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Β. Ειδικοί διδακτικοί χειρισµοί 
α. Ερώτ. 1. Βιωµατική αφόρµηση για µετάβαση στην επόµενη Ερώτηση. Σηµειώνονται στον πίνα
κα όσα αξιόλογα και εντυπωσιακά εκφραστούν. Έτσι έχουµε ένα πλαίσιο θεώρησης του καλού 
δασκάλου. 
β. Ερώτ. 2. Από τα αναµενόµενα: 

• εντυπωσιακός 
• αυθεντικός 
• ελκυστικός 
• αγαπητός (δηµοφιλής) 

• ευφυής 
• γοητευτικός 
• παραστατικός 
• λα κός 

• ασυνήθιστος 
• πρωτότυπος 
• µοναδικός 
• αξέχαστος 

γ. Ερώτ. 3. Για την Ερώτ. α΄ η απάντηση στους στίχ. Λκ 15, 1 3. (Βλ. και µάθ. 14. Επίσης στο βιβλ. 
για τον εκπ/κό, δ.ε. 14, Ερµ.  θεολ. 2). Οι διδάσκαλοι του Ισραήλ περιφρονούσαν τους τελώνες 
και τους αµαρτωλούς. ∆εν δίδασκαν σε αυτούς. Ο Ιησούς, αντίθετα, δίδασκε τους πάντες. Τον 
κατηγορούσαν. Απαντά µε την παραβολή, προσπαθώντας να εξηγήσει και να βοηθήσει, ώστε να 
αλλάξει η κατάσταση. 
Ερώτ. β΄. Η αλήθεια έχει ως εξής: 

"Όπως ο βοσκός αναζητά το χαµένο πρόβατο, 
χαίρεται όταν το βρίσκει και µοιράζεται τη χαρά του µε άλλους,  
έτσι ενεργεί και ο Θεός στις περιπτώσεις αµαρτωλών που µεταστρέφονται. 
Έτσι πρέπει να συµπεριφέρονται και οι ευσεβείς". 

Ερώτ. γ΄. Η παραβολή είναι διήγηση ζωντανή και παραστατική παρµένη από την καθηµερινή ζω
ή. Το µήνυµά της αντιληπτό από όλους. Όλοι θυµούνται και αυτήν και αυτό. 
δ. Μετά τα παραπάνω β΄ και γ΄ (όσα θα πουν οι µαθ. και θα συµπληρώσει ο/η συνάδελφος), και 
µε το συγκριτικό σχήµα εξαγωγής του µηνύµατος/αλήθειας στο β΄, να ευρεθούν τα νοήµα
τα/αλήθειες για τη Βασιλεία του Θεού των δύο µικρών παραβολών: 
α΄κρυµµένος θησαυρός 
"Όπως αυτός ο τυχερός άνθρωπος 
διέθεσε τα πάντα για να αποκτήσει  
τον θησαυρό, έτσι πρέπει κι ο καθένας:  
να κάνει το παν, 
ώστε να γίνει άξιος της Βασιλείας του Θεού, 
καθώς ανακάλυψε τι θησαυρός ζωής είναι". 

β΄ πανάκριβο µαργαριτάρι 
"Όπως αυτός ο µαργαριτέµπορος 
πούλησε τα πάντα για να αγοράσει  
το πανάκριβο µαργαριτάρι που ανακάλυψε, 
έτσι ας ενεργήσει κι ο καθένας:  
ας κάνει το παν για να ζήσει 
κατά την πολύτιµη πραγµατικότητα 
της Βασιλείας του Θεού". 

ε. Ερώτ. 4. Με αφόρµηση όσα εύστοχα διαπιστωθούν κατά την προσέγγιση και εξαγωγή της αλή
θειας/µηνύµατος των 3 µικρών παραβολών, θα γίνει πέρασµα στη µελέτη και κατανόηση του Ερµ. 
3  φυσικά µε τη βοήθεια όσων χρειαστούν από τα Ερµ.  θεολ. του βιβλίου για τον καθηγητή. 
στ. Εργασία. Είναι διαθεµατική. Από τη σύγκριση θα εξαχθούν ενδιαφέροντα στοιχεία και συ
µπεράσµατα. (Βλ. πιο πάνω "Στοιχειώδη για τη διδασκαλία των παραβολών του Ιησού"). 
ζ. Αξιολόγηση. Ερµ. 1 και 3. Ερωτ. 2 και 3. 
 
 

14. Η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα (παραβολή του  
     "ασώτου υιού"): Η απέραντη αγάπη του Θεού για όλους 
Την εποχή του Χριστού ήταν υπερβολικά σεβαστό αλλά συνάµα αυστηρό και τροµερό το πρό
σωπο του  Θεού  στη  συνείδηση  του ισραηλιτικού λαού και στις διδαχές των νοµοδιδασκάλων 
του. Με την µνηµειώδη αυτή παραβολή ο Ιησούς ανατρέπει την τότε ισχύουσα εικόνα περί Θεού 
και προβάλλει το νέο, σπλαχνικό και φιλάνθρωπο πρόσωπο του Θεού της απέραντης αγάπης, της 
ελευθερίας και της συγνώµης για όλους. Κοσµογονική Θεο λογική τοµή για τότε και για πάντα  
απελευθέρωσε τον χώρο για θέαση, προσέγγιση και κοινωνία του αγαπητού, ποθητού και επιζη
τούµενου αληθινού Θεού. 
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Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. Εισαγωγικά. Η παραβολή (π.) αυτή είναι η µεγαλύτερη και σπουδαιότερη από όλες των Ευαγ
γελίων. Από σκοπιά λόγου, µορφής και περιεχοµένου αποτελεί αριστούργηµα. Με τρόπο µοναδι
κό συνοψίζει ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Θεού της αγάπης*. Η ονοµασία της "Παραβολή του 
σπλαχνικού πατέρα" θεωρείται σήµερα ως η πιο εύστοχη, διότι ο σπλαχνικός πατέρας είναι σε 
αυτήν από την αρχή ως το τέλος της ο πρωταγωνιστής  και όχι ο µικρός γιος. Η συνήθης ονοµα
σία "Παραβολή του ασώτου" παρεκκλίνει πλήρως από το ουσιαστικό περιεχόµενό της. 
2. Αφορµή και στόχος διήγησής της. ∆ίδονται στην αρχή του κειµένου (Λκ 15, 1 3): Τελώνες και 
λοιποί "αµαρτωλοί" αντιµετωπίζονταν τότε  ως περιφρονητές και παραβάτες του θείου Νόµου  
µε θρησκευτικό και κοινωνικό αποκλεισµό, απέχθεια και περιφρόνηση. Ενδιαφέρον γι' αυτούς, 
φιλίες και οικειότητες µαζί τους αξιολογούνταν ως βεβήλωση και προσβολή κατά του αγίου Θε
ού. Στο πρόσωπο, στον λόγο και στο έργο του Χριστού αυτοί ανακάλυψαν έναν κόσµο θαλπω
ρής, αγάπης, χαράς, αλήθειας για όλους  και για τους ίδιους. ∆έχονταν το µήνυµά του, µετα
στρέφονταν και άλλαζαν. Αυτό για τον Ιησού και τους δικούς του ήταν αφορµή χαράς, ενώ για 
τους "ευσεβείς" σκάνδαλο  µε αντιδράσεις. Ο Ιησούς µε την π. αποσαφηνίζει στους επικριτές και 
αιτιολογεί τη συµπαθή στάση του προς τους απόβλητους, καλεί να µεταβάλουν τη δυσµενή στάση 
και συµπεριφορά τους και να γίνουν κοινωνοί της χαράς για τη µεταστροφή τους. 
3. Οι δύο κορυφώσεις της π. και το κεντρικό µήνυµά της. α) Πώς συµπεριφέρεται και τι πράτ
τει ο πατέρας για τον µικρότερο γιο, όταν µεταναστεύει και όταν επιστρέφει µετανοηµένος: ελεύ
θερα, γενναιόδωρα και µε εµπιστοσύνη ικανοποιεί το αίτηµά του· τον υποδέχεται µε συγκίνηση, 
καλοσύνη και χαρά, και τον αποκαθιστά ως γιο. β) Πώς συµπεριφέρεται και τι πράττει για τον 
πρεσβύτερο γιο: µε την ίδια αγάπη σπεύδει, συνοµιλεί, παρακαλεί και καλεί να συµµετάσχει στην 
οικογενειακή γιορτή. γ) Το νόηµα και µήνυµα της π.: Όπως αυτός ο πατέρας επιθυµεί, ο πρεσβύ
τερος γιος αδελφικά να χαίρεται για τη µεταστροφή και επιστροφή του νεότερου αδελφού του, 
έτσι επιθυµεί και ενεργεί ο Θεός: οι "δίκαιοι" (ευσεβείς) να χαίρονται για τη µεταστροφή των α
µαρτωλών και µε ευχαρίστηση να τους δέχονται πάλι ανάµεσά τους. 
4. Το νέο πρόσωπο του Θεού. Για τον Θεό σε σχέση µε τους ανθρώπους άκουγαν και διάβαζαν 
τότε (Ψαλ 17, 2 3): 

"Ἀγαπήσω Σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς µου. 
Κύριος στερέωµά µου καὶ καταφυγή µου καὶ ρύστης µου... 
βοηθός µου, ὑπερασπιστής µου... ἀντιλήπτωρ µου (προστάτης)" 

Στα χρόνια του Χριστού πίστευαν ότι ο Θεός νοιαζόταν µόνον για τους ευσεβείς (ενώ "ἁµαρτωλῶν οὐκ 
ἀκούει"· Ιω 9, 31α). Γενικά τον βίωναν ως: άγρυπνο παρατηρητή/επιθεωρητή των ανθρώπων και της ζω
ής τους, αυστηρό και αδέκαστο κριτή και τιµωρό, απαιτητικό ανταποδότη. Με την παραβολή έχουµε 
ανατροπή αυτής της εικόνας περί Θεού, που προκαλούσε δέος και τρόµο. Αν συγκεντρώσουµε τα στοι
χεία από τη συµπεριφορά του πατέρα της π. και προς τους δυο του γιους, τότε η εικόνα του Θεού έχει ως 
εξής (πάντοτε σε ανθρωποµορφική γλώσσα): 
• Αγαπά αληθινά, σέβεται την ελευθερία και εµπιστεύεται το πλάσµα του 
• Είναι αγαθός, σοφός, γενναιόδωρος και αξιαγάπητος, 
       εγκάρδιος, φιλόστοργος και φιλάνθρωπος 
• Σπεύδει µε καλοσύνη προς τον συντριµµένο, συγχωρεί, ανορθώνει, στηρίζει και χαίρει. Είναι 

ανεκτικός, πατρικός και τρυφερός 
• Σπεύδει και πάλι, παρακαλεί, υπενθυµίζει, αναγνωρίζει και παρακινεί  
• Θεός της σπλαχνικής αγάπης και καλοσύνης, της έκπληξης και του µεγαλείου, της συγνώµης 

και της θαλπωρής 
• Νοιάζεται και µεριµνά για το πλάσµα του, το συνοδεύει στις αναζητήσεις του και το θερα

πεύει ανάλογα µε τις ανάγκες και τα τραύµατά του. 
5. Επιγραµµατικά στοιχεία ερµηνείας και νοηµάτων. Επιπρόσθετα στα πιο πάνω:  

                                                 
* Βλ. εκτεταµένη ερµηνευτική προσέγγισή της από χριστιανοπαιδαγωγική διδακτική σκοπιά Γεωρ. Τσανανά, Η παραβολή 
του σπλαχνικού πατέρα..., 1993. 
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α. Στις αφηγηµατικές λεπτοµέρειες που υπηρετούν το νόηµα και τον στόχο της π. είναι χαρακτηριστικά 
τα ασυνήθιστα, παράξενα και πρωτοφανή στοιχεία. Τελικά και οι δυο γιοι ήταν "απολωλότες"· µάλιστα 
ο µεγαλύτερος ήταν πιο µακριά από τον πατέρα του από όσο είχε πάει ο µικρός...  
β. Η παραβολή σταµατά απότοµα. Οι ακροατές που είχαν πρόβληµα µε τους µεταστρεφόµενους 
τελώνες και λοιπούς "αµαρτωλούς" ποια θέση θα πάρουν προσωπικά οι ίδιοι; Τελικά µε ποιον θα 
συµφωνήσουν και αναλόγως θα πράξουν: µε τον µεγάλο γιο ή µε τον πατέρα του; 
γ. Από τη συµπεριφορά των δύο γιων: Ο µικρός παρουσιάζεται ως "ἀπολωλώς", αποτυχηµένος και δραµα
τικός· στο τέλος αποκαθίσταται. Ο µεγάλος επίσης ως "ἀπολωλώς", αλλά και τραγικός· τελικά µετέωρος. 
δ. Η αγάπη του σπλαχνικού πατέρα (του Θεού) τότε και πάντοτε είναι πιο πέρα και πιο πάνω 
από όλες τις ευσέβειες, Θεο λογίες και αγαπο λογίες. 
ε. Όποιος θέλει να έχει σχέση µε τον αληθινό Θεό, όπως αυτός προβάλλεται µε τον πατέρα της π., 
αυτός πασχίζει: να σκέφτεται, να χαίρεται, να αγαπά και να ενεργεί όπως Αυτός. 
στ. Ποια θεολογική γλώσσα θα µπορούσε να εκφράσει και να µεταγγίσει τόσα, τέτοια και τόσο 
παραστατικά και συγκλονιστικά στοιχεία για τον Θεό και τον Χριστό όσα και όπως αυτή η αρι
στουργηµατική παραβολική ιστορία; 
ζ. Για τότε και για πάντα αυτή η π. ήταν και παραµένει για τη φανέρωση του αληθινού προσώ
που του Θεού: έκπληξη, ανατροπή, πρόκληση και ευλογία/δωρεά Θεού απροσµέτρητη. 
 

Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
Οι µαθήτριες/τές µελετώντας σφαιρικά την παραβολή από το ευαγγελικό κείµενο: 
α. Να κατανοήσουν ότι ο Ιησούς νοιάστηκε µε ξεχωριστή συµπάθεια και αγάπη για τους α

ποπροσανατολισµένους στη ζωή και για τους αυτοδικαιούµενους, και τους κάλεσε για 
µεταστροφή φρονήµατος και ζωής. 

β. Να εκτιµήσουν ότι ο Θεός είναι αγαθός και εύσπλαχνος, πέρα από όλα τα ανθρώπινα µέ
τρα. ∆έχεται µε αγάπη και χαρά τον κάθε άνθρωπο που µεταστρέφεται και που θέλει να 
κάνει µια νέα αρχή ζωής αληθινής. 

γ. Να προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν εγγύτερα και ευρύτερα το νέο πρόσωπο του Θεού, που ο 
Ιησούς φανέρωσε µε αυτή την παραβολή.  

2. Ψυχοπαιδαγωγικά 
α. Η κατανόηση του βαθύτερου νοήµατος της παραβολής προ ποθέτει προωθηµένες εµπειρίες από την 
κοινωνία µε τον Θεό σε σχέση µε την ανθρώπινη ζωή. Από αυτές δεν υπάρχουν αρκετές σε παιδιά αυτής 
της ηλικίας. Πάντως από το πρόσωπο του Θεού, όπως το εξεικονίζει ο πρωταγωνιστής πατέρας της πα
ραβολής, θα βρουν στο µάθηµα ό,τι αυτά στην ηλικία τους ζητούν και χρειάζονται: αγάπη, καλοσύνη, 
θαλπωρή και εµπιστοσύνη. 
β. Για τις περιπτώσεις ανήσυχων παιδιών που ήδη βιώνουν αµφισβητήσεις αυθεντιών και τάσεις 
ανεξαρτητοποίησης παρατηρείται ότι δεν δέχονται ευχαρίστως τον  έστω και τόσο εύσπλαχνο  
Θεό ως καταφύγιο και στήριγµα στο ενδεχόµενο ότι δεν θα τα καταφέρουν στην κίνησή τους για 
ανεξαρτησία. Γι' αυτό είναι ανάγκη στην προσέγγιση του µέρους της ιστορίας µε τον µικρό γιο να 
διευκρινιστεί ότι: Η απόφαση µετανάστευσης ήταν δική του επιλογή, που ο πατέρας σεβάστηκε 
και τον εµπιστεύτηκε. Επίσης δική του επιλογή ήταν ο τρόπος ζωής του στα ξένα. Και η απόφαση 
επιστροφής  µετά το ναυάγιο ζωής  επίσης δική του, µε άψογη στήριξη από τον πατέρα του. 
Στην παραβολή ούτε ο µικρότερος ούτε ο αδελφός του καταδικάζονται. Επικρατεί χαρά για τον 
ένα, ευχή για τον άλλο  να αλλάξει στάση. Η διόρθωση πορείας ζωής δεν είναι µειωτική αδυνα
µία, αλλά προσωπική πράξη τόλµης και ευθύνης. Ο Θεός, κατά την παραβολή, δεν είναι απειλή, 
αλλά αγάπη, καταφύγιο και συµπαράσταση για υπέρβαση αδιεξόδων. 
γ. Χρειάζεται προσοχή να µη συσχετιστούν τα περιστατικά της παραβολής µε δικές µας οικογε
νειακές σχέσεις πατέρων  παιδιών. Άραγε σε πόσα σπίτια είναι όλα ιδανικά; Και πόσοι πατερά
δες µοιάζουν έστω και ελάχιστα αυτού του καταπληκτικού πατέρα της παραβολής; 
δ. Χωρίς να µας διαφεύγει ότι έχουµε να κάνουµε µε παραβολική ιστορία και όχι µε αληθινή, αν 
προσεχθούν τα παραπάνω, τα Ερµ. του βιβλίου των µαθ. και οι λεπτοµέρειες των Ερµ.  θεολ., 
µπορεί να γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον, ίσως και αξέχαστο µάθηµα. 
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3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
1. Το ΑΠΣ προβλέπει και ορίζει δίωρο διδακτικό έργο γι' αυτή τη δ.ε. Πρώτη ώρα: Εισαγωγικά  
ανάγνωση της παραβολής  ερµηνευτική προσέγγιση  συστηµατική επεξεργασία του α΄ µέρους: ο 
µικρός γιος και η συµπεριφορά του πατέρα του προς αυτόν (Ερωτ. 1  4). ∆εύτερη ώρα: Σύντοµη 
αναφορά στην α΄ διδ. ώρα  ανάγνωση πάλι όλης της παραβολής  επεξεργασία µε αρχική έµφαση 
στις Ερωτ. 5 και 6 (αναγραφή στον πίνακα στοιχείων από τις απαντήσεις)  σύγκριση στοιχείων 
µε εκείνα της συµπεριφοράς προς τον µικρότερο γιο και συµπεράσµατα  συνέχιση της Επεξεργα
σίας (Ερωτ. 7  10). 
2. Ερώτ. 1. Βλ. Ερµ.  θεολ. 2. 
3. Ερώτ. 2. Το λάθος του δεν ήταν η αναχώρησή του από το πατρικό (βλ. Ερµ. 2 και 3 και Ερµ.  
θεολ. 5γ)· ήταν ο λάθος τρόπος ζωής του στην αλλοδαπή: ανευθυνότητα, κατασπατάληση του µε
ριδίου περιουσίας, πλήρης αλλοτρίωσή του προσωπική, οικογενειακή, εθνική, κοινωνική (κατά
ντησε χοιροβοσκός σε ειδωλολάτρη κτηνοτρόφο) και προπάντων θρησκευτική (µη τήρηση του 
Σαββάτου, παράβαση εντολών, αποκοπή από την κοινότητα οµοπίστων, έκπτωση από την πίστη). 
Όλα αυτά συνιστούν αισχύνη για τον πατέρα του και απώλεια βαθιά της αξιοπρέπειάς του ενώ
πιον Θεού και ανθρώπων. 
4. Ερώτ. 4. Για την εξήγηση της συµπεριφοράς του πατέρα προς τον µικρό γιο βλ. Ερµ.  θεολ. 3α 
και κυρίως 4. 
5. Ερώτ. 5. Το λάθος του πρεσβύτερου γιου ήταν ότι δεν σκεφτόταν, δεν ένιωθε, δεν αγαπούσε, 
δεν χαιρόταν, δεν έκρινε και δεν ενεργούσε όπως ο πατέρας του· δεν του είχε εµπιστοσύνη. (Βλ. 
και Ερµην.  θεολ. 2, 3β, 5α, β και γ). 
6. Ερώτ. 7. Για την εξήγηση βλ. Ερµ.  θεολ. 1 (Εισαγωγικά) και 4. Αυτός πρωταγωνιστεί παντού, κά
νει πράγµατα αλλιώτικα: πρωτοφανή, πρωτάκουστα, ασυνήθιστα, ανατρεπτικά, νέα, µεγαλειώδη, µο
ναδικά. 
7. Ερώτ. 8. Πλήρης απάντηση στα Ερµ.  θεολ. 4. 
8. Ερώτ. 9. Βλ. στοιχεία απάντησης στα Ερµ.  θεολ. 3γ. ∆εν τους επικρίνει, δεν τους κατηγορεί. Τους α
ναγνωρίζει και τους καθησυχάζει. Τους παρακαλεί και κάνει έκκληση: να φέρονται προς τους αµαρτω
λούς σπλαχνικά και να συµµερίζονται µε χαρά το χαρµόσυνο γεγονός της µεταστροφής τους. 
9. Θέµα της παραβολής δεν είναι ο άσωτος µικρός γιος αλλά η φανέρωση του νέου προσώπου 
του Θεού: το σπλαχνικό και φιλάνθρωπο, της απέραντης αγάπης, ελευθερίας, καλοσύνης και συ
γνώµης για όλους, πρώτιστα για τους αποπροσανατολισµένους της ζωής και τους θρησκευτικώς 
αυτάρκεις. (Βλ. εισαγωγή και Ερµ.  θεολ. 1, 2, 3, 4). 
10. Εργασία διαθεµατική. Συνεργασία µε συναδέλφους: Φιλόλογο και Καλλιτεχνικών µαθηµά
των. (Βοήθεια για εύρεση υλικού στο: Γεωρ. Τσανανά, µν. έργ., σ. 24 30). Μέριµνα στην Εργασία: 
πόσο τα καλλιτεχνικά έργα σχετίζονται µε το κείµενο της παραβολής και το νόηµα/µήνυµά της. 
11. Έκφραση. ∆ιαβάζουν το Ρωµ 12, 15. Ζητείται να βρουν, αν και πώς σχετίζεται µε την παρα
βολή· (προτροπή του πατέρα προς τον µεγάλο του γιο  προτροπή παρόµοια του Παύλου προς 
Ρωµαίους χριστιανούς). 
12. Αξιολόγηση. Ερµ. 1, 2, 4. Ερωτ. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 
Σηµείωση: Σε επιλεγµένες στιγµές οι µαθητές να σχολιάσουν τα ζωγραφικά των Rembrant, Köder, 
Boradynski. (Στο έργο του γ΄ επάνω εικονίζεται ο µικρότερος γιος τη στιγµή που — καλοντυµένος 
και σοβαρός — αποχαιρετούσε φεύγοντας τον πατέρα του. Ο πατέρας — σκεφτικός — κάθεται 
ανάµεσα σε δύο κατοικίδια ζωντανά και κοιτάζει αλλού). 
 

15. Η παραβολή του σπλαχνικού Σαµαρείτη: Ο πλησίον µας κι εµείς 
Συνέπεια της σπλαχνικής Θεο λογίας του Ιησού (όπως την προέβαλε µε την παραβολή  του  σπλα
χνικού  πατέρα) υπήρξε και η σπλαχνική συν ανθρωπολογία του. Τη φανέρωσε µε την παραβολή 
του σπλαχνικού Σαµαρείτη. Ο άνθρωπος που στηρίζει την ύπαρξη και τη ζωή του στον σπλαχνι
κό και φιλάνθρωπο Θεό της αγάπης καλείται να είναι έµπρακτα σπλαχνικός συν άνθρωπος της 
αγάπης προς κάθε συν άνθρωπο ("πλησίον") πέραν από όλες τις διακρίσεις, προς τον κάθε άλλον, 
προπάντων όταν αυτός βρίσκεται σε ανάγκη. Η συνανθρωπολογία υπήρξε εξίσου κοσµογονική 
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τοµή όσο και η Θεολογία· ανατρεπτική και απελευθερωτική για αλλιώτικες συνανθρώπινες σχέ
σεις για τότε και για πάντα. 
 
Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. Τα ασυνήθιστα, σπάνια και µοναδικά της παραβολής. α) Η συµπεριφορά του ιερέα και του λευίτη 
προς τον "ηµιθανή" (Ιουδαίο, αν και αυτό δεν λέγεται ρητώς, όµως σαφώς εννοείται). Αυτή είναι απροσ
δόκητη, ανήκουστη, σκανδαλώδης, απίστευτη. β) Ως υποδειγµατική σωτήρια µορφή ο αφηγητής της δεν 
βάζει στην ιστορία λ.χ. έναν απλό λα κό Ισραηλίτη, αλλά έναν ξένο, εχθρό, αποστάτη και µισητό (από 
τους Ισραηλίτες) άνθρωπο· έναν τυχαίο ταξιδιώτη Σαµαρείτη. Η συµπεριφορά αυτού του (για τους Ισ
ραηλίτες) "µη πλησίον": σπλαχνίζεται, περιθάλπει, περιποιείται, µεταφέρει σε κατάλυµα, πληρώνει, α
σφαλίζει, υπόσχεται συνέχιση συµπαράστασης· πρότυπο αληθινής έµπρακτης συνανθρώπινης αγάπης. − 
Πρώτο σοκ στους ακροατές της παραβολής η αδιάφορη συµπεριφορά των δύο κατ' επάγγελµα "προτύ
πων" συνανθρωπιάς. ∆εύτερο και ισχυρότερο σοκ η υποδειγµατική και αξιοθαύµαστη συµπεριφορά τού 
κατά πάντα αλλότριου Σαµαρείτη. Έτσι έχουµε: έκπληξη, ανατροπές, αποκάλυψη, πρόκληση, αλλά και 
κάλεσµα και έκκληση για εντελώς νέα, αλλιώτικη και επαναστατική συνανθρωπιά, πέρα και µακριά 
από όρια θρησκευτικά, φυλετικά, εθνικά, ηθικά και κοινωνικά. 
2. Κέντρο και αποκορύφωση της παραβολής, από όπου συνάγεται η ουσία και το µήνυµά της, 
είναι οι στίχοι 31 33. "Εκπειράζων" ο νοµοδιδάσκαλος ζητά  ύστερα από το πρώτο ερώτηµα  
θεωρητική συζήτηση για το "ποιος είναι ο πλησίον µου". Μεταφέροντας τα πράγµατα στην πράξη 
ο Ιησούς ρωτάει τελικά: "ποιος έγινε πλησίον;", για να λάβει την απάντηση: "Αυτός που έµπρα
κτα έδειξε ευσπλαχνία" (συµπόνια). Και να ακούσει την τελική προτροπή: "Πήγαινε και να κάνεις 
κι εσύ το ίδιο", δηλ. γίνε και να είσαι πλησίον (πέρα από κάθε διάκριση και οριοθέτηση). Αυτή η 
εξέλιξη από το "ποιος είναι πλησίον" στο "έγινε πλησίον" και "γίνε πλησίον" αποτελεί ανατροπή 
ολκής στα συν ανθρώπινα, ύστερα από τα Θεο λογικά της προηγούµενης παραβολής. 
3. Η αλληγορική υποβάθµιση της παραβολής. Κάποιος άνθρωπος = ο Αδάµ και κάθε απόγονός 
του, κατάβαση από Ιεροσόλυµα προς Ιεριχώ = πτωτική πορεία από την αρετή στην κακία, ληστές 
= δαίµονες, τραύµατα = αµαρτίες, ιερέας και λευίτης = Νόµος και Προφήτες, Σαµαρείτης = Ιησούς, 
επίδεσµοι = διδασκαλία, λάδι = ηµερότητα, οίνος = η στυπτική ενέργεια της διδασκαλίας, πανδο
χείο = Εκκλησία, πανδοχέας = Απόστολοι και ποιµένες και διδάσκαλοι, δύο δηνάρια = οι δύο 
∆ιαθήκες κ.ά. ∆εν χρειάζονται σχόλια!... Πάντως κάτι γενικότερο: Η αλληγορική ερµηνεία θεω
ρείται σήµερα βαριά ερµηνευτική παρέκκλιση, που φτώχυνε τη δυναµικότητα του άµεσου βιβλι
κού λόγου. Πέραν από την ικανοποίηση αµφιβόλου αξίας περιέργειας, τίποτε απολύτως δεν προ
σφέρει. Είναι κρίµα να ξοδεύεται για αλληγορικά λογοπαίγνια και αυθαίρετες και εξεζητηµένες 
αλληγορικές συσχετίσεις πολύτιµος χρόνος από το µάθηµα − αλλά και το κήρυγµα. 
 
Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
Οι µαθητές/τριες από το ευαγγελικό κείµενο να µελετήσουν λεπτοµερώς και να γνωρίσουν α
κριβώς την παραβολή, ώστε: 
α. Να κατανοήσουν ότι µε αυτήν η Βασιλεία του Θεού προβάλλεται ως κοινωνία συνανθρώ

πινης σπλαχνικής αγάπης και συµπαράστασης, πέρα από κάθε είδους διακρίσεις (θρη
σκευτικές, φυλετικές, κοινωνικές, εθνικές κ.ά.). 

β. Να ευαισθητοποιηθούν, ώστε  αν θελήσουν  να γίνουν και να είναι πάντοτε αληθινοί 
πλησίον, σύµφωνα µε το πρότυπο του έµπρακτα σπλαχνικού Σαµαρείτη. 

 

2. Ψυχοπαιδαγωγικά 
Σε αυτή την ηλικία η κοινωνικότητα των µαθ. δεν είναι σε σηµαντικό βαθµό αναπτυγµένη. Έτσι 
δεν αναµένεται ιδιαίτερος ενθουσιασµός για το θέµα. Όµως υπάρχουν κάποια στοιχεία στην πλο
κή της διήγησης, που επιτρέπουν αισιοδοξία. Πρόκειται για τις συγκρούσεις, τις αντιθέσεις και 
τους ήρωες αυτής της παραβολικής ιστορίας: 
α. Από τη µια µεριά ο "εκπειράζων" νοµοδιδάσκαλος, από την άλλη ο σοβαρός, σοφός, πρωτότυ
πος, τολµηρός Ιησούς. Ο διάλογος λήγει υπέρ του β΄, όµως χωρίς συντριβή του α΄. 
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β. Πελώρια η διαφορά µεταξύ των δύο κληρικών και του Σαµαρείτη στη συµπεριφορά τους προς 
τον "εµπεσόντα" στους ληστές. Απαράδεκτοι οι πρώτοι, αξιαγάπητος, θαρραλέος και αξιοµίµητος ο 
δεύτερος. Μπορεί να απορήσουν και να οργιστούν µε τη συµπεριφορά των πρώτων και να θαυµάσουν 
τη δράση του δεύτερου. 
γ. Πάντως από το µάθηµα θα προκύψει πρώτης τάξεως ευκαιρία για κοινωνική ευαισθητοποίηση 
υπέρ ανθρώπων που βρίσκονται σε µικρή ή µεγάλη ανάγκη. 
δ. Αν το µάθηµα αγγίξει φυλετικές, εθνικιστικές και ξενοφοβικές πτυχές θα υπάρξει ένταση. Όµως 
η υπέροχη συµπεριφορά του Σαµαρείτη θα λειτουργήσει καταλυτικά ως πρότυπη εκδήλωση συ
νανθρώπινου σεβασµού, αγάπης και αλληλεγγύης. 
ε. Τέλος, για την επιτυχή προσέγγιση της παραβολής σε όλα είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι 
πληροφορίες και να ξεκαθαριστεί: α) Τι ήταν και τι όφειλαν να πράξουν οι δύο κληρικοί, β) οι στενές 
και κλειστές αντιλήψεις των Ισραηλιτών για τον πλησίον και γ) το µέγα χάσµα που χώριζε Ισραηλίτες 
και Σαµαρείτες (βλ. Ερµην. βιβλ. µαθ. 1 και 5 και πιο πάνω Ερµην.  θεολ. 1). Αυτά θα διευκολύνουν την 
επισήµανση και στοχασµούς πάνω στη µοναδικότητα και ριζοσπαστικότητα του µηνύµατός της. 
 
 
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. ∆ιαγραµµατική δοµή της παραβολής. (Ανήκει στις λεγόµενες "παραδειγµατικές" παραβολές): 
 
α.α. α΄ διάλογος στίχ.  Α.α. β΄ διάλογος στίχ 
1. 
2. 
3. 
4. 

ερώτηση του νοµοδιδασκάλου 
αντερώτηση του Ιησού 
απάντηση του νοµοδιδασκάλου 
συµπέρασµα προστακτικό του Ιησού 

25 
26 
27 
28 

 1. 
2. 
 
3. 
4. 

ερώτηση του νοµοδιδασκάλου 
διήγηση του Ιησού µε επιχειρηµατολογική ε
ρώτηση 
απάντηση του νοµοδιδασκάλου 
συµπέρασµα προστακτικό του Ιησού 

29 
30 36 
 
37α 
37β 

 
β. Όλες οι Ερωτήσεις Επεξεργασίας υπηρετούν την Επιδίωξη α΄, ενώ οι 3 Εργασίες την Επιδίωξη 
β΄. Το κύριο βάρος της Επεξεργασίας σηκώνουν οι Ερωτήσεις 3, 4 και 5. Οι Ερωτ. 1 και 2 αποτε
λούν τα πρώτα βήµατα προσέγγισης. 
γ. Ερώτ. 2. Βλ. Ερµ.  θεολ. 1 και Ψυχοπαιδαγωγικά β. 
δ. Ερώτ. 3. Ρήµατα:        ε. Ερώτ. 4. Χαρακτηριστικά αγάπης Σαµαρείτη: 
 
ήρθε ανέβασε αυθόρµητη έµπρακτη 
είδε οδήγησε σπλαχνική πλήρης και ολοκληρωµένη 
σπλαχνίστηκε φρόντισε τολµηρή αποτελεσµατική 
πήγε κοντά έδωσε συγκεκριµένη ανιδιοτελής 
άλειψε, έδεσε ξαναπεράσει µελετηµένη µε θυσίες 

 
στ. Ερώτ. 5. Βλ. στοιχεία για απάντηση πιο πάνω Ερµ.  θεολ. 1β. Πρωτότυπο και τολµηρό εύρηµα, για 
να προσελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον και να προκαλέσει δραστικά και ανατρεπτικά τη συ
νείδηση και τη σκέψη των ακροατών, ώστε να συζητηθεί και να περάσει το µήνυµά του αποτελεσµατι
κότερα· για να τονίσει την ανάγκη και την αξία της αγάπης από όλους προς όλους έµπρακτα — κάτι α
διανόητο τότε. 
ζ. Εργασίες. Η δ΄ είναι καθαρά διαθεµατική, οι α΄ και β΄ έχουν διαθεµατική χροιά. Για την β’: Ίσως όλα 
τα µέλη τους να µην είναι εκπεφρασµένοι χριστιανοί. Όµως το έργο τους είναι σαµαρειτικό. Και αυτό εί
ναι που κατ' ουσίαν µετράει και αξίζει. Για την γ :́ Με αυτήν θα δοθεί η δυνατότητα να διαπιστώσουν 
αν στις Ενορίες γίνεται σήµερα ή όχι φιλανθρωπικό έργο "σαµαρειτικής" πνοής. 
η. Έκφραση. Το µάθηµα κλείνει µε ανάγνωση: των στίχων του Νικηφόρου Βρεττάκου και του 
στίχ. Α Κορ 13, 13 (από τον "Ύµνο της αγάπης" του Απ. Παύλου). 
 
 
 
 



 56 

θ. Ένα γράφηµα περί πλησίον  
1. Αντιγράφουµε στον πίνακα τα τετράγωνα ΠΛΗΣΙΟΝ και ΜΗ ΠΛΗΣΙΟΝ. Οι πλευρές του α΄ τέµνονται µε πολύ µικρές 

καθέτους και σηµαίνουν "φράχτης"· του β΄ είναι 
διακεκοµµένες και σηµαίνουν "χώρος αδέσπο
τος". 
2. Μετά τον α΄ διάλογο µεταξύ νοµοδιδασκάλου και 
Ιησού σχηµατίζουµε το τετράγωνο ΟΛΟΙ 
ΠΛΗΣΙΟΝ. 
3. Μετά τον β΄ διάλογό τους σχηµατίζουµε το 4ο 
τετράγωνο: ΓΙΝΕ ΠΛΗΣΙΟΝ. 
4. Στη βάση του 4ου τετραγώνου (έξω από αυτό) 
γράφουµε: ΓΙΝΕΤΕ ΟΛΟΙ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 
ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΠΛΗΣΙΟΝ (µήνυµα από τότε για πά
ντα προς όλους). 
Χρώµατα: 
α. Κουκίδες στο τετράγ. ΠΛΗΣΙΟΝ κόκκινες (της 
διαµάχης!), του ΜΗ ΠΛΗΣΙΟΝ µαύρες (της δυστυ
χίας!) 
β. Πλευρές του ΟΛΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ πράσινο (της ελπί
δας!), του ΓΙΝΕ ΠΛΗΣΙΟΝ µπλε (του ουρανού!) 
γ. Τα γράµµατα του ΓΙΝΕΤΕ ΟΛΟΙ… κόκκινα (του 
αγώνα!) 
Σηµειώσεις: α) Αντί του πίνακα γράψιµο σε αναρ
τηµένο χαρτόνι ή χαρτί µεγέθους αφίσας µε µαρκα
δόρους 4 χρωµάτων. β) Γράψιµο (µε ταυτόχρονη 
προβολή από γραφοσκόπιο) µε µαρκαδόρους 4 χρω
µάτων πάνω σε ζελατίνες. γ) Το σχεδιάζουµε ή το 
προβάλλουµε είτε κατά την πορεία ερµηνείας του 
κειµένου είτε µετά την Επεξεργασία στο τέλος ως 
ανακεφαλαίωση είτε σε µια κορυφαία άλλη στιγµή 

στην πορεία του µαθήµατος. δ) Οι πλευρές του ΟΛΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ παχύτερες από τις προηγούµενες, του ΓΙΝΕΤΕ ΟΛΟΙ… πιο παχιές 
από την προηγούµενη. 

