
Η ζωή Η ζωή 

οργανώνεται οργανώνεται 

με βάση το με βάση το 

Νόμο του Νόμο του 

ΜωυσήΜωυσή  



Οι δώδεκα φυλές διατηρώντας τη διοικητική τους αυτοτέλεια, 

ήταν οργανωμένοι σε μια ομοσπονδία (ένωση κρατών-

φυλών με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων).  

Διοικούνταν από τους πρεσβυτέρους (ηγέτες και 

αντιπρόσωποι του λαού, από την εποχή του Μωυσή), οι 

οποίοι έπαιρναν μέρος στις αμφικτιονικές συνελεύσεις) 

και κάθε χρόνο συγκεντρώνονταν  ως αντιπρόσωποι του 

λαού στις αμφικτιονικές συνελεύσεις, όπου μπροστά στην 

Κιβωτό της Διαθήκης, ανανέωναν την πίστη τους στο 

Θεό και έπαιρναν αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα.  

Τρόπος οργάνωσης και διοίκησηςΤρόπος οργάνωσης και διοίκησης  



 Αυτό που έδενε τις 

δώδεκα φυλές είναι η 

πίστη στο Θεό. 

 Συγκεντρώνονταν 

στη Σκηνή του 

Μαρτυρίου που 

βρισκόταν στη 

Σηλώ. 

http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh_Biblio/Eisagwgh/O_kosmos_ths_Palaias_Diathikhs.htm


 Ξαναθυμόντουσαν 

όσα είχε κάνει γι’ 

αυτούς ο Θεός 

 δήλωναν την πίστη 

τους στο Θεό 

 αναγνώριζαν τις 

υποχρεώσεις που 

είχαν απέναντί Του 

 διάβαζαν το Νόμο 

 ανανέωναν την 

υπόσχεσή τους να 

τηρούν το Νόμο. 

Μπροστά στην ΚιβωτόΜπροστά στην Κιβωτό  



 Στα εβραϊκά ονομάζεται Τορά.  
 Σημαίνει τη διδασκαλία που έδωσε ο Θεός 

(μέσω του Μωυσή) στους ανθρώπους, με 
σκοπό αυτή να κατευθύνει τη διαγωγή τους.  

 Βρίσκεται στα τέσσερα (από τα πέντε) βιβλία 
του Μωυσή, στην Έξοδο, το Λευιτικό, τους 
Αριθμούς και το Δευτερονόμιο.  

 Η σημαντικότερη εντολή του Νόμου ήταν η 
αγάπη προς το Θεό. 

Κέντρο της ζωής ήταν ο ΝόμοςΚέντρο της ζωής ήταν ο Νόμος  



Το κοινωνικό περιεχόμενο  

της Mωσαϊκής νομοθεσίας 
 Η νομοθεσία του εκλεκτού λαού του Θεού δεν 

περιορίστηκε μόνο στις Δέκα Εντολές.  
 Μετά από αυτές, ο Μωυσής ανέβηκε πάλι στο Σινά για 

να πάρει από το Θεό και άλλες εντολές, πού ρύθμιζαν 
την κοινωνική ζωή των Ισραηλιτών με κάθε 
λεπτομέρεια.  

 Με τις συμπληρωματικές αυτές διατάξεις η μωσαϊκή 
νομοθεσία κάλυπτε όλες τις κοινωνικές και αστικές 
σχέσεις τους. Καθόριζε τον τρόπο απονομής της 
δικαιοσύνης, το σεβασμό της ζωής, της τιμής και της 
περιουσίας των άλλων, τη μεταχείριση των δούλων και 
των αιχμαλώτων, και ρύθμιζε θέματα ηθικής και υγείας.  



Ο Μωυσής διδάσκει τους Ισραηλίτες, κωδ. 602, 13ος αι. Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου  

http://vatopaidi.wordpress.com/tag/%CE%B2%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%BF%CF%82/


Α) Οι σχέσεις Α) Οι σχέσεις   

με τους συνανθρώπουςμε τους συνανθρώπους  



Λευιτ. 19,11. Δεν θα κλέψετε, δεν θα πείτε ψέματα, 
δεν θα συκοφαντήσετε ο ένας τον άλλο. 

