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Πρόλογος
Όπως μάθατε πέρσι στα Θρησκευτικά, οι άνθρωποι πριν από τον ερχομό 
του Χριστού λαχταρούσαν και περίμεναν έναν καινούριο κόσμο. Έναν κό-
σμο με λιγό τερα βάσανα, με δημιουργικά έργα, με περισσότερη ανθρωπιά 
και ευτυχία. Οι προφήτες και οι ποιητές στήριζαν με τους λόγους και τις 
πράξεις τους την ελπίδα γι� αυτόν τον κόσμο και προέλεγαν τον ερχομό του.  
Και αυτός, όπως δέχονται οι χριστιανοί, κάποτε ήρθε και ξεκίνησε με 
τον Ιησού Χριστό.

Πώς εμφανίστηκε ο Ιησούς στον κόσμο μας; Πώς έζησε; Τι και πώς δίδαξε;  
Τι έπραξε; Τελικά τι ήταν; Και οι σύγχρονοί του άνθρωποι πώς τον 
αντιμετώπισαν; Γιατί πολλοί τότε τον αγάπησαν και τον ακολούθησαν;  
Γιατί κάποιοι τον σταύρωσαν; Άραγε πέτυχαν τον σκοπό τους; Η μορφή  
του, η ζωή του, η διδασκαλία του και τα έργα του γιατί συγκίνησαν και  
συγκινούν αμέτρητα πλήθη ανθρώπων; Εμείς τι ξέρουμε και τι νιώθουμε 
γι� αυτόν; Τι περιμένουμε απ’ αυτόν;

Αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα και ζητήματα θα μας απασχολήσουν  
στο μάθημα των Θρησκευτικών ολόκληρη τη φετινή χρονιά. Από τα  
κείμενα των Ευαγγελίων και από άλλα κείμενα και εικόνες θα  
πληροφορηθούμε και θα γνωρίσουμε από κοντά τον Ιησού Χριστό και τον  
καινούριο και καλό κόσμο που έφερε με τη ζωή και το έργο του. Αυτή η  
γνωριμία ίσως δώσει αφορμή να σκεφτούμε για μια ζωή πιο γεμάτη και  
δημιουργική.

Βάση στις αναζητήσεις θα έχουμε τούτο το βιβλίο. Με τα κείμενα και την 
εικονογράφηση που προσφέρει, με τις ερωτήσεις που διατυπώνει και με τις 
εργασίες που ζητάει να γίνουν, θα έχουμε ενημέρωση και ερεθίσματα για  
συζητήσεις. Απ� αυτές ασφαλώς θα ανακαλύψουμε πολλά και διάφορα,  
ίσως και αξέχαστα, πράγματα.

Οι συγγραφείς
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Εισαγωγικά μαθήματα:
Ο κόσμος στα χρόνια του Χριστού -

Η Καινή Διαθήκη

Ευαγγέλιο “Νικηφόρου Φωκά”, Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Άγ. Όρος, 11ος αι.
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Για	να	γνωρίσει	κάποιος	περισσότερο,	να	κατανοήσει	βαθύτερα	και	
να	ερμηνεύσει	σωστότερα	τη	ζωή,	το	έργο	και	το	πρόσωπο	του	Ιη-
σού	 Χριστού,	 καθώς	 και	 το	 Ευαγγέλιό	 του,	 χρειάζεται	 πρώτα	 να	
ερευνήσει	κάποια	βασικά	στοιχεία.	Ποια	είναι	αυτά;

•		Η	πατρίδα	του,	ο	λαός	της	και	η	ιστορία	τους
•		Η	νοοτροπία,	οι	ιδέες	τους	και	ο	πολιτισμός	τους
•		Η	θρησκευτική,	η	κοινωνική	και	η	οικονομική	ζωή	τους
Θα	πλησιάσουμε	τα	παραπάνω	με	ερωτήσεις	και	θα	τα	δούμε	σε	σχέση	με	την	εποχή	του	Χριστού.

1. Πώς ονομαζόταν τότε η πατρίδα του Ιησού;

	 Δεν	υπήρχε	σταθερό	όνομα,	ούτε	για	τη	χώρα	ούτε	για	τους	κατοίκους	της.	Η	νότια	και	κυριότε-
ρη	επαρχία	της	(με	πρωτεύουσα	την	Ιερουσαλήμ)	ονομαζόταν	Ιουδαία	και	οι	κάτοικοι	της	Ιουδαίοι.  
Τα	βόρεια	μέρη	ονομάζονταν	Ισραήλ.	Εκεί	ξεχώριζαν	οι	επαρχίες	Σαμάρεια	και	-	κυρίως	-	η	Γαλι -
λαία.	Αντίστοιχες	 ονομασίες	 των	 εκεί	 κατοίκων:	Σαμαρείτες	 και	Γαλιλαίοι.	Πάντως	 τα	 ονόματα	
Ιουδαία	και	Ιουδαίοι	κυριαρχούσαν	ολοένα	και	περισσότερο.
	 Και	το	όνομα	Παλαιστίνη;	Αυτό	το	έδωσαν	αυθαίρετα	οι	Ρωμαίοι	πολύ	αργότερα,	το	139	μ.Χ.	Κι	
αυτό	επικράτησε	μέχρι	σήμερα.	Οι	ιστορικοί	επιμένουν	ότι	αυτό	δεν	είναι	δίκαιο.	Διότι	η	λέξη	προ-
έρχεται	από	το	όνομα	Φιλισταίοι.	Η	φυλή	τους	ήταν	μία	από	τις	πολλές	της	χώρας	και	μάλιστα	όχι	
η	σπουδαιότερη.	Ίσως	προτιμότερη	να	είναι	-	για	την	εποχή	του	Χριστού	-	η	ονομασία “Χώρα των 
Ισραηλιτών”.	Το	όνομα	Ισραηλίτης	είναι	γενικότερο	και	πιο	αποδεκτό	από	τις	ονομασίες	Εβραίος 
και	Ιουδαίος.	(Οι	σημερινοί	πολίτες	του	κράτους του Ισραήλ	ονομάζονται	Ισραηλινοί).

