
Ο λαός της Διαθήκης 

γεννιέται  

καθώς πορεύεται  

στην έρημο  

Μωυσής, ο Θεόπτης  

http://vatopaidi.wordpress.com/tag/%CE%BC%CF%89%CF%85%CF%83%CE%AE%CF%82/


Η πορεία 
προς τη Γη 

της 
Επαγγελίας 

http://www.odyssey.com.cy/main/default.aspx?tabID=140&itemID=712&mid=796


Οι Ισραηλίτες στο όρος Σινά 

 Στην αρχή του τρίτου μηνός από την έξοδο τους έφθασαν 
και στρατοπέδευσαν στο Σινά.  

 Ο Μωυσής ανέβηκε στο Όρος «για να συναντήσει το Θεό». 

 Ο Θεός θύμισε τις ευεργεσίες Του και του ζήτησε να 
ρωτήσει τους Ισραηλίτες αν θέλουν να ακούσουν τα λόγια 
Του και να διαφυλάξουν τη Διαθήκη. 

 Οι Ισραηλίτες συμφώνησαν και ο Μωυσής ξανανέβηκε στο 
βουνό και μετέφερε στο Θεό την απάντηση του λαού. 

 Όλοι έπρεπε να καθαριστούν για να υποδεχτούν το Θεό που 
θα κατέβαινε στην κορυφή του βουνού και θα συνομιλούσε 
με το Μωυσή έτσι, ώστε να Τον ακούσει ο λαός. 



O Μωυσής ανέβηκε στο βουνό για να συναντήσει το Θεό. 

https://www.youtube.com/watch?v=DT2RNwAQ_ZI


… όταν ξημέρωσε, άρχισαν βροντές και αστραπές, κι ένα πυκνό σύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω στο βουνό...  



1. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγαλα από την 
Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Δεν θα υπάρχουν για 

σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα. 

2. Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός 
είδους ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει οτιδήποτε 

βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή εδώ κάτω στη γη ή μέσα 
στα νερά ή κάτω απ' τη γη. Αυτά δεν θα τα προσκυνάς 

ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός * 

* Η λέξη είδωλο 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. 

Οι δέκα εντολές της Παλαιάς Διαθήκης 
(Έξοδος 20,1-17. Δευτερονόμιο 5,1-22) 



 

3. Δεν θα προφέρεις καταχρηστικά, επιπόλαια και μάταια, 
το όνομα του Κυρίου, του Θεού σου.  

4. Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου, να την 
ξεχωρίζεις και να την αφιερώνεις στον Κύριο. Έξι μέρες 

θα εργάζεσαι και θα κάνεις, όλες τις εργασίες 
σου.  Αλλά η έβδομη μέρα είναι μέρα ανάπαυσης, 
αφιερωμένη σ' εμένα, τον Κύριο το Θεό σου. Την 

ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται να κάνεις καμιά εργασία. 
Σε έξι μέρες εγώ, ο Κύριος, δημιούργησα τον ουρανό, 
τη γη και τη θάλασσα, καθώς και όλα όσα υπάρχουν 
μέσα σ' αυτά, και την έβδομη μέρα αναπαύτηκα. Γι' 

αυτό ευλόγησα την ημέρα του Σαββάτου και την 
ξεχώρισα για τον εαυτό μου.  



 
5. Να τιμάς  

τον πατέρα σου και τη μητέρα σου.  

6. Δεν θα φονεύσεις.  

 
7. Δεν θα μοιχεύσεις. 



9. Δεν θα καταθέσεις ψεύτικη μαρτυρία ενάντια στο 
συνάνθρωπό σου. 

8. Δεν θα κλέψεις. 

10. Δεν θα επιθυμήσεις τίποτε απ' ότι ανήκει στο 
συνάνθρωπο σου. Δεν θα επιθυμήσεις τη 
γυναίκα του, ούτε την οικία του, ούτε τα 

κτήματά του, ούτε τους δούλους του, ούτε τα 
ζώα του, ούτε τίποτα άλλο απ' όσα ανήκουν στο 

συνάνθρωπό σου.  