Λευιτ. 19,17. Μην κρατάς πικρία στην καρδιά σου για 
τον άλλο εξηγήσου μαζί του ανοιχτά, για να μη σε 
βαραίνει καμιά αμαρτία εξαιτίας του. 

Λευιτ. 19,18. Μην είσαι εκδικητικός και μνησίκακος 
απέναντι στους άλλους, αλλά ν’ αγαπάς τον πλησίον 
σου όπως τον εαυτό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος, που 
διατάσσω αυτά.  



Δευτ. 24,12-13. Αν ο άνθρωπος αυτός είναι φτωχός, και σου 

έδωσε ως ενέχυρο το πανωφόρι του, εσύ μην το κρατήσεις 

όλη τη νύχτα. Πρέπει το δίχως άλλο να του το επιστρέψεις με 

τη δύση του ήλιου, για να μπορέσει να τυλιχτεί μέσα στο 

πανωφόρι του και να κοιμηθεί, θα σε ευγνωμονεί μετά, κι 

αυτό θα υπολογιστεί για δίκαιη πράξη από τον Κύριο το Θεό 

σου. 

Δευτ. 24,15. Να του δίνεις κάθε μέρα το ημερομίσθιο του, 

πριν απ’ τη δύση του ήλιου· γιατί είναι φτωχός και το έχει 

ανάγκη. Αλλιώς αυτός θα φωνάξει με αγανάκτηση εναντίον 

σου στον Κύριο, κι αυτό θα σου καταλογιστεί για αμαρτία. 

Δευτ. 22,1. Αν δεις το βόδι του συμπατριώτη σου ή το αρνί 

του να περιπλανιέται, μην αδιαφορήσεις γι’ αυτό, αλλά να το 

οδηγήσεις οπωσδήποτε στον κάτοχό του. 



Β) Η συμπεριφορά Β) Η συμπεριφορά   

προς τους ξένους και προς τους ξένους και   

τους αδύναμουςτους αδύναμους  



Έξοδ. 23,9. Ξένον μην καταπιέζετε, γιατί ξέρετε πώς 
αισθάνεται ο ξένος, αφού κι εσείς ήσασταν κάποτε 
ξένοι στην Αίγυπτο.   

Λευιτ. 19,33-34. Αν κάποιος ξένος έρθει να μείνει μαζί 
σας στη χώρα σας, μην τον εκμεταλλευτείτε. Να του 
φέρεστε όπως σ’ έναν συμπατριώτη σας· να τον 
αγαπάτε σαν τον εαυτό σας, γιατί κι εσείς ξένοι 
ήσασταν στην Αίγυπτο. Εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός 
σας.  



Δευτ. 24,19. Όταν θερίζετε τη σοδειά σας και 
λησμονήσετε ένα χερόβολο στάχυα στο χωράφι, μη 
γυρίσετε να το πάρετε· αυτό είναι για τον ξένο, το 
ορφανό και τη χήρα έτσι θα σας ευλογεί ο Κύριος, ο 
Θεός σας, σ’ ό,τι κι αν καταπιανόσαστε.  

Δευτ. 24,21.  Τέλος όταν τρυγάτε το αμπέλι σας, μην 
ξαναπερνάτε ανάμεσα στα κλήματα για να μαζέψετε τα 
ξεχασμένα τσαμπιά. Όσα έμειναν είναι για τον ξένο, το 
ορφανό και τη χήρα.  

Δευτ. 23,20.  Μη δανείσεις στο συμπατριώτη σου 
χρήματα με τόκο ή τρόφιμα με τόκο ή ο,τιδήποτε άλλο 
δανειστεί από σένα. 



