, 
ότι η ανομία της συγχωρήθηκε· επειδή, πήρε 
από το χέρι τού Κυρίου διπλάσιο για όλες τις 
αμαρτίες της.

3 Μια φωνή κάποιου που βοά μέσα στην 
έρημο: Ετοιμάστε τον δρόμο τού Κυρίου· 

κάντε ίσια τα μονοπάτια τού Θεού μας στην 
έρημο.

4 Κάθε φάραγγα θα υψωθεί, και κάθε βουνό 
και λόφος θα ταπεινωθεί· και τα στρεβλά θα 
γίνουν ίσια· και οι τραχείς τόποι, ομαλοί·

5 και η δόξα τού Κυρίου θα φανερωθεί, και 
κάθε σάρκα ταυτόχρονα θα δει· επειδή, το 
στόμα τού Κυρίου μίλησε.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 
παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων 
ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας

2 καὶ λέγων • Μετανοεῖτε • ἤγγικεν γὰρ ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ 
προφήτου λέγοντος • Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ 
ἐρήμῳ • Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας 
ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

ΜΑΡΚΟΝ 1:1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ Υἱοῦ Θεοῦ.

2 ὡς γέγραπται ἐν τῷ Ἡσαΐᾳ τῷ προφήτῃ • 
Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ 
προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου 
•

3 Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ • Ἑτοιμάσατε τὴν 
ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ 
•

4 ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ 
κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν.

ΛΟΥΚΑΝ 1:52 καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ 
θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς,

53 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας 
ἐξαπέστειλεν κενούς.

ΛΟΥΚΑΝ 3:2 ἐπὶ ἀρχιερέως Ἄννα καὶ 
Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν 
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Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
3 καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ 

Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν •

4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἡσαΐου τοῦ 
προφήτου • Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ • 
Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε 
τὰς τρίβους αὐτοῦ.

5 πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ 
βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς 
εὐθεῖαν καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας •

6 καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός) 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας •

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 3:18 ἡμεῖς δὲ πάντες 
ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν 
Κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα 
μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ 
ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:3 ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης 
καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων 
τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, δι᾿ 
ἑαυτοῦ καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς 
•

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:23 καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν 
ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν 
αὐτῇ • ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, 
καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ Ἀρνίον.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; #7; Ησαΐας 42:11-16; Ησαΐας 57:15-
19; Ιεζεκιήλ 17:24; Ωσηέ 2:15; Λουκᾶν 18:14; Κορινθίους β’ 

1:4; Θεσσαλονικεῖς α’ 4:15-18.

B06 Ο Μεσσίας είναι ο καλός Ποιμένας.
B07 Η παντοδυναμία του Μεσσία.
B16 Η δύναμη και η ισχύς του Μεσσία.
E22 Το έργο του Μεσσία θα είναι 

ευλογημένο.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 40:9 Εσύ, που φέρνεις στη Σιών 
αγαθές αγγελίες, ανέβα στο ψηλό βουνό· 
εσύ, που φέρνεις αγαθές αγγελίες στην 
Ιερουσαλήμ, ύψωσε δυνατά τη φωνή σου· 
ύψωσε· μη φοβηθείς· πες στις πόλεις τού 
Ιούδα: Δέστε, ο Θεός σας!

10 Δέστε, ο Κύριος ο Θεός θάρθει με δύναμη, 
και ο βραχίονάς του θα εξουσιάζει γι’ αυτόν· 
δέστε, ο μισθός του είναι μαζί του, και η 
αμοιβή του μπροστά του.

11 Θα βοσκήσει το κοπάδι του σαν βοσκός· θα 
μαζέψει τα αρνιά με τον βραχίονά του, και θα 
τα βαστάξει στον κόλπο του· και θα οδηγεί 
αυτά που θηλάζουν.

ΗΣΑΐΑΣ 62:11 Δέστε, ο Κύριος διακήρυξε 
μέχρι τα άκρα τής γης: Πείτε στη θυγατέρα 
Σιών: Δες, ο Σωτήρας σου έρχεται· δεστε, 
ο μισθός του είναι μαζί του, και το έργο του 
μπροστά του.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 34:23 Και θα βάλω επάνω σ’ αυτά 
ποιμένα, και θα τα ποιμαίνει, τον δούλο μου τον 
Δαβίδ· αυτός θα τα ποιμαίνει, κι αυτός θα είναι 
ποιμένας τους.

24 Κι εγώ ο Κύριος θα είμαι Θεός τους, και ο 
δούλος μου ο Δαβίδ άρχοντας ανάμεσά τους· 
εγώ μίλησα, ο Κύριος.

ΜΙΧΑΙΑΣ 4:1 Και κατά τις έσχατες ημέρες 
το βουνό τού οίκου τού Κυρίου θα στηριχθεί 
επάνω στην κορυφή των βουνών, και θα 
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υψωθεί πιο πάνω από τους λόφους· και λαοί θα 
συρρέουν σ’ αυτό.

2 Και πολλά έθνη θα πάνε, και θα πουν: Ελάτε, 
και ας ανέβουμε στο βουνό τού Κυρίου, και 
στον οίκο τού Θεού τού Ιακώβ· και θα μας 
διδάξει τούς δρόμους του, και θα περπατήσουμε 
στα μονοπάτια του· επειδή, από τη Σιών θα 
βγει νόμος, και από την Ιερουσαλήμ λόγος τού 
Κυρίου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 9:36 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους 
ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι 
καὶ ἐρριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα 
ποιμένα.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:11 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν 
ὁ καλός • ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων •

12 ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ ἐστὶν 
τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον 
καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει • καὶ ὁ 
λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.

13 ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ 
μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ 
καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν,

15 καθὼς γινώσκει με ὁ Πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν 
Πατέρα • καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν 
προβάτων.

16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς 
αὐλῆς ταύτης • κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν • καὶ 
τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσεται μία 
ποίμνη, εἷς ποιμήν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:18 ἀλλὰ 
λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε, εἰς πᾶσαν 
τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ 
πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:20 ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ 

ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν • (καὶ ἐκάθισεν ἐν 
δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις

21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ 
δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος 
ὀνομαζομένου, οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ 
ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι •

22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, 
καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ 
ἐκκλησίᾳ,

23 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ 
πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου) •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία 
κεκοινώνηκεν αἵματος καὶ σαρκός, καὶ αὐτὸς 
παραπλησίως μετέσχεν τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ 
θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ 
θανάτου, τοῦτ᾿ ἔστιν τὸν διάβολον •

15 καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ 
παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 5:4 καὶ φανερωθέντος 
τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε τὸν ἀμαράντινον 
τῆς δόξης στέφανον.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:17 ὅτι τὸ Ἀρνίον τὸ 
ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτοὺς καὶ 
ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, 
καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν 
ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; Ψαλμοί 23:1; Ψαλμοί 78:71,72; 
Ψαλμοί 80:1; Ησαΐας 9:6,7; Ησαΐας 41:27; Ησαΐας 49:9,10; 

Ησαΐας 52:7; Ἰωάννην 12:13-15; Πράξεις Ἀποστόλων 2:7-11; 
Ἑβραίους 13:20; ἐπιστολή α’ 2:25.
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D05 Ο Μεσσίας θα είναι ο Λυτρωτής.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 41:8 Αλλ’ εσύ, Ισραήλ, δούλε μου, 
Ιακώβ, εκλεκτέ μου, το σπέρμα τού Αβραάμ 
τού αγαπητού μου,

9 εσύ, τον οποίο πήρα από τα άκρα τής γης, 
και σε κάλεσα από τις εσχατιές της, και σου 
είπα: Εσύ είσαι ο δούλος μου· εγώ σε έκλεξα, 
και δεν θα σε απορρίψω·

10 μη φοβάσαι· επειδή, εγώ είμαι μαζί σου· μη 
τρομάζεις· επειδή, εγώ είμαι ο Θεός σου· σε 
ενίσχυσα· μάλιστα, σε βοήθησα· μάλιστα, 
σε υπερασπίστηκα με το δεξί χέρι τής 
δικαιοσύνης μου.

ΗΣΑΐΑΣ 41:11-13

ΗΣΑΐΑΣ 41:14 Μη φοβάσαι, ω σκουλήκι 
Ιακώβ, ω θνητοί τού Ισραήλ· εγώ θα σε 
βοηθάω, λέει ο Κύριος· και λυτρωτής σου είναι 
ο Άγιος του Ισραήλ.

15 Να, εγώ θα σε κάνω νέο κοφτερό αλωνιστήρι 
όργανο οδοντωτό· θα αλωνίσεις τα βουνά, και 
θα τα λεπτύνεις, και θα κάνεις τους λόφους σαν 
λεπτό άχυρο.

16 Θα τα ανεμίσεις, και ο άνεμος θα τα σηκώσει, 
και ο ανεμοστρόβιλος θα τα διασκορπίσει· 
εσύ, όμως, θα ευφρανθείς στον Κύριο, και θα 
δοξαστείς στον Άγιο του Ισραήλ.

17 Όταν οι φτωχοί και οι ενδεείς ζητήσουν 
νερό, και δεν υπάρχει, και η γλώσσα τους θα 
ξεραίνεται από τη δίψα, εγώ ο Κύριος θα τους 
εισακούσω, ο Θεός τού Ισραήλ δεν θα τους 
εγκαταλείψω.

18 Θα ανοίξω ποτάμια σε ψηλούς τόπους, και 
πηγές στο μέσον των κοιλάδων· θα κάνω την 
έρημο λίμνες νερών, και την ξερή γη πηγές 

νερών.
19 Μέσα στην έρημο θα φυτέψω τον κέδρο, το 

δέντρο τής ακακίας, και τη μυρτιά, και το 
ελιόδεντρο· μέσα στην ακατοίκητη γη θα βάλω 
μαζί το έλατο, το πεύκο, και τον πύξο·

20 για να δουν, και να γνωρίσουν, και να 
στοχαστούν, και να εννοήσουν ταυτόχρονα, ότι 
το χέρι του Κυρίου το έκανε, και ο Άγιος του 
Ισραήλ το δημιούργησε.

ΗΣΑΐΑΣ 10:17 Και το φως τού Ισραήλ θα 
γίνει φωτιά, και ο δικός του Άγιος φλόγα· και 
θα κάψει και θα καταφάει τα αγκάθια του και 
τα τριβόλια του σε μια ημέρα·

ΗΣΑΐΑΣ 10:20 Και κατά την ημέρα εκείνη, 
το υπόλοιπο του Ισραήλ, και οι διασωσμένοι 
τού οίκου Ιακώβ, δεν θα επιστηρίζονται πια σ’ 
αυτόν που τους πάταξε, αλλά θα επιστηρίζονται 
στον Κύριο, τον Άγιο του Ισραήλ, με αλήθεια.

ΗΣΑΐΑΣ 43:15 Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιός 
σας, ο Ποιητής τού Ισραήλ, ο Βασιλιάς σας.

ΗΣΑΐΑΣ 47:4 Του λυτρωτή μας το όνομα 
είναι: Ο Κύριος των δυνάμεων, ο Άγιος του 
Ισραήλ.

ΗΣΑΐΑΣ 49:7 Έτσι λέει ο Κύριος, ο 
Λυτρωτής τού Ισραήλ, ο Άγιός του, προς 
εκείνον τον οποίο ο άνθρωπος καταφρονεί, 
προς εκείνον που το έθνος αηδιάζει, προς τον 
δούλο των εξουσιαστών: Βασιλιάδες θα σε 
δουν και θα σηκωθούν, ηγεμόνες και θα σε 
προσκυνήσουν, ένεκα του Κυρίου, που είναι 
πιστός, του Αγίου τού Ισραήλ, που σε έκλεξε.

ΜΑΡΚΟΝ 1:24 λέγων • Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, 
Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε 
τίς εἶ, ὁ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ.
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ἸΩΑΝΝΗΝ 4:14 ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ 
ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα • 
ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ 
πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:35 εἶπεν δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς • 
Ἐγὼ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. ὁ ἐρχόμενος πρὸς 
μὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ 
διψήσει πώποτε.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3:7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς 
ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον • Τάδε λέγει 
ὁ Ἄγιος, ὁ Ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ 
Δαυίδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων 
καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι 
οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾿ αὐτοὺς 
ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα,

17 ὅτι τὸ Ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου 
ποιμανεῖ αὐτοὺς καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ 
ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν 
δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:1 Καὶ ἔδειξέν μοι 
ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, 
ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ 
τοῦ Ἀρνίου.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #5; Ησαΐας 17:7,13; Ησαΐας 21:10.

E02 Ο τόπος του ιερατείου του Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 41:25 Σήκωσα έναν από τον βορρά, 
και θάρθει· από την ανατολή τού ήλιου θα 
επικαλείται το όνομά μου· και θα πατήσει 
επάνω στους ηγεμόνες σαν επάνω σε πηλό, 
και όπως ο κεραμέας καταπατάει τον άργιλο.

ΗΣΑΐΑΣ 9:1 Δεν θα είναι, όμως, 
τέτοιο θάμπωμα στη θλιμμένη γη· στους 
προηγούμενους καιρούς εξουθένησε τη γη 
Ζαβουλών, και τη γη Νεφθαλείμ· ενώ στους 
κατοπινούς έκανε ένδοξα τα μέρη προς τον 
δρόμο της θάλασσας, πέρα από τον Ιορδάνη, τη 
Γαλιλαία των εθνών.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 4:13 καὶ καταλιπὼν τὴν 
Ναζαρὲθ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ 
τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ 
Νεφθαλίμ,

14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ 
προφήτου λέγοντος •

15 Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ, ὁδὸν 
θάλασσης πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν 
ἐθνῶν,

E15 Ο Μεσσίας θα φέρνει καλά νέα.

ΗΣΑΐΑΣ 41:26 Ποιος τα ανήγγειλε αυτά 
εξαρχής, για να γνωρίσουμε; Και προ του 
καιρού τους, για να πούμε: Αυτός είναι ο 
δίκαιος; Αλλά, κανένας δεν υπάρχει που να 
αναγγέλλει· αλλά, κανένας δεν υπάρχει που 
να διακηρύττει· αλλά, κανένας δεν υπάρχει 
που να ακούει τα λόγια σας.

27 Εγώ ο πρώτος θα πω προς τη Σιών: Δες, δες 
αυτά· και θα δώσω στην Ιερουσαλήμ αυτόν 
που ευαγγελίζεται.

ΗΣΑΐΑΣ 61:1 ΠΝΕΥΜΑ Κυρίου τού Θεού 
είναι επάνω μου· επειδή, ο Κύριος με έχρισε 
για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς· με 
απέστειλε για να γιατρέψω τους συντριμμένους 
στην καρδιά, να κηρύξω ελευθερία στους 
αιχμαλώτους, και άνοιγμα δεσμωτηρίου στους 
δεσμίους·
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ΛΟΥΚΑΝ 1:30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ • Μὴ 
φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.

31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ 
καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς Ὑψίστου 
κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 
θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ΛΟΥΚΑΝ 2:10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος 
• Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν 
χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,

11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστιν 
Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυίδ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:15 
πῶς δὲ κηρύξουσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; 
καθὼς γέγραπται • Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες 
τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν 
εὐαγγελιζομένων ἀγαθά.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 2:8 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς 
ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον • Τάδε λέγει ὁ 
πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ 
ἔζησεν •

Δείτε επίσης: Ησαΐας 40:9; Ησαΐας 43:9,10; Ησαΐας 44:6,7; 
Ησαΐας 48:12; Ησαΐας 52:9.

B05 Ο Μεσσίας είναι γεμάτος από Άγιο 
Πνεύμα.

E13 Ο Θεός επιβεβαιώνει τον κλήρο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 42:1 ΔΕΣΤΕ, ο δούλος μου, που 
υποστήριξα· ο εκλεκτός μου, στον οποίο η 
ψυχή μου ευαρεστήθηκε· έβαλα επάνω του το 

πνεύμα μου· θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ 
Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος • καὶ ἰδοὺ 
ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν τὸ 
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν 
καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν.

17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα • 
Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 
εὐδόκησα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 12:16 καὶ ἐπετίμησεν 
αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν,

17 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ 
προφήτου λέγοντος •

18 Ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν ᾑρέτισα, ὁ ἀγαπητός 
μου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου • θήσω τὸ 
Πνεῦμά μου ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν 
ἀπαγγελεῖ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 17:5 ἔτι αὐτοῦ 
λαλοῦντος, ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν 
αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα 
• Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 
εὐδόκησα • αὐτοῦ ἀκούετε.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:34 ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεός, 
τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ, οὐ γὰρ ἐκ μέτρου 
δίδωσιν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ 
πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ 
ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ,

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:7 ἀλλ᾿ ἑαυτὸν 
ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι 
ἀνθρώπων γενόμενος •

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 89:19,20; Ησαΐας 11:2-5; Ησαΐας 43:10; 
Ησαΐας 49:3-8; Ησαΐας 50:4-9; Ησαΐας 52:13; Ησαΐας 61:1; 

Μαλαχίας 1:11; Μᾶρκον 1:10,11; Λουκᾶν 3:22; Ἰωάννην 
1:32-34; Ἰωάννην 6:27; Πράξεις Ἀποστόλων 9:15; Πράξεις 
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Ἀποστόλων 10:38; Πράξεις Ἀποστόλων 11:18; Πράξεις 
Ἀποστόλων 26:17,18,28; Πρὸς Ῥωμαίουςς 15:8-16; Ἐφεσίους 

3:8; Κολοσσαεῖς 1:13; ἐπιστολή β’ 1:17.

B10 Η ταπεινοφροσύνη και η φτώχεια 
του Μεσσία.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

E12 Ο Μεσσίας εκπληρώνει τον νόμο 
του Θεού.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 42:2 Δεν θα φωνάξει ούτε θα 
ανακράξει ούτε θα κάνει τη φωνή του να 
ακουστεί στους δρόμους.

3 Καλάμι σπασμένο δεν θα το συντρίψει, και 
λινάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει· θα 
εκφέρει κρίση με αλήθεια.

4 Δεν θα υποχωρήσει ούτε θα μικροψυχήσει, 
μέχρις ότου βάλει κρίση επάνω στη γη· και τα 
νησιά θα προσμένουν τον νόμο του.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:28 Δεῦτε πρός με 
πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ 
ἀναπαύσω ὑμᾶς.

29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ᾿ 
ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ 
εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν.

30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου 
ἐλαφρόν ἐστιν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 12:19 οὐκ ἐρίσει οὐδὲ 
κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις 
τὴν φωνὴν αὐτοῦ.

20 κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον 
τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος 
τὴν κρίσιν.

21 καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:4 ἐγώ σὲ ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ 
ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω •

5 καὶ νῦν δόξασον μὲ σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ 
τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ 
σοί.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:17 ὅθεν ὤφειλεν κατὰ πάντα τοῖς 
ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται 
καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ 
ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ.

18 ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται 
τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως 
ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς 
προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν 
αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ 
θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν.

3 ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην 
ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς ἑαυτὸν 
ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν 
ἐκλυόμενοι.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:22 ὃς ἁμαρτίαν οὐκ 
ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι 
αὐτοῦ •

23 ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων 
οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως •

Δείτε επίσης: #1; #4; Ψαλμοί 147:3; Ησαΐας 53:2-12; Ησαΐας 
57:15; Ησαΐας 61:1-3; Ησαΐας 66:2; Ιερεμίας 31:25; Ιεζεκιήλ 

34:16; Μαθθαῖον 18:11-14.

B21 Ο Μεσσίας είναι το Φως.
E01 Ο τύπος ιερατείου του Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 42:6 Εγώ ο Κύριος σε κάλεσα με 
δικαιοσύνη, και θα κρατάω το χέρι σου, και 
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θα σε διαφυλάττω, και θα σε κάνω διαθήκη 
τού λαού, φως των εθνών·

7 για να ανοίξεις τα μάτια των τυφλών, και να 
βγάλεις τούς δεσμίους από τα δεσμά, αυτούς 
που κάθονται μέσα σε σκοτάδι από το σπίτι 
τής φυλακής.

16 Και θα φέρω τούς τυφλούς από δρόμο που 
δεν ήξεραν, θα τους οδηγήσω σε μονοπάτια 
που δεν γνώριζαν· θα κάνω μπροστά τους 
το σκοτάδι φως, και τα στρεβλά ίσια. Αυτά 
τα πράγματα θα τους κάνω, και δεν θα τους 
εγκαταλείψω.

ΗΣΑΐΑΣ 29:18 Και κατά την ημέρα εκείνη, 
οι κουφοί θα ακούσουν τα λόγια τού βιβλίου, 
και τα μάτια των τυφλών θα δουν, αφού 
ελευθερωθούν από το σκοτάδι και από την 
ομίχλη.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:5 τυφλοὶ 
ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ 
καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ 
ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται •

ΛΟΥΚΑΝ 2:28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς 
ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν τὸν Θεὸν καὶ εἶπεν •

29 Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα, κατὰ 
τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ •

30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,
32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου 

Ἰσραήλ.

ΛΟΥΚΑΝ 3:5 πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται 
καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ 
ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς 
ὁδοὺς λείας •

ΛΟΥΚΑΝ 4:17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ 

προφήτου Ἡσαΐου • καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον 
εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον •

18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με 
εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς,

19 ἀπέσταλκεν με κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ 
τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους 
ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν.

20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ 
ἐκάθισεν • καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν οἱ 
ὀφθαλμοὶ ἀτενίζοντες αὐτῷ.

21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον 
πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.

ΛΟΥΚΑΝ 24:45 τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν 
τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 9:39 Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς • Εἰς κρίμα 
ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ 
βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ 
γένωνται.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:46 
παρρησιασάμενοί δὲ ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας 
εἶπον • Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι 
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ • ἐπειδὴ δὲ ἀπωθεῖσθε 
αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς 
αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη,

47 οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος • Τέθεικά 
σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως 
ἐσχάτου τῆς γῆς.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 26:18 ἀνοῖξαι 
ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους 
εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν 
Θεόν • τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ 
κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 4:6 ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν 
ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς 
καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως 
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τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Χριστοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3:18 συμβουλεύω σοι 
ἀγοράσαι παρ᾿ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον 
ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ 
ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς 
γυμνότητός σου, καὶ κολλύριον ἐγχρῖσαι τοὺς 
ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς.

Δείτε επίσης: #1; #2; Ψαλμοί 107:10-16; Ψαλμοί 146:7,8; 
Ησαΐας 9:2; Ησαΐας 29:18; Ησαΐας 32:3; Ησαΐας 35:5,8; Ησαΐας 

40:4; Ησαΐας 42:1; Ησαΐας 45:13; Ησαΐας 48:17; Ησαΐας 
49:6,8,9; Ησαΐας 51:4,5; Ησαΐας 60:1-3; Ησαΐας 61:1; Ιερεμίας 

31:8; Ιερεμίας 32:39,41; Λουκᾶν 1:69-72,78,79; Ἰωάννην 
8:12; Πράξεις Ἀποστόλων 26:23; Πρὸς Ῥωμαίουςς 3:25,26; 

Πρὸς Ῥωμαίουςς 15:8,9; Γαλάτας 3:15-17; Ἐφεσίους 1:17,18; 
Ἐφεσίους 5:8; Τιμόθεον β’ 2:26; Ἑβραίους 1:8,9; Ἑβραίους 8:6; 
Ἑβραίους 9:15; Ἑβραίους 12:24; Ἑβραίους 13:5,20; ἐπιστολή 

α’ 2:9.

A05 Η σχέση του Μεσσία με τον Πατέρα 
Του.

B18 Η αγιότητα, η ομορφιά και η δόξα 
του Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 42:21 Ο Κύριος έδειξε σ’ αυτόν 
εύνοια ένεκα της δικαιοσύνης του· θα 
μεγαλύνει τον νόμο του, και θα τον 
καταστήσει έντιμο.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ 
τῶν οὐρανῶν λέγουσα • Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός 
μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 5:17 Μὴ νομίσητε ὅτι 
ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας • 
οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:29 καὶ ὁ πέμψας με μετ᾿ ἐμοῦ 
ἐστιν • οὐκ ἀφῆκέν με μόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ 
αὐτῷ ποιῶ πάντοτε.

ἸΩΑΝΝΗΝ 13:31 Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν, 

λέγει ὁ Ἰησοῦς • Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου, καὶ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:10 ἐὰν τὰς ἐντολάς 
μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς 
ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πατρός μου τετήρηκα καὶ 
μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:4 ἐγώ σὲ ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ 
ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω •

5 καὶ νῦν δόξασον μὲ σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ 
τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ 
σοί.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:4 τέλος γὰρ νόμου 
Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 40:8; Μαθθαῖον 5:18-20; Μαθθαῖον 
17:5; Πρὸς Ῥωμαίουςς 3:26,31; Πρὸς Ῥωμαίουςς 7:12; 

Πρὸς Ῥωμαίουςς 8:3; Γαλάτας 3:13,21; Γαλάτας 5:22,23; 
Φιλιππησίους 3:9; Ἑβραίους 8:10.

B01 Ο Μεσσίας είναι ο Υιός του Θεού.
D09 Ο Μεσσίας θα είναι ο Σωτήρας.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.
H11 Ο Μεσσίας θα δοξαστεί.

ΗΣΑΐΑΣ 43:1 Και τώρα, έτσι λέει ο Κύριος, 
ο δημιουργός σου, Ιακώβ, και ο πλάστης 
σου, Ισραήλ· Μη φοβάσαι· επειδή, εγώ σε 
λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου· δικός 
μου είσαι.

2 Όταν διαβαίνεις μέσα από τα νερά, θα είμαι 
μαζί σου· και όταν περνάς μέσα από τα 
ποτάμια, δεν θα πλημμυρίζουν επάνω σου· 
όταν περπατάς μέσα από τη φωτιά, δεν θα 
καείς ούτε θα εξαφθεί φλόγα επάνω σου.
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ΗΣΑΐΑΣ 43:3-4
ΗΣΑΐΑΣ 43:5 Μη φοβάσαι· επειδή, εγώ 

είμαι μαζί σου· από την ανατολή θα φέρω το 
σπέρμα σου, και από τη δύση θα σε συνάξω·

6 θα πω στον βορρά: Δώσε· και προς τον νότο: 
Μη εμποδίσεις· φέρε τους γιους μου από 
μακριά, και τις θυγατέρες μου από τα άκρα 
τής γης,

7 όλους όσους ονομάζονται με το όνομά μου· 
επειδή, τους δημιούργησα για τη δόξα μου· 
τους έπλασα και τους έκανα.

ΗΣΑΐΑΣ 43:8-9
ΗΣΑΐΑΣ 43:10 Εσείς είστε μάρτυρές μου, 

λέει ο Κύριος, και ο δούλος μου, που έκλεξα, 
για να μάθετε και να πιστέψετε σε μένα, και 
να εννοήσετε ότι εγώ ο ίδιος είμαι· πριν από 
μένα άλλος Θεός δεν υπήρξε ούτε ύστερα 
από μένα θα υπάρχει.

11 Εγώ, εγώ είμαι ο Κύριος· και εκτός από μένα 
άλλος σωτήρας δεν υπάρχει.

12 Εγώ ανήγγειλα, και έσωσα, και έδειξα· και 
δεν στάθηκε σε σας ξένος θεός· κι εσείς 
είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και εγώ ο 
Θεός.

ΗΣΑΐΑΣ 43:13-17
ΗΣΑΐΑΣ 43:18 Μη θυμάστε τα 

προγενέστερα, και μη συλλογίζεστε τα 
παλιά.

19 Δέστε, εγώ θα κάνω ένα νέο πράγμα· τώρα 
θα ανατείλει· δεν θα το γνωρίσετε; Θα κάνω, 
σίγουρα, έναν δρόμο μέσα στην έρημο, 
ποταμούς μέσα στην άνυδρη γη.

20 Τα θηρία τού χωραφιού θα με δοξάσουν, τα 
τσακάλια, και οι στρουθοκάμηλοι· επειδή, 
δίνω νερά στην έρημο, ποταμούς στην 
άνυδρη γη, για να ποτίσω τον λαό μου, τον 
εκλεκτό μου.

21 Ο λαός, που έπλασα για τον εαυτό μου, θα 
διηγείται την αίνεσή μου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 12:18 Ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν 
ᾑρέτισα, ὁ ἀγαπητός μου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ 
ψυχή μου • θήσω τὸ Πνεῦμά μου ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ 
κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 16:16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων 
Πέτρος εἶπεν • Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ τοῦ ζῶντος.

ΛΟΥΚΑΝ 1:47 καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου 
ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρί μου,

ΛΟΥΚΑΝ 2:11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον 
σωτήρ, ὅς ἐστιν Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει 
Δαυίδ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, 
ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες 
πιστεύσωσιν δι᾿ αὐτοῦ.

8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾿ ἵνα μαρτυρήσῃ 
περὶ τοῦ φωτός •

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ 
ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:27 καὶ ὑμεῖς δὲ 
μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς μετ᾿ ἐμοῦ ἐστέ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 1:8 ἀλλὰ 
λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς • καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες 
ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ 
Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 4:12 καὶ 
οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία • οὐδὲ 
γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ 
δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι 
ἡμᾶς.
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ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 4:14 καὶ ἡμεῖς 
τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ Πατὴρ 
ἀπέσταλκεν τὸν Υἱὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου.

Δείτε επίσης: #1; #2; Ησαΐας 12:2; Ησαΐας 44:7,8; Ησαΐας 
45:21,22; Ησαΐας 46:10; Ωσηέ 13:4; Λουκᾶν 4:41; Ἰωάννην 

11:27; Ἰωάννην 16:14; Τίτον 3:4-6; ἐπιστολή β’ 3:18.

D05 Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ.

ΗΣΑΐΑΣ 44:1 Αλλά, τώρα, άκου, δούλε μου 
Ιακώβ, και Ισραήλ, τον οποίο έκλεξα·

2 έτσι λέει ο Κύριος, που σε έκανε, και σε 
έπλασε από την κοιλιά, και θα σε βοηθήσει· 
Μη φοβάσαι, δούλε μου Ιακώβ, κι εσύ 
Ιεσουρούν, τον οποίο έκλεξα.

ΨΑΛΜΟΙ 105:6 εσείς, σπέρμα τού Αβραάμ τού 
δούλου του, γιοι τού Ιακώβ, οι εκλεκτοί του.

ΨΑΛΜΟΙ 105:43 Και έβγαλε τον λαό του με 
αγαλλίαση, τους εκλεκτούς του με χαρά·

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:31 καὶ ἀποστελεῖ 
τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς 
μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς 
αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρων 
οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 2:28 οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ 
φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν 
σαρκὶ περιτομή •

29 ἀλλ᾿ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ 
καρδίας ἐν πνεύματι οὐ γράμματι • οὗ ὁ ἔπαινος 
οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ Θεοῦ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:7 Τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ 
Ἰσραήλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ 
ἐπέτυχεν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν,

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:28 κατὰ μὲν 
τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι᾿ ὑμᾶς • κατὰ δὲ τὴν 
ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας.

29 ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις 
τοῦ Θεοῦ.

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Ἐνδύσασθε οὖν 
ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι 
σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, 
ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, μακροθυμίαν,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 1:4 εἰδότες, ἀδελφοὶ 
ἠγαπημένοι ὑπὸ Θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ 2:13 Ἡμεῖς δὲ 
ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ 
ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου, ὅτι 
εἵλατο ὑμᾶς ὁ Θεὸς ἀπ᾿ ἀρχῆς εἰς σωτηρίαν ἐν 
ἁγιασμῷ Πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:9 ὑμεῖς δὲ γένος 
ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, 
λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς 
ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος 
εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς •

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Β’ 1:10 διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, 
σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ 
ἐκλογὴν ποιεῖσθαι, ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ 
πταίσητέ ποτε •

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 106:5; Ησαΐας 41:8,9; Ησαΐας 45:4; 
Ιερεμίας 31:3; Αμώς 3:1,2; Μᾶρκον 13:27; Πρὸς Ῥωμαίουςς 

8:33.
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G04 Ο Μεσσίας θα προσφέρει απλόχερα 
το Πνεύμα Του

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 44:3 Επειδή, θα ξεχύνω νερό 
επάνω σ’ αυτόν που διψάει, και ποταμούς 
επάνω στην ξηρά· θα ξεχύνω το πνεύμα μου 
επάνω στο σπέρμα σου, και την ευλογία μου 
επάνω στους εγγονούς σου·

4 και θα βλαστήσουν σαν ανάμεσα σε χορτάρι, 
σαν ιτιές κοντά στα ρυάκια των νερών.

5 Ο μεν ένας θα λέει: Εγώ είμαι του Κυρίου· 
ενώ ο άλλος θα ονομάζεται με το όνομα του 
Ιακώβ· και άλλος θα υπογράφεται με το χέρι 
του στον Κύριο, και θα επονομάζεται με το 
όνομα του Ισραήλ.

6 Έτσι λέει ο Κύριος, ο Βασιλιάς τού 
Ισραήλ, και ο Λυτρωτής του, ο Κύριος των 
δυνάμεων: Εγώ είμαι ο πρώτος, και εγώ 
ο έσχατος· και εκτός από μένα Θεός δεν 
υπάρχει.

ΗΣΑΐΑΣ 44:7-8

ΗΣΑΐΑΣ 41:4 Ποιος ενέργησε και το έκανε, 
καλώντας τις γενεές εξαρχής; Εγώ ο Κύριος, ο 
πρώτος, κι αυτός που είμαι με τους έσχατους· 
εγώ, ο ίδιος.

ΗΣΑΐΑΣ 49:10 Δεν θα πεινάσουν ούτε θα 
διψάσουν· δεν θα τους προσβάλει ούτε ο 
καύσωνας ούτε ο ήλιος· επειδή, αυτός που 
τους ελεεί, θα τους οδηγήσει, και θα τους φέρει 
διαμέσου πηγών με νερά.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 39:29 και δεν θα κρύψω πλέον απ’ 
αυτούς το πρόσωπό μου· επειδή, ξέχυσα το 
πνεύμα μου επάνω στον οίκο Ισραήλ, λέει ο 
Κύριος ο Θεός.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ 
μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ 
ἔκραξεν λέγων • Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός μὲ 
καὶ πινέτω.

38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, 
ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος 
ζῶντος.

39 (τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ 
ἤμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν 
• οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω 
ἐδοξάσθη).

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:17 Καὶ 
ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ Θεός, 
ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν 
σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ 
θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις 
ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις 
ἐνυπνιασθήσονται •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:33 τῇ δεξιᾷ 
οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθεὶς τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ 
Πνεύματος τοῦ Ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ Πατρός, 
ἐξέχεεν τοῦτο ὃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ ἀκούετε.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 5:14 μᾶλλον 
δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Κυρίῳ, πλήθη 
ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν) •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:6 καὶ εἶπέν μοι • 
Γέγονεν. ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ 
τὸ τέλος. ἐγω τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς 
τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν.

Δείτε επίσης: #1; #2; Ησαΐας 32:15; Ησαΐας 35:6,7; Ησαΐας 
41:17; Ησαΐας 43:10,11,19,20; Ησαΐας 48:12; Ησαΐας 

59:20,21; Ιεζεκιήλ 34:26; Ιωήλ 2:28; Ιωήλ 3:18; Μιχαίας 
4:2; Ζαχαρίας 8:20-23; Ζαχαρίας 12:10; Μαθθαῖον 25:34; 

Μαθθαῖον 27:37; Πράξεις Ἀποστόλων 2:41-47; Πράξεις 
Ἀποστόλων 4:4; Πράξεις Ἀποστόλων 10:45; Τιμόθεον α’ 

3:16; Τίτον 3:5,6; Ἀποκάλυψις 1:8,11,17; Ἀποκάλυψις 2:8; 
Ἀποκάλυψις 22:13,17.
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A06 Ο Μεσσίας είναι ο Δημιουργός.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H11 Ο Μεσσίας θα δοξαστεί.

ΗΣΑΐΑΣ 44:21 Θυμήσου αυτά, Ιακώβ και 
Ισραήλ· επειδή, είσαι δούλος μου· εγώ σε 
έπλασα· δούλος μου είσαι· Ισραήλ, δεν θα 
λησμονηθείς από μένα.

22 Εξάλειψα τις παραβάσεις σου, σαν πυκνή 
ομίχλη, και τις αμαρτίες σου, σαν σύννεφο· 
γύρνα σε μένα· επειδή, εγώ σε λύτρωσα.

23 Ψάλλετε, ουρανοί· επειδή, αυτό το έκανε ο 
Κύριος· αλαλάξτε, όσα είστε κάτω από τη 
γη· βγάλτε φωνή αγαλλίασης, βουνά, δάση, 
και όλα τα δέντρα που είναι σ’ αυτά· επειδή, 
ο Κύριος λύτρωσε τον Ιακώβ, και δοξάστηκε 
στον Ισραήλ.

24 Έτσι λέει ο Κύριος, ο οποίος σε λύτρωσε, 
και σε έπλασε από την κοιλιά: Εγώ είμαι ο 
Κύριος, που δημιούργησα τα πάντα· ο μόνος 
που άπλωσα τους ουρανούς, που στερέωσα 
τη γη από μόνος μου·

25 που ματαιώνω τα σημάδια των ψευδολόγων, 
και κάνω τούς μάντεις παράφρονες· που 
ανατρέπω τούς σοφούς, και μωραίνω την 
επιστήμη τους·

26 που στερεώνω τον λόγο τού δούλου μου και 
εκπληρώνω τη βουλή των μηνυτών μου· που 
λέω στην Ιερουσαλήμ: Θα κατοικηθείς· και 
στις πόλεις τού Ιούδα: Θα ξαναχτιστείτε, και 
θα ανορθώσω τα ερείπιά του·

ΑΜΩΣ 9:14 Και θα επιστρέψω τούς 
αιχμαλώτους τού λαού μου Ισραήλ, και θα 
ξαναχτίσουν τις ερημωμένες πόλεις, και θα 
κατοικήσουν· και θα φυτέψουν αμπελώνες, και 
θα πιουν το κρασί τους· και θα κάνουν κήπους, 
και θα φάνε τον καρπό τους.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:3 πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ 
χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 8:6 ἀλλ᾿ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ 
Πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ 
εἷς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι᾿ οὗ τὰ πάντα καὶ 
ἡμεῖς δι᾿ αὐτοῦ.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:1 Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως 
πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς 
προφήταις ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων 
ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ,

2 ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι᾿ οὗ καὶ 
ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:18 εἰδότες ὅτι οὐ 
φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε 
ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς 
πατροπαραδότου,

19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ 
ἀσπίλου Χριστοῦ,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 4:11 εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια 
Θεοῦ • εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ 
ὁ Θεός, ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ Θεὸς διὰ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστὶν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων • ἀμήν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:11 Καὶ εἶδον, καὶ 
ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ 
θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων • 
καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ 
χιλιάδες χιλιάδων,

12 λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ • Ἄξιός ἐστιν τὸ Ἀρνίον 
τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον 
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καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ 
εὐλογίαν.

13 καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς 
καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης 
ἐστιν, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντα 
• Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ Ἀρνίῳ ἡ 
εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #1; #2; Ψαλμοί 103:12; Ησαΐας 1:18; Ησαΐας 
40:22; Ησαΐας 43:25; Ησαΐας 45:12,13; Ησαΐας 49:13; Ησαΐας 
51:13; Ησαΐας 61:4; Ιερεμίας 3:12-14; Ιερεμίας 33:8; Ιεζεκιήλ 
36:10; Πράξεις Ἀποστόλων 3:19; Πρὸς Ῥωμαίουςς 11:28,29; 

Ἐφεσίους 3:9; Κολοσσαεῖς 1:12-18; Ἑβραίους 1:10-12; 
Ἀποκάλυψις 12:12; Ἀποκάλυψις 18:20; Ἀποκάλυψις 19:1-6.

D05 Ο Μεσσίας θα είναι ο Λυτρωτής.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 45:17 Ο Ισραήλ, όμως, θα σωθεί 
διαμέσου τού Κυρίου με αιώνια σωτηρία· δεν 
θα αισχυνθείτε ούτε θα ντραπείτε αιώνια.

18 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος, αυτός που 
δημιούργησε τους ουρανούς· αυτός ο Θεός 
που έπλασε τη γη και την έφτιαξε· ο οποίος 
τη στερέωσε, την έκτισε όχι μάταια, αλλά 
την έπλασε για να κατοικείται. Εγώ είμαι ο 
Κύριος, και δεν υπάρχει άλλος.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:39 καὶ ἀπὸ 
πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ Μωϋσέως 
δικαιωθῆναι, ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων 
δικαιοῦται.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 2:28 οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ 
φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν 
σαρκὶ περιτομή •

29 ἀλλ᾿ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ 
καρδίας ἐν πνεύματι οὐ γράμματι • οὗ ὁ ἔπαινος 
οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ Θεοῦ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 8:1 Οὐδὲν ἄρα νῦν 
κατάκριμα τοῖς ἐν χριστῷ Ἰησοῦ •

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:25 Οὐ γὰρ 
θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον 
τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι 
πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις 
οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ •

26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς 
γέγραπται • Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • 
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 5:21 τὸν μὴ γνόντα 
ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα 
ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ.

Δείτε επίσης: #1; #2; Ησαΐας 26:4; Πρὸς Ῥωμαίουςς 3:24,25; 
Πρὸς Ῥωμαίουςς 5:1,18,19; Κορινθίους α’ 1:30,31; Κορινθίους α’ 

6:11; Φιλιππησίους 3:8,9; Ἰωάννην 4:15.

D09 Ο Μεσσίας θα είναι ο Σωτήρας.
E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 

ους ευγενείς.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 45:21 Αναγγείλατε, και φέρτε 
τους κοντά· μάλιστα, ας συμβουλευθούν 
μαζί· ποιος το ανήγγειλε εξαρχής; Ποιος το 
φανέρωσε από εκείνο τον καιρό; Όχι εγώ 
ο Κύριος; Και εκτός από μένα, δεν υπάρχει 
άλλος Θεός· Θεός δίκαιος και Σωτήρας· 
εκτός από μένα δεν υπάρχει.

22 Ρίξτε το βλέμμα σας σε μένα, και σωθείτε, 
όλα τα πέρατα της γης· επειδή, εγώ είμαι ο 
Θεός, και δεν υπάρχει άλλος.

23 Ορκίστηκα στον εαυτό μου· ο λόγος βγήκε 
από το στόμα μου με δικαιοσύνη, και δεν θα 
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επιστρέψει, ότι: Κάθε γόνατο θα λυγίσει σε 
μένα, κάθε γλώσσα θα ορκίζεται σε μένα.

24 Βέβαια, θα πουν για μένα: Στον Κύριο 
είναι η δικαιοσύνη και η δύναμη· σ’ αυτόν 
θα προσέλθουν, και θα ντροπιαστούν όλοι 
εκείνοι που οργίζονται εναντίον του.

25 Στον Κύριο θα δικαιωθεί και θα δοξαστεί 
ολόκληρο το σπέρμα τού Ισραήλ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:16 οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ 
Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν 
μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν 
μὴ ἀπόληται ἀλλ᾿ ἔχῇ ζωὴν αἰώνιον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:40 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα 
τοῦ Πατρός μου, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν Υἱὸν 
καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον καὶ 
ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:33 καθὼς γέγραπται • 
Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ 
πέτραν σκανδάλου, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ 
καταισχυνθήσεται.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 14:10 σὺ δὲ τί 
κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς 
τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ παραστησόμεθα 
τῷ βήματι τοῦ Θεοῦ •

11 γέγραπται γάρ • Ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος, ὅτι 
ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσα 
ἐξομολογήσεται τῷ Θεῷ.

12 ἄρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον 
δώσει τῷ Θεῷ.

Δείτε επίσης: #1; #2; Γένεση 22:15-18; Ψαλμοί 65:5; Ζαχαρίας 
12:10; Ἑβραίους 12:2.

E08 Η δικαιοσύνη του Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 46:3 Ακούστε με, ω οίκος Ιακώβ, 
και ολόκληρο το υπόλοιπο του οίκου 
Ισραήλ, που σας σήκωσα από την κοιλιά τής 
μητέρας σας, σας βάσταξα από τη μήτρα·

4 και μέχρι τα γηρατειά σας εγώ ο ίδιος είμαι· 
και μέχρι τις άσπρες τρίχες των μαλλιών σας 
εγώ θα σας βαστάξω· εγώ σας έκανα, και εγώ 
θα σας σηκώσω· ναι, εγώ θα σας βαστάξω και 
θα σας σώσω.

13 Έφερα κοντά τη δικαιοσύνη μου· δεν θα 
είναι μακριά, και η σωτηρία μου δεν θα 
βραδύνει· και θα δώσω στη Σιών σωτηρία 
στον Ισραήλ, τη δόξα μου.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 1:17 δικαιοσύνη γὰρ 
Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς 
πίστιν, καθὼς γέγραπται • Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ 
πίστεως ζήσεται.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 3:21 Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου 
δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται, μαρτυρουμένη 
ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν,

22 δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς 
πιστεύοντας •

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:3 ἀγνοοῦντες γὰρ 
τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην καὶ τὴν ἰδίαν 
δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ 
τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν.
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4 τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ 
τῷ πιστεύοντι.

5 Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν 
ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος 
ζήσεται ἐν αὐτοῖς.

6 ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει • Μὴ 
εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου • Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν 
οὐρανόν; τοῦτ᾿ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν •

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

Δείτε επίσης: #1; #2.

D05 Ο Μεσσίας θα είναι ο Λυτρωτής.

ΗΣΑΐΑΣ 47:4 Του λυτρωτή μας το όνομα 
είναι: Ο Κύριος των δυνάμεων, ο Άγιος του 
Ισραήλ.

ΗΣΑΐΑΣ 44:6 Έτσι λέει ο Κύριος, ο Βασιλιάς 
τού Ισραήλ, και ο Λυτρωτής του, ο Κύριος 
των δυνάμεων: Εγώ είμαι ο πρώτος, και εγώ ο 
έσχατος· και εκτός από μένα Θεός δεν υπάρχει.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:8 Ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα 
καὶ τὸ ὦ, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ 
ὁ ἐρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ.

Δείτε επίσης: Γένεση 32:24-31; 2 Σαμουήλ 22:3; Ιώβ 19:25; 
Ψαλμοί 19:14; Ψαλμοί 78:35; Ησαΐας 41:14; Ησαΐας 44:24; 

Ησαΐας 48:17; Ησαΐας 49:7,26; Ησαΐας 54:5,8; Ησαΐας 59:20; 
Ησαΐας 60:16; Ησαΐας 63:16; Ἀποκάλυψις 1:11; Ἀποκάλυψις 

21:6; Ἀποκάλυψις 22:13.

E01 Ο τύπος ιερατείου του Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 48:15 Εγώ, εγώ μίλησα· ναι, τον 
κάλεσα· τον έφερα, και εγώ θα ευοδώσω τον 
δρόμο του.

16 Πλησιάστε σε μένα, ακούστε αυτό· εξαρχής 
δεν μίλησα σε κρυφό τόπο· αφότου έγινε 
αυτό, εγώ ήμουν εκεί· και τώρα με απέστειλε 
ο Κύριος ο Θεός, και το πνεύμα του.

17 Έτσι λέει ο Κύριος, ο Λυτρωτής σου, ο Άγιος 
του Ισραήλ: Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, 
που σε διδάσκω για την ωφέλειά σου, σε 
οδηγώ διαμέσου του δρόμου από τον οποίο 
έπρεπε να πας.

ΛΟΥΚΑΝ 4:18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ 
εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς,

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:34 ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεός, 
τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ, οὐ γὰρ ἐκ μέτρου 
δίδωσιν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:45 ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς 
προφήταις • Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ. 
πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ Πατρὸς καὶ μαθὼν 
ἔρχεται πρὸς μέ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 18:20 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς • Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ 
• ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ 
ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ 
ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 20:21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς 
ὁ Ἰησοῦς πάλιν • Εἰρήνη ὑμῖν • καθὼς 
ἀπέσταλκέν με ὁ Πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.

22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς • 
Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον •

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 4:21 εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν 
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αὐτῷ ἐδιδάχθητε καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ 
Ἰησοῦ,

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 32:8; Ησαΐας 49:9,10.

C01 Η γέννηση του Μεσσία 
προφητεύεται.

ΗΣΑΐΑΣ 49:1 ΑΚΟΥΣΤΕ με, τα νησιά· 
και προσέξτε, οι μακρινοί λαοί. Ο Κύριος 
με κάλεσε από την κοιλιά τής μητέρας μου· 
από τα σπλάχνα της μητέρας μου ανέφερε το 
όνομά μου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:20 ταῦτα δὲ αὐτοῦ 
ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ 
ἐφάνη αὐτῷ λέγων • Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ, μὴ 
φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου 
• τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν 
Ἁγίου.

21 τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Ἰησοῦν • αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ 
τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:36 ὃν ὁ Πατὴρ ἡγίασεν 
καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον, ὑμεῖς λέγετε ὅτι 
βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον • Υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰμι;

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:17 καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο 
εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς 
ἐγγύς •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:25 βλέπετε μὴ 
παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα • εἰ γὰρ ἐκεῖνοι 
οὐκ ἔφυγον τὸν ἐπὶ γῆς παραιτησάμενοι 
χρηματίζοντα, πολὺ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾿ 
οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς 

ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ,
20 προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, 

φανερωθέντος δὲ ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι᾿ 
ὑμᾶς,

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 71:5,6; Ησαΐας 42:1-4,12; Ησαΐας 45:22; 
Ησαΐας 49:5; Ησαΐας 51:5; Ησαΐας 55:3; Σοφονίας 2:11; 

Λουκᾶν 1:15,31; Λουκᾶν 2:10,11.

B16 Η δύναμη και η ισχύς του Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 49:2 Και έκανε το στόμα μου σαν 
οξεία μάχαιρα· με έκρυψε κάτω από τη σκιά 
τού χεριού του, και με έκανε σαν εκλεκτό 
βέλος, και με έκρυψε στη φαρέτρα του,

ΨΑΛΜΟΙ 27:5 Επειδή, σε ημέρα συμφοράς 
θα με κρύψει στη σκηνή του· θα με κρύψει στον 
απόκρυφο τόπο τής σκηνής του· θα με υψώσει 
επάνω σε βράχο·

ΨΑΛΜΟΙ 45:5 Τα βέλη σου είναι κοφτερά· 
λαοί θα πέσουν από κάτω σου· κι αυτά θα 
μπηχτούν στην καρδιά των εχθρών τού 
βασιλιά.

ΨΑΛΜΟΙ 91:15 Θα με επικαλείται και θα τον 
εισακούω· μαζί του θα είμαι στη θλίψη· θα τον 
λυτρώνω, και θα τον δοξάζω.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 4:12 ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ 
ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν 
δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ 
ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ 
κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ 
χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά • καὶ ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη 
• καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ 
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δυνάμει αὐτοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 2:12 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς 
ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον • Τάδε λέγει ὁ 
ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα, ἵνα 
ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη • καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ 
αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν 
ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ 
τοῦ Παντοκράτορος •

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 45:2-5; Ψαλμοί 91:11; Ησαΐας 50:4; 
Ησαΐας 51:16; Ησαΐας 61:1-3; Ησαΐας 66:19.

B14 Ο Μεσσίας κάνει γνωστή το 
μεγαλείο του Θεού.

H11 Ο Μεσσίας θα δοξαστεί.

ΗΣΑΐΑΣ 49:3 και μου είπε: Εσύ είσαι ο 
δούλος μου, Ισραήλ, στον οποίο θα δοξαστώ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:28 Πάτερ, δόξασόν σου 
τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ • 
Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:1 Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν 
καὶ εἶπεν • Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα • δόξασόν 
σου τὸν Υἱόν, ἵνα ὁ Υἱὸς σου δοξάσῃ σέ,

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:4 ἐγώ σὲ ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ 
ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω •

Δείτε επίσης: Ἰωάννην 13:31,32; Φιλιππησίους 2:6-11.

E22 Το έργο του Μεσσία θα είναι 
ευλογημένο.

F03 Ο Μεσσίας θα απορριφθεί.

ΗΣΑΐΑΣ 49:4 Και εγώ είπα: Κοπίασα 
μάταια· για το τίποτε και μάταια ανάλωσα τη 
δύναμή μου· η κρίση μου, όμως, είναι μαζί με 
τον Κύριο, και το έργο μου μαζί με τον Θεό 
μου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 17:17 ἀποκριθεὶς δὲ 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν • Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ 
διεστραμμένη, ἕως πότε μεθ᾿ ὑμῶν ἔσομαι; ἕως 
πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 23:37 Ἱερουσαλὴμ 
Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας 
καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς 
αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ 
τέκνα σου, ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ 
νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ 
ἠθελήσατε.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι 
αὐτὸν οὐ παρέλαβον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:4 ἐγώ σὲ ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ 
ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω •

5 καὶ νῦν δόξασον μὲ σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ 
τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ 
σοί.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:21 πρὸς 
δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει • Ὅλην τὴν ἡμέραν 
ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν 
ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 12:15 ἐγὼ δὲ ἥδιστα 
δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν ὑμῶν, εἰ καὶ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν 
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ἧττον ἀγαπῶμαι.

ΓΑΛΑΤΑΣ 4:11 φοβοῦμαι ὑμᾶς μήπως εἰκῇ 
κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:9 διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν 
ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ 
ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως 
ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς 
προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν 
αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ 
θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 22:22-31; Ησαΐας 40:10; Ησαΐας 53:10-
12; Ησαΐας 62:11; Ησαΐας 65:2.

A05 Η σχέση του Μεσσία με τον Πατέρα 
Του.

F03 Ο Μεσσίας θα απορριφθεί.

ΗΣΑΐΑΣ 49:5 Τώρα, λοιπόν, λέει ο Κύριος, 
αυτός που με έπλασε για δούλον του από την 
κοιλιά τής μητέρας μου για να επαναφέρω σ’ 
αυτόν τον Ιακώβ, και για να συγκεντρωθεί 
σ’ αυτόν ο Ισραήλ, και θα δοξαστώ στα μάτια 
τού Κυρίου, και ο Θεός μου θα είναι η δύναμή 
μου·

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 15:24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν • Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ 
ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 23:37 Ἱερουσαλὴμ 
Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας 
καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς 
αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ 
τέκνα σου, ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ 

νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ 
ἠθελήσατε.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι 
αὐτὸν οὐ παρέλαβον.

12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν 
τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ,

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:35 ὁ Πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν Υἱόν, καὶ 
πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 13:31 Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν, 
λέγει ὁ Ἰησοῦς • Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου, καὶ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ.

32 εἰ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς 
δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει 
αὐτόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 10:36 τὸν 
λόγον ὃν ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ 
εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
(οὗτός ἐστιν πάντων Κύριος), ὑμεῖς οἴδατε,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:12 λέγοντες φωνῇ 
μεγάλῃ • Ἄξιός ἐστιν τὸ Ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον 
λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ 
ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 110:1-3; Ησαΐας 49:1; Μαθθαῖον 3:17; 
Μαθθαῖον 11:27; Μαθθαῖον 17:5; Μαθθαῖον 21:37-41; 
Μαθθαῖον 28:18; Λουκᾶν 19:42; Πρὸς Ῥωμαίουςς 15:8; 

Ἐφεσίους 1:20-22; Θεσσαλονικεῖς α’ 2:15,16; Ἰακώβου 5:20-27; 
ἐπιστολή α’ 3:22.
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A07 Θα είναι Μεσσίας του Ισραήλ.
D09 Ο Μεσσίας θα είναι ο Σωτήρας.
E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 

ους ευγενείς.
E26 Το έργο της λύτρωσης από τον 

Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 49:6 και είπε: Είναι μικρό πράγμα 
να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις τις 
φυλές τού Ιακώβ, και να επαναφέρεις το 
υπόλοιπο του Ισραήλ· επιπλέον, θα σε δώσω 
φως στα έθνη, για να είσαι η σωτηρία μου 
μέχρις εσχάτου τής γης.

ΛΟΥΚΑΝ 2:32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ 
δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.

ΛΟΥΚΑΝ 24:46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτως 
γέγραπται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν 
καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,

47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ 
μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ 
ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:46 
παρρησιασάμενοί δὲ ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας 
εἶπον • Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι 
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ • ἐπειδὴ δὲ ἀπωθεῖσθε 
αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς 
αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη,

47 οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος • Τέθεικά 
σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως 
ἐσχάτου τῆς γῆς.

48 ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν 
λόγον τοῦ Κυρίου • καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν 
τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:10 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν 

διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας 
ἐκείνας, λέγει Κύριος • Διδοὺς νόμους μου εἰς 
τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν 
ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν 
καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν,

Δείτε επίσης: #1; #2; Ησαΐας 42:6; Ἰωάννην 1:4-9; Πράξεις 
Ἀποστόλων 26:18,32.

B16 Η δύναμη και η ισχύς του Μεσσία.
F03 Ο Μεσσίας θα απορριφθεί.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 49:7 Έτσι λέει ο Κύριος, ο 
Λυτρωτής τού Ισραήλ, ο Άγιός του, προς 
εκείνον τον οποίο ο άνθρωπος καταφρονεί, 
προς εκείνον που το έθνος αηδιάζει, προς τον 
δούλο των εξουσιαστών: Βασιλιάδες θα σε 
δουν και θα σηκωθούν, ηγεμόνες και θα σε 
προσκυνήσουν, ένεκα του Κυρίου, που είναι 
πιστός, του Αγίου τού Ισραήλ, που σε έκλεξε.

ΨΑΛΜΟΙ 35:19 Ας μη χαρούν επάνω μου αυτοί 
που με εχθρεύονται άδικα· αυτοί που με μισούν 
χωρίς αιτία, ας μη κάνουν νεύματα με τα μάτια.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:22 λέγει αὐτοῖς 
ὁ Πειλᾶτος • Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν 
λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν πάντες • 
Σταυρωθήτω.

23 ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη • Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ 
περισσῶς ἔκραζον λέγοντες • Σταυρωθήτω.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:47 ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ 
φαρισαῖοι • Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε;

48 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ 
ἐκ τῶν φαρισαίων;

49 ἀλλ᾿ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον 
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ἐπάρατοί εἰσιν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ 
ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον • νῦν 
δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας 
αὐτῶν.

23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν Πατέρα μου μισεῖ.
24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος 

ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον • νῦν δὲ καὶ 
ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν 
Πατέρα μου.

25 ἀλλ᾿ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν 
τῷ νόμῳ αὐτῶν ὅτι Ἐμίσησάν με δωρεάν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 14:11 γέγραπται 
γάρ • Ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει 
πᾶν γόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ 
Θεῷ.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι 
Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ 
ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος 
Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός.

Δείτε επίσης: #1; #2; #4; Ψαλμοί 22:6-8; Ψαλμοί 69:7-9; Ψαλμοί 
109:3; Ησαΐας 42:1; Ησαΐας 52:15; Ησαΐας 53:13; Μαθθαῖον 
20:28; Μαθθαῖον 26:67; Μαθθαῖον 27:38-44; Λουκᾶν 22:27; 

Λουκᾶν 23:18,23,35; Ἰωάννην 18:40; Ἰωάννην 19:6,15; 
ἐπιστολή α’ 2:4.

E20 Ο Μεσσίας θα φτιάξει μια νέα 
διαθήκη.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 49:8 Έτσι λέει ο Κύριος: Σε 
καιρό δεκτό σε εισάκουσα, και σε ημέρα 
σωτηρίας σε βοήθησα· και θα σε διαφυλάξω, 

και θα σε δώσω για διαθήκη των λαών, για 
να ανορθώσεις τη γη, να κληροδοτήσεις 
ερημωμένες κληρονομιές·

9 λέγοντας στους δεσμίους: Βγείτε ‘εξω· σ’ 
αυτούς που είναι στο σκοτάδι: Φανερωθείτε. 
Θα βοσκηθούν κοντά στους δρόμους, και οι 
βοσκές τους θα είναι σε όλους τούς ψηλούς 
τόπους.

