
Επιστροφή Επιστροφή   
από την αιχμαλωσίααπό την αιχμαλωσία  

Η ιουδαϊκή κοινότητα 
ανασυγκροτείται 



Το τέλος της Βαβυλώνιας αιχμαλωσίαςΤο τέλος της Βαβυλώνιας αιχμαλωσίας  

 Η Βαβυλώνια Αιχμαλωσία κράτησε 48 

χρόνια (587-538 π.Χ.). 

 Έληξε όταν η Βαβυλώνα κατακτήθηκε 

από τον Κύρο, τον βασιλιά των Μήδων 

και των Περσών. 



Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΛΤΑΣΑΡ: (Επειδή βεβήλωσε τα ιερά σκεύη του Ναού των Ιεροσολύμων, 

σκοτώθηκε από τους Μήδους  και τη βασιλεία του πήρε ο Δαρείος. Δαν. 5, 1-31) 
 

Μανή∙  μετρήθηκες. 

Θεκέλ∙ ζυγίστηκες και βρέθηκες λειψός . 

Φάρες∙ διαμοιράζεται το βασίλειό σου στους Μήδους και τους Πέρσες . 

Rembrandt Harmenszoon 

van Rijn(1606-1669).  

Το συμπόσιο του 

Βαλτάσαρ(1635). 

 Βρίσκεται στην Εθνική 

Πινακοθήκη του Λονδίνου.  

http://arxidiamedia.blogspot.com/2011/07/blog-post_8825.html


http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%25Bhttp:/nefthalim.blogspot.com/2011/12/17_17.htmlF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82


Το κράτος των ΠερσώνΤο κράτος των Περσών  



538. π. Χ. το διάταγμα του Κύρου 

«Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς Περσῶν Κῦρος· ἐμὲ ἀνέδειξε βασιλέα 

τῆς οἰκουμένης ὁ Κύριος τοῦ Ἰσραήλ, Κύριος ὁ Ὕψιστος. καὶ 

ἐσήμηνέ μοι οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον ἐν Ἱερουσαλήμ, τῇ ἐν τῇ 

Ἰουδαίᾳ. εἴ τις ἐστὶν οὖν ὑμῶν ἐκ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ, ἔστω ὁ 

Κύριος αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἀναβὰς εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ τὴν ἐν 

τῇ Ἰουδαίᾳ οἰκοδομείτω τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου τοῦ Ἰσραήλ 

(οὗτος ὁ Κύριος ὁ κατασκηνώσας ἐν Ἱερουσαλήμ)». Α΄ Έσδρ. 

2, 3-5. 

Το διάταγμα επίσης καθόριζε τις διαστάσεις του Ναού και 

διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούσαν την 

κατασκευή του. 

Το διάταγμα αυτό έδωσε τέλος στην αιχμαλωσία. Η περιοχή 

της Ιουδαίας (Γιεχούντ) αναγνωρίζονταν ως υποτελής επαρχία 

του Περσικού βασιλείου. 



Κύρος ο ΜέγαςΚύρος ο Μέγας  

Γιος του Καμβύση και της 

Μανδάνης, κόρης του βασιλιά των 

Μήδων Αστυάγη, που μεγάλωσε 

στην αυλή του και σε ηλικία 16 

χρονών νίκησε κι έδιωξε τους 

Ασσύριους. Κήρυξε τον πόλεμο 

εναντίον του παππού του Κύρου Α΄ 

και τελικά επικράτησε.  

Μεγάλωσε την έκταση του κράτους 

του κατακτώντας τους διάφορους 

γειτονικούς του λαούς, στους 

οποίους φέρθηκεφέρθηκε  μεμε  επιείκειαεπιείκεια.  

http://gr.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/cyrus-cylinder.html


Ο Κύρος επονομάστηκε Ο Κύρος επονομάστηκε ""ΜέγαςΜέγας""  από τους ανθρώπους, από τους ανθρώπους, 

αλλά από τον Θεό αποκλήθηκε με τίτλους όπως:αλλά από τον Θεό αποκλήθηκε με τίτλους όπως:    

-Δίκαιος: «Ποιος σήκωσε τον δίκαιο από την ανατολή [τον Κύρο από την 

Περσία], τον προσκάλεσε κατά πόδας του, του παρέδωσε τα έθνη, και τον 

έκανε κύριο επάνω στους βασιλιάδες;» (Ησαΐας 41:1-5), 

«Σήκωσα έναν... από την ανατολή του ηλίου [την Περσία] θα επικαλείται το 

όνομά μου... Αυτός είναι ο δίκαιος...» (Ησαΐας 41:25-26). 

