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1 Ασγούζηοσ – 7 Ασγούζηοσ                Σάββαηο απόγεσμα 
 

6. ΔΘΖΡ ΚΑΙ ΜΑΡΑΓΟΥΑΙΟ 

 
 

ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Γηφηη, εάλ ζησπήζεο δηφινπ ελ ησ θαηξψ ηνχησ, ζέιεη ειζεί 
άιινζελ αλαςπρή θαη ζσηεξία εηο ηνπο Ινπδαίνπο, ζπ δε θαη ν νίθνο ηνπ παηξφο ζνπ 
ζέιεηε απνιεζζή· θαη ηηο εμεχξεη εάλ ζπ ήιζεο εηο ηελ βαζηιείαλ δηά ηνηνχηνλ θαηξφλ 
νπνίνο νχηνο;» Δζζήξ 4/δ’ 14. 
 
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Δζζήξ 1-10/α‟ – η‟, Α‟ 
Κνξ. 9/ζ‟ 19-23, Ησάλ. 4/δ‟ 1-26, Πξάμ. 17/ηδ‟ 26, Μαηζ. 22/θβ‟ 21, Ρσκ. 
1/α‟ 18-20. 
 
Ζ Δζζήξ είρε κία πνιχ ζεκαληηθή, ηδηαίηεξε θαη επηθίλδπλε απνζηνιή 
ζηελ πνιηηηθή ηεο Πεξζηθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ απνζηνιή ηεο ηελ πεξηέ-
πιεμε ζε κία ζεηξά έληνλσλ αληηζέζεσλ. Ήηαλ νξθαλή, κέινο ηεο εζληθήο 
θαη ζξεζθεπηηθήο κεηνλφηεηαο ζηελ ρψξα πνπ ήηαλ ε ππεξδχλακε ηεο 
επνρήο, θαη έγηλε ζχδπγνο ηνπ Πέξζε βαζηιηά. Γελ πξφθεηηαη απιψο γηα 
έλα παξακχζη φπνπ ε θησρή θνπέια έγηλε πινχζηα, αιιά ζα ιέγακε φηη 
απφ ηελ αθάλεηα απηή ε θνπέια δέρζεθε κία πνιχ ζεκαληηθή απνζηνιή. 
ηελ αξρή έπξεπε λα δηαθηλδπλεχζεη θαη λα εξγαζηεί κπζηηθά. Αξγφηεξα 
φκσο, αλαγθάζηεθε λα απνθαιχςεη πιήξσο ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ πίζηε 
ηεο. 
Ζ ηνικεξή καξηπξία ηεο ζηελ απιή ηεο Πεξζηθήο Απηνθξαηνξίαο, κε ηελ 
ππνζηήξημε ηνπ μαδέξθνπ θαη ζεηνχ παηέξα ηεο, Μαξαδνραίνπ, έθεξε 
ηελ ζσηεξία ηνπ ιανχ ηεο, ηελ εμχςσζή ηνπο ζηελ θνηλσληθή θιίκαθα, θαη 
πξνθάιεζε ηνλ ζαπκαζκφ φιεο ηεο απηνθξαηνξίαο.  
Χο απνηέιεζκα ηεο πίζηεο ηεο, ε γλψζε γηα ηνλ αιεζηλφ Θεφ δηαδφζεθε 
ζηνπο θαηαθηεηέο ηνπο. Παξφηη δελ πξφθεηηαη γηα κία «ηππηθή» ηεξαπν-
ζηνιηθή ηζηνξία, ε αθήγεζε γηα ηελ Δζζήξ θαη ηνλ Μαξαδνραίν παξνπ-
ζηάδεη ελδηαθέξνπζεο αξρέο πνπ καο βνεζνχλ λα θαηαιάβνπκε ηε ζεκα-
ζία ηεο καξηπξίαο ζε ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο. 
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Κσριακή 2 Ασγούζηοσ 
 

