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    Áõ ôüí ôï Óå ðôÝì âñéï ìéá íÝ á ðå ñß ï äïò áñ ÷ß æåé óôç æù Þ óáò: ç öïß ôç óÞ óáò óôï Ãõ ìíÜ óéï. Ìå -
ãá ëþ óá ôå! Ôáõ ôü ÷ñï íá ü ìùò ïé ðå ñéó óü ôå ñïé á ðü óáò íéþ èå ôå ðå ñéÝñ ãåéá, á ãù íß á, ß óùò êáé êÜ -
ðïéï öü âï ãéá ôï êáé íïýñ éï óáò ó÷ï ëåß ï: äéá öï ñå ôé êÜ ìá èÞ ìá ôá, ìå ãÜ ëá âé âëß á, ðïë ëïß äÜ óêá ëïé,
ðå ñéó óü ôå ñåò á ðáé ôÞ óåéò. 
    Ìðñï óôÜ ó' ü ëá áõ ôÜ äåí åß óôå ìü íïé. Êé ïé óõì ìá èç ôÝò óáò Ý ÷ïõí ôá ß äéá óõ íáé óèÞ ìá ôá. Èá
ôï êá ôá ëÜ âå ôå ìü ëéò ãíù ñé óôåß ôå êé áñ ÷ß óå ôå íá êÜ íå ôå óõ íôñï öéÜ.
    Êáé ïé äÜ óêá ëïß óáò ü ìùò Ý ÷ïõí ôéò äé êÝò ôïõò Ýí íïéåò. Å ðé èõ ìïýí íá óáò ãíù ñß óïõí êáé íá óõ -
íåñ ãá óôïýí ìá æß óáò äç ìéïõñ ãé êÜ· íá óáò âï ç èÞ óïõí íá á íá äåß îå ôå ôá ôá ëÝ íôá êáé ôéò é êá íü ôç ôÝò
óáò· íá ãíù ñß óå ôå ðå ñéó óü ôå ñï ôïí êü óìï êáé ôïí å áõ ôü óáò.
    Ôï ìÜ èç ìá ôùí Èñç óêåõ ôé êþí äåí åß íáé êáé íïýñ éï ãéá óáò. Ôï äé äá óêü óá óôáí êáé óôï Äç ìï -
ôé êü Ó÷ï ëåß ï, ü ðïõ ãíù ñß óá ôå ðïë ëÝò ó÷å ôé êÝò é óôï ñß åò êáé äé ç ãÞ óåéò. Óôï Ãõ ìíÜ óéï èá äé äá ÷èåß -
ôå ðéï ïñ ãá íù ìÝ íá ôçí Ðá ëáéÜ Äéá èÞ êç, ôçí  Êáé íÞ Äéá èÞ êç êáé ôçí Åê êëç óéá óôé êÞ É óôï ñß á.
Óôç öå ôé íÞ ôÜ îç èá áñ ÷ß óå ôå ìå ôç ìåëÝôç ôçò Ðá ëáéÜò Äéá èÞ êçò. Åß íáé Ý íá âé âëß ï ðïõ ïé Üí -
èñù ðïé ü ëïõ ôïõ êü óìïõ á íá ãíù ñß æïõí ôç óðïõ äáéü ôç ôÜ ôïõ. Ìðñï óôÜ óáò èá îå äé ðëù èåß Ý íáò
ï ëü êëç ñïò êü óìïò! Ôü óï ìá êñé íüò êáé óõ íáñ ðá óôé êüò! Èá ìÜ èå ôå ðïë ëÜ ãé' áõ ôüí. Å ðé ðëÝ ïí èá
Ý ÷å ôå ôçí åõ êáé ñß á íá åê öñÜ óå ôå ôéò óêÝ øåéò óáò, íá ñù ôÞ óå ôå, íá å ñåõ íÞ óå ôå, íá á íá êá ëý øå ôå ïé
ß äéïé ðïë ëÜ ðñÜã ìá ôá ãý ñù á ðü ôç ÷ñé óôéá íé êÞ ðß óôç.  
    ¼ ëá áõ ôÜ èá ãß íïõí óé ãÜ óé ãÜ, êá èþò ç ó÷ï ëé êÞ ÷ñï íéÜ èá êõ ëÜ åé. Èá åß íáé óáí Ý íá ôá îß äé
ãå ìÜ ôï åê ðëÞ îåéò, ãíþ óåéò, ðå ñé ðÝ ôåéåò. Èá ôá îé äÝ øå ôå ü ëïé ìá æß êáé ÷ù ñßò êá ìéÜ äéÜ êñé óç· áð'
ü ðïõ êé áí êá ôÜ ãå óôå, ü ðïéá êé áí åß íáé ç èñç óêåß á óáò. Èá ìÜ èå ôå íá óõ íåñ ãÜ æå óôå êáé íá óõ -
ìðëç ñþ íå ôå ï Ý íáò ôïí Üë ëï. ¢ë ëù óôå ðÜ íôï ôå ïé ðïë ëïß åß íáé óï öü ôå ñïé á ðü ôïí Ý íáí êáé ìðï -
ñïýí íá âëÝ ðïõí ðå ñéó óü ôå ñåò ðëåõ ñÝò ôçò á ëÞ èåéáò. Ôï ôñÝ íï ãéá ôï öå ôé íü óáò ôá îß äé Ý öôá óå êáé
óáò ðå ñé ìÝ íåé.
    Óáò åõ ÷ü ìá óôå íá ðå ñÜ óå ôå êá ëÜ.
       Ïé óõããñáöåßò

ÐñüëïãïòÐñüëïãïò
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Ïé ðá ñá ðï ìðÝò óôá âé âëß á ôçò
Á ãß áò Ãñá öÞò

¼ ëá ôá âé âëß á ôçò Á ãß áò Ãñá -
öÞò (Ðá ëáéÜò êáé Êáé íÞò Äéá èÞ -
êçò) åß íáé ÷ù ñé óìÝ íá óå êå öÜ ëáéá
êáé êÜ èå êå öÜ ëáéï åß íáé ÷ù ñé óìÝ -
íï óå óôß ÷ïõò. ¼ ôáí èÝ ëïõ ìå íá
âñïý ìå Ý íá óõ ãêå êñé ìÝ íï á ðü óðá -
óìá (= ÷ù ñß ï) ôçò Á ãß áò Ãñá öÞò,
ôü ôå ÷ñç óé ìï ðïéïý ìå ôéò ðá ñá ðï -
ìðÝò.

Ì' áõ ôÝò ðá ñá ðÝ ìðïõ ìå (=
óôÝë íïõ ìå, äç ëá äÞ, êÜ ðïéïí íá
âñåé) óôï êå öÜ ëáéï êáé ôï óôß ÷ï
ðïõ ÷ñåéá æü ìá óôå. Ç ðá ñá ðï ìðÞ,
ëïé ðüí, åß íáé ìéá óç ìåß ù óç, ü ðïõ
ï ñß æå ôáé ìå óõ íôï ìß á êáé á êñé âþò
ôï âé âëß ï, ôï êå öÜ ëáéï êáé ï óôß -
÷ïò, á ð' ü ðïõ ðñï Ýñ ÷å ôáé ôï ÷ù -
ñß ï ðïõ ÷ñç óé ìï ðïéïý ìå.

Ð.÷. Ãåí 5,13. Ôï Ãåí åß íáé ç
óõ íôï ìï ãñá öß á ôïõ ôß ôëïõ ôïõ âé -
âëß ïõ “Γένεσις”. Ï á ñéè ìüò 5 ðïõ
á êï ëïõ èåß äç ëþ íåé ôï êå öÜ ëáéï
ôïõ âé âëß ïõ êáé ìå Ý íá êüì ìá ÷ù -
ñß æå ôáé á ðü ôïí å ðü ìå íï á ñéè ìü
ðïõ äç ëþ íåé ôï óôß ÷ï ôïõ êå öá -
ëáß ïõ. 

Áí ïé óôß ÷ïé ðïõ ÷ñç óé ìï ðïéïý -
ìå åß íáé ðå ñéó óü ôå ñïé, ôü ôå á íÜ -
ìå óÜ ôïõò ìðáß íåé ìéá ðáý ëá, ð.÷.
Ãåí 5,13-16.

Γένεσις                   Γεν
Έξοδος                    Εξ
Λευιτικόν               Λευ
Αριθμοί                  Αρ
Δευτερονόμιον       Δτ
Ιησούς Ναυή          Ιησ
Κριταί                     Κρ
Ρουθ                       Ρουθ
Βασιλειών Ά          Α Βασ
Βασιλειών Β́           Β Βασ
Βασιλειών Γ΄          Γ Βασ
Βασιλειών Δ́           Δ Βασ
Παραλειπομένων Ά  Α Παρ
Παραλειπομένων Β́   Β Παρ
Έσδρας Ά               Α Εσδ
Έσδρας Β΄              Β Εσδ
Νεεμίας                  Νε
Τωβίτ                      Τωβ
Ιουδίθ                     Ιδθ
Εσθήρ                     Εσθ
Μακκαβαίων Ά      Α Μακ
Μακκαβαίων Β΄     Β Μακ
Μακκαβαίων Γ΄     Γ Μακ

Ψαλμοί                   Ψλ
Παροιμίαι               Πρμ
Εκκλησιαστής        Εκ
Άσμα Ασμάτων      Ασμ
Ιώβ                         Ιωβ
Σοφία ΣολομώντοςΣολ
Σοφία Σειράχ          Σειρ

Ωσηέ                      Ωσ
Αμώς                      Αμ
Μιχαίας                  Μιχ
Ιωήλ                       Ιλ
Οβδιού                    Οβδ
Ιωνάς                      Ιων
Ναούμ                    Νμ
Αββακούμ              Αβ
Σοφονίας                Σφν
Αγγαίος                   Αγγ
Ζαχαρίας                Ζαχ
Μαλαχίας               Μαλ
Ησαΐας                    Ησ
Ιερεμίας                  Ιερ
Βαρούχ                   Βαρ
Θρήνοι                    Θρ
Επιστολή Ιερεμίου ΕπΙ
Ιεζεκιήλ                  Ιεζ
Δανιήλ                    Δν

Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης 
και οι συντομογραφίες τους
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Êñáôþíôáòóôá÷ÝñéáìáòôïðñþôïìÝñïò
ôçòÁãßáòÃñáöÞò,ôçíÐáëáéÜÄéáèÞêç

ÅÉÓÁÃÙÃÇ
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Το ό νο μα «Βί βλος» προ έρ χε ται α πό το ό νο μα μιας
πό λης στα πα ρά λια της Φοι νί κης. Στη «Βύ βλο» (ό -
πως την έ γρα φαν οι αρ χαί οι) γι νό ταν τό σο ε κτε τα -
μέ νη ε πε ξερ γα σί α και ε μπό ριο του πα πύ ρου, ώ στε
το ό νο μα της πό λης κα τέ λη ξε να ση μαί νει στα ελ -
λη νι κά «βι βλί ο» και η λέ ξη «Βί βλος» να ση μαί νει
το «βι βλί ο των βι βλί ων», δη λα δή την Α γί α Γρα φή.

Η Α γί α Γρα φή εί ναι έ να βι -
βλί ο μο να δι κό. Η τέ χνη και
η φι λο λο γί α ε ξαρ τώ νται απ’
αυ τό. Χω ρίς αυ τό η Δύ ση δεν
θα ή ταν ό,τι εί ναι. 
       Ντά νιελ Ροπ ς

1.   Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή;

Ποιοι διαβάζουν την Αγία Γραφή;
    Η Α γί α Γρα φή ή αλ λιώς Βί βλος εί ναι το πρώ το βι βλί ο που τυ πώ θη κε, ό ταν ε -
φευ ρέ θη κε η τυ πο γρα φί α α πό το Γου τεμ βέρ γιο το 15ο αιώ να. Συγ χρό νως εί ναι
και το πιο πο λυ δια βα σμέ νο βι βλί ο στον κό σμο. Αρ κεί να σκε φτού με ό τι έ χει ή -
δη με τα φρα στεί σε 1.600 γλώσ σες και δια λέ κτους και συ νε χί ζει να με τα φρά ζε -
ται.  
    Πολ λοί εί ναι οι λό γοι για τους ο ποί ους οι σύγ χρο νοι άν θρω ποι δια βά ζουν
την Α γί α Γρα φή. Οι ε πι στή μο νες (θε ο λό γοι, φι λό λο γοι, ι στο ρι κοί, αρ χαιο λό -
γοι κ.ά.) για να την ερ μη νεύ σουν και να α ντλή σουν απ’ αυ τήν χρή σι μα στοι -
χεί α για τις ε πι στή μες. Άλ λοι δια βά ζουν τα γο η τευ τι κά κεί με νά της για
ευ χα ρί στη ση. Πολ λοί α να γνώ στες ψά χνουν στις σε λί δες της α πα ντή σεις για
το Θε ό, το νό η μα της ζω ής και τον προ ο ρι σμό του κό σμου. Τη θε ω ρούν ο δη -
γό και στή ριγ μα στη ζω ή τους. 
    Ό λοι αυ τοί οι α να γνώ στες της Α γί ας Γρα φής φυ σι κά δεν εί ναι μό νο χρι στια -
νοί. Πολ λοί πι στοί και άλ λων θρη σκειών (μου σουλ μά νοι, ε βραί οι, ιν δου ϊ στές*
κ.ά.) θεωρούν τη Βίβλο ένα σπουδαίο βιβλίο που το σέβονται και το μελετούν.

Ποια είναι η θέση της Βίβλου στον παγκόσμιο πολιτισμό;
    Ό ποιο μου σεί ο κι αν ε πι σκε φτού με στην Ελ λά δα, στην Ευ ρώ πη αλ λά και σ’
ό λο τον κό σμο, θα δια πι στώ σου με ό τι πολ λοί ζω γρά φοι και γλύ πτες έ χουν ε -
μπνευ στεί α πό τις ι στο ρί ες και τα πρό σω πα της Βί βλου. Το ί διο ι σχύ ει και για
άλ λα εί δη τέ χνης: τη λο γο τε χνί α, τη μου σι κή, το θέ α τρο, τον κι νη μα το γρά φο. Η
μεγάλη επίδραση της Βίβλου στην τέχνη συνεχίζεται και στις μέ ρες μας. Πράγ -
μα τι, δύ σκο λα μπο ρεί να βρε θεί κεί με νο που ε μπνέ ει τό σο βα θιά και τό σους πολ -
λούς καλ λι τέ χνες σε ό λη την υ φή λιο*!  
    Ε κτός α πό την τέ χνη και τα μνη μεί α πο λι τι σμού η Βί βλος έ χει ε πη ρε ά σει και
την κα θη με ρι νή ζω ή και συ μπε ρι φο ρά των αν θρώ πων, κυ ρί ως των χρι στια νών:
τις γιορ τές και τα έ θι μά τους, το πώς πι στεύ ουν και λα τρεύ ουν το Θε ό, πώς α -
ντι με τω πί ζουν το συ νάν θρω πό τους και τον κό σμο, πώς φέ ρο νται στις α πλές αλ -
λά και στις κρί σι μες στιγ μές της ζω ής τους κ.ά. Δί καια, λοι πόν, μπο ρού με να
ι σχυ ρι στού με ό τι η Βί βλος βρί σκε ται στο κέ ντρο του πο λι τι σμού και της ζω ής
των αν θρώ πων στη διάρ κεια ό λων των αιώ νων με τά τη Γέν νη ση του Χρι στού.
Αυ τό ι σχύ ει για τους λα ούς της Ευ ρώ πης αλ λά και ό λων των χρι στια νι κών χω -
ρών του κό σμου. Έτσι, η Α γί α Γρα φή μπο ρεί να θε ω ρη θεί ό χι μό νον κοι νή πο λι -
τι στι κή τους κλη ρο νο μιά αλ λά και πη γή του πο λι τι σμού τους.
    Ό λα αυ τά ση μαί νουν ό τι ό ποιος θέ λει να κα τα νο ή σει τη θρη σκεί α, τον πο λι -
τι σμό και την ι στο ρί α της πα τρί δας του, αλ λά και πολ λών χω ρών του κό σμου,
χρειά ζε ται να γνω ρί σει το συ ναρ πα στι κό* κό σμο της Α γί ας Γρα φής.
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Ποια είναι η θέση της Αγίας Γραφής στη ζωή των χριστιανών;
Για τους χρι στια νούς ό λου του κό σμου η Βί βλος εί ναι το ιε ρό τους

βι βλί ο. Ας δού με για τί: Μια έκ φρα ση που συ χνά χρη σι μο ποιούν γι’ αυ -
τήν εί ναι: ο λό γος του Θε ού. Τι ση μαί νει ό μως αυ τό; Ποιος και για τί
«λέ ει», «μι λά ει» μέ σα σ’ αυ τά τα κεί με να; 

Μπο ρού με να σχη μα τί σου με μια πρώ τη ι δέ α αν σκε φτού με πό τε και
για τί μι λούν οι άν θρω ποι ο έ νας στον άλ λο στην κα θη με ρι νή ζω ή: Ό -
ταν θέ λουν να εκ φρά σουν τις σκέ ψεις τους, να ε πι κοι νω νή σουν με τους
άλ λους κι έ τσι να κά νουν κα λύ τε ρες τις σχέ σεις τους. Για μια ε πι κοι -
νω νί α μι λούν και τα βι βλί α της Α γί ας Γρα φής: τη «συνο μι λί α» και τη
σχέ ση του Θε ού με τους αν θρώ πους. Δη λα δή α πό τη μια με ριά ο Θε ός
α να ζη τά με α γά πη τον άν θρω πο μέ σα στην κα θη με ρι νή του ζω ή, του
δεί χνει την α λή θεια, τον στη ρί ζει, τον θε ρα πεύ ει α πό το κα κό. Α πό την
άλ λη ο άν θρω πος προ σπα θεί να κα τα λά βει τις ε νέρ γειες του Θε ού, να
α ντα πο κρι θεί θε τι κά και να αλ λά ξει τη ζω ή του βελ τιώ νο ντας έ τσι και
τον κό σμο ο λό κλη ρο. Αυτή η σχέ ση του Θε ού με τους αν θρώ πους εί -
ναι γε μά τη πε ρι πέ τειες. Κι αυ τήν α κρι βώς τη σχέ ση πε ρι γρά φουν οι
συγ γρα φείς της Α γί ας Γρα φής στα κεί με νά τους (ό πως θα δού με στα ε -
πό με να μα θή μα τα) με πολ λούς και δια φο ρε τι κούς τρό πους. Έ τσι μπο -
ρού με να λέ με ό τι για τους χρι στια νούς η Α γί α Γρα φή εί ναι ο «λό γος
του Θε ού», δο σμέ νος ό μως με τα «λό για των αν θρώ πων» (= των συγ -
γρα φέ ων).   

Τώ ρα ί σως μπο ρού με να κα τα λά βου με για τί οι χρι στια νοί τη θε ω -
ρούν το ιε ρό τους βι βλί ο. Το σεβασμό τους τον δείχνουν με πολ λούς
τρό πους: την το πο θε τούν στην Α γί α Τρά πε ζα των να ών, δια βά ζουν α -
πο σπά σμα τά της στη Θεί α Λει τουρ γί α*, αλ λά και σ’ ό λες τις Ιε ρές Α -
κο λου θί ες*, τη φυ λάσ σουν στο σπί τι τους και τη με λε τούν. 

Ό λα αυ τά βέ βαια έ χουν νό η μα, ό ταν, δια βά ζο ντας τα βι βλι κά κεί με -
να, έ χου με την ευ και ρί α να σκε φτό μα στε, να ρω τά με, να συ ζη τά με. Τό -
τε μπο ρού με να α να κα λύ πτου με τη σχέ ση τους με τη ζω ή, τη δι κή μας
και του κό σμου ο λό κλη ρου. Κι ας μην ξε χνά με: για μια τέ τοια α να κά -
λυ ψη χρειά ζε ται προ σπά θεια, χρό νος και υ πο μο νή!

Ο λό γος του Θε ού εί ναι ζω -
ντα νός και δρα στι κός*…

Ε βρ 4, 12

Να ξέ ρε τε ό τι ό σα γρά φτη καν
στις Γρα φές έ χουν γρα φτεί
για να μας δι δά σκουν…

Ρωμ 15, 4

Ας κα τα φύ γου με στον ό μορ φο πα -
ρά δει σο των Γρα φών… 
Ας μην το κά νου με ό μως ε πι πό -
λαια, αλ λά με προ θυ μί α και ε πι μο -
νή… 
Αν δια βά σου με μια δυο φο ρές και
δεν κα τα λά βου με αυ τά που δια βά -
ζου με, ας μην α πο θαρ ρυν θού με,
αλ λά ας ε πι μεί νου με και ας ρω τή -
σου με.

     Άγ. Ιω άν νης 
                            ο Δα μα σκη νός
       PG 94, 1176
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1. Ðïéåò ãíþ ìåò Ý ÷å ôå á êïý óåé ãéá ôç Âß -
âëï; Óêå öôåß ôå: Ôé èá èÝ ëá ôå íá ìÜ -
èå ôå ãé’ áõ ôÞí;

2. Ôé èá á ðá íôïý óá ôå óå êÜ ðïéïí ðïõ èá
óáò ñù ôïý óå «Ðïéï åß íáé ôï èÝ ìá ôçò
Á ãß áò Ãñá öÞò»;

3. Äéá âÜ óôå ôá ðá ñá èÝìáôá ôïõ ìá èÞ -
ìá ôïò óôç óåë. 12. Á íá ãíù ñß óôå ìå
ôç âï Þ èåéá ôïõ äá óêÜ ëïõ óáò ôçí
ðñï Ý ëåõóÞ ôïõò êáé óõ æç ôÞ óôå óôçí
ôÜ îç: ôé äåß ÷íïõí ãéá ôç ó÷Ý óç ôçò Âß -
âëïõ ìå ôïõò ÷ñé óôéá íïýò; 

4. Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò 
á íá ðôýî ôå å ðé ÷åé ñÞ ìá ôá ãý ñù á ðü ôï
ãéá ôß ÷ñåéÜ æå ôáé ïé óýã ÷ñï íïé ìá èç ôÝò
íá ìå ëå ôïýí ôçí Á ãß á Ãñá öÞ óôï ìÜ -
èç ìá ôùí Èñç óêåõ ôé êþí. 

   Íï ìß æå ôå ü ôé ìéá ôÝ ôïéá ìå ëÝ ôç ìðï ñåß
íá Ý ÷åé íü ç ìá ìü íï ãéá ôïõò ÷ñé óôéá -
íïýò ìá èç ôÝò;

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

Â ß â ë ï ò    B i b l e    B i b e l    B i b e l    B i b b i a    B i b l i a    Б и бл и я

Ποια είναι τα μέρη της Αγίας Γραφής;
Α νοί γο ντας την Α γί α Γρα φή, βλέ που με ό τι πρό κει ται για δύ ο α χώ ρι -

στα ε νω μέ νες συλ λο γές βι βλί ων, μια αρ χαιό τε ρη και μια νε ό τε ρη: την
Πα λαιά Δια θή κη, που α πο τε λεί ται α πό 49 βι βλί α, και την Και νή Δια -
θή κη, α πό 27. Σή με ρα, ό ταν χρη σι μο ποιού με τη λέ ξη δια θή κη, εν νο -
ού με την «τε λευ ταί α θέ λη ση» κά ποιου αν θρώ που. Στη Βί βλο ό μως, η
λέ ξη «δια θή κη» έ χει την έν νοια της συμ φω νί ας του Θε ού με τους αν -
θρώ πους. Τα βι βλί α της Πα λαιάς Δια θή κης μι λούν για την πα λαιό τε ρη
συμ φω νί α που έ κλει σε ο Θε ός μ’ έ να λα ό, τον Ισ ρα ήλ, πριν τον ερ χο -
μό του Χρι στού στον κό σμο. Τα βι βλί α της Και νής Δια θή κης κά νουν
λό γο για τη νε ό τε ρη συμ φω νί α και σχέ ση που πραγ μα το ποί η σε ο ί διος
ο Ι η σούς Χρι στός με ό λους τους αν θρώ πους.  

Ε πει δή η χρι στια νι κή Εκ κλη σί α α πό πο λύ νω ρίς συ νει δη το ποί η σε
τη ση μα σί α αυ τών των κει μέ νων για τους πι στούς, φρό ντι σε να τα δια -
φυ λά ξει. Έ τσι, ύ στε ρα α πό μα κρο χρό νιες συ ζη τή σεις συ νέ θε σε γύ ρω
στον  3ο αι. μ.Χ. έ ναν «κλει στό» κα τά λο γο των βι βλί ων της Πα λαιάς
και της Και νής Δια θή κης, στον ο ποί ο δη λα δή κα νείς δεν μπο ρεί να α -
φαι ρέ σει ή να προ σθέ σει κά τι. Η συλ λο γή αυ τών των 76 βι βλί ων α πο -
τε λεί τον Κα νό να της Α γί ας Γρα φής.

Α φού ο Θε ός, τα πα λιά
χρό νια, μί λη σε στους προ -
πά το ρες πολ λές φο ρές και
με ποι κί λους τρό πους μέ σω
των προ φη τών, σ’ αυ τούς
ε δώ τους έ σχα τους* και -
ρούς μί λη σε σ’ ε μάς μέ σω
του Υ ιού (του).

Ε βρ 1, 1

Η λέ ξη κα νών στα ελ λη -
νι κά ση μαί νει το ερ γα λεί ο
με το ο ποί ο ε λέγ χε ται η
ευ θυ γράμ μι ση μιας ε πι φά -
νειας ή μιας γραμ μής. Άλ -
λω στε κα νό να λέ με και το
χά ρα κα. Ση μαί νει ε πί σης
ό,τι χρη σι μο ποιεί ται ως
πρό τυ πο για την ε κτέ λε ση
ε νός έρ γου. 

Ο Θεός δημιουργεί τον Αδάμ, τοιχογραφία του Μιχαήλ Αγγέλου 
στην Καπέλλα Σιξτίνα (16ος αι., Βατικανό)
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Η ποικιλία των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης  
Στο φε τι νό μας μά θη μα θα α σχο λη θού με με το πρώ το μέ ρος της Α γί ας Γρα -

φής, την Πα λαιά Δια θή κη. Α νοί γο ντάς την εί ναι σαν να μπαί νου με σε μια μι -
κρή βι βλιο θή κη, ό που υ πάρ χουν πολ λών ει δών βι βλί α. Π.χ. το βι βλί ο της
Ñïõè εί ναι μια οι κο γε νεια κή ι στο ρί α. Ο Éþâ εί ναι έ να δρά μα γραμ μέ νο ως
ποί η μα. Ο É ç óïýò ôïõ Íáõ Þ και οι Êñé ôÝò εί ναι κεί με να με ε πι κό* χα ρα -
κτή ρα, τα βι βλί α των Âá óé ëåéþí εί ναι ι στο ρικά, το Ëåõ ú ôé êü νό μοι, οι Ðá -
ñïé ìß åò γνω μι κά* και οι Øáë ìïß θερ μές προ σευ χές και εκ φρα στι κά
ποι ή μα τα. Ω στό σο, ό λα αυ τά τα τό σο δια φο ρε τι κά βι βλί α έ χουν κά τι κοι νό:
εί ναι θρη σκευ τι κά. Μι λούν δη λα δή για τη στε νή σχέ ση των αν θρώ πων με το
Θε ό που τη βλέπουν μέσα στα γεγονότα της καθημερινής ζωής, αλλά και μέσα
στα σπουδαία γεγονότα της ανθρώπινης ιστορίας. Το κα θέ να ό μως με το δι κό
του ι διαί τε ρο τρό πο. Α νά λο γα, λοι πόν, με το πε ριε χό με νό τους τα 49 βι βλί α
της Πα λαιάς Δια θή κης χω ρί ζο νται σε τρεις κα τη γο ρί ες: ι στο ρι κά, ποι η τι κά-δι -
δα κτι κά και προ φη τι κά.

Πώς και πότε γράφτηκαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης;
Πρώ τα πρώ τα εί ναι α νά γκη να γνω ρί ζου με ό τι τα βι βλί α της Πα λαιάς Δια -

θή κης πριν γί νουν γρα πτά κεί με να ή ταν προ φο ρι κές πα ρα δό σεις.Λό για δηλαδή
και α φη γή σεις που οι Ε βραί οι, ά ντρες και γυ ναί κες, ε πα να λάμ βα ναν ο έ νας
στον άλ λον έ ξω απ’ τις σκη νές τους στην έ ρη μο, σε φτω χι κά σπί τια ή σε πα -
λά τια, νύ χτες με φεγ γά ρι ή μέ ρες η λιό λου στες, κρυ φά ή φα νε ρά, χα ρού με νοι
ή λυ πη μέ νοι. Στην καρ διά αυ τών των α φη γή σε ων βρι σκό ταν πά ντα η βα θιά
βε βαιό τη τα ό τι ο Θε ός εί ναι ο με γά λος πρω τα γω νι στής στη ζω ή των αν θρώ -
πων. 

Οι πε ρισ σό τε ρες α πό τις α φη γή σεις αυ τές – ό πως άλ λω στε ό λες οι πλη ρο -
φο ρί ες πριν α πό την ε φεύ ρε ση της τυ πο γρα φί ας – με τα δί δο νταν με τρό πους
που ή ταν εύ κο λο να α πο μνη μο νευ θούν: δι η γή σεις, ει κό νες, α πο φθέγ μα τα*,
ποι ή μα τα. Μ’ αυ τό τον τρό πο χα ρά ζο νταν α νε ξί τη λα* στη μνή μη των αν θρώ -
πων κι ο κα θέ νας μπο ρού σε να τις κα τα λά βει.  

Αιώ νες πέ ρα σαν μέ χρις ό του κά ποιοι αρ χί σουν να κα τα γρά φουν αυ τές τις
α φη γή σεις. Σιγά σιγά δη μιουρ γή θη κε μια συλ λο γή κει μέ νων. Αυ τή η συλ λο -
γή α πο τέ λε σε τις ιε ρές γρα φές του ισ ρα η λι τι κού λα ού. Με τά τον ερ χο μό του
Χρι στού, και οι χρι στια νοί συ μπε ριέ λα βαν αυ τή τη συλ λο γή στη δι κή τους Α -
γί α Γρα φή, ως το πρώ το της μέρος. Ε πει δή οι α φη γή σεις α φο ρού σαν ε πο χές
πα λαιό τε ρες α πό την ε πο χή του Χρι στού, της έ δω σαν τον τί τλο 
Πα λαιά Δια θή κη.  

Έ χει νό η μα να ε πι ση μά νου με ό τι τα βι βλί α της Πα λαιάς Δια θή -
κης, ό πως άλ λω στε και ό λης της Α γί ας Γρα φής, δε γρά φτη καν με
τη σει ρά που τα βρί σκου με στον Κα νό να.

Σε ποια γλώσσα γράφτηκαν τα βιβλία της Παλαιάς Δια-
θήκης; 
    Οι συγ γρα φείς της Πα λαιάς Δια θή κης έ γρα ψαν τα κεί με νά
τους στη μη τρι κή τους γλώσ σα που ή ταν τα ε βρα ϊ κά. Υ πάρ χουν
ό μως και κά ποια γραμ μέ να στα ελ λη νι κά (ό πως π.χ. η Óï öß á Óï -
ëï ìþ íôïò και το Ìáê êá âáß ùí Ã´).  

2. Η Παλαιά Διαθήκη: 
μια ολόκληρη  βιβλιοθήκη!

Η ε βρα ϊ κή γρα φή 
δια βά ζε ται α πό τα 
δε ξιά προς 
τα α ρι στε ρά!

21-0023_THRISKEYTIKA_A GYM_Layout 1  1/10/13  12:40 PM  Page 14



15

Η Παλαιά Διαθήκη αχώριστα δεμένη με την Καινή στη
ζωή της Εκκλησίας 
    Για τί ά ρα γε τα βι βλί α της Πα λαιάς Δια θή κης, οι ιε ρές δη λα -
δή γρα φές του ισ ρα η λι τι κού λα ού, εί ναι και για τους χρι στια -
νούς ιε ρά; Για τί πε ριέ χο νται στη χρι στια νι κή Α γί α Γρα φή
α χώ ρι στα δε μέ να με τα βι βλί α της Και νής Δια θή κης;
    Πρώ τα πρώ τα χρειά ζε ται να μην ξε χνά με πού στη ρί ζουν την
πί στη τους οι χρι στια νοί: στο γε γο νός ό τι ο Θε ός φα νε ρώ θη κε
στον κό σμο για να σώ σει τους αν θρώ πους· δη λα δή να τους φα -
νε ρώ σει την α λή θεια, να τους θε ρα πεύ σει α πό το κα κό και να
δώ σει α λη θι νό νό η μα στη ζω ή τους. Αυ τή η φα νέ ρω ση (= Α πο -
κά λυ ψη) έ γι νε για πρώ τη φο ρά στα πο λύ πα λιά χρό νια σ’ έ ναν
άν θρω πο, τον Α βρα άμ. Μ’ αυ τόν ο Θε ός έ κλει σε την πρώ τη συμ -
φω νί α σω τη ρί ας (= Δια θή κη). Στη συ νέ χεια η Δια θή κη κλεί στη -
κε ό χι μό νο με τον Α βρα άμ και τους α πο γό νους του, αλ λά και
μ’ ό λο το λα ό που προ ήλ θε απ’ αυ τούς, τον Ισ ρα ήλ (= Πα λαιά
Δια θή κη). Στον Ισ ρα ήλ ο Θε ός έ δω σε τις με γά λες υ πο σχέ σεις
για τη σω τη ρί α των αν θρώ πων. Και με τον Ισ ρα ήλ προ ε τοί μα σε
τον κό σμο να δε χτεί και να κα τα λά βει το Χρι στό. Ό λη αυ τή η
μα κραί ω νη πο ρεί α και προ ε τοι μα σί α πε ρι γρά φε ται στα βι βλί α
της Πα λαιάς Δια θή κης, απ’ ό που προ έρ χο νται τα φε τι νά μας μα -
θή μα τα.
    Μέ σα στον ισ ρα η λι τι κό λα ό γεν νή θη κε και έ ζη σε και ο Ι η -
σούς Χρι στός. Ο Χρι στός έ κλει σε μια νέ α συμ φω νί α σω τη ρί ας
με τους αν θρώ πους (= Και νή Δια θή κη). Ό χι πια μό νο με τον
ισ ρα η λι τι κό λα ό, αλ λά με ό λους τους λα ούς της γης. Έ τσι, η υ -
πό σχε ση του Θε ού στον Α βρα άμ για τη σω τη ρί α του κό σμου εκ -
πλη ρώ θη κε και η Πα λαιά Δια θή κη ο λο κλη ρώ θη κε.
    Στο ση μεί ο αυ τό χρειά ζε ται να ε ξη γή σου με και κά τι άλ λο. Ο
Χρι στός με τη δι δα σκα λί α και τη ζω ή του ερ μή νευ σε στους αν -
θρώ πους τα γε γο νό τα της Πα λαιάς Δια θή κης. Τους έ κα νε να
δουν τα πα λιά με και νού ρια μά τια. Για να το κα τα λά βου με κα -
λύ τε ρα αυ τό, μπο ρού με να φα ντα στού με ό τι κα θό μα στε στο μι -
σο σκό τει νο δω μά τιό μας, που το γνω ρί ζου με σπι θα μή προς
σπι θα μή, και ξαφ νι κά μπαί νει μέ σα λα μπρό το φως του ή λιου.
Τα χρώ μα τα ζω ντα νεύ ουν και μπο ρού με να δού με και την πα -
ρα μι κρή λε πτο μέ ρεια. Ταυ τό χρο να, ό λα μοιά ζουν σαν και νού -
ρια! Έτσι έγινε κι όταν ο Χριστός ήρθε στη γη. Η Παλαιά
Διαθήκη «φωτίστηκε» από τη διδασκαλία του και τη ζωή του
αλλιώς. Γι’ αυτό οι χριστιανοί μπόρεσαν να ανακαλύψουν στην
Παλαιά Διαθήκη καινούριες αλήθειες και μηνύματα πέρα απ’
αυτές που αναγνωρίζει ο Ιουδαϊσμός και την έκαναν δικό τους
βιβλίο. Ως χρι στια νι κό βι βλί ο, η Πα λαιά Δια θή κη κα τέ χει ση -
μα ντι κή θέ ση στη λα τρεί α της Εκ κλη σί ας. Στις α κο λου θί ες δια -
βά ζο νται κεί με νά της. Πολ λοί ύ μνοι α να φέ ρο νται σε πρό σω πα
και γε γο νό τα που βρί σκου με στις σε λί δες της. Στην ει κο νο γρά -
φη ση των να ών συ να ντά με πολ λά θέ μα τά της.

Επειδή στο μά θη μα των Θρη σκευ τι κών έ χου με ως στό χο να
κα τα λά βου με το έρ γο και τη δι δα σκα λί α του Χρι στού, αλ λά και
τη ζω ή της Εκ κλη σί ας, εί ναι α πα ραί τη το να γνω ρί σου με την Πα -
λαιά Δια θή κη.

Χρι στός ο Α ντι φω νη τής, 
τοι χο γρα φί α του 12ου αι. 
στην Πα να γί α του Α ρά κου 
(Κύ προς).
Στο α νοι χτό βι βλί ο 
που κρα τά ει εί ναι γραμ μέ νο:
Ἐγὼ εἰμί τὸ φῶς τοῦ κόσμου· 

ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ

περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, 

ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

Ιω 8, 12
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Ο κα θη γη τής του Ιν στι τού του
πυ ρη νι κής φυ σι κής του Πα νε -
πι στη μί ου του Σι κά γου Δρ.
W.F. Libby (βρα βεί ο Νό μπελ),
που προσ διό ρι σε την η λι κί α
των χει ρο γρά φων με τη μέ θο -
δο του ρα διε νερ γού άν θρα κα
(C14). 

Τα χει ρό γρα φα της Νε κράς Θά λασ σας
Τα πιο πα λιά χει ρό γρα φα των βι βλί ων της Πα λαιάς Δια -
θή κης που έ χου με εί ναι του 2ου αι. π.Χ. και βρέ θη καν
τυ χαί α, μα ζί με πολ λά άλ λα, στα σπή λαια του Κουμ -
ράν, κο ντά στη Νε κρά Θά λασ σα, το 1947. Ε κεί κά ποιοι
νε α ροί βε δου ί νοι* βο σκοί, ψά χνο ντας να βρουν μια κα -
τσί κα που έ χα σαν, βρή καν πι θά ρια με χει ρό γρα φα. Το
πε ριε χό με νό τους: δέρ μα τα πα λιά και τσα λα κω μέ να που
θα τους φά νη καν μάλ λον σαν σκου πί δια πα ρά σαν κά τι
πο λύ τι μο! Στο πάνω μέρος της σε λί δας βλέ που με τμήμα
από το πιο πα λιό χει ρό γρα φο της Πα λαιάς Δια θή κης, το
βι βλί ο του προ φή τη Η σα ΐ α!

Τα μέ σα γρα φής 
στην ε πο χή της Πα λαιάς Δια θή κης
Ε πι γρα φές και κεί με να ε πί ση μου χα ρα κτή ρα χα ρά ζο νταν
πά νω σε σκλη ρή ε πι φά νεια με μια μυ τε ρή γρα φί δα. Για
μι κρό τε ρα κεί με να (ε πι στο λές, α πο δεί ξεις κ.ά.) χρη σι μο -
ποιού νταν ό στρα κα*. Κεί με να φι λο λο γι κά (πα ρα δό σεις,
α φη γή σεις, νό μοι) γρά φο νταν με γρα φί δα α πό κα λά μι και
με λά νη. Το υ λι κό πά νω στο ο ποί ο γράφονταν ή ταν φύλ -
λα α πό πά πυ ρο, έ να ε λα φρύ και ω ραί ο υ λι κό που φτια -
χνό ταν α πό τα κα λά μια του Νεί λου. Ό μως κα τα στρε φό -
ταν γρή γο ρα, δεν μπο ρού σε να δι πλω θεί και γι’ αυ τό
τυ λι γό ταν σε ρο λό. Αρ κε τά αρ γό τε ρα, γύ ρω στο 2ο αι.
π.Χ., τε χνί τες της Περ γά μου έ φτια ξαν έ να υ λι κό λε πτό
και συ νά μα στε ρε ό α πό ά σπρο δέρ μα μι κρού κα τσι κιού ή
αρ νιού. Το υ λι κό αυ τό ο νο μά στη κε περ γα μη νή και ή ταν
πο λύ κα λύ τε ρο α πό τον πά πυ ρο, α φού μπο ρού σε να γρα -
φεί κι απ’ τις δυο με ριές, κα θώς και να δι πλωθεί.  
Οι γρα φείς, λί γοι και σε βα στοί για την τέ χνη τους, φο -
ρού σαν στη ζώ νη τους ει δι κό «με λα νο δο χεί ο».
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Εβραίοι μελετητές 
της Τορά (= Νόμος) 
στο Κολλέγιο 
Leo Baeck 
του Λονδίνου.

1. Óå óõíåñãáóßá áíÜ äýï èñáíßá áöçãçèåßôå óôïõò óõììáèçôÝò óáò êÜ ôé é äéáß ôå ñá óç- 
ìáíôé êü êáé åõ ÷Ü ñé óôï, ðïõ æÞ óá ôå ü ôáí Þ óá óôáí ìé êñïß. Ìå ôÜ êïõ âå íôéÜ óôå óôçí ôÜ -
îç ôçí å ìðåé ñß á ðïõ åß ÷á ôå äïõ ëåý ï íôáò ùò ï ìÜ äá. Ìðï ñåß ôå ôþ ñá íá åîçãÞóåôå ãéá ôß
åß íáé óç ìá íôé êüò ï ñü ëïò ôçò á öÞ ãç óçò êáé ãéá ìáò óÞ ìå ñá;  

2. Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò êáé á öïý äéá âÜ óå ôå ôá ðá ñá êÜ ôù êåß ìå íá, îå ÷ù ñß óôå ðïéï åß íáé øáëìüò,
ðïéï ðá ñïé ìß á êáé ðïéï ðñï öç ôåß á. Ôï ðï èå ôÞ óôå óôï ðëáß óéï ôï óù óôü ÷á ñá êôç ñé óìü: 

   Øáë ìüò 8 - Ðñï öÞ ôçò Á ìþò 9, 13-15 - Ðá ñïé ìß áé 10, 17

3. Ðñï óÝî ôå ôç ëå æÜ íôá ôçò åé êü íáò ôïõ ×ñé óôïý óôç óåë. 15. Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò óõ æç ôÞ -
óôå ôç ó÷Ý óç ðïõ Ý ÷ïõí ôá ëü ãéá ôïõ ×ñé óôïý ìå ôá ü óá åß ðá ìå óôï ìÜ èç ìá.  

4. ÊÜ ðïéïé óýã ÷ñï íïé ÷ñé óôéá íïß äõ óêï ëåý ï íôáé íá êá ôá ëÜ âïõí ãéá ôß ç Ðá ëáéÜ Äéá èÞ êç, Ý íá âé âëß ï ãñáì ìÝ íï
á ðü Å âñáß ïõò óõã ãñá öåßò, åß íáé ìÝ ñïò ôïõ éå ñïý ôïõò âé âëß ïõ, ôçò Á ãß áò Ãñá öÞò. Ìå ôÜ á ðü ü óá ìÜèá ôå
óôá äý ï åé óá ãù ãé êÜ ìá èÞ ìá ôá ôé èá ìðï ñïý óá ôå íá ôïõò å îç ãÞ óå ôå;

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

ÄÝóðïôá ÊýñéÝ ìáò, 
ðüóï èáõìáóôÞ
åßíáé ç ýðáñîÞ óïõ
ó' ïëüêëçñç ôç ãç!
Ôç äüîá óïõ
ùò ôïõò ïõñáíïýò
èá øÜëëù.

Áõôüò 
ðïõ äÝ÷åôáé 
íá ôïí
äéïñèþíïõí åßíáé
óôï äñüìï ôçò
æùÞò, 
åíþ áõôüò ðïõ
ôçí åðßðëçîç*
îå÷íÜåé
áðïðëáíéÝôáé.

Ï Êý ñéïò ëÝ åé á êü ìá: «¸ñ ÷å ôáé êáé ñüò, ðïõ ôü óï ãñÞ -
ãï ñá èá ìå ãá ëþ óïõ íå ôá óé ôç ñÜ, þ óôå íá Ýñ ÷å ôáé ï
èå ñé óôÞò ìü ëéò ï ãå ùñ ãüò èá Ý ÷åé ôï üñ ãù ìá ôå -
ëåéþ óåé. Êáé ôá óôá öý ëéá èá 'íáé ôü óï Ü öèï íá, ðïõ
äå èá ðñï ëá âáß íïõ íå íá ôá ðá ôÞ óïõí ü ëá ãéá êñá óß,
ãéá ôß ç å ðï ÷Þ ôçò íÝ áò óðï ñÜò èá öôÜ íåé. Èá ñÝ åé ï
ìïý óôïò ðÜ íù óôéò ðëá ãéÝò, èá ðëçì ìõ ñß æïõ íå ïé ëü -
öïé. Ôü óï ðïë ëÜ èá åß íáé ôá óôá öý ëéá. Ôü ôå è' áë -
ëÜ îù ôçí êá ôÜ óôá óç ôïõ ëá ïý ìïõ ôïõ Éó ñá Þë. Èá
îá íá ÷ôß óïõí ôéò å ñç ìù ìÝ íåò ðü ëåéò êáé èá ôéò êá ôïé -
êÞ óïõí. Èá öõ ôÝ øïõí á ìðÝ ëéá êáé èá ðß íïõí ôï êñá -
óß, èá öôéÜ îïõí êÞ ðïõò êáé èá ôñþ íå ôïí êáñ ðü ôïõò.
Èá ôïõò å ãêá ôá óôÞ óù óôç ÷þ ñá ðïõ ôïõò Ý äù óá êáé
êá íåßò äå èá ìðï ñÝ óåé íá ôïõò îå ñé æþ óåé ðéá áð' áõ -
ôÞí». Áõ ôÜ ëÝ åé ï Êý ñéïò, ï Èå üò óáò.         

Old Testament  Ancien Testament  Altes Testament  Antico Testamento  Cтарый Завет
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Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, άνθρωποι μιας άλλης εποχής 
    Κρα τώ ντας στα χέ ρια μας την Πα λαιά Δια θή κη εί ναι α νά γκη να έ χου με στο
νου μας ό τι οι άν θρω ποι για τους ο ποί ους μι λά ει, ε πο μέ νως και οι συγ γρα φείς
της, δεν ή ταν σαν κι ε μάς, α πλώς αλ λιώς ντυ μέ νοι! Τι εί δους άν θρω ποι ή ταν
λοιπόν; 
     Α νή καν σε έ να λα ό ση μι τι κής* κα τα γω γής, που εί ναι γνω στός με τα ο νό μα -
τα Ε βραί οι, Ισ ρα η λί τες, Ιου δαί οι, και ζού σαν σε μια ε πο χή πο λύ δια φο ρε τι -
κή α πό τη δι κή μας. Ό λα στη ζω ή τους ή ταν δια φο ρε τι κά: αλ λιώς έ τρω γαν,
ντύ νο νταν, μι λού σαν, σκέ φτο νταν. Ας το σκε φτού με κα λύ τε ρα: Ε μείς σή με ρα
ζού με στην κοι νω νί α της εύ κο λης ε πι κοι νω νί ας, της πλη ρο φο ρί ας, της τα χύ τη -
τας, των αλ λα γών. Ε κεί νοι γνώ ρι ζαν πο λύ λι γό τε ρα πράγ μα τα απ’ ό,τι ε μείς.
Στην αρ χή ζού σαν νο μα δι κή* ζω ή κι αρ γό τε ρα, ό ταν εγκαταστάθηκαν μόνιμα
στη Χαναάν, έ γι ναν και α γρό τες. Έ νιω θαν α πό λυ τα δε μέ νοι με τη γη στην ο -
ποί α γεν νιό νταν και με γά λω ναν. Και βέ βαια αλ λιώ τι κες ή ταν και οι σχέ σεις τους
με τους άλ λους αν θρώ πους. Ι σχυ ρό τα τοι δε σμοί τους έ νω ναν με τις πο λυ με λείς
οι κο γέ νειές τους, τη φυ λή και το λα ό στον ο ποί ο α νή καν. Στο κέ ντρο της ζω ής
τους, ό που κι αν βρί σκο νταν, κά θε μέ ρα απ’ τη στιγ μή της γέν νη σης ως το θά -
να τό τους, υπήρχε ο Θε ός. Αυ τό ί σχυε για ό λους: τους ά ντρες και τις γυ ναί κες,
το βα σι λιά, τους ιε ρείς, τους γε ωρ γούς, τους βο σκούς και τους ε μπό ρους. Φυ σι -
κά ίσχυε και για τους συγ γρα φείς της Πα λαιάς Δια θή κης.

Ο Θεός στο κέντρο της ζωής και της καρδιάς τους  
    Συ χνά α κού με να λέ γε ται ό τι η Α γί α Γρα φή, ά ρα και
η Πα λαιά Δια θή κη, εί ναι έ να βι βλί ο θε ό πνευ στο. Αυ τό
βέ βαια δε ση μαί νει ό τι ο Θε ός «φώ να ξε» α πό τον ου -
ρα νό ή ψι θύ ρι σε «στο αυ τί» κά ποιων αν θρώ πων. Τι εν -
νο ού με, λοι πόν, λέ γο ντας ό τι ο Θε ός ε νέ πνευ σε τους
αν θρώ πους; Εν νο ού με ό τι μί λη σε στις καρ διές τους, ε -
κεί ό που ο άν θρω πος παίρ νει ε λεύ θε ρα α πο φά σεις και
τί πο τε δεν μπο ρεί να του ε πι βλη θεί με τη βί α. Τους φα -
νέ ρω σε (= α πο κά λυ ψε) α λή θειες που μό νοι τους οι άν -
θρω ποι δε θα μπο ρού σαν να κα τα λά βουν: ό τι ο Θε ός
εί ναι έ νας και κυ ρί αρ χος ό λου του κό σμου· ποιο εί ναι
το κα λό και το κα κό· πώς να φέ ρο νται ο έ νας στον άλ -
λο· πώς να φρο ντί ζουν την πλά ση ό λη· ποιος εί ναι ο
προ ο ρι σμός των αν θρώ πων και του κό σμου. Και το πιο
σπου δαί ο: με ποιον τρό πο ο άν θρω πος σχε τί ζε ται με το
Θε ό. Ό λα αυ τά εί ναι οι θε ό πνευ στες α λή θειες που ο Θε -
ός φα νέ ρω νε στα δια κά στα γε γο νό τα της ι στο ρί ας του
ισ ρα η λι τι κού λα ού. 
     Α νά με σα σ’ αυ τό το λα ό βρέ θη καν κά ποιοι άν θρω ποι
που πί στευαν βα θιά στο Θε ό. Ό λη τους η ζω ή έ γι νε μά -
τια και αυ τιά που έ βλε παν και ά κου γαν τις θε ό πνευ στες
α λή θειες και τις α να γνώ ρι ζαν μέ σα στην κα θη με ρι νή ζω -
ή. Ό μως ό λα αυ τά δεν τα κρά τη σαν για τον ε αυ τό τους.
Θέ λη σαν να τα μοι ρα στούν με τους άλ λους αν θρώ πους
και γι’ αυ τό έ γρα ψαν κεί με να.

3. Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης: 
άνθρωποι εμπνευσμένοι από το Θεό

Τα βι βλι κά κεί με -
να εί ναι α λη θι νά,
α πλά, ποι η τι κά,
νου και καρ διάς
σκιρ τη μοί.

Νί κος Μα τσού κας,
σύγ χρο νος θε ο λό γος 

Ά κου σα προ σε κτι -
κά τα λό για σου.
Κά θε σου λέ ξη ή -
ταν για μέ να χα ρά
και ευ τυ χί α στην
καρ διά μου, για τί
ε γώ α νή κω σ’ ε σέ -
να, Κύ ριε του σύ -
μπα ντος.

Ιερ 15, 16
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Εμείς σήμερα μπροστά στην Παλαιά Διαθήκη
    Τι χρειά ζε ται, λοι πόν, να έ χου με στο νου μας, κα θώς φέ τος θα ερ γα ζό μα στε με κεί με να α πό τα βι -

βλί α της Πα λαιάς Δια θή κης;
•    Πρώ τα απ’ ό λα ό τι έ χει νό η μα να μα θαί νου με αυ τές τις διηγήσεις, ώ στε να μπο ρού με να τις α φη- 

γη θούμε και οι ί διοι.
•    Να μην ξε χνά με ό τι το θέ μα της Πα λαιάς Δια θή κης εί ναι η σχέ ση του Θε ού με τους αν θρώ πους.
•    Να «τα ξι δεύ ου με» πί σω στο χρό νο προ σπα θώ ντας να συναισθανόμαστε, σαν άν θρω ποι της ε πο χής
    ε κεί νης, τι κρύ βε ται πί σω από τις ι στο ρί ες και τις ει κό νες των κει μέ νων.
•    Ό μως και ως σύγ χρο νοι άν θρω ποι να εκ φρά ζου με τα ε ρω τή μα τα, τις ι δέ ες, τις σκέ ψεις και τα συ -

ναι σθή μα τα που γεν νούν τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης σε μας τους ί διους. 
•    Να α να κα λύ πτου με τη ση μα σί α που μπο ρεί να έ χουν οι α λή θειες των κει μέ νων για τη ζω ή και την
    πρό ο δο του ση με ρι νού κό σμου.

Μιλώντας για το Θεό με ανθρώπινα λόγια!
    Οι συγ γρα φείς της Πα λαιάς Δια θή κης έ γρα φαν, ό πως εί ναι φυ σι κό,
στη γλώσ σα που μι λού σαν και χρη σι μο ποιού σαν τις γνώ σεις της ε πο χής
τους. Πά ντα βέ βαια ως κύ ριο σκο πό εί χαν να εκ φρά σουν στα κεί με νά τους
τις θε ό πνευ στες α λή θειες, ό σο κα λύ τε ρα γι νό ταν. Πώς το πε τύ χαι ναν αυ -
τό; Κά τι που έ χει ση μα σί α να κα τα λά βου με ε μείς σή με ρα εί ναι ό τι οι άν -
θρω ποι ε κεί νης της ε πο χής – και ι διαί τε ρα οι Α να το λί τες – α γα πού σαν
πο λύ τις ι στο ρί ες. Έ τσι, λοι πόν, και οι συγ γρα φείς της Πα λαιάς Δια θή κης
χρη σι μο ποί η σαν ι στο ρί ες που γνώ ρι ζαν α πό τους πα λαιό τε ρους ή τις συ -
νέ θε ταν οι ί διοι. Τα ι διαί τε ρα χα ρί σμα τά τους (ευ φυ ΐ α, ευαι σθη σί α, φα -
ντα σί α) τους βο η θού σαν να χτί ζουν με μα στο ριά τα κεί με νά τους
χρη σι μο ποιώ ντας κα τάλ λη λες ει κό νες και σύμ βο λα. Ζω ντα νές δη λα δή
εκ φρά σεις α πό τις πα ρα δό σεις του τό που τους και α πό την κα θη με ρι νή
ζω ή, που δύ σκο λα ξε χνιού νται. Π.χ. πα ρου σιά ζουν το Θε ό ως ποι μέ να,
δη λα δή βο σκό. Η ει κό να αυ τή, καθώς ή ταν πο λύ γνώριμη στους αν θρώ -
πους ε κεί νης της ε πο χής, τους βο η θού σε να κα τα λα βαί νουν κά τι πε ρισ -
σό τε ρο για το Θε ό και να τον νιώ θουν κο ντά τους. Άλ λο τε πά λι
πα ρου σιά ζουν το Θε ό να μι λά ει, να θυ μώ νει, να μα λώ νει τους αν θρώ πους,
ό πως έ νας αυ στη ρός πα τέ ρας, που ό μως νοιά ζε ται για το παι δί του και θέ -
λει να του βάλει μυαλό. Τις εκ φρά σεις αυ τές, ό που ο Θε ός πα ρου σιά ζε -
ται ως άν θρω πος, τις ο νο μά ζου με αν θρω πο μορ φι κές. 
    Με τις εικόνες, λοιπόν, τα σύμβολα και τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις
οι άν θρω ποι εκείνης της ε πο χής μπο ρού σαν να κα τα λα βαί νουν κα λύ τε ρα το
νό η μα των βι βλι κών δι η γή σε ων.  
    Ό σα ε ξη γή σα με πα ρα πά νω μπο ρού με να τα συ μπυ κνώ σου με στην
πρό τα ση: η Πα λαιά Δια θή κη εί ναι βι βλί ο θε ό πνευ στο (= λό γος ε μπνευ -
σμέ νος α πό το Θε ό), αλ λά και έρ γο αν θρώ πι νο (= α πό τα χέ ρια και με
τα λό για των αν θρώ πων).

Ό ταν έ νας Ανα το λί -
της μι λά ει, δε χρη σι -
μο ποιεί α φη ρη μέ να ου   -
σια στι κά, αλ λά συ γκε -
κρι μέ να, που α πο δί -
δουν με τα φο ρι κά το
νό η μα της λέ ξης. Π.χ.
ό ταν θέ λει να μι λή σει
για τη δύ να μη κά ποιου,
χρη    σι μο ποιεί, α ντί γι’
αυ τή, τη λέ ξη κέ ρας (=
κέ ρα το), ε πει δή τα κέ -
ρα τα του ζώ ου συμ βο -
λί ζουν τη δύ να μή του. 
Ε πί σης, ό ταν θέ λει να
δη λώ σει ό τι ο Θε ός μέ -
νει στα θε ρός στις υ πο -
σχέ σεις που έ δω σε
στους αν θρώ πους, χρη -
σι μο ποιεί τη λέ ξη πέ -
τρα. 
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Φωτογραφία του
N. Οικονομόπουλου (2000)

1. Äéá âÜ óôå ôï Éåñ 15, 16. Ðþò áé óèÜ íå ôáé ãéá ôï Èåü ï
ðñï öÞ ôçò; Áí å ìðíå ü óá óôáí á ðü ôï êåß ìå íï êáé æù-
 ãñá öß æá ôå, ìå ôé ÷ñþ ìá ôá èá á ðï äß äá ôå ôçí á ôìü óöáé-
 ñá ôùí ëü ãùí ôïõ; Óêå öôåß ôå Üë ëåò ðå ñé ðôþ óåéò óôéò
ï ðïß åò ÷ñç óé ìï ðïéåß ôå ôéò ëÝ îåéò «Ý ìðíåõ óç», «åìðíÝ ï -
ìáé».

2. Ï ðá ñá êÜ ôù Øáë ìüò á ðï äß äå ôáé óôï âá óé ëéÜ Äá âßä
(1005-966 ð.×.). Ðå ñé ãñÜø ôå ìå äé êÜ óáò ëü ãéá ôéò
åéêü íåò ôïõ êåé ìÝ íïõ. Âñåß ôå ôéò áí èñù ðï ìïñ öé êÝò åê -
öñÜóåéò. Ôé öá íå ñþ íïõí ãéá ôç ó÷Ý óç ôïõ Äá âßä ìå ôï
Èå ü;

Ðïé ìÝ íáò ìïõ ï Êý ñéïò êáé äå èá óôå ñç èþ.
   Óå ðñÜ óé íá ëé âÜ äéá ìå á íá ðáý åé,
   ìå ðÜ åé óå íå ñÜ äñï óé óôé êÜ.
   Á íá íå þ íåé ôç æù Þ ìïõ,
   óôï óù óôü äñü ìï ìå ï äç ãåß
   ãéá íá äï îÜ óåé ô' ü íï ìÜ ôïõ. 
   Áí ðï ñåõ ôþ ìåò óå èá íá ôå ñü óêï ôÜ äé,
   êá êü êá íÝ íá äå öï âÜ ìáé,
   ãéá ôß ìá æß ìïõ, Êý ñéå, åßó' å óý,
   ç ãêëß ôóá êáé ôï ñü ðá ëü óïõ
   ìïõ äß íïõí óé ãïõ ñéÜ.

Øáë ìüò 22                                                                            
3. Õ ðï èÝ óôå ü ôé èÝ ëå ôå íá å îç ãÞ óå ôå óôïí ðå íôÜ ÷ñï íï á -
äåñ öü óáò ôéò êá êÝò óõ íÝ ðåéåò ôçò ôå ìðå ëéÜò Þ ôçò ëáé -
ìáñ ãß áò. Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò å ðé íï Þ óôå ìéá
é óôï ñß á, åé êü íá Þ ü,ôé Üë ëï èá óáò âï ç èïý óå íá ôï ðå ôý -
÷å ôå êáé á íá êïé íþ óôå ôï óôçí ôÜ îç.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

    Έ τσι, εί μα στε έ τοι μοι να δού με τα πράγ μα τα και με άλ λα μά τια και να ξε κι νή σου με μια συ ναρ πα -
στι κή* πε ρι πέ τεια, ό πως άλ λω στε συμ βαί νει πά ντο τε ό ταν α νοί γου με έ να βι βλί ο.
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4. Ο κόσμος της Παλαιάς Διαθήκης

Χάρτης 1:  Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα

Η Γη Χαναάν, η Γη της Επαγγελίας
    Στο μέ σο πε ρί που αυ τού του εύ φο ρου τό ξου βρί -
σκε ται και η Πα λαι στί νη, η ο ποί α αρ χι κά ο νο μα ζό ταν
Γη Χα να άν. Ας προ σέ ξου με το χάρ τη 2. Βλέ που με ό -
τι οι ε μπο ρι κοί και στρα τιω τι κοί δρό μοι που συ νέ δε -
αν τους χώ ρους των με γά λων πο λι τι σμών της
πε ριο χής περ νού σαν υ πο χρε ω τι κά α πό την Πα -
λαι στί νη. Έ τσι, αυ τή η στε νή πα ρα θα λάσ -
σια λω ρί δα εύ φο ρης γης ήταν πολύ
σημαντική για την ευ ρύ τε ρη πε ριο χή.
Γι’ αυ τό το λό γο, παρ’ ό λη τη μι κρή
της έ κτα ση (εί ναι μι κρό τε ρη α πό την
Πε λο πόν νη σο), ό λοι οι ι σχυ ροί λα οί
της πε ριο χής ή θε λαν να κα τα κτή σουν
τη Χαναάν.

Η λέ ξη Πα λαι στί νη προ έρ χε ται
α πό την ε βρα ϊ κή λέ ξη Φι λι σταί α,
δη λα δή την πα ρα θα λάσ σια πε -
δι νή πε ριο χή, στην ο ποί α α πό το
τέ λος του 13ου αιώ να π.Χ. ε γκα -
τα στά θη καν οι Φι λι σταί οι.

Η Μέση Ανατολή   
    Τα γε γο νό τα της Πα λαιάς Δια θή κης ε κτυ λίσ σο νται στην πε ριο χή που ο νο μά ζε ται Μέ ση Α να το λή.
Οι χώ ρες που βρί σκο νται σή με ρα ε κεί εί ναι το Ι ράκ, το Ι ράν, η Συ ρί α, ο Λί βα νος, το Ισ ρα ήλ, η Ιορ δα -
νί α, η Σα ου δι κή Α ρα βί α και η Αί γυ πτος. Ό πως δια πι στώ νου με στο χάρ τη 1, τα πο τά μια χά ρι ζαν ευ φο -
ρί α στην πε ριο χή. Μπο ρού με μά λι στα να πα ρα τη ρή σου με έ να κα τα πρά σι νο τό ξο που ε κτεί νε ται α πό
την εκ βο λή των πο τα μών Τί γρη και Ευ φρά τη (στον Περ σι κό Κόλ πο) και  φτά νει έ ως την κοι λά δα του
Νεί λου (στην Αί γυ πτο). Σ’ αυ τή την εύ φο ρη πε ριο χή δη μιουρ γή θη καν οι πρώ τοι οι κι σμοί, ε πι νο ή θη -
κε η γρα φή και ο τρο χός και άν θι σαν με ρι κοί α πό τους σπου δαιό τε ρους πο λι τι σμούς του κό σμου. Σή -
με ρα, οι αρ χαιο λο γι κοί τους χώ ροι έ χουν ε ντα χθεί στον κα τά λο γο της πα γκό σμιας κλη ρο νο μιάς της
Unesco* και οι θη σαυ ροί τους κο σμούν μου σεί α σ’ ό λο τον κό σμο.

21-0023_THRISKEYTIKA_A GYM_Layout 1  1/10/13  12:40 PM  Page 21



22

Χάρτης 3: Η μορφολογία της Παλαιστίνης

    Η Γη Χα να άν εί ναι η χώ ρα που ο Θε ός υ πο -
σχέ θη κε στο λα ό του.  Γι’ αυ τό και ο νο μά στη -
κε Γη της Ε παγ γε λί ας (= χώ ρα της υ πό σχε -
σης), ό πως ε πί σης και Γη Ισ ρα ήλ (= χώ ρα των
Ισ ρα η λι τών). Εί ναι η γη στην ο ποί α δια δρα μα -
τί στη καν* τα πε ρισ σό τε ρα γε γο νό τα της Πα -
λαιάς, αλ λά και της Και νής Δια θή κης. Στα βι -
βλί α της Α γί ας Γρα φής συ να ντού με πολλά ο -
νό μα τα πε ριο χών αυ τής της χώ ρας.
    Εί ναι α λή θεια ό τι η μορ φο λο γί α* του ε δά -
φους και το κλί μα μιας χώ ρας παί ζουν πο λύ
σπου δαί ο ρό λο στη ζω ή των αν θρώ πων που
την κα τοι κούν. Γι’ αυ τό ας γνω ρί σου με πε ρισ -
σό τε ρο αυ τά τα χα ρα κτη ρι στι κά της Πα λαι στί -
νης. Προ σέξ τε το χάρ τη 3.
    Μέ σα σε μια τό σο στε νή λω ρί δα γης συ να -
ντού με με γά λες α ντι θέ σεις. Στα δυ τι κά της η
χώ ρα βρέ χε ται α πό τη Με σό γειο Θά λασ σα. Η
πα ρα θα λάσ σια α κτή της α πλώ νε ται γε μά τη
αμ μό λο φους και χω ρίς φυ σι κά λι μά νια. Α κο -
λου θεί μια στε νή λω ρί δα κα τα πρά σι νης εύ φο -
ρης γης. Ε δώ ευ δο κι μούν σι τά ρι, κρι θά ρι,
συ κιές, ε λιές, ρο διές, πορ το κα λιές. Η ε πό με νη
στε νή λω ρί δα γης προς τα α να το λι κά εί ναι κα -
λυμ μέ νη με βου νά και λό φους. Γνω στό τε ρα
μας εί ναι το Θα βώρ και το Γα ρι ζίν. Α να το λι -
κό τε ρα τα βου νά πέ φτουν α πό το μα σχη μα τί -
ζο ντας μια βα θιά κοι λά δα που τη δια σχί ζει ο
πο τα μός Ιορ δά νης.

Και μας έφερε σ’ αυτόν
τον τόπο και μας έδωσε
τη χώρα αυτή, χώρα που
ρέει γάλα και μέλι.
     
     Δευτ 26, 9

Χάρτης 2:  Η Παλαιστίνη, πέρασμα των λαών της εποχής
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Η Νε κρά Θά λασ σα α πο -
τε λεί έ να μο να δι κό φαι -
νό με νο. Έ χει με γά λη πε -
ριε κτι κό τη τα σε α λά τι και
γι’ αυ τό δεν υ πάρ χει
πλού σια βλά στη ση και
που λιά στις ό χθες της ού -
τε ζουν ψά ρια στα νε ρά
της.

Η σημερινή Παλαιστίνη - το σημερινό Ισραήλ
    Στις μέ ρες μας αυ τή η πε ριο χή συ χνά πρω τα γω νι στεί στις ει δή σεις των ΜΜΕ, δυ στυ χώς με τραγικά
νέ α. Κι αυ τό για τί α πό το 1948, που ι δρύ θη κε το κρά τος του Ισ ρα ήλ, βρί σκε ται σε συ νε χείς διαμάχες
με τους Ά ρα βες γεί το νές του. Ισ ρα η λι νοί και Πα λαι στί νιοι ζουν σή με ρα μέ σα σε μια ε κρη κτι κή πο λε -
μι κή α τμό σφαι ρα με α πο τέ λε σμα χι λιά δες νε κρούς και πρό σφυ γες. Οι προ σπά θειες να γε φυ ρω θεί το
χά σμα α νά με σα στους δύ ο λα ούς σκο ντά φτουν σε μια σει ρά α πό ε μπό δια, κι έ -
τσι η ση με ρι νή κα τά στα ση στην Πα λαι στί νη πα ρα μέ νει μια α νοι χτή πλη γή για
ό λο τον κό σμο.  

    Ο Ιορ δά νης δια τρέ χει τη χώ ρα α πό βορ ρά προς νό το. Χύ νε ται στη
λί μνη της Γεν νη σα ρέτ και κα τα λή γει στη Νε κρά Θά λασ σα. Ε ξαι τί ας των
ορ μη τι κών νε ρών του δεν ή ταν πλω τός και α πο τε λού σε φυ σι κό ε μπό -
διο στην ε πι κοι νω νί α α νά με σα στην α να το λι κή και δυ τι κή Πα λαι στί νη.
Πέ ρα α πό τον Ιορ δά νη ε κτεί νε ται το ο ρο πέ διο της Υ πε ριορ δα νί ας και
με τά α πλώ νε ται ά νυ δρη έ ρη μος.     
    Ε πει δή η χώ ρα βρί σκε ται α νά με σα στην έ ρη μο και στη θά λασ σα, το
κλί μα της πα ρου σιά ζει ε ντυ πω σια κές δια φο ρές α πό λω ρί δα σε λω ρί δα
και α πό τό πο σε τό πο. Έ τσι, αλ λού βρέ χει συ χνά κι ευ νο ού νται οι καλ -
λιέρ γειες. Αλ λού πά λι οι βρο χές εί ναι σπά νιες κι ε πι κρα τεί ξη ρα σί α. Ε -
ξαι τί ας της οι άν θρω ποι της Πα λαιάς Δια θή κης συ χνά υ πέ φε ραν α πό
πεί να. Παρ’ ό λα αυ τά η Πα λαι στί νη ή ταν πά ντα γι’ αυ τούς η χώ ρα ό που
ρέ ει γά λα και μέ λι.

1. Á íá ãíù ñß óôå óôï ÷Üñ ôç ôçò óåë. 21 ôïõò ðï ëé ôé óìïýò ðïõ Ý ÷å ôå ìå ëå ôÞ óåé óôï ìÜ èç ìá ôçò öå ôé íÞò óáò
É óôï ñß áò. ÂÜë ôå óå êý êëï ô’ ü íï ìÜ ôïõò. Èõ ìç èåß ôå ôá ìå ãÜ ëá ôïõò å ðé ôåýã ìá ôá.

2. Äéá âÜ óôå ôï ðá ñÜ èå ìá á ðü ôï Äåõ ôå ñï íü ìéï. Ìå ôÜ á ðü ü óá ìÜ èá ôå ãéá ôç ÷þ ñá íï ìß æå ôå ðùò å ðé âåâáéþ -
íå ôáé áõ ôüò ï ÷á ñá êôç ñé óìüò; Té äåß ÷íåé áõ ôü;

3. Öá íôá óôåß ôå ü ôé åß óôå Ý íáò ÐÝñ óçò ðïõ èÝ ëåé íá ôá îé äÝ øåé óôçí Áß ãõ ðôï. Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëáíü
óáò óõ æç ôÞ óôå êáé á íá êïé íþ óôå óôçí ôÜ îç ôéò á ðï öÜ óåéò óáò (ãéá ôéò á íá ãêáß åò ðñï å ôïé ìá óß åò, ôïõò ðéï
êá ôÜë ëç ëïõò äñü ìïõò ê.Ü.). Áí èÝ ëå ôå, ðáñïõóéÜóôå Ýíá ó÷åôéêü äéÜëïãï Þ óêçíÞ.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

Άποψη της σύγχρονης Ιερουσαλήμ
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Μάθημα 1  
1.   Πώς αλλιώς ονομάζεται η Αγία Γραφή και πού οφείλεται αυτή η ονομασία;  
2.   Ποια είναι τα δύο μεγάλα μέρη της Αγίας Γραφής;
3.   Πόσα βιβλία περιλαμβάνει το καθένα; 
4.   Τι σημαίνει η λέξη Διαθήκη; 
5.   Ποιο είναι το θέμα της Αγίας Γραφής;  
6.   Ποια έκφραση χρησιμοποιούν οι χριστιανοί για την Αγία Γραφή και τι εννοούν μ’ αυτήν;  
7.   Τι ακριβώς είναι ο Κανόνας και πώς σχηματίστηκε; 
8.   Για ποιους λόγους διαβάζουν οι σύγχρονοι άνθρωποι την Αγία Γραφή; 
9.   Για ποιους λαούς αποτελεί η Αγία Γραφή την κοινή πολιτιστική τους κληρονομιά; Τι εννοούμε μ’
     αυτό;
10. Πότε μπορούμε να πούμε πως η μελέτη της Αγίας Γραφής είναι ιδιαίτερα σημαντική;

Μάθημα  2
1.   Ποια είναι τα είδη των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης;
2.   Τι προηγήθηκε της συγγραφής των βιβλίων;
3.   Σε ποια γλώσσα γράφηκαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης;
4.   Για ποιους λόγους η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη θεωρούνται από τους χριστιανούς ένα ενιαίο 
     βιβλίο;
5.   Ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή των χριστιανών; 
     (Χρησιμοποίησε στοιχεία και από το μάθημα 1).
6.   Τι είναι τα χειρόγραφα του Κουμράν;
7.   Τι εννοούμε λέγοντας ότι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι βιβλία θρησκευτικά;
8.   Ποιοι έδωσαν σ’ αυτή τη συλλογή βιβλίων το όνομα «Παλαιά» Διαθήκη και γιατί;
9.   Για ποια άλλη θρησκεία τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι ιερά;

Μάθημα  3
1.   Ποια είναι η φυλετική καταγωγή των συγγραφέων της Παλαιάς Διαθήκης;
2.   Πώς αλλιώς ονομάζονται οι Εβραίοι;
3.   Ποια ήταν η θέση του Θεού στη ζωή των Εβραίων;
4.   Τι εννοούμε λέγοντας ότι ο Θεός αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους; 
5.   Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο;
6.   Ποιες αλήθειες ονομάζουμε θεόπνευστες;
7.   Τι εννοούμε λέγοντας ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι και έργο ανθρώπινο;
8.   Πού στηρίχτηκαν οι συγγραφείς για να γράψουν τα κείμενά τους;
9.   Να αναφέρετε σύμβολα και ανθρωπομορφικές εκφράσεις που χρησιμοποιούμε κι εμείς σήμερα 
     προκειμένου να μιλήσουμε για το Θεό.

Μάθημα  4
1.   Ποιες σημερινές χώρες συμπεριλαμβάνει η Μέση Ανατολή;
2.   Γιατί η Παλαιστίνη ήταν πολύ σημαντική περιοχή στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης;
3.   Από πού προέρχεται το όνομα Παλαιστίνη; 
4.   Εξηγήστε τις άλλες ονομασίες που χρησιμοποιούνται για τη χώρα στην Αγία Γραφή; 
5.   Τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός της Παλαιστίνης από τους Εβραίους ως «Γη της Επαγγελίας»;
6.   Ποια είναι η μορφολογία* της Παλαιστίνης;
7.   Ποια είναι τα σπουδαιότερα βουνά, λίμνες, ποτάμια της;
8.   Πώς είναι το κλίμα της;  
9.   Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι σημερινοί κάτοικοι της περιοχής;

Ελέγχω τι έμαθα από κάθε ενότητα των εισαγωγικών

24
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Μάθημα 1  
1.  Βρεί τε ο νο μα σί ες ιε ρών βι βλί ων άλ λων θρη σκειών.
2.  Ανακαλύψτε, με τη βο ή θεια και των κα θη γη τών σας, στα βι βλί α ό λων
    των φετινών μα θη μά των σας θέ μα τα που σχε τί ζο νται με την Α γί α 

Γρα φή.
3.  Ε πι ση μά νε τε και κα τα γράψ τε κα νό νες που χρη σι μο ποιεί τε σε διά φο- 
    ρα μαθή μα τα.
4.  Κά ντε μια μι κρή έ ρευ να σε 10 ε νηλίκους γύ ρω α πό τη σχέ ση τους με 
    τη Βίβλο (για τη σύ ντα ξη του ε ρω τη μα το λο γί ου συ νερ γα στεί τε με έναν ή πε ρισσό τε ρους συμ μα θη- 
    τές σας).

Μάθημα 2  
1.  Συγκεντρώστε (ρω τώ ντας και με γα λυ τέ ρους σας) πα ροι μιώ δεις εκ φρά σεις της Πα λαιάς Δια θή κης
    που χρη σι μο ποιού με στον κα θη με ρι νό μας λό γο. Κά ντε μια λί στα που θα τη συ μπλη ρώ νε τε στη 
    διάρ κεια ό λης της χρο νιάς.
2.  Φτιάξτε έ ναν κα τά λο γο με ο νό μα τα (συγ γρα φέ ων, ε πι στη μό νων, η θο ποιών κ.ά.), που εί ναι παρ μέ-
    να α πό την Πα λαιά Δια θή κη.
3.  Ε πι σκε φθεί τε με 2-3 συμ μα θη τές σας το να ό της ε νο ρί ας σας και κα τα γράψ τε θέ μα τα της Πα- 
    λαιάς Δια θή κης που μπορείτε να ε πι ση μά νε τε στην ει κο νο γρά φη σή του.
4.  Βρεί τε έ να ποί η μα για τη θά λασ σα. Στη συ νέ χεια βρεί τε ε πι στη μο νι κές πλη ρο φο ρί ες γι’ αυ τήν 
    (π.χ. από το βι βλί ο της Γε ω γρα φί ας). Γράψ τε τα δί πλα δί πλα. Τι θα λέ γα τε για τη σχέ ση τους;

Μάθημα 3  
1.  Βρεί τε σύμ βο λα και ει κό νες σε κεί με να άλ λων μα θη μά των σας (Ελ λη νι κά, Μα θη μα τι κά, Φυ σι κή,
    Χη μεί α κ.ά.) ή σε βι βλί α που δια βά ζε τε οι ί διοι, κα θώς και σύμ βο λα της ε πο χής μας.
2.  Βρεί τε στοι χεί α για τη νο η μα τι κή γλώσ σα.
3.  Με α φορ μή τον 22ο Ψαλ μό ε πι χει ρεί στε μια δη μιουρ γι κή σύν θε ση (ζω γρα φι κή, κεί με νο, κολ λάζ, 
    δρα μα το ποί η ση, μου σι κή κ.ά.). 
4.  Προ ε τοι μα στεί τε να πα ρου σιά σε τε τα ε πι χει ρή μα τά σας στην τά ξη: Τι θα λέ γα τε σε κά ποιον που ι -

σχυ ρί ζε ται ό τι, ό ταν θε ω ρού με την Πα λαιά Δια θή κη βι βλί ο θε ό πνευ στο, εν νο ού με ό τι ο Θε ός το 
«υ πα γό ρευ σε» σε κά ποιους αν θρώ πους;

Μάθημα 4  
1.  Στη διάρ κεια της ε πό με νης ε βδο μά δας μα ζέψ τε υ λι κό α πό τον η με ρή σιο και πε ριο δι κό τύ πο σχε -
    τι κά με την πε ριο χή της Πα λαι στί νης. Κά ντε έ ναν κα τά λο γο των ζη τη μά των στα ο ποί α το υ λι κό α -
    να φέ ρε ται.
2.  Ενημερωθείτε γύρω από τα προϊόντα που εισάγουμε και εξάγουμε στο Ισ ρα ήλ, το Λί βα νο, τη Συ- 
    ρί α και την Ιορ δα νί α. 
3.  Υ πο θέ στε ό τι παίρ νε τε μέ ρος σε δια γω νι σμό που προ σφέ ρει έ να δω ρε άν τα ξί δι στους Α γί ους 

Τό πους σ’ αυ τόν που θα εξηγήσει τους σπου δαιό τε ρους λό γους για τους ο ποί ους α ξί ζει έ να τέ τοιο
ταξί δι. Τι θα γρά φα τε;

Επιλέγω και πραγματοποιώ μία από τις παρακάτω
εργασίες και δραστηριότητες • Âßâëïò

• Ëüãïò ôïõ Èåïý • Èåüðíåõóôåò   áëÞèåéåò
• Óýìâïëá
• ÁíèñùðïìïñöéêÝò   åêöñÜóåéò

• Ãç ôçò Åðáããåëßáò
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Çåðï÷ÞôùíÐáôñéáñ÷þí
ÁðüôïíðïëõèåúóìüóôçíðßóôçóôïíÝíáÈåü

ÊåöÜëáéï Á
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Ç ðïñåßá ôùí Ðáôñéáñ÷þí

×ñïíïëïãéêü ðëáßóéï ôçò åðï÷Þò ôùí Ðáôñéáñ÷þí

3000ð.×.