10 Δεν θα πεινάσουν ούτε θα διψάσουν· δεν 
θα τους προσβάλει ούτε ο καύσωνας ούτε ο 
ήλιος· επειδή, αυτός που τους ελεεί, θα τους 
οδηγήσει, και θα τους φέρει διαμέσου πηγών 
με νερά.

11 Και όλα τα βουνά μου θα τα κάνω δρόμους, 
και τα μονοπάτια μου θα υψωθούν.

12 Δέστε, αυτοί θάρθουν από μακριά· και δέστε, 
αυτοί από βορρά και από νότο, κι αυτοί από 
τη γη τού Σινείμ.

13 Ευφραίνεστε, ουρανοί· και αγάλλου, γη· 
τα βουνά, αλαλάξτε· επειδή, ο Κύριος 
παρηγόρησε τον λαό του, και ελέησε τους 
θλιμμένους του.

ΗΣΑΐΑΣ 49:14-15
ΗΣΑΐΑΣ 49:16 Δες, σε έχω ζωγραφίσει 

επάνω στις παλάμες μου· τα τείχη σου είναι 
πάντοτε μπροστά μου.

ΗΣΑΐΑΣ 49:17-21
ΗΣΑΐΑΣ 49:22 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: 

Δες, θα υψώσω το χέρι μου προς τα έθνη, και 
θα στήσω τη σημαία μου προς τους λαούς, 
και θα φέρουν τούς γιους σου κρατώντας 
τους στην αγκαλιά, και οι θυγατέρες σου θα 
φερθούν επάνω σε ώμους·

ΗΣΑΐΑΣ 49:23-26

ΜΙΧΑΙΑΣ 7:19 Θα γυρίσει, και θα μας 
σπλαχνιστεί, θα καταστρέψει τις ανομίες μας· 
και όλες τις αμαρτίες τους θα τις ρίξει στα βάθη 
τής θάλασσας.
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ΜΑΘΘΑΙΟΝ 5:6 μακάριοι οἱ πεινῶντες 
καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ 
χορτασθήσονται.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 12:18 Ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν 
ᾑρέτισα, ὁ ἀγαπητός μου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ 
ψυχή μου • θήσω τὸ Πνεῦμά μου ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ 
κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ.

ΛΟΥΚΑΝ 2:13 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ 
ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων 
τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων •

14 Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη • ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκία.

ΛΟΥΚΑΝ 4:18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ 
εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς,

ΛΟΥΚΑΝ 12:32 Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον, 
ὅτι εὐδόκησεν ὁ Πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν 
βασιλείαν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:35 εἶπεν δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς • 
Ἐγὼ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. ὁ ἐρχόμενος πρὸς 
μὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ 
διψήσει πώποτε.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ 
καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ 
τῶν ἐμῶν,

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 6:2 (λέγει γάρ • Καιρῷ 
δεκτῷ ἐπήκουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας 
ἐβοήθησά σοι. ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, 
ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας) •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 5:7 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς 
αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν 
δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ 
κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας 

καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας,
8 καίπερ ὢν Υἱός, ἔμαθεν ἀφ᾿ ὧν ἔπαθεν τὴν 

ὑπακοήν •
9 καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο πᾶσιν τοῖς ὑπακούουσιν 

αὐτῷ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:15 διὰ τοῦτό εἰσιν 
ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, καὶ λατρεύουσιν 
αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ • 
καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ᾿ 
αὐτούς.

16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, οὐδὲ 
μὴ πέσῃ ἐπ᾿ αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα,

17 ὅτι τὸ Ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου 
ποιμανεῖ αὐτοὺς καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ 
ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν 
δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; Ψαλμοί 23:1-6; Ψαλμοί 102:13; 
Ψαλμοί 107:10-14; Ψαλμοί 146:7; Ησαΐας 42:7; Ἰωάννην 10:1-

16; Κολοσσαεῖς 1:13; ἐπιστολή α’ 2:9.

F11 Τα πάθη του Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 50:3 Εγώ ντύνω ολόγυρα 
τους ουρανούς με σκοτάδι, και για το 
περικάλυμμά τους βάζω έναν σάκο.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:45 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας 
σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας 
ἐνάτης.

Δείτε επίσης: Λουκᾶν 23:44,45; Ἀποκάλυψις 6:12.

D02 Το αξίωμα του Μεσσία ως 
Προφήτης.

ΗΣΑΐΑΣ 50:4 Ο Κύριος ο Θεός μού 
έδωσε γλώσσα όπως των διδαγμένων, για 
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να ξέρω πώς να μιλήσω έναν λόγο προς τον 
κουρασμένο σε κατάλληλο καιρό· διεγείρει 
από πρωί σε πρωί, διεγείρει το αυτί μου για 
να ακούω, όπως οι διδαγμένοι.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:28 Δεῦτε πρός με 
πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ 
ἀναπαύσω ὑμᾶς.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 13:54 καὶ ἐλθὼν εἰς 
τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ 
συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς 
καὶ λέγειν • Πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ 
δυνάμεις;

ΛΟΥΚΑΝ 4:22 καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ 
καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς 
ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ 
ἔλεγον • Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Ἰωσήφ;

ΛΟΥΚΑΝ 21:15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ 
σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν ἢ ἀντιστῆναι 
πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 5:19 ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς • Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται 
ὁ Υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾿ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή τι 
βλέπῃ τὸν Πατέρα ποιοῦντα • ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος 
ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ Υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:15 ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι 
λέγοντες • Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ 
μεμαθηκώς;

16 ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν • Ἡ 
ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός 
με.

17 ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται 
περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἢ 
ἐγὼ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ λαλῶ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:46 ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται • 
Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος ὡς οὗτος 
ὁ ἄνθρωπος.

Δείτε επίσης: Έξοδος 4:11,12; Ψαλμοί 45:2; Ιερεμίας 1:9.

F13 Λεπτομέρειες των παθών του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 50:5 Ο Κύριος ο Θεός άνοιξε σε 
μένα ένα αυτί, και εγώ δεν απείθησα ούτε 
στράφηκα προς τα πίσω.

6 Έδωσα τον νώτο μου σ’ αυτούς που 
μαστιγώνουν, και τις σιαγόνες μου σ’ αυτούς 
που μαδούν· δεν έκρυψα το πρόσωπό μου 
από βρισιές και φτυσίματα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:39 καὶ προελθὼν μικρὸν 
ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος 
καὶ λέγων • Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστιν, 
παρελθάτω ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο • πλὴν 
οὐκ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ᾿ ὡς σύ.

ΜΑΡΚΟΝ 14:65 καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν 
αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 
καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ • 
Προφήτευσον, καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν 
αὐτὸν ἔβαλλον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:29 καὶ ὁ πέμψας με μετ᾿ ἐμοῦ 
ἐστιν • οὐκ ἀφῆκέν με μόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ 
αὐτῷ ποιῶ πάντοτε.

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:31 ἀλλ᾿ ἵνα γνῷ ὁ 
κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν Πατέρα, καὶ καθὼς 
ἐνετείλατό μοι ὁ Πατήρ, οὕτως ποιῶ. ἐγείρεσθε, 
ἄγωμεν ἐντεῦθεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 19:1 Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πειλᾶτος 
τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν.

ΗΣΑΐΑΣ



245

2 καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ 
ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ 
ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν,

3 καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον • Χαῖρε 
ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων • καὶ ἐδίδουν αὐτῷ 
ῥαπίσματα.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:7 ἀλλ᾿ ἑαυτὸν 
ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι 
ἀνθρώπων γενόμενος •

8 καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν 
ἑαυτόν, γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, 
θανάτου δὲ σταυροῦ.

9 διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ 
ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 40:6-8; Θρήνοι 3:30; Μιχαίας 5:1; 
Μαθθαῖον 5:39; Μαθθαῖον 26:67,68; Μᾶρκον 15:19; Λουκᾶν 

22:63; Ἑβραίους 5:8; Ἑβραίους 10:5-9.

F13 Λεπτομέρειες των παθών του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 50:7 Επειδή, ο Κύριος ο Θεός 
θα με βοηθήσει· γι’ αυτό, δεν ντράπηκα· γι’ 
αυτό, έβαλα το πρόσωπό μου σαν σκληρή 
πέτρα, και ξέρω ότι δεν θα ντροπιαστώ.

8 Αυτός που με δικαιώνει, είναι κοντά· ποιος 
θα κριθεί μαζί μου; Ας παρασταθούμε μαζί· 
ποια είναι η αντίδικός μου; Ας με πλησιάσει.

9 Δέστε, ο Κύριος ο Θεός θα με βοηθήσει· 
ποιος θα με καταδικάσει; Δέστε, όλοι αυτοί 
θα παλιώσουν σαν ιμάτιο· το σκουλήκι θα 
τους καταφάει.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:19 καθημένου δὲ αὐτοῦ 
ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ 
αὐτοῦ λέγουσα • Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ 
ἐκείνῳ • πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾿ ὄναρ 
δι᾿ αὐτόν.

ΛΟΥΚΑΝ 9:51 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ 
συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήμψεως 
αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐστήριξεν 
τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ •

ΛΟΥΚΑΝ 23:4 ὁ δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς 
ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους • Οὐδὲν εὑρίσκω 
αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ.

ΛΟΥΚΑΝ 23:14 εἶπεν πρὸς αὐτούς • 
Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς 
ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον 
ὑμῶν ἀνακρίνας οὐδὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ 
τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ᾿ αὐτοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:46 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ 
ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ 
πιστεύετέ μοι;

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 8:33  
τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν Θεοῦ; Θεὸς ὁ 
δικαιῶν •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:11 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ 
δὲ διαμένεις • καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον 
παλαιωθήσονται,

12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς καὶ 
ἀλλαγήσονται • σὺ δὲ ὁ Αὐτὸς εἶ καὶ τὰ ἔτη σου 
οὐκ ἐκλείψουσιν.

Δείτε επίσης: Ιώβ 13:28; Ψαλμοί 89:21-27; Ψαλμοί 102:26; 
Ησαΐας 41:1,21; Ησαΐας 51:6-8; Ιεζεκιήλ 3:8,9; Ζαχαρίας 3:1; 

Μαθθαῖον 5:25; Ἀποκάλυψις 12:10.
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E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

E19 Ο Μεσσίας θα παρηγορεί.
H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 

Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
      
ΗΣΑΐΑΣ 51:1-2
ΗΣΑΐΑΣ 51:3 Ο Κύριος, λοιπόν, 

θα παρηγορήσει τη Σιών· αυτός θα 
παρηγορήσει όλους τους ερημωμένους 
τόπους της· και θα κάνει την έρημό της σαν 
την Εδέμ, και την ερημιά της σαν παράδεισο 
του Κυρίου· ευφροσύνη και αγαλλίαση θα 
βρίσκεται μέσα σ’ αυτή, δοξολογία, και 
φωνή αίνεσης.

4 Άκουσέ με, λαέ μου· και δώσε ακρόαση σε 
μένα, έθνος μου· επειδή, από μένα θα βγει 
νόμος, και θα στήσω την κρίση μου για φως 
των λαών.

5 Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει· η σωτηρία μου 
βγήκε, και οι βραχίονές μου θα κρίνουν τους 
λαούς· τα νησιά θα προσμένουν εμένα, και 
θα ελπίζουν επάνω στον βραχίονά μου.

6 Υψώστε τά μάτια σας στους ουρανούς, και 
κοιτάξτε κάτω στη γη· επειδή, οι ουρανοί θα 
διαλυθούν σαν καπνός, και η γη θα παλιώσει 
σαν ιμάτιο, και όσοι κατοικούν σ’ αυτή, θα 
πεθάνουν εξίσου· αλλά, η σωτηρία μου θα 
είναι στον αιώνα, και η δικαιοσύνη μου δεν 
θα εκλείψει.

ΗΣΑΐΑΣ 51:7-10
ΗΣΑΐΑΣ 51:11 Και οι λυτρωμένοι τού 

Κυρίου θα επιστρέψουν, και θάρθουν στη 
Σιών με αλαλαγμό· και αιώνια ευφροσύνη θα 
είναι επάνω στο κεφάλι τους· θα απολαύσουν 
αγαλλίαση και ευφροσύνη· η λύπη και ο 
στεναγμός θα φύγουν.

ΗΣΑΐΑΣ 51:12-23

ΗΣΑΐΑΣ 2:3 και πολλοί λαοί, θα πάνε, και 
θα πουν: Ελάτε, και ας ανέβουμε στο βουνό 
τού Κυρίου, στον οίκο τού Θεού τού Ιακώβ· 
και θα μας διδάξει τους δρόμους του, και θα 
περπατήσουμε στα μονοπάτια του. Επειδή, από 
τη Σιών θα βγει νόμος, και λόγος Κυρίου από 
την Ιερουσαλήμ.

ΗΣΑΐΑΣ 34:4 Και ολόκληρη η στρατιά 
τού ουρανού θα λιώσει, και οι ουρανοί θα 
περιτυλιχθούν σαν βιβλίο, και ολόκληρη η 
στρατιά τους θα πέσει, όπως πέφτει το φύλλο 
από την άμπελο, και όπως πέφτουν τα φύλλα 
από τη συκιά.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 5:17 Μὴ νομίσητε ὅτι 
ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας • 
οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.

ΛΟΥΚΑΝ 2:30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ 
σωτήριόν σου,

31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,
32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου 

Ἰσραήλ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:47 οὕτως γὰρ 
ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος • Τέθεικά σε εἰς φῶς 
ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου 
τῆς γῆς.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 26:23 εἰ παθητὸς 
ὁ Χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν 
φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς 
ἔθνεσιν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 1:3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς 
καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ὁ Πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ Θεὸς πάσης 
παρακλήσεως,
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4 ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν, 
εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς 
ἐν πάσῃ θλίψει διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς 
παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:9 ὑμεῖς δὲ γένος 
ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, 
λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς 
ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος 
εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 6:12 Καὶ εἶδον ὅτε 
ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς 
μέγας ἐγένετο, καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς 
σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς 
αἷμα •

13 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν 
γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ 
ἀνέμου μεγάλου σειομένη.

14 καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον 
ἑλισσόμενον, καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν 
τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3:#5; #6; #7.

D05 Ο Μεσσίας θα είναι ο Λυτρωτής.
E15 Ο Μεσσίας θα φέρνει καλά νέα.
E19 Ο Μεσσίας θα παρηγορεί.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 52:1-6
ΗΣΑΐΑΣ 52:7 Πόσο ωραία είναι επάνω στα 

βουνά τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, 
εκείνου που κηρύττει ειρήνη! Εκείνου που 
ευαγγελίζεται αγαθά, εκείνου που κηρύττει 
σωτηρία, εκείνου που λέει στη Σιών: Ο Θεός 

σου βασιλεύει!
8 Οι φύλακές σου θα υψώσουν φωνή· μέσα 

στις φωνές θα αλαλάζουν μαζί· επειδή, 
θα δουν μάτι προς μάτι, όταν ο Κύριος 
ανορθώσει τη Σιών.

9 Αλαλάξτε, ευφρανθείτε μαζί, ερημωμένοι 
τόποι τής Ιερουσαλήμ· επειδή, ο Κύριος 
παρηγόρησε τον λαό του, λύτρωσε την 
Ιερουσαλήμ.

10 Ο Κύριος γύμνωσε τον άγιο βραχίονά του 
μπροστά σε όλα τα έθνη· και όλα τα πέρατα 
της γης θα δουν τη σωτηρία τού Θεού μας.

ΗΣΑΐΑΣ 52:11-12

ΨΑΛΜΟΙ 22:27 Θα θυμηθούν, και θα 
επιστρέψουν προς τον Κύριο, όλα τα πέρατα 
της γης· και θα προσκυνήσουν μπροστά σου 
όλες οι φυλές των εθνών.

ΨΑΛΜΟΙ 98:1 Ψαλμός. ΨΑΛΤΕ στον Κύριο 
νέο τραγούδι· επειδή, έκανε θαυμαστά έργα· 
το δεξί του χέρι, και ο βραχίονάς του ο άγιος, 
ενέργησαν σ’ αυτόν σωτηρία.

2 Ο Κύριος έκανε γνωστή τη σωτηρία του· 
μπροστά στα έθνη αποκάλυψε τη δικαιοσύνη 
του.

3 Θυμήθηκε το έλεός του και την αλήθεια του 
προς τον οίκο Ισραήλ· όλα τα πέρατα της γης 
είδαν τη σωτηρία τού Θεού μας.

ΗΣΑΐΑΣ 66:13 Σαν παιδί, που το παρηγορεί η 
μητέρα του, έτσι θα σας παρηγορήσω εγώ· και 
θα παρηγορηθείτε στην Ιερουσαλήμ.

ΗΣΑΐΑΣ 66:18 Επειδή, εγώ γνωρίζω τα έργα 
τους και τους συλλογισμούς τους· και έρχομαι 
να συγκεντρώσω όλα τα έθνη και τις γλώσσες· 
και θάρθουν, και θα δουν τη δόξα μου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 5:4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι 
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αὐτοὶ παρακληθήσονται.

ΛΟΥΚΑΝ 1:74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν 
ἡμῶν ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ

ΛΟΥΚΑΝ 2:38 καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ καὶ 
ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις 
λύτρωσιν ἐν Ἰερουσαλήμ.

ΛΟΥΚΑΝ 3:6 καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ 
σωτήριον τοῦ Θεοῦ.

ΛΟΥΚΑΝ 4:18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ 
εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς,

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:47 οὕτως γὰρ 
ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος • Τέθεικά σε εἰς φῶς 
ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου 
τῆς γῆς.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:15 
πῶς δὲ κηρύξουσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; 
καθὼς γέγραπται • Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες 
τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν 
εὐαγγελιζομένων ἀγαθά.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 1:10 ὃς ἐκ τηλικούτου 
θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ ῥύεται • εἰς ὃν 
ἠλπίκαμεν ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα 
τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας, ἥτις ἀρχὴν 
λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν 
ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 

Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 14:6 Καὶ εἶδον ἄλλον 
ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα 
εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς 
καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ 
φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:4 τίς σε οὐ μὴ 
φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; 
ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν 
καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι τὰ 
δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Ησαΐας 42:10-13; Ησαΐας 
48:20; Ησαΐας 49:6; Ησαΐας 55:12; Μαθθαῖον 24:30,31; 

Πράξεις Ἀποστόλων 2:5-11; Κορινθίους β’ 1:3-5; Κολοσσαεῖς 
2:2,3; Ἀποκάλυψις 1:7.

G03 Η εξύψωση του Μεσσία 
προβλέπεται.

ΗΣΑΐΑΣ 52:13 ΔΕΣΤΕ, ο δούλος μου θα 
ευοδωθεί· θα υψωθεί, και θα δοξαστεί, και θα 
ανέβει υπερβολικά ψηλά.

ΗΣΑΐΑΣ 9:7 Στην αύξηση της εξουσίας του 
και της ειρήνης δεν θα υπάρχει τέλος, επάνω 
στον θρόνο τού Δαβίδ, κι επάνω στη βασιλεία 
του, για να τη διατάξει, και να τη στερεώσει, με 
κρίση και δικαιοσύνη, από τώρα και μέχρι τον 
αιώνα. Ο ζήλος τού Κυρίου των δυνάμεων θα 
το εκτελέσει.

ἸΩΑΝΝΗΝ 5:22 οὐδὲ γὰρ ὁ Πατὴρ κρίνει 
οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ 
Υἱῷ,

23 ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν Υἱὸν καθὼς τιμῶσι 
τὸν Πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν Υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν 
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Πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:31 προϊδὼν 
ἐλάλησεν περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, 
ὅτι οὔτε ἐνκατελείφθη εἰς ᾅδην οὔτε ἡ σάρξ 
αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν.

33 τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθεὶς τήν τε 
ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου λαβὼν 
παρὰ τοῦ Πατρός, ἐξέχεεν τοῦτο ὃ ὑμεῖς 
βλέπετε καὶ ἀκούετε.

34 οὐ γὰρ Δαυὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς • λέγει 
δὲ αὐτός • Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου 
Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,

35 ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν 
ποδῶν σου.

36 ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ 
ὅτι καὶ Κύριον αὐτὸν καὶ Χριστὸν ὁ Θεὸς 
ἐποίησεν, τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς 
ἐσταυρώσατε.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:9 διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν 
ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ 
ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ 
ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος 
Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:13 καὶ πᾶν κτίσμα ὃ 
ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω 
τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἐστιν, καὶ τὰ ἐν 
αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντα • Τῷ καθημένῳ 
ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ Ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ 
τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #1; Ησαΐας 9:6; Ησαΐας 49:6; Μαθθαῖον 28:18; 
Ἐφεσίους 1:20-23; Ἑβραίους 1:3; Ἀποκάλυψις 5:6-12.

F13 Λεπτομέρειες των παθών του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 52:14 Όπως πολλοί έμειναν 
εκστατικοί επάνω σου, τόσο το πρόσωπό του 
ήταν άδοξο, περισσότερο από κάθε άνθρωπο, 
και η μορφή του περισσότερο από τους γιους 
των ανθρώπων!

ΨΑΛΜΟΙ 22:6 Εγώ, όμως, είμαι σκουλήκι 
και όχι άνθρωπος· όνειδος ανθρώπων και 
εξουθένημα του λαού.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:29 καὶ πλέξαντες 
στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν 
κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ 
αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ 
ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες • Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς 
τῶν Ἰουδαίων.

30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον 
καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:5 τοῦτο γὰρ 
φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ,

6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν 
ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ,

7 ἀλλ᾿ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, 
ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος •

8 καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν 
ἑαυτόν, γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, 
θανάτου δὲ σταυροῦ.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 71:7; Μαθθαῖον 7:28; Μαθθαῖον 26:67; 
Μᾶρκον 5:42; Μᾶρκον 6:51; Λουκᾶν 2:47.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

ΗΣΑΐΑΣ 52:15 Έτσι θα ραντίσει πολλά έθνη· 
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οι βασιλιάδες θα φράξουν το στόμα τους 
εξαιτίας του· επειδή, θα δουν εκείνο που δεν 
είχε λαληθεί σ’ αυτούς· και θα καταλάβουν 
εκείνο, που δεν είχαν ακούσει.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:28 Δεῦτε πρός με 
πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ 
ἀναπαύσω ὑμᾶς.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:19 πορευθέντες οὖν 
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες 
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,

ΛΟΥΚΑΝ 24:47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα 
τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν 
Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει • Ἴδε 
ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 
κόσμου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:16 οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ 
Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν 
μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν 
μὴ ἀπόληται ἀλλ᾿ ἔχῇ ζωὴν αἰώνιον.

17 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς 
τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾿ ἵνα 
σωθῇ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ 
μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ 
ἔκραξεν λέγων • Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός μὲ 
καὶ πινέτω.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ 
Ἰησοῦς λέγων • Ἐγὼ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου 
• ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ 
σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:21 καὶ ἔσται 
πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου 
σωθήσεται.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:47 οὕτως γὰρ 
ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος • Τέθεικά σε εἰς φῶς 
ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου 
τῆς γῆς.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 17:30 τοὺς μὲν 
οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ Θεός, 
τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πάντας 
πανταχοῦ μετανοεῖν •

31 καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν 
οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν, 
πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ 
νεκρῶν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 15:20 οὕτως 
δὲ φιλοτιμούμενον, εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου 
ὠνομάσθη Χριστός, (ἵνα μὴ ἐπ᾿ ἀλλότριον 
θεμέλιον οἰκοδομῶ),

21 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται • Οἷς οὐκ ἀνηγγέλη 
περὶ αὐτοῦ ὄψονται, καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασιν 
συνήσουσιν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 16:25 Τῷ δὲ 
δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν 
μου καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ 
ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις 
σεσιγημένου,

26 φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν 
προφητικῶν κατ᾿ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου 
Θεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη 
γνωρισθέντος,

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 5:19 ὡς ὅτι Θεὸς ἦν 
ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ 
λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν καὶ 
θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς.
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ἘΦΕΣΙΟΥΣ 3:8 ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων 
ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, ἐν τοῖς ἔθνεσιν 
εὐαγγελίσασθαι τὸν ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον 
τοῦ Χριστοῦ,

9 καὶ φωτίσαι πάντας τίς ἡ οἰκονομία τοῦ 
μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν 
αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι •

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ 2:3 τοῦτο γὰρ καλὸν καὶ 
ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ,

4 ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς 
ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν •

ΤΙΤΟΝ 2:11 Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ 
Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Β’ 3:9 οὐ βραδύνει Κύριος 
τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται, 
ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ὑμᾶς, μὴ βουλόμενός 
τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν 
χωρῆσαι.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:2 καὶ αὐτὸς 
ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ 
τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ 
κόσμου.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 4:14 καὶ ἡμεῖς 
τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ Πατὴρ 
ἀπέσταλκεν τὸν Υἱὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 5:11 καὶ αὕτη 
ἐστὶν ἡ μαρτυρία, ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν 
ὁ Θεός, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ Υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν •

12 ὁ ἔχων τὸν Υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν, ὁ μὴ ἔχων τὸν 
Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει.

Δείτε επίσης: Μαθθαῖον 11:29; Ἰωάννην 4:42; Κορινθίους β’ 
5:14; Τιμόθεον α’ 2:6; Ἑβραίους 2:3,4,9; ἐπιστολή α’ 3:18; 

Ἀποκάλυψις 22:17.

F11 Τα πάθη του Μεσσία.
F13 Λεπτομέρειες των παθών του 

Μεσσία.
F14 Ο Μεσσίας δεν θα πιστεύεται.
     
ΗΣΑΐΑΣ 53:1 Ποιος πίστεψε στο κήρυγμά 

μας; Και ο βραχίονας του Κυρίου σε ποιον 
αποκαλύφθηκε;

2 Επειδή, ανέβηκε μπροστά του σαν τρυφερό 
φυτό, και σαν ρίζα από ξερή γη· δεν έχει είδος 
ούτε κάλλος· και τον είδαμε, και δεν είχε 
ωραιότητα, ώστε να τον επιθυμούμε.

ΜΑΡΚΟΝ 6:3 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ 
υἱὸς Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆ 
καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ 
αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν 
αὐτῷ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:37 Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ 
σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ 
ἐπίστευον εἰς αὐτόν,

38 ἵνα ὁ λόγος Ἡσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ, 
ὃν εἶπεν • Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; 
καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;

39 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν ὅτι πάλιν 
εἶπεν Ἡσαΐας •

40 Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ 
ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν 
τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ 
ἐπιστραφῶσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 8:3 τὸ γὰρ ἀδύνατον 
τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ Θεὸς 
τὸν ἑαυτοῦ Υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς 
ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν τὴν 
ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί,

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:16 Ἀλλ᾿ οὐ 
πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ • Ἡσαΐας γὰρ 

ΗΣΑΐΑΣ



252

λέγει • Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν;
17 ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος 

Θεοῦ.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ 
ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα 
Θεῷ,

7 ἀλλ᾿ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, 
ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος •

Δείτε επίσης: Ησαΐας 11:1,2; Ιερεμίας 23:5; Ιεζεκιήλ 17:22-24; 
Ζαχαρίας 6:12; Λουκᾶν 2:7,40,52.

F03 Ο Μεσσίας θα απορριφθεί.
F13 Λεπτομέρειες των παθών του 

Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 53:3 Καταφρονημένος και 
απορριμμένος από τους ανθρώπους· 
άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθένειας· 
και σαν άνθρωπος από τον οποίο κάποιος 
αποστρέφει το πρόσωπο, καταφρονήθηκε, και 
τον θεωρήσαμε σαν ένα τίποτα.

ΨΑΛΜΟΙ 22:7 Με περιέπαιξαν όσοι με 
βλέπουν· ανοίγουν με τα χείλη, κουνάνε το 
κεφάλι, και λένε:

8 Έλπισε στον Κύριο· ας τον ελευθερώσει, ας τον 
λυτρώσει· επειδή, του είναι αρεστός.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:65 τότε ὁ ἀρχιερεὺς 
διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων • 
Ἐβλασφήμησεν • τί ἔτι χρείαν ἔχομεν 
μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν 
αὐτοῦ •

66 τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον • 
Ἔνοχος θανάτου ἐστίν.

67 Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ 
ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ ἐράπισαν

68 λέγοντες • Προφήτευσον ἡμῖν, Χριστέ, τίς 
ἐστιν ὁ παίσας σε;

ΜΑΡΚΟΝ 9:11 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες 
• Ὅτι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἡλίαν δεῖ 
ἐλθεῖν πρῶτον;

12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς • Ἡλίας μὲν 
ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα • καὶ 
πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα 
πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενωθῇ;

13 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἡλίας ἐλήλυθεν, 
καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν, καθὼς 
γέγραπται ἐπ᾿ αὐτόν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως 
ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς 
προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν 
αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ 
θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν.

3 ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην 
ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς ἑαυτὸν 
ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν 
ἐκλυόμενοι.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 69:10-12,19,20; Ησαΐας 50:6; Μιχαίας 
5:1; Ζαχαρίας 11:8-13; Μαθθαῖον 27:39-44; Μᾶρκον 15:19; 

Λουκᾶν 9:22; Λουκᾶν 16:14; Ἰωάννην 8:48.

F09 Η θυσία και η εξιλέωση του Μεσσία.
F13 Λεπτομέρειες των παθών του 

Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 53:4 Αυτός, στην πραγματικότητα, 
βάσταξε τις ασθένειές μας, και επιφορτίστηκε 
τις θλίψεις μας· ενώ, εμείς τον θεωρήσαμε 
τραυματισμένον, πληγωμένον από τον Θεό, 
και ταλαιπωρημένον.

5 Αυτός, όμως, τραυματίστηκε για τις 
παραβάσεις μας· ταλαιπωρήθηκε για τις 
ανομίες μας· η τιμωρία, που έφερε τη δική μας 
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ειρήνη, ήταν επάνω σ’ αυτόν· και διαμέσου 
των πληγών του γιατρευτήκαμε εμείς.

6 Όλοι εμείς πλανηθήκαμε σαν πρόβατα· 
στραφήκαμε κάθε ένας στον δικό του δρόμο· 
ο Κύριος, όμως, έβαλε επάνω σ’ αυτόν την 
ανομία όλων μας.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 8:16 Ὀψίας δὲ γενομένης 
προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς 
• καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας 
τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν •

17 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ 
προφήτου λέγοντος • Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας 
ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 4:24 ἀλλὰ καὶ δἰ  ἡμᾶς, 
οἷς μέλλει λογίζεσθαι τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν 
ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν Κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν,

25 ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ 
ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 5:21 τὸν μὴ γνόντα 
ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα 
ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ 
τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν 
κατάρα, (γέγραπται γάρ • Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ 
κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου),

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:21 εἰς τοῦτο γὰρ 
ἐκλήθητε • ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ 
ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα 
ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ,

22 ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος 
ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ •

23 ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων 
οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως •

24 ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ 
σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις 

ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν • οὗ τῷ 
μώλωπι ἰάθητε •

25 ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι, ἀλλ᾿ 
ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ 
ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:2 καὶ αὐτὸς 
ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ 
τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ 
κόσμου.

Δείτε επίσης: Δανιήλ 9:24; Μαθθαῖον 20:28; Λουκᾶν 15:3-7; 
Πρὸς Ῥωμαίουςς 5:6-10; Κορινθίους α’ 15:3; Ἐφεσίους 5:2; 
Ἑβραίους 9:12-15,28; Ἑβραίους 10:14; ἐπιστολή α’ 3:18.

B02 Ο Μεσσίας είναι ο Αμνός του Θεού.
B11 Η υπακοή του Μεσσία.
F13 Λεπτομέρειες των παθών του 

Μεσσία.
 
ΗΣΑΐΑΣ 53:7 Αυτός ήταν καταθλιμμένος 

και βασανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα 
του· φέρθηκε σαν αρνί σε σφαγή, και σαν 
άφωνο πρόβατο μπροστά σ’ εκείνον που το 
κουρεύει, έτσι δεν άνοιξε το στόμα του.

8 Από κατάθλιψη και κρίση αναρπάχτηκε· 
τη γενιά του, όμως, ποιος θα τη διηγηθεί; 
Επειδή, αποκόπηκε από τη γη των ζωντανών 
ανθρώπων· για τις παραβάσεις τού λαού μου 
τραυματίστηκε.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:62 καὶ ἀναστὰς ὁ 
ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ • Οὐδὲν ἀποκρίνῃ τί 
οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;

63 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς 
εἶπεν αὐτῷ • Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ 
ζῶντος, ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ.

64 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς • Σὺ εἶπας • πλὴν λέγω 
ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
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καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ 
ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:12 καὶ ἐν τῷ 
κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ 
τῶν πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο.

13 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος • Οὐκ ἀκούεις 
πόσα σου καταμαρτυροῦσιν;

14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, 
ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.

ΜΑΡΚΟΝ 15:3 καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ 
ἀρχιερεῖς πολλά.

4 ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἐπηρώτησεν αὐτὸν 
λέγων • Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε πόσα σου 
καταμαρτυροῦσιν.

5 ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε 
θαυμάζειν τὸν Πειλᾶτον.

ΛΟΥΚΑΝ 23:9 ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις 
ἱκανοῖς • αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ.

ΛΟΥΚΑΝ 23:33 Καὶ ὅτε ἦλθον ἐπὶ τὸν τόπον 
τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν 
αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν, 
ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 8:30 
προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ 
ἀναγινώσκοντος τὸν προφήτην Ἡσαΐαν, καὶ 
εἶπεν • Ἆράγε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις;

31 ὁ δὲ εἶπεν • Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις 
ὁδηγήσῃ με; παρεκάλεσέν τε τὸν Φίλιππον 
ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ.

32 ἡ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν 
αὕτη • Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη • καὶ ὡς 
ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος, 
οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ •

33 ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη • 
τὴν δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται 

ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 22:12-21; Ψαλμοί 69:12; Μαθθαῖον 
26:66-68; Ἰωάννην 19:7-9; ἐπιστολή α’ 2:23.

B12 Η τελειότητα του Μεσσία.
F08 Οι λεπτομέρειες του θανάτου του 

Μεσσία.
     
ΗΣΑΐΑΣ 53:9 Και ο τάφος του διορίστηκε 

μαζί με τους κακούργους· εντούτοις, στον 
θάνατό του στάθηκε μαζί με τον πλούσιο· 
επειδή, δεν έπραξε ανομία ούτε βρέθηκε 
δόλος στο στόμα του.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:57 Ὀψίας δὲ γενομένης 
ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, 
τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσεν τῷ 
Ἰησοῦ.

58 οὗτος προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ ᾐτήσατο τὸ 
σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πειλᾶτος ἐκέλευσεν 
ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα.

59 καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ 
σινδόνι καθαρᾷ,

60 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ, 
ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας 
λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν.

ΜΑΡΚΟΝ 15:27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο 
λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων 
αὐτοῦ.

28 [καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα • Καὶ μετὰ 
ἀνόμων ἐλογίσθη].

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 5:9 καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο πᾶσιν 
τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος σωτηρίας 
αἰωνίου,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν 
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ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, 
κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ 
ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος,

Δείτε επίσης: Μᾶρκον 15:43-46; Λουκᾶν 23:41,50-53; Ἰωάννην 
19:38-42; Πράξεις Ἀποστόλων 13:28; Κορινθίους α’ 15:4; 

Ἰωάννην 3:5.

E22 Το έργο του Μεσσία θα είναι 
ευλογημένο.

F09 Η θυσία και η εξιλέωση του Μεσσία.
G01 Η ανάσταση του Μεσσία 

προβλέπεται.
     
ΗΣΑΐΑΣ 53:10 Αλλά, ο Κύριος θέλησε να 

τον βασανίσει· τον ταλαιπώρησε. Αφού, 
όμως, δώσεις την ψυχή του προσφορά περί 
αμαρτίας, θα δει εγγόνια, θα μακρύνει τις 
ημέρες του, και το θέλημα του Κυρίου θα 
ευοδωθεί στο χέρι του.

11 Θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής 
του, και θα χορτάσει· ο δίκαιος δούλος μου θα 
δικαιώσει πολλούς διαμέσου τής επίγνωσής 
του· επειδή, αυτός θα σηκώσει τις ανομίες 
τους.

ΨΑΛΜΟΙ 110:3 Ο λαός σου θα είναι πρόθυμος 
την ημέρα τής δύναμής σου, μέσα στο 
μεγαλοπρεπές αγιαστήριό του· οι νέοι σου θα 
είναι σε σένα σαν τη δρόσο, που βγαίνει από τη 
μήτρα τής αυγής.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:18 καὶ προσελθὼν ὁ 
Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων • Ἐδόθη μοι 
πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

19 πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, 
βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς 
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,

20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα 
ἐνετειλάμην ὑμῖν. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμὶ 

πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ 
αἰῶνος.

ΛΟΥΚΑΝ 22:44 καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ 
ἐκτενέστερον προσηύχετο • καὶ ἐγένετο 
ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος 
καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς 
τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει • ἐὰν δὲ 
ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 3:21  
Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ 
πεφανέρωται, μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ 
τῶν προφητῶν,

22 δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς 
πιστεύοντας •

23 οὐ γὰρ ἐστιν διαστολή, πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ 
ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, —

24 δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς 
ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν χριστῷ Ἰησοῦ,

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 6:11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε 
• ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ 
ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, 
καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 5:20 ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν 
πρεσβεύομεν, ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾿ 
ἡμῶν • δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ Καταλλάγητε 
τῷ Θεῷ.

21 τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν 
ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ 
ἐν αὐτῷ.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 4:11 καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς 
μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς 
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δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ 
διδασκάλους,

12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον 
διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ 
Χριστοῦ •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:22 καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα 
καθαρίζεται κατὰ τὸν νόμον, καὶ χωρὶς 
αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως 
ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς 
προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν 
αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ 
θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:9 καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν 
καινὴν λέγοντες • Ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον 
καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ • ὅτι ἐσφάγης 
καὶ ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ 
πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους 
•

10 καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ 
ἱερεῖς • καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 42:1; Μαθθαῖον 17:5; Ἰωάννην 12:27-
32; Πρὸς Ῥωμαίουςς 5:1,9,18,19; Γαλάτας 4:19; Τίτον 3:6,7; 

ἐπιστολή α’ 2:24; ἐπιστολή α’ 3:18; Ἀποκάλυψις 7:9-17.

E22 Το έργο του Μεσσία θα είναι 
ευλογημένο.

F09 Η θυσία και η εξιλέωση του Μεσσία.
H06 Η μεσολάβηση του Μεσσία.
  
ΗΣΑΐΑΣ 53:12 Γι’ αυτό, θα του δώσω μερίδα 

μαζί με τους μεγάλους, και θα μοιραστεί για 
λάφυρο τους ισχυρούς, επειδή παρέδωσε σε 
θάνατο την ψυχή του, και μαζί με ανόμους 
λογαριάστηκε, κι αυτός βάσταξε τις αμαρτίες 
πολλών, και υπέρ των ανόμων θα μεσιτεύσει.

ΜΑΡΚΟΝ 15:28 [καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ 
λέγουσα • Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη].

ΛΟΥΚΑΝ 22:37 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι [ἔτι] τοῦτο 
τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό Καὶ 
μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη. καὶ γὰρ τὰ περὶ ἐμοῦ 
τέλος ἔχει.

ΛΟΥΚΑΝ 23:34 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν • Πάτερ, 
ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν. 
διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον 
κλῆρον.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:8 καὶ σχήματι εὑρεθεὶς 
ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτόν, γενόμενος 
ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.

9 διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ 
ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ 
ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος 
Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 2:8; Ησαΐας 49:24,25; Ησαΐας 52:15; 
Μαθθαῖον 12:28,29; Κολοσσαεῖς 2:15; Ἑβραίους 2:14,15.

E24 Ο Μεσσίας θα φέρνει ειρήνη.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 54:1-4
ΗΣΑΐΑΣ 54:5 Επειδή, ο άνδρας σου είναι ο 

Ποιητής σου· το όνομά του είναι: Ο Κύριος 
των δυνάμεων· και ο Λυτρωτής σου είναι ο 
Άγιος του Ισραήλ· αυτός θα ονομαστεί: Ο 
Θεός ολόκληρης της γης.
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ΗΣΑΐΑΣ 54:6-9
ΗΣΑΐΑΣ 54:10 Επειδή, τα βουνά 

θα μετατοπιστούν, και οι λόφοι θα 
μετακινηθούν· όμως, το έλεός μου δεν θα 
εκλείψει από σένα, ούτε η διαθήκη τής 
ειρήνης μου θα μετακινηθεί, λέει ο Κύριος, 
αυτός που σε ελεεί.

11 Ω, θλιμμένη, ταραγμένη, απαρηγόρητη, 
δες, εγώ θα στρώσω τις πέτρες σου από 
πορφυρένια μάρμαρα, και θα βάλω τα 
θεμέλιά σου από σάπφειρους.

12 Και θα κάνω τις επάλξεις σου από αχάτη, και 
τις πύλες σου από άνθρακες, και ολόκληρο 
τον περίβολό σου από εκλεκτές πέτρες.

13 Μάλιστα, όλοι οι γιοι σου θα είναι διδακτοί 
από τον Κύριο, και η ειρήνη των γιων σου θα 
είναι μεγάλη.

ΗΣΑΐΑΣ 54:14-17

ΛΟΥΚΑΝ 10:21 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν • 
Ἐξομολογοῦμαί σοι Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν 
καὶ συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις • ναὶ 
ὁ Πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν 
σου.

ΛΟΥΚΑΝ 24:45 τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν 
τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:45 ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς 
προφήταις • Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ. 
πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ Πατρὸς καὶ μαθὼν 
ἔρχεται πρὸς μέ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:65 καὶ ἔλεγεν • Διὰ τοῦτο εἴρηκα 
ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρὸς μὲ ἐὰν μὴ ᾖ 
δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ Πατρός.

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:26 ὁ δὲ Παράκλητος, 

τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὃ πέμψει ὁ Πατὴρ ἐν τῷ 
ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ 
ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 14:22 
ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, 
παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ ὅτι διὰ 
πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 4:21 εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν 
αὐτῷ ἐδιδάχθητε καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ 
Ἰησοῦ,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 4:9 Περὶ δὲ τῆς 
φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν • 
αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν 
ἀλλήλους •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:10 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν 
διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας 
ἐκείνας, λέγει Κύριος • Διδοὺς νόμους μου εἰς 
τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν 
ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν 
καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν,

11 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ 
καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων Γνῶθι 
τὸν Κύριον • ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ 
μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:18 Καὶ ἦν ἡ ἐνδώμησις 
τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις • καὶ ἡ πόλις χρυσίον 
καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ.

19 οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ 
τιμίῳ κεκοσμημένοι • ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος 
ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπφειρος, ὁ τρίτος 
χαλκηδών, ὁ τέταρτος σμάραγδος,

20 ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος σάρδιον, ὁ 
ἕβδομος χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ 
ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος, ὁ 
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ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος.
21 καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται, 

ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς 
μαργαρίτου • καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως 
χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #5; Ψαλμοί 25:8-12; Ψαλμοί 34:19; 
Ψαλμοί 71:17; Ησαΐας 2:3; Ησαΐας 11:9; Ησαΐας 51:6; Ιερεμίας 

31:34; Μαθθαῖον 11:27; Πρὸς Ῥωμαίουςς 11:29; Ἰωάννην 
2:20,27.

E07 Η προσφορά για σωτηρία του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 55:1 Ω, ΟΛΟΙ εσείς που διψάτε, 
ελάτε στα νερά· και όσοι που δεν έχετε 
ασήμι, ελάτε, αγοράστε, και φάτε· ναι, 
ελάτε, αγοράστε κρασί και γάλα, χωρίς 
ασήμι και χωρίς τιμή.

ἸΩΑΝΝΗΝ 4:13 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν 
αὐτῇ • Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου 
διψήσει πάλιν •

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ 
μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ 
ἔκραξεν λέγων • Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός μὲ 
καὶ πινέτω.

38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, 
ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος 
ζῶντος.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:2 ὡς ἀρτιγέννητα 
βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, 
ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:6 καὶ εἶπέν μοι • 
Γέγονεν. ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ 
τὸ τέλος. ἐγω τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς 
τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:17 Καὶ τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ 
νύμφη λέγουσιν • Ἔρχου. καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω 
• Ἔρχου. καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω • ὁ θέλων 
λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 41:18; Ησαΐας 52:3; Ησαΐας 63:1; Ιωήλ 
3:18; Μαθθαῖον 13:44; Μαθθαῖον 26:29; Πρὸς Ῥωμαίουςς 

3:24; Κορινθίους α’ 3:2; Ἐφεσίους 2:8.

E07 Η προσφορά για σωτηρία του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 55:2 Γιατί ξοδεύετε χρήματα 
όχι για ψωμί; Και τον κόπο σας όχι για 
χορτασμό; Ακούσετε με, με προσοχή, και θα 
φάτε αγαθά, και η ψυχή σας θα ευφρανθεί 
στο πάχος.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 15:9 μάτην δὲ σέβονταί 
με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα 
ἀνθρώπων.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 22:4 πάλιν ἀπέστειλεν 
ἄλλους δούλους λέγων • Εἴπατε τοῖς 
κεκλημένοις • Ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα, 
οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ 
πάντα ἕτοιμα • δεῦτε εἰς τοὺς γάμους.

ΜΑΡΚΟΝ 7:14 καὶ προσκαλεσάμενος πάλιν 
τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς • Ἀκούετέ μου πάντες 
καὶ συνίετε.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:2 μαρτυρῶ γὰρ 
αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾿ ου κατ᾿ 
ἐπίγνωσιν.

3 ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην καὶ 
τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ 
δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:17 ἄρα ἡ 
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πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Θεοῦ.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 3:7 ἀλλ᾿ ἅτινα ἦν μοι 
κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 34:11; Παροιμίες 8:32; Ησαΐας 46:6; 
Ησαΐας 51:1,4,7; Ιερεμίας 2:13; Ιερεμίας 31:14; Αββακούμ 2:13; 

Λουκᾶν 15:23; Ἰωάννην 6:48-58.

E11 Ο Μεσσίας θα δίνει αιώνια ζωή.
E20 Ο Μεσσίας θα φτιάξει μια νέα 

διαθήκη.

ΗΣΑΐΑΣ 55:3 Στρέψτε το αυτί σας, κι ελάτε 
προς εμένα, ακούστε, και η ψυχή σας θα 
ζήσει· και θα κάνω σε σας αιώνια διαθήκη, τα 
ελέη τα πιστά τού Δαβίδ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 13:16 ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ 
ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν, καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν ὅτι 
ἀκούουσιν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 17:5 ἔτι αὐτοῦ 
λαλοῦντος, ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν 
αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα 
• Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 
εὐδόκησα • αὐτοῦ ἀκούετε.

ἸΩΑΝΝΗΝ 5:24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν 
λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί 
με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται 
• ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν 
ζωήν.

25 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν 
ἐστιν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται τῆς φωνῆς τοῦ 
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:37 πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ Πατὴρ 
πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρὸς μὲ οὐ μὴ 
ἐκβάλω ἔξω •

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με 
ἐὰν μὴ ὁ Πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν • 
καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

45 ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις • Καὶ 
ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ. πᾶς ὁ ἀκούσας 
παρὰ τοῦ Πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς μέ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ 
μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ 
ἔκραξεν λέγων • Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός μὲ 
καὶ πινέτω.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:47 ὁ ὢν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ῥήματα 
τοῦ Θεοῦ ἀκούει • διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, 
ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστέ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:27 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ 
τῆς φωνῆς μου ἀκούει κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ 
ἀκολουθοῦσίν μοι,

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:34 ὅτι δὲ 
ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα 
ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν ὅτι 
δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά.

Δείτε επίσης: Γένεση 17:7; Ψαλμοί 78:1; Ψαλμοί 89:35-37; 
Παροιμίες 4:20; Ησαΐας 61:8; Ιερεμίας 32:40; Ιερεμίας 50:5; 

Ιεζεκιήλ 37:24,25; Μαθθαῖον 11:28; Ἑβραίους 13:20.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

ΗΣΑΐΑΣ 55:4 Δες, τον έδωσα ως μαρτυρία 
στους λαούς, άρχοντα και προστάζοντα 
στους λαούς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:3 τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, 
καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ 
τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ᾿ ὄνομα καὶ ἐξάγει 
αὐτά.
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ἸΩΑΝΝΗΝ 10:27 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ 
τῆς φωνῆς μου ἀκούει κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ 
ἀκολουθοῦσίν μοι,

ἸΩΑΝΝΗΝ 13:13 ὑμεῖς φωνεῖτέ με • Ὁ 
διδάσκαλος, καί • Ὁ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε • 
εἰμὶ γάρ •

ἸΩΑΝΝΗΝ 18:37 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ 
Πειλᾶτος • Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ 
Ἰησοῦς • Σὺ λέγεις, ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ. ἐγὼ 
εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς 
τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὁ 
ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ 6:13 παραγγέλλω σοι 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῳογονοῦντος τὰ πάντα 
καὶ χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ 
Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:5 καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν 
νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 
τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν 
ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3:14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς 
ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον • Τάδε λέγει ὁ 
Ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ 
τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ •

Δείτε επίσης: Ιεζεκιήλ 34:23,24; Δανιήλ 9:25; Ωσηέ 3:5; 
Μιχαίας 5:2-4; Μαθθαῖον 2:6; Ἰωάννην 3:16; Ἰωάννην 12:26; 

Ἑβραίους 2:10; Ἑβραίους 5:9.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

ΗΣΑΐΑΣ 55:5 Δες, θα καλέσεις ένα έθνος 
που δεν το γνώριζες· και έθνη, που δεν σε 

γνώριζαν, θα προστρέξουν σε σένα, για τον 
Κύριο τον Θεό σου, και για τον Άγιο του 
Ισραήλ· επειδή, σε δόξασε.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:16 καὶ ἄλλα πρόβατα 
ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης • κἀκεῖνά 
με δεῖ ἀγαγεῖν • καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, 
καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 13:31 Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν, 
λέγει ὁ Ἰησοῦς • Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου, καὶ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ.

32 εἰ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς 
δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει 
αὐτόν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:1 Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν 
καὶ εἶπεν • Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα • δόξασόν 
σου τὸν Υἱόν, ἵνα ὁ Υἱὸς σου δοξάσῃ σέ,

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 15:21 ἀλλὰ 
καθὼς γέγραπται • Οἷς οὐκ ἀνηγγέλη 
περὶ αὐτοῦ ὄψονται, καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασιν 
συνήσουσιν.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:11 ἐραυνῶντες εἰς τίνα 
ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς Πνεῦμα 
Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν 
παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας •

Δείτε επίσης: Γένεση 49:10; Ψαλμοί 18:43; Ψαλμοί 110:1-3; 
Ησαΐας 11:10; Ησαΐας 52:15; Ησαΐας 60:5,9; Ωσηέ 1:10; 

Πράξεις Ἀποστόλων 3:13; Πράξεις Ἀποστόλων 5:31; Ἑβραίους 
5:5.

E07 Η προσφορά για σωτηρία του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 55:6 Ζητάτε τον Κύριο, ενόσω 

ΗΣΑΐΑΣ



261

μπορεί να βρεθεί· επικαλείστε αυτόν, ενόσω 
είναι κοντά.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 6:33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον 
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τἠν δικαιοσύνην 
αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 7:7 Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται 
ὑμῖν • ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε • κρούετε, καὶ 
ἀνοιγήσεται ὑμῖν.

8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, 
καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.

ΛΟΥΚΑΝ 11:9 Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, 
καὶ δοθήσεται ὑμῖν • ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε • 
κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν •

10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, 
καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:35 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς • Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν 
ἐστιν • περιπατεῖτε ἕως τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ 
σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ • καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ 
σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει.

36 ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ 
φωτὸς γένησθε. ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾿ αὐτῶν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:7 Τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ 
Ἰσραήλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ 
ἐπέτυχεν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα 
τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας, ἥτις ἀρχὴν 
λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν 
ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη,

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 27:8; Ψαλμοί 69:32; Ψαλμοί 105:4; 
Ψαλμοί 145:18; Ψαλμοί 148:14; Ησαΐας 12:6; Ησαΐας 45:19; 

Ησαΐας 46:13; Ιερεμίας 29:12-14; Θρήνοι 3:25; Αμώς 5:4; 
Σοφονίας 2:3; Μαλαχίας 3:1; Μαθθαῖον 7:7,8; Λουκᾶν 12:31; 
Λουκᾶν 13:25; Ἰωάννην 6:26; Ἰωάννην 7:33,34; Κορινθίους β’ 

6:1,2.

E21 Ο Μεσσίας θα συγχωρεί τις 
αμαρτίες.

ΗΣΑΐΑΣ 55:7 Ο ασεβής ας εγκαταλείπει 
τον δρόμο του, και ο άδικος τις βουλές του· 
κι ας επιστρέψει στον Κύριο, και θα τον 
ελεήσει· και στον Θεό μας, για τον λόγο ότι 
αυτός θα συγχωρήσει άφθονα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 7:21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι 
• Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ 
Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

22 πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ • Κύριε 
Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, καὶ 
τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ 
ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;

23 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων 
ὑμᾶς • ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν 
ἀνομίαν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 9:13 πορευθέντες δὲ 
μάθετε τί ἐστιν • Ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν 
• οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ 
ἁμαρτωλούς.

ΛΟΥΚΑΝ 7:47 οὗ χάριν λέγω σοι, ἀφέωνται αἱ 
ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησεν πολύ • 
ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾷ.

ΛΟΥΚΑΝ 15:10 οὕτως, λέγω ὑμῖν, χαρὰ 
γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ 
ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.

ΛΟΥΚΑΝ 15:24 ὅτι oὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς 
ἦν καὶ ἀνέζησεν, ἦν ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. καὶ 
ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 
3:19 μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς 
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τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, ὅπως ἂν 
ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ 
Κυρίου,

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ 1:15 πιστὸς ὁ λόγος καὶ 
πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι χριστὸς Ἰησοῦς 
ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν 
πρῶτός εἰμι ἐγώ.

16 ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ 
ἐνδείξηται Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν ἅπασαν 
μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων 
πιστεύειν ἐπ᾿ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Δείτε επίσης: Έξοδος 34:6,7; Ψαλμοί 130:7; Ησαΐας 1:16-18; 
Ησαΐας 43:25; Ησαΐας 44:22; Ιερεμίας 3:12; Ιεζεκιήλ 3:18,19; 
Ιεζεκιήλ 18:21-23,27-32; Ιεζεκιήλ 33:11,14-16; Ωσηέ 13:16; 
Ωσηέ 14:1; Ιωνάς 3:10; Μαθθαῖον 23:25,26; Πρὸς Ῥωμαίουςς 

5:16-21; Κορινθίους α’ 6:9-11; Ἐφεσίους 1:6-8; Ἰακώβου 
4:8-10.

E22 Το έργο του Μεσσία θα είναι 
ευλογημένο.

ΗΣΑΐΑΣ 55:10 Επειδή, όπως κατεβαίνει η 
βροχή και το χιόνι από τον ουρανό, και δεν 
γυρίζει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη, και την 
κάνει να εκφύει και να βλασταίνει, για να 
δώσει σπόρο σ’ αυτόν που σπέρνει, και ψωμί 
σ’ αυτόν που τρώει,

11 έτσι θα είναι και ο λόγος μου, που βγαίνει 
από το στόμα μου· δεν θα γυρίσει σε μένα 
αδειανός, αλλά θα εκτελέσει το θέλημά μου, 
και θα ευοδωθεί σε ό,τι τον αποστέλλω.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:35 ὁ οὐρανὸς καὶ 
ἡ γῆ παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ 
παρέλθωσιν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:63 τὸ Πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, 
ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν • τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ 
λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:17 ἄρα ἡ 
πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Θεοῦ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 2:13 Καὶ 
διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ 
ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς 
παρ᾿ ἡμῶν τοῦ Θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον 
ἀνθρώπων ἀλλὰ (καθώς ἐστιν ἀληθῶς) 
λόγον Θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς 
πιστεύουσιν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:1 Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως 
πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς 
προφήταις ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων 
ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα 
τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας, ἥτις ἀρχὴν 
λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν 
ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη,

ἸΑΚΩΒΟΥ 1:18 βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς 
λόγῳ ἀληθείας, εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα 
τῶν αὐτοῦ κτισμάτων.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:23 ἀναγεγεννημένοι 
οὐκ ἐκ σπορὰς φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ 
λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος •

Δείτε επίσης: Ησαΐας 45:23; Ησαΐας 46:10; Λουκᾶν 8:11-16.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 55:12 Επειδή, θα βγείτε έξω με 
χαρά, και θα οδηγηθείτε με ειρήνη· τα 
βουνά και οι λόφοι θα αντηχήσουν μπροστά 
σας από αγαλλίαση, και όλα τα δέντρα τού 
χωραφιού θα χειροκροτήσουν.
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13 Αντί της αγκαθιάς θα ανέβει κυπαρίσσι, αντί 
της τσουκνίδας θα ανέβει μυρσίνη· κι αυτό 
θα είναι στον Κύριο για όνομα, για αιώνιο 
σημείο, που δεν θα εκλείψει.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 5:1 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ 
πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 15:13 ὁ δὲ Θεὸς 
τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ 
εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς 
ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 6:9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι 
ἄδικοι Θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; 
μὴ πλανᾶσθε • οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι 
οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται

10 οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται, οὔτε μέθυσοι, 
οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ 
κληρονομήσουσιν.

11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε • ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ 
ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι 
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ 
Θεοῦ ἡμῶν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 5:17 ὥστε εἴ τις ἐν 
Χριστῷ, καινὴ κτίσις, τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν • 
ἰδοὺ γέγονεν καινὰ τὰ πάντα •

ΓΑΛΑΤΑΣ 5:22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός 
ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, 
χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:11 ἐν πάσῃ δυνάμει 
δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ 
εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν, μετὰ 
χαρᾶς,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 2:7 Ὁ ἔχων οὖς 

ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς 
ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:2 ἐν μέσῳ τῆς 
πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ 
ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, 
κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν 
αὐτοῦ • καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν 
τῶν ἐθνῶν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

     
ΗΣΑΐΑΣ 56:6 Και για τους γιους τού 

αλλογενή, που θα προστίθενταν στον Κύριο, 
για να δουλεύουν σ’ αυτόν, και να αγαπούν 
το όνομα του Κυρίου, για να είναι δούλοι 
του· όσοι τηρούν το σάββατο, ώστε να μη το 
βεβηλώσουν, και κρατούν τη διαθήκη μου·

7 θα φέρω κι αυτούς στο άγιο βουνό μου, και 
θα τους ευφράνω στον οίκο τής προσευχής 
μου· τα ολοκαυτώματά τους και οι θυσίες 
τους θα είναι δεκτές επάνω στο θυσιαστήριό 
μου· επειδή, ο οίκος μου θα ονομάζεται: 
Οίκος προσευχής για όλους τους λαούς.

8 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, αυτός που 
συγκεντρώνει τους διασκορπισμένους τού 
Ισραήλ: Θα συγκεντρώσω ακόμα σ’ αυτόν 
και άλλους, εκτός από τους συγκεντωμένους 
του.

