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το «πλήρωμα του χρόνου»το «πλήρωμα του χρόνου»  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/294/2068,7268/unit=425


Ζούμε ελπίζονταςΖούμε ελπίζοντας  

Ολόκληρη η ανθρωπότητα σήμερα ελπίζει 

σε μια εποχή ειρήνης και ευημερίας,  

όπως οι άνθρωποι όλων των εποχών 

ήλπιζαν στην καλυτέρευση των συνθηκών 

της ζωής τους. 



Οι ελπίδες των Ιουδαίων για το ΜεσσίαΟι ελπίδες των Ιουδαίων για το Μεσσία  

 Οι Ιουδαίοι σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής τους πορείας 

αντιμετώπισαν δυσκολίες και προβλήματα και 

προσπαθούσαν να διατηρήσουν την πίστη τους στη 

Διαθήκη και στον ερχομό του Μεσσία.  

 Μετά την επιστροφή τους από τη Βαβυλώνια 

Αιχμαλωσία, άρχισαν να πιστεύουν ότι ο Θεός είναι 

αποκλειστικά δικός τους και ο Μεσσίας που θα έρθει, 

μόνο γι’ αυτούς. Θα είναι ένας κοσμικός βασιλιάς και 

απελευθερωτής που θα τους δώσει τη χαμένη τους 

δύναμη και δόξα.  

 Οι πεποιθήσεις αυτές έγιναν πιο έντονες κατά τη διάρκεια 

της ρωμαϊκής κατάκτησης της Παλαιστίνης. 



Οι ελπίδες των χριστιανών για το Μεσσία όλου του κόσμουΟι ελπίδες των χριστιανών για το Μεσσία όλου του κόσμου  

Οι χριστιανοί αναγνωρίζουν ότι τα κείμενα της Παλαιάς 

Διαθήκης μιλούν για το Μεσσία, αλά στο Μεσσία δεν 

αποδίδουν κοσμικά και εθνικιστικά χαρακτηριστικά.  

Η Εκκλησία μιλάει για ένα Μεσσία, τον Υιό του Θεού, που 

ήρθε για ολόκληρη την ανθρωπότητα και έπαθε πολλά για 

χάρη των ανθρώπων.  

Οι πιο χαρακτηριστικές προφητείες για το Μεσσία είναι αυτές 

που αναφέρονται στο βιβλίο του Ησαΐα. 



Οι προφητείες Οι προφητείες   

του Ησαΐα του Ησαΐα   

για το Μεσσίαγια 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/


«ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ 

τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ Ἐμμανουήλ»· 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.  

Θα γεννηθεί από Παρθένο, Θα γεννηθεί από Παρθένο,   
δείγμα της θεότητας Τουδείγμα της θεότητας Του  

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82%2B%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). 

 Θα κατάγεται από τον Ιεσσαί πατέρα του Δαβίδ.Θα κατάγεται από τον Ιεσσαί πατέρα του Δαβίδ.  

 Θα έχει όλα τα χαρίσματα.Θα έχει όλα τα χαρίσματα.  

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


Ο Μεσσίας θα κάνει σημεία θαυμαστάΟ Μεσσίας θα κάνει σημεία θαυμαστά!!  

«Τότε ἀνοιχθήσονται ὀφθαλμοὶ τυφλῶν, καὶ ὦτα 

κωφῶν ἀκούσονται. τότε ἁλεῖται ὡς ἔλαφος ὁ 

χωλός, τρανὴ δὲ ἔσται γλῶσσα μογιλάλων....» (Ησ. 

35, 5-6). 

«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». 



«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. 

Η εποχή τουΗ 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).  



«οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται, καὶ ἡμεῖς ἐλογισάμεθα 

αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ ὑπὸ Θεοῦ καὶ ἐν κακώσει. Αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη 

διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν· παιδεία εἰρήνης 

ἡμῶν ἐπ᾿ αὐτόν. τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν. πάντες ὡς πρόβατα 

ἐπλανήθημεν, ἄνθρωπος τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη· καὶ Κύριος παρέδωκεν αὐτὸν 

ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. καὶ αὐτὸς διὰ τὸ κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ· ὡς 

πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος, 

οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα. ἐν τῇ ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη· τὴν δὲ γενεὰν 

αὐτοῦ τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν τοῦ 

λαοῦ μου ἤχθη εἰς θάνατον». Ησ. 53, 4-8. 