ÌÝóç
ÁíáôïëÞ

ÓïõìåñéáêÝò ðüëåéò-êñÜôç 
(3000-2100)

Êôßæïíôáé ïé ìåãÜëåò ðõñáìßäåò
(2700)

Êõêëáäéêüò ðïëéôéóìüò
(3000-2000)

Õêóþò óôçí Áßãõðôï (1700)                                                                                                                                      
Åêäßùîç ôùí Õêóþò (1560)

Ìéíùéêüò ðïëéôéóìüò (1900-1500)
Ðñþôç ðåñßïäïò Ìõêçíáúêïý ðïëéôéóìïý          

(1600-1400)

Á â ñ á Ü ì                                                                                                                                  
É ó á Ü ê

É á ê þ â
É ù ó Þ ö

Áñ÷áßá âáâõëùíéáêÞ ðåñßïäïò                                                                                                                                                                    
×áììïõñáìðß (1792-1750)

Áßãõðôïò

Åëëçíéêüò
÷þñïò

ÐáëáéÜ
ÄéáèÞêç

2500 2000 1500
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Οι βι βλι κές δι η γή σεις για τους Πα τριάρ χες

    Τις δι η γή σεις για τους Πα τριάρ χες τις βρί σκου με στο πρώ το βι βλί ο της Πα λαιάς Δια θή κης,
τη Γέ νε ση, στα κε φά λαια 12-50. Οι με γά λοι πρω τα γω νι στές αυ τών των δι η γή σε ων εί ναι ο Α -
βρα άμ και οι α πό γο νοί του Ι σα άκ, Ια κώβ και Ιω σήφ.  

Σε ποια ε πο χή έ ζη σαν οι Πα τριάρ χες;
    Κά που α νά με σα στο 19ο αι. έ ως το 15ο αι. π.Χ.   

Πού δια δρα μα τί στη καν οι ι στο ρί ες;
    Στην πε ριο χή της Mέ σης Α να το λής. Σπου δαί οι λα οί και πο λι τι σμοί – ό πως μα θαί νου με και
στο μά θη μα της φε τι νής μας Ι στο ρί ας – α να πτύ χθη καν ε δώ α πό την 4η χι λιε τί α π.Χ.: Αι γύ πτιοι,
Σου μέ ριοι, Χετ ταί οι, Ασ σύ ριοι και οι ση μί τες Ακ κά διοι, Βα βυ λώ νιοι, Φοί νι κες. Χώ ρα κα τα γω -
γής των Πα τριαρ χών ή ταν η Με σο πο τα μί α, το ση με ρι νό δη λα δή Ι ράκ. Ό πως εί πα με και στο προ -
η γού με νο μά θη μα, πρό κει ται για την πε ριο χή ό που α να πτύ χθη καν α πό πο λύ νω ρίς οι
καλ λιέρ γειες. Με τα α γα θά που ε ξα σφά λι ζαν η γε ωρ γί α και η κτη νο τρο φί α – και αρ γό τε ρα η χρή -
ση των με τάλ λων – οι άν θρω ποι μπο ρού σαν να πα ρά γουν πολ λά πράγ μα τα (υ φά σμα τα, έ πι πλα,
με ταλ λι κά ερ γα λεί α κ.ά.)· να χτί ζουν και να ο χυ ρώ νουν πό λεις· να δη μιουρ γούν ό μορ φα έρ γα
τέ χνης (να ούς, α νά κτο ρα, α γάλ μα τα κ.ά.)·  να καλ λιερ γούν πνευ μα τι κή ζω ή (γε ω με τρί α, α ριθ -
μη τι κή, α στρο λο γί α, νο μο θε σί α, γραφή, θρη σκεί α). Έ τσι, σε ό λη την πε ριο χή α να πτύ χθη καν πολ -
λά ε παγ γέλ μα τα και ζω η ρό ε μπό ριο. Στο χάρ τη μπο ρού με να ε πι ση μά νου με τα ο νό μα τα γνω στών
πα νάρ χαιων πό λε ων, που α πο τε λού σαν γέ φυ ρες ε πι κοι νω νί ας και ε μπο ρί ου: Ουρ, Σού σα, Βα βυ -
λώ να, Ακ κάδ, Μά ρι, Ασ σούρ, Νι νευ ί, Χαρ ράν, Ιε ρι χώ. Την ε πο χή των Πα τριαρ χών πο λυ πλη θή
κα ρα βά νια διέ σχι ζαν προς ό λες τις κα τευ θύν σεις την πε ριο χή. Οι τα ξι διώ τες ε κτός α πό τα ε μπο -
ρεύ μα τα με τέ φε ραν μα ζί τους δι η γή σεις, θρύ λους και τρα γού δια της πα τρί δας τους, αλ λά και λα -
τρευ τι κές συ νή θειες, θρη σκευ τι κές δο ξα σί ες* και μύ θους για πολ λούς θε ούς για τους οποίους
πί στευαν ό τι ό ρι ζαν τη μοί ρα των αν θρώ πων.

Πώς ζού σαν οι Πα τριάρ χες μέ σα σ’ αυ τό το πε ρι βάλ λον; 
    Οι Εβραίοι εκείνη την εποχή ή ταν κυ ρί ως βο σκοί αι γο προ βά των και ζού σαν ως νο μά δες. Πε -
ρι πλα νού νταν δη λα δή μα ζί με τις οι κο γέ νειες και τα ζώ α τους α πό τό πο σε τό πο α να ζη τώ ντας
κα τάλ λη λους βο σκό το πους και πη γές. Ή ταν ορ γα νω μέ νοι σε πα τριές, ο μά δες δη λα δή αν θρώ πων
που κα τά γο νταν α πό τον ί διο πρό γο νο. Η σχέ ση αυ τή δη μιουρ γού σε α δελ φο σύ νη με τα ξύ των με -
λών της ο μά δας και κα θό ρι ζε το πώς πρέπει να ζει ό ποιος α νή κε σ’ αυ τήν. Ο αρ χη γός της πα -
τριάς (= Πατριάρχης) ή ταν πρό σω πο με με γά λη ι σχύ* και α να γνώ ρι ση.  
    Μέ σα στο πο λυ θε ϊ στι κό πε ρι βάλ λον της Ουρ, μιας πό λης στη δυ τι κή ό χθη του Ευ φρά τη, ζού -
σε η η μι νο μα δι κή* πα τριά του Θά ρα, πα τέ ρα του Α βρα άμ. Ο Θά ρα με ό λη του την οι κο γέ νεια
με τα νά στευ σε στη Χαρ ράν. Πό σο χρό νο πα ρέ μει ναν ε κεί δεν το γνω ρί ζου με. Αυ τό που ξέ ρου με
εί ναι ό τι στη Χαρ ράν αρ χί ζει η ι στο ρί α των Πα τριαρ χών με την κλή ση ε νός α φα νούς ση μί τη*,
του Α βρα άμ, α πό το Θε ό. Εί ναι η ι στο ρί α που δια δρα μα τί ζε ται* κα θώς οι Πα τριάρ χες πο ρεύ ο -
νται συ νε χώς: α πό τη Χαρ ράν έ ως τη Χα να άν, α πό κει στην Αί γυ πτο και πά λι πί σω στη Χα να άν
κι έ πει τα, σύμ φω να με το θέ λη μα του Θε ού, και πά λι στη χώ ρα των Φα ρα ώ.
    Στα μα θή μα τα αυ τού του κε φα λαί ου θα γνω ρί σου με αυ τές τις δι η γή σεις, ό πως μας τις α φη -
γού νται τα ί δια τα κεί με να της Γε νέ σε ως. Θα τις ε πε ξερ γα στού με με στό χο να διε ρευ νή σου με:
α) για ποιο λό γο ο Θε ός ε πεμ βαί νει μέ σα στην ι στο ρί α και β) τι αλ λά ζει με τά απ’ αυ τό στη ζω ή
των αν θρώ πων.

29
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α) Ο Θε ός κα λεί τον Α βρα άμ
     Ο Κύ ριος εί πε στον Ά βραμ: «Φύ γε α πό τη χώ ρα σου, α πό τους συγ γε νείς σου
κι α πό το σπί τι του πα τέ ρα σου και πή γαι νε σε μια χώ ρα που ε γώ θα σου δεί ξω.
Θα κά νω α πό σέ να έ να με γά λο έ θνος και θα σε ευ λο γή σω. Θα κά νω το ό νο μά
σου ξα κου στό και θα εί σαι ευ λο γί α για τους άλ λους… Μ’ ε σέ να θα ευ λο γη θούν
ό λα τα έ θνη της γης»… Έ τσι ο Ά βραμ α να χώ ρη σε ό πως
του εί πε ο Κύ ριος… Μα ζί του πή ρε τη γυ ναί κα του, τη
Σά ρα, και το Λωτ, γιο του α δερ φού του, ό λα τα υ πάρ -
χο ντά τους που εί χαν συ γκε ντρώ σει, κα θώς ε πί σης και
τους δού λους και τις δού λες που εί χαν α πο κτή σει στη
Χαρ ράν. Και έ φτα σαν στη Χα να άν. Ο Ά βραμ διέ σχι σε
τη χώ ρα ως την πε ριο χή της Συ χέμ... Στη χώ ρα τό τε κα -
τοι κού σαν οι Χα να ναί οι. Ε κεί του φα νε ρώ θη κε ο Κύ -
ριος και του εί πε: «Αυ τήν τη γη θα τη δώ σω στους
α πο γό νους σου». Ο Ά βραμ έ χτι σε ε κεί έ να θυ σια στή ριο
για τον Κύ ριο που του φα νε ρώ θη κε.             
     Αρ γό τε ρα ξέ σπα σε πεί να στη Χα να άν και ο Ά βραμ
κα τέ βη κε με ό λη την οι κο γέ νειά του στην Αί γυ πτο. Ό -
ταν το κα κό πέ ρα σε, ξα να γύ ρι σε στη Χα να άν. Ε κεί ο Θε ός του εί πε: «Σή κω σε
τα μά τια σου και κοί τα έ να γύ ρο α πό τον τό πο που βρί σκε σαι… Ό λη τη χώ ρα
που βλέ πεις θα τη δώ σω σ’ ε σέ να και στους α πο γό νους σου για πά ντα. Θα σου
δώ σω τό σο πολ λούς α πο γό νους σαν τους κόκ κους της άμ μου στη γη…». Ο Ά -
βραμ μά ζε ψε τις σκη νές του και ήρ θε να κα τοι κή σει κο ντά στη Δρυ Μαμ βρή, στη
Χε βρών, ό που και έ χτι σε έ να θυ σια στή ριο για τον Κύ ριο. Με τά α πό αρ κε τές πε -
ρι πέ τειες της οι κο γέ νειας... ο Κύ ριος εί πε σε ό ρα μα στον Ά βραμ: «Μη φο βά σαι
Ά βραμ. Ε γώ εί μαι η α σπί δα σου… Κοί τα τον ου ρα νό και μέ τρα τ’ α στέ ρια, αν
μπο ρείς να τα με τρή σεις. Έ τσι α να ρίθ μη τοι θα εί ναι και οι α πό γο νοί σου». Ο Ά -
βραμ πί στε ψε στον Κύ ριο…

β) Ο Θεός και ο Αβραάμ συνάπτουν Διαθήκη
    Φα νε ρώ θη κε ο Κύ ριος και του εί πε: «Ε γώ εί μαι ο Θε ός πα ντο κρά το ρας.
Να ζεις σύμ φω να με το θέ λη μά μου και να εί σαι τέ λειος. Θα συ νά ψω* μα ζί
σου Δια θή κη και θα σου δώ σω πολ λούς α πο γό -
νους». Ο Ά βραμ έ πε σε με το πρό σω πό του στη γη,
και ο Θε ός του εί πε: «Αυ τή εί ναι η Δια θή κη που κά -
νω μα ζί σου. Δε θα ο νο μά ζε σαι πια Ά βραμ αλ λά Α -
βρα άμ, για τί θα σε κά νω πα τέ ρα πλή θους ε θνών …
θα γί νεις γε νάρ χης λα ών. Και βα σι λιά δες θα προ -
έλ θουν α πό σέ να. Τη Δια θή κη μου τη συ νά πτω μα -
ζί σου, αλ λά θα ι σχύ ει και για ό λες τις γε νιές των
α πο γό νων – Δια θή κη αιώ νια, ώ στε να εί μαι Θε ός
δι κός σου και των α πο γό νων σου».   

Σύμ φω να με τις α ντι λή ψεις των λα ών της πε ριο χής, ό ποιος έ δι νε ό νο μα σε κά ποιον
εί χε και α πό λυ τη ε ξου σί α ε πά νω του. Ε πί σης, ό ταν κά ποιος άλ λα ζε το ό νο μα ε νός αν -
θρώ που, σή μαι νε ό τι άλλαζε το σκο πό και το ρό λο της ζω ής του α πό κει και πέ ρα.  

5. H ιστορία του Αβραάμ: 
    η μεγάλη κλήση, το μεγάλο «ναι» 
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γ) Ο Αβραάμ φιλοξενεί το Θεό στη σκηνή του
    Ο Κύ ριος πα ρου σιά στη κε στον Α βρα άμ, κο ντά στη
Δρυ Μαμ βρή, ε νώ αυ τός κα θό ταν στο ά νοιγ μα της σκη -
νής του κα τά το με ση μέ ρι. Σή κω σε τα μά τια του και εί -
δε τρεις ά ντρες να στέ κο νται α πέ να ντί του. Α μέ σως
έ τρε ξε να τους προ ϋ πα ντή σει και τους προ σκύ νη σε ως
τη γη. «Κύ ριέ μου», εί πε, «αν έ χω την εύ νοιά* σου, μην
προ σπε ρά σεις το δού λο σου. Ας φέ ρουν λί γο νε ρό να
πλύ νε τε τα πό δια σας και με τά μπο ρεί τε ν’ α να παυ θεί τε
κά τω α πό το δέ ντρο. Θα φέ ρω και λί γο ψω μί να πά ρε τε
δύ να μη και με τά μπο ρεί τε να πη γαί νε τε…».
    Τό τε ο Α βρα άμ έ τρε ξε στη σκη νή και εί πε στη Σάρ ρα:
«Πά ρε γρή γο ρα τρεις γα βά θες α λεύ ρι ε κλε κτό, ζύ μω σέ
το και κά νε πίτ τες». Με τά έ τρε ξε στα βό δια, πή ρε έ να
μο σχά ρι τρυ φε ρό και κα λό, το έ δω σε στον υ πη ρέ τη κι ε -
κεί νος το ε τοί μα σε στα γρή γο ρα. Πή ρε α κό μα βού τυ ρο,
γά λα και το μο σχά ρι που εί χε ε τοι μά σει και τα έ βα λε
μπρο στά στους ά ντρες. Αυ τός στε κό ταν α πέ να ντί τους
κά τω α πό τα δέ ντρα κι ε κεί νοι έ τρω γαν. Τό τε ρώ τη σαν
τον Α βρα άμ: «Πού εί ναι η Σάρ ρα η γυ ναί κα σου;» Αυ -
τός α πά ντη σε: «Ε κεί, στη σκη νή». Κι ο Κύ ριος εί πε:
«Του χρό νου τέ τοια ε πο χή θα ξα νάρ θω, και η γυ ναί κα
σου η Σάρ ρα θα έ χει γιο». Η Σάρ ρα τα ά κου γε ό λα αυ -
τά, για τί στε κό ταν α πό πί σω του, στο ά νοιγ μα της σκη -
νής. Ο Α βρα άμ και η Σάρ ρα ή ταν γέ ρο ντες προ χω ρη μέ νης
η λι κί ας… Η Σάρ ρα, λοι πόν, γέ λα σε κρυ φά… Αλ λά ο Κύ -
ριος εί πε στον Α βρα άμ: «Για τί γέ λα σε η Σάρ ρα; Για τί
αμ φι βάλ λει ό τι θ’ α πο κτή σει γιο τώ ρα που γέ ρα σε; Τί πο -
τα δεν εί ναι α δύ να το για τον Κύ ριο! Ό ταν την ί δια ε πο -
χή ύ στε ρα α πό έ να χρό νο θα ξα νάρ θω σπί τι σου, η
Σάρ ρα θα έ χει γιο»… Α πό κει οι ά ντρες έ φυ γαν… Ο Α -
βρα άμ βά δι ζε μα ζί τους για να τους κα τευο δώ σει*. Τό τε
ο Κύ ριος εί πε: «…Έ να με γά λο και ι σχυ ρό έ θνος θα προ -
έλ θει α πό τον Α βρα άμ και στο πρό σω πό του θα ευ λο γη -
θούν ό λα τα έ θνη της γης». Το δί καιο της ε πο χής ε πέ τρε πε στο σύ ζυ -

γο μιας γυ ναί κας που ή ταν στεί ρα να α -
πο κτά παι διά με μια δού λη της. Σύμ φω να
μ’ αυ τό ο Α βρα άμ α πέ κτη σε έ να γιο με τη
δού λη της Σάρ ρας, Ά γαρ. Το ό νο μά του
ή ταν Ι σμα ήλ και θε ω ρεί ται ο προ πά το ρας
των Α ρά βων. Η ίδια παράδοση υπάρχει
και στο Κο ρά νιο.

Ευ λο γί α του Θε ού στην Πα λαιά Δια θή κη
ση μαί νει ό τι ο Θε ός προ σφέ ρει έ να δώ ρο
ζω ής στους αν θρώ πους.

Τρεις άγγελοι εμφανίζονται στον Αβραάμ, 
τοιχογραφία του Τιέπολο 

στο Ούντινε της Ιταλίας (18ος αι.)

Ο Αβραάμ και οι τρεις άγγελοι, του Μαρκ Σαγκάλ
(20ός αι.). Ο Σαγκάλ είναι ένας σημαντικός
ζωγράφος που εμπνεύστηκε πολύ από την 
Παλαιά Διαθήκη.
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δ) Χαρά στη ζωή του Αβραάμ και της Σάρρας: 
    ο Ισαάκ
    Ο Κύ ριος φρό ντι σε για τη Σάρ ρα, ό πως εί χε πει, και έ -
κα νε γι’ αυ τήν ό,τι εί χε υ πο σχε θεί. Έ τσι, η Σάρ ρα έ μει νε έ -
γκυος και γέν νη σε έ να γιο στον Α βρα άμ, στα γη ρα τειά του,
στο χρό νο που εί χε ο ρί σει ο Θε ός. Ο Α βρα άμ ο νό μα σε το γιο
που του γέν νη σε η Σάρ ρα  Ι σα άκ… 

1.  Å ðé óç ìÜ íå ôå ôéò óõ íá íôÞ óåéò Èå ïý - Á âñá Üì. Ðïéïò ðáßñ íåé êÜ èå öï ñÜ ôçí ðñù ôï âïõ ëß á ôçò óõ íÜ íôç -
óçò; Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò õ ðï ãñáì ìß óôå ôéò óõ ãêå êñé ìÝ íåò öñÜ óåéò óôï êåß ìå íï.

2.  Ðñï óÝî ôå ôçí êëÞ óç ôïõ Á âñá Üì óôçí ðáñ. á´ êáé óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò óõ ìðëç ñþ óôå ôï
ðá ñá êÜ ôù ðëáß óéï:

3.  Óôéò ðáñ. á´ êáé â´ íá å ðé óç ìÜ íå ôå öñÜ óåéò ðïõ äåß ÷íïõí ôéò óõ ãêå êñé ìÝ íåò å íÝñ ãåéåò ìå ôéò ï ðïß åò ï Á âñá Üì
á íôá ðï êñß èç êå óôçí êëÞ óç ôïõ Èå ïý. Ôé ìáò öá íå ñþ íïõí ãéá ôç óôÜ óç ôïõ á ðÝ íá íôé óôï Èå ü;

4.  Óôç äé Þ ãç óç ôçò Äéá èÞ êçò (ðáñ. â´) õ ðï ãñáì ìß óôå ôç ëÝ îç «Äéá èÞ êç». Ðïéïé åß íáé ïé «ü ñïé» ôçò ãéá ôï Èåü
êáé ôïí Á âñá Üì; (Óõì âïõ ëåõ èåß ôå êáé ôçí ðáñ. á´). 

5.  Ôé äåß ÷íåé ç áë ëá ãÞ ôïõ ï íü ìá ôïò ôïõ Á âñá Üì á ðü ôï Èå ü; 
6.  Íá ÷áñáêôçñßóåôå ôç óôÜóç ôïõ ÁâñáÜì êáé ôçò ÓÜññáò áðü ôçí ðáñ. ã´ (öé ëï îå íß á ôïõ Á âñá Üì).  
7.  Óå ü ëç ôçí Êáé íÞ Äéá èÞ êç ï Á âñá Üì èå ù ñåß ôáé õ ðü äåéã ìá ðß óôçò. Ìðï ñåß ôå ôþ ñá íá ôï äé êáéï ëï ãÞ óå ôå; 
8.  Íï ìß æå ôå ðùò ï Èå üò êá ëåß ôïí Á âñá Üì êáé óõ íÜ ðôåé ìá æß ôïõ Äéá èÞ êç ãéá íá åõåñ ãå ôÞ óåé á ðï êëåé óôé êÜ

áõ ôüí; Óôç ñßî ôå ôçí Ü ðï øÞ óáò óå óç ìåß á ü ëïõ ôïõ ìá èÞ ìá ôïò.
9.  Å îç ãÞ óôå ôïí ôß ôëï ôïõ ìá èÞ ìá ôüò óáò. Å ðé íï Þ óôå êáé Ý íáí äé êü óáò.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

Ôé æçôÜåé
ï Èåüò áðü ôïí ÁâñáÜì;

Ðïéåò äõóêïëßåò ÷ñåéÜæåôáé íá
îåðåñÜóåé ï ÁâñáÜì;

Ôé õðüó÷åôáé/åðáããÝëëåôáé
ï Èåüò óôïí ÁâñáÜì;

Αβραάμ = πατέρας πολλών
Σάρρα  =  πριγκίπισσα
Ισαάκ =  αυτός που γελά
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Ε σύ εί σαι, Κύ ριε Θε έ μας,
που διά λε ξες τον Ά βραμ
και τον ο δή γη σες έ ξω α -
πό την Ουρ και άλ λα ξες
το ό νο μά του σε Α βρα άμ,
για τί βρή κες πως η καρ -
διά του Σου εί ναι πι στή…
              Σύγ χρο νη ιου δα ϊ κή 

προ σευ χή του Σαβ βά του

Το Κο ρά νιο, το ιε ρό βι -
βλί ο των Μου σουλ μά νων,
πε ριέ χει έ να ο λό κλη ρο κε -
φά λαιο (το 14ο) με 52 ε -
δά φια*, α φιε ρω μέ νο στον
Α βρα άμ. Πολ λοί μου σουλ -
μά νοι μά λι στα έ χουν το ό -
νο μα Ι μπρα ήμ (= Α βρα -
άμ).

Η θυ σί α του Ι σα άκ
Πρό κει ται για μια γνω στή ι στο ρί α της ζω ής
του Α βρα άμ που ό μως σή με ρα μας ξαφ νιά -
ζει. Για να την κα τα νο ή σου με, πρέ πει να
λά βου με υ πό ψη ό τι οι θυ σί ες μι κρών παι -
διών (και μά λι στα του πρω τό το κου α γο -
ριού) ή ταν πο λύ συ νη θι σμέ νες τό τε. Ο
Α βρα άμ με το να φτά σει να θυ σιά σει το μο -
να δι κό του παι δί έ δει ξε ότι εμπιστευόταν
απόλυτα το Θε ό που τον κά λε σε. 
Αλ λά ο Θε ός, α πό την αρ χή κιό λας της σχέ -
σης του με τον άν θρω πο, θέ λει να κα ταρ γή -
σει μια για πά ντα το φρι κτό αυ τό έ θι μο. Γι’
αυ τό υ πο δει κνύ ει στους αν θρώ πους, που έ -
νιω θαν την α νά γκη να θυσιάζουν στο Θεό
τους να χρησιμοποιούν ζώ α. 
Η σκη νή της θυ σί ας του Ι σα άκ με τη δρα -
μα τι κό τη τά της έ χει ε μπνεύ σει πολ λούς λο -
γο τέ χνες και ζω γρά φους.

Ο Α πό στο λος Παύ λος, σ’ ό λο το 4ο κε φά -
λαιο της προς Ρω μαί ους ε πι στο λής του,
πε ρι γρά φει την α πέ ρα ντη ε μπι στο σύ νη
που έ δει ξε ο Α βρα άμ προς το Θε ό και τον
πα ρου σιά ζει ως υ πό δειγ μα πί στης για ό -
λους τους χρι στια νούς.

ÄéáèÞêç  Covenant   A l l iance   Bund   A l leanza   A l lanza   З а в е т

Η θυσία του Αβραάμ, 
χαρακτικό του Ρέμπραντ (17ος αι.)
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.   Πα ρα τη ρή στε την ει κό να και προ σπα θή στε να

α να γνω ρί σε τε σ’ αυ τήν στοι χεί α του κει μέ νου.
Επι χει ρή στε να της δώ σε τε έ ναν τί τλο δι κής
σας έμπνευ σης.

2.   Οι χρι στια νοί λέ νε στη Θεί α Λει τουρ γί α μι λώ -
ντας για την πί στη τους στο Θε ό: «πᾶσαν τὴν
ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Δη λα -
δή: ο λό κλη ρη τη ζω ή μας την α φήνου με στα
χέ ρια του Χρι στού, του Θε ού μας. Περιγράψ -
τε τη σχέ ση αυ τής της πίστης με την πί στη του
Α βρα άμ.

Ελέγχω τι έμαθα
1.   Σε ποιο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκουμε την ιστορία του 
     Αβραάμ;
2.   Στη συνάντηση Θεού - Αβραάμ ποιος κάνει το πρώτο βήμα και γιατί;
3.   Ποιες είναι οι  Επαγγελίες (= υποσχέσεις) του Θεού στον Αβραάμ;
4.   Πώς ανταποκρίθηκε ο Αβραάμ στην κλήση του Θεού;
5.   Από πού ξεκίνησε και πού εγκαταστάθηκε ο Αβραάμ; (Δείξτε την 
     πορεία του στο χάρτη).
6.   Ποιοι ήταν οι όροι της Διαθήκης που έκλεισε ο Θεός με τον Αβραάμ;
7.   Περιγράψτε τις εικόνες που υπάρχουν στις Επαγγελίες του Θεού στον 
     Αβραάμ.
8.   Ποιους αφορούν οι υποσχέσεις του Θεού στον Αβραάμ;
9.   Τι σημαίνει το όνομα του Ισαάκ;
10. Πώς ονομάζεται η σκηνή της φανέρωσης του Θεού στον Αβραάμ και 
     τη Σάρρα και γιατί;

Επιλέγω και πραγματοποιώ 
1.   Χρη σι μο ποιώ ντας στοι χεί α α πό τη φε τι νή σας Ι στο ρί α φα ντα στεί τε και πε ρι γράψ τε σε έ να μι κρό
     κεί με νο τη ζω ή του Α βρα άμ στη Χαρ ράν πριν την κλή ση του Θε ού.
2.   Φτιάξ τε έ ναν κα τά λο γο με τους Α να το λι κούς λα ούς που με λε τά τε στη φε τι νή σας Ι στο ρί α. Σε μια
     διπλανή στήλη κα τα γράψ τε τις θρη σκευ τι κές α ντι λή ψεις του κά θε λα ού.  
3.   Αν υ πάρ χουν μου σουλ μά νοι ή ε βραί οι μα θη τές, ας α να λά βουν να πα ρου σιά σουν στην τά ξη τη θέ-
     ση του Α βρα άμ στη θρη σκεί α τους.

Στη φι λο ξε νί α του Α βρα άμ η Εκ κλη σί α εί δε την
πρώ τη φα νέ ρω ση της Α γί ας Τριά δας. Έ τσι η Ορ -
θό δο ξη Εκ κλη σί α ει κο νί ζει την  Α γί α Τριά δα με
τη σκη νή της «φι λο ξε νί ας του Α βρα άμ». 

• ÁðïêÜëõøç

• Åðáããåëßá

• ÄéáèÞêç

• Ðßóôç

• Åõëïãßá

Φο ρη τή ει κό να του 16ου αι.  (Βυ ζα ντι νό Μου σεί ο Α θή νας)
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Πρω τό το κος ονομαζόταν το α γό ρι που γεν νιό ταν πρώ το. Σύμ φω να με
το δί καιο της Πα λαιάς Δια θή κης ο πρω τό το κος  θε ω ρεί το ο ε πό με νος
αρ χη γός της οι κο γέ νειας και κλη ρο νο μού σε το δι πλά σιο α πό τα άλ λα
αρ σε νι κά παι διά της οι κο γέ νειας.  

6. Οι ιστορίες του Ισαάκ και του Ιακώβ: 
σε κάθε γενιά η Διαθήκη ανανεώνεται

α) Ο Θεός ευλογεί τον Ισαάκ
     Ο Α βρα άμ εί χε φτά σει σε βα θιά γε ρά μα τα και ο Κύ ριος τον εί χε ευ λο γή σει
σε ό λα… Ό ταν ο Ι σα άκ με γά λω σε, ο Α βρα άμ φρό ντι σε να βρε θεί γι’ αυ τόν
η πιο κα τάλ λη λη γυ ναί κα. Με τη βο ή θεια του Θε ού, σύμ φω να με το κεί με -
νο της Γε νέ σε ως, βρέ θη κε η ό μορ φη Ρε βέκ κα α πό τη Με σο πο τα μί α. Η ί δια
δέ χτη κε για ά ντρα της τον Ι σα άκ, που την α γά πη σε πο λύ. Ό ταν ο Α βρα άμ
πέ θα νε, τον έ θα ψαν ο Ι σα άκ και ο Ι σμα ήλ, οι γιοι του. Με τά το θά να το του Α -
βρα άμ, ο Θε ός ευ λό γη σε τον Ι σα άκ, το γιο του… Ό ταν κά πο τε ο Ι σα άκ α ντι με -
τώ πι ζε προ βλή μα τα, ο Θε ός του εί πε: «Ε γώ θα εί μαι μα ζί σου και θα σε
ευ λο γή σω, για τί σ’ ε σέ να και στους α πο γό νους σου θα δώ σω ό λα αυ τά τα ε -
δά φη και θα κρα τή σω τον όρ κο που έ δω σα στον πα τέ ρα σου τον Α βρα άμ.
Θα σου δώ σω α να ρίθ μη τους α πο γό νους σαν τ’ α στέ ρια του ου ρα νού.  Σ’ ε -
κεί νους θα δώ σω ό λες αυ τές τις πε ριο χές και μέ σω αυ τών θα ευ λο γη θούν
ό λα τα έ θνη της γης…». Πράγματι ο Ι σα άκ πρό κο ψε. Στη Βέ ερ - Σε βά
μάλιστα, ό που ε γκα τα στά θη κε, έ χτι σε θυ σια στή ριο για το Θε ό. 

β) Ησαύ και Ιακώβ: δίδυμοι, αλλά τόσο διαφορετικοί!
    Η Ρε βέκ κα ό μως ή ταν στεί ρα κι ο Ι σα άκ προ σευ χή θη κε στον Κύ ριο
γι’ αυ τό. Ο Κύ ριος ά κου σε την προ σευ χή του και η Ρε βέκ κα έ μει νε έ -
γκυος με δί δυ μα στην κοι λιά της… Ό ταν έ φτα σε η μέ ρα της γέν νας, η
Ρε βέκ κα έ κα νε πράγ μα τι δί δυ μους γιους. Αυ τός που βγή κε πρώ τος ή ταν
ε ντε λώς κόκ κι νος και τρι χω τός σαν μαν δύ ας και τον ο νό μα σαν Η σαύ.
Με τά βγή κε ο α δερ φός του, που με το χέ ρι του κρα τού σε τη φτέρ να
του Η σαύ και τον ο νό μα σαν Ια κώβ… Ο Η σαύ έ γι νε ε ξαί ρε τος κυ νη -
γός, άν θρω πος της υ παί θρου, ε νώ ο Ια κώβ ή ταν ή συ χος άν θρω πος,
που του ά ρε σε να μέ νει στη σκη νή. Ο Ι σα άκ α γα πού σε πε ρισ σό τε ρο
τον Η σαύ, ε νώ η Ρε βέκ κα τον Ια κώβ. 
     Κά πο τε που ο Η σαύ γύ ρι σε κα τά κο πος και πει να σμέ νος στο σπί -
τι, ο Ια κώβ βρή κε την ευ και ρί α να τον εκ βιά σει για να του πά ρει τα
δι καιώ μα τα του πρω τό το κου. Του πρό σφε ρε δη λα δή ψω μί και φα κή
με α ντάλ λαγ μα τα πρω το τό κια. Χω ρίς να το κα λο σκε φτεί ο Η σαύ δέ -
χτη κε χάνοντας έτσι τα δι καιώ μα τα του πρω τό το κου.
     Ό ταν γέ ρα σε πια ο Ι σα άκ και δεν έ βλε πε κα λά, ο Ια κώβ, με τη βο ή -
θεια της Ρε βέκ κας, τον ε ξα πά τη σε, ώ στε να πά ρει απ’ αυ τόν την ευ λο -
γί α του πρω τό το κου. Α κό μη κι ό ταν η α πά τη φα νε ρώ θη κε ο Ισαάκ δεν
πή ρε πί σω την ευ λο γί α του. Έ τσι … ο Η σαύ μί ση σε τον Ια κώβ... «Κο -
ντεύ ει ο και ρός», έ λε γε, «που θα πεν θή σου με για το θά να το του πα τέ ρα
μου. Τό τε θα σκο τώ σω τον α δερ φό μου τον Ια κώβ». Ό ταν έ φτα σαν στ’
αυ τιά της Ρε βέκ κας τα λό για του με γα λύ τε ρου γιου της, … κά λε σε τον Ια -
κώβ και του εί πε: «Ο α δερ φός σου ο Η σαύ ... θέ λει να σε σκο τώ σει…
Σή κω και φύ γε. Πή γαι νε στον α δερ φό μου το Λά βαν στη Χαρ ράν και
μεί νε ε κεί … ώ σπου να πε ρά σει ο θυ μός του α δερ φού σου».

35
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δ)  Ο Ιακώβ επιστρέφει
    Ο Ια κώβ κα τευ θύν θη κε προς τη Χαρ ράν, στον α δερ φό της μη τέ ρας του, Λά βαν. Ε κεί δού λε ψε για
χρό νια κο ντά του. Πα ντρεύ τη κε τη Λεί α και τη Ρα χήλ, έ κα νε δώ δε κα γιους και μί α κό ρη και α πέ κτη -
σε πλού τη πολ λά. Κά ποια στιγ μή εί πε ο Κύ ριος στον Ια κώβ: «Γύρ να στη χώ ρα των προ γό νων σου, ε -
κεί ό που γεν νή θη κες, κι ε γώ θα εί μαι μα ζί σου». Έ τσι, ο Ια κώβ πή ρε το δρό μο της ε πι στρο φής στη
Χα να άν μα ζί με ό λη του την οι κο γέ νεια.  Ό μως φο βό ταν ό τι ο α δερ φός του ή ταν α κό μη θυ μω μέ νος
και θα ζη τού σε εκ δί κη ση. Ό ταν μά λι στα οι αγ γε λια φό ροι που έ στει λε να προ πο ρευ τούν του εί παν ό τι
ο Η σαύ έρ χε ται να τον συ να ντή σει με τε τρα κό σιους ά ντρες, τον έ πια σε με γά λη α γω νί α. Γι’ αυ τό προ -
σευ χή θη κε στο Θε ό: «Θε έ του προ πά το ρά μου Α βρα άμ και του πα τέ ρα μου Ι σα άκ, Κύ ριε, ε σύ μου εί πες
να γυ ρί σω στη χώ ρα μου και στους συγ γε νείς μου και ό τι ε σύ θα κά νεις να πά νε ό λα κα λά για μέ να. Δεν
α ξί ζω ό λη αυ τή την α γά πη… Γλί τω σέ με … α πό τον α δερ φό μου…».

    Ο Ια κώβ έ φυ γε α πό τη Βέ ερ - Σε βά και πή -
γαι νε προς τη Χαρ ράν. Ό ταν έ δυε ο ή λιος, έ -
φτα σε σ’ έ ναν τό πο ό που και έ μει νε για να
δια νυ κτε ρεύ σει. Έ βα λε έ να λι θά ρι για προ σκέ -
φα λό του και κοι μή θη κε ε κεί. Στον ύ πνο του
τη νύ χτα εί δε μια σκά λα, που στη ρι ζό τα νε στη
γη και η κο ρυ φή της άγ γι ζε τον ου ρα νό. Πά -
νω της α νέ βαι ναν και κα τέ βαι ναν άγ γε λοι του
Θε ού. Κι ο Κύ ριος στά θη κε πά νω της και του
εί πε: «Ε γώ εί μαι ο Κύ ριος, ο Θε ός των πα τέ -
ρων σου Α βρα άμ και Ι σα άκ. Αυ τή τη χώ ρα
όπου κοι μά σαι θα τη δώ σω σ’ ε σέ να και στους
α πο γό νους σου. Πλή θος θα εί ναι οι α πό γο νοί
σου ό πως οι κόκ κοι της άμ μου στη γη. Θα ε -
πε κτα θείς δυ τι κά και α να το λι κά, βό ρεια και
νό τια και θα ευ λο γη θούν στο πρό σω πό σου
και μέ σω των α πο γό νων σου ό λα τα έ θνη της
γης. Ε γώ θα εί μαι μα ζί σου και θα σε φυ λά ω
ό που κι αν πη γαί νεις, και θα σε φέ ρω πί σω σ’
αυ τήν ε δώ τη χώ ρα. Δε θα σε α φή σω, ώ σπου
να πραγ μα το ποι ή σω την υ πό σχε σή μου». 

Ο Ια κώβ ξύ πνη σε τρο μαγ μέ νος και εί πε: «Α -
λή θεια, ο Κύ ριος εί ναι σ’ αυ τό τον τό πο κι ε γώ
δεν το ή ξε ρα... Ε δώ δεν εί ναι πα ρά ο οί κος του
Θε ού…». Το πρωί που ση κώ θη κε, πή ρε το λι -
θά ρι που το εί χε για προ σκέ φα λό του, το έ στη -
σε ως ιε ρή στή λη κι έ χυ σε λά δι πά νω στην
κορ φή της. Και ο νό μα σε τον τό πο ε κεί νο Βαι -
θήλ (Οί κος Θε ού).Η Κλίμαξ του Ιακώβ, τοιχογραφία του Μανουήλ Πανσέληνου

στο Ναό του Πρωτάτου (14ος αι., Άγιον Όρος)

Ο Ια κώβ ο νο μά στη κε και Ισ ρα ήλ. Το ό νο μα αυ τό θα γί νει αρ γό τε ρα το ε θνι κό ό νο μα ό λων των Ε βραί ων.
Στις ε βρα ϊ κές λέ ξεις που συ να ντού με την κα τά λη ξη -ηλ ή -ελ ση μαί νει ό τι πε ριέ χε ται η λέ ξη «Θε ός». 
Θυ μη θεί τε ό τι το ό νο μα του Θε ού στο Ι σλάμ α κού γε ται πα ρό μοια: Αλ λάχ. 

γ)  Η κλίμαξ του Ιακώβ: σκάλα προς τον ουρανό
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ε)  Η αδελφική αγάπη νίκησε!
    Ο Ια κώβ συ νέ χι σε το δρό μο του. Ό ταν κά ποια
στιγ μή εί δε τον Η σαύ να έρ χε ται με τους ά ντρες
του, πέ ρα σε μπρο στά και προ σκύ νη σε στη γη ε φτά
φο ρές πριν πλη σιά σει τον α δερ φό του. Τό τε ο Η σαύ
έ τρε ξε να τον συ να ντή σει και τον α γκά λια σε. Έ πε σε
στο λαι μό του και τον φι λού σε κι έ κλαι γαν μα ζί. 
    Με τά τη συμ φι λί ω ση ο Ια κώβ πρό σφε ρε στον Η -
σαύ κο πά δια με πολ λά ζώ α. Έ πει τα ε γκα τα στά θη κε
στη Συ χέμ.
    Ο Ι σα άκ πέ θα νε ... γέ ρο ντας και μα κρο ή με ρος.
Τον έ θα ψαν οι γιοι του, ο Η σαύ και ο Ια κώβ.

1. Õ ðï ãñáì ìß óôå óôï êåß ìå íï ôéò Å ðáã ãå ëß åò (= õ ðï ó÷Ý óåéò) ðïõ Ý äù óå ï Èå üò óôïí É óá Üê. 
2. Óõ ãêñß íå ôå ôéò Å ðáã ãå ëß åò ôïõ Èå ïý óôïí É óá Üê êáé ôïí Éá êþâ ì’ áõ ôÝò ðïõ åß ÷å äþ óåé óôïí Á âñá Üì.
3. Óôá êåß ìå íÜ ìáò: Ðïéïò åß íáé ï ñü ëïò ôïõ Èå ïý óôç æù Þ ôùí ðñï óþ ðùí êáé óôéò

å îå ëß îåéò ôçò é óôï ñß áò ôïõò; Íá å ðé óç ìÜ íå ôå ôéò óõ ãêå êñé ìÝ íåò å íÝñ ãåéÝò ôïõ êÜ -
èå öï ñÜ.

4. Ï É óá Üê, ï Ç óáý êáé ï Éá êþâ åß íáé óç ìá íôé êïß åê ðñü óù ðïé ôïõ Éó ñá Þë óôç Âß âëï.
Ðáñ' ü ëá áõ ôÜ ðá ñïõ óéÜ æï íôáé á ðü ôïõò óõã ãñá öåßò ôçò Ãå íÝ óå ùò ìå áñêå ôÜ
å ëáô ôþ ìá ôá. Ôé íï ìß æå ôå ðùò óç ìáß íåé áõ ôü;

5. Ôï äé ðëá íü óêß ôóï óõì âï ëß æåé ôç óõì öù íß á Èå ïý - Áí èñþ ðïõ (Äéá èÞ êç). Äéá -
ôñÝ ÷ï íôáò ôï êåß ìå íï á ðï öá óß óôå óå ðïéá óç ìåß á èá ôï ôï ðï èå ôïý óá ôå.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

Ρουβήν
Συμεών
Λευί 
Ιούδας
Ισσάχαρ
Ζαβουλών

Δαν
Νεφθαλί
Γαδ
Ασήρ
Ιωσήφ
Βενιαμίν

Οι δώδεκα γιοι του Ιακώβ
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.  Να ε πι ση μά νε τε στο χάρ τη τις πα ρα κά τω το πο θε σί -
    ες ό που οι Πα τριάρ χες ε γκα τα στά θη καν και έ στη- 
    σαν ιε ρά: Βαι θήλ, Βέ ερ - Σε βά, Συ χέμ, Χε βρών.
2.  Στο ό νει ρο του Ια κώβ η σκά λα έ νω νε τον ου ρα νό 
    με τη γη, το Θε ό με τους αν θρώ πους. Στην ορ θό δο-
    ξη χρι στια νι κή πα ρά δο ση η Πα να γί α σχε τί ζε ται με 
    την Κλί μα κα του Ια κώβ. Στον Α κά θι στο Ύ μνο μά -
    λι στα η Θεοτόκος υ μνεί ται ως «κλῖμαξ ἐπουράνιος δι’
    ἧς κατέβη ὁ Θεός». Μπο ρεί τε να ε ξη γή σε τε για τί; 
    Γράψ τε τις ι δέ ες σας στο πα ρα κά τω πλαί σιο. 

Ελέγχω τι έμαθα
1.  Με ποιον τρό πο α να νε ώ νε ται η Δια θή -
    κη του Θε ού με τον Ι σα άκ και τον Ια -
    κώβ;
2.  Τι εί δους άν θρω ποι ή ταν ο Η σαύ και ο 
    Ια κώβ; Χαρακτηρίστε τους.
3.  Με ποιον τρό πο ο Ια κώβ πή ρε τα πρω -
    το τό κια α πό τον Η σαύ;
4.  Για τί ο Ια κώβ με τα νά στευ σε στη Χαρ- 
    ράν (Με σο πο τα μί α); 
5.  Περιγράψτε το ό νει ρο του Ια κώβ στη 
    Βαι θήλ.
6.  Πώς τελείωσε η περιπέτεια της σχέσης
    των δύ ο α δερ φών;

Επιλέγω και πραγματοποιώ 
1.  Ο Ια κώβ πριν φύ γει για τη Χαρ ράν, ο Ια κώβ με τά τη συμ φι λί ω ση με τον α δερ φό του: Α πο δώ στε 
    μ’ έ ναν τρό πο δι κής σας έ μπνευ σης (κεί με νο, ζωγραφική κ.ά.) τις σκέ ψεις και τα συ ναι σθή μα τά 
    του στις δύ ο φά σεις της ζω ής του.
2.  Οι οι κο γε νεια κές σχέ σεις πα ντού και πά ντο τε περ νούν κρί σεις. Τι μας κά νει να σκε φτού με η ι στο-
    ρί α των Ια κώβ - Η σαύ;  

Παναγία η Γλυκοφιλούσα, φορητή εικόνα του 14ου
αι. στη Μονή Φιλοθέου (Άγιον Όρος)

• Êëßìáî Éáêþâ• ÉóñáÞë
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α) Οι γιοι του Ιακώβ ζηλεύουν τον αδερφό τους Ιωσήφ
    Ο Ια κώβ ζού σε στη Χα να άν με τους δώ δε κα γιους του. Ό μως πιο πο -
λύ απ’ ό λους α γα πού σε τον Ιω σήφ, γιο της πο λυα γα πη μέ νης του Ρα χήλ
κι αυ τό προ κα λού σε τη ζή λια των α δερ φών του. Η ζή λια έ γι νε μί σος, ό -
ταν κά πο τε ο πα τέ ρας τού δώ ρι σε έ ναν πο λύ τι μο χι τώ να. Κά ποια ό νει ρα
που εί δε και δι η γή θη κε στ’ α δέρ φια του ο Ιω σήφ έ γι ναν α φορ μή να τον
μι σή σουν πε ρισ σό τε ρο. Στο έ να απ’ αυ τά εί δε ό τι ο ί διος κι οι α δερ φοί
του έ δε ναν δε μά τια α πό ά χυ ρα κι ό τι τα δε μά τια των α δερ φών του έ σκυ -
ψαν και προ σκύ νη σαν το δι κό του. Σε έ να άλ λο πά λι, ο ή λιος, το φεγ γά ρι
και έ ντε κα α στέ ρια προ σκυ νού σαν τον Ιω σήφ. 
    Κά ποια μέ ρα ο Ια κώβ έ στει λε στους α γρούς τον Ιω σήφ να βρει τους α -
δερ φούς του. Τότε αυ τοί βρή καν την ευ και ρί α να σχε διά σουν να τον σκο -
τώ σουν ρί χνο ντάς τον σε έ να ξε ρο πή γα δο. Τε λι κά, ό μως, τους στα μά τη σε
ο Ρου βήν κι έ τσι αρ κέ στη καν να τον που λή σουν για σκλάβο σ’ έ να κα ρα -
βά νι περαστικών ε μπό ρων. Ό ταν τ’ α δέρ φια ε πέ στρε ψαν στο σπί τι, εί παν
στον πα τέ ρα τους ό τι ο Ιω σήφ εί χε κα τα σπα ρα χθεί α πό τα θη ρί α. Α πα ρη -
γό ρη τος ο Ια κώβ άρ χι σε α πό τό τε να πεν θεί το χα μένο του γιο.

β) Η ζωή του Ιωσήφ στη ξενιτιά     
     Οι έ μπο ροι έ φε ραν τον Ιω σήφ στην Αί γυ πτο και εκεί τον πούλησαν για
δούλο σε έ ναν α ξιω μα τού χο του φα ρα ώ, τον Πε τε φρή. Αυ τός γρή γο ρα α -
να γνώ ρι σε ό τι ο Ιω σήφ με τη βο ή θεια του Κυ ρί ου πε τύ χαι νε κά θε έρ γο που
α να λάμ βα νε. Κερ δί ζο ντας την εύ νοια* του Πε τε φρή, ο Ιω σήφ έ γι νε ε πι στά -
της στην πε ριου σί α του. Ό μως μια α κό μη α τυ χί α τον πε ρί με νε, κα θώς η γυ -
ναί κα του Πε τε φρή τον κατηγόρησε ά δι κα ό τι θέ λη σε να την πλα νέ ψει.
Ορ γι σμέ νος τότε ο σύ ζυ γος έ ρι ξε τον Ιω σήφ στη φυ λα κή. Ο Κύ ριος ό μως
ή ταν μα ζί του και τον ε λέ η σε, ώ στε να κερ δί σει την εύ νοια του αρ χι δε σμο φύ -
λα κα, ο οποίος του ε μπι στεύ τη κε την ευ θύ νη των φυ λα κών. Ε κεί ο Ιωσήφ
γνώρισε δύ ο φυ λα κι σμέ νους αυ λι κούς στους ο ποί ους κάποτε ερ μή νευ σε τα
ό νει ρα που είχαν δει. Δυο χρό νια αρ γό τε ρα ο φα ρα ώ εί δε α νη συ χη τι κά ό -
νει ρα που κα νείς δεν μπο ρού σε να εξηγήσει. Ε φτά ά σχη μες και κα χε κτι κές
α γε λά δες κατασπάραξαν ε φτά ό μορ φες και πα χιές και ε φτά α δύ να μα και
κα μέ να στά χυα κα τά πιαν ε φτά πα χιά και με στω μέ να. Τό τε ο έ νας α πό τους
αυ λι κούς, που είχε στο μεταξύ βγει απ’ τη φυλακή, υ πέ δει ξε τον Ιω σήφ ως
τον πιο κα τάλ λη λο να ερ μη νεύ σει τα ό νει ρα. Έτσι κι έγινε. Ο Ιω σήφ με τη
βο ή θεια του Θε ού, ό πως πά ντα τό νι ζε ο ί διος, φα νέ ρω σε ό τι στην Αί γυ πτο
με τά α πό ε φτά χρό νια πλού σιας σο δειάς θα α κο λου θή σουν ε φτά χρό νια ξη -
ρα σί ας και φτώ χειας. Γι’ αυ τό θα έ πρε πε να φρο ντί σουν για α πο θέ μα τα. Ο
φα ρα ώ πείστηκε και τον διό ρι σε μάλιστα κυ βερ νή τη της Αι γύ πτου.
    Στη διάρ κεια των ε φτά χρό νων ο Ιω σήφ α πο θή κευ σε με γά λες πο σό τη -
τες σι τα ριού, φρό ντι σε με σύ νε ση το κρά τος, πα ντρεύ τη κε και έ κα νε δυο
γιους. Τον πρώ το τον ο νό μα σε Μα νασ σή και εί πε: «Ο Θε ός μ’ έ κα νε να λη -
σμο νή σω ό λες μου τις δυ στυ χί ες και το σπί τι του πα τέ ρα μου». Το δεύ τε ρο
τον ο νό μα σε Ε φρα ΐμ και εί πε: «Ο Θε ός μού έ δω σε παι διά στη χώ ρα της δυ -
στυ χί ας μου».

7.   Η ι στο ρί α του Ιω σήφ: 
«Ε σείς σκε φτή κα τε να μου κά νε τε κα κό,
ο Θε ός ό μως το με τέ τρε ψε σε κα λό» 
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γ)  Τα αδέρφια ξανασμίγουν
    Η πεί να που εί χε προ βλέ ψει ο Ιω σήφ ήρ θε. Άν θρω ποι α π’ ό λες τις γύ ρω χώ ρες πή γαι ναν στην Αί -
γυ πτο για να α γο ρά σουν σι τη ρά. Για τον ί διο λό γο έ φτα σαν στην Αί γυ πτο και οι α δερ φοί του Ιω σήφ,
που ό ταν τον συ νά ντη σαν δεν τον α να γνώ ρι σαν. Ε κεί νος, αν και τους γνώ ρι σε, δε φα νε ρώ θη κε. Τους
έ δω σε σι τά ρι και για α ντάλ λαγ μα ζή τη σε να του φέ ρουν απ’ τη Χα να άν το μι κρό τους α δερ φό Βε νια -
μίν, που εί χε μεί νει πί σω με τον πα τέ ρα τους. Ό ταν αυ τό έ γι νε, ο Ιω σήφ με τέ χνα σμα κα τη γό ρη σε το
Βε νια μίν σαν κλέ φτη και α πεί λη σε ό τι θα τον κρα τή σει για δού λο. Οι α δερ φοί συ ντε τριμ μέ νοι τον υ -

πε ρα σπί στη καν με θέρ μη και αυ το θυ σί α. Ο μο λό γη σαν ό τι τους ήταν α δύ -
να τον να ε πι στρέ ψουν χω ρίς αυ τόν στον πα τέ ρα τους, γνω ρί ζο ντας ό τι κά τι
τέ τοιο θα τον σκό τω νε, κα θώς εί χε ή δη χά σει έ ναν α γα πη μέ νο γιο. Με τά
α πό ό λα αυ τά ο Ιω σήφ δεν μπο ρού σε πια να συ γκρα τη θεί μπρο στά σ’ ό λους
ε κεί νους που τον πε ρι στοί χι ζαν*… Ξέ σπα σε σ’ έ να κλά μα δυ να τό … και εί -
πε στους α δερ φούς του: «Ε γώ εί μαι ο Ιω σήφ! Ζει α κό μα ο πα τέ ρας μου;…
Μη λυ πά στε και μην έ χε τε τύ ψεις που με που λή σα τε, για τί ο Θε ός με έ στει -
λε ε δώ πριν α πό σας για να σας σώ σω τη ζω ή… Βια στεί τε να πά τε πί σω στον
πα τέ ρα μου και να του πεί τε ό τι ο γιος του ο Ιω σήφ λέ ει: ‘ο Θε ός με έ κα νε
κύ ριο ό λης της Αι γύ πτου. Έ λα σ’ ε μέ να, μην αρ γείς’»… Ύ στε ρα έ πε σε στο
λαι μό του Βε νια μίν του α δερ φού του κι έ κλα ψε … Φί λη σε α κό μα κι ό λους
τους α δερ φούς του κλαί γο ντας.

δ) Η οικογένεια του Ιακώβ μεταναστεύει στην Αίγυπτο

    Ε πέ στρε ψαν τ’ αδέρφια στη Χα να άν φορ τω -
μέ να πο λύ τι μα δώ ρα. Ο Ια κώβ στην αρ χή δεν
μπο ρού σε να πι στέ ψει ό τι ζού σε ο α γα πη μέ νος
του γιος. Τε λι κά με την εν θάρ ρυν ση του Θε ού
α πο φά σι σε να πά ει στην Αί γυ πτο. Εκεί ο Ιωσήφ
τον υποδέχτηκε θερμά και ε γκα τέ στη σε τον πα -
τέ ρα του και τ’ α δέρ φια του στο κα λύ τε ρο μέ ρος
της Αι γύ πτου. Τους πα ρα χώ ρη σε για ι διο κτη σί α
την πε ριο χή Ρα μεσ σή, ό πως εί χε δια τά ξει ο φα -
ρα ώ, και φρό ντι ζε για τη δια τρο φή του πα τέ ρα
του, των α δερ φών του και ό λης της οι κο γέ -
νειας...
    Ο Ια κώβ πέ θα νε σε βα θιά γε ρά μα τα στην Αί -
γυ πτο, α φού ευ λό γη σε τα παι διά του αλ λά και
τους γιους του Ιω σήφ. Η τε λευ ταί α του ε πι θυ μί -
α, που οι  γιοι του την εκ πλή ρω σαν, ή ταν να θα -
φτεί στον τά φο των πα τέ ρων του, στη Χα να άν.
Στη συ νέ χεια ό λη η οι κο γέ νεια του Ια κώβ ε πέ -
στρε ψε στην Αί γυ πτο. Τό τε ό μως τ’ α δέρ φια άρ -
χι σαν να φο βού νται. Μή πως ο Ιω σήφ δεν εί χε
ξε χά σει το κα κό που του εί χαν κά νει; Μή πως με -
τά το θά να το του πα τέ ρα τους προ σπα θού σε να
εκ δι κη θεί; Γι’ αυ τό του ζή τη σαν ξα νά να τους
συγ χω ρέ σει. Ο Ιω σήφ τους εί πε: «Μη φο βά στε!...
Ε σείς σκε φτή κα τε να μου κά νε τε κα κό, ο Θε ός ό -
μως το με τέ τρε ψε σε κα λό, για να κά νω αυ τό που
γί νε ται σή με ρα, να δια τη ρή σω δη λα δή στη ζω ή έ -
ναν πο λυά ριθ μο λα ό».

Ο Ιακώβ ευλογεί τα παιδιά του Ιωσήφ, 
του Ρέμπραντ (17ος αι.)
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1. ÅðéóçìÜíåôå ôá êáêÜ ðïõ Ýðáèå ï ÉùóÞö. Ìå ðïéïí
ôñüðï ôá áíôéìåôþðéæå; Ðþò êñß íå ôå áõ ôÞ ôç óôÜ -
óç ôçò æù Þò ôïõ;

2. Ðïéá åß íáé ç èÝ óç êáé ï ñü ëïò ôïõ Èå ïý óôçí
éóôï ñß á ôïõ Éù óÞö; Õ ðï ãñáì ìß óôå ôéò ó÷å ôé êÝò
öñÜ óåéò ôïõ ìá èÞ ìá ôïò.  

3. Ôé ðñï óÝ öå ñå ï Éù óÞö óôçí ðá ôñéÜ ôïõ Éá êþâ; 
4. ÓõæçôÞóôå ôé èá ìðï ñïý óå íá óç ìáß íåé ãéá ôïõò

óç ìå ñé íïýò êá ôá ôñåã ìÝ íïõò êáé á íá ãêá óôé êÜ îå íé -
ôå ìÝ íïõò ç é óôï ñß á ôïõ Éù óÞö.

5. ÐÜ íôá ïé Üí èñù ðïé âá óá íß æï íôáé á ðü ðñï âëÞ ìá ôá,
äõ óêï ëß åò êáé óõì öï ñÝò. Ôé óáò êÜ íåé ü ìùò íá
óêå öôåßôå ï ôß ôëïò ôïõ ìá èÞ ìá ôïò;

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

Την ι στο ρί α του Ιω σήφ μπο ρού με να τη
βρού με και στην Και νή Δια θή κη, στο βι -
βλί ο των Πρά ξε ων (Πραξ 7, 9-16).

Ο Τό μας Μαν έ γρα ψε έ να τε τρά το μο βι βλί -
ο, με πε ρισ σό τε ρες α πό 2.000 σε λί δες για
τον Ιω σήφ, που έχει τον τίτλο Ο Ιωσήφ και
τ’ αδέρφια του.

Στο Κο ρά νι υ πάρ χει έ να ο λό κλη ρο κε φά λαιο (12ο)
με 111 ε δά φια α φιε ρω μέ νο στην ι στο ρί α του Ιω σήφ.
Μά λι στα αρ χί ζει με τη φρά ση: «Θα σου δι η γη θού με
τις ω ραιό τε ρες απ’ ό λες τις ι στο ρί ες …».

Α φού υ πάρ χουν πό λε μοι,
ε κτε λέ σεις, δια κρί σεις,

φτώ χεια και έλ λει ψη 
α νο χής θα υ πάρ χουν και

πρό σφυ γες…
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.  Βάλ τε τις κάρ τες στη σει ρά σύμ φω να 
    με τη δι ή γη ση του Ιω σήφ, δί νο ντας έ- 
    ναν α ριθ μό στην κα θεμία. Σκε φτεί τε 
    ποιες άλ λες θα προ σθέ τα τε ε σείς και 
    ζω γρα φί στε τις στα πλαί σια.

Ελέγχω τι έμαθα 
1.  Για ποιους λό γους τα α δέρ φια του Ιω σήφ τον ζή- 
    λευαν;
2.  Πώς βρέ θη κε ο Ιω σήφ στην Αί γυ πτο και ποια ή -
    ταν η ε ξέ λι ξή του ε κεί;
3.  Ποιους κιν δύ νους α ντι με τώ πι σε στη ζω ή του και
    πώς τα έ βγα λε πέ ρα;
4.  Πού α πέ δι δε ο ί διος ο Ιω σήφ τη δύ να μή του;
5.  Τι ο δή γη σε τα α δέρ φια του Ιω σήφ στην Αί γυ πτο;
6.  Με τά τις α πο κα λύ ψεις ποια ή ταν η στά ση του Ιω-
    σήφ προς τα α δέρ φια και τον πα τέ ρα του; 
7.  Ποια εί ναι η φρά ση - κλει δί της ι στο ρί ας του Ιω- 
    σήφ;
8.  Σε ποια άλλα θρησκευτικά βιβλία βρίσκουμε την
    ιστορία του Ιωσήφ;

Επιλέγω και πραγματοποιώ μία από τις παρακάτω εργασίες:
1.  Φα ντα στεί τε τι θα εί χαν να δι η γη θούν ο έ νας στον άλ λον τα πρό σω πα αυ τής της οι κο γέ νειας, ό -
    ταν  ξα να βρέ θη καν, και γράψ τε έ να σχε τι κό διά λο γο. 
2.  Μα ζέψ τε υ λι κό α πό τον η με ρή σιο ή πε ριο δι κό τύ πο, που να α φο ρά αν θρώ πους οι οποίοι, αν και α -

να γκάστη καν να φύ γουν απ’ την πα τρί δα τους, κα τόρ θω σαν να φτιά ξουν μια ό μορ φη και δη μιουρ -
γι κή ζω ή στον και νού ριο τό πο που κα τέ φυ γαν. 

3.  Πραγ μα το ποιή στε έ να ρε πορ τάζ με βιώ μα τα συγ γε νών σας γύ ρω α πό την α να γκα στι κή προ σφυγιά.
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1.   Γαδ
2.   Αβραάμ
3.   Ιακώβ
4.   Σάρρα
5.   Θάρα
6.   Άγαρ
7.   Δαν
8.   Νεφθαλί 
9.   Ισαάκ
10. Λεία
11. Ρουβήν

12. Ισσάχαρ
13. Ρεβέκκα
14. Ασήρ
15. Ζαβουλών
16. Ισμαήλ
17. Συμεών
18. Λευί
19. Βενιαμίν
20. Ιούδας
21. Ιωσήφ
22. Ραχήλ
23. Ησαύ

Α. Συμ βου λευό με νοι τα κεί με να των 
μα θη μά των 5, 6 και 7 και την
παρα κά τω λί στα με τα ο νό μα τα
φτιάξ τε το γε νε α λο γι κό δέ ντρο
των Πατριαρ χών. Τοποθετείστε
δηλαδή κατάλληλα στις πινακίδες
τους αριθμούς που αντιστοιχούν
στα ονόματα. Τα ροζ καρ τε λά κια
υ πο δη λώ νουν τις γυναί κες των
Πατριαρ χών.

Β. Στις δι η γή σεις των Πα τριαρ χών κά ποιες φορές φάνηκε ό τι η Δια θή κη κιν δύ νευε να μεί νει α -
    νεκπλή ρω τη. Αφού τις επισημάνετε εξηγήστε πώς ξεπεράστηκε τελικά ο κίνδυνος.

Γ.  Σε ποια ση μεί α των ι στο ριών μας μπο ρεί τε να α να γνω ρί σε τε τις πα ρα κά τω θε ο λο γι κές α λή θειες:

Δ.  Οι ι στο ρί ες των Πα τριαρ χών έ χουν βα σι κά θρη σκευ τι κό χα ρα -
κτή ρα. Μι λούν δη λα δή για τη μο να δι κή σχέ ση των πρω τα γω νι -
στών με το Θε ό. Μέ σα στις πε ρι πέ τειες αυ τής της σχέ σης
α να γνω ρί σα με πολ λά αν θρώ πι να συ ναι σθή μα τα (κοι νά άλ λω -
στε στη ζω ή ό λων των αν θρώ πων). Με τα διπλανά σύμ βο λα ε -
πι ση μαί νου με κά ποια α πό αυ τά. Δια τρέ χο ντας τα κεί με να
α πο φασί στε πού θα το πο θε τού σα τε το καθένα. 

Ξανακοιτώντας τα μαθήματα του Ά κεφαλαίου

1.   Ο Θεός είναι ένας και αποκαλύπτεται στους ανθρώπους.
2.   Ο Θε ός συ να ντά τους άν θρω πους και τους κα λεί να συ- 
     νερ γαστούν μα ζί του.
3.   Ο άνθρωπος, όταν εμπιστεύεται το Θεό, ανταποκρίνεται
     στην κλήση του με συγκεκριμένες πράξεις.
4.   Θε ός και άν θρω ποι συ νά πτουν Δια θή κη μέ σα στον κό -
     σμο και στην ι στο ρί α.
5.   Οι υποσχέσεις της Διαθήκης είναι δώρο του Θεού για 
     όλη την ανθρωπότητα.
6.   Η πί στη στο Θε ό εί ναι μια σχέ ση ε μπι στο σύ νης που για 
     να χτιστεί χρειά ζε ται α γώ να και προ σπά θεια.

áãÜðç-óõìðÜèåéá

áîåêáèÜñéóôá

óõíáéóèÞìáôá 

áðåéëÞ

áëëçëåããýç

áãùíßá

ìßóïò
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ÊåöÜëáéï Â
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×ñïíïëïãéêü ðëáßóéï ôçò åðï÷Þò ôçò Åîüäïõ
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Ôïýèìùóçò Ã´, ÁìÝíïöçò Â´,  ÁìÝíïöçò Ã´,  Å÷íáôüí, ÓÝèïò Á´
ÑáìóÞò Â´ (1290-1224)

ÌåñíåðôÜ (1224-1204)

ÁêìÞ Ìõêçíáúêïý ðïëéôéóìïý  (14ïò-13ïò áéþíáò)
Ôñùéêüò ðüëåìïò (1250)
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Οι βιβλικές  διηγήσεις για την Έξοδο

Μιλώντας για Έξοδο εννοούμε την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ό που
ζού σαν πια σκλα βω μέ νοι, και την πο ρεί α τους προς τη Γη της Ε παγ γε λί ας· τη χώ ρα δη λα δή
που είχε υ πο σχε θεί ο Θε ός στους Πα τριάρ χες. Τις δι η γή σεις γύ ρω α πό αυ τά τα μο να δι κά γε -
γο νό τα τις βρί σκου με στο βι βλί ο που ο νο μά ζε ται ¸ îï äïò, καθώς και σε άλ λα βι βλί α της Πα -
λαιάς Δια θή κης. Στην καρ διά των δι η γή σε ων της Ε ξό δου βρί σκε ται η Διαθήκη που έ κλει σε ο
Θε ός με τον ισ ρα η λι τι κό λα ό στο Σι νά.

Ποια είναι η εποχή της Εξόδου;
    Οι πε ρισ σό τε ροι ε ρευ νη τές την το πο θε τούν στο τέ λος του 13ου αι. π.Χ. Πιο συ γκε κρι μέ -
να, φα ρα ώ της κα τα δυ νάστευσης* των Ισ ρα η λι τών θε ω ρεί ται ο Ραμ σής Β΄ (1290-1224 π.Χ.),
ενώ φα ρα ώ της Ε ξό δου θε ω ρεί ται ο διά δο χός του, Μερ νε πτά (1224-1204 π.Χ.). Πρόκειται για
μια εποχή αναστατώσεων στην Αίγυπτο. Οι Φιλισταίοι επιχειρούσαν να εισβάλουν στη χώρα,
ε νώ άλ λοι λα οί υ πο δου λω μέ νοι στους Αι γυ πτί ους ε πα να στα τούσαν. 
    Δεν ξε χνά με βέ βαια ό τι τα πε ρισ σό τε ρα κεί με να της Πα λαιάς Δια θή κης τα σχε τι κά με την
Έ ξο δο γρά φη καν πο λύ αρ γό τε ρα από την ε πο χή που συ νέ βη σαν τα γε γο νό τα.

Πού διαδραματίζεται η ιστορία της Εξόδου;
    Οι Ισ ρα η λί τες αναχωρούν α πό το α να το λι κό Δέλ τα του Νεί λου, ό που κυ ρί ως ή ταν ε γκα τε -
στη μέ νοι. Με τά τη διά βα ση της Ε ρυ θράς Θά λασ σας περ νούν α πέ να ντι στη χερ σό νη σο του
Σι νά. Α πο φεύ γουν να α κο λου θή σουν τη σύ ντο μη πα ρα λια κή ο δό, για να μην α πει λη θούν α πό
τον αι γυ πτια κό στρα τό. Έτσι παίρ νουν το δύ σκο λο δρό μο προς τα νό τια, που περ νά ει μέ σα α -
πό ά γο νες ε ρή μους. Φτά νουν στο ό ρος Σι νά, ό που τους δί δε ται ο Νό μος, και στη συ νέ χεια πο -
ρεύ ο νται προς την Κά δη. Ε κεί βρί σκουν κα τα φύ γιο και ορ γα νώ νο νται πριν α πό την εί σο δό
τους στη Γη της Ε παγ γε λί ας.

Ποιος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των διηγήσεων; 
    Ο Μωυσής, ένας άνθρωπος που υπήρξε η γέ της, ή ρω ας, νο μο θέ της, προ φή της, με σί της α -
νά με σα στο Θε ό και στο λα ό του. Πά νω απ’ ό λα ό μως: «ο φί λος του Θε ού». Ο ί διος ο Χρι στός
εί πε γι’ αυ τόν: «Αν α λη θι νά πι στεύ α τε ό σα έ γρα ψε ο Μω υ σής, θα πι στεύ α τε και σ’ ε μέ να, α φού
ε κεί νος έ γρα ψε για μέ να» (Ιω 5, 46).

    Το Α΄ κε φά λαιο του βι βλί ου μας, ό πως άλ λω στε και το βι βλί ο της Ãå íÝ óå ùò, τε λεί ω νε με
την ει δυλ λια κή ει κό να της οι κο γέ νειας του Ιω σήφ, του α γα πη μέ νου γιου του Ια κώβ, να ζει ευ -
τυ χι σμέ να στην Αίγυπτο. Το βι βλί ο της Ε ξό δου αρ χί ζει με την πε ρι γρα φή της κα τα πί ε σης των
α πο γό νων του Ια κώβ, που εί ναι πια πολυάριθμοι. 
    Στα μα θή μα τα του Β΄ κε φα λαί ου του βι βλί ου μας: α) θα α κο λου θή σου με τα χνά ρια της πο -
ρεί ας των Ισ ρα η λι τών α πό την Αί γυ πτο, μέ χρι την εί σο δό τους στη Γη της Ε παγ γε λί ας, β) θα
προ σπα θή σου με να κα τα λά βου με μέ σα α πό τα ί δια τα βι βλι κά κεί με να πώς αυ τοί οι τα λαι πω -
ρη μέ νοι σκλά βοι γί νο νται έ νας λα ός με συ νο χή* και συ νεί δη ση, ο Ισ ρα ήλ. Εί ναι ο λα ός που
α να λαμ βά νει μια σπου δαί α α πο στο λή: να μι λή σει στον κό σμο για τον έ να και μο να δι κό Θε ό
και να προ ε τοι μά σει τους αν θρώ πους για τον ερ χο μό του Χρι στού.

47
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α) Οι Ισραηλίτες καταπιέζονται σκληρά στην Αίγυπτο 
     Ο Ιω σήφ και τ’ α δέρ φια του, κα θώς και ο λό κλη ρη
ε κεί νη η γε νιά πέ θα νε. Εν τω με τα ξύ οι Ισ ρα η λί τες πολ -
λα πλα σιά ζο νταν και πλή θαι ναν και γί νο νταν πο λύ ι -
σχυ ροί, έ τσι που ό λη η χώ ρα γέ μι σε απ’ αυ τούς. Τό τε
στο θρό νο της Αι γύ πτου α νέ βη κε έ νας νέ ος βα σι λιάς,
που δε γνώ ρι ζε τον Ιω σήφ. Εί πε, λοι πόν, στο λα ό του:
«Βλέ πε τε ό τι αυ τοί οι Ισ ρα η λί τες εί ναι λα ός πο λυά ριθ -
μος … Πρέ πει να βρού με έ ναν τρό πο για να μην πολ -
λα πλα σιά ζο νται συ νε χώς. Για τί αν γί νει κα νέ νας
πό λε μος, τό τε αυ τοί θα ε νω θούν με τους ε χθρούς μας,
θα μας πο λε μή σουν και θα φύ γουν α πό τη χώ ρα…».
Ό ρι σαν, λοι πόν, οι Αι γύ πτιοι ερ γο δη γούς* για να ε ξου -
θε νώ νουν* τους Ισ ρα η λί τες, ε πι βάλ λο ντάς τους βα ριά έρ γα. Με τον τρό πο αυ -
τό έ χτι σαν για το φα ρα ώ τις πό λεις Πι θώμ και Ρα μεσ σή, που χρη σί μευαν για
την α πο θή κευ ση ε φο δί ων… Τους έ κα ναν τη ζω ή α βά στα κτη με τη σκλη ρή δου -
λειά. Τους φόρ τω ναν ό λες τις α γρο τι κές δου λειές και κά θε λο γής αγ γα ρεί α*. Ό -
σο ό μως τους κα τα πί ε ζαν τό σο οι Ισ ρα η λί τες πλή θαι ναν… Έ βγα λε τό τε δια τα γή
ο φα ρα ώ για ό λο το λα ό και εί πε: «Κά θε α γό ρι που γεν νιέ ται α πό τους Ε βραί -
ους να το ρί χνε τε στο Νεί λο…».

β) Ένα εβραιόπουλο σώζεται απ’ το νερό: ο Μωυσής
    Ε κεί νη την ε πο χή έ νας ά ντρας α πό τη φυ λή Λευί πή ρε για σύ ζυ γο μια κο πέ -
λα, ε πί σης α πό την ί δια φυ λή. Η γυ ναί κα έ μει νε έ γκυος, γέν νη σε α γό ρι και … το
έ κρυ ψε για τρεις μή νες. Δεν ή ταν ό μως δυ να τό να το κρύ βει πε ρισ σό τε ρο. Πή -
ρε λοι πόν έ να κα λά θι α πό πά πυ ρο το ά λει ψε με πίσ σα, έ βα λε μέ σα το παι δί και
το ά φη σε στις κα λα μιές, στις ό χθες του Νεί λου. Έ βα λε και την α δερ φή του παι -
διού να πα ρα κο λου θεί α πό μα κριά τι θα γί νει ... Η κό ρη του φα ρα ώ ήρ θε να
λου στεί στο Νεί λο… Κά ποια στιγ μή, εί δε το κα λά θι α νά με σα στα κα λά μια κι έ -
στει λε τη δού λη της να το πά ρει. Το ά νοι ξε κι εί δε μέ σα έ να μι κρό α γό ρι που έ -
κλαι γε. Το λυ πή θη κε και εί πε: «Αυ τό εί ναι ε βραιό που λο». Τό τε η α δερ φή του
παι διού ρώ τη σε την κό ρη του φα ρα ώ: «Να πά ω να σου φω νά ξω μια τρο φό* α -
πό τις Ε βραί ες, να σου θη λά ζει το παι δί;». Η κό ρη του φα ρα ώ της λέ ει: «Πή -
γαι νε».   
     Πά ει το κο ρί τσι και φω νά ζει τη μη τέ ρα του παι διού… Έ τσι πή ρε η γυ ναί κα
το παι δί και το θή λα ζε. Ό ταν το παι δί με γά λω σε, το έ φε ρε στη θυ γα τέ ρα του φα -
ρα ώ. Ε κεί νη το υ ιο θέ τη σε και του έ δω σε το ό νο μα
Μω υ σής.
     Ο Μω υ σής α να τρά φη κε στην αι γυ πτια κή αυ λή κι
ό ταν με γά λω σε έ γι νε άν δρας δυ να τός και δί καιος. Οι
α δι κί ες ό μως που γί νο νταν σε βά ρος των συ μπα τριω -
τών του τον έ φε ραν στο ση μεί ο να σκο τώ σει έ ναν Αι -
γύ πτιο που βα σά νι ζε κά ποιο συ μπα τριώ τη του. Για
να α πο φύ γει την τι μω ρί α α να γκά στη κε να κα τα φύ -
γει στη γη Μα διάμ. Ε κεί δού λευε βό σκο ντας τα πρό -
βα τα του ιε ρέ α Ιο θώρ, ο ο ποί ος τον ε κτί μη σε και τον
έ κα νε γα μπρό του.

8. Ο λαός ζει σκλαβωμένος στην Αίγυπτο 
Ο Θεός αποκαλύπτεται στο Μωυσή

Οι αρ χαιο λο γι κές α -
να σκα φές στις πό λεις
Πι θώμ και Ρα μεσ σή
ε πι βε βαί ω σαν ό τι ι -
δρυ τής τους ή ταν ο
Ραμ σής Β΄. Α πέ δει ξαν
α κό μη ό τι η κα τα να -
γκα στι κή ερ γα σί α στην
αρ χαί α Αί γυ πτο ή ταν
πράγ μα τι σκλη ρή.