2. Πόση έκταση είχε τότε η χώρα; Πόσος ήταν ο πληθυσμός της;

1.   Ο Ελληνορωμαϊκός κόσμος 
την εποχή του Χριστού  
στη γη Ισραήλ

Η εξάπλωση των Ισραηλιτών στα χρόνια του αυτοκράτορα 
Αυγούστου και του Χριστού (Ισραηλίτες της Διασποράς)      

	 Η	 έκτασή	 της	 ήταν	 γύ- 
		ρω	 στα	 30.000 τετρ. χλμ. 
(όσο	περίπου	η	Πελοπόννη-
σος).	Ο	πληθυσμός	της	στα			
χρόνια	του	αυτοκράτορα	Αυ	-
γούστου	(27	π.Χ.	-	14	μ.Χ.)	
υπολογίζεται	από	τους	ιστο-
ρικούς	σε	1, 5 - 2 εκατομ.	Οι		
Ισραηλίτες	όμως	στο	εξωτε-
ρικό	 -	 της	Διασποράς	 όπως	
λέγονταν	 -	 ανέρχονταν	 σε		
4 - 6 εκατομ.	 (βλ.	 διπλανό	
χάρτη).	 Συνολικά	 δηλ.	 απο-
τελούσαν	το	1/10	του	πληθυ-
σμού	της	τότε	ρωμαϊκής	αυ	- 
τοκρατορίας.	Στη	χώρα	τους	
ζούσαν	και	πολλοί	ειδωλολά-
τρες.
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Πληθυσμός μερικών πόλεων και χωριών:

• Ιερουσαλήμ 25	-	30 χιλ.	κάτ.
• Ιερουσαλήμ με προάστια και περίχωρα 100	-	200 χιλ.	κάτ.
• Καισάρεια και	Ασκάλων	μαζί 50 χιλ.	κάτ.
• Σέπφωρις και Τιβεριάς της Γαλιλαίας	η	καθεμιά 10	-	30 χιλ.	κάτ.
• Κωμοπόλεις, μικρές πόλεις και χωριά 150	-	7.500 κάτ.

Οι διεθνείς δρόμοι συγκοινωνίας 
που διέσχιζαν τη χώρα

3.	 Ποια	η	γεωγραφική	και	πολιτική	θέση	της	χώρας;	Ποιες	οι	γεωφυσικές	της	ιδιαιτερότητες;

 Σύνορά της:	η	Μεσόγειος,	τα	όρη	Λίβανος	(1.944	
μ.	ύψ.)	και	Ερμών	(2.814	μ.	ύψ.),	ο	Ιορδάνης	και	μέ-
ρος	της	Νεκρής Θάλασσας	και	η	έρημος της Νεκρής  
Θάλασσας. 
	 Αποτελούσε	 μια	 λωρίδα γης με	 δύο	 διεθνείς	 δρό-
μους	 (κυριότερος	ο	παραθαλάσσιος·	βλ.	 διπλανό	χάρ-
τη).	Αυτήν	 έπρεπε	 να	 διασχίσουν	 άνθρωποι,	 λαοί	 και	
στρατοί,	 για	 εμπορικούς	 και	 κατακτητικούς	 σκοπούς.	
Προορισμός	 τους	 κατηφορίζοντας:	 Περσικός	 Κόλπος,	
Αραβική	Χερσόνησος,	Β.	Αφρική	και	 Ινδία.	Ανηφορί-
ζοντας:	Νοτιοανατολική	πλευρά	της	Ευρώπης.
	 Κυριότεροι	κατακτητές	της	χώρας	π.Χ.	και	μ.Χ.	μέ-
χρι	τα	μέσα	του	20ού	αι.:	Αιγύπτιοι,	Ασσύριοι,	Βαβυ-
λώνιοι,	Πέρσες,	Έλληνες,	Ρωμαίοι,	Βυζαντινοί,	Άραβες,	
Σταυροφόροι,	Τούρκοι	(1516	-	1916),	Άγγλοι.	
 Τρεις γεωφυσικές ιδιαιτερότητες: 
α.	  Η λίμνη Γενησαρέτ στη Γαλιλαία	 (209	μ.	κάτω	από	

την	επιφάνεια		της	θάλασσας)	και	η	γύρω	πολύ	εύ-
φορη	περιοχή.	

β.	 	Ο Ιορδάνης ποταμός με την κοιλάδα του.	Πηγάζει	α		- 
πό	 το	 όρος	 Ερμών	 και	 εκβάλλει	 στην	 Νεκρή	 Θά-
λασσα.	Η	απόσταση	που	διανύει	λίγο	πιο	κάτω	από	
τη	 λίμνη	Γενησαρέτ	ως	 τη	Νεκρή	Θάλασσα	με	 τις 
πολυάριθμες	στροφές	του	είναι	130	χλμ.	

γ.	 	Η Ιεριχώ,	η	πιο	αρχαία	πόλη	στον	κόσμο,	που	βρίσκε-
ται	259	μ.	κάτω	από	την	επιφάνεια	της	θάλασσας.		