 Θα υποφέρει πολύΘα υποφέρει πολύ..  

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

«τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς μάστιγας, 

τὰς δὲ σιαγόνας μου εἰς ῥαπίσματα, 

τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ 

ἀπέστρεψα ἀπὸ αἰσχύνης 

ἐμπτυσμάτων»· Ησ. 50,6 

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


Το πλήρωμα του χρόνουΤο πλήρωμα του χρόνου  
Μέσα από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε την 

προετοιμασία των ανθρώπων για την εκπλήρωση και 

πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού. Αυτοί που 

μετέφεραν από γενιά σε γενιά την ελπίδα της τήρησης των 

υποσχέσεων του Θεού, ήταν οι λίγοι, το υπόλειμμα.  

Η ελπίδα για τον ερχομό του Μεσσία, έγινε εντονότερη 

στους Ιουδαίους όταν ο Ρωμαίος στρατηγός Πομπήιος 

κατέλαβε την Ιουδαία το 63 π.Χ. και την έκανε ρωμαϊκή 

επαρχία. 

Ύστερα από μερικές δεκαετίες, συμπληρώθηκε ο χρόνος, 

ήρθε δηλ. το πλήρωμα του χρόνου για τον ερχομό του 

Μεσσία. Μια ταπεινή κόρη από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας 

έλαβε το χαρούμενο μήνυμα (Ευαγγελισμός) της γέννησης 

του Μεσσία, του Ιησού Χριστού δηλαδή. 



Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου,  

γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου           

(Λουκ. 1, 38)  

http://anavaseis.blogspot.com/2012/03/blog-post_7712.html


Η προσδοκία Η προσδοκία   

των εθνώντων εθνών  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/294/2068,7268/unit=425
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/294/2068,7268/unit=425


Η ερμηνεία της Π. Διαθήκης από τους ΕβραίουςΗ ερμηνεία της Π. Διαθήκης από τους Εβραίους  

Ρωτήθηκε ο γέροντας Παίσιος: 

- Γέροντα, οι Εβραίοι, ενώ διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη, πώς 

δεν πιστεύουν στο Χριστό; 

- Οι Εβραίοι είχαν ανέκαθεν φανατισμό. Καταλαβαίνουν, αλλά 

είναι ο εγωισμός που τους τυφλώνει. Αν πρόσεχαν λίγο, δεν θα 

παρέμενε κανένας Εβραίος. 

- Αυτά που διάβαζαν, πώς τα ερμήνευαν; 

- Πώς τα ερμήνευαν και πώς τα ερμηνεύουν! Τα πνευματικά 

νοήματα τα κάνουν υλικά. Αυτό λ.χ. που λέει ο Προφήτης 

Ησαΐας, «ἐξανθήσει τά ἔρημα τοῦ Ἰορδάνου», να δεις πώς το 

ερμήνευσαν. Για να δείξουν ότι άνθισε η έρημος, γύρισαν κάποιον 

ποταμό, έκαναν πεζούλια, κήπους, φύτεψαν μπανανιές, λεμονιές, 

πορτοκαλιές, έφτιαξαν όλο περιβόλια, οπότε λένε «ἄνθισε ἡ 

ἔρημος»! Όλα έτσι τα ερμηνεύουν. Ενώ οι λόγοι αυτοί του 

Προφήτου αναφέρονται στην αναγέννηση του κόσμου με το Άγιο 

Βάπτισμα, με το λουτρό της παλιγγενεσίας. 

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/04/blog-post_4619.html
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/04/blog-post_4619.html
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/04/blog-post_4619.html
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/04/blog-post_4619.html
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/04/blog-post_4619.html
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/04/blog-post_4619.html
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/04/blog-post_4619.html

