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Το όνοµα του Θεού 

στην Παλαιά ∆ιαθήκη

Το όνοµα του Θεού που γράφεται

στα εβραϊκά µε τέσσερα γράµµατα

(βλέπε παρακάτω το τετραγράµµα-

το) διαβάζεται Γιαχβέ.  Όταν αργότε-

ρα (τον 3ο αι. π.Χ.) η Παλαιά ∆ιαθή-

κη µεταφράστηκε στα ελληνικά το ό-

νοµα αποδόθηκε µε τη φράση «[åãþ

å[éìß  ]ï { Ùí». Οι ειδικοί επιστήµονες

κατέληξαν ότι σηµαίνει: α) ότι είναι

ένας και µοναδικός, β) είναι αιώνιος

και γ) δίνει ζωή σε ό,τι υπάρχει. 

Αργότερα οι Ισραηλίτες χρησιµο-

ποίησαν για το Θεό και το όνοµα Α-

δωνάι, που σηµαίνει «Κύριος». Το ό-

νοµα αυτό   επικράτησε και χρησιµο-

ποιείται µέχρι σήµερα από τους Ε-

βραίους στους ψαλµούς και στις

προσευχές της Συναγωγής.

Μωυσής, άγαλµα του Μιχαήλ Αγγέλου

στον Άγιο Πέτρο του Βίνκολι (16ος αι.,

Ιταλία). Θεωρείται το ωριµότερο έργο του

καλλιτέχνη. Λέγεται µάλιστα ότι όταν το

τέλειωσε στάθηκε µπροστά του και είπε:

«Γιατί δε µιλάς;»

11.. ÂÂññååßßôôåå  óóôôïï  ÷÷ÜÜññôôçç  ôôïïõõòò  ôôüüððïïõõòò  ððïïõõ  ááííááööÝÝññïïííôôááéé  óóôôáá  êêååßßììååííáá..
22.. ÁÁööççããççèèååßßôôåå  óóôôççíí  ôôÜÜîîçç  ôôééòò  ððááññ..  áá´́  êêááéé  ââ´́  üüóóïï  ððééïï  ððááññááóóôôááôôééêêÜÜ  ììððïïññååßßôôåå  ÷÷ññççóóééììïïððïïééþþííôôááòò  ááêêüüììçç  êêááéé  ääééÜÜ--

ëëïïããïï..
33.. ÓÓôôççíí  ððááññ..  ãã´́  ïï  ÈÈååüüòò  ööááííååññþþííååôôááéé  óóôôïï  ÌÌùùõõóóÞÞ..  ÔÔéé  ôôïïõõ  ááððïïêêááëëýýððôôååéé  êêááéé  ôôéé  ôôïïõõ  ææççôôÜÜååéé  ííáá  êêÜÜííååéé;;  ÕÕððïï--

ããññááììììßßóóôôåå  ôôééòò  óó÷÷ååôôééêêÝÝòò  ååêêööññÜÜóóååééòò  óóôôïï  êêååßßììååííïï..
44.. ÄÄééêêááééïïëëïïããÞÞóóôôåå  ôôééòò  ääõõóóêêïïëëßßååòò  ôôïïõõ  ÌÌùùõõóóÞÞ  ííáá  ááííôôááððïïêêññééèèååßß  óóôôççíí  êêëëÞÞóóçç  ôôïïõõ  ÈÈååïïýý..  ÐÐþþòò  êêññßßííååôôåå  ôôççíí  ôôååëëéé--

êêÞÞ  ôôïïõõ  ááððüüööááóóçç;;  
55.. ÅÅêêööññÜÜóóôôåå  ôôééòò  ééääÝÝååòò  óóááòò  ããýýññùù  ááððüü  ôôïï  ôôéé  ììððïïññååßß  ííáá  ööááííååññþþííååéé  ããééáá  ôôçç  ääýýííááììçç  êêááéé  ôôçç  ääññÜÜóóçç  ôôïïõõ  ÈÈååïïýý  çç

ööëëååããüüììååííçç  ââÜÜôôïïòò..
66.. ÓÓôôççíí  ððááññ..  ãã´́  ôôéé  ääååßß÷÷ííïïõõíí  ôôáá  ëëüüããééáá  ôôïïõõ  ÈÈååïïýý  ããééáá  ôôçç  óó÷÷ÝÝóóçç  ôôïïõõ  ììåå  ôôïïíí  ÉÉóóññááÞÞëë;;  ÓÓåå  óóõõííååññããááóóßßáá  ììåå  ôôïï  ääéé--

ððëëááííüü  óóááòò  – êêááéé  óóõõììââïïõõëëååõõüüììååííïïéé  êêááéé  ôôééòò  óó÷÷ååôôééêêÝÝòò  ððëëççññïïööïïññßßååòò  ááððüü  ôôïï  ììÜÜèèççììáá  33  – ââññååßßôôåå  ååééêêüüííååòò  êêááéé
óóýýììââïïëëáá  ððïïõõ  ììððïïññïïýýíí  ííáá  ååêêööññÜÜóóïïõõíí  ììééáá  ôôÝÝôôïïééáá  óó÷÷ÝÝóóçç..    

77.. ÌÌåå  ôôïï  üüííïïììÜÜ  ôôïïõõ  ïï  ÈÈååüüòò  ääççëëþþííååéé  üüôôéé  ««ååßßííááéé  ððÜÜííôôáá  ååääþþ»»::  ÐÐññïïóóððááèèÞÞóóôôåå  ííáá  ööááííôôááóóôôååßßôôåå  êêááéé  ííáá  ååêêööññÜÜ--
óóååôôåå  ôôééòò  óóêêÝÝøøååééòò  êêááéé  ôôáá  óóõõííááééóóèèÞÞììááôôáá  ôôùùíí  êêááôôááððééååóóììÝÝííùùíí  ÉÉóóññááççëëééôôþþíí,,  üüôôááíí  ïï  ÌÌùùõõóóÞÞòò  ôôïïõõòò  ôôïï  ööááííÝÝ--
ññùùóóåå..  

88.. ÓÓõõææççôôÞÞóóôôåå  ððááññááääååßßããììááôôáá  ööááééííïïììÝÝííùùíí  êêááôôááððßßååóóççòò  êêááéé  êêááôôááääõõííÜÜóóôôååõõóóççòò  ááííèèññþþððùùíí  êêááéé  ëëááþþíí  óóôôççíí  ååððïï÷÷ÞÞ
ììááòò..  ÔÔéé  ììááòò  ââïïççèèïïýýíí  ííáá  êêááôôááëëÜÜââïïõõììåå  ððååññééóóóóüüôôååññïï  ããééáá  ôôïïõõòò  ááííèèññþþððïïõõòò  ááõõôôïïýýòò  ïïéé  ââééââëëééêêÝÝòò  ääééççããÞÞóóååééòò;;

ÅÅññããááóóßßáá  óóôôççíí  ôôÜÜîîçç

ÈÈååüüòò      GGoodd      DD ii ee uu       GGootttt       DD ii oo       DD ii ooss      }ju
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω

περισσότερο

1. Συγκρίνετε την κλήση του Μωυ-

σή µε την κλήση του Αβραάµ.  

2. Παρατηρήστε τη διπλανή εικόνα

του Χριστού. Ανακαλύψτε τη 

σχέση της µε τη διήγηση της 

φλεγοµένης βάτου. Τι µπορείτε 

να καταλάβετε για τον Ιησού 

Χριστό;  

3. «Εγώ θα είµαι µαζί σας πάντα 

ως τη συντέλεια του κόσµου»

(Μτ 28, 20): Ποια σχέση έχουν 

αυτά τα λόγια του Χριστού µε 

τα λόγια του Θεού στο Μωυσή;

Τι µπορεί να σηµαίνουν για τη 

ζωή ενός σύγχρονου πιστού;

4. Οι χριστιανοί παρουσιάζουν το 

Χριστό µαζί µε το Μωυσή στις 

εικόνες της Μεταµόρφωσης και

της Ανάστασης. Τι σηµαίνει αυ-

τό για τη θέση του Μωυσή στην

Εκκλησία;

Ελέγχω τι έµαθα

1. Πώς βρέθηκαν οι Ισραηλίτες να ζούν στην Αίγυπτο;

2. Πότε και γιατί άρχισαν οι Αιγύπτιοι να καταπιέζουν τους 

Ισραηλίτες; Με ποιους τρόπους σκέφτηκαν να τους εξοντώσουν;

3. Πώς διασώθηκε και πώς ανατράφηκε ο Μωυσής;

4. Γιατί αναγκάστηκε να καταφύγει στη Μαδιάµ;

5. Πώς παρουσιάστηκε ο Θεός στο Μωυσή, πώς µίλησε για τους Ισ-

ραηλίτες και τι υποσχέθηκε;

6. Ποιο είναι το όνοµα του Θεού και τι σηµαίνει;  

7. Ποιες ήταν και πού οφείλονταν οι  επιφυλάξεις του Μωυσή;

8. Πώς ενήργησε τελικά ο Μωυσής;

9. Πώς ονοµάζεται η φανέρωση του Θεού στο Σινά;

10. Ποια ήταν η στάση των Ισραηλιτών, όταν πληροφορήθηκαν 

το σχέδιο του Θεού;

Επιλέγω και πραγµατοποιώ 

1. Βρείτε σε συνεργασία µε το φιλόλογό σας την προέλευση της λέξης « }ùí».  

2. Γράψτε ένα γράµµα σαν ένας υπόδουλος Ισραηλίτης ή φανταστείτε τις συζητήσεις των Ισραηλι-

τών µετά τις ανακοινώσεις των Μωυσή - Ααρών. Παρουσιάστε την εργασία σας στην τάξη.

3. Κάντε µια έρευνα στο περιβάλλον σας και βρείτε χαρακτηρισµούς που χρησιµοποιούν οι σύγχρο-

νοι άνθρωποι για να µιλήσουν για το Θεό.

4. Βρείτε στοιχεία για ονόµατα του Θεού που χρησιµοποιούν οι µουσουλµάνοι.

5. Βρείτε και παρουσιάστε στοιχεία για σύγχρονους λαούς που καταδυναστεύονται. 

Ο Χριστός Παντοκράτωρ, τοιχογραφία του Θεοφάνη του Κρητικού

στον τρούλο της Μονής Σταυρονικήτα (16ος αι., Άγιον Όρος)

• ÃÃééáá÷÷ââÝÝ
• ÏÏ {{  Ùí
• ÖÖëëååããüüììååííçç  ââÜÜôôïïòò
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β) Οι Ισραηλίτες περνούν την Ερυθρά Θάλασσα

O φαραώ όµως µετάνιωσε που άφησε τους Ισραηλίτες να φύγουν. Έ-

στειλε λοιπόν στρατό να τους σταµατήσει και να τους οδηγήσει πίσω στην

Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι τους πρόλαβαν στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου είχαν

στρατοπεδεύσει. Τρόµος µεγάλος κατέλαβε τους Ισραηλίτες. Τότε ο Μω-

υσής άπλωσε το χέρι του πάνω στη θάλασσα, και ο Κύριος, µ’ έναν ισχυρό-

τατο ανατολικό άνεµο … έκανε τα νερά να υποχωρήσουν. Έτσι η θάλασσα

έγινε στεριά. Τα νερά χωρίστηκαν στα δύο και οι Ισραηλίτες πέρασαν από

µέσα… Οι Αιγύπτιοι τους ακολούθησαν… Όµως τα νερά ξαναγύρισαν και

σκέπασαν … όλο το στρατό του φαραώ που καταδίωκε τους Ισραηλίτες…

Εκείνη την ηµέρα ο Κύριος γλίτωσε τους Ισραηλίτες από τη δύναµη των Αι-

γυπτίων… Τότε ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες έψαλαν τον ύµνο αυτό:    

Στον Κύριο θα ψάλω  

Κέρδισε νίκη λαµπρή και ένδοξη…

Ο Κύριος είναι η δύναµή µου κι αυτόν υµνώ·

εκείνος µ’ έσωσε.

Αυτός είναι ο Θεός µου

και του πατέρα µου ο Θεός. 

Ποιος, Κύριε, απ’ τους θεούς 

συγκρίνεται µ’ εσένα;…

Θα βασιλεύεις, Κύριε, παντοτινά

στους αιώνες τους ατέλειωτους…

Έτσι άρχισε η πορεία των Ισραηλιτών προς τη Γη της Επαγγελίας.

9. Οι Ισραηλίτες ελευθερώνονται: 

η Έξοδος 

α) Οι Ισραηλίτες φεύγουν από την Αίγυπτο 

Ο Μωυσής και ο Ααρών παρουσιάστηκαν στο φαραώ ζητώντας

του, στο όνοµα του Θεού, να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να

αναχωρήσουν από την Αίγυπτο. Εκείνος εξαγριωµένος όχι µόνο δεν

τους το επέτρεψε αλλά αύξησε τις καταναγκαστικές τους εργασίες. Τό-

τε συνέβη µια σειρά από καταστροφές που έπληξαν άγρια τη χώρα, οι

γνωστές «10 πληγές του φαραώ». Παρ’ όλα αυτά η καρδιά του φαρα-

ώ παρέµενε σκληρή σαν πέτρα...

Όταν οι καταστροφές έγιναν δυ-

σβάσταχτες, ο φαραώ αποφάσισε ε-

πιτέλους να αφήσει τους Ισραηλί-

τες να φύγουν. Αφού πήραν ό,τι

µπορούσαν µαζί τους, καθώς και τα

ζώα τους, ξεκίνησαν … από τη Ρα-

µεσσή... Μπροστά πήγαινε ο Μωυ-

σής µε τον Ααρών και πίσω ακολου-

θούσε ο λαός. Όµως πιο µπροστά κι α-

πό το Μωυσή προχωρούσε ο ίδιος ο Θε-

ός τη µέρα µέσα σε µια στήλη νεφέλης για

να τους δείχνει το δρόµο (και να τους προ-

στατεύει από τον ήλιο) και τη νύχτα µέσα σε στήλη φωτιάς, για να τους

φωτίζει, ώστε να πορεύονται µέρα και νύχτα. Οι Ισραηλίτες κατευθύν-

θηκαν προς την Ερυθρά Θάλασσα.
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γ) Στο δρόµο προς το Σινά

Η περιοχή της χερσονήσου του Σινά, όπου πορεύτηκαν οι Ισραηλίτες, είναι και σήµερα γεµάτη ε-

ρήµους, άνυδρες* στέπες* και απότοµες πλαγιές γεµάτες πέτρες. Σπάνιες είναι οι οάσεις και οι πη-

γές. Σήµερα, όλο και κάποιος δρόµος υπάρχει. Τον καιρό εκείνο όµως υπήρχαν µόνο λιγοστά περά-

σµατα για τα καραβάνια. Τροµερή αλλά και ταυτόχρονα θαυµαστή ήταν αυτή η πορεία. Τροµερή ε-

ξαιτίας της πείνας, της δίψας, των κινδύνων, της κακουχίας, της απελπισίας, των πειρασµών. Θαυµα-

στή, επειδή ο παντοδύναµος Θεός δεν έλειψε ποτέ από ανάµεσά τους.

• Ξεδιψούν µε το νερό της πηγής Μερά

Ακολούθησαν το δρόµο για την έρηµο Σουρ και βάδισαν στην έρηµο τρεις µέρες δρόµο χωρίς να

βρουν νερό. Μετά έφτασαν στη Μερά, αλλά δεν µπόρεσαν να πιουν απ’ τα νερά της, γιατί ήταν πικρά…

Τότε ο λαός τα ’βαλε µε το Μωυσή και τον ρωτούσε: «Τι θα πιούµε τώρα;» Ο Μωυσής προσευχήθηκε

µε δυνατή φωνή στον Κύριο κι αυτός του υπέδειξε ένα κοµµάτι ξύλο. Ο Μωυσής το πήρε και το έριξε

στα νερά και τα νερά έγιναν γλυκά.

• Χορταίνουν µε µάννα και ορτύκια

Έφτασαν στην έρηµο Σιν… Τότε ολόκληρη η ισραηλιτική κοινότητα άρχισε … τα παράπονα ενάντια

στο Μωυσή και στον Ααρών: «Καλύτερα να µας είχε θανατώσει ο Κύριος στην Αίγυπτο, εκεί που είχα-

µε άφθονο το κρέας και χορταίναµε το ψωµί, παρά που µας φέρατε εδώ στην έρηµο, για να πεθάνει ό-

λο αυτό το πλήθος από την πείνα»…

Μίλησε τότε ο Κύριος στο Μωυσή και του είπε: «Άκουσα τα παράπονα των Ισραηλιτών. Πες τους

... ότι το βράδυ θα φάνε κρέας και το  πρωί θα χορτάσουν ψωµί»… Πράγµατι, το βράδυ ήρθε ένα σµή-

νος από ορτύκια και σκέπασε το στρατόπεδο. Και το πρωί τριγύρω στο στρατόπεδο υπήρχε ένα στρώ-

µα δροσιάς. Όταν διαλύθηκε η δροσιά, σχηµατίστηκε πάνω στην επιφάνεια της ερήµου κάτι λεπτό σαν

πάχνη… Οι Ισραηλίτες µάζεψαν άλλος πολύ και άλλος λίγο … και ονόµασαν αυτό που µάζευαν «µάν-

να». Ήταν λευκό … και η γεύση του ήταν σαν γλύκισµα από µέλι. 

• Νικούν ισχυρούς εχθρούς

Στη Ραφιδίν ήρθαν οι Αµαληκίτες να πολεµήσουν µε τους Ισραηλίτες. Σε όλη τη διάρκεια της µά-

χης ο Μωυσής στεκόταν στην κορυφή του λόφου µε υψωµένα τα χέρια του προς το Θεό. Έτσι οι  Ισ-

ραηλίτες πέτυχαν µια µεγάλη νίκη

Τα θαύµατα στην Παλαιά ∆ιαθήκη

Στις πολύ παλιότερες εποχές οι άνθρωποι έβλεπαν ως θαύµατα πολλά συµβάντα που για µας σήµερα είναι

φυσικά: τις κινήσεις του ήλιου, του φεγγαριού και των αστεριών, τις αλλαγές του καιρού, το θάνατο. Ο κό-

σµος, συχνά, τους προκαλούσε όχι µόνο θαυµασµό και έκπληξη, αλλά και αγωνία και φόβο. Όλοι, λοιπόν,

αποδέχονταν ότι ο κόσµος ήταν γεµάτος θαύµατα, χωρίς βέβαια να αναρωτιούνται τι ήταν φυσικό και τι ό-

χι. 

Και τα θαύµατα που περιγράφονται στις διηγήσεις της Παλαιάς ∆ιαθήκης σχετίζονται µε τον τρόπο που α-

ντιλαµβάνονταν τον κόσµο οι άνθρωποι της εποχής της. Ότι δηλαδή ο Θεός κατοικεί στον ουρανό κι από

κει κατευθύνει τη ζωή και το µέλλον του κόσµου. Όταν, λοιπόν, ο Θεός επενέβαινε στον κόσµο µε µια ενέρ-

γειά του, την αναγνώριζαν ως θαυµαστή, χωρίς όµως να θεωρούν ότι αυτή γκρέµιζε τους νόµους της φύσης.

Ούτε βέβαια αναρωτιόντουσαν αν κάτι τέτοιο ήταν φυσικό ή όχι. Για την Παλαιά ∆ιαθήκη δηλαδή τα θαύ-

µατα ήταν εξαιρετικά συµβάντα, στα οποία οι πιστοί άνθρωποι αναγνώριζαν την παρουσία και τα έργα του

Θεού.  Το σπουδαιότερο απ’ όλα ήταν γι’ αυτούς η Έξοδος και η σωτηρία του λαού από την Αίγυπτο, όπου

οι Ισραηλίτες αναγνώρισαν το Θεό ως ελευθερωτή και οδηγό τους. Πολλά συµβάντα πριν ή µετά την Έξο-

δο αναγνωρίστηκαν ως θαύµατα. Αιώνες µετά όλες αυτές οι διηγήσεις καταγράφηκαν µε στόχο όχι να περι-

γράψουν τι ακριβώς έγινε τότε αλλά να βροντοφωνάξουν την πίστη των ανθρώπων στη δύναµη του µοναδι-

κού Θεού και να δώσουν το µήνυµα ότι δεν είµαστε µόνοι µας στον κόσµο. Γι’ αυτό κι εµείς που σήµερα δια-

βάζουµε τις διηγήσεις δεν έχει νόηµα να ψάχνουµε να βρούµε σ’ αυτές τι ακριβώς έγινε τότε, αλλά τι νόηµα

είχαν για τη ζωή εκείνων των ανθρώπων τότε και τι φανερώνουν για το Θεό σε µας σήµερα.
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Το Πάσχα των Εβραίων: η πιο µεγάλη τους γιορτή τότε και τώρα!

Το γεγονός της Εξόδου σηµάδεψε όσο κανένα άλλο την ιστορία και τη θρησκεία

των Εβραίων. Γι’ αυτό και ό,τι έκαναν εκείνη τη νύχτα, τότε που ο Κύριος ξαγρύ-

πνησε … για να βγάλει το λαό του από την Αίγυπτο, συνεχίζουν να το επαναλαµβά-

νουν κάθε χρόνο µέχρι και σήµερα. Εκείνο το βράδυ κάθε οικογένεια πρόσφερε ως

θυσία στο Θεό ένα αρνί για τη σωτηρία όλου του λαού. Το έφαγαν, χωρίς να σπά-

σουν τα κόκαλά του, µαζί µε άζυµο* ψωµί και πικρά χόρτα. Έτσι και σήµερα, κά-

θε εβραϊκή οικογένεια γιορτάζει το Πάσχα στο σπίτι της. ∆ειπνούν τρώγοντας αρ-

νί, άζυµο ψωµί και πικρά χόρτα και θυµούνται τα σπουδαία γεγονότα της Εξόδου.

Η γιορτή του Πάσχα (στα εβραϊκά Πεσάχ, που σηµαίνει διάβαση) είναι η µεγαλύ-

τερη γιορτή των Εβραίων και διαρκεί µαζί µε την Εβδοµάδα των Αζύµων οκτώ µέ-

ρες.

Οι Χριστιανοί, όταν γιορτάζουν το δικό τους Πάσχα, θυµούνται τον Ιησού Χριστό,

που µε τη Σταύρωση και την Ανάστασή του τους ελευθέρωσε από κάθε κακό.

11.. ÐÐññïïóóððááèèÞÞóóôôåå  ííáá  ööááííôôááóóôôååßßôôåå  ôôççíí  êêááôôÜÜóóôôááóóçç  ôôùùíí  ÉÉóóññááççëëééôôþþíí,,  êêááèèþþòò  îîååêêééííïïýýíí  ôôïï  ôôááîîßßääéé  ôôïïõõòò..  ÔÔéé  ååßßííááéé
ááõõôôüü  ððïïõõ  ôôïïõõòò  ääõõííááììþþííååéé  êêááéé  ôôïïõõòò  óóôôççññßßææååéé;;

22.. ÐÐññïïóóÝÝîîôôåå  ôôééòò  èèááõõììááóóôôÝÝòò  ååííÝÝññããååééååòò  ôôïïõõ  ÈÈååïïýý..  ÓÓåå  ððïïééååòò  ððååññééóóôôÜÜóóååééòò  óóõõììââááßßííïïõõíí;;  ÔÔéé  óóõõííÝÝððååééååòò  ÝÝ÷÷ïïõõíí  ããééáá
ôôïïõõòò  ÉÉóóññááççëëßßôôååòò;;  ÐÐþþòò  ââëëÝÝððïïõõíí  ôôïï  ÈÈååüü  ììÝÝóóáá  ááðð''  ááõõôôÝÝòò  ôôééòò  ååííÝÝññããååééååòò;;

33.. ÁÁîîééïïëëïïããÞÞóóôôåå  ôôïï  ññüüëëïï  ôôïïõõ  ÌÌùùõõóóÞÞ  óóôôççíí  ååîîÝÝëëééîîçç  ôôùùíí  ããååããïïííüüôôùùíí..
44.. ¼¼ëëååòò  ïïéé  ääééççããÞÞóóååééòò  ôôççòò  ÅÅîîüüääïïõõ  ððïïõõ  ääééááââÜÜóóááììåå  ããññÜÜööôôççêêááíí  – üüððùùòò  ååßßððááììåå  êêááéé  óóôôççíí  ååééóóááããùùããÞÞ  – ððïïëëýý  ááññ--

ããüüôôååññáá  ááðð''  ôôççíí  ååððïï÷÷ÞÞ  ððïïõõ  óóõõííÝÝââççóóááíí  ôôáá  ããååããïïííüüôôáá..  ÔÔéé  ÜÜññááããåå  ÞÞèèååëëááíí  ííáá  ääååßßîîïïõõíí  ïïéé  óóõõããããññááööååßßòò  ððååññééããññÜÜ--
ööïïííôôááòò  ôôüüóóïï  ððááññááóóôôááôôééêêÜÜ  êêááéé  ììåå  ôôçç  ããëëþþóóóóáá  ôôççòò  ððßßóóôôççòò,,  ôôééòò  èèááõõììááóóôôÝÝòò  ååííÝÝññããååééååòò  ôôïïõõ  ÈÈååïïýý;;      

55.. ÓÓõõææççôôÞÞóóôôåå  ããýýññùù  ááððüü  ôôáá  óóýýãã÷÷ññïïííáá  ööááééííüüììååííáá  ááððååëëÜÜóóååùùíí**  êêááéé  ëëááèèññïïììååôôááííÜÜóóôôååõõóóççòò**..  ÌÌååôôÜÜ  ôôççíí  ááííÜÜããííùù--
óóçç  ôôùùíí  ääééççããÞÞóóååùùíí  ôôççòò  ÅÅîîüüääïïõõ  ßßóóùùòò  ììððïïññïïýýììåå  ððééïï  ååýýêêïïëëáá  ííáá  ååððéé÷÷ååééññÞÞóóïïõõììåå  ííáá  ììððïïýýììåå  óóôôçç  èèÝÝóóçç  ôôÝÝôôïïééùùíí
ááííèèññþþððùùíí..  ÓÓåå  óóõõííååññããááóóßßáá  ììåå  ôôïï  ääééððëëááííüü  óóááòò  óóõõííèèÝÝóóôôåå  êêááéé  ððááññïïõõóóééÜÜóóôôåå  óóôôççíí  ôôÜÜîîçç  ÝÝííáá  óó÷÷ååôôééêêüü  ääééÜÜëëïï--
ããïï  ÞÞ  óóêêççííÞÞ..

ÅÅññããááóóßßáá  óóôôççíí  ôôÜÜîîçç

ÐÐÜÜóó÷÷áá      EEaassttee rr       PPaassqquueess      OOssttee rr nn       PPaassqquuaa      PPaassccuuaa      Gfc[f
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Επιλέγω και πραγµατοποιώ 

1. Η Έξοδος θεωρήθηκε ανά τους αιώνες σύµβολο ελευθερίας. Οι µαύροι σκλάβοι της Αµερικής 

τραγουδούν την Έξοδο ως κεντρικό θέµα στα τραγούδια τους, τα spirituals. Παρακάτω παραθέ-

τουµε ένα πασίγνωστο από αυτά. Σε συνεργασία µε τον καθηγητή σας των αγγλικών και της µου-

σικής βρείτε, ακούστε και µεταφράστε κι άλλα τέτοια τραγούδια. Επιπλέον, µπορείτε να ενηµε-

ρωθείτε για την εποχή της σκλαβιάς των µαύρων στις Η.Π.Α.