 
4.			Στα	 χρόνια	 του	Χριστού	 υπήρχαν	 ακόμα	 ίχνη	 ελληνιστικής	 επίδρασης	 στους	 Ισραηλίτες	 και 

στη	χώρα	τους;

	 Η	ελληνική	κατοχή	κράτησε	από	το	332	π.Χ.	μέχρι	το	165	π.Χ.	Η	ελληνιστική	επίδραση	ήταν	με-
γάλη	και	σχεδόν	σε	όλους	τους	τομείς.	Πάντως	μικρότερη	από	οπουδήποτε	αλλού.	
α. Γλώσσα.	Πολλοί	μιλούσαν	την	ελληνιστική	γλώσσα,	δηλ.	τη	δημοτική	της	τότε	ελληνικής.
	 	Έπαιρναν	ελληνικά	ονόματα	(τρεις	μαθητές	του	Ιησού	είχαν	ελληνικά	ονόματα:	Πέτρος,	Ανδρέ-	 

ας,	Φίλιππος).	Τα	περισσότερα	εβραϊκά	ονόματα	εξελληνίζονταν	(π.χ.	των	υπόλοιπων	9	μαθητών	
του	Ιησού).	Τα	27	βιβλία	της	Κ.	Διαθήκης	παραδόθηκαν	στην	ελληνιστική	γλώσσα.	Πολλές	πό	- 
λεις	και	περιοχές,	 ιδιαίτερα	στον	Βορρά,	είχαν	ελληνικά	ονόματα:	Δεκάπολις, Τιβεριάς, Σέπφω‑ 
ρις	κ.ά.	Η	Σαμάρεια	μετονομάστηκε	σε	Σεβαστή	ή	Σεβάστεια.	Η	Καισάρεια	 (στα	παράλια)	ήταν	
καθαρά	ελληνιστική	πόλη.
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β.  Εκδηλώσεις ζωής.	Σε	διάφορες	πόλεις,	ακόμα	και	στην	Ιερουσαλήμ,	έχουμε	θέατρα,	γυμναστή-
ρια,	 ιπποδρόμια.	Δημόσια	και	 ιδιωτικά	κτίρια	χτίζονταν	κατά	τα	ελληνιστικά	πρότυπα.	Στο	ντύ	- 
σιμο	και	στις	κοινωνικές	συναναστροφές	παρατηρούνταν	έντονο	το	ελληνιστικό	στοιχείο.

γ.  Θρησκευτική ζωή.	Εδώ	δεν	παρατηρείται	καμιά	επίδραση.	Οι	Ισραηλίτες	κράτησαν	ανόθευτη	την	
πίστη	τους,	ακόμα	και	όταν	δέχτηκαν	ισχυρότατες	πιέσεις.	Παράδειγμα:	Ο	ηγεμόνας	της	Συρίας	Α- 
ντίοχος	Δ΄	ο	Επιφανής	το	167	π.Χ.	μετέτρεψε	τον	Ναό	της	Ιερουσαλήμ	σε	ιερό	του	Δία.	Πάνω	στον	
βωμό	προσφέρονταν	τώρα	θυσίες	προς	τον	Δία.	Απαγόρευσε	τις	θυσίες	στον	Θεό	τους.	Διέταξε	
να	στηθούν	βωμοί	παντού	για	θυσίες	στους	ελληνικούς	θεούς.	Ο	λαός	επαναστάτησε,	νίκησε	και	 
απελευθέρωσε	τη	χώρα	από	τους	Έλληνες	(επανάσταση	Μακκαβαίων,	168	-	142	π.Χ.).

δ.  Διασπορά των Ισραηλιτών.	Εκεί	η	επίδραση	ήταν	μεγαλύτερη.	Η	συχνή	επικοινωνία	και	ο	διά-
λογος	 με	 τους	Έλληνες	 άνοιξαν	 σε	 αυτούς	 νέους	 ορίζοντες	 ζωής	 και	 σκέψης.	Έχουμε	 μάλιστα	 
έναν	σπουδαίο	Ισραηλίτη	φιλόσοφο:	τον	Φίλωνα τον Αλεξανδρέα	(25	π.Χ.	-	40	μ.Χ.).	Πάντως	και	
οι	Ισραηλίτες	της	Διασποράς	επηρέασαν	θρησκευτικά	αρκετούς		Έλληνες.	Αυτοί	γνώρισαν	την	ισ-
ραηλιτική	πίστη	και	αργότερα	θα	είναι	εκείνοι	που	πρώτοι	θα	δεχτούν	τον	Χριστιανισμό.

5.   Τα χρόνια που έζησε ο Χριστός στην πατρίδα του επικρατούσε Ρωμαιοκρατία. Ποια ακριβώς  
ήταν η πολιτική και στρατιωτική κατάσταση εκεί;

Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία από τα πρώτα χρόνια μέχρι την ακμή της