Το ό νο μα Μω υ σής εί -
ναι η α πό δο ση στα
ελ λη νι κά του ε βρα ϊ -
κού Μω σέ που έ χει
αι γυ πτια κή προ έ λευ -
ση και ση μαί νει το
παι δί (ό πως π.χ. τα
αι γυ πτια κά ο νό μα τα
Τούθ - μωσέ, Ρα -
μωσέ).
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γ) « Ἐγώ εἰμι ὁ Ὤν»:  Η φλεγόμενη βάτος
    Κά πο τε ο Μω υ σής ο δη γώ ντας τα
πρό βα τα πέ ρα α πό την έ ρη μο, έ φτα σε
στο βου νό του Θε ού, το Χω ρήβ. Τό τε
του φα νε ρώ θη κε ο άγ γε λος του Κυ ρί ου
μέ σα σε πύ ρι νη φλό γα που έ βγαι νε α πό
μια βά το. Ο Μω υ σής εί δε πως ε νώ η
βά τος εί χε πά ρει φω τιά κι ή ταν μέ σα
στις φλό γες, δεν και γό ταν να γί νει στά -
χτη. Εί πε λοι πόν: «Ας πά ω, να δω ...».
Ό ταν ο Κύ ριος εί δε ό τι ο Μω υ σής πλη -
σί α ζε … του φώ να ξε μέ σα α πό τη βά το:
«Μω υ σή, Μω υ σή … βγά λε τα σαν δά λια
σου … για τί ο τό πος ό που στέ κε σαι εί -
ναι τό πος ά γιος.  Ε γώ εί μαι ο Θε ός των
προ γό νων σου, ο Θε ός του Α βρα άμ, ο
Θε ός του Ι σα άκ και ο Θε ός του Ια κώβ».
Τό τε ο Μω υ σής σκέ πα σε το πρό σω πό
του, για τί φο βό ταν να κοι τά ξει το Θε ό.
Ο Κύ ριος συ νέ χι σε: «Εί δα τη δυ στυ χί α
του λα ού μου στην Αί γυ πτο και ά κου σα
την κραυ γή τους ε ξαι τί ας των κα τα πιε -
στών τους. Ξέ ρω τα βά σα νά τους. Γι’
αυ τό κα τέ βη κα να τους γλι τώ σω α πό
τους Αι γυ πτί ους και να τους φέ ρω … σε
μια χώ ρα με γά λη και εύ φο ρη, στη χώ ρα
ό που ρέ ει γά λα και μέ λι… Τώ ρα ε γώ σε
στέλ νω στο φα ρα ώ, να βγά λεις το λα ό
μου, τους Ισ ρα η λί τες, α πό την Αί γυ πτο». 
    Ο Μω υ σής εί πε στο Θε ό: «Ποιος εί -
μαι ε γώ για να πά ω στο φα ρα ώ και να
βγά λω τους Ισ ρα η λί τες α πό την Αί γυ -
πτο;». «Ε γώ θα εί μαι μα ζί σου», του α -
πά ντη σε ο Θε ός… Αλ λά ο Μω υ σής εί πε
πά λι: «Κα λά, ε γώ θα πά ω στους Ισ ρα -
η λί τες και θα τους πω ‘ο Θε ός των προ -
γό νων σας με έ στει λε σε σας’. Αυ τοί ό μως θα με ρω τή σουν ‘ποιο εί ναι το ό νο μά του;’. Τι θα τους πω;».
Τό τε ο Θε ός α πά ντη σε στο Μω υ σή: «Ε γώ εί μαι ε κεί νος που εί μαι».  Ο Μω υ σής ό μως εί πε στον Κύ ριο:
«Ε γώ, Κύ ριέ μου, πο τέ μέ χρι σή με ρα δεν ή μουν ε πι δέ ξιος ο μι λη τής ού τε κι έ γι να α πό την ώ ρα που άρ χι -
σες να μου μι λάς. Εί μαι βρα δύ γλωσ σος, τραυ λί ζω». Ο Κύ ριος του εί πε: «Ποιος έ δω σε το στό μα στον
άν θρω πο;… Πή γαι νε… κι ε γώ θα εί μαι μα ζί σου»… Ο Μω υ σής α πά ντη σε: «Σε πα ρα κα λώ, Κύ ριέ μου,
στεί λε κα νέ ναν άλ λον». Τό τε ο Κύ ριος … του εί πε: «Έ χεις τον α δερ φό σου τον Α α ρών. Αυ τός θα μι λά ει
α ντί για σέ να στο λα ό και θα εί ναι το στό μα σου».           
    Ο Μω υ σής γε μά τος πί στη στο Θε ό και δύναμη κα τέ βη κε α πό το βου νό. Πή ρε τον α δερ φό του Α α -
ρών και πή γαν στην Αί γυ πτο, ό που α να κοί νω σαν στους Ισ ρα η λί τες ό σα εί χε πει ο Θεός. Αυ τοί πί στε -
ψαν και κα τά λα βαν ό τι ο Κύ ριος εί χε στρέ ψει το εν δια φέ ρον του στους Ισ ρα η λί τες και εί χε δει τη δυ στυ χί α
τους. Έ σκυ ψαν τό τε και προ σκύ νη σαν.

Ο Μωυσής μπροστά στη φλεγόμενη βάτο, 
φορητή εικόνα του 12ου αι. στη Μονή του Σινά

Για τους Ε βραί ους το ό νο μα ε νός αν θρώ που δε δι νό ταν στην τύ χη, αλ λά δή λω νε κά τι για το χα ρα κτή ρα και
το ρό λο του προ σώ που που το έ φε ρε.
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Το ό νο μα του Θε ού 
στην Πα λαιά Δια θή κη
Το ό νο μα του Θε ού που γρά φε ται στα
ε βρα ϊ κά με τέσ σε ρα γράμ μα τα (βλέ πε
πα ρα κά τω το τε τρα γράμ μα το) δια βά -
ζε ται Γιαχ βέ.  Ό ταν αρ γό τε ρα (τον 3ο
αι. π.Χ.) η Πα λαιά Δια θή κη με τα φρά -
στη κε στα ελ λη νι κά το ό νο μα α πο δό -
θη κε με τη φρά ση «ἐγώ εἰμί ὁ Ὤν». Οι
ει δι κοί ε πι στή μο νες κα τέ λη ξαν ό τι ση -
μαί νει: α) ό τι εί ναι έ νας και μο να δι -
κός, β) εί ναι αιώ νιος και γ) δί νει ζω ή
σε ό,τι υ πάρ χει. 
Αρ γό τε ρα οι Ισ ρα η λί τες χρη σι μο ποί -
η σαν για το Θε ό και το ό νο μα Α δω νάι,
που ση μαί νει «Κύ ριος». Το ό νο μα αυ -
τό   ε πι κρά τη σε και χρη σι μο ποιεί ται
μέ χρι σή με ρα α πό τους Ε βραί ους στους
ψαλ μούς και στις προ σευ χές της Συ -
να γω γής.

Μωυσής, άγαλμα του Μιχαήλ Αγγέλου στον
Άγιο Πέτρο του Βίνκολι (16ος αι., Ιταλία).
Θεωρείται το ωριμότερο έργο του καλλι-
τέχνη. Λέγεται μάλιστα ότι όταν το τέλειωσε
στάθηκε μπροστά του και είπε: «Γιατί δε
μιλάς;»

1. Âñåß ôå óôï ÷Üñ ôç ôïõò ôü ðïõò ðïõ á íá öÝ ñï íôáé óôá êåß ìå íá.
2. Á öç ãç èåß ôå óôçí ôÜ îç ôéò ðáñ. á´ êáé â´ ü óï ðéï ðá ñá óôá ôé êÜ ìðï ñåß ôå ÷ñç óé ìï ðïéþ íôáò á êü ìç êáé äéÜ -

ëï ãï.
3. Óôçí ðáñ. ã´ ï Èå üò öá íå ñþ íå ôáé óôï Ìù õ óÞ. Ôé ôïõ á ðï êá ëý ðôåé êáé ôé ôïõ æç ôÜ åé íá êÜ íåé; Õ ðï ãñáì -

ìß óôå ôéò ó÷å ôé êÝò åê öñÜ óåéò óôï êåß ìå íï.
4. ÄéêáéïëïãÞóôå ôéò äõ óêï ëß åò ôïõ Ìù õ óÞ íá á íôá ðï êñé èåß óôçí êëÞ óç ôïõ Èå ïý. Ðþò êñß íå ôå ôçí ôå ëéêÞ

ôïõ á ðü öá óç; 
5. Åê öñÜ óôå ôéò é äÝ åò óáò ãý ñù á ðü ôï ôé ìðï ñåß íá öá íå ñþ íåé ãéá ôç äý íá ìç êáé ôç äñÜ óç ôïõ Èå ïý ç

öëå ãü ìå íç âÜ ôïò.
6. Óôçí ðáñ. ã´ ôé äåß ÷íïõí ôá ëü ãéá ôïõ Èå ïý ãéá ôç ó÷Ý óç ôïõ ìå ôïí Éó ñá Þë; Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé -

ðëá íü óáò – êáé óõì âïõ ëåõü ìå íïé êáé ôéò ó÷å ôé êÝò ðëç ñï öï ñß åò á ðü ôï ìÜ èç ìá 3 – âñåß ôå åé êü íåò êáé
óýì âï ëá ðïõ ìðï ñïýí íá åê öñÜ óïõí ìéá ôÝ ôïéá ó÷Ý óç.  

7. Ìå ôï ü íï ìÜ ôïõ ï Èå üò äç ëþ íåé ü ôé «åß íáé ðÜ íôá å äþ»: Ðñï óðá èÞ óôå íá öá íôá óôåß ôå êáé íá åê öñÜ -
óå ôå ôéò óêÝ øåéò êáé ôá óõ íáé óèÞ ìá ôá ôùí êá ôá ðéå óìÝ íùí Éó ñá ç ëé ôþí, ü ôáí ï Ìù õ óÞò ôïύò ôï öá íÝ -
ñù óå. 

8. Óõ æç ôÞ óôå ðá ñá äåßã ìá ôá öáé íï ìÝ íùí êá ôá ðß å óçò êáé êá ôá äõ íÜ óôåõ óçò áí èñþ ðùí êáé ëáþí óôçí å ðï ÷Þ
ìáò. Ôé ìáò âï ç èïýí íá êá ôá ëÜ âïõ ìå ðå ñéó óü ôå ñï ãéá ôïõò áí èñþ ðïõò áõ ôïýò ïé âé âëé êÝò äé ç ãÞ óåéò;

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

Èåüò   God   D ieu   Gott   D io   D ios    Б о г
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες
Προσπαθώ να καταλάβω
περισσότερο
1.  Συ γκρί νε τε την κλή ση του Μω υ-
    σή με την κλή ση του Α βρα άμ.  
2.  Πα ρα τη ρή στε τη δι πλα νή ει κό να
    του Χρι στού. Α να κα λύψ τε τη 
    σχέ ση της με τη διή γη ση της 
    φλε γο μέ νης βά του. Τι μπο ρεί τε 
    να κα τα λά βε τε για τον Ι η σού 
    Χρι στό;  
3.  «Ε γώ θα εί μαι μα ζί σας πά ντα 
    ως τη συντέ λεια του κό σμου»
    (Μτ 28, 20): Ποια σχέ ση έ χουν 
    αυ τά τα λό για του Χρι στού με 
    τα λό για του Θε ού στο Μω υ σή;

Τι μπορεί να ση μαίνουν για τη 
    ζω ή ε νός σύγ χρονου πι στού;
4.  Οι χρι στια νοί πα ρου σιά ζουν το 
    Χρι στό μα ζί με το Μω υ σή στις 
    ει κό νες της Μετα μόρ φω σης και 
    της Α νά στα σης. Τι ση μαίνει αυ -
    τό για τη θέ ση του Μω υ σή στην
    Εκκλη σί α;

Ελέγχω τι έμαθα
1.   Πώς βρέθηκαν οι Ισραηλίτες να ζουν στην Αίγυπτο;
2.   Πό τε και για τί άρ χι σαν οι Αι γύ πτιοι να κα τα πιέ ζουν τους 

Ισ ρα η λί τες; Με ποιους τρό πους σκέ φτη καν να τους ε ξο ντώ σουν;
3.   Πώς δια σώ θη κε και πώς α να τρά φη κε ο Μω υ σής;
4.   Για τί α να γκά στη κε να κα τα φύ γει στη Μα διάμ;
5.   Πώς πα ρου σιά στη κε ο Θε ός στο Μω υ σή, πώς μί λη σε για τους Ισ -

ρα η λί τες και τι υ πο σχέ θη κε;
6.   Ποιο εί ναι το ό νο μα του Θε ού και τι ση μαί νει;  
7.   Ποιες ή ταν και πού ο φεί λο νταν οι  ε πι φυ λά ξεις του Μω υ σή;
8.   Πώς ε νήρ γη σε τε λι κά ο Μω υ σής;
9.   Πώς ονομάζεται η φα νέ ρω ση του Θε ού στο Σι νά;
10. Ποια ή ταν η στά ση των Ισ ρα η λι τών, ό ταν πλη ρο φο ρή θη καν 

το σχέ διο του Θε ού;

Επιλέγω και πραγματοποιώ 
1.   Βρεί τε σε συ νερ γα σί α με το φι λό λο γό σας την προ έ λευ ση της λέ ξης «ὤν».  
2.   Γράψ τε έ να γράμ μα σαν έ νας υ πό δου λος Ισ ρα η λί της ή φα ντα στεί τε τις συ ζη τή σεις των Ισ ρα η λι -
     τών με τά τις α να κοι νώ σεις των Μω υ σή - Α α ρών. Πα ρου σιά στε την εργασία σας στην τά ξη.
3.   Κά ντε μια έ ρευ να στο πε ρι βάλ λον σας και βρεί τε χα ρα κτη ρι σμούς που χρη σι μο ποιούν οι σύγ χρο-
     νοι άν θρω ποι για να μι λή σουν για το Θε ό.
4.   Βρεί τε στοι χεί α για ο νό μα τα του Θε ού που χρη σι μο ποιούν οι μου σουλ μά νοι.
5.   Βρεί τε και πα ρου σιά στε στοι χεί α για σύγ χρο νους λα ούς που κα τα δυ να στεύ ο νται. 

Ο Χριστός Παντοκράτωρ, τοιχογραφία του Θεοφάνη του Κρητικού
στον τρούλο της Μονής Σταυρονικήτα (16ος αι., Άγιον Όρος)

• Ãéá÷âÝ
• Ï Ὤν�
• Öëåãüìåíç âÜôïò

21-0023_THRISKEYTIKA_A GYM_Layout 1  1/10/13  12:40 PM  Page 51



52

β) Οι Ισραηλίτες περνούν την Ερυθρά Θάλασσα
    O φα ρα ώ ό μως με τά νιω σε που ά φη σε τους Ισ ρα η λί τες να φύ γουν. Έ -
στει λε λοι πόν στρα τό να τους στα μα τή σει και να τους ο δη γή σει πί σω στην
Αί γυ πτο. Οι Αι γύ πτιοι τους πρό λα βαν στην Ε ρυ θρά Θά λασ σα, ό που εί χαν
στρα το πε δεύ σει. Τρό μος με γά λος κα τέ λα βε τους Ισ ρα η λί τες. Τό τε ο Μω -
υ σής ά πλω σε το χέ ρι του πά νω στη θά λασ σα, και ο Κύ ριος, μ’ έ ναν ι σχυ ρό -
τα το α να το λι κό ά νε μο … έ κα νε τα νε ρά να υ πο χω ρή σουν. Έ τσι η θά λασ σα
έ γι νε στε ριά. Τα νε ρά χω ρί στη καν στα δύ ο και οι Ισ ρα η λί τες πέ ρα σαν α πό
μέ σα… Οι Αι γύ πτιοι τους α κο λού θη σαν… Ό μως τα νε ρά ξα να γύ ρι σαν και
σκέ πα σαν … ό λο το στρα τό του φα ρα ώ που κα τα δί ω κε τους Ισ ρα η λί τες… Ε -
κεί νη την η μέ ρα ο Κύ ριος γλί τω σε τους Ισ ρα η λί τες α πό τη δύ να μη των Αι γυ -
πτί ων… Τό τε ο Μω υ σής και οι Ισ ρα η λί τες έ ψα λαν τον ύ μνο αυ τό:    
Στον Κύ ριο θα ψά λω.  
Κέρ δι σε νί κη λα μπρή και έν δο ξη…
Ο Κύ ριος εί ναι η δύ να μή μου κι αυ τόν υ μνώ·
ε κεί νος μ’ έ σω σε.
Αυ τός εί ναι ο Θε ός μου
και του πα τέ ρα μου ο Θε ός. 
Ποιος, Κύ ριε, απ’ τους θε ούς 
συ γκρί νε ται μ’ ε σέ να;…
Θα βα σι λεύ εις, Κύ ριε, πα ντο τι νά
στους αιώ νες τους α τέ λειω τους…
Έ τσι άρ χι σε η πο ρεί α των Ισ ρα η λι τών προς τη Γη της Ε παγ γε λί ας.

9. Οι Ισραηλίτες ελευθερώνονται: 
η Έξοδος 

α) Οι Ισραηλίτες φεύγουν από την Αίγυπτο 
    Ο Μω υ σής και ο Α α ρών πα ρου σιά στη καν στο φα ρα ώ ζη τώ ντας του,
στο ό νο μα του Θε ού, να ε πι τρέ ψει στους Ισ ρα η λί τες να αναχωρήσουν
από την Αίγυπτο. Ε κεί νος ε ξα γριω μέ νος ό χι μό νο δεν τους το ε πέ τρε ψε
αλ λά αύ ξη σε τις κα τα να γκα στι κές τους ερ γα σί ες. Τό τε συ νέ βη μια σει -
ρά α πό κα τα στρο φές που έ πλη ξαν ά γρια τη χώρα, οι γνω στές «10 πλη -
γές του φα ρα ώ». Παρ’ ό λα αυ τά η καρ διά του φα ρα ώ πα ρέ με νε σκλη ρή
σαν πέ τρα...
    Ό ταν οι κα τα στρο φές έ γι ναν δυ -
σβά στα χτες, ο φα ρα ώ α πο φά σι σε ε -
πι τέ λους να α φή σει τους Ισ ρα η λί τες
να φύ γουν. Α φού πή ραν ό,τι μπο -
ρού σαν μα ζί τους, κα θώς και τα ζώ α
τους, ξε κί νη σαν … α πό τη Ρα μεσ σή...
Μπρο στά πή γαι νε ο Μω υ σής με τον
Α α ρών και πί σω α κο λου θού σε ο λα ός.
Ό μως πιο μπρο στά κι α πό το Μω υ σή
προ χω ρού σε ο ί διος ο Θε ός τη μέ ρα μέ σα
σε μια στή λη νε φέ λης για να τους δεί χνει το
δρό μο (και να τους προ στα τεύ ει α πό τον
ή λιο) και τη νύ χτα μέ σα σε στή λη φω τιάς, για να τους φω τί ζει, ώ στε να
πο ρεύ ο νται μέ ρα και νύ χτα. Οι Ισ ρα η λί τες κα τευ θύν θη καν προς την Ε -
ρυ θρά Θά λασ σα.
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γ)  Στο δρόμο προς το Σινά
    Η πε ριο χή της χερ σο νή σου του Σι νά, ό που πο ρεύ τη καν οι Ισ ρα η λί τες, εί ναι και σή με ρα γε μά τη ε -
ρή μους, ά νυ δρες* στέπ ες* και α πό το μες πλα γιές γε μά τες πέ τρες. Σπά νιες εί ναι οι ο ά σεις και οι πη γές.
Σή με ρα, ό λο και κά ποιος δρό μος υ πάρ χει. Τον και ρό ε κεί νο ό μως υπήρχαν μό νο λι γο στά πε ρά σμα τα
για τα κα ρα βά νια. Τρο με ρή αλ λά και ταυ τό χρο να θαυ μα στή ή ταν αυ τή η πο ρεί α. Τρο με ρή ε ξαι τί ας
της πεί νας, της δί ψας, των κιν δύ νων, της κα κου χί ας, της α πελ πι σί ας, των πει ρα σμών. Θαυ μα στή, ε -
πει δή ο πα ντο δύ να μος Θε ός δεν έ λει ψε πο τέ α πό α νά με σά τους.

•   Ξε δι ψούν με το νε ρό της πη γής Με ρά
    Α κο λού θη σαν το δρό μο για την έ ρη μο Σουρ και βά δι σαν στην έ ρη μο τρεις μέ ρες δρό μο χω ρίς να
βρουν νε ρό. Με τά έ φτα σαν στη Με ρά, αλ λά δεν μπό ρε σαν να πιουν απ’ τα νε ρά της, για τί ή ταν πι κρά…
Τό τε ο λα ός τα ’βα λε με το Μω υ σή και τον ρω τού σε: «Τι θα πιού με τώ ρα;» Ο Μω υ σής προ σευ χή θη κε
με δυ να τή φω νή στον Κύ ριο κι αυ τός του υ πέ δει ξε έ να κομ μά τι ξύ λο. Ο Μω υ σής το πή ρε και το έ ρι ξε
στα νε ρά και τα νε ρά έ γι ναν γλυ κά.

•    Χορ ταί νουν με μάν να και ορ τύ κια
    Έ φτα σαν στην έ ρη μο Σιν… Τό τε ο λό κλη ρη η ισ ρα η λι τι κή κοι νό τη τα άρ χι σε … τα πα ρά πο να ε νά ντια
στο Μω υ σή και στον Α α ρών: «Κα λύ τε ρα να μας εί χε θα να τώ σει ο Κύ ριος στην Αί γυ πτο, ε κεί που εί χα -
με ά φθο νο το κρέ ας και χορ ταί να με το ψω μί, πα ρά που μας φέ ρα τε ε δώ στην έ ρη μο, για να πε θά νει ό λο
αυ τό το πλή θος α πό την πεί να»…
    Μί λη σε τό τε ο Κύ ριος στο Μω υ σή και του εί πε: «Ά κου σα τα πα ρά πο να των Ισ ρα η λι τών. Πες τους ...
ό τι το βρά δυ θα φά νε κρέ ας και το  πρωί θα χορ τά σουν ψω μί»… Πράγ μα τι, το βρά δυ ήρ θε έ να σμή νος
α πό ορ τύ κια και σκέ πα σε το στρα τό πε δο. Και το πρωί τρι γύ ρω στο στρα τό πε δο υ πήρ χε έ να στρώ μα δρο -
σιάς. Ό ταν δια λύ θη κε η δρο σιά, σχη μα τί στη κε πά νω στην ε πι φά νεια της ε ρή μου κά τι λε πτό σαν πά χνη…
Οι Ισ ρα η λί τες μά ζε ψαν άλ λος πο λύ και άλ λος λί γο … και ο νό μα σαν αυ τό που μά ζευαν «μάν να». Ή ταν
λευ κό … και η γεύ ση του ή ταν σαν γλύ κι σμα α πό μέ λι. 

•    Νι κούν ι σχυ ρούς ε χθρούς
    Στη Ρα φι δίν ήρ θαν οι Α μα λη κί τες να πο λε μή σουν με τους Ισ ρα η λί τες. Σε ό λη τη διάρ κεια της μά χης
ο Μω υ σής στε κό ταν στην κο ρυ φή του λό φου με υ ψω μέ να τα χέ ρια του προς το Θε ό. Έ τσι οι  Ισ ρα η -
λί τες πέ τυ χαν μια με γά λη νί κη.

Τα θαύ μα τα στην Πα λαιά Δια θή κη
Στις πο λύ πα λιό τε ρες ε πο χές οι άν θρω ποι έ βλε παν ως θαύ μα τα πολ λά συμ βά ντα που για μας σή με ρα εί ναι
φυ σι κά: τις κι νή σεις του ή λιου, του φεγ γα ριού και των α στε ριών, τις αλ λα γές του και ρού, το θά να το. Ο κό -
σμος, συ χνά, τους προ κα λού σε ό χι μό νο θαυ μα σμό και έκ πλη ξη, αλ λά και α γω νί α και φό βο. Ό λοι, λοι πόν, α -
πο δέ χο νταν ό τι ο κό σμος ή ταν γε μά τος θαύ μα τα, χω ρίς βέ βαια να α να ρω τιού νται τι ή ταν φυ σι κό και τι ό χι. 
Και τα θαύ μα τα που πε ρι γρά φο νται στις δι η γή σεις της Πα λαιάς Δια θή κης σχε τί ζο νται με τον τρό πο που α -
ντι λαμ βά νο νταν τον κό σμο οι άν θρω ποι της ε πο χής της. Ό τι δη λα δή ο Θε ός κα τοι κεί στον ου ρα νό κι α πό κει
κα τευ θύ νει τη ζω ή και το μέλ λον του κό σμου. Ό ταν, λοι πόν, ο Θε ός ε πε νέ βαι νε στον κό σμο με μια ε νέρ γειά
του, την α να γνώ ρι ζαν ως θαυ μα στή, χω ρίς ό μως να θε ω ρούν ό τι αυ τή γκρέ μι ζε τους νό μους της φύ σης. Ού -
τε βέ βαια α να ρω τιό ντου σαν αν κά τι τέ τοιο ή ταν φυ σι κό ή ό χι. Για την Πα λαιά Δια θή κη δη λα δή τα θαύ μα τα
ή ταν ε ξαι ρε τι κά συμ βά ντα, στα ο ποί α οι πι στοί άν θρω ποι α να γνώ ρι ζαν την πα ρου σί α και τα έρ γα του Θε ού.
Το σπου δαιό τε ρο απ’ ό λα ή ταν γι’ αυ τούς η Έ ξο δος και η σω τη ρί α του λα ού α πό την Αί γυ πτο, ό που οι Ισ ρα -
η λί τες α να γνώ ρι σαν το Θε ό ως ε λευ θε ρω τή και ο δη γό τους. Πολ λά συμ βά ντα πριν ή με τά την Έ ξο δο α να -
γνω ρί στη καν ως θαύ μα τα. Αιώ νες με τά ό λες αυ τές οι δι η γή σεις κα τα γρά φη καν με στό χο ό χι να πε ρι γρά ψουν
τι α κρι βώς έ γι νε τό τε, αλ λά να βρο ντο φω νά ξουν την πί στη των αν θρώ πων στη δύ να μη του μο να δι κού Θε ού
και να δώ σουν το μή νυ μα ό τι δεν εί μα στε μό νοι μας στον κό σμο. Γι’ αυ τό κι ε μείς που σή με ρα δια βά ζου με τις
δι η γή σεις δεν έ χει νό η μα να ψά χνου με να βρού με σ’ αυ τές τι α κρι βώς έ γι νε τό τε, αλ λά τι νό η μα εί χαν για τη
ζω ή ε κεί νων των αν θρώ πων τό τε και τι φα νε ρώ νουν για το Θε ό σε μας σή με ρα.
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Το Πά σχα των Ε βραί ων: η πιο με γά λη τους γιορ τή τό τε και τώ ρα!
Το γε γο νός της Ε ξό δου ση μά δε ψε ό σο κα νέ να άλ λο την ι στο ρί α και τη θρη σκεί α των
Ε βραί ων. Γι’ αυ τό και ό,τι έ κα ναν ε κεί νη τη νύ χτα, τό τε που ο Κύ ριος ξα γρύ πνη σε …
για να βγά λει το λα ό του α πό την Αί γυ πτο, συ νε χί ζουν να το ε πα να λαμ βά νουν κά θε
χρό νο μέ χρι και σή με ρα. Ε κεί νο το βρά δυ κά θε οι κο γέ νεια πρό σφε ρε ως θυ σί α στο
Θε ό έ να αρ νί για τη σω τη ρί α ό λου του λα ού. Το έ φα γαν, χω ρίς να σπά σουν τα κό -
κα λά του, μα ζί με ά ζυ μο* ψω μί και πι κρά χόρ τα. Έ τσι και σή με ρα, κά θε ε βρα ϊ κή οι -
κο γέ νεια γιορ τά ζει το Πά σχα στο σπί τι της. Δει πνούν τρώ γο ντας αρ νί, ά ζυ μο ψω μί
και πι κρά χόρ τα και θυ μού νται τα σπου δαί α γε γο νό τα της Ε ξό δου.  Η γιορ τή του
Πά σχα (στα ε βρα ϊ κά Πε σάχ, που ση μαί νει διά βα ση) εί ναι η με γα λύ τε ρη γιορ τή των
Ε βραί ων και διαρ κεί μα ζί με την Ε βδο μά δα των Α ζύ μων ο κτώ μέ ρες.
Οι Χρι στια νοί, ό ταν γιορ τά ζουν το δι κό τους Πά σχα, θυ μού νται τον Ι η σού Χρι στό,
που με τη Σταύ ρω ση και την Α νά στα σή του τους ε λευ θέ ρω σε α πό κά θε κα κό.

1. Ðñï óðá èÞ óôå íá öá íôá óôåß ôå ôçí êá ôÜ óôá óç ôùí Éó ñá ç ëé ôþí, êá èþò îå êé íïýí ôï ôá îß äé ôïõò. Ôé åß íáé
áõ ôü ðïõ ôïõò äõ íá ìþ íåé êáé ôïõò óôç ñß æåé;

2. Ðñï óÝî ôå ôéò èáõ ìá óôÝò å íÝñ ãåéåò ôïõ Èå ïý. Óå ðïéåò ðåñéóôÜóåéò óõìâáßíïõí; Ôé óõ íÝ ðåéåò Ý ÷ïõí ãéá
ôïõò Éó ñá ç ëß ôåò; Ðþò âëÝ ðïõí ôï Èå ü ìÝ óá áð' áõ ôÝò ôéò å íÝñ ãåéåò;

3. Á îéï ëï ãÞ óôå ôï ñü ëï ôïõ Ìù õ óÞ óôçí å îÝ ëé îç ôùí ãå ãï íü ôùí.
4. ¼ ëåò ïé äé ç ãÞ óåéò ôçò Å îü äïõ ðïõ äéá âÜ óá ìå ãñÜ öôç êáí – ü ðùò åß ðá ìå êáé óôçí åé óá ãù ãÞ – ðï ëý áñãü -

ôå ñá áð' ôçí å ðï ÷Þ ðïõ óõ íÝ âç óáí ôá ãå ãï íü ôá. Ôé Ü ñá ãå Þ èå ëáí íá äåß îïõí ïé óõã ãñá öåßò ðå ñé ãñÜ öï -
íôáò ôü óï ðá ñá óôá ôé êÜ êáé ìå ôç ãëþó óá ôçò ðß óôçò, ôéò èáõ ìá óôÝò å íÝñ ãåéåò ôïõ Èå ïý;   

5. Óõ æç ôÞ óôå ãý ñù á ðü ôá óýã ÷ñï íá öáé íü ìå íá á ðå ëÜ óå ùí* êáé ëá èñï ìå ôá íÜ óôåõ óçò*. Ìå ôÜ ôçí á íÜ ãíù -
óç ôùí äé ç ãÞ óå ùí ôçò Å îü äïõ ß óùò ìðï ñïý ìå ðéï åý êï ëá íá å ðé ÷åé ñÞ óïõ ìå íá ìðïý ìå óôç èÝ óç ôÝ ôïéùí
áí èñþ ðùí. Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò óõí èÝ óôå êáé ðá ñïõ óéÜ óôå óôçí ôÜ îç Ý íá ó÷å ôé êü äéÜ ëï ãï
Þ óêç íÞ.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

ÐÜó÷á   Easter   Pasques   Ostern   Pasqua   Pascua   П а с х а
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Επιλέγω και πραγματοποιώ 
1.   Η Έ ξο δος θε ω ρή θη κε α νά τους αιώ νες σύμ βο λο ε λευ θε ρί ας. Οι μαύ ροι σκλά βοι της Α με ρι κής 
     τρα γου δούν την Έ ξο δο ως κε ντρι κό θέ μα στα τρα γού δια τους, τα spirituals. Πα ρα κά τω πα ρα θέ -
     του με έ να πα σί γνω στο α πό αυ τά. Σε συ νερ γα σί α με τον κα θη γη τή σας των αγ γλι κών και της μου-
     σι κής βρεί τε, α κού στε και με τα φρά στε κι άλ λα τέ τοια τρα γού δια. Ε πι πλέ ον, μπο ρεί τε να ε νη με -
     ρω θεί τε για την ε πο χή της σκλα βιάς των μαύ ρων στις Η.Π.Α.
2.   Ορ γα νώ στε μια ε πί σκε ψη στη Συ να γω γή της πό λης σας (αν υ πάρ χει) και συ ζη τή στε με το ραβ βί -
     νο για τα έθιμα της γιορ τής του Πά σχα.

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.  Για τί το Πά σχα εί ναι η σπου δαιό τε ρη γιορτή και για τη χρι στια νι κή 
    και για την ιου δα ϊ κή θρη σκεί α;
2.  Καταγράψτε ρήματα που να αποδίδουν τις ε νέρ γειες του Θε ού προς 
    τους Ισ ραη λί τες. 
3.  Σε ποια λά θη μπο ρεί να ο δη γη θεί έ νας σύγ χρο νος α να γνώ στης που 

διαβά ζει τις δι η γή σεις της Ε ξό δου «κα τά γράμ μα», δηλαδή με στόχο 
να καταλάβει τι ακριβώς έγινε τότε;

Ελέγχω τι έμαθα
1.   Πώς τε λι κά πεί στη κε ο φα ρα ώ να ε πι τρέ ψει στους Ισ ρα η λί τες να φύ γουν α πό την Αί γυ πτο;
2.   Με ποιον τρό πο οι Ισραηλίτες πέ ρα σαν την Ε ρυ θρά Θά λασ σα;
3.   Με ποιον τρόπο τους ο δη γού σε ο Θεός στην πο ρεί α τους;
4.   Προς τα πού πο ρεύ τη καν και α πό πού πέ ρα σαν; Δείξ τε την πο ρεί α στο χάρ τη.
5.   Για τί δεν α κο λού θη σαν το συ ντο μό τε ρο πα ρα λια κό δρό μο;
6.   Ποιες δυ σκο λί ες των Ισραηλιτών πε ρι γρά φο νται στα κεί με να;
7.   Με ποιον τρό πο τις ξεπέρασαν τελικά;
8.   Ποιος υπήρξε ο ρό λος του Μω υ σή στα γε γο νό τα της Ε ξό δου;
9.   Ποια ή ταν η στά ση των Ισ ρα η λι τών προς το Μω υ σή; Χαρακτηρίστε την.
10. Τι γιορ τά ζουν οι Ισ ρα η λί τες το Πά σχα;

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 old 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.

• ¸îïäïò
• ÐÜó÷á
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α) Θεός και Ισραήλ συνάπτουν Διαθήκη. Ο Δεκάλογος
     Οι Ισ ρα η λί τες … την πρώ τη μέ ρα του τρί του μή να με τά την έ ξο δό τους α πό την
Αί γυ πτο έ φτα σαν στην έ ρη μο Σι νά. Ε κεί κα τα σκή νω σαν α πέ να ντι α πό το ό ρος Σι νά,
κι ο Μω υ σής α νέ βη κε στο βου νό για να συ να ντή σει το Θε ό. Τον κά λε σε ο Κύ ριος …
και του εί πε: «Νά τι θα α ναγ γεί λεις στους Ισ ρα η λί τες, στους α πο γό νους του Ια κώβ:
‘Εί δα τε τα ό σα έ κα να … και πώς σας σή κω σα πά νω σε φτε ρού γες α ε τού και σας έ -
φε ρα κο ντά μου. Τώ ρα, αν πραγ μα τι κά θε λή σε τε ν’ α κού σε τε τα λό -
για μου και να φυ λά ξε τε τη Δια θή κη μου, θα γί νε τε ο λα ός μου
α νά με σα σε ό λα τα έ θνη’»… Α φού κα τέ βη κε, λοι πόν, ο Μω υ σής …
και τους α να κοί νω σε  ό λα αυ τά τα λό για, … ό λος ο λα ός α πο κρί θη -
κε ο μό φω να: «Ό,τι εί πε ο Κύ ριος θα το πρά ξου με»…Ο Μω υ σής α -
νέ βη κε πά λι στο Σι νά και α νέ φε ρε τα λό για του λα ού στον Κύ ριο.
Έ πει τα … ήρ θε κο ντά στο λα ό και φρό ντι σε να τους προ ε τοι μά σει για τη συ νά ντη -
σή τους με το Θε ό.
     Την τρί τη μέ ρα, λοι πόν, ό ταν ξη μέ ρω σε, άρ χι σαν βρο ντές και α στρα πές, κι έ να πυ -
κνό σύν νε φο ήρ θε και κά θι σε πά νω στο βου νό… Φό βος με γά λος κα τέ λα βε ό λο το λα -
ό…  Τό τε ο Μω υ σής κά λε σε το λα ό να βγει α πό το στρα τό πε δο για να συ να ντή σει το
Θε ό και στά θη καν κο ντά στους πρό πο δες του βου νού… Ο κα πνός α νέ βαι νε σαν α πό
κα μί νι και το βου νό ο λό κλη ρο σειό ταν δυ να τά… Ο Θε ός μί λη σε στο λα ό … και  εί πε
αυ τούς τους λό γους:
•  ÅãþåßìáéïÊýñéïòïÈåüòóïõ,ðïõóåÝâãáëááðüôçíÁßãõðôï,ôïíôüðï

ôçòäïõëåßáò.ÄåèáõðÜñ÷ïõíãéáóÝíáÜëëïéèåïßåêôüòáðüìÝíá.
•  ÌçíêáôáóêåõÜóåéòãéáóÝíáåßäùëáêáéïìïéþìáôáðïõÝ÷ïõíôçìïñöÞï-

ðïéïõäÞðïôåðñÜãìáôïòðïõâñßóêåôáéøçëÜóôïíïõñáíüÞåäþêÜôùóôç
ãçÞìÝóáóôáíåñÜ,êÜôùáð'ôçãç.ÁõôÜíáìçíôáðñïóêõíÜòïýôåíáôá
ëáôñåýåéò...

•ÌçíðñïöÝñåéòãéáêáíÝíáëüãïôïüíïìáôïõÊõñßïõ,ôïõÈåïýóïõ...
•  ÍáèõìÜóáéôçíçìÝñáôïõÓáââÜôïõ,ãéáíáôçíîå÷ùñßæåéòêáéíáôçí

áöéåñþíåéòóôïíÊýñéï.¸îéìÝñåòèáåñãÜæåóáéêáéèáêÜíåéòüëåòôéòåñãá-
óßåòóïõ.ÁëëÜçÝâäïìçìÝñáåßíáéìÝñááíÜðáõóçò,áöéåñùìÝíçó'åìÝíá,
ôïíÊýñéï,ôïÈåüóïõ.

•ÍáôéìÜòôïíðáôÝñáóïõêáéôçìçôÝñáóïõ...
•Ìçöïíåýóåéò.
•Ìçìïé÷åýóåéò*.
•ÌçíêëÝøåéò.
•ÌçíêáôáèÝóåéòøåýôéêçìáñôõñßáåíÜíôéáóôïõòóõíáíèñþðïõòóïõ.
•  ÌçíåðéèõìÞóåéòôßðïôåáð'ü,ôéáíÞêåéóôïóõíÜíèñùðüóïõ...
     Αρ γό τε ρα αυτές οι Δέ κα Ε ντο λές γρά φτη καν πά νω σε δυο πέ τρι νες πλά κες. Ύ -
στε ρα ο Μω υ σής... τις διά βα σε στο λα ό. Και εί παν ό λοι: «Ό λα  ό σα εί πε ο Κύ ριος θα
τα υ πα κού σου με και θα τα ε φαρ μό σου με». 

10. Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, 
καθώς πορεύεται στην έρημο

Η Ε κλο γή του Ισ ρα ήλ
Ο Θε ός ε πι λέ γει τον Ισ ρα ήλ και τον ε μπι στεύ ε ται ό χι για να του πα ρέ χει α πο κλει στι κά προ -
νό μια, αλ λά για να γί νει αυ τός ο λα ός γέ φυ ρα α νά με σα στο Θε ό και σε ό λα τα έ θνη. Να υ -
πη ρε τή σει δη λα δή το σχέ διο του Θε ού για τη σω τη ρί α ό λων των αν θρώ πων. Γι’ αυτό το
λόγο σε πολ λές βι βλι κές ι στο ρί ες  βλέ που με  ό τι ο Θε ός δε νοιά ζε ται μό νο για τον Ισ ρα ήλ,
αλ λά για ό λα τα έ θνη του κό σμου. Αρ γό τε ρα, ό ταν η αν θρω πό τη τα θα έ χει προ ε τοι μα στεί
κα τάλ λη λα, ο Χρι στός θα κα λέ σει τους αν θρώ πους ό λου του κό σμου να γί νουν παι διά του.

56

21-0023_THRISKEYTIKA_A GYM_Layout 1  1/10/13  12:40 PM  Page 56



57

β) Ο Θεός βρίσκεται ανάμεσα στο λαό του: η Κιβωτός της Διαθήκης 
    Οι πέ τρι νες πλά κες με το Δε κά λο γο φυ λά χτη καν σε έ να κι βώ τιο α πό ε -
πι χρυ σω μέ νο ξύ λο, την Κι βω τό της Δια θή κης, που ή ταν κα τα σκευα σμέ νη έ -
τσι ώ στε οι Ισ ρα η λί τες να μπο ρούν να τη με τα φέ ρουν στις με τα κι νή σεις
τους. Γι’ αυ τό κα τα σκεύ α σαν και έ να κι νη τό ιε ρό που ε πί σης το με τέ φε ραν
ό που κι αν πή γαι ναν. Μια σκη νή, δη λα δή, μέ σα στην ο ποί α το πο θέ τη σαν
την Κι βω τό της Δια θή κης. Για την κα τα σκευ ή της οι Ισ ρα η λί τες πρό σφε -
ραν πο λύ τι μα υ φά σμα τα και  κο σμή μα τα. Ο νο μά στη κε Σκη νή του Μαρ τυ -
ρί ου, ε πει δή «μαρ τυ ρού σε», φα νέ ρω νε δη λα δή, την πα ρου σί α του Θε ού
α νά με σα στο λα ό του.

γ) Μέσα στην έρημο με οδηγό τον Κύριο
Σα ρά ντα χρό νια δι ήρ κε σε, κα τά τις δι η γή σεις της Πα λαιάς Δια θή κης, η πο ρεί α

των Ισ ρα η λι τών προς τη Γη της Ε παγ γε λί ας. Αυ τή η πο ρεί α πε ρι γρά φε ται κυ ρί ως
στο βι βλί ο των Á ñéè ìþí. Και τό τε, ό πως και σή με ρα, η έ ρη μος ή ταν ο τό πος ό -
που δο κι μά ζο νται οι α ντο χές των αν θρώ πων. Και οι Ισ ρα η λί τες, ό πως εί δα με στο
προ η γού με νο μά θη μα, δο κι μά στη καν σκλη ρά. Στε ρή θη καν, κου ρά στη καν, κιν δύ -

νε ψαν α πό αρ ρώ στιες, α πει λή θη καν α πό ε χθρι κές φυ λές. Πά ντα ό μως με την προ στα σί α του Θε ού
τα κα τά φερ ναν. Και συ νέ χι ζαν την πο ρεί α τους. 
    Ό μως ο πιο με γά λος κίν δυ νος που α ντι με τώ πι σαν βρι σκό ταν μέ σα τους. Ή ταν η έλ λει ψη ε μπι -
στο σύ νης στο Θε ό. Ό πως τό τε που ο Μω υ σής α νέ βη κε στο ό ρος Σι νά για να πά ρει τις πλά κες με το
Νό μο και έ μει νε ε κεί σα ρά ντα με ρό νυ χτα. Οι Ισ ρα η λί τες νόμισαν ότι χάθηκε· δεί λια σαν και ζή τη -
σαν α πό τον Α α ρών να κα τα σκευά σει είδωλα για να τους οδηγούν στην πο ρεί α τους. Έ τσι κι έ γι νε.
Λειώ νο ντας τα χρυ σά τους κο σμή μα τα ο Α α ρών κα τα σκεύ α σε το ά γαλ μα ε νός χρυ σού μο σχα ριού.
Άρ χι σαν τό τε να του προ σφέ ρουν θυ σί -
ες τρώ γο ντας και χο ρεύ ο ντας. Η ορ γή
του Μω υ σή, ό ταν κα τέ βη κε α πό το βου -
νό, ή ταν με γά λη. Ζή τη σε μά λι στα ο ί διος
συ γγνώ μη α πό το Θε ό εκ μέ ρους του λα -
ού.  
    Ό πως γί νε ται φα νε ρό, οι δυ σκο λί ες και
τα α διέ ξο δα της ζω ής των Ισ ρα η λι τών
στην έ ρη μο τους έ φερ ναν συ χνά στη θέ -
ση να ε πι λέ γουν: ε μπι στεύ ο νται το Θε ό
και τη Δια θή κη που έ κλει σαν μα ζί του ή
δει λιά ζουν και την ξε χνούν; Πολ λές φο -
ρές ο λα ός δυ σκο λευό ταν να α πο φα σί σει.
Άλ λο τε πά λι δεν έ με νε στα θε ρός στις α -
πο φά σεις που εί χε πά ρει. Ω στό σο, μέ σα
α πό ό λες αυ τές τις πε ρι πέ τειες οι Ισ ρα η -
λί τες ω ρί μα σαν. Α πέ κτη σαν νέ α ταυ τό τη -
τα. Α πό κα τα πιε σμέ νοι δού λοι έ γι ναν
έ νας λα ός με ε νό τη τα και προ ο ρι σμό. Και
η σχέ ση τους με το Θε ό έ φτα σε να γί νει
σχέ ση πα τέ ρα - γιου. Με αρ χη γό τους
λοι πόν το φί λο του Θε ού, Μω υ σή, και
κουβαλώντας πά ντα μαζί τους την Κι βω -
τό της Δια θή κης συ νέ χι σαν να πο ρεύ ο νται
προς τη Γη που τους υ πο σχέ θη κε ο Θε ός,
τη Γη της Ε παγ γε λί ας.

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 ση με ρι νοί Ε βραί οι θυ μού νται τη θαυ μα στή πε ρί ο δο της ε ρή μου
με τη γιορ τή της  Σκη νο πη γί ας («Σου κώθ»). Γιορ τά ζε ται το φθι νό -
πω ρο και διαρ κεί ε φτά μέ ρες, κα τά τις ο ποί ες κά θε οι κο γέ νεια μέ νει
σε σκη νή, που τη φτιά χνει στον κή πο ή μέ σα στο ί διο της το σπί τι.
Έ τσι οι Ε βραί οι θυ μού νται την πο ρεί α των προ γό νων τους μέ σα στην
έ ρη μο και τις θαυ μα στές ε νέρ γειες του Θε ού που τους στή ρι ξαν. 
«Ε φτά μέ ρες θα μέ νε τε σε σκη νές, ό λοι οι Ισ ρα η λί τες… Για να ξέ ρουν
οι α πό γο νοί σας ό τι έ βα λα τους Ισ ρα η λί τες να μεί νουν σε σκη νές, ό -
ταν τους έ βγα λα α πό την Αί γυ πτο».
     Λευ ιτ 23, 42-43

Ε πτά ε βδο μά δες με τά τη γιορ τή του Πά σχα οι Ισ ρα η λί τες γιορ τά -
ζουν την Πε ντη κο στή («Σα βουώτ»). Μ’ αυ τή θυ μού νται την προ -
σφο ρά του Νό μου α πό το Θε ό στο ό ρος Σι νά.

1. Äåß ôå óôï ÷Üñ ôç ôçí ðï ñåß á ôùí Éó ñá ç ëé ôþí.
2. Óôçí ðáñ. á´ îå êá èá ñß óôå ôïõò ü ñïõò ôçò Äéá èÞ êçò óõ ìðëç ñþ íï íôáò êá ôÜë ëç ëá ôï ðëáß óéï:

3. Ðïéïò åß íáé ï ñü ëïò ôïõ Ìù õ óÞ óôç óý íá øç* ôçò Äéá èÞ êçò; 
4. Äéá âÜ óôå ðñï óå êôé êÜ ôéò Å íôï ëÝò ôïõ Äå êá ëü ãïõ êáé óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò å ðé óç ìÜ íå ôå ôá

ðá ñá êÜ ôù: 

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

Ο προφήτης Μωυσής, τοιχογραφία  του
Θεοφάνη στη Μονή Αγίου Νικολάου 
Αναπαυσά (16ος αι., Μετέωρα)

• Ðþò áíôáðïêñßíåôáé ôåëéêÜ ï ëáüò;

•  Ç ÄéáèÞêç åðéâÜëëåôáé óôïõò Éóñáçëßôåò;

•  Ôé ôïõò õðüó÷åôáé;

•  Ðïéïò ðáßñíåé ôçí ðñùôïâïõëßá;

•  Ðñüêåéôáé ãéá êáíüíåò ðïõ ìðïñïýí íá 
   åðéâëçèïýí óôïõò áíèñþðïõò áêüìç 
   êáé ðáñÜ ôç èÝëçóÞ ôïõò;

•  Ðñüêåéôáé ãéá ïäçãßåò «êáëÞò åîùôåñéêÞò 
   óõìðåñéöïñÜò»; 

•  Ôé åßäïõò ó÷Ýóåéò ñõèìßæïõí;

•  Ðïéåò èñçóêåõôéêÝò óõíÞèåéåò êáôáñãïýíôáé 
   ïñéóôéêÜ; Ôé áíáãíùñßæåôáé ãéá ôï Èåü 
   ìéá ãéá ðÜíôá;

•  Ôé èõìßæåé ï Èåüò óôïõò Éóñáçëßôåò êáé ôé
   ôïõò êáëåß íá äéáöõëÜîïõí;
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5. Ðå ñé ãñÜø ôå öá íôá óôé êÜ ðá ñá äåßã ìá ôá ðïõ íá öá íå ñþ íïõí ìå ðïéïí ôñü ðï ç ôÞñçóç ôùí äÝêá åíôïëþí

âåë ôß ù íå ôç æù Þ ôçò êïé íü ôç ôáò.

6. Öá íôá óôåß ôå êáé ðå ñé ãñÜø ôå óáí Üí èñù ðïé å êåß íçò ôçò å ðï ÷Þò ôïõò ëü ãïõò ðïõ ù èïý óáí ôïõò Éó ñá ç -

ëß ôåò, ü ôáí âñß óêï íôáí óôçí Ý ñç ìï, íá óôñÝ öï íôáé óôá åß äù ëá. (Íá ëÜ âå ôå õ ðü øç ü óá îÝ ñå ôå ãéá ôçí

å ðï ÷Þ êáé ôéò óõí èÞ êåò).

7. Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò ÷á ñá êôç ñß óôå ôç óôÜ óç ôïõò êáé îå êá èá ñß óôå ôé ðñü äé äáí ì' áõ ôÞí.

8. Èõ ìç èåß ôå ôéò äõ óêï ëß åò êáé ôéò ðå ñé ðÝ ôåéåò ôùí Éó ñá ç ëé ôþí óôçí Ýñçìï, üðùò ôéò åß äá ìå óôá ìá èÞ ìáôá

9 êáé 10. Óôç óõíÝ÷åéá óõæçôÞóôå: á) Ðþò á ðá íôïý óå ï Èå üò êÜ èå öï ñÜ ðïõ ï ëá üò á ðï ìá êñõíü ôáí

áð’ áõôüí; Âñåßôå ìéá åéêüíá Þ Ýíá óýìâïëï ðïõ íá ðåñéãñÜöåé ôç óôÜóç ôïõ. â) Ôé èå ôé êÜ á ðïêü ìé óáí ïé

Éó ñáç ëß ôåò ãéá ôéò ó÷Ý óåéò ôïõò ìå ôï Èå ü êáé ìå ôá îý ôïõò;

9. Óõ æç ôÞ óôå óôçí ôÜ îç: Õ ðÜñ ÷ïõí åß äù ëá óôç óç ìå ñé íÞ å ðï ÷Þ; Êá ôá ãñÜø ôå óôï ðá ñá êÜ ôù ðëáß óéï ü óá íï -

ìß æå ôå ü ôé å ðç ñå Ü æïõí ðå ñéó óü ôå ñï ôïõò íÝ ïõò áí èñþ ðïõò.

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 ανα-
παριστούσαν κι έτσι μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Η
λατρεία τέτοιων ανθρωπόμορφων ή ζωόμορφων ειδώλων
ονομάζεται ειδωλολατρία. Συνδέεται κυρίως με πολυ-
θεϊστικές θρησκείες, όπως των Ασσυρίων, των αρχαίων
Αιγυπτίων και Ελλήνων, των Ρωμαίων κ.ά.
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Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.  Προ σέξ τε την πε ρι γρα φή της φα νέ ρω- 
    σης του Θε ού στη παρ. α΄. Τι εκ φρά ζει;
    Ποια άλλη διήγηση σας θυμίζει;
2.  Ο λα ός στην έ ρη μο συ χνά φέρ θη κε με 
    α γνωμο σύ νη στο Θε ό. Σκε φτεί τε πε ρι- 
    πτώ σεις α γνω μο σύ νης που δεί ξα τε ή 
    σας έ δει ξαν. Ποιες ή ταν οι συ νέ πειές 
    της;
3.  Η ε κλο γή (σε μια θέ ση, έ να όρ γα νο 
    κ.ά.) έ χει νό η μα μό νον ό ταν την α ντι- 
    λαμ βα νό μα στε ως ευ θύ νη και υ πη ρε σί α
    των άλ λων. Α να λο γιστεί τε αν σκε φτή- 
    κα τε τα πράγμα τα μ’ αυ τό τον τρό πο, 
    ό ταν ε κλέ ξα τε το 5/με λές συμ βού λιο 
    της τά ξης σας ή το 15/μελές μα θη τι κό

συμ βού λιο του σχο λεί ου σας.

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έμαθα
1    Πού πραγ μα το ποι ή θη κε η Δια θή κη του Θε ού με τους Ισ ρα η λί τες;
2.   Ποια ή ταν η α πό φα ση του λα ού για τη Δια θή κη και το Δε κά λο γο;
3.   Να μά θε τε απ’ έ ξω τις ε ντο λές του Δε κα λό γου (το νό η μά τους).
4.   Τι εί δους σχέ σεις ρυθ μί ζει ο Δε κά λο γος;
5.   Πώς εν νο ού με την «Ε κλο γή» του Ισ ρα ήλ α πό το Θε ό;
6.   Τι ή ταν η Κι βω τός της Δια θή κης και η Σκη νή του Μαρ τυ ρί ου;
7.   Πό σο διά στη μα χρειά στη καν οι Ισ ρα η λί τες, σύμ φω να με τα βι -

βλικά κεί με να, για να φτά σουν στη Γη της Ε παγ γε λί ας;
8.   Τι εί δους κιν δύ νους α ντι με τώ πι σαν οι Ισ ρα η λί τες στην έ ρη μο;
9.   Ποιο ήταν το δίλημμα* που συχνά αντιμετώπισαν;
10. Με ποιες γιορ τές θυ μού νται οι σύγ χρο νοι Ισ ρα η λί τες την έ ρη μο

και την προ σφο ρά του Νό μου;

Επιλέγω και πραγματοποιώ 
1.  Βρεί τε – α πό το μά θη μα της Γε ω γρα φί ας – στοι χεί α για την έ ρη μο του Σι νά και τη ζω ή των

σύγ χρο νων βε δου ΐ νων στην πε ριο χή.
2.  Συ ζη τή στε και α πο φα σί στε να δη μιουρ γή σε τε έ να δε κά λο γο που θα βο η θού σε τη σχο λι κή

ζω ή της τά ξης σας. Συ ζη τή στε πά νω στη φρά ση με την ο ποί α νο μί ζε τε πως θα έ πρε πε να
αρ χί ζει (π.χ. όχι απλώς «Μη», «Να», αλλά κά τι άλ λο).

• ÅêëïãÞ

• ÄåêÜëïãïò

• Íüìïò

• Êéâùôüò 

  ôçò ÄéáèÞêçò

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
    Ο Μω υ σής δεν πρό λα βε να μπει στη Γη της Ε παγ γε λί ας. Λί γο πριν πε θά -
νει, μί λη σε στο λα ό του, τους υ πεν θύ μι σε τη Δια θή κη και τους έ δω σε ο δη γί ες.
Η πιο βα σι κή ή ταν αυ τή: «Ά κου λα έ του Ισ ρα ήλ: Ο Κύ ριος εί ναι ο Θε ός μας –
μό νον ο Κύ ριος. Ν’ α γα πάς, λοι πόν, τον Κύ ριο, το Θε ό σου, μ’ ό λη την καρ διά
σου, μ’ ό λη την ψυ χή σου και μ’ ό λη τη δύ να μή σου. Να μεί νουν στην καρ διά σου
οι ε ντο λές αυ τές που ε γώ σή με ρα σου δί νω. Να τις δι δά σκεις στα παι διά σου και
να μι λάς γι’ αυ τές ό ταν κά θε σαι στο σπί τι σου κι ό ταν βα δί ζεις στο δρό μο, ό ταν
ξα πλώ νεις για ύ πνο κι ό ταν ση κώ νε σαι». Ό λα ό σα εί πε πε ριέ χο νται στο βι βλί ο
της Πα λαιάς Δια θή κης που ο νο μά ζε ται Äåõ ôå ñï íü ìéï (= ε πα νά λη ψη του Νό -
μου).   
     Πά νω στο ό ρος Νε βώ ο Μω υ σής με δυ να μι κά και ζω ντα νά λό για έ βα λε

τους Ισ ρα η λί τες μπρο στά στο δί λημ μα: «Κοι τάξ τε, ε -
γώ βά ζω σή με ρα μπρο στά σας τη ζω ή και την ευ τυ χί α
α πό τη μια με ριά, το θά να το και τη δυ στυ χί α α πό την
άλ λη… Δια λέξ τε, λοι πόν, τη ζω ή για να ζή σε τε ε σείς και
οι α πό γο νοί σας…».

Λί γο πριν κλεί σει τα μά τια του, εί δε α πό μα κριά τη
γη Χα να άν, ευ λό γη σε το λα ό και α πάγ γει λε τα λό για
αυ τού του τρα γου διού … δυ να τά, για να τ’ α κού σει ό λη
η ισ ρα η λι τι κή κοι νό τη τα: «Α κού στε, ου ρα νοί, που θα
μι λή σω κι ά κου σε γη τα λό για που θα πω…Το με γα λεί ο
υ μνή στε του Θε ού μας. Για τί εί ναι … τέ λεια τα έρ γα
του… Βρή κε ο Κύ ριος τον Ισ ρα ήλ στην έ ρη μο μες στης
ε ρη μιάς τη φρί κη και στων θη ρί ων τα ουρ λια χτά. Τον
φρό ντι σε, τον παι δα γώ γη σε, και τον ε φύ λα ξε κα θώς την

κό ρη των μα τιών του… Μό νος ο Κύ ριος το λα ό του ο δή γη σε…».
     Ο Μω υ σής … πέ θα νε ε κεί στη Μω άβ. Κι οι Ισ ρα η λί τες τον έ κλα ψαν για τριά -
ντα μέ ρες.

β) Ο νέος αρχηγός: Ιησούς, ο γιος του Ναυή    
     Ε πι κε φα λής των Ισ ρα η λι τών μπή κε τώ ρα ο α γα πη μέ νος συ νερ γά της του
Μω υ σή, ο Ι η σούς του Ναυ ή. Ή ταν αυ τός που θα ο δη γού σε τους Ισ ρα η λί τες να
μπουν στη Γη της Ε παγ γε λί ας. Γι’ αυ τό και το βι βλί ο της Πα λαιάς Δια θή κης
που πε ρι γρά φει την κα τά κτη ση της χώ ρας έ χει το ό νο μά του: É ç óïýò ôïõ
Íáõ Þ. Το βι βλί ο αρ χί ζει με τους Ισ ρα η λί τες να  βρί σκο νται στρα το πε δευ μέ -
νοι στις πε διά δες της Μω άβ. Ε κεί ο Θε ός α να νε ώ νει τις Ε παγ γε λί ες του, ευ λο -
γεί το νέ ο αρ χη γό, του ζη τά ει να τη ρεί το Νό μο που του πα ρα θό δη κε α πό το
Μω υ σή και τον διαβεβαιώνει ό τι «ο Κύ ριος ο Θε ός σου θα εί ναι μα ζί σου ό που
κι αν πας».

γ)  Οι Ισραηλίτες περνούν τον ορμητικό Ιορδάνη και μπαίνουν στην
Ιεριχώ  

    Ο Ι η σούς εμ ψύ χω νε* με θερ μά λό για τους συ μπα τριώ τες του: «Ο α λη θι -
νός Θε ός εί ναι α νά με σά σας και θα διώ ξει το δί χως άλ λο α πό μπρο στά σας
τους Χα να ναί ους…». Ή ταν η ε πο χή του θε ρι σμού και οι ό χθες του Ιορ δά νη

Οι Ισ ρα η λί τες ο νο -
μά ζουν τη βασική ο -
δη γί α του Μωυσή
Σε μά α πό την πρώ τη
λέ ξη (=ά κου). Πά -
ντως η α πό λυ τη   α -
γά πη προς το Θε ό α -
πο τε λεί το θε μέ λιο
και για τις τρεις με -
γά λες μο νο θε ϊ στι κές
θρη σκεί ες (Ιου δα ϊ -
σμό, Χρι στια νι σμό,
Ι σλάμ).

Ιησούς = Ο Θεός σώζει

21-0023_THRISKEYTIKA_A GYM_Layout 1  1/10/13  12:40 PM  Page 61



62

εί χαν ξε χει λί σει α πό τα νε ρά του πο τα μού. Παρ’ ό λα αυ τά οι Ισ ρα η λί τες,
κρα τώ ντας ψη λά στους ώμους τους την Κι βω τό της Δια θή κης, πέ ρα σαν
τα ορ μη τι κά νε ρά και διά βη καν τον Ιορ δά νη. Στην πορεία τους βρέθηκαν
μπροστά στην Ιεριχώ.
    Η Ιε ρι χώ εί χε τα τεί χη της κλει στά κι α μπα ρω μέ να, για να μην μπο ρέ -
σουν να μπουν οι Ισ ρα η λί τες. Κα νείς δεν έ βγαι νε ού τε έ μπαι νε στην πό λη…
Και πά λι με τις ο δη γί ες του Θε ού, μό λις οι Ισ ρα η λί τες άρ χι σαν να σαλ πί -
ζουν με τις σάλ πιγ γές τους, τα τεί χη της πό λης κα τέρ ρευ σαν. Τό τε ο στρα -
τός ε πι τέ θη κε στην πό λη, όρ μη σαν κατ’ ευ θεί αν μέ σα και την κα τέ λα βαν. 
    Με την πάροδο των χρόνων οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στη
Χαναάν.

δ) Οι Ισραηλίτες εγκαθίστανται στη Χαναάν 
    Ο Κύ ριος έ δω σε στους Ισ ρα η λί τες ο λό κλη ρη τη χώ ρα που εί χε υ πο σχε -
θεί με όρ κο στους προ πά το ρές τους. Την πή ραν ι διο κτη σί α τους κι ε γκα -
τα στά θη καν σ’ αυ τήν. Για τους Ισ ρα η λί τες, που εί χαν ζή σει για χρό νια
στην ά γο νη έ ρη μο, η Χα να άν έ μοια ζε με πα ρά δει σο: μια χώ ρα με ά φθο -
να σι τά ρια και κρι θά ρια, με α μπέ λια, συ κιές και ρο διές, ε λιές και μέ λι.
    Ο Ι η σούς μοί ρα σε με κλή ρο τη χώ ρα σε τμή μα τα, ό σα και οι φυ λές
του Ισ ρα ήλ που κα τά γο νταν α πό τους δώ δε κα γιους του Ια κώβ. Μό νο
στη φυ λή του Λευί δεν έ δω σε τμή μα γης, για τί οι Λευ ί τες ή ταν οι ιε ρείς
της χώ ρας και έ πρε πε να ζουν δια σκορ πι σμέ νοι α νά με σα στις άλ λες φυ -
λές προ σφέ ρο ντας τις υ πη ρε σί ες τους. Στην πό λη Ση λώ ο Ι η σούς έ στη -
σε τη Σκη νή του Μαρ τυ ρί ου κι έ βα λε μέ σα την Κι βω τό της Δια θή κης. 

ε) Ο Ιησούς του Ναυή αποχαιρετά το λαό 
υπενθυμίζοντας τη Διαθήκη

     Πέ ρα σε πο λύς και ρός α πό τό τε που ο Θε ός ε -
ξα σφά λι σε την ει ρή νη στο λα ό του. Ο Ι η σούς εί χε
πια γε ρά σει. Τό τε κά λε σε ό λους τους Ισ ρα η λί τες στη
Συ χέμ … και τους εί πε:… «Ε γώ σή με ρα παίρ νω το
δρό μο που κά πο τε παίρ νει ό λος ο κό σμος. Αλ λά ε -
σείς πρέ πει ν’ α να γνω ρί σε τε με ό λη την καρ διά σας
και την ψυ χή σας ό τι κα μιά α πό τις ω ραί ες υ πο σχέ -
σεις που σας έ δω σε ο Κύ ριος, ο Θε ός σας, δεν έ -
μει νε α νεκ πλή ρω τη». Συ νέ χι σε λέ γο ντας ό τι ο
Θε ός ή ταν αυ τός που πο λέ μη σε γι’ αυ τούς. Ό τι
τους πρό σφε ρε μια χώ ρα για την ο ποί α πο τέ δεν
κο πί α σαν ού τε για να χτί σουν τις πό λεις της ού τε
για να φυ τέ ψουν τα δέ ντρα της. Τους ζή τη σε να
μην α κο λου θούν τους θε ούς των ει δω λο λα τρών
και να πά ρουν τη με γά λη α πό φα ση να α φο σιω -
θούν με ό λη τους την καρ διά στο Θε ό. Και ο λα -
ός α πά ντη σε στον Ι η σού: «Ναι, θα λα τρεύ ου με τον
Κύ ριο, το Θε ό μας, και θα υ πα κού με στα λό για
του». Έ τσι ε κεί νη την η μέ ρα …
ο Ι η σούς έ κα νε Δια θή κη με το
λα ό και τους έ δω σε νό μους και
ε ντο λές. Με τά τα γε γο νό τα αυ -
τά πέ θα νε ο Ι η σούς, ο γιος του
Ναυ ή.

Ο Ιησούς του Ναυή, τοιχογραφία του 10ου αι. στη Μονή
Οσίου Λουκά (Λειβαδιά Βοιωτίας)

Η Ιε ρι χώ εί ναι η αρ χαιό τε -
ρη πό λη του κό σμου. Αρ -
χαιο λο γι κά ευ ρή μα τα ε πι -
βε βαιώ νουν ό τι πρω το κα -
τοι κή θη κε γύ ρω στα 6000
π.Χ. Ή ταν ι δα νι κός τό πος
ε γκα τά στα σης, κα θώς διέ -
θε τε πη γή με γλυ κό νε ρό,
γύ ρω α πό την ο ποί α υπήρ-
χε ό α ση.

Οι Χα να ναί οι ή ταν ορ -
γα νω μέ νοι σε πό λεις -
κρά τη και για έ να με -
γά λο χρο νι κό διά στη -
μα της 2ης χι λιε τί ας
π.Χ. βρί σκο νταν υ πό
την κυ ριαρ χί α των Αι -
γυ πτί ων. Η κύ ρια α -
σχο λί α τους ή ταν η γε -
ωρ γί α και το ε μπό ριο.
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Ο Μω υ σής δι δά σκει στο λα ό και α να θέ τει 
την αρ χη γί α στον Ι η σού του Ναυ ή, 
μι κρο γρα φί α α πό χει ρό γρα φο του 13ου αι. 
(Μο νή Βα το πε δί ου, Ά γιον Ό ρος)

Εί ναι ά ρα γε ο Θε ός με το μέ ρος ε νός λα ού;
Και στην ε πο χή της Πα λαιάς Δια θή κης, ό πως και σή με ρα, γί νο νταν πό λε μοι. Λα οί αιχ μα λω τί ζο νταν α πό ει -
σβο λείς, γί νο νταν σφα γές και κα τα στρο φές, άν θρω ποι έ χα ναν τη ζω ή τους. Στους πο λέ μους αυ τούς ο Θε ός
παρουσιάζεται να παίρ νει το μέ ρος των Ισ ρα η λι τών και να φέ ρε ται σκλη ρά στους ε χθρούς τους. Πώς ε ξη γεί -
ται αυ τό; Εί ναι α νά γκη να έ χου με υ πό ψη μας ό τι για αιώ νες οι αρ χαί οι πί στευαν ό τι κά θε λα ός εί χε το δι κό
του θε ό, που του χά ρι ζε τη νί κη ε νά ντια στους ε χθρούς του (χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα ό σα βλέ που με στην
Ι λιά δα και στην Ο δύσ σεια του Ο μή ρου). Έ τσι και οι Ισ ρα η λί τες κά θε τους νί κη την α πέ δι δαν στον Κύ ριο. Γι’
αυ τό και δια βά ζου με στην Πα λαιά Δια θή κη: «ο Θε ός μας νί κη σε».  Μ’ αυ τό τον τρό πο δια κή ρυσ σαν ε πί σης
ό τι ο α λη θι νός Θε ός εί ναι ι σχυ ρό τε ρος α πό τους θε ούς των ει δω λο λα τρών.
Στην πραγ μα τι κό τη τα, ο Θε ός εί ναι ο υ πο στη ρι κτής της ζω ής κά θε αν θρώ που και κά θε λα ού. Αυ τήν την α λή -
θεια ό μως έ πρε πε να πε ρά σουν αιώ νες ώ σπου να την α πο δε χτούν οι άν θρω ποι. Εντού τοις κομ μα τά κια αυ τής
της α λή θειας εί χαν αρ χί σει να κα τα λα βαί νουν και οι Ισ ρα η λί τες, ό πως φαί νε ται στο βι βλί ο του Éù íÜ, ό που οι
ει δω λο λά τρες κά τοι κοι της Νι νευί πα ρου σιά ζο νται πιο ά ξιοι α πό τους Ε βραί ους. Αρ γό τε ρα, ό ταν η αν θρω πό -
τη τα θα έ χει ε τοι μα στεί για να το α κού σει, ο Χρι στός θα δια κη ρύ ξει πολ λές φο ρές κα θα ρά ό τι ο Θε ός εί ναι
Πα τέ ρας ό λων των αν θρώ πων.

1. Óôï äß ëçì ìá ðïõ âÜ æåé ï Ìù õ óÞò óôïõò Éó ñá-
 ç ëß ôåò åß íáé óáí íá ôïõò ëÝ åé: «Äéá ëÝî ôå, æù Þ
ìá êñéÜ Þ êï íôÜ óôï Èå ü». Å îç ãÞ óôå ãéá ôß ôï
êÜ íåé ëß ãï ðñéí ìðïõí óôç ×á íá Üí. Óå ôé èá ôïõò
âï ç èÞ óåé ìéá ôÝ ôïéá á ðü öá óç;

2. Ãéá ôß ôï «¢ êïõ ëá Ý ôïõ Éó ñá Þë…» èå ù ñåß ôáé
ùò ç âá óé êÞ ï äç ãß á ôïõ Íü ìïõ; Ðïéïò ìðáß íåé
óôï êÝ íôñï ôçò æù Þò ôïõ ëá ïý;

3. Ôé åß äïõò Èå üò ðå ñé ãñÜ öå ôáé óôéò åé êü íåò ôïõ
ý ìíïõ ðïõ åß ðå ï Ìù õ óÞò ëß ãï ðñéí ðå èÜ íåé;

4. ×á ñá êôç ñß óôå ôïí É ç óïý ôïõ Íáõ Þ.
5. Óõ æç ôÞ óôå ãéá ôï ñü ëï ðïõ Ý ðáé îå ï Ìù õ óÞò

óå ü ëá ôá ãå ãï íü ôá ôçò Å îü äïõ êáé ôçò ðï -
ñåß áò ôùí Éó ñá ç ëé ôþí ùò ôç Ãç ×á íá Üí.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
Πολ λοί χρι στια νοί δια βά ζο ντας την Πα λαιά Δια θή κη βγά ζουν το συ μπέ ρα σμα ό τι ο Θε ός εί ναι σκλη -
ρός και υ πε ρα σπί ζε ται α πο κλει στι κά τον Ισ ρα ήλ. Φα ντα στεί τε ό τι έ χε τε να συ νο μι λή σε τε μ’ έ ναν τέ -
τοιον άν θρω πο και προ ε τοι μά στε τα δι κά σας ε πι χει ρή μα τα (συμ βου λευ θεί τε το πα ρα πά νω πα ρά θε μα,
κα θώς και το πα ρά θε μα για τα θαύ μα τα στη σελ. 53).

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έμαθα
1.  Πότε και πού πέ θα νε ο Μω υ σής;
2.  Τι ο ρί ζει η πιο βα σι κή ο δη γί α του Νό μου του Μω υ σή και πώς ονομάζεται στα εβραϊκά;
3.  Τι εί ναι το Δευ τε ρο νό μιο;
4.  Ποιος διαδέχτηκε το Μωυσή στην αρχηγία των Ισραηλιτών;
5.  Ποια με γά λα ε μπό δια εί χαν να ξε πε ρά σουν οι Ισ ρα η λί τες για να ε γκα τα στα θούν στη χώ ρα;
6.  Ποιες ή ταν οι ε νέρ γειες του Ι η σού του Ναυ ή ό ταν έ φτα σαν στη χώ ρα;
7.  Τι θύ μι σε στους Ισ ρα η λί τες λί γο πριν πε θά νει και τι τους ζή τη σε να κά νουν;
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Ε πι χει ρή στε να α να κα λύ ψε τε τη ση μα σί α των προ ει κο νί σε ων δου λεύ ο ντας με τον πί να -
κα της σε λί δας 65: Στις τρεις πρώτες στήλες μπορείτε να θυ μη θεί τε τη ση μα σί α που έ χουν
τα γε γο νό τα και τα πρό σω πα της Πα λαιάς Δια θή κης για τους Ισ ρα η λί τες και να δεί τε με ποια
γε γο νό τα και πρό σω πα τα συ σχέ τι σε η Εκ κλη σί α. Στη συ νέ χεια, σε συ νερ γα σί α με το δι πλα -
νό σας, α να κα λύψ τε τη ση μα σί α τους για τη ζω ή των χρι στια νών, χρη σι μο ποιώ ντας ως βο ή -
θεια και τα κεί με να που πα ρα τί θε νται. 

Ανακαλύπτουμε κρυμμένες σημασίες

Στη ζω ή της Εκ κλη σί ας κά ποια γε γο νό τα της Πα λαιάς Δια θή κης
θυ μί ζουν γε γο νό τα της Και νής Δια θή κης
Η χρι στια νι κή Εκ κλη σί α θε ω ρεί ό τι ο ρι σμέ να γε γο νό τα της Πα λαιάς Δια θή κης μοιά ζουν με κά ποια γε γο νό τα
της Και νής Δια θή κης που βέ βαια θα συμ βούν πο λύ αρ γό τε ρα. Μοιά ζουν μά λι στα τό σο πο λύ σαν – κα τά κά -
ποιον τρό πο – να εί ναι ει κό νες τους. Π.χ. ο Ι σα άκ μοιά ζει με το Χρι στό. Ας δού με για τί:
-    Ό πως ο Ι σα άκ ή ταν μο να χο παί δι του Α βρα άμ, έ τσι και ο Χρι στός εί ναι ο μο νο γε νής* γιος του Θε ού.
-    Ό πως ο Ι σα άκ ο δη γή θη κε στη θυ σί α χω ρίς να φταί ει, έ τσι και ο Χρι στός οδηγήθηκε στο Σταυρό, ενώ ήταν
αθώος.
-    Ό πως ο Ι σα άκ γλί τω σε το θά να το, έ τσι και ο Χρι στός νί κη σε το θά να το και α να στή θη κε.
Γι’ αυ τό οι χρι στια νοί εί δαν τον Ι σα άκ σαν μια ει κό να του Χρι στού πριν α κό μη γεν νη θεί, δη λα δή σαν προ ει -
κό νι ση, του Χρι στού.
Στην Και νή Δια θή κη ο Απ. Παύ λος γρά φει: Θέ λω να ξέ ρε τε, α δελ φοί, ό τι ό λοι οι πρό γο νοί σας προ στα τεύ ο -
νταν α πό τη νε φέ λη και ό λοι πέ ρα σαν μέ σα α πό τη θά λασ σα. Ό λοι έ φα γαν την ί δια θε ό σταλ τη τρο φή και ή πιαν
το ί διο πο τό. Ό λα αυ τά τα γε γο νό τα ή ταν για κεί νους προ ει κο νί σεις και γρά φτη καν για να μας νου θε τή σουν*.
     Α Κορ 10, 1-4. 11
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Α. Τα πα ρα κά τω εί ναι λό για του Μω υ σή λί γο πριν α πό την εί σο δο των Ισ ρα η λι τών στη Χα να άν. 
    Ποιες α πό τις Ε παγ γε λί ες του Θε ού στους Πα τριάρ χες α να γνω ρί ζει ό τι εκ πλη ρώ θη καν;

Β. Α φού δια βά σε τε το Óï öß á Óåé ñÜ÷ 45, 1-5: δι καιο λο γή στε τους χα ρα κτη ρι σμούς που α πο δί δει ο 
     συγ γρα φέ ας στο Μω υ σή στη ρι ζό με νοι στα γε γο νό τα του κε φα λαί ου.

Γ.  Σε ποια ση μεί α των δι η γή σε ων της Ε ξό δου μπορείτε να επισημάνετε την πα ρου σί α και τη δρά -
    ση του Θε ού μέ σα στην ι στο ρί α των αν θρώ πων;

Ε. Ξαναγυρνώντας στις διηγήσεις όλου του κεφαλαίου να επισημάνετε τις στιγμές που οι
ηγέτες του λαού χρειάστηκε να ξαναθυμίσουν στο λαό τη Διαθήκη του με το Θεό.

ΣΤ. Να ε πι ση μά νε τε ση μεί α των δι η γή σε ων, ό που οι Ισ ρα η λί τες κα λού νται να 
α πο φα σί σουν ε λεύ θερα «ζω ή μα κριά ή κο ντά στο Θε ό».

Ζ. Στην Και νή Δια θή κη ο Α πό στο λος Παύ λος γρά φει:  
Πί στη ση μαί νει σι γου ριά γι’ αυ τά που ελ πί ζου με και 
βε βαιό τη τα γι’ αυ τά που δε βλέ που με (Ε βρ 11,1). Φέρ -
νει μά λι στα ως πα ρα δείγ μα τα τέ τοιας πί στης πρό σω πα 
α πό την Πα λαιά Δια θή κη αρ χί ζο ντας α πό τον Α βρα άμ. 
Θυ μη θεί τε γε γο νό τα στα οποία εί δα με να εκ δη λώ νε ται 
μια τέ τοια πί στη.

Η. Δίπλα βλέπουμε καταστάσεις ζωής και συ ναι σθή μα τα που
αφορούν όλους τους ανθρώπους κάθε εποχής. Προσπαθήστε
να τα αναγνωρίσετε στα γεγονότα της Εξόδου.

Δ.  Στο Εξ 34, 6 ο Θε ός λέ ει: «Ε γώ εί μαι ο Κύ ριος, ο Κύ ριος ο Θε ός. Εί μαι γε μά τος κα λο σύ νη και 
    έ λε ος, υ πο μο νε τι κός, πι στός και πρό θυ μος να συγ χω ρή σω». Α να γνω ρί στε αυ τά τα χα ρα κτη ρι στι -
    κά του Θε ού / Πα τέ ρα στις δι η γή σεις του κε φα λαί ου.

Ξανακοιτώντας τα μαθήματα του Β΄ κεφαλαίου

Έ νας πε ρι πλα νώ με νος Α ρα μαί ος ή ταν ο προ πά το ράς μου. Κα τέ βη κε στην Αί γυ πτο κι έ ζη σε ε κεί σαν ξέ νος, με
λί γους αν θρώ πους γύ ρω του. Ε κεί έ γι νε έ θνος με γά λο, ι σχυ ρό και πο λυά ριθ μο. Αλ λά οι Αι γύ πτιοι μας κα κο με -
τα χει ρί ζο νταν, μας κα τα πί ε ζαν και μας ε πέ βαλ λαν σκλη ρή δου λεί α. Τό τε ε πι κα λε στή κα με τον Κύ ριο, το Θε ό
των προ γό νων μας κι ε κεί νος ά κου σε τη φω νή μας και εί δε τη δυ στυ χί α μας, την τα λαι πω ρί α μας και την κα -
τα πί ε σή μας. Μας έ βγα λε α πό την Αί γυ πτο με το δυ να τό του χέ ρι, με την α κα τα μά χη τη δύ να μή του, με ση μεί α
και θαύ μα τα… Και μας έ φε ρε σ’ αυ τόν τον τό πο και μας έ δω σε τη χώ ρα αυ τή, χώ ρα που ρέ ει γά λα και μέ λι.

Δευτ 26, 5-9

Α πό τους α πο γό νους του Ια κώβ, ο Κύ ριος α νέ δει ξε έ ναν ά ντρα, που τον α γά πη σε και που έ γι νε α πο δε κτός
απ’ ό λους. Α γα πή θη κε απ’ το Θε ό κι απ’ τους αν θρώ πους. Ή ταν ο Μω υ σής αυ τός που η μνή μη του εί ναι ευ -
λο γη μέ νη. Τον τί μη σε ό μοια με τους α γί ους αγ γέ λους και τον α νέ δει ξε με γά λον, ώ στε να ε μπνέ ει φό βο στους
ε χθρούς. Τον δό ξα σε μπρο στά σε βα σι λιά δες. Με τα λό για του Μω υ σή ο Θε ός έ κα νε να στα μα τή σουν τα μα -
γι κά ση μεί α (των ει δώ λων). Του έ δω σε ε ντο λές για το λα ό του και του φα νέ ρω σε έ να μέ ρος απ’ τη δό ξα του.
Τον κα θιέ ρω σε χά ρη στην πί στη του…τον α ξί ω σε ν’ α κού σει τη φω νή του…του έ δω σε α πευ θεί ας τις  ε ντο λές,
το νό μο της ζω ής και της γνώ σης, για να δι δά ξει τη Δια θή κη του στους α πο γό νους του Ια κώβ, και στο λα ό
του Ισ ρα ήλ τις α πο φά σεις του.

