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Ειςαγωγή 
Σα Ευαγγζλια, όπωσ ξζρουμε, μνθμονεφουν τθν γζννθςθ, τθν περιτομι του Λθςοφ, 
τθν φυγι τθσ ιερισ οικογζνειασ ςτθν Αίγυπτο και τθν ανάβαςθ του Λθςοφ ςτθν 
Λερουςαλιμ, όπου 12ετισ δίδαξε ςτον Ναό και όλοι τον καφμαςαν. 
τθν ςυνζχεια αναφζρονται ςτθν Βάπτιςι Σου, όταν ιταν τριάντα ετϊν, ςτθν μετζ-
πειτα δθμόςια ηωι Σου, ςτο κιρυγμά Σου, ςτθν τριιμερθ ταφι και ςτθν Ανάςταςι 
Σου. υνεπϊσ από τα κανονικά Ευαγγζλια δεν γνωρίηουμε τίποτα για τθν ηωι του 
Λθςοφ από θλικίασ 12 ζωσ 30 ετϊν, οπότε άρχιςε και ο δθμόςιοσ βίοσ του.  
Αντικζτωσ, τα Απόκρυφα λεγόμενα Ευαγγζλια δίνουν αρκετζσ, αλλά μάλλον παιδα-
ριϊδεισ πλθροφορίεσ. 
Διάφοροι, λοιπόν, μελετθτζσ και ςυγγραφείσ πικανολογοφν ότι ο Iθςοφσ από το 12ο 
ζτοσ του μζχρι το 30ό είχε ακολουκιςει τθν αδελφότθτα τϊν Eςςαίων ι Eςςθνϊν ( 
Essenes ). Ζηθςε δθλαδι μαηί τουσ ςτθν ζρθμο και από αυτοφσ απζκτθςε τθν 
μόρφωςι του. Για τον λόγο αυτό κεωροφμε αναγκαίο να εξετάςουμε αναλυτικά τα 
ιςτορικά δεδομζνα τα οποία αφοροφν τθν ιουδαϊκι αυτι κρθςκευτικι αδελφότθτα 
ι κατ’ άλλουσ αίρεςθ. 
 
Εςςαίοι, Εςςηνοί ή Εςςενίτεσ 
Οι Eςςαίοι ιταν οι αςκθτζσ τθσ τότε εποχισ και αποτελοφςαν μια πραγματικι 
κρθςκευτικι αδελφότθτα. Tα μζλθ τισ αδελφότθτασ ηοφςαν ςε κοινόβια ςτθν 
ζρθμο με νθςτεία και προςευχι, αδιαφορϊντασ για τα υλικά πλοφτθ και επιηθτϊν-
τασ τθν γαλινθ και τθν αρετι. 
φμφωνα με τον Γάλλο ςυγγραφζα Εδουάρδο υρζ ( 1926 ), θ ονομαςία Eςςαίοι, 
προιλκε από τθν λζξθ Asaya, που ςθμαίνει κεραπευτισ ι γιατρόσ, αφοφ οι υπό-
λοιποι άνκρωποι ζβλεπαν ωσ αποςτολι των ενάρετων αυτϊν ανκρϊπων τθν ίαςθ 
των φυςικϊν και θκικϊν αςκενειϊν. Άλλοι ερευνθτζσ προτείνουν ότι οι Eςςαίοι 
ιταν οι από το Tαλμοφδ αναφερόμενοι Mπετουςςαίοι ( Mπετςιν ).  
Ασ ςθμειωκεί ότι ςτισ διάφορεσ πθγζσ αναφζρονται ωσ Εςςαίοι, Εςςθνοί, Εςςενίτεσ, 
Οςςθνοί και Λεςςαίοι. 
H καταγωγι τθσ αδελφότθτασ δεν είναι γνωςτι, πικανολογείται ότι θ αφετθρία τθσ 
εςτιάηεται ςτθ Βαβυλϊνα, ωσ αντίδραςθ ςτθν εκεί κρθςκευτικι χαλάρωςθ των 
Λουδαίων ( 6οσ π.X. αιϊνασ ). Πολλοί ερευνθτζσ, όμωσ, κεωροφν ότι θ αδελφότθτα 
αυτι δθμιουργικθκε κατά τθν κτίςθ του Ναοφ του ολομϊντα. Άλλωςτε ο Mφλλερ 
πρεςβεφει ότι ο Xιράμ Αμπίφ, ο ςπουδαίοσ αρχιτζκτονασ τοφ Ναοφ τοφ ολομϊντα 



ιταν Eςςαίοσ. Από αυτιν τθν εικαςία προζρχεται το πιςτεφω τϊν Σεκτόνων ότι οι 
Εςςαίοι ιταν οι πρϊτοι Σζκτονεσ. Άλλοι πάλι ιςτορικοί ιςχυρίηονται ότι οι Εςςαίοι 
εμφανίςτθκαν ςτθν Λουδαία κατά τθν εποχι τοφ δεφτερου Ναοφ, που οικοδομικθκε 
αμζςωσ μετά τθν επιςτροφι των Λουδαίων από τθν Βαβυλϊνια αιχμαλωςία. 
Τποςτθρίηουν δθλαδι ότι θ αδελφότθτα δθμιουργικθκε κατά τθν Βαβυλϊνια 
αιχμαλωςία ωσ αντίδραςθ προσ τθν κρθςκευτικι χαλάρωςθ που είχε επζλκει με τθ 
κεία τιμωρία τθσ αιχμαλωςίασ. Αντικζτωσ, ο ςπουδαίοσ Εβραίοσ ιςτορικόσ Φλάβιοσ 
Iϊςθποσ γράφει ότι πρωτοεμφανίςτθκαν το 166 π.X. Σότε, πικανϊσ, μια ομάδα 
Eςςαίων διαχωρίςτθκε από το υπόλοιπο ςϊμα τισ αδελφότθτασ και εγκαταςτάκθκε 
ςτο Κουμράν ( Qumrân ) υπό τθν θγεςία τοφ Διδαςκάλου τισ Δικαιοςφνθσ. 
θμειϊνω ότι θ ανακάλυψθ των λεγομζνων χειρογράφων τισ Νεκράσ Κάλαςςασ, το 
1947, ςτο Κιρμπζτ Κουμράν ( Khirbet Qumrân ) ςυνετζλεςε ςτο να αυξθκοφν οι 
γνϊςεισ μασ για τθν κοινότθτα αυτι. Ωςτόςο θ ονομαςία Εςςαίοι δεν απαντά ςτα 
παραπάνω χειρόγραφα και από αυτό ςυμπεραίνουμε ότι οι ίδιοι δεν χρθςιμο-
ποιοφςαν αυτιν τθν ονομαςία, τθν οποία αντλοφμε από διθγιςεισ ιςτορικϊν όπωσ 
ο Ρωμαίοσ Πλίνιοσ ο Πρεςβφτεροσ, ο ελλθνιςτισ Λουδαίοσ φιλόςοφοσ Φίλων ο Αλεξ-
ανδρεφσ, ο Εβραίοσ Φλάβιοσ Λϊςθποσ κ.ά.. 