	 Η	χώρα		των	Ισραηλιτών	θεωρήθηκε	από	τους	Ρωμαίους	-	λόγω	της	θέσης	της	-	ως	σπου-
δαίο	προπύργιο	για	την	άμυνά	τους	απέναντι	σε	οποιαδήποτε	απειλή	από	ανατολική	δύναμη.	
Γι’	αυτό	το	63	π.Χ.	ο	Ρωμαίος	στρατηγός	Πομπήιος	κυρίεψε	τη	χώρα	και	την	ενσωμάτωσε	
στην	επαρχία	της	Συρίας.	Εκεί	είχε	την	έδρα	του	Ρωμαίος	διοικητής	(“ανθύπατος”).	Σε	αυτόν	
υπαγόταν	αντιπρόσωπός	του	(“επίτροπος”)	στη	χώρα	των	Ισραηλιτών	με	έδρα	την	παραθα-
λάσσια	Καισάρεια.	Ηγέτης	τότε	στη	Ρώμη	ήταν	ο	Γάιος Ιούλιος Καίσαρας	(105	ή	112	-	44	
π.Χ.).	Οι	επόμενοι	αυτοκράτορες,	Οκταβιανός Αύγουστος	(27	π.Χ.	-	14	μ.Χ.)	και	Τιβέριος 
(14	-	37	μ.Χ.),	ήταν	σύγχρονοι	του	Ιησού.
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Ποιες ρυθμίσεις έκαναν οι Ρωμαίοι για τη χώρα των Ισραηλιτών;
	 •	 	Οι	Ισραηλίτες	ήταν	υποχρεωμένοι	να	πληρώνουν	προσωπικό	(“κεφαλικό”)	φόρο		στον	αυτοκρά-

τορα.	Αυτός	ήταν	διπλάσιος	(=	2	δίδραχμα)	από	την	προσφορά	που	πλήρωναν	για	τον	Ναό.
	 •		Τα	ρωμαϊκά	στρατεύματα	βρίσκονταν	στη	Συρία.	Ένα	τάγμα	στρατοπέδευε	στην	παραθαλάσσια	

Καισάρεια.	Μια	φρουρά	 ένοπλων	Ρωμαίων	 και	 αλλοδαπών	μισθοφόρων	ήταν	 εγκαταστημένη	
στον	πύργο	Αντωνία	για	την	τήρηση	της	τάξης	και	για	την	ασφάλεια	του	Ναού	(βλ.	σχεδιάγραμ	- 
μα	της	Ιερουσαλήμ,	μάθ.	2).	Επίσης	μια	μικρή	ρωμαϊκή	στρατιωτική	μονάδα	στρατοπέδευε	στην	
Καπερναούμ.

	 •	 	Ισραηλίτες	δεν	γίνονταν	δεκτοί	ως	μισθοφόροι	στον	ρωμαϊκό	στρατό	ούτε	επιστρατεύονταν	υπο-
χρεωτικά.

	 •	 	Ο	Ηρώδης	ορίστηκε	το	40	π.Χ.	ως	υποτελής	στη	Ρώμη	βασιλιάς	της	Ιουδαίας	(“σύμμαχος	και	
φίλος	του	ρωμαϊκού	λαού”).	Οι	διάδοχοί	του,	μετά	τον	θάνατό	του,	ήταν	υποτελείς	ηγεμόνες	σε	
επαρχίες	της	χώρας.	Και	ο	Ηρώδης	και	αυτοί	είχαν	περιορισμένη αυτονομία	και	ανεξαρτησία.

6. Ποια στάση κράτησαν οι Ρωμαίοι απέναντι στη θρησκεία των Ισραηλιτών;  

	 Και	στη	χώρα	τους	και	όπου	βρέθηκαν	στη	Διασπορά	οι	Ισραηλίτες	έδειχναν	μεγάλη	αφοσίωση,	
σοβαρότητα	και	ευαισθησία	για	τη	θρησκεία	τους	και	τη	θρη-
σκευτική	τους	ζωή.	Η	λατρεία	τους	στις	συναγωγές,	η	τήρηση	
του	Σαββάτου	και	όλων	των	θρησκευτικών	τους	παραδόσεων,	
η	μεταξύ	τους	ενότητα	και	αλληλεγγύη	εντυπωσίαζαν	τους	άλ-
λους	λαούς.	Με	βάση	όλα	αυτά,	και	ύστερα	από	διαπραγμα-
τεύσεις	με	τους	Ρωμαίους,	κατόρθωσαν	τα	εξής:
	 •	 	Εξασφαλίστηκε	 στους	 Ισραηλίτες	 το	 δικαίωμα	 να	 ανα-

γνωρίζονται	ως	“ιδιαίτερο	έθνος”	και	η	θρησκεία	τους	ως	
“επιτρεπόμενη”	σε	ολόκληρη	την	αυτοκρατορία.	

	 •	 	Η	μονοθεϊστική	 ισραηλιτική	θρησκεία	έγινε	παντού	σε-
βαστή	και	οι	Ισραηλίτες	απαλλάχτηκαν	από	την	υποχρέ	- 
ωση	που	ίσχυε	παντού	να	λατρεύουν	τον	αυτοκράτορα	ως	
θεό.	Συμφωνήθηκε	μόνο	να	προσφέρουν	στον	Ναό	της	Ιε	- 
ρουσαλήμ	δύο	φορές	 την	ημέρα	θυσίες	υπέρ	 του	αυτο-
κράτορα	και	της	Ρώμης.

	 •	 	Στην	Ιερουσαλήμ	δεν	επιτρεπόταν	να	τελούνται	ξένες	λα	- 
τρείες.	Εξαίρεση	έγινε	μόνον	για	τον	στρατώνα	της	ρωμαϊ		- 
κής	φρουράς	στον	πύργο	Αντωνία.

7.  Πώς ήταν η κοινωνική και οικονομική κατάσταση  
στη χώρα την εποχή του Χριστού;

	 Και	για	τις	δύο	καταστάσεις	μιλάει	παραστατικά	το	γράφημα	“Κοινωνική πυραμίδα”	(βλ.	επόμενη	
σελίδα).	Αυτή	απεικονίζει	 την	κατάσταση	στην	 Ιερουσαλήμ,	στις	μεγάλες	πόλεις	και	στη	επαρχία.	
Κάποιες	χρήσιμες	πληροφορίες:
α.	 	Στην	Ιερουσαλήμ	υπήρχε	πολύς	πλούτος.	Αυτός	προερχόταν	από	τις	υποχρεωτικές	και	προαιρετι-

κές	εισφορές	των	πιστών	από	τη	χώρα	και	τη	Διασπορά	υπέρ	του	Ναού.	Όμως	πουθενά	αλλού	δεν	
συναντούσε	κάποιος	τόσους	ζητιάνους	όσους	σε	αυτή	την	πόλη.