ΗΣΑΐΑΣ 43:6 θα πω στον βορρά: Δώσε· και 
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προς τον νότο: Μη εμποδίσεις· φέρε τους γιους 
μου από μακριά, και τις θυγατέρες μου από τα 
άκρα τής γης,

ΗΣΑΐΑΣ 49:22 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: 
Δες, θα υψώσω το χέρι μου προς τα έθνη, και 
θα στήσω τη σημαία μου προς τους λαούς, 
και θα φέρουν τούς γιους σου κρατώντας 
τους στην αγκαλιά, και οι θυγατέρες σου θα 
φερθούν επάνω σε ώμους·

ΜΑΡΚΟΝ 11:17 καὶ ἐδίδασκεν λέγων αὐτοῖς • 
Οὐ γέγραπται ὅτι ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς 
κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ 
ἐποιήσατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:16 καὶ ἄλλα πρόβατα 
ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης • κἀκεῖνά 
με δεῖ ἀγαγεῖν • καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, 
καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 11:51 τοῦτο δὲ ἀφ᾿ ἑαυτοῦ 
οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ 
ἐκείνου προεφήτευσεν ὅτι ἤμελλεν Ἰησοῦς 
ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους •

52 καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ᾿ ἵνα καὶ τὰ 
τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ 
εἰς ἕν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:41 οἱ μὲν οὖν 
ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν 
• καὶ προσετέθησαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ 
ὡσεὶ τρισχίλιαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 10:34 
Ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν • Ἐπ᾿ 
ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστιν 
προσωπολήμπτης ὁ Θεός,

35 ἀλλ᾿ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ 
ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστίν.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ 
πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι 
τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ 
τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἐν αὐτῷ,

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:11 Διὸ μνημονεύετε ὅτι 
ὑμεῖς ποτε τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι 
ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν 
σαρκὶ χειροποιήτου,

12 ὅτι ἦτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, 
ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ 
ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ 
ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ.

13 νυνὶ δὲ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες 
μακρὰν ἐγγὺς ἐγενήθητε ἐν τῷ αἵματι τοῦ 
Χριστοῦ.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:18 ὅτι δι᾿ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν 
προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ Πνεύματι 
πρὸς τὸν Πατέρα.

19 Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλ᾿ 
ἐστὲ συνπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ 
Θεοῦ,

20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν 
ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου 
αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,

21 ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη 
αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:22 ἀλλὰ 
προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει • καὶ πόλει Θεοῦ 
ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ • καὶ μυριάσιν 
ἀγγέλων, πανηγύρει •

23 καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων 
ἐν οὐρανοῖς • καὶ κριτῇ Θεῷ πάντων • καὶ 
πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων •

24 καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ • καὶ αἵματι 
ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν Ἅβελ.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 13:15 δι᾿ αὐτοῦ οὖν 
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ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς 
τῷ Θεῷ, τοῦτ᾿ ἔστιν καρπὸν χειλέων 
ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:5 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι 
ζῶντες οἰκοδομεῖσθε, οἶκος πνευματικός, 
ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς 
θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 14:1 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ 
τὸ Ἀρνίον ἑστὼς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾿ 
αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες 
ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ 
Πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων 
αὐτῶν.

Δείτε επίσης: #1; #3; #4; Ησαΐας 56:3; Πράξεις Ἀποστόλων 
11:23; Κορινθίους β’ 8:5; Ἑβραίους 10:19-22; ἐπιστολή α’ 1:1,2.

E23 Ο Μεσσίας θα προσηλυτίζει το λαό 
Του.

G06 Η κατοικία του Αγίου Πνεύματος.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 57:15 Επειδή, έτσι λέει ο Ύψιστος 
και ο Υπέρτατος, αυτός που κατοικεί την 
αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι: Ο 
Άγιος: Εγώ κατοικώ στα υψηλά, και σε άγιο 
τόπο· και μαζί με του συντριμμένου την 
καρδιά, και του ταπεινού το πνεύμα, για να 
ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών, και να 
ζωοποιώ την καρδιά των συντριμμένων.

16 Επειδή, δεν θα αντιμάχομαι αιώνια ούτε 
θα είμαι πάντοτε οργισμένος· δεδομένου 
ότι, τότε, θα εξέλειπαν από μπροστά μου το 
πνεύμα και οι ψυχές που έκανα.

17 Είχα οργιστεί εξαιτίας τής ανομίας τής 

αισχροκέρδειάς του, και τον πάταξα· έκρυψα 
το πρόσωπό μου, και οργίστηκα· αυτός, 
όμως, ακολούθησε με πείσμα τον δρόμο τής 
καρδιάς του.

18 Είδα τούς δρόμους του, και θα τον γιατρέψω· 
και θα τον οδηγήσω, και θα δώσω σ’ αυτόν 
ξανά παρηγορίες, και στους θλιμμένους του.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 19:28 ὁ δὲ Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς • Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ 
ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, 
ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου 
δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα 
θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ 
Ἰσραήλ.

ΛΟΥΚΑΝ 4:18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ 
εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς,

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν 
αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς 
πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς 
οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ᾿ ἐκ Θεοῦ 
ἐγεννήθησαν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:3 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτῷ • Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή 
τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

4 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος • Πῶς δύναται 
ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μή δύναται 
εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον 
εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι;

5 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς • Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν 
μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ 
δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

6 τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ 
τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος πνεῦμά 
ἐστιν.
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7 μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι • Δεῖ ὑμᾶς 
γεννηθῆναι ἄνωθεν.

8 τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν 
αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾿ οὐκ οἶδας πόθεν 
ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει • οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ 
γεγεννημένος ἐκ τοῦ Πνεύματος.

ΓΑΛΑΤΑΣ 6:15 οὔτε γὰρ περιτομή τι ἔστιν 
οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:1 καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς 
παραπτώμασιν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν,

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:9 μὴ ψεύδεσθε 
εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν 
ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ

10 καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον 
εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν,

ΤΙΤΟΝ 3:5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν 
δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ 
τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ 
παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος 
Ἁγίου,

ἸΑΚΩΒΟΥ 1:18 βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς 
λόγῳ ἀληθείας, εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα 
τῶν αὐτοῦ κτισμάτων.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς 
καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας 
ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι᾿ ἀναστάσεως Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:23 ἀναγεγεννημένοι 
οὐκ ἐκ σπορὰς φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ 
λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος •

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:2 ὡς ἀρτιγέννητα 

βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, 
ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν,

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:29 Ἐὰν 
εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι πᾶς ὁ 
ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 3:9 πᾶς ὁ 
γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, 
ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται 
ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 5:1 Πᾶς ὁ 
πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ Χριστός, ἐκ τοῦ 
Θεοῦ γεγέννηται • καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν 
γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ τὸν γεγεννημένον ἐξ 
αὐτοῦ.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 5:4 ὅτι πᾶν τὸ 
γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον • 
καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ 
πίστις ἡμῶν.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 5:18 Οἴδαμεν 
ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐχ 
ἁμαρτάνει, ἀλλ᾿ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ Θεοῦ τηρεῖ 
ἑαυτόν, καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ.

Δείτε επίσης: #2; Ψαλμοί 51:10; Ψαλμοί 103:9-16; Ψαλμοί 
138:6; Ψαλμοί 147:3; Ησαΐας 66:2; Ιερεμίας 31:33; Ιερεμίας 

32:40; Ιεζεκιήλ 11:19; Ιεζεκιήλ 18:31; Ιεζεκιήλ 36:26,27; 
Μαθθαῖον 5:3; Λουκᾶν 15:20-24; Ἰωάννην 14:23; Πρὸς 
Ῥωμαίουςς 5:21; Κορινθίους β’ 5:17; Ἐφεσίους 2:5,8,10; 
Φιλιππησίους 2:13; Κολοσσαεῖς 1:13; Κολοσσαεῖς 2:13; 

Ἰακώβου 4:6.

E24 Ο Μεσσίας θα φέρνει ειρήνη.

ΗΣΑΐΑΣ 57:19 Εγώ δημιουργώ τον καρπό 
των χειλέων: Ειρήνη, ειρήνη σ’ αυτόν που 
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είναι μακριά και σ’ αυτόν που είναι κοντά, 
λέει ο Κύριος· και θα τον γιατρέψω.

ΛΟΥΚΑΝ 2:14 Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ 
γῆς εἰρήνη • ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:14 αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη 
ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ 
μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας,

15 τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, τὸν νόμον τῶν 
ἐντολῶν ἐν δόγμασιν, καταργήσας, ἵνα τοὺς 
δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον 
ποιῶν εἰρήνην •

16 καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ 
σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας 
τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ.

17 καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς 
μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς •

D06 Ο Μεσσίας θα είναι ο Σύμβουλος.
D07 Ο Μεσσίας θα είναι ο Μεσολαβητής.
E08 Η δικαιοσύνη του Μεσσία.
H06 Η μεσολάβηση του Μεσσία.
     
ΗΣΑΐΑΣ 59:16 και είδε ότι δεν υπήρχε 

άνθρωπος, και θαύμασε ότι δεν υπήρχε 
εκείνος που μεσιτεύει· γι’ αυτό, ο βραχίονάς 
του ενέργησε σ’ αυτόν σωτηρία· και η 
δικαιοσύνη του, αυτή τον βάσταξε.

ΨΑΛΜΟΙ 20:6 Τώρα γνώρισα ότι ο Κύριος 
έσωσε τον χρισμένο του· θα τον ακούσει από 
τον ουρανό τής αγιότητάς του· η σωτηρία τής 
δεξιάς του γίνεται με δύναμη.

ΨΑΛΜΟΙ 80:17 Ας είναι το χέρι σου επάνω 
στον άνδρα τής δεξιάς σου· επάνω στον γιο τού 
ανθρώπου, που έκανες δυνατόν για τον εαυτό 

σου.

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ 2:5 εἷς γὰρ θεός, εἷς 
καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος 
Χριστὸς Ἰησοῦς,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:15 Καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης 
καινῆς μεσίτης ἐστίν, ὅπως θανάτου γενομένου 
εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ 
παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ 
κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:7 τότε εἶπον • Ἰδοὺ ἥκω, ἐν 
κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ 
ποιῆσαι ὁ Θεὸς τὸ θέλημά σου.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:1 Τεκνία 
μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε • καὶ 
ἐάν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν 
Πατέρα, Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον •

Δείτε επίσης: Γένεση 18:23-32; Ψαλμοί 40:7; Ψαλμοί 98:1,2; 
Ψαλμοί 106:23; Ψαλμοί 108:6; Ψαλμοί 138:7; Ησαΐας 63:5; 

Ιερεμίας 5:1; Ιεζεκιήλ 22:30.

E08 Η δικαιοσύνη του Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 59:17 Και ντύθηκε δικαιοσύνη σαν 
θώρακα, και έβαλε την περικεφαλαία τής 
σωτηρίας ολόγυρα επάνω στο κεφάλι του· 
και φόρεσε τα ενδύματα της εκδίκησης σαν 
ιμάτιο, και ντύθηκε ολόγυρα τον ζήλο σαν 
επανωφόρι.

ΗΣΑΐΑΣ 11:5 Και η ζώνη τής οσφύος του θα 
είναι δικαιοσύνη, και η ζώνη των πλευρών του 
πίστη.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 13:12 ἡ νὺξ 
προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν • ἀποθώμεθα 
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οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, ἐνδυσώμεθα δὲ τὰ 
ὅπλα τοῦ φωτός.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 6:7 ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν 
δυνάμει Θεοῦ • διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης 
τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν,

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 6:14 στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν 
ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν 
θώρακα τῆς δικαιοσύνης,

15 καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ 
εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης,

16 ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, 
ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ 
πεπυρωμένα σβέσαι.

17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, 
καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα 
Θεοῦ •

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 5:8 ἡμεῖς δὲ ἡμέρας 
ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως 
καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας 
•

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:11 Καὶ εἶδον τὸν 
οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, 
καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν [καλούμενος] 
πιστὸς καὶ ἀληθινός • καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει 
καὶ πολεμεῖ.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 51:9.

D05 Ο Μεσσίας θα είναι ο Λυτρωτής.
H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 

Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 59:18 Σύμφωνα με τα έργα τους, 

έτσι θα ανταποδώσει οργή στους εναντίους 
του, ανταπόδοση στους εχθρούς του· θα 
κάνει ανταπόδοση και στα νησιά.

19 Και θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου από 
δυσμάς, και τη δόξα του από ανατολάς ηλίου· 
όταν ο εχθρός θα επέλθει σαν ποταμός, το 
Πνεύμα τού Κυρίου θα υψώσει εναντίον του 
σημαία.

20 Και ο Λυτρωτής θάρθει στη Σιών, και προς 
όσους, από τον Ιακώβ, επιστρέφουν από την 
παράβαση, λέει ο Κύριος.

ΗΣΑΐΑΣ 11:10 Και κατά την ημέρα εκείνη, 
προς τη ρίζα του Ιεσσαί, η οποία θα στέκεται 
σημαία των λαών, σ’ αυτόν θα προστρέξουν τα 
έθνη, και η ανάπαυσή του θα είναι δόξα.

ΜΑΛΑΧΙΑΣ 1:11 Επειδή, από την ανατολή τού 
ήλιου μέχρι τη δύση του το όνομά μου θα είναι 
μέγα ανάμεσα στα έθνη· και θα προσφέρεται 
θυμίαμα, σε κάθε τόπο στο όνομά μου, και 
καθαρή θυσία· επειδή, το όνομά μου θα είναι 
μέγα ανάμεσα στα έθνη, λέει ο Κύριος των 
δυνάμεων.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 16:27 μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς 
αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε 
ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:25 Οὐ γὰρ 
θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον 
τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι 
πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις 
οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ •

26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς 
γέγραπται • Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • 
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

ΗΣΑΐΑΣ



269

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #1; #2; #4; #5; Λευιτικό 25:25,26; Ρουθ 4:1-22; 
Ησαΐας 41:14; Ησαΐας 44:6,24; Ησαΐας 48:17; Ησαΐας 49:7; 
Ησαΐας 54:5,8; Ησαΐας 60:16; Ησαΐας 63:16; Ιερεμίας 14:8; 

Κορινθίους β’ 1:10; Γαλάτας 4:5; Τιμόθεον β’ 4:18; Τίτον 2:14; 
Ἑβραίους 2:15; ἐπιστολή β’ 2:9.

E20 Ο Μεσσίας θα φτιάξει μια νέα 
διαθήκη.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 59:21 Από μένα, όμως, αυτή είναι 
η διαθήκη μου σ’ αυτούς, λέει ο Κύριος· το 
πνεύμα μου, που είναι επάνω σου, και τα 
λόγια μου, που έβαλα στο στόμα σου, δεν 
θα λείψουν από το στόμα σου, ούτε από το 
στόμα τού σπέρματός σου ούτε από το στόμα 
τού σπέρματος του σπέρματός σου, από τώρα 
και μέχρι τον αιώνα, λέει ο Κύριος.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 31:31 Δέστε, έρχονται 
ημέρες, λέει ο Κύριος, και θα κάνω στον οίκο 
Ισραήλ, και στον οίκο Ιούδα, μια νέα διαθήκη·

32 όχι σύμφωνα με τη διαθήκη, που έκανα στους 
πατέρες τους, κατά την ημέρα που τους 
έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω από την 
Αίγυπτο· επειδή, αυτοί παρέβηκαν τη διαθήκη 
μου, και εγώ τους αποστράφηκα, λέει ο Κύριος·

33 αλλ’ αυτή θα είναι η διαθήκη, που θα κάνω 
στον οίκο Ισραήλ: Ύστερα από τις ημέρες 
εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου 

στα ενδόμυχά τους, και θα τον γράψω στις 
καρδιές τους· και θα είμαι Θεός τους, κι αυτοί 
θα είναι λαός μου.

34 Και δεν θα διδάσκουν πλέον κάθε ένας τον 
κοντινό του, και κάθε ένας τον αδελφό του, 
λέγοντας: Γνωρίστε τον Κύριο· επειδή, όλοι 
αυτοί θα με γνωρίζουν, από τον πιο μικρό 
ανάμεσά τους μέχρι τον πιο μεγάλο ανάμεσά 
τους, λέει ο Κύριος· επειδή, θα συγχωρήσω 
την ανομία τους, και δεν θα θυμάμαι πλέον την 
αμαρτία τους.

ΛΟΥΚΑΝ 11:13 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ 
ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι 
τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ Πατὴρ ὁ ἐξ 
οὐρανοῦ δώσει Πνεῦμα Ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν 
αὐτόν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:6 Οὐχ οἷον δὲ ὅτι 
ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, οὐ γὰρ πάντες 
οἱ ἐξ Ἰσραὴλ οὗτοι Ἰσραήλ •

7 οὐδ᾿ ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραὰμ πάντες τέκνα • 
ἀλλ᾿ ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα •

8 τοῦτ᾿ ἐστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα 
τέκνα τοῦ Θεοῦ • ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς 
ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:8 μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει 
• Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ 
συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν 
οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,

9 οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν 
αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς 
αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου • ὅτι 
αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ 
ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος.

10 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ 
Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος 
• Διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, 
καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ 
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ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς 
λαόν,

Δείτε επίσης: #1; #2; Μαθθαῖον 26:26-29.

B14 Ο Μεσσίας κάνει γνωστή το 
μεγαλείο του Θεού.

C01 Η γέννηση του Μεσσία 
προφητεύεται.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

     
ΗΣΑΐΑΣ 60:1 ΣΗΚΩ, φωτίζου· επειδή, 

το φως σου ήρθε, και η δόξα τού Κυρίου 
ανέτειλε επάνω σου.

2 Επειδή, δες, σκοτάδι θα σκεπάσει τη γη, και 
παχύ σκοτάδι τα έθνη· επάνω, όμως, σε σένα 
θα ανατείλει ο Κύριος, και η δόξα του θα 
φανερωθεί επάνω σου.

3 Και τα έθνη θάρθουν στο φως σου, και οι 
βασιλιάδες στη λάμψη τής ανατολής σου.

4 Ύψωσε τα μάτια σου ολόγυρα, και δες· όλοι 
αυτοί συγκεντρώνονται, έρχονται σε σένα· 
οι γιοι σου θάρθουν από μακριά, και οι 
θυγατέρες σου θα τραφούν στα πλευρά σου.

5 Τότε, θα δεις, και θα χαρείς, και η καρδιά 
σου θα εκπλαγεί και θα πλατυνθεί· επειδή, η 
αφθονία τής θάλασσας θα στραφεί σε σένα· 
οι δυνάμεις των εθνών θάρθουν σε σένα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:19 πορευθέντες οὖν 
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες 
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,

ΛΟΥΚΑΝ 2:30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ 
σωτήριόν σου,

31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,
32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου 

Ἰσραήλ.

ΛΟΥΚΑΝ 24:47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα 
τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:9 ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ὃ 
φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν 
κόσμον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ 
Ἰησοῦς λέγων • Ἐγὼ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου 
• ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ 
σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:47 οὕτως γὰρ 
ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος • Τέθεικά σε εἰς φῶς 
ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου 
τῆς γῆς.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 26:18 ἀνοῖξαι 
ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους 
εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν 
Θεόν • τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ 
κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:11 Λέγω οὖν, 
μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο • ἀλλὰ τῷ 
αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, εἰς 
τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς.

12 εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ 
τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον 
τὸ πλήρωμα αὐτῶν.

13 ὑμῖν γὰρ λέγω τοῖς ἔθνεσιν, ἐφ᾿ ὅσον μέν εἰμι 
ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος, τὴν διακονίαν μου 
δοξάζω,

14 εἴπως παραζηλώσω μου τὴν σάρκα καὶ σώσω 
τινὰς ἐξ αὐτῶν.
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15 εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, 
τίς ἡ πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν;

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Μαθθαῖον 15:14; Μαθθαῖον 
23:19,24; Πράξεις Ἀποστόλων 14:16; Πράξεις Ἀποστόλων 

17:30,31; Πρὸς Ῥωμαίουςς 15:9-12; Ἐφεσίους 5:14.

B21 Ο Μεσσίας είναι το Φως.
G05 Ο Μεσσίας θα δει πολλούς καρπούς.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H05 Η επερχόμενη δόξα και η δύναμη 

του Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.
H11 Ο Μεσσίας θα δοξαστεί.

ΗΣΑΐΑΣ 60:6-7
ΗΣΑΐΑΣ 60:8 Ποιοι είναι αυτοί που πετούν 

σαν σύννεφα, και σαν περιστέρια στις 
θυρίδες τους;

9 Τα νησιά, βέβαια, θα προσμείνουν εμένα, και 
πρώτα απ’ όλα τα πλοία τής Θαρσείς, για να 
φέρουν τούς γιους σου από μακριά, το ασήμι 
τους και το χρυσάφι τους μαζί τους, για το 
όνομα του Κυρίου τού Θεού σου, και για τον 
Άγιο του Ισραήλ, επειδή σε δόξασε.

10 Και οι γιοι των αλλογενών θα 
ανοικοδομήσουν τα τείχη σου, και οι 
βασιλιάδες τους θα σε υπηρετήσουν· επειδή, 
σε πάταξα μέσα στην οργή μου, όμως χάρη 
τής εύνοιάς μου σε ελέησα.

11 Και οι πύλες σου θα είναι πάντοτε ανοιχτές· 
δεν θα κλειστούν, ημέρα και νύχτα, για 
να οδηγούν μέσα σε σένα τις δυνάμεις των 
εθνών, και να φέρνονται μέσα οι βασιλιάδες 
τους.

ΗΣΑΐΑΣ 60:12-15
ΗΣΑΐΑΣ 60:16 Και θα θηλάσεις το γάλα 

των εθνών, και θα θηλάσεις τους μαστούς 

των βασιλιάδων· και θα γνωρίσεις ότι εγώ ο 
Κύριος είμαι ο Σωτήρας σου και ο Λυτρωτής 
σου, ο Ισχυρός τού Ιακώβ.

17 Αντί για χαλκό θα φέρω χρυσάφι, και αντί 
για σίδερο θα φέρω ασήμι, και αντί για ξύλο, 
χαλκό, και αντί για πέτρες, σίδερο· και θα 
καταστήσω τους αρχηγούς σου ειρήνη, και 
τους επιστάτες σου δικαιοσύνη.

18 Δεν θα ακούγεται πλέον βία μέσα στη 
γη σου, ερήμωση, και καταστροφή στα 
όριά σου· αλλά, θα ονομάζεις τα τείχη σου 
Σωτηρία, και τις πύλες σου Αίνεση.

19 Δεν θα υπάρχει πλέον σε σένα ο ήλιος ως 
φως τής ημέρας ούτε το φεγγάρι θα σε 
φωτίζει με τη λάμψη του· αλλ’ ο Κύριος θα 
είναι σε σένα αιώνιο φως, και ο Θεός σου η 
δόξα σου.

20 Ο ήλιος σου δεν θα δύει πλέον, ούτε το 
φεγγάρι σου θα λείψει· επειδή, ο Κύριος θα 
είναι το αιώνιο φως σου, και οι ημέρες τού 
πένθους σου θα τελειώσουν.

21 Και ο λαός σου, θα είναι όλοι δίκαιοι· θα 
κληρονομήσουν τη γη για πάντα, ο κλάδος 
τού φυτέματός μου, το έργο των χεριών μου, 
για να δοξάζομαι.

ΨΑΛΜΟΙ 37:29 Οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν 
τη γη, κι επάνω σ’ αυτή θα κατοικούν στον 
αιώνα.

ΨΑΛΜΟΙ 72:11 Και θα τον προσκυνήσουν 
όλοι οι βασιλιάδες· όλα τα έθνη αυτόν θα 
δουλέψουν.

ΗΣΑΐΑΣ 26:1 ΚΑΤΑ την ημέρα εκείνη στη 
γη τού Ιούδα θα ψαλεί τούτο το τραγούδι: 
Έχουμε μια οχυρή πόλη· ο Θεός θα βάλει 
σωτηρία αντί για τείχη και περιτειχίσματα.

2 Πύλες, ανοίξτε, και θα μπει το δίκαιο έθνος, 
αυτό που φυλάττει την αλήθεια.
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ΗΣΑΐΑΣ 49:23 και οι βασιλιάδες θα είναι 
οι παιδοτρόφοι σου, και οι βασίλισσές τους 
οι τροφοί σου· θα σε προσκυνήσουν με το 
πρόσωπο προς τη γη, και θα γλείφουν το χώμα 
των ποδιών σου· και θα γνωρίσεις ότι, εγώ είμαι 
ο Κύριος, και ότι εκείνοι που με προσμένουν, 
δεν θα ντροπιαστούν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 9:5 ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι 
τοῦ κόσμου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:28 Πάτερ, δόξασόν σου 
τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ • 
Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:1 Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, 
καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν.

2 πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό 
• καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτὸ ἵνα 
πλείονα καρπὸν φέρῃ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:8 ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ Πατήρ 
μου, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε • καὶ γενήσεσθε 
ἐμοὶ μαθηταί.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 1:17 δικαιοσύνη γὰρ 
Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς 
πίστιν, καθὼς γέγραπται • Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ 
πίστεως ζήσεται.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 5:19 ὥσπερ γὰρ διὰ 
τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ 
κατεστάθησαν οἱ πολλοί, οὕτως καὶ διὰ τῆς 
ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ 
πολλοί.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, 
κτισθέντες ἐν χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, 
οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς 

περιπατήσωμεν.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Β’ 3:13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς 
καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ 
προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:12 ἔχουσα τεῖχος μέγα 
καὶ ὑψηλόν • ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ 
τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα 
ἐπιγεγραμμένα, ἅ ἐστιν τῶν δώδεκα φυλῶν 
υἱῶν Ἰσραήλ •

13 ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς • καὶ ἀπὸ βορρᾶ 
πυλῶνες τρεῖς • καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς • 
καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς.

14 καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους 
δώδεκα, καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν 
δώδεκα ἀποστόλων τοῦ Ἀρνίου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:23 καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν 
ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν 
αὐτῇ • ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, 
καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ Ἀρνίον.

24 καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς 
αὐτῆς • καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν 
δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν.

25 καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, 
νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ.

26 καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν 
εἰς αὐτήν.

27 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν 
καὶ ὁ ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ 
γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ Ἀρνίου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:5 καὶ νὺξ οὐκ ἔσται 
ἔτι, καὶ οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου • 
ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτιεῖ ἐπ᾿ αὐτούς • καὶ 
βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Ψαλμοί 1:5; Ψαλμοί 112:1-6; 
Ησαΐας 57:13.
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D01 Το χρίσμα του Μεσσία.
E06 Η αποστολή και η θεία κλήση του 

Μεσσία.
E15 Ο Μεσσίας θα φέρνει καλά νέα.
H11 Ο Μεσσίας θα δοξαστεί.
     
ΗΣΑΐΑΣ 61:1 ΠΝΕΥΜΑ Κυρίου τού 

Θεού είναι επάνω μου· επειδή, ο Κύριος 
με έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους 
φτωχούς· με απέστειλε για να γιατρέψω 
τους συντριμμένους στην καρδιά, να κηρύξω 
ελευθερία στους αιχμαλώτους, και άνοιγμα 
δεσμωτηρίου στους δεσμίους·

2 για να κηρύξω χρόνον ευπρόσδεκτο στον 
Κύριο, και ημέρα εκδίκησης του Θεού μας· 
για να παρηγορήσω όλους αυτούς που 
πενθούν·

3 για να καθορίσω σ’ αυτούς που πενθούν στη 
Σιών, να τους δώσω ωραιότητα, αντί για 
στάχτη, λάδι ευφροσύνης, αντί για πένθος, 
στολή αίνεσης, αντί τού πνεύματος της 
αποθάρρυνσης· για να ονομάζονται δέντρα 
δικαιοσύνης, φύτεμα του Κυρίου, για δική του 
δόξα.

ΗΣΑΐΑΣ 57:15 Επειδή, έτσι λέει ο Ύψιστος 
και ο Υπέρτατος, αυτός που κατοικεί την 
αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι: Ο 
Άγιος: Εγώ κατοικώ στα υψηλά, και σε άγιο 
τόπο· και μαζί με του συντριμμένου την καρδιά, 
και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ 
το πνεύμα των ταπεινών, και να ζωοποιώ την 
καρδιά των συντριμμένων.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ 
Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος • καὶ ἰδοὺ 
ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν τὸ 
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν 
καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν.

17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα • 

Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 
εὐδόκησα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 5:4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι 
αὐτοὶ παρακληθήσονται.

5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν 
τὴν γῆν.

ΛΟΥΚΑΝ 4:17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ 
προφήτου Ἡσαΐου • καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον 
εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον •

18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με 
εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς,

19 ἀπέσταλκεν με κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ 
τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους 
ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν.

20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ 
ἐκάθισεν • καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν οἱ 
ὀφθαλμοὶ ἀτενίζοντες αὐτῷ.

21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον 
πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:32 Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης 
λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς 
περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ᾿ αὐτόν.

33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾿ ὁ πέμψας με 
βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν • Ἐφ᾿ ὃν 
ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾿ 
αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι 
Ἁγίῳ.

34 κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός 
ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:11 ταῦτα λελάληκα 
ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾖ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν 
πληρωθῇ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 6:2 (λέγει γάρ • Καιρῷ 
δεκτῷ ἐπήκουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας 
ἐβοήθησά σοι. ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, 
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ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας) •

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 7:9 νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι 
ἐλυπήθητε, ἀλλ᾿ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν 
• ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ Θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ 
ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν.

10 ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν 
ἀμεταμέλητον ἐργάζεται • ἡ δὲ τοῦ κόσμου 
λύπη θάνατον κατεργάζεται.

Δείτε επίσης: #1; Ψαλμοί 30:11; Ησαΐας 12:1; Ιεζεκιήλ 16:8-13; 
Ἰωάννην 14:14-26; Τίτον 3:4-6.

E20 Ο Μεσσίας θα φτιάξει μια νέα 
διαθήκη.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

   
ΗΣΑΐΑΣ 61:4 Και θα ανοικοδομήσουν τις 

παλιές ερημώσεις, θα ανεγείρουν τα αρχαία 
ερείπια, και θα ανακαινίσουν τις έρημες 
πόλεις, αυτές που ήσαν ερημωμένες από 
γενεές γενεών.

5 Και οι αλλογενείς θα στέκονται και θα 
βόσκουν τα κοπάδια σας, και οι γιοι των 
αλλογενών θα είναι οι γεωργοί σας, και οι 
αμπελουργοί σας.

6 Εσείς, όμως, θα ονομάζεστε Ιερείς τού 
Κυρίου· θα σας λένε Λειτουργούς τού Θεού 
μας· θα τρώτε τα αγαθά των εθνών, και θα 
καυχάστε στη δόξα τους.

7 Αντί τής αισχύνης σας, θα έχετε διπλάσια· 
και αντί τής ντροπής, θα έχουν αγαλλίαση 
μέσα στην κληρονομιά τους· γι’ αυτό, μέσα 
στη γη τους θα κληρονομήσουν το διπλό· σ’ 
αυτούς θα είναι αιώνια ευφροσύνη.

8 Επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος, που αγαπάω 

δικαιοσύνη· μισώ αρπαγή και αδικία· και 
θα ανταποδώσω πιστά το έργο τους, και θα 
κάνω σ’ αυτούς αιώνια διαθήκη.

9 Και το σπέρμα τους θα αποκτήσει φήμη 
ανάμεσα στα έθνη, και οι απόγονοί τους 
ανάμεσα στους λαούς· καθένας που τους 
βλέπει, θα τους γνωρίζει, ότι είναι σπέρμα 
που ο Κύριος ευλόγησε.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 20:28 προσέχετε 
οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ 
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν 
τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ 
τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:8 μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει 
• Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ 
συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν 
οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,

9 οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν 
αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς 
αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου • ὅτι 
αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ 
ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος.

10 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ 
Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος 
• Διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, 
καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ 
ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς 
λαόν,

11 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ 
καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων Γνῶθι 
τὸν Κύριον • ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ 
μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν •

12 ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ 
μνησθῶ ἔτι.

13 ἐν τῷ λέγειν Καινήν, πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην 
• τὸ δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς 
ἀφανισμοῦ.
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ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:9 ὑμεῖς δὲ γένος 
ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, 
λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς 
ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος 
εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς •

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 5:1 Πρεσβυτέρους 
τοὺς ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συμπρεσβύτερος καὶ 
μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων, ὁ καὶ τῆς 
μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός •

2 ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ, 
ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλ᾿ ἑκουσίως, 
μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως,

3 μηδ᾿ ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων ἀλλὰ 
τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου •

4 καὶ φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε 
τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:6 καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς 
βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ αὐτοῦ • 
αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων • ἀμήν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:10 καὶ ἐποίησας 
αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς • καὶ 
βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 20:6 μακάριος καὶ ἅγιος 
ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ • ἐπὶ 
τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν • 
ἀλλ᾿ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, 
καὶ βασιλεύσουσιν μετ᾿ αὐτοῦ χίλια ἔτη.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

G05 Ο Μεσσίας θα δει πολλούς καρπούς.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 61:10 Θα ευφρανθώ τα μέγιστα 
στον Κύριο· η ψυχή μου θα αγαλλιαστεί 
στον Θεό μου· επειδή, με έντυσε με 
ιμάτιο σωτηρίας, μου φόρεσε επένδυμα 
δικαιοσύνης, σαν νυμφίο ευπρεπισμένον 
με μίτρα, και σαν νύφη στολισμένη με τα 
πολύτιμα καλλωπίσματά της.

11 Επειδή, όπως η γη αναδίνει το βλάστημά 
της, και όπως ο κήπος εκφύει όσα 
σπέρνονται σ’ αυτόν, έτσι και ο Κύριος ο 
Θεός θα κάνει τη δικαιοσύνη και την αίνεση 
να βλαστήσουν μπροστά σε όλα τα έθνη.

ΓΕΝΕΣΗ 3:11 Και ο Θεός τού είπε: Ποιος 
σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός; Μήπως έφαγες 
από το δέντρο, από το οποίο σε πρόσταξα να μη 
φας;

ΛΟΥΚΑΝ 1:46 Καὶ εἶπεν Μαριάμ • 
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον,

47 καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ 
Σωτῆρί μου,

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 5:2 καὶ γὰρ ἐν τούτῳ 
στενάζομεν τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ 
ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες,

3 εἴγε καὶ ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3:5 Ὁ νικῶν, οὗτος 
περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ 
ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς 
ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον 
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τοῦ Πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων 
αὐτοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3:18 συμβουλεύω σοι 
ἀγοράσαι παρ᾿ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον 
ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ 
ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς 
γυμνότητός σου, καὶ κολλύριον ἐγχρῖσαι τοὺς 
ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:14 καὶ εἴρηκα αὐτῷ 
• Κύριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν μοι • Οὗτοί 
εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, 
καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν 
αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Ἀρνίου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:7 χαίρωμεν καὶ 
ἀγαλλιῶμεν, καὶ δῶμεν τὴν δόξαν αὐτῷ • ὅτι 
ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ Ἀρνίου • καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 
ἡτοίμασεν ἑαυτήν •

8 καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον 
λαμπρὸν [καὶ] καθαρόν, τὸ γὰρ βύσσινον τὰ 
δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Γένεση 2:25; Γένεση 3:7-15; 
Φιλιππησίους 4:4; ἐπιστολή α’ 1:3-9; ἐπιστολή α’ 2:9.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 62:1 ΔΕΝ θα σιωπήσω για 
τη Σιών, και δεν θα ησυχάσω για την 
Ιερουσαλήμ, μέχρις ότου η δικαιοσύνη της 
βγει σαν λάμψη, και η σωτηρία της σαν 
λαμπάδα που καίγεται.

2 Και τα έθνη θα δουν τη δικαιοσύνη σου, 
και όλοι οι βασιλιάδες τη δόξα σου· και 
θα ονομαστείς με νέο όνομα, που θα το 
ονομάσει το στόμα τού Κυρίου.

3 Και θα είσαι στεφάνι δόξας στο χέρι τού 
Κυρίου, και βασιλικό διάδημα στην παλάμη 
τού Θεού σου.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 9:15 εἶπεν δὲ 
πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος • Πορεύου, ὅτι σκεῦος 
ἐκλογῆς μοι ἐστίν οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ 
ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν 
τε Ἰσραήλ •

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 9:25 πᾶς δὲ ὁ 
ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν 
οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν • ἡμεῖς δὲ 
ἄφθαρτον.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:1 Ὥστε, ἀδελφοί μου 
ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός 
μου, οὕτως στήκετε ἐν Κυρίῳ, ἀγαπητοί.

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’ 4:8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι 
ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ 
Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ 
μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν 
τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

ἸΑΚΩΒΟΥ 1:12 μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει 
πειρασμόν • ὅτι δόκιμος γενόμενος λήμψεται 
τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς 
ἀγαπῶσιν αὐτόν.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 5:4 καὶ φανερωθέντος 
τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε τὸν ἀμαράντινον 
τῆς δόξης στέφανον.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 2:10 μηδὲν φοβοῦ 
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ἃ μέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ 
διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε 
• καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς 
ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς 
ζωῆς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 2:17 Ὁ ἔχων οὖς 
ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ 
κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, 
καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον 
ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3:11 ἔρχομαι ταχύ • 
κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν 
σου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 4:4 καὶ κυκλόθεν 
τοῦ θρόνου θρόνοι εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ 
τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους 
καθημένους περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις 
λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους 
χρυσοῦς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 4:10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι 
τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου 
ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων • καὶ βαλοῦσιν 
τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου 
λέγοντες •

11 Ἄξιος εἶ, ὁ Κύριος καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν 
δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν • ὅτι σὺ 
ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν 
καὶ ἐκτίσθησαν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 12:1 Καὶ σημεῖον μέγα 
ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν 
ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, 
καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων 
δώδεκα.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Μαθθαῖον 27:29; 
Θεσσαλονικεῖς α’ 2:19; Ἀποκάλυψις 6:2; Ἀποκάλυψις 14:14.

B20 Η αγάπη του Βασιλιά για τους 
ανθρώπους Του.

B23 Η χάρη του Θεού και του Μεσσία.
E20 Ο Μεσσίας θα φτιάξει μια νέα 

διαθήκη.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 62:4 Δεν θα ονομαστείς πλέον: 
Εγκαταλειμμένη· ούτε η γη σου θα 
ονομαστεί πλέον: Ερημωμένη· αλλά, θα 
ονομαστείς: Η ευδοκία μου μέσα σ’ αυτή· και 
η γη σου: Η νυμφευμένη· επειδή, ο Κύριος 
ευδόκησε επάνω σε σένα, και η γη σου θα 
είναι νυμφευμένη.

5 Επειδή, όπως ο νέος νυμφεύεται με παρθένα, 
έτσι και οι γιοι σου θα συνοικούν μαζί σου· 
και όπως ο νυμφίος ευφραίνεται στη νύφη, 
έτσι και ο Θεός σου θα ευφρανθεί σε σένα.

6 Επάνω στα τείχη σου, Ιερουσαλήμ, 
κατέστησα φύλακες, που ποτέ δεν θα 
σιωπούν, ούτε ημέρα ούτε νύχτα· όσοι 
ανακαλείτε τον Κύριο, μη φυλάττετε σιωπή.

7 Και μη δίνετε σ’ αυτόν ανάπαυση, μέχρις 
ότου συστήσει, και μέχρις ότου κάνει την 
Ιερουσαλήμ αίνεση επάνω στη γη.

8 Ο Κύριος ορκίστηκε στο δεξί του χέρι και 
στον βραχίονα της δύναμής του: Δεν θα 
δώσω πλέον το σιτάρι σου τροφή στους 
εχθρούς σου· και οι γιοι τού αλλογενή 
δεν θα πίνουν το κρασί σου, για το οποίο 
μόχθησες·

9 αλλ’ αυτοί που θερίζουν, θα το τρώνε, και θα 
αινούν τον Κύριο· κι αυτοί που τρυγούν, θα 
το πίνουν στις αυλές τής αγιότητάς μου.
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ΩΣΗΕ 2:20 και θα σε μνηστευθώ στον 
εαυτό μου με πίστη· και θα γνωρίσεις τον 
Κύριο.

21 Και κατά την ημέρα εκείνη, θα απαντήσω, λέει 
ο Κύριος, θα απαντήσω στους ουρανούς, κι 
αυτοί θα απαντήσουν στη γη·

ΗΣΑΐΑΣ 54:6 Επειδή, ο Κύριος σε κάλεσε ως 
γυναίκα εγκαταλειμμένη και θλιμμένη κατά το 
πνεύμα, και γυναίκα νιότης που αποβλήθηκε, 
λέει ο Θεός σου.

7 Σε εγκατέλειψα για λίγο καιρό· όμως, με 
μεγάλο έλεος θα σε περισυλλέξω.

ΣΟΦΟΝΙΑΣ 3:17 Ο Κύριος ο Θεός 
σου, που είναι στο μέσον σου, ο δυνατός, θα 
σε σώσει, θα ευφρανθεί σε σένα με χαρά, θα 
αναπαύεται στην αγάπη του, θα ευφραίνεται σε 
σένα με άσματα.

ΛΟΥΚΑΝ 12:32 Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον, 
ὅτι εὐδόκησεν ὁ Πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν 
βασιλείαν.

ΛΟΥΚΑΝ 15:7 λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ 
ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ 
μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις 
οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:29 ὁ ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος 
ἐστίν • ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ 
ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ 
νυμφίου • αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:11 ταῦτα λελάληκα 
ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾖ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν 
πληρωθῇ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:27 Ἡσαΐας δὲ κράζει 

ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ • Ἐὰν ᾖ ὁ ἀριθμὸς τῶν 
υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ 
κατάλειμμα σωθήσεται.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:7 χαίρωμεν καὶ 
ἀγαλλιῶμεν, καὶ δῶμεν τὴν δόξαν αὐτῷ • ὅτι 
ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ Ἀρνίου • καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 
ἡτοίμασεν ἑαυτήν •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:9 Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν 
ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας 
γεμούσας τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ 
ἐλάλησεν μετ᾿ ἐμοῦ λέγων • Δεῦρο, δείξω σοι 
τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ Ἀρνίου.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #5; Δευτερονόμιο 4:31; Δευτερονόμιο 
30:9; Δευτερονόμιο 31:6,8,16-18; Ιησούς του Ναυή 1:5; 1 

Σαμουήλ 12:22; 1 Βασιλέων 19:10; 1 Χρονικών 16:31; Ψαλμοί 
16:11; Ψαλμοί 94:14; Ησαΐας 49:14-16; Ησαΐας 53:10; Ησαΐας 
54:1,6,7; Ησαΐας 60:10; Ησαΐας 62:12; Ιερεμίας 32:41; Ιεζεκιήλ 
20:41; Ωσηέ 1:7-11; Ἰωάννην 17:13; Πρὸς Ῥωμαίουςς 14:17; 

Φιλιππησίους 2:2; Ἀποκάλυψις 21:2.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

E22 Το έργο του Μεσσία θα είναι 
ευλογημένο.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

     
ΗΣΑΐΑΣ 62:10 Περάστε, περάστε διαμέσου 

των πυλών· ετοιμάστε τον δρόμο τού λαού· 
επισκευάστε, επισκευάστε τον δρόμο· 
πετάξτε έξω τις πέτρες· υψώστε σημαία προς 
τους λαούς.

11 Δέστε, ο Κύριος διακήρυξε μέχρι τα άκρα 
τής γης: Πείτε στη θυγατέρα Σιών: Δες, ο 
Σωτήρας σου έρχεται· δεστε, ο μισθός του 
είναι μαζί του, και το έργο του μπροστά του.

12 Και θα τους ονομάσουν: Ο άγιος λαός, 
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Ο λυτρωμένος λαός τού Κυρίου· κι εσύ 
θα ονομαστείς: Επιζητούμενη Πόλη, όχι 
εγκαταλειμμένη.

ΕΞΟΔΟΣ 17:15 Και ο Μωυσής οικοδόμησε 
εκεί ένα θυσιαστήριο, και αποκάλεσε το όνομά 
του Ιεοβά Νισσί·

ΗΣΑΐΑΣ 11:10 Και κατά την ημέρα εκείνη, 
προς τη ρίζα του Ιεσσαί, η οποία θα στέκεται 
σημαία των λαών, σ’ αυτόν θα προστρέξουν τα 
έθνη, και η ανάπαυσή του θα είναι δόξα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:21 τέξεται δὲ υἱόν, 
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν • αὐτὸς 
γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν 
αὐτῶν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς 
διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος • Φωνὴ 
βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ • Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν 
Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:5 Εἴπατε τῇ θυγατρὶ 
Σιών • Ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραΰς 
καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν 
ὑποζυγίου.

ΛΟΥΚΑΝ 1:17 καὶ αὐτὸς προελεύσεται 
ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἡλίου, 
ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ 
ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ 
λαὸν κατεσκευασμένον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:14 καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν 
τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:18 ἀλλὰ 
λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε, εἰς πᾶσαν 

τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ 
πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:12 ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, 
καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ 
ὡς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἔσται.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Δευτερονόμιο 7:6; 
Δευτερονόμιο 26:19; Δευτερονόμιο 28:9; Ψαλμοί 98:1-3; Άσμα 
Σολομώντος  5:10; Ησαΐας 18:3; Ησαΐας 49:22; Ησαΐας 57:14; 

Ησαΐας 59:19; Μᾶρκον 16:15; Πρὸς Ῥωμαίουςς 10:11-18.

D05 Ο Μεσσίας θα είναι ο Λυτρωτής.
D06 Ο Μεσσίας θα είναι ο Σύμβουλος.
F11 Τα πάθη του Μεσσία.
H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 

Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 63:1 ΠΟΙΟΣ είναι αυτός, αυτός 
που έρχεται από τον Εδώμ, με ιμάτια 
ερυθρά από τη Βοσόρρα; Αυτός ο ένδοξος 
στη στολή του, αυτός που περπατάει στη 
μεγαλειότητα της δύναμής του; Εγώ, που 
μιλάω με δικαιοσύνη, που είμαι ισχυρός στο 
να σώζω.

2 Γιατί είναι κόκκινη η στολή σου, και τα 
ιμάτιά σου όμοια με άνθρωπο που πατάει σε 
ληνό;

3 Μόνος πάτησα τον ληνό, και κανένας από 
τους λαούς δεν ήταν μαζί μου· και τους 
καταπάτησα μέσα στον θυμό μου, και τους 
ποδοπάτησα μέσα στην οργή μου· και το 
αίμα τους ραντίστηκε επάνω στα ιμάτιά μου, 
και μόλυνα ολόκληρη τη στολή μου.

4 Επειδή, η ημέρα τής εκδίκησης ήταν μέσα 
στην καρδιά μου, και έφτασε η χρονιά των 
λυτρωμένων μου.

5 Και κοίταξα ολόγυρα και δεν υπήρχε 
κάποιος να βοηθάει· και θαύμασα ότι δεν 
υπήρχε κάποιος να υποστηρίζει· γι’ αυτό, ο 
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βραχίονάς μου ενέργησε σε μένα σωτηρία· 
και ο θυμός μου, αυτός με υποστήριξε.

6 Και καταπάτησα τους λαούς μέσα στην οργή 
μου, και τους μέθυσα από τον θυμό μου, και 
κατέβασα το αίμα τους στη γη.

ΛΟΥΚΑΝ 12:50 βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, 
καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 16:32 ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ 
ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια 
καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε • καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ 
Πατὴρ μετ᾿ ἐμοῦ ἐστίν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:3 ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης 
καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων 
τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, δι᾿ 
ἑαυτοῦ καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς 
•

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 14:19 καὶ ἔβαλεν ὁ 
ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ 
ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς καὶ ἔβαλεν εἰς 
τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τὴν μεγάλην.

20 καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τῆς πόλεως • καὶ 
ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν 
τῶν ἵππων, ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:13 καὶ περιβεβλημένος 
ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι • καὶ κέκληται τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ •

14 καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει 
αὐτῷ ἐφ᾿ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον 
λευκὸν καὶ καθαρόν •

15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται 
ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ 
τὰ ἔθνη • καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν 
ῥάβδῳ σιδηρᾷ, καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν 
τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ 

Παντοκράτορος •

Δείτε επίσης: #1; #5; Ησαΐας 59:16,17; Ἀποκάλυψις 6:9-17; 
Ἀποκάλυψις 18:20.

E26 Το έργο της λύτρωσης από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΗΣΑΐΑΣ 63:7 ΘΑ αναφέρω τους 
οικτιρμούς τού Κυρίου, τις αινέσεις τού 
Κυρίου, σύμφωνα με όλα όσα έκανε ο Κύριος 
σε μας, και τη μεγάλη αγαθότητα προς τον 
οίκο Ισραήλ, που έδειξε σ’ αυτούς, σύμφωνα 
με τους οικτιρμούς του, και σύμφωνα με το 
πλήθος τού ελέους του.

8 Επειδή, είπε: Βέβαια, αυτοί είναι λαός μου, 
παιδιά που δεν θα ψευστούν· και υπήρξε ο 
Σωτήρας τους.

9 Σε όλες τις θλίψεις τους θλιβόταν, και ο 
άγγελος της παρουσίας του τούς έσωσε· 
στην αγάπη του και στην ευσπλαχνία του 
αυτός τούς λύτρωσε· και τους σήκωσε, και 
τους βάσταξε, όλες τις ημέρες τού αιώνα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 14:14 καὶ ἐξελθὼν εἶδεν 
πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ 
ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:1 Λέγω οὖν, μὴ 
ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο 
• καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλείτης εἰμί, ἐκ σπέρματος 
Ἀβραάμ, φυλῆς Βενιαμείν.

2 οὐκ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν 
προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν Ἡλίᾳ τί λέγει ἡ 
γραφή, ὡς ἐντυγχάνει τῷ Θεῷ κατὰ τοῦ 
Ἰσραήλ;
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ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:28 κατὰ μὲν 
τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι᾿ ὑμᾶς • κατὰ δὲ τὴν 
ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας.

ΤΙΤΟΝ 3:4 ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ 
φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 
Θεοῦ,

5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν 
ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς 
διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως 
Πνεύματος Ἁγίου,

6 οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾿ ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν,

7 ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι 
γενηθῶμεν κατ᾿ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:17 ὅθεν ὤφειλεν κατὰ πάντα τοῖς 
ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται 
καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ 
ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ.

18 ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται 
τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 4:15 οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ 
δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, 
πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾿ ὁμοιότητα 
χωρὶς ἁμαρτίας.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 5:8 καίπερ ὢν Υἱός, ἔμαθεν ἀφ᾿ 
ὧν ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν •

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 4:9 ἐν τούτῳ 
ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν 
Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς 
εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ •

10 ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς 
ἠγαπήσαμεν τὸν Θεόν, ἀλλ᾿ ὅτι αὐτὸς 
ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν Υἱὸν αὐτοῦ 
ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 4:14 καὶ ἡμεῖς 
τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ Πατὴρ 
ἀπέσταλκεν τὸν Υἱὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:5 καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν 
νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 
τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν 
ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ •

Δείτε επίσης: #1; #2; Γένεση 22:11-17; Γένεση 48:16; Ησαΐας 
41:8; Ησαΐας 43:11; Ησαΐας 46:3,4; Ιερεμίας 14:8; Ωσηέ 13:4; 

Μαλαχίας 3:1.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

F03 Ο Μεσσίας θα απορριφθεί.

ΗΣΑΐΑΣ 65:1 Ζητήθηκα από εκείνους 
που δεν ρωτούσαν για μένα· βρέθηκα από 
εκείνους που δεν με ζητούσαν· είπα: Νάμαι 
εγώ, νάμαι εγώ, σε έθνος που δεν αποκαλείτο 
με το όνομά μου.

2 Όλη την ημέρα άπλωσα τα χέρια μου σε λαό 
απειθή, που περπατάει σε δρόμο όχι καλό, 
πίσω από τα διαβούλιά τους·

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 32:21 Αυτοί με παρόξυναν 
σε ζηλοτυπία μ’ αυτά που δεν είναι Θεός· με 
τα είδωλά τους με παρόργισαν. Κι εγώ θα τους 
παροξύνω σε ζηλοτυπία με εκείνους, που δεν 
είναι πραγματικός λαός, με έθνος ασύνετο θα 
τους παροργίσω.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 23:37 Ἱερουσαλὴμ 
Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας 
καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς 
αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ 
τέκνα σου, ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ 
νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ 
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ἠθελήσατε.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:40 βλέπετε 
οὖν μὴ ἐπέλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς 
προφήταις •

41 Ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ 
ἀφανίσθητε • ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς 
ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις 
ἐκδιηγῆται ὑμῖν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:24 οὓς καὶ ἐκάλεσεν, 
ἡμᾶς, οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν 
•

25 ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει • Καλέσω τὸν οὐ 
λαόν μου λαόν μου καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην 
ἠγαπημένην •

26 καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς Οὐ λαός 
μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:20 Ἡσαΐας 
δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει • Εὑρέθην τοῖς ἐμὲ 
μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ 
ἐπερωτῶσιν.

21 πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει • Ὅλην τὴν 
ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν 
ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα.

Δείτε επίσης: Παροιμίες 1:24; Λουκᾶν 13:34; Λουκᾶν 19:41,42.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 65:8 Έτσι λέει ο Κύριος: Όπως 
όταν βρίσκεται γλεύκος μέσα στο σταφύλι, 
λένε: Μη το χαλάσεις, επειδή μέσα του είναι 
ευλογία· έτσι θα κάνω, χάρη των δούλων 
μου, για να μη εξολοθρεύσω όλους.

9 Και θα βγάλω σπέρμα από τον Ιακώβ, και 

κληρονόμον των βουνών μου από τον Ιούδα· 
και οι εκλεκτοί μου θα τα κληρονομήσουν, 
και οι δούλοι μου θα κατοικήσουν εκεί.

10 Και ο Σαρών θα είναι μάντρα των ποιμνίων, 
και η κοιλάδα τού Αχώρ τόπος για ανάπαυση 
σε αγέλες βοδιών, για τον λαό μου, που με 
ζητάει.

ΓΕΝΕΣΗ 49:10 Δεν θα εκλείψει το σκήπτρο 
από τον Ιούδα ούτε νομοθέτης από μέσα από 
τα πόδια του, μέχρις ότου έρθει ο Σηλώ· και σ’ 
αυτόν θα είναι η υπακοή των λαών.

ΗΣΑΐΑΣ 35:2 Θα ανθίσει άφθονα, και 
μάλιστα θα αγαλλιαστεί χαίροντας και 
αλαλάζοντας· η δόξα του Λιβάνου θα δοθεί σ’ 
αυτή, η τιμή τού Καρμήλου και του Σαρών· οι 
τόποι αυτοί θα δουν τη δόξα τού Κυρίου, και τη 
μεγαλοσύνη τού Θεού μας.

ΩΣΗΕ 2:16 Και κατά την ημέρα εκείνη, 
λέει ο Κύριος, θα με αποκαλέσεις: Ο άνδρας 
μου· και δεν θα με αποκαλέσεις πλέον: Ο Βάαλ 
μου·

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:27 Ἡσαΐας δὲ κράζει 
ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ • Ἐὰν ᾖ ὁ ἀριθμὸς τῶν 
υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ 
κατάλειμμα σωθήσεται.

28 λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ἐν 
δικαιοσύνῃ, ὅτι λόγον συντετμημένον ποιήσει 
Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς.

29 καὶ καθὼς προείρηκεν Ἡσαΐας • Εἰ μὴ Κύριος 
Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα 
ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:5 οὕτως οὖν καὶ ἐν 
τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ᾿ ἐκλογὴν χάριτος 
γέγονεν.
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ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:24 εἰ γὰρ σὺ 
ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ 
παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, 
πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν 
ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.

25 Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ 
μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς 
φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ 
γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν 
εἰσέλθῃ •

26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς 
γέγραπται • Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • 
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα 
τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ, κατ᾿ ἐπαγγελίαν 
κληρονόμοι.

ΓΑΛΑΤΑΣ 4:7 ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ 
υἱός • εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος διὰ Θεοῦ.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:1 Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως 
πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς 
προφήταις ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων 
ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ,

2 ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι᾿ οὗ καὶ 
ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:9 ὑμεῖς δὲ γένος 
ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, 
λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς 
ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος 
εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς •

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; Μαθθαῖον 24:21; Μᾶρκον 13:20; 
Πρὸς Ῥωμαίουςς 11.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H05 Η επερχόμενη δόξα και η δύναμη 
του Μεσσία.

   
ΗΣΑΐΑΣ 65:17 Επειδή, δέστε, κτίζω 

καινούργιους ουρανούς, και καινούργια 
γη· και δεν θα υπάρχει μνήμη των 
προηγούμενων ούτε θάρθουν στον νου.

18 Αλλά, ευφραίνεστε και χαίρεστε πάντοτε σ’ 
εκείνο που κτίζω· επειδή, δέστε, κτίζω την 
Ιερουσαλήμ αγαλλίαμα, και τον λαό της 
ευφροσύνη.

ΗΣΑΐΑΣ 65:19-22
ΗΣΑΐΑΣ 65:23 Δεν θα κοπιάζουν μάταια 

ούτε θα τεκνοποιούν για καταστροφή· 
επειδή, είναι σπέρμα των ευλογημένων τού 
Κυρίου, και οι έγγονοί τους μαζί τους.

24 Και πριν αυτοί κράξουν, εγώ θα 
αποκρίνομαι· και ενώ αυτοί μιλούν, εγώ θα 
ακούω.

25 Ο λύκος και το αρνί θα βόσκουν μαζί· και το 
λιοντάρι θα τρώει άχυρο, όπως το βόδι· το 
ψωμί, όμως, του φιδιού θα είναι το χώμα· σε 
ολόκληρο το άγιο βουνό μου δεν θα κάνουν 
ζημιά ούτε φθορά, λέει ο Κύριος.

ΗΣΑΐΑΣ 61:9 Και το σπέρμα τους θα 
αποκτήσει φήμη ανάμεσα στα έθνη, και οι 
απόγονοί τους ανάμεσα στους λαούς· καθένας 
που τους βλέπει, θα τους γνωρίζει, ότι είναι 
σπέρμα που ο Κύριος ευλόγησε.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Β’ 3:12 προσδοκῶντας 
καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ Θεοῦ 
ἡμέρας, δι᾿ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται 
καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται.

13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ 
τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς 
δικαιοσύνη κατοικεῖ.

ΗΣΑΐΑΣ



284

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι 
οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾿ αὐτοὺς 
ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα,

17 ὅτι τὸ Ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου 
ποιμανεῖ αὐτοὺς καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ 
ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν 
δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:1 Καὶ εἶδον οὐρανὸν 
καινὸν καὶ γῆν καινήν • ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς 
καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ 
ἔστιν ἔτι.

2 Καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, Ἰερουσαλὴμ καινήν, 
εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ 
Θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην 
τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.

3 καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
λεγούσης • Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν 
ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν • καὶ 
αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς 
μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, αὐτῶν Θεός.

4 καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν 
ὀφθαλμῶν αὐτῶν • καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται 
ἔτι • οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ 
ἔσται ἔτι, ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #5.

E17 Ο Μεσσίας θα χτίσει έναν ναό για 
τον Θεό.

