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Το όνοµα του Θεού
στην Παλαιά ∆ιαθήκη
Το όνοµα του Θεού που γράφεται
στα εβραϊκά µε τέσσερα γράµµατα
(βλέπε παρακάτω το τετραγράµµατο) διαβάζεται Γιαχβέ. Όταν αργότερα (τον 3ο αι. π.Χ.) η Παλαιά ∆ιαθήκη µεταφράστηκε στα ελληνικά το όνοµα αποδόθηκε µε τη φράση «[åãþ
å[éìß ]ï { Ùí». Οι ειδικοί επιστήµονες
κατέληξαν ότι σηµαίνει: α) ότι είναι
ένας και µοναδικός, β) είναι αιώνιος
και γ) δίνει ζωή σε ό,τι υπάρχει.
Αργότερα οι Ισραηλίτες χρησιµοποίησαν για το Θεό και το όνοµα Αδωνάι, που σηµαίνει «Κύριος». Το όνοµα αυτό επικράτησε και χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα από τους Εβραίους στους ψαλµούς και στις
προσευχές της Συναγωγής.

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

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. Âñåßôå óôï ÷Üñôç ôïõò ôüðïõò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôá êåßìåíá.
2. Áöçãçèåßôå óôçí ôÜîç ôéò ðáñ. á´ êáé â´ üóï ðéï ðáñáóôáôéêÜ ìðïñåßôå ÷ñçóéìïðïéþíôáò áêüìç êáé äéÜëïãï.
3. Óôçí ðáñ. ã´ ï Èåüò öáíåñþíåôáé óôï ÌùõóÞ. Ôé ôïõ áðïêáëýðôåé êáé ôé ôïõ æçôÜåé íá êÜíåé; Õðïãñáììßóôå ôéò ó÷åôéêÝò åêöñÜóåéò óôï êåßìåíï.
4. ÄéêáéïëïãÞóôå ôéò äõóêïëßåò ôïõ ÌùõóÞ íá áíôáðïêñéèåß óôçí êëÞóç ôïõ Èåïý. Ðþò êñßíåôå ôçí ôåëéêÞ ôïõ áðüöáóç;
5. ÅêöñÜóôå ôéò éäÝåò óáò ãýñù áðü ôï ôé ìðïñåß íá öáíåñþíåé ãéá ôç äýíáìç êáé ôç äñÜóç ôïõ Èåïý ç
öëåãüìåíç âÜôïò.
6. Óôçí ðáñ. ã´ ôé äåß÷íïõí ôá ëüãéá ôïõ Èåïý ãéá ôç ó÷Ýóç ôïõ ìå ôïí ÉóñáÞë; Óå óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò – êáé óõìâïõëåõüìåíïé êáé ôéò ó÷åôéêÝò ðëçñïöïñßåò áðü ôï ìÜèçìá 3 – âñåßôå åéêüíåò êáé
óýìâïëá ðïõ ìðïñïýí íá åêöñÜóïõí ìéá ôÝôïéá ó÷Ýóç.
7. Ìå ôï üíïìÜ ôïõ ï Èåüò äçëþíåé üôé «åßíáé ðÜíôá åäþ»: ÐñïóðáèÞóôå íá öáíôáóôåßôå êáé íá åêöñÜóåôå ôéò óêÝøåéò êáé ôá óõíáéóèÞìáôá ôùí êáôáðéåóìÝíùí Éóñáçëéôþí, üôáí ï ÌùõóÞò ôïõò ôï öáíÝñùóå.
8. ÓõæçôÞóôå ðáñáäåßãìáôá öáéíïìÝíùí êáôáðßåóçò êáé êáôáäõíÜóôåõóçò áíèñþðùí êáé ëáþí óôçí åðï÷Þ
ìáò. Ôé ìáò âïçèïýí íá êáôáëÜâïõìå ðåñéóóüôåñï ãéá ôïõò áíèñþðïõò áõôïýò ïé âéâëéêÝò äéçãÞóåéò;
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

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

Προσπαθώ να καταλάβω
περισσότερο
1. Συγκρίνετε την κλήση του Μωυσή µε την κλήση του Αβραάµ.
2. Παρατηρήστε τη διπλανή εικόνα
του Χριστού. Ανακαλύψτε τη
σχέση της µε τη διήγηση της
φλεγοµένης βάτου. Τι µπορείτε
να καταλάβετε για τον Ιησού
Χριστό;
3. «Εγώ θα είµαι µαζί σας πάντα
ως τη συντέλεια του κόσµου»
(Μτ 28, 20): Ποια σχέση έχουν
αυτά τα λόγια του Χριστού µε
τα λόγια του Θεού στο Μωυσή;
Τι µπορεί να σηµαίνουν για τη
ζωή ενός σύγχρονου πιστού;
4. Οι χριστιανοί παρουσιάζουν το
Χριστό µαζί µε το Μωυσή στις
εικόνες της Μεταµόρφωσης και
της Ανάστασης. Τι σηµαίνει αυτό για τη θέση του Μωυσή στην
Εκκλησία;

Ελέγχω τι έµαθα
1. Πώς βρέθηκαν οι Ισραηλίτες να ζούν στην Αίγυπτο;
2. Πότε και γιατί άρχισαν οι Αιγύπτιοι να καταπιέζουν τους
Ισραηλίτες; Με ποιους τρόπους σκέφτηκαν να τους εξοντώσουν;
3. Πώς διασώθηκε και πώς ανατράφηκε ο Μωυσής;
4. Γιατί αναγκάστηκε να καταφύγει στη Μαδιάµ;
5. Πώς παρουσιάστηκε ο Θεός στο Μωυσή, πώς µίλησε για τους Ισραηλίτες και τι υποσχέθηκε;
6. Ποιο είναι το όνοµα του Θεού και τι σηµαίνει;
7. Ποιες ήταν και πού οφείλονταν οι επιφυλάξεις του Μωυσή;
8. Πώς ενήργησε τελικά ο Μωυσής;
9. Πώς ονοµάζεται η φανέρωση του Θεού στο Σινά;
10. Ποια ήταν η στάση των Ισραηλιτών, όταν πληροφορήθηκαν
το σχέδιο του Θεού;

• Ãéá÷âÝ
• Ï{ Ù
í
• Öëåãü
ìåíç âÜô
ïò

Επιλέγω και πραγµατοποιώ
1. Βρείτε σε συνεργασία µε το φιλόλογό σας την προέλευση της λέξης «}ùí».
2. Γράψτε ένα γράµµα σαν ένας υπόδουλος Ισραηλίτης ή φανταστείτε τις συζητήσεις των Ισραηλιτών µετά τις ανακοινώσεις των Μωυσή - Ααρών. Παρουσιάστε την εργασία σας στην τάξη.
3. Κάντε µια έρευνα στο περιβάλλον σας και βρείτε χαρακτηρισµούς που χρησιµοποιούν οι σύγχρονοι άνθρωποι για να µιλήσουν για το Θεό.
4. Βρείτε στοιχεία για ονόµατα του Θεού που χρησιµοποιούν οι µουσουλµάνοι.
5. Βρείτε και παρουσιάστε στοιχεία για σύγχρονους λαούς που καταδυναστεύονται.
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9. Οι Ισραηλίτες ελευθερώνονται:
η Έξοδος
α) Οι Ισραηλίτες φεύγουν από την Αίγυπτο
Ο Μωυσής και ο Ααρών παρουσιάστηκαν στο φαραώ ζητώντας
του, στο όνοµα του Θεού, να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να
αναχωρήσουν από την Αίγυπτο. Εκείνος εξαγριωµένος όχι µόνο δεν
τους το επέτρεψε αλλά αύξησε τις καταναγκαστικές τους εργασίες. Τότε συνέβη µια σειρά από καταστροφές που έπληξαν άγρια τη χώρα, οι
γνωστές «10 πληγές του φαραώ». Παρ’ όλα αυτά η καρδιά του φαραώ παρέµενε σκληρή σαν πέτρα...
Όταν οι καταστροφές έγιναν δυσβάσταχτες, ο φαραώ αποφάσισε επιτέλους να αφήσει τους Ισραηλίτες να φύγουν. Αφού πήραν ό,τι
µπορούσαν µαζί τους, καθώς και τα
ζώα τους, ξεκίνησαν … από τη Ραµεσσή... Μπροστά πήγαινε ο Μωυσής µε τον Ααρών και πίσω ακολουθούσε ο λαός. Όµως πιο µπροστά κι από το Μωυσή προχωρούσε ο ίδιος ο Θεός τη µέρα µέσα σε µια στήλη νεφέλης για
να τους δείχνει το δρόµο (και να τους προστατεύει από τον ήλιο) και τη νύχτα µέσα σε στήλη φωτιάς, για να τους
φωτίζει, ώστε να πορεύονται µέρα και νύχτα. Οι Ισραηλίτες κατευθύνθηκαν προς την Ερυθρά Θάλασσα.
β) Οι Ισραηλίτες περνούν την Ερυθρά Θάλασσα
O φαραώ όµως µετάνιωσε που άφησε τους Ισραηλίτες να φύγουν. Έστειλε λοιπόν στρατό να τους σταµατήσει και να τους οδηγήσει πίσω στην
Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι τους πρόλαβαν στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου είχαν
στρατοπεδεύσει. Τρόµος µεγάλος κατέλαβε τους Ισραηλίτες. Τότε ο Μωυσής άπλωσε το χέρι του πάνω στη θάλασσα, και ο Κύριος, µ’ έναν ισχυρότατο ανατολικό άνεµο … έκανε τα νερά να υποχωρήσουν. Έτσι η θάλασσα
έγινε στεριά. Τα νερά χωρίστηκαν στα δύο και οι Ισραηλίτες πέρασαν από
µέσα… Οι Αιγύπτιοι τους ακολούθησαν… Όµως τα νερά ξαναγύρισαν και
σκέπασαν … όλο το στρατό του φαραώ που καταδίωκε τους Ισραηλίτες…
Εκείνη την ηµέρα ο Κύριος γλίτωσε τους Ισραηλίτες από τη δύναµη των Αιγυπτίων… Τότε ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες έψαλαν τον ύµνο αυτό:
Στον Κύριο θα ψάλω
Κέρδισε νίκη λαµπρή και ένδοξη…
Ο Κύριος είναι η δύναµή µου κι αυτόν υµνώ·
εκείνος µ’ έσωσε.
Αυτός είναι ο Θεός µου
και του πατέρα µου ο Θεός.
Ποιος, Κύριε, απ’ τους θεούς
συγκρίνεται µ’ εσένα;…
Θα βασιλεύεις, Κύριε, παντοτινά
στους αιώνες τους ατέλειωτους…
Έτσι άρχισε η πορεία των Ισραηλιτών προς τη Γη της Επαγγελίας.
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γ) Στο δρόµο προς το Σινά
Η περιοχή της χερσονήσου του Σινά, όπου πορεύτηκαν οι Ισραηλίτες, είναι και σήµερα γεµάτη ερήµους, άνυδρες* στέπες* και απότοµες πλαγιές γεµάτες πέτρες. Σπάνιες είναι οι οάσεις και οι πηγές. Σήµερα, όλο και κάποιος δρόµος υπάρχει. Τον καιρό εκείνο όµως υπήρχαν µόνο λιγοστά περάσµατα για τα καραβάνια. Τροµερή αλλά και ταυτόχρονα θαυµαστή ήταν αυτή η πορεία. Τροµερή εξαιτίας της πείνας, της δίψας, των κινδύνων, της κακουχίας, της απελπισίας, των πειρασµών. Θαυµαστή, επειδή ο παντοδύναµος Θεός δεν έλειψε ποτέ από ανάµεσά τους.
• Ξεδιψούν µε το νερό της πηγής Μερά
Ακολούθησαν το δρόµο για την έρηµο Σουρ και βάδισαν στην έρηµο τρεις µέρες δρόµο χωρίς να
βρουν νερό. Μετά έφτασαν στη Μερά, αλλά δεν µπόρεσαν να πιουν απ’ τα νερά της, γιατί ήταν πικρά…
Τότε ο λαός τα ’βαλε µε το Μωυσή και τον ρωτούσε: «Τι θα πιούµε τώρα;» Ο Μωυσής προσευχήθηκε
µε δυνατή φωνή στον Κύριο κι αυτός του υπέδειξε ένα κοµµάτι ξύλο. Ο Μωυσής το πήρε και το έριξε
στα νερά και τα νερά έγιναν γλυκά.
• Χορταίνουν µε µάννα και ορτύκια
Έφτασαν στην έρηµο Σιν… Τότε ολόκληρη η ισραηλιτική κοινότητα άρχισε … τα παράπονα ενάντια
στο Μωυσή και στον Ααρών: «Καλύτερα να µας είχε θανατώσει ο Κύριος στην Αίγυπτο, εκεί που είχαµε άφθονο το κρέας και χορταίναµε το ψωµί, παρά που µας φέρατε εδώ στην έρηµο, για να πεθάνει όλο αυτό το πλήθος από την πείνα»…
Μίλησε τότε ο Κύριος στο Μωυσή και του είπε: «Άκουσα τα παράπονα των Ισραηλιτών. Πες τους
... ότι το βράδυ θα φάνε κρέας και το πρωί θα χορτάσουν ψωµί»… Πράγµατι, το βράδυ ήρθε ένα σµήνος από ορτύκια και σκέπασε το στρατόπεδο. Και το πρωί τριγύρω στο στρατόπεδο υπήρχε ένα στρώµα δροσιάς. Όταν διαλύθηκε η δροσιά, σχηµατίστηκε πάνω στην επιφάνεια της ερήµου κάτι λεπτό σαν
πάχνη… Οι Ισραηλίτες µάζεψαν άλλος πολύ και άλλος λίγο … και ονόµασαν αυτό που µάζευαν «µάννα». Ήταν λευκό … και η γεύση του ήταν σαν γλύκισµα από µέλι.
• Νικούν ισχυρούς εχθρούς
Στη Ραφιδίν ήρθαν οι Αµαληκίτες να πολεµήσουν µε τους Ισραηλίτες. Σε όλη τη διάρκεια της µάχης ο Μωυσής στεκόταν στην κορυφή του λόφου µε υψωµένα τα χέρια του προς το Θεό. Έτσι οι Ισραηλίτες πέτυχαν µια µεγάλη νίκη

Τα θαύµατα στην Παλαιά ∆ιαθήκη
Στις πολύ παλιότερες εποχές οι άνθρωποι έβλεπαν ως θαύµατα πολλά συµβάντα που για µας σήµερα είναι
φυσικά: τις κινήσεις του ήλιου, του φεγγαριού και των αστεριών, τις αλλαγές του καιρού, το θάνατο. Ο κόσµος, συχνά, τους προκαλούσε όχι µόνο θαυµασµό και έκπληξη, αλλά και αγωνία και φόβο. Όλοι, λοιπόν,
αποδέχονταν ότι ο κόσµος ήταν γεµάτος θαύµατα, χωρίς βέβαια να αναρωτιούνται τι ήταν φυσικό και τι όχι.
Και τα θαύµατα που περιγράφονται στις διηγήσεις της Παλαιάς ∆ιαθήκης σχετίζονται µε τον τρόπο που αντιλαµβάνονταν τον κόσµο οι άνθρωποι της εποχής της. Ότι δηλαδή ο Θεός κατοικεί στον ουρανό κι από
κει κατευθύνει τη ζωή και το µέλλον του κόσµου. Όταν, λοιπόν, ο Θεός επενέβαινε στον κόσµο µε µια ενέργειά του, την αναγνώριζαν ως θαυµαστή, χωρίς όµως να θεωρούν ότι αυτή γκρέµιζε τους νόµους της φύσης.
Ούτε βέβαια αναρωτιόντουσαν αν κάτι τέτοιο ήταν φυσικό ή όχι. Για την Παλαιά ∆ιαθήκη δηλαδή τα θαύµατα ήταν εξαιρετικά συµβάντα, στα οποία οι πιστοί άνθρωποι αναγνώριζαν την παρουσία και τα έργα του
Θεού. Το σπουδαιότερο απ’ όλα ήταν γι’ αυτούς η Έξοδος και η σωτηρία του λαού από την Αίγυπτο, όπου
οι Ισραηλίτες αναγνώρισαν το Θεό ως ελευθερωτή και οδηγό τους. Πολλά συµβάντα πριν ή µετά την Έξοδο αναγνωρίστηκαν ως θαύµατα. Αιώνες µετά όλες αυτές οι διηγήσεις καταγράφηκαν µε στόχο όχι να περιγράψουν τι ακριβώς έγινε τότε αλλά να βροντοφωνάξουν την πίστη των ανθρώπων στη δύναµη του µοναδικού Θεού και να δώσουν το µήνυµα ότι δεν είµαστε µόνοι µας στον κόσµο. Γι’ αυτό κι εµείς που σήµερα διαβάζουµε τις διηγήσεις δεν έχει νόηµα να ψάχνουµε να βρούµε σ’ αυτές τι ακριβώς έγινε τότε, αλλά τι νόηµα
είχαν για τη ζωή εκείνων των ανθρώπων τότε και τι φανερώνουν για το Θεό σε µας σήµερα.
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Το Πάσχα των Εβραίων: η πιο µεγάλη τους γιορτή τότε και τώρα!
Το γεγονός της Εξόδου σηµάδεψε όσο κανένα άλλο την ιστορία και τη θρησκεία
των Εβραίων. Γι’ αυτό και ό,τι έκαναν εκείνη τη νύχτα, τότε που ο Κύριος ξαγρύπνησε … για να βγάλει το λαό του από την Αίγυπτο, συνεχίζουν να το επαναλαµβάνουν κάθε χρόνο µέχρι και σήµερα. Εκείνο το βράδυ κάθε οικογένεια πρόσφερε ως
θυσία στο Θεό ένα αρνί για τη σωτηρία όλου του λαού. Το έφαγαν, χωρίς να σπάσουν τα κόκαλά του, µαζί µε άζυµο* ψωµί και πικρά χόρτα. Έτσι και σήµερα, κάθε εβραϊκή οικογένεια γιορτάζει το Πάσχα στο σπίτι της. ∆ειπνούν τρώγοντας αρνί, άζυµο ψωµί και πικρά χόρτα και θυµούνται τα σπουδαία γεγονότα της Εξόδου.
Η γιορτή του Πάσχα (στα εβραϊκά Πεσάχ, που σηµαίνει διάβαση) είναι η µεγαλύτερη γιορτή των Εβραίων και διαρκεί µαζί µε την Εβδοµάδα των Αζύµων οκτώ µέρες.
Οι Χριστιανοί, όταν γιορτάζουν το δικό τους Πάσχα, θυµούνται τον Ιησού Χριστό,
που µε τη Σταύρωση και την Ανάστασή του τους ελευθέρωσε από κάθε κακό.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. ÐñïóðáèÞóôå íá öáíôáóôåßôå ôçí êáôÜóôáóç ôùí Éóñáçëéôþí, êáèþò îåêéíïýí ôï ôáîßäé ôïõò. Ôé åßíáé
áõôü ðïõ ôïõò äõíáìþíåé êáé ôïõò óôçñßæåé;
2. ÐñïóÝîôå ôéò èáõìáóôÝò åíÝñãåéåò ôïõ Èåïý. Óå ðïéåò ðåñéóôÜóåéò óõìâáßíïõí; Ôé óõíÝðåéåò Ý÷ïõí ãéá
ôïõò Éóñáçëßôåò; Ðþò âëÝðïõí ôï Èåü ìÝóá áð' áõôÝò ôéò åíÝñãåéåò;
3. ÁîéïëïãÞóôå ôï ñüëï ôïõ ÌùõóÞ óôçí åîÝëéîç ôùí ãåãïíüôùí.
4. ¼ëåò ïé äéçãÞóåéò ôçò Åîüäïõ ðïõ äéáâÜóáìå ãñÜöôçêáí – üðùò åßðáìå êáé óôçí åéóáãùãÞ – ðïëý áñãüôåñá áð' ôçí åðï÷Þ ðïõ óõíÝâçóáí ôá ãåãïíüôá. Ôé Üñáãå Þèåëáí íá äåßîïõí ïé óõããñáöåßò ðåñéãñÜöïíôáò ôüóï ðáñáóôáôéêÜ êáé ìå ôç ãëþóóá ôçò ðßóôçò, ôéò èáõìáóôÝò åíÝñãåéåò ôïõ Èåïý;
5. ÓõæçôÞóôå ãýñù áðü ôá óýã÷ñïíá öáéíüìåíá áðåëÜóåùí* êáé ëáèñïìåôáíÜóôåõóçò*. ÌåôÜ ôçí áíÜãíùóç ôùí äéçãÞóåùí ôçò Åîüäïõ ßóùò ìðïñïýìå ðéï åýêïëá íá åðé÷åéñÞóïõìå íá ìðïýìå óôç èÝóç ôÝôïéùí
áíèñþðùí. Óå óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò óõíèÝóôå êáé ðáñïõóéÜóôå óôçí ôÜîç Ýíá ó÷åôéêü äéÜëïãï Þ óêçíÞ.

ÐÜó÷á
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες
Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1. Γιατί το Πάσχα είναι η σπουδαιότερη γιορτή και για τη χριστιανική
και για την ιουδαϊκή θρησκεία;
2. Καταγράψτε ρήµατα που να αποδίδουν τις ενέργειες του Θεού προς
τους Ισραηλίτες.
3. Σε ποια λάθη µπορεί να οδηγηθεί ένας σύγχρονος αναγνώστης που
διαβάζει τις διηγήσεις της Εξόδου «κατά γράµµα», δηλαδή µε στόχο
να καταλάβει τι ακριβώς έγινε τότε;

• ¸îïäïò
• ÐÜó÷á

Ελέγχω τι έµαθα
1. Πώς τελικά πείστηκε ο φαραώ να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να φύγουν από την Αίγυπτο;
2. Με ποιον τρόπο οι Ισραηλίτες πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα;
3. Με ποιον τρόπο τους οδηγούσε ο Θεός στην πορεία τους;
4. Προς τα πού πορεύτηκαν και από πού πέρασαν; ∆είξτε την πορεία στο χάρτη.
5. Γιατί δεν ακολούθησαν το συντοµότερο παραλιακό δρόµο;
6. Ποιες δυσκολίες των Ισραηλιτών περιγράφονται στα κείµενα;
7. Με ποιον τρόπο τις ξεπέρασαν τελικά;
8. Ποιος υπήρξε ο ρόλος του Μωυσή στα γεγονότα της Εξόδου;
9. Ποια ήταν η στάση των Ισραηλιτών προς το Μωυσή; Χαρακτηρίστε την.
10. Τι γιορτάζουν οι Ισραηλίτες το Πάσχα;
Επιλέγω και πραγµατοποιώ
1. Η Έξοδος θεωρήθηκε ανά τους αιώνες σύµβολο ελευθερίας. Οι µαύροι σκλάβοι της Αµερικής
τραγουδούν την Έξοδο ως κεντρικό θέµα στα τραγούδια τους, τα spirituals. Παρακάτω παραθέτουµε ένα πασίγνωστο από αυτά. Σε συνεργασία µε τον καθηγητή σας των αγγλικών και της µουσικής βρείτε, ακούστε και µεταφράστε κι άλλα τέτοια τραγούδια. Επιπλέον, µπορείτε να ενηµερωθείτε για την εποχή της σκλαβιάς των µαύρων στις Η.Π.Α.
2. Οργανώστε µια επίσκεψη στη Συναγωγή της πόλης σας (αν υπάρχει) και συζητήστε µε το ραββίνο για τα έθιµα της γιορτής του Πάσχα.