 

Σηµείωση. Από το ΑΠΣ το µάθ. ορίστηκε δίωρο: 
1 ώρα: Όλες οι Ερωτήσεις της Επεξεργασίας. 2η ώρα: α) Μελέτη και εµβάθυνση στο γράφηµα περί 
πλησίον. β) Οι 4 Εργασίες. (Στην αρχή και της 2ης ώρας ανάγνωση της παραβολής). 
ι. Αξιολόγηση. Ερµ. 1, 3, 4, 5. Ερωτ. 1, 4, 5, 6. 
 
 

16. Η παραβολή της τελικής κρίσης:  
     Πώς αξιολογούνται οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού 
Τι δίνει αξία στην ανθρώπινη ύπαρξη και στη ζωή τώρα και για πάντα; Η ακρίβεια της πίστης; Η ευσέ
βεια; Η τήρηση των θείων εντολών; Την δίνουν και αυτά. Προτεραιότητα όµως έχει κάτι άλλο, που είναι 
µέτρο, κριτήριο και ακριβό µυστικό: η προσφορά συγκεκριµένης και έµπρακτης αγάπης προς κάθε άν
θρωπο που δυστυχεί, οποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός. Η ιδιόµορφη παραβολή της τελικής κρίσης ξεκα
θάρισε τα πράγµατα µε σαφήνεια άπαξ δια παντός. 
 
Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. ο φιλάνθρωπος Κριτής (στίχ. 31). Στο πρωτότυπο έχουµε "ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου", στη µτφρ. 
απαράλλακτα το ίδιο. Αποτελούσε τίτλο (στη Π. ∆ιαθήκη και σε εξωβιβλικά ιουδα κά κείµενα) 
για τον αναµενόµενο Μεσσία. Ο Ιησούς τον χρησιµοποιούσε για τον εαυτό του. Με αυτόν δήλωνε 
την ταπείνωσή του κατά την επίγεια ζωή του, τα Πάθη του και την µελλοντική ένδοξη επάνοδό 
του. Με βάση αυτό το τελευταίο σηµείο προτιµήσαµε τον όρο "ο φιλάνθρωπος Κριτής". Στους 
στίχ. 34 και 40 έχουµε "ο βασιλιάς" αντί "ο Υιός του ανθρώπου". Στη θέση του βάλαµε αποσιωπη
τικά. Αυτές οι δύο επιλογές έγιναν για να αποφευχθεί στην τάξη ενδεχόµενη άσκοπη συζήτηση. 
2. θα τους ξεχωρίσει … πρόβατα … κατσίκια (32). Οι περισσότεροι Ισραηλίτες τότε δέχονταν ότι 
τους περίµενε σπλαχνική κρίση στο τέλος του κόσµου, ενώ τους ειδωλολάτρες τιµωρία. Η περικο
πή όµως είναι σαφέστατη: Όλοι οι άνθρωποι αδιακρίτως θα κριθούν σύµφωνα µε τα έργα της ευ

ΓΙΝΕΤΕ ΟΛΟΙ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΠΛΗΣΙΟΝ 
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σπλαχνίας τους. Το πότε, πού και πώς της κρίσης είναι άγνωστα. Γνωστά όµως είναι για πάντα το 
κριτήριο και το µέτρο αξιολόγησης της ζωής κατά το πνεύµα της Βασιλείας του Θεού. 
3. γυµνός (36 και 43). Ο έχων ελάχιστα ρούχα, ο φτωχικά ντυµένος, ο ρακένδυτος 
4. "Πότε σε είδαµε…;" (38). Ένδειξη αγάπης που είναι ταπεινή, αθόρυβη, χωρίς υπολογισµούς, 
χωρίς συµφεροντολογικές σκοπιµότητες (ανιδιοτελής). 
5. "σας βεβαιώνω…" (40 και 45). Εδώ είναι το κέντρο βάρους, η κορύφωση της παραβολής. Ο Ιη
σούς αποκαλεί τους πάσχοντες ανθρώπους, προς τους οποίους προσφέρεται έµπρακτη αγάπη (ή 
παραλείπεται), "ασήµαντους αδελφούς µου" (40 και 45). Μια ταύτιση ύψιστης τιµής. 
6. "αφού δεν τα κάνατε αυτά…" (45). Απόντες από έργα αγάπης προς πάσχοντες, ενώ µπορούσαν 
ή αρνήθηκαν να τα πράξουν. Και τα έργα αυτά  τα µνηµονευόµενα έξι και πάµπολλα άλλα πα
ρόµοια  δεν είναι ακατόρθωτα, αλλά στοιχειώδη, εύκολα και δυνατά από όλους. 
7. "θα πάνε … στην αιώνια ζωή" (46). ∆εν ήταν αυτή ο σκοπός των έργων αγάπης τους προς τους 
πάσχοντες. Τα έπρατταν γιατί είχαν αγάπη και την εκδήλωσαν έµπρακτα· ήταν άνθρωποι αγάπης 
και δρούσαν ως τέτοιοι. Ούτε από φόβο τιµωρίας έπρατταν τα έργα της αγάπης. Η έµπρακτη α
γάπη ήταν ο τρόπος ζωής τους. Και σε αυτή τη ζωή και αιώνια οι άνθρωποι της αγάπης είναι και 
θα είναι µαζί µε τον Θεό και τους ανθρώπους της αγάπης. Έτσι είναι η αγάπη, αυτός είναι ο θείος 
νόµος της αγάπης. Ενώ όσοι δεν είχαν και δεν πρόσφεραν αγάπη, θα βρεθούν µακριά από τον 
Θεό και τους ανθρώπους της αγάπης. Θα τους λείψει η παρουσία του και η συµπαρουσία των συ
νανθρώπων της αγάπης. Αυτή είναι η κατάληξη της µη αγάπης, της απουσίας αγάπης… 
8. Μια ερµηνευτική διευκρίνιση. Η συνάφεια όπου είναι ενταγµένη η περικοπή σχετίζεται µε 
σκηνικό του µέλλοντος και των εσχάτων. Εσωτερικά όµως και κατά πρόθεση είναι ένα παραβο
λικό κείµενο µε θέµα παροντοστρεφές παραινετικό αφυπνιστικό,  το οποίο συνδέεται µε καθορι
στικές συνέπειες για τη ζωή των ανθρώπων τώρα και για πάντα  συνέπειες ευχάριστες ή δυσάρε
στες. Τονίζεται αυτό, ώστε να µη στραφεί η προσοχή στα εσχατολογικο δογµατικά και στα περί 
παραδείσου και κόλασης, αλλά στα περί αγάπης έµπρακτης προς τους πάσχοντες και στις συνέ
πειες της προσφοράς της ή µη στην παρούσα ζωή και στην µετά θάνατον. 
 
Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
Οι µαθήτριες/τές να µελετήσουν την παραβολή από το ευαγγελικό κείµενο και να προσεγγί
σουν τις βασικές αλήθειές της: 
α. Ο άνθρωπος στον καινούριο κόσµο του Θεού κρίνεται (αν αξίζει ή όχι σε τούτη τη ζωή και 

παντοτινά) ανάλογα µε όσα θετικά έπραξε, ή παρέλειψε να κάνει, για τους άλλους που 
δυστυχούν. 

β. Ο Θεός κανέναν δεν αµείβει ή τιµωρεί, αλλά µόνον αγαπά και βοηθά όλους. Οι άνθρωποι µε 
τις ελεύθερες επιλογές τους καθορίζουν τις καλές ή τις άσχηµες και δυσάρεστες συνέπειες 
για τη ζωή τους. 

γ. Με βάση τα παραπάνω να συζητήσουν δευτερευόντως για ορισµένες λαθεµένες αντιλήψεις 
σχετικά µε τη Μέλλουσα Κρίση και να κάνουν ό,τι καλύτερο µπορούν, για να διορθωθούν 
αυτές µέσα τους και όπου αλλού τις συναντούν. 

 
2. Ψυχοπαιδαγωγικά 
Για το θέµα της δ.ε. υπάρχουν κάποιες δυσκολίες: α) Ο παιδικός ατοµισµός και η αυτοστρέφειά 
τους έχουν µέσα τους ακόµη θέση. β) Ο εγωισµός και η συµφεροντολογική νοοτροπία είναι κατα
στάσεις διάχυτες παντού και τους επηρεάζουν. γ) ∆εν έχουν ακόµη βιώσει, µελετήσει και συνειδη
τοποιήσει σε βάθος και πλάτος τα κοινωνικά προβλήµατα, τη δυστυχία και τα βάσανα των αν
θρώπων. Παρά ταύτα βρίσκονται στη φάση των πρώτων κοινωνικών ευαισθησιών και ανοιγµά
των. Έτσι, παρά τις όποιες δυσκολίες, αναµένεται ότι το θέµα θα τους αγγίξει. Αν µάλιστα ο κύ
κλος της εκδήλωσης συνανθρώπινης συµπαράστασης διευρυνθεί πέραν των 6 ενδεικτικών παρα
δειγµάτων του κειµένου (βλ. Εργασία α΄), τότε η κοινωνική ευαισθησία και φαντασία τους ίσως 
δεχτεί ευεργετικό παρωθητικό ερέθισµα και για κάποια έµπρακτη κοινωνική δράση. 
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3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. Ερώτ. 1. Αφού πρόκειται για παραβολή, έχουµε φανταστική (πλαστή, φτιαχτή) διήγηση που 
στοχεύει στο να εκφράσει κάποια σπουδαία αλήθεια για τη Βασιλεία του Θεού και τους ανθρώ
πους που ζουν κατά το πνεύµα της· δεν έχουµε δηλ. περιγραφή πραγµατικών γεγονότων. Το κεί
µενο στοχεύει αποκλειστικά στο να φανερώσει ποιο είναι το κριτήριο και το µέτρο εκτίµησης της 
αξίας ή απαξίας των πράξεων και της ζωής των ανθρώπων. Η λαθεµένη αντίληψη οφείλεται στο 
ότι κάποιοι ερµηνεύουν την παραβολή κατά γράµµα ως ιστορικό γεγονός, µε συνέπεια να παρα
σύρονται και να παρασύρουν και άλλους σχετικά. Σε αυτό συντελούν και κάποιες φοβερές εικο
νογραφικές και ζωγραφικές παραστάσεις για τη Β΄ Παρουσία. (Βλ. Ερµ.  θεολ. 2, 7 και 8). 
β. Ερώτ. 2. Βλ. και Βασικά στοιχεία του µαθήµατος. 
γ. Ερώτ. 3. Ποιος και πώς είναι ο Θεός, όπως τον φανέρωσε ο Ιησούς, το είδαµε στην παραβολή 
του σπλαχνικού πατέρα (µάθ. 14). Αυτός ο Θεός δεν είναι τιµωρός. Η καλή ή δυσάρεστη κατάλη
ξη του καθενός είναι καρπός και εξαρτάται από το αν είναι ή δεν είναι άνθρωπος αγάπης προς 
τους πάσχοντες συνανθρώπους. (Μια σχετική τοποθέτηση σύµφωνη µε γνώµη του καθηγ. Νίκου 
Ματσούκα: "Η αντίληψη για τον Θεό ως εκδικητή και τιµωρό είναι η πιο φριχτή απ' όλες... Ο Θε
ός δεν εκδικείται και δεν τιµωρεί ποτέ και κανέναν. Αυτά που χαρακτηρίζονται ως "τιµωρίες" 
δεν είναι παρά αναπόφευκτες συνέπειες κακών επιλογών µας. Ο Θεός µόνον αγαπά, θεραπεύει 
και δίνει ζωή". Βλ. Θρησκευτικά Β΄ Λυκ., 71994, σ. 28). 
δ. Εργασία α΄. ∆ιαβάζουµε στην τάξη τα πιο κάτω παραδείγµατα υποβοηθητικά, για να διατυ
πώσουν δικά τους: 
Θετικά παραδείγµατα Αρνητικά παραδείγµατα 
• Πεινούσα για έναν καλό λόγο 
   και σύ µου γλυκοµίλησες. 
• Ήµουν ένα τίποτε της κοινωνίας 
   και σύ δεν µε περιφρόνησες. 
• Τα είχα παρατήσει όλα 
   και σύ µε την τρυφερότητα σου 
   από τα αδιέξοδά µου µ' ελευθέρωσες. 
 
ε. Αξιολόγηση. Ερµ. 2, 5, 6. Ερωτ. 1, 3. 

• Έχασα τον αδελφό µου από τροχαίο 
   και σεις δεν ήρθατε ούτε καν στην κηδεία του 
   για συµπαράσταση στο πένθος µας. 
• Ήµουν νεοφερµένος, παντέρηµος µετανάστης 
   και ούτε ένα βλέµµα συµπάθειας δεν µου ρίξατε. 
• Ήµουν άνεργος 
   και δεν µε βοηθήσατε να βρω δουλειά· 
   δεν µου είπατε ούτε καν έναν λόγο 
   συµπάθειας για το δράµα µου. 

 
 

17. Ο Ιησούς υπερασπίστηκε και εξύψωσε τις γυναίκες  
     και τα παιδιά στην καινούρια  ανθρωπότητα 
Τα χρόνια του Χριστού δεν ήταν εποχή ούτε των γυναικών ούτε των παιδιών. Άδικα, άνισα και  
δύσκολα  ήταν  πολλά  τότε σε βάρος τους. Όµως όσα συγκεκριµένα  µε παρρησία, αγάπη, τρυ
φερότητα και στοργή  έπραξε και είπε ο Ιησούς υπέρ και των δύο, ποτέ και πουθενά έως τότε 
δεν είχαν ακουστεί και γίνει. Στέγασε ισότιµα και τις µεν και τα δε από την αρχή στους κόλπους 
της Βασιλείας του Θεού. ∆έχτηκε γυναίκες ως µαθήτριές του και τις υπερασπίστηκε από υποτίµη
ση, αυθαιρεσία και περιφρόνηση. Μετακίνησε τα παιδιά από το περιθώριο στο κέντρο της κοι
νωνίας. Άνοιξε για τις γυναίκες και για τα παιδιά τον δρόµο για να αποκτήσουν όσα αξίζουν.  
 
Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 

α΄ 
1. του έφεραν µια γυναίκα (στίχ. 3). Το σηµείο στον χώρο του Ναού, όπου καθισµένος από το 
πρωί δίδασκε ο Ιησούς, πρέπει να ήταν "η αυλή των γυναικών" (βλ. κάτοψη του Ναού στο µάθ. 2). 
Το Μέγα Συνέδριο δίκαζε τακτικά σε ειδική αίθουσα πιο πέρα. Ο δρόµος προς τα εκεί περνούσε 
από το σηµείο, όπου δίδασκε ο Ιησούς. Εκεί του έφεραν τη γυναίκα, µπροστά στο πλήθος που 
ήταν γύρω του. − Σηµειώνουµε εδώ ότι το όλο περιστατικό µε τη γυναίκα αυτή θεωρείται ως ένα 
από τα ανθρωπινότερα και εντυπωσιακά συγκινητικότερα της Κ. ∆ιαθήκης. 
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2. του είπαν... "να λιθοβολούµε" (4 και 5). Αυτοί που µιλούν στον Ιησού και τον ρωτούν είναι 
µορφωµένοι θεολόγοι και άνθρωποι θεωρούµενοι ως ευσεβείς και µε κύρος. Το παράπτωµα της 
γυναίκας και η προβλεπόµενη ποινή είναι ξεκάθαρα. Τότε γιατί ρωτούν; Γιατί δεν δικάζουν µόνοι 
τους; Γιατί δεν έφεραν µαζί τους και τον συνένοχο άνδρα, που από τον θρησκευτικό Νόµο έπρεπε 
επίσης να λιθοβοληθεί; 
3. παγίδα (6). Η ερώτηση που θέτουν στον Ιησού είναι διπλά απάνθρωπη: α) Πρόκειται για µια 
ανθρώπινη ζωή· το θύµα είναι παρόν, αυτοί νοιάζονται για τον Νόµο. β) Ξέρουν ότι ο Ιησούς κή
ρυττε την ευσπλαχνία του Θεού· τον πιέζουν να εκφράσει µιαν άσπλαχνη κρίση. Αν δεν την κα
ταδικάσει, τότε θα θεωρηθεί ότι καταστρέφει τη θρησκευτική και ηθική τάξη. Αν την καταδικά
σει, τότε όσα κήρυττε και δίδασκε για την ευσπλαχνία του Θεού θα αποδεικνύονταν ως ρηχοί 
συναισθηµατισµοί και ανεύθυνα λόγια. 
4. µε το δάχτυλο έγραφε στο χώµα (6). Σε τέτοιες µαχητικές περιστάσεις τα λογικά επιχειρήµατα 
δεν αποδίδουν. Ο Ιησούς επέλεξε: σοβαρότητα, σιωπή, αναµονή, ελάχιστον αλλά εύστοχο φιλάν
θρωπο λόγο. Η τακτική του τελικά αποδείχτηκε σοφή, µεγαλειώδης και αποτελεσµατική. 
5. "Όποιος... αναµάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτρα" (7). Οι νοµοδιδάσκαλοι θέλουν  µε τη συναί
νεση του Ιησού  να εξοντώσουν τη γυναίκα µε την αλήθεια του Νόµου και όχι να βοηθήσουν. 
Απώτερη επιδίωξή τους είναι βέβαια να εκθέσουν ή να ενοχοποιήσουν τον Ιησού. Η πιο πάνω 
απάντησή του  ύστερα από αρκετή σιωπή του  αιφνιδιάζει. Καταρχήν ο λόγος του δεν καταργεί 
τον Μωσα κό Νόµο· η γυναίκα είναι όντως ένοχη. ∆εν απευθύνεται προς όλη την οµάδα τους γε
νικά, αλλά ξεχωριστά προς τον καθένα άγνωστόν του. Αγγίζει τη συνείδησή τους. Ποιος δεν είναι 
ένοχος ενώπιον του Θεού; Μπορούν αµαρτωλοί στο όνοµα του Θεού να καταδικάζουν άλλους 
αµαρτωλούς; Τελικά, σε τι διαφέρει από δήµιο όποιος καταδικάζει σκληρά, χωρίς κατανόηση και 
δίχως να θέλει να βοηθήσει έναν ένοχο; Κάτι ακόµη: Η απάντηση του Ιησού είναι και για την εκεί 
οµάδα των νοµοδιδασκάλων και Φαρισαίων ευµενής και επιεικής· δεν τους επιτίθεται, δεν τους 
κατηγορεί, αλλά τους αφήνει προσωπικά να σκεφτούν και να βγάλουν κρίση. Και το θαύµα γίνε
ται: αφήνουν από τα χέρια τους να πέσουν κάτω οι πέτρες που κρατούσαν και ένας ένας φεύ
γουν. Το ψυχρό δίκαιο δεν υπερίσχυσε, η εξόντωση της άµοιρης γυναίκας αποσοβήθηκε. 
6. Έµεινε µόνος ο Ιησούς και η γυναίκα στη µέση (9β). Κορυφαία στιγµή, γεµάτη µεγαλείο, στε
ναγµούς ανακούφισης και χαµόγελα στα χείλη των παρισταµένων. Η γυναίκα ως τώρα ήταν βου
βή, ένα κατατροµαγµένο τίποτε. Ατενίζει αυτόν που την γλίτωσε. Αναµένει την ανθρωπινή κρίση 
του. ∆εν χρειάζεται να ξεσκεπάσει την ενοχή της· την γνωρίζει η ίδια. Της λέει: "Ούτε εγώ σε κα
ταδικάζω". Αυτό είναι αθώωση ή συγχώρηση; Είναι χάρη. Αυτήν τη συνοδεύει η εµπιστοσύνη: 
"Πήγαινε, και από εδώ και πέρα µην αµαρτήσεις πιά". Αυτό σηµαίνει ανόρθωσή της. Η αλήθεια 
της καλοσύνης λάµπει. Ο Ιησούς χαρίζει στη γυναίκα µια νέα αρχή, ένα καινούριο ξεκίνηµα ζωής... 

β΄ 
7. Έφεραν στον Ιησού τα παιδιά (Μκ 10, 13). Φυσικά και τα µικρά κορίτσια, µαζί µε τα αγόρια. 
Πάντως και για τα αγόρια τα πράγµατα από θρησκευτική πλευρά δεν ήταν ρόδινα  µέχρι κά
ποια ηλικία. Θρησκευτικά δεν θεωρούνταν ισότιµα µε τους µεγάλους. Και αυτό, διότι δεν γνώρι
ζαν, δεν καταλάβαιναν και δεν ήταν σε θέση να τηρούν υπεύθυνα τον θείο Νόµο. Η θρησκευτική 
και κοινωνική αξία των αγοριών άρχιζε να αναγνωρίζεται από τη στιγµή που ξεκινούσε η υπεύ
θυνη σχέση τους µε τον Νόµο του Θεού, δηλ. από 12 ετών και µετά. 
8. ο Ιησούς αγανάκτησε... "Αφήστε τα παιδιά!..." (14). Με αυτή την "έκρηξη" και µε όσα έπραξε 
και είπε στη συνέχεια, ο Ιησούς ανέτρεψε τις τότε αντιλήψεις για τα παιδιά. Έδειξε ότι δεν έπρεπε 
η αξία τους να µετριέται µε το κατά πόσον γνώριζαν και εφάρµοζαν τον θείο Νόµο και µε τα κα
τορθώµατα της ευσέβειάς τους. Η αγάπη του Θεού, η εµπιστοσύνη προς αυτόν, ο καινούριος  κό
σµος του, πρώτιστα είναι δώρο και χάρη του Θεού προς όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.  
9. "ο καινούριος  κόσµος... του Θεού ανήκει σε ανθρώπους σαν κι αυτά" (14). Γιατί; διότι: α) Τα 
παιδιά δεν έχουν ακόµη αποκρυσταλλωµένες απόψεις  προπάντων για τα χειρότερα πράγµατα. 
β) Είναι ανοιχτά για το καλύτερο, ιδιαίτερα γι' αυτό που µπορεί πάντοτε να προέλθει από τον 
Θεό. γ) Ακόµη είναι αδύναµα· ελάχιστα πράγµατα δικά τους κατέχουν. Γι' αυτό και πρόθυµα δέ
χονται δώρα και χαίρονται πολύ γι' αυτά. δ) Το κακό στον κόσµο δεν τα έκανε ακόµη πολύ κα
χύποπτα. ε) Μπορούν πιο άνετα να συγχωρούν. στ) Για όλα τα παραπάνω είναι ευκολότερο: να 
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αγγίξουν τα παιδιά η αγάπη και η χάρη του Θεού και η εµπιστοσύνη προς αυτόν· να στηρίξουν 
τη ζωή τους σε όσα ο Θεός υπόσχεται και σε όσα εγγυάται σε όσους τον αναζητούν, τον εµπι
στεύονται και τον αγαπούν. Με απλά λόγια το νόηµα του στίχου 14: Η Βασιλεία του Θεού υπάρ
χει και για τα παιδιά. Είναι παρούσα και γι' αυτά. Αυτά ζουν κιόλας σε αυτήν. 
10. Στίχος 16. Μια από τις πιο τρυφερές προσωπικές στιγµές στη ζωή του Ιησού. 
 

Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
α. Οι µαθητές/τριες να πληροφορηθούν από ευαγγελικά κείµενα και να συνειδητοποιήσουν 

ότι ο Ιησούς πρωτοποριακά έδειξε ευαισθησία και υπερασπίστηκε και εξύψωσε  µε όσα 
συγκεκριµένα είπε και έπραξε  τις γυναίκες και τα παιδιά. 

β. Να ενηµερωθούν από πρόσθετες βιβλικές και σύγχρονές µας µαρτυρίες και πληροφορίες, 
ώστε να είναι σε θέση να εξετάσουν τη δεινή θέση γυναικών και παιδιών  τότε και σήµερα. 

γ. Να εκφράσουν εκτιµήσεις για το κατά πόσο στην εποχή µας κατακτήθηκε αυτή η εξύψωση. 
δ. Να κάνουν συγκεκριµένες προτάσεις για το τι ακόµη πρέπει να γίνει, σύµφωνα µε το πνεύµα 

της Βασιλείας του Θεού, ώστε οι γυναίκες και τα παιδιά παντού να κατακτήσουν πλήρως 
τη θέση που αξίζουν. 

 
2. Ψυχοπαιδαγωγικά 
Σε αυτό το µάθηµα (από τα ευαγγελικά κείµενα, τα Ερµ. και τις πρόσθετες πληροφορίες) θα ενη
µερωθούν για πράγµατα συγκινητικά και άγνωστα σχετικά µε ειδικές περιπτώσεις γυναικών, για 
τις µανάδες και για τα συνοµήλικα τους και µικρότερα παιδιά της χώρας των Ισραηλιτών στα 
χρόνια του Ιησού. Φυσικά θα συγκρίνουν την τότε κατάσταση µε την τωρινή. Θα εκπλαγούν, ί
σως θα συγκινηθούν, θα απορήσουν, θα εκφράσουν ανακούφιση που ζουν σήµερα. Για πρώτη 
φορά θα πληροφορηθούν για όσα πρωτοποριακά έκανε και είπε ο Ιησούς για τις γυναίκες και τα 
παιδιά. Εκτός από το ενδιαφέρον τους για όλα, αναµένεται και η ευαισθητοποίησή τους για το 
αίτηµα να γίνουν τώρα όσα δεν κατορθώθηκαν για γυναίκες και παιδιά ως σήµερα. Οι προτάσεις 
τους περί των πρακτέων ίσως παρουσιάσουν εκπλήξεις. 
 
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
Σηµ. Να ξαναδούν στην κάτοψη του Ναού την αυλή ανδρών και γυναικών (µάθ. 2). 
α. Ερώτ. 1. Για το α΄ ερώτηµα (συναισθήµατα γυναίκας): Προφανώς κοινωνική απόρριψη και 
δεινότατη απειλή, φόβος, αγωνία, φρίκη, απελπισία, απόγνωση, προβίωση θανάτου κ.ά. − Για το 
β΄ ερώτηµα (υπεράσπισή της από τον Ιησού): 
• παρρησία και τόλµη του (κινδύνευε και ο ίδιος) 
• ευφυέστατη τακτική: γράψιµο στο έδαφος, σιωπή, σοβαρότητα, αναµονή 
• αφοπλιστική απάντησή του στο ερώτηµα παγίδα 
• υπεύθυνη, σοβαρή, τρυφερή και φιλάνθρωπη στήριξη της γυναίκας 
Σηµ.: Και για τα 2 ερωτήµατα βλ. Ερµ.  θεολ. 5 και 6. 
β. Πρόταση για την προσέγγιση του ευαγγελικού κειµένου β΄: 
Ο τίτλος του που θεωρείται ως πιο εύστοχος είναι: "Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά". 
Στο κείµενο αυτό έχουµε 3 συναντήσεις (µε τις αντίστοιχες εµπειρίες): 
α) Οι µητέρες συναντούν τον Ιησού. Ικανοποιεί το αίτηµά τους 

(ευλογία των παιδιών  µεγάλη χαρά και ευτυχία τους) 
β) Τα παιδιά συναντούν τον Ιησού. Τα οδηγούν σε αυτόν, παίρνουν ό,τι τους δίνει, έστω και αν 
δεν καταλαβαίνουν· πάντως νιώθουν πως τα αγαπά 

γ) Οι µαθητές του συναντούν (µε αλλιώτικο τρόπο) τον Ιησού. 
Τους κάνει παρατηρήσεις για τη συµπεριφορά τους απέναντι στις µητέρες. Τους διορθώνει (πι
κρή η εµπειρία τους  έκπληξη για το καινούριο) 

γ. Ερώτ. 2. Για το ερώτηµα α΄ βλ. Ερµ.  θεολ. 9. Για το γ΄ βλ. επίσης Ερµ.  θεολ. 9. 
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  Συνοπτική απάντηση για το ερώτηµα γ’: ∆ιότι τα παιδιά: 
• εύκολα εµπιστεύονται 
• δέχονται το καινούριο και τις αλλαγές 

• δεν είναι καχύποπτα 
• είναι ανοιχτά 

δ. Ερώτ. 3. Αναµενόµενα: 
• Αρκετή ισοτιµία στους κυριότερους τοµείς ζωής (επαγγελµατικό, κοινωνικό, πολιτικό, 
διοικητικό κ.ά.) 

• ∆ιεθνής κατοχύρωση δικαιωµάτων τους από ΟΗΕ 
• Ειδική διεθνής αναγνώριση δικαιωµάτων των παιδιών (ΟΗΕ) 
• Ειδικές φροντίδες κοινωνικο πολιτικές, εκπαιδευτικές και αποµέρους διεθνών Οργανι
σµών (π.χ. UNESCO, UNICEF) 

ε. Ερώτ. 4. Παρά τις διεθνείς διακηρύξεις και κατοχυρώσεις υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήµατα ακόµη. 
Το κείµενο "Προβλήµατα παιδιών στον σύγχρονο κόσµο" της UNICEF δίνει πικρά στοιχεία για τα προβλή
µατα. Αυτά δίνουν ερεθίσµατα για ευαισθητοποίηση και συγκεκριµένες προτάσεις για δραστηριοποίηση. 
στ. Εργασίες. Οι α΄ και β΄ είναι διαθεµατικές. Αυτές και η γ΄ στοχεύουν στο να ευαισθητοποιηθούν και 
δραστηριοποιηθούν οι µαθητές/τριες. Οι α΄ και β΄ δείχνουν πόσο τίµησαν οι καλλιτέχνες µουσικοί και 
ζωγράφοι τη γυναίκα και το παιδί. Με την γ΄ θα αγγίξουν  παρά τα ανωτέρω θετικά  την ακόµη τόσο 
µελανή κατάσταση και για τους δύο. 
Σηµ. Μια άσκηση: Η τάξη χωρίζεται σε τρεις οµάδες θρανίων. Καθεµιά αναλαµβάνει να παρατηρήσει τη 
µία από τις 3 γυναίκες του Μοντιλιάνι. Ανά δύο κατά θρανίο συνεργάζονται µε θέµα: "Χαρακτηρίστε µε 
δύο λέξεις τη γυναίκα της οµάδας σας". Ανακοινώνουν. Σηµειώνονται οι ευστοχότεροι χαρακτηρισµοί. 
(Βλ. ονόµατά τους στο βιβλ. Μαθητή, σελ. 143: Μοντιλιάνι). 
ζ. Αξιολόγηση. Ερµ. 1. Ερωτ. 1, 2. 
 
 

18. Κάποιος ευσεβής και ο Ζακχαίος: 
      ∆ύο πλούσιοι, δύο διαφορετικές επιλογές ζωής 
Αληθινά ευσεβής και αξιοσυµπάθητος ο ένας. Αµαρτωλός και µισητός ο άλλος. Ο πρώτος ζητούσε από 
τον Ιησού υπόδειξη τρόπου βιοτής, για να κληρονοµήσει ζωή αιώνια. ∆υστυχισµένος ο δεύτερος από 
τον τρόπο της ζωής του, ζητούσε ελπίδα για διέξοδο. Ο πρώτος πήρε τον δρόµο της επιστροφής άπρα
κτος· ο Σωτήρας του κόσµου δεν µπόρεσε να τον σώσει. Στον Ζακχαίο ανοίχτηκε λεωφόρος αλλιώτι
κης ζωής. Ανατροπές ζωής µεγάλης ολκής εξόχως σηµαδιακές. Και το πρόβληµα της σωτηρίας των 
πλουσίων άλυτο ακόµη ως σήµερα... 
 
Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
 

α. Η συνάντηση του Ιησού µε τον ευσεβή πλούσιο 
1. "Όλα τα τηρώ από τα νιάτα µου" (20). ∆εν τα λέει µε υπερηφάνεια αλλά µε ειλικρίνεια και ζή
λο. ∆είχνει να µην αισθάνεται σίγουρος, ευχαριστηµένος και ευτυχισµένος µε τη ζωή του. Κάτι 
βαθύτερο του λείπει. Κι ο Ιησούς "τον κοίταξε γεµάτος αγάπη" (21). 
2. Στίχ. 21. Του προτείνει έναν αλλιώτικο και ριζοσπαστικό δρόµο και τρόπο ζωής γι' αυτό που 
ποθούσε. Η πρόταση αυτή δεν ισχύει για όλους  αυτό θα ήταν µεγάλη παρερµηνεία· γίνεται ειδι
κά γι' αυτόν τον άνθρωπο, για την περίπτωση του.  
3. Αλλά εκείνος... σκυθρωπός... έφυγε λυπηµένος (22). ∆εν ήταν µόνον το ότι "είχε µεγάλη πε
ριουσία", στην οποία ήταν προσκολληµένος. Υπήρχε και κάποιο ελαφρυντικό: Τότε πίστευαν ότι 
ο πλούτος ήταν ψηλαφητό σηµάδι ότι ο κάτοχός του είχε την εύνοια του Θεού· και µόνον οι 
πλούσιοι µπορούσαν να εφαρµόσουν όλες τις εντολές. Χαρίζοντάς τα όλα, που ήταν δώρο της εύ
νοιας του Θεού, θα έχανε αυτή την εύνοια, θα έχανε τα πάντα, κάθε στήριγµα, θα ερηµωνόταν.  
4. "Πολύ δύσκολα... θα µπουν στη Βασιλεία του Θεού" (23). Ο διάλογος του Ιησού µε αυτόν τον 
νέο άνθρωπο χαρακτηρίστηκε ως "ο πιο ανθρωπινός από όλους του". Ήταν µια αξιόλογη περί
πτωση. Ο Ιησούς τον συµπάθησε (βλ. στίχ. 21). Τον τίµησε πολύ. ∆εν τον πίεσε. Του έδειξε τον αλ
λιώτικο δρόµο µοναχά. Σεβάστηκε την ελευθερία του. ∆εν είπε τίποτα απαξιωτικό σε βάρος του.  
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β. Η συνάντηση του Ιησού µε τον αρχιτελώνη Ζακχαίο 
1. Η περίπτωση του Ζακχαίου αποτελεί επιβεβαίωση ότι δεχόταν τους αµαρτωλούς. 
2. Ο Ιησούς στην Ιεριχώ. Ήταν περαστικός καθ' οδόν για τελευταία φορά προς Ιεροσόλυµα. 
Πριν από τη συνάντηση µε τον Ζακχαίο είχε θεραπεύσει τον τυφλό Βαρτιµαίο (βλ. Λκ 18, 35 43). 
Παρ' όσα τον συνείχαν, ο Ιησούς ενδιαφέρθηκε για τον Ζακχαίο. 
3. Τι ώθησε τον Ζακχαίο προς τον Ιησού; Περιέργεια; ∆υστυχία του εσωτερική; Μάλλον. Ως αρ
χιτελώνης εισέπραττε τη γενική περιφρόνηση και κατακραυγή από τον λαό. Πουθενά έλεος γι' 
αυτόν. Απόβλητος, µόνος, αβοήθητος. Σε κοινωνικό και ηθικό αδιέξοδο. Υποθέτουµε ότι θα είχε 
ακούσει για τη σπλαχνική στάση του Ιησού προς τους τελώνες. Πιθανόν να είχε ενηµερωθεί ότι 
ένας µαθητής του ήταν πρώην τελώνης (ο Ματθαίος). Ίσως έµαθε και για την παραβολή του τε
λώνη και του Φαρισαίου, που ο Ιησούς είχε διηγηθεί παλαιότερα. Λοιπόν ο Ζακχαίος θεληµατικά 
επιζητούσε να δει τον Ιησού. 
4. Ο Ιησούς δεν συνέστησε στον Ζακχαίο τι να κάνει. Αυτός µόνος του, αυθόρµητα δηλώνει τι θα 
πράξει. Απελευθερωµένος ξεκινά τη νέα του ζωή αποφασιστικά και έµπρακτα. Η αλλαγή του εί
ναι ριζική. ∆εν είναι πια µόνος. Ο Ιησούς εκφράζει τη χαρά του.  Στο σπίτι του Ζακχαίου "σωτη
ρία γέγονε" (Λκ 19, 9): µεταβολή, άφεση, ελευθερία, αγάπη, νέο ξεκίνηµα ζωής, υιότητα. Κέρδισε 
ασυλλήπτως περισσότερα από όσα είχε χάσει. 
5. Το κεντρικό και αποφασιστικό σηµείο της ιστορίας µε τον Ζακχαίο: Όχι πρώτιστα η επιθυµία 
του για έξοδο και απελευθέρωσή του από τα αδιέξοδα και το κατάντηµα της ζωής του, η µετα
στροφή και επανόρθωσή του. Αλλά η αναπάντεχη και υπέροχη ενέργεια του Ιησού προς αυτόν 
να γίνει φιλοξενούµενος και συνδαιτυµόνας του. Τα άλλα όλα ήταν ο καρπός αυτής της κίνησης 
του Ιησού προς τον Ζακχαίο  φυσικά µε τη θέληση και απόφασή του. Λοιπόν το αίτηµα και το 
κέντρο του µέρους του µαθήµατος για τον Ζακχαίο είναι ο στίχ. Λκ 19, 10. 
 

Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
α. Να µελετήσουν οι µαθήτριες/τές τις συναντήσεις του Χριστού µε τους δύο και να κατανοή

σουν και να είναι σε θέση να εξηγήσουν γιατί ο ένας δεν προτίµησε ό,τι ζητούσε, ενώ ο άλ
λος άλλαξε ριζικά. 

β. Να συνειδητοποιήσουν ότι κάποτε η προσκόλληση στα πλούτη µπορεί να στοιχίσει πολύ 
στη ζωή  εδώ απώλεια όσων προσφέρει η νέα εν Χριστώ ανθρωπότητα. 