Ζ ΔΘΖΡ ΣΖΝ ΠΔΡΙΑ 
 

Γηαβάζηε Δζζήξ 1/α‟ 2-20. Ση ζπκβαίλεη εδψ; Πνηα ζεκεία απηήο ηεο η-
ζηνξίαο είλαη δχζθνιν λα θαηαλνήζνπκε; (Καζψο δηαβάδεηε λα ζπκάζηε 
φηη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο δελ αλαθέξνληαη.) 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Ζ γηνξηή ηνπ βαζηιηά Αζνπήξε, δηάξθεηαο κηαο εβδνκάδαο πξνο ηηκή ησλ 
αμησκαηνχρσλ ηνπ, δείρλεη ππεξβνιηθή αθφκε θαη γηα θάπνηνλ κε ηέηνηα 
πνιηηηθή δχλακε. Ζ αζπιιφγηζηε θαηαλάισζε αιθνφι (Δζζήξ 1/α‟ 7,8) 
ήηαλ αζπλήζηζηε, επεηδή ην πνηφ ζηηο επίζεκεο γηνξηέο ζπλήζσο ειεγρφ-
ηαλ, ζχκθσλα κε ηνπο ζεζκνχο θαη ηα ήζε. ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζφ-
ισζε ηελ θξίζε ηνπ βαζηιηά ζε ζεκείν πνπ δήηεζε απφ ηε ζχδπγφ ηνπ 
Αζηίλ λα δηαζθεδάζεη ηνπο κεζπζκέλνπο θαιεζκέλνπο ηνπ. Απηφ έζημε ηελ 
αμηνπξέπεηα ηεο σο ζπδχγνπ θαη κέινπο ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο. πνηα 
θη αλ ήηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο θηλδχλεπε λα ράζεη ηε ζέζε ηεο, θαη έηζη ε 
ζαξξαιέα επηινγή ηεο λα δηαηεξήζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηεο ελψπηνλ ηνπ 
απηνθξάηνξα, πξνεηνηκάδεη ηνλ αλαγλψζηε γηα ηελ δχλακε ηνπ θαινχ 
πνπ έρεη κία γπλαίθα κε αξρέο, αθφκε θαη κέζα ζε κία αλδξνθξαηνχκελε 
βαζηιηθή απιή. 
Χζηφζν, εκείο ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο ελέξγεηεο ηεο Δζζήξ. ην Δζζήξ 
2/β‟ 3 θαίλεηαη φηη απηέο νη γπλαίθεο δελ ελεξγνχζαλ κε δηθή ηνπο ζέιεζε. 
Ο βαζηιηάο εμέδσζε ην δηάηαγκα θαη ε Δζζήξ έπξεπε λα παξνπζηαζηεί. 
Δάλ αξλνχηαλ, πνηνο μέξεη πνην ζα ήηαλ ην απνηέιεζκα! 
Γηαβάζηε Α‟ Κνξ. 9/ζ‟ 19-23. Πψο κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε απηέο ηηο 
αξρέο απηέο ζε φζα ζπλέβεζαλ ζηελ Δζζήξ; Ή κήπσο δελ εθαξκφδν-
ληαη; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
ΚΔΦΖ: Μέρξη ηψξα εξσίδα είλαη ε Αζηίλ, ε νπνία θαη εμαθαλίδεηαη απφ ηελ ηζηνξία. Η 
ζεκλφηεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ζηηο αξρέο ηεο, άλνημε ηνλ δξφκν γηα ηελ Δζζήξ. Ωζηφζν, ε 
πξνάζπηζε ησλ αξρψλ καο δελ έρεη πάληνηε αίζην ηέινο. Γηαηί πξέπεη λα κέλνπκε ζηα-
ζεξνί ζηηο αξρέο καο αθφκε θη αλ δελ μέξνπκε πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ πξάμεψλ 
καο; 
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Γεσηέρα 3 Ασγούζηοσ 
 

