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Ένας άντρας γεµάτος αγάπη για τη γυναίκα
του
Στο βιβλίο του Ωσηέ διαβάζουµε ότι η γυναίκα που
αγάπησε, παντρεύτηκε και του χάρισε τρία παιδιά,
τελικά τον εγκατέλειψε. Αυτή η θλιβερή προσωπική
του εµπειρία βοήθησε τον προφήτη να συναισθανθεί
τις τραγικές συνέπειες που ακολουθούν τη διάλυση
της σχέσης Θεού - Ισραήλ. Χρησιµοποίησε, λοιπόν,
την εικόνα του γάµου για να µιλήσει για τη ∆ιαθήκη
που έκλεισε ο Θεός µε τον Ισραήλ. Όµως η νύφη - Ισραήλ πρόδωσε τη σχέση που κλείστηκε στο Σινά.
Παρ’ όλα αυτά ο Θεός, σαν ένας πιστός σύζυγος, εξακολουθεί να αγαπάει τον παραστρατηµένο Ισραήλ.
Του προσφέρει, λοιπόν, ευκαιρίες να µετανιώσει και
να ξανάρθει κοντά του. Έτσι, η αγάπη θα έχει πάλι
τον τελευταίο λόγο: «Τη µέρα εκείνη», λέει ο Κύριος
στον Ισραήλ, «‘άντρα’ θα µε αποκαλέσεις… Μαζί σου
θα ενωθώ για πάντα µε τα δεσµά του γάµου. Για δώρα
γαµήλια θα σου προσφέρω υποστήριξη και προστασία,
αγάπη και συµπόνοια. Θα σε κερδίσω µε την αταλάντευτη* πίστη µου και θα µε αναγνωρίσεις για Κύριό
σου».
Την εικόνα του γάµου θα χρησιµοποιήσει αργότερα
και η Εκκλησία για να περιγράψει τη σχέση του Νυµφίου - Χριστού µε τη νύµφη - Εκκλησία.
Μάρκ Σαγκάλ (20ός αι.)

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. Ðïéïõò åðéêñßíåé óêëçñÜ ï ðñïöÞôçò êáé ãéáôß; Íá åðéóçìÜíåôå êáé íá åîçãÞóåôå ôéò ìåôáöïñÝò ðïõ
÷ñçóéìïðïéåß óôá ëüãéá ôïõ.
2. Ìðïñåßôå ùò óýã÷ñïíïé Üíèñùðïé íá êáôáëÜâåôå ãéáôß ï ÙóçÝ ðïëåìÜåé ôüóï ðïëý ôçí åéäùëïëáôñßá;
Èõìçèåßôå êáé üóá ãñÜøáôå óôçí åñãáóßá óáò óôï ìÜèçìá 10.
3. Õðïãñáììßóôå óôéò ðñïöçôåßåò ôïõ ôéò öñÜóåéò ðïõ ðåñéãñÜöïõí ôïõò êáêïýò üñïõò æùÞò ôïõ ëáïý. Ôé
öáßíåôáé ðùò îÝ÷áóáí ïé Éóñáçëßôåò;
4. ÅîçãÞóôå ãéáôß ç áðïìÜêñõíóç áðü ôïí áëçèéíü Èåü åß÷å ùò áðïôÝëåóìá ôçí êáôáóôñïöÞ ôùí ó÷Ýóåùí ôùí áíèñþðùí; Èõìçèåßôå áðü ðïý ðÞãáæáí êáé ðïý óôçñßæïíôáí ïé íüìïé ôùí Éóñáçëéôþí (ìÜèçìá
13).
5. Ôé ðñïëÝãåé ï ÙóçÝ ãéá ôï ìÝëëïí; Õðïãñáììßóôå ôéò ó÷åôéêÝò öñÜóåéò óôéò ðñïöçôåßåò ôïõ.
6. Ðïéï åßíáé ãéá ôïí ðñïöÞôç ôï óðïõäáéüôåñï êñéôÞñéï ôçò áëçèéíÞò æùÞò êáé ôçò ðñáãìáôéêÞò ó÷Ýóçò ìå
ôï Èåü; Ðþò èåñáðåýïíôáé üëåò ïé êáêÝò ðëåõñÝò ôçò æùÞò;
7. Ìå ðïéåò åéêüíåò ðåñéãñÜöåé ï ÙóçÝ ôç ó÷Ýóç ôïõ Èåïý ìå ôï ëáü ôïõ; Ôé óêÝøåéò êáé óõíáéóèÞìáôá
ãéá ôç ó÷Ýóç Èåïý - áíèñþðùí óáò ðñïêáëïýí ïé åéêüíåò áãÜðçò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ï ðñïöÞôçò;

Äñáóôçñéüôçôåò
1. Âñåßôå Ýíá êåßìåíï Þ Ýñãï ôÝ÷íçò ðïõ íá áðïäßäåé êáôÜ ôç ãíþìç óáò êÜôé áðü ôï êÞñõãìá ôïõ ÙóçÝ
ðïõ óáò åíôõðùóßáóå.
2. «Ï êüóìïò óÞìåñá ÷ñåéÜæåôáé áãÜðç». Ïñãáíþóôå Ýíá Project ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï õëéêü ôçò óåë. 102
êáé ü,ôé Üëëï åðéëÝîåôå áðü ôá õðüëïéðá ìáèÞìáôÜ óáò.
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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;

Τι προέβλεπε ο
προφήτης για το
κοντινό µέλλον;

Σε τι µοιάζει η
εποχή του µε τη
δική µας;

Γράψτε µια φράση
του προφήτη που
θεωρείτε πολύ
σηµαντική
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Äå æçôÜåé ôßðïôå Üëëï ï Èåüò: ðñÜîôå ôï äßêáéï, äåßîôå
áãÜðç áêïëïõèÞóôå ôï Èåü ìå ôçí êáñäéÜ óáò!
(ðñïöÞôçò Ìé÷áßáò 6, 8)

Ï êüóìïò ôùí ÷ïñôÜôùí
Ï êüóìïò ôùí ðåéíáóìÝíùí

êáëÞ
äéáôñïöÞ

Aπό την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου (1948)
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα σ’ ένα βιοτικό* επίπεδο
που να εξασφαλίζει υγεία και
ευηµερία στον ίδιο και στην
οικογένειά του, κυρίως σε
ό,τι αφορά τη διατροφή, την
ένδυση, τη στέγαση, την ιατρική φροντίδα, καθώς και
τις αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες.

åðáñêÞò áíåðáñêÞò
äéáôñïöÞ äéáôñïöÞ

Και στον 21ο αιώνα κάποιοι αριθµοί συνεχίζουν να µας ξαφνιάζουν!
• Τα τρία πλουσιότερα άτοµα του κόσµου κατέχουν µια περιουσία µεγαλύτερη από το σύνολο του εθνικού
πλούτου των 48 φτωχότερων χωρών του κόσµου.
• Από τα 4,5 δισεκατοµµύρια των κατοίκων που αριθµούν οι υπανάπτυκτες χώρες, ένας στους τρεις δεν έχει
πρόσβαση στο πόσιµο νερό.
• Υπολογίζεται ότι 250 εκατοµµύρια παιδιά εργάζονται σ’ όλο τον κόσµο. Τα µικρότερα απ’ αυτά είναι κάτω
των 5 ετών. Σε ορισµένες χώρες η παιδική εργασία έχει καταντήσει κοινωνική µάστιγα. Στη Λατινική Αµερική εργάζεται το ένα παιδί στα πέντε, στην Αφρική το ένα στα τρία, στην Ασία το ένα στα δύο.
Αν και ο µεγαλύτερος αριθµός των εργαζόµενων παιδιών βρίσκεται στις φτωχές χώρες του Νότου, τα παιδιά
που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνούν τα 2 εκατοµµύρια. Ακόµη και σε χώρες που θεωρούνται
κοινωνικά προηγµένες – ∆ανία, Ολλανδία – τα τελευταία χρόνια εµφανίστηκε ξανά το φαινόµενο του παιδιού
που δουλεύει.

Καθώς διαµορφώνεται στον αιώνα µας µια παγκόσµια αλληλοεξαρτώµενη κοινωνία, το βασικότερο πρόβληµα είναι η συνειδητοποίηση του
χρέους προς τους φτωχούς και η έµπρακτη αλληλεγγύη, στις πόλεις µας,
στα κράτη µας, αλλά ακόµη και από χώρα σε χώρα, από φυλή σε φυλή,
από λαό σε λαό. ∆εν µπορούµε πια να ισχυριζόµαστε ότι δεν ξέρουµε ή
δεν µας αφορά το ότι εκατοµµύρια παιδιά ζουν µέσα σε άθλιες συνθήκες,
χωρίς τη στοιχειώδη θαλπωρή*. Ότι πάνω από 800 εκατοµµύρια συνανθρώπων µας υποσιτίζονται, ενώ άλλα 3 δισεκατοµµύρια ζουν µε λιγότερα από 2 ευρώ την ηµέρα. Και µάλιστα ότι αρκετοί από αυτούς κινούνται δίπλα µας µε ακόµη µικρότερο εισόδηµα.
Αναστάσιος Γιαννουλάτος, Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας
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20. Ο προφήτης Μιχαίας: το όραµα της παγκόσµιας ειρήνης
α) Η εποχή του προφήτη
Ο προφήτης έδρασε στο βασίλειο του Ιούδα σε µια εποχή κρίσης. Οι Ασσύριοι, που είχαν ήδη καταλάβει το Βόρειο Βασίλειο αποτελούσαν µια µόνιµη απειλή και για το Νότιο, όπως άλλωστε και
για όλη την περιοχή. Η Ιερουσαλήµ παραλίγο να έχει την τύχη της
Σαµάρειας, καθώς πολιορκήθηκε από τον ασσύριο ηγεµόνα Σενναχηρίµ. Τελικά, η πόλη σώθηκε σαν από θαύµα.
Όµως και στα εσωτερικά του κράτους τα πράγµατα δεν ήταν καθόλου καλά. Παρόλο που ο βασιλιάς Εζεκίας έκανε µια σηµαντική
θρησκευτική µεταρρύθµιση καταργώντας τα ιερά και τα είδωλα, τα
αποτελέσµατα δεν ήταν σπουδαία και µόνιµα. Οι Ισραηλίτες είχαν
φτάσει να πιστεύουν ότι, αφού ο Θεός κατοικούσε στο Ναό, θα
προστάτευε πάντα και αποκλειστικά το έθνος τους. Έτσι, ανεξάρτητα από την ηθική τους κατάπτωση πίστευαν ότι δεν κινδύνευαν από τίποτε. Μανία πλουτισµού, απάνθρωπη εκµετάλλευση των αδυνάτων και έλλειψη αλληλεγγύης χαρακτήριζαν την καθηµερινή ζωή του λαού.

Το πρίσµα του
Taylor.
Βρέθηκε στη Νινευί και
περιγράφει τα κατορθώµατα του ασσύριου Σενναχηρίµ. Εδώ ο ηγεµόνας κοµπάζει*: «Τον Εζεκία του Ιούδα, τον έκλεισα στην Ιερουσαλήµ
σαν πουλί στο κλουβί».

β) Λίγα στοιχεία για τη ζωή του
Ο Μιχαίας καταγόταν από την Ιουδαία, από γεωργική και ποιµενική οικογένεια. Σε κάποια φάση της ζωής του εγκαταστάθηκε στην Ιερουσαλήµ. ∆ε διέθετε µεγάλη µόρφωση, αλλά συναισθανόταν βαθιά
το σωστό και το δίκαιο. Στεκόταν στο πλευρό των φτωχών και των καταπιεσµένων κατακρίνοντας τους άρχοντες και τους πλουσίους για τις
αδικίες τους. Οι λόγοι του ήταν τόσο καυστικοί*, ώστε ο προφήτης έγινε ανεπιθύµητος και διώχθηκε. Επειδή ο Μιχαίας έδρασε την ίδια εποχή µε τον προφήτη Ησαΐα, είναι σίγουρο ότι τον γνώριζε. Ίσως µάλιστα να ανήκε και στον κύκλο των µαθητών του.

γ) Μερικές προφητείες του Μιχαία
• Οι άρχοντες αδικούν το λαό
Ακούστε αρχηγοί και άρχοντες του Ισραήλ. ∆εν ειν’ έργο δικό σας να γνωρίζετε το
δίκαιο; Εσείς όµως µισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό. Φέρεστε στο λαό
µου σαν να ήταν ζώα που τα πάνε για σφαγή… Τρέφεστε µε τις σάρκες του
λαού µου … κακοµεταχειρίζεστε το λαό µου… Αποστρέφεστε το δίκαιο και
διαστρέφτε το σωστό, εσείς που χτίζετε την Ιερουσαλήµ, την πόλη του Θεού, πάνω σε αίµατα και αδικίες. Οι άρχοντες δωροδοκούνται* όταν δικάζουν, οι ιερείς διδάσκουν µε
πληρωµή και οι προφήτες προφητεύουν µε αµοιβή. Κι ύστερα απ’ όλα αυτά τολµούν και
λένε: «Ο Κύριος είναι µαζί µας. ∆ε θα µας βρει κακό!».
• Οι ψευδοπροφήτες παραπλανούν το λαό
Οι προφήτες που παραπλανούν το λαό µου, υπόσχονται ειρήνη σ’ εκείνους που τους
δίνουν πλούσια τροφή αλλά απειλούν µε πόλεµο αυτούς που τίποτε δεν τους προσφέρουν.
Γι’ αυτό σε τούτους τους προφήτες ο Κύριος λέει: «…Τέρµα οι προφητείες. Σκοτάδι θα
σας περιβάλλει όπως µετά το ηλιοβασίλεµα. ∆εν θα λαβαίνετε απάντηση από µένα».
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• Ο λαός µιµείται τους ανάξιους ηγέτες του
Πρόθυµα ακολουθήσατε το κακό παράδειγµα του βασιλιά ... κι όλης της δυναστείας του. Μιµηθήκατε τα έργα τους…
Αλίµονο σ’ εµένα!... Ούτε ένας δεν υπάρχει τίµιος στη χώρα, ούτε ένας στο Θεό να ’ναι πιστός. Παραµονεύουν όλοι τους να κάνουν φονικό, ο ένας τον άλλο κοιτάει να παγιδέψει. Είναι όλοι τους ειδικευµένοι στο κακό … όλοι µαζί έχουν διαστρέψει το δίκαιο. Ο πιο καλός ανάµεσά τους κι ο πιο τίµιος
είναι κι από τ’ αγκάθια πιο βλαβερός.
• Πάντα όµως υπάρχουν πιστοί (= το υπόλειµµα)
Το υπόλοιπο των απογόνων του Ιακώβ είναι διεσπαρµένο ανάµεσα σε πολλούς λαούς καθώς δροσιά απ’ τον Κύριο, καθώς βροχή αΤο υπόλειµµα ήταν ένα µιπάνω στο χορτάρι. ∆ε στηρίζει την ελπίδα του στους ανθρώπους…
κρό τµήµα του λαού που παρέµενε πιστό στο Θεό, παρά
• Ο Θεός δεν παύει να συγχωρεί
τις κρίσεις και τις καταστροΠοίµαινε, Κύριε, το λαό σου µε το ραβδί σου, τα πρόβατά σου που
φές. Επιπλέον, είχε µια µεγάαποµονωµένα ζουν σε τόπο άγονο, ενώ τριγύρω τους υπάρχει εύφολη αποστολή: Να µεταφέρει
ρη γη… Ποιος άλλος Θεός είναι σαν κι εσένα, που συγχωρεί την ααπό γενιά σε γενιά τις Επαγνοµία και παραβλέπει την ασέβεια, όπως εσύ στο λαό σου που έχει
γελίες του Θεού. Απ’ αυτό το
επιζήσει;…
υπόλειµµα θα προερχόταν
και ο Μεσσίας, που η αποΚαι πάλι θα µας σπλαχνιστείς… Στης θάλασσας τα βάθη θα ρίξεις
στολή του θα ήταν να σώσει
όλες µας τις αµαρτίες. ∆είξε πιστότητα κι αγάπη σ’ εµάς, τους αποόχι µόνο τον Ισραήλ, αλλά όγόνους του Αβραάµ και του Ιακώβ, όπως ορκίστηκες στους προγόλο τον κόσµο.
νους µας απ’ τον πολύ παλιό καιρό.
• Η πραγµατική λατρεία του Θεού
Αναρωτιέστε: «Τι πρέπει τάχα να προσφέρουµε στον Κύριο;... Να του προσφέρουµε χρονιάρικα µοσχάρια για ολοκαύτωµα*;»… Ο Κύριος σας δίδαξε τι είναι καλό και τι απαιτεί από σας: Πράξτε το δίκαιο, δείξτε αγάπη, ακολουθήστε το Θεό σας πρόθυµα.
• Ο Μεσσίας θα έρθει για όλο τον κόσµο
Αλλά από σένα Βηθλεέµ … αν και είσαι από τις πιο µικρές πόλεις του Ιούδα, εγώ θα κάνω να προέλθει εκείνος που θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ... Όταν έρθει εκείνος, θα τους οδηγήσει και θα τους
προστατέψει µε τη δύναµή µου… Θα ζήσουν µε ασφάλεια, γιατί όλοι οι λαοί της γης θ’ αναγνωρίσουν
τη µεγαλοσύνη του. Αυτός θα φέρει την ειρήνη.

Ο Προφήτης Μιχαίας, χαρακτικό του Γουσταύου Ντορέ (19ος αι.)
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• Η ειρήνη
στο τέλος του κόσµου
Θα ’ρθουνε µέρες … που ο Κύριος θα κρίνει πολλούς λαούς, και
θα ελέγξει έθνη ισχυρά ως τα πέρατα της γης… Τότε τα ξίφη τους
θα τα σφυρηλατήσουν* σε άροτρα
και τις λόγχες τους σε δρεπάνια.
Ξίφος δε θα σηκώνει το ένα έθνος στο άλλο ενάντια και δεν θα
ξαναµάθουν πια να πολεµούν. Τότε ο καθένας θα ξεκουράζεται κάτω απ’ την κληµαταριά του και
κάτω από τη συκιά του, χωρίς κανείς να τον τροµάζει. Ο Κύριος
του σύµπαντος τα είπε αυτά.

Ο κύκλος της φιλίας,
του Πάµπλο Πικάσο (20ός αι.)

Õðüëåéììá

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. Óêåöôåßôå áíôéóôïé÷ßåò ôçò åðï÷Þò ôïõ Ìé÷áßá ìå ôç äéêÞ ìáò.
2. Ãéáôß ï Ìé÷áßáò Ýêñéíå ôüóï áõóôçñÜ ôïõò éó÷õñïýò ôçò åðï÷Þò ôïõ;
3. Óôéò óõíèÞêåò êñßóçò üðùò ôéò ðåñéãñÜöåé ï Ìé÷áßáò ðþò öáíôÜæåóôå ôç æùÞ êáé ôç äñÜóç ôùí áíèñþðùí ðïõ áíÞêïõí óôï «õðüëåéììá»;
4. Ãéá ðïéá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ Èåïý êÜíåé ëüãï ï ðñïöÞôçò; Óå óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò íá åðéóçìÜíåôå óçìåßá ôçò éóôïñßáò ôùí Éóñáçëéôþí üðïõ ôá îáíáóõíáíôÞóáôå.
5. Ìå ðïéï ôñüðï èåùñåß ï Ìé÷áßáò üôé ìðïñïýí ïé Üíèñùðïé íá ëáôñåýïõí ðñáãìáôéêÜ ôï Èåü;
6. Ðïéï èá åßíáé ôï Ýñãï ôïõ Ìåóóßá êáé ðïéïõò èá áöïñÜ;
7. ÐñïóÝîôå ôçí ôåëåõôáßá ðñïöçôåßá ôïõ ìáèÞìáôïò: ¸ôóé ðñïóäïêïýí ïé ÷ñéóôéáíïß ôï ôÝëïò ôïõ êüóìïõ. Ôé óõíáéóèÞìáôá êáé óêÝøåéò óáò ðñïêáëåß áõôÞ ç åéêüíá;

Äñáóôçñéüôçôåò
1. Âñåßôå õëéêü (ôßôëïõò åöçìåñßäùí, ðåñéïäéêþí, öùôïãñáößåò ê.á.) ãýñù áðü ôïõò óýã÷ñïíïõò êéíäýíïõò
ðïõ áðåéëïýí ôç æùÞ ôïõ êüóìïõ êáé ôï ïðïßï èá ìðïñïýóáôå íá âÜëåôå êÜôù áðü ôïí ôßôëï «Ãéá ôïýôï èá èñçíÞóù êáé èá êëÜøù» (Ìé÷ 1, 8). ÖôéÜîôå Ýíá êïëëÜæ êáé ðáñïõóéÜóôå ôï óôçí ôÜîç.
2. Ïñãáíþóôå Ýíá Project ãéá ôçí åéñÞíç óôïí êüóìï ðáßñíïíôáò áöïñìÞ áðü ôéò ðëçñïöïñßåò ôçò
óåë. 107, êáèþò êáé áðü Üëëá óáò ìáèÞìáôá.

ÅéñÞíç

Peace

Paix

Frieden

Pace

Paz

Vbh
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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;

Τι προέβλεπε o
προφήτης για το
κοντινό µέλλον;

Τι προέβλεπε για το
µακρινό µέλλον;

Σε τι µοιάζει
η εποχή του µε τη
δική µας;

Γράψτε µια φράση του
προφήτη που θεωρείτε
πολύ σηµαντική
106
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« ] Õ ð Ýñ ô~çò å [éñ Þ í çò ôï ~õ óý ìð áí ôï ò êü óìï õ
Ο δυτικός κόσµος πρέπει επιτέλους να αντιµετωπίσει τις
ευθύνες του. ∆εν 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.
∆εν 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

»

Και στον 21ο αιώνα οι πόλεµοι
αφανίζουν τους ανθρώπους
• Μετά το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο έχουν
ξεσπάσει πάνω από 130 άλλοι πόλεµοι σε όλη την υφήλιο. Σ’ αυτούς έχασαν τη ζωή
τους περισσότεροι από 20 εκατοµµύρια
άνθρωποι, ενώ άλλοι τόσοι πέθαναν από τις
ασθένειες και την πείνα που ακολούθησαν.
Τα περισσότερα θύµατα ανήκουν στον
άµαχο πληθυσµό.
• Εξαιτίας των πολέµων και των πολιτικών
κρίσεων εκατοµµύρια άνθρωποι αναγκάζονται να ζήσουν ως πρόσφυγες είτε µέσα
στην ίδια τους τη χώρα είτε σε γειτονικές
χώρες, αναζητώντας καταφύγιο και µια καινούρια ζωή.
• Από το 1995 και µετά γύρω στα 160
εκατοµµύρια συνάνθρωποί µας ζουν ως
πρόσφυγες. Και δυστυχώς ο κατάλογος ολοένα µεγαλώνει.

