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Κεφάλαιο 1 
 

Μέρος Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

1. Ο σκοπός της Επιστολής 

 

Λόγω των διωγμών των χριστιανών τον 1ο μ.Χ. αι. πολλοί από τους εξ Ιουδαίων 

χριστιανούς (Ιουδαιοχριστιανούς) κινδύνευαν να φύγουν από τον Χριστό. Εξού και 

όλες οι ενθαρρυντικές παροτρύνσεις «να διατηρήσουν ώς το τέλος το θάρρος τους» 

(3,6), «να προσπαθήσουν να μπουν στον τόπο της κατάπαυσης» (4,11.14), «να 

μείνουν σταθεροί σ’ αυτά που ελπίζουν (6,1.18) κλπ. Μια πρόσκληση να αντέξουν 

στον διωγμό. 

 

2. Ο συγγραφέας της Επιστολής 

 

Ανώνυμος. Μόνον εικασίες γίνονται. 

Ο Ωριγένης είπε για τον συγγραφέα ότι «μόνον ο Θεός γνωρίζει ποιος ήταν»! 

 

3. Χρονολογία συγγραφής 

 

Πιθανότατα αρχές της δεκαετίας του 80 μ.Χ. 

 

 

Μέρος Β΄ Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

 

Ενότητα Πρώτη: Ποια είναι η δόξα του Χριστού (1,1-3); 

 
Αφού ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους 

τρόπους διά των προφητών, σ’ αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σ’ εμάς μέσω 

του Υιού του. 2 Δι’ αυτού ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και τον όρισε κληρονόμο των 

πάντων. 3 Αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής 

υπόστασης, κι αυτός συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου του. Αφού με το 

σταυρικό του θάνατο μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά, στα δεξιά του 

παντοδύναμου Θεού. 

 

 

Υπενθυμίζονται 8 πραγματικότητες για τον Ιησού: 

 

1. Ο Ιησούς είναι η προφητική φωνή του Θεού 

 

 Ο Ιεζεκιήλ μας έδωσε μια εικόνα της δόξας του Θεού (1,28· 3,23) – 
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  αλλά ο Χριστός ήταν το απαύγασμα αυτής της δόξας (1,3).  

 Ο Ησαΐας παρουσιάζει τη φύση του Θεού ότι είναι άγιος, δίκαιος και 

σπλαχνικός (1,4.18· 11,4) – 

  αλλά ο Χριστός ήταν η τέλεια έκφραση αυτής της φύσης (1,3).  

 Ο Ιερεμίας περιέγραψε τη δύναμη του Θεού (1,18-19· 10,12-13) –  

  αλλά ο Χριστός εκδήλωσε αυτή τη δύναμη (1,3).  

Αποδείχτηκε μακράν καλύτερος από τους αρχαίους προφήτες, και τώρα τούτοι οι 

αμφιταλαντευόμενοι χριστιανοί έπρεπε ν’ ακούσουν τη φωνή του. 

 

2. Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού 

 

Αυτοί οι Ιουδαιοχριστιανοί που η πίστη τους στον Χριστό παρέπαιε, ίσως είχαν 

φτάσει να τον θεωρούν απλά σαν ένα καλό άνθρωπο, έναν σαγηνευτικό δάσκαλο ή 

έναν εντυπωσιακό ηγέτη. Ήταν όλα αυτά, αλλά και κάτι περισσότερο: ήταν ο Υιός 

του Θεού. 

 

3. Ο Ιησούς είναι ο κληρονόμος που όρισε ο Θεός 

 

Ο Χριστός ορίστηκε κληρονόμος των πάντων. Πιθανόν αυτή η ιδέα της κληρονομιάς 

του Χριστού να προέρχεται από το Ψλ 2,8. 

 

4. Ο Ιησούς είναι ο εκπρόσωπος του Θεού στη δημιουργία 

 

Ο συγγραφέας μεταφέρει τους αναγνώστες του από τον μελλοντικό ρόλο του 

Χριστού στον ρόλο του στην αρχή της δημιουργίας. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να 

τονίσει πως ο Κύριος, τον οποίο εμπιστευτήκαμε, δεν είναι ένας απλός κήρυκας της 

Γαλιλαίας. Έλαβε ενεργά μέρος στο δημιουργικό έργο του παντοδύναμου Θεού. 

 

5. Ο Ιησούς είναι η προσωποποιημένη δόξα του Θεού 

 

Η λ. ἀπαύγασμα του πρωτοτύπου μπορεί να σημαίνει είτε «ακτινοβολία» είτε 

«αντανάκλαση». Ο συγγραφέας της προς Εβραίους θυμίζει εδώ στους αναγνώστες 

του ότι πουθενά αλλού η δόξα του Θεού δεν εκδηλώθηκε πιο τέλεια, όσο στο 

πρόσωπο του Υιού του. Εν Χριστώ αποκαλύφθηκε πλήρως όλη η μεγαλοπρέπεια της 

λαμπρότητας του Θεού.  

 

6. Ο Ιησούς είναι η τέλεια αποκάλυψη του Θεού 

 

Πώς θα μπορούσε ο συγγραφέας τής προς Εβραίους να εντυπώσει στους αναγνώστες 

του το μήνυμα για το πρόσωπο του Χριστού; Επιμένει ότι ο Ιησούς φέρει την ίδια τη 

σφραγίδα της φύσης του Θεού.  

Ὑπόστασις = η ουσία και η ενεργός ύπαρξη του Θεού.  

Χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ = το ακριβές αντίγραφο της φύσης του (ξεχωριστή 

προσωπικότητα από τον Πατέρα). Ξεχωριστές ιδιαιτερότητες σε μία ενότητα. 

 

7. Ο Ιησούς είναι του Θεού ο συντηρητής των κόσμων 
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Ο εξουσιαστικός λόγος που αρθρώθηκε από τον προφήτη Χριστό, είναι ο ίδιος λόγος 

που συγκρατεί την τάξη του σύμπαντος (Κολ 1,17). Έχει μεγάλη σπουδαιότητα για 

τον συγγραφέα της Επιστολής να τονίζει ότι ο λόγος του Χριστού είναι δυναμικός και 

ικανός να πραγματοποιεί ό,τι αποφασίζει. Στα δυνατά χέρια ενός τέτοιου Χριστού 

είναι αιώνια ασφαλείς.  

 

8. Ο Ιησούς είναι η μοναδική θυσία του Θεού 

 

Εδώ τώρα η προσοχή μας στρέφεται από το ποιος είναι ο Χριστός στο τι έκανε. Ο 

Ιησούς είναι διαρκώς «η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της 

θεϊκής υπόστασης».  

 «Συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου του» συνεχώς.  

 Όταν όμως πρόσφερε τον εαυτό του στον σταυρό ο Ιησούς έχυσε το αίμα του 

μια για πάντα, σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ποτέ δεν θα χρειαστεί 

να επαναληφθεί η λυτρωτική αυτή πράξη, κι ούτε είναι δυνατόν, οτιδήποτε 

κάνουμε εμείς, να μας εξασφαλίσει τη σωτηρία μας.  

 

 Ο νόμος έλεγε «κάνε αυτό –κάνε το άλλο». Απαιτούσε ένα έργο από τον 

άνθρωπο.  

 Το μήνυμα του Χριστού ήταν «πίστεψε στο έργο μου». Ο άνθρωπος 

παροτρύνεται να στηριχτεί στο έργο του Χριστού, όχι στο δικό του έργο.  

 

 

Ενότητα Δεύτερη: Ανώτερος από τους αγγέλους (1,3-14) 

 

Ο συγγραφέας της Επιστολής 

 

 πίστευε πως η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα χριστοκεντρικό βιβλίο.  

 πίστευε πως η ΠΔ είναι ένα βιβλίο διαχρονικά επίκαιρο. Το μήνυμά της δεν 

είναι καθηλωμένο στο μακρινό παρελθόν, ισχύει και σήμερα. 

 

Ανάλυση αυτής της ανωτερότητας: 

 

1. Το ανώτερο όνομά του (1,4-5) 

 
… Κάθισε ψηλά, στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. 4 Ο Υιός έγινε τόσο ανώτερος από 

τους αγγέλους όσο ανώτερο είναι το όνομα που του έδωσε ο Θεός. 5 Γιατί σε κανέναν από 

τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός:  

 «Εσύ είσαι ο Υιός μου,  

 εγώ σήμερα σε γέννησα».  

Ούτε πάλι είπε για κανέναν:  

 «Εγώ θα ’μαι πατέρας του  

 κι αυτός θα ’ναι Υιός μου».  

Ο Χριστός δεν μπορεί να υποβιβαστεί στο επίπεδο του αγγέλου, επειδή ο Θεός τού 

έδωσε ένα όνομα ανώτερο από των αγγέλων. 
 

2. Το ανώτερο μεγαλείο του (1,6) 
 
6 Κι όταν αλλού παρουσιάζει τον πρωτότοκο Υιό του στην οικουμένη, λέει:  
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 «Να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του 

 Θεού».  

 

Οι άγγελοι ήταν αγγελιαφόροι, αλλά αυτός είναι Υιός. Οι άγγελοι ήταν λατρευτές 

αλλά αυτός είναι το Αντικείμενο της λατρείας τους. 
 

3. Η ανώτερη φύση του (1,7) 

 
7 Ενώ για τους αγγέλους λέει:  

 «Ο Θεός κάνει σαν ανέμους τους αγγέλους του  

 κι αυτούς που τον υπηρετούν τους κάνει σαν 

 πύρινη φλόγα»,  

 

Οι άγγελοι λατρεύουν τον Χριστό επειδή αναγνωρίζουν πως η φύση του στο σύνολό 

της είναι πολύ ανώτερη από τη δική τους φύση. Είναι οι υπηρέτες, τα φτερά και οι 

φλόγες των σκοπών του Θεού (Ψλ 104,4). Ο Θεός όμως απευθύνεται στον Υιό 

αποκαλώντας τον «Θεό». 

 

4. Ο ανώτερος ρόλος του (1,8α) 
 

8 στον Υιό λέει:  

 «Η βασιλεία σου, Θεέ, είναι αιώνια…  

 

Μέχρι τώρα έχουμε δει στο πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής ότι ο Χριστός μίλησε 

(1,1) και ότι κάθισε (1,3) –το εξαγνιστικό έργο του το ολοκλήρωσε.  

 Τώρα μας δίνεται η διαβεβαίωση πως ο Χριστός είναι κυρίαρχος.  

 Ο Χριστός είναι ο προφήτης που μιλάει   

 ο βασιλιάς που κυβερνά.  

 Ο θρόνος του είναι αιώνιος,  

 το σκήπτρο του απονέμει δικαιοσύνη,   

 η βασιλεία του είναι παγκόσμια. 
 

 

5. Το ανώτερο παράδειγμά του (1,8β-9) 
 

και κυβερνάς τον κόσμο δίκαια·  
 9 αγαπάς το δίκαιο και μισείς το άδικο.  

  Γι’ αυτό, Θεέ, σε έχρισε Μεσσία ο Θεός σου  

  με έλαιο αγαλλιάσεως, τιμώντας σε  

 παραπάνω απ’ τους μετόχους σου».  

 

Κατά τη Βίβλο δεν είναι όλοι οι άγγελοι αγαθά όντα (Γεν 6,1-6· Μτ 25,41· Β΄ Πε 2,4· 

Απ 12,7-9).  

Κανένας αγαθός άγγελος, όμως, δεν βίωσε πειρασμούς.  

Ο Χριστός ήρθε με γενναιότητα και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους, και το έκανε 

για χάρη τους, και έδειξε με το παράδειγμα της άμεμπτης ζωής του τι σημαίνει: 

 δικαιοσύνη, γιατί αγαπούσε τη δικαιοσύνη (1,9), 

 υπακοή, γιατί απεχθανόταν την ανομία (1,9),  

 και χαρά, γιατί ήταν αποφασισμένος να ευαρεστήσει τον Πατέρα (5,8), 

 κι έβρισκε αληθινή ευχαρίστηση στην ταπεινή υποταγή (1,9),  
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 ακόμα και ώς τον σταυρικό θάνατο (12,2). 
 

6. Το ανώτερο έργο του (1,10-12) 

 
10 Κι αλλού:  

«Εσύ, Κύριε, αρχικά στερέωσες τη γη  

  κι έργο δικό σου είναι οι ουρανοί.  
 11 Αυτοί θα εξαφανιστούν, ενώ εσύ αιώνια  

 παραμένεις.  

 Τα πάντα θα παλιώσουνε σαν ρούχο.  
  12 Σαν μανδύα θα τους τυλίξεις,  

  και θ’ αλλάξουν.  

 Εσύ όμως παραμένεις πάντα ο ίδιος,  

  τα χρόνια σου ποτέ δε θα τελειώσουν».  

 

Ο Χριστός δεν είναι δημιούργημα. Είναι ο από Θεού καθορισμένος εκπρόσωπος στο 

έργο της δημιουργίας (Ψλ 102,25-27)· δι’ αυτού ο Θεός «δημιούργησε το σύμπαν» 

(1,2).  

 

7. Η ανώτερη επιτυχία του (1,13α) 

 
13 Σε κανέναν απ’ τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός:  

 «Κάθισε στα δεξιά μου.. 

 

Οι άγγελοι μπορούν να μας υπηρετήσουν (1,14) αλλά δεν μπορούν να μας σώσουν. 

Το όνομα του Χριστού είναι ακόμα πιο υπέροχο για τον λόγο ότι δεν είναι απλώς 

Υιός αλλά και Σωτήρας. 

 

8. Ο ανώτερος προορισμός του (1,13β) 
 

   ωσότου υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από 

  τα πόδια σου».  
14 Δεν είναι, λοιπόν, όλοι οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν το Θεό κι αποστέλλονται απ’ 

αυτόν για να βοηθήσουν όσους μέλλουν να σωθούν;  

 

Τη μεγάλη εκείνη μελλοντική μέρα κάθε γλώσσα θα ομολογήσει την ανωτερότητα 

του Υιού, και σ’ αυτούς περιλαμβάνονται κι εκείνοι που κατοικούν στα ουράνια (Φιλ 

2,10-11). Αυτός είναι ο καθορισμένος προορισμός του Χριστού. Κανένας άγγελος δεν 

είναι άξιος για μια τέτοια τιμή. Στον Χριστό θα υποταχθούν όλα τα ουράνια όντα (Α΄ 

Πε 3,22). 

 Οι άγγελοι βοηθούν εκείνους που δεν έχουν ακόμη έρθει στον Χριστό ή 

 υπηρετούν εκείνους που έχουν απαλλαχθεί από την ενοχή της αμαρτίας, 

αλλά δεν έχουν ακόμη απαλλαχθεί εντελώς από τη δύναμη της αμαρτίας, τους 

πιστούς δηλαδή, που είναι ακόμα στη γη. 

