
Κεφάλαιο Β΄ 

 

Η  Έξοδος 



Τι ονομάζουμε Έξοδο; 

Την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από 

την Αίγυπτο και την πορεία τους προς τη Γη 

της Επαγγελίας, τη χώρα δηλαδή που είχε 

υποσχεθεί ο Θεός στους Πατριάρχες. 



Πού βρίσκουμε  

τις διηγήσεις για την Έξοδο; 

Στο βιβλίο της Π.Δ. " Έξοδος" 

(αλλά και σε μερικά άλλα). 



Ποια είναι  

η «καρδιά» αυτού του γεγονότος; 

Η Διαθήκη ανάμεσα στο Θεό και 

τον Ισραηλιτικό λαό στο όρος Σινά. 



Ποια είναι η εποχή της Εξόδου; 

 Τα τέλη του 13ου αιων. π.Χ. 

 Φαραώ της καταδυναστεύσεως είναι 

ο Ραμσής ο Β΄ (1290-1224 π.Χ.), ενώ 

 Φαραώ της Εξόδου θεωρείται ο 

διάδοχός του, Μερνεπτά (1224-1204 

π.Χ.). 





Πού διαδραματίζεται  

η ιστορία της Εξόδου; 

Οι Ισραηλίτες αναχωρούν από 

το ανατολικό Δέλτα του 

Νείλου, όπου κυρίως ήταν 

εγκατεστημένοι. Μετά τη 

διάβαση της Ερυθράς 

Θάλασσας περνούν απέναντι 

στη χερσόνησο του Σινά, 

όπου τους δίδεται ο Νόμος. 

Μετά από περιπλάνηση 40 

χρόνων μέσα από άγονες 

ερήμους μπαίνουν στη Γη της 
Επαγγελίας. 



Ο δρόμος  

προς  

τη Γη της 

Επαγγελίας 



Ποιος είναι  

ο πρωταγωνιστής των διηγήσεων; 

Ο Μωυσής: 

• ηγέτης  

• ήρωας 

• νομοθέτης 

• προφήτης 

• μεσίτης Θεού-ανθρώπων 

• «φίλος του Θεού». 

 



Ο Χριστός είπε για τον Μωυσή: 

«Αν αληθινά πιστεύατε στον Mωυσή, θα 
πιστεύατε και σε μένα, αφού για μένα 
έγραψε εκείνος». Ιωάν. 5, 46. 

 



Οι στόχοι των μαθημάτων του Β΄ κεφαλαίου 

α) Θα ακολουθήσουµε τα χνάρια της πορείας των   

Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, µέχρι την είσοδό τους 

στη Γη της Επαγγελίας,  

β) θα προσπαθήσουµε να καταλάβουµε µέσα από τα ίδια 

τα βιβλικά κείµενα πώς αυτοί οι ταλαιπωρηµένοι 

σκλάβοι γίνονται ένας λαός µε συνοχή (ενότητα) και 

συνείδηση, ο Ισραήλ. Είναι ο λαός που αναλαμβάνει 

µια σπουδαία αποστολή:  

 να µιλήσει στον κόσµο για τον ένα και µοναδικό Θεό 

και  

 να προετοιμάσει τους ανθρώπους για τον ερχοµό του 

Χριστού.  



Ο Θεός της εξόδου είναι ο Θεός ελευθερωτής 

 Ο Θεός είναι κοντά στο λαό του και τον απελευθερώνει 

από κάθε τύραννο ή τυραννία.  

 Ο θεός μας γλιτώνει, μας βγάζει από αδιέξοδα, μας 

ελευθερώνει, μας λυτρώνει. 

 Το γεγονός της εξόδου είναι το πρότυπο δυναμικής 

απελευθερωτικής στράτευσης για πρόσωπα και 

λαούς. 

 Ο Θεός ούτε εκδικείται, ούτε τιμωρεί, αλλά 

 λειτουργεί ως παιδαγωγός, ως γονιός που (κλιμακωτά) 

δίνει ευκαιρίες στον άλλο να καταλάβει μόνος του το λάθος. 

 Χρωστάμε τη σωτηρία μας στο Θεό.  