Στην εκκλησιαστική λατρεία είναι συχνές
οι ευχές για ειρήνη

Å[éñÞíç ð~áóé

ÅéñÞíç óå üëïõò

[ Åí å[éñÞí?ç ôï~õ
Êõñßïõ äåçè~ùìåí
Å[éñÞíçí ô~?ù êüóì?ù
óïõ äþñçóáé
] ÕðÝñ ô~çò }áíùèåí
å[éñÞíçò
[ Åí å[éñÞí?ç
ðñïÝëèùìåí

ÅéñçíéêÜ áò ðñïóåõ÷çèïýìå
óôïí Êýñéï
Äþñéóå óôïí êüóìï óïõ ôçí
åéñÞíç
(Áò ðñïóåõ÷çèïýìå) ãéá ôçí
åéñÞíç ðïõ óôÝëíåé ï Èåüò
Áò ÷ùñéóôïýìå ìå åéñÞíç

Το έργο της δικαιοσύνης θα είναι ειρήνη και
της δικαιοσύνης το αποτέλεσµα θα είναι ησυχία
και ασφάλεια παντοτινή.
Ησ 32, 17

Κάθε µέρα σε όλο τον κόσµο
γίνονται εκδηλώσεις υπέρ
της ειρήνης

Η ειρήνη είναι κοινό αίτηµα στις προσευχές
όλων των ανθρώπων σε όποια θρησκεία
κι αν ανήκουν!
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21. Ησαΐας: ο προφήτης του Εµµανουήλ
α) Η εποχή του προφήτη
Η δράση του, που διήρκεσε σαράντα χρόνια, ξετυλίγεται στο βασίλειο του Ιούδα, στην ίδια εποχή µε
τον προφήτη Μιχαία.
β) Λίγα στοιχεία για τη ζωή του
Ο Ησαΐας έζησε στην Ιερουσαλήµ και προερχόταν
από οικογένεια ιερέων που είχε σχέση µε τη βασιλική αυλή. Ήταν παντρεµένος και είχε δύο γιους. Η
θαυµαστή κλήση του, που ο ίδιος περιγράφει, έγινε
στο Ναό του Σολοµώντα: Είδα τον Κύριο να κάθεται
πάνω σε θρόνο µεγαλόπρεπο και υπερυψωµένο. Οι άκρες του µανδύα του γέµιζαν το Ναό. Μπροστά του
στέκονταν σεραφίµ, που καθένα τους είχε έξι φτερούγες… Και φώναζαν το ένα στο άλλο:
«Άγιος, άγιος, άγιος
είναι ο Κύριος του σύµπαντος (= Κύριος Σαβαώθ)
όλη η γη είναι απ’ τη δόξα του γεµάτη».
Σείστηκαν οι παραστάτες* της θύρας από τη δυνατή
φωνή τους και γέµισε από καπνό ο Ναός. Τότε είπα:
«Αλίµονό µου, χάθηκα! Γιατί είµαι άνθρωπος … και
τώρα είδα µε τα µάτια µου το βασιλιά, τον Κύριο του
σύµπαντος!». Πέταξε τότε κι ήρθε κοντά µου ένα από
τα σεραφίµ, κρατώντας ένα κάρβουνο αναµµένο, που
το είχε πάρει απ’ το θυσιαστήριο. Μ’ αυτό άγγιξε το
στόµα µου και είπε: «Κοίτα … η ανοµία σου εξαλείφθηκε*». Έπειτα άκουσα το Θεό να λέει: «Ποιον να
στείλω; Ποιος θέλει να γίνει ο αγγελιαφόρος µου;». Κι
εγώ είπα: «Στείλε εµένα!». Κι εκείνος είπε: «Πήγαινε».
Ο Ησαΐας θεωρείται ο σηµαντικότερος προφήτης
της Παλαιάς ∆ιαθήκης εξαιτίας της τεράστιας σηµασίας των µηνυµάτων του. Όλο το διάστηµα της
δράσης του ήταν πάντα παρών και στα πολιτικά
πράγµατα της χώρας. Προσπαθούσε να επηρεάζει
τους βασιλείς, ώστε να ενεργούν σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού. Γι’ αυτό επιχείρησε να πείσει το βασιλιά Άχαζ να µη συµµαχήσει µε τους Ασσύριους,
ώστε να µην εξαρτηθεί θρησκευτικά απ’ αυτούς. Αργότερα, όταν οι Ασσύριοι πολιορκούσαν την Ιερουσαλήµ, κατάφερε να στήριξει το βασιλιά Εζεκία και
το λαό, που είχαν πανικοβληθεί.
Γύρω από τον Ησαΐα είχε σχηµατιστεί ένας κύκλος µαθητών, οι οποίοι µετά το θάνατο του προφήτη διαφύλαξαν τη διδασκαλία του. Από το 700 π.Χ.
τα ίχνη του Ησαΐα χάνονται. Σύµφωνα µε την παράδοση πριονίστηκε στα δύο, όταν βασίλευε ο Μανασσής.
108

Ο προφήτης Ησαΐας,
ψηφιδωτό στη Νέα Μονή (11ος αι., Χίος)

Εµµανουήλ είναι εβραϊκό όνοµα, που
σηµαίνει «ο Θεός είναι µαζί µας».
Ο Ησαΐας ονοµάζει έτσι το Μεσσία.
Στην Καινή ∆ιαθήκη το όνοµα αυτό
αποδόθηκε στον Ιησού Χριστό, αφού
αυτός είναι ο Μεσσίας.
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γ) Μερικές προφητείες του Ησαΐα
• Οι άνθρωποι καταστρέφουν τη σχέση τους µε το Θεό και τους συνανθρώπους
Ακούστε ουρανοί κι εσύ γη δώσε προσοχή, γιατί
Όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη, το κράτος
µιλάει ο Κύριος: «Ανάθρεψα παιδιά και τώρα που
των Ασσυρίων τον 8ο αι. π.Χ. ήταν τεράστιο.
µεγάλωσαν πεισµατικά ορθώνονται* εναντίον µου.
Γράφει ο Ησαΐας για τους Ασσυρίους: «∆ε θα
Το βόδι γνωρίζει τον αφέντη του και το γαϊδούρι ξέπεινάσουν, ούτε θα κουραστούν, δε θα νυστάξουν
ρει το παχνί* εκείνου που το ορίζει. Μα ο Ισραήλ
ούτε θα κοιµηθούν … τα βέλη τους είναι µυτερά
σε ποιον ανήκει δεν το ξέρει. Ο λαός µου τίποτα δεν
και τα τόξα τους τεντωµένα… ».
κατανοεί… Έχω χορτάσει απ’ των κριαριών τα ολοκαυτώµατα*, από το πάχος των καλοθρεµµένων
Ησ 5, 27-28
µοσχαριών. Το αίµα των ταύρων, των προβάτων
και των τράγων δεν µ’ ευχαριστεί… Πάψτε πια να
προσφέρετε ανώφελες θυσίες· µ’ αηδιάζει… Απεχθάνοµαι* τις γιορτές σας … κι όταν απανωτές λέτε τις προσευχές σας, εγώ δεν τις ακούω, γιατί τα
χέρια σας είναι στο αίµα βουτηγµένα…».
Αλίµονο σ’ εκείνους που προσθέτουν στο σπίτι
τους κι άλλο σπίτι κι ενώνουνε χωράφι µε χωράφι,
έτσι που πια να µην υπάρχει τόπος για άλλους, κι
αυτοί να µείνουν οι µοναδικοί της χώρας κάτοχοι!
Αλίµονο σ’ εκείνους που απ’ το πρωί νωρίς ορµάνε στο πιοτό και που ως τη νύχτα αργά µε κρασί
µεθάνε. Αλίµονο σ’ εκείνους που λένε το κακό καλό και το καλό κακό, που παρασταίνουν το µαύρο
άσπρο και το άσπρο µαύρο, που κάνουν το πικρό
γλυκό και το γλυκό πικρό. Αλίµονο σ’ εκείνους που
θαρρούν πως είναι σοφοί και για έξυπνοι περνιούνται…
• 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 αγιότητα του Θεού
Η λέξη «άγιος» στα εβραϊκά σηµαίνει «χωρισµένος», δηλαδή διαφορετικός από κάθε τι κοινό και συνηθισµένο· κάτι, δηλαδή, τόσο ιερό, αγνό, καθαρό και µεγάλο, που κανείς δεν µπορεί να πλησιάσει.
Για τον Ησαΐα, αλλά και για όλη την Αγία Γραφή η αγιότητα ταυτίζεται µε το Θεό. Και σηµαίνει ό,τι ο ίδιος
ο Θεός περιέχει: ζωή, δύναµη, αγάπη. Όλα δε αυτά µόνο ο ίδιος ο Θεός µπορεί να τα µεταδώσει.
Στη χριστιανική Εκκλησία άγιοι δεν είναι οι άνθρωποι που έχουν αρετές, όσο σπουδαίες κι αν είναι. Άγιοι
ονοµάζονται αυτοί που έζησαν µια πολύ κοντινή σχέση µε το Θεό· κι έτσι εκείνος τους χάρισε την αγιότητα. Για τους χριστιανούς ο Ιησούς Χριστός χαρίζει τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να συµµετέχει στην αγιότητα του Θεού. Αυτό γίνεται µε τη Θεία Ευχαριστία, όπου ο πιστός µπορεί να ενώνεται µε το µοναδικό
άγιο, το Θεό.
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• 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.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. Ôé áéóèÜíåôáé êáé ôé óõíåéäçôïðïéåß ï ðñïöÞôçò óôç äéÜñêåéá ôçò êëÞóçò ôïõ;
2. Ðïéá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò æùÞò êáé ôùí ó÷Ýóåùí ôùí áíèñþðùí åðéêñßíåé ï ðñïöÞôçò; Áíáãíùñßæåôå êáôáóôÜóåéò ðïõ áöïñïýí êáé ôç óýã÷ñïíç, «ðïëéôéóìÝíç» åðï÷Þ ìáò;
3. Áöïý äéáâÜóåôå ôï ðáñÜèåìá ãéá ôçí áãéüôçôá, áíáãíùñßóôå óôï ó÷åôéêü êåßìåíï ôïõ ÇóáÀá «Ï ¢ãéïò
Èåüò âñßóêåôáé ðÜíôá äßðëá óôïõò áíèñþðïõò» ìå ðïéïõò ôñüðïõò åêäçëþíåôáé ç áãéüôçôá ôïõ Èåïý.
4. Ôé ÷áñáêôçñßæåé ôïõò áíèñþðïõò ðïõ áíÞêïõí óôï õðüëåéììá;
5. ÐåñéãñÜøôå ìå äéêÜ óáò ëüãéá ôéò åéêüíåò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ï ðñïöÞôçò ìéëþíôáò ãéá ôçí åðï÷Þ ôïõ
Ìåóóßá. Ðïéá óáò áããßæåé ðåñéóóüôåñï;
6. Áéþíåò ìåôÜ, óôç ÍáæáñÝô, ï Éçóïýò ×ñéóôüò ìéëþíôáò ãéá ôï Ýñãï ôïõ äéÜâáóå ìéá ðñïöçôåßá ôïõ ÇóáÀá ãéá ôï Ìåóóßá (Ëê 4, 16-21). Ôé äåß÷íåé áõôü ãéá ôïí ÇóáÀá;
7. ÄéáâÜóôå ôç öñÜóç óôï åéëçôÜñéï ðïõ êñáôÜåé ï ðñïöÞôçò. ÄéêáéïëïãÞóôå ôïí ôßôëï ôïõ ìáèÞìáôïò.

Äñáóôçñéüôçôåò
1. Âñåßôå óå ðïéï óçìåßï ôçò Èåßáò Ëåéôïõñãßáò øÜëëåôáé ï ÔñéóÜãéïò ¾ìíïò êáé ãñÜøôå ôïí óôï ôåôñÜäéü óáò.
2. ÖôéÜîôå ìå åéäÞóåéò, ôßôëïõò åöçìåñßäùí, åðéêåöáëßäåò Üñèñùí êáé öùôïãñáößåò Ýíá êïëëÜæ ìå èÝìá
«Áëßìïíï óôçí êïéíùíßá ìáò ðïõ... » åìðíåõóìÝíïé áðü ôéò ðñïöçôåßåò ôïõ ÇóáÀá.

¢ ã é ï ò È å ü ò , H o l y G o d , S a i n t D i e u , H e i l i g e r G o t t , S a n t o D i o , S a n t o D i o s , Cdznjq }ju
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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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Πράγµατι, τα λόγια του επαληθεύτηκαν τραγικά. Το 597 π.Χ. οι Βαβυλώνιοι πολιόρκησαν την Ιερουσαλήµ και λεηλάτησαν το Ναό. Ο βασιλιάς, οι άρχοντες, και επιφανείς Ιουδαίοι σύρθηκαν εξόριστοι στη Βαβυλώνα. Το κακό όµως δεν τέλειωσε εκεί. ∆έκα χρόνια αργότερα, το 587 π.Χ. οι Βαβυλώνιοι επανήλθαν. Και τότε η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική. Η Ιερουσαλήµ παραδόθηκε στις
φλόγες και άρχισε η περίοδος που είναι γνωστή ως βαβυλώνια αιχµαλωσία.

Η Βαβυλώνα ήταν χτισµένη στις όχθες του Ευφράτη και αποτελούσε κέντρο της περιοχής από τον 19ο µέχρι το 2ο αι.
π.Χ. Τη µεγαλύτερη ακµή της τη γνώρισε στην εποχή του
Ναβουχοδονόσορα (6ος αι. π.Χ.). Τότε ήταν µια πολυάριθµη πόλη µε σπουδαία τείχη, περίφηµους κρεµαστούς κήπους
κι έναν τεράστιο πυργόµορφο ναό (ζιγκουράτ).
Μια ξακουστή πύλη στα τείχη της πόλης ήταν η πύλη της Ιστάρ απ’ όπου περνούσε ο δρόµος των ποµπών. Ίσως απ’
αυτήν πέρασαν οι Βαβυλώνιοι και τους αιχµάλωτους Ιουδαίους!
Η διπλανή αναπαράσταση της πύλης της Ιστάρ βασίζεται σε
αρχαιολογικά ευρήµατα.

β) Το οδυνηρό τέλος του βασιλείου του Ιούδα
Το ένατο έτος της βασιλείας του Σεδεκία στον Ιούδα, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ
ήρθε µε όλο το στρατό του στην Ιερουσαλήµ κι άρχισε να την πολιορκεί… Οι Βαβυλώνιοι έκαναν ρήγµα στο τείχος. Απ’ εκεί µπήκαν όλοι οι αξιωµατούχοι του βασιλιά της Βαβυλώνας και εγκατέστησαν το
στρατηγείο τους στη µεσαία πύλη. Όταν τους είδε ο βασιλιάς του Ιούδα Σεδεκίας και οι πολεµιστές του,
έφυγαν νύχτα και βγήκαν από την πόλη. Ο στρατός όµως των Βαβυλωνίων τους καταδίωξε και τους
πρόφτασε στις πεδιάδες της Ιεριχώ. Εκεί συνέλαβαν το Σεδεκία, τον έφεραν µπροστά στο βασιλιά …
που τον καταδίκασε ο ίδιος. Πρώτα διέταξε να σφάξουν τους γιους του Σεδεκία µπροστά στα µάτια του
πατέρα τους, καθώς και όλους τους αξιωµατούχους του βασιλείου του Ιούδα. Στη συνέχεια έβγαλε τα
µάτια του Σεδεκία, τον έδεσε µε δυο χάλκινες αλυσίδες και τον έφερε αιχµάλωτο στη Βαβυλώνα. Οι Βαβυλώνιοι έκαψαν το Ναό του Θεού και γκρέµισαν το τείχος της Ιερουσαλήµ. Έβαλαν φωτιά σε όλα τα
ανάκτορά της και κατέστρεψαν εντελώς όλα τα πολύτιµα αντικείµενα της πόλης. Εκείνους που σώθηκαν από τη σφαγή, τους µετέφεραν στη Βαβυλώνα, όπου έγιναν δούλοι στο βασιλιά και στους απογόνους του, µέχρις ότου ιδρύθηκε η βασιλεία των Περσών.
γ) Ο Ιερεµίας θρηνεί την καταστροφή
Κανένας δε θρήνησε την καταστροφή του Ισραήλ όσο ο Ιερεµίας. Μέσα στην Παλαιά ∆ιαθήκη
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 Βαβυλώνιοι εγκατέστησαν τους Ισραηλίτες στην περιοχή του κάτω Ευφράτη και του Τίγρη. Οι
εξόριστοι υποχρεώνονταν σε καταναγκαστικές εργασίες. Ωστόσο είχαν το δικαίωµα να καλλιεργούν
δικά τους χωράφια, να κατέχουν κατοικίες, να µετακινούνται και να ασκούν επαγγέλµατα. Το σπουδαιότερο όµως ήταν ότι τους επιτρεπόταν να ζουν σύµφωνα µε τη θρησκεία τους. Επειδή βρίσκονταν
µακριά από την Ιερουσαλήµ και το Ναό, χρειάζονταν έναν τόπο για να λατρεύουν το Θεό. ∆ηµιούργησαν, λοιπόν, τη Συναγωγή ως τόπο λατρείας και προσευχής. Σ’ αυτά τα χρόνια της αιχµαλωσίας
καθιέρωσαν επίσηµα και το Σάββατο ως µέρα αφιερωµένη στο Θεό.
Οι Ισραηλίτες γρήγορα προσαρµόστηκαν και εντάχθηκαν στο ξένο περιβάλλον. Πολλοί απέκτησαν οικονοµική άνεση. Κάποιοι µάλιστα έφτασαν στο σηµείο να καταλάβουν και κυβερνητικές θέσεις στη Βαβυλώνα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του ∆ανιήλ και των τριών φίλων του, Ανανία, Μισαήλ και Αζαρία, τους οποίους οι Βαβυλώνιοι επέλεξαν από µικρούς και τους προετοίµαζαν για να αναλάβουν αξιώµατα στη βασιλική αυλή.
Παρά τις σχετικά καλές συνθήκες ζωής στη Βαβυλώνα οι Ισραηλίτες ένιωθαν πάντα εξόριστοι.
Ούτε µια στιγµή δεν ξέχασαν την πατρίδα τους και δεν έπαυαν να νοσταλγούν την επιστροφή τους
στη Γη της Επαγγελίας. ∆ιαβάζουµε σ’ έναν πολύ γνωστό ψαλµό:
Στης Βαβυλώνας τα ποτάµια, εκεί καθόµασταν και κλαίγαµε,
καθώς θυµόµασταν τη Σιών.
Στης όχθης τις ιτιές είχαµε τις κιθάρες µας κρεµάσει,
γιατί εκείνοι που µας αιχµαλώτισαν µας γύρευαν τραγούδια να τους πούµε…
Μα πώς να τραγουδήσουµε σε ξένη γη τα τραγούδια του Κυρίου!
Αν σε ξεχάσω Ιερουσαλήµ,
να παραλύσει το δεξί µου χέρι.
Η γλώσσα µου ας κολλήσει στο λαρύγγι µου,
αν πάψω να σε θυµάµαι…
Ψαλµ 136

Οι τρεις παίδες εν καµίνω
Οι τρεις φίλοι του ∆ανιήλ, όπως διαβάζουµε στην
Παλαιά ∆ιαθήκη, αν και ανατράφηκαν στη βασιλική αυλή, παρέµεναν πιστοί στο Θεό των πατέρων τους και δεν παρασύρθηκαν στην ειδωλολατρία. Όταν κάποτε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ
τους ζήτησε να προσκυνήσουν το χρυσό άγαλµά
του, αρνήθηκαν µε τόλµη να το κάνουν. Αγριεµένος τότε ο βασιλιάς διέταξε να τους ρίξουν δεµένους σε πυρακτωµένο καµίνι. Όµως µέσα από τις
φλόγες αντί για κραυγές και θρήνους, έκπληκτοι
τους άκουσαν να δοξολογούν το Θεό:

«Å[õëïãçôüò å@é, Êýñéå, ]ï Èåüò ô~ùí ðáôÝñùí ]çì~ùí
... å[õëïãå~éôå, ð~áóáé á]é äõíÜìåéò Êõñßïõ, ôüí Êýñéïí…».
Ο βασιλιάς θαύµασε το συµβάν κι ο θυµός του
διαλύθηκε. ∆ιέταξε, λοιπόν, να τους βγάλουν απ’
το καµίνι και ποτέ κανείς από τους υπηκόους του
να µην ξεστοµίσει κακό για το Θεό των τριών νέων.
Η Εκκλησία συχνά αναφέρεται σ’ αυτό το γεγονός
στην υµνολογία της, επειδή θεωρεί ότι προεικονίζει το Πάθος και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού.
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ε) Ένας προφήτης παρηγορεί το λαό: Ιεζεκιήλ
Σ’ όλη τη διάρκεια της αιχµαλωσίας οι Ιουδαίοι βασανίζονταν από ερωτήµατα: Γιατί τους συνέβησαν όλα αυτά; Πότε θα τελείωναν; Θα τους βοηθούσε ο Θεός για µια
ακόµη φορά να γυρίσουν στην πατρίδα τους; Ή µήπως
τους εγκατέλειψε; Η γενιά µάλιστα των Ισραηλιτών που
γεννήθηκε στα ξένα, πίστευε ότι πλήρωνε, χωρίς να φταίει, τα σφάλµατα των πατέρων τους. Έλεγαν χαρακτηριστικά: «Οι πατέρες έφαγαν άγουρα σταφύλια και τα δόντια
των παιδιών µούδιασαν».
Στη Βαβυλώνα, αυτά τα χρόνια, ζούσε και ο προφήτης
Ιεζεκιήλ. Πριν συρθεί στην εξορία ήταν ιερέας στο Ναό
του Σολοµώντα. Στα χρόνια της αιχµαλωσίας δέχτηκε
την κλήση του Θεού και ανέλαβε το βαρύ έργο να εξηγήσει στους συµπατριώτες του τις αιτίες της συµφοράς που
τους είχε βρει και να τους παρηγορήσει. Ο προφήτης συναισθανόταν το παράπονο των νεότερων Ισραηλιτών.
Προσπαθούσε να τους εξηγήσει ότι, όταν η ζωή µιας κοινότητας χαλάει, όλοι ζουν τις κακές συνέπειες. Όµως κι
όλοι είναι υπεύθυνοι, αφού µπορούν να αγωνιστούν για
να επανορθώσουν. Ταυτόχρονα, τους ενέπνεε πίστη για
το µέλλον του λαού. Τους περιέγραφε συγκλονιστικά οράµατα που έβλεπε και που «µιλούσαν» για την αποκατάσταση* του Ισραήλ και της άγιας πόλης του, της Ιερουσαλήµ.
Ο Κύριος είπε:… «Θα σας συνάξω* µέσα απ’ όλες τις
ξένες χώρες και θα σας φέρω στη χώρα σας… Θα µπορείτε να κατοικείτε στη χώρα που έδωσα στους προγόνους
σας...».

Ο προφήτης Ιεζεκιήλ, τοιχογραφία του Θεοφάνη
στη Μονή Παντοκράτορος (16ος αι., Άγιον Όρος)

στ) Για άλλη µια φορά η ελπίδα παραµένει ζωντανή: η Καινή ∆ιαθήκη
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 ∆ιαθήκη µε το λαό του Ισραήλ και του
Ιούδα. ∆ε θα έχει καµιά σχέση µε τη ∆ιαθήκη 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 λόγια αυτά του Ιερεµία για την «Καινή ∆ιαθήκη» αιώνες αργότερα ο Ιησούς Χριστός θα τα συνδέσει µε
τη θυσία του. Στο Μυστικό ∆είπνο προσφέροντας κρασί στους µαθητές του θα πει: «αυτό το ποτήρι είναι η
Καινούρια ∆ιαθήκη, που επισφραγίζεται µε το αίµα µου το οποίο χύνεται για χάρη σας» (Λκ 22, 20)
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Σύγχρονα πάθη των Εβραίων
Στα µέσα του 20ού αιώνα εξαπολύθηκε εναντίον των Εβραίων ένας
σκληρός διωγµός. Ο Χίτλερ και οι Ναζί, κινούµενοι από ρατσιστικές αντισηµιτικές* αντιλήψεις, έβαλαν στόχο από
τις αρχές του 1930 να εξολοθρεύσουν
τον Ιουδαϊσµό.
Σε όλη τη διάρκεια του Β΄ παγκοσµίου
πολέµου, που οι Ναζί κυριάρχησαν
στηνΕυρώπη, οι Εβραίοι
συκοφαντήθηκαν και καταδιώχτηκαν
ανελέητα. Όλοι οι Εβραίοι της Ευρώπης εκτοπίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εκεί εκατοµµύρια βρήκαν µαρτυρικό θάνατο. Ανάµεσά τους
και πολλά παιδιά κάτω των δεκατεσσάρων ετών.
Στις διπλανές φωτογραφίες βλέπουµε
παιδιά/κρατούµενους σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και Εβραίους που εκτοπίζονται µε τη βία από την πατρίδα τους.
Στην Ελλάδα τις παραµονές του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου ζούσαν περίπου
78.000 Εβραίοι. Στο τέλος του πολέµου υπήρχαν µόνο 10.000.
Οι υπόλοιποι εξολοθρεύτηκαν.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. ÐåñéãñÜøôå ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò æùÞò ôçò éïõäáúêÞò êïéíüôçôáò óôá ÷ñüíéá ôïõ Éùóßá. Ðïéá áð' áõôÜ Ýêñéíå áñíçôéêÜ ï Éåñåìßáò êáé ãéáôß;
2. Ðáñ. â´: Óôïõò óýã÷ñïíïõò ðïëÝìïõò óõìâáßíïõí ôÝôïéåò áêñüôçôåò; ÅêöñÜóôå ôïõò ðñïâëçìáôéóìïýò óáò.
3. Ðáñ. ã´: Ó÷ïëéÜóôå ôéò åéêüíåò êáé ôéò ìåôáöïñÝò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ï Éåñåìßáò ãéá íá ðåñéãñÜøåé ôçí êáôáóôñïöÞ. Ðïý ðñïôñÝðåé ôïõò óõìðáôñéþôåò ôïõ íá óôçñé÷ôïýí;
4. ¸íáò åîüñéóôïò Éïõäáßïò óôç Âáâõëþíá èõìÜôáé êáé äéçãåßôáé ôá ãåãïíüôá ôçò êáôÜëõóçò ôçò ÉåñïõóáëÞì êáé ôçò êáôáóôñïöÞò ôïõ Íáïý. Óå óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò ðáñïõóéÜóôå Ýíáí öáíôáóôéêü
äéÜëïãï Þ ìéá óêçíÞ ì' áõôü ôï èÝìá.
5. Ôé êáôÜöåñáí íá äéáôçñÞóïõí ïé Éïõäáßïé óôá ÷ñüíéá ôçò áé÷ìáëùóßáò êáé ðþò êáôüñèùóáí íá æÞóïõí;
6. ÓõæçôÞóôå óôçí ôÜîç: Åßíáé äõíáôüí ïé äõóêïëßåò êáé ïé êáôáóôñïöÝò íá âïçèïýí ôïõò áíèñþðïõò íá
óõíåéäçôïðïéïýí ôé Ý÷áóáí êáé ôé îÝ÷áóáí;
7. Ðïéá Þôáí ôá âáóáíéóôéêÜ åñùôÞìáôá ôùí Éïõäáßùí ãéá ôï êáêü ðïõ Ýðáèáí;
8. Ðïéá ðáñÜèõñá åëðßäáò áíïßãåé ï Èåüò ìÝóá áðü ôá ëüãéá ôùí ðñïöçôþí ÉåæåêéÞë êáé Éåñåìßá; Õðïãñáììßóôå ôéò ó÷åôéêÝò öñÜóåéò óôá êåßìåíÜ ôïõò óôéò ðáñ. å´ êáé óô´.
9. Ìå áöïñìÞ ôá ëüãéá ôïõ ÉåæåêéÞë «ïé ðáôÝñåò ... ìïýäéáóáí» ÷ñçóéìïðïéÞóôå ðáñáäåßãìáôá ãéá íá äåßîåôå üôé ïé êáêÝò åðéëïãÝò ìéáò ãåíéÜò åðéâáñýíïõí ôç æùÞ ôçò åðüìåíçò. ×ñçóéìïðïéåß ï ëáüò ìáò êáìéÜ áíôßóôïé÷ç ðáñïéìßá;

Áé÷ìáëùóßá
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες
ÓõíáãùãÞ
Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1. ∆ιαβάστε το παρακάτω απόσπασµα και προσπαθήστε να φανταστείτε
σε ποια µέρη του κόσµου θα µπορούσε να συµβαίνει σήµερα µια τέτοια σκηνή.
Πώς είναι να φτάνεις νύχτα στην ακτή µιας άγνωστης χώρας, να πηδάς στο νερό από µια βάρκα µε την οποία διέσχισες τη θάλασσα µέσα στο σκοτάδι, θέλοντας να αποµακρυνθείς γρήγορα προς το εσωτερικό, καθώς τα πόδια σου βυθίζονται στην άµµο; Ένας άντρας µόνος, χωρίς χαρτιά, χωρίς χρήµατα, που έχει φτάσει
από τη φρίκη των ασθενειών και των σφαγών της Αφρικής, από την καρδιά του σκότους, που δεν ξέρει τίποτα για τη γλώσσα της χώρας όπου έφτασε, που πέφτει στο έδαφος και κουλουριάζεται σ’ ένα χαντάκι στην
άκρη του δρόµου όταν βλέπει να πλησιάζουν από τον αυτοκινητόδροµο τα φώτα ενός αυτοκινήτου, ίσως της
αστυνοµίας.
Αντόνιο Μολίνα, Το βιβλίο της εξορίας

2. Συζητήστε µε συγγενείς ή γνωστούς που διώχθηκαν απ’ τις πατρίδες τους. Ποιες συνθήκες
τους βοήθησαν και ποιες τους δυσκόλεψαν στον τρόπο που τους υποδέχθηκαν οι κάτοικοι της
Ελλάδας; Τι κέρδος είχε και έχει η ίδια η Ελλάδα από τους πρόσφυγες;
3. Πόσο οι µετακινήσεις πληθυσµών – αναγκαστικές ή εκούσιες* – συντελούν στην πρόοδο του
πολιτισµού; Σε συνεργασία µε το διπλανό σας θυµηθείτε και καταγράψτε όσα µάθατε στη φετινή σας Ιστορία για τις µετακινήσεις των Ελλήνων. Στη συνέχεια συζητήστε στην τάξη:
Μπορούµε να θεωρήσουµε τη µετανάστευση ως ένα βασικό και θετικό χαρακτηριστικό της
ανθρώπινης ιστορίας;

Ελέγχω τι έµαθα
1. Ποιος ήταν ο σκοπός της µεταρρύθµισης του
Ιωσία;
2. Πού απέβλεπε η κριτική που έκανε ο Ιερεµίας στους συµπατριώτες του;
3. Να αναφέρετε µια προφητική πράξη του Ιερεµία και να σχολιάσετε τη σηµασία της.
4. Τι εννοούµε µιλώντας για «βαβυλώνια αιχµαλωσία»;
5. Πώς ζούσαν οι Ισραηλίτες στη Βαβυλώνα;
6. Ποιοι θρησκευτικοί θεσµοί* καθιερώθηκαν
την εποχή της βαβυλώνιας αιχµαλωσίας;
7. Τι προεικονίζει για τους χριστιανούς η
διήγηση των τριων παίδων εν καµίνω;
8. Ποια ερωτήµατα βασάνιζαν τους Ισραηλίτες
σχετικά µε την καταστροφή του κράτους
τους και ποια ήταν η απάντηση του Ιεζεκιήλ;
9. Τι ακριβώς είναι η Καινή ∆ιαθήκη στην οποία αναφέρεται ο Ιερεµίας;
Επιλέγω και πραγµατοποιώ
1. Ενηµερωθείτε για το λιµπρέττο* της όπερας του Βέρντι «Ναµπούκο» και ακούστε αποσπάσµατα στο µάθηµα της Μουσικής.
2. Η Ελλάδα είναι χώρα υποδοχής µεταναστών. Η Πολιτεία αντιµετωπίζει το φαινόµενο µε κάποιες ρυθµίσεις. Πώς µπορεί να βλέπει το ζήτηµα ένας άνθρωπος µε χριστιανική συνείδηση;
117
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Ξανακοιτώντας τα µαθήµατα του ∆΄ κεφαλαίου
Α. Στην Καινή ∆ιαθήκη διαβάζουµε για τους προφήτες:
∆εν υπάρχει προφήτης που να µην τον περιφρονούν οι συµπατριώτες του κι η οικογένειά του.
Μτ 13, 57

Άλλοι δοκίµασαν εξευτελισµούς και µαστιγώσεις, ακόµη και δεσµά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιµασίες, θανατώθηκαν µε µάχαιρα, περιπλανήθηκαν ντυµένοι µε προβιές και κατσικίσια
δέρµατα, έζησαν µε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες – ο κόσµος δεν ήταν άξιος να
’χει τέτοιους ανθρώπους – πλανήθηκαν σε ερηµιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης.
Εβρ 11, 36-38

Βρείτε συγκεκριµένα σηµεία των διηγήσεων του κεφαλαίου, όπου όλα αυτά επιβεβαιώνονται.
Β. Πολλοί νοµίζουν ότι οι προφήτες στο κήρυγµά τους αναφέρονται κυρίως στο µέλλον του
κόσµου. Ξεχνούν ότι αφετηρία για το έργο τους στάθηκαν τα µεγάλα προβλήµατα της εποχής που ζούσε ο καθένας. Σε συνεργασία µε το διπλανό σας προσπαθήστε να επισηµάνετε
αυτά τα προβλήµατα, βρείτε λέξεις που να τα ορίζουν (π.χ. απιστία) και σηµειώστε τις στο
αντίστοιχο πλαίσιο:
ÙóçÝ
Ìé÷áßáò
ÇóáÀáò
Éåñåìßáò
ÉåæåêéÞë

Γ. Μετά από όσα µάθατε για τους προφήτες της Παλαιάς ∆ιαθήκης τι θα είχατε να πείτε σε κάποιον που τους θεωρεί λιγάκι «µάγους»;
∆. Τι ζητούσαν όλοι οι προφήτες να κάνουν οι άνθρωποι προκειµένου να ξαναβρούν τη σχέση
τους µε το Θεό;
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 κήρυγµα των προφητών θεωρείται από τους περισσοτέρους
ως η κορυφαία διδασκαλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης για τη σχέση
Θεού - ανθρώπου. Μετά από όσα µάθατε, ποια είναι η προσωπική σας άποψη;
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ÊåöÜëáéï Å
Ç æùÞ ìåôÜ ôçí åðéóôñïöÞ
áðü ôç Âáâõëþíéá Áé÷ìáëùóßá
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• ÄñÜóç ¸óäñá - Íååìßá (458-400)
• Ï Ì. ÁëÝîáíäñïò óôçí ÉåñïõóáëÞì (331)
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Τα χρόνια από την επιστροφή
έως την κατάκτηση της Παλαιστίνης από τους Ρωµαίους
Πρόκειται για µια περίοδο πέντε αιώνων, που αρχίζει το 538 π.Χ. µε την επιστροφή των Ιουδαίων από τη βαβυλώνια αιχµαλωσία και τελειώνει το 63 π.Χ., όταν η Παλαιστίνη κατακτήθηκε από τους Ρωµαίους. Τις πληροφορίες για τα γεγονότα αυτής της εποχής τις παίρνουµε από
τα βιβλία ¸óäñáò Á´ και Â´, Íååìßáò και Ìáêêáâáßùí 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
διοικείται καλύτερα και πιο οργανωµένα το τεράστιο περσικό κράτος, οι πέρσες βασιλείς επέτρεπαν σε κάθε υποτελή λαό να ζει στη χώρα του µε µια σχετική αυτονοµία και να έχει τη δική του θρησκεία. Μ’ αυτόν τον τρόπο µπορούσαν να ελέγχουν καλύτερα το τεράστιο κράτος
τους και να εισπράττουν ευκολότερα τους φόρους. Αυτός ήταν ο λόγος που οι Πέρσες επέτρεψαν στους Ιουδαίους να επιστρέψουν στην πατρίδα 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 Ιουδαίοι κατόρθωσαν να οργανώσουν και πάλι το κράτος τους. Οι γερές βάσεις πάνω στις οποίες στηρίχτηκαν ήταν ο Ναός, η λατρεία του Θεού που γινόταν εκεί και ο Μωσαϊκός Νόµος. Αυτή την εποχή συγκέντρωσαν και κατέγραψαν τις παλιές θρησκευτικές παραδόσεις, που αποτέλεσαν τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης (Πεντάτευχος).
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζωής των Ιουδαίων στην ελληνιστική εποχή (3ος
και 2ος αι. π.Χ.);
Με την κυριαρχία των Μακεδόνων στην Ανατολή η περσική αυτοκρατορία κατέρρευσε. Στα
χρόνια του Μ. Αλέξανδρου οι Ιουδαίοι εξακολούθησαν να ζουν µε σχετική αυτονοµία.
Με το θάνατό του αρχίζει η ελληνιστική περίοδος· µια εποχή δηλαδή κατά την οποία ο ελληνικός πολιτισµός και τρόπος ζωής εξαπλώθηκε παντού και αναµίχθηκε µε τα ανατολικά στοιχεία. Ένας νέος κοσµοπολίτικος* τρόπος ζωής κυριαρχούσε πια στη Μέση Ανατολή.
Οι Ιουδαίοι δέχθηκαν πολλές επιρροές από τους Έλληνες και άλλαξαν σε µεγάλο βαθµό τον
τρόπο ζωής και σκέψης τους. Όταν όµως κάποιοι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου επιχείρησαν να
τους εξελληνίσουν µε βίαιο τρόπο, αντέδρασαν κι επαναστάτησαν. Ο ηρωικός ανταρτοπόλεµος
που ακολούθησε είναι γνωστός ως Μακκαβαϊκή επανάσταση και οδήγησε στην ανεξαρτησία τους.
Τελικά βέβαια κατακτήθηκαν κι αυτοί, όπως και όλη η γνωστή Οικουµένη, από τους Ρωµαίους.
Η εποχή αυτή µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, επειδή τότε διαµορφώνεται ο ιουδαϊκός κόσµος µέσα στον οποίο θα ζήσει και θα διδάξει ο Ιησούς Χριστός. Γι’ αυτό, στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα προσπαθήσουµε: α) να γνωρίσουµε τα γεγονότα, β) να αναγνωρίσουµε τα µεγάλα προβλήµατα της εποχής, γ) να κατανοήσουµε µε ποιον τρόπο προέκυψαν τα βιβλία της Παλαιάς
∆ιαθήκης.
Ιδιαίτερα θα ασχοληθούµε µε τα τρία πρώτα κεφάλαια του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς
∆ιαθήκης, τη ÃÝíåóç, καθώς εδώ βρίσκουµε την απάντηση της Αγίας Γραφής στο πανάρχαιο
και παντοτινό ερώτηµα: «ποιος είναι ο σκοπός της ζωής των ανθρώπων;».
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23. Επιστροφή από την αιχµαλωσία:
η ιουδαϊκή κοινότητα ανασυγκροτείται
α) Ένα σωτήριο διάταγµα
Η αιχµαλωσία διήρκεσε 48 χρόνια. Έληξε όταν η ανίκητη Βαβυλώνα καταλήφθηκε
από τον Κύρο, βασιλιά των Μήδων και των Περσών. Ο Κύρος εξέδωσε διάταγµα µε το
οποίο επέτρεπε στους Ιουδαίους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Χιλιάδες κάτοικοι του Νότιου Βασιλείου (Ιουδαίοι), οργανωµένοι σε οµάδες πήραν τότε το δρόµο της επιστροφής ανυποµονώντας να ξαναδούν ή να γνωρίσουν τη γη των
προγόνων τους. Σε µια τέτοια οµάδα αρχηγοί ήταν ο Ζοροβάβελ
και ο Ιησούς...
Η χαρά της επιστροφής έµεινε για πάντα χαραγµένη
στην καρδιά των Ιουδαίων.
Πολλοί ψαλµοί της Παλαιάς ∆ιαθήκης την τραγουδούν:
Όταν ο Κύριος µας έφερε απ’ την αιχµαλωσία πίσω στη Σιών,
ήταν σα να ζούσαµε ένα όνειρο.
Γέλιο πληµµύρισε το στόµα µας κι η γλώσσα µας έψαλλε ύµνους χαράς.
Ψαλµ 125
β) Πρώτη φροντίδα των Ιουδαίων: η ανοικοδόµηση του Ναού τους
Μόλις έφτασαν στην ερηµωµένη Ιερουσαλήµ, το πρώτο που έκαναν ήταν να θεµελιώσουν το Ναό πάνω στα ερείπια του Ναού του Σολοµώντα. Όταν οι χτίστες έβαλαν τα θεµέλια του Ναού του Κυρίου, ήρθαν οι ιερείς µε τις στολές τους και τις
σάλπιγγες και οι λευίτες* ... µε τα κύµβαλα, για να υµνήσουν τον Κύριο… Έψαλαν … ευχαριστώντας τον Κύριο… Πολλοί απ’ αυτούς που ήταν αρκετά ηλικιωµένοι και είχαν προλάβει τον πρώτο Ναό, έκλαιγαν δυνατά τώρα που έβλεπαν τον
καινούριο Ναό να θεµελιώνεται. Οι άλλοι πανηγύριζαν µε αλαλαγµούς.
Όµως το έργο αργούσε να ολοκληρωθεί. Οι δυσκολίες ήταν πολλές. Ας µην ξεχνάµε ότι οι Ιουδαίοι βρήκαν τη γη κατεστραµµένη και τα σπίτια τους γκρεµισµένα. Επιπλέον είχαν να αντιµετωπίσουν και τις επιδροµές των γειτονικών λαών, αλλά και να
πληρώνουν δυσβάστακτους φόρους στους Πέρσες. Σ’ αυτές τις δυσκολίες προστέθηκε
και το πρόβληµα µε τους Σαµαρείτες. Σαµαρείτες λέγονταν οι κάτοικοι του πρώην Βορείου Βασιλείου, οι οποίοι είχαν στο µεταξύ αναµιχθεί µε ειδωλολατρικούς πληθυσµούς.
Αυτό έκανε τους Ιουδαίους να τους θεωρούν «ακάθαρτους». Όταν, λοιπόν, οι Σαµαρείτες θέλησαν να βοηθήσουν στο κτίσιµο του Ναού, εκείνοι αρνήθηκαν τη βοήθειά
τους. Τότε οι Σαµαρείτες τους συκοφάντησαν στους Πέρσες ότι δήθεν µε τα οικοδοµικά τους έργα οχύρωναν την Ιερουσαλήµ. Έτσι, µε απόφαση του πέρση µονάρχη η ανοικοδόµηση του Ναού σταµάτησε. Αργότερα, µε την καθοδήγηση του Ζοροβάβελ το κτίσιµο ξανάρχισε. Τελικά το 515 π.Χ. έγιναν τα εγκαίνια του Ναού. Το µεγάλο όνειρο είχε πια πραγµατοποιηθεί!
Ιουδαίοι της διασποράς
∆εν 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 ∆ιασποράς.
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γ) Η κοινότητα οργανώνεται πολιτικά: ο Νεεµίας
Για αρκετά χρόνια οµάδες αιχµαλώτων κατέφθαναν από τη Βαβυλώνα. Επικεφαλής µιας τέτοιας
οµάδας ήταν ο Νεεµίας, ένας ιουδαίος αξιωµατούχος του Αρταξέρξη Α΄. Η πρώτη φροντίδα του Νεεµία ήταν να ανοικοδοµήσει τα τείχη. Έτσι, η απροστάτευτη Ιερουσαλήµ ξανάγινε µια οχυρωµένη
πόλη ικανή να αµύνεται στις εχθρικές επιδροµές. Στη συνέχεια προσπάθησε να οργανώσει πολιτικά
την κοινότητα. Πρώτα πρώτα ανακούφισε τον ταλαιπωρηµένο λαό. Οι πλούσιοι, που είχαν δανείσει
χρήµατα σε φτωχούς, θα έπρεπε όχι µόνο να µην τα ζητήσουν πίσω, αλλά και να επιστρέψουν στους
φτωχούς τη γη που τους είχαν κατάσχει εξαιτίας των χρεών. Έπειτα φρόντισε να δίνουν οι Ιουδαίοι
την εισφορά στο Ναό (δεκάτη) και να τηρούν την αργία του Σαββάτου. Σιγά σιγά η ζωή στην άγια
πόλη άρχισε να κυλά οµαλά.
δ) Η κοινότητα οργανώνεται θρησκευτικά: ο Έσδρας
Την ίδια περίπου εποχή ήρθε στην Ιερουσαλήµ και ο ιερέας Έσδρας, που ήταν υπάλληλος στην
περσική αυλή. Γνώριζε καλά το Νόµο του Θεού κι έβαλε στόχο να ρυθµίσει τη ζωή της ιουδαϊκής
κοινότητας σύµφωνα µ’ αυτόν. Πρώτη του φροντίδα ήταν να απαγορεύσει στους συµπατριώτες
του να παντρεύονται µε ειδωλολάτρες θεωρώντας ότι έτσι οι Ιουδαίοι διατηρούνταν θρησκευτικά
καθαροί.
Στη συνέχεια φρόντισε να συγκεντρωθούν όλα τα θρησκευτικά κείµενα και να καταγραφούν. Σηµαντικό µέρος απ’ αυτά προερχόταν από την εποχή του Μωυσή. Αυτή την εποχή υπηρετούσαν στο
Ναό πολλοί εκπαιδευµένοι γραφείς, οι οποίοι εργάστηκαν για να
επιτευχθεί αυτό το σπουδαίο έργο. Από τις εργασίες αυτές προέΟ Νόµος των Ιουδαίων:
κυψαν τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης, όπως τα ξέΤορά
ρουµε σήµερα (= Πεντάτευχος). Με βάση αυτά ο Έσδρας οργάΗ συλλογή των πέντε πρώτων
νωσε τη ζωή της κοινότητας. Στην Παλαιά ∆ιαθήκη µάλιστα διαβιβλίων της Παλαιάς ∆ιαθήβάζουµε ότι ο λαός δεσµεύτηκε σε µια δηµόσια τελετή να τηρεί το
κης, που περιέχουν το Νόµο
Νόµο του Θεού:
του Μωυσή, ονοµάζονται από
Ο Έσδρας έφερε το βιβλίο του Νόµου µπροστά στη συγκέντρωτους Ιουδαίους Τορά. Η λέξη
ση, που αποτελείτο από άνδρες, γυναίκες και παιδιά… Κι από τότε
σηµαίνει «καθοδήγηση» που
που ανέτειλε ο ήλιος µέχρι το µεσηµέρι ο Έσδρας τους διάβασε από
δόθηκε από το Θεό στους ανθρώπους για να ρυθµίζουν
το βιβλίο του Νόµου και όλος ο λαός άκουγε προσεκτικά… Ο κυσύµφωνα µ’ αυτήν τη σχέση
βερνήτης Νεεµίας και ο Έσδρας … καθώς και οι λευίτες* που εξητους µαζί του. Παρά την ονογούσαν το κείµενο είπαν στο λαό: «Η ηµέρα αυτή είναι αφιερωµέµασία «Νόµος», το έργο δεν ανη στον Κύριο το Θεό σας! ∆εν είναι ώρα τώρα για κλάµατα και
ποτελείται αποκλειστικά από
πένθη», γιατί όλος ο λαός έκλαιγε ακούγοντας να διαβάζεται ο Νόνοµικές διατάξεις. Περιέχει εµος. Ο Νεεµίας είπε ακόµα: «Πηγαίνετε στα σπίτια σας, φάτε από
πίσης πολλές αφηγήσεις και ιτα πιο εκλεκτά φαγητά, πιείτε γλυκό κρασί και στείλτε µερίδες σ’ όστορίες.
ποιον δεν έχει τίποτε να ετοιµάσει…». Έτσι όλοι πανηγύρισαν τη
µεγάλη γιορτή...