 
2. Ψυχοπαιδαγωγικά 
α. Καθώς τα παιδιά αυτής της ηλικίας κατά κανόνα δεν έχουν αρκετή πείρα ζωής, ίσως δεν 
θα βρουν και τόσο συναρπαστικές τις περιπτώσεις των δύο πρωταγωνιστών του µαθήµατος. 
Όµως τα ευαγγελικά κείµενα περιέχουν και για τους δύο αξιοµελέτητα στοιχεία για ανί
χνευση προσώπων σε κρίσιµες καµπές ζωής και για χαρακτηρισµούς. Από ανθρωπογνωστι
κή σκοπιά ασφαλώς και οι δύο δεν τους είναι αδιάφοροι. Επιπλέον και στη µία και στην 
άλλη συνάντηση µε τον Ιησού θα παρακολουθήσουν στιγµές συµπεριφοράς και προσωπι
κών εκδηλώσεών του πολύ ενδιαφέρουσες.  
β. Επισηµάνσεις πριν τη µετάβαση στους συγκεκριµένους διδακτικούς χειρισµούς: 
1. Συναντήσεις, σαν τις δύο του µαθήµατος, είναι εκλεκτά διδακτικά αγαθά, διότι σε αυτές έχου
µε επικοινωνία, ανταλλαγή και κατάθεση ζωής που αφήνουν πολύτιµα ίχνη. 
2. Το παιδί περισσότερο βλέπει παρά σκέφτεται την αλήθεια στις διηγήσεις· παρακολουθεί τα γε
γονότα, ώστε στο τέλος να καταλάβει. Ας περιοριστούµε στον Ζακχαίο. Στη συζήτηση χρειάζεται: 

• Να δει τον Ιησού µε τα µάτια του Ζακχαίου (ως βοηθό, σωτήρα, κήρυκα της καινούργιας 
ανθρωπότητας) 

• Να δει τον Ζακχαίο µε τα µάτια του Ιησού (ως κάποιον που έκανε κακό, όµως που θέλει να 
πάψει να το κάνει, να γίνει πάλι καλός) 

Συνήθως ξεχωρίζει τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς και πιστεύει ότι κάποιος που κάνει το 
κακό είναι κακός. ∆ιορθώνουµε: 

• Όλοι κάνουµε κακό, όµως δεν είµαστε κακοί· κανένας δεν είναι εντελώς κακός 
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• Θέλουµε το καλό, θέλουµε κάποιον να µας βοηθήσει στην κακία µας για να την ξεπεράσου
µε· ποιος µπορεί να είναι αυτός; 

3. Αποτελεί εκτροπή από την ουσία της ιστορίας µε τον Ζακχαίο, αν το µάθηµα µεταφέρει το βά
ρος στις ψυχικές διεργασίες που έγιναν στην ύπαρξη του Ζακχαίου ύστερα από τη συνάντηση µε 
τον Ιησού. Όπως σηµειώθηκε πιο πάνω (Ερµ.  θεολ. β΄ 5), το βάρος πρώτιστα πέφτει σε αυτό που 
πράττει ο Ιησούς βοηθητικά για χάρη του Ζακχαίου. Με βάση αυτό ο τίτλος αυτής της ιστορίας 
θα µπορούσε να είναι: 

• "Ο Ιησούς ενεργεί στον Ζακχαίο ως Μεσσίας που επαναφέρει στον Θεό τους απολωλότες 
και φορτωµένους µε ενοχή" ή  πολύ απλά: 

• "Ο Ιησούς βοηθάει έναν άνθρωπο για µια νέα και αληθινή ζωή". 
 

3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. Ερώτ. 1. Αναµενόµενα: άνεση οικονοµική, ευζωία (καλοπέραση), πολυτέλειες (σε στέγη, επίπλωση, 
στολισµό, πολύτιµα κοσµήµατα, ρουχισµό, ένδυση), κοινωνικές σχέσεις και επιδείξεις, τιµές, κοινωνι
κό γόητρο, ταξίδια κ.ά. Το ενδιαφέρον και η επιθυµία να συναντήσουν τον Ιησού µαρτυρούν ότι και 
οι δύο δεν ήταν ευχαριστηµένοι: θρησκευτικά ο ένας, κοινωνικά και προσωπικά ο άλλος· (βλ. για τους 
τελώνες µάθ. 14, Ερµ. 1). 
β. Ερώτ. 2. Ο α΄ µε σεβασµό, γνήσιο ενδιαφέρον, ειλικρίνεια, ζήλο και προσδοκίες. Ο β΄ µε δι
σταγµό, συγκινητική ταπείνωση, ενδόµυχη ελπίδα, ανοιχτότητα. Προσθετέο και το δεύτερο µέρος 
της πιο πάνω απάντησης στην Ερώτ. 1 (κάτι τους έλειπε, αναζητούσαν απάντηση και λύση· βλ. 
πιο πάνω Ερµ.  θεολ. α΄ 2 και 3, β΄ 3). 
γ. Ερώτ. 3. Αναµενόµενα: Προς τον καθένα ανάλογα µε τις ανάγκες του και µε σεβασµό, σοβαρό
τητα, λεπτότητα, φιλικότητα, πολλή αγάπη, αυθορµητισµό, χαρά. (Για τον α΄ βλ. ιδιαίτερα πιο 
πάνω Ερµ.  θεολ. α΄ 4). 
δ. Ερώτ. 4. Οι απαντήσεις υπάρχουν στους στίχους Μκ 10, 2 και Λκ 19, 8. (Ο α΄ προσκόλληση 
στον πλούτο, ο β΄ κάνει γενναιόδωρη χρήση του. Βλ. όµως για τον α΄ το Ερµ.  θεολ. α΄ 4. Για τον 
β΄ το Ερµ.  θεολ. β΄ 4). 
ε. Ερώτ. 5. Αναµενόµενα (ενδεικτικά): Ο πλούτος παρέχει δύναµη και εξουσία που ενδέχεται να 
αποβούν σε βάρος πολλών (εκµετάλλευση, διαφθορά συνειδήσεων, αυθαιρεσίες κ.ά.). Μπορεί να 
δηµιουργήσει ισχυρή εξάρτηση δουλική για την απόκτηση και διάθεσή του· να αλλοτριώσει τον 
άνθρωπο από πολλά (ανθρωπιά, ευαισθησία, σεβασµό των άλλων κ.λπ.)· να οδηγήσει σε πνευµα
τικό µαρασµό και αδιαφορία για κοινωνικά και πνευµατικά ζητήµατα και θέµατα (σε σχέση µε 
τον Θεό, την πίστη, την ανθρωπιά, την κουλτούρα κ.λπ.). Μπορεί βέβαια να παράσχει άνεση για 
µεγάλες ευεργεσίες· όµως αυτό σπανίζει τόσο πολύ… 
στ. Εργασία. Από το κείµενο συνάγεται η λογική και ορθή χρήση των υλικών αγαθών για χάρη 
πνευµατικών και κοινωνικών σκοπών που θέτει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος όχι δούλος του χρήµατος 
και των υλικών αγαθών. Από την ορθή ή µη χρήση και διαχείρισή τους προάγεται ή κινδυνεύει η 
ελευθερία του ανθρώπου. 
ζ. Αξιολόγηση. Ερµ. 6. Ερωτ. 3, 4, 5. 
 
 
 

19. Η Κυριακή προσευχή ("Πάτερ ἡµῶν"): 
     Στον καινούριο κόσµο του Θεού οι άνθρωποι προσεύχονται 
Ο Ιησούς προσευχόταν πάντοτε. Η Βασιλεία του Θεού κηρύχτηκε και ως νέα ανθρωπότητα προ
σευχόµενων. Έτσι κρατιέται ζωντανή η σύνδεση και επικοινωνία µε την πηγή της ζωής, τον Θεό 
της αγάπης. Το "Πάτερ ἡµῶν" είναι το υπόδειγµα προσευχής από τα χείλη του Ιησού. Με βάση 
αυτό οι πιστοί ξέρουν: µε ποιο πνεύµα προσεύχονται· τι πρώτα και κύρια να ζητούν από τον Θεό· 
τι µε την προσευχή τους µπορούν να αναµένουν και να πράττουν· πώς να προσαρµόζουν στο 
πνεύµα του την κάθε προσευχή τους.  
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Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. Αρχικά στοιχειώδη. Η προσευχή είναι ο πιο προσωπικός τρόπος επικοινωνίας µε τον Θεό  αλ
λά και µε τους άλλους πιστούς. Μπορεί να κάνει την ύπαρξη και τη ζωή του προσευχόµενου απι
στεύτως πλούσια και δηµιουργική. Αρκεί να ξέρει το γιατί και πώς της προσευχής. ∆ιότι η προ
σευχή και ανάγκη είναι και τέχνη και µυστικά έχει.  
2. "Ζητάτε και θα σας δοθεί... ο Πατέρας σας θα δώσει αγαθά" (Μτ 7, 7 11). Στην προσευχή οι 
πιστοί µιλούν στον Θεό  για τα ευχάριστα και για τα λυπηρά τους. Μαθαίνουν να βλέπουν τη 
ζωή και τα προβλήµατά τους από τη µατιά του Θεού. Από την προσευχή συχνά κερδίζουν: εµπι
στοσύνη, παρηγοριά και θάρρος, υποµονή, δύναµη και ελπίδα  και όχι µόνον αυτά. Φωτίζονται. 
Αλλάζουν. Πάντοτε δεν παίρνουν µε την προσευχή όσα ζητούν αλλά εκείνα που αληθινά χρειά
ζονται  κάποτε µάλιστα πιο πολλά από όσα αναµένουν και καταλαβαίνουν. Αυτά  µε επεκτά
σεις  θέλουν να πουν οι λόγοι του Χριστού. Και αυτά οµολογούν και καταθέτουν ταπεινά και µε 
δέος οι Άγιοι και όσοι έχουν έστω και λίγη πείρα από αληθινή προσευχή. 
3. Πάτερ ἡµῶν (Μτ 6, 9). Ο Θεός ως Πατέρας µοιάζει µε εκείνον της παραβολής του "σπλαχνικού 
πατέρα". Προσφωνώντας τον "Πατέρα" οι πιστοί νιώθουν πρώτα και κύρια όχι σεβασµό, δέος και 
φόβο, αλλά εµπιστοσύνη, αγάπη, άνεση, οικειότητα, ελευθερία. Ξέρουν ότι θέλει το καλό τους 
και µόνον αυτό. Κάτι ακόµη: Παντού στο "Πάτερ ἡµῶν" οι πιστοί µιλούν συλλογικά ("ἡµῶν", 
"ἡµῖν", "ἡµᾶς"). Είναι µια προσευχή πολλών για πολλούς, όλων για όλους  και για τους εχθρούς τους. 
4. … ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ∆ηλ. "(Πατέρα µας Άγιε, Θεέ µας) πραγµατικέ και αληθινέ". 
5. ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου. Βλ. µτφρ. δίπλα στο πρωτότυπο*. 
6. γενηθήτω τὸ θέληµά σου. Από άγνοια, αδυναµία, προκατάληψη ή κακία τα αιτήµατα των 
προσευχόµενων για τους εαυτούς τους και για τους άλλους δεν είναι πάντα τα καλύτερα και σω
στότερα. Το θέληµα του Θεού για τους ανθρώπους είναι αγαθό και γεµάτο αγάπη για όλους. Σε 
αυτό εµπιστεύονται απόλυτα και αυτό ζητούν να καθορίζει τα πάντα στη ζωή τους. 
7. ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν... Οι πιστοί οµολογούν ότι χρειάζονται τη συγχώρηση όπως 
και όσο το καθηµερινό ψωµί. Ζητούν συγχώρηση από τον Θεό, συγχωρούν τους συνανθρώπους 
τους, ζητούν συγχώρηση από αυτούς. Αυτό ούτε αυτονόητο είναι ούτε εύκολο. Γι' αυτό ζητούν τη 
θεία βοήθεια. − Ο Θεός δεν συγχωρεί, επειδή οι πιστοί συγχωρούν άλλους, αλλά επειδή τους αγα
πά και του το ζητούν µετανιωµένοι. Όποιος ζητεί και παίρνει συγχώρηση από τον Θεό, δεν µπο
ρεί να κρατάει µέσα του µίσος για τους άλλους. Αν δεν συγχωρεί, έχει πρόβληµα. Στρέφεται προς 
τον Θεό, ο οποίος αγαπά και συγχωρεί, και αντλεί από αυτόν δύναµη για να τα καταφέρει: να 
συγχωρήσει. 
8. µὴ... εἰς πειρασµόν. Ζητούν, οι πειρασµοί και οι δοκιµασίες τους να µη ξεπερνούν τις δυνάµεις 
τους· να τους φυλάγει από πανίσχυρες δοκιµασίες· να τους συµπαρίσταται όταν αυτές τους βρουν, 
ώστε να τις ξεπεράσουν. 
9. ρῦσαι ἡµᾶς. Όταν κάποιος διαπράξει σοβαρά σφάλµατα και αδικίες, συχνά καταντά σε δε
σµεύσεις ή "κυκλώµατα", από όπου είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει. Οι πιστοί ζητούν τη θεία βοή
θεια, για να ξεφύγουν, να γλιτώσουν και να σωθούν από αυτές και από αυτά. 
10. Ἀµήν. Στο τέλος προσευχών σηµαίνει: "Ας γίνει" (αυτό που ζητούν). Σε άλλες συνάφειες: "έτσι 
έχει", "έτσι είναι", "αληθινά", "βέβαια". 
 

Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
α. Να κατανοήσουν οι µαθ. και να συναισθανθούν ότι, κατά το πρότυπο του πάντοτε προ

σευχόµενου Χριστού, οι άνθρωποι προσεύχονται σύµφωνα µε το πνεύµα και τους σκοπούς 
της Βασιλείας του. 

β. Να γνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν το περιεχόµενο της "Κυριακής προσευχής", ώστε 
να την αισθάνονται, όταν την απαγγέλλουν ("ἀναπέµπουν"). 

γ. Να αντιληφθούν την ευεργετική αξία της προσευχής στη ζωή των πιστών και στη δική τους.
                                                 
* Επιχειρήσαµε µικρές παρεµβάσεις στη µετάφραση του "Πάτερ ἡµῶν" της "Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας", για να γίνει αυτή πιο 
κατανοητή στους µαθητές/τριες και µε κάποιον ρυθµό, ώστε να απαγγέλλεται από αυτούς/τές πιο εύκολα και ευχάριστα. 
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2. Ψυχοπαιδαγωγικά 
Με την εξαίρεση ενοριακών εκκλησιαστικών κύκλων και µελών θρησκευτικών Οργανώσεων, κα
θώς και ευσεβών οικογενειών, µάλλον δεν είµαστε πολύ προσευχόµενος λαός: λείπει ειδική και 
συστηµατική αγωγή προσευχής· συχνά επαναλαµβάνονται καθιερωµένες προσευχές (στην αρχαι
οπρεπή γλώσσα)· η αυτοσχέδια προσευχή σπανίζει ή περιστρέφεται γύρω από τα βιοτικά (υγεία, 
αρρώστιες, ανάγκες, επιτυχίες κ.λπ.). Κοντολογίς, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα σε µικρούς και µε
γάλους. Γι' αυτό και καταβάλλεται προσπάθεια, στα βιβλία για τους µαθ. και για τους συναδέλ
φους, να υπάρχει στοιχειώδης, µελετηµένη και προσεγµένη σχετικά µε την προσευχή ενηµέρωση 
µε ερεθίσµατα προβληµατισµού εποικοδοµητικού. Πάντως στο συγκεκριµένο µάθηµα υπάρχουν 
κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία: Το γεγονός ότι ο Χριστός προσευχόταν (ακόµη και στον σταυρό), 
η προσέγγιση του "Πάτερ ἡµῶν", ώστε να γίνει κατανοητό, τα Ερµηνευτικά και στα δύο βιβλία, η 
Ερώτ. 4, η Εργασία α΄, αλλά και η β΄ κ.ά. Αυτά ίσως θα προσεχτούν και θα συµβάλουν έστω και 
ελάχιστα για αξιοπρεπή προσέγγιση του θέµατος. 
 
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. Ερώτ. 2. Χρειάζεται πρώτα και κύρια εµπιστοσύνη στον Θεό  στην αγάπη και τη σοφία του. 
Γνωρίζει τι είναι το καλύτερο για τους προσευχόµενους. Κάποιοι από αυτούς ζητούν όχι σπάνια 
πράγµατα περίεργα, παράλογα και ιδιοτελή, ευτελή, ανόητα και απαράδεκτα, ακόµη και για το 
κακό των άλλων. Πώς να ικανοποιηθούν τέτοια αιτήµατα;! (Βλ. συµπληρωµατικά στα Ερµ.  θεολ. 
2). Λοιπόν η ικανοποίηση εξαρτάται και από το είδος των αιτηµάτων. 
β. Ερώτ. 3. Για τα 4 ερωτήµατα στοιχεία απαντήσεων υπάρχουν τόσο στην (επεξεργασµένη) µε
τάφραση του "Πάτερ ἡµῶν" όσο και στα Ερµ.  θεολ. Καλό είναι, µετά µια ανάγνωση προσεγµένη 
του πρωτοτύπου και αµέσως της µτφρ., να γίνει ερµηνεία στίχο στίχο. Σε αυτήν θα ενταχθούν και 
οι απαντήσεις στα 4 ερωτήµατα. 
γ. Ερώτ. 4. Τα 10 σηµεία του "Όταν προσεύχοµαι" δίνουν ιδέες εύλογων αιτηµάτων προσευχής, ώστε 
οι µαθ. να αντιληφθούν την ευεργετική αξία της προσευχής (όπως τη ζητάει η γ΄ Επιδίωξη διδασκαλί
ας). Η δυνατότητα προσθήκης και άλλων παρόµοιων αιτηµάτων αποτελεί στοιχειωδέστατη συµβολή 
στην αγωγή για προσευχή. Η άρθρωση και διατύπωση δικών τους λόγων προσευχής θα αγγίξει και 
τον συναισθηµατικό τους κόσµο. 
δ. Εργασία α΄. Αναµενόµενα (ενδεικτικώς): 

• ενοποιητικό στοιχείο µε άλλους συγχριστιανούς 
• οικουµενική διεύρυνση της συνείδησης 
• άγγιγµα νου και καρδιάς µε το πανανθρώπινο στοιχείο κ.ά. 

ε. Εργασία β΄. Άσκηση τρυφερής άρθρωσης προσωπικής προσευχής (παρόµοια µε την πιο πάνω 
στην Ερώτ. 4). 
στ. Έκφραση. Να παρατηρήσουν τις εικόνες των προσευχόµενων από τις διάφορες θρησκείες και 
να γράψουν µια σύντοµη λεζάντα για µια από αυτές  όποια προτιµούν. 
ζ. Αξιολόγηση. Ερωτ. 1, 2, 3. 
 

Ανακεφαλαίωση 
Ερώτ. 1 
α. Παραβολή σπλαχνικού πατέρα: Αποκάλυψη της σπλαχνικής και απέραντης αγάπης του Θεού 
προς όλους τους ανθρώπους έµπρακτα (= µε την προετοιµασία τους µέσω των Προφητών, την 
Ενανθρώπηση, τη διδασκαλία και το λοιπό έργο του Ιησού). 

β. Παρ. σπλαχνικού Σαµαρείτη: Με βάση την παραπάνω αγάπη του Θεού, φανέρωση της έµπρα
κτης σπλαχνικής αγάπης προς κάθε συνάνθρωπο αδιακρίτως. 

γ. Παρ. τελικής κρίσης: Με βάση τις πιο πάνω: θε κή και συνανθρώπινη σπλαχνική και έµπρακτη 
αγάπη, συγκεκριµένη και ευαίσθητη έκφρασή της προς συνανθρώπους ποικίλης ανάγκης και 
δυστυχίας ως αυθόρµητη ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού. 

Οι β΄ και γ΄ απορρέουν και εκφράζουν την α΄ και επιστρέφουν σε αυτήν. Οι β΄ και γ΄ αλληλοσυµπλη
ρώνονται, αλληλοκαθορίζονται και αλληλοστηρίζονται ριζωµένες στην α΄. 
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Ερώτ. 2. Στα µαθήµατα 14, 15, 16, 17 και 18. Ειδικά στο µάθ. 17 συγκεκριµένη εκδήλωση έµπρα
κτης αγάπης προς δύο ευπαθείς οµάδες ανθρώπων (γυναίκες και παιδιά). Μάθ. 18: Αγάπη προς 
δύο εκπροσώπους δύο διαφορετικών κόσµων· αποδοχή της µόνον από τον έναν (Ζακχαίο). 
Ερώτ. 3. Οι πράξεις αυτές του Χριστού βρίσκονται όχι µόνο στα κείµενα µε τα περιστατικά από 
τη ζωή του, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η κατάργηση των διακρίσεων (µαθ. 17 και 18), αλλά και 
στα κείµενα των παραβολών (µαθ. 13, 14, 15). Σε αυτά έχουµε συµπεριφορές, όπου αίρονται οι 
διαφορές ανάµεσα στα πρόσωπα (ο πατέρας προς τους δύο γιους, ο Σαµαρείτης προς τον "ἐµπε
σόντα" στους ληστές, οι δίκαιοι προς τους "ασήµαντους αδελφούς" της παραβολής της τελικής 
κρίσης). 

 
 
 

Γ. Ο Ιησούς µε τα θαύµατά του φανερώνει χειροπιαστά τον 
καινούριο κόσµο του Θεού 

Εισαγωγή 
1. Τα θαύµατα: "σηµεία" για αλήθειες Χριστο λογικές και απελευθερωτικές των ανθρώπων 
Τα θαύµατα του Χριστού σχετίζονται: 
 µε την πίστη/εµπιστοσύνη των ανθρώπων  κατά κανόνα την προ ποθέτουν και την προάγουν 
 µε την απελευθέρωσή τους από τα δεινά του βίου που είναι: πολύµορφο κακό, ανέχεια, αδυνα
µία, κίνδυνος, αρρώστια, αναπηρία, πόνος, θάνατος 

• Φανερώνουν ποιος και τι είναι αυτός που τα ενεργεί: ελευθερωτής των ανθρώπων, Θεάνθρωπος 
• Ανοίγουν προοπτικές, δίνουν δυνατότητες, δείχνουν δρόµους για πληρότητα ζωής 
Ποιες αξίες και δυνάµεις ζωής κερδίζει ο άνθρωπος µε τα θαύµατα; 
• Η εµπιστοσύνη στον Θεό είναι θεµέλιο ζωής 
• Είναι "σηµεία" της Βασιλείας του Θεού ως κόσµου απελευθέρωσης και ζωής 
• Στην ασθένεια και την αναπηρία ο άνθρωπος δεν είναι µόνος 
• Ο θάνατος δεν έχει την τελευταία λέξη πάνω στη ζωή 
• Ο Ιησούς µεταµορφώνει τη ζωή. Η µεταµόρφωση της προσωπικής και κοινωνικής πραγµατικό
τητας είναι δωρεά, αίτηµα και χρέος ζωής. 

 
2. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
Οι µαθ., αφού µελετήσουν τις πέντε διηγήσεις του κεφαλαίου για θαύµατα του Ιησού και αφο
µοιώσουν όσα και πώς αυτές τα εκφράζουν, να είναι σε θέση: 
α. Να διακρίνουν σε παρόµοιες διηγήσεις στοιχειωδώς τι αυτές συγκεκριµένα φανερώνουν για 

τον Ιησού, για τη Βασιλεία του Θεού και για τη ζωή των ανθρώπων. 
β. Να εξηγήσουν αιτιολογηµένα πώς και γιατί τα θαύµατα µε πιο παραστατικό και χειροπια

στό τρόπο το επιτυγχάνουν αυτό σε σύγκριση µε τις παραβολές. 
γ. Να επισηµάνουν τι άλλαξε στη ζωή των ανθρώπων µε τα θαύµατα του Χριστού, παρά το 

γεγονός ότι τα δεινά τους δεν παύουν να υπάρχουν. 
δ. Να προτείνουν τρόπους και προσπάθειες σύνδεσης των µηνυµάτων ζωής από τα θαύµατα µε 

τη συγκεκριµένη πραγµατικότητα τώρα και στο µέλλον, ώστε να λιγοστέψουν  τουλάχι
στον  τα πολλά δεινά. 

 

3. ∆ιδακτικά 
α. Το σοβαρότερο γενικό ζήτηµα κατά την προσέγγιση των θαυµάτων του Ιησού έγκειται στο αν 
και σε πόση έκταση οι διηγήσεις γι' αυτά σχετίζονται µε πραγµατικά και αληθινά γεγονότα. Τα 
παιδιά της Β΄ Γυµνασίου δεν αντιµετωπίζουν σοβαρά και µε ακραίο τρόπο τέτοιο πρόβληµα. 
β. Πάντως γι' αυτή και για όλες τις ηλικίες το βάρος δεν επικεντρώνεται πρώτιστα και κύρια στο 
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πώς και το τι συνέβη κάτι, αλλά στο τι από τον Ιησού και για τον Ιησού, σε σχέση µε τη Βασι
λεία του Θεού και τη ζωή των ανθρώπων  ως ελπίδα, δυνατότητα και δύναµη  φανερώνεται. 
Κλασικά παραδείγµατα γι' αυτό οι περιπτώσεις του παραλυτικού και του εκ γενετής τυφλού. 
γ. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, και οι 5 διηγήσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες µέχρι και συναρ
παστικές, ώστε να αναµένεται δηµιουργικό διδακτικό έργο. 
δ. Υποµνήµατα µε ερµηνεία των σχετικών περικοπών, παλαιότερα και νεότερα, υπάρχουν αξιόλογα·  
επίσης και κάποιες µεµονωµένες σχετικές µελέτες και άρθρα (βλ. Σ. Αγουρίδη, ∆. ∆όικου, Β. Στο
γιάννου, Ιω. Γαλάνη, Χρ. Καρακόλη, Χ. Ατµατζίδη)· όµως για τη διδακτική των διηγήσεων θαυ
µάτων ελάχιστα (βλ. στη Βιβλιογραφία άρθρο της πρ. Σχολ. Συµβούλου Πηγής Καζλάρη). 
π 

 

20. Η κατάπαυση της τρικυµίας –Τα θαύµατα του Χριστού  
     ως σηµάδια του καινούριου  κόσµου 
Ταυτόχρονα µε όσα έλεγε ο Ιησούς για τη νέα ανθρωπότητα που κήρυττε, µε όσα έπραττε φανέ
ρωνε εκεί και τότε διάφορες πτυχές της ως χειροπιαστής πραγµατικότητας. Όλα αυτά ήταν δείγ
µατα ότι η ζωή µπορεί να αλλάξει, ότι κάποιες καταστάσεις δεν είναι µοιραίες, ότι ο άνθρωπος 
στα δεινά του και στους οραµατισµούς του για έναν αλλιώτικο κόσµο δεν είναι µόνος. Μια ευρύ
τερη ενηµέρωση για τις διηγήσεις θαυµάτων του Χριστού ίσως υποβοηθήσει αποτελεσµατικότερα 
στην αποκρυπτογράφηση των µηνυµάτων ζωής που περιέχουν  σαν αυτή λ.χ. της µικρής διήγησης 
για την κατάπαυση της ανεµοθύελλας στη λίµνη. 
 
Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. µεγάλη τρικυµία (στίχ. 24). Ανεµοθύελλα, µπουρίνι, µε σφοδρό άνεµο και ακανόνιστα ψηλά 
κύµατα. Συχνό φαινόµενο στη λίµνη Γενησαρέτ, ακόµη και σήµερα. Ξεσπάει ξαφνικά και σταµα
τά απότοµα. Η έντασή της πρέπει να ήταν φοβερή, αφού και πεπειραµένοι ψαράδες  όπως οι Πέ
τρος και Ανδρέας, Ιάκωβος και Ιωάννης  δείλιασαν και δεν µπόρεσαν να κυβερνήσουν το σκά
φος. − Ο Μκ (4, 28) σηµειώνει: "∆εν σε νοιάζει που χανόµαστε"; Λόγος που δηλώνει φόβο και δια
µαρτυρία· κατηγορούν τον ∆άσκαλό τους ότι δεν ενδιαφέρεται γι' αυτούς. 
2. "Ολιγόπιστοι, γιατί είστε δειλοί;" (26). Ο Μκ (4, 40) σηµειώνει: "Ακόµη δεν πιστέψατε;" Και ο 
Λκ (8, 25): "Πού είναι η πίστη σας;" Παρ' όλα όσα τους είχε διδάξει, παρ' ότι ήξεραν ποιος είναι, 
δείλιασαν, καταλήφθηκαν από πανικό, τα έχασαν. Τώρα γινόταν τρικυµία µέσα τους. Τους έλειψε 
το βασικότερο: η εµπιστοσύνη. Και πήραν ένα συγκλονιστικό µάθηµα: Να έχουν εµπιστοσύνη 
στον ∆άσκαλό τους. 
3. Το γεγονός και τι από αυτό προέκυψε 
α. Κέντρο της περικοπής: Μκ 4, 40 ("Γιατί είστε τόσο δειλοί; Ακόµη δεν πιστέψατε;"). 
β. Βασικό ζήτηµα: Για ποιο πράγµα ο Ιησούς ψέγει τους µαθητές; Και πώς τους δείχνει τον δρόµο 
για διόρθωση; 
γ. Θέµα κύριο της περικοπής: "Πώς η πίστη (εµπιστοσύνη) των µαθητών στη διάρκεια ανεµοθύελλας 
παραλύει και πώς ο Ιησούς (µε λόγο και έργο) την επανορθώνει"· ή (εντελώς ουδέτερα): "Ο Ιησούς και 
οι µαθητές του στην ανεµοθύελλα". 
δ. Ο Ιησούς βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση προς τους µαθητές: ούτε ίχνος ανησυχίας, εντελώς ψύ
χραιµος και ήρεµος. Απορεί για το είδος της συµπεριφοράς των µαθητών, που δείχνει ότι έχασαν 
το λογικό τους και παρέλυσε η σκέψη τους. Ο Ιησούς ήξερε  και οι µαθητές όφειλαν να γνωρί
ζουν και να σκεφτούν: 
 Έχει µια αποστολή από τον Θεό, που είναι ακόµη στην αρχή της 
 Κανένα εµπόδιο και κανένας κίνδυνος δεν µπορούν να την µαταιώσουν 
ε. Οι µαθητές αποδείχτηκε ότι είχαν να διανύσουν ακόµη πολύν δρόµο για να ωριµάσουν στην 
εµπιστοσύνη προς τον Θεό. Το συγκλονιστικό γεγονός άγγιξε την ύπαρξή τους. Τους έγινε εµπειρία 
πίστης. Αυτό κάνει το θαύµα. 
στ. Ο Ιησούς χαρακτήρισε τη συµπεριφορά των µαθητών ως "ολιγοπιστία" (Μτ 8, 26), δηλ. λιγο
στή πίστη. Η ολιγοπιστία είναι φοβισµένη πίστη. Η αληθινή πίστη είναι εµπιστοσύνη. 
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ζ. Μια επισήµανση: Εµπιστοσύνη στον Θεό δεν σηµαίνει µοιρολατρία, δηλ. να µην κάνεις τίποτα 
και να τα αφήνεις όλα στον Θεό. Από τη ζωή του αποστόλου Παύλου έχουµε ένα έξοχο περιστα
τικό, παρόµοιο µε αυτό της περικοπής µας (βλ. Πράξεις 24, 13 44). Ο Παύλος είχε εµπιστοσύνη, 
ηρεµία, ψυχραιµία και ενέργησε έξυπνα και σοφά. 
 
4. Τα θαύµατα του Ιησού και οι ευαγγελικές διηγήσεις γι' αυτά4 
1) Μερικά σύγχρονα δεδοµένα: 
• Απόλυτοι λόγοι για τίποτε δεν υπάρχουν. • Σήµερα κυριαρχούν (ακόµη) στη ζωή  

και στη σκέψη: 
• ∆εν έγιναν όλα όσα µας πληροφορεί η ιστο
ρία. Ούτε όσα όντως συνέβησαν, έγιναν έτσι 
ακριβώς, όπως µας παραδόθηκαν. 

το λογικό 
το επιστηµονικό 
το ιστορικό και χειρο  

πιαστό 
 το εµπειριακό 
 η σχετικοκρατία 

Αυτά δεν µπορούµε να τα αγνοούµε, παρά την αµφισβήτηση που υπάρχει για όλα τους. 
 

2) Θαύµα από καινοδιαθηκική θεολογική σκοπιά είναι ένα γεγονός, στο οποίο (ή δια του ο
ποίου) κατά τρόπον απτό γνωρίζουµε τον Θεό ενεργούντα για χάρη µας (= απελευθερωτικά 
και σωτήρια) στη ζωή µας, την προσωπική και κοινωνική. Με αυτή την ενεργό φανέρωση, εγ
γύτητα και παρουσία, καθώς και συνάντηση, προχωρούµε σε νέα επικοινωνία και σχέση µαζί 
του και µεταξύ µας. 

3) Η ψυχρή ιστορική αλήθεια για κάποιο γεγονός δεν είναι πάντοτε στήριγµα για την πίστη. 
4) Μόνα τους τα θαύµατα δεν αποδεικνύουν τίποτε. ∆εν είναι αποδείξεις για τη θεότητα του Χριστού, 
αλλά δείκτες ("σηµεία") προς Αυτόν και για τον καινούριο κόσµο του Θεού ("Βασιλεία του Θεού"). 
5) Τα θαύµατα δεν είναι απολύτως αποφασιστικά για την πίστη· αποφασιστικό γι' αυτήν είναι το 
τι φρονεί κάποιος περί Χριστού και περί Θεού.  
6) Ο Ιησούς Χριστός είναι το θαύµα. Αυτός είναι και το κλειδί για την κατανόηση των διηγή
σεων για θαύµατά του. 
7) Στις διηγήσεις για θαύµατα υπάρχει απόσταση ανάµεσα στο γεγονός και τη βίωσή του, την 
περιγραφή του, την ερµηνεία του και το κήρυγµα ή τη διδασκαλία γι' αυτό. 
8) Οι διηγήσεις θαυµάτων δεν είναι άµεσα ρεπορτάζ αλλά µάλλον ανεπιτήδευτες διηγήσεις. Σε αυ
τές έχουµε πάνω στον ιστορικό τους πυρήνα: διασκευές, προσθήκες, µετασχηµατισµούς, διευρύν
σεις, συντµήσεις, εµπλουτισµούς και εξωρα σµούς. 
9) Οι ιεροί συγγραφείς στις διηγήσεις για θαύµατα του Ιησού δεν είναι βιογράφοι και δηµοσιογράφοι, 
αλλά "σηµειο γράφοι". Τα θαύµατα είναι σηµεία εγγύτητας και παρουσίας του Θεού· σηµεία νίκης πάνω: 
στην αδυναµία, την ασθένεια, το κακό, την αµαρτία, τον θάνατο· σηµεία του καινούριου  κόσµου, που 
"ήγγικε", ξεκίνησε και προχωρεί. 
10) Όχι ξεκοµµένα τα γεγονότα για τα οποία µας πληροφορούν αυτές οι διηγήσεις, αλλά η σηµασία 
τους και το µήνυµά τους µάς ενδιαφέρουν κατ' εξοχήν. Κάποτε το µήνυµα µιας διήγησης είναι σπου
δαιότερο από την περιγραφή περί του τι και πώς ακριβώς συνέβη κάτι. 
11) Έχει ιδιαίτερη σηµασία το ότι ο Ιησούς µε τα θαύµατα του στρεφόταν προς εκείνους, για τους 
οποίους νοιάζοταν ελάχιστοι: προς τους αδύνατους, αρρώστους, εγκαταλειµµένους και παραµε
ληµένους, τους κοινωνικά απόβλητους. 
12) Ο πιστός καλείται µε τα µέσα του να συνεχίσει αυτό που ο Ιησούς άρχισε µε τα θαύµατά του. 
∆ηλ. την προσπάθεια: 
 για τη µείωση του ανθρώπινου πόνου, των βασάνων και της δυστυχίας 
 για ανθρωπιά, εκεί που υπάρχουν: φτώχεια, πείνα, αρρώστια, ανάγκη, ενοχή, αδικία 

13) Τα θαύµατα του Χριστού δεν είναι πολλά. Αρκούν όµως ως ενδεικτικά παραδείγµατα, ώστε όσοι 
βρίσκονται σε ανάγκες να ξέρουν και να θυµούνται ότι, πέρα και πάνω από αυτές, βρίσκεται Αυτός που 
πάντα είναι έτοιµος να βοηθήσει. Αυτό δίνει παρηγοριά, υποµονή, ελπίδα και δύναµη. 

                                                 
4 Στο βιβλίο για τον µαθητή (µάθ. 20) σηµειώθηκαν αρκετά στοιχεία για τα θαύµατα του Χριστού. Εδώ και στο Β (∆ιδακτικά) δί-
νουµε µια ελαφρώς ευρύτερη ερµηνευτική και διδακτική παρουσίαση για το θέµα. Ενηµέρωση σχετικά µε τη σύγχρονη ερµηνευτι-
κή και ειδικοδιδακτική προσέγγιση του θέµατος βλ. στο βιβλίο του καινοδιαθηκολόγου καθηγητή Bernd Kollmann, Neutestamen-
tiliche Wundergeschichten..., 2002 (λεπτοµ. στη Βιβλιογραφία). 
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Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
α. Να µελετήσουν οι µαθ. τη µικρή ευαγγελική διήγηση για την εντυπωσιακή κατάπαυση της 

τρικυµίας. 
β. Να επισηµάνουν ότι η εµπιστοσύνη στον Θεό  που έλειψε από τους µαθητές εκεί  είναι 

θεµέλιο ζωής στη Βασιλεία του Θεού. 
γ. Να έχουν µια εισαγωγική (σύντοµη και ουσιαστική) πληροφόρηση για τα θαύµατα του 

Χριστού, ώστε να αρχίσουν να ανιχνεύουν, για να κατανοήσουν τι αυτά είναι και τι φανε
ρώνουν για τον Ίδιο και για τη Βασιλεία του Θεού, καθώς και ποια µηνύµατα ζωής εκπέ
µπουν σε κάθε εποχή. 

