
Ο προφήτης του Εμμανουήλ 

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΙΑΣ  

http://agiografikesmeletes.blogspot.com/2011/05/blog-post_8423.html
http://agiografikesmeletes.blogspot.com/2012/01/blog-post_09.html


              Η εποχή του Ησαΐα 
Έζησε στο Νότιο βασίλειο (την ίδια εποχή με τον προφήτη Μιχαία) μια 

εποχή ταραγμένη. Το  Βόρειο βασίλειο είχε διαλυθεί (722 π.Χ.) από 

τους Ασσυρίους. 

 

http://classic.scriptures.lds.org/en/biblemaps/5


Λίγα στοιχεία για τη ζωή του 
Ο Προφήτης Ησαΐας, γιος του Αμώς, γεννήθηκε στα 

Ιεροσόλυμα περί το 774 π.Χ.  

Προερχόταν από οικογένεια ιερέων που είχε σχέση 

με τη βασιλική αυλή. Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση 

(Ταλμούδ) ήταν αδερφός του βασιλιά Αμασία. 

Ήταν παντρεμένος και η σύζυγός του καλείται και 

"προφήτισσα". Είχε δύο γιους με τα συμβολικά 

ονόματά τους να είναι Σεάρ-Ιασούβ που κατά τους Ο΄ 

σημαίνει «το υπόλοιπο θα επιστρέψει» από την αιχμαλωσία, 

και Μαχέρ-σαλάλ-χασ-βαζ που σημαίνει «ταχεία 

λαφυραγώγηση - βιαστική αρπαγή» (των Ασσυρίων και 

Βαβυλωνίων).  



Η θεϊκή κλήση   

 Θεοφάνεια στο Ναό 

που συνοδεύεται από 

σεισμό, καπνό, θρόνο, 

σεραφείμ, κάρβουνο. 
 

 Συμβολισμός 

κάρβουνου στο 

στόμα= εξάλειψη της 

ανομίας. 

 σελ. 108 

 Ποια είναι τα 

συναισθήματα του 

προφήτη; 
 

 Φόβος, δέος, τρόμος, 

θαυμασμός αλλά και 

άμεση ανταπόκριση στο 

κάλεσμα του Θεού. 

http://iereasanatolikisekklisias.blogspot.com/2010/02/blog-post_4838.html


«Ἅγιος, ἅγιος, 

ἅγιος Κύριος 

σαβαώθ, 

πλήρης πᾶσα ἡ 

γῆ τῆς δόξης 

αὐτοῦ».  
Ησ. 6, 3. 

http://www.apocalypsejohn.com/2011/03/blog-post_6842.html


 Η λέξη «άγιος» στα εβραϊκά σημαίνει «χωρισμένος», δηλαδή διαφορετικός από 
κάθε τι κοινό και συνηθισμένο∙ κάτι, δηλαδή, τόσο ιερό, αγνό, καθαρό και 
μεγάλο, που κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει.  

 Πλησιάζει όμως κάθε άνθρωπο που επιθυμεί την παρουσία Του στη ζωή του και 

του χαρίζει ζωή, αγάπη και δύναμη. 

 Για τον Ησαΐα, αλλά και για όλη την Αγία Γραφή η αγιότητα ταυτίζεται με τον 
Τριαδικό Θεό.  

 Στη χριστιανική Εκκλησία άγιοι δεν είναι οι άνθρωποι που έχουν αρετές, όσο 
σπουδαίες κι αν είναι. Άγιοι ονομάζονται αυτοί που έζησαν μια πολύ κοντινή 
σχέση με το Θεό∙ κι έτσι εκείνος τους χάρισε την αγιότητα. Για τους χριστιανούς 
ο Ιησούς Χριστός χαρίζει τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να συμμετέχει στην 
αγιότητα του Θεού. Αυτό γίνεται με τη Θεία Ευχαριστία, όπου ο πιστός μπορεί 
να ενώνεται με το μοναδικό άγιο, το Θεό.  

 Για τον λόγο αυτό και η Θεοτόκος ονομάζεται «Παναγία» ή και «Υπεραγία» - όχι 
για τις αρετές Της, αλλά γιατί αυτή, περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο, 
ενώθηκε προσωπικά με τον άγιο Θεό δίνοντας σάρκα και αίμα στον Υιό του 
Θεού τον Ιησού Χριστό. 

 Ο άνθρωπος λέγεται «άγιος» με τη σχετική έννοια της αγιότητας (ευαρέστησε το 

Θεό), και όχι με την απόλυτη, που ανήκει μόνο στον Κύριο. 