Ζ ΔΘΖΡ ΣΖΝ ΑΤΛΖ ΣΟΤ ΒΑΙΛΙΑ 
 
Γηαβάζηε Δζζήξ 2/β‟ 10,20. ε πνηεο πεξηπηψζεηο ε εζληθφηεηα ή ε ζξε-
ζθεπηηθή πεπνίζεζε πξέπεη λα θξχβνληαη, ηνπιάρηζηνλ γηα έλα δηάζηεκα; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Γηαβάζηε Ησάλ. 4/δ‟ 1-26 ηελ ηζηνξία ηνπ Ηεζνχ θαη ηεο ακαξείηηζζαο. 
Γηαηί ν Ηεζνχο ηεο είπε ηφζν θαζαξά φηη είλαη ν Μεζζίαο φηαλ ζηνλ ιαφ 
Σνπ δελ ήηαλ ηφζν άκεζνο; Πψο απηή ε πεξηθνπή κάο βνεζάεη λα θαηα-
ιάβνπκε ηα ιφγηα ηνπ Μαξαδνραίνπ ζηελ Δζζήξ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Γχν θνξέο ν Μαξαδνραίνο δήηεζε απφ ηελ Δζζήξ λα κελ απνθαιχςεη 
ηελ εζληθφηεηα θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Απηφ πξνβιεκάηηζε νξηζκέλνπο 
ζρνιηαζηέο, νη νπνίνη ακθηζβήηεζαλ ηελ αλάγθε γηα ζπγθάιπςε ζηνηρεί-
σλ, δεδνκέλνπ φηη εθείλε ηελ επνρή νη Ηνπδαίνη δελ απεηινχληαλ. Γελ ζα 
κπνξνχζε λα είλαη κάξηπξαο ηνπ Θενχ ζηνπο εηδσινιάηξεο κε ην λα πεη 
θαλεξά πνηνλ Θεφ ιάηξεπε; Απφ ηελ άιιε φκσο, ζα κπνξνχζε λα πεη 
θαλείο φηη σο Ηνπδαία δελ ήηαλ ηφζν αμηφπηζηε ζηελ Πεξζηθή απιή θαη κε 
ην λα θαλέξσλε ηελ εζληθφηεηά ηεο δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη πξφζβαζε 
ζηνλ βαζηιηά γηα λα παξαθαιέζεη γηα ην ιαφ ηεο. Χζηφζν, ν Μαξαδνραίνο 
πξνεηδνπνηεί ηελ Δζζήξ λα κελ απνθαιχςεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο πξηλ ηελ 
θαηάιιειε ζηηγκή. Ζ Αγία Γξαθή δελ καο απνθαιχπηεη ηνλ ιφγν, σζηφ-
ζν, απφ ην παξάδεηγκα ηνπ Ηεζνχ κπνξνχκε λα δνχκε φηη δελ ρξεηάδεηαη 
πάληνηε λα ηα απνθαιχπηνπκε φια απφ ηελ αξρή. Ζ ζχλεζε είλαη αξεηή. 
Δλησκεηαμχ, γηαηί ν Ηεζνχο κίιεζε αλνηθηά ζηε ακαξείηηζζα θαη φρη ζην 
ιαφ Σνπ; 
«Ο Υξηζηφο ήηαλ πνιχ επηθπιαθηηθφο φηαλ κηινχζε κ‟ εθείλνπο. Απηφ πνπ 
δελ είρε αλαθνηλψζεη ζηνπο Δβξαίνπο θαη πνπ αξγφηεξα είρε δηαηάμεη 
ζηνπο καζεηέο λα θξαηήζνπλ κπζηηθφ, (ηε Μεζζηαληθή Σνπ ηδηφηεηα) ην 
απνθάιπςε ζ‟ απηήλ. Ο Ηεζνχο έβιεπε φηη ε γπλαίθα εθείλε ζα ρξεζηκν-
πνηνχζε ηε γλψζε ηεο γηα λα θέξεη θαη άιινπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ρά-
ξε Σνπ.» Δ. Υνπάηη, Ε.Υ. ζ.159. 
ΚΔΦΖ: Βξεζήθαηε πνηέ ζε κία θαηάζηαζε φπνπ ζεσξήζαηε ζπλεηφ λα κελ πείηε πνιιά 
γηα ηελ πίζηε θαη ην πηζηεχσ ζαο; Πνηνη ήηαλ νη ιφγνη ζαο; Ση ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε 
δηαθνξεηηθά, εάλ ζέιαηε λα αιιάμεηε θάηη; 
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Τρίηη 4 Ασγούζηοσ 
 