 
2. Ψυχοπαιδαγωγικά 
α. Η διήγηση για τη θαυµατουργική κατάπαυση της τρικυµίας είναι περιπετειώδης και δραµατι
κή. Οπότε το ενδιαφέρον και η προσοχή των µαθητών είναι εξασφαλισµένα. Αναµένεται δη
µιουργικό µάθηµα. 
β. Για την επιτυχία του όµως χρειάζεται να προσεχτούν τα παρακάτω, που αποτελούν προ ποθέ
σεις για εύστοχους διδακτικούς χειρισµούς: 
1) Παλαιότερα είχαµε ερµηνευτική µονοµέρεια στη µελέτη της διήγησης, διότι  για λόγους τότε 
απολογητικούς  το διδακτικό έργο στην τάξη κατέληγε στη δοξαστική έξαρση της κυριότητας 
του Χριστού πάνω στις απειλητικές για τη ζωή δυνάµεις των στοιχείων της φύσης. Σήµερα όµως 
επικεντρώνεται πρώτα και κύρια στην εµπιστοσύνη των µαθητών προς τον ∆ιδάσκαλο τους.  
2) Με βάση τα ερµηνευτικά δεδοµένα, θα ήταν λάθος το µάθηµα να κινηθεί στη γραµµή: ανάγκη  επί
κληση βοήθειας  διάσωση. Ορθότερη είναι η επιδίωξη, να γίνει αισθητή η ένταση µεταξύ φόβου των µα
θητών του Ιησού και η σοβαρή εκµέρους του επαναφορά τους στη λογική της εµπιστοσύνης. 
3) Για να καταλήξει η τάξη σε αυτή την εµπιστοσύνη, απαιτείται προσέγγιση του γεγονότος µε ζωηρή 
περιγραφή της ανεµοθύελλας, του φόβου και του πανικού των µαθητών. Πίσω και κάτω από αυτό το 
ανθρώπινο επίπεδο βρίσκεται το αναζητούµενο βάθος του γεγονότος: κατανόηση και συνειδητοποίηση 
του συγκλονιστικά συγκεκριµένου συµβάντος, και σε ποιες σκέψεις αυτό οδήγησε. 
4) Να αποφευχθεί η διατύπωση µοµφών και κατηγοριών σε βάρος των µαθητών του Ιησού για τη 
θεωρητικά αδικαιολόγητη αδυναµία τους στον µεγάλο κίνδυνο. Εδώ έχει θέση η έκφραση κατα
νόησης  µε θλίψη και µελαγχολία. ∆ιότι έχουµε να κάνουµε στους µαθητές µε ένα είδος ασθέ
νειας/αδυναµίας τους ή ατυχήµατός τους. 
5) Τελικά, όπως σηµειώθηκε κάπως διαφορετικά και πιο πάνω (Α3αβγ), πρώτιστος σκοπός του 
µαθήµατος δεν είναι: οι µαθ. να κατανοήσουν, να συνειδητοποιήσουν και να ενστερνιστούν ότι 
"Ο Ιησούς είχε δύναµη και εξουσία πάνω στις δυνάµεις της φύσης", αλλά: "Ο Ιησούς φανερώνει 
στους µαθητές του ότι και στον κίνδυνο χρειάζεται να έχουν εµπιστοσύνη στον Θεό". 
γ. Με βάση την αρχή "από το µερικό στα γενικά" θα ακολουθήσει στην τάξη η πληροφόρηση των 
µαθ. για τις διηγήσεις θαυµάτων του Ιησού. Η πρόσκτησή τους έχει σοβαρές δυσκολίες, διότι δεν 
είναι ιστορικής αλλά σχηµατικά συστηµατικής υφής. Το κείµενο θα διαβαστεί στην τάξη, θα επε
ξηγηθεί (όπου χρειαστεί, θα δηλωθεί ότι η τάξη θα επανέλθει σε αυτό στα επόµενα µαθήµατα του 
κεφ.) και θα κλείσει µε µια διπλή ερώτηση: "Ποια από τα στοιχεία της πληροφόρησης για τις διη
γήσεις θαυµάτων του Χριστού συναντήσαµε στη θαυµαστή κατάπαυση της τρικυµίας; Με βάση 
αυτήν, ποιο είναι το συµπέρασµά σας για το τι προκαλεί ένα θαύµα σε όποιον/α αυτό συµβεί"; 
 
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. Πλαίσιο διδακτικής για "∆ιηγήσεις θαυµάτων του Ιησού" 
Μαθησιακοί στόχοι: 
 Να ασκηθούν οι µαθ. στο να ξεχωρίζουν µεταξύ θαύµατος και διηγήσεων για θαύµατα. 
 Να ξεκαθαρίσουν ότι τα θαύµατα του Ιησού δεν είναι κατ' ανάγκην αποδείξεις της θεότητάς 
του· (δεν είναι Θεός οποιοσδήποτε κάνει θαύµατα). 
 Να γνωρίσουν ότι ως προς τη γλωσσική και φιλολογική µορφή τους οι σχετικές διηγήσεις δεν εί
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ναι ακριβείς εκθέσεις ιστορικών γεγονότων. 
 Να ανιχνεύσουν µέσα από αυτές το πρόσωπο του Χριστού και όσα φανερώνονται για τον και
νούριο κόσµο του Θεού ("Βασιλεία του Θεού"). 
 Να εννοήσουν και να αισθανθούν ότι οι διηγήσεις αυτές είναι και ιστορίες και εµπειρίες ελπίδας 
και χρέους για συνέχιση του έργου του Ιησού. 

 
Από τα σηµειούµενα στο Α (Ερµ.  θεολ.) θα µπορούσε ίσως να µεταβληθεί κάπως η ενηµέρωση 
και άποψή µας για την ιδιοτυπία και σηµασία των διηγήσεων για τα θαύµατα του Ιησού και από 
αυτά να προκύψουν ανανεωτικά ερεθίσµατα για τη διδακτική πράξη. Αναλυτικότερα: 
1) Θαυµατουργικά γεγονότα και πράξεις είναι πανθρησκειακό φαινόµενο (Μωυσής, Προφήτες, Βούδ
δας, Λαοτσέ, Ασκληπιός, Απολλώνιος Τυαννεύς, Μωάµεθ, Απόστολοι, Άγιοι κ.ά.). 
2) Η ορθολογική στάση απέναντι στις διηγήσεις θαυµάτων δεν είναι κατ' ανάγκην βλάσφηµη. (Η 
θαυµατολογία και µυθολογία δεν αποτελούν τα καλύτερα µέσα συνάντησης µε την ιστορική αλή
θεια. Άλλωστε όχι σπάνια τα µυστηριώδη θαυµατολογικά στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν για κατα
πτόηση ανθρώπων). 
3) Κατανόηση: Να µη πληγώνονται άνθρωποι που πιστεύουν αφελώς σε διηγήσεις θαυµάτων. Αυ
τοί όµως ας µην αγανακτούν όταν άλλοι έχουν απορίες και αµφιβολίες. 
4) Για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού παρατηρείται σε παγκόσµια κλίµακα ενδιαφέρον από τους 
νέους σήµερα. Οι διηγήσεις θαυµάτων του είναι µια ευαίσθητη περιοχή που τους προβληµατίζει. 
Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 
5) Οι µαθητές, ανάλογα µε τη βαθµίδα εξέλιξής τους, παίρνουν διάφορη θέση απέναντι στις διη
γήσεις θαυµάτων: ανεπιφύλακτη αποδοχή, ερωτήµατα για την ιστορική αληθινότητά τους, επι
φυλακτική κριτική στάση, µειδιάµατα, συγκαταβατικά υπονοούµενα, απόρριψη ή περιφρόνηση. 
6) Για απρόσκοπτο και εποικοδοµητικό σχετικό µάθηµα χρειάζεται σοβαρή και υπεύθυνη ερµη
νευτική ενηµέρωση και υποδοµή. 
7) Από τους µαθητές τότε γίνεται υπεύθυνη µελέτη των σχετικών µε τα θαύµατα διηγήσεων, όταν 
βοηθηθούν να προσεγγίσουν εσωτερικότερα το βάθος του νοήµατός τους µέσα στο πλαίσιο της 
σύνολης πραγµατικότητας, το οποίο δεν είναι προσιτό µε µόνο το λογικό. Επιπλέον τις µελετούµε 
όχι µε τωρινά µάτια, αλλά µέσα από τις τότε δυνατότητες και ιστορικές συνάφειες ζωής. 
8) Για την ορθότερη ερµηνεία τους βοηθεί η επίγνωση της διάκρισης: γεγονός  βίωση  ερµηνεία  
φανέρωση  περιγραφή  παράδοση µέχρι σήµερα  προσέγγισή τους µε τις δικές µας αναζητήσεις 
και ευαισθησίες. 
9) Θαύµατα γίνονται και σήµερα στη ζωή µας παντού. Πανανθρώπινη είναι η πείρα ότι κάποτε 
φτάνουµε στα όρια των δυνάµεών µας, αντιµετωπίζουµε ανυπέρβλητες δυσκολίες και αδιέξοδα. 
Σε τέτοιες οριακές καταστάσεις κάποτε µάς εµφανίζεται αναπάντεχη βοήθεια, βρίσκονται λύσεις 
που εκπλήσσουν, ξεπερνιούνται όρια. 
β. Ερώτ. 1. Ένιωθαν: φόβο, τροµερή ανησυχία, πανικό, προθανάτια αγωνία, απόγνωση. Αντέ
δρασαν: µε κραυγή/έκκληση και διαµαρτυρία προς τον ∆ιδάσκαλό τους και σαφή κατηγορία ε
ναντίον του για τη στάση του· (βλ. και Ερµ.  θεολ. 1). 
γ. Ερώτ. 2. Τους ψέγει για την ολιγοπιστία και δειλία τους. Τους χαρακτηρίζει "ολιγόπιστους", 
διότι  ενώ γνώριζαν καλά ποιος και τι ήταν, είχαν ακούσει, δει και παρακολουθήσει πολλά από 
όσα δίδαξε και έπραξε  ο πανικός τους αδικαιολόγητα παρέλυσε λογική και σκέψη τους και δεν 
του έδειξαν την αναµενόµενη εµπιστοσύνη· (βλ. και Ερµ.  θεολ. 2, 3 α στ και Ψυχοπαιδ. β 1, 2, 4). 
δ. Ερώτ. 3. Αισθάνθηκαν ντροπή, στενοχώρια, θλίψη, µελαγχολία, απογοήτευση, τύψεις και προ
βληµατισµό για την ολιγοπιστία και δειλία τους. Για τον ∆άσκαλό τους ένιωσαν δέος και θαυµα
σµό για τη δύναµή του απέναντι στα στοιχεία της φύσης. Ασφαλώς άρχισαν να ανιχνεύουν βαθύ
τερα το µυστήριο του προσώπου του και να τον εµπιστεύονται περισσότερο. 
ε. Εργασία. Με αυτήν στοχεύουµε την υλοποίηση του γ΄ των Επιδιώξεων διδασκαλίας. Το 
κείµενο από την Αποκάλυψη αναφέρεται στην πληρότητα της Βασιλείας του Θεού µετά το 
τέλος του κόσµου. Η πολύ προβληµατική ζωή στα χρόνια του Χριστού δέχεται µε τα θαύ
µατα του Χριστού τα χειροπιαστά εναρκτήρια δείγµατα φανέρωσης του προσώπου του 
Χριστού και της Βασιλείας του Θεού. Με το κείµενο της Αποκάλυψης έχουµε το πλήρωµα 
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ζωής, προς το οποίο δείχνουν τα θαύµατα. Τα θαύµατα δεν είναι ξεκοµµένα και ανεξάρτη
τα γεγονότα, αλλά απτά στοιχεία παρουσίας και πορείας της Βασιλείας του Θεού στην ι
στορική πορεία των ανθρώπων. Στην πληρότητά της  µετά το τέλος του κόσµου  δεν θα 
υπάρχουν ανθρώπινα προβλήµατα· γι' αυτό εκεί δεν χρειάζονται θαύµατα.  Η εργασία αυ
τή είναι ανάγκη να προσεχτεί ιδιαίτερα, διότι αποτελεί βάση για τη προσέγγιση των διη
γήσεων για θαύµατα του Ιησού στα επόµενα 4 µαθήµατα. 
στ. Σηµείωση. Αν υπάρξει χρόνος κι αν το κλίµα στην τάξη το επιτρέπει, ενδείκνυται να γίνει 
και να απαντηθεί σύντοµα η διπλή ερώτηση που σηµειώνεται στο Ψυχοπαιδαγωγικά γ΄ (στο τέ
λος). Αν όχι, τότε µπορεί να δοθεί για µελέτη και απάντηση στο σπίτι. 
ζ. Αξιολόγηση. Ερµ. 3. Ερωτ. 1, 2, 3. 
 
 

21. Η θεραπεία ενός παράλυτου στην Καπερναούµ:  
      Ο Χριστός ελευθερώνει από την ασθένεια και  
     τις απάνθρωπες αντιλήψεις γι' αυτήν 
Ο παράλυτος υπέφερε διπλά: από την αναπηρία του και από την αντίληψη πως ό,τι του συνέβαι
νε ήταν τάχα τιµωρία από τον Θεό για αµαρτίες του. Ο Ιησούς επ' ουδενί δεχόταν τέτοια ερµη
νεία. Κανονικά αναµενόταν απλώς και µόνον να γιατρέψει τον άνθρωπο που του έφεραν. Πώς   
όµως θα γιατρευόταν όλοι  από την πιο πάνω απάνθρωπη αντίληψη; Γι' αυτό ενεργεί αντίστρο
φα: πρώτα συγχωρεί, ύστερα θεραπεύει. Μετά το πρώτο οι τότε εκεί παρόντες θεολόγοι εξεγείρο
νται και τον κατηγορούν ως βλάσφηµο. Με το δεύτερο καταρρέει η θεολογία τους, που ταύτιζε 
αρρώστια και αναπηρία µε την αµαρτία. Ο παράλυτος φεύγει γιατρεµένος, απελευθερωµένος και 
πανευτυχής κουβαλώντας το φορείο του. Και ο λαός έκθαµβος οµολογεί και διαλαλεί: "Τέτοια 
(ωραία και θαυµαστά) πράγµατα ποτέ ως τώρα δεν είδαµε!" 
 
Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. Πολύ δύσκολη η ζωή του παράλυτου. Κατάκοιτος σε µισοσκόταδο (αφού τα παράθυρα στα 
τότε χαµόσπιτα ήταν λιγοστά και µικρά), συχνά µόνος, ασφαλώς πονώντας και όντας εξαρτηµέ
νος για τα πιο πολλά από άλλους· κυρίως βαθιά υποφέροντας και απελπισµένος, διότι τότε όλοι 
θεωρούσαν τέτοια βάσανα ως τιµωρίες από τον Θεό για αµαρτίες του πάσχοντα. Προφανώς συγ
γενείς και φίλοι τού µίλησαν για τον Ιησού και το φιλάνθρωπο κήρυγµά του. Συµφώνησαν να τον µετα
φέρουν, ώστε να δει και να ακούσει αυτόν τον ∆άσκαλο, µε την ελπίδα να βρει από αυτόν και γιατρειά. 
2. Η µεταφορά του µπροστά στον Ιησού συγκινητική αλλά και επεισοδιακή. Λόγω εύλογων α
ποριών από τη σχετική περιγραφή (ασφαλώς πάνω στον Ιησού και τους πέριξ του θα έπεφταν 
σοβάδες, φασαρία κ.λπ.), νεότεροι ερµηνευτές προτείνουν την εκδοχή ότι ο Ιησούς καθόταν στην 
είσοδο του σπιτιού, τον άκουγαν οι εντός και εκτός, και το φορείο κατεβάστηκε από το στέγα
στρο της εισόδου. 
3. Η αντίληψη ότι η ασθένεια/αναπηρία είναι τιµωρία από τον Θεό για αµαρτίες.  Μια προσθή
κη στο Ερµ. 2: Αληθεύει ότι αρκετές ασθένειες και αναπηρίες οφείλονται σε προσωπικά σφάλµα
τα. Όµως φταίνε και άλλοι, όπως και άσχηµες καταστάσεις ζωής. Επ' ουδενί όµως ο Θεός. 
4. "σου συγχωρούνται οι αµαρτίες" (5). Πουθενά δεν λέγεται ποιες και πόσο βαριές αµαρτίες είχε 
διαπράξει ο δύστυχος. Ανεξάρτητα από αυτό, είναι χαρακτηριστική η τακτική του Ιησού: δεν τον 
θεραπεύει αµέσως. Βεβαιώνοντας όµως ότι του συγχωρήθηκαν οι (όποιες και όσες) αµαρτίες του, 
είναι σαν να του λέει: "Ό,τι κηρύττω είναι και για σένα. Ο Θεός σε αγαπά το ίδιο µε όλους τους 
άλλους". Με άλλα λόγια: τον βεβαιώνει ότι η χάρη και η αγάπη του Θεού ισχύουν και γι' αυτόν· 
δεν είναι υπό τη δυσµένεια του Θεού. Έτσι αφαιρέθηκαν από τη συνείδηση του παράλυτου το 
βάρος της ενοχής και ο φόβος ενώπιον του Θεού. 
5. Ο πιο πάνω συγχωρητικός λόγος του Χριστού πέφτει σαν κεραυνός πάνω στους Γραµµατείς. 
Τέτοιον λόγο µπορούσε να εκστοµίσει µόνον ο Θεός ή ο Μεσσίας. Παρά τον σύµφωνα µε τις προ
φητείες µεσσιανικό του λόγο και τα αντίστοιχα "σηµεία" του, ούτε κατά διάνοιαν µπορούσε να 
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αναγνωριστεί ο Ιησούς ως Μεσσίας. Το µοντέλο του Μεσσία που είχαν πλάσει και ανέµεναν ήταν 
ολότελα διαφορετικό. Άλλωστε από νωρίς είχαν πλέξει τον µύθο ότι ο Ιησούς έκανε θαύµατα µε 
την συνέργια των δαιµόνων. Άρα γι' αυτούς ο Ιησούς ήταν βλάσφηµος. 
6. Η χάρη της συγχώρησης προς τον παράλυτο µένει ακόµη ακατανόητη και µετέωρη. Θα πάψει 
να είναι τέτοια µόνον, όταν τρωθεί καίρια η ιουδα κή θεολογία και ευσέβεια σχετικά µε το σχή
µα: αµαρτία  τιµωρία Θεού  ασθένεια. Τούτο µπορεί να γίνει µόνον µε τη θεραπεία. Και αυτό 
γίνεται: "Σήκω … περπάτα!" Όλοι έµειναν άφωνοι µε όσα επακολούθησαν, πρώτιστα οι Γραµµα
τείς. Από τον λόγο του Χριστού πιο πριν: "σου συγχωρούνται οι αµαρτίες" (5) ο παράλυτος ει
σπράττει: "Ο Θεός αγαπά κι εσένα, όταν είσαι και άρρωστος· ακόµη και όταν είσαι φταίχτης για 
την αρρώστια σου". Με τον λόγο του: "Σήκω…" (9) είναι σαν να του λέει: "Ο Θεός θέλει επιπλέον 
να γιατρευτείς, να γίνεις υγιής". Ο παραλυτικός και οι άνθρωποι καταλαβαίνουν: "Ο Ιησούς είπε 
την αλήθεια. Πραγµατικά αγαπάει όλους, τους αρρώστους επίσης". Οι Γραµµατείς σιωπούν· δεν 
µπορούν να το πιστέψουν. Με τη θεραπεία ως επισφράγιση οι άνθρωποι µπόρεσαν να δουν µε 
σαφήνεια τη φιλανθρωπία και αγαθότητα του Θεού και, µε βάση αυτήν, να µη θεωρούν τους α
σθενείς ως τιµωρηµένους αµαρτωλούς αλλά ως πάσχοντες συνανθρώπους. 
7. Συνοπτικά. Ο παράλυτος είχε µεταφερθεί στον Ιησού µε τη βεβαιότητα ότι βρισκόταν κάτω 
από τη δυσµένεια του Θεού. Με την άφεση από τον Ιησού άκουσε για τη χάρη του Θεού. Η θερα
πεία έκανε και σωµατικά αισθητή στην ύπαρξή του αυτή τη χάρη. Αυτή η χάρη ήταν για τον ίδιο 
και τους αυτόπτες και αυτήκοους µάρτυρες  παρά και ενάντια στις αντιρρήσεις των Γραµµατέων 
 σηµάδι της χάρης του Θεού. Και τότε το γεγονός έγινε γι' αυτόν και για τους άλλους θαύµα. 

8. έκπληκτοι θαύµαζαν όλοι… (12): Για όσα άκουσαν, είδαν και κατάλαβαν· που όλα ήταν πρω
τοφανή, πρωτάκουστα, παράδοξα, νέα και αλλιώτικα· που κάποιος συγχώρησε, θεράπευσε και έ
δειξε ότι ο Θεός είναι αλλιώτικος και ότι οι σχέσεις των ανθρώπων µαζί του µπορούν και πρέπει 
να αλλάξουν. (Και πρώτα από όλα το άστοχο, βαρύ, και πάντοτε απάνθρωπο και βλάσφηµο που 
εκστοµίζουν όχι λίγοι: "Τι έκανα και µε τιµώρησε ο Θεός;", "Τι έφταιξε αυτός/ή και πληρώνει τόσο 
ακριβά µε τα βάσανά του/της;"). 
 
Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
α. Να γνωρίσουν οι µαθ. τις απάνθρωπες αντιλήψεις για την ασθένεια και την αναπηρία που 

επικρατούσαν την εποχή του Χριστού.  
β. Από όσα διαµείφθηκαν και διαδραµατίστηκαν κατά τη θαυµατουργική θεραπεία του πα

ράλυτου, να συγκρατήσουν την αλήθεια που φανερώθηκε, ότι δηλ. ο Ιησούς ελευθέρωσε 
και ελευθερώνει τον ασθενή διπλά: σωµατικά και ψυχικά, δηλ. ριζικά, και ότι οι χριστιανοί 
δέχονται ότι είναι ελευθερωτής ψυχών και σωµάτων όσων προστρέχουν σε αυτόν. 

γ. Να συγκρατήσουν και τη γεµάτη δέος και θαυµασµό οµολογία των αυτοπτών µαρτύρων του 
γεγονότος, καθώς και το ότι αποκαλύφθηκε η θεανθρώπινη εξουσία του Ιησού, που συγχω
ρεί, θεραπεύει, ανορθώνει και στηρίζει τον άνθρωπο. 

 
2. Ψυχοπαιδαγωγικά 
Το βαθύτερο νόηµα της περικοπής είναι λίγο δυσπρόσιτο για τα παιδιά. Όµως στα γεγονότα υ
πάρχουν: πλοκή, ένταση, διαµάχη, σύγκρουση και εντυπωσιακό αίσιο τέλος. Μέσω της εξέλιξης 
και του περιεχοµένου των γεγονότων θα µπορέσουν πάντως να προσεγγίσουν λίγο και το βάθος 
τους. Κυρίως θα έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν ότι συνολικά το γεγονός αυτό υπήρξε κο
ρυφαίος σταθµός στη δράση του Ιησού, που ξεκαθάρισε αποφασιστικά και απελευθερωτικά ένα 
πρόβληµα που ψυχοσωµατικά ταλάνιζε και ταλανίζει ακόµη πολύ τους ασθενείς και αναπήρους. 
 
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί (γενικοί) 
∆ιάγραµµα και επικέντρωση της διδακτικής ύλης 
• Η διήγηση αυτή είναι η πρώτη  και ίσως η σπουδαιότερη  σειράς διηγήσεων για τη σύγκρουση 
του Ιησού µε τους εκπροσώπους της νοµικιστικής ιουδα κής ευσέβειας (βλ. Μκ 2, 1  3, 6). Και ο 
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λόγος του Ιησού για τη συγχώρηση του παραλυτικού αποτελεί το πρώτο και ισχυρότερο πλήγ
µα εναντίον της. 

• Στο µάθηµα το ενδιαφέρον, η προσοχή και οι στοχασµοί εστιάζονται στους άξονες: 
α. Ο Ιησούς και ο άρρωστος/παράλυτος 
β. Ο Ιησούς και τα υπόλοιπα πρόσωπα του γεγονότος 

• Το κέντρο βάρους της περικοπής δεν είναι η θαυµατουργική θεραπεία, αλλά η µε εξουσία δια
βεβαίωση της άφεσης αµαρτιών, µε την οποία ο Ιησούς πραγµατώνει απτά την είσοδο της επο
χής της χάρης του Θεού. Σύµφωνα µε αυτά: 

Θέµα και τίτλος όχι:  "Ο Ιησούς µπορούσε να θεραπεύει ασθενείς"  
αλλά:  "Το κήρυγµα του Ιησού για την άφεση των αµαρτιών 

είναι πραγµατικά θεία αλήθεια και όχι βλασφηµία κατά του Θεού" 
• ∆ιαίρεση της περικοπής (κατά το βαθύτερο νόηµά της): 
 Ο Ιησούς κηρύσσει στο πλήθος το µήνυµά του (1  2) 
 ∆ιαβεβαιώνει σε έναν άρρωστο (παράλυτο) την άφεση των αµαρτιών του (3  5) 
 ∆είχνει µε τη θεραπεία την θεανθρώπινη εξουσία του να συγχωρεί αµαρτίες (6  12) 
Και στα 3 µέρη πρόκειται τόσο για το κήρυγµα όσο και για το πρόσωπό του. Αυτά δεν χωρίζο
νται. Η θεραπεία δεν είναι το κύριο· υπηρετεί το κήρυγµα. Όµως η θεραπεία αποτελεί την κατα
κλείδα της θαυµατουργικής ενέργειας του Ιησού και φανερώνει το ενδιαφέρον του τόσο για τον 
ψυχικό κόσµο του παράλυτου όσο και για το σώµα και την υγεία του. 
 
4. ∆ιδακτικοί χειρισµοί (ειδικοί) 
α. Ερώτ. 1. Βλ. στοιχεία για την αναµενόµενη απάντηση στην πρώτη πρόταση της πιο πάνω εισα
γωγής και στο Ερµ.  θεολ. 1. 
β. Ερωτ. 2. Με την αντίστροφη ενέργεια του Ιησού ανατρέπεται η λογική όλων. Με την άφεση 
αµαρτιών διαβεβαιώνει τον παραλυτικό ότι ο Θεός νοιάζεται και γι' αυτόν, όπως για όλους· τον 
αγαπά, όπως όλους. Αυτό αγγίζει τον ασθενή βαθιά και τον απελευθερώνει από την παράλογη 
και απάνθρωπη αντίληψη για την ασθένεια ως τιµωρία Θεού για τις αµαρτίες του. (Για τις Ερωτ. 
2 και 3 βλ. Ερµ.  θεολ. 3 7). 
γ. Ερώτ. 3. Με τη θεραπεία του παραλυτικού γίνεται στην πράξη και µε τρόπο έντονα παραστα
τικό η αλήθεια της άφεσης. Έτσι δίνεται πανηγυρικά η απάντηση ότι ο Ιησούς µπορούσε να συγ
χωρεί. Άρα δεν ήταν βλάσφηµος. ∆ιότι ένας βλάσφηµος δεν ήταν δυνατόν  κατά τη λογική των 
Γραµµατέων  να θεραπεύσει. Επιπλέον η αντίληψη για τη σχέση: αµαρτία  τιµωρία  ασθένεια 
καταρρίπτεται παταγωδώς. Και ο λαός άκουσε, είδε, κατάλαβε και εντυπωσιασµένος οµολόγησε 
ποιος πράγµατι ήταν ο Ιησούς: αυτός που συγχωρεί, θεραπεύει και ελευθερώνει· ο αληθινός Μεσ
σίας, όπως τον είχαν προαναγγείλει οι µεγάλοι Προφήτες. 
δ. Ερώτ. 4. Στόχος της είναι να αναθεωρήσουν οι µαθητές/τριες τυχόν αποδοχή αποµέρους τους 
της παράλογης, απάνθρωπης και βλάσφηµης αντίληψης ότι η ασθένεια είναι τιµωρία από τον Θε
ό. Και επιπλέον να είναι σε θέση  ως αποελευθερωµένοι οι ίδιοι/ίδιες από την πλάνη  απελευθε
ρωτικά να εξηγήσουν και σε άλλους ποια είναι εν προκειµένω η χριστιανική αλήθεια. (Βλ. Ερµ.  
θεολ. 8). 
ε. Εργασία α΄. Αναµενόµενα: 

• Οµολογεί δυσκολίες του 
• Όµως αισιοδοξεί 
• ∆έχεται βοήθεια και συµπαράστα
ση από άλλους 

• Εκφράζει ευχαριστίες 

• Κάνει κριτική σε µεµψίµοιρους 
οµοιοπαθείς του 

• Νιώθει χρήσιµος προς άλλους 
• Είναι δηµιουργικός (σπουδές, 
δουλειά, έκδοση 2 βιβλίων) 

ε. Αξιολόγηση. Ερµ. 2. Ερωτ.1, 2 και 4. 
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22. Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού:  
      Ο Ιησούς διώχνει το σκοτάδι και χαρίζει το αληθινό φως της ζωής 
Ο Ιησούς θεραπεύει έναν εκ γενετής τυφλό. Η ζωή αυτού του ανθρώπου επηρεάζεται βαθιά από το γε
γονός. Αυτό παίρνει διαστάσεις.  Οµολογεί θαρραλέα και υπερασπίζεται µε παρρησία τον φωτοδότη 
του. Η ζωή και η σκέψη του αλλάζουν ριζικά. Η πίστη του ολοκληρώνεται, στηρίζεται και κραταιώνε
ται. Ήταν δυστυχισµένος τυφλός και υπέφερε διπλά. Το θαύµα τον έκανε διπλά "βλέποντα" και ζωντανό 
και άξιο µέλος της Βασιλείας του Θεού. 
 
Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. Πρόκειται για µια διήγηση αριστοτεχνικά δοµηµένη, µε ζωντανό και ποιητικά εκφραστικό λό
γο πολυσήµαντο.  
2. Κεντρικό σηµείο της είναι η θαυµαστή θεραπεία του τυφλού ως φανέρωση των φιλάνθρωπων 
"έργων του Θεού".  
3. Κύρια µορφή είναι ο εκ γενετής τυφλός που ζει την εµπειρία του θαύµατος. Μια συνταρακτική 
εµπειρία, ύστερα από δραµατικά χρόνια χωρίς φως και µε το στίγµα ότι ήταν τιµωρηµένος από 
τον Θεό, που του χάρισε και νέα όραση ζωής και θεία φώτιση και σοφία, όπως φαίνεται από τους 
δύο διαλόγους του µε τους Φαρισαίους. 
4. Οι Φαρισαίοι εκπροσωπούν την τρέχουσα τότε θεολογική αυθεντία και προσωπική ευσέβεια. 
Το θαύµα δεν µπορούν να το αµφισβητήσουν, όµως αυτό δεν τους αγγίζει εσωτερικά. Παραµένουν θε
ατές απέναντί του και αποφαίνονται γι' αυτό µε τα κριτήρια της δογµατικής τους σκέψης ("εµείς 
ξέρουµε...", στίχ. 24 και 29). Σε αντίθεση µε τον θεραπευθέντα, η συλλογιστική τους είναι: Ο Ιη
σούς παρέβη και δεν τήρησε το Σάββατο, άρα είναι αµαρτωλός. Άρα και αυτό που έκανε, δεν 
µπορεί να είναι έργο Θεού. Λοιπόν η θεραπεία του τυφλού δεν είναι "θαύµα", αν και δεν µπορεί 
να εξηγηθεί. ∆εν µπορούν να δουν στη θεραπεία αυτή τον Θεό ενεργούντα. Είναι τραγικά δέσµιοι 
της αποστεωµένης δογµατικής τους, που δεν τους αφήνει να δουν στο θαύµα τι φανερώνει ο Θεός 
και ποιον δρόµο ανοίγει για νέα και ζωντανή γνώση των οδών του. Παρέµειναν "τυφλοί" απένα
ντι στην αλήθεια της εµπειρίας, που αντιτίθεται στη σκέψη τους. 
5. Αλλά και τα λοιπά πρόσωπα της διήγησης παραµένουν θεατές. ∆εν τολµούν να κρίνουν προ
σωπικά· παραπέµπουν στις αυθεντίες. 
6. Τελικά ο µόνος που τον άγγιξε βαθιά το θαύµα και πίστεψε είναι ο πρώην τυφλός. Αυτός γνώ
ρισε το φιλάνθρωπο πρόσωπο του Θεού, συγκλονίστηκε η πληγωµένη ύπαρξή του, άλλαξε η ζωή 
του, έγινε άλλος άνθρωπος. Επιπλέον, ύστερα από την δεύτερη συνάντησή του µε τον Ιησού − 
που αυτή τη φορά δεν ήταν τυχαία − δεν είναι πια µόνος. 
Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας  
α. Να κατανοήσουν οι µαθ. τους λόγους για τους οποίους υπέφερε διπλά ο εκ γενετής τυφλός.  
β. Να παρακολουθήσουν από την ευαγγελική διήγηση τη συνταρακτική εξέλιξη των γεγονό
των και τη σταδιακή αλλά και ριζική αλλαγή και ωρίµανση στην πίστη του θεραπευθέντος 
τυφλού, πρότυπο άξιου, αξιοθαύµαστου και αξιαγάπητου µέλους της Βασιλείας του Θεού. 

γ. Να αξιολογήσουν την εικόνα των θρησκευτικών ηγετών της τότε εποχής (στείρες αντιλή
ψεις, τυφλοί µπροστά στα ολοφάνερα γεγονότα, τραγικά αδιέξοδη στάση τους).  

 
2. Ψυχοπαιδαγωγικά 
α. Σπάνια έχουν οι µαθητές µια τόσο ωραία, συνταρακτική και µεστή περιεχοµένου διήγηση στα 
Θρησκευτικά. Περιέχει απ' όλα: 
• Είναι λογοτέχνηµα µε ποιητική πνοή, 
πλοκή και εξέλιξη γεγονότων αριστοτεχνι
κή 

• Παρουσιάζει διαλογικές αναζητήσεις και 
συγκρούσεις προσώπων 

• ήρωα και πρωταγωνιστή σπάνιο µε: 
 αγωνιστικότητα, τόλµη, ρίσκο 
 αξιοπρεπή και συνεπή στάση και πορεία 

• κενότητα και τραγικότητα ηγετικών προσώ
πων κ.ά. 
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Επιπλέον η διήγηση αυτή είναι κλασικό παράδειγµα, όπου µπορεί να µελετήσει κάποιος τι ακρι
βώς είναι θαύµα και ποιες εµπειρίες καθοριστικές στη ζωή προσφέρει (βλ. µάθ. 20, Ερµ. 4.2, µέσα 
σε πλαίσιο). Προβλέπεται σπουδαίο µάθηµα στην τάξη. 
β. Επικέντρωση και άξονες της διδακτικής ύλης. Το γενικό θέµα της διήγησης δεν είναι: "Η θε
ραπεία του εκ γενετής τυφλού", 
αλλά: "Πώς ένας τυφλός δια της θεραπείας του από τον Ιησού γίνεται υπό διπλή έννοια ‛βλέπων’ 
και πώς φτάνει στην πίστη στον Χριστό" 
Άξονες  
µελέτης: 

• Πώς ξεκίνησε και έγινε το θαύµα (ύστερα από τη δύσκολη ζωή του τυφλού) 
• Παρακολούθηση της σταδιακής µεταβολής του τυφλού απέναντι στον Χριστό 
• Ανάλυση της θέσης και της νοοτροπίας των Φαρισαίων 

Σηµ. Οι Φαρισαίοι στο µάθηµα δεν πρέπει να επικριθούν υπερβολικά. Αυτοί οι συγκεκριµένοι Φαρι
σαίοι έτσι σκέφτονταν, και έµειναν ασάλευτοι στις θέσεις τους. ∆υστυχώς δεν τόλµησαν να αλλά
ξουν µπροστά στα πρωτοφανή και σπουδαία που συνέβαιναν. 
 

3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. Από το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών προβλέπεται δίωρο διδακτικό έργο: 
1η ώρα: Ερωτ. 1 5 
2η ώρα: Ερώτ. 6 + Εργασία (δραµατοποίηση) 
Σηµ. α) Στην αρχή της α΄ και της β΄ ώρας γίνεται επιµεληµένη ανάγνωση της διήγησης. 

β) Οι Ερωτ. 1  4α και 5 είναι εύκολο να απαντηθούν από τους/τις µαθ. 
β. Ερώτ. 4. β: Εν µέρει κατανοούνται, διότι: α) έτσι είχαν µάθει, σε αυτά επέµειναν, β) πρώτη φο

ρά αντιµετώπιζαν κάτι εντελώς νέο σε σχέση µε όσα πίστευαν· κατανοούνται, αλλά 
δεν δικαιολογούνται (βλ. και Ερµ.  θεολ. 4). 

     γ: Λογικότατα, διότι έχουν θεολογική σοφία και λογική δοµή, είναι θαρραλέα και 
τολµηρά, τους θέτει προ των ευθυνών τους. 
γ. Ερώτ. 6. Συνθετική εργασία (κυρίως το β΄ µέρος). Απαιτεί συλλογή στοιχείων από όλο το κεί
µενο. 
α) Τι λέει (και οµολογεί) για τον Ιησού. Βρίσκονται στους στίχους: 
     11, 12, 15, 17, 25, 27, 30 33, 36 και 38. 
β) Σταδιακές αλλαγές συµπεριφοράς προς Φαρισαίους (κλιµάκωση): 
• Πληροφορεί για το γεγονός και ονοµάζει τον φωτοδότη του 
• Οµολογεί ότι ο Ιησούς είναι προφήτης 
• Επιχειρηµατολογεί τολµηρά για τη θεραπεία του από τον Ιησού 
• Τους ελέγχει για την εµµονή τους στις αντιλήψεις τους 
• Τους αφοπλίζει µε εύστοχα θεολογικά επιχειρήµατα 
• Τολµά να έρθει σε ρήξη µαζί τους 
δ. Εργασία. ∆ιαθεµατική. (Οι µαθ. θα χρησιµοποιήσουν γνώσεις τους από το µάθ. της Θεατρικής 
Αγωγής και θα υπάρξει συνεργασία µε καθηγητή/τρια αυτού του κλάδου). 
(Βλ. πληροφορίες για δραµατοποίηση στο µάθ. 29, Εργασία). 
ε. ∆ιαθεµατική πρόταση µε θέµα: "Το φως ως βασικό στοιχείο ζωής και ως σύµβολο". (Συνεργα
σία µε συναδέλφους Φυσικό, Φιλόλογο, Καλλιτεχνικών µαθηµάτων κ.ά.). 
στ. Έκφραση (στο τέλος της α΄ διδ. ώρας) µε τα ποιήµατα Θ. Ξύδη και Ιω. Πολέµη. 
ζ. Αξιολόγηση. Ερµ. 1, 4. Ερωτ. 1, 5, 6. 
 