 

- Χρισμένος: «Έτσι λέει ο ΚΥΡΙΟΣ προς τον χρισμένο του, τον Κύρο, του 

οποίου κράτησα το δεξί χέρι, για να υποτάξω μπροστά του τα έθνη...» 

(Ησαΐας 45:1-6). Μοναδική εξαίρεση ενός μη Ισραηλίτη χρισμένου 

από τον Κύριο. 

 

- Αγαπημένος: «Ο ΚΥΡΙΟΣ τον αγάπησε [τον Κύρο], γι’ αυτό θα 

εκπληρώσει το θέλημά του επάνω στη Βαβυλώνα και ο βραχίονάς του θα 

είναι ενάντια στους Χαλδαίους» (Ησαΐας 48:14-15).  



Ο κύλινδρος του βασιλιά Κύρου 

... Επέστρεψα τις εικόνες των Θεών, που είχαν κατοικήσει εκεί 

[δηλ., στη Βαβυλώνα], στις θέσεις τους και τις άφησα να 

κατοικήσουν αιώνια. Συγκέντρωσα όλους τους κατοίκους τους 

και τους επέστρεψα στις κατοικίες τους...  

http://rudyk-nikos13galanisgmail.blogspot.com/2011/05/580-529.html


• Με το διάταγμα του Κύρου οι Ιουδαίοι 

επιστρέφουν στην πατρίδα τους. 

• Χιλιάδες Ιουδαίοι παίρνουν το  δρόμο 

της επιστροφής. 

• Αρχηγοί σε μια ομάδα είναι ο 

Ζοροβάβελ και ο Ιησούς.  

• Η χαρά τους ήταν απερίγραπτη! 

Η επάνοδος των Ιουδαίων Η επάνοδος των Ιουδαίων   

στην Ιερουσαλήμστην Ιερουσαλήμ  



Επιστροφή από την αιχμαλωσία  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82


Ιουδαίοι της διασποράςΙουδαίοι της διασποράς    
∆εν επέστρεψαν όλοι οι Ιουδαίοι µετά το διάταγµα 

του Κύρου.  

Πολλοί εξακολουθούσαν να ζουν σε διάφορα µέρη 

της Περσικής επικράτειας, στην Αίγυπτο, αλλά και σ’ 

όλη τη λεκάνη της Μεσογείου.  

Εκεί, οργανωµένοι σε κοινότητες διατήρησαν την 

ιουδαϊκή τους ταυτότητα. Παρέµεναν πιστοί στη 

θρησκεία των πατέρων τους και µελετούσαν µε ζήλο 

την παράδοσή τους.  

Οι Ιουδαίοι αυτών των κοινοτήτων ονοµάζονται 

Ιουδαίοι της ∆ιασποράς.  



Η πρώτη τους φροντίδα και Η πρώτη τους φροντίδα και   

οι δυσκολίεςοι δυσκολίες  

• Ποια ήταν η 

πρώτη τους 

φροντίδα; 
 

• Να ξαναχτίσουν 

το Ναό του 

Σολομώντα. 
 

• Ποιες ήταν οι 

δυσκολίες; 

• Βρήκαν 

κατεστραμμένη 

χώρα. 

• Επιδρομές 

γειτονικών λαών. 

• Μεγάλοι φόροι των 

Περσών. 

• Αντίδραση των 

Σαμαρειτών. 