«ΓΙΑ ΣΟΙΟΤΣΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΤΣΟ» 
Δζθήρ 2/β’ 19 - 5/ε’ 8 

 

ην Δζζήξ 3/γ‟ 1-5 ε ππφζεζε ηεο ηζηνξίαο αξρίδεη θαη μεηπιίγεηαη. Ο Μα-
ξαδνραίνο, έλαο Ηνπδαίνο – ηεξψληαο ηελ εληνιή ελαληίνλ ηεο εηδσινια-
ηξίαο – αξλείηαη λα πξνζθπλήζεη ηνλ Ακάλ, έλαλ θνηλφ άλζξσπν. Δμνξγη-
ζκέλνο ν Ακάλ πξνζπαζεί λα βξεη έλαλ ηξφπν λα ηνλ εθδηθεζεί. Μέζσ 
ησλ πξάμεψλ ηνπ, ν Μαξαδνραίνο έδσζε καξηπξία ζηνπο εηδσινιάηξεο 
γηα ηνλ αιεζηλφ Θεφ. 
Πνηα αηηηνινγία ρξεζηκνπνίεζε ν Ακάλ γηα λα εμαθαλίζεη ηνπο Ηνπδαίνπο 
απφ ηελ απηνθξαηνξία; Ση καο δείρλεη απηφ γηα ην πφζν εχθνιν είλαη λα 
αθήζνπκε ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο λα καο ηπθιψζνπλ θαη λα κελ δνχκε 
ηελ αλζξψπηλε πιεπξά; Δζζήξ 3/γ‟ 8-13, δείηε επίζεο Πξάμ. 17/ηδ‟ 26. 
…..………………………………………………………………………………… 
ηαλ ην ζρέδην ηνπ Ακάλ απνθαιχθζεθε, ν Μαξαδνραίνο εμέθξαζε θα-
λεξά ηε ζιίςε ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κνλαδηθή Ηνπδατθή ζξεζθεπηηθή 
ηειεηή πνπ αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηεο Δζζήξ: «δηέζρηζε ηα ηκάηηα απηνχ 
θαη ελεδχζε ζάθθνλ ελ ζπνδψ… θαη εβφα κεηά βνήο κεγάιεο θαη πηθξάο» 
(Δζζήξ 4/δ‟ 1). ην κεηαμχ, ε Δζζήξ πξνεηνηκαδφηαλ λα αληηκεησπίζεη 
ηελ θαηεγνξία ηνπ Ακάλ. Θα ήηαλ ε Ηνπδαία πνπ ζα παξαβίαδε ηνλ Πεξ-
ζηθφ λφκν κπαίλνληαο απξφζθιεηε κε γελλαηφηεηα ζηνλ ζξφλν ηνπ βαζη-
ιηά, κε ζθνπφ λα μεζθεπάζεη ηελ κεραλνξξαθία ηνπ Ακάλ. Ο βαζηιηάο 
ηελ δέρηεθε θαη απνδέρηεθε ηελ πξφζθιεζή ηεο γηα γεχκα. Σψξα ε Δ-