2. Οργανώστε µια επίσκεψη στη Συναγωγή της πόλης σας (αν υπάρχει) και συζητήστε µε το ραββί-

νο για τα έθιµα της γιορτής του Πάσχα.

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο

1. Γιατί το Πάσχα είναι η σπουδαιότερη γιορτή και για τη χριστιανική 

και για την ιουδαϊκή θρησκεία;

2. Καταγράψτε ρήµατα που να αποδίδουν τις ενέργειες του Θεού προς 

τους Ισραηλίτες. 

3. Σε ποια λάθη µπορεί να οδηγηθεί ένας σύγχρονος αναγνώστης που 

διαβάζει τις διηγήσεις της Εξόδου «κατά γράµµα», δηλαδή µε στόχο 

να καταλάβει τι ακριβώς έγινε τότε;

Ελέγχω τι έµαθα

1. Πώς τελικά πείστηκε ο φαραώ να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να φύγουν από την Αίγυπτο;

2. Με ποιον τρόπο οι Ισραηλίτες πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα;

3. Με ποιον τρόπο τους οδηγούσε ο Θεός στην πορεία τους;

4. Προς τα πού πορεύτηκαν και από πού πέρασαν; ∆είξτε την πορεία στο χάρτη.

5. Γιατί δεν ακολούθησαν το συντοµότερο παραλιακό δρόµο;

6. Ποιες δυσκολίες των Ισραηλιτών περιγράφονται στα κείµενα;

7. Με ποιον τρόπο τις ξεπέρασαν τελικά;

8. Ποιος υπήρξε ο ρόλος του Μωυσή στα γεγονότα της Εξόδου;

9. Ποια ήταν η στάση των Ισραηλιτών προς το Μωυσή; Χαρακτηρίστε την.

10. Τι γιορτάζουν οι Ισραηλίτες το Πάσχα;

Go down Moses

When Israel was 

in Egyptland,

let my people go,

oppressed so hard 

they could not stand

let my people go.

Go down Moses,

Way down in Egyptland,

tell ole Pharaoh,

to let my people go.

«Thus spoke the  Lord», 

bold Moses said.

Let my people go,

«If not I'll smite your 

first born dead»,

let my people go.

• ¸̧îîïïääïïòò
• ÐÐÜÜóó÷÷áá
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α) Θεός και Ισραήλ συνάπτουν ∆ιαθήκη. Ο ∆εκάλογος

Οι Ισραηλίτες … την πρώτη µέρα του τρίτου µήνα µετά την έξοδό τους από την

Αίγυπτο έφτασαν στην έρηµο Σινά. Εκεί κατασκήνωσαν απέναντι από το όρος Σινά,

κι ο Μωυσής ανέβηκε στο βουνό για να συναντήσει το Θεό. Τον κάλεσε ο Κύριος …

και του είπε: «Νά τι θα αναγγείλεις στους Ισραηλίτες, στους απογόνους του Ιακώβ:

‘Είδατε τα όσα έκανα … και πώς σας σήκωσα πάνω σε φτερούγες αετού και σας έ-

φερα κοντά µου. Τώρα, αν πραγµατικά θελήσετε ν’ ακούσετε τα λό-

για µου και να φυλάξετε τη ∆ιαθήκη µου, θα γίνετε ο λαός µου ανά-

µεσα σε όλα τα έθνη’»… Αφού κατέβηκε, λοιπόν, ο Μωυσής … και

τους ανακοίνωσε  όλα αυτά τα λόγια, … όλος ο λαός αποκρίθηκε ο-

µόφωνα: «Ό,τι είπε ο Κύριος θα το πράξουµε»…Ο Μωυσής ανέ-

βηκε πάλι στο Σινά και ανέφερε τα λόγια του λαού στον Κύριο. Έ-

πειτα … ήρθε κοντά στο λαό και φρόντισε να τους προετοιµάσει για τη συνάντησή

τους µε το Θεό.

Την τρίτη µέρα, λοιπόν, όταν ξηµέρωσε, άρχισαν βροντές και αστραπές, κι ένα

πυκνό σύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω στο βουνό… Φόβος µεγάλος κατέλαβε όλο το

λαό…  Τότε ο Μωυσής κάλεσε το λαό να βγει από το στρατόπεδο για να συναντήσει

το Θεό και στάθηκαν κοντά στους πρόποδες του βουνού… Ο καπνός ανέβαινε σαν

από καµίνι και το βουνό ολόκληρο σειόταν δυνατά… Ο Θεός µίλησε στο λαό … και

είπε αυτούς τους λόγους:
• Åãþ åßìáé ï Êýñéïò ï Èåüò óïõ, ðïõ óå Ýâãáëá áðü ôçí Áßãõðôï, ôïí ôüðï

ôçò äïõëåßáò. Äåí èá õðÜñ÷ïõí ãéá óÝíá Üëëïé èåïß åêôüò áðü ìÝíá.

• Ìçí êáôáóêåõÜóåéò ãéá óÝíá åßäùëá êáé ïìïéþìáôá ðïõ Ý÷ïõí ôç ìïñöÞ ï-

ðïéïõäÞðïôå ðñÜãìáôïò ðïõ âñßóêåôáé øçëÜ óôïí ïõñáíü Þ åäþ êÜôù óôç

ãç Þ ìÝóá óôá íåñÜ, êÜôù áð' ôç ãç. ÁõôÜ íá ìçí ôá ðñïóêõíÜò ïýôå íá

ôá ëáôñåýåéò...

• Ìçí ðñïöÝñåéò ãéá êáíÝíá ëüãï ôï üíïìá ôïõ Êõñßïõ, ôïõ Èåïý óïõ...

• Íá èõìÜóáé ôçí çìÝñá ôïõ ÓáââÜôïõ, ãéá íá ôçí îå÷ùñßæåéò êáé íá ôçí

áöéåñþíåéò óôïí Êýñéï. ¸îé ìÝñåò èá åñãÜæåóáé êáé èá êÜíåéò üëåò ôéò åñ-

ãáóßåò óïõ. ÁëëÜ ç Ýâäïìç ìÝñá åßíáé ìÝñá áíÜðáõóçò, áöéåñùìÝíç ó' åìÝ-

íá, ôïí Êýñéï, ôï Èåü óïõ.

• Íá ôéìÜò ôïí ðáôÝñá óïõ êáé ôç ìçôÝñá óïõ...

• Ìç öïíåýóåéò.

• Ìç ìïé÷åýóåéò*.

• Ìçí êëÝøåéò.

• Ìçí êáôáèÝóåéò øåýôéêç ìáñôõñßá åíÜíôéá óôïõò óõíáíèñþðïõò óïõ.

• Ìçí åðéèõìÞóåéò ôßðïôå áð' ü,ôé áíÞêåé óôï óõíÜíèñùðü óïõ...

Αργότερα αυτές οι ∆έκα Εντολές γράφτηκαν πάνω σε δυο πέτρινες πλάκες. Ύ-

στερα ο Μωυσής... τις διάβασε στο λαό. Και είπαν όλοι: «Όλα  όσα είπε ο Κύριος

θα τα υπακούσουµε και θα τα εφαρµόσουµε». 

10. Ο λαός της ∆ιαθήκης γεννιέται, 

καθώς πορεύεται στην έρηµο

Η Εκλογή του Ισραήλ

Ο Θεός επιλέγει τον Ισραήλ και τον εµπιστεύεται όχι για να του παρέχει αποκλειστικά προ-

νόµια, αλλά για να γίνει αυτός ο λαός γέφυρα ανάµεσα στο Θεό και σε όλα τα έθνη. Να υ-

πηρετήσει δηλαδή το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Γι’ αυτό το

λόγο σε πολλές βιβλικές ιστορίες  βλέπουµε  ότι ο Θεός δε νοιάζεται µόνο για τον Ισραήλ,

αλλά για όλα τα έθνη του κόσµου. Αργότερα, όταν η ανθρωπότητα θα έχει προετοιµαστεί

κατάλληλα, ο Χριστός θα καλέσει τους ανθρώπους όλου του κόσµου να γίνουν παιδιά του.
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β) Ο Θεός βρίσκεται ανάµεσα στο λαό του: η Κιβωτός της ∆ιαθήκης 

Οι πέτρινες πλάκες µε το ∆εκάλογο φυλάχτηκαν σε ένα κιβώτιο από ε-

πιχρυσωµένο ξύλο, την Κιβωτό της ∆ιαθήκης, που ήταν κατασκευασµένη έ-

τσι ώστε οι Ισραηλίτες να µπορούν να τη µεταφέρουν στις µετακινήσεις

τους. Γι’ αυτό κατασκεύασαν και ένα κινητό ιερό που επίσης το µετέφεραν

όπου κι αν πήγαιναν. Μια σκηνή, δηλαδή, µέσα στην οποία τοποθέτησαν

την Κιβωτό της ∆ιαθήκης. Για την κατασκευή της οι Ισραηλίτες πρόσφε-

ραν πολύτιµα υφάσµατα και  κοσµήµατα. Ονοµάστηκε Σκηνή του Μαρτυ-

ρίου, επειδή «µαρτυρούσε», φανέρωνε δηλαδή, την παρουσία του Θεού α-

νάµεσα στο λαό του.

γ) Μέσα στην έρηµο µε οδηγό τον Κύριο

Σαράντα χρόνια διήρκεσε, κατά τις διηγήσεις της Παλαιάς ∆ιαθήκης, η πορεί-

α των Ισραηλιτών προς τη Γη της Επαγγελίας. Αυτή η πορεία περιγράφεται κυρί-

ως στο βιβλίο των Áñéèìþí. Και τότε, όπως και σήµερα, η έρηµος ήταν ο τόπος
όπου δοκιµάζονται οι αντοχές των ανθρώπων. Και οι Ισραηλίτες, όπως είδαµε στο

προηγούµενο µάθηµα, δοκιµάστηκαν σκληρά. Στερήθηκαν, κουράστηκαν, κινδύ-

νεψαν από αρρώστιες, απειλήθηκαν από εχθρικές φυλές. Πάντα όµως µε την προστασία του Θεού

τα κατάφερναν. Και συνέχιζαν την πορεία τους. 

Όµως ο πιο µεγάλος κίνδυνος που αντιµετώπισαν βρισκόταν µέσα τους. Ήταν η έλλειψη εµπι-

στοσύνης στο Θεό. Όπως τότε που ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος Σινά για να πάρει τις πλάκες µε

το Νόµο και έµεινε εκεί σαράντα µερόνυχτα. Οι Ισραηλίτες νόµισαν ότι χάθηκε· δείλιασαν και ζή-

τησαν από τον Ααρών να κατασκευάσει είδωλα για να τους οδηγούν στην πορεία τους. Έτσι κι έ-

γινε. Λειώνοντας τα χρυσά τους κοσµήµατα ο Ααρών κατασκεύασε το άγαλµα ενός χρυσού µοσχα-

ριού. Άρχισαν τότε να του προσφέρουν

θυσίες τρώγοντας και χορεύοντας. Η

οργή του Μωυσή, όταν κατέβηκε από

το βουνό, ήταν µεγάλη. Ζήτησε µάλι-

στα ο ίδιος συγγνώµη από το Θεό εκ µέ-

ρους του λαού.  

Όπως γίνεται φανερό, οι δυσκολίες

και τα αδιέξοδα της ζωής των Ισραηλι-

τών στην έρηµο τους έφερναν συχνά στη

θέση να επιλέγουν: εµπιστεύονται το Θε-

ό και τη ∆ιαθήκη που έκλεισαν µαζί του

ή δειλιάζουν και την ξεχνούν; Πολλές

φορές ο λαός δυσκολευόταν να αποφασί-

σει. Άλλοτε πάλι δεν έµενε σταθερός

στις αποφάσεις που είχε πάρει. Ωστόσο,

µέσα από όλες αυτές τις περιπέτειες οι

Ισραηλίτες ωρίµασαν. Απέκτησαν νέα

ταυτότητα. Από καταπιεσµένοι δούλοι έ-

γιναν ένας λαός µε ενότητα και προορι-

σµό. Και η σχέση τους µε το Θεό έφτασε

να γίνει σχέση πατέρα - γιου. Με αρχηγό

τους λοιπόν το φίλο του Θεού, Μωυσή,

και κουβαλώντας πάντα µαζί τους την

Κιβωτό της ∆ιαθήκης συνέχισαν να πο-

ρεύονται προς τη Γη που τους υποσχέθη-

κε ο Θεός, τη Γη της Επαγγελίας.

Ο Κύριος λέει: «Όταν ο Ισραήλ ήταν παιδί, τον αγάπησα

και τον κάλεσα από την Αίγυπτο να γίνει γιος µου».

Ωσ 11, 1
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Οι σηµερινοί Εβραίοι θυµούνται τη θαυµαστή περίοδο της ερήµου

µε τη γιορτή της  Σκηνοπηγίας («Σουκώθ»). Γιορτάζεται το φθινό-

πωρο και διαρκεί εφτά µέρες, κατά τις οποίες κάθε οικογένεια µένει

σε σκηνή, που τη φτιάχνει στον κήπο ή µέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Έτσι οι Εβραίοι θυµούνται την πορεία των προγόνων τους µέσα

στην έρηµο και τις θαυµαστές ενέργειες του Θεού που τους στήρι-

ξαν. 

«Εφτά µέρες θα µένετε σε σκηνές, όλοι οι Ισραηλίτες… Για να ξέρουν

οι απόγονοί σας ότι έβαλα τους Ισραηλίτες να µείνουν σε σκηνές, ό-

ταν τους έβγαλα από την Αίγυπτο».

Λευιτ 23, 42-43

Επτά εβδοµάδες µετά τη γιορτή του Πάσχα οι Ισραηλίτες γιορτά-

ζουν την Πεντηκοστή («Σαβουώτ»). Μ’ αυτήν θυµούνται την προ-

σφορά του Νόµου από το Θεό στο όρος Σινά.

11.. ÄÄååßßôôåå  óóôôïï  ÷÷ÜÜññôôçç  ôôççíí  ððïïññååßßáá  ôôùùíí  ÉÉóóññááççëëééôôþþíí..
22.. ÓÓôôççíí  ððááññ..  áá´́  îîååêêááèèááññßßóóôôåå  ôôïïõõòò  üüññïïõõòò  ôôççòò  ÄÄééááèèÞÞêêççòò  óóõõììððëëççññþþííïïííôôááòò  êêááôôÜÜëëëëççëëáá  ôôïï  ððëëááßßóóééïï::

33.. ÐÐïïééïïòò  ååßßííááéé  ïï  ññüüëëïïòò  ôôïïõõ  ÌÌùùõõóóÞÞ  óóôôçç  óóýýííááøøçç**  ôôççòò  ÄÄééááèèÞÞêêççòò;;  
44.. ÄÄééááââÜÜóóôôåå  ððññïïóóååêêôôééêêÜÜ  ôôééòò  ÅÅííôôïïëëÝÝòò  ôôïïõõ  ÄÄååêêááëëüüããïïõõ  êêááéé  óóåå  óóõõííååññããááóóßßáá  ììåå  ôôïï  ääééððëëááííüü  óóááòò  ååððééóóççììÜÜííååôôåå  ôôáá

ððááññááêêÜÜôôùù::  

ÅÅññããááóóßßáá  óóôôççíí  ôôÜÜîîçç

Ο προφήτης Μωυσής, τοιχογραφία  του

Θεοφάνη στη Μονή Αγίου Νικολάου 

Αναπαυσά (16ος αι., Μετέωρα)

•• ÐÐþþòò  ááííôôááððïïêêññßßííååôôááéé  ôôååëëééêêÜÜ  ïï  ëëááüüòò;;

•• ÇÇ  ÄÄééááèèÞÞêêçç  ååððééââÜÜëëëëååôôááéé  óóôôïïõõòò  ÉÉóóññááççëëßßôôååòò;;

•• ÔÔéé  ôôïïõõòò  õõððüüóó÷÷ååôôááéé;;

•• ÐÐïïééïïòò  ððááßßññííååéé  ôôççíí  ððññùùôôïïââïïõõëëßßáá;;

•• ÐÐññüüêêååééôôááéé  ããééáá  êêááííüüííååòò  ððïïõõ  ììððïïññïïýýíí  ííáá  
ååððééââëëççèèïïýýíí  óóôôïïõõòò  ááííèèññþþððïïõõòò  ááêêüüììçç  
êêááéé  ððááññÜÜ  ôôçç  èèÝÝëëççóóÞÞ  ôôïïõõòò;;

•• ÐÐññüüêêååééôôááéé  ããééáá  ïïääççããßßååòò  ««êêááëëÞÞòò  ååîîùùôôååññééêêÞÞòò  
óóõõììððååññééööïïññÜÜòò»»;;  

•• ÔÔéé  ååßßääïïõõòò  óó÷÷ÝÝóóååééòò  ññõõèèììßßææïïõõíí;;

•• ÐÐïïééååòò  èèññççóóêêååõõôôééêêÝÝòò  óóõõííÞÞèèååééååòò  êêááôôááññããïïýýííôôááéé  
ïïññééóóôôééêêÜÜ;;  ÔÔéé  ááííááããííùùññßßææååôôááéé  ããééáá  ôôïï  ÈÈååüü  
ììééáá  ããééáá  ððÜÜííôôáá;;

•• ÔÔéé  èèõõììßßææååéé  ïï  ÈÈååüüòò  óóôôïïõõòò  ÉÉóóññááççëëßßôôååòò  êêááéé  ôôéé
ôôïïõõòò  êêááëëååßß  ííáá  ääééááööõõëëÜÜîîïïõõíí;;
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55.. ÐÐååññééããññÜÜøøôôåå  ööááííôôááóóôôééêêÜÜ  ððááññááääååßßããììááôôáá  ððïïõõ  ííáá  ööááííååññþþííïïõõíí  ììåå  ððïïééïïíí  ôôññüüððïï  çç  ôôÞÞññççóóçç  ôôùùíí  ääÝÝêêáá  ååííôôïïëëþþíí

ââååëëôôßßùùííåå  ôôçç  ææùùÞÞ  ôôççòò  êêïïééííüüôôççôôááòò..

66.. ÖÖááííôôááóóôôååßßôôåå  êêááéé  ððååññééããññÜÜøøôôåå  óóááíí  ÜÜííèèññùùððïïéé  ååêêååßßííççòò  ôôççòò  ååððïï÷÷ÞÞòò  ôôïïõõòò  ëëüüããïïõõòò  ððïïõõ  ùùèèïïýýóóááíí  ôôïïõõòò  ÉÉóóññáá--

ççëëßßôôååòò,,  üüôôááíí  ââññßßóóêêïïííôôááíí  óóôôççíí  ÝÝññççììïï,,  ííáá  óóôôññÝÝööïïííôôááéé  óóôôáá  ååßßääùùëëáá..  ((ÍÍáá  ëëÜÜââååôôåå  õõððüüøøçç  üüóóáá  îîÝÝññååôôåå  ããééáá  

ôôççíí  ååððïï÷÷ÞÞ  êêááéé  ôôééòò  óóõõííèèÞÞêêååòò))..

77.. ÓÓåå  óóõõííååññããááóóßßáá  ììåå  ôôïï  ääééððëëááííüü  óóááòò  ÷÷ááññááêêôôççññßßóóôôåå  ôôçç  óóôôÜÜóóçç  ôôïïõõòò  êêááéé  îîååêêááèèááññßßóóôôåå  ôôéé  ððññüüääééääááíí  ìì''  ááõõôôÞÞíí..

88.. ÈÈõõììççèèååßßôôåå  ôôééòò  ääõõóóêêïïëëßßååòò  êêááéé  ôôééòò  ððååññééððÝÝôôååééååòò  ôôùùíí  ÉÉóóññááççëëééôôþþíí  óóôôççíí  ÝÝññççììïï,,  üüððùùòò  ôôééòò  ååßßääááììåå  óóôôáá  ììááèèÞÞììáá--

ôôáá  99  êêááéé  1100..  ÓÓôôçç  óóõõííÝÝ÷÷ååééáá  óóõõææççôôÞÞóóôôåå::  áá))  ÐÐþþòò  ááððááííôôïïýýóóåå  ïï  ÈÈååüüòò  êêÜÜèèåå  ööïïññÜÜ  ððïïõõ  ïï  ëëááüüòò  ááððïïììááêêññõõ--

ííüüôôááíí  ááðð’’  ááõõôôüüíí;;  ÂÂññååßßôôåå  ììééáá  ååééêêüüííáá  ÞÞ  ÝÝííáá  óóýýììââïïëëïï  ððïïõõ  ííáá  ððååññééããññÜÜööååéé  ôôçç  óóôôÜÜóóçç  ôôïïõõ..  ââ))  ÔÔéé  èèååôôééêêÜÜ  ááððïï--

êêüüììééóóááíí  ïïéé  ÉÉóóññááççëëßßôôååòò  ããééáá  ôôééòò  óó÷÷ÝÝóóååééòò  ôôïïõõòò  ììåå  ôôïï  ÈÈååüü  êêááéé  ììååôôááîîýý  ôôïïõõòò;;

99.. ÓÓõõææççôôÞÞóóôôåå  óóôôççíí  ôôÜÜîîçç::  ÕÕððÜÜññ÷÷ïïõõíí  ååßßääùùëëáá  óóôôçç  óóççììååññééííÞÞ  ååððïï÷÷ÞÞ;;  ÊÊááôôááããññÜÜøøôôåå  óóôôïï  ððááññááêêÜÜôôùù  ððëëááßßóóééïï  üüóóáá

ííïïììßßææååôôåå  üüôôéé  ååððççññååÜÜææïïõõíí  ððååññééóóóóüüôôååññïï  ôôïïõõòò  ííÝÝïïõõòò  ááííèèññþþððïïõõòò..

Η λέξη είδωλο από θρησκευτική άποψη σηµαίνει

άγαλµα ή σύµβολο ψεύτικου θεού. Όσοι τα λάτρευαν

πίστευαν ότι τα είδωλα έκρυβαν και τη δύναµη των

θεών που αναπαριστούσαν κι έτσι µπορούσαν να τους

βοηθήσουν. Η λατρεία τέτοιων ανθρωπόµορφων ή

ζωόµορφων ειδώλων ονοµάζεται ειδωλολατρία.

Συνδέεται κυρίως µε πολυθεϊστικές θρησκείες, όπως

των Ασσυρίων, των αρχαίων Αιγυπτίων και Ελλήνων,

των Ρωµαίων κ.ά.
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Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο

1. Προσέξτε την περιγραφή της φανέρω-

σης του Θεού στη παρ. α΄. Τι εκφράζει;

Ποια άλλη διήγηση σας θυµίζει;

2. Ο λαός στην έρηµο συχνά φέρθηκε µε 

αγνωµοσύνη στο Θεό. Σκεφτείτε περι-

πτώσεις αγνωµοσύνης που δείξατε ή 

σας έδειξαν. Ποιες ήταν οι συνέπειές 

της;

3. Η εκλογή (σε µια θέση, ένα όργανο 

κ.α.) έχει νόηµα µόνον όταν την αντι-

λαµβανόµαστε ως ευθύνη και υπηρεσία

των άλλων. Αναλογιστείτε αν σκεφτή-

κατε τα πράγµατα µ’ αυτόν τον τρόπο, 

όταν εκλέξατε το 5/µελές συµβούλιο 

της τάξης σας ή το 15/µελές µαθητικό

συµβούλιο του σχολείου σας.

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έµαθα

1 Πού πραγµατοποιήθηκε η ∆ιαθήκη του Θεού µε τους Ισραηλίτες;

2. Ποια ήταν η απόφαση του λαού για τη ∆ιαθήκη και το ∆εκάλο-

γο;

3. Να µάθετε απ’ έξω τις εντολές του ∆εκαλόγου (το νόηµά τους).

4. Τι είδους σχέσεις ρυθµίζει ο ∆εκάλογος;

5. Πώς εννοούµε την «Εκλογή» του Ισραήλ από το Θεό;

6. Τι ήταν η Κιβωτός της ∆ιαθήκης και η Σκηνή του Μαρτυρίου;

7. Πόσο διάστηµα χρειάστηκαν οι Ισραηλίτες, σύµφωνα µε τα βι-

βλικά κείµενα, για να φτάσουν στη Γη της Επαγγελίας;

8. Τι είδους κινδύνους αντιµετώπισαν οι Ισραηλίτες στην έρηµο;

9. Ποιο ήταν το δίληµµα* που συχνά αντιµετώπισαν;

10. Με ποιες γιορτές θυµούνται οι σύγχρονοι Ισραηλίτες την έρηµο

και την προσφορά του Νόµου;

Επιλέγω και πραγµατοποιώ 

1. Βρείτε – από το µάθηµα της Γεωγραφίας – στοιχεία για την έρηµο του Σινά και τη ζωή των

σύγχρονων βεδουΐνων στην περιοχή.

2. Συζητήστε και αποφασίστε να δηµιουργήσετε ένα δεκάλογο που θα βοηθούσε τη σχολική

ζωή της τάξης σας. Συζητήστε πάνω στη φράση µε την οποία νοµίζετε πως θα έπρεπε να

αρχίζει (π.χ. όχι απλώς «Μη», «Να», αλλά κάτι άλλο).

• ÅÅêêëëïïããÞÞ

• ÄÄååêêÜÜëëïïããïïòò

• ÍÍüüììïïòò

• ÊÊééââùùôôüüòò  

ôôççòò  ÄÄééááèèÞÞêêççòò

Ο Μωυσής, του Ρέµπραντ (17ος αι.) 
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11.  H είσοδος στη Γη της Επαγγελίας:  

η υπόσχεση του Θεού εκπληρώνεται

α) Ο Μωυσής λέει αντίο στο λαό του

Ï ÌùõóÞò äåí ðñüëáâå íá ìðåé óôç Ãç ôçò Åðáããåëßáò. Ëßãï ðñéí ðåèÜ-

íåé, ìßëçóå óôï ëáü ôïõ, ôïõò õðåíèýìéóå ôç ÄéáèÞêç êáé ôïõò Ýäùóå ïäçãß-

åò. Ç ðéï âáóéêÞ Þôáí áõôÞ: «Άκου λαέ του Ισραήλ: Ο Κύριος είναι ο Θεός µας

– µόνον ο Κύριος. Ν’ αγαπάς, λοιπόν, τον Κύριο, το Θεό σου, µ’ όλη την καρ-

διά σου, µ’ όλη την ψυχή σου και µ’ όλη τη δύναµή σου. Να µείνουν στην καρ-

διά σου οι εντολές αυτές που εγώ σήµερα σου δίνω. Να τις διδάσκεις στα παι-

διά σου και να µιλάς γι’ αυτές όταν κάθεσαι στο σπίτι σου κι όταν βαδίζεις στο

δρόµο, όταν ξαπλώνεις για ύπνο κι όταν σηκώνεσαι». ¼ëá üóá åßðå ðåñéÝ÷ï -

íôáé óôï âéâëßï ôçò ÐáëáéÜò ÄéáèÞêçò ðïõ ïíïìÜæåôáé Äåõôåñïíüìéï (= å-

ðáíÜëçøç ôïõ Íüìïõ).   