Go down Moses
When Israel was
in Egyptland,
let my people go,
oppressed so hard
they could not stand
let my people go.
Go down Moses,
Way down in Egyptland,
tell ole Pharaoh,
to let my people go.
«Thus spoke the Lord»,
bold Moses said.
Let my people go,
«If not I'll smite your
first born dead»,
let my people go.
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10. Ο λαός της ∆ιαθήκης γεννιέται,
καθώς πορεύεται στην έρηµο
α) Θεός και Ισραήλ συνάπτουν ∆ιαθήκη. Ο ∆εκάλογος
Οι Ισραηλίτες … την πρώτη µέρα του τρίτου µήνα µετά την έξοδό τους από την
Αίγυπτο έφτασαν στην έρηµο Σινά. Εκεί κατασκήνωσαν απέναντι από το όρος Σινά,
κι ο Μωυσής ανέβηκε στο βουνό για να συναντήσει το Θεό. Τον κάλεσε ο Κύριος …
και του είπε: «Νά τι θα αναγγείλεις στους Ισραηλίτες, στους απογόνους του Ιακώβ:
‘Είδατε τα όσα έκανα … και πώς σας σήκωσα πάνω σε φτερούγες αετού και σας έφερα κοντά µου. Τώρα, αν πραγµατικά θελήσετε ν’ ακούσετε τα λόγια µου και να φυλάξετε τη ∆ιαθήκη µου, θα γίνετε ο λαός µου ανάµεσα σε όλα τα έθνη’»… Αφού κατέβηκε, λοιπόν, ο Μωυσής … και
τους ανακοίνωσε όλα αυτά τα λόγια, … όλος ο λαός αποκρίθηκε οµόφωνα: «Ό,τι είπε ο Κύριος θα το πράξουµε»…Ο Μωυσής ανέβηκε πάλι στο Σινά και ανέφερε τα λόγια του λαού στον Κύριο. Έπειτα … ήρθε κοντά στο λαό και φρόντισε να τους προετοιµάσει για τη συνάντησή
τους µε το Θεό.
Την τρίτη µέρα, λοιπόν, όταν ξηµέρωσε, άρχισαν βροντές και αστραπές, κι ένα
πυκνό σύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω στο βουνό… Φόβος µεγάλος κατέλαβε όλο το
λαό… Τότε ο Μωυσής κάλεσε το λαό να βγει από το στρατόπεδο για να συναντήσει
το Θεό και στάθηκαν κοντά στους πρόποδες του βουνού… Ο καπνός ανέβαινε σαν
από καµίνι και το βουνό ολόκληρο σειόταν δυνατά… Ο Θεός µίλησε στο λαό … και
είπε αυτούς τους λόγους:
• Åãþ åßìáé ï Êýñéïò ï Èåüò óïõ, ðïõ óå Ýâãáëá áðü ôçí Áßãõðôï, ôïí ôüðï
ôçò äïõëåßáò. Äåí èá õðÜñ÷ïõí ãéá óÝíá Üëëïé èåïß åêôüò áðü ìÝíá.
• Ìçí êáôáóêåõÜóåéò ãéá óÝíá åßäùëá êáé ïìïéþìáôá ðïõ Ý÷ïõí ôç ìïñöÞ ïðïéïõäÞðïôå ðñÜãìáôïò ðïõ âñßóêåôáé øçëÜ óôïí ïõñáíü Þ åäþ êÜôù óôç
ãç Þ ìÝóá óôá íåñÜ, êÜôù áð' ôç ãç. ÁõôÜ íá ìçí ôá ðñïóêõíÜò ïýôå íá
ôá ëáôñåýåéò...
• Ìçí ðñïöÝñåéò ãéá êáíÝíá ëüãï ôï üíïìá ôïõ Êõñßïõ, ôïõ Èåïý óïõ...
• Íá èõìÜóáé ôçí çìÝñá ôïõ ÓáââÜôïõ, ãéá íá ôçí îå÷ùñßæåéò êáé íá ôçí
áöéåñþíåéò óôïí Êýñéï. ¸îé ìÝñåò èá åñãÜæåóáé êáé èá êÜíåéò üëåò ôéò åñãáóßåò óïõ. ÁëëÜ ç Ýâäïìç ìÝñá åßíáé ìÝñá áíÜðáõóçò, áöéåñùìÝíç ó' åìÝíá, ôïí Êýñéï, ôï Èåü óïõ.
• Íá ôéìÜò ôïí ðáôÝñá óïõ êáé ôç ìçôÝñá óïõ...
• Ìç öïíåýóåéò.
• Ìç ìïé÷åýóåéò*.
• Ìçí êëÝøåéò.
• Ìçí êáôáèÝóåéò øåýôéêç ìáñôõñßá åíÜíôéá óôïõò óõíáíèñþðïõò óïõ.
• Ìçí åðéèõìÞóåéò ôßðïôå áð' ü,ôé áíÞêåé óôï óõíÜíèñùðü óïõ...

Αργότερα αυτές οι ∆έκα Εντολές γράφτηκαν πάνω σε δυο πέτρινες πλάκες. Ύστερα ο Μωυσής... τις διάβασε στο λαό. Και είπαν όλοι: «Όλα όσα είπε ο Κύριος
θα τα υπακούσουµε και θα τα εφαρµόσουµε».
Η Εκλογή του Ισραήλ
Ο Θεός επιλέγει τον Ισραήλ και τον εµπιστεύεται όχι για να του παρέχει αποκλειστικά προνόµια, αλλά για να γίνει αυτός ο λαός γέφυρα ανάµεσα στο Θεό και σε όλα τα έθνη. Να υπηρετήσει δηλαδή το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Γι’ αυτό το
λόγο σε πολλές βιβλικές ιστορίες βλέπουµε ότι ο Θεός δε νοιάζεται µόνο για τον Ισραήλ,
αλλά για όλα τα έθνη του κόσµου. Αργότερα, όταν η ανθρωπότητα θα έχει προετοιµαστεί
κατάλληλα, ο Χριστός θα καλέσει τους ανθρώπους όλου του κόσµου να γίνουν παιδιά του.
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β) Ο Θεός βρίσκεται ανάµεσα στο λαό του: η Κιβωτός της ∆ιαθήκης
Οι πέτρινες πλάκες µε το ∆εκάλογο φυλάχτηκαν σε ένα κιβώτιο από επιχρυσωµένο ξύλο, την Κιβωτό της ∆ιαθήκης, που ήταν κατασκευασµένη έτσι ώστε οι Ισραηλίτες να µπορούν να τη µεταφέρουν στις µετακινήσεις
τους. Γι’ αυτό κατασκεύασαν και ένα κινητό ιερό που επίσης το µετέφεραν
όπου κι αν πήγαιναν. Μια σκηνή, δηλαδή, µέσα στην οποία τοποθέτησαν
την Κιβωτό της ∆ιαθήκης. Για την κατασκευή της οι Ισραηλίτες πρόσφεραν πολύτιµα υφάσµατα και κοσµήµατα. Ονοµάστηκε Σκηνή του Μαρτυρίου, επειδή «µαρτυρούσε», φανέρωνε δηλαδή, την παρουσία του Θεού ανάµεσα στο λαό του.
γ) Μέσα στην έρηµο µε οδηγό τον Κύριο
Σαράντα χρόνια διήρκεσε, κατά τις διηγήσεις της Παλαιάς ∆ιαθήκης, η πορεία των Ισραηλιτών προς τη Γη της Επαγγελίας. Αυτή η πορεία περιγράφεται κυρίως στο βιβλίο των Áñéèìþí. Και τότε, όπως και σήµερα, η έρηµος ήταν ο τόπος
όπου δοκιµάζονται οι αντοχές των ανθρώπων. Και οι Ισραηλίτες, όπως είδαµε στο
προηγούµενο µάθηµα, δοκιµάστηκαν σκληρά. Στερήθηκαν, κουράστηκαν, κινδύνεψαν από αρρώστιες, απειλήθηκαν από εχθρικές φυλές. Πάντα όµως µε την προστασία του Θεού
τα κατάφερναν. Και συνέχιζαν την πορεία τους.
Όµως ο πιο µεγάλος κίνδυνος που αντιµετώπισαν βρισκόταν µέσα τους. Ήταν η έλλειψη εµπιστοσύνης στο Θεό. Όπως τότε που ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος Σινά για να πάρει τις πλάκες µε
το Νόµο και έµεινε εκεί σαράντα µερόνυχτα. Οι Ισραηλίτες νόµισαν ότι χάθηκε· δείλιασαν και ζήτησαν από τον Ααρών να κατασκευάσει είδωλα για να τους οδηγούν στην πορεία τους. Έτσι κι έγινε. Λειώνοντας τα χρυσά τους κοσµήµατα ο Ααρών κατασκεύασε το άγαλµα ενός χρυσού µοσχαριού. Άρχισαν τότε να του προσφέρουν
θυσίες τρώγοντας και χορεύοντας. Η
οργή του Μωυσή, όταν κατέβηκε από
το βουνό, ήταν µεγάλη. Ζήτησε µάλιστα ο ίδιος συγγνώµη από το Θεό εκ µέρους του λαού.
Όπως γίνεται φανερό, οι δυσκολίες
και τα αδιέξοδα της ζωής των Ισραηλιτών στην έρηµο τους έφερναν συχνά στη
θέση να επιλέγουν: εµπιστεύονται το Θεό και τη ∆ιαθήκη που έκλεισαν µαζί του
ή δειλιάζουν και την ξεχνούν; Πολλές
φορές ο λαός δυσκολευόταν να αποφασίσει. Άλλοτε πάλι δεν έµενε σταθερός
στις αποφάσεις που είχε πάρει. Ωστόσο,
µέσα από όλες αυτές τις περιπέτειες οι
Ισραηλίτες ωρίµασαν. Απέκτησαν νέα
ταυτότητα. Από καταπιεσµένοι δούλοι έγιναν ένας λαός µε ενότητα και προορισµό. Και η σχέση τους µε το Θεό έφτασε
να γίνει σχέση πατέρα - γιου. Με αρχηγό
τους λοιπόν το φίλο του Θεού, Μωυσή,
και κουβαλώντας πάντα µαζί τους την
Ο Κύριος λέει: «Όταν ο Ισραήλ ήταν παιδί, τον αγάπησα
Κιβωτό της ∆ιαθήκης συνέχισαν να ποκαι τον κάλεσα από την Αίγυπτο να γίνει γιος µου».
ρεύονται προς τη Γη που τους υποσχέθηΩσ 11, 1
κε ο Θεός, τη Γη της Επαγγελίας.
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Οι σηµερινοί Εβραίοι θυµούνται τη θαυµαστή περίοδο της ερήµου
µε τη γιορτή της Σκηνοπηγίας («Σουκώθ»). Γιορτάζεται το φθινόπωρο και διαρκεί εφτά µέρες, κατά τις οποίες κάθε οικογένεια µένει
σε σκηνή, που τη φτιάχνει στον κήπο ή µέσα στο ίδιο της το σπίτι.
Έτσι οι Εβραίοι θυµούνται την πορεία των προγόνων τους µέσα
στην έρηµο και τις θαυµαστές ενέργειες του Θεού που τους στήριξαν.
«Εφτά µέρες θα µένετε σε σκηνές, όλοι οι Ισραηλίτες… Για να ξέρουν
οι απόγονοί σας ότι έβαλα τους Ισραηλίτες να µείνουν σε σκηνές, όταν τους έβγαλα από την Αίγυπτο».
Λευιτ 23, 42-43

Επτά εβδοµάδες µετά τη γιορτή του Πάσχα οι Ισραηλίτες γιορτάζουν την Πεντηκοστή («Σαβουώτ»). Μ’ αυτήν θυµούνται την προσφορά του Νόµου από το Θεό στο όρος Σινά.

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

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. Äåßôå óôï ÷Üñôç ôçí ðïñåßá ôùí Éóñáçëéôþí.
2. Óôçí ðáñ. á´ îåêáèáñßóôå ôïõò üñïõò ôçò ÄéáèÞêçò óõìðëçñþíïíôáò êáôÜëëçëá ôï ðëáßóéï:
• Ðïéïò ðáßñíåé ôçí ðñùôïâïõëßá;
• Ôé èõìßæåé ï Èåüò óôïõò Éóñáçëßôåò êáé ôé
ôïõò êáëåß íá äéáöõëÜîïõí;
• Ôé ôïõò õðüó÷åôáé;
• Ç ÄéáèÞêç åðéâÜëëåôáé óôïõò Éóñáçëßôåò;
• Ðþò áíôáðïêñßíåôáé ôåëéêÜ ï ëáüò;
3. Ðïéïò åßíáé ï ñüëïò ôïõ ÌùõóÞ óôç óýíáøç* ôçò ÄéáèÞêçò;
4. ÄéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ ôéò ÅíôïëÝò ôïõ Äåêáëüãïõ êáé óå óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò åðéóçìÜíåôå ôá
ðáñáêÜôù:
• Ðñüêåéôáé ãéá êáíüíåò ðïõ ìðïñïýí íá
åðéâëçèïýí óôïõò áíèñþðïõò áêüìç
êáé ðáñÜ ôç èÝëçóÞ ôïõò;
• Ðñüêåéôáé ãéá ïäçãßåò «êáëÞò åîùôåñéêÞò
óõìðåñéöïñÜò»;

• Ôé åßäïõò ó÷Ýóåéò ñõèìßæïõí;

• Ðïéåò èñçóêåõôéêÝò óõíÞèåéåò êáôáñãïýíôáé
ïñéóôéêÜ; Ôé áíáãíùñßæåôáé ãéá ôï Èåü
ìéá ãéá ðÜíôá;
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5. ÐåñéãñÜøôå öáíôáóôéêÜ ðáñáäåßãìáôá ðïõ íá öáíåñþíïõí ìå ðïéïí ôñüðï ç ôÞñçóç ôùí äÝêá åíôïëþí
âåëôßùíå ôç æùÞ ôçò êïéíüôçôáò.
6. Öáíôáóôåßôå êáé ðåñéãñÜøôå óáí Üíèñùðïé åêåßíçò ôçò åðï÷Þò ôïõò ëüãïõò ðïõ ùèïýóáí ôïõò Éóñáçëßôåò, üôáí âñßóêïíôáí óôçí Ýñçìï, íá óôñÝöïíôáé óôá åßäùëá. (Íá ëÜâåôå õðüøç üóá îÝñåôå ãéá
ôçí åðï÷Þ êáé ôéò óõíèÞêåò).
7. Óå óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò ÷áñáêôçñßóôå ôç óôÜóç ôïõò êáé îåêáèáñßóôå ôé ðñüäéäáí ì' áõôÞí.
8. Èõìçèåßôå ôéò äõóêïëßåò êáé ôéò ðåñéðÝôåéåò ôùí Éóñáçëéôþí óôçí Ýñçìï, üðùò ôéò åßäáìå óôá ìáèÞìáôá 9 êáé 10. Óôç óõíÝ÷åéá óõæçôÞóôå: á) Ðþò áðáíôïýóå ï Èåüò êÜèå öïñÜ ðïõ ï ëáüò áðïìáêñõíüôáí áð’ áõôüí; Âñåßôå ìéá åéêüíá Þ Ýíá óýìâïëï ðïõ íá ðåñéãñÜöåé ôç óôÜóç ôïõ. â) Ôé èåôéêÜ áðïêüìéóáí ïé Éóñáçëßôåò ãéá ôéò ó÷Ýóåéò ôïõò ìå ôï Èåü êáé ìåôáîý ôïõò;
9. ÓõæçôÞóôå óôçí ôÜîç: ÕðÜñ÷ïõí åßäùëá óôç óçìåñéíÞ åðï÷Þ; ÊáôáãñÜøôå óôï ðáñáêÜôù ðëáßóéï üóá
íïìßæåôå üôé åðçñåÜæïõí ðåñéóóüôåñï ôïõò íÝïõò áíèñþðïõò.

Η λέξη είδωλο από θρησκευτική άποψη σηµαίνει
άγαλµα ή σύµβολο ψεύτικου θεού. Όσοι τα λάτρευαν
πίστευαν ότι τα είδωλα έκρυβαν και τη δύναµη των
θεών που αναπαριστούσαν κι έτσι µπορούσαν να τους
βοηθήσουν. Η λατρεία τέτοιων ανθρωπόµορφων ή
ζωόµορφων ειδώλων ονοµάζεται ειδωλολατρία.
Συνδέεται κυρίως µε πολυθεϊστικές θρησκείες, όπως
των Ασσυρίων, των αρχαίων Αιγυπτίων και Ελλήνων,
των Ρωµαίων κ.ά.
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες
Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1. Προσέξτε την περιγραφή της φανέρωσης του Θεού στη παρ. α΄. Τι εκφράζει;
Ποια άλλη διήγηση σας θυµίζει;
2. Ο λαός στην έρηµο συχνά φέρθηκε µε
αγνωµοσύνη στο Θεό. Σκεφτείτε περιπτώσεις αγνωµοσύνης που δείξατε ή
σας έδειξαν. Ποιες ήταν οι συνέπειές
της;
3. Η εκλογή (σε µια θέση, ένα όργανο
κ.α.) έχει νόηµα µόνον όταν την αντιλαµβανόµαστε ως ευθύνη και υπηρεσία
των άλλων. Αναλογιστείτε αν σκεφτήκατε τα πράγµατα µ’ αυτόν τον τρόπο,
όταν εκλέξατε το 5/µελές συµβούλιο
της τάξης σας ή το 15/µελές µαθητικό
συµβούλιο του σχολείου σας.

Ο Μωυσής, του Ρέµπραντ (17ος αι.)

• ÅêëïãÞ
ò
• ÄåêÜëïãï
• Íüìïò
• Êéâùôüò
ôçò ÄéáèÞêçò

Ελέγχω τι έµαθα
1 Πού πραγµατοποιήθηκε η ∆ιαθήκη του Θεού µε τους Ισραηλίτες;
2. Ποια ήταν η απόφαση του λαού για τη ∆ιαθήκη και το ∆εκάλογο;
3. Να µάθετε απ’ έξω τις εντολές του ∆εκαλόγου (το νόηµά τους).
4. Τι είδους σχέσεις ρυθµίζει ο ∆εκάλογος;
5. Πώς εννοούµε την «Εκλογή» του Ισραήλ από το Θεό;
6. Τι ήταν η Κιβωτός της ∆ιαθήκης και η Σκηνή του Μαρτυρίου;
7. Πόσο διάστηµα χρειάστηκαν οι Ισραηλίτες, σύµφωνα µε τα βιβλικά κείµενα, για να φτάσουν στη Γη της Επαγγελίας;
8. Τι είδους κινδύνους αντιµετώπισαν οι Ισραηλίτες στην έρηµο;
9. Ποιο ήταν το δίληµµα* που συχνά αντιµετώπισαν;
10. Με ποιες γιορτές θυµούνται οι σύγχρονοι Ισραηλίτες την έρηµο
και την προσφορά του Νόµου;

Επιλέγω και πραγµατοποιώ
1. Βρείτε – από το µάθηµα της Γεωγραφίας – στοιχεία για την έρηµο του Σινά και τη ζωή των
σύγχρονων βεδουΐνων στην περιοχή.
2. Συζητήστε και αποφασίστε να δηµιουργήσετε ένα δεκάλογο που θα βοηθούσε τη σχολική
ζωή της τάξης σας. Συζητήστε πάνω στη φράση µε την οποία νοµίζετε πως θα έπρεπε να
αρχίζει (π.χ. όχι απλώς «Μη», «Να», αλλά κάτι άλλο).
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είχαν ξεχειλίσει από τα νερά του ποταµού. Παρ’ όλα αυτά οι Ισραηλίτες, κρατώντας ψηλά στους ώµους τους την Κιβωτό της ∆ιαθήκης, πέρασαν τα ορµητικά νερά και διάβηκαν τον Ιορδάνη. Στην πορεία τους
βρέθηκαν µπροστά στην Ιεριχώ.
Η Ιεριχώ είχε τα τείχη της κλειστά κι αµπαρωµένα, για να µην µπορέσουν να µπουν οι Ισραηλίτες. Κανείς δεν έβγαινε ούτε έµπαινε στην πόλη…
Και πάλι µε τις οδηγίες του Θεού, µόλις οι Ισραηλίτες άρχισαν να σαλπίζουν µε τις σάλπιγγές τους, τα τείχη της πόλης κατέρρευσαν. Τότε ο στρατός επιτέθηκε στην πόλη, όρµησαν κατ’ ευθείαν µέσα και την κατέλαβαν.
Με την πάροδο των χρόνων οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στη
Χαναάν.

Η Ιεριχώ είναι η αρχαιότερη πόλη του κόσµου.
Αρχαιολογικά ευρήµατα
επιβεβαιώνουν ότι πρωτοκατοικήθηκε γύρω στα
6000 π.Χ. Ήταν ιδανικός
τόπος εγκατάστασης, καθώς διέθετε πηγή µε γλυκό νερό, γύρω από την οποία υπήρχε όαση.

δ) Οι Ισραηλίτες εγκαθίστανται στη Χαναάν
Ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες ολόκληρη τη χώρα που είχε υποσχεθεί µε όρκο στους προπάτορές τους. Την πήραν ιδιοκτησία τους κι εγκαταστάθηκαν σ’ αυτήν. Για τους Ισραηλίτες, που είχαν ζήσει για χρόνια
στην άγονη έρηµο, η Χαναάν έµοιαζε µε παράδεισο: µια χώρα µε άφθονα σιτάρια και κριθάρια, µε αµπέλια, συκιές και ροδιές, ελιές και µέλι.
Ο Ιησούς µοίρασε µε κλήρο τη χώρα σε τµήµατα, όσα και οι φυλές
του Ισραήλ που κατάγονταν από τους δώδεκα γιους του Ιακώβ. Μόνο
στη φυλή του Λευί δεν έδωσε τµήµα γης, γιατί οι Λευίτες ήταν οι ιερείς
της χώρας και έπρεπε να ζουν διασκορπισµένοι ανάµεσα στις άλλες φυλές προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Στην πόλη Σηλώ ο Ιησούς έστησε τη Σκηνή του Μαρτυρίου κι έβαλε µέσα την Κιβωτό της ∆ιαθήκης.

Οι Χαναναίοι ήταν οργανωµένοι σε πόλεις κράτη και για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα
της 2ης χιλιετίας π.Χ.
βρίσκονταν υπό την κυριαρχία των Αιγυπτίων.
Η κύρια ασχολία τους
ήταν η γεωργία και το εµπόριο.

