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Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
“Μετατιθέµενης γάρ τής ίερωσύνης εξ ανάγκης
καί νόµου µετάθεσις γίνεταιʺ
Ό απόστολος Παύλος συνδέει στενά την ιερωσύνη µε το Νόµο. Δεν είναι ένα ανθρώπινο
αυθαίρετο έργο. Δε στηρίζεται σε προσωπικές εµπνεύσεις και ατοµικές επιλογές,
θεµελιώνεται από τον ίδιο το Θεό µε τους δύο νόµους Του· µε το νόµο του Μωυσή καί το
ʺνόµοʺ της Καινής Διαθήκης. Στο Μωσαϊκό νόµο στηριζόταν η Ιουδαϊκή ιερωσύνη, ενώ
στο πρόσωπο του Χριστού θεµελιώνεται η ιερωσύνη που συγκροτεί την Εκκλησία. Ή
ιουδαϊκή ιερωσύνη, µε βάση κυρίως το βιβλίο του Λευϊτικοϋ, προσπαθούσε µε θυσίες και
καθαρµούς -ʺεντολές σαρκικέςʺ- να επιτύχει τη συµφιλίωση του λαού µε το Θεό.
Επιτελούσε, δηλαδή, µία ʺµεσάζουσα λειτουργίαʺ. Στην κοινωνία, όµως, της Εκκλησίας,
στο σώµα του Χριστού, η ιερωσύνη έχει ένα βαθύτερο έργο. Συγκροτεί το σώµα της
Εκκλησίας, γιατί από αυτήν απορρέουν όλα τα µυστήρια. Ιδιαίτερα ή εκλογή και ή
χειροτονία ενός επισκόπου είναι µια πράξη πού ταυτίζεται µε την ίδρυση και
συγκρότηση µιας τοπικής Εκκλησίας. Δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς επίσκοπο, ο οποίος
είναι ʺεις τύπον και τόπονʺ της παρουσίας του Χριστού.
Η µετάθεση της ίερωσύνης
Το θεµελιακό έργο της ιερωσύνης - η οποία δόθηκε στους αποστόλους κατά την ηµέρα
της Πεντηκοστής- οφείλεται στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος ως ο τέλειος άνθρωπος
είναι ο µόνος Αρχιερέας. Η αρχιερωσύνη του Χριστού είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το
σταυρό και την ανάστασή Του, γιʹ αυτό και ενεργεί στον κόσµο τη λύτρωση από τις
δυνάµεις της φθοράς. Αυτό το έργο δε µπορούσε να το επιτελέσει η ιουδαϊκή ιερωσύνη,
γιατί η σωτηρία δεν προέρχεται από την εξωτερική συµµόρφωση στις διατάξεις µιας
νοµοθεσίας, αλλά από τη µετοχή στην αληθινή ζωή. Τη δυνατότητα αυτής της µετοχής
µας δώρισε ο Χριστός. Αυτός ʺµετέθεσεʺ την ιερωσύνη και το νόµο από τη σκιά στην
αλήθεια, από τους σωµατικούς ʺ τυπικούς ʺκαθαρµούς στην κάθαρση της ψυχής, την
οποία ακολουθεί ο φωτισµός του νου και η θέωση του ανθρώπου.
Με την έλευση του Χριστού στον κόσµο από τη γενιά του Δαβίδ µετατίθεται η ιερωσύνη
του παλαιού νόµου από τη φυλή του Λευΐ. Παύει πλέον να τελείται ʺκατά τήν τάξιν
Ααρώνʺ. Βγαίνει στο προσκήνιο το πρότυπο του Μελχισεδέκ, για τον οποίο η Αγία Γραφή
δεν αναφέρει θάνατο και γιʹ αυτό το λόγο θεωρείται ως αιώνιος ιερέας, προτύπωση του
Αρχιερέως Χριστού, ο οποίος ʺµένει εις τον αιώναʺ. Με τη µετάθεση της ιερωσύνης
συντελείται αναγκαστικά και η ʺµετάθεσηʺ του παλαιού νόµου.
Ό Συµεών και η Άννα Ή εορτή της Υπαπαντής είναι η αφορµή για την οποία διαβάζεται
στους ιερούς ναούς το αποστολικό ανάγνωσµα στο οποίο γίνεται λόγος για τη
ʺµετάθεσηʺ της ιερωσύνης και του νόµου. Είναι µια γιορτή που δείχνει κάποιες
σηµαντικές παραµέτρους για το πώς πραγµατοποιείται αυτή η ʺµετάθεσηʺ.
Πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι η ενανθρώπηση του Θεού και η ίδρυση της Εκκλησίας ως
σώµατος Χριστού δε µας ʺµετέθεσανʺ αναγκαστικά όλους από την επικράτεια του
παλαιού νόµου στην Καινή Διαθήκη. Αυτή η µετάθεση πραγµατοποιείται ανάλογα µε τη
θερµότητα και την ποιότητα της πίστης µας, η οποία ζωογονείται από την ολοπρόθυµη
υπακοή στις ευαγγελικές εντολές. Υπάρχουν, δυστυχώς, ακόµη και βαπτισµένοι
ορθόδοξοι χριστιανοί πού ζουν κάτω από την κυριαρχία των ειδώλων ή εξαντλούν την
πίστη τους σε εξωτερικές τυπικές διατάξεις.
Στο γεγονός της Υπαπαντής του Χριστού διαδραµατίζουν σηµαντικό ρολό
δύο πρόσωπα τα όποια δείχνουν το ποιοι περνούν από τον παλαιό νόµο στο νέο. Τα
πρόσωπα αυτά είναι ο Συµεών ο θεοδόχος και η προφήτις Άννα.