ÐÜíù óôï üñïò Íåâþ ï ÌùõóÞò ìå äõíáìéêÜ êáé æùíôáíÜ ëüãéá Ýâáëå

ôïõò Éóñáçëßôåò ìðñïóôÜ óôï äßëç ì ì á :  «Κοιτάξτε, ε-

γώ βάζω σήµερα µπροστά σας τη ζωή και την ευτυχία

από τη µια µεριά, το θάνατο και τη δυστυχία από την

άλλη… ∆ιαλέξτε, λοιπόν, τη ζωή για να ζήσετε εσείς

και οι απόγονοί σας…».

Ëßãï ðñéí êëåßóåé ôá ìÜôéá ôïõ, åßäå áðü ìáêñéÜ

ôç ãç ×áíáÜí, åõëüãçóå ôï ëáü êáé απάγγειλε τα λό-

για αυτού του τραγουδιού … δυνατά, για να τ’ ακούσει

όλη η ισραηλιτική κοινότητα: «Ακούστε, ουρανοί, που

θα µιλήσω κι άκουσε γη τα λόγια που θα πω…Το µε-

γαλείο υµνήστε του Θεού µας. Γιατί είναι … τέλεια τα

έργα του… Βρήκε ο Κύριος τον Ισραήλ στην έρηµο µες

στης ερηµιάς τη φρίκη και στων θηρίων τα ουρλιαχτά.

Τον φρόντισε, τον παιδαγώγησε, και τον εφύλαξε κα-

θώς την κόρη των µατιών του… Μόνος ο Κύριος το λαό του οδήγησε…».

Ο Μωυσής … πέθανε εκεί στη Μωάβ. Κι οι Ισραηλίτες τον έκλαψαν για

τριάντα µέρες.

β) Ο νέος αρχηγός: Ιησούς, ο γιος του Ναυή    

ÅðéêåöáëÞò ôùí Éóñáçëéôþí ìðÞêå ôþñá ï áãáðçìÝíïò óõíåñãÜôçò ôïõ

ÌùõóÞ, ï Éçóïýò ôïõ ÍáõÞ. ¹ôáí áõôüò ðïõ èá ïäçãïýóå ôïõò Éóñáçëßôåò

íá ìðïõí óôç Ãç ôçò Åðáããåëßáò. Ãé’ áõôü êáé ôï âéâëßï ôçò ÐáëáéÜò ÄéáèÞ-

êçò ðïõ ðåñéãñÜöåé ôçí êáôÜêôçóç ôçò ÷þñáò Ý÷åé ôï üíïìÜ ôïõ: Éçóïýò ôïõ

ÍáõÞ. Ôï âéâëßï áñ÷ßæåé ìå ôïõò Éóñáçëßôåò íá  âñßóêïíôáé óôñáôïðåäåõìÝ-

íïé óôéò ðåäéÜäåò ôçò ÌùÜâ. Åêåß ï Èåüò áíáíåþíåé ôéò Åðáããåëßåò ôïõ, åõ-

ë ï ãåß ôï íÝï áñ÷çãü, ôïõ æçôÜåé íá ôçñåß ôï Íüìï ðïõ ôïõ ðáñáèüäçêå áðü

ôï ÌùõóÞ êáé ôïí äéáâåâáéþíåé üôé «ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι µαζί σου

όπου κι αν πας».

γ) Οι Ισραηλίτες περνούν τον ορµητικό Ιορδάνη και µπαίνουν στην

Ιεριχώ  

Ï Éçóïýò åìøý÷ùíå* ìå èåñìÜ ëüãéá ôïõò óõìðáôñéþôåò ôïõ: «Ο αλη-

θινός Θεός είναι ανάµεσά σας και θα διώξει το δίχως άλλο από µπροστά σας

τους Χαναναίους…». Ήταν η εποχή του θερισµού και οι όχθες του Ιορδάνη

Ïé Éóñáçëßôåò ïíï-

ìÜæïõí ôç âáóéêÞ ï-

äçãßá ôïõ ÌùõóÞ

Σεµά áðü ôçí ðñþ-

ôç ëÝîç (= Üêïõ).

ÐÜíôùò ç áðüëõôç

áãÜðç ðñïò ôï Èåü

áðïôåëåß ôï èåìÝëéï

êáé ãéá ôéò ôñåéò ìå-

ãÜëåò ìïíïèåúóôéêÝò

èñçóêåßåò (Éïõäáú-

óìü, ×ñéóôéáíéóìü,

ÉóëÜì).

Ιησούς = Ï Èåüò óþæåé
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είχαν ξεχειλίσει από τα νερά του ποταµού. Παρ’ όλα αυτά οι Ισραηλί-

τες, κρατώντας ψηλά στους ώµους τους την Κιβωτό της ∆ιαθήκης, πέ-

ρασαν τα ορµητικά νερά και διάβηκαν τον Ιορδάνη. Στην πορεία τους

βρέθηκαν µπροστά στην Ιεριχώ.

Η Ιεριχώ είχε τα τείχη της κλειστά κι αµπαρωµένα, για να µην µπορέ-

σουν να µπουν οι Ισραηλίτες. Κανείς δεν έβγαινε ούτε έµπαινε στην πόλη…

Και πάλι µε τις οδηγίες του Θεού, µόλις οι Ισραηλίτες άρχισαν να σαλπί-

ζουν µε τις σάλπιγγές τους, τα τείχη της πόλης κατέρρευσαν. Τότε ο στρα-

τός επιτέθηκε στην πόλη, όρµησαν κατ’ ευθείαν µέσα και την κατέλαβαν. 

Με την πάροδο των χρόνων οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στη

Χαναάν.

δ) Οι Ισραηλίτες εγκαθίστανται στη Χαναάν 

Ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες ολόκληρη τη χώρα που είχε υποσχε-

θεί µε όρκο στους προπάτορές τους. Την πήραν ιδιοκτησία τους κι εγκα-

ταστάθηκαν σ’ αυτήν. Για τους Ισραηλίτες, που είχαν ζήσει για χρόνια

στην άγονη έρηµο, η Χαναάν έµοιαζε µε παράδεισο: µια χώρα µε άφθο-

να σιτάρια και κριθάρια, µε αµπέλια, συκιές και ροδιές, ελιές και µέλι.

Ο Ιησούς µοίρασε µε κλήρο τη χώρα σε τµήµατα, όσα και οι φυλές

του Ισραήλ που κατάγονταν από τους δώδεκα γιους του Ιακώβ. Μόνο

στη φυλή του Λευί δεν έδωσε τµήµα γης, γιατί οι Λευίτες ήταν οι ιερείς

της χώρας και έπρεπε να ζουν διασκορπισµένοι ανάµεσα στις άλλες φυ-

λές προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Στην πόλη Σηλώ ο Ιησούς έστη-

σε τη Σκηνή του Μαρτυρίου κι έβαλε µέσα την Κιβωτό της ∆ιαθήκης. 

ε) Ο Ιησούς του Ναυή αποχαιρετά το λαό

υπενθυµίζοντας τη ∆ιαθήκη

Πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο Θεός ε-

ξασφάλισε την ειρήνη στο λαό του. Ο Ιησούς είχε

πια γεράσει. Τότε κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες

στη Συχέµ … και τους είπε:… «Εγώ σήµερα παίρ-

νω το δρόµο που κάποτε παίρνει όλος ο κόσµος.

Αλλά εσείς πρέπει ν’ αναγνωρίσετε µε όλη την

καρδιά σας και την ψυχή σας ότι καµιά από τις ω-

ραίες υποσχέσεις που σας έδωσε ο Κύριος, ο Θε-

ός σας, δεν έµεινε ανεκπλήρωτη». Συνέχισε λέγο-

ντας ότι ο Θεός ήταν αυτός που πολέµησε γι’ αυ-

τούς. Ότι τους πρόσφερε µια χώρα για την οποία

ποτέ δεν κοπίασαν ούτε για να χτίσουν τις πόλεις

της ούτε για να φυτέψουν τα δέντρα της. Τους ζή-

τησε να µην ακολουθούν τους θεούς των ειδωλο-

λατρών και να πάρουν τη µεγάλη απόφαση να α-

φοσιωθούν µε όλη τους την καρδιά στο Θεό. Και

ο λαός απάντησε στον Ιησού: «Ναι, θα λατρεύου-

µε τον Κύριο, το Θεό µας, και θα υπακούµε στα

λόγια του». Έτσι εκείνη την η-

µέρα … ο Ιησούς έκανε ∆ιαθή-

κη µε το λαό και τους έδωσε νό-

µους και εντολές. Μετά τα γεγο-

νότα αυτά πέθανε ο Ιησούς, ο

γιος του Ναυή.

Ο Ιησούς του Ναυή, τοιχογραφία του 10ου αι. στη Μονή

Οσίου Λουκά (Λειβαδιά Βοιωτίας)

Η Ιεριχώ είναι η αρχαιό-

τερη πόλη του κόσµου.

Αρχαιολογικά ευρήµατα

επιβεβαιώνουν ότι πρω-

τοκατοικήθηκε γύρω στα

6000 π.Χ. Ήταν ιδανικός

τόπος εγκατάστασης, κα-

θώς διέθετε πηγή µε γλυ-

κό νερό, γύρω από την ο-

ποία υπήρχε όαση.

Οι Χαναναίοι ήταν ορ-

γανωµένοι σε πόλεις -

κράτη και για ένα µεγά-

λο χρονικό διάστηµα

της 2ης χιλιετίας π.Χ.

βρίσκονταν υπό την κυ-

ριαρχία των Αιγυπτίων.

Η κύρια ασχολία τους

ήταν η γεωργία και το ε-

µπόριο.
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Ο Μωυσής διδάσκει στο λαό και αναθέτει 

την αρχηγία στον Ιησού του Ναυή, 

µικρογραφία από χειρόγραφο του 13ου αι. 

(Μονή Βατοπεδίου, Άγιον Όρος)

Είναι άραγε ο Θεός µε το µέρος ενός λαού;

Και στην εποχή της Παλαιάς ∆ιαθήκης, όπως και σήµερα, γίνονταν πόλεµοι. Λαοί αιχµαλωτίζονταν από ει-

σβολείς, γίνονταν σφαγές και καταστροφές, άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους. Στους πολέµους αυτούς ο Θεός

παρουσιάζεται να παίρνει το µέρος των Ισραηλιτών και να φέρεται σκληρά στους εχθρούς τους. Πώς εξηγεί-

ται αυτό; Είναι ανάγκη να έχουµε υπόψη µας ότι για αιώνες οι αρχαίοι πίστευαν ότι κάθε λαός είχε το δικό

του θεό, που του χάριζε τη νίκη ενάντια στους εχθρούς του (χαρακτηριστικό παράδειγµα όσα βλέπουµε στην

Ιλιάδα και στην Οδύσσεια του Οµήρου). Έτσι και οι Ισραηλίτες κάθε τους νίκη την απέδιδαν στον Κύριο.

Γι’ αυτό και διαβάζουµε στην Παλαιά ∆ιαθήκη: «ο Θεός µας νίκησε».  Μ’ αυτόν τον τρόπο διακήρυσσαν ε-

πίσης ότι ο αληθινός Θεός είναι ισχυρότερος από τους θεούς των ειδωλολατρών.

Στην πραγµατικότητα, ο Θεός είναι ο υποστηρικτής της ζωής κάθε ανθρώπου και κάθε λαού. Αυτήν την α-

λήθεια όµως έπρεπε να περάσουν αιώνες ώσπου να την αποδεχτούν οι άνθρωποι. Εντούτοις κοµµατάκια αυ-

τής της αλήθειας είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν και οι Ισραηλίτες, όπως φαίνεται στο βιβλίο του ÉùíÜ, ό-
που οι ειδωλολάτρες κάτοικοι της Νινευί παρουσιάζονται πιο άξιοι από τους Εβραίους. Αργότερα, όταν η

ανθρωπότητα θα έχει ετοιµαστεί για να το ακούσει, ο Χριστός θα διακηρύξει πολλές φορές καθαρά ότι ο Θε-

ός είναι Πατέρας όλων των ανθρώπων.

11.. ÓÓôôïï  ääßßëëççììììáá  ððïïõõ  ââÜÜææååéé  ïï  ÌÌùùõõóóÞÞòò  óóôôïïõõòò  ÉÉóóññáá--
ççëëßßôôååòò  ååßßííááéé  óóááíí  ííáá  ôôïïõõòò  ëëÝÝååéé::  ««ÄÄééááëëÝÝîîôôåå,,  ææùù--
ÞÞ  ììááêêññééÜÜ  ÞÞ  êêïïííôôÜÜ  óóôôïï  ÈÈååüü»»..  ÅÅîîççããÞÞóóôôåå  ããééááôôßß  ôôïï
êêÜÜííååéé  ëëßßããïï  ððññééíí  ììððïïõõíí  óóôôçç  ××ááííááÜÜíí..  ÓÓåå  ôôéé  èèáá  
ôôïïõõòò  ââïïççèèÞÞóóååéé  ììééáá  ôôÝÝôôïïééáá  ááððüüööááóóçç;;

22.. ÃÃééááôôßß  ôôïï  ««¢¢êêïïõõ  ëëááÝÝ  ôôïïõõ  ÉÉóóññááÞÞëë…»»  èèååùùññååßßôôááéé
ùùòò  çç  ââááóóééêêÞÞ  ïïääççããßßáá  ôôïïõõ  ÍÍüüììïïõõ;;  ÐÐïïééïïòò  ììððááßßííååéé
óóôôïï  êêÝÝííôôññïï  ôôççòò  ææùùÞÞòò  ôôïïõõ  ëëááïïýý;;

33.. ÔÔéé  ååßßääïïõõòò  ÈÈååüüòò  ððååññééããññÜÜööååôôááéé  óóôôééòò  ååééêêüüííååòò  ôôïïõõ
ýýììííïïõõ  ððïïõõ  ååßßððåå  ïï  ÌÌùùõõóóÞÞòò  ëëßßããïï  ððññééíí  ððååèèÜÜííååéé;;

44.. ××ááññááêêôôççññßßóóôôåå  ôôïïíí  ÉÉççóóïïýý  ôôïïõõ  ÍÍááõõÞÞ..
55.. ÓÓõõææççôôÞÞóóôôåå  ããééáá  ôôïï  ññüüëëïï  ððïïõõ  ÝÝððááééîîåå  ïï  ÌÌùùõõóóÞÞòò

óóåå  üüëëáá  ôôáá  ããååããïïííüüôôáá  ôôççòò  ÅÅîîüüääïïõõ  êêááéé  ôôççòò  ððïï--
ññååßßááòò  ôôùùíí  ÉÉóóññááççëëééôôþþíí  ùùòò  ôôçç  ÃÃçç  ××ááííááÜÜíí..

ÅÅññããááóóßßáá  óóôôççíí  ôôÜÜîîçç

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο

Πολλοί χριστιανοί διαβάζοντας την Παλαιά ∆ιαθήκη βγάζουν το συµπέρασµα ότι ο Θεός είναι σκλη-

ρός και υπερασπίζεται αποκλειστικά τον Ισραήλ. Φανταστείτε ότι έχετε να συνοµιλήσετε µ’ έναν τέ-

τοιον άνθρωπο και προετοιµάστε τα δικά σας επιχειρήµατα (συµβουλευθείτε το παραπάνω παράθε-

µα, καθώς και το παράθεµα για τα θαύµατα στη σελ. 53).

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έµαθα

1. Πότε και πού πέθανε ο Μωυσής;

2. Τι ορίζει η πιο βασική οδηγία του Νόµου του Μωυσή και πώς ονοµάζεται στα εβραϊκά;

3. Τι είναι το ∆ευτερονόµιο;

4. Ποιος διαδέχτηκε το Μωυσή στην αρχηγία των Ισραηλιτών;

5. Ποια µεγάλα εµπόδια είχαν να ξεπεράσουν οι Ισραηλίτες για να εγκατασταθούν στη χώρα;

6. Ποιες ήταν οι ενέργειες του Ιησού του Ναυή όταν έφτασαν στη χώρα;

7. Τι θύµισε στους Ισραηλίτες λίγο πριν πεθάνει και τι τους ζήτησε να κάνουν;
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Επιχειρήστε να ανακαλύψετε τη σηµασία των προεικονίσεων δουλεύοντας µε τον πίνα-

κα της σελίδας 65: Στις τρεις πρώτες στήλες µπορείτε να θυµηθείτε τη σηµασία που έχουν

τα γεγονότα και τα πρόσωπα της Παλαιάς ∆ιαθήκης για τους Ισραηλίτες και να δείτε µε ποια

γεγονότα και πρόσωπα τα συσχέτισε η Εκκλησία. Στη συνέχεια, σε συνεργασία µε το διπλα-

νό σας ανακαλύψτε τη σηµασία τους για τη ζωή των χριστιανών, χρησιµοποιώντας ως βοή-

θεια και τα κείµενα που παρατίθενται. 

Ανακαλύπτουµε κρυµµένες σηµασίες

Στη ζωή της Εκκλησίας κάποια γεγονότα της Παλαιάς ∆ιαθήκης

θυµίζουν γεγονότα της Καινής ∆ιαθήκης

Η χριστιανική Εκκλησία θεωρεί ότι ορισµένα γεγονότα της Παλαιάς ∆ιαθήκης µοιάζουν µε κάποια γεγονό-

τα της Καινής ∆ιαθήκης που βέβαια θα συµβούν πολύ αργότερα. Μοιάζουν µάλιστα τόσο πολύ σαν – κατά

κάποιον τρόπο – να είναι εικόνες τους. Π.χ. ο Ισαάκ µοιάζει µε το Χριστό. Ας δούµε γιατί:

- Όπως ο Ισαάκ ήταν µοναχοπαίδι του Αβραάµ, έτσι και ο Χριστός είναι ο µονογενής* γιος του Θεού.

- Όπως ο Ισαάκ οδηγήθηκε στη θυσία χωρίς να φταίει, έτσι και ο Χριστός οδηγήθηκε στο Σταυρό, ενώ

ήταν αθώος.

- Όπως ο Ισαάκ γλίτωσε το θάνατο, έτσι και ο Χριστός νίκησε το θάνατο και αναστήθηκε.

Γι’ αυτό οι χριστιανοί είδαν τον Ισαάκ σαν µια εικόνα του Χριστού πριν ακόµη γεννηθεί, δηλαδή σαν προ-

εικόνιση, του Χριστού

Στην Καινή ∆ιαθήκη ο Απ. Παύλος γράφει: Θέλω να ξέρετε, αδελφοί, ότι όλοι οι πρόγονοί σας προστατεύο-

νταν από τη νεφέλη και όλοι πέρασαν µέσα από τη θάλασσα. Όλοι έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή και ήπιαν

το ίδιο ποτό. Όλα αυτά τα γεγονότα ήταν για κείνους προεικονίσεις και γράφτηκαν για να µας νουθετήσουν*.

Α Κορ 10, 1-4. 11
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Α. Τα παρακάτω είναι λόγια του Μωυσή λίγο πριν από την είσοδο των Ισραηλιτών στη Χαναάν. 

Ποιες από τις Επαγγελίες του Θεού στους Πατριάρχες αναγνωρίζει ότι εκπληρώθηκαν;

Β. Αφού διαβάσετε το Óïößá ÓåéñÜ÷ 45, 1-5: δικαιολογήστε τους χαρακτηρισµούς που αποδίδει ο 
συγγραφέας στο Μωυσή στηριζόµενοι στα γεγονότα του κεφαλαίου.

Γ. Σε ποια σηµεία των διηγήσεων της Εξόδου µπορείτε να επισηµάνετε την παρουσία και τη δρά-

ση του Θεού µέσα στην ιστορία των ανθρώπων;

Ε. Ξαναγυρνώντας στις διηγήσεις όλου του κεφαλαίου να επισηµάνετε τις στιγµές που

οι ηγέτες του λαού χρειάστηκε να ξαναθυµίσουν στο λαό τη ∆ιαθήκη του µε το Θεό.

ΣΤ. Να επισηµάνετε σηµεία των διηγήσεων, όπου οι Ισραηλίτες καλούνται να 

αποφασίσουν ελεύθερα «ζωή µακριά ή κοντά στο Θεό».

Ζ. Στην Καινή ∆ιαθήκη ο Απόστολος Παύλος γράφει:  

Πίστη σηµαίνει σιγουριά γι’ αυτά που ελπίζουµε και 

βεβαιότητα γι’ αυτά που δε βλέπουµε (Εβρ 11, 5).

Φέρ- νει µάλιστα ως παραδείγµατα τέτοιας πί-

στης πρόσωπα από την Παλαιά ∆ιαθήκη αρχίζοντας από

τον Αβραάµ. Θυµηθείτε γεγονότα στα οποία είδαµε να

εκδηλώνεται µια τέτοια πίστη.

Η. ∆ίπλα βλέπουµε καταστάσεις ζωής και συναισθήµατα που

αφορούν όλους τους ανθρώπους κάθε εποχής. Προσπαθήστε

να τα αναγνωρίσετε στα γεγονότα της Εξόδου.

∆. Στο Εξ 34, 6 ο Θεός λέει: «Εγώ είµαι ο Κύριος, ο Κύριος ο Θεός. Είµαι γεµάτος καλοσύνη και 

έλεος, υποµονετικός, πιστός και πρόθυµος να συγχωρήσω». Αναγνωρίστε αυτά τα χαρακτηριστι-

κά του Θεού / Πατέρα στις διηγήσεις του κεφαλαίου.

Ξανακοιτώντας τα µαθήµατα του Β΄ κεφαλαίου

Ένας περιπλανώµενος Αραµαίος ήταν ο προπάτοράς µου. Κατέβηκε στην Αίγυπτο κι έζησε εκεί σαν ξένος, µε

λίγους ανθρώπους γύρω του. Εκεί έγινε έθνος µεγάλο, ισχυρό και πολυάριθµο. Αλλά οι Αιγύπτιοι µας κακο-

µεταχειρίζονταν, µας καταπίεζαν και µας επέβαλλαν σκληρή δουλεία. Τότε επικαλεστήκαµε τον Κύριο, το Θεό

των προγόνων µας κι εκείνος άκουσε τη φωνή µας και είδε τη δυστυχία µας, την ταλαιπωρία µας και την κα-

ταπίεσή µας. Μας έβγαλε από την Αίγυπτο µε το δυνατό του χέρι, µε την ακαταµάχητη δύναµή του, µε σηµεία

και θαύµατα… Και µας έφερε σ’ αυτόν τον τόπο και µας έδωσε τη χώρα αυτή, χώρα που ρέει γάλα και µέλι.

∆ευτ 26, 5-9

Από τους απογόνους του Ιακώβ, ο Κύριος ανέδειξε έναν άντρα, που τον αγάπησε και που έγινε αποδεκτός

απ’ όλους. Αγαπήθηκε απ’ το Θεό κι απ’ τους ανθρώπους. Ήταν ο Μωυσής αυτός που η µνήµη του είναι

ευλογηµένη. Τον τίµησε όµοια µε τους αγίους αγγέλους και τον ανέδειξε µεγάλον, ώστε να εµπνέει φόβο

στους εχθρούς. Τον δόξασε µπροστά σε βασιλιάδες. Με τα λόγια του Μωυσή ο Θεός έκανε να σταµατήσουν

τα µαγικά σηµεία (των ειδώλων). Του έδωσε εντολές για το λαό του και του φανέρωσε ένα µέρος απ’ τη δό-

ξα του. Τον καθιέρωσε χάρη στην πίστη του…τον αξίωσε ν’ ακούσει τη φωνή του…του έδωσε απευθείας τις

εντολές, το νόµο της ζωής και της γνώσης, για να διδάξει τη ∆ιαθήκη του στους απογόνους του Ιακώβ, και

στο λαό του Ισραήλ τις αποφάσεις του
Σειρ 45, 1-5
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Οι βιβλικές διηγήσεις για τους Κριτές και τους βασιλείς

Τα κείµενα των µαθηµάτων προέρχονται από τα βιβλία Éçóïýò ôïõ ÍáõÞ, ÊñéôÝò, Âáóéëåéþí

Á΄, Â΄ και Ã΄, ÐáñáëåéðïìÝíùí Á́ και Â΄.

Ποια ήταν η εποχή των Κριτών;

Πρόκειται για µια ταραγµένη περίοδο που διαρκεί δύο περίπου αιώνες (1220-1012 π.Χ.). 

Μετά την είσοδό τους στη Γη της Επαγγελίας οι Ισραηλίτες δεν κατέκτησαν αµέσως όλη τη χώ-

ρα, αλλά σταδιακά. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι ειρηνικές περίοδοι εναλλάσσονταν µε πολεµι-

κές. Εναντίον των Ισραηλιτών στράφηκαν όχι µόνον οι Χαναναίοι, που επιδίωκαν να διατηρήσουν τα

εδάφη τους, αλλά και άλλοι λαοί που διεκδικούσαν τις ίδιες περιοχές: Φιλισταίοι, Αµµωνίτες, Μωα-

βίτες, Εδωµίτες, Μαδιανίτες. Στις κρίσιµες αυτές περιόδους οι ισραηλιτικές φυλές, αν και ήταν δια-

σκορπισµένες (βλ. χάρτη σελ.75), βοηθούσαν η µια την άλλη ή ενώνονταν ενάντια στους εχθρούς.

Αρχηγοί τους ήταν κάποιοι χαρισµατικοί στρατιωτικοί ηγέτες, οι Κριτές, που αναλάµβαναν να οδη-

γήσουν τους Ισραηλίτες στη νίκη.

Τι άλλαξε στη ζωή του λαού µετά την εγκατάσταση στη Χαναάν;

Αρχικά οι ισραηλιτικές φυλές εγκαταστάθηκαν κυρίως στις ορεινές και πιο άγονες περιοχές, ενώ

οι κοιλάδες και οι πεδιάδες παρέµεναν στην κατοχή των Χαναναίων. Στη Χαναάν, όπως επιβεβαιώ-

νεται και αρχαιολογικά, υπήρχε κοσµοπολίτικος πολιτισµός, δηλαδή µε επιδράσεις από άλλους πολι-

τισµούς, όπως της Αιγύπτου, της Μεσοποταµίας, της Αραβίας, των Μυκηνών, του Αιγαίου, της Κύ-

πρου. Γρήγορα οι Ισραηλίτες ήρθαν σε επαφή µε τον πολιτισµό των Χαναναίων και γνώρισαν τη ζω-

ή των πόλεων. Όπως ήταν φυσικό, η καθηµερινή τους ζωή άλλαξε. Από νοµάδες και κτηνοτρόφοι έ-

γιναν ιδιοκτήτες γης και γεωργοί. Εγκαταστάθηκαν στις πόλεις, είχαν πια περισσότερα αγαθά και ευ-

ηµερούσαν. Σιγά σιγά υιοθέτησαν το χαναανιτικό τρόπο ζωής. Έτσι, η λιτότητα και η αυστηρότητα

της ερήµου αντικαταστάθηκε από την πολυτέλεια και τη χαλαρότητα της ζωής στην πόλη και η ισό-

τητα των µελών της φυλής από τις κοινωνικές διαφορές. 

Όµως και θρησκευτικά επηρεάστηκαν. Η θρησκεία των Χαναναίων ήταν πολυθεϊστική µε κύρια

χαρακτηριστικά τη µαγεία και τη λατρεία της φύσης. Ως σηµαντικότεροι θεοί λατρεύονταν ο Βάαλ,

θεός της βλάστησης και της βροχής, και η Αστάρτη, θεά της γονιµότητας. Ζώντας λοιπόν κοντά

στους Χαναναίους οι Ισραηλίτες ξεχνούσαν κάποιες φορές τις παραδόσεις τους. Εγκατέλειπαν τον

Κύριο και λάτρευαν το Βάαλ και την Αστάρτη.

