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Προλεγόµενα
α´
α. Όλες οι περιοχές ζωής και έκφρασης σε κάθε µέρος της υφηλίου όπου διαδόθηκε ο Χριστιανι
σµός είναι σφραγισµένες µε τα ίχνη του Ιησού Χριστού και του Ευαγγελίου του. Γι' αυτό και έχει
ειπωθεί ότι µε τον Ιησού και το έργο του έχουµε "τοµή της ιστορίας στα δυο: στην προ και µετά
Χριστόν". Έτσι η ενασχόληση µε αυτό το θέµα θεωρείται παντού, άρα και στο σχολείο, από αυ
τονόητη και απαραίτητη µέχρι τουλάχιστον από πολιτιστική σκοπιά χρήσιµη. Το σχολικό µά
θηµα των Θρησκευτικών στη χώρα µας σήµερα είναι κριτικό και πρώτιστα ενηµερωτικού/γνωστικού
αλλά συνάµα και µορφωτικού χαρακτήρα (όπως µε τον τρόπο του και το καθένα από όλα τα άλ
λα µαθήµατα). Και η διδακτική ύλη του στη Β´ Γυµνασίου: "Καινή ∆ιαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός
και το έργο του" αποτελεί σπουδαία ευκαιρία, για να αντλήσουν τα παιδιά από αυτό το κορυ
φαίο θέµα πληροφορίες, γνώσεις και µορφωτικά στοιχεία και ερεθίσµατα. Από αυτά θα βοηθη
θούν, ώστε ελεύθερα και µε επίγνωση να κάνουν, αν και όποτε θελήσουν, τις δικές τους επιλογές
ζωής σε σχέση µε τον Χριστό και το έργο του για χάρη όλων των ανθρώπων.
β. Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) της Β´ Γυµνασίου είναι ιστορικής υφής. Σχετίζε
ται µε: α) Ευαγγελικά πρόσωπα (Ιησούς, Απόστολοι και πλήθος λαού). β) Γεγονότα (ποια, πότε,
πού, γιατί· τι φανέρωσαν, τι εµπειρίες προκάλεσαν, ποια η απήχησή τους πραγµατική ή δυνητι
κή τότε, µετά, σήµερα, στο µέλλον). Όσα από τα πρόσωπα και τα γεγονότα έχουν επιλεγεί είναι
περιορισµένα και ενδεικτικά. Και εκτιµήθηκαν ως στοιχειώδη, αλλά ουσιαστικά και επαρκή για
την Β´ Γυµνασίου. Στον Πρόλογο του βιβλίου των µαθητών/τριών αδροµερώς και µε ερωτήµατα
παρουσιάζεται τι σε σχέση µε το θέµα θα αναζητηθεί στα µαθήµατα: προσέγγιση προσώπων και
γεγονότων µαζί µε αλήθειες σκέψης και ζωής που απορρέουν από αυτά. Κι αυτό όχι συστηµατι
κά/δογµατικά αλλά πρακτικά/βιωµατικά. Με δογµατικά θέµατα θα ασχοληθούν στο Λύκειο.
γ. Βιβλίο/βοήθηµα εκπαιδευτικού για Θρησκευτικά Β´ Γυµνασίου είναι το πρώτο που ως σήµερα
συγγράφεται. Τα στοιχεία που παρέχει (ιστορικά, διάφορα πληροφοριακά, ερµηνευτικά, θεολο
γικά, ψυχοπαιδαγωγικά, διδακτικά κ.ά.) δεν είναι τα µόνα και αποκλειστικά. Κινούνται όµως
πιστά στο πνεύµα, τις επιδιώξεις και τα περιεχόµενα του ΑΠΣ, πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η
συγγραφή του σχολικού εγχειριδίου. ∆ηλώνουµε ότι το βιβλίο µας για την/τον εκπαιδευτικό δεν
είναι "τυφλοσούρτης", που παρέχει τα πάντα έτοιµα, αλλά µια υπεύθυνη ανοιχτή πρόταση για
σοβαρή ετοιµασία και διδακτική δουλειά στην τάξη, µε όλα τα ενδεχόµενα για το καλύτερο. Η
έκτασή του δεν είναι επαρκής, όµως ήταν υποχρεωτική. Έτσι, κατ' ανάγκην, µερικά πράγµατα
δίνονται "τηλεγραφικά". Για τον ίδιο λόγο, και επειδή είναι η πρώτη απόπειρα, το στοιχείο του
πειραµατισµού σε ορισµένα µέρη ήταν αναπόφευκτο. Πάντως πιστεύουµε και ελπίζουµε ότι θα
είναι ένας χρήσιµος συνοδός των συναδέλφων στο διδακτικό τους έργο. Στις επιµέρους διδακτι
κές ενότητες (δ.ε.) σηµειώνονται, µαζί µε τα "Ερµηνευτικά/Πληροφοριακά θεολογικά", αρκετές
συγκεκριµένες ιδέες και προτάσεις για διδακτικούς χειρισµούς. Εδώ δίνονται µερικά γενικά στοι
χεία, που εκτιµούµε ότι είναι χρήσιµο να έχουν υπόψη τους οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί.
δ. Τέλος, επιθυµούµε να δηλώσουµε ότι για την όποια πληρότητα του βιβλίου πολύτιµη υπήρξε η
συµβολή των κ.κ. συναδέλφων Κριτών Αξιολογητών, τόσο µε τις κριτικές τους παρατηρήσεις όσο
και µε τις εποικοδοµητικές τους προτάσεις. Τους ευχαριστούµε θερµότατα.
β´
1. Επιδιώξεις (σκοποί και στόχοι) διδασκαλίας του µαθήµατος των Θρησκευτικών
Όλες (οι γενικές, της τάξης, των κεφαλαίων και των επιµέρους δ.ε.) είναι αλληλένδετες, αλληλε
ξαρτώµενες και εξελικτικά ιεραρχηµένες. Όταν αυτό λαµβάνεται µελετηµένα υπόψη κατά την
προετοιµασία, τον σχεδιασµό και τη διεξαγωγή του µαθήµατος, τότε µπορεί να παραχθεί διδα
κτικό έργο στην τάξη συγκεκριµένο, οργανωµένο, συστηµατικό και µεθοδευµένο για χάρη της
καλύτερης γνώσης, µάθησης και µόρφωσης των µαθητών/τριών. Παραθέτουµε εδώ τις δύο πρώτες
επιδιώξεις (γενικές και της Β´ Γυµνασίου)· οι υπόλοιπες βρίσκονται στα οικεία µέρη παρακάτω.
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α. Γενικές επιδιώξεις*
Ο σκοπός της διδασκαλίας του Μαθήµατος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) εντάσσεται στον γε
νικό σκοπό της Εκπαίδευσης, δηλαδή στη διαµόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών.
Ειδικότερα η διδασκαλία του ΜτΘ συµβάλλει:
• Στην απόκτηση γνώσεων γύρω από τη χριστιανική πίστη και την Ορθόδοξη χριστιανική πα
ράδοση και ζωή
• Στην ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης
• Στην προβολή της Ορθόδοξης Χριστιανικής ζωής ως ατοµικού και συλλογικού βιώµατος
• Στην κατανόηση της χριστιανικής πίστης ως µέσου νοηµατοδότησης του κόσµου και της ζωής
• Στην παροχή ευκαιριών στους µαθητές για θρησκευτικό προβληµατισµό και στοχασµό
• Στην κριτική επεξεργασία των θρησκευτικών παραδοχών, αξιών, στάσεων
• Στη διερεύνηση του ρόλου που έπαιξε ο Χριστιανισµός στον πολιτισµό και την ιστορία της
Ελλάδας, της Ευρώπης και όλων των χωρών και λαών
• Στην κατανόηση του Χριστιανισµού ως παράγοντα που συντελεί στην ανάπτυξη του πολι
τισµού και της πνευµατικής ζωής
• Στην επίγνωση της ύπαρξης διαφορετικών εκφράσεων της θρησκευτικότητας στις άλλες Εκ
κλησίες, Οµολογίες και Θρησκείες
• Στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων και των µεγάλων σύγχρονων διληµµάτων
• Στην ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης και ελεύθερης έκφρασης
• Στην αξιολόγηση του Χριστιανισµού ως παράγοντα βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων
• Στην γνωστική, πνευµατική, ηθική, κοινωνική και αισθητική καλλιέργεια για ολοκλήρωση
της προσωπικότητας
• Στην επαφή µε την ευρύτερη θρησκευτική κληρονοµιά της ανθρωπότητας, διαχριστιανική
και διαθρησκειακή
• Στην ικάνωση για κατανόηση της σχέσης ορισµένων πτυχών του θρησκευτικού φαινοµένου
µε άλλα διδασκόµενα µαθήµατα (µε βάση την αρχή της ∆ιαθεµατικότητας)
β. ∆ιευκρίνιση
1. Η θρησκευτική εκπαίδευση των µαθητών, όπως αναγνωρίζεται και διεθνώς, συνιστά όρο της
ηθικής και πνευµατικής τους ανάπτυξης και έχει ύψιστη κοινωνική σηµασία. Χωρίς να παρα
γνωρίζεται το γεγονός πως η θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών πραγµατοποιείται και στο
πλαίσιο άλλων θεσµών (οικογένεια, Εκκλησία), η παροχή της στο σχολικό περιβάλλον λειτουρ
γεί συµπληρωµατικά και συντελεί στην ολοκληρωµένη µόρφωσή τους. Το ΜτΘ είναι ενταγµένο
στην παρεχόµενη από την Πολιτεία εκπαίδευση υπηρετώντας τους γενικούς σκοπούς της Παι
δείας, όπως αυτοί ορίζονται από το Σύνταγµα και τους Νόµους.
γ. Επιδιώξεις διδασκαλίας στη Β´ Γυµνασίου
α. Να γνωρίσουν οι µαθητές απευθείας από τα ευαγγελικά κείµενα τον Ιησού Χριστό και τον και
νούριο κόσµο του Θεού ("Βασιλεία του Θεού"), που αυτός φανέρωσε για χάρη όλων αδιακρίτως
των ανθρώπων µε την προσωπικότητα, τη ζωή, τη διδασκαλία, τις θαυµαστές πράξεις και το όλο
κοσµοσωτήριο έργο του.
β. Να κατανοήσουν ότι το ευαγγελικό µήνυµα και ο τρόπος που έδρασε ο Χριστός έχουν υπερφυλε
τικό, υπερεθνικό και οικουµενικό χαρακτήρα, χωρίς διακρίσεις και σύνορα.
γ. Να συνειδητοποιήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός και η Βασιλεία του Θεού αποτελούν για τους Χρι
στιανούς τα παντοτινά θεµέλια και αρχέτυπα ζωής: προσωπικής, εκκλησιαστικής και έµπρα
κτης κοινωνικής. Επιπλέον και τα κριτήρια για την αντικειµενική εκτίµηση όσων πραγµατοποιή
θηκαν ή παραλείφθηκαν από τους πιστούς µέχρι σήµερα, όπως επίσης και το όραµα και την ελπί
δα για όσα ακόµη αποµένει και πρέπει να γίνουν συγκεκριµένα στην πράξη.
*
Οι διατυπώσεις των "Επιδιώξεων διδασκαλίας" εδώ και παντού στο βιβλίο είναι κατά λέξη αυτές του Αναλυτικού Προ
γράµµατος Σπουδών (ΑΠΣ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (βλ. ΦΕΚ αρ. 303, τχ. Β. 13.3.2003). Τα µέρη διατυπώσεων µε
όρθια γράµµατα είναι συµπληρώσεις των συγγραφέων.
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2. Υφή και δοµή των µαθηµάτων
Για την πορεία διδασκαλίας είναι σχεδόν πλήρως σχεδιασµένα και σκηνοθετηµένα. Τα µέρη τους
είναι: τίτλος, εισαγωγή, ευαγγελικό κείµενο µε ερµηνευτικά (στις 29 δ.ε.), επεξεργασία (µε ερωτή
σεις και εργασίες), βασικά στοιχεία, ποικίλο εικονιστικό και λοιπό βοηθητικό υλικό.
α. Τίτλος. Κατά κανόνα είναι διπλός. Το α´ σκέλος δηλώνει ρητά το θέµα, το β´ υποδηλώνει το
νόηµα ή µήνυµά του. Αποτελούν τους δύο άξονες/πλαίσια του µαθήµατος.
β. Εισαγωγή. Συνδέει µε προηγούµενα και εντάσσει το γεγονός/θέµα χωροχρονικά: στο εκεί, τότε
και κάποτε σε σχέση µε την σηµερινή επικαιρότητα. Γενικά είναι το περίγραµµα του περιεχόµενου
της δ.ε. µε στοιχεία σκοποθεσίας και "βιωµατικής προπαρασκευής". Παρουσιάζεται ελεύθερα από
τον/την συνάδελφο ή διαβάζεται από µαθήτρια/τή.
γ. Ευαγγελικό κείµενο. Αποτελεί το κέντρο της διδακτικής ύλης του µαθήµατος. Σπάνια βασίζε
ται σε έναν Ευαγγελιστή· κατά κανόνα αποτελεί σύνθεση από τους περισσότερους ή όλους. Το
κείµενο αυτό δεν το αφηγούνται οι συνάδελφοι, διότι κάθε αφήγηση προσθέτει ή αφαιρεί ή νοη
µατοδοτεί κάτι σε σχέση µε τον κόσµο του αφηγούµενου. Αυτά αλλοιώνουν σε κάποιο βαθµό την
ποιότητα και αµεσότητα του ευαγγελικού λόγου. Λοιπόν διαβάζονται και µάλιστα χωρίς διακο
πές πλην αυτών στα µαθ. 11, 13 και 19. Και πρέπει να διαβάζονται καλά· από τις/τους συναδέλ
φους ή από µαθήτριες/τές (που επισηµαίνεται ποιοι ή ποιες µπορούν, διαβάζουν εκ περιτροπής,
προειδοποιούνται και προετοιµάζονται). Αν το κείµενο είναι δύσκολο ή πολύ σηµαντικό (π.χ. θε
ραπεία του εκ γενετής τυφλού), τότε, αµέσως µετά την ανάγνωση, το διηγείται σύντοµα και µε
ακρίβεια κάποιος/α. Τέτοια διήγηση µπορούµε να ζητούµε και στο επόµενο µάθηµα πριν την έ
ναρξη του καινούργιου.− Σηµείωση: Τα κείµενα είναι ειληµµένα από τη µτφρ. των "τεσσάρων"
(καθηγητών): Πέτρ. Βασιλειάδη, Ιω. Γαλάνη, Γεωρ. Γαλίτη και Ιω. Καραβιδόπουλου, έκδ. της
"Ελλ. Βιβλ. Εταιρίας", 1989, 1997, 2003 (ενµέρει). Για ψυχοπαιδαγωγικούς λόγους σε κάποια ση
µεία χρειάστηκαν µεταφραστικές παρεµβάσεις µας, π.χ. στο "Πάτερ ηµών" (Μτ 6, 9 13). − Οι συ
νάδελφοι είναι απαραίτητο να έχουν όλοι την πιο πάνω Κ. ∆ιαθήκη (πρωτότ. και µτφρ.).
δ. Ερµηνευτικά. ∆ιαβάζονται από έναν ή µία, ή σιωπηρά από όλους. ∆ίνονται πρόσθετες διευ
κρινίσεις, αν χρειαστούν. Κάποια χρησιµοποιούνται στην Επεξεργασία. Μερικά απλώς θα διαβα
στούν. Για το ποια, πότε, πού και πώς τον λόγο έχουν οι συνάδελφοι.
ε. Επεξεργασία. Είναι το σπουδαιότερο έργο του µαθήµατος. Οι Ερωτήσεις είναι µε λογική σειρά
και προτεραιότητα ταξινοµηµένες, που χρειάζεται να τηρούνται. Φυσικά θα γίνουν και άλλες εν
διάµεσες. Στον πίνακα αναγράφονται: διαπιστώσεις, επισηµάνσεις, συµπεράσµατα, αλήθειες ζω
ής, γενικά καθετί ουσιαστικό. Για τις Εργασίες σηµειώνονται τα δέοντα στις επιµέρους δ.ε.
στ. Βασικά στοιχεία. Είναι πολύ ελλειπτικά και υπαινικτικά. Σχετίζονται κυρίως µε τις βαθύτε
ρες αλήθειες ζωής που ενυπάρχουν στη δ.ε. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν όπου κριθεί απαραίτη
το. Κυρίως έχουν τη θέση τους στην Επεξεργασία, π.χ. ως επαλήθευση στο τέλος της. Κάποτε, αν
κριθούν ως εύστοχα και επιγραµµατικά, µπορεί να αποτελέσουν κατακλείδα του µαθήµατος.
ζ. Ανακεφαλαίωση. Με τις απαντήσεις στη βασική και επαναλαµβανόµενη στα περισσότερα
µαθήµατα Ερώτ. 5 της δ.ε. 5 υπηρετείται σταδιακά η σφαιρική ολοκλήρωση της εικόνας του
Χριστού και του καινούριου κόσµου που φανέρωσε. Και αυτά αποτελούν, από άποψη ευαγγελι
κών αληθειών ζωής, τους δύο βασικούς άξονες του βιβλίου των µαθητών. Στο τέλος οι µαθήτρι
ες/τές θα είναι σε θέση να αρθρώνουν δυο µελετηµένα λόγια για το ποιος, τι ήταν και είναι ο Ιη
σούς Χριστός· αν, κατά πόσο και γιατί αξίζει για την προσωπική και κοινωνική ζωή ο αλλιώτικος
κόσµος που φανέρωσε για όλους µε τη ζωή και το έργο του.
η. Για την αξιολόγηση των µαθητών/τριών. Η αναδιήγηση των γεγονότων από τα βιβλικά κείµενα
κάθε δ.ε. ανήκει στα πρώτιστα στοιχεία αξιολόγησής τους. Με αυτήν ασκούνται και στον αφηγηµα
τικό λόγο, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό γι' αυτή την ηλικία και όχι µόνο. Για το ποιες ερωτήσεις
Επεξεργασίας, ποια θέµατα Εργασιών και ποια σηµεία των Ερµηνευτικών αξιολογούνται υπάρχει ει
δική σηµείωση στο τέλος κάθε δ.ε.
θ. Βιβλιογραφία. Πλούσια και για όλα τα θέµατα παρατίθεται στο τέλος του βιβλίου.
ι. Βοηθητικό υλικό. Ποικίλο και κατά το δυνατόν πρωτότυπο: χάρτες, παραστατικοί πίνακες,
γραφήµατα, σχεδιαγράµµατα, φωτογραφίες, αποφθέγµατα, ύµνοι, ποιήµατα, µνηµειακά, συµβολι
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κά, υδατογραφίες (ακουαρέλες), ζωγραφικά, εικονογραφικά κ.ά. Επιλέχθηκε, για να πλουτίσει ε
ποπτικά το όλον ή σηµεία των µαθηµάτων. Αποτελεί οργανικό και λειτουργικό µέρος του βιβλί
ου. Σχεδόν πουθενά δεν είναι διακοσµητικό. Οι ζωγραφικοί πίνακες είναι διαφόρων εποχών,
προελεύσεων και τεχνοτροπιών. Γενικά όλα προβάλλουν την πολιτιστική διάσταση του µαθήµα
τος. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις εικόνες. Οι περισσότερες στους ναούς φορητές και σε τοιχο
γραφίες έχουν καινοδιαθηκικά βιβλικά θέµατα. ∆όθηκε µεγάλη έκταση στο βιβλίο για τα πολλά
που αυτές προσφέρουν σε σχέση µε τα Ευαγγέλια.
ια. Τετράδιο Θρησκευτικών. Απαραίτητο. Σε αυτό οι µαθ. γράφουν όσα αξιοσηµείωτα εξάγονται
από τα µαθήµατα και σηµειώνονται στον πίνακα, απαντήσεις σε Ερωτήσεις και Εργασίες, καθώς
και ό,τι ουσιαστικό και ενδιαφέρον προσωπικά αποκοµίζουν από το διδακτικό έργο στην τάξη.

Εισαγωγικά µαθήµατα:
Ο κόσµος στα χρόνια του Χριστού − Η Καινή ∆ιαθήκη
Εισαγωγή
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας
α. Με ουσιαστικές και χρήσιµες πληροφορίες οι µαθητές/τριες να ενηµερωθούν για τη χώρα
των Ισραηλιτών, για γεγονότα εκεί λίγο πριν και κατά την εποχή του Χριστού (ελληνική
και ρωµα κή κατοχή του τόπου) και για τις κοινωνικές, πολιτικές, θρησκευτικές και πολιτι
στικές καταστάσεις ζωής, ώστε να ξέρουν πού και πώς έζησε ως άνθρωπος ο Ιησούς, για να
τον καταλάβουν καλύτερα στα µαθήµατα της χρονιάς.
β. Να γνωρίσουν στοιχειώδη εισαγωγικά θέµατα της Κ. ∆ιαθήκης (ιδιαίτερα για τα 4 Ευαγγέ
λια), ώστε να κατανοήσουν στοιχειωδώς την αξία του Ευαγγελίου και να είναι σε θέση να
εξηγούν τη σπουδαιότητά του για τη ζωή των ανθρώπων και την κορυφαία του θέση ως
παγκόσµιου θρησκευτικού και πολιτιστικού αγαθού.
γ. Με την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν για την αξία και τον τρόπο µελέτης και χρήσης της
Κ. ∆ιαθήκης.
2. Ψυχοπαιδαγωγικά
α. Τα µαθήµατα αυτά είναι πολύ πληροφοριακά. Τόσο το είδος των πληροφοριών όσο και ο τρό
πος παροχής τους προσέχτηκαν ιδιαιτέρως και καταβλήθηκε προσπάθεια να υπάρχουν νέα στοι
χεία και κάποιες εκπλήξεις, που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των µαθητών/τριών. Θα επα
νέρχονται σε αυτά και σε επόµενα µαθήµατα, οπότε θα εκτιµηθεί η αξία και η χρησιµότητά τους
βαθύτερα. Όλα αυτά, σε συνδυασµό και µε το άφθονο και σπάνιο εποπτικό υλικό που παρατίθε
ται, εξασφαλίζουν το ενδιαφέρον, την προσοχή και τη δηµιουργική διάθεσή τους.
β. Ειδικά η επιλογή των Ερωταποκρίσεων για την πληροφόρηση των µαθητών/τριών είναι προ
φανές ότι στοχεύει στη πρόκληση ζωηρού ενδιαφέροντος και προσέλκυση περισσότερης προσο
χής για ευχάριστη και εποικοδοµητική προσπάθεια στο µάθηµα.
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί
α. Λεπτοµερώς γι' αυτούς γίνεται ειδικός λόγος στα επιµέρους µαθήµατα. Είναι ανάγκη να ειπωθεί
κατηγορηµατικά ότι αυτό το άφθονο πληροφοριακό υλικό δεν είναι για αποµνηµόνευση. Βέβαια
κάποιες βασικές χρονολογίες, αριθµοί και ονόµατα χρειάζεται να συγκρατηθούν, όπως επίσης
και κάποια ουσιαστικά στοιχεία (π.χ. προνοµιακή θρησκευτική µεταχείριση των Ισραηλιτών από
τους Ρωµαίους, Γαλιλαία, Καπερναούµ, Σέπφωρις και Γιαφία, ο Ναός, ο Ευαγγελιστής Μάρκος,
πώς γράφτηκαν τα Ευαγγέλια, πώς παραπέµπουµε στα βιβλικά κείµενα κ.ά.).
β. Σχεδόν και τα 4 µαθήµατα δεν είναι εύκολο να διδαχτούν σε 1 διδακτική ώρα το καθένα. Ας
γίνει επιλογή και επιµονή στα ουσιαστικά σηµεία. Σε αυτά άλλωστε επικεντρώνεται και το εν
διαφέρον των Ερωτήσεων στο τέλος. Κάποια µέρη µπορεί απλώς και µόνον να διαβαστούν.
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γ. Είναι ανάγκη να εξοικειωθούν οι µαθ. µε τον χάρτη της χώρας ρίχνοντας συχνές και άνετες µα
τιές στη τάξη και στο σπίτι, ύστερα από ειδική σύσταση. Άλλωστε σε αρκετά µαθήµατα γίνο
νται παραποµπές στον χάρτη.
δ. Για τις Ερωταποκρίσεις. ∆ιαβάζονται µία µία µε τη σειρά και γίνεται αµέσως σύντοµη διευ
κρινιστική συζήτηση. Για την ανάγνωσή τους: Ο/η καθηγ. διαβάζει την ερώτηση και ένας ή µία
µαθ. την απάντηση. Ή: Μία ή ένας µαθ. διαβάζει και την ερώτηση και την απάντηση· φυσικά
και στις δύο περιπτώσεις οι υπόλοιποι παρακολουθούν από το βιβλίο. `Υστερα δίνονται απα
ντήσεις στις ερωτήσεις που σηµειώνονται στο τέλος του µαθήµατος. Τα 3 πρώτα µαθήµατα έ
χουν σύντοµες εισαγωγές· τις διαβάζουν είτε ο/η καθηγ. είτε µαθητές/τριες.

