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     Τη λέξη προφήτης  τη βρίσκουμε στην αρχαία ελληνική γραμματεία και σημαίνει 

τον εξηγητή των χρησμών ή τον μεταφορέα στους ανθρώπους της θέλησης των θεών. 

Ο θεός Απόλλωνας λεγόταν « προφήτης Διός πατρός» και ο μάντης Τειρεσίας 

«προφήτης έξοχος Διός». Ο Απόλλωνας χρησιμοποιούσε την Πυθία στο μαντείο των 

Δελφών και οι φράσεις της  συνήθως είχαν ανάγκη ερμηνείας  από τους ιερείς που 

ονομάζονταν προφήτες. 

Στην Αγία Γραφή η λέξη «προφήτης» δηλώνει τον άνθρωπο τον οποίο  επιλέγει ο 

Θεός και τον στέλνει στους ανθρώπους για να τους μεταφέρει το Νόμο Του,  να τους 

ελέγξει για τις παρεκτροπές τους, να τους δυναμώσει την πίστη, να τους αποκαλύψει 

τη θέλησή Του και να τους μιλήσει για εκείνα που θα γίνουν στο μέλλον . 

Στην Καινή Διαθήκη βρίσκουμε τη λέξη να αναφέρεται σε ανθρώπους που πήραν από 

το Θεό το χάρισμα να μιλούν για τα  μέλλοντα (Πρ. 11,28). Επίσης σε εκείνους  που 

έχουν το χάρισμα του δασκάλου, του κήρυκα του ακόλουθου του Χριστού ( Α΄ Κορ. 

12,28) 

     Όλοι όσοι μίλησαν για το Χριστό με εξαίρεση τον Ιωάννη τον Πρόδρομο έζησαν 

εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια πριν τα γεγονότα που περιγράφουν. Εδώ ακριβώς 

έγκειται και η μοναδικότητα των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης.  

Ο εκκλησιαστικός συγγραφέας Κωνσταντίνος Καλλίνικος γράφει σχετικά: «Έχετε ένα 

τεράστιο άγαλμα που δεν λαξεύεται από ένα άτομο και με μιας, αλλά από πολλούς και 

σε διάφορες εποχές. Ο ένας τεχνίτης  ζει στη Βαβυλώνα, ο άλλος στην Αίγυπτο, ο τρίτος 

στην Ιερουσαλήμ, ο τέταρτος στη Μεσοποταμία και άλλοι αλλού. Ο πρώτος 

κατασκευάζει το κεφάλι του αγάλματος, ο δεύτερος λαξεύει τους βραχίονες, ο άλλος την 

κοιλιά, ο άλλος τα πόδια. Ο πρώτος έζησε οκτακόσια χρόνια π.Χ, ο δεύτερος χίλια 

διακόσια, ο τρίτος χίλια και ο άλλος πεντακόσια, έτσι ποτέ δεν θα ήταν δυνατό να 

συνεννοηθούν. Έπειτα ενώθηκαν τα κομμάτια που τεχνουργήθηκαν σε διάφορους 

τόπους και εποχές και από διάφορους καλλιτέχνες και αφού κολλήθηκαν και 

προσαρμόστηκαν, αποτέλεσαν μια θαυμάσια εικόνα του Χριστού. Ποιος θα αποδώσει 

αυτό το μοναδικό θαύμα σε σύμπτωση; Ποιος δεν διακρίνει εδώ το Άγιο Πνεύμα να 

επιστατεί και να εμπνέει τους προφήτες;» 



        Ο χαρακτήρας  της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και όλης της Γραφής, είναι 

χριστοκεντρικός. Τα πρώτα πέντε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης  θέτουν το θεμέλιο 

για την έλευση του Χριστού, καθώς αναφέρονται στην ενέργεια του Θεού για την 

εκλογή (Γένεση), λύτρωση (Έξοδος), καθιέρωση (Λευϊτικό), καθοδήγηση (Αριθμοί) 

και διδασκαλία ( Δευτερονόμιο) του ισραηλιτικού λαού, δια μέσω του οποίου ο Θεός 

επρόκειτο να δώσει στον κόσμο το πιο πολύτιμο από τα δώρα Του, τον Ζώντα Λόγο  

( το Χριστό) και το γραπτό λόγο Του, την Αποκάλυψη.  

    Σύμφωνα με τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή βαθιά επιθυμία του Θεού ήταν να 

αποκαλυφθεί στους ανθρώπους. Η επιθυμία αυτή εκφράστηκε με τρεις καθοδικές 

κινήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε τρεις ενσωματώσεις του Θεού Λόγου. Η πρώτη 

ήταν η ενσωμάτωσή Του στους «λόγους» των κτιστών όντων κατά το χρόνο της 

δημιουργίας του κόσμου, όταν το Πνεύμα του Θεού «επεφέρετο επάνω του ύδατος» 

(Γεν. 1,2). Η δεύτερη, ήταν η ενσωμάτωση στους λόγους της Αγίας Γραφής, όταν το 

Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε τους Προφήτες και τους Ευαγγελιστές. Η τρίτη ήταν η 

Ενσάρκωση, όταν το Άγιο Πνεύμα επισκίασε την Παναγία και ο Θεός Λόγος 

προσέλαβε την ανθρώπινη σάρκα.  