β.	 	Ο	μισός	πληθυσμός	της	ρωμαϊκής	αυτοκρατορίας	ήταν	τότε	δούλοι.	Όμως	στη	χώρα	των	Ισραη-
λιτών	υπήρχαν	λίγοι·	και	απ’	αυτούς	οι	ντόπιοι	ήταν	λιγότεροι	από	τους	ξένους.	Η	μεταχείρισή	 
τους	ήταν	καλύτερη	από	οπουδήποτε	αλλού	στην	αυτοκρατορία.

γ.	 	Προϊόντα	της	χώρας:	λάδι,	ελιές,	ψάρια	(νωπά,	αλατισμένα,	λιασμένα),	τυρί,	μέλι,	σιτηρά,	σταφύ-
λια,	σύκα,	βάλσαμο,	πίσσα,	γυαλικά,	λινά	(κλωστές	και	υφάσματα)	κ.ά.	Κάποια	απ’	αυτά	εξάγο-
νταν.	Προϊόντα	που	εισάγονταν:	χαλκός	από	την	Κύπρο,	ξυλεία	από	το	όρος	Λίβανο	(νότια	Συρί	- 
α),	υφάσματα	από	χώρες	της	Ανατολής	(Περσία,	Ινδία	κ.ά.).

δ.	 	Πλήρωναν	φόρους για τα προϊόντα και τα εμπορεύματά τους.	Αυτούς	τους	εισέπρατταν	οι	ρωμα	- 

Ο αυτοκράτορας  Αύγουστος
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ϊκές	αρχές.	Πλήρωναν	και	δασμούς στα τελωνεία	(δηλ.	κρατήσεις	για	τα	αγαθά	που	περνούσαν	α	- 
πό	τα	σύνορα	των	διαφόρων	επαρχιών).	Για	την	είσπραξη	των	δασμών	οι	Ρωμαίοι	ή	οι	ηγεμόνες	
των	Ισραηλιτών	(π.χ.	ο	Ηρώδης	Αντίπας)	νοίκιαζαν	σε	εργολάβους	τούς	τελωνειακούς	σταθμούς.	
Αυτοί	για	την	είσπραξη	των	δασμών	πρόσθεταν	επιπλέον	χρήματα	και	έτσι	εκμεταλλεύονταν	τον	
κόσμο.

ÅñùôÞóåéò
1. Âñåß ôå óôïí ÷Üñ ôç ôçò ÷þ ñáò ôùí Éó ñá ç ëé ôþí êáé Üë ëá ìÝ ñç ìå åë ëç íé êÜ ï íü ìá ôá. 
2. Å îç ãÞ óôå ãéáôß ç ÷þ ñá ôùí Éó ñá ç ëé ôþí êá ôá êôÞ èç êå á ðü ôü óïõò ëá ïýò ðñéí êáé ìå ôÜ ×ñéóôüí. 
3.  Ðïéá óõ ìðå ñÜ óìá ôá âãÜ æå ôå á ðü ôçí ðñï íï ìéá êÞ èñçóêåõôéêÞ ìå ôá ÷åß ñé óç ðïõ åß ÷áí ïé Éó ñá ç ëß ôåò á ‑ 

ðü ôïõò Ñù ìáßïõò êá ôá êôç ôÝò;
4.  Óáò äß íï íôáé ôá ðá ñá êÜ ôù óôïé÷åßá ãéá ôïõò Éó ñá ç ëß ôåò óôçí å ðï ÷Þ ôïõ ×ñé óôïý (ó÷å ôé êÜ ìå ôçí  

ïé êï íï ìé êÞ êáé êïé íù íé êÞ êá ôÜ óôá óç):
 á. áñ êå ôïß Þ ôáí ðëïý óéïé ä. ïé êñáôïýíôåò êáé ïé õðïóôçñéêôÝò ôïõò âñßóêïíôáí
 â. ïé ðå ñéó óü ôå ñïé Þ ôáí Ý ìðï ñïé    óôçí ßäéá êïéíùíéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç
 ã. ïé ðå ñéó óü ôå ñïé Þ ôáí ãå ùñ ãïß å. ïé ðå ñéó óü ôå ñïé ìü ëéò ôá êá ôÜ öåñ íáí íá æïõí
 Ìå âÜ óç ôï ãñÜöçìá ôïõ ìá èÞ ìá ôïò õ ðï ãñáì ìß óôå ðïéá óôïé÷åßá åß íáé, êá ôÜ ôç ãíþ ìç óáò, óù óôÜ.

