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ΙΗΣΟΥΣ ο Αρχιερέας των ΕΒΡΑΙΩΝ 

Το 1988, πήγαινα στην Εκκλησία στο Times Square. Όταν ο Ντέιβιντ Γουίλκερσον (David Wilkerson) οδηγήθηκε από 

τον Κύριο να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη για να εδραιώσει αυτό το έργο των τελευταίων καιρών, ο Κύριος τον 

έδωσε εντολή να δώσει την προτεραιότητα σε δύο πράγματα: την κοινωνία και τον Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της 

κοινωνίας που μου δόθηκε μια βαθιά αποκάλυψη του Ιησού. 

 

Καθώς το δείπνο του Κυρίου ξεκίνησε εκείνη την ημέρα, η ατμόσφαιρα ήταν πολύ φορτισμένη με την έκδηλη 

παρουσία Του, που για πρώτη φορά έγινε κάλεσμα από τον άμβωνα στους ανθρώπους να έρθουν μπροστά για να 

πάρουν το ψωμί και το κρασί. Βγήκα γρήγορα από το κάθισμά μου με πολλούς άλλους που ένιωθαν το ίδιο 

τράβηγμα για να έρθουν πιο κοντά στον Χριστό στην κοινωνία. Μετά επέστρεψα στο κάθισμά μου και λάτρευα, 

αλλά κάτι υπερφυσικό συνέβαινε στο ιερό και στην καρδιά μου. Ξαφνικά τα μάτια μου άνοιξαν και είδα έναν 

άντρα ντυμένο με ταπεινή ρόμπα και κάλυμμα κεφαλιού, να περπατά στο μπροστινό μέρος του άμβωνα. Καθώς 

περπατούσε στο ιερό, άκουσα τη φωνή του Αγίου Πνεύματος να λέει, «Αυτός είναι ο ΙΗΣΟΥΣ, ο Αρχιερέας των 

ΕΒΡΑΙΩΝ». 

 

Οι λέξεις ήταν τόσο ακριβείς και ξεκάθαρες που δεν μπορούσα να χάσω το μήνυμα του Θεού σ’ εμένα. Ο Άντρας  

που παρακολουθούσα ήταν ο ΙΗΣΟΥΣ. Η έμφαση ήταν αναμφισβήτητα στη λέξη ΕΒΡΑΙΩΝ. 

 

Ο Θεός συνέδεε τον Ιησού με την ανθρώπινη γενεαλογία Του και με την Εβραϊκή Αρχιεροσύνη στο Tenach (Π.Δ.) 

που μπήκε στα Άγια για να κάνει εξιλέωση για τον Ισραήλ. Ερχόμενος με ανθρώπινη μορφή ως Αρχιερέας καλών 

πραγμάτων, ο Ιησούς ανέβασε το αξίωμα της Αρχιεροσύνης σε αιώνιο επίπεδο. 

 

Μέσα στην καρδιά μου χτύπησε η νέα πραγματικότητα, ότι ένας Εβραίος Άντρας μπήκε στα αχειροποίητα Άγια 

των Αγίων για να εξιλεώσει την αμαρτία όλου του κόσμου, όχι μόνο την εβραϊκή αμαρτία, αλλά και την αμαρτία 

των Εθνικών! Αμέσως ένιωσα το μεγάλο βάρος του αντισημιτισμού. Ένιωσα τη διαβολική αχαριστία, την αντίφαση 

και την οργή των αμαρτωλών (ιδιαίτερα των μη Εβραίων) απέναντι σε αυτόν τον Εβραίο Άντρα που πήρε πρόθυμα 

την αμαρτία τους πάνω στο σώμα Του, και παρόλα αυτά μισούσα τον Ίδιο και τον λαό Του κατά σάρκα. 

 

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.» 

 

Αυτή η εχθρότητα που ο Θεός έβαλε σε κρίση μεταξύ του Σπέρμα της γυναίκας και του σπέρμα του φιδιού, 

τράβηξε μια αιώνια γραμμή για να αποτρέψει οποιασδήποτε περαιτέρω δαιμονικής διαφθορά, από την ανάμειξη 

μεταξύ των φυλών, αλλά ταυτόχρονα, οδήγησε τον Σατανά σε έναν διαβολικό στοχευμένο πόλεμο ενάντια στο 

Σπέρμα της γυναίκας. Αυτός ο δαιμονικός φθόνος, το μίσος και η οργή προς τον Ιησού και τον λαό Του ήταν για 

έναν βασικό λόγο: το σώμα που ο Θεός ετοίμασε να σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου και να συντρίψει το κεφάλι 

του φιδιού είναι εβραϊκής προέλευσης. Αυτό κάνει τους Εβραίους γενεαλογικά και διαρκώς συνδεδεμένους με τον 



 

ΙΗΣΟΥΣ ο Αρχιερέας των ΕΒΡΑΙΩΝ 2 / 2 

Ιησού ως πρωταρχικοί μάρτυρες, ότι πράγματι ο Θεός ήρθε στη σάρκα. Ο Σατανάς επιθυμεί να απαλλάξει τον 

κόσμο από κάθε σημείο αυτής της απόδειξης, επειδή είναι η κατακόρυφη γραμμή της αλήθειας. 