1. Óå óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò êáé âáóéæüìåíïé óôï êåßìåíï ôçò ðáñ. á´ ðáñïõóéÜóôå Ýíá öáíôáóôéêü äéÜëïãï ìåôáîý Éïõäáßùí ðïõ åðéóôñÝöïõí óôç ÷þñá ôïõò.
2. Ãéá ðïéï ëüãï ç ðñþôç öñïíôßäá ôùí Éïõäáßùí Þôáí íá ïéêïäïìÞóïõí ôï Íáü;
3. ÄéêáéïëïãÞóôå ôá ìÝôñá ðïõ ðÞñå ï ¸óäñáò ãéá ôç èñçóêåõôéêÞ êáèáñüôçôá ôùí Éïõäáßùí.
4. ÐåñéãñÜøôå ìå öáíôáóôéêÜ ðáñáäåßãìáôá ôá ðñïâëÞìáôá ôùí Éïõäáßùí ìåôÜ ôçí åðéóôñïöÞ ôïõò áðü
ôç Âáâõëþíá.
5. Ðþò åðéâåâáéþíïíôáé åäþ ôá üóá ìÜèáìå ãéá ôç óýíèåóç ôçò ÐáëáéÜò ÄéáèÞêçò óôá åéóáãùãéêÜ ìáèÞìáôá;
6. Ôé èÝóç öáßíåôáé üôé Ý÷åé áð' åäþ êé åìðñüò ï Íüìïò óôç æùÞ ôùí Éïõäáßùí;
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες
Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1. Οι Ιουδαίοι θεωρούσαν ότι τα λάθη που έγιναν στην εποχή των δύο βασιλείων, τους είχαν οδηγήσει στη βαβυλώνια αιχµαλωσία. Τι µέτρα πήραν – θρησκευτικά και πολιτικά – κατά τη µεταιχµαλωσιακή εποχή, ώστε να µην τα επαναλάβουν;
2. Μερικοί πιστεύουν ότι όλη η Παλαιά ∆ιαθήκη γράφηκε
µεµιάς και σε µια συγκεκριµένη εποχή. Ύστερα από όσα
µάθατε τι θα µπορούσατε να τους εξηγήσετε;
3. Η αναχώρηση των Ιουδαίων από τη Βαβυλώνα παραλληλίζεται από κάποια κείµενα της Παλαιάς ∆ιαθήκης µε την
Έξοδο από την Αίγυπτο. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί;
Ελέγχω τι έµαθα
1. Πότε και πώς τελείωσε η βαβυλώνια αιχµαλωσία;
2. Ποιος οδήγησε τους Ιουδαίους πίσω στη χώρα τους;
3. Περιγράψτε τα προβλήµατα των Ιουδαίων όταν επέστρεψαν.
4. Ποια ήταν η πρώτη φροντίδα των Ιουδαίων και γιατί;
5. Τι είδους εµπόδια συνάντησαν;
6. Ποιοι ήταν οι Σαµαρείτες;
7. Γιατί οι Ιουδαίοι αρνήθηκαν τη βοήθειά τους;
8. Ποιος οργάνωσε πολιτικά την κοινότητα;
9. Ποια ήταν η πρώτη του φροντίδα και γιατί;
10. Ποιος οργάνωσε θρησκευτικά την κοινότητα;
11. Ποια ήταν τα µέτρα που πήρε και γιατί;
12. Τι εννοούν οι Ισραηλίτες µιλώντας για «Τορά»;
13. Μάθετε απ’ έξω τα βιβλία της Πεντατεύχου; (βλ. σελ. 8 και 10)
14. Πού βασίστηκε η ζωή της κοινότητας κατά τη µεταιχµαλωσιακή εποχή;
15. Τι ακριβώς εννοούµε όταν µιλάµε για «Ιουδαίους της διασποράς»;

• Éïõäáßïé ôçò
ÄéáóðïñÜò
• ÐåíôÜôåõ÷ïò

Επιλέγω και πραγµατοποιώ
1. Σε συνεργασία µε το φιλόλογό σας επεξεργαστείτε την ιδέα: «Η πορεία της σύνθεσης των οµηρικών επών και των δηµοτικών τραγουδιών». Παράλληλα επεξεργαστείτε µε το θεολόγο
την «πορεία σύνθεσης της Παλαιάς ∆ιαθήκης».
2. Βρείτε µε τη βοήθεια του φιλολόγου σας κείµενα που να αναφέρονται στο διωγµό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας το 1922 (Μικρασιατική καταστροφή) και στην προτεραιότητα που
έδιναν στο κτίσιµο του ναού τους στους τόπους που εγκαταστάθηκαν.
3. Με τη βοήθεια του χρονολογίου του κεφαλαίου, βρείτε από το βιβλίο της Ιστορίας σας στοιχεία για τον 5ο αι. π.Χ. στην Ελλάδα (π.χ. περσικοί πόλεµοι, κλασική εποχή, λογοτεχνικά έργα, σπουδαία µνηµεία, πολιτικοί θεσµοί).
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24. Ο Νόµος στο κέντρο της ζωής των Ιουδαίων
Στα χρόνια που ακολούθησαν τη βαβυλώνια αιχµαλωσία οι Ιουδαίοι ήθελαν
να αποφύγουν τα λάθη του παρελθόντος. Γι’ αυτό και, όπως είδαµε, δεσµεύτηκαν να ζουν σύµφωνα µε το Νόµο του Θεού.

α) Οι γραµµατείς ερµηνεύουν το Νόµο για το λαό
Κάθε Ιουδαίος έπρεπε να ρυθµίζει τη ζωή του µε βάση το Νόµο. Αυτό σήµαινε βέβαια ότι έπρεπε να τον γνωρίζει. Όµως οι περισσότεροι δε γνώριζαν τη
γλώσσα στην οποία είχαν γραφτεί τα ιερά κείµενα, επειδή µιλούσαν πια αραµαϊκά. Γι’ αυτό το λόγο κάποιοι µορφωµένοι Ιουδαίοι ανέλαβαν να διδάσκουν και να
εξηγούν το Νόµο στο λαό. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι γνώριζαν καλά και τα εβραϊκά και τα αραµαϊκά και µελετούσαν συνεχώς το Νόµο, ονοµάζονταν γραµµατείς ή νοµοδιδάσκαλοι.
Οι γραµµατείς όµως δεν περιόριζαν το έργο τους στο να µεταφράζουν και να
διδάσκουν το Νόµο στο λαό. Επειδή οι απλοί άνθρωποι έθεταν ερωτήσεις για το
πώς να τον εφαρµόζουν στην καθηµερινή
Τα αραµαϊκά ήταν η γλώσσα που τους ζωή, οι γραµµατείς απαντούσαν και έδιµετά την αιχµαλωσία αντικατέ- ναν λύσεις ερµηνεύοντας τα κείµενα του Νόστησε σταδιακά τα εβραϊκά.
µου. Με τον καιρό αυτές οι ερµηνείες αυξάΉταν όµως και η γλώσσα του ε- νονταν. Έγιναν βιβλία ολόκληρα στα οποία
µπορίου και της διπλωµατίας
οι Ιουδαίοι άρχισαν να δίνουν αξία ίση µ’ αυστην ευρύτερη περιοχή.
τή που έδιναν στα βιβλία του Νόµου. Για παράδειγµα, ο πιστός Ιουδαίος που ήθελε να εφαρµόζει σωστά την αργία του Σαββάτου έπρεπε να γνωρίζει και να τηρεί 39
διατάξεις µε απαγορεύσεις των γραµµατέων. Αυτές όριζαν ακόµη και το πόσα
βήµατα θα περπατήσει το Σάββατο!
Κάτι τέτοιο βέβαια κατέληξε να γίνει βαρύ φορτίο στους ώµους των ανθρώπων. Το χειρότερο όµως ήταν ότι πολλοί Ιουδαίοι έφταναν να δίνουν περισσότερη σηµασία στις ατελείωτες διατάξεις των γραµµατέων από ό,τι στο νόηµα και
στην ουσία του Νόµου του Θεού. Πίστευαν δηλαδή ότι αν εφάρµοζαν αυτούς τους
τυπικούς κανόνες εξωτερικής συµπεριφοράς, θα εξασφάλιζαν την προστασία του
Θεού και τη σωτηρία τους. Έτσι η σχέση µε το Θεό και το συνάνθρωπο, αντί να
βασίζεται στην αγάπη και την ελευθερία, έφτασε να στηρίζεται µόνον στην κατά
γράµµα εφαρµογή ανθρώπινων εντολών. Σιγά σιγά, λοιπόν, οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στην προσκόλληση στους τύπους, δηλαδή στην τυπολατρία. Εύκολα µπορούµε να καταλάβουµε ότι µε µια τέτοια προσκόλληση, οι σχέσεις των ανθρώπων
µε το Θεό και το συνάνθρωπο σιγά σιγά χάνουν την αξία τους και νεκρώνονται.
β) Η Συναγωγή: κέντρο προσευχής και µελέτης του Νόµου
Στο διάστηµα που οι Ιουδαίοι ήταν εξόριστοι και είχαν στερηθεί το Ναό
τους, δηµιούργησαν, όπως είπαµε, τις Συναγωγές. Χώρους, δηλαδή, όπου συγκεντρώνονταν για να προσεύχονται και να µελετούν το Νόµο τους. Να θυµούνται την πατρίδα τους και να ονειρεύονται την επιστροφή τους.
Μετά την επιστροφή από την αιχµαλωσία ο Ναός της Ιερουσαλήµ έγινε το
κέντρο της εθνικής ζωής των Ιουδαίων. Συµβόλιζε την παρουσία του Θεού ανάµεσα στο λαό του κι ο κάθε Ισραηλίτης, όπου κι αν κατοικούσε, έπρεπε να
τον επισκέπτεται, ιδίως στις µεγάλες γιορτές. Παρ’ όλα αυτά, η ίδρυση Συναγωγών στις πόλεις και στα χωριά της Παλαιστίνης συνεχίστηκε σε όλη τη µεταιχµαλωσιακή εποχή. Ιδιαίτερα µάλιστα στις κοινότητες των Ιουδαίων της
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∆ιασποράς, που βρίσκονταν ξενιτεµένοι µακριά από την Παλαιστίνη. Τι ήταν η Συναγωγή;
Και τότε, όπως και σήµερα, ήταν ένα απλό κτίριο, στο κέντρο
του οποίου υπήρχε µια εξέδρα, ένα βήµα. Εκεί ανέβαινε αυτός που
διάβαζε το Νόµο. Πίσω από το βήµα υπήρχαν καθίσµατα για τους
αναγνώστες και τους διδασκάλους του Νόµου, τους ραββίνους. Γύρω από το βήµα βρίσκονταν οι θέσεις για τους πιστούς. Σ’ έναν ορισµένο χώρο στέκονταν και οι γυναίκες. Στον ανατολικό τοίχο της
Συναγωγής, µέσα σε µια κρύπτη, φυλάγονταν τα ιερά κείµενα. Επικεφαλής της συναγωγής ήταν ο αρχισυνάγωγος που εκλεγόταν από την κοινότητα.
Επιπλέον, στις Συναγωγές οι τοπικοί άρχοντες διαχειρίζονταν τις
υποθέσεις της κοινότητας και τα παιδιά µάθαιναν γράµµατα. Στις Συναγωγές της διασποράς µάλιστα
οι Ιουδαίοι δέχονταν να έρχονται και όσοι ειδωλολάτρες ήθελαν να γνωρίσουν την ιουδαϊκή θρησκεία. Αυτούς τους ονόµαζαν προσήλυτους.

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 ∆αβίδ είναι ένα από τα αρχαιότερα εβραϊκά σύµβολα, που κατά
την παράδοση ήταν το έµβληµα* του βασιλιά ∆αβίδ. Τέλος, υπάρχει η επτάφωτη λυχνία (µενορά) και οι δύο πλάκες του
Νόµου.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. Ãõñßóôå óôï ìÜèçìá 13 êáé èõìçèåßôå ôçí ïõóßá êáé ôï êÝíôñï ôïõ Íüìïõ óôçí åðï÷Þ ôùí Êñéôþí êáé
ôùí ìåãÜëùí âáóéëÝùí. Ðïéåò áëëáãÝò ìðïñåßôå íá åðéóçìÜíåôå óôçí ôÞñçóç ôïõ Íüìïõ êáôÜ ôçí ìåôáé÷ìáëùóéáêÞ åðï÷Þ; ÐñïóðáèÞóôå íá ôéò áîéïëïãÞóåôå.
2. Áöïý öáíôáóôåßôå ôçí êáèçìåñéíÞ æùÞ óôçí éïõäáúêÞ ìåôáé÷ìáëùóéáêÞ êïéíüôçôá, ðñïåôïéìÜóôå óå óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò Ýíá öáíôáóôéêü äéÜëïãï Þ ìéá óêçíÞ óôçí ïðïßá íá ðáñïõóéÜæåôáé êÜðïéï
áðü ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ äçìéïõñãïýóå ç ôõðïëáôñßá.
3. Ìðïñåßôå íá áíáãíùñßóåôå êáé óôç èñçóêåõôéêÞ óõìðåñéöïñÜ ôùí óýã÷ñïíùí ÷ñéóôéáíþí ðñïóêüëëçóç
óôïõò ôýðïõò; ÌéëÞóôå ìå ðáñáäåßãìáôá.
4. ÓõæçôÞóôå óôçí ôÜîç: Ðïéïõò êéíäýíïõò äéáôñÝ÷åé ç èñçóêåõôéêÞ ðßóôç áðü ôçí ôõðïëáôñßá;
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες
Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
Αφού διαβάσετε τον παρακάτω φανταστικό διάλογο, αναγνωρίστε τα στοιχεία που µάθατε για τη ζωή των Ιουδαίων στη µεταιχµαλωσιακή εποχή.

• Ãñáììáôåßò
• Ñáââßíïé
• ÔïñÜ
• ÐñïóÞëõôïé

Στη Θεσσαλονίκη, στα µέσα του 3ου αι. π.Χ., ένα µικρό Εβραιόπουλο, ο Ισσαχάρ κουβεντιάζει µε το θείο του Συµεών.
ΙΣΣΑΧΑΡ: Πόσο όµορφος είναι ο καινούριος βωµός του ∆ία!
ΣΥΜΕΩΝ: Αχ, αγόρι µου… Αν έβλεπες το Ναό µας στην Ιερουσαλήµ τότε θα καταλάβαινες τι
θα πει αληθινή οµορφιά.
Ι.: Πότε στ’ αλήθεια πήγες, θείε, στην Ιερουσαλήµ;
Σ.: Πριν τρία χρόνια για τη γιορτή της Σκηνοπηγίας. Κι ελπίζω να µ’ αξιώσει ο Θεός να γιορτάσω εκεί ένα Πάσχα πριν κλείσω τα µάτια µου.
Ι.: Κι εγώ που δεν έχω πάει ποτέ; Αλήθεια κάθε πότε πρέπει ένας σωστός Ιουδαίος να πηγαίνει;
Σ.: ∆ε σας το είπε ο ραββίνος Σαµπετάι στη συναγωγή;
Ι.: Θείε, δε σου κρύβω πως δεν πολυπηγαίνω στη συναγωγή… Ντρέποµαι, γιατί δυσκολεύοµαι
πολύ να καταλαβαίνω το ραββίνο, όταν µας διαβάζει κοµµάτια απ’ την Τορά.
Σ.: Μα ίσα ίσα γι’ αυτό πρέπει να πηγαίνεις κάθε µέρα στα µαθήµατα. Ο πατέρας σου ταξιδεύει πολύ και δεν µπορεί ο ίδιος να σου µάθει να διαβάζεις τα ιερά µας κείµενα. Όµως για σκέψου: πώς θα µάθεις ο ίδιος το λόγο του Κυρίου; Μην ξεχνάς πως οι πρόγονοί µας έπαθαν ό,τι
έπαθαν επειδή τον ξέχασαν.
Ι.: Θείε, θα µε πάρεις µαζί σου στην Ιερουσαλήµ;
Σ.: Κι εσύ θα µου υποσχεθείς ότι θα µάθεις τη γλώσσα µας;
Ι.: Ναι, θείε µου! Τώρα τρέχω να βοηθήσω τη µητέρα και τις αδελφές µου για τις ετοιµασίες του
Σαββάτου.

Ελέγχω τι έµαθα
1. Πού βάσισε τη ζωή της η µεταιχµαλωσιακή κοινότητα και γιατί;
2. Για ποιο λόγο οι Ιουδαίοι δεν µπορούσαν πια να καταλαβαίνουν
το Νόµο;
3. Ποιος ήταν ο ρόλος των Γραµµατέων;
4. Πώς ονοµάζονταν οι δάσκαλοι του Νόµου της Συναγωγής και
ο επικεφαλής της;
5. Πώς οδηγήθηκαν οι Ιουδαίοι στην τυπική τήρηση του Νόµου;
6. Πού κατέληξε τελικά αυτό;
7. Ποιος ήταν ο ρόλος του Ναού στη µεταιχµαλωσιακή
κοινότητα;
8. Περιγράψτε µια Συναγωγή.
9. Τι ρόλο έπαιζε η Συναγωγή στη ζωή των Ιουδαίων;
10. Τι ήταν οι προσήλυτοι;
Επιλέγω και πραγµατοποιώ
1. Βρείτε από το διαδίκτυο φωτογραφίες από Συναγωγές της Ελλάδας και της Ευρώπης.
2. Πληροφορηθείτε από την Ιστορία σας για τις ελληνικές νοµοθεσίες του 6ου και 5ου αι. π.Χ.
127

vivlio_theol_mm_TELIKO2.qxd

4/10/2005

2:31

Page 128

Οι διηγήσεις της Παλαιάς ∆ιαθήκης για τη δηµιουργία του κόσµου
Οι άνθρωποι πάντα ρωτούν
Από τα πανάρχαια χρόνια οι άνθρωποι, όσο απλοϊκά κι αν ζούσαν, γνώριζαν όπως κι εµείς τη δυστυχία και την ευτυχία, τον πόλεµο και την ειρήνη, την ασχήµια και την οµορφιά. Έβλεπαν, όπως κι
εµείς, τα δέντρα να βλασταίνουν, τον ήλιο να ανατέλλει, τα παιδιά να γεννιούνται, δικούς τους να πεθαίνουν. Και είχαν, όπως κι εµείς, µεγάλα ερωτήµατα: Γιατί ζει ο άνθρωπος; Γιατί πεθαίνει; Γιατί δυστυχεί; Πώς µπορεί να γίνει ευτυχισµένος; Γιατί κάνει λάθη; Ποια είναι η θέση του µέσα στον κόσµο; Ποιος και για ποιο σκοπό δηµιούργησε τον κόσµο; Απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήµατα οι άνθρωποι πάντα έβρισκαν στη θρησκεία τους.
Η Παλαιά ∆ιαθήκη απαντάει
Στα χρόνια της εξορίας οι Ιουδαίοι ζούσαν στο περιβάλλον της πλούσιας και ισχυρής Βαβυλώνας.
Άκουγαν, λοιπόν, τους Βαβυλώνιους να διηγούνται τα εντυπωσιακά κατορθώµατα του δικού τους θεού, του Μαρδούκ, και να ισχυρίζονται ότι αυτός έφτιαξε τον κόσµο και τους ανθρώπους. Οι Ιουδαίοι όµως είχαν τη δική τους βεβαιότητα, που τη διατηρούσαν µε τις παραδόσεις τους: Ο Θεός τον οποίον γνώρισαν µέσα στα γεγονότα της ιστορίας τους ως ελευθερωτή, οδηγό και προστάτη είναι αυτός που δηµιούργησε τον κόσµο και τους ανθρώπους. Στα χρόνια, λοιπόν, της βαβυλώνιας αιχµαλωσίας κάποιοι – µάλλον ιερείς – συνέθεσαν ένα κείµενο που µιλούσε για τη δηµιουργία του κόσµου
και του ανθρώπου από το Θεό.
Όταν τελικά επέστρεψαν στη χώρα τους και κατέγραψαν συστηµατικότερα τις ιερές τους παραδόσεις, τοποθέτησαν τις διηγήσεις για τη δηµιουργία του κόσµου και του ανθρώπου στην αρχή των ιερών τους γραφών. Είναι αυτές που βρίσκουµε στα τρία πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της ÃåíÝóåùò.
Η Γένεσις είναι το πρώτο στη σειρά βιβλίο της Αγίας Γραφής, και το όνοµά του σηµαίνει δηµιουργία, αρχή.
Μελετώντας τις διηγήσεις της Γενέσεως, δεν ξεχνάµε:
Οι συγγραφείς αυτών των κειµένων τότε:
• Έγραφαν τα κείµενά τους βασιζόµενοι, όπως είναι φυσικό, στις γνώσεις και στα δεδοµένα εκείνου
του καιρού.
• Εκφράζονταν όσο καλύτερα µπορούσαν χρησιµοποιώντας σύµβολα και εικόνες, τη σηµασία των
οποίων µπορούσαν εύκολα να καταλαβαίνουν οι σύγχρονοί τους άνθρωποι.
• Μετέδιδαν στους ανθρώπους αλήθειες για τον κόσµο και τη ζωή, που πήγαζαν από την πίστη τους
στο Θεό και τη σχέση που είχαν µαζί του, δηλαδή αλήθειες θεολογικές.
Εµείς στο µάθηµα των Θρησκευτικών σήµερα:
• ∆εν ψάχνουµε σ’ αυτά επιστηµονικές απαντήσεις
για
το πώς δηµιουργήθηκε και εξελίχθηκε το
σύµπαν.
Αυτές θα µας τις δώσει
η σύγχρονη επιστήµη µέσα
από άλλα µαθήµατα (Βιολογία, Γεωγραφία, Χηµεία κ.ά.).
• Προσπαθούµε να αναγνωρίζουµε τα σηµεία όπου οι
συγγραφείς χρησιµοποιούν σύµβολα και εικόνες· ο
στόχος µας είναι να αντιληφθούµε τι σήµαιναν για
τους ανθρώπους εκείνης της εποχής.
• Η βασική µας επιδίωξη κάνοντας όλα τα παραπάνω
είναι να συναισθανθούµε τη σηµασία που µπορεί να
έχουν για τους σηµερινούς ανθρώπους οι θεολογικές
απαντήσεις των κειµένων γύρω από το ποιος και για
ποιον λόγο δηµιούργησε τη ζωή.
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25. «Êáß å@éäåí ]ï Èåüò |ïôé êáëüí»: η δηµιουργία του κόσµου
α) Ο κόσµος γύρω µας: ένα καθηµερινό θαύµα!
Όσο κι αν οι περισσότεροι από εµάς ζούµε σε γκρίζες πόλεις, η οµορφιά της φύσης δεν παύει να
µας εκπλήσσει. Με τoν ήλιο που προβάλλει πίσω απ’ τα τσιµεντένια κτίρια, το χαµοµηλάκι που φύτρωσε τυχαία σε µια γωνιά, τα γεράνια µιας γλάστρας, το κελάιδισµα ενός πουλιού, τα κατακόκκινα
µήλα πάνω στο τραπέζι µας. Τόσες πολλές εικόνες, χρώµατα, ήχοι, µυρωδιές, γεύσεις!
Μεγάλες εκπλήξεις µας περιµένουν κι όταν αφήσουµε τους αριθµούς να µιλήσουν. Μια µεγάλη οξιά έχει περίπου 350.000 φύλλα. Όλα µαζί απλωµένα σχηµατίζουν µια έκταση 750 µ2, σαν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Απ’ αυτά τα φύλλα, σε µια ζεστή µέρα εξατµίζονται 300 λίτρα νερό. Γι’ αυτό νιώθουµε τέτοια δροσιά όταν καθόµαστε στον ίσκιο της. Μια οξιά καθαρίζει κάθε χρόνο χίλια κιλά σκόνη και τοξικά αέρια απ’ τον αέρα, περισσότερο δηλαδή κι από ένα καλό φίλτρο. Παράγει καθηµερινά τόσο οξυγόνο, ώστε 20 παιδιά να έχουν καθαρό αέρα να αναπνέουν.
Ένα σπουργίτι φτερουγίζει 13 φορές το δευτερόλεπτο. Κανένας άνθρωπος δεν έχει τέτοια δύναµη!
Ο ξιφίας κολυµπάει µε ταχύτητα 90 χλµ. την ώρα, ενώ ένας πρωταθλητής της κολύµβησης φτάνει ίσα ίσα τα 5 χλµ. Ο πάνθηρας τρέχει 120 χλµ. την ώρα, ενώ ένας δροµέας φτάνει µετά βίας τα 36 χλµ.
Το παγκόσµιο ρεκόρ του άλµατος είναι σχεδόν 9 µ., ενώ ένας ενοχλητικός ψύλλος µ’ ένα του πήδηµα υπερβαίνει τα 60 εκ., ξεπερνάει δηλαδή 200 φορές το µήκος του σώµατός του.
Εξίσου θαυµαστοί είναι οι διάφοροι κύκλοι της ζωής. Ας σκεφτούµε το νερό. Άνθρωποι, ζώα και
φυτά χρειάζονται γλυκό νερό για να ζήσουν. Όµως δεν υπάρχει πολύ στη φύση. Μόνο 1 από τα 40
λίτρα του νερού της γης είναι γλυκό. Αλλά ο ήλιος το προσφέρει στη φύση µ’ ένα σοφό κύκλο: µε
τις θερµές του αχτίνες το νερό εξατµίζεται, ανεβαίνει ψηλά, σχηµατίζει σύννεφα και ποτίζει σαν πολύτιµη βροχή τη γη.
Πόσα κρυµµένα µυστικά στην κτίση! Πραγµατικό στολίδι είναι ο κόσµος γύρω µας!
Ας γυρίσουµε στην πρώτη σελίδα της Παλαιάς ∆ιαθήκης, στο βιβλίο της ÃåíÝóåùò, να γνωρίσουµε τη διήγηση για τη δηµιουργία αυτού του υπέροχου κόσµου.

