
Οι συγγραφείς  
της Παλαιάς 
Διαθήκης:  

 
άνθρωποι 

εμπνευσμένοι από 
το Θεό. 

http://history-pages.blogspot.gr/2009/09/blog-post.html


2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 

                

  ●                               ●     ●                           ●           ● 

Γέννηση 
Ιησού 

Χριστού 

Θάνατος  
Μ. Αλεξάνδρου 

Εποχή 
Αβραάμ 

Άλωση 
Κων/πολης 

Σήμερα 

Γεγονότα  
Παλαιάς Διαθήκης  

π. Χ. εποχή 

Το διάγραμμα του χρόνου 



Γνωριμία με την εποχή και τους ανθρώπους 
της Παλαιάς  Διαθήκης 

http://www.tanea.gr/news/science-technology/article/5085664/kamhles-fantasmata-sth-biblo/


♦ Γράφτηκε από άλλους  και για άλλους ανθρώπους.  
♦ Πόσο εύκολο είναι να το προσεγγίσουμε; 
♦ Τι χρειάζεται να κάνουμε; 
♦ Πρώτα πρώτα να γνωρίσουμε αυτούς τους 

ανθρώπους και την εποχή τους. 

 

Η Παλαιά Διαθήκη  

είναι  

ένα κείμενο παλιό, 
μιας άλλης εποχής:  

http://mymorningmeditations.files.wordpress.com/2013/01/zealous-torah-study.jpg


Τι είδους άνθρωποι ήταν; 

• Ανήκαν σε ένα λαό σημιτικής καταγωγής 

• Ονομάζονται Εβραίοι,      

                              Ισραηλίτες,  

                              Ιουδαίοι. 



ΕΒΡΑΙΟΙ, ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ, ΙΟΥΔΑΙΟΙ 

Ο Εβραίος (που συνδέεται με τη ρίζα ίβρι, που σημαίνει «περνώ») 

είναι ο «περαστικός», ο άνθρωπος των περιπλανήσεων. 

Ο Ισραηλίτης συνδέεται με την ονομασία «Ισραήλ» (=ο Θεός τον 

ενδυνάμωσε) του πατριάρχη Ιακώβ. Η ονομασία Ισραηλίτης, λοιπόν, 

σήμαινε να είσαι μέλος του λαού που ερχόταν πρόσωπο με 

πρόσωπο με το Θεό. 

Ο όρος Ιουδαίος συναντάται μόνο στην Κ.Δ. και στο Β΄ Μακ. Και 

ανάγεται στην εποχή της επιστροφής από την αιχμαλωσία, επειδή η 

κυριότερη φυλή που τα μέλη της είχαν εξοριστεί στη Βαβυλώνα 

ήταν η φυλή του Ιούδα. Καθώς αυτοί διατήρησαν καθαρές τις 

προγονικές παραδόσεις, όταν επέστρεψαν και εγκαταστάθηκαν στην 

Παλαιστίνη, η ονομασία «Ιουδαίος» είχε την αξία τεκμηρίου. Έτσι, 

οι άνθρωποι του Ιούδα, της Ιουδαίας, οι Ιουδαίοι ήταν οι πιστοί. 



Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά  
της ζωής τους; 

• Γνώριζαν για τον κόσμο πολύ λιγότερα ( από εμάς). 

• Ήταν αρχικά νομάδες 

• και έπειτα αγρότες 

• Γι’ αυτό ένιωθαν πολύ δεμένοι με τη γη τους 

• και ιδιαίτερα με τη φυλή τους και το λαό τους. 

• Στο κέντρο της ζωής τους υπήρχε ο Θεός. 



Ας δούμε στιγμές της ζωής τους 

Στην αρχή  
ήταν νομάδες 





http://paidio.blogspot.com/2011/01/blog-post_25.html




Η ζωή στα χωριά αργότερα 



Η μορφή  
των  

σπιτιών τους 



Τα κατοικίδια  
ζώα τους 





Η σπορά 



Θερισμός – αλώνισμα - λίχνισμα 





Ελαιοτριβείο 



Το πάτημα των σταφυλιών 



Το μαγείρεμα 



Αλιεία 



Όλα τα παραπάνω ισχύουν 

 

 

 

 

και για τους συγγραφείς της Π.Δ. 

http://www.bje.org.au/learning/judaism/kids/holydays/simchat.html


Η Π.Δ. είναι θεόπνευστο βιβλίο 

 Ο Θεός μίλησε στις καρδιές των συγγραφέων της 
Π.Δ. κι αυτοί με τη σειρά τους έγραψαν τα λόγια του 
Θεού με τον τρόπο που αυτοί γνώριζαν και ανάλογα 
με την εποχή και τις γνώσεις που είχαν οι ίδιοι. 

 Έτσι γνώρισαν όλοι ότι ο Θεός είναι ένας, ότι αγαπά 
τους ανθρώπους και θέλει τη σωτηρία τους, ότι τους 
βοηθά να λυτρωθούν από το κακό κ.α. 

 Οι θεόπνευστες αλήθειες φανερώθηκαν σταδιακά, 
ανάλογα με την ανάπτυξη του μορφωτικού και 
θρησκευτικού επιπέδου του λαού. 

 



Θεόπνευστες αλήθειες  

που φανέρωσε ο Θεός στον Ισραήλ 

 Ο Θεός είναι ένας και κυρίαρχος όλου του 
κόσμου, 

 Ποιο είναι το καλό και το κακό, 
 Πώς να φέρνονται ο ένας στον άλλο, 
 Πώς να φροντίζουν την πλάση όλη, 
 Ποιος είναι ο προορισμός των ανθρώπων και 

του κόσμου,  
 Με ποιον τρόπο σχετίζεται ο άνθρωπος με 

το Θεό. 