Θ οργανωτικι δομι αυτισ τθσ ομάδασ των Eςςαίων ςτθριηόταν ςε αυςτθρζσ θκικζσ 
αρχζσ και πικανόσ αρχθγόσ και ιδρυτισ τουσ ιταν ο «Διδάςκαλοσ τθσ Δικαιοςφνθσ» ( 
Mόρε Xαςςεντζκ = Διδάςκαλοσ τθσ Πίςτθσ ), ζνασ ενάρετοσ ιερζασ, που οι αρχζσ του 
τον οδιγθςαν ςε ςφγκρουςθ με το κατεςτθμζνο τθσ εποχισ του. Αποςφρκθκε, 
λοιπόν, από τον δθμόςιο βίο, ςυγκζντρωςε τουσ οπαδοφσ του και δθμιοφργθςε τθν 
κοινότθτα τϊν Eςςαίων ςτθν ζρθμο τθσ Nεκράσ Κάλαςςασ. Άρα οι Εςςαίοι ιταν μια 
αδελφότθτα ευςεβϊν Λουδαίων, που ςυγκροφςτθκε με το ιουδαϊκό ιερατείο το 2ο 
αιϊνα π.Χ., όταν επιτράπθκε ςτουσ ελευκίδεσ να λατρεφουν τον Δία ςτον Ναό τθσ 
Λερουςαλιμ. 
Οι Εςςαίοι, οι οποίοι ηοφςαν ηωι μοναχικι και αςκθτικι, οργανϊκθκαν ςτθν βάςθ 
τθσ αυτοαπομόνωςθσ και τθσ προςπάκειασ προςωπικισ βελτίωςθσ. φμφωνα με 
τον Ρωμαίο ςυγγραφζα, και φυςικό φιλόςοφο Πλίνιο τον Πρεςβφτερο : «Προσ τα 
δυτικά τθσ Αςφαλίτιδασ λίμνθσ, ςε απόςταςθ από τθν νοςθρι ηϊνθ τισ ακτισ είναι 
εγκατε-ςτθμζνοι οι Εςςενίτεσ. Λαόσ μονιρθσ και, το πιο παράδοξο, χωρίσ γυναίκεσ, 
χωρίσ αγάπθ, χωρίσ χριματα, με μόνθ ςυντροφιά τουσ φοίνικεσ. Αλλά ςυνεχϊσ ανα-
νεϊνονται και οι νεοφερμζνοι προςζρχονται μαηικά. Είναι άνκρωποι κουραςμζνοι 
από τθν ηωι και τουσ οποίουσ θ μοίρα ωκεί κατά κφματα προσ τουσ Εςςενίτεσ.  
Ζτςι, εδϊ και αιϊνεσ, γεγονόσ απίςτευτο, επιβιϊνει ζνασ λαόσ, ςτουσ κόλπουσ του 
οποίου κανείσ δεν γεννιζται» ( Natur. Hist. V, 17, 73. Μετ. . κουλάτου ).  
Όπωσ καταλαβαίνετε θ Αςφαλίτιδα λίμνθ είναι θ Νεκρά Κάλαςςα. 
O Πλίνιοσ ο Πρεςβφτεροσ ( Gaius Plinius Secundus, 23-79 π.X.), εκτόσ από διοικθτισ 
μιασ ρωμαϊκισ ναυτικισ βάςθσ, ιταν φυςιοδίφθσ, φυςικόσ φιλόςοφοσ και ςυγγρα-
φζασ. 
Σο μόνο ςωηόμενο ζργο του είναι θ εγκυκλοπαιδικι «Φυςικι Λςτορία » ( Historia 
Naturalis ), ςε 17 τόμουσ, ςτθν οποία πραγματεφεται, εκτόσ των άλλων, τα περί 
φυτικϊν φαρμάκων, αλλά και κζματα ανατομίασ. Βρικε τον κάνατο, όταν ζπλευςε 
επικεφαλισ πλοίων ςτον κόλπο τθσ Νεάπολθσ για να ςϊςει τουσ κατοίκουσ, κατά 
τθν ζκρθξθ του Βεηοφβιου.  
Πίςτευε ότι «αλθκινι δόξα είναι να κάνεισ αυτό που αξίηει να γραφεί και να 
γράφεισ αυτό που αξίηει να διαβαςτεί». 



Σα ίδια, με τον Πλίνιο τον Πρεςβφτερο, υποςτθρίηει και ο ςπουδαίοσ Εβραίοσ 
ιςτορικόσ Φλάβιοσ Λϊςθποσ ( Γιοςζφ μπεν Μακιά, 37-100 ). Μάλιςτα ςτα ζργα του 
Λουδαϊκι Αρχαιολογία και Περί Λουδαϊκοφ Πολζμου αναφζρονται οι Εςςαίοι ι 
Eςςθνοί για πρϊτθ φορά το 166 π.Χ. να ζχουν ωσ κζντρο τουσ τθν όαςθ Eγγαδί ι Εν 
Γεδί, ςτθ δυτικι όχκθ τθσ Nεκράσ Κάλαςςασ, όπου ηοφςαν απομονωμζνοι (Λϊςθποσ, 
Iουδ. Πόλ. 2, 8, 2, 119-161, Iουδ. Aρχ. 13, V, 9). Ο Λϊςθποσ τουσ παρουςιάηει ςαν 
ζνα είδοσ Λουδαίων Πυκαγορείων. Ιταν υποδείγματα θκικισ, ιρεμοι, προςθνείσ και 
αποτελοφςαν τθν τρίτθ από τισ φιλοςοφικζσ κρθςκευτικζσ μερίδεσ τϊν Λουδαίων, 
μετά τουσ Φαριςαίουσ και τουσ αδδουκαίουσ (Iουδ. Aρχ. 18, I-V, 18). 