Ποια ήταν η εποχή των βασιλέων; 

Είναι τα χρόνια από το 1012 έως το 926 π.Χ. Οι µεγάλοι βασιλείς αυτής της περιόδου ήταν ο Σα-

ούλ, ο ∆αβίδ και ο Σολοµών.

Στην εποχή των βασιλέων και στο χώρο της βασιλικής αυλής, κάποιοι µορφωµένοι άνθρωποι άρ-

χισαν να συγκεντρώνουν τις παλιές παραδόσεις της ιστορίας των Ισραηλιτών και να τις καταγράφουν

µε στόχο να τις διασώσουν. Τα κείµενα αυτά αποτέλεσαν το πρώτο υλικό για τη σύνθεση και τη συγ-

γραφή των βιβλίων της Παλαιάς ∆ιαθήκης, που θα ολκληρωθεί αιώνες αργότερα.

Στα µαθήµατα του κεφαλαίου: α) θα γνωρίσουµε τη ζωή του λαού αυτή την περίοδο και τα σπου-

δαιότερα πρόσωπα και β) θα αξιολογήσουµε το έργο τους, µε σκοπό να διακρίνουµε µε ποιους τρό-

πους προχωρά µέσα από την ιστορία του Ισραήλ το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων.

69
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α) Ο Θεός ορίζει Κριτές

Στα δύσκολα χρόνια της εγκατά-

στασης στη Χαναάν ο Κύριος τους

έδωσε για αρχηγούς Κριτές, οι οποί-

οι τους γλίτωναν από τους επιδρο-

µείς… Κάθε φορά που ο Κύριος τους

έστελνε έναν Κριτή, ήταν ο ίδιος µα-

ζί του και γλίτωνε τους Ισραηλίτες α-

πό τους εχθρούς τους όσον καιρό

ζούσε ο Κριτής…  

Έτσι, οι Ισραηλίτες εγκαταστάθη-

καν ανάµεσα στους Χαναναίους,

στους Χετταίους, στους Αµορραίους

… και στους Ιεβουσαίους.

β) Ένας νεαρός Κριτής νικά τους Μαδιανίτες: ο Γεδεών 

Για εφτά χρόνια οι Μαδιανίτες καταπίεζαν σκληρά τους Ισραηλίτες. Κι αυτοί,

για να προστατεύονται, έφτιαξαν κρησφύγετα πάνω στα βουνά, σε σπηλιές και ο-

χυρά. Όποτε οι Ισραηλίτες έσπερναν, οι Μαδιανίτες ... έκαναν επιδροµές εναντίον

τους … και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες… Επίσης, δεν άφηναν στους Ισραηλίτες

ούτε πρόβατα ούτε βόδια ούτε γαϊδούρια… Εξαιτίας, λοιπόν, των Μαδιανιτών οι

Ισραηλίτες είχαν τροµερά εξαθλιωθεί και επικαλέστηκαν τον Κύριο. 

Τότε εµφανίστηκε άγγελος Κυρίου στο νεαρό ακόµη Γεδεών και του είπε: «Ο

Κύριος είναι µαζί σου, γενναίε πολεµιστή… Μ’ αυτή τη δύναµη που έχεις πήγαινε

και θα ελευθερώσεις τον Ισραήλ από τους Μαδιανίτες. Εγώ σε στέλνω»… «Μα

πώς, Κύριέ µου, θα γλιτώσω εγώ τον Ισραήλ;» αποκρίθηκε ο Γεδεών. «Η συγγέ-

νειά µου είναι η πιο ταπεινή ανάµεσα στη φυλή Μανασσή κι εγώ ο πιο µικρός της

οικογένειας του πατέρα µου».  Τότε του είπε ο Κύριος: «Ναι, αλλά εγώ θα είµαι

µαζί σου, και θα νικήσεις τους Μαδιανίτες σαν να ’ταν ένας µόνον άνθρωπος».

Έτσι, λοιπόν, ο Γεδεών µε τις οδηγίες του Θεού άρχισε να ετοιµάζει στρατό

για να αντιµετωπίσει τους Μαδιανίτες. Προηγουµένως όµως γκρέµισε το θυσια-

στήριο του Βάαλ που είχαν κτίσει οι συµπατριώτες του κι έχτισε θυσιαστήριο

για τον αληθινό Θεό. Στο κάλεσµά του ανταποκρίθηκαν χιλιάδες στρατιώτες α-

πό όλες τις φυλές του Ισραήλ. Ωστόσο, ο Κύριος είπε στο Γεδεών: «Μόνο µε

τριακόσιους άντρες … θα σας ελευθερώσω... Όλοι οι υπόλοιποι ας πάνε στα σπί-

τια τους». Στη συνέχεια ο Γεδεών µοίρασε τους τριακόσιους άντρες σε τρία µέρη

και έδωσε στον καθένα τους από µια σάλπιγγα και µια άδεια στάµνα  µε µια λα-

µπάδα µέσα. Μετά τους είπε: «Όταν σαλπίσω µε τη σάλπιγγα, εγώ κι αυτοί που εί-

ναι µαζί µου, τότε θα σαλπίσετε κι εσείς γύρω από το στρατόπεδο και θα φωνάξε-

τε: ‘Για τον Κύριο και το Γεδεών’».  Έτσι κι έγινε. Από τον ξαφνικό κρότο που

έκαναν οι στάµνες, καθώς έσπαζαν, και από τη λάµψη των δαυλών οι Μαδιανί-

τες αιφνιδιάστηκαν, κατατρόµαξαν, έστρεψαν το ξίφος τους ο ένας εναντίον του

άλλου και αλληλοσκοτώθηκαν. Όσοι γλίτωσαν τράπηκαν σε άτακτη φυγή.  

Ύστερα απ’ αυτά οι Ισραηλίτες είπαν στο Γεδεών: «Γίνε εσύ κυβερνήτης µας,

έπειτα ο γιος σου και µετά ο εγγονός σου, γιατί εσύ µας ελευθέρωσες από τους Μα-

διανίτες». Ο Γεδεών όµως τους απάντησε: «∆ε θα σας κυβερνήσω εγώ ούτε κι ο

γιος µου. Ο Κύριος θα σας κυβερνάει».

70

12. Αγώνες για εγκατάσταση στη Γη της 

Επαγγελίας: η σχέση µε το Θεό δοκιµάζεται

Οι Κριτές δεν ήταν άνθρωποι µε ιδιαίτε-

ρη κοινωνική θέση (µορφωµένοι, πλού-

σιοι κ.λπ.). Το κριτήριο εκλογής τους από

το Θεό ήταν η µεγάλη τους εµπιστοσύνη

σ’ αυτόν. Ήταν ηγέτες που τους καλούσε

ο ίδιος ο Θεός να βοηθήσουν το λαό του

σε κρίσιµες ώρες. Μετά τη δράση τους ε-

πέστρεφαν στην ιδιωτική τους ζωή ή υπη-

ρετούσαν το λαό ως ισόβιοι άρχοντες, χω-

ρίς όµως να µεταβιβάζουν το αξίωµα αυ-

τό στα παιδιά τους. Σπουδαιότεροι Κριτές

ήταν η ∆εββώρα, ο Γεδεών, ο Σαµψών, ο

Ιεφθάε και ο Σαµουήλ.
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γ) Ο τελευταίος Κριτής: Σαµουήλ

Ο Σαµουήλ ήταν από παιδί αφιερωµένος στο Θεό. Ήταν άν-

θρωπος που µπορούσε να διακρίνει την αλήθεια µέσα στα γεγο-

νότα της ζωής. Καλούσε, λοιπόν, συνεχώς το λαό να αποµα-

κρυνθεί από τα είδωλα και να µην ξεχνάει τον αληθινό Θεό. Ό-

λες οι φυλές του Ισραήλ από τη ∆αν µέχρι τη Βέερ - Σεβά τον α-

ναγνώριζαν ως «άνθρωπο του Θεού». 

Όλα αυτά τα κρίσιµα χρόνια της εγκατάστασης στη Χαναάν,

οι Ισραηλίτες ζούσαν ανάµεσα σε λαούς που είχαν βασιλείς. Για

πολλούς µάλιστα λαούς ο βασιλιάς ήταν θεός. Οι Ισραηλίτες,

καθώς ήταν οργανωµένοι σε φυλές, κατ’ αρχάς δεν είχαν βασι-

λιά. Έτσι όµως δυσκολεύονταν π.χ. στο να παίρνουν γρήγορα

στρατιωτικές αποφάσεις. Επηρεασµένοι, λοιπόν, από τους γεί-

τονές τους άρχισαν να πιστεύουν ότι µε ένα βασιλιά θα ήταν ευ-

κολότερο να νικήσουν τους εχθρούς τους και να ευηµερήσουν.

Γι’ αυτό απευθύνθηκαν στο Σαµουήλ και του ζήτησαν να εκλέ-

ξει ένα βασιλιά γι’ αυτούς. 

Ο Σαµουήλ θεώρησε την απαίτησή τους ασέβεια προς τον

Κύριο. Κι αυτό επειδή πίστευε ότι ο Θεός ήταν το µοναδικό

στήριγµα του Ισραήλ από την εποχή της Εξόδου. Προσευχή-

θηκε, λοιπόν, στο Θεό ο οποίος του απάντησε: «Άκουσε το

λαό και δέξου όλα όσα σου ζητούν. ∆εν περιφρόνησαν εσένα,

αλλά εµένα, κι αρνήθηκαν να είµαι πια βασιλιάς τους... Τώρα

λοιπόν κάνε ό,τι σου ζητάνε, αλλά ξεκαθάρισέ τους ... ποια θα

είναι τα δικαιώµατα του βασιλιά…». Ο Σαµουήλ ανακοίνωσε

όλα τα λόγια του Κυρίου στο λαό… «Νά ποια θα είναι τα δι-

καιώµατα του βασιλιά που θα σας κυβερνάει: Θα παίρνει τους

γιους σας και θα τους χρησιµοποιεί ... για να οργώνουν τα χω-

ράφια του … ή για να του κατασκευάζουν τα πολεµικά του ό-

πλα.. Θα παίρνει τις κόρες σας για να του φτιάχνουν αρώµα-

τα, να του µαγειρεύουν και να του ζυµώνουν. Θα πάρει τα κα-

λύτερα χωράφια σας και τα αµπέλια σας… Από τα πρόβατά

σας θα παίρνει το δέκατο κι εσείς θα είστε δούλοι του… Θ’

αρχίσετε τότε να παραπονιέστε στον Κύριο για το βασιλιά σας

που εσείς εκλέξατε να σας κυβερνάει, αλλά ο Κύριος δε θα σας

απαντάει». Ο Σαµουήλ, τοιχογραφία του 16ου αι. 

στη Μονή Σταυρονικήτα (Άγιον Όρος)

11.. ÐÐþþòò  ááííááääååééêêííýýïïííôôááíí  ïïéé  ÊÊññééôôÝÝòò  êêááéé  ôôéé  óóççììááóóßßáá  ååßß÷÷åå  ôôïï  ÝÝññããïï  ôôïïõõòò  ããééáá  ôôçç  ææùùÞÞ  ôôïïõõ  ëëááïïýý;;
22.. ÍÍáá  ÷÷ááññááêêôôççññßßóóååôôåå  ôôïï  ÃÃååääååþþíí  êêááéé  ííáá  ååððééóóççììÜÜííååôôåå  ôôïï  ññüüëëïï  ôôïïõõ  ÈÈååïïýý  óóôôççíí  ééóóôôïïññßßáá  ôôïïõõ..
33.. ÖÖááííôôááóóôôååßßôôåå  ôôééòò  ááëëëëááããÝÝòò  ôôïïõõ  ôôññüüððïïõõ  ææùùÞÞòò  ôôùùíí  ÉÉóóññááççëëééôôþþíí  ììååôôÜÜ  ôôççíí  ååããêêááôôÜÜóóôôááóóÞÞ  ôôïïõõòò  óóôôçç  ××ááííááÜÜíí  

((óóõõììââïïõõëëååõõüüììååííïïéé  êêááéé  ôôáá  óóôôïïéé÷÷ååßßáá  ôôççòò  ÅÅééóóááããùùããÞÞòò))..  ÓÓåå  óóõõííååññããááóóßßáá  ììåå  ôôïï  ääééððëëááííüü  óóááòò  ððññïïååôôïïééììÜÜóóôôåå  ÝÝííáá
ääééÜÜëëïïããïï  ÞÞ  ììééáá  óóêêççííÞÞ  ááððüü  ôôçç  ææùùÞÞ  óóåå  ììééáá  ððüüëëçç  ôôççòò  ååððïï÷÷ÞÞòò  ÞÞ  óóôôççíí  ÝÝññççììïï  êêááéé  ððááññïïõõóóééÜÜóóôôåå  ôôçç  ääïïõõëëååééÜÜ  óóááòò
óóôôççíí  ôôÜÜîîçç..    

44.. ÐÐïïééïïòò  ííïïììßßææååôôåå  üüôôéé  ÞÞôôááíí  ïï  ììååããááëëýýôôååññïïòò  êêßßííääõõííïïòò  ããééáá  ôôïïõõòò  ÉÉóóññááççëëßßôôååòò  ììååôôÜÜ  ôôççíí  ååããêêááôôÜÜóóôôááóóÞÞ  ôôïïõõòò  óóôôçç  
ÃÃçç  ××ááííááÜÜíí  êêááéé  ããééááôôßß;;  ÓÓõõììââïïõõëëååõõèèååßßôôåå  êêááéé  ôôïï  ììÜÜèèççììáá  1111..

55.. ÐÐïïééïïòò  ÞÞôôááíí  ïï  óóïïââááññüüôôååññïïòò  êêßßííääõõííïïòò  ððïïõõ  ääééÝÝââëëååððåå  ïï  ÓÓááììïïõõÞÞëë  óóôôççíí  ååððééèèõõììßßáá  ôôùùíí  ÉÉóóññááççëëééôôþþíí  ííáá  ááððïïêêôôÞÞ--
óóïïõõíí  ââááóóééëëééÜÜ;;  ÐÐññïïóóððááèèÞÞóóôôåå  ííáá  êêááôôááëëÜÜââååôôåå  ããééááôôßß..

ÅÅññããááóóßßáá  óóôôççíí  ôôÜÜîîçç
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Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο

1. Ποια χαρακτηριστικά του Θεού αποκαλύπτονται στις ιστορίες των Κριτών;

2. Εξηγήστε, χρησιµοποιώντας φανταστικά παραδείγµατα, τις αρνητικές συνέπειες που επέφε-

ρε στον τρόπο ζωής των Ισραηλιτών η αποµάκρυνσή τους από το Θεό και τις παραδόσεις της

ερήµου.

3. Όταν οι άνθρωποι απλώς µιµούνται ένα µοντέρνο τρόπο ζωής και εγκαταλείπουν εύκολα και

απροβληµάτιστα οτιδήποτε παραδοσιακό, η καθηµερινή τους ζωή και οι σχέσεις τους επη-

ρεάζονται αρνητικά. Συµφωνείτε µ’ αυτό; Στηρίξτε την άποψή σας µε παραδείγµατα.

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έµαθα

1. ∆είξτε στο χάρτη τους λαούς µε τους οποίους 

χρειάστηκε να πολεµήσουν οι Ισραηλίτες.

2. Ποιες ήταν οι αλλαγές στη ζωή των Ισραηλι-

τών µετά την εγκατάστασή τους στη Χαναάν;

3. Ποιος και µε ποιο κριτήριο όριζε τους Κριτές; 

4. Ποια ήταν η περίοδος των Κριτών (χρονολογί-

α) και ποιος ήταν ο ρόλος τους; 

5. Αναφέρετε τα ονόµατα των µεγάλων Κριτών.

6. ∆ιηγηθείτε την ιστορία της κλήσης του Γεδεών

και της νίκης του ενάντια στους Μαδιανίτες.

7. Τι ακριβώς ήταν ο Σαµουήλ για τους Ισραηλί-

τες;

8. Ποιον κίνδυνο θεωρούσε µεγαλύτερο για το 

λαό του ο Σαµουήλ και γιατί;

9. Γιατί οι Ισραηλίτες ζητούσαν βασιλιά;

10. Ποιες ήταν οι προειδοποιήσεις του Σαµουήλ, 

όταν οι Ισραηλίτες ζήτησαν να τους ορίσει βα-

σιλιά;

Επιλέγω και πραγµατοποιώ 

1. Στην εποχή µας αναγνωρίζουµε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλό να ζουν µε ευηµερία και 

ασφάλεια. Συχνά ωστόσο λέγεται ότι οι δυσκολίες και οι στερήσεις µπορούν να παίζουν θε-

τικό ρόλο στη ζωή µας. Συζητήστε αυτή την άποψη µε τους γονείς σας ή άλλους µεγαλύτε-

ρους και γράψτε τα επιχειρήµατά σας.

2. Γράψτε ένα κείµενο ή διάλογο µε θέµα: «Ένας Ισραηλίτης που ήρθε από την έρηµο και τώρα

ζει σε µια χαναανιτική πόλη εξηγεί στο παιδί του τις διαφορές της τωρινής του ζωής από τη

ζωή στην έρηµο».

Οι γειτονικοί λαοί του Ισραήλ
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Σ’ όλη την ταραγµένη περίοδο των Κριτών οι δώδεκα φυλές των Ισραηλι-

τών ήταν οργανωµένες σαν µια συνοµοσπονδία*. Κάθε φυλή ήταν εγκατεστη-

µένη στη δική της περιοχή, την οποία διοικούσε και υπερασπιζόταν. Αυτό που

έδενε τις φυλές µεταξύ τους ήταν η πίστη στον ίδιο Θεό· το Θεό µε τον οποίο

είχαν κλείσει ∆ιαθήκη. 

Μια φορά, λοιπόν, το χρόνο οι αρχηγοί των φυλών συγκεντρώνονταν µπρο-

στά στην Κιβωτό της ∆ιαθήκης, που την είχαν εγκαταστήσει στη Σηλώ. Εκεί

θυµόντουσαν και διηγούνταν όλα όσα είχε κάνει ο Θεός γι’ αυτούς στο διάβα

της ιστορίας τους. ∆ήλωναν την πίστη τους σ’ αυτόν και αναγνώριζαν τις υπο-

χρεώσεις τους απέναντί του,που πήγαζαν από τη ∆ιαθήκη του Σινά και περιέ-

χονταν στο Νόµο. ∆ιάβαζαν τον Νόµο και ανανέωναν την υπόσχεσή τους να

τον τηρούν. Η καρδιά βέβαια του Νόµου ήταν πάντα η εντολή: Άκου Ισραήλ…

Ν’ αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου µ’ όλη την καρδιά σου, µ’ όλη την ψυχή σου και

µ’ όλη τη δύναµή σου.

Οι Ισραηλίτες λοιπόν, µετά την εγκατάστασή τους στη Χανάαν, βάσισαν και

οργάνωσαν την καθηµερινή τους ζωή πάνω στο Νόµο του Θεού. Γι’ αυτό έχει

σηµασία να γνωρίσουµε µερικές χαρακτηριστικές διατάξεις του.

α)  Οι σχέσεις  µε τους συνανθρώπους

Μην κρατάς πικρία στην καρδιά σου για τον άλλο. Εξηγήσου µαζί του ανοι-

χτά, για να µη σε βαραίνει τίποτα. 

Μην είσαι εκδικητικός και µνησίκακος* απέναντι στους άλλους, αλλά ν’ αγα-

πάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. 

Μη διαδίδεις φήµες ψεύτικες. 

Να µην ακολουθείς τους πολλούς στο κακό.  

Αν πάρεις το πανωφόρι κάποιου για ενέχυρο*, φρόντισε να του το επιστρέψεις

πριν από τη δύση του ήλιου, γιατί είναι το µοναδικό του σκέπασµα, µε το οποίο

προστατεύεται από το κρύο.                                                                               

Αν συναντήσεις το βόδι του εχθρού σου ή το υποζύγιό* του να περιπλανιέται,

πρέπει να το οδηγήσεις στον αφέντη του.  

Αν κάποιος κάψει ενός τον αγρό ή τον αµπελώνα ή αφήσει τα ζώα του ελεύθε-

ρα να βόσκουν στο χωράφι του άλλου, τότε ο δράστης θα δώσει αποζηµίωση µέ-

ρος από τα καλύτερα προϊόντα του δικού του αγρού και του δικού του αµπελώνα.

β) Η συµπεριφορά προς τους ξένους και τους αδύναµους 

∆εν πρέπει να καταπιέζετε ξένο, ούτε να τον εκµεταλλεύεστε, γιατί κι εσείς ή-

σασταν κάποτε ξένοι στην Αίγυπτο. 

Όταν θερίζετε τα χωράφια σας, µην κόβετε τα στάχυα ως την τελευταία γω-

νιά του χωραφιού σας. Και µη γυρίζετε πίσω, µετά το θερισµό, για να µαζέψετε

τα στάχυα που παράπεσαν. Ούτε να γυρνάτε πίσω στο αµπέλι σας για να µαζέ-

ψετε τα τσαµπιά που έµειναν ή τις ρώγες που έχουν πέσει. Να τ’ αφήνετε για το

φτωχό και για τον ξένο.

Όταν δανείζεις χρήµατα σε ένα φτωχό συµπολίτη σου, µην του φέρεσαι όπως

οι άλλοι δανειστές. Μην του ζητάς τόκο.

Μην εκµεταλλεύεσαι ποτέ το µισθωτό, το δυστυχισµένο και το φτωχό συµπα-

τριώτη σου ή τον ξένο που ζει σε µια από τις πόλεις της χώρας σου. Να του δί-

νεις κάθε µέρα το ηµεροµίσθιό του πριν απ’ τη δύση του ήλιου. Γιατί είναι φτω-

χός και το έχει ανάγκη.

13. Η ζωή οργανώνεται µε βάση 

το Νόµο του Μωυσή

73
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γ) Η απονοµή της δικαιοσύνης

Οι δικαστές δε θα διαστρεβλώνετε το δίκαιο, δε θα µεροληπτείτε* και δε θα

δέχεστε δωροδοκία*, γιατί το δώρο τυφλώνει τα µάτια των σοφών και διαστρέφει

τα λόγια των δικαίων. 

Ένας µόνο µάρτυρας δεν αρκεί για να καταδικαστεί κάποιος που κατηγορείται

για οποιοδήποτε έγκληµα, παρανοµία ή αµαρτία… Οι δικαστές να εξετάζουν καλά

την υπόθεση. 

δ) Ο νόµος της δεκάτης

Κάθε χρόνο θα ξεχωρίζετε το ένα δέκατο από … όλη τη σοδειά που θα σας δίνουν

τα χωράφια σας. Θα τα πηγαίνετε στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος, ο Θε-

ός σας, για να λατρεύετε το όνοµά του…

Στο τέλος κάθε τρίτης χρονιάς θα χωρίζετε τη δεκάτη από τη σοδειά σας ε-

κείνης της χρονιάς και θα την καταθέτετε στις πόλεις σας. Οι λευίτες, που δεν

έχουν κληρονοµικό µερίδιο, καθώς και οι ξένοι, τα ορφανά και οι χήρες της

πόλης θα µπορούν να έρχονται να τρώνε απ’ αυτά και να χορταίνουν.

ε) Το σαββατικό και το ιωβηλαίο έτος

Έξι χρόνια θα σπέρνετε τα χωράφια σας, θα κλαδεύετε τα αµπέλια σας και θα

συνάζετε τη σοδειά. Ο έβδοµος χρόνος, όµως, θα είναι σαββατικός, ένα έτος για

ν’ αναπαυθεί η γη… Εκείνο το χρόνο δε θα σπείρετε τα χωράφια σας, ούτε θα κλα-

δέψετε τα αµπέλια σας… Θα είναι χρόνος αγρανάπαυσης…

Έπειτα θα µετρήσετε … συνολικά σαράντα εννιά χρόνια … και το πεντηκοστό θα

το ανακηρύξετε άγιο. Είναι το ιωβηλαίο έτος. Τότε θα κηρύξετε απελευθέρωση για ό-

λους τους κατοίκους της χώρας. Κάθε ιδιοκτησία που έχει πουληθεί, θα επιστραφεί

στον αρχικό ιδιοκτήτη της και καθένας που έχει πουληθεί ως δούλος, θα γυρίσει στην

οικογένειά του.

στ) Καταδίκη της ειδωλολατρίας 

Όταν θα µπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος, ... δεν πρέπει να µάθετε

να τηρείτε τα βδελυρά* έθιµα εκείνων των εθνών. ∆ε θα βρεθεί κανείς ανάµεσά

σας που να προσφέρει το γιο του ή την κόρη του να καούν θυσία ή που ν’ ασκεί

µαντεία ή οιωνοσκοπία* ή απόκρυφες τέχνες ή µαγεία…

11.. ÁÁððüü  ððïïýý  ððññïïååññ÷÷üüôôááíí  êêááéé  ððïïýý  óóôôççññééææüüôôááíí  ïï  ÍÍüüììïïòò  ôôùùíí  ÉÉóóññááççëëééôôþþíí;;
22.. ÃÃééááôôßß  ïï  ÍÍüüììïïòò  ôôïïõõòò  ïïííïïììááææüüôôááíí  ÌÌùùóóááúúêêüüòò;;
33.. ÁÁîîééïïëëïïããÞÞóóôôåå  ôôééòò  ííïïììééêêÝÝòò  ääééááôôÜÜîîååééòò  ððïïõõ  ääééááââÜÜóóááôôåå..  ÓÓôôççññßßîîôôåå  ôôééòò  ááððááííôôÞÞóóååééòò  óóááòò  óóåå  ååððéé÷÷ååééññÞÞììááôôáá..
44.. ÐÐááññïïõõóóééÜÜóóôôåå  ööááííôôááóóôôééêêÜÜ  ððááññááääååßßããììááôôáá  ððïïõõ  ííáá  ááððïïääååééêêííýýïïõõíí  üüôôéé  çç  ææùùÞÞ  ôôççòò  ééóóññááççëëééôôééêêÞÞòò  êêïïééííüüôôççôôááòò  ââååëë--

ôôééùùííüüôôááíí,,  üüôôááíí  ïïéé  ÜÜííèèññùùððïïéé  ôôççññïïýýóóááíí  ôôééòò  ääééááôôÜÜîîååééòò  ôôïïõõ  ÌÌùùóóááúúêêïïýý  ÍÍüüììïïõõ..
55.. ××ùùññééóóôôååßßôôåå  óóåå  ïïììÜÜääååòò  êêááéé  ååððååîîååññããááóóôôååßßôôåå  ôôïïõõòò  ííüüììïïõõòò  ððññïïóóððááèèþþííôôááòò  ííáá  ááííááããííùùññßßóóååôôåå  ááíí  ôôáá  ððññïïââëëÞÞ--

ììááôôáá  ððïïõõ  ååððéé÷÷ååééññïïýýíí  ííáá  ááííôôééììååôôùùððßßóóïïõõíí  ÝÝ÷÷ïïõõíí  ååððééëëõõèèååßß  óóôôééòò  ììÝÝññååòò  ììááòò..