Σειρ 45, 1-5
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Οι βιβλικές διηγήσεις για τους Κριτές και τους βασιλείς

    Τα κεί με να των μα θη μά των προ έρ χο νται α πό τα βι βλί α É ç óïýò ôïõ Íáõ Þ, Êñé ôÝò, Âá óé ëåéþí
Á΄, Â΄ και Ã΄, Ðá ñá ëåé ðï ìÝ íùí Á́ και Â΄.

Ποια ήταν η εποχή των Κριτών;
    Πρόκειται για μια ταραγμένη περίοδο που διαρκεί δύο περίπου αιώνες (1220-1012 π.Χ.). 
    Με τά την εί σο δό τους στη Γη της Ε παγ γε λί ας οι Ισ ρα η λί τες δεν κα τέ κτη σαν α μέ σως ό λη τη χώ ρα,
αλ λά σταδιακά. Στα χρό νια που α κο λού θη σαν, οι ει ρη νι κές πε ρί ο δοι ε ναλ λάσ σο νταν με πο λε μι κές. Ε -
να ντί ον των Ισ ρα η λι τών στρά φη καν ό χι μό νον οι Χα να ναί οι, που ε πιδί ω καν να δια τη ρή σουν τα ε δά -
φη τους, αλ λά και άλ λοι λα οί που διεκ δι κού σαν τις ί διες πε ριο χές: Φι λι σταί οι, Αμ μω νί τες, Μω α βί τες,
Ε δω μί τες, Μα δια νί τες. Στις κρί σι μες αυ τές πε ριό δους οι ισ ρα η λι τι κές φυ λές, αν και ή ταν δια σκορ πι -
σμέ νες (βλ. χάρ τη σελ.75), βο η θού σαν η μια την άλ λη ή ε νώ νο νταν ε νά ντια στους ε χθρούς. Αρ χη γοί
τους ή ταν κά ποιοι χα ρι σμα τι κοί στρα τιω τι κοί η γέ τες, οι Κρι τές, που α να λάμ βα ναν να ο δη γή σουν τους
Ισ ρα η λί τες στη νί κη.

Τι άλλαξε στη ζωή του λαού μετά την εγκατάσταση στη Χαναάν;
    Αρ χι κά οι ισ ρα η λι τι κές φυ λές ε γκα τα στά θη καν κυ ρί ως στις ο ρει νές και πιο ά γο νες πε ριο χές, ε νώ
οι κοι λά δες και οι πε διά δες πα ρέ με ναν στην κα το χή των Χα να ναί ων. Στη Χα να άν, ό πως ε πι βε βαιώ νε -
ται και αρ χαιο λο γι κά, υ πήρ χε κο σμο πο λί τι κος πο λι τι σμός, δη λα δή με ε πι δρά σεις α πό άλ λους πο λι τι -
σμούς, ό πως της Αι γύ πτου, της Με σο πο τα μί ας, της Α ρα βί ας, των Μυ κη νών, του Αι γαί ου, της Κύ πρου.
Γρή γο ρα οι Ισ ρα η λί τες ήρθαν σε επαφή με τον πο λι τι σμό των Χα να ναί ων και γνώρισαν τη ζω ή των
πό λε ων. Ό πως ή ταν φυ σι κό, η κα θη με ρι νή τους ζω ή άλ λα ξε. Α πό νο μά δες και κτη νο τρό φοι έ γι ναν ι -
διο κτή τες γης και γε ωρ γοί. Ε γκα τα στά θη καν στις πό λεις, εί χαν πια πε ρισ σό τε ρα α γα θά και ευ η με ρού -
σαν. Σι γά σι γά υ ιο θέ τη σαν το χα να α νι τι κό τρό πο ζω ής. Έ τσι, η λι τό τη τα και η αυ στη ρό τη τα της ε ρή μου
α ντι κα τα στά θη καν α πό την πο λυ τέ λεια και τη χα λα ρό τη τα της ζω ής στην πό λη και η ι σό τη τα των με -
λών της φυ λής α πό τις κοι νω νι κές δια φο ρές. 
    Ό μως και θρη σκευ τι κά ε πη ρε ά στη καν. Η θρη σκεί α των Χα να ναί ων ή ταν πο λυ θε ϊ στι κή με κύ ρια
χα ρα κτη ρι στι κά τη μα γεί α και τη λα τρεί α της φύ σης. Ως ση μα ντι κό τε ροι θε οί λα τρεύ ο νταν ο Βά αλ,
θε ός της βλά στη σης και της βρο χής, και η Α στάρ τη, θε ά της γο νι μό τη τας. Ζώντας λοιπόν κοντά στους
Χαναναίους οι Ισραηλίτες ξεχνούσαν κάποιες φορές τις πα ρα δό σεις τους. Ε γκα τέ λει παν τον Κύ ριο και
λά τρευαν το Βά αλ και την Α στάρ τη.

Ποια ήταν η εποχή των βασιλέων; 
    Είναι τα χρόνια από το 1012 έως το 926 π.Χ. Οι μεγάλοι βασιλείς αυτής της περιόδου ή ταν ο Σα -
ούλ, ο Δα βίδ και ο Σο λο μών.
    Στην ε πο χή των βα σι λέ ων και στο χώ ρο της βα σι λι κής αυ λής, κά ποιοι μορ φω μέ νοι άν θρω ποι άρ -
χι σαν να συ γκε ντρώ νουν τις πα λιές πα ρα δό σεις της ι στο ρί ας των Ισ ρα η λι τών και να τις κα τα γρά φουν
με στό χο να τις δια σώ σουν. Τα κεί με να αυ τά α πο τέ λε σαν το πρώ το υ λι κό για τη σύν θε ση και τη συγ -
γρα φή των βι βλί ων της Πα λαιάς Δια θή κης, που θα ολοκληρωθεί αιώνες αρ γό τε ρα.
    Στα μα θή μα τα του κε φα λαί ου: α) θα γνω ρί σου με τη ζω ή του λα ού αυ τή την πε ρί ο δο και τα σπου -
δαιό τε ρα πρό σω πα και β) θα α ξιο λο γή σου με το έρ γο τους, με σκο πό να δια κρί νου με με ποιους τρό -
πους προ χω ρά μέ σα α πό την ι στο ρί α του Ισ ρα ήλ το σχέ διο του Θε ού για τη σω τη ρί α των αν θρώ πων.
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α) Ο Θεός ορίζει Κριτές
    Στα δύ σκο λα χρό νια της ε γκα τά -
στα σης στη Χα να άν ο Κύ ριος τους έ -
δω σε για αρ χη γούς Κρι τές, οι ο ποί οι
τους γλί τω ναν α πό τους ε πι δρο μείς…
Κά θε φο ρά που ο Κύ ριος τους έ στελ -
νε έ ναν Κρι τή, ή ταν ο ί διος μα ζί του
και γλί τω νε τους Ισ ρα η λί τες α πό τους
ε χθρούς τους ό σον και ρό ζού σε ο Κρι -
τής…  
    Έ τσι, οι Ισ ρα η λί τες ε γκα τα στά θη -
καν α νά με σα στους Χα να ναί ους,
στους Χετ ταί ους, στους Α μορ ραί ους
… και στους Ιε βου σαί ους.

β) Ένας νεαρός Κριτής νικά τους Μαδιανίτες: ο Γεδεών 
    Για ε φτά χρό νια οι Μα δια νί τες κα τα πί ε ζαν σκλη ρά τους Ισ ρα η λί τες. Κι αυ τοί,
για να προ στα τεύ ο νται, έ φτια ξαν κρη σφύ γε τα πά νω στα βου νά, σε σπη λιές και ο -
χυ ρά. Ό πο τε οι Ισ ρα η λί τες έ σπερ ναν, οι Μα δια νί τες ... έ κα ναν ε πι δρο μές ε να ντί ον
τους … και κα τέ στρε φαν τις καλ λιέρ γειες… Ε πί σης, δεν ά φη ναν στους Ισ ρα η λί τες
ού τε πρό βα τα ού τε βό δια ού τε γα ϊ δού ρια… Ε ξαι τί ας, λοι πόν, των Μα δια νι τών οι
Ισ ρα η λί τες εί χαν τρο με ρά ε ξα θλιω θεί και ε πι κα λέ στη καν τον Κύ ριο. 
    Τό τε εμ φα νί στη κε άγ γε λος Κυ ρί ου στο νε α ρό α κό μη Γε δε ών και του εί πε: «Ο
Κύ ριος εί ναι μα ζί σου, γεν ναί ε πο λε μι στή… Μ’ αυ τή τη δύ να μη που έ χεις πή γαι νε
και θα ε λευ θε ρώ σεις τον Ισ ρα ήλ α πό τους Μα δια νί τες. Ε γώ σε στέλ νω»… «Μα
πώς, Κύ ριέ μου, θα γλι τώ σω ε γώ τον Ισ ρα ήλ;» α πο κρί θη κε ο Γε δε ών. «Η συγ γέ -
νειά μου εί ναι η πιο τα πει νή α νά με σα στη φυ λή Μα νασ σή κι ε γώ ο πιο μι κρός της
οι κο γέ νειας του πα τέ ρα μου». Τό τε του εί πε ο Κύ ριος: «Ναι, αλ λά ε γώ θα εί μαι μα -
ζί σου, και θα νι κή σεις τους Μα δια νί τες σαν να ’ταν έ νας μό νον άν θρω πος».

Έ τσι, λοι πόν, ο Γε δε ών με τις ο δη γί ες του Θε ού άρ χι σε να ε τοι μά ζει στρα τό
για να α ντι με τω πί σει τους Μα δια νί τες. Προ η γου μέ νως ό μως γκρέ μι σε το θυ σια -
στή ριο του Βά αλ που εί χαν κτί σει οι συ μπα τριώ τες του κι έ χτι σε θυ σια στή ριο για
τον α λη θι νό Θε ό. Στο κά λε σμά του α ντα πο κρί θη καν χι λιά δες στρα τιώ τες α πό ό -
λες τις φυ λές του Ισ ρα ήλ. Ω στό σο, ο Κύ ριος εί πε στο Γε δε ών: «Μό νο με τρια κό -
σιους ά ντρες … θα σας ε λευ θε ρώ σω... Ό λοι οι υ πό λοι ποι ας πά νε στα σπί τια τους».
Στη συ νέ χεια ο Γε δε ών μοί ρα σε τους τρια κό σιους ά ντρες σε τρί α μέ ρη και έ δω σε
στον κα θέ να τους α πό μια σάλ πιγ γα και μια ά δεια στά μνα  με μια λα μπά δα μέ σα.
Με τά τους εί πε: «Ό ταν σαλ πί σω με τη σάλ πιγ γα, ε γώ κι αυ τοί που εί ναι μα ζί μου,
τό τε θα σαλ πί σε τε κι ε σείς γύ ρω α πό το στρα τό πε δο και θα φω νά ξε τε: ‘Για τον Κύ -
ριο και το Γε δε ών’».  Έ τσι κι έ γι νε. Α πό τον ξαφ νι κό κρό το που έ κα ναν οι στά -
μνες, κα θώς έ σπα ζαν, και α πό τη λάμ ψη των δαυ λών οι Μα δια νί τες
αιφ νι διά στη καν, κα τα τρό μα ξαν, έ στρε ψαν το ξί φος τους ο έ νας ε να ντί ον του άλ -
λου και αλ λη λο σκο τώ θη καν. Ό σοι γλί τω σαν τρά πη καν σε ά τα κτη φυ γή.  

Ύ στε ρα απ’ αυ τά οι Ισ ρα η λί τες εί παν στο Γε δε ών: «Γί νε ε σύ κυ βερ νή της μας, έ -
πει τα ο γιος σου και με τά ο εγ γο νός σου, για τί ε σύ μας ε λευ θέ ρω σες α πό τους Μα -
δια νί τες». Ο Γε δε ών ό μως τους α πά ντη σε: «Δε θα σας κυ βερ νή σω ε γώ ού τε κι ο
γιος μου. Ο Κύ ριος θα σας κυ βερ νά ει».

12. Αγώνες για εγκατάσταση στη Γη της 
Επαγγελίας: η σχέση με το Θεό δοκιμάζεται

Οι Κρι τές δεν ή ταν άν θρω ποι με ι διαί τε ρη
κοι νω νι κή θέ ση (μορ φω μέ νοι, πλού σιοι
κ.λπ.). Το κρι τή ριο ε κλο γής τους α πό το
Θε ό ή ταν η με γά λη τους ε μπι στο σύ νη σ’
αυ τόν. Ή ταν η γέ τες που τους κα λού σε ο ί -
διος ο Θε ός να βο η θή σουν το λα ό του σε
κρί σι μες ώ ρες. Με τά τη δρά ση τους ε πέ -
στρε φαν στην ι διω τι κή τους ζω ή ή υ πη ρε -
τού σαν το λα ό ως ι σό βιοι άρ χο ντες, χω ρίς
ό μως να με τα βι βά ζουν το α ξί ω μα αυ τό
στα παι διά τους. Σπου δαιό τε ροι Κρι τές ή -
ταν η Δεβ βώ ρα, ο Γε δε ών, ο Σαμ ψών, ο Ιε -
φθά ε και ο Σα μου ήλ.
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γ)  Ο τελευταίος Κριτής: Σαμουήλ
    Ο Σα μου ήλ ή ταν α πό παι δί α φιε ρω μέ νος στο Θε ό. Ή ταν άν -
θρω πος που μπο ρού σε να δια κρί νει την α λή θεια μέ σα στα γε γο -
νό  τα της ζω ής. Κα λού σε, λοιπόν, συ νε χώς το λα ό να απομα κρυνθεί
α πό τα εί δω λα και να μην ξε χνά ει τον α λη θι νό Θε ό. Ό λες οι φυ -
λές του Ισ ρα ήλ α πό τη Δαν μέ χρι τη Βέ ερ - Σε βά τον α να γνώ ρι -
ζαν ως «άν θρω πο του Θε ού». 
     Ό λα αυ τά τα κρί σι μα χρό νια της ε γκα τά στα σης στη Χα να άν,
οι Ισ ρα η λί τες ζού σαν α νά με σα σε λα ούς που εί χαν βα σι λείς. Για
πολ λούς μά λι στα λα ούς ο βα σι λιάς ή ταν θε ός. Οι Ισ ρα η λί τες, κα -
θώς ή ταν ορ γα νω μέ νοι σε φυ λές, κατ’ αρ χάς δεν εί χαν βα σι λιά.
Έ τσι ό μως δυ σκο λεύ ο νταν π.χ. στο να παίρ νουν γρή γο ρα στρα -
τιω τι κές α πο φά σεις. Ε πη ρε α σμέ νοι, λοι πόν, α πό τους γεί το νές
τους άρ χι σαν να πι στεύ ουν ό τι με έ να βα σι λιά θα ή ταν ευ κο λό -
τε ρο να νι κή σουν τους ε χθρούς τους και να ευ η με ρή σουν. Γι’ αυ -
τό α πευ θύν θη καν στο Σα μου ήλ και του ζή τη σαν να ε κλέ ξει έ να
βα σι λιά γι’ αυ τούς. 
    Ο Σα μου ήλ θε ώ ρη σε την α παί τη σή τους α σέ βεια προς τον
Κύ ριο. Κι αυ τό ε πει δή πί στευε ό τι ο Θε ός ή ταν το μο να δι κό
στή ριγ μα του Ισ ρα ήλ α πό την ε πο χή της Ε ξό δου. Προ σευ χή -
θη κε, λοι πόν, στο Θε ό ο ο ποί ος του α πά ντη σε: «Ά κου σε το λα ό
και δέ ξου ό λα ό σα σου ζη τούν. Δεν πε ρι φρό νη σαν ε σέ να, αλ λά
ε μέ να, κι αρ νή θη καν να εί μαι πια βα σι λιάς τους... Τώ ρα λοι πόν
κά νε ό,τι σου ζη τά νε, αλ λά ξε κα θά ρι σέ τους ... ποια θα εί ναι τα
δι καιώ μα τα του βα σι λιά…». Ο Σα μου ήλ α να κοί νω σε ό λα τα λό -
για του Κυ ρί ου στο λα ό… «Νά ποια θα εί ναι τα δι καιώ μα τα του
βα σι λιά που θα σας κυ βερ νά ει: Θα παίρ νει τους γιους σας και
θα τους χρη σι μο ποιεί ... για να ορ γώ νουν τα χω ρά φια του … ή
για να του κα τα σκευά ζουν τα πο λε μι κά του ό πλα.. Θα παίρ νει
τις κό ρες σας για να του φτιά χνουν α ρώ μα τα, να του μα γει ρεύ -
ουν και να του ζυ μώ νουν. Θα πά ρει τα κα λύ τε ρα χω ρά φια σας
και τα α μπέ λια σας… Α πό τα πρό βα τά σας θα παίρ νει το δέ κα -
το κι ε σείς θα εί στε δού λοι του… Θ’ αρ χί σε τε τό τε να πα ρα πο -
νιέ στε στον Κύ ριο για το βα σι λιά σας που ε σείς ε κλέ ξα τε να σας
κυ βερ νά ει, αλ λά ο Κύ ριος δε θα σας α πα ντά ει».

Ο Σαμουήλ, τοιχογραφία του 16ου αι. 
στη Μονή Σταυρονικήτα (Άγιον Όρος)

1. Ðþò á íá äåé êíý ï íôáí ïé Êñé ôÝò êáé ôé óç ìá óß á åß ÷å ôï Ýñ ãï ôïõò ãéá ôç æù Þ ôïõ ëá ïý;
2. Íá ÷áñáêôçñßóåôå ôï Ãåäåþí êáé íá åðéóçìÜíåôå ôï ñüëï ôïõ Èåïý óôçí éóôïñßá ôïõ.
3. Öá íôá óôåß ôå ôéò áë ëá ãÝò ôïõ ôñü ðïõ æù Þò ôùí Éó ñá ç ëé ôþí ìå ôÜ ôçí å ãêá ôÜ óôá óÞ ôïõò óôç ×á íá Üí (óõì -

âïõ ëåõü ìå íïé êáé ôá óôïé ÷åß á ôçò Åé óá ãù ãÞò). Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò ðñï å ôïé ìÜ óôå Ý íá äéÜ -
ëï ãï Þ ìéá óêç íÞ á ðü ôç æù Þ óå ìéá ðü ëç ôçò å ðï ÷Þò Þ óôçí Ý ñç ìï êáé ðá ñïõ óéÜ óôå ôç äïõ ëåéÜ óáò óôçí
ôÜ îç.  

4. Ðïéïò íï ìß æå ôå ü ôé Þ ôáí ï ìå ãá ëý ôå ñïò êßí äõ íïò ãéá ôïõò Éó ñá ç ëß ôåò ìå ôÜ ôçí å ãêá ôÜ óôá óÞ ôïõò óôç Ãç
×á íá Üí êáé ãéá ôß; Óõì âïõ ëåõ èåß ôå êáé ôï ìÜ èç ìá 11.

5. Ðïéïò Þ ôáí ï óï âá ñü ôå ñïò êßí äõ íïò ðïõ äéÝ âëå ðå ï Óá ìïõ Þë óôçí å ðé èõ ìß á ôùí Éó ñá ç ëé ôþí íá á ðï êôÞóïõí
âá óé ëéÜ; Ðñï óðá èÞ óôå íá êá ôá ëÜ âå ôå ãéá ôß.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
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Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.   Ποια χα ρα κτη ρι στι κά του Θε ού α πο κα λύ πτονται στις ι στο ρί ες των Κρι τών;
2.   Ε ξη γή στε, χρη σι μο ποιώ ντας φα ντα στι κά πα ρα δείγ μα τα, τις αρ νη τι κές συ νέ πειες που ε πέ φε -

ρε στον τρό πο ζω ής των Ισ ρα η λι τών η α πο μά κρυν σή τους α πό το Θε ό και τις πα ρα δό σεις της
ερήμου.

3.   Ό ταν οι άν θρω ποι α πλώς μι μού νται έ να μο ντέρ νο τρό πο ζω ής και ε γκα τα λεί πουν εύκολα και
απροβλημάτιστα οτι δή πο τε πα ρα δο σια κό, η κα θη με ρι νή τους ζω ή και οι σχέ σεις τους ε πη ρε -
ά ζονται αρ νη τι κά. Συμ φω νεί τε μ’ αυ τό; Στη ρίξ τε την ά πο ψή σας με πα ρα δείγ μα τα.

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έμαθα
1.   Δείξ τε στο χάρ τη τους λα ούς με τους ο ποί ους 
     χρειά στη κε να πο λε μή σουν οι Ισ ρα η λί τες.
2.   Ποιες ή ταν οι αλ λα γές στη ζω ή των Ισ ρα η λι -
     τών με τά την ε γκατά στα σή τους στη Χα να άν;
3.   Ποιος και με ποιο κρι τή ριο ό ρι ζε τους Κρι τές; 
4.   Ποια ή ταν η πε ρί ο δος των Κρι τών (χρο νο λογί-
     α) και ποιος ήταν ο ρόλος τους; 
5.   Α να φέ ρε τε τα ο νό μα τα των με γά λων Κρι τών.
6.   Δι η γη θεί τε την ι στο ρί α της κλή σης του Γε δε ών
     και της νί κης του ε νά ντια στους Μα δια νί τες.
7.   Τι α κρι βώς ή ταν ο Σα μου ήλ για τους Ισ ρα η λί -
     τες;
8.   Ποιον κίν δυ νο θε ω ρού σε με γα λύ τε ρο για το 
     λα ό του ο Σα μουήλ και γιατί;
9.   Για τί οι Ισ ρα η λί τες ζη τού σαν βα σι λιά;
10. Ποιες ή ταν οι προ ει δο ποι ή σεις του Σα μου ήλ, 
     όταν οι Ισ ρα η λίτες ζή τη σαν να τους ο ρί σει βα -
     σιλιά;

Επιλέγω και πραγματοποιώ 
1.   Στην ε πο χή μας α να γνω ρί ζου με ό τι ό λοι οι άν θρω ποι εί ναι κα λό να ζουν με ευ η με ρί α και 

α σφάλεια. Συ χνά ω στό σο λέ γε ται ό τι οι δυ σκο λί ες και οι στε ρή σεις μπο ρούν να παί ζουν θε -
τι κό ρό λο στη ζω ή μας. Συ ζη τή στε αυ τή την ά πο ψη με τους γο νείς σας ή άλ λους με γα λύ τε -
ρους και γράψ τε τα ε πι χει ρή μα τά 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’ ό λη την τα ραγ μέ νη πε ρί ο δο των Κρι τών οι δώ δε κα φυ λές των Ισ ρα η λι τών
ή ταν ορ γα νω μέ νες σαν μια συ νο μο σπον δί α*. Κά θε φυ λή ή ταν ε γκα τε στη μέ νη
στη δι κή της πε ριο χή, την οποία διοι κού σε και υ πε ρα σπι ζό ταν. Αυτό που έδενε
τις φυλές μεταξύ τους ή ταν η πί στη στον ί διο Θε ό· το Θεό με τον οποίο είχαν
κλείσει Διαθήκη. 
     Μια φο ρά, λοι πόν, το χρό νο οι αρ χη γοί των φυ λών συ γκε ντρώ νο νταν μπρο -
στά στην Κι βω τό της Διαθήκης, που την είχαν εγκαταστήσει στη Σηλώ. Ε κεί θυ -
μό ντου σαν και δι η γού νταν ό λα ό σα εί χε κά νει ο Θε ός γι’ αυ τούς στο διά βα της
ι στο ρί ας τους. Δή λω ναν την πί στη τους σ’ αυ τόν και α να γνώ ρι ζαν τις υ πο χρε ώ -
σεις τους α πέ να ντί του, που πή γα ζαν α πό τη Δια θή κη του Σι νά και πε ριέ χο νταν
στο Νό μο. Διά βα ζαν το Νόμο και α να νέ ω ναν την υ πό σχε σή τους να τον τη ρούν.
Η καρ διά βέβαια του Νό μου ή ταν πάντα η ε ντο λή: Ά κου Ισ ρα ήλ… Ν’ α γα πάς τον
Κύ ριο το Θε ό σου μ’ ό λη την καρ διά σου, μ’ ό λη την ψυ χή σου και μ’ ό λη τη δύ να -
μή σου.
     Οι Ισ ρα η λί τες λοιπόν, μετά την εγκατάστασή τους στη Χαναάν, βάσισαν και
ορ γά νω σαν την κα θη με ρι νή τους ζω ή πάνω στο Νόμο του Θεού. Γι’ αυ τό έχει
σημασία να γνω ρί σου με με ρι κές χαρακτηριστικές δια τά ξεις του.

α)  Οι σχέσεις  με τους συνανθρώπους
     Μην κρα τάς πι κρί α στην καρ διά σου για τον άλ λο. Ε ξη γή σου μα ζί του α νοι χτά,
για να μη σε βα ραί νει τί πο τα. 
     Μην εί σαι εκ δι κη τι κός και μνη σί κα κος* α πέ να ντι στους άλ λους, αλ λά ν’ α γα -
πάς τον πλη σί ον σου ό πως τον ε αυ τό σου. 
     Μη δια δί δεις φή μες ψεύ τι κες. 
     Να μην α κο λου θείς τους πολ λούς στο κα κό.  
     Αν πά ρεις το πα νω φό ρι κά ποιου για ε νέ χυ ρο*, φρό ντι σε να του το ε πι στρέ ψεις
πριν α πό τη δύ ση του ή λιου, για τί εί ναι το μο να δι κό του σκέ πα σμα, με το ο ποί ο
προ στα τεύ ε ται α πό το κρύ ο.                                                                                                             
     Αν συ να ντή σεις το βό δι του ε χθρού σου ή το υ πο ζύ γιό* του να πε ρι πλα νιέ ται,
πρέ πει να το ο δη γή σεις στον α φέ ντη του.  
     Αν κά ποιος κά ψει ε νός τον α γρό ή τον α μπε λώ να ή α φή σει τα ζώ α του ε λεύ θε -
ρα να βό σκουν στο χω ρά φι του άλ λου, τό τε ο δρά στης θα δώ σει α πο ζη μί ω ση μέ -
ρος α πό τα κα λύ τε ρα προ ϊ ό ντα του δι κού του α γρού και του δι κού του α μπε λώ να.

β) Η συμπεριφορά προς τους ξένους και τους αδύναμους 
     Δεν πρέ πει να κα τα πιέ ζε τε ξέ νο, ού τε να τον εκ με ταλ λεύ ε στε, για τί κι ε σείς ή -
σα σταν κά πο τε ξέ νοι στην Αί γυ πτο. 
     Ό ταν θε ρί ζε τε τα χω ρά φια σας, μην κό βε τε τα στά χυα ως την τε λευ ταί α γω νιά
του χω ρα φιού σας. Και μη γυ ρί ζε τε πί σω, με τά το θε ρι σμό, για να μα ζέ ψε τε τα
στά χυα που πα ρά πε σαν. Ού τε να γυρ νά τε πί σω στο α μπέ λι σας για να μα ζέ ψε τε
τα τσα μπιά που έ μει ναν ή τις ρώ γες που έ χουν πέ σει. Να τ’ α φή νε τε για το φτω χό
και για τον ξέ νο.
     Ό ταν δα νεί ζεις χρή μα τα σε έ να φτω χό συ μπο λί τη σου, μην του φέ ρε σαι ό πως
οι άλ λοι δα νει στές. Μην του ζη τάς τό κο.
     Μην εκ με ταλ λεύ ε σαι πο τέ το μι σθω τό, το δυ στυ χι σμέ νο και το φτω χό συ μπα -
τριώ τη σου ή τον ξέ νο που ζει σε μια α πό τις πό λεις της χώ ρας σου. Να του δί νεις
κά θε μέ ρα το η με ρο μί σθιό του πριν απ’ τη δύ ση του ή λιου. Για τί εί ναι φτω χός και
το έ χει α νά γκη.

13. Η ζωή οργανώνεται με βάση 
το Νόμο του Μωυσή
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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
    Κά θε χρό νο θα ξε χω ρί ζε τε το έ να δέ κα το α πό … ό λη τη σο δειά που θα σας δί νουν
τα χω ρά φια σας. Θα τα πη γαί νε τε στον τό πο που θα έ χει δια λέ ξει ο Κύ ριος, ο Θε -
ός σας, για να λα τρεύ ε τε το ό νο μά του…
    Στο τέ λος κά θε τρί της χρο νιάς θα χω ρί ζε τε τη δε κά τη α πό τη σο δειά σας ε -
κεί νης της χρο νιάς και θα την κα τα θέ τε τε στις πό λεις σας. Οι λευ ί τες, που δεν
έ χουν κλη ρο νο μι κό με ρί διο, κα θώς και οι ξέ νοι, τα ορ φα νά και οι χή ρες της
πό λης θα μπο ρούν να έρ χο νται να τρώ νε απ’ αυ τά και να χορ ταί νουν.

ε)  Το σαββατικό και το ιωβηλαίο έτος
    Έ ξι χρό νια θα σπέρ νε τε τα χω ρά φια σας, θα κλα δεύ ε τε τα α μπέ λια σας και θα
συ νά ζε τε τη σο δειά. Ο έ βδο μος χρό νος, ό μως, θα εί ναι σαβ βα τι κός, έ να έ τος για ν’
α να παυ θεί η γη… Ε κεί νο το χρό νο δε θα σπεί ρε τε τα χω ρά φια σας, ού τε θα κλα δέ -
ψε τε τα α μπέ λια σας… Θα εί ναι χρό νος α γρα νά παυ σης…
    Έ πει τα θα με τρή σε τε … συ νο λι κά σα ρά ντα εν νιά χρό νια … και το πε ντη κο στό θα
το α να κη ρύ ξε τε ά γιο. Εί ναι το ιω βη λαί ο έ τος. Τό τε θα κη ρύ ξε τε α πε λευ θέ ρω ση για ό -
λους τους κα τοί κους της χώ ρας. Κά θε ι διο κτη σί α που έ χει που λη θεί, θα ε πι στρα φεί στον
αρ χι κό ι διο κτή τη της και κα θέ νας που έ χει που λη θεί ως δού λος, θα γυ ρί σει στην οι κο -
γέ νειά του.

στ) Καταδίκη της ειδωλολατρίας 
    Ό ταν θα μπεί τε στη χώ ρα που σας δί νει ο Κύ ριος, ... δεν πρέ πει να μά θε τε να
τη ρεί τε τα βδε λυ ρά* έ θι μα ε κεί νων των ε θνών. Δε θα βρε θεί κα νείς α νά με σά σας
που να προ σφέ ρει το γιο του ή την κό ρη του να κα ούν θυ σί α ή που ν’ α σκεί μα -
ντεί α ή οιω νο σκο πί α* ή α πό κρυ φες τέ χνες ή μα γεί α…

1. Á ðü ðïý ðñï åñ ÷ü ôáí êáé ðïý óôç ñé æü ôáí ï Íü ìïò ôùí Éó ñá ç ëé ôþí;
2. Ãéá ôß ï Íü ìïò ôïõò ï íï ìá æü ôáí Ìù óá ú êüò;
3. Á îéï ëï ãÞ óôå ôéò íï ìé êÝò äéá ôÜ îåéò ðïõ äéá âÜ óá ôå. Óôç ñßî ôå ôéò á ðá íôÞ óåéò óáò óå å ðé ÷åé ñÞ ìá ôá.
4. Ðá ñïõ óéÜ óôå öá íôá óôé êÜ ðá ñá äåßã ìá ôá ðïõ íá á ðï äåé êíý ïõí ü ôé ç æù Þ ôçò éó ñá ç ëé ôé êÞò êïé íü ôç ôáò âåë- 
   ôéù íü ôáí, ü ôáí ïé Üí èñù ðïé ôç ñïý óáí ôéò äéá ôÜ îåéò ôïõ Ìù óá ú êïý Íü ìïõ.
5. ×ù ñé óôåß ôå óå ï ìÜ äåò êáé å ðå îåñ ãá óôåß ôå ôïõò íü ìïõò ðñï óðá èþ íôáò íá á íá ãíù ñß óå ôå áí ôá ðñï âëÞ -

ìá ôá ðïõ å ðé ÷åé ñïýí íá á íôé ìå ôù ðß óïõí Ý ÷ïõí å ðé ëõ èåß óôéò ìÝ ñåò ìáò.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

Íüìïò   Law   Loi   Gesetz   Legge   Ley   З а ко н
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Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.   Στις μέ ρες μας πολ λοί α γνο ούν το σύ νο λο του Μω σα ϊ κού Νό μου. Γνω ρί ζουν ό μως τη διά τα ξη

«ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος» και τη χρη σι μο ποιούν ως ε πι χεί ρη μα για να
α πο δεί ξουν τη σκλη ρό τη τα αυ τού του Νό μου. Ας σκε φτού με: Μι λά με για 3000 χρό νια πριν, ό -
ταν η βί α και η σκλη ρό τη τα ή ταν φυ σι κή κα τά στα ση. Ας προ σέ ξου με τη διά τα ξη: Δεν προ τρέ -
πει τον άν θρω πο να εκ δι κη θεί, αλ λά να πε ριο ρί σει την εκ δι κη τι κό τη τά του βά ζο ντας ένα φραγ μό.
Το νόη μα της διά ταξης εί ναι: Αν κά ποιος σου έ κα νε κα κό και συ νο μί ζεις ό τι πρέπει να του το
α ντα πο δώ σεις, η τι μωρί α του να μην εί ναι με γα λύ τε ρη α πό το κα κό που έ κα νε. Να πε ριο ρι στείς,
δη λα δή, στο ί διο κα κό και ό χι να κά νεις με γα λύ τε ρο. Ύ στε ρα απ’ αυ τές τις διευ κρι νί σεις και τα
ό σα μά θατε στο μά θη μα τι θα εί χα τε να πεί τε σ’ έ να σύγ χρο νο άν θρω πο που θε ω ρεί το Μω σα -
ϊ κό Νόμο ως έ να σκλη ρό νόμο;

2.   Στο Äåõ ôå ñï íü ìéï δια βά ζου με: «Πρέ πει να κα τα λά βε τε κα λά ό τι, ό πως εκ παι δεύ ει έ νας το παιδί
του, έ τσι σας εκ παί δευ σε ο Κύ ριος ο Θε ός σας» (Δευτ 8, 5). Τι σας κά νει να σκε φτεί τε για το
ρόλο του Νό μου στη ζω ή του λα ού;

3.   Υ πο γραμ μί στε δύο δια τά ξεις που σας φαί νο νται σπου δαί ες – για την ε πο χή τους ή και για τη
δική μας – και ε ξη γή στε με επιχειρήματα την ε πι λο γή σας.

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έμαθα
1.   Πώς ή ταν ορ γα νω μέ νοι οι Ισ ρα η λί τες 

κατά την περί ο δο των Κρι τών; 
2.   Τι ή ταν αυ τό που τους συ νέ δε ε;
3.   Πώς ο νο μα ζό ταν ο Νό μος τους και για τί;
4.   Τι εί δους σχέ σεις ρύθ μι ζε ο νόμος;
5.   Τι προ βλε πό ταν για τους φτω χούς και τους 

ξέ νους;
6.   Τι προ βλε πό ταν για το ρό λο των δι κα-
     στών;
7.   Τι ή ταν η δε κά τη;
8.   Τι ή ταν και τι ρό λο έ παι ζε το σαβ βα τι κό έτος;
9.   Τι ή ταν και τι ρό λο έ παι ζε το ιω βη λαί ο έ τος;
10. Ποιες ει δω λο λα τρι κές συ νή θειες α πα γο -

ρεύο νταν αυ στη ρά;

Επιλέγω και πραγματοποιώ 
1.   Οι νό μοι εί ναι α να γκαί οι για τη ζω ή μιας ορ γα νω μέ νης κοι νω νί ας. Βρεί τε πα ρα δείγ μα τα από την

καθημερινή ζωή που να το α πο δει κνύ ουν.
2.   Σε συ νερ γα σί α με συμ μα θη τές σας γράψ τε μια σει ρά δια τά ξε ων / υ πο δεί ξε ων που κα τά την κρί -

ση σας θα διευ κό λυ ναν να δεί χνου με: α) θε τι κή στά ση προς τους ξέ νους που ζουν στη χώρα μας,
 β) σεβασμό για το περιβάλλον και τα ζώα.

Η εγκατάσταση των φυλών στη Χαναάν
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α) Ο πρώτος βασιλιάς: o Σαούλ 
    Οι Ισ ρα η λί τες, πα ρά τις προ ει δο ποι ή σεις του Σα μου ήλ για τους
κιν δύ νους της βα σι λεί ας (ό πως τις εί δα με στο μά θη μα 12), ε πέ -
με ναν λέ γο ντας «... θέ λου με βα σι λιά, για να εί μα στε κι ε μείς σαν
τα άλ λα έ θνη…». Με την υ πό δει ξη του Θεού, λοι πόν, ο Σα μου ήλ
έ χρι σε βα σι λιά έ να νέ ο και ω ραί ο άν δρα α πό τη φυ λή Βε νια μίν,
το Σα ούλ, το νί ζο ντας «ο Κύ ριος σε έ χρι σε άρ χο ντα στο λα ό που
του α νή κει».
    Ο Σα ούλ ή ταν γεν ναί ος πο λε μι στής και νί κη σε πολ λούς ε -
χθρούς των Ισ ρα η λι τών. Πα ρά τα χα ρί σμα τά του ό μως α πο μα -
κρύν θη κε α πό το Θε ό. Γι’ αυ τό ο Σα μου ήλ ό σο ζού σε ή ταν … βα θιά
λυ πη μέ νος γι’ αυ τόν.

β) Ο Σαμουήλ χρίει κρυφά έναν άλλο βασιλιά: o Δαβίδ
    Με τά α πό και ρό ο Θε ός υ πέ δει ξε στο Σα μου ήλ να χρί σει βα -
σι λιά, κρυ φά α πό το Σα ούλ, έ να τα πει νό βο σκό που λο α πό τη Βη -
θλε έμ. Ή ταν ο Δα βίδ, ο μι κρό τε ρος γιος του Ιεσ σαί α πό τη φυ λή
του Ιού δα. Ή ταν ξαν θός, με σπιν θη ρο βό λο βλέμ μα κι ω ραί ο πρό -
σω πο… Ο Σα μου ήλ πή ρε το δο χεί ο με το λά δι και τον έ χρι σε βα σι -
λιά μπρο στά στους α δερ φούς του. Α πό τό τε ο Θε ός ή ταν πά ντα μα ζί
του…
    Ο Δα βίδ βρέ θη κε στην αυ λή του Σα ούλ να παί ζει το ψαλ τή ρι
και να τον ψυ χα γω γεί. Έ γι νε πο λύ φί λος με το γιο του βα σι λιά, Ιω -
νά θαν, που α γα πού σε το Δα βίδ σαν τον εαυτό του. Έ βγα λε μά λι στα
το μαν δύ α που φο ρού σε και του τον έ δω σε. Ε πί σης του έ δω σε την
πα νο πλί α, το ξί φος, το τό ξο και τη ζώ νη του. Ο Δα βίδ, κα θώς ή ταν
έ ξυ πνος και γεν ναί ος, έ φερ νε σε πέ ρας με ε πι τυ χί α ο ποια δή πο τε α -
πο στο λή του α νέ θε τε ο Σα ούλ. Έ τσι, τον ό ρι σε αρ χη γό του στρα τού
του… Με τον και ρό έ γι νε τό σο α γα πη τός στο λα ό, ώ στε οι άν θρω -
ποι να τρα γου δούν στους δρό μους: «Ο Σα ούλ νί κη σε χι λιά δες, μα
ο Δα βίδ νί κη σε μυ ριά δες!». Ό λα αυ τά έ κα ναν το Σα ούλ να αι σθαν -
θεί ζή λια και μί σος κα τά του Δα βίδ. Αρ κε τές φο ρές προ σπά θη σε
να τον ε ξο ντώ σει. Ο Δα βίδ ό μως σώ θη κε χά ρη στη βο ή θεια του
Θε ού και του α δελ φι κού του φί λου Ιω νά θαν, ο ο ποί ος προ στά τευε
το φί λο του α πό το φθό νο του πα τέ ρα του. Για να γλι τώ σει ο Δα -
βίδ δρα πέ τευ σε, κρύ φτη κε στα βου νά και έ ζη σε α νά με σα στους
Φι λι σταί ους. Παρ’ ό λα αυ τά, ό ταν ο Σα ούλ κι οι γιοι του σκο τώ -
θη καν σε κά ποια μά χη, ο Δα βίδ λυ πή θη κε βα θύ τα τα. Μετά ε πέ -
στρε ψε στη χώ ρα και α να γνω ρί στη κε βα σι λιάς.

γ)  Ο Δαβίδ βασιλιάς όλων των Ισραηλιτών
    Ό λες οι φυ λές των Ισ ρα η λι τών ήρ θαν … στο Δα βίδ στη Χε -
βρών και του εί παν: «Ε μείς εί μα στε σάρ κα σου και αί μα σου…»
… κι ε κεί νος έ κα νε μα ζί τους συμ φω νί α ε νώ πιον του Κυ ρί ου. 

14. Δαβίδ, ο δοξασμένος βασιλιάς του Ισραήλ

Η χρί ση του βα σι λιά
Την τε λού σε έ νας άν θρω πος του
Θε ού, προ φή της ή ιε ρέ ας, χύ νο -
ντας λά δι στο κε φά λι του βα σι -
λιά. Μ’ αυ τό τον τρό πο δη λω νό -
ταν με έ να ε ξω τε ρι κό ση μεί ο (το
λά δι) ό τι ο άν θρω πος αυ τός ή ταν
ε κλεγ μέ νος α πό το Θε ό να γί νει
όρ γα νό του για τη δια κυ βέρ νη ση
του λα ού.  Έ τσι, ο βα σι λιάς λε γό -
ταν χρι στός (= χρι σμέ νος) και α -
να γνω ρι ζό ταν ως ά ξιος μιας με -
γά λης α πο στο λής. 
Η ε βρα ϊ κή λέ ξη για το «χρι -
στός» εί ναι «Μεσ σί ας» και δι -
νό ταν στο διά δο χο του βα σι λι -
κού θρό νου του Δα βίδ. 

Ο βασιλιάς Δαβίδ, μικρογραφία από
χειρόγραφο  του 13ου αι. στη Μονή
Σταυρονικήτα (Άγιον Όρος)
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    Και έ χρι σαν το Δα βίδ βα σι λιά του Ισ ρα ήλ. Ο Δα βίδ ή ταν τριά ντα ε τών ό ταν έ γι νε βα σι λιάς και βα σί -
λε ψε σα ρά ντα χρό νια. Νί κη σε τους Φι λι σταί ους και έ νω σε ό λες τις φυ λές του Ισ ρα ήλ. Κα τά φε ρε πολ -
λές νί κες ε νά ντια σε ό λους τους ε χθρούς του λα ού και ε πε ξέ τει νε τα σύ νο ρα του κρά τους. Έ τσι, ο
Δα βίδ γι νό ταν συ νε χώς ι σχυ ρό τε ρος… Στα ποι ή μα τά του ωστόσο δια βά ζου με ό τι ο ί διος α να γνώ ρι ζε
τη βο ή θεια του Θε ού πί σω α πό ό λα τα κα τορ θώ μα τά του:
Ε σύ εί σαι, Κύ ριε, το κα τα φύ γιό μου, το φρού ριό μου…
Μου ’δω σες την α σπί δα που μ’ έ σω σε.  
Η α πά ντη σή σου στην προ σευ χή μου, με κά νει δυ να τό.
Ε σύ α νοί γεις δρό μο μπρος στα βή μα τά μου
και στα θε ρά τα πό δια μου πα τούν…
    Ό μως ο Δα βίδ έ πε σε σε έ να με γά λο λά θος. Ερωτεύθηκε μια 
παντρεμένη γυναίκα, τη Βηρσαβεέ. Για να την α πο κτή σει, έ στει -
λε το σύ ζυ γό της στην πρώ τη γραμ μή της μά χης, ώ στε να σκο τω -
θεί. Ό ταν το φρι χτό σχέ διο πραγ μα το ποι ή θη κε, ο Δα βίδ έ στει λε
και την πή ρε στο σπί τι του κι έ γι νε γυ ναί κα του και του γέν νη σε γιο.
Τό τε ... ο Κύ ριος έ στει λε στο Δα βίδ τον προ φή τη Νά θαν … που τον
έ λεγ ξε σκλη ρά για το λά θος του. Ο Δα βίδ συ ναι σθάν θη κε το βα -
ρύ του α μάρ τη μα και συ ντε τριμ μέ νος ο μο λό γη σε στο Νά θαν: «Α μάρ τη σα μπρο στά στον Κύ ριο!».

δ) Η Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του ενωμένου κράτους
    Στο κέ ντρο πε ρί που της Πα λαι στί νης, χτι σμέ νη πά νω σ’ έ να ύ ψω μα που οι τρεις πλευ ρές του πε ρι -
κλειό ταν α πό κοι λά δες, βρι σκό ταν η πό λη των Ιε βου σαί ων Ιε ρου σα λήμ. Οι κά τοι κοί της πί στευαν ό -
τι ή ταν α πόρ θη τη. Ω στό σο, ο Δα βίδ κυ ρί ε ψε το φρού ριο της Σιών που ο νο μά στη κε στη συ νέ χεια «Πό λη
Δα βίδ» … και την έ κα νε πρω τεύ ου σα του νέ ου κρά τους. Στη συ νέ χεια έ χτι σε κι άλ λα ο χυ ρω μα τι κά έρ γα
… κα θώς ε πί σης και την κα τοι κί α του. Με μια θριαμβευτική πομπή μετέφερε και τοποθέτησε την
Κιβωτό της Διαθήκης σε μια σκηνή δίπλα στο παλάτι του. Η Ιε ρου σα λήμ για τους Ισ ρα η λί τες δεν ή -
ταν μό νο η πρω τεύ ου σα του κρά τους, αλ λά και ιε ρή πό λη, ό που βα σί λευε ο «χρι στός» του Θε ού βα -
σι λιάς Δα βίδ.  
    Ό ταν ο βα σι λιάς πέ θα νε, ... τον έ θα ψαν στην Πό λη Δα βίδ.

«Με έν δο ξη, πο λυ πλη θή πο ρεί α βά δι ζα … με χα ρές και ύ μνους μου σι κών ορ γά νων»     Ψαλ μ 41, 5 

Η με τα φο ρά της Κι βω τού της Δια θή κης, τοι χο γρα φί α του Θε ο φά νη στη Μο νή Σταυ ρο νι κή τα (16ος αι., Ά γιον Ό ρος)
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Η ση με ρι νή Ιε ρου σα λήμ
Ί σως δεν υ πάρ χει άλ λη πό λη στον κό σμο που α γα πή θη κε και διεκ δι κή θη κε με τόσο πά θος ό σο η Ιε ρου σα -
λήμ. Κι αυ τό ε πει δή θε ω ρεί ται τό πος ιε ρός και α πό τις τρεις με γά λες μο νο θε ϊ στι κές θρη σκεί ες. Ψη λά τεί χη
μή κους 4 χλμ. με 8 πύ λες ει σό δου κλεί νουν α πό πα ντού την πα λιά πυ κνο χτι σμέ νη πό λη. Στα δυ τι κά της α -
πό τις αρ χές του 20ού αι. άρ χι σε να κτί ζε ται η σύγ χρο νη Ιε ρου σα λήμ. 
Σή με ρα, στην πα λιά πό λη οι στε νοί δρό μοι και τα κα τα στή μα τα σφύ ζουν* α πό ζω ή. Κα μπα να ριά και μι να -
ρέ δες* γει το νεύ ουν στε νά, υ ψώ νο ντας προς τον ου ρα νό τις προ σευ χές τριών θρη σκειών και πολ λών δια φο -
ρε τι κών ο μο λο γιών*.  Για τους χρι στια νούς το ση μα ντι κό τε ρο προ σκύ νη μα στην πό λη εί ναι ο Να ός της
Α να στά σε ως (μέ σα σ’ αυ τόν υ πάρ χουν ο Γολ γο θάς και ο Πα νά γιος Τά φος). Για τους μου σουλ μά νους το ση -
μα ντι κό τε ρο προ σκύ νη μα εί ναι το τέ με νος του Ο μάρ, πά νω στο λό φο του Βρά χου, ό που για δεκατρείς αιώ -
νες προ σκυ νούν το βρά χο της θυ σί ας του Α βρα άμ. Στη ρί ζα του λό φου του Βρά χου βρί σκε ται ο πιο ιε ρός
τό πος για τους ισ ρα η λί τες ό λου του κό σμου: το Τεί χος των Δα κρύ ων, έ να α πο μει νά ρι του Να ού τους, ο ο -
ποί ος κα τα στρά φη κε ο λο σχε ρώς το 70 μ.Χ. και έ κτο τε δεν ξα να χτί στη κε. 
Αιώ νες τώ ρα στην Ιε ρου σα λήμ κά θε βδο μά δα ε πι κρα τεί ο ί διος ρυθ μός. Κά θε Πα ρα σκευ ή γιορ τά ζουν οι
μου σουλ μά νοι, το Σάβ βα το οι  ισ ρα η λί τες και την Κυ ρια κή οι χρι στια νοί.  
Ό μως τα τε λευ ταί α χρό νια η α τμό σφαι ρα εί ναι συ νε χώς η λε κτρι σμέ νη στην πόλη. Δια μαρ τυ ρί ες, φα να τι -
σμοί, α κρό τη τες εί ναι τα χα ρα κτη ρι στι κά της κα θη με ρι νής ζω ής. Ε λι κό πτε ρα πε τούν συ νε χώς πά νω απ' την
πό λη. Και μα ζί ο ή χος α πό τις κα μπά νες και το κά λε σμα του μουε ζί νη* για προ σευ χή. Ο κα θέ νας μας εύ χε -
ται να έρ θει μια ε πο χή που οι άν θρω ποι θα α κού σουν το μή νυ μα της α γά πης και η ειρήνη θα επικρατήσει
στην Ιε ρου σα λήμ.

Η παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ (= πό λη της ει -
ρή νης) εί ναι σή με ρα χω ρι σμέ νη σε τέσ σε ρα
τμή μα τα: χρι στια νι κό, αρ με νι κό, ιου δα ϊ κό και
μου σουλ μα νι κό.

1. Ðïéïò õ ðï äåß êíõå êáé ðïéïò óôÞ ñé æå ôïõò âá óé ëåßò; Ôé íï ìß æå ôå ü ôé óÞ ìáé íå áõ ôü ãéá ôï ñü ëï ôïõò; (âë.
êáé ôï ó÷å ôé êü ðá ñÜ èå ìá).

2. Á îéï ëï ãÞ óôå ôï Ýñ ãï ôïõ Äá âßä. Ðïéï èå ù ñåß ôå ü ôé åß íáé ôï ìå ãá ëý ôå ñï å ðé ôåýã ìÜ ôïõ êáé ãéáôß;
3. Å íôï ðß óôå óç ìåß á ôïõ ìá èÞ ìá ôïò ü ðïõ ãß íå ôáé ëü ãïò ãéá ôç ó÷Ý óç ôïõ Äá âßä ìå ôï Èå ü êáé ÷áñáêôçñßóôå

ôçí.
4. Ðå ñé ãñÜø ôå ôçí åé êü íá ôïõ áãéïãñÜöïõ Èå ï öÜ íç (óåë. 77). ÅðéíïÞóôå Ý íáí ðñù ôü ôõ ðï ôß ôëï.
5. Ðþò öá íôÜ æå óôå ìéá ìÝ ñá óôç óç ìå ñé íÞ Éå ñïõ óá ëÞì;

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

21-0023_THRISKEYTIKA_A GYM_Layout 1  1/10/13  12:41 PM  Page 78



79

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.   Δια βά στε προ σε κτι κά τα α πο σπά σμα τα α πό την Και νή Δια θή κη που α κο λου θούν. Στη συ -

νέχεια προ σπα θή στε να α να γνω ρί σε τε τη σχέ ση του Δα βίδ με τον Ι η σού Χρι στό:

2.   Το λά δι στην Πα λαιά Δια θή κη εί ναι ση μά δι της ευ λο γί ας και της χά ρης που δί νε ται α πό το
Θεό στους αν θρώ πους. Σκε φτεί τε πε ρι πτώ σεις στη λα τρευ τι κή ζω ή της Εκ κλη σί ας στις ο -
ποί ες με το λά δι με τα δί δο νται πνευ μα τι κά χα ρί σμα τα στους ανθρώπους.

3.   Ποια στοι χεί α της προ σω πι κό τη τας του Δα βίδ νο μί ζε τε ό τι εκ φρά ζο νται στο ά γαλ μα του
Μι χα ήλ Αγ γέ λου;

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έμαθα
1.   Ποιος ή ταν ο πρώ τος βα σι λιάς του Ισ ρα ήλ και ποιος τον

έ χρι σε;
2.   Ποια ή ταν η κα τα γω γή του Δα βίδ;
3.   Για ποιο λό γο ο Δα βίδ χρί στη κε κατ’ αρ χάς κρυ φά;
4.   Πώς δια σώ θη κε ο Δα βίδ α πό την ορ γή του Σα ούλ;
5.   Πό σα χρό νια βα σί λε ψε και ποια ή ταν τα έρ γα του;
6.   Για ποιο λά θος του τον έ λεγ ξε ο προ φή της Νά θαν;
7.   Ποια ή ταν η πρω τεύ ου σα του ε νιαί ου κρά τους του Ισ -

ραήλ και πώς αλ λιώς ο νο μά στη κε;
8.   Τι σή μαι νε η πό λη αυ τή για τους Ισ ρα η λί τες;
9.   Πώς γι νό ταν η χρί ση του βα σι λιά, τι σή μαι νε αρ χι κά η λέ -

ξη «χρι στός» και ποια εί ναι η α ντί στοι χη ε βρα ϊ κή λέ ξη;
10. Σε ποιον έ δι ναν την ο νο μα σί α «χρι στός» οι Ισ ρα η λί τες;

Επιλέγω και πραγματοποιώ 
1.   Μα ζέψ τε α πό τον η με ρή σιο τύ πο πλη ρο φο ρί ες και ει δή σεις για τη σύγ χρο νη Ιε ρου σα λήμ

και τα προ βλή μα τα των ση με ρι νών κα τοί κων της. Πα ρου σιά στε τα στην τά ξη.
2.   Σε συ νερ γα σί α με τον κα θη γη τή της Βιο λο γί ας συ ζη τή στε γύ ρω α πό τη χρή ση και τη ση μα -

σί α της ε λιάς και του λα διού για τους λα ούς της αρ χαιό τη τας, αλ λά και τους σύγ χρο νους. 
3.   Βρεί τε στοι χεί α για τα σπου δαιό τε ρα μνη μεί α της Ιε ρου σα λήμ, χρι στια νι κά αλ λά και άλ -

λων θρη σκειών.

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 Δαβίδ, 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 Δαβίδ».

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 Δαβίδ, αποδείχθηκε όμως Υιός Θεού

Ρωμ 1, 2-3

Ο Δαβίδ, του Μιχαήλ Αγγέλου (16ος αι.)
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  Το βι βλί ο των Øáë ìþí εί ναι μια συλ λο γή 150 ποι η μά των. Εί ναι το πιο
γνω στό και α γα πη τό βι βλί ο της Πα λαιάς Δια θή κης. Οι «Ψαλ μοί» πήραν το
όνομά τους α πό το ψαλ τή ρι, έ να δε κά χορ δο μου σι κό όρ γα νο που συ νό δευε
το τρα γού δι τους. Το βι βλί ο των Ψαλ μών συν δέ θη κε με το ό νο μα του βα σι -
λιά Δα βίδ, ε πει δή δεν ή ταν μό νο μου σι κός, αλ λά εί χε και τη φή μη σπου δαί -
ου ποι η τή. Τα ποι ή μα τα των Ψαλ μών ή ταν βέ βαια ύ μνοι για τον ιου δα ϊ κό
Να ό και τη Συ να γω γή, αλ λά έ γι ναν οι πιο α γα πη τοί ύ μνοι και για τη χρι -
στια νι κή Εκ κλη σί α. Σε κά θε χρι στια νι κή α κο λου θί α α παγ γέλ λο νται στί χοι
ή ο λό κλη ροι ψαλ μοί. Ας γνω ρί σου με με ρι κούς πολύ χαρακτηριστικούς:

Σπλα χνί σου με, Θε έ, μες στην α γά πη σου·
μες στην α μέ τρη τη ευ σπλα χνί α σου 
συγ χώ ρη σε τα α νο μή μα τά μου.
Πλύ νε με ο λό κλη ρον απ’ την πα ρά βα σή μου.
Α πό την α μαρ τί α μου κα θά ρι σέ με.
Το ξέ ρω ε γώ κα λά το κρί μα μου,
το σφάλ μα μου α διά κο πα εί ναι 
στα μά τια μου μπρο στά.
Σ’ ε σέ να, σ’ ε σέ να προ πα ντός α μάρ τη σα, 
κι ό,τι κα κό, ε νώ πιόν σου το έ κα να…
Κα θά ρι σέ με με ύσ σω πο* 
κι οι α μαρ τί ες μου θα ε ξα λει φθούν.
Πλύ νε με, κι απ’ το χιό νι λευ κό τε ρος θα γί νω.
Τις α μαρ τί ες μου πα ρά βλε ψε
κι ε ξά λει ψε ό λες τις πα ρα βά σεις μου.
Φτιά ξε μου, Θε έ, μια κα θα ρή καρ διά.

Ψαλ μ 50

Σπλα χνί σου με, Θε έ, σπλα χνί σου με, 
για τί σ’ ε σέ να ζή τη σε η ψυ χή μου κα τα φύ γιο.
Στον ί σκιο απ’ τις φτε ρού γες σου γυ ρεύ ω προ στα σί α, 
ώ σπου να φύ γει ο κίν δυ νος…
Πή ρε θάρ ρος η καρ διά μου, Θε έ μου, 
πή ρε κου ρά γιο η καρ διά μου...                                                
Θα τρα γου δή σω και θα παί ξω μου σι κή…
Η χή στε, ψαλ τή ρι και κι θά ρα. 
Θέ λω ε γώ τον ή λιο να ξυ πνή σω…
Θα σε δο ξο λο γή σω, Κύ ριε,
μπρο στά σ’ ό λους τους λα ούς, 
θα σε υ μνή σω α νά με σα στα έ θνη, 
για τί έ λαμ ψε η α γά πη σου ως τον ου ρα νό 
και η α λή θεια σου ως τα σύν νε φα.
Φα νε ρώ σου στα ου ρά νια, Θε έ μου, 
και σ’ ό λη τη γη ας α πλω θεί η δό ξα σου.

Ψαλ μ 56

αυλός

σάλπιγγα

κιθάρα

ψαλτήριτύμπανα

κύμβαλα

Ôá ìïõóéêÜ üñãáíá ôùí Éóñáçëéôþí

15. Οι Ψαλμοί, ποιήματα και τραγούδια 
για το Θεό

Αἰνεῖτε* τὸν Θεόν.
Αἰνεῖτε αὐτόν
ἐν ἤχῳ σάλπιγγος.
Αἰνεῖτε αὐτόν
ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρα
Αἰνεῖτε αὐτόν
ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ
Αἰνεῖτε αὐτόν
ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ
αἰνεῖτε αὐτόν
ἐν κυμβάλοις…
Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω
τὸν Κύριον.

Ψαλ μ 150
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Ευ λό γη σε, ψυ χή μου, τον Κύ ριο,  
κι ό λη μου η ύ παρ ξη το ά γιο ό νο μά του.
Ευ λό γη σε, ψυ χή μου τον Κύ ριο,
και μην ξε χνάς ό λες τις ευερ γε σί ες του.
Αυ τόν που συγ χω ρεί ό λα τα λά θη σου, 
αυ τόν που τις αρ ρώ στιες σου για τρεύ ει.
Αυ τόν που λυ τρώ νει τη ζω ή σου απ’ τη φθο ρά, 
που σε στο λί ζει με έ λε ος κι α γά πη… 
Σκορ πί ζει ευερ γε σί ες ο Κύ ριος
και δι καιώ νει ε κεί νους που α δι κού νται. 
Ό πως σπλα χνί ζε ται ο πα τέ ρας τα παι διά του,
έ τσι σπλα χνί ζε ται ο Κύ ριος ε κεί νους που τον σέ βο νται.
Ευ λο γεί τε τον Κύ ριο ό λα τα δη μιουρ γή μα τά του σ’ ό λο το σύ -
μπαν του!
Ευ λό γη σε κι ε σύ ψυ χή μου τον Κύ ριο!        
       Ψαλ μ 102

Κύ ριε, Θε έ μου, πό σο με γά λος εί σαι!
Ντύ θη κες λα μπρό τη τα και με γα λο πρέ πεια.
Φό ρε σες για μαν δύ α σου το φως…
τα σύν νε φα τα κά νεις άρ μα σου 
πο ρεύ ε σαι πά νω στου α νέ μου τα φτε ρά. 
Κά νεις πη γές να τρέ χουν στα φα ράγ για,
α νά με σα απ’ τα βου νά κυ λούν νε ρά.
Πο τί ζο νται ό λα τα ζώ α του α γρού…
Στις ό χθες τους που λιά χτί ζουν φω λιές, 
α νά με σα στους θά μνους κε λα η δού νε…
Κά νεις χορ τά ρι να βλα σταί νει για τα ζώ α 
κι άλ λα φυ τά για τη δού λε ψη των αν θρώ πων
έ τσι που να μπο ρούν α πό τη γη 
να παίρ νουν την τρο φή τους… 
Έ κα νες το φεγ γά ρι για το μέ τρη μα του χρό νου· 
ο ή λιος ξέ ρει πό τε πά ει στη δύ ση του…
Πό σο θαυ μα στά εί ναι τα έρ γα σου Κύ ριε! 
Τα ’κα νες ό λα με σο φί α, και γέ μι σες ο λά κε ρη τη γη!
Α νοί γεις το χέ ρι σου κι ο λό κλη ρο το σύ μπαν γε μί ζει α γα θά!
Γυρ νάς το πρό σω πό σου κι ό λα τα ρά ζο νται…
Στέλ νεις ό μως την πνο ή σου, κι ό λα α μέ σως ζω ντα νεύ ουν, 
και ξα να κά νεις νέ ο το πρό σω πο της γης...                                    
       Ψαλ μ 103

Στους ψαλ μούς ο πι στός πο λύ συ χνά αι νεί, ευ λο γεί, δο ξά -
ζει το Θε ό. Ο μο λο γεί, δη λα δή, ό τι α να γνω ρί ζει τις ευερ γε -
σί ες και τις δω ρε ές που ο Θε ός του προ σφέ ρει και τον
ευ χα ρι στεί γι’ αυ τές. Με άλ λα λό για εί ναι μια φω νή ευ γνω -
μο σύ νης του αν θρώ που προς τον Πλά στη του, ε πει δή νιώ -
θει την α νά γκη να έ χει μια ζω ντα νή σχέ ση μα ζί του. 

Αἰνεῖτε* τὸν Θεόν.
Αἰνεῖτε αὐτόν
ἐν ἤχῳ σάλπιγγος.
Αἰνεῖτε αὐτόν
ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρα
Αἰνεῖτε αὐτόν
ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ
Αἰνεῖτε αὐτόν
ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ
αἰνεῖτε αὐτόν
ἐν κυμβάλοις…
Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω
τὸν Κύριον.

Ψαλ μ 150
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1.  Ορ γα νώ στε μια ε πί σκε ψη στο να ό της ε νο ρί ας σας και
    συ ζητή στε με τον ιε ρέ α σε ποιες α κολου θί ες δια βά ζο- 
    νται ο λό κληροι ψαλ μοί.
2.  Βρεί τε έ να μου σι κό κομ μά τι ή συν θέ στε έ να δι κό σας
    που νο μί ζε τε πως θα ταί ρια ζε με έ ναν α πό τους ψαλ -
    μούς του μαθήματος. Ζω γρα φί στε έ να θέ μα ε μπνευ -
    σμέ νο α πό τους ψαλ μούς ή κάποια α πό τις ει κό νες 
    τους.
3.  Συ ζη τή στε με το φι λό λο γό σας για το ρό λο των ψαλ -
    μών στη δια τή ρη ση της γλώσ σας και της ε θνι κής συ- 
    νεί δη σης των Ελ λή νων στη διάρ κεια της Τουρ κο κρα- 
    τί ας.

1. Á öïý äéá âÜ óå ôå ôïõò øáë ìïýò ôïõ ìá èÞ ìá ôïò, öá íôá óôåß ôå: Óå ðïéá äéÜ èå óç âñß óêå ôáé ï êÜ èå ðïé ç ôÞò;
Ôé åß äïõò å ìðåé ñß á æù Þò íï ìß æå ôå ü ôé åê öñÜ æåé;   

2. Óôïõò øáëìïýò ôïõ ìáèÞìáôïò: ðþò áéóèÜíåôáé êÜèå öïñÜ ï ðïéçôÞò ôï Èåü; Ôé åßäïõò ó÷Ýóç Ý÷åé ìáæß
ôïõ;

3. Êá ôá ãñÜø ôå ÷á ñá êôç ñé óôé êÜ ôïõ Èå ïý ðïõ ìðï ñåß ôå íá á íá ãíù ñß óå ôå óôïõò øáë ìïýò ðïõ äéá âÜ óá ôå:

4. Ïé ðá ñá êÜ ôù öñÜ óåéò á íÞ êïõí óôïõò øáë ìïýò ôïõ ìá èÞ ìá ôïò, ü ðùò ü ìùò á êïý ãï íôáé óôéò ÷ñé óôéá íé êÝò
á êï ëïõ èß åò. Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò âñåß ôå êáé õ ðï ãñáì ìß óôå ôç ìå ôÜ öñá óÞ ôïõò óôï ìÜèçìá
êáé êá ôü ðéí âÜë ôå óôï ðëáß óéï ôïí á ñéè ìü ôïõ á íôß óôïé ÷ïõ øáë ìïý.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ἐλέησόν με ὁ Θεός κατά τό μέγα ἔλεός σου

Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας

Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον

Ἐν τῇ σκιᾷ τῶν πτερύγων σου ἐλπιῶ

Øáëìïß   Psalms   Psaumes   Psalmen   Salmi   Salmos   П с а л м ы
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α) Ο Σολομών χρίεται βασιλιάς 
     Ο Δα βίδ ό ρι σε διά δο χό του ό σο α κό μα ζού σε. Ή ταν ο Σο λο μών, ο γιος που εί χε
α πο κτή σει με τη Βηρ σα βε έ. Η χρί ση του νέ ου βα σι λιά έ γι νε με λα μπρό τη τα. Ο ιε -
ρέ ας Σα δώκ πή ρε το κέ ρας του λα διού α πό τη σκη νή και έ χρι σε το Σο λο μώ ντα. Με τά
σάλ πι σαν με τη σάλ πιγ γα κι ό λος ο λα ός φώ να ξε: «Ζή τω ο βα σι λιάς Σο λο μών»…
    Ό ταν ο Δα βίδ αι σθάν θη κε πως πλη σί α ζε ο και ρός να πε θά νει, έ δω σε στο γιο
του πολ λές ο δη γί ες και συμ βου λές. Η κυ ριό τε ρη απ’ ό λες ή ταν να ζει σύμ φω να
με το θέ λη μα του Θε ού.

β) Ο βασιλιάς ζητάει σοφία από το Θεό 
    Κά πο τε ο βα σι λιάς πή γε στη Γα βα ών να θυ σιά σει… Τη νύ χτα ε κεί νη ... του πα -
ρου σιά στη κε ο Κύ ριος, ο Θε ός, σε ό νει ρο και του εί πε: «Ζή τη σέ μου τι θέ λεις να
σου δώ σω». Ο Σο λο μών α πά ντη σε: «Κύ ριε, ε σύ έ δει ξες με γά λη α γά πη … στο Δα -
βίδ, τον πα τέ ρα μου… Και τώ ρα, … Θε έ μου, ε σύ έ κα νες βα σι λιά ε μέ να … που εί -
μαι πο λύ νέ ος … και έ τσι βρέ θη κα ε πι κε φα λής του ε κλε κτού λα ού σου… Δώ σε μου,
λοι πόν, Κύ ριε, τη σο φί α που χρειά ζο μαι για να διοι κώ το λα ό σου και να δια κρί νω
τι εί ναι κα λό και τι κα κό γι’ αυ τούς, για τί χω ρίς αυ τήν την ι κα νό τη τα ποιος θα μπο -
ρού σε να κυ βερ νή σει;».

δ) Ο Ναός του Θεού: το έργο ζωής του Σολομώντα
    Ο Δα βίδ είχε ονειρευτεί να κτί σει έ να να ό για τον Κύ ριο. Ω στό σο, αυ τός που
έ μελ λε να πραγ μα το ποι ή σει το ό νει ρό του ή ταν ο γιος του, ο Σο λο μών. Ε φτά χρό -
νια χρειά στη καν για την ο λο κλή ρω σή του. Ο γδό ντα χι λιά δες λα τό μοι έ κο ψαν και
πε λέ κη σαν τις πέ τρες. Ξυ λεί α με τα φέρ θη κε α πό το ό ρος Λί βα νο. Τριά ντα χι λιά -
δες ερ γά τες δού λε ψαν για το χτί σι μό του και τρι σή μι συ χι λιά δες ε πι στά τες ε πέ -
βλε παν το έρ γο.
    Ο Να ός χτί στη κε στο πιο ψη λό ση μεί ο της Ιε ρου σα λήμ, πά νω στο λό φο Σιών,
δί πλα στο πα λά τι του βα σι λιά. Σύμ φω να με την Πα λαιά Δια θή κη, ή ταν έ να πέ τρι νο
μακρόστενο κτί ριο που χω ρι ζό ταν σε τρί α τμή μα τα: τον πρό να ο, τα Ά για και τα Ά -
για των Α γί ων, ό που φυ λασ σό ταν η Κι βω τός της Δια θή κης. Οι τοί χοι του Να ού ή -
ταν ντυ μέ νοι με ξύ λο κέ δρου. Κέ δρι νη ή ταν και η σκε πή. Το κτί ριο πε ρι στοι χι ζό ταν
α πό με γά λη αυ λή.   

γ)  Μια λαμπρή εποχή για τον ισραηλιτικό λαό
    Ο Θε ός εί χε δώ σει στο Σο λο μώ ντα σο φί α και γνώ ση πά ρα πο λύ με γά λη και α -
συ νή θι στη ευ ρυ μά θεια*. Κυ βέρ νη σε, λοι πόν, το κρά τος του με σύ νε ση για σα ρά -
ντα χρό νια χα ρί ζο ντας με τη βα σι λεί α του δύ να μη και δό ξα στη χώ ρα. Για να τη
διοι κεί κα λύ τε ρα, τη χώ ρι σε σε δώ δε κα πε ριο χές. Έ χτι σε ό λες τις πό λεις που θα
του χρη σί μευαν για ν’ α πο θη κεύ ει τις προ μή θειές του, τις πό λεις ό που θα στάθ -
μευαν οι ά μα ξές του … και θα έ με ναν οι ιπ πείς του. Α πο πε ρά τω σε ό λες τις κα τα -
σκευές που εί χε σχε διά σει στην Ιε ρου σα λήμ, στο Λί βα νο και σ’ ό λες τις άλ λες χώ ρες
της ε πι κρά τειάς του.Ο Σο λο μών συ γκέ ντρω σε πο λε μι κές ά μα ξες και ιπ πι κό... Κα τα -
σκεύ α σε, ε πί σης, πλοί α στη Γα σιών Γα βέρ … λι μά νι στην Ε ρυ θρά Θά λασ σα … πλοί α
που έ κα ναν μα κρι νά τα ξί δια…
    Η φή μη για τη σο φί α και τη δύ να μη του Σο λο μώ ντα ε ξα πλώ θη κε σ’ ό λη την
πε ριο χή. Ο βα σι λιάς έ κλει σε ει ρή νη με ό λους τους λα ούς που συ νό ρευαν μα ζί του
και οι ι σχυ ροί της ε πο χής ε πε δί ω καν να εί ναι σύμ μα χοί του. Έ τσι, οι Ισ ρα η λί τες
… ζού σαν με α σφά λεια, καλ λιερ γώ ντας τ’ α μπέ λια τους και τις συ κιές τους, α πό τη
Δαν έ ως τη Βέ ερ - Σε βά, ό σο βα σί λευε ο Σο λο μών.

16.  Σολομών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ

83
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    Τα ε γκαί νια του Να ού έ γι ναν μέ σα σε γε νι κή συ γκί νη ση του λα ού. Ο Σο λο μών στά θη κε μπρο στά
στο θυ σια στή ριο του Κυ ρί ου α πέ να ντι σ’ ό λη την ισ ρα η λι τι κή κοι νό τη τα. Ά πλω σε τα χέ ρια του στον ου -
ρα νό και εί πε: «Κύ ριε, Θε έ του Ισ ρα ήλ, δεν υ πάρ χει Θε ός ό μοιος με σέ να στον ου ρα νό πά νω κι ε δώ κά -
τω στη γη. Τη ρείς τη Δια θή κη σου με τους δού λους σου και δεν παύ εις να τους α γα πάς… Ας εί ναι
στραμ μέ νο το βλέμ μα σου πά νω σ’ ε τού το το Να ό μέ ρα και νύ χτα».
    Μια ο λό κλη ρη βδο μά δα δι ήρ κε σαν οι γιορ τές. Α πό τό τε και με τά η καρ διά του ισ ρα η λι τι κού λα ού
χτυ πού σε στην Ιε ρου σα λήμ. Οι Ισ ρα η λί τες, ό που κι αν ζού σαν, ό ταν ή θε λαν να προ σευ χη θούν, στρέ -
φο νταν προς τη με ριά της ιε ρής τους πό λης, ό που βρι σκό ταν ο Να ός του Κυ ρί ου.   
    Δυ στυ χώς, ό μως, η συ γκέ ντρω ση τό σο με γά λης ε ξου σί ας και δό ξας έ φθει ρε το Σο λο μώ ντα. Έ τσι,
... ό ταν γέ ρα σε, λά τρε ψε άλ λους θε ούς κι η καρ διά του δεν ή ταν α φο σιω μέ νη στον Κύ ριο…
    Ό ταν πέ θα νε, τον έ θα ψαν κο ντά στον πα τέ ρα του στην Πό λη Δα βίδ.

1. Âñåß ôå óôï ÷Üñ ôç ôéò ðå ñéï ÷Ýò ðïõ á íá öÝ ñï íôáé óôá êåß ìå íá.
2. Ðïéï èå ù ñïý óå ï Óï ëï ìþí ôï óðïõ äáéü ôå ñï ÷Ü ñé óìá ãéá Ý íá âá óé ëéÜ êáé ãéá ôß; Èå ù ñåß ôå ðùò åß íáé á ðá -

ñáß ôç ôï êáé ãéá Ý íá óýã ÷ñï íï ðï ëé ôé êü ç ãÝ ôç; Äéá ôõ ðþ óôå ôçí Ü ðï øÞ óáò ìå å ðé ÷åé ñÞ ìá ôá.
3. Ãéá ôß íï ìß æå ôå ü ôé ï Óï ëï ìþí Ý èå óå ùò êý ñéï óôü ÷ï ôïõ ôï êôß óé ìï ôïõ Íá ïý; Ôé ðÝ ôõ ÷å ì' áõ ôü; 
4. Ðá ñïõ óéÜ óôå Ý íá öá íôá óôé êü äéÜ ëï ãï Þ ìéá óêç íÞ ðïõ íá á ðï äß äåé ôçí á ôìü óöáé ñá ôçò êá èç ìå ñé íÞò æù-

 Þò ôùí Éó ñá ç ëé ôþí óôï äéÜ óôç ìá ðïõ êôé æü ôáí ï Íá üò.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

Τα βι βλί α της Σο φί ας
Σ' ό λους τους λα ούς της ε πο χής,
ό πως και στον Ισ ρα ήλ, α να πτύ -
χθη κε έ να ι διαί τε ρο φι λο λο γι κό
εί δος, η Σο φί α. Πρό κει ται για
συλ λο γές πα ροι μιών, γνω μι -
κών, συμ βου λών κ.ά. που α να -
φέ ρο νται σε πρα κτι κά θέ μα τα
της κα θη με ρι νής ζω ής  κι ε πι χει -
ρούν να α πα ντή σουν στο ε ρώ -
τη μα «πώς πρέ πει να ζού με;».
Τέ τοια «σο φιο λο γι κά» έρ γα υ -
πάρ χουν και στην Πα λαιά Δια -
θή κη. Εί ναι τα πέ ντε α πό τα 7
Ποι η τι κά - Δι δα κτι κά βι βλί α
της: Éþâ, Ðá ñïé ìß áé, Åê êëç -
óéá óôÞò, Óï öß á Óï ëï ìþ íôïò
και Óï öß á Óåé ñÜ÷. Ε ξαι τί ας της
πο λυ θρύ λη της σο φί ας του βα σι -
λιά Σο λο μώ ντα τα πε ρισ σό τε ρα
απ’ αυ τά (Πα ροι μί αι, Εκ κλη σια -
στής, Σο φί α Σο λο μώ ντος) α πο -
δό θη καν σ’ αυ τόν.

Ο Ναός του Σολομώντα (αναπαράσταση)

Άγια Αγίων

Άγια

Πρόναος

Χάλκινη Θάλασσα
Θυσιαστήριο των
Ολοκαυτωμάτων
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Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.   Δια βά στε α πό την Και νή Δια θή κη το Μτ 6, 29 και 12,

42: Τι ε πι βε βαιώ νε ται α πό ό σα μά θα τε για το Σο λο -
μώντα;

2.   Αφού ο δάσκαλός σας σας διαβάσει το Γ Βασ 3, 16-
28, μπο ρεί τε να ε ξηγή σε τε με δι κά σας λόγια τι εν -
νο ού με μι λώ ντας για «σο λο μώ ντεια λύση»;

3.   Ό πως ή δη εί πα με, στην ε πο χή των με γά λων βασι λέ -
ων δημιουργούνται για πρώ τη φο ρά συν θέ σεις κει -
μέ νων της Πα λαιάς Δια θή κης, ό που κατα γρά φο νται
προ φο ρι κές πα ρα δό σεις αιώ νων. Με στοι χεί α α πό τα
μα θή μα τά σας φα ντα στεί τε την ε πο χή. Ποιες νο μί ζε -
τε πως ή ταν οι συν θήκες που ευ νό η σαν κά τι τέ τοιο;

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έμαθα
1.   Πώς έγινε βασιλιάς ο Σολομών;
2.   Τι ζή τη σε ο Σο λο μών α πό το Θε ό και τι δεί χνει 

αυ τό;
3.   Ποιο ή ταν το διά στη μα της βα σι λεί ας του;
4.   Τι κα τά φε ρε να ε ξα σφα λί σει ο Σο λο μών 

στο κράτος του; 
5.   Πού κτί στη κε ο Να ός και πό σο δι ήρ κε σε η κα τα- 

σκευ ή του;
6.   Πό τε και πώς ε γκαι νιά στη κε ο Να ός;
7.   Πε ρι γράψ τε το Να ό του Σολομώντα.
8.   Ποια ή ταν η ση μα σί α του Να ού για τον Ισ ρα ήλ;
9.   Τι εί ναι τα βι βλί α της Σο φί ας και για τί α πο δί δο νται

στο Σο λο μώ ντα;
10. Ποιο ή ταν το λά θος του Σο λο μώ ντα;

Επιλέγω και πραγματοποιώ 
1.   Ορ γα νώ στε μια ε πί σκε ψη στο Αρ χαιο λο γι κό Μου σεί ο της πό λης σας ή της πλη σιέ στε ρης πό -

λης και ε τοι μά στε μια πα ρου σί α ση γύ ρω α πό τα ερ γα λεί α και τα οι κο δο μι κά υ λι κά πα λαιό τε -
ρων  ε πο χών.

2.   Σε συ νερ γα σί α με τον κα θη γη τή των Ει κα στι κών κα τα σκευά στε μια μα κέ τα του Να ού του Σο -
λομώ ντα χρη σι μο ποιώ ντας τα στοι χεί α α πό το Γ Βασ 6. 