Φαίνεται, όμωσ, ότι οι Εςςαίοι είχαν δφο κφρια κζντρα το ζνα ςτθν όαςθ Eγγαδί και 
το άλλο ςτθν Αίγυπτο ςτισ όχκεσ τθσ λίμνθσ Mαορίσ ( Μαρεϊτισ ). Για το αιγυπτιακό 
κζντρο αναφζρει ςχετικά ο Φίλων ο Αλεξανδρεφσ ( Περί βίου κεωρθτικοφ, Απολογία 
των Λουδαίων ). Πρόκειται για τθν κοινότθτα των αποκαλουμζνων «Κεραπευτϊν» 
που ηοφςαν ςτθν Μαρεϊτιδα Λίμνθ τθσ Αιγφπτου.  
Περίεργο, όμωσ, είναι το γεγονόσ ότι οι Εςςαίοι δεν αναφζρονται οφτε ςτθν Παλαιά, 
οφτε και ςτθν Καινι Διακικθ. 
τα Ευαγγζλια δεν γίνεται κακόλου λόγοσ για αυτοφσ, οφτε όμωσ αναφζρονται και 
από τθν ραβινικι παράδοςθ 
Γεγονόσ είναι ότι θ αδελφότθτα τϊν Eςςαίων με τθν πάροδο του χρόνου ζφκινε, 
αφ’ ενόσ μεν επειδι τα μζλθ τθσ απζφευγαν τον γάμο, αφ’ ετζρου δε επειδι 
αρκετοί Εςςαίοι προςχϊρθςαν ςε πρωτοχριςτιανικά ρεφματα ι πζρα από τα 
πιςτεφω τουσ ζγιναν Ηθλωτζσ. 
 
Οι αςχολίεσ τϊν Εςςαίων 
Οι Εςςαίοι διζφεραν από τουσ τυπολάτρεσ Φαριςαίουσ γιατί δεν τθροφςαν αυςτθ-
ρά τον τελετουργικό νόμο. Επίςθσ διζφεραν και από τουσ κοςμοπολίτεσ αδδου-
καίουσ ςτο γεγονόσ ότι παραδζχονταν τθν μζλλουςα ηωι και το μοιραίο, ενϊ οι 
αδδουκαίοι πίςτευαν ςτθν ελεφκερθ κζλθςθ των ανκρϊπων. Kατά τουσ χρόνουσ 
του Φίλωνοσ του Αλεξανδρζα ( 25 π.X.-40 μ.X .), θ κοινότθτα, που αναφζραμε, 
αρικμοφςε περίπου 4.000 μζλθ. Οι Εςςαίοι ηοφςαν, εν γζνει, μακριά από τισ 
μεγάλεσ πόλεισ για να αποφεφγουν τθν ακόλαςτθ ηωι και τθν θκικι κατάπτωςθ που 
επικρατοφςε ςε αυτζσ. O λόγοσ τουσ ιταν ιςχυρότεροσ από όρκο· για αυτό απαγό-
ρευαν τον όρκο ςτθν κακθμερινι ηωι τουσ. Ιταν ευςεβείσ και είχαν ομάδεσ 
μακθτϊν τοφσ οποίουσ εκπαίδευαν. Αςχολοφνταν με τθν γεωργία, τθν αλιεία, τθν 
μελιςςοκομία και τθν κτθνοτροφία. Δεν ςυςςϊρευαν πλοφτθ, δοφλευαν μόνο για 
να αποκτιςουν τα απαραίτθτα για τθν ςυντιρθςι τουσ και όχι άλλα επίγεια αγακά. 
Δθλαδι θ εργαςία ιταν αναγκαία μόνο όταν γινόταν για τθν απόκτθςθ τθσ 
κακθμερινισ τροφισ. Ατομικι ιδιοκτθςία δεν υπιρχε. Σα πάντα ιταν κοινά, δθλαδι 
επικρατοφςε κοινοκτθμοςφνθ ( Iϊς. Iουδ. Πόλ. 2, 8, 3, 122 ). Διαιροφνταν ςε τζς-
ςερισ τάξεισ ι ςε τζςςερισ βακμοφσ μυιςεωσ. Θ πρϊτθ τάξθ, θ ανϊτερθ, δεν 
ερχόταν ςε επαφι με τθν τζταρτθ κατϊτερθ τάξθ για να μθν μολυνκεί. 
Εξάλλου για να γίνει κάποιοσ μζλοσ τθσ αδελφότθτασ ζπρεπε να υποςτεί τριετι 
δοκιμαςία. Από τισ τάξεισ των Εςςαίων αποκλείονταν οι γυναίκεσ. 
Σο θμεριςιο πρόγραμμά τουσ άρχιηε με τθν προςευχι προσ τον ανατζλλοντα Ιλιο, 
μια ςυνικεια που αποδίδεται από τουσ ειδικοφσ ερευνθτζσ ςτθν βαβυλϊνια και 
μικραϊκι κρθςκεία. Ακολουκοφςαν οι γεωργικζσ ι κτθνοτροφικζσ εργαςίεσ ζωσ το 
μεςθμζρι ( Iουδ. Aρχ. 18, I-V, 18 ). Σότε πλζνονταν και κακαροί φοροφςαν τισ ιερζσ 



λευκζσ λινζσ εςκιτεσ τουσ και λάμβαναν το μεςθμεριανό φαγθτό τουσ. Απζφευγαν 
να τρϊνε κρζασ, να πίνουν κραςί και να χρθςιμοποιοφν λάδι. τθ ςυνζχεια, μετά το 
γεφμα, άλλαηαν, ζβαηαν τα ροφχα τθσ δουλειάσ και επαναλάμβαναν τισ εργαςίεσ 
τουσ ζωσ τθ δφςθ του Ιλιου, οπότε ςταματοφςαν και ακολουκοφςαν πάλι τθν ίδια 
‒όπωσ το μεςθμζρι‒ ιεροτελεςτία. 
Ο Εβραίοσ ιςτορικόσ Φλάβιοσ Λϊςθποσ (37-100) ςτα ζργα του Λουδαϊκι Αρχαιολογία 
και Περί Λουδαϊκοφ Πολζμου, αναφζρει πολλά ςτοιχεία για τουσ Eςςαίουσ. 
Όποιοσ ειςερχόταν ςτθν κοινότθτα πρόςφερε ταυτόχρονα και τθν περιουςία του για 
το κοινό καλό. Οι αγοραπωλθςίεσ μεταξφ τουσ απαγορεφονταν (Iϊς. Iουδ. Πόλ. 2, 8, 
4, 124). Όπωσ ανζφερα ιδθ, παριγαγαν γεωργικά και κτθνοτροφικά προϊόντα και 
κρατοφςαν από αυτά τα αναγκαία για τθν διατροφι τουσ. Σα υπόλοιπα τα αγόραηαν 
οι υπεφκυνοι των κοινοτιτων από το κοινό ταμείο και μετά τα μεταπουλοφςαν. Με 
τα χριματα που κζρδιηαν φρόντιηαν για τθν ζνδυςθ των μελϊν, αγόραηαν κάποια 
τρόφιμα που δεν παριγαγαν και ό,τι άλλο επιπλζον χρειαηόταν θ κοινότθτα. 