Ο Μωυσής στο όρος Σινά 

Ο Κύριος είπε στο Μωυσή ν' ανέβει πάλι στο βουνό για να του 

δώσει τις λίθινες πλάκες, το νόμο και τις εντολές. Επειδή θα 

έλειπε για πολύ καιρό όρισε  τον Ααρών και τον Ωρ ως 

υπεύθυνους απέναντι στο λαό. 

Όταν ανέβηκε στο βουνό ο Μωυσής, είχε μαζί του τον Ιησού του 

Ναυή. Τότε το βουνό καλύφθηκε από ένα σύννεφο. Η δόξα του 

Κυρίου ήρθε και σκέπασε το όρος Σινά για έξι μέρες. Στα μάτια 

των Ισραηλιτών φαινόταν σαν φωτιά που λαμπάδιαζε στην 

κορυφή του βουνού, το οποίο ήταν ορατό απ' όλους τους 

Ισραηλίτες. Την έβδομη μέρα κάλεσε ο Κύριος το Μωυσή μέσα 

από το σύννεφο.  Ο Μωυσής μπήκε στο σύννεφο κι ανέβηκε στο 

βουνό, όπου και έμεινε σαράντα μερόνυχτα. (Έξοδος 24,12-18). 
 



Ο Μωυσής παραλαμβάνει τις πλάκες του Νόμου 

http://users.sch.gr/aiasgr/Agiologia/Palaia_Diathikh/Hgetes/Mwushs_o_Theopths_1.htm


http://www.sinaimonastery.com/index.php?lid=43


http://eikonografies.gr/%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%89%CF%8B%CF%83%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-4-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5/


http://www.sinaimonastery.com/big_photo.php?name=sina_t033_f05_b.jpg


Θεός και Ισραήλ συνάπτουν Διαθήκη  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ 



Διαθήκη 

Θα είμαι ο Θεός σας. 
Θα είστε ο λαός μου. 

Ο Γιαχβέ είναι ο Θεός μας. 
Σ’ αυτόν θέλουμε να ανήκουμε. 

για το δικό Του Ο Θεός λαό 



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.  

 Στην ΠΔ εκλέγεται ο Ισραήλ που θα απελευθερωθεί 
και θα γνωρίσει τον αληθινό Θεό στην πορεία προς 
τη Γη της Επαγγελίας. 

 Στην ΚΔ καλούνται όλοι οι πιστοί από όλους τους 
λαούς της γης να απελευθερωθούν από το κακό και 
να πορευθούν προς τη νέα ζωή. 



 Όταν οι Ισραηλίτες είδαν ότι ο Μωυσής αργούσε να 
κατεβεί από το βουνό, μαζεύτηκαν γύρω από τον 
Ααρών και του έλεγαν: «Σήκω, φτιάξε μας θεούς, που 
να προπορεύονται στο δρόμο μας, γιατί αυτός ο 
Μωυσής, που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, δεν 
ξέρουμε τι έγινε». 

  Έβγαλαν τότε όλοι τα χρυσά τους σκουλαρίκια και τα 
έφεραν στον Ααρών. Εκείνος τα πήρε, τα έλειωσε και 
έκανε απ' αυτά ένα άγαλμα μοσχαριού. Φώναξε τότε 
ο λαός: «Αυτός είναι ο Θεός σου, Ισραήλ, που σ' 
έβγαλε από την Αίγυπτο!» Έξοδος 32,1-6. Δευτερονόμιο 
9,7-11). 

Η απιστία των Ισραηλιτών 



Ο Μωυσής μεταφέρει τις θεοχάρακτες πλάκες του Νόμου 



Ο Μωυσής, καθώς πλησίαζε στο στρατόπεδο, είδε το μοσχάρι και τους χορούς. Τότε 
φούντωσε ο θυμός του και πέταξε τις πλάκες από τα χέρια του και τις έσπασε στους 
πρόποδες του βουνού.  (Έξοδος 32,15-20. Δευτερονόμιο 9,15-18. 9,21). 

http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&sid=2841


Η Διαθήκη επαναλαμβάνεται 
 Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να ετοιμαστούν για αναχώρηση. 