ζζήξ εγείηαη ηνπ δξάκαηνο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη Ηνπδαίνη εμφξηζηνη ζε 
φιε ηελ Πεξζία. ‟ απηήλ ηελ ηζηνξία, ε Δζζήξ έδεημε απηαπάξλεζε θαη 
εξσηζκφ (Δζζήξ 4/δ‟ 16), δηαθξηηηθφηεηα (Δζζήξ 5/ε‟ 8), θαη θνπξάγην 
(Δζζήξ 7/δ‟ 6). 
«Μέζσ ηεο βαζίιηζζαο Δζζήξ, ν Κχξηνο ειεπζέξσζε κε ζαπκαηνπξγηθφ 
ηξφπν ην ιαφ Σνπ. Σε ζηηγκή πνπ φια έδεηρλαλ φηη ηίπνηα δελ κπνξνχζε 
λα ηνπο ζψζεη, ε Δζζήξ θαη νη γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαλ καδί ηεο αληηκε-
ηψπηζαλ κε λεζηεία θαη πξνζεπρή ηελ θαηάζηαζε, θαη νδήγεζαλ ηνλ ιαφ 
ζηε ζσηεξία. Αλ κειεηήζνπκε ην έξγν απηψλ ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε 
ηνλ ζθνπφ ηνπ Θενχ ζηνλ θαηξφ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, κπνξνχκε λα 
πάξνπκε καζήκαηα πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζνπκε ηηο ζχγ-
ρξνλεο πξνθιήζεηο. Μπνξεί λα κε βξεζνχκε πνηέ ζε ηφζν θξίζηκε θαηά-
ζηαζε φπσο ν ιαφο ηνπ Θενχ ζηελ επνρή ηεο Δζζήξ, αιιά ζπρλά πηζηέο 
γπλαίθεο κπνξεί λα έρνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε ηαπεηλέο ζέζεηο.» Δ. 
Υνπάηη ρφιηα, The SDA Bible Commentary, ηνκ. 3, ζ. 1140. 
ΚΔΦΖ: Γηαβάζηε Δζζήξ 4/δ’ 14 ηα γλσζηά ιφγηα ηνπ Μαξαδνραίνπ ζηελ Δζζήξ: «Καη 
ηηο εμεχξεη εάλ ζπ ήιζεο εηο ηελ βαζηιείαλ δηά ηνηνχηνλ θαηξφλ νπνίνο νχηνο;» Πψο κπν-
ξεί ε αξρή πίζσ απφ απηά ηα ιφγηα λα βξεη εθαξκνγή θαη ζηε δηθή καο δσή; 
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Τεηάρηη 5 Ασγούζηοσ 
 

