
Η είσοδος  

στη Γη  

της Επαγγελίας 

https://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1102003110


Ο Μωυσής σ τέλνει  κατασκόπους σ τη Χαναάν  

Όταν οι Ισραηλίτες ήταν στην έρημο Φαράν, ο Μωυσής έστειλε 12 κατασκόπους για να 
κατασκοπεύσουν τη χώρα. Όταν μπήκαν στη Χαναάν, ήταν τελευταίες μέρες της Άνοιξης 
και αρχές Καλοκαιριού.  Οι κατάσκοποι έλεγξαν όλη τη χώρα και έφτασαν έως τη 
Χεβρών, όπου κατοικούσαν οι Αχιμάν, οι Σεσσί (Σεσαΐ) και οι Θελαμί (Ταλμαΐ), απόγονοι 
του γίγαντα Ανάκ (Ενάχ). Από το σημείο που παρακολουθούσαν την πόλη έκοψαν μια 
κληματόβεργα με ένα τσαμπί σταφύλι που το σήκωναν δύο, περασμένο σ' ένα ξύλο. 
Πήραν μαζί τους κάποια από τα προϊόντα του τόπου και αφού εξερεύνησαν τη χώρα για 
σαράντα μέρες, γύρισαν στο Μωυσή, και σ' ολόκληρη την ισραηλιτική κοινότητα που 
είχαν στρατοπεδεύσει στην έρημο Φαράν, στην Κάδης,  (Αριθμοί 13,17-27).  
Είπαν λοιπόν στο Μωυσή: «Πήγαμε στη χώρα που μας έστειλες. Είναι πράγματι μια 
χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι. Να και οι καρποί της. Αλλά ο λαός που κατοικεί εκεί 
είναι δυνατός. Οι πόλεις είναι οχυρωμένες και πολύ μεγάλες…» (Αριθμοί 13,27-30).  
Τότε ολόκληρη η κοινότητα άρχισε να φωνάζει και να παραπονιέται ενάντια στο Μωυσή 
και στον Ααρών (Αριθμοί 14,1-4).  
Ο Κύριος αρχικά απείλησε με θάνατο και καταστροφή τους Ισραηλίτες, αλλά στη 
συνέχεια είπε στους Ισραηλίτες ότι κανείς από αυτούς που ήταν από είκοσι ετών και 
πάνω δε θα δει τη χώρα της Χαναάν και τα κορμιά τους θα μείνουν σ' ετούτη εδώ την 
έρημο. Όλοι εκτός από το Χάλεβ και τον Ιησού του Ναυή. Θα περιπλανιούνται όλοι για 
σαράντα χρόνια, ώσπου όλοι να πεθάνουν στην έρημο. Μόνο τα παιδιά τους θα 
γνωρίσουν τη χώρα που αυτοί περιφρόνησαν (Αριθμοί 14,10-35). 



http://www.pemptousia.gr/2013/12/kataktisi-ke-dianomi-tis-chanaan/


Ο ηγέτης θέτει το λαό προ των ευθυνών του 

Στη Μωάβ ο Μωυσής  

 μίλησε στους Ισραηλίτες, 

 τους έδωσε εντολές και οδηγίες,  

 τους θύμισε τη Διαθήκη και  

 τους είπε ακόμη μια φορά να μείνουν πιστοί στον Κύριο 
και να μην παρεκκλίνουν από το δρόμο του. 

  Στη συνέχεια, ο Μωυσής, έχοντας μαζί του και τον Ιησού 
του Ναυή,  τους απάγγειλε το τραγούδι που του έδωσε ο 
Κύριος, από την αρχή ως το τέλος (Δευτερονόμιο 31,27-30. 
32,44-52). 



«Άκου, λαέ του Ισραήλ: Ο Κύριος είναι ο Θεός μας μόνον ο 

Κύριος. Ν' αγαπάς, λοιπόν, τον Κύριο, το Θεό σου, μ' όλη την 

καρδιά σου, μ' όλη την ψυχή σου και μ' όλη τη δύναμη σου. 

Να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές, που εγώ σήμερα 

σου δίνω. Να τις διδάσκεις στα παιδιά σου και να μιλάς γι' 

αυτές όταν κάθεσαι στο σπίτι σου κι όταν βαδίζεις στο δρόμο, 

όταν ξαπλώνεις για ύπνο κι όταν σηκώνεσαι. Να τις δέσεις σαν 

σημάδι στο χέρι σου και να τις έχεις σαν έμβλημα στο μέτωπο 

σου, ανάμεσα στα μάτια σου. Να τις γράψεις στις παραστάδες 

της πόρτας του σπιτιού σου και στις πύλες της πόλης σου.  