 

23. Η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου:  
      Ο Χριστός χαρίζει ξανά το δώρο της ζωής 
∆ιπλό το δράµα του Ιαείρου: ο ενδεχόµενος θάνατος της 12χρόνης κόρης και η εσωτερική εξόντωσή 
του από τις τότε απάνθρωπες αντιλήψεις σχετικά µε τον πρόωρο θάνατο παιδιού. ∆ιακινδυνεύοντας 
το θρησκευτικό και κοινωνικό του κύρος τολµά να συναντήσει για βοήθεια τον Ιησού, για να ζήσει 
όσα επακολούθησαν. Ο διπλά δυστυχισµένος αρχισυνάγωγος πατέρας θα δοκιµάσει διπλή ευτυχία, 
χάρη στην σπλαχνική συµπαράσταση του Ιησού στο δράµα του. 
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Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. Το σκηνικό του συµβάντος 
α. Ο πρόωρος θάνατος τέκνου εκλαµβανόταν ως συνέπεια δυσµένειας του Θεού για ιδιαιτέρως 
βαρύ αµάρτηµα του πατέρα. Συνέπεια: θρησκευτικό και κοινωνικό στίγµα δια βίου στον δύστυχο 
πατέρα, που θα τον συνέτριβε εσωτερικά. 
β. Η καταφυγή του στον Ιησού σοβαρότατο πρόβληµα γι' αυτόν, διότι αυτή η κίνηση: 
 θα τον εξέθετε  ως λα κόν εκλεγµένο αρχισυνάγωγο  στη συνείδηση της κοινότητας 
 θα ερχόταν σε αντίθεση προς την "ερµηνεία" της θρησκευτικής ηγεσίας των Ιεροσολύµων, ότι ο 
Ιησούς ενεργούσε τα θαύµατα µε τη δύναµη του σατανά (βλ. Μκ 3, 22) 
 υπάρχει η εκδοχή ότι ο ίδιος ανήκε στην παράταξη των Φαρισαίων 
γ. Παρά ταύτα ο Ιάειρος τολµά και συναντά τον Ιησού: µε σεβασµό, τιµή, αξιοπρέπεια και εµπι
στοσύνη. Εκείνος ανταποκρίνεται αµέσως και πρόθυµα στη δραµατική έκκληση (βλ. στίχ. 23). 
Καθ' οδόν προς το σπίτι φθάνει η είδηση κεραυνός για τον θάνατο του κοριτσιού. "Μὴ φοβοῡ, µόνον 
πίστευε" ηχεί ο λόγος συµπαράστασης και ενθάρρυνσης από τον Ιησού· ο Λκ (8, 50) προσθέτει: "… καὶ 
σωθήσεται", κάτι που θα συµβεί σε λίγο. 
2. Μερικά ερµηνευτικά σχόλια 
α. "Μη φοβάσαι…" Ο Ιάειρος κρατιέται γερά στην εµπιστοσύνη που είχε δείξει από την αρχή στον Ιησού. 
Κι αυτή η εµπιστοσύνη µπροστά σε µια τόσο αδιέξοδη κατάσταση είναι το πραγµατικό θαύµα αυτής 
της διήγησης. Εδώ αρχίζει για τον Ιάειρο κάτι καινούριο στη ζωή του, που εκτείνεται πολύ πιο πέρα 
από τα κάποια χρόνια ζωής που θα κέρδιζε η µονάκριβή του µετά την έγερσή της από τον Ιησού. 
β. "δεν πέθανε, αλλά κοιµάται" (39). Για τον Ιησού ζωντανοί και νεκροί βρίσκονται στα χέρια 
του Θεού (βλ. Λκ. 20, 38). ∆ηλαδή: "Το κορίτσι βρίσκεται κοντά στον Θεό. Από το θέληµά Του 
εξαρτάται, αν θα του χαριστεί η ζωή ή όχι". Ο Θεός θέλησε το πρώτο. 
γ. "Ταλιθά, κούµι" (41). Η ζωή ξαναγυρνά στο κορίτσι αλλά και στον πατέρα του. Ο Ιάειρος 
γνωρίζει έτσι ψηλαφητά την αλήθεια για τη χάρη του Θεού, που κήρυττε ο Ιησούς, καθώς και για 
τη θεία εξουσία του. Με την έγερση του κοριτσιού ο Ιησούς φανέρωσε: α) Ο θάνατος δεν είναι τι
µωρία· (αυτός για τους γονείς του κατέληξε σε βαθύτερη εµπειρία του Θεού και σε πηγή νέας ζω
ής). β) ∆ύναµη και αγάπη του Θεού φτάνουν πιο πέρα κι από τον θάνατο. γ) Για τον Θεό τίποτα 
δεν είναι πάνω από το θέληµά του. 
δ. να µην το µάθει κανείς αυτό (43). Πάντοτε κινδύνευε να τον εκλάβουν ως έναν εθνικό θαυµατοποιό 
και να µην εννοήσουν τα θαύµατα ως πράξεις που φανέρωναν τη χάρη και την ευσπλαχνία του Θεού 
και κάτι από τον καινούριο κόσµο του. 
ε. Το κορίτσι έζησε κανονικά και έφυγε από αυτή τη ζωή όπως όλοι οι άνθρωποι. Όµως ο Ιησούς 
µε αυτή την ανάσταση έδειξε ότι: ναι µεν ο θάνατος πονάει, και µάλιστα πολύ, όµως δεν έχει την 
τελευταία λέξη στη ζωή· οι πιστοί και όταν ζούνε και όταν πεθαίνουν βρίσκονται στα χέρια του 
Θεού (βλ. Ρωµ 14, 8). Αυτό δίνει παρηγοριά και ελπίδα. 
στ. Ιάειρος σηµαίνει: "Ο Θεός ας λάµψει", "Αυτός (ο Θεός) ας αναστήσει". Γι' αυτόν και την οικογέ
νειά του δεν έχουµε περαιτέρω πληροφορίες. Το ότι όµως διατηρήθηκε το όνοµά του στα Ευαγγέλια 
είναι µια ένδειξη ότι ήταν γνωστός στην πρωτοχριστιανική κοινότητα της Καπερναούµ και ότι αυ
τός και η οικογένειά του ανήκαν στα πρώτα µέλη της. 
3. Το κέντρο και η ουσία του γεγονότος 
Αυτά δεν βρίσκονται στο γεγονός της ανάστασης του κοριτσιού. Η ανάσταση ανήκει στο γεγο
νός. Η διήγηση έχει και µια άλλη όψη. Μας πληροφορεί κατεξοχήν για τον αρχισυνάγωγο Ιάειρο, 
που προσφεύγει µε εµπιστοσύνη στον Ιησού και η πίστη του έχει απάντηση. Εδώ βρίσκεται το 
βαθύτερο και το καθαυτό θαύµα. 
Θέµα λοιπόν της διήγησης και του σχολικού µαθήµατος εδώ δεν είναι πρώτιστα και µόνον: 

"Ο Ιησούς έχει εξουσία και πάνω στον θάνατο" 
αλλά: "Πώς ο Ιησούς βοηθά τον Ιάειρο και του χαρίζει ξανά την κόρη του" 
Στην ανάσταση αυτού του κοριτσιού (επίσης και του γιου της χήρας στην Να ν και του Λαζά
ρου) έχουµε µεν πράξεις θείας εξουσίας και δύναµης, όµως κυρίως έχουµε γεγονότα, εµπειρίες και 
πράξεις πίστεως. 
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Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας  
α. Να µελετήσουν οι µαθ. την ευαγγελική διήγηση για την ανάσταση µιας συνοµήλικής τους και 
να σχολιάσουν τη συµπεριφορά του Ιαείρου προς τον Ιησού και τη συµπαράσταση του Ιησού 
προς τον Ιάειρο. 

β. Να συνειδητοποιήσουν το µήνυµα αυτού του γεγονότος, ότι ο θάνατος δεν έχει τον τελευ
ταίο λόγο πάνω στη ζωή και ότι ο καινούριος  κόσµος της Βασιλείας του Θεού είναι ο κό
σµος της ζωής. 

 
2. Ψυχοπαιδαγωγικά 
Η διήγηση είναι δραµατική µε πλοκή κλιµακούµενων ανοδικά φάσεων. Παρουσιάζει εξόχως εν
διαφέρουσες και χαρακτηριστικές συµπεριφορές προσώπων (Ιαείρου και Ιησού). Έχει να κάνει µε 
ένα κορίτσι συνοµήλικό τους. Προσεγγίζει το αίνιγµα του θανάτου και φωτίζει την αντιµετώπισή 
του από το έργο και την συγκεκριµένη ενέργεια του Ιησού (ανάσταση του κοριτσιού). Μπορεί να 
γίνει ένα καλό µάθηµα, υπό την προ πόθεση ότι θα εστιαστεί κυρίως στην ουσία του περιεχοµέ
νου της σχετικής διήγησης, όπως παρουσιάζεται στο Ερµ.  θεολ. 3. 
 
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. Εφιστάται η προσοχή στα Ερµ.  θεολ. 1, 2α και 3. 
β. Η διαίρεση του κειµένου σε 4 σκηνές: 
1. Ο Ιάειρος προσφεύγει στον Ιησού (στίχ. 21 24) 
2. Η δοκιµασία της πίστης/εµπιστοσύνης του (35 37) 
3. Τα δύο πρόσωπα του θανάτου, όπως τον βλέπουν οι οικείοι του κοριτσιού και ο Ιησούς (38 39) 
4. Το σκηνικό και µυστικό της ανάστασης (40 43) 
Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε, µελετώντας µία µία τις σκηνές, να διαπιστωθεί και να κατα
νοηθεί συνολικά τι αυτή η διήγηση περιέχει και τι θέλει να πει. 
γ. Ερώτ. 1. Αναµενόµενα: α) Προσωπικά του συναισθήµατα: απελπισία, απόγνωση, αγωνία, ελ
πίδα. β) Προς τον Ιησού: σεβασµός, τιµή, αξιοπρέπεια και εµπιστοσύνη (βλ. Ερµ  θεολ. 1γ)· επι
πλέον θάρρος και τόλµη (καθώς γνώριζε ότι η θρησκευτική και θεολογική ηγεσία ήταν κατά του 
Ιησού). γ) Ο Ιησούς ανταποκρίνεται αµέσως και πρόθυµα, καθώς και µε ρίσκο, διότι θα είχε 
διείσδυση σε κύκλους που επηρεάζονταν αρνητικά εναντίον του· (βλ. Ερµ. θεολ. 1β). 
δ. Ερώτ. 2. Τα λόγια του Χριστού προς τον Ιάειρο: σπλαχνικά, φιλάνθρωπα, ενθαρρυντικά, στη
ρικτικά, διαχρονικής αξίας και ποιότητας προς κάθε ευρισκόµενον σε ακρότατη ανάγκη. Ο Ιάει
ρος ένιωσε ότι δεν ήταν µόνος, είχε πλήρη συµπαράσταση, ενισχύθηκε η εµπιστοσύνη του προς 
τον Ιησού και η ελπίδα για τη σωτηρία της κόρης του. 
ε. Ερώτ. 3. Μπορούν οι χριστιανοί, διότι από τότε ξέρουν ό,τι πιο πριν δεν ήταν γνωστό για τον 
θάνατο, για τη ζωή και για την ανάσταση (βλ. και Ερµ.  θεολ. 4: "Τα θαύµατα του Ιησού…", µάθ. 
20). 
ζ. Ερώτ. 5. Η απάντηση στα "Βασικά στοιχεία του µαθήµατος" 
η. Αξιολόγηση. Ερµ. 2, 3. Ερωτ. 3, 4, 5. 
 
 

24. Η Μεταµόρφωση του Χριστού: 
      Φανέρωση της θε κής µεγαλοσύνης του πριν από τα Πάθη του 
Θεάµατα και ακούσµατα θε κά και πολυσήµαντα επάνω ψηλά στο όρος. Ψηλαφητή θεία δόξα και µε
γαλοσύνη. Συγκλονισµένοι οι τρεις µαθητές θα κρατήσουν βαθιά µέσα τους όλα όσα έζησαν εκεί. Για 
να µπορέσουν να αντέξουν σε λίγο καιρό τα φοβερά και απίστευτα που θα δουν να συµβαίνουν στον 
θείο ∆ιδάσκαλό τους µέσα και έξω από την Ιερουσαλήµ κάτω εκεί στην Ιουδαία. 
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Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. Τα προηγηθέντα (βλ. Μκ 8,27  9,1. Μτ 16, 13 28. Λκ. 9, 18 27): α) Οµολογία του Πέτρου, β) πρόρρηση 
του Πάθους και της Ανάστασης, γ) διδασκαλία του για τον σταυρό του αληθινού µαθητή. Η οµολογία 
του Πέτρου: "σὺ εἶ ὁ Χριστός" (Μκ), "Σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος" (Μτ), "τὸν Χριστόν τοῦ Θεοῦ" 
(Λκ). Ποιον Μεσσία εννοούσε ο Πέτρος; Φάνηκε από τις αντιρρήσεις του, όταν άκουσε για τα Πάθη. Για 
να εισπράξει τις αυστηρές παρατηρήσεις του ∆ιδασκάλου. Λοιπόν υπήρχε πρόβληµα στις µεσσιανικές 
αντιλήψεις και προσδοκίες του. Με τη Μεταµόρφωση θα επιχειρηθεί διόρθωση. 
2. Ποιο ήταν το "ψηλό βουνό"; (Μτ 17, 1). Τα παραπάνω συνέβησαν στα περίχωρα της Καισά
ρειας Φιλίππου (βορειοανατολικά της λίµνης Γενησαρέτ). Η Μεταµόρφωση εκεί κοντά πραγµα
τοποιήθηκε. Και "ψηλό βουνό" εκεί γύρω είναι µόνο το όρος Ερµών ή Αερµών, λίγο πιο πάνω και 
δεξιά από την Καισάρεια, περιοχή Φοινίκης (βλ. χάρτη). Το αν έγινε αυτού ή στο Θαβώρ (βλ. χάρ
τη)  κατά την παράδοση  αυτό καθόλου δεν µειώνει την πελώρια σηµασία της Μεταµόρφωσης. 
3. Τρεις λεπτοµέρειες: α) Μωυσής και Ηλίας. Οι άνθρωποι των µεγάλων έργων. Ο ένας ήταν εκ
πρόσωπος του αρχαίου Νόµου, ο άλλος των Προφητών. Έφυγαν και οι δύο από τη ζωή µε τρό πον α
συνήθιστο (βλ. ∆τ 34, 1 12. Β΄ Βασ 2, 1 12). Ο πρώτος ελευθέρωσε µε τη δύναµη του Θεού τον λαό από 
την Αίγυπτο και παρέδωσε σε αυτόν τον Νόµο του Θεού. Ο δεύτερος αγωνίστηκε νικηφόρα κατά των 
ειδώλων. Ο Ιησούς θα έχει βίαιο θάνατο (σταύρωση) και θα ολοκληρώσει τη σωτηρία που ο Θεός είχε 
αρχίσει µε τον Μωυσή και τον Ηλία. − β) Οι τρεις σκηνές. Και αυτή η πρόταση του Πέτρου είναι ακόµη 
εκτός του αληθινού µεσσιανικού πεδίου. Ο Λκ (9, 33) σχολιάζει: "δεν ήξερε τι έλεγε"! Μας θυµίζει τον λό
γο του Ιακώβ, όταν ξύπνησε µετά το όνειρο µε την κλίµακα: "Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος! … αὕτη ἡ πύλη 
τοῦ οὐρανοῦ" (Γεν 28, 17). Πάντως στην επιστολή Β Πε 1, 15 18 υπάρχει η εντυπωσιακή µαρτυρία του 
για το πόσο βαθιά χαράχτηκε η εµπειρία από τη Μεταµόρφωση µέσα του. − γ) Η φωνή του Πατρός. 
Αποτελεί το αποκορύφωµα του γεγονότος. Η ίδια φωνή είχε ηχήσει και στον Ιορδάνη, στη δηµόσια έ
ναρξη του έργου του Ιησού· εδώ ξαναηχεί λίγο πριν το τέλος της αποστολής του. Και την ακούν και οι 
τρεις µαθητές. Προφανώς αυτή η φωνή καθηλώνει και προβληµατίζει τον Πέτρο. Αντιλαµβάνεται ότι εί
ναι θέληµα του Θεού να υποστεί τα Πάθη ο Ιησούς· ότι ο Ιησούς πορεύεται τον σωστό δρόµο· και ότι ως 
µαθητής του πρέπει να συµπορευθεί µαζί του. 
4. Τελικά τι συνέβη µε τη Μεταµόρφωση; Με βάση το βιβλικό κείµενο, την εισαγωγή και τα Ερµ. 
του βιβλίου για τους µαθ., την πιο πάνω εισαγωγή και το τελευταίο σηµείο του Ερµ.  θεολ. 3γ, 
συνοπτικά τα εξής: α) Έχουµε έναν τεράστιας σηµασίας σταθµό στην πορεία και το έργο του Ιη
σού. Μιλάµε για "µεταµόρφωσή" του· ορθότερο θα ήταν να κάνουµε λόγο για πρώτη "φανέρωση" 
του µυστηρίου του προσώπου του ως Θεανθρώπου. Για πρώτη φορά ως τότε αυτοί οι τρεις µαθη
τές είδαν, άκουσαν και ένιωσαν τόσα πολλά και τόσο βαθιά στοιχεία για τον ∆άσκαλό τους. β) 
Από όλα αυτά οι αντιλήψεις και προσδοκίες για τον ∆άσκαλό τους ως Μεσσία διορθώθηκαν, 
καθάρθηκαν, συµπληρώθηκαν και εµβαθύνθηκαν όσο ποτέ πριν. Όλα θα τα καταλάβουν όλοι 
µετά την Ανάσταση. γ) ∆εσµεύτηκαν να µη µιλήσουν σε κανέναν για όσα παρακολούθησαν, βίω
σαν και γνώρισαν στο "ψηλό βουνό". Τα µόνα που ίσως ψιθύρισαν στους συµµαθητές τους ήταν 
να µη φοβούνται και να του έχουν εµπιστοσύνη. Παρά τα όσα φοβερά θα συνέβαιναν στον ∆ά
σκαλό τους και παρά όλες τις αδυναµίες που θα παρουσίαζαν οι ίδιοι, αυτός ο µικρός πυρήνας 
δύναµης που ενσταλλάχτηκε στους τρεις από την εµπειρία της Μεταµόρφωσης σίγουρα θα συνέ
βαλε, ώστε να µη διαλυθούν εντελώς. 
 
Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας  
α. Να κατανοήσουν οι µαθ. τη σηµασία του γεγονότος της Μεταµόρφωσης για τους µαθητές 

του Χριστού τότε, αλλά και για τους πιστούς (χριστιανούς) παντοτινά. 
β. Να αντιληφθούν ότι η Θεοφάνεια στο όρος αποτελεί κορυφαία στιγµή αυτοφανέρωσης του Ιη

σού ως Θεανθρώπου και να επισηµάνουν και να αναλύσουν τα εκεί βιώµατα και τις αντιδράσεις 
των τριών µαθητών. 

γ. Να συνειδητοποιήσουν το νόηµα της Μεταµόρφωσης ως αίτηµα προς την κατεύθυνση των 
πιστών για µεταβολές στην προσωπική ζωή και στις κοινωνικές σχέσεις. 
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2. Ψυχοπαιδαγωγικά 
Το ευαγγελικό κείµενο του µαθήµατος είναι µικρό. Τα στοιχεία που συνθέτουν το γεγονός που 
περιγράφει είναι ασυνήθιστα, µοναδικά και εντυπωσιακά. Ίσως και λίγο παράξενα, αλλιώτικα 
και εξωκοσµικά. Παρουσιάζουν όµως και στιγµές πολύ ανθρώπινες, όπως αυτή του Πέτρου µε τη 
πρότασή του για το στήσιµο των τριών σκηνών. Τουλάχιστον αναµένεται να δουν το θέµα µε πε
ριέργεια. Ίσως η Επεξεργασία και το κείµενο του αγίου Συµεών αυξήσουν λίγο περισσότερο το 
ενδιαφέρον. 
 
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. Ερώτ. 1. Αν κριθεί απαραίτητο, ας δοθεί και η ερµηνεία για το όρος Ερµών ή Αερµών (βλ. Ερµ. 
 θεολ. 2), µιας και στους Συνοπτικούς δεν δίνεται το όνοµα του όρους. 
β. Ερώτ. 2. Προσοχή! Όχι δογµατικές ακροβασίες για τη θεανθρώπινη φύση του Χριστού. Περιο
ρισµός µόνον στα στοιχεία του κειµένου: 
• Η όψη του προσώπου διαφορετική 
• Τα ενδύµατα αστραφτερά 

• Συνοµιλία µε Μωυσή και Ηλία 
• Φωνή του Θεού Πατέρα 

γ. Ερώτ. 3. Η Μεταµόρφωση γίνεται ενόψει του Πάθους (βλ. Ερµ.  θεολ. 1). Στοχεύει στο να προ
ετοιµάσει τους µαθητές γι' αυτό. Συνήθως δεν υπογραµµίζεται η πληροφορία (Λκ 9, 31) ότι θέµα 
συζήτησης Ιησού µε τους Μωυσή και Ηλία ήταν το Πάθος για την ολοκλήρωση αποστολής του. 
Φυσικά και µπορούσαν να τους βοηθήσουν (βλ. και Ερµ.  θεολ. 4). 
δ. Ερώτ. 4. Στόχος της, να καλλιεργηθεί η φαντασία  ιδιαίτερα στον θρησκευτικό χώρο  µε βάση 
στοιχεία της διήγησης. Με τη δραµατοποίηση και τον αυτοσχεδιασµό µπορούν οι µαθ. να έχουν  
µέσω της βιωµατικής εµπειρίας  διεύρυνση και επέκταση σκέψεων, συναισθηµάτων και καταστά
σεων που αποκοµίστηκαν από το µάθηµα. 
ε. Ερώτ. 5. Υπηρετεί τη γ΄ Επιδίωξη διδασκαλίας. Η απάντηση είναι θετική. Το αίτηµα για µετα
µόρφωση (µεταβολή ή αλλαγή) της ζωής, προσωπικής και κοινωνικής, σχετίζεται µε και πηγάζει 
από όλη τη ζωή και το έργο του Χριστού. 
στ. Εργασία α΄. "φως έλαµψε", "θαύµασα", "έµεινα εκστατικός", "ξέχασα το µέρος", "το φως φέρνει 
αγαλλίαση", "µε ανυψώνει στους ουρανούς", "αστράφτει σαν τον ήλιο". 
ζ. Εργασία β΄. Κοινά και διάφορα στη Βάπτιση και τη Μεταµόρφωση του Ιησού: 
 

Κοινά ∆ιαφορετικά 
Βάπτιση και Μεταµόρφωση Βάπτιση Μεταµόρφωση 

• υπαίθριος τόπος • Πρόδροµος • Μωυσής και Ηλίας 
• παρουσία ανθρώπων • ποταµός Ιορδάνης • µόνον τρεις µαθητές 
• φωνή Θεού Πατέρα • πλήθος ανθρώπων • λάµψη προσώπου και ενδύµ. Ιησού 
• Θεοφάνεια  Χριστοφάνεια • εµφάνιση Αγ. Πνεύµατος • όρος Θαβώρ (ή Ερµών) 
• συζήτηση πρωταγωνιστών  • φωτεινή νεφέλη 

η. Αξιολόγηση. Ερµ. 4, 5. Ερωτ. 1, 3, 5. 
 

Ανακεφαλαίωση 
Ερώτ. 1. Νοµίζουµε ότι µπορεί να απαντηθεί εύκολα από τους µαθητές/τριες. Υποβοηθητικά µόνο 
ένα παράδειγµα από το µάθ. 21 (παράλυτος): 
α. Για ανθρώπους που έπασχαν από αναπηρία ο Ιησούς νοιάστηκε και συµπαραστάθηκε θαυµα
τουργικά. 

β. Απελευθέρωσε τον πάσχοντα όχι µόνον από τα βάσανά του που προέρχονταν από την αναπη
ρία του, αλλά και από την απάνθρωπη αντίληψη για την αιτία της αναπηρίας. 

γ. Βεβαιώθηκε ότι κάποτε όλα τα δεινά θα τελειώσουν, θα κυριαρχεί µόνον η ζωή και το καλό. 
δ. Για το θαύµα εκδηλώθηκε πιο πριν εµπιστοσύνη προς τον Ιησού. 
ε. Άνθρωποι αλλάζουν, γίνονται πιο ευαίσθητοι, έτσι µπορούν να συµπαρίστανται στους πάσχο
ντες µε ενδιαφέρον και αγάπη (όπως οι συνοδοί του παράλυτου). 
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∆. Η Βασιλεία του Θεού πορεύεται µέσα από 
τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού 

 
Εισαγωγή 
Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. Γενικά. Ως γνωστόν, οι αφηγήσεις και στα 4 Ευαγγέλια για το τελευταίο µέρος της ζωής του 
Χριστού είναι εκτεταµένες, ιδίως στο κατά Ιωάννην (παραπάνω από το µισό ευαγγέλιό του). Τα 
απαραίτητα Ερµηνευτικά, τόσο για τους µαθητές όσο και για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, 
δίνονται στις δ.ε. των αντίστοιχων βιβλίων. Εδώ παρέχονται µόνον δύο συνοπτικότατα περι
γράµµατα σχετικά µε το βαθύτερο νόηµα των κορυφαίων γεγονότων, καθώς και ένα σύντοµο ι
στορικό δεδοµένο, πολύ σηµαντικό για τα θέµατα του ∆′ Κεφαλαίου. 
2. Πάθη και σταυρικός θάνατος του Χριστού. Ο καινούριος  κόσµος για χάρη όλων των ανθρώ
πων, που ο Ιησούς Χριστός έφερε στον κόσµο µε τη ζωή του, τη διδασκαλία και τα θαυµαστά του 
έργα, ανέτρεψε και διόρθωσε πολλά από τα τότε κρατούντα, ταυτόχρονα φανέρωσε πολλά νέα 
και πρωτόγνωρα πράγµατα. 
• Τα Πάθη και η Σταύρωση ήταν το ακριβό τίµηµα για ό,τι ο ίδιος ήταν, έπραξε και δίδαξε για 
τον καινούριο κόσµο. Κατηγορήθηκε ως αιρετικός, ψευδοπροφήτης, βλάσφηµος και λαοπλάνος 
και σταυρώθηκε ως "επαναστάτης". 
• Τα εκούσια Πάθη και ο Σταυρός παρουσίασαν έναν Σωτήρα που ενεργεί χωρίς βίαιη δυναµικό
τητα. Φανέρωσαν ότι ο Θεός επεµβαίνει στην ιστορία ως ελευθερωτής, ως Θεός της φιλάνθρωπης 
αλήθειας, της χάρης και της έµπρακτης αγάπης και θυσίας. 
• Το µέγεθος της σταυρικής θυσίας του Χριστού µετριέται µε την υπέρτατη αξία του προσώπου 
του: Θεάνθρωπος. Μοιράστηκε τη ζωή των ανθρώπων σε όλα, µέχρι το έσχατο βάθος της οδύνης 
και δυστυχίας τους. Έκτοτε, για τους χριστιανούς, όπου πάσχει οποιοσδήποτε και οτιδήποτε, συ
µπάσχει µαζί του και ο Χριστός· στον πόνο και στα δεινά οι άνθρωποι δεν είναι πια µόνοι. Και οι 
χριστιανοί συµπάσχουν έµπρακτα για όσους και όσα ο Χριστός. 
3. Η Ανάσταση του Σταυρωθέντος. Με αυτήν εισέβαλε στη ζωή και την ιστορία το ανέλπιστο και 
το οριστικά εντελώς νέο και αλλιώτικο. 
• Για τους χριστιανούς, ο θάνατος παύει να έχει την τελευταία λέξη πάνω στη ζωή και τα έργα 
του ανθρώπου. Θα πεθάνουµε, αλλά δεν θα χαθούµε. Θα υπάρξει ανάσταση και ζωή αλλιώτικη. 
Η ζωή αξίζει, και τίποτε καλό και άξιο αυτής της ζωής δεν θα χαθεί. 
• Η Ανάσταση είναι η έκρηξη της χαράς µπρος στον θρίαµβο της ζωής. Είναι η ίδια χαρά που έ
νιωσαν οι Απόστολοι, όταν είδαν τον αναστηµένο Χριστό. 
• Η Ανάσταση αποτελεί κάλεσµα για δηµιουργικές προσπάθειες: Στο όνοµα και µε τη δύναµη του 
Σταυρωθέντος και Αναστάντος όλα τα απάνθρωπα της ζωής µπορούν και πρέπει να λιγοστέψουν, 
να αλλάξουν ή και να εκλείψουν. Για το αποτέλεσµα θα χρειαστεί σταυρός, όµως υπάρχουν η ελπί
δα, η αισιοδοξία και η δύναµη για την επιτυχία. Για όλα αυτά ηχεί παρήγορα και ενθαρρυντικά η 
υπόσχεση του Ιησού στους δικούς του: "καὶ ἰδοὺ ἐγὼ µεθ' ὑµῶν εἰµι πάσας τὰς ἡµέρας ἕως τῆς συ
ντελείας τοῦ αἰῶνος" (Μτ 28, 20). 
• Ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού δεν έγιναν απλώς µια φορά στην ιστορία. Εξακολου
θούν να γίνονται εντός της ιστορίας, όταν και όπου οι χριστιανοί δείχνουν ότι συµπορεύονται 
και συσταυρώνονται µε τον Χριστό. ∆είχνουν συγχρόνως και προς το τέρµα της πορείας για την 
επικράτηση της Βασιλείας του Θεού πλήρως. 
4. Πάντοτε κινδύνευε η ζωή του Χριστού. Τα Πάθη και ο θάνατός του δεν ξέσπασαν ξαφνικά 
και τυχαία. Στην αρχή της ζωής του και κατά την 3ετή του δράση συχνά ήταν καταζητούµενος 
και διωκόµενος µε απειλές και κινήσεις για σύλληψη, λιθοβολισµό, θανάτωση. Ο Ιωσήφ παρά λί
γο να τον διώξει µε την κυοφορούσα Μητέρα του. Σφαγή νηπίων από τον Ηρώδη. Προσφυγιά 
στην Αίγυπτο. Μετεγκατάσταση στη Ναζαρέτ µετά την επιστροφή. "Σηµεῖον ἀντιλεγόµενον" τον 
χαρακτήρισε ο άγ. Συµεών. "Ἴδε ὁ ἀµνὸς τοῦ Θεοῦ" αναφώνησε ο Βαπτιστής στον Ιορδάνη. Πολ
λές οι απόπειρες εναντίον του. Παραποµπές: Λκ 4, 16 30. Μκ 3, 1 6. Λκ 13, 31. Ιω 5, 16 18· 7, 1, 10, 
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19, 25 26, 30, 40, 45· 8, 20, 37, 40, 59· 10, 31 33 και 39. Συνέχιση µετά την ανάσταση του Λαζάρου, 
µετά την είσοδο στα Ιεροσόλυµα κ.λπ., µέχρις ότου οι διώκτες του πέτυχαν τον σκοπό τους. 
 
Β. Επιδιώξεις διδασκαλίας  
α. Οι µαθητές/τριες να µελετήσουν λεπτοµερώς από τα ευαγγελικά κείµενα, και να συγκρατή
σουν στη µνήµη τους, τα γεγονότα των Παθών, της Σταύρωσης, της Ανάστασης και της Α
νάληψης του Χριστού. 

β. Να κατανοήσουν πώς και γιατί µε αυτά τα γεγονότα κορυφώθηκε και ολοκληρώθηκε η φα
νέρωση του προσώπου και του έργου του Χριστού για τον καινούριο κόσµο. 

γ. Να συνειδητοποιήσουν ότι, για τους χριστιανούς, το σταυρικό και το αναστάσιµο στοιχείο 
συνοδεύουν πάντα τους αγώνες τους για αλήθεια, ελευθερία, αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη και 
πληρότητα ζωής. 

 
Γ. Ψυχοπαιδαγωγικά 
Οι λόγοι για τους οποίους οι δ.ε. του κεφ. ∆′ µπορεί να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των µαθη
τών/τριών και να δηµιουργήσουν ευνο κή ατµόσφαιρα στην τάξη είναι: 
α. Στις εκτεταµένες αφηγήσεις των γεγονότων του κεφαλαίου αυτού υπάρχουν: δραµατικότητα, 
τραγικότητα, πλοκή και ένταση. Τα όσα και το πώς τα υφίσταται ο αθώος ∆ιδάσκαλος και Προ
φήτης της Ναζαρέτ, όπως τον γνώρισαν στα προηγούµενα κεφάλαια, αναµένεται να προκαλέσουν 
τη συµπάθεια και τη συγκίνησή τους. Η ανέλπιστη Ανάσταση και όσα επακολούθησαν θα προξε
νήσουν ανακούφιση, έκπληξη, χαρά. 
β. Οι περισσότεροι µαθ. έχουν από τα παιδικά τους χρόνια αρκετές εµπειρίες από τον πλούσιο 
και εποπτικό εορτασµό των γεγονότων της Μ. Εβδοµάδας και από τα ζωντανά έθιµα που συνδέ
ονται µε αυτά. Όσα συµβαίνουν στις εκκλησίες τη νύχτα της Μ. Πέµπτης και της Μ. Παρασκευής, 
καθώς και τα µεσάνυχτα του Μ. Σαββάτου, είναι γνωστά και προσφιλή σε µικρούς και µεγάλους. 
Έτσι η προσπάθεια να πληροφορηθούν περισσότερα γι' αυτά και να τα προσεγγίσουν βαθύτερα 
µάλλον έχει εξασφαλισµένο το ενδιαφέρον και την καταρχήν θετική τους διάθεση. 
γ. Το συναίσθηµα, η φαντασία και το κάποιο δέος είναι ευαισθητοποιηµένα σε αυτή την ηλικία. 
Και τα γεγονότα των Παθών και της Ανάστασης µπορούν να συµβάλουν στο να ευαισθητοποιη
θούν σηµαντικά περισσότερο. 
 
∆. ∆ιδακτικά 
α. Οι 7 από τις 10 δ.ε. θα διδαχτούν επίκαιρα πριν το Πάσχα, οι άλλες 3 µετά. 
β. Τα ευαγγελικά κείµενα των 7 πρώτων δ.ε. είναι µεγάλα σε έκταση και υποβλητικά σε περιεχό
µενο. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερα πολύ καλή ανάγνωση µέσα στην τάξη, ώστε να µπορέσουν να 
µιλήσουν απευθείας στις συνειδήσεις των µαθητών. 
γ. Τα Ερµηνευτικά στοχεύουν πάντα στο να εξάρουν τα κύρια σηµεία του κειµένου. 
 
 

25. Η ανάσταση του Λαζάρου  "Ἐγώ εἰµι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή" 
Η ανάσταση του Λαζάρου φανέρωσε εντυπωσιακά τη δύναµη και εξουσία του Ιησού στη ζωή και 
στον θάνατό. Έδωσε λαβή στην εχθρική θρησκευτική εξουσία να αποφασίσει οριστικά τη θανά
τωσή του. Έδειξε χαρακτηριστικά στοιχεία από τον ευαίσθητο εσωτερικό του κόσµο. 
 
Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. Έσχατη ηµέρα (στ. 24). Η τελευταία µέρα της ιστορίας του κόσµου, η "ηµέρα του Κυρίου"· 
ηµέρα ανάστασης και κρίσης δικαίων και αδίκων.  2. Ο Ιησούς... ταράχτηκε (στ. 33 και 38). 
Στο πρωτότυπο κείµενο έχουµε το ρ. "ἐµβριµάοµαι ῶµαι" = δοκιµάζω βαθιά εσωτερική συγκί
νηση, συγκλονισµό· αναστενάζω βαθιά· δοκιµάζω θλίψη ανάµικτη µε ταραχή και αγανάκτηση· 
νιώθω όλα αυτά, αλλά µε αυτοκυριαρχία.  3. Ο Ιησούς δάκρυσε (στ. 35): α) Από βαθιά συ
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γκίνηση για τον θρήνο και τον σπαραγµό της Μάρθας, της Μαρίας, των οικείων, των φίλων 
και γνωστών τους και συµµετοχή στον πόνο τους·  β) από πρόγευση του επικείµενου προσω
πικού του θανάτου.  4. Προσευχήθηκε (ο Ιησούς) (στ. 41). Επικοινώνησε µε τον Θεό
Πατέρα. ∆εν παρακάλεσε, αλλά ευχαρίστησε. Είχε απόλυτη βεβαιότητα για το θαύµα. Έκ
φραση ταύτισης και εναρµόνισής του µε το θέληµα του Πατέρα, για χάρη του πλήθους. Στο 
∆′ ευαγγέλιο, όταν ο Ιησούς προσεύχεται, παρακαλεί τον Θεό Πατέρα· όµως ποτέ για τον ε
αυτό του προσωπικά αλλά για την αποστολή του.  5. Λάζαρος. Εξελληνισµένο όνοµα από το 
Ελεάζαρ (= ο Θεός βοήθησε, βοηθά, είναι βοηθός). Κατά την παράδοση, επειδή κινδύνευε να 
θανατωθεί από τους Ιουδαίους, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του. Κατέφυγε 
στο Κίτιο της Κύπρου. Εκεί τον χειροτόνησαν επίσκοπο οι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας 
και, όταν ξαναπέθανε, οι Κύπριοι του έχτισαν ναό που σώζεται ως σήµερα. Η Εκκλησία τον 
τιµά ως άγιο (το Σάββατο του Λαζάρου, παραµονή των Βα ων). Μετά την έγερσή του έζησε 
30 χρόνια. Σε αυτό το διάστηµα παρέµενε σοβαρός, λιγοµίλητος και αγέλαστος. Μόνον µία 
φορά  λέει  χαµογέλασε, όταν είδε στο παζάρι κάποιον να κλέβει µια στάµνα: "Βρε, τον τα
λαίπωρο... ξεχνάει ότι κι αυτός είναι ένα κοµµάτι χώµα, όπως η στάµνα; Το 'να χώµα κλέβει τ' 
άλλο...!", σχολίασε χαµογελαστά (βλ. ΘΗΕ 8, 61 και 63). 
6. Κορύφωση του γεγονότος της διήγησης. Αυτή βρίσκεται στον θαυµατουργικό λόγο/πράξη 
του Ιησού: "Λάζαρε, δεῦρο ἔξω!" Με την έγερση του τετραηµέρου Λαζάρου δεν έχουµε το ξανα
ζωντάνεµα της ζωής ενός ανθρώπου που λίγο πριν είχε διακοπεί. Ουσιαστικά έχουµε  µε την ε
νέργεια της θείας δύναµης και εξουσίας του Χριστού  νέα δηµιουργία του ίδιου ανθρώπου από 
το ήδη σε σήψη ευρισκόµενο σώµα/πτώµα του. 
7. Η κορύφωση των θεολογικών αληθειών της. Την έχουµε στον διάλογο Μάρθας και Ιησού (στ. 
21 27 και 30 40). Πρωτάκουστοι λόγοι ήχησαν µε αυτόν εκεί. Ήδη ο γήινος Ιησούς, ως εναν
θρωπήσας Υιός του Θεού και Μεσσίας, έχει εξουσία και δύναµη να ανασταίνει νεκρούς και να 
υπόσχεται και να παρέχει ζωή εδώ και για πάντα. Η Μάρθα παρανοεί την ανάσταση, για την ο
ποία της µιλάει ο Ιησούς. Στην απόγνωσή της όµως αφήνει ανοιχτό το πεδίο για το απρόοπτο. 
Οµολογεί πάντως ότι ο Ιησούς είναι ο Αναµενόµενος. Αλλά στο τέλος δηλώνει ότι το σώµα του 
νεκρού αδελφού της "ὄζει". 
8. "Ἐγώ εἰµι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή... εἰς τὸν αἰῶνα" (στ. 25). Αυτά φανέρωσαν:  
 Ποιος είναι ο Ιησούς και τι υπόσχεται σε αυτούς που τον πιστεύουν και τον εµπιστεύονται 
 Τι ελπίζουν και περιµένουν αυτοί από τον Ιησού 
 Ποιο είναι το νόηµα αυτού του θαύµατος και τι επικυρώνει 
∆ηλ. µε απλά λόγια: Όποιος πιστεύει στον Ιησού (= τον αποδέχεται και έχει εµπιστοσύνη στη 
δύναµη, την εκ Θεού εξουσία και την αγάπη του) και ζει σύµφωνα µε το πνεύµα και τον τρόπο 
ζωής του καινούριου κόσµου που φανέρωσε, αυτός ελπίζει και αναµένει να είναι µαζί του τόσο 
στην εδώ ζωή όσο και στην πέραν του τάφου. 
9. Οι σταυρικοί τόνοι της διήγησης. Ο Ιησούς, πριν ξεκινήσει µε τους µαθητές του από τη Βηθα
νία πέραν του Ιορδάνη για τη Βηθανία της Ιουδαίας, δηλώνει σε αυτούς: "ἄγωµεν εἰς Ἰουδαίαν 
πάλιν". Τον αποτρέπουν υπενθυµίζοντας ότι πρόσφατα οι Ιουδαίοι είχαν επιχειρήσει να τον λι
θοβολήσουν (βλ. Ιω 8, 5 και 10, 31 και 39). Αυτός εµµένει και ο Θωµάς δηλώνει στους συµµαθητές: 
"ἄγωµεν καὶ ἡµεῖς ἵνα ἀποθάνωµεν µετ' αὐτοῦ" (βλ. Ιω 11, 4 16· ιδιαίτερα στ. 4, 6 8, 14 16). Το ρί
σκο είναι εµφανές. Ταυτόχρονα όµως φαίνεται ότι µελετηµένα είναι έτοιµος και αποφασισµένος 
για όλα στην Ιερουσαλήµ. Στο µεταξύ όσοι µάρτυρες της έγερσης του Λαζάρου δεν πίστεψαν σε 
αυτόν πήγαν και ανέφεραν στη θρησκευτική ηγεσία τα συµβάντα στη Βηθανία. Στην επίσηµη σύ
σκεψή τους  µε περισσή κινδυνολογία και εθνικιστική κυνικότητα  αποφασίστηκε οριστικά η 
θανάτωση του Ιησού (βλ. για όλα αυτά Ιω 11, 46 53). "Σταυρικό" ήταν το ξεκίνηµα, "σταυρική" 
και η κατάληξη της µετακίνησης ανάµεσα στις δύο Βηθανίες. 
10. Η τελευταία λέξη στη ζωή. Η έγερση του Λαζάρου αποτελεί γεγονός ελπίδας σε σχέση µε τον 
θάνατο κάθε ανθρώπου που πιστεύει. Όσα ειπώθηκαν και φανερώθηκαν τότε και εκεί θα γίνουν 
πλήρως φανερά και κατανοητά µε την ανάσταση του Ιησού. Ο Λάζαρος ξαναπέθανε. Το ίδιο και η 
κόρη του Ιαείρου. Από την ανάστασή τους όµως φανερώθηκε η αλήθεια ότι την τελευταία λέξη πά
νω στη ζωή δεν έχει ο θάνατος αλλά ο Θεός. Αυτό δέχονται οι χριστιανοί. 
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∆ιδακτικά  
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
α. Οι µαθητές/τριες να µελετήσουν τη διήγηση του ευαγγελιστή Ιωάννη για την έγερση (ανάστα

ση) του φίλου του Λαζάρου. 
β. Να προσεγγίσουν την αλήθεια που είπε ο Χριστός: "Ἐγώ εἰµι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή". 
γ. Να προσέξουν και την πολύ προσωπική ανθρώπινη και φιλική πλευρά του Ιησού, όπως αυτή 

εκφράζεται στο κείµενο (µε τις εκδηλώσεις του προς τον Λάζαρο και τις Μάρθα και Μαρία, 
αδελφές του Λαζάρου). 