 

 

**** 
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Α.  Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ (2,1-4) 

  
Γι’ αυτό κι εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην 

ξεστρατίσουμε ποτέ. 2 Γιατί, αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων, αποδείχτηκε αληθινός, κι 

όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σ’ αυτόν, δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, 3 πώς είναι 

δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε, αν δε δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία 

σωτηρία; Τη σωτηρία αυτή, που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριος, μας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν 

το λόγο του. 4 Κι ο Θεός πρόσθεσε τη μαρτυρία του γι’ αυτήν, με κάθε λογής θαυματουργικές 

ενέργειες και με τις διάφορες δωρεές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με το θέλημά 

του. 

 

1.  Η σπουδαιότητα του ευαγγελίου (εδ. 2,1) 

 
Γι’ αυτό κι εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην 

ξεστρατίσουμε ποτέ. 

 

2.  Η αυθεντικότητα του ευαγγελίου (εδ. 2,2-3α) 

 
Γιατί, αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων, αποδείχτηκε αληθινός, κι όσοι τον παρέβηκαν 

ή δεν υπάκουσαν σ’ αυτόν, δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, 3 πώς είναι δυνατόν εμείς να 

ξεφύγουμε, αν δε δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία; 

 

3.  Η διακήρυξή του ευαγγελίου (εδ. 2,3β) 

 
Τη σωτηρία αυτή, που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριος, μας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο 

του. 

 

4. Η αποδοχή του ευαγγελίου (εδ. 2,3β) 

 
Τη σωτηρία αυτή […] μας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο του. 

 

5. Η επίδραση του ευαγγελίου (εδ. 2,4) 

 
Κι ο Θεός πρόσθεσε τη μαρτυρία του γι’ αυτήν, με κάθε λογής θαυματουργικές ενέργειες και με τις 

διάφορες δωρεές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με το θέλημά του.  

 

 Ο Θεός εργάζεται με θαυμαστούς τρόπους: 

 Με έλεος → ΒΟΗΘΕΙΑ 

 Με δύναμη → ΘΑΡΡΟΣ 

 Με τη Χάρη του → ΥΠΗΡΕΣΙΑ 



2. Ο κίνδυνος Παρέκκλισης από τον αρχηγό Χριστό, τον Ελευθερωτή μας 
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 Β.  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΑΣ (2,5-13) 

 

 Εισαγωγικά: Η περικοπή 2,1-4 ήταν ΠΑΡΕΝΘΕΤΙΚΗ. Η κανονική ροή του 

κειμένου είναι: 

 
14Δεν είναι, λοιπόν, όλοι οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν το Θεό κι αποστέλλονται απ’ αυτόν για 

να βοηθήσουν όσους μέλλουν να σωθούν; …  

[2,1-4]… 2,5Το μελλοντικό κόσμο, για τον οποίο μιλάμε, ο Θεός δεν τον υπέταξε στους αγγέλους.  

 

1. Η ανθρωπότητα του αρχηγού (2,6-9) 

 
6 Όπως λέει κάπου η Γραφή,  

«Τι είναι ο άνθρωπος για να τον σκέφτεσαι;  

 ή ο υιός του ανθρώπου για να τον φροντίζεις;  
7 Τον έκανες για λίγο κατώτερο απ’ τους αγγέλους,  

 τον στεφάνωσες με δόξα και τιμή·  
 8 όλα τα υπέταξες κάτω απ’ τα πόδια του».  

Λέγοντας όλα τα υπέταξες σ’ αυτόν, εννοεί πως τίποτε δεν άφησε που να μην το υποτάξει σ’ αυτόν. 

Ως τώρα όμως δε βλέπουμε να είναι όλα υποταγμένα σ’ αυτόν. 9 Βλέπουμε όμως ότι ο Ιησούς, που 

έγινε για ένα χρονικό διάστημα κατώτερος απ’ τους αγγέλους, στεφανώθηκε με δόξα και τιμή 

εξαιτίας του θανάτου του. Γιατί η χάρη του Θεού θέλησε αυτός να γευτεί το θάνατο για το καλό 

όλων.  

 

Στο σημείο αυτό της επιχειρηματολογίας του ο συγγραφέας κάνει εντυπωσιακή 

χρήση ορισμένων εδαφίων από τον 8ο Ψαλμό. Όταν ο Ιησούς έλαβε τη φύση μας, 

ντύθηκε εκούσια  

 την αποτυχημένη,  

 τη βασανισμένη,  

 την απειλούμενη ανθρώπινη φύση. 

 α) Η φύση μας είναι αποτυχημένη. 

Με άλλους σκοπούς μας δημιούργησε ο Θεός κι αλλιώς έχουμε καταντήσει σήμερα 

λόγω της αμαρτίας. Ο Χριστός έπρεπε να λάβει την ίδια φύση αλλά χωρίς την 

αμαρτία. Βλέποντας τον Χριστό βλέπουμε τον άνθρωπο όπως τον προόριζε ο Θεός. 

 β) Η φύση μας είναι βασανισμένη. 

Καθώς ο Χριστός έγινε άνθρωπος μπήκε κατευθείαν και προσωπικά στην αρένα της 

δικής μας αγωνίας. Τα «παθήματα» αποτελούν βασική ιδέα της Επιστολής. 

 γ) Η φύση μας είναι απειλούμενη 

Κατά την ενσάρκωσή του ο Χριστός περιβλήθηκε μια ανθρώπινη φύση που ήταν 

εκτεθειμένη στην αγωνία του θανάτου.   

 

2. Η αποστολή του αρχηγού (2,10) 

 
Ο Θεός, λοιπόν, η αρχή και ο σκοπός των πάντων, ενώ οδήγησε πολλούς υιούς στη δόξα, έπρεπε με 

το πάθος να οδηγήσει το χορηγό της σωτηρίας τους στην ολοκλήρωση του έργου του. 

 

α) Η σοφία του Θεού 

β) Ο προορισμός του ανθρώπου  

γ) Η τελειοποίηση του Χριστού 

Το τρίτο μεγάλο θέμα που διακηρύττεται σ’ αυτό το σπουδαίο εδάφιο, αφορά το 

πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Ο Ιησούς περιγράφεται σαν ένας που 

τελειοποιήθηκε διά των παθημάτων. Τι σήμαινε αυτό;  



2. Ο κίνδυνος Παρέκκλισης από τον αρχηγό Χριστό, τον Ελευθερωτή μας 

 

Σελίδα 3 από 4 

 

 Μολονότι ο Χριστός ήταν ηθικά τέλειος και αναμάρτητος, η ζωή του και το έργο 

του οδηγήθηκαν μέσα από τα παθήματα σε μια μορφή τελειότητας που δεν θα ήταν 

εφικτή χωρίς αυτά.  

 Πρώτον, έγινε τέλειος στην αποστολή του –  Ολοκλήρωσε την αποστολή του.  

 Δεύτερον, έγινε τέλειος στην υπακοή – Ολοκλήρωσε την υπακοή του. 

 Τρίτον, έγινε τέλειος στον προσδιορισμό της ταυτότητάς του – Ολοκλήρωσε 

την ταυτότητά του. 

 Τέλος, έγινε τέλειος στη νίκη του – Ολοκλήρωσε τη νίκη του. 

 

3. Το επίτευγμα του αρχηγού (2:11-13) 
 

11 Όλοι έχουν τον ίδιο πατέρα: Και αυτός που εξαγνίζει και αυτοί που εξαγνίζονται. Γι’ αυτό και δεν 

ντρέπεται ο Ιησούς να τους ονομάζει αδέρφια. 12 Όπως λέει η Γραφή:  

«Θα διαλαλήσω στ’ αδέρφια μου το μεγαλείο σου,  

  θα σε εξυμνήσω μέσα στη συνάθροιση».  
13 Και αλλού:  

  «Θα εμπιστευθώ τον εαυτό μου σ’ αυτόν».  

Και συνεχίζει:  

  «Νά, εγώ και τα παιδιά που μου ’δωσε ο Θεός».  

 

Οι πιστοί πορεύονται μέρα με τη μέρα προς τον μελλοντικό προορισμό τους σαν «υιοί 

της δόξας». Εντούτοις, υπάρχει κάτι που μας συμβαίνει τώρα, στο παρόν:  

• ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ συνεχώς εδώ και τώρα.  

• ΕΞΑΓΝΙΖΟΜΑΣΤΕ εν Χριστώ,  

• ΞΕΧΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ για να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός, και  

• ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ «άγιοι».  

 Ο εξαγνισμός είναι άλλο ένα κυρίαρχο θέμα στην Επιστολή μας (10,14.29· 

13,12), και προβάλλεται μέσα από την εικόνα του ναού.  

 Ζούμε εμείς άραγε σήμερα τη ζωή του αγιασμού που σιγά σιγά οδηγείται στην 

τελική ολοκλήρωση; 

 

 

Γ.  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΜΑΣ (2,14-18) 

  
14 Επειδή λοιπόν τα παιδιά αυτά ήταν άνθρωποι, έγινε κι ο Ιησούς άνθρωπος, για να καταργήσει με 

το θάνατό του αυτόν που εξουσίαζε το θάνατο, δηλαδή το διάβολο. 15 Μ᾿ αυτόν τον τρόπο 

απελευθέρωσε όσους ο φόβος του θανάτου τούς είχε καταδικάσει να είναι δούλοι σ’ όλη τους τη 

ζωή. 16 Είναι φανερό ότι δεν έρχεται να βοηθήσει αγγέλους, αλλά τους απογόνους του Αβραάμ. 17 

Έπρεπε λοιπόν να γίνει σε όλα όμοιος με τ’ αδέρφια του, ώστε να είναι σπλαχνικός και πιστός 

αρχιερέας στην υπηρεσία του Θεού, ώστε να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του λαού. 18 Έτσι, επειδή ο 

ίδιος υπέφερε και δοκιμάστηκε, μπορεί τώρα να βοηθήσει αυτούς που δοκιμάζονται. 

 

 Το απελευθερωτικό έργο του Χριστού παρουσιάζεται εδώ σαν  

• Επείγουσα ανάγκη 

• Ολοκληρωμένη πραγματικότητα   

• Διαρκής διαδικασία 

 

1. Η απελευθέρωση σαν επείγουσα ανάγκη 

 

 α) Ο πρώτος εχθρός είναι η αμαρτία.   



2. Ο κίνδυνος Παρέκκλισης από τον αρχηγό Χριστό, τον Ελευθερωτή μας 
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 β) Ο δεύτερος εχθρός είναι ο θάνατος.   

 γ) Τρίτος εχθρός είναι ο διάβολος.   

 

2.  Η απελευθέρωση σαν ολοκληρωμένη πραγματικότητα 

 

Η νίκη του Χριστού για χάρη μας:  

 ξεκίνησε με την ενσάρκωση,  

 αποκαλύφθηκε με την αναμαρτησία του και  

 επιτεύχθηκε με την εξιλέωση. 

  

3. Η απελευθέρωση σαν διαρκής διαδικασία 

 

 Όποιες κι αν είναι οι απειλές του διαβόλου στην καθημερινή ζωή μας, ο Χριστός 

μπορεί τώρα να βοηθήσει αυτούς που δοκιμάζονται (2:18). Και υπάρχουν πολλοί 

τρόποι με τους οποίους η βοήθεια αυτή που υπόσχεται ο Θεός φτάνει στα παιδιά του. 

 Πρώτον, ο Χριστός μάς βοηθάει διώχνοντας κάθε μας φόβο.   

 Δεύτερον, ο Χριστός μάς βοηθάει δείχνοντας το έλεός του.   

 Τρίτον, ο Χριστός μάς βοηθάει αποδεικνύοντας την πιστότητά του.    

 Τέταρτον, ο Χριστός μας βοηθάει συμμετέχοντας στα δεινοπαθήματά μας.   

 Τέλος, ο Χριστός μάς βοηθάει δίνοντάς μας τη δύναμή του.   
  

 

**** 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 

  

33..  ΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΟΟΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΙΙΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  
(Κεφάλαια: 4,14–5,10) 

 

 

INAI γνωστό πως ο άνθρωπος είναι ακάλυπτος, είναι γυμνός μέσα στην αμαρτία 

του και στην αδυναμία του. Ακόμη όμως και όταν έρχεται στη σωτηρία και 

αρχίζει την πνευματική του πορεία, δεν έχει καμιά ελπίδα να βρει τη δύναμη να 

συνεχίσει. Ένα τέτοιο άτομο χρειάζεται βοήθεια.  

 O συγγραφέας σ’ αυτό το σημείο της εξήγησής του ξαναγυρίζει σ’ ένα θέμα 

ύψιστης σπουδαιότητας: τη μεσιτική διακονία του Κυρίου Ιησού τώρα στο παρόν.  

 Προβαίνει σε τέσσερις κορυφαίους ισχυρισμούς για τον μέγα αρχιερέα που 

έχουμε:  

1. Έφτασε ώς τον θρόνο του Θεού.  

2. Μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας.  

3. Έμαθε την υπακοή.  

4. Έγινε η αιτία να σωθούμε για πάντα.  

 Έτσι, μ’ αυτό τον τρόπο, μας παρουσιάζονται μερικές από τις βασικότερες 

πλευρές της ιεροσύνης του Χριστού.  

  

 Ο Χριστός είναι: 

 

1. Ο νικητής ιερέας (4,14) 

 
Ας κρατήσουμε, λοιπόν, σταθερά την πίστη που ομολογούμε. Γιατί έχουμε μέγα αρχιερέα –

τον Ιησού, τον Υιό του Θεού– που έφτασε ώς το θρόνο του Θεού. 

 

Το δεύτερο τμήμα του εδαφίου μας δεν είναι παρά μια ολοκληρωμένη και πλήρης 

χριστιανική ομολογία:  

 

έχουμε μέγα αρχιερέα –τον Ιησού, τον Υιό του Θεού– που έφτασε ώς τον θρόνο του 

Θεού.  

 

Το βασικό θέμα του συγγραφέα είναι ο ενδοξασμός του Ιησού.  

 Πρώτον, ο Χριστός περιγράφεται σαν μέγας ιερέας. Η ανωτερότητά του.   

 Δεύτερον, ο Χριστός εδώ παρουσιάζεται σαν ανθρώπινος ιερέας. Η  

  ανθρωπότητά του.  

 Τρίτον, είναι αναμφίβολα ένας μοναδικός ιερέας. Η θεότητά του. 

 Τα τρία αυτά στοιχεία της ανωτερότητας, της ανθρωπότητας και της θεότητας 

ήταν βασικές πτυχές του νικηφόρου έργου του Ιησού. Κανένας άλλος ιερέας δεν θα 

μπορούσε να επιτύχει τέτοια νίκη εναντίον των δυνάμεων της αμαρτίας, του θανάτου 

και του διαβόλου.  