Ο Ιησούς του Ναυή, τοιχογραφία του 10ου αι. στη Μονή
Οσίου Λουκά (Λειβαδιά Βοιωτίας)
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ε) Ο Ιησούς του Ναυή αποχαιρετά το λαό
υπενθυµίζοντας τη ∆ιαθήκη
Πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο Θεός εξασφάλισε την ειρήνη στο λαό του. Ο Ιησούς είχε
πια γεράσει. Τότε κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες
στη Συχέµ … και τους είπε:… «Εγώ σήµερα παίρνω το δρόµο που κάποτε παίρνει όλος ο κόσµος.
Αλλά εσείς πρέπει ν’ αναγνωρίσετε µε όλη την
καρδιά σας και την ψυχή σας ότι καµιά από τις ωραίες υποσχέσεις που σας έδωσε ο Κύριος, ο Θεός σας, δεν έµεινε ανεκπλήρωτη». Συνέχισε λέγοντας ότι ο Θεός ήταν αυτός που πολέµησε γι’ αυτούς. Ότι τους πρόσφερε µια χώρα για την οποία
ποτέ δεν κοπίασαν ούτε για να χτίσουν τις πόλεις
της ούτε για να φυτέψουν τα δέντρα της. Τους ζήτησε να µην ακολουθούν τους θεούς των ειδωλολατρών και να πάρουν τη µεγάλη απόφαση να αφοσιωθούν µε όλη τους την καρδιά στο Θεό. Και
ο λαός απάντησε στον Ιησού: «Ναι, θα λατρεύουµε τον Κύριο, το Θεό µας, και θα υπακούµε στα
λόγια του». Έτσι εκείνη την ηµέρα … ο Ιησούς έκανε ∆ιαθήκη µε το λαό και τους έδωσε νόµους και εντολές. Μετά τα γεγονότα αυτά πέθανε ο Ιησούς, ο
γιος του Ναυή.
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Είναι άραγε ο Θεός µε το µέρος ενός λαού;
Και στην εποχή της Παλαιάς ∆ιαθήκης, όπως και σήµερα, γίνονταν πόλεµοι. Λαοί αιχµαλωτίζονταν από εισβολείς, γίνονταν σφαγές και καταστροφές, άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους. Στους πολέµους αυτούς ο Θεός
παρουσιάζεται να παίρνει το µέρος των Ισραηλιτών και να φέρεται σκληρά στους εχθρούς τους. Πώς εξηγείται αυτό; Είναι ανάγκη να έχουµε υπόψη µας ότι για αιώνες οι αρχαίοι πίστευαν ότι κάθε λαός είχε το δικό
του θεό, που του χάριζε τη νίκη ενάντια στους εχθρούς του (χαρακτηριστικό παράδειγµα όσα βλέπουµε στην
Ιλιάδα και στην Οδύσσεια του Οµήρου). Έτσι και οι Ισραηλίτες κάθε τους νίκη την απέδιδαν στον Κύριο.
Γι’ αυτό και διαβάζουµε στην Παλαιά ∆ιαθήκη: «ο Θεός µας νίκησε». Μ’ αυτόν τον τρόπο διακήρυσσαν επίσης ότι ο αληθινός Θεός είναι ισχυρότερος από τους θεούς των ειδωλολατρών.
Στην πραγµατικότητα, ο Θεός είναι ο υποστηρικτής της ζωής κάθε ανθρώπου και κάθε λαού. Αυτήν την αλήθεια όµως έπρεπε να περάσουν αιώνες ώσπου να την αποδεχτούν οι άνθρωποι. Εντούτοις κοµµατάκια αυτής της αλήθειας είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν και οι Ισραηλίτες, όπως φαίνεται στο βιβλίο του ÉùíÜ, όπου οι ειδωλολάτρες κάτοικοι της Νινευί παρουσιάζονται πιο άξιοι από τους Εβραίους. Αργότερα, όταν η
ανθρωπότητα θα έχει ετοιµαστεί για να το ακούσει, ο Χριστός θα διακηρύξει πολλές φορές καθαρά ότι ο Θεός είναι Πατέρας όλων των ανθρώπων.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. Óôï äßëçììá ðïõ âÜæåé ï ÌùõóÞò óôïõò Éóñáçëßôåò åßíáé óáí íá ôïõò ëÝåé: «ÄéáëÝîôå, æùÞ ìáêñéÜ Þ êïíôÜ óôï Èåü». ÅîçãÞóôå ãéáôß ôï
êÜíåé ëßãï ðñéí ìðïõí óôç ×áíáÜí. Óå ôé èá
ôïõò âïçèÞóåé ìéá ôÝôïéá áðüöáóç;
2. Ãéáôß ôï «¢êïõ ëáÝ ôïõ ÉóñáÞë…»» èåùñåßôáé
ùò ç âáóéêÞ ïäçãßá ôïõ Íüìïõ; Ðïéïò ìðáßíåé
óôï êÝíôñï ôçò æùÞò ôïõ ëáïý;
3. Ôé åßäïõò Èåüò ðåñéãñÜöåôáé óôéò åéêüíåò ôïõ
ýìíïõ ðïõ åßðå ï ÌùõóÞò ëßãï ðñéí ðåèÜíåé;
4. ×áñáêôçñßóôå ôïí Éçóïý ôïõ ÍáõÞ.
5. ÓõæçôÞóôå ãéá ôï ñüëï ðïõ Ýðáéîå ï ÌùõóÞò
óå üëá ôá ãåãïíüôá ôçò Åîüäïõ êáé ôçò ðïñåßáò ôùí Éóñáçëéôþí ùò ôç Ãç ×áíáÜí.

Ο Μωυσής διδάσκει στο λαό και αναθέτει
την αρχηγία στον Ιησού του Ναυή,
µικρογραφία από χειρόγραφο του 13ου αι.
(Μονή Βατοπεδίου, Άγιον Όρος)

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες
Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
Πολλοί χριστιανοί διαβάζοντας την Παλαιά ∆ιαθήκη βγάζουν το συµπέρασµα ότι ο Θεός είναι σκληρός και υπερασπίζεται αποκλειστικά τον Ισραήλ. Φανταστείτε ότι έχετε να συνοµιλήσετε µ’ έναν τέτοιον άνθρωπο και προετοιµάστε τα δικά σας επιχειρήµατα (συµβουλευθείτε το παραπάνω παράθεµα, καθώς και το παράθεµα για τα θαύµατα στη σελ. 53).
Ελέγχω τι έµαθα
1. Πότε και πού πέθανε ο Μωυσής;
2. Τι ορίζει η πιο βασική οδηγία του Νόµου του Μωυσή και πώς ονοµάζεται στα εβραϊκά;
3. Τι είναι το ∆ευτερονόµιο;
4. Ποιος διαδέχτηκε το Μωυσή στην αρχηγία των Ισραηλιτών;
5. Ποια µεγάλα εµπόδια είχαν να ξεπεράσουν οι Ισραηλίτες για να εγκατασταθούν στη χώρα;
6. Ποιες ήταν οι ενέργειες του Ιησού του Ναυή όταν έφτασαν στη χώρα;
7. Τι θύµισε στους Ισραηλίτες λίγο πριν πεθάνει και τι τους ζήτησε να κάνουν;
63

vivlio_theol_mm_TELIKO2.qxd

4/10/2005

1:42

Page 64

Ανακαλύπτουµε κρυµµένες σηµασίες

Στη ζωή της Εκκλησίας κάποια γεγονότα της Παλαιάς ∆ιαθήκης
θυµίζουν γεγονότα της Καινής ∆ιαθήκης
Η χριστιανική Εκκλησία θεωρεί ότι ορισµένα γεγονότα της Παλαιάς ∆ιαθήκης µοιάζουν µε κάποια γεγονότα της Καινής ∆ιαθήκης που βέβαια θα συµβούν πολύ αργότερα. Μοιάζουν µάλιστα τόσο πολύ σαν – κατά
κάποιον τρόπο – να είναι εικόνες τους. Π.χ. ο Ισαάκ µοιάζει µε το Χριστό. Ας δούµε γιατί:
- Όπως ο Ισαάκ ήταν µοναχοπαίδι του Αβραάµ, έτσι και ο Χριστός είναι ο µονογενής* γιος του Θεού.
- Όπως ο Ισαάκ οδηγήθηκε στη θυσία χωρίς να φταίει, έτσι και ο Χριστός οδηγήθηκε στο Σταυρό, ενώ
ήταν αθώος.
- Όπως ο Ισαάκ γλίτωσε το θάνατο, έτσι και ο Χριστός νίκησε το θάνατο και αναστήθηκε.
Γι’ αυτό οι χριστιανοί είδαν τον Ισαάκ σαν µια εικόνα του Χριστού πριν ακόµη γεννηθεί, δηλαδή σαν προεικόνιση, του Χριστού
Στην Καινή ∆ιαθήκη ο Απ. Παύλος γράφει: Θέλω να ξέρετε, αδελφοί, ότι όλοι οι πρόγονοί σας προστατεύονταν από τη νεφέλη και όλοι πέρασαν µέσα από τη θάλασσα. Όλοι έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή και ήπιαν
το ίδιο ποτό. Όλα αυτά τα γεγονότα ήταν για κείνους προεικονίσεις και γράφτηκαν για να µας νουθετήσουν*.
Α Κορ 10, 1-4. 11

Επιχειρήστε να ανακαλύψετε τη σηµασία των προεικονίσεων δουλεύοντας µε τον πίνακα της σελίδας 65: Στις τρεις πρώτες στήλες µπορείτε να θυµηθείτε τη σηµασία που έχουν
τα γεγονότα και τα πρόσωπα της Παλαιάς ∆ιαθήκης για τους Ισραηλίτες και να δείτε µε ποια
γεγονότα και πρόσωπα τα συσχέτισε η Εκκλησία. Στη συνέχεια, σε συνεργασία µε το διπλανό σας ανακαλύψτε τη σηµασία τους για τη ζωή των χριστιανών, χρησιµοποιώντας ως βοήθεια και τα κείµενα που παρατίθενται.
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Ï]é ðáôÝñåò ]çì~ùí ðÜíôåò ô`ï á[õô`ï âñ~ùìá
ðíåõìáôéê`ïí {åöáãïí…
(Á Ê ï ñ 10 , 3 )
Êá`é ðÜíôåò ô`ï á[õôü ðüìá ðíåõìáôéêüí
{åðéïí….. ôá~õôá äå ðÜíôá ôýðïò...
(Á Ê ï ñ 10 , 4 . 11)
Ìùó~çò ðñïåôýðïõ óå, ÷å~éñáò [åêôåßíáò å[éò
|õøïò êá`é êáôáôñïðïýìåíïò [ÁìáëÞê ô`ïí
ôýñáííïí, ÓôáõñÝ ôßìéå…
(Åóð å ñ éí ü ò Õ øþóå ù ò Ô éìß ï õ Ó ôáõñ ï ý )

Παναγία

Παναγία

Ανάσταση

Βάπτισµα
Χριστιανών

Χριστός

Άρτος Θείας
Ευχαριστίας

Οίνος Θείας
Ευχαριστίας

ο Σταυρός
του Χριστού

η φανέρωση του
αιώνιου και
µοναδικού Θεού

η απελευθέρωση
από την
υποδούλωση

η σωτηρία
από τον κίνδυνο
του αφανισµού

ο οδηγός τους
στην ελευθερία

η τροφή που
τους έσωσε

το νερό που
τους έσωσε

η σωτηρία
από τους εχθρούς

Φλεγόµενη
βάτος

Πάσχα

∆ιάβαση
Ερυθράς Θ.

Μωυσής

Μάννα

Νερό από
το βράχο

Προσευχή του
Μωυσή

...[áíôß óôýëïõ ðõñüò, äéêáéïóýíçò [áíÝôåéëåí
]Þëéïò, [áíôß ÌùõóÝùò ×ñéóôüò, ]ç óùôçñßá
ô~ùí øõ÷~ùí ]çì~ùí.
(Åóð å ñ éí ü ò ôï õ Ð Ü ó÷ á)

9:31

ÍåöÝëç ðïôÝ êá`é èÜëáóóá èåßïõ ðñïåéêüíéæå
âáðôßóìáôïò ô`ï èá~õìá, [åí ï#éò ]ï ðñ`éí
âáðôßæåôáé äéåîïäéê~ùò ô~?ù íïìïèÝô?ç ëáüò.
(¼ ñ èñ ï ò È å ï ö áí å ß ù í )

27/10/2005

] Ùò [åíéáýóéïò [áìíüò, ]ï å[õëïãïýìåíïò ]çì~éí,
óôÝöáíïò ×ñéóôüò ]åêïõóßùò, ]õðÝñ ðÜíôùí
ôÝèõôáé, ÐÜó÷á ôï êáèáñôÞñéïí.
(¼ ñ èñ ï ò ôçò Ê õñ éáêÞ ò ôù í Ì õñ ï ö ü ñ ù í)

ÌùõóÞò ]åþñáêå ðõñöüñïí âÜôïí,
óÝ ôü ð~õñ âáóôÜóáóáí,
ô`ï ô`áò øõ÷Üò öùôáãùãï~õí…
(Åóð å ñ éí ü ò 10 çò Öå âñ ï õ áñ ß ï õ )

×á~éñå, êë~éìáî [åðïõñÜíéå, äé' #çò êáôÝâç ]ï Èåüò.
×á~éñå, ãÝöõñá ìåôÜãïõóá ôï`õò [åê ã~çò
ðñ`ïò ï[õñáíüí.
(ÁêÜ èéóôï ò ¾ ìí ï ò)

ο Θεός φανερώνεται
σε τόπους
που γίνονται ιεροί

Αναφορές στην Καινή ∆ιαθήκη
και στη λατρεία της Εκκλησίας

Κλίµαξ
Ιακώβ

Σηµασία για τους χριστιανούς

Καινή
∆ιαθήκη

Σηµασία για τους
Ισραηλίτες

Παλαιά
∆ιαθήκη
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Ξανακοιτώντας τα µαθήµατα του Β΄ κεφαλαίου
Α. Τα παρακάτω είναι λόγια του Μωυσή λίγο πριν από την είσοδο των Ισραηλιτών στη Χαναάν.
Ποιες από τις Επαγγελίες του Θεού στους Πατριάρχες αναγνωρίζει ότι εκπληρώθηκαν;
Ένας περιπλανώµενος Αραµαίος ήταν ο προπάτοράς µου. Κατέβηκε στην Αίγυπτο κι έζησε εκεί σαν ξένος, µε
λίγους ανθρώπους γύρω του. Εκεί έγινε έθνος µεγάλο, ισχυρό και πολυάριθµο. Αλλά οι Αιγύπτιοι µας κακοµεταχειρίζονταν, µας καταπίεζαν και µας επέβαλλαν σκληρή δουλεία. Τότε επικαλεστήκαµε τον Κύριο, το Θεό
των προγόνων µας κι εκείνος άκουσε τη φωνή µας και είδε τη δυστυχία µας, την ταλαιπωρία µας και την καταπίεσή µας. Μας έβγαλε από την Αίγυπτο µε το δυνατό του χέρι, µε την ακαταµάχητη δύναµή του, µε σηµεία
και θαύµατα… Και µας έφερε σ’ αυτόν τον τόπο και µας έδωσε τη χώρα αυτή, χώρα που ρέει γάλα και µέλι.
∆ευτ 26, 5-9

Β. Αφού διαβάσετε το Óïößá ÓåéñÜ÷ 45, 1-5: δικαιολογήστε τους χαρακτηρισµούς που αποδίδει ο
συγγραφέας στο Μωυσή στηριζόµενοι στα γεγονότα του κεφαλαίου.
Από τους απογόνους του Ιακώβ, ο Κύριος ανέδειξε έναν άντρα, που τον αγάπησε και που έγινε αποδεκτός
απ’ όλους. Αγαπήθηκε απ’ το Θεό κι απ’ τους ανθρώπους. Ήταν ο Μωυσής αυτός που η µνήµη του είναι
ευλογηµένη. Τον τίµησε όµοια µε τους αγίους αγγέλους και τον ανέδειξε µεγάλον, ώστε να εµπνέει φόβο
στους εχθρούς. Τον δόξασε µπροστά σε βασιλιάδες. Με τα λόγια του Μωυσή ο Θεός έκανε να σταµατήσουν
τα µαγικά σηµεία (των ειδώλων). Του έδωσε εντολές για το λαό του και του φανέρωσε ένα µέρος απ’ τη δόξα του. Τον καθιέρωσε χάρη στην πίστη του…τον αξίωσε ν’ ακούσει τη φωνή του…του έδωσε απευθείας τις
εντολές, το νόµο της ζωής και της γνώσης, για να διδάξει τη ∆ιαθήκη του στους απογόνους του Ιακώβ, και
στο λαό του Ισραήλ τις αποφάσεις του
Σειρ 45, 1-5

Γ. Σε ποια σηµεία των διηγήσεων της Εξόδου µπορείτε να επισηµάνετε την παρουσία και τη δράση του Θεού µέσα στην ιστορία των ανθρώπων;
∆. Στο Εξ 34, 6 ο Θεός λέει: «Εγώ είµαι ο Κύριος, ο Κύριος ο Θεός. Είµαι γεµάτος καλοσύνη και
έλεος, υποµονετικός, πιστός και πρόθυµος να συγχωρήσω». Αναγνωρίστε αυτά τα χαρακτηριστικά του Θεού / Πατέρα στις διηγήσεις του κεφαλαίου.
Ε. Ξαναγυρνώντας στις διηγήσεις όλου του κεφαλαίου να επισηµάνετε τις στιγµές που
οι ηγέτες του λαού χρειάστηκε να ξαναθυµίσουν στο λαό τη ∆ιαθήκη του µε το Θεό.
ΣΤ. Να επισηµάνετε σηµεία των διηγήσεων, όπου οι Ισραηλίτες καλούνται να
αποφασίσουν ελεύθερα «ζωή µακριά ή κοντά στο Θεό».

áäéÝîïäï
• Åßìáé óå äåóìÜ
á
• ÓðÜù ô êáéíïýñéïõò äñüìïõò
ù
• ØÜ÷í þ ó÷Ýóåéò
ã
• Êáëëéåñ ù, ùñéìÜæù
í
• Ìåãáëþ èç
Ü
• ÊÜíù ë íù
þ
é
í
á
ô
• Ìå
• Ðñïäßäù / öïâÜìáé
• ÄåéëéÜæù åëåýèåñá
Η. ∆ίπλα βλέπουµε καταστάσεις ζωής και συναισθήµατα που
• ÅðéëÝãù ïìáé
αφορούν όλους τους ανθρώπους κάθε εποχής. Προσπαθήστε • Åìðéóôåý
ãïýìáé
να τα αναγνωρίσετε στα γεγονότα της Εξόδου.
• Êáèïäç

Ζ. Στην Καινή ∆ιαθήκη ο Απόστολος Παύλος γράφει:
Πίστη σηµαίνει σιγουριά γι’ αυτά που ελπίζουµε και
βεβαιότητα γι’ αυτά που δε βλέπουµε (Εβρ 11, 5).
Φέρνει µάλιστα ως παραδείγµατα τέτοιας πίστης πρόσωπα από την Παλαιά ∆ιαθήκη αρχίζοντας από
τον Αβραάµ. Θυµηθείτε γεγονότα στα οποία είδαµε να
εκδηλώνεται µια τέτοια πίστη.
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ÊåöÜëáéï Ã
Ï ëáüò ïñãáíþíåôáé
Ý÷ïíôáò ùò êÝíôñï ôçò æùÞò ôïõ ôï Èåü
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Ôï åíùìÝíï âáóßëåéï ôïõ ÉóñáÞë

×ñïíïëïãéêü ðëáßóéï ôçò åðï÷Þò ôùí Êñéôþí êáé ÂáóéëÝùí
ð.×.
Áõôïêñáôïñßåò
êáé çãåìïíßåò
óôç ÌÝóç
ÁíáôïëÞ

Áßãõðôïò

Åëëçíéêüò
÷þñïò
Ãåãïíüôá
ôçò ÐáëáéÜò
ÄéáèÞêçò

68

1200

1100

1000

ÍÝá ÁóóõñéáêÞ áõôïêñáôïñßá
ÁñáìáúêÜ âáóßëåéá
ÖïéíéêéêÝò ðüëåéò-êñÜôç

950
(1000-612)
(1000-700)
(1000-300)

ÑáìóÞò Ã´ (1184-1153)
Íßêç êáôÜ ôùí «ëáþí ôçò èÜëáóóáò» /
ÅãêáôÜóôáóç Öéëéóôáßùí óôá ðáñÜëéá (1175)
ÃåùìåôñéêÞ åðï÷Þ
(1100-800)
ÊñéôÝò (1220-1012)
¸íáñîç äñÜóçò ÓáìïõÞë (1040)
Óáïýë (1012-1004)
Äáâßä (1004-965)
Óïëïìþí (965-926)
Ïéêïäüìçóç ôïõ Íáïý (962-955)
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Οι βιβλικές διηγήσεις για τους Κριτές και τους βασιλείς
Τα κείµενα των µαθηµάτων προέρχονται από τα βιβλία Éçóïýò ôïõ ÍáõÞ, ÊñéôÝò, Âáóéëåéþí
Á΄, Â΄ και Ã΄, ÐáñáëåéðïìÝíùí Á΄ και Â΄.

Ποια ήταν η εποχή των Κριτών;
Πρόκειται για µια ταραγµένη περίοδο που διαρκεί δύο περίπου αιώνες (1220-1012 π.Χ.).
Μετά την είσοδό τους στη Γη της Επαγγελίας οι Ισραηλίτες δεν κατέκτησαν αµέσως όλη τη χώρα, αλλά σταδιακά. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι ειρηνικές περίοδοι εναλλάσσονταν µε πολεµικές. Εναντίον των Ισραηλιτών στράφηκαν όχι µόνον οι Χαναναίοι, που επιδίωκαν να διατηρήσουν τα
εδάφη τους, αλλά και άλλοι λαοί που διεκδικούσαν τις ίδιες περιοχές: Φιλισταίοι, Αµµωνίτες, Μωαβίτες, Εδωµίτες, Μαδιανίτες. Στις κρίσιµες αυτές περιόδους οι ισραηλιτικές φυλές, αν και ήταν διασκορπισµένες (βλ. χάρτη σελ.75), βοηθούσαν η µια την άλλη ή ενώνονταν ενάντια στους εχθρούς.
Αρχηγοί τους ήταν κάποιοι χαρισµατικοί στρατιωτικοί ηγέτες, οι Κριτές, που αναλάµβαναν να οδηγήσουν τους Ισραηλίτες στη νίκη.
Τι άλλαξε στη ζωή του λαού µετά την εγκατάσταση στη Χαναάν;
Αρχικά οι ισραηλιτικές φυλές εγκαταστάθηκαν κυρίως στις ορεινές και πιο άγονες περιοχές, ενώ
οι κοιλάδες και οι πεδιάδες παρέµεναν στην κατοχή των Χαναναίων. Στη Χαναάν, όπως επιβεβαιώνεται και αρχαιολογικά, υπήρχε κοσµοπολίτικος πολιτισµός, δηλαδή µε επιδράσεις από άλλους πολιτισµούς, όπως της Αιγύπτου, της Μεσοποταµίας, της Αραβίας, των Μυκηνών, του Αιγαίου, της Κύπρου. Γρήγορα οι Ισραηλίτες ήρθαν σε επαφή µε τον πολιτισµό των Χαναναίων και γνώρισαν τη ζωή των πόλεων. Όπως ήταν φυσικό, η καθηµερινή τους ζωή άλλαξε. Από νοµάδες και κτηνοτρόφοι έγιναν ιδιοκτήτες γης και γεωργοί. Εγκαταστάθηκαν στις πόλεις, είχαν πια περισσότερα αγαθά και ευηµερούσαν. Σιγά σιγά υιοθέτησαν το χαναανιτικό τρόπο ζωής. Έτσι, η λιτότητα και η αυστηρότητα
της ερήµου αντικαταστάθηκε από την πολυτέλεια και τη χαλαρότητα της ζωής στην πόλη και η ισότητα των µελών της φυλής από τις κοινωνικές διαφορές.
Όµως και θρησκευτικά επηρεάστηκαν. Η θρησκεία των Χαναναίων ήταν πολυθεϊστική µε κύρια
χαρακτηριστικά τη µαγεία και τη λατρεία της φύσης. Ως σηµαντικότεροι θεοί λατρεύονταν ο Βάαλ,
θεός της βλάστησης και της βροχής, και η Αστάρτη, θεά της γονιµότητας. Ζώντας λοιπόν κοντά
στους Χαναναίους οι Ισραηλίτες ξεχνούσαν κάποιες φορές τις παραδόσεις τους. Εγκατέλειπαν τον
Κύριο και λάτρευαν το Βάαλ και την Αστάρτη.
Ποια ήταν η εποχή των βασιλέων;
Είναι τα χρόνια από το 1012 έως το 926 π.Χ. Οι µεγάλοι βασιλείς αυτής της περιόδου ήταν ο Σαούλ, ο ∆αβίδ και ο Σολοµών.
Στην εποχή των βασιλέων και στο χώρο της βασιλικής αυλής, κάποιοι µορφωµένοι άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνουν τις παλιές παραδόσεις της ιστορίας των Ισραηλιτών και να τις καταγράφουν
µε στόχο να τις διασώσουν. Τα κείµενα αυτά αποτέλεσαν το πρώτο υλικό για τη σύνθεση και τη συγγραφή των βιβλίων της Παλαιάς ∆ιαθήκης, που θα ολκληρωθεί αιώνες αργότερα.
Στα µαθήµατα του κεφαλαίου: α) θα γνωρίσουµε τη ζωή του λαού αυτή την περίοδο και τα σπουδαιότερα πρόσωπα και β) θα αξιολογήσουµε το έργο τους, µε σκοπό να διακρίνουµε µε ποιους τρόπους προχωρά µέσα από την ιστορία του Ισραήλ το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων.
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12. Αγώνες για εγκατάσταση στη Γη της
Επαγγελίας: η σχέση µε το Θεό δοκιµάζεται
α) Ο Θεός ορίζει Κριτές
Στα δύσκολα χρόνια της εγκατάστασης στη Χαναάν ο Κύριος τους
έδωσε για αρχηγούς Κριτές, οι οποίοι τους γλίτωναν από τους επιδροµείς… Κάθε φορά που ο Κύριος τους
έστελνε έναν Κριτή, ήταν ο ίδιος µαζί του και γλίτωνε τους Ισραηλίτες από τους εχθρούς τους όσον καιρό
ζούσε ο Κριτής…
Έτσι, οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν ανάµεσα στους Χαναναίους,
στους Χετταίους, στους Αµορραίους
… και στους Ιεβουσαίους.