ΜΑΡΑΓΟΥΑΙΟ ΚΑΙ ΑΜΑΝ 
 
Γηαβάζηε Δζζήξ 5-8/ε‟-ε‟. Πψο κπφξεζε ε Δζζήξ λα ζψζεη ηνλ ιαφ ηεο; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Ζ αλαθνξά ζηα δχν γεχκαηα πνπ παξέζεζε ε Δζζήξ θέξλνπλ ηελ ηζην-
ξία ζην πην θξίζηκν ζεκείν. Δθεί θαίλεηαη ε ζπνπδαία αλαηξνπή ηεο 
ζθεπσξίαο γηα εζληθή εμφλησζε. ζν εμειίζζεηαη ε ηζηνξία βιέπνπκε ηε 
δηαθνξά ηεο αιεζηλήο ηηκήο θαη ηεο απηφ-εμχςσζεο ελψ αλαθέξεηαη θαη ε 
ηηκσξία ησλ θαθψλ. Οη δνινπινθίεο ζην παξαζθήλην είραλ κεγάιεο ζπ-
λέπεηεο. Ζ Δζζήξ θαη ν Μαξαδνραίνο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ζέζε, ηε λνν-
ηξνπία ηεο ρψξαο ζηελ νπνία βξίζθνληαλ, θαη ηελ πίζηε ηνπο ζηηο ππν-
ζρέζεηο ηεο δηαζήθεο ηνπ Θενχ ζην ιαφ Σνπ, γηα λα θέξνπλ ηελ ζσηεξία 
ηνπο. 
Δλησκεηαμχ, παξά ηελ ηαπεηλή ππεξεζία ηνπ, ν Μαξαδνραίνο γλσζην-
πνίεζε ηελ πίζηε ηνπ κε ηελ άξλεζή ηνπ λα πξνζθπλήζεη ηνλ Ακάλ. Ζ 
θίλεζή ηνπ απηή δελ έκεηλε απαξαηήξεηε απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ βαζη-
ιηά νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα ηνλ κεηαπείζνπλ, σζηφζν εθείλνο αξλή-
ζεθε λα ζπκβηβάζεη ηελ πίζηε ηνπ (Δζζήξ 3/γ‟ 3-5). Απηφ ήηαλ ζίγνπξα 
κία καξηπξία ζηνπο άιινπο. 
Γηαβάζηε Δζζήξ 6/ο‟ 1-3. Ση δηαβάδνπκε γηα ηνλ Μαξαδνραίν; Ση καζαί-
λνπκε απφ ην παξάδεηγκά ηνπ γηα ην πψο πξέπεη λα ελεξγνχλ ηα παηδηά 
ηνπ Θενχ θαη λα δίλνπλ καξηπξία αθφκε θαη φηαλ βξίζθνληαη ζε μέλεο ρψ-
ξεο; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Ο Μαξαδνραίνο ήηαλ πηζηφο ζηνλ Κχξην, σζηφζν, έδεημε ππνηαγή θαη 
αθνζίσζε ζηελ εμνπζία ηνπ έζλνπο πνπ βξηζθφηαλ. Αξλήζεθε λα πξν-
ζθπλήζεη έλαλ αλζξψπν, σζηφζν ήηαλ θαιφο πνιίηεο θαη θαλέξσζε ηελ 
δνινπινθία ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά. Έθαλε ην κέξνο ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα 
έθπγε ρσξίο λα πεξηκέλεη θακία αληακνηβή. Ήξζε ν θαηξφο φκσο πνπ απ-
ηή ε θαιή ηνπ πξάμε ακείθζεθε κε ην παξαπάλσ. Σν παξάδεηγκά ηνπ 
εθθξάδεηαη φκνξθα κε ηα παξαθάησ ιφγηα: «Απφδνηε ινηπφλ ηα ηνπ 
Καίζαξνο εηο ηνλ Καίζαξα θαη ηα ηνπ Θενχ εηο ηνλ Θεφλ» (Μαηζ. 22/θβ‟ 
21). 