 

 

EE  



 3. Ο Μεγάλος Αρχιερέας 
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2. Ο σπλαχνικός ιερέας (4,15–5,3) 

 
15 Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει 

δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν κι εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. 16 Ας 

πλησιάσουμε, λοιπόν, με θάρρος το θρόνο της χάριτος του Θεού, για να μας σπλαχνιστεί 

και να μας δωρίσει τη χάρη του, την ώρα που τη χρειαζόμαστε.  

   

Τι σημαίνει πως ο Χριστός δοκιμάστηκε σε όλα όπως κι εμείς; Γνώρισε προσωπικά 

τους πειρασμούς π.χ. 

 των γυναικών;  

 των παντρεμένων; 

 των γονέων;  

 των υπερηλίκων;  

 των εργατών που πλεονάζουν και απολύονται;   

 των ανέργων; 

  

Κι όμως, στη ρίζα των διαφορετικών πειρασμών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στη 

ζωή τους, υπάρχουν πολλές βασικές δοκιμασίες, και ο Ιησούς ήξερε τι σήμαινε η 

αντιμετώπισή τους και τι σήμαινε να βγει νικητής από τον αγώνα εναντίον τους.   

 

  Ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος τον θρόνο της χάριτος του Θεού. 

 

Μπροστά μας βρίσκεται μια από τις πιο μεγάλες προσκλήσεις της Καινής Διαθήκης: 

Μετά απ’ αυτό πώς μπορούμε να ολιγωρήσουμε στην προσευχή;   

 Η έλλειψη προσευχής είναι η ρίζα κάθε αμαρτίας.  

 Είναι η χειρότερη μορφή ανθρώπινης αλαζονείας. είναι σαν να λέμε ότι 

μπορούμε και χωρίς τον Θεό! 

 

**** 

 
5:1 Κάθε αρχιερέας που προέρχεται από ανθρώπους, εγκαθίσταται για να υπηρετεί το Θεό 

για χάρη τους και για να προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες τους. 2 Είναι σε θέση 

να δείχνει ανοχή σ’ όσους ζουν στην άγνοια και στην πλάνη, αφού κι ο ίδιος έχει 

ανθρώπινες αδυναμίες. 3 Εξαιτίας τους είναι υποχρεωμένος να προσφέρει, όπως για το 

λαό, έτσι και για τον εαυτό του, θυσίες για τη συγχώρηση των αμαρτιών. 

 

Ο Εβραίος αρχιερέας έπρεπε να έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά –το πρώτο θείο, τα 

άλλα ανθρώπινα.  

 

 Πρώτα απ’ όλα έπρεπε να έχει κληθεί από τον Θεό.    

 Δεύτερον, ο ιερέας έπρεπε να είναι σπλαχνικός.   

 Τρίτο χαρακτηριστικό: ο ιερέας της Παλαιάς Διαθήκης έπρεπε κι ίδιος να ξέρει  

  ότι έχει τις δικές του ανάγκες.   

 

Ο Ιησούς, ωστόσο, ήταν ο πιο σπλαχνικός απ’ όλους τους ιερείς.  

 Είχε οριστεί από τον Πατέρα στην προαιώνια αυτή διακονία (5,5).  

 Είχε ντυθεί τη δική μας φθαρτή σάρκα, όντας ο ίδιος λίγο κατώτερος από τους 

αγγέλους (2,9).  



 3. Ο Μεγάλος Αρχιερέας 
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 Μπορεί να μας προσφέρει πολύ μεγαλύτερη βοήθεια απ’ ό,τι οι άνθρωποι ιερείς 

επειδή, ενώ μπορεί να είναι συμπονετικοί, έχουν κι αυτοί αμαρτήσει.  

 

 

3. Ο υπάκουος ιερέας (5:4-8) 

 
4 Επίσης, κανένας δεν παίρνει μόνος του αυτή την τιμή, αλλά όταν τον καλέσει ο Θεός, 

όπως ακριβώς κάλεσε τον Ααρών.  

 5 Έτσι κι ο Χριστός, δεν τίμησε ο ίδιος τον εαυτό του με το αξίωμα του αρχιερέα, αλλά 

του το έδωσε εκείνος που του είπε:  

 «Εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα».  
6 Σ’ ένα άλλο σημείο η Γραφή λέει:  

 «Εσύ είσαι ιερέας για πάντα όπως ο Μελχισεδέκ».  
7 Ο Χριστός, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, με δυνατές κραυγές και δάκρυα 

απηύθυνε προσευχές και ικεσίες στο Θεό, που μπορούσε να τον σώσει από το θάνατο. Και 

εισακούστηκε από το Θεό για την ευλάβειά του. 8 Αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα 

παθήματά του την υπακοή.  

 

Η Γεθσημανή είναι το μέτρο –ο «πήχης» των θλίψεων.  

Μήπως δοκιμάζεσαι φτάνοντας στα ύστατα όρια της ανθρώπινης αντοχής; Ο Ιησούς 

θα είναι εκεί κοντά σου, σαν ένας που είχε βιώσει πλήρως την ανθρώπινη αγωνία και 

πίεση.  

  Η υποταγή του προβάλλεται εδώ με την υπόμνηση προς τους αναγνώστες της 

σχέσης του Χριστού με τον Πατέρα. Η σχέση αυτή προσδιορίζεται μέσα από 4  

πραγματικότητες: 

 

α. Ο ορισμός του από τον Θεό 

Πριν την ενσάρκωση, στην προαιώνια κοινωνία του με τον Πατέρα, ο Χριστός δεν 

θεωρούσε την ισότητά του με τον Θεό σαν κάτι που το είχε αρπάξει, αλλά ήρθε με 

χαρά στον κόσμο μας κι έλαβε τη μορφή δούλου (Φιλ 2,6-7).  

Ούτε το μεγάλο αξίωμα του θείου αρχιερέα το κράτησε για τον εαυτό του.  

Περίμενε υπάκουα να τον ορίσει ο Θεός σ’ αυτή την αιώνια αποστολή, και έτσι 

«ανακηρύχθηκε» (5,10) ιερέας για πάντα.   

 

β. Η εξάρτησή του από τον Θεό 

 Στη Γεθσημανή ο Ιησούς: 

 

α) Ήρθε αντιμέτωπος με μια προοπτική που τον τρόμαζε ως άνθρωπο και με μια 

 θυσία απαραίτητη για τον Θεό.    

β) Δεν θα ξαναστρεφόταν πια στους φίλους του για ενίσχυση. Αυτοί κοιμούνταν.   

γ) Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του σ’ έναν Θεό που είχε τη δύναμη να τον γλιτώσει. 

 Δεν τον γλίτωσε όμως! Έστειλε απλώς τον άγγελό του να τον ενισχύσει (Λκ 

 22,43).  

δ) Ήρθε επίσης και η ειρήνη.  

 

Από γραμματική άποψη το τέλος του εδ. 7 μπορεί να μεταφραστεί (κατά το 

νοούμενον) «… εισακούστηκε από τον Θεό για την ευλάβειά του (κι ελευθερώθηκε 

από τον φόβο)». Προφανώς, δηλ., αφού τελικά δεν σώθηκε από τον θάνατο. 

  



 3. Ο Μεγάλος Αρχιερέας 
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γ. Η ευλάβειά του για τον Θεό 

Ήταν λόγω του μεγάλου δέους του και της ευλάβειάς του για τον Πατέρα που 

εισακούστηκε η προσευχή του, μολονότι αυτό δεν έφερε τη φυσική απαλλαγή του 

από το «ποτήρι».   

 Η Γεθσημανή είναι το πιο συγκινητικό παράδειγμα της ταπεινής αυτής υποταγής 

του Ιησού, η οποία χαρακτήριζε κι ολόκληρη τη ζωή του. 

 

δ. Η υπακοή του στον Θεό 

 Αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα παθήματά του την υπακοή.  

Αυτό δεν σημαίνει πως ο Ιησούς έμαθε να υπακούει σαν κάποιος που μέχρι τότε δεν 

ήξερε τι πάει να πει υπακοή.  

 

 Η ίδια η ενσάρκωση ήταν μια πράξη υπακοής με προθυμία και αγάπη (10,7).  

 Ακόμη και ως νεαρός είχε μεγάλη σημασία γι’ αυτόν η υπακοή, παραπάνω 

απ’ οτιδήποτε άλλο (Λκ 2,49.52).  

 Η δράση του ανάμεσα στους ανθρώπους χαρακτηρίστηκε από την παράδοσή 

του στο θέλημα του Θεού.  

 Ποτέ και σε καμιά περίπτωση δεν επιδίωξε να ευχαριστήσει τον εαυτό του (Ιω 

4,34· 5,30· 6,38· Ρωμ 15,3).  

 

 

ΟΜΩΣ!  

Σ’ εκείνο τον κήπο ο Ιησούς έμαθε πως η προσευχή μπορεί να λάβει μια απάντηση 

πολύ πιο διαφορετική από κείνη που ζητούσε· έφτασε να υπακούσει ώς τον θάνατο 

(Φιλ. 2:8), ώς το σημείο που πέρα απ’ αυτό δεν μπορούσε να πάει άλλο.   

  

 

 

4. Ο αποτελεσματικός ιερέας (5,9-10) 

 
9-10 Έτσι ολοκλήρωσε το έργο κι ανακηρύχθηκε από το Θεό αρχιερέας, όπως ο 

Μελχισεδέκ, κι έγινε η αιτία να σωθούν για πάντα όλοι όσοι υπακούνε σ’ αυτόν. 
 

Τι εννοούσε, όμως, ο συγγραφέας με τη φρ. τελειωθείς εγένετο … αίτιος σωτηρίας 

αιωνίου;   

 Η λ. «τελειωθείς» εδώ δεν αναφέρεται στην ηθική τελειότητα του Ιησού. 

Επαναλαμβάνει την ιδέα που απαντάται νωρίτερα (2:10) ότι με τη ζωή του, τον 

θάνατό του και τη μετάβασή του στη δόξα ο Χριστός ολοκλήρωσε το έργο του. 

 Η Επιστολή έχει ήδη επισημάνει έξι βασικά προαπαιτούμενα που ζητούσε ο Θεός 

από τον Υιό του για να γίνει ιερέας του ανθρώπου:  

α) έπρεπε να είναι ορισμένος από τον Θεό (5,5)·  

β) να έχει ταυτιστεί με τους ανθρώπους (2,17)· 

γ) να είναι ευαίσθητος στην ανθρώπινη ανάγκη (2,18)·  

δ) να νικήσει την αμαρτία (4,15)·  

ε) να υπακούσει στο θείο σχέδιο (5,8)·  

ς) να θέλει να οδηγηθεί στον θάνατο για να γίνει εφικτή η απελευθέρωση 

 του ανθρώπου (2,14) και τέλος, 

  ζ) να αναληφθεί θριαμβευτικά στα δεξιά του Θεού. 



 3. Ο Μεγάλος Αρχιερέας 
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 Απόλυτα «αποτελεσματικός» τώρα, ανακηρύχθηκε από τον Θεό αρχιερέας για να 

οδηγήσει όλο το ανθρώπινο γένος σε μια ολοκληρωμένη και πάντα προσιτή σωτηρία.  

 

 

Πρακτικά διδάγματα 
 

1. Η υπακοή είναι και για μας.   

2. Ο αγιασμός δεν είναι αυτόματος.   

3. Προηγείται πάντα η υποταγή.   

4. Με τον Χριστό έχουμε έναν κοινό δρόμο.   

 

 

**** 
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44..  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΧΧΙΙΣΣΕΕΔΔΕΕΚΚ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟ  
(Κεφάλαιο 7) 

 

 

Εισαγωγικά 

 

➢ 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) 



4. Από τον Μελχισεδέκ στον Χριστό 
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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».  

 

• Το υπέρτερο γεγονός: ορκίστηκε ο Κύριος.  

• Η αξιοπιστία του Θεού: δεν θα αθετήσει τον όρκο του.   

 

 

2.  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) 

 
23 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, 



4. Από τον Μελχισεδέκ στον Χριστό 
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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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55..  ΗΗ  ΘΘΥΥΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΣΣΦΦΡΡΑΑΓΓΙΙΣΣΕΕ  ΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΘΘΗΗΚΚΗΗ  

(Κεφάλαιο: 8,1–9,14) 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η περικοπή 8,1-5       -- Ουράνιο Θυσιαστήριο. 

Η περικοπή 8,6–9,14 -- Η Καλύτερη Διαθήκη που σφραγίστηκε με τη θυσία του 

       ουράνιου θυσιαστηρίου. 

 

 

Α.  Το ουράνιο Θυσιαστήριο 
 

8,5: οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ 

λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων… 

8,5: Η λατρεία που προσφέρουν οι ιερείς 

είναι απεικόνιση και σκιά της επουράνιας 

λατρείας… 

 

  

Τα εδάφια που εξετάζουμε επικεντρώνουν: 

 στο πρόσωπο του αναληφθέντος Χριστού,  

 στην αιώνια διακονία του και  

 στο τωρινό του έργο. 

 

 

1. Ποιος είναι τώρα ο Χριστός 

 
1Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, 

τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν 

δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς. 

1Το βασικό στοιχείο των όσων είπαμε 

είναι πως εμείς έχουμε αρχιερέα τέτοιον, 

που ανέβηκε στα ουράνια και κάθεται 

στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού. 

  

Ο Χριστός είναι τώρα ο ένδοξος και θριαμβευτής Κύριος, που ανέβηκε στα ουράνια 

και κάθεται στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού.   

 

2. Η διακονία του Χριστού 

 
2τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς 

ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος, οὐκ 

ἄνθρωπος. 

2Ως αρχιερέας υπηρετεί στα άγια των 

αγίων και στην αληθινή σκηνή του 

Μαρτυρίου, την οποία δεν την έστησε 

άνθρωπος, αλλά ο Θεός. 

 



5. Η Θυσία που σφράγισε τη Διαθήκη 
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Πέρα από το ότι ο Χριστός είναι ο δοξασμένος Υιός του Θεού, που έχει καθίσει στον 

αιώνιο θρόνο του, υπηρετεί κιόλας ως αρχιερέας στα άγια των αγίων. Τι σημαίνει 

αυτό; Ποια είναι αυτά τα «άγια των αγίων»; 

• Το σάρκινο σώμα του Χριστού;   

• Η εκκλησία;    

• Ο πιστός ως άτομο;   

Εδώ πρόκειται για απλή αναφορά στην αιώνια, ουράνια σφαίρα. 

 

3. Το τωρινό έργο του Χριστού 

 
3πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν 

δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται· ὅθεν 

ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ 

προσενέγκῃ. 