3.   Έ να άλ λο βι βλί ο της Πα λαιάς Δια θή κης που α πο δί δε ται στο Σο λο μώ ντα εί ναι το ¢ óìá Á -
óìÜôùí. Πρό κει ται για έ να ποί η μα α γά πης που στά θη κε πη γή έ μπνευ σης και για Έλ λη νες λο -
γο τέ χνες και καλ λι τέ χνες – π.χ. με τα φρά στη κε α πό το Γιώρ γο Σε φέ ρη και με λο ποι ή θη κε α πό
το Μά νο Χα τζη δάκη και την Τερ ψι χό ρη Πα πα στε φά νου. Σε συ νερ γα σί α με το φι λό λο γο ή τον
κα θη γη τή της Μουσι κής βρεί τε τα έρ γα, ε πι λέξ τε α πο σπά σμα τα που σας συ γκι νούν και πα -
ρου σιά στε τα κα τάλλη λα στο μά θη μα των Θρη σκευ τι κών ή των Σπου δών Θε ά τρου.

Íáüò   Temple   Temple   Tempel   Temp io   Temp lo   Х р а м

Ο βασιλιάς Σολομών, λεπτομέρεια από το
ψηφιδωτό της Ανάστασης 

(11ος αι., Μονή Δαφνίου, Αθήνα) 
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Α. Στην Καινή Διαθήκη ο Απ. Παύλος εξυμνεί την πίστη των προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης
και γράφει: 

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

Β. Στο Α Βασ 16, 7 δια βά ζου με: Ο Θε ός δεν κρί νει με τον ί διο τρό πο που κρί νει ο άν θρω πος. Ο άν -
θρω πος βλέ πει την ε πι φά νεια, ε νώ ο Θε ός βλέ πει την καρ διά. 
Α να κα λύψ τε τη σχέ ση της φρά σης με γε γο νό τα του κε φα λαίου.

Δ.  Δίπλα βλέ που με κα τα στά σεις ζω ής και συ ναι σθή μα τα
    που α φο ρούν αν θρώ πους κά θε ε πο χής. Προ σπα θή στε 
    να τις α να γνω ρί σε τε στα πρό σω πα και τις δι η γήσεις 
    του κε φα λαί ου.

Ε. Συνδέστε κατάλληλα τα πρόσωπα με τις φράσεις 

Συνέθεσε ψαλμούς
Πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ
Συνέτριψε τους Μαδιανίτες
Καταδίωξε το Δαβίδ
Έκανε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ
Κυβέρνησε με σοφία
Έχρισε βασιλιά το Δαβίδ
Έκτισε το Ναό της Ιερουσαλήμ
Μίλησε για τους κινδύνους της βασιλείας
Βοήθησαν το λαό να εγκατασταθεί 
στη Χαναάν 

Κριτές

Γεδεών

Σαούλ

Δαβίδ

Σολομών

Σαμουήλ

Ξανακοιτώντας τα μαθήματα του Γ΄ κεφαλαίου

Δε θα με πά ρει ο χρό νος να δι η γη θώ για το Γε δε ών, το Βα ράκ, το Σαμ ψών, τον Ιε φθά ε, το Δα βίδ, το Σα μου ήλ
και τους προ φή τες. Με την πί στη κα τα τρό πω σαν βα σί λεια, ε πέ βα λαν το δί καιο, πέ τυ χαν την πραγ μα το ποί η ση
των υ πο σχέ σε ων του Θε ού, έ φρα ξαν στό μα τα λε ό ντων, έ σβη σαν τη δύ να μη της φω τιάς, διέ φυ γαν τη σφα γή, έ -
γι ναν α πό α δύ να τοι ι σχυ ροί, α να δεί χτη καν ή ρω ες στον πό λε μο, έ τρε ψαν σε φυ γή ε χθρι κά στρα τεύ μα τα…

     Ε βρ 11, 32-34

Α κό μα κι έ ναν ξέ νο που δεν α νή κει στο λα ό σου, τον Ισ ρα ήλ, αλ λά ήρ θε α πό κά ποια χώ ρα μα κρι νή, ε πει δή 
ά κου σε για σέ να, πό σο με γά λος εί σαι και πό σο με γά λη, πό σο α κα τα μά χη τη εί ναι η δύ να μή σου, αν έρ θει και
προ σευ χη θεί στο Να ό αυ τό, ά κου σέ τον κι αυ τόν, ε σύ, Κύ ριε, α πό τον ου ρα νό ό που κα τοι κείς και δώσ’ του ό,τι
σου ζη τή σει. Έ τσι θα σε γνω ρί σουν ό λα τα έ θνη της γης και θα σε σέ βο νται, ό πως ο λα ός σου ο Ισ ρα ήλ.

     Γ Βασ 8, 41-43

• Ðïëåìþ / íéêþ

• ÄåéëéÜæù / öïâÜìáé

• Æçëåýù

• Ðáßñíù èÜññïò

• ÁíáëáìâÜíù åõèýíåò

• Äåóìåýïìáé 

• Ìåôáíéþíù 

• Ðñïäßäù / ðñïäßäïìáé

• Äéþêïìáé / äéþêù

• Äçìéïõñãþ

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

ÊåöÜëáéï Δ
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×ñïíïëïãéêü ðëáßóéï ôçò åðï÷Þò (10ïò - 6ïò áé. ð.×.)

1000ð.×.

Áóóýñéïé
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)
ÖïéνéκéêÝò 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

ÄéÜóðáóç âáóéëåßïõ (926)
                     ÊáôÜëõóç ÉóñáÞë áðü Áóóýñéïõò (722)
                               Ï Éïýäáò õðïôåëÞò óôï Íáâïõ÷ïäïíüóïñá (601)
                                       ÊáôÜëõóç Éïýäá áðü Âáâõëùíßïõò (587)

Âáâõëþíéïé
êáé ÐÝñóåò

Áßãõðôïò

Ðüëåéò-
êñÜôç

Åëëçíéêüò
÷þñïò

ÐáëáéÜ
ÄéáèÞêç 

900 800 700 600 

Ôá âáóßëåéá ôïõ ÉóñáÞë êáé ôïõ Éïýäá
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Τα χρόνια από τη διάσπαση του ενιαίου βασιλείου
έως τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία

    Μι λά με για μια ταραγμένη πε ρί ο δο τριακοσίων σαράντα χρόνων που αρχίζει με το θά να το του
Σο λο μώ ντα το 926 π.Χ. και τελειώνει με την κα τά λη ψη της Ιε ρου σα λήμ α πό τους Βα βυ λώ νιους
το 587 π.Χ. Πλη ρο φο ρί ες γι’ αυ τή την ε πο χή βρί σκου με στα βι βλί α Âá óé ëåéþí Ã΄ και Ä΄, Ðá ñá -
ëåé ðï ìÝ íùí 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 Βό ρειο Βα σί λειο πε ρι λάμ βα νε τις 10 φυ λές και γι’ αυ τό δια τή ρη σε το ό νο μα Ισ ρα ήλ. Πρώ -
τος του βα σι λιάς ή ταν ο α ξιω μα τι κός του Σο λο μώ ντα, Ιε ρο βο άμ. Πρω τεύ ου σά του ή ταν αρ χι κά η
Συ χέμ και αρ γό τε ρα η Σα μά ρεια. Το Νό τιο Βα σί λειο α πο τε λεί το α πό δύ ο μό νο φυ λές, του Ιού δα
και του Βε νια μίν, γι’ αυ τό κι ε πι κρά τη σε να λέ γε ται Ιού δας. Πρώ τος του βα σι λιάς ή ταν ο γιος
και διά δο χος του Σο λο μώ ντα, Ρο βο άμ και πρω τεύ ου σά του η Ιε ρου σα λήμ. Το βα σί λειο του Ισ ρα -
ήλ, αν και με γα λύ τε ρο και ι σχυ ρό τε ρο, κα τα λύ θη κε αρ κε τά νω ρίς α πό τους Ασ σύ ριους, το 722
π.Χ. Το Βα σί λειο του Ιού δα έ ζη σε πε ρισ σό τε ρο. Ω στό σο, κι αυ τό στο τέ λος, το 587 π.Χ., υ πο τά -
χθη κε στη δύ να μη των Βα βυ λω νί ων. Από τότε αρχίζει η βαβυλώνια αιχμαλωσία.  

Ποιοι ήταν οι ισχυροί λαοί της εποχής;
    Τον 8ο και 7ο αι. π.Χ. οι Ασ σύ ριοι ή ταν η με γα λύ τε ρη δύ να μη στη Μέ ση Α να το λή. Εί χαν ε πε -
κτα θεί μέ χρι τα πα ρά λια της Με σο γεί ου, φτά νο ντας να α πει λή σουν α κό μη και την Αί γυ πτο. Τα
μι κρά κρά τη της Συ ρί ας και της Πα λαι στί νης προ κει μέ νου να προ στα τευ τούν α πό την ασ συ ρια -
κή α πει λή συ χνά συμ μα χού σαν με τα ξύ τους. Ό μως, α πό τα μέ σα του 7ου αι. π.Χ. η τε ρά στια δύ -
να μη της Ασ συ ρια κής αυ το κρα το ρί ας άρ χι σε να κλο νί ζε ται, κα θώς άλ λοι λα οί α να δεί χτη καν
πρω τα γω νι στές στην πε ριο χή. Ή ταν οι Βα βυ λώ νιοι και λί γο αρ γό τε ρα οι Μή δοι. Τα  χρό νια που
α κο λού θη σαν ή ταν δύ σκο λα για ό λους τους μι κρούς λα ούς της Μέ σης Α να το λής. Αυ τό ί σχυε ι -
διαί τε ρα για την Πα λαι στί νη, ε ξαι τί ας της ση μα ντι κής θέ σης της. Κάθε ισχυρός λαός ήθελε να
την κατακτήσει.

Προφήτες: οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της εποχής 
    Πα ρά το γε γο νός ό τι η πε ρί ο δος α πό τη διά σπα ση του βα σι λεί ου μέ χρι την πτώ ση της Ιε ρου -
σα λήμ εί ναι ε πο χή κρί σης και πα ρακ μής για τους Ισ ρα η λί τες, ταυ τό χρο να πρό κει ται για την ε πο -
χή που έ ζη σαν και έ δρα σαν κά ποιες μο να δι κές προ σω πι κό τη τες, οι Προ φή τες. Για τη δι δα σκα λί α
και το έρ γο τους μαθαίνουμε από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που φέρουν το όνομά τους. 
    
    Στα μα θή μα τα του κε φα λαί ου θα ε πι χει ρή σου με να γνω ρί σου με ε κτός α πό τα γε γο νό τα της ε -
πο χής και κά ποιους με γά λους Προ φή τες. Στό χοι μας εί ναι: α) να κα τα νο ή σου με τι ρό λο έ παι ξε η
πα ρου σί α και η δρά ση τους μέ σα στις συν θή κες της ε πο χής που έ ζη σαν, β) να συ ναι σθαν θού με
τη ση μα σί α που έχει το έρ γο τους για τη χρι στια νι κή Εκ κλη σί α, αλ λά και για τον κα θέ να που σκύ -
βει με προ σο χή στα κεί με νά τους.

89
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α) Το ενιαίο βασίλειο διασπάται
    Ο Ροβοάμ, γιος και διά δο χος του Σο λο μώ ντα, πή γε
στη Συ χέμ για να α να κη ρυ χθεί βα σι λιάς. Εκεί ο λα ός
τού ζή τη σε να μειώ σει τη φο ρο λο γί α. Ο Ροβοάμ όμως,
α κού γο ντας τη γνώ μη ά πει ρων αυ λι κών, δεν έ κα νε δε -
κτά τα αι τή μα τά τους. Τους μί λη σε μά λι στα με τρόπο
σκλη ρό και α λα ζο νι κό*: «Ο πα τέ ρας μου έ βα λε πά νω
σας βα ρύ ζυ γό, αλ λά ε γώ θα σας τον κά νω α σή κω το».
Τότε ξέσπασε μια σοβαρή κρίση που στάθηκε αφορμή
να διασπαστεί το βασίλειο.

β) Δύο αντίπαλα βασίλεια: Ισραήλ και Ιούδας
    Ό ταν οι Ισ ρα η λί τες του βορ ρά εί δαν ό τι ο βα σι λιάς
δεν τους ά κου σε, του α πο κρί θη καν: «Ε μείς δεν έ χου με
κα μιά σχέ ση με το Δα βίδ…» και ε πέ στρε ψαν στα σπί τια
τους. Ο Ρο βο άμ, λοι πόν, έ γι νε βα σι λιάς μό νο στους Ισ -
ρα η λί τες που κα τοι κού σαν στις πό λεις του Ιού δα. Κι ό -
ταν έ στει λε στους Ισ ρα η λί τες του βορ ρά τον ε πό πτη των
α να γκα στι κών έρ γων, αυ τοί τον έ πια σαν και τον σκό τω -
σαν… Έ τσι, οι φυ λές του βο ρεί ου Ισ ρα ήλ α νε ξαρ τη το ποι -
ή θη καν α πό τη δυ να στεί α του Δα βίδ… Κά λε σαν στη
συ νέ λευ σή τους τον Ιε ρο βο άμ και τον α να κή ρυ ξαν βα σι -
λιά του Ισ ρα ήλ. Ο Ιε ρο βο άμ ο χύ ρω σε τη Συ χέμ … και ε -
γκα τα στά θη κε σ’ αυ τήν. Ο Ρο βο άμ ε γκα τα στά θη κε στην
Ιε ρου σα λήμ. Α νοι κο δό μη σε και ο χύ ρω σε πολ λές πό λεις
… και εί χε υ πό την ε ξου σί α του τις φυ λές Ιού δα και Βε -
νια μίν.

γ)  Οι οδυνηρές συνέπειες της διάσπασης
• Ε χθρι κές σχέ σεις α νά με σα στα δύ ο βα σί λεια και συμ μα χί ες με ει δω λο λά τρες. Συ χνοί ή ταν
οι εμ φύ λιοι πό λε μοι α νά με σα στο Βό ρειο και το Νό τιο Βα σί λειο. Οι ε χθροί των Ισ ρα η λι τών εκ -
με ταλ λεύ ο νταν αυ τή τη δι χό νοια και γί νο νταν α πει λη τι κό τε ροι. Οι βα σι λείς, για να α ντι με τω πί -
σουν τους κιν δύ νους, συμ μα χού σαν με άλ λους ει δω λο λα τρι κούς λα ούς. Για να πε τύ χουν μά λι στα
την υ πο στή ρι ξή τους έ φτα ναν να προ σκυ νούν και τους θε ούς τους. Νά έ να πα ρά δειγ μα: Ο Ά χαζ
βα σι λιάς του Ιού δα έ στει λε μή νυ μα στο βα σι λιά της Ασ συ ρί ας, τον Τι γλάθ - Πι λε σέρ, και του εί πε:
«Ε γώ εί μαι δού λος σου και γιος σου. Έ λα να με γλι τώ σεις α πό το βα σι λιά της Συ ρί ας κι α πό το βα -
σι λιά του Ισ ρα ήλ που ε πι τί θε νται ε να ντί ον μου». Πή ρε μά λι στα το α σή μι και το χρυ σά φι που βρί -
σκο νταν στο Να ό του Κυ ρί ου και στα θη σαυ ρο φυ λά κια των α να κτό ρων και τα έ στει λε ως δώ ρο στο
βα σι λιά της Ασ συ ρί ας.
• Θρη σκευ τι κός συ γκρη τι σμός: Στην αρ χή της βα σι λεί ας του ο Ιε ρο βο άμ έ κα νε την ε ξής σκέ ψη:
«Αν ο λα ός αρ χί σει ν’ α νε βαί νει στην Ιε ρου σα λήμ για να προ σφέ ρει θυ σί ες στο Να ό του Κυ ρί ου, τό -
τε η καρ διά τους θα στρα φεί στον προ η γού με νο κύ ριό τους, το Ρο βο άμ, βα σι λιά του Ιού δα...». Έ τσι,
ο βα σι λιάς σκέ φτη κε και κα τα σκεύ α σε δυο χρυ σά μο σχά ρια και εί πε στο λα ό: «Αρ κε τά μέ χρι τώ ρα
α νε βαί να τε στην Ιε ρου σα λήμ. Νά τοι, ε δώ εί ναι οι θε οί σας, Ισ ρα η λί τες, που σας έ βγα λαν α πό την
Αί γυ πτο». Και το πο θέ τη σε το έ να μο σχά ρι στη Βαι θήλ και το άλ λο το πα ρα χώ ρη σε στη Δαν.

17.  Η εποχή της κρίσης

Θρη σκευ τι κός συ γκρη τι σμός
Έ τσι ο νο μά ζε ται το φαι νό με νο της α νά μι ξης
στοι χεί ων α πό δια φο ρε τι κές θρη σκεί ες. Στην
ε πο χή των προ φη τών ει δω λο λα τρι κές συ νή -
θειες α να μι γνύ ο νταν με τις ιου δα ϊ κές θρη -
σκευ τι κές α ντι λή ψεις. Έ τσι ό μως η πί στη
των Ιου δαί ων ε πη ρε α ζό ταν αρ νη τι κά.
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δ) Μια ιστορία που δείχνει την κρίση: Το αμπέλι του Ναβουθαί
    Ο Να βου θαί, ο Ιε εζ ρε λί της, εί χε έ να α μπέ λι κο ντά στο α νά κτο ρο του Α χα άβ… Μια μέ ρα ο
βασιλιάς Α χα άβ εί πε στο Να βου θαί: «Δώ σε μου το α μπέ λι σου να το κά νω λα χα νό κη πο, για τί
εί ναι κο ντά στο α νά κτο ρό μου. Κι ε γώ για α ντάλ λαγ μα θα σου δώ σω έ να κα λύ τε ρο α μπέ λι ή αν
προ τι μάς, θα σου δώ σω το α ντί τι μο σε χρή μα». Ο Να βου θαί α πά ντη σε: «Ο Κύ ριος να με φυ λά -
ξει α πό μια τέ τοια πρά ξη! Το α μπέ λι αυ τό εί ναι η κλη ρο νο μιά που την έ χω λά βει α πό τους προ -
γό νους μου, κι α πα γο ρεύ ε ται να τη με τα βι βά σω σ’ ε σέ να». Ο Α χα άβ γύ ρι σε στο σπί τι του ό που
και συ ζή τη σε με τη βα σί λισ σα Ιε ζά βελ ό,τι εί χε συμ βεί. Τό τε η βα σί λισ σα έ βα λε διε φθαρ μέ νους
αν θρώ πους να συ κο φα ντή σουν το Να βου θαί και να πουν: «Αυ τός βλα σφή μη σε το Θε ό και το
βα σι λιά»… Ό ταν έ γι νε αυ τό, … τον έ βγα λαν έ ξω α πό την πό λη και τον ε κτέ λε σαν με λι θο βο λι -
σμό… Μό λις ά κου σε η Ιε ζά βελ ό τι πέ θα νε ο Να βου θαί, εί πε στον Α χα άβ: «Πή γαι νε και πά ρε στην
κα το χή σου το α μπέ λι του Να βου θαί που αρ νιό ταν να σου το που λή σει. Δε ζει πια». Πράγ μα τι ο Α -
χα άβ πή γε στο α μπέ λι … για να το πά ρει στην κα το χή του.

    Έ νας άλ λος βα σι λιάς του Ισ ρα ήλ, ο Α χα άβ, έ πρα ξε ό,τι δυ σα ρε στεί τον Κύ ριο ξε περ νώ ντας ό -
λους τους προ κα τό χους του… Πή ρε για γυ ναί κα του την Ιε ζά βελ, κό ρη του βα σι λιά των Σι δω -
νί ων, λά τρε ψε το Βά αλ, τον προ σκύ νη σε και του έ χτι σε θυ σια στή ριο. Στις η μέ ρες του Α χα άβ
ο Χιέλ α πό τη Βαι θήλ α νοι κο δό μη σε την Ιε ρι χώ… Στα θε μέ λιά της θυ σί α σε τον πρω τό το κο
γιο του … και κά τω α πό τις πύ λες της θυ σί α σε το νε ό τε ρο γιο του.
    Ό μως και στο βα σί λειο του Ιού δα, την ί δια πε ρί που ε πο χή με τον Α χα άβ, ο βα σι λιάς Ιω -
ράμ κα θιέ ρω σε τό πους λα τρεί ας των ει δώ λων στα βου νά του Ιού δα.  
•   Η θι κή κα τά πτω ση: Κλο πές, φό νοι, ψευ δορ κί ες, εκ με τάλ λευ ση και κα τα πί ε ση των φτω -
χών και α δυ νά των έ γι ναν κα θη με ρι νά φαι νό με να και στα δύ ο βα σί λεια. 
•  Ε σω τε ρι κή κρί ση: Ε κτός α πό μι κρές πε ριό δους ακ μής και η ρε μί ας οι τα ρα χές ή ταν
με γά λες και συ χνές, ι διαί τε ρα στο Βό ρειο Βα σί λειο. Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ό τι α πό τους
δε κα εν νιά συ νο λι κά βα σι λείς του Ισ ρα ήλ οι ο κτώ έ πε σαν θύ μα τα πο λι τι κών δο λο φο νιών.

1. Ðïéïé öü âïé ôïõ Êñé ôÞ Óá ìïõ Þë (âë. ìÜèçìá 12) âëÝ ðå ôå íá å ðé âå âáéþ íï íôáé óôéò äé ç ãÞ óåéò ôïõ ìá èÞìá -
ôïò;

2. Ç å ðï ÷Þ ÷á ñá êôç ñß æå ôáé ùò å ðï ÷Þ á íï ìß áò. Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò êáé óõì âïõ ëåõü ìå íïé ôï
ìÜèçìá 13 óõ æç ôÞ óôå: Ôé êá ôáñ ãåß ôáé êáé ôé äéá óôñÝ öå ôáé; Ðïéåò óõ íÝ ðåéåò åß ÷áí ü ëá áõ ôÜ ãéá ôç ó÷Ýóç
ôùí áí èñþ ðùí ìå ôï Èå ü; Ôé åßäïõò èñçóêåõôéêÝò óõìðåñéöïñÝò åðáíÝñ÷ïíôáé;

3. Ìðåß ôå óôç èÝ óç å íüò ðé óôïý Éó ñá ç ëß ôç ðïõ æïý óå óôá ÷ñü íéá ôçò êñß óçò. Ðïéåò á ðü ôéò Å ðáã ãå ëß åò ôïõ
   Èå ïý èá öï âü ôáí ü ôé êéí äý íåõáí íá ìá ôáéù èïýí; 
4. Ìðï ñåß ôå íá á íá ãíù ñß óå ôå óôçí å ðï ÷Þ ìáò öáé íü ìå íá ðá ñü ìïéùí êñß óå ùí;

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

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 Γιου γκο σλα βί α ή ταν α πό το 1945 μια ο μο σπον δια κή χώ ρα έ ξι δη μο κρα τιών. Ό μως α πό τη

δε κα ε τί α του ’80 άρ χι σαν εμ φύ λιες συρ ρά ξεις οι ο ποί ες ο δή γη σαν στη διά σπα ση του κρά τους
το 1991. Τα πα ρα κά τω κεί με να εί ναι του Άρ νολ ντ Σέρ μαν, ε νός α με ρι κα νού δη μο σιο γρά φου
που κά λυ ψε τα γε γο νό τα της κρί σης. Α φού δια βά σε τε τα κεί με να, προ σπα θή στε να φα ντα στείτε
τη ζω ή των αν θρώ πων και α να κα λύψ τε  τη σχέ ση τους με το έρ γο του Βε λί σκο βιτ ς (σελ. 91). 

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έμαθα
1.  Πό τε δια σπά στη κε το ε νιαί ο βα σί λειο;
2.  Ποια βα σί λεια δη μιουρ γή θη καν, ποιοι ή -

ταν οι η γέ τες και οι πρω τεύ ου σές τους;
3.  Τι εί δους σχέ σεις εί χαν τα δύ ο βα σί λεια;
4.  Τι ο νο μά ζε ται θρη σκευ τι κός συ γκρη τι-

σμός;
5.  Ποιες ή ταν οι συ νέ πειες της διά σπα σης;
6.  Τι δεί χνει η ι στο ρί α του Να βου θαί;

Δραστηριότητα
1.  Ε νη με ρω θεί τε α πό το δια δί κτυο για τη διά σπα ση της Γιου γκο σλα βί ας. Σε συ νερ γα σί α με τον

καθη γη τή της Γε ω γρα φί ας και της Ι στο ρί ας κα τα γράψ τε σπου δαί ες πό λεις και μνη μεί α που
κα τα στρά φη καν. 

Τρεις ώ ρες, ί σως κά τι λι γό τε ρο, μας πή ρε για να φτά σου με α πό το Βε λι γρά δι στα σύ νο ρα με τα ξύ Σερ βί ας και
Βο σνί ας - Ερ ζε γο βί νης… Σχε δόν ό λα τα με γά λα κτί ρια που έ βλε παν προς τον πο τα μό εί χαν ση μά δια α πό σφαί -
ρες πο λυ βό λων. Σχε δόν πα ντού έ βλε πες πυ ρο βο λεί α ο χυ ρω μέ να πί σω α πό τσου βά λια άμ μου. Ό λοι οι άν δρες
… κρα τού σαν αυ τό μα τα ό πλα. Έ νας πα τέ ρας με το ό πλο στο χέ ρι έ κα νε βόλ τα πια σμέ νος χέ ρι χέ ρι με το γιο
του. Ό σο α φή να με πί σω μας το Ζβόρ νικ, η κα τά στα ση χει ρο τέ ρευε, η α τμό σφαι ρα γι νό ταν πιο βα ριά, η αί σθη -
ση του κιν δύ νου πιο έ ντο νη. Δεν υ πήρ χε σχε δόν κα νέ να άλ λο αυ το κί νη το στο δρό μο. Το έν στι κτό μας έ λε γε πως
έ πρε πε να ο δη γού με προ σε κτι κά και γρή γο ρα. Σε λί γο δεν υ πήρ χε ού τε έ να κτί ριο χω ρίς ζη μιές γύ ρω μας, πα -
ντού… Τα σπί τια εί χαν γκρε μι στεί. Τζά μια και λυ γι σμέ να σί δε ρα πα ντού, σ’ ό λο το δρό μο… Το Κά σα μπα ή ταν
κά πο τε έ να μου σουλ μα νι κό χω ριου δά κι μό λις δε κα πέ ντε χι λιό με τρα α πό κει ό που έ γι ναν οι αι μα τη ρές μά χες
γύ ρω α πό τη Σρε μπρέ νι τσα. Φθά νο ντας στο ε ντε λώς κα τε στραμ μέ νο πια χω ριό, εί δα με μια η λι κιω μέ νη γυ ναί -
κα σερ βι κής κα τα γω γής που έ ψα χνε μέ σα στα ε ρεί πια. «Δεν έ χω τί πο τε πια», μας εί πε. «Ί σως μπο ρέ σω και
βρω με ρι κές κα τσα ρό λες κά τω απ’ τις πέ τρες». «Για τί μέ νεις ε δώ;» τη ρώ τη σα. «Ε δώ δεν υ πάρ χει τί πο τε ε κτός
α πό θά να το και ε ρεί πια». «Δεν υ πάρ χει άλ λος τό πος για μέ να», α πά ντη σε. 
     
Ρώ τη σα τον Γκό ραν αν το βλή μα που εί χε καρ φω θεί στο α ρι στε ρό του χέ ρι τον πο νού σε α κό μη και μου α πά -
ντη σε πα λι κα ρί σια ό σο και κά θε δω δε κά χρο νο παι δί, πως ό χι, δεν πο νού σε. Κα τό πιν ρώ τη σα για τί δεν ή ταν
στο σχο λεί ο και μου ε ξή γη σε πως τα παι διά της έ κτης τά ξης δεν έ κα ναν μά θη μα, α φό του ο δά σκα λός τους εί -
χε σκο τω θεί…Ή μα στε στο χεί λος της κό λα σης, ο Γκό ραν κι ε γώ. Προ στα τευ μέ νοι α πό έ ναν τσι με ντέ νιο ό γκο
α πό τη μια πλευ ρά και σάκ ους με άμ μο α πό την άλ λη, ζυ γώ σα με μια στα λιά πιο κο ντά κι αγ γί ξα με ο έ νας τον
άλ λο, ό ταν ε λεύ θε ροι σκο πευ τές ά νοι ξαν πυρ προς την κα τεύ θυν σή μας α πό τον πυρ γί σκο του Χη μεί ου στο Πα -
νε πι στή μιο του Σε ρά γε βο. Η οι κο γέ νεια του Γκό ραν ζού σε σ’ έ να με γά λο κτί ριο μα ζί με ει κο σι τέσ σε ρις άλ λες,
στην πλευ ρά που έ βλε πε στο δρό μο, ε νώ η άλ λη ό ψη του κτι ρί ου ή ταν ε κτε θει μέ νη στον ε χθρό… Κα θι σμέ νος
στο προ αύ λιο της πο λυ κα τοι κί ας, σφη νω μέ νος α νά με σα σε δυο ε στί ες πο λυ βό λων, ρώ τη σα τον Γκό ραν… «Τι
θα γί νεις ό ταν με γα λώ σεις;». «Θα γί νω πι λό τος». «Και για τί πι λό τος;». «Έ τσι θα μπο ρώ να πε τά ξω μα κριά
και κα νείς δε θα μπο ρεί να μου κά νει κα κό».  

Άρ νολ ντ Σέρ μαν, Κα κο πι στί α στα Βαλ κά νια

èñçóêåõôéêüò
óõãêñçôéóìüò 
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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:  Διάσπαση 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

ΣΠΟΥΔΑΙΑ 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 Θε ός δεν ε γκα τέ λει ψε το
λα ό του και το σχέ διο της σω τη ρί ας του κό σμου. Γι’ αυτό κα λού σε κάποιους ανθρώπους, τους χά ρι ζε
τη βα θιά γνώ ση του θε λή μα τός του και τους ό ρι ζε μια με γά λη α πο στο λή: να κά νουν γνω στό το θέ λη -
μά του στους αν θρώ πους. Αυτοί ήταν οι προφήτες. Γρά φει ο προ φή της Ιε ζε κι ήλ για την κλή ση του:
Ό ταν εί δα τη λάμ ψη, έ πε σα με το πρό σω πο στη γη. Και τό τε ά κου σα τη φω νή κά ποιου που μι λού σε…:
«Άν θρω πε, σε στέλ νω στους Ισ ρα η λί τες, στο έ θνος … που έ χει ε πα να στα τή σει ε να ντί ον μου … για να
τους με τα βι βά σεις τα ό σα ε γώ ο Κύ ριος, ο Θε ός, έ χω να τους πω. Εί τε σ’ α κού σουν εί τε ό χι … θα μά -
θουν ό τι υ πάρ χει έ νας προ φή της α νά με σά τους. Ε σύ ό μως άν θρω πε, μην τους φο βη θείς ού τε αυ τούς ού -
τε τα λό για τους… Ε σύ θα τους πεις τα λό για μου, εί τε τ’ α κού σουν εί τε ό χι…».
    Οι προ φή τες, λοι πόν, α πο στέλ λο νταν να με σο λα βή σουν α νά με σα στον α λη θι νό Θε ό και τους αν -
θρώ πους. Ό μως έ να τέ τοιο έρ γο δεν ή ταν εύ κο λο! Γι’ αυ τό και κά ποιοι στην αρ χή δί στα ζαν. Τε λι κά,
ω στό σο, ό λοι ε μπι στεύ ο νταν α πό λυ τα το Θε ό, ξε περ νού σαν τους φό βους τους και βρο ντο φώ να ζαν με
τόλ μη το θέ λη μά του. Πάντοτε άρ χι ζαν το κή ρυγ μά τους με τα λό για: «Τά δε λέ γει Κύ ριος…» ή «Λό γος
Κυ ρί ου...».

Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες 
και λιθοβολείς όσους στέλνει ο Θεός σ’ εσένα…      Μτ 23, 37

    Οι προ φή τες, με τη φώ τι ση του Θε ού, μπο ρού σαν να βλέ -
πουν σε βά θος τα πράγ μα τα και να συ νει δη το ποιούν τι πραγ -
μα τι κά συ νέ βαι νε στην ε πο χή τους. Α ντι λαμ βά νο νταν
δη λα δή τα ση μά δια του η θι κού ξε πε σμού και της δια φθο -
ράς, α κό μη κι ό ταν ό λες οι συν θή κες της ε πο χής φαί νο νταν
ι δα νι κές. Α να γνώ ρι ζαν τι δεν πή γαι νε κα λά και ποιοι κίν δυ -
νοι πα ρα μό νευαν τους Ισ ρα η λί τες. Ε πι πλέ ον, συ ναι σθά νο -
νταν τις κα τα στρο φι κές συ νέ πειες που θα α κο λου θού σαν για
τη ζω ή του κρά τους και των αν θρώ πων. 
    Ό λα αυ τά τα α πο κά λυ πταν με τα κη ρύγ μα τά τους, χω ρίς
δι σταγ μούς και μι σό λο γα, προ σπα θώ ντας έ τσι να «α νοί ξουν
τα μά τια» των συ μπα τριω τών τους. Έ λεγ χαν και προ ει δο -
ποιού σαν – συ χνά με σκλη ρά λό για – τους πά ντες, χω ρίς κα -
μιά διά κρι ση: τους βα σι λείς, τους ιε ρείς, το λα ό. Το
α πο τέ λε σμα ή ταν να γί νο νται δυ σά ρε στοι και α πει λη τι κοί.
Γι’ αυ τό το λό γο γνώ ρι σαν πολ λές δο κι μα σί ες: πε ρι φρο νή -
θη καν, πε ρι παί χτη καν, κα τα διώ χθη καν. Κά ποιοι μά λι στα θα -
να τώ θη καν.

β) Μοναχικές φωνές που αποκάλυπταν την κρίση της εποχής τους

    Συ χνά α κού με σε συ νε ντεύ ξεις (στην τη λε ό ρα ση, το ρα διό φω νο κ.ά.) να ζη τούν
α πό αν θρώ πους να κά νουν προ βλέ ψεις, π.χ. για τα α πο τε λέ σμα τα των ε κλο γών ή ε νός α θλη τι κού α -
γώ να. Με ρι κοί, ό ταν α πα ντούν, αρ χί ζουν με την έκ φρα ση «αν και δεν εί μαι προ φή της...».  Ό πως φαί -
νε ται, δη λα δή, για πολ λούς σύγ χρο νους αν θρώ πους προ φή της εί ναι έ νας άν θρω πος που «δια βά ζει» το
μέλ λον και προ λέ γει τι θα συμ βεί. Ό μως η Α γί α Γρα φή μάς πε ρι γρά φει τε λεί ως δια φο ρε τι κά το ρό λο
και το έρ γο των προ φη τών. Ας προ σπα θή σου με να κα τα λά βου με τι είναι οι προφήτες της Παλαιάς
Διαθήκης.

Χαρακτικό του Γουσταύου Ντορέ (19ος αι.)                                                                      
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γ)  Αγγελιαφόροι του Θεού που καλούσαν σε μετάνοια 
    τους συγχρόνους τους
    Με τα κη ρύγ μα τά τους οι προ φή τες εί χαν ως κύ ριο σκο πό να «ξυ πνή σουν»
τους Ισ ρα η λί τες, ώ στε να συ ναι σθαν θούν τα λά θη τους και να ξαναφτιάξουν τη
σχέση τους με το Θε ό. Γι’ αυτό τους κα λού σαν να με τα νο ή σουν και ν’ αλ λά ξουν
τρό πο ζω ής. Για να τους κα τα λα βαί νουν κα λύ τε ρα οι σύγ χρο νοί τους προ σπα θού -
σαν να εί ναι ό σο γί νε ται πιο πα ρα στα τι κοί. Έ τσι, άλ λο τε χρη σι μο ποιού σαν στο
λό γο τους α φη γή σεις, χρη σμούς, ποι ή μα τα και τρα γού δια και άλ λο τε έ κα ναν πρά -
ξεις με συμ βο λι κό νό η μα. Ό πως αυ τή του προ φή τη Α χιά. Μια μέ ρα που ο προ φή -
της συ νά ντη σε τον α ξιω μα τι κό του Σο λο μώ ντα Ιε ρο βο άμ, ό σο α κό μη ζού σε ο
Σολομών, έ σκι σε μπρο στά του το μαν δύ α που φο ρού σε σε δώ δε κα κομ μά τια και
προ σφέ ρο ντάς του τα δέ κα τού εί πε: «Τά δε λέ γει Κύ ριος, ο Θε ός του Ισ ρα ήλ: ‘Θα
πά ρω τη βα σι λεί α α πό το Σο λο μώ ντα και θα δώ σω σ’ ε σέ να τις δέ κα φυ λές’».

δ) Κήρυκες της σωτηρίας όλου του κόσμου
    Οι προ φή τες δεν αρ κού νταν στο να ε λέγ χουν αυ στη ρά και να προ ει δο ποιούν
το λα ό. Ταυ τό χρο να, με κά θε λό γο τους υπενθύμιζαν ό τι ο Θε ός ως στορ γι κός πα -
τέ ρας νοιάζεται για τους αν θρώ πους, ό σο κι αν αυ τοί τον ξεχνούν. Γέ μι ζαν πα ρη -
γο ριά τις ψυ χές των Ισ ρα η λι τών. Τους διαβεβαίωναν ό τι ο Θε ός συ νε χί ζει το
σχέ διό του για τη σω τη ρί α του κό σμου. Έ στρε φαν το βλέμ μα των αν θρώ πων και
προς έ να μέλ λον μα κρι νό. Ά νοι γαν μπρο στά τους έ να πα ρά θυ ρο ελ πί δας, μι λώ -
ντας για την ε πο χή του Μεσ σί α. Τό τε που ο Θε ός θα θε ρα πεύ σει, θα πα ρη γο ρή -
σει και θα φω τί σει τα πά ντα. Αυ τό το μή νυ μα της σω τη ρί ας μά λι στα το απηύθυναν
ό χι μό νο στους συ μπα τριώ τες τους, αλ λά και στις με τα γε νέ στε ρες γε νιές και σ’ ό -
λη την αν θρω πό τη τα.

ε)  Οι ψευδοπροφήτες
    Την ε πο χή της δρά σης των προ φη τών εμ φα νί στη καν και οι ψευ δο προ φή τες. Κά ποιοι άν θρω ποι δη -
λα δή που χω ρίς να έ χουν τη φώ τι ση του Θε ού κα μώ νο νταν πως «προ φή τευαν». Στην πραγματικότητα
εξυπηρετούσαν τα σχέ δια και τις σκο πι μό τη τες των ι σχυ ρών. Με ψεύ τι κες προ φη τεί ες κα θη σύ χα ζαν
το λα ό και τον πα ρα πλα νού σαν λέ γο ντας ό τι ό λα πη γαί νουν κα λά! Έ τσι οι άρ χο ντες μπο ρού σαν να
συ νε χί ζουν ή συ χοι τις α νο μί ες τους. Οι ψευ δο προ φή τες εί χαν την προ φη τεί α ως ε πάγ γελ μα και ζού -
σαν πλου σιο πά ρο χα δί πλα στους βα σι λείς. Γι’ αυ τούς λέ ει ο Θε ός με το στό μα του προ φή τη Ιε ρε μί α:
«Μην α κού τε τα λό για των προ φη τών που σας γε μί ζουν με ψεύ τι κες ελ πί δες! Σας μι λά νε για ο ρά μα τα
που βγαί νουν α πό το μυα λό τους κι ό χι α πό το στό μα μου. Λέ νε διαρ κώς… ‘Ο Κύ ριος εί πε πως θα πά νε
ό λα κα λά για σας’, α κό μα λέ νε και σ’ ε κεί νους που α κο λου θούν τις πο νη ρές ε πι θυ μί ες τους πως δε θα
τους βρει κα νέ να κα κό… Δεν τους έ στει λα ε γώ αυ τούς τους προ φή τες… Δεν τους μί λη σα, ό μως αυ τοί
κη ρύτ τουν εξ ο νό μα τός μου».

Εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουν… φτερά αποκτούνε…
τρέχουν χωρίς να εξασθενούν, βαδίζουνε δίχως 
ν’ αποσταίνουν.

Ησ 40, 31

Τα προ φη τι κά βι βλί α της Πα λαιάς Δια θή κης
Οι προ φή τες πά ντα κή ρυτ ταν προ φο ρι κά μπρο στά στους
αν θρώ πους που τους ά κου γαν. Αρ γό τε ρα, εί τε οι ί διοι εί -
τε οι μα θη τές τους κα τέ γρα ψαν πολ λά απ' αυ τά τα κη -
ρύγ μα τα. Έ τσι, προ έ κυ ψαν τα 19 προ φη τι κά βι βλί α της
Πα λαιάς Δια θή κης. Στο πα ρα πά νω σκί τσο βλέ που με τα
ο νό μα τα των 16 προ φη τών.
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στ) Οι δοκιμασίες των προφητών. Το παράδειγμα του προφήτη Ηλία
    Ο Η λί ας έ ζη σε την τα ραγ μέ νη ε πο χή του βα σι λιά Α χα άβ.
Σ’ ό λη του τη ζω ή α γω νι ζό ταν κα τά της ει δω λο λα τρί ας και
του θρη σκευ τι κού συ γκρη τι σμού. Περιόδευε ακούραστα σ’
όλη την Παλαιστίνη, με την ψυ χή του γε μά τη ε μπι στο σύ νη
στο Θε ό. 
    Κά πο τε α νήγ γει λε ό τι θα πέ σει ξη ρα σί α στον τό πο. Οι συ -
μπα τριώ τες του δυ σα ρε στή θη καν τό σο πο λύ, ώ στε τον κα τα -
δί ω ξαν α νε λέ η τα. Ο Η λί ας α να γκά στη κε να κα τα φύ γει στην
έ ρη μο, μέ σα σε μια σπη λιά. Εκεί ε πέ ζη σε χά ρη στη βο ή θεια
του Θε ού, α φού κο ρά κια του έ φερ ναν τρο φή και ξε δι ψού σε
α πό έ ναν ξε ρα μέ νο χεί μαρ ρο.   
     Η πα ρου σί α του προ φή τη σκόρ πι ζε πα ντού πα ρη γο ριά. Ή -
ταν ό μως και αυ στη ρός ό πο τε χρεια ζό ταν. Ό πως τό τε που η βα -
σί λισ σα Ιε ζά βελ κα θιέ ρω σε τη λα τρεί α των ει δώ λων. Ο
προ φή της Η λί ας α γω νί στη κε σκλη ρά ε να ντί ον των
ειδωλολατρών ιε ρέ ων του θε ού Βά αλ και α πέ δει ξε την α νω τε -
ρό τη τα του α λη θι νού Θε ού... Κι ε νώ ό λος ο λα ός έ πε σε στα γό -
να τα και προ σκύ νη σε τον α λη θι νό Θε ό … η βα σί λισ σα
ορ κί στη κε να τον ε ξο ντώ σει. Τό τε ο Η λί ας διέ σχι σε την έ ρη μο
και κα τέ φυ γε στο ό ρος Χω ρήβ, ό που και κρύ φτη κε σε μια σπη -
λιά. Ε κεί, α πο κα μω μέ νος, προ σευ χή θη κε στο Θε ό λέ γο ντας:
«Ε γώ α γω νί στη κα με με γά λο ζή λο για σέ να Κύ ριε, Θε έ του σύ -
μπα ντος. Αλ λά οι Ισ ρα η λί τες α θέ τη σαν τη Δια θή κη σου, γκρέ μι -
σαν τα θυ σια στή ριά σου και κα τέ σφα ξαν τους προ φή τες σου.
Μό νον ε γώ α πέ μει να, και ζη τούν κι ε μέ να να με θα να τώ σουν». 
     Τό τε ο Κύ ριος εί πε στον Η λί α: «Βγες έ ξω και στά σου στο βου νό ε νώ πιόν μου»… Με γά λος ά νε μος και
δυ να τός έ σχι ζε τα βου νά και συνέτρι βε τους βρά χους στο πέ ρα σμά του, αλ λά ο Κύ ριος δεν ή ταν σ’ ε κεί -
νον τον ά νε μο. Με τά τον ά νε μο έ γι νε σει σμός, αλ λά ού τε στο σει σμό ή ταν ο Κύ ριος. Με τά το σει σμό ήρ -
θε φω τιά, αλ λά ού τε στη φω τιά ή ταν ο Κύ ριος. Και με τά τη φω τιά α κού στη κε έ νας ή χος α πό ε λα φρό
α ε ρά κι. Ε κεί ή ταν ο Κύ ριος.

Ο προφήτης Ηλίας στο όρος Χωρήβ,
του Ζήγκερ Κέντερ (20ός αι.)

1. Ðïéïò Þ ôáí ï óêï ðüò ôçò êëÞ óçò ôùí ðñï öç ôþí á ðü ôï Èå ü; 
2. Ðïý âÜ óé æáí ôç æù Þ êáé ôï Ýñ ãï ôïõò; Á ðü ðïý öáß íå ôáé áõ ôü;
3. Ôé æç ôïý óáí íá êÜíïõí ðñéí áð’ üëá ïé Üíèñùðïé;  
4. Ãéá ôß ôï Ýñ ãï ôïõò Þ ôáí äý óêï ëï; Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò êáé ìå ôç âï Þ èåéá ôùí ðëç ñï öïñéþí

á ðü ôï ìÜ èç ìá 17 êá ôá ãñÜø ôå ôá å ðé ÷åé ñÞ ìá ôÜ óáò.
5. Äé êáéï ëï ãÞ óôå ôç öñÜ óç: «Ïé ðñï öÞ ôåò: óÞ ìá êéí äý íïõ ðñéí á ðü ôçí êá ôá óôñï öÞ». 
6. Ãéá ôß ïé ëü ãïé ôùí ðñï öç ôþí, ðá ñÜ ôç óêëç ñÞ ôïõò ãëþó óá, åß íáé ìÞ íõ ìá åë ðß äáò ãéá ü ëïõò ôïõò áí èñþ -

ðïõò ü ëùí ôùí å ðï ÷þí;
7. Óõ æç ôÞ óôå óôçí ôÜ îç: Êõ êëï öï ñïýí óôçí å ðï ÷Þ ìáò á íôé ëÞ øåéò ðïõ ìïéÜ æïõí ìå ôá ü óá äéÝ äé äáí ïé

«øåõ äï ðñï öÞ ôåò»; Á ðü øåéò, äç ëá äÞ, ïé ï ðïß åò ìáò êá èç óõ ÷Ü æïõí ü ôé «ü ëá ðç ãáß íïõí êá ëÜ» êáé ü ôé «äåí
Ý ÷ïõ ìå á íÜ ãêç ôç ó÷Ý óç ìå ôï Èå ü»;

8. Ïé ðñï öÞ ôåò ìå óï ëá âïý óáí á íÜ ìå óá óôïõò áí èñþ ðïõò êáé ôï Èå ü. Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò
ðñï óðá èÞ óôå íá êÜ íå ôå Ý íá ó÷Þ ìá ðïõ íá ðá ñé óôÜ íåé ôï ñü ëï ôïõò áõ ôü.  

9. Á íá ãíù ñß óôå óôç æù Þ ôïõ ðñï öÞ ôç Ç ëß á ÷á ñá êôç ñé óôé êÜ ôçò ðñï öç ôé êÞò æù Þò ðïõ ãíùñß óá ôå óôï ìÜ èç -
ìá. Áíáãíùñßóôå óôçí åéêüíá óôïé÷åßá áðü ôç æùÞ ôïõ.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
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Επιλέγω και πραγματοποιώ 
1.   Μα ζέψ τε α πό τον η με ρή σιο τύ πο υ λι κό για
     αν θρώ πους που δια μαρ τύ ρο νται – με λό για
     ή πρά ξεις – για το κα κό, την α δι κί α κ.ά. και
     κα λούν τους αν θρώ πους να αλ λά ξουν. 
     Φτιάξ τε έ να κολ λάζ και πα ρου σιά στε το 
     στην τά ξη.
2. Στην Ελ λά δα η μνή μη του προ φή τη Η λί α

(20 Ιουλίου) τι μά ται πα ντού, σε πό λεις και
χω ριά. Στις κορ φές των βου νών και σε α πό -
μα κρες πε ριο χές συ να ντά με εκ κλη σά κια του
Α ϊ-Λια! Βρεί τε στοι χεί α για τη γιορ τή του. 

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.   Άλ λες ο νο μα σί ες που χρη σι μο ποιού νται στην Πα λαιά Δια θή κη για τους προ φή τες εί ναι «ο ρώντες»,
     «βλέ πο ντες», «άν θρω ποι του Θε ού». Δι καιο λο γή στε τις με βά ση τα ό σα μά θα τε στο μάθημα.
2.   Α φού δια βά σε τε την τελευταία παράγραφο του μαθήματος, συ ζη τή στε με το δι πλα νό σας: 

 α) Πώς αι σθά νε ται το Θε ό ο προ φή της, β) τι δεί χνει αυ τό, γ) τι συ ναι σθή μα τα σας ε μπνέ ει;
3.   Τι θα λέ γα τε σε κά ποιον που έ χει την ά πο ψη ό τι έρ γο των προ φη τών της Πα λαιάς Δια θή κη ήταν 
     να προ λέ γουν το μέλ λον; 

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έμαθα
1.   Με ποιον τρό πο κά ποιοι άν θρω ποι γί νο -
     νταν προ φή τες;
2.   Πού και πό τε έ δρα σαν οι προ φή τες της 
     Πα λαιάς Δια θή κης; (βλέ πε τον πί να κα 
     της σελ. 93)
3.   Μά θε τε απ’ έ ξω ό σα ο νό μα τα προ φη τών 
     μπο ρεί τε.
4.   Ποιο ή ταν το έρ γο των προ φη τών;
5.   Πώς άρ χι ζαν το κή ρυγ μά τους και για τί;
6.   Πού έ στρε φαν την προ σο χή των αν θρώ- 
     πων;
7.   Σε ποιους α πη ύ θυ ναν το κή ρυγ μά τους;
8.   Τι ή ταν οι προ φη τι κές (= συμ βο λι κές) πρά-
     ξεις και για τί τις έ κα ναν;
9.   Για τί συ χνά κα τα διώ χτη καν α πό τους συγ -
     χρό νους τους;
10. Ποιος ήταν ο ρόλος των ψευδοπροφητών;

ÐñïöÞôçò  Prophet  Prophete  Prophet  Profeta  Profeta  П р о р о к`

Χρήστος Μποκόρος (20ός αι.)
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19. Ο προφήτης Ωσηέ: η φωνή της αγάπης

β) Λίγα στοιχεία για τη ζωή του
    Ο προ φή της α νή κε στα α νώ τε ρα κοι νω νι κά στρώ μα τα και ή ταν μορ φω μέ νος.
Έτσι, η γλώσ σα των λό γων του ήταν προ σεγ μέ νη και ω ραί α. Στις προ φη τεί ες
του συ χνά χρη σι μο ποιού σε ει κό νες παρ μέ νες α πό τη γε ωρ γι κή και α γρο τι κή
ζω ή, ε πει δή εί χε α να τρα φεί σε γε ωρ γι κό πε ρι βάλ λον. 
    Ο Ω ση έ συ νή θι ζε να ε πι σκέ πτε ται τους τό πους λα τρεί ας, κυ ρί ως κα τά
τις με γά λες γιορ τές και να προ φη τεύ ει. Ε κεί συ ζη τού σε σε έ ντο νο ύ φος με
το λα ό. Γι’ αυ τό και  πολ λές προ φη τεί ες του εί ναι πα ρα στα τι κές και ζω η -
ρές. Έ κρι νε πε ρισ σό τε ρο απ’ ό λα τη θρη σκευ τι κή κα τά στα ση της ε πο χής.
Κα τα δί κα ζε δηλαδή την τυ πο λα τρί α*, την ει δω λο λα τρί α και την α πο μά -
κρυν ση α πό τον α λη θι νό Θε ό. Δια πί στω νε ό τι οι Ισ ρα η λί τες είχαν ξε χά σει
τη Δια θή κη και δεν ή ξε ραν πια πώς έ πρε πε να ζουν. Α πο τέ λε σμα ή ταν να
κα τα στρέ φο νται οι σχέ σεις των αν θρώ πων και να ε πι κρα τεί α δι κί α και δια -
φθο ρά. Τα αυ στη ρά κη ρύγ μα τά του στά θη καν α φορ μή να διω χθεί. Ό πως α -
να φέ ρει ο ί διος: «Α νό η τος», λέ τε, «είν’ ο προ φή της! Τρε λός ο άν θρω πος
του Πνεύ μα τος!». Μ’ αυ τά τα λό για με προ σβάλ λε τε. Με μι σεί τε
τό σο πο λύ, για τί τό σο με γά λη είν’ η α μαρ τί α σας … ό που κι αν
πά ω, μου στή νε τε πα γί δες. Και στο Να ό α κό μα του Θε ού
μου μου ε πι τί θε στε… 

γ)  Μερικές προφητείες του Ωσηέ
• Το κα κό και το ά δι κο βα σι λεύ ει  
    Ο Κύ ριος λέ ει: «Οι Ισ ρα η λί τες με δό λο ξε γε λούν το βα σι λιά και τους … άρ χο ντες... Το κα τα στρο φι κό
τους μί σος καί ει σαν τη φλό γα της φω τιάς. Ο έ νας βα σι λιάς με τά τον άλ λο γί νε ται θύ μα τους. Κι ούτ’ έ -
νας τους δεν μ’ ε πι κα λεί ται…
    Α κού στε τα αυ τά ε σείς ιε ρείς! Ε σείς οι αρ χη γοί του Ισ ρα ήλ προ σέξ τε! Α κού στε τα κι ε σείς που στη βα -
σι λι κή α νή κε τε οι κο γέ νεια! Ε σείς θα έ πρε πε να κρί νε τε δί καια. Α ντί γι’ αυ τό ό μως, γί να τε για το λα ό μου
πα γί δα … και δί χτυ α πλω μέ νο … λάκ κος βα θύς…
    Ε σείς, ιε ρείς, σκο ντά φτε τε μέ ρα με ση μέ ρι… Ο λα ός μου βα δί ζει στην κα τα στρο φή α πό έλ λει ψη γνώ -
σης…».

• Ψεύ τι κους θε ούς λα τρεύ ει ο Ισ ρα ήλ
    Λέ ει ο Κύ ριος: «Εί δα πράγ μα τα φρι κτά στον Ισ ρα ήλ. Ο λα ός μο λύν θη κε με τη λα τρεί α των ει δώ λων…
Μου προ ξε νεί φρί κη το μο σχά ρι σας, κά τοι κοι της Σα μά ρειας!... Ως πό τε πια μ’ αυ τό το α παί σιο πράγ μα
θα ζεί τε; Τι σχέ ση έ χει ο Ισ ρα ήλ μ’ αυ τό το πράγ μα; Αυ τό διό λου δεν εί ναι θε ός. Έ νας τε χνί της το ’φτια -
ξε! Κομ μά τια θα γί νει το μο σχά ρι της Σα μά ρειας. Κα θώς το λέ ει ο λό γος, αυ τός που σπέρ νει ά νε μο, θύ -
ελ λα θα θε ρί σει».

α) Η εποχή του προφήτη
    Ο προ φή της άρ χι σε τη δρά ση του, ό ταν στο θρό νο του Βό ρειου Βα σι λεί ου βρι σκό ταν ο ι σχυ ρός
Ιε ρο βο άμ Β΄. Ήταν έ νας η γε μό νας που με τις στρα τιω τι κές του ε πι τυ χί ες ε ξα σφά λι σε πο λι τι κή στα -
θε ρό τη τα και υ λι κή ευ ημε ρί α για το λα ό. Με τά το θά να τό του ό μως α κο λού θη σαν τρι κυ μι σμέ να
χρό νια. Απ’ τη μια με ριά επικρατούσε ε σω τε ρι κή α ναρ χί α και οι δο λο φο νί ες των βα σι λιά δων ήταν
συχνές. Από την άλ λη οι με γά λες δυ νά μεις της ε πο χής – Ασ σύ ριοι και Αι γύ πτιοι – ε πι χει ρούσαν να
ε ξου σιά σουν την Πα λαι στί νη. Ο Ωσηέ συνέχιζε τη δράση του και σ’ αυτήν την ταραγμένη περίοδο.
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• Μα κριά απ’ το Θε ό ό λα κα τα στρέ φο νται 
    Ο Κύ ριος λέ ει: «Ο λα ός … με τα έ θνη α να κα τεύ τη κε… Ξέ νοι κα τέ φα γαν τη δύ να μή του, μα ε τού τος
δεν το νιώ θει… Δεν ε πι στρέ ψα νε σ’ ε μέ να τον Κύ ριο, το Θε ό τους. Ού τε με α να ζή τη σαν… Πό τε τους Αι -
γύ πτιους για βο ή θεια κα λούν, πό τε στην Ασ συ ρί α κα τα φεύ γουν… Α λί μο νο στο λα ό … που έ φυ γε μα κριά
μου!...
    Φά γα τε της κα κί ας σας τον καρ πό. Κά να τε του κε φα λιού σας και στη ρι ζό σα σταν στο πλή θος των πο -
λε μι στών σας. Γι’ αυ τό και του πο λέ μου ο κρό τος μέ σα στις πό λεις σας θα μπει και θα κα τα στρα φούν ό -
λα τα φρού ριά σας…». 
    Α κού στε το λό γο του Κυ ρί ου, λα έ του Ισ ρα ήλ! Ο Κύ ριος κρί νει τους κα τοί κους αυ τής της χώ ρας, για -
τί δεν υ πάρ χει α λή θεια, ού τε α γά πη, ού τε γνώ ση του Θε ού. Πλη θαί νουν οι κα τά ρες κι οι α πά τες, οι φό -
νοι, οι κλε ψιές και οι μοι χεί ες*· τον έ να φό νο α κο λου θεί ο άλ λος. Γι’ αυ τό κοι τάξ τε! Άρ χι σε να ξε ραί νε ται
η χώ ρα, κι ό λα ό σα ζού νε πά νω της α πό τη δί ψα θα πε θά νουν. Μα ζί με τ’ ά γρια ζώ α και τα πε τού με να,
α κό μα και της θά λασ σας τα ψά ρια θα ψο φή σουν. 

Ο Κύ ριος λέ ει: «Ό ταν ο Ισ -
ρα ήλ ή ταν παι δί, τον α γά πη -
σα και τον κά λε σα α πό την
Αί γυ πτο να εί ναι γιος μου.
Με τά, ό μως, ό σο τους κα -
λού σα προς ε μέ να, τό σο αυ -
τοί α πο μα κρύ νο νταν. Στο
Βά αλ πρό σφε ραν θυ σί ες και
μπρος στα εί δω λά του καί γαν
προ σφο ρές. Ε γώ δί δα ξα το
λα ό να περ πα τά ει, τον κρά -
τη σα στην α γκα λιά μου, αλ -
λά αυ τοί δεν α να γνώ ρι σαν
ό τι ε γώ τους φρό ντι ζα. Προ -
σε κτι κά τους ο δη γού σα, δε -
μέ νος μα ζί τους με τα δε σμά
της κα λο σύ νης και της α γά -
πης. Πώς θα μπο ρού σα να σ’
ε γκα τα λεί ψω, λα έ μου;…
Ρα γί ζει η καρ διά μου, ό ταν
το σκέ φτο μαι. 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».

ÁãÜðç   Love   Amour   Liebe   Amore   Amor   Л ю б о в ь

• Η α γά πη του Θε ού ποτέ δεν εξαντλείται
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Έ νας ά ντρας γε μά τος α γά πη για τη γυ ναί κα
του
Στο βι βλί ο του Ω ση έ δια βά ζου με ό τι η γυ ναί κα που α -
γά πη σε, πα ντρεύ τη κε και του χά ρι σε τρί α παι διά, τε -
λι κά τον ε γκα τέ λει ψε. Αυ τή η θλι βε ρή προ σω πι κή του
ε μπει ρί α βο ή θη σε τον προ φή τη να συναισθανθεί τις
τρα γι κές συ νέ πειες που α κο λου θούν τη  διά λυ ση της
σχέ σης Θε ού - Ισ ρα ήλ. Χρη σι μο ποί η σε, λοι πόν, την
ει κό να του γά μου για να μι λή σει για τη Δια θή κη που
έ κλει σε ο Θε ός με τον Ισ ρα ήλ. Ό μως η νύ φη - Ισ ρα -
ήλ πρό δω σε τη σχέ ση που κλεί στη κε στο Σι νά. Παρ’
ό λα αυ τά ο Θε ός, σαν έ νας πι στός σύ ζυ γος, ε ξα κο λου -
θεί να α γα πά ει τον πα ρα στρα τη μέ νο Ισ ρα ήλ. Του προ -
σφέ ρει, λοι πόν, ευ και ρί ες να με τα νιώ σει και να
ξα νάρ θει κο ντά του. Έ τσι, η α γά πη θα έ χει πά λι τον
τε λευ ταί ο λό γο: «Τη μέ ρα ε κεί νη», λέ ει ο Κύ ριος στον
Ισ ρα ήλ, «‘ά ντρα’ θα με α πο κα λέ σεις… Μα ζί σου θα ε -
νω θώ για πά ντα με τα δε σμά του γά μου. Για δώ ρα γα -
μή λια θα σου προ σφέ ρω υ πο στή ρι ξη και προ στα σί α,
α γά πη και συ μπό νοια. Θα σε κερ δί σω με την α τα λά -
ντευ τη* πί στη  μου και θα με α να γνω ρί σεις για Κύ ριό
σου». 
Την ει κό να του γά μου θα χρη σι μο ποι ή σει αρ γό τε ρα
και η Εκ κλη σί α για να πε ρι γρά ψει τη σχέ ση του Νυμ -
φί ου - Χρι στού με τη νύμ φη - Εκ κλη σί α. 

1. Ðïéïõò å ðé êñß íåé óêëçñÜ ï ðñï öÞ ôçò êáé ãéá ôß; Íá å ðé óç ìÜ íå ôå êáé íá å îç ãÞ óå ôå ôéò ìå ôá öï ñÝò ðïõ ÷ñç -
óé ìï ðïéåß óôá ëü ãéá ôïõ.

2. Ìðï ñåß ôå ùò óýã ÷ñï íïé Üí èñù ðïé íá êá ôá ëÜ âå ôå ãéá ôß ï Ù óç Ý ðï ëå ìÜ åé ôü óï ðï ëý ôçí åé äù ëï ëá ôñß á;
Èõ ìç èåß ôå êáé ü óá ãñÜ øá ôå óôçí åñ ãá óß á óáò óôï ìÜ èç ìá 10. 

3. Õ ðï ãñáì ìß óôå óôéò ðñï öç ôåß åò ôïõ ôéò öñÜ óåéò ðïõ ðå ñé ãñÜ öïõí ôïõò êá êïýò ü ñïõò æù Þò ôïõ ëá ïý. Ôé
öáß íå ôáé ðùò îÝ ÷á óáí ïé Éó ñá ç ëß ôåò;

4. Å îç ãÞ óôå ãéá ôß ç á ðï ìÜ êñõí óç á ðü ôïí á ëç èé íü Èå ü åß ÷å ùò á ðï ôÝ ëå óìá ôçí êá ôá óôñï öÞ ôùí ó÷Ý óå ùí
ôùí áí èñþ ðùí. Èõ ìç èåß ôå á ðü ðïý ðÞ ãá æáí êáé ðïý óôç ñß æï íôáí ïé íü ìïé ôùí Éó ñá ç ëé ôþí (ìÜ èç ìá 13). 

5. Ôé ðñï ëÝ ãåé ï Ù óç Ý ãéá ôï ìÝë ëïí; Õ ðï ãñáì ìß óôå ôéò ó÷å ôé êÝò öñÜ óåéò óôéò ðñï öç ôåß åò ôïõ.
6. Ðïéï åß íáé ãéá ôïí ðñï öÞ ôç ôï óðïõ äáéü ôå ñï êñé ôÞ ñéï ôçò á ëç èé íÞò æù Þò êáé ôçò ðñáã ìá ôé êÞò ó÷Ý óçò ìå

ôï Èå ü; Ðþò èå ñá ðåý ï íôáé ü ëåò ïé êá êÝò ðëåõ ñÝò ôçò æù Þò; 
7. Ìå ðïéåò åéêüíåò ðåñéãñÜöåé ï ÙóçÝ ôç ó÷Ýóç ôïõ Èåïý ìå ôï ëáü ôïõ; Ôé óêÝ øåéò êáé óõ íáé óèÞ ìá ôá ãéá

ôç ó÷Ý óç Èå ïý - áí èñþ ðùí óáò ðñï êá ëïýí ïé åé êü íåò á ãÜ ðçò ðïõ ÷ñçóé ìï ðïéåß ï ðñï öÞ ôçò;

1. Âñåß ôå Ý íá êåß ìå íï Þ Ýñ ãï ôÝ ÷íçò ðïõ íá á ðï äß äåé êá ôÜ ôç ãíþ ìç óáò êÜ ôé á ðü ôï êÞ ñõã ìá ôïõ Ù óç Ý ðïõ
óáò å íôõ ðù óß á óå.

2. «Ï êü óìïò óÞ ìå ñá ÷ñåéÜ æå ôáé á ãÜ ðç». Ïñ ãá íþ óôå Ý íá Project ÷ñç óé ìï ðïéþ íôáò ôï õ ëé êü ôçò óåë. 102
êáé ü,ôé Üë ëï å ðé ëÝ îå ôå á ðü ôá õ ðü ëïé ðá ìá èÞ ìá ôÜ óáò.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

Äñáóôçñéüôçôåò

Μάρκ Σαγκάλ (20ός αι.)
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Óõìâïõëåõüìåíïé ôá êåßìåíÜ ìáò, óõìðëçñþíïõìå ôï ðáñáêÜôù ðëáßóéï

Η εποχή, η καταγωγή
και η περιοχή δράσης

του προφήτη

Πολιτική /
θρησκευτική

κατάσταση της
εποχής

Ποιους επέκρινε
κυρίως;

Πώς παρουσιάζει το
Θεό;

Τι ζητάει ο Θεός
από τους

ανθρώπους;

Σε τι μοιάζει η
εποχή του με τη

δική μας;

Γράψτε μια φράση
του προφήτη που

θεωρείτε πολύ
σημαντική.

Τι προέβλεπε ο
προφήτης για το
κοντινό μέλλον;
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Aπό την Οι κου με νι κή Δια -
κή ρυ ξη των Δι καιω μά των
του Αν θρώ που (1948)
Κά θε άν θρω πος έ χει δι καί ω -
μα σ’ έ να βιο τι κό* ε πί πε δο
που να ε ξα σφα λί ζει υ γεί α και
ευ η με ρί α στον ί διο και στην
οι κο γέ νειά του, κυ ρί ως σε
ό,τι α φο ρά τη δια τρο φή, την
έν δυ ση, τη στέ γα ση, την ια -
τρι κή φρο ντί δα, κα θώς και τις
α να γκαί ες κοι νω νι κές υ πη ρε -
σί ες.

Äå æçôÜåé ôßðïôå Üëëï ï Èåüò: ðñÜîôå ôï äßêáéï,

äåßîôå áãÜðç, áêïëïõèÞóôå ôï Èåü ìå ôçí êáñäéÜ óáò!

    (ðñïöÞôçò Ìé÷áßáò 6, 8)
Ο κόσμος των χορτάτων
Ο κόσμος των πεινασμένων

επαρκής
διατροφή

καλή
διατροφή

ανεπαρκής
διατροφή

Και στον 21ο αιώ να κά ποιοι α ριθ μοί συ νε χί ζουν να μας ξαφ νιά ζουν!
• Τα τρί α πλου σιό τε ρα ά το μα του κό σμου κα τέ χουν μια πε ριου σί α με γα λύ τε ρη α πό το σύ νο λο του ε θνι κού πλού -
του των 48 φτω χό τε ρων χω ρών του κό σμου. 
• Α πό τα 4,5 δι σε κα τομ μύ ρια των κα τοί κων που α ριθ μούν οι υ πα νά πτυ κτες χώ ρες, έ νας στους τρεις δεν έ χει
πρό σβα ση στο πό σι μο νε ρό. 
• Υ πο λο γί ζεται ό τι 250 ε κα τομ μύ ρια παι διά ερ γά ζο νται σ’ ό λο τον κό σμο. Τα μι κρό τε ρα απ’ αυ τά εί ναι κά τω
των 5 ε τών. Σε ο ρι σμέ νες χώ ρες η παι δι κή ερ γα σί α έ χει κα τα ντή σει κοι νω νι κή μά στι γα. Στη Λα τι νι κή Α με ρι κή
ερ γά ζε ται το έ να παι δί στα πέ ντε, στην Α φρι κή το έ να στα τρί α, στην Α σί α το έ να στα δύ ο. 
Αν και ο με γα λύ τε ρος α ριθ μός των ερ γα ζό με νων παι διών βρί σκε ται στις φτω χές χώ ρες του Νό του, τα παι διά
που ερ γά ζο νται στην Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση ξε περ νούν τα 2 ε κα τομ μύ ρια. Α κό μη και σε χώ ρες που θε ω ρού νται
κοι νω νι κά προ ηγ μέ νες – Δα νί α, Ολ λαν δί α – τα τε λευ ταί α χρό νια εμ φα νί στη κε ξα νά το φαι νό με νο του παι διού
που δου λεύ ει.

Κα θώς δια μορ φώ νε ται στον αιώ να μας μια πα γκό σμια αλ λη λο ε ξαρ τώ με -
νη κοι νω νί α, το βα σι κό τε ρο πρό βλη μα εί ναι η συ νει δη το ποί η ση του χρέ -
ους προς τους φτω χούς και η έ μπρα κτη αλ λη λεγ γύ η, στις πό λεις μας, στα
κρά τη μας, αλ λά α κό μη και α πό χώ ρα σε χώ ρα, α πό φυ λή σε φυ λή, α πό
λα ό σε λα ό. Δεν μπο ρού με πια να ι σχυ ρι ζό μα στε ό τι δεν ξέ ρου με ή δε μας
α φο ρά το ό τι ε κα τομ μύ ρια παι διά ζουν μέ σα σε ά θλιες συν θή κες, χω ρίς
τη στοι χειώ δη θαλ πω ρή*. Ό τι πά νω α πό 800 ε κα τομ μύ ρια συ ναν θρώ πων
μας υ πο σι τί ζο νται, ε νώ άλ λα 3 δι σε κα τομ μύ ρια ζουν με λι γό τε ρα α πό 2
ευ ρώ την η μέ ρα. Και μά λι στα ό τι αρ κε τοί α πό αυ τούς κι νού νται δί πλα
μας με α κό μη μι κρό τε ρο ει σό δη μα.
     Α να στά σιος Γιαν νου λά τος, Αρ χιε πί σκο πος Αλ βα νί ας
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α) Η εποχή του προφήτη
    Ο προ φή της έ δρα σε στο βα σί λειο του Ιού δα σε μια ε πο χή κρί σης.
Οι Ασ σύ ριοι, που εί χαν ή δη κα τα λά βει το Βό ρειο Βασίλειο α πο τε -
λού σαν μια μό νι μη α πει λή και για το Νότιο, ό πως άλ λω στε και για
ό λη την πε ριο χή. Η Ιε ρου σα λήμ πα ρα λί γο να έ χει την τύ χη της Σα -
μά ρειας, κα θώς πο λιορ κή θη κε α πό τον ασ σύ ριο η γε μό να Σεν να χη -
ρίμ. Τε λι κά, η πό λη σώ θη κε σαν α πό θαύ μα. 
    Ό μως και στα ε σω τε ρι κά του κρά τους τα πράγ μα τα δεν ή ταν κα -
θό λου κα λά. Πα ρό λο που ο βα σι λιάς Ε ζε κί ας έ κα νε μια ση μα ντι κή
θρη σκευ τι κή με ταρ ρύθ μι ση κα ταρ γώ ντας τα ιε ρά και τα εί δω λα, τα
α πο τε λέ σμα τα δεν ή ταν σπου δαί α και μό νι μα. Οι Ισ ρα η λί τες εί χαν
φτά σει να πι στεύ ουν ό τι, α φού ο Θε ός κα τοι κού σε στο Να ό, θα προ -
στά τευε πά ντα και α πο κλει στι κά το έ θνος τους. Έ τσι, α νε ξάρ τη τα α -
πό την η θι κή τους κα τά πτω ση πί στευαν ό τι δεν κιν δύ νευαν α πό
τί πο τε. Μα νί α πλου τι σμού, α πάν θρω πη εκ με τάλ λευ ση των α δυ νά -
των και έλ λει ψη αλ λη λεγ γύ ης χα ρα κτή ρι ζαν την κα θη με ρι νή ζω ή του
λα ού.

β) Λίγα στοιχεία για τη ζωή του
    Ο Μι χαί ας κα τα γό ταν α πό την Ιου δαί α, α πό γε ωρ γι κή και ποι με νι -
κή οι κο γέ νεια. Σε κά ποια φά ση της ζω ής του ε γκα τα στά θη κε στην Ιε -
ρου σα λήμ. Δε διέ θε τε με γά λη μόρ φω ση, αλ λά συ ναι σθα νό ταν βα θιά
το σω στό και το δί καιο. Στε κό ταν στο πλευ ρό των φτω χών και των κα -
τα πιε σμέ νων κα τα κρί νο ντας τους άρ χο ντες και τους πλου σίους για τις
α δι κί ες τους. Οι λό γοι του ή ταν τό σο καυ στι κοί*, ώ στε ο προ φή της έ -
γι νε α νε πι θύ μη τος και διώ χθη κε. Ε πει δή ο Μι χαί ας έ δρα σε την ί δια ε -
πο χή με τον προ φή τη Η σα ΐ α, εί ναι σί γου ρο ό τι τον γνώ ρι ζε. Ί σως
μά λι στα να α νή κε και στον κύ κλο των μα θη τών του.

γ) Μερικές προφητείες του Μιχαία
• Οι άρ χο ντες α δι κούν το λα ό

Α κού στε αρ χη γοί και άρ χο ντες του Ισ ρα ήλ. Δεν ειν’ έρ γο δι κό σας να γνω ρί ζε τε το δί -
καιο; Ε σείς ό μως μι σεί τε το κα λό και α γα πά τε το κα κό. Φέ ρε στε στο λα ό μου
σαν να ή ταν ζώ α που τα πά νε για σφα γή… Τρέ φε στε με τις σάρ κες του λα ού
μου … κα κο με τα χει ρί ζε στε το λα ό μου… Α πο στρέ φε στε το δί καιο και δια -
στρέ φετε το σω στό, ε σείς που χτί ζε τε την Ιε ρου σα λήμ, την πό λη του Θε ού, πά νω σε αί μα -
τα και α δι κί ες. Οι άρ χο ντες δω ρο δο κού νται* ό ταν δι κά ζουν, οι ιε ρείς δι δά σκουν με
πλη ρω μή και οι προ φή τες προ φη τεύ ουν με α μοι βή. Κι ύ στε ρα απ’ ό λα αυ τά τολ μούν και
λέ νε: «Ο Κύ ριος εί ναι μα ζί μας. Δε θα μας βρει κα κό!». 
• Οι ψευ δο προ φή τες πα ρα πλα νούν το λα ό

Οι προ φή τες που πα ρα πλα νούν το λα ό μου, υ πό σχο νται ει ρή νη σ’ ε κεί νους που τους δί -
νουν πλού σια τρο φή αλ λά α πει λούν με πό λε μο αυ τούς που τί πο τε δεν τους προ σφέ ρουν.
Γι’ αυ τό σε τού τους τους προ φή τες ο Κύ ριος λέ ει: «…Τέρ μα οι προ φη τεί ες. Σκο τά δι θα
σας πε ρι βάλ λει ό πως με τά το η λιο βα σί λε μα. Δε θα λα βαί νε τε α πά ντη ση α πό μέ να».

20. Ο προφήτης Μιχαίας: το όραμα της παγκόσμιας ειρήνης

Το πρί σμα του 
Taylor. 
Βρέ θη κε στη Νι νευί και
πε ρι γρά φει τα κα τορ θώ -
μα τα του ασ σύ ριου Σεν -
να χη ρίμ. Ε δώ ο η γε μό νας
κο μπά ζει*: «Τον Ε ζε κί α
του Ιού δα, τον έ κλει σα στην
Ιε ρου σα λήμ σαν που λί στο
κλου βί».
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• Ο λα ός μι μεί ται τους ανάξιους η γέ τες του 
    Πρό θυ μα α κο λου θή σα τε το κα κό πα ρά δειγ μα του βα σι λιά ... κι ό λης της δυ να στεί ας του. Μι μη θή κα -
τε τα έρ γα τους…
    Α λί μο νο σ’ ε μέ να!... Ού τε έ νας δεν υ πάρ χει τί μιος στη χώ ρα, ού τε έ νας στο Θε ό να ’ναι πι στός. Πα -
ρα μο νεύ ουν ό λοι τους να κά νουν φο νι κό, ο έ νας τον άλ λο κοι τά ει να πα γι δέ ψει. Εί ναι ό λοι τους ει δι κευ -
μέ νοι στο κα κό … ό λοι μα ζί έ χουν δια στρέ ψει το δί καιο. Ο πιο κα λός α νά με σά τους κι ο πιο τί μιος εί ναι
κι α πό τ’ α γκά θια πιο βλα βε ρός. 
• Πάντα όμως υπάρχουν πιστοί (= το υ πό λειμ μα)
    Το υ πό λοι πο των α πο γό νων του Ια κώβ εί ναι διε σπαρ μέ νο α νά με -
σα σε πολ λούς λα ούς κα θώς δρο σιά απ’ τον Κύ ριο, κα θώς βρο χή α -
πά νω στο χορ τά ρι. Δε στη ρί ζει την ελ πί δα του στους αν θρώ πους…
• Ο Θε ός δεν παύει να συγχωρεί
    Ποί μαι νε, Κύ ριε, το λα ό σου με το ρα βδί σου, τα πρό βα τά σου που
α πο μο νω μέ να ζουν σε τό πο ά γο νο, ε νώ τρι γύ ρω τους υ πάρ χει εύ φο -
ρη γη… Ποιος άλ λος Θε ός εί ναι σαν κι ε σέ να, που συγ χω ρεί την α νο -
μί α και πα ρα βλέ πει την α σέ βεια, ό πως ε σύ στο λα ό σου που έ χει
ε πι ζή σει;… 
    Και πά λι θα μας σπλα χνι στείς… Στης θά λασ σας τα βά θη θα ρί ξεις
ό λες μας τις α μαρ τί ες. Δεί ξε πι στό τη τα κι α γά πη σ’ ε μάς, τους α πο γό -
νους του Α βρα άμ και του Ια κώβ, ό πως ορ κί στη κες στους προ γό νους
μας απ’ τον πο λύ πα λιό και ρό. 
• Η πραγ μα τι κή λα τρεί α του Θε ού
    Α να ρω τιέ στε: «Τι πρέ πει τά χα να προ σφέ ρου με στον Κύ ριο;... Να του προ σφέ ρου με χρο νιά ρι κα μο -
σχά ρια για ο λο καύ τω μα*;»… Ο Κύ ριος σας δί δα ξε τι εί ναι κα λό και τι α παι τεί α πό σας: Πράξ τε το δί -
καιο, δείξ τε α γά πη, α κο λου θή στε το Θε ό σας πρό θυ μα.
• Ο Μεσ σί ας θα έρ θει για ό λο τον κό σμο
    Αλ λά α πό σέ να Βη θλε έμ … αν και εί σαι α πό τις πιο μι κρές πό λεις του Ιού δα, ε γώ θα κά νω να προ έλ -
θει ε κεί νος που θα γί νει άρ χο ντας του Ισ ρα ήλ ... Ό ταν έρ θει ε κεί νος, θα τους ο δη γή σει και θα τους προ -
στα τέ ψει με τη δύ να μή μου… Θα ζή σουν με α σφά λεια, για τί ό λοι οι λα οί της γης θ’ α να γνω ρί σουν τη
με γα λο σύ νη του. Αυ τός θα φέ ρει την ει ρή νη.

Το υ πό λειμ μα ή ταν έ να μι κρό
τμή μα του λα ού που πα ρέ με -
νε πι στό στο Θε ό, πα ρά τις
κρί σεις και τις κα τα στρο φές.
Ε πι πλέ ον, εί χε μια με γά λη α -
πο στο λή: Να με τα φέ ρει α πό
γε νιά σε γε νιά τις Ε παγ γε λί ες
του Θε ού. Απ’ αυ τό το υ πό -
λειμ μα θα προ ερ χό ταν και ο
Μεσ σί ας, που η α πο στο λή του
θα ή ταν να σώ σει ό χι μό νο
τον Ισ ρα ήλ, αλ λά ό λο τον κό -
σμο. 