ÅÅññããááóóßßáá  óóôôççíí  ôôÜÜîîçç

ÍÍüüììïïòò      LLaaww      LLoo ii       GGeesseettzz       LLeeggggee      LLeeyy      Pfrjy
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Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο

1. Στις µέρες µας πολλοί αγνοούν το σύνολο του Μωσαϊκού Νόµου. Γνωρίζουν όµως τη διάταξη

«[ïöèáëìüí [áíôß [ïöèáëìï~õ êáß [ïäüíôá [áíôß [ïäüíôïò» και τη χρησιµοποιούν ως επιχείρηµα για

να αποδείξουν τη σκληρότητα αυτού του Νόµου. Ας σκεφτούµε: Μιλάµε για 3000 χρόνια πριν,

όταν η βία και η σκληρότητα ήταν φυσική κατάσταση. Ας προσέξουµε τη διάταξη: ∆εν προ-

τρέπει τον άνθρωπο να εκδικηθεί, αλλά να περιορίσει την εκδικητικότητά του βάζοντας ένα

φραγµό. Το νόηµα της διάταξης είναι: Αν κάποιος σου έκανε κακό και συ νοµίζεις ότι πρέπει

να του το ανταποδώσεις, η τιµωρία του να µην είναι µεγαλύτερη από το κακό που έκανε. Να

περιοριστείς, δηλαδή, στο ίδιο κακό και όχι να κάνεις µεγαλύτερο. Ύστερα απ’ αυτές τις διευ-

κρινίσεις και τα όσα µάθατε στο µάθηµα τι θα είχατε να πείτε σ’ ένα σύγχρονο άνθρωπο που

θεωρεί το Μωσαϊκό Νόµο ως ένα σκληρό νόµο;

2. Στο Äåõôåñïíüìéï διαβάζουµε: «Πρέπει να καταλάβετε καλά ότι, όπως εκπαιδεύει ένας το
παιδί του, έτσι σας εκπαίδευσε ο Κύριος ο Θεός σας» (∆ευτ 8, 5). Τι σας κάνει να σκεφτείτε για

το ρόλο του Νόµου στη ζωή του λαού;

3. Υπογραµµίστε δύο διατάξεις που σας φαίνονται σπουδαίες – για την εποχή τους ή και για τη

δική µας – και εξηγήστε µε επιχειρήµατα την επιλογή σας.

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έµαθα

1. Πώς ήταν οργανωµένοι οι Ισραηλίτες 

κατά την περίοδο των Κριτών; 

2. Τι ήταν αυτό που τους συνέδεε;

3. Πώς ονοµαζόταν ο Νόµος τους και γιατί;

4. Τι είδους σχέσεις ρύθµιζε ο νόµος;

5. Τι προβλεπόταν για τους φτωχούς και τους 

ξένους;

6. Τι προβλεπόταν για το ρόλο των δικα-

στών;

7. Τι ήταν η δεκάτη;

8. Τι ήταν και τι ρόλο έπαιζε το σαββατικό έτος;

9. Τι ήταν και τι ρόλο έπαιζε το ιωβηλαίο έτος;

10. Ποιες ειδωλολατρικές συνήθειες απαγο-

ρεύονταν αυστηρά;

Επιλέγω και πραγµατοποιώ 

1. Οι νόµοι είναι αναγκαίοι για τη ζωή µιας οργανωµένης κοινωνίας. Βρείτε παραδείγµατα από την

καθηµερινή ζωή που να το αποδεικνύουν.

2. Σε συνεργασία µε συµµαθητές σας γράψτε µια σειρά διατάξεων / υποδείξεων που κατά την κρί-

ση σας θα διευκόλυναν να δείχνουµε: α) θετική στάση προς τους ξένους που ζούν στη χώρα µας,

β) σεβασµό για το περιβάλλον και τα ζώα.

Η εγκατάσταση των φυλών στη Χαναάν

75
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α) Ο πρώτος βασιλιάς: o Σαούλ 

Οι Ισραηλίτες, παρά τις προειδοποιήσεις του Σαµουήλ για

τους κινδύνους της βασιλείας (όπως τις είδαµε στο µάθηµα 12),

επέµεναν λέγοντας «... θέλουµε βασιλιά, για να είµαστε κι εµείς

σαν τα άλλα έθνη…». Με την υπόδειξη του Θεού, λοιπόν, ο Σα-

µουήλ έχρισε βασιλιά ένα νέο και ωραίο άνδρα από τη φυλή Βε-

νιαµίν, το Σαούλ, τονίζοντας «ο Κύριος σε έχρισε άρχοντα στο λα-

ό που του ανήκει».

Ο Σαούλ ήταν γενναίος πολεµιστής και νίκησε πολλούς ε-

χθρούς των Ισραηλιτών. Παρά τα χαρίσµατά του όµως αποµα-

κρύνθηκε από το Θεό. Γι’ αυτό ο Σαµουήλ όσο ζούσε ήταν … βα-

θιά λυπηµένος γι’ αυτόν.

β) Ο Σαµουήλ χρίει κρυφά έναν άλλο βασιλιά: o ∆αβίδ

Μετά από καιρό ο Θεός υπέδειξε στο Σαµουήλ να χρίσει βα-

σιλιά, κρυφά από το Σαούλ, ένα ταπεινό βοσκόπουλο από τη Βη-

θλεέµ. Ήταν ο ∆αβίδ, ο µικρότερος γιος του Ιεσσαί από τη φυλή

του Ιούδα. Ήταν ξανθός, µε σπινθηροβόλο βλέµµα κι ωραίο πρό-

σωπο… Ο Σαµουήλ πήρε το δοχείο µε το λάδι και τον έχρισε βα-

σιλιά µπροστά στους αδερφούς του. Από τότε ο Θεός ήταν πάντα

µαζί του…

Ο ∆αβίδ βρέθηκε στην αυλή του Σαούλ να παίζει το ψαλτήρι

και να τον ψυχαγωγεί. Έγινε πολύ φίλος µε το γιο του βασιλιά,

Ιωνάθαν, που αγαπούσε το ∆αβίδ σαν τον εαυτό του. Έβγαλε µάλι-

στα το µανδύα που φορούσε και του τον έδωσε. Επίσης του έδωσε

την πανοπλία, το ξίφος, το τόξο και τη ζώνη του. Ο ∆αβίδ, καθώς

ήταν έξυπνος και γενναίος, έφερνε σε πέρας µε επιτυχία οποιαδή-

ποτε αποστολή του ανέθετε ο Σαούλ. Έτσι, τον όρισε αρχηγό του

στρατού του… Με τον καιρό έγινε τόσο αγαπητός στο λαό, ώστε

οι άνθρωποι να τραγουδούν στους δρόµους: «Ο Σαούλ νίκησε χι-

λιάδες, µα ο ∆αβίδ νίκησε µυριάδες!». Όλα αυτά έκαναν το Σαούλ

να αισθανθεί ζήλια και µίσος κατά του ∆αβίδ. Αρκετές φορές

προσπάθησε να τον εξοντώσει. Ο ∆αβίδ όµως σώθηκε χάρη στη

βοήθεια του Θεού και του αδελφικού του φίλου Ιωνάθαν, ο οποί-

ος προστάτευε το φίλο του από το φθόνο του πατέρα του. Για να

γλιτώσει ο ∆αβίδ δραπέτευσε, κρύφτηκε στα βουνά και έζησε α-

νάµεσα στους Φιλισταίους. Παρ’ όλα αυτά, όταν ο Σαούλ κι οι

γιοι του σκοτώθηκαν σε κάποια µάχη, ο ∆αβίδ λυπήθηκε βαθύτα-

τα. Μετά επέστρεψε στη χώρα και αναγνωρίστηκε βασιλιάς.

γ) Ο ∆αβίδ βασιλιάς όλων των Ισραηλιτών

Όλες οι φυλές των Ισραηλιτών ήρθαν … στο ∆αβίδ στη Χε-

βρών και του είπαν: «Εµείς είµαστε σάρκα σου και αίµα σου…»

… κι εκείνος έκανε µαζί τους συµφωνία ενώπιον του Κυρίου. 

14. ∆αβίδ, ο δοξασµένος βασιλιάς του Ισραήλ

Η χρίση του βασιλιά

Την τελούσε ένας άνθρωπος του

Θεού, προφήτης ή ιερέας, χύνο-

ντας λάδι στο κεφάλι του βασι-

λιά. Μ’ αυτόν τον τρόπο δηλω-

νόταν µε ένα εξωτερικό σηµείο

(το λάδι) ότι ο άνθρωπος αυτός

ήταν εκλεγµένος από το Θεό να

γίνει όργανό του για τη διακυ-

βέρνηση του λαού.  Έτσι, ο βα-

σιλιάς λεγόταν χριστός (= χρι-

σµένος) και αναγνωριζόταν ως

άξιος µιας µεγάλης αποστολής. 

Η εβραϊκή λέξη για το «χρι-

στός» είναι «Μεσσίας» και

δινόταν στο διάδοχο του βασι-

λικού θρόνου του ∆αβίδ. 

Ο βασιλιάς ∆αβίδ, µικρογραφία από

χειρόγραφο  του 13ου αι. στη Μονή

Σταυρονικήτα (Άγιον Όρος)

vivlio_theol_mm_TELIKO2.qxd  4/10/2005  2:09   Page 76



77

Και έχρισαν το ∆αβίδ βασιλιά του Ισραήλ. Ο ∆αβίδ ήταν τριάντα ετών όταν έγινε βασιλιάς και βα-

σίλεψε σαράντα χρόνια. Νίκησε τους Φιλισταίους και ένωσε όλες τις φυλές του Ισραήλ. Κατάφερε

πολλές νίκες ενάντια σε όλους τους εχθρούς του λαού και επεξέτεινε τα σύνορα του κράτους. Έτσι,

ο ∆αβίδ γινόταν συνεχώς ισχυρότερος… Στα ποιήµατά του ωστόσο διαβάζουµε ότι ο ίδιος αναγνώρι-

ζε τη βοήθεια του Θεού πίσω από όλα τα κατορθώµατά του:

Εσύ είσαι, Κύριε, το καταφύγιό µου, το φρούριό µου…

Μου ’δωσες την ασπίδα που µ’ έσωσε.  

Η απάντησή σου στην προσευχή µου, µε κάνει δυνατό.

Εσύ ανοίγεις δρόµο µπρος στα βήµατά µου

και σταθερά τα πόδια µου πατούν…

Όµως ο ∆αβίδ έπεσε σε ένα µεγάλο λάθος. Ερωτεύθηκε µια 

παντρεµένη γυναίκα, τη Βηρσαβεέ. Για να την αποκτήσει, έστει-

λε το σύζυγό της στην πρώτη γραµµή της µάχης, ώστε να σκοτω-

θεί. Όταν το φριχτό σχέδιο πραγµατοποιήθηκε, ο ∆αβίδ έστειλε

και την πήρε στο σπίτι του κι έγινε γυναίκα του και του γέννησε γιο.

Τότε ... ο Κύριος έστειλε στο ∆αβίδ τον προφήτη Νάθαν … που τον

έλεγξε σκληρά για το λάθος του. Ο ∆αβίδ συναισθάνθηκε το βα-

ρύ του αµάρτηµα και συντετριµµένος οµολόγησε στο Νάθαν: «Αµάρτησα µπροστά στον Κύριο!».

δ) Η Ιερουσαλήµ πρωτεύουσα του ενωµένου κράτους

Στο κέντρο περίπου της Παλαιστίνης, χτισµένη πάνω σ’ ένα ύψωµα που οι τρεις πλευρές του πε-

ρικλειόταν από κοιλάδες, βρισκόταν η πόλη των Ιεβουσαίων Ιερουσαλήµ. Οι κάτοικοί της πίστευαν

ότι ήταν απόρθητη. Ωστόσο, ο ∆αβίδ κυρίεψε το φρούριο της Σιών που ονοµάστηκε στη συνέχεια «Πό-

λη ∆αβίδ» … και την έκανε πρωτεύουσα του νέου κράτους. Στη συνέχεια έχτισε κι άλλα οχυρωµατικά

έργα … καθώς επίσης και την κατοικία του. Με µια θριαµβευτική ποµπή µετέφερε και τοποθέτησε την

Κιβωτό της ∆ιαθήκης σε µια σκηνή δίπλα στο παλάτι του. Η Ιερουσαλήµ για τους Ισραηλίτες δεν ή-

ταν µόνο η πρωτεύουσα του κράτους, αλλά και ιερή πόλη, όπου βασίλευε ο «χριστός» του Θεού βα-

σιλιάς ∆αβίδ.  

Όταν ο βασιλιάς πέθανε, ... τον έθαψαν στην Πόλη ∆αβίδ.

«Με ένδοξη, πολυπληθή πορεία βάδιζα … µε χαρές και ύµνους µουσικών οργάνων»     Ψαλµ 41, 5 

Η µεταφορά της Κιβωτού της ∆ιαθήκης, τοιχογραφία του Θεοφάνη στη Μονή Σταυρονικήτα (16ος αι., Άγιον Όρος)

vivlio_theol_mm_TELIKO2.qxd  4/10/2005  2:10   Page 77



78

Η σηµερινή Ιερουσαλήµ

Ίσως δεν υπάρχει άλλη πόλη στον κόσµο που αγαπήθηκε και διεκδικήθηκε µε τόσο πάθος όσο η Ιερουσα-

λήµ. Κι αυτό επειδή θεωρείται τόπος ιερός και από τις τρεις µεγάλες µονοθεϊστικές θρησκείες. Ψηλά τεί-

χη µήκους 4 χλµ. µε 8 πύλες εισόδου κλείνουν από παντού την παλιά πυκνοχτισµένη πόλη. Στα δυτικά της

από τις αρχές του 20ού αι. άρχισε να κτίζεται η σύγχρονη Ιερουσαλήµ. 

Σήµερα, στην παλιά πόλη οι στενοί δρόµοι και τα καταστήµατα σφύζουν* από ζωή. Καµπαναριά και µινα-

ρέδες* γειτονεύουν στενά, υψώνοντας προς τον ουρανό τις προσευχές τριών θρησκειών και πολλών δια-

φορετικών οµολογιών*.  Για τους χριστιανούς το σηµαντικότερο προσκύνηµα στην πόλη είναι ο Ναός της

Αναστάσεως (µέσα σ’ αυτόν υπάρχουν ο Γολγοθάς και ο Πανάγιος Τάφος). Για τους µουσουλµάνους το ση-

µαντικότερο προσκύνηµα είναι το τέµενος του Οµάρ, πάνω στο λόφο του Βράχου, όπου για δεκατρείς αιώ-

νες προσκυνούν το βράχο της θυσίας του Αβραάµ. Στη ρίζα του λόφου του Βράχου βρίσκεται ο πιο ιερός

τόπος για τους ισραηλίτες όλου του κόσµου: το Τείχος των ∆ακρύων, ένα αποµεινάρι του Ναού τους, ο ο-

ποίος καταστράφηκε ολοσχερώς το 70 µ.Χ. και έκτοτε δεν ξαναχτίστηκε. 

Αιώνες τώρα στην Ιερουσαλήµ κάθε βδοµάδα επικρατεί ο ίδιος ρυθµός. Κάθε Παρασκευή γιορτάζουν οι

µουσουλµάνοι. Το Σάββατο οι  ισραηλίτες και την Κυριακή οι χριστιανοί.  

Όµως τα τελευταία χρόνια η ατµόσφαιρα είναι συνεχώς ηλεκτρισµένη στην πόλη. ∆ιαµαρτυρίες, φανατι-

σµοί, ακρότητες είναι τα χαρακτηριστικά της καθηµερινής ζωής. Ελικόπτερα πετούν συνεχώς πάνω απ' την

πόλη. Και µαζί ο ήχος από τις καµπάνες και το κάλεσµα του µουεζίνη* για προσευχή. Ο καθένας µας εύ-

χεται να έρθει µια εποχή που οι άνθρωποι θα ακούσουν το µήνυµα της αγάπης και η ειρήνη θα επικρατήσει

στην Ιερουσαλήµ.

Η παλιά πόλη της Ιερουσαλήµ (= πόλη της ει-

ρήνης) είναι σήµερα χωρισµένη σε τέσσερα

τµήµατα: χριστιανικό, αρµενικό, ιουδαϊκό και

µουσουλµανικό.

11.. ÐÐïïééïïòò  õõððïïääååßßêêííõõåå  êêááéé  ððïïééïïòò  óóôôÞÞññééææåå  ôôïïõõòò  ââááóóééëëååßßòò;;  ÔÔéé  ííïïììßßææååôôåå  üüôôéé  óóÞÞììááééííåå  ááõõôôüü  ããééáá  ôôïï  ññüüëëïï  ôôïïõõòò;;  ((ââëë..
êêááéé  ôôïï  óó÷÷ååôôééêêüü  ððááññÜÜèèååììáá))..

22.. ÁÁîîééïïëëïïããÞÞóóôôåå  ôôïï  ÝÝññããïï  ôôïïõõ  ÄÄááââßßää..  ÐÐïïééïï  èèååùùññååßßôôåå  üüôôéé  ååßßííááéé  ôôïï  ììååããááëëýýôôååññïï  ååððééôôååýýããììÜÜ  ôôïïõõ  êêááéé  ããééááôôßß;;
33.. ÅÅííôôïïððßßóóôôåå  óóççììååßßáá  ôôïïõõ  ììááèèÞÞììááôôïïòò  üüððïïõõ  ããßßííååôôááéé  ëëüüããïïòò  ããééáá  ôôçç  óó÷÷ÝÝóóçç  ôôïïõõ  ÄÄááââßßää  ììåå  ôôïï  ÈÈååüü  êêááéé  ÷÷ááññááêêôôççññßßóóôôåå

ôôççíí..
44.. ÐÐååññééããññÜÜøøôôåå  ôôççíí  ååééêêüüííáá  ôôïïõõ  ááããééïïããññÜÜööïïõõ  ÈÈååïïööÜÜííçç  ((óóååëë..  7777))..  ÅÅððééííïïÞÞóóôôåå  ÝÝííááíí  ððññùùôôüüôôõõððïï  ôôßßôôëëïï..
55.. ÐÐþþòò  ööááííôôÜÜææååóóôôåå  ììééáá  ììÝÝññáá  óóôôçç  óóççììååññééííÞÞ  ÉÉååññïïõõóóááëëÞÞìì;;

ÅÅññããááóóßßáá  óóôôççíí  ôôÜÜîîçç
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Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο

1. ∆ιαβάστε προσεκτικά τα αποσπάσµατα από την Καινή ∆ιαθήκη που ακολουθούν. Στη συ-

νέχεια προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τη σχέση του ∆αβίδ µε τον Ιησού Χριστό:

2. Το λάδι στην Παλαιά ∆ιαθήκη είναι σηµάδι της ευλογίας και της χάρης που δίνεται από το

Θεό στους ανθρώπους. Σκεφτείτε περιπτώσεις στη λατρευτική ζωή της εκκλησίας στις ο-

ποίες µε το λάδι µεταδίδονται πνευµατικά χαρίσµατα στους ανθρώπους.

3. Ποια στοιχεία της προσωπικότητας του ∆αβίδ νοµίζετε ότι εκφράζονται στο άγαλµα του

Μιχαήλ Αγγέλου;

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έµαθα

1. Ποιος ήταν ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ και ποιος τον

έχρισε;

2. Ποια ήταν η καταγωγή του ∆αβίδ;

3. Για ποιο λόγο ο ∆αβίδ χρίστηκε κατ’ αρχάς κρυφά;

4. Πώς διασώθηκε ο ∆αβίδ από την οργή του Σαούλ;

5. Πόσα χρόνια βασίλεψε και ποια ήταν τα έργα του;

6. Για ποιο λάθος του τον έλεγξε ο προφήτης Νάθαν;

7. Ποια ήταν η πρωτεύουσα του ενιαίου κράτους του Ισ-

ραήλ και πώς αλλιώς ονοµάστηκε;

8. Τι σήµαινε η πόλη αυτή για τους Ισραηλίτες;

9. Πώς γινόταν η χρίση του βασιλιά, τι σήµαινε αρχικά η λέ-

ξη «χριστός» και ποια είναι η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη;

10. Σε ποιον έδιναν την ονοµασία «χριστός» οι Ισραηλίτες;

Επιλέγω και πραγµατοποιώ 

1. Μαζέψτε από τον ηµερήσιο τύπο πληροφορίες και ειδήσεις για τη σύγχρονη Ιερουσαλήµ

και τα προβλήµατα των σηµερινών κατοίκων της. Παρουσιάστε τα στην τάξη.

2. Σε συνεργασία µε τον καθηγητή της Βιολογίας συζητήστε γύρω από τη χρήση και τη σηµα-

σία της ελιάς και του λαδιού για τους λαούς της αρχαιότητας, αλλά και τους σύγχρονους. 

3. Βρείτε στοιχεία για τα σπουδαιότερα µνηµεία της Ιερουσαλήµ, χριστιανικά αλλά και άλ-

λων θρησκειών.

Ο αρχάγγελος Γαβριήλ στη Μαρία:

Θα γεννήσεις γιο και θα τον ονοµάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει µέγας και θα ονοµαστεί Υιός του Υψίστου.

Σ’ αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του ∆αβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους

απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δε θα έχει τέλος. Λκ 1, 31-33

Ο Χριστός στους Φαρισαίους:

Εκεί που ήταν συγκεντρωµένοι οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς: «Τι νοµίζετε για το Μεσσία; Ποιανού

απόγονος είναι;». Του απαντούν: «Του ∆αβίδ». Μτ 22, 41-42

Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Ρωµαίους:

Ο Θεός είχε προαναγγείλει µε τους προφήτες του στις Άγιες Γραφές το ευαγγέλιο για τον Υιό του, τον Ιησού

Χριστό, … ο οποίος, ως άνθρωπος, γεννήθηκε από τη γενιά του ∆αβίδ, αποδείχθηκε όµως Υιός Θεού…
Ρωµ 1, 2-3

Ο ∆αβίδ, του Μιχαήλ Αγγέλου (16ος αι.)
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Το βιβλίο των Øáëìþí είναι µια συλλογή 150 ποιηµάτων. Είναι το πιο
γνωστό και αγαπητό βιβλίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Οι «Ψαλµοί» πήραν το

όνοµά τους από το ψαλτήρι, ένα δεκάχορδο µουσικό όργανο που συνόδευε

το τραγούδι τους. Το βιβλίο των Ψαλµών συνδέθηκε µε το όνοµα του βα-

σιλιά ∆αβίδ, επειδή δεν ήταν µόνο µουσικός, αλλά είχε και τη φήµη σπου-

δαίου ποιητή. Τα ποιήµατα των Ψαλµών ήταν βέβαια ύµνοι για τον ιουδα-

ϊκό Ναό και τη Συναγωγή, αλλά έγιναν οι πιο αγαπητοί ύµνοι και για τη

χριστιανική Εκκλησία. Σε κάθε χριστιανική ακολουθία απαγγέλλονται στί-

χοι ή ολόκληροι ψαλµοί. Ας γνωρίσουµε µερικούς πολύ χαρακτηριστικούς:

Σπλαχνίσου µε, Θεέ, µες στην αγάπη σου·

µες στην αµέτρητη ευσπλαχνία σου 

συγχώρησε τα ανοµήµατά µου.

Πλύνε µε ολόκληρον απ’ την παράβασή µου.

Από την αµαρτία µου καθάρισέ µε.

Το ξέρω εγώ καλά το κρίµα µου,

το σφάλµα µου αδιάκοπα είναι 

στα µάτια µου µπροστά.

Σ’ εσένα, σ’ εσένα προπαντός αµάρτησα, 

κι ό,τι κακό, ενώπιόν σου το έκανα…

Καθάρισέ µε µε ύσσωπο* 

κι οι αµαρτίες µου θα εξαλειφθούν.

Πλύνε µε, κι απ’ το χιόνι λευκότερος θα γίνω.

Τις αµαρτίες µου παράβλεψε

κι εξάλειψε όλες τις παραβάσεις µου.

Φτιάξε µου, Θεέ, µια καθαρή καρδιά.

Ψαλµ 50

Σπλαχνίσου µε, Θεέ, σπλαχνίσου µε, 

γιατί σ’ εσένα ζήτησε η ψυχή µου καταφύγιο.

Στον ίσκιο απ’ τις φτερούγες σου γυρεύω προστασία, 

ώσπου να φύγει ο κίνδυνος…

Πήρε θάρρος η καρδιά µου, Θεέ µου, 

πήρε κουράγιο η καρδιά µου...                                   

Θα τραγουδήσω και θα παίξω µουσική…

Ηχήστε, ψαλτήρι και κιθάρα. 

Θέλω εγώ τον ήλιο να ξυπνήσω…

Θα σε δοξολογήσω, Κύριε,

µπροστά σ’ όλους τους λαούς, 

θα σε υµνήσω ανάµεσα στα έθνη, 

γιατί έλαµψε η αγάπη σου ως τον ουρανό 

και η αλήθεια σου ως τα σύννεφα.

Φανερώσου στα ουράνια, Θεέ µου, 

και σ’ όλη τη γη ας απλωθεί η δόξα σου

Ψαλµ 56

αυλός

σάλπιγγα

κιθάρα

ψαλτήρι
τύµπανα

κύµβαλα

ÔÔáá  ììïïõõóóééêêÜÜ  üüññããááííáá  ôôùùíí  ÉÉóóññááççëëééôôþþíí

15. Οι Ψαλµοί, ποιήµατα και τραγούδια 

για το Θεό

Á[éíå~éôå* ôüí Èåüí…

Á[éíå~éôå á[õôüí

[åí [Þ÷?ù óÜëðéããïò.

Á[éíå~éôå á[õôüí 

[åí øáëôçñß?ù êáß êéèÜñá

Á[éíå~éôå á[õôüí 

[åí ôõìðÜí?ù êáß ÷ïñ~?ù

Á[éíå~éôå á[õôüí 

[åí ÷ïñäá~éò êáß [ïñãÜí?ù 

á[éíå~éôå á[õôüí 

[åí êõìâÜëïéò...

Ð~áóá ðíïÞ á[éíåóÜôù 

ôüí Êýñéïí.

Ψαλµ 150
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Ευλόγησε, ψυχή µου, τον Κύριο,  

κι όλη µου η ύπαρξη το άγιο όνοµά του.

Ευλόγησε, ψυχή µου τον Κύριο,

και µην ξεχνάς όλες τις ευεργεσίες του.

Αυτόν που συγχωρεί όλα τα λάθη σου, 

αυτόν που τις αρρώστιες σου γιατρεύει.

Αυτόν που λυτρώνει τη ζωή σου απ’ τη φθορά, 

που σε στολίζει µε έλεος κι αγάπη… 

Σκορπίζει ευεργεσίες ο Κύριος

και δικαιώνει εκείνους που αδικούνται. 

Όπως σπλαχνίζεται ο πατέρας τα παιδιά του,

έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος εκείνους που τον σέβονται.

Ευλογείτε τον Κύριο όλα τα δηµιουργήµατά του σ’ όλο το

σύµπαν του!

Ευλόγησε κι εσύ ψυχή µου τον Κύριο!        

Ψαλµ 102

Κύριε, Θεέ µου, πόσο µεγάλος είσαι!

Ντύθηκες λαµπρότητα και µεγαλοπρέπεια.

Φόρεσες για µανδύα σου το φως…

τα σύννεφα τα κάνεις άρµα σου 

πορεύεσαι πάνω στου ανέµου τα φτερά. 

Κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια,

ανάµεσα απ’ τα βουνά κυλούν νερά.