Οι Ιουδαίοι αρνήθηκαν τη βοήθεια των Οι Ιουδαίοι αρνήθηκαν τη βοήθεια των 

Σαμαρειτών στην ανοικοδόμηση του ΝαούΣαμαρειτών στην ανοικοδόμηση του Ναού  

• Σαμαρείτες ήταν οι κάτοικοι του πρώην 
Βορείου Βασιλείου, οι οποίοι είχαν στο 
µεταξύ αναµιχθεί µε ειδωλολατρικούς 
πληθυσµούς.  

• Ο Ναός ολοκληρώνεται τελικά το 515 π.Χ. 

• Τα εγκαίνια του Ναού και  

• μεγάλη γιορτή τις ημέρες του Πάσχα 
(Έσδρας 6,16-22).  



Η ανοικοδόμηση του Ναού  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xLKo2llCB8AJ:el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82+%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%25C


http://www.ronaldecker.com/ezra.htm


Η κοινότητα οργανώνεται πολιτικά : Η κοινότητα οργανώνεται πολιτικά : 

ο ο ΝεεμίαςΝεεμίας  

• Ο Νεεμίας ήταν αξιωματούχος του Αρταξέρξη 

του Α΄, 

• Έχτισε ξανά τα τείχη της Ιερουσαλήμ, 

• Οργάνωσε πολιτικά την κοινότητα, 

• Ανακούφισε τους φτωχούς (οι πλούσιοι 

επέστρεψαν στους φτωχούς τη γη που τους 

είχαν κατάσχει εξαιτίας των χρεών) και όρισε 

την δεκάτη και την αργία του Σαββάτου. 



http://www.ronaldecker.com/ezra.htm


Nehemiah Rebuilding the Wall 

http://www.ronaldecker.com/ezra.htm


Η κοινότητα οργανώνεται Η κοινότητα οργανώνεται 

θρησκευτικάθρησκευτικά  : : ο Έσδραςο Έσδρας  

  Ήταν ιερέας και φρόντισε να οργανώσει το 

λαό με βάση το Νόμο του Θεού: 

1. απαγόρευσε τους γάμους με ειδωλολάτρες 

2. φρόντισε να καταγραφούν όλα τα θρησκευτικά 

κείμενα (έτσι καταγράφηκαν τα πρώτα πέντε 

βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, η Πεντάτευχος). 

3. Σημαντικό μέρος απ' αυτά προερχόταν από την 

εποχή του Μωυσή.  



Η Τορά, που δόθηκε στο όρος Σινά, συνοψίστηκε στα πέντε 

βιβλία της Πεντατεύχου (Γένεση, Έξοδος, Λευιτικό, Αριθμοί, 

και Δευτερονόμιο). Μαζί με τα βιβλία των προφητών 

αποκαλείται Γραπτή Τορά.  

Η λέξη σημαίνει «καθοδήγηση» που δόθηκε από το Θεό 

στους ανθρώπους για να ρυθμίζουν σύμφωνα μ' αυτήν τη 

σχέση τους μαζί του.  

Ο Νόμος των Ιουδαίων: Ο Νόμος των Ιουδαίων: ΤοράΤορά  ((ּתֹוָרהּתֹוָרה))    

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


http://www.ronaldecker.com/ezra.htm


Ο Έσδρας έφερε το βιβλίο του 

Νόμου μπροστά στη 

συγκέντρωση, που 

αποτελείτο από άνδρες, 

γυναίκες και παιδιά... Κι από 

τότε που ανέτειλε ο ήλιος 

μέχρι το μεσημέρι ο Έσδρας 

τους διάβασε από το βιβλίο 

του Νόμου και όλος ο λαός 

άκουγε προσεκτικά. Ο 

κυβερνήτης Νεεμίας και ο 

Έσδρας ... καθώς και οι 

λευίτες που εξηγούσαν το 

κείμενο είπαν στο λαό: «Η 

ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη 

στον Κύριο το Θεό σας! Δεν 

είναι ώρα τώρα για κλάματα 

και πένθη», γιατί όλος ο λαός 

έκλαιγε ακούγοντας να 

διαβάζεται ο Νόμος.  

http://www.ronaldecker.com/ezra.htm


http://www.ronaldecker.com/ezra.htm