Τπιρχε, λοιπόν, ζνασ υπεφκυνοσ ανά όμιλο, που φρόντιηε για όλα αυτά. Όπωσ τα 
γεφματά τουσ ιταν κοινά ζτςι κοινό ιταν και το ταμείο τουσ. Tα ίδια ακριβϊσ με τον 
Λϊςθπο αναφζρει ο Φίλων ο Αλεξανδρεφσ, αλλά και ο πατζρασ τθσ εκκλθςιαςτικισ 
ιςτορίασ Ευςζβιοσ Καιςαρείασ (Eκκλ. Iςτορ. II, XVI, 17). 
 
Η κοινότητα των Εςςαίων ςτην Νεκρά Θάλαςςα. 
Οι Εςςαίοι δεν αςχολοφνταν με το εμπόριο και τθν οποιαδιποτε βιοτεχνικι απα-
ςχόλθςθ, θ οποία κατ’ αυτοφσ ενίςχυε με τα προϊόντα τθσ τθν ναυτιλία και ιδίωσ τον 
πόλεμο. Μιςοφςαν, λοιπόν, τον πόλεμο, τθν δουλεία και τθν βία. Δεν αποηθτοφςαν 
καμιά εξουςία γιατί αυτό ιταν αντίκετο με τθν ζννοια τθσ ιςότθτασ που επικρα-
τοφςε ςτθν αδελφότθτα. 
Πίςτευαν ςτθν ακαναςία τθσ ψυχισ, τιμοφςαν τουσ αγγζλουσ, αλλά και τον Μωυςι. 
Επίςθσ, θ κοςμοκεωρία τουσ περιείχε εςχατολογικζσ ιδζεσ, αφοφ κεωροφςαν ότι το 
τζλοσ του κόςμου πλθςίαηε και ζπρεπε να είναι προετοιμαςμζνοι για τθν τελικι 
αναμζτρθςθ των «υιϊν του φωτόσ» προσ τισ δυνάμεισ των «τζκνων του ςκότουσ». 
Ζνεκα λοιπόν τθσ δυαρχίασ αυτισ, πολλοί ερευνθτζσ κεωροφν ότι οι Εςςαίοι ιταν 
επθρεαςμζνοι από ηωροαςτρικά/μικραϊκά ςτοιχεία. Οι Εςςαίοι, πίςτευαν ακόμα 
ςτθν απόλυτθ ιςότθτα μεταξφ των ανκρϊπων, ςτθ αδελφοςφνθ και ςτθν ελευκερία. 
Σθροφςαν τισ αρχζσ τθσ ευςζβειασ, τθσ αγιότθτασ και τθσ δικαιοςφνθσ. Διακιρυτταν 
τθν αγάπθ προσ τον Κεό και κεωροφςαν ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν προς-
ζγγιςθ του κείου, τθν αγάπθ προσ τον πλθςίον, τθν ακεραιότθτα του χαρακτιρα, 
τθν αγακότθτα και τθν κοινοκτθμοςφνθ των αγακϊν, αφοφ, όπωσ ιδθ ανζφερα, τα 
πάντα ςτθν αδελφότθτα ιταν κοινά. Αυτό το γεγονόσ, που ταίριαηε με το κοςμο-
είδωλό του, ζκανε τον κοινωνιολόγο, νομικό και ιςτορικό Γιάννθ Kορδάτο (1891-
1961) ςτο ζργο του « Iθςοφσ Xριςτόσ και Xριςτιανιςμόσ » να γράψει :  
« Εφάρμοηαν με άλλα λόγια κομμουνιςμό ςτα μζςα τθσ κατανάλωςθσ και οικιακισ 
χριςθσ » ( Aϋ τόμοσ, 1975 ). 
Για τουσ Eςςαίουσ μια ακόμα μαρτυρία πρόςκεςε ςτο τζλοσ του 2ου αιϊνα ο 
κεολόγοσ και εκκλθςιαςτικόσ ςυγγραφζασ Λππόλυτοσ τθσ Ρϊμθσ (170-236), που 
αναφζρει : «Αυτοί ηουν με ςεμνότθτα και εγκράτεια, αγαποφν τον πλθςίον τουσ, 
αποςτρζφονται τισ απολαφςεισ, οφτε δζχονται να ακοφςουν γι’ αυτζσ, απαγορεφουν 
τον γάμο, περιφρονοφν τα πλοφτθ, δεν αρνοφνται τθν βοικειά τουσ ς’ αυτοφσ που 
υποφζρουν, αλλά οφτε και επιτρζπουν να πλουτιςει κάποιοσ εισ βάροσ του άλλου. 



Τπάρχει νόμοσ ςε αυτοφσ ότι όποιοσ κζλει να γίνει μζλοσ τθσ αίρεςισ τουσ, πρζπει 
να πουλιςει τα υπάρχοντά του και να τα προςφζρει ςτθν κοινότθτα και ο αρχθγόσ 
κα τα μοιράςει ςε όλουσ όπωσ πρζπει». 
φμφωνα με τον Σςζχο-αυςτριακό φιλόςοφο και κεωρθτικό του οςιαλιςμοφ Karl 
Kautsky (1854-1938), αλλά και άλλουσ ιςτορικοφσ, ςτισ δοξαςίεσ των Eςςαίων εμπε-
ριζχονται όχι μόνον ηωροαςτρικζσ, αλλά και ινδουιςτικζσ, βουδιςτικζσ, και ιδιαι-
τζρωσ ορφικζσ και πυκαγόρειεσ επιδράςεισ όπωσ για παράδειγμα τθν διδαςκαλία 
περί προχπάρξεωσ τθσ ψυχισ, άγνωςτθ ςτο φιλοςοφικό πιςτεφω των Λουδαίων, και 
τθν τιρθςθ τθσ αγαμίασ, ςυνικειασ ξζνθσ προσ τα ζκιμα των Εβραίων ( K. Kautsky, 
Der Ursprung des Christentums, 1923 ). 