 
46 

Πέμπηη 6 Ασγούζηοσ 
 

ΟΣΑΝ ΟΡΙΜΔΝΟΙ ΔΘΝΙΚΟΙ ΔΓΙΝΑΝ ΙΟΤΓΑΙΟΙ 
 
Γηαβάζηε Δζζήξ 8/ε‟. Δζηηάζηε ηδηαίηεξα ζην εδ. 17. Πψο θαηαλννχκε 
απηφ ην εδάθην ζηα πιαίζηα ηεο πξνζέγγηζεο θαη ηεο καξηπξίαο; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Αλακθίβνια ην βηβιίν ηεο Δζζήξ δελ είλαη κία «ηππηθή» ηζηνξία πξνζέγ-
γηζεο θαη επαγγειηζκνχ. Καη παξφια απηά βιέπνπκε ην ίδην ζελάξην λα 
εμειίζζεηαη θαη ζε καο θαζψο βαδίδνπκε πξνο ην ηέινο. Χο απνηέιεζκα 
ηεο δηαθήξπμεο ηνπ βαζηιηά πξνο φθεινο ησλ Ηνπδαίσλ, «πνιινί εθ ησλ 
ιαψλ ηεο γεο έγεηλαλ Ηνπδαίνη δηφηη ν θφβνο ησλ Ηνπδαίσλ επέπεζελ επ' 
απηνχο» (Δζζήξ 8/ε‟ 17). Οξηζκέλνη ζρνιηαζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε κε-
ηαζηξνθή ηνπο απηή δελ πξέπεη λα ήηαλ εηιηθξηλήο, θαζψο ν θφβνο θαη ε 
αγσλία δελ έρνπλ ρψξν ζηνλ πξνζειπηηζκφ. Δλψ απηή ε ζθέςε έρεη θά-
πνηα δφζε αιήζεηαο, πνηνο μέξεη, αλεμάξηεηα απφ ηα θίλεηξα πνπ είραλ 
αξρηθά, πψο αληαπνθξίζεθαλ απηνί νη άλζξσπνη αξγφηεξα ζην έξγν ηνπ 
Αγίνπ Πλεχκαηνο βιέπνληαο ηηο κεγάιεο δηαθνξέο ηεο πίζηεο ηνπο ζε 
ζρέζε κε ηελ πίζηε θαη ηελ ιαηξεία ζηνλ έλαλ θαη αιεζηλφ Θεφ; 
Γηαβάζηε Ρσκ. 1/α‟ 18-20. Πψο απηέο νη έλλνηεο εθαξκφδνληαη ζ‟ απηνχο 
ηνπο αλζξψπνπο, δεδνκέλνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξίαο; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Σν πξψην δηάηαγκα, ελαληίνλ ησλ Ηνπδαίσλ, επέβαιιε ηε ζαλάησζε ησλ 
Ηνπδαίσλ αιιά θαη ηελ αξπαγή ησλ ππαξρφλησλ ηνπο (Δζζήξ 3/γ‟ 13). 
Έηζη, φηαλ νη Ηνπδαίνη πήξαλ ηελ άδεηα λα ζθνηψζνπλ ηνπο ερζξνχο ηνπο, 
κπνξνχζαλ θαη εθείλνη λα πάξνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο (Δζζήξ 8/ε‟ 11). 
Χζηφζν, ηξεηο θνξέο ζην βηβιίν ηεο Δζζήξ (9/ζ‟ 10, 15, 16) αλαθέξεη φηη 
νη Ηνπδαίνη δελ πήξαλ ιάθπξα. Παξφηη δελ αλαθέξεηαη ν ιφγνο, ην φηη ην-
λίδεηαη ηξεηο θνξέο δείρλεη ηελ έκθαζε πνπ δφζεθε ζ‟ απηήλ ηελ ελέξγεηα. 
Πνιχ πηζαλφ λα κελ πήξαλ ιάθπξα σο έλδεημε φηη νη ελέξγεηέο ηνπο ήηαλ 
απνηέιεζκα απηνάκπλαο θαη φρη πιενλεμίαο. 
ΚΔΦΖ: Πψο κπνξνχκε λα βεβαησζνχκε φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα ζηελ καξηπξία καο πνπ 
ζα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα ακθηζβεηήζνπλ ηα θίλεηξά καο; Γηαηί απηφ είλαη ηφζν ζε-
καληηθφ; 
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Παραζκεσή 7 Ασγούζηοσ                                Γύζη ηλίοσ: 20:28’  
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
Γηαβάζηε Δ. Υνπάηη, Π.Β. ζ. 413-417. 
 