Οι Κριτές δεν ήταν άνθρωποι µε ιδιαίτερη κοινωνική θέση (µορφωµένοι, πλούσιοι κ.λπ.). Το κριτήριο εκλογής τους από
το Θεό ήταν η µεγάλη τους εµπιστοσύνη
σ’ αυτόν. Ήταν ηγέτες που τους καλούσε
ο ίδιος ο Θεός να βοηθήσουν το λαό του
σε κρίσιµες ώρες. Μετά τη δράση τους επέστρεφαν στην ιδιωτική τους ζωή ή υπηρετούσαν το λαό ως ισόβιοι άρχοντες, χωρίς όµως να µεταβιβάζουν το αξίωµα αυτό στα παιδιά τους. Σπουδαιότεροι Κριτές
ήταν η ∆εββώρα, ο Γεδεών, ο Σαµψών, ο
Ιεφθάε και ο Σαµουήλ.

β) Ένας νεαρός Κριτής νικά τους Μαδιανίτες: ο Γεδεών
Για εφτά χρόνια οι Μαδιανίτες καταπίεζαν σκληρά τους Ισραηλίτες. Κι αυτοί,
για να προστατεύονται, έφτιαξαν κρησφύγετα πάνω στα βουνά, σε σπηλιές και οχυρά. Όποτε οι Ισραηλίτες έσπερναν, οι Μαδιανίτες ... έκαναν επιδροµές εναντίον
τους … και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες… Επίσης, δεν άφηναν στους Ισραηλίτες
ούτε πρόβατα ούτε βόδια ούτε γαϊδούρια… Εξαιτίας, λοιπόν, των Μαδιανιτών οι
Ισραηλίτες είχαν τροµερά εξαθλιωθεί και επικαλέστηκαν τον Κύριο.
Τότε εµφανίστηκε άγγελος Κυρίου στο νεαρό ακόµη Γεδεών και του είπε: «Ο
Κύριος είναι µαζί σου, γενναίε πολεµιστή… Μ’ αυτή τη δύναµη που έχεις πήγαινε
και θα ελευθερώσεις τον Ισραήλ από τους Μαδιανίτες. Εγώ σε στέλνω»… «Μα
πώς, Κύριέ µου, θα γλιτώσω εγώ τον Ισραήλ;» αποκρίθηκε ο Γεδεών. «Η συγγένειά µου είναι η πιο ταπεινή ανάµεσα στη φυλή Μανασσή κι εγώ ο πιο µικρός της
οικογένειας του πατέρα µου». Τότε του είπε ο Κύριος: «Ναι, αλλά εγώ θα είµαι
µαζί σου, και θα νικήσεις τους Μαδιανίτες σαν να ’ταν ένας µόνον άνθρωπος».
Έτσι, λοιπόν, ο Γεδεών µε τις οδηγίες του Θεού άρχισε να ετοιµάζει στρατό
για να αντιµετωπίσει τους Μαδιανίτες. Προηγουµένως όµως γκρέµισε το θυσιαστήριο του Βάαλ που είχαν κτίσει οι συµπατριώτες του κι έχτισε θυσιαστήριο
για τον αληθινό Θεό. Στο κάλεσµά του ανταποκρίθηκαν χιλιάδες στρατιώτες από όλες τις φυλές του Ισραήλ. Ωστόσο, ο Κύριος είπε στο Γεδεών: «Μόνο µε
τριακόσιους άντρες … θα σας ελευθερώσω... Όλοι οι υπόλοιποι ας πάνε στα σπίτια τους». Στη συνέχεια ο Γεδεών µοίρασε τους τριακόσιους άντρες σε τρία µέρη
και έδωσε στον καθένα τους από µια σάλπιγγα και µια άδεια στάµνα µε µια λαµπάδα µέσα. Μετά τους είπε: «Όταν σαλπίσω µε τη σάλπιγγα, εγώ κι αυτοί που είναι µαζί µου, τότε θα σαλπίσετε κι εσείς γύρω από το στρατόπεδο και θα φωνάξετε: ‘Για τον Κύριο και το Γεδεών’». Έτσι κι έγινε. Από τον ξαφνικό κρότο που
έκαναν οι στάµνες, καθώς έσπαζαν, και από τη λάµψη των δαυλών οι Μαδιανίτες αιφνιδιάστηκαν, κατατρόµαξαν, έστρεψαν το ξίφος τους ο ένας εναντίον του
άλλου και αλληλοσκοτώθηκαν. Όσοι γλίτωσαν τράπηκαν σε άτακτη φυγή.
Ύστερα απ’ αυτά οι Ισραηλίτες είπαν στο Γεδεών: «Γίνε εσύ κυβερνήτης µας,
έπειτα ο γιος σου και µετά ο εγγονός σου, γιατί εσύ µας ελευθέρωσες από τους Μαδιανίτες». Ο Γεδεών όµως τους απάντησε: «∆ε θα σας κυβερνήσω εγώ ούτε κι ο
γιος µου. Ο Κύριος θα σας κυβερνάει».
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γ) Ο τελευταίος Κριτής: Σαµουήλ
Ο Σαµουήλ ήταν από παιδί αφιερωµένος στο Θεό. Ήταν άνθρωπος που µπορούσε να διακρίνει την αλήθεια µέσα στα γεγονότα της ζωής. Καλούσε, λοιπόν, συνεχώς το λαό να αποµακρυνθεί από τα είδωλα και να µην ξεχνάει τον αληθινό Θεό. Όλες οι φυλές του Ισραήλ από τη ∆αν µέχρι τη Βέερ - Σεβά τον αναγνώριζαν ως «άνθρωπο του Θεού».
Όλα αυτά τα κρίσιµα χρόνια της εγκατάστασης στη Χαναάν,
οι Ισραηλίτες ζούσαν ανάµεσα σε λαούς που είχαν βασιλείς. Για
πολλούς µάλιστα λαούς ο βασιλιάς ήταν θεός. Οι Ισραηλίτες,
καθώς ήταν οργανωµένοι σε φυλές, κατ’ αρχάς δεν είχαν βασιλιά. Έτσι όµως δυσκολεύονταν π.χ. στο να παίρνουν γρήγορα
στρατιωτικές αποφάσεις. Επηρεασµένοι, λοιπόν, από τους γείτονές τους άρχισαν να πιστεύουν ότι µε ένα βασιλιά θα ήταν ευκολότερο να νικήσουν τους εχθρούς τους και να ευηµερήσουν.
Γι’ αυτό απευθύνθηκαν στο Σαµουήλ και του ζήτησαν να εκλέξει ένα βασιλιά γι’ αυτούς.
Ο Σαµουήλ θεώρησε την απαίτησή τους ασέβεια προς τον
Κύριο. Κι αυτό επειδή πίστευε ότι ο Θεός ήταν το µοναδικό
στήριγµα του Ισραήλ από την εποχή της Εξόδου. Προσευχήθηκε, λοιπόν, στο Θεό ο οποίος του απάντησε: «Άκουσε το
λαό και δέξου όλα όσα σου ζητούν. ∆εν περιφρόνησαν εσένα,
αλλά εµένα, κι αρνήθηκαν να είµαι πια βασιλιάς τους... Τώρα
λοιπόν κάνε ό,τι σου ζητάνε, αλλά ξεκαθάρισέ τους ... ποια θα
είναι τα δικαιώµατα του βασιλιά…». Ο Σαµουήλ ανακοίνωσε
όλα τα λόγια του Κυρίου στο λαό… «Νά ποια θα είναι τα δικαιώµατα του βασιλιά που θα σας κυβερνάει: Θα παίρνει τους
γιους σας και θα τους χρησιµοποιεί ... για να οργώνουν τα χωράφια του … ή για να του κατασκευάζουν τα πολεµικά του όπλα.. Θα παίρνει τις κόρες σας για να του φτιάχνουν αρώµατα, να του µαγειρεύουν και να του ζυµώνουν. Θα πάρει τα καλύτερα χωράφια σας και τα αµπέλια σας… Από τα πρόβατά
σας θα παίρνει το δέκατο κι εσείς θα είστε δούλοι του… Θ’
αρχίσετε τότε να παραπονιέστε στον Κύριο για το βασιλιά σας
που εσείς εκλέξατε να σας κυβερνάει, αλλά ο Κύριος δε θα σας
απαντάει».

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

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. Ðþò áíáäåéêíýïíôáí ïé ÊñéôÝò êáé ôé óçìáóßá åß÷å ôï Ýñãï ôïõò ãéá ôç æùÞ ôïõ ëáïý;
2. Íá ÷áñáêôçñßóåôå ôï Ãåäåþí êáé íá åðéóçìÜíåôå ôï ñüëï ôïõ Èåïý óôçí éóôïñßá ôïõ.
3. Öáíôáóôåßôå ôéò áëëáãÝò ôïõ ôñüðïõ æùÞò ôùí Éóñáçëéôþí ìåôÜ ôçí åãêáôÜóôáóÞ ôïõò óôç ×áíáÜí
(óõìâïõëåõüìåíïé êáé ôá óôïé÷åßá ôçò ÅéóáãùãÞò). Óå óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò ðñïåôïéìÜóôå Ýíá
äéÜëïãï Þ ìéá óêçíÞ áðü ôç æùÞ óå ìéá ðüëç ôçò åðï÷Þò Þ óôçí Ýñçìï êáé ðáñïõóéÜóôå ôç äïõëåéÜ óáò
óôçí ôÜîç.
4. Ðïéïò íïìßæåôå üôé Þôáí ï ìåãáëýôåñïò êßíäõíïò ãéá ôïõò Éóñáçëßôåò ìåôÜ ôçí åãêáôÜóôáóÞ ôïõò óôç
Ãç ×áíáÜí êáé ãéáôß; Óõìâïõëåõèåßôå êáé ôï ìÜèçìá 11.
5. Ðïéïò Þôáí ï óïâáñüôåñïò êßíäõíïò ðïõ äéÝâëåðå ï ÓáìïõÞë óôçí åðéèõìßá ôùí Éóñáçëéôþí íá áðïêôÞóïõí âáóéëéÜ; ÐñïóðáèÞóôå íá êáôáëÜâåôå ãéáôß.
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες
Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1. Ποια χαρακτηριστικά του Θεού αποκαλύπτονται στις ιστορίες των Κριτών;
2. Εξηγήστε, χρησιµοποιώντας φανταστικά παραδείγµατα, τις αρνητικές συνέπειες που επέφερε στον τρόπο ζωής των Ισραηλιτών η αποµάκρυνσή τους από το Θεό και τις παραδόσεις της
ερήµου.
3. Όταν οι άνθρωποι απλώς µιµούνται ένα µοντέρνο τρόπο ζωής και εγκαταλείπουν εύκολα και
απροβληµάτιστα οτιδήποτε παραδοσιακό, η καθηµερινή τους ζωή και οι σχέσεις τους επηρεάζονται αρνητικά. Συµφωνείτε µ’ αυτό; Στηρίξτε την άποψή σας µε παραδείγµατα.

Ελέγχω τι έµαθα
1. ∆είξτε στο χάρτη τους λαούς µε τους οποίους
χρειάστηκε να πολεµήσουν οι Ισραηλίτες.
2. Ποιες ήταν οι αλλαγές στη ζωή των Ισραηλιτών µετά την εγκατάστασή τους στη Χαναάν;
3. Ποιος και µε ποιο κριτήριο όριζε τους Κριτές;
4. Ποια ήταν η περίοδος των Κριτών (χρονολογία) και ποιος ήταν ο ρόλος τους;
5. Αναφέρετε τα ονόµατα των µεγάλων Κριτών.
6. ∆ιηγηθείτε την ιστορία της κλήσης του Γεδεών
και της νίκης του ενάντια στους Μαδιανίτες.
7. Τι ακριβώς ήταν ο Σαµουήλ για τους Ισραηλίτες;
8. Ποιον κίνδυνο θεωρούσε µεγαλύτερο για το
λαό του ο Σαµουήλ και γιατί;
9. Γιατί οι Ισραηλίτες ζητούσαν βασιλιά;
10. Ποιες ήταν οι προειδοποιήσεις του Σαµουήλ,
όταν οι Ισραηλίτες ζήτησαν να τους ορίσει βασιλιά;
Οι γειτονικοί λαοί του Ισραήλ

Επιλέγω και πραγµατοποιώ
1. Στην εποχή µας αναγνωρίζουµε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλό να ζουν µε ευηµερία και
ασφάλεια. Συχνά ωστόσο λέγεται ότι οι δυσκολίες και οι στερήσεις µπορούν να παίζουν θετικό ρόλο στη ζωή µας. Συζητήστε αυτή την άποψη µε τους γονείς σας ή άλλους µεγαλύτερους και γράψτε τα επιχειρήµατά σας.
2. Γράψτε ένα κείµενο ή διάλογο µε θέµα: «Ένας Ισραηλίτης που ήρθε από την έρηµο και τώρα
ζει σε µια χαναανιτική πόλη εξηγεί στο παιδί του τις διαφορές της τωρινής του ζωής από τη
ζωή στην έρηµο».
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13. Η ζωή οργανώνεται µε βάση
το Νόµο του Μωυσή
Σ’ όλη την ταραγµένη περίοδο των Κριτών οι δώδεκα φυλές των Ισραηλιτών ήταν οργανωµένες σαν µια συνοµοσπονδία*. Κάθε φυλή ήταν εγκατεστηµένη στη δική της περιοχή, την οποία διοικούσε και υπερασπιζόταν. Αυτό που
έδενε τις φυλές µεταξύ τους ήταν η πίστη στον ίδιο Θεό· το Θεό µε τον οποίο
είχαν κλείσει ∆ιαθήκη.
Μια φορά, λοιπόν, το χρόνο οι αρχηγοί των φυλών συγκεντρώνονταν µπροστά στην Κιβωτό της ∆ιαθήκης, που την είχαν εγκαταστήσει στη Σηλώ. Εκεί
θυµόντουσαν και διηγούνταν όλα όσα είχε κάνει ο Θεός γι’ αυτούς στο διάβα
της ιστορίας τους. ∆ήλωναν την πίστη τους σ’ αυτόν και αναγνώριζαν τις υποχρεώσεις τους απέναντί του,που πήγαζαν από τη ∆ιαθήκη του Σινά και περιέχονταν στο Νόµο. ∆ιάβαζαν τον Νόµο και ανανέωναν την υπόσχεσή τους να
τον τηρούν. Η καρδιά βέβαια του Νόµου ήταν πάντα η εντολή: Άκου Ισραήλ…
Ν’ αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου µ’ όλη την καρδιά σου, µ’ όλη την ψυχή σου και
µ’ όλη τη δύναµή σου.
Οι Ισραηλίτες λοιπόν, µετά την εγκατάστασή τους στη Χανάαν, βάσισαν και
οργάνωσαν την καθηµερινή τους ζωή πάνω στο Νόµο του Θεού. Γι’ αυτό έχει
σηµασία να γνωρίσουµε µερικές χαρακτηριστικές διατάξεις του.

α) Οι σχέσεις µε τους συνανθρώπους
Μην κρατάς πικρία στην καρδιά σου για τον άλλο. Εξηγήσου µαζί του ανοιχτά, για να µη σε βαραίνει τίποτα.
Μην είσαι εκδικητικός και µνησίκακος* απέναντι στους άλλους, αλλά ν’ αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου.
Μη διαδίδεις φήµες ψεύτικες.
Να µην ακολουθείς τους πολλούς στο κακό.
Αν πάρεις το πανωφόρι κάποιου για ενέχυρο*, φρόντισε να του το επιστρέψεις
πριν από τη δύση του ήλιου, γιατί είναι το µοναδικό του σκέπασµα, µε το οποίο
προστατεύεται από το κρύο.
Αν συναντήσεις το βόδι του εχθρού σου ή το υποζύγιό* του να περιπλανιέται,
πρέπει να το οδηγήσεις στον αφέντη του.
Αν κάποιος κάψει ενός τον αγρό ή τον αµπελώνα ή αφήσει τα ζώα του ελεύθερα να βόσκουν στο χωράφι του άλλου, τότε ο δράστης θα δώσει αποζηµίωση µέρος από τα καλύτερα προϊόντα του δικού του αγρού και του δικού του αµπελώνα.
β) Η συµπεριφορά προς τους ξένους και τους αδύναµους
∆εν πρέπει να καταπιέζετε ξένο, ούτε να τον εκµεταλλεύεστε, γιατί κι εσείς ήσασταν κάποτε ξένοι στην Αίγυπτο.
Όταν θερίζετε τα χωράφια σας, µην κόβετε τα στάχυα ως την τελευταία γωνιά του χωραφιού σας. Και µη γυρίζετε πίσω, µετά το θερισµό, για να µαζέψετε
τα στάχυα που παράπεσαν. Ούτε να γυρνάτε πίσω στο αµπέλι σας για να µαζέψετε τα τσαµπιά που έµειναν ή τις ρώγες που έχουν πέσει. Να τ’ αφήνετε για το
φτωχό και για τον ξένο.
Όταν δανείζεις χρήµατα σε ένα φτωχό συµπολίτη σου, µην του φέρεσαι όπως
οι άλλοι δανειστές. Μην του ζητάς τόκο.
Μην εκµεταλλεύεσαι ποτέ το µισθωτό, το δυστυχισµένο και το φτωχό συµπατριώτη σου ή τον ξένο που ζει σε µια από τις πόλεις της χώρας σου. Να του δίνεις κάθε µέρα το ηµεροµίσθιό του πριν απ’ τη δύση του ήλιου. Γιατί είναι φτωχός και το έχει ανάγκη.
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γ) Η απονοµή της δικαιοσύνης
Οι δικαστές δε θα διαστρεβλώνετε το δίκαιο, δε θα µεροληπτείτε* και δε θα
δέχεστε δωροδοκία*, γιατί το δώρο τυφλώνει τα µάτια των σοφών και διαστρέφει
τα λόγια των δικαίων.
Ένας µόνο µάρτυρας δεν αρκεί για να καταδικαστεί κάποιος που κατηγορείται
για οποιοδήποτε έγκληµα, παρανοµία ή αµαρτία… Οι δικαστές να εξετάζουν καλά
την υπόθεση.
δ) Ο νόµος της δεκάτης
Κάθε χρόνο θα ξεχωρίζετε το ένα δέκατο από … όλη τη σοδειά που θα σας δίνουν
τα χωράφια σας. Θα τα πηγαίνετε στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος, ο Θεός σας, για να λατρεύετε το όνοµά του…
Στο τέλος κάθε τρίτης χρονιάς θα χωρίζετε τη δεκάτη από τη σοδειά σας εκείνης της χρονιάς και θα την καταθέτετε στις πόλεις σας. Οι λευίτες, που δεν
έχουν κληρονοµικό µερίδιο, καθώς και οι ξένοι, τα ορφανά και οι χήρες της
πόλης θα µπορούν να έρχονται να τρώνε απ’ αυτά και να χορταίνουν.

ε) Το σαββατικό και το ιωβηλαίο έτος
Έξι χρόνια θα σπέρνετε τα χωράφια σας, θα κλαδεύετε τα αµπέλια σας και θα
συνάζετε τη σοδειά. Ο έβδοµος χρόνος, όµως, θα είναι σαββατικός, ένα έτος για
ν’ αναπαυθεί η γη… Εκείνο το χρόνο δε θα σπείρετε τα χωράφια σας, ούτε θα κλαδέψετε τα αµπέλια σας… Θα είναι χρόνος αγρανάπαυσης…
Έπειτα θα µετρήσετε … συνολικά σαράντα εννιά χρόνια … και το πεντηκοστό θα
το ανακηρύξετε άγιο. Είναι το ιωβηλαίο έτος. Τότε θα κηρύξετε απελευθέρωση για όλους τους κατοίκους της χώρας. Κάθε ιδιοκτησία που έχει πουληθεί, θα επιστραφεί
στον αρχικό ιδιοκτήτη της και καθένας που έχει πουληθεί ως δούλος, θα γυρίσει στην
οικογένειά του.
στ) Καταδίκη της ειδωλολατρίας
Όταν θα µπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος, ... δεν πρέπει να µάθετε
να τηρείτε τα βδελυρά* έθιµα εκείνων των εθνών. ∆ε θα βρεθεί κανείς ανάµεσά
σας που να προσφέρει το γιο του ή την κόρη του να καούν θυσία ή που ν’ ασκεί
µαντεία ή οιωνοσκοπία* ή απόκρυφες τέχνες ή µαγεία…

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1.
2.
3.
4.