Σήµερα µόλις το
εννόησα πλήρως:
όλα τραγουδούν
στον πλανήτη.
Νίκος Καρούζος
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β) Η όµορφη διήγηση της Γενέσεως
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. ∆εύτερη 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. ∆ηµιούργησε ο Θεός τα δύο µεγάλα
φωτεινά σώµατα, το µεγαλύτερο για να κυριαρχεί την ηµέρα,
και το µικρότερο για να κυριαρχεί τη νύχτα. ∆ηµιούργησε 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.
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γ) Επιστήµη και Παλαιά ∆ιαθήκη: µια σύγκρουση που έχει πια ξεπεραστεί
∆ιαβάζοντας το βιβλικό κείµενο της δηµιουργίας του κόσµου σίγουρα νιώθουµε έκπληξη µπροστά στην εικόνα που έχει ο συγγραφέας του για το σύµπαν. Είναι τόσο διαφορετική απ’ αυτή που έχουµε σήµερα εµείς! Κι όµως, µια τέτοια περίπου εικόνα για το σύµπαν (= κοσµοείδωλο) είχαν οι άνθρωποι της Μεσογείου για αιώνες. Ας προσπαθήσουµε να αναπαραστήσουµε το κοσµοείδωλο όπως
το φαντάζονταν τότε οι άνθρωποι: Η γη ήταν ένας µεγάλος δίσκος που στεκόταν πάνω στη θάλασσα
στηριγµένος σε ισχυρές κολόνες. Την κάλυπτε ένας τεράστιος θόλος που συγκρατούσε τα νερά του
ουρανού. Από τα ανοίγµατα αυτού του θόλου προερχόταν η βροχή! Το σχέδιό µας θα µπορούσε να
µοιάζει µε το παρακάτω:
Σιγά σιγά οι γνώσεις των ανθρώπων
σχετικά µε το σύµπαν ολοένα και αυξάνονταν. Χρειάστηκε ωστόσο να
περάσουν αιώνες έως ότου γίνει αποδεκτό ότι η γη είναι
µόνον ένας από τους πολλούς πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από τον
ήλιο· ότι δισεκατοµµύρια
ήλιοι αποτελούν ένα γαλαξία· και ότι το σύµπαν
αποτελείται από πολλούς
γαλαξίες. Σήµερα µάλιστα
µπορούµε να τους φωτογραφίζουµε.
Στη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων δηµιουργήθηκαν µεγάλες διαµάχες. Απ’ τη µια
µεριά κάποιοι αρνούνταν τη Βίβλο,
επειδή η εικόνα που δίνει για τον κόσµο (το
κοσµοείδωλό της) δεν συµφωνούσε µε την επιστηµονική αλήθεια. Κάποιοι άλλοι αρνούνταν τις επιστηµονικές αλήθειες, επειδή θεωρούσαν ότι έρχονταν σε αντίθεση µε την αλήθεια της Αγίας Γραφής.
Το λάθος και των δύο πλευρών βρισκόταν στο ότι ξεχνούσαν πως άλλοι είναι οι σκοποί της επιστήµης και άλλοι της Αγίας Γραφής. Σήµερα αυτή η διαµάχη έχει πια ξεπεραστεί. Και για τους περισσότερους είναι πλέον ξεκάθαρο: ο σκοπός της επιστήµης είναι να ερευνά µε επιστηµονικούς τρόπους το
σύµπαν και να διατυπώνει απόψεις για το πώς δηµιουργήθηκε και εξελίχθηκε. Από την άλλη, ο σκοπός της Παλαιάς ∆ιαθήκης, από τότε που γράφτηκε έως και σήµερα, είναι να εκφράζει στα κείµενά
της µε παραστατικές εικόνες την πίστη ότι ο Θεός έδωσε στα πάντα τη ζωή και δε σταµατάει να τη
φροντίζει διαρκώς. Ας προσέξουµε ότι ο Μέγας Βασίλειος, ήδη από τον 4ο αι. µ.Χ., εκφράζει την άποψη ότι επιστήµη και Αγία Γραφή στην πραγµατικότητα δεν συγκρούονται. Γράφει: «∆ε µειώνεται
ο θαυµασµός µας για τα έργα του Θεού, αν βρεθεί ο τρόπος µε τον οποίο έγινε κάποιο από τα θαυµαστά αυτά έργα». (P.G. 29, 25)
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Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. Èõìçèåßôå ôé Ý÷ïõìå ðåé ãéá ôéò áíèñùðïìïñöéêÝò åêöñÜóåéò êáé ôá óýìâïëá óôç Âßâëï (óåë. 19). Óå
óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò áíáêáëýøôå ôá óôï êåßìåíï, óõæçôÞóôå ôç óçìáóßá ôïõò êáé óôç óõíÝ÷åéá óõìðëçñþóôå ôï ðáñáêÜôù ðëáßóéï:
ÁíèñùðïìïñöéêÝò êáé
óõìâïëéêÝò åêöñÜóåéò

ÈåïëïãéêÞ óçìáóßá ôïõò

Åßðå ï Èåüò (êáé Ýãéíå)

Ï Èåüò åßäå üôé Þôáí êáëü

Ïíüìáóå ï Èåüò

Åõëüãçóå êáé êáèáãßáóå ï Èåüò

Ïé åðôÜ ìÝñåò ôçò Äçìéïõñãßáò

2. Áíáãíùñßóôå ôéò ðáñáêÜôù èåïëïãéêÝò áëÞèåéåò óôï êåßìåíï ôçò äçìéïõñãßáò (ðáñ. á´):

• 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.
3. Áöïý ÷ùñéóôåßôå óå ïìÜäåò, åðéëÝîôå êáé ðáñïõóéÜóôå óôïé÷åßá ãéá ôïí êüóìï ôùí æþùí, ôùí öõôþí, ôçò áôìüóöáéñáò êáé ôïõ íåñïý óôá ïðïßá íá öáßíåôáé üôé ï êüóìïò åßíáé
äçìéïõñãçìÝíïò «êáëüò ëßáí».
4. Íïìßæåôå üôé ïé óçìåñéíïß Üíèñùðïé óõìðåñéöÝñïíôáé óôçí
êôßóç ùò «êáëÞ ëßáí»; ÌéëÞóôå ìå ðáñáäåßãìáôá êáé åðé÷åéñÞìáôá.
5. ÓõæçôÞóôå ìå ôï äéðëáíü óáò ôçí ðáñ. ã´ êáé êáôáãñÜøôå åñùôÞìáôá Þ áðïñßåò ðïõ åîáêïëïõèåßôå íá Ý÷åôå.
6. ÐáñïõóéÜóôå ìå ôï äéðëáíü óáò Þ óå ïìÜäåò ìéá óêçíÞ üðïõ êÜðïéïò ðïõ æåé ãéá ðïëý êáéñü óôï óêïôÜäé, ôçí áêéíçóßá êáé ôç óéùðÞ, îáöíéêÜ âñßóêåôáé ìÝóá óôï öùò, ôçí êßíçóç, ôïõò Þ÷ïõò. ÓõæçôÞóôå óôçí ôÜîç: Ôé óõíáéóèÞìáôá óáò
ðñïêáëïýíôáé; Ôé ìðïñåßôå íá óêåöôåßôå ãéá ôï äþñï ôçò æùÞò;
Μες στον βαθύ ουρανό κάθε βουνό κι η υπογραφή Του.
Οδ. Ελύτης

Äçìéïõñãßá
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Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1. Στις διάφορες µυθολογίες µαζί µε την κοσµογονία γίνεται
λόγος για τη θεογονία, δηλαδή την προέλευση των θεών. Τι
σας κάνει να σκεφτείτε το γεγονός ότι στη Γένεση δεν υπάρχει καµιά θεογονία;
2. Αφού διαβάσετε την παρακάτω διήγηση του βαβυλωνιακού
έπους κάντε συγκρίσεις µε την αντίστοιχη διήγηση της Γενέσεως: Πώς προέρχονται οι θεοί, µε ποιον τρόπο δηµιουργούνται και από τι; Τι συµπεράσµατα µπορείτε να βγάλετε;
Όταν ψηλά οι ουρανοί δεν είχαν ονοµαστεί, όταν κάτω η γη
δεν είχε όνοµα ... γεννήθηκαν οι θεοί... Τότε συγκρούστηκαν
η Τιαµάτ και ο Μαρδούκ, ο σοφότερος από τους θεούς, επιτέθηκαν ο ένας στον άλλο και άρχισαν να µάχονται... Ο
Μαρδούκ την έκοψε στα δύο, όπως ένα κοχύλι. Το µισό το
διαµόρφωσε σε ουράνιο, θόλο... Τοποθέτησε το κεφάλι της
σε έναν τόπο και σχηµάτισε ένα βουνό... Από τα µάτια της έκανε να πηγάσουν ο Ευφράτης και ο Τίγρης...
Ενούµα Ελίς
(βαβυλωνιακό έπος της δηµιουργίας)

3. Μπορεί άραγε ένας φυσικός επιστήµονας να είναι χριστιανός; Στηρίξτε την άποψή σας µε επιχειρήµατα.
4. Η αργία του Σαββάτου είναι σηµαντικό στοιχείο για τη λατρεία του Θεού στην ιουδαϊκή κοινότητα. Ανακαλύψτε τη σχέση της µε τη διήγηση της ∆ηµιουργίας.

Επιλέγω και πραγµατοποιώ
1. Βρείτε τραγούδια που να µιλούν για τη χαρά της ζωής και παρουσιάστε τα στην τάξη.
2. Σε συνεργασία µε τους καθηγητές των Μαθηµατικών και της Βιολογίας γράψτε µια παράγραφο όπου να ξεκαθαρίζεται µε ποιους τρόπους εργάζεται η επιστήµη.
3. Σε συνεργασία µε τον καθηγητή σας της Γεωγραφίας, βρείτε στοιχεία για την εικόνα που είχαν για τη γη και το σύµπαν οι άνθρωποι σε διάφορες εποχές και φτιάξτε µια αφίσα µε τα διαφορετικά κοσµοείδωλα για την αίθουσα της τάξης σας.
4. Με αφορµή τα παρακάτω σκίτσα φτιάξτε αντίστοιχα δικά σας που να σχετίζονται µε οικολογικά προβλήµατα της περιοχής που κατοικείτε.
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26. «ÐïéÞóùìåí }áíèñùðïí êáô’ å[éêüíá ]çìåôÝñáí

êáß êáè’ ]ï ìï ß ù óéí» : ç äçìéï õñ ãß á ôï õ áíèñ þð ï õ
Ανάµεσα σε µυριάδες υπάρξεις που αναπνέουν και κινούνται µέσα στο σύµπαν ζούµε κι εµείς, οι άνθρωποι. Τόσο όµοιοι
µεταξύ τους αλλά και τόσο διαφορετικοί! Ας γνωρίσουµε τι διηγείται η Παλαιά ∆ιαθήκη για τη δηµιουργία των ανθρώπων.

α) Ο Θεός χαρίζει τη ζωή στον άνθρωπο
Είπε ο Θεός: «Ας δηµιουργήσουµε τον άνθρωπο σύµφωνα µε την εικόνα τη δική µας κι έτσι που να µπορεί να µας µοιάσει· κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας, τα πτηνά του ουρανού, τα ζώα και γενικά όλη τη γη και τα ερπετά που σέρνονται πάνω σ’ αυτήν»…
Τότε ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από το χώµα της γης και
φύσηξε στο πρόσωπό του πνοή ζωής. Έτσι έγινε ο άνθρωπος ζωντανό πλάσµα. Ύστερα ο Κύριος ο Θεός φύτεψε έναν κήπο στην Εδέµ
προς την ανατολή… Πήρε, λοιπόν, ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και
τον έβαλε µέσα στον κήπο της Εδέµ για να τον καλλιεργεί και να τον
προσέχει.
Ο Κύριος έφερε όλα τα ζώα του αγρού και τα πτηνά του ουρανού
µπροστά στον άνθρωπο, για να δει πώς θα τα ονοµάσει. Και ό,τι όνοµα έδινε ο άνθρωπος σε κάθε ζωντανή ύπαρξη, αυτό ήταν και το όνοµά της. Έδωσε ονόµατα σε όλα τα ζώα, στα πτηνά του ουρανού και
στα άγρια θηρία.
Ο Κύριος ο Θεός είπε: «∆εν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος µόνος. Θα του φτιάξω έναν σύντροφο όµοιον µ’ αυτόν»… Τότε
ο Κύριος ο Θεός τον έριξε σε βαθύ ύπνο κι αποκοιµήθηκε. Μετά πήρε µια πλευρά του και στη θέση της έβαλε σάρκα. Με την πλευρά που
πήρε από τον Αδάµ ο Κύριος ο Θεός έκανε τη γυναίκα και την έφερε στον Αδάµ. Τότε ο Αδάµ είπε: «Αυτό είναι οστό από τα οστά µου
και σάρκα από τη σάρκα µου»… Γι’ αυτόν το λόγο θα εγκαταλείπει ο
άνθρωπος τον πατέρα του και τη µητέρα του και θα ενώνεται µε τη γυναίκα του. Και θα γίνονται οι δυο τους ένα σώµα.
Ο Θεός τους ευλόγησε και τους είπε: «Να κάνετε πολλά παιδιά … να
γεµίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σ’ αυτήν. Να εξουσιάσετε τα ψάρια της θάλασσας, τα πτηνά του ουρανού και κάθε ζώο που κινείται
πάνω στη γη… Να! … σας δίνω όλα τα φυτά, καθώς και όλα τα δέντρα…».
β) Τι θα πει να είσαι «άνθρωπος»;
Σύµφωνα µε τη διήγηση της Γενέσεως είµαστε τα µόνα πλάσµατα
που δηµιουργηθήκαµε ως εικόνα του Θεού. Μόνο εµείς δηλαδή
µπορούµε να συνειδητοποιούµε τη σηµασία της ζωής: Να αναγνωρίζουµε ότι µας χαρίστηκε για να την κάνουµε ολοένα και καλύτερη·
να τη µοιραζόµαστε µε τους συνανθρώπους µας και µε τα άλλα ζωντανά πλάσµατα· να συναισθανόµαστε την οµορφιά της· να επιλέγουµε ελεύθερα ποιους δρόµους θα ακολουθήσουµε· να καταλαβαίνουµε ότι ο πραγµατικός προορισµός του ανθρώπου είναι να
σχετιστεί µε το Θεό και να του µοιάσει όσο γίνεται περισσότερο.
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γ) ∆ηµιουργική ζωή: το µεγάλο ταξίδι του ανθρώπου µέσα στον κόσµο
Πώς µπορεί όµως ο άνθρωπος να µοιάσει στο δηµιουργό Θεό; Πώς να ζει στον κόσµο χωρίς να
τον καταστρέφει; Πού να βρίσκει χαρά; Με ποιο τρόπο να χρησιµοποιεί ό,τι του χάρισε ο Θεός; Πώς
θα καταφέρει να ζήσει κι ο ίδιος µια δηµιουργική ζωή; Πώς να δηµιουργεί όµορφες σχέσεις γεµάτες
δικαιοσύνη και αληθινή αγάπη; Πώς µπορεί να έχει µια ζωντανή σχέση µε το Θεό;
Σήµερα, καθώς όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα γύρω µας κι ένα πλήθος από πληροφορίες µας κυκλώνουν, συχνά µπερδευόµαστε. ∆εν αναγνωρίζουµε τα χαρίσµατά µας, τα προσπερνάµε και δεν ξέρουµε τι να κάνουµε µ’ αυτά. ∆ε συνειδητοποιούµε τις ευθύνες µας για τον κόσµο και δεν παίρνουµε τις καλύτερες αποφάσεις. Όµως, ας κοιτάξουµε γύρω µας. Οι άνθρωποι είναι δηµιουργοί, ακόµη
και χωρίς να το συνειδητοποιούν:
• γεωργοί, εργάτες, τεχνικοί καλλιεργούν και δαµάζουν τα υλικά της φύσης
• καλλιτέχνες προσπαθούν να συλλάβουν το νόηµα της ζωής και να εκφράσουν την οµορφιά της µε
εικόνες, στίχους, νότες...
• δάσκαλοι, γιατροί, νοσοκόµοι προσπαθούν να φωτίσουν, να γιατρέψουν, να διευκολύνουν τη ζωή των γύρω τους
• ανάπηροι συνάνθρωποί µας χρησιµοποιούν θαυµαστά τα χαρίσµατά τους
• γονείς δίνουν ζωή και φροντίδα στα παιδιά τους
• παρά τις δυσκολίες της ζωής, οι άνθρωποι δε σταµατούν να σχετίζονται και να προσφέρουν αγάπη!
δ) Χαρά και ευχαριστία για το δώρο της ζωής
Συνειδητοποιώντας όλα τα παραπάνω δε γίνεται να µη νιώθουµε ευγνωµοσύνη για το Θεό, που
µας χάρισε ένα τέτοιο ακριβό δώρο και να τον ευχαριστούµε. Όσοι είναι χριστιανοί γνωρίζουν ότι
αυτό που κάνουν όταν µαζεύονται για να λατρεύσουν το Θεό το ονοµάζουν Θεία Ευχαριστία. Σ’
αυτή τη σύναξη προσεύχονται για όλη την κτίση,
προσφέρουν στο Θεό ως δώρα ψωµί και κρασί,
εύχονται η ζωή και ο κόσµος όλος να είναι πάντοτε στα χέρια του και τον ευχαριστούν αναγνωρίζοντας όσα τους χαρίζει.
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…
∆έσποτα, Κύριέ µας,
πόσο θαυµαστή είναι η ύπαρξή σου
σ’ ολόκληρη τη γη!
Ψαλµ 8

Αδάµ = χωµάτινος

Εύα = ζωή

«Êýñéå, ]ï Êýñéïò ]çì~ùí ]ùò èáõìáóôüí
ôü }ïíïìÜ óïõ [åí ðÜó?ç ô~?ç ã?~ç» (Øáëì. 8)
Η δηµιουργία, του Μαρκ Σαγκάλ (20ός αι.)
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Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. Íá åðéóçìÜíåôå ôéò äéáöïñÝò óôç äçìéïõñãßá ôïõ áíèñþðïõ áðü üëá ôá Üëëá äçìéïõñãÞìáôá êáé íá óõæçôÞóåôå ôç óçìáóßá ôïõò. Ôé åðéäéþêåé íá äåßîåé ï óõããñáöÝáò ôçò ÃÝíåóçò;
2. Áöïý äéáâÜóåôå ôï ðáñáêÜôù áðüóðáóìá ôïõ ÉùÜííç ôïõ ×ñõóïóôüìïõ (4ïò áé. ì.×.) áíáêáëýøôå óå
óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò ôç èåïëïãéêÞ óçìáóßá ôùí áíèñùðïìïñöéêþí åéêüíùí ôçò äéÞãçóçò êáé
óôç óõíÝ÷åéá óõìðëçñþóôå êáôÜëëçëá ôï ðëáßóéï.

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 άνθρωπος όσα λέγονται…
PG 53, 107

ÁíèñùðïìïñöéêÝò åêöñÜóåéò

ÈåïëïãéêÞ óçìáóßá ôïõò

Ï Èåüò Ýðëáóå ôïí Üíèñùðï
ìå ÷þìá êáé íåñü

Ï Èåüò öýóçîå óôï ðñüóùðï
ôïõ áíèñþðïõ

Ï Èåüò Ýâáëå ôïí Üíèñùðï
ìÝóá óôïí êÞðï

3. ÐñïóÝîôå ôçí ðåñéãñáöÞ ôçò äçìéïõñãßáò ôçò ãõíáßêáò; Ãéá ôé åßäïõò ó÷Ýóç ðñïïñßæåé ï Èåüò ôïí Üíôñá êáé ôç ãõíáßêá; 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 óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò óõíèÝóôå ìéá öñÜóç, Ýíá óôß÷ï Þ ü,ôé Üëëï ðïõ íá åêöñÜæåé åýóôï÷á ôç óôåíÞ ó÷Ýóç ôïõ áíèñþðïõ ìå ôç öýóç.
6. Áíáãíùñßóôå ôéò ðáñáêÜôù èåïëïãéêÝò áëÞèåéåò óôï êåßìåíï ôçò äçìéïõñãßáò (ðáñ. á´):

• 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.

