
ΚεφάλαιοΚεφάλαιο  Ε΄Ε΄    

  

ΗΗ  ζωήζωή  μετάμετά  τηντην  ΒαβυλώνιαΒαβυλώνια  

αιχμαλωσίααιχμαλωσία    

έωςέως  τιςτις  παραμονέςπαραμονές    

τουτου  ερχομούερχομού  τουτου  ΜεσσίαΜεσσία  (538-63 π.Χ.) 



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


ΠώςΠώς  τελείωσετελείωσε  ηη  βαβυλώνιαβαβυλώνια  αιχμαλωσία;αιχμαλωσία;    

 Οι Πέρσες που κατέλυσαν (538 π.Χ.) την 

αυτοκρατορία των Βαβυλωνίων 

 επέτρεπαν σε κάθε λαό να ζει στη χώρα 

του με σχετική αυτονομία. 

 Έτσι έκαναν και με τους Ιουδαίους.  



Η Περσική αυτοκρατορία  

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


Η επιστροφή των εξόριστων Η επιστροφή των εξόριστων   

Εβραίων στην ΙουδαίαΕβραίων στην Ιουδαία  

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


ΟιΟι  ΙουδαίοιΙουδαίοι  οργανώνουνοργανώνουν  ξανάξανά  τοτο  κράτοςκράτος  τουςτους    

Στηρίζονται στο Ναό, στη λατρεία του Θεού και  

στο Μωσαϊκό Νόμο. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/294/2068,7268/unit=425


 ΣυγκέντρωσανΣυγκέντρωσαν  καικαι  κατέγραψανκατέγραψαν  τιςτις  παλιέςπαλιές  

θρησκευτικέςθρησκευτικές  παραδόσειςπαραδόσεις  

 καικαι  έτσιέτσι  προέκυψεπροέκυψε  ηη  «Πεντάτευχος»«Πεντάτευχος»..    

Τορά (ּתֹוָרה )  σημαίνει «καθοδήγηση»  Πεντάτευχος 

http://www.chabad.gr/templates/articlecco_cdo/aid/79996
http://wwwapologitiki.blogspot.com/2012/01/blog-post_12.html


Τον 3Τον 3οο  αιώνα κυριαρχούν οι Έλληνεςαιώνα κυριαρχούν οι Έλληνες  

    Ελληνιστική περίοδος  

 Είναι η περίοδος που κυριαρχεί ο ελληνικός 

πολιτισμός που αναμίχθηκε όμως με ανατολικά 

στοιχεία  

 Οι Ιουδαίοι επηρεάστηκαν έντονα απ’ αυτόν τον 

πολιτισμό  

 



Το κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου  

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
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ayg0C3gCJXIJ:www.greekbiblos.gr/me70.htm+%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B9&cd=10&hl=el&ct=clnk&gl=gr


 Ο Αντίοχος  Δ' ο Επιφανής, δεν σεβάστηκε τα έθη των 

Εβραίων και  

 προσπάθησε να επιβάλει ελληνικά πρότυπα στην 

ιουδαϊκή λατρεία με ποινή θανάτου!  

 Έτσι, ενώ έως τότε ο εξελληνισμός, αναφερόμενος μόνο 

στον πολιτισμό και όχι στη θρησκεία, ήταν 

ευπρόσδεκτος από τους Ιουδαίους, τώρα έγινε 

βδελυκτός, 

 κυρίως στην συντηρητικότερη φαρισαϊκή παράταξη, που 

οδήγησε σε σκληρό και άκαμπτο εθνικισμό με καθαρά 

ανθελληνικό χαρακτήρα.  

Οι Ιουδαίοι αντέδρασαν όταν κάποιοι Έλληνες Οι Ιουδαίοι αντέδρασαν όταν κάποιοι Έλληνες 

προσπάθησαν να τους εξελληνίσουν βίαιαπροσπάθησαν να τους εξελληνίσουν βίαια  



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


" Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀνέστηἀνέστη  ΜατταθίαςΜατταθίας υἱὸς Ἰωάννου τοῦ Συμεὼν ἱερεὺςἱερεὺς 

τῶν υἱῶν Ἰωαρὶβ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐκάθισεν ἐν Μωδεΐν. καὶ αὐτῷ υἱοὶ πέντε, 

Ἰωάννης ὁ καλούμενος Γαδδίς, Σίμων ὁ καλούμενος Θασσί, ἸούδαςἸούδας  ὁὁ  

καλούμενοςκαλούμενος  ΜακκαβαῖοςΜακκαβαῖος, Ἐλεάζαρ ὁ καλούμενος Αὐαράν, Ἰωνάθαν ὁ 

καλούμενος Ἀπφοῦς... καὶ ἀνέκραξε Ματταθίας ἐν τῇ πόλει φωνῇ μεγάλῃ 

λέγων· πᾶςπᾶς  ὁὁ  ζηλῶνζηλῶν  τῷτῷ  νόμῳνόμῳ  καὶκαὶ  ἱστῶνἱστῶν  διαθήκηνδιαθήκην  ἐξελθέτωἐξελθέτω  ὀπίσωὀπίσω  μουμου. 

καὶ ἔφυγον αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς τὰ ὄρη καὶ ἐγκατέλιπον ὅσα εἶχον ἐν τῇ 

πόλει. Α΄ Μακ. 2, 1-5. 27-28).  

Η Επανάσταση των ΜακκαβαίωνΗ Επανάσταση των Μακκαβαίων  

 Η εξέγερση των Εβραίων κατά του κράτους των Σελευκιδών.  

 Οι τελευταίοι είχαν απαγορεύσει στους Εβραίους να εκτελούν τις 

θρησκευτικές τους ανάγκες κι έτσι οι τελευταίοι επαναστάτησαν με 

πρωτοστάτες τους Μακκαβαίους.  

 Μετά από πορεία 7 ετών κατάφεραν πρώτα να κερδίσουν τη 

θρησκευτική ελευθερία τους και μετά τη μερική αυτονομία τους.  



Επιλεγμένα 

γεγονότα από 

την εξέγερση 

των Μακαβαίων  

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/bible atlas.htm


Εκστρατεία του Πομπήιου Εκστρατεία του Πομπήιου   

κατά της Ιερουσαλήμκατά της Ιερουσαλήμ  

 

Το 63 π.Χ. ο Πομπήιος 

εισέβαλε στην πόλη των 

Ιεροσολύμων και η 

Ιουδαία προσαρτήθηκε 

στη ρωμαϊκή επαρχία 

της Συρίας.  

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


 Διαμορφώνεται ο 

ιουδαϊκός κόσμος  

 μέσα στον οποίο  

θα ζήσει και  

 θα διδάξει ο Ιησούς 

Χριστός. 

Αυτή την εποχήΑυτή την εποχή  

  Μητέρα  Θεοτόκος 

  Τόπος            Βηθλεέμ 

  Γενιά                        Δαβίδ 

  Φυλή                           Ιούδα 

  Έθνος                         Αβραάμ 

Ά  ν  θ  ρ  ω  π  ο  ς    

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ  



Η γη Ισραήλ την Η γη Ισραήλ την 

εποχή του Ιησούεποχή του Ιησού  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/845,3154/unit=736