    Η δεύτερη καθοδική κίνηση του Θεού, η οποία μας απασχολεί στο παρόν άρθρο, 

ήταν η δυναμική παρουσία του Θεού Λόγου στους λόγους των προφητών και 

ευαγγελιστών. Οι λόγοι της Αγίας Γραφής είναι ενσωματώσεις του Θεού Λόγου. Με 

το στόμα και τη φωνή των Προφητών μιλά ο ίδιος ο Θεός Λόγος. Οι Προφήτες δεν 

μιλούν «περί Θεού»  αλλά με το στόμα τους μιλά ο Θεός σε πρώτο πρόσωπο: «Ούτως 

λέγει Κύριος ο Θεός…. μη φοβού, ότι ελυτρωσάμην σε, εκάλεσά σε το όνομά μου»        

( Ησ. 33,1) 

    Οι ενσωματώσεις του Θεού Λόγου μέσα στις σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης 

ανευρίσκονται σε πρόσωπα ( Αδάμ, Νώε, Αβραάμ, Μωυσής), σε ιστορικά γεγονότα 

(φιλοξενία Αβραάμ, όραμα Ησαΐα), σε στοιχεία της φύσης (αμνός, ράβδος Ααρών). 

    Στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης η ενσωμάτωση του Θεού Λόγου 

παρουσιάζεται αμέσως μετά την πτώση (Γεν.3,15), όταν ο  Θεός Πατέρας 

αποκαλύπτει ότι ο Λυτρωτής  θα είναι «σπέρμα» της γυναίκας και  αποστολή του θα 

είναι η εξουδετέρωση του διαβόλου. Επίσης  τα «θεοχάρακτα γράμματα»  του  

Δεκάλογου αποτελούν την  πρώτη ενσωμάτωση του Θεού Λόγου , στον ανθρώπινο 

λόγο ( Εξ. 20,1-17). 



     Τα ποιητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ( 150 ψαλμοί) κάνουν αναφορά στο 

πρόσωπο του Λόγου και αναφέρονται στην προαιώνια γέννησή Του (Ψαλμ.109,3), 

στην εν χρόνω γέννησή Του (Ψαλμ. 2,7), στη σωτηρία των εθνών (Ψαλμ. 95,10). 

Ειδικότερα οι Μεσσιανικοί ψαλμοί 2,6,7,15,21,37,63,68,71,101,109, αναφέρονται σε 

λεπτομερή στοιχεία του Πάθους και της Ανάστασης. Παράλληλα στα σοφιολογικά 

βιβλία ο Λόγος του Θεού προτυπώνεται ως «σοφία» ( Σοφ. Σολ.6,12 και Παροιμ. 

8,22). 

     Τέλος στα προφητικά βιβλία οι αναφορἐς στην ενσωμάτωση του Θεού Λόγου 

είναι πολυάριθμες.Τονίζουμε την εκ παρθένου γέννηση του Χριστού (Ησ. 11,6-9), 

την θεανθρώπινη ύπαρξή Του (Ησ. 7,14), τις θεϊκές του ιδιότητες (Ησ 9,6-7), τον 

ηγετικό Του ρόλο( Μιχ. 5,3), τη διδασκαλία Του ( Ησ. 9,2), τα θαύματά Του ( Ησ. 

35,5-6), την προδοσία (Ζαχ. 11,12), το Πάθος ( Ησ. 43,5), το Γολγοθά (Δαν. 2,31), τη 

Σταύρωση ( Ιων.2), την Κάθοδο στον Άδη ( Αμώς 9,2), την Ανάσταση (Ιωνάς), την 

Ανάληψη (Ησ. 63,1-2). 

    Εξόχως ιδιαίτερο στοιχείο προτύπωσης του Χριστού αποτελούν οι θυσίες της 

Παλαιάς Διαθήκης. Η αιματηρή θυσία του  πασχάλιου αμνού (Εξ. 12,3) αποτελεί 

σύμβολο της θυσίας του «Αμνού του Θεού» (Ιω. 1,29). Το αίμα των θυσιαζόμενων 

ζώων προτύπωνε το «τίμιον αίμα» του Χριστού (Πέτρ. 1,19) και το «αίμα του 

Αρνίου» (Αποκ. 7,14)  

    Συμπερασματικά Ο Χριστός είναι το μοναδικό πρόσωπο, που έχει προϊστορία και 

σύμφωνα με τον Πασκάλ: «Η πιο μεγάλη απόδειξη για τον Χριστό είναι ο προφητικός 

λόγος». Βλέπουμε λοιπόν ότι πριν ακόμα Ενσαρκωθεί και φανερωθεί στον κόσμο ο 

Λόγος του Θεού, είχε ήδη ενσωματωθεί  και αποκαλυφθεί στον προφητικό λόγο. 

Άλλωστε αυτός ήταν και ο σκοπός του: Να δώσει μαρτυρία για τον Χριστό. 
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