Δευτ. 6, 4-9 

Βασική οδηγία του Νόμου  (Σεμά = άκου),  
η αγάπη προς το Θεό 



«Κοιτάξτε εγώ βάζω σήμερα μπροστά σας τη ζωή και την ευτυχία από 

τη μια μεριά, το θάνατο και την δυστυχία από την άλλη. Δώστε 

προσοχή σ' αυτό που σας διατάζω σήμερα. Δηλαδή ν' αγαπάτε τον 

Κύριο, το Θεό σας, και να βαδίζετε στο δρόμο του τηρώντας τις εντολές 

του, τους νόμους του και τα προστάγματα του. Τότε θα ζήσετε και θα 

γίνετε πολυάριθμοι. Ο Κύριος θα σας ευλογήσει στη χώρα που μπαίνετε 

για να την πάρετε ιδιοκτησία σας. Αν όμως αλλάξετε διάθεση και δεν 

υπακούτε σ' αυτόν, αν παρασυρθείτε στην πλάνη να προσκυνήσετε 

άλλους θεούς και να τους λατρέψετε, τότε σας το δηλώνω από σήμερα, 

ότι εξάπαντος θ' αφανιστείτε, και δε θα μείνετε για πολύ στη χώρα 

που πηγαίνετε να πάρετε για ιδιοκτησία σας, διαβαίνοντας τον Ιορδάνη.                                                                    

Δευτ. 30, 15-18 

αντιμετωπίζω δίλημμα = βρίσκομαι στη θέση να διαλέξω ανάμεσα σε δύο 
καταστάσεις με σοβαρές συνέπειες. 

Η εκλογή ανάμεσα στο θάνατο και στη ζωή 



https://www.slideshare.net/ssuser8555a6/11eisodos-epaggelias


Ο ρόλος του Θεού στη ζωή του λαού και  
το σχέδιο για τη σωτηρία του 

Συχνά ο θάνατος ενός μεγάλου 
ηγέτη ματαιώνει το έργο του (π.χ. 
Μ. Αλέξανδρος). 
Στην περίπτωση του Ισραήλ, 
οδηγός δεν ήταν μόνο ένας 
μεγάλος ηγέτης, αλλά ο ίδιος ο 
Θεός. 
Έτσι, και μετά το θάνατο του 
Μωυσή, ο Θεός συνεχίζει το ιερό 
του έργο με τον Ιησού (=ο Θεός 
σώζει) του Ναυή.  

«Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πάρε τον Ιησού, γιο του Ναυή, που είναι άντρας με 
ικανότητες και βάλε το χέρι σου πάνω του. Φέρε τον να σταθεί μπροστά στον Ελεάζαρ, τον 
ιερέα, και στην κοινότητα και θα του δώσεις αρμοδιότητες εκεί μπροστά σε όλους. Θα του 
δώσεις μερικές από την εξουσίες σου, ώστε να υπακούει σ' αυτόν όλη η ισραηλιτική 
κοινότητα».                                                                                                                  Αριθ. 27,18-20 



Ο νέος αρχηγός: Ιησούς, ο γιος του Ναυή 

 Ο Θεός ανανεώνει τις 

υποσχέσεις Του, 

 ευλογεί το νέο αρχηγό 

και 

 του ζητάει να τηρεί το 

Νόμο που παρέδωσε ο 

Μωυσής και 

 του υπόσχεται ότι θα 

βρίσκεται μαζί του όπου 

κι αν πάει. 

Τοιχογραφία του Ιησού του Ναυή,  

Μονή Οσίου Λουκά, 12ος με 13ος αι.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%AE


Οι Ισραηλίτες  

διαβαίνουν  

τον Ιορδάνη  





«Τότε, τα νερά που κατέβαιναν από πάνω στάθηκαν και μαζεύτηκαν σ' ένα σωρό, σε μεγάλη 

απόσταση, μέχρι την πόλη Καριαθιαρίμ, ενώ τα κατερχόμενα ύδατα κατέβηκαν στη θάλασσα του 

βαθυπέδου Άραβα, την Αλμυρή, την Νεκρά Θάλασσα, μέχρις ότου εξέλιπαν πλήρως, κι έτσι ο 

λαός πέρασε απέναντι από την Ιεριχώ                                                               (Ιησ. Ναυή 3, 16) 

Ὁ λαὸς Ἰσραὴλ 

εἰσέρχεται εἰς τὴν γῆ τῆς 

ἐπαγγελίας 

(=ὑπόσχεσης) τοῦ Θεοῦ 

ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ 

πρέπει νὰ διασχίσει τὸν 

Ἰορδάνη ἀπὸ τὰ 

ἀνατολικὰ πρὸς τὰ δυτικά. 