1. Ο ελληνορωµα κός κόσµος την εποχή

του Χριστού στη γη Ισραήλ
Α. Πληροφοριακά* θεολογικά

1. Η ονοµασία Παλαιστίνη. Η συγκυρία µέσα στην οποία δόθηκε το όνοµα είναι συνυφασµένη µε
συνταρακτικά και οδυνηρά γεγονότα. Το 132 135 µ.Χ. έγινε η επανάσταση των Ισραηλιτών µε
ηγέτη τον Σίµωνα Βαρ Κοσίµπα ή Κοχβά (= γιο του αστέρα). Αιτία ήταν το σχέδιο των Ρωµαίων
επί αυτοκράτορα Αδριανού (117 138 µ.Χ.) για µετατροπή της Ιερουσαλήµ σε ειδωλολατρική πό
λη. Η εξέγερση είχε επιτυχίες µε κυριότερη την κατάληψη της Ιερουσαλήµ. Οι Ρωµαίοι όµως κα
τόρθωναν να καταπνίξουν την επανάσταση. Η χώρα ερηµώθηκε. 50 οχυρά και 985 χωριά κατα
στράφηκαν. Έχασαν τη ζωή τους περ. 580.000 άνθρωποι. Απαγορεύθηκε η είσοδος Ιουδαίων στην
πόλη, που µετονοµάστηκε σε Colonia Aelia Capitolina. Στα ερείπια του παλιού Ναού υψώθηκε
ιερό του ∆ία (Jupiter Capitolinus) και στην πόλη χτίστηκαν ιερά διαφόρων ειδωλολατρικών θεο
τήτων. Η µετονοµασία της χώρας σε "Palaestina Syriae" (Φιλισταία Συρίας) έγινε 4 χρόνια αργό
τερα (το 139 µ.Χ.). Τότε δεν υπήρχε πια Φιλισταία. Την ονοµασία είχε πρωτοχρησιµοποιήσει ο
Ηρόδοτος (480 421 π.Χ.): "Παλαιστίνη Συρίη" (ή απλώς "Παλαιστίνη"). Ήταν σαφής η εκδικητική
πρόθεση των τότε Ρωµαίων κατακτητών για την ταπείνωση που δέχτηκαν από έναν µικρό λαό: µε
το όνοµα των αρχιεχθρών τους (στο παρελθόν) Φιλισταίων να εκλείψει από τον χάρτη το όνοµα
της χώρας τους. − Κατά µία υπόθεση, η φυλή των Φιλισταίων έφτασε γύρω στα 1200 π.Χ. κι εγκα
ταστάθηκε στην εντελώς κάτω νοτιοδυτική παραλιακή ζώνη της χώρας. Από εκεί οι Φιλισταίοι
άρχισαν βαθµιαία να εκτοπίζουν τα ισραηλιτικά φύλα µε πρώτους τους ∆ανίτες, που συναποτε
λούσαν "µια ισραηλιτική ένωση φυλών" (βλ. W. Dietrich, 197). Επί σχεδόν 1.000 χρόνια οι Φιλι
σταίοι είχαν συγκρούσεις µε τους Ισραηλίτες. Υπενθυµίζεται ότι τόσο στην ενδοχώρα όσο και στα
βόρειά της ήταν εγκατεστηµένες (πριν, κατά και µετά), εκτός από τους Φιλισταίους και τα πολυ
πληθή ισραηλιτικά φύλα, και άλλες φυλές (αλφαβητικώς): Αµαληκίτες, Αµµωνίτες, Αραµαίοι,
Εδωµίτες, Μαδιανίτες, Μωαβίτες, Οµρίδες, Ρεχαβίτες, Φοίνικες, Χανααναίοι, Χετταίοι (ή Χεττί
τες), Χουρρίτες κ.ά.
2. Η εθνική και θρησκευτική σύνθεση του πληθυσµού
• Ο µισός ήταν Ισραηλίτες, ο άλλος µισός Σύροι, Έλληνες, Ρωµαίοι κ.ά.
• Στις παραλιακές πόλεις κυριαρχούσε το ειδωλολατρικό στοιχείο, µε πιθανή εξαίρεση τις πόλεις
Ιάµνεια και Ιόππη.
• Στη Σαµάρεια υπερτερούσαν οι σχισµατικοί, αλλά υπήρχαν και αρκετοί ειδωλολάτρες. Η πρω
τεύουσα της Σαµάρειας Σεβάστεια ή Σεβαστή ήταν ειδωλολατρική πόλη.
• Γαλιλαία. ∆υτικά και βόρεια συνόρευε µε ειδωλολάτρες. Στις περιοχές Γαυλωνίτιδα, Βαταναία και Τρα
*
Τα πληροφοριακά (ιστορικά κυρίως) στα δύο αυτά πρώτα µαθήµατα είναι λόγω περιορισµών λιγοστά. Λεπτοµερή
και πλήρη υπάρχουν στα βιβλία: 1. Σάβ. Αγουρίδη, Ιστορία της Θρησκείας του Ισραήλ. 2. Του ίδιου, Ιστορία των χρόνων
της Καινής ∆ιαθήκης. 3. Antonius H.J. Gunneweg, Η ιστορία του Ισραήλ έως την εξέγερση του Βαρ Κοχβά (µτφρ. Ιω.
Μούρτζιου). (Βλ. λεπτοµερή στοιχεία τους στη Βιβλιογραφία).
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χωνίτιδα ο πληθυσµός ήταν ενµέρει ισραηλιτικός, συριακός και νοµαδικός (συχνά άγριος και επιθετικός).
Ο πληθυσµός στις πόλεις Καισάρεια Πανειάδα και Βηθσα δά Ιουλιάδα ήταν ειδωλολατρικός. Η Γαλιλαία
δεν περιβαλλόταν µόνον από ειδωλολατρικό πληθυσµό· είχε τέτοιον και στα εδάφη της. Γι' αυτό και ονο
µαζόταν "Γαλιλαία των εθνών". Σέπφωρις και Τιβεριάδα ήταν ελληνικά ειδωλολατρικά κέντρα. Στις Να
ζαρέτ, Κανά, Μάγδαλα κ.λπ. ζούσαν κατά µεγάλη πλειονότητα Ισραηλίτες.
• Ανατολικά, στη στενή λωρίδα της Περαίας, το ισραηλιτικό στοιχείο ήταν επικρατέστερο. Από
τη Γαλιλαία την χώριζε σαν σφήνα η οµοσπονδία 10 πόλεων που έχτισε ο Ποµπήιος, η ∆εκάπο
λις, µε αλλοεθνείς ειδωλολάτρες εποίκους.
• Τέλος, στην Ιερουσαλήµ και ολόκληρη την Ιουδαία ο λαός στη συντριπτική του πλειονότητα ή
ταν εθνικά και θρησκευτικά ισραηλιτικός/ιουδα κός.
3. Κοινωνικές τάξεις
α. Πλούσιοι Σαδδουκαίοι. Πηγές του πλούτου τους: η γη και ο Ναός. Οι περισσότεροι ήταν µεγα
λογαιοκτήµονες. Υποστηρίζοντας τους Ρωµαίους προστάτευαν τα πλούτη και τα αξιώµατά τους.
β. Πλούσιοι έµποροι και τραπεζίτες. Πηγές πλουτισµού τους οι εισαγωγές και εξαγωγές.
γ. Μικροµεσαίοι. Μικροβιοτέχνες και χειροτεχνίτες. Υπήρχαν πόλεις και χωριά µε εξειδίκευση σε
τέχνες και είδη βιοτεχνίας (π.χ. ξυλουργοί της Ναζαρέτ, υφαντές της Σέπφωρης). Επίσης κάθε εί
δους καταστηµατάρχες και µεσαίοι ιδιοκτήτες γης.
δ. Κολίγοι. Καλλιεργητές ξένων κτηµάτων ή βοσκοί ξένων κοπαδιών, που έπαιρναν κάποιο µερί
διο από τα προ όντα και τα κέρδη των ιδιοκτητών.
ε. Ελεύθεροι πολίτες. Εντόπιοι, µη ιδιοκτήτες καταστήµατος ή γης, ελεύθεροι επαγγελµατίες και
ευκαιριακοί εργατοτεχνίτες.
στ. ∆ούλοι. Οι µισθωτοί εργάτες ήταν περισσότεροι από τους δούλους. Οι Ισραηλίτες διατηρού
σαν τον δούλο 6 χρόνια· στον 7ο τον ελευθέρωναν. Κάθε ιδιοκτήτης ή βιοτέχνης είχε µερικούς ξέ
νους δούλους· τα οικονοµικά της χώρας δεν επαρκούσαν για πολλούς.
4. Οικονοµικές συνθήκες
• Συνάγονται σαφώς από τα πιο πάνω 6 κοινωνικά στρώµατα και από τα στοιχεία του γραφή
µατος "Κοινωνική πυραµίδα" (βλ. µάθ. 1, ερώτ. 7).
• Εύφορα µέρη ήταν µόνον η Γαλιλαία και η κοιλάδα του Ιορδάνη. Στις άλλες περιοχές η ζωή
των αγροτών ήταν δύσκολη: λιγοστό το νερό, ανοµβρίες, ξηρασίες, λιµοί, συγκρούσεις µεταξύ
γεωργών και αστών.
• ∆εν ήταν πολύ καλύτερη η οικονοµική κατάσταση των επαγγελµατιών: υφαντουργών, τεχνι
τών κεραµικής, υαλουργών, σιδηρουργών, ραπτών, οικοδόµων κ.ά.
• Η Ιερουσαλήµ εισήγε σχεδόν τα πάντα. Μεγάλο µέρος του πληθυσµού εκεί ζούσε από φιλαν
θρωπίες. Χαρακτηρίστηκε τότε ως πόλη "αργόσχολων" και του παρασιτισµού.
• Το µεροκάµατο του µισθωτού εργάτη ήταν 1 δηνάριο.
• Υπερπληθυσµός, πολιτικές και πολεµικές περιπέτειες και ανέχεια ανάγκαζαν πολλούς να µετα
ναστεύουν: στην Αλεξάνδρεια, Ρώµη, Κυρήνη (Λιβύη), Κύπρο, Ελλάδα και αλλού.
• Η αρχιερατική αριστοκρατία ήταν πάµπλουτη, ο κατώτερος κλήρος ζούσε στη φτώχεια.
• Τέλος, οι Γραµµατείς δεν ήταν πλούσιοι. Τα προς το ζην τους κέρδιζαν από την άσκηση διαφό
ρων επαγγελµάτων.
5. Ελληνική κατοχή: πολιτιστικές επιδράσεις, πολιτικές επιπτώσεις (332 63 π.Χ.)
α. Το 332 π.Χ. ο Μ. Αλέξανδρος µε τη στρατιά του περνάει τον Ελλήσποντο και απελευθερώνει τη
Μ. Ασία από τους Πέρσες. Ακολουθούν η κατάκτηση της Συρίας, της χώρας των Ισραηλιτών
και τέλος της Αιγύπτου.
• Το 324 πεθαίνει ο Αλέξανδρος. ∆ύο στρατηγοί του παίρνουν τα εδάφη: Πτολεµαίος: Αίγυπτο
και νότιο Συρία, Αντίγονος: βόρεια Συρία και δυτική Βαβυλωνία.
• Το 301 ο Σέλευκος Α´ κυριεύει τα εδάφη του Αντίγονου και τη Μ. Ασία.
• Οι Ισραηλίτες εµπλέκονται στους ανταγωνισµούς και στις ένοπλες συγκρούσεις µεταξύ Αντιγο
νιδών Σελευκιδών της Συρίας και Πτολεµαίων της Αιγύπτου. Και τις δύο ηγεµονίες θα διαλύ
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σουν οι Ρωµαίοι, τα έτη 63 και 30 π.Χ. αντίστοιχα.
β. Πολιτιστικές επιδράσεις στη χώρα. Συµπληρωµατικά σε όσα αναφέρονται στο βιβλίο των µα
θητών (µάθ. 1, ερώτ. 4):
• Οι αρχιτεκτονικές προσθήκες στον Ναό (αίθουσες στη µεγάλη αυλή για µη Ισραηλίτες µε κίο
νες και "Βασιλική αίθουσα") σαφέστατα έγιναν κατά ελληνικά πρότυπα.
• Επιδράσεις έχουµε επίσης και στα είδη µουσικών οργάνων και στην ψυχαγωγία του λαού (αρ
µατοδροµίες, αθλητισµός στίβου κ.λπ.). Στην Ιεριχώ υπήρχε θέατρο, αµφιθέατρο και ιππόδρο
µος. Τα ίδια στην Ιερουσαλήµ και στην παραθαλάσσια Καισάρεια.
• Ιδιαίτερα για την ελληνική γλώσσα. Ήταν διαδεδοµένη (µιλιόταν, µαθαινόταν και γραφόταν)
σε ολόκληρη τη χώρα, ιδιαίτερα στη Γαλιλαία. Την συναντούµε ακόµη και στην επιγραφή στο
πάνω µέρος του σταυρού του Ιησού (βλ. Ιω 19, 19 20).
• Ισχυρή οµάδα από την άρχουσα τάξη στην Ιερουσαλήµ υποστήριζε τον εξελληνισµό της ισραη
λιτικής κοινωνίας. Ηγέτες τους, ακόµη και αρχιερείς, είχαν ελληνικά ονόµατα: Ονίας, Ιάσων,
Μενέλαος, Άλκιµος, Αριστόβουλος, Αλέξανδρος, Αντίπατρος. Και το όνοµα Ηρώδης ελληνικό
είναι (= απόγονος ήρωα). Των 3 γιων του επίσης ελληνικά (βλ. επόµενη σελ., σηµείο 7).
γ. Η περίπτωση του Αντίοχου ∆´ του Επιφανούς (βλ. µάθ. 1, 4γ). Επιπλέον στοιχεία: Πολλοί κάτοικοι
πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Γκρεµίστηκαν τα τείχη. Επί ποινή θανάτου απαγορεύτηκαν η περιτοµή, τα ιε
ρά βιβλία του Νόµου και η τήρηση του Σαββάτου. Επρόκειτο για αιφνιδιαστική και βίαιη προσπάθεια
επιβολής του Ελληνισµού και για πρόγραµµα καταστροφής του Ιουδα σµού ως θρησκείας και έθνους.
Για την ερµηνεία του γεγονότος ας υποµνησθεί το εξής: Βασική προ πόθεση αναγνώρισης της ισονοµίας
του πολίτη στην πόλη κράτος του κλασικού Ελληνισµού ήταν η τιµή, ο σεβασµός και η λατρεία των θε
ών που αναγνωρίζονταν επίσηµα. Ο Αλέξανδρος είχε σχετικοποιήσει αυτή την αρχή στις πόλεις που έ
χτιζε και εποίκιζε· σε αυτές ίσχυε αρκετή ανεξιθρησκία. Έτσι στα ελληνικά κράτη της Συρίας και της Αι
γύπτου επικρατούσε ανεξιθρησκία. Όµως ο Αντίοχος ∆´ δεν την εφάρµοζε.
δ. Η απάντηση στον Αντίοχο ∆´ ήρθε µε την επανάσταση των Μακκαβαίων, που άρχισε το 168
π.Χ. Η επαναστατική, πολιτική και ιερατική δυναστεία τους ονοµάστηκε των Ασµοναίων (από
τον πρόγονό τους Άσµων). Την διαδέχθηκε η δυναστεία των Ηρωδών (από το 37 π.Χ. 44 µ.Χ.).
6. Ρωµα κή περίοδος στη χώρα Ρώµη και Ηρώδης
α. Από το 168 63 π.Χ. Ελλάδα, Μ. Ασία, Κύπρος, Συρία και γη Ισραήλ κυριεύονται και γίνονται ρω
µα κές επαρχίες. Αρκετά πριν το 63 π.Χ. επί Ασµοναίων υπήρξαν επικοινωνίες και συνεννοήσεις της πο
λιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας της χώρας µε τη Ρώµη για ζητήµατα θρησκευτικά, πολιτικά και οικο
νοµικά. Το 65 π.Χ. ξέσπασε διαµάχη ανάµεσα σε δύο Ασµοναίους αδελφούς για τη θέση του αρχιερέα,
που δίχασε τους Ιεροσολυµίτες. Προτάθηκε να ζητηθεί µεσολάβηση (για διευθέτηση) του Ρωµαίου στρα
τηγού Ποµπήιου, που βρισκόταν στη Συρία. Αυτός προέκρινε τον ένα από τους δύο. Οι οπαδοί του άλ
λου αντέδρασαν και οχυρώθηκαν στον χώρο του Ναού. Ο Ποµπήιος το 63 π.Χ. κινήθηκε προς την πόλη
µε στρατό. `Υστερα από 3µηνη πολιορκία η αντίσταση κάµφθηκε. Οι υπερασπιστές, ανάµεσά τους και
πολλοί ιερείς, σφαγιάστηκαν. Ο Ποµπήιος µε την ακολουθία του µπήκε στον Ναό και στα Άγια των Α
γίων. Αυτό ξεσήκωσε καθολική κατακραυγή. Η µεσολάβηση τραγικά κατέληξε σε ρωµα κή κατοχή της
χώρας, που προσαρτήθηκε στη ρωµα κή επαρχία της Συρίας.
β. Στις πιο πάνω εξελίξεις σπουδαίο ρόλο έπαιξε ο Αντίπας (σύντµηση του ονόµατος Αντίπα
τρος), πολιτικός διοικητής των Ασµοναίων στην υποτελή περιοχή της αραβικής Ιδουµαίας (εντε
λώς νότια). Οι Ρωµαίοι τον τοποθέτησαν ως επίτροπο υπεύθυνο σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτός
διόρισε τον γιο του Ηρώδη έπαρχο στη Γαλιλαία, όπου εκτέλεσε πολλούς επαναστάτες. Αυτό
προκάλεσε την αγανάκτηση του λαού. Σε αυτήν προστέθηκε και πολλή οργή για άγρια φορολο
γία, µε αποτέλεσµα να ξεσπάσουν ταραχές, να δολοφονηθεί ο Αντίπας, οι Πάρθοι να καταλά
βουν την Ιερουσαλήµ (το 40 π.Χ.) και, τέλος, ο Ηρώδης να αναγκαστεί να καταφύγει στη Ρώµη.
Εκεί την ίδια χρονιά αναγορεύεται από τη Σύγκλητο "Rex socius et amicus populi Romani" (= βα
σιλιάς σύµµαχος και φίλος του ρωµα κού λαού). Επιστρέφει και νικά τους Πάρθους µε τους συµ
µάχους τους. Οι Ρωµαίοι ξεσπούν σε λεηλασίες του Ναού και σε αιµατοχυσίες. Ο Ηρώδης το 37
π.Χ. αναλαµβάνει την εξουσία, που ήταν ισόβια και κληρονοµική, αλλά µε περιορισµούς.
γ. Το έργο του Ηρώδη. Σταθεροποίησε την ενοποίηση και ανεξαρτητοποίηση της χώρας που εί
12

χαν επιτύχει οι Μακκαβαίοι/Ασµοναίοι. Οι Ρωµαίοι νωρίς συνειδητοποίησαν ότι από όλους τους
υποταγµένους λαούς ο ισραηλιτικός ήταν ο δυσκολότερος στη διακυβέρνηση. Γι' αυτό και έγκαι
ρα έλαβαν τα µέτρα τους, ώστε να µη προκαλούν απερίσκεπτα (βλ. βιβλίο µαθητών, µάθ. 1, ερωτ.
5 και 6). Ο Ηρώδης υπήρξε πιστός και πολύτιµος συνεργάτης και σύµµαχός τους. Με την όλη πο
λιτική και τα έργα του σφράγισε σηµαντικά την εποχή, στην οποία θα γεννιόταν και θα δρούσε ο
Χριστός. Ας δούµε επιγραµµατικά κάτι από τη δράση και τα έργα του:
• ∆ιέθετε στρατιωτικές ικανότητες και διπλωµατική πολιτική ευφυ α. Πάντοτε κατόρθωνε να βρί
σκεται µε το µέρος εκείνων των Ρωµαίων εξουσιαστών, που τελικά επικρατούσαν.
• Είχε πολλούς εχθρούς: την Κλεοπάτρα της Αιγύπτου, τους ευγενείς, τα µέλη του Μεγάλου Συ
νεδρίου, τους Φαρισαίους. Ο λαός ήταν ο κυριότερος εχθρός του (εξαιτίας των βαρύτατων φό
ρων που εισέπραττε για τα µεγαλεπήβολα οικοδοµικά του έργα στο εσωτερικό και εξωτερικό
και διότι ήταν στην καταγωγή Άραβας Ιδουµαίος).
• Έργα του στο εσωτερικό. Το µεγαλύτερο είναι όσα έκανε για τον Ναό (βλ. µάθ. 2 του βιβλ.
µαθ., 1). Πέραν αυτού: θεατρικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, ανάκτορα σε πολλά µέρη, ανέ
γερση νέων πόλεων, δηµόσιων κτηρίων, ανακατασκευή τειχών και άλλα πολλά.
• Στο εξωτερικό. Υποστήριζε πάρα πολύ τον ελληνιστικό πολιτισµό. ∆ώρισε σηµαντικά ποσά για
ειδωλολατρικά ιερά, για δηµόσια κτήρια και πολιτιστικές εγκαταστάσεις σε πόλεις και χώρες
όπως: Ρόδο, Νικόπολη Ηπείρου, Χίο, Αντιόχεια Συρίας, Αθήνα, Σπάρτη κ.ά.
• Στη χώρα εξασφάλισε τάξη, ασφάλεια και εµπορική κίνηση. Στην Ιερουσαλήµ επέδειξε ενδια
φέρον για την υποστήριξη του Ιουδα σµού και για τη διατήρηση των ιουδα κών παραδόσεων.
• Οι επιτυχίες του ως ηγέτη ήταν αναµφισβήτητες. Οι µέθοδοι όµως πολλαπλώς προβληµατικές.
Τα εγκλήµατά του (βλ. µάθ. 6, Ερµ. θεολ. 9) οι ιστορικοί τα αποδίδουν όχι µόνον σε ψυχοπα
θολογικά αίτια αλλά και στις συνήθεις πρακτικές της εξουσίας της εποχής του και όχι µόνο.
• Έζησε από το 73 µέχρι το Φθινόπωρο του 4 π.Χ. Πέθανε στην Ιεριχώ πιθανόν από καρκίνο και υ
δρωπικία. Ενταφιάστηκε στο φρούριο Ηρώδειο (στην έρηµο της Ιουδαίας, όχι µακριά από τη Βη
θλεέµ). Στη Ρώµη επικυρώθηκε η διαθήκη του για τους διαδόχους (τρεις γιοι και µία αδερφή του): α)
Αρχέλαος (4 π.Χ. 6 µ.Χ.): Εθνάρχης Ιουδαίας, Ιδουµαίας και Σαµάρειας. (Τυραννικός, ο χειρότερος
από τους γιους). β) Φίλιππος (4 π.Χ. 34 µ.Χ.): Τετράρχης Βαταναίας, Τραχωνίτιδας, Γαυλωνίτιδας,
Πανειάδας και Ιτουραίας. (Ο µόνος αγαθός γιος του Ηρώδη). γ) Ηρώδης Αντίπας (4 π.Χ. 39 µ.Χ.):
Τετράρχης Γαλιλαίας και Περαίας. (Ο πιο γνήσιος στα αρνητικά γιος του πατέρα του). Σαλώµη
(4 π.Χ. 10 µ.Χ.). ∆ιοίκηση στην Ιάµνεια, Άζωτον, Φασαηλίτιδα, ανάκτορο στην Ασκάλωνα.
7. Από το τέλος του Ηρώδη ως τον Ιουδα κό πόλεµο (66 73 µ.Χ.)
α. Πολιτικές και πνευµατικές ζυµώσεις στον ελληνορωµα κό κόσµο
• Με τον Μ. Αλέξανδρο έχουµε καταστροφή της πόλης κράτους. Τη θέση της παίρνουν οι ελλη
νιστικές µοναρχίες. Στη Ρώµη ο αυτοκράτορας δεν είναι κληρονοµικός και ανεξέλεγκτος µο
νάρχης· η Σύγκλητος µπορεί και παρεµβαίνει. Η ρωµα κή αυτοκρατορία µε Σύγκλητο και αυ
τοκράτορα είναι στην πολιτική ιστορία κάτι το νέο.
• Από τις πιο πάνω εξελίξεις παρατηρούνται επιπτώσεις στην προσωπική και κοινωνική ζωή των αν
θρώπων στη ρωµα κή αυτοκρατορία, που αγγίζουν και την ισραηλιτική κοινωνία:
Καθώς οι άνθρωποι γίνονται πολίτες της οικουµένης χάνουν τα στηρίγµατα που τους παρείχε
η πόλη κράτος και αναζητούν στηρίγµατα στον εαυτό τους. Από αυτή τη ριζική µεταβολή βιώ
νουν: ρευστότητα και αβεβαιότητα, οικουµενικότητα και ατοµικότητα.
Φιλοσοφία και θρησκευτική σκέψη γίνονται κοσµοπολιτικές και ο συγκρητισµός εµφανίζεται
και διαδίδεται.
Ως αντίδοτα στο αίσθηµα της ανασφάλειας προκύπτουν:
• σε προσωπικό επίπεδο: τάσεις αναχώρησης, απόστασης, φυγής ή αποµάκρυνσης από τον κόσµο
• σε στενό κοινωνικό επίπεδο: σύµπηξη θρησκευτικών ή κοινωνικών συντεχνιών ή εταιριών, των
"θιάσων"
Τύχη, ειµαρµένη και σκεπτικισµός, αλλά και ουτοπία, κέρδιζαν έδαφος
Συνθήµατα εποχής: απάθεια, αταραξία, αυτάρκεια (Κυνικοί, Επικούρειοι, Στωικοί)
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β. Εξεγέρσεις Ισραηλιτών. Έκαναν τις πιο πολλές από όλους τους υποδουλωµένους λαούς· για θρη
σκευτικούς κυρίως λόγους αλλά και για εθνικούς και κοινωνικούς. Ήδη αναφέρθηκαν: η επανάσταση
των Μακκαβαίων κατά των Σελευκιδών (168 π.Χ.). Το ίδιο και εκείνη του Σίµωνα Βαρ Κοχβά κατά
των Ρωµαίων (132 135 µ.Χ.). Στο µάθ. 2 γίνεται µνεία του κινήµατος Σίµωνα του Γαλιλαίου (6 µ.Χ.).
∆υο λόγια εδώ για τον "Ιουδα κό πόλεµο" (66 73 µ.Χ.), που σφράγισε έντονα τον α´ µ.Χ. αιώνα. Α
φορµή έδωσαν η ανεξέλεγκτη λεηλάτηση της χώρας από τον επίτροπο Γέσιο Φλώρο και οι ωµότητές
του (αρπαγή χρηµάτων από το ταµείο του Ναού, σφαγή πολλών που διαµαρτυρήθηκαν). Πρωτοστά
τησαν οι Ζηλωτές. Ο αυτοκράτωρ Νέρων αναθέτει την αντιµετώπισή τους στον στρατηγό Φλάβιο
Βεσπασιανό, ο οποίος µε πολυάριθµο στρατό καταπνίγει την επανάσταση παντού και µετά τον θά
νατο του Νέρωνα ανακηρύσσεται αυτοκράτωρ. Αναθέτει στον γιο του Τίτο την τελευταία και απο
φασιστική επιχείρηση. Πολιορκεί την Ιερουσαλήµ. Ο ρωµα κός στρατός την κυριεύει τον Αύγουστο
του 70 µ.Χ. Ο Ναός λεηλατείται, πυρπολείται και ισοπεδώνεται. Τον Σεπτέµβριο πέφτει και η τελευ
ταία εστία αντίστασης. Στα ερείπια του Ιερού του Ναού υψώνονται τα λάβαρα µε τους ρωµα κούς
αετούς. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το 73 µ.Χ. πέφτει και το φρούριο της
Μασάδας. Έγιναν σφαγές και σε πόλεις της ∆ιασποράς (π.χ. στη ∆αµασκό και την Αλεξάνδρεια). Στο
εξής οι Ισραηλίτες εξαναγκάστηκαν να πληρώνουν τον φόρο του "διδράχµου" στον ∆ία του Καπιτω
λίου. Η θρησκεία τους πάντως συνέχισε να είναι στην αυτοκρατορία "επιτρεπόµενη". Ως κέντρο της
ζωής τους παρέµεινε στο εξής ο Νόµος του Θεού. Οι θρησκευτικές ευθύνες πέρασαν στον θεσµό της
Συναγωγής, στους Νοµοδιδασκάλους και στους Φαρισαίους. Πολύ γρήγορα στην παραλιακή Ιάµνεια
(νότια της Ιόππης) συγκροτήθηκε συµβούλιο από 72 πρεσβυτέρους και ιδρύθηκε ισραηλιτική ραββινι
κή ακαδηµία. Παρόµοια ραββινική κίνηση σηµειώθηκε και στην Τιβεριάδα.

Β. ∆ιδακτικά

1. Επιδιώξεις διδασκαλίας
α. Οι µαθητές/τριες να ενηµερωθούν στοιχειωδώς για τα κυριότερα δεδοµένα της χώρας των Ισραηλι
τών λίγο πριν και µετά Χριστόν (γεωγραφικά, γεωφυσικά, γεωπολιτικά, εθνολογικά και θρη
σκευτικά· ιστορικά, κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτικά και πολιτιστικά), για να γνωρίσουν έτσι σε
ποιον και τι είδους κόσµο θα γεννηθεί, θα ζήσει και θα δράσει ο Ιησούς Χριστός, ώστε να τον κα
τανοήσουν καλύτερα.
β. Ιδιαίτερα να κατατοπιστούν για την προνοµιακή θρησκευτική µεταχείριση των Ισραηλιτών από
τους Ρωµαίους κατακτητές και να είναι σε θέση να ερµηνεύσουν το γεγονός.

2. Ψυχοπαιδαγωγικά
α. Οι µαθητές/τριες για πρώτη φορά και µάλιστα µε επιλεγµένες ερωταποκρίσεις θα πληροφορη
θούν για τα πιο πάνω(α) δεδοµένα, που συνδέονται µε ζυµώσεις και εξελίξεις δραµατικές και συ
γκινητικές στην πατρίδα του Ιησού κατά την ελληνορωµα κή περίοδο.
β. Ως νέες και άγνωστες που είναι αυτές οι πληροφορίες, αναµένεται να κερδίσουν το ενδιαφέρον
και την προσοχή τους στο µάθηµα.
γ. Ίσως από τα παραπάνω στοιχεία, που θα δουλέψουν στην τάξη, θα στοχαστούν τώρα ή αργό
τερα και θα συνεργήσουν, ώστε η σύγχρονη τραγωδία σε αυτή τη χώρα να λυθεί όχι µε αλληλο
εξόντωση λαών αλλά µε ειρηνευτική πολιτική σκέψη και δράση.
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί
α. Το µάθηµα είναι το πρώτο της σχολικής χρονιάς. Θα ξεκινήσει για λίγη ώρα µε τα συνήθη προ
σωπικά και κοινωνικά: καλωσορίσµατα, χαιρετισµοί, φιλική επικοινωνία, αλληλοσυστάσεις
και πρώτη γνωριµία αν πρόκειται για νέα τάξη.
β. Το επόµενο βήµα: Ανάγνωση (από τον/την συνάδελφο ή µαθητές/τριες) του Προλόγου του βι
βλίου και του Πίνακα Περιεχοµένων του, ώστε να αποκτηθεί µια πρώτη γενική εικόνα από τη
δουλειά που θα γίνει όλη τη χρονιά. Ίσως χρειαστεί και κάποιος ολιγόλεπτος σχολιασµός.
γ. Οι Ερωταποκρίσεις. Θα διαβαστούν µία µία µε τη σειρά. (Στην Εισαγωγή αυτών των 4 µαθη
µάτων ∆ιδ. χειρισµοί 3δ γίνεται σχετική πρόταση για το πώς).
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δ. Οι Ερωτήσεις στο τέλος. Κρίθηκε ότι πρέπει να είναι λίγες και να σχετίζονται µε καίρια στοι
χεία του περιεχοµένου του µαθήµατος.
Ερώτ. 1. Ασφαλώς θα αισθανθούν κάτι ιδιαίτερο ανακαλύπτοντας εκεί τόσα ελληνικά ονόµατα.
Ας µη τους διαφύγει όµως ότι αυτά προέκυψαν από ελληνική κατοχή της εκεί χώρας.
Ερώτ. 2. Η απάντηση βρίσκεται στην Ερωταπόκριση 3. Όµως µια σκέψη: Επειδή µια µικρή χώρα
βρίσκεται σε καίρια γεωπολιτική θέση, δικαιώνονται οι ισχυροί να την κατακτούν και να την
ρηµάζουν;
Ερώτ. 3. Τα συµπεράσµατα:
• Ήταν άξιοι της πίστης των πατέρων τους. Την ζούσαν µε ευαισθησία, συνέπεια και ποιότη
τα. Αυτή ακτινοβολούσε και εντυπωσίαζε.
• Αγωνίστηκαν και έκαναν διαπραγµατεύσεις, για να γίνουν η θρησκευτική πίστη και ζωή
τους σεβαστές. Ήταν δυναµικός λαός.
• Αυτό µπορεί να γίνει και σήµερα και να συµβαίνει πάντοτε, όταν η πίστη των ανθρώπων
είναι ζωντανή, έχει συνέπεια στη ζωή και είναι συνετά αγωνιστική.
• Ερώτ. 4. Τα σωστά στοιχεία: γ και ε. Να τους ζητηθεί να αιτιολογήσουν.
Σηµείωση. Μετά τις απαντήσεις στις 4 Ερωτήσεις, φυσικά αν υπάρχει χρόνος, γίνεται συζήτηση
και για ό,τι επιπλέον ζητήσει κάποιος/α, πάντοτε σε σχέση µε τα θέµατα του µαθήµατος. (Π.χ. για
το όνοµα "Παλαιστίνη" µια ερώτηση: "Είναι ορθό και δίκαιο να χρησιµοποιείται αυτή η ονοµασία,
όταν ξέρουµε πότε, πώς και γιατί δόθηκε"; Για τον Ηρώδη ας κρατηθούν οι ερωτ. για το µάθ. 2).
ε. Αξιολόγηση. Ερωταποκρίσεις 4 και 5. Ερωτ. 2 και 3.

2. Ο ισραηλιτικός* κόσµος στα χρόνια του Χριστού
Α. Πληροφοριακά θεολογικά
1. Ο Ναός. Η ανακαίνισή του ήταν ριζική: προσθήκες, επεκτάσεις και µετατροπές. Κατά τον Ιώ
σηπο (Ιουδ. Αρχαιολ. 15, 389): Πριν γίνει οτιδήποτε, ο Ηρώδης απευθύνει προς όλο τον λαό σχε
τικό µήνυµα· αµέσως αρχίζει και συγκεντρώνει γρήγορα 1.000 άµαξες για τη µεταφορά λίθων κά
θε µεγέθους, καθώς και 1.000 οικοδόµους εργατοτεχνίτες· ζητεί να εκπαιδευτούν 1.000 ιερείς και
λευίτες στην οικοδοµική τέχνη στο πλευρό των εργατοτεχνιτών. Εκπονούνται τα σχέδια, µεταφέ
ρονται στον χώρο όλα τα υλικά και σε 10 χρόνια τα ουσιαστικότερα έργα υποδοµής είναι έτοιµα.
Τελούνται µάλιστα τα πρώτα εγκαίνια. Στα επόµενα 8 χρόνια ανεγείρονται οι αίθουσες µε τις
κιονοστοιχίες, στρώνονται όλες οι αυλές και χτίζονται τα τείχη. Αποµένουν οι πολυάριθµες λε
πτές διακοσµητικές εργασίες, που θα αποπερατωθούν το 65 µ.Χ.
α. Ιδιαίτερα του Ναού (του Ιερού και του όλου χώρου)
• Η συνολική έκταση του πλατώµατος όπου ήταν ο Ναός έφτασε επί Ηρώδη τα 144.000 τ.µ.
• Σε αρχιτεκτονικό µεγαλείο και συνολική λαµπρότητα ξεπέρασε ό,τι µέχρι τότε είχε οικοδοµη
θεί. Η κίνηση εκεί στα χρόνια του Χριστού ήταν τεράστια.
• Το Ιερό (το κέντρο του Ναού) είχε διαστάσεις: µήκος περ. 150 µ., πλάτος 120 µ. (= 18.000 τ.µ.).
Τα Άγια των Αγίων: µήκος και πλάτος από 10 µ. (= 100 τ.µ.). Το θυσιαστήριο (βωµός των θυ
σιών) ήταν από µονοκόµµατο απελέκητο λίθο.
• Η αυλή των Ισραηλιτών (και των γυναικών) είχε εµβαδόν 67,5 τ.µ. Στους τοίχους βρίσκονταν
οι κερµατοδέκτες των προσφορών. Η είσοδος σε αυτήν λεγόταν "ωραία πύλη". Έξω από αυτήν
υπήρχαν µαρµάρινες πλάκες που ελληνιστί και ρωµα στί προειδοποιούσαν πως η είσοδος στον
Ναό σε µη Ισραηλίτες (ειδωλολάτρες) σήµαινε: κατηγορία, δίκη, θανάτωση. Το δάπεδο αυτής
της αυλής ήταν επιστρωµένο µε πολύχρωµες λίθινες πλάκες.
*