 
2. Ψυχοπαιδαγωγικά 
1. Μαθητές/τριες αυτής της ηλικίας έχουν τη ζωή µπροστά τους και θέλουν να τη ζήσουν. Ο θάνατος, οι 
νεκροί, οι κηδείες, οι θρήνοι και όλα τα συναφή είναι θέµατα για τα οποία δεν έχουν συµπάθεια. Βέβαια 
από τον θάνατο προσφιλών τους προσώπων αυτή η πτυχή του βίου όχι σπάνια εισβάλλει στη ζωή τους 
συνταρακτικά  όπως λ.χ. έγινε µε τον τραγικό θάνατο συµµαθητών/τριών στα Τέµπη πριν από το Πά
σχα 2003 και στο "πέταλο" του Μαλιακού κόλπου στις 17 Σεπτεµβρίου 2004. Γενικά δεν θέλουν να σκέ
φτονται τα θανατικά ούτε και τις κηδείες. 
2. Ο θάνατος ως γενικό (πανανθρώπινο) φαινόµενο, πρόβληµα και προσωπικό βίωµα ποικίλλει 
από πρόσωπο σε πρόσωπο, ανάλογα µε το βιογραφικό του καθένα. Γι' αυτό οι συνάδελφοι φρο
ντίζουν  κατά το δυνατόν  να είναι ενηµερωµένοι για το ποιοι και πόσοι µαθητές τους έχουν 
σχετικές εµπειρίες, ώστε ψυχολογικά να γίνει µια πιο ευαίσθητη προσέγγιση του θέµατος. 
3. Πέρα από τα παραπάνω γενικότερα, το θέµα του θανάτου εµπίπτει σε εκείνα που κάποια ώρα 
πρέπει να δουλευτούν στην τάξη. Συγκεκριµένα, η εντυπωσιακή και δραµατική διήγηση του κει
µένου του µαθήµατος περιέχει πλούσια στοιχεία, που αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για εξα
σφάλιση ενδιαφέροντος και ανταπόκρισης. Άλλωστε, µαζί µε τη γεύση θανάτου, προσφέρει και 
µήνυµα και πρόταση ελπίδας για υπέρβαση. Αυτό αυξάνει τις ελπίδες για αξιοπρεπή προσέγγιση. 
4. Ήδη από τη δ.ε. 23 (ανάσταση της κόρης του Ιαείρου) υπάρχει στη συνείδηση των µαθη
τών/τριών ένα άµεσα συγγενές µαθησιακό υπόβαθρο. Πάνω σε αυτό θα στηριχτεί η εµβάθυνση 
και επέκταση, που θα επιδιωχθεί στο παρόν µάθηµα. 
 
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. Ερώτ. 1. Με αυτήν οι µαθήτριες/τές καλούνται να προσέξουν ξανά τη διήγηση, ώστε να τη µε
λετήσουν και να την κατανοήσουν καλύτερα. Συγχρόνως δίνεται σε όλους προσωπικά η ευκαιρία να 
αξιοποιήσουν τη φαντασία τους και να καταθέσουν τη δική τους πρόταση.  
β. Ερώτ. 2. Εδώ καλούνται να γνωρίσουν άγνωστες και σπάνιες πτυχές του εσωτερικού κόσµου 
του Ιησού. Μαθαίνουν να ερευνούν το κείµενο και να ανακαλύπτουν στοιχεία που τους ζητού
νται. Στην ερώτηση αυτή µπορούν να ανταποκριθούν και οι πιο αδύνατοι µαθητές της τάξης. 
γ. Ερώτ. 3. Αυτή υπηρετεί την κορύφωση των θεολογικών αληθειών της διήγησης. Επιτρέπει όµως 
τους µαθητές/τριες να προσεγγίσουν τα βαρυσήµαντα λόγια του Ιησού, όσο και όπως µπορούν, 
και να εκφραστούν ανάλογα µε δικό τους τρόπο. 
δ. Ερώτ. 4. Αυτή βοηθάει στη δική τους "ανάγνωση" της εικόνας µε τον τρόπο που ασκήθηκαν µε 
την εικόνα της Γέννησης (δ.ε. 7): τι και πώς να παρατηρούν, να περιγράφουν τα εικονιζόµενα και 
να προσεγγίζουν το νόηµά τους. 
ε. Αν κριθεί χρήσιµο και αν είναι εφικτό, ας τους δοθούν (µε προβολή ή µε φωτοτυπία) τα πιο 
κάτω δύο χωρία που επιγραµµατικότατα εκφράζουν τις δύο κεντρικές αλήθειες του µαθήµατος. 
(Όσοι θέλουν, ας τα αποστηθίσουν): 
 
1. "Ἐάν τε ζῶµεν,  
ἐάν τε ἀποθνῄσκωµεν,  
τοῦ Κυρίου ἐσµέν" (Ρωµ 4, 8) 

2. "Πάντα δυνατὰ  
τῷ πιστεύοντι" 

            (Μκ 9, 33) 
 
ζ. Αξιολόγηση. Ερωτ. 3 και 4. 
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26. "Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος!..."  
       Ο Ιησούς εισέρχεται στα Ιεροσόλυµα  
       και εκδιώκει τους εµπόρους από τον Ναό  
Η Ιερουσαλήµ είναι ο τελευταίος και δραµατικός σταθµός ζωής και δράσης του Ιησού. Θα µεταβεί 
εκεί, για να ολοκληρώσει το έργο του. Θρησκευτική και θεολογική ηγεσία έχουν ήδη προαποφα
σίσει την εξόντωσή του. Αυτός όµως θα δώσει τον αγώνα του µε σχέδιο, αποφασιστικότητα και 
δυναµικά. Με τη συµβολική είσοδό του στην πόλη και την προφητική κάθαρση του Ναού θα θε
λήσει να εκφράσει δύο αλήθειες: α) Είναι ο Μεσσίας, αλλά διαφορετικός από αυτόν που περίµε
ναν. β) Η κατάσταση στον Ναό (οίκο του Θεού για προσευχή και λατρεία) κατάντησε φριχτή· 
πρέπει να την αλλάξουν. Ούτε το πρώτο κατάλαβαν ούτε για το δεύτερο νοιάστηκαν οι αρµόδιοι· 
αντίθετα, επέσπευσαν µεθοδικά τη θανάτωσή του. 
 
Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. «Ωσαννά!... Ευλογηµένη η βασιλεία του πατέρα µας ∆αβίδ...» (Μκ 11, 9 10). Από την έκ
φραση και το περιεχόµενο αυτών των ζητωκραυγών καταλαβαίνουµε ότι οι πάντες υποδέχονται 
τον Ιησού ως Μεσσία, απεσταλµένο από τον Θεό, για να ανασυστήσει την ένδοξη βασιλεία του 
προγόνου του ∆αβίδ (εθνικοποίηση του Μεσσία).  2. Αναστατώθηκε όλη η πόλη (Μτ 21, 10). 
Όµως το γεγονός µάλλον δεν έλαβε παλλα κές διαστάσεις. Η υποδοχή δεν ήταν πάνδηµη. Ενθου
σιώδεις ήταν οι Γαλιλαίοι προσκυνητές, που τον γνώριζαν, καθώς και κάποιοι Ιεροσολυµίτες. Για 
τα πλήθη, το γεγονός ότι ο Ιησούς εισέρχεται καβάλα πάνω σε πουλάρι, δεν σήµαινε τίποτε. Αρ
κετοί έµπαιναν έτσι. Ούτε οι µαθητές γνώριζαν τότε τον συµβολισµό (βλ. Ιω 12, 16). Τα πλήθη συ
γκινούσε µόνο το γεγονός ότι "Ἰησοῦς ὁ προφήτης ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας" είχε έρθει για 
τη γιορτή (βλ. Μτ 21, 11). Και τον επευφηµούσαν µε αυξηµένες µεσσιανικές προσδοκίες (εθνικός 
ελευθερωτής).  3. Έκλαψε γι' αυτήν (= Ιερουσαλήµ, Λκ 19, 41). ∆εν δάκρυσε απλώς· έκλαψε µε 
λυγµούς. (Βλ. θρήνο του για την πόλη και Μτ 23, 37. Λκ 13, 34).  4. Πήγε στον Ναό... έριξε µια 
µατιά σε όλα γύρω (Μκ 11, 11). Αυτή ήταν αρκετή για να διαπιστώσει το αίσχος και το χάος που 
επικρατούσαν εκεί. Η κάθαρση που θα επιχειρούσε την επόµενη µέρα δεν ήταν έκρηξη της στιγ
µής, αλλά µελετηµένη προφητική επιθετική πράξη ολκής.  5. Στον περίβολο του Ιερού (= του 
Ναού, Ιω 12, 14 και 15). Ο περίβολος προοριζόταν για τους ειδωλολάτρες, είχε τεράστια έκταση 
και υπολογίζεται ότι χωρούσε όρθιους δεδάδες χιλιάδες ανθρώπους (βλ. µάθ. 2, σχέδιο του Ναού). 
Με την ανοχή και την άδεια της θρησκευτικής ηγεσίας και των υπευθύνων του Ναού επικρατού
σε εκεί πανδαιµόνιο: φωνές ανθρώπων και ζώων, βροµιά, παζαρέµατα, αγοραπωλησίες. Και το 
βαρύτερο: τεράστια κέρδη στα ταµεία του Ναού υπέρ του αρχιερέα, των ιερέων, των ραββίνων 
και των λοιπών παραγόντων του Ναού. Στις πλα νές αίθουσες δίδασκαν ραββίνοι. Η παραπάνω 
κατάσταση ενοχλούσε την προσευχή, τη λατρεία αλλά και τη διδαχή. 
6. Μεσσιανικά. Οι περί Μεσσία αντιλήψεις και προσδοκίες των Ισραηλιτών στο σύνολό τους πο
τέ δεν ήταν ίδιες και σταθερές. Ως µόνιµα και αυθεντικά στοιχεία του κύριου έργου του Μεσσία 
αναφέρονται: α) η συναγωγή των διασπαρµένων ανά τον κόσµο Ισραηλιτών και β) η εγκαθίδρυ
ση µιας βασιλείας ειρήνης. Στα χρόνια του Ιησού οι διαβρώσεις και αλλοιώσεις των γνήσιων µεσ
σιανικών προσδοκιών (µε κυρίαρχη την εθνικιστική) έδιναν την εξής περίπου εικόνα για τον 
Μεσσία: α) Θα είναι κραταιός, ένδοξος, επιβλητικός, άτρωτος (µη παθητός) και αήττητος νικητής. 
β) Εθνικός απελευθερωτής και τιµωρός, θα συνέτριβε τους εχθρούς του Ισραήλ Ρωµαίους. Πέραν 
αυτών: γ) Θα έλυνε τα βιοτικά προβλήµατα του λαού και θα ικανοποιούσε όλες τις βιοτικές τους 
ανάγκες. δ) Θα φανέρωνε τον εαυτό του δηµόσια µε εντυπωσιακά θαύµατα. ε) Θα έδειχνε τη θε
κή του δύναµη ιδρύοντας ένα µεγάλο Ισραηλιτικό βασίλειο. Ένας Μεσσίας όπως τον έπλασαν 
κατά τις επιθυµίες και ανάγκες τους. 
7. Ο Ιησούς ως Μεσσίας. Καµιά σχέση µε τον πιο πάνω. Ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας του Θεού, 
όπως αποδείχτηκε µε τη ζωή του, µε τη διδασκαλία του (ιδιαίτερα µε τη µεσσιανική επί του Ό
ρους οµιλία), µε τα θαύµατά του και µε τη Βασιλεία του Θεού που κήρυξε, φανέρωσε, έδειξε και 
έφερε. Σηµάδια της δικής του µεσσιανικότητας ήταν τα όσα διάβασε και ανέπτυξε από τον Ησα α 
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στο κήρυγµά του στη Ναζαρέτ (βλ. Λκ 4, 16 21), καθώς και όσα απάντησε στον Βαπτιστή, όταν 
αυτός έστειλε µαθητές του να τον ρωτήσουν: "σὺ εἶ ὁ ἐρχόµενος ἢ ἕτερον προσδοκῶµεν;" (βλ. Μτ 
11, 2 6 και Λκ 7, 18 25). Αυτοί που τον επευφηµούσαν (µαζί και οι µαθητές του) δεν ήξεραν, ήταν 
ανύποπτοι, δεν καταλάβαιναν, έκαναν λάθος. ∆εν τους διορθώνει. Συµβολικά µόνο τους δείχνει 
ποιος είναι  κατά το Ζαχ 9, 9 (βλ. Ερµην.  θεολ. πιο πάνω, 2). Γι' αυτό σιωπά, υποφέρει, είναι 
µόνος, έρηµος, δραµατικός. Στην κάθαρση του Ναού θα δείξει έµπρακτα ποιος είναι. 
8. Φραγγέλιο. Ο Ιησούς δεν µένει απαθής. Παρατηρεί, είναι ενεργός, δρα. Η δυναµική του παρέµ
βαση στο παζάρι του περιβόλου του Ναού είναι πράξη προφητική, που κάνει εντυπωσιακά αι
σθητή την αλλιώτικη µεσσιανική εξουσία του. Απογυµνώνει τη συµπαιγνία ευσέβειας και χρηµα
τισµού, καταγγέλλει την εµπορευµατοποίηση της λατρείας. Ριζοσπαστικά ήθελε να πει σε όλους 
τους υπευθύνους: "Αυτό που έκανα έπρεπε να το είχατε κάνει από καιρό. ∆εν προσέξατε το θέλη
µα του Θεού και δεν νοιαστήκατε γι' αυτό. Ο Ναός να απελευθερωθεί για την αληθινή προσευχή 
και τη λατρεία, κατά το θέληµα του Θεού" (βλ. Ησ 56, 7 και Ιερ 7, 11). Η αλήθεια είναι πασιφανής 
και την κατέδειξε. 
9. Την αλήθεια ή το γόητρο; Ο αιφνιδιασµός υπήρξε πλήρης. Λαός και προσκυνητές είναι µε το 
µέρος του. Οι έµποροι τρόµαξαν, κατάλαβαν και δεν διαµαρτυρήθηκαν. Οι φρουροί του Ναού 
δεν πήραν διαταγή να τον συλλάβουν επιτόπου. Το κύρος της θρησκευτικής και θεολογικής ηγε
σίας φυσικά πληγώθηκε. Τι θα προκρίνουν: την πασιφανή αλήθεια ή το γόητρό τους; Εκτιµούν 
ότι η αλήθεια του Ιησού είναι επικίνδυνη. Η ηγεσία θα προτιµήσει το γόητρο και αµετάκλητα θα 
αποφασίσει την εξόντωση του "ταραξία". Έστω κι αν αυτό θα σήµαινε άρνηση και προδοσία της 
αλήθειας του Θεού... 
 
Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
α. Οι µαθητές/τριες να γνωρίσουν τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν κατά την είσοδο του 
Ιησού στα Ιεροσόλυµα και στον Ναό λίγες µέρες πριν από τα Πάθη και την Ανάστασή του, 
και να είναι σε θέση να τα εξηγήσουν. 

β. Να επισηµάνουν, να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να αποδείξουν πώς και γιατί όλα 
αυτά αποκάλυπταν ότι ο Ιησούς ήταν ένας εντελώς διαφορετικός Μεσσίας από αυτόν που 
σχεδόν όλοι τότε περίµεναν. 

 
2. Ψυχοπαιδαγωγικά 
Οι διηγήσεις τόσο για την είσοδο στα Ιεροσόλυµα όσο και για την εκδίωξη των εµπόρων από τον 
περίβολο του Ναού περιέχουν: θέαµα και πλοκή, µαζικές εκδηλώσεις, ενθουσιασµό και ζητω
κραυγές· θάρρος, ηρωισµό και δραµατικότητα· συγκρούσεις, πράξεις συµβολικές και ασυνήθιστες, 
παρασκήνιο, συνωµοσίες και θανάσιµες απειλές. Αυτά τα ποικίλα και ζωηρά στοιχεία συνθέτουν 
µια ατµόσφαιρα έκφρασης ζωής µε εξασφαλισµένα την περιέργεια, το ενδιαφέρον και την προσο
χή των παιδιών αυτής της ηλικίας, για ερευνητικό και δηµιουργικό διδακτικό έργο. 
 
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. Πού κυρίως πρέπει να επικεντρωθεί το µάθηµα; Έχουµε δύο διηγήσεις: 
• Έργο του µαθήµατος στην α′ διήγηση είναι να απαντήσει στα ερωτήµατα: Τι θέλει να πει µε αυ
τή την είσοδό του στα Ιεροσόλυµα ο Ιησούς; Οι µαθητές του και οι προσκυνητές (για τη γιορτή) 
καταλαβαίνουν σωστά τον συµβολισµό αυτής της πράξης; 
• Το κύριο και ουσιαστικό σηµείο της β′ διήγησης είναι ο λόγος του Χριστού: "Ὁ οἶκός µου οἶκος 
προσευχῆς κληθήσεται (πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν)" (από τον Ησ 56, 7). Η προσοχή της τάξης πρέπει να 
είναι στραµµένη στον Ιησού, και στις δύο διηγήσεις: Τι πράττει και γιατί σιωπά στην α′, τι πράτ
τει και τι λέει στην β′. 
β. Οι Ερωτήσεις Επεξεργασίας. Οι Ερωτ. 1, 3 και 4 (τα 2 πρώτα σηµεία) υπηρετούν το ενη
µερωτικό σκέλος της σκοποθεσίας. Οι Ερωτ. 2, 4 (β′ µέρος) υπηρετούν το ερµηνευτικό και αιτιο
λογικό της σκέλος. Η Ερώτ. 5 έρχεται ως κατακλείδα της Επεξεργασίας της β′ διήγησης, αφού οι 
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µαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν και να αιτιολογήσουν ποιους από τους χαρακτηρισµούς 
που τους δίνονται θεωρούν σωστούς. Αυτή η ερώτηση αποτελεί ένα είδος αξιολόγησης της δου
λειάς που έγινε µε το β′ κείµενο. Για σφαιρικότερο αποτέλεσµα συνιστάται η προσθήκη και άλ
λων 6 επιθέτων: αινιγµατική, διφορούµενη, µαρτυρική, ειρηνική, µαχητική, επαναστατική. 
∆ύο ακόµη Ερωτήσεις (εφεδρικές για τη διήγηση β′): 
 Γιατί ο Ιησούς δεν προσπάθησε να κερδίσει τους ανθρώπους στον Ναό για τον σκοπό του αγώ
να του µε καλοσυνάτο τρόπο; 

 Τι έκαναν οι υπεύθυνοι του Ναού, µόλις πληροφορήθηκαν τη δυναµική ενέργεια του Ιησού; Πώς 
εξηγείτε τη στάση τους; 

γ. Η Εργασία. Είναι διαθεµατική (λαογραφία, ιστορία, γεωγραφία). Έχει ως στόχο να καταγρά
ψουν οι µαθητές έθιµα των Βα ων, που οι ίδιοι γνωρίζουν ή τους έχουν διηγηθεί οι µεγαλύτεροι. 
∆ίνεται έτσι και στους αλλοδαπούς χριστιανούς µαθητές που υπάρχουν στην τάξη να φέρουν τα 
έθιµα της δικής τους χώρας.  
δ. Αξιολόγηση. Ερµ. 2 και 6. Ερωτ. 2, 4 και 5.  
 
 
 

27. "Λάβετε φάγετε..."  Ο Μυστικός ∆είπνος  
      και η συµφωνία του Ιούδα για παράδοση του Ιησού 
Τα γεγονότα στην Ιερουσαλήµ άνοιξαν ορίζοντες. Στον λαό και στους θρησκευτικούς ηγέτες ο 
Ιησούς συµπλήρωσε όσα είχε χρέος να πει. Φανέρωσε αλήθειες µεγάλες και σωτήριες. Τις είπε µε 
θεία σοφία, αυθεντία και εξουσία, µε θάρρος και δύναµη. Στο αποχαιρετιστήριο δείπνο µίλησε 
στους µαθητές του συγκινηµένα, τρυφερά, µε αγάπη. Αλλά και µε οδύνη γιατί ο Ιούδας νυχτιάτι
κα έφυγε, για να τον παραδώσει. 
 
Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. Το Μέγα Συνέδριο. Τα 71 µέλη αποτελούσαν: Ο αρχιερέας του έτους ως πρόεδρος, οι αρχιερείς 
των προηγούµενων ετών/θητειών, εκπρόσωποι των Φαρισαίων, των Γραµµατέων, των Σαδδου
καίων και των πρεσβυτέρων (= αρχηγών επιφανών οικογενειών). ∆ιέθετε µεγάλη δύναµη σε όλα 
τα θέµατα της θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής. Είχε την ευθύνη για την ερµηνεία του Νόµου, 
τη διαφύλαξη των παραδόσεων του λαού και την πιστή εφαρµογή των τελετουργικών διατάξεων. 
Για παραβάσεις σχετικές µε όλα τα παραπάνω είχε το δικαίωµα να επιβάλλει ποινές, ακόµη και 
την ποινή του θανάτου. Για να εκτελεστεί όµως η θανατική ποινή, χρειαζόταν την επικύρωσή της 
από τον Ρωµαίο διοικητή της χώρας. Συνεδρίαζε σε ειδική αίθουσα στην αυλή του Ναού και οι 
αποφάσεις του είχαν ισχύ για όλους τους Ισραηλίτες, οπουδήποτε και αν αυτοί ζούσαν. 
2. "Πού θέλεις... πασχαλινό δείπνο;" (Μτ 26, 17). Ήταν το τελευταίο τους, αποχαιρετιστήριο και 
έκτακτο. Έγινε µια νύχτα νωρίτερα από το κανονικό, δηλ. το απόγευµα  µετά τις 6 η ώρα  της 
13ης του µήνα Νισάν. Και αυτό, διότι ο Ιησούς είχε αντιληφθεί ότι θα τον συλλάβουν σύντοµα. Γι' 
αυτόν τον λόγο στο πασχαλινό τους τραπέζι δεν υπήρχε αρνί και το ψωµί ήταν ένζυµο. Εκείνη τη 
χρονιά η 13η Νισάν συνέπεσε να είναι ηµέρα Πέµπτη. 
3. "Θα γιορτάσω στο σπίτι σου το Πάσχα..." (Μτ 26, 18). Πρόκειται για το ανώγειο κατοικίας σε 
αγρόκτηµα γνωστών του Ιησού που βρισκόταν  κατά πάσα πιθανότητα  στη Βηθφαγή, τοποθε
σία µεταξύ Ιεροσολύµων και Βηθανίας, κοντά και πίσω από το ύψωµα του Όρους των Ελαιών. 
(Το όνοµά της το συναντάµε στους Μτ 21, 1 και Λκ 19, 29 και 37). Κατά µία αρχαία παράδοση, 
το αγρόκτηµα ανήκε στη µητέρα του (µετέπειτα ευαγγελιστή) Μάρκου. Αυτό το πασχαλινό δεί
πνο κατά την παράδοση ονοµάζεται Μυστικός ∆είπνος. ∆ιότι όντως έγινε µυστικά, κρυφά. (Ο 
Ιησούς έπαιρνε τα µέτρα του, µιας και ίσχυε η εντολή της θρησκευτικής ηγεσίας να τον συλλά
βουν). Κάποιοι συνδέουν την ονοµασία µε το Μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας ή µε τη "µυστική" α
τµόσφαιρα που επικράτησε στο δείπνο. 
4. "τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐµὴν ἀνάµνησιν" (Λκ 22, 19). Η ανάµνηση αυτή δεν είναι µόνον ψυχο
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λογική και συναισθηµατική, αλλά ουσιαστική, υπαρξιακή και κοινωνική. Είναι ανάµνηση ενερ
γός και αγωνιστική κατά Χριστόν. 
5. Πέτρος... "την εµπιστοσύνη... σ' εσένα... ποτέ δεν θα τη χάσω" (Μτ 26, 33). Ασπαζόµενος ο 
Πέτρος (και οι υπόλοιποι µαθητές) τις επικρατούσες τότε αντιλήψεις περί Μεσσία (βλ. µάθ. 26, 
Ερµ.  θεολ. 1, 2 και 6) δεν µπορούσε να φανταστεί και να διανοηθεί όσα πρόκειτο να πάθει ο ∆ι
δάσκαλός του ύστερα από λίγο. Μετά την Ανάσταση θα µάθουν ότι Αυτός ήταν πάσχων Μεσσί
ας και ο µόνος αληθινός. Γι' αυτό και υπερτιµά τις δυνάµεις του, καθώς και οι λοιποί. Η άγρια 
προσγείωσή τους θα γίνει σε λίγο, όταν θα δουν  και δεν θα το πιστεύουν  να συλλαµβάνουν 
και να σέρνουν δέσµιο τον ∆ιδάσκαλο, τον οποίο όλοι τότε έντροµοι θα εγκαταλείψουν, και θα 
διαλυθούν. 
 
Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
α. Να πληροφορηθούν οι µαθήτριες/τές για όσα συνέβησαν ύστερα από τα γεγονότα στα Ιε
ροσόλυµα έως το τέλος του Μυστικού ∆είπνου και να εκφράσουν τις παρατηρήσεις και τους 
στοχασµούς τους πάνω σε αυτά. 

β. Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία αυτού του τελευταίου ∆είπνου και να τον συνδέσουν µε 
το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. 

γ. Να αναζητήσουν το νόηµα της ρήσης του Ιησού: "τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐµὴν ἀνάµνησιν" (Λκ 
29, 19) και την έµπρακτη συγκεκριµένη έκφρασή της στη ζωή των πιστών πάντοτε. 

 
2. Ψυχοπαιδαγωγικά 
Τα ευαγγελικά κείµενα του µαθήµατος περιέχουν ενδιαφέροντα για παιδιά της Β′ Γυµν. στοιχεία, 
που σε κάποιο βαθµό προκαλούν συνοχή καρδιάς, λύπη και κάποια αγωνία: φονική συνωµοσία 
των θρησκευτικών ηγετών, ανίερη συµφωνία Ιούδα, για να τους παραδώσει τον ∆ιδάσκαλό του, 
ανύποπτες (για τα επερχόµενα δεινά κατά του ∆ιδασκάλου) προετοιµασίες των µαθητών για το 
τελευταίο δείπνο, εξωτερίκευση αισθηµάτων του Ιησού (Λκ 22, 15), δήλωση έκπληξη πως κάποιος 
από τους ∆ώδεκα θα τον παραδώσει, υποβλητικό τελετουργικό του δείπνου, δηλώσεις συµπαρά
στασης του Πέτρου και των λοιπών και δυσάρεστες προρρήσεις του Χριστού. Όλα αυτά αναµέ
νεται να δηµιουργήσουν ατµόσφαιρα δεκτική για στοχαστική προσέγγιση των τότε γεγονότων. 
 
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. Οι Ερωτήσεις του µαθήµατος: 
• Οι Ερωτ. 1, 2 και 3 υπηρετούν τις Επιδιώξεις α΄ και β΄ της διδασκαλίας. 
• Για το β′ σκέλος της Ερώτ. 2. Η εικόνα του Μυστικού ∆είπνου ας φωτοτυπηθεί σε διαφάνεια, 
για να προβληθεί µε το γραφοσκόπιο, ώστε να "διαβάσουν" οι µαθ. κάποια από τα ζητούµενα συ
ναισθήµατα στα πρόσωπα όλων. Να αναζητηθούν τέτοια συναισθήµατα και στο κείµενο. 
• Ερώτ. 4. Υπηρετεί τον γ′ σκοπό διδασκαλίας και συνδέει το τότε γεγονός µε τη ζωή των µαθ. 
τώρα και στο µέλλον. Ο/η εκπαιδευτικός συνάδελφος να βοηθήσει, ώστε οι µαθ. να βρουν παρα
δείγµατα από την καθηµερινή ζωή, όπου να φαίνεται η δύναµη και η αγωνιστικότητα, όπως π.χ.: 
Όταν αγωνίζονται, για να ξεπερνούν προσωπικές αδυναµίες· όταν συµβάλλουν στο να συµφιλιώ
νονται άνθρωποι και λαοί· όταν νοιάζονται και συµµετέχουν σε προσπάθειες για αγάπη, αλλη
λεγγύη, δικαιοσύνη και ειρήνη· όταν δεν ανέχονται την καταπίεση και εκµετάλλευση κ.ά. 
β. ∆εν ενδείκνυται σε αυτή την τάξη να µπουν οι µαθ. σε θεολογικές συζητήσεις για τη σηµασία 
των λόγων του Χριστού: "τοῦτό ἐστι τὸ σῶµά µου... τοῦτό ἐστι τὸ αἷµά µου" (Μτ 26, 26 και 28). 
Αυτό θα γίνει στο Λύκειο. 
γ. Έκφραση. Στο τέλος του µαθήµατος να διαβαστεί (από τον/την θεολόγο ή από µαθητή/τρια) το 
κοινωνικό "Στον ∆είπνο σου τον Μυστικό..." 
Επίσης, µετά από αυτό, να διαβαστεί και η µτφρ. του πιο κάτω ύµνου, που ψάλλεται τη Μ. Πέ
µπτη το βράδυ πριν από το 3ο Ευαγγέλιο: 
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Άραγε ποιο φέρσιµο, Ιούδα, 
σε ώθησε να γίνεις  
προδότης του Σωτήρα; 
Μήπως από την οµάδα  
των Αποστόλων σ’ αποµάκρυνε; 
Μήπως το χάρισµα  
να γιατρεύεις σου το στέρησε; 
Μήπως συνδείπνησε µ' εκείνους 
και σένα από το τραπέζι σ' έδιωξε; 

Μήπως τα πόδια των άλλων έπλυνε 
και τα δικά σου περιφρόνησε; 
Πόσα καλά λησµόνησες! 
Και η µεν δική σου αχάριστη 
στάση κατακρίνεται, 
η δική του όµως απέραντη 
µακροθυµία κι ευσπλαχνία 
διαλαλούνται. 

δ. Αξιολόγηση. Ερµ. 3 και 4. Ερωτ. 2 και 4.  
 

28. "Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή µου ἕως θανάτου" –  
      Η προσευχή στη Γεθσηµανή και η σύλληψη του Ιησού   
Ο Ιησούς ήξερε να µάχεται αλλιώτικα. Έκρινε ότι δεν είχε πια νόηµα να κρυφτεί ή να φύγει µακριά. Η 
θανάτωσή του ήταν ζήτηµα χρόνου. Ύστερα από δραµατική επικοινωνία µε τον Θεό Πατέρα στον κήπο 
της Γεθσηµανή ξέρει γιατί είναι απαραίτητο να πεθάνει. Ήρεµος και αποφασισµένος περιµένει τους διώ
κτες του εκεί. ∆εν θα τον συλλάβουν· θα παραδοθεί µόνος του. Οι 11 µαθητές δεν καταλαβαίνουν το 
δράµα του· γι' αυτό και δεν θα του συµπαρασταθούν. Θα διασκορπιστούν τροµαγµένοι. Κατάµονο και 
δέσµιο οι υπηρέτες της θρησκευτικής εξουσίας θα τον οδηγήσουν εκεί που είχαν εντολές. 
 

Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. "... ας µην πιω αυτό το ποτήρι" (Μτ 26, 39). Συµβολική έκφραση για τα Πάθη και τη Σταύρωσή του. 
Ήταν εύκολο να τα αποφύγει, αν ήταν ο Μεσσίας όπως τον περίµεναν τότε σχεδόν όλοι. Αυτό όµως τί
ποτε δεν θα διόρθωνε αποτελεσµατικά. Αυτός είναι ο Μεσσίας της ευσπλαχνίας, της συγχώρησης, της 
αγάπης, της ελευθερίας και της θυσίας. Έχει τη δική του θέληση. Με την προσευχή του η δική του θέλη
ση και το θέληµα του Θεού Πατέρα ταυτίζονται. Θέλει ό,τι και Αυτός. Αυτό γίνεται όχι από δειλία, α
δυναµία και ανάγκη, αλλά ελεύθερα, µε τη θέλησή του. Πουθενά στο Ευαγγέλιο δεν συναντάµε τον Ιη
σού τόσο ανθρώπινο όσο εδώ. Τελικά θα γίνει το µόνο ριζικά απελευθερωτικό και σωτήριο για τους αν
θρώπους: θα πεθάνει εκούσια. 
2. "Κοιµάστε ακόµα...;" (45). Οι τρεις µαθητές δεν καταλάβαιναν τη δοκιµασία του ∆ιδασκάλου εκείνες 
τις φοβερές ώρες. Πίστευαν ότι είχε τη δύναµη να νικήσει. Από τον συγκλονισµό µετά τη σύλληψή του 
θα συνέλθουν µόνον, όταν θα τον ξανασυναντήσουν µετά την Ανάστασή του. 
3. "στα χέρια ανθρώπων αµαρτωλών" (45). Οι άνθρωποι που έστειλαν την "σπείρα" να τον συλλάβει τον 
εχθρεύονταν και πολεµούσαν τυφλά και ανίερα τη ζωντανή αλήθεια του Θεού, που φανέρωνε. Αυτό 
ήταν η αµαρτία τους· έκαναν ό,τι χειρότερο εναντίον του Θεού αλλά και κατά των ανθρώπων. 
4. "Σηκωθείτε..." (να πηγαίνουµε) (46). Γεµάτος εµπιστοσύνη στον Θεό Πατέρα, σταθερός, άφο
βος και αποφασισµένος πηγαίνει προς αυτούς που τον αναζητούν. ∆εν θα τον συλλάβουν αυτοί 
βίαια· πηγαίνει µόνος του να αυτοπαραδοθεί σε αυτούς. 
5. πλήθος από ανθρώπους οπλισµένους (47). Ήταν κυρίως φρουροί και υπηρέτες του Ναού. Τους είχαν 
στείλει (όπως συµπληρώνουν και οι άλλοι Ευαγγελιστές) οι αρχιερείς, οι Γραµµατείς, οι πρεσβύτεροι του 
λαού και οι Φαρισαίοι  δηλ. τα µέλη του Μεγάλου Συνεδρίου (βλ. Ερµ.  θεολ. µαθ. 27, 2). 
6. τον φίλησε θερµά (ο Ιούδας) (49). Η ανταλλαγή ασπασµών προς εκδήλωση χαράς, συγκίνησης, 
τιµής και σεβασµού ήταν κάτι το συνηθισµένο στους Ανατολίτες. Εξωτερικά το φίληµα του Ιούδα 
φαινόταν ως κάτι το φυσικό. Ουσιαστικά όµως ήταν συνωµοτικό και προδοτικό. 
7. "Ληστής είµαι...;" (55). Ποτέ ο Ιησούς δεν στάθηκε απέναντι στο άδικο, στο κακό και στους ε
χθρούς του προσώπου και του έργου του παθητικά και αδύναµα. Πάντοτε ξεσκέπαζε, σχολίαζε, 
κατάγγελνε, όπως ακριβώς και εδώ. Το ίδιο θα κάνει µετά από λίγο και ενώπιον του αρχιερέα, 
του Μ. Συνεδρίου και του Πιλάτου. Κάποτε σιωπούσε. Και αυτές οι σιωπές έλεγαν περισσότερα 
από πολλά δίκαια λόγια. Με αυτόν τον τρόπο απευθυνόταν προς την υπεύθυνη συνείδηση αυτών 
που αδικούσαν. Όµως δεν αγωνιζόταν µε βία εναντίον τους αλλά µε την αλήθεια. 
8. Οι µαθητές τον εγκατέλειψαν (56). Όχι από δειλία αλλά από έλλειψη κατανόησης, από σύγ
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χυση και απογοήτευση. Παρά όσα τους είχε προείπει, δεν µπορούσαν να εννοήσουν την αυτοθυ
σία του. Όµως δεν στράφηκαν εναντίον του, όπως έπραξε ο Ιούδας. (Αυτός έπαψε να πιστεύει 
στον Ιησού, διέλυσε εσωτερικά τον προσωπικό δεσµό µαζί του και συνεργάστηκε µε τους εχθρούς 
του στην εναντίον του ∆ιδασκάλου του συνωµοσία. Υπήρξε τραγικός και αξιοδάκρυτος για την 
πράξη του, αλλά και για το οικτρό του τέλος. ∆εν ήταν κακός. Το κακό κάποια στιγµή τον κυρί
εψε, αλλά δυστυχώς δεν µπόρεσε να το υπερνικήσει). 
 

