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Ασυνήθιστες εικόνες της προς Εβραίους.
Ο Μελχισεδέκ μακρινός χαρακτήρας
Τον πρωτοσυναντούμε στη Γένεση (14,17-20).
Ο Αβραάμ γυρίζει από μια στρατιωτική συμπλοκή με κάτι Χαναναίους
βασιλιάδες. Ξαναμμένος από τη μεγάλη του νίκη και φορτωμένος λάφυρα,
συναντάται με κάποιον βασιλιά που ονομάζεται Μελχισεδέκ, ο οποίος
προσφέρει ψωμί και νερό στον νικητή.
Ο Μελχισεδέκ ικετεύει τον Θεό να ευλογήσει τον Αβραάμ κι επίσης δοξάζει
τον Θεό για την επιτυχία του Αβραάμ.
Ο Αβραάμ από τη μεριά του προσφέρει στον Μελχισεδέκ το ένα δέκατο απ’
όλα του τα λάφυρα.
Από κει και ύστερα ο Μελχισεδέκ εξαφανίζεται από τη διήγηση.
Κύριος σκοπός του συγγραφέα: να προβάλει μ’ αυτή την ιστορία την
ανωτερότητα του Χριστού πάνω από την ιεροσύνη του Ααρών:
Ο Ιησούς είναι ανώτερος όχι μόνον από τους αγγέλους και τον Μωυσή, αλλά
και από τον Ααρών και την ιεροσύνη η οποία παραδοσιακά προερχόταν από
τη φυλή Λευί. Το θέμα-κλειδί μεταφέρεται στις λέξεις: ιερέας για πάντα.

Α. ΤΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ Ο ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ
Συναφείς ιδέες με το ιερατικό έργο του Χριστού:
1. Η θέση του Μελχισεδέκ (7,1)
Αυτός ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλιάς της Σαλήμ και ιερέας του ύψιστου Θεού.

2. Η εξουσία του Μελχισεδέκ (7,1)
Όταν ο Αβραάμ επέστρεφε από τη νικηφόρα μάχη του κατά των βασιλέων, τον συνάντησε ο
Μελχισεδέκ και τον ευλόγησε.

3. Το όνομα του Μελχισεδέκ (7:2)
Ο Αβραάμ του έδωσε το ένα δέκατο από τα λάφυρα. Το όνομα Μελχισεδέκ σημαίνει πρώτον
«βασιλιάς δικαιοσύνης»· έπειτα είναι και βασιλιάς της Σαλήμ, που σημαίνει «βασιλιάς
ειρήνης».

4. Η μοναδικότητα του Μελχισεδέκ (7:3)
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Κανείς δεν ξέρει τον πατέρα ή τη μητέρα του ή το γενεαλογικό του δένδρο· ούτε πότε γεννήθηκε
ή πότε πέθανε. Παραμένει, λοιπόν, ο Μελχισεδέκ παντοτινά ιερέας, και μοιάζει έτσι με τον Υιό
του Θεού.

5. Η ανωτερότητα του Μελχισεδέκ (7,4-19)
Οι παλιές διατάξεις λοιπόν καταργούνται, γιατί ήταν ανίσχυρες και άχρηστες, αφού ο νόμος δεν
οδήγησε τίποτα στην τελειότητα. Προσφέρεται όμως μια καλύτερη ελπίδα, με την οποία εμείς
μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό.

Β. Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Ο Ιησούς «ανέλαβε μια πολύ ανώτερη υπηρεσία» από οποιονδήποτε ιερέα του
Ιουδαϊσμού. Είναι μεσίτης μιας πολύ «ανώτερης διαθήκης», πολύ καλύτερης από την
παλιά, αφού «βασίζεται σε ανώτερες υποσχέσεις» (8,6).
Εδώ ο συγγραφέας της Επιστολής διατείνεται πως η ιεροσύνη του Χριστού είναι
απείρως προτιμότερη από οποιαδήποτε άλλη είχαν γνωρίσει οι συγκεκριμένοι
Ιουδαιοχριστιανοί προτού δεχτούν το ευαγγέλιο.
Γιατί είναι η υπηρεσία του Χριστού είναι ανώτερη; Η ανωτερότητα της
ιεροσύνης βασίζεται:
• στον όρκο που τη συνοδεύει,
• στον εγγυητή της και
• στον ιερέα της.