3Κάθε αρχιερέας εγκαθίσταται για να 

προσφέρει στο Θεό δώρα και θυσίες· γι’ 

αυτό είναι απαραίτητο να έχει κι αυτός 

κάτι να προσφέρει. 

 

Ο Χριστός είναι ο αρχιερέας του λαού του·  

τι προσφέρει στον λαό του; 

 

Προσφέρει συγγνώμη (με τη θυσία του)  

ασφάλεια (διά του αιωνίου αγιαστηρίου) 

 

 

Β.  Η καλύτερη Διαθήκη 
 

Η ιδέα της διαθήκης βρίσκεται στη ρίζα ολόκληρης της ιουδαϊκής θρησκευτικής 

σκέψης. Ήταν, λοιπόν, εντελώς φυσιολογικό για τον συγγραφέα της προς Εβραίους 

να κάνει, αργά ή γρήγορα, κάποια αναφορά σ’ αυτή τη βαθιά θεολογική έννοια. 

Παρουσιάζει, λοιπόν, την «καλύτερη» αυτή διαθήκη μέσα από το τρίπτυχο: 

• των υποσχέσεών της,  

• της αναγκαιότητάς της και  

• των αποτελεσμάτων της. 

 

1. Οι υποσχέσεις της νέας διαθήκης (8:6-13) 

 
6νυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν 

λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν 

διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν 

ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται.  

   

 

  7Εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ 

ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος. 

 

6Τώρα όμως η υπηρεσία που ανέλαβε ο 

Ιησούς είναι τόσο ανώτερη από εκείνη 

των ιερέων, όσο ανώτερη είναι και η 

διαθήκη για την οποία αυτός μεσιτεύει 

και η οποία βασίζεται σε ανώτερες 

υποσχέσεις.  
7Αν η πρώτη εκείνη διαθήκη ήταν 

τέλεια, δε θα υπήρχε ανάγκη για δεύτερη. 

 

Γιατί είναι αναγκαία η νέα αυτή διαθήκη;  



5. Η Θυσία που σφράγισε τη Διαθήκη 

 

Σελίδα 3 από 8 

 

 

Τρεις λόγοι προβάλλονται: επειδή η παλιά διαθήκη θεωρείται  

• ατελής 

• αδύναμη   

• ξεπερασμένη 

 

α. Η παλιά διαθήκη ήταν ατελής 

 

Αν η πρώτη εκείνη διαθήκη ήταν τέλεια, δε θα υπήρχε ανάγκη για δεύτερη 

(εδ. 7).  

 

β. Η παλιά διαθήκη ήταν αδύναμη 

 

«Οι προπάτορες του λαού δεν έμειναν πιστοί στη διαθήκη μου» (εδ. 9). 

 

γ. Η παλιά διαθήκη ήτανε ξεπερασμένη 

 

Το να μιλάει για καινούργια διαθήκη, σημαίνει πως έχει κάνει παλιά την πρώτη 

(εδ. 13). 

 

  Από τη συγκεκριμένη διαθήκη πέντε σημεία αξίζουν ν’ ασχοληθούμε ειδικότερα: 

Οι ευλογίες της καλύτερης αυτής διαθήκης:  

 

• φέρνουν συμφιλίωση,  

• αφορούν τον εσώτερο άνθρωπο,  

• είναι καθολικές,  

• είναι άφθονες και  

• είναι διασφαλισμένες.  

Ας παρακολουθήσουμε το κείμενο: 

 

Πρώτον: Η νέα διαθήκη φέρνει συμφιλίωση. 

 
8Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ 

συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ 

τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν, 

8Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα 

συνάψω καινούρια διαθήκη με το λαό 

του Ισραήλ και το λαό του Ιούδα·  

 

 

   Δεύτερον: η νέα διαθήκη αφορά τον εσώτερο άνθρωπο. 

  
10…διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν 

αὐτῶν καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω 

αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν, καὶ 

αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. 

10…Θα τοποθετήσω το νόμο μου μέσα  

στο νου τους και θα χαράξω τις εντολές  

του μέσα στις καρδιές τους. Εγώ θα είμαι 

γι’ αυτούς Θεός, κι αυτοί θα είναι ο λαός 

μου. 

 



5. Η Θυσία που σφράγισε τη Διαθήκη 

 

Σελίδα 4 από 8 

 

  Τρίτον, η καλύτερη διαθήκη είναι καθολική. 

 
11καὶ 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. 

11Τότε δεν θα διδάσκει ο καθένας το 

συμπατριώτη του, ούτε θα λέει ο καθένας 

στον αδερφό του «έλα να γνωρίσεις τον 

Κύριο», γιατί όλοι θα με γνωρίζουν, από 

τον μικρότερο ώς τον μεγαλύτερο. 

 

  Τέταρτον: η νέα διαθήκη ήταν γενναιόδωρη. 

 
12ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν καὶ 

τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι. 

 

12Θα συγχωρήσω την ανυπακοή τους και 

θα ξεχάσω πια τις αμαρτίες τους και τις  

ανομίες τους.  

 

 Τέλος, η καλύτερη διαθήκη είναι διασφαλισμένη.  

Προσέξτε το υποκείμενο των ρημάτων: 

 

Εγώ θα συνάψω διαθήκη (εδ. 8) 

Εγώ θα τοποθετήσω το νόμο μου μέσα στις 

 καρδιές τους (εδ. 10) 

Εγώ θα χαράξω τις εντολές μου στις καρδιές 

 τους (εδ. 10) 

Εγώ θα είμαι γι’ αυτούς Θεός (εδ. 10) 

Εγώ θα συγχωρήσω την ανυπακοή τους  

 (εδ. 11) 

Εγώ θα ξεχάσω πια τις αμαρτίες τους (εδ. 11) 

 

2.  Η αναγκαιότητα της νέας διαθήκης  

 (9,1-10) 

 

Στο ξεκίνημα του κεφαλαίου ο συγγραφέας καταφεύγει σε μια περιγραφή της σκηνής 

ή του επίγειου αγιαστηρίου, και ανακεφαλαιώνει τη σύντομη αναφορά του με το 

κάπως προκλητικό του σχόλιο ότι δεν μπορεί τώρα να κάτσει να συζητάει όλα αυτά 

τα θέματα με κάθε λεπτομέρεια. Γιατί άραγε; 

 Διακαής πόθος του είναι να προβάλει:  

• το ευαγγέλιο κόντρα στο σκηνικό του νόμου·  

• τη νέα διαθήκη υπό το φως της παλιάς·  

• όλη την ατέλεια της παλιάς σε αντίθεση με τις διασφαλισμένες ευλογίες τού 

σήμερα. 

 

 
1Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη δικαιώματα 

λατρείας τό τε ἅγιον κοσμικόν. 

 2σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη ἐν ᾗ ἥ 

τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις 

τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια· 

1Φυσικά, η πρώτη διαθήκη είχε 

λατρευτικές διατάξεις κι ένα γήινο 

θυσιαστήριο. 2Κατασκευάστηκε δηλαδή 

το πρώτο μέρος της σκηνής, που λεγόταν 

«άγια», στο οποίο υπήρχε η λυχνία, η 



5. Η Θυσία που σφράγισε τη Διαθήκη 

 

Σελίδα 5 από 8 

 

 

 3μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ 

ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων, 

 

 

 

 4χρυσοῦν 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, 

 

 

 

 

 5ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶν δόξης 

κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν 

οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος. 

 

τράπεζα και οι άρτοι της προθέσεως. 
3Πίσω από το δεύτερο καταπέτασμα ήταν 

το δεύτερο μέρος της σκηνής, που 

λεγόταν «άγια των αγίων». 4Εκεί υπήρχε 

το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος 

και η κιβωτός της διαθήκης, σκεπασμένη 

γύρω γύρω με χρυσάφι, μέσα στην οποία 

υπήρχε η χρυσή στάμνα με το μάννα, το 

ραβδί του Ααρών, που είχε βλαστήσει 

θαυματουργικά, και οι δύο πλάκες για τις 

διατάξεις της διαθήκης. 5Πάνω από την 

κιβωτό υπήρχαν αστραφτερά χερουβίμ, 

που σκέπαζαν με τα φτερά τους το 

ιλαστήριο. Για όλα αυτά δεν είναι ανάγκη 

τώρα να μιλήσουμε λεπτομερειακά. 

 

 

Ήταν ανάγκη να έρθει μια καλύτερη διαθήκη, επειδή η παλιά μπορούσε να προσφέρει 

μόνο:  

• περιορισμένη πρόσβαση στον Θεό,  

• μερικό καθαρισμό αμαρτιών και  

• μεροληπτική συγχώρηση. 

 

α. Περιορισμένη πρόσβαση στον Θεό 

 
6Τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων εἰς 

μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς 

εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας 

ἐπιτελοῦντες, 

 7εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ 

μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος ὃ 

προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ 

ἀγνοημάτων,  

 
 

 

 

8τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ 

ἁγίου, μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων 

ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης 

στάσιν,  
  

 

6Το θυσιαστήριο είχε τέτοια διάταξη, 

ώστε στο πρώτο μέρος της σκηνής να 

μπαίνουν πάντοτε οι ιερείς και να 

επιτελούν τις ιεροτελεστίες. 7Στο δεύτερο 

όμως μέρος μπαίνει μόνον ο αρχιερέας 

μία φορά το χρόνο, φέρνοντας μαζί του 

αίμα, που το προσφέρει για τον εαυτό του 

και για τις αμαρτίες που από άγνοια έχει 

διαπράξει ο λαός. 8Με τη διάταξη αυτή, 

το Άγιο Πνεύμα ήθελε να υποδηλώσει 

ότι, όσο υπήρχε η πρώτη σκηνή, δεν είχε 

ακόμη φανερωθεί ο δρόμος που 

οδηγούσε στα άγια των αγίων.    



5. Η Θυσία που σφράγισε τη Διαθήκη 

 

Σελίδα 6 από 8 

 

Εκείνη την εποχή, ο δρόμος που οδηγούσε στα άγια των αγίων δεν ήταν ακόμη 

ανοιχτός για όλους.   

 

 

β. Μερικός καθαρισμός αμαρτιών 

 
9…καθ᾽ ἣν δῶρά τε καὶ θυσίαι 

προσφέρονται μὴ δυνάμεναι κατὰ 

συνείδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα…  

 

9…κατά την οποία [εποχή] εξακολουθούν 

να προσφέρονται θυσίες και δώρα, που 

όμως δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν 

στην εσωτερική τελειότητα αυτούς που 

τα προσφέρουν. 

 

 

Το πρόβλημα δεν είναι αμιγώς εξωτερικό· είναι εσωτερικό, στην καρδιά και στον 

νου. 

 

γ. Μεροληπτική συγχώρηση  

 
10μόνον ἐπὶ βρώμασιν καὶ πόμασιν καὶ 

διαφόροις βαπτισμοῖς, δικαιώματα σαρκὸς 

μέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα. 

 

10Κι αυτό, γιατί αναφέρονται μόνο σε 

φαγητά και ποτά και σε διάφορες 

καθάρσεις, διατάξεις δηλαδή για το 

σώμα, που ισχύουν ωσότου έρθει η ώρα 

της ανακαινίσεως.  

 

 

• Στο καθεστώς της παλιάς διαθήκης ακόμα κι αυτές οι περιορισμένες 

προβλέψεις είχαν αποτέλεσμα στις αμαρτίες μόνο των Ισραηλιτών  

• σχετίζονταν με αμαρτίες που είχαν διαπραχθεί μόνο από άγνοια, γι’ αυτό και 

ήταν μεροληπτική.  

• Δεν υπήρχε λύση για τους μη Ιουδαίους και για όσους είχαν αμαρτήσει 

εσκεμμένα. 

 

 

3.  Τα αποτελέσματα της νέας διαθήκης  

     (9:11-14) 

 

Ποια είναι, τώρα, τα πνευματικά αποτελέσματα της νέας αυτής διαθήκης και της 

καλύτερης θυσίας της που πρόσφερε ο ίδιος ο Χριστός; Η διαθήκη αυτή:  

• μας εξασφαλίζει τη λύτρωση,  

• εξαγνίζει τη συνείδησή μας και  

• αγιάζει τη λατρεία μας. 

 

 

 

α. Ο νέα διαθήκη φέρνει τη λύτρωση 

 



5. Η Θυσία που σφράγισε τη Διαθήκη 

 

Σελίδα 7 από 8 

 

 11Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς 

τῶν γενομένων ἀγαθῶν […] 12διὰ τοῦ 

ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια 

αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.  

 

11 Αντίθετα, ο Χριστός ήρθε ως αρχιερέας 

των αγαθών πραγμάτων που 

προσμένουμε. […] 12Μπήκε μια για 

πάντα στα άγια των αγίων, για να 

προσφέρει αίμα όχι ταύρων και 

μοσχαριών, αλλά το δικό του αίμα· κι 

έτσι μας εξασφάλισε την αιώνια σωτηρία.  

 

 

Οι Αντιθέσεις της προς Εβραίους: 

• Η παλιά διαθήκη Vis η νέα διαθήκη   

• Η ωραιότητα και η λαμπρότητα της επίγειας σκηνής του Μαρτυρίου Vis η δόξα 

και μεγαλοπρέπεια του ουράνιου αγιαστηρίου.  

• Το απλό, εξωτερικό Vis το εσώτερο.  

• Το προσωρινό και παροδικό Vis το ακατάλυτο και αιώνιο.  

• Το αίμα των άβουλων ζώων Vis η εκούσια θυσία του Υιού του Θεού.  

• Οι επαναλαμβανόμενες ατελείς θυσίες Vis το τετελεσμένο έργο του θανάτου 

του Χριστού.  

• Η υπόσχεση Vis η εκπλήρωση.  

• Η ετήσια υπόμνηση της αμαρτίας του ανθρώπου Vis η μια για πάντα υπόσχεση 

του Θεού ότι θα την ξεχάσει.  

• Οι ιερείς που στέκονταν στην παρουσία του Θεού για να υπηρετήσουν Vis ο 

αιώνιος αρχιερέας που κάθεται στα δεξιά του Θεού έχοντας πραγματοποιήσει τη 

σωτηρία μας.  

• Η ατελής διακονία των ιερέων Vis το ολοκληρωμένο έργο του Χριστού. 

Στο 9:12 έχουμε ακόμα μία αντίθεση:  

Η αβεβαιότητα των θυσιών Vis η εξασφαλισμένη αιώνια λύτρωση.   