Ποτίζονται όλα τα ζώα του αγρού…

Στις όχθες τους πουλιά χτίζουν φωλιές, 

ανάµεσα στους θάµνους κελαηδούνε…

Κάνεις χορτάρι να βλασταίνει για τα ζώα 

κι άλλα φυτά για τη δούλεψη των ανθρώπων

έτσι που να µπορούν από τη γη 

να παίρνουν την τροφή τους… 

Έκανες το φεγγάρι για το µέτρηµα του χρόνου· 

ο ήλιος ξέρει πότε πάει στη δύση του…

Πόσο θαυµαστά είναι τα έργα σου Κύριε! 

Τα ’κανες όλα µε σοφία, και γέµισες ολάκερη τη γη!

Ανοίγεις το χέρι σου κι ολόκληρο το σύµπαν γεµίζει αγαθά!

Γυρνάς το πρόσωπό σου κι όλα ταράζονται…

Στέλνεις όµως την πνοή σου, κι όλα αµέσως ζωντανεύουν, 

και ξανακάνεις νέο το πρόσωπο της γης...                           
Ψαλµ 103

Στους ψαλµούς ο πιστός πολύ συχνά αινεί, ευλογεί, δοξά-

ζει το Θεό. Οµολογεί, δηλαδή, ότι αναγνωρίζει τις ευεργε-

σίες και τις δωρεές που ο Θεός του προσφέρει και τον ευ-

χαριστεί γι’ αυτές. Με άλλα λόγια είναι µια φωνή ευγνω-

µοσύνης του ανθρώπου προς τον Πλάστη του, επειδή νιώ-

θει την ανάγκη να έχει µια ζωντανή σχέση µαζί του. 
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1. Οργανώστε µια επίσκεψη στο ναό της ενορίας σας και

συζητήστε µε τον ιερέα σε ποιες ακολουθίες διαβάζο-

νται ολόκληροι ψαλµοί.

2. Βρείτε ένα µουσικό κοµµάτι ή συνθέστε ένα δικό σας

που νοµίζετε πως θα ταίριαζε µε έναν από τους ψαλ-

µούς του µαθήµατος. Ζωγραφίστε ένα θέµα εµπνευ-

σµένο από τους ψαλµούς ή κάποια από τις εικόνες 

τους.

3. Συζητήστε µε το φιλόλογό σας για το ρόλο των ψαλ-

µών στη διατήρηση της γλώσσας και της εθνικής συ-

νείδησης των Ελλήνων στη διάρκεια της Τουρκοκρα-

τίας.

11.. ÁÁööïïýý  ääééááââÜÜóóååôôåå  ôôïïõõòò  øøááëëììïïýýòò  ôôïïõõ  ììááèèÞÞììááôôïïòò,,  ööááííôôááóóôôååßßôôåå::  ÓÓåå  ððïïééáá  ääééÜÜèèååóóçç  ââññßßóóêêååôôááéé  ïï  êêÜÜèèåå  ððïïééçç--
ôôÞÞòò;;  ÔÔéé  ååßßääïïõõòò  ååììððååééññßßáá  ææùùÞÞòò  ííïïììßßææååôôåå  üüôôéé  ååêêööññÜÜææååéé;;      

22.. ÓÓôôïïõõòò  øøááëëììïïýýòò  ôôïïõõ  ììááèèÞÞììááôôïïòò::  ððþþòò  ááééóóèèÜÜííååôôááéé  êêÜÜèèåå  ööïïññÜÜ  ïï  ððïïééççôôÞÞòò  ôôïï  ÈÈååüü;;  ÔÔéé  ååßßääïïõõòò  óó÷÷ÝÝóóçç  ÝÝ÷÷ååéé  ììááææßß
ôôïïõõ;;

33.. ÊÊááôôááããññÜÜøøôôåå  ÷÷ááññááêêôôççññééóóôôééêêÜÜ  ôôïïõõ  ÈÈååïïýý  ððïïõõ  ììððïïññååßßôôåå  ííáá  ááííááããííùùññßßóóååôôåå  óóôôïïõõòò  øøááëëììïïýýòò  ððïïõõ  ääééááââÜÜóóááôôåå::

44.. ÏÏéé  ððááññááêêÜÜôôùù  ööññÜÜóóååééòò  ááííÞÞêêïïõõíí  óóôôïïõõòò  øøááëëììïïýýòò  ôôïïõõ  ììááèèÞÞììááôôïïòò,,  üüððùùòò  üüììùùòò  ááêêïïýýããïïííôôááéé  óóôôééòò  ÷÷ññééóóôôééááííééêêÝÝòò
ááêêïïëëïïõõèèßßååòò..  ÓÓåå  óóõõííååññããááóóßßáá  ììåå  ôôïï  ääééððëëááííüü  óóááòò  ââññååßßôôåå  êêááéé  õõððïïããññááììììßßóóôôåå  ôôçç  ììååôôÜÜööññááóóÞÞ  ôôïïõõòò  óóôôïï  ììÜÜèèççììáá
êêááéé  êêááôôüüððééíí  ââÜÜëëôôåå  óóôôïï  ððëëááßßóóééïï  ôôïïíí  ááññééèèììüü  ôôïïõõ  ááííôôßßóóôôïïéé÷÷ïïõõ  øøááëëììïïýý..

ÅÅññããááóóßßáá  óóôôççíí  ôôÜÜîîçç

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

[ ÅëÝçóüí ìå ]ï Èåüò êáôÜ ôü ìÝãá {åëåüò óïõ

] Ùò [åìåãáëýíèç ô`á {åñãá óïõ, Êýñéå, ðÜíôá [åí óïöß?á [åðïßçóáò  

Å[õëüãåé ]ç øõ÷Þ ìïõ, ô`ïí Êýñéïí  

[ Åí ô~?ç óêé~?á ô~ùí ðôåñýãùí óïõ [åëðé~ù

ØØááëëììïï ßß       PPssaa llmmss      PPssaauummeess      PPssaa llmmeenn       SSaa llmm ii       SSaa llmmooss      Gcfkvs
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α) Ο Σολοµών χρίεται βασιλιάς 

Ο ∆αβίδ όρισε διάδοχό του όσο ακόµα ζούσε. Ήταν ο Σολοµών, ο γιος που εί-

χε αποκτήσει µε τη Βηρσαβεέ. Η χρίση του νέου βασιλιά έγινε µε λαµπρότητα. Ο

ιερέας Σαδώκ πήρε το κέρας του λαδιού από τη σκηνή και έχρισε το Σολοµώντα. Με-

τά σάλπισαν µε τη σάλπιγγα κι όλος ο λαός φώναξε: «Ζήτω ο βασιλιάς Σολοµών»…

Όταν ο ∆αβίδ αισθάνθηκε πως πλησίαζε ο καιρός να πεθάνει, έδωσε στο γιο

του πολλές οδηγίες και συµβουλές. Η κυριότερη απ’ όλες ήταν να ζει σύµφωνα

µε το θέληµα του Θεού.

β) Ο βασιλιάς ζητάει σοφία από το Θεό 

Κάποτε ο βασιλιάς πήγε στη Γαβαών να θυσιάσει… Τη νύχτα εκείνη ... του πα-

ρουσιάστηκε ο Κύριος, ο Θεός, σε όνειρο και του είπε: «Ζήτησέ µου τι θέλεις να

σου δώσω». Ο Σολοµών απάντησε: «Κύριε, εσύ έδειξες µεγάλη αγάπη … στο ∆α-

βίδ, τον πατέρα µου… Και τώρα, … Θεέ µου, εσύ έκανες βασιλιά εµένα … που εί-

µαι πολύ νέος … και έτσι βρέθηκα επικεφαλής του εκλεκτού λαού σου… ∆ώσε

µου, λοιπόν, Κύριε, τη σοφία που χρειάζοµαι για να διοικώ το λαό σου και να δια-

κρίνω τι είναι καλό και τι κακό γι’ αυτούς, γιατί χωρίς αυτήν την ικανότητα ποιος

θα µπορούσε να κυβερνήσει;».

δ) Ο Ναός του Θεού: το έργο ζωής του Σολοµώντα

Ο ∆αβίδ είχε ονειρευτεί να κτίσει ένα ναό για τον Κύριο. Ωστόσο, αυτός που

έµελλε να πραγµατοποιήσει το όνειρό του ήταν ο γιος του, ο Σολοµών. Εφτά

χρόνια χρειάστηκαν για την ολοκλήρωσή του. Ογδόντα χιλιάδες λατόµοι έκο-

ψαν και πελέκησαν τις πέτρες. Ξυλεία µεταφέρθηκε από το όρος Λίβανο. Τριά-

ντα χιλιάδες εργάτες δούλεψαν για το χτίσιµό του και τρισήµισυ χιλιάδες επι-

στάτες επέβλεπαν το έργο.

Ο Ναός χτίστηκε στο πιο ψηλό σηµείο της Ιερουσαλήµ, πάνω στο λόφο Σιών,

δίπλα στο παλάτι του βασιλιά. Σύµφωνα µε την Παλαιά ∆ιαθήκη, ήταν ένα πέτρι-

νο µακρόστενο κτίριο που χωριζόταν σε τρία τµήµατα: τον πρόναο, τα Άγια και τα

Άγια των Αγίων, όπου φυλασσόταν η Κιβωτός της ∆ιαθήκης. Οι τοίχοι του Ναού

ήταν ντυµένοι µε ξύλο κέδρου. Κέδρινη ήταν και η σκεπή. Το κτίριο περιστοιχιζό-

ταν από µεγάλη αυλή.   

γ) Μια λαµπρή εποχή για τον ισραηλιτικό λαό

Ο Θεός είχε δώσει στο Σολοµώντα σοφία και γνώση πάρα πολύ µεγάλη και α-

συνήθιστη ευρυµάθεια*. Κυβέρνησε, λοιπόν, το κράτος του µε σύνεση για σαρά-

ντα χρόνια χαρίζοντας µε τη βασιλεία του δύναµη και δόξα στη χώρα. Για να τη

διοικεί καλύτερα, τη χώρισε σε δώδεκα περιοχές. Έχτισε όλες τις πόλεις που θα

του χρησίµευαν για ν’ αποθηκεύει τις προµήθειές του, τις πόλεις όπου θα στάθ-

µευαν οι άµαξές του … και θα έµεναν οι ιππείς του. Αποπεράτωσε όλες τις κατα-

σκευές που είχε σχεδιάσει στην Ιερουσαλήµ, στο Λίβανο και σ’ όλες τις άλλες χώ-

ρες της επικράτειάς του.Ο Σολοµών συγκέντρωσε πολεµικές άµαξες και ιππικό... Κα-

τασκεύασε, επίσης, πλοία στη Γασιών Γαβέρ … λιµάνι στην Ερυθρά Θάλασσα … πλοί-

α που έκαναν µακρινά ταξίδια…

Η φήµη για τη σοφία και τη δύναµη του Σολοµώντα εξαπλώθηκε σ’ όλη την

περιοχή. Ο βασιλιάς έκλεισε ειρήνη µε όλους τους λαούς που συνόρευαν µαζί του

και οι ισχυροί της εποχής επεδίωκαν να είναι σύµµαχοί του. Έτσι, οι Ισραηλίτες

… ζούσαν µε ασφάλεια, καλλιεργώντας τ’ αµπέλια τους και τις συκιές τους, από

τη ∆αν έως τη Βέερ - Σεβά, όσο βασίλευε ο Σολοµών.

16.  Σολοµών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ

83
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Τα εγκαίνια του Ναού έγιναν µέσα σε γενική συγκίνηση του λαού. Ο Σολοµών στάθηκε µπροστά

στο θυσιαστήριο του Κυρίου απέναντι σ’ όλη την ισραηλιτική κοινότητα. Άπλωσε τα χέρια του στον ου-

ρανό και είπε: «Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, δεν υπάρχει Θεός όµοιος µε σένα στον ουρανό πάνω κι εδώ κά-

τω στη γη. Τηρείς τη ∆ιαθήκη σου µε τους δούλους σου και δεν παύεις να τους αγαπάς… Ας είναι στραµ-

µένο το βλέµµα σου πάνω σ’ ετούτο το Ναό µέρα και νύχτα».

Μια ολόκληρη βδοµάδα διήρκεσαν οι γιορτές. Από τότε και µετά η καρδιά του ισραηλιτικού λα-

ού χτυπούσε στην Ιερουσαλήµ. Οι Ισραηλίτες, όπου κι αν ζούσαν, όταν ήθελαν να προσευχηθούν,

στρέφονταν προς τη µεριά της ιερής τους πόλης όπου βρισκόταν ο Ναός του Κυρίου.   

∆υστυχώς, όµως, η συγκέντρωση τόσο µεγάλης εξουσίας και δόξας έφθειρε το Σολοµώντα. Έτσι,

... όταν γέρασε, λάτρεψε άλλους θεούς κι η καρδιά του δεν ήταν αφοσιωµένη στον Κύριο…

Όταν πέθανε, τον έθαψαν κοντά στον πατέρα του στην Πόλη ∆αβίδ.

11.. ÂÂññååßßôôåå  óóôôïï  ÷÷ÜÜññôôçç  ôôééòò  ððååññééïï÷÷ÝÝòò  ððïïõõ  ááííááööÝÝññïïííôôááéé  óóôôáá  êêååßßììååííáá..
22.. ÐÐïïééïï  èèååùùññïïýýóóåå  ïï  ÓÓïïëëïïììþþíí  ôôïï  óóððïïõõääááééüüôôååññïï  ÷÷ÜÜññééóóììáá  ããééáá  ÝÝííáá  ââááóóééëëééÜÜ  êêááéé  ããééááôôßß;;  ÈÈååùùññååßßôôåå  ððùùòò  ååßßííááéé  áá--

ððááññááßßôôççôôïï  êêááéé  ããééáá  ÝÝííáá  óóýýãã÷÷ññïïííïï  ððïïëëééôôééêêüü  ççããÝÝôôçç;;  ÄÄééááôôõõððþþóóôôåå  ôôççíí  ÜÜððïïøøÞÞ  óóááòò  ììåå  ååððéé÷÷ååééññÞÞììááôôáá..
33.. ÃÃééááôôßß  ííïïììßßææååôôåå  üüôôéé  ïï  ÓÓïïëëïïììþþíí  ÝÝèèååóóåå  ùùòò  êêýýññééïï  óóôôüü÷÷ïï  ôôïïõõ  ôôïï  êêôôßßóóééììïï  ôôïïõõ  ÍÍááïïýý;;  ÔÔéé  ððÝÝôôõõ÷÷åå  ìì''  ááõõôôüü;;  
44.. ÐÐááññïïõõóóééÜÜóóôôåå  ÝÝííáá  ööááííôôááóóôôééêêüü  ääééÜÜëëïïããïï  ÞÞ  ììééáá  óóêêççííÞÞ  ððïïõõ  ííáá  ááððïïääßßääååéé  ôôççíí  ááôôììüüóóööááééññáá  ôôççòò  êêááèèççììååññééííÞÞòò  ææùù--

ÞÞòò  ôôùùíí  ÉÉóóññááççëëééôôþþíí  óóôôïï  ääééÜÜóóôôççììáá  ððïïõõ  êêôôééææüüôôááíí  ïï  ÍÍááüüòò..

ÅÅññããááóóßßáá  óóôôççíí  ôôÜÜîîçç

Τα βιβλία της Σοφίας

Σ' όλους τους λαούς της επο-

χής, όπως και στον Ισραήλ, α-

ναπτύχθηκε ένα ιδιαίτερο φιλο-

λογικό είδος, η Σοφία. Πρόκει-

ται για συλλογές παροιµιών,

γνωµικών, συµβουλών κ.ά. που

αναφέρονται σε πρακτικά θέ-

µατα της καθηµερινής ζωής  κι

επιχειρούν να απαντήσουν στο

ερώτηµα «πώς πρέπει να ζού-

µε;». Τέτοια «σοφιολογικά»

έργα υπάρχουν και στην Πα-

λαιά ∆ιαθήκη. Είναι τα πέντε

από τα 7 Ποιητικά - ∆ιδακτικά

βιβλία της: Éþâ, Ðáñïéìßáé,

ÅêêëçóéáóôÞò, Óïößá Óï-

ëïìþíôïò και Óïößá Óåé-

ñÜ÷. Εξαιτίας της πολυθρύλη-
της σοφίας του βασιλιά Σολο-

µώντα τα περισσότερα απ’ αυ-

τά (Παροιµίαι, Εκκλησιαστής,

Σοφία Σολοµώντος) αποδόθη-

καν σ’ αυτόν.

Ο Ναός του Σολοµώντα. (αναπαράσταση)

Άγια Αγίων

Άγια

Πρόναος

Χάλκινη Θάλασσα

Θυσιαστήριο των

Ολοκαυτωµάτων
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Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο

1. ∆ιαβάστε από την Καινή ∆ιαθήκη το Μτ 6, 29 και

12, 42: Τι επιβεβαιώνεται από όσα µάθατε για

το Σολοµώντα;

2. Αφού ο δάσκαλός σας σας διαβάσει το Γ Βασ 3, 16-

28, µπορείτε να εξηγήσετε µε δικά σας λόγια τι εν-

νοούµε µιλώντας για «σολοµώντεια λύση»;

3. Όπως ήδη είπαµε, στην εποχή των µεγάλων βασιλέ-

ων δηµιουργούνται για πρώτη φορά συνθέσεις κει-

µένων της Παλαιάς ∆ιαθήκης, όπου καταγράφονται

προφορικές παραδόσεις αιώνων. Με στοιχεία από

τα µαθήµατά σας φανταστείτε την εποχή. Ποιες νο-

µίζετε πως ήταν οι συνθήκες που ευνόησαν κάτι τέ-

τοιο;

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έµαθα

1. Πώς έγινε βασιλιάς ο Σολοµών;

2. Τι ζήτησε ο Σολοµών από το Θεό και τι δείχνει 

αυτό;

3. Ποιο ήταν το διάστηµα της βασιλείας του;

4. Τι κατάφερε να εξασφαλίσει ο Σολοµών 

στο κράτος του; 

5. Πού κτίστηκε ο Ναός και πόσο διήρκεσε η κατα-

σκευή του;

6. Πότε και πώς εγκαινιάστηκε ο Ναός;

7. Περιγράψτε το Ναό του Σολοµώντα.

8. Ποια ήταν η σηµασία του Ναού για τον Ισραήλ;

9. Τι είναι τα βιβλία της Σοφίας και γιατί αποδίδονται

στο Σολοµώντα;

10. Ποιο ήταν το λάθος του Σολοµώντα;

Επιλέγω και πραγµατοποιώ 

1. Οργανώστε µια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης σας ή της πλησιέστερης πό-

λης και ετοιµάστε µια παρουσίαση γύρω από τα εργαλεία και τα οικοδοµικά υλικά παλαιότε-

ρων  εποχών.

2. Σε συνεργασία µε τον καθηγητή των Εικαστικών κατασκευάστε µια µακέτα του Ναού του

Σολοµώντα χρησιµοποιώντας τα στοιχεία από το Γ Βασ 6. 

3. Ένα άλλο βιβλίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης που αποδίδεται στο Σολοµώντα είναι το ¢óìá Á-

óìÜôùí. Πρόκειται για ένα ποίηµα αγάπης που στάθηκε πηγή έµπνευσης και για Έλληνες
λογοτέχνες και καλλιτέχνες – π.χ. µεταφράστηκε από το Γιώργο Σεφέρη και µελοποιήθηκε α-

πό το Μάνο Χατζηδάκη και την Τερψιχόρη Παπαστεφάνου. Σε συνεργασία µε το φιλόλογο ή

τον καθηγητή της Μουσικής βρείτε τα έργα, επιλέξτε αποσπάσµατα που σας συγκινούν και

παρουσιάστε τα κατάλληλα στο µάθηµα των Θρησκευτικών ή των Σπουδών Θεάτρου.

ÍÍááüüòò      TTeemmpp ll ee       TTeemmpp ll ee       TTeemmppee ll       TTeemmpp ii oo       TTeemmpp ll oo       {hfv

Ο βασιλιάς Σολοµών, λεπτοµέρεια από το

ψηφιδωτό της Ανάστασης 

(11ος αι, Μονή ∆αφνίου, Αθήνα) 
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Α. Στην Καινή ∆ιαθήκη ο Απ. Παύλος εξυµνεί την πίστη των προσώπων της Παλαιάς ∆ιαθήκης

και γράφει: 

Βρείτε συγκεκριµένα σηµεία των διηγήσεων του κεφαλαίου, όπου όλα αυτά επιβεβαιώνονται.

Β. Στο Α Βασ 16, 7 διαβάζουµε: Ο Θεός δεν κρίνει µε τον ίδιο τρόπο που κρίνει ο άνθρωπος. Ο

άνθρωπος βλέπει την επιφάνεια, ενώ ο Θεός βλέπει την καρδιά. 

Ανακαλύψτε τη σχέση της φράσης µε γεγονότα του κεφαλαίου.

∆. ∆ίπλα βλέπουµε καταστάσεις ζωής και συναισθήµατα

που αφορούν ανθρώπους κάθε εποχής. Προσπαθήστε 

να τις αναγνωρίσετε στα πρόσωπα και τις διηγήσεις 

του κεφαλαίου.

Ε. Συνδέστε κατάλληλα τα πρόσωπα µε τις φράσεις 

Συνέθεσε ψαλµούς

Πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ

Συνέτριψε τους Μαδιανίτες

Καταδίωξε το ∆αβίδ

Έκανε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήµ

Κυβέρνησε µε σοφία

Έχρισε βασιλιά το ∆αβίδ

Έκτισε το Ναό της Ιερουσαλήµ

Μίλησε για τους κινδύνους της βασιλείας

Βοήθησαν το λαό να εγκατασταθεί 

στη Χαναάν 

Κριτές

Γεδεών

Σαούλ

∆αβίδ

Σολοµών

Σαµουήλ

Ξανακοιτώντας τα µαθήµατα του Γ΄ κεφαλαίου

∆ε θα µε πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για το Γεδεών, το Βαράκ, το Σαµψών, τον Ιεφθάε, το ∆αβίδ, το Σαµου-

ήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγµατοποί-

ηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόµατα λεόντων, έσβησαν τη δύναµη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφα-

γή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεµο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύµατα…

Εβρ 11, 32-34

Ακόµα κι έναν ξένο που δεν ανήκει στο λαό σου, τον Ισραήλ, αλλά ήρθε από κάποια χώρα µακρινή, επειδή 

άκουσε για σένα, πόσο µεγάλος είσαι και πόσο µεγάλη, πόσο ακαταµάχητη είναι η δύναµή σου, αν έρθει και

προσευχηθεί στο Ναό αυτό, άκουσέ τον κι αυτόν, εσύ, Κύριε, από τον ουρανό όπου κατοικείς και δώσ’ του

ό,τι σου ζητήσει. Έτσι θα σε γνωρίσουν όλα τα έθνη της γης και θα σε σέβονται, όπως ο λαός σου ο Ισραήλ.

Γ Βασ 8, 41-43

•• ÐÐïïëëååììþþ  //  ííééêêþþ

•• ÄÄååééëëééÜÜææùù  //  ööïïââÜÜììááéé

•• ÆÆççëëååýýùù

•• ÐÐááßßññííùù  èèÜÜññññïïòò

•• ÁÁííááëëááììââÜÜííùù  ååõõèèýýííååòò

•• ÄÄååóóììååýýïïììááéé  

•• ÌÌååôôááííééþþííùù  

•• ÐÐññïïääßßääùù //  ððññïïääßßääïïììááéé

•• ÄÄééþþêêïïììááéé //  ääééþþêêùù

•• ÄÄççììééïïõõññããþþ

Γ. Στην προσευχή του ο Σολοµών στη διάρκεια των εγκαινίων του Ναού ανάµεσα στα άλλα είπε:

Ποιες αντιλήψεις για το Θεό µπορείτε να ανακαλύψετε στα λόγια του βασιλιά;
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Ï ëáüò óå êñßóç

Ç öùíÞ ôùí Ðñïöçôþí ùò êñáõãÞ áöýðíéóçò

ÊÊååööÜÜëëááééïï  ÄÄ
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××ññïïííïïëëïïããééêêüü  ððëëááßßóóééïï  ôôççòò  ååððïï÷÷ÞÞòò  ((1100ïïòò  --  66ïïòò  ááéé..  ðð..××..))

11000000ðð..××..

ÁÁóóóóýýññééïïéé

ÍÝá ÁóóõñéáêÞ áõôïêñáôïñßá (1000-612)   
ÔéãëÜè-ÐéëåóÝñ Ã´ (745-727)

ÓáëìáíåóÝñ Ä´ (727-722)
Óáñãþí Â´ (721-705)

Óåíá÷çñßì  (704-681)

ÍÝá ÂáâõëùíéáêÞ ðåñßïäïò (747-539)
Íáâïõ÷ïäïíüóïñ Â´(605-562)

ÐåñóéêÞ áõôïêñáôïñßá (559-331)
Êýñïò ï ÌÝãáò (559-529)

¾óôåñç äõíáóôéêÞ ðåñßïäïò (661-332)

ÁñáìáúêÜ âáóßëåéá (1000-700)
ÖïéêéíéêÝò ðüëåéò-êñÜôç (1000-300)

ÃåùìåôñéêÞ åðï÷Þ (11ïò - 8ïò áé.)
Á´ åëëçíéêüò áðïéêéóìüò / Äçìéïõñãßá åðþí

Åëëçíéêü áëöÜâçôï
Áñ÷áúêÞ åðï÷Þ (8ïò - 5ïò áé.)

Â´ åëëçíéêüò áðïéêéóìüò

ÄÄééÜÜóóððááóóçç  ââááóóééëëååßßïïõõ  ((992266))
ÊÊááôôÜÜëëõõóóçç  ÉÉóóññááÞÞëë  ááððüü  ÁÁóóóóýýññééïïõõòò  ((772222))

ÏÏ  ÉÉïïýýääááòò  õõððïïôôååëëÞÞòò  óóôôïï  ÍÍááââïïõõ÷÷ïïääïïííüüóóïïññáá  ((660011))
ÊÊááôôÜÜëëõõóóçç  ÉÉïïýýääáá  ááððüü  ÂÂááââõõëëùùííßßïïõõòò  ((558877))

ÂÂááââõõëëþþííééïïéé
êêááéé  ÐÐÝÝññóóååòò

ÁÁßßããõõððôôïïòò

ÐÐüüëëååééòò--
êêññÜÜôôçç

ÅÅëëëëççííééêêüüòò
÷÷þþññïïòò

ÐÐááëëááééÜÜ
ÄÄééááèèÞÞêêçç  

990000 880000 770000 660000  

ÔÔáá  ââááóóßßëëååééáá  ôôïïõõ  ÉÉóóññááÞÞëë  êêááéé  ôôïïõõ  ÉÉïïýýääáá
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Τα χρόνια από τη διάσπαση του ενιαίου βασιλείου

έως τη Βαβυλώνια Αιχµαλωσία

Μιλάµε για µια ταραγµένη περίοδο τριακοσίων σαράντα χρόνων που αρχίζει µε το θάνατο

του Σολοµώντα το 926 π.Χ. και τελειώνει µε την κατάληψη της Ιερουσαλήµ από τους Βαβυλώ-

νιους το 587 π.Χ. Πληροφορίες γι’ αυτή την εποχή βρίσκουµε στα βιβλία Âáóéëåéþí Ã΄ και Ä΄,

ÐáñáëåéðïìÝíùí Â΄ καθώς και στα βιβλία των προφητών.  