Áðü ðïý ðñïåñ÷üôáí êáé ðïý óôçñéæüôáí ï Íüìïò ôùí Éóñáçëéôþí;
Ãéáôß ï Íüìïò ôïõò ïíïìáæüôáí Ìùóáúêüò;
ÁîéïëïãÞóôå ôéò íïìéêÝò äéáôÜîåéò ðïõ äéáâÜóáôå. Óôçñßîôå ôéò áðáíôÞóåéò óáò óå åðé÷åéñÞìáôá.
ÐáñïõóéÜóôå öáíôáóôéêÜ ðáñáäåßãìáôá ðïõ íá áðïäåéêíýïõí üôé ç æùÞ ôçò éóñáçëéôéêÞò êïéíüôçôáò âåëôéùíüôáí, üôáí ïé Üíèñùðïé ôçñïýóáí ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ìùóáúêïý Íüìïõ.
5. ×ùñéóôåßôå óå ïìÜäåò êáé åðåîåñãáóôåßôå ôïõò íüìïõò ðñïóðáèþíôáò íá áíáãíùñßóåôå áí ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ åðé÷åéñïýí íá áíôéìåôùðßóïõí Ý÷ïõí åðéëõèåß óôéò ìÝñåò ìáò.
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες
Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1. Στις µέρες µας πολλοί αγνοούν το σύνολο του Μωσαϊκού Νόµου. Γνωρίζουν όµως τη διάταξη
«[ïöèáëìüí [áíôß [ïöèáëìï~õ êáß [ïäüíôá [áíôß [ïäüíôïò» και τη χρησιµοποιούν ως επιχείρηµα για
να αποδείξουν τη σκληρότητα αυτού του Νόµου. Ας σκεφτούµε: Μιλάµε για 3000 χρόνια πριν,
όταν η βία και η σκληρότητα ήταν φυσική κατάσταση. Ας προσέξουµε τη διάταξη: ∆εν προτρέπει τον άνθρωπο να εκδικηθεί, αλλά να περιορίσει την εκδικητικότητά του βάζοντας ένα
φραγµό. Το νόηµα της διάταξης είναι: Αν κάποιος σου έκανε κακό και συ νοµίζεις ότι πρέπει
να του το ανταποδώσεις, η τιµωρία του να µην είναι µεγαλύτερη από το κακό που έκανε. Να
περιοριστείς, δηλαδή, στο ίδιο κακό και όχι να κάνεις µεγαλύτερο. Ύστερα απ’ αυτές τις διευκρινίσεις και τα όσα µάθατε στο µάθηµα τι θα είχατε να πείτε σ’ ένα σύγχρονο άνθρωπο που
θεωρεί το Μωσαϊκό Νόµο ως ένα σκληρό νόµο;
2. Στο Äåõôåñïíüìéï διαβάζουµε: «Πρέπει να καταλάβετε καλά ότι, όπως εκπαιδεύει ένας το
παιδί του, έτσι σας εκπαίδευσε ο Κύριος ο Θεός σας» (∆ευτ 8, 5). Τι σας κάνει να σκεφτείτε για
το ρόλο του Νόµου στη ζωή του λαού;
3. Υπογραµµίστε δύο διατάξεις που σας φαίνονται σπουδαίες – για την εποχή τους ή και για τη
δική µας – και εξηγήστε µε επιχειρήµατα την επιλογή σας.

Ελέγχω τι έµαθα
1. Πώς ήταν οργανωµένοι οι Ισραηλίτες
κατά την περίοδο των Κριτών;
2. Τι ήταν αυτό που τους συνέδεε;
3. Πώς ονοµαζόταν ο Νόµος τους και γιατί;
4. Τι είδους σχέσεις ρύθµιζε ο νόµος;
5. Τι προβλεπόταν για τους φτωχούς και τους
ξένους;
6. Τι προβλεπόταν για το ρόλο των δικαστών;
7. Τι ήταν η δεκάτη;
8. Τι ήταν και τι ρόλο έπαιζε το σαββατικό έτος;
9. Τι ήταν και τι ρόλο έπαιζε το ιωβηλαίο έτος;
10. Ποιες ειδωλολατρικές συνήθειες απαγορεύονταν αυστηρά;

Η εγκατάσταση των φυλών στη Χαναάν

Επιλέγω και πραγµατοποιώ
1. Οι νόµοι είναι αναγκαίοι για τη ζωή µιας οργανωµένης κοινωνίας. Βρείτε παραδείγµατα από την
καθηµερινή ζωή που να το αποδεικνύουν.
2. Σε συνεργασία µε συµµαθητές σας γράψτε µια σειρά διατάξεων / υποδείξεων που κατά την κρίση σας θα διευκόλυναν να δείχνουµε: α) θετική στάση προς τους ξένους που ζούν στη χώρα µας,
β) σεβασµό για το περιβάλλον και τα ζώα.
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14. ∆αβίδ, ο δοξασµένος βασιλιάς του Ισραήλ
α) Ο πρώτος βασιλιάς: o Σαούλ
Οι Ισραηλίτες, παρά τις προειδοποιήσεις του Σαµουήλ για
τους κινδύνους της βασιλείας (όπως τις είδαµε στο µάθηµα 12),
επέµεναν λέγοντας «... θέλουµε βασιλιά, για να είµαστε κι εµείς
σαν τα άλλα έθνη…». Με την υπόδειξη του Θεού, λοιπόν, ο Σαµουήλ έχρισε βασιλιά ένα νέο και ωραίο άνδρα από τη φυλή Βενιαµίν, το Σαούλ, τονίζοντας «ο Κύριος σε έχρισε άρχοντα στο λαό που του ανήκει».
Ο Σαούλ ήταν γενναίος πολεµιστής και νίκησε πολλούς εχθρούς των Ισραηλιτών. Παρά τα χαρίσµατά του όµως αποµακρύνθηκε από το Θεό. Γι’ αυτό ο Σαµουήλ όσο ζούσε ήταν … βαθιά λυπηµένος γι’ αυτόν.

Ο βασιλιάς ∆αβίδ, µικρογραφία από
χειρόγραφο του 13ου αι. στη Μονή
Σταυρονικήτα (Άγιον Όρος)

Η χρίση του βασιλιά
Την τελούσε ένας άνθρωπος του
Θεού, προφήτης ή ιερέας, χύνοντας λάδι στο κεφάλι του βασιλιά. Μ’ αυτόν τον τρόπο δηλωνόταν µε ένα εξωτερικό σηµείο
(το λάδι) ότι ο άνθρωπος αυτός
ήταν εκλεγµένος από το Θεό να
γίνει όργανό του για τη διακυβέρνηση του λαού. Έτσι, ο βασιλιάς λεγόταν χριστός (= χρισµένος) και αναγνωριζόταν ως
άξιος µιας µεγάλης αποστολής.
Η εβραϊκή λέξη για το «χριστός» είναι «Μεσσίας» και
δινόταν στο διάδοχο του βασιλικού θρόνου του ∆αβίδ.
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β) Ο Σαµουήλ χρίει κρυφά έναν άλλο βασιλιά: o ∆αβίδ
Μετά από καιρό ο Θεός υπέδειξε στο Σαµουήλ να χρίσει βασιλιά, κρυφά από το Σαούλ, ένα ταπεινό βοσκόπουλο από τη Βηθλεέµ. Ήταν ο ∆αβίδ, ο µικρότερος γιος του Ιεσσαί από τη φυλή
του Ιούδα. Ήταν ξανθός, µε σπινθηροβόλο βλέµµα κι ωραίο πρόσωπο… Ο Σαµουήλ πήρε το δοχείο µε το λάδι και τον έχρισε βασιλιά µπροστά στους αδερφούς του. Από τότε ο Θεός ήταν πάντα
µαζί του…
Ο ∆αβίδ βρέθηκε στην αυλή του Σαούλ να παίζει το ψαλτήρι
και να τον ψυχαγωγεί. Έγινε πολύ φίλος µε το γιο του βασιλιά,
Ιωνάθαν, που αγαπούσε το ∆αβίδ σαν τον εαυτό του. Έβγαλε µάλιστα το µανδύα που φορούσε και του τον έδωσε. Επίσης του έδωσε
την πανοπλία, το ξίφος, το τόξο και τη ζώνη του. Ο ∆αβίδ, καθώς
ήταν έξυπνος και γενναίος, έφερνε σε πέρας µε επιτυχία οποιαδήποτε αποστολή του ανέθετε ο Σαούλ. Έτσι, τον όρισε αρχηγό του
στρατού του… Με τον καιρό έγινε τόσο αγαπητός στο λαό, ώστε
οι άνθρωποι να τραγουδούν στους δρόµους: «Ο Σαούλ νίκησε χιλιάδες, µα ο ∆αβίδ νίκησε µυριάδες!». Όλα αυτά έκαναν το Σαούλ
να αισθανθεί ζήλια και µίσος κατά του ∆αβίδ. Αρκετές φορές
προσπάθησε να τον εξοντώσει. Ο ∆αβίδ όµως σώθηκε χάρη στη
βοήθεια του Θεού και του αδελφικού του φίλου Ιωνάθαν, ο οποίος προστάτευε το φίλο του από το φθόνο του πατέρα του. Για να
γλιτώσει ο ∆αβίδ δραπέτευσε, κρύφτηκε στα βουνά και έζησε ανάµεσα στους Φιλισταίους. Παρ’ όλα αυτά, όταν ο Σαούλ κι οι
γιοι του σκοτώθηκαν σε κάποια µάχη, ο ∆αβίδ λυπήθηκε βαθύτατα. Μετά επέστρεψε στη χώρα και αναγνωρίστηκε βασιλιάς.
γ) Ο ∆αβίδ βασιλιάς όλων των Ισραηλιτών
Όλες οι φυλές των Ισραηλιτών ήρθαν … στο ∆αβίδ στη Χεβρών και του είπαν: «Εµείς είµαστε σάρκα σου και αίµα σου…»
… κι εκείνος έκανε µαζί τους συµφωνία ενώπιον του Κυρίου.
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Και έχρισαν το ∆αβίδ βασιλιά του Ισραήλ. Ο ∆αβίδ ήταν τριάντα ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε σαράντα χρόνια. Νίκησε τους Φιλισταίους και ένωσε όλες τις φυλές του Ισραήλ. Κατάφερε
πολλές νίκες ενάντια σε όλους τους εχθρούς του λαού και επεξέτεινε τα σύνορα του κράτους. Έτσι,
ο ∆αβίδ γινόταν συνεχώς ισχυρότερος… Στα ποιήµατά του ωστόσο διαβάζουµε ότι ο ίδιος αναγνώριζε τη βοήθεια του Θεού πίσω από όλα τα κατορθώµατά του:
Εσύ είσαι, Κύριε, το καταφύγιό µου, το φρούριό µου…
Μου ’δωσες την ασπίδα που µ’ έσωσε.
Η απάντησή σου στην προσευχή µου, µε κάνει δυνατό.
Εσύ ανοίγεις δρόµο µπρος στα βήµατά µου
και σταθερά τα πόδια µου πατούν…
Όµως ο ∆αβίδ έπεσε σε ένα µεγάλο λάθος. Ερωτεύθηκε µια
παντρεµένη γυναίκα, τη Βηρσαβεέ. Για να την αποκτήσει, έστειλε το σύζυγό της στην πρώτη γραµµή της µάχης, ώστε να σκοτωθεί. Όταν το φριχτό σχέδιο πραγµατοποιήθηκε, ο ∆αβίδ έστειλε
και την πήρε στο σπίτι του κι έγινε γυναίκα του και του γέννησε γιο.
Τότε ... ο Κύριος έστειλε στο ∆αβίδ τον προφήτη Νάθαν … που τον
έλεγξε σκληρά για το λάθος του. Ο ∆αβίδ συναισθάνθηκε το βαρύ του αµάρτηµα και συντετριµµένος οµολόγησε στο Νάθαν: «Αµάρτησα µπροστά στον Κύριο!».

δ) Η Ιερουσαλήµ πρωτεύουσα του ενωµένου κράτους
Στο κέντρο περίπου της Παλαιστίνης, χτισµένη πάνω σ’ ένα ύψωµα που οι τρεις πλευρές του περικλειόταν από κοιλάδες, βρισκόταν η πόλη των Ιεβουσαίων Ιερουσαλήµ. Οι κάτοικοί της πίστευαν
ότι ήταν απόρθητη. Ωστόσο, ο ∆αβίδ κυρίεψε το φρούριο της Σιών που ονοµάστηκε στη συνέχεια «Πόλη ∆αβίδ» … και την έκανε πρωτεύουσα του νέου κράτους. Στη συνέχεια έχτισε κι άλλα οχυρωµατικά
έργα … καθώς επίσης και την κατοικία του. Με µια θριαµβευτική ποµπή µετέφερε και τοποθέτησε την
Κιβωτό της ∆ιαθήκης σε µια σκηνή δίπλα στο παλάτι του. Η Ιερουσαλήµ για τους Ισραηλίτες δεν ήταν µόνο η πρωτεύουσα του κράτους, αλλά και ιερή πόλη, όπου βασίλευε ο «χριστός» του Θεού βασιλιάς ∆αβίδ.
Όταν ο βασιλιάς πέθανε, ... τον έθαψαν στην Πόλη ∆αβίδ.

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

Ψαλµ 41, 5

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

77

vivlio_theol_mm_TELIKO2.qxd

4/10/2005

2:10

Page 78

Η σηµερινή Ιερουσαλήµ
Ίσως δεν υπάρχει άλλη πόλη στον κόσµο που αγαπήθηκε και διεκδικήθηκε µε τόσο πάθος όσο η Ιερουσαλήµ. Κι αυτό επειδή θεωρείται τόπος ιερός και από τις τρεις µεγάλες µονοθεϊστικές θρησκείες. Ψηλά τείχη µήκους 4 χλµ. µε 8 πύλες εισόδου κλείνουν από παντού την παλιά πυκνοχτισµένη πόλη. Στα δυτικά της
από τις αρχές του 20ού αι. άρχισε να κτίζεται η σύγχρονη Ιερουσαλήµ.
Σήµερα, στην παλιά πόλη οι στενοί δρόµοι και τα καταστήµατα σφύζουν* από ζωή. Καµπαναριά και µιναρέδες* γειτονεύουν στενά, υψώνοντας προς τον ουρανό τις προσευχές τριών θρησκειών και πολλών διαφορετικών οµολογιών*. Για τους χριστιανούς το σηµαντικότερο προσκύνηµα στην πόλη είναι ο Ναός της
Αναστάσεως (µέσα σ’ αυτόν υπάρχουν ο Γολγοθάς και ο Πανάγιος Τάφος). Για τους µουσουλµάνους το σηµαντικότερο προσκύνηµα είναι το τέµενος του Οµάρ, πάνω στο λόφο του Βράχου, όπου για δεκατρείς αιώνες προσκυνούν το βράχο της θυσίας του Αβραάµ. Στη ρίζα του λόφου του Βράχου βρίσκεται ο πιο ιερός
τόπος για τους ισραηλίτες όλου του κόσµου: το Τείχος των ∆ακρύων, ένα αποµεινάρι του Ναού τους, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερώς το 70 µ.Χ. και έκτοτε δεν ξαναχτίστηκε.
Αιώνες τώρα στην Ιερουσαλήµ κάθε βδοµάδα επικρατεί ο ίδιος ρυθµός. Κάθε Παρασκευή γιορτάζουν οι
µουσουλµάνοι. Το Σάββατο οι ισραηλίτες και την Κυριακή οι χριστιανοί.
Όµως τα τελευταία χρόνια η ατµόσφαιρα είναι συνεχώς ηλεκτρισµένη στην πόλη. ∆ιαµαρτυρίες, φανατισµοί, ακρότητες είναι τα χαρακτηριστικά της καθηµερινής ζωής. Ελικόπτερα πετούν συνεχώς πάνω απ' την
πόλη. Και µαζί ο ήχος από τις καµπάνες και το κάλεσµα του µουεζίνη* για προσευχή. Ο καθένας µας εύχεται να έρθει µια εποχή που οι άνθρωποι θα ακούσουν το µήνυµα της αγάπης και η ειρήνη θα επικρατήσει
στην Ιερουσαλήµ.

Η παλιά πόλη της Ιερουσαλήµ (= πόλη της ειρήνης) είναι σήµερα χωρισµένη σε τέσσερα
τµήµατα: χριστιανικό, αρµενικό, ιουδαϊκό και
µουσουλµανικό.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. Ðïéïò õðïäåßêíõå êáé ðïéïò óôÞñéæå ôïõò âáóéëåßò; Ôé íïìßæåôå üôé óÞìáéíå áõôü ãéá ôï ñüëï ôïõò; (âë.
êáé ôï ó÷åôéêü ðáñÜèåìá).
2. ÁîéïëïãÞóôå ôï Ýñãï ôïõ Äáâßä. Ðïéï èåùñåßôå üôé åßíáé ôï ìåãáëýôåñï åðéôåýãìÜ ôïõ êáé ãéáôß;
3. Åíôïðßóôå óçìåßá ôïõ ìáèÞìáôïò üðïõ ãßíåôáé ëüãïò ãéá ôç ó÷Ýóç ôïõ Äáâßä ìå ôï Èåü êáé ÷áñáêôçñßóôå
ôçí.
4. ÐåñéãñÜøôå ôçí åéêüíá ôïõ áãéïãñÜöïõ ÈåïöÜíç (óåë. 77). ÅðéíïÞóôå Ýíáí ðñùôüôõðï ôßôëï.
5. Ðþò öáíôÜæåóôå ìéá ìÝñá óôç óçìåñéíÞ ÉåñïõóáëÞì;
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες
Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1. ∆ιαβάστε προσεκτικά τα αποσπάσµατα από την Καινή ∆ιαθήκη που ακολουθούν. Στη συνέχεια προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τη σχέση του ∆αβίδ µε τον Ιησού Χριστό:
Ο αρχάγγελος Γαβριήλ στη Μαρία:
Θα γεννήσεις γιο και θα τον ονοµάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει µέγας και θα ονοµαστεί Υιός του Υψίστου.
Σ’ αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του ∆αβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους
Λκ 1, 31-33
απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δε θα έχει τέλος.
Ο Χριστός στους Φαρισαίους:
Εκεί που ήταν συγκεντρωµένοι οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς: «Τι νοµίζετε για το Μεσσία; Ποιανού
Μτ 22, 41-42
απόγονος είναι;». Του απαντούν: «Του ∆αβίδ».
Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Ρωµαίους:
Ο Θεός είχε προαναγγείλει µε τους προφήτες του στις Άγιες Γραφές το ευαγγέλιο για τον Υιό του, τον Ιησού
Χριστό, … ο οποίος, ως άνθρωπος, γεννήθηκε από τη γενιά του ∆αβίδ, αποδείχθηκε όµως Υιός Θεού…
Ρωµ 1, 2-3

2. Το λάδι στην Παλαιά ∆ιαθήκη είναι σηµάδι της ευλογίας και της χάρης που δίνεται από το
Θεό στους ανθρώπους. Σκεφτείτε περιπτώσεις στη λατρευτική ζωή της εκκλησίας στις οποίες µε το λάδι µεταδίδονται πνευµατικά χαρίσµατα στους ανθρώπους.
3. Ποια στοιχεία της προσωπικότητας του ∆αβίδ νοµίζετε ότι εκφράζονται στο άγαλµα του
Μιχαήλ Αγγέλου;

Ελέγχω τι έµαθα
1. Ποιος ήταν ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ και ποιος τον
έχρισε;
2. Ποια ήταν η καταγωγή του ∆αβίδ;
3. Για ποιο λόγο ο ∆αβίδ χρίστηκε κατ’ αρχάς κρυφά;
4. Πώς διασώθηκε ο ∆αβίδ από την οργή του Σαούλ;
5. Πόσα χρόνια βασίλεψε και ποια ήταν τα έργα του;
6. Για ποιο λάθος του τον έλεγξε ο προφήτης Νάθαν;
7. Ποια ήταν η πρωτεύουσα του ενιαίου κράτους του Ισραήλ και πώς αλλιώς ονοµάστηκε;
8. Τι σήµαινε η πόλη αυτή για τους Ισραηλίτες;
9. Πώς γινόταν η χρίση του βασιλιά, τι σήµαινε αρχικά η λέξη «χριστός» και ποια είναι η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη;
10. Σε ποιον έδιναν την ονοµασία «χριστός» οι Ισραηλίτες;
Ο ∆αβίδ, του Μιχαήλ Αγγέλου (16ος αι.)

Επιλέγω και πραγµατοποιώ
1. Μαζέψτε από τον ηµερήσιο τύπο πληροφορίες και ειδήσεις για τη σύγχρονη Ιερουσαλήµ
και τα προβλήµατα των σηµερινών κατοίκων της. Παρουσιάστε τα στην τάξη.
2. Σε συνεργασία µε τον καθηγητή της Βιολογίας συζητήστε γύρω από τη χρήση και τη σηµασία της ελιάς και του λαδιού για τους λαούς της αρχαιότητας, αλλά και τους σύγχρονους.
3. Βρείτε στοιχεία για τα σπουδαιότερα µνηµεία της Ιερουσαλήµ, χριστιανικά αλλά και άλλων θρησκειών.
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15. Οι Ψαλµοί, ποιήµατα και τραγούδια
για το Θεό
Το βιβλίο των Øáëìþí είναι µια συλλογή 150 ποιηµάτων. Είναι το πιο
γνωστό και αγαπητό βιβλίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Οι «Ψαλµοί» πήραν το
όνοµά τους από το ψαλτήρι, ένα δεκάχορδο µουσικό όργανο που συνόδευε
το τραγούδι τους. Το βιβλίο των Ψαλµών συνδέθηκε µε το όνοµα του βασιλιά ∆αβίδ, επειδή δεν ήταν µόνο µουσικός, αλλά είχε και τη φήµη σπουδαίου ποιητή. Τα ποιήµατα των Ψαλµών ήταν βέβαια ύµνοι για τον ιουδαϊκό Ναό και τη Συναγωγή, αλλά έγιναν οι πιο αγαπητοί ύµνοι και για τη
χριστιανική Εκκλησία. Σε κάθε χριστιανική ακολουθία απαγγέλλονται στίχοι ή ολόκληροι ψαλµοί. Ας γνωρίσουµε µερικούς πολύ χαρακτηριστικούς:
Ôá ìïõóéêÜ üñãáíá ôùí Éóñáçëéôþí
Σπλαχνίσου µε, Θεέ, µες στην αγάπη σου·
µες στην αµέτρητη ευσπλαχνία σου
σάλπιγγα
συγχώρησε τα ανοµήµατά µου.
αυλός
Πλύνε µε ολόκληρον απ’ την παράβασή µου.
Από την αµαρτία µου καθάρισέ µε.
Το ξέρω εγώ καλά το κρίµα µου,
κιθάρα
το σφάλµα µου αδιάκοπα είναι
στα µάτια µου µπροστά.
Σ’ εσένα, σ’ εσένα προπαντός αµάρτησα,
κι ό,τι κακό, ενώπιόν σου το έκανα…
Καθάρισέ µε µε ύσσωπο*
κι οι αµαρτίες µου θα εξαλειφθούν.
Πλύνε µε, κι απ’ το χιόνι λευκότερος θα γίνω.
Τις αµαρτίες µου παράβλεψε
τύµπανα
κι εξάλειψε όλες τις παραβάσεις µου.
ψαλτήρι
Φτιάξε µου, Θεέ, µια καθαρή καρδιά.
Ψαλµ 50

κύµβαλα

Σπλαχνίσου µε, Θεέ, σπλαχνίσου µε,
γιατί σ’ εσένα ζήτησε η ψυχή µου καταφύγιο.
Στον ίσκιο απ’ τις φτερούγες σου γυρεύω προστασία,
ώσπου να φύγει ο κίνδυνος…
Πήρε θάρρος η καρδιά µου, Θεέ µου,
πήρε κουράγιο η καρδιά µου...
Θα τραγουδήσω και θα παίξω µουσική…
Ηχήστε, ψαλτήρι και κιθάρα.
Θέλω εγώ τον ήλιο να ξυπνήσω…
Θα σε δοξολογήσω, Κύριε,
µπροστά σ’ όλους τους λαούς,
θα σε υµνήσω ανάµεσα στα έθνη,
γιατί έλαµψε η αγάπη σου ως τον ουρανό
και η αλήθεια σου ως τα σύννεφα.
Φανερώσου στα ουράνια, Θεέ µου,
και σ’ όλη τη γη ας απλωθεί η δόξα σου
Ψαλµ 56
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Á[éíå~éôå* ôüí Èåüí…
Á[éíå~éôå á[õôüí
[åí [Þ÷?ù óÜëðéããïò.
Á[éíå~éôå á[õôüí
[åí øáëôçñß?ù êáß êéèÜñá
Á[éíå~éôå á[õôüí
[åí ôõìðÜí?ù êáß ÷ïñ~?ù
Á[éíå~éôå á[õôüí
[åí ÷ïñäá~éò êáß [ïñãÜí?ù
á[éíå~éôå á[õôüí
[åí êõìâÜëïéò...
Ð~áóá ðíïÞ á[éíåóÜôù
ôüí Êýñéïí.
Ψαλµ 150

vivlio_theol_mm_TELIKO2.qxd

4/10/2005

2:10

Page 81

Ευλόγησε, ψυχή µου, τον Κύριο,
κι όλη µου η ύπαρξη το άγιο όνοµά του.
Ευλόγησε, ψυχή µου τον Κύριο,
και µην ξεχνάς όλες τις ευεργεσίες του.
Αυτόν που συγχωρεί όλα τα λάθη σου,
αυτόν που τις αρρώστιες σου γιατρεύει.
Αυτόν που λυτρώνει τη ζωή σου απ’ τη φθορά,
που σε στολίζει µε έλεος κι αγάπη…
Σκορπίζει ευεργεσίες ο Κύριος
και δικαιώνει εκείνους που αδικούνται.
Όπως σπλαχνίζεται ο πατέρας τα παιδιά του,
έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος εκείνους που τον σέβονται.
Ευλογείτε τον Κύριο όλα τα δηµιουργήµατά του σ’ όλο το
σύµπαν του!
Ευλόγησε κι εσύ ψυχή µου τον Κύριο!
Ψαλµ 102