 Για να δώσουν στους ανθρώπους να  
καταλάβουν έννοιες δύσκολες, χρησιμοποιούν 
συμβολικές εκφράσεις και εικόνες.  

 Έτσι για παράδειγμα, στην Π.Δ. δεν έχουμε 
αφηρημένες λέξεις ή ορισμούς για το τι είναι 
καλό, κακό, αμαρτία, αλλά έχουμε τη γνωστή 
εικόνα για το δένδρο της γνώσης του καλού 
και του κακού, του οποίου τους καρπούς δεν 
έπρεπε να γευτούν οι άνθρωποι.  

Εικόνες και σύμβολα 



 Σαν αυστηρό πατέρα 

 Σαν βοσκό 
    για να μπορούν οι 

άνθρωποι να Τον 
νιώθουν κοντά τους. 

Παρουσιάζουν τον Θεό 

http://2.bp.blogspot.com/-sStCP8ygf0Y/UHamdbR_WEI/AAAAAAAALP4/gc6wavpD3aY/s1600/images+(21).jpg


 Να μιλάει 

 να βαδίζει, 

 να θυμώνει, 

 να νουθετεί.  

Τον παρουσιάζουν ως άνθρωπο 

Τις εκφράσεις όπου ο Θεός παρουσιάζεται 
ως άνθρωπος τις ονομάζουμε  
ανθρωπομορφικές. 



Σύμβολα στην Παλαιά Διαθήκη 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0cv3yBVchwi1VM&tbnid=Pkk2tpQCfubjGM:&ved=0CAcQjRw&url=http://users.otenet.gr/~owj9x8/bl/11bl.htm&ei=bEMrVLbTNJLUaqjRgIgN&bvm=bv.76477589,d.d2s&psig=AFQjCNGCyT3A4SIn0ULoqC04mgB4FzW1WQ&ust=1412207789395978
http://www.pigizois.net/galery/diafores/pirgos vavel.jpg


Συμπέρασμα 

Η Παλαιά Διαθήκη είναι  

 βιβλίο θεόπνευστο (= λόγος εμπνευσμένος 
από το Θεό)  

 αλλά και έργο ανθρώπινο (= από τα χέρια 
και με τα λόγια των ανθρώπων). 



Εμείς μπροστά στην Π.Δ. 

 Με τις διηγήσεις μαθαίνουμε την ιστορία της σωτηρίας. 
 Θυμόμαστε πάντα ότι το θέμα της Π.Δ. είναι η σχέση του Θεού με τον 

άνθρωπο. 
 Μπαίνουμε στο πνεύμα της εποχής και συναισθανόμαστε την πίστη των 

ανθρώπων της Π.Δ. 
 Διαμορφώνουμε και εκφράζουμε τα δικά μας συναισθήματα και τις σκέψεις 

μας για την ιστορία της σχέσης Θεού και ανθρώπων. 
 Ανακαλύπτουμε τη σημασία που μπορεί να έχει η αλήθεια της Π.Δ. για την 

προσωπική και κοινωνική ζωή σήμερα. 
 

 Συμβολικές εικόνες: Εικόνες από την καθημερινή ζωή που βοηθούν να 
προσεγγίσουν οι απλοί άνθρωποι τις μεγάλες αλήθειες του Θεού. π.χ. η λέξη 
παράδεισος δεν εκφράζει μόνο έναν κήπο αλλά και την κατάσταση μέσα στην 
οποία ο άνθρωπος απολαμβάνει την ευτυχία που του παρέχει ο Θεός. 

 Ανθρωπομορφικές εκφράσεις: Περιγραφές του Θεού με ανθρώπινες ιδιότητες, 
που βοηθούν τους ανθρώπους να καταλάβουν καλύτερα τις ενέργειες του 
Θεού. π.χ. «Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο»! Μα ο θεός δεν έχει ανθρώπινο 
σώμα, χέρια ή πόδια κλπ. Απλώς θέλει ο συγγραφέας να δώσει έμφαση στην 
ιδιαίτερη φροντίδα που έδειξε ο Θεός για τη δημιουργία του ανθρώπου. 

 



Ελέγχω τι έµαθα 

1. Ποια είναι η φυλετική καταγωγή των συγγραφέων της Παλαιάς  
Διαθήκης; 
2. Πώς αλλιώς ονοµάζονται οι Εβραίοι; 
3. Ποια ήταν η θέση του Θεού στη ζωή των Εβραίων; 
4. Τι εννοούµε λέγοντας ότι ο Θεός αποκαλύφθηκε στους 
ανθρώπους; 
5. Τι εννοούµε όταν λέµε ότι η Παλαιά ?ιαθήκη είναι ένα 
θεόπνευστο βιβλίο; 
6. Ποιες αλήθειες ονοµάζουµε θεόπνευστες; 
7. Τι εννοούµε λέγοντας ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι και έργο 
ανθρώπινο; 
8. Πού στηρίχτηκαν οι συγγραφείς για να γράψουν τα κείµενά 
τους; 
9. Να αναφέρετε σύµβολα και ανθρωποµορφικές εκφράσεις που 
χρησιµοποιούµε κι εµείς σήµερα προκειµένου να µιλήσουµε για το 
Θεό. 