¢íèñùðïò
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7. Áí êáé åßìáóôå ôüóï äéáöïñåôéêïß ìåôáîý ìáò,
ðïéá åßíáé ôá êïéíÜ ìáò ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ ìáò
êÜíïõí áíèñþðïõò;
8. Óå êÜèå èñáíßï: á) ÌéëÞóôå ï êáèÝíáò ãéá ôá ÷áñßóìáôá ôïõ Üëëïõ êáé ôï ðïý öáíôÜæåóôå üôé
èá ìðïñïýóå íá ôá ÷ñçóéìïðïéÞóåé êáé â) Ôé óáò
äõóêïëåýåé êáé ôé óáò äéåõêïëýíåé íá ôá áíáãíùñßóåôå êáé íá ôá áíáðôýîåôå;
9. ÌðñïóôÜ óôç öñÜóç: «Æþíôáò äçìéïõñãéêÜ ìïéÜæïõìå óôï Èåü». Óêåöôåßôå ðáñáäåßãìáôá áíèñþðùí ðïõ æïýí äçìéïõñãéêÜ ÷ñçóéìïðïéþíôáò
ôá ÷áñßóìáôÜ ôïõò ü÷é ìüíï ãéá ôïí åáõôü ôïõò.
10. Åñãáóßá óå ïìÜäåò: ÐáñïõóéÜóôå ìéá óêçíÞ Þ åéêüíá ìå èÝìá «Åßíáé ùñáßï íá åßóáé æùíôáíüò! ».
11. Ãõñßóôå óôéò èåïëïãéêÝò áëÞèåéåò ðïõ åðéóçìÜíáìå óôéò äéçãÞóåéò ôçò äçìéïõñãßáò ôïõ êüóìïõ
êáé ôïõ áíèñþðïõ. Ôé óêÝøåéò êáé óõíáéóèÞìáôá
ìðïñïýí íá ðñïêáëïýí óôï óýã÷ñïíï Üíèñùðï;

Ôüí ðçëüí ]ï êåñáìåýò æùïðëáóôÞóáò [åíÝèçêÜò ìïé
óÜñêá êáß [ïóôÜ êáß ðíïÞí êáß æùÞí.
Από το Μεγάλο Κανόνα

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
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες
Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1. Συγκρίνετε τη µεσοποταµιακή διήγηση της δηµιουργίας του ανθρώπου µε την αντίστοιχη βιβλική. Τι συµπεράσµατα µπορείτε να βγάλετε
για τη θέση και το ρόλο του ανθρώπου στη διήγηση της Γένεσεως;

• êáô' åéêüíá
• êáè' ïìïßùóéí

Οι θεοί όµως είχαν παράπονα. «Τώρα» έλεγαν στον Μαρδούκ «είµαστε τσακισµένοι από τη
δουλειά, µα από κύριοι γίναµε δούλοι και κανείς δε µας υπηρετεί». Ο Μαρδούκ συµφώνησε
πως τα παράπονά τους ήταν δίκαια και είπε: «Θα πλάσω ένα πλάσµα µικρό που δε θα είναι
επικίνδυνο, γιατί θα είναι υπερβολικά αδύναµο. Θα το βαφτίσω άνθρωπο και θα του αναθέσω να σας δουλεύει. Θα το εγκαταστήσω στη γη και θα είναι ανίκανο να ανεβεί στον ουρανό,
ανίκανο να βυθιστεί στα νερά. Για µεγαλύτερη ασφάλεια θα του δώσω το θάνατο. Για λίγο καιρό θα µπορεί να δουλεύει για σας και ύστερα, όταν µε την ηλικία θα αποκτήσει ίσως αρκετή
σοφία, θα χάνεται… Ο Μαρδούκ έκοψε το κεφάλι του Έα και από το πτώµα του σκάρωσε ένα πλάσµα µικρό, που όλοι οι θεοί το βρήκαν γελοίο µα πολύ κατάλληλο για τη δουλειά που
επρόκειτο να του αναθέσουν. Έτσι γεννήθηκε η ράτσα των Ανθρώπων.
Ενούµα Ελίς (βαβυλωνιακό έπος της δηµιουργίας)

2. Κάποιοι χριστιανοί φαντάζονται ότι ο Παράδεισος ήταν ένας µεγάλος, πανέµορφος κήπος σε
κάποιο συγκεκριµένο µέρος της γης (το οποίο µάλιστα ψάχνουν να προσδιορίσουν). Ύστερα
εργασία σας µε τα κείµενα της ∆ηµιουργίας τι θα είχατε να τους πείτε; Τι εκφράζει στην πραγµα- τικότητα η συµβολική εικόνα του παραδείσου; Γράψτε την ιδέα σας µέσα στο πλαίσιο:

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. «Ας εξουσιάζει ... σ’ όλη τη γη»: Βρείτε παραδείγµατα που να αποδεικνύουν ότι στις µέρες µας συχνά ο άνθρωπος εννοεί την εξουσία του στον κόσµο όχι ως φροντίδα και ευθύνη αλλά ως εκµετάλλευση και αδιαφορία.

Επιλέγω και πραγµατοποιώ
1. Βρείτε προσευχές απ’ όλα τα µέρη του κόσµου που να δείχνουν τις κοινές ανάγκες των ανθρώπων.
2. Αναγνωρίστε δηµιουργικά στοιχεία σε ανθρώπους του οικογενειακού και φιλικού σας περιβάλλοντος και περιγράψτε τα σε µια µικρή παράγραφο.
3. Παρουσιάστε µ’ έναν τρόπο δικής σας έµπνευσης πόσοι άνθρωποι και µε ποιους τρόπους
χρειάστηκε να συνεργαστούν για να φτάσει το ψωµί στο σπίτι µας, το γάλα στο ποτήρι µας.
4. Παρουσιάστε στοιχεία για σύγχρονες µη κυβερνητικές οργανώσεις που αγωνίζονται µε ευθύνη για τον κόσµο και τη ζωή.
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27. «[ÁäÜì ðï~õ å@é;»

Ï Ü íèñ ù ð ï ò áð ï ìáêñ ý íå ôáé áð ü ôï Èå ü
Μέσα στον όµορφο κόσµο µας κάθε µέρα συµβαίνουν πλήθος κακά! Πόνος, αρρώστιες, δυστυχίες, µίση, κατεστραµµένες σχέσεις, θάνατος. Όλοι οι
άνθρωποι παντού αναρωτιούνται: «Γιατί;». Ας δούµε πού στρέφει την προσοχή µας η διήγηση της Γενέσεως.

α) Η τραγική ιστορία µιας αποτυχίας
Όταν ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο στον παράδεισο του έδωσε αυτή την εντολή: «Απ’ όλα τα δέντρα του κήπου µπορείς να τρως. Από το δέντρο όµως
της γνώσης του καλού και του κακού να µη φας. Γιατί την ίδια µέρα που θα
φας απ’ αυτό, εξάπαντος θα γίνεις θνητός»…
Απ’ όλα τα ζώα του αγρού, που είχε δηµιουργήσει ο Κύριος ο Θεός, το φίδι ήταν το πιο πανούργο. Είπε λοιπόν το φίδι στη γυναίκα: «Αλήθεια είπε ο Θεός να µη φάτε από κανένα δέντρο του κήπου;». Η γυναίκα του απάντησε:
«Μπορούµε να φάµε καρπούς απ’ όλα τα δέντρα, εκτός από κείνο που βρίσκεται στη µέση του κήπου. Ο Θεός είπε να µη φάµε τον καρπό του, ούτε καν να
τον αγγίξουµε, για να µη γίνουµε θνητοί». Τότε το φίδι είπε στη γυναίκα: «Όχι βέβαια! ∆ε θα γίνετε θνητοί. Όµως ο Θεός ξέρει ότι την ηµέρα που θα φάτε απ’ αυτό, θα ανοιχτούν τα µάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό».
Η γυναίκα είδε τους καρπούς του δέντρου που ήταν ωραίοι, φάνταζαν
νόστιµοι και κέντριζαν µέσα της την επιθυµία να τους δοκιµάσει. Πήρε
λοιπόν από τους καρπούς και έφαγε και έδωσε και στον άντρα της που
ήταν µαζί της, και έφαγε κι αυτός. Τότε άνοιξαν τα µάτια και των δύο και
διαπίστωσαν ότι ήταν γυµνοί. Έραψαν, λοιπόν, φύλλα συκιάς και έφτιαξαν ενδύµατα για να σκεπάσουν τη γύµνια τους. Το δειλινό άκουσαν το
Θεό που περπατούσε στον κήπο και κρύφτηκαν… Τότε ο Θεός φώναξε
τον Αδάµ και του είπε: «Αδάµ, πού είσαι;» Εκείνος απάντησε: «Σε άκουσα στον κήπο, φοβήθηκα και κρύφτηκα, γιατί είµαι γυµνός». Τότε είπε ο Θεός: «Ποιος σου είπε ότι είσαι γυµνός; Μήπως έφαγες από το
δέντρο που σου είχα απαγορέψει να φας;». Ο Αδάµ αποκρίθηκε: «Η γυναίκα που µου έδωσες, εκείνη µου πρόσφερε έναν καρπό και έφαγα». Ο
Κύριος ο Θεός ρώτησε τη γυναίκα: «Γιατί το έκανες αυτό;». Εκείνη απάντησε; «Το φίδι µε εξαπάτησε και έφαγα»…
Έτσι ο Κύριος ο Θεός έδιωξε τον άνθρωπο από τον κήπο της Εδέµ,
για να καλλιεργεί τη γη απ’ την οποία είχε προέλθει.
β) Οι άνθρωποι αρνούνται τη σχέση αγάπης µε το Θεό:
η αµαρτία
Για να καταλάβουµε την παραπάνω ιστορία θα πρέπει να τη
φανταστούµε σαν ένα δράµα που παίχτηκε στην καρδιά του ανθρώπου,
µια «εσωτερική σύγκρουση» όπως λέµε. Για να µας το δείξει αυτό ο
συγγραφέας της Γένεσεως χρησιµοποίησε ιδιαίτερα εκφραστικές εικόνες.
Κατ’ αρχήν το απαγορευµένο δέντρο και την εντολή. Μ’ αυτές τις εικόνες
καταλαβαίνουµε ότι ο άνθρωπος δηµιουργείται ελεύθερος. Ο ίδιος θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει να εµπιστεύεται το δηµιουργό του και να έχει σχέση µαζί του ή όχι.
Στη συνέχεια υπάρχει το φίδι. Είναι µια εικόνα που περιγράφει τον πειρα139
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σµό, ο οποίος φωλιάζει ύπουλα στην ψυχή του ανθρώπου
Αµαρτία
σπέρνοντας αµφιβολία και δυσπιστία προς το δηµιουργό Θεό. Η λέξη σηµαίνει αποτυχία, λάθος στο
Φτάνει µάλιστα µέχρι το σηµείο να αντιστρέφει την αλήθεια, στόχο. Αρχικά χρησιµοποιήθηκε για να
παρουσιάζοντας τον άνθρωπο να κινδυνεύει από το Θεό. Ο δηλώσει αστοχία στο φυσικό κόσµο, π.χ.
διάλογος του φιδιού µε τη γυναίκα µας θυµίζει το διάλογο που ο την αστοχία του τοξότη όταν πετούσε το
καθένας ανοίγει µε τον εαυτό του πριν πάρει µια µεγάλη από- βέλος. Αργότερα έφτασε να σηµαίνει ηφαση. Και ο απαγορευµένος καρπός που τελικά γεύονται οι άν- θική αστοχία, παράπτωµα.
θρωποι είναι η απόφαση που πήραν ελεύθερα. Αποφασίζουν
δηλαδή να ζήσουν στηριγµένοι αποκλειστικά στις δικές τους δυνάµεις, µακριά από την προστατευτική
αγάπη του Θεού που χαρίζει τη ζωή.
Στη θεολογική γλώσσα, όταν αναφερόµαστε σ’ αυτή τη διήγηση, µιλάµε για πτώση. Πράγµατι ο
άνθρωπος απέτυχε, ξέπεσε, αµάρτησε. ∆ιέκοψε τη σχέση του µε το Θεό. Όµως µια τέτοια άρνηση της
θεϊκής αγάπης επηρεάζει και όλες τις άλλες σχέσεις του. Κι αυτές ξεπέφτουν. Έτσι, όλες οι χαρές της
ανθρώπινης ζωής, η γέννηση, η συζυγική σχέση, η εργασία γίνονται πόνος, καταπίεση και βάσανα.

γ) Όλες οι σχέσεις των ανθρώπων κινδυνεύουν
Στη συνέχεια του βιβλίου της Γενέσεως βρίσκουµε κι άλλες αφηγήσεις που παρουσιάζουν την αµαρτία ως διαταραχή και καταστροφή στις σχέσεις των ανθρώπων.
• Ο Κάιν και ο Άβελ
Ήταν δυο παιδιά του Αδάµ και της Εύας. Ορµητικός και δυνατός γεωργός της γης ο Κάιν. Τρυφερός και αθώος βοσκός ο Άβελ. Μια µέρα τα δυο αδέλφια πρόσφεραν θυσία στο Θεό. Καρπούς της γης
ο Κάιν, από τα πρωτότοκα των προβάτων του ο Άβελ. Ο Θεός όµως που γνωρίζει
τι γίνεται στην καρδιά των ανθρώπων δέχτηκε µόνο την προσφορά του Άβελ.
Αυτό γέµισε φθόνο τον Κάιν, που παραπλάνησε και σκότωσε τον αδελφό
του. Είπε τότε ο Κύριος: «Τι πήγες κι έκανες;… Από δω και πέρα θα σε καταριέται η ίδια η γη που δέχτηκε το αίµα του αδελφού σου, που εσύ τον σκότωσες. Όταν θα την καλλιεργείς, δε θα σου δίνει πια τους καρπούς της.
Φυγάς θα είσαι και περιπλανώµενος για πάντα πάνω στη γη».
•

Ο πύργος της Βαβέλ
Όλοι θυµόµαστε τις διηγήσεις για τον µεγάλο κατακλυσµό που
απείλησε τους ανθρώπους και για τη σωτηρία τους µε την κιβωτό του Νώε. Λίγο παρακάτω το κείµενο της Παλαιάς ∆ιαθήκης διηγείται για τους ανθρώπους που ζούσαν στη Βαβέλ, δηλαδή στη Βαβυλώνα. Αυτοί αποφάσισαν να χτίσουν έναν
πύργο τόσο ψηλό, ώστε η κορυφή του να φτάνει στον ουρανό. Ήθελαν έτσι να µείνει το όνοµά τους ξακουστό σ’ όλες τις επόµενες γενιές. Μεθυσµένοι από τον εγωισµό τους άρχισαν να χτίζουν το οικοδόµηµά τους. Τότε µεγάλη σύγχυση τους κατέλαβε. Ο καθένας µιλούσε διαφορετική γλώσσα, που οι άλλοι δεν
καταλάβαιναν. Έτσι το έργο δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί
και σταµάτησε άδοξα.

δ) Κι όµως η ελπίδα παραµένει ζωντανή!
Ωστόσο στο κείµενο της Γένεσεως δεν τελειώνουν
όλα µε τις παραπάνω τραγικές αφηγήσεις. Αµέσως παρακάτω, ο Θεός δίνει στους ανθρώπους µια νέα ευκαιρία να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή. Καλεί έναν άνθρωπο, τον Αβραάµ και κλείνει µαζί του µια
συµφωνία αγάπης (= ∆ιαθήκη). Κι έτσι αρχίζουν όλα όσα γνωρίσαµε στα µαθήµατα της φετινής χρονιάς.
140
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Ôï êáêü óôï óýã÷ñïíï êüóìï
Οι οικολογικές ισορροπίες του πλανήτη µας έχουν γίνει εξαιρετικά ασταθείς λόγω της µεγάλης βιοµηχανικής µόλυνσης που προκαλούν οι χώρες του βορρά,
αλλά και λόγω της µεγάλης φτώχιας των χωρών του νότου. Για παράδειγµα, το
20% των δέντρων που κόβεται στον τρίτο κόσµο προορίζεται για τις ανάγκες
των πλούσιων χωρών. Έτσι τα τροπικά δάση χάνουν κάθε χρόνο 1,5-2% της επιφάνειάς τους. Όµως τα τροπικά δάση δίνουν καταφύγιο στο 70% των γνωστών ειδών ζωής του πλανήτη µας, µε αποτέλεσµα κάθε χρόνο 6.000 περίπου
ζωικά είδη να εξαφανίζονται για πάντα.
Οι φωτιές, που δυστυχώς πληθαίνουν, φορτώνουν την ατµόσφαιρα µε διοξείδιο του άνθρακα. Όµως τώρα πια τα δέντρα δεν είναι αρκετά για να το απορροφήσουν και να την καθαρίσουν.
Ο κόσµος πνίγεται κάτω από τα απορρίµµατα. Κάθε χρόνο σ’ όλη τη γη δηµιουργούνται πάνω από 2 δισεκατοµµύρια τόνοι στερεά βιοµηχανικά κατάλοιπα και 350 εκατοµµύρια τόνοι επικίνδυνα απόβλητα, στα οποία πρέπει να
προσθέσουµε 7.000 τόνους πυρηνικών προϊόντων, που εξακολουθούµε να
µην ξέρουµε πώς να τα ξεφορτωθούµε. Και το τραγικό είναι ότι, ενώ οι πλούσιες χώρες απολαµβάνουν τα θετικά της τεχνολογικής ανάπτυξης, ξεφορτώνονται τα επικίνδυνα απόβλητα στις φτωχές χώρες µε τους ανυποψίαστους ακόµη πληθυσµούς.
Η γεωργία και η κτηνοτροφία δεν αναπτύσσονται πια στο φυσικό τους περιβάλλον αλλά στο εργοστάσιο. Έτσι και τα χορτοφάγα ζώα µετατράπηκαν από τον
άνθρωπο σε σαρκοφάγα. Αποτέλεσµα: η εµφάνιση ασθενειών, όπως η «νόσος
των τρελών αγελάδων», που προκάλεσε µεγάλο φόβο για την Ευρώπη.

ÌåñéêÜ óôïé÷åßá ôçò Ä
éåèíïýò Áìíçóôßáò ãéá
ôïí ðïëéôéóìÝíï êüóìï
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.

Όπου κοιτάξεις είναι το κακό…
Μονάχα ψέµατα…
∆ιατεταγµένοι θάλαµοι και σίδερα,
συρµατοπλέγµατα και πάσσαλοι.
Για να µην ανασαίνεις.
Τάκης Σινόπουλος
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Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. ×ñçóéìïðïéþíôáò ôçí åìðåéñßá óáò áðü ôçí ïéêïãåíåéáêÞ êáé ó÷ïëéêÞ æùÞ, åîçãÞóôå ôç óçìáóßá êáé ôï
ñüëï ôùí áðáãïñåýóåùí êáé ôùí êáíïíéóìþí ðïõ õðÜñ÷ïõí óôç æùÞ ìáò. ÌåôÜ áð' áõôü óõæçôÞóôå:
¢ñáãå ç åíôïëÞ ôïõ Èåïý êáôáñãåß ôçí åëåõèåñßá ôïõ ÁäÜì êáé ôçò Åýáò;
2. Ôé Ýóðñùîå ôïí ÁäÜì êáé ôçí Åýá íá ðáñáâïýí ôçí åíôïëÞ ôïõ Èåïý; Ðïéá êßíçôñá, äçëáäÞ, õðÜñ÷ïõí
ðßóù áðü ôçí ðñÜîç ôïõò; ×áñáêôçñßóôå ôçí åðéëïãÞ ôïõò.
3. Óå óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò íá åðéóçìÜíåôå êáé íá êáôáãñÜøåôå ôá óçìåßá ôçò äéÞãçóçò üðïõ
öáßíïíôáé ïé áëëáãÝò ôùí áíèñþðùí ìåôÜ ôçí ðôþóç (ðáñ. á´). Óôç óõíÝ÷åéá ãõñßóôå óôçí ðñïçãïýìåíç åíüôçôá êáé êÜíôå óõãêñßóåéò: Ãéá ôé åßäïõò æùÞ ðëÜóôçêå ï Üíèñùðïò êáé ðþò êáôÝëçîå ôþñá ðéá
ç æùÞ ôïõ;
4. ÅîçãÞóôå ìå äéêÜ óáò ëüãéá ãéáôß ïíïìÜæïõìå áõôÞ ôç äéÞãçóç «éóôïñßá ôçò ðôþóçò ôïõ áíèñþðïõ»;
5. Ðïéá êßíçôñá ìðïñåßôå íá áíáãíùñßóåôå ðßóù áðü ôéò ðñÜîåéò ôùí áíèñþðùí óôéò äéçãÞóåéò ôùí ÊÜéí ¢âåë êáé ôïõ ðýñãïõ ôçò ÂáâÝë. ×áñáêôçñßóôå ôá áðïôåëÝóìáôá. Ôé åßäïõò ó÷Ýóåéò äéáôáñÜóóïíôáé;
6. Ôá ëÜèç ôïõ êáèÝíá ìáò åðçñåÜæïõí ôéò ó÷Ýóåéò üëùí ìáò. ÐáñïõóéÜóôå Ýíá äéÜëïãï Þ äñáìáôïðïéÞóôå ìéá óêçíÞ, üðïõ íá öáßíåôáé áõôü.
7. Ôé ìáò êÜíåé íá óêåöôïýìå ãéá ôï Èåü ç ðáñ. ä´ êáé ôï ðáñáêÜôù ðáñÜèåìá ãéá ôï ÐñùôåõáããÝëéï;
8. Áíáãíùñßóôå ôéò ðáñáêÜôù èåïëïãéêÝò áëÞèåéåò óôá êåßìåíá ôçò åíüôçôáò:

• Ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος να αποφασίζει πού θα βασίσει τη ζωή του και να γνωρίζει τις συνέπειες των επιλογών του.
• Μιλάµε για αµαρτία και πτώση του ανθρώπου, όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να διακόψουν τη σχέση τους µε τον ίδιο τους το ∆ηµιουργό και να βασίσουν τη ζωή τους αποκλειστικά στις δικές τους δυνάµεις.
• Με την αµαρτία ο άνθρωπος αρνείται την αγάπη του Θεού.
• Με την αποµάκρυνση των ανθρώπων από την πηγή της ζωής χαλούν όλες τους οι σχέσεις: µε το συνάνθρωπο, τη φύση και τον ίδιο τον εαυτό τους.
• Ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο που σφάλλει, αλλά συνεχίζει να του προσφέρει
ελπίδα σωτηρίας.
9. Óå óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò óêåöôåßôå: ìå ðïéåò èåïëïãéêÝò áëÞèåéåò ìðïñåßôå íá óõó÷åôßóåôå
ôïõò ðáñáêÜôù óôß÷ïõò ôïõ ÏäõóóÝá Åëýôç;

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

Áìáñôßá
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Πρωτευαγγέλιο
Στη Γένεση, αµέσως µετά την αφήγηση της
πτώσης, παρουσιάζεται ο Θεός να δίνει στους ανθρώπους
ένα µήνυµα ελπίδας. Τους διαβεβαιώνει, δηλαδή, ότι κάποιος από τους απογόνους τους θα συντρίψει τη δύναµη
του κακού και θα τους χαρίσει την πραγµατική ελευθερία.
Γι’ αυτό και τα λόγια αυτά του Θεού ονοµάζονται πρωτευαγγέλιο, δηλαδή πρώτη καλή αγγελία (= είδηση).
Για τη χριστιανική Εκκλησία αυτός ο απόγονος είναι
ο Ιησούς Χριστός.

Sunde

Peccato

Pecaco

Uht[
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες
Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1. Κάποιοι χριστιανοί µιλώντας για αµαρτία εννοούν την
«παράβαση ενός θεϊκού κανόνα». Άλλοι πάλι τη θεωρούν «λάθος και αποτυχία στις σχέσεις µε το Θεό και
τους συνανθρώπους». Ανακαλύψτε σε τι διαφέρουν οι
δύο απόψεις; Πώς παρουσιάζει η καθεµία το Θεό;
2. Οι χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός έζησε
αγαπώντας αληθινά το Θεό, τους ανθρώπους και τον
κόσµο ολόκληρο. Ο Χριστός, δηλαδή, κατάφερε αυτό που δεν κατάφερε ο άνθρωπος: να ζει µακριά από
κάθε αµαρτία. Μπορείτε, λοιπόν, να εξηγήσετε γιατί η
Εκκλησία τον ονοµάζει Νέο Αδάµ;
3. Με ποιον τρόπο το κακό στη σύγχρονη εποχή επιδρά
στη ζωή των παιδιών όλου του κόσµου, αν και ζούµε
στο 21ο αι.; Μιλήστε µε παραδείγµατα.
4. Παίρνοντας αφορµή και από την παρακάτω σύνθεση
σκεφτείτε παραδείγµατα υπερβολής και αλαζονείας*
του σύγχρονου πολιτισµού, που οδηγούν τους ανθρώπους σε σύγχυση και καταστροφή.