ΗΣΑΐΑΣ 66:1 ΕΤΣΙ λέει ο Κύριος: Ο 
ουρανός είναι ο θρόνος μου, και η γη το 
υποπόδιο των ποδιών μου· ποιος είναι ο 
οίκος, που θα οικοδομούσατε για μένα; Και 
ποιος είναι ο τόπος τής ανάπαυσής μου;

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν αὐτοῖς • Οὐ βλέπετε πάντα ταῦτα; ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς 
οὐ καταλυθήσεται.

ΜΑΡΚΟΝ 14:58 ὅτι ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ 
λέγοντος ὅτι ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον 
τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον 
ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 7:47 Σολομὼν 
δὲ ᾠκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον.

48 ἀλλ᾿ οὐχ ὁ Ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ, 
καθὼς ὁ προφήτης λέγει •

49 Ὁ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον 
τῶν ποδῶν μου. ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι, 
λέγει Κύριος, ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς 
μου;

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 17:24 ὁ Θεὸς 
ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, 
οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων Κύριος οὐκ ἐν 
χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:22 καὶ ναὸν οὐκ εἶδον 
ἐν αὐτῇ • ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ 
ναὸς αὐτῆς ἐστίν, καὶ τὸ Ἀρνίον.

Δείτε επίσης: Κορινθίους α’ 3:16-19; Κορινθίους β’ 6:16; 
Ἐφεσίους 2:21; Ἀποκάλυψις 15:5-8.

B15 Ο Μεσσίας θα είναι γεμάτος 
συμπόνια.

ΗΣΑΐΑΣ 66:2 Επειδή, όλα αυτά τα έκανε το 
χέρι μου, και έγιναν όλα αυτά, λέει ο Κύριος· 
σε ποιον, λοιπόν, θα επιβλέψω; Στον φτωχό, 
και συντριμμένον στο πνεύμα, κι εκείνον 
που τρέμει στον λόγο μου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 5:3 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ 
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πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 9:6 ἀλλὰ 
ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν • καὶ 
λαληθήσεταί σοι τί σε δεῖ ποιεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 16:29 αἰτήσας 
δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν, καὶ ἔντρομος γενόμενος 
προσέπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ,

30 καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη • Κύριοι, τί με 
δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ;

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 1:18 ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ 
σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, 
τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστιν.

19 γέγραπται γάρ • Ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν 
σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:12 Ὥστε, ἀγαπητοί 
μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ ὡς ἐν τῇ 
παρουσίᾳ μου μόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον 
ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου, μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν 
ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:2 ὃν ἔθηκεν κληρονόμον 
πάντων, δι᾿ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 3:4 ἀλλ᾿ ὁ κρυπτὸς τῆς 
καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέως 
καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ πολυτελές •

Δείτε επίσης: Ησαΐας 40:26; Κολοσσαεῖς 1:17.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

E19 Ο Μεσσίας θα παρηγορεί.
E24 Ο Μεσσίας θα φέρνει ειρήνη.
     
ΗΣΑΐΑΣ 66:10 Ευφρανθείτε μαζί με την 

Ιερουσαλήμ, και αγάλλεστε μαζί της, όλοι 
όσοι την αγαπάτε· χαρείτε χαρά μαζί της, 
όλοι όσοι πενθείτε γι’ αυτή·

11 για να θηλάσετε, και να χορτάσετε από 
τους μαστούς των παρηγοριών της· για να 
θηλάσετε πλήρως, και να εντρυφήσετε στην 
αφθονία τής δόξας της.

12 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος: Δέστε, θα 
στρέψω προς αυτήν την ειρήνη σαν ποταμό, 
και τη δόξα των εθνών σαν χείμαρρο 
που πλημμυρίζει· τότε, θα θηλάσετε, θα 
βασταχτείτε επάνω στα πλευρά, και θα 
κολακευτείτε επάνω στα γόνατά της.

13 Σαν παιδί, που το παρηγορεί η μητέρα 
του, έτσι θα σας παρηγορήσω εγώ· και θα 
παρηγορηθείτε στην Ιερουσαλήμ.

ΗΣΑΐΑΣ 66:14-17

ΗΣΑΐΑΣ 60:16 Και θα θηλάσεις το γάλα 
των εθνών, και θα θηλάσεις τους μαστούς των 
βασιλιάδων· και θα γνωρίσεις ότι εγώ ο Κύριος 
είμαι ο Σωτήρας σου και ο Λυτρωτής σου, ο 
Ισχυρός τού Ιακώβ.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 14:11 Και θα κατοικήσουν 
μέσα σ’ αυτή, και δεν θα υπάρχει πλέον 
αφανισμός· και η Ιερουσαλήμ θα κάθεται με 
ασφάλεια.

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:27 εἰρήνην ἀφίημι 
ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν • οὐ 
καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ 
ταρασσέσθω ὑμῖν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.

ΗΣΑΐΑΣ
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ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 5:1 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ 
πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:2 ὡς ἀρτιγέννητα 
βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, 
ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:24 καὶ περιπατήσουσιν 
τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς • καὶ οἱ βασιλεῖς 
τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν.

25 καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, 
νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ.

26 καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν 
εἰς αὐτήν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H01 Η επιστροφή του Μεσσία 
προβλέπεται.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΗΣΑΐΑΣ 66:15 Επειδή, δέστε, ο Κύριος 
θάρθει με φωτιά, και οι άμαξές του θα είναι 
σαν ανεμοστρόβιλος, για να αποδώσει την 
οργή του με ορμή, και την επιτίμησή του με 
φλόγες φωτιάς.

ΗΣΑΐΑΣ 66:16-17
ΗΣΑΐΑΣ 66:18 Επειδή, εγώ γνωρίζω τα 

έργα τους και τους συλλογισμούς τους· και 
έρχομαι να συγκεντρώσω όλα τα έθνη και τις 
γλώσσες· και θάρθουν, και θα δουν τη δόξα 

μου.
19 Και θα στήσω ανάμεσά τους ένα σημείο· και 

τους σωσμένους από ανάμεσά τους θα στείλω 
στα έθνη, προς τη Θαρσείς, τη Φουλ, και τη 
Λουδ, που τραβούν τόξο, προς τη Θουβάλ, 
και την Ιαυάν, προς τα μακρινά νησιά, που 
δεν έχουν ακούσει τη φήμη μου ούτε έχουν 
δει τη δόξα μου· και θα κηρύξουν τη δόξα 
μου ανάμεσα στα έθνη.

ΗΣΑΐΑΣ 66:20-21
ΗΣΑΐΑΣ 66:22 Επειδή, όπως οι καινούργιοι 

ουρανοί και η καινούργια γη, που εγώ θα 
κάνω, θα διαμένουν μπροστά μου, λέει ο 
Κύριος, έτσι θα διαμένει το σπέρμα σας και 
το όνομά σας.

23 Και από ένα νέο φεγγάρι μέχρι το άλλο, και 
από ένα σάββατο μέχρι το άλλο, κάθε σάρκα 
θα έρχεται και θα προσκυνάει μπροστά μου, 
λέει ο Κύριος.

24 Και θα βγουν και θα δουν τα νεκρά σώματα 
των ανθρώπων, που στάθηκαν παραβάτες 
εναντίον μου· επειδή, το σκουλήκι τους 
δεν θα τελευτήσει, και η φωτιά τους δεν θα 
σβήσει· και θα είναι αηδία σε κάθε σάρκα.

ΗΣΑΐΑΣ 2:2 Στις έσχατες ημέρες, το βουνό 
τού οίκου τού Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην 
κορυφή των βουνών, και θα υψωθεί υπεράνω 
των βουνών· και όλα τα έθνη θα συρρέουν σ’ 
αυτό,

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν 
πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ 
αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.

3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσιν 
σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας 
Ἰησοῦν Χριστόν.

4 ἐγώ σὲ ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον 
ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω •
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ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 15:8  
Λέγω γὰρ Ἰησοῦν Χριστὸν διάκονον 
γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας Θεοῦ, εἰς 
τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων,

9 τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν Θεόν, 
καθὼς γέγραπται • Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί 
σοι ἐν ἔθνεσιν καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ.

10 καὶ πάλιν λέγει • Εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ 
λαοῦ αὐτοῦ.

11 καὶ πάλιν • Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, 
καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί.

12 καὶ πάλιν Ἡσαΐας λέγει • Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ 
Ἰεσσαὶ καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν • ἐπ᾿ 
αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 5:17 ὥστε εἴ τις ἐν 
Χριστῷ, καινὴ κτίσις, τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν • 
ἰδοὺ γέγονεν καινὰ τὰ πάντα •

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ 1:6 εἴπερ δίκαιον παρὰ 
Θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς θλίψιν

7 καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις ἄνεσιν μεθ᾿ ἡμῶν, ἐν 
τῇ ἀποκαλύψει τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ 
μετ᾿ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ

8 ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ 
εἰδόσιν Θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ 
εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ •

9 οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ 
προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς 
ἰσχύος αὐτοῦ,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:13 ἐν τῷ λέγειν Καινήν, 
πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην • τὸ δὲ παλαιούμενον 
καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισμοῦ.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Β’ 3:10 ἥξει δὲ ἡ ἡμέρα 
Κυρίου ὡς κλέπτης, ἐν ᾗ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν 
παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα 
λυθήσεται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα 
κατακαήσεται.

11 Τούτων οὖν πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ 
ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ 
εὐσεβείαις,

12 προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν 
παρουσίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἡμέρας, δι᾿ ἣν 
οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα 
καυσούμενα τήκεται.

13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ 
τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς 
δικαιοσύνη κατοικεῖ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα, ἵνα 
ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη • καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ 
αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν 
ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ 
τοῦ Παντοκράτορος •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:1 Καὶ εἶδον οὐρανὸν 
καινὸν καὶ γῆν καινήν • ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς 
καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ 
ἔστιν ἔτι.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Πράξεις Ἀποστόλων 11:25,26.
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H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 3:14 Επιστρέψτε, γιοι αποστάτες, 
λέει ο Κύριος, αν και εγώ σας αποστράφηκα· 
και θα σας πάρω έναν από πόλη, και δύο από 
συγγένειες, και θα σας φέρω μέσα στη Σιών·

15 και θα σας δώσω ποιμένες σύμφωνα με την 
καρδιά μου, και θα σας ποιμάνουν με γνώση 
και σύνεση.

16 Και όταν πληθυνθείτε, και αυξηθείτε 
επάνω στη γη, κατά τις ημέρες εκείνες, 
λέει ο Κύριος, δεν θα προφέρουν πλέον: 
Η κιβωτός τής διαθήκης τού Κυρίου· ούτε 
θα ανέβει στην καρδιά τους· ούτε θα τη 
θυμηθούν· ούτε θα επισκεφθούν· ούτε θα 
κατασκευαστεί πλέον.

17 Κατά τον καιρό εκείνο, θα ονομάσουν την 
Ιερουσαλήμ θρόνον τού Κυρίου· και όλα τα 
έθνη θα συγκεντρωθούν σ’ αυτή, στο όνομα 
του Κυρίου, προς την Ιερουσαλήμ· και δεν 
θα περπατήσουν πλέον πίσω από την όρεξη 
της πονηρής καρδιάς τους.

18 Κατά τις ημέρες εκείνες, ο οίκος τού Ιούδα 
θα περπατήσει μαζί με τον οίκο Ισραήλ, και 
θάρθουν μαζί από τη γη τού βορρά, στη γη 
που κληροδότησα στους πατέρες σας.

19 Εγώ, όμως, είπα: Πώς θα σε κατατάξω 
ανάμεσα στα παιδιά, και θα σου δώσω 
επιθυμητή γη, ένδοξη κληρονομιά των 
δυνάμεων των εθνών; Και είπα: Εσύ 
θα με κράξεις: Πατέρα μου· και δεν θα 
αποστρέψεις από πίσω μου.

ΗΣΑΐΑΣ 17:6 Θα μείνουν, όμως, μέσα σ’ 
αυτή ρώγες, όπως στον τιναγμό τής ελιάς, δυο 
τρεις ελιές επάνω στην κορυφή των ψηλότερων 
κλάδων, τέσσερις πέντε επάνω στους 

μακρύτερους από τους καρποφόρους κλάδους 
της, λέει ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 34:11 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο 
Θεός: Δέστε, εγώ, εγώ θέλω και θα αναζητήσω 
τα πρόβατά μου, και θα τα επισκεφθώ.

12 Όπως ο ποιμένας επισκέπτεται το ποίμνιό 
του, κατά την ημέρα που βρίσκεται ανάμεσα 
στα διασκορπισμένα πρόβατά του, έτσι 
θα επισκεφθώ τα πρόβατά μου, και θα τα 
ελευθερώσω από όλους τούς τόπους, όπου 
ήσαν διασκορπισμένα, σε συννεφιασμένη και 
σκοτεινή ημέρα.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 13:7 ΡΟΜΦΑΙΑ, ξύπνα ενάντια 
στον ποιμένα μου, και ενάντια στον άνδρα, τον 
συνέταιρό μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων· 
πάταξε τον ποιμένα, και τα πρόβατα θα 
διασκορπιστούν· θα στρέψω, όμως, το χέρι μου 
ενάντια στους μικρούς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 4:21 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς • Γύναι, 
πίστευσόν μοι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ 
ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε 
τῷ Πατρί.

22 ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε • ἡμεῖς 
προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν, ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν 
Ἰουδαίων ἐστίν.

23 ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστίν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ 
προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ Πατρὶ 
ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ • καὶ γὰρ ὁ Πατὴρ 
τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:1 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ 
εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν 
προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος 
κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής.

2 ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν 
τῶν προβάτων.

3 τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς 
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φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ 
κατ᾿ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά.

4 καὶ ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν 
αὐτῶν πορεύεται • καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ 
ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ •

5 ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν, ἀλλὰ 
φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν 
ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 21:15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, 
λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς • Σίμων 
Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με πλεῖον τούτων; λέγει αὐτῷ • 
Ναὶ Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ • 
Βόσκε τὰ ἀρνία μου.

16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον • Σίμων Ἰωνᾶ, 
ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ • Ναὶ Κύριε, σὺ οἶδας 
ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ • Ποίμαινε τὰ πρόβατά 
μου.

17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον • Σίμων Ἰωνᾶ, φιλεῖς με; 
ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον • 
Φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ • Κύριε, σὺ πάντα 
οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς • Βόσκε τὰ πρόβατά μου.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:27 Ἡσαΐας δὲ κράζει 
ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ • Ἐὰν ᾖ ὁ ἀριθμὸς τῶν 
υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ 
κατάλειμμα σωθήσεται.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:11 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος 
ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ 
τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ 
χειροποιήτου, τοῦτ᾿ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς 

κτίσεως,
12 οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ 

τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, 
αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #5; Ιεζεκιήλ 34:13,14; Ωσηέ 2:20,21; 
Ζαχαρίας 13:8,9; Λουκᾶν 15:11-32; Πράξεις Ἀποστόλων 20:28; 
Πρὸς Ῥωμαίουςς 11:4-6; Ἐφεσίους 4:11,12; ἐπιστολή α’ 5:1-4.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 4:1 Αν επιστρέψεις, Ισραήλ, λέει 
ο Κύριος, επίστρεψε σε μένα· και αν βγάλεις 
τα βδελύγματά σου από μπροστά μου, τότε 
δεν θα μετατοπιστείς.

2 Και θα ορκιστείς, λέγοντας: Ζει ο Κύριος, 
με αλήθεια, με κρίση, με δικαιοσύνη· και τα 
έθνη θα ευλογούνται σ’ αυτόν, και σ’ αυτόν 
θα δοξαστούν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 11:1 Ἤκουσαν 
δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ 
τὴν Ἰουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν 
λόγον τοῦ Θεοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 11:18 
ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν, καὶ ἐδόξασαν 
τὸν Θεὸν λέγοντες • Ἄραγε καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ 
Θεὸς τὴν μετάνοιαν ἔδωκεν εἰς ζωήν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:46 
παρρησιασάμενοί δὲ ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας 
εἶπον • Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι 
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ • ἐπειδὴ δὲ ἀπωθεῖσθε 
αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς 
αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη,

47 οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος • Τέθεικά 
σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως 
ἐσχάτου τῆς γῆς.
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48 ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν 
λόγον τοῦ Κυρίου • καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν 
τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

49 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου δι᾿ ὅλης τῆς 
χώρας.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 14:27 
παραγενόμενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν 
ἐκκλησίαν, ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς 
μετ᾿ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν 
πίστεως.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ 
ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεός, 
προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι 
ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.

Δείτε επίσης: Γένεση 22:18; Ψαλμοί 72:17.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 10:7 Ποιος δεν θα σε φοβόταν, 
Βασιλιά των εθνών; Επειδή, σε σένα ανήκει 
τούτο· για τον λόγο ότι, ανάμεσα σε όλους 
τους σοφούς των εθνών, και σε όλα τα 
βασίλειά τους, όμοιος με σένα δεν υπάρχει.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:18 καὶ προσελθὼν ὁ 
Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων • Ἐδόθη μοι 
πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

ΛΟΥΚΑΝ 12:5 ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα 
φοβηθῆτε • φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι 
ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν. ναὶ 
λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:1 Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν 

καὶ εἶπεν • Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα • δόξασόν 
σου τὸν Υἱόν, ἵνα ὁ Υἱὸς σου δοξάσῃ σέ,

2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, 
ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν 
αἰώνιον.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:4 τίς σε οὐ μὴ 
φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; 
ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν 
καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι τὰ 
δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

Δείτε επίσης: #1; #4; Ψαλμοί 22:28; Ησαΐας 2:4; Ιερεμίας 10:6; 
Κορινθίους α’ 1:19,20.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 12:15 Και αφού τους 
αποσπάσω, θα επιστρέψω, και θα τους 
ελεήσω, και κάθε έναν θα τον επαναφέρω 
στην κληρονομιά του, και κάθε έναν στη γη 
του.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 15:19 Γι’ αυτό, έτσι 
λέει ο Κύριος: Αν επιστρέψεις, τότε θα 
σε αποκαταστήσω πάλι, και θα στέκεσαι 
μπροστά μου· και αν αποχωρίσεις το τίμιο 
από το αχρείο, θα είσαι σαν το στόμα μου· 
αυτοί ας γυρίσουν σε σένα· αλλ’ εσύ μη 
γυρίσεις σ’ αυτούς.

20 Και θα σε κάνω σ’ αυτό τον λαό ισχυρό 
χάλκινο τείχος· και θα σε πολεμήσουν, όμως 
δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου· επειδή, 
εγώ είμαι μαζί σου για να σε σώζω, και να σε 
ελευθερώνω, λέει ο Κύριος.

21 Και θα σε ελευθερώσω από το χέρι των 
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πονηρών, και θα σε λυτρώσω από το χέρι 
εκείνων που καταδυναστεύουν.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 24:6 Επειδή, θα στηρίξω επάνω 
τους τα μάτια μου για καλό, και θα τους 
αποκαταστήσω σ’ αυτή τη γη· και θα τους 
κτίσω, και δεν θα τους καταγκρεμίσω, και θα 
τους φυτέψω, και δεν θα τους ξεριζώσω.

7 Και θα τους δώσω καρδιά για να με 
γνωρίζουν, ότι εγώ είμαι ο Κύριος· και θα 
είναι λαός μου, και εγώ θα είμαι Θεός τους· 
επειδή, θα επιστρέψουν σε μένα με όλη τους 
την καρδιά.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 29:14 Και θα βρεθώ από 
σας, λέει ο Κύριος· και θα αποστρέψω την 
αιχμαλωσία σας, και θα σας συγκεντρώσω 
από όλα τα έθνη, και από όλους τούς τόπους 
όπου σας είχα διώξει, λέει ο Κύριος· και θα 
σας επαναφέρω στον τόπο απ’ όπου σάς είχα 
κάνει να φερθείτε αιχμάλωτοι.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:8 μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει 
• Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ 
συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν 
οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,

9 οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν 
αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς 
αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου • ὅτι 
αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ 
ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος.

10 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ 
Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος 

• Διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, 
καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ 
ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς 
λαόν,

11 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ 
καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων Γνῶθι 
τὸν Κύριον • ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ 
μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν •

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 16:14 Γι’ αυτό, δέστε, 
έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος, και δεν θα 
πουν πια: Ζει ο Κύριος, που ανέβασε τους 
γιους Ισραήλ από τη γη τής Αιγύπτου·

15 αλλά: Ζει ο Κύριος, που ανέβασε τους γιους 
Ισραήλ από τη γη τού βορρά, και από όλους 
τούς τόπους, όπου τους είχε διώξει· και θα 
τους επαναφέρω πάλι στη γη τους, που είχα 
δώσει στους πατέρες τους.

19 Κύριε, δύναμή μου, και φρούριό μου, 
και καταφυγή μου σε ημέρα θλίψης, τα 
έθνη θάρθουν σε σένα από τα πέρατα της 
γης, και θα πουν: Βέβαια, οι πατέρες μας 
κληρονόμησαν ψέμα, ματαιότητα, και τα 
ανωφελή.

ΨΑΛΜΟΙ 22:27 Θα θυμηθούν, και θα 
επιστρέψουν προς τον Κύριο, όλα τα πέρατα 
της γης· και θα προσκυνήσουν μπροστά σου 
όλες οι φυλές των εθνών.
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ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:19 πορευθέντες οὖν 
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες 
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,

ΛΟΥΚΑΝ 24:47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα 
τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 9:15 εἶπεν δὲ 
πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος • Πορεύου, ὅτι σκεῦος 
ἐκλογῆς μοι ἐστίν οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ 
ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν 
τε Ἰσραήλ •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 10:45 καὶ 
ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι 
συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ 
δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκκέχυται,

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:47 οὕτως γὰρ 
ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος • Τέθεικά σε εἰς φῶς 
ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου 
τῆς γῆς.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ 
Ἀβραὰμ γένηται ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν 
ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς 
πίστεως.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:9 Μετὰ ταῦτα 
εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι 
αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους 
καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες 
ἐνῶπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ Ἀρνίου, 
περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες 
ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:4 τίς σε οὐ μὴ 
φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; 

ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν 
καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι τὰ 
δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Πράξεις Ἀποστόλων 
14:27; Πράξεις Ἀποστόλων 28:28; Πρὸς Ῥωμαίουςς 10:18; 

Θεσσαλονικεῖς α’ 2:16.

B08 Η παντογνωσία του Μεσσία.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 17:10 Εγώ ο Κύριος 
εξετάζω την καρδιά, δοκιμάζω τα νεφρά, για 
να δώσω στον κάθε έναν σύμφωνα με τους 
δρόμους του, σύμφωνα με τον καρπό των 
έργων του.

ἸΩΑΝΝΗΝ 2:25 καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις 
μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου • αὐτὸς γὰρ 
ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 8:27 ὁ δὲ ἐρευνῶν τὰς 
καρδίας οἶδεν τί τὸ φρόνημα τοῦ Πνεύματος, 
ὅτι κατὰ Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 4:12 ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ 
ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν 
δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ 
ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ 
κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας.

13 καὶ οὐκ ἔστιν κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, 
πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς 
ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 2:23 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς 
ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ • καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ 
ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ 
καρδίας • καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα 
ὑμῶν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 7:9; Ψαλμοί 139:1,2,23,24; Παροιμίες 
17:3; Ιερεμίας 11:20; Ιερεμίας 20:12; Ιερεμίας 32:19.
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H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 23:3 Και εγώ θα συγκεντρώσω 
το υπόλοιπο των προβάτων μου από όλους 
τούς τόπους όπου τα έδιωξα, και θα τα 
επαναφέρω πάλι στις βοσκές τους, και θα 
καρποφορήσουν και θα πληθύνουν·

4 και θα καταστήσω επάνω τους ποιμένες, 
και θα τα ποιμαίνουν· και δεν θα φοβηθούν 
πλέον ούτε θα τρομάξουν ούτε θα 
εκλείψουν, λέει ο Κύριος.

7 Γι’ αυτό, δέστε, έρχονται ημέρες, λέει 
ο Κύριος, και δεν θα πουν πλέον: Ζει ο 
Κύριος, που ανέβασε τους γιους Ισραήλ από 
τη γη τής Αιγύπτου·

8 αλλά: Ζει ο Κύριος, που ανέβασε και έφερε 
το σπέρμα τού οίκου Ισραήλ από τη γη τού 
βορρά, και από όλους τούς τόπους όπου τούς 
είχα διώξει· και θα κατοικήσουν στη γη τους.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:39 τοῦτο δὲ ἐστιν τὸ θέλημα 
τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ 
ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν τῇ 
ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

40 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ Πατρός μου, ἵνα 
πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν Υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν 
ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ ἐν 
τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:27 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ 
τῆς φωνῆς μου ἀκούει κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ 
ἀκολουθοῦσίν μοι,

28 κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς καὶ οὐ μὴ 
ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις 
αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου.

29 ὁ Πατήρ μου, ὃς δέδωκέν μοι, μείζων πάντων 

ἐστίν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς 
τοῦ Πατρός μου.

30 ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:12 ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν 
ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου • οὓς 
δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν 
ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ 
πληρωθῇ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 18:9 ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν, 
ὅτι οὓς δέδωκάς μοι, οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν 
οὐδένα.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:5 τοὺς ἐν δυνάμει 
Θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν 
ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ •

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; Μιχαίας 2:12,13; Ἰωάννην 21:15-17; 
Πράξεις Ἀποστόλων 20:28,29; ἐπιστολή α’ 5:1-5.

B04 Τα Θεϊκά χαρακτηριστικά του 
Μεσσία.

C01 Η γέννηση του Μεσσία 
προφητεύεται.

D09 Ο Μεσσίας θα είναι ο Σωτήρας.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 23:5 Δέστε, έρχονται ημέρες, λέει 
ο Κύριος, και θα ανεγείρω στον Δαβίδ έναν 
δίκαιο βλαστό, και βασιλιάς θα βασιλεύσει, 
και θα ευημερήσει, και θα εκτελέσει κρίση και 
δικαιοσύνη επάνω στη γη.

6 Και στις ημέρες του, ο Ιούδας θα σωθεί, και ο 
Ισραήλ θα κατοικήσει με ασφάλεια· και τούτο 
είναι το όνομά του, με το οποίο θα ονομαστεί: 
Ο ΚΥΡΙΟΣ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΑΣ.
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ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ 
Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:21 τέξεται δὲ υἱόν, 
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν • αὐτὸς 
γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν 
αὐτῶν.

ΛΟΥΚΑΝ 1:32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς 
Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ 
Θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ΛΟΥΚΑΝ 1:71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ 
ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς,

72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ 
μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,

73 ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα 
ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν

74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας 
λατρεύειν αὐτῷ

ΛΟΥΚΑΝ 19:9 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς 
ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, 
καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν •

10 ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ 
σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:45 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ 
Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 1:30 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς 
ἐστὲ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν 
ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ 
ἀπολύτρωσις,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:11 Καὶ εἶδον τὸν 
οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, 
καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν [καλούμενος] 
πιστὸς καὶ ἀληθινός • καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει 
καὶ πολεμεῖ.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; Ψαλμοί 72:2; Ησαΐας 7:14; Ησαΐας 
53:10; Ιερεμίας 33:15; Ζαχαρίας 3:8; Πρὸς Ῥωμαίουςς 3:22; 

Κορινθίους β’ 5:21; Φιλιππησίους 3:9.

D02 Το αξίωμα του Μεσσία ως 
Προφήτης.

E24 Ο Μεσσίας θα φέρνει ειρήνη.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 28:9 ο προφήτης, που προφητεύει 
για ειρήνη, όταν εκπληρωθεί ο λόγος τού 
προφήτη, τότε θα γνωριστεί ο προφήτης, ότι 
αληθινά τον απέστειλε ο Κύριος.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ 
τῶν οὐρανῶν λέγουσα • Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός 
μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

ΛΟΥΚΑΝ 2:14 Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ 
γῆς εἰρήνη • ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

ΛΟΥΚΑΝ 24:36 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων 
αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς • 
Εἰρήνη ὑμῖν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:27 εἰρήνην ἀφίημι 
ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν • οὐ 
καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ 
ταρασσέσθω ὑμῖν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 10:36 τὸν 
λόγον ὃν ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ 
εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
(οὗτός ἐστιν πάντων Κύριος), ὑμεῖς οἴδατε,

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:15 
πῶς δὲ κηρύξουσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; 
καθὼς γέγραπται • Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες 
τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν 
εὐαγγελιζομένων ἀγαθά.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 52:7; Ιερεμίας 6:14; Ιεζεκιήλ 13:10-16; 
Ναούμ 1:15; Ζαχαρίας 9:10; Μαθθαῖον 17:5; Λουκᾶν 7:50; 

Λουκᾶν 19:42; Ἰωάννην 20:19,21; Πράξεις Ἀποστόλων 9:31; 
Πρὸς Ῥωμαίουςς 5:1; Πρὸς Ῥωμαίουςς 8:6; Πρὸς Ῥωμαίουςς 

14:17; Κορινθίους α’ 14:33; Ἐφεσίους 2:14,15,17; Κολοσσαεῖς 
3:15; Θεσσαλονικεῖς β’ 3:16; Ἑβραίους 12:14; ἐπιστολή β’ 

1:2,17; Ἀποκάλυψις 1:4.

A03 Ο Μεσσίας κατάγεται από τον 
Δαυίδ.

D05 Ο Μεσσίας θα είναι ο Λυτρωτής.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 30:3 επειδή, πρόσεξε, έρχονται 
ημέρες, λέγει ο Κύριος, και θα επιστρέψω 
την αιχμαλωσία τού λαού μου του Ισραήλ 
και του Ιούδα, λέει ο Κύριος· και θα τους 
επιστρέψω στη γη, που έδωσα στους πατέρες 
τους, και θα την κυριεύσουν.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 30:4-8
ΙΕΡΕΜΊΑΣ 30:9 αλλά, θα δουλεύουν στον 

Κύριο τον Θεό τους, και τον Δαβίδ τον 
βασιλιά τους, που θα σηκώσω σ’ αυτούς.

10 Κι εσύ, μη φοβάσαι, δούλε μου Ιακώβ, 
λέει ο Κύριος· ούτε να δειλιάσεις, Ισραήλ· 
επειδή, δες, εγώ θα σε σώσω από τον 
μακρινό τόπο, και το σπέρμα σου από τη 
γη τής αιχμαλωσίας τους· και ο Ιακώβ 

θα επιστρέψει, και θα ησυχάσει και θα 
αναπαυθεί, και δεν θα υπάρχει αυτός που 
εκφοβίζει.

11 Επειδή, εγώ είμαι μαζί σου, λέει ο Κύριος, 
για να σε σώσω· και αν κάνω συντέλεια όλων 
των εθνών όπου σε διασκόρπισα, σε σένα 
όμως δεν θα κάνω συντέλεια, αλλά θα σε 
διαπαιδαγωγήσω με κρίση, και δεν θα σε 
αθωώσω καθόλου.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 30:12-15
ΙΕΡΕΜΊΑΣ 30:16 Γι’ αυτό, και όλοι 

αυτοί που σε κατατρώνε, θα καταφαγωθούν· 
και όλοι οι εναντίοι σου, όλοι μαζί θα πάνε σε 
αιχμαλωσία· κι αυτοί που σε λαφυραγωγούν, 
θα γίνουν λάφυρο, και όλους αυτούς που σε 
διαρπάζουν, θα τους δώσω σε διαρπαγή.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 30:17,18
ΙΕΡΕΜΊΑΣ 30:19 Και απ’ αυτούς θα 

βγαίνει ευχαριστία και φωνή αγαλλόμενων 
ανθρώπων· και θα τους πολλαπλασιάσω, και 
δεν θα λιγοστέψουν· και θα τους δοξάσω, και 
δεν θα μικρύνουν.

20 Και τα παιδιά τους θα είναι όπως πρώτα, και 
η συναγωγή τους θα στερεωθεί μπροστά 
μου, και θα τιμωρήσω όλους εκείνους που 
τους καταθλίβουν.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 30:23,24

2 ΣΑΜΟΥΗΛ 22:51 Αυτός μεγαλύνει τις 
σωτηρίες τού βασιλιά του· και κάνει έλεος στον  
χρισμένο του, στον Δαβίδ και στο σπέρμα του, 
μέχρι τον αιώνα.

ΛΟΥΚΑΝ 1:30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ • Μὴ 
φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.

31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ 
καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς Ὑψίστου 
κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 
θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
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33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ΛΟΥΚΑΝ 1:69 καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας 
ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ Δαυὶδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ,

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:15 Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ 
Σιών • ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος 
ἐπὶ πῶλον ὄνου.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:30 προφήτης 
οὖν ὑπάρχων καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ 
ὁ Θεὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καθίσαι 
ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ,

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:25 Οὐ γὰρ 
θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον 
τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι 
πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις 
οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ •

26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς 
γέγραπται • Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • 
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

28 κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι᾿ ὑμᾶς • κατὰ 
δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα, ἵνα 
ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη • καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ 
αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν 
ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ 
τοῦ Παντοκράτορος •

16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ 
ὄνομα γεγραμμένον • Βασιλεὺς βασιλέων καὶ 
Κύριος κυρίων.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5.

A05 Η σχέση του Μεσσία με τον Πατέρα 
Του.

D08 Ο Μεσσίας θα είναι η Εγγύηση.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 30:21 Και ο άρχοντάς 
τους θα είναι απ’ αυτούς, και ο εξουσιαστής 
τους θα βγαίνει από ανάμεσά τους· και θα τον 
κάνω να πλησιάζει, και θα πλησιάζει σε μένα· 
επειδή, ποιος είναι αυτός, που εγγυάται την 
καρδιά του για να πλησιάζει σε μένα; λέει ο 
Κύριος.

22 Και θα είστε λαός μου, κι εγώ θα είμαι Θεός 
σας.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 24:7 Και θα τους δώσω καρδιά για 
να με γνωρίζουν, ότι εγώ είμαι ο Κύριος· και 
θα είναι λαός μου, και εγώ θα είμαι Θεός τους· 
επειδή, θα επιστρέψουν σε μένα με όλη τους 
την καρδιά.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 4:15 οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ 
δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, 
πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾿ ὁμοιότητα 
χωρὶς ἁμαρτίας.

16 προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ 
τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεος καὶ χάριν 
εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 5:4 καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει 
τὴν τιμήν • ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, 
καθώσπερ καὶ Ἀαρών.

5 οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν 
γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ᾿ ὁ λαλήσας πρὸς 
αὐτόν • Υἱὸς μου εἶ σύ • ἐγὼ σήμερον 
γεγέννηκά σε •

6 καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει • Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν 
αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ •
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ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:22 κατὰ τοσοῦτο κρείττονος 
διαθήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς.

23 Καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς διὰ 
τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν •

24 ὁ δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα 
ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην.

25 ὅθεν καὶ σῴζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς 
προσερχομένους δι᾿ αὐτοῦ τῷ Θεῷ, πάντοτε 
ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:10 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν 
διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας 
ἐκείνας, λέγει Κύριος • Διδοὺς νόμους μου εἰς 
τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν 
ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν 
καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς 
μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης • Ἰδοὺ 
ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν • καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ 
ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 
αὐτῶν Θεός.

Δείτε επίσης: Γένεση 49:10; Δευτερονόμιο 26:17-19; Ιερεμίας 
24:7; Ιερεμίας 31:1,33; Ιεζεκιήλ 11:20; Ιεζεκιήλ 36:28; Ιεζεκιήλ 

37:27; Ωσηέ 2:23; Ζαχαρίας 13:9; Ἑβραίους 9:14,15,24.

B22 Η καλοσύνη του Θεού και του 
Μεσσία.

E17 Ο Μεσσίας θα χτίσει έναν ναό για 
τον Θεό.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 31:1 Κατά τον ίδιο καιρό, 
λέει ο Κύριος, θα είμαι ο Θεός όλων των 
οικογενειών τού Ισραήλ, κι αυτοί θα είναι 
λαός μου.

2 Έτσι λέει ο Κύριος: Ο λαός, που εναπέμεινε 

από τη μάχαιρα, βρήκε χάρη στην έρημο· ο 
Ισραήλ πήγε να βρει ανάπαυση.

3 Ο Κύριος φάνηκε σε μένα από παλιά, 
λέγοντας: Ναι, σε αγάπησα με αιώνια αγάπη· 
γι’ αυτό σε έλκυσα με έλεος.

4 Θα σε οικοδομήσω πάλι, και θα 
οικοδομηθείς, παρθένα τού Ισραήλ· θα 
ευπρεπιστείς ξανά με τα τύμπανά σου, και θα 
βγαίνεις στους χορούς των αγαλλόμενων.

5 Θα φυτέψεις ξανά αμπελώνες επάνω στα 
βουνά τής Σαμάρειας· οι φυτευτές θα 
φυτέψουν, και θα τρώνε τον καρπό.

6 Επειδή, θα υπάρχει ημέρα, κατά την οποία 
οι φύλακες επάνω στο βουνό Εφραϊμ θα 
φωνάζουν: Σηκωθείτε, και ας ανέβουμε στη 
Σιών προς τον Κύριο τον Θεό μας.

7 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος: Ψάλλετε με 
αγαλλίαση για τον Ιακώβ· αλαλάξτε για 
το κεφάλι των εθνών· κηρύξτε, αινέστε, 
και πείτε: Σώσε, Κύριε, τον λαό σου, το 
υπόλοιπο του Ισραήλ.

8 Δέστε, εγώ θα τους φέρω από τη γη τού 
βορρά, και θα τους συγκεντρώσω από τα 
έσχατα της γης, και μαζί τους τον τυφλό, και 
τον χωλό, την έγκυο, και, μαζί, εκείνη που 
γεννάει· μεγάλο συνάθροισμα θα επιστρέψει 
εδώ.

9 Θάρθουν με κλαυθμό, και θα τους 
επαναφέρω με δεήσεις· θα τους οδηγήσω 
κοντά σε ποταμούς νερών από ίσιον δρόμο, 
στον οποίο δεν θα προσκόψουν· επειδή, 
είμαι πατέρας στον Ισραήλ, και ο Εφραϊμ 
είναι ο πρωτότοκός μου.

ΓΕΝΕΣΗ 45:7 Και ο Θεός με απέστειλε 
μπροστά σας για να διατηρήσω σε σας διαδοχή 
στη γη, και να διαφυλάξω τη ζωή σας με 
μεγάλη λύτρωση.

ΑΜΩΣ 9:11 ΚΑΤΑ την ημέρα εκείνη 
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θα σηκώσω τη σκηνή τού Δαβίδ, που είχε 
πέσει, και θα φράξω τις χαλάστρες της, και θα 
ανεγείρω τα ερείπιά της, και θα την ξανακτίσω, 
όπως στις αρχαίες ημέρες·

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 15:16 Μετὰ 
ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν 
σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ 
κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ 
ἀνορθώσω αὐτήν,

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:27 Ἡσαΐας δὲ κράζει 
ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ • Ἐὰν ᾖ ὁ ἀριθμὸς τῶν 
υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ 
κατάλειμμα σωθήσεται.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:5 οὕτως οὖν καὶ ἐν 
τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ᾿ ἐκλογὴν χάριτος 
γέγονεν.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ 
θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος 
ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,

21 ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη 
αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ •

22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς 
κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:9 ὑμεῖς δὲ γένος 
ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, 
λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς 
ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος 
εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:10 καὶ ἐποίησας 
αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς • καὶ 
βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:10 καὶ ἀπήνεγκέν με 
ἐν πνεύματι ἐπ᾿ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ 

ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, Ἱερουσαλήμ, 
καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ,

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #5; Ιερεμίας 31:10-14,27-30,38-40.

C05 Η προφητεία της δολοφονίας των 
παιδιών της Βεθλεέμ.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 31:15 Έτσι λέει ο Κύριος: 
Φωνή ακούστηκε στη Ραμά, θρήνος, 
κλαυθμός, οδυρμός· η Ραχήλ, που κλαίει τα 
παιδιά της, δεν ήθελε να παρηγορηθεί για τα 
παιδιά της, επειδή δεν υπάρχουν.

ΓΕΝΕΣΗ 35:16 ΥΣΤΕΡΑ απ’ αυτά αναχώρησε 
από τη Βαιθήλ· κι ενώ απέμενε λίγο διάστημα 
για να φτάσουν στην Εφραθά, η Ραχήλ 
γέννησε, και υπέφερε μεγάλον αγώνα στη 
γέννα της.

17 Κι ενώ βρισκόταν στον σκληρό αγώνα της 
γέννας, η μαμή τής είπε: Μη φοβάσαι, επειδή κι 
αυτός σού είναι γιος·

18 κι ενώ παρέδινε την ψυχή (επειδή, πέθανε), 
αποκάλεσε το όνομά του Βεν-ονί· και ο πατέρας 
του τον αποκάλεσε Βενιαμίν.

19 Και η Ραχήλ πέθανε, και τάφηκε στον δρόμο 
τής Εφραθά, που είναι η Βηθλεέμ.

20 Και ο Ιακώβ έστησε μια στήλη επάνω στον 
τάφο της· αυτή είναι η στήλη τού τάφου τής 
Ραχήλ μέχρι σήμερα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 2:16 Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν 
ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, 
καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας 
τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς 
ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν 
ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων.

17 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ 
προφήτου λέγοντος •
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18 Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, [θρῆνος καὶ] 
κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς, Ῥαχὴλ κλαίουσα 
τὰ τέκνα αὐτῆς • καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, 
ὅτι οὐκ εἰσίν.

C01 Η γέννηση του Μεσσία 
προφητεύεται.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 31:22 Μέχρι πότε θα 
περιφέρεσαι, θυγατέρα αποστάτρια; Επειδή, 
ο Κύριος έκανε ένα νέο πράγμα στη γη: 
Γυναίκα θα περικυκλώσει άνδρα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης 
τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ 
συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ 
Πνεύματος Ἁγίου.

19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ 
θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη 
λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν.

20 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγελος 
Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων • Ἰωσὴφ 
υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ 
τὴν γυναῖκά σου • τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ 
Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου.

21 τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Ἰησοῦν • αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ 
τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.

ΓΑΛΑΤΑΣ 4:4 ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ 
χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ, 
γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον,

Δείτε επίσης: Γένεση 3:15; Ψαλμοί 2:7,8; Ησαΐας 7:14; Λουκᾶν 
1:34,35.

E20 Ο Μεσσίας θα φτιάξει μια νέα 
διαθήκη.

G06 Η κατοικία του Αγίου Πνεύματος.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 31:31 Δέστε, έρχονται 
ημέρες, λέει ο Κύριος, και θα κάνω στον 
οίκο Ισραήλ, και στον οίκο Ιούδα, μια νέα 
διαθήκη·

32 όχι σύμφωνα με τη διαθήκη, που έκανα 
στους πατέρες τους, κατά την ημέρα που 
τους έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω 
από την Αίγυπτο· επειδή, αυτοί παρέβηκαν 
τη διαθήκη μου, και εγώ τους αποστράφηκα, 
λέει ο Κύριος·

33 αλλ’ αυτή θα είναι η διαθήκη, που θα κάνω 
στον οίκο Ισραήλ: Ύστερα από τις ημέρες 
εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο 
μου στα ενδόμυχά τους, και θα τον γράψω 
στις καρδιές τους· και θα είμαι Θεός τους, κι 
αυτοί θα είναι λαός μου.

34 Και δεν θα διδάσκουν πλέον κάθε ένας τον 
κοντινό του, και κάθε ένας τον αδελφό του, 
λέγοντας: Γνωρίστε τον Κύριο· επειδή, όλοι 
αυτοί θα με γνωρίζουν, από τον πιο μικρό 
ανάμεσά τους μέχρι τον πιο μεγάλο ανάμεσά 
τους, λέει ο Κύριος· επειδή, θα συγχωρήσω 
την ανομία τους, και δεν θα θυμάμαι πλέον 
την αμαρτία τους.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:27 καὶ λαβὼν τὸ 
ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς 
λέγων • Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες,

28 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς 
διαθήκης, τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπ᾿ ἄρτι ἐκ τούτου 
τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας 
ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾿ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ



300

βασιλείᾳ τοῦ Πατρός μου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:15 Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ 
καὶ κέκραγεν λέγων • Οὗτος ἦν ὃν εἶπον Ὁ 
ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, 
ὅτι πρῶτός μου ἦν •

16 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες 
ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος.

17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη • ἡ χάρις καὶ ἡ 
ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:45 ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς 
προφήταις • Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ. 
πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ Πατρὸς καὶ μαθὼν 
ἔρχεται πρὸς μέ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 3:2 ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν 
ὑμεῖς ἐστέ, ἐνγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις 
ἡμῶν, γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ 
πάντων ἀνθρώπων •

3 φανερούμενοι ὅτι ἐστε ἐπιστολὴ Χριστοῦ 
διακονηθεῖσα ὑφ᾿ ἡμῶν, ἐνγεγραμμένη οὐ 
μέλανι ἀλλὰ Πνεύματι Θεοῦ ζῶντος, οὐκ 
ἐν πλαξὶν λιθίναις ἀλλ᾿ ἐν πλαξὶν καρδίαις 
σαρκίναις.

4 πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ 
πρὸς τὸν Θεόν •

5 οὐχ ὅτι ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί τι ἀφ᾿ ἑαυτῶν 
ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ᾿ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ 
Θεοῦ,

6 ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς 
διαθήκης, οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος, 
τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ Πνεῦμα 
ζῳοποιεῖ.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:17 τοῦτο δὲ λέγω • διαθήκην 
προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὁ μετὰ 
τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονὼς νόμος 
οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:6 νυνὶ δὲ διαφορωτέρας 
τέτυχεν λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός 
ἐστιν διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν 
ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται •

7 εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν 
δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος •

8 μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει • Ἰδοὺ ἡμέραι 
ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν 
οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην 
καινήν,

9 οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν 
αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς 
αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου • ὅτι 
αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ 
ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος.

10 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ 
Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος 
• Διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, 
καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ 
ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς 
λαόν,

11 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ 
καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων Γνῶθι 
τὸν Κύριον • ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ 
μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν •

12 ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ 
μνησθῶ ἔτι.

13 ἐν τῷ λέγειν Καινήν, πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην 
• τὸ δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς 
ἀφανισμοῦ.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:27 καὶ ὑμεῖς 
τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ᾿ αὐτοῦ, μένει ἐν ὑμῖν, 
καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς • ἀλλ᾿ 
ὡς τὸ αὐτὸ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, 
καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, — καὶ 
καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μενεῖτε ἐν αὐτῷ.

Δείτε επίσης: #1; #2; Έξοδος 19-20; Πράξεις Ἀποστόλων 2:14-
47.
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E20 Ο Μεσσίας θα φτιάξει μια νέα 
διαθήκη.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 32:37 δέστε, θα τους 
συγκεντρώσω από όλους τούς τόπους, όπου 
τους είχα διώξει στην οργή μου, και στον 
θυμό μου, και στη μεγάλη μου αγανάκτηση· 
και θα τους ξαναφέρω σ’ αυτό τον τόπο, και 
θα τους κατοικίσω με ασφάλεια·

38 και θα είναι λαός μου, και εγώ θα είμαι Θεός 
τους·

39 και θα τους δώσω μια καρδιά και έναν δρόμο, 
για να με φοβούνται όλες τις ημέρες, για το 
καλό τους, και των παιδιών τους ύστερα απ’ 
αυτούς·

40 και θα τους κάνω μια αιώνια διαθήκη, ότι δεν 
θα αποστρέψω από πίσω τους, για να τους 
αγαθοποιώ· και θα δώσω τον φόβο μου στις 
καρδιές τους, για να μη αποστατήσουν από 
μένα·

41 και θα ευφραίνομαι σ’ αυτούς στο να τους 
αγαθοποιώ, και θα τους φυτέψω σ’ αυτή τη 
γη με αλήθεια, με όλη μου την καρδιά, και με 
όλη μου την ψυχή.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 11:19 Και θα τους δώσω καρδιά μία, 
και πνεύμα νέο θα βάλω μέσα σας· και αφού 
αποσπάσω την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα 
τους, θα τους δώσω σάρκινη καρδιά,

20 για να περπατούν στα διατάγματά μου, και να 
φυλάττουν τις κρίσεις μου, και να τις εκτελούν· 
και θα είναι λαός μου, και εγώ θα είμαι Θεός 
τους.

ΛΟΥΚΑΝ 1:72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν 

πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας 
αὐτοῦ,

73 ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα 
ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν

74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας 
λατρεύειν αὐτῷ

75 ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ 
πάσας τὰς ἡμέρας ἡμῶν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:21 ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, 
καθὼς σύ, Πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ 
αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ 
ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 4:32 Τοῦ δὲ 
πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ 
ἡ ψυχὴ μία • καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων 
αὐτῷ ἔλεγον ἴδιον εἶναι • ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς 
ἅπαντα κοινά.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:22 κατὰ τοσοῦτο κρείττονος 
διαθήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 3:8 ὁ ποιῶν 
τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι 
ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο 
ἐφανερώθη ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα 
τοῦ διαβόλου.

9 πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν 
οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, 
καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ 
γεγέννηται.

10 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου • πᾶς ὁ μὴ ποιῶν 
δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ μὴ 
ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 5:18 Οἴδαμεν 
ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐχ 
ἁμαρτάνει, ἀλλ᾿ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ Θεοῦ τηρεῖ 
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ἑαυτόν, καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #5; Γένεση 17:7; Δευτερονόμιο 
26:17-19; Ησαΐας 55:3; Κορινθίους β’ 13:11; Γαλάτας 3:14-17; 

Ἑβραίους 6:13-18; Ἑβραίους 8:9-11.

E21 Ο Μεσσίας θα συγχωρεί τις 
αμαρτίες.

E24 Ο Μεσσίας θα φέρνει ειρήνη.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 33:6 δες, εγώ θα φέρω σ’ αυτή 
υγεία και γιατρειά, και θα τους γιατρέψω, 
και θα τους κάνω να δουν αφθονία ειρήνης 
και αλήθειας.

7 Και θα επιστρέψω την αιχμαλωσία τού Ιούδα 
και την αιχμαλωσία τού Ισραήλ, και θα τους 
οικοδομήσω όπως προηγούμενα·

8 και θα τους καθαρίσω από ολόκληρη την 
ανομία τους, με την οποία αμάρτησαν σε 
μένα· και θα συγχωρήσω όλες τις ανομίες 
τους, με τις οποίες αμάρτησαν σε μένα, και 
με τις οποίες αποστάτησαν από μένα.

9 Και η πόλη αυτή θα είναι σε μένα όνομα 
ευφροσύνης, αίνεση και δόξα, μπροστά σε 
όλα τα έθνη τής γης, που θα ακούσουν όλα 
αυτά τα αγαθά, που εγώ κάνω σ’ αυτούς· και 
θα εκπλαγούν και θα τρομάξουν για όλα τα 
αγαθά, και για όλη την ειρήνη, που θα κάνω 
σ’ αυτή.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 33:10-13

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:18 καὶ προσελθὼν ὁ 
Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων • Ἐδόθη μοι 
πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

19 πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, 
βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς 

καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα 

ἐνετειλάμην ὑμῖν. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμὶ 
πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ 
αἰῶνος.

ΛΟΥΚΑΝ 4:18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ 
εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς,

19 ἀπέσταλκεν με κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ 
τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους 
ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν.

20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ 
ἐκάθισεν • καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν οἱ 
ὀφθαλμοὶ ἀτενίζοντες αὐτῷ.

21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον 
πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως 
ἐδόθη • ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἐγένετο.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:10 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν 
διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας 
ἐκείνας, λέγει Κύριος • Διδοὺς νόμους μου εἰς 
τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν 
ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν 
καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν,

11 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ 
καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων Γνῶθι 
τὸν Κύριον • ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ 
μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν •

12 ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ 
μνησθῶ ἔτι.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:24 ὃς τὰς ἁμαρτίας 
ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ 
τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ 
δικαιοσύνῃ ζήσωμεν • οὗ τῷ μώλωπι ἰάθητε •
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ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:7 ἐὰν δὲ 
ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ 
φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ ἀλλήλων καὶ τὸ 
αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει 
ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.

8 Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς 
πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.

9 Ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός 
ἐστιν καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας 
καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:5 καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν 
νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 
τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν 
ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ •

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #5; Ψαλμοί 65:3; Ἰωάννην 18:37; 
Ἑβραίους 9:11-14.

C01 Η γέννηση του Μεσσία 
προφητεύεται.

D03 Το αξίωμα του Μεσσία ως Ιερέας.
D05 Ο Μεσσίας θα είναι ο Λυτρωτής.
D09 Ο Μεσσίας θα είναι ο Σωτήρας.
E08 Η δικαιοσύνη του Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 33:14 Δέστε, έρχονται 
ημέρες, λέει ο Κύριος, και θα εκτελέσω τον 
αγαθό εκείνον λόγο, που είχα μιλήσει για τον 
οίκο Ισραήλ, και για τον οίκο Ιούδα.

15 Κατά τις ημέρες εκείνες, και κατά τον καιρό 
εκείνο, θα κάνω να αναβλαστήσει στον Δαβίδ 
βλαστός δικαιοσύνης· και θα εκτελέσει κρίση 
και δικαιοσύνη στη γη.

16 Κατά τις ημέρες εκείνες ο Ιούδας θα σωθεί, 
και η Ιερουσαλήμ θα κατοικήσει με ασφάλεια· 

κι αυτό είναι το όνομα με το οποίο θα 
ονομαστεί: Ο ΚΥΡΙΟΣ, Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΜΑΣ.

17 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος: Δεν θα λείψει 
άνθρωπος από τον Δαβίδ, που να κάθεται 
επάνω στον θρόνο τού οίκου Ισραήλ·

18 ούτε από τους ιερείς των Λευιτών θα λείψει 
άνθρωπος μπροστά μου για να προσφέρει 
ολοκαυτώματα, και να καίει προσφορές από 
άλφιτα, και να κάνει θυσίες όλες τις ημέρες.

22 Όπως η στρατιά τού ουρανού δεν μπορεί να 
απαριθμηθεί ούτε η άμμος τής θάλασσας να 
μετρηθεί, έτσι θα πληθύνω το σπέρμα τού 
Δαβίδ τού δούλου μου, και τους Λευίτες που 
υπηρετούν σε μένα.

ΛΟΥΚΑΝ 1:32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς 
Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ 
Θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:17 μαρτυρεῖται γὰρ ὅτι σύ ἱερεὺς 
εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ.

18 Ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς 
διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές,

19 (οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος), ἐπεισαγωγὴ 
δὲ κρείττονος ἐλπίδος, δι᾿ ἧς ἐγγίζομεν τῷ 
Θεῷ.

20 καὶ καθ᾿ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας,
21 (οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς 

γεγονότες, ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ 
λέγοντος πρὸς αὐτόν • Ὤμοσεν Κύριος, καὶ 
οὐ μεταμεληθήσεται • Σύ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα 
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[κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ]),
22 κατὰ τοσοῦτο κρείττονος διαθήκης γέγονεν 

ἔγγυος Ἰησοῦς.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:5 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι 
ζῶντες οἰκοδομεῖσθε, οἶκος πνευματικός, 
ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς 
θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:4 Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ 
ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ • Χάρις ὑμῖν καὶ 
εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ 
ἀπὸ τῶν ἑπτὰ Πνευμάτων ἃ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ 
θρόνου αὐτοῦ,

5 καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, 
ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν 
βασιλέων τῆς γῆς. τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ 
λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ 
αἵματι αὐτοῦ •

6 καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ 
Πατρὶ αὐτοῦ • αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων • ἀμήν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:10 καὶ ἐποίησας 
αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς • καὶ 
βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; Ησαΐας 4:2; Ησαΐας 11:1-5; Ησαΐας 
53:2; Κορινθίους β’ 1:20; ἐπιστολή α’ 2:9.

E20 Ο Μεσσίας θα φτιάξει μια νέα 
διαθήκη.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΙΕΡΕΜΊΑΣ 50:4 Κατά τις ημέρες εκείνες, 
και κατά τον καιρό εκείνο, λέει ο Κύριος, 
θάρθουν οι γιοι Ισραήλ, αυτοί και οι γιοι 

τού Ιούδα μαζί, βαδίζοντας και κλαίγοντας· 
θα πάνε και θα ζητήσουν τον Κύριο τον Θεό 
τους.

5 Θα ρωτήσουν για τον δρόμο τής Σιών με 
τα πρόσωπά τους προς τα εκεί, λέγοντας: 
Ελάτε, και ας ενωθούμε με τον Κύριο, σε 
αιώνια διαθήκη, που δεν θα λησμονηθεί.

6 Ο λαός μου έγινε πρόβατα χαμένα· οι 
ποιμένες τους τούς έστρεψαν αλλού, τους 
περιπλάνησαν στα βουνά· πήγαν από βουνό 
σε λόφο, λησμόνησαν τις μάντρες τους.

7 Όλοι αυτοί που τους έβρισκαν, τους 
κατέτρωγαν· και οι εχθροί τους είπαν: Δεν 
φταίμε, επειδή αμάρτησαν στον Κύριο, την 
κατοικία τής δικαιοσύνης· ναι, στον Κύριο, 
την ελπίδα των πατέρων τους.

19 Και θα αποκαταστήσω τον Ισραήλ στην 
κατοικία του, και θα έχει για βοσκή τον 
Κάρμηλο και τη Βασάν, και η ψυχή του 
θα χορτάσει επάνω στο βουνό Εφραϊμ και 
Γαλαάδ.

20 Κατά τις ημέρες εκείνες, και κατά τον 
καιρό εκείνο, λέει ο Κύριος, θα ζητηθεί η 
ανομία τού Ισραήλ, και δεν θα υπάρχει· και 
οι αμαρτίες τού Ιούδα, και δεν θα βρεθούν· 
επειδή, θα συγχωρήσω όσους αφήσω 
υπόλοιπο.

ΗΣΑΐΑΣ 44:22 Εξάλειψα τις παραβάσεις 
σου, σαν πυκνή ομίχλη, και τις αμαρτίες σου, 
σαν σύννεφο· γύρνα σε μένα· επειδή, εγώ σε 
λύτρωσα.

ΜΙΧΑΙΑΣ 7:19 Θα γυρίσει, και θα μας 
σπλαχνιστεί, θα καταστρέψει τις ανομίες μας· 
και όλες τις αμαρτίες τους θα τις ρίξει στα βάθη 
τής θάλασσας.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 
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3:19 μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς 
τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, ὅπως ἂν 
ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ 
Κυρίου,

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 3:26 ὑμῖν 
πρῶτον ὁ Θεὸς ἀναστήσας τὸν παῖδα αὐτοῦ, 
ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ 
ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 8:33  
τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν Θεοῦ; Θεὸς ὁ 
δικαιῶν •

34 τίς ὁ κατακρινῶν; Χριστὸς ὁ ἀποθανών, μᾶλλον 
δὲ καὶ ἐγερθείς, ὃς καὶ ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, 
ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν •

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:16 Εἰ δὲ ἡ 
ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα • καὶ εἰ ἡ ῥίζα 
ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:16 Αὕτη ἡ διαθήκη 
ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας 
ἐκείνας, λέγει Κύριος • Διδοὺς νόμους μου ἐπὶ 
καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τῶν διανοιῶν αὐτῶν 
ἐπιγράψω αὐτούς,

17 καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν 
αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι ἔτι.

18 ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ 
ἁμαρτίας.