 

 

β. Η νέα διαθήκη εξαγνίζει τη συνείδησή μας 

 
13εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων καὶ 

σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς 

κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς 

σαρκὸς καθαρότητα,  

 

 
14πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ… 

13Το αίμα των ταύρων και των τράγων, 

και το ράντισμα με τη στάχτη του 

δαμαλιού εξαγνίζουν τους θρησκευτικά 

ακάθαρτους καθαρίζοντάς τους 

εξωτερικά. 14Πόσο μάλλον το αίμα του 

Χριστού! 

 

Ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη την τελετουργική καθαρότητα αλλά μια εξαγνισμένη, 

θεραπευμένη, καθαρή συνείδηση.   

 



5. Η Θυσία που σφράγισε τη Διαθήκη 

 

Σελίδα 8 από 8 

 

 γ.  Η νέα διαθήκη αγιάζει τη λατρεία μας 

 
14…ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν 

προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ 

τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων 

εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι. 

 

14 Αυτός, έχοντας το Πνεύμα του Θεού, 

πρόσφερε τον εαυτό του άψογη θυσία 

στο Θεό, κι έτσι θα καθαρίσει τη 

συνείδησή σας από τα έργα που οδηγούν 

στο θάνατο, για να μπορείτε να 

λατρεύετε τον αληθινό Θεό. 

 

 

Ποια είναι τα «έργα που οδηγούν στον θάνατο»;   

• οι διάφορες τελετουργίες   

• οι ανώφελες προσπάθειες  

  

  

Συμπέρασμα 

 

α. Οι χριστιανοί είναι δεκτικοί μαθητές 

β. Οι χριστιανοί είναι άνθρωποι που έχουν μετανοήσει ειλικρινά 

γ. Οι χριστιανοί είναι υπάκουοι λατρευτές 

 
  

**** 

 



Σελίδα 1 από 7 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 

 

 

66..  ΜΜΙΙΑΑ  ΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  22  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΕΕΣΣ  
(Κεφάλαιο: 9,15–10,18) 

 

 

Α.  Η αιώνια κληρονομιά (9,15-22) 
 

Έχουμε 3 εικόνες: Μία νομική και 2 βιβλικές.  

 

1.  Η νομική εικόνα (9,15-17) 
 

 

15Καὶ 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.  
  

 

15 Γι’ αυτόν τον λόγο ο Χριστός είναι 

μεσίτης μιας νέας διαθήκης, σύμφωνα 

με την οποία όσοι έχουν κληθεί να 

μετάσχουν στην αιώνια κληρονομιά θα 

πάρουν το μερίδιο που τους 

υποσχέθηκε. Αυτό μπορεί να γίνει, 

επειδή ο Χριστός πέθανε για μας, κι ο 

θάνατός του μας απάλλαξε από τις 

παραβάσεις, που είχαν τελεσθεί την 

εποχή της πρώτης διαθήκης.  
16 Διαθήκη υπάρχει όταν έχει 

πιστοποιηθεί ο θάνατος του διαθέτη.  
17 Μια διαθήκη ισχύει μόνο μετά τον 

θάνατο· δεν έχει ποτέ ισχύ όσο ζει ο 

διαθέτης.  
 

 

Κυρίαρχη ιδέα εδώ η «διαθήκη» = Η τελευταία βούληση και διάθεση του Χριστού. 

  

Οι τρεις παράγοντες αυτής της «κληροδοσίας» είναι:  

 ο διαθέτης – που κάνει τη διαθήκη,  

 ο κληρονόμος – που ωφελείται απ’ αυτήν, και  

 η κληρονομιά – που περιέρχεται στον κληρονόμο όταν ο διαθέτης πεθάνει. 

 

α. Ο διαθέτης 

 

Πρώτον, δείχνει την έμπρακτη αγάπη του ως μεσίτης μιας νέας διαθήκης.   

Δεύτερον, ο Μεσίτης δείχνει τη γενναιοδωρία του με το δώρο της ζωής του που μας 

προσφέρει. Όσο ζει ο διαθέτης, τα οφέλη της διαθήκης δεν μπορούν να περάσουν 

στον κληρονόμο.   

β. Ο κληρονόμος 
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Στην έσχατη ένδεια και ανάγκη του ο άνθρωπος ακούει τη γεμάτη έλεος γενναιόδωρη 

κλήση του Θεού. Την κληρονομιά τη λαμβάνουν εκείνοι που αποδέχονται την κλήση. 

Η πρόσκληση είναι έργο χάριτος.  

 

γ. Η μεγάλη κληρονομιά 

 

Πλουσιότατες σε νοήματα οι τρεις λέξεις του κειμένου (εδ. 15):  

 

ἐπαγγελία – αἰωνία – κληρονομία 

 

 Το «επαγγελία» δείχνει ότι η κληρονομιά είναι σίγουρη  

 το «αιωνία» δείχνει την ποιότητά της: είναι αιώνια  

 το «κληρονομία» δείχνει το περιεχόμενό της: είναι η νέα γη της επαγγελίας 

και δίνεται από τώρα. 

  

 

2.  Δύο βιβλικές εικόνες (9,18-22) 

 
 

18 Ὅθεν οὐδὲ ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος 

ἐγκεκαίνισται· 19λαληθείσης γὰρ πάσης 

ἐντολῆς κατὰ τὸν νόμον ὑπὸ Μωϋσέως 

παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν 

μόσχων καὶ τράγων μετὰ ὕδατος καὶ 

ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου αὐτό τε τὸ 

βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐράντισεν 

 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 

ἐράντισεν. 22 καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα 

καθαρίζεται κατὰ τὸν νόμον καὶ χωρὶς 

αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις. 

 

18 Γι’ αυτό, ούτε και η πρώτη διαθήκη 

εγκαινιάστηκε δίχως αίμα. 19 Όταν ο 

Μωυσής απήγγειλε όλες τις εντολές 

του νόμου μπροστά σ’ ολόκληρο τον 

λαό, πήρε αίμα μοσχαριών και τράγων, 

μαζί με νερό, και ράντισε με κόκκινο 

μαλλί και ύσσωπο το ίδιο το βιβλίο και 

ολόκληρο τον λαό λέγοντας: 20«Αυτό 

είναι το αίμα της διαθήκης την οποία 

σας όρισε ο Θεός».  

 
21 Με τον ίδιο τρόπο ράντισε με το αίμα 

τη σκηνή και όλα τα λατρευτικά σκεύη.  
22 Όλα σχεδόν, σύμφωνα με τον νόμο, 

καθαρίζονται με αίμα· και δεν υπάρχει 

συγχώρηση αμαρτιών χωρίς να χυθεί 

αίμα. 
 

 

1) Έκχυση του αίματος = το τέλος της εν σαρκί ζωής και όχι απελευθέρωση της 

ζωής. Αναφορά στη μια για πάντα θυσία του Χριστού. 

 

2) Ραντισμός με το αίμα. Αναφορά στη δική μας ωφέλεια απ’ αυτό τον θάνατο. 

Δύο μεγάλες ιστορικές στιγμές της εβραϊκής θρησκείας: 

 

 α) Όταν η διαθήκη εγκαινιάστηκε με αίμα (Εξ 24,6-8). Ραντίστηκε ο λαός και 

     το βιβλίο της διαθήκης. 
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 β) Όταν το αγιαστήριο εξαγνίστηκε με αίμα (Εξ 24,6· Λευ 8,15.19· 16,14-16). 

  Ραντίστηκε η Σκηνή του Μαρτυρίου και τα ιερά σκεύη.   

  

 
Β.  Η μοναδική Θυσία (9,23–10,18) 
 

1. Ο ανώτερος ιερέας (7,1-8)  

2. Το ουράνιο αγιαστήριο (8,1-5)  

3. Η νέα, καλύτερη διαθήκη (8,6–9,14)  

4. Η κληρονομιά που έρχεται στους πιστούς διά 

 της αιώνιας διαθήκης του Χριστού (9,15-22).  

 

Τώρα, 5ον: η τέλεια θυσία του Χριστού.  

 

Η προσφορά του σώματος του Ιησού Χριστού (10,10) είναι μοναδική ως προς:  

 τον σκοπό της,  

 τη φύση της,  

 το κόστος της και  

 το αποτέλεσμά της. 

 

 

1.  Ο θείος σκοπός της θυσίας (9,23-24) 

 
 

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 εἰσῆλθεν ἅγια 

Χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾽ εἰς 

αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ 

προσώπῳ τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν· 

 

23 Όλα όσα συμβολίζουν την ουράνια 

πραγματικότητα ήταν ανάγκη να 

καθαρίζονται με τον παραπάνω τρόπο. 

Τα ίδια όμως τα επουράνια απαιτούν 

θυσίες ανώτερες απ’ αυτές. 24 Γιατί ο 

Χριστός δεν μπήκε στα άγια των αγίων 

που έχτισαν άνθρωποι και που είναι 

απεικόνιση του ουράνιου θυσιαστηρίου, 

αλλά στον ίδιο τον ουρανό, για να 

παρουσιαστεί τώρα μπροστά στον Θεό, 

μεσιτεύοντας για μας. 

 

 

 

Στη θεία πρόθεση η θυσία αυτή του Χριστού είχε έναν τριπλό σκοπό.  

 τι εξάγνισε ο Χριστός; τα ίδια τα επουράνια.  

 πού εισήλθε ο Χριστός; στον ίδιο τον ουρανό. 

 γιατί παρουσιάστηκε μπροστά στον Θεό; για να μεσιτεύσει για μας 
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2.  Η ανεπανάληπτη φύση της θυσίας (9,25–10,4) 

 

 

 
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 Χριστὸς ἅπαξ 

προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν 

ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας 

ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς 

σωτηρίαν. 
   

  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. 

 

 

25 Ούτε προσφέρει πολλές φορές θυσία 

τον εαυτό του, όπως συμβαίνει με τον 

αρχιερέα που εισέρχεται κάθε χρόνο στα 

άγια των αγίων και προσφέρει ξένο αίμα. 
26 Διαφορετικά ο Χριστός θα έπρεπε να 

είχε πεθάνει πολλές φορές από 

καταβολής κόσμου. Ενώ τώρα 

φανερώθηκε μια για πάντα στο τέλος των 

αιώνων και κατήργησε με τη θυσία του 

την αμαρτία. 27 Οι άνθρωποι μία φορά 

πεθαίνουν κι ύστερα κρίνονται από τον 

Θεό. 28 Έτσι κι ο Χριστός, αφού 

θυσιάστηκε μία φορά για να σηκώσει 

πάνω του τις αμαρτίες όλων μας, θα 

εμφανιστεί για δεύτερη φορά, όχι για ν’ 

αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά για να 

σώσει αυτούς που τον προσμένουν.  
  10,1 Αφού ο νόμος αποτελεί σκιά των 

μελλοντικών αγαθών κι όχι την ίδια την 

εικόνα της πραγματικότητας, δεν μπορεί 

ποτέ να οδηγήσει στην τελειότητα αυτούς 

που διαρκώς κάθε χρόνο προσέρχονται 

για να προσφέρουν τις ίδιες θυσίες.  
2 Αλλιώς, αυτές θα είχαν πάψει να 

προσφέρονται. Γιατί, αν είχαν μία φορά 

καθαριστεί όσοι λάτρευαν μ’ αυτόν τον 

τρόπο το Θεό, δε θα είχαν πια καμιά 

συναίσθηση ενοχής για τις αμαρτίες τους. 
3 Με τις θυσίες όμως αυτές γίνεται κάθε 

χρόνο υπόμνηση των αμαρτιών, 4 γιατί το 

αίμα των ταύρων και των τράγων δεν έχει 

τη δύναμη να αφαιρεί αμαρτίες.  

 

 

Δύο πράγματα έκανε ο Χριστός με την αμαρτία μας:  

 την απέκλεισε – νομική ορολογία  

  (εἰς ἀθέτησιν ἁμαρτίας – εδ. 26 ).  

  Η δύναμη της αμαρτίας καταργήθηκε ως προς εμάς.  

 τη σηκώνει πάνω του – ιερατική ορολογία  

  (εἰς τὸ ἀνενεγκεῖν αμαρτίας – εδ. 28).  

  Η ποινή της αμαρτίας απομακρύνθηκε από μας. 
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3.  Το τεράστιο κόστος της θυσίας (10,5-10) 

 

 
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 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.  

 

 

5 Γι’ αυτό, κατά τον ερχομό του στον 

κόσμο ο Χριστός είπε στον Θεό: «Δεν 

θέλεις θυσίες και προσφορές, αλλά μου 

ετοίμασες ανθρώπινο σώμα. 6 Δεν σου 

αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για 

συγχώρηση αμαρτιών. 7 Τότε είπα: “νά 

με, Θεέ, έρχομαι να κάνω το θέλημά 

σου”, όπως είναι γραμμένο για μένα στον 

νόμο». 8 Αφού είπε πρώτα «δεν θέλεις 

θυσίες και προσφορές» και «δεν σου 

αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για 

συγχώρηση αμαρτιών, που προσφέρονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου»,  
9 ύστερα είπε: «Νά με, έρχομαι να κάνω 

το θέλημά σου». Αναιρεί δηλαδή τις 

παλαιές θυσίες και τις αντικαθιστά με τη 

δική του. 10 Εξαιτίας αυτού του 

«θελήματος» έχουμε εξαγνιστεί μια για 

πάντα με την προσφορά του σώματος του 

Ιησού Χριστού.  

 

 

 Τα λόγια του Ιερεμίας 31 παρουσιάζουν την καλύτερη διαθήκη·  

 τα λόγια του Ψαλμού 40 εξηγούν την καλύτερη θυσία.  

  

 

 

4.  Το εξαγνιστικό αποτέλεσμα της θυσίας 

  (10,11-18) 

 

Σε προηγούμενο μάθημα σημειώναμε ότι:  

 ενώ ο Παύλος θέλει ο κόσμος να μάθει πώς μπορεί ο άνθρωπος να δικαιωθεί 

ενώπιον του Θεού·  

 η προς Εβραίους σκέφτεται πώς μπορεί ο άνθρωπος να εξαγνιστεί ενώπιον 

του Θεού.  

 

 

 

Ο εξαγνισμός μας: 

 έχει επιτευχθεί διά του έργου του Χριστού και  

 έχει επιβεβαιωθεί διά του λόγου του Πνεύματος. 
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α. Ως προς το έργο του Χριστού (10,11-14) 

 

 
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. 

 

 

11 Όλοι οι ιερείς λειτουργούν καθημερινά 

και προσφέρουν πολλές φορές τις ίδιες 

θυσίες, που όμως ποτέ δεν μπορούν να 

εξαλείψουν αμαρτίες. 12 Αντίθετα, ο 

Ιησούς πρόσφερε για τις αμαρτίες μία 

θυσία για πάντα, κι έπειτα κάθισε στα 

δεξιά του Θεού· 13 από τότε περιμένει, 

ωσότου υποταχθούν κάτω από τα πόδια 

του οι εχθροί του. 14 Γιατί με μία μόνο 

προσφορά οδήγησε στην τελειότητα για 

πάντα αυτούς που εξαγνίστηκαν με το 

αίμα του. 