Χρησιµοποιούµε την ονοµασία "Ισραηλίτης"/"ισραηλιτικός", και όχι "Ιουδαίος"/"ιουδα κός" ή "Εβραίος"/"εβρα κός", διότι
έτσι αυτοαποκαλούνται οι ίδιοι από τα πανάρχαια χρόνια ως σήµερα. Τις άλλες δύο ονοµασίες έδιναν οι άλλοι γι' αυτούς.
Αυτή την ονοµασία χρησιµοποιούµε και στη χώρα µας (π.χ. "ισραηλιτική κοινότητα", "ισραηλιτικό νεκροταφείο" κ.ά.), ενώ
τη δεύτερη σχεδόν ποτέ και την τρίτη µε απαξιωτική ή και υβριστική χροιά.
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• Στα πλάγια οι αίθουσες µε τις κιονοστοιχίες είχαν ύψος 15 µ. και η οροφή τους είχε επένδυση
από ξύλο κέδρου. Στη νότια πλευρά της βρισκόταν η τρίκλιτη "βασιλική αίθουσα", µήκους 185
µ. Με βάση νεότερες έρευνες υποστηρίχτηκε ότι σε αυτήν µετατέθηκε ο χώρος συνάξεων του Μ.
Συνεδρίου. Εκεί δέχτηκαν οι χρηµατιστές τη δυναµική προφητική διαµαρτυρία του Ιησού και
αυτού έγινε η δίκη του πρωί πρωί τη Μ. Παρασκευή.
β. Ιερείς, υπηρεσίες και οικονοµικά του Ναού
• Οι ιερείς στα χρόνια του Χριστού υπολογίζονται σε µερικές χιλιάδες (µε κοινωνικές διαφορές
µεταξύ τους). Η ιεροσύνη τους ήταν ανεξάλειπτη. Στην Ιερουσαλήµ έµεναν µόνιµα πάνω από
1.000 ιερείς, 250 λευίτες, 150 µουσικοί και θυρωροί για τις λατρευτικές ανάγκες του Ναού.
• Υπεύθυνοι για τη λατρεία, τη διοίκηση των οικονοµικών και εποπτεία του Ιερού ήταν οι πρω
θιερείς, οι αρχιλευίτες και τρεις ταµίες. Στο θησαυροφυλάκιο φυλάσσονταν τεράστια ποσά σε
κέρµατα, άκοπα τεµάχια πολυτίµων µετάλλων, κοσµήµατα, ιδιωτικές καταθέσεις. Το ταµείο του
Ναού ήταν ένα είδος τράπεζας.
• Πηγές εσόδων του Ναού: α. πώληση µέρους κρεάτων των θυσιαζόµενων ζώων, β. πρώτοι καρ
ποί, "δεκάτη" από αγρούς και κοπάδια, γ. έκτακτες εισφορές για ευχές, από αφιερώµατα και
δωρεές, δ. καταβολή "δίδραχµου" (από κάθε άρρενα Ισραηλίτη της χώρας και της ∆ιασποράς).
γ. Αρχιερέας και Μέγα Συνέδριο
• Αρχιερέας του "ενιαυτού". Κορυφαίος υπεύθυνος για όλα. Σε αυτόν συγκεντρώνονταν όλες οι
θρησκευτικές, εθνικές και πολιτικές αρµοδιότητες. Πνευµατικός αρχηγός και µεσάζων µεταξύ
λαού και κατακτητών. Το αξίωµα και η θέση του είχαν ανεξάλειπτο χαρακτήρα. Απολάµβανε
µέρος των προνοµίων του εν ενεργεία αρχιερέα και µετά τη θητεία του. Οι αρχιερείς προέρχο
νταν από αριστοκρατικές και προνοµιούχες οικογένειες, κυρίως Σαδδουκαίων.
• Το Μ. Συνέδριο. Ενηµέρωση γι' αυτό γίνεται στο µάθ. 27. Εδώ λίγα για τις απαρχές θεσµοθέτησης και
για τη λειτουργία του. Πρωτοεµφανίζεται επί Αντιόχου Γ´ του Μεγάλου της Συρίας (223 183 π.Χ.),
κυρίως όµως επί Μακκαβαίων/Ασµοναίων (175 40 π.Χ.). Στην αρχή η σύνθεσή του ήταν αριστοκρατι
κή. Κατά τη δεκαετία 76 67 π.Χ. έγιναν σε αυτό δεκτοί και Φαρισαίοι ως µέλη. Φαίνεται ότι επί Ηρώ
δη το Μ. Συνέδριο "επανιδρύθηκε", αλλά και δεινοπάθησε από αυθαιρεσίες του. Πάντως επί Ρωµαίων
Επιτρόπων λειτούργησε σοβαρά. Μετά την καταστροφή του 70 µ.Χ. διαλύθηκε για πάντα. Ποτέ δεν
συνεδρίαζε ηµέρα Σάββατο. Κανονικά είχε τις συνάξεις του ∆ευτέρες και Πέµπτες. Οι σύνεδροι κάθο
νταν ηµικυκλικά. Απαρτία είχε, αν ήταν παρόντα 23 µέλη. Για αθώωση αρκούσε απλή πλειοψηφία,
για καταδίκη τα 2/3 των ψήφων.
δ. Ο Ναός ως "κατοικητήριο" του Θεού. Με την απάντησή του στο ερώτηµα της Σαµαρείτιδας, αν στο
Γαριζίν ή στον Ναό της Ιερουσαλήµ πρέπει (αποκλειστικά) να λατρεύεται ο Θεός, ο Ιησούς ανέτρεψε
αργότερα την πιο πάνω αντίληψη: ούτε στον ένα τόπο ούτε στον άλλο, αλλά παντού και αλλιώς ("εν
πνεύµατι και αληθεία") (βλ. Ιω 4, 20 24). Ο Θεός είναι παντού και πάντοτε παρών και γεµίζει τα σύ
µπαντα (βλ. προσευχή: "Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε... ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν...").
Άλλωστε πολλαχού στην Π. ∆ιαθήκη οµολογείται η πανταχού παρουσία του Θεού, π.χ. Ψαλ 138, 7 10
("Πού πορευθώ..."). Μνηµονευτέα και η βασική θέση του Απ. Παύλου ότι ο πιστός ως όλον ή το σώµα
του καθένα ή το σώµα του λαού του Θεού είναι ναός του Αγ. Πνεύµατος ή "κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ
ἐν Πνεύµατι" (βλ. Α Κορ 3, 16 17· 6, 19. Β Κορ 6, 16. Εφ 2, 21).
2. Η Συναγωγή στη χώρα και τη ∆ιασπορά. Συµπληρώσεις:
• Αυτοδιοίκηση. Στις κατά πλειονότητα ή καθαρά ισραηλιτικές πόλεις της χώρας υπήρχαν δικαστές,
διοικητικοί υπάλληλοι και ένα είδος "βουλής". Λειτουργούσαν τοπικά συνέδρια (3µελή, 7µελή, 11µελή
και 23µελή), που συνεδρίαζαν µέσα στη συναγωγή. Είχαν αρµοδιότητες για θέµατα εισφορών, ποινών,
υποθέσεων ληστείας, επιθέσεων κατά ζωής και περιουσίας, αποζηµιώσεις, φυλακίσεις, πρόστιµα. Επί
αδυναµίας ερµηνείας και αποφάσεων παραποµπή στο Μ. Συνέδριο της Ιερουσαλήµ.
• Ρόλος της Συναγωγής. Μέσα στο κτίσµα ή σε διπλανή αίθουσα συνήθως λειτουργούσε σχολείο.
Η επίδρασή της γενικά στον "εθνικό" κόσµο δεν ήταν µικρή. Στις συνάξεις της ευάριθµοι ειδω
λολάτρες γνώρισαν την ισραηλιτική πίστη και ζωή και κάποιοι τη δέχθηκαν. Θεωρείται ως η
µήτρα, µέσα από την οποία βγήκε η χριστιανική Κοινότητα. Γενικά έστρωσε τον δρόµο για τον
ερχοµό της Εκκλησίας.
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3. Θρησκευτικές και πολιτικές οµάδες και παρατάξεις: Γραµµατείς, Φαρισαίοι, Σαδδουκαίοι,
Ζηλωτές· Εσσαίοι, Ηρωδιανοί, Γαλιλαίοι· Σικάριοι, Σαµαρείτες, µαθητές Ιωάννη του Βαπτιστή.
Η πληθώρα αυτή παρατάξεων µε πολλές κοινές αλλά και διαφορετικές απόψεις αποτελούσε
ένδειξη διάλυσης ή ζωτικότητας; Με βάση την πράξη τους και την ιστορία τους ισχύει το δεύτε
ρο. Θα περιοριστούµε µόνον σε τρεις (µε πρόσθετα στοιχεία σε εκείνα που δίνονται σε διάφορα
σηµεία των βιβλίων για µαθητές και καθηγητές).
α. Γραµµατείς. Φιλόλογοι και θεολόγοι: µελετητές, ερευνητές, γνώστες, ερµηνευτές και διδάσκα
λοι του θείου Νόµου της Π. ∆ιαθήκης. Ταυτόσηµες ονοµασίες: νοµικοί, νοµοδιδάσκαλοι, "ιερο
γραµµατείς", ραββίνοι. Ο λαός τους εκτιµούσε και τους σεβόταν πολύ. ∆ίδασκαν σε µαθητές και
στον λαό, σε ειδικά σχολεία ή στις συναγωγές. Γνωµάτευαν για δικαστικά ζητήµατα ή εκτελού
σαν χρέη δικαστών σε τοπικά δικαστήρια ή για δικαστικές υποθέσεις του Μ. Συνεδρίου, στο
οποίο συµµετείχαν ως µέλη οι επιφανέστεροι από αυτούς. Οι περισσότεροί τους προέρχονταν
από την τάξη των Φαρισαίων, αυτοί όµως δεν είχαν στο σύνολό τους τη θεολογική κατάρτιση
των Γραµµατέων. Το τριπλό τους έργο (ερµηνευτικό, διδακτικό και νοµικό/δικαστικό) το α
σκούσαν κατά κανόνα δωρεάν· γι' αυτό και δεν ήταν εύποροι. Το συγγραφικό τους έργο βρί
σκεται στο Ταλµούδ και στην υπόλοιπη ραββινική γραµµατεία. Το κέντρο της δράσης τους ή
ταν η συναγωγή. Από τις σχολές Γραµµατέων διακρίθηκαν ιδιαίτερα η φιλελεύθερη του Χιλλέλ
και η συντηρητική του Σαµάι. Μέγας νοµοδιδάσκαλος από την πρώτη αναδείχθηκε ο Γαµαλιήλ
Α´, δάσκαλος του Απ. Παύλου.
β. Φαρισαίοι. Συµπληρωµατικά σε όσα σηµειώνονται στο βιβλίο µαθητών:
• Προήλθαν από το αυθεντικό κίνηµα των Ασιδαίων (Χασιδίµ, Ευσεβών), που αγωνίστηκαν µε
τους Μακκαβαίους στην πρώτη φάση της επανάστασής τους. Μετά το 142 π.Χ. αποτραβήχτη
καν, όταν οι Μακκαβαίοι πολιτικοποιήθηκαν και δεν στρέφονταν πια κατά των ελληνιζόντων.
Ακολούθησε η διάσπαση των Ασιδαίων στους ακραίους επαναστάτες Ζηλωτές, στους ακραί
ους ασκητές Εσσαίους και στους ευσεβείς µέσα στον κόσµο Φαρισαίους. (Η λέξη σηµαίνει "α
ποχωρισµένος", "ξεχωριστός". Έτσι τους αποκάλεσαν οι Εσσαίοι. Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνταν
"Heberim", δηλ. οι πλησίον).
• Βασικό χαρακτηριστικό τους: Η ακριβής ερµηνεία και πιστή τήρηση του θείου Νόµου. Στην ερ
µηνεία της Γραφής διακρίνουµε σε αυτούς µια δυναµική προοδευτική θεολογία· µια µέση γραµ
µή ανάµεσα σε ακαµψία και χαλαρότητα.
• Οι Φαρισαίοι είναι αξιοσέβαστοι για όσα θετικά έκαναν στην υπηρεσία του Ιουδα σµού.
• Προβληµατικές πλευρές µερίδας Φαρισαίων: σχολαστικότητα στην τήρηση του Νόµου, περι
πτωσιολογία, αυταρέσκεια, περιφρόνηση του απλού λαού, υποκρισία.
• ∆εν πολέµησαν όλοι οι Φαρισαίοι τον Ιησού. Κάποτε µερικοί από αυτούς τού συνέστησαν να
προφυλάγεται, γιατί κινδύνευε από τον Ηρώδη Αντίπα (βλ. Λκ 13, 31). Ο Ιησούς δεν τους πε
ριφρονούσε. Πήγε σε όσους τον προσκάλεσαν (βλ. Μτ 7, 36 50· 26, 3 9). Ο Φαρισαίος Νικόδη
µος συνοµιλούσε µε σεβασµό µαζί του (βλ. Ιω 3, 1 21).
• Το δριµύ κατηγορώ του Ιησού προς αυτούς (βλ. Μτ 23, 1 33: "οὐαὶ... ὑποκριταί...") απευθύνεται
όχι προς όλους τους Φαρισαίους συλλήβδην αλλά προς εκείνους που ήταν ανάξιοι της θρησκευ
τικής κληρονοµιάς των Ασιδαίων (Ευσεβών).
γ. Ζηλωτές. Σηµειώνουµε το επαναστατικό τους "πιστεύω" και µια κριτική παρατήρηση:
• Μόνον ο Θεός είναι Κύριος στον Ισραήλ και τη χώρα τους· κανένας άλλος. Αν ο Θεός είναι ο
µόνος κύριος και κυβερνήτης του λαού του, δεν µπορεί να αναγνωρίζεται η κυριαρχία του Καί
σαρα στη χώρα τους και η υποχρέωση καταβολής φόρου στη Ρώµη. Κι αν η Ρώµη επιµένει στην
υποδούλωση του λαού του Θεού, ο πόλεµος εναντίον της είναι αναπόφευκτος.
• Η επανάσταση των Μακκαβαίων ήταν το πρότυπο όλων των εξεγέρσεων των Ζηλωτών. Εκεί
νοι όµως σφράγισαν την επιτυχία της επανάστασής τους µε πολιτική ευφυ α, σύνεση και πράξη:
διαπραγµατεύσεις µε τους εχθρούς, αξιοπρεπείς υποχωρήσεις και συµβιβασµοί. Στην επανά
σταση του 66 73 µ.Χ. έλειψε από τους Ζηλωτές η πολιτική συνέχεια, γι' αυτό και το τέλος ήταν
τόσο τραγικό, ίσως και διότι οι Ρωµαίοι τότε ήταν πανίσχυροι σε σχέση µε τους Σελευκίδες επί
Μακκαβαίων.
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4. Σέπφωρις. Στο βιβλίο των µαθ. σηµειώνεται η σχέση της µε τον Ιησού. Όταν εκείνος ήταν µικρό
παιδί, αυτή η πόλη έζησε µια µεγάλη συµφορά. Το 6 µ.Χ. έγινε στη χώρα απογραφή του πληθυ
σµού. Αυτό σήµαινε άγρια φορολογία. Τότε οι Ζηλωτές µε ηγέτη τους τον Ιούδα Γαλιλαίο ή Γαυ
λωνίτη επαναστάτησαν. Ο ανθύπατος της Συρίας Varus µε πολύ στρατό ανέλαβε τις εκκαθαρι
στικές επιχειρήσεις στη Γαλιλαία και νοτιότερα. Συνέτριψε τη δύναµη των επαναστατών, σταύ
ρωσε αρκετούς, κατέστρεψε την περιοχή, έκαψε και ισοπέδωσε την πόλη Σέπφωρη. Σύντοµα ο
Ηρώδης Αντίπας την ξανάχτισε και την έκανε λαµπρή ελληνιστική πόλη.

Β. ∆ιδακτικά

1. Επιδιώξεις διδασκαλίας
α. Να ανακαλέσουν στη µνήµη τους βασικά στοιχεία που γνώρισαν στην Α´ τάξη για την ι
στορία, τη θρησκευτική ζωή και παράδοση, καθώς και τον πολιτισµό των Ισραηλιτών, και
να τα διευρύνουν µε πρόσθετες νέες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, προκειµένου να είναι
βαθµιαία σε θέση να αρχίσουν να διαπιστώνουν οµοιότητες και διαφορές µεταξύ ιουδα
κής και χριστιανικής πίστης και ζωής.
β. Να έχουν ξεχωριστή πληροφόρηση για τον Ναό και για τη Γαλιλαία (ιδιαίτερη και προσφι
λή περιοχή του Ιησού), προκειµένου να συνδέσουν αργότερα και τους δύο τόπους µε την
εκεί κύρια δράση του και να προσεγγίσουν πιο απτά το έργο και το πρόσωπο του.
2. Ψυχοπαιδαγωγικά
Και εδώ για πρώτη φορά θα γνωρίσουν άγνωστες λεπτοµέρειες για τόπους και χώρους, όπου έζη
σε και έδρασε ο Ιησούς: τη Γαλιλαία µε τη Ναζαρέτ, την Καπερναούµ, τη Γιαφία, τη Σέπφωρη και
την Ιερουσαλήµ µε λεπτοµέρειες για τον Ναό και την εκεί λατρεία και ευσέβεια. Μπορούµε να µι
λήσουµε για ανακαλύψεις, που θα προκαλέσουν ευχάριστη διάθεση για το µάθηµα.
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί
α. Κάποια ουσιαστικά στοιχεία για όσα δεν υπάρχουν στο βιβλίο των µαθ. θα συµπληρωθούν
από τα πρόσθετα που σηµειώνονται στα Πληροφοριακά εδώ· όµως όχι φορτικά και πολλά.
β. Ερευνητικές µατιές στον χάρτη της χώρας, στα γραφήµατα του Ναού και στον χάρτη (της πε
ριοχής της Ερωταπόκρισης 4) εποπτικά θα βοηθήσουν πολύ.
Ερώτ. 1. Αναµενόµενα: αξιοπρόσεκτα, ασυνήθιστα, σπάνια, µοναδικά, ενδιαφέροντα, µε βάθος·
µήπως υπερβολικά; Το Πληροφ. θεολ. 1δ ας χρησιµοποιηθεί µόνον αν χρειαστεί. Και αυτό µε
προσοχή, ώστε να µη µειωθεί εκείνη η µεγαλοσύνη. Στην Γ´ τάξη και στη Α´ Λυκείου θα γνωρί
σουν τον "πανταχοῦ καὶ ἐν ἡµῑν παρόντα καὶ λατρευόµενον" Θεό.
Ερώτ. 2. α. Συγκινητική, σπάνια, εντυπωσιακή, ενοποιητική. β. Τέτοιος Ναός δεν υπήρχε για τους
Ισραηλίτες αλλού. Εκεί η λατρεία ήταν πλήρης. Ήταν σύµβολο ενότητας και συνοχής.
Ερώτ. 3. Ελεύθερη, προσωπική σύνθεσή τους µε βάση απαντήσεις στις Ερωτ. 1 και 2.
Ερώτ. 4. Πολλά µαθήµατα συνδέονται µε τη Γαλιλαία. Σε αυτά τα µέρη έζησε και κυρίως έδρασε:
έπαιξε, πήγε σχολείο, είχε φίλους, έφαγε, ήπιε, γέλασε, έκλαψε· προσευχήθηκε στη συναγωγή ή
µόνος του, γιόρτασε· εργάστηκε, µεγάλωσε, ταξίδεψε, συναναστράφηκε· γνώρισε τον τρόπο ζωής
των συµπατριωτών του Ναζαρηνών, Γαλιλαίων κ.λπ. Έτσι όσοι τον µελετούν, τον γνωρίζουν και
τον σκέφτονται, αγαπούν αυτούς τους τόπους. Εκεί τον νιώθουν ως άνθρωπο κοντινό, δικό τους.
Πολλοί χριστιανοί από όλον τον κόσµο πηγαίνουν για προσκύνηµα στους Αγίους Τόπους. Με τα
µαθήµατα κατά κάποιον τρόπο η τάξη θα κάνει ένα νοερό προσκύνηµα στα ίχνη του Ιησού.
δ. Αξιολόγηση. Ερωταποκρίσεις 2 και 3. Ερωτ. 1, 2, 3 και 4.

18

3. Η Καινή ∆ιαθήκη Α´:
Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων
4. Η Καινή ∆ιαθήκη Β´: Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη
Α. Πληροφοριακά θεολογικά

1. Η ερµηνεία της Κ. ∆ιαθήκης. Εκτιµάται ότι το έργο της ποτέ στην ιστορία της Χριστιανοσύ
νης δεν ήταν τόσο ενεργό, υπεύθυνο και καρποφόρο για τη θεολογία και τη χριστιανική ζωή και
δράση όσο στην εποχή µας*. Αφετηρία της ήταν και παραµένει η επιστηµονική αµφισβήτηση για
πολλές πτυχές της καινοδιαθηκικής πραγµατικότητας. Κλήθηκε να απαντήσει σε σοβαρά ερωτή
µατα, όπως π.χ. τα παρακάτω (ενδεικτικά):
• Όσα παρουσιάζουν τα βιβλία της Κ. ∆ιαθήκης για τη ζωή και το έργο του Χριστού και της
πρωτοχριστιανικής Εκκλησίας συνέβησαν όντως όπως περιγράφονται και αποτελούν αξιόπι
στες ιστορικές πηγές;
• Γράφτηκαν αυτά όντως από τους άνδρες που φέρουν το όνοµά τους; Είναι λ.χ. ο Ματθαίος
πραγµατικά συγγραφέας/συντάκτης του "κατά Ματθαίον" Ευαγγελίου;
• Η "αρχιερατική" προσευχή του Ιησού (Ιω κεφ. 17) και οι λόγοι του Στεφάνου και του Παύλου
στις Πράξεις (7, 1 53· 17, 22 34· 26, 1 23) είναι αυτούσιοι λόγοι του Ιησού, του Στεφάνου και
του Παύλου ή συνθέσεις των δύο Ευαγγελιστών κατά το πνεύµα άραγε µε πόση πιστότητα
και ακρίβεια; του Ιησού, του Στεφάνου και του Παύλου;
• Στις διηγήσεις για τα Πάθη του Χριστού έχουµε στους 4 Ευαγγελιστές πάρα πολλές συµφωνίες και
συµπτώσεις αλλά και κάποιες διαφορές. Παρατηρούνται µεταξύ τους: µετατοπίσεις υλικού, παρα
λείψεις, προσθήκες, αυξοµειώσεις. Είναι αυτά θέµατα πηγών ή ύφους και θεολογικών ευαισθησιών;
• Γιατί στις παραβολές και στους αντιρρητικούς λόγους του Ιησού συναντούµε περισσότερο από
οπουδήποτε αλλού στα Ευαγγέλια την αµεσότερη "φωνή" του;
• Πώς µπορούµε να ξεχωρίσουµε τα συγκεκριµένα δεδοµένα ζωής (κοινωνικά, θρησκευτικά, πο
λιτικά και πολιτιστικά), στα οποία χρονικά τοποθετούνται τα γεγονότα, από το πότε και πού
αυτά παραδόθηκαν, καταγράφτηκαν και τελικώς συντάχθηκαν και εκδόθηκαν;
2. Το Ευαγγέλιο ως νέο φιλολογικό είδος. Πώς από την αποσπασµατική γραπτή προ ευαγγελιακή
παράδοση περί Χριστού και µετά τις επιστολές του απ. Παύλου φτάσαµε στα Ευαγγέλια; Πρό
κειται για µια πορεία και ιστορία περίπλοκη, άκρως ενδιαφέρουσα, συναρπαστική.
α. Στην πιο πάνω παράδοση δεσπόζουν το αποκαλυπτικό πνεύµα για το τέλος του κόσµου, η α
ναµονή γρήγορα της ∆ευτέρας παρουσίας του Χριστού και η ενόψει του εγγύς τέλους επικέ
ντρωση ζωής στο παρόν µε έντονη την έκκληση για µετάνοια. Κέντρο του κηρύγµατος του
Παύλου είναι ο σταυρωθείς και αναστάς Ιησούς (βλ. Α Κορ 1, 23· 15, 3 5, 12 22). Για τον προ
πασχαλινό Ιησού δεν έχουµε στον Παύλο κανένα περιστατικό από τη ζωή του, καµιά διήγηση
θαύµατος, καµιά παραβολή και καµιά άλλη διδασκαλία του. Μιλάει µόνο για την ενανθρώπη
σή του [βλ. Γαλ 4, 4. Φιλ 2, 7 (2, 6 8)].
β. Η αναµονή της ∆ευτέρας παρουσίας βαθµιαία ατονεί και εγκαταλείπεται. Η χριστιανική υπό
θεση προσ γειώνεται στην ιστορία. Οι νέοι χριστιανοί της β´ και γ´ γενεάς καθοδηγούνται από
συνεργάτες των Αποστόλων, οι οποίοι όµως δεν υπήρξαν αυτόπτες και αυτήκοοι µάρτυρες του
Ιησού Χριστού. Εύλογη η επιθυµία τους να πληροφορηθούν γραπτώς και λεπτοµερώς για όσα
γνώριζαν περί αυτού και κήρυτταν οι προηγούµενοι. Και αυτό έγινε πιο επιτακτικό, διότι στο
µεταξύ κυκλοφορούσαν περί Χριστού πολλά κείµενα µε πληροφορίες που προκαλούσαν απο
ρίες και σύγχυση. Επιπλέον καιροφυλακτούσαν και κίνδυνοι για απο ιστορικοποίηση, µυθο
ποίηση και ιδεολογικοποίηση του Ιησού και της χριστιανικής υπόθεσης προερχόµενες από τον
Πλατωνισµό, τη Γνώση και τον ∆οκητισµό.
*

Για πλήρη σχετική ενηµέρωση βλ.: α. Σ. Αγουρίδη, Ερµηνευτική των ιερών κειµένων…, 32002, 234 376. Ιω. Καραβιδόπου
λου, Εισαγωγή στην Κ.∆., 143 148· Μελέτες Ερµηνείας…, 13 17, 226 248. Π. Βασιλειάδη, Ερµηνεία των Ευαγγελίων, 15 96.
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γ. Η πιο πάνω επιθυµία του απλού χριστιανικού λαού κυρίως στους κόλπους των εξ Ιουδαίων
χριστιανικών κοινοτήτων να έχει περί Χριστού µια σαφή και εποπτική βιογραφική εικόνα (µε
στοιχεία µιας ζωντανής Χριστολογίας) οδήγησε σταδιακά στη διαµόρφωση του φιλολογικού
είδους "Ευαγγέλιο" µε την πρωτοποριακή ευαγγελική σύνθεση του Μάρκου. Έτσι µε την ανα
δροµή στη συγκεκριµένη ιστορική αρχή και βάση η χριστιανική πίστη θα είχε µεγαλύτερη και
αποτελεσµατικότερη απήχηση. Αυτό το ζωηρό και άγρυπνο ενδιαφέρον για τη ζωή και δράση,
για το κήρυγµα, για τον σταυρικό θάνατο και για την παράδοση σχετικά µε την ανάσταση του
Ιησού οδήγησε µε το "Ευαγγέλιο" στην ταύτιση:
• του Χριστού του κηρύγµατος µε τον Ιησού της ιστορίας
• του Χριστού της λειτουργικής οµολογίας µε τον Ιησού της βιογραφίας
• του αναστάντος και υψωθέντος Κυρίου µε τον άντρα Ιησού από την Ναζαρέτ
• του Υιού του Θεού µε τον εν Βηθλεέµ τεχθέντα και εν Ναζαρέτ ως ξυλουργό εργασθέντα, επί
τριετίαν διδάξαντα και δράσαντα και πάνω στον Γολγοθά σταυρωθέντα και αποθανόντα, τα
φέντα και αναστάντα Ιησού τον Ναζωραίο
• Πρόκειται για µια προσπάθεια ρωµαλέα και σωστική υπέρ της πληρότητας, ακεραιότητας,
γνησιότητας και δυναµικότητας της πρωταρχικής παράδοσης για τη ζωή, το έργο και τη ση
µασία του Ιησού Χριστού και του Ευαγγελίου του για χάρη της ζωής των ανθρώπων στο
εκάστοτε παρόν και το µέλλον.
3. Ο άθλος του κατά Μάρκον ευαγγελίου. Πολλοί δεν έχουµε συνειδητοποιήσει αρκετά το τι ο
φείλουµε όλοι στον Ευαγγελιστή Ιωάννη Μάρκο. Οι ειδικοί οµιλούν για το "Ευαγγέλιό" του ως
"µοναδικό" και "πρωτοποριακό έργο" και "συγγραφικό κατόρθωµα". Και τονίζεται η απέραντη
τιµή και ευγνωµοσύνη προς το πρόσωπο και το έργο του. Όµως τι ακριβώς έκανε ο Μάρκος;
α. Από την "Πηγή των Λογίων" συνειδητοποιούµε τις µονοµέρειες, τα κενά και τις ασυµµετρίες
της ευαγγελιακής παράδοσης περί Χριστού. Η προ µάρκεια παράδοση ήταν παράδοση "περι
κοπών", δηλ. επιµέρους σκηνών και επιµέρους λόγων του Ιησού, που στο µεγαλύτερο µέρος
τους δεν είχαν σταθερή χρονολογική και τοπική οριοθέτηση. Εξαίρεση αποτελούσε σε κάποιο
βαθµό η ιστορία των Παθών. Ο Μάρκος συνήψε το υλικό των λόγων (και των παραβολών) του
Ιησού µε τις διηγήσεις θαυµάτων του και, πέραν αυτού, µε τις αφηγήσεις των Παθών συνοδευ
µένες µε το θεολογικό κήρυγµα για το βαθύτερο νόηµά τους, που θυµίζει το κήρυγµα του Σταυ
ρού του αποστόλου Παύλου (Α Κορ 1, 17 31).
β. Ιδιαίτερα για την έκθεση των Παθών του Χριστού. Τα Ευαγγέλια στην πραγµατικότητα είναι
"Ιστορία των Παθών µε µια εκτεταµένη εισαγωγή" (Martin Kähler). Ο χαρακτηρισµός έγινε µε
αφορµή το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Πράγµατι ο Μάρκος προσπάθησε να ταξινοµήσει το χρο
νικά και γεωγραφικά ασύνδετο υλικό περί Ιησού που είχε στη διάθεσή του, µε στόχο να συ
ντείνουν όλα προς το Πάθος του. Προέταξε τριπλή πρόρρηση γι' αυτό (Μκ 8, 31· 9, 31· 10, 33
34). Με αυτή τη βάση ταξινόµησε το προηγούµενο υλικό και όξυνε τη µατιά προς τον Σταυρό.
Οι τρεις προρρήσεις είχαν ένα "µαγνητικό σηµείο", προς το οποίο συνέκλιναν τα πάντα και έδι
ναν µαζί µε τα ιστορικά στοιχεία και τους θεολογικούς και κηρυγµατικούς τόνους. Κεντρι
κός στόχος του "Ευαγγελίου" του είναι το Μκ 10, 45 σε σύνδεση µε το 14, 24. Εύστοχα παρατη
ρήθηκε ότι ο Ευαγγελιστής Μάρκος βρίσκεται "ως θεολόγος µε την εντελώς δική του φυσιο
γνωµία µεταξύ του Παύλου και της ανώνυµης (περί Χριστού ευαγγελιακής) παράδοσης αφε
νός και των µετέπειτα Ευαγγελιστών αφετέρου" (Willi Marxen).
γ. Η πιο πάνω σύνθεση του κατά Μκ ευαγγελίου µοιάζει µε ψηφίδες της αρχα κής περί Χριστού
παράδοσης, που τοποθετήθηκαν σε ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό έργο. Το αποτέλεσµα βέβαια
δεν είναι κάποια βιογραφία περί Ιησού. Ο ιερός Ευαγγελιστής δεν ήταν απλώς ένας σοβαρός
συλλέκτης πληροφοριών, ιστοριών και κηρυγµάτων περί Ιησού. Ούτε ένας ιστορικός συνθέτης,
που απέσπασε από τη λήθη ιστορίες περί Χριστού και τις ταξινόµησε σε ένα ιστορικό πλαίσιο
για τους µεταγενεστέρους. Ήταν, µαζί µε τα πιο πάνω, κυρίως ένας "Ευαγγελιστής": κήρυκας
της ζωής και του µηνύµατος του Χριστού µε θεολογικές βάσεις και ευαισθησίες στην υπηρεσία
της κοινότητας των εξ εθνικών χριστιανών. Με τη νέα σύνθεση του Μκ που συνέχισαν και οι
τρεις άλλοι Ευαγγελιστές ζωή, διδασκαλία, Πάθη και Ανάσταση του Χριστού µε τη σηµασία
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τους προσ γειώθηκαν στην πραγµατικότητά της ιστορίας, και µε την προσ γείωση αυτή εναρ
µονίστηκε το παρόν σε σχέση µε το παρελθόν και το µέλλον. Με αυτόν τον τρόπο το γεγονός
του Χριστού σηµατοδοτεί όχι το τέλος αλλά το κέντρο της ιστορίας.
δ. Το εγχείρηµα του Μκ δεν ήταν εύκολο. Συνάρµοσε το ποικίλο υλικό του χωρίς ρητορείες, εξεζη
τηµένες φιλολογικές τάσεις και δογµατικές εξάρσεις. ∆ιατήρησε την πρώιµη µορφή κατανόησης
του Χριστού. Τον ενδιέφερε πρώτιστα η ουσία της υπόθεσης, που µε το έργο του θα υπηρετούσε.
Και αυτή την ουσία κατέθεσε µε µια µοναδική πρωταρχικότητα. Τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά
στοιχεία του Ιησού διατηρήθηκαν στο έργο του όσο σε κανένα από τα άλλα Ευαγγέλια (βλ. λ.χ. 1,
41. 3, 5. 6, 6. 9, 16 και 33. 10, 14. 14, 33. 3, 21. 6, 5 εξ. 13, 32. 6, 3). Είναι ένας τυπικός (αλλά σύντο
µος!) Ιουδαιο ανατολίτης αφηγητής. Εξιστορεί µε συντοµία, φυσικότητα, ζωηρότητα και λα κότη
τα, αλλά και επίσης µε εποπτικότητα, γραφικότητα και πλαστικότητα. Αφηγείται συνήθως σε ι
στορικό ενεστώτα. Αποφεύγει τον πλάγιο λόγο. Καλολογικά δοµηµένες προτάσεις δεν υπάρχουν
στο κείµενό του. Συνδέει τα µέρη του κειµένου του συνήθως µε ένα "και". Όµως ο πρωταρχικός, ο
αυθεντικός Ιησούς, όπως τον παρουσιάζει ο Μάρκος, συνεχίζει να αγγίζει πάντοτε βαθιά τους
αναγνώστες και ερευνητές του Ευαγγελίου του.
4. Η Πηγή των Λογίων (Q). Από την έρευνα του "συνοπτικού ζητήµατος" επισηµάνθηκαν περ. 240
στίχοι στους Μτ και Λκ ταυτόσηµου περιεχοµένου και πολύ συχνά κατά λέξη. Οι περισσότεροι εί
ναι λόγια/διδασκαλίες του Ιησού µε κατακλείδα σχετική µε το τέλος του κόσµου. Το ιστορικό υλικό
είναι ελάχιστο (δράση του Βαπτιστή, ερώτησή του αν ο Ιησούς είναι ο Αναµενόµενος, απάντηση
του Ιησού, πειρασµοί, θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου στη Ναζαρέτ). Κατά πολλούς ερευ
νητές, η πρώτη καταγραφή και κυκλοφορία τους τοποθετείται πριν από το 50 µ.Χ. Σε επεξεργασµέ
νη µορφή µετά το 50 µ.Χ. Τόπος σύνταξής της η Γαλιλαία, µάλιστα βόρεια της λίµνης Γενησαρέτ.
Αρχική γλώσσα της η αραµα κή. Μετάφρασή της στα ελληνικά, πρώτιστα για ελληνιστικο ιουδα κές
κοινότητες της Συρίας. Το κείµενο αυτό δεν βρέθηκε. ∆ιατυπώθηκε η υπόθεση ότι συνειδητά παρα
µερίστηκε, ίσως διότι το ιστορικό στοιχείο ήταν καχεκτικό και η αναφορά στο τέλος του Ιησού πα
ντελώς απούσα, ενώ το αποκαλυπτικό/εσχαταλογικό κυρίαρχο. Καινοδιαθηκολόγοι ερευνητές εκ
πόνησαν συγκεκριµένο διάγραµµα του περιεχοµένου της Πηγής των Λογίων µε παραποµπές στους
Μτ και Λκ. (Εντυπωσιακό ότι η επί του Όρους οµιλία περιέχεται σχεδόν ολόκληρη)*.
5. Χρονολόγηση των βιβλίων της Κ. ∆ιαθήκης
α. Στο βιβλίο, από όπου ο παρατιθέµενος πίνακας χρονολόγησης, τονίζεται και επαναλαµβάνε
ται εδώ ότι για το ζήτηµα δεν υπάρχει οµοφωνία. Καµιά χρονολόγηση δεν στηρίζεται απόλυτα.
Στη συγκεκριµένη πρόταση συγκλίνουν τα πορίσµατα των περισσότερων σοβαρών ερευνητών.
Παρατίθεται µε επιφύλαξη. Ισχύει κατά προσέγγιση**.
β. "∆ευτεροπαύλειες" επιστολές. Και των 7 αµφισβητείται ή σαφώς απορρίπτεται η γνησιότητα. Πού
αναζητούνται οι λόγοι της αµφισβήτησης ή απόρριψης; Μερικοί µπορούν να συναχθούν από τις απα
ντήσεις σε ερωτήµατα όπως τα παρακάτω:
• Είχαµε στην αρχαία Εκκλησία αµφισβήτηση ή άρνηση γνησιότητας κάποιου βιβλίου της
Κ.∆ιαθήκης, και µε επίκληση ποιων λόγων;
• Έννοιες, γλώσσα και δοµή προτάσεων µοιάζουν ή διαφέρουν µε αυτές των γνήσιων;
• Συγγενεύει ή είναι διαφορετική η θεολογία τους, σε σύγκριση µε τις γνήσιες;
• Η θεολογική και λοιπή ορολογία ταυτίζεται ή αποκλίνει;
*

Αυτό το διάγραµµα περιεχοµένων της Πηγής των Λογίων παραθέτουν οι καινοδιαθηκολόγοι καθηγητές: Σάβ. Αγουρίδης,
Εισαγωγή…, 106 108, περιληπτικώς· Πέτρος Βασιλειάδης, Ερµηνεία των Ευαγγελίων, 177 178. Για την Πηγή των Λογίων,
αυτόθι, 125 220 (βλ. και σχετική του διδακτορ. διατριβή) Ιω. Καραβιδόπουλος, Εισαγωγή…, 217 219. Το 2.000 εκδόθηκε
και σύνθεση του κειµένου της Πηγής των Λογίων (βλ. στη Βιβλιογραφία Hoffmann P. C. Heil).
**
Πρβλ. Α. Läpple 3, 21982, 118 119. Mέχρι πρόσφατα δεν άλλαξαν οι παραπάνω χρονολογικές εκτιµήσεις βλ. H. Conzel
mann – Andr. Lindemann, Arbeitsbuch zum N. Testament, 132000. (Εδώ δεν υπάρχει πίνακας τα στοιχεία εγκατασπαρµένα
όπου ο λόγος για τον χρόνο συγγραφής των επιµέρους βιβλίων της Κ.∆.). Πρβλ. αποκλίνουσα σηµαντικά πρόταση στο Ιω.
Καραβιδόπουλου, Εισαγωγή στην Κ.∆., 22001, 482).
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• Η αυτοσυνειδησία του Παύλου είναι η ίδια ή διαφέρει;
• Η εκκλησιολογία τους µοιάζει ή διαφέρει; Και πόσο, πού και πώς;
• Ποια είναι η εικόνα των εκκλησιαστικών αξιωµάτων: σε αρχικό στάδιο ή καθιερωµένο και σε
προχωρηµένο οργανωτικό σχήµα;
• Γίνεται λόγος για αιρέσεις; Και για ποιες; κ.ά.
γ. "Καθολικές" επιστολές. Γι' αυτές µε εξαίρεση τις Α, Β, Γ Ιω δεν έχουµε σύγκριση µε γνήσιά τους κείµενα.
Σχεδόν όλοι οι παραπάνω λόγοι ισχύουν και εδώ. Τα δεδοµένα χριστιανικής ζωής και δράσης σε αυτές είναι
µεταγενέστερά τους. Για παράδειγµα, η επιστολή Ιακώβου δεν µπορεί να είναι ούτε του αποστόλου Ιακώβου
ούτε Ιακώβου του "αδελφοθέου"· διότι ο πρώτος είχε αποκεφαλιστεί από τον Ηρώδη Αντίπα το 42 µ.Χ. (βλ.
Πραξ 12, 1 2), ενώ ο δεύτερος είχε λιθοβοληθεί το 62 µ.Χ. (βλ. Ιωσήπου, Αρχαιολ. xx, 9, 197 203). Στην επιστο
λή όµως ανιχνεύονται καταστάσεις ζωής του τέλους του α´ ή των αρχών του β´ αιώνα.
δ. Και η θεοπνευστία τους; Το γνήσιο ή µη των πιο πάνω επιστολών δεν είναι θέµα πίστης αλλά ζήτηµα
φιλολογικό. Εκείνο που µέτρησε και µετράει πάντοτε είναι η αλήθεια και αυθεντικότητα του περιεχο
µένου. Αυτό ποτέ και ουδόλως αµφισβητήθηκε. Άρα η θεοπνευστία και σε αυτές τις επιστολές είναι δε
δοµένη και δεν θίγεται. Όποιοι κι αν ήταν οι συντάκτες των επιστολών, φωτισµένοι από το Άγιο Πνεύ
µα τις έγραψαν, την αληθινή πίστη και ζωή εξέφρασαν και αυτήν υπηρέτησαν τότε και για πάντα.