Δείτε επίσης: #2; #3.
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B23 Η χάρη του Θεού και του Μεσσία.

ΘΡΉΝΟΙ 3:25 Αγαθός είναι ο Κύριος σ’ 
αυτούς που τον προσμένουν, στην ψυχή που 
τον εκζητεί.

26 Καλό είναι και να ελπίζει κανείς, και να 
εφησυχάζει στη σωτηρία τού Κυρίου.

ΗΣΑΐΑΣ 25:9 Και κατά την ημέρα εκείνη 
θα πουν: Να, αυτός είναι ο Θεός μας· τον 
περιμείναμε, και θα μας σώσει· αυτός είναι ο 
Κύριος· τον περιμείναμε· θα χαρούμε και θα 
ευφρανθούμε στη σωτηρία του.

ΛΟΥΚΑΝ 2:38 καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ καὶ 
ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις 
λύτρωσιν ἐν Ἰερουσαλήμ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 1:10 καὶ 
ἀναμένειν τὸν Υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν 
ἤγειρεν ἐκ τῶν νεκρῶν, Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον 
ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:28 οὕτως καὶ ὁ Χριστός, ἅπαξ 
προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν 
ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας 
ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς 
σωτηρίαν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:37 ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον 
ὅσον, Ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ •

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:13 Διὸ ἀναζωσάμενοι 
τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, νήφοντες, 
τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν 
ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ, —

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 22:26; Ψαλμοί 27:14; Ψαλμοί 33:20; 
Ψαλμοί 39:7; Ψαλμοί 130:5; Ησαΐας 8:17; Ησαΐας 26:8; Ησαΐας 

33:2; Ησαΐας 64:4; Μιχαίας 7:7; Αββακούμ 2:3.

F11 Τα πάθη του Μεσσία.

ΘΡΉΝΟΙ 3:30 Θα δώσει το σαγόνι σ’ αυτόν 
που τον ραπίζει· θα χορτάσει από ονειδισμό.

ΗΣΑΐΑΣ 50:6 Έδωσα τον νώτο μου σ’ αυτούς 
που μαστιγώνουν, και τις σιαγόνες μου σ’ 
αυτούς που μαδούν· δεν έκρυψα το πρόσωπό 
μου από βρισιές και φτυσίματα.

ΜΙΧΑΙΑΣ 5:1 Συγκεντρωθείτε τώρα σε 
τάγματα, θυγατέρα ταγμάτων· έβαλε πολιορκία 
εναντίον μας· θα πατάξουν τον κριτή τού 
Ισραήλ με ράβδο επάνω στο σαγόνι.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:67 Τότε ἐνέπτυσαν εἰς 
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ 
δὲ ἐράπισαν

ΘΡΗΝΟΙ
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B03 Ο Μεσσίας είναι ο Υιός του 
ανθρώπου.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 1:26 Και από πιο ψηλά από το 
στερέωμα, που ήταν πιο ψηλά από το κεφάλι 
τους, φαινόταν ένα ομοίωμα θρόνου, σαν θέα 
πέτρας σαπφείρου· και επάνω στο ομοίωμα 
του θρόνου ήταν ένα ομοίωμα σαν θέα 
ανθρώπου, που καθόταν επάνω σ’ αυτόν από 
πάνω.

ΔΑΝΙΗΛ 7:13 Και είδα σε οράματα της 
νύχτας, και ξάφνου, ένας σαν Υιός ανθρώπου 
ερχόταν μαζί με τα σύννεφα του ουρανού, και 
έφτασε μέχρι τον Παλαιό των ημερών, και τον 
έφεραν μέσα, μπροστά του.

14 Και του δόθηκε η εξουσία, και η δόξα, και η 
βασιλεία, για να τον λατρεύουν όλοι οι λαοί, τα 
έθνη, και οι γλώσσες· και η εξουσία του είναι 
αιώνια εξουσία, η οποία δεν θα παρέλθει, και η 
βασιλεία του, η οποία δεν θα φθαρεί.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:8 πρὸς δὲ τὸν Υἱόν • Ὁ θρόνος 
σου ὁ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος • ῥάβδος 
εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:1 Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς 
λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα ὃς 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:13 καὶ πᾶν κτίσμα ὃ 
ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω 
τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἐστιν, καὶ τὰ ἐν 
αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντα • Τῷ καθημένῳ 
ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ Ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ 
τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 6:1; Δανιήλ 7:9,10; Ζαχαρίας 6:13; 
Ἑβραίους 12:2; Ἀποκάλυψις 4:2,3; Ἀποκάλυψις 20:11.

E23 Ο Μεσσίας θα προσηλυτίζει το λαό 
Του.

E27 Να δώσει νέα καρδιά και νέο 
πνεύμα.

G06 Η κατοικία του Αγίου Πνεύματος.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 11:17 Γι’ αυτό, πες: Έτσι 
λέει ο Κύριος ο Θεός: Και θα σας 
συγκεντρώσω από τους λαούς, και θα σας 
συγκεντρώσω από τους τόπους όπου είστε 
διασκορπισμένοι, και θα σας δώσω τη γη 
Ισραήλ.

18 Και αφού έρθουν εκεί, θα σηκώσουν απ’ 
αυτή όλα τα βδελύγματά της, και όλα τα 
μιαρά της.

19 Και θα τους δώσω καρδιά μία, και πνεύμα 
νέο θα βάλω μέσα σας· και αφού αποσπάσω 
την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα τους, θα 
τους δώσω σάρκινη καρδιά,

20 για να περπατούν στα διατάγματά μου, και 
να φυλάττουν τις κρίσεις μου, και να τις 
εκτελούν· και θα είναι λαός μου, και εγώ θα 
είμαι Θεός τους.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 36:25 Και θα ράνω επάνω σας 
καθαρό νερό, και θα καθαριστείτε· από όλες τις 
ακαθαρσίες σας, και από όλα τα είδωλά σας, θα 
σας καθαρίσω.

26 Και θα σας δώσω καρδιά νέα· και θα βάλω μέσα 
σας πνεύμα νέο, και, αφού θα έχω αποσπάσει 
την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας 
δώσω καρδιά σάρκινη.

27 Και θα βάλω μέσα σας το Πνεύμα μου, και 
θα σας κάνω να περπατάτε στα διατάγματά 
μου, και να τηρείτε τις κρίσεις μου, και να τις 
εκτελείτε.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:11 ἐγὼ μὲν ὑμᾶς 
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βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν • ὁ δὲ ὀπίσω 
μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ 
εἰμι ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι • αὐτὸς 
ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:3 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτῷ • Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή 
τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:38 Πέτρος 
δὲ ἔφη πρὸς αὐτούς • Μετανοήσατε, καὶ 
βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν • καὶ 
λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος •

ΤΙΤΟΝ 3:5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν 
δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ 
τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ 
παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος 
Ἁγίου,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς 
καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας 
ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι᾿ ἀναστάσεως Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν,

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; Ἰωάννην 1:13; ἐπιστολή α’ 1:23; 
ἐπιστολή α’ 2:2; Ἰωάννην 2:29; Ἰωάννην 3:9; Ἰωάννην 4:7; 

Ἰωάννην 5:1,4,18.

E20 Ο Μεσσίας θα φτιάξει μια νέα 
διαθήκη.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 16:60 Αλλ’ όμως, θα θυμηθώ τη 
διαθήκη μου, αυτή που έγινε σε σένα κατά 
τις ημέρες τής νιότης σου, και θα στήσω σε 
σένα αιώνια διαθήκη.

61 Τότε, θα θυμηθείς τους δρόμους σου, και θα 

ντραπείς, όταν δεχθείς τις αδελφές σου, τις 
μεγαλύτερές σου και τις νεότερές σου· και 
θα τις δώσω σε σένα για θυγατέρες, όχι όμως 
σύμφωνα με τη διαθήκη σου.

62 Και εγώ θα στήσω σε σένα τη διαθήκη μου, 
και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος·

63 για να θυμηθείς, και να ντραπείς, και να μη 
ανοίξεις πλέον το στόμα σου από τη ντροπή 
σου, όταν εξιλεωθώ προς εσένα για όλα όσα 
έπραξες, λέει ο Κύριος ο εός.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:28 τοῦτο γάρ ἐστιν 
τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ περὶ 
πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:6 νυνὶ δὲ διαφορωτέρας 
τέτυχεν λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός 
ἐστιν διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν 
ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται •

7 εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν 
δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος •

8 μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει • Ἰδοὺ ἡμέραι 
ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν 
οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην 
καινήν,

9 οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν 
αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς 
αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου • ὅτι 
αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ 
ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος.

10 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ 
Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος 
• Διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, 
καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ 
ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς 
λαόν,

11 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ 
καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων Γνῶθι 
τὸν Κύριον • ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ 
μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν •

ΙΕΖΕΚΙΗΛ
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12 ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ 
μνησθῶ ἔτι.

13 ἐν τῷ λέγειν Καινήν, πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην 
• τὸ δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς 
ἀφανισμοῦ.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; Λουκᾶν 22:14-20; Ἰωάννην 6:45; 
Κορινθίους β’ 3:2-6,14-16; Ἑβραίους 10:15-17; Ἑβραίους 

12:24; Ἑβραίους 13:20.

E22 Το έργο του Μεσσία θα είναι 
ευλογημένο.

   
ΙΕΖΕΚΙΉΛ 17:22 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: 

Εγώ θα πάρω από το ψηλότερο κλαδί τού 
ψηλού κέδρου, και θα το φυτέψω· εγώ θα 
κόψω από την κορυφή των νέων κλωναριών 
του ένα τρυφερό κλωνάρι, και θα το φυτέψω 
σε ψηλό και έξοχο βουνό·

23 επάνω στο ψηλό βουνό τού Ισραήλ θα 
το φυτέψω· και θα βγάλει κλαδιά, και θα 
καρποφορήσει, και θα γίνει μεγάλος κέδρος· 
και από κάτω του θα κατασκηνώσουν κάθε 
όρνεο και κάθε πουλί· θα κατασκηνώσουν 
κάτω από τη σκιά των κλαδιών του.

24 Και όλα τα δέντρα τού χωραφιού θα 
γνωρίσουν, ότι εγώ ο Κύριος ταπείνωσα το 
ψηλό δέντρο, ύψωσα το ταπεινό δέντρο, και 
καταξέρανα το χλωρό δέντρο, και έκανα 
το ξερό δέντρο να αναβλαστήσει. Εγώ ο 
Κύριος, μίλησα και εκτέλεσα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 7:17 οὕτως πᾶν δένδρον 
ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν 
δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ.

18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς 
ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς 
ποιεῖν.

19 πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν 

ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
20 ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε 

αὐτούς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς 
τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει • ἐὰν δὲ 
ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:4 μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 
καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾿ 
ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ 
ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.

5 ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων 
ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν 
πολύν • ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν 
οὐδέν.

6 ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ 
κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ 
εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν, καὶ καίεται.

7 ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν 
μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσεσθε, καὶ γενήσεται 
ὑμῖν.

8 ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ Πατήρ μου, ἵνα καρπὸν 
πολὺν φέρητε • καὶ γενήσεσθε ἐμοὶ μαθηταί.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:9 διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν 
ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ 
ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ 
ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος 
Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 80:15; Ψαλμοί 92:12; Ψαλμοί 96:11-13; 
Ησαΐας 4:2; Ησαΐας 11:1; Ησαΐας 27:6; Ησαΐας 55:12,13; 

Ιερεμίας 23:5; Ιερεμίας 33:15,16; Ζαχαρίας 4:12-14; Ζαχαρίας 
6:12,13.
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H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 20:34 Και θα σας βγάλω από τους 
λαούς, και θα σας συγκεντρώσω από τους 
τόπους, όπου είστε διασκορπισμένοι, με χέρι 
κραταιό, και με βραχίονα απλωμένον, και με 
θυμό που ξεχύνεται.

35 Και θα σας φέρω στην έρημο των λαών, και 
εκεί θα κριθώ με σας πρόσωπο με πρόσωπο·

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 20:36-39
ΙΕΖΕΚΙΉΛ 20:40 Επειδή, επάνω στο άγιο 

βουνό μου, επάνω στο ψηλό βουνό 
τού Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός, εκεί 
ολόκληρος ο Ισραήλ, όλοι αυτοί που είναι 
μέσα στη γη θα με λατρεύσουν· εκεί θα τους 
δεχθώ, και εκεί θα ζητήσω τις προσφορές 
σας, και τις απαρχές των δώρων σας, με όλα 
τα άγιά σας.

41 Θα σας δεχθώ με οσμή ευωδίας, όταν 
θα σας βγάλω από τους λαούς, και σας 
συγκεντρώσω από τους τόπους όπου 
διασκορπιστήκατε· και θα αγιαστώ σε σας 
μπροστά στα έθνη.

42 Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, 
όταν σας φέρω στη γη Ισραήλ, στη γη για 
την οποία ύψωσα το χέρι μου ότι θα τη δώσω 
στους πατέρες σας.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 20:43-44

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:6 Οὐχ οἷον δὲ ὅτι 
ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, οὐ γὰρ πάντες 
οἱ ἐξ Ἰσραὴλ οὗτοι Ἰσραήλ •

7 οὐδ᾿ ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραὰμ πάντες τέκνα • 
ἀλλ᾿ ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα •

8 τοῦτ᾿ ἐστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα 
τέκνα τοῦ Θεοῦ • ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς 
ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

ΓΑΛΑΤΑΣ 6:15 οὔτε γὰρ περιτομή τι ἔστιν 
οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις.

16 καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη 
ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ 
Θεοῦ.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:5 προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν 
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν 
εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ,

6 εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐν ᾗ 
ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ Ἠγαπημένῳ •

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Ιεζεκιήλ 28:24-26.

G03 Η εξύψωση του Μεσσία 
προβλέπεται.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 21:26 έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: 
Σήκωσε το διάδημα, και αφαίρεσε το 
στέμμα· αυτό δεν θα είναι τέτοιο· ο ταπεινός 
θα υψωθεί, και ο υψηλός θα ταπεινωθεί.

27 Θα το ανατρέψω, θα το ανατρέψω, θα το 
ανατρέψω, και δεν θα υπάρχει, μέχρις ότου 
έρθει εκείνος στον οποίο ανήκει· και θα το 
δώσω σ’ αυτόν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:7 ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι 
παρ᾿ ἀγγέλους • δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας 
αὐτόν, [καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν 
χειρῶν σου],

8 πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ • ἐν 
τῷ γὰρ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν 
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αὐτῷ ἀνυπότακτον • νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ 
τὰ πάντα ὑποτεταγμένα •

9 τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾿ ἀγγέλους ἠλαττωμένον 
βλέπομεν Ἰησοῦν διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου 
δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, ὅπως χάριτι 
Θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 4:4 καὶ κυκλόθεν 
τοῦ θρόνου θρόνοι εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ 
τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους 
καθημένους περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις 
λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους 
χρυσοῦς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 4:10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι 
τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου 
ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων • καὶ βαλοῦσιν 
τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου 
λέγοντες •

11 Ἄξιος εἶ, ὁ Κύριος καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν 
δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν • ὅτι σὺ 
ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν 
καὶ ἐκτίσθησαν.

E15 Ο Μεσσίας θα φέρνει καλά νέα.
D02 Το αξίωμα του Μεσσία ως 

Προφήτης.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 33:32 Και δες, εσύ είσαι σ’ αυτούς 
σαν ερωτικό τραγούδι ανθρώπου με γλυκιά 
φωνή, και ο οποίος παίζει καλά τα όργανα· 
επειδή, ακούν τα λόγια σου, αλλά δεν τα 
πράττουν.

33 Όμως, όταν αυτό έρθει, (και πρόσεξε, 
έρχεται), τότε θα γνωρίσουν, ότι στάθηκε 
ανάμεσά τους προφήτης.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:46 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν 
κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπειδὴ ὡς 
προφήτην αὐτὸν εἶχον.

ΛΟΥΚΑΝ 7:16 ἔλαβεν δὲ φόβος ἅπαντας, καὶ 
ἐδόξαζον τὸν Θεὸν λέγοντες ὅτι προφήτης 
μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ 
Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.

ΛΟΥΚΑΝ 7:31 Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς 
ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν 
ὅμοιοι;

32 ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις 
καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις καὶ λέγουσιν 
• Hὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε, 
ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ἐκλαύσατε.

33 ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς μήτε 
ἄρτον ἐσθίων μήτε οἶνον πίνων, καὶ λέγετε • 
Δαιμόνιον ἔχει.

34 ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ 
πίνων, καὶ λέγετε • Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ 
οἰνοπότης, φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν.

35 καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς 
πάντων.

ἸΩΑΝΝΗΝ 6:14 Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ 
ἐποίησεν σημεῖον ὁ Ἰησοῦς ἔλεγον ὅτι οὗτός 
ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν 
κόσμον.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 3:22 Μωϋσῆς 
μὲν εἶπεν ὅτι προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος 
ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ • 
αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ 
πρὸς ὑμᾶς •

23 ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ τοῦ 
προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ 
λαοῦ.

Δείτε επίσης: Ιερεμίας 28:9.
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B06 Ο Μεσσίας είναι ο καλός Ποιμένας.
E26 Το έργο της λύτρωσης από τον 

Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 34:11 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος 
ο Θεός: Δέστε, εγώ, εγώ θέλω και θα 
αναζητήσω τα πρόβατά μου, και θα τα 
επισκεφθώ.

12 Όπως ο ποιμένας επισκέπτεται το ποίμνιό 
του, κατά την ημέρα που βρίσκεται ανάμεσα 
στα διασκορπισμένα πρόβατά του, έτσι 
θα επισκεφθώ τα πρόβατά μου, και θα τα 
ελευθερώσω από όλους τούς τόπους, όπου 
ήσαν διασκορπισμένα, σε συννεφιασμένη 
και σκοτεινή ημέρα.

13 Και θα τα βγάλω από τους λαούς, και θα τα 
συγκεντρώσω από τους τόπους, και θα τα 
φέρω στη γη τους, και θα τα βοσκήσω επάνω 
στα βουνά τού Ισραήλ, κοντά στα ποτάμια, 
και σε όλα τα κατοικούμενα μέρη τής γης.

14 Θα τα βοσκήσω σε αγαθή βοσκή, και η 
μάντρα τους θα είναι επάνω στα ψηλά βουνά 
του Ισραήλ· εκεί θα αναπαύονται σε καλή 
μάντρα, και θα βόσκονται σε παχιά βοσκή, 
επάνω στα βουνά τού Ισραήλ.

15 Εγώ θα βοσκήσω τα πρόβατά μου, και εγώ 
θα τα αναπαύσω, λέει ο Κύριος ο Θεός.

22 γι’ αυτό, θα σώσω τα πρόβατά μου, και στο 
εξής δεν θα είναι λάφυρο· και θα κρίνω 
ανάμεσα σε πρόβατο και πρόβατο.

23 Και θα βάλω επάνω σ’ αυτά ποιμένα, και θα 
τα ποιμαίνει, τον δούλο μου τον Δαβίδ· αυτός 
θα τα ποιμαίνει, κι αυτός θα είναι ποιμένας 
τους.

24 Κι εγώ ο Κύριος θα είμαι Θεός τους, και ο 

δούλος μου ο Δαβίδ άρχοντας ανάμεσά τους· 
εγώ μίλησα, ο Κύριος.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 34:25-31

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 20:41 Θα σας δεχθώ με οσμή 
ευωδίας, όταν θα σας βγάλω από τους λαούς, 
και σας συγκεντρώσω από τους τόπους όπου 
διασκορπιστήκατε· και θα αγιαστώ σε σας 
μπροστά στα έθνη.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 28:25 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: 
Όταν συγκεντρώσω τον οίκο Ισραήλ από 
τους λαούς, ανάμεσα στους οποίους είναι 
διασκορπισμένοι, και αγιαστώ σ’ αυτούς 
μπροστά στα έθνη, τότε θα κατοικήσουν στη 
γη τους, που είχα δώσει στον δούλο μου Ιακώβ.

26 Και θα κατοικήσουν μέσα σ’ αυτή με ασφάλεια, 
και θα κτίσουν σπίτια, και θα φυτέψουν 
αμπελώνες· ναι, θα κατοικήσουν με ασφάλεια, 
όταν εκτελέσω κρίσεις επάνω σε όλους εκείνους 
που τους καταφρόνησαν, ολόγυρά τους· και θα 
γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 30:3 Επειδή, κοντά είναι η ημέρα, 
ναι, η ημέρα τού Κυρίου είναι κοντά, ημέρα 
νεφελώδης· θα είναι ο καιρός των εθνών.

ΛΟΥΚΑΝ 15:4 Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων 
ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ 
καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ 
καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλός, ἕως εὕρῃ αὐτό;

5 καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους ἑαυτοῦ 
χαίρων,

6 καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους 
καὶ τοὺς γείτονας λέγων αὐτοῖς • Συγχάρητέ 
μοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:9 ἐγώ εἰμι ἡ θύρα • δι᾿ ἐμοῦ ἐάν 
τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται • καὶ εἰσελεύσεται καὶ 
ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει.
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10 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ 
καὶ ἀπολέσῃ • ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ 
περισσὸν ἔχωσιν.

11 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός • ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων •

12 ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ ἐστὶν 
τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον 
καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει • καὶ ὁ 
λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.

13 ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ 
μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ 
καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν,

15 καθὼς γινώσκει με ὁ Πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν 
Πατέρα • καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν 
προβάτων.

16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς 
αὐλῆς ταύτης • κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν • καὶ 
τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσεται μία 
ποίμνη, εἷς ποιμήν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 21:15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, 
λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς • Σίμων 
Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με πλεῖον τούτων; λέγει αὐτῷ • 
Ναὶ Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ • 
Βόσκε τὰ ἀρνία μου.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 13:20 Ὁ δὲ Θεὸς τῆς 
εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα 
τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης 
αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν,

21 καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς τὸ 
ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ἡμῖν τὸ 
εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων • ἀμήν.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:25 ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα 
πλανώμενοι, ἀλλ᾿ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν 
ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 5:4 καὶ φανερωθέντος 
τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε τὸν ἀμαράντινον 
τῆς δόξης στέφανον.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι 
οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾿ αὐτοὺς 
ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα,

17 ὅτι τὸ Ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου 
ποιμανεῖ αὐτοὺς καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ 
ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν 
δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς 
μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης • Ἰδοὺ 
ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν • καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ 
ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 
αὐτῶν Θεός.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #5; Σοφονίας 1:15.

E27 Να δώσει νέα καρδιά και νέο 
πνεύμα.

G04 Ο Μεσσίας θα προσφέρει απλόχερα 
το Πνεύμα Του

G06 Η κατοικία του Αγίου Πνεύματος.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 36:8 Κι εσείς, βουνά τού Ισραήλ, 
θα βλαστήσετε τα κλαδιά σας, και θα 
δώσετε τον καρπό σας στον λαό μου Ισραήλ· 
δεδομένου ότι, πλησιάζουν νάρθουν.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 36:9-14
ΙΕΖΕΚΙΉΛ 36:15 Και δεν θα κάνω πλέον 

να ακουστεί μέσα σε σένα κάποια ύβρη 
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των εθνών, και δεν θα φέρεις στο εξής τον 
ονειδισμό των λαών, και δεν θα κάνεις 
πλέον τούς λαούς σου να ατεκνωθούν, λέει ο 
Κύριος ο Θεός.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 36:24 Επειδή, θα σας πάρω από μέσα 
από τα έθνη, και θα σας συγκεντρώσω από 
όλους τούς τόπους, και θα σας φέρω στη γη 
σας.

25 Και θα ράνω επάνω σας καθαρό νερό, και θα 
καθαριστείτε· από όλες τις ακαθαρσίες σας, και 
από όλα τα είδωλά σας, θα σας καθαρίσω.

26 Και θα σας δώσω καρδιά νέα· και θα βάλω μέσα 
σας πνεύμα νέο, και, αφού θα έχω αποσπάσει 
την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας 
δώσω καρδιά σάρκινη.

27 Και θα βάλω μέσα σας το Πνεύμα μου, και 
θα σας κάνω να περπατάτε στα διατάγματά 
μου, και να τηρείτε τις κρίσεις μου, και να τις 
εκτελείτε.

28 Και θα κατοικήσετε στη γη, που έδωσα στους 
πατέρες σας· και θα είστε λαός μου, και εγώ θα 
είμαι Θεός σας.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 36:32- 38

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 11:19 Και θα τους δώσω καρδιά μία, 
και πνεύμα νέο θα βάλω μέσα σας· και αφού 
αποσπάσω την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα 
τους, θα τους δώσω σάρκινη καρδιά,

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 36:31 Και θα θυμηθείτε τούς 
πονηρούς σας δρόμους, και τα έργα σας τα όχι 
αγαθά, και θα αποστραφείτε οι ίδιοι τον εαυτό 
σας μπροστά στα μάτια σας, για τις ανομίες 
σας, και για τα βδελύγματά σας.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 6:21 τίνα οὖν καρπὸν 
εἴχετε τότε ἐφ᾿ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰρ 
τέλος ἐκείνων θάνατος.

22 νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, 

δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ ἔχετε τὸν καρπὸν 
ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 8:14 ὅσοι γὰρ Πνεύματι 
Θεοῦ ἄγονται, οὗτοι υἱοί εἰσιν Θεοῦ.

15 οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς 
φόβον, ἀλλ᾿ ἐλάβετε Πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ 
κράζομεν • Ἀββᾶ ὁ Πατήρ.

16 αὐτὸ τὸ Πνεῦμα συνμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι 
ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα Θεοῦ •

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:25 Οὐ γὰρ 
θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον 
τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι 
πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις 
οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ •

26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς 
γέγραπται • Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • 
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 3:7 (Εἰ δὲ ἡ διακονία 
τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη 
λίθοις ἐγενήθη ἐν δόξῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι 
ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον 
Μωϋσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ 
τὴν καταργουμένην,

8 πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ Πνεύματος 
ἔσται ἐν δόξῃ;

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 5:17 ὥστε εἴ τις ἐν 
Χριστῷ, καινὴ κτίσις, τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν • 
ἰδοὺ γέγονεν καινὰ τὰ πάντα •

ΓΑΛΑΤΑΣ 5:22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός 
ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, 
χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,

ΓΑΛΑΤΑΣ 6:15 οὔτε γὰρ περιτομή τι ἔστιν 
οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Έξοδος 19-20; Λουκᾶν 11:13; 
Πράξεις Ἀποστόλων 2:14-47; Κορινθίους α’ 3:16; Ἐφεσίους 
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1:13,14; Ἐφεσίους 2:10; Τίτον 3:5,6; Ἑβραίους 10:22; ἐπιστολή 
α’ 1:18,19,22; Ἰωάννην 3:24; Ἰωάννην 5:5.

E11 Ο Μεσσίας θα δίνει αιώνια ζωή.
E27 Να δώσει νέα καρδιά και νέο 

πνεύμα.
G06 Η κατοικία του Αγίου Πνεύματος.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.
H10 Προφητεία του εξωτερικού 

Βασιλείου της ειρήνης.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 37:1-8
ΙΕΖΕΚΙΉΛ 37:9 Και είπε σε μένα: 

Προφήτευσε προς το πνεύμα, προφήτευσε, 
γιε ανθρώπου, και να πεις προς το πνεύμα: 
Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Έλα, πνεύμα, 
από τους τέσσερις ανέμους, και φύσηξε προς 
αυτούς τους φονευμένους, και ας αναζήσουν.

10 Και προφήτευσα, όπως προστάχθηκα· και το 
πνεύμα μπήκε μέσα σ’ αυτούς, και ανέζησαν, 
και στάθηκαν στα πόδια τους, ένα στράτευμα 
μέγα, σε υπερβολικά μεγάλον βαθμό.

11 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, αυτά τα κόκαλα 
είναι ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ· δες, αυτοί 
λένε: Τα κόκαλά μας ξεράθηκαν, και η 
ελπίδα μας χάθηκε· εμείς αφανιστήκαμε.

12 Γι’ αυτό, προφήτευσε, και πες τους: Έτσι λέει 
ο Κύριος ο Θεός. Δες, λαέ μου, εγώ ανοίγω 
τούς τάφους σας, και θα σας ανεβάσω από 
τους τάφους σας, θα σας φέρω στη γη τού 
Ισραήλ.

13 Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, 
όταν, λαέ μου, ανοίξω τούς τάφους σας, και 
σας ανεβάσω από τους τάφους σας.

14 Και θα σας δώσω το πνεύμα μου, και θα 
αναζήσετε, και θα σας τοποθετήσω στη γη 
σας· και θα γνωρίσετε, ότι εγώ ο Κύριος 

μίλησα και εκτέλεσα, λέει ο Κύριος.

ΗΣΑΐΑΣ 66:14 Και θα δείτε, και η καρδιά 
σας θα ευφρανθεί, και τα κόκαλά σας θα 
ανθίσουν σαν χορτάρι· και το χέρι τού Κυρίου 
θα γνωριστεί στους δούλους του, η οργή του, 
όμως, στους εχθρούς του.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 28:25 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: 
Όταν συγκεντρώσω τον οίκο Ισραήλ από 
τους λαούς, ανάμεσα στους οποίους είναι 
διασκορπισμένοι, και αγιαστώ σ’ αυτούς 
μπροστά στα έθνη, τότε θα κατοικήσουν στη 
γη τους, που είχα δώσει στον δούλο μου Ιακώβ.

ΩΣΗΕ 6:2 Θα μας αναζωοποιήσει ύστερα 
από δύο ημέρες· Κατά την τρίτη ημέρα θα μας 
αναστήσει, και θα ζούμε μπροστά του.

ΑΜΩΣ 9:14 Και θα επιστρέψω τούς 
αιχμαλώτους τού λαού μου Ισραήλ, και θα 
ξαναχτίσουν τις ερημωμένες πόλεις, και θα 
κατοικήσουν· και θα φυτέψουν αμπελώνες, και 
θα πιουν το κρασί τους· και θα κάνουν κήπους, 
και θα φάνε τον καρπό τους.

15 Και θα τους φυτέψω επάνω στη γη τους, και 
δεν θα αποσπαστούν πλέον από τη γη τους, την 
οποία έδωσα σ’ αυτούς, λέει ο Κύριος ο Θεός 
σου.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 8:11  
εἰ δὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος Ἰησοῦν ἐκ 
νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας Χριστὸν ἐκ 
νεκρῶν ζῳοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν 
διὰ τὸ ἐνοικοῦν αὐτοῦ Πνεῦμα ἐν ὑμῖν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:1  
Λέγω οὖν, μὴ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; 
μὴ γένοιτο • καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλείτης εἰμί, ἐκ 
σπέρματος Ἀβραάμ, φυλῆς Βενιαμείν.
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2 οὐκ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν 
προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν Ἡλίᾳ τί λέγει ἡ 
γραφή, ὡς ἐντυγχάνει τῷ Θεῷ κατὰ τοῦ 
Ἰσραήλ;

3 Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν • 
τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν • κἀγὼ 
ὑπελείφθην μόνος καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχήν μου.

4 ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός; Κατέλιπον 
ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ 
ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ.

5 οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ᾿ 
ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:24 εἰ γὰρ σὺ 
ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ 
παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, 
πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν 
ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.

25 Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ 
μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς 
φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ 
γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν 
εἰσέλθῃ •

26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς 
γέγραπται • Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • 
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:32 
συνέκλεισεν γὰρ ὁ Θεὸς τοὺς πάντας εἰς 
ἀπείθειαν, ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; Ψαλμοί 126:2,3; Ησαΐας 32:15; 
Ιερεμίας 33:24-26; Ιεζεκιήλ 11:19; Ιεζεκιήλ 16:62,63; Ιεζεκιήλ 

36:24-31; Ιεζεκιήλ 37:21,25; Ιεζεκιήλ 39:29; Ιωήλ 2:28.

E17 Ο Μεσσίας θα χτίσει έναν ναό για 
τον Θεό.

E18 Ο Θεός θα κατοικεί ανάμεσα στον 
λαό Του.

E20 Ο Μεσσίας θα φτιάξει μια νέα 
διαθήκη.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H10 Προφητεία του εξωτερικού 
Βασιλείου της ειρήνης.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 37:21 Και πες τους: Έτσι λέει ο 
Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ θα πάρω τούς 
γιους Ισραήλ από το μέσον των εθνών 
όπου πήγαν, και θα τους συγκεντρώσω από 
παντού, και θα τους φέρω στη γη τους.

22 Και θα τους κάνω έθνος μέσα στη γη, επάνω 
στα βουνά τού Ισραήλ· και βασιλιάς θα είναι 
επάνω σε όλους αυτούς και δεν θα είναι 
πλέον δύο έθνη, και δεν θα είναι στο εξής 
χωρισμένοι σε δύο βασίλεια·

23 και δεν θα μολύνονται πλέον μέσα στα 
είδωλά τους ούτε μέσα στα βδελύγματά 
τους ούτε μέσα σε όλες τις παραβάσεις 
τους· αλλά, θα τους σώσω από όλες τις 
κατοικήσεις τους, στις οποίες αμάρτησαν, 
και θα τους καθαρίσω· και θα είναι λαός μου, 
και εγώ θα είμαι Θεός τους.

24 Και ο Δαβίδ ο δούλος μου θα είναι βασιλιάς 
επάνω τους· και θα είναι επάνω σε όλους 
αυτούς ένας ποιμένας· και θα περπατούν 
στις κρίσεις μου, και θα φυλάττουν τα 
διατάγματά μου, και θα τα εκτελούν.

25 Και θα κατοικούν στη γη, που είχα δώσει 
στον δούλο μου τον Ιακώβ, όπου είχαν 
κατοικήσει οι πατέρες σας· και μέσα σ’ αυτή 
θα κατοικούν αυτοί και τα παιδιά τους, και 
τα παιδιά των παιδιών τους, μέχρι τον αιώνα· 
και ο Δαβίδ, ο δούλος μου, θα είναι άρχοντάς 
τους μέχρι τον αιώνα.
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26 Και θα κάνω προς αυτούς διαθήκη ειρήνης· 
αυτή θα είναι διαθήκη αιώνια προς αυτούς· 
και θα τους στηρίξω, και θα τους πληθύνω, 
και θα βάλω το αγιαστήριό μου ανάμεσά 
τους στον αιώνα.

27 Και η σκηνή μου θα είναι ανάμεσά τους· και 
θα είμαι Θεός τους, κι αυτοί θα είναι λαός 
μου.

28 Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος 
είμαι αυτός που αγιάζει τον Ισραήλ, όταν το 
αγιαστήριό μου θα είναι ανάμεσά τους στον 
αιώνα.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 11:19 Και θα τους δώσω καρδιά μία, 
και πνεύμα νέο θα βάλω μέσα σας· και αφού 
αποσπάσω την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα 
τους, θα τους δώσω σάρκινη καρδιά,

20 για να περπατούν στα διατάγματά μου, και να 
φυλάττουν τις κρίσεις μου, και να τις εκτελούν· 
και θα είναι λαός μου, και εγώ θα είμαι Θεός 
τους.

ΛΟΥΚΑΝ 1:32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς 
Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ 
Θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ 
καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ 
τῶν ἐμῶν,

15 καθὼς γινώσκει με ὁ Πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν 
Πατέρα • καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν 
προβάτων.

16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς 
αὐλῆς ταύτης • κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν • καὶ 
τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσεται μία 
ποίμνη, εἷς ποιμήν.

17 διὰ τοῦτό ὁ Πατὴρ με ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι 

τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:15 εἰ γὰρ 
ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἡ 
πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν;

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:25 Οὐ γὰρ 
θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον 
τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι 
πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις 
οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ •

26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς 
γέγραπται • Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • 
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 6:16 τίς δὲ συγκατάθεσις 
ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ 
ἐστὲ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω 
ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν 
Θεὸς καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου λαός.

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 2:9 ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ 
πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:22 ἀλλὰ 
προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει • καὶ πόλει Θεοῦ 
ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ • καὶ μυριάσιν 
ἀγγέλων, πανηγύρει •

23 καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων 
ἐν οὐρανοῖς • καὶ κριτῇ Θεῷ πάντων • καὶ 
πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς 
μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης • Ἰδοὺ 
ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν • καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ 
ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 
αὐτῶν Θεός.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:22 καὶ ναὸν οὐκ εἶδον 
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ἐν αὐτῇ • ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ 
ναὸς αὐτῆς ἐστίν, καὶ τὸ Ἀρνίον.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Γένεση 17:7; Έξοδος 31:13; 
Δευτερονόμιο 30:1-10; 2 Σαμουήλ 23:5; Ψαλμοί 126:1-6; 
Ησαΐας 9:6,7; Ησαΐας 27:6,12,13; Ησαΐας 40:11; Ησαΐας 

43:5,6; Ησαΐας 49:8-26; Ησαΐας 55:3,4; Ησαΐας 59:20,21; 
Ησαΐας 60:21,22; Ιερεμίας 16:14-17; Ιερεμίας 23:3-8; Ιερεμίας 
30:3,8-11,17-22; Ιερεμίας 31:8-10,27,32-40; Ιερεμίας 32:37-

44; Ιερεμίας 33:7-26; Ιερεμίας 50:4,5; Ιεζεκιήλ 11:11-16; 
Ιεζεκιήλ 14:11; Ιεζεκιήλ 20:12,43; Ιεζεκιήλ 28:25,26; Ιεζεκιήλ 

34:13,23-25; Ιεζεκιήλ 36:23-31,36-38; Ιεζεκιήλ 38:23; Ιεζεκιήλ 
39:7; Ιεζεκιήλ 43:7-9; Δανιήλ 2:44,45; Ωσηέ 1:11; Ωσηέ 2:19-
23; Ωσηέ 3:4,5; Ωσηέ 14:4-7; Αμώς 9:14,15; Αβδιού 1:17-21; 

Μιχαίας 5:2-4,8,12,13; Ιωήλ 3:20; Ζαχαρίας 2:2-6; Ζαχαρίας 
6:12,13; Ζαχαρίας 8:4,5; Ζαχαρίας 13:1,2; Ζαχαρίας 14:11,21; 
Κορινθίους α’ 1:30; Θεσσαλονικεῖς α’ 5:23; Ἐφεσίους 5:25,26.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 38:16 και θα ανέβεις ενάντια 
στον λαό μου Ισραήλ σαν σύννεφο, για να 
σκεπάσεις τη γη· αυτό θα είναι στις έσχατες 
ημέρες· και θα σε φέρω ενάντια στη γη μου, 
για να με γνωρίσουν τα έθνη, όταν αγιαστώ 
σε σένα, Γωγ, μπροστά τους.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 12:9 Κατά την ημέρα εκείνη θα 
ζητήσω να εξολοθρεύσω όλα τα έθνη που 
έρχονται ενάντια στην Ιερουσαλήμ.

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’ 3:1 Τοῦτο δὲ γίνωσκε, 
ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ 
χαλεποί •

Δείτε επίσης: #1; #4; Ησαΐας 2:2; Ιεζεκιήλ 36:23; Ιεζεκιήλ 
38:8,23; Ιεζεκιήλ 39:21; Δανιήλ 10:14; Μιχαίας 4:1; 7:15-17.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 38:18 Αλλά, κατά την ημέρα 
εκείνη, κατά την ημέρα που ο Γωγ θάρθει 

ενάντια στη γη του Ισραήλ, η οργή μου 
θα ανέβει επάνω στο πρόσωπό μου, λέει ο 
Κύριος ο Θεός.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:29 καὶ γὰρ ὁ Θεὸς 
ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον.

Δείτε επίσης: Ιεζεκιήλ 36:5,6; Ψαλμοί 18:7,8; Ψαλμοί 89:46.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 38:19 Επειδή, μίλησα μέσα 
στον ζήλο μου, μέσα στη φωτιά τής 
οργής μου: Κατά την ημέρα εκείνη θα 
υπάρξει,οπωσδήποτε, ένας μεγάλος σεισμός 
στη γη τού Ισραήλ·

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:26 οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν 
ἐσάλευσεν τότε • νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων • 
Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ 
τὸν οὐρανόν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:13 καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 
ἐγένετο σεισμὸς μέγας • καὶ τὸ δέκατον τῆς 
πόλεως ἔπεσεν, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ 
ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά • καὶ οἱ 
λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ 
Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 42:13; Ιεζεκιήλ 39:25; Ιωήλ 2:18; Ιωήλ 
3:16; Αγγαίος 2:6,7,21,22; Ζαχαρίας 1:14; Ζαχαρίας 14:3-5; 

Ἀποκάλυψις 16:10.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 38:20 και τα ψάρια τής θάλασσας, 
και τα πουλιά τού ουρανού, και τα θηρία τού 
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χωραφιού, και όλα τα ερπετά, που έρπουν 
επάνω στη γη, και όλοι οι άνθρωποι, που 
είναι επάνω στο πρόσωπο της γης, θα 
σειστούν από την παρουσία μου· και τα 
βουνά θα ανατραπούν, και οι πύργοι θα 
πέσουν, και κάθε τείχος θα κατεδαφιστεί.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 6:12 Καὶ εἶδον ὅτε 
ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς 
μέγας ἐγένετο, καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς 
σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς 
αἷμα •

13 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν 
γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ 
ἀνέμου μεγάλου σειομένη.

Δείτε επίσης: #6; Ησαΐας 30:25; Ιερεμίας 4:23-26; Ωσηέ 4:3; 
Ζαχαρίας 14:3-5.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 38:21 Και θα καλέσω εναντίον του 
μάχαιρα, ενάντια σε όλα τα βουνά μου, λέει 
ο Κύριος ο Θεός· η μάχαιρα κάθε ανθρώπου 
θα είναι ενάντια στον αδελφό του.

22 Και θάρθω μαζί του σε κρίση με μεταδοτική 
αρρώστια και με αίμα· και θα βρέξω επάνω 
του, και επάνω στα τάγματά του, και επάνω 
στον πολύ λαό, που θα είναι μαζί του, βροχή 
κατακλυσμού, και πέτρες από χαλάζι, φωτιά 
και θειάφι.

ΑΓΓΑΙΟΣ 2:22 και θα καταστρέψω τον θρόνο 
των βασιλείων, και θα εξολοθρεύσω το κράτος 
των βασιλείων των εθνών· και θα καταστρέψω 
τις άμαξες και τους καβαλάρηδές τους· και τα 
άλογα και οι καβαλάρηδές τους θα πέσουν, 
κάθε ένας με τη ρομφαία τού αδελφού του.

23 Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των 
δυνάμεων, θα πάρω εσένα, Ζοροβάβελ, τον 
δούλο μου, τον γιο του Σαλαθιήλ, λέει ο 
Κύριος, και θα σε βάλω σαν σφραγίδα· επειδή, 
σε διάλεξα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:19 Καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς 
τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς 
τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ 
ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ 
σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 16:21 καὶ χάλαζα μεγάλη 
ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους • καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ 
ἄνθρωποι τὸν Θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης 
• ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα.

Δείτε επίσης: #6; Ψαλμοί 11:6; Ησαΐας 28:17; Ησαΐας 29:6; 
Ησαΐας 54:17; Ιερεμίας 25:31; Ιεζεκιήλ 13:11; Ζαχαρίας 12:2,9.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 38:23 Και θα μεγαλυνθώ και θα 
αγιαστώ· και θα γνωριστώ μπροστά σε 
πολλά έθνη, και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι 
ο Κύριος.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:35 ὁ οὐρανὸς καὶ 
ἡ γῆ παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ 
παρέλθωσιν.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ 1:7 καὶ ὑμῖν τοῖς 
θλιβομένοις ἄνεσιν μεθ᾿ ἡμῶν, ἐν τῇ 
ἀποκαλύψει τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ 
μετ᾿ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ
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8 ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ 
εἰδόσιν Θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ 
εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:26 οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν 
ἐσάλευσεν τότε • νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων • 
Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ 
τὸν οὐρανόν.

27 τὸ δὲ Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τὴν τῶν σαλευομένων 
μετάθεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ 
σαλευόμενα.

28 διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες 
ἔχωμεν χάριν, δι᾿ ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ 
Θεῷ, μετὰ εὐλαβείας καὶ δέους.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:3 καὶ ᾄδουσιν τὴν 
ᾠδὴν Μωϋσέως, τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ, καὶ 
τὴν ᾠδὴν τοῦ Ἀρνίου, λέγοντες • Μεγάλα 
καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ 
Παντοκράτωρ • δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί 
σου, ὁ Βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν •

4 τίς σε οὐ μὴ φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ 
ὄνομά σου; ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη 
ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι 
τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:1 Μετὰ ταῦτα ἤκουσα 
ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ 
λεγόντων • Ἀλληλούϊα, ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα 
καὶ ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡμῶν •

2 ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ • ὅτι 
ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν 
τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ 

αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς.
3 καὶ δεύτερον εἴρηκαν • Ἀλληλούϊα, καὶ ὁ 

καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰῶνων.

4 καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες 
καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ 
τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ λέγοντες • Ἀμήν, 
ἀλληλούϊα.

5 καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα • 
Αἰνεῖτε τῷ Θεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ 
καὶ οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ 
μεγάλοι.

6 Καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ 
ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν 
βροντῶν ἰσχυρῶν λεγόντων • Ἀλληλούϊα, 
ὅτι ἐβασίλευσεν Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ 
Παντοκράτωρ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:1 Καὶ εἶδον οὐρανὸν 
καινὸν καὶ γῆν καινήν • ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς 
καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ 
ἔστιν ἔτι.

Δείτε επίσης: #1; #5; #6; Ιεζεκιήλ 36:23; Ιεζεκιήλ 37:28; 
ἐπιστολή β’ 3:10,11.

E27 Να δώσει νέα καρδιά και νέο 
πνεύμα.

G04 Ο Μεσσίας θα προσφέρει απλόχερα 
το Πνεύμα Του

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 39:6 Και θα στείλω φωτιά επάνω 
στον Μαγώγ, και ανάμεσα σ’ αυτούς που 
κατοικούν με ασφάλεια τα νησιά και θα 
γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
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7 Και θα κάνω γνωστό το άγιο όνομά μου 
ανάμεσα στον λαό μου Ισραήλ· και δεν θα 
αφήσω πλέον να βεβηλωθεί το άγιό μου 
όνομα· και τα έθνη θα γνωρίσουν, ότι εγώ 
είμαι ο Κύριος, ο Άγιος μέσα στον Ισραήλ.

8 Δέστε, ήρθε, και έγινε, λέει ο Κύριος ο 
Θεός· αυτή είναι η ημέρα για την οποία είχα 
μιλήσει.

21 Και θα βάλω τη δόξα μου ανάμεσα στα έθνη, 
και όλα τα έθνη θα δουν την κρίση μου, που 
εκτέλεσα και το χέρι μου που έβαλα επάνω σ’ 
αυτά.

22 Και ο οίκος Ισραήλ θα γνωρίσει ότι εγώ 
είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, από την ημέρα 
αυτή και στο εξής.

23 Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι ο οίκος 
Ισραήλ αιχμαλωτίστηκε για την ανομία 
τους· επειδή, στάθηκαν σε μένα παραβάτες, 
γι’ αυτό έκρυψα απ’ αυτούς το πρόσωπό μου, 
και τους παρέδωσα στο χέρι των εχθρών 
τους· και όλοι έπεσαν με μάχαιρα.

24 Σύμφωνα με τις ακαθαρσίες τους, και 
σύμφωνα με τις παραβάσεις τους, έκανα σ’ 
αυτούς, και έκρυψα απ’ αυτούς το πρόσωπό 
μου.

25 Γι’ αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Τώρα, θα 
επιστρέψω την αιχμαλωσία τού Ιακώβ, και 
θα ελεήσω ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, και 
θα είμαι ζηλότυπος για το άγιο όνομά μου,

26 και θα βαστάξουν τη ντροπή τους, και όλες 
τις παραβάσεις τους, με τις οποίες έγιναν σε 
μένα παραβάτες, όταν κατοικούσαν στη γη 
τους με ασφάλεια, και δεν υπήρχε εκείνος 
που να εκφοβίζει.

27 Όταν τους επαναφέρω από τους λαούς, 
και τους συγκεντρώσω από τους τόπους 
των εχθρών τους, και αγιαστώ σ’ αυτούς 
μπροστά σε πολλά έθνη,

28 τότε θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος 

ο Θεός τους, όταν, αφού τους κάνω να 
φερθούν σε αιχμαλωσία ανάμεσα στα έθνη, 
τους συγκεντρώσω στη γη τους, και δεν θα 
αφήσω υπόλοιπο απ’ αυτούς εκεί·

29 και δεν θα κρύψω πλέον απ’ αυτούς το 
πρόσωπό μου· επειδή, ξέχυσα το πνεύμα μου 
επάνω στον οίκο Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο 
Θεός.

ΙΩΗΛ 2:28 ΚΑΙ ύστερα απ’ αυτά θα εκχέω 
το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα· και θα 
προφητεύσουν οι γιοι σας, και οι θυγατέρες 
σας· οι πρεσβύτεροί σας θα ονειρευτούν όνειρα, 
οι νέοι σας θα δουν οράσεις.

29 Κι ακόμα, επάνω στους δούλους μου κι επάνω 
στις δούλες μου κατά τις ημέρες εκείνες θα 
εκχέω το πνεύμα μου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, 
ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν 
καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:33 τῇ δεξιᾷ 
οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθεὶς τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ 
Πνεύματος τοῦ Ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ Πατρός, 
ἐξέχεεν τοῦτο ὃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ ἀκούετε.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:6 Οὐχ οἷον δὲ ὅτι 
ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, οὐ γὰρ πάντες 
οἱ ἐξ Ἰσραὴλ οὗτοι Ἰσραήλ •

7 οὐδ᾿ ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραὰμ πάντες τέκνα • 
ἀλλ᾿ ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα •

8 τοῦτ᾿ ἐστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα 
τέκνα τοῦ Θεοῦ • ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς 
ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:1 Λέγω οὖν, μὴ 
ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο 
• καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλείτης εἰμί, ἐκ σπέρματος 
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Ἀβραάμ, φυλῆς Βενιαμείν.
2 οὐκ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν 

προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν Ἡλίᾳ τί λέγει ἡ 
γραφή, ὡς ἐντυγχάνει τῷ Θεῷ κατὰ τοῦ 
Ἰσραήλ;

3 Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν • 
τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν • κἀγὼ 
ὑπελείφθην μόνος καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχήν μου.

4 ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός; Κατέλιπον 
ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ 
ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ.

5 οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ᾿ 
ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν.

6 εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι 
γίνεται χάρις.

7 Τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ, τοῦτο οὐκ 
ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν, οἱ δὲ λοιποὶ 
ἐπωρώθησαν,

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

28 κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι᾿ ὑμᾶς • κατὰ 
δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας.

29 ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις 
τοῦ Θεοῦ.

30 ὥσπερ γὰρ καὶ ὑμεῖς ποτὲ ἠπειθήσατε τῷ Θεῷ, 
νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ,

31 οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ 
ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσιν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #5; Ιεζεκιήλ 40-48; Πράξεις 
Ἀποστόλων 2:14-18; Ἰωάννην 3:24.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 47:6 Και μου είπε: Είδες, γιε 
ανθρώπου; Τότε, με έφερε, και με επέστρεψε 
στην όχθη τού ποταμού.

7 Και όταν επέστρεψα, ξάφνου, στην όχθη 
τού ποταμού υπήρχαν δέντρα πολλά, σε 
υπερβολικό βαθμό, και από εδώκαι από εκεί.

8 Και μου είπε: Αυτά τα νερά βγαίνουν προς 
την ανατολική γη, και κατεβαίνουν προς την 
πεδινή, και μπαίνουν μέσα στη θάλασσα· και 
όταν εκχυθούν στη θάλασσα, τα νερά της θα 
γιατρευτούν.

9 Και κάθε έμψυχο που έρπει, σε όσα μέρη 
έρθουν αυτοί οι ποταμοί, θα ζει· και θα 
υπάρχει εκεί ένα υπερβολικά μεγάλο πλήθος 
από ψάρια, δεδομένου ότι, έρχονται εκεί 
αυτά τα νερά· επειδή, θα γιατρευτούν· και 
όπου έρχεται ο ποταμός, όλα θα ζουν.

10 Και θα στέκονται σ’ αυτήν οι ψαράδες από 
την Εν-γαδδί μέχρι την Εν-εγλαϊμ· εκεί θα 
απλώνουν τα δίχτυα· τα ψάρια τους θα είναι 
σύμφωνα με τα είδη τους, όπως τα ψάρια τής 
Μεγάλης Θάλασσας, υπερβολικά πολλά.

11 Οι ελώδεις τόποι της, όμως, και οι βαλτώδεις 
δεν θα γιατρευτούν· θα είναι διορισμένοι για 
αλάτι.

12 Και κοντά στον ποταμό, επάνω στην όχθη 
του, από εδώ και από εκεί, θα μεγαλώνουν 
δέντρα κάθε είδους, για τροφή, που τα 
φύλλα τους δεν θα μαραίνονται, και ο 
καρπός τους δεν θα εκλείψει· νέος καρπός 
θα γεννιέται σε κάθε έναν μήνα, επειδή, τα 
νερά του βγαίνουν από το αγιαστήριο· και 
ο καρπός τους θα είναι για τροφή, και το 
φύλλο τους για γιατρειά.

ΙΕΖΕΚΙΉΛ 47:13-23

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 4:18 Περιπατῶν δὲ 
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παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο 
ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον 
καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας 
ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν • ἦσαν γὰρ 
ἁλιεῖς.

19 καὶ λέγει αὐτοῖς • Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω 
ὑμας ἁλιεῖς ἀνθρώπων.

20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα αὐτῶν 
ἠκολούθησαν αὐτῷ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 13:47 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν 
θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ 
•

48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν 
αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς 
ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον.

49 οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος • 
ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς 
πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων,

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:1 Καὶ ἔδειξέν μοι 
ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, 
ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ 
τοῦ Ἀρνίου.

2 ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ 
ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν 
καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον 
ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ • καὶ τὰ φύλλα 
τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; Γένεση 2:10; Αριθμοί 34:1-12; Ψαλμοί 
65:9; Ησαΐας 43:19,20.
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H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H10 Προφητεία του εξωτερικού 
Βασιλείου της ειρήνης.

ΔΑΝΙΉΛ 2:34 Θεωρούσες μέχρις ότου, 
χωρίς χέρια, αποκόπηκε μια πέτρα, και 
χτύπησε εκείνη την εικόνα επάνω στα πόδια 
της, που ήσαν από σίδερο και πηλό, και τα 
κατασύντριψε.

35 Τότε, το σίδερο, ο πηλός, ο χαλκός, το 
ασήμι, και το χρυσάφι, κατασυντρίφτηκαν 
μαζί, και έγιναν σαν το λεπτό άχυρο ενός 
θερινού αλωνιού· και τα σήκωσε ο άνεμος, 
και δεν βρέθηκε κανένας τόπος του· και η 
πέτρα που χτύπησε την εικόνα έγινε ένα 
μεγάλο βουνό, και γέμισε ολόκληρη τη γη.

44 Και κατά τις ημέρες εκείνων των 
βασιλιάδων, ο Θεός τού ουρανού θα σηκώσει 
μια βασιλεία, που δεν θα φθαρεί στον αιώνα· 
και η βασιλεία αυτή δεν θα περάσει σε άλλον 
λαό· θα κατασυντρίψει και θα συντελέσει 
όλες αυτές τις βασιλείες, ενώ αυτή θα 
διαμένει στους αιώνες,

45 όπως είδες ότι αποκόπηκε μια πέτρα από 
το βουνό χωρίς χέρια, και κατασύντριψε το 
σίδερο, τον χαλκό, τον πηλό, το ασήμι, και 
το χρυσάφι· ο μεγάλος Θεός έκανε γνωστό 
στον βασιλιά ό,τι πρόκειται να γίνει ύστερα 
απ’ αυτά· και το όνειρο είναι αληθινό, και η 
ερμηνεία του πιστή.

2 ΣΑΜΟΥΗΛ 7:16 και η οικογένειά σου 
και η βασιλεία σου θα στερεωθεί μπροστά σου 
μέχρι τον αιώνα· ο θρόνος σου θα στερεωθεί 
στον αιώνα.

ΗΣΑΐΑΣ 9:6 Επειδή, παιδί γεννήθηκε 
σε μας, γιος δόθηκε σε μας· και η εξουσία 

θα είναι επάνω στον ώμο του· και το όνομά 
του θα αποκληθεί: Θαυμαστός, Σύμβουλος, 
Ισχυρός Θεός, Πατέρας τού Μέλλοντα Αιώνα, 
Άρχοντας Ειρήνης.

7 Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης 
δεν θα υπάρχει τέλος, επάνω στον θρόνο τού 
Δαβίδ, κι επάνω στη βασιλεία του, για να τη 
διατάξει, και να τη στερεώσει, με κρίση και 
δικαιοσύνη, από τώρα και μέχρι τον αιώνα. 
Ο ζήλος τού Κυρίου των δυνάμεων θα το 
εκτελέσει.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ 
μὴ πίω ἀπ᾿ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς 
ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ 
πίνω μεθ᾿ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 
Πατρός μου.

ΛΟΥΚΑΝ 1:32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς 
Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ 
Θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ἸΩΑΝΝΗΝ 18:36 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς 
• Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου 
τούτου. εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία 
ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ 
παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις • νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ 
ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 12:10 καὶ ἤκουσα φωνὴν 
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μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν • Ἄρτι 
ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ 
αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν 
ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός •

Δείτε επίσης: #1.

B03 Ο Μεσσίας είναι ο Υιός του 
ανθρώπου.

H01 Η επιστροφή του Μεσσία 
προβλέπεται.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H10 Προφητεία του εξωτερικού 
Βασιλείου της ειρήνης.

H11 Ο Μεσσίας θα δοξαστεί.

ΔΑΝΙΉΛ 7:13 Και είδα σε οράματα της 
νύχτας, και ξάφνου, ένας σαν Υιός ανθρώπου 
ερχόταν μαζί με τα σύννεφα του ουρανού, και 
έφτασε μέχρι τον Παλαιό των ημερών, και τον 
έφεραν μέσα, μπροστά του.

14 Και του δόθηκε η εξουσία, και η δόξα, και η 
βασιλεία, για να τον λατρεύουν όλοι οι λαοί, 
τα έθνη, και οι γλώσσες· και η εξουσία του 
είναι αιώνια εξουσία, η οποία δεν θα παρέλθει, 
και η βασιλεία του, η οποία δεν θα φθαρεί.

18 Αλλά, οι άγιοι του Υψίστου θα παραλάβουν 
τη βασιλεία, και θα έχουν το βασίλειο στον 
αιώνα, και στον αιώνα τού αιώνα.

22 μέχρις ότου ήρθε ο Παλαιός των ημερών, και 
η κρίση δόθηκε στους αγίους τού Υψίστου· 
και ο καιρός έφτασε, και οι άγιοι πήραν τη 
βασιλεία.

27 Και η βασιλεία, και η εξουσία, και η 
μεγαλοσύνη των βασιλειών, που είναι κάτω 
από κάθε ουρανό, θα δοθεί στον λαό των 
αγίων τού Υψίστου, του οποίου η βασιλεία 
είναι βασιλεία αιώνια, και όλες οι εξουσίες 
θα λατρεύσουν και θα υπακούσουν σ’ αυτόν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:27 Πάντα μοι παρεδόθη 
ὑπὸ τοῦ Πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει 
τὸν Υἱὸν εἰ μὴ ὁ Πατήρ, οὐδὲ τὸν Πατέρα τις 
ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ Υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ 
Υἱὸς ἀποκαλύψαι.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:30 καὶ τότε φανήσεται 
τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ 
οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ 
τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ 
δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 25:31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ 
ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου 
δόξης αὐτοῦ •

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:64 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς 
• Σὺ εἶπας • πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν 
τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν 
τοῦ οὐρανοῦ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:18 καὶ προσελθὼν ὁ 
Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων • Ἐδόθη μοι 
πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

19 πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, 
βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς 
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,

20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα 
ἐνετειλάμην ὑμῖν. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμὶ 
πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ 

ΔΑΝΙΗΛ



326

αἰῶνος.