Κύριε, Θεέ µου, πόσο µεγάλος είσαι!
Ντύθηκες λαµπρότητα και µεγαλοπρέπεια.
Φόρεσες για µανδύα σου το φως…
τα σύννεφα τα κάνεις άρµα σου
πορεύεσαι πάνω στου ανέµου τα φτερά.
Κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια,
ανάµεσα απ’ τα βουνά κυλούν νερά.
Ποτίζονται όλα τα ζώα του αγρού…
Στις όχθες τους πουλιά χτίζουν φωλιές,
ανάµεσα στους θάµνους κελαηδούνε…
Κάνεις χορτάρι να βλασταίνει για τα ζώα
κι άλλα φυτά για τη δούλεψη των ανθρώπων
έτσι που να µπορούν από τη γη
να παίρνουν την τροφή τους…
Έκανες το φεγγάρι για το µέτρηµα του χρόνου·
ο ήλιος ξέρει πότε πάει στη δύση του…
Πόσο θαυµαστά είναι τα έργα σου Κύριε!
Τα ’κανες όλα µε σοφία, και γέµισες ολάκερη τη γη!
Ανοίγεις το χέρι σου κι ολόκληρο το σύµπαν γεµίζει αγαθά!
Γυρνάς το πρόσωπό σου κι όλα ταράζονται…
Στέλνεις όµως την πνοή σου, κι όλα αµέσως ζωντανεύουν,
και ξανακάνεις νέο το πρόσωπο της γης...
Ψαλµ 103

Στους ψαλµούς ο πιστός πολύ συχνά αινεί, ευλογεί, δοξάζει το Θεό. Οµολογεί, δηλαδή, ότι αναγνωρίζει τις ευεργεσίες και τις δωρεές που ο Θεός του προσφέρει και τον ευχαριστεί γι’ αυτές. Με άλλα λόγια είναι µια φωνή ευγνωµοσύνης του ανθρώπου προς τον Πλάστη του, επειδή νιώθει την ανάγκη να έχει µια ζωντανή σχέση µαζί του.
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Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. Áöïý äéáâÜóåôå ôïõò øáëìïýò ôïõ ìáèÞìáôïò, öáíôáóôåßôå: Óå ðïéá äéÜèåóç âñßóêåôáé ï êÜèå ðïéçôÞò; Ôé åßäïõò åìðåéñßá æùÞò íïìßæåôå üôé åêöñÜæåé;
2. Óôïõò øáëìïýò ôïõ ìáèÞìáôïò: ðþò áéóèÜíåôáé êÜèå öïñÜ ï ðïéçôÞò ôï Èåü; Ôé åßäïõò ó÷Ýóç Ý÷åé ìáæß
ôïõ;
3. ÊáôáãñÜøôå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ Èåïý ðïõ ìðïñåßôå íá áíáãíùñßóåôå óôïõò øáëìïýò ðïõ äéáâÜóáôå:

4. Ïé ðáñáêÜôù öñÜóåéò áíÞêïõí óôïõò øáëìïýò ôïõ ìáèÞìáôïò, üðùò üìùò áêïýãïíôáé óôéò ÷ñéóôéáíéêÝò
áêïëïõèßåò. Óå óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò âñåßôå êáé õðïãñáììßóôå ôç ìåôÜöñáóÞ ôïõò óôï ìÜèçìá
êáé êáôüðéí âÜëôå óôï ðëáßóéï ôïí áñéèìü ôïõ áíôßóôïé÷ïõ øáëìïý.

[ ÅëÝçóüí ìå ]ï Èåüò êáôÜ ôü ìÝãá {åëåüò óïõ
] Ùò [åìåãáëýíèç ô`á {åñãá óïõ, Êýñéå, ðÜíôá [åí óïöß?á [åðïßçóáò
Å[õëüãåé ]ç øõ÷Þ ìïõ, ô`ïí Êýñéïí
[ Åí ô~?ç óêé~?á ô~ùí ðôåñýãùí óïõ [åëðé~ù

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες
1. Οργανώστε µια επίσκεψη στο ναό της ενορίας σας και
συζητήστε µε τον ιερέα σε ποιες ακολουθίες διαβάζονται ολόκληροι ψαλµοί.
2. Βρείτε ένα µουσικό κοµµάτι ή συνθέστε ένα δικό σας
που νοµίζετε πως θα ταίριαζε µε έναν από τους ψαλµούς του µαθήµατος. Ζωγραφίστε ένα θέµα εµπνευσµένο από τους ψαλµούς ή κάποια από τις εικόνες
τους.
3. Συζητήστε µε το φιλόλογό σας για το ρόλο των ψαλµών στη διατήρηση της γλώσσας και της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.
Øáëìïß
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16. Σολοµών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ
α) Ο Σολοµών χρίεται βασιλιάς
Ο ∆αβίδ όρισε διάδοχό του όσο ακόµα ζούσε. Ήταν ο Σολοµών, ο γιος που είχε αποκτήσει µε τη Βηρσαβεέ. Η χρίση του νέου βασιλιά έγινε µε λαµπρότητα. Ο
ιερέας Σαδώκ πήρε το κέρας του λαδιού από τη σκηνή και έχρισε το Σολοµώντα. Μετά σάλπισαν µε τη σάλπιγγα κι όλος ο λαός φώναξε: «Ζήτω ο βασιλιάς Σολοµών»…
Όταν ο ∆αβίδ αισθάνθηκε πως πλησίαζε ο καιρός να πεθάνει, έδωσε στο γιο
του πολλές οδηγίες και συµβουλές. Η κυριότερη απ’ όλες ήταν να ζει σύµφωνα
µε το θέληµα του Θεού.
β) Ο βασιλιάς ζητάει σοφία από το Θεό
Κάποτε ο βασιλιάς πήγε στη Γαβαών να θυσιάσει… Τη νύχτα εκείνη ... του παρουσιάστηκε ο Κύριος, ο Θεός, σε όνειρο και του είπε: «Ζήτησέ µου τι θέλεις να
σου δώσω». Ο Σολοµών απάντησε: «Κύριε, εσύ έδειξες µεγάλη αγάπη … στο ∆αβίδ, τον πατέρα µου… Και τώρα, … Θεέ µου, εσύ έκανες βασιλιά εµένα … που είµαι πολύ νέος … και έτσι βρέθηκα επικεφαλής του εκλεκτού λαού σου… ∆ώσε
µου, λοιπόν, Κύριε, τη σοφία που χρειάζοµαι για να διοικώ το λαό σου και να διακρίνω τι είναι καλό και τι κακό γι’ αυτούς, γιατί χωρίς αυτήν την ικανότητα ποιος
θα µπορούσε να κυβερνήσει;».
γ) Μια λαµπρή εποχή για τον ισραηλιτικό λαό
Ο Θεός είχε δώσει στο Σολοµώντα σοφία και γνώση πάρα πολύ µεγάλη και ασυνήθιστη ευρυµάθεια*. Κυβέρνησε, λοιπόν, το κράτος του µε σύνεση για σαράντα χρόνια χαρίζοντας µε τη βασιλεία του δύναµη και δόξα στη χώρα. Για να τη
διοικεί καλύτερα, τη χώρισε σε δώδεκα περιοχές. Έχτισε όλες τις πόλεις που θα
του χρησίµευαν για ν’ αποθηκεύει τις προµήθειές του, τις πόλεις όπου θα στάθµευαν οι άµαξές του … και θα έµεναν οι ιππείς του. Αποπεράτωσε όλες τις κατασκευές που είχε σχεδιάσει στην Ιερουσαλήµ, στο Λίβανο και σ’ όλες τις άλλες χώρες της επικράτειάς του.Ο Σολοµών συγκέντρωσε πολεµικές άµαξες και ιππικό... Κατασκεύασε, επίσης, πλοία στη Γασιών Γαβέρ … λιµάνι στην Ερυθρά Θάλασσα … πλοία που έκαναν µακρινά ταξίδια…
Η φήµη για τη σοφία και τη δύναµη του Σολοµώντα εξαπλώθηκε σ’ όλη την
περιοχή. Ο βασιλιάς έκλεισε ειρήνη µε όλους τους λαούς που συνόρευαν µαζί του
και οι ισχυροί της εποχής επεδίωκαν να είναι σύµµαχοί του. Έτσι, οι Ισραηλίτες
… ζούσαν µε ασφάλεια, καλλιεργώντας τ’ αµπέλια τους και τις συκιές τους, από
τη ∆αν έως τη Βέερ - Σεβά, όσο βασίλευε ο Σολοµών.
δ) Ο Ναός του Θεού: το έργο ζωής του Σολοµώντα
Ο ∆αβίδ είχε ονειρευτεί να κτίσει ένα ναό για τον Κύριο. Ωστόσο, αυτός που
έµελλε να πραγµατοποιήσει το όνειρό του ήταν ο γιος του, ο Σολοµών. Εφτά
χρόνια χρειάστηκαν για την ολοκλήρωσή του. Ογδόντα χιλιάδες λατόµοι έκοψαν και πελέκησαν τις πέτρες. Ξυλεία µεταφέρθηκε από το όρος Λίβανο. Τριάντα χιλιάδες εργάτες δούλεψαν για το χτίσιµό του και τρισήµισυ χιλιάδες επιστάτες επέβλεπαν το έργο.
Ο Ναός χτίστηκε στο πιο ψηλό σηµείο της Ιερουσαλήµ, πάνω στο λόφο Σιών,
δίπλα στο παλάτι του βασιλιά. Σύµφωνα µε την Παλαιά ∆ιαθήκη, ήταν ένα πέτρινο µακρόστενο κτίριο που χωριζόταν σε τρία τµήµατα: τον πρόναο, τα Άγια και τα
Άγια των Αγίων, όπου φυλασσόταν η Κιβωτός της ∆ιαθήκης. Οι τοίχοι του Ναού
ήταν ντυµένοι µε ξύλο κέδρου. Κέδρινη ήταν και η σκεπή. Το κτίριο περιστοιχιζόταν από µεγάλη αυλή.
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Τα εγκαίνια του Ναού έγιναν µέσα σε γενική συγκίνηση του λαού. Ο Σολοµών στάθηκε µπροστά
στο θυσιαστήριο του Κυρίου απέναντι σ’ όλη την ισραηλιτική κοινότητα. Άπλωσε τα χέρια του στον ουρανό και είπε: «Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, δεν υπάρχει Θεός όµοιος µε σένα στον ουρανό πάνω κι εδώ κάτω στη γη. Τηρείς τη ∆ιαθήκη σου µε τους δούλους σου και δεν παύεις να τους αγαπάς… Ας είναι στραµµένο το βλέµµα σου πάνω σ’ ετούτο το Ναό µέρα και νύχτα».
Μια ολόκληρη βδοµάδα διήρκεσαν οι γιορτές. Από τότε και µετά η καρδιά του ισραηλιτικού λαού χτυπούσε στην Ιερουσαλήµ. Οι Ισραηλίτες, όπου κι αν ζούσαν, όταν ήθελαν να προσευχηθούν,
στρέφονταν προς τη µεριά της ιερής τους πόλης όπου βρισκόταν ο Ναός του Κυρίου.
∆υστυχώς, όµως, η συγκέντρωση τόσο µεγάλης εξουσίας και δόξας έφθειρε το Σολοµώντα. Έτσι,
... όταν γέρασε, λάτρεψε άλλους θεούς κι η καρδιά του δεν ήταν αφοσιωµένη στον Κύριο…
Όταν πέθανε, τον έθαψαν κοντά στον πατέρα του στην Πόλη ∆αβίδ.

Άγια Αγίων

Τα βιβλία της Σοφίας
Άγια

Πρόναος

Σ' όλους τους λαούς της εποχής, όπως και στον Ισραήλ, αναπτύχθηκε ένα ιδιαίτερο φιλολογικό είδος, η Σοφία. Πρόκειται για συλλογές παροιµιών,
γνωµικών, συµβουλών κ.ά. που
αναφέρονται σε πρακτικά θέµατα της καθηµερινής ζωής κι
επιχειρούν να απαντήσουν στο
ερώτηµα «πώς πρέπει να ζούµε;». Τέτοια «σοφιολογικά»
έργα υπάρχουν και στην Παλαιά ∆ιαθήκη. Είναι τα πέντε
από τα 7 Ποιητικά - ∆ιδακτικά
βιβλία της: Éþâ, Ðáñïéìßáé,
ÅêêëçóéáóôÞò, Óïößá Óïëïìþíôïò και Óïößá ÓåéñÜ÷. Εξαιτίας της πολυθρύλητης σοφίας του βασιλιά Σολοµώντα τα περισσότερα απ’ αυτά (Παροιµίαι, Εκκλησιαστής,
Σοφία Σολοµώντος) αποδόθηκαν σ’ αυτόν.

Χάλκινη Θάλασσα
Θυσιαστήριο των
Ολοκαυτωµάτων

Ο Ναός του Σολοµώντα. (αναπαράσταση)

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. Âñåßôå óôï ÷Üñôç ôéò ðåñéï÷Ýò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôá êåßìåíá.
2. Ðïéï èåùñïýóå ï Óïëïìþí ôï óðïõäáéüôåñï ÷Üñéóìá ãéá Ýíá âáóéëéÜ êáé ãéáôß; Èåùñåßôå ðùò åßíáé áðáñáßôçôï êáé ãéá Ýíá óýã÷ñïíï ðïëéôéêü çãÝôç; Äéáôõðþóôå ôçí ÜðïøÞ óáò ìå åðé÷åéñÞìáôá.
3. Ãéáôß íïìßæåôå üôé ï Óïëïìþí Ýèåóå ùò êýñéï óôü÷ï ôïõ ôï êôßóéìï ôïõ Íáïý; Ôé ðÝôõ÷å ì' áõôü;
4. ÐáñïõóéÜóôå Ýíá öáíôáóôéêü äéÜëïãï Þ ìéá óêçíÞ ðïõ íá áðïäßäåé ôçí áôìüóöáéñá ôçò êáèçìåñéíÞò æùÞò ôùí Éóñáçëéôþí óôï äéÜóôçìá ðïõ êôéæüôáí ï Íáüò.
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες
Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1. ∆ιαβάστε από την Καινή ∆ιαθήκη το Μτ 6, 29 και
12, 42: Τι επιβεβαιώνεται από όσα µάθατε για
το Σολοµώντα;
2. Αφού ο δάσκαλός σας σας διαβάσει το Γ Βασ 3, 1628, µπορείτε να εξηγήσετε µε δικά σας λόγια τι εννοούµε µιλώντας για «σολοµώντεια λύση»;
3. Όπως ήδη είπαµε, στην εποχή των µεγάλων βασιλέων δηµιουργούνται για πρώτη φορά συνθέσεις κειµένων της Παλαιάς ∆ιαθήκης, όπου καταγράφονται
προφορικές παραδόσεις αιώνων. Με στοιχεία από
τα µαθήµατά σας φανταστείτε την εποχή. Ποιες νοµίζετε πως ήταν οι συνθήκες που ευνόησαν κάτι τέτοιο;

Ελέγχω τι έµαθα
1. Πώς έγινε βασιλιάς ο Σολοµών;
2. Τι ζήτησε ο Σολοµών από το Θεό και τι δείχνει
αυτό;
3. Ποιο ήταν το διάστηµα της βασιλείας του;
4. Τι κατάφερε να εξασφαλίσει ο Σολοµών
στο κράτος του;
5. Πού κτίστηκε ο Ναός και πόσο διήρκεσε η κατασκευή του;
6. Πότε και πώς εγκαινιάστηκε ο Ναός;
7. Περιγράψτε το Ναό του Σολοµώντα.
8. Ποια ήταν η σηµασία του Ναού για τον Ισραήλ;
9. Τι είναι τα βιβλία της Σοφίας και γιατί αποδίδονται
στο Σολοµώντα;
10. Ποιο ήταν το λάθος του Σολοµώντα;

Ο βασιλιάς Σολοµών, λεπτοµέρεια από το
ψηφιδωτό της Ανάστασης
(11ος αι, Μονή ∆αφνίου, Αθήνα)

Επιλέγω και πραγµατοποιώ
1. Οργανώστε µια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης σας ή της πλησιέστερης πόλης και ετοιµάστε µια παρουσίαση γύρω από τα εργαλεία και τα οικοδοµικά υλικά παλαιότερων εποχών.
2. Σε συνεργασία µε τον καθηγητή των Εικαστικών κατασκευάστε µια µακέτα του Ναού του
Σολοµώντα χρησιµοποιώντας τα στοιχεία από το Γ Βασ 6.
3. Ένα άλλο βιβλίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης που αποδίδεται στο Σολοµώντα είναι το ¢óìá ÁóìÜôùí. Πρόκειται για ένα ποίηµα αγάπης που στάθηκε πηγή έµπνευσης και για Έλληνες
λογοτέχνες και καλλιτέχνες – π.χ. µεταφράστηκε από το Γιώργο Σεφέρη και µελοποιήθηκε από το Μάνο Χατζηδάκη και την Τερψιχόρη Παπαστεφάνου. Σε συνεργασία µε το φιλόλογο ή
τον καθηγητή της Μουσικής βρείτε τα έργα, επιλέξτε αποσπάσµατα που σας συγκινούν και
παρουσιάστε τα κατάλληλα στο µάθηµα των Θρησκευτικών ή των Σπουδών Θεάτρου.

Íáüò

Temple

Temple

Tempel

Tempio

Templo

{hfv
85
85

vivlio_theol_mm_TELIKO2.qxd

4/10/2005

2:11

Page 86

Ξανακοιτώντας τα µαθήµατα του Γ΄ κεφαλαίου
Α. Στην Καινή ∆ιαθήκη ο Απ. Παύλος εξυµνεί την πίστη των προσώπων της Παλαιάς ∆ιαθήκης
και γράφει:
∆ε θα µε πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για το Γεδεών, το Βαράκ, το Σαµψών, τον Ιεφθάε, το ∆αβίδ, το Σαµουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγµατοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόµατα λεόντων, έσβησαν τη δύναµη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεµο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύµατα…
Εβρ 11, 32-34

Βρείτε συγκεκριµένα σηµεία των διηγήσεων του κεφαλαίου, όπου όλα αυτά επιβεβαιώνονται.
Β. Στο Α Βασ 16, 7 διαβάζουµε: Ο Θεός δεν κρίνει µε τον ίδιο τρόπο που κρίνει ο άνθρωπος. Ο
άνθρωπος βλέπει την επιφάνεια, ενώ ο Θεός βλέπει την καρδιά.
Ανακαλύψτε τη σχέση της φράσης µε γεγονότα του κεφαλαίου.
Γ. Στην προσευχή του ο Σολοµών στη διάρκεια των εγκαινίων του Ναού ανάµεσα στα άλλα είπε:
Ακόµα κι έναν ξένο που δεν ανήκει στο λαό σου, τον Ισραήλ, αλλά ήρθε από κάποια χώρα µακρινή, επειδή
άκουσε για σένα, πόσο µεγάλος είσαι και πόσο µεγάλη, πόσο ακαταµάχητη είναι η δύναµή σου, αν έρθει και
προσευχηθεί στο Ναό αυτό, άκουσέ τον κι αυτόν, εσύ, Κύριε, από τον ουρανό όπου κατοικείς και δώσ’ του
ό,τι σου ζητήσει. Έτσι θα σε γνωρίσουν όλα τα έθνη της γης και θα σε σέβονται, όπως ο λαός σου ο Ισραήλ.
Γ Βασ 8, 41-43

Ποιες αντιλήψεις για το Θεό µπορείτε να ανακαλύψετε στα λόγια του βασιλιά;
∆. ∆ίπλα βλέπουµε καταστάσεις ζωής και συναισθήµατα
που αφορούν ανθρώπους κάθε εποχής. Προσπαθήστε
να τις αναγνωρίσετε στα πρόσωπα και τις διηγήσεις
του κεφαλαίου.
Ε. Συνδέστε κατάλληλα τα πρόσωπα µε τις φράσεις
Συνέθεσε ψαλµούς
Πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ
Συνέτριψε τους Μαδιανίτες
Καταδίωξε το ∆αβίδ
Έκανε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήµ
Κυβέρνησε µε σοφία
Έχρισε βασιλιά το ∆αβίδ
Έκτισε το Ναό της Ιερουσαλήµ
Μίλησε για τους κινδύνους της βασιλείας
Βοήθησαν το λαό να εγκατασταθεί
στη Χαναάν
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Κριτές
Γεδεών
Σαούλ
∆αβίδ
Σολοµών
Σαµουήλ

íéêþ
• Ðïëåìþ / öïâÜìáé
/
• ÄåéëéÜæù
• Æçëåýù
Üññïò
• Ðáßñíù è
íù åõèýíåò
• ÁíáëáìâÜ
áé
• Äåóìåýïì
ù
• Ìåôáíéþí ðñïäßäïìáé
/
ù
ä
ß
• Ðñïä
/ äéþêù
é
á
• Äéþêïì
• Äçìéïõñãþ
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ÊåöÜëáéï Ä
Ï ëáüò óå êñßóç
Ç öùíÞ ôùí Ðñïöçôþí ùò êñáõãÞ áöýðíéóçò
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Ôá âáóßëåéá ôïõ ÉóñáÞë êáé ôïõ Éïýäá

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

1000

900

800

700

600

ÍÝá ÁóóõñéáêÞ áõôïêñáôïñßá (1000-612)
ÔéãëÜè-ÐéëåóÝñ Ã´ (745-727)
ÓáëìáíåóÝñ Ä´ (727-722)
Óáñãþí Â´ (721-705)
Óåíá÷çñßì (704-681)

Áóóýñéïé

Âáâõëþíéïé
êáé ÐÝñóåò

ÍÝá ÂáâõëùíéáêÞ ðåñßïäïò (747-539)
Íáâïõ÷ïäïíüóïñ Â´(605-562)
ÐåñóéêÞ áõôïêñáôïñßá (559-331)
Êýñïò ï ÌÝãáò (559-529)
¾óôåñç äõíáóôéêÞ ðåñßïäïò (661-332)

Áßãõðôïò

88

ÐüëåéòêñÜôç

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

Åëëçíéêüò
÷þñïò

ÃåùìåôñéêÞ åðï÷Þ (11ïò - 8ïò áé.)
Á´ åëëçíéêüò áðïéêéóìüò / Äçìéïõñãßá åðþí
Åëëçíéêü áëöÜâçôï
Áñ÷áúêÞ åðï÷Þ (8ïò - 5ïò áé.)
Â´ åëëçíéêüò áðïéêéóìüò

ÐáëáéÜ
ÄéáèÞêç

ÄéÜóðáóç âáóéëåßïõ (926)
ÊáôÜëõóç ÉóñáÞë áðü Áóóýñéïõò (722)
Ï Éïýäáò õðïôåëÞò óôï Íáâïõ÷ïäïíüóïñá (601)
ÊáôÜëõóç Éïýäá áðü Âáâõëùíßïõò (587)
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Τα χρόνια από τη διάσπαση του ενιαίου βασιλείου
έως τη Βαβυλώνια Αιχµαλωσία
Μιλάµε για µια ταραγµένη περίοδο τριακοσίων σαράντα χρόνων που αρχίζει µε το θάνατο
του Σολοµώντα το 926 π.Χ. και τελειώνει µε την κατάληψη της Ιερουσαλήµ από τους Βαβυλώνιους το 587 π.Χ. Πληροφορίες γι’ αυτή την εποχή βρίσκουµε στα βιβλία Âáóéëåéþí Ã΄ και Ä΄,
ÐáñáëåéðïìÝíùí Â΄ καθώς και στα βιβλία των προφητών.