Η αγιότητα του Θεού  



«Τό ἅγιο εἶναι ἡ εἰσβολή τοῦ ἐντελῶς ἄλλου μέσα σ’αὐτό τόν 
κόσμο. Μόνο ὁ Θεός εἶναι Ἅγιος, κάθε ἄλλο στοιχεῖο αὐτοῦ τοῦ 
κόσμου δέν εἶναι ποτέ ἅγιο ἀπό τή φύση του, ἀλλά πάντοτε «τῇ 
μεθέξει». Τί ἐννοοῦμε; Ἡ θεϊκή ἐνέργεια ἀποσπᾶ ἕνα ὅν ἤ ἕνα 
πρᾶγμα ἀπό τίς ἐμπειρικές φυσικές του συνθῆκες καί τό 
τοποθετεῖ σέ κονωνία μέ τίς ἁγιαστικές, ὑπερβατικές ἐνέργειες. Ἡ 
Ἁγία Γραφή εἶναι ἅγια γιατί εἶναι μάρτυς τῆς παρουσίας τοῦ 
Χριστοῦ μέσα στόν λόγο Του, ὅπως κάθε ἐκκλησία εἶναι ἅγια γιατί 
ὁ Θεός κατοικεῖ ἐκεῖ, ὁμιλεῖ καί προσφέρεται τροφή. Κάθε 
βαπτισμένος χριστιανός εἶναι «χρισμένος», σφραγισμένος μέ τίς 
δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού τόν ἐνσωματώνουν στόν 
Χριστό. Μέ αὐτήν τήν ἔννοια ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει τά 
μέλη μιᾶς κοινότητος «ἁγίους». Ἄς συνοψίσουμε. Ὁ μόνος, ὁ 
μοναδικός ἅγιος ἐκ φύσεως εἶναι ὁ Χριστός. Τά μέλη του, οἱ 
πιστοί, εἶναι ἅγιοι μόνο κατά μέθεξιν» (Π. Εὐδοκίμωφ). 

Ἅγιοι μόνο κατά μέθεξιν 



 Θεωρείται ο σημαντικότερος προφήτης της Π.Δ. 

 Ήταν πάντα παρών στις πολιτικές εξελίξεις της 
πατρίδας. 

 Προσπαθούσε να καθοδηγεί τους βασιλιάδες, ώστε να 
ενεργούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. 

 Είχε μαθητές που διαφύλαξαν τη διδασκαλία του μετά 
το θάνατό του. 

 Τα ίχνη του χάνονται μετά το 700 π.Χ. και, σύμφωνα με 
την παράδοση καταδικάσθηκε σε θάνατο από το 
βασιλιά Μανασσή και εκτελέσθηκε με ξύλινο πριόνι, 
επειδή τον έλεγξε δημοσίως για την ασέβειά του.  

Η δράση του προφήτη 



Το Μαρτύριο 

του Ησαΐα 

από 

μεσαιωνικό 

χειρόγραφο. 

http://www.cowart.info/Animal Theology/Animal Theology.htm


Οι άνθρωποι καταστρέφουν τη σχέση τους  

με το Θεό και τους συνανθρώπους 

 Ο Ησαΐας καταδικάζει την 

τυπολατρία, 

 η οποία καταστρέφει τη 

σχέση των ανθρώπων με το 

Θεό και τους συναν-

θρώπους. 

 Το αποτέλεσμα της 

τυπολατρίας ήταν να 

πιστεύουν στο Θεό τυπικά και 

η  καθημερινή τους ζωή να 

χαρακτηρίζεται από απληστία, 

ατελείωτες διασκεδάσεις και 

προσπάθεια να διαστρέφουν 

την αλήθεια. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isaiah_(Bible_Card).jpg


Οι προφητείες  

του Ησαΐα  

για το Μεσσία  

http://fdathanasiou.wordpress.com/2011/05/08/%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82-%CE%BF-%C2%AB%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B7%CF%84/


«Γι’ αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα 

σημείο∙ η παρθένος θα συλλάβει και θα 

γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί 

«Εμμανουήλ» (= ο Θεός είναι μαζί μας)». 

Ησ.7, 14. 

Εμμανουήλ είναι εβραϊκό όνομα, που σημαίνει «ο Θεός είναι 

μαζί μας». Ο Ησαΐας ονομάζει έτσι το Μεσσία. Στην Καινή 

Διαθήκη το όνομα αυτό αποδόθηκε στον Ιησού Χριστό, αφού 

αυτός είναι ο Μεσσίας.  

1.  Θα γεννηθεί από Παρθένο,  
δείγμα της θεότητας Του 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CE%B1+%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B7+%CF%87%CE%B9%CE%BF%CF%85&hl=el&sa=X&biw=1024&bih=629&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=cUgKtrDGmrxQhM:&imgrefurl=http://www.orthodoxiconsonline.com/pro


«Βλαστάρι θα βγει από τη 

ρίζα Ιεσσαί και λουλούδι 

θα ανθίσει από τη ρίζα. Θα 

έχει το Πνεύμα του Θεού, 

(που είναι) πνεύμα σοφίας 

και σύνεσης, πνεύμα 

θέλησης και δύναμης, 

πνεύμα γνώσης και 

ευσέβειας... Και θα είναι 

ζωσμένος με δικαιοσύνη και 

θωρακισμένος με αλήθεια» 

(Ησ. 11, 1-5). 