 

 

Αντιθετικές εικόνες 

 Οι ιερείς της παλιάς διαθήκης στέκονται (10,11) στην παρουσία του Θεού, 

και το έργο τους είναι ανολοκλήρωτο.  

 Ο Χριστός είναι ενθρονισμένος, και το έργο του έχει ολοκληρωθεί (10,12).  

 Εκείνοι είχαν να παρουσιάσουν επαναλαμβανόμενες θυσίες.  

 Ο Χριστός πρόσφερε μία και μόνο θυσία, που τα αποτελέσματά της είναι για 

πάντα.  

 Οι θυσίες των ιερέων ποτέ δεν μπορούν να εξαλείψουν αμαρτίες,  

 Η προσφορά του Χριστού ήταν για τις αμαρτίες και για τον εξαγνισμό μας.  

  

 

β. Ως προς τον επαναλαμβανόμενο λόγο του Πνεύματος (10,15-18) 

 

 

 
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 τὴν 

διάνοιαν 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. 

 

 

15 Αυτό μας το επιβεβαιώνει και το Άγιο 

Πνεύμα. Στην αρχή λέει: 16 «Η διαθήκη 

που θα συνάψω μαζί τους, μετά τις 

ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, είναι η 

εξής: Θα τοποθετήσω το νόμο μου μέσα 

στις καρδιές τους και θα χαράξω τις 

εντολές του μέσα στο νου τους. 17 Και θα 

ξεχάσω πια τις αμαρτίες τους και τις 

παρανομίες τους».  
18 Είναι φανερό πως όπου υπάρχει 

συγχώρηση αμαρτιών δε χρειάζεται 

θυσία γι’ αυτές.  

 

 

Ο Θεός μίλησε στο παρελθόν –Αυτό μας το επιβεβαιώνει το Άγιο Πνεύμα τώρα, στο 

παρόν. 
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Η καρδιά της νέας αυτής διαθήκης βρίσκεται σ’ αυτό που εμείς πρέπει να θυμόμαστε 

(10,15-16)  

και σ’ αυτό που ο Θεός θέλει να ξεχνάει (10,17). 

 

Το σπουδαιότερο μήνυμα που θέλει να μας μεταβιβάσει αυτός ο λόγος του 

Πνεύματος είναι η βεβαιότητα της συγχώρησης:  

«Θα ξεχάσω πια τις αμαρτίες τους και τις παρανομίες τους». 
 
 

**** 
  
Συμπέρασμα: 
 

Εδώ τελειώνει το Δεύτερο Τμήμα «Το έργο του Χριστού (7,1–10,18). 

Προηγήθηκε το Πρώτο Τμήμα «Ο Υιός του Θεού» (1,1–6,20). 

 

3 Σκέψεις:  
 

1) Πόσο θυμόμαστε άραγε αυτή την υπέρτατη θυσία;   
 

2) Έχουμε τη βεβαιότητα του Πνεύματος; 
 

3) Ποια είναι η καλύτερη θυσία εκ μέρους μας;   
 

 

 

**** 

 



Σελίδα 1 από 9 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

  

  

77..  ΗΗ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗ  ΖΖΩΩΗΗ  
(Κεφάλαιο: 11) 

 

 

Α.  Πίστη: το Νόημά της (11,1-3) 
 

Η πίστη σε σχέση με εκείνους  

 

 που υπομένουν καρτερικά (10:36),  

 που πιστεύουν και σώζονται» (10:39),  

 που δέχονται με γνήσια πίστη τον θείο λόγο. 

 Υπάρχουν και άλλες πλευρές της πίστης. 

 

 
1Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων 

ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ 

βλεπομένων. 2ἐν ταύτῃ γὰρ 

ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι.  
 

3Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς 

αἰῶνας ῥήματι Θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ 

φαινομένων τὸ βλεπόμενον γεγονέναι. 

 

 
1Πίστη σημαίνει σιγουριά γι’ αυτά που 

ελπίζουμε και βεβαιότητα γι’ αυτά που δε 

βλέπουμε. 2Μ’ αυτήν απέκτησαν και οι 

προπάτορές μας την καλή μαρτυρία.  
3Με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι ο 

Θεός με τον λόγο του δημιούργησε το 

σύμπαν κι ότι, συνεπώς, καθετί που 

βλέπουμε δημιουργήθηκε από κάτι που 

δεν φαίνεται.  

 

 

Ο ορισμός της πίστης (11,1-3) 

  

α. Η πίστη δέχεται τον λόγο του Θεού (11,1) 

β. Η πίστη κερδίζει την επιδοκιμασία του Θεού 

    (11,2) 

 γ. Η πίστη αναγνωρίζει τη δύναμη του Θεού 

    (11,3) 

 

 

Β.  Η Πίστη στην Ιστορία (11,4-16) 
 

Αποκαλύπτεται ως εξής: 

 

1.  Τρεις δίκαιοι άνθρωποι: Άβελ-Ενώχ-Νώε 

 (11,4-7) 

  

α. Ο Άβελ αναγνώρισε τις υποχρεώσεις του προς 
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    τον Θεό (11,4) 

 

 
4Πίστει πλείονα θυσίαν Ἅβελ παρὰ Κάϊν 

προσήνεγκεν τῷ Θεῷ, δι᾽ ἧς ἐμαρτυρήθη 

εἶναι δίκαιος, μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς 

δώροις αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ δι᾽ αὐτῆς 

ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ. 

 

 
4Επειδή ο Άβελ πίστευε στον Θεό, 

πρόσφερε καλύτερη θυσία απ’ τον Κάιν· 

μ’ αυτή την πίστη θεωρήθηκε δίκαιος 

από τον Θεό, που έδωσε τη μαρτυρία του 

πάνω στα δώρα του, και μ’ αυτήν, αν και 

πεθαμένος, μάς μιλάει ακόμη. 

 

 

 β. Ο Ενώχ «περπάτησε» με τον Θεό (11,5-6) 

 

 
5Πίστει Ἑνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν 

θάνατον, καὶ οὐχ ηὑρίσκετο διότι 

μετέθηκεν αὐτὸν ὁ Θεός. πρὸ γὰρ τῆς 

μεταθέσεως μεμαρτύρηται εὐαρεστηκέναι 

τῷ Θεῷ· 

 

 

 

 

 

 6χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι· 

πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν προσερχόμενον τῷ 

Θεῷ ὅτι ἔστιν καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν 

μισθαποδότης γίνεται. 

 

 

5 Επειδή πίστευε ο Ενώχ στον Θεό, 

μεταφέρθηκε στον ουρανό και δεν 

γνώρισε θάνατο· δεν τον έβρισκε κανείς 

στον κόσμο, γιατί τον είχε μεταθέσει ο 

Θεός. Η Γραφή μαρτυρεί ότι πριν από τη 

μετάστασή του ο Ενώχ είχε ευαρεστήσει 

τον Θεό. 6 Χωρίς όμως πίστη είναι 

αδύνατον να ευαρεστήσει κανείς τον 

Θεό, γιατί αυτός που τον πλησιάζει 

πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και 

ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν. 

 

 

 

γ. Ο Νώε υπάκουσε στον Θεό (11,7) 

 

 
7Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν 

μηδέπω βλεπομένων, εὐλαβηθεὶς 

κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ 

οἴκου αὐτοῦ δι᾽ ἧς κατέκρινεν τὸν κόσμον, 

καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο 

κληρονόμος. 

 
7Χάρη στην πίστη του ο Νώε, μολονότι 

δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα για τα 

οποία τον είχε προειδοποιήσει ο Θεός, 

υπάκουσε σ’ αυτόν και κατασκεύασε την 

κιβωτό, για να σώσει την οικογένειά του. 

Έτσι κληρονόμησε από τον Θεό τη 

δικαιοσύνη που προέρχεται από την 

πίστη, και με την πίστη απέδειξε πόσο 

άξιος καταδίκης ήταν ο κόσμος. 

 

 

Ο Νώε είναι το τέλειο παράδειγμα πιστού, όπως αυτό ορίζεται στα πρώτα εδάφια του 

κεφαλαίου μας:  

 Δέχτηκε τον λόγο του Θεού (υπάκουσε),  
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 κέρδισε την αποδοχή του Θεού (κληρονόμησε από το Θεό τη δικαιοσύνη που 

προέρχεται από την πίστη) και  

 αναγνώρισε τη δύναμη του Θεού (διακήρυξε πράγματα μολονότι δεν τα έβλεπε 

ακόμη) να αποδίδει δικαιοσύνη και να σώζει.   

 

  

2.  Ο Αβραάμ και η οικογένειά του (11,8-12) 

 
8 Πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν 

ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν ἤμελλεν λαμβάνειν 

εἰς κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθεν μὴ 

ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται.  
9 Πίστει παρῴκησεν εἰς 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 στεῖρα 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. 

8 Με την πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε 

στον Θεό, που τον καλούσε να φύγει 

για τη χώρα που θα κληρονομούσε, κι 

έφυγε χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει.  
9 Με πίστη εγκαταστάθηκε στη γη που 

του είχε υποσχεθεί ο Θεός, ξένος σε 

άγνωστη χώρα, ζώντας σε σκηνές με 

τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που κι αυτοί 

ήταν κληρονόμοι της ίδιας 

υποσχέσεως.  
 

10 Κι αυτό, γιατί περίμενε την πόλη 

που θα είχε στέρεα θεμέλια και που 

αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα 

ήταν ο Θεός.  
11Με την πίστη του Αβραάμ απέκτησε 

ακόμα και η Σάρρα την ικανότητα να 

δεχτεί το σπέρμα και να γεννήσει 

παρά τη μεγάλη ηλικία της, επειδή ο 

Αβραάμ θεώρησε αξιόπιστο το Θεό, 

που του το υποσχέθηκε.  
 

12 Έτσι, από έναν άνθρωπο που 

μάλιστα δεν μπορούσε πια να 

τεκνοποιήσει, ήρθαν στη ζωή 

απόγονοι αμέτρητοι όπως τα άστρα 

του ουρανού, αναρίθμητοι όπως η 

άμμος στην ακροθαλασσιά.  

 

 

 

α. Πίστη με ανταπόκριση 

β. Πίστη με θυσία 

γ. Πίστη με θάρρος 

δ.  Πίστη με επιμονή 

ε. Πίστη με εξάρτηση 
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3.  Οι ιδιότητες της πίστης (11,13-16) 

 

Στο σημείο αυτό γίνεται μια στιγμιαία παύση.   

 
 

13Κατὰ 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. 

 

13 Όλοι αυτοί πέθαναν μ’ εμπιστοσύνη 

στον Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της 

επαγγελίας· απλώς την είδαν από μακριά, 

τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι 

ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη.  
14 Ασφαλώς, όσοι εκφράζονται έτσι, 

δείχνουν πως επιζητούν μια μόνιμη 

πατρίδα. 15 Γιατί, αν είχαν τον νου τους 

πίσω, στη χώρα απ’ όπου είχαν φύγει, θα 

είχαν βρει μια ευκαιρία να ξαναγυρίσουν. 
16 Τώρα όμως λαχταρούν μια καλύτερη 

πατρίδα, δηλαδή την επουράνια. Γι’ αυτό 

και δεν ντρέπεται ο Θεός να λέγεται Θεός 

τους· γιατί τους έχει ετοιμάσει μια μόνιμη 

πολιτεία. 

 

 

Πέντε πνευματικές ιδιότητες μέσα από τη ζωή αυτών των δικαίων της Παλαιάς 

Διαθήκης: 

 

α. Η εμπιστοσύνη τους 

β. Η μαρτυρία τους 

γ. Η αναζήτησή τους 

δ. Η διορατικότητά τους 

ε. Η ασφάλειά τους 

   

Ιουδαϊκή αντίληψη: Περιοχή της θείας κυριαρχίας (Ψλ 48,2).   

Ελληνική αντίληψη: Τόπος των προνομιούχων πολιτών.   

Η άποψη των Στωικών: Η πόλη ήταν σημείο επικέντρωσης της πανανθρώπινης 

ελπίδας.  

Η καινοδιαθηκική αντίληψη για την πόλη του Θεού κάνει χρήση της βασικής ιδέας κι 

από τις τρείς αυτές απόψεις.  

   

 

Γ.  Η Πίστη σε δύσκολους καιρούς 
 (11,17-32) 
 

Καλή είναι η πίστη σε κανονικές συνθήκες. Να εμπιστευτώ τον Θεό ως πιστός. Τι 

γίνεται όμως στη δυσκολία; 

 Διακρίνουμε 3 μορφές δυσκολιών: 
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1.  Προσδοκώντας τις υποσχέσεις – Αβραάμ- 

 Ισαάκ-Ιακώβ-Ιωσήφ (11,17-22) 

 

Τώρα «επιστρατεύονται» ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και ο Ιωσήφ για να δώσουν τη 

μαρτυρία τους για τη δύναμη που διαθέτουν οι υποσχέσεις του Θεού σε δύσκολους 

καιρούς. 

 

α. Η υποταγή του Αβραάμ (11,17-19) 

 

 
17 Πίστει προσενήνοχεν Ἀβραὰμ τὸν 

Ἰσαὰκ πειραζόμενος καὶ τὸν μονογενῆ 

προσέφερεν, ὁ τὰς ἐπαγγελίας 

ἀναδεξάμενος,  
 

 

18 πρὸς ὃν ἐλαλήθη ὅτι Ἐν Ἰσαὰκ 

κληθήσεταί σοι σπέρμα, 

 

 19 λογισάμενος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν 

δυνατὸς ὁ Θεός, ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν 

παραβολῇ ἐκομίσατο. 

 

 

17 Με την πίστη πρόσφερε ο Αβραάμ τον 

Ισαάκ, όταν δοκιμάστηκε από τον Θεό. 

Αυτός που πήρε τις υποσχέσεις του Θεού 

πρόσφερε θυσία τον μονάκριβο γιο του,  
18 μολονότι του είχε ειπωθεί: Από τον 

Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοί σου.  
19 Ο Αβραάμ σκέφτηκε πως ο Θεός 

μπορούσε και τους νεκρούς να ξαναφέρει 

στη ζωή. Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε 

πως στην ουσία ο Αβραάμ πήρε τον γιο 

του πίσω από τους νεκρούς. 

 

  

 

β. Η διορατικότητα του Ισαάκ (11,20) 

 

 
20 Πίστει καὶ περὶ μελλόντων εὐλόγησεν 

Ἰσαὰκ τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν Ἠσαῦ. 