Β. ∆ιδακτικά

1. Επιδιώξεις διδασκαλίας
Και στα δύο µαθήµατα οι µαθήτριες/τές:
α. Να γνωρίσουν ότι για τον Ιησού Χριστό και για τη Βασιλεία του Θεού πρώτιστη και αυθεντι
κότερη πηγή πληροφόρησης και µελέτης είναι η Κ. ∆ιαθήκη, ιδιαίτερα τα 4 Ευαγγέλια.
β. Να ενηµερωθούν και να κατανοήσουν στοιχειωδώς µερικά θέµατα εισαγωγικά στα Ευαγγέ
λια και τα λοιπά βιβλία της Καινής ∆ιαθήκης και τι σηµαίνουν µερικοί όροι που χρησιµο
ποιούνται από όλους για την Αγία Γραφή (Βίβλο) γενικά, ειδικά για την Κ. ∆ιαθήκη και
ειδικότερα για τα Ευαγγέλια.
γ. Να ενηµερωθούν πώς χρησιµοποιούνται τα καινοδιαθηκικά βιβλία ως βιβλικά αναγνώ
σµατα στην εκκλησιαστική λατρεία.
δ. Να αρχίσουν (µε σχετικές ασκήσεις) να εξοικειώνονται µε τις συντµήσεις των βιβλίων της Κ.
∆ιαθήκης, πώς να χρησιµοποιούν τα καινοδιαθηκικά κείµενα, πώς να παραπέµπουν σε αυτά.
ε. Να λάβουν το ερέθισµα, στο οποίο θα επανέλθουν και σε άλλα µαθήµατα, για να εκτιµή
σουν και να αιτιολογήσουν γιατί στο πρόγραµµα ζωής των χριστιανών η µελέτη του Ευαγ
γελίου κατέχει κορυφαία θέση.
2. Ψυχοπαιδαγωγικά
α. Οι µαθητές/τριες στο σύνολό τους για πρώτη φορά θα συναντηθούν µε το Ευαγγέλιο. Οι περισσότε
ρες όµως πληροφορίες του µαθήµατος γι' αυτό δεν εµπίπτουν στα ενδιαφέροντά τους. Αλλά τρία τουλά
χιστον θέµατα γενικά έχουν ξεχωριστή σηµασία: Πώς γράφτηκαν τα Ευαγγέλια και τι προσέφεραν στη
Χριστιανοσύνη και στον κόσµο· τι οφείλουν οι χριστιανοί στον ευαγγελιστή Μάρκο· τι είναι οι επιστο
λές του Παύλου. Τα άλλα θέµατα λίγο ή πολύ πλαισιώνουν αυτά τα τρία. Τι θα µπορούσε να γίνει;
*
β. Θα βοηθούσε πολύ αν έχουν και στα δύο µαθήµατα το Ευαγγέλιο στα χέρια τους . Ζητούµε
στο τέλος του µαθ. 2 να φέρουν όσοι/σες µπορούν (για το µάθ. 3) µια Κ. ∆ιαθήκη στο πρωτότυπο
ή σε µετάφραση συνιστούµε αυτήν την "Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας". Όσοι δεν το µπορέσουν,
θα εξυπηρετηθούν από αυτούς που θα φέρουν. Είναι ανάγκη, τα παιδιά να πιάσουν το Ευαγγέ
λιο στα χέρια τους, να το ξεφυλλίσουν και να ασκηθούν σε αυτό πώς να βρίσκουν χωρία και πώς
να παραπέµπουν. Με το Ευαγγέλιο στα χέρια των παιδιών σίγουρα θα υπάρξει δηµιουργική κι
νητικότητα στην τάξη.

*

Από αρχές της 10ετίας του '80 εκκρεµεί στο ΥΠΕΠΘ το αίτηµα να διανέµεται στη Β´ Γυµνασίου η Κ. ∆ιαθήκη (στο πρω
τότυπο και µετάφραση). Σύλλογοι Γονέων ή Ενοριακά Εκκλ. Συµβούλια έχουν δωρίσει σε Βιβλιοθήκες Γυµνασίων αρκετά
αντίτυπα. Αυτό θα µπορούσε να επεκταθεί, όσο γίνεται περισσότερο.
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3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί
α. Ξεφυλλίζουν την Κ. ∆ιαθήκη και κάνουν κάποια σχόλια αν έχουν.
β. Εισαγωγή µε βάση τα εισαγωγικά στο µάθηµα και ανάγνωση των βιβλίων της Κ. ∆ιαθήκης.
γ. ∆εν είναι απόλυτη ανάγκη να τα µάθουν όλα απέξω. Ζητούµε να θυµούνται τα 4 Ευαγγέλια,
τις Πράξεις και λίγες Επιστολές: Ρωµ, Α και Β Κορ, Α και Β Θεσ· επίσης και τις Α και Β Τιµ (στην
Κρήτη), Επιστολές: Ιακώβου, Πέτρου, Ιωάννη.
δ. ∆ίνουµε έµφαση στο πώς φτάσαµε στα Ευαγγέλια, τι έκανε πρωτοποριακά ο Μκ και ότι σε αυ
τά δεν έχουµε ρεπορτάζ ή ηµερολόγια ή πλήρεις βιογραφίες του Χριστού.
ε. Για τη χρονολόγηση διαβάζουµε τον σχετικό πίνακα µε την υποσηµείωση (που την ενισχύουµε
αν χρειαστεί µε το Πληροφ. θεολ. 5α δ).
στ. Ερωτήσεις µαθ. 3:
Ερώτ. 1 (στην τάξη). Να βρουν το "Πάτερ ηµών" στο κεφ. 6 του Μτ και να σηµειώσουν ακριβώς
την παραποµπή. Προηγουµένως όµως διαβάζεται η Ερωταπόκρ. 6 του µαθ. 4.
Ερώτ. 2. Εργασία για το σπίτι σε 5 οµάδες (3µελείς). Ζητούµενα: ονοµασία των βιβλίων και επι
γραµµατικά το περιεχόµενό τους. Φέρνουν φωτοτυπίες για τους άλλους.
Ερώτ. 3. Την ετοιµάζουν στο σπίτι οι υπόλοιπες οµάδες και φέρνουν φωτοτυπίες.
η. Ερωτήσεις µαθ. 4:
Ερώτ. 1. Αναζητούν τα χωρία στην Κ. ∆ιαθήκη τους ή στις φωτοτυπίες.
Ερώτ. 2 (στην τάξη ή στο σπίτι). Για το α´ σκέλος της Ερώτ. δίνουµε την πληροφορία: Ο Φιλήµων
ήταν πλούσιος χριστιανός στην πόλη Κολοσσές Ν∆ της Μ. Ασίας. Τον είχε οδηγήσει στην πίστη ο
απόστολος Παύλος. Ο Ονήσιµος ήταν δούλος του Φιλήµονα. ∆ιέπραξε κάποιο αδίκηµα, φοβήθη
κε, δραπέτευσε και κατέφυγε στον φυλακισµένο (πιθανόν στην Έφεσο) απ. Παύλο. Τα ζητούµε
να για το α´ σκέλος: Ο Παύλος ζητεί από τον Φιλήµονα να συγχωρήσει τον Ονήσιµο και να τον
δεχτεί πίσω ως χριστιανό αδελφό του. Αναµενόµενα για το β´ σκέλος (συναισθήµατα Παύλου
στην Επιστολή):
• εγκαρδιότητα
• εµπιστοσύνη
• αδελφικότητα
• ευγένεια
• πνεύµα αγάπης
• λεπτότητα
και χριστ. ισότητας
• υπευθυνότητα
θ. Αξιολόγηση. Μάθ. 3: Ερωταποκρίσεις 3 και 4. Μάθ. 4: Ερωταποκρίσεις 1, 2, 3 και 8.

Α. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται και εγκαινιάζει
τον καινούριο κόσµο του Θεού
Εισαγωγή

1. Επισηµάνσεις και σηµατοδοτήσεις
• Θα είναι Μεσσίας ελευθερωτής για όλους τους ανθρώπους
• Θα γίνει "σηµείον αντιλεγόµενον" για πολλούς
• ∆οσµένος στον Θεό Πατέρα, Υιός του Θεού αγαπητός, µελετητής και γνώστης της πραγµατι
κότητας της ανθρώπινης ζωής
• Προβάλλει όραµα και πρόγραµµα ζωής υπέρ όλων, πρώτιστα υπέρ αδυνάτων: διαφωτιστικό,
απελευθερωτικό, θεραπευτικό, πληρωτικό ζωής
• Η καινούρια ανθρωπότητα που ενσαρκώνει και φέρνει: χάραξε, ξεκίνησε, κινείται, γίνεται
έµπρακτα και απτά παρούσα, υπόσχεται
• Η ζωή του και αυτός ο νέος κόσµος απειλούνται από την πρώτη στιγµή σοβαρά και συνεχώς.
Προφητείες και προµηνύµατα δείχνουν ότι το νέο και η έκπληξη συµπλέκονται µε το σταυ
ραναστάσιµο, και οµού σφραγίζουν τα πάντα στην πορεία του.
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2. Επιδιώξεις διδασκαλίας
Οι µαθητές/τριες:
α. Να πληροφορηθούν από τα ευαγγελικά κείµενα για τις συνθήκες και τα γεγονότα που συ
νέβησαν µε τον ερχοµό του Ιησού Χριστού µέχρι την έναρξη του έργου του δηµόσια.
β. Να εµβαθύνουν στο περιεχόµενό τους και να συνδέσουν τα µηνύµατα ζωής, που απορρέουν
από αυτά, µε τη ζωή των ανθρώπων (τη δική τους και των άλλων) τότε και τώρα.
γ. Να αρχίσουν να παρακολουθούν τη ζωή και τη µορφή του Χριστού και τα πρώτα ίχνη της
φανέρωσης και πορείας της Βασιλείας του Θεού στον κόσµο.
3. ∆ιδακτικά
Η µορφή του Χριστού, η φανέρωση και πορεία της Βασιλείας του Θεού και η συσχέτισή τους µε
τη σύγχρονή µας πραγµατικότητα αποτελούν τους κύριους άξονες αυτού του κεφ. και ολόκλη
ρου του βιβλίου. Κύρια έγνοια των συναδέλφων οφείλει να είναι η επισήµανση και καταγραφή
των στοιχείων που σχετίζονται µε τους πιο πάνω άξονες, όπως αυτά θα προκύπτουν από την Ε
πεξεργασία των κειµένων. Στο µάθ. αρ. 5 αρχίζει τέτοια προσπάθεια, µε σχετική υπόδειξη (Ερώτ. 5).

5. Ο ευαγγελισµός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία
Γαβριήλ και Μαριάµ: κορυφαία συνάντηση µιας ουράνιας ύπαρξης µε ένα γήινο πλάσµα. Η αναγγε
λία του ερχοµού του Μεσσία/ελευθερωτή δροµολογείται. Ταυτόχρονα σηµατοδοτείται η προσ γείωση
του Θεού της αγάπης στον κόσµο, ανάµεσά µας. "Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν µεγάλην!" αναφωνεί ο υµνωδός.

Α. Ερµηνευτικά θεολογικά

1. Γαβριήλ (Λκ 1, 26). Για τους Ισραηλίτες τότε ήταν αδιανόητο και ανήκουστο να αποστέλλεται
άγγελος σε γυναίκα, να της απευθύνει χαιρετισµό και να συνοµιλεί µαζί της· αφού, εκείνη την ε
ποχή, οι θρησκευτικοί τους διδάσκαλοι (ραββίνοι) ευχαρίστως ούτε χαιρετούσαν τις γυναίκες ού
τε συνοµιλούσαν µε αυτές.
2. Ναζαρέτ (ή Ναζαρέθ) της Γαλιλαίας (Λκ 1, 26). Άσηµη και περιφρονηµένη (βλ. Ιω 1, 46). Αλλά
και ολόκληρη η Γαλιλαία ήταν από τους Ιουδαίους µια περιφρονηµένη επαρχία (βλ. λεπτοµέρειες
στο µάθ. 2: βιβλ. Μαθ., 4αβγ· Καθηγ., Πληροφ. θεολ. 2).
3. Ιωσήφ (Λκ 1, 27). Ένας άνθρωπος άγιος: θεοσεβούµενος, απλός, αγαθός, δίκαιος και σιωπηλός.
Τόσο ο ίδιος όσο και η Μαρία ήταν απόγονοι του βασιλιά ∆αβίδ. Κατά την προφητεία (Μιχαίας
5, 1 2), ο Μεσσίας θα προερχόταν από τη γενιά του ∆αβίδ. Το επάγγελµά του Ιωσήφ ήταν "τέ
κτων" (βλ. βιβλίο µαθ., Ερµ. 5). Το ίδιο ασκούσε κοντά του και ο Ιησούς ως τις παραµονές ανάλη
ψης της δηµόσιας αποστολής του. Καθώς επικοινωνούσαν µε πολύν κόσµο, τόσο στον τόπο κα
τοικίας τους όσο και όπου αλλού µετέβαιναν ασκώντας το επάγγελµά τους, οι "τέκτονες" µάθαι
ναν και ήξεραν πολλά. Τους θεωρούσαν ως πεπειραµένους ανθρώπους. Μάλιστα, όταν παρέες
συζητούσαν για κάποιο σοβαρό θέµα, συνήθιζαν να ρωτούν: "Υπάρχει εδώ κάποιος τέκτονας ή
γιος τέκτονα"; (για να τους πει τη γνώµη του).
4. "ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου..." (Λκ 1, 38). Η έκφραση δηλώνει την ελεύθερη και απόλυτη συγκατά
θεση και αποδοχή από τη Μαριάµ του θε κού θελήµατος, καθώς και τη βαθιά εµπιστοσύνη της
στον Θεό, την ταπείνωση και την απλότητά της.
5. διώχνοντάς την κρυφά (Μτ 1, 19). ∆ηλ. χωρίς τη νόµιµη διαδικασία. Ακριβέστερα: Να τη διώ
ξει µυστικά ή µε έγγραφο διαζυγίου, στο οποίο να µην αναφερόταν ο λόγος του χωρισµού. (Η νό
µιµη διαδικασία προέβλεπε: φανερή αποποµπή µε ρητή αναφορά στο έγγραφο διαζυγίου που
συντασσόταν ενώπιον δύο µαρτύρων του λόγου για αυτή την ενέργεια. Αυτό σήµαινε δηµόσιο
διασυρµό προς παραδειγµατισµόν άλλων. Στη φριχτότερη περίπτωση µπορούσε να ζητήσει την
επιβολή της ποινής του λιθοβολισµού, σύµφωνα µε το Λευ τικό 20, 10).
6. "Μαρία τη γυναίκα σου" (Μτ 1, 24). Πάντοτε βέβαια νοµοτυπικά, και όχι ουσιαστικά και
πραγµατικά, η έννοια του "γυναίκα σου".
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7. Το νόηµα του Ευαγγελισµού εκφράζεται ικανοποιητικά στο απολυτίκιο της γιορτής:
(Σηµ. "της σωτηρίας... το κεφάλαιον":
Σήµερον τῆς σωτηρίας
ὁ Υιὸς τοῦ Θεοῦ
το κορυφαίο και πρώτο γεγονός, η
ἡµῶν τὸ κεφάλαιον
Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται
αφετηρία της σωτηρίας· "την χάριν
καὶ τοῦ ἀπ' αἰῶνος
καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν
Ευαγγελίζεται": φέρνει το µήνυµα της
µυστηρίου ἡ φανέρωσις·
εὐαγγελίζεται...
δωρεάς)
8. Το γεγονός του Ευαγγελισµού είναι, για τους χριστιανούς, το σηµείο και ο σταθµός της αποφασιστι
κής καµπής στην ανθρώπινη ιστορία· αποτελεί την αφετηρία εκκίνησης της εποχής εκπλήρωσης των
επαγγελιών του Θεού για έναν αλλιώτικο κόσµο. Το µήνυµα της Ενανθρώπησης "ἐκ Πνεύµατος Ἁγίου
καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου" σηµατοδοτεί ότι έχουµε αναδηµιουργία/ανάπλαση άµωµη και τέλεια της
ανθρώπινης φύσης. Είναι η πανηγυρική διακήρυξη έναρξης της Νέας ∆ιαθήκης και η απαρχή της νέας
ανθρωπότητας. Η Παρθένος αρχίζει να κυοφορεί στα σπλάχνα της τη νέα και µεγάλη ελπίδα, τον λυ
τρωτή/απελευθερωτή των ανθρώπων και δωρητή της νέας, αλλιώτικης και πλήρους ζωής για όλους. Το
γεγονός γιορτάζεται από τους πιστούς µε χαρά και βαθιά ευγνωµοσύνη προς τον Θεό για τη µεγάλη δω
ρεά του· µε ευγνωµοσύνη και τιµή και προς την άξια Μητέρα του Ιησού.

Β. ∆ιδακτικά
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας
α. Να πληροφορηθούν οι µαθήτριες/τές από τα κείµενα των ευαγγελικών διηγήσεων ακριβώς
τα σχετικά µε τον Ευαγγελισµό και να προσέξουν τον τρόπο µε τον οποίον ο Θεός συνερ
γάστηκε µε τον άνθρωπο στο πρόσωπο της Παναγίας.
β. Να κατανοήσουν το γεγονός του Ευαγγελισµού ως αφετηρία του καινούριου κόσµου του
Θεού για χάρη όλων των ανθρώπων.
γ. Να γνωρίσουν από δείγµατα της εκκλησιαστικής εικονογραφίας και υµνολογίας πώς και
πόσο οι χριστιανοί αγαπούν και τιµούν την Θεοτόκο Μαρία.
2. Ψυχοπαιδαγωγικά
Ο Ευαγγελισµός γενικά δεν είναι θέµα ελκυστικό για παιδιά Β′ Γυµνασίου. ∆εν προσφέρει αµε
σότητα ζωής, πλοκή και συναρπαστικά στοιχεία. Εκτιµούµε ότι: α) το ασυνήθιστο της συνάντη
σής µιας ουράνιας ύπαρξης µε µια γήινη, και µάλιστα γυναικεία, β) η ανθρωπιά του Ιωσήφ και γ)
η διάχυτη αγάπη και τρυφερότητα του λαού προς το πρόσωπο της Παναγίας, είναι θετικά στοι
χεία που δίνουν ερεθίσµατα στην περιέργεια και σε κάποιο έστω µικρό ενδιαφέρον. Το ενδια
φέρον αναµένεται να γίνει ζωηρότερο, καθώς στα Θρησκευτικά της τάξης τους για πρώτη φορά
από τις πολλές στη συνέχεια θα διαβάσουν και θα επεξεργαστούν ευαγγελικό κείµενο. Επιπρό
σθετα η "ανάγνωση" της εικόνας του Ευαγγελισµού ίσως συντελέσει στο να δηµιουργηθεί στην
πορεία ατµόσφαιρα αποδοχής.
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί
α. Οι µαθ. χρειάζεται να µυηθούν από αυτό το µάθηµα στο πώς να ερευνούν και να επεξεργάζο
νται κείµενα ως πηγές. Οι Ερωτ. 1, 3 και 4 υπηρετούν αυτόν τον σκοπό (βλ. Οδηγίες στην Εισα
γωγή του βιβλίου). Παράδειγµα η Ερώτ. 4: Για να χαρακτηρίσουµε τον Ιωσήφ στηριζόµαστε σε
συγκεκριµένα χωρία:
ήταν ευσεβής, δεν ήθελε να την εκθέσει (Μτ 1, 19)
Ερώτ. 5. Για απάντηση εδώ και όπου επανα
έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος (Μτ 1, 24)
λαµβάνεται βλ. το Παράρτηµα, στο τέλος του
πήρε στο σπίτι του τη Μαρία (Μτ 1, 24)
βιβλίου
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β. Εργασία α. Η εικόνα του Ευαγγελισµού. Ζητούµενα: Τι εκφράζουν οι δύο µορφές και πώς
συνδέονται τα στοιχεία της έκφρασής τους µε στίχους του κειµένου (αυτοί σε παρένθεση):
Γαβριήλ
Μαριάµ
• δέος (30)
• σοβαρότητα και
• θετική
επισηµότητα (28, 30, 32 33, 35β)
ανταπόκριση (38)
• ταραχή (29)
• σεβασµός και τιµή
• συγκρατηµένη
• απορία (29, 34)
προς την Μαριάµ (28, 30)
χαρά και
• σκεφτική (29)
συγκίνηση (36)
• συγκρατηµένη χαρά (28, 36)
• σεµνότητα
γ. Εργασία β: Π.χ.:
• Συνάντηση και επικοινωνία ουρανού και γης
(Νταλί)
• Κάτι νέο και χαρµόσυνο προµηνύεται
• Έκπληξη και δέος κ.ά.
Αυτή η Εργασία δίνει στον µαθητή τη δυνατότητα να εκφραστεί εντελώς ελεύθερα. Ανεξάρτητα
από το πόσο εύστοχες ή µη θα είναι οι απαντήσεις, θα βοηθήσουν τον/την συνάδελφο να ανακα
λύψει ευαισθησίες και ικανότητες των παιδιών, πολύτιµες για την περαιτέρω δηµιουργική συνερ
γασία µαζί τους.
α) Σχέση της µε τον Θεό
δ. Εργασία γ:
β) Σχέση της µε τους πιστούς
("Παναγία,
• µεσολάβησε για τον ερ • βοηθά τους πιστούς µε τις δεήσεις της προς
η Μητέρα
χοµό του Θεού στη γη
τον Θεό γι' αυτούς
του Χριστού"):
• παρακαλεί τον Πλάστη • οι πιστοί την εµπιστεύονται
για τους πιστούς
• είναι οδηγήτρια των ανθρώπων προς τον Θεό
ε. Εργασία δ: Μπορεί να γίνει αφορµή για διαθεµατική εργασία µε θέµα: "Ιστορία, αρχιτεκτονική
και ζωγραφική ενός ναού αφιερωµένου στην Παναγία". Γι' αυτήν θα χρειαστεί συνεργασία µε
συναδέλφους της Ιστορίας και των Καλλιτεχνικών µαθηµάτων.
Σηµ. Είναι σαφές ότι µε τις ερωτήσεις Επεξεργασίας υπηρετούνται οι δύο πρώτες Επιδιώξεις δι
δασκαλίας. Το παράρτηµα: "Παναγία, Μητέρα του Χριστού" υπηρετεί την Επιδίωξη γ΄.
στ. Αξιολόγηση: Ερµ. 1, 4, 6, 7. Ερωτ. 1, 2, 3, 4.

6. Η γέννηση του Ιησού Χριστού: Γενέθλια της νέας ανθρωπότητας
Ο αναµενόµενος Μεσσίας ελευθερωτής γεννιέται µέσα σε στάβλο. Περιφρονηµένοι βοσκοί µαθαί
νουν πρώτοι το µεγάλο νέο. Άγγελοι δοξολογούν. Σοφοί Ανατολίτες τον υποδέχονται, τον προσκυ
νούν και του προσφέρουν δώρα. Με τη γέννηση του Ιησού ξεκινάει η νέα ανθρωπότητα, ένας νέος
και αλλιώτικος κόσµος. Η Ενανθρώπηση του Θεού για τον εξανθρωπισµό του ανθρώπου. Μόνον
που το τίµηµα γι' αυτόν προµηνύεται βαρύ. Ο σταυρός ρίχνει ήδη τη σκιά του στον Νεογέννητο.