Δεν θα τους οδηγεί πλέον ο ίδιος, αλλά ένας άγγελος, γιατί οι 
Ισραηλίτες ήταν απείθαρχος λαός και υπάρχει ο κίνδυνος να τους 
καταστρέψει πριν φτάσουν στη Γη της Επαγγελίας. 

 Μετά ο Κύριος είπε στο Μωυσή να πάρει δύο πέτρινες πλάκες σαν τις 
προηγούμενες και το πρωί να είναι έτοιμος για ν' ανεβεί στο όρος Σινά. 

 Ο Μωυσής λάξεψε δύο πλάκες από πέτρα σαν τις πρώτες και νωρίς το 
πρωί σηκώθηκε κι ανέβηκε στο όρος Σινά, όπως τον είχε διατάξει ο 
Κύριος. Κατόπιν πέρασε από μπροστά του με όλη του τη δόξα, όπως 
του υποσχέθηκε, χωρίς φυσικά να δει το πρόσωπο του Κυρίου. Ο 
Μωυσής έπεσε στη γη και προσκύνησε. (Έξοδος 34,1-9. Δευτερον. 10,1-
4).  

 Στη συνέχεια ο Κύριος έδωσε στο Μωυσή οδηγίες για την είσοδό τους 
στη Χαναάν, για τις γιορτές και τις θυσίες, για την πιστότητα και την 
τήρηση των εντολών του Θεού. Ο Μωυσής έμεινε εκεί μαζί με τον 
Κύριο σαράντα μερόνυχτα. Σ' αυτό το διάστημα δεν έφαγε ψωμί και 
δεν ήπιε νερό (Έξοδος 34,10-28. Δευτερονόμιο 10,10-22).  



Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
 Ήταν ένα ξύλινο κιβώτιο επιχρυσωμένο, μέσα στο οποίο 

φυλάσσονταν:  
1. οι πέτρινες πλάκες όπου ήταν γραμμένες οι Δέκα Εντολές που είχε 

παραδώσει ο Κύριος, για δεύτερη φορά, στον Μωυσή. 
2.  Η στάμνα με το μάννα . 
3. Το ραβδί του Ααρών που    βλάστησε. 

Ο Θεός  

βρίσκεται  

ανάμεσα στο λαό του 

https://www.youtube.com/watch?v=DT2RNwAQ_ZI


Σε αντίθεση με τη γενική συμφωνία των ιστορικών ότι η κιβωτός 
καταστράφηκε, διάφορες παραδόσεις σχετικά με την τελική της 
τύχη υποστηρίζουν:  
 την απόκρυψή της κάτω από το Όρος του Ναού στην 

Ιερουσαλήμ,  
 ή τη φυγάδευσή της από την Ιερουσαλήμ πριν έρθουν οι 

Βαβυλώνιοι (αυτή η παράδοση συνήθως καταλήγει με την 
Κιβωτό στην Αιθιοπία), είτε από τον Αιθίοπα πρίγκιπα Μενελίκ 
Α΄ (υποτιθέμενο γιο του Σολομώντος και της Βασίλισσας της 
Σεβά), είτε από τους Ισραηλίτες αρχιερείς κατά τη βασιλεία του 
Μανασσή, οι οποίοι πιθανώς την μετέφεραν σε Ιουδαϊκό ναό 
στην Ελεφαντίνη της Αιγύπτου. 

 Ακόμα, αναφέρεται η παράδοση ότι η Κιβωτός της Διαθήκης 
αφαιρέθηκε με θαυματουργικό τρόπο από τη γη με θεϊκή 
παρέμβαση. 