Β. ∆ιδακτικά 
1. Ψυχοπαιδαγωγικά  
1. Οι αποχαιρετιστήριοι λόγοι του Ιησού προς τους µαθητές πριν από τη Γεθσηµανή αποτελούν 
υψηλές υποθήκες ζωής γι' αυτούς και βάλσαµο στην ανησυχία τους για όσα απειλητικά αιωρού
νταν πάνω και γύρω από τον ∆ιδάσκαλό τους. Η αγωνιώδης προσευχή του, η µη κατανόηση και 
µη συµπαράσταση σε αυτόν από τους µαθητές· η αξιοπρεπής και γενναία αντιµετώπιση της "σπεί
ρας" από µέρους του µε ταυτόχρονη προστατευτική για χάρη των µαθητών του παρέµβαση· τέλος, 
η αυτοπαράδοσή του, το φίληµα του Ιούδα, η σύλληψή του και η εγκατάλειψή του από όλους: 
όλα αυτά είναι σκηνές µε εξελίξεις καταστάσεων ζωής αξιοπρόσεκτες και ενδιαφέρουσες στα 
παιδιά της Β′ τάξης. Ασφαλώς αναµένονται ερωτήµατα και σχόλιά τους αρκετά και ποικίλα. 
 

2. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
α. Οι µαθητές/τριες να µελετήσουν κάποια από τα αξιοπρόσεκτα τελευταία λόγια του Χρι
στού προς τους µαθητές του πριν από τη σύλληψή του. 

β. Να παρακολουθήσουν προσεκτικά και να συγκρατήσουν τις δραµατικές σκηνές στον κήπο 
της Γεθσηµανή, ιδιαίτερα τη στάση του Χριστού απέναντι στη "σπείρα" και των µαθητών 
απέναντί του, και να εκφράσουν παρατηρήσεις, κρίσεις, σκέψεις και συναισθήµατά τους για 
όλα. 

3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. Τα επεισόδια των ευαγγελικών κειµένων είναι τρία: 1) πριν την πορεία προς Γεθσηµανή, 2) 
αγωνιώδης προσευχή του Ιησού εκεί, 3) αυτοπαράδοση σύλληψή του. Και τα τρία συντείνουν σε 
αυτό που είναι το ουσιαστικότερο και κυριότερο για το µάθηµα: στην αυτοπαράδοσή του στους 
υπηρέτες των εχθρών του. Όλο το µάθηµα καλείται να υπηρετήσει αυτό το στοιχείο. 
β. Η αγωνιώδης προσευχή του στη Γεθσηµανή είναι κεντρικό θέµα της διήγησης, που πρέπει να 
απασχολήσει την τάξη. 
γ. Οι 4 Ερωτήσεις της Επεξεργασίας 
1. Η Ερώτ. 1 υπηρετεί τον α′ στόχο της διδασκαλίας. Καλό θα είναι οι µαθητές να σηµειώσουν 
στο τετράδιό τους τις αλήθειες ζωής, όπως περιγράφονται στα λόγια του Χριστού (κείµενο α′): 
εµπιστοσύνη στον Θεό, αλήθεια, ειρήνη, χαρά, ενότητα. 
2. Οι Ερώτ. 2, 3 και 4 υπηρετούν το β′ στόχο της διδασκαλίας, καθώς και τις α′ και β′ επισηµάν
σεις των διδακτικών χειρισµών. Ο/η συνάδελφος καλείται να βοηθήσει την τάξη στην κατανόηση 
των γεγονότων και να αποφύγει οποιεσδήποτε δογµατικές συζητήσεις που µπορεί να προκύψουν 
µε αφορµή την αγωνιώδη προσευχή του Ιησού.  
3. Για το β′ σκέλος της Ερώτ. 2 βλ. Ερµ.   θεολ. 1. 
δ. Η εργασία στοχεύει στην κατάθεση της προσωπικής άποψης κάθε µαθητή. ∆εν υπάρχουν λαθε
µένες απαντήσεις σε τέτοιου είδους εργασίες. Οι απαντήσεις θα βοηθήσουν τον δάσκαλο να ανα
καλύψει την ευαισθησία και τον προβληµατισµό του κάθε µαθητή της συγκεκριµένης τάξης του. 
ε. Με τη βοήθεια των αρ. 5  7 και 8 (β′ µέρος) των πιο πάνω Ερµ.  θεολ. προτείνεται να µελετηθεί 
η τοιχογραφία από τη Μονή Βατοπεδίου "Η προδοσία" και να διαβαστεί στο τέλος η µτφρ. του 
ύµνου "Σήµερα ο Πλάστης..." Από την εικόνα να ζητηθεί τι "διαβάζουν" στα πρόσωπα όλων. Υπο
βοηθητικές ερωτήσεις: Χαίρονται οι ένοπλοι; (όχι, δείχνουν δέος και απορία). Οι µαθητές; (αµή
χανοι, τα έχουν εντελώς χαµένα, κανένας πανικός). Ο Ιησούς; (ήρεµος, σταθερός, άφοβος και α
ποφασισµένος· βλ. και Ερµ.  θεολ. 4). 
4. Αξιολόγηση. Ερωτ. 1, 2 και 3. Ερµ. 2, 3, 4 και 5. 
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29." Ἔνοχος θανάτου ἐστί!"  
Οι θρησκευτικοί ηγέτες καταδικάζουν τον Ιησού σε θάνατο  
"Ἐξορκίζω σε... ἵνα ἡµῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἰ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ". Κραυγή αγωνίας ή θέατρο; 
Απάντηση του Ιησού: "Ναι, είµαι". Αυτό ήταν, αυτό δήλωσε. Μπορούσε να πει τίποτε άλλο; Εκεί
νοι θα δεχόταν τη δήλωσή του; Μπορούσαν; Θα ήταν η ανατροπή όλων των αιώνων. Απάντησή 
τους: Ἔνοχος θανάτου ἐστί!"  Ο µελλοθάνατος, άφωνος και αρνηµένος τρεις φορές µε όρκο από 
τον Πέτρο, µετράει τα λιγοστά του βήµατα προς το τέλος του... 
 

Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. Άννας (Ιω 18, 13). Πανούργος και πολυµήχανος, θησαύρισε µε τους γιους του από τα τεράστια 
έσοδα του Ναού. Αυθαίρετα, παράτυπα και αναρµόδια ανέκρινε τον Ιησού νυχτιάτικα, και µά
λιστα δεµένο· ανέχτηκε ράπισµα στον Ιησού που ενώπιόν του έδωσε ένας φρουρός (στ. 22). 
2. ο Άννας έστειλε τον Ιησού... στον αρχιερέα Κα άφα (Ιω 18, 24). Σωρεία νοµικών αυθαιρεσιών 
και παραβάσεων διαπράχτηκαν εκεί (βλ. βιβλ. µαθ., Ερµ. 4). Επιπροσθέτως: βάναυση κακοποίηση 
και εξευτελισµός του κατηγορουµένου (βλ. Μτ 26, 67 68). 
3. ο Πέτρος... ως την αυλή (Μτ 26, 58). Αρχικά ήταν έξω από την αυλή. Για να µπει εκεί, µεσολά
βησε ο συµµαθητής του Ιωάννης (γνωστός στον αρχιερέα), που ζήτησε από τη θυρωρό να αφήσει 
να µπει κι ο Πέτρος µέσα (βλ. Ιω 18, 15 16). 
4. ο αρχιερέας σηκώθηκε και του είπε... (Μτ 26, 62). Αυθαιρεσία. Ο δικαστής και τότε και πά
ντοτε εκτελεί το καθήκον του καθισµένος (πανάρχαια και πανανθρώπινη δικαστική αρχή). Ευθύς 
αµέσως και δεύτερη βαρύτερη αυθαιρεσία: σχίζει το ιµάτιό του πριν την απόφαση (στ. 65). 
5. "Αυτό είναι βλασφηµία στον Θεό!" (Μτ 26, 65). Ο Ιησούς κατ' επανάληψη είχε δηλώσει αυτό που ο
µολόγησε απαντώντας στον αρχιερέα: "Μεσσίας, Υιός του Θεού" (λ.χ. στους συµπατριώτες του στη Να
ζαρέτ, στη Σαµαρείτιδα και στα πλήθη πρόσφατα δηµόσια: Λκ 4, 16 30. Ιω 4, 25 26. Ιω 10, 22 39). ∆ήλω
σε αυτό που πράγµατι ήταν. Τέτοια δήλωση πουθενά τότε στον Νόµο δεν ήταν γραµµένο ότι αποτελεί 
παράβαση και βλασφηµία. Το "βλασφηµία" ήταν άποψη, ερµηνεία και χαρακτηρισµός του αρχιερέα. 
Στοιχεία της διδασκαλίας του Ιησού, όπως: το νέο πρόσωπο του Θεού, η νέα σχέση προς τον πλησίον, η 
αλλιώτικη εικόνα για τη Βασιλεία του Θεού κ.ά., αποτελούσαν γι' αυτούς θρησκευτικά και θεολογικά 
προβλήµατα. Και για την αντιµετώπισή τους χρειαζόταν συζήτηση· όχι δίωξη, δίκη, καταδίκη, θανάτω
ση. Ο Ιησούς όµως σε δηµόσιες συζητήσεις πάνω σε τέτοια θέµατα ήταν ακαταµάχητος. 
6. ο Πέτρος... έκλαψε πικρά (Μτ 26, 75). Ο ευαγγελιστής Λουκάς σηµειώνει κάτι δραµατικότατο: 
Μετά την τρίτη άρνηση του Πέτρου και αµέσως µετά το λάληµα του πετεινού "ο Κύριος γύρισε 
και έριξε µια µατιά στον Πέτρο, κι ο Πέτρος θυµήθηκε..." (Λκ 22, 61).  
 

Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας  
α. Να πληροφορηθούν οι µαθήτριες/τές και να γνωρίσουν από τα ευαγγελικά κείµενα όλες τις σκηνές της 
δίκης του Ιησού. 

β. Να διαπιστώσουν ότι αυτή η δίκη ήταν µια φονική και αξιοθρήνητη παρωδία. 
γ. Να εξηγήσουν τη στάση του Ιησού στο δικαστήριο (τρεις απαντήσεις και µια σιωπή), την άρνηση, αλ
λά και τη µετάνοια και τα πικρά δάκρυα του Πέτρου. 

δ. Να συνδέσουν την καταδίκη του αθώου Ιησού µε τις καταδίκες αναρίθµητων ανθρώπων σε κάθε εποχή. 
 

2. Ψυχοπαιδαγωγικά  
Οι µεθοδεύσεις κατά του Ιησού, ο διασυρµός και η ταπείνωσή του, η αξιοπρεπής στάση του ενώπιον των 
θρησκευτικών ηγετών στην ανάκριση και στη δίκη παρωδία, η κατάφωρα άδικη και παράνοµη καταδί
κη του σε θάνατο, προκαλούν στους µαθητές συµπάθεια και αγάπη για τον Ιησού και απέχθεια προς 
τους δικαστές. Αναµένεται προσοχή και ενδιαφέρον για συζήτηση κατά το µάθηµα στην τάξη. 
 

3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. Όλες οι Ερωτήσεις Επεξεργασίας προσεγγίζουν µεθοδικά το γεγονός και το ποιόν της δίκης, 
όπως καθορίζεται από τη σκοποθεσία. 
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β. Οι απαντήσεις του Ιησού που αναµένονται από την Ερώτ. 1 αποτελούν το κύριο µέρος της διήγησης, 
γιατί αφενός φανερώνουν ποιος ήταν ο Ιησούς και ποιο το έργο του και αφετέρου δείχνουν τον τρόπο 
µε τον οποίο υπερασπίστηκε την αποστολή του. 
γ. Στην Ερώτ. 2 οι µαθητές να υπογραµµίσουν στο κείµενο την κατηγορία (στ. Μτ 26,  65), γιατί θα χρει
αστεί να την συγκρίνουν µε τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν ενώπιον του Πιλάτου (δ.ε. 30, Ερώτ. 2). 
δ. Ερώτ. 4. Είναι πασιφανές ότι δεν τηρήθηκε κανένας από τους 8 πρώτους κανόνες. 
ε. Η Εργασία είναι διαθεµατική και στοχεύει σε µια δραστηριότητα (δραµατοποίηση). Οι µαθ. 
από το µάθηµα της Θεατρικής Αγωγής γνωρίζουν τις τεχνικές της δραµατοποίησης. Να τις χρησι
µοποιήσουν εδώ, για να παρουσιάσουν τη σκηνή της άρνησης του Πέτρου. Ο/η θεολόγος να συ
νεργαστεί µε τον/τη συνάδελφο που διδάσκει Θεατρική Αγωγή στο Γυµνάσιο. Η αξία της δραµα
τοποίησης έγκειται στο ότι οι µαθητές/τριες: 
• Ζωντανεύουν ένα αφηγηµατικό κείµενο και αφοµοιώνουν βιωµατικά τα γεγονότα 
• Κατανοούν καλύτερα το πλέγµα των ανθρώπινων σχέσεων, αφού καλούνται οι ίδιοι να εκφρά
σουν συναισθήµατα και καταστάσεις µε τη φωνή και το σώµα τους 

• ∆ρουν δηµιουργικά και συλλογικά 
Μετά τη δραµατοποίηση να παρατηρήσουν τον πίνακα του Köder, να βρουν µε ποιον στίχο του 
κειµένου συνδέεται η σκηνή και να σχολιάσουν τις εκφράσεις των προσώπων. Τέλος, ένας ή µία 
µαθ. από την τάξη (που θα έχει προετοιµαστεί) να διαβάσει αργά και καθαρά τον ύµνο: "Από φό
βο προς τους Ιουδαίους..." 
στ. Αξιολόγηση. Ερµ. 4. Ερωτ. 1 και 2.  
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30."Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν"!  
      Ο Πιλάτος παραδίδει τον Ιησού να σταυρωθεί  
Ξηµερώµατα Παρασκευής. Στη νόµιµη συνεδρία του Μ. Συνεδρίου επικρατεί νοµική προσγείωση. 
Η απόφαση παραµερίζεται. Άλλο κατηγορητήριο και νέα τακτική.  Θα ψευδολογήσουν, θα δια
στρέψουν, θα παραπλανήσουν και θα εκβιάσουν. Σε περίπου δύο ώρες θα επιτύχουν το ανόσιο 
ποθούµενο. Στη σφαγή των χιλιάδων αρνιών θα προστεθεί και ο Αµνός του Θεού για να γιορτά
σουν µε ήσυχη συνείδηση το Πάσχα... 
 
Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
α. Συνοπτική  προσέγγιση των γεγονότων 

1. Για διάφορους λόγους (µη απαρτία, µη αξιόπιστοι µάρτυρες, µη συγκεκριµένο κατηγορητήριο) 
η νυχτερινή απόφαση εγκαταλείπεται  φαίνεται πως κάποιοι προσγείωσαν νοµικά το Μ. Συνέ
δριο. Ακόµη και αν εξασφάλιζαν εκ των υστέρων νόµιµη θρησκευτική απόφαση καταδίκης, η έ
γκρισή της από τον Πιλάτο και η εκτέλεση θα απαιτούσαν τουλάχιστον ένα διήµερο, κάτι που 
δεν ήθελαν. 
2. Το Μ. Συνέδριο λοιπόν δεν παίρνει νέα νόµιµη απόφαση. Απλώς αποφασίζει να παραπέµψει 
τον Ιησού δέσµιο στον Πιλάτο µε χαλκευµένη πολιτικού χαρακτήρα κατηγορία (βλ. Λκ 23, 2, 5). 
3. Όταν η κίνηση αυτή δεν ευοδώνεται (βλ. Λκ 23, 4, 6 11, 13 16), πιέζουν, παρασύρουν εντέχνως 
τα πλήθη και απειλούν και εκβιάζουν τον Πιλάτο˙ αυτός τελικά ενδίδει, καταδικάζει και παραδί
δει τον Ιησού να σταυρωθεί (βλ. Ιω 19, 12 13. Μτ 27, 24 26). 
β. Γιατί έκαναν αυτόν τον ελιγµό; ∆ιπλός ο σκοπός τους: 
1. Να διαλύσουν τις εντυπώσεις του κόσµου και να παρασύρουν τα πλήθη. 
2. Να καταδικαστεί ο Ιησούς σε θάνατο για λόγους πολιτικούς, ώστε να επιτύχουν την άµεση ε
κτέλεσή του (λόγω της "επαναστατικής/αντικαθεστωτικής" του δράσης). 
3. Ειδικότερα για το 1: α) Ο Ιησούς εµφανιζόταν ως αλλιώτικος Μεσσίας· άρα απαράδεκτος και 
αντίθετος από αυτόν που περίµεναν. β) Το γεγονός ότι αυτοπαραδόθηκε χωρίς αντίσταση στη 
Γεθσηµανή και δέσµιος οδηγήθηκε στις αρµόδιες αρχές, αυτό ήταν ένδειξη πως δεν ήταν ο αληθι
νός  κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο να συµβεί σε αυτόν. Αν ο Πιλάτος ως εχθρός του και εχθρός του 
λαού αποφάσιζε και εκτελούσε τη θανάτωσή του, αυτό θα αποδείκνυε πλήρως ότι ο Ιησούς δεν 
ήταν  ως µη αήττητος  ο αναµενόµενος Μεσσίας. Συνοπτικά: Ο Ιησούς µε ό,τι ήταν, έπραττε και 
έλεγε κατεδάφιζε τον τότε επικρατούντα µύθο για τον Μεσσία τους. Η θρησκευτική ηγεσία µε τις 
φονικές της ενέργειες πάσχιζε να δείξει ότι ο Ιησούς δεν ήταν ο αληθινός Μεσσίας τ ο υ ς . 
 
γ. Άλλες ερµηνευτικές πληροφορίες και σχόλια 
1. Πόντιος Πιλάτος. Κατά τους ιστορικούς, ήταν σκληρός και αδιάφορος για τα δίκαια και τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις των Ισραηλιτών. ∆ιέταξε σφαγή οµάδας Γαλιλαίων ανταρτών στον 
Ναό των Ιεροσολύµων. Στρατός που έστειλε στο όρος Γαριζίν της Σαµάρειας για καταστολή θρη
σκευτικής αναταραχής κατέσφαξε πολλούς. Οι Σαµαρείτες διαµαρτυρήθηκαν. Κλήθηκε στη Ρώµη 
για απολογία. Κατά µία παράδοση, εξορίστηκε στη Βιέννη της Γαλλίας, όπου αυτοκτόνησε. 2. να 
µη βεβηλωθούν (Ιω 18, 28). Η βεβήλωση σήµαινε αποκλεισµό από τη συµµετοχή στο πασχαλινό 
δείπνο. Τραγική ειρωνεία: Η ενεργός συµµετοχή στις κινήσεις για θανατική καταδίκη του Ιησού 
δεν βεβήλωνε;! 3. "σταύρωσον αὐτόν" (Μτ 27, 22). Η εξήγηση γι' αυτό το "σταύρωσον!" ύστερα 
από το "ὡσαννά!" κατά την είσοδο στα Ιεροσόλυµα δεν είναι το ασταθές και ευµετάβολο του 
πλήθους. Κύρια αιτία ήταν η µεσσιανική απογοήτευσή τους, καθώς διαπίστωναν ότι ο Ιησούς δεν 
ήταν ο Μεσσίας, όπως εκείνοι τον ανέµεναν. Γι' αυτό και εύκολα παρασύρθηκαν εναντίον του µε 
επιδέξιους χειρισµούς από το Μ. Συνέδριο και τους ανθρώπους του. 4. "δεν µπορείς να είσαι φί
λος του Καίσαρα" (Ιω 19, 12). Ήδη τον Οκτώβριο του 31 µ.Χ. είχε εκτελεστεί για συνωµοσία ο 
παντοδύναµος διοικητής της αυτοκρατορικής φρουράς στη Ρώµη Σεγιάνους, φίλος και προστάτης 
του Πιλάτου. Έτσι ο ίδιος είχε και προσωπικό λόγο να ανησυχεί για την τύχη και το µέλλον του. 
5. ο Πιλάτος ένιψε τα χέρια του... (Μτ 27, 24). Συµβολική πράξη: Με τα χέρια γίνονται όλα! Και 

µε το πλυµένο χέρι του θα υπογραφεί αµέσως η απόφαση για τη σταύρωση του αθώου... Είχε αρ
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χίσει να δικάζει χωρίς προσωπικό ενδιαφέρον, χωρίς µίσος εναντίον του Ιησού  σαν αυτό της 
θρησκευτικής ηγεσίας και του πλήθους. Όµως µε την κατάχρηση της πολιτικής του εξουσίας συνέ
βαλε στην πραγµάτωση του σκοπού τους. ∆εν έκανε αυθεντικά χρήση της πολιτικής εξουσίας υ
πέρ του δικαίου. Αποδείχτηκε κατώτερος και των Ιουδαίων και των περιστάσεων. 6. Τελικά τι 
έγινε εκεί στο πραιτώριο; α) Νοµική δίκη περιωπής πάντως όχι. Ήταν ένα είδος δηµόσιου διοι
κητικο λα κού δικαστηρίου χωρίς κανόνες και τάξη. Αποτέλεσµα: ένας  από τους πιο γνωστούς 
στην ιστορία  δικαστικός φόνος. β) Συνάνθρωποί µας τότε (η παθιασµένη και αµετανόητη θρη
σκευτική ηγεσία, ο απογοητευµένος και παρασυρµένος λαός και ένας ευάλωτος άνθρωπος της ε
ξουσίας) πρωτοστάτησαν και συνεργάστηκαν για την εξόντωση του αθώου Ιησού. 
 
Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
α. Να πληροφορηθούν λεπτοµερώς για όσα οδυνηρά και τραγικά διαδραµατίστηκαν στο πραι

τώριο ενώπιον του Πόντιου Πιλάτου. 
β. Να επισηµάνουν και να κρίνουν το σχέδιο, την τακτική και τους µηχανισµούς της θρησκευ

τικής ηγεσίας, που οδήγησαν στην απόφαση για σταύρωση του Ιησού. 
γ. Να προσέξουν και να αξιολογήσουν την όλη στάση του Ιησού σε όλη τη διάρκεια των γεγο

νότων εκεί, και να εκφραστούν σχετικά. 
δ. Να χαρακτηρίσουν αντικειµενικά και αιτιολογηµένα την όλη συµπεριφορά του Πιλάτου. 

 
2. Ψυχοπαιδαγωγικά  
Η σπουδή της θρησκευτικής ηγεσίας για την κατά το δυνατόν ταχύτερη εξόντωση του Ιησού· οι 
µεθοδεύσεις της για την επιτυχία του στόχου της· οι ταλαντεύσεις στους χειρισµούς του Πιλάτου 
και η τελική του υποχώρηση στους εκβιασµούς· η συµπεριφορά του εξαπατηµένου πλήθους· η 
στάση του Ιησού απέναντι σε όλα· η µεγάλη απορία για το πελώριο κρίµα της παράδοσης για 
σταύρωση του αποδεδειγµένα αθώου... Όλα αυτά είναι γεγονότα και καταστάσεις ζωής συγκλο
νιστικά. Αναµένεται το έντονο ενδιαφέρον για έρευνα και σκέψεις από νέους ανθρώπους. 
 
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. Τα τρία µελήµατα αυτής της δ.ε. είναι η προσέγγιση (µελέτη, ερµηνεία και εκτίµηση): των κι
νήσεων και µεθοδεύσεων της θρησκ. ηγεσίας, οι χειρισµοί του Πιλάτου και η στάση του Ιησού. 
β. Στην Ερώτ. 5 της Επεξεργασίας να ζητηθεί να βρεθούν τα σηµεία της διήγησης, για να στηρίξουν 
τους χαρακτηρισµούς που υπογράµµισαν. 
γ. Εργασία. Οι µαθ. χωρίζονται σε 3 µέρη: υπέρ του Ιησού, εναντίον του, ουδέτεροι. 
δ. Ως Έκφραση στο τέλος του µαθήµατος προτείνεται να προσέξουν οι µαθ. τον πίνακα του Ντωµιέ 
και να σχολιάσουν τη λεζάντα καθώς και τη στάση των προσώπων. 
ε. Αξιολόγηση. Ερωτ. 2, 3, 4 και 5. 
 

31. "Τετέλεσται..."  Η σταύρωση και η ταφή του Ιησού  
Μεγάλη Παρασκευή στον λόφο του Γολγοθά. Ένα φριχτό 6ωρο καρφωµένος στον σταυρό ο Ιη
σούς. Στις 3 η ώρα το απόγευµα ξεψυχάει. "Φρίξον, ἥλιε! Στέναξον, ἡ γῆ!...", στενάζει ο υµνωδός. 
Πώς έφτασε εκεί "ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή";. Πώς "Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ"΄ Μα είναι "; η Ζωή"!  
Πώς µπορεί να µείνει "ἐν τάφῳ";... 

 

Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. Η σταύρωση ως θανατική ποινή. Την συναντούµε σε πολλούς Ανατολικούς λαούς: Πέρ
σες, Μήδους, Βαβυλώνιους, Ινδούς, Αιγύπτιους και άλλους Βορειοαφρικανούς, Μικρασιά
τες, Θράκες, Μακεδόνες. Στους Ισραηλίτες δεν υπήρχε. Οι Ρωµαίοι την δέχτηκαν· όµως δεν 
την επέβαλλαν σε Ρωµαίους πολίτες αλλά σε υπηκόους της αυτοκρατορίας τους: µεγάλους 
εγκληµατίες, δούλους και αιχµαλώτους πολέµου. Εκτός από απάνθρωπα σκληρή και οδυ
νηρή, ήταν και ατιµωτική ποινή. −2. "Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς..." (Λκ 23, 34). Ο Ιησούς και στη 
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στιγµή της πιο σκληρής οδύνης και του φριχτού του πόνου δεν σκέφτεται τον εαυτό του 
αλλά τους άλλους, και µάλιστα τους ενόχους· δεν τους καταριέται, αλλά προσεύχεται, για 
να συγχωρηθούν. Θεωρεί την ενοχή χειρότερη από τους πόνους που υφίσταται. −3. συ
σταυρωµένοι. Ο Μτ (27, 38) τους ονοµάζει "ληστές". Το πιθανότερο είναι ότι και οι δύο, µε 
τον Βαραββά επικεφαλής (βλ. Μκ 15, 7), ανήκαν σε οµάδα ανταρτών (ίσως "Ζηλωτών"), που 
µάχονταν κατά των Ρωµαίων. − 4. "Μνήσθητί µου, Κύριε..." (Λκ 23, 42). Τα λόγια αυτού 
του "ληστή" εκεί στο Γολγοθά ήταν για τον Ιησού τα µόνα ανθρώπινα λόγια αναγνώρισης. 
Ζήτησε ως χάρη να τον θυµηθεί ο Ιησούς στη Βασιλεία του. Και έλαβε την απάντηση ότι 
από εκείνη τη µέρα, και για πάντα, θα ήταν µαζί του (βλ. για όλη τη σκηνή Λκ 23, 40 43). − 
5. "Ἠλί, ἠλί, λιµὰ σαβαχθανί;" (Μτ 27, 46). Έτσι ήχησε στα παλαιά εβρα κά το: "Θεέ µου, 
Θεέ µου, ἱνατί µὲ ἐγκατέλιπες;" Είναι η αρχή του Ψαλµού 21, που αποτελείται από 32 στί
χους. Τον απάγγελλε κάθε ευσεβής Ισραηλίτης στη βραδινή προσευχή του. Σε 11 στίχους 
εκφράζει µε τρόπο ευλαβή τα παράπονα και την αγωνιώδη κραυγή του για όσα υποφέρει 
από τους εχθρούς του. Νιώθει σαν να τον έχει εγκαταλείψει ο Θεός. Όµως στους υπόλοι
πους 21 στίχους ο ψαλµωδός εκφράζει: ελπίδα στον Θεό, ικεσία και βεβαιότητα ότι ο Θεός 
θα βοηθήσει, παρηγοριά, εµπιστοσύνη, ευχαριστία και ύµνο. Ο Ιησούς περνά τις τελευταίες 
οδυνηρότατες στιγµές καρφωµένος στον σταυρό. Με αυτόν τον Ψαλµό επικοινωνεί µε τον 
Θεό Πατέρα. Ασφαλώς δεν είπε µόνον τον πρώτο στίχο. Έτσι, απαγγέλλοντας τη συνέχεια, 
εκτός από το στιγµιαίο παράπονο, ένιωθε και όλα τα άλλα που ο Ψαλµός αυτός εκφράζει. 
Λοιπόν ο Ψαλµός δεν είναι της απόγνωσης αλλά της ασάλευτης εµπιστοσύνης. Ο Ιησούς πε
θαίνει προσευχόµενος, όπως ακριβώς είχε ζήσει: µε τον λόγο του Θεού στα χείλη του και µε 
ασάλευτη τη εµπιστοσύνη στον Θεό Πατέρα. − 6. "Τετέλεσται" (Ιω 19, 30). Στο κείµενο της 
δ.ε. έχουµε την απόδοση (των "τεσσάρων"): "Όλα τώρα εκπληρώθηκαν". Άλλες αποδόσεις: 
"Αυτό (δηλ. το έργο της σωτηρίας) διεκπεραιώθηκε" ή "επιτελέσθηκε" ή "αποτελειώθηκε". −7. 
ο Ιωσήφ ζήτησε το σώµα του Ιησού (Μτ 27, 58). Αυτός και ο Νικόδηµος έδειξαν πολύ 
θάρρος. Τίµησαν µε αγάπη και σεβασµό τον νεκρό ∆ιδάσκαλο και Προφήτη. Άλειψαν το 
σώµα του και µούσκεψαν το σεντόνι και τις νεκρικές λουρίδες (µε τα οποία τον τύλιξαν) µε 
µίγµα πολύτιµων αρωµάτων σµύρνας και αλόης 33 περίπου σηµερινών λίτρων (βλ. Ιω 19, 
39 40). Και έκλεισαν την είσοδο του µνήµατος µε µια κυκλική µεγάλη και πολύ βαριά κυ
λιόµενη ταφόπετρα. − 8. Ένα τελευταίο σχόλιο. Είναι σηµαντικό να µη µας διαφεύγει ότι 
τόσο στην Κ. ∆ιαθήκη όσο και στην Παράδοση της Εκκλησίας, καθώς και σήµερα, δεν υ
πάρχει ούτε ήταν και είναι δυνατόν να υπάρχει µία και µόνη ερµηνεία του νοήµατος του 
σταυρικού θανάτου του Ιησού. 
 
Β. ∆ιδακτικά  
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
α. Να µελετηθούν σε όλες τις λεπτοµέρειες, στιγµή προς στιγµή, τα γεγονότα των τελευταίων 
Παθών, της Σταύρωσης και της Ταφής του Ιησού. 

β. Να κατανοήσουν τη φράση του: "Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι". 
γ. Να συνειδητοποιήσουν ότι, για τους χριστιανούς, η Σταύρωση του Χριστού είναι το δρα

µατικότερο και φοβερότερο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας, αφού τα πλάσµατα 
σταύρωσαν τον Πλάστη τους. 

δ. Να στοχαστούν πάνω στη θέση: χριστιανοί µε χαραγµένη στη συνείδησή τους τη µορφή του 
Εσταυρωµένου είναι ιδιαίτερα εµπράκτως ευαίσθητοι απέναντι στα δεινά που µαστίζουν 
τους ανθρώπους παντού και πάντοτε. 

 
2. Ψυχοπαιδαγωγικά  
Ο βάρβαρος εµπαιγµός του µελλοθάνατου Ιησού από τους Ρωµαίους στρατιώτες· εκδηλώσεις συ
µπαράστασης στην πορεία προς Γολγοθά· η φριχτή σταύρωση µε άλλους δύο και ο διάλογός τους· 
όλα τα λόγια του από τον σταυρό· το τέλος του· η τιµητική ταφή του από τον Ιωσήφ και τον Νι
κόδηµο· και όλες οι λοιπές λεπτοµέρειες... Αυτά συνθέτουν µια τραγωδία καθηλωτική για µεγά
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λους και µικρούς. Ασφαλώς µε προσοχή, ευαισθησία και συγκίνηση θα µελετήσουν τα εκτενή βι
βλικά κείµενα και θα συζητήσουν πάνω σε ό,τι από αυτά τους άγγιξε βαθύτερα. 
 
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. Η Επεξεργασία της δ.ε. Επειδή τα βιβλικά κείµενα είναι µεγάλα και µε πολλές πτυχές, αυτή δεν 
µπορεί να καλύψει όλο το εύρος της σκοποθεσίας. Κατ' ανάγκην έχουµε µερική κάλυψη. Πάντως 
τα ζητούµενα µε την Ερώτ. 2 διατρέχουν όλο το κείµενο. Και η Ερώτ. 3 επιλέγει κορυφαίες εκ
φράσεις του Εσταυρωµένου προς 7 κατευθύνσεις. 
 β. Υπάρχει ένα πελώριο ερώτηµα: Πώς είναι δυνατόν να έχει απορριφθεί ο Ιησούς τόσο ολοκληρωτικά, 
µέχρι και σταυρού; Με βάση τα βιβλικά κείµενα και τις Επεξεργασίες αυτού και των προηγουµένων µα
θηµάτων του ∆΄ κεφαλαίου, οι µαθ. να επιχειρήσουν να δώσουν µια δική τους εξήγηση. (Βλ. Ερµην.  θε
ολ. στην Εισαγωγή αυτού του κεφαλαίου και εισαγωγικά σ’ αυτό το µάθηµα). 
γ. Το δ′ της σκοποθεσίας. Πρέπει να γίνουν κάποιες ερωτήσεις, για να συνδέσουν τον πάσχοντα 
Εσταυρωµένο µε τα δεινά του κόσµου (καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων, πείνα και υποσι
τισµός στον Τρίτο Κόσµο, αδικίες και εκµετάλλευση κ.λπ.). Εδώ ας προσέξουν και τον σταυρό 
του Bietigheim, καθώς και το σκίτσο µε τον σταυροφόρο στο κάτω µέρος της σελίδας. 
δ. Ματιές στους δύο Εσταυρωµένους: τον ολοσέλιδο της Εισαγωγής και αυτόν της Καλαµάτας 
(µε τη λεζάντα του). Για τον δεύτερο να διατυπώσουν µε µια λέξη ή φράση την έκφραση της µορ
φής του νεκρού Ιησού. 
ε. Για την διαθεµατική Εργασία (σκέλος β)  χρειάζεται συνεργασία µε τον/την Φιλόλογο. 
στ. Άσκηση. Ο/η καθηγ. διηγείται ή διαβάζει το πιο κάτω περιστατικό: 
Κάποιος διανοούµενος, που πριν λίγα χρόνια παρακολουθούσε σοβαρός και συγκινηµένος την 
περιφορά του Επιταφίου, ρωτήθηκε τι σκεφτόταν όλη αυτή την ώρα. Απάντησή του: "Όλους ε
κείνους τους ανθρώπους θύµατα, που συγκεκριµένα ξέρω από τη ζωή µου και από την ιστορία, οι 
οποίοι καταδικάστηκαν άδικα σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Και το µυαλό µου πάει µια σε αυ
τούς, µια στον Ιησού. Αυτά σκέφτοµαι και νιώθω. Και προσεύχοµαι..." Πώς θα σχολιάζατε αυτή 
τη δήλωση; 
ζ. Αξιολόγηση. Ερµ. 4. Ερώτ. 2.  
 
