


  Να αναφέρουμε τα χαρακτηριστικά  του 
ρόλου των Κριτών 

  Να τεκμηριώσουμε ότι μέσω των 
Κριτών ο Θεός αποκαλύπτει την αγάπη 
Του προς τους Ισραηλίτες. 



Ιησούς του Ναυή 
Κριτές 
Βασιλειών Α΄ Β΄ και Γ 
Παραλειπομένων Α΄και Β΄ 



 
1. Μια ταραγμένη περίοδος που διαρκεί δύο περίπου αιώνες 
(1220-1012 π.Χ.).  
 
2. Οι Ισραηλίτες κατακτούν σιγά σιγά τη χώρα,  
 
3. Η ειρήνη εναλλάσσεται με τον πόλεμο,  
 
4. Τη χώρα εκτός από τους ντόπιους Χαναναίους διεκδικούν και 
άλλοι λαοί.  
 
5. Οι Ισραηλιτικές φυλές ενώνονται ενάντια στους εχθρούς.  
 
6. Αρχηγοί τους ήταν κάποιοι χαρισματικοί στρατιωτικοί ηγέτες 
που αναλάμβαναν να οδηγήσουν τους Ισραηλίτες στη νίκη.  

 







Ζουν λιτά και αυστηρά.  
Είναι ενωμένοι και επικρατεί ισότητα 
μεταξύ τους.  
Ασχολούνται με την κτηνοτροφία.  



Στη Χαναάν υπάρχει ένας μεγάλος 
κοσμοπολίτικος πολιτισμός επηρεασμένος 
από τον πολιτισμό της Αιγύπτου, της 
Μεσοποταμίας, της Κρήτης , του Αιγαίου , 
της Κύπρου. 

•Οι Ισραηλίτες εγκαθίστανται και αυτοί σε 
πόλειςπόλεις.. 

•Γίνονται ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες γηςγης 
καικαι γεωργοίγεωργοί 





 
Υιοθετείται ο τρόπος ζωής των Χαναναίων  
•Έρχεται η χαλαρότητα και η πολυτέλεια 

της ζωής στην πόλη  
•Χάνεται η ισότητα και εμφανίζονται οι 

κοινωνικές διαφορές (εξαιτίας της 
περιουσίας).  
 





Ξεχνούσαν κάποιες φορές τις παραδόσεις 
τους και έτσι 

 
•«ξεχνούσαν τον Κύριο και λάτρευαν τον 

Βάαλ και την Αστάρτη». 





 

 ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ 



Οι Ισραηλίτες από τις μέρες του Ιησού του Ναυή 
μέχρι τον Σαμουήλ (περίπου 300 χρόνια) ήταν 
βασικά ακυβέρνητοι. Δεν υπήρχε βασιλιάς, δεν 
υπήρχε βουλή, δεν υπήρχε καμία πολιτειακή 
οργάνωση.  

 
Απλώς ο καθένας έκανε το ορθό μόνος του. «ἐν δὲ 

ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν 
Ἰσραήλ· ἀνὴρ τὸ εὐθὲς ἐνώπιον αὐτοῦ ἐποίει». 
(Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ακόμη βασιλιάς στο 
λαό του Ισραήλ. Καθένας έκανε ό,τι ήθελε). Κριτ. 
21,25.  



 

Οιεχθροί  
 
•Χαναναίοι  
•Ιεβουσαίοι  
•Φιλισταίοι  
•Αμαληκίτες  
•Μαδιανίτες  
•Ισμαηλίτες  
•Εδωμίτες  
•Μωαβίτες  
•Αμμωνίτες  

 



   Ήταν στρατιωτικοί ηγέτες,  
 

- Τους καλούσε ο Θεός 
 

- Η εκλογή τους γινόταν με βάση  την πίστη στο 
Θεό και την πρόθυμη υπακοή στο θέλημά Του.  
 

- Να ελευθερώσουν τη χώρα τους.  
 

Μερικοί κριτές ήταν: η Δεββώρα, ο Γεδεών, ο 
Σαμψών, ο Ιεφθάε, ο Ηλεί, ο Σαμουήλ κ. α.  