Α. Ερµηνευτικά θεολογικά

1. Οι ευαγγελικές διηγήσεις για τη γέννηση και τα παιδικά χρόνια του Χριστού. Τις έχουµε µό
νον στα ευαγγέλια του Ματθαίου και του Λουκά (κυρίως στον δεύτερο). Και οι δύο θέλουν να
δείξουν: ποιος είναι ο Ιησούς, από πού προέρχεται, ποια θέση παίρνει απέναντί του ο λαός, τι ση
µαίνει γι' αυτόν ο Ιησούς, τι έχει κάνει µε Αυτόν για τους ανθρώπους ο Θεός. Αυτές λοιπόν οι
διηγήσεις δεν είναι ρεπορτάζ ούτε καθαρή ιστορία. Είναι ιστορικές ειδήσεις ανάµικτες µε στοι
χεία κηρυκτικά. Για τη Γέννηση περισσότερες λεπτοµέρειες έχουµε στον Λουκά. Και στους δύο
τίποτε το ροµαντικό και ειδυλλιακό δεν συναντούµε για το µεγάλο γεγονός. Αντίθετα, ιδιαίτερα
στον Ματθαίο, τα χαρµόσυνα στοιχεία συµπλέκονται άρρηκτα και έντονα µε τα δραµατικά.
2. να απογραφεί όλη η οικουµένη (Λκ 2, 1). ∆ήλωση της κτηµατικής περιουσίας παντού στην αυ
τοκρατορία µε έµφαση στις τελευταίες κτηµατικές µεταβολές. Σκοποί της: αντικειµενική φορο
λόγηση, πάταξη φοροδιαφυγής, αύξηση φόρων. Με την υποδούλωση και κατοχή των χωρών όλα
τα κτήµατα περιέρχονταν στην ιδιοκτησία της ρωµα κής αυτοκρατορίας.
3. Βηθλεέµ (της Ιουδαίας) (Λκ 2, 4). 9 χλµ. νότια της Ιερουσαλήµ. Χτισµένη και οχυρωµένη σε
δύο λόφους, δέσποζε στον δηµόσιο δρόµο προς Αίγυπτο. Το 333 ο Μ. Κων/νος µε τη µητέρα του
Ελένη έχτισαν στη Βηθλεέµ µεγαλοπρεπή ναό της Γέννησης, που παρά τις πολλές κατά καιρούς
περιπέτειές του σώζεται ως σήµερα.
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4. Μαριάµ … γέννησε τον γιο της… (Λκ 2, 7). Οι ευαγγελιστές Μτ και Λκ δεν αναφέρουν ηµερο
µηνία και ώρα γέννησης του Ιησού. Η 25η Μαρτίου θεωρούνταν στα παλιά χριστιανικά χρόνια
ως η µέρα της δηµιουργίας του κόσµου. Αυτή επικράτησε κάποτε να θεωρείται και ως η µέρα του
Ευαγγελισµού. Έτσι η 25η ∆εκ. (9 µήνες µετά) ορίσθηκε ως η µέρα της Γέννησης. Το 525 ο σκυθι
κής καταγωγής µοναχός ∆ιονύσιος ο Μικρός (Exiguus) πρότεινε στη Ρώµη (όπου η χρονολογική
µέτρηση άρχιζε από την κτίση της πόλης) την καθιέρωση χριστιανικής χρονολόγησης (από τη Γέν
νηση και εξής). Αυτή επικράτησε στη ∆ύση τον 8ον αι., ενώ στην Ανατολή τον 16ον 17ον αι.
Όµως από µη ακριβή υπολογισµό όρισε τη γέννηση του Χριστού 5 6 χρόνια αργότερα από τη
σωστή χρονολογία. (∆ηλ. ο Ιησούς γεννήθηκε 5 6 χρόνια νωρίτερα από την ισχύουσα σήµερα
χρονολογία). Όταν επισηµάνθηκε το σφάλµα, εκτιµήθηκε ότι η ουσία του γεγονότος της Γέννησης
δεν µειώνεται. Και κρίθηκε ότι, για πρακτικούς λόγους (αλλιώς έπρεπε να διορθωθούν αναρίθµη
τες χρονολογίες!), ήταν προτιµότερο να µείνει η χρονολογία ως έχει.
5. φάτνη (= παχνί) (Λκ 2, 7 και 16). Σύµφωνα µε τα εκεί δεδοµένα τότε, αυτή ήταν ένα κοίλωµα
γερά πατηµένο και στεγνό στο δάπεδο ή στον τοίχο του στάβλου. Κάποτε µπορεί να ήταν και λα
ξευµένο σε βράχο. Ή µια ξυλοκατασκευή σαν κάσα ανοιχτή από πάνω. Αυτού µέσα έβαζαν την
τροφή για τα ζωντανά.
6. δεν βρήκαν µέρος στο πανδοχείο (Λκ 2, 7). Ο στάβλος ήταν δίπλα στο πανδοχείο. Κατά µία
διήγηση του 2ου αι., αυτός ήταν σπηλιά σε βράχια. Το πανδοχείο είχε πολύ κόσµο. Στον ταπεινό
στάβλο η Μαρία µπορούσε να γεννήσει υποφερτά, µακριά από τα µάτια και τα αφτιά περίεργων
του πανδοχείου.
7. βοσκοί στο ύπαιθρο (Λκ 2, 8 20). Η µνεία των ποιµένων στον Λκ έχει θεολογικό υπόβαθρο (βλ.
σχετικά El. Beck G. Miller ΙΙΙ, 72 73, και W. Langer, Die Erzählung von der Geburt des Messias,
στο: Miller G. Fr.W. Niehl, Vom Babel…, 244):
• Ο ∆αβίδ βοσκούσε πρόβατα κοντά στη Βηθλεέµ. Εκεί κλήθηκε στον βασιλικό θρόνο.
• Η Μισνά (ιουδα κή παράδοση) γνωρίζει ότι στους ποιµένες (που έβοσκαν τα κοπάδια προ
βάτων του Ναού της Ιερουσαλήµ, από τα οποία τα αρνιά προωθούνταν εκεί για τις θυσίες)
πρώτα θα δινόταν η είδηση για τον ερχοµό του Μεσσία.
• Στη διήγηση του Λκ έργο των ποιµένων είναι να πιστοποιήσουν τη µεσσιανικότητα του Ιη
σού (βλ. Μιχ 4, 8).
• Οι ποιµένες είναι εκπρόσωποι του απλού λαού, στον οποίον πρώτα αγγέλλεται η εκπλήρωση
των επαγγελιών.
Η τότε "καθωσπρέπει" κοινωνία, µε επικεφαλής τη θρησκευτική ηγεσία, υποπτευόταν τους ποιµέ
νες ως κλέφτες και ληστές, δεν τους δεχόταν ως αξιόπιστους µάρτυρες στα δικαστήρια, τους περι
φρονούσε και τους απέκλειε. Και όµως στο Ευαγγέλιο αυτοί γίνονται οι πρώτοι µάρτυρες του µε
γάλου γεγονότος· σε αυτούς αναγγέλλεται η χαρµόσυνη είδηση· αυτοί την ανέµεναν, σε αυτούς
πρώτιστα αφορούσε και όχι στην Ιερουσαλήµ ούτε στον Ναό µήτε στο παλάτι του Ηρώδη.
8. "∆όξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ…" (Λκ 2, 14). Ο χριστουγεννιάτικος ύµνος των αγγέλων σε ένα εκφρα
στικό τρίπτυχο (σε αναπτυγµένη απόδοση):
• δόξα (= δέος, τιµή, ευγνωµοσύνη) στον Θεό στους ουρανούς ψηλά
• ειρήνη Θεού αληθινή πάνω στη γη παντού
• εύνοια, χάρη, αγάπη και έλεος Θεού για τους ανθρώπους
9. Ηρώδης (Μτ 2, 3 8, 12). Στη δ.ε. 2 δόθηκαν αρκετές πληροφορίες για τον Ηρώδη. Προσθέτουµε
ακόµα δύο: α) Προσπαθούσε να συµπεριφέρεται ως αυστηρός Ιουδαίος. Χωρίς να πληγώνει βά
ναυσα τον λαό, µεριµνούσε για πολιτιστικά ζητήµατα µε βάση τα ελληνορωµα κά πρότυπα. β)
Μερικές από τις θηριωδίες που διέπραξε: Με διαταγή του εκτελέστηκαν όλοι οι αντίπαλοί του µε
τα γυναικόπαιδά τους, πολλοί Φαρισαίοι και Νοµοδιδάσκαλοι, δεκάδες µέλη του Μεγάλου Συνε
δρίου, εκατοντάδες αξιωµατικοί, µέλη της οικογένειάς του (πεθερά του, µία από τις 10 γυναίκες
του και τρεις γιοι του τη σύζυγο και τους γιους εκτέλεσε ο ίδιος).
10. µάγοι (Μτ 2, 1 7 εξ.). Πέρα από την αστρονοµία και αστρολογία, ασχολούνταν µε το σύνολο
των τότε επιστηµών. Πιθανολογείται ότι ήταν περισσότεροι από τρεις και ασφαλώς θα είχαν και
συνοδούς. Τα 3 δώρα τους ήταν η συνηθισµένη προσφορά προς βασιλείς. Οι ερµηνευτές στη διή
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γηση του Μτ για την προσκύνηση των "µάγων" ανιχνεύουν την πρόθεσή του να πει: Οι ηγέτες του
ισραηλιτικού λαού απέρριψαν τον Ιησού· τη σωτηρία που έφερε εκείνος αρχίζουν να την αναζη
τούν οι αλλοεθνείς και αλλόθρησκοι· το µήνυµά του κηρύσσεται σε αυτούς και γίνεται αποδεκτό.
11. "είδαµε να ανατέλλει το άστρο του" (Μτ 2, 2). Πολλές οι συζητήσεις γι' αυτό το άστρο. Κα
θαρά επιστηµονική εξήγηση δεν υπάρχει. Πέρα από τις όποιες υποθέσεις, ας σηµειωθεί µια απλή
εξήγηση: Πρόκειται για ένα φαινόµενο αστρονοµικό και συνάµα µεταφυσικό. Οι σοφοί της Ανα
τολής ("µάγοι") από τη µελέτη των τότε αστρονοµικών φαινοµένων συµπέραναν ότι στη χώρα των
Ισραηλιτών είχε γεννηθεί ένας µεγάλος ηγέτης. Η θεία πρόνοια τους οδήγησε µε κάποιον τρόπο
που ταίριαζε σε αστρονόµους και αστρολόγους να τον βρουν και να τον προσκυνήσουν στη Βη
θλεέµ της Ιουδαίας.
12. αρχιερείς και γραµµατείς (Μτ 2, 4). Οι αρχιερείς αποτελούσαν την οµάδα όσων είχαν διατε
λέσει παλαιότερα φορείς αυτού του αξιώµατος µε επικεφαλής τον τότε εν ενεργεία. Ο αρχιερέας
ήταν κορυφαίος του ιερατείου και πρόεδρος του Μεγάλου Συνεδρίου. Προσέφερε πρωί και βρά
δυ κάθε µέρα θυσία στον Ναό. Έχριζε τους βασιλείς. Όφειλε να είναι άψογος στη ζωή του, ακόµη
και στο ειδικό ντύσιµό του. 6 10 επίσηµοι συνεργάτες ήταν στη διάθεσή του. Για τους Γραµµατείς
βλ. µάθ. 2 (Πληροφ. θεολ. 3α).
13. "Σήκω … φύγε στην Αίγυπτο" (Μτ 2, 13). Η Αίγυπτος συχνά αποτελούσε καταφύγιο για διω
κόµενους Ισραηλίτες. Γι' αυτό από παλιά πάντοτε υπήρχαν εκεί συµπατριώτες. Οι τρεις έµειναν
στην Αίγυπτο µάλλον για µικρό µόνον διάστηµα ίσως µερικούς µόνον µήνες. Για τον ακριβή τό
πο της εκεί διαµονής τους δεν υπάρχουν πληροφορίες. Πάντως η απειλή κατά της ζωής του Ιησού,
η εξ αφορµής της ύπαρξής του φονική βία (σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη) και η προσφυγιά
καταγράφονται στο βιογραφικό του ήδη από την αρχή της ζωής του.
14. σκότωσαν … όλα τα αγόρια … (Μτ 2, 16). Για τα αδικοσφαγµένα νήπια κάποιος θρύλος που
πέρασε και σε κάλαντα µιλάει για αριθµό 14.000! Όπως ξέρουµε, στους Ισραηλίτες οι αριθµοί 3, 7,
14, 40 κ.ά. (µαζί µε τα πολλαπλάσιά τους) όχι σπάνια έχουν και συµβολική σηµασία. Εν προκειµένω
σηµαίνει: "Σφάχτηκαν όλα, δεν γλίτωσε κανένα". Στη λατρεία µας τα µνηµονεύουµε (µαζί µε τη φυγή
στην Αίγυπτο) στις 26 ∆εκεµβρίου.
15. ο Ιωσήφ… φοβήθηκε… Ήρθε… στη Ναζαρέτ… Ναζωραίος (Μτ 2, 22 23). Ο γιος του Ηρώδη Αρ
χέλαος ("εθνάρχης" Ιουδαίας και Σαµάρειας) ήταν βίαιος, όπως ο πατέρας του. (Αργότερα υπέπεσε
στη δυσµένεια των Ρωµαίων, καθαιρέθηκε και εξορίστηκε). Λοιπόν προέκυψε νέα απειλή για τη
ζωή του µικρού Ιησού. Αυτό φόβισε τον Ιωσήφ, ο οποίος ούτε απλώς να περάσει δεν τόλµησε από
τη Βηθλεέµ. Κατευθύνθηκε στην Ναζαρέτ, από όπου είχε ξεκινήσει περίπου δύο χρόνια πριν για τη
Βηθλεέµ. − Με βάση το "Ναζωραίος" οι χριστιανοί αρχικά αποκαλούνταν περιφρονητικά "Ναζω
ραίοι" ή "Ναζηραίοι", αλλά και "Γαλιλαίοι". Γι' αυτό άλλαξαν την επωνυµία τους σε "Ναζαρηνοί". Ως
γνωστόν, το όνοµα "Χριστιανοί" το έλαβαν αργότερα στην Αντιόχεια (βλ. Πραξ 11, 26).
16. Αλλιώτικος και συναρπαστικός ο ερχοµός του Μεσσία Ιησού. Η υποδοχή του στον κόσµο αντιφα
τική: Από τη µια µεριά ύµνοι, σέβας και προσκύνηση· από την άλλη απειλή και ανατροπές. Χαρά και
αγωνία γι' αυτόν αξεχώριστα από την αρχή. Κάτι νέο και εκρηκτικό χαράζει στον ορίζοντα και αρχίζει
να κινείται µαζί του. Προµηνύονται ασυνήθιστα και απρόοπτα. Ο ίδιος θα είναι ασυνήθιστος. Ανατρο
πέας; Αρχέτυπο ζωής; Ελευθερωτής; Για ποιους; από τι; πώς; γιατί; για πόσο; Πώς θα πορευθεί στη ζωή
του; Τι θα αντιµετωπίσει; Τι ίχνη και τι κόσµο θα αφήσει πίσω του; Και µε ποιο κόστος;

Β. ∆ιδακτικά

1. Επιδιώξεις διδασκαλίας
α. Να πληροφορηθούν οι µαθητές/τριες λεπτοµερώς από τις αφηγήσεις των Ευαγγελίων τα
σχετικά µε τη γέννηση του Χριστού γεγονότα.
β. Να εµβαθύνουν, όσον είναι εφικτό, στη σηµασία του γεγονότος της γέννησης του Χριστού.
γ. Να κατανοήσουν ότι µ' αυτό το γεγονός ξεκίνησε η Βασιλεία του Θεού στον κόσµο και ότι
η µέρα που συνέβη ονοµάστηκε "γενέθλιος ἡµέρα τῆς ἀνθρωπότητος" (Μ. Βασίλειος), κάτι
που δικαιολογηµένα αποτέλεσε αφορµή µεγάλης χαράς και ελπίδων για όλους.
δ. Να διαπιστώσουν ότι τα χαρµόσυνα στοιχεία των σχετικών µε τη Γέννηση ευαγγελικών κει
µένων είναι συνυφασµένα µε δραµατικά.
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2. Ψυχοπαιδαγωγικά
Τα περισσότερα παιδιά έχουν µέσα τους από το σπίτι κι από το ∆ηµοτικό µιαν ελλιπή και
µάλλον παραµυθένια εικόνα για τα σχετικά µε τη γέννηση του Χριστού γεγονότα. Για πρώτη φο
ρά θα πληροφορηθούν σφαιρικά από τις ευαγγελικές πηγές γι' αυτά.
Θα ανακαλύψουν σε αυτά:
• πλοκή, εκπλήξεις και σοβαρότητα
• γεγονότα ασυνήθιστα και πολυσήµαντα
• στοιχεία χαρµόσυνα αλλά και δραµατικά, άρρηκτα δεµένα και συνυφασµένα. Έτσι:
θα αναθεωρήσουν και θα διορθώσουν την ελλιπή εικόνα τους για τη Γέννηση
θα αποκοµίσουν γι' αυτήν µια νέα, ωριµότερη, σοβαρότερη και ουσιαστικότερη µατιά
ίσως θα ευαισθητοποιηθούν για σκέψεις και στάση ζωής σύµφωνες µε το γεγονός
Το ενδιαφέρον και η προσοχή τους αναµένονται ζωηρά, η συµµετοχή τους δηµιουργική.
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί
α. Ο στίχ. Λκ 2, 16 (στο πρωτότυπο) και αποσπάσµατα των στίχ. 10 και 11, καλλιτεχνικά γραµ
µένα από µαθητές/τριες σε χαρτόνι, προτείνεται να είναι αναρτηµένοι πάνω από τον πίνακα ή σε
εµφανές σηµείο του τοίχου, σε 3 και 2 σειρές αντίστοιχα, ως εξής:
"Σας φέρνω χαρµόσυνο άγγελµα:
"∆όξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ
καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη,
Σήµερα γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας"
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία"
β. Ερώτ. 1: Στόχος της: Να προσέξουν οι µαθητές/τριες τις διηγήσεις (που είναι µεγάλες) και να
εντοπίσουν πανοραµικά όλα τα γεγονότα που περιγράφουν. Το κείµενο α´ απαιτεί κάπως σύνθε
το τίτλο:
"Η γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέµ και συνοδευτικά γεγονότα (Μήνυµα αγγέλου προς βοσκούς
`Υµνος αγγέλων Επίσκεψη βοσκών στον Νεογέννητο)"
γ. Ερώτ. 2: Αναµενόµενα: στ. 10: κοµιστής χαράς µεγάλης στον κόσµο
στ. 11: σωτήρας/ελευθερωτής των ανθρώπων
στ. 14: • δόξα Θεού στα ουράνια
• ειρήνη αληθινή πάνω στη γη
• εύνοια, αγάπη, απελευθέρωση (και πλήρης ζωή) για τους αν
θρώπους
(Σηµ.: Για τα 3 σηµεία του στ. 14 βλ. και απόδοση πιο πάνω Ερµ. θεολ. 8)
δ. Ερώτ. 3: Έχουµε κριτική της θρησκευτικής και κοινωνικής προνοµιακής νοοτροπίας και αξιο
λόγησης των τότε κρατούντων µε ταυτόχρονη έµπρακτη σχετική ανατροπή:
• άσηµοι και περιφρονηµένοι είναι στο περιθώριο
• ξένοι και αλλόπιστοι δεν είναι πλησίον
Στη νέα ανθρωπότητα που ξεκίνησε µε τη γέννηση του Χριστού:
• οι έσχατοι γίνονται πρώτοι
• ανοίγει ο δρόµος για όλους και καλούνται όλοι
• τιµούνται όσοι µονίµως υποτιµού
• στον καινούριο κόσµο υπάρχει θέση για όλους που
νταν
θέλουν, αναζητούν και ανταποκρίνονται
ε. Ερώτ. 4: Τα προβλήµατα είναι:
• αφιλοξενία
• απειλή θανάτωσης
• µακρές οδοιπορίες
• ταλαιπωρίες
• διωγµός
• προσφυγιά
• κακουχίες
• αλλαγή κατοικίας
Τα παραπάνω και άλλα πολλά (µε τρισχειρότερο τη Σταύρωση) θα τον συνοδεύουν µέχρι και την
ταφή του.
στ. Εργασία α: Επιχειρείται διαθεµατική προσέγγιση της Γέννησης. Προτείνεται όπου είναι
δυνατόν συνδιδασκαλία µε τον Φιλόλογο της τάξης για φιλολογική και θρησκευτική/θεολογική
προσέγγιση του λογοτεχνικού κειµένου που θα επιλεγεί.
ζ. Εργασία β. Με αυτήν αρχίζουν για τους µαθ. τα θετικά της συνεργατικής µάθησης. Αποτελεί
και ένα είδος αξιολόγησης του µαθήµατος, διότι θα φανερώσει πόσο έχει κατανοηθεί το ουσια
στικό περιεχόµενο των διηγήσεων για τη Γέννηση. Αναµένονται οι χαρακτηρισµοί: δραµατική,
ενδιαφέρουσα, σοβαρή, χαρούµενη. (Βλ. πιο πάνω εισαγωγή και Ερµ. θεολ. 1, 5 7, 8, 13, 15).
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η. Πρόσθετη πρόταση για διαθεµατική εργασία µε θέµα: «Το χριστουγεννιάτικο δέντρο ως σύµ
βολο και ως στολίδι». (Προέλευση και ιστορία του εθίµου, ποικιλία και πλούτος στολισµού, συµ
βολισµοί των δέντρων).
θ. Αξιολόγηση: Ερµ. 4, 7 και 8. Ερωτ. 2, 3, 4.

7. Πώς γιορτάζουµε τα Χριστούγεννα;
Στη µικρή Βηθλεέµ πήρε σάρκα και οστά και φανερώθηκε το µέγα µυστήριο της ενανθρώπησης
του Θεού. Ποιητές, ζωγράφοι, υµνωδοί και στοχαστές ύµνησαν, στόλισαν, λάτρεψαν και χάραξαν βα
θιά στη µνήµη των ανθρώπων το πελώριο γεγονός. Και πάντα, όταν το γιορτάζουν, το ξαναµελετούν
και µετρούν το µπόι της ζωής µε µέτρο τη ζωή και το φως που ξεχύθηκαν από την αξέχαστη Βη
θλεέµ της Ιουδαίας.

Α. Γιορτή Χριστουγέννων: πληροφορίες, στοχασµοί, προβληµατισµοί
1. Επιγραµµατικές ονοµασίες της Γέννησης και της γιορτής των Χριστουγέννων (από παλιούς
και νεότερους θεολόγους και δασκάλους της πίστης σε Ανατολή και ∆ύση):
• "Γενέθλιος ἡµέρα τῆς ἀνθρωπότητος"
• "Τοµή της ιστορίας σε πριν και µετά"
• "Χαραυγή και ξεκίνηµα του καινούριου κό
• "Έκρηξη της ελπίδας"
σµου"
• "Αρχή της ανάπλασης και καινοποίησης της • "Χειµωνιάτικη Πασχαλιά" (Th. Hopko)
ανθρωπότητας"
Με βάση όλα τα παραπάνω τα Χριστούγεννα θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως:
* Γιορτή της χαράς, της αγάπης και της ανθρωπιάς
* της απελευθέρωσης, της συναδέλφωσης και της ειρήνης
* της δηµιουργικότητας, της ευθύνης και των αγώνων στη ζωή για ανθρωπινότερο κόσµο
2. Πότε και πώς τα Χριστούγεννα καθιερώθηκαν ως γιορτή; Τα Χριστούγεννα δεν ανήκουν στις πρωτο
χριστιανικές γιορτές. Αρχικά οι χριστιανοί γιόρταζαν, ως γνωστόν, κυρίως το Πάσχα (Σταύρωση και Α
νάσταση του Χριστού). Γύρω στο έτος 300 είχαν εισαχθεί για τις 6 Ιανουαρίου τα Επιφάνια ως γιορτή της
εµφάνισης ή φανέρωσης ("επιφάνειας") της µεσσιανικότητας ή της θεότητας του Ιησού. Μάλλον πρωτοεπι
κράτησε στην Αλεξάνδρεια, όπου την ηµέρα αυτή γιορτάζονταν µε λαµπρότητα τα γενέθλια του πολιού
χου θεού "Αιώνος" (= του αιώνιου χρόνου). Και αυτό έγινε για να αποµακρυνθούν και να προφυλαχθούν
οι χριστιανοί από τους "εθνικούς" (= ειδωλολάτρες). Παρά την αρχική ταλάντευση, αν κατ' αυτήν γιορτα
ζόταν η βάπτισή ή η γέννηση του Χριστού, τελικά επικράτησε να συνεορτάζονται και τα δύο γεγονότα.
Στη Ρώµη όµως από το 336 άρχισε ο εορτασµός των Χριστουγέννων στις 25 ∆εκεµβρίου, µέρα εκεί της
γιορτής του "αήττητου ήλιου" (dies invicti solis). Από εκεί επεκτάθηκε στην υπόλοιπη ∆ύση. Στην Ανατολή
η γιορτή των Χριστουγέννων πρωτοδιαδόθηκε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας από τον Μ. Βασίλειο
γύρω στα 376. Βαθµηδόν επεκτάθηκε: στην ΚΠολη (379), Αντιόχεια (386), Ιεροσόλυµα (431), Αλεξάνδρεια
(433) κ.λπ. Επί Ιουστινιανού (527 565) επικράτησε παντού, πλην Αρµενίας, που επέµεινε στα Επιφάνια. −
Η νηστεία των Χριστουγέννων αρχικά ήταν 7ήµερος, αργότερα έγινε 40ήµερος.
3. Τα Χριστούγεννα στους χριστιανούς της ∆ύσης. Από τον 4ον αι. µέχρι και σήµερα γιορτάζο
νται µε λαµπρότητα στους ναούς και εκτός, ιδίως στην οικογένεια. Ο στολισµός των πάντων εί
ναι εντυπωσιακός. Οι 4 Κυριακές πριν τη γιορτή ονοµάζονται "περίοδος αναµονής του ερχοµού"
(Advent). Στους ναούς, στους δρόµους και στα σπίτια υπάρχουν πολυέλαιοι ή στεφάνια µε κλα
διά από έλατο µε 4 λάµπες ή λαµπάδες. Την α′ Κυριακή ανάβουν τη µία, την β′ τη δεύτερη κ.ο.κ. −
Ένα παράδειγµα για κάποιες προχριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που γίνονται στη Γερµανία:
Μεµονωµένες οικογένειες ή περισσότερες µαζί ή οµάδες πιστών σε ενοριακά ή άλλα κέντρα συλ
λόγων κάθονται γύρω γύρω, µε το στεφάνι και τις 4 λαµπάδες στο κέντρο, µε ροφήµατα και γλυ
κίσµατα χριστουγεννιάτικα, και τραγουδούν παλιά ή νέα χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τα
πάµπολλα που έχουν και ξέρουν. Αυτό γίνεται τις Κυριακές και καθηµερινές. Φυσικά η θεία λει
τουργία της γιορτής στις 25 ∆εκεµβρίου παρουσιάζει ένα µοναδικό αποκορύφωµα. − Η εξέχουσα
θέση της γιορτής των Χριστουγέννων στη ∆ύση συνδέεται µε λόγους θεολογικούς, πολιτιστικούς,
ιστορικούς και ψυχοσύνθεσης των δυτικών χριστιανών. Χωρίς να λείπει και εκεί όπως κι εδώ το
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κοσµικό στοιχείο, που απειλεί την χριστουγεννιάτικη ουσιαστικότητα, οι εκδηλώσεις ανθρωπιάς,
συµφιλίωσης, πνευµατικής ανάτασης και ανανέωσης κάνουν πολύ αισθητή την παρουσία τους
στη ζωή και στις σχέσεις τους.
4. Στους χριστιανούς της Ανατολής. Εδώ τα Χριστούγεννα είναι πρώτα και κύρια εκκλησιαστι
κά. Παρουσιάζουν µιαν ιερή σοβαρότητα, σεµνή ιεροπρέπεια και χαρακτηριστική ανθρώπινη ζε
στασιά. Η Σαρακοστή µε το ασκητικό πρόγραµµα ζωής, ο µόνιµος ύµνος "Ἡ Παρθένος σήµερον
τὸν προαιώνιον Λόγον…" τις 4 Κυριακές πριν, η Κυριακή προ των Χριστουγέννων, η ακολουθία
των Ωρών της Παραµονής και ο Εσπερινός και, τέλος, ο ωραίος Όρθρος της γιορτής, προετοιµά
ζουν εκκλησιαστικά τους πιστούς. Η γλώσσα της χριστουγεννιάτικης υµνολογίας είναι αρχαιο
πρεπής και σεβάσµια και µακάρι να ήταν κατανοητή από πολλούς!... Η ποιητική πνοή και ο
πλούτος της υψηλής στάθµης. Οι νηφάλιες µελωδίες συµπληρώνουν τη γλυκιά και κατανυκτική
ατµόσφαιρα. Και κάτι το ξεχωριστό: Ο Όρθρος και η θ. Λειτουργία τελούνται τα χαράµατα µια
παλιά παράδοση που συνεχίζεται ως σήµερα. − Χάρη στις νεότερες ερµηνευτικές προσπάθειες Ελ
λήνων καινοδιαθηκολόγων (σχετικά βλ. δηµοσιεύµατά τους στη Βιβλιογραφία) ένας ευρύτερος
κύκλος ενδιαφερόµενων ενηµερώθηκαν και βοηθήθηκαν, ώστε να προσεγγίσουν πιο συνειδητά
την ουσία, το βάθος, την αξία και τα µηνύµατα ζωής της µεγάλης γιορτής. Με αυτόν τον τρόπο
ατόνησαν σε κάποιο βαθµό τα γλυκερά, ροµαντικά και ειδυλλιακά στοιχεία που σκέπαζαν τη
χριστουγεννιάτικη σοβαρότητα και δυναµική. Πάντως και εδώ όπως και στη ∆ύση οι θετικές εκ
δηλώσεις την περίοδο πριν και µετά τη γιορτή είναι πολλές και ελπιδοφόρες.
5. Μερικά χαρακτηριστικά έθιµα και εκδηλώσεις τα Χριστούγεννα:
* Οι ξενιτεµένοι διασχίζουν γη, αιθέρες και θάλασσες, για να βρεθούν στο πατρικό τους τα Χρι
στούγεννα
* Στο τραπέζι της παραµονής ή ανήµερα της γιορτής αφήνουν κενή τη θέση εκείνων που δεν µπό
ρεσαν να έρθουν (από την ξενιτιά ή από δουλειές)
* Κάποιοι δεν σηκώνουν το βράδυ της παραµονής το τραπέζι µε όσα περίσσεψαν. Με αυτή την
κίνηση ο νους τους πηγαίνει στους πεινασµένους παντού στον κόσµο και ίσως τους ευαισθητο
ποιεί για έµπρακτες σχετικές κινητοποιήσεις
* Αρκετές οικογένειες προσκαλούν στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι ξένους, για να νιώσουν και
αυτοί λίγο οικογενειακά (µακριά από τους δικούς τους στην πατρίδα τους)
* Οικογένειες, οµάδες ή µεµονωµένα πρόσωπα, µόνοι τους ή µε διάφορους συλλόγους, επισκέπτο
νται και δίνουν δώρα και ευχές σε διάφορα ιδρύµατα (γηροκοµεία, νοσοκοµεία, φυλακές, κέντρα
αλλοδαπών κ.λπ.), ή σε µεµονωµένους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη (µοναχικοί, ξένοι,
άρρωστοι, άνεργοι, ανάπηροι κ.λπ.).

Β. ∆ιδακτικά

α. Επιδιώξεις διδασκαλίας
Με την ερµηνεία της εικόνας της Γέννησης και µε τη βοήθεια εκκλησιαστικών ύµνων και
άλλου σχετικού µε τη γιορτή υλικού, οι µαθήτριες/τές:
α. Να προχωρήσουν βαθύτερα στις επιδιώξεις της δ. ε. 6 και να αντιληφθούν ότι τα Χριστού
γεννα, εκτός από τη χαρµόσυνη, έχουν και τη δραµατική και σταυρική διάστασή τους.
β. Να προβληµατιστούν πάνω στον τρόπο µε τον οποίον γιορτάζονται συνήθως.
γ. Να αρχίσουν σε αυτό το µάθηµα (και να συνεχίσουν σε υπόλοιπα) να εισάγονται και να
ασκούνται µελετηµένα, ώστε βαθµιαία να µάθουν να προσεγγίζουν και να καρπώνονται
την οµορφιά και τον πλούτο περιεχοµένων των εκκλησιαστικών εικόνων και ύµνων που
σχετίζονται µε ευαγγελικά κείµενα.

β. Ψυχοπαιδαγωγικά
Έχουµε τρία δεδοµένα που ευνοούν τη θετική διάθεση, την προσοχή και το ενδιαφέρον για αυτό
το µάθηµα:
• Όλα τα παιδιά, λίγο πολύ φέρουν µέσα τους πολλές αναµνήσεις από τη γιορτή των Χριστου
γέννων, όσο κι αν αυτές είναι επιφανειακές.
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• Στο προηγούµενο µάθηµα για πρώτη φορά πληροφορήθηκαν από τα ευαγγελικά κείµενα σφαι
ρικά για το γεγονός της Γέννησης και προσέγγισαν κάπως το βαθύτερο περιεχόµενό της σε σχέ
ση µε τη ζωή και την πραγµατικότητα.
• Σε αυτό το µάθηµα θα έχουν µιαν άγνωστη σε αυτά (αλλά και σε πολλούς) ερµηνευτική προ
σέγγιση της εικόνας της Γέννησης µε το πλούσιο περιεχόµενό της. Επιπλέον θα ασχοληθούν και
µε δύο ευαίσθητα ποιήµατα και ένα παρόµοιο σκίτσο.
γ. ∆ιδακτικοί χειρισµοί
1. Εικόνα της Γέννησης. Καµιά άλλη εικόνα δεν περιέχει τόσα πολλά, ποικίλα και σπουδαία
καλλιτεχνικά, ιστορικά και θεολογικά στοιχεία όσα η εικόνα της Γέννησης. Η ερµηνεία της ίσως
αποτελέσει µιαν έκπληξη στη τάξη. Αυτό θα εξαρτηθεί όµως από τον τρόπο της διδακτικής προ
σέγγισης, από τον οποίο κατηγορηµατικά πρέπει να αποκλειστεί εκ των προτέρων η µορφή της
εισήγησης/διάλεξης. Σχετικά προτείνονται τα εξής:
• Η εικόνα του βιβλίου να είναι αναρτηµένη σε έγχρωµη φωτοτυπία διαστάσεων αφίσας ή να
προβάλλεται σε έγχρωµη διαφάνεια Α4 µε το γραφοσκόπιο (overhead projector). Αν αυτά είναι
αδύνατο να γίνουν, τότε αρκούµαστε στην εικόνα του βιβλίου.
• Ο/η συνάδελφος διαβάζει στην τάξη (που παρακολουθεί από το βιβλίο) τις 3 αράδες του Α:
"Πώς παρατηρούµε µια εικόνα", τονίζοντας ένα ένα και αργά όλα τα σηµεία.
• Στη συνέχεια διαβάζει ή απλώς λέει ελεύθερα το: "Κοιτάζοντας την εικόνα της Γέννησης προσέχουµε
και παρατηρούµε • στο κέντρο: "τη στάση της Θεοτόκου… µέσα στο σπήλαιο".
• Οι µαθ. προσπαθούν µόνοι/ες τους, καθώς και µε υποβοηθητικές ερωτήσεις, να ανακαλύψουν
όσα στοιχεία µπορέσουν από τα (κατά σειράν) Β4, 2, 1 και 3. Ο/η καθ. συµπληρώνει ή δίνει εντο
λή να διαβάσει κάποιος/α όποιο/α δεν απαντήθηκαν πλήρως.
• Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχιστεί η έρευνα και στα υπόλοιπα 6 σηµεία.
• Κλείνοντας, κάποιος/α διαβάζει αργά και µε έµφαση την τελευταία παράγραφο.
• Στο τέλος η τάξη καλείται να εκφράσει εντυπώσεις, συναισθήµατα και εκτιµήσεις για και από
αυτή την εικονο ερµηνευτική εµπειρία.
Σηµείωση: Αν υπάρξει ερώτηµα για το είδος και το σχήµα της φάτνης, πληροφορούµε ότι πρό
κειται για συµβολική λάρνακα (= τάφο λαξευµένον σε πέτρα). Στις περισσότερες εικόνες της Γέν
νησης οι εικονογράφοι συνεκφράζουν, µε το χαρµόσυνο στοιχείο, και το δραµατικό µε λεπτοµέ
ρειες ειληµµένες από το τέλος της ζωής του Χριστού. Έτσι προσηµειώνουν ότι τον Τεχθέντα περι
µένουν σταυρός, θάνατος και τάφος. Συνδέουν φάτνη µε τάφο. Άλλες εικόνες παρουσιάζουν τη
Μητέρα του Βρέφους θλιµµένη και µε βλέµµα µακρινό. Ζωγραφικά οι εικονογράφοι προεκφρά
ζουν έτσι τον πόνο που θα βιώσει η Παναγία, σύµφωνα µε την πρόρρηση του αγίου Συµεών (βλ.
Λκ 2, 35· λεπτοµέρειες στη δ.ε. 8). Όµως η Ανάστασή του θα ξαναφωτίσει τα πάντα. Γι' αυτό και η
εικόνα στο πάνω µέρος έχει πολύ φως· επίσης ένα γλυκό φως είναι διάχυτο παντού. Τέλος, πλη
ροφορούµε ότι υπάρχουν διάφορων τύπων συνθέσεις της εικόνας. Θα τις αναζητήσουν και θα τις
παρουσιάσουν στην τάξη όσοι αναλάβουν την Εργασία 4 (βλ. πιο κάτω).
2. Οικογενειακά Χριστούγεννα. Ενηµερώνουµε την τάξη για µια καινοτοµία, που τα τελευταία
χρόνια εφαρµόζουν κάποιες οικογένειες σε σχέση µε την εικόνα της Γέννησης και το χριστουγεν
νιάτικο δέντρο:
• Σε περίοπτη θέση του δέντρου τοποθετούν οπωσδήποτε µια παραδοσιακή Γέννηση.
• Το βράδυ της παραµονής των Χριστουγέννων πριν το δείπνο (ή και µετά) κάποιος διαβάζει την
ιστορία της Γέννησης (κατά σειράν: Λκ 2, 1 20. Μτ 2, 1 23). Ψάλλουν τον ύµνο: "Ἡ Γένννησίς Σου,
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν…", ίσως και κάποιο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, π.χ. "Άγια νύχτα…" κ.ά., και
ανταλλάσσουν ευχές. Μερικοί διοργανώνουν αυτή τη σπιτική τελετή ανήµερα της γιορτής, πριν
το µεσηµεριανό γεύµα.
• Ρωτούµε πώς τους φαίνεται αυτή η ιδέα και αν εκτιµούν ότι αξίζει να την εφαρµόσουν στο σπίτι
τους.
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3. Εργασία για οµάδες
Εργασία 1. α. Ποίηµα Ελ. Μάινα και γερµανικό σκίτσο. ∆υνατές απαντήσεις:
• οι άνθρωποι προσπερνούν το γεγονός
• κοσµικότητα και επιφανειακότητα
• καταναλωτική νοοτροπία
• ετήσια γιορταστική ρουτίνα
• αδιαφορία για τον συνάνθρωπο
• τυπικότητα και εξωστρέφεια
• ανύποπτοι για την ουσία και το βαθύτερο
• ρηχή εθιµικότητα
νόηµα του γεγονότος και της γιορτής
Και οι δύο:
επισηµαίνουν κριτικά προβληµατικές πλευρές του εορτασµού των Χριστουγένων
κατά βάθος κάνουν έκκληση για µια βαθύτερη µατιά στο τι έγινε τότε και τι πρέ
πει να γιορτάζουµε σήµερα και πάντοτε
β. Ποίηµα από Α τή:
• να ζούµε µε ελπίδα
• έµπρακτη αγάπη προς τους άλλους
• αποδοχή του ξένου και φροντίδα γι' αυτόν
• λιγόστεµα της ανάγκης του άλλου
• συµβολή στο να γίνεται το καλό
• καρδιές ευχαριστηµένες και ευτυχισµένες
• συµπαράσταση και παρηγοριά σε αυτούς που
• στροφή προς τον Θεό
υποφέρουν
Εργασία 3. Για τα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια ζητείται η επισήµανση σε αυτά στοιχείων: α)
από τα γεγονότα της Γέννησης, β) από την ουσία, το βάθος, την αξία και τα µηνύµατά της, γ) από
τον εορτασµό των Χριστουγέννων (εκκλησία, καµπάνες, λειτουργία, ανθρωπινότερες σχέσεις και
εκδηλώσεις, οικουµενικές σκέψεις, κοινωνικές ευθύνες και δράσεις, ειρήνη κ.λπ.). Να απαντήσουν
ποια και πόσα από αυτά τα στοιχεία υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, και πώς.
Εργασία 4. Άλλες εικόνες της Γέννησης. Παρατηρητέα και διαπιστωτέα: α) Τι παραµένει σταθε
ρό; Ποιες σκηνές είναι τοποθετηµένες σε άλλο σηµείο; β) Η θέση της Παναγίας και η έκφρασή της.
γ) Πού και πόσοι είναι οι άγγελοι και οι βοσκοί; δ) Τα χρώµατα (ποια, πόσα, έντονα, ανοιχτά,
απαλά κ.λπ.). ε) Συνυπάρχουν αρµονικά ή µονοµερώς τα χαρµόσυνα µε τα δραµατικά στοιχεία;
(Να γίνει έκθεση των εικόνων στους τοίχους της τάξης).
Εργασία 5. Να τα αναζητήσουν στην οικογένειά τους, από συγγενείς, φίλους, γνωστούς, ειδήµο
νες και σχετικά βιβλία. Η αξιολόγηση να γίνει µε βάση τη σχέση τους προς το πνεύµα, την ουσία,
το βάθος, την αξία και τα µηνύµατα της Γέννησης και της γιορτής των Χριστουγέννων· (βλ. και
οδηγίες για την Εργασία 3).
Μεθόδευση για τις Εργασίες 1 5:
• Σχηµατίζονται οµάδες από 4 5 µαθητές/τριες. Αν περισσεύουν κάποιοι/ες, τότε το ίδιο θέµα αναλαµβά
νουν 2 οµάδες. Υποχρέωση των οµάδων: να παραδώσουν αντίγραφο της δουλειάς τους στον/στην καθ.
τουλάχιστον µία µέρα πριν από την παρουσίαση στην τάξη. Οι εργασίες να είναι σύντοµες.
• Οι Εργασίες ποικίλλουν σε δυσκολία (λ.χ. οι 1 και 2 είναι ευκολότερες). Ο/η καθ. να φροντίσει,
ώστε η ανάθεση να γίνει ανάλογα µε τις ικανότητες των οµάδων.
Σηµ. Όλες οι Εργασίες (1 5) έχουν διαθεµατικά στοιχεία (ποίηση, ζωγραφική, λαογραφία, µουσι
κή, πληροφορική).
Αξιολόγηση. Όλα τα σηµεία του Β ("Πώς µπορούµε να ερµηνεύσουµε την εικόνα…").