ΛΟΥΚΑΝ 10:22 πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ 
Πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ 
Υἱὸς εἰ μὴ ὁ Πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ Πατὴρ εἰ μὴ 
ὁ Υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι.

ΛΟΥΚΑΝ 21:27 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως 
καὶ δόξης πολλῆς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:35 ὁ Πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν Υἱόν, καὶ 
πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 5:22 οὐδὲ γὰρ ὁ Πατὴρ κρίνει 
οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ 
Υἱῷ,

23 ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν Υἱὸν καθὼς τιμῶσι 
τὸν Πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν Υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν 
Πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 5:27 καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ 
κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:19 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος 
τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας 
κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος 
αὐτοῦ,

20 ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ 
νεκρῶν • (καὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς 
ἐπουρανίοις

21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ 
δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος 
ὀνομαζομένου, οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ 
ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι •

22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, 
καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ 
ἐκκλησίᾳ,

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’ 2:12 εἰ ὑπομένομεν, καὶ 

συμβασιλεύσομεν • εἰ ἀρνούμεθα, κἀκεῖνος 
ἀρνήσεται ἡμᾶς •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:28 διὸ βασιλείαν 
ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν, 
δι᾿ ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ Θεῷ, μετὰ 
εὐλαβείας καὶ δέους.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:7 Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ 
τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς 
καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν • καὶ κόψονται 
ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 2:26 καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ 
τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, — δώσω αὐτῷ 
ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν •

27 καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς 
τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται, ὡς κἀγὼ 
εἴληφα παρὰ τοῦ Πατρός μου •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5:9 καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν 
καινὴν λέγοντες • Ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον 
καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ • ὅτι ἐσφάγης 
καὶ ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ 
πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους 
•

10 καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ 
ἱερεῖς • καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 20:6 μακάριος καὶ ἅγιος 
ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ • ἐπὶ 
τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν • 
ἀλλ᾿ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, 
καὶ βασιλεύσουσιν μετ᾿ αὐτοῦ χίλια ἔτη.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:5 καὶ νὺξ οὐκ ἔσται 
ἔτι, καὶ οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου • 
ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτιεῖ ἐπ᾿ αὐτούς • καὶ 
βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
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Δείτε επίσης: #1; #5; Ψαλμοί 8:6; Ιεζεκιήλ 1:26; Μαθθαῖον 
13:41; Μᾶρκον 14:61,62; Ἰωάννην 3:13; Ἰωάννην 12:34; 

Πράξεις Ἀποστόλων 2:33-36; ἐπιστολή α’ 3:22; Ἀποκάλυψις 
14:14.

E26 Το έργο της λύτρωσης από τον 
Μεσσία.

ΔΑΝΙΉΛ 9:24 Εβδομήντα εβδομάδες 
διορίστηκαν για τον λαό σου, και για την άγια 
πόλη σου, ώστε να συντελεστεί η παράβαση, 
και να τελειώσουν οι αμαρτίες, και να γίνει 
εξιλέωση για την ανομία, και να εισαχθεί 
αιώνια δικαιοσύνη, και να σφραγιστεί η 
όραση και η προφητεία και να χριστεί ο Άγιος 
των αγίων.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:21 τέξεται δὲ υἱόν, 
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν • αὐτὸς 
γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν 
αὐτῶν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:13 πάντες γὰρ 
οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου 
ἐπροφήτευσαν •

ΛΟΥΚΑΝ 4:18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ 
εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς,

19 ἀπέσταλκεν με κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ 
τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους 
ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν.

20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ 
ἐκάθισεν • καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν οἱ 
ὀφθαλμοὶ ἀτενίζοντες αὐτῷ.

21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον 
πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.

ΛΟΥΚΑΝ 24:25 καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς • 
Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεὶς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν 
ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται.

26 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ;

27 καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων 
τῶν προφητῶν διερμήνευεν αὐτοῖς ἐν πάσαις 
ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:41 ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς 
Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο 
τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ 
ἀκολουθησάντων αὐτῷ •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 3:22 Μωϋσῆς 
μὲν εἶπεν ὅτι προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος 
ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ • 
αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ 
πρὸς ὑμᾶς •

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 5:10 εἰ γὰρ ἐχθροὶ 
ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου 
τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες 
σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 5:18 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ 
Θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ 
Χριστοῦ καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς 
καταλλαγῆς,

19 ὡς ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον 
καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ 
παραπτώματα αὐτῶν καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν 
λόγον τῆς καταλλαγῆς.

20 ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν, ὡς τοῦ Θεοῦ 
παρακαλοῦντος δι᾿ ἡμῶν • δεόμεθα ὑπὲρ 
Χριστοῦ Καταλλάγητε τῷ Θεῷ.

21 τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν 
ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ 
ἐν αὐτῷ.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 3:9 καὶ εὑρεθῶ ἐν 
αὐτῷ μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου 
ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ Θεοῦ 
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δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει •

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 2:14 ἐξαλείψας τὸ 
καθ᾿ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν 
ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου, 
προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:8 πρὸς δὲ τὸν Υἱόν • Ὁ θρόνος 
σου ὁ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος • ῥάβδος 
εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν 
ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, 
κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ 
ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ 
τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 3:8 ὁ ποιῶν 
τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι 
ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο 
ἐφανερώθη ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα 
τοῦ διαβόλου.

Δείτε επίσης: Λευιτικό 25:8; Αριθμοί 14:35; Ψαλμοί 45:7; 
Ησαΐας 53:10,11; Ησαΐας 56:1; Ησαΐας 61:1; Ιερεμίας 23:5,6; 
Ιεζεκιήλ 4:6; Λουκᾶν 24:44,45; Κορινθίους α’ 1:30; Κορινθίους 

β’ 5:21; Κολοσσαεῖς 1:20; Ἑβραίους 2:17; Ἑβραίους 9:11-
14,26; Ἀποκάλυψις 14:6.

A07 Θα είναι Μεσσίας του Ισραήλ.
F01 O θάνατος του Μεσσία 

προβλέπεται.
F04 Οι συνέπειες της απόρριψης του 

Μεσσία.

ΔΑΝΙΉΛ 9:25 Γνώρισε, λοιπόν, και 
κατάλαβε, ότι, από την έκδοση του 
προστάγματος για να ανοικοδομηθεί η 
Ιερουσαλήμ, μέχρι του Χριστού τού Ηγήτορα, 
θα είναι επτά εβδομάδες, και 62 εβδομάδες· 

θα οικοδομηθεί ξανά η πλατεία και το τείχος, 
μάλιστα σε καιρούς στενοχώριας.

ΗΣΑΐΑΣ 55:4 Δες, τον έδωσα ως μαρτυρία 
στους λαούς, άρχοντα και προστάζοντα στους 
λαούς.

ΜΑΡΚΟΝ 13:14 Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα 
τῆς ἐρημώσεως ἑστὼς ὅπου οὐ δεῖ, (ὁ 
ἀναγινώσκων νοείτω), τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ 
φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:41 ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς 
Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο 
τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ 
ἀκολουθησάντων αὐτῷ •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 3:15 τὸν δὲ 
ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε, ὃν ὁ Θεὸς 
ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 5:31 τοῦτον 
ὁ Θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ 
αὐτοῦ, δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 9:6; Μιχαίας 5:2; Μαθθαῖον 24:15; 
Ἰωάννην 4:25.

F01 O θάνατος του Μεσσία 
προβλέπεται.

ΔΑΝΙΉΛ 9:26 Και μετά τις 62 εβδομάδες, ο 
Χριστός θα εκκοπεί, όμως, όχι για τον εαυτό 
του· και ο λαός τού ηγήτορα, που θάρθει, 
θα αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο· 
και το τέλος της θάρθει με κατακλυσμό, και 
μέχρι το τέλος τού πολέμου είναι διορισμένοι 
αφανισμοί.
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ΗΣΑΐΑΣ 53:8 Από κατάθλιψη και κρίση 
αναρπάχτηκε· τη γενιά του, όμως, ποιος θα τη 
διηγηθεί; Επειδή, αποκόπηκε από τη γη των 
ζωντανών ανθρώπων· για τις παραβάσεις τού 
λαού μου τραυματίστηκε.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν αὐτοῖς • Οὐ βλέπετε πάντα ταῦτα; ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς 
οὐ καταλυθήσεται.

ΜΑΡΚΟΝ 9:12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς • 
Ἡλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα 
• καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενωθῇ;

ΜΑΡΚΟΝ 13:2 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτῷ • Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; 
οὐ μὴ ἀφεθῇ λίθος ἐπὶ λίθῳ, ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ.

ΛΟΥΚΑΝ 21:24 καὶ πεσοῦνται στόματι 
μαχαίρας καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τὰ 
ἔθνη • καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ 
ἐθνῶν, ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.

ΛΟΥΚΑΝ 24:26 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν 
Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ;

ΛΟΥΚΑΝ 24:46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτως 
γέγραπται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν 
καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,

ἸΩΑΝΝΗΝ 11:51 τοῦτο δὲ ἀφ᾿ ἑαυτοῦ 
οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ 
ἐκείνου προεφήτευσεν ὅτι ἤμελλεν Ἰησοῦς 
ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους •

52 καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ᾿ ἵνα καὶ τὰ 
τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ 
εἰς ἕν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:32 κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ 

τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.
33 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ 

ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν.
34 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ὄχλος • Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ 

τοῦ νόμου ὅτι ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα 
• καὶ πῶς σὺ λέγεις ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν 
τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου;

Δείτε επίσης: Λουκᾶν 19:43,44; Λουκᾶν 21:6; ἐπιστολή α’ 2:24; 
ἐπιστολή α’ 3:18.

F04 Οι συνέπειες της απόρριψης του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΔΑΝΙΉΛ 9:27 Και θα κάνει στερεή διαθήκη 
με πολλούς για μια εβδομάδα· και στο μέσον 
τής εβδομάδας θα σταματήσει η θυσία και η 
προσφορά, και επάνω στο πτερύγιο του Ιερού 
θα είναι το βδέλυγμα της ερήμωσης, και μέχρι 
τη συντέλεια του καιρού, θα δοθεί διορία 
στην ερήμωση.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:14 καὶ κηρυχθήσεται 
τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ 
οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ 
τότε ἥξει τὸ τέλος.

15 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως 
τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν 
τόπῳ ἁγίῳ, (ὁ ἀναγινώσκων νοείτω •)

ΜΑΡΚΟΝ 13:14 Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα 
τῆς ἐρημώσεως ἑστὼς ὅπου οὐ δεῖ, (ὁ 
ἀναγινώσκων νοείτω), τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ 
φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,

ΛΟΥΚΑΝ 21:20 Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην 
ὑπὸ στρατοπέδων τὴν Ἱερουσαλήμ, τότε γνῶτε 
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ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς.
21 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, 

καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν 
ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν.

22 ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν τοῦ 
πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα.

23 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς 
θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις • ἔσται 
γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ 
λαῷ τούτῳ,

24 καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρας καὶ 
αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τὰ ἔθνη • καὶ 
Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι 
οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.

Δείτε επίσης: Δευτερονόμιο 4:26-28; Δευτερονόμιο 28:15; 
Δευτερονόμιο 31:28,29; Ησαΐας 10:22,23; Ησαΐας 28:22; 

Δανιήλ 8:13; Δανιήλ 11:36; Δανιήλ 12:11; Θεσσαλονικεῖς α’ 
2:14-16.

B18 Η αγιότητα, η ομορφιά και η δόξα 
του Μεσσία.

ΔΑΝΙΉΛ 10:5 σήκωσα τα μάτια μου, και 
είδα, και ξάφνου, ένας άνθρωπος ντυμένος 
λινά, και οι οσφύες του ήσαν περιζωσμένες 
με καθαρό χρυσάφι τού Οφάζ·

6 και το σώμα του ήταν σαν βηρύλλιο, και 
το πρόσωπό του σαν θέα αστραπής, και 
τα μάτια του σαν λαμπάδες φωτιάς, και οι 
βραχίονές του και τα πόδια του σαν όψη 
χαλκού αστραφτερού, και η φωνή των λόγων 
του σαν φωνή πλήθους.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν 
[ἑπτὰ] λυχνιῶν ὅμοιον Υἱῷ ἀνθρώπου, 
ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς 
τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσᾶν.

14 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον 

λευκόν, ὡς χιών • καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς 
φλὸξ πυρός •

15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν 
καμίνῳ πεπυρωμένοι • καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς 
φωνὴ ὑδάτων πολλῶν •

16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά 
• καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος 
ὀξεῖα ἐκπορευομένη • καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ 
ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.

17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας 
αὐτοῦ ὡς νεκρός • καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ 
ἐπ᾿ ἐμὲ λέγων • Μὴ φοβοῦ • ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος 
καὶ ὁ ἔσχατος

Δείτε επίσης: Μαθθαῖον 17:2; Λουκᾶν 9:29; Ἀποκάλυψις 19:12.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΔΑΝΙΉΛ 12:1 Και κατά τον καιρό εκείνο 
θα εγερθεί ο Μιχαήλ, ο μεγάλος άρχοντας, 
που στέκεται για τους γιους τού λαού σου· 
και θα είναι καιρός θλίψης, που ποτέ δεν έχει 
γίνει αφότου υπήρξε έθνος, μέχρις εκείνον 
τον καιρό· και κατά τον καιρό εκείνο ο λαός 
σου θα διασωθεί, κάθε ένας που θα βρεθεί 
γραμμένος μέσα στο βιβλίο.

ΗΣΑΐΑΣ 4:3 και ο υπόλοιπος στη Σιών, κι 
αυτός που εναπέμεινε στην Ιερουσαλήμ, θα 
ονομαστεί άγιος, όλοι οι γραμμένοι ανάμεσα 
στους ζωντανούς στην Ιερουσαλήμ,

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:21 ἔσται γὰρ τότε 
θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς 
κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ᾿ οὐ μὴ γένηται.

ΔΑΝΙΗΛ
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ΛΟΥΚΑΝ 10:20 πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε 
ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε 
δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγγέγραπται ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3:5 Ὁ νικῶν, οὗτος 
περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ 
ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς 
ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον 
τοῦ Πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων 
αὐτοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 17:14 οὗτοι μετὰ τοῦ 
Ἀρνίου πολεμήσουσιν • καὶ τὸ Ἀρνίον νικήσει 
αὐτούς, ὅτι Κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ Βασιλεὺς 
βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ 
ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.

Δείτε επίσης: #2; Ψαλμοί 69:28; Ησαΐας 9:7; Ησαΐας 26:20,21; 
Ιερεμίας 30:7; Ιεζεκιήλ 34:24; Δανιήλ 9:25; Δανιήλ 10:21; 

Μᾶρκον 13:19; Λουκᾶν 21:23,24; Φιλιππησίους 4:3; 
Ἀποκάλυψις 13:8; Ἀποκάλυψις 16:17-21; Ἀποκάλυψις 19:11-

16.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

ΔΑΝΙΉΛ 12:2 Και πολλοί απ’ αυτούς που 
κοιμούνται μέσα στο χώμα τής γης, θα 
σηκωθούν, οι μεν σε αιώνια ζωή, οι δε σε 
ονειδισμό και αιώνια καταισχύνη.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 25:31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ 
ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου 
δόξης αὐτοῦ •

32 καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ 
ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὥσπερ 
ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων,

33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ 
δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων.

34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ 
• Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, 
κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν 
βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 17:31 καθότι 
ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν 
οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν, 
πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ 
νεκρῶν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 2:16  
ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν 
ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 4:14 εἰ γὰρ 
πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, 
οὕτως καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ 
Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 20:12 Καὶ εἶδον τοὺς 
νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, 
ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου • καὶ βιβλία 
ἠνοίχθησαν • καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ 
ἐστιν τῆς ζωῆς. καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν 
γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα 
αὐτῶν.

Δείτε επίσης: #5; #6; Ιώβ 19:25-27; Μαθθαῖον 22:32; Πρὸς 
Ῥωμαίουςς 9:21.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΔΑΝΙΉΛ 12:3 Και οι συνετοί θα λάμψουν 
όπως η λαμπρότητα του στερεώματος· 
κι αυτοί που επιστρέφουν πολλούς σε 
δικαιοσύνη, όπως τα αστέρια, στους αιώνες 

ΔΑΝΙΗΛ
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των αιώνων.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 13:43 τότε οἱ δίκαιοι 
ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 
Πατρὸς αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 19:28 ὁ δὲ Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς • Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ 
ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, 
ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου 
δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα 
θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ 
Ἰσραήλ.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:16 λόγον ζωῆς 
ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν 
Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς 
κενὸν ἐκοπίασα.

17 ἀλλ᾿ εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ 
λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ 
συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 2:19 τίς γὰρ 
ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος καυχήσεως; 
ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ;

20 ὑμεῖς γάρ ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν καὶ ἡ χαρά.

Δείτε επίσης: #1; Δανιήλ 11:33,35; Λουκᾶν 1:16,17; Κορινθίους 
α’ 3:10; Ἐφεσίους 4:11.

ΔΑΝΙΗΛ
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H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΩΣΗΈ 1:10 Όμως, ο αριθμός των γιων 
Ισραήλ θα είναι σαν την άμμο τής θάλασσας, 
που δεν μπορεί να μετρηθεί ούτε να 
απαριθμηθεί· και στον τόπο όπου ειπώθηκε 
σ’ αυτούς: Δεν είστε λαός μου, εκεί θα 
ειπωθεί σ’ αυτούς: Γιοι τού ζωντανού Θεού.

11 Τότε, θα συγκεντρωθούν μαζί οι γιοι Ιούδα, 
και οι γιοι Ισραήλ, και θα κάνουν για τον 
εαυτό τους έναν αρχηγό, και θα ανέβουν από 
τη γη· επειδή, η ημέρα τού Ιεζραέλ θα είναι 
μεγάλη.

ΓΕΝΕΣΗ 13:16 και θα κάνω το σπέρμα σου 
σαν την άμμο τής γης· ώστε αν μπορεί κανείς 
να απαριθμήσει την άμμο τής γης, θα μπορεί να 
απαριθμηθεί και το σπέρμα σου·

ἸΩΑΝΝΗΝ 11:52 καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ 
ἔθνους μόνον, ἀλλ᾿ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ 
τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:47 αἰνοῦντες 
τὸν Θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν 
λαόν. ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους 
καθ᾿ ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:26 καὶ ἔσται ἐν τῷ 
τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς Οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ 
κληθήσονται υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος.

27 Ἡσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ • Ἐὰν ᾖ 
ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς 
θαλάσσης, τὸ κατάλειμμα σωθήσεται.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν 
ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε •

28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος 
οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ • 
πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ.

29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα 
ἐστέ, κατ᾿ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.

ΓΑΛΑΤΑΣ 6:15 οὔτε γὰρ περιτομή τι ἔστιν 
οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις.

16 καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη 
ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ 
Θεοῦ.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1:10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ 
πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι 
τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ 
τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἐν αὐτῷ,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 11:12 διὸ καὶ ἀφ᾿ ἑνὸς 
ἐγεννήθησαν, καὶ ταῦτα νενεκρωμένου, 
καθὼς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει καὶ 
ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης ἡ 
ἀναρίθμητος.

13 Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ 
λαβόντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόρρωθεν 
αὐτὰς ἰδόντες καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ 
ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοί εἰσιν 
ἐπὶ τῆς γῆς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:4 καὶ ἤκουσα 
τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων, 
ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες 
ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ •

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; Γένεση 32:12; Ησαΐας 43:5,6; Ησαΐας 
49:17-26; Ησαΐας 54:1-3; Ησαΐας 60:4-22; Ησαΐας 66:20-22; 

Ωσηέ 2:23.
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B20 Η αγάπη του Βασιλιά για τους 
ανθρώπους Του.

E20 Ο Μεσσίας θα φτιάξει μια νέα 
διαθήκη.

E23 Ο Μεσσίας θα προσηλυτίζει το λαό 
Του.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

H10 Προφητεία του εξωτερικού 
Βασιλείου της ειρήνης.

ΩΣΗΈ 2:15 Και από εκεί θα της δώσω 
τους αμπελώνες της, και την κοιλάδα τού 
Αχώρ για θύρα ελπίδας· και εκεί θα ψάλλει, 
όπως κατά τις ημέρες τής νιότης της, και 
όπως κατά την ημέρα τής ανάβασής της από 
την Αίγυπτο.

16 Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, 
θα με αποκαλέσεις: Ο άνδρας μου· και δεν 
θα με αποκαλέσεις πλέον: Ο Βάαλ μου·

17 επειδή, θα αφαιρέσω τα ονόματα των 
Βααλείμ από το στόμα της, και δεν θα 
αναφέρονται πλέον τα ονόματά τους.

18 Και κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω διαθήκη 
υπέρ αυτών προς τα θηρία τού χωραφιού, 
και προς τα πουλιά τού ουρανού, και τα 
ερπετά τής γης· και τόξο, και ρομφαία, και 
πόλεμο θα συντρίψω από τη γη, και θα τους 
κατοικίσω με ασφάλεια.

19 Και θα σε μνηστευθώ στον εαυτό μου στον 
αιώνα· και θα σε μνηστευθώ στον εαυτό μου 
με δικαιοσύνη, και με κρίση, και με έλεος, 
και με οικτιρμούς·

20 και θα σε μνηστευθώ στον εαυτό μου με 
πίστη· και θα γνωρίσεις τον Κύριο.

21 Και κατά την ημέρα εκείνη, θα απαντήσω, 
λέει ο Κύριος, θα απαντήσω στους ουρανούς, 
κι αυτοί θα απαντήσουν στη γη·

22 και η γη θα απαντήσει προς το σιτάρι, και το 
κρασί, και το λάδι· κι αυτά θα απαντήσουν 
προς τον Ιεζραέλ.

23 Και θα τη σπείρω για τον εαυτό μου επάνω 
στη γη· και θα ελεήσω την όχι ελεημένη· και 
θα πω προς τον όχι λαό μου: Είσαι λαός μου· 
κι αυτοί θα πουν: Είσαι Θεός μου.

ΗΣΑΐΑΣ 11:6 Και ο λύκος θα συγκατοικεί 
μαζί με το αρνί, και η λεοπάρδαλη θα 
αναπαύεται μαζί με το κατσικάκι· και το 
μοσχάρι και το λιονταράκι και τα σιτευτά μαζί, 
και ένα μικρό παιδί θα τα οδηγεί.

7 Και η δάμαλη και η αρκούδα θα βόσκουν μαζί, 
τα παιδιά τους θα αναπαύονται μαζί, και το 
λιοντάρι θα τρώει άχυρο, όπως το βόδι.

8 Και το παιδί που θηλάζει θα παίζει στην τρύπα 
τής έχιδνας, και το απογαλακτισμένο παιδί θα 
βάλει το χέρι του στη φωλιά τής οχιάς.

ΗΣΑΐΑΣ 54:5 Επειδή, ο άνδρας σου είναι ο 
Ποιητής σου· το όνομά του είναι: Ο Κύριος 
των δυνάμεων· και ο Λυτρωτής σου είναι ο 
Άγιος του Ισραήλ· αυτός θα ονομαστεί: Ο Θεός 
ολόκληρης της γης.

ΑΒΒΑΚΟΥΜ 2:4 Δες, η ψυχή του 
υπερηφανεύθηκε, δεν είναι ευθεία μέσα του· ο 
δίκαιος, όμως, θα ζήσει με την πίστη του.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:27 Πάντα μοι παρεδόθη 
ὑπὸ τοῦ Πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει 
τὸν Υἱὸν εἰ μὴ ὁ Πατήρ, οὐδὲ τὸν Πατέρα τις 
ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ Υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ 
Υἱὸς ἀποκαλύψαι.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, 
ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν 
καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.

ΩΣΗΕ
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ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 1:17 δικαιοσύνη γὰρ 
Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς 
πίστιν, καθὼς γέγραπται • Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ 
πίστεως ζήσεται.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:24 οὓς καὶ 
ἐκάλεσεν, ἡμᾶς, οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ 
ἐξ ἐθνῶν •

25 ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει • Καλέσω τὸν οὐ 
λαόν μου λαόν μου καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην 
ἠγαπημένην •

26 καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς Οὐ λαός 
μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 11:2 ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς 
Θεοῦ ζήλῳ • ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρί, 
παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:11 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος 
τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ λέγων Γνῶθι τὸν Κύριον • ὅτι πάντες 
εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν •

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 5:20 οἴδαμεν 
δὲ ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν 
διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τὸν Ἀληθινόν • καὶ 
ἐσμὲν ἐν τῷ Ἀληθινῷ, ἐν τῷ Υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ 
Χριστῷ • οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ 
αἰώνιος.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 12:6 καὶ ἡ γυνὴ 
ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον 
ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν 

αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 12:14 καὶ ἐδόθησαν 
τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ 
μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν 
τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ 
καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ 
ὄφεως.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς 
μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης • Ἰδοὺ 
ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν • καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ 
ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 
αὐτῶν Θεός.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; Λευιτικό 26:40-45; Δευτερονόμιο 
26:17-19; Δευτερονόμιο 30:3-5; Ησαΐας 49:13-26; Ησαΐας 

51:3; Ιερεμίας 2:2; Ιερεμίας 3:12-24; Ιερεμίας 24:7; Ιερεμίας 
30:18-22; Ιερεμίας 31:1-37; Ιερεμίας 32:36-41; Ιερεμίας 33:6-

26; Ιεζεκιήλ 34:22-31; Ιεζεκιήλ 36:8-15; Ιεζεκιήλ 37:11-28; 
Ιεζεκιήλ 39:25-29; Ωσηέ 1:11; Αμώς 9:11-15; Μιχαίας 7:14-
20; Σοφονίας 3:12-20; Ζαχαρίας 1:16,17; Ζαχαρίας 8:12-15; 

Ζαχαρίας 10:9-12; Ζαχαρίας 13:9.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΩΣΗΈ 3:4 Επειδή, οι γιοι Ισραήλ θα 
καθήσουν πολλές ημέρες χωρίς βασιλιά, και 
χωρίς άρχοντα, και χωρίς θυσία, και χωρίς 
στήλη, και χωρίς εφόδ και θεραφείμ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:1 Καὶ ἐξελθὼν 
ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ, καὶ 
προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ 
τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ.

2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς • Οὐ βλέπετε 
πάντα ταῦτα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε 
λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται.

ΛΟΥΚΑΝ 21:24 καὶ πεσοῦνται στόματι 
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μαχαίρας καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τὰ 
ἔθνη • καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ 
ἐθνῶν, ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 19:15 οἱ δὲ ἐκραύγασαν 
• Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς 
ὁ Πειλᾶτος • Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; 
ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς • Οὐκ ἔχομεν 
βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.

Δείτε επίσης: Γένεση 49:10; Ιεζεκιήλ 34:23,24; Δανιήλ 8:11-13; 
Δανιήλ 9:27; Δανιήλ 12:11; Μιχαίας 5:2-5; Ζαχαρίας 13:2; 

Ἑβραίους 10:26.

E23 Ο Μεσσίας θα προσηλυτίζει το λαό 
Του.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΩΣΗΈ 3:5 Και ύστερα απ’ αυτά οι γιοι 
τού Ισραήλ θα επιστρέψουν, και θα ζητήσουν 
τον Κύριο τον Θεό τους, και τον Δαβίδ τον 
βασιλιά τους· και θα φοβούνται τον Κύριο και 
την αγαθότητά του στις έσχατες ημέρες.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 15:16 Μετὰ 
ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν 
σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ 
κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ 
ἀνορθώσω αὐτήν,

17 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν 
ἀνθρώπων τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾿ 
οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτούς, 
λέγει Κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα

18 γνωστὰ ἀπ᾿ αἰῶνος.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:25 Οὐ γὰρ 
θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον 
τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι 
πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις 

οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ •
26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς 

γέγραπται • Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • 
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 1:1 Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως 
πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς 
προφήταις ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων 
ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ,

2 ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι᾿ οὗ καὶ 
ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας,

Δείτε επίσης: #2; Ιερεμίας 3:22,23; Ωσηέ 5:15; Ωσηέ 10:3.

E23 Ο Μεσσίας θα προσηλυτίζει το λαό 
Του.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΩΣΗΈ 6:1 Ελάτε, και ας επιστρέψουμε 
στον Κύριο· Επειδή, αυτός διασπάραξε, και 
θα γιατρέψει· Πάταξε, και θα περιδέσει την 
πληγή μας.

2 Θα μας αναζωοποιήσει ύστερα από δύο 
ημέρες· Κατά την τρίτη ημέρα θα μας 
αναστήσει, και θα ζούμε μπροστά του.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:15 εἰ γὰρ 
ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἡ 
πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν;

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:26 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται 
• Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 15:4 καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ 
ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς 
•
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Δείτε επίσης: #1; #2; Γένεση 1:9-13; Αριθμοί 17:8; Ησαΐας 
26:19; Ησαΐας 55:7; Ιερεμίας 3:22; Θρήνοι 3:22,40,41; 

Ωσηέ 5:15; Ωσηέ 13:16; Λουκᾶν 24:21; Ἰωάννην 2:1; Πρὸς 
Ῥωμαίουςς 14:8; Ἀποκάλυψις 11:14,15.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΩΣΗΈ 6:3 Τότε, θα γνωρίσουμε και θα 
εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο· 
Η έξοδός του είναι προδιαταγμένη σαν την 
αυγή· Και θάρθει σε μας σαν δυνατή βροχή, 
σαν βροχή όψιμη και πρώιμη επάνω στη γη.

2 ΣΑΜΟΥΗΛ 23:3 Ο Θεός τού Ισραήλ 
μού είπε, ο Βράχος τού Ισραήλ μίλησε, και είπε: 
Αυτός που εξουσιάζει επάνω σε ανθρώπους, ας 
είναι δίκαιος, εξουσιάζοντας με φόβο Θεού·

4 Και θα είναι σαν το φως τού πρωινού, όταν 
ανατέλλει ο ήλιος, ενός ανέφελου πρωινού, σαν 
το χορτάρι από τη γη, σαν από τη λάμψη εκείνη   
που βγαίνει από τη βροχή.

ΛΟΥΚΑΝ 1:78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ 
ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς Ἀνατολὴ ἐξ 
ὕψους

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, 
ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν 
καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:16 Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα 
τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐν 
ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγὼ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος 
Δαυίδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός.

Δείτε επίσης: #1; #2; Ωσηέ 10:12; ἐπιστολή β’ 1:19.

E02 Ο τόπος του ιερατείου του Μεσσία.

ΩΣΗΈ 11:1 ΟΤΑΝ ο Ισραήλ ήταν νήπιο, 
τότε εγώ τον αγάπησα, και από την Αίγυπτο 
κάλεσα τον γιο μου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 2:13 Ἀναχωρησάντων 
δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ 
ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων • Ἐγερθεὶς παράλαβε 
τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς 
Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι • μέλλει 
γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι 
αὐτό.

14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν 
μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς 
Αἴγυπτον,

15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου, ἵνα 
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διά τοῦ 
προφήτου λέγοντος • Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα 
τὸν υἱόν μου.

E04 Η νίκη ενάντια στην αμαρτία του 
Μεσσία.

E Η αποστολή και ο κλήρος του Μεσσία.
E14 Ο Μεσσίας θα νικά τον θάνατο και 

το σκοτάδι.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΩΣΗΈ 13:14 Θα τους ελευθερώσω από το 
χέρι τού άδη· θα τους σώσω από τον θάνατο. 
Θάνατε, πού είναι ο όλεθρός σου; Άδη, 
πού είναι η φθορά σου; Η μεταμέλεια θα 
κρύβεται από τα μάτια μου.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 15:52 ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ 
ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι, σαλπίσει 
γὰρ καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι καὶ 
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ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα.
53 δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι 

ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι 
ἀθανασίαν.

54 ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται 
ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται 
ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ 
γεγραμμένος • Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.

55 ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρον; ποῦ σου θάνατε τὸ 
νῖκος;

56 τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία • ἡ δὲ 
δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος.

57 τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 26:19; Κορινθίους α’ 15:21,22; Κορινθίους 
β’ 5:4; Ἀποκάλυψις 20:13; Ἀποκάλυψις 21:14.

G05 Ο Μεσσίας θα δει πολλούς καρπούς.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΩΣΗΈ 14:4 Θα γιατρέψω την αποστασία 
τους, θα τους αγαπήσω εγκάρδια. επειδή, ο 
θυμός μου αποστράφηκε απ’ αυτόν.

5 Θα είμαι σαν δρόσος στον Ισραήλ· θα 
ανθίσει σαν κρίνο, και θα εκτείνω τις ρίζες 
του σαν δέντρο τού Λιβάνου.

6 Τα κλαδιά του θα απλωθούν, και η δόξα του 
θα είναι σαν της ελιάς, και η μυρουδιά του 
σαν τον Λίβανο.

7 Θα επιστρέψουν και θα καθήσουν κάτω από 
τη σκιά του· θα αναζήσουν σαν σιτάρι, και θα 
ανθίσουν σαν άμπελος· η μνήμη του θα είναι 
σαν κρασί τού Λιβάνου.

8 Ο Εφραϊμ θα πει: Τι έχω να κάνω πλέον με τα 
είδωλα; Εγώ άκουσα, και θα τον διαφυλάξω· 
εγώ είμαι σ’ αυτόν σαν ευθαλές έλατο· από 
μένα θα προέλθει ο καρπός σου.

ΗΣΑΐΑΣ 44:3 Επειδή, θα ξεχύνω νερό επάνω 
σ’ αυτόν που διψάει, και ποταμούς επάνω στην 
ξηρά· θα ξεχύνω το πνεύμα μου επάνω στο 
σπέρμα σου, και την ευλογία μου επάνω στους 
εγγονούς σου·

4 και θα βλαστήσουν σαν ανάμεσα σε χορτάρι, 
σαν ιτιές κοντά στα ρυάκια των νερών.

ΑΣΜΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ  2:3 Όπως 
η μηλιά ανάμεσα στα δέντρα τού δάσους, 
έτσι είναι ο αγαπητός μου ανάμεσα στους 
νεανίσκους· επιθύμησα τη σκιά του, και κάθησα 
κάτω απ’ αυτή, και ο καρπός του ήταν γλυκός 
στον ουρανίσκο μου.

ΜΙΧΑΙΑΣ 4:4 Και κάθε ένας θα κάθεται 
κάτω από την άμπελό του, και κάτω από τη 
συκιά του· και δεν θα υπάρχει κάποιος που 
να εκφοβίζει· για τον λόγο ότι, το στόμα τού 
Κυρίου των δυνάμεων μίλησε.

ΜΙΧΑΙΑΣ 5:7 Και το υπόλοιπο του Ιακώβ 
θα είναι ανάμεσα σε πολλούς λαούς σαν δρόσος 
τού Κυρίου, σαν σταγόνες επάνω σε χορτάρι, 
που δεν προσμένει από άνθρωπο ούτε ελπίζει 
σε γιους ανθρώπων.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3:10 Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο 
Κύριος των δυνάμεων, θα προσκαλέσετε κάθε 
ένας τον πλησίον του κάτω από την άμπελό 
του, και κάτω από τη συκιά του.

ΛΟΥΚΑΝ 3:8 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους 
τῆς μετανοίας, καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν 
ἑαυτοῖς • Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ • λέγω 
γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων 
τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.

9 ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων 
κεῖται • πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν 
καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
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ΛΟΥΚΑΝ 6:43 Οὐ γὰρ ἐστιν δένδρον καλὸν 
ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν 
ποιοῦν καρπὸν καλόν.

44 ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ 
γινώσκεται • οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν 
σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου τρυγῶσιν σταφυλήν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:2 πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον 
καρπόν, αἴρει αὐτό • καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, 
καθαίρει αὐτὸ ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.

3 ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν 
λελάληκα ὑμῖν.

4 μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα 
οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾿ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ 
μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν 
ἐμοὶ μένητε.

5 ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων 
ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν 
πολύν • ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν 
οὐδέν.

6 ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ 
κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ 
εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν, καὶ καίεται.

7 ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν 
μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσεσθε, καὶ γενήσεται 
ὑμῖν.

8 ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ Πατήρ μου, ἵνα καρπὸν 
πολὺν φέρητε • καὶ γενήσεσθε ἐμοὶ μαθηταί.

Δείτε επίσης: #1; #2; Ψαλμοί 72:16; Ησαΐας 27:6; Ησαΐας 
35:2; Ησαΐας 57:18; Ιερεμίας 2:21; Ιερεμίας 3:22; Ιερεμίας 

33:6; Ιεζεκιήλ 17:8,22-24; Ωσηέ 2:12; Ωσηέ 10:1; Ιωήλ 2:22; 
Αββακούμ 3:17,18.
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H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

ΙΩΉΛ 2:1 ΣΑΛΠΙΣΤΕ σάλπιγγα στη 
Σιών, και αλαλάξτε στο άγιό μου βουνό· ας 
τρομάξουν όλοι αυτοί που κατοικούν στη γη· 
επειδή, έρχεται η ημέρα τού Κυρίου, επειδή 
είναι κοντά·

ΙΩΉΛ 2:2-12
ΙΩΉΛ 2:13 Και σχίστε την καρδιά σας, 

και όχι τα ιμάτιά σας, και επιστρέψτε στον 
Κύριο τον Θεό σας· επειδή, είναι ελεήμονας 
και οικτίρμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος, 
και ο οποίος μεταμελείται για το κακό.

14 Ποιος γνωρίζει, αν θα επιστρέψει και 
μεταμεληθεί, και αφήσει πίσω του ευλογία, 
προσφορά και σπονδή στον Κύριο τον Θεό 
μας;

ΙΩΉΛ 2:15-17

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 2:4 ἢ τοῦ πλούτου τῆς 
χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς 
μακροθυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ 
χρηστὸν τοῦ Θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει;

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 5:2 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς 
οἴδατε ὅτι ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ 
οὕτως ἔρχεται.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 4:7 Πάντων δὲ τὸ τέλος 
ἤγγικεν • σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς τὰς 
προσευχάς •

Δείτε επίσης: #5; Ψαλμοί 103:8; Ησαΐας 57:15; 66:2; Αμώς 3:6; 
Μιχαίας 7:18; Σοφονίας 2:3; 3:11; Ζαχαρίας 8:3; Μαλαχίας 4:2.

E16 Ο Μεσσίας θα ευλογεί τον λαό Του.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΙΩΉΛ 2:18 Και ο Κύριος θα 
ζηλοτυπήσει για τη γη του, και θα λυπηθεί 
τον λαό του.

19 Ναι, ο Κύριος θα απαντήσει, και θα πει 
στον λαό του: Δέστε, εγώ θα στείλω σε σας 
το σιτάρι, και το κρασί, και το λάδι, και θα 
γεμίσετε απ’ αυτά· και δεν θα σας ξανακάνω 
όνειδος ανάμεσα στα έθνη.

ΙΩΉΛ 2:20-22
23 Και, τα παιδιά της Σιών, χαίρεστε, και 

ευφραίνεστε στον Κύριο τον Θεό σας· 
επειδή, σας έδωσε την πρώιμη βροχή 
έγκαιρα, και θα βρέξει σε σας βροχή πρώιμη 
και όψιμη, όπως πρωτύτερα.

ΙΩΉΛ 2:24-25
ΙΩΉΛ 2:26 Και θα φάτε άφθονα, και 

θα χορτάσετε, και θα αινέσετε το όνομα 
του Κυρίου τού Θεού σας· που έκανε με σας 
θαυμάσια· και ο λαός μου δεν θα ντροπιαστεί 
στον αιώνα.

27 Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι στο μέσον 
τού Ισραήλ, και εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός 
σας, και δεν υπάρχει κανένας άλλος· και ο 
λαός μου δεν θα ντροπιαστεί στον αιώνα.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:23  
καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ 
ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν;

ἸΑΚΩΒΟΥ 5:11 ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς 
ὑπομένοντας. τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε καὶ 
τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός 
ἐστιν ὁ Κύριος καὶ οἰκτίρμων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς 
μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης • Ἰδοὺ 
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ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν • καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ 
ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 
αὐτῶν Θεός.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; Ψαλμοί 72:6,7.

E27 Να δώσει νέα καρδιά και νέο 
πνεύμα.

G04 Ο Μεσσίας θα προσφέρει απλόχερα 
το Πνεύμα Του

ΙΩΉΛ 2:28 ΚΑΙ ύστερα απ’ αυτά θα 
εκχέω το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα· 
και θα προφητεύσουν οι γιοι σας, και οι 
θυγατέρες σας· οι πρεσβύτεροί σας θα 
ονειρευτούν όνειρα, οι νέοι σας θα δουν 
οράσεις.

29 Κι ακόμα, επάνω στους δούλους μου κι 
επάνω στις δούλες μου κατά τις ημέρες 
εκείνες θα εκχέω το πνεύμα μου.

ΗΣΑΐΑΣ 44:3 Επειδή, θα ξεχύνω νερό επάνω 
σ’ αυτόν που διψάει, και ποταμούς επάνω στην 
ξηρά· θα ξεχύνω το πνεύμα μου επάνω στο 
σπέρμα σου, και την ευλογία μου επάνω στους 
εγγονούς σου·

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:19 πορευθέντες οὖν 
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες 
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,

ΛΟΥΚΑΝ 11:13 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ 
ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι 
τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ Πατὴρ ὁ ἐξ 
οὐρανοῦ δώσει Πνεῦμα Ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν 
αὐτόν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:5 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς • Ἀμὴν 
ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος 
καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς 
εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ 
ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος.

39 (τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ 
ἤμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν 
• οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω 
ἐδοξάσθη).

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:16 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω 
τὸν Πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, 
ἵνα ᾖ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα,

17 τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται 
λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό 
• ὑμεῖς δὲ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾿ ὑμῖν μένει 
καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ 
Παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ 
Πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ 
Πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ 
ἐμοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 16:7 ἀλλ᾿ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω 
ὑμῖν, συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω • ἐὰν γὰρ 
ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ Παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται 
πρὸς ὑμᾶς • ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς 
ὑμᾶς.

8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ 
ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως 
•

9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ •
10 περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν Πατέρα μου 

ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με •
11 περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου 

τούτου κέκριται.
12 Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ᾿ οὐ δύνασθε 
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βαστάζειν ἄρτι.
13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, 

ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς τὴν ἀληθείαν πᾶσαν • οὐ 
γὰρ λαλήσει ἀφ᾿ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾿ ὅσα ἐὰν ἀκούσῃ 
λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται 
καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:16 ἀλλὰ 
τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου 
Ἰωήλ •

17 Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ 
Θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν 
σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ 
θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις 
ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις 
ἐνυπνιασθήσονται •

18 καίγε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας 
μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ 
Πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 10:44 Ἔτι 
λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα 
ἐπέπεσεν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς 
ἀκούοντας τὸν λόγον.

45 καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι 
συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ 
δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκκέχυται,

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 
13:2 λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ 
καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον 
• Ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ τὸν 
Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 5:5 ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ 
καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται 
ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος Ἁγίου 
τοῦ δοθέντος ἡμῖν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 8:13 εἰ γὰρ κατὰ σάρκα 
ζῆτε, μέλλετε ἀποθνῄσκειν • εἰ δὲ Πνεύματι τὰς 
πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε.

14 ὅσοι γὰρ Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοι υἱοί 
εἰσιν Θεοῦ.

15 οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς 
φόβον, ἀλλ᾿ ἐλάβετε Πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ 
κράζομεν • Ἀββᾶ ὁ Πατήρ.

16 αὐτὸ τὸ Πνεῦμα συνμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι 
ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα Θεοῦ •

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 2:12 ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ 
πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα 
τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ 
χαρισθέντα ἡμῖν •

13 ἃ καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης 
σοφίας λόγοις, ἀλλ᾿ ἐν διδακτοῖς Πνεύματος, 
πνευματικοῖς πνευματικὰ συνκρίνοντες.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 6:19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ 
σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματος 
ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ; καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν 
•

Δείτε επίσης: Παροιμίες 1:23; Μαθθαῖον 12:32; Πρὸς Ῥωμαίουςς 
8:9-12; Κορινθίους α’ 12:4,8,11,13; Κορινθίους α’ 15:45; 

Κορινθίους β’ 3:6; Γαλάτας 4:6; Θεσσαλονικεῖς β’ 2:13; ἐπιστολή 
α’ 1:11,12.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

ΙΩΉΛ 2:30 Και θα δείξω τέρατα στους 
ουρανούς κι επάνω στη γη, αίμα, και φωτιά, 
και αναθυμίαση καπνού.

31 Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι, και 
το φεγγάρι σε αίμα, πριν έρθει η ημέρα τού 
Κυρίου, η μεγάλη και περιφανής.

32 Και οποιοσδήποτε επικαλεστεί το όνομα 
του Κυρίου, θα σωθεί· επειδή, στο βουνό 
Σιών, και στην Ιερουσαλήμ, θα είναι 
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σωτηρία, όπως έχει πει ο Κύριος, και στους 
υπόλοιπους, που ο Κύριος θα προσκαλέσει.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:29 Εὐθέως δὲ μετὰ 
τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος 
σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ 
φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ 
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν 
σαλευθήσονται.

30 καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ 
ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται 
πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν 
τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ 
οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.

31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ 
σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν 
τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων 
ἀπ᾿ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:45 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας 
σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας 
ἐνάτης.

ΜΑΡΚΟΝ 13:24 ἀλλ᾿ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις 
μετὰ τὴν θλίψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, 
καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς,

25 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται 
ἐκπίπτοντες, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
σαλευθήσονται.

ΛΟΥΚΑΝ 21:11 σεισμοί τε μεγάλοι κατὰ 
τόπους καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε 
καὶ σημεῖα ἀπ᾿ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται.

ΛΟΥΚΑΝ 21:25 Καὶ ἔσται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ 
σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ 
ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου,

26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ 
προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, αἱ 
γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:19 καὶ δώσω 
τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς 
γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ •

20 ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ 
σελήνη εἰς αἷμα, πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν 
Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.

21 καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα 
Κυρίου σωθήσεται.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 6:12 Καὶ εἶδον ὅτε 
ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς 
μέγας ἐγένετο, καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς 
σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς 
αἷμα •

13 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν 
γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ 
ἀνέμου μεγάλου σειομένη.

Δείτε επίσης: #5; #6; #7; Ψαλμοί 50:15; Ησαΐας 13:9,10; 
Ησαΐας 34:4,5; Ιωήλ 2:10; Ιωήλ 3:15; Ζαχαρίας 13:9; Πρὸς 

Ῥωμαίουςς 10:11-14; Κορινθίους α’ 1:2.

E21 Ο Μεσσίας θα συγχωρεί τις 
αμαρτίες.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H10 Προφητεία του εξωτερικού 
Βασιλείου της ειρήνης.

     
ΙΩΉΛ 3:1 ΕΠΕΙΔΗ, δέστε, κατά τις 

ημέρες εκείνες, και κατά τον καιρό εκείνο, 
όταν επιστρέψω τούς αιχμαλώτους τού Ιούδα 
και της Ιερουσαλήμ,

ΙΩΉΛ 3:2-16
ΙΩΉΛ 3:17 Έτσι θα γνωρίσετε ότι εγώ 

είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, ο οποίος κατοικώ 
στη Σιών, στο βουνό μου το άγιο· τότε, η 
Ιερουσαλήμ θα είναι αγία, και αλλογενείς 
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δεν θα περάσουν πλέον μέσα απ’ αυτή.
18 Και κατά την ημέρα εκείνη, τα βουνά θα 

σταλάξουν γλεύκος, και οι λόφοι θα ρέουν 
γάλα, και όλα τα ρυάκια τού Ιούδα θα ρέουν 
νερά, και μια πηγή θα αναβλύσει προς τα έξω 
από τον οίκο τού Κυρίου, και θα ποτίζει τη 
φάραγγα του Σιττείμ.

19 Η Αίγυπτος θα είναι ερημωμένη, και ο Εδώμ 
θα είναι άβατη έρημος, για τις αδικίες στους 
γιους Ισραήλ, επειδή έχυσαν αθώο αίμα μέσα 
στη γη τους.

20 Ενώ η Ιουδαία θα κατοικείται στον αιώνα, 
και η Ιερουσαλήμ σε γενεές γενεών.

21 Και θα καθαρίσω το αίμα τους, το οποίο δεν 
καθάρισα· επειδή, ο Κύριος κατοικεί στη 
Σιών.

ΔΑΝΙΗΛ 12:1 Και κατά τον καιρό εκείνο 
θα εγερθεί ο Μιχαήλ, ο μεγάλος άρχοντας, 
που στέκεται για τους γιους τού λαού σου· 
και θα είναι καιρός θλίψης, που ποτέ δεν έχει 
γίνει αφότου υπήρξε έθνος, μέχρις εκείνον τον 
καιρό· και κατά τον καιρό εκείνο ο λαός σου θα 
διασωθεί, κάθε ένας που θα βρεθεί γραμμένος 
μέσα στο βιβλίο.

ΜΙΧΑΙΑΣ 4:7 Και θα κάνω αυτήν που 
χωλαίνει υπόλοιπο, και αυτήν που αποβλήθηκε 
ισχυρό έθνος· και ο Κύριος θα βασιλεύει επάνω 
τους στο βουνό Σιών, από τώρα και μέχρι τον 
αιώνα.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 13:1 ΚΑΤΑ την ημέρα εκείνη θα 
υπάρχει ανοιγμένη πηγή στον οίκο τού Δαβίδ, 
και στους κατοίκους τής Ιερουσαλήμ, για την 
αμαρτία, και για την ακαθαρσία.

ἸΩΑΝΝΗΝ 4:13 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν 
αὐτῇ • Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου 
διψήσει πάλιν •

14 ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, 
οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα • ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ 
δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος 
ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς 
μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης • Ἰδοὺ 
ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν • καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ 
ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 
αὐτῶν Θεός.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:6 καὶ εἶπέν μοι • 
Γέγονεν. ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ 
τὸ τέλος. ἐγω τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς 
τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:27 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ 
εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ὁ ποιῶν βδέλυγμα καὶ 
ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς 
ζωῆς τοῦ Ἀρνίου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:1 Καὶ ἔδειξέν μοι 
ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, 
ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ 
τοῦ Ἀρνίου.

2 ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ 
ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν 
καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον 
ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ • καὶ τὰ φύλλα 
τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.

3 καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι • καὶ ὁ θρόνος 
τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται • καὶ οἱ 
δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ,

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #5; Δευτερονόμιο 30:3; 2 Χρονικών 
6:36-39; Ησαΐας 4:3-6; Ησαΐας 11:11-16; Ησαΐας 19:1-15; 
Ησαΐας 33:20-22; Ησαΐας 41:17-20; Ησαΐας 52:1; Ησαΐας 

55:12,13; Ιερεμίας 16:15,16; Ιερεμίας 23:3-8; Ιερεμίας 30:3,18; 
Ιερεμίας 31:23-25; Ιερεμίας 49:17; Θρήνοι 4:21,22; Ιεζεκιήλ 

35:1-15; Ιεζεκιήλ 36:25-38; Ιεζεκιήλ 37:21-28; Ιεζεκιήλ 39:25-
29; Ιεζεκιήλ 43:12; Ιεζεκιήλ 47:1-12; Ιωήλ 2:27; Αμώς 9:13-15; 
Σοφονίας 3:14-20; Ζαχαρίας 8:3; Ζαχαρίας 10:10-12; Ζαχαρίας 

14:8,9,18-21; Μαλαχίας 1:3,4.
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F08 Οι λεπτομέρειες του θανάτου του 
Μεσσία.

ΑΜΏΣ 8:9 Και κατά την ημέρα εκείνη, 
λέει ο Κύριος ο Θεός, θα κάνω τον ήλιο 
να δύσει σε καιρό μεσημεριού, και θα 
κατασκοτεινιάσω τη γη μέσα σε φωτεινή 
ημέρα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:45 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας 
σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας 
ἐνάτης.

Δείτε επίσης: Αμώς 4:13; Αμώς 5:8.

E22 Το έργο του Μεσσία θα είναι 
ευλογημένο.

ΑΜΏΣ 8:11 Δέστε, έρχονται ημέρες, λέει 
ο Κύριος ο Θεός, και θα στείλω πείνα επάνω 
στη γη· όχι πείνα ψωμιού ούτε δίψα νερού, 
αλλά ακρόασης των λόγων τού Κυρίου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 4:25 καὶ ἠκολούθησαν 
αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ 
Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ 
πέραν τοῦ Ἰορδάνου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 7:28 Καὶ ἐγένετο ὅτε 
ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, 
ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ •

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 8:1 Καταβάντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ 
ὄρους, ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 9:36 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους 
ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι 
καὶ ἐρριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα 
ποιμένα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 12:23 καὶ ἐξίσταντο πάντες 
οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον • Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς 
Δαυίδ;

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 13:34 Ταῦτα πάντα 
ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, 
καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς,

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον 
• Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ προφήτης ὁ ἀπὸ 
Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 22:33 καὶ ἀκούσαντες οἱ 
ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.

Δείτε επίσης: Μαθθαῖον 9:33; Μαθθαῖον 12:15; Μαθθαῖον 
13:2; Μαθθαῖον 14:13; Μαθθαῖον 15:30,31; Μᾶρκον 10:1; 

Λουκᾶν 4:42; Λουκᾶν 5:15; Λουκᾶν 9:11.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

E20 Ο Μεσσίας θα φτιάξει μια νέα 
διαθήκη.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΑΜΏΣ 9:11 ΚΑΤΑ την ημέρα εκείνη 
θα σηκώσω τη σκηνή τού Δαβίδ, που είχε 
πέσει, και θα φράξω τις χαλάστρες της, 
και θα ανεγείρω τα ερείπιά της, και θα την 
ξανακτίσω, όπως στις αρχαίες ημέρες·

12 για να κληρονομήσουν το υπόλοιπο του 
Εδώμ, και όλα τα έθνη, επάνω στα οποία 
αναφέρεται το όνομά μου, λέει ο Κύριος, ο 
οποίος τα κάνει αυτά.

13 Δέστε, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος, που, 
αυτός ο οποίος αροτριάζει, θα φτάσει τον 
θεριστή, και ο πατητής τού ληνού, αυτόν 

ΑΜΩΣ
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που σπέρνει τον σπόρο· και τα βουνά θα 
σταλάξουν γλεύκος, και όλοι οι λόφοι θα 
ρέουν αγαθά.

14 Και θα επιστρέψω τούς αιχμαλώτους τού 
λαού μου Ισραήλ, και θα ξαναχτίσουν τις 
ερημωμένες πόλεις, και θα κατοικήσουν· 
και θα φυτέψουν αμπελώνες, και θα πιουν 
το κρασί τους· και θα κάνουν κήπους, και θα 
φάνε τον καρπό τους.

15 Και θα τους φυτέψω επάνω στη γη τους, και 
δεν θα αποσπαστούν πλέον από τη γη τους, 
την οποία έδωσα σ’ αυτούς, λέει ο Κύριος ο 
Θεός σου.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 15:14 Συμεὼν 
ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο 
λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

15 καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν 
προφητῶν, καθὼς γέγραπται •

16 Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω 
τὴν σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ 
κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ 
ἀνορθώσω αὐτήν,

17 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν 
ἀνθρώπων τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾿ 
οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτούς, 
λέγει Κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; Ησαΐας 11:14; Ησαΐας 14:1,2; 
Αβδιού 1:8.

ΑΜΩΣ
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H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΑΒΔΙΟΎ 1:17 Επάνω στο βουνό Σιών, 
όμως, θα είναι σωτηρία, και θα είναι 
άγιο· και ο οίκος Ιακώβ θα κληρονομήσει 
ολοκληρωτικά τις κληρονομιές τους ·

18 και ο οίκος Ιακώβ θα είναι φωτιά, και ο οίκος 
Ιωσήφ φλόγα, ενώ ο οίκος Ησαύ σαν καλάμι· 
και θα ανάψουν εναντίον τους, και θα τους 
καταφάνε· και δεν θα υπάρχει υπόλοιπο του 
οίκου Ησαύ· επειδή, μίλησε ο Κύριος.

19 Και εκείνοι τής μεσημβρινής περιοχής θα 
κληρονομήσουν ολοκληρωτικά το βουνό 
τού Ησαύ, και εκείνοι τής πεδινής περιοχής, 
του Φιλισταίους· και θα κληρονομήσουν 
ολοκληρωτικά τα χωράφια τού Εφραϊμ, και 
τα χωράφια τής Σαμάρειας· και ο Βενιαμίν, 
τη Γαλαάδ.

20 Κι αυτός ο στρατός των γιων Ισραήλ, 
που αιχμαλωτίστηκε, εκείνη τη γη των 
Χαναναίων μέχρι τα Σαρεπτά. Κι αυτοί τής 
Ιερουσαλήμ, που αιχμαλωτίστηκαν, που 
είναι στη Σεφαράδ, θα κληρονομήσουν 
ολοκληρωτικά τις πόλεις τού νότου·

21 και στο βουνό Σιών θα ανέβουν σωτήρες, 
για να κρίνουν το βουνό Ησαύ· και η 
βασιλεία θα είναι του Κυρίου.

ΨΑΛΜΟΙ 2:6 Εγώ, όμως, θα πει, έχρισα τον 
Βασιλιά μου επάνω στο βουνό Σιών, το βουνό 
το άγιό μου.

ΨΑΛΜΟΙ 102:15 Τότε, τα έθνη θα φοβηθούν το 
όνομα του Κυρίου, και όλοι οι βασιλιάδες τής 
γης θα φοβηθούν τη δόξα σου.

ΗΣΑΐΑΣ 24:23 Τότε, το φεγγάρι θα ντραπεί, 

και ο ήλιος θα αισχυνθεί, όταν ο Κύριος των 
δυνάμεων βασιλεύσει στο βουνό Σιών και στην 
Ιερουσαλήμ, και θα δοξαστεί μπροστά στους 
πρεσβυτέρους του.

ΛΟΥΚΑΝ 1:32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς 
Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ 
Θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 12:22 ἀλλὰ 
προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει • καὶ πόλει Θεοῦ 
ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ • καὶ μυριάσιν 
ἀγγέλων, πανηγύρει •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 14:1 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ 
τὸ Ἀρνίον ἑστὼς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾿ 
αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες 
ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ 
Πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων 
αὐτῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:27 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ 
εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ὁ ποιῶν βδέλυγμα καὶ 
ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς 
ζωῆς τοῦ Ἀρνίου.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5.

ΑΒΔΙΟΥ
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G01 Η ανάσταση του Μεσσία 
προβλέπεται.

ΙΩΝΆΣ 1:17 (2:1) ΚΑΙ ο Κύριος διέταξε 
ένα μεγάλο κήτος να καταπιεί τον Ιωνά. Και 
ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά τού κήτους τρεις 
ημέρες και τρεις νύχτες.

ΙΩΝΆΣ 2:2 (2:3) και είπε: Μέσα 
στη θλίψη μου βόησα στον Κύριο, και με 
εισάκουσε· από την κοιλιά τού άδη βόησα, 
και άκουσες τη φωνή μου.

3 (2:4) Επειδή, με έρριξες στα βάθη, στην 
καρδιά τής θάλασσας, και ρεύματα με 
περικύκλωσαν· όλες οι τρικυμίες σου και τα 
κύματά σου πέρασαν από πάνω μου.

4 (2:5) Κι εγώ είπα: Απορρίφθηκα μπροστά 
από τα μάτια σου· όμως, θα επιβλέψω ξανά 
στον άγιο ναό σου.

5 (2:6) Τα νερά με περικύκλωσαν μέχρι την 
ψυχή, η άβυσσος με έκλεισε ολόγυρα, τα 
φύκια τυλίχθηκαν γύρω από το κεφάλι μου.

6 (2:7) Κατέβηκα στα τελευταία μέρη των 
βουνών· οι μοχλοί τής γης είναι για πάντα 
από πάνω μου· αλλ’ η ζωή μου ανέβηκε από 
τη φθορά, Κύριε Θεέ μου.

7 (2:8) Ενώ η ψυχή λιποθυμούσε μέσα μου, 
θυμήθηκα τον Κύριο· και η προσευχή μου 
πέρασε μέσα προς εσένα, στον ναό σου τον 
άγιο.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 12:39 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς • Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον 
ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ 
τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.

40 ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους 
τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς 
ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.

41 ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει 

μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν 
αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, 
καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 16:4 γενεὰ πονηρὰ καὶ 
μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ 
δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. καὶ 
καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν.

Δείτε επίσης: Γένεση 22:4; 2 Βασιλέων 20:8; Ψαλμοί 27:13; 
Ψαλμοί 42:7; Ψαλμοί 66:11,12; Ψαλμοί 68:20; Ψαλμοί 69:1,2.
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B06 Ο Μεσσίας είναι ο καλός Ποιμένας.
B16 Η δύναμη και η ισχύς του Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΜΙΧΑΊΑΣ 2:12 Βέβαια, θα σε συγκεντρώσω 
ολόκληρον, Ιακώβ· θα συγκεντρώσω, 
βέβαια, το υπόλοιπο του Ισραήλ· θα τους 
βάλω μαζί σαν πρόβατα της Βοσόρρας, σαν 
κοπάδι στο μέσον τής μάντρας τους· θα 
κάνουν μεγάλον θόρυβο από το πλήθος των 
ανθρώπων.

13 Αυτός που διασπάει, ανέβηκε μπροστά 
τους· διέσπασαν, κι ανέβηκαν διαμέσου τής 
πύλης, και βγήκαν απ’ αυτή· και ο βασιλιάς 
τους θα διαβεί μπροστά τους, και ο Κύριος 
επικεφαλής τους.

ΗΣΑΐΑΣ 42:13 Ο Κύριος θα βγει ως ισχυρός· 
θα διεγείρει ζήλο ως πολεμιστής· θα φωνάξει, 
μάλιστα θα βρυχήσει, θα υπερισχύσει ενάντια 
στους πολεμίους του.

ΗΣΑΐΑΣ 55:4 Δες, τον έδωσα ως μαρτυρία 
στους λαούς, άρχοντα και προστάζοντα στους 
λαούς.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 15:25 δεῖ γὰρ αὐτὸν 
βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ πάντας τοὺς ἔχθροὺς ὑπὸ 
τοὺς πόδας αὐτοῦ •

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:9 τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾿ ἀγγέλους 
ἠλαττωμένον βλέπομεν Ἰησοῦν διὰ τὸ πάθημα 
τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, 
ὅπως χάριτι Θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται 
θανάτου.

10 ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ, δι᾿ ὃν τὰ πάντα καὶ δι᾿ οὗ τὰ 
πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα τὸν 

ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων 
τελειῶσαι.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 2:14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία 
κεκοινώνηκεν αἵματος καὶ σαρκός, καὶ αὐτὸς 
παραπλησίως μετέσχεν τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ 
θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ 
θανάτου, τοῦτ᾿ ἔστιν τὸν διάβολον •

15 καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ 
παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 6:20 ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν 
εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ 
ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 6:2 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ 
ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων 
τόξον • καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος καὶ ἐξῆλθεν 
νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:17 ὅτι τὸ Ἀρνίον τὸ 
ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτοὺς καὶ 
ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, 
καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν 
ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 17:14 οὗτοι μετὰ τοῦ 
Ἀρνίου πολεμήσουσιν • καὶ τὸ Ἀρνίον νικήσει 
αὐτούς, ὅτι Κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ Βασιλεὺς 
βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ 
ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Ἰωάννην 10:27-30; 
Ἀποκάλυψις 19:13-17.
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E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΜΙΧΑΊΑΣ 4:1 Και κατά τις έσχατες ημέρες 
το βουνό τού οίκου τού Κυρίου θα στηριχθεί 
επάνω στην κορυφή των βουνών, και θα 
υψωθεί πιο πάνω από τους λόφους· και λαοί 
θα συρρέουν σ’ αυτό.

2 Και πολλά έθνη θα πάνε, και θα πουν: 
Ελάτε, και ας ανέβουμε στο βουνό τού 
Κυρίου, και στον οίκο τού Θεού τού Ιακώβ· 
και θα μας διδάξει τούς δρόμους του, και θα 
περπατήσουμε στα μονοπάτια του· επειδή, 
από τη Σιών θα βγει νόμος, και από την 
Ιερουσαλήμ λόγος τού Κυρίου.

3 Και θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς, και 
θα ελέγξει ισχυρά έθνη, μέχρι μακριά· και θα 
σφυρηλατήσουν τις μάχαιρές τους για υνία, 
και τις λόγχες τους για δρεπάνια· έθνος δεν 
θα σηκώσει μάχαιρα ενάντια σε άλλο έθνος 
ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο.

4 Και κάθε ένας θα κάθεται κάτω από την 
άμπελό του, και κάτω από τη συκιά του· και 
δεν θα υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει· 
για τον λόγο ότι, το στόμα τού Κυρίου των 
δυνάμεων μίλησε.

7 Και θα κάνω αυτήν που χωλαίνει υπόλοιπο, 
και αυτήν που αποβλήθηκε ισχυρό έθνος· 
και ο Κύριος θα βασιλεύει επάνω τους στο 
βουνό Σιών, από τώρα και μέχρι τον αιώνα.

ΗΣΑΐΑΣ 2:2 Στις έσχατες ημέρες, το βουνό 
τού οίκου τού Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην 
κορυφή των βουνών, και θα υψωθεί υπεράνω 
των βουνών· και όλα τα έθνη θα συρρέουν σ’ 

αυτό,
3 και πολλοί λαοί, θα πάνε, και θα πουν: Ελάτε, 

και ας ανέβουμε στο βουνό τού Κυρίου, στον 
οίκο τού Θεού τού Ιακώβ· και θα μας διδάξει 
τους δρόμους του, και θα περπατήσουμε στα 
μονοπάτια του. Επειδή, από τη Σιών θα βγει 
νόμος, και λόγος Κυρίου από την Ιερουσαλήμ.

4 και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη, και θα ελέγξει 
πολλούς λαούς· και θα σφυρηλατήσουν τις 
μάχαιρές τους σε υνία, και τις λόγχες τους σε 
δρεπάνια· δεν θα σηκώσουν μάχαιρα, έθνος 
ενάντια σε έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον 
πόλεμο.

5 Οίκος τού Ιακώβ, ελάτε, και ας περπατήσουμε 
στο φως τού Κυρίου.

ΛΟΥΚΑΝ 1:33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον 
Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ 
οὐκ ἔσται τέλος.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 17:31 καθότι 
ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν 
οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν, 
πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ 
νεκρῶν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:5 οὕτως οὖν καὶ ἐν 
τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ᾿ ἐκλογὴν χάριτος 
γέγονεν.

6 εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι 
γίνεται χάρις.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:25 Οὐ γὰρ 
θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον 
τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι 
πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις 
οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ •

26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς 
γέγραπται • Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • 
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.
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27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Μαθθαῖον 25:31,32; Ἰωάννην 
5:22-29; Πράξεις Ἀποστόλων 4:32-35.

F13 Λεπτομέρειες των παθών του 
Μεσσία.

ΜΙΧΑΊΑΣ 5:1 Συγκεντρωθείτε τώρα 
σε τάγματα, θυγατέρα ταγμάτων· έβαλε 
πολιορκία εναντίον μας· θα πατάξουν τον 
κριτή τού Ισραήλ με ράβδο επάνω στο σαγόνι.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:67 Τότε ἐνέπτυσαν εἰς 
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ 
δὲ ἐράπισαν

68 λέγοντες • Προφήτευσον ἡμῖν, Χριστέ, τίς 
ἐστιν ὁ παίσας σε;

Δείτε επίσης: Ησαΐας 33:22; Θρήνοι 3:30; Μαθθαῖον 27:30; 
Ἰωάννην 18:22; Ἰωάννην 19:3.

A04 Ο Μεσσίας υπάρχει από την 
αιωνιότητα.

C03 Ο τόπος γέννησης του Μεσσία.

ΜΙΧΑΊΑΣ 5:2 Κι εσύ, Βηθλεέμ Εφραθά, η 
μικρή, ώστε να είσαι ανάμεσα στις χιλιάδες 
τού Ιούδα, από σένα θα εξέλθει σε μένα ένας 
άνδρας για να είναι ηγούμενος στον Ισραήλ· 

που οι έξοδοί του είναι εξαρχής, από ημέρες 
αιώνα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 2:4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς 
ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο 
παρ᾿ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται.

5 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ • Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας • 
οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου •

6 Καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη 
εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα • ἐκ σοῦ γὰρ 
ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν 
λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.

ΛΟΥΚΑΝ 1:31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ 
καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Ἰησοῦν.

32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς Ὑψίστου 
κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 
θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ΛΟΥΚΑΝ 2:4 ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς 
Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν 
εἰς πόλιν Δαυὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ 
εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ,

5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ 
αὐτῷ γυναικί, οὔσῃ ἐγκύῳ.

6 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν 
αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν,

7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, 
καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν 
ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ 
καταλύματι.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ 
Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:41 ἄλλοι ἔλεγον • Οὗτός ἐστιν 
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ὁ Χριστός. ἄλλοι ἔλεγον • Μὴ γὰρ ἐκ τῆς 
Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται;

42 οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυὶδ 
καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυίδ, ὁ 
Χριστός ἔρχεται;

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:20 προεγνωσμένου μὲν 
πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ᾿ 
ἐσχάτου τῶν χρόνων δι᾿ ὑμᾶς,

21 τοὺς δι᾿ αὐτοῦ πιστεύοντας εἰς Θεὸν τὸν 
ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ 
δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι 
εἰς Θεόν.

Δείτε επίσης: Ρουθ 4:11; 1 Χρονικών 4:4; Ψαλμοί 102:25-27; 
Ψαλμοί 132:6; Παροιμίες 8:22-31; Ησαΐας 9:6,7; Ησαΐας 11:1; 

Ησαΐας 53:2; Ιεζεκιήλ 17:22-24; Ιεζεκιήλ 34:23,24; Ιεζεκιήλ 
37:22-25; Αμώς 9:11; Ζαχαρίας 9:9; Λουκᾶν 23:38; Ἰωάννην 

1:1-3; Ἰωάννην 19:14-22; Ἑβραίους 13:8; Ἰωάννην 1:1; 
Ἀποκάλυψις 1:11-18; Ἀποκάλυψις 19:16; Ἀποκάλυψις 21:6.

B12 Η τελειότητα του Μεσσία.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.

ΜΙΧΑΊΑΣ 5:3 Γι’ αυτό, θα τους αφήσει, 
μέχρι τον καιρό κατά τον οποίο αυτή που 
γεννάει θα γεννήσει· τότε, το υπόλοιπο των 
αδελφών του θα επιστρέψει στους γιους 
Ισραήλ.

4 Και θα σταθεί, και θα ποιμάνει με τη 
δύναμη του Κυρίου, με τη μεγαλειότητα του 
ονόματος του Κυρίου τού Θεού του· και θα 
κατοικήσουν· επειδή, τώρα θα μεγαλυνθεί 
μέχρι τα άκρα τής γης.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:21 τέξεται δὲ υἱόν, 
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν • αὐτὸς 
γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν 
αὐτῶν.

ΛΟΥΚΑΝ 1:32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς 
Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ 
Θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:16 καὶ ἄλλα πρόβατα 
ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης • κἀκεῖνά 
με δεῖ ἀγαγεῖν • καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, 
καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:27 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ 
τῆς φωνῆς μου ἀκούει κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ 
ἀκολουθοῦσίν μοι,

28 κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς καὶ οὐ μὴ 
ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις 
αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου.

29 ὁ Πατήρ μου, ὃς δέδωκέν μοι, μείζων πάντων 
ἐστίν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς 
τοῦ Πατρός μου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; Μαθθαῖον 25:31; Ἰωάννην 14:9-11; 
Κορινθίους β’ 6:16; Ἀποκάλυψις 1:13-18; Ἀποκάλυψις 12:1,2.

B04 Τα Θεϊκά χαρακτηριστικά του 
Μεσσία.

E24 Ο Μεσσίας θα φέρνει ειρήνη.

ΜΙΧΑΊΑΣ 5:5 Κι αυτός θα είναι ειρήνη. 
Όταν ο Ασσύριος έρθει στη γη μας, και 
όταν πατήσει στα παλάτια μας, τότε θα 
σηκώσουμε εναντίον του επτά ποιμένες, και 
οκτώ άρχοντες ανθρώπων·
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ἸΩΑΝΝΗΝ 14:27 εἰρήνην ἀφίημι 
ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν • οὐ 
καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ 
ταρασσέσθω ὑμῖν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 16:20 ὁ δὲ Θεὸς 
τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς 
πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾿ ὑμῶν.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:14 αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη 
ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ 
μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας,

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:20 καὶ δι᾿ αὐτοῦ 
ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, 
εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ 
αὐτοῦ, δι᾿ αὐτοῦ, εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 13:20 Ὁ δὲ Θεὸς τῆς 
εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα 
τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης 
αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν,

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 72:7; Ησαΐας 9:6,7; Λουκᾶν 2:14; Ἰωάννην 
14:27; Ἰωάννην 16:33; Πρὸς Ῥωμαίουςς 3:17; Κορινθίους β’ 

13:11; Ἐφεσίους 2:14-17; Φιλιππησίους 4:9; Θεσσαλονικεῖς α’ 
5:23; Θεσσαλονικεῖς β’ 3:16; Ἑβραίους 7:2.

E21 Ο Μεσσίας θα συγχωρεί τις 
αμαρτίες.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΜΙΧΑΊΑΣ 7:15 Όπως στις ημέρες τής 
εξόδου σου από την Αίγυπτο, θα του δείξω 
θαυμαστά πράγματα.

16 Τα έθνη θα δουν, και θα καταντροπιαστούν 
για όλη τη δύναμή τους· θα βάλουν το χέρι 
τους επάνω στο στόμα, τα αυτιά τους θα 
κουφαθούν.

17 Θα γλείφουν το χώμα σαν φίδια, θα 
σέρνονται από τις τρύπες τους, όπως τα 
ερπετά τής γης· θα εκπλαγούν στον Κύριο 
τον Θεό μας, και θα φοβηθούν από σένα.

18 Ποιος Θεός είναι όμοιος με σένα, που να 
συγχωρεί ανομία, και να παραβλέπει την 
παράβαση του υπολοίπου τής κληρονομιάς 
του; Δεν διατηρεί για πάντα την οργή του, 
επειδή αυτός αρέσκεται σε έλεος.

19 Θα γυρίσει, και θα μας σπλαχνιστεί, θα 
καταστρέψει τις ανομίες μας· και όλες τις 
αμαρτίες τους θα τις ρίξει στα βάθη τής 
θάλασσας.

20 Θα εκτελέσεις αλήθεια στον Ιακώβ, έλεος 
στον Αβραάμ, όπως ορκίστηκες στους 
πατέρες μας από τις αρχαίες ημέρες.

2 ΧΡΟΝΙΚΩΝ 7:14 και ο λαός μου, 
επάνω στον οποίο ονομάστηκε το όνομά 
μου, ταπεινώσουν τον εαυτό τους, και 
προσευχηθούν, και εκζητήσουν το πρόσωπό 
μου, και επιστρέψουν από τους δρόμους τους, 
τους πονηρούς, τότε εγώ θα εισακούσω από τον 
ουρανό, και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους, 
και θα θεραπεύσω τη γη τους.

ΗΣΑΐΑΣ 55:7 Ο ασεβής ας εγκαταλείπει 
τον δρόμο του, και ο άδικος τις βουλές του· κι 
ας επιστρέψει στον Κύριο, και θα τον ελεήσει· 
και στον Θεό μας, για τον λόγο ότι αυτός θα 
συγχωρήσει άφθονα.

ΘΡΗΝΟΙ 3:32 αλλά, και αν θλίψει, θα δείξει, 
όμως, και οικτιρμούς, σύμφωνα με το πλήθος 
τού ελέους του.
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ΩΣΗΕ 3:5 Και ύστερα απ’ αυτά οι γιοι 
τού Ισραήλ θα επιστρέψουν, και θα ζητήσουν 
τον Κύριο τον Θεό τους, και τον Δαβίδ τον 
βασιλιά τους· και θα φοβούνται τον Κύριο και 
την αγαθότητά του στις έσχατες ημέρες.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 10:6 Και θα ενισχύσω τον οίκο 
Ιούδα, και θα σώσω τον οίκο Ιωσήφ, και θα τους 
επαναφέρω, επειδή τους ελέησα· και θα είναι 
σαν να μη τους είχα αποβάλει· επειδή, εγώ είμαι 
ο Κύριος ο Θεός τους, και θα τους εισακούσω.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 18:21 Τότε προσελθὼν 
αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν • Κύριε, ποσάκις 
ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω 
αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;

22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς • Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις 
ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.

ΛΟΥΚΑΝ 7:49 καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι 
λέγειν ἐν ἑαυτοῖς • Τίς οὗτός ἐστιν, ὃς καὶ 
ἁμαρτίας ἀφίησιν;

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:16 Αὕτη ἡ διαθήκη 
ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας 
ἐκείνας, λέγει Κύριος • Διδοὺς νόμους μου ἐπὶ 
καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τῶν διανοιῶν αὐτῶν 
ἐπιγράψω αὐτούς,

17 καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν 
αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι ἔτι.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:10 οἵ ποτε οὐ λαός, 
νῦν δὲ λαὸς Θεοῦ • οἱ οὐκ ἠλεημένοι, νῦν δὲ 
ἐλεηθέντες.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #5; Ψαλμοί 103:3.

ΜΙΧΑΙΑΣ
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C01 Η γέννηση του Μεσσία 
προφητεύεται.

H01 Η επιστροφή του Μεσσία 
προβλέπεται.

ΑΒΒΑΚΟΎΜ 2:3 Επειδή, η όραση μένει 
ακόμα για ορισμένον καιρό, αλλά στο 
τέλος θα μιλήσει, και δεν θα ψευστεί· αν και 
αργοπορεί, πρόσμεινέ την· επειδή, σίγουρα 
θάρθει, και δεν θα βραδύνει.

ΨΑΛΜΟΙ 130:5 Πρόσμεινα τον Κύριο, η ψυχή 
μου πρόσμεινε, και έλπισα στον λόγο του.

6 Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριο, περισσότερο 
από ό,τι εκείνοι που προσμένουν την αυγή, ναι, 
εκείνοι που προσμένουν την αυγή.

ΗΣΑΐΑΣ 8:17 Εγώ, όμως, θα περιμείνω τον 
Κύριο, που κρύβει το πρόσωπό του από τον 
οίκο Ιακώβ, κι επάνω σ’ αυτόν θα έχω την 
πεποίθησή μου.

ΗΣΑΐΑΣ 46:13 Έφερα κοντά τη δικαιοσύνη 
μου· δεν θα είναι μακριά, και η σωτηρία μου δεν 
θα βραδύνει· και θα δώσω στη Σιών σωτηρία 
στον Ισραήλ, τη δόξα μου.

ΛΟΥΚΑΝ 18:7 ὁ δὲ Θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν 
ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων 
πρὸς αὐτὸν ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμεῖ 
ἐπ᾿ αὐτοῖς;

8 λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν 
τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα 
εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:37 ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον 
ὅσον, Ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ •

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Β’ 3:9 οὐ βραδύνει Κύριος 
τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται, 

ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ὑμᾶς, μὴ βουλόμενός 
τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν 
χωρῆσαι.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 27:14; Ησαΐας 30:18; Θρήνοι 3:25,26; 
Μιχαίας 7:7; Λουκᾶν 2:25; Θεσσαλονικεῖς β’ 2:6-8; Ἰακώβου 

5:7,8.

E25  Μεσσίας θα πιστεύεται και θα 
δοξάζεται.

ΑΒΒΑΚΟΎΜ 2:4 Δες, η ψυχή του 
υπερηφανεύθηκε, δεν είναι ευθεία μέσα του· 
ο δίκαιος, όμως, θα ζήσει με την πίστη του.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 1:17 δ 
ικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται 
ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται • Ὁ δὲ 
δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.

ΓΑΛΑΤΑΣ 2:16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται 
ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς χριστὸν Ἰησοῦν 
ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως 
Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου • διότι ἐξ 
ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:11 ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς 
δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ δῆλον, ὅτι ὁ δίκαιος ἐκ 
πίστεως ζήσεται.

12 ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ᾿ ὁ 
ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:38 ὁ δὲ δίκαιός ἐκ 
πίστεως ζήσεται • καὶ Ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ 
εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 53:11; Ιερεμίας 23:5; Μαθθαῖον 27:19; 
Πράξεις Ἀποστόλων 3:14; Πράξεις Ἀποστόλων 22:14; Ἰωάννην 

2:1; Ἰωάννην 5:10-12.
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H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΑΒΒΑΚΟΎΜ 2:14 Επειδή, η γη 
θα είναι γεμάτη από τη γνώση τής δόξας 
τού Κυρίου, όπως τα νερά σκεπάζουν τη 
θάλασσα.

ΗΣΑΐΑΣ 11:9 Δεν θα κακοποιούν ούτε θα 
φθείρουν σε όλο το άγιό μου βουνό· επειδή, η 
γη θα είναι πλήρης τής γνώσης τού Κυρίου, 
όπως τα νερά σκεπάζουν τη θάλασσα.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:4 τίς σε οὐ μὴ 
φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; 
ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν 
καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι τὰ 
δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

Δείτε επίσης: #1; Ψαλμοί 67:1-7; Ψαλμοί 72:19; Ψαλμοί 86:9; 
Ψαλμοί 98:1-8; Ησαΐας 6:3.

ΑΒΒΑΚΟΥΜ
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D05 Ο Μεσσίας θα είναι ο Λυτρωτής.
E18 Ο Θεός θα κατοικεί ανάμεσα στον 

λαό Του.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΣΟΦΟΝΊΑΣ 3:9 Δεδομένου ότι, τότε θα 
αποκαταστήσω στους λαούς γλώσσα 
καθαρή, ώστε όλοι να επικαλούνται το 
όνομα του Κυρίου, να τον δουλεύουν κάτω 
από έναν ζυγό.

ΣΟΦΟΝΊΑΣ 3:10-11
ΣΟΦΟΝΊΑΣ 3:12 Και θα αφήσω 

ανάμεσά σου έναν λαό θλιμμένον και φτωχό, 
κι αυτοί θα ελπίζουν στο όνομα του Κυρίου.

13 Το υπόλοιπο του Ισραήλ δεν θα πράξει 
ανομία ούτε θα μιλήσει ψέματα ούτε θα 
βρεθεί στο στόμα τους δόλια γλώσσα· 
επειδή, αυτοί θα βόσκουν και θα 
πλαγιάζουν, και δεν θα υπάρχει αυτός που 
εκφοβίζει.

14 Ψάλλε, θυγατέρα Σιών· αλαλάξτε, Ισραήλ· 
απολάμβανε τέρψη και ευφραίνου από όλη 
σου την καρδιά, θυγατέρα Ιερουσαλήμ.

15 Ο Κύριος αφαίρεσε τις κρίσεις σου, 
απέστρεψε τον εχθρό σου· ο Κύριος είναι 
βασιλιάς τού Ισραήλ ανάμεσά σου· στο εξής 
δεν θα δεις κακό.

16 Κατά την ημέρα εκείνη θα ειπωθεί στην 
Ιερουσαλήμ: Μη φοβάσαι· Σιών, ας μη 
παραλύουν τα χέρια σου.

17 Ο Κύριος ο Θεός σου, που είναι στο μέσον 
σου, ο δυνατός, θα σε σώσει, θα ευφρανθεί 
σε σένα με χαρά, θα αναπαύεται στην αγάπη 
του, θα ευφραίνεται σε σένα με άσματα.

ΣΟΦΟΝΊΑΣ 3:18-19

ΣΟΦΟΝΙΑΣ 3:20 Κατά τον καιρό 

εκείνο θα σας φέρω, και κατά τον καιρό 
εκείνο θα σας συνάξω· επειδή, θα σας κάνω 
ονομαστούς και επαινετούς ανάμεσα σε όλους 
τούς λαούς τής γης, όταν εγώ θα αποστρέψω 
την αιχμαλωσία σας μπροστά από τα μάτια σας, 
λέει ο Κύριος.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 37:24 Και ο Δαβίδ ο δούλος μου 
θα είναι βασιλιάς επάνω τους· και θα είναι 
επάνω σε όλους αυτούς ένας ποιμένας· και θα 
περπατούν στις κρίσεις μου, και θα φυλάττουν 
τα διατάγματά μου, και θα τα εκτελούν.

25 Και θα κατοικούν στη γη, που είχα δώσει στον 
δούλο μου τον Ιακώβ, όπου είχαν κατοικήσει 
οι πατέρες σας· και μέσα σ’ αυτή θα κατοικούν 
αυτοί και τα παιδιά τους, και τα παιδιά των 
παιδιών τους, μέχρι τον αιώνα· και ο Δαβίδ, ο 
δούλος μου, θα είναι άρχοντάς τους μέχρι τον 
αιώνα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:9 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ 
προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες 
ἔκραζον λέγοντες • Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ • 
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου • 
ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:61 εἶπον • Οὗτος ἔφη • 
Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ 
τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι αὐτόν.

62 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ • Οὐδὲν 
ἀποκρίνῃ τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;

63 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς 
εἶπεν αὐτῷ • Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ 
ζῶντος, ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:12 καὶ ἐν τῷ 
κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ 
τῶν πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο.

13 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος • Οὐκ ἀκούεις 

ΣΟΦΟΝΙΑΣ
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πόσα σου καταμαρτυροῦσιν;
14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, 

ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.

ΛΟΥΚΑΝ 4:18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ 
εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς,

19 ἀπέσταλκεν με κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ 
τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους 
ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν.

ΛΟΥΚΑΝ 24:47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα 
τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 13:1 Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα 
ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν 
Πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ 
κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:11 ταῦτα λελάληκα 
ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾖ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν 
πληρωθῇ.

12 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε 
ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.

13 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 8:37 ἀλλ̓  ἐν τούτοις 
πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:4 τίς σε οὐ μὴ 
φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; 
ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν 
καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι τὰ 
δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:1 Μετὰ ταῦτα ἤκουσα 
ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ 
λεγόντων • Ἀλληλούϊα, ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα 
καὶ ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡμῶν •

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Ησαΐας 62:1-7; Ησαΐας 65:19; 
Ιερεμίας 32:41; Μαθθαῖον 28:18,19; Πράξεις Ἀποστόλων 6:7; 

Πράξεις Ἀποστόλων 9:15; Ἀποκάλυψις 19:7.
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E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΑΓΓΑΊΟΣ 2:7 Και θα σείσω όλα τα έθνη, 
και θάρθει ο εκλεκτός όλων των εθνών· και 
θα γεμίσω αυτόν τον οίκο από δόξα, λέει ο 
Κύριος των δυνάμεων.

8 Δικό μου είναι το ασήμι, και δικό μου είναι 
το χρυσάφι, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.

9 Η δόξα αυτού του τελευταίου οίκου θα είναι 
μεγαλύτερη από εκείνη τού πρώτου, λέει 
ο Κύριος των δυνάμεων· και σ’ αυτόν τον 
τόπο θα δώσω ειρήνη, λέει ο Κύριος των 
δυνάμεων.

10 ΚΑΤΑ την 24η ημέρα τού ένατου μήνα, στον 
δεύτερο χρόνο τού Δαρείου, έγινε λόγος 
τού Κυρίου διαμέσου τού προφήτη Αγγαίου, 
λέγοντας:

ΓΕΝΕΣΗ 49:10 Δεν θα εκλείψει το σκήπτρο 
από τον Ιούδα ούτε νομοθέτης από μέσα από 
τα πόδια του, μέχρις ότου έρθει ο Σηλώ· και σ’ 
αυτόν θα είναι η υπακοή των λαών.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός) 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας •

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 14:17 οὐ γάρ 
ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, 
ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν 
Πνεύματι Ἁγίῳ.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 3:9 εἰ γὰρ ἡ διακονία τῆς 
κατακρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει ἡ 

διακονία τῆς δικαιοσύνης ἐν δόξῃ.
10 καὶ γὰρ οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ 

τῷ μέρει εἵνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:2 Καὶ τὴν πόλιν 
τὴν ἁγίαν, Ἰερουσαλὴμ καινήν, εἶδον 
καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, 
ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ 
ἀνδρὶ αὐτῆς.

3 καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
λεγούσης • Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν 
ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν • καὶ 
αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς 
μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, αὐτῶν Θεός.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Λουκᾶν 21:10,11.

C01 Η γέννηση του Μεσσία 
προφητεύεται.

ΑΓΓΑΊΟΣ 2:23 Κατά την ημέρα εκείνη, λέει 
ο Κύριος των δυνάμεων, θα πάρω εσένα, 
Ζοροβάβελ, τον δούλο μου, τον γιο του 
Σαλαθιήλ, λέει ο Κύριος, και θα σε βάλω σαν 
σφραγίδα· επειδή, σε διάλεξα, λέει ο Κύριος 
των δυνάμεων.

ΛΟΥΚΑΝ 3:23 Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ Ἰησοῦς ὡσεὶ 
ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὢν ὡς ἐνομίζετο 
υἱὸς Ἰωσήφ •

24 τοῦ Ἠλεὶ τοῦ Ματθὰτ τοῦ Λευὶ τοῦ Μελχεὶ τοῦ 
Ἰαννὰ τοῦ Ἰωσὴφ

25 τοῦ Ματταθίου τοῦ Ἀμὼς τοῦ Ναοὺμ τοῦ 
Ἐσλεὶ τὸ Ναγγαὶ

26 τοῦ Μαὰθ τοῦ Ματταθίου τοῦ Σεμεεΐ τοῦ 
Ἰωσὴφ τοῦ Ἰούδα

27 τοῦ Ἰωανὰν τοῦ Ῥησὰ τοῦ Ζοροβαβὲλ τοῦ 
Σαλαθιὴλ τοῦ Νηρεὶ
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E17 Ο Μεσσίας θα χτίσει έναν ναό για 
τον Θεό.

E19 Ο Μεσσίας θα παρηγορεί.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.
      .
ΖΑΧΑΡΊΑΣ 1:16 Γι’ αυτό, έτσι λέει ο Κύριος: 

Εγώ επέστρεψα στην Ιερουσαλήμ με 
οικτιρμούς· ο οίκος μου θα χτιστεί μέσα σ’ 
αυτή, λέει ο Κύριος των δυνάμεων· και θα 
απλωθεί σχοινί επάνω στην Ιερουσαλήμ.

17 Φώναξε ακόμα, λέγοντας: Έτσι λέει ο 
Κύριος των δυνάμεων: Οι πόλεις μου θα 
πλημμυρίσουν ακόμα από αγαθά, και ο 
Κύριος θα παρηγορήσει ακόμα τη Σιών, και 
θα εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ.

ΗΣΑΐΑΣ 40:1 ΠΑΡΗΓΟΡΕΙΤΕ, 
παρηγορείτε τον λαό μου, λέει ο Θεός σας.

2 Μιλήστε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, 
και φωνάξτε προς αυτήν ότι, ο καιρός τής 
ταπείνωσής της ολοκληρώθηκε, ότι η ανομία 
της συγχωρήθηκε· επειδή, πήρε από το χέρι τού 
Κυρίου διπλάσιο για όλες τις αμαρτίες της.

ΗΣΑΐΑΣ 40:9 Εσύ, που φέρνεις στη Σιών 
αγαθές αγγελίες, ανέβα στο ψηλό βουνό· εσύ, 
που φέρνεις αγαθές αγγελίες στην Ιερουσαλήμ, 
ύψωσε δυνατά τη φωνή σου· ύψωσε· μη 
φοβηθείς· πες στις πόλεις τού Ιούδα: Δέστε, ο 
Θεός σας!

ΗΣΑΐΑΣ 66:13 Σαν παιδί, που το παρηγορεί η 
μητέρα του, έτσι θα σας παρηγορήσω εγώ· και 
θα παρηγορηθείτε στην Ιερουσαλήμ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 9:35 Καὶ περιῆγεν 
ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, 

διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ 
κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ 
θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

ΛΟΥΚΑΝ 4:43 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι καὶ 
ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ • ὅτι εἰς τοῦτο ἀπεστάλην.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 1:8 ἀλλὰ 
λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς • καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες 
ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ 
Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 5:16 
συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων 
εἰς Ἱερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ 
ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, 
οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

E18 Ο Θεός θα κατοικεί ανάμεσα στον 
λαό Του.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

       
ΖΑΧΑΡΊΑΣ 2:1-2
ΖΑΧΑΡΊΑΣ 2:3 Και ξάφνου, ο άγγελος που 

μιλούσε μαζί μου βγήκε έξω, και ένας άλλος 
άγγελος βγήκε σε συνάντησή του,

4 και του είπε: Τρέξε, μίλησε σ’ αυτόν τον νέο, 
λέγοντας: Η Ιερουσαλήμ θα κατοικηθεί 
χωρίς τείχη, εξαιτίας τού πλήθους, που 
θα είναι μέσα σ’ αυτή από ανθρώπους και 
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κτήνη·
5 επειδή, εγώ, λέει ο Κύριος, θα είμαι σ’ αυτή 

τείχος φωτιάς ολόγυρα, και θα είμαι για 
δόξα ανάμεσά της.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 2:6-9
ΖΑΧΑΡΊΑΣ 2:10 Να νιώθεις ευχαρίστηση, και 

να ευφραίνεσαι, θυγατέρα Σιών· επειδή, δες, 
εγώ έρχομαι, και θα κατοικήσω στο μέσον 
σου, λέει ο Κύριος.

11 Και πολλά έθνη θα ενωθούν μαζί με τον 
Κύριο κατά την ημέρα εκείνη, και θα είναι 
λαός μου· και θα κατοικήσω στο μέσον σου, 
και θα γνωρίσεις ότι ο Κύριος των δυνάμεων 
με έστειλε σε σένα.

12 Και ο Κύριος θα κληρονομήσει 
ολοκληρωτικά τον Ιούδα για μερίδα του 
στην άγια γη, και θα εκλέξει πάλι την 
Ιερουσαλήμ.

13 Σώπα, κάθε σάρκα, μπροστά στον Κύριο· 
επειδή, σηκώθηκε από την κατοικία τής 
αγιότητάς του.

ΨΑΛΜΟΙ 40:7 Τότε είπα: Νάμαι, έρχομαι· 
στον τόμο τού βιβλίου είναι γραμμένο για μένα.

ΛΟΥΚΑΝ 2:32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ 
δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:14 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς • Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, 
ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου, ὅτι οἶδα πόθεν 
ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω • ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε 
πόθεν ἔρχομαι καὶ ποῦ ὑπάγω.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:42 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς • Εἰ ὁ 
Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ 
ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω • οὐδὲ γὰρ ἀπ᾿ 
ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾿ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:28 ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ 

εἶπον ὑμῖν • Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ 
ἠγαπᾶτέ με, ἐχάρητε ἂν ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν 
Πατέρα, ὅτι ὁ Πατὴρ μου μείζων μου ἐστίν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 9:15 εἶπεν δὲ 
πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος • Πορεύου, ὅτι σκεῦος 
ἐκλογῆς μοι ἐστίν οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ 
ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν 
τε Ἰσραήλ •

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 3:29  
ἢ Ἰουδαίων ὁ Θεὸς μόνον; οὐχὶ καὶ ἐθνῶν; ναὶ 
καὶ ἐθνῶν •

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:25 Οὐ γὰρ 
θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον 
τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι 
πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις 
οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ •

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 15:8  
Λέγω γὰρ Ἰησοῦν Χριστὸν διάκονον 
γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας Θεοῦ, εἰς 
τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων,

9 τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν Θεόν, 
καθὼς γέγραπται • Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί 
σοι ἐν ἔθνεσιν καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ.

10 καὶ πάλιν λέγει • Εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ 
λαοῦ αὐτοῦ.

11 καὶ πάλιν • Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, 
καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί.

12 καὶ πάλιν Ἡσαΐας λέγει • Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ 
Ἰεσσαὶ καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν • ἐπ᾿ 
αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:27 καὶ καθ᾿ ὅσον ἀπόκειται τοῖς 
ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, — μετὰ δὲ τοῦτο 
κρίσις,

28 οὕτως καὶ ὁ Χριστός, ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς 
τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου 
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χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν 
ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:7 τότε εἶπον • Ἰδοὺ ἥκω, ἐν 
κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ 
ποιῆσαι ὁ Θεὸς τὸ θέλημά σου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3:11 ἔρχομαι ταχύ • 
κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν 
σου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 16:15 ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς 
κλέπτης. μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν 
τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ 
βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:7 καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι 
ταχύ. μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς 
προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:12 ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, 
καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ 
ὡς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἔσται.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:17 Καὶ τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ 
νύμφη λέγουσιν • Ἔρχου. καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω 
• Ἔρχου. καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω • ὁ θέλων 
λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:20 Λέγει ὁ μαρτυρῶν 
ταῦτα • Ναί, ἔρχομαι ταχύ. — Ἀμήν • ἔρχου 
Κύριε Ἰησοῦ.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Ἰωάννην 17:13; Πράξεις 
Ἀποστόλων 10:45; Πράξεις Ἀποστόλων 11:1,18; Ἑβραίους 

10:9; ἐπιστολή α’ 5:4.

C01 Η γέννηση του Μεσσία 
προφητεύεται.

D05 Ο Μεσσίας θα είναι ο Λυτρωτής.
D10 Ο Μεσσίας θα είναι ο Κριτής.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 3:1 ΚΑΙ μου έδειξε τον Ιησού, 
τον μεγάλο ιερέα, να στέκεται μπροστά στον 
άγγελο του Κυρίου, και ο διάβολος στεκόταν 
από τα δεξιά του για να του αντισταθεί.

2 Και ο Κύριος είπε στον διάβολο: Διάβολε, 
θα σε επιτιμήσει ο Κύριος· ναι, θα σε 
επιτιμήσει ο Κύριος, ο οποίος διάλεξε 
την Ιερουσαλήμ· δεν είναι αυτός δαυλός 
αποσπασμένος από τη φωτιά;

3 Και ο Ιησούς ήταν ντυμένος με βρώμικα 
ιμάτια, και στεκόταν μπροστά στον άγγελο.

4 Και αποκρίθηκε, και είπε σ’ αυτούς που 
στέκονταν μπροστά του, λέγοντας: 
Αφαιρέστε τα βρώμικα ιμάτιά του· και σ’ 
αυτόν είπε: Δες, αφαίρεσα από σένα την 
ανομία σου, και θα σε ντύσω με ιμάτια 
γιορτινά·

5 και είπα: Ας βάλουν καθαρή μίτρα επάνω 
στο κεφάλι του. Και έβαλαν την καθαρή 
μίτρα επάνω στο κεφάλι του, και τον 
έντυσαν με ιμάτια· και ο άγγελος του Κυρίου 
παραστεκόταν.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 3:6-7
ΖΑΧΑΡΊΑΣ 3:8 Άκου τώρα, Ιησού, μεγάλε 

ιερέα, εσύ, και οι σύντροφοί σου, που 
κάθονται μπροστά σου, επειδή αυτοί είναι 
θαυμάσιοι άνθρωποι· δεδομένου ότι, 
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δες, εγώ θα φέρω έξω τον δούλο μου, τον 
Βλαστό.

9 Επειδή, δες, η πέτρα που έβαλα μπροστά 
από τον Ιησού, επάνω σ’ αυτή τη μία πέτρα 
υπάρχουν επτά μάτια· δες, εγώ θα χαράξω το 
χάραγμά του, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, 
και θα εξαλείψω την ανομία εκείνης τής γης 
μέσα σε μία ημέρα.

10 Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των 
δυνάμεων, θα προσκαλέσετε κάθε ένας τον 
πλησίον του κάτω από την άμπελό του, και 
κάτω από τη συκιά του.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 22:11 εἰσελθὼν δὲ ὁ 
βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους 
εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον 
ἔνδυμα γάμου.

12 καὶ λέγει αὐτῷ • Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε 
μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη.

ΛΟΥΚΑΝ 1:32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς 
Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ 
Θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 16:20 ὁ δὲ Θεὸς 
τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς 
πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾿ ὑμῶν.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 6:11 ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ 
Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς 
μεθοδείας τοῦ διαβόλου •

12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, 
ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς 
τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, 
πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς 
ἐπουρανίοις.

13 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, 
ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργάσαμενοι στῆναι.

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 3:8 ὁ ποιῶν 
τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι 
ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο 
ἐφανερώθη ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα 
τοῦ διαβόλου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 4:4 καὶ κυκλόθεν 
τοῦ θρόνου θρόνοι εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ 
τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους 
καθημένους περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις 
λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους 
χρυσοῦς.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 4:10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι 
τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου 
ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων • καὶ βαλοῦσιν 
τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου 
λέγοντες •

11 Ἄξιος εἶ, ὁ Κύριος καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν 
δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν • ὅτι σὺ 
ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν 
καὶ ἐκτίσθησαν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:9 Μετὰ ταῦτα 
εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι 
αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους 
καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες 
ἐνῶπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ Ἀρνίου, 
περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες 
ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

10 καὶ κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες • Ἡ 
σωτηρία τῷ Θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ 
θρόνῳ καὶ τῷ Ἀρνίῳ.

11 — καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν 
κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ



364

τῶν τεσσάρων ζῴων • καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον 
τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ 
προσεκύνησαν τῷ Θεῷ,

12 λέγοντες • Ἀμήν • ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ 
σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις 
καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων • ἀμήν.

13 Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων 
μοι • Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς 
λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον;

14 καὶ εἴρηκα αὐτῷ • Κύριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ 
εἶπέν μοι • Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς 
θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς 
αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ 
Ἀρνίου.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:8 καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα 
περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν [καὶ] καθαρόν, 
τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων 
ἐστίν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Ησαΐας 6:2,3; Ησαΐας 64:6; 
Ζαχαρίας 6:11-13.

D03 Το αξίωμα του Μεσσία ως Ιερέας.
E17 Ο Μεσσίας θα χτίσει έναν ναό για 

τον Θεό.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
  
ΖΑΧΑΡΊΑΣ 6:12 και μίλησέ του, με τα λόγια: 

Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγοντας: 
Δες, ο άνδρας, του οποίου το όνομα είναι ο 
Βλαστός· και θα βλαστήσει από τον τόπο του, 
και θα κτίσει τον ναό του Κυρίου.

13 Ναι, αυτός θα κτίσει τον ναό τού Κυρίου· 
κι αυτός θα πάρει τη δόξα, και θα καθήσει, 
και θα διοικήσει επάνω στον θρόνο του· και 
θα είναι ιερέας επάνω στον θρόνο του· και 

ανάμεσα στους δύο αυτούς θα είναι βουλή 
ειρήνης.

15 Κι αυτοί που είναι μακρυά θάρθουν, και 
θα κτίσουν μέσα στον ναό τού Κυρίου· και 
θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος των δυνάμεων 
με απέστειλε σε σας· κι αυτό θα γίνει, αν 
υπακούσετε ακριβώς στη φωνή τού Κυρίου 
τού Θεού σας.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 12:6 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ 
ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:61 εἶπον • Οὗτος ἔφη • 
Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ 
τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι αὐτόν.

ΛΟΥΚΑΝ 1:31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ 
καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Ἰησοῦν.

32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς Ὑψίστου 
κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 
θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος.

ἸΩΑΝΝΗΝ 2:19 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς • Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν 
ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.

20 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι • Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ 
ἔτεσιν ᾠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν 
τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;

21 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος 
αὐτοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:1 Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν 
καὶ εἶπεν • Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα • δόξασόν 
σου τὸν Υἱόν, ἵνα ὁ Υἱὸς σου δοξάσῃ σέ,
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2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, 
ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν 
αἰώνιον.

3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσιν 
σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας 
Ἰησοῦν Χριστόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:39 ὑμῖν γάρ 
ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ 
πᾶσιν τοῖς εἰς μακράν, ὅσους ἂν προσκαλέσηται 
Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 15:14 Συμεὼν 
ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο 
λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

15 καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν 
προφητῶν, καθὼς γέγραπται •

16 Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω 
τὴν σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ 
κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ 
ἀνορθώσω αὐτήν,

17 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν 
ἀνθρώπων τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾿ 
οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτούς, 
λέγει Κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 6:16 τίς δὲ συγκατάθεσις 
ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ 
ἐστὲ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω 
ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν 
Θεὸς καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου λαός.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:19 Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ 
πάροικοι, ἀλλ᾿ ἐστὲ συνπολῖται τῶν ἁγίων καὶ 
οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ,

20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν 
ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου 
αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,

21 ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη 
αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ •

22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς 
κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 3:3 πλείονος γὰρ οὗτος δόξης 
παρὰ Μωϋσῆν ἠξίωται καθ᾿ ὅσον πλείονα 
τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας αὐτόν.

4 πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπὸ τινός • ὁ δὲ 
πάντα κατασκευάσας Θεός.

5 καὶ Μωϋσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ 
ὡς θεράπων εἰς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων 
•

6 Χριστὸς δὲ ὡς Υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ • οὗ 
οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς ἐάνπερ τὴν παρρησίαν καὶ 
τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν 
κατάσχωμεν.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:24 ὁ δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν 
αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 10:12 οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ 
ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ,

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 3:22 ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ 
Θεοῦ (πορευθεὶς εἰς οὐρανόν), ὑποταγέντων 
αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς 
μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης • Ἰδοὺ 
ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν • καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ 
ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 
αὐτῶν Θεός.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:22 καὶ ναὸν οὐκ εἶδον 
ἐν αὐτῇ • ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ 
ναὸς αὐτῆς ἐστίν, καὶ τὸ Ἀρνίον.

Δείτε επίσης: #1; #3; Ησαΐας 9:7; Ζαχαρίας 4:1-6; Πράξεις 
Ἀποστόλων 2:1-4,16-18,37-42; 17:31; 19:4-6; Ἐφεσίους 1:20-

23; Φιλιππησίους 2:7-11; Ἑβραίους 2:7-9.
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E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 8:1-2
ΖΑΧΑΡΊΑΣ 8:3 Έτσι λέει ο Κύριος: 

Επέστρεψα στη Σιών, και θα κατοικήσω στο 
μέσον τής Ιερουσαλήμ· και η Ιερουσαλήμ θα 
ονομαστεί πόλη αλήθειας· και το βουνό τού 
Κυρίου των δυνάμεων, βουνό άγιο.

4 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Ακόμα, 
πρεσβύτεροι και πρεσβύτερες θα καθήσουν 
στις πλατείες τής Ιερουσαλήμ, και κάθε ένας 
με τη ράβδο του στο χέρι του από το πλήθος 
των ημερών.

5 Και οι πλατείες τής πόλης θα είναι γεμάτες 
από παιδιά και κοριτσάκια που θα παίζουν 
στις πλατείες της.

6 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Αν φανεί 
θαυμαστό στα μάτια αυτού τού υπόλοιπου 
λαού κατά τις ημέρες εκείνες, μήπως θα 
φανεί θαυμαστό και στα μάτια μου; λέει ο 
Κύριος των δυνάμεων.

7 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Δέστε, 
εγώ θα σώσω τον λαό μου από τη γη τής 
ανατολής, και από τη γη τής δύσης τού 
ήλιου,

8 και θα τους φέρω, και θα κατοικήσουν στο 
μέσον τής Ιερουσαλήμ· και θα είναι λαός 
μου, και εγώ θα είμαι Θεός τους, με αλήθεια 
και δικαιοσύνη.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 8:9-11
ΖΑΧΑΡΊΑΣ 8:12 Επειδή, ο σπόρος θα είναι 

της ειρήνης· η άμπελος θα δώσει τον καρπό 
της, και η γη θα δώσει τα γεννήματά της, και 
οι ουρανοί θα δώσουν τη δρόσο τους· και θα 
κληροδοτήσω στο υπόλοιπο αυτού του λαού 

όλα αυτά.
13 Και καθώς ήσασταν κατάρα ανάμεσα στα 

έθνη, οίκος Ιούδα, και οίκος Ισραήλ, έτσι 
θα σας διασώσω, και θα είστε ευλογία· μη 
φοβάστε· ας ενισχύονται τα χέρια σας.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 8:14-19
ΖΑΧΑΡΊΑΣ 8:20 Έτσι λέει ο Κύριος των 

δυνάμεων: Επιπλέον, θάρθουν λαοί, κι αυτοί 
που κατοικούν σε πολλές πόλεις·

21 και οι κάτοικοι της μιας θα πάνε στην άλλη, 
λέγοντας: Ας πάμε σπεύδοντας για να 
εξιλεώσουμε το πρόσωπο του Κυρίου, και να 
εκζητήσουμε τον Κύριο των δυνάμεων· θα 
πάω και εγώ.

22 και πολλοί λαοί και ισχυρά έθνη θάρθουν 
για να εκζητήσουν τον Κύριο των δυνάμεων 
στην Ιερουσαλήμ, και να εξιλεώσουν το 
πρόσωπο του Κυρίου.

23 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Κατά 
τις ημέρες εκείνες δέκα άνδρες από όλες 
τις γλώσσες των εθνών θα πιάσουν σφιχτά, 
ναι, θα πιάσουν σφιχτά το κράσπεδο ενός 
Ιουδαίου, λέγοντας: Θα πάμε με σας· επειδή, 
ακούσαμε ότι ο Θεός είναι με σας.

ΛΟΥΚΑΝ 24:45 τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν 
τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς.

46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγραπται καὶ οὕτως 
ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ 
νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,

47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ 
μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ 
ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:25 Οὐ γὰρ 
θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον 
τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι 
πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις 
οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ •

26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς 
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γέγραπται • Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος • 
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

28 κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι᾿ ὑμᾶς • κατὰ 
δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας.

29 ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις 
τοῦ Θεοῦ.

30 ὥσπερ γὰρ καὶ ὑμεῖς ποτὲ ἠπειθήσατε τῷ Θεῷ, 
νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ,

31 οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ 
ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσιν.

32 συνέκλεισεν γὰρ ὁ Θεὸς τοὺς πάντας εἰς 
ἀπείθειαν, ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 15:8 Λέγω γὰρ 
Ἰησοῦν Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι 
περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας Θεοῦ, εἰς τὸ 
βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων,

9 τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν Θεόν, 
καθὼς γέγραπται • Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί 
σοι ἐν ἔθνεσιν καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ.

10 καὶ πάλιν λέγει • Εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ 
λαοῦ αὐτοῦ.

11 καὶ πάλιν • Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, 
καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί.

12 καὶ πάλιν Ἡσαΐας λέγει • Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ 
Ἰεσσαὶ καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν • ἐπ᾿ 
αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 16:25 Τῷ δὲ 
δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν 
μου καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ 
ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις 
σεσιγημένου,

26 φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν 
προφητικῶν κατ᾿ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου 
Θεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη 
γνωρισθέντος,

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 6:16 τίς δὲ συγκατάθεσις 
ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ 
ἐστὲ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω 
ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν 
Θεὸς καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου λαός.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ 
ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεός, 
προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι 
ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:4 τίς σε οὐ μὴ 
φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; 
ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν 
καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι τὰ 
δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς 
μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης • Ἰδοὺ 
ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν • καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ 
ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 
αὐτῶν Θεός.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:24 καὶ περιπατήσουσιν 
τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς • καὶ οἱ βασιλεῖς 
τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Λουκᾶν 8:43,44; Ἰωάννην 
12:20,21; Ἀποκάλυψις 7:9.
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D04 Το αξίωμα του Μεσσία ως Βασιλιάς.
F02 Η είσοδος του Μεσσία στην 

Ιερουσαλήμ προβλέπεται.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 9:9 Χαίρε υπερβολικά, θυγατέρα 
Σιών· αλάλαζε, θυγατέρα Ιερουσαλήμ· δες, 
ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα· αυτός είναι 
δίκαιος, και σώζει· πράος, και κάθεται επάνω 
σε γαϊδούρι, και επάνω σε πουλάρι, γιο 
υποζυγίου.

ΓΕΝΕΣΗ 49:10 Δεν θα εκλείψει το σκήπτρο 
από τον Ιούδα ούτε νομοθέτης από μέσα από 
τα πόδια του, μέχρις ότου έρθει ο Σηλώ· και σ’ 
αυτόν θα είναι η υπακοή των λαών.

11 Στην άμπελο δένει το πουλάρι του, και στον 
εκλεκτό βλαστό, το πουλαράκι τού γαϊδουριού 
του· σε κρασί θα πλύνει το ένδυμά του, και στο 
αίμα τού σταφυλιού τη στολή του·

ΗΣΑΐΑΣ 62:11 Δέστε, ο Κύριος διακήρυξε 
μέχρι τα άκρα τής γης: Πείτε στη θυγατέρα 
Σιών: Δες, ο Σωτήρας σου έρχεται· δεστε, 
ο μισθός του είναι μαζί του, και το έργο του 
μπροστά του.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:4 τοῦτο δὲ ὅλον 
γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ 
προφήτου λέγοντος •

5 Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών • Ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου 
ἔρχεταί σοι πραΰς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ 
ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:12 Τῇ ἐπαύριον ὄχλος 
πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι 
ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,

13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον 
εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον • Ὡσαννά, 
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ 
βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.

14 εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ᾿ αὐτό, 
καθώς ἐστιν γεγραμμένον •

15 Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών • ἰδοὺ ὁ βασιλεύς 
σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.

16 ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ 
πρῶτον • ἀλλ᾿ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς, τότε 
ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾿ αὐτῷ γεγραμμένα 
καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 12:6; Ησαΐας 40:9; Ησαΐας 52:9,10; 
Σοφονίας 3:14,15; Ζαχαρίας 2:10; Μᾶρκον 11:7-10; Λουκᾶν 

19:29-38.

B13 Η εξουσία του Μεσσία.
E24 Ο Μεσσίας θα φέρνει ειρήνη.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 9:10 Και θα εξολοθρεύσω την 
άμαξα από τον Εφραϊμ, και το άλογο από την 
Ιερουσαλήμ, και θα εξολοθρευτεί το πολεμικό 
τόξο· κι αυτός θα μιλήσει ειρήνη προς τα 
έθνη· και η εξουσία του θα είναι από τη μία 
θάλασσα μέχρι την άλλη θάλασσα, και από 
τον ποταμό μέχρι τα πέρατα της γης.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 9:11-12

ΨΑΛΜΟΙ 72:7 Στις ημέρες του ο δίκαιος θα 
ανθίζει· και θα υπάρχει αφθονία ειρήνης, μέχρις 
ότου μη υπάρξει το φεγγάρι.

ΗΣΑΐΑΣ 9:6 Επειδή, παιδί γεννήθηκε 
σε μας, γιος δόθηκε σε μας· και η εξουσία 
θα είναι επάνω στον ώμο του· και το όνομά 
του θα αποκληθεί: Θαυμαστός, Σύμβουλος, 
Ισχυρός Θεός, Πατέρας τού Μέλλοντα Αιώνα, 
Άρχοντας Ειρήνης.

7 Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης 
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δεν θα υπάρχει τέλος, επάνω στον θρόνο τού 
Δαβίδ, κι επάνω στη βασιλεία του, για να τη 
διατάξει, και να τη στερεώσει, με κρίση και 
δικαιοσύνη, από τώρα και μέχρι τον αιώνα. 
Ο ζήλος τού Κυρίου των δυνάμεων θα το 
εκτελέσει.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 8:27 οἱ δὲ ἄνθρωποι 
ἐθαύμασαν λέγοντες • Ποταπός ἐστιν οὗτος, 
ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν 
αὐτῷ;

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 9:6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν 
ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι 
ἁμαρτίας – τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ • 
Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς 
τὸν οἶκόν σου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:18 καὶ προσελθὼν ὁ 
Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων • Ἐδόθη μοι 
πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

ΜΑΡΚΟΝ 1:27 καὶ ἐθαμβήθησαν πάντες, ὥστε 
συνζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας • Τί ἐστιν 
τοῦτο; τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη; ὅτι κατ᾿ 
ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασιν τοῖς ἀκαθάρτοις 
ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ.

ΛΟΥΚΑΝ 2:14 Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ 
γῆς εἰρήνη • ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

ΛΟΥΚΑΝ 4:32 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ 
διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 5:22 οὐδὲ γὰρ ὁ Πατὴρ κρίνει 
οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ 
Υἱῷ,

ἸΩΑΝΝΗΝ 5:27 καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ 
κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:17 διὰ τοῦτό ὁ Πατὴρ 
με ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα 
πάλιν λάβω αὐτήν.

18 οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἀλλ᾿ ἐγὼ τίθημι 
αὐτὴν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ • ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι 
αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν • 
ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ Πατρός 
μου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 14:27 εἰρήνην ἀφίημι 
ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν • οὐ 
καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ 
ταρασσέσθω ὑμῖν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.

ἸΩΑΝΝΗΝ 16:33 ταῦτα λελάληκα 
ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ 
θλῖψιν ἔχετε • ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν 
κόσμον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:1 Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν 
καὶ εἶπεν • Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα • δόξασόν 
σου τὸν Υἱόν, ἵνα ὁ Υἱὸς σου δοξάσῃ σέ,

2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, 
ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν 
αἰώνιον.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 9:31 Αἱ 
μὲν οὖν ἐκκλησίαι καθ᾿ ὅλης τῆς Ἰουδαίας 
καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας εἶχον εἰρήνην, 
οἰκοδομούμεναι καὶ πορευόμεναι τῷ φόβῳ 
τοῦ Κυρίου • καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ἐπληθύνοντο.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 10:36 τὸν 
λόγον ὃν ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ 
εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
(οὗτός ἐστιν πάντων Κύριος), ὑμεῖς οἴδατε,

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 5:1 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ 
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πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 2:17 καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο 
εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς 
ἐγγύς •

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ 3:16 αὐτὸς δὲ 
ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ 
παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. ὁ Κύριος μετὰ πάντων 
ὑμῶν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; 1 Σαμουήλ 2:10; Ψαλμοί 
2:8; Ψαλμοί 22:27; Ψαλμοί 37:11; Ψαλμοί 67:7; Ψαλμοί 72:8; 

Ψαλμοί 85:8-10; Ψαλμοί 98:3; Ψαλμοί 122:6-8; Ψαλμοί 147:14; 
Ησαΐας 26:12; Ησαΐας 45:22; Ησαΐας 48:18; Ησαΐας 52:7; 
Ησαΐας 53:5; Ησαΐας 55:12; Ησαΐας 57:19; Ησαΐας 62:11; 
Ησαΐας 66:12; Ιερεμίας 8:11; Ιερεμίας 16:19-21; Ιερεμίας 

28:9; Ιερεμίας 33:9; Ωσηέ 1:7; Ωσηέ 2:19; Μιχαίας 5:4,10,11; 
Αγγαίος 2:32; Δανιήλ 4:17; Δανιήλ 7:13,14,27; Μᾶρκον 1:27; 

Λουκᾶν 4:32; Λουκᾶν 10:19; Λουκᾶν 11:31; Λουκᾶν 12:15; 
Ἰωάννην 10:17,18; Ἰωάννην 20:19,21,26; Πρὸς Ῥωμαίουςς 
10:15,17,18; Πρὸς Ῥωμαίουςς 14:17; Κορινθίους α’ 15:24; 
Κορινθίους β’ 10:4,5; Ἐφεσίους 2:14,15; Κολοσσαεῖς 1:20; 

Κολοσσαεῖς 3:15; ἐπιστολή β’ 3:14.