	 αριστοκρατία:
• Ηρώδης και διάδοχοί του
• μερίδα ιερέων και λαϊκών
• ορισμένα μέλη του Συνεδρίου

• ορισμένα μέλη του Συνεδρίου
• διοικητικοί και στρατιωτικοί
• μερίδα ιερέων και Γραμματέων
• τοπικοί δικαστές, τελωνειακοί
• μεγαλέμποροι εξαγωγών και εισαγωγών

	 εύποροι:
• βιοτέχνες, χειροτεχνίτες
• έμποροι, γαιοκτήμονες
• εργολάβοι, μεσάζοντες

• μικρογεωργοί, κολίγοι
• μικροεργολάβοι
• μικρέμποροι
• μικρομεσάζοντες
• ημερομίσθιοι
• ψαράδες, βοσκοί
• χήρες, ορφανά
• άνεργοι, ανάπηροι
• δούλοι, ζητιάνοι
• περιθωριακοί

ανώτατες	κοινωνικές	ομάδες
(οι	κρατούντες,	οι	κυρίαρχοι)

										οι	υποστηρικτές	των	κρατούντων

																			κατώτερες	κοινωνικές	ομάδες
																										(οι	μη	κρατούντες)

 
  
																														κατώτατες	κοινωνικές	ομάδες
																																										(άποροι,	φτωχοί)

το όριο διαβίωσης

Κοινωνική πυραμίδα: κοινωνικά	στρώματα	στη	χώρα	
των	Ισραηλιτών	στα	χρόνια	που	ζούσε	ο	Χριστός
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2.   Ο Ισραηλιτικός κόσμος 
στα χρόνια του Χριστού

Πώς	ήταν	η	θρησκευτική		ζωή	των	Ισραηλιτών;	Ποιες	δυνατότητες	
είχαν,	για	να	την	αναπτύξουν	και	να	την	εκφράσουν;	Τι	συνέβαινε	
στον	Ναό;	Τι	τους	ένωνε	μεταξύ	τους;	Τι	τους	χώριζε;	Υπήρχαν	και	
άλλα	θρησκευτικά	κέντρα	εκτός	από	την	Ιερουσαλήμ;

1.  Πώς ήταν ο Ναός της Ιερουσαλήμ στα χρόνια του Χριστού, πώς τελούσαν εκεί τη λατρεία τους  
και τι πίστευαν και τι ένιωθαν γι’ αυτόν οι Ισραηλίτες;

α.	 Ο	Ναός	ήταν	χτισμένος	πάνω	στο	πλάτωμα	ενός	λόφου	της	αγίας	πόλης,	σε	υψόμετρο	περίπου	 
750	μ.	Πρόκειται	όμως	για	τον	Τρίτο Ναό.	Η	προϊστορία	του	είναι	η	εξής:
 •  Ο πρώτος Ναός	είχε	χτιστεί	το	962	-	955	π.Χ.	από	τον	βασιλιά	Σολομώντα.	Το	587	π.Χ.	τον	κα-

τέστρεψαν	οι	Βαβυλώνιοι	και	πήραν	μαζί	τους	πολλούς	αιχμαλώτους.
 •  Ο δεύτερος Ναός	ανοικοδομήθηκε	το	515	π.Χ.,	όταν	ο	Πέρσης	βασιλιάς	Κύρος	κυρίεψε	τη	Βα-

βυλώνα	και	επέτρεψε	να	επιστρέψουν	οι	Ισραηλίτες	στην	πατρίδα	τους.	
 •  Ο τρίτος Ναός.	Πρόκειται	για	ριζική ανακαίνιση, αρχιτεκτονική μετατροπή, επέκταση	και	διακό‑

σμηση	του	δεύτερου	Ναού.	Το	τεράστιο	αυτό	έργο	το	ξεκίνησε	το	20	π.Χ.	ο	βασιλιάς	Ηρώδης	ο	
Μέγας.	Οι	πιο	ουσιαστικές	εργασίες	έγιναν	στα	πρώτα	10	χρόνια.	Η	πλατεία	του	Ναού	διπλα-
σιάστηκε.	Οι	διαστάσεις	του	ήταν:	480	μ.	μήκος	και	300	μ.	πλάτος.	Ενώ	τα	έργα	προχωρούσαν,	η	
λατρεία	γινόταν	κανονικά.	Για	την	ολοκλήρωση	του	έργου	χρειάστηκαν	85	χρόνια!	(20	π.Χ.-	65	
μ.Χ).	Το	τραγικό	είναι	ότι	5	χρόνια	αργότερα,	τον	Αύγουστο	του	70	μ.Χ.,	οι	Ρωμαίοι	λεηλάτησαν,	
έκαψαν	και	κατεδάφισαν	τον	Ναό	στη	διάρκεια	επανάστασης	του	λαού	(66	-	72	μ.Χ).	

Ο Ναός της Ιερουσαλήμ όπως τον ανακαίνισε ο Ηρώδης	(από	νοτιοδυτικά)
Α.	Το	Ιερό	του	Ναού	με	τις	αυλές	του	για	τους	Ισραηλίτες
Β.	Η	τεράστια	αυλή	για	τους	ειδωλολάτρες	με	ανοιχτές	αίθουσες	και	κίονες	στην	πρόσοψη
Γ.	Το	φρούριο	Αντωνία	στα	ΒΔ·	αυτού	στεγαζόταν	η	ρωμαϊκή	φρουρά
Δ.	Κλιμακοστάσιο	ανόδου	προς	τις	πύλες	του	Ναού	από	τη	νότια	πλευρά
Ε.	Η	“Βασιλική	αίθουσα”	με	τις	κιονοσειρές
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β.	 Παρατηρώντας	 τα	 δύο	 διαγράμματα	 του	Ναού	 έχουμε		
μια	σαφή	εικόνα	του.	Μερικές	ακόμα	διευκρινίσεις:
	 •	 	Το	 Ιερό (ο	 κυρίως	 Ναός)	 έμοιαζε	 με	 ορθογώνιο	

φρούριο	 με	 κατεύθυνση	 από	 τη	 Δύση	 προς	 την	Α- 
νατολή.	

	 •	 	Η	αυλή των ειδωλολατρών	(των	“εθνικών”)	είχε	τε-
ράστια	έκταση.	

