
Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ  

ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 



«Ο Αχιά έβγαλε τον καινούριο μανδύα που 
φορούσε και τον έσκισε σε δώδεκα 
κομμάτια. Πάρε για τον εαυτό σου τα δέκα 
κομμάτια είπε στον Ιεροβοάμ, γιατί ο 
Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει τα εξής: θα 
πάρω τη βασιλεία από το Σολομώντα και θα 
δώσω σ’ εσένα τις δέκα φυλές.... 
Κι εσένα, Ιεροβοάμ, θα σε πάρω και θα σε κάνω 
βασιλιά όπως το επιθυμείς: θα βασιλέψεις στον 
Ισραήλ. Κι αν υπακούς σε όλα όσα θα σε 
διατάζω, αν βαδίζεις στους δρόμους μου, αν 
κάνεις ό,τι εγώ θεωρώ σωστό, αν τηρείς τους 
νόμους μου και τις εντολές μου, όπως έκανε ο 
δούλος μου ο Δαβίδ, τότε εγώ θα είμαι μαζί σου 
και θα σου χαρίσω σταθερή δυναστεία, όπως 
έκανα στο Δαβίδ, θα σου δώσω τον Ισραήλ, για 
να ταπεινώσω τους απογόνους του Δαβίδ αλλά 
αυτό δε θα κρατήσει για πάντα». (Γ' Βασ. 11:29-
40). 

Ο Θεός ανεγείρει τον 

Ιεροβοάμ ως όπλο τιμωρίας 

του Σολομώντα ο οποίος 

επέτρεψε την ειδωλολατρία 

στο βασίλειό του.  

Ο Θεός ξεσηκώνει αντίπαλο στο ΣολομώνταΟ Θεός ξεσηκώνει αντίπαλο στο Σολομώντα  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/King_Jeroboam.jpg


Ο παραλογισμός και η απειρία του Ο παραλογισμός και η απειρία του ΡοβοάμΡοβοάμ  

Όσο σοφός ήταν ο Σολομών στη διοίκηση του απείθαρχου 

λαού, τόσο ανόητος και άπειρος εμφανίστηκε στην 

οικοδόμηση του κράτους ο γιος του. Αντί να πάει σε μια 

τακτική παραχώρησης προς τις απαιτήσεις των υπηκόων 

του και να ελαφρύνει το βάρος της φορολογικής 

καταπίεσης, ο κενόδοξος Ροβοάμ προσβλημένος από 

τις αξιώσεις των υπηκόων του, ακούγοντας τις συμβουλές 

των νεαρών του φίλων κάνει ένα μοιραίο λάθος και 

δημοσίως προκαλεί τον λαό να επαναστατήσει:  

«Ο πατέρας μου σας φόρτωσε ζυγό βαρύ, αλλά εγώ θα σας 

τον κάνω ασήκωτο. Ο πατέρας μου σας τιμωρούσε με απλά 

μαστίγια, εγώ θα σας τιμωρώ με μαστίγια που θα έχουν 

σίδερα στην άκρη». Γ΄ Βασ. 12,11.  



« Όταν οι Ισραηλίτες του 
βορρά είδαν ότι ο βασιλιάς 
δεν τους άκουσε, του 
αποκρίθηκαν: Εμείς δεν 
έχουμε καμιά σχέση με το 
Δαβίδ, τίποτα κοινό με το γιο 
του Ιεσσαί. Και τώρα σεις, οι 
δέκα φυλές του Ισραήλ, 
επανέλθετε στις κατοικίες 
σας. Συ δε Ροβοάμ, απόγονε 
του Δαβίδ, φρόντισε μόνο τη 
φυλή σου». Βασ. Γ΄ 12,16. 

Η διάσπαση του βασιλείουΗ διάσπαση του βασιλείου  

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.worldwidechristiannetwork.org/ppt2html/The_%2520Men_Of_The_Bible/OLD%2520TESTAMENT/rehoboam_html/PresentationImages/Slide14_Picture_5.png&imgrefurl=http://www.worldwidechristiannetwork.org/ppt2html/The_%2520Men


Ενιαίο Ισραηλιτικό ΒασίλειοΕνιαίο Ισραηλιτικό Βασίλειο  
12 φυλές12 φυλές  

ΠρωτεύουσαΠρωτεύουσα: Ιερουσαλήμ: Ιερουσαλήμ  

Βόρειο Βασίλειο 
(Ισραήλ) 
10 φυλές 

Πρωτεύουσα: 
Σαμάρεια 

Νότιο Βασίλειο 
(Ιούδας) 
2 φυλές 

Πρωτεύουσα: 
Ιερουσαλήμ 



ΒΟΡΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ   

1. ΑΛΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Ισραήλ.   

2. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ : Αρχικά η Συχέμ και 
μετά η Σαμάρεια.  

3. ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Ιεροβοάμ ο Α΄  

4. ΦΥΛΕΣ : Από τις 12 φυλές του ενιαίου 
βασιλείου, οι 10 αποτελούσαν το 

βόρειο βασίλειο.  