Ποια ήταν τα δύο βασίλεια που δηµιουργήθηκαν;
Παρά τις προσπάθειες των ισχυρών βασιλέων να ενοποιήσουν το κράτος, οι Ισραηλίτες
αισθάνονταν περισσότερο δεµένοι µε τη φυλή τους παρά µε την κεντρική εξουσία. Έτσι, αµέσως
µετά το θάνατο του Σολοµώντα το ενιαίο βασίλειο διασπάστηκε και δηµιουργήθηκαν δύο
βασίλεια: το Βόρειο και το Νότιο.
Το Βόρειο Βασίλειο περιλάµβανε τις 10 φυλές και γι’ αυτό διατήρησε το όνοµα Ισραήλ.
Πρώτος του βασιλιάς ήταν ο αξιωµατικός του Σολοµώντα, Ιεροβοάµ. Πρωτεύουσά του ήταν αρχικά η Συχέµ και αργότερα η Σαµάρεια. Το Νότιο Βασίλειο αποτελείτο από δύο µόνο φυλές, του
Ιούδα και του Βενιαµίν, γι’ αυτό κι επικράτησε να λέγεται Ιούδας. Πρώτος του βασιλιάς ήταν ο
γιος και διάδοχος του Σολοµώντα, Ροβοάµ και πρωτεύουσά του η Ιερουσαλήµ. Το βασίλειο του
Ισραήλ, αν και µεγαλύτερο και ισχυρότερο, καταλύθηκε αρκετά νωρίς από τους Ασσύριους, το
722 π.Χ. Το Βασίλειο του Ιούδα έζησε περισσότερο. Ωστόσο, κι αυτό στο τέλος, το 587 π.Χ., υποτάχθηκε στη δύναµη των Βαβυλωνίων. Από τότε αρχίζει η βαβυλώνια αιχµαλωσία.
Ποιοι ήταν οι ισχυροί λαοί της εποχής;
Τον 8ο και 7ο αι. π.Χ. οι Ασσύριοι ήταν η µεγαλύτερη δύναµη στη Μέση Ανατολή. Είχαν επεκταθεί µέχρι τα παράλια της Μεσογείου, φτάνοντας να απειλήσουν ακόµη και την Αίγυπτο. Τα
µικρά κράτη της Συρίας και της Παλαιστίνης προκειµένου να προστατευτούν από την ασσυριακή απειλή συχνά συµµαχούσαν µεταξύ τους. Όµως, από τα µέσα του 7ου αι. π.Χ. η τεράστια δύναµη της Ασσυριακής αυτοκρατορίας άρχισε να κλονίζεται, καθώς άλλοι λαοί αναδείχτηκαν
πρωταγωνιστές στην περιοχή. Ήταν οι Βαβυλώνιοι και λίγο αργότερα οι Μήδοι. Τα χρόνια που
ακολούθησαν ήταν δύσκολα για όλους τους µικρούς λαούς της Μέσης Ανατολής. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για την Παλαιστίνη, εξαιτίας της σηµαντικής θέσης της. Κάθε ισχυρός λαός ήθελε να
την κατακτήσει.
Προφήτες: οι µεγάλοι πρωταγωνιστές της εποχής
Παρά το γεγονός ότι η περίοδος από τη διάσπαση του βασιλείου µέχρι την πτώση της Ιερουσαλήµ είναι εποχή κρίσης και παρακµής για τους Ισραηλίτες, ταυτόχρονα πρόκειται για την εποχή που έζησαν και έδρασαν κάποιες µοναδικές προσωπικότητες, οι Προφήτες. Για τη διδασκαλία και το έργο τους µαθαίνουµε από τα βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης που φέρουν το όνοµά
τους.
Στα µαθήµατα του κεφαλαίου θα επιχειρήσουµε να γνωρίσουµε εκτός από τα γεγονότα της εποχής και κάποιους µεγάλους Προφήτες. Στόχοι µας είναι: α) να κατανοήσουµε τι ρόλο έπαιξε η
παρουσία και η δράση τους µέσα στις συνθήκες της εποχής που έζησαν, β) να συναισθανθούµε
τη σηµασία που έχει το έργο τους για τη χριστιανική Εκκλησία, αλλά και για τον καθένα που
σκύβει µε προσοχή στα κείµενά τους.
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17. Η εποχή της κρίσης

α) Το ενιαίο βασίλειο διασπάται
Ο Ροβοάµ, γιος και διάδοχος του Σολοµώντα, πήγε
στη Συχέµ για να ανακηρυχθεί βασιλιάς. Εκεί ο λαός
τού ζήτησε να µειώσει τη φορολογία. Ο Ροβοάµ όµως,
ακούγοντας τη γνώµη άπειρων αυλικών, δεν έκανε δεκτά τα αιτήµατά τους. Τους µίλησε µάλιστα µε τρόπο
σκληρό και αλαζονικό*: «Ο πατέρας µου έβαλε πάνω
σας βαρύ ζυγό, αλλά εγώ θα σας τον κάνω ασήκωτο».
Τότε ξέσπασε µια σοβαρή κρίση που στάθηκε αφορµή
να διασπαστεί το βασίλειο.

Θρησκευτικός συγκρητισµός
Έτσι ονοµάζεται το φαινόµενο της ανάµιξης
στοιχείων από διαφορετικές θρησκείες.
Στην εποχή των προφητών ειδωλολατρικές
συνήθειες αναµιγνύονταν µε τις ιουδαϊκές
θρησκευτικές αντιλήψεις. Έτσι όµως η πίστη των Ιουδαίων επηρεαζόταν αρνητικά.

β) ∆ύο αντίπαλα βασίλεια: Ισραήλ και Ιούδας
Όταν οι Ισραηλίτες του βορρά είδαν ότι ο βασιλιάς
δεν τους άκουσε, του αποκρίθηκαν: «Εµείς δεν έχουµε
καµιά σχέση µε το ∆αβίδ…» και επέστρεψαν στα σπίτια
τους. Ο Ροβοάµ, λοιπόν, έγινε βασιλιάς µόνο στους Ισραηλίτες που κατοικούσαν στις πόλεις του Ιούδα. Κι όταν έστειλε στους Ισραηλίτες του βορρά τον επόπτη των
αναγκαστικών έργων, αυτοί τον έπιασαν και τον σκότωσαν… Έτσι, οι φυλές του βορείου Ισραήλ ανεξαρτητοποιήθηκαν από τη δυναστεία του ∆αβίδ… Κάλεσαν στη
συνέλευσή τους τον Ιεροβοάµ και τον ανακήρυξαν βασιλιά του Ισραήλ. Ο Ιεροβοάµ οχύρωσε τη Συχέµ … και εγκαταστάθηκε σ’ αυτήν. Ο Ροβοάµ εγκαταστάθηκε
στην Ιερουσαλήµ. Ανοικοδόµησε και οχύρωσε πολλές
πόλεις … και είχε υπό την εξουσία του τις φυλές Ιούδα
και Βενιαµίν.

γ) Οι οδυνηρές συνέπειες της διάσπασης
• Εχθρικές σχέσεις ανάµεσα στα δύο βασίλεια και συµµαχίες µε ειδωλολάτρες. Συχνοί ήταν
οι εµφύλιοι πόλεµοι ανάµεσα στο Βόρειο και το Νότιο Βασίλειο. Οι εχθροί των Ισραηλιτών εκµεταλλεύονταν αυτή τη διχόνοια και γίνονταν απειλητικότεροι. Οι βασιλείς, για να αντιµετωπίσουν τους κινδύνους, συµµαχούσαν µε άλλους ειδωλολατρικούς λαούς. Για να πετύχουν µάλιστα
την υποστήριξή τους έφταναν να προσκυνούν και τους θεούς τους. Νά ένα παράδειγµα: Ο Άχαζ
βασιλιάς του Ιούδα έστειλε µήνυµα στο βασιλιά της Ασσυρίας, τον Τιγλάθ - Πιλεσέρ, και του είπε:
«Εγώ είµαι δούλος σου και γιος σου. Έλα να µε γλιτώσεις από το βασιλιά της Συρίας κι από το βασιλιά του Ισραήλ που επιτίθενται εναντίον µου». Πήρε µάλιστα το ασήµι και το χρυσάφι που βρίσκονταν στο Ναό του Κυρίου και στα θησαυροφυλάκια των ανακτόρων και τα έστειλε ως δώρο στο
βασιλιά της Ασσυρίας.
• Θρησκευτικός συγκρητισµός: Στην αρχή της βασιλείας του ο Ιεροβοάµ έκανε την εξής σκέψη: «Αν ο λαός αρχίσει ν’ ανεβαίνει στην Ιερουσαλήµ για να προσφέρει θυσίες στο Ναό του Κυρίου, τότε η καρδιά τους θα στραφεί στον προηγούµενο κύριό τους, το Ροβοάµ, βασιλιά του Ιούδα...».
Έτσι, ο βασιλιάς σκέφτηκε και κατασκεύασε δυο χρυσά µοσχάρια και είπε στο λαό: «Αρκετά µέχρι
τώρα ανεβαίνατε στην Ιερουσαλήµ. Νάτοι, εδώ είναι οι θεοί σας, Ισραηλίτες, που σας έβγαλαν από την Αίγυπτο». Και τοποθέτησε το ένα µοσχάρι στη Βαιθήλ και το άλλο το παραχώρησε στη ∆αν.
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Ένας άλλος βασιλιάς του Ισραήλ, ο Αχαάβ, έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο ξεπερνώντας όλους τους προκατόχους του… Πήρε για γυναίκα του την Ιεζάβελ, κόρη του βασιλιά των Σιδωνίων, λάτρεψε το Βάαλ, τον προσκύνησε και του έχτισε θυσιαστήριο. Στις ηµέρες του Αχαάβ
ο Χιέλ από τη Βαιθήλ ανοικοδόµησε την Ιεριχώ… Στα θεµέλιά της θυσίασε τον πρωτότοκο
γιο του … και κάτω από τις πύλες της θυσίασε το νεότερο γιο του.
Όµως και στο βασίλειο του Ιούδα, την ίδια περίπου εποχή µε τον Αχαάβ, ο βασιλιάς Ιωράµ καθιέρωσε τόπους λατρείας των ειδώλων στα βουνά του Ιούδα.
• Ηθική κατάπτωση: Κλοπές, φόνοι, ψευδορκίες, εκµετάλλευση και καταπίεση των
φτωχών και αδυνάτων έγιναν καθηµερινά φαινόµενα και στα δύο βασίλεια.
• Εσωτερική κρίση: Εκτός από µικρές περιόδους ακµής και ηρεµίας οι ταραχές ήταν
µεγάλες και συχνές, ιδιαίτερα στο Βόρειο Βασίλειο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους
δεκαεννιά συνολικά βασιλείς του Ισραήλ οι οκτώ έπεσαν θύµατα πολιτικών δολοφονιών.
δ) Μια ιστορία που δείχνει την κρίση: Το αµπέλι του Ναβουθαί
Ο Ναβουθαί, ο Ιεεζρελίτης, είχε ένα αµπέλι κοντά στο ανάκτορο του Αχαάβ… Μια µέρα ο
βασιλιάς Αχαάβ είπε στο Ναβουθαί: «∆ώσε µου το αµπέλι σου να το κάνω λαχανόκηπο, γιατί
είναι κοντά στο ανάκτορό µου. Κι εγώ για αντάλλαγµα θα σου δώσω ένα καλύτερο αµπέλι ή αν
προτιµάς, θα σου δώσω το αντίτιµο σε χρήµα». Ο Ναβουθαί απάντησε: «Ο Κύριος να µε φυλάξει από µια τέτοια πράξη! Το αµπέλι αυτό είναι η κληρονοµιά που την έχω λάβει από τους
προγόνους µου, κι απαγορεύεται να τη µεταβιβάσω σ’ εσένα». Ο Αχαάβ γύρισε στο σπίτι του όπου και συζήτησε µε τη βασίλισσα Ιεζάβελ ό,τι είχε συµβεί. Τότε η βασίλισσα έβαλε διεφθαρµένους ανθρώπους να συκοφαντήσουν το Ναβουθαί και να πουν: «Αυτός βλασφήµησε το Θεό
και το βασιλιά»… Όταν έγινε αυτό, … τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον εκτέλεσαν µε λιθοβολισµό… Μόλις άκουσε η Ιεζάβελ ότι πέθανε ο Ναβουθαί, είπε στον Αχαάβ: «Πήγαινε και
πάρε στην κατοχή σου το αµπέλι του Ναβουθαί που αρνιόταν να σου το πουλήσει. ∆ε ζει πια».
Πράγµατι ο Αχαάβ πήγε στο αµπέλι … για να το πάρει στην κατοχή του.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1. Ðïéïé öüâïé ôïõ ÊñéôÞ ÓáìïõÞë (âë. ìÜèçìá 12) âëÝðåôå íá åðéâåâáéþíïíôáé óôéò äéçãÞóåéò ôïõ ìáèÞìáôïò;
2. Ç åðï÷Þ ÷áñáêôçñßæåôáé ùò åðï÷Þ áíïìßáò. Óå óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò êáé óõìâïõëåõüìåíïé
ôï ìÜèçìá13 óõæçôÞóôå: Ôé êáôáñãåßôáé êáé ôé äéáóôñÝöåôáé; Ðïéåò óõíÝðåéåò åß÷áí üëá áõôÜ ãéá ôç
ó÷Ýóç ôùí áíèñþðùí ìå ôï Èåü; Ôé åßäïõò èñçóêåõôéêÝò óõìðåñéöïñÝò åðáíÝñ÷ïíôáé;
3. Ìðåßôå óôç èÝóç åíüò ðéóôïý Éóñáçëßôç ðïõ æïýóå óôá ÷ñüíéá ôçò êñßóçò. Ðïéåò áðü ôéò Åðáããåëßåò ôïõ
Èåïý èá öïâüôáí üôé êéíäýíåõáí íá ìáôáéùèïýí;
4. Ìðïñåßôå íá áíáãíùñßóåôå óôçí åðï÷Þ ìáò öáéíüìåíá ðáñüìïéùí êñßóåùí;
Βλαντιµίρ Βελίσκοβιτς (1992).
Σύγχρονος σέρβος ζωγράφος που µε το έργο του καταγγέλλει την καταστροφή της πατρίδας του.
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Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

èñçóêåõôéêüò
óõãêñçôéóìüò

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
1. Η Γιουγκοσλαβία ήταν από το 1945 µια οµοσπονδιακή χώρα έξι δηµοκρατιών. Όµως από τη
δεκαετία του ’80 άρχισαν εµφύλιες συρράξεις οι οποίες οδήγησαν στη διάσπαση του κράτους
το 1991. Τα παρακάτω κείµενα είναι του Άρνολντ Σέρµαν, ενός αµερικανού δηµοσιογράφου
που κάλυψε τα γεγονότα της κρίσης. Αφού διαβάσετε τα κείµενα, προσπαθήστε να φανταστείτε
τη ζωή των ανθρώπων και ανακαλύψτε τη σχέση τους µε το έργο του Βελίσκοβιτς (σελ. 91).
Τρεις ώρες, ίσως κάτι λιγότερο, µας πήρε για να φτάσουµε από το Βελιγράδι στα σύνορα µεταξύ Σερβίας και
Βοσνίας - Ερζεγοβίνης… Σχεδόν όλα τα µεγάλα κτίρια που έβλεπαν προς τον ποταµό είχαν σηµάδια από
σφαίρες πολυβόλων. Σχεδόν παντού έβλεπες πυροβολεία οχυρωµένα πίσω από τσουβάλια άµµου. Όλοι οι άνδρες … κρατούσαν αυτόµατα όπλα. Ένας πατέρας µε το όπλο στο χέρι έκανε βόλτα πιασµένος χέρι χέρι µε το
γιο του. Όσο αφήναµε πίσω µας το Ζβόρνικ, η κατάσταση χειροτέρευε, η ατµόσφαιρα γινόταν πιο βαριά, η αίσθηση του κινδύνου πιο έντονη. ∆εν υπήρχε σχεδόν κανένα άλλο αυτοκίνητο στο δρόµο. Το ένστικτό µας έλεγε πως έπρεπε να οδηγούµε προσεκτικά και γρήγορα. Σε λίγο δεν υπήρχε ούτε ένα κτίριο χωρίς ζηµιές γύρω
µας, παντού… Τα σπίτια είχαν γκρεµιστεί. Τζάµια και λυγισµένα σίδερα παντού, σ’ όλο το δρόµο… Το Κάσαµπα ήταν κάποτε ένα µουσουλµανικό χωριουδάκι µόλις δεκαπέντε χιλιόµετρα από κει όπου έγιναν οι αιµατηρές µάχες γύρω από τη Σρεµπρένιτσα. Φθάνοντας στο εντελώς κατεστραµµένο πια χωριό, είδαµε µια ηλικιωµένη γυναίκα σερβικής καταγωγής που έψαχνε µέσα στα ερείπια. «∆εν έχω τίποτε πια», µας είπε. «Ίσως µπορέσω και βρω µερικές κατσαρόλες κάτω απ’ τις πέτρες». «Γιατί µένεις εδώ;» τη ρώτησα. «Εδώ δεν υπάρχει
τίποτε εκτός από θάνατο και ερείπια». «∆εν υπάρχει άλλος τόπος για µένα», απάντησε.
Ρώτησα τον Γκόραν αν το βλήµα που είχε καρφωθεί στο αριστερό του χέρι τον πονούσε ακόµη και µου απάντησε παλικαρίσια όσο και κάθε δωδεκάχρονο παιδί, πως όχι, δεν πονούσε. Κατόπιν ρώτησα γιατί δεν ήταν
στο σχολείο και µου εξήγησε πως τα παιδιά της έκτης τάξης δεν έκαναν µάθηµα, αφότου ο δάσκαλός τους είχε σκοτωθεί…Ήµαστε στο χείλος της κόλασης, ο Γκόραν κι εγώ Προστατευµένοι από έναν τσιµεντένιο όγκο
από τη µια πλευρά και σάκους µε άµµο από την άλλη, ζυγώσαµε µια σταλιά πιο κοντά κι αγγίξαµε ο ένας τον
άλλο, όταν ελεύθεροι σκοπευτές άνοιξαν πυρ προς την κατεύθυνσή µας από τον πυργίσκο του Χηµείου στο Πανεπιστήµιο του Σεράγεβο. Η οικογένεια του Γκόραν ζούσε σ’ ένα µεγάλο κτίριο µαζί µε εικοσιτέσσερις άλλες,
στην πλευρά που έβλεπε στο δρόµο, ενώ η άλλη όψη του κτιρίου ήταν εκτεθειµένη στον εχθρό… Καθισµένος
στο προαύλιο της πολυκατοικίας, σφηνωµένος ανάµεσα σε δυο εστίες πολυβόλων, ρώτησα τον Γκόραν… «Τι
θα γίνεις όταν µεγαλώσεις;». «Θα γίνω πιλότος». «Και γιατί πιλότος;». «Έτσι θα µπορώ να πετάξω µακριά
και κανείς δε θα µπορεί να µου κάνει κακό».
Άρνολντ Σέρµαν, Κακοπιστία στα Βαλκάνια

Ελέγχω τι έµαθα
1. Πότε διασπάστηκε το ενιαίο βασίλειο;
2. Ποια βασίλεια δηµιουργήθηκαν, ποιοι
ήταν οι ηγέτες και οι πρωτεύουσές τους;
3. Τι είδους σχέσεις είχαν τα δύο βασίλεια;
4. Τι ονοµάζεται θρησκευτικός συγκρητισµός;
5. Ποιες ήταν οι συνέπειες της διάσπασης;
6. Τι δείχνει η ιστορία του Ναβουθαί;
∆ραστηριότητα
1. Ενηµερωθείτε από το διαδίκτυο για τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας. Σε συνεργασία µε τον
καθηγητή της Γεωγραφίας και της Ιστορίας καταγράψτε σπουδαίες πόλεις και µνηµεία που
καταστράφηκαν.
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Βόρειο βασίλειο: Ισραήλ
π.Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΛ.

926 Ιεροβοάµ Α΄

926-907

900

850

800

750

ΠΡΟΦΗΤΕΣ

ΣΠΟΥ∆ΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΣ

926: ∆ιάσπαση του
βασιλείου

ΧΡΟΝΟΛ.

Ροβοάµ

926-910

Ναδάβ

907-906

Αβιά

910-909

Βασά

906-883

Ασά

908-868

Ηλ

883-882

Τιβνί

882-878

Αµρί

878-871

Ιωσαφάτ

868-847

Αχαάβ

871-852

Ιωράµ

847-845

Οχοζίας

845

Γοθολία

845-840

876: Ίδρυση της
Σαµάρειας

ΠΡΟΦΗΤΕΣ

Çëßáò

Οχοζίας

852-851

Ιωράµ

851-845

Ιηού

845-818

Ιωάς

840-801

Ιωάχαζ

818-802

Αµασίας

801-773

Ιωάς

802-787

Ιεροβοάµ Β΄

787-747

Ζαχαρίας

747 (µήνες)

Ιωθάµ
και
Ουζίας

773-736

ÇóáÀáò

Άχαζ

736-725

Ìé÷áßáò

Εζεκίας

725-697

Μανασσής

696-642

Αµών

641-640

Ιωσίας

639-609

Ιωάχαζ

609

Ιωακίµ

608-598

Ιωαχίν

598-597

Σεδεκίας

597-587

Åëéóáßïò

Áìþò
ÙóçÝ

700

Νότιο βασίλειο: Ιούδας

Σαλλούµ

747 (µήνες)

Μεναχέµ

747-738

Πεκαχίας

737-736

Φεκάχ

736-732

Ωσηέ

731-723

722: Πτώση
της Σαµάρειας στους
Ασσυρίους /αιχµαλωσία
701: Πολιορκία
της Ιερουσαλήµ από τους
Ασσυρίους

650

600

597: Πολιορκία και πτώση
της Ιερουσαλήµ /
1η βαβυλώνια αιχµαλωσία

Óïöïíßáò
Éåñåìßáò
Íáïýì

Áââáêïýì

ÉåæåêéÞë

587: Κατάληψη
Ιερουσαλήµ /
Καταστροφή του Ναού /
2η βαβυλώνια αιχµαλωσία
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18. Οι Προφήτες: το στόµα του Θεού
Συχνά ακούµε σε συνεντεύξεις (στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο κ.ά.) να ζητούν
από ανθρώπους να κάνουν προβλέψεις, π.χ. για τα αποτελέσµατα των εκλογών ή ενός αθλητικού αγώνα. Μερικοί, όταν απαντούν, αρχίζουν µε την έκφραση «αν και δεν είµαι προφήτης...». Όπως φαίνεται, δηλαδή, για πολλούς σύγχρονους ανθρώπους προφήτης είναι ένας άνθρωπος που «διαβάζει»
το µέλλον και προλέγει τι θα συµβεί. Όµως η Αγία Γραφή µάς περιγράφει τελείως διαφορετικά το ρόλο και το έργο των προφητών. Ας προσπαθήσουµε να καταλάβουµε τι είναι οι προφήτες της Παλαιάς
∆ιαθήκης.