	 •	 	Η	αυλή των γυναικών	ήταν	ευρύχωρη.	Δεν	προορι-
ζόταν	μόνο	για	γυναίκες	αλλά	και	για	κάθε	Ισραηλί- 
τη.

	 •	 Η	αυλή των ανδρών	ήταν	πολύ	στενός	χώρος.
γ.	 Στον	ειδικό	χώρο	των	θυσιών	προσφέρονταν	από	τους	
ιερείς	πρωί	και	απόγευμα	θυσίες	ζώων.	Πολυάριθμοι	ιερείς	
και	λευίτες	φρόντιζαν	για	την	καλύτερη	τέλεση	της	λατρεί-
ας.	Φορούσαν	ειδική	λευκή	ενδυμασία,	σύμβολο	καθαρό-
τητας.	Από	σεβασμό	προς	την	ιερότητα	του	Ναού	κυκλο-
φορούσαν	ξυπόλητοι.	
δ. Οι πιστοί και οι προσκυνητές τι έκαναν στον Ναό;	Προ-
σεύχονταν,	έψελναν,	χόρευαν	θρησκευτικούς	χορούς.	Πρό-
σφεραν	 θυσίες	 ζώων	 και	 καρπών,	 άκουγαν	 μουσικά	 όρ-
γανα	και	τύμπανα.	Έλεγαν	τα	προβλήματα	και	τα	βάσανά	
τους	στους	ιερείς,	οι	οποίοι	τους	άκουγαν	με	προσοχή	και	 
συμπάθεια	και	τους	συμβούλευαν.	Κάθονταν,	έτρωγαν	α	- 
πό	τα	ψητά	των	θυσιών,	έπιναν	κρασί	κ.ά.
ε. Οι ευσεβείς Ισραηλίτες τι σκέφτονταν και τι αισθάνονταν 
για τον Ναό;	Τον	Ναό	και	όλον	τον	γύρω	χώρο	του	τα	θε-
ωρούσαν	 και	 τα	 ζούσαν	ως	κατοικητήριο	 του	Θεού	 (δηλ.	
κατοικία,	 σπίτι	 του	 Θεού).	 Κατεξοχήν	 ήταν	 γι’	 αυτούς	 ο	
τόπος	που	διάλεξε	ο	ίδιος	ο	Θεός	για	να	κατοικήσει	ανάμεσα	στους	ανθρώπους·	ένα	κομμάτι	του	ου-
ρανού,	που	ακουμπούσε	στη	γη.	Όνειρο	και	επιθυμία	κάθε	Ισραηλίτη	ήταν	να	βρεθεί	μια	φορά	τουλά	- 
χιστον	στη	ζωή	του	στον	Ναό	αυτόν	και	να	συμμετάσχει	στις	λατρευτικές	εκδηλώσεις	που	γίνονταν	
εκεί.

2.	 	Πώς	ήταν	στα	χρόνια	του	Χριστού	η	κοινότητα	των	πιστών	Ισραηλιτών,	πώς	εκδηλωνόταν	η	
ευσέβειά	τους	και	ποιον	ρόλο	έπαιζε	σε	αυτά	η	Συναγωγή	τόσο	στην	πατρίδα	τους	όσο	και	στη	
Διασπορά;

α. Η σύνθεση της κοινότητάς	τους	ήταν	(από	τη	βάση	προς	την	κορυφή):
	 •	 	Οι	απλοί ευσεβείς άνθρωποι	και	οι	“προσήλυτοι”	(=	όσοι	άφησαν	τη	θρη-

σκεία	τους	και	δέχτηκαν	την	ισραηλιτική)
	 •	 Οι	λευίτες,	οι	ιερείς	και	οι	νομοδιδάσκαλοι	(οι	ραβίνοι,	οι	τότε	θεολόγοι)
	 •	 	Ο	αρχιερέας του Ναού.	 Εκπροσωπούσε	 τον	 λαό	 στον	 Ρωμαίο	 επίτροπο	

(“ηγεμόνα”),	είχε		την	εποπτεία	στη	λατρεία	του	Ναού	και	ήταν	ο	πρόε-
δρος	του	Μεγάλου	Συνεδρίου	(βλ.	μαθ.	27	και	29)

β. Τα βασικά θεμέλια της πίστης και της ευσέβειας των	Ισραηλιτών	ήταν:	
	 •	 Η ομολογία στον έναν αληθινό Θεό
	 •	 Η υπακοή απέναντι στον Νόμο του Θεού
	 Επιπλέον	δύο	άλλα	χαρακτηριστικά		της	πίστης	τους	ήταν:	
	 •	 	Ο	Ναός στην Ιερουσαλήμ	ως	ορατό	σημάδι	της	ενότητας	όλων	των	Ισρα-

ηλιτών		
	 •	 Η	αχώριστη	ενότητα λαού και θρησκείας

Ιερέας πηγαίνοντας 
για την υπηρεσία του 

στον Ναό

Κάτοψη του Ναού
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Διευκρινίσεις για τον θείο Νόμο και  την τήρησή του 
	 •	 	Οι αληθινοί Ισραηλίτες	ήταν	ευγνώμονες	και	περήφανοι	για	τον	Νόμο	του	Θεού,	αλλά	και	για	

την	ικανότητά	τους	να	τηρούν	τις	εντολές	του.
	 •	 	Η	 υπακοή	στον	Νόμο	πίστευαν	 ότι	 δεν	 γίνεται	 μηχανικά	 ούτε	 από	φόβο	ότι	 ο	Θεός	 θα	 τους	 

τιμωρήσει,	αν	δεν	τον	εφαρμόσουν.	Αντίθετα,	αισθάνονταν	βαθύ	και	συγκλονιστικό	σεβασμό	 
και	αγάπη	γι’	αυτόν.	Δυστυχώς	συχνά	ο	Νόμος	εφαρμοζόταν	με	τρόπο	τυπικό.