8. Τα παιδικά χρόνια του Ιησού
Την 8η µέρα της ζωής του Ιησού περιτοµή και ονοµατοδοσία του. Την 40ή µέρα καθαρµοί και α
φιέρωσή του στον Θεό. Συµεών και Άννα προφητικά µαρτυρούν ποιος είναι, τι θα κάνει, πώς
θα αντιµετωπιστεί, τι τον περιµένει. Από όσα πράττει και λέει στον Ναό κάτι από το θείο του
µυστικό λάµπει. Η Ναζαρέτ θα φιλοξενήσει για ακόµη 18 χρόνια τον σιωπηλό επισκέπτη ως τη
µεγάλη έκρηξη στον Ιορδάνη…

Α. Ερµηνευτικά θεολογικά

1. περιτοµή (Λκ 2, 21). Κυκλοτερής εκτοµή µέρους του δέρµατος από το άκρο του γεννητικού ορ
γάνου του αγοριού. Τη συναντούµε στους αρχαίους Αιγυπτίους και Αιθίοπες, καθώς και στους
µεσανατολικούς λαούς (πλην Ασσυρίων και Βαβυλωνίων). Γινόταν για λόγους υγείας (πρόληψη
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µολύνσεων) και, στην εφηβική ηλικία, ως προετοιµασία για τον γάµο ή για µύηση και επίσηµη έ
νταξη σε κάποια φυλή ή έθνος. Στους Ισραηλίτες προσέλαβε και θρησκευτικό χαρακτήρα. Θεσπί
στηκε επί Αβραάµ ως συµβολική πράξη σε σχέση µε τη σύναψη διαθήκης ανάµεσα στον Θεό και
τον Αβραάµ (βλ. Γέν 17, 9 14 και 23 27). Με την περιτοµή το παιδί ανήκε πλέον στον Θεό της
∆ιαθήκης και γινόταν µέλος του λαού του Θεού. Αυτή ξεχώριζε εµφανώς τον γνήσιο Ισραηλίτη
από τον ξένο και αλλόπιστο. Μεταγενέστερα συνδέθηκε άµεσα και µε την ταυτόχρονη ονοµατο
δοσία. − Η περιτοµή του Χριστού µνηµονεύεται στη λατρεία µας την 1η Ιανουαρίου.
2. Υπαπαντή: α) για τον καθαρµό τους (2, 22). Η "ακαθαρσία" της γυναίκας εξωτερικά είχε σχέση
µε τις εκκρίσεις της ύστερα από τον τοκετό και µε τις τότε σχετικές µε αυτές αντιλήψεις (υγειονο
µικές, θρησκευτικές και ηθικές). Ο καθαρµός γινόταν από τον ιερέα στον Ναό µε θυσία άψογου
αρνιού ενός έτους και ενός περιστεριού, ή αν ήταν φτωχοί δύο µικρών περιστεριών ή τρυγο
νιών, και µε δεήσεις υπέρ καθαρµού και αφέσεως αµαρτιών. β) έφεραν το παιδί… για να το αφιε
ρώσουν στον Θεό (2, 22). Κάθε πρωτότοκο αγόρι θεωρούνταν ότι ανήκει στον Θεό, διότι Αυτός
ελευθέρωσε τον Ισραήλ, "τον πρωτότοκό του γιο", από την αιγυπτιακή δουλεία (Εξ 13, 1 2). Η
αφιέρωση του πρωτότοκου στον Θεόν είχε την έννοια της "εξαγοράς" του. Ο εξαγοραζόµενος
πρωτότοκος θυµίζει, από τη στιγµή αυτή στον Ναό για πάντα, τη µεγάλη απελευθερωτική πράξη
του Θεού, στην οποία ο λαός Ισραήλ χρωστούσε την ελευθερία και τη ζωή του. Ο πατέρας του
αγοριού κατέβαλε για την "εξαγορά" του πρωτοτόκου του ένα συµβολικό µικροποσό στους ιερείς,
που πήγαινε στο ειδικό ταµείο για τη συντήρησή τους. γ) Γιορτή της Υπαπαντής (2 Φεβρουαρί
ου). Ξεκίνησε από τη ∆ύση το β′ µισό του 4ου αι. Σχετικά γρήγορα διαδόθηκε και στην Ανατολή.
Επί Ιουστινιανού (525 565) επικράτησε παντού σε αυτήν. Στις 3 Φεβρουαρίου: "Μνήµη τοῦ δικαί
ου Συµεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς προφήτιδος".
3. Συµεών (2, 25). Μεγάλη µορφή ευσεβούς Ισραηλίτη. ∆εν ήταν ιερέας. Η διήγηση του Λκ τον
ανεβάζει στη θέση του πρώτου χριστιανού προφήτη. Στον µικρό Ιησού αναγνωρίζει τον Μεσσία
και τον κηρύττει. Οι λόγοι του για τον Ιησού ως "σηµεῖον ἀντιλεγόµενον" και προς τη µητέρα του:
"ο πόνος… θα διαπεράσει την καρδιά σου σαν δίκοπο µαχαίρι" σαφέστατα υπαινίσσονται τα Πά
θη του. − Ο Συµεών, που αξιώθηκε να δεχτεί στην αγκαλιά του τον αναµενόµενο Σωτήρα ως µι
κρό παιδί, ονοµάστηκε "Θεοδόχος".
4. "σωτήρα… για όλους τους λαούς" (2, 32). Εδώ για πρώτη φορά στα Ευαγγέλια γίνεται λόγος
για τη σηµασία του Μεσσία πέρα από τον λαό του Ισραήλ· θα είναι ο Σωτήρας όλων των λαών
και εθνών (παγκιοσµιότητα, οικουµενικότητα).
5. στίχ. 36 39. ∆εν περιλήφθηκαν στο ευαγγελικό κείµενο του βιβλίου για τους µαθητές. Σε αυτούς γίνε
ται λόγος για την προφήτιδα Άννα: πρότυπο ευσεβούς Ισραηλίτισσας γυναίκας, τιµηµένης χήρας 84 ε
τών. Βρισκόταν µέρα νύχτα στον Ναό, λάτρευε, προσευχόταν, νήστευε. Στίχ. 38: "Παρουσιάστηκε εκείνη
την ώρα και δοξολογούσε τον Θεό και µιλούσε για το παιδί σε όλους όσοι στην Ιερουσαλήµ περίµεναν
τη λύτρωση". ∆εύτερη προφητική µαρτυρία για τη µεσσιανικότητα του Ιησού, και µάλιστα από γυναίκα
(Σηµ.: νήστευε. Οι Ισραηλίτες νήστευαν κανονικά Τρίτη και Πέµπτη. Προσωπικά και εθελοντικά όποτε
ήθελαν. Νήστευαν και για µεγάλα γεγονότα της ζωής και ιστορίας του λαού).
6. Κάθε χρόνο… Πάσχα… στην Ιερουσαλήµ (2, 41). Το προσκύνηµα ίσχυε επίσης και για τη γιορ
τή γης Σκηνοπηγίας. Από την υποχρέωση εξαιρούνταν: οι ανήλικοι, άρρωστοι, γέροι, κουτσοί,
κουφοί, πνευµατικά ανάπηροι, τυφλοί και µερικοί άλλοι.
7. δώδεκα χρονών (2, 42). Όλα τα αγόρια των Ισραηλιτών έπρεπε να παρακολουθήσουν τουλά
χιστον µία φορά τη γιορτή του Πάσχα στον Ναό, πριν γίνουν 13 χρονών. Από τα 13 του ο νεαρός
Ισραηλίτης θεωρείτο ενήλικο µέλος της θρησκευτικής κοινότητας, "γιος της εντολής" υποχρεωµέ
νος να απαγγέλλει το "Ἄκουε, Ἰσραήλ…", να τηρεί τις µέρες της νηστείας και ελεύθερος να εισέρχε
ται στο προαύλιο των ανδρών στον Ναό.
8. έκπληκτοι για τη νοηµοσύνη του (2, 47). Εδώ δεν υπάρχει ίχνος έντασης µεταξύ Ιησού και Γραµµα
τέων. Είναι κρίµα που δεν έχουµε πληροφορίες για τη διάρκεια της συζήτησης, ποια τα θέµατά της και
προπάντων ποιες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του Ιησού. (Σηµ. Κατά το απόκρυφο Ευαγγέλιο του
Θωµά, οι Γραµµατείς και οι Φαρισαίοι είπαν στη µητέρα του Μαρία για τον γιο της:
«... τέτοια δόξα και τέτοια αρετή και σοφία ούτε είδαµε ούτε ακούσαµε ποτέ» (κεφ. 19, 4)
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9. "∆εν ξέρατε ότι πρέπει να βρίσκοµαι στο σπίτι του Πατέρα µου;" (2, 49). Ο λόγος αυτός εκ
φράζει την αποστολή του. Τον δείχνει να νιώθει ολότελα δοσµένος στον Θεό. Αυτό το "πρέπει" θα
τον συνοδεύει σε όλη την επίγεια ζωή του. − Οι Ισραηλίτες αποκαλούσαν τον Θεό "Πατέρα µας",
"Ουράνιε Πατέρα", σπάνια "Πατέρα µου". Ο 12ετής Ιησούς λέει: "στο σπίτι του Πατέρα µ ο υ ". Έχει
επίγνωση της µοναδικής σχέσης του µε τον Θεό Πατέρα. Τελικά υπακούει στον Ιωσήφ και τη
Μαρία, όµως δίνει προτεραιότητα στον ουράνιο Πατέρα του.
10. Εκείνοι όµως δεν κατάλαβαν… (2, 50). Από τα ασυνήθη και θαυµαστά γεγονότα του Ευαγγε
λισµού και της Γέννησης, καθώς και από αυτή τη σκηνή και τα λόγια που τους είπε, κάτι εκδηλώ
θηκε από ό,τι σιωπηλά φώλιαζε µέσα του, από το µοναδικό προσωπικό µυστικό: τη θεότητά του.
11. Στους στίχους 40 και 52 έχουµε ένα είδος ρεφραίν/πορτρέτο του ∆ωδεκαετούς: οντότητα, ελευθε
ρία, εξυπνάδα, σοφία, χάρη Θεού, ευάρεστος σε Θεό και ανθρώπους. Ο ∆ωδεκαετής, ως θρησκευτικά
ενήλικος, αυτενεργεί: υπεύθυνα, ελεύθερα και αυτόβουλα παραµένει µόνος στην Ιερουσαλήµ. Στον
Ναό θα σηµειώσει την πρώτη του εντυπωσιακά επιτυχηµένη εµφάνιση και παρουσία στους θεο
λογικούς κύκλους (Λκ 2, 46 47). Με την επιτυχία αυτή ξεχωρίζει. Στη διάκριση αυτή προστίθεται
και η έκπληξη της δήλωσής του προς τους γονείς του (Λκ 2, 49). Στη διάκριση και την έκπληξη
έρχονται και τα προµηνύµατα για την αλλιώτικη αποστολή και πορεία του.
12. Προσθήκες στο κείµενο "Λιγοστές είναι οι πληροφορίες για τον Ιησού... " του βιβλίου για
τον µαθητή. Για τη µορφή και το παρουσιαστικό του Ιησού έγιναν πάµπολλες συνθέσεις και
προτάσεις. Μια από αυτές που επηρέασε πολύ την εξεικόνισή του στη ∆ύση, και όχι µόνο είναι
του τάχα σύγχρονού του Ρωµαίου αξιωµατούχου µε το όνοµα Poplius Lentulus. (Αποδείχθηκε νό
θος και θεωρείται έργο λόγιου χριστιανού των αρχών του 12ου αι., πριν το 1100· βλ. ΘΗΕ 12, στ.
212 3). Μια απόπειρα σκιαγράφησης αρχές του β′ µισού του 20ού αι., του Ethelbert Stauffer (υ
ποθετική µε στηρίγµατα στα τότε φυσιογνωµικά των κατοίκων της χώρας των Ισραηλιτών και σε
απηχήσεις από λόγους του Χριστού):
• Φυλετικά, φυσιογνωµικά, γλωσσικά
και πολιτιστικά γνήσιος Ισραηλίτης
• Ανάστηµα µάλλον µέτριο
• Χρώµα δέρµατος ανοιχτό καφέ (σιταρένιο)
• Χρώµα µατιών µαύρο ή καφέ
• Μαλλιά σκούρα, µακριά µε χωρίστρα
στη µέση, αλειµµένα µε ελαφρύ λάδι
(βλ. Λκ 7, 46. Μτ 6, 17)
• Γενειάδα και µουστάκι
• Φωνή χαρακτηριστική και γνώριµη,
κατά περιστάσεις δυνατή (βλ. Λκ 4, 22. Ιω 7,37·
11, 43· 20, 16)
• Γλώσσα καθηµερινή τα αραµα κά
(διάλεκτος της συριακής µε γαλιλαι κό
τονισµό). Με τον Πιλάτο πρέπει να µίλησε
ελληνιστικά. Με τους Ρωµαίους λεγεωνάριους
συνεννοείτο µε λατινικά

• Ντύσιµο: όχι εντυπωσιακό, όχι πολυτελές, όχι φτωχικό
(βλ. Λκ 7, 25. Ιω 19, 23). Εσωτερικά:
Χιτώνας µακρύς χωρίς µανίκια µε ζώνη στη µέση (βλ.
Μκ 6, 8. Ιω 19, 23). Εξωτερικά:
Ιµάτιο (µακρύ πανωφόρι) µε µανίκια (βλ. Λκ 8, 44).
(Σηµ. Ο χιτώνας που φορούσε πριν τη σταύρωση ήταν
υφαντός από πάνω ως κάτω: Ιω 19, 23 24)
Κάλυµµα λευκό στο κεφάλι (δεµένο µε κορδόνι και ριγ
µένο πίσω)
• Σανδάλια (βλ. Μκ 1, 7· 6, 9)
• Ραβδί για τις οδοιπορίες
• Μελετητής προσεχτικός και βαθύς της καθηµερινής ζω
ής, καθώς και της φύσης όπως φαίνεται από τις παρα
βολές, οµιλίες και συζητήσεις του
(Σηµ. Για τα παραπάνω βλ. Al. Läpple 3, Ι, 17 18)

• Συνοπτικά. Εξωτερικά µάλλον δεν παρουσίαζε τίποτε το ασυνήθιστο και αξιοπερίεργο. Ήταν
ένας κανονικός και φυσιολογικός άνθρωπος ως παιδί, έφηβος, νέος και άνδρας. Τα προσόντα του
που εκδηλώθηκαν στον Ναό, όταν ήταν 12ετής (Λκ 2, 40 και 52· βλ. Ερµ. θεολ. 11), πρέπει να
τον διέκριναν πάντοτε.

Β. ∆ιδακτικά
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας
α. Από τη διήγηση του ευαγγελιστή Λουκά οι µαθητές/τριες να γνωρίσουν, να προσεγγίσουν
και κατά το δυνατόν να νιώσουν τον Ιησού ως συνοµήλικό τους.
β. Από τα περιστατικά της αφήγησης (λόγοι του Συµεών, λόγοι του Ιησού προς τη µητέρα του
στον Ναό) να κατανοήσουν τη µεγάλη και αλλιώτικη αποστολή του Ιησού (σε σχέση και
αντίθεση προς τις προσδοκίες των πολλών τότε).
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γ. Να έχουν ενηµέρωση µε πρόσθετα στοιχεία για τη µορφή, τη ζωή και τη πορεία του µέχρι τη
δηµόσια ανάληψη δράσης του.
δ. Να συγκρατήσουν την προφητική πρόρρηση ότι θα είναι "σηµείον αντιλεγόµενον" (για τότε
και για πάντα). (Σηµ. Από τα µαθήµατα όλης της χρονιάς θα δοθεί απάντηση στο γιατί).
2. Ψυχοπαιδαγωγικά
• Τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο κηρυκτικό έργο η ανθρώπινη πλευρά του Ιησού δεν προ
βάλλεται δεόντως, γι' αυτό και είναι καχεκτική σε µικρούς και µεγάλους.
• Η περιτοµή και ο καθαρµός είναι τώρα άγνωστα σε πολλούς. Η δε περίπτωση του ∆ωδεκαετούς
στον Ναό αντιµετωπίζεται ως ανυπακοή προς τους γονείς του και ανταρσία!
• Η θεληµατική πρωτοβουλία του να µείνει στην Ιερουσαλήµ και να συναντηθεί και να συζητήσει
µε θεολόγους αντιµετωπίζεται στο διδακτικό έργο µε αρκετή αµηχανία.
• Η βαθύτερη ερµηνευτικο θεολογική προσέγγιση που επιχειρήθηκε πιο πάνω στο Α (Ερµην. θε
ολ.) ανοίγει έναν ορίζοντα που φέρνει στο προσκήνιο κάποιες ζωντανές και συναρπαστικές πτυ
χές, που ελπίζεται και αναµένεται να κερδίσουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των παιδιών.
• Μάλιστα η Εργασία µε βάση το κείµενο "Λιγοστές είναι οι πληροφορίες για τον Ιησού..." (συ
µπληρωµένο κι από τις προσθήκες των Ερµ. θεολ. 12) µπορεί να εξελιχθεί σε κάποια έκπληξη µε
την ανακάλυψη νέων στοιχείων που αγνοούσαν.
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί
α. Αν υπάρξει ερώτηση για το τι ήταν η περιτοµή, η απάντηση αναζητητέα στα Ερµ. θεολ. 1.
Κάποια θυµηδία στην τάξη δεν αποκλείεται. Σοβαρά και χαλαρά γίνεται ενηµέρωση. (Ισραηλίτες
και Μουσουλµάνοι την τηρούν ακόµη και σήµερα).
β. Το Ερµ. θεολ. 12. Από αυτό ο/η συνάδελφος ανάλογα µε το επίπεδο και το ενδιαφέρον της
τάξης, καθώς και µε τον διαθέσιµο διδακτικό χρόνο ας δώσει τόσες και εκείνες τις πληροφορίες
(που είναι ισχυρά υποθετικές), τις οποίες κρίνει ως απαραίτητες. Μπορεί να ριχτεί και η ιδέα να
παρατηρούν πώς εξεικονίζεται ο Ιησούς (σε ναούς, τόµους µε εικόνες κ.λπ.). Ίσως κάποια µορφή
τούς αρέσει και τους πείσει ως η αυθεντικότερη γι' αυτά προσωπικώς.
γ. Τα ευαγγελικά κείµενα α′ και β′ περιέχουν αντίστοιχα από µια κορυφαία σκηνή: 1) Συνάντηση
µε τον Συµεών στον Ναό και όσα διαδραµατίστηκαν εκεί (στ. 25 35). 2) ∆ιπλή συνάντησή του
πάλι στον Ναό µε τους νοµοδιδασκάλους και τους γονείς του µαζί µε όσα συνέβησαν και ειπώθη
καν (στ. 46 50). Οι Ερωτήσεις της Επεξεργασίας και η τελική Εργασία σε αυτές κατεξοχήν επικε
ντρώνουν το διδακτικό ενδιαφέρον και έργο υλοποιώντας και τις Επιδιώξεις του µαθήµατος.
Ερώτ. 2. Αναµενόµενα στοιχεία της απάντησης:
* Αποκάλεσε τον Ιησού:
* Προείπε ότι θα είναι "σηµείον αντιλεγόµενον":
• σωτήρα όλων των λαών
• πολλοί θα τον απορρίψουν και θα ζηµιωθούν
• φωτιστή των εθνών
• πολλοί άλλοι θα τον αποδεχθούν
• δόξα του λαού του Θεού
και θα ωφεληθούν
Ερώτ. 3. Αναµενόµενη απάντηση:
• Τι θα πει "σηµείον αντιλεγόµενον" βλ. µεσαίο "Βασικών στοιχείων του µαθήµατος".
• Οι άγγελοι υµνούν, οι ποιµένες και οι µάγοι προσκυνούν τον Ενανθρωπήσαντα, ενώ ο Ηρώδης
µελετά και επιδιώκει την εξόντωσή του, µε αποτέλεσµα την προσφυγιά στην Αίγυπτο.
Ερώτ. 4. Πλαίσιο απάντησης:
Όπως στη Γέννηση έτσι και εδώ το συγκινητικό και το ευχάριστο συνδέονται και παραπέµπουν
στα δυσάρεστα και δραµατικά: τα Πάθη και τη Σταύρωση, όπου η µάνα θα δει τον γιο της καρ
φωµένο στον σταυρό.
Ερώτ. 5. Για την απάντηση βλ. Ερµ. θεολ. 7 11. Σηµ. Περιγράφοντας τα συναισθήµατα µιας
σκηνής οι µαθ. αφενός κατανοούν καλύτερα τα γεγονότα και τις συνθήκες µέσα στις οποίες αυτά
συµβαίνουν και αφετέρου προσεγγίζουν ευκολότερα τις αλήθειες που εκφράζουν. Όπου είναι
δυνατόν, ας γίνονται τέτοιες ερωτήσεις.
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είναι δοσµένος στον Θεό
ο Θεός έχει πρώτη προτεραιότητα στη ζωή του
είναι Υιός του Θεού
Εργασία. Ανάµεσα σε άλλα απαραιτήτως:
Συνοπτικά: Εργαζόταν, είχε πλατιά επικοινωνία µε τους συνανθρώπους, µελετούσε την καθηµε
ρινή ζωή και τα προβλήµατά της, βίωνε τη θρησκευτική ζωή του λαού. Με 5 λέξεις: εργασία, επι
κοινωνία, ανθρωπογνωσία, καθηµερινότητα, θρησκευτικότητα. (Βλ. πιο πάνω Ερµ. θεολ. 12 και
µάθ. 2, ∆ιδακτικοί χειρισµοί, Ερώτ. 4).
Σηµείωση: Στόχος τέτοιων εργασιών είναι να ασκηθούν οι µαθ. στην αναπαράσταση των συνθη
κών και του τρόπου ζωής µιας εποχής. Επιπλέον τους δίνεται η ευκαιρία να εκφραστεί µε τον δι
κό του τρόπο ο καθένας για ιστορικά πρόσωπα συνθέτοντας πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή
τους· έτσι οι γνώσεις τους γίνονται πραγµατική κατάκτηση. − Στην Εργασία αυτή κινούνται και
διαθεµατικά: γλωσσικό µάθηµα (αφήγηση, περιγραφή, δηµοσιογραφία).
Αξιολόγηση. Ερµ. 3 και 5. Ερωτ. 2, 3, 4, 6.
Ερώτ. 6. Φανέρωσε ότι:

•
•
•

9. Ιωάννης ο Βαπτιστής:
Ο τελευταίος Προφήτης και Πρόδροµος του Χριστού
Ιωάννης: Θεό δωρος ή Θεο χάρης ή Θεό δοτος. Θεό κλητος, Θεο κίνητος και Θεό σταλτος
αφυπνιστής και βαπτιστής. Συγγενής (ξάδελφος), φίλος και πρόδροµος του Χριστού, αγω
νιστής και µάρτυρας. Η πιο εκλεκτή µορφή και η πιο δυνατή φωνή του παλαιού Ισραήλ στα
σύνορα του νέου. Κινητοποίησε και έδωσε στον λαό ελπίδα· τον ετοίµασε για τον ήδη Ελ
θόντα και για την εγγύς Βασιλεία του Θεού. Μορφή και φωνή που δεν έσβησε και δεν φι
µώθηκε, έστω και αν η τιµία κεφαλή του έγινε ανόσιο δώρο "ἐπὶ πίνακι"…

Α. Ερµηνευτικά θεολογικά
1. Ευαγγελικές πληροφορίες για τον Ιωάννη:
α. Προαναγγελία της γέννησής του, εγκυµοσύνη της µητέρας του Ελισάβετ (Λκ 1, 5 25, 39 45, 56)
β. Γέννηση, περιτοµή του και προφητική ωδή του πατέρα του Ζαχαρία (Λκ 1, 57 80)
γ. Κήρυγµα και έργο του στον Ιορδάνη (Λκ 3, 1 18. Παράλ.: Μτ 3, 1 12 και Μκ 1, 1 8)
δ. Ειδικά η µαρτυρία του για τον Ιησού (Ιω 1, 6 8 και 19 34)
ε. Ο Ιωάννης ρωτάει για τον Ιησού Ο Ιησούς µιλάει για τον Ιωάννη (Μτ 11, 2 19. Λκ 7, 18 35)
στ. Σύλληψη, φυλάκιση και αποκεφάλισή του (Λκ 3, 19 20. Μκ 6, 14 29. Μτ 14, 1 12. Λκ 3, 19 20
και 9, 7 9)
Σηµ. Συµπληρωµατικά βλ. και Βάπτιση του Ιησού (Μτ 3, 13 17. Μκ 1, 9 11. Λκ 3, 21 22)
2. Εµφανίστηκε στην έρηµο της Ιουδαίας (Μτ 3, 1) (βλ. Ερµ. 1 στο βιβλίο για τον µαθητή). Από νέ
ος και για πολλά χρόνια ζούσε στις ερηµιές (βλ. Λκ 1, 80). Η έρηµος είναι ο τόπος των µεγάλων ε
µπειριών σε σχέση µε τον Θεό και της ετοιµασίας για µεγάλες αποστολές στον κόσµο· από αυτήν
περίµεναν κάποιοι στις µέρες του τον ερχοµό του Μεσσία. Σήµερα θεωρείται βέβαιο ότι στα χρόνια
της ερηµικής του ζωής γνώρισε τους Εσσαίους µοναχούς, ιδιαίτερα του Κουµράν, αλλά ως περαστι
κός. ∆εν έµεινε στις κλειστές κοινότητές τους, αλλά έζησε ανοιχτά και κατά τον δικό του τρόπο. − Η
πρώτη δηµόσια εµφάνισή του στα 28 του χρόνια συνέπεσε µε αυτήν του Ιησού· ξεκίνησε από θείο
φωτισµό και πραγµατοποιήθηκε στα περίχωρα του Ιορδάνη ποταµού (βλ. Λκ 3, 1 3). Παρουσιά
στηκε ασκητικότατος και µε ντύσιµο σαν του προφήτη Ηλία. ∆εν είχε µόνιµο τοπικό σηµείο δράσης.
Λίγο πριν τη φυλάκισή του φαίνεται ότι είχε φτάσει αρκετά ψηλά στη Γαλιλαία. Πάντως τον πρώ
το καιρό έδρασε νότια, στη δεξιά όχθη του Ιορδάνη, κοντά στην εκβολή του στη Νεκρή Θάλασσα,
στην πολίχνη Βηθαβαρά κατ' άλλη πληροφορία στη Βηθανία πέραν του Ιορδάνη (βλ. Ιω 1, 28).
Εκεί τοποθετείται η διάβαση του Ιορδάνη από τον Ιησού του Ναυή και η βάπτιση του Χριστού. −
∆εν πλησίασε ποτέ την Ιερουσαλήµ, διότι δεν συµπαθούσε το ιερατείο της, τους νοµοδιδασκάλους
της (ραββίνους, θεολόγους της εποχής) και όσα συνέβαιναν στον Ναό της.
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3. Κήρυττε… "Μετανοείτε…" (Μτ 3, 2). α) Κήρυττε τον ερχοµό της τελικής εποχής, καλούσε τον
λαό να ετοιµαστεί για αυτήν µε έµπρακτη µετάνοια εκδηλούµενη µε έργα αγάπης και δικαιοσύνης
και ολοκληρούµενης µε βάπτιση "εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν". Προσέτρεχαν σε αυτόν, µεταξύ άλλων,
και στρατιώτες (µη Ιουδαίοι µισθοφόροι του Ηρώδη Αντίπα), καθώς και τελώνες (για τους τε
λευταίους αντιµετώπιζε έντονη κριτική και πολεµική από ραββίνους, Φαρισαίους και Εσσαίους).
β) "Μετανοείτε"! Κατά τον Ιωάννη η µετάνοια δεν είναι πρώτιστα συναίσθηµα: στροφή στο πα
ρελθόν, θλίψη για κακώς διαπραχθέντα, µεταµέλεια, συντριβή και δάκρυα, καθώς και καλές προ
θέσεις για διόρθωση. Αλλά πρώτιστα είναι ζήτηµα του νου, του φρονήµατος και της αποφασιστι
κής και ενεργού θέλησης για κατά Θεόν ζωή µε στροφή προς τα εµπρός. ∆ηλ. δεν εννοεί µια α
πλώς ηθική µεταστροφή αλλά έντονη επιζήτηση νέας σχέσης µε τον Θεό και, µε βάση αυτήν, υ
πεύθυνη ζωή αγάπης και δικαιοσύνης.
4. Σε αυτόν… πήγαινε… όλος ο κόσµος (Μτ 3, 5). Τέσσερις αιώνες, µετά τον ξεχωριστό Μαλαχία,
είχε να φανεί προφήτης στον Ισραήλ. Και η κατάσταση στη χώρα ήταν δύσκολη. Από τη µια µε
ριά η σοβαρή, αλλά και αυστηρή και συχνά υπερβολική ευσέβεια των Φαρισαίων. Από την άλλη
η ρωµα κή κατοχή µε όλες τις βαριές επιπτώσεις στην κοινωνική, οικονοµική και θρησκευτική
ζωή. Και οι δυο αυτές πραγµατικότητες έκαναν τη ζωή αδιέξοδη. Ο ένθεος ζήλος του Ιωάννη, ο
φλογερός του λόγος και η αναφορά του στον Ερχόµενο αναπτέρωσε τις κάθε φύσης επελευθερω
τικές ελπίδες. Τέτοια προφητική παρουσία και δράση µε τόση ανταπόκριση λαού είναι πρωτοφα
νή γεγονότα στα προφητικά χρονικά. Ο δε Ιωάννης ξεχώρισε ως ο κορυφαίος των µέχρι τότε
Προφητών, κατά τον λόγο του Ιησού (βλ. Μτ 11, 9 11). Αυτό το κίνηµα του Ιωάννη στο κατώφλι
του νέου αιώνα, της Νέας ∆ιαθήκης, του ερχοµού του Μεσσία και της Βασιλείας του, είναι ένας
από τους σηµαντικότερους κοµβικούς σταθµούς στην ιστορία των σχέσεων Θεού και ανθρώπων.
5. βάπτισµα µετάνοιας (Μτ 3, 11). Ο Ιωάννης ήταν βαθύς ψυχογνώστης των ανθρώπων. Έτσι,
όσους άγγιζε βαθιά το κήρυγµά του της µετανοίας τους καλούσε να αποφασίσουν και να ενεργή
σουν αµέσως. Έµπαιναν µόνοι τους ολόσωµοι στο τρεχούµενο νερό του Ιορδάνη και εξοµολογού
νταν ενώπιόν του πρόσωπο προς πρόσωπο τα κρίµατά τους εκφράζοντας και σωµατικά τη θέλη
σή τους για ουσιαστική µεταστροφή. Αυτό το βάπτισµα σφράγιζε τη θέλησή τους κατά τον πιο
απτό και αξέχαστο τρόπο. ∆ιότι ήταν: α) το πρώτο βήµα στον νέο δρόµο ζωής που διάλεγαν και
β) το σύµβολο της εσωτερικής κάθαρσής τους, µε το οποίο ο Θεός εξασφάλιζε σε όσους µετανοού
σαν τη συγχώρηση. Από αυτή τη στιγµή οι µετανιωµένοι και βαπτισµένοι, ως µια κοινότητα ανα
µενόντων, ενισχύονταν και ετοιµάζονταν αποφασιστικότερα για το νέο και το καλύτερο, που ερ
χόταν και ήταν κοντά.
6. "Αυτός όµως που έρχεται… είναι πιο ισχυρός από µένα…" (Μτ 3, 11). Παρά το µεγαλείο του ο
Ιωάννης γνωρίζει και τονίζει τα όρια του· έχει τη συναίσθηση του ποιος είναι και τι µπορεί. Μπο
ρεί µόνον να καλεί και να απαιτεί, όµως όχι και να χαρίζει την καινούρια ζωή. Αυτή η δωρεά εί
ναι του Θεού, και θα την φέρει Αυτός του οποίου ο Ιωάννης ήταν πρόδροµος. Ο ίδιος ήταν µόνον
δείκτης προς τον Χριστό. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Αυτό που ο ίδιος ήταν και τα
όσα πέτυχε ήταν ό,τι πιο σηµαντικό είχε συµβεί ως τότε. Και αυτά που πίστευε και κήρυττε ήταν
πιο πέρα από όσα περίµεναν οι τότε Ισραηλίτες.
7. Ηρώδης (Αντίπας), Ηρωδιάδα, αποκεφάλιση Ιωάννη (κείµ. β′ βιβλίου µαθ.). Η θαρραλέα και
αυστηρή κριτική του Ιωάννη για ανηθικότητα και διαφθορά του παλατιού του Ηρώδη προκάλε
σε την έχθρα και το µίσος της Ηρωδιάδας. Σε αυτήν προστέθηκε η εχθρική στάση των Φαρισαίων
για τα ανοίγµατά του στον Ιορδάνη. Προσθετέος σε αυτά και ο φόβος του Ηρώδη για θρησκευτι
κοπολιτική εξέγερση των πολυπληθών οπαδών του Ιωάννη (κατά πληροφορίες του Ιωσήπου,
Ιουδ. Αρχαιολογία XVIII, 116 119). Για όλα αυτά συνελήφθη και εγκλείσθηκε στις φυλακές του
φρουρίου της Μαχαιρούντας (ανατολικά της Νεκρής Θάλασσας). − Είναι φριχτό και τραγικό,
όλα τα παραπάνω να προκαλέσουν το πιο άδικο και άδοξο τέλος του πιο δίκαιου και ένδοξου
Προφήτη…
8. Οι µαθητές του Ιωάννη (Μτ 14, 12). Αποτελούσαν την αφοσιωµένη οµάδα ανθρώπων που ά
κουγαν το κήρυγµά του, το διέδιδαν και πίστευαν στην αποστολή του. Κάποιοι από αυτούς, εν
θαρρυµένοι και από τον ίδιον, ακολούθησαν τον Ιησού (βλ. Ιω 1, 35 52: Ανδρέας, Πέτρος, Φίλιπ
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πος, Ναθαναήλ). Άλλοι έµειναν πιστοί στη µνήµη του για πολύ µετά το τραγικό του τέλος. Μέχρι
και τα µέσα του 2ου αι. µ.Χ. συναντούµε στη χώρα των Ισραηλιτών και εκτός αυτής µια ξεχωρι
στή οµάδα οπαδών του.
9. Ο Ιωάννης στη µνήµη των χριστιανών. Κατέχει σε αυτήν εκλεκτή θέση:
• Ως ένας σπάνια χαρισµατικός άνθρωπος· µια προφητική µορφή ηχηρή, δυναµική, γενναία, συ
γκλονιστική και τραγική.
• Οι Προφήτες ήταν ήρωες και συχνά µάρτυρες. Ο Ιωάννης υπήρξε σε ύψιστο βαθµό και τα δύο.
• Το περιεχόµενο της µαρτυρίας και οµολογίας του αποτελεί θεµέλιο λίθο της χριστιανικής πίστης: ο Ιη
σούς είναι ο ενανθρωπήσας Υιός του Θεού "ὁ αἴρων τὴν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου" (Ιω 1, 29).
• Σε ολόκληρη τη Χριστιανοσύνη, από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια ως σήµερα και για πάντα,
αµέτρητοι άνθρωποι (άνδρες και γυναίκες) έφεραν, φέρουν και θα φέρουν µε συγκίνηση και
αγάπη το τίµιο όνοµά του.
• Μετά την Παναγία είναι ο πιο αγαπηµένος και τιµηµένος Άγιος.
• Γιορτές µνήµης "τοῦ τιµίου, ἐνδόξου προφήτου, προδρόµου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου":
23 Σεπτεµβρίου: Σύλληψις τιµίου Προδρόµου (στους κόλπους της µητέρας του)
24 Ιουνίου: Γενέθλιον τιµίου Προδρόµου
29 Αυγούστου: Αποτοµή κεφαλής τιµίου Προδρόµου
7 Ιανουαρίου: Σύναξις Ιωάννου Προδρόµου (τιµητική µνήµη της προσωπικότητας και του έργου
του, την εποµένη των Θεοφανίων, ως συµπράξαντος στη Βάπτιση του Ιησού)