Γ) Η απονομή Γ) Η απονομή   

της δικαιοσύνηςτης δικαιοσύνης  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/294/2068,7266/unit=423


Δευτ. 16,18. Σε όλες τις πόλεις που θα σας δώσει ο Κύριος ο 

Θεός σας, θα διορίσετε δικαστές και αξιωματούχους κατά 

φυλές. Αυτοί θα αποδίδουν το δίκαιο στο λαό, με 

ευθυκρισία. 

Δευτ. 16,19.  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. 

Δευτ. 19,15. Ένας μόνο μάρτυρας δεν αρκεί για να 

καταδικαστεί κάποιος που κατηγορείται για οποιοδήποτε 

έγκλημα, παρανομία ή αμαρτία. Κάθε γεγονός θα 

επιβεβαιώνεται με τη μαρτυρική κατάθεση δύο ή τριών 

μαρτύρων. 

Λευιτ. 19,35. Δεν θα αδικήσετε κανένα, ούτε στο δικαστήριο 

ούτε στα μέτρα μήκους, βάρους και χωρητικότητας· με 

κανένα από τα ζυγίσματά σας. 



Δ) Ο νόμος της δεκάτηςΔ) Ο νόμος της δεκάτης  

Το ένα δέκατο της σοδιάς που αφιερωνόταν 

στο Θεό, στους Λευίτες, στους ξένους, τα 

ορφανά και τις χήρες. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/294/2068,7266/unit=423


Δευτ. 14,22-23. Κάθε χρόνο θα ξεχωρίζετε το ένα δέκατο από τα 
σπαρτά σας, απ’ όλη τη σοδειά που θα σας δίνουν τα χωράφια 
σας. Θα πηγαίνετε στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο 
Κύριος, ο Θεός σας, για να λατρεύεται το όνομά του, και θα 
τρώτε εκεί ενώπιον του το δέκατο από το στάρι σας, από το κρασί 
σας κι από το λάδι σας, κι επίσης τα πρωτογέννητα των βοδιών 
σας και των προβάτων σας. Έτσι θα μάθετε να σέβεστε πάντοτε 
τον Κύριο, το Θεό σας. 

Δευτ. 14,28-29. 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. Τότε ο Κύριος ο Θεός σας θα σας ευλογεί σ’ ό,τι κι αν 
καταπιάνεστε. 



Ε) Σαββατικό Ε) Σαββατικό   

και και   

Ιωβηλαίο έτοςΙωβηλαίο έτος  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/294/2068,7266/unit=423


1) Έτος αναπαύσεως της γης 

2) Έτος αφέσεως των χρεών 
 

Το Σαββατικό έτος (Λευϊτ. 25, 1-7) τηρούταν (γιορταζόταν) κάθε επτά 

χρόνια. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού απαγορευόταν η καλλιέργεια 

της γης. Δεν επιτρεπόταν ούτε η σπορά των αγρών ούτε το κλάδεμα των 

δέντρων ούτε η συγκομιδή των καρπών. Ήταν «ἐνιαυτός (χρόνος) 

ἀναπαύσεως τῆς γῆς». Τα αυτοφυή γεννήματα έπρεπε να αφήνονται 

στους φτωχούς, στις χήρες και στους ξένους. Το Σαββατικό έτος ήταν μια 

υπενθύμιση στην πράξη ότι η γη ανήκει στο Θεό, άρα σε όλους. Ο Θεός 

υποσχόταν ότι κατά το έκτο έτος, δηλαδή το προηγούμενο του 

Σαββατικού, θα έδινε πλεόνασμα παραγωγής, ώστε αυτή να επαρκέσει 

για τις ανάγκες του λαού και κατά το έτος της αγραναπαύσεως (Λευϊτ. 25, 

18-22). Το ίδιο έτος ήταν «ἐνιαυτός (χρόνος) ἀφέσεως τῶν χρεῶν 

(μεταξύ των Ιουδαίων)». Όλα τα χρέη που έκανε ο Ισραηλίτης τα έξι 

προηγούμενα χρόνια χαρίζονταν.  

Το Σαββατικό έτος 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8wVaSuUIkEkJ:users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Levitikon/Levitikon_kef.24-25.htm+%CF%83%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82&cd=17&hl=el&ct=clnk&gl=gr&source=www.google.gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8wVaSuUIkEkJ:users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Levitikon/Levitikon_kef.24-25.htm+%CF%83%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82&cd=17&hl=el&ct=clnk&gl=gr&source=www.google.gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8wVaSuUIkEkJ:users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Levitikon/Levitikon_kef.24-25.htm+%CF%83%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82&cd=17&hl=el&ct=clnk&gl=gr&source=www.google.gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8wVaSuUIkEkJ:users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Levitikon/Levitikon_kef.24-25.htm+%CF%83%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82&cd=17&hl=el&ct=clnk&gl=gr&source=www.google.gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8wVaSuUIkEkJ:users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Levitikon/Levitikon_kef.24-25.htm+%CF%83%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82&cd=17&hl=el&ct=clnk&gl=gr&source=www.google.gr


1) Έτος αφέσεως της γης  

2) Έτος απελευθερώσεως των δούλων 

3) Έτος αποσβέσεως (γενικής) των χρεών/ακυρώσεως των 

αγοραπωλησιών  
 

   Το Ιωβηλαίο έτος (Λευΐτ. 25, 8-17) τηρούταν (γιορταζόταν) κάθε πενήντα χρόνια. 

Συνέπιπτε με το μετά το έβδομο Σαββατικό έτος, και έτσι κάθε πενήντα χρόνια 

συνέπιπταν δύο συνεχή έτη αγραναπαύσεως. Κατά το Ιωβηλαίο έτος δινόταν 

γενική άφεση χρεών, γινόταν απελευθέρωση των δούλων, και ακυρώνονταν 

όλες οι αγοραπωλησίες που είχαν γίνει στα πενήντα προηγούμενα χρόνια. Όλα 

τα κτήματα επέστρεφαν στις αρχικές οικογένειες, χωρίς να καταβληθεί 

οποιαδήποτε αποζημίωση.  Έτσι η πώληση (και η υποθήκευση) ακίνητης 

περιουσίας ήταν ουσιαστικά εκμίσθωση μέχρι το Ιωβηλαίο έτος. 
 

   Το Σαββατικό και το Ιωβηλαίο έτος στέκονταν εμπόδιο στην απληστία 

των δυνατών και βοηθούσαν τους αδυνάτους να βλέπουν τη ζωή με 

αισιοδοξία. Κάθε νέα γενιά ξεκινούσε τη ζωή με τα ίδια δικαιώματα, 

χωρίς χρέη και άλλες τέτοιου είδους υποχρεώσεις. Με την επιστροφή 

εξάλλου της γης εξομαλύνονταν οι κοινωνικές αντιθέσεις και 

θεμελιωνόταν ένα δίκαιο σύστημα διακυβέρνησης. 

Το Ιωβηλαίο έτος 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8wVaSuUIkEkJ:users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Levitikon/Levitikon_kef.24-25.htm+%CF%83%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82&cd=17&hl=el&ct=clnk&gl=gr&source=www.google.gr


Στ) Καταδίκη της ειδωλολατρίαςΣτ) Καταδίκη της ειδωλολατρίας  

http://users.sch.gr/aiasgr/Thrhskeiologia/Eidwlolatrikes_theothtes/Baal.htm


Δευτ. 18,9-11. Όταν θα μπείτε στη χώρα, που σας δίνει, 
ο Κύριος, ο Θεός σας, δεν πρέπει να μάθετε να τηρείτε 
τα βδελυρά έθιμα εκείνων των εθνών. 

Δε θα βρεθεί κανείς ανάμεσα 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. 

Κανείς δεν πρέπει να γίνει μάγος ή εξορκιστής 
πνευμάτων, μάντης ή νεκρομάντης. 

Λευιτ. 19,31. Μην απευθύνεστε σ' εκείνους που καλούν 
τα πνεύματα ούτε στους μάντεις. Μην τους 
συμβουλεύεστε για να μη μολύνεστε απ’ αυτούς. Εγώ, 
ο Κύριος είμαι ο Θεός σας.  