Μὲ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ 

εἰσέρχεται ἡ Κιβωτὸς 

τῆς Διαθήκης στὸ 

ποτάμι καὶ τὰ μὲν νερά, 

δεξιά τους, ποὺ 

κατεβαίνουν στέκονται, 

ἐνῷ τὰ νερὰ ἀριστερά 

τους κατεβαίνουν πρὸς 

τὶς ἐκβολὲς καὶ 

χάνονται!  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0Na-L4_DHHIJ:users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/explanatory/ermhneia_8eofaneia_iordanhs.htm+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7+%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B7&cd=8&hl=el&ct=clnk&gl=gr
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Η Ιεριχώ 

http://users.sch.gr/aiasgr/Biblos/Biblos/Oi_stathmoi_ths_poreias_twn_Israhlitwn_pros_th_Xanaan.htm


H αρχαιότερη πόλη του κόσμου: 

Η Ιεριχώ είναι μια από τις 

αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο. 

Από ιστορικές μαρτυρίες η ίδρυσή 

της ανάγεται το 3000 π. Χ.  

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ιεριχούς 

(όπως είναι σήμερα) 

https://www.academia.edu/1816396/_._


Η Ιεριχώ είχε τα τείχη της κλειστά κι αμπαρωμένα. Κανείς δεν έβγαινε ούτε έμπαινε στην πόλη. Ο Κύριος 
έδωσε οδηγίες στον Ιησού του Ναυή για το πως θα καταληφθεί η πόλη.  
Έτσι σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, μπροστά πήγαινε η εμπροσθοφυλακή του στρατού. 
Ακολουθούσαν οι εφτά ιερείς που κρατούσαν τις κεράτινες σάλπιγγες και οι οποίοι σάλπιζαν ασταμάτητα, 
ενώ εκείνοι που μετέφεραν την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου τους ακολουθούσαν. Πίσω ακολουθούσε 
το υπόλοιπο του στρατεύματος, που ήταν και η οπισθοφυλακή της Κιβωτού. Ο στρατός είχε πάρει ρητή 
διαταγή από τον Ιησού, να μη μιλήσει καθόλου ούτε να φωνάξει, ώσπου ο ίδιος να δώσει διαταγή.  
Έτσι η Κιβωτός του Κυρίου, μαζί με τους ιερείς και το στρατό, έκανε μια φορά το γύρο της πόλης κι έπειτα 
επέστρεφαν στο στρατόπεδο. Το ίδιο έκαναν για έξι μέρες. 

Η πτώση των τειχών της Ιεριχώς  

http://www.xorisorianews.gr/%CE%B7-%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%87%CF%8E-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE/


Την έβδομη μέρα σηκώθηκαν με την αυγή κι έκαναν εφτά φορές το γύρο της πόλης με 
τον ίδιο τρόπο. Ήταν η μόνη μέρα που έκαναν το γύρο της πόλης εφτά φορές. Την 
έβδομη φορά, όταν οι ιερείς σάλπισαν με τις σάλπιγγες, μετά ο Ιησούς είπε στο στρατό 
«Φωνάξτε τώρα! Ο Κύριος σας παρέδωσε την πόλη!»  (Ιησούς του Ναυή 6,1-19. 24,11).  
Όταν ο στρατός άκουσε τον ήχο της σάλπιγγας, ξέσπασε σε μεγάλο αλαλαγμό και 
σωριάστηκαν τα τείχη μόνα τους. Τότε ο στρατός επιτέθηκε στην πόλη  και την 
κατέλαβαν. Όλοι οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, καθώς και τα ζώα της πόλης 
παραδόθηκαν στη σφαγή. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%AE


Μετά από πολλές μάχες ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε όλη τη 
χώρα. Κατέλαβε όλες τις ορεινές και πεδινές περιοχές του 
βορρά και του νότου.  
Κατέλαβε όλη τη Χαναάν από το όρος Χελχά, που βρίσκεται 
κοντά στη Σηείρ στο Νότο, έως τη Βααλγάδ, την πεδιάδα του 
Λιβάνου και το όρος Ερμών στο Βορρά.  
Με τη βοήθεια του Κυρίου, νίκησε και θανάτωσε τους 
βασιλιάδες όλων των περιοχών αυτών, τους οποίους πολέμησε 
για πολύ καιρό (Ιησούς του Ναυή 11,16-20. 12,7). 

Η κατάκτηση της Χαναάν  



Η κατάκτηση της χώρας  

από τον Ιησού του Ναυή 



Οι Ισραηλίτες εγκαθίστανται στη Χαναάν 

Η Χαναάν έμοιαζε με παράδεισο. 

Ο Ιησούς του Ναυή μοίρασε με κλήρο τη γη στις 
φυλές. 

Μόνο η φυλή του Λευί δεν πήρε τμήμα γης, γιατί οι 
Λευίτες ήταν ιερείς. 