«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 Δαν. Βασιλ. 12, 28 

Ο Ο ΙεροβοάμΙεροβοάμ  

παρασύρει τον Ισραήλ στην αμαρτίαπαρασύρει τον Ισραήλ στην αμαρτία  

http://www.bogoslov.ru/greek/analytics/sci/index.html


ΝΟΤΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝΟΤΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

1. ΑΛΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Ιούδας.   

2. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ : Ιερουσαλήμ.  

3. ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Ροβοάμ ο Α΄  

4. ΦΥΛΕΣ : Από τις 12 φυλές του ενιαίου 
βασιλείου, οι 2 μόνο, του Βενιαμίν και 
του Ιούδα αποτελούσαν το νότιο 
βασίλειο. 



ΒΟΡΕΙΟ & ΝΟΤΙΟΒΟΡΕΙΟ & ΝΟΤΙΟ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΒΑΣΙΛΕΙΟ  

http://www.rapturechrist.com/prophecy_of_jeremiah.htm


ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ  



Συνεχείς πόλεμοι μεταξύ των 2 

βασιλείων οδήγησαν  

 στην σταδιακή εξασθένησή τους 

και τελικά  

 στη διάλυσή τους.  

1.1. ΕΧΘΡΙΚΕΣΕΧΘΡΙΚΕΣ  ΣΧΕΣΕΙΣΣΧΕΣΕΙΣ::    



2. ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΜΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ:2. ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΜΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ:  

     ΟιΟι  βασιλείςβασιλείς  τωντων  22  βασιλείωνβασιλείων, 
 

1. έκαναν συμμαχίες με ειδωλολάτρες 

βασιλείς και  

2. λάτρευαν τους θεούς τους.  



Ονομάζεται το φαινόμενο της ανάμειξηςανάμειξης  στοιχείωνστοιχείων  

απόαπό  διαφορετικέςδιαφορετικές  θρησκείεςθρησκείες.   

Στην εποχή των προφητών ειδωλολατρικέςειδωλολατρικές  

συνήθειεςσυνήθειες  αναμειγνύονταναναμειγνύονταν  μεμε  τιςτις  ιουδαϊκέςιουδαϊκές  

θρησκευτικέςθρησκευτικές  αντιλήψειςαντιλήψεις,  

με αποτέλεσμα ηη  πίστηπίστη  τωντων  ΙουδαίωνΙουδαίων  νανα  δέχεταιδέχεται  

αρνητικέςαρνητικές  επιδράσειςεπιδράσεις.  

 
 Συγκρητισμός<συγκρητίζω<συν-κρητίζω<Κρής 

Η λέξη οφείλει τη σημασία της στους αρχαίους Κρήτες, οι οποίοι, αν και είχαν 
διαφορές με τους ομοεθενείς τους, συνασπίζονταν μαζί τους ενώπιον του 
κινδύνου ενός πολέμου. 

3. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ3. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ  





4. ΗΘΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ4. ΗΘΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ  

 Κλοπές,  

 φόνοι,  

 ψευδορκίες,  

 εκμετάλλευση των φτωχών από 

τους πλούσιους. 



5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ  

 Υπήρχε πολιτική αστάθεια.  

 Πολλοί βασιλείς δολοφονήθηκαν και 
στα 2 βασίλεια. 



ΑχαάβΑχαάβ  και και ΝαβουθαίΝαβουθαί    

ΟΟ  βασιλιάςβασιλιάς  ΑχαάβΑχαάβ,,  ζήτησεζήτησε  απόαπό  τοντον  
ΝαβουθαίΝαβουθαί  νανα  τουτου  πουλήσειπουλήσει  ήή  νανα  
ανταλλάξειανταλλάξει  τοτο  αμπέλιαμπέλι  τουτου..  ΑυτόςΑυτός  
αρνήθηκεαρνήθηκε..  ΤότεΤότε  τοντον  κατηγόρησεκατηγόρησε  ότιότι  
βλασφήμησεβλασφήμησε  τοτο  ΘεόΘεό  καικαι  τοντον  βασιλιάβασιλιά..  ΤονΤον  
λιθοβόλησανλιθοβόλησαν..  ΤότεΤότε  οο  ΑχαάβΑχαάβ  πήγεπήγε  καικαι  τουτου  
πήρεπήρε  τοτο  αμπέλιαμπέλι..  Βασιλ. Γ΄ 21, 1-16. 

ΑυτόΑυτό  δείχνειδείχνει  τηντην  ηθικήηθική  κρίσηκρίση  πουπου  
υπήρχευπήρχε  τότετότε..  



Πουλώντας ο Ναβουθαί την πατρική κληρονομιά, αποποιείται 

την ευλογία του Θεού γι’ αυτόν και τους απογόνους του. 

Ο Αχαάβ και η Ιεζάβελ συναντούν τον προφήτη Ηλία στο αμπέλι του Ναβουθαί 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QOrmjxaUcvEJ:el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%AC%CE%B2+%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%B1%CE%B2&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr

