
ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ: ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ:   
  

OO  λαός στην εξορίαλαός στην εξορία  
  

Ο προφήτης ΙερεμίαςΟ προφήτης Ιερεμίας  



Οι Οι ΑσσύριοιΑσσύριοι  παρακμάζουν. παρακμάζουν.   

 

Μια νέα αυτοκρατορία γεννιέται, 

η Βαβυλώνα.η Βαβυλώνα.  





Ο Ναβουχοδονόσωρ  

σέ νόμισμα  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%81_%CE%92%27


http://apolitikokafeneio.com/Forum/viewtopic.php?t=81


Στο θρόνο του Νότιου Βασιλείου Στο θρόνο του Νότιου Βασιλείου 

ανεβαίνει ο Ιωσίας ανεβαίνει ο Ιωσίας (639-609 π.Χ.) 

Α. Επικρατεί ευημερία 

Β. Ο Ιωσίας κάνει θρησκευτική μεταρρύθμιση: 

    1. διώχνει τα είδωλα και τις ξένες επιδράσεις 

    2. οργανώνει τη λατρεία με βάση το Νόμο του   Θεού. 



Ο προφήτης Ο προφήτης   

ΙερεμίαςΙερεμίας  

 Γεννήθηκε το 650 π.Χ. και  

 Καταγόταν από ιερατική οικογένεια και ήταν γιος 

του ιερέα Χελκία. 

 Υπήρξε σύγχρονος των προφητών Σοφονία, 

Αββακούμ, Ιεζεκιήλ και Δανιήλ. 

http://www.saint.gr/1427/saint.aspx


Η κλήση του προφήτηΗ κλήση του προφήτη  
Νεότατος στην ηλικία, περίπου 23 - 25 ετών, περί το 627-625 

π.Χ., καλείται απ’ το Θεό στο προφητικό αξίωμα.  

Γνωρίζοντας το βαρύ έργο που θα αναλάμβανε, προσπάθησε 

να αποφύγει την κλήση με την δικαιολογία ότι ήταν πολύ 

νέος.  

Διηγείται ο προφήτης: «Τότε ο Κύριος άπλωσε το χέρι του σε μένα, 

άγγισε το στόμα μου και μου είπε: Να εγώ έβαλα στο στόμα σου τα 

λόγια μου. Σε έκανα προφήτη για να κηρύξεις στα έθνη και στα 

βασίλεια» (Ιερ. 1, 9-10). 
 

Ο Προφήτης Ιερεμίας καθαγιάσθηκε πριν από τη γέννησή 

του, όπως γράφει ο Άγιος Ιερώνυμος. Πράγματι, στην αρχή 

του προφητικού του βιβλίου ο ίδιος ο Θεός του λέγει: «Σε 

γνωρίζω πολύ καλά, πριν ακόμη σε πλάσσω ως έμβρυο στην κοιλιά της 

μητέρας σου και πριν γεννηθείς, σε καθιέρωσα στην υπηρεσία του έργου 

μου· σε εγκατέστησα προφήτη για τα έθνη». Ιερ. 1, 5. 



Το κήρυγμα Το κήρυγμα 

του προφήτη του προφήτη 

ΙερεμίαΙερεμία 
 

 Δεν βλέπει αληθινή αλλαγή γιατί 

δεν υπάρχει αληθινή μετάνοια, 

    (δεν αλλάζει η καρδιά δεν αλλάζει η καρδιά   

των Ιουδαίωντων Ιουδαίων). 

 Η αμαρτία δεν εξαλείφεται με 

απαγορεύσεις και εξωτερικές 

μεταρρυθμίσεις.  



Όσες πόλεις υπήρχαν στην Ιουδαία, τόσοι ήταν και 

οι θεοί, όσοι οι δρόμοι της Ιερουσαλήμ, τόσα 

θυσιαστήρια του ΒάαλΒάαλ.  

Υπήρχε η ειδωλολατρία του ΜολώχΜολώχ  μεμε  τατα  

ανθρώπιναανθρώπινα  θύματαθύματα.  

Στις αυλές του ναού ήταν θυσιαστήρια των 

Ασσυρίων θεών και το είδωλο της ΑστάρτηςΑστάρτης.  

Θρησκευτικός συγκρητισμός Θρησκευτικός συγκρητισμός   

και ειδωλολατρίακαι ειδωλολατρία    



Ο θεός Βάαλ  Η θεά Αστάρτη  Θυσία στο Μολώχ 

http://psifides.pblogs.gr/2009/02/prosefhh-gia-na-stamathsoyn-oi-thysies-paidiwn-sthn-oygkanta.html
http://www.easypedia.gr/el/articles/%CE%BF/%CF%85/%CE%B3/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1.html
http://eugenia-nikos.blogspot.com/2011/06/blog-post_1400.html


 Εγκατέλειψαν το Θεό: «δυο κακά έκανε ο λαός μου· εγκατέλειψαν 

εμένα, την  πηγή του νερού της ζωής, και έσκαψαν γι’ αυτούς 

ελαττωματικές στέρνες που δεν μπορούν να κρατήσουν νερό...» 

Ιερ. 2,13. 

 Λατρεύουν ξένους θεούς: «... προσέφεραν θυσίες σε ξένους 

θεούς» Ιερ. 1,16. 

  Εμμένουν στο κακό: «Αν αλλάξει ο Αιθίοπας το δέρμα του και ο 

πάνθηρας τα στίγματά του, άλλο τόσο μπορείτε και σεις, που 

μάθατε τα κακά, να κάνετε το καλό» Ιερ. 13,23. 

Δεν υπάρχει ελπίδα γιατί το κακό κυριαρχεί παντού: «Γυρίστε 

στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και δείτε και γνωρίστε. Ψάξτε στις 

πλατείες της και, αν βρείτε άνθρωπο που είναι δίκαιος και πιστός, 

θα τους λυπηθώ, λέει ο Κύριος» Ιερ. 5,1. 

Οι μόνοι υπεύθυνοι για την καταστροφή που υπεύθυνοι για την καταστροφή που 

έρχεται  είναι οι ίδιοιέρχεται  είναι οι ίδιοι με τις επιλογές που κάνουν. 



Το ελεγκτικό κήρυγμα του προφήτη Το ελεγκτικό κήρυγμα του προφήτη 

αντί να αφυπνίσει τους Ιουδαίους, αντί να αφυπνίσει τους Ιουδαίους, 

τους άφησε αδιάφορουςτους άφησε αδιάφορους  

• Οι Ιουδαίοι όμως δεν 
ανησυχούν. 

• Πίστευαν ότι η 
Ιερουσαλήμ δεν θα 
πάθαινε τίποτα γιατί 
εκεί υπήρχε ο Ναός      
(==  τυπολατρίατυπολατρία). 

• Ο Ιερεμίας όμως 
προειδοποιεί  

• να αλλάξουν τη 
συμπεριφορά τους 
αλλιώς οο  ΚύριοςΚύριος δεν 
θα κατοικεί πια εκεί (θαθα  
τουςτους  εγκαταλείψειεγκαταλείψει). 



Πώς αντιμετωπίστηκε Πώς αντιμετωπίστηκε   

ο προφήτης;ο προφήτης;  

• Του απαγορεύουν να μιλά 

• Του καίνε τις προφητείες 

• Προσπαθούν να τον δηλητηριάσουν 

• Τον μαστιγώνουν  

• Τον κλείνουν φυλακή.  



Τι προβλέπει ο προφήτης;Τι προβλέπει ο προφήτης;  

 Την καταστροφή 

της Σιών και  

 την αιχμαλωσία 

του λαού. 

http://www.byzmusic.gr/maiou/01-maiou/


Το 594 π.Χ., απεσταλμένοι των 

Ιδουμαίων, Αμμωνιτών, Τύρου και 

Σιδώνος, παρακάλεσαν τον Σεδεκία να 

συμμαχήσουν κατά των Βαβυλωνίων. 

Οι ψευδοπροφήτες κηρύσσουν ότι τα 

ιερά σκεύη του ναού που είχαν 

αφαιρέσει οι Βαβυλώνιοι το 597 π.Χ.  

θα επιστραφούν. Ο Ιερεμίας αντιτίθεται 

και συμβολικά θέτει ζυγό στον τράχηλό 

του, για να δηλώσει ότι θα είναι δούλοι 

του Ναβουχοδονόσορα. Ο 

ψευδοπροφήτης Ανανίας σπάζει το 

ζυγό πάνω στον τράχηλο του Ιερεμία, 

για να τονίσει την αποτίναξη του ζυγού 

των Βαβυλωνίων. Ο Ιερεμίας απαντά: 

«Έσπασες ξύλινους ζυγούς; 

Σιδερένιους θα θέσει ο Θεός στον 

τράχηλό σας».  

Ο ζυγός του ΙερεμίαΟ ζυγός του Ιερεμία  

http://users.otenet.gr/~o7nprw/ag/22ag.htm


Η ιστορία δικαίωσε τον ΙερεμίαΗ ιστορία δικαίωσε τον Ιερεμία  

597 π.Χ. 
• Το 597 π. Χ οι 

Βαβυλώνιοι 

πολιορκούν και 

λεηλατούν το Ναό. 

• Ο βασιλιάς Ιωακείμ 

και άρχοντες 

μεταφέρονται στη 

Βαβυλώνα.  

587 π.Χ. 
• Το 587 π.Χ. μετά από 

διετή πολιορκία 

καταστρέφεται εντελώς 

η Ιερουσαλήμ και όλος 

ο λαός μεταφέρεται 

στην Βαβυλώνα. 

• Ξεκινά η βαβυλώνια βαβυλώνια 

αιχμαλωσίααιχμαλωσία. 

 



Εκστρατείες Ναβουχοδονόσορα 

κατά του Ιούδα 

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%3Fq%3Dbible%2Bmaps%26hl%3Del%26prmd%3Dimvns


Οι Βαβυλώνιοι έκαναν ρήγμα στο τείχος. Απ' εκεί μπήκαν όλοι οι αξιωματούχοι του 

βασιλιά της Βαβυλώνας και εγκατέστησαν το στρατηγείο τους στη μεσαία πύλη.  

http://withfriendship.com/user/neeha/babylonian-captivity.php


Όταν τους είδε ο βασιλιάς του Ιούδα Σεδεκίας και οι πολεμιστές 

του, έφυγαν νύχτα και βγήκαν από την πόλη. Ο στρατός όμως 

των Βαβυλωνίων τους καταδίωξε και τους πρόφτασε στις 

πεδιάδες της Ιεριχώ. Εκεί συνέλαβαν το Σεδεκία, τον έφεραν 

μπροστά στο βασιλιά ... που τον καταδίκασε ο ίδιος.  

http://www.allposters.com/-sp/Jewish-Prisoners-During-the-Babylonian-Captivity-Posters_i4230958_.htm


Ο Ναβουχοδονόσορας 

πρώτα διέταξε να σφάξουν 

τους γιους του Σεδεκία 

μπροστά στα μάτια του 

πατέρα τους, καθώς και 

όλους τους αξιωματούχους 

του βασιλείου του Ιούδα. 

Στη συνέχεια έβγαλε τα 

μάτια του Σεδεκία, τον έδεσε 

με δυο χάλκινες αλυσίδες 

και τον έφερε αιχμάλωτο 

στη Βαβυλώνα.  

http://withfriendship.com/user/neeha/babylonian-captivity.php


Οι Βαβυλώνιοι 
έκαψαν το Ναό του 
Θεού και γκρέμισαν 
το τείχος της 
Ιερουσαλήμ. Έβαλαν 
φωτιά σε όλα τα 
ανάκτορά της και 
κατέστρεψαν 
εντελώς όλα τα 
πολύτιμα 
αντικείμενα της 
πόλης. Μόνο την 
Κιβωτό της 
Διαθήκης δεν 
επέτρεψε ο Κύριος 
να μεταφερθεί στην 
Βαβυλώνα. 
Εξαφανίστηκε, και 
από τότε δεν 
ξαναβρέθηκε ποτέ.  

http://mormonbudget.com/tag/babylonian-captivity/


Ο Νεβουζαραδάν, άνθρωπος του στενού περιβάλλοντος του βασιλιά της 

Βαβυλώνας... κατέκαψε τον οίκο του Κυρίου, και το παλάτι του βασιλιά, και όλα τα 

σπίτια της Ιερουσαλήμ.  Δ΄ Βασ.25, 8-9. 

http://history-pages.blogspot.com/2009/04/blog-post_18.html


Και το υπόλοιπο του λαού, που είχε απομείνει στην πόλη, κι εκείνους που είχαν αυτομολήσει προς το βασιλιά της 

Βαβυλώνας, ο Νεβουζαραδάν τους έσυρε στην αιχμαλωσία. Δ' Βασ.25, 11  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tissot_The_Flight_of_the_Prisoners.jpg


Ο λαός του Ιούδα μεταφέρθηκε στη Βαβυλώνα, όπου έγιναν δούλοι στο 

βασιλιά και στους απογόνους του, μέχρις ότου ιδρύθηκε η βασιλεία των 

Περσών.  

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


Η Πύλη της Ιστάρ, γνωστή και ως ''Η Πύλη της Βαβυλώνας'', ήταν μία από τις έξι πομπικές πύλες του ανακτόρου 

του Ναβουχοδονόσορα.!   



Ίσως απ’ αυτήν (την 

πύλη Ιστάρ) πέρασαν οι 

Βαβυλώνιοι και τους 

αιχµάλωτους Ιουδαίους 

http://saints.sqpn.com/babylonian-captivity/


Η πύλη Ιστάρ κοσμείται από παραστάσεις τριών ειδών ζώων (δράκοι, ταύροι και λιοντάρια).  

http://users.sch.gr/zskafid/simea16.htm


http://apolitikokafeneio.com/Forum/viewtopic.php?t=81


Η Πύλη της Ιστάρ χρονολογείται γύρω στο 575 π.Χ. Είναι χτισμένη από τούβλα, τα οποία όμως 

έχουν καλυφθεί με εφυαλωμένα πλακάκια, το σμάλτο των οποίων χαρίζει ένα εντυπωσιακό εφέ στο 

αριστούργημα των Βαβυλωνίων. Eκτίθεται σήμερα στο Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο, όπου 

μπορεί κανείς να δει μία σχεδόν αληθινή αναπαράσταση της Πύλης και της Οδού, όπως ήταν στη 

Βαβυλώνα.  

http://history-pages.blogspot.com/2009/04/blog-post_18.html


http://withfriendship.com/user/neeha/babylonian-captivity.php


Ο Ιερεμίας θρηνεί την καταστροφήΟ Ιερεμίας θρηνεί την καταστροφή  

• Αχ, αλίμονο, πώς έμεινε έρημη η πόλη που είχε άλλοτε τόσο πολύ 
λαό! Αυτή που ήταν ονομαστή στα έθνη ανάμεσα απόμεινε σα χήρα. 
Των πόλεων η πριγκίπισσα υποδουλώθηκε. Θρ. Ιερ. 1, 1. 

• Αναστενάζουν όλοι της οι κάτοικοι, ψωμί ζητούν. δίνουνε τα 
στολίδια τους, για να 'βρουνε τροφή έτσι που στη ζωή να 
κρατηθούνε... Θρ. Ιερ. 1, 11.  

• Πόλη της Σιών, τα τείχη σου ας φωνάξουνε στον Κύριο να σ' 
ελεήσει. Άσε να τρέξουνε σαν χείμαρρος μέρα και νύχτα ακούραστα 
τα δάκρυά σου ... ασταμάτητα ... Σήκω πάλι και πάλι μες στη νύχτα 
και πες τον πόνο σου στον Κύριο. Ξέχυσε την καρδιά σου σαν νερό 
μπροστά του, ύψωσε προς αυτόν τα χέρια σου και παρακάλεσε για 
των παιδιών σου τη ζωή. Θρ. Ιερ. 2, 18-19.  

•  Οι νέοι της Σιών που ήταν πολύτιμοι και μέτραγαν το βάρος τους 
σε καθαρό χρυσάφι τώρα σαν σκεύη λογαριάζονται πήλινα, σαν 
κοινά έργα αγγειοπλάστη. Κολλάει η γλώσσα των βρεφών στον 
ουρανίσκο από τη δίψα, ψωμί ζητάνε τα παιδιά κι ούτ' ένας δεν 
υπάρχει να τους δώσει. Θρ. Ιερ. 4, 2-4. 



http://agiografikesmeletes.blogspot.com/2011/05/1-5.html


«Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα κάνω 

καινούργια Διαθήκη με το λαό του Ισραήλ και του 

Ιούδα. Δε θα έχει καμιά σχέση με τη Διαθήκη που είχα 

κάνει με τους προγόνους τους την ημέρα που τους 

πήρα από το χέρι και τους οδήγησα έξω από την 

Αίγυπτο... Να ποια θα είναι:... Θα βάλω το Νόμο μου 

μέσα στη συνείδησή τους και θα τον γράψω στις 

καρδιές τους. Θα είμαι Θεός τους κι αυτοί θα είναι 

λαός μου ... όλοι τους θα με γνωρίζουν, απ' τον πιο 

άσημο ως τον πιο σπουδαίο. Θα συγχωρήσω την 

ανομία τους και δε θα ξαναθυμηθώ την αμαρτία τους. 

Εγώ το λέω, ο Κύριος» (Ιερ. 38, 31-34).  

Για άλλη μια φορά η ελπίδα παραμένει Για άλλη μια φορά η ελπίδα παραμένει 

ζωντανή: ζωντανή: η Καινή Διαθήκηη Καινή Διαθήκη  



Ο Χριστός Ο Χριστός στο Μυστικό Δείπνοστο Μυστικό Δείπνο    

θα μιλήσει γι αυτή θα μιλήσει γι αυτή τη Νέα Διαθήκητη Νέα Διαθήκη  

«Πίετε ἐξ αὐτοῦ 

πάντες· τοῦτο γάρ 

ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ αἷμά μου 

τὸ τῆς καινῆς τὸ τῆς καινῆς 

διαθήκηςδιαθήκης τὸ περὶ 

πολλῶν 

ἐκχυνόμενον εἰς 

ἄφεσιν 

ἁμαρτιῶν». 

Ματθ. 26, 27-28.  



Μετά την κατάληψη των Ιεροσολύμων, ο Ναβουχοδονόσορας 

που εκτιμούσε τον Ιερεμία, απελευθερώνει τον προφήτη. Του 

πρότεινε μάλιστα είτε να μεταβεί στη Βαβυλώνα είτε να μείνει 

στην Ιερουσαλήμ (Ιερεμίας 40:1-5).  

Ο Ιερεμίας όμως προτίμησε να μείνει στην Ιερουσαλήμ για 

να υπηρετήσει το λαό που είχε απομείνει (Ιερεμίας 40:6).  

Αργότερα αναγκάστηκε να συνοδεύσει τους Ισραηλίτες στην 

Αίγυπτο όπου και προφητεύει την κατάκτηση της Αιγύπτου 

(Ιερεμίας κεφ. 43).  

Εκεί χάνονται και τα ίχνη του. Κάποιες μη εξακριβωμένες 

πληροφορίες αναφέρουν ότι λιθοβολήθηκε από τους 

συμπατριώτες του στην Αίγυπτο.  

Το τέλος του προφήτηΤο τέλος του προφήτη  



Η Ιουδαία κατά τη διάρκεια της εξορίας 

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%3Fq%3Dbible%2Bmaps%26hl%3Del%26prmd%3Dimvns


Κάποιοι άλλοι Ιουδαίοι  

καταφεύγουν  

στην Αίγυπτο 

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%3Fq%3Dbible%2Bmaps%26hl%3Del%26prmd%3Dimvns


Σύγχρονα πάθη των Ιουδαίων : το Σύγχρονα πάθη των Ιουδαίων : το 

ολοκαύτωμα ολοκαύτωμα (βλ. σ. 116) 
