«Σν δηάηαγκα πνπ ζα εθδνζεί ελαληίνλ ηνπ ιανχ ηνπ Θενχ ησλ εζράησλ 
εκεξψλ, ζα κνηάδεη πνιχ κε εθείλν πνπ εμέδσζε ν Αζζνπήξεο ελαληίνλ 
ησλ Ηνπδαίσλ. ήκεξα νη ερζξνί ηεο πξαγκαηηθήο εθθιεζίαο βιέπνπλ ζηε 
κηθξή νκάδα πνπ ηεξεί ην άββαην ηεο ηεηάξηεο εληνιήο, έλα Μαξαδν-
ραίν ζηελ πχιε. Ο απνδηδφκελνο απφ ην ιαφ ηνπ Θενχ ζεβαζκφο πξνο 
ην λφκν Σνπ, απνηειεί κία ζπλερή επίπιεμε γη‟ απηνχο πνπ έρνπλ απνβά-
ιεη ην θφβν ηνπ Κπξίνπ θαη πνδνπαηνχλ ην άββαηφ Σνπ.» Δ. Υνπάηη, 
Π.Β. ζ. 417. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  Ση νκνηφηεηεο κπνξνχκε λα βξνχκε ζην δηάηαγκα πνπ εθδφζεθε ηφηε 
γηα ηνπο Ηνπδαίνπο κε απηφ πνπ ζα εθδνζεί ζηηο έζραηεο εκέξεο, ην «ρά-
ξαγκα ηνπ Θεξίνπ»; 
2.  Σφζν νη Ηνπδαίνη φζν θαη νη Υξηζηηαλνί, είραλ ακθηβνιίεο γηα ην εάλ ην 
βηβιίν ηεο Δζζήξ έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θαλφλα ηεο Παιαηάο 
Γηαζήθεο. Αξρηθά δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηελ Παιαηά Γηαζήθε ηεο θνη-
λφηεηαο πνπ αλέζπξε ηνπο παπχξνπο ηεο Νεθξάο Θάιαζζαο, νχηε ζηελ 
Παιαηά Γηαζήθε ησλ εθθιεζηψλ ηεο αξραίαο Σνπξθίαο θαη ηεο πξίαο. Σν 
φλνκα ηνπ Θενχ δελ εκθαλίδεηαη ζην βηβιίν ηεο Δζζήξ, ελψ γίλνληαη πε-
ξίπνπ 190 αλαθνξέο ζηνλ εηδσινιάηξε βαζηιηά. Γελ γίλεηαη θακία αλα-
θνξά ζε πξνζεπρέο, ζπζίεο ζην λαφ ή ζε ιαηξεία παξφηη γίλεηαη αλαθνξά 
ζηε λεζηεία. Σέινο, δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηελ έκθαζε ηεο δηαζήθεο 
ζηε ζπγρψξεζε θαη ζην έιενο. Καη παξφια απηά, ν Κχξηνο ζπκπεξηέιαβε 
ην βηβιίν απηφ ζηνλ θαλφλα. Γηαηί; Ση ζπνπδαία πλεπκαηηθά καζήκαηα 
κπνξνχκε λα αληιήζνπκε γηα ην πψο ελεξγεί ν Θεφο γηα ην θαιφ καο, 
αθφκε θαη ζε πνιχ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο; 
3.  πδεηήζηε πεξηζζφηεξν γχξσ απφ ηελ ηδέα φηη νξηζκέλεο θνξέο νη 
ηεξαπφζηνινη θαηά ηελ πξνζέγγηζή ηνπο δελ κηιάλε αλνηθηά γηα ηελ ηαπ-
ηφηεηα θαη ην έξγν ηνπο. Γηα πνηνπο ιφγνπο ζα πξέπεη λα ην θάλνπκε, η-
δηαίηεξα ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο; Γηα παξάδεηγκα, ζε ρψξεο πνπ είλαη 
ερζξηθέο πξνο ηνλ Υξηζηηαληζκφ, νη Υξηζηηαλνί είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί ζην 
λα αλαθέξνπλ πνηνη είλαη. Δάλ δελ είλαη ζσζηφ λα απνθαιχςνπκε ακέ-
ζσο ηελ ηαπηφηεηά καο, πψο κπνξνχκε λα ην θάλνπκε ρσξίο λα πνχκε 
ςέκαηα ή λα απαηήζνπκε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο; 