 

 
20 Με την πίστη έδωσε ο Ισαάκ στον 

Ιακώβ και στον Ησαύ τις ευλογίες του, οι 

οποίες αναφέρονταν σε υποσχέσεις που 

επρόκειτο να εκπληρωθούν. 

 

 

γ. Η προσδοκία του Ιακώβ (11,21) 

 
 

21 Πίστει Ἰακὼβ ἀποθνῄσκων ἕκαστον 

τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν καὶ 

προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου 

αὐτοῦ. 

 

21 Με την πίστη ο Ιακώβ, όταν πέθαινε, 

ευλόγησε και τους δύο γιους του Ιωσήφ 

και προσκύνησε τον Θεό ακουμπώντας 

στην άκρη του ραβδιού του. 

 

 

  

δ. Η πεποίθηση του Ιωσήφ (11,22) 

 

 
22 Πίστει Ἰωσὴφ τελευτῶν περὶ τῆς ἐξόδου 

 
22 Επειδή πίστευε ο Ιωσήφ, όταν πέθαινε, 
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τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευσεν καὶ περὶ 

τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο. 

μίλησε για την έξοδο των Ισραηλιτών κι 

έδωσε εντολές για τα οστά του. 

 

 

Στον καιρό της δοκιμασίας είν’ ανάγκη να έχουμε όχι μόνο την πίστη που δέχεται 

αυτό που είπε ο Θεός, αλλά και την ικανότητα να θυμόμαστε τι μπορεί να κάνει ο 

Θεός. 

 

Μια δεύτερη μορφή «δύσκολων καιρών» είναι: 

 

2.  Ο Μωυσής και το πλήθος που πίστευε 

  (11,23-29) 

 

 Πέντε πλευρές πίστης για σήμερα: 

 Η πίστη διαλύει τους φόβους μας,  

 καθορίζει τις επιλογές μας,  

 οξύνει την πνευματική μας ενόραση,  

 δεν φοβάται την εξάρτηση, και  

 νικάει τις δυσκολίες μας. 

 

α. Η πίστη διαλύει τους φόβους μας (11,23) 
 

 
23 Πίστει Μωϋσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη 

τρίμηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ, διότι 

εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον καὶ οὐκ 

ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τοῦ βασιλέως. 

 

 
23 Με την πίστη οι γονείς του 

Μωυσή τον έκρυβαν για τρεις μήνες 

μετά τη γέννησή του· είδαν ότι το 

βρέφος ήταν πολύ χαριτωμένο, και 

δεν φοβήθηκαν τη διαταγή του 

βασιλιά. 

 
 

 

β. Η πίστη καθορίζει τις επιλογές μας (11,24-26) 

 

 
24 Πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος 

ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, 

 

 25 μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ 

λαῷ τοῦ θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν 

ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, 

 26 μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν 

Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ 

Χριστοῦ· ἀπέβλεπεν γὰρ εἰς τὴν 

μισθαποδοσίαν. 

 

 

24 Με την πίστη ο Μωυσής, όταν πια 

μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος 

της κόρης του Φαραώ· 25 προτίμησε να 

υποφέρει μαζί με τον λαό του Θεού, παρά 

ν’ απολαμβάνει την πρόσκαιρη 

αμαρτωλή ζωή. 26 Θεώρησε μεγαλύτερο 

πλούτο από τους θησαυρούς της 

Αιγύπτου τον εξευτελισμό, σαν εκείνον 

που υπέφερε ο Χριστός, γιατί απέβλεπε 

στην ανταπόδοση. 
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γ. Η πίστη οξύνει την πνευματική μας ενόραση 

    (11,27) 

 

 
27 Πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον μὴ φοβηθεὶς 

τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως· τὸν γὰρ ἀόρατον 

ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησεν. 

 

 

27 Με την πίστη εγκατέλειψε την 

Αίγυπτο, χωρίς να φοβηθεί την οργή του 

βασιλιά, γιατί παρέμενε σταθερός στην 

πίστη του στον αόρατο Θεό, σαν να τον 

έβλεπε. 

 

 

 δ. Η πίστη δεν φοβάται την εξάρτηση (11,28)  

 

 
28 Πίστει πεποίηκεν τὸ πάσχα καὶ τὴν 

πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ ὁ 

ὀλοθρεύων τὰ πρωτότοκα θίγῃ αὐτῶν. 

 

 
28 Με την πίστη γιόρτασε το Πάσχα και 

έκανε τον ραντισμό του αίματος, για να 

μη θίξει ο εξολοθρευτής άγγελος τα 

πρωτότοκα παιδιά των Εβραίων. 

 

 

Όλοι μαζί, ενωμένοι υπάκουσαν στον Κύριο.   

 

ε. Η πίστη νικάει τις δυσκολίες μας (11,29) 

 

 
29 Πίστει διέβησαν τὴν Ἐρυθρὰν 

Θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς γῆς, ἧς πεῖραν 

λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν. 

 

 
29 Με την πίστη πέρασαν την Ερυθρά 

Θάλασσα σαν να ήταν στεριά, ενώ οι 

Αιγύπτιοι, όταν προσπάθησαν, 

καταποντίστηκαν. 

 

 

Τρίτη μορφή δυσκολιών: 

 

3.  Η ζωή στη γη της επαγγελίας (11,30-32) 

 
30Πίστει τὰ τείχη Ἰεριχὼ ἔπεσαν 

κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας.  

 
31Πίστει Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο 

τοῖς ἀπειθήσασιν δεξαμένη τοὺς 

κατασκόπους μετ᾽ εἰρήνης.  
32Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει με γὰρ 

διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, 

Βαράκ, Σαμψών, Ἰεφθάε, Δαυίδ τε καὶ 

Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν… 

 

30Με την πίστη έπεσαν τα τείχη της 

Ιεριχώ, αφού για εφτά μέρες οι 

Ισραηλίτες βάδιζαν τριγύρω τους.  
31Με την πίστη η πόρνη Ραάβ δε χάθηκε 

μαζί με τους απίστους, επειδή είχε δεχτεί 

φιλικά τους κατασκόπους.  
32Χρειάζεται να συνεχίσω; Δε θα με 

πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για το 

Γεδεών, το Βαράκ, το Σαμψών, τον 

Ιεφθάε, το Δαβίδ, το Σαμουήλ και τους 

προφήτες. 
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Τώρα που μπήκαμε στη γη της επαγγελίας, τι τη θέλουμε την πίστη; 

 

 Η πίστη που προβάλλεται σαν παράδειγμα σ’ αυτά τα εδάφια είναι: 

 απτόητη,  

 ριψοκίνδυνη και  

 ποικιλόμορφη πίστη. 

  

Διαφορετικές προσωπικότητες,  

υπό διαφορετικές συνθήκες και  

με διαφορετικούς πνευματικούς στόχους:  

 Ο Γεδεών στην αρχή ήταν δειλός,  

 ο Βαράκ ήταν ανασφαλής,  

 ο Σαμψών ήταν επιπόλαιος,  

 ο Ιεφθάε ήταν βιαστικός,  

 ο Δαβίδ φιλήδονος και  

 ο Σαμουήλ απρόσεκτος.  

 Αν όμως έχουμε σταθερή πίστη ο Θεός μάς χρησιμοποιεί ανεξάρτητα από τις 

αδυναμίες μας. 

 

 

Δ.  Άγνωστοι κατακτητές με μεγάλη 
 πίστη (11,33-40) 
 
33 οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο 

βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, 

ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα 

λεόντων, 

 

 34 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον 

στόματα μαχαίρης, ἐδυναμώθησαν ἀπὸ 

ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, 

παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων. 

 35 ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς 

νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν 

οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα 

κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· 

 

 

 36 ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων 

πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ 

φυλακῆς· 

 

 37 ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐν φόνῳ 

μαχαίρης ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν 

μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, 

ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, 

 

 

33 Με την πίστη κατατρόπωσαν 

βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν 

την πραγματοποίηση των υποσχέσεων 

του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων·  
 

34 έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, 

διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι 

ισχυροί, αναδείχτηκαν ήρωες στον 

πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά 

στρατεύματα·  
35 γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή 

τούς ανθρώπους τους, κι άλλοι 

βασανίστηκαν ώς τον θάνατο, χωρίς να 

δεχτούν την απελευθέρωσή τους, γιατί 

πίστευαν ότι μπορούσαν ν’ αναστηθούν 

σε μια καλύτερη ζωή.  
36 Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και 

μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και 

φυλακίσεις.  
37 Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, 

πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με 

μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με 

προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν 

σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, 

θλίψεις και κακουχίες  
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 38 ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις 

πλανώμενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ 

ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 
 

39 Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ 

τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν 

ἐπαγγελίαν, 
40 τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι 

προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν 

τελειωθῶσιν. 

 

 

38 –ο κόσμος δεν ήταν άξιος να ’χει 

τέτοιους ανθρώπους– πλανήθηκαν σε 

ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε 

τρύπες της γης.  
39 Όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή 

μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι 

τους υποσχέθηκε ο Θεός.  
40 Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο 

για μας, έτσι ώστε να μη φτάσουν εκείνοι 

στην τελειότητα χωρίς εμάς.  

 

  

Η πίστη εκείνων των ανθρώπων σε πολλές περιπτώσεις  

 τούς ενέπνευσε ηρωισμό (11,33-35α). Άλλες φορές πάλι  

 τους βοήθησε να δείξουν καρτερικότητα (11,35β-38). Και σε κάθε περίπτωση, 

 η πίστη τους έπρεπε να φτάσει στην τελειότητα (11,39-40). 

 

Τι σημαίνει αυτό το τελευταίο;   

  

Θα μπορούσαν να φτάσουν στην τελειότητα μόνο αν γίνονταν χριστιανοί  –μ’ 

άλλα λόγια, διά του Ιησού Χριστού και της θυσίας του στον σταυρό.  

 νέα διαθήκη 

 αιώνια συνθήκη  

 καλύτερη θυσία   

 

Συμπέρασμα 

Τι είδους πίστη απ’ όλα όσα είδαμε είναι η δική μας πίστη; 

Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά;  

 Διαλύει τους φόβους μας –  

 καθορίζει τις επιλογές μας –  

 οξύνει την πνευματική μας ενόραση –  

 δεν φοβάται την εξάρτηση, νικάει τις δυσκολίες μας. 

 

**** 
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Ερώτημα 1ο: Γιατί να κοιτάζω αυτούς 

 που έχουν τόσα ελαττώματα; 

 (12,1-3) 
 

Μην κοιτάς, λοιπόν αυτούς, κοίτα στον Ιησού. 

 

Τι σημαίνει αυτό; 

 

 

1. Κάτι πρέπει να απορρίψουμε (12,1α) 

 
Έχοντας, λοιπόν, γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας τινάξουμε από πάνω 

μας κάθε φορτίο, και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει… 

 

 Το φορτίο (ὄγκον) - περιορίζει τη δράση μας   

 Την αμαρτία - αναστέλλει την απόδοσή μας   

2. Κάπως πρέπει να τρέχουμε (12,1β) 

 
…κι ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου, που έχουμε μπροστά μας. 

 

 

3. Κάπου πρέπει να κοιτάζουμε (12,2-3) 

 
2 Ας έχουμε τα μάτια μας προσηλωμένα στον Ιησού, που μας έδωσε την πίστη, την οποία 

και τελειοποιεί. Αυτός, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, υπέμεινε τον σταυρικό 

θάνατο περιφρονώντας την ατίμωση, και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. 3 

Αναλογιστείτε, λοιπόν, αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα εναντίον του από μέρους 

των αμαρτωλών, και μην αποκάμετε και χάσετε το θάρρος σας. 

 

Πρέπει ν’ αποβλέπουμε στον Ιησού:  

 (α) τον σπλαχνικό άνθρωπο  

  (β) τον νικητή πρωτοπόρο 

 (γ) τον μόνο που τελειοποιεί την πίστη τους  

 (δ) τον αφοσιωμένο δούλο 

 (ε) τον αποτελεσματικό ιερέα   

 (ς) τον ενθρονισμένο Κύριο 

 (ζ) τον καρτερικό πάσχοντα  
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Ερώτημα 2ο: Γιατί οι τόσες θλίψεις; 

 (12,4-11) 

 
4 Στον αγώνα σας κατά της αμαρτίας δεν αντιμετωπίσατε ακόμα το ενδεχόμενο να χύσετε 

το αίμα σας 

 

 

1.  Να θυμάστε τον λόγο του Θεού (12,5-6) 

 
5 κι όμως λησμονήσατε τη νουθεσία που σας δόθηκε σαν σε γιους: «Παιδί μου, μην 

περιφρονείς τη διαπαιδαγώγηση του Κυρίου, και μη χάνεις το θάρρος σου όταν ελέγχεσαι 

απ’ αυτόν. 6 Γιατί όποιον ο Κύριος αγαπάει, τον διαπαιδαγωγεί,και μαστιγώνει καθένα 

που παραδέχεται για παιδί του».  

 

Κάποιοι αδιαφορούν  

Άλλοι κλονίζονται 

  

 Στην ώρα της δοκιμασίας: 

 

2.  Να θυμάστε τη φροντίδα του Θεού  

 (12,7-9) 

 
7 Δείξτε υπομονή κατά τη διαπαιδαγώγησή σας· ο Θεός σάς μεταχειρίζεται σαν παιδιά του. 

Γιατί ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του; 
8 Αν πάλι δεν έχετε τη διαπαιδαγώγηση που έχουν πάρει όλοι, τότε είστε νόθα κι όχι γνήσια 

παιδιά. 
9 Έπειτα, οι σαρκικοί μας πατέρες μάς διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες, κι όμως τους 

σεβόμασταν· δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον Πατέρα των 

πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή; 

 

Ο Θεός:  

 (α) Μας μεταχειρίζεται σαν παιδιά του.  

 (β) Ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο 

  πατέρας του;   

 (γ) Ο πατέρας δίνει εφόδια στα παιδιά του.   

 

 Στην ώρα της δοκιμασίας: 

 

3.  Να θυμάστε τον σκοπό του Θεού  

 (12,10-11) 

 

α. Το άμεσο όφελος (12,10) 

 
Οι πρώτοι μάς διαπαιδαγώγησαν όπως αυτοί νόμιζαν για λίγο χρόνο· εκείνος για το καλό 

μας, για να μετάσχουμε στην αγιότητά του. 

 

  

β. Η τελική έκβαση (12,11α) 
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Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δε φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά αλλά λύπη· αργότερα, 

όμως, αποφέρει ειρήνη και δικαιοσύνη… 

 

γ. Τα μόνιμα αποτελέσματα (12,11β) 

 

Ερώτημα 3ο: Δεν φτάνουν οι θλίψεις; Τι άλλο χρειάζεται; 

 (12:12-17) 
 

1.  Πρέπει να νικήσουμε την απόγνωση  

 (12,12-13) 

 
12 Γι’ αυτό, λοιπόν, σηκώστε ψηλά τα κουρασμένα χέρια σας και στεριώστε τα παραλυμένα 

σας γόνατα. 13 Ας βαδίσουν σε ίσιους δρόμους τα πόδια σας, για να μην εξαρθρωθούν τα 

χωλά μέλη σας, αλλά να γιατρευτούν. 

  

 

2.  Πρέπει να έχουμε ειρήνη με όλους (12,14α)  

 
Να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους… 

 

  

3.  Πρέπει να επιδιώκουμε την αγιότητα 

 (12,14β) 

 
Να επιδιώκετε και την αγιότητα, χωρίς την οποία κανείς δε θ’ αντικρύσει τον Κύριο. 

 

 θέσει άγιος – τη στιγμή της μεταστροφής του 

 (Α΄ Κορ 1,2· 6,11).  

 ο έμπρακτος αγιασμός (Α΄ Θεσ 4,3· 5,23).   

 ο τέλειος ή πλήρης αγιασμός.   

   

Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να δούμε τον Κύριο χωρίς τον έμπρακτο 

αγιασμό;   

 

Πρέπει να υπάρχει έμπρακτη αγιότητα σαν ΑΠΟΔΕΙΞΗ της νέας ζωής μέσα μας. 

Αν κάποιος δεν προοδεύει σε αγιότητα, δεν έχει σωθεί.   

 

 

4. Πρέπει να μην απομακρυνόμαστε  

 από τη χάρη (12,15α) 

 
Προσέχετε μήπως κανείς από σας βρεθεί μακριά από τη χάρη του Θεού… 

 

 

5. Πρέπει να παρεμποδίζουμε την ηθική  

 μόλυνση (12,15β-17) 

 
…μήπως υπάρχει καμιά ρίζα πίκρας, που θα φυτρώσει και θα προξενήσει ενοχλήσεις, κι 

έτσι θα μολυνθούν πολλοί απ’ αυτήν. 16 Μήπως υπάρχει κανένας πόρνος ή με κοσμικό 
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φρόνημα όπως ο Ησαύ, ο οποίος για ένα πιάτο φαΐ πούλησε τα δικαιώματά του του 

πρωτοτόκου. 17 Ξέρετε, βέβαια, πως αργότερα, όταν θέλησε να πάρει την ευλογία, 

αποδοκιμάστηκε. Δεν μπόρεσε ν’ αλλάξει τη γνώμη του πατέρα του, αν και το επιδίωξε με 

δάκρυα. 

 

Τέσσερις συγκεκριμένες αμαρτίες που πρέπει να αποφεύγουμε και συνιστούν 

αποστασία.   

 (α) Αποτυχία να κερδίσουν τη χάρη του Θεού.   

 (β) Είναι μια ρίζα πικρίας. Ο άνθρωπος στρέφεται εναντίον του Θεού με πικρία 

και απαρνείται τη χριστιανική πίστη.   

 (γ) Έχει στενή σχέση με την ανηθικότητα.   

 (δ) Η αποστασία είναι ένα είδος έλλειψης θρησκείας (Ησαύ).   

 

Ερώτημα 4ο: Πώς εξασφαλιζόμαστε σήμερα; (12,18-29) 
 

(α) σε μια πνευματική βασιλεία,  

(β) σε μια αιώνια βασιλεία και  

(γ) σε μια ασάλευτη βασιλεία.  

 

Αυτή δηλαδή είναι η εξασφάλισή μας. 

 

1.  Ανήκουμε σε μια πνευματική βασιλεία 

 (12,18-22α) 

 
18 Δεν προσήλθατε στο όρος Σινά, που μπορεί κανείς να το ψηλαφήσει και που κάηκε με 

φωτιά και καλύφθηκε με ομίχλη, σκοτάδι και θύελλα· 19 εκεί ακούστηκε ο ήχος της 

σάλπιγγας κι η τρομερή εκείνη φωνή, που όσοι την άκουσαν παρακαλούσαν να μην 

ακούσουν άλλη λέξη. 20 Δεν μπορούσαν ν’ αντέξουν τη διαταγή: Και θηρίο ακόμη αν αγγίξει 

το βουνό, θα λιθοβοληθεί. 21 Ήταν μάλιστα τόσο φοβερό το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής 

είπε: Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο.  
22 Αντίθετα, εσείς προσήλθατε στο όρος Σιών… 

 

Η απόσταση ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο ήταν τεράστια: 

 

 η θεία φωνή ήταν συγκλονιστική.   

 η θεία παρουσία ήταν απρόσιτη.   

 

2.  Ανήκουμε σε μια αιώνια βασιλεία  

 (12,22-24) 

 
22 Αντίθετα, εσείς προσήλθατε στο όρος Σιών, στην πόλη του αληθινού Θεού, στην 

επουράνια Ιερουσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλους, 23 σε πανηγύρι, και σε σύναξη των 

πρωτοτόκων υιών του Θεού, που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. 

Προσήλθατε στο Θεό, που είναι κριτής των πάντων, και σε πνεύματα δίκαιων ανθρώπων, 

που έχουν φτάσει στην τελείωση· 24 και στον Ιησού, μεσίτη νέας διαθήκης, και σε αίμα 

εξαγνισμού, που ο Θεός το εισακούει καλύτερα από το αίμα του Άβελ. 

 

 3.  Ανήκουμε σε μια ασάλευτη βασιλεία  

 (12:25-29) 
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α. Πρέπει να δείχνουμε υπακοή (12,25) 

 
Προσέχετε, λοιπόν, να μην αρνηθείτε τη φωνή αυτού που σας μιλάει. Γιατί, αν εκείνοι δεν 

ξέφυγαν την τιμωρία, όταν αρνήθηκαν ν’ ακούσουν εκείνον που τους δίδαξε πάνω στη γη, 

πολύ περισσότερο δεν θα ξεφύγουμε εμείς, αν απαρνηθούμε εκείνον που μας μιλάει από 

τους ουρανούς. 

 

 β. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη (12,26-27) 

 
26 Η φωνή του σάλεψε τότε τη γη· μα τώρα έδωσε τούτη ’δω την υπόσχεση: «Θα σαλέψω 

ακόμα μια φορά όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό». 27 Το «ακόμα μια φορά» σημαίνει 

πως εκείνα που ως δημιουργήματα σαλεύονται θα παραμεριστούν, για να παραμείνουν όσα 

δεν είναι δυνατό να σαλευτούν. 

 

γ. Πρέπει να έχουμε σεβασμό (12,28-29) 

 
28 Γι αυτό ας είμαστε ευγνώμονες που μας προσφέρεται μια ασάλευτη βασιλεία, κι ας 

λατρεύουμε το Θεό με τρόπο ευάρεστο, με σεβασμό και με ευλάβεια, 29 γιατί ο Θεός μας 

είναι φωτιά που κατακαίει. 

  

**** 
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Το κεφάλαιο 13 αποτελείται από τρία μέρη:  

1. Εύστοχες ποιμαντορικές προτροπές (εδ. 1-16).  

2. Η σωστή συμπεριφορά των πνευματικών ηγετών στην εκκλησία (εδ. 17-21).  

3. Διάφορες ποιμαντορικές υπομνήσεις καθώς ο συγγραφέας αποχαιρετάει τους 

αναγνώστες του (εδ. 22-25).  

 

Α. Ποιμαντορικές προτροπές (13,1-16) 
 
1.  Να έχετε αγάπη (13,1-3) 

 

Στην ανάπτυξη της ζωής της συνάθροισης των αναγνωστών, αλλά και κάθε άλλης, η 

αγάπη μετράει πολύ περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο.   

 

α. Η αγάπη πρέπει να είναι συνεχής (13,1) 
Συνεχίστε ν’ αγαπάτε ο ένας τον άλλο σαν αδέρφια. 

  

 β. Η αγάπη ως χριστιανική φιλοξενία (13,2) 
Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, γιατί μ’ αυτήν μερικοί, χωρίς να το ξέρουν, φιλοξένησαν 

αγγέλους. 

 

 γ. Το πρακτικό καθήκον της αγάπης (13,3) 
Να θυμάστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί τους· και όσους 

υποφέρουν, γιατί κι εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη θέση τους. 

  

2.  Να διατηρείστε αγνοί (13,4) 

 
Ο γάμος να θεωρείται από όλους σας άξιος τιμής, και η συζυγική κλίνη να είναι αμόλυντη· 

γιατί ο Θεός θα καταδικάσει τους πόρνους και τους μοιχούς. 

 

 2 σχολές γραμματέων:  

 

Η σχολή του Χιλλέλ (προοδευτική) και του  

Η σχολή Σαμάι (συντηρητική).  

 

 3.  Να είστε αυτάρκεις (13,5-6) 

 
5 Μην είστε φιλάργυροι· αρκεστείτε σε όσα έχετε. Όπως είπε ο Θεός: «Δε θα σ’ αφήσω 

μόνον, ούτε θα σ’ εγκαταλείψω». 6 Έτσι θα μπορούμε με θάρρος να λέμε: «Ο Κύριος είναι 

βοηθός μου· δε θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει ένας 
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 άνθρωπος;»  

 

4.  Να είστε αφοσιωμένοι πιστοί (13,7-12) 

 
7 Να θυμάστε τους εκκλησιαστικούς ηγέτες σας, που σας μετέδωσαν το λόγο του Θεού· να 

βλέπετε πώς τέλειωσαν τη ζωή τους και ν’ ακολουθείτε το παράδειγμα της πίστης τους. 8 Ο 

Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα. 9 Μην παρασύρεστε από διάφορες 

ξένες διδασκαλίες. Είναι προτιμότερο να στηρίζετε την καρδιά σας στη χάρη του Θεού 

παρά σε φαγητά. Όσοι βασίστηκαν σ’ αυτά, δεν είδαν καμιά ωφέλεια. 
10 Εμείς έχουμε ένα θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν το δικαίωμα να φάνε όσοι 

συνεχίζουν να λατρεύουν το Θεό στη σκηνή. 11 Τα σώματα των ζώων, που το αίμα τους 

εισάγεται από τον αρχιερέα στα άγια των αγίων για τη συγχώρηση των αμαρτιών, 

καίγονται έξω από το στρατόπεδο. 12 Γι’ αυτό κι ο Ιησούς, για να εξαγνίσει το λαό του με 

το ίδιο του το αίμα, θανατώθηκε έξω από την πύλη. 

 

 5.  Να είστε θαρραλέοι (13,13-14) 

 
13 Ας πάμε, λοιπόν, κι εμείς έξω από το στρατόπεδο κοντά του, κι ας υποστούμε τον ίδιο μ’ 

αυτόν εξευτελισμό. 14 Γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε τη 

μελλοντική. 

 

6. Να είστε παντοτινοί λατρευτές (13,15-16) 

 
15 Ας προσφέρουμε, λοιπόν, συνεχώς στο Θεό διά του Ιησού σαν θυσία τον ύμνο μας, 

δηλαδή τον καρπό των χειλιών μας, που ομολογούν το μεγαλείο του. 16 Μην ξεχνάτε ακόμα 

να κάνετε το καλό και να μοιράζεστε με τους άλλους ό,τι έχετε. Με τέτοιες θυσίες 

ευχαριστείται ο Θεός. 

 

1. Η θυσία του ευχαριστήριου ύμνου.     

2. Η θυσία της θαρραλέας ομολογίας.   

3. Η θυσία της αγαθοεργίας.   

4. Η θυσία της γενναιόδωρης προσφοράς.   

 

Β.  Τιμή στους εκκλησιαστικούς ηγέτες 
 (13,17-21) 
 

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά της εκκλησιαστικής ηγεσίας.  

Αυτή είναι:   

 ποιμαντορική,  

 ελεγχόμενη και  

 εξαρτημένη.  

 

1.  Η ποιμαντορική ηγεσία (13,17) 

 
Ν᾿ ακολουθείτε πιστά και να υπακούτε τους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες. Γιατί αυτοί 

αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Έτσι η μέριμνά τους θα 

γίνεται με χαρά, κι όχι με στενοχώρια, πράγμα που δε σας συμφέρει. 

 

 Οι ποιμένες πρέπει να προσφέρουν:  

 την άμεση υπακοή τους,  
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 την πρόθυμη υποταγή τους και  

 την αρμονική συνεργασία τους. 

 

2.  Η ελεγχόμενη ηγεσία  

 

3.  Η εξαρτημένη ηγεσία  

 

α. Οι προσευχές τους για τον συγγραφέα (13,18-19) 
18 Να προσεύχεστε για μας. Φυσικά, είμαστε βέβαιοι πως έχουμε καθαρή τη συνείδησή 

μας, αφού σε κάθε περίπτωση θέλουμε να συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει. 19 Ιδιαίτερα σας 

παρακαλώ να προσεύχεστε για να με φέρει ο Θεός σύντομα κοντά σας. 

 

β. Η προσευχή του συγγραφέα για τους αναγνώστες του (13,20-21) 
20 Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριό μας Ιησού, το μεγάλο ποιμένα 

των προβάτων, αυτόν δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια διαθήκη, 21 αυτός 

να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνετε το θέλημά του. Ας ενεργεί 

δια του Ιησού Χριστού να γίνεται ανάμεσά σας αυτό που τον ευχαριστεί. Σ᾿ αυτόν ανήκει η 

δόξα παντοτινά. Αμήν. 

 

 Γ.  Καταληκτικοί χαιρετισμοί  
 (13,22-25) 
 

Στη  χριστιανική ζωή υπάρχουν:  

 

1.  Οι οδηγίες που πρέπει να προσέξουμε 

  (13,22) 
 

Σας παρακαλώ, αδερφοί, ν’ ακούσετε υπομονετικά τους ενθαρρυντικούς αυτούς λόγους. 

Εξάλλου, το γράμμα αυτό δεν είναι μεγάλο. 

 

2.  Η κοινωνία που πρέπει να καλλιεργήσουμε 

 (13,23-24) 
 

23 Πρέπει να σας πω πως ο αδερφός μας ο Τιμόθεος βγήκε από τη φυλακή. Αν έρθει 

σύντομα, θα τον πάρω μαζί μου όταν σας επισκεφθώ. 24 Χαιρετίσματα σ’ όλους τους 

εκκλησιαστικούς σας ηγέτες και σ’ όλους τους πιστούς. Οι αδερφοί από την Ιταλία σας 

στέλνουν χαιρετίσματα.  

 

 3.  Η χάρη που πρέπει να αγκαλιάσουμε  

 (13,25) 

 
Η χάρη του Θεού να είναι με όλους εσάς. Αμήν. 

  

 

**** 
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