 
 
 
 
Ο Θεός επέλεξε τον 
Γεδεών για να 
ελευθερώσει του 
Ισραηλίτες από τους 
Μαδιανίτες 





 

«Ο Γεδεών οδήγησε το στρατό στις όχθες του ποταμού. Τότε ο Κύριος του 
είπε: «Αυτούς που θα πιουν νερό με τη γλώσσα τους, όπως πίνει ο σκύλος, 
να τους χωρίσεις από κείνους που θα γονατίσουν για να πιουν». Αυτοί που 
έπιναν νερό με τη γλώσσα τους ήταν τριακόσιοι· όλοι οι υπόλοιποι 
γονάτισαν για να πιουν». Κριτ. 7, 5-6.  



Διάλεξε 300 άντρες 
 
Τους χώρισε σε τρία τμήματα 
 
Έδωσε σε κάθε άντρα: μία σάλπιγγα, μία 
στάμνα, έναν δαυλό 



Τρόπος επίθεσης  
•Σπάζουν τις στάμνες  
•Ηχούν τις σάλπιγγες  
•Φαίνονται οι δαυλοί  
•Προκαλείται μεγάλος θόρυβος και πολύ 
φως ξαφνικά  
 
 
 
 
 

Αποτέλεσμα επίθεσης  
Προκαλείται σύγχυση στους Μαδιανίτες με 
αποτέλεσμα να αλληλοεξοντωθούν  





Οι Ιουδαίοι:  
 
 Θέλησαν να τον 

κάνουν βασιλιά.  

Ο Γεδεών:  
 
 Αρνήθηκε λέγοντας 

στους Ιουδαίους ότι 
βασιλιάς του Ισραήλ 
είναι μόνο ο Θεός και 
επέστρεψε στα 
ειρηνικά του έργα.  



 
 
Ότι ο Θεός είναι:  
 
α) ελευθερωτήςελευθερωτής αλλά και  
β) ο εγγυητής της ελευθερίας του λαού.  



   Ήταν στρατιωτικοί ηγέτες,  
 

- τους καλούσε ο Θεός σε δύσκολες ώρες να ελευθερώσουν 
τη χώρα τους.  
 

- Μετά την εκπλήρωση της αποστολής τους ξαναγύριζαν στην 
ιδιωτική τους ζωή ή προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο λαό 
ως ισόβιοι άρχοντες, χωρίς να μπορούν να μεταβιβάσουν το 
αξίωμα αυτό στα παιδιά τους.  
 

 Η εκλογή τους δε γινόταν με βάση την κοινωνική τους θέση, 
αλλά την πίστη στο Θεό και την πρόθυμη υπακοή στο 
θέλημά Του.  
 

 Μερικοί κριτές ήταν: η Δεββώρα, ο Γεδεών, ο Σαμψών, ο Ιεφθάε, 
ο Ηλεί, ο Σαμουήλ κ. α.  



 

 

 Αφιερωμένος στον Θεό 
 Διέκρινε την αλήθεια 
 υπόδειγμα πίστης,  
 «ο άνθρωπος του 

Θεού».  
 



 

Θετικά:  
 
 θα είναι καλύτερα 

οργανωμένοι  
 θα αντιμετωπίζουν πιο 

αποτελεσματικά τους 
εχθρούς τους.  
 

Αρνητικά: 
 
Επιβολή φόρων 
  
Απόκτηση περιουσίας 
 
Εκμετάλλευση των 
παιδιών των Ισραηλιτών 



 
 
 

 Μήπως οι Ιουδαίοι ξεχάσουν το Θεό τους (που 
για το Σαμουήλ είναι ο μόνος βασιλιάς για το λαό 
του).  

 Άρα η βασιλεία μπορούσε να τους οδηγήσει:  
στην ειδωλολατρία,  
 
στην κατάργηση της ισότητας και  

 
 στις κοινωνικές διαφορές και διακρίσεις.  

 



 

Συμβούλεψε το Σαμουήλ να ακούσει την 
παράκλησή τους και  

να ικανοποιήσει την επιθυμία τους,  
αφού όμως πρώτα τους προειδοποιήσει 

για τις συνέπειες της επιλογής τους.  
 





 

Ο Σαμουήλ περιέγραψε με τα μελανότερα 
χρώματα το θεσμό της βασιλείας  

•Η απόφαση όμως των Ισραηλιτών ήταν 
αμετάκλητη.  

•Επίσης τους ανέφερε πως όταν όλα αυτά 
πραγματοποιηθούν, θα αρχίσουν να 
παραπονιούνται, αλλά ο Θεός δεν θα 
τους απαντάει.  
 