	 •	 	Σοβαρό	ζήτημα	για	κάθε	Ισραηλίτη	ήταν	πάντα	αν	το	θέλημα	του	Θεού,	που	περιλαμβάνεται	
στον	Νόμο,	εξηγείται	σωστά.

	 •	 	Στο	πλαίσιο	των	εντολών	και	της	τήρησης	του	Νόμου	ανήκαν	και	η	τήρηση	του	Σαββάτου	και	 
η	συμμετοχή	στις	καθιερωμένες	γιορτές	(Πάσχα,	Πεντηκοστή,	Σκηνοπηγία	κ.λπ.).

γ.  Η Συναγωγή.	Τεράστια	η	σημασία	της	στη	χώρα	και	στη	Διασπορά.	Υπήρχαν	παντού	Συναγωγές,	
ακόμα	και	στην	 Ιερουσαλήμ.	Σε	αυτές	δεν	προσφέρονταν	θυσίες.	Η	λατρεία	εκεί	περιλάμβανε:	
Προσευχές, ομολογίες πίστης, αναγνώσματα από την Πεντάτευχο και τους Προφήτες και ομιλία. Οι	
Συναγωγές	ήταν	κυρίως	τόποι	σύναξης	των	Ισραηλιτικών	κοινοτήτων,	υπενθύμιση	και	καλλιέρ- 
γεια	της	πίστης	και	της	ενότητάς	τους.

3.  Στα χρόνια του Χριστού υπήρχαν θρησκευτικές ομάδες. Τι ξέρουμε γι’ αυτές και πώς εκτιμά - 
ται η δράση τους;

 
Αυτές	προέκυψαν	από	δύο	κυρίως	λόγους:	α.	Από	τον	τρόπο	που	ερμήνευαν	τον	θείο	Νόμο	(Το	ρά)	και	
β.	από	τη	στάση	τους	απέναντι	στους	διάφορους	κατακτητές	της	χώρας	τους.	Στα	χρόνια	του	Χριστού	
κυριότερες	ήταν	οι:	

Ζηλωτές.	Έμοιαζαν	στην	ευσέβεια	με	τους	Φαρισαίους.	Μισούσαν	όμως	και	πολε-
μούσαν	και	με	όπλα	τους	Ρωμαίους.	Πίστευαν	ότι	με	τους	ένοπλους	απελευθερωτικούς	

αγώνες	τους	θα	συντελούσαν	στο	να	έρθει	η	Βασιλεία	του	Θεού	γρηγορότερα.

Φαρισαίοι.	Κίνημα	λα	- 
ϊκών	με	ηγέτες	ικανούς	
ραβίνους.	Η	πίστη	τους	
στηριζόταν	 στον	Νόμο	
και	 στους	 Προφήτες.	
Σέβονταν	 τις	 παραδό-
σεις,	 αλλά	 ήταν	 ανοι-
χτοί	 και	 προοδευτικοί	
στα	θρησκευτικά	ζητή-
ματα.	 Προσπαθούσαν	
να	 τηρούν	με	ακρίβεια	
όλες	 τις	 εντολές	 του	
Θεού	και	να	ζουν	με	συ-
νέπεια	 την	 πίστη	 τους	
στην	 καθημερινή	 ζωή.	

Κάποτε	 έφταναν	 σε	 θρησκευτικές	 υπερβολές.	
Απέναντι	 στους	 Ρωμαίους	 ήταν	 επιφυλακτικοί	
έως	εχθρικοί.	Όμως	δεν	υιοθετούσαν	επαναστα-
τικές	 πρακτικές	 εναντίον	 τους.	 Πολλοί	 ήταν	 ι	- 
κανοί	έμποροι.	Ζούσαν	και	δρούσαν	παντού	στη	
χώρα.	Είχαν	μεγάλη	εκτίμηση	από	τον	λαό	στις	
συναγωγές	 των	επαρχιών.	Όμως	αυτοί	περιφρο-

νούσαν	 τον	 λαό.	Όταν	 ζούσε	 ο	Χριστός	 υπολο-
γίζεται	ότι	συνολικά	σε	όλη	τη	χώρα	ήταν	γύρω	
στις	6.000.
Σαδδουκαίοι.	 Η	 αριστοκρατία	 του	 ιερατείου.	

Ζούσαν	 μόνο	 στην	 Ιε-
ρουσαλήμ	και	στην	γύ-
ρω	 περιοχή.	 Οι	 περισ-
σότεροι	 αρχιερείς	 και	
τα	 μέλη	 του	 Μεγάλου	
Συνεδρίου	προέρχονταν	 
από	 αυτούς.	 Στηρίζο-
νταν	 μόνον	 στην	 Πε-
ντάτευχο,	 που	 την	 εξη-
γούσαν	 κατά	 γράμμα.	
Ενώ	 ήταν	 πολύ	 συντη-
ρητικοί,	απέρριπταν	τις	
θρησκευτικές	 παραδό-
σεις.	 Ανέχονταν	 τους	

κατακτητές	 και	 συνεργάζονταν	 με	 τους	 Ρωμαί-
ους.	 Γι’	 αυτό	 και	 δεν	 ήταν	 αγαπητοί	 στον	 λαό.	
Από	 το	 70	 μ.Χ.	 και	 εξής	 δεν	 ξαναεμφανίστη	- 
καν	ποτέ.
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