Ο Προφήτης Μιχαίας, χαρακτικό του Γουσταύου Ντορέ (19ος αι.)
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• Η ει ρή νη 
στο τέ λος του κό σμου
Θα ’ρθου νε μέ ρες … που ο Κύ -

ριος θα κρί νει πολ λούς λα ούς, και
θα ε λέγ ξει έ θνη ι σχυ ρά ως τα πέ -
ρα τα της γης… Τό τε τα ξί φη τους
θα τα σφυ ρη λα τή σουν* σε ά ρο τρα
και τις λόγ χες τους σε δρε πά νια.
Ξί φος δε θα ση κώ νει το έ να έ θνος
στο άλ λο ε νά ντια και δε θα ξα να -
μά θουν πια να πο λε μούν. Τό τε ο
κα θέ νας θα ξε κου ρά ζε ται κά τω
απ’ την κλη μα τα ριά του και κά τω
α πό τη συ κιά του, χω ρίς κα νείς να
τον τρο μά ζει. Ο Κύ ριος του σύ -
μπα ντος τα εί πε αυ τά.

1. Óêå öôåß ôå á íôé óôïé ÷ß åò ôçò å ðï ÷Þò ôïõ Ìé ÷áß á ìå ôç äé êÞ ìáò.
2. Ãéá ôß ï Ìé ÷áß áò Ý êñé íå ôü óï áõ óôç ñÜ ôïõò é ó÷õ ñïýò ôçò å ðï ÷Þò ôïõ;   
3. Óôéò óõí èÞ êåò êñß óçò ü ðùò ôéò ðå ñé ãñÜ öåé ï Ìé ÷áß áò ðþò öá íôÜ æå óôå ôç æù Þ êáé ôç äñÜ óç ôùí áí èñþ -

ðùí ðïõ á íÞ êïõí óôï «õ ðü ëåéì ìá»; 
4. Ãéá ðïéá ÷á ñá êôç ñé óôé êÜ ôïõ Èå ïý êÜ íåé ëü ãï ï ðñï öÞ ôçò; Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò íá å ðé óç -

ìÜ íå ôå óç ìåß á ôçò é óôï ñß áò ôùí Éó ñá ç ëé ôþí ü ðïõ ôá îáíáóõ íá íôÞ óá ôå.
5. Ìå ðïéï ôñü ðï èå ù ñåß ï Ìé ÷áß áò ü ôé ìðï ñïýí ïé Üí èñù ðïé íá ëá ôñåý ïõí ðñáã ìá ôé êÜ ôï Èå ü;   
6. Ðïéï èá åß íáé ôï Ýñ ãï ôïõ Ìåó óß á êáé ðïéïõò èá á öï ñÜ;
7. Ðñï óÝî ôå ôçí ôåëåõôáßá ðñïöçôåßá ôïõ ìáèÞìáôïò: ¸ ôóé ðñïó äï êïýí ïé ÷ñé óôéá íïß ôï ôÝ ëïò ôïõ êü óìïõ.

Ôé óõ íáé óèÞ ìá ôá êáé óêÝ øåéò óáò ðñï êá ëåß áõ ôÞ ç åé êü íá;

1. Âñåß ôå õëéêü (ôß ôëïõò å öç ìå ñß äùí, ðå ñéï äé êþí, öù ôï ãñá ößåò ê.ά.) ãýñù áðü ôïõò óýã ÷ñï íïõò êéí äý íïõò
ðïõ á ðåé ëïýí ôç æù Þ ôïõ êü óìïõ êáé ôï ï ðïßï èá ìðï ñïý óá ôå íá âÜ ëå ôå êÜ ôù á ðü ôïí ôß ôëï «Ãéá ôïýôï
èá èñç íÞ óù êáé èá êëÜ øù» (Ìé÷ 1, 8). ÖôéÜî ôå Ý íá êïë ëÜæ êáé ðá ñïõ óéÜ óôå ôï óôçí ôÜ îç.

2. Ïñ ãá íþ óôå Ý íá Project ãéá ôçí åé ñÞ íç óôïí êü óìï ðáßñ íï íôáò á öïñ ìÞ á ðü ôéò ðëç ñï öï ñß åò ôçò óåë.
107, êá èþò êáé á ðü Üë ëá óáò ìá èÞ ìá ôá.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

ÅéñÞíç   Peace   Pa ix   Fr ieden   Pace   Paz   М и р

Äñáóôçñéüôçôåò

Ο κύκλος της φιλίας,
του Πάμπλο Πικάσο (20ός αι.) Õðüëåéììá
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Óõìâïõëåõüìåíïé ôá êåßìåíÜ ìáò, óõìðëçñþíïõìå ôï ðáñáêÜôù ðëáßóéï

Η εποχή, η καταγωγή
και η περιοχή δράσης

του προφήτη

Πολιτική /
θρησκευτική

κατάσταση της
εποχής

Ποιους επέκρινε
κυρίως;

Πώς παρουσιάζει 
το Θεό;

Τι ζητάει ο Θεός
από τους

ανθρώπους;

Γράψτε μια φράση του
προφήτη που θεωρείτε

πολύ σημαντική.

Τι προέβλεπε o
προφήτης για το
κοντινό μέλλον;

Σε τι μοιάζει
η εποχή του με τη

δική μας;

Τι προέβλεπε για το
μακρινό μέλλον;
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Και στον 21ο αιώ να οι πό λε μοι 
α φα νί ζουν τους αν θρώ πους 

•  Με τά το Β΄ πα γκό σμιο πό λε μο έ χουν 
ξε σπά σει πά νω α πό 130 άλ λοι πό λεμοι σε ό -
λη την υ φή λιο. Σ’ αυ τούς έ χα σαν τη ζω ή τους
πε ρισ σό τε ροι α πό 20 ε κα τομ μύ ρια άν -
θρωποι, ε νώ άλ λοι τόσοι πέ θα ναν α πό τις α -
σθένειες και την πεί να που α κο λού θησαν.
Τα πε ρισ σότε ρα θύ μα τα α νή κουν στον 
ά μα χο πλη θυ σμό.

•  Ε ξαι τί ας των πο λέ μων και των πο λι τι κών
κρί σε ων ε κα τομ μύ ρια άν θρω ποι α να γκά ζο -
νται να ζή σουν ως πρό σφυ γες εί τε μέ σα στην
ί δια τους τη χώ ρα εί τε σε γει το νι κές χώ ρες,
α να ζη τώ ντας κα τα φύ γιο και μια καινούρ ια
ζω ή. 

•  Α πό το 1995 και με τά γύ ρω στα 160 εκατομ -
μύ ρια συ νάν θρωποί μας ζουν ως πρό σφυ γες.
Και δυ στυ χώς ο κα τά λογος ο λο έ να με γα λώ -
νει.

Στην εκκλησιαστική λατρεία είναι συχνές 
οι ευχές για ειρήνη

Η ει ρή νη εί ναι κοι νό αί τη μα στις προ σευ χές 
ό λων των αν θρώ πων σε ό ποια θρη σκεί α 
κι αν α νή κουν!

Κά θε μέ ρα σε ό λο τον κό σμο
γί νο νται εκ δη λώ σεις υ πέρ

της ει ρή νης 

Ο δυτικός κόσμος πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίσει τις ευθύνες
του. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ειρήνη και να εννοούμε μια
ειρήνη που βολεύει τις δικές μας αποφάσεις και τα δικά μας
συμφέροντα. Το άλλο όνομα για την ειρήνη είναι δικαιοσύνη.
Υπάρχει κι ένα τρίτο όνομα που λέγεται ανάπτυξη. Δεν υπάρχει
ελπίδα για ειρήνη και ασφάλεια, χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη.
Προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη των φτωχών περιοχών του
πλανήτη. 

Ζούσαμε μαζί όλοι οι λαοί στα Βαλκάνια. Ζούσαμε μαζί την
εποχή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Την εποχή της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας. Την εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Την
εποχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως γιατί να μη ζήσουμε μαζί; Αν η
νηφαλιότητα* της ανεξιθρησκίας* και η τόλμη της αγάπης
επιβληθούν σ’ αυτό το τυφλό μίσος, στα Βαλκάνια μπορούμε να
πετύχουμε περισσότερα.

     Αναστάσιος Γιαννουλάτος, Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας 

Το έρ γο της δι καιο σύ νης θα εί ναι ει ρή νη και
της δι καιο σύ νης το α πο τέ λε σμα θα εί ναι η συ χί α
και α σφά λεια πα ντο τι νή.  

Ησ 32, 17

Εἰρήνη πᾶσι ÅéñÞíç óå üëïõò

ÅéñçíéêÜ áò ðñïóåõ÷çèïýìå
óôïí Êýñéï

Äþñéóå óôïí êüóìï óïõ ôçí
åéñÞíç

(Áò ðñïóåõ÷çèïýìå) ãéá ôçí
åéñÞíç ðïõ óôÝëíåé ï Èåüò

Áò αποχωρήσουμε åéñηíικά

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ 
Κυρίου δεηθῶμεν

Εἰρήνην τῷ κόσμῳ
σου δώρησαι

Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν
εἰρήνης

Ἐν εἰρήνῃ 
προέλθωμεν

« Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου»
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21. Ησαΐας: ο προφήτης του Εμμανουήλ

α) Η εποχή του προφήτη
    Η δρά ση του, που δι ήρ κε σε σα ρά ντα χρό νια, ξε τυ -
λί γε ται στο βα σί λειο του Ιού δα, στην ί δια ε πο χή με
τον προ φή τη Μι χαί α.

β) Λίγα στοιχεία για τη ζωή του
    Ο Η σα ΐ ας έ ζη σε στην Ιε ρου σα λήμ και προ ερ χό ταν
α πό οι κο γέ νεια ιε ρέ ων που εί χε σχέ ση με τη βα σι λι κή
αυ λή. Ή ταν πα ντρε μέ νος και εί χε δύ ο γιους. Η θαυ -
μα στή κλή ση του, που ο ί διος πε ρι γρά φει, έ γι νε στο
Να ό του Σο λο μώ ντα: Εί δα τον Κύ ριο να κά θε ται πά -
νω σε θρό νο με γα λό πρε πο και υ πε ρυ ψω μέ νο. Οι ά κρες
του μαν δύ α του γέ μι ζαν το Να ό. Μπρο στά του στέ κο -
νταν σε ρα φίμ, που κα θέ να τους εί χε έ ξι φτε ρού γες…
Και φώ να ζαν το έ να στο άλ λο:  

«Ά γιος, ά γιος, ά γιος
εί ναι ο Κύ ριος του σύ μπα ντος  (= Κύ ριος Σα βα ώθ)
ό λη η γη εί ναι απ’ τη δό ξα του γε μά τη».

Σεί στη καν οι πα ρα στά τες* της θύ ρας α πό τη δυ να τή
φω νή τους και γέ μι σε α πό κα πνό ο Να ός. Τό τε εί πα:
«Α λί μο νό μου, χά θη κα! Για τί εί μαι άν θρω πος … και
τώ ρα εί δα με τα μά τια μου το βα σι λιά, τον Κύ ριο του
σύ μπα ντος!».  Πέ τα ξε τό τε κι ήρ θε κο ντά μου έ να α πό
τα σε ρα φίμ, κρα τώ ντας έ να κάρ βου νο α ναμ μέ νο, που
το εί χε πά ρει απ’ το θυ σια στή ριο. Μ’ αυ τό άγ γι ξε το στό -
μα μου και εί πε: «Κοί τα … η α νο μί α σου ε ξα λεί φθη -
κε*». Έ πει τα ά κου σα το Θε ό να λέ ει: «Ποιον να
στεί λω; Ποιος θέ λει να γί νει ο αγ γε λια φό ρος μου;». Κι
ε γώ εί πα: «Στεί λε ε μέ να!». Κι ε κεί νος εί πε: «Πή γαι νε». 
    Ο Η σα ΐ ας θε ω ρεί ται ο ση μα ντι κό τε ρος προ φή της
της Πα λαιάς Δια θή κης ε ξαι τί ας της τε ρά στιας ση μα -
σί ας των μη νυ μά των του. Ό λο το διά στη μα της
δράσης του ή ταν πά ντα πα ρών και στα πο λι τι κά πράγ -
μα τα της χώ ρας. Προ σπα θού σε να ε πη ρε ά ζει τους βα -
σι λείς, ώ στε να ε νερ γούν σύμ φω να με το θέ λη μα του
Θε ού. Γι’ αυ τό επιχείρησε να πεί σει το βα σι λιά Ά χαζ
να μη συμ μα χή σει με τους Ασ σύ ριους, ώστε να μην ε -
ξαρ τη θεί θρη σκευ τι κά απ’ αυ τούς. Αρ γό τε ρα, ό ταν οι
Ασ σύ ριοι πο λιορ κού σαν την Ιε ρου σα λήμ, κα τά φε ρε
να στή ρι ξει το βα σι λιά Ε ζε κί α και το λα ό, που εί χαν
πα νι κο βλη θεί. 
    Γύ ρω α πό τον Η σα ΐ α εί χε σχη μα τι στεί έ νας κύ κλος
μα θη τών, οι ο ποί οι με τά το θά να το του προ φή τη δια -
φύ λα ξαν τη δι δα σκα λί α του. Α πό το 700 π.Χ. τα ί χνη
του Η σα ΐ α χά νο νται. Σύμ φω να με την πα ρά δο ση πριο -
νί στη κε στα δύ ο, ό ταν βα σί λευε ο Μα νασ σής.

Εμμανουήλ είναι εβραϊκό όνομα,  που
σημαίνει «ο Θεός είναι μαζί μας». Ο Ησα-
ΐας ονομάζει έτσι το Μεσσία.  
Στην Καινή Διαθήκη το όνομα αυτό απο-
δόθηκε στον Ιησού Χριστό, αφού αυτός
είναι ο Μεσσίας.

Ο προφήτης Ησαΐας,
ψηφιδωτό στη Νέα Μονή (11ος αι., Χίος)
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γ)  Μερικές προφητείες του Ησαΐα
•    Οι άνθρωποι καταστρέφουν τη σχέση τους με το Θεό και τους συνανθρώπους
   Α κού στε ου ρα νοί κι ε σύ γη δώ σε προ σο χή, για τί

μι λά ει ο Κύ ριος: «Α νά θρε ψα παι διά και τώ ρα που
με γά λω σαν πει σμα τι κά ορ θώ νο νται* ε να ντί ον μου.
Το βό δι γνω ρί ζει τον α φέ ντη του και το γα ϊ δού ρι ξέ -
ρει το πα χνί* ε κεί νου που το ο ρί ζει. Μα ο Ισ ρα ήλ σε
ποιον α νή κει δεν το ξέ ρει. Ο λα ός μου τί πο τα δεν
κα τα νο εί… Έ χω χορ τά σει απ’ των κρια ριών τα ο λο -
καυ τώ μα τα*, α πό το πά χος των  κα λο θρεμ μέ νων
μο σχα ριών. Το αί μα των ταύ ρων, των προ βά των και
των τρά γων δε μ’ ευ χα ρι στεί… Πάψ τε πια να προ -
σφέ ρε τε α νώ φε λες θυ σί ες· μ’ α η διά ζει… Α πε χθά νο -
μαι* τις γιορ τές σας … κι ό ταν α πα νω τές λέ τε τις
προ σευ χές σας, ε γώ δεν τις α κού ω, για τί τα χέ ρια
σας εί ναι στο αί μα βου τηγ μέ να…». 
    Α λί μο νο σ’ ε κεί νους που προ σθέ τουν στο σπί τι
τους κι άλ λο σπί τι κι ε νώ νου νε χω ρά φι με χω ρά φι,
έ τσι που πια να μην υ πάρ χει τό πος για άλ λους, κι
αυ τοί να μεί νουν οι μο να δι κοί της χώ ρας κά το χοι! 
    Α λί μο νο σ’ ε κεί νους που απ’ το πρωί νω ρίς ορ -
μά νε στο πιο τό και που ως τη νύ χτα αρ γά με κρα σί
με θά νε. Α λί μο νο σ’ ε κεί νους που λέ νε το κα κό κα λό
και το κα λό κα κό, που πα ρα σταί νουν το μαύ ρο ά -
σπρο και το ά σπρο μαύ ρο, που κά νουν το πι κρό γλυ -
κό και το γλυ κό πι κρό. Α λί μο νο σ’ ε κεί νους που
θαρ ρούν πως εί ναι σο φοί και για έ ξυ πνοι περ νιού -
νται…
•    Ο Άγιος Θεός βρίσκεται πάντα δίπλα στους ανθρώπους 
    Ο ύψιστος, ο υπέρτατος*, αυτός που υπάρχει αιώνια και που Άγιος είναι τ’ όνομά του, λέει: «Σε τόπο
κατοικώ υψηλό και άγιο, μα βρίσκομαι μαζί και με τους συντριμμένους και με τους ταπεινούς, ζωή να
ξαναδώσω στων ταπεινών το πνεύμα, ζωή να ξαναδώσω στων συντριμμένων την καρδιά … εγώ θα σας
γιατρέψω. Το δρόμο θα σας δείξω και θα σας παρηγορήσω, εσάς και τους δικούς σας…».
•    Οι άνθρωποι του υπολείμματος στηρίζονται στο Θεό
    Έρχεται μέρα που το υπόλοιπο του Ισραήλ, όσοι από το γένος του Ιακώβ γλιτώσουν, θα πάψουν πια
να στηρίζονται στην Ασσυρία που τους χτυπούσε και θα στηριχθούν μ’ εμπιστοσύνη στον Κύριο, τον Άγιο
Θεό του Ισραήλ. Ένα υπόλοιπο θα επιστρέψει … στον ισχυρό Θεό.

Η α γιό τη τα του Θε ού
Η λέ ξη «ά γιος» στα ε βρα ϊ κά ση μαί νει «χω ρι σμέ νος», δη λα δή δια φο ρε τι κός α πό κά θε τι κοι νό και συ νη θι -
σμέ νο· κά τι, δη λα δή, τό σο ιε ρό, α γνό, κα θα ρό και με γά λο, που κα νείς δεν μπο ρεί να πλη σιά σει.  
Για τον Η σα ΐ α, αλ λά και για ό λη την Α γί α Γρα φή η α γιό τη τα ταυ τί ζε ται με το Θε ό. Και ση μαί νει ό,τι ο ί διος
ο Θε ός πε ριέ χει: ζω ή, δύ να μη, α γά πη. Ό λα δε αυ τά μό νο ο ί διος ο Θε ός μπο ρεί να τα με τα δώ σει.
Στη χρι στια νι κή Εκ κλη σί α ά γιοι δεν εί ναι οι άν θρω ποι που έ χουν α ρε τές, ό σο σπου δαί ες κι αν εί ναι. Ά γιοι ο -
νο μά ζο νται αυ τοί που έ ζη σαν μια πο λύ κο ντι νή σχέ ση με το Θε ό· κι έ τσι ε κεί νος τους χάρισε την α γιό τη τα.
Για τους χρι στια νούς ο Ι η σούς Χρι στός χαρίζει τη δυ να τό τη τα σε κά θε άν θρω πο να συμ με τέ χει στην α γιό τη -
τα του Θε ού. Αυ τό γί νε ται με τη Θεί α Ευ χα ρι στί α, ό που ο πι στός μπο ρεί να ε νώ νε ται με το μο να δι κό ά γιο, το
Θε ό.

Ό πως φαί νε ται στον παρακάτω χάρ τη, το κρά τος
των Ασ συ ρί ων τον 8ο αι. π.Χ. ή ταν τε ρά στιο.
Γρά φει ο Η σα ΐ ας για τους Ασ συ ρίους: «Δε θα πει -
νά σουν, ού τε θα κου ρα στούν, δε θα νυ στά ξουν ού -
τε θα κοι μη θούν … τα βέ λη τους εί ναι μυ τε ρά και
τα τό ξα τους τε ντω μέ να… ». 
     
     Ησ  5, 27-28
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1. Ôé áé óèÜ íå ôáé êáé ôé óõ íåé äç ôï ðïéåß ï ðñï öÞ ôçò óôç äéÜñ êåéá ôçò êëÞ óçò ôïõ;  
2. Ðïéá ÷á ñá êôç ñé óôé êÜ ôçò æù Þò êáé ôùí ó÷Ý óå ùí ôùí áí èñþ ðùí å ðé êñß íåé ï ðñï öÞ ôçò; Á íá ãíù ñß æå ôå êáôá -

óôÜ óåéò ðïõ á öï ñïýí êáé ôç óýã ÷ñï íç, «ðï ëé ôé óìÝ íç» å ðï ÷Þ ìáò;
3. Á öïý äéá âÜ óå ôå ôï ðá ñÜ èå ìá ãéá ôçí á ãéü ôç ôá, á íá ãíù ñß óôå óôï ó÷å ôé êü êåß ìå íï ôïõ Ç óá À á «Ï ¢ãéïò

Èåüò âñßóêåôáé ðÜíôá äßðëá óôïõò áíèñþðïõò» ìå ðïéïõò ôñüðïõò åê äç ëþ íå ôáé ç á ãéü ôç ôá ôïõ Èå ïý.
4. Ôé ÷á ñá êôç ñß æåé ôïõò áí èñþ ðïõò ðïõ á íÞ êïõí óôï õ ðü ëåéì ìá;
5. Ðå ñé ãñÜø ôå ìå äé êÜ óáò ëü ãéá ôéò åé êü íåò ðïõ ÷ñç óé ìï ðïéåß ï ðñï öÞ ôçò ìé ëþ íôáò ãéá ôçí å ðï ÷Þ ôïõ Ìåó -

óß á. Ðïéá óáò áã ãß æåé ðå ñéó óü ôå ñï;         
6. Áéþ íåò ìå ôÜ, óôç Íá æá ñÝô, ï É ç óïýò ×ñé óôüò ìé ëþ íôáò ãéá ôï Ýñ ãï ôïõ äéÜ âá óå ìéá ðñï öç ôåß á ôïõ Ç -

óá À á ãéá ôï Ìåó óß á (Ëê 4,16-21). Ôé äåß ÷íåé áõ ôü ãéá ôïí Ç óá À á;
7. Äéá âÜ óôå ôç öñÜ óç óôï åé ëç ôÜ ñéï ðïõ êñá ôÜ åé ï ðñï öÞ ôçò. Äé êáéï ëï ãÞ óôå ôïí ôß ôëï ôïõ ìá èÞ ìá ôïò.

1. Âñåß ôå óå ðïéï óç ìåß ï ôçò Èåß áò Ëåé ôïõñ ãß áò øÜë ëå ôáé ï Ôñé óÜ ãéïò ¾ ìíïò êáé ãñÜø ôå ôïí óôï ôå ôñÜäéü
óáò.

2. ÖôéÜî ôå ìå åé äÞ óåéò, ôß ôëïõò å öç ìå ñß äùí, å ðé êå öá ëß äåò Üñ èñùí êáé öù ôï ãñá öß åò Ý íá êïë ëÜæ ìå èÝ ìá
«Á ëß ìï íï óôçí êïé íù íß á ìáò ðïõ... » å ìðíåõ óìÝ íïé á ðü ôéò ðñï öç ôåß åò ôïõ Ç óá À á.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

Äñáóôçñéüôçôåò

•    Η εποχή του Μεσσία
    Ένα κλωνάρι θα φυτρώσει απ’ τον κορμό του Ιεσσαί, 
    κι ένα κλαδί θα ξεπροβάλει από τις ρίζες του. 
    Πάνω του θα αναπαύεται το Πνεύμα του Κυρίου, 
    το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνεση, 
    την ικανότητα ν’ αποφασίζει, τη δύναμη να εκτελεί…
    Τίποτα δε θα κρίνει απ’ τα φαινόμενα 
    ούτε θ’ αποφασίζει από τα λόγια μόνο.  
    Αλλά θα κρίνει με δικαιοσύνη τους φτωχούς 
    και θα υπερασπίζεται με ευθύτητα τους ταπεινούς της χώρας…
    Η δικαιοσύνη και η πιστότητα θα είναι γι’ αυτόν 
    σαν το ζωνάρι που τυλίγει στη μέση του.
    Τότε θα κάθεται ο λύκος παρέα με το αρνί 
    και θα κοιμάται ο πάνθηρας με το κατσίκι αντάμα. 
    Το μοσχαράκι και το λιονταρόπουλο θα βόσκουνε μαζί 
    κι ένα μικρό παιδί θα τα οδηγάει… 
    Το λιοντάρι θα τρέφεται καθώς το βόδι με άχυρο. 
    Το βρέφος άφοβα θα παίζει 
    στη φωλιά του φαρμακερού φιδιού… 
    Κανένας δε θα προξενεί στον άλλον βλάβη ούτε κακό…
    η γνώση του Κυρίου τη χώρα θα σκεπάζει,
    όπως σκεπάζουν τα νερά τη θάλασσα. 
    Σαν έρθει εκείνη η μέρα, το βλαστάρι από τη ρίζα του Ιεσσαί 
    εκεί θα στέκεται για όλους τους λαούς σημαία.

¢ãéïò Èåüò, Holy God, Saint Dieu, Heiliger Gott, Santo Dio, Santo Dios, С в я т о й  Б о г
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Óõìâïõëåõüìåíïé ôá êåßìåíÜ ìáò, óõìðëçñþíïõìå ôï ðáñáêÜôù ðëáßóéï

Η εποχή, η καταγωγή
και η περιοχή δράσης

του προφήτη

Πολιτική /
θρησκευτική

κατάσταση της
εποχής

Ποιους επέκρινε
κυρίως;

Ποια 
χαρακτηριστικά του

Θεού τονίζει;

Τι ζητάει ο Θεός
από τους

ανθρώπους;

Τι προέβλεπε για το
μακρινό μέλλον;

Γιατί ονομάστηκε 
ο «ευαγγελιστής

προφήτης»;

Γράψτε μια φράση
του προφήτη που

θεωρείτε πολύ
σημαντική.
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α) Το κακό πλησιάζει
    Α πό τις αρ χές του 7ου αι. π.Χ. η δύ να μη των Ασ συ ρί ων άρ χι σε να πα ρακ μά ζει. Νέ ος ι σχυ ρός λα -
ός της πε ριο χής α να δεί χθη καν οι Βα βυ λώ νιοι. Στο με τα ξύ στο θρό νο του Νότιου Βα σι λεί ου α νέ βη κε
ο Ιω σί ας. Τα τριά ντα χρό νια βα σι λεί ας του ή ταν μια πε ρί ο δος ευ η με ρί ας και α νε ξαρ τη σί ας για το βα -
σί λειο του Ιού δα. Α νά με σα στα άλ λα ο βα σι λιάς προ σπά θη σε να κά νει και μια θρη σκευ τι κή με ταρ -
ρύθ μι ση. Να ξε κα θα ρί σει δη λα δή τη θρη σκεί α α πό τα ει δω λο λα τρι κά στοι χεί α και τις ξέ νες ε πι δρά σεις
που εί χαν με τον και ρό ει σχω ρή σει σ’ αυ τήν. Φρό ντι σε, λοι πόν, να γκρε μι στούν τα εί δω λα και τα θυ -
σια στή ριά τους και ορ γά νω σε τη λα τρεί α με βά ση το Νό μο του Θε ού. Αυτά τα χρόνια ιε ρείς άρχισαν
να καταγράφουν τις θρη σκευ τι κές πα ρα δό σεις και των δύ ο βα σι λεί ων. 
    Την ίδια ε πο χή ζού σε στην Ιε ρου σα λήμ και ο προ φή της Ιε ρε μί ας. Ο προ φή της, αν και έ βλε πε θε τι -
κά την προ σπά θεια του βα σι λιά Ιω σί α, εί χε τη βα θιά πε ποί θη ση ό τι ο άν θρω πος μπο ρεί να αλ λά ζει στ’
αλήθεια μόνον όταν μετανιώνει πραγματικά. Κι ό τι μια τέτοια μετάνοια δεν πετυχαίνεται με ε ξω τε ρι -
κές αλ λα γές. Εί ναι πά νω απ’ ό λα μια υ πό θε ση της καρ διάς. Κα θώς με το κή ρυγ μά του α πο κά λυ πτε τέ -
τοιες α λή θειες, τα λό για του συ χνά α κού γο νταν σκλη ρά: Ο Κύ ριος λέ ει: «Βα δί στε μέ σα στους δρό μους
της Ιε ρου σα λήμ. Κοι τάξ τε και ψάξ τε τις πλα τεί ες της. Κι αν βρεί τε έ στω κι έ ναν άν θρω πο να κά νει το
σω στό και ν’ α να ζη τά ει την α λή θεια, τό τε ε γώ θα συγ χω ρή σω την α μαρ τί α της πό λης... Μπο ρεί ν’ αλ λά -
ξει ο μαύ ρος το χρώ μα του ή η λε ο πάρ δα λη τα στίγ μα τά της; Άλ λο τό σο κι ε σείς μπο ρεί τε ν’ αλ λά ξε τε και
να κά νε τε το κα λό…».
    Α νά ξιοι βα σι λείς δια δέ χθη καν τον Ιω σί α. Στο με τα ξύ στην πε ριο χή κυ ριαρ χού σε πια ο βα σι λιάς
των Βα βυ λω νί ων Να βου χο δο νό σορ. Ό λοι ή ταν α να γκα σμέ νοι να πλη ρώ νουν φό ρο υ πο τε λεί ας σ’ αυ -
τόν. Κι ό μως στην Ιε ρου σα λήμ οι πε ρισ σό τε ροι κά τοι κοί της δεν α νη συ χού σαν. Θε ω ρού σαν ό τι δεν
διέ τρε χαν κα νέ ναν κίν δυ νο, α φού ο Να ός του Κυ ρί ου βρι σκό ταν στην πό λη τους! Ο προ φή της Ιε ρε μί -
ας προ σπα θού σε να τους δεί ξει το λά θος τους. Στε κό ταν στην πόρ τα του Να ού και κή ρυτ τε ά φο βα: 
Α κού στε … ό λοι ό σοι περ νά τε για να πά τε να προ σευ χη θεί τε στον Κύ ριο! Ο Κύ ριος λέ ει: «Διορ θώ στε τη
συ μπε ρι φο ρά σας και τα έρ γα σας… Μην ξε γε λά τε τον ε αυ τό σας ε πα να λαμ βά νο ντας ‘ο Να ός που κα -
τοι κεί ο Κύ ριος εί ναι ε δώ’. Αν πράγ μα τι διορ θώ σε τε τη συ μπε ρι φο ρά και τα έρ γα σας … τό τε ε γώ θα κα -
τοι κή σω μα ζί σας…». 
    Έ τσι άρ χι σαν οι δο κι μα σί ες του προ φή τη. Για να του κλεί σουν το στό μα, του α πα γό ρε ψαν να μι -
λά ει στο λα ό, έ κα ψαν τις προ φη τεί ες του, α πο πει ρά θη καν να τον δη λη τη ριά σουν, τον μα στί γω σαν,
τον φυ λά κι σαν. Ό μως ε κεί νος κι α πό τη φυ λα κή δεν έ παυε να προ ει δο ποιεί τους συ μπα τριώ τες του: Ο
Κύ ριος λέ ει: «Έρ χε ται λα ός α πό μια χώ ρα του βορ ρά, έ θνος με γά λο ξε ση κώ νε ται α πό της γης τις ά κρες.
Τό ξο κρα τά νε και χα τζά ρι, εί ναι σκλη ροί και ά σπλα χνοι, στ’ ά λο γα α νε βαί νουν κι α κού γο νται οι φω νές
τους σαν τη βο ή της θά λασ σας. Πο λε μι στές που για μά χη πα ρα τάσ σο νται ε νά ντια σ’ ε σέ να, πό λη της
Σιών». 

22. Βαβυλώνια Αιχμαλωσία: ο λαός στην εξορία

Ο ζυγός του Ιερεμία
Κάποτε, με την υποκίνηση των Αιγυπτίων, τα μικρά κράτη
που γειτόνευαν με το βασίλειο του Ιούδα ήρθαν στο βασιλιά
Σεδεκία και του ζήτησαν να δράσουν όλοι μαζί κατά της
Βαβυλώνας. Όταν το έμαθε ο προφήτης, άρχισε να
κυκλοφορεί στην πόλη κουβαλώντας  στους ώμους του
έναν ξύλινο ζυγό. Με τη συμβολική αυτή πράξη ήθελε να
τους προειδοποιήσει ότι μια τέτοια λαθεμένη επιλογή
τελικά θα τους οδηγούσε στην υποταγή.  

112
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β) Το οδυνηρό τέλος του βασιλείου του Ιούδα
    Το έ να το έ τος της βα σι λεί ας του Σε δε κί α στον Ιού δα, ο βα σι λιάς της Βα βυ λώ νας Να βου χο δο νό σορ
ήρ θε με ό λο το στρα τό του στην Ιε ρου σα λήμ κι άρ χι σε να την πο λιορ κεί… Οι Βα βυ λώ νιοι έ κα ναν ρήγ μα
στο τεί χος. Απ’ ε κεί μπή καν ό λοι οι α ξιω μα τού χοι του βα σι λιά της Βα βυ λώ νας ε γκα τέ στη σαν το στρα τη -
γεί ο τους στη με σαί α πύ λη. Ό ταν τους εί δε ο βα σι λιάς του Ιού δα Σε δε κί ας και οι πο λε μι στές του, έ φυ γαν
νύ χτα και βγή καν α πό την πό λη. Ο στρα τός ό μως των Βα βυ λω νί ων τους κα τα δί ω ξε και τους πρό φτα σε
στις πε διά δες της Ιε ρι χώ. Ε κεί συ νέ λα βαν το Σε δε κί α, τον έ φε ραν μπρο στά στο βα σι λιά … που τον κα -
τα δί κα σε ο ί διος. Πρώ τα διέ τα ξε να σφά ξουν τους γιους του Σε δε κί α μπρο στά στα μά τια του πα τέ ρα τους,
κα θώς και ό λους τους α ξιω μα τού χους του βα σι λεί ου του Ιού δα. Στη συ νέ χεια έ βγα λε τα μά τια του Σε δε -
κί α, τον έ δε σε με δυο χάλ κι νες α λυ σί δες και τον έ φε ρε αιχ μά λω το στη Βα βυ λώ να. Οι Βα βυ λώ νιοι έ κα -
ψαν το Να ό του Θε ού και γκρέ μι σαν το τεί χος της Ιε ρου σα λήμ. Έ βα λαν φω τιά σε ό λα τα α νά κτο ρά της
και κα τέ στρε ψαν ε ντε λώς ό λα τα πο λύ τι μα α ντι κεί με να της πό λης. Ε κεί νους που σώ θη καν α πό τη σφα -
γή, τους με τέ φε ραν στη Βα βυ λώ να, ό που έ γι ναν δού λοι στο βα σι λιά και στους α πο γό νους του, μέ χρις ό -
του ι δρύ θη κε η βα σι λεί α των Περ σών.

    Πράγ μα τι, τα λό για του ε πα λη θεύ τη καν τρα γι κά. Το 597 π.Χ. οι Βα βυ λώ νιοι πο λιόρ κη σαν την Ιε -
ρου σα λήμ και λε η λά τη σαν το Να ό. Ο βα σι λιάς, οι άρ χο ντες και ε πι φα νείς Ιου δαί οι σύρ θη καν ε ξό ρι -
στοι στη Βα βυ λώ να. Το κα κό ό μως δεν τέ λειω σε ε κεί. Δέ κα χρό νια αρ γό τε ρα, το 587 π.Χ. οι
Βα βυ λώ νιοι ε πα νήλ θαν. Και τό τε η κα τα στρο φή ή ταν ο λο κλη ρω τι κή. Η Ιε ρου σα λήμ πα ρα δό θη κε στις
φλό γες και άρ χι σε η πε ρί ο δος που εί ναι γνω στή ως βα βυ λώ νια αιχ μα λω σί α.

Η Βα βυ λώ να ή ταν χτι σμέ νη στις ό χθες του Ευ φρά τη και α -
πο τε λού σε κέ ντρο της πε ριο χής α πό το 19ο μέ χρι το 2ο αι.
π.Χ. Τη με γα λύ τε ρη ακ μή της  τη γνώ ρι σε στην ε πο χή του
Να βου χο δο νό σο ρα (6ος αι. π.Χ.). Τό τε ή ταν μια πο λυά ν -
θρωπη πό λη με σπου δαί α τεί χη, πε ρί φη μους κρε μα στούς κή -
πους κι έ ναν τε ρά στιο πυρ γό μορ φο να ό (ζι γκου ράτ).
Μια ξα κου στή πύ λη στα τεί χη της πό λης ή ταν η πύ λη της Ι -
στάρ απ’ ό που περ νού σε ο δρό μος των πο μπών. Ί σως απ’ αυ -
τήν πέ ρα σαν οι Βα βυ λώ νιοι και τους αιχ μά λω τους Ιου δαί ους!
Η διπλανή αναπαράσταση της πύλης της Ιστάρ βασίζεται σε
αρ χαιο λο γι κά ευ ρή μα τα.

γ)  Ο Ιερεμίας θρηνεί την καταστροφή 
    Κανένας δε θρήνησε την καταστροφή του Ισραήλ όσο ο Ιερεμίας. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη
υπάρχει ένα ολόκληρο βιβλίο με ποιήματά του, που λέγεται ÈñÞíïé.
Αχ, αλίμονο, πώς έμεινε έρημη η πόλη που είχε άλλοτε τόσο πολύ λαό!
Αυτή που ήταν ονομαστή στα έθνη ανάμεσα απόμεινε σα χήρα.
Των πόλεων η πριγκίπισσα υποδουλώθηκε.
Αναστενάζουν όλοι της οι κάτοικοι, ψωμί ζητούν· δίνουνε τα στολίδια τους, 
για να ’βρουνε τροφή έτσι που στη ζωή να κρατηθούνε…
Πόλη της Σιών, τα τείχη σου ας φωνάξουνε στον Κύριο να σ’ ελεήσει.
Άσε να τρέξουνε σαν χείμαρρος μέρα και νύχτα ακούραστα τα δάκρυά σου ... ασταμάτητα ...
Σήκω πάλι και πάλι μες στη νύχτα και πες τον πόνο σου στον Κύριο.
Ξέχυσε την καρδιά σου σαν νερό μπροστά του, ύψωσε προς αυτόν τα χέρια σου
και παρακάλεσε για των παιδιών σου τη ζωή…
Οι νέοι της Σιών που ήταν πολύτιμοι και μέτραγαν το βάρος τους σε καθαρό χρυσάφι 
τώρα σαν σκεύη λογαριάζονται πήλινα, σαν κοινά έργα αγγειοπλάστη.  
Κολλάει η γλώσσα των βρεφών στον ουρανίσκο από τη δίψα, 
ψωμί ζητάνε τα παιδιά κι ούτ’ ένας δεν υπάρχει να τους δώσει.
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δ) Η ζωή των εξόριστων Ισραηλιτών στη Βαβυλώνα
    Οι Βα βυ λώ νιοι ε γκα τέ στη σαν τους Ισ ρα η λί τες στην πε ριο χή του κά τω Ευ φρά τη και του Τί γρη. Οι
ε ξό ρι στοι υ πο χρε ώ νο νταν σε κα τα να γκα στι κές ερ γα σί ες. Ωστόσο εί χαν το δι καί ω μα να καλ λιερ γούν
δι κά τους χω ρά φια, να κα τέ χουν κα τοι κί ες, να με τα κι νού νται και να α σκούν ε παγ γέλ μα τα. Το σπου -
δαιό τε ρο ό μως ή ταν ό τι τους ε πι τρε πό ταν να ζουν σύμ φω να με τη θρη σκεί α τους. Ε πει δή βρί σκο νταν
μα κριά α πό την Ιε ρου σα λήμ και το Να ό, χρειά ζο νταν έ ναν τό πο για να λα τρεύ ουν το Θε ό. Δη μιούρ -
γη σαν, λοι πόν, τη Συ να γω γή ως τό πο λα τρεί ας και προ σευ χής. Σ’ αυ τά τα χρό νια της αιχ μα λω σί ας κα -
θιέ ρω σαν ε πί ση μα και το Σάβ βα το ως μέ ρα α φιε ρω μέ νη στο Θε ό. 
    Οι Ισ ρα η λί τες γρή γο ρα προ σαρ μό στη καν και ε ντά χθη καν στο ξέ νο πε ρι βάλ λον. Πολ λοί α πέ κτη -
σαν οι κο νο μι κή ά νε ση. Κά ποιοι μά λι στα έ φτα σαν στο ση μεί ο να κα τα λά βουν και κυ βερ νη τι κές θέ -
σεις στη Βα βυ λώ να. Χα ρα κτη ρι στι κό εί ναι το πα ρά δειγ μα του Δα νι ήλ και των τριών φί λων του,
Α να νί α, Μι σα ήλ και Α ζα ρί α, τους ο ποί ους οι Βα βυ λώ νιοι ε πέ λε ξαν α πό μι κρούς και τους προ ε τοί μα -
ζαν για να α να λά βουν α ξιώ μα τα στη βα σι λι κή αυ λή. 
    Πα ρά τις σχε τι κά κα λές συν θή κες ζω ής στη Βα βυ λώ να οι Ισ ρα η λί τες έ νιω θαν πά ντα ε ξό ρι στοι. Ού -
τε μια στιγ μή δεν ξέ χα σαν την πα τρί δα τους και δεν έ παυαν να νο σταλ γούν την ε πι στρο φή τους στη
Γη της Ε παγ γε λί ας. Δια βά ζου με σ’ έ ναν πο λύ γνω στό ψαλ μό:

Στης Βα βυ λώ νας τα πο τά μια, ε κεί κα θό μα σταν και κλαί γα με,
κα θώς θυ μό μα σταν τη Σιών.

Στης ό χθης τις ι τιές εί χα με τις κι θά ρες μας κρε μά σει,
για τί ε κεί νοι που μας αιχ μα λώ τι σαν μας γύ ρευαν τρα γού δια να τους πού με…

Μα πώς να τρα γου δή σου με σε ξέ νη γη τα τρα γού δια του Κυ ρί ου!
Αν σε ξε χά σω Ιε ρου σα λήμ, 

να πα ρα λύ σει το δε ξί μου χέ ρι.  
Η γλώσ σα μου ας κολ λή σει στο λα ρύγ γι μου, 

αν πά ψω να σε θυ μά μαι…      
       Ψαλ μ 136

Οἱ τρεῖς παῖδες ἐν καμίνῳ
Οι τρεις φί λοι του Δα νι ήλ, όπως διαβάζουμε στην
Παλαιά Διαθήκη, αν και α να τρά φη καν στη βα σι λι -
κή αυ λή, πα ρέ με ναν πι στοί στο Θε ό των πα τέ ρων
τους και δεν πα ρα σύρ θη καν στην ει δω λο λα τρί α.
Ό ταν κά πο τε ο βα σι λιάς Να βου χο δο νό σορ τους ζή -
τη σε να προ σκυ νή σουν το χρυ σό ά γαλ μά του, αρ -
νή θη καν με τόλ μη να το κά νουν. Α γριε μέ νος τό τε
ο βα σι λιάς διέ τα ξε να τους ρί ξουν δε μέ νους σε πυ -
ρα κτω μέ νο κα μί νι. Ό μως μέ σα α πό τις φλό γες α ντί
για κραυ γές και θρή νους, έκ πλη κτοι τους ά κου σαν
να δο ξο λο γούν το Θε ό:
«Εὐλογητός εἶ, Κύριε, ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν
… εὐλογεῖτε, πᾶσαι αἱ δυνάμεις Κυρίου, τόν Κύ-
ριον.»
Ο βα σι λιάς θαύ μα σε το συμ βάν κι ο θυ μός του δια -
λύ θη κε. Διέ τα ξε, λοι πόν, να τους βγά λουν απ’ το
κα μί νι και πο τέ κα νείς α πό τους υ πη κό ους του να
μην ξε στο μί σει κα κό για το Θε ό των τριών νέ ων. 
Η Εκ κλη σί α συ χνά α να φέ ρε ται σ’ αυ τό το γε γο νός
στην υ μνο λο γί α της, ε πει δή θε ω ρεί ό τι προ ει κο νί -
ζει το Πά θος και την Α νά στα ση του Ι η σού Χρι στού. Οι τρεις παίδες στην κάμινο, τοιχογραφία του Θεοφάνη στη 

Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά (16ος αι., Μετέωρα)
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ε)  Ένας προφήτης παρηγορεί το λαό: Ιεζεκιήλ
    Σ’ ό λη τη διάρ κεια της αιχ μα λω σί ας οι Ιου δαί οι βα σα -
νί ζο νταν α πό ε ρω τή μα τα: Για τί τους συ νέ βη σαν ό λα αυ -
τά; Πό τε θα τε λεί ω ναν; Θα τους βο η θού σε ο Θε ός για μια
α κό μη φο ρά να γυ ρί σουν στην πα τρί δα τους; Ή μή πως
τους ε γκα τέ λει ψε; Η γε νιά μά λι στα των Ισ ρα η λι τών που
γεν νή θη κε στα ξέ να, πί στευε ό τι πλή ρω νε, χω ρίς να φταί -
ει, τα σφάλ μα τα των πα τέ ρων τους. Έ λε γαν χα ρα κτη ρι -
στι κά: «Οι πα τέ ρες έ φα γαν ά γου ρα στα φύ λια και τα δό ντια
των παι διών μού δια σαν».
    Στη Βα βυ λώ να, αυ τά τα χρό νια, ζού σε και ο προ φή της
Ιε ζε κι ήλ. Πριν συρ θεί στην ε ξο ρί α ή ταν ιε ρέ ας στο Να ό
του Σο λο μώ ντα. Στα χρό νια της αιχ μα λω σί ας δέ χτη κε την
κλή ση του Θε ού και α νέ λα βε το βα ρύ έρ γο να ε ξη γή σει
στους συ μπα τριώ τες του τις αι τί ες της συμ φο ράς που τους
εί χε βρει και να τους πα ρη γο ρή σει. Ο προ φή της συ ναι -
σθα νό ταν το πα ρά πο νο των νε ό τε ρων Ισ ρα η λι τών. Προ -
σπα θού σε να τους ε ξη γή σει ό τι, ό ταν η ζω ή μιας
κοι νό τη τας χα λά ει, ό λοι ζουν τις κα κές συ νέ πειες. Ό μως
κι ό λοι εί ναι υ πεύ θυ νοι, α φού μπο ρούν να α γω νι στούν για
να ε πα νορ θώ σουν. Ταυ τό χρο να, τους ε νέ πνε ε πί στη για το
μέλ λον του λα ού. Τους πε ριέ γρα φε συ γκλο νι στι κά ο ρά -
μα τα που έβλεπε και που «μι λού σαν» για την α πο κα τά -
στα ση* του Ισ ρα ήλ και της ά γιας πό λης του, της
Ιε ρου σα λήμ.  
    Ο Κύ ριος εί πε:… «Θα σας συ νά ξω* μέ σα απ’ ό λες τις
ξέ νες χώ ρες και θα σας φέ ρω στη χώ ρα σας… Θα μπο ρεί -
τε να κα τοι κεί τε στη χώ ρα που έ δω σα στους προ γό νους
σας...».

στ) Για άλλη μια φορά η ελπίδα παραμένει ζωντανή: η Καινή Διαθήκη
    Όταν οι Βαβυλώνιοι κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι διασκορπίστηκαν παντού. Κάποιες
ομάδες κατέφυγαν στην Αίγυπτο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο προφήτης Ιερεμίας. Εκεί ο Ιερεμίας
όχι μόνο συνέχισε τη δράση του, αλλά έστελνε και επιστολές στους εξόριστους συμπατριώτες του στη
Βαβυλώνα, για να τους στηρίξει.
    Ταυτόχρονα είναι ο προφήτης που ανήγγειλε στους Ισραηλίτες την πιο όμορφη υπόσχεση του Θεού:   
    «Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα κάνω καινούρια Διαθήκη με το λαό του Ισραήλ και του Ιούδα.
Δε θα έχει καμιά σχέση με τη Διαθήκη που είχα κάνει με τους προγόνους τους την ημέρα που τους πήρα
από το χέρι και τους οδήγησα έξω από την Αίγυπτο… Να ποια θα είναι: ... Θα βάλω το Νόμο μου μέσα
στη συνείδησή τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους. Θα είμαι Θεός τους κι αυτοί θα είναι λαός μου
… όλοι τους θα με γνωρίζουν, απ’ τον πιο άσημο ως τον πιο σπουδαίο. Θα συγχωρήσω την ανομία τους
και δε θα ξαναθυμηθώ την αμαρτία τους. Εγώ το λέω, ο Κύριος».

Τα λό για αυ τά του Ιε ρε μί α για την «Και νή Δια θή κη» αιώ νες αρ γό τε ρα ο Ι η σούς Χρι στός θα τα συν δέ σει με
τη θυ σί α του. Στο Μυ στι κό Δεί πνο προ σφέ ρο ντας κρα σί στους μα θη τές του θα πει: «αυ τό το πο τή ρι εί ναι η
Και νούρ ια Δια θή κη, που ε πι σφρα γί ζε ται με το αί μα μου το ο ποί ο χύ νε ται για χά ρη σας».   (Λκ 22, 20)

Ο προφήτης Ιεζεκιήλ, τοιχογραφία του Θεοφάνη 
στη Μονή Παντοκράτορος (16ος αι., Άγιον Όρος)
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Σύγ χρο να πά θη των Ε βραί ων

Στα μέ σα του 20ού αιώ να ε ξα πο λύ θη κε
ε να ντί ον των Ε βραί ων ένας σκληρός
διωγ μός. Ο Χί τλερ και οι Να ζί, κι νού -
με νοι α πό ρα τσι στι κές α ντι ση μι τι κές*
α ντι λή ψεις, έβαλαν στόχο α πό τις αρ -
χές του 1930 να ε ξο λο θρεύ σουν 
τον Ιου δα ϊ σμό. 
Σε ό λη τη διάρ κεια του Β΄ Πα γκο σμί ου
Πο λέ μου, που οι Να ζί κυ ριάρ χη σαν
στην Ευ ρώ πη, οι Εβραίοι
συκοφαντήθηκαν και καταδιώχτηκαν
ανελέητα. Ό λοι οι Ε βραί οι της Ευ ρώ -
πης ε κτο πί στη καν σε στρα τό πε δα συ -
γκέ ντρω σης. Ε κεί ε κα τομ μύ ρια βρή καν
μαρ τυ ρι κό θά να το. Α νά με σά τους και
πολ λά παι διά κά τω των δε κα τεσ σά ρων
ε τών. 
Στις δι πλα νές φω το γρα φί ες βλέ που με
παι διά/κρα τού με νους σε στρα τό πε δο συ -
γκέ ντρω σης και Ε βραί ους που ε κτο πί ζο -
νται με τη βί α α πό την πα τρί δα τους. 
Στην Ελ λά δα τις πα ρα μο νές του Β΄
Πα γκο σμί ου Πο λέ μου ζού σαν πε ρί που
78.000 Ε βραί οι. Στο τέ λος του πο λέ -
μου υπήρχαν μόνο 10.000. 
Οι υ πό λοι ποι ε ξο λο θρεύ τη καν.

1. Ðå ñé ãñÜø ôå ôá ÷á ñá êôç ñé óôé êÜ ôçò æù Þò ôçò éïõ äá ú êÞò êïé íü ôç ôáò óôá ÷ñü íéá ôïõ Éù óß á. Ðïéá áð' áõ τÜ
Ý êñé íå áñ íç ôé êÜ ï Éåñåìßáò êáé ãéá ôß; 

2. Ðáñ. â´: Óôïõò óýã ÷ñï íïõò ðï ëÝ ìïõò óõì âáß íïõí ôÝ ôïéåò á êñü ôç ôåò; ÅêöñÜóôå ôïõò ðñïâëçìáôéóìïýò óáò.
3. Ðáñ. ã´: Ó÷ï ëéÜ óôå ôéò åé êü íåò êáé ôéò ìå ôá öï ñÝò ðïõ ÷ñç óé ìï ðïéåß ï Éå ñå ìß áò ãéá íá ðå ñé ãñÜ øåé ôçí êá -

ôá óôñï öÞ. Ðïý ðñï ôñÝ ðåé ôïõò óõ ìðá ôñéþ ôåò ôïõ íá óôç ñé ÷ôïýí;
4. ¸ íáò å îü ñé óôïò Éïõ äáß ïò óôç Âá âõ ëþ íá èõ ìÜ ôáé êáé äé ç ãåß ôáé ôá ãå ãï íü ôá ôçò êá ôÜ ëõ óçò ôçò Éå ñïõ óáëÞì

êáé ôçò êá ôá óôñï öÞò ôïõ Íá ïý. Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò ðá ñïõ óéÜ óôå Ý íá öá íôá óôé êü äéÜ ëï ãï
Þ ìéá óêç íÞ ì' áõ ôü ôï èÝ ìá.

5. Ôé êá ôÜ öå ñáí íá äéá ôç ñÞ óïõí ïé Éïõ äáß ïé óôá ÷ñü íéá ôçò áé÷ ìá ëù óß áò êáé ðþò êá ôüñ èù óáí íá æÞ óïõí;
6. Óõ æç ôÞ óôå óôçí ôÜ îç: Åß íáé äõ íá ôüí ïé äõ óêï ëß åò êáé ïé êá ôá óôñï öÝò íá âï ç èïýí ôïõò áí èñþ ðïõò íá óõ -

íåé äç ôï ðïéïýí ôé Ý ÷á óáí êáé ôé îÝ ÷á óáí;
7. Ðïéá Þ ôáí ôá âá óá íé óôé êÜ å ñù ôÞ ìá ôá ôùí Éïõ äáß ùí ãéá ôï êá êü ðïõ Ý ðá èáí; 
8. Ðïéá ðá ñÜ èõ ñá åë ðß äáò á íïß ãåé ï Èå üò ìÝ óá á ðü ôá ëü ãéá ôùí ðñï öç ôþí Éå æå êé Þë êáé Éå ñå ìß á; Õ ðï ãñáì -

ìß óôå ôéò ó÷å ôé êÝò öñÜ óåéò óôá êåß ìå íÜ ôïõò óôéò ðáñ. å´ êáé óô´.  
9. Ìå á öïñ ìÞ ôá ëü ãéá ôïõ Éå æå êé Þë «ïé ðá ôÝ ñåò ... ìïý äéá óáí» ÷ñç óé ìï ðïéÞ óôå ðá ñá äåßã ìá ôá ãéá íá äåß -

îå ôå ü ôé ïé êá êÝò å ðé ëï ãÝò ìéáò ãå íéÜò å ðé âá ñý íïõí ôç æù Þ ôçò å ðü ìå íçò. ×ñç óé ìï ðïéåß ï ëá üò ìáò êáìéÜ
á íôß óôïé ÷ç ðá ñïé ìß á;

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

Áé÷ìáëùóßá   Ex i l    Déportés   Gefangenschaft   Cautiver io   П л е и
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Επιλέγω και πραγματοποιώ 
1.  Ε νη με ρω θεί τε για το λι μπρέτ το* της ό πε ρας του Βέρ ντι «Να μπού κο» και α κού στε α πο σπά -

σμα τα στο μά θη μα της Μουσι κής.
2.  Η Ελ λά δα εί ναι χώ ρα υ πο δο χής  με τα να στών. Η Πο λι τεί α α ντι με τω πί ζει το φαι νό με νο με κά -

ποιες ρυθ μί σεις. Πώς μπο ρεί να βλέπει το ζήτη μα έ νας άν θρω πος με χρι στια νι κή συνεί δη ση;

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.  Δια βά στε το πα ρα κά τω α πό σπα σμα και προ σπα θή στε να φα ντα στεί τε 

σε ποια μέρη του κόσμου θα μπορούσε να συμβαίνει σήμερα μια τέτοια σκηνή.

2.  Συ ζη τή στε με συγγενείς ή γνωστούς που διώ χθη καν απ’ τις πα τρί δες τους. Ποιες συνθή κες
τους βο ή θη σαν και ποιες τους δυ σκό λε ψαν στον τρό πο που τους υ πο δέ χθη καν οι κάτοικοι της
Ελλάδας; Τι κέρ δος εί χε και έ χει η ί δια η Ελ λά δα α πό τους πρό σφυ γες;

3.  Πό σο οι με τα κι νή σεις πλη θυ σμών – α να γκα στι κές ή ε κού σιες* – συ ντε λούν στην πρό ο δο του
πο λι τι σμού; Σε συ νερ γα σί α με το δι πλα νό σας θυ μη θεί τε και κα τα γράψ τε ό σα μά θα τε στη φε-
τι νή σας Ι στο ρί α για τις με τα κι νή σεις των Ελ λή νων. Στη συ νέ χεια συ ζη τή στε στην τά ξη:
Μπορού με να θε ω ρή σου με τη με τα νά στευ ση ως έ να βα σι κό και θε τι κό χα ρα κτη ρι στι κό της
αν θρώπι νης ι στο ρί ας;

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έμαθα
1.  Ποιος ή ταν ο σκο πός της με ταρ ρύθ μι σης του

Ιω σί α;
2.  Πού α πέ βλε πε η κρι τι κή που έ κα νε ο Ιερεμί -

ας στους συ μπα τριώ τες του;
3.  Να αναφέρετε μια προ φη τι κή πρά ξη του Ιε -

ρεμί α και να σχολιάσετε τη ση μασί α της.
4.  Τι εν νο ού με μι λώ ντας για «βα βυ λώ νια αιχ -

μαλω σί α»;
5.  Πώς ζού σαν οι Ισ ρα η λί τες στη Βα βυ λώ να;
6.  Ποιοι θρη σκευ τι κοί θε σμοί* κα θιε ρώ θη καν 

την ε πο χή της βα βυ λώ νιας αιχ μα λω σί ας;
7.  Τι προ ει κο νί ζει για τους χρι στια νούς η διήγη -

ση των τριών παί δων εν κα μί νω; 
8.  Ποια ε ρω τή μα τα βα σά νι ζαν τους Ισ ρα ηλίτες

σχε τι κά με την κα τα στρο φή του κρά τους τους
και ποια ή ταν η α πάντη ση του Ιε ζε κι ήλ;

9.  Τι α κρι βώς εί ναι η Και νή Δια θή κη στην ο ποί α
α να φέρε ται ο Ιε ρε μί ας;

Πώς εί ναι να φτά νεις νύ χτα στην α κτή μιας ά γνω στης χώ ρας, να πη δάς στο νε ρό α πό μια βάρ κα με την ο ποί α
διέ σχι σες τη θά λασ σα μέ σα στο σκο τά δι, θέ λο ντας να α πο μα κρυν θείς γρή γο ρα προς το ε σω τε ρι κό, κα θώς τα
πό δια σου βυ θί ζο νται στην άμ μο;  Έ νας ά ντρας μό νος, χω ρίς χαρ τιά, χω ρίς χρή μα τα, που έ χει φτά σει α πό τη
φρί κη των α σθε νειών και των σφα γών της Α φρι κής, α πό την καρ διά του σκό τους, που δεν ξέ ρει τί πο τα για τη
γλώσ σα της χώ ρας ό που έ φτα σε, που πέ φτει στο έ δα φος και κου λου ριά ζε ται σ’ έ να χα ντά κι στην ά κρη του
δρό μου ό ταν βλέ πει να πλη σιά ζουν α πό τον αυ το κι νη τό δρο μο τα φώ τα ε νός αυ το κι νή του, ί σως της α στυ νο -
μί ας. 
     Α ντό νιο Μο λί να,  Το βι βλί ο της ε ξο ρί ας

ÓõíáãùãÞ
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Α. Στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε για τους προφήτες:

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

Β. Πολ λοί νο μί ζουν ό τι οι προ φή τες στο κή ρυγ μά τους α να φέ ρο νται κυ ρί ως στο μέλ λον του
κόσμου. Ξε χνούν ό τι α φε τη ρί α για το έρ γο τους στά θη καν τα με γά λα προ βλή μα τα της ε πο -
χής που ζού σε ο κα θέ νας. Σε συ νερ γα σί α με το δι πλα νό σας προ σπα θή στε να ε πι ση μά νε τε αυ -
τά τα προ βλή μα τα, βρεί τε λέ ξεις που να τα ο ρί ζουν (π.χ. α πι στί α) και ση μειώ στε τις στο
αντίστοιχο πλαί σιο: 

Γ.  Με τά α πό ό σα μά θα τε για τους προ φή τες της Πα λαιάς Δια θή κης τι θα εί χα τε να πεί τε σε κά-
    ποιον που τους θε ω ρεί λι γά κι «μά γους»;  

Δ.  Τι ζη τού σαν ό λοι οι προ φή τες να κάνουν οι άνθρωποι προ κει μέ νου να ξα να βρούν τη σχέ ση
τους με το Θε ό;

Ε. Πώς αντιλαμβάνονταν οι προφήτες την Εκλογή του Ισραήλ;

ΣΤ. Ποια παράθυρα ελπίδας άνοιγαν στους ανθρώπους με το κήρυγμά τους;

Ζ. Γιατί το κήρυγμα των προφητών αφορά τους 
ανθρώπους κάθε εποχής;

Η. Το κή ρυγ μα των προ φη τών θε ω ρεί ται α πό τους πε ρισ σο τέ ρους
ως η κο ρυ φαί α δι δα σκα λί α της Πα λαιάς Δια θή κης για τη σχέ ση
Θε ού - αν θρώ που. Με τά α πό ό σα μά θα τε, ποια εί ναι η προ σωπι -
κή σας ά πο ψη; 

Ξανακοιτώντας τα μαθήματα του Δ΄ κεφαλαίου

Δεν υ πάρ χει προ φή της που να μην τον πε ρι φρο νούν οι συ μπα τριώ τες του κι η οι κο γέ νειά του. 
Μτ 13, 57

Άλ λοι δο κί μα σαν ε ξευ τε λι σμούς και μα στι γώ σεις, α κό μη και δε σμά και φυ λα κί σεις. Λι θο βο λή θη καν, πριο νί -
στη καν, πέ ρα σαν δο κι μα σί ες, θα να τώ θη καν με μά χαι ρα, πε ρι πλα νή θη καν ντυ μέ νοι με προ βιές και κα τσι κί σια
δέρ μα τα, έ ζη σαν με στε ρή σεις, υ πέ φε ραν κα τα πιέ σεις, θλί ψεις και κα κου χί ες – ο κό σμος δεν ή ταν ά ξιος να
’χει τέ τοιους αν θρώ πους – πλα νή θη καν σε ε ρη μιές και βου νά, σε σπη λιές και σε τρύ πες της γης. 

Ε βρ 11, 36-38

ÙóçÝ

Ìé÷áßáò

ÇóáÀáò

Éåñåìßáò

ÉåæåêéÞë
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ÇæùÞìåôÜôçíåðéóôñïöÞ
áðüôçÂáâõëþíéáÁé÷ìáëùóßá

ÝùòôéòðáñáìïíÝòôïõåñ÷ïìïýôïõÌåóóßá

ÊåöÜëáéï Å
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Τα χρόνια από την επιστροφή 
έως την κατάκτηση της Παλαιστίνης από τους Ρωμαίους

    Πρό κει ται για μια πε ρί ο δο πέ ντε αιώ νων, που αρ χί ζει το 538 π.Χ. με την ε πι στρο φή των Ιου -
δαί ων α πό τη βα βυ λώ νια αιχ μα λω σί α και τε λειώ νει το 63 π.Χ., ό ταν η Πα λαι στί νη κα τα κτή θη -
κε α πό τους Ρω μαί ους. Τις πλη ρο φο ρί ες για τα γε γο νό τα αυ τής της ε πο χής τις παίρ νου με α πό τα
βι βλί α ¸ó äñáò Á´ και Â´, Íå å ìß áò και Ìáê êá âáß ùí Á´, Â´ και Ã´.

Πώς τελείωσε η βαβυλώνια αιχμαλωσία;
    Στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. οι Πέρσες κατέλυσαν την αυτοκρατορία των Βαβυλωνίων. Για να
διοι κεί ται κα λύ τε ρα και πιο ορ γα νω μέ να το τε ρά στιο περ σι κό κρά τος, οι Πέρ σες βα σι λείς ε πέ -
τρε παν σε κά θε υποτελή λα ό να ζει στη χώ ρα του με μια σχε τι κή αυ το νο μί α και να έ χει τη δι κή
του θρη σκεί α. Μ’ αυ τό τον τρό πο μπο ρού σαν να ε λέγ χουν κα λύ τε ρα το τε ρά στιο κρά τος τους
και να ει σπράτ τουν ευ κο λό τε ρα τους φό ρους. Αυτός ήταν ο λόγος που οι Πέρ σες ε πέ τρε ψαν
στους Ιου δαί ους να ε πι στρέ ψουν στην πα τρί δα τους.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζωής των Ιουδαίων στη διάρκεια του 5ου και του
4ου αι. π.Χ.;
    Η περσική κυριαρχία στη Μέση Ανατολή ήταν χαλαρή. Έτσι οι Ιου δαί οι κα τόρ θω σαν να ορ -
γα νώ σουν και πά λι το κρά τος τους. Οι γε ρές βά σεις πά νω στις ο ποί ες στη ρί χτη καν ή ταν ο Να -
ός, η λα τρεί α του Θε ού που γι νό ταν εκεί και ο Μω σα ϊ κός Νό μος. Αυτή την εποχή συ γκέ ντρω σαν
και κα τέ γρα ψαν τις πα λιές θρη σκευ τι κές πα ρα δό σεις, που α πο τέ λε σαν τα πέ ντε πρώ τα βι βλί α
της Πα λαιάς Δια θή κης (Πε ντά τευ χος).

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζωής των Ιουδαίων στην ελληνιστική εποχή (3ος και
2ος αι. π.Χ.); 
    Με την κυ ριαρ χί α των Μακεδόνων στην Α να το λή η περ σι κή αυ το κρα το ρί α κα τέρ ρευ σε. Στα
χρό νια του Μ. Α λέ ξαν δρου οι Ιου δαί οι ε ξα κο λού θη σαν να ζουν με σχε τι κή αυ το νο μί α.  
    Με το θά να τό του αρ χί ζει η ελ λη νι στι κή πε ρί ο δος· μια ε πο χή δη λα δή κα τά την ο ποί α ο ελ λη -
νι κός πο λι τι σμός και τρό πος ζω ής ε ξα πλώ θη κε πα ντού και α να μεί χθη κε με τα α να το λι κά στοι -
χεί α. Έ νας νέ ος κο σμο πο λί τι κος* τρό πος ζω ής κυ ριαρ χού σε πια στη Μέ ση Α να το λή. 
     Οι Ιου δαί οι δέ χθη καν πολ λές ε πιρ ρο ές α πό τους Έλ λη νες και άλ λα ξαν σε με γά λο βαθ μό τον τρό -
πο ζω ής και σκέ ψης τους. Ό ταν ό μως κά ποιοι διά δο χοι του Μ. Α λε ξάν δρου ε πι χεί ρη σαν να τους ε -
ξελ λη νί σουν με βί αιο τρό πο, α ντέ δρα σαν κι ε πα να στά τη σαν. Ο η ρω ι κός α νταρ το πό λε μος που
α κο λού θη σε εί ναι γνω στός ως Μακ κα βα ϊ κή ε πα νά στα ση και ο δή γη σε στην α νε ξαρ τη σί α τους. Τελικά
βέβαια κατακτήθηκαν κι αυτοί, όπως και όλη η γνωστή Οικουμένη, από τους Ρωμαίους.

    Η ε πο χή αυ τή μας εν δια φέ ρει ι διαί τε ρα, ε πει δή τό τε δια μορ φώ νε ται ο ιου δα ϊ κός κό σμος μέ -
σα στον ο ποί ο θα ζή σει και θα δι δά ξει ο Ι η σούς Χρι στός. Γι’ αυ τό, στο κε φά λαιο που α κο λου -
θεί θα προ σπα θή σου με: α) να γνω ρί σου με τα γε γο νό τα, β) να α να γνω ρί σου με τα με γά λα
προ βλή μα τα της ε πο χής, γ) να κα τα νο ή σου με με ποιον τρό πο προ έ κυ ψαν τα βι βλί α της Πα λαιάς
Δια θή κης. 
    Ι διαί τε ρα θα α σχο λη θού με με τα τρί α πρώ τα κε φά λαια του πρώ του βι βλί ου της Πα λαιάς Δια -
θή κης, τη ÃÝ íå óç, κα θώς ε δώ βρί σκου με την α πά ντη ση της Α γί ας Γρα φής στο πα νάρ χαιο και
πα ντο τι νό ε ρώ τη μα: «ποιος εί ναι ο σκο πός της ζω ής των αν θρώ πων;».  
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α) Ένα σωτήριο διάταγμα   
Η αιχ μα λω σί α δι ήρ κε σε 48 χρό νια. Έληξε όταν η α νί κη τη Βα βυ λώ να κα τα λή φθη κε

α πό τον Κύ ρο, βα σι λιά των Μή δων και των Περ σών. Ο Κύ ρος ε ξέ δω σε διά ταγ μα με το
ο ποί ο ε πέ τρε πε  στους Ιου δαί ους να ε πι στρέ ψουν στην πα τρί δα τους.    

Χι λιά δες κά τοι κοι του Νό τιου Βα σι λεί ου (Ιου δαί οι), ορ γα νω μέ νοι σε ο μά δες πή -
ραν τό τε το δρό μο της ε πι στρο φής
α νυ πο μο νώ ντας να ξα να δούν ή
να γνω ρί σουν τη γη των προ γό -
νων τους. Σε μια τέ τοια ο μά δα
αρ χη γοί ή ταν ο Ζο ρο βά βελ και ο

Ι η σούς...
Η χα ρά της ε πι στρο φής έ -

μει νε για πά ντα χα ραγ μέ νη
στην καρ διά των Ιου δαί ων.

Πολ λοί ψαλ μοί της Πα λαιάς Δια -
θή κης την τρα γου δούν:
Ό ταν ο Κύ ριος μας έ φε ρε απ’ την αιχ μα λω σί α πί σω στη Σιών, 
ή ταν σα να ζού σα με έ να ό νει ρο. 

Γέ λιο πλημ μύ ρι σε το στό μα μας κι η γλώσ σα μας έ ψαλ λε ύ μνους χα ράς.        Ψαλ μ 125

β) Πρώτη φροντίδα των Ιουδαίων: η ανοικοδόμηση του Ναού τους     
Μό λις έ φτα σαν στην ε ρη μω μέ νη Ιε ρου σα λήμ, το πρώ το που έ κα ναν ή ταν να θε με -
λιώ σουν το Να ό πά νω στα ε ρεί πια του Να ού του Σο λο μώ ντα. Ό ταν οι χτί στες έ βα -

λαν τα θε μέ λια του Να ού του Κυ ρί ου, ήρ θαν οι ιε ρείς με τις στο λές τους και τις
σάλ πιγ γες και οι λευ ί τες* ... με τα κύμ βα λα, για να υ μνή σουν τον Κύ ριο… Έ ψα -
λαν … ευ χα ρι στώ ντας τον Κύ ριο… Πολ λοί απ’ αυ τούς που ή ταν αρ κε τά η λι κιω -
μέ νοι και εί χαν προ λά βει τον πρώ το Να ό, έ κλαι γαν δυ να τά τώ ρα που έ βλε παν τον

και νούρ ιο Να ό να θε με λιώ νε ται. Οι άλ λοι πα νη γύ ρι ζαν με α λα λαγ μούς. 
Ό μως το έρ γο αρ γού σε να ο λο κλη ρω θεί. Οι δυ σκο λί ες ή ταν πολ λές. Ας μην ξε -

χνά με ό τι οι Ιου δαί οι βρή καν τη γη κα τε στραμ μέ νη και τα σπί τια τους γκρε μι σμέ να. Ε πι -
πλέ ον εί χαν να α ντι με τω πί σουν και τις ε πι δρο μές των γει το νι κών λα ών, αλ λά και να
πλη ρώ νουν δυ σβά στα κτους φό ρους στους Πέρ σες. Σ’ αυ τές τις δυ σκο λί ες προ στέ θη κε και
το πρό βλη μα με τους Σα μα ρεί τες. Σα μα ρεί τες λέ γο νταν οι κά τοι κοι του πρώ ην Βο ρεί ου
Βα σι λεί ου, οι ο ποί οι εί χαν στο με τα ξύ α να μει χθεί με ει δω λο λα τρι κούς πλη θυ σμούς. Αυ τό

έ κα νε τους Ιου δαί ους να τους θε ω ρούν «α κά θαρ τους». Ό ταν, λοι πόν, οι Σα μα ρεί τες θέ -
λη σαν να βο η θή σουν στο κτί σι μο του Να ού, ε κεί νοι αρ νή θη καν τη βο ή θειά τους. Τό -
τε οι Σα μα ρεί τες τους συ κο φά ντη σαν στους Πέρ σες ό τι δήθεν με τα οι κο δο μι κά τους

έρ γα ο χύ ρω ναν την Ιε ρου σα λήμ. Έ τσι, με α πό φα ση του Πέρ ση μο νάρ χη η α νοι κο -
δό μη ση του Να ού στα μά τη σε. Αρ γό τε ρα, με την κα θο δή γη ση του Ζο ρο βά βελ το
κτί σι μο ξα νάρ χι σε. Τε λι κά το 515 π.Χ. έ γι ναν τα ε γκαί νια του Να ού. Το με γά λο
ό νει ρο εί χε πια πραγ μα το ποι η θεί! 

Ιουδαίοι της Διασποράς
Δεν επέστρεψαν όλοι οι Ιουδαίοι μετά το διάταγμα του Κύρου. Πολλοί εξακολουθούσαν να
ζουν σε διάφορα μέρη της περσικής επικράτειας, στην Αίγυπτο, αλλά και σ’ όλη τη λεκάνη
της Μεσογείου. Εκεί, οργανωμένοι σε κοινότητες διατήρησαν την ιουδαϊκή τους ταυτότητα.
Παρέμεναν πιστοί στη θρησκεία των πατέρων τους και μελετούσαν με ζήλο την παράδοσή
τους. Οι Ιουδαίοι αυτών των κοινοτήτων ονομάζονται Ιουδαίοι της Διασποράς.

23. Επιστροφή από την αιχμαλωσία: 
η ιουδαϊκή κοινότητα ανασυγκροτείται  

122

21-0023_THRISKEYTIKA_A GYM_Layout 1  1/10/13  12:42 PM  Page 122



123

γ)  Η κοινότητα οργανώνεται πολιτικά: ο Νεεμίας  
    Για αρ κε τά χρό νια ο μά δες αιχ μα λώ των κα τέ φθα ναν α πό τη Βα βυ λώ να. Ε πι κε φα λής μιας τέ τοιας
ο μά δας ή ταν ο Νε ε μί ας, έ νας ιου δαί ος α ξιω μα τού χος του Αρ τα ξέρ ξη Α΄. Η πρώ τη φρο ντί δα του Νε ε -
μί α ή ταν να α νοι κο δο μή σει τα τεί χη. Έ τσι, η α προ στά τευ τη Ιε ρου σα λήμ ξα νά γι νε μια ο χυ ρω μέ νη πό -
λη ι κα νή να α μύ νε ται στις ε χθρι κές ε πι δρο μές. Στη συ νέ χεια προ σπά θη σε να ορ γα νώ σει πο λι τι κά την
κοι νό τη τα. Πρώ τα πρώ τα α να κού φι σε τον τα λαι πω ρη μέ νο λα ό. Οι πλού σιοι, που εί χαν δα νεί σει χρή -
μα τα σε φτω χούς, θα έ πρε πε ό χι μό νο να μην τα ζη τή σουν πί σω, αλ λά και να ε πι στρέ ψουν στους φτω -
χούς τη γη που τους εί χαν κα τά σχει ε ξαι τί ας των χρε ών. Έ πει τα φρό ντι σε να δί νουν οι Ιου δαί οι την
ει σφο ρά στο Να ό (δε κά τη) και να τη ρούν την αρ γί α του Σαβ βά του. Σι γά σι γά η ζω ή στην ά για πό λη
άρ χι σε να κυ λά ο μα λά.

δ) Η κοινότητα οργανώνεται θρησκευτικά: ο Έσδρας    
    Την ί δια πε ρί που ε πο χή ήρ θε στην Ιε ρου σα λήμ και ο ιε ρέ ας Έσ δρας, που ή ταν υ πάλ λη λος στην
περ σι κή αυ λή. Γνώ ρι ζε κα λά το Νό μο του Θε ού κι έ βα λε στό χο να ρυθ μί σει τη ζω ή της ιου δα ϊ κής
κοι νό τη τας σύμ φω να μ’ αυ τόν. Πρώ τη του φρο ντί δα ή ταν να α πα γο ρεύ σει στους συ μπα τριώ τες
του να πα ντρεύ ο νται με ει δω λο λά τρες θεωρώντας ότι έτσι οι Ιου δαί οι δια τη ρού νταν θρη σκευ τι κά
κα θα ροί. 
    Στη συ νέ χεια φρό ντι σε να συ γκε ντρω θούν όλα τα θρησκευτικά κείμενα και να καταγραφούν. Ση -
μα ντι κό μέ ρος απ’ αυ τά προ ερ χό ταν α πό την ε πο χή του Μω υ σή. Αυ τή την ε πο χή υ πη ρε τού σαν στο
Να ό πολ λοί εκ παι δευ μέ νοι γρα φείς, οι ο ποί οι ερ γά στη καν για να
ε πι τευ χθεί αυ τό το σπου δαί ο έρ γο. Α πό τις ερ γα σί ες αυ τές προ έ κυ -
ψαν τα πέ ντε πρώ τα βι βλί α της Πα λαιάς Δια θή κης, ό πως τα ξέ ρου -
με σή με ρα (= Πε ντά τευ χος). Με βά ση αυ τά ο Έσ δρας ορ γά νω σε
τη ζω ή της κοι νό τη τας. Στην Πα λαιά Δια θή κη μά λι στα δια βά ζου με
ό τι ο λα ός δε σμεύ τη κε σε μια δη μό σια τε λε τή να τη ρεί το Νό μο
του Θε ού:  
    Ο Έσ δρας έ φε ρε το βι βλί ο του Νό μου μπρο στά στη συ γκέ ντρω -
ση, που α πο τε λεί το α πό άντρες, γυ ναί κες και παι διά… Κι α πό τό τε
που α νέ τει λε ο ή λιος μέ χρι το με ση μέ ρι ο Έσ δρας τους διά βα σε α πό
το βι βλί ο του Νό μου και ό λος ο λα ός ά κου γε προ σε κτι κά… Ο κυ βερ -
νή της Νε ε μί ας και ο Έσ δρας … κα θώς και οι λευ ί τες* που ε ξη γού -
σαν το κεί με νο εί παν στο λα ό: «Η η μέ ρα αυ τή εί ναι α φιε ρω μέ νη στον
Κύ ριο το Θε ό σας! Δεν εί ναι ώ ρα τώ ρα για κλά μα τα και πέν θη», για -
τί ό λος ο λα ός έ κλαι γε α κού γο ντας να δια βά ζε ται ο Νό μος. Ο Νε ε -
μί ας εί πε α κό μα: «Πη γαί νε τε στα σπί τια σας, φά τε α πό τα πιο ε κλε κτά
φα γη τά, πιεί τε γλυ κό κρα σί και στείλ τε με ρί δες σ’ ό ποιον δεν έ χει τί -
πο τε να ε τοι μά σει…». Έ τσι ό λοι πα νη γύ ρι σαν τη με γά λη γιορ τή...

Ο Νόμος των Ιουδαίων:
Τορά
Η συλ λο γή των πέ ντε πρώ των
βι βλί ων της Πα λαιάς Δια θή κης,
που πε ριέ χουν το Νό μο του
Μω υ σή, ο νο μά ζο νται α πό τους
Ιου δαί ους Το ρά. Η λέ ξη ση μαί -
νει «κα θο δή γη ση» που δό θη κε
α πό το Θε ό στους αν θρώ πους
για να ρυθ μί ζουν σύμ φω να μ’
αυ τήν τη σχέ ση τους μα ζί του.
Πα ρά την ο νο μα σί α «Νό μος»,
το έρ γο δεν α πο τε λεί ται α πο -
κλει στι κά α πό νο μι κές δια τά -
ξεις. Πε ριέ χει ε πί σης πολ λές
α φη γή σεις και ι στο ρί ες.

1. Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò êáé âá óé æü ìå íïé óôï êåß ìå íï ôçò ðáñ. á´ ðá ñïõ óéÜ óôå Ý íá öá íôá óôéêü
äéÜ ëï ãï ìå ôá îý Éïõ äáß ùí ðïõ å ðé óôñÝ öïõí óôç ÷þ ñá ôïõò.

2. Ãéá ðïéï ëü ãï ç ðñþ ôç öñï íôß äá ôùí Éïõ äáß ùí Þ ôáí íá ïé êï äï ìÞ óïõí ôï Íá ü;
3. Äé êáéï ëï ãÞ óôå ôá ìÝ ôñá ðïõ ðÞ ñå ï ¸ó äñáò ãéá ôç èñçóêåõôéêÞ êá èá ñü ôç ôá ôùí Éïõ äáß ùí. 
4. Ðå ñé ãñÜø ôå ìå öá íôá óôé êÜ ðá ñá äåßã ìá ôá ôá ðñï âëÞ ìá ôá ôùí Éïõ äáß ùí ìå ôÜ ôçí å ðé óôñï öÞ ôïõò á ðü ôç

Âá âõ ëþ íá.
5. Ðþò å ðé âå âáéþ íï íôáé å äþ ôá ü óá ìÜ èá ìå ãéá ôç óýí èå óç ôçò Ðá ëáéÜò Äéá èÞ êçò óôá åé óá ãù ãé êÜ ìá èÞ -

ìá ôá;
6. Ôé èÝ óç öáß íå ôáé ü ôé Ý ÷åé áð' å äþ êé å ìðñüò ï Íü ìïò óôç æù Þ ôùí Éïõ äáß ùí;

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
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Επιλέγω και πραγματοποιώ 
1.   Σε συ νερ γα σί α με το φι λό λο γό σας ε πε ξερ γα στεί τε την ι δέ α: «Η πο ρεί α της σύν θε σης των ο -

μη ρι κών ε πών και των δη μο τι κών τρα γου διών». Πα ράλ λη λα ε πε ξερ γα στεί τε με το θε ο λό γο την
«πορεία σύν θε σης της Πα λαιάς Δια θή κης».

2.   Βρεί τε με τη βο ή θεια του φι λο λό γου σας κεί με να που να α να φέ ρο νται στο διωγμό των Ελ λήνων
της Μικράς Ασίας το 1922 (Μι κρα σια τι κή κα τα στρο φή) και στην προ τε ραιό τη τα που έ δι ναν
στο κτί σι μο του να ού τους στους τό πους που ε γκα τα στά θη καν.

3.   Με τη βο ή θεια του χρο νο λο γί ου του κε φα λαί ου, βρεί τε α πό το βι βλί ο της Ι στο ρί ας σας στοι -
χεί α για τον 5ο αι. π.Χ. στην Ελ λά δα (π.χ. περ σι κοί πό λε μοι, κλα σι κή ε πο χή, λο γο τε χνι κά έρ -
γα, σπουδαί α μνη μεί α, πο λι τι κοί θε σμοί).

• Éïõäáßïé ôçò 

  ÄéáóðïñÜò

• ÐåíôÜôåõ÷ïò

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.   Οι Ιου δαί οι θε ω ρού σαν ό τι τα λά θη που έ γι ναν στην ε πο χή

των δύο βα σι λείων, τους εί χαν ο δη γή σει στη βα βυ λώ νια
αιχμαλω σί α. Τι μέ τρα πή ραν – θρη σκευ τι κά και πο λι τι κά –
κα τά τη με ταιχ μα λω σια κή ε πο χή, ώ στε να μην τα ε πα να λά -
βουν; 

2.   Με ρι κοί πι στεύ ουν ό τι ό λη η Πα λαιά Δια θή κη γρά φτη κε
με μιάς και σε μια συ γκε κρι μέ νη ε πο χή. Ύ στε ρα α πό ό σα
μά θατε τι θα μπο ρού σα τε να τους ε ξη γή σε τε;

3.   Η αναχώρηση των Ιου δαί ων α πό τη Βα βυ λώ να πα ραλ λη -
λίζε ται από κά ποια κεί με να της Πα λαιάς Δια θή κης με την
Έ ξο δο α πό την Αί γυ πτο. Μπο ρεί τε να ε ξη γή σε τε για τί;

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Ελέγχω τι έμαθα
1.   Πό τε και πώς τε λεί ω σε η βα βυ λώ νια αιχ μα λω σί α;
2.   Ποιος ο δή γη σε τους Ιου δαί ους πί σω στη χώ ρα τους;
3.   Περιγράψτε τα προ βλή μα τα των Ιου δαί ων ό ταν ε πέ στρε ψαν.
4.   Ποια ή ταν η πρώ τη φρο ντί δα των Ιου δαί ων και για τί;
5.   Τι εί δους ε μπό δια συ νά ντη σαν;
6.   Ποιοι ή ταν οι Σα μα ρεί τες;
7.   Για τί οι Ιου δαί οι αρ νή θη καν τη βο ή θειά τους;
8.   Ποιος ορ γά νω σε πο λι τι κά την κοι νό τη τα;
9.   Ποια ή ταν η πρώ τη του φρο ντί δα και για τί;
10. Ποιος ορ γά νω σε θρη σκευ τι κά την κοι νό τη τα;
11. Ποια ή ταν τα μέ τρα που πή ρε και για τί;
12. Τι εν νο ούν οι Ισ ρα η λί τες μι λώ ντας για «Το ρά»;
13. Μάθετε απ’ έξω τα βι βλί α της Πε ντα τεύ χου; (βλ. σελ. 8 και 10)
14. Πού βα σί στη κε η ζω ή της κοι νό τη τας κα τά τη με ταιχ μα λω-

σια κή ε πο χή;
15. Τι α κρι βώς εν νο ού με ό ταν μι λά με για «Ιου δαί ους της Δια -

σπο ράς»;
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    Στα χρό νια που α κο λού θη σαν τη βα βυ λώ νια αιχ μα λω σί α οι Ιου δαί οι ή θε λαν
να α πο φύ γουν τα λά θη του πα ρελ θό ντος. Γι’ αυ τό και, ό πως εί δα με, δε σμεύ τη -
καν να ζουν σύμ φω να με το Νό μο του Θε ού.

α) Οι γραμματείς ερμηνεύουν το Νόμο για το λαό 
    Κά θε Ιου δαί ος έ πρε πε να ρυθ μί ζει τη ζω ή του με βά ση το Νό μο. Αυ τό σή -
μαι νε βέ βαια ό τι έ πρε πε να τον γνω ρί ζει. Ό μως οι πε ρισ σό τε ροι δε γνώ ρι ζαν τη
γλώσ σα στην ο ποί α εί χαν γρα φτεί τα ιε ρά κεί με να, ε πει δή μι λού σαν πια α ρα μα ϊ -
κά. Γι’ αυ τό το λό γο κά ποιοι μορ φω μέ νοι Ιου δαί οι α νέ λα βαν να δι δά σκουν και να
ε ξη γούν το Νό μο στο λα ό. Οι άν θρω ποι αυ τοί, οι ο ποί οι γνώ ρι ζαν κα λά και τα ε -
βρα ϊ κά και τα α ρα μα ϊ κά και με λε τού σαν συ νε χώς το Νό μο, ο νο μά ζο νταν γραμ μα -
τείς ή νο μο δι δά σκα λοι.
     Οι γραμ μα τείς ό μως δεν πε ριό ρι ζαν το έρ γο τους στο να με τα φρά ζουν και να
δι δά σκουν το Νό μο στο λα ό. Ε πει δή οι α πλοί άν θρω ποι έ θε ταν ε ρω τή σεις για το

πώς να τον ε φαρ μό ζουν στην κα θη με ρι νή τους
ζω ή, οι γραμ μα τείς α πα ντού σαν και έ δι ναν λύ -
σεις ερ μη νεύ ο ντας τα κεί με να του Νό μου. Με
τον και ρό αυ τές οι ερ μη νεί ες αυ ξά νο νταν. Έ -
γι ναν βι βλί α ο λό κλη ρα στα ο ποί α οι Ιου δαί οι
άρ χι σαν να δί νουν α ξί α ί ση μ’ αυ τή που έ δι -
ναν στα βι βλί α του Νό μου.  Για πα ρά δειγ μα,
ο πι στός Ιου δαί ος που ή θε λε να ε φαρ μό ζει

σω στά την αρ γί α του Σαβ βά του έ πρε πε να γνω ρί ζει και να τη ρεί 39 δια τά ξεις με
α πα γο ρεύ σεις των γραμ μα τέ ων. Αυ τές ό ρι ζαν α κό μη και το πό σα βή μα τα θα περ -
πα τή σει το Σάβ βα το! 
     Κά τι τέ τοιο βέ βαια κα τέ λη ξε να γί νει βα ρύ φορ τί ο στους ώ μους των αν θρώ -
πων. Το χει ρό τε ρο ό μως ή ταν ό τι πολ λοί Ιου δαί οι έ φτα ναν να δί νουν πε ρισ σό τε ρη
ση μα σί α στις α τέλειω τες δια τά ξεις των γραμ μα τέ ων α πό ό,τι στο νό η μα και στην
ου σί α του Νό μου του Θε ού. Πί στευαν δη λα δή ό τι αν ε φάρ μο ζαν αυ τούς τους τυ -
πι κούς κα νό νες ε ξω τε ρι κής συ μπε ρι φο ράς, θα ε ξα σφά λι ζαν την προ στα σί α του Θε -
ού και τη σω τη ρί α τους. Έ τσι η σχέ ση με το Θε ό και το συ νάν θρω πο, α ντί να
βα σί ζε ται στην α γά πη και την ε λευ θε ρί α, έ φτα σε να στη ρί ζε ται μόνον στην κα τά
γράμ μα ε φαρ μο γή αν θρώ πι νων ε ντο λών. Σι γά σι γά, λοι πόν, οι άν θρω ποι ο δη γή -
θη καν στην προ σκόλ λη ση στους τύ πους, δη λα δή στην τυ πο λα τρί α. Εύ κο λα μπο -
ρού με να κα τα λά βου με ότι με μια τέ τοια προ σκόλ λη ση, οι σχέ σεις των αν θρώ πων
με το Θε ό και το συ νάν θρω πο σι γά σι γά χά νουν την α ξί α τους και νε κρώ νο νται.

β) Η Συναγωγή: κέντρο προσευχής και μελέτης του Νόμου 
    Στο διά στη μα που οι Ιου δαί οι ή ταν ε ξό ρι στοι και εί χαν στε ρη θεί το Να ό τους,
δη μιούρ γη σαν, ό πως εί πα με, τις Συ να γω γές. Χώ ρους, δη λα δή, ό που συ γκε ντρώ -
νο νταν για να προ σεύ χο νται και να με λε τούν το Νό μο τους. Να θυ μού νται την
πα τρί δα τους και να ο νει ρεύ ο νται την ε πι στρο φή τους.
    Με τά την ε πι στρο φή α πό την αιχ μα λω σί α ο Να ός της Ιε ρου σα λήμ έ γι νε το
κέ ντρο της ε θνι κής ζω ής των Ιου δαί ων. Συμ βό λι ζε την πα ρου σί α του Θε ού α -
νά με σα στο λα ό του κι ο κά θε Ισ ρα η λί της, ό που κι αν κα τοι κού σε, έ πρε πε να
τον ε πι σκέ πτε ται, ι δί ως στις με γά λες γιορ τές. Παρ’ ό λα αυ τά, η ί δρυ ση Συ να -
γω γών στις πό λεις και στα χω ριά της Πα λαι στί νης συ νε χί στη κε σε ό λη τη με -
ταιχ μα λω σια κή ε πο χή. Ι διαί τε ρα μά λι στα στις κοι νό τη τες των Ιου δαί ων της 

24. Ο Νόμος στο κέντρο της ζωής των Ιουδαίων

Τα α ρα μα ϊ κά ή ταν η γλώσ σα που
με τά την αιχ μα λω σί α α ντι κα τέ -
στη σε στα δια κά τα ε βρα ϊ κά. 
Ή ταν ό μως και η γλώσ σα του ε -
μπο ρί ου και της δι πλω μα τί ας
στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή.
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Δια σπο ράς, που βρί σκο νταν ξε νι τε μέ νοι μα κριά α πό την Πα λαι στί -
νη. Τι ή ταν η Συ να γω γή; 
    Και τό τε, ό πως και σή με ρα, ή ταν έ να α πλό κτί ριο, στο κέ ντρο του
ο ποί ου υ πήρ χε μια ε ξέ δρα, έ να βή μα. Ε κεί α νέ βαι νε αυ τός που διά -
βα ζε το Νό μο. Πί σω α πό το βή μα υ πήρ χαν κα θί σμα τα για τους α να -
γνώ στες και τους δι δα σκά λους του Νό μου, τους ραβ βί νους. Γύ ρω
από το βήμα βρί σκο νταν οι θέ σεις για τους πι στούς. Σ’ έ ναν ο ρι σμέ -
νο χώ ρο στέ κο νταν και οι γυ ναί κες. Στον α να το λι κό τοί χο της Συ να -
γω γής, μέ σα σε μια κρύ πτη, φυ λά γο νταν τα ιε ρά κεί με να.
Ε πι κε φα λής της συ να γω γής ή ταν ο αρ χι συ νά γω γος που ε κλε γό ταν
α πό την κοι νό τη τα.  
    Ε πι πλέ ον, στις Συ να γω γές οι το πι κοί άρ χο ντες δια χει ρί ζο νταν τις
υ πο θέ σεις της κοι νό τη τας και τα παι διά μά θαι ναν γράμ μα τα. Στις Συ να γω γές της δια σπο ράς μά λι στα
οι Ιου δαί οι δέ χο νταν να έρ χο νται και ό σοι ει δω λο λά τρες ή θε λαν να γνω ρί σουν την ιου δα ϊ κή θρη σκεία.
Αυ τούς τους ο νό μα ζαν προ σή λυ τους.

Εσωτερικό Συναγωγής
Τα σχέδια που διακοσμούν τη Συναγωγή είναι συγχρόνως και σύμβολα: Π.χ. το λιοντάρι είναι σύμβολο της φυλής του Ιούδα· το
στέμμα συμβολίζει τη βασιλεία του Θεού· το άστρο του Δαβίδ είναι ένα από τα αρχαιότερα εβραϊκά σύμβολα, που κατά την
παράδοση ήταν το έμβλημα* του βασιλιά Δαβίδ. Τέλος, υπάρχει η επτάφωτη λυχνία (μενορά) και οι δύο πλάκες του Νόμου.

1. Ãõ ñß óôå óôï ìÜ èç ìá 13 êáé èõ ìç èåß ôå ôçí ïõ óß á êáé ôï êÝ íôñï ôïõ Íü ìïõ óôçí å ðï ÷Þ ôùí Êñé ôþí êáé
ôùí ìå ãÜ ëùí âá óé ëÝ ùí. Ðïéåò áë ëá ãÝò ìðï ñåß ôå íá å ðé óç ìÜ íå ôå óôçí ôÞ ñç óç ôïõ Íü ìïõ êáôÜ ôçí ìå -
ôáé÷ ìá ëù óéá êÞ å ðï ÷Þ; Ðñï óðá èÞ óôå íá ôéò á îéï ëï ãÞ óå ôå.

2. Á öïý öá íôá óôåß ôå ôçí êá èç ìå ñé íÞ æù Þ óôçí éïõ äá ú êÞ ìå ôáé÷ ìá ëù óéá êÞ êïé íü ôç ôá, ðñï å ôïé ìÜ óôå óå óõ -
íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò Ý íá öá íôá óôé êü äéÜ ëï ãï Þ ìéá óêç íÞ óôçí ï ðïß á íá ðá ñïõ óéÜ æå ôáé êÜ ðïéï
á ðü ôá ðñï âëÞ ìá ôá ðïõ äç ìéïõñ ãïý óå ç ôõ ðï ëá ôñß á. 

3. Ìðï ñåßôå íá á íá ãíù ñß óåôå êáé óôç èñç óêåõ ôé êÞ óõ ìðå ñé öï ñÜ ôùí óýã ÷ñï íùí ÷ñé óôéá íþí ðñï óêüë ëç óç
óôïõò ôý ðïõò; Ìé ëÞ óôå ìå ðá ñá äåßã ìá ôá. 

4. Óõ æç ôÞ óôå óôçí ôÜ îç: Ðïéïõò êéí äý íïõò äéá ôñÝ ÷åé ç èñç óêåõ ôé êÞ ðß óôç á ðü ôçí ôõ ðï ëá ôñß á;

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
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Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
Α φού δια βά σε τε τον πα ρα κά τω φα ντα στι κό διά λο γο, α να γνω ρί -
στε τα στοι χεί α που μά θα τε για τη ζω ή των Ιου δαί ων στη με ταιχ -
μα λω σια κή ε πο χή.

Στη Θεσ σα λο νί κη, στα μέ σα του 3ου αι. π.Χ., έ να μι κρό Ε βραιό που λο, ο Ισ σα χάρ κου βε ντιά -
ζει με το θεί ο του Συ με ών.
ΙΣ ΣΑ ΧΑΡ: Πό σο ό μορ φος εί ναι ο και νούρ ιος βω μός του Δί α!
ΣΥ ΜΕ ΩΝ: Αχ, α γό ρι μου… Αν έ βλε πες το Να ό μας στην Ιε ρου σα λήμ τό τε θα κα τα λά βαι νες τι
θα πει α λη θι νή ο μορ φιά.
Ι.: Πό τε στ’ α λή θεια πή γες, θεί ε, στην Ιε ρου σα λήμ;
Σ.: Πριν τρί α χρό νια για τη γιορ τή της Σκη νο πη γί ας. Κι ελ πί ζω να μ’ α ξιώ σει ο Θε ός να γιορ τά -
σω ε κεί έ να Πά σχα πριν κλεί σω τα μά τια μου.
Ι.: Κι ε γώ που δεν έ χω πά ει πο τέ; Α λή θεια κά θε πό τε πρέ πει έ νας σω στός Ιου δαί ος να πη γαί νει;
Σ.: Δε σας το εί πε ο ρα ββί νος Σα μπε τάι στη συ να γω γή;
Ι.: Θεί ε, δε σου κρύ βω πως δεν πο λυ πη γαί νω στη συ να γω γή… Ντρέ πο μαι, για τί δυ σκο λεύ ο μαι
πο λύ να κα τα λα βαί νω το ραβ βί νο, ό ταν μας δια βά ζει κομ μά τια απ’ την Το ρά.
Σ.: Μα ί σα ί σα γι’ αυ τό πρέ πει να πη γαί νεις κά θε μέ ρα στα μα θή μα τα. Ο πα τέ ρας σου τα ξι δεύ ει
πο λύ και δεν μπο ρεί ο ί διος να σου μά θει να δια βά ζεις τα ιε ρά μας κεί με να. Ό μως για σκέ ψου:
πώς θα μά θεις ο ί διος το λό γο του Κυ ρί ου; Μην ξε χνάς πως οι πρό γο νοί μας έ πα θαν ό,τι έ πα θαν
ε πει δή τον ξέ χα σαν.
Ι.: Θεί ε, θα με πά ρεις μα ζί σου στην Ιε ρου σα λήμ; 
Σ.: Κι ε σύ θα μου υ πο σχε θείς ό τι θα μά θεις τη γλώσ σα μας;
Ι.: Ναι, θεί ε μου! Τώ ρα τρέ χω να βο η θή σω τη μη τέ ρα και τις α δελ φές μου για τις ε τοι μα σί ες του
Σαβ βά του.

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Επιλέγω και πραγματοποιώ 
1.   Βρεί τε α πό το δια δί κτυο φω το γρα φί ες α πό Συ να γω γές της Ελ -

λά δας και της Ευ ρώ πης.
2.   Πληροφορηθείτε α πό την Ι στο ρί α σας για τις ελ λη νι κές νο μο- 

θε σί ες του 6ου και 5ου αι. π.Χ. 

Ελέγχω τι έμαθα
1.   Πού βά σι σε τη ζω ή της η με ταιχ μα λω σια κή κοι νό τη τα και για τί;
2.   Για ποιο λόγο οι Ιου δαί οι δεν μπο ρού σαν πια να κα τα λα βαί νουν

το Νό μο;
3.   Ποιος ή ταν ο ρό λος των Γραμ μα τέ ων;
4.   Πώς ο νο μά ζο νταν οι δά σκα λοι του Νό μου της Συ να γω γής και 

ο ε πι κε φα λής της; 
5.   Πώς ο δη γή θη καν οι Ιου δαί οι στην τυ πι κή τή ρη ση του Νό μου;
6.   Πού κα τέ λη ξε τε λι κά αυ τό;
7.   Ποιος ή ταν ο ρό λος του Να ού στη με ταιχ μα λω σια κή 

κοι νό τη τα;
8.   Πε ρι γράψ τε μια Συ να γω γή.
9.   Τι ρό λο έ παι ζε η Συ να γω γή στη ζω ή των Ιου δαί ων;
10. Τι ή ταν οι προ σή λυ τοι;

Ãñáììáôåßò
Ñáââßíïé
ÔïñÜ 
ÐñïóÞëõôïé

• 
• 
• 
•
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Οι διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης για τη δημιουργία του κόσμου

Οι άνθρωποι πάντα ρωτούν
    Α πό τα πα νάρ χαια χρό νια οι άν θρω ποι, ό σο α πλο ϊ κά κι αν ζού σαν, γνώ ρι ζαν ό πως κι ε μείς τη δυ -
στυ χί α και την ευ τυ χί α, τον πό λε μο και την ει ρή νη, την α σχή μια και την ο μορ φιά. Έ βλε παν, ό πως κι
ε μείς, τα δέ ντρα να βλα σταί νουν, τον ή λιο να α να τέλ λει, τα παι διά να γεν νιού νται, δι κούς τους να πε -
θαί νουν. Και εί χαν, ό πως κι ε μείς, με γά λα ε ρω τή μα τα: Για τί ζει ο άν θρω πος; Για τί πε θαί νει; Για τί δυ -
στυ χεί; Πώς μπο ρεί να γί νει ευ τυ χι σμέ νος; Για τί κά νει λά θη; Ποια εί ναι η θέ ση του μέ σα στον κό σμο;
Ποιος και για ποιο σκο πό δη μιούρ γη σε τον κό σμο; Α πα ντή σεις σ’ αυ τά τα ε ρω τή μα τα οι άν θρω ποι
πά ντα έ βρι σκαν στη θρη σκεί α τους.

Η Παλαιά Διαθήκη απαντάει 
    Στα χρό νια της ε ξο ρί ας οι Ιου δαί οι ζού σαν στο πε ρι βάλ λον της πλού σιας και ι σχυ ρής Βα βυ λώ νας.
Ά κου γαν, λοι πόν, τους Βα βυ λώ νιους να δι η γού νται τα ε ντυ πω σια κά κα τορ θώ μα τα του δι κού τους θε -
ού, του Μαρ δούκ, και να ι σχυ ρί ζο νται ό τι αυ τός έ φτια ξε τον κό σμο και τους αν θρώ πους. Οι Ιου δαί οι
ό μως εί χαν τη δι κή τους βε βαιό τη τα, που τη δια τη ρού σαν με τις πα ρα δό σεις τους: Ο Θε ός τον ο ποί ο
γνώ ρι σαν μέ σα στα γε γο νό τα της ι στο ρί ας τους ως ε λευ θε ρω τή, ο δη γό και προ στά τη εί ναι αυ τός που
δη μιούρ γη σε τον κό σμο και τους αν θρώ πους. Στα χρό νια, λοι πόν, της βα βυ λώ νιας αιχ μα λω σί ας κά -
ποιοι – μάλ λον ιε ρείς – συ νέ θε σαν έ να κεί με νο που μι λού σε για τη δη μιουρ γί α του κό σμου και του
αν θρώ που α πό το Θε ό.
    Ό ταν τε λι κά ε πέ στρε ψαν στη χώ ρα τους και κα τέ γρα ψαν συ στη μα τι κό τε ρα τις ιε ρές τους πα ρα δό -
σεις, το πο θέ τη σαν τις δι η γή σεις για τη δη μιουρ γί α του κό σμου και του αν θρώ που στην αρ χή των ιε -
ρών τους γρα φών. Εί ναι αυ τές που βρί σκου με στα τρί α πρώ τα κε φά λαια του βι βλί ου της Ãå íÝ óå ùò.
Η Γένεσις είναι το πρώτο στη σειρά βιβλίο της Α γί ας Γρα φής, και το ό νο μά του ση μαί νει δη μιουρ γί -
α, αρ χή.

Μελετώντας τις διηγήσεις της Γενέσεως, δεν ξεχνάμε:  
    Οι συγ γρα φείς αυ τών των κει μέ νων τό τε:
•    Έ γρα φαν τα κεί με νά τους βα σι ζό με νοι, ό πως εί ναι φυ σι κό, στις γνώ σεις και στα δε δο μέ να ε κεί νου

του και ρού.
•    Εκ φρά ζο νταν ό σο κα λύ τε ρα μπο ρού σαν χρη σι μο ποιώ ντας σύμ βο λα και ει κό νες, τη ση μα σί α των 

ο ποί ων μπο ρού σαν εύ κο λα να κα τα λα βαί νουν οι σύγ χρο νοί τους άν θρω ποι. 
•    Με τέ δι δαν στους αν θρώ πους α λή θειες για τον κό σμο και τη ζω ή, που πή γα ζαν α πό την πί στη τους

στο Θε ό και τη σχέ ση που εί χαν μα ζί του, δη λα δή α λή θειες θε ο λο γι κές. 

    Ε μείς στο μά θη μα των Θρη σκευ τι κών σή με ρα:
•   Δεν ψά χνου με σ’ αυ τά ε πι στη μο νι κές α πα ντήσεις για

το πώς δη μιουρ γή θη κε και ε ξε λί χθη κε το σύμπαν. 
Αυ τές θα μας τις δώ σει η σύγ χρο νη επιστή μη μέ σα 
α πό άλ λα μα θή μα τα (Βιο λο γί α, Γεω γραφί α, Χη μεί α 
κ.ά.).

•    Προ σπα θού με να α να γνω ρί ζου με τα ση μεί α ό που οι
συγ γρα φείς χρη σι μο ποιούν σύμ βο λα και εικό νες· ο 
στό χος μας εί ναι να α ντι λη φθού με τι σή μαι ναν για 
τους αν θρώ πους ε κεί νης της ε πο χής. 

•    Η βα σι κή μας ε πι δί ω ξη κά νο ντας ό λα τα πα ρα πά νω 
εί ναι να συ ναι σθαν θού με τη ση μα σί α που μπο ρεί να
έ χουν για τους ση με ρινούς αν θρώπους οι θε ο λο γι κές
α πα ντή σεις των κει μέ νων γύ ρω από το ποιος και για
ποιο λό γο δη μιούργη σε τη ζω ή.
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α) Ο κόσμος γύρω μας: ένα καθημερινό θαύμα!  
    Ό σο κι αν οι πε ρισ σό τε ροι α πό ε μάς ζού με σε γκρί ζες πό λεις, η ο μορ φιά της φύ σης δεν παύ ει να
μας εκ πλήσ σει. Με τoν ή λιο που προ βάλ λει πί σω απ’ τα τσι με ντέ νια κτί ρια, το χα μο μη λά κι που φύ -
τρω σε τυ χαί α σε μια γω νιά, τα γε ρά νια μιας γλά στρας, το κε λά ι δι σμα ε νός που λιού, τα κα τα κόκ κι να
μή λα πά νω στο τρα πέ ζι μας. Τό σες πολ λές ει κό νες, χρώ μα τα, ή χοι, μυ ρω διές, γεύ σεις!
    Με γά λες εκ πλή ξεις μας πε ρι μέ νουν κι ό ταν α φή σου με τους α ριθ μούς να μι λή σουν. Μια με γά λη ο -
ξιά έ χει πε ρί που 350.000 φύλ λα. Ό λα μα ζί α πλω μέ να σχη μα τί ζουν μια έ κτα ση 750 μ2, σαν έ να γή πε -
δο πο δο σφαί ρου. Απ’ αυ τά τα φύλ λα, σε μια ζε στή μέ ρα ε ξα τμί ζο νται 300 λί τρα νε ρό. Γι’ αυ τό
νιώ θου με τέ τοια δρο σιά ό ταν κα θό μα στε στον ί σκιο της. Μια ο ξιά καθαρίζει κά θε χρό νο χί λια κι λά
σκό νη και το ξι κά α έ ρια απ’ τον α έ ρα, πε ρισ σό τε ρο δη λα δή κι α πό έ να κα λό φίλτρο. Πα ρά γει κα θη με -
ρι νά τό σο ο ξυ γό νο, ώ στε 20 παι διά να έ χουν κα θα ρό α έ ρα να α να πνέ ουν.  
    Έ να σπουρ γί τι φτε ρου γί ζει 13 φο ρές το δευ τε ρό λε πτο. Κα νέ νας άν θρω πος δεν έ χει τέτοια δύναμη!
Ο ξι φί ας κο λυ μπά ει με τα χύ τη τα 90 χλμ. την ώ ρα, ε νώ έ νας πρω τα θλη τής της κο λύμ βη σης φτά νει ί σα
ί σα τα 5 χλμ. Ο πάν θη ρας τρέ χει 120 χλμ. την ώ ρα, ε νώ έ νας δρο μέ ας φτά νει με τά βί ας τα 36 χλμ. Το
πα γκό σμιο ρε κόρ του άλ μα τος εί ναι σχεδόν 9 μ., ε νώ έ νας ε νο χλη τι κός ψύλ λος μ’ έ να του πή δη μα υ -
περ βαί νει τα 60 εκ., ξε περ νά ει δη λα δή 200 φο ρές το μή κος του σώ μα τός του. 
    Ε ξί σου θαυ μα στοί εί ναι οι διά φο ροι κύ κλοι της ζω ής. Ας σκε φτού με το νε ρό. Άν θρω ποι, ζώ α και
φυ τά χρειά ζο νται γλυ κό νε ρό για να ζή σουν. Ό μως δεν υ πάρ χει πο λύ στη φύ ση. Μό νο 1 α πό τα 40 λί -
τρα του νε ρού της γης εί ναι γλυ κό. Αλ λά ο ή λιος το προ σφέ ρει στη φύ ση μ’ έ να σο φό κύ κλο: με τις
θερ μές του α χτί νες το νε ρό ε ξα τμί ζε ται, α νε βαί νει ψη λά, σχη μα τί ζει σύν νε φα και πο τί ζει σαν πο λύ τι -
μη βρο χή τη γη. 
    Πό σα κρυμ μέ να μυ στι κά στην κτί ση! Πραγ μα τι κό στο λί δι εί ναι ο κό σμος γύ ρω μας!  
    Ας γυ ρί σου με στην πρώ τη σε λί δα της Πα λαιάς Δια θή κης, στο βι βλί ο της Ãå íÝ óå ùò, να γνω ρί σου -
με τη δι ή γη ση για τη δη μιουρ γί α αυ τού του υ πέ ρο χου κό σμου.

25. «Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι καλόν»: η δημιουργία του κόσμου

Σήμερα μόλις το
εννόησα πλήρως:
όλα τραγουδούν
στον πλανήτη. 

Νίκος Καρούζος
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Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Η
γη όμως ήταν αόρατη και ασχημάτιστη. Ήταν σκοτάδι

πάνω από την άβυσσο… 
Τότε είπε ο Θεός: «Να γίνει φως». Κι έγινε φως. Ο

Θεός είδε ότι το φως ήταν καλό και το χώρισε
από το σκοτάδι. Το φως το ονόμασε «ημέρα» και
το σκοτάδι «νύχτα». Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί.
Πρώτη ημέρα.
Μετά είπε ο Θεός: «Να γίνει ουράνιος θόλος…». Έτσι κι

έγινε. Κι ονόμασε ο Θεός τον ουράνιο θόλο «ουρανό».
Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί. Δεύτερη ημέρα.

Τότε είπε ο Θεός: «Να συγκεντρωθούν τα νερά … και να
φανεί η στεριά». Έτσι κι έγινε. Κι ονόμασε ο Θεός «γη» τη

στεριά και τα συγκεντρωμένα νερά τα είπε «θάλασσες». Μετά
είπε… : «Να πρασινίσει η γη…». Έτσι κι έγινε. Και είδε ο Θεός
ότι ήταν καλό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί. Τρίτη ημέρα.
Τότε είπε ο Θεός: «Να γίνουν φωτεινά σώματα στο στερέωμα του
ουρανού…». Έτσι κι έγινε. Δημιούργησε ο Θεός τα δύο μεγάλα
φωτεινά σώματα, το μεγαλύτερο για να κυριαρχεί την ημέρα,
και το μικρότερο για να κυριαρχεί τη νύχτα. Δημιούργησε και
τ’ αστέρια και τα έβαλε στον ουρανό για να φωτίζουν τη γη…
Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί.

Τέταρτη ημέρα.
Τότε είπε ο Θεός: «Να γεμίσουν τα νερά με πλήθος ψάρια
και πλήθος πουλιά να πετούν στον ουρανό…». Έτσι
δημιούργησε ο Θεός … όλα τα είδη των ζωντανών
οργανισμών που κολυμπούν και γεμίζουν τα νερά. Επίσης
δημιούργησε όλα τα είδη των πτηνών. Και είδε ο Θεός ότι

ήταν καλό. Τα ευλόγησε λοιπόν όλα… Ήρθε το βράδυ, ήρθε
το πρωί. Πέμπτη ημέρα.

Τότε είπε ο Θεός: «Να βγάλει η γη κάθε είδος ζωντανού
οργανισμού: Όλα τα είδη των ζώων, των ερπετών και των
θηρίων». Έτσι κι έγινε. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Μετά
είπε ο Θεός: «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο…». Ο Θεός είδε τα

δημιουργήματά του και ήταν όλα πάρα πολύ καλά… Ήρθε
το βράδυ, ήρθε το πρωί. Έκτη ημέρα.

Έτσι ολοκληρώθηκαν ο ουρανός και η γη και ό,τι υπάρχει
σ’ αυτά. Μέχρι την έκτη ημέρα ο Θεός είχε τελειώσει το
έργο του και την έβδομη μέρα σταμάτησε να δημιουργεί. 
Την έβδομη ημέρα την ευλόγησε και την καθαγίασε, γιατί
αυτή την ημέρα ολοκλήρωσε τη δημιουργία του και

αναπαύθηκε. 
Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκαν σταδιακά 

ο ουρανός και η γη. 

β) Η όμορφη διήγηση της Γενέσεως
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γ)  Επιστήμη και Παλαιά Διαθήκη: μια σύγκρουση που έχει πια ξεπεραστεί
    Δια βά ζο ντας το βι βλι κό κεί με νο της δη μιουρ γί ας του κό σμου σί γου ρα νιώ θου με έκ πλη ξη μπρο στά
στην ει κό να που έ χει ο συγ γρα φέ ας του για το σύ μπαν. Εί ναι τό σο δια φο ρε τι κή απ’ αυ τή που έ χου με
σή με ρα ε μείς! Κι ό μως, μια τέ τοια πε ρί που ει κό να για το σύ μπαν (= κο σμο εί δω λο) εί χαν οι άν θρω ποι
της Με σο γεί ου για αιώ νες. Ας προ σπα θή σου με να α να πα ρα στή σου με το κο σμο εί δω λο ό πως το φα -
ντά ζο νταν τό τε οι άν θρω ποι: Η γη ή ταν έ νας με γά λος δί σκος που στε κό ταν πά νω στη θά λασ σα στη -
ριγ μέ νος σε ι σχυ ρές κο λό νες. Την κά λυ πτε έ νας τε ρά στιος θό λος που συ γκρα τού σε τα νε ρά του
ου ρα νού. Α πό τα α νοίγ μα τα αυ τού του θό λου προ ερ χό ταν η βρο χή! Το σχέ διό μας θα μπο ρού σε να
μοιά ζει με το πα ρα κά τω:

Σι γά σι γά οι γνώ σεις των αν θρώ πων
σχε τι κά με το σύ μπαν ο λο έ να και αυ -

ξά νο νταν. Χρειά στη κε ω στό σο να
πε ρά σουν αιώ νες έ ως ό του γί -

νει α πο δε κτό ό τι η γη εί ναι
μό νον έ νας α πό τους πολ -
λούς πλα νή τες που πε ρι -
στρέ φο νται γύ ρω α πό τον
ή λιο· ότι δι σε κα τομ μύ ρια
ή λιοι α πο τε λούν έ να γα -
λα ξί α· και ότι το σύ μπαν

α πο τε λεί ται α πό πολ λούς
γα λα ξί ες. Σή με ρα μά λι στα

μπο ρού με να τους φω το -
γρα φί ζου με.

Στη διάρ κεια ό λων αυ -
τών των αιώ νων δη μιουρ γή θη -

καν με γά λες δια μά χες. Απ’ τη μια
με ριά κά ποιοι αρ νού νταν τη Βί βλο,

ε πει δή η ει κό να που δί νει για τον κό σμο (το
κο σμο εί δω λό της) δε συμ φω νού σε με την ε πι στη μο νι κή α λή θεια. Κά ποιοι άλ λοι αρ νού νταν τις ε πι -
στη μο νι κές α λή θειες, ε πει δή θε ω ρού σαν ό τι έρ χο νταν σε α ντί θε ση με την α λή θεια της Α γί ας Γρα φής.
Το λά θος και των δύ ο πλευ ρών βρι σκό ταν στο ό τι ξε χνού σαν πως άλ λοι εί ναι οι σκο ποί της ε πι στή μης
και άλ λοι της Α γί ας Γρα φής. Σή με ρα αυ τή η δια μά χη έ χει πια ξε πε ρα στεί. Και για τους πε ρισ σό τε ρους
εί ναι πλέ ον ξε κά θα ρο: ο σκο πός της ε πι στή μης εί ναι να ε ρευ νά με ε πι στη μο νι κούς τρό πους το σύ μπαν
και να δια τυ πώ νει α πό ψεις για το πώς δη μιουρ γή θη κε και ε ξε λί χθη κε. Α πό την άλ λη, ο σκο πός της
Πα λαιάς Δια θή κης, α πό τό τε που γρά φτη κε έ ως και σή με ρα, εί ναι να εκ φρά ζει στα κεί με νά της με πα -
ρα στα τι κές ει κό νες την πί στη ό τι ο Θε ός έ δω σε στα πά ντα τη ζω ή και δε στα μα τά ει να τη φρο ντί ζει
διαρ κώς. Ας προ σέ ξου με ό τι ο Μέ γας Βα σί λειος, ή δη α πό τον 4ο αι. μ.Χ., εκ φρά ζει την ά πο ψη ό τι ε -
πι στή μη και Α γί α Γρα φή στην πραγ μα τι κό τη τα δε συ γκρού ο νται. Γρά φει: «Δε μειώ νε ται ο θαυ μα σμός
μας για τα έρ γα του Θε ού, αν βρε θεί ο τρό πος με τον ο ποί ο έ γι νε κά ποιο α πό τα θαυ μα στά αυ τά έρ γα».
P.G. 29, 25
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1. Èõ ìç èåß ôå ôé Ý ÷ïõ ìå ðåé ãéá ôéò áí èñù ðï ìïñ öé êÝò åê öñÜ óåéò êáé ôá óýìâïëá óôç Âß âëï (óåë. 19). Óå
óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò á íá êá ëýø ôå ôá óôï êåß ìå íï, óõ æç ôÞ óôå ôç óç ìá óß á ôïõò êáé óôç óõ íÝ -
÷åéá óõ ìðëç ñþ óôå ôï ðá ñá êÜ ôù ðëáß óéï:

2. Á íá ãíù ñß óôå ôéò ðá ñá êÜ ôù èå ï ëï ãé êÝò á ëÞ èåéåò óôï êåß ìå íï ôçò äç ìéïõñ ãß áò (ðáñ. á´):

3. Á öïý ÷ù ñé óôåß ôå óå ï ìÜ äåò, å ðé ëÝî ôå êáé ðá ñïõ óéÜ óôå óôïé -
÷åß á ãéá ôïí êü óìï ôùí æþ ùí, ôùí öõ ôþí, ôçò á ôìü óöáé ñáò
êáé ôïõ íå ñïý óôá ï ðïß á íá öáß íå ôáé ü ôé ï êü óìïò åß íáé äç -
ìéïõñ ãç ìÝ íïò «êá ëüò ëß áí».

4. Íï ìß æå ôå ü ôé ïé óç ìå ñé íïß Üí èñù ðïé óõ ìðå ñé öÝ ñï íôáé óôçí êôß -
óç ùò «êá ëÞ ëß áí»; Ìé ëÞ óôå ìå ðá ñá äåßã ìá ôá êáé å ðé ÷åé ñÞ ìá -
ôá.

5. Óõ æç ôÞ óôå ìå ôï äé ðëá íü óáò ôçí ðáñ. ã´ êáé êá ôá ãñÜø ôå
åñù ôÞ ìá ôá Þ á ðï ñß åò ðïõ å îá êï ëïõ èåß ôå íá Ý ÷å ôå.

6. Ðá ñïõ óéÜ óôå ìå ôï äé ðëá íü óáò Þ óå ï ìÜ äåò ìéá óêç íÞ ü ðïõ
êÜ ðïéïò ðïõ æåé ãéá ðï ëý êáé ñü óôï óêï ôÜ äé, ôçí á êé íç óß á êáé
ôç óéù ðÞ, îáö íé êÜ âñß óêå ôáé ìÝ óá óôï öùò, ôçí êß íç óç, ôïõò
Þ ÷ïõò. Óõ æç ôÞ óôå óôçí ôÜ îç: Ôé óõ íáé óèÞ ìá ôá óáò ðñï êá ëïý -
íôáé; Ôé ìðï ñåß ôå íá óêå öôåß ôå ãéá ôï äþ ñï ôçò æù Þò;

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

Μες στον βαθύ ουρανό κάθε βουνό κι η υπογραφή Του.
Οδ. Ελύτης

ÁíèñùðïìïñöéêÝò êáé
óõìâïëéêÝò åêöñÜóåéò

Åßðå ï Èåüò (êáé Ýãéíå)

Ï Èåüò åßäå üôé Þôáí êáëü

Ïíüìáóå ï Èåüò

Åõëüãçóå êáé êáèáãßáóå ï Èåüò

Ïé åðôÜ ìÝñåò ôçò Äçìéïõñãßáò

ÈåïëïãéêÞ óçìáóßá ôïõò

Äçìéïõñãßá   Creation   Creation   Schopfung   Creazione   Creacion   С о з д а н и е´ ´
..

•    Ο κόσμος αρχίζει να υπάρχει από τότε που τον δημιουργεί ο άναρχος Θεός.
•    Όλα όσα προέρχονται από το Θεό είναι «καλά λίαν» και ευλογημένα.
•    Ο Θεός δημιουργεί τα πάντα από αγάπη και προνοεί συνεχώς γι’ αυτά.
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3.  Μπο ρεί ά ρα γε έ νας φυ σι κός ε πι στή μο νας να εί ναι χρι στια νός; Στη ρίξ τε την ά πο ψή σας με ε πι -
χειρή μα τα.

4.  Η αρ γί α του Σαβ βά του εί ναι ση μα ντι κό στοι χεί ο για τη λα τρεί α του Θε ού στην ιου δα ϊ κή κοι -
νό τητα. Ανακαλύψτε τη σχέση της με τη διήγηση της Δημιουργίας.

Ό ταν ψη λά οι ου ρα νοί δεν εί χαν ο νο μα στεί, ό ταν κά τω η γη
δεν εί χε ό νο μα ... γεν νή θη καν οι θε οί... Τό τε συ γκρού στη καν
η Τια μάτ και ο Μαρ δούκ, ο σο φό τε ρος α πό τους θε ούς, ε πι τέ -
θη καν ο έ νας στον άλ λο και άρ χι σαν να μά χο νται... Ο Μαρ -
δούκ την έ κο ψε στα δύ ο, ό πως έ να κο χύ λι. Το μι σό το
δια μόρ φω σε σε ου ρά νιο, θό λο... Το πο θέ τη σε το κε φά λι της σε
έ ναν τό πο και σχη μά τι σε έ να βου νό... Α πό τα μά τια της έ κα -
νε να πη γά σουν ο Ευ φρά της και ο Τί γρης...

Ε νού μα Ε λίς 
(βα βυ λω νια κό έ πος της δη μιουρ γί ας)

Επιλέγω και πραγματοποιώ 
1.  Βρεί τε τρα γού δια που να μι λούν για τη χα ρά της ζω ής και πα ρου σιά στε τα στην τά ξη. 
2.  Σε συ νερ γα σί α με τους κα θη γη τές των Μα θη μα τι κών και της Βιο λο γί ας γράψ τε μια πα ρά γρα -

φο όπου να ξε κα θα ρί ζε ται με ποιους τρό πους ερ γά ζε ται η ε πι στή μη.
3.  Σε συ νερ γα σί α με τον κα θη γη τή σας της Γε ω γρα φί ας, βρεί τε στοι χεί α για την ει κό να που εί χαν

για τη γη και το σύ μπαν οι άν θρω ποι σε διά φο ρες ε πο χές και φτιάξ τε μια α φί σα με τα δια φο ρε -
τι κά κοσμο εί δω λα για την αί θου σα της τά ξης σας.

4.  Με α φορ μή τα πα ρα κά τω σκί τσα φτιάξ τε α ντί στοι χα δι κά σας που να σχε τί ζο νται με οι κο λο γι -
κά προ βλή μα τα της πε ριο χής που κα τοι κεί τε.

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.  Στις διά φο ρες μυ θο λο γί ες μα ζί με την κο σμο γο νί α γί νε ται λό -

γος για τη θε ο γο νί α, δη λα δή την προ έ λευ ση των θε ών. Τι σας
κά νει να σκε φτεί τε το γε γο νός ό τι στη Γέ νε ση δεν υ πάρχει
κα μιά θεο γο νί α;

2.  Α φού δια βά σε τε την πα ρα κά τω δι ή γη ση του βα βυ λω νια κού
έ πους κά ντε συ γκρί σεις με την α ντί στοι χη δι ή γη ση της Γενέ -
σε ως: Πώς προ έρ χο νται οι θε οί, με ποιον τρό πο δημιουργού -
νται και α πό τι; Τι συ μπε ρά σμα τα μπο ρεί τε να βγά λε τε;
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Α νά με σα σε μυ ριά δες υ πάρ ξεις που α να πνέ ουν και κι νού νται μέ -
σα στο σύ μπαν ζού με κι ε μείς, οι άν θρω ποι. Τό σο ό μοιοι μεταξύ
τους αλ λά και τό σο δια φο ρε τι κοί! Ας γνω ρί σου με τι δι η γεί ται η

Πα λαιά Δια θή κη για τη δη μιουρ γί α των ανθρώπων.

α) Ο Θεός χαρίζει τη ζωή στον άνθρωπο  
Εί πε ο Θε ός: «Ας δη μιουρ γή σου με τον άν θρω πο σύμ φω να με την ει -
κό να τη δι κή μας κι έ τσι που να μπο ρεί να μας μοιά σει· κι ας ε ξου σιά -

ζει τα ψά ρια της θά λασ σας, τα πτη νά του ου ρα νού, τα ζώ α και γε νι κά
ό λη τη γη και τα ερ πε τά που σέρ νο νται πά νω σ’ αυ τήν»…

Τό τε ο Κύ ριος ο Θε ός έ πλα σε τον άν θρω πο α πό το χώ μα της γης και
φύ ση ξε στο πρό σω πό του πνο ή ζω ής. Έ τσι έ γι νε ο άν θρω πος ζω ντα νό
πλά σμα. Ύ στε ρα ο Κύ ριος ο Θε ός φύ τε ψε έ ναν κή πο στην Ε δέμ προς
την α να το λή… Πή ρε, λοι πόν, ο Κύ ριος ο Θε ός τον άν θρω πο και τον

έ βα λε μέ σα στον κή πο της Ε δέμ για να τον καλ λιερ γεί και να τον προ -
σέ χει.  

Ο Κύ ριος έ φε ρε ό λα τα ζώ α του α γρού και τα πτη νά του ου ρα νού
μπρο στά στον άν θρω πο, για να δει πώς θα τα ο νο μά σει. Και ό,τι ό νο μα
έ δι νε ο άν θρω πος σε κά θε ζω ντα νή ύ παρ ξη, αυ τό ή ταν και το ό νο μά της.

Έ δω σε ο νό μα τα σε ό λα τα ζώ α, στα πτη νά του ου ρα νού και στα ά γρια
θη ρί α.

Ο  Κύ ριος ο Θε ός εί πε: «Δεν εί ναι κα λό να εί ναι ο άν θρω πος
μό νος. Θα του φτιά ξω έ να σύ ντρο φο ό μοιο μ’  αυ τόν»… Τό τε ο Κύ -

ριος ο Θε ός τον έ ρι ξε σε βα θύ ύ πνο κι α πο κοι μή θη κε. Με τά πή ρε μια
πλευ ρά του και στη θέ ση της έ βα λε σάρ κα. Με την πλευ ρά που πή ρε
α πό τον Α δάμ ο Κύ ριος ο Θε ός έ κα νε τη γυ ναί κα και την έ φε ρε στον
Α δάμ. Τό τε ο Α δάμ εί πε: «Αυ τό εί ναι ο στό α πό τα ο στά μου και σάρ -
κα α πό τη σάρ κα μου»… Γι’ αυ τό το λό γο θα ε γκα τα λεί πει ο άν θρω -
πος τον πα τέ ρα του και τη μη τέ ρα του και θα ε νώ νε ται με τη γυ ναί κα

του. Και θα γί νο νται οι δυο τους έ να σώ μα. 
Ο Θε ός τους ευ λό γη σε και τους εί πε: «Να κά νε τε πολ λά παι διά … να

γε μί σε τε τη γη και να κυ ριαρ χή σε τε σ’ αυ τήν. Να ε ξου σιά σε τε τα ψά ρια
της θά λασ σας, τα πτη νά του ου ρα νού και κά θε ζώ ο που κι νεί ται πά -
νω στη γη… Να! … σας δί νω ό λα τα φυ τά, κα θώς και ό λα τα δέ -
ντρα…».

β) Τι θα πει να είσαι «άνθρωπος»;
Σύμ φω να με τη δι ή γη ση της Γε νέ σε ως εί μα στε τα μό να πλά σμα τα

που δη μιουρ γη θή κα με ως ει κό να του Θε ού. Μό νο ε μείς δη λα δή μπο -
ρού με να συ νει δη το ποιού με τη ση μα σί α της ζω ής: Να α να γνω ρί ζου -
με ό τι μας χα ρί στη κε για να την κά νου με ο λο έ να και κα λύ τε ρη· να
τη μοι ρα ζό μα στε με τους συ ναν θρώ πους μας και με τα άλ λα ζω ντα -

νά πλά σμα τα· να συ ναι σθα νό μα στε την ο μορ φιά της· να ε πι λέ -
γου με ε λεύ θε ρα ποιους δρό μους θα α κο λου θή σου με· να κα τα λα -
βαί νου με ό τι ο πραγ μα τι κός προ ο ρι σμός του αν θρώ που εί ναι να
σχετιστεί με το Θεό και να του μοιάσει όσο γίνεται περισσότερο. 

26. «Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν     
καὶ καθ’ ὁμοίωσιν»: η δημιουργία του ανθρώπου
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γ)  Δημιουργική ζωή: το μεγάλο ταξίδι του ανθρώπου μέσα στον κόσμο
    Πώς μπο ρεί ό μως ο άν θρω πος να μοιά σει στο δη μιουρ γό Θε ό; Πώς να ζει στον κό σμο χω ρίς να
τον κα τα στρέ φει; Πού να βρί σκει χα ρά; Με ποιο τρό πο να χρη σι μο ποιεί ό,τι του χά ρι σε ο Θε ός; Πώς
θα κα τα φέ ρει να ζή σει κι ο ί διος μια δη μιουρ γι κή ζω ή; Πώς να δη μιουρ γεί ό μορ φες σχέ σεις γε μά τες
δι καιο σύ νη και α λη θι νή α γά πη; Πώς μπορεί να έ χει μια ζω ντα νή σχέ ση με το Θε ό;
    Σή με ρα, κα θώς ό λα αλ λά ζουν πο λύ γρή γο ρα γύ ρω μας κι έ να πλή θος α πό πλη ρο φο ρί ες μας κυ κλώ -
νουν, συ χνά μπερ δευό μα στε. Δεν α να γνω ρί ζου με τα χα ρί σμα τά μας, τα προ σπερ νά με και δεν ξέ ρου -
με τι να κά νου με μ’ αυ τά. Δε συ νει δη το ποιού με τις ευ θύ νες μας για τον κό σμο και δεν παίρ νου με τις
κα λύ τε ρες α πο φά σεις. Ό μως, ας κοι τά ξου με γύ ρω μας. Οι άν θρω ποι εί ναι δη μιουρ γοί, α κό μη και χω -
ρίς να το συ νει δη το ποιούν: 
•    γε ωρ γοί, ερ γά τες, τε χνι κοί καλ λιερ γούν και δα μά ζουν τα υ λι κά της φύ σης
•    καλ λι τέ χνες προ σπα θούν να συλ λά βουν το νό η μα της ζω ής και να εκ φρά σουν την ο μορ φιά της με
    ει κό νες, στί χους, νό τες...
•    δά σκα λοι, για τροί, νο σο κό μοι προ σπα θούν να φω τί σουν, να για τρέ ψουν, να διευ κο λύ νουν τη ζω -
    ή των γύ ρω τους
•    α νά πη ροι συ νάν θρω ποί μας χρη σι μο ποιούν θαυ μα στά τα χα ρί σμα τά τους
•    γο νείς δί νουν ζω ή και φρο ντί δα στα παι διά τους
•    πα ρά τις δυ σκο λί ες της ζω ής, οι άν θρω ποι δε στα μα τούν να σχετίζονται και να προ σφέ ρουν α γά-

πη!

δ) Χαρά και ευχαριστία για το δώρο της ζωής
    Συ νει δη το ποιώ ντας ό λα τα πα ρα πά νω δε γί νε -
ται να μη νιώ θου με ευ γνω μο σύ νη για το Θε ό, που
μας χά ρι σε έ να τέ τοιο α κρι βό δώ ρο και να τον ευ -
χα ρι στού με. Ό σοι εί ναι χρι στια νοί γνω ρί ζουν ό τι
αυ τό που κά νουν ό ταν μα ζεύ ο νται για να λα τρεύ -
σουν το Θε ό το ο νο μά ζουν Θεί α Ευ χα ρι στί α. Σ’
αυ τή τη σύ να ξη προ σεύ χο νται για ό λη την κτί ση,
προ σφέ ρουν στο Θε ό ως δώ ρα ψω μί και κρα σί, εύ -
χο νται η ζω ή και ο κό σμος ό λος να εί ναι πά ντο τε
στα χέ ρια του και τον ευ χα ρι στούν α να γνω ρί ζο ντας
ό σα τους χα ρί ζει.

Όσες φορές βλέπω στους ουρανούς σου… 
τ’ αστέρια, τη σελήνη, που εσύ τα στέριωσες, 
αναλογίζομαι: 
Τι τάχα είν’ ο άνθρωπος 
ώστε να τον φροντίζεις;  
ο κάτοικος της γης 
ώστε να νοιάζεσαι γι’ αυτόν;…
Με δόξα τον στεφάνωσες και με τιμή. 
Κύριο τον έκανες πάνω στα πλάσματά σου, 
όλα στην εξουσία του τα έδωσες: 
τα πρόβατα, τα βόδια, 
ακόμη και τα ζώα τ’ άγρια, 
τ’ ουρανού τα πετούμενα, της θάλασσας τα ψάρια… 
Δέσποτα, Κύριέ μας, 
πόσο θαυμαστή είναι η ύπαρξή σου 
σ’ ολόκληρη τη γη!

Ψαλμ 8

«Κύριε, ὁ Κύριος ἡμῶν ὡς θαυμαστόν
τό ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ» (Ψαλμ. 8)

Η δημιουργία, του Μαρκ Σαγκάλ (20ός αι.) 

Αδάμ = χωμάτινος Εύα = ζωή
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1. Íá å ðé óç ìÜ íå ôå ôéò äéá öï ñÝò óôç äç ìéïõñ ãß á ôïõ áí èñþ ðïõ á ðü ü ëá ôá Üë ëá äç ìéïõñ ãÞ ìá ôá êáé íá óõæç -
ôÞ óå ôå ôç óç ìá óß á ôïõò. Ôé å ðé äéþ êåé íá äåß îåé ï óõã ãñá öÝ áò ôçò ÃÝíåóçò;

2. Á öïý äéá âÜ óå ôå ôï ðá ñá êÜ ôù á ðü óðá óìá ôïõ αγίου Éù Üí íç ôïõ ×ñõ óï óôü ìïõ (4ïò áé. ì.×.) á íá êá ëýø ôå
óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò ôç èå ï ëï ãé êÞ óç ìá óß á ôùí áí èñù ðï ìïñ öé êþí åé êü íùí ôçò äé Þ ãç óçò êáé
óôç óõ íÝ ÷åéá óõ ìðëç ñþ óôå êá ôÜë ëç ëá ôï ðëáß óéï.

3. ÐñïóÝîôå ôçí ðå ñé ãñá öÞ ôçò äç ìéïõñ ãß áò ôçò ãõ íáß êáò; Ãéá ôé åß äïõò ó÷Ý óç ðñï ï ñß æåé ï Èå üò ôïí Ü íôñá
êáé ôç ãõ íáß êá; Ôçí áíáãíùñßæïõìå óôéò óýã÷ñïíåò ó÷Ýóåéò áíôñþí - ãõíáéêþí;  

4. Õðïãñáììßóôå óôï êåßìåíï (ðáñ. á´) ôá óçìåßá ðïõ äåß÷íïõí ôç èÝóç êáé ôï ñüëï ôïõ áíèñþðïõ ìÝóá
óôïí êüóìï. ÓõæçôÞóôå ãéá ôéò åõèýíåò ðïõ ôïõ äçìéïõñãïýí.

5. Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò óõíèÝóôå ìéá öñÜ óç, Ý íá óôß ÷ï Þ ü,ôé Üë ëï ðïõ íá åê öñÜ æåé åý óôï÷á
ôç óôåíÞ ó÷Ýóç ôïõ áíèñþðïõ ìå ôç öýóç.                                                    

6. Á íá ãíù ñß óôå ôéò ðá ñá êÜ ôù èå ï ëï ãé êÝò á ëÞ èåéåò óôï êåß ìå íï ôçò äç ìéïõñ ãß áò (ðáñ. á´):

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

Ï Èåüò Ýðëáóå ôïí Üíèñùðï
ìå ÷þìá êáé íåñü

Ï Èåüò öýóçîå óôï ðñüóùðï
ôïõ áíèñþðïõ

Ï Èåüò Ýâáëå ôïí Üíèñùðï
ìÝóá óôïí êÞðï

¢íèñùðïò   Man   Homme   Mensch   Uomo   Hombre   Ч е л о в е к

•    Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο ως «εικόνα» και «ομοίωσή» του, του δίνει δηλαδή ένα 
    σπουδαίο προορισμό.
•    Ο άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθύνη του κόσμου ως συνεργάτης του Θεού.
•    Οι άνθρωποι, άντρας και γυναίκα, πλάθονται ισότιμοι, για να ζήσουν ως σύντροφοι και 
    συνεργάτες.
•    Φυσική ζωή για τους ανθρώπους σημαίνει αρμονικές σχέσεις με το Θεό, το συνάνθρωπο 
    και τον κόσμο ολόκληρο. 

Αν δεχτούμε ότι ο Θεός έχει στόμα, επειδή η Γραφή λέει ότι «φύσηξε» στο πρόσωπο του ανθρώπου, είμαστε
υποχρεωμένοι να πούμε ότι έχει και χέρια, επειδή λέει ότι «έπλασε τον άνθρωπο»… Αλλά θα συλλάβουμε το
νόημα της θείας Γραφής… μόνο αν πάψουμε να προσέχουμε τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις και καταλάβουμε
ότι αιτία των εκφράσεων αυτών είναι η δική μας αδυναμία. Γιατί αλλιώς δεν είναι δυνατό να καταλάβει ο άν-
θρωπος όσα λέγονται…
     PG 53, 107

ÁíèñùðïìïñöéêÝò åêöñÜóåéò ÈåïëïãéêÞ óçìáóßá ôïõò
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7. Áí êáé åß ìá óôå ôü óï äéá öï ñå ôé êïß ìå ôá îý ìáò, ðïéá
åß íáé ôá êïé íÜ ìáò ÷á ñá êôç ñé óôé êÜ ðïõ ìáò êÜ íïõí
áí èñþ ðïõò;

8. Óå êÜ èå èñá íß ï: á) Ìé ëÞ óôå ï êá èÝ íáò ãéá ôá ÷á-
 ñß óìá ôá ôïõ Üë ëïõ êáé ôï ðïý öá íôÜ æå óôå ü ôé èá
ìðï ñïý óå íá ôá ÷ñç óé ìï ðïé Þ óåé. â) Ôé óáò äõ óêï -
ëåý åé êáé ôé óáò äéåõ êï ëý íåé íá ôá á íá ãíùñß óå ôå
êáé íá ôá á íá ðôý îå ôå;

9. Ìðñï óôÜ óôç öñÜ óç: «Æþ íôáò äç ìéïõñ ãé êÜ ìïéÜ -
æïõ ìå óôï Èå ü». Óêå öôåß ôå ðá ñá äåßã ìá ôá áí èñþ -
ðùí ðïõ æïυí äç ìéïõñ ãé êÜ ÷ñç óé ìï ðïéþ íôáò ôá
÷á ñß óìá ôÜ ôïõò ü ÷é ìü íï ãéá ôïí å áõ ôü ôïõò.

10.Åñ ãá óß á óå ï ìÜ äåò: Ðá ñïõ óéÜ óôå ìéá óêç íÞ Þ åé -
êü íá ìå èÝ ìá: «Åß íáé ù ñáß ï íá åß óáé æù íôá íüò! ».

11.Ãõ ñß óôå óôéò èå ï ëï ãé êÝò á ëÞ èåéåò ðïõ å ðé óç ìÜ íá -
ìå óôéò äé ç ãÞ óåéò ôçò äç ìéïõñ ãß áò ôïõ êü óìïõ êáé
ôïõ áí èñþ ðïõ. Ôé óêÝ øåéò êáé óõ íáé óèÞ ìá ôá ìðï -
ñïýí íá ðñï êá ëïýí óôï óýã ÷ñï íï Üí èñù ðï;

Και να αγαπάτε τους αγνώστους και τους αδιάφορους ως αδελφούς. Και να αφήνετε το τρεμάμενο είναι σας
να αγαπά την κτίση και τα ζώα, τα χώματα, τα δέντρα, τα ποτάμια, τα βουνά … και όλη τη δημιουργία, που
περιμένει την ευλογία της αγάπης σας.

Αρχ. Βασίλειος, ηγούμενος της Ι. Μονής Ιβήρων

Τόν πηλόν ὁ κεραμεύς ζωοπλαστήσας ἐνέθηκάς μοι
σάρκα καί ὁστά καί πνοήν καί ζωήν.

Από το Μεγάλο Κανόνα

137
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2.  Κά ποιοι χρι στια νοί φα ντά ζο νται ό τι ο Πα ρά δει σος ή ταν έ νας με γά λος, πα νέ μορ φος κή πος σε
κάποιο συ γκε κρι μέ νο μέ ρος της γης (το ο ποί ο μά λι στα ψά χνουν να προσ διο ρί σουν). Ύ στε ρα
από την ερ γα σί α σας με τα κεί με να της Δη μιουρ γί ας τι θα εί χα τε να τους πεί τε; Τι εκ φρά ζει στην
πραγ ματι κό τη τα η συμ βο λι κή ει κό να του πα ρα δεί σου; Γράψ τε την ι δέ α σας μέ σα στο πλαί σιο:

3.  «Ας ε ξου σιά ζει ... σ’ ό λη τη γη»: Βρεί τε πα ρα δείγ -
μα τα που να α πο δει κνύ ουν ό τι στις μέρες μας συ -
χνά ο άν θρω πος εν νο εί την ε ξου σί α του στον
κό σμο ό χι ως φρο ντί δα και ευ θύνη αλ λά ως εκ με -
τάλ λευ ση και α δια φο ρί α.

Οι θε οί ό μως εί χαν πα ρά πο να. «Τώ ρα» έ λε γαν στον Μαρ δούκ «εί μα στε τσα κι σμέ νοι α πό τη
δου λειά, μα α πό κύ ριοι γί να με δού λοι και κα νείς δε μας υ πη ρε τεί». Ο Μαρ δούκ συμ φώ νη σε
πως τα πα ρά πο νά τους ή ταν δί καια και εί πε: «Θα πλά σω έ να πλά σμα μι κρό που δε θα εί ναι ε -
πι κίν δυ νο, για τί θα εί ναι υ περ βο λι κά α δύ να μο. Θα το βα φτί σω άν θρω πο και θα του α να θέ σω
να σας δου λεύ ει. Θα το ε γκα τα στή σω στη γη και θα εί ναι α νί κα νο να α νε βεί στον ου ρα νό, α νί -
κα νο να βυ θι στεί στα νε ρά. Για με γα λύ τε ρη α σφά λεια θα του δώ σω το θά να το. Για λί γο και ρό
θα μπο ρεί να δου λεύ ει για σας και ύ στε ρα, ό ταν με την η λι κί α θα α πο κτή σει ί σως αρ κε τή σο -
φί α, θα χά νε ται… Ο Μαρ δούκ έ κο ψε το κε φά λι του Έα και α πό το πτώ μα του σκά ρω σε έ να
πλά σμα μι κρό, που ό λοι οι θε οί το βρή καν γε λοί ο μα πο λύ κα τάλ λη λο για τη δου λειά που ε πρό -
κει το να του α να θέ σουν. Έ τσι γεν νή θη κε η ρά τσα των Αν θρώ πων. 

Ε νού μα Ε λίς (βα βυ λω νια κό έ πος της δη μιουρ γί ας)

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Επιλέγω και πραγματοποιώ 
1.  Βρεί τε προ σευ χές απ’ ό λα τα μέ ρη του κό σμου που να δεί χνουν τις κοι νές α νά γκες των αν -

θρώ πων.
2.  Α να γνω ρί στε δη μιουρ γι κά στοι χεί α σε αν θρώ πους του οι κο γε νεια κού και φι λι κού σας πε ρι -

βάλ λοντος και πε ρι γράψ τε τα σε μια μι κρή πα ρά γρα φο.
3.  Πα ρου σιά στε μ’ έ ναν τρό πο δι κής σας έ μπνευ σης πό σοι άν θρω ποι και με ποιους τρό πους

χρειάστη κε να συ νερ γα στούν για να φτά σει το ψω μί στο σπί τι μας, το γά λα στο πο τή ρι μας.
4.  Πα ρου σιά στε στοι χεί α για σύγ χρο νες μη κυ βερ νη τι κές ορ γα νώ σεις που α γω νί ζο νται με ευ θύ -

νη για τον κό σμο και τη ζω ή.

êáô' åéêüíá
êáè' ïìïßùóéí

• 
• 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.  Συ γκρί νε τε τη με σο πο τα μια κή δι ή γη ση της δη μιουρ γί ας του αν θρώπου

με την α ντί στοι χη βι βλι κή. Τι συ μπε ρά σμα τα μπο ρεί τε να βγάλετε για
τη θέ ση και το ρό λο του αν θρώ που στη δι ή γη ση της Γέ νε σεως;
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     Μέ σα στον ό μορ φο κό σμο μας κά θε μέ ρα συμ βαί νουν πλή θος κα κά! Πό -
νος, αρ ρώ στιες, δυ στυ χί ες, μί ση, κα τε στραμ μέ νες σχέ σεις, θά να τος. Ό λοι οι
άν θρω ποι πα ντού α να ρω τιού νται: «Για τί;». Ας δού με πού στρέ φει την προ -
σο χή μας η δι ή γη ση της Γε νέ σε ως.

α) Η τραγική ιστορία μιας αποτυχίας
     Ό ταν ο Θε ός έ βα λε τον άν θρω πο στον πα ρά δει σο του έ δω σε αυ τή την ε -
ντο λή: «Απ’ ό λα τα δέ ντρα του κή που μπο ρείς να τρως. Α πό το δέ ντρο ό μως
της γνώ σης του κα λού και του κα κού να μη φας. Για τί την ί δια μέ ρα που θα
φας απ’ αυ τό, ε ξά πα ντος θα γί νεις θνη τός»… 
     Απ’ ό λα τα ζώ α του α γρού, που εί χε δη μιουρ γή σει ο Κύ ριος ο Θε ός, το φί -
δι ή ταν το πιο πα νούρ γο. Εί πε λοι πόν το φί δι στη γυ ναί κα: «Α λή θεια εί πε ο Θε -
ός να μη φά τε α πό κα νέ να δέ ντρο του κή που;». Η γυ ναί κα του α πά ντη σε:
«Μπο ρού με να φά με καρ πούς απ’ ό λα τα δέ ντρα, ε κτός α πό κεί νο που βρί σκε -
ται στη μέ ση του κή που. Ο Θε ός εί πε να μη φά με τον καρ πό του, ού τε καν να
τον αγ γί ξου με, για να μη γί νου με θνη τοί». Τό τε το φί δι εί πε στη γυ ναί κα: «Ό -
χι βέ βαια! Δε θα γί νε τε θνη τοί. Ό μως ο Θε ός ξέ ρει ό τι την η μέ ρα που θα φά -
τε απ’ αυ τό, θα α νοι χτούν τα μά τια σας και θα γί νε τε σαν θε οί και θα γνω ρί ζε τε
το κα λό και το κα κό». 
     Η γυ ναί κα εί δε τους καρ πούς του δέ ντρου που ή ταν ω ραί οι, φά ντα ζαν
νό στι μοι και κέ ντρι ζαν μέ σα της την ε πι θυ μί α να τους δο κι μά σει. Πή ρε
λοι πόν α πό τους καρ πούς και έ φα γε και έ δω σε και στον ά ντρα της που ή -
ταν μα ζί της, και έ φα γε κι αυ τός. Τό τε ά νοι ξαν τα μά τια και των δύ ο και
δια πί στω σαν ό τι ή ταν γυ μνοί. Έ ρα ψαν, λοι πόν, φύλ λα συ κιάς και έ φτια -
ξαν εν δύ μα τα για να σκε πά σουν τη γύ μνια τους. Το δει λι νό ά κου σαν το
Θε ό που περ πα τού σε στον κή πο και κρύ φτη καν… Τό τε ο Θε ός φώ να ξε
τον Α δάμ και του εί πε: «Α δάμ, πού εί σαι;» Ε κεί νος α πά ντη σε: «Σε ά κου -
σα στον κή πο, φο βή θη κα και κρύ φτη κα, για τί εί μαι γυ μνός». Τό τε εί πε ο
Θε ός: «Ποιος σου εί πε ό τι εί σαι γυ μνός;  Μή πως έ φα γες α πό το δέ ντρο
που σου εί χα α πα γο ρέ ψει να φας;». Ο Α δάμ α πο κρί θη κε: «Η γυ ναί κα
που μου έ δω σες, ε κεί νη μου πρό σφε ρε έ ναν καρ πό και έ φα γα». Ο Κύ -
ριος ο Θε ός ρώ τη σε τη γυ ναί κα: «Για τί το έ κα νες αυ τό;». Ε κεί νη α πά ντη -
σε; «Το φί δι με ε ξα πά τη σε και έ φα γα»…
     Έ τσι ο Κύ ριος ο Θε ός έ διω ξε τον άν θρω πο α πό τον κή πο της Ε δέμ,
για να καλ λιερ γεί τη γη απ’ την ο ποί α εί χε προ έλ θει.

β)  Οι άνθρωποι αρνούνται τη σχέση αγάπης με το Θεό: 
η αμαρτία

     Για να καταλάβουμε την παραπάνω ιστορία θα πρέπει να τη
φανταστούμε σαν έ να δρά μα που παί χτη κε στην καρ διά του αν θρώ που,
μια «ε σω τε ρι κή σύ γκρου ση» ό πως λέ με. Για να μας το δεί ξει αυ τό ο
συγγραφέας της Γένεσεως χρη σι μο ποί η σε ι διαί τε ρα εκ φρα στι κές ει κό νες.
Κατ’ αρ χήν το α πα γο ρευ μέ νο δέ ντρο και την ε ντο λή. Μ’ αυ τές τις ει κό νες
καταλαβαίνουμε ό τι ο άν θρω πος δη μιουρ γεί ται ε λεύ θε ρος. Ο ίδιος θα α πο -
φα σί σει αν θα συ νε χί σει να ε μπι στεύ ε ται το δη μιουρ γό του και να έ χει σχέ ση
μα ζί του ή ό χι.  
     Στη συ νέ χεια υ πάρ χει το φί δι. Είναι μια ει κό να που περιγράφει τον πει ρα -

27. « Ἀδάμ, ποῦ εἶ;»
Ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό
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σμό, ο οποίος φω λιά ζει ύ που λα στην ψυ χή του αν θρώ που σπέρ -
νο ντας αμ φι βο λί α και δυ σπι στί α προς το δη μιουρ γό Θε ό. Φτά -
νει μά λι στα μέ χρι το ση μεί ο να α ντι στρέ φει την α λή θεια,
πα ρου σιά ζο ντας τον άν θρω πο να κιν δυ νεύ ει α πό το Θε ό. Ο διά -
λο γος του φι διού με τη γυ ναί κα μας θυ μί ζει το διά λο γο που ο κα -
θέ νας α νοί γει με τον ε αυ τό του πριν πά ρει μια με γά λη α πό φα ση.
Και ο α πα γο ρευ μέ νος καρ πός που τε λι κά γεύ ο νται οι άν θρω ποι
εί ναι η α πό φα ση που πή ραν ε λεύ θε ρα. Αποφασίζουν δηλαδή να
ζή σουν στη ριγ μέ νοι α πο κλει στι κά στις δι κές τους δυ νά μεις, μα κριά α πό την προ στα τευ τι κή α γά πη του
Θε ού που χα ρί ζει τη ζω ή.
    Στη θε ο λο γι κή γλώσ σα, ό ταν α να φε ρό μα στε σ’ αυ τή τη διήγηση, μι λά με για πτώ ση. Πράγ μα τι ο
άν θρω πος α πέ τυ χε, ξέ πε σε, αμάρτησε. Διέ κο ψε τη σχέ ση του με το Θε ό. Ό μως μια τέτοια άρ νη ση της
θε ϊ κής α γά πης ε πη ρε ά ζει και ό λες τις άλ λες σχέ σεις του. Κι αυτές ξεπέφτουν. Έτσι, ό λες οι χα ρές της
αν θρώ πι νης ζω ής, η γέν νη ση, η συ ζυ γι κή σχέ ση, η ερ γα σί α γί νο νται πό νος, κα τα πί ε ση και βά σα να. 

γ)  Όλες οι σχέσεις των ανθρώπων κινδυνεύουν
    Στη συ νέ χεια του βι βλί ου της Γε νέ σε ως βρί σκου με κι άλ λες α φη γή σεις που πα ρου σιά ζουν την α -
μαρ τί α ως δια τα ρα χή και κα τα στρο φή στις σχέσεις των αν θρώ πων. 

•    Ο Κά ιν και ο Ά βελ
     Ή ταν δυο παι διά του Α δάμ και της Εύ ας. Ορ μη τι κός και δυ να τός γε ωρ γός της γης ο Κάιν. Τρυ φε ρός
και α θώ ος βο σκός ο Ά βελ. Μια μέ ρα τα δυο α δέλ φια πρό σφε ραν θυ σί α στο Θε ό. Καρ πούς της γης ο

Κά ιν, α πό τα πρω τό το κα των προ βά των του ο Ά βελ. Ο Θε ός ό μως που γνω ρί ζει
τι γί νε ται στην καρ διά των αν θρώ πων δέ χτη κε μό νο την προ σφο ρά του Ά βελ.

Αυ τό γέ μι σε φθό νο τον Κάιν, που πα ρα πλά νη σε και σκό τω σε τον α δελ φό
του. Εί πε τό τε ο Κύ ριος: «Τι πή γες κι έ κα νες;… Α πό δω και πέ ρα θα σε κα -

τα ριέ ται η ί δια η γη που δέ χτη κε το αί μα του α δελ φού σου, που ε σύ τον σκό -
τω σες. Ό ταν θα την καλ λιερ γείς, δε θα σου δί νει πια τους καρ πούς της.

Φυ γάς θα εί σαι και πε ρι πλα νώ με νος για πά ντα πά νω στη γη». 

•   Ο πύρ γος της Βα βέλ
Ό λοι θυ μό μα στε τις δι η γή σεις για το με γά λο κα τα κλυ σμό που
α πεί λη σε τους αν θρώ πους και για τη σω τη ρί α τους με την κι βω -

τό του Νώ ε. Λί γο πα ρα κά τω το κείμενο της Πα λαιάς Δια θή κης
διηγείται για τους αν θρώ πους που ζού σαν στη Βα βέλ, δη λα δή

στη Βα βυ λώ να. Αυ τοί α πο φά σι σαν να χτί σουν έ ναν πύρ γο τό -
σο ψη λό, ώ στε η κο ρυ φή του να φτά νει στον ου ρα νό.

Ή θε λαν έ τσι να μεί νει το ό νο μά τους ξα κου στό σ’ ό λες τις ε πό -
με νες γε νιές. Με θυ σμέ νοι α πό τον ε γω ι σμό τους άρ χι σαν να χτί -
ζουν το οι κο δό μη μά τους. Τό τε με γά λη σύγ χυ ση τους κα τέ λα βε.
Ο κα θέ νας μι λού σε δια φο ρε τι κή γλώσ σα, που οι άλ λοι δεν κα -
τα λά βαι ναν. Έ τσι το έρ γο δεν ή ταν δυ να τόν να συ νε χι στεί και στα -
μά τη σε ά δο ξα. 

δ) Κι όμως η ελπίδα παραμένει ζωντανή! 
     Ω στό σο στο κεί με νο της Γενέσεως δεν τε λειώ νουν ό -
λα με τις πα ρα πά νω τρα γι κές α φη γή σεις. Α μέ σως πα ρα -
κά τω, ο Θε ός δί νει στους αν θρώ πους μια νέ α ευ και ρί α
να ξε κι νή σουν τη ζω ή τους α πό την αρ χή. Κα λεί έ ναν άν -
θρω πο, τον Α βρα άμ και κλεί νει μα ζί του μια συμ φω νί α
α γά πης (= Δια θή κη). Κι έ τσι αρ χί ζουν ό λα ό σα γνω ρί σα -
με στα μα θή μα τα της φε τι νής χρο νιάς.

Α μαρ τί α
Η λέ ξη ση μαί νει α πο τυ χί α, λά θος στο στό -
χο. Αρ χι κά χρη σι μο ποι ή θη κε για να δη -
λώ σει α στο χί α στο φυ σι κό κό σμο, π.χ. την
α στο χί α του το ξό τη ό ταν πε τού σε το βέ -
λος. Αρ γό τε ρα έ φτα σε να ση μαί νει η θι κή
α στο χί α, πα ρά πτω μα.
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Σ’ όλο τον κόσμο 1 στις 17 γυναίκες έχει
αντιμετωπίσει σοβαρή βία. 
Στις ΗΠΑ κάθε 15 δευτερόλεπτα ξυλοκοπείται μια
γυναίκα. 
Σε επίσημη έκθεση των ΗΠΑ αναφέρεται ότι κάθε
χρόνο 45-50.000 γυναίκες και παιδιά εισάγονται
παράνομα στη χώρα και προωθούνται στην πορνεία.
Στη Βρετανία την περίοδο 1987-1998
καταγράφηκαν περισσότερες από 2.000
περιπτώσεις βίας και σεξουαλικής κακοποίησης
οικιακών βοηθών.