 
Η ειςδοχή ςτην κοινότητα και η πίςτη τϊν Εςςαίων ςτην αθαναςία τήσ ψυχήσ 
H ζνταξθ ςτθν αδελφότθτα, όπωσ ιδθ ανζφερα, ιταν πολφ δφςκολθ. Για να γίνουν 
δεκτά νζα μζλθ δοκιμάηονταν για ζνα περίπου ζτοσ. Ζπρεπε να αποδείξουν ότι ιταν 
ικανά για να γίνουν μζλθ τθσ κοινότθτασ και να απαρνθκοφν τθν προθγοφμενθ ηωι 
τουσ. Σότε γίνονταν δόκιμα μζλθ τθσ αδελφότθτασ ( Λϊςθποσ, Iουδ. Πόλ. 2, 8, 2, 119-
161 και Iουδ. Aρχ. 13, V, 9 ). Ακολουκοφςαν άλλα δφο χρόνια δοκιμαςιϊν και εάν οι 
νεοφϊτιςτοι, που τουσ καλοφςαν «μιτναντε-μπίμ», άντεχαν, ζδιναν επίςθμεσ υπο-
ςχζςεισ ότι κα τθροφςαν τουσ κανόνεσ τθσ αδελφότθτασ και τότε γίνονταν κανονικά 
μζλθ τθσ. Δθλαδι υπιρχε τριετισ ςυνεχισ δοκιμαςία. Οι νεοφϊτιςτοι ζδιναν υπο-
ςχζςεισ ότι κα ςζβονταν τον Κεό, ότι κα ιταν δίκαιοι προσ όλουσ και δεν κα ζβλα-
πταν κανζναν, ότι κα μιςοφςαν το άδικο και ότι κα προςτάτευαν τουσ αδυνάτουσ. 
Βαςικι αρετι για τθν αδελφότθτα ιταν θ εγκράτεια, κακϊσ και θ θκικι αγνότθτα. 
Παρ’ όλα αυτά για τουσ τυχόν παρεκτρεπόμενουσ υπιρχε και ζνα εκατονταμελζσ 
δικαςτιριο, τα μζλθ του οποίου αποφάςιηαν για τθν τυχόν αποβολι από τθν κοινό-
τθτα μελϊν με ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά. 
Οι Εςςαίοι πίςτευαν ςτθν ακαναςία τθσ ψυχισ, αλλά όχι ςτθν ανάςταςθ του 
φκαρτοφ ςϊματοσ. Αντί αυτοφ δίδαςκαν ότι μετά τον κάνατο θ ψυχι επζςτρεφε 
ςτον κόςμο του πνεφματοσ, εκεί όπου τα βάςανα τθσ ςάρκασ δεν ειςχωροφςαν. 
ζβονταν τον ιουδαϊκό νόμο, απζφευγαν όμωσ τισ τελετουργίεσ και τθ φανατικι 
προςιλωςθ ς’ αυτόν. Σθροφςαν τθν αργία του αββάτου και είχαν, όπωσ ανζφερα, 
μεγάλο ςεβαςμό προσ το πρόςωπο του Μωυςι, θ βλαςφθμία εναντίον του οποίου 
τιμωρείτο με τθν ποινι του κανάτου. Μολονότι τιμοφςαν τισ Γραφζσ, τισ ερμινευαν 
με μυςτικιςτικό και αλλθγορικό τρόπο. Από αυτό το γεγονόσ αποδίδεται ςτουσ 
Eςςαίουσ θ μυςτικι διδαςκαλία, που απετζλεςε αργότερα τθν ςυμπλιρωςθ τθσ 
Καμπάλα, τθσ πανάρχαιασ μυςτικιςτικισ εβραϊκισ γνϊςθσ, που βαςίηεται ςε μια 
ειδικι, εςωτερικι ερμθνεία των Γραφϊν. Επομζνωσ τουσ ενδιζφερε θ φιλοςοφικι 
ερμθνεία των Γραφϊν, κακϊσ και θ θκικι, πνευματικι, διανοθτικι και ψυχικι καλυ-
τζρευςθ του ανκρϊπου. 
Σθροφςαν ςχολαςτικι κακαριότθτα τόςον ςτο περιβάλλον τουσ όςον και ςτο ςϊμα 
τουσ. Κάκε επαφι με ανκρϊπουσ, οι οποίοι δεν ανικαν ςτθν αδελφότθτα, ςιμαινε 
μόλυνςθ που ζπρεπε αμζςωσ να κακαρκεί. Αυτό ίςχυε, όπωσ αναφζρκθκε ιδθ, και 
μζςα ςτθν αδελφότθτα. Δθλαδι, μεταξφ των μελϊν τισ αδελφότθτασ και των 
δοκίμων υπιρχε μεγάλθ διαφορά, τόςθ ϊςτε εάν ζνασ δόκιμοσ άγγιηε τυχαία ζνα 
παλαιό μζλοσ, αυτό ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ αδελφότθτασ είχε μολυνκεί και 
ζπρεπε να κακαρκεί ( Iϊς. Iουδ. Πόλ. 2, 8, 10, 150 ). 



O Λϊςθποσ αναφζρει ότι οι Εςςαίοι πριν από τθν ανατολι του Ιλιου, δεν πρόφεραν 
καμία λζξθ, αλλά ‒μόνο ςιωπθλά‒ απθφκυναν μερικζσ προςευχζσ προσ τον ουρανό. 
τθ ςυνζχεια ο θγοφμενοσ τοφσ ζςτελνε ςτισ διάφορεσ εργαςίεσ, ανάλογα με το 
επάγγελμα που ο κακζνασ κατείχε. Εργάηονταν ςκλθρά μζχρι τθν πζμπτθ ϊρα (11 το 
πρωί). Ζπειτα ςυγκεντρϊνονταν ς’ ζναν κακοριςμζνο ιερό τόπο και, τυλιγμζνοι με 
ζνα λινό φφαςμα, βφκιηαν το ςϊμα τουσ ςτο κρφο νερό. Mετά από αυτόν τον κακ-
αρμό ςυνακροίηονταν για περιςυλλογι ςε ζναν ιδιαίτερο χϊρο, όπου δεν μποροφςε 
να ειςζλκει κανείσ ξζνοσ. τθν ςυνζχεια κακαροί και εξαγνιςμζνοι, ειςζρχονταν ςτθν 
κοινι τραπεηαρία, ςαν να ζμπαιναν ςε ιερό τζμενοσ. Εκεί παρζμεναν ςιωπθλοί, ενϊ 
ο τραπεηοκόμοσ μοίραηε από ζνα κομμάτι ψωμί ςτον κακζνα και ο μάγειρασ ζνα 
πιάτο με φαγθτό. 
O ιερζασ ευλογοφςε τθν τροφι και εκεωρείτο ιεροςυλία να άρχιηε κάποιοσ να τρϊει 
πριν το τζλοσ τθσ προςευχισ ( Λϊςθποσ, Λουδ. Πόλ. 2, 8, 5, 128-130 ). 