Β. ∆ιδακτικά

1. Επιδιώξεις διδασκαλίας
Με βάση τις ευαγγελικές πηγές, οι µαθητές/τριες να γνωρίσουν τον Ιωάννη ως τον µέγιστο
προφήτη, πρόδροµο και βαπτιστή του Χριστού και ως µάρτυρα. Συγκεκριµένα:
α. Να προσεγγίσουν την προφητική του ζωή και πιστότητα στην αποστολή του.
β. Να εγκύψουν στο περιεχόµενο και τη δυναµική του κηρύγµατος και κινήµατός του.
γ. Να παρακολουθήσουν τη µαζική θετική ανταπόκριση του λαού, τον οποίο µε επιτυχία προ
ετοίµασε για τον Μεσσία.
δ. Να εκτιµήσουν τη στάση του απέναντι στη συγκεκριµένη τότε πολιτική εξουσία και το
µαρτυρικό του τέλος.
ε. Να συνειδητοποιήσουν και να είναι σε θέση να εξηγήσουν γιατί είναι τόσον αξιαγάπητος
και αξιοµίµητος και γιατί τον τιµά τόσο πολύ σύνολη η Χριστιανοσύνη.

2. Ψυχοπαιδαγωγικά
Το µάθηµα έχει πλοκή. Ασχολείται µε τη ζωή, τους αγώνες και τη θυσία ενός µεγάλου θρησκευτι
κού και κοινωνικού ήρωα και πρωταγωνιστή:
• µε δύναµη λόγου, µε βίο λιτό, τίµιο και ανεπίληπτο, µε απήχηση στον λαό
• µε αγώνες και συγκεκριµένες ενέργειες για χάρη του λαού
• µε συγκρούσεις µε πρόσωπα και καταστάσεις προβληµατικές έως απάνθρωπες
• µε όραµα πρωτοφανές, που το υπηρέτησε δυναµικά αλλά και ταπεινά
• Η ιστορία του µαθήµατος κλείνει µε το τραγικό µαρτυρικό τέλος αυτής της µεγάλης µορφής.
Όλα αυτά συναποτελούν στοιχεία που ενδιαφέρουν και τα αναζητούν νέα παιδιά αυτής της ηλι
κίας. Αναµένεται πολύ θετική διάθεση και δηµιουργική δουλειά στην τάξη.
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί
α. Τα ευαγγελικά κείµενα α′ και β′ του βιβλίου αρχίζουν από τη δράση του Ιωάννη. Τα προηγού
µενα της ζωής του έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στα Ερµην. θεολ. 1 (και διάσπαρτα στο 2) δί
δονται οι παραποµπές για τη σύνολη (πριν και µετά) ζωή και το έργο του. Οι συνάδελφοι στην
προετοιµασία τους χρειάζεται να τα µελετήσουν, ώστε να είναι σε θέση άνετα να εξηγήσουν ή να
συµπληρώσουν ό,τι απαιτηθεί στο µάθηµα.
β. Η εικόνα του Ιωάννη που υπάρχει στο βιβλίο να είναι αναρτηµένη σε µεγεθυµένη έγχρωµη φωτοτυπία ή
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να προβληθεί διαφάνειά της µε το γραφοσκόπιο, όταν θα διαβάζονται τα βιβλικά κείµενα καθώς και στο
τέλος του µαθήµατος (Εργασία). Αν αυτά δεν είναι δυνατά, τότε κατ' ανάγκην αρκούµαστε στην εικόνα
του βιβλίου (που ζητούµε να την δουν αµέσως µετά την ανάγνωση του κειµένου και στο τέλος).
γ. Ερωτ. 1, 2, 3, 4. Είναι απλές και εύκολες. Στοχεύουν στο να συγκεντρωθούν και να προσεχτούν
σφαιρικά τα στοιχεία, πάνω στα οποία θα στηριχθεί η απάντηση στην Ερώτ. 5. (Αξίζει να εξαρ
θεί η φιλάνθρωπη στάση του προς τους τελώνες, τους Φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους).
δ. Ερώτ. 5. Σηµεία ιδιαίτερης προσοχής (αναµενόµενα):
• τρόπος ζωής (αφοσιωµένης, ασκητικής)
• αυστηρή και θαρραλέα κριτική κατά προβληµατικών θρησκευτικών και πολιτικών προσώπων
και καταστάσεων
• ιδιαίτερα ο αυστηρός έλεγχος κατά Ηρώδη και το άδικο τέλος του
ε. Ερώτ. 6. Οι κύριοι λόγοι για την τιµητική του διάκριση (µεταξύ άλλων):
• Ήταν προφήτης µέγας και ταπεινός
• Η ξεχωριστή του προφητική παρουσία και
• Έδειξε τον Μεσσία, έστρεψε το ενδιαφέρον
παρρησία
του λαού προς Αυτόν και τον προετοίµασε • Ο έπαινος της µεγαλοσύνης του από τον Ιη
σού (Λκ 7, 28)
γι' Αυτόν
• Το τραγικό του µαρτύριο
στ. Ερώτ. 7. Στοχεύει στην καλλιέργεια της υπεύθυνης θρησκευτικής φαντασίας. Αποτελεί άσκη
ση/ερέθισµα για προσωπική δηµιουργική έκφραση. Βοηθεί στη βιωµατική προσέγγιση γεγονότων
και προσώπων. (Παρόµοια άσκηση στη δ.ε. 8 µε την Εργασία).
ζ. Εργασία. Στοχεύει στην ανακεφαλαίωση του µαθήµατος και την αξιολόγηση της διδακτικής
προσπάθειας.
η. Αξιολόγηση: Προφορική ή γραπτή απάντηση στην Εργασία.

10. Ο Ιησούς βαπτίζεται στον Ιορδάνη:
Ο καινούριος κόσµος εγκαινιάζεται
"Σήµερον τὰ ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει
καὶ τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνοµιλεί"
"Χαρά βαθιά σ' εσένα,
Ιορδάνη ποταµέ!
Γιατί σ' εσένα έρχεται
των πάντων ο ∆ηµιουργός
θέλοντας να δεχτεί,
ως σπλαχνικός, το βάπτισµα

από ένα πλάσµα του.
Αδάµ και Εύα,
χαρείτε και χορέψτε!
Γιατί κατέβηκε σε µας
ο Λυτρωτής των πάντων,
ο υπεράγαθος Θεός".

Ο Βαπτιστής: "Χαίρει τῇ ψυχῇ
καὶ τρέµει τῇ χειρί"

"Ἦλθες, ἐφάνης,
*
τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον"

Α. Ερµηνευτικά θεολογικά

1. έρχεται ο Ιησούς να βαπτιστεί (Μτ 3, 13). Το βάπτισµα του Ιωάννη στον Ιορδάνη ήταν "ἐξ οὐρανοῦ"
(Μκ 11, 30 33). Το να περάσει ο Ιησούς από το βάπτισµα του Ιωάννη ήταν µια πράξη µεσσιανική. Εκεί ο
Ιωάννης θα δείξει τον Ιησού. Ο Ιησούς βγαίνει από την αφάνεια και αρχίζει το δηµόσιο έργο του. Ως τό
τε ήταν άγνωστος. Η βάπτιση ήταν και η πρώτη πράξη φιλανθρωπίας του Ιησού. Μερικές σχετικές δια
τυπώσεις ερµηνευτών, σε ελεύθερη απόδοση (Σ. Αγουρίδη, Ιω. Καραβιδόπουλου, Βασ. Στογιάννου):
• Βαπτίστηκε φιλάνθρωπα και ταπεινά.
• Ο Ιησούς πουθενά δεν προβάλλει αξίωση να εξαιρεθεί από κάτι. Μπαίνει στη σειρά και ζητεί
από τον Ιωάννη να βαπτιστεί. Καµιά εξαίρεση για τον εαυτό του. Υποτάσσεται σε αυτό που
ορίστηκε για όλους "ἐξ οὐρανοῦ".
• Συµµερίζεται την κατάσταση των προστρεχόντων στον Ιορδάνη. Είναι κοντά τους για χάρη
τους. Παίρνει θέση στο πλευρό των ανθρώπων, όποιοι και ό,τι κι αν είναι αυτοί.
*
Πηγές κατά σειράν ευχή: του Μεγάλου Αγιασµού των Θεοφανίων, Εσπερινός της γιορτής, κάθισµα από τον Όρ
θρο της γιορτής, κοντάκιο της γιορτής.
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• Με τη βάπτισή του ο Ιησούς µπήκε ανάµεσα στους ανθρώπους, αµαρτωλούς και δικαίους. Έδει
ξε ψηλαφητά ότι είναι ο Εµµανουήλ: µαζί τους, ανάµεσά τους, στο πλευρό τους βοηθός. ∆εν θέ
λει να αφήσει µόνους τους αµαρτωλούς.
• Τιµά τους µη τιµώµενους και χαρίζει σε αυτούς ένα νέο ξεκίνηµα ζωής.
• Άνοιγµα και στροφή του προς τους αµαρτωλούς· πράξη συνειδητή συµπάθειας και αλληλεγγύης
προς αυτούς.
2. "Αυτός είναι ο αµνός του Θεού…" (Ιω 1, 29). Ο "πάσχων δοῦλος" του Θεού. Το σταυρικό στοι
χείο πανταχού παρόν από την αρχή της ζωής του ως τον Γολγοθά.
3. άνοιξαν γι' αυτόν οι ουρανοί (Μτ 3, 16). Γνωστή βιβλική παραστατική και συµβολική έκφραση
(π.χ. "καὶ ἠνοίχθησαν οἱ οὐρανοὶ καὶ εἶδον ὁράσεις Θεοῦ", Ιεζεκιήλ 1, 1). Πέραν του τι και πώς
συνέβη, όλα ήταν σηµάδια ζωντανής εγγύτητας και παρουσίας του Θεού. Και όπως ξέρουµε, αυτή
η παρουσία ενδιέφερε τον βιβλικό άνθρωπο και όχι η ουσία του Θεού. Σε αυτή την επικοινωνία
του ουράνιου µε τον επίγειο κόσµο φανερώθηκε η Αγία Τριάδα.
4. το Πνεύµα του Θεού σαν περιστέρι (Μτ 3, 16). ∆εν ήταν ένα πραγµατικό περιστέρι, αλλά κάτι
που έµοιαζε σαν περιστέρι. Αυτό το πετούµενο είναι (πέραν όσων σηµειώνονται στα Ερµηνευτι
κά του βιβλίου) και σύµβολο της πραότητας και άµαχο. Έχει σχέση και οµοιότητα και µε τη περι
στερά στην κιβωτό του Νώε. Όπως εκεί έτσι και εδώ µηνύει ότι κάτι επικίνδυνο και αρνητικό τε
λειώνει και ένα νέο ξεκίνηµα, µια νέα αρχή για τους ανθρώπους δροµολογείται. − Οι ερµηνευτές
επιµένουν ότι από τη στιγµή εκείνη το Άγιο Πνεύµα δόθηκε µόνιµα στην ανθρωπότητα ως χαρα
κτηριστικό γνώρισµα της καινούργιας εποχής και ως δώρο των έσχατων χρόνων για πάντα. Αυτό
το Πνεύµα έχρισε στον Ιορδάνη τον Ιησού ως ηγέτη της νέας ανθρωπότητας.
5. φωνή από τα επουράνια (Μτ 3, 17). Τα λόγια αυτής της φωνής αποτελούν το αποκορύφωµα
των γεγονότων της βάπτισης του Ιησού. Εκφράζουν τη χαρά και την ευαρέσκεια του Θεού
Πατέρα γι' αυτόν. Αναγνωρίζουν, φανερώνουν και διακηρύσσουν ότι είναι Υιός του αγαπητός
και Μεσσίας/ελευθερωτής ταπεινός. Επικυρώνουν την ορθότητα της πορείας του και τον ενισχύ
ουν σε αυτήν, γιατί τον περιµένουν µεγάλοι αγώνες. Τέλος, τον ενθρονίζουν ως Μεσσία, που ανα
λαµβάνει το οδυνηρό έργο του "πάσχοντος δούλου" του Θεού (βλ. Ησ 42, 1 εξ. 52, 13 53, 12).
6. Το βάπτισµα του Ιωάννη και το βάπτισµα των χριστιανών. Του Ιωάννη ήταν προσωρινό και κρα
τούσε τους βαπτιζόµενους σε κατάσταση µετάνοιας και αναµονής. Των χριστιανών θεσπίστηκε µετά την
ολοκλήρωση του έργου του Χριστού, συνδέει τον βαπτιζόµενο παντοτινά µε τον Τριαδικό Θεό και τον
κάνει τέκνο του και µέλος της Εκκλησίας του. Ο κάθε βαπτιζόµενος χριστιανός ξέρει πώς ξεκίνησε και
πώς πρέπει να είναι η ζωή του στη νέα ανθρωπότητα − που εγκαινιάστηκε τότε στον Ιορδάνη. Στον βα
πτιζόµενο πάντοτε ο ουρανός είναι ανοιχτός γι' αυτόν και η αγάπη του Θεού στραµµένη προς αυτόν.

Β. ∆ιδακτικά
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας
α. Να πληροφορηθούν οι µαθ. για τα γεγονότα σχετικά µε τη βάπτιση του Χριστού και να εί
ναι σε θέση να εξηγήσουν γιατί ο εορτασµός της ονοµάστηκε Θεοφάνια.
β. Να επισηµάνουν όσα κατ' αυτήν φανερώθηκαν για τον Ίδιο και για τη Βασιλεία του Θεού
και να εµβαθύνουν όσο µπορούν σε αυτά.
γ. Να συνειδητοποιήσουν ότι: 1) (για τους χριστιανούς) την ηµέρα αυτή εγκαινιάστηκε η νέα
ανθρωπότητα· 2) ο Ιησούς Χριστός ως αρχηγός της αναλαµβάνει δηµόσια το έργο του· 3)
όλοι οι πιστοί (και οι ίδιοι προσωπικά) µε το βάπτισµά τους έχουν ενταχθεί στην πιο πά
νω νέα ανθρωπότητα (για όλες τις δωρεές της αλλά και τις ευθύνες τους).
δ. Να πληροφορηθούν για τα έθιµα των Θεοφανίων (Φώτων) και να ανταλλάξουν πληροφορί
ες, εµπειρίες και σχόλια για τον εντυπωσιακό εορτασµό τους.
2. Ψυχοπαιδαγωγικά
α. Οι µαθ. από τα πολύ µικρά τους χρόνια έχουν πολλές και πλούσιες (άµεσες ή/και έµµεσες) ε
µπειρίες από τη γιορτή των Θεοφανίων. Οι λεπτοµέρειες όµως και οι σηµασίες όλων των πτυχών
του γεγονότος της βάπτισης του Χριστού είναι πενιχρές ή απουσιάζουν. Αυτό συµβαίνει και µε
τους ηλικιακά µεγαλύτερους.
β. Φαίνεται ότι ο Αγιασµός ανήµερα ή την παραµονή της γιορτής έχει επικαλύψει σοβαρά ίσως
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2. Ψυχοπαιδαγωγικά
α. Οι µαθ. από τα πολύ µικρά τους χρόνια έχουν πολλές και πλούσιες (άµεσες ή/και έµµεσες) ε
µπειρίες από τη γιορτή των Θεοφανίων. Οι λεπτοµέρειες όµως και οι σηµασίες όλων των πτυχών
του γεγονότος της βάπτισης του Χριστού είναι πενιχρές ή απουσιάζουν. Αυτό συµβαίνει και µε
τους ηλικιακά µεγαλύτερους.
β. Φαίνεται ότι ο Αγιασµός ανήµερα ή την παραµονή της γιορτής έχει επικαλύψει σοβαρά ίσως
και να έχει "θάψει" το γεγονός της Βάπτισης.
γ. Οι ονοµασίες Θεοφάνια και Φώτα (κυρίως η δεύτερη) δεν αποδίδουν όλον τον ουσιαστικό πυ
ρήνα του ασυνήθιστου και πολυσήµαντου γεγονότος.
δ. Η σύνθεση των ευαγγελικών κειµένων για τη Βάπτιση στο βιβλίο των µαθ. είναι µεν σύντοµη,
πάντως στοιχειωδώς επαρκής. Τα Ερµηνευτικά, τα Βασικά στοιχεία και ένα σηµείωµα για αξιό
λογα Έθιµα της γιορτής υπερκαλύπτουν την ουσιαστική πλευρά, όµως τα α και β των Επιδιώξε
ων είναι λίγο απαιτητικά για τη Β′ τάξη.
ε. Πάντως τα παραπάνω εµπειριακά, πληροφοριακά και σηµασιολογικά συναποτελούν µια ενό
τητα ενδιαφέρουσα για ευχάριστη και δηµιουργική προσέγγιση.
στ. Στοιχείο εκκίνησης για το µάθηµα ενδείκνυται να είναι η παραστατική και πολύ θεαµατική
κατάδυση του σταυρού (σε θάλασσες, λίµνες, ποτάµια και δεξαµενές) µαζί µε όλες τις συνοδευτι
κές εκδηλώσεις πριν, κατά και µετά από αυτήν (βλ. σχετικό σηµείωµα για τα έθιµα στο βιβλίο).
Ακολουθούν τα πρώτα ερωτήµατα: "Γιατί όλα αυτά; Τι ακριβώς συνέβη τότε; Και αυτό που συ
νέβη τι άραγε σήµαινε για τότε και ύστερα; Σήµερα σηµαίνει τίποτε για µας;" Έπεται η ανάγνω
ση του βιβλικού κειµένου.
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί
α. Ήδη ένας αφετηριακός χειρισµός προτάθηκε αµέσως πιο πάνω (στ′ των Ψυχοπαιδαγωγικών).
β. Οι Ερωτ. Επεξεργασίας εύκολα θα απαντηθούν από την εικόνα, το ευαγγελικό κείµενο και το
σηµείωµα για τα Έθιµα της γιορτής.
γ. Από την Επεξεργασία µένει ακάλυπτη (παρά το Ερµ. 2) η σκηνή του διαλόγου ανάµεσα σε Ιω
άννη και Ιησού (βλ. Μτ. 3, 14 15). Αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη φιλάνθρωπη έκφραση του
Ιησού ήδη στην πρώτη δηµόσια εµφάνισή του (βλ. πιο πάνω Ερµ. θεολ. 1).
δ. Για µια πιο εποπτική προσέγγιση του όλου γεγονότος της Βάπτισης προτείνεται η τάξη να επι
σηµάνει και να σηµειωθούν στον πίνακα ποιες είναι όλες οι σκηνές:
1. Υποδοχή του Ιησού από τον Ιωάννη µε χαιρετισµό στον ίδιο και λόγια στα πλήθη γι' αυτόν
(Μτ 3, 15 Ιω 1, 31)
2. Συζήτηση Ιωάννη και Ιησού για τη Βάπτισή του. Τελικά βαπτίζεται (Μτ 3, 14 15)
3. Αµέσως µετά τη Βάπτιση: κάθοδος του Αγ. Πνεύµατος, φωνή του Θεού Πατέρα (Μτ 3, 16 17)
4. Μαρτυρία Ιωάννη για κάθοδο του Πνεύµατος και για Ιησού ως Υιόν Θεού (Ιω 1, 32 34)
ε. Ερώτ. 3. Θα είναι αρχηγός: ταπεινός, κοντά και ανάµεσα στον λαό, θα θυσιαστεί για τους αν
θρώπους, αγαπηµένος Υιός του Θεού Πατέρα και ταυτισµένος µαζί του.
στ. Εργασία. Αποτελεί άσκηση για αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση ύστερα από οµαδική
εργασία. Μεθόδευση: Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες περιττού αριθµού 3 5 µαθ. η καθεµιά. (Αν πε
ρισσεύουν µαθ., προστίθενται στις συγκροτηµένες οµάδες). Σχηµατίζονται ζεύγη οµάδων (κατά
προτίµηση, ύστερα από κλήρωση ή ορισµό από καθηγ.). Ερευνούν και καταγράφουν τις εργασίες
(πολύ σύντοµες: 2 3 σελ.). Η µία οµάδα κάθε ζεύγους δίνει στην άλλη την εργασία, την µελετούν
και σηµειώνουν τις κριτικές παρατηρήσεις τους. Αντίγραφα των εργασιών και κριτικών παρατη
ρήσεων δίνονται στον/στην καθ. το αργότερο µια µέρα πριν την παρουσίαση στην τάξη. Κριτή
ρια για την αξιολόγηση: Ευαγγελικό κείµενο, Ερµηνευτικά, Βασικά στοιχεία µαθήµατος.
στ. Πρόσθετη πρόταση για διαθεµατική εργασία. Θέµα: "Το νερό ως στοιχείο ζωής και ως σύµβο
λο". Συνεργασία µε: Φυσικό, Βιολόγο, Χηµικό, Ιστορικό, Φιλόλογο.
ζ. Αξιολόγηση. Ερµ. 2, 3, 4, 5. Ερωτ. 2, 3.
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11. Ο Ιησούς και οι µαθητές του
Η ∆ωδεκάδα των πιο καλότυχων ανθρώπων του κόσµου: µαθητές, φίλοι, αδελφοί, σύντροφοι,
συνοδοιπόροι και συνεχιστές του έργου της πιο σηµαντικής και συναρπαστικής µορφής της
παγκόσµιας ιστορίας. Είδαν, άκουσαν, ψηλάφησαν, παρακολούθησαν από απόσταση αναπνοής
και παρέδωσαν όσα ο Ιησούς Χριστός είπε, έπραξε, πάλεψε, έπαθε, κατέδειξε. Κάθε φορά που οι
απανταχού γης χριστιανοί οµολογούν: "Εἰς µίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν..."
στέλνουν στους ∆ώδεκα τον ασπασµό και την ευγνωµοσύνη τους...

Α. Ερµηνευτικά θεολογικά

1. Ευαγγελικές πληροφορίες για τους µαθητές του Χριστού (παραποµπές):
α. Γνωριµία των πρώτων µαθητών: Ανδρέα, Πέτρου, Φιλίππου, Ναθαναήλ (Ιω 1, 35 52)
β. Γνωριµία µε τον Πέτρο (στο ψαροκάικο) και κλήση του µαζί µε Ανδρέα, Ιάκωβο και Ιωάννη
(Λκ 5, 1 11. Μκ 1, 16 20. Μτ 4, 18 22)
γ. Κλήση Ματθαίου/Λευί, συνεστίαση µε τελώνες (Μκ 2, 13 17. Μτ 9, 9 13. Λκ 5, 27 32)
δ. Η επιλογή των ∆ώδεκα (Μκ 3, 13 19. Μτ 10, 1 4. Λκ 6, 12 16)
ε. Η αποστολή των ∆ώδεκα µε οδηγίες (Μτ 10, 5 28. Μκ 10, 5β 13. Λκ 9, 1 6)
στ. Η αποστολή των 70 (72) µαθητών (Λκ 10, 1 12)
ζ. Η επιστροφή των 70 (72), απολογισµός, µεσσιανική αγαλλίαση Ιησού (Λκ 10, 17 24)
2. δώδεκα (Μκ 3, 14). Εκπροσωπώντας τις 12 φυλές του αρχαίου ισραηλιτικού λαού είναι οι
πρωτοπόροι για τον "νέο Ισραήλ"· ο πυρήνας της νέας κοινωνίας του Χριστού µε προορισµό, να
αγκαλιάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα.
3. άρχισε να τους στέλνει δύο δύο (Μκ 6, 7). Εκπαιδευτική ιεραποστολή σε µέρη όπου θα πήγαι
νε µαζί τους αργότερα. Έργο τους να κηρύττουν τον ερχοµό της Βασιλείας του Θεού και να ενερ
γούν όσα τους ικάνωσε: θεραπεία αρρώστων, δαιµονιζοµένων και λεπρών, ανάσταση νεκρών κ.ά.
(βλ. Μτ 10, 7 8 και παράλ.). Τις ίδιες εντολές έδωσε και στους 70 (72) (βλ. πιο πάνω 1στ).
4. πολλοί από τους µαθητές του ξεµάκρυναν (Ιω 6, 66). Ο Ιησούς µιλώντας συµβολικά για τη διδα
σκαλία και το έργο του και κάνοντας υπαινιγµό για και συσχέτιση µε την προσφορά της ζωής του
και το µελλοντικό µυστήριο της θείας Ευχαριστίας είπε: "Εγώ είµαι ο άρτος της ζωής που κατέβηκε
από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή... Εκείνος που τρώει τη σάρκα µου και πίνει το αίµα µου (=
κοινωνεί) έχει ζωή παντοτινή" (Ιω 6, 51 και 54· για το όλον βλ. Ιω 6, 28 71). ∆εν κατάλαβαν, ταρά
χτηκαν έντονα (σοκαρίστηκαν), τον εγκατέλειψαν, έφυγαν.
5. Τα ευαγγελικά κείµενα δεν αποσιωπούν τις όχι λίγες αδυναµίες των µαθητών µε κορυφαίες:
την άρνηση του Πέτρου, την προδοσία του Ιούδα (πάντοτε οι ευαίσθητοι χριστιανοί πονούν γι'
αυτόν τον τραγικό µαθητή...) και τη δυσπιστία του Θωµά. Και όµως αυτός ο πυρήνας µαθητών,
ύστερα από την Πεντηκοστή, θα παραδώσει υπεύθυνα, µε µόχθο, µε βάσανα, αλλά και µε µαρτύ
ριο, όσα έζησε κοντά στον Ιησού· αυτά που συναποτελούν τα θεµέλια της νέας εν Χριστώ ανθρω
πότητας.