α) Άνθρωποι που κλήθηκαν από το Θεό
Στα χρόνια της κρίσης που ακολούθησαν τη διάσπαση του βασιλείου ο Θεός δεν εγκατέλειψε το
λαό του και το σχέδιο της σωτηρίας του κόσµου. Γι’ αυτό καλούσε κάποιους ανθρώπους, τους χάριζε τη βαθιά γνώση του θελήµατός του και τους όριζε µια µεγάλη αποστολή: να κάνουν γνωστό το θέληµά του στους ανθρώπους. Αυτοί ήταν οι προφήτες. Γράφει ο προφήτης Ιεζεκιήλ για την κλήση του:
Όταν είδα τη λάµψη, έπεσα µε το πρόσωπο στη γη. Και τότε άκουσα τη φωνή κάποιου που µιλούσε…:
«Άνθρωπε, σε στέλνω στους Ισραηλίτες, στο έθνος … που έχει επαναστατήσει εναντίον µου … για να
τους µεταβιβάσεις τα όσα εγώ ο Κύριος, ο Θεός, έχω να τους πω. Είτε σ’ ακούσουν είτε όχι … θα µάθουν ότι υπάρχει ένας προφήτης ανάµεσά τους. Εσύ όµως άνθρωπε, µην τους φοβηθείς ούτε αυτούς ούτε τα λόγια τους… Εσύ θα τους πεις τα λόγια µου, είτε τ’ ακούσουν είτε όχι…».
Οι προφήτες, λοιπόν, αποστέλλονταν να µεσολαβήσουν ανάµεσα στον αληθινό Θεό και τους ανθρώπους. Όµως ένα τέτοιο έργο δεν ήταν εύκολο! Γι’ αυτό και κάποιοι στην αρχή δίσταζαν. Τελικά,
ωστόσο, όλοι εµπιστεύονταν απόλυτα το Θεό, ξεπερνούσαν τους φόβους τους και βροντοφώναζαν µε
τόλµη το θέληµά του. Πάντοτε άρχιζαν το κήρυγµά τους µε τα λόγια: «Τάδε λέγει Κύριος…» ή «Λόγος Κυρίου...».
β) Μοναχικές φωνές που αποκάλυπταν την κρίση της εποχής τους
Οι προφήτες, µε τη φώτιση του Θεού, µπορούσαν να
βλέπουν σε βάθος τα πράγµατα και να συνειδητοποιούν τι
πραγµατικά συνέβαινε στην εποχή τους. Αντιλαµβάνονταν
δηλαδή τα σηµάδια του ηθικού ξεπεσµού και της διαφθοράς, ακόµη κι όταν όλες οι συνθήκες της εποχής φαίνονταν
ιδανικές. Αναγνώριζαν τι δεν πήγαινε καλά και ποιοι κίνδυνοι παραµόνευαν τους Ισραηλίτες. Επιπλέον, συναισθάνονταν τις καταστροφικές συνέπειες που θα ακολουθούσαν
για τη ζωή του κράτους και των ανθρώπων.
Όλα αυτά τα αποκάλυπταν µε τα κηρύγµατά τους, χωρίς
δισταγµούς και µισόλογα, προσπαθώντας έτσι να «ανοίξουν τα µάτια» των συµπατριωτών τους. Έλεγχαν και προειδοποιούσαν – συχνά µε σκληρά λόγια – τους πάντες, χωρίς καµιά διάκριση: τους βασιλείς, τους ιερείς, το λαό. Το
αποτέλεσµα ήταν να γίνονται δυσάρεστοι και απειλητικοί.
Γι’ αυτό το λόγο γνώρισαν πολλές δοκιµασίες: περιφρονήθηκαν, περιπαίχτηκαν, καταδιώχθηκαν. Κάποιοι µάλιστα
θανατώθηκαν.
Ιερουσαλήµ Ιερουσαλήµ, που σκοτώνεις τους προφήτες
και λιθοβολείς όσους στέλνει ο Θεός σ’ εσένα…
Μτ 23, 37
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γ) Αγγελιαφόροι του Θεού που καλούσαν σε µετάνοια
τους συγχρόνους τους
Με τα κηρύγµατά τους οι προφήτες είχαν ως κύριο σκοπό να «ξυπνήσουν»
τους Ισραηλίτες, ώστε να συναισθανθούν τα λάθη τους και να ξαναφτιάξουν τη
σχέση τους µε το Θεό. Γι’ αυτό τους καλούσαν να µετανοήσουν και ν’ αλλάξουν
τρόπο ζωής. Για να τους καταλαβαίνουν καλύτερα οι σύγχρονοί τους προσπαθούσαν να είναι όσο γίνεται πιο παραστατικοί. Έτσι, άλλοτε χρησιµοποιούσαν στο
λόγο τους αφηγήσεις, χρησµούς, ποιήµατα και τραγούδια και άλλοτε έκαναν
πράξεις µε συµβολικό νόηµα. Όπως αυτή του προφήτη Αχιά. Μια µέρα που ο
προφήτης συνάντησε τον αξιωµατικό του Σολοµώντα Ιεροβοάµ, όσο ακόµη ζούσε ο Σολοµών, έσκισε µπροστά του το µανδύα που φορούσε σε δώδεκα κοµµάτια και προσφέροντάς του τα δέκα τού είπε: «Τάδε λέγει Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ: ‘Θα πάρω τη βασιλεία από το Σολοµώντα και θα δώσω σ’ εσένα τις δέκα φυλές’».
δ) Κήρυκες της σωτηρίας όλου του κόσµου
Οι προφήτες δεν αρκούνταν στο να ελέγχουν αυστηρά και να προειδοποιούν
το λαό. Ταυτόχρονα, µε κάθε λόγο τους υπενθύµιζαν ότι ο Θεός ως στοργικός πατέρας νοιάζεται για τους ανθρώπους, όσο κι αν αυτοί τον ξεχνούν. Γέµιζαν παρηγοριά τις ψυχές των Ισραηλιτών. Τους διαβεβαίωναν ότι ο Θεός συνεχίζει το
σχέδιό του για τη σωτηρία του κόσµου. Έστρεφαν το βλέµµα των ανθρώπων και
προς ένα µέλλον µακρινό. Άνοιγαν µπροστά τους ένα παράθυρο ελπίδας, µιλώντας για την εποχή του Μεσσία. Τότε που ο Θεός θα θεραπεύσει, θα παρηγορήσει και θα φωτίσει τα πάντα. Αυτό το µήνυµα της σωτηρίας µάλιστα το
απηύθυναν όχι µόνο στους συµπατριώτες τους, αλλά και στις µεταγενέστερες γενιές και σ’ όλη την ανθρωπότητα.
Τα προφητικά βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης
Οι προφήτες πάντα κήρυτταν προφορικά µπροστά
στους ανθρώπους που τους άκουγαν. Αργότερα, είτε οι
ίδιοι είτε οι µαθητές τους κατέγραψαν πολλά απ' αυτά
τα κηρύγµατα. Έτσι, προέκυψαν τα 19 προφητικά βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Στο παραπάνω σκίτσο βλέπουµε τα ονόµατα των 16 προφητών.

Εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουν… φτερά αποκτούνε…
τρέχουν χωρίς να εξασθενούν, βαδίζουνε δίχως
Ησ 40, 31
ν’ αποσταίνουν

ε) Οι ψευδοπροφήτες
Την εποχή της δράσης των προφητών εµφανίστηκαν και οι ψευδοπροφήτες. Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή που χωρίς να έχουν τη φώτιση του Θεού καµώνονταν πως «προφήτευαν». Στην πραγµατικότητα
εξυπηρετούσαν τα σχέδια και τις σκοπιµότητες των ισχυρών. Με ψεύτικες προφητείες καθησύχαζαν
το λαό και τον παραπλανούσαν λέγοντας ότι όλα πηγαίνουν καλά! Έτσι οι άρχοντες µπορούσαν να
συνεχίζουν ήσυχοι τις ανοµίες τους. Οι ψευδοπροφήτες είχαν την προφητεία ως επάγγελµα και ζούσαν πλουσιοπάροχα δίπλα στους βασιλείς. Γι’ αυτούς λέει ο Θεός µε το στόµα του προφήτη Ιερεµία: «Μην ακούτε τα λόγια των προφητών που σας γεµίζουν µε ψεύτικες ελπίδες! Σας µιλάνε για οράµατα που βγαίνουν από το µυαλό τους κι όχι από το στόµα µου. Λένε διαρκώς… ‘Ο Κύριος είπε πως θα
πάνε όλα καλά για σας’, ακόµα λένε και σ’ εκείνους που ακολουθούν τις πονηρές επιθυµίες τους πως
δε θα τους βρει κανένα κακό… ∆εν τους έστειλα εγώ αυτούς τους προφήτες… ∆εν τους µίλησα, όµως
αυτοί κηρύττουν εξ ονόµατός µου».
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στ) Οι δοκιµασίες των προφητών. Το παράδειγµα του προφήτη Ηλία
Ο Ηλίας έζησε την ταραγµένη εποχή του βασιλιά Αχαάβ.
Σ’ όλη του τη ζωή αγωνιζόταν κατά της ειδωλολατρίας και
του θρησκευτικού συγκρητισµού. Περιόδευε ακούραστα σ’
όλη την Παλαιστίνη, µε την ψυχή του γεµάτη εµπιστοσύνη
στο Θεό.
Κάποτε ανήγγειλε ότι θα πέσει ξηρασία στον τόπο. Οι συµπατριώτες του δυσαρεστήθηκαν τόσο πολύ, ώστε τον καταδίωξαν ανελέητα. Ο Ηλίας αναγκάστηκε να καταφύγει στην
έρηµο, µέσα σε µια σπηλιά. Εκεί επέζησε χάρη στη βοήθεια
του Θεού, αφού κοράκια του έφερναν τροφή και ξεδιψούσε
από έναν ξεραµένο χείµαρρο.
Η παρουσία του προφήτη σκόρπιζε παντού παρηγοριά. Ήταν όµως και αυστηρός όποτε χρειαζόταν. Όπως τότε που η βασίλισσα Ιεζάβελ καθιέρωσε τη λατρεία των ειδώλων. Ο προφήτης Ηλίας αγωνίστηκε σκληρά εναντίον των ειδωλολατρών ιερέων του θεού Βάαλ και απέδειξε την ανωτερότητα του αληθινού Θεού... Κι ενώ όλος ο λαός έπεσε στα γόνατα και προσκύνησε τον αληθινό Θεό … η βασίλισσα ορκίστηκε να τον εξοντώσει. Τότε ο Ηλίας διέσχισε την έρηµο και κατέφυγε στο όρος Χωρήβ, όπου και κρύφτηκε σε µια σπηλιά. Εκεί, αποκαµωµένος, προσευχήθηκε στο Θεό λέγοντας: «Εγώ αγωνίστηκα µε µεγάλο ζήλο για σένα Κύριε, Θεέ του σύµπαντος. Αλλά οι
Ο προφήτης Ηλίας στο όρος Χωρήβ,
Ισραηλίτες αθέτησαν τη ∆ιαθήκη σου, γκρέµισαν τα θυσιαστήτου Σ. Κέντερ (20ός αι.)
ριά σου και κατέσφαξαν τους προφήτες σου. Μόνον εγώ απέµεινα, και ζητούν κι εµένα να µε θανατώσουν».
Τότε ο Κύριος είπε στον Ηλία: «Βγες έξω και στάσου στο βουνό ενώπιόν µου»… Μεγάλος άνεµος και
δυνατός έσχιζε τα βουνά και συνέτριβε τους βράχους στο πέρασµά του, αλλά ο Κύριος δεν ήταν σ’ εκείνον τον άνεµο. Μετά τον άνεµο έγινε σεισµός, αλλά ούτε στο σεισµό ήταν ο Κύριος. Μετά το σεισµό ήρθε φωτιά, αλλά ούτε στη φωτιά ήταν ο Κύριος. Και µετά τη φωτιά ακούστηκε ένας ήχος από ελαφρό
αεράκι. Εκεί ήταν ο Κύριος.

Åñãáóßá óôçí ôÜîç
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

96

Ðïéïò Þôáí ï óêïðüò ôçò êëÞóçò ôùí ðñïöçôþí áðü ôï Èåü;
Ðïý âÜóéæáí ôç æùÞ êáé ôï Ýñãï ôïõò; Áðü ðïý öáßíåôáé áõôü;
Ôé æçôïýóáí íá êÜíïõí ðñéí áð’ üëá ïé Üíèñùðïé;
Ãéáôß ôï Ýñãï ôïõò Þôáí äýóêïëï; Óå óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò êáé ìå ôç âïÞèåéá ôùí ðëçñïöïñéþí áðü ôï ìÜèçìá 17 êáôáãñÜøôå ôá åðé÷åéñÞìáôÜ óáò.
ÄéêáéïëïãÞóôå ôç öñÜóç: «Ïé ðñïöÞôåò: óÞìá êéíäýíïõ ðñéí áðü ôçí êáôáóôñïöÞ».
Ãéáôß ïé ëüãïé ôùí ðñïöçôþí, ðáñÜ ôç óêëçñÞ ôïõò ãëþóóá, åßíáé ìÞíõìá åëðßäáò ãéá üëïõò ôïõò áíèñþðïõò üëùí ôùí åðï÷þí;
ÓõæçôÞóôå óôçí ôÜîç: Êõêëïöïñïýí óôçí åðï÷Þ ìáò áíôéëÞøåéò ðïõ ìïéÜæïõí ìå ôá üóá äéÝäéäáí ïé
«øåõäïðñïöÞôåò»; Áðüøåéò, äçëáäÞ, ïé ïðïßåò ìáò êáèçóõ÷Üæïõí üôé «üëá ðçãáßíïõí êáëÜ» êáé üôé «äåí
Ý÷ïõìå áíÜãêç ôç ó÷Ýóç ìå ôï Èåü»;
Ïé ðñïöÞôåò ìåóïëáâïýóáí áíÜìåóá óôïõò áíèñþðïõò êáé ôï Èåü. Óå óõíåñãáóßá ìå ôï äéðëáíü óáò
ðñïóðáèÞóôå íá êÜíåôå Ýíá ó÷Þìá ðïõ íá ðáñéóôÜíåé ôï ñüëï ôïõò áõôü.
Áíáãíùñßóôå óôç æùÞ ôïõ ðñïöÞôç Çëßá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò ðñïöçôéêÞò æùÞò ðïõ ãíùñßóáôå óôï ìÜèçìá. Áíáãíùñßóôå óôçí åéêüíá óôïé÷åßá áðü ôç æùÞ ôïõ.
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19. Ο προφήτης Ωσηέ: η φωνή της αγάπης
α) Η εποχή του προφήτη
Ο προφήτης άρχισε τη δράση του, όταν στο θρόνο του Βόρειου Βασιλείου βρισκόταν ο ισχυρός Ιεροβοάµ Β΄. Ήταν ένας ηγεµόνας που µε τις στρατιωτικές του επιτυχίες εξασφάλισε πολιτική σταθερότητα και υλική ευηµερία για το λαό. Μετά το θάνατό του όµως ακολούθησαν τρικυµισµένα χρόνια. Απ’ τη µια µεριά επικρατούσε εσωτερική αναρχία και οι δολοφονίες των βασιλιάδων ήταν συχνές. Από την άλλη οι µεγάλες δυνάµεις της εποχής – Ασσύριοι και Αιγύπτιοι – επιχειρούσαν να εξουσιάσουν την Παλαιστίνη. Ο Ωσηέ συνέχιζε τη δράση του και σ’ αυτήν την
ταραγµένη περίοδο.
β) Λίγα στοιχεία για τη ζωή του
Ο προφήτης ανήκε στα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα και ήταν µορφωµένος.
Έτσι, η γλώσσα των λόγων του ήταν προσεγµένη και ωραία. Στις προφητείες
του συχνά χρησιµοποιούσε εικόνες παρµένες από τη γεωργική και αγροτική
ζωή, επειδή είχε ανατραφεί σε γεωργικό περιβάλλον.
Ο Ωσηέ συνήθιζε να επισκέπτεται τους τόπους λατρείας, κυρίως κατά
τις µεγάλες γιορτές και να προφητεύει. Εκεί συζητούσε σε έντονο ύφος µε
το λαό. Γι’ αυτό και πολλές προφητείες του είναι παραστατικές και ζωηρές. Έκρινε περισσότερο απ’ όλα τη θρησκευτική κατάσταση της εποχής.
Καταδίκαζε δηλαδή την τυπολατρία*, την ειδωλολατρία και την αποµάκρυνση από τον αληθινό Θεό. ∆ιαπίστωνε ότι οι Ισραηλίτες είχαν ξεχάσει
τη ∆ιαθήκη και δεν ήξεραν πια πώς έπρεπε να ζουν. Αποτέλεσµα ήταν να
καταστρέφονται οι σχέσεις των ανθρώπων και να επικρατεί αδικία και διαφθορά. Τα αυστηρά κηρύγµατά του στάθηκαν αφορµή να διωχθεί. Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Ανόητος», λέτε, «είν’ ο προφήτης! Τρελός ο άνθρωπος του Πνεύµατος!». Μ’ αυτά τα λόγια µε προσβάλλετε. Με µισείτε τόσο πολύ, γιατί τόσο µεγάλη είν’ η αµαρτία σας … όπου κι αν πάω, µου στήνετε παγίδες. Και στο Ναό ακόµα
του Θεού µου µου επιτίθεστε…

γ) Μερικές προφητείες του Ωσηέ
• Το κακό και το άδικο βασιλεύει
Ο Κύριος λέει: «Οι Ισραηλίτες µε δόλο ξεγελούν το βασιλιά και τους … άρχοντες... Το καταστροφικό τους µίσος καίει σαν τη φλόγα της φωτιάς. Ο ένας βασιλιάς µετά τον άλλο γίνεται θύµα τους. Κι ούτ’
ένας τους δεν µ’ επικαλείται…
Ακούστε τα αυτά εσείς ιερείς! Εσείς οι αρχηγοί του Ισραήλ προσέξτε! Ακούστε τα κι εσείς που στη
βασιλική ανήκετε οικογένεια! Εσείς θα έπρεπε να κρίνετε δίκαια. Αντί γι’ αυτό όµως, γίνατε για το λαό µου παγίδα … και δίχτυ απλωµένο … λάκκος βαθύς…
Εσείς, ιερείς, σκοντάφτετε µέρα µεσηµέρι… Ο λαός µου βαδίζει στην καταστροφή από έλλειψη γνώσης…».
• Ψεύτικους θεούς λατρεύει ο Ισραήλ
Λέει ο Κύριος: «Είδα πράγµατα φρικτά στον Ισραήλ. Ο λαός µολύνθηκε µε τη λατρεία των ειδώλων… Μου προξενεί φρίκη το µοσχάρι σας, κάτοικοι της Σαµάρειας!... Ως πότε πια µ’ αυτό το απαίσιο
πράγµα θα ζείτε; Τι σχέση έχει ο Ισραήλ µ’ αυτό το πράγµα; Αυτό διόλου δεν είναι θεός. Ένας τεχνίτης
το ’φτιαξε! Κοµµάτια θα γίνει το µοσχάρι της Σαµάρειας. Καθώς το λέει ο λόγος, αυτός που σπέρνει άνεµο, θύελλα θα θερίσει».
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• Μακριά απ’ το Θεό όλα καταστρέφονται
Ο Κύριος λέει: «Ο λαός … µε τα έθνη ανακατεύτηκε… Ξένοι κατέφαγαν τη δύναµή του, µα ετούτος
δεν το νιώθει… ∆εν επιστρέψανε σ’ εµένα τον Κύριο, το Θεό τους. Ούτε µε αναζήτησαν… Πότε τους
Αιγύπτιους για βοήθεια καλούν, πότε στην Ασσυρία καταφεύγουν… Αλίµονο στο λαό … που έφυγε µακριά µου!...
Φάγατε της κακίας σας τον καρπό. Κάνατε του κεφαλιού σας και στηριζόσασταν στο πλήθος των πολεµιστών σας. Γι’ αυτό και του πολέµου ο κρότος µέσα στις πόλεις σας θα µπει και θα καταστραφούν
όλα τα φρούριά σας…».
Ακούστε το λόγο του Κυρίου, λαέ του Ισραήλ! Ο Κύριος κρίνει τους κατοίκους αυτής της χώρας, γιατί δεν υπάρχει αλήθεια, ούτε αγάπη, ούτε γνώση του Θεού. Πληθαίνουν οι κατάρες κι οι απάτες, οι φόνοι, οι κλεψιές και οι µοιχείες*· τον ένα φόνο ακολουθεί ο άλλος. Γι’ αυτό κοιτάξτε! Άρχισε να ξεραίνεται η χώρα, κι όλα όσα ζούνε πάνω της από τη δίψα θα πεθάνουν. Μαζί µε τ’ άγρια ζώα και τα πετούµενα, ακόµα και της θάλασσας τα ψάρια θα ψοφήσουν.
• Η αγάπη του Θεού ποτέ δεν εξαντλείται
Ο Κύριος λέει: «Όταν ο Ισραήλ ήταν παιδί, τον αγάπησα και τον κάλεσα από την
Αίγυπτο να είναι γιος µου.
Μετά, όµως, όσο τους καλούσα προς εµένα, τόσο αυτοί αποµακρύνονταν. Στο
Βάαλ πρόσφεραν θυσίες και
µπρος στα είδωλά του καίγαν προσφορές. Εγώ δίδαξα
το λαό να περπατάει, τον
κράτησα στην αγκαλιά µου,
αλλά αυτοί δεν αναγνώρισαν ότι εγώ τους φρόντιζα.
Προσεκτικά τους οδηγούσα,
δεµένος µαζί τους µε τα δεσµά της καλοσύνης και της
αγάπης. Πώς θα µπορούσα
να σ’ εγκαταλείψω, λαέ
µου;… Ραγίζει η καρδιά
µου, όταν το σκέφτοµαι. Πονώ για σας».
• Μετάνοια και πραγµατική αγάπη ζητάει απ’ τους ανθρώπους ο Θεός
Ο Κύριος λέει: «Τι να σου κάνω λαέ µου;… Σαν πρωινή οµίχλη είναι η αγάπη σας, σαν τη δροσιά
την πρωινή που φεύγει… Την αγάπη σας θέλω κι όχι θυσίες. Να µε αναγνωρίσετε για Θεό σας, παρά να
µου προσφέρετε ολοκαυτώµατα*».
Τώρα, λοιπόν, εσείς γυρίστε πάλι πίσω στο Θεό σας. Κάντε πράξη την αγάπη και τη δικαιοσύνη και
να ελπίζετε στο Θεό σας πάντοτε.
Γύρνα, Ισραήλ, στον Κύριο το Θεό σου, γιατί σκόνταψες εξαιτίας της ανοµίας σου. Στον Κύριο
γυρίστε, µιλήστε και πείτε του: «Συγχώρησε την ανοµία µας όλη, δέξου το δώρο µας. Αντί για ταύρους
σου προσφέρουµε τις προσευχές µας».
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