Ποια ήταν τα δύο βασίλεια που δηµιουργήθηκαν;

Παρά τις προσπάθειες των ισχυρών βασιλέων να ενοποιήσουν το κράτος, οι Ισραηλίτες

αισθάνονταν περισσότερο δεµένοι µε τη φυλή τους παρά µε την κεντρική εξουσία. Έτσι, αµέσως

µετά το θάνατο του Σολοµώντα το ενιαίο βασίλειο διασπάστηκε και δηµιουργήθηκαν δύο

βασίλεια: το Βόρειο και το Νότιο.

Το Βόρειο Βασίλειο περιλάµβανε τις 10 φυλές και γι’ αυτό διατήρησε το όνοµα Ισραήλ.

Πρώτος του βασιλιάς ήταν ο αξιωµατικός του Σολοµώντα, Ιεροβοάµ. Πρωτεύουσά του ήταν αρ-

χικά η Συχέµ και αργότερα η Σαµάρεια. Το Νότιο Βασίλειο αποτελείτο από δύο µόνο φυλές, του

Ιούδα και του Βενιαµίν, γι’ αυτό κι επικράτησε να λέγεται Ιούδας. Πρώτος του βασιλιάς ήταν ο

γιος και διάδοχος του Σολοµώντα, Ροβοάµ και πρωτεύουσά του η Ιερουσαλήµ. Το βασίλειο του

Ισραήλ, αν και µεγαλύτερο και ισχυρότερο, καταλύθηκε αρκετά νωρίς από τους Ασσύριους, το

722 π.Χ. Το Βασίλειο του Ιούδα έζησε περισσότερο. Ωστόσο, κι αυτό στο τέλος, το 587 π.Χ., υ-

ποτάχθηκε στη δύναµη των Βαβυλωνίων. Από τότε αρχίζει η βαβυλώνια αιχµαλωσία.  

Ποιοι ήταν οι ισχυροί λαοί της εποχής;

Τον 8ο και 7ο αι. π.Χ. οι Ασσύριοι ήταν η µεγαλύτερη δύναµη στη Μέση Ανατολή. Είχαν ε-

πεκταθεί µέχρι τα παράλια της Μεσογείου, φτάνοντας να απειλήσουν ακόµη και την Αίγυπτο. Τα

µικρά κράτη της Συρίας και της Παλαιστίνης προκειµένου να προστατευτούν από την ασσυρια-

κή απειλή συχνά συµµαχούσαν µεταξύ τους. Όµως, από τα µέσα του 7ου αι. π.Χ. η τεράστια δύ-

ναµη της Ασσυριακής αυτοκρατορίας άρχισε να κλονίζεται, καθώς άλλοι λαοί αναδείχτηκαν

πρωταγωνιστές στην περιοχή. Ήταν οι Βαβυλώνιοι και λίγο αργότερα οι Μήδοι. Τα  χρόνια που

ακολούθησαν ήταν δύσκολα για όλους τους µικρούς λαούς της Μέσης Ανατολής. Αυτό ίσχυε ι-

διαίτερα για την Παλαιστίνη, εξαιτίας της σηµαντικής θέσης της. Κάθε ισχυρός λαός ήθελε να

την κατακτήσει.

Προφήτες: οι µεγάλοι πρωταγωνιστές της εποχής 

Παρά το γεγονός ότι η περίοδος από τη διάσπαση του βασιλείου µέχρι την πτώση της Ιερου-

σαλήµ είναι εποχή κρίσης και παρακµής για τους Ισραηλίτες, ταυτόχρονα πρόκειται για την επο-

χή που έζησαν και έδρασαν κάποιες µοναδικές προσωπικότητες, οι Προφήτες. Για τη διδασκα-

λία και το έργο τους µαθαίνουµε από τα βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης που φέρουν το όνοµά

τους. 

Στα µαθήµατα του κεφαλαίου θα επιχειρήσουµε να γνωρίσουµε εκτός από τα γεγονότα της ε-

ποχής και κάποιους µεγάλους Προφήτες. Στόχοι µας είναι: α) να κατανοήσουµε τι ρόλο έπαιξε η

παρουσία και η δράση τους µέσα στις συνθήκες της εποχής που έζησαν, β) να συναισθανθούµε

τη σηµασία που έχει το έργο τους για τη χριστιανική Εκκλησία, αλλά και για τον καθένα που

σκύβει µε προσοχή στα κείµενά τους.

89
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α) Το ενιαίο βασίλειο διασπάται

Ο Ροβοάµ, γιος και διάδοχος του Σολοµώντα, πήγε

στη Συχέµ για να ανακηρυχθεί βασιλιάς. Εκεί ο λαός

τού ζήτησε να µειώσει τη φορολογία. Ο Ροβοάµ όµως,

ακούγοντας τη γνώµη άπειρων αυλικών, δεν έκανε δε-

κτά τα αιτήµατά τους. Τους µίλησε µάλιστα µε τρόπο

σκληρό και αλαζονικό*: «Ο πατέρας µου έβαλε πάνω

σας βαρύ ζυγό, αλλά εγώ θα σας τον κάνω ασήκωτο».

Τότε ξέσπασε µια σοβαρή κρίση που στάθηκε αφορµή

να διασπαστεί το βασίλειο.

β) ∆ύο αντίπαλα βασίλεια: Ισραήλ και Ιούδας

Όταν οι Ισραηλίτες του βορρά είδαν ότι ο βασιλιάς

δεν τους άκουσε, του αποκρίθηκαν: «Εµείς δεν έχουµε

καµιά σχέση µε το ∆αβίδ…» και επέστρεψαν στα σπίτια

τους. Ο Ροβοάµ, λοιπόν, έγινε βασιλιάς µόνο στους Ισ-

ραηλίτες που κατοικούσαν στις πόλεις του Ιούδα. Κι ό-

ταν έστειλε στους Ισραηλίτες του βορρά τον επόπτη των

αναγκαστικών έργων, αυτοί τον έπιασαν και τον σκότω-

σαν… Έτσι, οι φυλές του βορείου Ισραήλ ανεξαρτητο-

ποιήθηκαν από τη δυναστεία του ∆αβίδ… Κάλεσαν στη

συνέλευσή τους τον Ιεροβοάµ και τον ανακήρυξαν βασι-

λιά του Ισραήλ. Ο Ιεροβοάµ οχύρωσε τη Συχέµ … και ε-

γκαταστάθηκε σ’ αυτήν. Ο Ροβοάµ εγκαταστάθηκε

στην Ιερουσαλήµ. Ανοικοδόµησε και οχύρωσε πολλές

πόλεις … και είχε υπό την εξουσία του τις φυλές Ιούδα

και Βενιαµίν.

γ) Οι οδυνηρές συνέπειες της διάσπασης

• Εχθρικές σχέσεις ανάµεσα στα δύο βασίλεια και συµµαχίες µε ειδωλολάτρες. Συχνοί ήταν

οι εµφύλιοι πόλεµοι ανάµεσα στο Βόρειο και το Νότιο Βασίλειο. Οι εχθροί των Ισραηλιτών εκ-

µεταλλεύονταν αυτή τη διχόνοια και γίνονταν απειλητικότεροι. Οι βασιλείς, για να αντιµετωπί-

σουν τους κινδύνους, συµµαχούσαν µε άλλους ειδωλολατρικούς λαούς. Για να πετύχουν µάλιστα

την υποστήριξή τους έφταναν να προσκυνούν και τους θεούς τους. Νά ένα παράδειγµα: Ο Άχαζ

βασιλιάς του Ιούδα έστειλε µήνυµα στο βασιλιά της Ασσυρίας, τον Τιγλάθ - Πιλεσέρ, και του είπε:

«Εγώ είµαι δούλος σου και γιος σου. Έλα να µε γλιτώσεις από το βασιλιά της Συρίας κι από το βα-

σιλιά του Ισραήλ που επιτίθενται εναντίον µου». Πήρε µάλιστα το ασήµι και το χρυσάφι που βρί-

σκονταν στο Ναό του Κυρίου και στα θησαυροφυλάκια των ανακτόρων και τα έστειλε ως δώρο στο

βασιλιά της Ασσυρίας.

• Θρησκευτικός συγκρητισµός: Στην αρχή της βασιλείας του ο Ιεροβοάµ έκανε την εξής σκέ-

ψη: «Αν ο λαός αρχίσει ν’ ανεβαίνει στην Ιερουσαλήµ για να προσφέρει θυσίες στο Ναό του Κυρί-

ου, τότε η καρδιά τους θα στραφεί στον προηγούµενο κύριό τους, το Ροβοάµ, βασιλιά του Ιούδα...».

Έτσι, ο βασιλιάς σκέφτηκε και κατασκεύασε δυο χρυσά µοσχάρια και είπε στο λαό: «Αρκετά µέχρι

τώρα ανεβαίνατε στην Ιερουσαλήµ. Νάτοι, εδώ είναι οι θεοί σας, Ισραηλίτες, που σας έβγαλαν α-

πό την Αίγυπτο». Και τοποθέτησε το ένα µοσχάρι στη Βαιθήλ και το άλλο το παραχώρησε στη ∆αν.

17.  Η εποχή της κρίσης

Θρησκευτικός συγκρητισµός

Έτσι ονοµάζεται το φαινόµενο της ανάµιξης

στοιχείων από διαφορετικές θρησκείες.

Στην εποχή των προφητών ειδωλολατρικές

συνήθειες αναµιγνύονταν µε τις ιουδαϊκές

θρησκευτικές αντιλήψεις. Έτσι όµως η πί-

στη των Ιουδαίων επηρεαζόταν αρνητικά.
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δ) Μια ιστορία που δείχνει την κρίση: Το αµπέλι του Ναβουθαί

Ο Ναβουθαί, ο Ιεεζρελίτης, είχε ένα αµπέλι κοντά στο ανάκτορο του Αχαάβ… Μια µέρα ο

βασιλιάς Αχαάβ είπε στο Ναβουθαί: «∆ώσε µου το αµπέλι σου να το κάνω λαχανόκηπο, γιατί

είναι κοντά στο ανάκτορό µου. Κι εγώ για αντάλλαγµα θα σου δώσω ένα καλύτερο αµπέλι ή αν

προτιµάς, θα σου δώσω το αντίτιµο σε χρήµα». Ο Ναβουθαί απάντησε: «Ο Κύριος να µε φυ-

λάξει από µια τέτοια πράξη! Το αµπέλι αυτό είναι η κληρονοµιά που την έχω λάβει από τους

προγόνους µου, κι απαγορεύεται να τη µεταβιβάσω σ’ εσένα». Ο Αχαάβ γύρισε στο σπίτι του ό-

που και συζήτησε µε τη βασίλισσα Ιεζάβελ ό,τι είχε συµβεί. Τότε η βασίλισσα έβαλε διεφθαρ-

µένους ανθρώπους να συκοφαντήσουν το Ναβουθαί και να πουν: «Αυτός βλασφήµησε το Θεό

και το βασιλιά»… Όταν έγινε αυτό, … τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον εκτέλεσαν µε λι-

θοβολισµό… Μόλις άκουσε η Ιεζάβελ ότι πέθανε ο Ναβουθαί, είπε στον Αχαάβ: «Πήγαινε και

πάρε στην κατοχή σου το αµπέλι του Ναβουθαί που αρνιόταν να σου το πουλήσει. ∆ε ζει πια».

Πράγµατι ο Αχαάβ πήγε στο αµπέλι … για να το πάρει στην κατοχή του.

Ένας άλλος βασιλιάς του Ισραήλ, ο Αχαάβ, έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο ξεπερνώντας ό-

λους τους προκατόχους του… Πήρε για γυναίκα του την Ιεζάβελ, κόρη του βασιλιά των Σιδω-

νίων, λάτρεψε το Βάαλ, τον προσκύνησε και του έχτισε θυσιαστήριο. Στις ηµέρες του Αχαάβ

ο Χιέλ από τη Βαιθήλ ανοικοδόµησε την Ιεριχώ… Στα θεµέλιά της θυσίασε τον πρωτότοκο

γιο του … και κάτω από τις πύλες της θυσίασε το νεότερο γιο του.

Όµως και στο βασίλειο του Ιούδα, την ίδια περίπου εποχή µε τον Αχαάβ, ο βασιλιάς Ιω-

ράµ καθιέρωσε τόπους λατρείας των ειδώλων στα βουνά του Ιούδα.  

• Ηθική κατάπτωση: Κλοπές, φόνοι, ψευδορκίες, εκµετάλλευση και καταπίεση των

φτωχών και αδυνάτων έγιναν καθηµερινά φαινόµενα και στα δύο βασίλεια. 

•  Εσωτερική κρίση: Εκτός από µικρές περιόδους ακµής και ηρεµίας οι ταραχές ήταν

µεγάλες και συχνές, ιδιαίτερα στο Βόρειο Βασίλειο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους

δεκαεννιά συνολικά βασιλείς του Ισραήλ οι οκτώ έπεσαν θύµατα πολιτικών δολοφονιών.

11.. ÐÐïïééïïéé  ööüüââïïéé  ôôïïõõ  ÊÊññééôôÞÞ  ÓÓááììïïõõÞÞëë  ((ââëë..  ììÜÜèèççììáá  1122))  ââëëÝÝððååôôåå  ííáá  ååððééââååââááééþþííïïííôôááéé  óóôôééòò  ääééççããÞÞóóååééòò  ôôïïõõ  ììááèèÞÞ--
ììááôôïïòò;;

22.. ÇÇ  ååððïï÷÷ÞÞ  ÷÷ááññááêêôôççññßßææååôôááéé  ùùòò  ååððïï÷÷ÞÞ  ááííïïììßßááòò..  ÓÓåå  óóõõííååññããááóóßßáá  ììåå  ôôïï  ääééððëëááííüü  óóááòò  êêááéé  óóõõììââïïõõëëååõõüüììååííïïéé  
ôôïï  ììÜÜèèççììáá1133  óóõõææççôôÞÞóóôôåå::  ÔÔéé  êêááôôááññããååßßôôááéé  êêááéé  ôôéé  ääééááóóôôññÝÝööååôôááéé;;  ÐÐïïééååòò  óóõõííÝÝððååééååòò  ååßß÷÷ááíí  üüëëáá  ááõõôôÜÜ  ããééáá  ôôçç  
óó÷÷ÝÝóóçç  ôôùùíí  ááííèèññþþððùùíí  ììåå  ôôïï  ÈÈååüü;;  ÔÔéé  ååßßääïïõõòò  èèññççóóêêååõõôôééêêÝÝòò  óóõõììððååññééööïïññÝÝòò  ååððááííÝÝññ÷÷ïïííôôááéé;;

33.. ÌÌððååßßôôåå  óóôôçç  èèÝÝóóçç  ååííüüòò  ððééóóôôïïýý  ÉÉóóññááççëëßßôôçç  ððïïõõ  ææïïýýóóåå  óóôôáá  ÷÷ññüüííééáá  ôôççòò  êêññßßóóççòò..  ÐÐïïééååòò  ááððüü  ôôééòò  ÅÅððááããããååëëßßååòò  ôôïïõõ
ÈÈååïïýý  èèáá  ööïïââüüôôááíí  üüôôéé  êêééííääýýííååõõááíí  ííáá  ììááôôááééùùèèïïýýíí;;  

44.. ÌÌððïïññååßßôôåå  ííáá  ááííááããííùùññßßóóååôôåå  óóôôççíí  ååððïï÷÷ÞÞ  ììááòò  ööááééííüüììååííáá  ððááññüüììïïééùùíí  êêññßßóóååùùíí;;

ÅÅññããááóóßßáá  óóôôççíí  ôôÜÜîîçç

Βλαντιµίρ Βελίσκοβιτς (1992).  

Σύγχρονος σέρβος ζωγράφος που µε το έργο του καταγγέλλει την καταστροφή της πατρίδας του.
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Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο

1. Η Γιουγκοσλαβία ήταν από το 1945 µια οµοσπονδιακή χώρα έξι δηµοκρατιών. Όµως από τη

δεκαετία του ’80 άρχισαν εµφύλιες συρράξεις οι οποίες οδήγησαν στη διάσπαση του κράτους

το 1991. Τα παρακάτω κείµενα είναι του Άρνολντ Σέρµαν, ενός αµερικανού δηµοσιογράφου

που κάλυψε τα γεγονότα της κρίσης. Αφού διαβάσετε τα κείµενα, προσπαθήστε να φανταστείτε

τη ζωή των ανθρώπων και ανακαλύψτε  τη σχέση τους µε το έργο του Βελίσκοβιτς (σελ. 91). 

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έµαθα

1. Πότε διασπάστηκε το ενιαίο βασίλειο;

2. Ποια βασίλεια δηµιουργήθηκαν, ποιοι

ήταν οι ηγέτες και οι πρωτεύουσές τους;

3. Τι είδους σχέσεις είχαν τα δύο βασίλεια;

4. Τι ονοµάζεται θρησκευτικός συγκρητι-

σµός;

5. Ποιες ήταν οι συνέπειες της διάσπασης;

6. Τι δείχνει η ιστορία του Ναβουθαί;

∆ραστηριότητα

1. Ενηµερωθείτε από το διαδίκτυο για τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας. Σε συνεργασία µε τον

καθηγητή της Γεωγραφίας και της Ιστορίας καταγράψτε σπουδαίες πόλεις και µνηµεία που

καταστράφηκαν. 

Τρεις ώρες, ίσως κάτι λιγότερο, µας πήρε για να φτάσουµε από το Βελιγράδι στα σύνορα µεταξύ Σερβίας και

Βοσνίας - Ερζεγοβίνης… Σχεδόν όλα τα µεγάλα κτίρια που έβλεπαν προς τον ποταµό είχαν σηµάδια από

σφαίρες πολυβόλων. Σχεδόν παντού έβλεπες πυροβολεία οχυρωµένα πίσω από τσουβάλια άµµου. Όλοι οι άν-

δρες … κρατούσαν αυτόµατα όπλα. Ένας πατέρας µε το όπλο στο χέρι έκανε βόλτα πιασµένος χέρι χέρι µε το

γιο του. Όσο αφήναµε πίσω µας το Ζβόρνικ, η κατάσταση χειροτέρευε, η ατµόσφαιρα γινόταν πιο βαριά, η αί-

σθηση του κινδύνου πιο έντονη. ∆εν υπήρχε σχεδόν κανένα άλλο αυτοκίνητο στο δρόµο. Το ένστικτό µας έλε-

γε πως έπρεπε να οδηγούµε προσεκτικά και γρήγορα. Σε λίγο δεν υπήρχε ούτε ένα κτίριο χωρίς ζηµιές γύρω

µας, παντού… Τα σπίτια είχαν γκρεµιστεί. Τζάµια και λυγισµένα σίδερα παντού, σ’ όλο το δρόµο… Το Κάσα-

µπα ήταν κάποτε ένα µουσουλµανικό χωριουδάκι µόλις δεκαπέντε χιλιόµετρα από κει όπου έγιναν οι αιµατη-

ρές µάχες γύρω από τη Σρεµπρένιτσα. Φθάνοντας στο εντελώς κατεστραµµένο πια χωριό, είδαµε µια ηλικιω-

µένη γυναίκα σερβικής καταγωγής που έψαχνε µέσα στα ερείπια. «∆εν έχω τίποτε πια», µας είπε. «Ίσως µπο-

ρέσω και βρω µερικές κατσαρόλες κάτω απ’ τις πέτρες». «Γιατί µένεις εδώ;» τη ρώτησα. «Εδώ δεν υπάρχει

τίποτε εκτός από θάνατο και ερείπια». «∆εν υπάρχει άλλος τόπος για µένα», απάντησε. 

Ρώτησα τον Γκόραν αν το βλήµα που είχε καρφωθεί στο αριστερό του χέρι τον πονούσε ακόµη και µου απά-

ντησε παλικαρίσια όσο και κάθε δωδεκάχρονο παιδί, πως όχι, δεν πονούσε. Κατόπιν ρώτησα γιατί δεν ήταν

στο σχολείο και µου εξήγησε πως τα παιδιά της έκτης τάξης δεν έκαναν µάθηµα, αφότου ο δάσκαλός τους εί-

χε σκοτωθεί…Ήµαστε στο χείλος της κόλασης, ο Γκόραν κι εγώ Προστατευµένοι από έναν τσιµεντένιο όγκο

από τη µια πλευρά και σάκους µε άµµο από την άλλη, ζυγώσαµε µια σταλιά πιο κοντά κι αγγίξαµε ο ένας τον

άλλο, όταν ελεύθεροι σκοπευτές άνοιξαν πυρ προς την κατεύθυνσή µας από τον πυργίσκο του Χηµείου στο Πα-

νεπιστήµιο του Σεράγεβο. Η οικογένεια του Γκόραν ζούσε σ’ ένα µεγάλο κτίριο µαζί µε εικοσιτέσσερις άλλες,

στην πλευρά που έβλεπε στο δρόµο, ενώ η άλλη όψη του κτιρίου ήταν εκτεθειµένη στον εχθρό… Καθισµένος

στο προαύλιο της πολυκατοικίας, σφηνωµένος ανάµεσα σε δυο εστίες πολυβόλων, ρώτησα τον Γκόραν… «Τι

θα γίνεις όταν µεγαλώσεις;». «Θα γίνω πιλότος». «Και γιατί πιλότος;». «Έτσι θα µπορώ να πετάξω µακριά

και κανείς δε θα µπορεί να µου κάνει κακό».  
Άρνολντ   Σέρµαν, Κακοπιστία στα Βαλκάνια

èèññççóóêêååõõôôééêêüüòò

óóõõããêêññççôôééóóììüüòò  
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Βόρειο βασίλειο: Ισραήλ Νότιο βασίλειο: Ιούδας

ΒΑΣΙΛΕΙΣ

Ιεροβοάµ Α΄

Ναδάβ

Βασά

Ηλ

Τιβνί

Αµρί

Αχαάβ

Οχοζίας

Ιωράµ

Ιηού

Ιωάχαζ

Ιωάς

Ιεροβοάµ Β΄

Ζαχαρίας

Σαλλούµ

Μεναχέµ

Πεκαχίας

Φεκάχ

Ωσηέ

ΧΡΟΝΟΛ.

926-907

907-906

906-883

883-882

882-878

878-871

871-852

852-851

851-845

845-818

818-802

802-787

787-747

747 (µήνες)

747 (µήνες)

747-738

737-736

736-732

731-723

926:  ∆ιάσπαση του

βασιλείου

876:  Ίδρυση της

Σαµάρειας

722: Πτώση 

της Σαµάρειας στους

Ασσυρίους /αιχµαλωσία

597: Πολιορκία και πτώση

της Ιερουσαλήµ / 

1η βαβυλώνια αιχµαλωσία

587: Κατάληψη

Ιερουσαλήµ / 

Καταστροφή του Ναού / 

2η βαβυλώνια αιχµαλωσία

701: Πολιορκία 

της Ιερουσαλήµ από τους

Ασσυρίους

π.Χ.

926

900

850

800

750

700

650

600

ΠΡΟΦΗΤΕΣ

Çëßáò

Åëéóáßïò

Áìþò

ÙóçÝ

ΣΠΟΥ∆ΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΟΦΗΤΕΣ

ÇóáÀáò 

Ìé÷áßáò

Óïöïíßáò
Éåñåìßáò
Íáïýì

Áââáêïýì

ÉåæåêéÞë

ΧΡΟΝΟΛ.

926-910

910-909

908-868

868-847

847-845

845

845-840

840-801

801-773

773-736

736-725

725-697

696-642

641-640

639-609

609

608-598

598-597

597-587

ΒΑΣΙΛΕΙΣ

Ροβοάµ

Αβιά

Ασά

Ιωσαφάτ

Ιωράµ

Οχοζίας

Γοθολία

Ιωάς

Αµασίας 

Ιωθάµ
και 

Ουζίας

Άχαζ

Εζεκίας

Μανασσής

Αµών

Ιωσίας

Ιωάχαζ

Ιωακίµ

Ιωαχίν

Σεδεκίας
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18.  Οι Προφήτες: το στόµα του Θεού

α) Άνθρωποι που κλήθηκαν από το Θεό

Στα χρόνια της κρίσης που ακολούθησαν τη διάσπαση του βασιλείου ο Θεός δεν εγκατέλειψε το

λαό του και το σχέδιο της σωτηρίας του κόσµου. Γι’ αυτό καλούσε κάποιους ανθρώπους, τους χάρι-

ζε τη βαθιά γνώση του θελήµατός του και τους όριζε µια µεγάλη αποστολή: να κάνουν γνωστό το θέ-

ληµά του στους ανθρώπους. Αυτοί ήταν οι προφήτες. Γράφει ο προφήτης Ιεζεκιήλ για την κλήση του:

Όταν είδα τη λάµψη, έπεσα µε το πρόσωπο στη γη. Και τότε άκουσα τη φωνή κάποιου που µιλούσε…:

«Άνθρωπε, σε στέλνω στους Ισραηλίτες, στο έθνος … που έχει επαναστατήσει εναντίον µου … για να

τους µεταβιβάσεις τα όσα εγώ ο Κύριος, ο Θεός, έχω να τους πω. Είτε σ’ ακούσουν είτε όχι … θα µά-

θουν ότι υπάρχει ένας προφήτης ανάµεσά τους. Εσύ όµως άνθρωπε, µην τους φοβηθείς ούτε αυτούς ού-

τε τα λόγια τους… Εσύ θα τους πεις τα λόγια µου, είτε τ’ ακούσουν είτε όχι…».

Οι προφήτες, λοιπόν, αποστέλλονταν να µεσολαβήσουν ανάµεσα στον αληθινό Θεό και τους αν-

θρώπους. Όµως ένα τέτοιο έργο δεν ήταν εύκολο! Γι’ αυτό και κάποιοι στην αρχή δίσταζαν. Τελικά,

ωστόσο, όλοι εµπιστεύονταν απόλυτα το Θεό, ξεπερνούσαν τους φόβους τους και βροντοφώναζαν µε

τόλµη το θέληµά του. Πάντοτε άρχιζαν το κήρυγµά τους µε τα λόγια: «Τάδε λέγει Κύριος…» ή «Λό-

γος Κυρίου...».

Ιερουσαλήµ Ιερουσαλήµ, που σκοτώνεις τους προφήτες 

και λιθοβολείς όσους στέλνει ο Θεός σ’ εσένα…      Μτ 23, 37

Οι προφήτες, µε τη φώτιση του Θεού, µπορούσαν να

βλέπουν σε βάθος τα πράγµατα και να συνειδητοποιούν τι

πραγµατικά συνέβαινε στην εποχή τους. Αντιλαµβάνονταν

δηλαδή τα σηµάδια του ηθικού ξεπεσµού και της διαφθο-

ράς, ακόµη κι όταν όλες οι συνθήκες της εποχής φαίνονταν

ιδανικές. Αναγνώριζαν τι δεν πήγαινε καλά και ποιοι κίνδυ-

νοι παραµόνευαν τους Ισραηλίτες. Επιπλέον, συναισθάνο-

νταν τις καταστροφικές συνέπειες που θα ακολουθούσαν

για τη ζωή του κράτους και των ανθρώπων. 

Όλα αυτά τα αποκάλυπταν µε τα κηρύγµατά τους, χωρίς

δισταγµούς και µισόλογα, προσπαθώντας έτσι να «ανοί-

ξουν τα µάτια» των συµπατριωτών τους. Έλεγχαν και προ-

ειδοποιούσαν – συχνά µε σκληρά λόγια – τους πάντες, χω-

ρίς καµιά διάκριση: τους βασιλείς, τους ιερείς, το λαό. Το

αποτέλεσµα ήταν να γίνονται δυσάρεστοι και απειλητικοί.