 

32. "Χριστὸς Ἀνέστη!"  
Η Ανάσταση του Χριστού ήταν η ανέλπιστη έκπληξη και ανατροπή. Άλλαξε τα πάντα σε σχέση 
µε τον Ιησού και τον καινούριο κόσµο. Αυτός που σταύρωσαν εµφανίστηκε ψηλαφητά ζωντανός 
στους µαθητές του, άντρες και γυναίκες, τους Έντεκα και τους άλλους. Ξανασυναντήθηκαν επα
νειληµµένα. Αυτοί κι αυτές συνήλθαν, ξαναενώθηκαν και στηρίχτηκαν. Σε λίγο θα είναι έτοιµοι 
να συνεχίσουν το έργο του παντού στον κόσµο. "Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός!... " 
 
Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
α. Πληροφορίες και σχόλια 
1. "Τι ζητάτε τον ζωντανό ανάµεσα στους νεκρούς;" (Λκ 24, 5). Εύλογο το ερώτηµα των δύο αγγέλων. 
Οι µυροφόρες κάνουν µιαν άκρως συγκινητική κίνηση για τον νεκρό ∆ιδάσκαλο. Είχαν πάει στον Γολ
γοθά. Μετά είχαν παρακολουθήσει από µακριά την ταφή του. Τώρα ήταν αποφασισµένες να πάνε στο 
µνήµα του, να βρεθούν κοντά του, να τον κλάψουν, να τον τιµήσουν και να αλείψουν το σαβανωµένο 
σώµα του µε αρώµατα, διότι χθες δεν πρόλαβαν. Όµως, κανονικά  σύµφωνα µε όσα κατ' επανάληψη 
τους είχε προείπει για την Ανάστασή του  έπρεπε να πάνε στον τάφο να τον συναντήσουν αναστηµένο. 
Το ίδιο απογοητευτικά αντέδρασαν στην αρχή και όλοι οι µαθητές στο άκουσµα της είδησης για την 
Ανάσταση και στη θέα των "οθονίων" στον κενό τάφο. 
2. Μαρία η Μαγδαληνή (Λκ 24, 10). Από τα Μάγδαλα, µια κωµόπολη πολύ κοντά στα βόρεια 
της λίµνης Γενησαρέτ. Παρεξηγηµένο πρόσωπο. Ούτε ίχνος πληροφορίας υπάρχει για αµαρτωλό 
παρελθόν στη ζωή της. Ο Ιησούς την είχε θεραπεύσει από πολύ σοβαρή δαιµονοπληξία (βλ. Λκ 8, 
2. Μκ 16, 9). Ύστερα από τέτοια εσωτερική απελευθέρωσή της ένιωσε όχι µόνον αυξηµένη ευγνω
µοσύνη, σεβασµό και αγάπη προς τον Λυτρωτή της, αλλά αφοσιωµένα τον ακολούθησε µαζί µε 
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άλλες γυναίκες, που φρόντιζαν για τη συντήρηση του ίδιου και των µαθητών στις µετακινήσεις 
τους σε Γαλιλαία και αλλού. Η Εκκλησία µας την τιµά ως αγία και τη θυµάται, µαζί µε τις άλλες 
µυροφόρες, την Κυριακή των Μυροφόρων, καθώς και ξεχωριστά ως "ισαπόστολο" στις 22 Ιουλίου  
(βλ. και Ερµ. 6 στο µαθ. 11). 
3. "Έχετε τίποτε φαγώσιµο;" (Λκ 24, 41). Ο αναστηµένος Ιησούς δεν είχε ανάγκη να φάει· παρ' 
όλα αυτά έφαγε και ήπιε µπροστά στους µαθητές, προκειµένου να τους πείσει ότι είχε και σώµα 
(αλλιώτικο, βέβαια), ότι δεν ήταν φάντασµα. 
4. "σας έλεγα... ότι θα εκπληρωθούν όλα..." (Λκ 24, 44). Όσα έγιναν δεν ήταν µοιραία. ∆υστυχώς 
τα αποφάσισαν και τα προκάλεσαν τότε συνάνθρωποί µας ελεύθερα.  
5. "... να κηρυχτεί... µετάνοια και άφεση... σε όλα τα έθνη" (Λκ 24, 47). Εδώ εκφράζεται επιγραµ
µατικά το ριζικά νέο στοιχείο του χριστιανικού µηνύµατος: Ο Θεός της αγάπης και της συγγνώ
µης, όπως τον φανέρωσε ο Ιησούς, δέχεται όλων τη µετάνοια, ώστε να µπορούν να αρχίσουν µια 
ζωή αλλιώτικη. 
6. Άλλες εµφανίσεις του Αναστάντος 
α. Την πρώτη ηµέρα της Ανάστασης (Ιω 20, 19 23: παρόντες οι Έντεκα, ο Θωµάς απών) 
β. Μετά 8 µέρες στο ίδιο µέρος (Ιω 20, 24 29: σκηνή µε τον Θωµά) 
γ. Σε πεντακόσιους (500) στη Γαλιλαία (βλ. Α Κορ 15, 6. Μτ 28, 16 18) 
δ. Σε δύο µαθητές καθ' οδόν προς Εµµαούς (Λκ 24, 13 35) 
ε. Στη λίµνη της Τιβεριάδας (Γενησαρέτ) σε 7 µαθητές (Ιω 21, 1 23: µεταξύ άλλων πλήρης αποκα
τάσταση του Πέτρου) 
β. Σταυραναστάσιµος επίλογος 
• Με τα Πάθη και τη Σταύρωση του Χριστού η οµάδα των µαθητών (των Έντεκα και των υπό
λοιπων) διαλύθηκε. Απογοητευµένοι εντελώς, νόµιζαν πως όλα είχαν τελειώσει.  

• Ρητώς τους είχε προείπει για τη Σταύρωση και την Ανάστασή του. Όµως αυτοί ούτε ήθελαν να 
ακούσουν ούτε µπορούσαν να καταλάβουν. Γι' αυτό και δεν τις περίµεναν.  

• Νά όµως που όλα ξαφνικά ανατρέπονται και µεταβάλλονται προς το ασύλληπτα χαρµόσυνο: Ο 
Ιησούς ζει! Η Ανάστασή του είναι γεγονός! 

• Και αµέσως όλα µέσα τους γίνεται δυνατό να αλλάξουν. Θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν βαθύ
τερα όσα έγιναν κοντά του επί τρία χρόνια. Χάρηκαν βαθιά, ηρέµησαν, αναθάρρησαν.  

• Ξαναβρήκαν την εµπιστοσύνη τους στον ∆άσκαλο. Είχε λοιπόν δίκαιο σε όλα. Είναι όντως ο 
αληθινός Μεσσίας. 

 
Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
α. Να γνωρίσουν τα βασικά γεγονότα σχετικά µε την Ανάσταση του Χριστού. 
β. Να κατανοήσουν ότι: 1. Για τους χριστιανούς, τον τελευταίο λόγο στη ζωή δεν έχει ο θάνα

τος αλλά ο Σταυρωθείς και Αναστάς. 2. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η απαρχή της ανά
στασης όλων των ανθρώπων. 

γ. Να σκεφτούν και να προτείνουν συγκεκριµένες προσπάθειες για το καλύτερο στη ζωή (προ
σωπική και κοινωνική) µε την ελπίδα, την αισιοδοξία και τη δύναµη που απορρέουν από 
την Ανάσταση. 

 
2. Ψυχοπαιδαγωγικά  
Με την Ανάσταση γίνεται το πέρασµα από τα θλιβερά και οδυνηρά των Παθών και της Σταύρωσης 
στα χαρούµενα και ευχάριστα. Στις σχετικές ευαγγελικές διηγήσεις κυριαρχούν: η έκπληξη των γυ
ναικών/µαθητριών από το αναστάσιµο µήνυµα των αγγέλων και η ευτυχία από τη συνάντηση µε 
τον Αναστάντα· οι δισταγµοί των λοιπών µαθητών να δεχτούν ως αληθινά τα παραπάνω απίστευ
τα· η εµφάνιση του Αναστηµένου ανάµεσά τους και οι απτές ενέργειές του και οι λόγοι του, για να 
ξεπεράσουν τους δισταγµούς και να δεχτούν το ανέλπιστο ως αληθινό και να χαρούν. Αυτά και 
άλλα συνθέτουν σκηνικό και ατµόσφαιρα χαράς και ευτυχίας· επίσης δικαίωσης και θριάµβου του 
τόσον αδικηθέντος και τόσα παθόντος ∆ιδασκάλου. Όλα λειτουργούν λυτρωτικά στις συνειδήσεις 
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των µαθητών/τριών, ύστερα από όσα βαριά παρακολούθησαν µε συγκίνηση και συνοχή καρδιάς. 
Αναµένεται ενδιαφέρον και ευχάριστη διάθεση για το µάθηµα αυτό. Αν µάλιστα το ευαγγελικό 
κείµενο περιελάµβανε και το συνταρακτικό περιστατικό µε το Θωµά, τότε ενδιαφέρον και διάθεση 
θα ήταν εντονότερα. 
 
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. Ας διαβαστεί αµέσως µετά το ευαγγελικό κείµενο της δ.ε. και η σκηνή µε τον Θωµά (ας δοθούν 
σε όλους µε φωτοτυπία: Ιω 20, 19 20 και 24 29). Ας προσέξουν την τρυφερότητα µε την οποία 
κρατάει ο αναστηµένος Ιησούς τον Θωµά στην εικόνα του Μιχ. Βασιλάκη. 
β. Με τις Ερωτ. 2 και 3 θα διατρέξουν ερευνητικά όλο το κείµενο. Στα 4 ερωτήµατα της Ερώτ. 3 
προσθετέο ένα ακόµη: "Τελικά ήταν τόσο φοβερή η δυσπιστία του Θωµά"; 
γ. Ερώτ. 4: Επαφή µε την πασχαλινή υµνολογία σε σχέση µε τη ζωή. Ας υπογραµµιστούν οι λέξεις 
ή φράσεις για τις ζητούµενες πράξεις. 
δ. Εργασία. Το ποίηµα και ο αναστάσιµος ήλιος (Ανάσταση του Manessier) µε τη λεζάντα του θα 
υπογραµµίσουν τα ζη τούµενα. Και τα δύο δίνουν αφορµή για σύνδεση της Ανάστασης µε ευαί
σθητα σύγχρονα εκφραστικά µέσα. Ιδιαίτερα για τον ήλιο: Στο περιθώριο του έργου διακρίνο
νται µαυριδερές κηλίδες. Είναι το σταυρικό στοιχείο που συνυπάρχει µε το φλογερά φωτεινό α
ναστάσιµο. Μια σταυραναστάσιµη συµβολική σύνθεση. 
ε. Ας σχολιάσουν τη µορφή του Αναστάντος στη λεπτοµέρεια της εικόνας από τη µονή Σταυρονι
κήτα: πολύ σοβαρή έκφραση, εντονότατα επάνω της τα ίχνη των Παθών που έζησε, τρυφερή δύ
ναµη και έγνοια για τον άνθρωπο (Αδάµ), όπως τον κρατάει. 
στ. Αξιολόγηση. Ερµ. 1. Ερωτ. 1, 2 και 3. 
 

33. "Πάσχα µέγα, Πάσχα των πιστών!"  
Έκρηξη ασυγκράτητης χαράς το Πάσχα στους πιστούς της Ανατολικής Χριστιανοσύνης. Ίσως 
γιατί πάντοτε έπαθαν και παθαίνουν πολλά και ξέρουν καλά τι θα πει απελευθέρωση.  Η Μ. Ε
βδοµάδα βαριά και ασήκωτα σταυρική ως το τέλος της Μεγάλης Παρασκευής. Ύστερα ήρεµα χα
µόγελα αναµονής ως τα µεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου για το βροντερό αναστάσιµο µήνυµα 
ότι "Χριστὸς Ἀνέστη!..." 
 
Α. Σύντοµο πασχαλινό σχόλιο 
Η πασχαλινή εκκλησιαστική λατρεία, τα σχετικά έθιµα και οι ανθρώπινες σχέσεις αυτών των η
µερών είναι κατεξοχήν χώροι βίωσης και παράδοσης αληθειών της πίστης που απορρέουν από 
πρωταρχικά και αυθεντικά πασχαλινά γεγονότα, όπως αυτά εξιστορούνται από τα Ευαγγέλια. 
Παρατηρώντας τα και βιώνοντάς τα διαπιστώνουµε κατά πόσο παραµένουν ζωντανά και γνήσια 
και νοιαζόµαστε για την ανανέωση και συνέχισή τους. Καθοριστικό για όλα είναι το γεγονός ότι 
καθ' όλη τη Μ. Εβδοµάδα από τα ευαγγελικά αναγνώσµατα ακούγεται πλήρως ολόκληρη η ιστο
ρία των Παθών και της Ανάστασης. Κάτι που σηµαίνει εκ νέου παροντοποίηση και επαναπρο
σέγγιση του νοήµατός τους για στοχασµό και βίωση. 
 
Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
α. Να ανακαλύψουν και να συνειδητοποιήσουν πώς οι εικονογράφοι και  υµνογράφοι, οι εκ
κλησιαστικοί Πατέρες και οι ποιητές γιορτάζουν και εκφράζουν την Ανάσταση του Χρι
στού και τη συνδέουν µε τη ζωή. 

β. Να διαπιστώσουν πόσο στα πασχαλινά έθιµα διατηρούνται και µεταδίδονται πρωταρχικά 
και αυθεντικά στοιχεία ζωής που απορρέουν από τα γεγονότα της Ανάστασης. 

 
2. Ψυχοπαιδαγωγικά 
1. Από ψυχοπαιδαγωγική σκοπιά όλα είναι ευνο κά για το µάθηµα. Πρόκειται για βιωµένα πράγµατα 
και προσφιλή. Κάθε εύστοχη προσπάθεια προσέγγισης του βαθύτερου νοήµατός τους και εκτίµησης της 
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ποιότητας ζωής που µπορούν να προωθήσουν θα βρει ευχάριστη ανταπόκριση (ενδιαφέρον, προσοχή 
και δηµιουργικότητα). 
2. H δ.ε. έχει την ιδιοτυπία ότι από αυτήν απουσιάζει το ευαγγελικό κείµενο. Το γεγονός της Α
νάστασης προσεγγίζεται από διδακτικά στοιχεία προερχόµενα από την εκκλησιαστική και πολι
τιστική µας παράδοση. 
 
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
1) Η εικόνα της Ανάστασης 
α. Μαζί µε το Α Πε 4, 6 να προσεχθεί και ο ύµνος "Χριστὸς Ἀνέστη..." 
β. Η θέση του Χριστού κεντρική και δεσπόζουσα 
γ. Νίκη κατά του θανάτου ("θάνατον πατήσας"), αποδυνάµωση των στοιχείων, των δυνάµεων και 
των οργάνων του θανάτου, της καταστροφής και της φθοράς (καρφιά, χαλκάδες, κλειδιά, αλυ
σίδα, αστέρι/σύµβολο εξουσίας) 

δ. Αδάµ και Εύα ως εκπρόσωποι του ανθρώπινου γένους. Στάση δέους και ικετευτική. Κίνηση 
πολύ αγαπητική (:σκύβει στοργικά) για ανόρθωσή τους και απελευθέρωση 

ε. Πρόδροµος, Άβελ, ∆αβίδ, Σολοµών, Προφήτες και δίκαιοι της Π.∆ιαθήκης: οι εκλεκτοί και α
ντιπροσωπευτικοί εκπρόσωποι όλου του µέχρι τότε κόσµου 

στ. Χρώµατα φωτεινά και ζωηρά, εκφράσεις έντονες, δέος και αγάπη 
ζ. Ο θάνατος νικήθηκε. Χαρίστηκε ζωή αληθινή. Απελευθέρωση, διάσωση. Όσοι έχουν πεθάνει 
δεν θα χαθούν· θα αναστηθούν 

η. Η εικόνα της Ανάστασης εκφράζει ό,τι το Απολυτίκιο "Χριστὸς Ἀνέστη..." (= α. νίκη κατά του 
θανάτου, β. απελευθέρωση και δωρεά ζωής στον άνθρωπο). Ο δυτικότροπος ζωγραφικός πίνα
κας δίνει  πολύ σωστά  έµφαση στον θρίαµβο του Χριστού κατά του θανάτου. ∆είχνει τον 
Χριστό τη στιγµή που ανασταίνεται. (Κανένα ανθρώπινο µάτι δεν είδε πότε και πώς αναστή
θηκε). Όµως το β′ (: σωτηριώδεις επιπτώσεις στον άνθρωπο) λείπει 

θ. Οι στίχοι από το σηµείο β′ ως το τέλος του κειµένου του ιερού Χρυσοστόµου εκφράζουν µε λό
για όσα τα γ, δ και ζ της εικόνας 

 
Σηµ. 1: Σχηµατική παράσταση των δύο ύµνων: 
 

α. "Χριστὸς Ἀνέστη" 
κατανίκηση του θανάτου 
 
δωρεά ζωής στους νεκρούς 

β. "Τῷ Πάθει σου, Χριστέ" 
    Πάθη Χριστού          → 

                 Ανάσταση Χριστού  → 

 
απελευθέρωση από ανθρώπινα πάθη (και δεινά) 
διάσωση του ανθρώπου από τη φθορά 

 
Σηµ. 2: Καλό θα ήταν, ύστερα από την ερµηνεία της εικόνας, να προβληθούν (συµπληρωµατικά) 
οι εικόνες της Ανάστασης της Μεγίστης Λαύρας (16ος αι.) και του Αντρέι Ρουµπλιώφ. 
2) Έθιµα και τελετές της Λαµπρής 
Σε όλα εκφράζονται κορυφαία στοιχεία ζωής: φως, χαρά, αγάπη, συγχώρηση, επικοινωνία (ανα
µεταξύ τους και µε τους "προαπελθόντες"), οικουµενική συνείδηση, ανανέωση. 
α. Φως "ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός": συµβολισµός αλήθειας, θεαµατικότητα, χαµόγελα, φωτεινή 

προετοιµασία για το άκουσµα του αναστάσιµου µηνύµατος 
β. Έκρηξη χαράς, αναστάσιµος χαιρετισµός, ασπασµοί, συγνώµες, συµφιλιώσεις 
γ. Μεταφορά χάρης και πνεύµατος του Σταυρωθέντος και Αναστάντος ειδικά στα "Κοιµητήρια", 

τρυφερή και ελπιδοφόρα επικοινωνία µε όσους "έφυγαν" 
δ. ∆ιαπλάτυνση οριζόντων της αναστάσιµης αγάπης προς τους εγγύς και τους απανταχού (ανα

στάσιµη επικοινωνία) 
Σηµ. Στην οµαδική εργασία: Όλες οι οµάδες θα ασχοληθούν και µε τα 4 θέµατα. Το κύριο βάρος 
να δοθεί στο τελευταίο.  
3) Αξιολόγηση. Ερωτ. α  ζ του θέµατος "∆ιαβάζοντας την εικόνα της Ανάστασης". 
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34. Η ανάληψη του Χριστού – "Ἰδοὺ ἐγὼ µεθ' ὑµῶν εἰµι..."   
Ξανά στο Όρος των Ελαιών. Τελευταία συνάντησή τους. Λόγια αποχαιρετιστήρια. Και υποθήκες.  
Ξαφνικά χάνεται από τα µάτια τους. Μέσα σε νεφέλη ο Ιησούς ανεβαίνει ψηλά. Θα επιστρέψει 
εκεί από όπου είχε έρθει. Με δέος οι αγαπηµένοι του κοιτάζουν προς τα πάνω. Με πολλή συγκί
νηση. Με έναν κόµπο στο λαιµό. Και µε µάτια υγρά... 
 
Α. Ερµηνευτικά  θεολογικά 
1. "από τον Πατέρα εκπλήρωση της υπόσχεσης" (Πραξ 1, 4). Εννοεί την αποστολή του Αγ. 
Πνεύµατος, το οποίο θα τους πληµµύριζε εσωτερικά, θα τους έκανε εντελώς καινούριους ανθρώ
πους και θα τους καθοδηγούσε στην αλήθεια και στο έργο τους (βλ. Ιω 14, 16 17 και 26· 16, 6 11 
και 13 15). 
2. "Γαλιλαίοι..." (Πραξ 1, 11). Εκτός από τον Ιούδα Ισκαριώτη, όλοι οι µαθητές (του στενού και 
του ευρύτερου κύκλου) ήταν από τη Γαλιλαία. 
3. στο ανώγι (Πραξ 1, 13: το "ὑπερῷον"). Το πάνω διαµέρισµα των σπιτιών, το δώµα. Τα "υπερώα" 
ήταν στραµµένα προς τον Ναό της Ιερουσαλήµ και χρησιµοποιούνταν και ως τόπος προσευχής 
των οικογενειών. Σε ένα τέτοιο "υπερώο" της πόλης, όπου ίσως είχαν γίνει δύο εµφανίσεις του 
αναστηµένου Ιησού, συγκεντρώνονταν συχνά οι µαθητές (οι Έντεκα και άλλοι) για προσευχή. 
Β. ∆ιδακτικά 
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας 
α. Να ενηµερωθούν οι µαθητές/τριες για το γεγονός της Ανάληψης του Χριστού. 
β. Να εκτιµήσουν την αξία και σπουδαιότητα της διαβεβαίωσης του Ιησού προς τους µαθητές, 
και κατ' επέκταση προς κάθε χριστιανό: "θα είµαι µαζί σας πάντα ως τη συντέλεια του κό
σµου". 

γ. Επειδή είναι το τελευταίο µάθηµα, να εκφράσουν σύντοµα και επιγραµµατικά τι αποκόµισαν 
όλη τη χρονιά για τον Ιησού Χριστό και για τον καινούριο κόσµο ("Βασιλεία του Θεού"). 

2. Ψυχοπαιδαγωγικά 
α. Ο αποχαιρετισµός του Ιησού από τους µαθητές του, ύστερα από 3ετή συµπόρευσή τους και µε
τά τα συγκλονιστικά γεγονότα των Παθών και της Ανάστασής του, ψυχοπαιδαγωγικώς είναι 
πολύ ευνο κά για το µάθηµα. 
β. Κατά κάποιον τρόπο και η οµάδα της τάξης, στο τελευταίο αυτό µάθηµα της χρονιάς, συµ
βιώνει ένα είδος αποχαιρετισµού από τον Ιησού και τους µαθητές του. Σχεδόν σε όλα τα µαθήµα
τα συµβάδισαν νοερά µαζί τους, πληροφορήθηκαν και γνώρισαν αρκετά από τη ζωή και το έργο 
του Χριστού µε αυτόπτες και αυτήκοους µάρτυρες τους µαθητές του. 
γ. Την αποχαιρετιστήρια ατµόσφαιρα και συγκίνηση αυξάνουν  πέραν από το ευαγγελικό κείµε
νο  και η ωραία υδατογραφία της Βάσως Γώγου, η εξαιρετική εικόνα της Ανάληψης και τα τρία 
κείµενα (Καβάσιλα, Απολυτικίου και Κοντακίου της γιορτής). 
 
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί 
α. Ερώτ. 1. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η "ανάγνωση" της πολύ εκφραστικής εικόνας της 
Ανάληψης. Για άνετη και παραγωγική δουλειά συνιστάται να γίνει έγχρωµη φωτοτυπία της σε 
µέγεθος πόστερ και να αναρτηθεί σε περίοπτο σηµείο. Προτιµότερο (και ευκολότερο) να γίνει έγ
χρωµη διαφάνειά της σε µέγεθος Α4 και να προβληθεί µε το γραφοσκόπιο. Υποβοηθητικά για την 
"ανάγνωσή" της  µε εύστοχες ερωτήσεις: 

• Ιησούς: -  µας κοιτάζει µε αγάπη, συγκίνηση, τρυφερότητα και έγνοια (ύστερα από το τε-
λευταίο βλέµµα του προς τους µαθητές) 

• άγγελοι: 
   (άνω) 

  µε δέος και αφοσίωση κρατούν το κυκλικό θε κό σχήµα µε τον Αναλαµβα
νόµενο 

• οι µορφές: 
(αγγέλων 
και ανθρώ
πων) 

  όλες συγκινηµένες, σκεφτικές, συλλογισµένες 
  της Παναγίας (στη µέση) θλιµµένη, µε χέρια που αποχαιρετούν µισοανοι
χτά καιδεητικά (ο Ιησούς είναι Υιός και Θεός της) 

  οι άγγελοι εκατέρωθεν της Παναγίας είναι συγκινηµένοι· τα πρόσωπά τους 
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δείχνουν σπαραγµό (έντονη συµµετοχή στα ανθρώπινα) 
  τα µισά πρόσωπα, µε πρώτα τους δύο αγγέλους, έχουν το ένα ή και τα δύο χέρια  
υψωµένα ή ηµιυψωµένα, αποχαιρετούν, ίσως υπαινίσσονται και την προσδοκία 
της ∆εύτερης έλευσης (Παρουσίας) του Χριστού 

  τα κεφάλια: άλλα στραµµένα ψηλά, άλλα κάτω, άλλα προς διάφορες κα
τευ θύνσεις µε βλέµµα πολλών εκφραστικών αποχρώσεων· κανένα δεν έχει 
ίδια κατεύ θυνση και έκφραση προσώπου όµοιες µε άλλο 

 
β. Ερώτ. 2. Η χαρά τους στηρίζεται: 1) στην υπόσχεση ότι θα τους στείλει το Άγιο Πνεύµα, 2) στη 
βεβαίωση ότι είναι ο ελευθερωτής, 3) στην υπόσχεσή ότι θα είναι για πάντα µαζί τους. 
γ. Ερώτ. 3. Τα άλλα στηρίγµατα: 
• Τα λόγια του Θεού Πατέρα για τον Ιησού στη Βάπτισή του 
• Όλη η διδασκαλία του και η απήχησή της στον λαό 
• Οι εµπειρίες τους από την κατάπαυση της τρικυµίας και από τα άλλα θαύµατά του 
• Η εµπειρία των τριών µαθητών στη Μεταµόρφωση 
• Η εκδίωξη των εµπόρων από τον Ναό 
• Τα τελευταία λόγια µετά τον Μυστικό ∆είπνο 
• Οι συναντήσεις τους µετά την Ανάσταση, ιδιαίτερα η µεγάλη στη Γαλιλαία 
δ. Αξιολόγηση. Ερµ. 1. Ερωτ. 2 και 3.  
 
Ανακεφαλαίωση 
Ερώτ. 1 
α. • Όσοι και όσες βρήκαν ενδιαφέροντα όσα όλη τη χρονιά γνώρισαν για τον Ιησού και το έργο 

του, αξίζει να τα θυµούνται και να τα σκέφτονται παραπέρα 
    • Όσες και όσοι διαπίστωσαν ότι τα Ευαγγέλια (καθώς και τα άλλα βιβλία της Κ. ∆ιαθήκης) 

περιέχουν σπουδαίες αλήθειες ζωής, αξίζει στο πρόγραµµα ζωής τους να έχουν θέση η τακτι
κή µελέτη και εφαρµογή των αληθειών του Ευαγγελίου. Συγκεκριµένα: 

    • Κατανόηση των άλλων και συµπαράσταση στις χαρές και τις λύπες τους 
    • Έµπρακτη και ενεργός συµµετοχή σε γενικότερες κοινωνικές προσπάθειες για ανθρωπιά, ει

ρήνη και δικαιοσύνη στον κόσµο κ.ά. 
β. • Φανερώθηκε ποιος είναι ο αληθινός Θεός: αγαπά, συγχωρεί, στηρίζει, βοηθά, είναι πάντοτε 

κοντά σε κάθε άνθρωπο αδιακρίτως και σε όλα τα πλάσµατα του 
    • Κάθε άνθρωπος είναι χωρίς διακρίσεις συν άνθρωπος και καλείται να συµπεριφέρεται µε α

ληθινή και έµπρακτη αγάπη προς κάθε συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη 
    • Το µοναδικό κριτήριο για την αξία της ζωής είναι το ενδιαφέρον και η εκδήλωση έµπρακτης 

αγάπης προς τους πάσχοντες 
    • Ο θάνατος δεν έχει την τελεταία λέξη στη ζωή των ανθρώπων· ο Θεός την έχει 
    • Υπάρχει ελπίδα και δύναµη για να αλλάξει ο κόσµος και να γίνει ανθρωπινότερος· όλοι είναι 

συνυπεύθυνοι γι' αυτό και µπορούν να συµβάλλουν 
Ερώτ. 4 
Συνηθίσαµε σε σταυρούς από ξύλο, πέτρα, µάρµαρο, από απλά ή πολύτιµα µέταλλα κ.λπ. Εδώ 
ένας πρωτότυπος σταυρός από ζωντανούς ανθρώπους της Άπω Ανατολής. Όλοι και όλες τους εί
ναι:  • χαρούµενοι   • κοιτάζουν µακριά 
  • χαµογελαστοί   • ελπίζουν 
  • ενωµένοι   • έχουν όραµα 
  • ισότιµοι   • ένας σταυρός αναστάσιµος, συναρπαστικός,  
  • βλέπουν ο ένας τον άλλον    γεµάτος έκπληξη 
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Παράρτηµα: Στοιχεία για απάντηση στην Ερώτ. 5 του µαθήµατος 5* 
                       (που επαναλαµβάνεται σε όλα τα µαθήµατα µε ευαγγελικά κείµενα) 
Μα 
5 ασ και ν: Συνάντηση αγγέλου µε άνθρωπο (Γαβριήλ  Μαρία). Ο Ιωσήφ δεν αποπέµπει τη 

Μαρία· την προστατεύει (φιλάνθρωπα και τρυφερά) 
απ: Μήνυµα προς Μαρία και Ιωσήφ για τον Ιησού ως ελευθερωτή (Λκ 1, 31 38. Μτ 1, 21. 
Βλ. και Ερµ. 7) 

6 ασ, αν και ν: Ενανθρώπηση του Θεού, µήνυµα στους ποιµένες, προσκύνηση ποιµένων και 
µάγων 
απ: Μήνυµα αγγέλου προς τους ποιµένες (Λκ 2, 11. Βλ. Ερµ. 4)· ύµνος αγγέλων (Λκ 2, 14) 

8 ασ: Συζήτηση 12ετούς Ιησού στον Ναό 
αν και ν: Απάντηση Ιησού προς γονείς του (Λκ 2, 49) 
απ: Λόγοι του δικαίου Συµεών (Λκ 2, 31 32)  οικουµενικό µήνυµα για Ιησού 

9 ν και απ: Παρουσία, ζωή, κήρυγµα και δράση Ιωάννη Βαπτιστή 
10 ασ και ν: Το ότι ο Ιησούς βαπτίζεται. Φανέρωση της Αγ. Τριάδας 
11 ασ: Ο τρόπος της κλήσης και η σύνθεση του κύκλου των µαθητών (βλ. και βιβλ. καθηγ.: 

εισαγωγή, Ερµ.  θεολ. 1α δ, Ψυχοπαιδ.  τα 3 πρώτα σηµεία) 
ασ, αν, ν και α: Το ότι ο Ιησούς είχε και µαθήτριες 

12 ασ: Ο Ιησούς σηκώνεται να διαβάσει προφητεία δικής του επιλογής  Η όλη συµπεριφορά 
των συµπατριωτών απέναντί του 
αν, απ: Άµεση συσχέτιση της προφητείας µε το πρόσωπο και το έργο του (πολλαπλώς 
απελευθερωτικό) 

13 ασ: Η απήχηση του Ιησού ως διδασκάλου στα πλήθη 
απ: Το µοίρασµα της χαράς µε άλλους για µετάνοια κάθε αµαρτωλού (Λκ 15, 7) 
ασ, αν, ν, απ: Οι παραβολές ως µορφή και ως περιεχόµενα της διδασκαλίας του Ιησού 

14 ασ, αν, ν, απ: Η συµπεριφορά του πατέρα της παραβολής και προς τους δύο γιους του ως α
πεικόνιση του εντελώς νέου προσώπου του Θεού που φανέρωσε ο Ιησούς 

15 ασ, αν, ν, απ: Ο εύσπλαχνος Σαµαρείτης της παραβολής ως ενσάρκωση του ιδανικού συν
ανθρώπου ("πλησίον") στην καινούρια  ανθρωπότητα 

16 ασ, αν, ν: Η ταύτιση του Ιησού µε τους ασήµαντους πάσχοντες της παραβολής 
17 ασ, αν, ν, απ: Η όλη συµπεριφορά του Ιησού προς αυτή τη γυναίκα και σοφή και γενναία 

υπεράσπισή της 
αν: Το πώς ο Ιησούς δέχτηκε και πώς τοποθέτησε τα παιδιά στη Βασιλεία του Θεού 

18 ασ και αν: Το ότι ο Ιησούς αυτοπροσκαλείται και πηγαίνει στο σπίτι του αρχιτελώνη 
(αρχιαµαρτωλού) Ζακχαίου 
απ: Η ριζική µεταστροφή του Ζακχαίου και η σχετική διακήρυξη του Ιησού (Λκ 19, 9) 

19 ασ: Το ότι, πώς και πότε προσευχόταν ο Ιησούς 
ν και απ: Η "Κυριακή προσευχή" συνολικά, ιδιαίτερα η προσφώνηση του Θεού "Πάτερ 
ηµών" και ο πληθυντικός των αιτηµάτων 

20 ν και απ: Η αποκάλυψη ότι η εµπιστοσύνη προς τον Θεό είναι για τους ανθρώπους θεµέ
λιο ζωής 
ασ, αν, ν, απ: Από τη γενική ενηµέρωση για τα θαύµατα είναι σαφές ότι αυτά έχουν σχέ
ση και µε τα 4 χαρακτηριστικά (ασ, αν, ν, απ) 

21 ασ: Ο τρόπος µε τον οποίο ο παράλυτος οδηγείται µπροστά στον Ιησού 
ασ, αν και ν: Το ότι ο Ιησούς συγχωρεί αµαρτίες 
απ: Ο παράλυτος θεραπεύτηκε ψυχικά και σωµατικά. Με τη διπλή θεραπεία του καταρρί
φθηκε απελευθερωτικά η αντίληψη ότι η αρρώστια είναι τιµωρία από τον Θεό για αµαρτίες 
του αρρώστου 

22 αν: Με τον πηλό για τη θεραπεία του τυφλού ο Ιησούς ξεπερνά τις υπερβολές των ραββινι

                                                 
* Συντµήσεις: ασ = ασυνήθιστα, αν = ανατρεπτικά, ν = νέα, απ = απελευθερωτικά, Μα = µάθηµα 
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κών διατάξεων για την αργία του Σαββάτου 
αν και απ: Ο Ιησούς ανατρέπει απελευθερωτικά την τότε αντίληψη ότι οι τυφλοί ήταν τι
µωρηµένοι από τον Θεό για αµαρτίες δικές τους ή των γονιών τους 
ν και απ: Ο θεραπευµένος τυφλός αλλάζει ριζικά και απελευθερωµένος υπερασπίζεται 
τον Ιησού αντιµετωπίζοντας γενναία τους Φαρισαίους 

23 ασ και αν: Η συγκινητική συµπεριφορά του αρχισυναγώγου Ιαείρου προς τον Ιησού 
ν και απ: Ο Ιησούς ξαναχαρίζει τη ζωή σε ένα νέο κορίτσι και απελευθερώνει τον πατέρα 
του από τον καηµό ότι  κατά τις τότε αντιλήψεις  οι αµαρτίες του ήταν η αιτία για να 
πεθάνει νέα η κόρη του 

24 ασ, αν, ν και απ: 1. Ο Ιησούς ξαναδίνει τη ζωή στον τετραήµερο νεκρό Λάζαρο 
2. Αποκαλύπτει ότι ο ίδιος είναι η "ανάσταση και η ζωή" (Ιω 11, 25 26) 
3. Τα προσωπικά αισθήµατα του Ιησού (Ιω 11, 5 και 35 36) 

26 ασ και αν: Οι εκδηλώσεις του λαού προς τον Ιησού, ο τρόπος εισόδου του στην Ιερουσα
λήµ ("ἐπὶ πῶλον ὄνου", αντίθετα προς τις µεσσιανικές αντιλήψεις των πολλών), το ότι ο 
Ιησούς κλαίει (Λκ 19, 41) 
αν και απ: Εκδίωξη των εµπόρων από τον Ναό 

27 ασ: Ένας µαθητής του και συνδαιτηµόνας του στο ∆είπνο φεύγει για να τον παραδώσει 
στους διώκτες του 
ν: Παράδοση του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας 

28 ασ: Η αγωνιώδης προσευχή του Ιησού στη Γεθσηµανή, το φίληµα του Ιούδα, η αυτοπαράδοσή 
του στους οπλισµένους φρουρούς, η εγκατάλειψή του από όλους τους µαθητές του 

29 ασ: Η παράτυπη και παράνοµη ανάκριση και δίκη του Ιησού από τα µέλη του Μ. Συνε
δρίου (βλ. Ερµ. 4) και η άρνηση του Πέτρου 
ν: Η απάντηση/δήλωση του Ιησού ενώπιον του Μ. Συνεδρίου ότι είναι ο Μεσσίας (Μτ 26, 
64 64) 
απ: Η πικρή µετάνοια του Πέτρου 

30 ασ: Η θρησκευτική κατηγορία κατά του Ιησού µετατρέπεται σε πολιτική (Λκ 23,2). Αντί 
κανονικής δίκης γίνεται υπαίθριο λα κό δικαστήριο (βλ. βιβλ. καθηγ. Ερµ.  θεολ. γ1) 

31 ασ: Τα έκτακτα φυσικά φαινόµενα πριν από τον θάνατο του Ιησού (Λκ 23, 44: από ώρα 
12 µ. σκοτάδι) και µόλις ξεψύχησε (Μτ 27, 45 και 51) 

32 ασ, αν, ν, απ: Το κενό µνηµείο, η εµφάνιση αγγελικών µορφών, ο αναστηµένος Ιησούς, η 
συνάντηση του Αναστάντα µε µαθήτριες και µαθητές του, η εµφάνιση στους µαθητές και 
τα λόγια του προς αυτούς (Λκ 24, 44 49) 

34 ν και απ: Οι διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις του Ιησού προς τους µαθητές και η παγκο
σµιότητα του µηνύµατός του (Μτ 28, 19 20), τα λόγια των αγγέλων (Πραξ 1, 11) 
ασ: Ο τρόπος Ανάληψης, η παρουσία αγγέλων κατ' αυτήν 

 
Σηµ. Τα παραπάνω σηµειούµενα είναι κάποια βασικά στοιχεία, όµως όχι όλα. Οι συνάδελφοι µε 
τα παιδιά ασφαλώς θα ανακαλύψουν και άλλα. 
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Βασιλόπουλος Χρήστος, "Η ανάπτυξη της θρησκευτικής σκέψης και το µάθηµα των Θρησκευτικών", περιοδ. Σύ
ναξη, τχ. 4 (1982) 103 106 
⎯ Ελευθερία της σκέψης και διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση, διδ. 
διατρ., Θεσ. 1984, σσ. 190 
⎯ Θέµατα Ψυχολογίας της εφηβικής ηλικίας (Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις), Θεσ. 1985, σσ. 77 
⎯ Ο µαθητής ως κριτήριο του περιεχοµένου του µαθήµατος των Θρησκευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης, 
Θεσ. 1988, σσ. 155 
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Gunneweg Antonius H.J., Η ιστορία του Ισραήλ ως την εξέγερση του Βαρ Κοχβά, µτφρ. από τα γερµανικά: 
Ιω. Μούρτζιος, Θεσ. 1997, 437 + 14 (χάρτες) 
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Ζηζιούλας Ιω. Μητρ. Περγάµου, Ελληνισµός και Χριστιανισµός. Η συνάντηση των δύο κόσµων, Αθ. 2003, 
σσ. 127 ("Απ. ∆ιακονία") 
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16, Θεσ. 2000 
⎯  Εισαγωγή στην Καινή ∆ιαθήκη, Θεσ. 22001, σσ. 489 (Π. Πουρναράς) 
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πίστης, Θεσ. 1985, 158 166 (Π. Πουρναράς) 
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