Κεωροφςαν τον Ιλιο ωσ τθν κυριότερθ αποκάλυψθ του Δθμιουργοφ, για αυτόν τον 
λόγο προςεφχονταν ςε αυτόν, ςτραμμζνοι προσ τθν ανατολι, ωσ τθν εικόνα του 
Κεοφ και όχι ςαν λατρεία του Ιλιου. Μάλιςτα, ςε αντίκεςθ με τουσ υπόλοιπουσ 
Λουδαίουσ που χρθςιμοποιοφςαν ατελζσ ςελθνοθλιακό θμερολόγιο, οι Εςςαίοι 
χρθςιμοποιοφςαν ακριβζσ θλιακό θμερολόγιο. 
φμφωνα με τον Λϊςθπο, οι Εςςαίοι απζφευγαν τον γάμο (Iϊς. Iουδ. Πόλ. 2, 8, 2, 
119-161) και αυτόσ είναι ζνασ από τουσ λόγουσ τθσ εξαφάνιςθσ τθσ αίρεςισ τουσ, 
που διατθρικθκε μζχρι τισ αρχζσ του 2ου αιϊνα. Πράγματι, κατά τθ μαρτυρία του 
Πλίνιου του Πρεςβφτερου (23-79 μ.X.), ςτθ Φυςικι Λςτορία του (Natur. Hist. V, 17, 
73), που ιδθ ανζφερα, οι Εςςαίοι ιταν: «γζνοσ... ςτο οποίο κανείσ δεν γεννάται» 
(gens ... in quanem onascitur), «δεν ζχουν οφτε μια γυναίκα» «sineullafemina», «δεν 
γνωρίηουν το χριμα» ( sinepecunia ), και «ηουν κάτω από τα φοινικόδεντρα» (gens.. 
socia palmarum). 
«Oφτοι τον βίον ςεμνότερον αςκοφςι φιλάλλθλοι όντεσ και εγκρατείσ, πάςθσ τε 
επικυμίασ ζργον αποςτρζφονται, απεχκϊσ και προσ *το+ τα τοιαφτα ακοφςαι 
ζχοντεσ, γάμον τε απαγορεφουςι·... καταφρονοφςι δε πλοφτου, και το προσ τουσ 
δεομζνουσ κοινωνείν ουκ αποςτρζφονται, αλλ’ ουδζ τισ παρ’ αυτοίσ υπζρ τον 
ζτερον πλουτείν. Nόμοσ γάρ παρ’ αυτοίσ τον προςιόντα τθ αιρζςει τα υπάρχοντα 
πωλοφντα τω κοινϊ προςφζρειν, ά υποδεχόμενοσ *ο+ άρχων διανζμει άπαςι προσ 
τα δζοντα» ( Refutationis Omnium Haeresium, Κατά Παςϊν Aιρζςεων Ζλεγχοσ ι 
Φιλοςοφοφμενα, P.G. 163, In Origenes, Liber IX, 472-473, 3395 ). 
Πικανϊσ όμωσ, να ίςχυε αυτό που αναφζρει ο Λϊςθποσ ότι, δθλαδι, ηοφςαν μεταξφ 
τουσ άνδρεσ και γυναίκεσ αλλθλο εξυπθρετοφμενοι, χωρίσ όμωσ τα δεςμά του 
γάμου. 
Μςωσ, πάλι, να υπιρχαν και μικρζσ κοινότθτεσ Eςςαίων, που δζχονταν ςτουσ κόλ-
πουσ τουσ ολιγάρικμουσ, μορφωμζνουσ ανκρϊπουσ ευγενικισ καταγωγισ, επιτρζ-
ποντασ και τον γάμο. Εξάλλου ςτα ερείπια τθσ κοινότθτασ του Κουμράν βρζκθκαν 
και ολιγάρικμοι γυναικείοι τάφοι, γεγονόσ που μαρτυρεί τθν φπαρξθ και κάποιων 
γυναικϊν ςτθν αδελφότθτα, που αντιπροςϊπευαν, όμωσ, μόλισ το 2% των μελϊν 
τθσ. 
υνεπϊσ οι Εςςαίοι, μπορεί να μθν απαγόρευαν τον γάμο, ευνοοφςαν, όμωσ, 
ςαφϊσ τθν αγαμία των μελϊν τουσ. 
 
 



Ιηςοφσ Χριςτόσ, Χριςτιανιςμόσ και Εςςαίοι 
O Eugene Ε. Whitworth, μελετθτισ των κρθςκειϊν του κόςμου και κακθγθτισ ςτο 
Great Western University (San Francisco, U.S.A.), ςτο βιβλίο του «Tα εννιά πρόςωπα 
του Χριςτοφ» (NineFaces of Christ, 1990) υποςτθρίηει ότι υπιρχε μια τζτοια αίρεςθ, 
που ηοφςε ςε ζνα αγρόκτθμα το οποίο ονόμαηαν «ναηάρ», που ‒κακϊσ γράφει‒ 
αραμαϊκά ςθμαίνει «μθ φυςικό». Οι οπαδοί τθσ αίρεςθσ ονόμαηαν τουσ εαυτοφσ 
τουσ «Αδελφότθτα του Κεοφ», ενϊ οι άλλοι τουσ καλοφςαν «Nαηάρ Eςςαίουσ», που 
‒κατά τον Eugene Whitworth‒ ςυντμικθκε αργότερα ςε «Nαηωραίουσ»(;).  
Τποςτθρίηει ακόμα ότι υπιρχαν κοινότθτεσ των Eςςαίων ςτθ Βθκανία και το όροσ 
Kάρμθλοσ. 
Eugene Whitworth, κακθγθτισ ςτο Great Western University (San Francisco, U.S.A.) : 
θμειϊνω ότι ςτθν Αραμαϊκι «ναηίρ» ςθμαίνει αυτόσ που βλζπει και «ναηάρ» είναι 
το φωσ, θ ορατότθτα. Μςωσ «το μθ φυςικό», που αναφζρει ο Eugene Whitworth, να 
ςθμαίνει κάτι ζξω από το κοινότυπο, αυτόν που «βλζπει» μακριά και με αυτιν τθν 
ζννοια NαηάρEςςαίοσ ίςωσ να ιταν αυτόσ που κάνει τθν πρόβλεψθ. Πάντωσ γενικά 
Nαηίρ ι Nαηιραίοσ ςτθν Παλαιά Διακικθ ιταν ο κακαγιαςμζνοσ, ο αφιερωμζνοσ 
ςτον Κεό και υποταγμζνοσ ςτο κζλθμα του ( Aρικ. Bϋ, 6-8, Kριτ. IΓϋ, 5-7 ). 