Ό Συµεών περιγράφεται από τον ευαγγελιστή Λουκά ως ʺδίκαιος και ευλαβής,
προσδεχόµενος παράκλησιν του Ισραήλʺ (2,25). Ήταν, δηλαδή, άνθρωπος µεγάλης
αρετής, µε θερµή πίστη στο Θεό και βαθιά γνώση του πεπερασµένου χαρακτήρα των
µωσαϊκών διατάξεων. Γι αυτό, µε την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύµατος. που
αναπαυόταν επάνω του, περίµενε το σωτήρα του Ισραήλ, τον οποίο αναγνώρισε στο
βρέφος Ιησού, όταν τον έφερε στο ναό ή Παναγία.
Η προφήτις Άννα ήταν χήρα που ζούσε λατρεύοντας αδιάλειπτα το Θεό µε νηστείες και
προσευχές. Δε χωριζόταν ποτέ από το ναό. Εκεί συνάντησε το Χριστό, γεγονός που την
έκανε να δοξολογεί το Θεό και να µιλάει για το Χριστό σε όσους περίµεναν τη λύτρωση
στην Ιερουσαλήµ.
Όσοι ζουν µε τη θερµότητα και την ποιότητα της πίστεως και της ζωής του Συµεών του
θεοδόχου καί της προφήτιδος Άννας γεύονται τους καρπούς της ιερωσύνης του Χριστού.
π. Θ.Α.Β.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Έβρ. ζ΄ 7-17)
Ή παλαιά και νέα ιερωσύνη Αδελφοί, χωρίς πάσης άντιλογίας το έλαττον υπό τού
κρείττονος ευλογείται. Καί ώδε µέν δέκατος αποθνήσκοντες άνθρωποι λαµβάνουσιν,
εκεί δέ µαρτυρούµενος ότι ζή. Καί ώς έπος ειπείν, διά Αβραάµ καί Λευΐ ό δεκάτας
λαµβάνων δεδεκάτωται έτι γάρ έν τή όσφύϊ τού πατρός ήν ότε συνήντησεν αύτώ ό
Μελχισεδέκ. Εί µέν ούν τελείωσις διά τής Λευϊτικής ίερωσύνης ήν ό λαός γάρ έπ’ αυτή
νενοµοθέτητο τίς έτι χρεία «κατά την τάξιν Μελχισεδέκ» έτερον άνίστασθαι ιερέα καί ού
κατά την τάξιν Ααρών λέγεσθαι; Μετατιθέµενης γάρ τής ίερωσύνης έξ ανάγκης καί
νόµου µετάθεσις γίνεται. Έφ’ όν γάρ λέγεται ταύτα, φυλής ετέρας µετέσχηκεν άφʹ ής
ουδείς προσέσχηκε τώ θυσιαστηρίω. Πρόδηλον γάρ ότι έξ Ιούδα άνατέταλκεν ό Κύριος
ηµών, είς ήν φυλήν ουδέν περί ίερωσύνης Μωϋσής έλάλησε. Καί περισσότερον έτι
κατάδηλόν εστίν, εί κατά την οµοιότητα Μελχισεδέκ άνίσταται ιερεύς έτερος, ός ού κατά
νόµον εντολής σαρκικής γέγονεν, αλλά κατά δύναµιν ζωής ακατάλυτου· µαρτυρεί γάρ
«Ότι σύ ιερεύς είς τόν αιώνα κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ».
Μετάφραση τής Άποστολικής περικοπής
Αδελφοί, αναντίρρητα το µικρότερο ευλογείται από το µεγαλύτερο. Στην µία περίπτωση
παίρνουν τα δέκατα άνθρωποι που πεθαίνουν, στην άλλη τα πήρε εκείνος που
µαρτυρείται ότι ζει. Θα µπορούσε µάλιστα, να πει κανείς, ότι και ο Λευί, ο οποίος παίρνει
δέκατα, έχει δώσει και αυτός δέκατα µέσω του Αβραάµ, γιατί ο Λευί ήταν ακόµη στα
σπλάχνα του προπάτορά του Αβραάµ, όταν τον συνάντησε ο Μελχισεδέκ. Εάν λοιπόν,
ήταν κατορθωτή η τελειότητα διά της Λευιτικής ιερωσύνης -διότι µε αυτή ως βάση είχε
δοθεί στο λαό ο νόµος- ποιά επιπλέον ανάγκη θα υπήρχε να παρουσιαστεί άλλου είδους
αρχιερεύς, κατά την τάξη Μελχισεδέκ, και να µη λέγεται κατά την τάξη Ααρών; Γιατί
όταν γίνεται µετάθεση της ιερωσύνης, τότε κατʹ ανάγκη γίνεται και µετάθεση του
νόµου. Εκείνος, για τον οποίο λέγονται αυτά, ανήκε σε άλλη φυλή, από την οποία κανείς
δεν έχει υπηρετήσει στο θυσιαστήριο, γιατί είναι φανερό ότι ο Κύριός µας προήλθε από
την φυλή του Ιούδα, στην οποία ο Μωυσής δεν είπε τίποτε περί ιερωσύνης. Και γίνεται
ακόµη περισσότερο φανερό, όταν παρουσιάζεται άλλου είδους ιερέας, όµοιος προς το
Μελχισεδέκ, ο οποίος έγινε όχι κατʹ απαίτηση εντολής που ισχύει για ανθρώπους, αλλά
µε τη δύναµη ζωής που δεν καταλύεται, γιατί δίνεται η µαρτυρία: «Σύ είσαι αιώνιος
ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ».