2. Θα κατάγεται από τον Ιεσσαί πατέρα του Δαβίδ. 

3. Θα έχει όλα τα χαρίσματα. 

http://www.rel.gr/photo/displayimage.php?album=34&pos=128


4. Ο Μεσσίας θα κάνει σημεία θαυμαστά! 

«Τότε θα ανοιχτούν τα μάτια των τυφλών και θα 

ακούσουν τα αυτιά των κωφών. Τότε ο κουτσός θα 

πηδάει σαν το ελάφι και ο κωφάλαλος θα 

αλαλάζει» (Ησ. 35, 5-6). 



«Τότε θα κάθεται ο λύκος παρέα με το αρνί 

και θα κοιμάται ο πάνθηρας με το κατσίκι 

αντάμα. Το μοσχαράκι και το λιονταρόπουλο 

θα βόσκουνε μαζί κι ένα μικρό παιδί θα τα 

οδηγάει. Το λιοντάρι θα τρέφεται καθώς το 

βόδι με άχυρο. Το βρέφος άφοβα θα παίζει 

στη φωλιά του φαρμακερού φιδιού. Κανένας 

δε θα προξενεί στον άλλον βλάβη ούτε κακό. η 

γνώση του Κυρίου τη χώρα θα σκεπάζει, 

όπως σκεπάζουν τα νερά τη θάλασσα. Σαν 

έρθει εκείνη η μέρα, το βλαστάρι από τη ρίζα 

του Ιεσσαί εκεί θα στέκεται για όλους τους 

λαούς σημαία». Ησ. 11, 6-10 

5. Η εποχή του θα είναι  συμφιλίωση 

των πάντων και η ειρήνη όλων. Η ειρήνη θα 

επεκτείνεται έως τη σχέση με τη φύση (και 

δεν είναι μόνο παύση των πολέμων). 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uKXgY2EcPd4J:vatopaidi.wordpress.com/tag/%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%C


«Αυτός, όμως, φορτώθηκε τις θλίψεις μας κι υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς 
νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από το Θεό. Μα 
ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός 
εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του 
βρήκαμε εμείς τη γιατρειά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα είχε πάρει καθένας μας 
το δικό του δρόμο. Μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του όλων μας η ανομία. Βασανιζόταν 
κι όμως ταπεινά υπέμενε, χωρίς παράπονο κανένα. Σαν πρόβατο που τ’ οδηγούνε στη 
σφαγή, καθώς το αρνί που στέκεται άφωνο μπροστά σ’ αυτόν που το κουρεύει, ποτέ του 
δεν παραπονέθηκε. Καταδικάσθηκε δηλαδή σε ταπεινωτικό θάνατο και του αρνήθηκαν 
δίκαιη κρίση και ποιος μπορεί να μιλήσει για τη γενεά του; Εξάλειψαν την ζωή Του από το 
πρόσωπο της γης, για τις αμαρτίες μας οδηγήθηκε στο θάνατο»  (Ησ. 53, 4-8). 

6. Θα υποφέρει πολύ. 

7. Το εκούσιο πάθος του θα είναι 
για  την σωτηρία του κόσμου. 

«Τη ράχη μου έδωσα σ’ αυτούς που με 
μαστίγωναν, το σαγόνι μου σ’ αυτούς που 
με ράπιζαν και δεν έκρυψα το πρόσωπό μου 
όταν με βρίζανε και μ’ έφτυναν» (Ησ. 50,6). 

http://clubs.pathfinder.gr/agiografia/39791?zoom=9&album=63546


Μεσσιανικός 

προφήτης 

Καλείται και "Μεσσιανικός" 

προφήτης γιατί κήρυξε για τον 

ερχομό του Μεσσία Ιησού Χριστού. 

Χαρακτηρίζεται και ως "πέμπτος 

ευαγγελιστής" ή "ευαγγελιστής 

της Παλαιάς Διαθήκης" καθώς 

περιγράφει με λεπτομέρειες τη ζωή 

και το έργο του Ιησού, ιδιαίτερα δε 

τη γέννησή Του και τα πάθη Του. Οι 

προφητείες του είναι τόσο σαφείς  

και ακριβείς, που νομίζει κανείς 

πως γράφτηκαν μετά τον ερχομό 

του Χριστού.  

http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Hsaias/Hsaias_kef.5-6.htm