Διάφοροι μελετθτζσ ‒ιδίωσ οι των κεοςοφικϊν τάςεων‒ πλζκουν τον μφκο τθσ 
«εςωτερικισ» διδαςκαλίασ του Χριςτιανιςμοφ, εκείνθσ που ‒ςφμφωνα με αυτοφσ‒ 
ο Iθςοφσ διδάχτθκε από τουσ Eςςαίουσ και ο ίδιοσ δίδαξε μόνο ςτουσ μακθτζσ του. 
Δθλαδι μια αυςτθρά μυςτικιςτικι εςωτερικι διδαςκαλία που δινόταν μόνο ςτουσ 
πνευματικά ϊριμουσ για τθν μεγάλθ μφθςθ. Είναι γεγονόσ ότι οι Εςςαίοι αςχολοφ-
νταν κυρίωσ με τα δικά τουσ ιερά βιβλία, αλλά και με τθν μελζτθ τθσ Παλαιάσ 
Διακικθσ τθν οποία όμωσ ερμινευαν αλλθγορικά και μυςτικά. 
Οι ίδιοι μελετθτζσ υποςτθρίηουν ότι ο Iθςοφσ αλλθγορικά και με παραβολζσ μετζ-
φερε ςτον αγράμματο λαό μόνο το εξωτερικό μζροσ τθσ μυςτθριακισ αυτισ διδας-
καλίασ. Άλλοι λόγιοι και ςυγγραφείσ και μεταξφ αυτϊν θ ςυγγραφζασ Λιλι Ηωγρά-
φου, κεωροφν ότι «ο Iθςοφσ ιταν ο πρϊτοσ επίςθμοσ εκπρόςωποσ-προπαγανδιςτισ 
τθσ Οργάνωςθσ μζςα ςτισ πόλεισ τθσ Γαλιλαίασ» ( Aντιγνϊςθ, 1974, ςελ. 108 ). 
Πικανϊσ θ άποψι τθσ να πθγάηει από τισ κζςεισ του κακθγθτι τθσ ορβόννθσ André 
Dupont-Sommer (1900-1983), ο οποίοσ υπεςτιριηε ότι ο Iθςοφσ ιταν μια κάποια 
επανενςάρκωςθ του Διδαςκάλου τθσ Δικαιοςφνθσ ( Aperçus prélim inairessurles 
manuscrits de la mer Morte, 1950, p. 117 ). 
Άλλοι πάλι λόγιοι και ορκόδοξοι κεολόγοι υποςτθρίηουν ότι ο Λθςοφσ Χριςτόσ δεν 
ιταν δυνατόν να υπιρξε μακθτισ τϊν Εςςαίων, επειδι ο τρόποσ τθσ ηωισ του ιταν 
τελείωσ διαφορετικόσ από τον τρόπο ηωισ τθσ αδελφότθτασ. Ωςτόςο βλζπουν μια 
πικανι επίδραςθ των Εςςαίων ςτον Λωάννθ τον Βαπτιςτι και τθν κίνθςι του. 
Επιπλζον είναι φανερό από τισ Επιςτολζσ του ότι και ο Απόςτολοσ Παφλοσ γνϊριηε 
τα πιςτεφω τουσ. 
Παρ’ όλα αυτά, αςχζτωσ εάν ο Iθςοφσ Xριςτόσ ακολουκοφςε ι όχι τθν κοινότθτα 
των Eςςαίων και τισ διδαςκαλίεσ τουσ, είναι γεγονόσ ότι οι πρωταρχικζσ χριςτια-
νικζσ κοινότθτεσ αρχικά επθρεάςτθκαν πολφ από τθν κοινοκτθμοςφνθ και τον 
κοινοβιακό χαρακτιρα των κοινοτιτων των Eςςαίων, τισ οποίεσ μάλλον χρθςιμο-
ποίθςαν ωσ πρότυπό τουσ. Οφτωσ ι άλλωσ αυτι θ αδελφότθτα βοικθςε τουσ 
Λουδαίουσ ςτθν προετοιμαςία τθσ οδοφ προσ τον Χριςτιανιςμό. Οι πρϊτοι χριςτι-
ανοί επθρεάςτθκαν ακόμα από τθν πίςτθ τϊν Εςςαίων ςτον Μεςςία μεταρρυκμιςτι 
και ανακαινιςτι, ο οποίοσ αλλάηοντασ τουσ καταπιεςτικοφσ νόμουσ, που οι ίδιοι οι 



άνκρωποι επζβαλαν ςτον εαυτό τουσ, κα εγκακίδρυε μια νζα Βαςιλεία του Κεοφ. 
Είναι γεγονόσ ότι οι Eςςαίοι ανζμεναν ζναν Μεςςία διδάςκαλο και αναμορφωτι, 
που προςζγγιηε τθν πνευματικι ιδιότθτα του Μεςςία ζτςι όπωσ τθν αποδζχτθκε, 
τελικά, ο Xριςτιανιςμόσ. 
Πράγματι, θ κεολογία των Εςςαίων βρίςκεται ςε ςφγκλιςθ με τθν αντίςτοιχθ χριςτι-
ανικι ςε οριςμζνεσ κεμελιϊδεισ κζςεισ τθσ, όπωσ ο κάνατοσ και θ ανάςταςθ του 
Μεςςία, θ επιςτροφι του και θ ανάςταςθ των δικαίων ( όχι του φκαρτοφ ςϊματοσ) 
με τθν αντίςτοιχθ ςυντριβι των «τζκνων του ςκότουσ». Βρίςκεται όμωσ και ςε 
απόκλιςθ ςτο γεγονόσ ότι θ νοοτροπία και οι βάςεισ το Εςςαϊςμοφ ‒ τυπικά και εξ 
ολοκλιρου ιουδαϊκζσ ‒ ουδεμία ςχζςθ ζχουν με τισ αντίςτοιχεσ χριςτιανικζσ. 
Οι Εςςαίοι ιταν απομονωμζνοι και εςωςτρεφείσ, ενϊ οι χριςτιανοί ποτζ δεν απο-
μονϊκθκαν από τον υπόλοιπο λαό. 