D05 Ο Μεσσίας θα είναι ο Λυτρωτής.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 10:3-5 
ΖΑΧΑΡΊΑΣ 10:6 Και θα ενισχύσω τον οίκο 

Ιούδα, και θα σώσω τον οίκο Ιωσήφ, και θα 
τους επαναφέρω, επειδή τους ελέησα· και θα 
είναι σαν να μη τους είχα αποβάλει· επειδή, 
εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, και θα τους 
εισακούσω.

7 Και οι Εφραϊμίτες θα είναι σαν ισχυρός, και 
η καρδιά τους θα χαρεί σαν από κρασί· και τα 
παιδιά τους θα δουν, και θα χαρούν· η καρδιά 
τους θα ευφρανθεί στον Κύριο.

8 Θα συρίξω σ’ αυτούς, και θα τους 

συγκεντρώσω· επειδή, εγώ τους λύτρωσα· 
και θα πληθύνουν όπως είχαν κάποτε 
πληθύνει.

9 Και θα τους σπείρω ανάμεσα στους λαούς· 
και θα με θυμηθούν σε απομακρυσμένους 
τόπους· και θα ζήσουν μαζί με τα παιδιά 
τους, και θα επιστρέψουν·

10 και θα τους επαναφέρω από τη γη τής 
Αιγύπτου, και θα τους συγκεντρώσω 
από την Ασσυρία· και θα τους φέρω στη 
γη Γαλαάδ και στον Λίβανο· και δεν θα 
επαρκέσει σ’ αυτούς.

11 Και θα περάσει μέσα από τη θάλασσα με 
θλίψη, και θα πατάξει τα κύματα που είναι 
στη θάλασσα, και όλα τα βάθη τού ποταμού 
θα ξεραθούν· και η υπερηφάνεια της 
Ασσυρίας θα καταβληθεί, και το σκήπτρο 
τής Αιγύπτου θα αφαιρεθεί.

12 Και θα τους ενισχύσω στον Κύριο· και θα 
περπατούν στο όνομά του, λέει ο Κύριος.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:14 καὶ κηρυχθήσεται 
τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ 
οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ 
τότε ἥξει τὸ τέλος.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:19 πορευθέντες οὖν 
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες 
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,

20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα 
ἐνετειλάμην ὑμῖν. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμὶ 
πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ 
αἰῶνος.

ΛΟΥΚΑΝ 21:24 καὶ πεσοῦνται στόματι 
μαχαίρας καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τὰ 
ἔθνη • καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ 
ἐθνῶν, ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.
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ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:11 Λέγω οὖν, 
μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο • ἀλλὰ τῷ 
αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, εἰς 
τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς.

12 εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ 
τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον 
τὸ πλήρωμα αὐτῶν.

13 ὑμῖν γὰρ λέγω τοῖς ἔθνεσιν, ἐφ᾿ ὅσον μέν εἰμι 
ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος, τὴν διακονίαν μου 
δοξάζω,

14 εἴπως παραζηλώσω μου τὴν σάρκα καὶ σώσω 
τινὰς ἐξ αὐτῶν.

15 εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, 
τίς ἡ πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν;

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Πράξεις Ἀποστόλων 2:5-11; 
ἐπιστολή α’ 1:1,2; Ἀποκάλυψις 8:7-11.

F04 Οι συνέπειες της απόρριψης του 
Μεσσία.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 11:4 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός 
μου: Ποίμαινε το ποίμνιο της σφαγής,

5 το οποίο, εκείνοι που το αγόρασαν, το 
σφάζουν ατιμώρητα· κι αυτοί που το 
πουλάνε, λένε: Ευλογητός ο Κύριος, επειδή 
πλούτησα· και οι ίδιοι οι ποιμένες του δεν το 
λυπούνται.

6 Γι’ αυτό, δεν θα λυπηθώ πλέον τους 
κατοίκους τού τόπου, λέει ο Κύριος· αλλά, 
δέστε, εγώ θα παραδώσω τους ανθρώπους, 
κάθε έναν στο χέρι τού πλησίον του, και στο 
χέρι τού βασιλιά του, και θα κατακόψουν τη 
γη, και δεν θα τους ελευθερώσω από το χέρι 
τους.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 34:23 Και θα βάλω επάνω σ’ αυτά 

ποιμένα, και θα τα ποιμαίνει, τον δούλο μου τον 
Δαβίδ· αυτός θα τα ποιμαίνει, κι αυτός θα είναι 
ποιμένας τους.

ΜΙΧΑΙΑΣ 5:4 Και θα σταθεί, και θα ποιμάνει 
με τη δύναμη του Κυρίου, με τη μεγαλειότητα 
του ονόματος του Κυρίου τού Θεού του· και 
θα κατοικήσουν· επειδή, τώρα θα μεγαλυνθεί 
μέχρι τα άκρα τής γης.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 15:24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν • Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ 
ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 23:1 Τότε ὁ Ἰησοῦς 
ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ

2 λέγων • Ἐπὶ τῆς Μωϋσέως καθέδρας ἐκάθισαν 
οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι.

3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ 
τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε • 
λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.

4 δεσμεύουσιν δὲ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα 
καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, 
αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν 
κινῆσαι αὐτά.

ΛΟΥΚΑΝ 19:41 Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν 
πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾿ αὐτήν,

42 λέγων ὅτι εἰ ἔγνως καὶ σὺ καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
σου ταύτῃ τὰ πρὸς εἰρήνην σου • νῦν δὲ ἐκρύβη 
ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.

43 ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ, καὶ περιβαλοῦσιν οἱ 
ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε 
καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν,

44 καὶ ἐδαφιοῦσίν σὲ καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ 
οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ, ἀνθ᾿ ὧν 
οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 19:13 ὁ οὖν Πειλᾶτος 
ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν 
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Ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον 
λεγόμενον Λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ 
•

14 (ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ Πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη) 
• καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις • Ἴδε ὁ βασιλεὺς 
ὑμῶν.

15 οἱ δὲ ἐκραύγασαν • Ἆρον ἆρον, σταύρωσον 
αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος • Τὸν βασιλέα 
ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς • 
Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.

ἸΩΑΝΝΗΝ 21:15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, 
λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς • Σίμων 
Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με πλεῖον τούτων; λέγει αὐτῷ • 
Ναὶ Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ • 
Βόσκε τὰ ἀρνία μου.

16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον • Σίμων Ἰωνᾶ, 
ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ • Ναὶ Κύριε, σὺ οἶδας 
ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ • Ποίμαινε τὰ πρόβατά 
μου.

17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον • Σίμων Ἰωνᾶ, φιλεῖς με; 
ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον • 
Φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ • Κύριε, σὺ πάντα 
οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς • Βόσκε τὰ πρόβατά μου.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 40:9-11; Μαθθαῖον 23:14,37; Μαθθαῖον 
24:10; Λουκᾶν 12:52,53; Λουκᾶν 21:16,17; Ἰωάννην 12:13; 

Ἑβραίους 2:3; Ἑβραίους 10:26,27.

B06 Ο Μεσσίας είναι ο καλός Ποιμένας.
B15 Ο Μεσσίας θα είναι γεμάτος 

συμπόνια.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 11:7 Και ποίμανα το ποίμνιο της 
σφαγής, το πραγματικά ταλαιπωρημένο 
ποίμνιο. Και πήρα για τον εαυτό μου δύο 
ράβδους· τη μία την ονόμασα Ωραιότητα, 
και την άλλη την ονόμασα Δεσμούς· και 
ποίμανα το ποίμνιο.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 9:35 Καὶ περιῆγεν 
ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, 
διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ 
κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ 
θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

36 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ 
αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡσεὶ 
πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:5 τυφλοὶ 
ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ 
καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ 
ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται •

ἸΩΑΝΝΗΝ 10:16 καὶ ἄλλα πρόβατα 
ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης • κἀκεῖνά 
με δεῖ ἀγαγεῖν • καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, 
καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:21 ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, 
καθὼς σύ, Πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ 
αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ 
ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

22 καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα 
αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἓν ἐσμεν,

23 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν 
τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος 
ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς 
καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 61:1; Ιερεμίας 5:4; Ιεζεκιήλ 37:16-23; 
Σοφονίας 3:12; Ζαχαρίας 11:4,10,11,14.

F03 Ο Μεσσίας θα απορριφθεί.
F11 Τα πάθη του Μεσσία.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 11:8 Και εξολόθρευσα τρεις 
βοσκούς σε έναν μήνα· και η ψυχή μου τους 
βαρέθηκε, και η ψυχή τους με αποστράφηκε.
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ΜΑΘΘΑΙΟΝ 23:34 Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ 
ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς 
καὶ γραμματεῖς • καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ 
σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς 
πόλιν •

35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον 
ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος 
Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου 
υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ 
καὶ τοῦ θυσιαστηρίου.

36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει πάντα ταῦτα ἐπὶ τὴν 
γενεὰν ταύτην.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:20 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἱ πρσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα 
αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν 
ἀπολέσωσιν.

ΛΟΥΚΑΝ 12:50 βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, 
καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ.

ΛΟΥΚΑΝ 19:14 οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν 
αὐτόν • καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ 
λέγοντες • Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾿ 
ἡμᾶς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:7 οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν 
ὑμᾶς • ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ 
αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:18 Εἰ ὁ κόσμος 
ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν 
μεμίσηκεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 15:23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν 
Πατέρα μου μισεῖ.

24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος 
ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον • νῦν δὲ καὶ 
ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν 

Πατέρα μου.
25 ἀλλ᾿ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν 

τῷ νόμῳ αὐτῶν ὅτι Ἐμίσησάν με δωρεάν.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 106:40; Ησαΐας 49:7; Ιερεμίας 12:8; Ωσηέ 
9:15.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 11:9 Τότε, είπα: Δεν θα σας 
ποιμαίνω· αυτό που πεθαίνει, ας πεθαίνει· 
και το χαμένο, ας χάνεται, κι αυτά που έχουν 
εναπομείνει, ας τρώνε κάθε ένα τη σάρκα τού 
πλησίον του.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 23:33 Και αν αυτός ο 
λαός ή ο προφήτης ή ο ιερέας, σε ρωτήσουν, 
λέγοντας: Ποιο είναι το φορτίο τού Κυρίου; 
Τότε, θα τους πεις: Τι είναι το φορτίο; Σίγουρα 
θα σας εγκαταλείψω, λέει ο Κύριος.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 23:39 γι’ αυτό, δέστε, 
εγώ θα σας ξεχάσω ολοκληρωτικά, και θα σας 
απορρίψω από το πρόσωπό μου, και την πόλη 
που έδωσα σε σας και στους πατέρες σας.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 15:14 ἄφετε αὐτούς • 
τυφλοί εἰσιν ὁδηγοὶ τυφλῶν • τυφλὸς δὲ 
τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον 
πεσοῦνται.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:19 καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν 
ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν 
ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ • 
Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. 
καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:43 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν 
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ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς 
αὐτῆς.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 23:38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ 
οἶκος ὑμῶν ἔρημος.

39 λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι ἕως ἂν 
εἴπητε • Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι 
Κυρίου.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:21 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς [ὁ 
Ἰησοῦς] • Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ 
ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε • ὅπου ἐγὼ 
ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:24 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε 
ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν • ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε 
ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις 
ὑμῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:46 
παρρησιασάμενοί δὲ ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας 
εἶπον • Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι 
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ • ἐπειδὴ δὲ ἀπωθεῖσθε 
αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς 
αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη,

47 οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος • Τέθεικά 
σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως 
ἐσχάτου τῆς γῆς.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 28:26 λέγον • 
Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπόν 
• Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ 
βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε •

27 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, 
καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσιν 
τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ 
καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι 
αὐτούς.

28 γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖς ἔθνεσιν 
ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ • αὐτοὶ 
καὶ ἀκούσονται.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:11 ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω 
ἔτι • καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω ἔτι • καὶ ὁ 
δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι • καὶ ὁ ἅγιος 
ἁγιασθήτω ἔτι.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 9:20,21; Ιερεμίας 19:9; Ιεζεκιήλ 5:10.

E25  Μεσσίας θα πιστεύεται και θα 
δοξάζεται.

F04 Οι συνέπειες της απόρριψης του 
Μεσσία.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 11:10 Και πήρα τη ράβδο 
μου, την Ωραιότητα, και την κατέκοψα, για 
να ακυρώσω τη διαθήκη μου, που είχα κάνει 
σε όλους αυτούς τους λαούς.

11 Και ακυρώθηκε κατά την ημέρα εκείνη· 
και έτσι το ταλαιπωρημένο ποίμνιο, που 
απέβλεπε σε μένα, γνώρισε ότι αυτός ήταν ο 
λόγος τού Κυρίου.

ΛΟΥΚΑΝ 2:25 Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν 
Ἱερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος 
οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος 
παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν Ἅγιον 
ἐπ᾿ αὐτόν •

ΛΟΥΚΑΝ 2:38 καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ καὶ 
ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις 
λύτρωσιν ἐν Ἰερουσαλήμ.

ΛΟΥΚΑΝ 21:5 Καὶ τινων λεγόντων περὶ 
τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν 
κεκόσμηται εἶπεν •
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6 Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν 
αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ, ὃς οὐ 
καταλυθήσεται.

ΛΟΥΚΑΝ 21:32 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ 
παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται.

ΛΟΥΚΑΝ 23:51 (οὗτος οὐκ ἦν 
συνκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει 
αὐτῶν), ἀπὸ Ἀριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, 
ὃς καὶ προσεδέχετο καὶ αὐτὸς τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ •

ΛΟΥΚΑΝ 24:49 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν 
ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρός μου ἐφ᾿ ὑμᾶς. ὑμεῖς δὲ 
καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν 
ἐξ ὕψους.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 9:3 ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς 
ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν 
ἀδελφῶν μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα,

4 οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλεῖται, ὧν ἡ υἱοθεσία καὶ 
ἡ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ νομοθεσία καὶ ἡ 
λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι •

5 ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ 
σάρκα, ὁ ὢν ἐπὶ πάντων Θεὸς εὐλογητὸς εἰς 
τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 11:7  
Τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ, τοῦτο οὐκ 
ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν, οἱ δὲ λοιποὶ 
ἐπωρώθησαν,

8 καθὼς γέγραπται • Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς 
πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν 
καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον 
ἡμέρας.

9 καὶ Δαυὶδ λέγει • Γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν 
εἰς παγίδα καὶ εἰς θήραν καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ 
εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς •

10 σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ 

βλέπειν • καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς 
σύνκαμψον.

11 Λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο 
• ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς 
ἔθνεσιν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς.

12 εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ 
τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον 
τὸ πλήρωμα αὐτῶν.

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:16 τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ 
ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. οὐ λέγει 
• καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν • ἀλλ᾿ 
ὡς ἐφ᾿ ἑνός • Καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστιν 
Χριστός.

17 τοῦτο δὲ λέγω • διαθήκην προκεκυρωμένην 
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὁ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα 
ἔτη γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ 
καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν.

18 Εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ 
ἐπαγγελίας • τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι᾿ ἐπαγγελίας 
κεχάρισται ὁ Θεός.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 7:22 κατὰ τοσοῦτο κρείττονος 
διαθήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς.

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 8:8 μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει 
• Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ 
συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν 
οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,

9 οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν 
αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς 
αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου • ὅτι 
αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ 
ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος.

10 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ 
Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος 
• Διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, 
καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ 
ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς 
λαόν,
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11 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ 
καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων Γνῶθι 
τὸν Κύριον • ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ 
μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν •

12 ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ 
μνησθῶ ἔτι.

13 ἐν τῷ λέγειν Καινήν, πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην 
• τὸ δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς 
ἀφανισμοῦ.

Δείτε επίσης: Ψαλμοί 89:39; Ησαΐας 8:17; Ησαΐας 26:8,9; 
Ιερεμίας 14:21; Ιερεμίας 31:31,32; Ιεζεκιήλ 7:20-22; Ιεζεκιήλ 
16:59-61; Ιεζεκιήλ 24:21; Δανιήλ 9:26; Μιχαίας 7:7; Λουκᾶν 

24:49-53.

F05 Ο Μεσσίας θα προδοθεί.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 11:12 Και τους είπα: Αν 
σας φαίνεται καλό, δώστε μου τον μισθό 
μου· ειδάλλως, αρνηθείτε τον. Και έστησαν 
τον μισθό μου 30 αργύρια.

13 Και ο Κύριος είπε σε μένα: Ρίξ’ τα στον 
κεραμέα, την πολύτιμη τιμή, με την οποία 
τιμήθηκα απ’ αυτούς. Και πήρα τα 30 
αργύρια και τα έρριξα στον οίκο τού Κυρίου, 
στον κεραμέα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:14 Τότε πορευθεὶς εἷς 
τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, 
πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς

15 εἶπεν • Τί θέλετέ μοι δοῦναι, κἀγὼ ὑμῖν 
παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ 
τριάκοντα ἀργύρια.

16 καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν 
παραδῷ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27:3 Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ 
παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς 
ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς 

ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς περσβυτέροις
4 λέγων • Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. οἱ δὲ 

εἶπαν • Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψῃ.
5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ ἀνεχώρησεν, 

καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο.
6 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπαν • 

Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ 
τιμὴ αἵματός ἐστιν.

7 συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν 
τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις.

8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς αἵματος ἕως 
τῆς σήμερον.

9 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ 
προφήτου λέγοντος • Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα 
ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν 
ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ, 1)

10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, 
καθὰ συνέταξέν μοι Κύριος.

1) Τα λόγια που μεταφέρονται εδώ δεν 
βρίσκονται στον Ιερεμία, αλλά στον 
Ζαχαρία, και έχουν γίνει διάφορες 
εικασίες ώστε να γίνει συμβιβασμός 
σε αυτή την ασυμφωνία.  Η πιο πιθανή 
άποψη φαίνεται να είναι ότι το όνομα 
του προφήτη είχε αρχικά παραλειφθεί 
από τον Ευαγγελιστή και ότι το όνομα 
του Ιερεμία προστέθηκε από κάποιον 
επόμενο αντιγραφέα. Οι παλιοί σοφοί 
έλεγαν: «μέσα στον Ζαχαρία βρίσκεται 
το φάντασμα του Ιερεμία».
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F03 Ο Μεσσίας θα απορριφθεί.
F08 Οι λεπτομέρειες του θανάτου του 

Μεσσία.
G04 Ο Μεσσίας θα προσφέρει απλόχερα 

το Πνεύμα Του
H01 Η επιστροφή του Μεσσία 

προβλέπεται.
H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 

Μεσσία.
H09 Προφητεία για το μέλλον των 

ανθρώπων Του.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 12:1-2
ΖΑΧΑΡΊΑΣ 12:3 Και κατά την ημέρα 

εκείνη θα κάνω την Ιερουσαλήμ πέτρα 
που καταβαραίνει σε όλους τους λαούς· 
όλοι όσοι την επιφορτιστούν, θα 
κατασυντριφτούν, όταν όλα τα έθνη τής γης 
θα συγκεντρωθούν εναντίον της.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 12:4-7
ΖΑΧΑΡΊΑΣ 12:8 Κατά την ημέρα εκείνη, ο 

Κύριος θα υπερασπιστεί τους κατοίκους 
τής Ιερουσαλήμ· και ο αδύνατος ανάμεσά 
τους κατά την ημέρα εκείνη θα είναι σαν τον 
Δαβίδ, και ο οίκος τού Δαβίδ σαν Θεός, σαν 
άγγελος του Κυρίου, μπροστά τους.

9 Κατά την ημέρα εκείνη θα ζητήσω να 
εξολοθρεύσω όλα τα έθνη που έρχονται 
ενάντια στην Ιερουσαλήμ.

10 Και επάνω στον οίκο τού Δαβίδ, και επάνω 
στους κατοίκους τής Ιερουσαλήμ, θα 
ξεχύσω πνεύμα χάρης και ικεσιών· και θα 
επιβλέψουν σε μένα, τον οποίο διατρύπησαν· 
και θα πενθήσουν γι’ αυτόν, όπως κάποιος 
πενθεί για τον μονογενή του, και θα 
λυπηθούν γι’ αυτόν, όπως αυτός που λυπάται 
για τον πρωτότοκό του.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 12:11-14

ἸΩΑΝΝΗΝ 19:34 ἀλλ᾿ εἷς τῶν 

στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, 
καὶ εὐθὺς ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ.

35 καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν • καὶ ἀληθινὴ 
αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία • κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι 
ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε.

36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ • 
Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ.

37 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει • Ὄψονται εἰς ὃν 
ἐξεκέντησαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:17 Καὶ 
ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ Θεός, 
ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν 
σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ 
θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις 
ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις 
ἐνυπνιασθήσονται •

18 καίγε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας 
μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ 
Πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν •

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:23 τοῦτον 
τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ Θεοῦ 
ἔκδοτον διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες 
ἀνείλατε,

24 ὃν ὁ Θεὸς ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ 
θανάτου, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι 
αὐτὸν ὑπ᾿ αὐτοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:33 τῇ δεξιᾷ 
οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθεὶς τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ 
Πνεύματος τοῦ Ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ Πατρός, 
ἐξέχεεν τοῦτο ὃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ ἀκούετε.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:36 ἀσφαλῶς 
οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ 
Κύριον αὐτὸν καὶ Χριστὸν ὁ Θεὸς ἐποίησεν, 
τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε.

37 Ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ, 
εἶπόν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς 
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ἀποστόλους • Τί ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί;
38 Πέτρος δὲ ἔφη πρὸς αὐτούς • Μετανοήσατε, 

καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν • καὶ 
λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:7 Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ 
τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς 
καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν • καὶ κόψονται 
ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Πράξεις Ἀποστόλων 10:45; 
Πράξεις Ἀποστόλων 11:15; Τίτον 3:5,6.

E04 Η νίκη ενάντια στην αμαρτία του 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 13:1 ΚΑΤΑ την ημέρα εκείνη 
θα υπάρχει ανοιγμένη πηγή στον οίκο τού 
Δαβίδ, και στους κατοίκους τής Ιερουσαλήμ, 
για την αμαρτία, και για την ακαθαρσία.

2 Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος 
των δυνάμεων, θα εξολοθρεύσω τα ονόματα 
των ειδώλων από τη γη, και δεν θα υπάρχει 
πλέον ενθύμηση απ’ αυτά· κι ακόμα, θα 
αφαιρέσω από τη γη τούς προφήτες και το 
ακάθαρτο πνεύμα.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 36:25 Και θα ράνω επάνω σας 
καθαρό νερό, και θα καθαριστείτε· από όλες τις 
ακαθαρσίες σας, και από όλα τα είδωλά σας, θα 
σας καθαρίσω.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν 
Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει • Ἴδε 
ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 
κόσμου.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 6:11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε 
• ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ 
ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, 
καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

ΤΙΤΟΝ 3:5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν 
δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ 
τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ 
παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος 
Ἁγίου,

6 οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾿ ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν,

ἸΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 1:7 ἐὰν δὲ 
ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ 
φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ ἀλλήλων καὶ τὸ 
αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει 
ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:5 καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν 
νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 
τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν 
ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:13 Καὶ ἀπεκρίθη εἷς 
ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι • Οὗτοι οἱ 
περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες 
εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον;

14 καὶ εἴρηκα αὐτῷ • Κύριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ 
εἶπέν μοι • Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς 
θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς 
αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ 
Ἀρνίου.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; Ιεζεκιήλ 37:23-26; Ωσηέ 2:18; Ωσηέ 
14:7; Σοφονίας 1:3,4; Ἐφεσίους 5:25-27; Ἑβραίους 9:13,14; 

Ἰωάννην 5:6.
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F01 O θάνατος του Μεσσία 
προβλέπεται.

F06 Ο Μεσσίας θα αφεθεί μόνος.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 13:7 ΡΟΜΦΑΙΑ, ξύπνα ενάντια 
στον ποιμένα μου, και ενάντια στον άνδρα, 
τον συνέταιρό μου, λέει ο Κύριος των 
δυνάμεων· πάταξε τον ποιμένα, και τα 
πρόβατα θα διασκορπιστούν· θα στρέψω, 
όμως, το χέρι μου ενάντια στους μικρούς.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:31 Τότε λέγει αὐτοῖς 
ὁ Ἰησοῦς • Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε 
ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ • γέγραπται γάρ • 
Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται 
τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26:56 τοῦτο δὲ ὅλον 
γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν 
προφητῶν. τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες 
αὐτὸν ἔφυγον.

ΜΑΡΚΟΝ 14:27 Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι 
πάντες σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγραπται • 
Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται 
τὰ πρόβατα.

ΜΑΡΚΟΝ 14:50 καὶ ἀφέντες αὐτὸν πάντες 
ἔφυγον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 16:32 ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ 
ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια 
καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε • καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ 
Πατὴρ μετ᾿ ἐμοῦ ἐστίν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:12 ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν 
ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου • οὓς 
δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν 
ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ 
πληρωθῇ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 18:7 πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν 
αὐτούς • Τίνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον • Ἰησοῦν τὸν 
Ναζωραῖον.

8 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς • Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι • εἰ 
οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν •

9 ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν, ὅτι οὓς δέδωκάς 
μοι, οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα.

Δείτε επίσης: Ησαΐας 5:1-5; Ησαΐας 27:1,2; Μαθθαῖον 18:10-
14; Πράξεις Ἀποστόλων 2:23.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 13:8 Και σε ολόκληρη τη γη, λέει 
ο Κύριος, δύο μέρη θα εξολοθρευτούν μέσα 
σ’ αυτή, και θα εκλείψουν· ενώ το τρίτο θα 
εναπομείνει σ’ αυτή.

9 Κι αυτό το τρίτο θα το περάσω μέσα 
από φωτιά· και θα τους καθαρίσω, όπως 
καθαρίζεται το ασήμι, και θα τους δοκιμάσω, 
όπως δοκιμάζεται το χρυσάφι· αυτοί θα 
επικαλεστούν το όνομά μου, και εγώ θα τους 
εισακούσω· θα πω: Αυτός είναι λαός μου· κι 
αυτοί θα πουν: Ο Κύριος είναι ο Θεός μου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:43 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν 
ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς 
αὐτῆς.

44 καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον 
συνθλασθήσεται • ἐφ᾿ ὃν δ᾿ ἂν πέσῃ, λικμήσει 
αὐτόν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
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εἶπεν αὐτοῖς • Οὐ βλέπετε πάντα ταῦτα; ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς 
οὐ καταλυθήσεται.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:21 ἔσται γὰρ τότε 
θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς 
κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ᾿ οὐ μὴ γένηται.

22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ 
ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ • διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς 
κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.

ΛΟΥΚΑΝ 21:24 καὶ πεσοῦνται στόματι 
μαχαίρας καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τὰ 
ἔθνη • καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ 
ἐθνῶν, ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 8:7 Καὶ ὁ πρῶτος 
ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ 
μεμιγμένα ἐν αἵματι καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν • 
καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη • καὶ τὸ τρίτον 
τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς 
κατεκάη.

8 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ 
ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς 
τὴν θάλασσαν • καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς 
θαλάσσης αἷμα,

9 καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν 
τῇ θαλάσσῃ τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν 
πλοίων διεφθάρησαν.

10 Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἔπεσεν 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς 
λαμπάς • καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν 
καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων.

11 καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ Ἄψινθος • 
καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, 
καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν 
ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν.

12 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ 
ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον 
τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα 

σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ 
τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 16:19 καὶ ἐγένετο ἡ 
πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη • καὶ αἱ πόλεις 
τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν • καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη 
ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ 
ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς 
αὐτοῦ.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; Ψαλμοί 66:10-12; Μαθθαῖον 23:35-
37; Λουκᾶν 19:41-44; Λουκᾶν 21:20-24; Λουκᾶν 23:28-30; 
Κορινθίους α’ 3:11-13; Θεσσαλονικεῖς α’ 2:15,16; ἐπιστολή α’ 

1:6-8; ἐπιστολή α’ 4:12,13.

E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H01 Η επιστροφή του Μεσσία 
προβλέπεται.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

. 
ΖΑΧΑΡΊΑΣ 14:1-2
ΖΑΧΑΡΊΑΣ 14:3 Και ο Κύριος θα βγει έξω, 

και θα πολεμήσει ενάντια στα έθνη εκείνα, 
όπως όταν ο Κύριος είχε πολεμήσει κατά την 
ημέρα τής μάχης.

4 Και τα πόδια του, κατά την ημέρα εκείνη, 
θα σταθούν επάνω στο βουνό των ελαιών, 
που είναι απέναντι από την Ιερουσαλήμ, 
από ανατολικά· και το βουνό των ελαιών 
θα σχιστεί στα δύο στο μέσον του, προς τα 
ανατολικά και προς τα δυτικά, και θα γίνει 
μια υπερβολικά μεγάλη κοιλάδα· και το μισό 
τού βουνού θα συρθεί προς βορράν, και το 
μισό του προς νότον.

5 Και θα καταφύγετε στην κοιλάδα των 
βουνών μου· επειδή, η κοιλάδα των βουνών 
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θα φτάνει μέχρι την Ασάλ· και θα φύγετε, 
όπως φύγατε μπροστά από τον σεισμό κατά 
τις ημέρες τού Οζία, του βασιλιά τού Ιούδα· 
και ο Κύριος ο Θεός μου θάρθει, και μαζί 
σου όλοι οι άγιοι.

6 Και κατά την ημέρα εκείνη, το φως δεν θα 
είναι λαμπρό ούτε συσκοτεινιασμένο·

7 αλλά, θα είναι μία ημέρα, που είναι γνωστή 
στον Κύριο, ούτε ημέρα ούτε νύχτα· και 
προς την εσπέρα θα υπάρχει φως.

8 Και κατά την ημέρα εκείνη θα βγουν 
ζωντανά νερά από την Ιερουσαλήμ· τα μισά 
απ’ αυτά προς την ανατολική θάλασσα, και 
τα μισά τους προς τη δυτική θάλασσα· σε 
καλοκαίρι και σε χειμώνα θα είναι έτσι.

9 Και ο Κύριος θα είναι βασιλιάς επάνω σε 
ολόκληρη τη γη· κατά την ημέρα εκείνη θα 
υπάρχει Κύριος ένας, και το όνομά του ένα.

ΖΑΧΑΡΊΑΣ 14:10-15
ΖΑΧΑΡΊΑΣ 14:16 Και κάθε ένας που 

θα εναπομείνει από όλα τα έθνη, που ήρθαν 
ενάντια στην Ιερουσαλήμ, θα ανεβαίνει κάθε 
χρόνο για να προσκυνάει τον Βασιλιά, τον 
Κύριο των δυνάμεων, και να γιορτάζει τη 
γιορτή τής σκηνοπηγίας.

17 Και όσοι από τις οικογένειες της γης 
δεν ανέβουν στην Ιερουσαλήμ, για να 
προσκυνήσουν τον Βασιλιά, τον Κύριο των 
δυνάμεων, σ’ αυτούς δεν θα υπάρχει βροχή.

18 Και αν η οικογένεια της Αιγύπτου δεν 
ανέβει, και δεν έρθει, επάνω στους οποίους 
δεν υπάρχει βροχή, σ’ αυτούς θα είναι η 
πληγή, που ο Κύριος θα πληγώσει τα έθνη, 
τα οποία δεν ανεβαίνουν για να γιορτάσουν 
τη γιορτή τής σκηνοπηγίας.

19 Αυτή θα είναι η ποινή τής Αιγύπτου, και 
η ποινή όλων των εθνών, αυτών που δεν 
θέλουν να ανέβουν για να γιορτάσουν τη 
γιορτή τής σκηνοπηγίας.

20 Κατά την ημέρα εκείνη, επάνω στα 

κουδούνια των αλόγων θα είναι γραμμένο: 
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ· και τα καζάνια 
στον οίκο τού Κυρίου θα είναι όπως οι 
φιάλες μπροστά από το θυσιαστήριο.

21 Και κάθε καζάνι στην Ιερουσαλήμ και στον 
Ιούδα θα είναι Αγιασμός στον Κύριο των 
δυνάμεων· και όλοι αυτοί που θυσιάζουν 
θάρθουν, και θα πάρουν απ’ αυτά, και θα 
ψήσουν μέσα σ’ αυτά· και κατά την ημέρα 
εκείνη δεν θα υπάρχει πλέον Χαναναίος μέσα 
στον οίκο τού Κυρίου των δυνάμεων.

ΗΣΑΐΑΣ 2:2 Στις έσχατες ημέρες, το βουνό 
τού οίκου τού Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην 
κορυφή των βουνών, και θα υψωθεί υπεράνω 
των βουνών· και όλα τα έθνη θα συρρέουν σ’ 
αυτό,

3 και πολλοί λαοί, θα πάνε, και θα πουν: Ελάτε, 
και ας ανέβουμε στο βουνό τού Κυρίου, στον 
οίκο τού Θεού τού Ιακώβ· και θα μας διδάξει 
τους δρόμους του, και θα περπατήσουμε στα 
μονοπάτια του. Επειδή, από τη Σιών θα βγει 
νόμος, και λόγος Κυρίου από την Ιερουσαλήμ.

4 και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη, και θα ελέγξει 
πολλούς λαούς· και θα σφυρηλατήσουν τις 
μάχαιρές τους σε υνία, και τις λόγχες τους σε 
δρεπάνια· δεν θα σηκώσουν μάχαιρα, έθνος 
ενάντια σε έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον 
πόλεμο.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 16:27 μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς 
αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε 
ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:35 ὁ οὐρανὸς καὶ 
ἡ γῆ παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ 
παρέλθωσιν.

36 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς 
οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ 
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Πατὴρ μου μόνος.
37 ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ 

παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28:18 καὶ προσελθὼν ὁ 
Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων • Ἐδόθη μοι 
πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

ἸΩΑΝΝΗΝ 4:10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν 
αὐτῇ • Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ τίς 
ἐστιν ὁ λέγων σοι • Δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας 
αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 4:14 ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ 
ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα • 
ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ 
πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 7:37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ 
μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ 
ἔκραξεν λέγων • Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός μὲ 
καὶ πινέτω.

38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, 
ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος 
ζῶντος.

39 (τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ 
ἤμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν 
• οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω 
ἐδοξάσθη).

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 1:10 Καὶ ὡς 
ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου 
αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν 
αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ,

11 οἳ καὶ εἶπον • Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε 
ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς 
ὁ ἀναλημφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν 
οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθέασασθε αὐτὸν 
πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.

12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους 

τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς 
Ἱερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:13 καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 
ἐγένετο σεισμὸς μέγας • καὶ τὸ δέκατον τῆς 
πόλεως ἔπεσεν, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ 
ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά • καὶ οἱ 
λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ 
Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 16:18 καὶ ἐγένοντο 
ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί • καὶ σεισμὸς 
ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾿ οὗ οἱ 
ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος 
σεισμὸς οὕτω μέγας.

19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη • 
καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν • καὶ Βαβυλὼν 
ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δοῦναι 
αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς 
ὀργῆς αὐτοῦ.

20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν 
•

21 καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους • καὶ 
ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεὸν ἐκ τῆς 
πληγῆς τῆς χαλάζης • ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ 
πληγὴ αὐτῆς σφόδρα.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:23 καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν 
ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν 
αὐτῇ • ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, 
καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ Ἀρνίον.

24 καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ



383

αὐτῆς • καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν 
δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν.

25 καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, 
νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:1 Καὶ ἔδειξέν μοι 
ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, 
ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ 
τοῦ Ἀρνίου.

2 ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ 
ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν 
καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον 
ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ • καὶ τὰ φύλλα 
τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:5 καὶ νὺξ οὐκ ἔσται 
ἔτι, καὶ οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου • 
ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτιεῖ ἐπ᾿ αὐτούς • καὶ 
βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:17 Καὶ τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ 
νύμφη λέγουσιν • Ἔρχου. καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω 
• Ἔρχου. καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω • ὁ θέλων 
λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #3; #4; #5; Ἀποκάλυψις 21:1-3.
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E10 Ο Μεσσίας θα είναι και Μεσσίας για 
ους ευγενείς.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΜΑΛΑΧΊΑΣ 1:11 Επειδή, από την ανατολή 
τού ήλιου μέχρι τη δύση του το όνομά μου 
θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη· και θα 
προσφέρεται θυμίαμα, σε κάθε τόπο στο 
όνομά μου, και καθαρή θυσία· επειδή, το 
όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη, 
λέει ο Κύριος των δυνάμεων.

ΗΣΑΐΑΣ 66:20 Και θα φέρουν όλους τούς 
αδελφούς σας από όλα τα έθνη προσφορά στον 
Κύριο, επάνω σε άλογα, κι επάνω σε άμαξες, 
κι επάνω σε φορεία, κι επάνω σε μουλάρια, κι 
επάνω σε γρήγορα ζώα, προς το άγιο βουνό 
μου, την Ιερουσαλήμ, λέει ο Κύριος, καθώς 
τα παιδιά τού Ισραήλ φέρνουν στον οίκο τού 
Κυρίου την προσφορά από άλφιτα σε καθαρό 
σκεύος.

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 14:11 γέγραπται 
γάρ • Ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει 
πᾶν γόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ 
Θεῷ.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι 
Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ 
ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,

ἙΒΡΑΙΟΥΣ 9:9 ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν 
τὸν ἐνεστηκότα, καθ᾿ ὃν δῶρά τε καὶ θυσίαι 
προσφέρονται μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν 
τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα,

10 μόνον ἐπὶ βρώμασιν καὶ πόμασιν καὶ διαφόροις 
βαπτισμοῖς, δικαιώματα σαρκὸς μέχρι καιροῦ 
διορθώσεως ἐπικείμενα.

11 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν 

μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ τῆς μείζονος καὶ 
τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾿ 
ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως,

12 οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ 
τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, 
αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 8:3 καὶ ἄλλος ἄγγελος 
ἦλθεν καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὸ θυσθαστήριον 
ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν • καὶ ἐδόθη αὐτῷ 
θυμιάματα πολλά, ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς 
τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ 
χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου.

4 καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς 
προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Δείτε επίσης: #1; #4; #5; Ψαλμοί 113:3,4; Ησαΐας 45:6; Ησαΐας 
59:19.

C02 Ανακοινώνεται ο προαγωγός  του 
Μεσσία.

ΜΑΛΑΧΊΑΣ 3:1 ΔΕΣΤΕ, εγώ στέλνω τον 
άγγελό μου, και θα προπαρασκευάσει τον 
δρόμο μπροστά μου· και ο Κύριος, που εσείς 
ζητάτε, θάρθει ξαφνικά στον ναό του, ναι, 
ο άγγελος της διαθήκης, που εσείς θέλετε· 
δέστε, έρχεται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.

ΗΣΑΐΑΣ 40:3 Μια φωνή κάποιου που βοά 
μέσα στην έρημο: Ετοιμάστε τον δρόμο τού 
Κυρίου· κάντε ίσια τα μονοπάτια τού Θεού μας 
στην έρημο.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς 
διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος • Φωνὴ 
βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ • Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν 
Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
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ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:10 οὗτός γὰρ ἐστιν 
περὶ οὗ γέγραπται • Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω 
τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς 
κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν • οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς 
γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ • ὁ δὲ 
μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων 
αὐτοῦ ἐστιν.

ΜΑΡΚΟΝ 1:2 ὡς γέγραπται ἐν τῷ Ἡσαΐᾳ τῷ 
προφήτῃ • Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν 
μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν 
ὁδόν σου •

3 Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ • Ἑτοιμάσατε τὴν 
ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ 
•

4 ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ 
κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν.

ΛΟΥΚΑΝ 1:76 καὶ σύ παιδίον προφήτης 
Ὑψίστου κληθήσῃ • προπορεύσῃ γὰρ πρὸ 
προσώπου Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ,

77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν 
ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν

78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς 
ἐπεσκέψατο ἡμᾶς Ἀνατολὴ ἐξ ὕψους

79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου 
καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν 
εἰς ὁδὸν εἰρήνης.

ΛΟΥΚΑΝ 7:26 ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν; 
προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον 
προφήτου.

27 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται • Ἰδοὺ 
ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου 
σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν 
σου •

28 λέγω γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν 
προφήτης Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ οὐδεὶς ἐστιν 

• ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ 
μείζων αὐτοῦ ἐστιν.

ΛΟΥΚΑΝ 10:24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ 
προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς 
βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδoν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, 
καὶ οὐκ ἤκουσαν.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

ΜΑΛΑΧΊΑΣ 3:2 Αλλά, ποιος μπορεί να 
υπομείνει την ημέρα τής έλευσής του; Και 
ποιος μπορεί να σταθεί στην παρουσία του; 
Επειδή, αυτός είναι σαν φωτιά τού χωνευτή, 
και σαν σμίγμα γναφέων.

3 Και θα καθήσει σαν εκείνον που λιώνει και 
καθαρίζει το ασήμι· και θα καθαρίσει τούς 
γιους τού Λευί, και θα τους στραγγίσει σαν 
το χρυσάφι και το ασήμι, και θα προσφέρουν 
προσφορά στον Κύριο με δικαιοσύνη.

4 Τότε, η προσφορά τού Ιούδα και της 
Ιερουσαλήμ θα είναι αρεστή στον Κύριο, 
καθώς στις αρχαίες ημέρες, και όπως στα 
προηγούμενα χρόνια.

5 Και θα σας πλησιάσω για κρίση· και θα 
είμαι μάρτυρας που σπεύδει ενάντια 
στους μάγους, και ενάντια σ’ αυτούς που 
μοιχεύουν, και ενάντια στους επίορκους, και 
ενάντια σ’ αυτούς που αποστερούν τον μισθό 
τού μισθωτού, που καταδυναστεύουν τη 
χήρα και τον ορφανό, κι αυτούς που αδικούν 
τον ξένο, κι αυτούς που δεν με φοβούνται, 
λέει ο Κύριος των δυνάμεων.

16 Τότε, αυτοί που φοβόνταν τον Κύριο 

ΜΑΛΑΧΙΑΣ



386

μιλούσαν αναμεταξύ τους· και ο Κύριος 
πρόσεχε, και άκουγε· και γράφτηκε βιβλίο 
ενθύμησης μπροστά του, γι’ αυτούς που 
φοβόνταν τον Κύριο, και σέβονταν το όνομά 
του·

17 και θα είναι δικοί μου, λέει ο Κύριος των 
δυνάμεων, κατά την ημέρα εκείνη, όταν 
εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου· και θα τους 
σπλαχνιστώ, όπως ο άνθρωπος σπλαχνίζεται 
τον γιο του, που τον δουλεύει.

18 Τότε, θα επιστρέψετε, και θα διακρίνετε 
ανάμεσα σε δίκαιον και ασεβή, ανάμεσα σ’ 
εκείνον που δουλεύει τον Θεό, κι εκείνον 
που δεν τον δουλεύει.

ΔΑΝΙΗΛ 7:10 Ποταμός φωτιάς έβγαινε 
και διαχεόταν από μπροστά του. Χίλιες 
χιλιάδες τον υπηρετούσαν, και χίλιες μυριάδες 
παραστέκονταν μπροστά του· το κριτήριο 
κάθησε, και τα βιβλία ανοίχτηκαν.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:10 ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη 
πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται • πᾶν οὖν 
δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται 
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

11 ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν 
• ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός 
μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμι ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα 
βαστάσαι • αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι 
Ἁγίῳ καὶ πυρί.

12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ 
τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ 
εἰς τὴν ἀποθήκην • τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει 
πυρὶ ἀσβέστῳ.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 12:35 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος 
ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ 
πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ 
ἐκβάλλει πονηρά.

36 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν 

λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσιν περὶ 
αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως •

37 ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν 
λόγων σου καταδικασθήσῃ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 12:48 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ 
μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα 
αὐτόν • ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ 
αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

ἸΩΑΝΝΗΝ 17:24 Πάτερ, οὓς δέδωκάς 
μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾿ 
ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμήν, ἣν 
δέδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς 
κόσμου.

ἘΦΕΣΙΟΥΣ 5:26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας 
τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι •

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ 1:7 καὶ ὑμῖν τοῖς 
θλιβομένοις ἄνεσιν μεθ᾿ ἡμῶν, ἐν τῇ 
ἀποκαλύψει τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ 
μετ᾿ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ

8 ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ 
εἰδόσιν Θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ 
εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ •

ΤΙΤΟΝ 2:14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν 
ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ 
καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν 
καλῶν ἔργων.

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Α’ 2:5 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι 
ζῶντες οἰκοδομεῖσθε, οἶκος πνευματικός, 
ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς 
θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:6 καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς 
βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ αὐτοῦ • 
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αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων • ἀμήν.

7 Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται 
αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν 
ἐξεκέντησαν • καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶσαι αἱ 
φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 6:17 ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα 
ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ τίς δύναται 
σταθῆναι;

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 15:4 τίς σε οὐ μὴ 
φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; 
ὅτι μόνος ὅσιος • ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν 
καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου • ὅτι τὰ 
δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; Μαλαχίας 4:1; Αμώς 5:18-20; 
Μαθθαῖον 23:13-35; Λουκᾶν 3:9,17; Λουκᾶν 12:49; Ἰωάννην 

4:23,24; Πρὸς Ῥωμαίουςς 11:5-10; Ἑβραίους 10:28-30; 
Ἑβραίους 12:25,26.

H02 Η κρίση στο μέλλον από τον 
Μεσσία.

H03 Το μελλοντικό Βασίλειο του 
Μεσσία.

H09 Προφητεία για το μέλλον των 
ανθρώπων Του.

ΜΑΛΑΧΊΑΣ 4:1 Επειδή, δέστε, έρχεται 
ημέρα, η οποία θα καίει σαν κλίβανος· και 
όλοι οι υπερήφανοι, και όλοι αυτοί που 
πράττουν ασέβεια, θα είναι άχυρο· και η 
ημέρα που έρχεται θα τους κατακάψει, λέει 
ο Κύριος των δυνάμεων, ώστε δεν θα τους 
αφήσει ρίζα και κλαδί.

2 Σε σας, όμως, που φοβάστε το όνομά μου, 
θα ανατείλει ο ήλιος τής δικαιοσύνης, με 
θεραπεία στις φτερούγες του· και θα βγείτε, 
και θα σκιρτήσετε σαν μοσχάρια τής φάτνης.

3 Και θα καταπατήσετε τους ασεβείς· κι αυτοί 
θα είναι στάχτη κάτω από το πέλμα των 
ποδιών σας, κατά την ημέρα που εγώ θα το 
κάνω αυτό, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.

4 Να θυμάστε τον νόμο τού δούλου μου 
του Μωυσή, που είχα προστάξει σ’ αυτόν 
στο Χωρήβ για ολόκληρο τον Ισραήλ, τα 
διατάγματα και τις κρίσεις.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3:12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ 
χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, 
καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην • 
τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.

ΛΟΥΚΑΝ 1:50 καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς 
γενεῶν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν 
τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.

5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία 
αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

ἸΩΑΝΝΗΝ 3:19 αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ 
φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ 
ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς • ἦν γὰρ 
αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα.

ἸΩΑΝΝΗΝ 8:12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ 
Ἰησοῦς λέγων • Ἐγὼ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου 
• ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ 
σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:26 ἄνδρες 
ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν 
φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὑμῖν ὁ λόγος τῆς 
σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη •

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣΣ 16:20 ὁ δὲ Θεὸς 
τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς 
πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
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Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾿ ὑμῶν.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ 1:8 ἐν πυρὶ φλογός, 
διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσιν Θεὸν καὶ 
τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ •

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν • καὶ ἐγένοντο φωναὶ 
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες • Ἐγένετο ἡ 
βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:18 καὶ τὰ ἔθνη 
ὠργίσθησαν • καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου καὶ ὁ 
καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι, καὶ δοῦναι τὸν 
μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ 
τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, 
τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ διαφθεῖραι 
τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν.

Δείτε επίσης: #1; #2; #5; Ησαΐας 50:10; Ησαΐας 66:1,2; 
ἐπιστολή β’ 3:7.

C02 Ανακοινώνεται ο προαγωγός  του 
Μεσσία.

D02 Το αξίωμα του Μεσσία ως 
Προφήτης.

E23 Ο Μεσσίας θα προσηλυτίζει το λαό 
Του.

ΜΑΛΑΧΊΑΣ 4:5 Δέστε, εγώ θα σας στείλω 
τον Ηλία τον προφήτη, πριν έρθει η ημέρα 
τού Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής·

6 αυτός θα επαναφέρει την καρδιά των 
πατέρων προς τα παιδιά, και την καρδιά των 
παιδιών προς τους πατέρες τους, μήποτε 
έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11:13 πάντες γὰρ 
οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου 
ἐπροφήτευσαν •

14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ 
μέλλων ἔρχεσθαι.

ΜΑΘΘΑΙΟΝ 17:11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν αὐτοῖς • Ἡλίας μὲν ἔρχεται πρῶτον καὶ 
ἀποκαταστήσει πάντα •

12 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἡλίας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ 
ἐπέγνωσαν αὐτὸν, ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα 
ἠθέλησαν • οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
μέλλει πάσχειν ὑπ᾿ αὐτῶν.

13 τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ 
βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς.

ΛΟΥΚΑΝ 1:16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ 
ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν.

17 καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν 
πνεύματι καὶ δυνάμει Ἡλίου, ἐπιστρέψαι 
καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν 
φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν 
κατεσκευασμένον.

ἸΩΑΝΝΗΝ 1:14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός) 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας •

15 Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν 
λέγων • Οὗτος ἦν ὃν εἶπον Ὁ ὀπίσω μου 
ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός 
μου ἦν •

16 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες 
ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος.

17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη • ἡ χάρις καὶ ἡ 
ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

ΠΡΑΞΕΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ 3:22 Μωϋσῆς 
μὲν εἶπεν ὅτι προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος 
ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ • 
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αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ 
πρὸς ὑμᾶς •

23 ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ τοῦ 
προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ 
λαοῦ.

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ 
χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά • καὶ ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη 
• καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ 
δυνάμει αὐτοῦ.

Δείτε επίσης: #5; Ησαΐας 40:3; Μαλαχίας 3:1; Μαθθαῖον 
13:14-26; Μαθθαῖον 23:35-38; Μαθθαῖον 24:27-30; Μαθθαῖον 

27:47-49; Μᾶρκον 9:11-13; Λουκᾶν 1:76; Λουκᾶν 7:26-28; 
Λουκᾶν 19:41-44; Λουκᾶν 21:22-27; Ἰωάννην 1:21,25.
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11:26-27a Ησαΐας 59:20,21
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5:13 Δευτερονόμιο 17:7
6:16 Γένεση 2:24
9:9 Δευτερονόμιο 25:4
10:7 Έξοδος 32:6
10:26 Ψαλμοί 24:1; 50:12
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15:32 Ησαΐας 22:13
15:45 Γένεση 2:7
15:54 Ησαΐας 25:8
15:55 Ωσηέ 13:14

Κορινθίους β’
3:16 Ωσηέ 3:4,5
4:13 Ψαλμοί 116:10
6:2 Ησαΐας 49:8
6:16 Λευιτικό 26:12
6:17 Ησαΐας 52:11
6:18 2 Σαμουήλ 7:14
8:15 Έξοδος 16:18
9:7 Δευτερονόμιο 15:4
9:9 Ψαλμοί 112:9
10:17 Ιερεμίας 9:24
13:1 Δευτερονόμιο 19:15
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3:6 Γένεση 15:6
3:8 Γένεση 12:3; 18:18
3:10 Δευτερονόμιο 27:26
3:11 Αββακούμ 2:4
3:12 Λευιτικό 18:5
3:13 Δευτερονόμιο 21:23
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4:27 Ησαΐας 54:1
4:30 Γένεση 21:10
5:14 Λευιτικό 19:18
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4:8 Ψαλμοί 68:19
5:31 Γένεση 2:24
6:2,3 Έξοδος 20:12; 
 Δευτερονόμιο 5:16

Θεσσαλονικεῖς α’
4:16,17 Ησαΐας 57:1,2

Τιμόθεον α’ 
5:18a Δευτερονόμιο 24:14,15; 25:4

Τιμόθεον β’ 
2:19a            Ψαλμοί 1:6; Ναούμ 1:7
2:19b            Ψαλμοί 34:15

Ἑβραίους
1:1 Δευτερονόμιο 18:15;
 Αριθμοί 12:6-8
1:2 Ψαλμοί 2:6-9; 
 Παροιμίες 8:22-31
1:4 Ψαλμοί 2:7,8; Ησαΐας 9:6
1:5 Ψαλμοί 2:7; Ψαλμοί 89:27,28
1:6 Ψαλμοί 97:7; Παροιμίες 8:24,25
1:7 Ψαλμοί 104:4
1:8 Ψαλμοί 45:7,8; Ψαλμοί 145:13;
 Ησαΐας 9:6
1:9 Ψαλμοί 45:8; Ψαλμοί 89:21;
 Ησαΐας 61:1
1:10 Ψαλμοί 102:26-28
1:11 Ησαΐας 50:9; Ησαΐας 51:6,8
1:12 Ψαλμοί 102:27,28
1:13 Ψαλμοί 110:1
1:14 Ψαλμοί 103:20,21; Δανιήλ 7:10
2:2 Λευιτικό 24:14-16
2:6 Ψαλμοί 8:6,7; Ιώβ 7:17,18
2:8 Ψαλμοί 8:7; Δανιήλ 7:14
2:12 Ψαλμοί 22:23,26
2:13 Ψαλμοί 16:1; Ησαΐας 8:18; 
 Ησαΐας 12:2
2:14 Ησαΐας 25:8; Ωσηέ 13:14
2:15 Ψαλμοί 56:14
2:16 Γένεση 22:18
3:2 Αριθμοί 12:7
3:3 Ζαχαρίας 6:13
3:5 Δευτερονόμιο 18:15-19
3:8 Έξοδος 17:7; Ψαλμοί 106:14
3:9 Δευτερονόμιο 4:9;
 Αριθμοί 14:33; Ιησούς του Ναυή 23:3;
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3:11 Δευτερονόμιο 1:34,35;
 Αριθμοί 32:10-13
3:15 Δευτερονόμιο 10:16
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4:3 Ψαλμοί 95:11
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4:7 Ψαλμοί 95:7,8
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4:13 Ψαλμοί 33:13-15; Ψαλμοί 90:8
5:3 Λευιτικό 9:7; Λευιτικό 16:6
5:4 Έξοδος 28:1
5:5 Ψαλμοί 2:7
5:6 Ψαλμοί 110:4
6:13 Γένεση 22:15-18
6:14 Γένεση 12:3; Γένεση 22:17
6:15 Γένεση 15:2-6
6:16 Έξοδος 22:11
6:17 Παροιμίες 19:21; Ψαλμοί 33:11
7:1 Γένεση 14:18-20
7:2 Γένεση 28:22; Λευιτικό 27:32
7:3 Γένεση 14:18-20; Ψαλμοί 110:4
7:4 Γένεση 14:20
7:5 Αριθμοί 18:21-26
7:6 Γένεση 14:19,20
7:9 Γένεση 14:20
7:12 Ιερεμίας 31:31-34
7:14 Γένεση 49:10; Ησαΐας 11:1
7:17 Ψαλμοί 110:4
7:21 Ψαλμοί 110:4
8:5 Έξοδος 25:40; Έξοδος 26:30
8:8 Ιερεμίας 31:31-34; Ιεζεκιήλ 37:26
8:9 Έξοδος 34:10,28; Ησαΐας 63:11-13;
 Ιερεμίας 31:32
8:10 Ιερεμίας 31:33; Ιεζεκιήλ 36:26,27

Ἑβραίους
8:11 Ιερεμίας 31:34
8:12 Ιερεμίας 33:8; Ιερεμίας 50:20; 
 Μιχαίας 7:19
9:2 Έξοδος 25:23,30; Έξοδος 40:4;
 Λευιτικό 24:5,6
9:3 Έξοδος 26:31-33; 
 1 Βασιλέων 8:6
9:4 Έξοδος 16:33; Αριθμοί 17:8-10;
 Δευτερονόμιο 10:2-5; 
9:5 Έξοδος 25:17-22
9:6 Έξοδος 27:21; Έξοδος 30:7,8
9:7 Έξοδος 30:10; Λευιτικό 16:2-20,34
9:8 Ησαΐας 63:11
9:9 Ψαλμοί 40:7,8; Ψαλμοί 51:18-21
9:10 Έξοδος 30:19-21; Λευιτικό 11:2;  
 Δευτερονόμιο 14:3-21;  
9:13 Λευιτικό 16:14-16; 
 Αριθμοί 19:2-21
9:19 Έξοδος 12:22; Έξοδος 24:8; 
 Λευιτικό 16:14-18
9:20 Δευτερονόμιο 29:12
9:21 Έξοδος 29:12,20,36
9:22 Λευιτικό 4:20,26,35; 
 Λευιτικό 5:10,12,18;
 Λευιτικό 17:11
9:25 Έξοδος 30:10; Λευιτικό 16:2-34
10:4 Ψαλμοί 51:18; Ησαΐας 1:11-15;
 Ωσηέ 6:6
10:5 Ψαλμοί 40:7-9; Ιερεμίας 6:20; 
 Αμώς 5:21,22
10:6 Μαλαχίας 1:10
10:7 Γένεση 3:15; Ψαλμοί 40:8
10:9 Ψαλμοί 40:8; Μαλαχίας 1:10
10:11 Ψαλμοί 50:8-13; Ησαΐας 1:11
10:12,13 Ψαλμοί 110:1
10:16 Ιερεμίας 31:33,34
10:22 Ιεζεκιήλ 36:25
10:26 Αριθμοί 15:28-31
10:27 Ψαλμοί 21:10; Ιερεμίας 4:4
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10:31 Ψαλμοί 90:11; Ησαΐας 33:14
10:37 Αββακούμ 2:3; Ιεζεκιήλ 18:24
10:38 Αββακούμ 2:4 
11:3 Γένεση 1:1; Ψαλμοί 33:6
11:4 Γένεση 4:3-5
11:5 Γένεση 5:22-24
11:6 Ησαΐας 55:3
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