1.

Ο συνοδευτικός όρκος της ιεροσύνης (7,20-21)
Στην περίπτωση του Ιησού έχουμε όρκο του Θεού. Γιατί, ενώ οι ιερείς γίνονται χωρίς τέτοιον
όρκο εκ μέρους του Θεού, στη δική του περίπτωση έχουμε όρκο, με τα λόγια που απευθύνονται
σ’ αυτόν: «Ορκίστηκε ο Κύριος και δε θα αθετήσει τον όρκο του: «εσύ είσαι ιερέας για πάντα
όπως ο Μελχισεδέκ».

•
•

2.

Το υπέρτερο γεγονός: ορκίστηκε ο Κύριος.
Η αξιοπιστία του Θεού: δεν θα αθετήσει τον όρκο του.

Ο εγγυητής της ιεροσύνης (7:22)
Επιπλέον, ο Ιησούς έγινε και εγγυητής ανώτερης διαθήκης.

Ίσως πρέπει να ρίξουμε μια προσεκτική ματιά στις τρεις αυτές λέξεις-κλειδιά:
ανώτερη,
διαθήκη και
εγγυητής.

3.

Ο ιερέας της ιεροσύνης (7:23-28)
Κι ενώ οι άλλοι ιερείς ήταν πολλοί, γιατί ο θάνατος τους εμπόδιζε να παραμένουν αιώνια, 24 ο
Ιησούς, επειδή παραμένει αιώνιος, έχει ιεροσύνη που δε μεταβιβάζεται. 25 Γι’ αυτό μπορεί να
σώζει για πάντα όσους μέσω αυτού πλησιάζουν το Θεό. Ζει αιώνια, για να μεσιτεύει γι’ αυτούς.
26
Τέτοιος, λοιπόν, αρχιερέας μάς χρειαζόταν· άγιος, άκακος, αψεγάδιαστος, χωρίς καμιά σχέση
με την ανθρώπινη αμαρτία, ο οποίος ανέβηκε πάνω από τα ουράνια. 27 Αυτός δεν έχει ανάγκη,
23
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όπως οι άλλοι αρχιερείς, να προσφέρει καθημερινά θυσίες, πρώτα για τις δικές του αμαρτίες, κι
ύστερα για τις αμαρτίες του λαού. Αυτό το έκανε μια για πάντα, προσφέροντας τον ίδιο τον εαυτό
του. 28 Ο νόμος εγκαθιστά αρχιερείς ανθρώπους με ατέλειες. Τα λόγια όμως του όρκου, ο οποίος
δόθηκε μετά το νόμο, εγκαθιστούν αρχιερέα τον Υιό, που είναι και παραμένει αιώνια τέλειος.

Στην περικοπή αυτή υπάρχουν ουσιαστικά τρεις εικόνες του Χριστού.
1. Ο Ιησούς είναι ο τωρινός εγγυητής μας,
2. Ο αιώνιος ιερέας μας και
3. Η αποτελεσματική θυσία για χάρη μας.
Στο παρόν στάδιο η προσοχή μας στρέφεται στο ιερατικό αξίωμα του Χριστού και
ειδικότερα στο ότι αυτή η ιεροσύνη είναι ανώτερη από την ιουδαϊκή. Στα παραπάνω
εδάφια διακρίνονται πέντε πλευρές του προσώπου και του έργου του Χριστού.
Το κείμενο μας καλεί να δούμε
τη διάρκεια του έργου του Χριστού (7,23-24),
την απεριόριστη δύναμή του (7,25α),
την τωρινή διακονία του (7,25β),
την αναμάρτητη φύση του (7,26) και
την τέλεια προσφορά του (7,27-28).
Συμπέρασμα
Ανάμεσα στις διάφορες πρακτικές επιπτώσεις αυτών των εδαφίων, επιλέγουμε δύο,
που αξίζουν ιδιαίτερη υπογράμμιση.
α. Εμπιστευόμαστε τον λόγο του Θεού
β. Οικειοποιούμαστε το έργο του Χριστού

Η τωρινή σωτηρία μας βρίσκεται στην ένωσή μας με τον Χριστό αλλά πρέπει κι
εμείς να οικειοποιηθούμε αυτή την ευλογία και να γίνουμε αυτό που είμαστε.

****
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