Οι οι κο λο γι κές ι σορ ρο πί ες του πλα νή τη μας έ χουν γί νει ε ξαι ρε τι κά α στα θείς λό -
γω της με γά λης βιο μη χα νι κής μό λυν σης που προ κα λούν οι χώ ρες του βορ ρά, αλ -
λά και λό γω της με γά λης φτώ χειας των χω ρών του νό του. Για πα ρά δειγ μα, το
20% των δέ ντρων που κό βε ται στον τρί το κό σμο προ ο ρί ζε ται για τις α νά γκες
των πλού σιων χω ρών. Έ τσι τα τρο πι κά δά ση χά νουν κά θε χρό νο 1,5-2% της ε -
πι φά νειάς τους. Ό μως τα τρο πι κά δά ση δί νουν κα τα φύ γιο στο 70% των γνω στών
ει δών ζω ής του πλα νή τη μας, με αποτέλεσμα κά θε χρό νο 6.000 πε ρί που ζω ι κά
εί δη να ε ξα φα νί ζο νται για πά ντα. 
Οι φω τιές, που δυ στυ χώς πλη θαί νουν, φορ τώ νουν την α τμό σφαι ρα με διο ξεί -
διο του άν θρα κα. Ό μως τώ ρα πια τα δέ ντρα δεν εί ναι αρ κε τά για να το α πορ -
ρο φή σουν και να την κα θα ρί σουν. 
Ο κό σμος πνί γε ται κά τω α πό τα α πορ ρίμ μα τα. Κά θε χρό νο σ’ ό λη τη γη δη -
μιουρ γού νται πά νω α πό 2 δι σε κα τομ μύ ρια τό νοι στε ρε ά βιο μη χα νι κά κα τά λοι -
πα και 350 ε κα τομ μύ ρια τό νοι ε πι κίν δυ να α πό βλη τα, στα ο ποί α πρέ πει να
προ σθέ σου με 7.000 τό νους πυ ρη νι κών προ ϊ ό ντων, που ε ξα κο λου θού με να μην
ξέ ρου με πώς να τα ξε φορ τω θού με. Και το τρα γι κό εί ναι ό τι, ε νώ οι πλού σιες
χώ ρες α πο λαμ βά νουν τα θε τι κά της τε χνο λο γι κής α νά πτυ ξης, ξε φορ τώ νο νται
τα ε πι κίν δυ να α πό βλη τα στις φτω χές χώ ρες με τους α νυ πο ψί α στους α κό μη πλη -
θυ σμούς.  
Η γε ωρ γί α και η κτη νο τρο φί α δεν α να πτύσ σο νται πια στο φυ σι κό τους πε ρι βάλ -
λον αλ λά στο ερ γο στά σιο. Έ τσι και τα χορ το φά γα ζώ α με τα τρά πη καν α πό τον
άν θρω πο σε σαρ κο φά γα. Α πο τέ λε σμα: η εμ φά νι ση α σθε νειών, ό πως η «νό σος
των τρελ ών α γε λά δων», που προκάλεσε με γά λο φό βο στην Ευ ρώ πη.

Ôï êáêü óôï óýã÷ñïíï êüóìï

ÌåñéêÜ óôïé÷åßá ôçò Äéåèíïýò Áìíçóôßáò ãéá ôïí ðïëéôéóìÝíï êüóìï 

Όπου κοιτάξεις είναι το κακό…
Μονάχα ψέματα… 
Διατεταγμένοι θάλαμοι και σίδερα,
συρματοπλέγματα και πάσσαλοι. 
Για να μην ανασαίνεις. 

Τάκης Σινόπουλος
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Åñãáóßá óôçí ôÜîç

1. ×ñç óé ìï ðïéþ íôáò ôçí å ìðåé ñß á óáò á ðü ôçí ïé êï ãå íåéá êÞ êáé ó÷ï ëé êÞ æù Þ, å îç ãÞ óôå ôç óç ìá óß á êáé ôï ñü -
ëï ôùí á ðá ãï ñåý óå ùí êáé ôùí êá íï íé óìþí ðïõ õ ðÜñ ÷ïõí óôç æù Þ ìáò. Ìå ôÜ áð' áõ ôü óõæçôÞóôå: ¢ñáãå
ç å íôï ëÞ ôïõ Èå ïý êá ôáñ ãåß ôçí å ëåõ èå ñß á ôïõ ÁäÜì êáé ôçò Åýáò;   

2. Ôé Ý óðñù îå ôïí ÁäÜì êáé ôçí Åýá íá ðá ñá âïýí ôçí å íôï ëÞ ôïõ Èå ïý; Ðïéá êß íç ôñá, äç ëá äÞ, õ ðÜñ ÷ïõí ðß -
óù á ðü ôçí ðñÜ îç ôïõò; ×á ñá êôç ñß óôå ôçí å ðé ëï ãÞ ôïõò.

3. Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò íá å ðé óç ìÜ íå ôå êáé íá êá ôá ãñÜ øå ôå ôá óç ìåß á ôçò äé Þ ãç óçò ü ðïõ öáß -
íï íôáé ïé áë ëá ãÝò ôùí áí èñþ ðùí ìå ôÜ ôçí ðôþ óç (ðáñ. á´). Óôç óõ íÝ ÷åéá ãõ ñß óôå óôçí ðñï ç ãïý ìåíç å íü -
ôç ôá êáé êÜ íôå óõ ãêñß óåéò: Ãéá ôé åß äïõò æù Þ ðëÜ óôç êå ï Üí èñù ðïò êáé ðþò êáôÝëçîå ôþ ñá ðéá ç æù Þ
ôïõ;

4. Å îç ãÞ óôå ìå äé êÜ óáò ëü ãéá ãéá ôß ï íï ìÜ æïõ ìå áõ ôÞ ôç äé Þ ãç óç «é óôï ñß á ôçò ðôþ óçò ôïõ áí èñþ ðïõ».
5. Ðïéá êß íç ôñá ìðï ñåß ôå íá á íá ãíù ñß óå ôå ðß óù á ðü ôéò ðñÜ îåéò ôùí áí èñþ ðùí óôéò äé ç ãÞ óåéò ôùí ÊÜ éí -

¢ âåë êáé ôïõ ðýñ ãïõ ôçò Âá âÝë; ×áñáêôçñßóôå ôá áðïôåëÝóìáôá. Ôé åß äïõò ó÷Ý óåéò äéá ôá ñÜó óï íôáé; 
6. Ôá ëÜ èç ôïõ êá èÝ íá ìáò å ðç ñå Ü æïõí ôéò ó÷Ý óåéò ü ëùí ìáò. ÐáñïõóéÜóôå Ýíá äéÜëïãï Þ äñá ìá ôï ðïéÞóôå

ìéá óêç íÞ, üðïõ íá öáß íå ôáé áõôü.
7. Ôé ìáò êÜ íåé íá óêå öôïý ìå ãéá ôï Èå ü ç ðáñ. ä´ êáé ôï ðá ñá êÜ ôù ðá ñÜ èå ìá ãéá ôï Ðñù ôåõáã ãÝ ëéï;  
8. Á íá ãíù ñß óôå ôéò ðá ñá êÜ ôù èå ï ëï ãé êÝò á ëÞ èåéåò óôá êåß ìå íá ôçò å íü ôç ôáò:

9. Óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äé ðëá íü óáò óêå öôåß ôå: ìå ðïéåò èå ï ëï ãé êÝò á ëÞ èåéåò ìðï ñåß ôå íá óõ ó÷å ôß óå ôå ôïõò
ðá ñá êÜ ôù óôß ÷ïõò ôïõ Ï äõó óÝ á Å ëý ôç;

•    Ο άν θρω πος πλά στη κε ε λεύ θε ρος να α πο φα σί ζει πού θα βα σί σει τη ζω ή του και να γνω -
    ρί ζει τις συ νέ πειες των ε πι λο γών του.
•    Μι λά με για α μαρ τί α και πτώ ση του αν θρώ που, ό ταν οι άν θρω ποι α πο φα σί ζουν να δια κό- 
    ψουν τη σχέ ση τους με τον ί διο τους το Δη μιουρ γό και να βα σί σουν τη ζω ή τους α πο -
    κλει στι κά στις δι κές τους δυ νά μεις.
•    Με την α μαρ τί α ο άν θρω πος αρ νεί ται την α γά πη του Θε ού.
•    Με την α πο μά κρυν ση των αν θρώ πων α πό την πη γή της ζω ής χα λούν ό λες τους οι σχέ -
    σεις: με το συ νάν θρω πο, τη φύ ση και τον ί διο τον ε αυ τό τους.
•    Ο Θε ός δεν ε γκα τα λεί πει τον άν θρω πο που σφάλ λει, αλ λά συ νε χί ζει να του προ σφέ ρει 
    ελ πί δα σω τη ρί ας.

Πρω τευαγ γέ λιο
Στη Γέ νε ση, α μέ σως με τά την α φή γη ση της 
πτώ σης, πα ρου σιά ζε ται ο Θε ός να δί νει στους αν θρώ πους
έ να μή νυ μα ελ πί δας. Τους δια βε βαιώ νει, δη λα δή, ό τι κά -
ποιος α πό τους α πο γό νους τους θα συ ντρί ψει τη δύ να μη
του κα κού και θα τους χα ρί σει την πραγ μα τι κή ε λευ θε ρί α.
Γι’ αυ τό και τα λό για αυ τά του Θε ού ο νο μά ζο νται πρω -
τευαγ γέ λιο, δη λα δή πρώ τη κα λή αγ γε λί α (= εί δη ση).
Για τη χρι στια νι κή Εκ κλη σί α αυ τός ο α πό γο νος εί ναι 
ο Ι η σούς Χρι στός.

Κι έναν πόντο πιο ψηλά να πάτε,
άνθρωποι, ευχαριστώ θα σας πει ο Θεός. 

Οδ. Ελύτης

Η ελευθερία έχει δύο κοφτερές όψεις,
όπως τα παλιά ξυραφάκια.
     Οδ. Ελύτης

Áìáñô ßá   Sin   Péché Sϋnde   Peccato   Pecaco   Г р е х

21-0023_THRISKEYTIKA_A GYM_Layout 1  1/10/13  12:42 PM  Page 142



143

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.  Κά ποιοι χρι στια νοί μι λώ ντας για α μαρ τί α εν νο ούν την

«πα ρά βα ση ε νός θε ϊ κού κα νό να». Άλ λοι πά λι τη θε ω -
ρούν «λά θος και α πο τυ χί α στις σχέ σεις με το Θε ό και
τους συνανθρώπους». Ανακαλύψτε σε τι δια φέ ρουν οι
δύο α πό ψεις. Πώς πα ρου σιά ζει η καθεμία το Θε ό;

2.  Οι χρι στια νοί πι στεύ ουν ό τι ο Ι η σούς Χρι στός έ ζη σε α -
γα πώ ντας α λη θι νά το Θε ό, τους αν θρώ πους και τον
κόσμο ο λό κλη ρο. Ο Χρι στός, δη λα δή,  κα τά φε ρε αυ τό
που δεν κα τά φε ρε ο άν θρω πος: να ζει μα κριά α πό κά -
θε α μαρ τί α. Μπο ρεί τε, λοι πόν, να ε ξη γή σε τε για τί η
Εκ κλησί α τον ο νο μά ζει Νέ ο Α δάμ;

3.  Με ποιον τρό πο το κα κό στη σύγχρονη εποχή ε πι δρά
στη ζω ή των παι διών ό λου του κό σμου, αν και ζού με
στον 21ο αι.; Μι λή στε με πα ρα δείγ μα τα.

4.  Παίρ νο ντας α φορ μή και α πό την πα ρα κά τω ζωγραφική
σύνθεση σκεφτείτε πα ρα δείγ μα τα υ περ βο λής και α λα -
ζο νεί ας* του σύγχρο νου πο λι τι σμού, που ο δη γούν τους
αν θρώπους σε σύγ χυ ση και κα τα στρο φή.

Το προ πα το ρι κό 
α μάρ τη μα
Η Πα λαιά Δια θή κη στην προ -
σπά θεια να πε ρι γρά ψει τις σχέ -
σεις των αν θρώ πων με το Θε ό
και με τα ξύ τους χρη σι μο ποιεί
την ει κό να ε νός ζευ γα ριού. Ε πει -
δή τους πα ρου σιά ζει ως κοι νούς
προ γό νους ό λων των αν θρώ πων
(= προ πά το ρες), γι’ αυ τό και η
α πο τυ χί α τους να α να πτύ ξουν
μια α γα θή σχέ ση με το Θε ό ο νο -
μά ζε ται προ πα το ρι κό α μάρ τη -
μα.

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Επιλέγω και πραγματοποιώ
1.  Έ νας σύγ χρο νος θε ο λό γος, ο μη -

τρο πο λί της Περγάμου Ιω άν νης
Ζη ζιού λας, χα ρα κτη ρί ζει τον άν -
θρω πο ως «ελ πί δα της κτί σε ως».
Με τά α πό ό λα ό σα ε πε ξερ γα στή -
κα με γύ ρω α πό τη δη μιουρ γί α και
την πτώση του αν θρώ που ε πι χει -
ρή στε μια σύν θε ση δι κής σας έ -
μπνευσης μ’ αυ τό τον τί τλο.

2.  Κά ντε μια έ ρευ να στις δια φη μί- 
    σεις, έ ντυ πες και η λε κτρο νι κές,  
    ό που να κα τα γρά φε ται η δια τα- 
    ρα χή στις σχέ σεις αν τρών - γυ -
    ναι κών. 
3.  Κά ντε έ να κολ λάζ με τί τλο «Σύγ-
    χρο νοι Κά ιν και Ά βελ» ή «Σύγ- 
    χρο νη Βα βέλ».

Ðôþóç
Ðñïðáôïñéêü
áìÜñôçìá

• 
• 

Σημερινή Βαβυλώνα, 
έργο του Πιέρ Μπράουλι (20ός αι.) 
πάνω σ’ έναν πίνακα του 
Πέτερ Μπρύγκελ (16ος αι.) 
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Τα χρό νια που α κο λού θη σαν την ε πι στρο φή α πό τη Βα βυ λώ να ή ταν δύ -
σκο λα. Οι Ιου δαί οι προ σπα θού σαν να α πο φύ γουν τα λά θη του πα ρελ θό ντος
που τους εί χαν ο δη γή σει στην κα τα στρο φή. Γι’ αυ τό ορ γα νώ θη καν, ό πως
εί δα με, γύ ρω α πό το Να ό και το Νό μο. Ό μως ο δη γή θη καν σε υ περ βο λές.
Πί στευαν πως δεν έ πρε πε να δη μιουρ γούν σχέ σεις με ξέ νους και έ βλε παν
με ε πι φύ λα ξη τους άλ λους λα ούς. Έ φτα σαν μά λι στα να θε ω ρή σουν ά κυ -
ρους ό λους τους γά μους που εί χαν γί νει με ξέ νους. Σι γά σι γά πολ λοί
διαμόρφωσαν την πεποίθηση ό τι: «Ο Θε ός υ πάρ χει μό νο για τον Ισ ρα ήλ.
Μό νο μ’ ε μάς έ κλει σε Δια θή κη, μό νο σ’ ε μάς έ δω σε το Νό μο του. Μό νο τον
Ισ ρα ήλ α γα πά, ε νώ λί γο νοιά ζε ται για τους άλ λους λα ούς. Ο Μεσ σί ας που
θα έρ θει θα σώ σει μό νο τους Ιου δαί ους». Έ τσι, ό μως, κα τέ λη ξαν να πι στεύ -
ουν ό τι ο Θε ός ή ταν α πο κλει στι κά Θε ός ε νός έ θνους, του ιου δα ϊ κού.  

Παρ’ ό λα αυ τά α νά με σα στους Ιου δαί ους υ πήρ χαν κά ποιοι που έ βλε παν
τα πράγ μα τα δια φο ρε τι κά. Δεν ξεχνούσαν όσα είχαν πει οι προφήτες για το
Θεό. Ότι δηλαδή είναι πατέρας όλων των ανθρώπων· και ότι ο Ισραήλ είναι
εκλεκτός λαός, επειδή ο Θεός τον διάλεξε για μια σπουδαία αποστολή, που
θα ωφελήσει όλο τον κόσμο κι όχι μόνο τους ίδιους. Αυτοί οι Ιουδαίοι
διαμαρτύρονταν για τις α ντι λή ψεις των συ μπα τριω τών τους. Μια τέ τοια δια -
μαρ τυ ρί α βρί σκου με και στο βι βλί ο Éù íÜò. Πρό κει ται για έ να μι κρό βι βλί ο
της Πα λαιάς Δια θή κης που γρά φτη κε με τά τη βα βυ λώ νια αιχ μα λω σί α.

α) Η ιστορία του βιβλίου του Ιωνά  
Ο Θε ός έ στει λε τον Ιω νά στη Νι νευ ί, την πρω τεύ ου σα των ει δω λο λα -

τρών Ασ συ ρί ων, να τους ε λέγ ξει για τις α μαρ τί ες τους δί νο ντάς τους έ τσι
την ευ και ρί α να με τα νιώ σουν και να σω θούν. Ο Ιω νάς ό μως δεν ή θε λε να
κη ρύ ξει σε ει δω λο λά τρες. Γι’ αυ τό α νέ βη κε σ’ έ να πλοί ο και έ πλευ σε προς
την α ντί θε τη κα τεύ θυν ση. Στη διάρ κεια του τα ξι διού ξέ σπα σε κα ται γί δα και
το πλοί ο κιν δύ νευε να βυ θι στεί. Τό τε οι ναυ τι κοί σκέ φτη καν ό τι κά ποιος τα -
ξι διώ της πρέ πει να εί ναι η αι τί α του κα κού. Για να τον βρουν έ ρι ξαν κλή ρο·
κι ο κλή ρος έ πε σε στον Ιω νά, ο ο ποί ος πα ρα δέ χτη κε την ευ θύ νη του. Τους
πρό τει νε μά λι στα να τον ρί ξουν στη θά λασ σα για να γλι τώ σουν ε κεί νοι α πό
τον κίν δυ νο. Πράγ μα τι οι ναυ τι κοί το έ κα ναν και η τρι κυ μί α στα μά τη σε. Ο
Ιω νάς ό μως δεν πνί γη κε, α φού έ να με γά λο ψά ρι τον κα τά πιε. Τρί α με ρό νυ -
χτα έ μει νε στην κοι λιά του ψα ριού. Ε κεί προ σευχόταν θερ μά στο Θε ό:
«Μέ σα στη θλί ψη μου σ’ ε σέ να Κύ ριε φώ να ξα κι ε σύ μου α πο κρί θη κες…
Στα βά θη μ’ έ ρι ξες, μες στην καρ διά της θά λασ σας, τα ρεύ μα τα με πε ρι κύ κλω -
σαν…Σκε φτό μουν: δε με φρο ντί ζει πια…Τα νε ρά με σκέ πα σαν ως το λαι μό.Η
θά λασ σα η α πύθ με νη με πε ρι κύ κλω σε, φύ κια δέ θη καν στο κε φά λι μου τρι γύ -
ρω…Ε σύ ό μως Κύ ριε, Θε έ μου, ζω ντα νό μ’ έ βγα λες…Σω τή ρας μου εί σαι Κύ -
ριε ε σύ».

Το κή τος έ βγα λε τον Ιω νά σε μια α κτή της Πα λαι στί νης. Για δεύ τε ρη
φο ρά ο Θε ός τον πρό στα ξε να πά ει στη Νι νευί. Τότε ο Ιωνάς υπάκουσε. Το
κύρηγμά του βρήκε ανταπόκριση ό χι μό νο στο λα ό της πό λης αλ λά και στο
βα σι λιά. Ό λοι με τά νιω σαν για τα λά θη και τις α μαρ τί ες τους και ζή τη σαν
συ γνώ μη α πό το Θε ό. Ο Θε ός τους συγ χώ ρη σε, αλ λά ο Ιω νάς α ντί να χα -
ρεί, δια μαρ τυ ρή θη κε για την α γά πη του Θεού προς τους ει δω λο λά τρες.

28. O δημιουργός Θεός φροντίζει 
για τους ανθρώπους όλου του κόσμου
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Δυ σα ρε στη μέ νος α πο σύρ θη κε σ’ έ να λό φο, κο ντά στη Νι νευί και κοι τού σε την πό λη α πό μα κριά. Τό τε
ο Θε ός, για να τον προστατέψει απ’ τη ζέ στη, έ κα νε να φυ τρώ σει δί πλα του μια με γά λη κο λο κυ θιά. Ο
ί σκιος της προ στά τευε τον Ιω νά α πό τον ή λιο. Η χα ρά του ό μως δεν κρά τη σε πο λύ, α φού την άλ λη κιό -
λας μέ ρα η κο λο κυ θιά ξε ρά θη κε. Ο Ιω νάς λυ πή θη κε πολύ για το φυ τό. Τό τε του εί πε ο Θε ός: «Πρό σε -
ξε Ιω νά: Ε σύ ού τε κο πί α σες γι’ αυ τό το φυ τό ού τε το έ κα νες να με γα λώ σει. Μό νο του με γά λω σε μέ σα σε
μια νύ χτα και την άλ λη μέ ρα ξε ρά θη κε. Κι ό μως λυ πή θη κες γι’ αυ τό! Ε γώ δεν έ πρε πε να λυ πη θώ για τη Νι -
νευ ί, τη με γά λη πό λη; Σ’ αυ τήν υ πάρ χουν πε ρισ σό τε ροι α πό ε κα τόν εί κο σι χι λιά δες άν θρω ποι που δεν ξέ -
ρουν να ξε χω ρί σουν το α ρι στε ρό τους χέ ρι α πό το δε ξί. Ε πί σης, ε κεί υ πάρ χουν και πολ λά ζώ α».

Η τριήμερη παραμονή του Ιωνά στην κοιλιά του
κήτους έγινε στα Ευαγγέλια προεικόνιση για το
θάνατο, την τριήμερη ταφή και την ανάσταση του
Ιησού. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη: Όπως
δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν τρεις μέρες και τρεις
νύκτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα είναι κι ο Υιός
του Ανθρώπου (= ο Χριστός) μέσα στη γη τρεις μέρες
και τρεις νύκτες.
     Μτ 12, 40

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

1. Ìå ôÜ ôçí å ðé óôñï öÞ á ðü ôç Âá âõ ëþ íá: Ðþò êáôÝëçîáí íá áíôéëáìâÜíïíôáé ïé Éïõ äáß ïé ôçí å êëï ãÞ ôïõò
áðü ôï Èå ü; (Óõì âïõ ëåõ èåß ôå êáé ôï ó÷å ôé êü ðá ñÜ èå ìá óôï ìÜ èç ìá 10).

2. Óõ ìðëç ñþ óôå ôï ðá ñá êÜ ôù ðëáß óéï:

3. Ãõ ñß óôå óôéò ôñåéò ðñï ç ãïý ìå íåò å íü ôç ôåò: Ðïéïé Üí èñù ðïé öÝ ñïõí ôçí «åé êü íá» ôïõ Èå ïý óýì öù íá ìå
ôçí Ðá ëáéÜ Äéá èÞ êç; Ðþò å ðé âå âáéþ íå ôáé áõ ôü óôçí é óôï ñß á ôïõ Éù íÜ; 

4. «Êá èÝ íáò á ðü å ìÜò ìðï ñåß íá åß íáé Éù íÜò»: Óõ æç ôÞ óôå ìå ôï äé ðëá íü óáò ãéá áí èñþ ðïõò ðïõ å ìåßò óÞìå -
ñá èå ù ñïý ìå ùò «êá ôïß êïõò ôçò Íé íåõ ß».

5. Ðþò á íôé ìå ôù ðß æåé ôïõò áí èñþ ðïõò ü ëïõ ôïõ êü óìïõ Ý íáò ÷ñé óôéá íüò ðïõ êá ôÜ ëá âå ôçí é óôï ñß á ôïõ
ÉùíÜ;

6. ÐáñïõóéÜóôå Ýíá äéÜëïãï Þ ìéá óêç íÞ å ìðíåõ óìÝ íç á ðü ôçí é óôï ñß á ôïõ Éù íÜ.

Ôé ðéóôåýåé ï ðñùôáãùíéóôÞò ôïõ
âéâëßïõ «ÉùíÜò»

Ï Èåüò åßíáé ï Êýñéïò ôïõ ÉóñáÞë êáé
ï ÉóñáÞë åßíáé ï åêëåêôüò ëáüò ôïõ

Ï Èåüò ó÷åäéÜæåé ôç óùôçñßá
ìüíï ôïõ ëáïý ôïõ

Ï Èåüò áðïóôÝëëåé ôïõò
áããåëéáöüñïõò ôïõ ìüíï óôï ëáü ôïõ

Óôï Èåü áíÞêåé ìüíïí üðïéïò åßíáé
Éóñáçëßôçò

Ï Üíèñùðïò ìðïñåß íá ãíùñßæåé ìå
óéãïõñéÜ ôïí ôñüðï ðïõ êñßíåé êáé åëååß
ï Èåüò

Ôé äéäÜóêåé ï óõããñáöÝáò ôïõ âéâëßïõ «ÉùíÜò» 
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Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.  Στην ι στο ρί α του Ιω νά γί νε ται λό γος για έ να Θε ό πα τέ ρα ό λων των αν θρώ πων. Μπο ρεί τε να

αναγνω ρί σε τε αυ τό το χα ρα κτη ρι στι κό του Θε ού στις δι η γή σεις της Δη μιουρ γί ας;    
2.  Ποια χα ρα κτη ρι στι κά ζω ής της ιου δα ϊ κής κοι νό τη τας στη με ταιχ μα λω σια κή ε πο χή κα τα πο λε -

μά ο συγ γρα φέ ας του βι βλί ου του Ιω νά; Συμ βου λευ θεί τε και το μά θη μα 24.
3.  Θυ μη θεί τε τι εί πα με στο μά θη μα 20 για το «υ πό λειμ μα». Τι σχέ ση έ χει ο συγ γρα φέ ας του βι -

βλί ου του Ιω νά μ’ αυ τό;
4.  Προ σέξ τε την τε λευ ταί α φρά ση της δι ή γη σης του Ιω νά και γράψ τε τις σκέ ψεις σας.
5.  Το πιο σπου δαί ο γε γο νός στη χρι στια νι κή λα τρεί α εί ναι το μυ στή ριο της Θεί ας Ευ χα ρι στί ας

που λέ γε ται και Θεί α Κοι νω νί α. Ο νο μά ζε ται έ τσι, ε πει δή οι πι στοί κοι νω νούν, δη λα δή σχε -
τί ζο νται με το Θε ό, ό λους τους αν θρώ πους και την κτί ση και προ σεύ χο νται «υ πέρ του σύ μπα -
ντος κό σμου», δη λα δή για τη σω τη ρί α ό λου του κό σμου. Παρ’ ό λα αυ τά υ πάρ χουν και
χρι στια νοί οι ο ποί οι ό ταν κοι νω νούν σκέ φτο νται μό νο τον ε αυ τό τους. Χαρακτηρίστε αυτή τη
στάση με βάση τα όσα μάθατε στο σημερινό μάθημα. 

Και σε άλ λα βι βλί α της
Πα λαιάς Δια θή κης βρί -
σκου με την α λή θεια ό τι ο
Θε ός α γα πά και προ νο εί*
χω ρίς διά κρι ση για τους
αν θρώ πους ό λης της γης:
Αι νεί τε* τον Κύ ριο ό λοι οι
ει δω λο λά τρες! Αυ τόν υ -
μνεί τε ό λοι οι λα οί! 
     Ψαλ μ 116

Ο Κύ ριος λέ ει: «Έρ χε ται
και ρός, που ό λα τα έ θνη,
ό ποια γλώσ σα κι αν μι -
λούν, θα τα συ νά ξω* και
θα ’ρθού νε για να δουν τη
δό ξα μου» 
     Ησ 66, 18

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Επιλέγω και πραγματοποιώ
1.  Κάντε μια σύνθεση για τη διακόσμηση της τάξης σας εμπνευσμένοι από την ιστορία του Ιωνά.
2.  Κάντε ένα κολλάζ με τον τίτλο «όλοι οι λαοί = μια οικουμένη».

Ïéêïõìåíéêüôçôá

ÏéêïõìÝíç   Wor ld   Monde   Okumene   Universa   Universo   В с е л е и н а я

:
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α) Η επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στη ζωή των Ιουδαίων
    Με τις κα τα κτή σεις του Με γά λου Α λε ξάν δρου ο ελ λη νι σμός ε ξα πλώ θη κε σ’ ό λη τη Με σό γειο φτά -
νο ντας μέ χρι τη Με σο πο τα μί α και τη μα κρι νή Ιν δί α. Όταν ο Α λέ ξαν δρος κα τέ λα βε την Πα λαι στί νη, οι
Ιου δαί οι ήδη γνώ ρι ζαν τους Έλ λη νες. Ω στό σο α πό τό τε άρ χι σαν να έ χουν ου σια στι κή ε πα φή μα ζί τους.   
    Με τά το θά να το του Α λε ξάν δρου το τε ρά στιο κρά τος χω ρί στη κε σε βα σί λεια που τα διοι κού σαν οι
διά δο χοί του. Για πε ρισ σό τε ρο α πό έ ναν αιώ να η Ιου δαί α α νή κε στο βα σί λειο των Πτο λε μαί ων της
Αι γύ πτου. Έ ζη σε τό τε μια πε ρί ο δο ει ρή νης στη διάρ κεια της οποίας ο ελ λη νι κός πο λι τι σμός ε πέ δρα -
σε βα θιά σε κά θε πτυ χή της ιου δα ϊ κής ζω ής. Η ελ λη νι κή γλώσ σα δια δό θη κε πο λύ. Οι νέ ες πό λεις που
κτί στη καν πή ραν ελ λη νι κά ο νό μα τα. Αρκετοί Ιου δαί οι α ντι κα τέ στη σαν τα ο νό μα τά τους με ελ λη νι κά.
Ο ί διος ο αρ χιε ρέ ας Γιό σουα άλ λα ξε το ό νο μά του σε Ιά σων. Ο ελ λη νι κός τρό πος ζω ής έ γι νε της μό -
δας. Οι νέ οι κυ κλο φο ρού σαν φο ρώ ντας πέ τα σους, δη λα δή ελ λη νι κά πλα τύ γυ ρα κα πέ λα. Κτίστηκαν
θέατρα και γυμναστήρια. Βα σι κή α σχο λί α των Ιουδαίων έ γι ναν τα α θλή μα τα και οι α γώ νες. Ή ταν τό -
ση η ε πί δρα ση του ελ λη νι σμού … ώ στε οι ιε ρείς να δεί χνουν α προ θυ μί α για τα τε λε τουρ γι κά τους κα θή -
κο ντα. Πε ρι φρο νού σαν το Να ό και πα ρα με λού σαν τις θυ σί ες. Έ τρε χαν να πα ρα κο λου θή σουν τους α γώ νες
πά λης, μό λις ά κου γαν τον ή χο της έ ναρ ξης των α γώ νων. 
     Σιγά σιγά ό μως άρ χι σαν
να εμ φα νί ζο νται α ντι δρά -
σεις. Ο μά δες Ιου δαί ων, οι
λεγόμενοι «ευ σε βείς», άρ -
χι σαν να εκ φρά ζουν την α -
ντί θε σή τους στις ελ λη νι -
κές ε πιρ ρο ές. Φο βού νταν
μή πως ο λα ός πα ρα συρ θεί
και λη σμο νή σει την πί στη
στο Θε ό, γι’ αυ τό δια κή ρυτ -
ταν με θέρ μη ό τι ζει σω στά
μό νον ό ποιος γνω ρί ζει και
ε φαρ μό ζει πι στά το Νό μο
του Θε ού.

β) Οι Ιουδαίοι της Διασποράς ξεχνούν τη γλώσσα τους: η μετάφραση των Εβδομήκοντα
    Πο λύ με γα λύ τε ρη ή ταν η ε πί δρα ση του ελ λη νι σμού στους Ιου δαί ους της Δια σπο ράς. Πολ λοί απ’
αυ τούς μά λι στα εί χαν ξε χά σει τη μη τρι κή τους γλώσ σα. Κά τι τέ τοιο συ νέ βη και στην Α λε ξάν δρεια της
Αι γύ πτου, ό που ζού σε μια με γά λη και δρα στή ρια ιου δα ϊ κή κοι νό τη τα. Στα χρό νια του Πτο λε μαί ου του
Φι λά δελ φου (285-247 π.Χ.) οι Ιου δαί οι της α λε ξαν δρι νής κοι νό τη τας εί χαν φτά σει στο σημείο να μην
κα τα λα βαί νουν τα κεί με να των ιε ρών γρα φών τους που δια βά ζο νταν στις Συ να γω γές. Δη μιουρ γή θη -
κε, λοι πόν, η α νά γκη να με τα φρα στεί ο Νό μος στην ελ λη νι στι κή κοι νή γλώσ σα, η ο ποί α ε κεί νη την
ε πο χή ή ταν διε θνής. Ο ί διος ο Πτο λε μαί ος φρό ντι σε να βρε θούν κα λοί με τα φρα στές. Κα τά την πα ρά -
δο ση 72 σο φοί άν δρες πραγ μα το ποί η σαν το τε ρά στιο αυ τό έρ γο στο νη σά κι Φά ρος, λί γο έ ξω α πό την
Α λε ξάν δρεια. Στα χρό νια που α κο λού θη σαν με τα φρά στη καν στα ελ λη νι κά στα δια κά ό λα τα βι βλί α της
Πα λαιάς Δια θή κης. Έ τσι προ έ κυ ψε η με τά φρα ση των Ε βδο μή κο ντα, που τη γρά φου με για συ ντο μί α
με τά φρα ση των Ο΄. Χρό νια αρ γό τε ρα η χρι στια νι κή Εκ κλη σί α πή ρε αυ τή την ελ λη νι κή με τά φρα ση
και τη χρη σι μο ποί η σε ως ε πί ση μο κεί με νο της Πα λαιάς Δια θή κης. Αυ τό εί ναι το κεί με νο που α κού με
μέ χρι σή με ρα στη χριστιανική λατρεία.

29. Ο Ιουδαϊσμός συναντάται με τον Ελληνισμό
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γ)  Οι Ιουδαίοι της Παλαιστίνης αγωνίζονται να διατηρήσουν την ταυτότητά τους:   
    η Μακκαβαϊκή εξέγερση
    Η πε ρί ο δος της ει ρή νης στην Πα λαι στί νη έ λη ξε ό ταν η χώ ρα πέ ρα σε στην κυ ριαρ χί α των Σε λευ κι -
δών, βα σι λέ ων της Συ ρί ας. Αυ τοί προ σπά θη σαν να ε ξελ λη νί σουν με βί αιο τρό πο τους Ιου δαί ους. Ο
βα σι λιάς Α ντί ο χος έ στει λε γρα πτή δια τα γή σ’ ό λα τα έ θνη του βα σι λεί ου του, σύμ φω να με την ο ποί α αυ -
τά θα ε γκα τέ λει παν τα έ θι μά τους και θα γί νο νταν ό λα έ νας λα ός. Κι ό λα τα έ θνη υ πά κου σαν. Α κό μη και
α πό τους Ισ ρα η λί τες πολ λοί συμ φώ νη σαν και δέ χτη καν τη θρη σκεί α του βα σι λιά. Ο Α ντί ο χος βε βή λω -
σε* και λα φυ ρα γώ γη σε το Να ό και α πα γό ρευ σε την τή ρη ση του Σαβ βά του, την πε ρι το μή* και την
προ σφο ρά θυ σιών. Ε πι πλέ ον διέ τα ξε να προ σφέ ρο νται θυ σί ες στους ε θνι κούς θε ούς μέσα στο Να ό της
Ιε ρου σα λήμ. Οι ποι νές που ε πέ βα λλε σε ό σους εί χαν α ντίρ ρη ση έ φτα ναν έ ως το θά να το. Τό τε μια ιου -
δα ϊ κή οι κο γέ νεια ιε ρέ ων, οι Α σμο ναί οι, ξε κί νη σαν μια σθε να ρή* α ντί στα ση. 
    Ε κεί νο τον και ρό έ νας ιε ρέ ας … που ο νο μα ζό ταν Ματ τα θί ας … πε ρι διά βη κε την πό λη φω νά ζο ντας
δυ να τά: «Ό ποιος υ πο στη ρί ζει με ζή λο το Nό μο του Μω υ σή και τη ρεί στα θε ρά τη Δια θή κη, ας με α κο -
λου θή σει!».  Τό τε αυ τός και οι γιοι του κα τέ φυ γαν στα βου νά κι ε γκα τέ λει ψαν ό λα τους τα υ πάρ χο ντα
στην πό λη. Πολ λοί που ή θε λαν να ζή σουν με δι καιο σύ νη, σύμ φω να με το Νό μο του Μω υ σή, βγή καν στην
έ ρη μο με σκο πό να μεί νουν ε κεί, μα ζί με τα παι διά τους, τις γυ ναί κες τους και τα ζώ α τους, για τί α ντι με -
τώ πι ζαν με γά λους κα τα τρεγ μούς. Ε νώ θη καν μ’ αυ τούς
πολ λοί… Έ τσι συ γκρο τή θη κε έ νας στρα τός, ο ο ποί ος χτύ -
πη σε τους α μαρ τω λούς και α σε βείς αν θρώ πους… Οι λό φοι
της Ιου δαί ας έ γι ναν το ορ μη τή ριο του α νταρ το πό λε μου των
Ιου δαί ων ε νά ντια στους Σε λευ κί δες.
    Με τά το θά να το του Ματ τα θί α, οι γιοι του, Ιού δας,
Ιω νά θαν και Σί μων, συ νέ χι σαν τον α γώ να. Στον Ιού δα
μά λι στα έ δω σαν το χα ρα κτη ρι σμό Μακ κα βαί ος (=αυ -
τός που σφυ ρο κο πά, ο ι σχυ ρός). Γι’ αυ τό ό λη η ε ξέ γερ -
ση ο νο μά στη κε Μακ κα βα ϊ κή. Έ τσι υ πε ρα σπί στη καν το
Νό μο του Μω υ σή έ να ντι των ει δω λο λα τρι κών ε θνών και
των βα σι λιά δων τους και δεν ά φη σαν τον α σε βή βα σι λιά
Α ντί ο χο να θριαμ βεύ σει.

δ) Οι Ασμοναίοι κυβερνούν την Ιουδαία: μια περίοδος κρίσης
    Με τά α πό πολ λούς α γώ νες οι Μακ κα βαί οι / Α σμο ναί οι κα τόρ θω σαν να δώ σουν στους Ιου δαί ους
την α νε ξαρ τη σί α τους. Η οι κο γέ νειά τους κυ βέρ νη σε την Ιου δαί α μέ χρι την ε πο χή που κα τα κτή θη κε
α πό τους Ρω μαί ους τo 63 π.Χ. Ωστόσο ό λα αυ τά τα χρό νια ο ε ξελ λη νι σμός των Ιου δαί ων συ νε χί στη -
κε. Γι’ αυ τό εξακολουθούσαν και οι δια μά χες α νά με σα στους ε ξελ λη νι σμέ νους Ιου δαί ους και τους «ευ -
σε βείς». Οι πρώ τοι έ φτα ναν, ό πως εί δα με, στο ση μεί ο να α πορ ρί πτουν τις πα τρο γο νι κές τους
πα ρα δό σεις. Α ντί θε τα οι δεύ τε ροι πί στευαν ό τι έ πρε πε να μέ νουν πι στοί α πο κλει στι κά στη δι κή τους
πα ρά δο ση και αρ νού νταν οτι δή πο τε ξέ νο. Ε φάρ μοζαν αυ στη ρά όχι μόνο το Νό μο αλ λά και τις
ερμηνείες των Γραμ μα τέ ων. Ο α πλός λα ός βρι σκό ταν σε σύγ χυ ση και δεν ή ξε ρε πια ποιον να ε μπι -
στευ τεί. Με το πέ ρα σμα των χρό νων η σύγ χυ ση ο λο έ να και με γά λω νε.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç

1. ÅîçãÞóôå ôç óôÜ óç ôùí åõ óå âþí Éïõ äáß ùí á ðÝ íá íôé óôéò åë ëç íé óôé êÝò å ðé äñÜ óåéò.
2. Ôé óç ìá óß á åß ÷áí ãéá ôï éïõ äá ú êü Ý èíïò ïé á ãþ íåò ôùí Ìáê êá âáß ùí; 
3. Ðïéïò Þôáí ï ñüëïò ôïõ åëëçíéóìïý óôç äéÜ äï óç ôïõ êåé ìÝ íïõ êáé ôùí ìç íõ ìÜ ôùí ôçò Ðá ëáéÜò Äéá èÞ êçò

óå ü ëï ôïí êü óìï;

Ο Ματταθίας σκοτώνει έναν αποστάτη Ιουδαίο,
χαρακτικό του Ντορέ (19ος αι.)
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Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1.  Προ σέξ τε το χάρ τη και δια βά στε την πα ρα κά τω φα ντα στι κή ε πι στο λή που στέλ νει γύ ρω στο 168

π.Χ. έ νας κά τοι κος της Ιε ρου σα λήμ στον α δελ φό του που ζει στην ιου δα ϊ κή κοι νό τη τα της Α -
λεξάν δρειας. Ποια στοι χεί α του μα θή μα τος ε πι βε βαιώ νο νται; 

ÁãáðçìÝíåìïõáäåëöÝ,ÑïõâÞí,óå÷áéñåôþ...

ÓïõãñÜöùãéáíáðåñéãñÜøùôçíáðåëðéóßáìïõ.Äåí
ìðïñþíáðéóôÝøùðùòåêáôü÷ñüíéáÞôáíáñêåôÜγια
íáîå÷Üóïõìåðáñáäüóåéòôüóùíáéþíùí!ÇáãßáÉåñïõ-
óáëÞììáòÝ÷åéìåôáôñáðåßóåìéáêáíïíéêÞåëëçíéêÞ
ðüëç.¼ëïéìéëïýíåëëçíéêÜ.ÈáññåßòêáéíôñÝðïíôáé
íáìéëïýíôçãëþóóáìáò.Áëßìïíï,áäåëöÝìïõ...Éäñý-
èçêåêáéåëëçíéêüÃõìíÜóéï,üðïõïéíÝïéìáòü÷éìüíï
ãõìíÜæïíôáé(êáéìÜëéóôáãõìíïß,üðùòïé¸ëëçíåò),
áëëÜìåëåôïýíìüíïíôáåëëçíéêÜãñÜììáôá.Áíôßíá
ìáèáßíïõíôçãëþóóáìáòêáéíáìåëåôïýíôáéåñÜìáò
êåßìåíá,ôïìüíïðïõôïõòíïéÜæåéåßíáéðþòèáãßíïõí
êáíïíéêïß¸ëëçíåò.Ôï÷åéñüôåñïüìùòáð’ üëáåßíáé
üôéêÜðïéïéóõìðáôñéþôåòìáòðñïóöÝñïõíèõóßåòóôï
Äßá!ÊáéìÜëéóôáìÝóáóôïíßäéïôïÍáüìáò!ÐÜåé,á-
äåëöÝìïõ,çÄéáèÞêçôùíðáôÝñùíìáò.ÐïéïòîÝñåé
ðüóáêáêÜèáìáòâñïõí.
ÅóåßòæåßôåôüóïìáêñéÜêéüìùòöñïíôßæåôåíáìçíîå-
÷íÜôåôéòðáñáäüóåéòìáò· åíþåìåßòåäþäåíáöÞóáìå
ôßðïôåüñèéï.ÅãþâÝâáéáóôÝëíùôáðáéäéÜêÜèåìÝñá
óôçÓõíáãùãÞ.ÊáéóôïóðßôéöñïíôßæùíáìéëÜìåôç
ãëþóóáìáò. ¼ìùòäåöôÜíåéáõôü.
×áéñåôéóìïýòóôçÍùåìßíêáéóôïìéêñüìïõáíεøéüÆá-
÷áñßá.

Ï á äåë öüò óïõ, Éïý äáò

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Δραστηριότητα
Βρείτε στοιχεία για λαούς που ζουν την παραβίαση της εθνικής και θρησκευτικής τους ταυτότητας
στην εποχή μας.

Ελέγχω τι έμαθα
1.  Με ποιον τρό πο οι Ιου δαί οι ήρ θαν σε στε νή σχέ ση με τον ελ λη νι σμό;
2.  Πε ρι γράψ τε τις ε πι δρά σεις που δέ χθη καν.
3.  Τι εν νο ού με μι λώ ντας για «Ιου δαί ους της Δια σπο ράς»; (Γυ ρί στε και στο μά θη μα 23).
4.  Τι α κρι βώς εί ναι η Με τά φρα ση των Ο΄ και για ποιους λό γους έ γι νε; Για τί εί ναι γνω στή στους

χριστια νούς; 
5.  Ποια ή ταν η πο λι τι κή των Σε λευ κιδών κα τα κτη τών;
6.  Για ποιους λό γους έ γι νε η Μακ κα βα ϊ κή ε ξέ γερ ση και για τί ο νο μά στη κε έ τσι;
7.  Ποιο ή ταν το α πο τέ λε σμά της;
8.  Πε ρι γράψ τε τις θρη σκευ τι κές δια μά χες του ιου δα ϊ κού κό σμου τα τε λευ ταί α 150 χρό νια πριν τη

Γέν νη ση του Χρι στού.
9.  Ποιοι κα τέ λα βαν την Πα λαι στί νη πε ρί που μι σόν αιώ να πριν τη Γέν νη ση του Χρι στού; 

ÌåôÜöñáóç ôùí Ï´
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Ζούμε ελπίζοντας 
    Ο κα θέ νας α πό μας ζει ελ πί ζο ντας. Έ -
τσι τα κα λά πράγ μα τα γί νο νται κα λύ τε -
ρα και οι δυ σκο λί ες της ζω ής λι γό τε ρο
σκλη ρές. Ό μως και ολόκληρες ο μά δες
των αν θρώ πων ελ πί ζουν. Π.χ. έ να σχο -
λεί ο ελ πί ζει ό τι θα βρα βευ θεί σε έ να δια -
γω νι σμό θε α τρι κής πα ρά στα σης. Μια
οι κο γέ νεια ελ πί ζει ό τι ο πα τέ ρας θα βρει
μια κα λύ τε ρη δου λειά. Έ νας υ πο ταγ μέ -
νος λα ός ελ πί ζει ό τι θα κερ δί σει την α νε -
ξαρ τη σί α του. Ο υ πο α νά πτυ κτος κό σμος
ελ πί ζει για μια κα λύ τε ρη ζω ή. Ο λό κλη ρος
ο κό σμος σή με ρα ελ πί ζει ό τι θα έρ θει μια
ε πο χή ει ρή νης και ευ η με ρί ας για ό λους.

Οι ελπίδες των Ιουδαίων για το Μεσσία
    Στα φε τι νά μα θή μα τα εί δα με ό τι οι Ιου δαί οι ή ταν έ νας λα ός που πο ρεύ τη κε με με γά λα σκα μπα νε -
βά σμα τα. Απ’ την αρ χή της ι στο ρί ας τους χρειά στη κε να πα λέ ψουν με πολ λούς α ντι πά λους: Αι γύ -
πτιους δυ νά στες, κιν δύ νους της ε ρή μου, πο λυ θε ΐ α και ειδωλολατρία, ι σχυ ρούς ε χθρούς, ε σω τε ρι κές
κρί σεις και λά θη. Ω στό σο πά ντα προ σπα θού σαν να δια τη ρούν την πί στη τους στη Δια θή κη. Δεν έπαψαν
να ελπίζουν ό τι ό λες οι υ πο σχέ σεις του Θε ού θα εκ πλη ρω θούν. Και πε ρίμεναν το Μεσ σί α που θα έ -
στελ νε ο Θε ός· έ ναν α πό γο νο του Δα βίδ, που θα ε γκα θί δρυε τη βα σι λεί α του Θε ού στη γη.  
    Με τά τη βα βυ λώ νια αιχ μα λω σί α, και α ντί θε τα με τις ελ πί δες που δια τη ρού σαν οι Ιου δαί οι ό τι θα
ζούσαν πια ε λεύ θε ροι, α κο λού θη σαν δύ σκο λοι αιώ νες. Α να γκά στη καν να εί ναι, ό πως εί δα με, υ πο τε -
λείς* σε λα ούς ι σχυ ρούς. Έ τσι, πολ λοί Ιου δαί οι άρ χι σαν να ο νει ρεύ ο νται δια φο ρε τι κά τον ερ χο μό του
Μεσ σί α. Να ελ πί ζουν, δη λα δή, ό τι θα έρ θει ως ή ρω ας και α πε λευ θε ρω τής που θα τους ξα να δώ σει τη
χα μέ νη τους α ξιο πρέ πεια και θα τους α πο κα τα στή σει ως έ να με γά λο έ θνος στα μά τια του κό σμου. Ξε -
χά στη κε η πα λιά Ε παγ γε λί α του Θε ού στον Α βρα άμ: «μ’ ε σέ να θα ευ λο γη θούν ό λα τα έ θνη της γης». Οι
Ιου δαί οι προσ δο κού σαν πια το Μεσ σί α ως έ ναν κο σμι κό βα σι λιά, που θα ερ χό ταν στον κό σμο μό νο
γι’ αυ τούς. Ό ταν οι Ρω μαί οι κα τέ κτη σαν την Πα λαι στί νη, οι ελ πί δες του ιου δα ϊ κού λα ού για τον ερ -
χο μό ε νός τέ τοιου Μεσ σί α δυ νά μω σαν α κό μη πε ρισ σό τε ρο.

Οι ελπίδες των χριστιανών για το Μεσσία όλου του κόσμου   
    Στα φετινά μα θή μα τα ξεκαθαρίσαμε ότι και οι χρι στια νοί αναγνωρίζουν πως τα κείμενα της Παλαιάς
Διαθήκης μιλούν για το Μεσ σί α. Δια πι στώ σα με, ωστόσο, ό τι η Εκ κλη σί α δεν α να γνω ρί ζει στο πρό -
σω πο του Μεσ σί α χα ρα κτη ρι στι κά κο σμι κού βα σι λιά, ε θνι κού ή ρω α ή πο λι τι κού η γε μό να. Α ντί θε τα,
θε ω ρεί ό τι τα κεί με να της Πα λαιάς Δια θή κης μι λούν για τον α πε σταλ μέ νο του Θε ού, που θα ι δρύ σει
μια βα σι λεί α η ο ποί α «δεν εί ναι αυ τού του κό σμου». Μιλούν για έ να Μεσ σί α που δεν έρ χε ται στον κό -
σμο α πο κλει στι κά για κά ποια έ θνη, αλ λά που θα γί νει ο ί διος φως για ό λα τα έ θνη. Για τον Υ ιό του
Θε ού που θα πά θει πολ λά για να α νοί ξει τα μά τια των αν θρώ πων. Σε πολ λές προ φη τεί ες και α φη γή -
σεις συ να ντή σα με α να φο ρές και προ ει κο νί σεις για το πρό σω πο αυ τού του Μεσ σί α. Σε κά ποιες προ -
φη τεί ες του βι βλί ου του Ç óá À á, στις ο ποί ες πε ρι γρά φο νται τα Πά θη του, η Εκ κλη σί α βρί σκει ι διαί τε ρη
ση μα σί α. Ε κεί δια βά ζου με:

30. Περιμένοντας το Μεσσία: το «πλήρωμα του χρόνου»
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Το πλήρωμα του χρόνου     
Μέσα από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης παρακολουθήσαμε το μεγάλο ταξίδι της

ανθρωπότητας προς τη σωτηρία. Αναγνωρίσαμε τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός
προετοίμασε βήμα βήμα τους ανθρώπους να την υποδεχτούν. Σε όλη αυτή την πορεία της

προετοιμασίας οι άνθρωποι του «υπολείμματος» μετέφεραν ζωντανή από γενιά σε γενιά
την ελπίδα ότι ο Θεός θα τηρήσει τις υποσχέσεις του. 

Το 63 π.Χ. ο ρωμαίος στρατηγός Πομπήιος έμπαινε κατακτητής στην Ιουδαία.
Το ρωμαϊκό σύμβολο του αετού υψωνόταν παντού. Η συνεχής
παρουσία των ρωμαίων στρατιωτών στη μικρή αυτή χώρα θύμιζε με
σκληρό τρόπο στους κατοίκους της ότι ήταν για μια ακόμη φορά

υποταγμένοι. Κι όμως, μέσα σ’ αυτό τον υποταγμένο λαό φούντωνε η
ελπίδα για το Μεσσία. Αυτόν που θα φέρει – σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη

Ησαΐα – μήνυμα χαρμόσυνο στους φτωχούς, κήρυγμα λευτεριάς στους
αιχμαλώτους, απαλλαγή στους φυλακισμένους, παρηγοριά σ’ όσους πενθούν,
χαρά σ’ όσους θρηνούν.

Πράγματι ύστερα από λίγα χρόνια ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
Συμπληρώθηκε δηλαδή ο χρόνος που είχε ορίσει ο Θεός για να πραγμα-
τοποιήσει τη μεγάλη του υπόσχεση. Τότε ένας άνθρωπος από το «υπόλειμμα»,
ένα ταπεινό κορίτσι που ζούσε στη Ναζαρέτ, η Μαριάμ, πήρε πρώτη το μεγάλο
μήνυμα. Θα έφερνε στον κόσμο το Μεσσία, τον Ι η σ ο ύ  Χ ρ ι σ τ ό .

Τα νώτα μου έδωσα να μαστιγωθούν,
τα σαγόνια μου να ραπιστούν* 
και δεν έκρυψα το πρόσωπό μου 
από ντροπή για τα φτυσίματα.
Ο Κύριος με βοήθησε 
και γι’ αυτό δεν υποχώρησα, 
αλλά κράτησα σταθερά το πρόσωπό μου…

Αυτός όμως παίρνει πάνω του τις αμαρτίες μας 
και πονάει για μας…
Όλοι πλανηθήκαμε όπως τα πρόβατα, 
ο καθένας πλανήθηκε στο δρόμο του…
Αυτός όμως παρά τις κακώσεις 
δεν άνοιξε το στόμα του.
Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή 
και όπως το άφωνο αρνί
μπροστά σ’ αυτόν που το κουρεύει…

Για το Μεσσία Χριστό οι χριστιανοί ψάλλουν στον Όρθρο 
της Μεγάλης Πέμπτης:
Έρχεται με τη θέλησή του να σφαγιαστεί, Αυτός που ο Ησαΐας ονόμασε Αμνό.
Προσφέρει την πλάτη του στο μαστίγιο, τα σαγόνια του στα χτυπήματα. 
Μπρος στα φτυσίματα της ντροπής ατάραχο κράτησε το πρόσωπό του. 
Σε θάνατο καταδικάζεται εξευτελιστικό, ο αναμάρτητος. 
Όλα τα υπομένει με τη θέλησή του, για να προσφέρει σ’ όλους δώρο 
τη νίκη πάνω στο θάνατο.
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1.  Γνω ρί ζου με ό τι η λέ ξη κό σμος ση μαί νει στο λί δι. Ο Ιω άν νης Δα μα σκη νός, έ νας θε ο λό γος του 8ου
αι., γρά φει: Ο άν θρω πος, λοι πόν, εί ναι έ νας μι κρός κό σμος. Προ σπα θή στε να ε πι ση μά νε τε στα μα -
θή μα τα της Δη μιουρ γί ας στοι χεί α που ε πι βε βαιώ νουν αυ τή
την ά πο ψη.

2.  Α να γνω ρί στε  στις δι η γή σεις για τη Δη μιουρ γί α τον α λη θι νό
προ ο ρι σμό του αν θρώ που.

3.  Στην Και νή Δια θή κη δια βά ζου με: Ό λοι α μάρ τη σαν και βρί -
σκο νται μα κριά α πό τη δό ξα του Θεού. Ο Θε ός ό μως τους δι -
καιώ νει χω ρίς α ντάλ λαγ μα, με τη χά ρη του (Ρωμ 3, 23-24). Σε
ποιες διη γή σεις της Πα λαιάς Δια θή κης εί δα με ό τι ο Θε ός δεν
ε γκα τέ λει ψε τους αν θρώ πους να υποφέρουν ζώντας τις κατα -
στροφι κές συ νέ πειες της α μαρ τί ας τους; 

4.  Σε ποιες δι η γή σεις του κε φα λαί ου μπο ρεί τε να α να γνω ρί σε -
τε ό τι ο Θε ός της Πα λαιάς Δια θή κης είναι ο Θε ός που α γα -
πά ό λους τους αν θρώ πους; 

5.  Ποιοι λό γοι ο δή γη σαν τους Ιου δαί ους να πα ρερ μη νεύ σουν
τις προ φη τεί ες για το Μεσ σί α - Σω τήρα ό λου του κό σμου
και να θε ω ρή σουν ό τι ο ερ χο μός του α φο ρά α πο κλει στι κά αυ -
τούς;

6.  Στο παραπάνω πλαί σιο βλέ που με κα τα στά σεις που α φο ρούν κοι νω νι κές ο μά δες αν θρώ πων σε κάθε
ε πο χή. Προ σπα θή στε να τις α να γνω ρί σε τε στα γε γο νό τα της ζω ής των Ιου δαί ων στο Ε΄ κε φα λαί ο.

Ξανακοιτώντας τα μαθήματα του Ε΄ κεφαλαίου

ÕðïôÜóóïìáé

ÅðçñåÜæïìáé 

Åëðßæù 
ÎáíáöôéÜ÷íù

Ïñãáíþíïìáé 

ÊáôáãñÜöù

Åñìçíåýù
Ìåëåôþ 
ÄéäÜóêù 
Áãùíßæïìáé

• 
• 
• 
•
•
•
•
•
•
•

Βάλ τε έ να Σ αν η πρό τα ση εί ναι σω στή και έ να Λ αν εί ναι λά θος

•    Η πρώ τη φρο ντί δα των Ιου δαί ων με τά την ε πι στρο φή τους α πό τη Βα βυ λώ να ή ταν το κτί σι μο των
    τει χών της Ιε ρου σα λήμ. 
•    Τα κεί με να της Πε ντα τεύ χου συ γκε ντρώ θη καν και κα τα γρά φη καν α πό τους Ιου δαί ους με τά την ε- 
    πι στρο φή τους α πό τη βα βυ λώ νια αιχ μα λω σί α. 
•    Οι γραμ μα τείς ή ταν αυ τοί που έ γρα ψαν ό λες τις δια τά ξεις του Νό μου.
•    Οι Συ να γω γές ή ταν για τους Ιου δαί ους ο χώ ρος ό που προ σεύ χο νταν και με λε τού σαν το Νό μο.   
•    Θε ο λο γι κές α λή θειες λέ γο νται οι α λή θειες για τη ζω ή και τον κό σμο που πη γά ζουν α πό την πί στη
    στο Θε ό.
•    Στα κεί με να της Γε νέ σε ως βρί σκου με μια σύγ χρο νη ε πι στη μο νι κή α πά -

ντη ση για τη δη μιουρ γί α του κό σμου
•    Η α πο τυ χί α του αν θρώ που να έχει ζωντανή σχέση με το Θε ό (= α μαρ -

τί α) ε πη ρε ά ζει και ό λες τις άλλες σχέ σεις του.
•    Σε ό λες τις δι η γή σεις της Πα λαιάς Δια θή κης α να γνω ρί ζου με τις ευ -

και ρί ες που δί νει ο Θε ός στον άν θρω πο να με τα νιώ σει και να ε -
πι στρέ ψει κο ντά του. 

•    Ο Θε ός διά λε ξε τον Ισ ρα ήλ, για τί ή ταν ο κα λύ τε ρος λα ός του κό -
σμου. 

•    Η έκ φρα ση «το πλή ρω μα του χρό νου» ση μαί νει ό τι ήρ θε ο και ρός
για τον ερ χο μό του Μεσ σί α.

152
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Α. Το πο θε τή στε σε χρο νο λο γι κή σει ρά τις πα ρα κά τω πε ριό δους της Πα λαιάς Δια -
θή κης που γνω ρί σαμε και στη δι πλα νή στή λη συ μπλη ρώ στε τα ο νό μα τα προ σώ πων
που σχε τί ζο νται μ’ αυ τές:  

    Ìå ãÜëïé âá óé ëåßò. Êñé ôÝò. ÄñÜ óç ôùí ìå ãÜ ëùí ðñï öç ôþí. Á íá äéïñ ãÜ íù óç ôçò êïé íü ôç ôáò ìå ôÜ
ôçí áé÷ ìá ëù óß á. Ãíù ñé ìß á ìå ôïí Åë ëç íé óìü. Ìáê êá âá ú êÞ å ðá íÜ óôá óç. Ðï ñåß á óôçí Ý ñç ìï. Õ ðï -
äïý ëù óç óôïõò Ñù ìáß ïõò. ¸ îï äïò á ðü ôçí Áß ãõ ðôï. Ðá ôñéÜñ ÷åò. Å ðé óôñï öÞ á ðü ôç Âá âõ ëþ íá.
Å ãêáôÜ óôá óç óôç ãç ôçò Å ðáã ãå ëß áò. Âá âõ ëþ íéá Áé÷ ìá ëù óß á.

Ξανακοιτώντας όσα δουλέψαμε τη φετινή χρονιά

Ðåñßïäïé ôçò ÐáëáéÜò ÄéáèÞêçò ðïõ
ãíùñßóáìå

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Ðñüóùðá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ì' áõôÝò
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B. Συ γκε ντρώ στε τα ο νό μα τα των βι βλί ων 
    της Πα λαιάς Δια θή κης α πό τα ο ποί α 
    προ έρ χο νται τα κείμε να των μα θη μά των 
    σας.
Γ.  Για τους χρι στια νούς η πί στη στο Θε ό εί-
    ναι μια σχέ ση ε μπι στο σύ νης, αλ λά και 
    μια διαρ κής πε ρι πέ τεια. Σε ποιες ι στο ρί ες
    του φετινού σας βι βλί ου το είδατε να ε -
    πα λη θεύ ε ται;   
Δ.  Μι λή στε για τον ερ χο μό του Μεσ σί α ό -
    πως θα μι λού σε στο παι δί του έ νας Ιου -
    δαί ος που α νή κε στο υ πό λειμ μα και ζού- 
    σε στα χρό νια της ρω μα ϊ κής κα το χής. 
    Χρη σι μο ποι ή στε στοι χεί α α πό ό λα τα μα-
    θή μα τα της φε τι νής χρο νιάς.  
Ε. Η σχέση Θεού - Ανθρώπου α πό τη σκη νή

της φι λο ξε νί ας του Α βρα άμ έ ως το βι βλί ο
του Ιω νά: Χαρα κτη ρί στε την με πα ρο- 
μοιώ σεις και ει κό νες.

ΣΤ. Τα πα ρα κά τω α πο σπά σμα τα α νή κουν 
    στην Και νή Δια θή κη με την ο ποί α θα α- 
    σχο λη θεί τε την ε πό με νη χρο νιά. Α φού τα
    δια βά σε τε προ σε κτι κά, α να γνω ρί στε:
   α) για ποιες α λή θειες μι λούν και β) με

ποια γε γο νό τα και δι η γή σεις της Πα λαιάς
Διαθή κης προ ε τοι μά στη κε η αν θρω πό τη -
τα να τις α κού σει και να τις α πο δε χτεί.  

•    Η θεί α δύ να μή του μας δώ ρι σε ό λα ό σα 
    μας χρειά ζο νται για τη ζω ή μας … μας δώ-
    ρι σε τις πιο πολύ τι μες και τις πιο με γά λες 
    υ πο σχέ σεις με τις ο ποί ες θα γί νε τε μέ το χοι 
     της θεί ας φύ σε ως. (Β Πε 1, 3-4)  
•    Α φού ο Θε ός, τα πα λιά χρό νια, μί λη σε 
    στους προ πά το ρες πολ λές φο ρές και με 
    ποι κί λους τρό πους δια των προ φη τών, σ’ 
    αυ τούς ε δώ τους έ σχα τους και ρούς μί λη σε 
     σ’ ε μάς μέ σω του Υ ιού του. (Ε βρ 1, 1)
•    Δεν υ πάρ χει πια Ιου δαί ος και ει δω λο λά -
    τρης, δεν υ πάρ χει δού λος και ε λεύ θε ρος, 
    δεν υ πάρ χει άντρας και γυ ναί κα· ό λοι εί-
    στε έ νας, χά ρη στον Ι η σού Χρι στό. Κι α- 
    φού α νή κε τε στο Χρι στό, εί στε α πό γο νοι 
    του Α βρα άμ και κλη ρο νό μοι της ζω ής, ό -
    πως υ πο σχέ θη κε ο Θε ός. (Γαλ 3, 28-29) 
    
    Με τά απ’ αυ τά εί στε έ τοι μοι να συ ζη τή -
σε τε στην τά ξη τον τί τλο του βι βλί ου της φε -
τι νής χρο νιάς.

Ο Ιησούς Χριστός, λεπτομέρεια από τη
Μεταμόρφωση του Μιχάλη Βασιλάκη (2002)
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    ÌÞ ðùò ðñï óÝ îá ôå Ý íá êëß ìá «ôÝ ëïõò» óôçí á ôìü óöáé ñá ôçò ôÜ îçò óáò;  Ôá ó÷ï ëé êÜ óáò âé -
âëß á Ý öôá óáí óôçí ôå ëåõ ôáß á óå ëß äá ôïõò, áñ êå ôïß á ðü óáò íéþ èå ôå êïõ ñá óìÝ íïé, êÜ íåé ðéá áñ êå -
ôÞ æÝ óôç êáé Þ äç óõ æç ôÜ ôå ãéá ôéò êá ëï êáé ñé íÝò óáò äéá êï ðÝò. 
    ÐñÜã ìá ôé, Ý íá ôá îß äé, áõ ôü ôçò öå ôé íÞò ó÷ï ëé êÞò ÷ñï íéÜò, Ý öôá óå óôï ôÝ ëïò ôïõ. Êáé ôï âé âëß ï
ôùí Èñç óêåõ ôé êþí, ðïõ óáò óõ íôñü öå øå ó' áõ ôü, ôå ëåß ù óå. Ôé óáò ðñü óöå ñå óô' á ëÞ èåéá;  
    Ðñþ ôá ðñþ ôá ãíù ñß óá ôå ôïí êü óìï ôçò Ðá ëáéÜò Äéá èÞ êçò: Öá íôá óôÞ êá ôå ôçí å ðï ÷Þ ôçò·
äéá âÜ óá ôå ôá êåß ìå íÜ ôçò êáé ãíù ñß óá ôå ðïë ëÝò é óôï ñß åò ôçò· óõ íáé óèáí èÞ êá ôå ôç æù Þ ôùí ìå -
ãÜ ëùí ðñù ôá ãù íé óôþí ôçò. Óôç óõ íÝ ÷åéá êá ôá ëÜ âá ôå ôç èÝ óç ôçò Ðá ëáéÜò Äéá èÞ êçò óôçí Á -
ãß á Ãñá öÞ êáé óôç æù Þ ôùí ÷ñé óôéá íþí. Êáé ï ðùó äÞ ðï ôå âñÞ êá ôå á ðá íôÞ óåéò óå êÜ ðïéá
å ñù ôÞ ìá ôÜ óáò.  
    Ç åñ ãá óß á áõ ôÞ óß ãïõ ñá óáò âï Þ èç óå íá ãíù ñß óå ôå êáé íá êá ôá ëÜ âå ôå ðå ñéó óü ôå ñï ôç ÷ñé óôéá -
íé êÞ ðß óôç êáé íá ãß íå ôå ðéï åõáß óèç ôïé Üí èñù ðïé. Áò ìçí îå ÷íÜ ìå ðùò ï óýã ÷ñï íïò Üí èñù ðïò äå
÷ñåéÜ æå ôáé ìü íï ãíþ óåéò áë ëÜ êáé åõáé óèç óß á ãéá íá ôá âãÜ ëåé ðÝ ñá óå ìéá ôü óï ðå ñß ðëï êç å ðï -
÷Þ. 
    ¼ ëá áõ ôÜ öáß íï íôáé óçìáíôéêÜ. Êé áêüìç ðåñéóóüôåñï åðåéäÞ ôá ðå ôý ÷á ôå ü ÷é ï êá èÝ íáò ìü -
íïò ôïõ, áë ëÜ ùò óõì ìá èç ôÝò êáé óõ íÜí èñù ðïé. Óõ ìðëç ñþ íá ôå ï Ý íáò ôïí Üë ëï. Á íá ãíù ñß æá ôå
ü ÷é ìü íï ôéò á äõ íá ìß åò áë ëÜ êáé ôá ÷á ñß óìá ôá ï Ý íáò ôïõ Üë ëïõ. Óõ ÷íÜ á íïß îá ôå ôéò êáñ äéÝò óáò.
Ãé' áõ ôü, áí Ý ÷å ôå ÷ñü íï, á öéå ñþ óôå ìéá þ ñá óôçí ôÜ îç óáò íá èõ ìç èåß ôå ðü óï ù ñáß ï Þ ôáí íá ðñï -
÷ù ñÞ óå ôå ü ëïé ìá æß êáé íá êá ôá öÝ ñå ôå íá ãß íå ôå ìéá ï ìÜ äá áí èñþ ðùí ðïõ óõ íåñ ãÜ æå ôáé.
    Ôß ðï ôå äå óôá ìá ôÜ åé ìå ôéò äéá êï ðÝò. Ôß ðï ôå áð' ü ëá ü óá êåñ äß óá ôå äå èá ÷á èåß. ¼ ðïõ êé áí
âñå èåß ôå ôï êá ëï êáß ñé, èá êïõ âá ëÜ ôå ìá æß óáò ü ëá ü óá Ý ãé íáí ôç öå ôé íÞ ÷ñï íéÜ. Óõ ÷íÜ ÷ù ñßò íá
ôï êá ôá ëá âáß íå ôå. Äå èá ðÜ øå ôå íá åß óôå «ìá èç ôÝò». ¢í èñù ðïé äç ëá äÞ ðïõ ðñï óðá èïýí íá æÞ -
óïõí äç ìéïõñ ãé êÜ êáé ìå á ãÜ ðç ãéá ôç æù Þ êáé ôïí êü óìï.   
    ¼ ôáí ôïí åñ ÷ü ìå íï Óå ðôÝì âñç èá îá íÜñ èå ôå óôï ó÷ï ëåß ï, ü ëá ôá êáé íïýñ éá ðñÜã ìá ôá ðïõ èá
ãíù ñß óå ôå èá ôá êôß óå ôå ðÜ íù óå ü,ôé êá ôá êôÞ óá ôå áõ ôÞ ôç ÷ñï íéÜ. Ôïõ ÷ñü íïõ Ý íá íÝ ï ôá îß äé óáò
ðå ñé ìÝ íåé.  
    Êá ëü êá ëï êáß ñé!
      Ïé óõã ãñá öåßò

Åðßëïãïò
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Μάθημα 1
ινδουϊστές = οι  οπαδοί του Ινδουϊσμού, της τοπικής
θρησκείας της Ινδίας
υφήλιος = ολόκληρη η γη
συναρπαστικός = αυτός που έχει την ικανότητα να
ενθουσιάζει, να συγκινεί ή να γοητεύει
Θεία Λειτουργία = η τέλεση του μυστηρίου της Θείας
Ευχαριστίας  
Ιερές Ακολουθίες = οι θρησκευτικές τελετές που
γίνονται στην Εκκλησία
δραστικός = ενεργητικός, αποτελεσματικός
έσχατοι καιροί = τελευταίοι χρόνοι

Μάθημα 2
επικός = ηρωικός
γνωμικά = σύντομοι διδακτικοί λόγοι
αποφθέγματα = σύντομοι σοφοί λόγοι
ανεξίτηλα = χωρίς να σβήνουν (συνεχίζουν να
υπάρχουν)
βεδουίνος = βοσκός και σκηνίτης, κάτοικος των
ερήμων της Συρίας και της Βόρειας Αφρικής
όστρακα = κομμάτια πήλινων αγγείων
επίπληξη = η τιμωρία με λόγια, το μάλωμα

Μάθημα 3
σημιτική καταγωγή = η προέλευση από τους
απογόνους του Σημ, γιου του Νώε. Σ’ αυτούς ανήκουν
οι Εβραίοι, οι Άραβες, οι Σύροι, οι Φοίνικες κ.ά.
νομαδική ζωή = ο τρόπος που ζουν οι νομάδες,
δηλαδή οι κτηνοτρόφοι που μετακινούνται σε
αναζήτηση  βοσκής 
συναρπαστική = δες μάθημα 1

Μάθημα 4
Unesco = Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την
Εκπαίδευση, τις Επιστήμες και τον Πολιτισμό
διαδραματίστηκαν = συνέβησαν
μορφολογία του εδάφους = μορφή της εξωτερικής
επιφάνειας της γης 

Ά  Κεφάλαιο Εισαγωγή 
θρησκευτικές δοξασίες = θρησκευτικά πιστεύω 
ισχύς = δύναμη
ημινομαδική πατριά = μεγάλη οικογένεια που ζούσε
άλλοτε περιπλανώμενη κι άλλοτε εγκατεστημένη σ’
έναν τόπο                         
σημίτης = αυτός που κατάγεται από τη σημιτική φυλή
διαδραματίζεται (η ιστορία) = εκτυλίσσεται,
συμβαίνει

Μάθημα 5
συνάπτω Διαθήκη = κάνω συμφωνία
εύνοια = συμπάθεια, ενδιαφέρον
να τους κατευοδώσει = να τους ξεπροβοδίσει
εδάφιο = χωρίο, απόσπασμα

Μάθημα 7
εύνοια = δες μάθημα 5
τον περιστοίχιζαν = τον περιτριγύριζαν

Β΄ Κεφάλαιο Εισαγωγή 
καταδυνάστευση = καταπίεση
συνοχή = ενότητα

Μάθημα 8
εργοδηγός = ο υπεύθυνος ενός έργου
εξουθενώνω = αδυνατίζω
αγγαρεία = αναγκαστική εργασία
τροφός = αυτή που τρέφει

Μάθημα 9
άνυδρες στέπες = πεδιάδες χωρίς νερό
άζυμο ψωμί = ψωμί χωρίς μαγιά, με νερό κι αλεύρι
μόνο
απέλαση = διώξιμο
λαθρομετανάστευση = το να μπαίνει κάποιος σε μια
χώρα, χωρίς την έγκριση των Αρχών της (η παράνομη
είσοδος σε μια χώρα)

Μάθημα 10
μη μοιχεύσεις = μην έχεις εξωσυζυγικές σχέσεις
σύναψη Διαθήκης = κλείσιμο συμφωνίας
αντιμετωπίζω δίλημμα = βρίσκομαι στη θέση να
διαλέξω ανάμεσα σε δύο καταστάσεις με σοβαρές
συνέπειες

Μάθημα 11
εμψύχωνε = έδινε θάρρος, ενθάρρυνε
μονογενής γιος = μοναχογιός
να μας νουθετήσουν = να μας συμβουλεύσουν, να μας
διδάξουν

Μάθημα 13
συνομοσπονδία = η ένωση των φυλών με σκοπό την
επίτευξη κοινών στόχων
μνησίκακος = αυτός που κρατάει κακία
ενέχυρο = αντικείμενο αξίας, που δίνεται από τον
οφειλέτη στο δανειστή ως εγγύηση για την επιστροφή
του δανείου
υποζύγιο = άλογο, μουλάρι, γάιδαρος
μεροληπτώ = παίρνω το μέρος κάποιου
δωροδοκία = το να δίνεις χρήματα ή είδη αξίας σε
κάποιον, με σκοπό να πετύχεις ευνοϊκή μεταχείριση
βδελυρός = απαίσιος
οιωνοσκοπία = μαντεία για το μέλλον, που γινόταν
παρατηρώντας το πέταγμα και τις φωνές των πουλιών

Λεξιλόγιο
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Μάθημα 14
σφύζουν από ζωή = είναι γεμάτα από ζωή 
μιναρές = ψηλός και λεπτός πύργος του τζαμιού, από
τον οποίο ο μουεζίνης καλεί τους πιστούς σε προσευχή
ομολογίες ( χριστιανικές ) = τα διάφορα χριστιανικά
δόγματα, όπως, η ορθοδοξία, ο ρωμαιοκαθολικισμός, ο
προτεσταντισμός κ.ά.
μουεζίνης = ο μουσουλμάνος θρησκευτικός
λειτουργός που καλεί τους πιστούς σε προσευχή,
χότζας

Μάθημα 15
ύσσωπος = αρωματικό και φαρμακευτικό φυτό
αινείτε = δοξάστε, επαινέστε

Μάθημα 16
ευρυμάθεια = πολυμάθεια

Μάθημα 17
αλαζονικός = ο υπερβολικά εγωιστικός

Μάθημα 19
τυπολατρία = η λατρεία των τύπων και όχι της ουσίας
δολοπλόκοι = αυτοί που μηχανεύονται δόλους και
απάτες, απατεώνες
μοιχεία = δες μάθημα 10
ολοκαυτώματα = αιματηρές θυσίες κατά τις οποίες τα
ζώα καίγονταν ολόκληρα πάνω στο θυσιαστήριο
αταλάντευτη = σταθερή, ακλόνητη
βιοτικό επίπεδο = η ποιότητα της ζωής
θαλπωρή = ζεστασιά

Μάθημα 20
κομπάζει = υπερηφανεύεται ανόητα
καυστικοί λόγοι = αυστηροί, τσουχτεροί, 
λόγια που καίνε
δωροδοκούνται = δες μάθημα 13
ολοκαύτωμα = δες μάθημα 19
σφυρηλατώ = κατεργάζομαι μέταλλα με σφυρί
ανεξιθρησκία = ελευθερία να πιστεύει κάποιος σε
όποια θρησκεία θέλει
νηφαλιότητα = ηρεμία, γαλήνη

Μάθημα 21
παραστάτες της θύρας = τα πλαϊνά στηρίγματα της
πόρτας
εξαλείφθηκε = έσβησε, συγχωρέθηκε
ορθώνονται πεισματικά = ξεσηκώνονται με πείσμα,
εναντιώνονται
παχνί = το μέρος που βάζουν τροφή για τα ζώα, φάτνη
ολοκαυτώματα = δες μάθημα 19
απεχθάνομαι = σιχαίνομαι, αρνιέμαι έντονα
υπέρτατος = ανώτατος, πάνω απ’ όλα

Μάθημα 22
αποκατάσταση = επαναφορά στην προηγούμενη
κατάσταση
θα σας συνάξω = θα σας συγκεντρώσω
αντισημιτικές αντιλήψεις = κοινωνικές και πολιτικές
απόψεις, που στρέφονται εναντίον των Εβραίων
εκούσιες = με τη θέλησή τους
θρησκευτικοί θεσμοί = βασικές συνήθειες, κανόνες,
έθιμα, νόμοι, που αναγνωρίζονται από τα μέλη μιας
θρησκείας
λιμπρέττο = το κείμενο της όπερας (= μουσικό δράμα)

Ε΄ Κεφάλαιο Εισαγωγή
κοσμοπολίτικος τρόπος ζωής = ο τρόπος ζωής που
διαμορφώνεται με επιδράσεις από πολλά μέρη του
κόσμου 

Μάθημα 23
λευίτες = απόγονοι του Λευί, βοηθοί των  ιερέων,
μουσικοί και θυρωροί, με καθήκοντα για τη
φρούρηση, την καθαριότητα και την τάξη στο Ναό 

Μάθημα 24
έμβλημα = διακριτικό σήμα

Μάθημα 27
αλαζονεία = υπερβολικός εγωισμός

Μάθημα 28
προνοεί = φροντίζει
θα τα συνάξω = δες μάθημα 22
αινείτε = δες μάθημα 15

Μάθημα 29
βεβήλωσε = μόλυνε
περιτομή = τελετουργική κοπή μέρους του δέρματος
του γεννητικού οργάνου του αγοριού. Γινόταν την
όγδοη μέρα από την γέννηση του παιδιού και ξεχώριζε
τον Εβραίο από τον ειδωλολάτρη
σθεναρή = δυνατή, θαρραλέα

Μάθημα 30
υποτελείς = αυτοί που βρίσκονται υπό την εξουσία
κάποιου
να ραπιστούν = να τα χτυπήσουν
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Πηγές εικονιστικού υλικού 
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Οι συγγραφείς ευχαριστούν ιδιαίτερα:

Την Ελληνική Βιβλική Εταιρία για την παραχώρηση της μετάφρασης του κειμένου
της Παλαιάς Διαθήκης. Η μετάφραση αυτή 

(με μικρές τροποποιήσεις από τους συγγραφείς του σχολικού βιβλίου) υπήρξε η βάση
για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. 
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