• Ðôþóç
• Ðñïðáôïñéêü
áìÜñôçìá

Το προπατορικό
αµάρτηµα
Η Παλαιά ∆ιαθήκη στην προσπάθεια να περιγράψει τις σχέσεις των ανθρώπων µε το Θεό
και µεταξύ τους χρησιµοποιεί
την εικόνα ενός ζευγαριού. Επειδή τους παρουσιάζει ως κοινούς
προγόνους όλων των ανθρώπων (= προπάτορες), γι’ αυτό
και η αποτυχία τους να αναπτύξουν µια αγαθή σχέση µε το Θεό ονοµάζεται προπατορικό αµάρτηµα.

Επιλέγω και πραγµατοποιώ
1. Ένας σύγχρονος θεολόγος, ο µητροπολίτης Περγάµου Ιωάννης
Ζηζιούλας, χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως «ελπίδα της κτίσεως».
Μετά από όλα όσα επεξεργαστήκαµε γύρω από τη δηµιουργία και
την πτώση του ανθρώπου επιχειρήστε µια σύνθεση δικής σας έµπνευσης µ’ αυτόν τον τίτλο.
2. Κάντε µια έρευνα στις διαφηµίσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές,
όπου να καταγράφεται η διαταραχή στις σχέσεις ανδρών - γυναικών.
3. Κάντε ένα κολλάζ µε τίτλο «Σύγχρονοι Κάιν και Άβελ» ή «Σύγχρονη Βαβέλ».
Σηµερινή Βαβυλώνα,
έργο του Πιέρ Μπράουλι (20ός αι.)
πάνω σ’ έναν πίνακα του
Πέτερ Μπρύγκελ (16ος αι.)
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28. O δηµιουργός Θεός φροντίζει
για τους ανθρώπους όλου του κόσµου
Τα χρόνια που ακολούθησαν την επιστροφή από τη Βαβυλώνα ήταν δύσκολα. Οι Ιουδαίοι προσπαθούσαν να αποφύγουν τα λάθη του παρελθόντος που τους είχαν οδηγήσει στην καταστροφή. Γι’ αυτό οργανώθηκαν, όπως είδαµε, γύρω από το Ναό και το Νόµο. Όµως οδηγήθηκαν σε υπερβολές. Πίστευαν πως δεν έπρεπε να δηµιουργούν σχέσεις µε ξένους και έβλεπαν µε επιφύλαξη τους άλλους λαούς. Έφτασαν µάλιστα να θεωρήσουν άκυρους όλους τους γάµους που είχαν γίνει µε ξένους. Σιγά σιγά πολλοί
διαµόρφωσαν την πεποίθηση ότι: «Ο Θεός υπάρχει µόνο για τον Ισραήλ.
Μόνο µ’ εµάς έκλεισε ∆ιαθήκη, µόνο σ’ εµάς έδωσε το Νόµο του. Μόνο
τον Ισραήλ αγαπά, ενώ λίγο νοιάζεται για τους άλλους λαούς. Ο Μεσσίας
που θα έρθει θα σώσει µόνο τους Ιουδαίους». Έτσι, όµως, κατέληξαν να πιστεύουν ότι ο Θεός ήταν αποκλειστικά Θεός ενός έθνους, του ιουδαϊκού.
Παρ’ όλα αυτά ανάµεσα στους Ιουδαίους υπήρχαν κάποιοι που έβλεπαν
τα πράγµατα διαφορετικά. ∆εν 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 αντιλήψεις των συµπατριωτών τους. Μια τέτοια διαµαρτυρία βρίσκουµε και στο βιβλίο ÉùíÜò. Πρόκειται για ένα µικρό βιβλίο
της Παλαιάς ∆ιαθήκης που γράφτηκε µετά τη βαβυλώνια αιχµαλωσία.

α) Η ιστορία του βιβλίου του Ιωνά
Ο Θεός έστειλε τον Ιωνά στη Νινευί, την πρωτεύουσα των ειδωλολατρών Ασσυρίων, να τους ελέγξει για τις αµαρτίες τους δίνοντάς τους έτσι
την ευκαιρία να µετανιώσουν και να σωθούν. Ο Ιωνάς όµως δεν ήθελε να
κηρύξει σε ειδωλολάτρες. Γι’ αυτό ανέβηκε σ’ ένα πλοίο και έπλευσε προς
την αντίθετη κατεύθυνση. Στη διάρκεια του ταξιδιού ξέσπασε καταιγίδα
και το πλοίο κινδύνευε να βυθιστεί. Τότε οι ναυτικοί σκέφτηκαν ότι κάποιος ταξιδιώτης πρέπει να είναι η αιτία του κακού. Για να τον βρουν έριξαν κλήρο· κι ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά, ο οποίος παραδέχτηκε την ευθύνη του. Τους πρότεινε µάλιστα να τον ρίξουν στη θάλασσα για να γλιτώσουν εκείνοι από τον κίνδυνο. Πράγµατι οι ναυτικοί το έκαναν και η τρικυµία σταµάτησε. Ο Ιωνάς όµως δεν πνίγηκε, αφού ένα µεγάλο ψάρι τον
κατάπιε. Τρία µερόνυχτα έµεινε στην κοιλιά του ψαριού. Εκεί προσευχόταν θερµά στο Θεό:
«Μέσα στη θλίψη µου σ’ εσένα Κύριε φώναξα κι εσύ µου αποκρίθηκες…
Στα βάθη µ’ έριξες, µες στην καρδιά της θάλασσας, τα ρεύµατα µε περικύκλωσαν…Σκεφτόµουν: δε µε φροντίζει πια…Τα νερά µε σκέπασαν ως το λαιµό.Η θάλασσα η απύθµενη µε περικύκλωσε, φύκια δέθηκαν στο κεφάλι µου
τριγύρω…Εσύ όµως Κύριε, Θεέ µου, ζωντανό µ’ έβγαλες…Σωτήρας µου είσαι Κύριε εσύ».
Το κήτος έβγαλε τον Ιωνά σε µια ακτή της Παλαιστίνης. Για δεύτερη
φορά ο Θεός τον πρόσταξε να πάει στη Νινευί. Τότε ο Ιωνάς υπάκουσε. Το
κύρηγµά του βρήκε ανταπόκριση όχι µόνο στο λαό της πόλης αλλά και στο
βασιλιά. Όλοι µετάνιωσαν για τα λάθη και τις αµαρτίες τους και ζήτησαν
συγνώµη από το Θεό. Ο Θεός τους συγχώρησε, αλλά ο Ιωνάς αντί να χαρεί, διαµαρτυρήθηκε για την αγάπη του Θεού προς τους ειδωλολάτρες. ∆υ144
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σαρεστηµένος αποσύρθηκε σ’ έναν λόφο, κοντά στη Νινευί και κοιτούσε την πόλη από µακριά. Τότε
ο Θεός, για να τον προστατέψει απ’ τη ζέστη, έκανε να φυτρώσει δίπλα του µια µεγάλη κολοκυθιά. Ο
ίσκιος της προστάτευε τον Ιωνά από τον ήλιο. Η χαρά του όµως δεν κράτησε πολύ, αφού την άλλη κιόλας µέρα η κολοκυθιά ξεράθηκε. Ο Ιωνάς λυπήθηκε πολύ για το φυτό. Τότε του είπε ο Θεός: «Πρόσεξε Ιωνά: Εσύ ούτε κοπίασες γι’ αυτό το φυτό ούτε το έκανες να µεγαλώσει. Μόνο του µεγάλωσε µέσα σε
µια νύχτα και την άλλη µέρα ξεράθηκε. Κι όµως λυπήθηκες γι’ αυτό! Εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για τη
Νινευί, τη µεγάλη πόλη; Σ’ αυτήν υπάρχουν περισσότεροι από εκατόν είκοσι χιλιάδες άνθρωποι που δεν
ξέρουν να ξεχωρίσουν το αριστερό τους χέρι από το δεξί. Επίσης, εκεί υπάρχουν και πολλά ζώα».
Η τριήµερη παραµονή του Ιωνά στην κοιλιά του
κήτους έγινε στα Ευαγγέλια προεικόνιση για το
θάνατο, την τριήµερη ταφή και την ανάσταση του
Ιησού. ∆ιαβάζουµε στην Καινή ∆ιαθήκη: 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. ÌåôÜ ôçí åðéóôñïöÞ áðü ôç Âáâõëþíá: Ðþò êáôÝëçîáí íá áíôéëáìâÜíïíôáé ïé Éïõäáßïé ôçí åêëïãÞ ôïõò
áðü ôï Èåü; (Óõìâïõëåõèåßôå êáé ôï ó÷åôéêü ðáñÜèåìá óôï ìÜèçìá 10).
2. Óõìðëçñþóôå ôï ðáñáêÜôù ðëáßóéï:
Ôé ðéóôåýåé ï ðñùôáãùíéóôÞò
ôïõ âéâëßïõ «ÉùíÜò»

Ôé äéäÜóêåé ï óõããñáöÝáò ôïõ âéâëßïõ «ÉùíÜò»

Ï Èåüò åßíáé ï Êýñéïò ôïõ ÉóñáÞë êáé
ï ÉóñáÞë åßíáé ï åêëåêôüò ëáüò ôïõ
Ï Èåüò ó÷åäéÜæåé ôç óùôçñßá
ìüíïí ôïõ ëáïý ôïõ
Ï Èåüò áðïóôÝëëåé ôïõò
áããåëéáöüñïõò ôïõ ìüíïí 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
3. Ãõñßóôå óôéò ôñåéò ðñïçãïýìåíåò åíüôçôåò: Ðïéïé Üíèñùðïé öÝñïõí ôçí «åéêüíá» ôïõ Èåïý óýìöùíá ìå
ôçí ÐáëáéÜ ÄéáèÞêç; Ðþò åðéâåâáéþíåôáé áõôü óôçí éóôïñßá ôïõ ÉùíÜ;
4. «ÊáèÝíáò áðü åìÜò ìðïñåß íá åßíáé ÉùíÜò»: ÓõæçôÞóôå ìå ôï äéðëáíü óáò ãéá áíèñþðïõò ðïõ åìåßò óÞìåñá èåùñïýìå ùò «êáôïßêïõò ôçò Íéíåõß» :
5. Ðþò áíôéìåôùðßæåé ôïõò áíèñþðïõò üëïõ ôïõ êüóìïõ Ýíáò ÷ñéóôéáíüò ðïõ êáôÜëáâå ôçí éóôïñßá ôïõ ÉùíÜ;
6. ÐáñïõóéÜóôå Ýíá äéÜëïãï Þ ìéá óêçíÞ åìðíåõóìÝíç áðü ôçí éóôïñßá ôïõ ÉùíÜ.
145
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες
Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1. Στην ιστορία του Ιωνά γίνεται λόγος για ένα Θεό πατέρα όλων των ανθρώπων. Μπορείτε να
αναγνωρίσετε αυτό το χαρακτηριστικό του Θεού στις διηγήσεις της ∆ηµιουργίας;
2. Ποια χαρακτηριστικά ζωής της ιουδαϊκής κοινότητας στη µεταιχµαλωσιακή εποχή καταπολεµά ο συγγραφέας του βιβλίου του Ιωνά; Συµβουλευθείτε και το µάθηµα 24.
3. Θυµηθείτε τι είπαµε στο µάθηµα 20 για το υπόλειµµα. Τι σχέση έχει ο συγγραφέας του βιβλίου του Ιωνά µ’ αυτό;
4. Προσέξτε την τελευταία φράση της διήγησης του Ιωνά και γράψτε τις σκέψεις σας.
5. Το πιο σπουδαίο γεγονός στη χριστιανική λατρεία είναι το µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας
που λέγεται και Θεία Κοινωνία. Ονοµάζεται έτσι, επειδή οι πιστοί κοινωνούν, δηλαδή σχετίζονται µε το Θεό, όλους τους ανθρώπους και την κτίση και προσεύχονται «υπέρ του σύµπαντος κόσµου», δηλαδή για τη σωτηρία όλου του κόσµου. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και χριστιανοί οι οποίοι όταν κοινωνούν σκέφτονται µόνο τον εαυτό τους. Χαρακτηρίστε αυτή τη
στάση µε βάση τα όσα µάθατε στο σηµερινό µάθηµα.

Ïéêïõìåíéêüôçôá

Και σε άλλα βιβλία της
Παλαιάς ∆ιαθήκης βρίσκουµε την αλήθεια ότι ο
Θεός αγαπά και προνοεί*
χωρίς διάκριση για τους
ανθρώπους όλης της γης:
Αινείτε* τον Κύριο όλοι οι
ειδωλολάτρες! Αυτόν υµνείτε όλοι οι λαοί!
Ψαλµ 116

Ο Κύριος λέει: «Έρχεται
καιρός, που όλα τα έθνη,
όποια γλώσσα κι αν µιλούν, θα τα συνάξω* και
θα ’ρθούνε για να δουν τη
δόξα µου»
Ησ 66, 18

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».
ÏéêïõìÝíç
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29. Ο Ιουδαϊσµός συναντάται µε τον Ελληνισµό
α) Η επίδραση του ελληνικού πολιτισµού στη ζωή των Ιουδαίων
Με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου ο ελληνισµός εξαπλώθηκε σ’ όλη τη Μεσόγειο
φτάνοντας µέχρι τη Μεσοποταµία και τη µακρινή Ινδία. Όταν ο Αλέξανδρος κατέλαβε την Παλαιστίνη, οι Ιουδαίοι ήδη γνώριζαν τους Έλληνες. Ωστόσο από τότε άρχισαν να έχουν ουσιαστική επαφή
µαζί τους.
Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου το τεράστιο κράτος χωρίστηκε σε βασίλεια που τα διοικούσαν
οι διάδοχοί του. Για περισσότερο από έναν αιώνα η Ιουδαία ανήκε στο βασίλειο των Πτολεµαίων της
Αιγύπτου. Έζησε τότε µια περίοδο ειρήνης στη διάρκειά της οποίας ο ελληνικός πολιτισµός επέδρασε βαθιά σε κάθε πτυχή της ιουδαϊκής ζωής. Η ελληνική γλώσσα διαδόθηκε πολύ. Οι νέες πόλεις που
κτίστηκαν πήραν ελληνικά ονόµατα. Αρκετοί Ιουδαίοι αντικατέστησαν τα ονόµατά τους µε ελληνικά. Ο ίδιος ο αρχιερέας Γιόσουα άλλαξε το όνοµά του σε Ιάσων. Ο ελληνικός τρόπος ζωής έγινε της
µόδας. Οι νέοι κυκλοφορούσαν φορώντας πέτασους, δηλαδή ελληνικά πλατύγυρα καπέλα.
Κτίστηκαν θέατρα και γυµναστήρια. Βασική ασχολία των Ιουδαίων έγιναν τα αθλήµατα και οι αγώνες. Ήταν τόση η επίδραση του ελληνισµού … ώστε οι ιερείς να δείχνουν απροθυµία για τα τελετουργικά τους καθήκοντα. Περιφρονούσαν το Ναό και παραµελούσαν τις θυσίες. Έτρεχαν να παρακολουθήσουν τους αγώνες πάλης,
µόλις άκουγαν τον ήχο της
έναρξης των αγώνων.
Σιγά σιγά όµως άρχισαν να εµφανίζονται αντιδράσεις. Οµάδες Ιουδαίων, οι λεγόµενοι «ευσεβείς», άρχισαν να εκφράζουν την αντίθεσή
τους στις ελληνικές επιρροές. Φοβούνταν µήπως
ο λαός παρασυρθεί και
λησµονήσει την πίστη
στο Θεό, γι’ αυτό διακήρυτταν µε θέρµη ότι ζει
σωστά µόνον όποιος
γνωρίζει και εφαρµόζει
πιστά το Νόµο του Θεού.
β) Οι Ιουδαίοι της διασποράς ξεχνούν τη γλώσσα τους: η µετάφραση των Εβδοµήκοντα
Πολύ µεγαλύτερη ήταν η επίδραση του ελληνισµού στους Ιουδαίους της διασποράς. Πολλοί απ’
αυτούς µάλιστα είχαν ξεχάσει τη µητρική τους γλώσσα. Κάτι τέτοιο συνέβη και στην Αλεξάνδρεια
της Αιγύπτου, όπου ζούσε µια µεγάλη και δραστήρια ιουδαϊκή κοινότητα. Στα χρόνια του Πτολεµαίου του Φιλάδελφου (285-247 π.Χ.) οι Ιουδαίοι της αλεξανδρινής κοινότητας είχαν φτάσει στο σηµείο
να µην καταλαβαίνουν τα κείµενα των ιερών γραφών τους που διαβάζονταν στις Συναγωγές. ∆ηµιουργήθηκε, λοιπόν, η ανάγκη να µεταφραστεί ο Νόµος στην ελληνιστική κοινή γλώσσα, η οποία
εκείνη την εποχή ήταν διεθνής. Ο ίδιος ο Πτολεµαίος φρόντισε να βρεθούν καλοί µεταφραστές. Κατά την παράδοση 72 σοφοί άνδρες πραγµατοποίησαν το τεράστιο αυτό έργο στο νησάκι Φάρος, λίγο
έξω από την Αλεξάνδρεια. Στα χρόνια που ακολούθησαν µεταφράστηκαν στα ελληνικά σταδιακά όλα τα βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Έτσι προέκυψε η µετάφραση των Εβδοµήκοντα, που τη γράφουµε για συντοµία µετάφραση των Ο΄. Χρόνια αργότερα η χριστιανική Εκκλησία πήρε αυτή την ελληνική µετάφραση και τη χρησιµοποίησε ως επίσηµο κείµενο της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Αυτό είναι το
κείµενο που ακούµε µέχρι σήµερα στη χριστιανική λατρεία.
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γ) Οι Ιουδαίοι της Παλαιστίνης αγωνίζονται να διατηρήσουν την ταυτότητά τους:
η Μακκαβαϊκή εξέγερση
Η περίοδος της ειρήνης στην Παλαιστίνη έληξε όταν η χώρα πέρασε στην κυριαρχία των Σελευκιδών, βασιλέων της Συρίας. Αυτοί προσπάθησαν να εξελληνίσουν µε βίαιο τρόπο τους Ιουδαίους. Ο
βασιλιάς Αντίοχος έστειλε γραπτή διαταγή σ’ όλα τα έθνη του βασιλείου του, σύµφωνα µε την οποία αυτά θα εγκατέλειπαν τα έθιµά τους και θα γίνονταν όλα ένας λαός. Κι όλα τα έθνη υπάκουσαν. Ακόµη
και από τους Ισραηλίτες πολλοί συµφώνησαν και δέχτηκαν τη θρησκεία του βασιλιά. Ο Αντίοχος βεβήλωσε* και λαφυραγώγησε το Ναό και απαγόρευσε την τήρηση του Σαββάτου, την περιτοµή* και την
προσφορά θυσιών. Επιπλέον διέταξε να προσφέρονται θυσίες στους εθνικούς θεούς µέσα στο Ναό
της Ιερουσαλήµ. Οι ποινές που επέβαλλε σε όσους είχαν αντίρρηση έφταναν έως το θάνατο. Τότε µια
ιουδαϊκή οικογένεια ιερέων, οι Ασµοναίοι, ξεκίνησαν µια σθεναρή* αντίσταση.
Εκείνο τον καιρό ένας ιερέας … που ονοµαζόταν Ματταθίας … περιδιάβηκε την πόλη φωνάζοντας
δυνατά: «Όποιος υποστηρίζει µε ζήλο το νόµο του Μωυσή και τηρεί σταθερά τη ∆ιαθήκη, ας µε ακολουθήσει!». Τότε αυτός και οι γιοι του κατέφυγαν στα βουνά και εγκατέλειψαν όλα τους τα υπάρχοντα
στην πόλη. Πολλοί που ήθελαν να ζήσουν µε δικαιοσύνη, σύµφωνα µε το Νόµο του Μωυσή, βγήκαν
στην έρηµο µε σκοπό να µείνουν εκεί, µαζί µε τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους και τα ζώα τους, γιατί
αντιµετώπιζαν µεγάλους κατατρεγµούς. Ενώθηκαν µ’
αυτούς πολλοί… Έτσι συγκροτήθηκε ένας στρατός, ο οποίος χτύπησε τους αµαρτωλούς και ασεβείς ανθρώπους… Οι λόφοι της Ιουδαίας έγιναν το ορµητήριο του
ανταρτοπόλεµου των Ιουδαίων ενάντια στους Σελευκίδες.
Μετά το θάνατο του Ματταθία, οι γιοι του, Ιούδας,
Ιωνάθαν και Σίµων, συνέχισαν τον αγώνα. Στον Ιούδα
µάλιστα έδωσαν το χαρακτηρισµό Μακκαβαίος (=αυτός που σφυροκοπά, ο ισχυρός). Γι’ αυτό όλη η εξέγερση ονοµάστηκε Μακκαβαϊκή. Έτσι υπερασπίστηκαν
το Νόµο του Μωυσή έναντι των ειδωλολατρικών εθνών
και των βασιλιάδων τους και δεν άφησαν τον ασεβή βα- Ο Ματταθίας σκοτώνει έναν αποστάτη Ιουδαίο,
χαρακτικό του Ντορέ (19ος αι.)
σιλιά Αντίοχο να θριαµβεύσει.
δ) Οι Ασµοναίοι κυβερνούν την Ιουδαία: µια περίοδος κρίσης
Μετά από πολλούς αγώνες οι Μακκαβαίοι / Ασµοναίοι κατόρθωσαν να δώσουν στους Ιουδαίους
την ανεξαρτησία τους. Η οικογένειά τους κυβέρνησε την Ιουδαία µέχρι την εποχή που κατακτήθηκε
από τους Ρωµαίους. Ωστόσο όλα αυτά τα χρόνια ο εξελληνισµός των Ιουδαίων συνεχίστηκε. Γι’ αυτό εξακολουθούσαν και οι διαµάχες ανάµεσα στους εξελληνισµένους Ιουδαίους και τους «ευσεβείς».
Οι πρώτοι έφταναν, όπως είδαµε, στο σηµείο να απορρίπτουν τις πατρογονικές τους παραδόσεις. Αντίθετα οι δεύτεροι πίστευαν ότι έπρεπε να µένουν πιστοί αποκλειστικά στη δική τους παράδοση και
αρνούνταν οτιδήποτε ξένο. Εφάρµοζαν αυστηρά όχι µόνο το Νόµο αλλά και τις ερµηνείες των Γραµµατέων. Ο απλός λαός βρισκόταν σε σύγχυση και δεν ήξερε πια ποιον να εµπιστευτεί. Με το πέρασµα των χρόνων η σύγχυση ολοένα και µεγάλωνε.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. ÅîçãÞóôå ôç óôÜóç ôùí åõóåâþí Éïõäáßùí áðÝíáíôé óôéò åëëçíéóôéêÝò åðéäñÜóåéò.
2. Ôé óçìáóßá åß÷áí ãéá ôï éïõäáúêü Ýèíïò ïé áãþíåò ôùí Ìáêêáâáßùí;
3. Ðïéïò Þôáí ï ñüëïò ôïõ åëëçíéóìïý óôç äéÜäïóç ôïõ êåéìÝíïõ êáé ôùí ìçíõìÜôùí ôçò ÐáëáéÜò ÄéáèÞêçò óå üëï ôïí êüóìï;
148

vivlio_theol_mm_TELIKO2.qxd

4/10/2005

2:48

Page 149

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες
Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1. Προσέξτε το χάρτη και διαβάστε την παρακάτω φανταστική επιστολή που στέλνει γύρω στο 168
π.Χ. ένας κάτοικος της Ιερουσαλήµ στον αδελφό του που ζει στην ιουδαϊκή κοινότητα της Αλεξάνδρειας. Ποια στοιχεία του µαθήµατος επιβεβαιώνονται;