Στην πόλη Σηλώ στήθηκε η Σκηνή του Μαρτυρίου και 
μέσα της τοποθετήθηκε η Κιβωτός της Διαθήκης. 



Η διανομή της χώρας έγινε με κλήρο, από τον Ελεάζαρ, τον Ιησού 
του Ναυή και από τους αρχηγούς των ισραηλιτικών φυλών. 



Η διανομή  

της Χαναάν  

στις 12 φυλές 



Πόλεις Λευιτών  

& 

πόλεις καταφυγίου  

http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.studylight.org/se/maps/&ei=plcLT4SCDsLGswa42PCTBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCQQ7gEwAA&prev=/search?q=bible+maps&hl=el&prmd=imvns


Ο Ιησούς του Ναυή αποχαιρετά το λαό 
υπενθυμίζοντας τη Διαθήκη 

Ο Ιησούς κάλεσε τους Ισραηλίτες στη Συχέμ, 

Τους τόνισε ότι ο Θεός εκπλήρωσε όλες τις υποσχέσεις 
που είχε δώσει, 

Τους υπενθύμισε ότι ο Θεός τους χάρισε τη Χαναάν και  

Τους ζήτησε να μην γίνουν ειδωλολάτρες, 

Αλλά να αφοσιωθούν στον ένα και μοναδικό Θεό. 

Λίγο πριν πεθάνει  έκανε Διαθήκη μαζί τους και τους 
έδωσε οδηγίες. 



Η σημασία της γης για την αρχαία εποχή 

 Οι ανατολίτες πίστευαν ότι η γη ανήκε στο Θεό 

 Οι Ισραηλίτες θεωρούσαν ότι οι χώρες των εχθρών 
τους ανήκαν στους θεούς των εχθρών τους. 

 Με τους θεούς αυτούς έπρεπε να αναμετρηθεί ο 
δικός τους θεός. 

 Ο Θεός τους ήταν ο μοναδικός και ο ισχυρότερος, 
άρα σ’ αυτόν έπρεπε να ανήκουν τα πάντα. 
Επομένως η κατάκτηση της Χαναάν θεωρήθηκε 
αποτέλεσμα θεϊκής εύνοιας.  



Γιατί ο Θεός είναι τόσο σκληρός και καταστροφικός  
για τους εχθρούς του Ισραήλ; 

Είναι άραγε ο Θεός με το μέρος ενός λαού; 
Και στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, 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 Διαθήκη: «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 Ιωνά, 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. 



Αξιολόγηση του έργου του Μωυσή 

 Συμμετέχει στα βάσανα και τους αγώνες των 
καταπιεσμένων συμπατριωτών του, 

 Στέκεται με θάρρος και παρρησία μπροστά στο Φαραώ 
και υπερασπίζεται τη απελευθέρωση του λαού Ισραήλ, 

 πιστεύει στην υπόσχεση του Θεού, 
 Ακούραστος μεσίτης, 
 τρομερά πράος, 
 προσεύχεται στον Κύριο για να συγχωρέσει το λαό,   
 εκλέγει τους κατάλληλους συνεργάτες, 
 μεγάλος ηγέτης  
 νομοθέτης  
 συγγραφέας των βιβλίων της Πεντάτευχου (Γένεση, 

Έξοδος, Λευιτικό, Αριθμοί, Δευτερονόμιο)  
 «ο φίλος του Θεού». 



ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Δ. 

Προεικονίσεις  

ονομάζονται πρόσωπα ή γεγονότα της Π.Δ.  

που συμβολίζουν πρόσωπα ή γεγονότα της Κ.Δ. 



ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ: 

1. Ο Ισαάκ συμβολίζει τον Χριστό. 

2. Η κλίμαξ του Ιακώβ την Παναγία. 

3. Η φλεγόμενη βάτος την Παναγία. 

4. Διάβαση της Ερυθράς το Βάπτισμα. 

5. Ο Μωυσής τον Χριστό. 

6. Το μάννα το ψωμί της Θείας Ευχαριστίας. 

7. Νερό στο βράχο το κρασί της Θ. Ευχαριστίας 

8. Η στάση του σταυρού που έκανε με τα χέρια του ο 
Μωυσής, όταν οι Ισραηλίτες νίκησαν τους 
Μαδιανίτες,  το σταυρό του Κυρίου. 



Ανακαλύπτουμε κρυμμένες σημασίες 



Στο σημερινό μας μάθημα είδαμε: 

1)  Τη διάβαση του Ιορδάνη 

2)  Πώς κατέλαβαν την Ιεριχώ οι  Ισραηλίτες 

3)  Τι ονομάζουμε προεικόνιση 

4)  Μερικές προεικονίσεις 