 

Για το λόγο αυτό, ο Απόστολος Ιωάννης δηλώνει:  

1 Ιωάννης 4:1-3 «Αγαπητοί, μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι από τον Θεό· 

επειδή, πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο. Από τούτο γνωρίζεται το Πνεύμα τού Θεού· κάθε πνεύμα 

που ομολογεί τον Ιησού Χριστό ότι έχει έρθει με σάρκα προέρχεται από τον Θεό· και κάθε πνεύμα που δεν 

ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε με σάρκα, δεν προέρχεται από τον Θεό · κι αυτό είναι το πνεύμα τού 

αντιχρίστου, που ακούσατε ότι έρχεται, και τώρα βρίσκεται κιόλας μέσα στον κόσμο.» 

 

Ο Ιωάννης καταλήγει στο 6ο εδάφιο ότι από ΑΥΤΟ το τεστ ότι αν ένα πνεύμα δηλώνει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε 

στη σάρκα, γνωρίζουμε το Πνεύμα της αλήθειας από το πνεύμα του λάθους. Αυτό είναι το τεστ δοκιμασίας και η 

βάση της αλήθειας. Πρόθυμα ή απρόθυμα, ο Εβραϊκός λαός είναι μάρτυρες της ενσάρκωσης ως φυσικοί πρόγονοι 

και απόγονοί Του. Κάθε Εβραίος υπενθυμίζει στον διάβολο ότι ο Υιός του Θεού ήρθε στη σάρκα και για αυτόν τον 

λόγο, αυτός και οι ορδές των δαιμόνων του τους μισούν. Είτε πιστεύουν σ’ Αυτόν είτε όχι, οι Εβραίοι αποτελούν 

στόχο του Σατανά για εξόντωση. 

 

Ένα κάλεσμα για να είσαι μάρτυρας 

Οι μάρτυρες είναι οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι στην αίθουσα του δικαστηρίου, επειδή έχουν τη δύναμη να 

στρέψουν την υπόθεση προς την αλήθεια. Ο Σατανάς επιδιώκει να σκοτώσει τους αληθινούς μάρτυρες του 

ευαγγελίου πριν μπουν στην αίθουσα του δικαστηρίου για να διακηρύξουν ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη σάρκα, 

πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Στην πραγματικότητα, κάθε αληθινός οπαδός του Χριστού, είτε 

Εβραίος είτε Εθνικός, είναι μάρτυρας που αποτελεί στόχο από τον πονηρό, επειδή το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στο 

σώμα Του. Το Πνεύμα της Αλήθειας μαρτυρεί τον Χριστό μέσα μας, την ελπίδα της δόξας. 

 

Το Ισλάμ είναι αυτό το πνεύμα του αντίχριστου που αρνείται ότι ο Θεός ήρθε στη σάρκα. Αρνείται ότι ο Θεός έχει 

έναν Γιό. Αρνείται το θάνατο και την ανάστασή Του. Αυτός είναι ο πόλεμος αγαπημένοι, που μαίνεται στη Μέση 

Ανατολή, την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ο πόλεμος μεταξύ Αλήθειας και Λάθους, μεταξύ του 

Πνεύματος του Θεού και του πνεύματος του αντίχριστου. Είναι καιρός για εμάς, τους μάρτυρες του Θεού, να 

διακηρύξουμε και να δημοσιοποιήσουμε την αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη σάρκα, ότι πέθανε και 

αναστήθηκε από τους νεκρούς και ότι αναλήφθηκε σε ένα δοξασμένο ανθρώπινο σώμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά 

πρέπει να κάνουμεγνωστό ότι έρχεται ξανά ως Θεός-Άνθρωπος από τη Φυλή του Ιούδα για να κυβερνήσει τη γη 

από την Ιερουσαλήμ για χίλια χρόνια. 

 

Άγιοι, είμαστε σε πόλεμο. Πρέπει σίγουρα να προσευχηθούμε, αλλά πρέπει επίσης να διακηρύξουμε. Εάν δεν 

διακηρύξουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη σάρκα, πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν θα 

κερδίσουμε τον πόλεμο μεταξύ αλήθειας και λάθους. Αυτή η διακήρυξη είναι το όπλο μας ενάντια στο πνεύμα του 

αντίχριστου που αρνείται την ενσάρκωση. Δεν πρέπει να οπισθοχωρήσουμε από το να διακηρύξουμε την αλήθεια 

σε αυτήν την κρίσιμη ώρα. 

 

Γκρέτα Μαύρο 