ÁãáðçìÝíå ìïõ áäåëöÝ, ÑïõâÞí, óå ÷áéñåôþ...
Óïõ ãñÜöù ãéá íá ðåñéãñÜøù ôçí áðåëðéóßá ìïõ.
Äåí ìðïñþ íá ðéóôÝøù ðùò åêáôü ÷ñüíéá Þôáí áñêåôÜ íá îå÷Üóïõìå ðáñáäüóåéò ôüóùí áéþíùí! Ç áãßá ÉåñïõóáëÞì ìáò Ý÷åé ìåôáôñáðåß óå ìéá êáíïíéêÞ
åëëçíéêÞ ðüëç. ¼ëïé ìéëïýí åëëçíéêÜ. Èáññåßò êáé
íôñÝðïíôáé íá ìéëïýí ôç ãëþóóá ìáò. Áëßìïíï, áäåëöÝ ìïõ... Éäñýèçêå êáé åëëçíéêü ÃõìíÜóéï, üðïõ
ïé íÝïé ìáò ü÷é ìüíï ãõìíÜæïíôáé (êáé ìÜëéóôá ãõìíïß, üðùò ïé ¸ëëçíåò), áëëÜ ìåëåôïýí ìüíïí ôá åëëçíéêÜ ãñÜììáôá. Áíôß íá ìáèáßíïõí ôç ãëþóóá ìáò
êáé íá ìåëåôïýí ôá éåñÜ ìáò êåßìåíá, ôï ìüíï ðïõ
ôïõò íïéÜæåé åßíáé ðþò èá ãßíïõí êáíïíéêïß ¸ëëçíåò.
Ôï ÷åéñüôåñï üìùò áð’ üëá åßíáé üôé êÜðïéïé óõìðáôñéþôåò ìáò ðñïóöÝñïõí èõóßåò óôï Äßá! Êáé ìÜëéóôá ìÝóá óôïí ßäéï ôï Íáü ìáò! ÐÜåé, áäåëöÝ ìïõ, ç
ÄéáèÞêç ôùí ðáôÝñùí ìáò. Ðïéïò îÝñåé ðüóá êáêÜ
èá ìáò âñïõí.
Åóåßò æåßôå ôüóï ìáêñéÜ êé üìùò öñïíôßæåôå íá ìçí
îå÷íÜôå ôéò ðáñáäüóåéò ìáò· åíþ åìåßò åäþ äåí áöÞóáìå ôßðïôå üñèéï. Åãþ âÝâáéá óôÝëíù ôá ðáéäéÜ êÜèå ìÝñá óôç ÓõíáãùãÞ. Êáé óôï óðßôé öñïíôßæù íá
ìéëÜìå ôç ãëþóóá ìáò· ¼ìùò äå öôÜíåé áõôü.
×áéñåôéóìïýò óôç Íùåìßí êáé óôï ìéêñü ìïõ áíçøéü
Æá÷áñßá.
Ï áäåëöüò óïõ, Éïýäáò

ÌåôÜöñáóç ôùí Ï´
Ελέγχω τι έµαθα
1. Με ποιον τρόπο οι Ιουδαίοι ήρθαν σε στενή σχέση µε τον ελληνισµό;
2. Περιγράψτε τις επιδράσεις που δέχθηκαν.
3. Τι εννοούµε µιλώντας για «Ιουδαίους της διασποράς»; (Γυρίστε και στο µάθηµα 23).
4. Τι ακριβώς είναι η Μετάφραση των Ο΄ και για ποιους λόγους έγινε; Γιατί είναι γνωστή στους
χριστιανούς;
5. Ποια ήταν η πολιτική των Σελευκίδων κατακτητών;
6. Για ποιους λόγους έγινε η Μακκαβαϊκή εξέγερση και γιατί ονοµάστηκε έτσι;
7. Ποιο ήταν το αποτέλεσµά της;
8. Περιγράψτε τις θρησκευτικές διαµάχες του ιουδαϊκού κόσµου τα τελευταία 150 χρόνια πριν τη
Γέννηση του Χριστού.
9. Ποιοι κατέλαβαν την Παλαιστίνη περίπου µισόν αιώνα πριν τη Γέννηση του Χριστού;

∆ραστηριότητα
Βρείτε στοιχεία για λαούς που ζούν την παραβίαση της εθνικής και θρησκευτικής τους
ταυτότητας στην εποχή µας.
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30. Περιµένοντας το Μεσσία: το «πλήρωµα του χρόνου»
Ζούµε ελπίζοντας
Ο καθένας από µας ζει ελπίζοντας.
Έτσι τα καλά πράγµατα γίνονται καλύτερα και οι δυσκολίες της ζωής λιγότερο
σκληρές. Όµως και ολόκληρες οµάδες
των ανθρώπων ελπίζουν. Π.χ. ένα σχολείο ελπίζει ότι θα βραβευθεί σε ένα
διαγωνισµό θεατρικής παράστασης.
Μια οικογένεια ελπίζει ότι ο πατέρας θα
βρει µια καλύτερη δουλειά. Ένας υποταγµένος λαός ελπίζει ότι θα κερδίσει
την ανεξαρτησία του. Ο υποανάπτυκτος
κόσµος ελπίζει για µια καλύτερη ζωή.
Ολόκληρος ο κόσµος σήµερα ελπίζει ότι θα έρθει µια εποχή ειρήνης και ευηµερίας για όλους.

Οι ελπίδες των Ιουδαίων για το Μεσσία
Στα φετινά µαθήµατα είδαµε ότι οι Ιουδαίοι ήταν ένας λαός που πορεύτηκε µε µεγάλα σκαµπανεβάσµατα. Απ’ την αρχή της ιστορίας τους χρειάστηκε να παλέψουν µε πολλούς αντιπάλους: Αιγύπτιους δυνάστες, κινδύνους της ερήµου, πολυθεΐα και ειδωλολατρία, ισχυρούς εχθρούς, εσωτερικές
κρίσεις και λάθη. Ωστόσο πάντα προσπαθούσαν να διατηρούν την πίστη τους στη ∆ιαθήκη. ∆εν
έπαψαν να ελπίζουν ότι όλες οι υποσχέσεις του Θεού θα εκπληρωθούν. Και περίµεναν το Μεσσία που
θα έστελνε ο Θεός· έναν απόγονο του ∆αβίδ, που θα εγκαθίδρυε τη βασιλεία του Θεού στη γη.
Μετά τη βαβυλώνια αιχµαλωσία, και αντίθετα µε τις ελπίδες που διατηρούσαν οι Ιουδαίοι ότι θα
ζούσαν πια ελεύθεροι, ακολούθησαν δύσκολοι αιώνες. Αναγκάστηκαν να είναι, όπως είδαµε, υποτελείς* σε λαούς ισχυρούς. Έτσι, πολλοί Ιουδαίοι άρχισαν να ονειρεύονται διαφορετικά τον ερχοµό του
Μεσσία. Να ελπίζουν, δηλαδή, ότι θα έρθει ως ήρωας και απελευθερωτής που θα τους ξαναδώσει τη
χαµένη τους αξιοπρέπεια και θα τους αποκαταστήσει ως ένα µεγάλο έθνος στα µάτια του κόσµου. Ξεχάστηκε η παλιά Επαγγελία του Θεού στον Αβραάµ: «µ’ εσένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης».
Οι Ιουδαίοι προσδοκούσαν πια το Μεσσία ως έναν κοσµικό βασιλιά, που θα ερχόταν στον κόσµο µόνο γι’ αυτούς. Όταν οι Ρωµαίοι κατέκτησαν την Παλαιστίνη, οι ελπίδες του ιουδαϊκού λαού για τον
ερχοµό ενός τέτοιου Μεσσία δυνάµωσαν ακόµη περισσότερο.
Οι ελπίδες των χριστιανών για το Μεσσία όλου του κόσµου
Στα φετινά µαθήµατα ξεκαθαρίσαµε ότι και οι χριστιανοί αναγνωρίζουν πως τα κείµενα της
Παλαιάς ∆ιαθήκης µιλούν για το Μεσσία. ∆ιαπιστώσαµε, ωστόσο, ότι η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει
στο πρόσωπο του Μεσσία χαρακτηριστικά κοσµικού βασιλιά, εθνικού ήρωα ή πολιτικού ηγεµόνα. Αντίθετα, θεωρεί ότι τα κείµενα της Παλαιάς ∆ιαθήκης µιλούν για τον απεσταλµένο του Θεού, που θα
ιδρύσει µια βασιλεία η οποία «δεν είναι αυτού του κόσµου». Μιλούν για ένα Μεσσία που δεν έρχεται
στον κόσµο αποκλειστικά για κάποια έθνη, αλλά που θα γίνει ο ίδιος φως για όλα τα έθνη. Για τον
Υιό του Θεού που θα πάθει πολλά για να ανοίξει τα µάτια των ανθρώπων. Σε πολλές προφητείες και
αφηγήσεις συναντήσαµε αναφορές και προεικονίσεις για το πρόσωπο αυτού του Μεσσία. Σε κάποιες
προφητείες του βιβλίου του ÇóáÀá, στις οποίες περιγράφονται τα πάθη του, η Εκκλησία βρίσκει ιδιαίτερη σηµασία. Εκεί διαβάζουµε:
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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.

Το πλήρωµα του χρόνου
Μέσα από τα κείµενα της Παλαιάς ∆ιαθήκης 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’ αυτόν 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
πραγµατοποιήσει 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
Χριστό.
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Ξανακοιτώντας τα µαθήµατα του Ε΄ κεφαλαίου
1. Γνωρίζουµε ότι η λέξη κόσµος σηµαίνει στολίδι. Ο Ιωάννης ∆αµασκηνός, ένας θεολόγος του 8ου
αι., γράφει: Ο άνθρωπος, λοιπόν, είναι ένας µικρός κόσµος. Προσπαθήστε να επισηµάνετε στα µαθήµατα της ∆ηµιουργίας στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτή
την άποψη.
2. Αναγνωρίστε στις διηγήσεις για τη ∆ηµιουργία τον αληθινό
προορισµό του ανθρώπου.
3. Στην Καινή ∆ιαθήκη διαβάζουµε: Όλοι αµάρτησαν και βρί• ÕðïôÜóóïìáé
σκονται µακριά από τη δόξα του Θεού. Ο Θεός όµως τους δι• ÅðçñåÜæïìáé
καιώνει χωρίς αντάλλαγµα, µε τη χάρη του (Ρωµ 3, 23-24). Σε
• Åëðßæù
ποιες διηγήσεις της Παλαιάς ∆ιαθήκης είδαµε ότι ο Θεός δεν
íù
• ÎáíáöôéÜ÷
εγκατέλειψε τους ανθρώπους να υποφέρουν ζώντας τις
ì
ï
í
• Ïñãáíþ áé
καταστροφικές συνέπειες της αµαρτίας τους;
• ÊáôáãñÜöù
4. Σε ποιες διηγήσεις του κεφαλαίου µπορείτε να αναγνωρίσε• Åñìçíåýù
τε ότι ο Θεός της Παλαιάς ∆ιαθήκης είναι ο Θεός που αγα• Ìåëåôþ
πά όλους τους ανθρώπους;
• ÄéäÜóêù
5. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Ιουδαίους να παρερµηνεύσουν
• Áãùíßæïìáé
τις προφητείες για το Μεσσία - Σωτήρα όλου του κόσµου
και να θεωρήσουν ότι ο ερχοµός του αφορά αποκλειστικά
αυτούς;
6. Στο παραπάνω πλαίσιο βλέπουµε καταστάσεις που αφορούν κοινωνικές οµάδες ανθρώπων σε κάθε
εποχή. Προσπαθήστε να τις αναγνωρίσετε στα γεγονότα της ζωής των Ιουδαίων στο Ε΄ κεφαλαίο.

Βάλτε ένα Σ αν η πρόταση είναι σωστή και ένα Λ αν είναι λάθος
• Η πρώτη φροντίδα των Ιουδαίων µετά την επιστροφή τους από τη Βαβυλώνα ήταν το κτίσιµο των
τειχών της Ιερουσαλήµ.
• Τα κείµενα της Πεντατεύχου συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν από τους Ιουδαίους µετά την επιστροφή τους από τη βαβυλώνια αιχµαλωσία.
• Οι γραµµατείς ήταν αυτοί που έγραψαν όλες τις διατάξεις του Νόµου.
• Οι Συναγωγές ήταν για τους Ιουδαίους ο χώρος όπου προσεύχονταν και µελετούσαν το Νόµο.
• Θεολογικές αλήθειες λέγονται οι αλήθειες για τη ζωή και τον κόσµο που πηγάζουν από την πίστη
στο Θεό.
• Στα κείµενα της Γενέσεως βρίσκουµε µια σύγχρονη επιστηµονική απάντηση για τη δηµιουργία του κόσµου
• Η αποτυχία του ανθρώπου να έχει ζωντανή σχέση µε το Θεό (= αµαρτία) επηρεάζει και όλες τις άλλες σχέσεις του.
• Σε όλες τις διηγήσεις της Παλαιάς ∆ιαθήκης αναγνωρίζουµε τις
ευκαιρίες που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο να µετανιώσει και να
επιστρέψει κοντά του.
• Ο Θεός διάλεξε τον Ισραήλ, γιατί ήταν ο καλύτερος λαός του κόσµου.
• Η έκφραση «το πλήρωµα του χρόνου» σηµαίνει ότι ήρθε ο καιρός
για τον ερχοµό του Μεσσία.
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Ξανακοιτώντας όσα δουλέψαµε τη φετινή χρονιά
Α. Τοποθετήστε σε χρονολογική σειρά τις παρακάτω περιόδους της Παλαιάς ∆ιαθήκης που γνωρίσαµε και στη διπλανή στήλη συµπληρώστε τα ονόµατα προσώπων
που σχετίζονται µ’ αυτές:
ÌåãÜëïé âáóéëåßò. ÊñéôÝò. ÄñÜóç ôùí ìåãÜëùí ðñïöçôþí. ÁíáäéïñãÜíùóç ôçò êïéíüôçôáò ìåôÜ
ôçí áé÷ìáëùóßá. Ãíùñéìßá ìå ôïí Åëëçíéóìü. ÌáêêáâáúêÞ åðáíÜóôáóç. Ðïñåßá óôçí Ýñçìï. Õðïäïýëùóç óôïõò Ñùìáßïõò. ¸îïäïò áðü ôçí Áßãõðôï. ÐáôñéÜñ÷åò. ÅðéóôñïöÞ áðü ôç Âáâõëþíá.
ÅãêáôÜóôáóç óôç ãç ôçò Åðáããåëßáò. Âáâõëþíéá Áé÷ìáëùóßá.
Ðåñßïäïé ôçò ÐáëáéÜò ÄéáèÞêçò ðïõ
ãíùñßóáìå

Ðñüóùðá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ì' áõôÝò

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

13.

..............................................................................................
..............................................................................................
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B. Συγκεντρώστε τα ονόµατα των βιβλίων
της Παλαιάς ∆ιαθήκης από τα οποία
προέρχονται τα κείµενα των µαθηµάτων
σας
Γ. Για τους χριστιανούς η πίστη στο Θεό είναι µια σχέση εµπιστοσύνης, αλλά και
µια διαρκής περιπέτεια. Σε ποιες ιστορίες
του φετινού σας βιβλίου το είδατε να επαληθεύεται;
∆. Μιλήστε για τον ερχοµό του Μεσσία όπως θα µιλούσε στο παιδί του ένας Ιουδαίος που ανήκε στο υπόλειµµα και ζούσε στα χρόνια της ρωµαϊκής κατοχής.
Χρησιµοποιήστε στοιχεία από όλα τα µαθήµατα της φετινής χρονιάς.
Ε. Η σχέση Θεού - Ανθρώπου από τη σκηνή
της φιλοξενίας του Αβραάµ έως το βιβλίο του Ιωνά: Χαρακτηρίστε την µε παροµοιώσεις και εικόνες.
ΣΤ. Τα παρακάτω αποσπάσµατα ανήκουν
στην Καινή ∆ιαθήκη µε την οποία θα ασχοληθείτε την επόµενη χρονιά. Αφού τα
διαβάσετε προσεκτικά, αναγνωρίστε:
α) για ποιες αλήθειες µιλούν και β) µε
ποια γεγονότα και διηγήσεις της Παλαιάς
∆ιαθήκης προετοιµάστηκε η ανθρωπότητα να τις ακούσει και να τις αποδεχτεί.
• Η θεία δύναµή του µας δώρισε όλα όσα
µας χρειάζονται για τη ζωή µας … µας δώρισε τις πιο πολύτιµες και τις πιο µεγάλες
υποσχέσεις µε τις οποίες θα γίνετε µέτοχοι
της θείας φύσεως. (Β Πε 1, 3-4)
• Αφού ο Θεός, τα παλιά χρόνια, µίλησε
στους προπάτορες πολλές φορές και µε
ποικίλους τρόπους δια των προφητών, σ’
αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς µίλησε
σ’ εµάς µέσω του Υιού του. (Εβρ 1, 1)
• ∆εν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος,
δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα· όλοι είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό. Κι αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι
του Αβραάµ και κληρονόµοι της ζωής, όπως υποσχέθηκε ο Θεός. (Γαλ 3, 28-29)
Μετά απ’ αυτά είστε έτοιµοι να συζητήσετε στην τάξη τον τίτλο του βιβλίου της φετινής χρονιάς.
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Åðßëïãïò
ÌÞðùò ðñïóÝîáôå Ýíá êëßìá «ôÝëïõò» óôçí áôìüóöáéñá ôçò ôÜîçò óáò; Ôá ó÷ïëéêÜ óáò âéâëßá Ýöôáóáí óôçí ôåëåõôáßá óåëßäá ôïõò, áñêåôïß áðü óáò íéþèåôå êïõñáóìÝíïé, êÜíåé ðéá áñêåôÞ æÝóôç êáé Þäç óõæçôÜôå ãéá ôéò êáëïêáéñéíÝò óáò äéáêïðÝò.
ÐñÜãìáôé, Ýíá ôáîßäé, áõôü ôçò öåôéíÞò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò, Ýöôáóå óôï ôÝëïò ôïõ. Êáé ôï âéâëßï ôùí Èñçóêåõôéêþí, ðïõ óáò óõíôñüöåøå ó' áõôü, ôåëåßùóå. Ôé óáò ðñüóöåñå óô' áëÞèåéá;
Ðñþôá ðñþôá ãíùñßóáôå ôïí êüóìï ôçò ÐáëáéÜò ÄéáèÞêçò: ÖáíôáóôÞêáôå ôçí åðï÷Þ ôçò·
äéáâÜóáôå ôá êåßìåíÜ ôçò êáé ãíùñßóáôå ðïëëÝò éóôïñßåò ôçò· óõíáéóèáíèÞêáôå ôç æùÞ ôùí ìåãÜëùí ðñùôáãùíéóôþí ôçò. Óôç óõíÝ÷åéá êáôáëÜâáôå ôç èÝóç ôçò ÐáëáéÜò ÄéáèÞêçò óôçí Áãßá ÃñáöÞ êáé óôç æùÞ ôùí ÷ñéóôéáíþí. Êáé ïðùóäÞðïôå âñÞêáôå áðáíôÞóåéò óå êÜðïéá åñùôÞìáôÜ óáò.
Ç åñãáóßá áõôÞ óßãïõñá óáò âïÞèçóå íá ãíùñßóåôå êáé íá êáôáëÜâåôå ðåñéóóüôåñï ôç ÷ñéóôéáíéêÞ ðßóôç êáé íá ãßíåôå ðéï åõáßóèçôïé Üíèñùðïé. Áò ìçí îå÷íÜìå ðùò ï óýã÷ñïíïò Üíèñùðïò
äå ÷ñåéÜæåôáé ìüíï ãíþóåéò áëëÜ êáé åõáéóèçóßá ãéá íá ôá âãÜëåé ðÝñá óå ìéá ôüóï ðåñßðëïêç åðï÷Þ.
¼ëá áõôÜ öáßíïíôáé óçìáíôéêÜ. Êé áêüìç ðåñéóóüôåñï åðåéäÞ ôá ðåôý÷áôå ü÷é ï êáèÝíáò ìüíïò ôïõ, áëëÜ ùò óõììáèçôÝò êáé óõíÜíèñùðïé. Óõìðëçñþíáôå ï Ýíáò ôïí Üëëï. Áíáãíùñßæáôå
ü÷é ìüíï ôéò áäõíáìßåò áëëÜ êáé ôá ÷áñßóìáôá ï Ýíáò ôïõ Üëëïõ. Óõ÷íÜ áíïßîáôå ôéò êáñäéÝò óáò.
Ãé' áõôü, áí Ý÷åôå ÷ñüíï, áöéåñþóôå ìéá þñá óôçí ôÜîç óáò íá èõìçèåßôå ðüóï ùñáßï Þôáí íá ðñï÷ùñÞóåôå üëïé ìáæß êáé íá êáôáöÝñåôå íá ãßíåôå ìéá ïìÜäá áíèñþðùí ðïõ óõíåñãÜæåôáé.
Ôßðïôå äå óôáìáôÜåé ìå ôéò äéáêïðÝò. Ôßðïôå áð' üëá üóá êåñäßóáôå äå èá ÷áèåß. ¼ðïõ êé áí
âñåèåßôå ôï êáëïêáßñé, èá êïõâáëÜôå ìáæß óáò üëá üóá Ýãéíáí ôç öåôéíÞ ÷ñïíéÜ. Óõ÷íÜ ÷ùñßò íá
ôï êáôáëáâáßíåôå. Äå èá ðÜøåôå íá åßóôå «ìáèçôÝò». ¢íèñùðïé äçëáäÞ ðïõ ðñïóðáèïýí íá æÞóïõí äçìéïõñãéêÜ êáé ìå áãÜðç ãéá ôç æùÞ êáé ôïí êüóìï.
¼ôáí ôïí åñ÷üìåíï ÓåðôÝìâñç èá îáíÜñèåôå óôï ó÷ïëåßï, üëá ôá êáéíïýñéá ðñÜãìáôá ðïõ èá
ãíùñßóåôå èá ôá êôßóåôå ðÜíù óå ü,ôé êáôáêôÞóáôå áõôÞ ôç ÷ñïíéÜ. Ôïõ ÷ñüíïõ Ýíá íÝï ôáîßäé
óáò ðåñéìÝíåé.
Êáëü êáëïêáßñé!
Ïé óõããñáöåßò
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Λεξιλόγιο
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
Α΄ 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 ∆ιαθήκη = κάνω συµφωνία
εύνοια = συµπάθεια, ενδιαφέρον
να τους κατευοδώσει = να τους ξεπροβοδίσει
εδάφιο = χωρίο, απόσπασµα
156

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 ∆ιαθήκης = 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

vivlio_theol_mm_TELIKO2.qxd

4/10/2005

2:49

Page 157

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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Οι συγγραφείς ευχαριστούν ιδιαίτερα:
Την Ελληνική Βιβλική Εταιρία για την παραχώρηση της µετάφρασης του κειµένου
της Παλαιάς ∆ιαθήκης. 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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