Γι’ αυτό το λόγο γνώρισαν πολλές δοκιµασίες: περιφρονή-

θηκαν, περιπαίχτηκαν, καταδιώχθηκαν. Κάποιοι µάλιστα

θανατώθηκαν.

β) Μοναχικές φωνές που αποκάλυπταν την κρίση της εποχής τους

Συχνά ακούµε σε συνεντεύξεις (στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο κ.ά.) να ζητούν

από ανθρώπους να κάνουν προβλέψεις, π.χ. για τα αποτελέσµατα των εκλογών ή ενός αθλητικού α-

γώνα. Μερικοί, όταν απαντούν, αρχίζουν µε την έκφραση «αν και δεν είµαι προφήτης...».  Όπως φαί-

νεται, δηλαδή, για πολλούς σύγχρονους ανθρώπους προφήτης είναι ένας άνθρωπος που «διαβάζει»

το µέλλον και προλέγει τι θα συµβεί. Όµως η Αγία Γραφή µάς περιγράφει τελείως διαφορετικά το ρό-

λο και το έργο των προφητών. Ας προσπαθήσουµε να καταλάβουµε τι είναι οι προφήτες της Παλαιάς

∆ιαθήκης.

Χαρακτικό του Γουσταύου Ντορέ (19ος αι.)       
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γ) Αγγελιαφόροι του Θεού που καλούσαν σε µετάνοια 

τους συγχρόνους τους

Με τα κηρύγµατά τους οι προφήτες είχαν ως κύριο σκοπό να «ξυπνήσουν»

τους Ισραηλίτες, ώστε να συναισθανθούν τα λάθη τους και να ξαναφτιάξουν τη

σχέση τους µε το Θεό. Γι’ αυτό τους καλούσαν να µετανοήσουν και ν’ αλλάξουν

τρόπο ζωής. Για να τους καταλαβαίνουν καλύτερα οι σύγχρονοί τους προσπαθού-

σαν να είναι όσο γίνεται πιο παραστατικοί. Έτσι, άλλοτε χρησιµοποιούσαν στο

λόγο τους αφηγήσεις, χρησµούς, ποιήµατα και τραγούδια και άλλοτε έκαναν

πράξεις µε συµβολικό νόηµα. Όπως αυτή του προφήτη Αχιά. Μια µέρα που ο

προφήτης συνάντησε τον αξιωµατικό του Σολοµώντα Ιεροβοάµ, όσο ακόµη ζού-

σε ο Σολοµών, έσκισε µπροστά του το µανδύα που φορούσε σε δώδεκα κοµµά-

τια και προσφέροντάς του τα δέκα τού είπε: «Τάδε λέγει Κύριος, ο Θεός του Ισ-

ραήλ: ‘Θα πάρω τη βασιλεία από το Σολοµώντα και θα δώσω σ’ εσένα τις δέκα φυλές’».

δ) Κήρυκες της σωτηρίας όλου του κόσµου

Οι προφήτες δεν αρκούνταν στο να ελέγχουν αυστηρά και να προειδοποιούν

το λαό. Ταυτόχρονα, µε κάθε λόγο τους υπενθύµιζαν ότι ο Θεός ως στοργικός πα-

τέρας νοιάζεται για τους ανθρώπους, όσο κι αν αυτοί τον ξεχνούν. Γέµιζαν πα-

ρηγοριά τις ψυχές των Ισραηλιτών. Τους διαβεβαίωναν ότι ο Θεός συνεχίζει το

σχέδιό του για τη σωτηρία του κόσµου. Έστρεφαν το βλέµµα των ανθρώπων και

προς ένα µέλλον µακρινό. Άνοιγαν µπροστά τους ένα παράθυρο ελπίδας, µιλώ-

ντας για την εποχή του Μεσσία. Τότε που ο Θεός θα θεραπεύσει, θα παρηγορή-

σει και θα φωτίσει τα πάντα. Αυτό το µήνυµα της σωτηρίας µάλιστα το

απηύθυναν όχι µόνο στους συµπατριώτες τους, αλλά και στις µεταγενέστερες γε-

νιές και σ’ όλη την ανθρωπότητα.

ε) Οι ψευδοπροφήτες

Την εποχή της δράσης των προφητών εµφανίστηκαν και οι ψευδοπροφήτες. Κάποιοι άνθρωποι δη-

λαδή που χωρίς να έχουν τη φώτιση του Θεού καµώνονταν πως «προφήτευαν». Στην πραγµατικότητα

εξυπηρετούσαν τα σχέδια και τις σκοπιµότητες των ισχυρών. Με ψεύτικες προφητείες καθησύχαζαν

το λαό και τον παραπλανούσαν λέγοντας ότι όλα πηγαίνουν καλά! Έτσι οι άρχοντες µπορούσαν να

συνεχίζουν ήσυχοι τις ανοµίες τους. Οι ψευδοπροφήτες είχαν την προφητεία ως επάγγελµα και ζού-

σαν πλουσιοπάροχα δίπλα στους βασιλείς. Γι’ αυτούς λέει ο Θεός µε το στόµα του προφήτη Ιερεµί-

α: «Μην ακούτε τα λόγια των προφητών που σας γεµίζουν µε ψεύτικες ελπίδες! Σας µιλάνε για οράµα-

τα που βγαίνουν από το µυαλό τους κι όχι από το στόµα µου. Λένε διαρκώς… ‘Ο Κύριος είπε πως θα

πάνε όλα καλά για σας’, ακόµα λένε και σ’ εκείνους που ακολουθούν τις πονηρές επιθυµίες τους πως

δε θα τους βρει κανένα κακό… ∆εν τους έστειλα εγώ αυτούς τους προφήτες… ∆εν τους µίλησα, όµως

αυτοί κηρύττουν εξ ονόµατός µου».

Εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουν… φτερά αποκτούνε…

τρέχουν χωρίς να εξασθενούν, βαδίζουνε δίχως 

ν’ αποσταίνουν                                            Ησ 40, 31

Τα προφητικά βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης

Οι προφήτες πάντα κήρυτταν προφορικά µπροστά

στους ανθρώπους που τους άκουγαν. Αργότερα, είτε οι

ίδιοι είτε οι µαθητές τους κατέγραψαν πολλά απ' αυτά

τα κηρύγµατα. Έτσι, προέκυψαν τα 19 προφητικά βιβλί-

α της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Στο παραπάνω σκίτσο βλέ-

πουµε τα ονόµατα των 16 προφητών.
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στ) Οι δοκιµασίες των προφητών. Το παράδειγµα του προφήτη Ηλία

Ο Ηλίας έζησε την ταραγµένη εποχή του βασιλιά Αχαάβ.

Σ’ όλη του τη ζωή αγωνιζόταν κατά της ειδωλολατρίας και

του θρησκευτικού συγκρητισµού. Περιόδευε ακούραστα σ’

όλη την Παλαιστίνη, µε την ψυχή του γεµάτη εµπιστοσύνη

στο Θεό. 

Κάποτε ανήγγειλε ότι θα πέσει ξηρασία στον τόπο. Οι συ-

µπατριώτες του δυσαρεστήθηκαν τόσο πολύ, ώστε τον κατα-

δίωξαν ανελέητα. Ο Ηλίας αναγκάστηκε να καταφύγει στην

έρηµο, µέσα σε µια σπηλιά. Εκεί επέζησε χάρη στη βοήθεια

του Θεού, αφού κοράκια του έφερναν τροφή και ξεδιψούσε

από έναν ξεραµένο χείµαρρο.   

Η παρουσία του προφήτη σκόρπιζε παντού παρηγοριά. Ή-

ταν όµως και αυστηρός όποτε χρειαζόταν. Όπως τότε που η βα-

σίλισσα Ιεζάβελ καθιέρωσε τη λατρεία των ειδώλων. Ο προφή-

της Ηλίας αγωνίστηκε σκληρά εναντίον των ειδωλολατρών ιε-

ρέων του θεού Βάαλ και απέδειξε την ανωτερότητα του αληθι-

νού Θεού... Κι ενώ όλος ο λαός έπεσε στα γόνατα και προσκύ-

νησε τον αληθινό Θεό … η βασίλισσα ορκίστηκε να τον εξο-

ντώσει. Τότε ο Ηλίας διέσχισε την έρηµο και κατέφυγε στο ό-

ρος Χωρήβ, όπου και κρύφτηκε σε µια σπηλιά. Εκεί, αποκα-

µωµένος, προσευχήθηκε στο Θεό λέγοντας: «Εγώ αγωνίστη-

κα µε µεγάλο ζήλο για σένα Κύριε, Θεέ του σύµπαντος. Αλλά οι

Ισραηλίτες αθέτησαν τη ∆ιαθήκη σου, γκρέµισαν τα θυσιαστή-

ριά σου και κατέσφαξαν τους προφήτες σου. Μόνον εγώ απέ-

µεινα, και ζητούν κι εµένα να µε θανατώσουν». 

Τότε ο Κύριος είπε στον Ηλία: «Βγες έξω και στάσου στο βουνό ενώπιόν µου»… Μεγάλος άνεµος και

δυνατός έσχιζε τα βουνά και συνέτριβε τους βράχους στο πέρασµά του, αλλά ο Κύριος δεν ήταν σ’ εκεί-

νον τον άνεµο. Μετά τον άνεµο έγινε σεισµός, αλλά ούτε στο σεισµό ήταν ο Κύριος. Μετά το σεισµό ήρ-

θε φωτιά, αλλά ούτε στη φωτιά ήταν ο Κύριος. Και µετά τη φωτιά ακούστηκε ένας ήχος από ελαφρό

αεράκι. Εκεί ήταν ο Κύριος.

Ο προφήτης Ηλίας στο όρος Χωρήβ,

του Σ. Κέντερ (20ός αι.)

11.. ÐÐïïééïïòò  ÞÞôôááíí  ïï  óóêêïïððüüòò  ôôççòò  êêëëÞÞóóççòò  ôôùùíí  ððññïïööççôôþþíí  ááððüü  ôôïï  ÈÈååüü;;  
22.. ÐÐïïýý  ââÜÜóóééææááíí  ôôçç  ææùùÞÞ  êêááéé  ôôïï  ÝÝññããïï  ôôïïõõòò;;  ÁÁððüü  ððïïýý  ööááßßííååôôááéé  ááõõôôüü;;
33.. ÔÔéé  ææççôôïïýýóóááíí  ííáá  êêÜÜííïïõõíí  ððññééíí  ááðð’’  üüëëáá  ïïéé  ÜÜííèèññùùððïïéé;;    
44.. ÃÃééááôôßß  ôôïï  ÝÝññããïï  ôôïïõõòò  ÞÞôôááíí  ääýýóóêêïïëëïï;;  ÓÓåå  óóõõííååññããááóóßßáá  ììåå  ôôïï  ääééððëëááííüü  óóááòò  êêááéé  ììåå  ôôçç  ââïïÞÞèèååééáá  ôôùùíí  ððëëççññïïööïï--

ññééþþíí  ááððüü  ôôïï  ììÜÜèèççììáá  1177  êêááôôááããññÜÜøøôôåå  ôôáá  ååððéé÷÷ååééññÞÞììááôôÜÜ  óóááòò..
55.. ÄÄééêêááééïïëëïïããÞÞóóôôåå  ôôçç  ööññÜÜóóçç::  ««ÏÏéé  ððññïïööÞÞôôååòò::  óóÞÞììáá  êêééííääýýííïïõõ  ððññééíí  ááððüü  ôôççíí  êêááôôááóóôôññïïööÞÞ»»..  
66.. ÃÃééááôôßß  ïïéé  ëëüüããïïéé  ôôùùíí  ððññïïööççôôþþíí,,  ððááññÜÜ  ôôçç  óóêêëëççññÞÞ  ôôïïõõòò  ããëëþþóóóóáá,,  ååßßííááéé  ììÞÞííõõììáá  ååëëððßßääááòò  ããééáá  üüëëïïõõòò  ôôïïõõòò  ááíí--

èèññþþððïïõõòò  üüëëùùíí  ôôùùíí  ååððïï÷÷þþíí;;
77.. ÓÓõõææççôôÞÞóóôôåå  óóôôççíí  ôôÜÜîîçç::  ÊÊõõêêëëïïööïïññïïýýíí  óóôôççíí  ååððïï÷÷ÞÞ  ììááòò  ááííôôééëëÞÞøøååééòò  ððïïõõ  ììïïééÜÜææïïõõíí  ììåå  ôôáá  üüóóáá  ääééÝÝääééääááíí  ïïéé  

««øøååõõääïïððññïïööÞÞôôååòò»»;;  ÁÁððüüøøååééòò,,  ääççëëááääÞÞ,,  ïïéé  ïïððïïßßååòò  ììááòò  êêááèèççóóõõ÷÷ÜÜææïïõõíí  üüôôéé  ««üüëëáá  ððççããááßßííïïõõíí  êêááëëÜÜ»»  êêááéé  üüôôéé  ««ääååíí
ÝÝ÷÷ïïõõììåå  ááííÜÜããêêçç  ôôçç  óó÷÷ÝÝóóçç  ììåå  ôôïï  ÈÈååüü»»;;

88.. ÏÏéé  ððññïïööÞÞôôååòò  ììååóóïïëëááââïïýýóóááíí  ááííÜÜììååóóáá  óóôôïïõõòò  ááííèèññþþððïïõõòò  êêááéé  ôôïï  ÈÈååüü..  ÓÓåå  óóõõííååññããááóóßßáá  ììåå  ôôïï  ääééððëëááííüü  óóááòò
ððññïïóóððááèèÞÞóóôôåå  ííáá  êêÜÜííååôôåå  ÝÝííáá  óó÷÷ÞÞììáá  ððïïõõ  ííáá  ððááññééóóôôÜÜííååéé  ôôïï  ññüüëëïï  ôôïïõõòò  ááõõôôüü..    

99.. ÁÁííááããííùùññßßóóôôåå  óóôôçç  ææùùÞÞ  ôôïïõõ  ððññïïööÞÞôôçç  ÇÇëëßßáá  ÷÷ááññááêêôôççññééóóôôééêêÜÜ  ôôççòò  ððññïïööççôôééêêÞÞòò  ææùùÞÞòò  ððïïõõ  ããííùùññßßóóááôôåå  óóôôïï  ììÜÜ--
èèççììáá..  ÁÁííááããííùùññßßóóôôåå  óóôôççíí  ååééêêüüííáá  óóôôïïéé÷÷ååßßáá  ááððüü  ôôçç  ææùùÞÞ  ôôïïõõ..

ÅÅññããááóóßßáá  óóôôççíí  ôôÜÜîîçç
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Επιλέγω και πραγµατοποιώ 

1. ÌáæÝøôå áðü ôïí çìåñÞóéï ôýðï õëéêü ãéá

áíèñþðïõò ðïõ äéáìáñôýñïíôáé – ìå ëüãéá

Þ ðñÜîåéò – ãéá ôï êá êü, ôçí áäéêßá ê.Ü. êáé

êáëïýí ôïõò áíèñþðïõò íá áëëÜîïõí .  

ÖôéÜîôå Ýíá êïëëÜæ êáé ðáñïõóéÜóôå ôï 

óôçí ôÜîç.

2. Óôçí ÅëëÜäá ç ìíÞìç ôïõ ðñïöÞôç Çëßá 

ôéìÜôáé ðáíôïý, óå ðüëåéò êáé ÷ùñéÜ. Óôéò 

êïñöÝò ôùí âïõíþí êáé óå áðüìáêñåò ðå-

ñéï÷Ýò óõíáíôÜìå åêêëçóÜêéá ôïõ Áú-Ëéá!

Âñåßôå óôïé÷åßá ãéá ôç ãéïñôÞ ôïõ. 

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο

1. ¢ëëåò ïíïìáóßåò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôç ÐáëáéÜ ÄéáèÞêç ãéá ôïõò ðñïöÞôåò åßíáé «ορώντες»,

«βλέποντες», «άνθρωποι του Θεού». ÄéêáéïëïãÞóôå ôéò ìå âÜóç ôá üóá ìÜèáôå óôï ìÜèçìá.

2. Áöïý äéáâÜóåôå ôçí ôåëåõôáßá ðáñÜãñáöï ôïõ ìáèÞìáôïò, óõæçôÞóôå ìå ôï äéðëáíü óáò: 

á) Ðþò áéóèÜíåôáé ôï Èåü ï ðñïöÞôçò, â) ôé äåß÷íåé áõôü, ã) ôé óõíáéóèÞìáôá óáò åìðíÝåé;

3. Ôé èá ëÝãáôå óå êÜðïéïí ðïõ Ý÷åé ôçí Üðïøç üôé Ýñãï ôùí ðñïöçôþí ôçò ÐáëáéÜò ÄéáèÞêç Þôáí

íá ðñïëÝãïõí ôï ìÝëëïí; 

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έµαθα

1. Ìå ðïéïí ôñüðï êÜðïéïé Üíèñùðïé ãßíï-

íôáí ðñïöÞôåò;

2. Ðïý êáé ðüôå Ýäñáóáí ïé ðñïöÞôåò ôçò 

ÐáëáéÜò ÄéáèÞêçò; (âëÝðå ôïí ðßíáêá 

ôçò óåë.93)

3. ÌÜèåôå áð’ Ýîù üóá ïíüìáôá ðñïöçôþí 

ìðïñåßôå.

4. Ðïéï Þôáí ôï Ýñãï ôùí ðñïöçôþí;

5. Ðþò Üñ÷éæáí ôï êÞñõãìÜ ôïõò êáé ãéáôß;

6. Ðïý Ýóôñåöáí ôçí ðñïóï÷Þ ôùí áíèñþ-

ðù í ;

7. Óå ðïéïõò áðçýèõíáí ôï êÞñõãìÜ ôïõò;

8. Ôé Þôáí ïé ðñïöçôéêÝò (= óõìâïëéêÝò) ðñÜ-

îåéò êáé ãéáôß ôéò Ýêá í á í ;

9. Ãéáôß óõ÷íÜ êáôáäéþ÷ôçêáí áðü ôïõò óõã-

÷ñüíïõò ôïõò;

10. Ðïéïò Þôáí ï ñüëïò ôùí øåõäïðñïöçôþí;

ÐÐññïïööÞÞôôççòò     PPrroopphheett     PPrroopphheettee    PPrroopphheett     PPrrooffeettaa    PPrrooffeettaa    Ghjhjr`

×ñÞóôïò Ìðïêüñïò (20üò áé.)
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19. Ο προφήτης Ωσηέ: η φωνή της αγάπης

β) Λίγα στοιχεία για τη ζωή του

Ο προφήτης ανήκε στα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα και ήταν µορφωµένος.

Έτσι, η γλώσσα των λόγων του ήταν προσεγµένη και ωραία. Στις προφητείες

του συχνά χρησιµοποιούσε εικόνες παρµένες από τη γεωργική και αγροτική

ζωή, επειδή είχε ανατραφεί σε γεωργικό περιβάλλον. 

Ο Ωσηέ συνήθιζε να επισκέπτεται τους τόπους λατρείας, κυρίως κατά

τις µεγάλες γιορτές και να προφητεύει. Εκεί συζητούσε σε έντονο ύφος µε

το λαό. Γι’ αυτό και  πολλές προφητείες του είναι παραστατικές και ζωη-

ρές. Έκρινε περισσότερο απ’ όλα τη θρησκευτική κατάσταση της εποχής.

Καταδίκαζε δηλαδή την τυπολατρία*, την ειδωλολατρία και την αποµά-

κρυνση από τον αληθινό Θεό. ∆ιαπίστωνε ότι οι Ισραηλίτες είχαν ξεχάσει

τη ∆ιαθήκη και δεν ήξεραν πια πώς έπρεπε να ζουν. Αποτέλεσµα ήταν να

καταστρέφονται οι σχέσεις των ανθρώπων και να επικρατεί αδικία και δια-

φθορά. Τα αυστηρά κηρύγµατά του στάθηκαν αφορµή να διωχθεί. Όπως α-

ναφέρει ο ίδιος: «Ανόητος», λέτε, «είν’ ο προφήτης! Τρελός ο άνθρω-

πος του Πνεύµατος!». Μ’ αυτά τα λόγια µε προσβάλλετε. Με µι-

σείτε τόσο πολύ, γιατί τόσο µεγάλη είν’ η αµαρτία σας … ό-

που κι αν πάω, µου στήνετε παγίδες. Και στο Ναό ακόµα

του Θεού µου µου επιτίθεστε… 

γ) Μερικές προφητείες του Ωσηέ

• Το κακό και το άδικο βασιλεύει  

Ο Κύριος λέει: «Οι Ισραηλίτες µε δόλο ξεγελούν το βασιλιά και τους … άρχοντες... Το καταστροφι-

κό τους µίσος καίει σαν τη φλόγα της φωτιάς. Ο ένας βασιλιάς µετά τον άλλο γίνεται θύµα τους. Κι ούτ’

ένας τους δεν µ’ επικαλείται…

Ακούστε τα αυτά εσείς ιερείς! Εσείς οι αρχηγοί του Ισραήλ προσέξτε! Ακούστε τα κι εσείς που στη

βασιλική ανήκετε οικογένεια! Εσείς θα έπρεπε να κρίνετε δίκαια. Αντί γι’ αυτό όµως, γίνατε για το λα-

ό µου παγίδα … και δίχτυ απλωµένο … λάκκος βαθύς…

Εσείς, ιερείς, σκοντάφτετε µέρα µεσηµέρι… Ο λαός µου βαδίζει στην καταστροφή από έλλειψη γνώ-

σης…».

• Ψεύτικους θεούς λατρεύει ο Ισραήλ

Λέει ο Κύριος: «Είδα πράγµατα φρικτά στον Ισραήλ. Ο λαός µολύνθηκε µε τη λατρεία των ειδώ-

λων… Μου προξενεί φρίκη το µοσχάρι σας, κάτοικοι της Σαµάρειας!... Ως πότε πια µ’ αυτό το απαίσιο

πράγµα θα ζείτε; Τι σχέση έχει ο Ισραήλ µ’ αυτό το πράγµα; Αυτό διόλου δεν είναι θεός. Ένας τεχνίτης

το ’φτιαξε! Κοµµάτια θα γίνει το µοσχάρι της Σαµάρειας. Καθώς το λέει ο λόγος, αυτός που σπέρνει ά-

νεµο, θύελλα θα θερίσει».

α) Η εποχή του προφήτη

Ο προφήτης άρχισε τη δράση του, όταν στο θρόνο του Βόρειου Βασιλείου βρισκόταν ο ισχυ-

ρός Ιεροβοάµ Β΄. Ήταν ένας ηγεµόνας που µε τις στρατιωτικές του επιτυχίες εξασφάλισε πολιτι-

κή σταθερότητα και υλική ευηµερία για το λαό. Μετά το θάνατό του όµως ακολούθησαν τρικυµι-

σµένα χρόνια. Απ’ τη µια µεριά επικρατούσε εσωτερική αναρχία και οι δολοφονίες των βασιλιά-

δων ήταν συχνές. Από την άλλη οι µεγάλες δυνάµεις της εποχής – Ασσύριοι και Αιγύπτιοι – επι-

χειρούσαν να εξουσιάσουν την Παλαιστίνη. Ο Ωσηέ συνέχιζε τη δράση του και σ’ αυτήν την

ταραγµένη περίοδο.
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• Μακριά απ’ το Θεό όλα καταστρέφονται 

Ο Κύριος λέει: «Ο λαός … µε τα έθνη ανακατεύτηκε… Ξένοι κατέφαγαν τη δύναµή του, µα ετούτος

δεν το νιώθει… ∆εν επιστρέψανε σ’ εµένα τον Κύριο, το Θεό τους. Ούτε µε αναζήτησαν… Πότε τους

Αιγύπτιους για βοήθεια καλούν, πότε στην Ασσυρία καταφεύγουν… Αλίµονο στο λαό … που έφυγε µα-

κριά µου!...

Φάγατε της κακίας σας τον καρπό. Κάνατε του κεφαλιού σας και στηριζόσασταν στο πλήθος των πο-

λεµιστών σας. Γι’ αυτό και του πολέµου ο κρότος µέσα στις πόλεις σας θα µπει και θα καταστραφούν

όλα τα φρούριά σας…». 

Ακούστε το λόγο του Κυρίου, λαέ του Ισραήλ! Ο Κύριος κρίνει τους κατοίκους αυτής της χώρας, για-

τί δεν υπάρχει αλήθεια, ούτε αγάπη, ούτε γνώση του Θεού. Πληθαίνουν οι κατάρες κι οι απάτες, οι φό-

νοι, οι κλεψιές και οι µοιχείες*· τον ένα φόνο ακολουθεί ο άλλος. Γι’ αυτό κοιτάξτε! Άρχισε να ξεραί-

νεται η χώρα, κι όλα όσα ζούνε πάνω της από τη δίψα θα πεθάνουν. Μαζί µε τ’ άγρια ζώα και τα πε-

τούµενα, ακόµα και της θάλασσας τα ψάρια θα ψοφήσουν. 

Ο Κύριος λέει: «Όταν ο Ισ-

ραήλ ήταν παιδί, τον αγάπη-

σα και τον κάλεσα από την

Αίγυπτο να είναι γιος µου.

Μετά, όµως, όσο τους κα-

λούσα προς εµένα, τόσο αυ-

τοί αποµακρύνονταν. Στο

Βάαλ πρόσφεραν θυσίες και

µπρος στα είδωλά του καί-

γαν προσφορές. Εγώ δίδαξα

το λαό να περπατάει, τον

κράτησα στην αγκαλιά µου,

αλλά αυτοί δεν αναγνώρι-

σαν ότι εγώ τους φρόντιζα.

Προσεκτικά τους οδηγούσα,

δεµένος µαζί τους µε τα δε-

σµά της καλοσύνης και της

αγάπης. Πώς θα µπορούσα

να σ’ εγκαταλείψω, λαέ

µου;… Ραγίζει η καρδιά

µου, όταν το σκέφτοµαι. Πο-

νώ για σας». 

• Μετάνοια και πραγµατική αγάπη ζητάει απ’ τους ανθρώπους ο Θεός 

Ο Κύριος λέει: «Τι να σου κάνω λαέ µου;… Σαν πρωινή οµίχλη είναι η αγάπη σας, σαν τη δροσιά

την πρωινή που φεύγει… Την αγάπη σας θέλω κι όχι θυσίες. Να µε αναγνωρίσετε για Θεό σας, παρά να

µου προσφέρετε ολοκαυτώµατα*».

Τώρα, λοιπόν, εσείς γυρίστε πάλι πίσω στο Θεό σας. Κάντε πράξη την αγάπη και τη δικαιοσύνη και

να ελπίζετε στο Θεό σας πάντοτε.

Γύρνα, Ισραήλ, στον Κύριο το Θεό σου, γιατί σκόνταψες εξαιτίας της ανοµίας σου. Στον Κύριο

γυρίστε, µιλήστε και πείτε του: «Συγχώρησε την ανοµία µας όλη, δέξου το δώρο µας. Αντί για ταύρους

σου προσφέρουµε τις προσευχές µας».

ÁÁããÜÜððçç       LLoo vvee      AAmmoouu rr       LL ii eebbee      AAmmoorree      AAmmoorr       K/]jdm

• Η αγάπη του Θεού ποτέ δεν εξαντλείται
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