Οι Εςςαίοι λάτρευαν τουσ αγγζλουσ, ζκλιναν προσ τθν αγαμία και αδιαφοροφςαν 
για τθν λατρεία τοφ Ναοφ. Οι χριςτιανοί δεν ίδρυςαν αντρικά κοινόβια, νυμφεφο-
νταν, δθμιουργοφςαν οικογζνεια και παρζμεναν ςτισ πόλεισ, αςχολοφμενοι με τα 
ζργα αγάπθσ προσ όλουσ τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ, πράγμα αδιανόθτο για τουσ 
Εςςαίουσ, που, ωσ γνιςιοι Λουδαίοι, κατανοοφςαν τθν αγάπθ μόνο ςε ςχζςθ προσ 
τουσ δικοφσ τουσ. Σζλοσ, οι Εςςαίοι, όπωσ είδαμε ιδθ, διζκεταν μυςτικι γνϊςθ‒ 
μάλλον επθρεαςμζνοι από πρϊιμουσ γνωςτικοφσ‒ ενϊ οι χριςτιανοί όχι, αφοφ το 
χριςτιανικό κιρυγμα είναι ανοιχτό και απευκφνεται ςε όλο τον κόςμο. 
( .. κατά τον τυλιανό Αττεςλή ► " οι Εςςαίοι ιςαν Ελλθνιςτζσ Εβραιΐηοντεσ που 
κατείχαν όλθ τθν ςοφία τοφ Μαντείου τϊν Δελφϊν "). 
υνεπϊσ, παρά τισ όποιεσ ομοιότθτεσ, οι διαφορζσ, όπωσ φαίνεται, είναι ςθμαντι-
κζσ. 
 
Σο ηλιακό ημερολόγιο τϊν Eςςαίων 
το θμερολόγιο αυτό θ διάρκεια του πολιτικοφ ζτουσ ιταν 364 θμζρεσ, που 
κατανζμονταν ςε 52 εβδομάδεσ ακριβϊσ ( 52 × 7 = 364 ). Από τουσ 12 μινεσ του 
ζτουσ οι οκτϊ είχαν διάρκεια 30 θμερϊν (30 × 8 = 240), ενϊ οι τζςςερισ τελευταίοι 
μινεσ των τεςςάρων τριμινων του ζτουσ, είχαν διάρκεια 31 θμερϊν (31 × 4=124), 
οφτωσ ϊςτε να κατανζμονται οι τζςςερισ θμζρεσ ‒πζραν των 360‒ του πολιτικοφ 
ζτουσ. Σο πρόβλθμα που δθμιουργείτο με τθν ανακολουκία του πολιτικοφ ζτουσ 
των 364 θμερϊν ωσ προσ τθν διάρκεια του τροπικοφ ζτουσ, που διαρκεί ωσ γνωςτόν 
περίπου 365,2422 θμζρεσ, φαίνεται ότι λυνόταν με διάφορουσ τρόπουσ. 
Ζνασ απ’ αυτοφσ ιταν θ παρεμβολι 61 θμερϊν ‒ δθλαδι δφο επιπλζον μθνϊν‒ 
κάκε 7 × 7= 49 ζτθ, δθλαδι κάκε εορταςμό του ιουδαϊκοφ ιωβθλαίου ζτουσ. 
Ζνασ άλλοσ τρόποσ βαςιηόταν ςτθν παρεμβολι μιασ εβδομάδασ ςε μικρότερα χρονι-
κά διαςτιματα. Δθλαδι, προκειμζνου να μθ διακόπτεται θ ιερότθτα τθσ επτα-
ιμερθσ εβδομάδασ, πικανότατα να πρόςκεταν ανά εξαετία και πενταετία μία επι 
πλζον εβδομάδα ςτον τελευταίο μινα του πολιτικοφ ζτουσ τουσ. Ιταν ο απλοφς-
τεροσ τρόποσ προκειμζνου να προςαρμόηουν το θμερολόγιό τουσ ςτισ κλιματολο-
γικζσ εποχζσ του ζτουσ. 
H απλότθτα του θμερολογίου τϊν Eςςαίων βριςκόταν ςτθν ςτακερι διάρκειά του, 
των 364 θμερϊν, με τισ ακριβϊσ 52 εβδομάδεσ ςτο ζτοσ, αφοφ με αυτόν τον τρόπο 
όλεσ οι θμερομθνίεσ ζπεφταν ςτισ ίδιεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ πάντα και για όλα τα 
ζτθ. Δθλαδι θ πρωτοχρονιά τουσ άρχιηε πάντοτε τθν αντίςτοιχθ θμζρα Σετάρτθ, που 
ιταν, εκτόσ του 1ου μινα, θ πρϊτθ θμζρα του 4ου, 7ου και 10ου μινα. O 2οσ, 5οσ, 
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8οσ και 11οσ μινασ άρχιηαν τθν αντίςτοιχθ θμζρα Παραςκευι, ενϊ ο 3οσ, 6οσ, 9οσ 
και 12οσ μινασ άρχιηαν πάντα τθν αντίςτοιχθ θμζρα Κυριακι. Πικανϊσ το απλό 
αυτό θμερολόγιο να είχε ωσ βάςθ του το θλιακό Μωςαϊκό ι Νομικό θμερολόγιο, 
που χρθςιμοποιοφςαν οι Λςραθλίτεσ μετά τθν ζξοδό τουσ από τθν Αίγυπτο, ςαφϊσ 
επθρεαςμζνοι από το ακριβζσ αρχαίο θλιακό αιγυπτιακό θμερολόγιο. Mετά, όμωσ, 
τθν Βαβυλϊνια αιχμαλωςία οι Εβραίοι επθρεαςμζνοι από τον ςπουδαίο Βαβυλω-
νιακό πολιτιςμό υιοκζτθςαν το πολφπλοκο ςελθνοθλιακό θμερολόγιο των ανατολι-
κϊν λαϊν, ρίχνοντασ ςτθν λικθ το ακριβζσ θλιακό θμερολόγιό τουσ. Οι Eςςαίοι, 
όμωσ, αντίκετα με τουσ υπόλοιπουσ Λςραθλίτεσ, διατιρθςαν όχι μόνον το ακριβζσ 
θλιακό θμερολόγιο, αλλά και τθν αρχι μετριςεωσ του 24αϊρου από τθν ανατολι 
του Ιλιου και όχι τθν δφςθ του, όπωσ ζκαναν και κάνουν οι υπόλοιποι Εβραίοι. 
Αυτό είχε ωσ άμεςο αποτζλεςμα να υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των δφο 
αυτϊν παράλλθλων θμερολογιακϊν ςυςτθμάτων. Οι γιορτζσ, οι νθςτείεσ, και γενι-
κϊσ οι διάφορεσ κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ δεν ςυνζπιπταν. Μςωσ αυτό να το ικελαν 
και να το επεδίωκαν οι Eςςαίοι, αφοφ ιταν ο καλφτεροσ τρόποσ για να διαχωρί-
ηονται οι «ενάρετοι» αδελφοί τθσ κοινότθτασ των Eςςαίων, από τουσ άλλουσ τουσ 
«μιαροφσ» που δεν ανικαν ςτθν αδελφότθτα. 
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