Β. ∆ιδακτικά

1. Επιδιώξεις διδασκαλίας
Με βάση ορισµένα περιστατικά και εκδηλώσεις από τη ζωή και τη δράση του Ιησού, σε σχέση
µε τους µαθητές του, οι µαθήτριες/τές:
α. Να πληροφορηθούν για τους µαθητές και τις µαθήτριες του Ιησού, ιδιαίτερα για τον κύκλο
των ∆ώδεκα (πώς τους κάλεσε, ποιοι και τι ήταν, ποιες υπήρξαν οι µεταξύ αυτού και εκεί
νων σχέσεις).
β. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, να γνωρίσουν από πιο κοντά τη προσωπική ανθρώπινη πλευρά
του Ιησού και την ποιότητα της επικοινωνίας του µε τους ανθρώπους.
γ. Να επισηµάνουν για ποια αποστολή τους επέλεξε και τους εκπαίδευσε και να εκτιµήσουν τη
σηµασία και τη σπουδαιότητά της για το µέλλον του έργου του.
δ. Να κατανοήσουν ότι, κατ' επέκταση, ο κάθε χριστιανός είναι µαθητής του Χριστού και µέ
λος του καινούριου κόσµου (της Βασιλείας του Θεού) µε όλα όσα αυτή η ιδιότητα ως δω
ρεά και ευλογία, αλλά και ως ευθύνη, για τον καθένα συνεπάγεται.
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2. Ψυχοπαιδαγωγικά
Η σύνθεση των ευαγγελικών µικροκειµένων του µαθήµατος, µε τα περιστατικά που περιγράφουν,
υστερεί σε σχέση προς ένα λίγο ή πολύ εκτενές και ενιαίο κείµενο, που αφηγείται κάτι συγκεκρι
µένο. Ωστόσο κάποια, έστω και διάσπαρτα, στοιχεία τους για τους µαθητές του Χριστού έχουν
ενδιαφέρον για τα παιδιά. Αυτά κυρίως είναι:
• Η τιµή που γίνεται σε µη προνοµιούχους και καθηµερινούς ανθρώπους, να γίνουν συνοδοιπόροι
στη ζωή και συνεργάτες στο έργο του προφήτη και διδασκάλου Ιησού.
• Το γεγονός ότι αυτοί αφήνουν κυριολεκτικώς τα πάντα, για να ανταποκριθούν στην ξεχωριστή
αυτή κλήση και αποστολή.
• Το άλλο γεγονός, πρωτοφανές για τότε και άγνωστο στους πολλούς ακόµη και σήµερα, ότι στον
ευρύτερο κύκλο των µαθητών του Χριστού ανήκαν και αξιόλογες γυναίκες/µαθήτριες, που µε
αφοσίωση και µε τις οικονοµίες τους ακολουθούσαν, συνόδευαν και στήριζαν στο έργο τους τον
∆ιδάσκαλο µε τους ∆ώδεκα, κάτι που θρησκευτικά και κοινωνικά ήταν τότε ανατρεπτικό.
• Το πρόσταγµα για ανιδιοτέλεια στο ιεραποστολικό τους έργο: "δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε".
• Ο λόγος του Πέτρου: "Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόµεθα; ρήµατα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις" (Ιω 6, 68).
Αυτά βέβαια δεν είναι ορατά από πρώτη µατιά. Θα επισηµανθούν όµως και θα εκτιµηθούν µε την
Επεξεργασία. Και αναµένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και τη διάθεση της τάξης, στοι
χεία που θα ενισχυθούν µε τις απτές εµπειρίες ενός αποστόλου/µαθητή (στο κείµενο Α Ιω 1, 1 4),
καθώς και µε τα Ερµηνευτικά και τα Βασικά στοιχεία του µαθήµατος.
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί
α. Οι συνάδελφοι είναι απαραίτητο να µελετήσουν από τα Ευαγγέλια τις πληροφορίες που δίνο
νται µε παραποµπές στα Ερµην. θεολ. 1 για τους µαθητές του Χριστού, ιδιαίτερα εκείνες που
σηµειώνονται µε παχιά γραφή. Από αυτές, ανάλογα µε τις προτιµήσεις τους και το κλίµα της τά
ξης, να διαβάσουν κατά την Επεξεργασία του κειµένου α: α) την εντυπωσιακή εξιστόρηση της
γνωριµίας του Πέτρου µε τον Ιησού στο ψαροκάικο (Λκ 5, 1 11) ή β) τη διήγηση για τη γνωριµία
µε τον Ιησού των Ανδρέα και Πέτρου, Φιλίππου και Ναθαναήλ (Ιω 1, 35 52). Χωρίς να γίνει λε
πτοµερής Επεξεργασία, απλώς να επισηµανθεί από σύντοµη συζήτηση ότι η γνωριµία που κατέ
ληξε σε µαθητεία πέρασε από τις φάσεις: παραποµπή από τον Βαπτιστή, αναζήτηση, συνάντηση,
προσωπική συζήτηση, ανακάλυψη και οµολογία. Το "ἔρχου καὶ ἴδε" έµεινε έκτοτε κλασικό στη
ιστορία των πιο µεγάλων συναντήσεων και αξιόλογων πνευµατικών κινηµάτων.
β. Οι Ερωτήσεις της Επεξεργασίας είναι εύκολο να απαντηθούν. `Ολες υπηρετούν τις Επιδιώξεις
διδασκαλίας της δ.ε. Ειδικά για την Ερώτ. 5: Αναµενόµενες απαντήσεις:
σκέλος α:
• Είναι δέκτες µιας εξαιρετικής τιµής. Σηµαίνει ότι είναι κληρονόµοι, όπως και ε
κείνοι, των ίδιων δωρεών και ευλογιών του Χριστού και του καινούριου κόσµου
του Θεού για χάρη όλης της ανθρωπότητας.
σκέλος β:
• Καλούνται, όπως και οι Απόστολοι, να αναλάβουν έµπρακτα τις ευθύνες της
Βασιλείας του Θεού και να συνεχίσουν το έργο του ∆ιδασκάλου τους µε τη συ
γκεκριµένη διακονία τους για χάρη όλων των ανθρώπων (αλήθεια, ελευθερία,
ανθρωπιά, δικαιοσύνη, ειρήνη κ.ά.).
γ. Ερώτ. 3 (κείµ. β). Να επισηµάνουν ποιες δυνάµεις και ικανότητες τούς χάρισε, για να κάνουν
πράγµατα πέρα από τα συνηθισµένα ανθρώπινα όρια (βλ. Μτ 10, 8: να τα υπογραµµίσουν).
δ. Ερώτ. 4 (κείµ. γ). Να εξαρθεί µε συζήτηση ότι η συγκεκριµένη προσωπική εµπειρία γίνεται
δύναµη υπέρβασης κρίσιµων δυσκολιών στη συµβίωση και συµπόρευσή τους. Έτσι φανερώθηκε:
• Η ελεύθερη σχέση ∆ιδασκάλου µαθητών (στίχ. 67)
• Η αυθόρµητη οµολογία του Πέτρου για την µοναδική αξία του ∆ασκάλου τους βασιζόταν στη
προσωπική εµπειρία τους (στίχ. 68 69)
ε. Εργασία. Την καλύτερη απάντηση δίνει το κείµενο Α Ιω 1, 1 4: Η συγκεκριµένη χειροπιαστή
πίστη του κορυφαίου µαθητή Ιωάννη, που ρίζωσε µέσα του ως βαθιά εµπειρία από τη συνάντηση,
συµβίωση και συµπόρευση µε τον Ιησού.
Πρόταση: • οι µισοί µαθ. να υπογραµµίσουν τα αισθητικά ρήµατα
• οι άλλοι µισοί τα συναφή ουσιαστικά
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Το κείµενο θα γεµίσει γραµµές! Αυτά που ο ίδιος ο Ιωάννης και οι συµµαθητές και συναπόστολοί
του ως αυτόπτες, αυτήκοοι και αψάµενοι µάρτυρες γνώρισαν και βίωσαν κοντά στον Ιησού, αυ
τά µεταδίδουν σε κάθε ενδιαφερόµενον υπεύθυνα για πάντα: χειροπιαστές εµπειρίες και αλήθειες
ζωής, και όχι θεωρίες. Έτσι έφτασε ως εµάς από τους κοντινότερους ανθρώπους του Ιησού ό,τι πιο
αυθεντικό για τη ζωή, τη διδασκαλία και το όλο του έργο. Με απλά λόγια: Η χριστιανική κληρο
νοµιά από "πρώτο χέρι".
στ. Αξιολόγηση. Ερµ. 2, 4, 5. Ερωτ. 2, 3, 5. Εργασία.

12. Ένα κήρυγµα του Χριστού στη Ναζαρέτ µε ξεχωριστή σηµασία
Κατά κανόνα οι συµπατριώτες καµαρώνουν και τιµούν τους δικούς τους που ξεχώρισαν. Εδώ δεν συνέβη
το ίδιο. Αν το καλοσκεφτείς, δεν ήταν και µικρό το τόλµηµα, να δεχτούν ότι ο συµπατριώτης τους ήταν ο
αναµενόµενος Μεσσίας. Όµως ποια τιµή θα µπορούσε να είναι και γι’ αυτούς πιο µεγάλη, αν το δέχονταν;... Η όλη επίσκεψη, που ξεκίνησε µε χαρές, συγκίνηση και αναγνώριση, κατέληξε σε απροσδόκητη,
πρόωρη και επικίνδυνη πρόβα πορείας του προς το Πάθος...

Α. Ερµηνευτικά θεολογικά

1. ήρθε στη Ναζαρέτ (Λκ 4, 16). Κατά τον Μκ (6, 1): "Οι µαθητές του τον ακολουθούσαν" στην ε
πίσκεψή του αυτή. Τη Ναζαρέτ γνωρίσαµε στο µάθηµα 5. Βρισκόταν γύρω στα 30 χλµ. δυτικά και
πιο κάτω από τη λίµνη Γενησαρέτ, δυτικά του όρους Θαβώρ και χαµένη µέσα στην κοιλάδα του.
Αποµονωµένοι οι κάτοικοί της από τον υπόλοιπο κόσµο ήταν διστακτικοί και δύσπιστοι, όπως
θα επιβεβαιωθεί και σε αυτό το µάθηµα.
2. σηκώθηκε να διαβάσει... προφήτη Ησα α (Λκ 4, 16 17). Η λατρεία στη συναγωγή το Σάββατο
περιελάµβανε: το "Ἄκουε, Ἰσραήλ...", προσευχή των 18 αιτηµάτων, δύο αναγνώσµατα: από τον
Νόµο και τους Προφήτες µε προσευχές, πριν και µετά, και οµιλία/ερµηνεία της περικοπής.
3. "µ' έστειλε ν' αναγγείλω... να θεραπεύσω" κ.λπ. (Λκ 4, 19). Από την περιγραφή των όσων θα
επιτελέσει φαίνεται ότι η σωτηρία/απελευθέρωση από τον Θεό στοχεύει στο να θεραπεύσει όχι
µόνον από πνευµατικά βάσανα, αλλά κι από συγκεκριµένα δεινά, και να µεταβάλει την κατά
σταση συγκεκριµένων κακών συνθηκών του κόσµου. − Σωτηρία και όχι κρίση φέρνει ο Ιησούς
στους Ναζαρηνούς και σε όλους. Οι Ναζαρηνοί δεν δέχτηκαν την προσφορά και απέρριψαν βίαια
την ευκαιρία.

Β. ∆ιδακτικά
1. Επιδιώξεις διδασκαλίας
α. Να πληροφορηθούν οι µαθ. για και να µελετήσουν αυτό το πολύ σηµαντικό γεγονός (µε ε
πεισοδιακό τέλος) στη Ναζαρέτ.
β. Να αντιληφθούν τη διαφορετική εντελώς (σε σχέση µε τις αντιλήψεις των συγχρόνων του
Ισραηλιτών) εικόνα περί Μεσσία που έδωσε ο Ιησούς για τον Εαυτόν του, καθώς και τον
πυρήνα του κηρύγµατός του για τη Βασιλεία του Θεού.
γ. Να ερµηνεύσουν και να αξιολογήσουν τις αντιδράσεις των συµπατριωτών του Ναζαρηνών,
συνδέοντάς τες µε το σταυρικό στοιχείο της ζωής του.
δ. Να εκφράσουν εκτιµήσεις για τη σηµερινή επικαιρότητα του εκεί κηρύγµατός του.
2. Ψυχοπαιδαγωγικά
Το περιστατικό/γεγονός έχει πλοκή και ένταση µε διακυµάνσεις: α) Ανοδικές: περιέργεια, προσ
δοκία, ενδιαφέρον, ικανοποίηση, επιδοκιµασία, θαυµασµός. β) Καθοδικές: διερώτηση, απορία,
σκεπτικισµός, δυσπιστία, δυσαρέσκεια, αµφισβήτηση, θυµός, οργή, επιθετικότητα, βιαιότητα ως
τα όρια της φονικής απειλής. Από την άλλη µεριά για πρώτη φορά ο Ιησούς δηλώνει έµµεσα διά
της προφητείας τη µεσσιανική του ιδιότητα και εκδιπλώνει το προγραµµατικό όραµα της Βασι
λείας του Θεού στον κόσµο ερµηνεύοντας την προφητεία. ∆ηλ. έχουµε στο ευαγγελικό κείµενο
ανατροπές καθιερωµένων νοοτροπιών και θέσεων µε ταυτόχρονη προβολή νέων θέσεων/προτά
σεων αλλιώτικης ζωής. Γίνεται αντιληπτό ότι διδακτικό αγαθό/θέµα τέτοιας υφής και ποιότητας
είναι πρόσφορο για ενδιαφέρουσα και παραγωγική δουλειά στην τάξη.
45

3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί
α. Ερώτ. 2. Πίνακας σηµερινών δεινών ζωής και δεινοπαθούντων ανθρώπων (σχεδίασµα):
• Φτωχοί: υπανάπτυξη, έλλειψη τροφής, ένδυσης και φαρµάκων· απουσία εκπαίδευσης, κυριαρ
χία άγνοιας και προκαταλήψεων κ.ά.
• Συντριµµένοι ψυχικά: από αδικία, καταπίεση, παραγκωνισµό, κοινωνικό αποκλεισµό, ψυχα
σθένειες κ.ά.
• Αιχµάλωτοι: από πολέµους, άδικα φυλακισµένοι, κυνηγηµένοι και κατατρεγµένοι για τους κοι
νωνικούς αγώνες τους και τις ιδέες τους κ.ά.
• Τυφλοί (και άρρωστοι κάθε λογής): σωµατικά βασανιζόµενοι, ιδεολογικά αλλοτριωµένοι, φα
νατικοί, κοινωνικά ξεκοµµένοι, περιθωριακοί κ.ά.
• Υποταγµένοι τσακισµένοι: υποδουλωµένοι εθνικά, πολιτικά, θρησκευτικά, κάθε µορφής εξαρ
τηµένοι (από πρόσωπα, καθεστώτα, πάθη κ.λπ.)
Για όλους αυτούς και πολλούς άλλους τα προφητικά µηνύµατα του µεσσιανικού κηρύγµατος του
Χριστού για τότε και για πάντα είναι κοντινά, λυτρωτικά/απελευθερωτικά και συµπαράστασης
για υπέρβαση.
β. Ερώτ. 3. στοιχεία για την ερµηνεία της συµπεριφοράς των Ναζαρηνών:
• Οι συµπατριώτες του άκουσαν τον Ιησού και τον έκριναν όχι σύµφωνα µε όσα τους διάβασε,
τους είπε και ήταν ο ίδιος, αλλά µε βάση όσα ήξεραν γι' αυτόν οι ίδιοι από πριν.
• Οι Ναζαρηνοί δεν ήταν οι µόνοι που αντιµετώπισαν έτσι τον Ιησού. ∆εν τολµούν πολλοί άν
θρωποι κάθε εποχής τις ποιοτικές ανατροπές που χρειάζεται να γίνουν κατά Χριστόν.
• Εδώ έχουµε ξεκάθαρη επαλήθευση της προφητείας του αγίου Συµεών ότι ο Ιησούς θα είναι "ση
µείον αντιλεγόµενον". Η απειλή σε βάρος της ζωής του (το "σταυρικό" στοιχείο) έφτασε ως το
χείλος του γκρεµού κυριολεκτικά.
γ. Εργασία. Πρόκειται για διαθεµατική άσκηση προωθηµένη. Με την πιο πάνω απάντηση στην
Ερώτ. 2 οι µαθ. έχουν κάποια σφαιρική εικόνα για τα σύγχρονα δεινά. Οι εκτιµήσεις τους για το
ζητούµενο θα είναι διαφορετικές και ίσως µε απόκλιση µεγάλη. Η ακριβής τοποθέτησή τους δεν
είναι εύκολη σε αυτή την ηλικία, διότι τα περισσότερα παιδιά µάλλον δεν έχουν ακόµη βαθιά
διείσδυση στα σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα. Στο Λύκειο θα κάνουν αντικειµενικότερες και δι
καιότερες εκτιµήσεις. Εδώ θα γίνει µια πρώτη σοβαρή απόπειρά τους. − ∆εν θα επιβάλουµε τη δι
κή µας εκτίµηση. Βέβαια το "καθόλου" δεν µπορεί να ισχύει. Οι άλλοι χαρακτηρισµοί έχουν θέση,
αλλού µικρότερη κι αλλού µεγαλύτερη, ανάλογα µε τις κατά τόπους και λαούς πολιτικές, κοινω
νικές, ιστορικές, θρησκευτικές, εθνικές κ.ά. συνθήκες.
δ. Αξιολόγηση. Ερµ. 1 (Βασιλεία Θεού). Ερωτ. 2, 3.

Β. Ο Χριστός επικοινωνεί µε τους ανθρώπους και µε τη δι
δασκαλία του δείχνει τη Βασιλεία του Θεού
Εισαγωγή

1. Επιδιώξεις διδασκαλίας
Οι µαθ. να µελετήσουν από κείµενα των Ευαγγελίων και να γνωρίσουν τον Ιησού ως διδάσκα
λο και κήρυκα της Βασιλείας του Θεού: από τον τρόπο και το περιεχόµενο των διδαχών του,
από το είδος της επικοινωνίας µε τους ανθρώπους και από συναντήσεις µαζί τους. Με βάση
αυτά να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εξηγήσουν:
• Γιατί ο Ιησούς διάλεξε για τις µεγάλες αλήθειες να µιλήσει µε παραβολές
• Γιατί όσα έπραξε και είπε υπέρ των γυναικών και των παιδιών προσέχτηκαν ιδιαίτερα, γι'
αυτό και µας παραδόθηκαν
• Γιατί από τις συναντήσεις του µε δύο πλούσιους (τον ευσεβή και τον Ζακχαίο) προέκυψαν
εντελώς αντίθετα αποτελέσµατα
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•
•

Γιατί η προσευχή είναι αυτονόητη σε ανθρώπους που ζουν κατά το πνεύµα της Βασιλείας
του Θεού
Τέλος, πώς συνδέονται τα µηνύµατα ζωής από τα παραπάνω µε την πραγµατικότητα σή
µερα και στο µέλλον.

2. ∆ιδακτικά
α. Τα θέµατα και των 7 δ.ε. είναι, και ως ευαγγελικά κείµενα και ως περιεχόµενα, κεφαλαιώδους
σηµασίας για την προσέγγιση του Ιησού και της Βασιλείας του.
β. Το ενδιαφέρον και η προσοχή για όλα είναι µάλλον εξασφαλισµένα, όµως σε διάφορο βαθµό.
Πάντως όλα έχουν και από κάποια έκπληξη, που προσφέρεται να αξιοποιηθεί ιδιαιτέρως για
αυξηµένο ενδιαφέρον και προσοχή.
γ. Καθεµιά από τις παραβολές έχει την ιδιαιτερότητά της, που υπαγορεύει ειδικούς διδακτικούς
χειρισµούς (λεπτοµέρειες στις επιµέρους δ.ε.).
δ. Γενικά η διδακτική των παραβολών παραµένει ανοιχτό ζήτηµα διεθνώς. Εδώ σε εµάς σηµειώ
θηκε πρόσφατα κάποιο ξεκίνηµα (βλ. Αρ. Ζευκιλή και Γ. Τσανανά στη Βιβλιογραφία). Η βιβλο
ερµηνευτική σχετική παραγωγή παρουσίασε ένα ολοκληρωµένο και πολύ αξιόλογο ξεκίνηµα
(καθηγ. Ιω. Καραβιδόπουλος, 1970· βλ. και το αξιοπρόσεκτο προηγούµενο: Σπυρ. Λαγοπάτης,
1951· και για τα δύο βλ. λεπτοµέρειες στη Βιβλιογραφία). ∆υστυχώς δεν υπήρξε συνέχεια.
ε. Στις δ.ε. 17 και 18 έχουµε συναντήσεις του Ιησού. Εδώ, και όπου αλλού µελετούµε στην τάξη
συναντήσεις, προσφέρεται από άποψη διδακτική ό,τι πιο ζωντανό για διδακτικό έργο πλού
σιο. (Κάπου στο µάθ. 18 δίνεται σύντοµη εξήγηση στο γιατί).

13. Ο Ιησούς Χριστός ως διδάσκαλος –
Εισαγωγή στις παραβολές του
∆ιδάσκαλος πρωτότυπος και µοναδικός, προφητικός και µεσσιανικός. ∆εν δίδασκε γνώσεις και
σοφία, αλλά αλήθειες ζωής. Μορφή, τρόπος και περιεχόµενο των διδασκαλιών του φιλάνθρωπα
αποκάλυπταν νέα, πρωτάκουστα και πρωτοφανή πράγµατα. Ζωηρή, παραστατική και συγκεκρι
µένη η διδαχή του, συνάρπαζε τα πλήθη, άγγιζε βαθιά, προβληµάτιζε και κέρδιζε υπάρξεις για µια
καινούρια ζωή και ανθρωπότητα.

Α. Ερµηνευτικά θεολογικά
1. Από τα 6 περιστατικά σχετικά µε τη διδασκαλία του, καθώς κι από τα πιο πάνω εισαγωγικά, ήδη
έχουµε ενδιαφέροντα και ουσιαστικά στοιχεία για τον Ιησού ως δάσκαλο. Τεράστια είναι η βιβλιο
γραφία για το θέµα1. Θα περιοριστούµε µόνον στις παραβολές2.
2. Η εικόνα του Ιησού ως δασκάλου στις παραβολές του. Παραθέτουµε επιγραµµατικά ορισµένα
χαρακτηριστικά3 τους, που µιλούν εύγλωττα για τον αφηγητή τους:
• φυσικότητα και εποπτικότητα
• περιεκτικότητα και επιγραµµατικότητα
• σαφήνεια και χάρη
• εκφραστικότητα και ζωντάνια
• µεγάλη ποικιλία και πλούτος θεµάτων
• πρωτοτυπία και αυθεντικότητα
• προσωπικό ύφος και συναρπαστικότητα
• γοητευτική πλοκή και ελκυστικότητα
• ζωηρότητα και δραστικότητα
• λεπτότητα και παραστατικότητα
• επικαιρότητα και ανατρεπτικότητα
• µοναδική διαύγεια και µεστότητα
• δάσκαλος: παραστατικός, ηγετικός, συναρπαστικός
• αφηγητής: επιδέξιος, επιφανής και µοναδικός
• οι παραβολές του: "εικονογραφηµένο Ευαγγέλιο"

1

Βλ. ενδεικτικά την έρευνα του Reiner Riesner, Jesus als Lehrer…, 21984, σσ. 615. (Στις σσ. 498-502 περίληψη πορισµάτων).
Βλ. ό,τι πιο σύγχρονο και αξιόλογο γι’ αυτές (από ερµην. και διδακτική σκοπιά) στο βιβλίο Peter Müller (κ.ά.), Die Gleichnisse
Jesu…, 2002 (λεπτοµ. βλ. στη Βιβλιογραφία).
3
Τα περισσότερα από τη σχετική διδακτορική διατριβή του Αρ. Ζευκιλή (βλ. Βιβλιογραφία).
2
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3. Στοιχειώδη και βασικά για τις παραβολές του Ιησού
α. Πουθενά αλλού στα ευαγγελικά κείµενα δεν αφουγκραζόµαστε την αυθεντική φωνή και γλώσσα του
Ιησού τόσο ζωντανά όσο στις παραβολές.
β. ∆οµικά στοιχεία και υλικό των παραβολικών συνθέσεων. Εικόνα (λεκτική ή φραστική), αφή
γηση (κατασκευασµένη ιστορία), σύγκριση και νόηµα/µήνυµα. Το υλικό αντληµένο από τη συ
νολική ισραηλιτική πραγµατικότητα και καθηµερινή ζωή της χώρας των Ισραηλιτών (οικογε
νειακή, θρησκευτική, κοινωνική, αγροτική, οικονοµική, αλιευτική, δικαστική, πολιτική, φυσική).
γ. ∆ιαίρεση παραβολών
1) Σύντοµες παραβολές (απλώς αναφέρονται):
εικόνα, µεταφορά, παροµοίωση, σύγκριση, αλληγορία, παραβολικό απόφθεγµα.
2. Παραβολικές ιστορίες: α) Περιγραφή φαινοµένου: σπορά, κόκκος σινάπεως, ζύµη (Μτ 13, 3 9·
31 32· 33). Λέγονται και απλές παραβολές. Το γεγονός που περιγράφουν ή αφηγούνται συµβαίνει
κατά κανόνα έτσι πάντοτε· είναι συνηθισµένο. β) Παραδειγµατικές διηγήσεις. Είναι ασυνήθιστες
και µοναδικές. Συνολικά υπάρχουν µόνον 4, όλες στον Λκ: Καλός ή Σπλαχνικός Σαµαρείτης, Ά
φρων πλούσιος, Πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος, Τελώνης και Φαρισαίος (Λκ 10, 25 37· 12, 13 21·
16, 19 31· 18, 9 14). γ) Οι κατ' εξοχήν παραβολές. Είναι οι περισσότερες και σηµαντικότερες. Το
συµβάν της ιστορίας τους είναι µοναδικό, ασυνήθιστο, παράξενο. Π.χ.: θησαυρός κρυµµένος στον
αγρό, πολύτιµος µαργαρίτης, άδικος σύνδουλος, εργάτες αµπελώνα, σπλαχνικός πατέρας (Μτ 13,
44· 13, 45 46· 18, 23 35· 21, 1 16· Λκ 15, 1 3, 11 32). Σηµείωση: Οι α΄ και γ΄ παραβολές έχουν κάπου
µια κορύφωση. Εκεί είναι το κέντρο βάρους, ενώ οι άλλες λεπτοµέρειες έχουν δευτερεύουσα και
διακοσµητική αξία. Αυτού γίνεται η σύγκριση, για να εξαχθεί το νόηµα/µήνυµά τους. Στις β΄ δεν
κάνουµε σύγκριση. Η ουσία (νόηµα/µήνυµα), συνάγεται από το όλον της παραβολικής ιστορίας,
όπου προβάλλεται κάτι για µίµηση ή αποφυγή ή το συναµφότερο.
δ. Οι παραβολές είναι έµµεσος επικοινωνιακός λόγος. Στόχος τους: όχι να προβάλουν κάποια εν
διαφέρουσα σοφία, αλλά να φανερώσουν αλήθειες ζωής της Βασιλείας του Θεού (καθεµιά τους
και µια αλήθεια ή πτυχή ζωής της Βασιλείας). Η ζωή του Χριστού ήταν το ζωντανό υπόµνηµα του
κηρύγµατος και του έργου του. Οι παραβολές του ήταν η αφηγηµατική προσπάθεια ζωντανής ε
πεξήγησης και προβολής στην υπηρεσία της Βασιλείας του Θεού της ζωής, της συµπεριφοράς,
του κηρύγµατος και του όλου έργου του για χάρη των ανθρώπων. Αληθινά "εικονογραφηµένο Ευ
αγγέλιο", όπως σηµειώθηκε πιο πάνω (Α2).
ε. Πώς λειτουργούσε και επιδρούσε ο παραβολικός λόγος;
• Αµφισβητούσε τις συµβατικές υπάρχουσες καταστάσεις και ξεσκέπαζε την προβληµατικότητα
και ανεπάρκειά τους.
• Έδειχνε δρόµους, τρόπους και δυνατότητες αλλιώτικης, νέας και πλήρους ζωής. Και αυτό το ε
πιδίωκε µε τα πρωτάκουστα, πρωτοφανή, ασυνήθιστα, προκλητικά, συναρπαστικά και ανα
τρεπτικά στοιχεία των παραβολικών ιστοριών του.
Η αριστοτεχνικότητα των παραβολών του έβαζε τον ακροατή µέσα στην ιστορία που διηγόταν.
Οι παραβολές ήταν ένα κάλεσµα στον ακροατή:
• να αναγνωρίσει κάπου στην πλοκή της τον εαυτό του και
• να αφυπνιστεί, να σκεφτεί, να προβληµατιστεί, να πάρει προσωπική θέση.
Φανερώνοντας το φιλάνθρωπο πρόσωπο του Θεού οι παραβολές:
• καλούσαν σε µετάνοια, υπόσχονταν, παρηγορούσαν, ενθάρρυναν, γεννούσαν εµπιστοσύνη,
ελπίδα και βεβαιότητα, αλλά και προειδοποιούσαν.
Και αυτή η λειτουργία τους δεν έπαυσε διαχρονικά να είναι ενεργός, όπως µαρτυρούν οι µελετη
τές των παραβολών και οι ερευνητές των επενεργειών τους στην ιστορία.
στ. Τέλος, ας σηµειωθεί ότι ο παραβολικός λόγος δεν είναι όπως ο εννοιολογικός, ο εγκεφαλικός
και ο αφηρηµένος προνοµιακός για λίγους σοφούς και εξασκηµένους. Είναι λόγος φιλολα κός
και φιλάνθρωπος. Αίρει τις διαφορές των ακροατών και µελετητών. Όλοι µπορούν να δουν, να
αισθανθούν, να ζήσουν, να συγκρατήσουν και να θυµούνται πάντοτε αυτές τις παραβολικές ι
στορίες µε τα µηνύµατα ζωής που εκπέµπουν και καλούν για βίωσή τους.
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Β. ∆ιδακτικά

1. Επιδιώξεις διδασκαλίας
Με αφετηρία τη µελέτη κάποιων προσωπικών περιστατικών από τη ζωή του Χριστού ως δι
δασκάλου, όπως τα διηγούνται τα Ευαγγέλια, οι µαθητές/τριες:
α. Να γνωρίσουν τον Ιησού ως υποδειγµατικό παιδαγωγό και διδάσκαλο και να προσέξουν
την θετική απήχησή του στον λαό.
β. Να ενηµερωθούν ειδικά για το τι είναι οι παραβολές του Χριστού και πώς και τι φανέρω
νε µε αυτές για τον καινούριο κόσµο του Θεού.
γ. Να ασκηθούν σε κάποιο βαθµό, ώστε να µάθουν να τις µελετούν ως παραβολές και όχι ως
γεγονότα και να εξάγουν από αυτές τις αλήθειες και τα µηνύµατα ζωής που περιέχουν.
2. Ψυχοπαιδαγωγικά
α. Το ευαγγελικό κείµενο είναι µία σύνθεση 6 περιστατικών. ∆εν συναποτελούν ενιαία ιστορία.
Έτσι το ενδιαφέρον που έχουν τα ξεχωριστά µέρη δεν µπορεί να είναι ενιαίο. Άρα από άποψη
ενδιαφέροντος στην τάξη έχουµε µια αδυναµία. Όλα όµως τα ξεχωριστά περιστατικά παρουσιά
ζουν στο τέλος τους κάτι κοινό: ζωηρές εντυπώσεις των ακροατών και απήχηση της διδασκαλίας
του Ιησού.
β. Οι παραβολές δεν είναι εύκολα διδακτικά αγαθά. Στους ασχολούµενους µε τα διδακτικά δεν
υπάρχει οµοφωνία για τα: αν, από πότε, ποιες και πόσες παραβολές µπορεί και πρέπει να διδά
σκονται. Ο χώρος εδώ δεν επιτρέπει να παρουσιαστεί το ζήτηµα. Θα αρκεστούµε µόνο στο ότι
από το ΑΠΣ έχουν επιλεγεί 4 παραβολές, που για τη διδασκαλία τους δεν υπάρχουν αξεπέραστα
προβλήµατα. Επιγραµµατικά όµως θα σηµειώσουµε εδώ τα απολύτως σηµαντικά για το διδακτι
κό έργο µε θέµατα παραβολές του Χριστού.
3. ∆ιδακτικοί χειρισµοί
Α. Στοιχειώδη για τη διδασκαλία των παραβολών του Ιησού
α. Η σοβαρότητα και η προσοχή που επιβάλλονται κατά τη διδασκαλία παραβολών στην τάξη
είναι συνάρτηση της ιδιαιτερότητας, της υφής, της ουσίας και της σηµαντικής τους. (Για όλα αυ
τά βλ. Ερµ. θεολ. 3).
β. Για την προσέγγιση και κατανόηση κάποιων παραβολών είναι απαραίτητες κάποιες πληροφο
ρίες από τη ζωή και την κουλτούρα του τότε ισραηλιτικού λαού στη χώρα του (π.χ. τελώνες, Σα
µαρείτες, κληρονοµικό δίκαιο, θρησκευτικές αντιλήψεις, προκαταλήψεις κ.λπ.).
γ. Μεθοδολογικά βήµατα (πορεία διδασκαλίας):
1. Πραγµατολογική εξήγηση του συµβάντος χωρίς αναφορά στο νόηµά του
2. Ερµηνεία και νοηµατοδότηση της παραβολής (επισήµανση συναφειών ζωής, όπου µέσα ειπώ
θηκε, εύρεση του "κορυφαίου σηµείου" και εµµονή σε αυτό· προσοχή: σύγκριση σχέσεων και
συµπεριφορών, όχι προσώπων!)
3. Προσωπική συζήτηση (µεταφορά του βασικού µηνύµατος στη συγκεκριµένη ζωή των µαθη
τών και στην εποχή µας)
δ. Το νευραλγικότερο σηµείο είναι η ισόρροπη διδακτική κίνηση ανάµεσα στη διήγηση της πα
ραβολής και το νόηµα/µήνυµά της. Κατά κανόνα οι µαθ. κολλούν στη διήγηση.
ε. Ιδιαιτέρως προσεκτέα:
1. ∆εν διηγούµαστε την παραβολή, αλλά τη διαβάζουµε από το ευαγγελικό κείµενο
2. Ποτέ δεν εκτρεπόµαστε σε αλληγορικές ερµηνείες! (βλ. µάθ. 15, Ερµ. θεολ. 3)
3. Όχι ιστορικοποίηση των παραβολών (αυτές δεν είναι πραγµατικά γεγονότα· µόνον για γεγο
νότα η φαντασία µπορεί να καλύψει τα κενά και να κάνει προεκτάσεις)
4. Όχι ακατάσχετη ηθικολογία! (αυτή αποτελεί την πιο συνηθισµένη κακοποίησή τους· οι πα
ραβολές είναι κείµενα Θεο λογικά, Χριστο λογικά και αποκαλυπτικά της νέας πραγµατικό
τητας ζωής κατά το πνεύµα της Βασιλείας του Θεού)
5. Όχι αναζήτηση δογµατικών αληθειών στις λεπτοµέρειες της παραβολικής διαφήγησης (π.χ.
στα φύλλα, τα κλαδιά και τις φωλιές των πουλιών στο φυτό του σιναπιού· στον διάλογο µε
ταξύ αποθανόντος πλουσίου και Αβραάµ στον Άδη· στην παραβολή της τελικής κρίσης κ.λπ.·
βλ. και πιο πάνω Ερµ. θεολ. 2γ, σηµείωση).
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