Τι απέγινε η Κιβωτός 



Μέσα στην έρημο με οδηγό τον Κύριο 

 Η πορεία των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο μέχρι τη Γη της 
Επαγγελίας διήρκεσε 40 χρόνια και περιγράφεται στο βιβλίο της 
Εξόδου και των Αριθμών. 

 Οι Ισραηλίτες κινδύνεψαν, απειλήθηκαν, κουράστηκαν, στερήθηκαν. 

 Ο μεγαλύτερος όμως κίνδυνος ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης στο 
Θεό. 

 Οι δυσκολίες οδηγούσαν τους Ισραηλίτες σε ένα δίλημμα: να 
εμπιστεύονται το Θεό και να τηρούν τη Διαθήκη ή να δειλιάζουν και 
να ξεχνούν τις υποσχέσεις του. 

 Πάντως οι περιπέτειες της ερήμου, ωρίμασαν τους Ισραηλίτες. 
Απέκτησαν ταυτότητα και ενότητα και η σχέση τους με το Θεό έγινε 
σχέση πατέρα – παιδιού.  

 Με αρχηγό το Μωυσή και κουβαλώντας την Κιβωτό της Διαθήκης 
συνέχισαν την πορεία τους προς τη Γη της υπόσχεσης, τη Γη της 
Επαγγελίας. 



Ελέγχω τι έμαθα 

1. Πού πραγματοποιήθηκε η Διαθήκη του Θεού με τους 
Ισραηλίτες;  

2. Ποια ήταν η απόφαση του λαού για τη Διαθήκη και το 
Δεκάλογο;  

3. Να μάθετε απ' έξω τις εντολές του Δεκαλόγου (το νόημά 
τους).  

4. Τι είδους σχέσεις ρυθμίζει ο Δεκάλογος;  
5. Πώς εννοούμε την «Εκλογή» του Ισραήλ από το Θεό;  
6. Τι ήταν η Κιβωτός της Διαθήκης 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;  



Η Σκηνή του Μαρτυρίου στην έρημο  



Η Σκηνή του Μαρτυρίου είχε έναν εξωτερικό και δύο κύριους 
χώρους τα " Άγια" και τα " Άγια των Αγίων".  
Στην αυλή υπήρχε το χάλκινο θυσιαστήριο, όπου οι ιερείς 
θυσίαζαν τα διάφορα σφάγια.  
Στα " Άγια ", όπου υπήρχαν η Επτάφωτη λυχνία, η τράπεζα και  οι 
άρτοι, έναs ιερέαs δύο φoρέs την ημέρα θυσίαζε.  
Στα "Άγια των Αγίων" υπήρχαν το χρυσό θυμιατήριο, η 
χρυσοποίκιλτη Κιβωτός της  Διαθήκης με τη χρυσή στάμνα του 
μάννα, η ράβδos του Ααρών που βλάστησε, οι θεοχάρακτες 
πλάκες της Διαθήκης και πάνω από την Κιβωτό δύο χρυσά 
Χερουβίμ που με τα φτερά τους σκίαζαν το κάλυμμα της 
Κιβωτού. Εδώ, μόνο μία φορά το έτος, μόνos ο Αρχιερεύς 
εισερχόταν την ημέρα του εξιλασμού και ράντιζε με αίμα την 
Κιβωτό, θυσία εξιλαστήρια για τον εαυτό του και τις αμαρτίες και 
τα αγνοήματα του λαού. 

Περιγραφή της Σκηνής του Μαρτυρίου 





http://epistoligr.blogspot.com/2011/11/7.html


Η Κιβωτός και η Σκηνή ανάμεσα στο λαό έχουν τη σημασία της 
συνεχούς ευλογίας του Ισραήλ και της ανάγκης των ανθρώπων να 
έχουν το Θεό στο κέντρο της ζωής τους. 

http://faculty.maxwell.syr.edu/gaddis/hst210/Sept11/Default.htm


Οι στολές των ιερέων   



Ααρών ιερουργεί 

https://iconandlight.wordpress.com/category/orthodox/page/156/

