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Έντυπο προσωρινό υλικό στα
Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού

Ο κόσμος της θρησκείας
Ανακαλύπτουμε κείμενα,  

μνημεία, τόπους και γεγονότα

Το έντυπο προσωρινό υλικό στα 
Θρησκευτικά δημιουργήθηκε με την 
ευθύνη της Επιτροπής Εμπειρογνω-
μόνων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Υποέργου «Εκ πό  νηση Προγραμ-
μάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό «Εργα-
λεία Διδακτικών Προσεγγίσεων» της 
Πρά ξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 
21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπου-
δών. Το παρόν υλικό συνοδεύει το 
αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών και 
τον Οδηγό Εκπαιδευτικού.



Στο έντυπο προσωρινό υλικό για τα 
Θρησκευτικά Ε’ Δημοτικού συνερ-
γάστηκαν αμισθί με τα μέλη της επι-
τροπής εμπειρογνωμόνων, οι παρα-
κάτω εκπαιδευτικοί:

Γιώργος Τζίνος
Δάσκαλος-Θεολόγος (MTh), Εκπαι-
δευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Διονύσης -Παναγιώτης Βασάλος
Δάσκαλος (MEd), Εκπαιδευτικός 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχεδιασμός και μορφοποίηση  
Φακέλου:
Γιώργος Τζίνος
Διονύσης -Παναγιώτης Βασάλος

Εικονογράφηση εξωφύλλου:  
Γιώργος Κόρδης, ζωγραφική με 
ηλεκτρονική ακίδα.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν 
κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου 
πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών 
& Εκδόσεων «Διόφαντος» 
μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία 
δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά 
Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

To πλαίσιο αυξομειώνεται

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

Η αξιολόγηση, η κρίση  
των προσαρμογών και  
η επιστημονική επιμέλεια  
του προσαρμοσμένου βιβλίου 
πραγματοποιείται από τη Μονάδα 
Ειδικής Αγωγής του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η προσαρμογή του βιβλίου  
για μαθητές με μειωμένη όραση 
από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
πραγματοποιείται με βάση 
τις προδιαγραφές που έχουν 
αναπτυχθεί από ειδικούς 
εμπειρογνώμονες για το ΙΕΠ.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φάκελος Μαθήματος
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
ΑΘΗΝΑ
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   3η Θεματική ενότητα
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   3η Θεματική ενότητα

Προχωράμε αλλάζοντας
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1. Όλοι κάνουμε λάθη
 •  Ζητώντας συγχώρηση, δίνο-

ντας συγχώρηση
 •  Η παραβολή του κακού δού-

λου
 •  Ο «πρωτοκορυφαίος» Πέ-

τρος κάνει λάθος αλλά μετα-
νοεί έμπρακτα

 •  Ο Ιούδας μετανιώνει αλλά 
δεν ζητά συγχώρηση

 •  Απόσπασμα ομιλίας του 
Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ

2.  Μετάνοια και συγχώρηση στη 
βιβλική εμπειρία

 •  «Ελέησόν με ο Θεός»: Η συ-
ντριβή του Δαβίδ

 •  «Κύριε υπόσχομαι να απο-
δώσω τα τετραπλάσια σε 

Περιεχόμενα
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όσους αδίκησα»: Η ιστορία 
του Ζακχαίου

 •  «Ήταν χαμένος και βρέθηκε»: 
Η παραβολή του σπλαχνικού 
πατέρα 

 •  «Μνήσθητί μου Κύριε, εν τη 
Βασιλεία σου»: Ο Ληστής 
στον Σταυρό

 •  «Σαούλ Σαούλ, τι με διώ-
κεις;»: Η μεταστροφή του 
αποστόλου Παύλου

3.  Συγγνώμη και άφεση στην πα-
ράδοση της Εκκλησίας

 • Το μυστήριο της μετάνοιας
 • Η τέλεση του μυστηρίου
 • Ευχή από τη Θεία λειτουργία
 • Ασκητές για τη μετάνοια 

4. Από τους βίους των Αγίων
 • Ο Ιερός Αυγουστίνος



9 / 37 - 388 / 37

  Θα κατανοήσουμε τη σημασία 
που έχει να αναγνωρίζουμε τα 
λάθη μας.

  Θα γνωρίσουμε τον ρόλο της 
μετάνοιας στη ζωή βιβλικών 
προσώπων και Αγίων.

  Θα αναγνωρίσουμε το μυστή-
ριο της μετάνοιας ως μέσο προ-
σωπικής θεραπείας και απο-
κατάστασης της σχέσης μας με 
τον Θεό και τους συνανθρώ-
πους μας.

 • Ο Άγιος Διονύσιος Ζακύνθου
5.  Νηστεία και άσκηση στον χρι-

στιανισμό
6.  Νηστεία και άσκηση στις άλ-

λες θρησκείες του κόσμου

Σε αυτή την ενότητα
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  Θα αναγνωρίσουμε τη νηστεία 
και την άσκηση σε άλλες θρη-
σκείες.
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1. Όλοι κάνουμε λάθη
Στην καθημερινή μας ζωή, όσο προ- 

σεκτικοί και να είμαστε, όσο καλή διά- 
θεση και να έχουμε, ακόμα και χωρίς 
να το θέλουμε, όλοι κάνουμε λάθη. Άλ- 
λοτε μικρά και άλλοτε μεγάλα. Το γε- 
γονός αυτό όμως δεν πρέπει να μας 
απογοητεύει. Πρώτα από όλα χρειά- 
ζεται να τα συνειδητοποιήσουμε, να 
έχουμε το θάρρος να τα παραδεχτού- 
με και να προσπαθήσουμε να τα δι-
ορθώσουμε. Να τα κατανοήσουμε, να 
συναισθανθούμε τις συνέπειές τους 
και να μετανιώσουμε, να αλλάξουμε 
δηλαδή τρόπο σκέψης, συμπεριφο- 
ρά, ακόμα και τρόπο ζωής. Έτσι, γινό- 
μαστε καλύτεροι και ξαναφτιάχνουμε 
τη σχέση μας με τον Θεό και τους αν- 
θρώπους. Επίσης, χρειάζεται να αφή- 
σουμε στην άκρη τον εγωισμό μας και 
να ζητήσουμε με γενναιότητα συγ-
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γνώμη απ’ αυτούς που πληγώσαμε. 
Η αληθινή μετάνοια θα φανεί μέσα 
από τις πράξεις μας. Η μετάνοια και οι 
πράξεις που την αποδεικνύουν είναι 
σαν τα δύο κουπιά σε μια βάρκα. Αν 
κωπηλατείς μόνο με το ένα, θα κάνεις 
απλά γύρους πηγαίνοντας πουθενά, 
ενώ και με τα δύο μαζί μπορείς να πας 
μπροστά. 

Ζητώντας συγχώρηση - δίνοντας 
συγχώρηση.
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Ο Ιησούς στο «Πάτερ Ημών»,την 
προσευχή που δίδαξε στους μαθη- 
τές του, λέει: «…και άφες ημίν τα οφει- 
λήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν 
τοις οφειλέταις ημών» (Λκ. 11, 2-4). 
Δηλαδή, συγχώρεσε τα σφάλμα-
τά μας όπως κι εμείς συγχωρούμε 
όσους μας έβλαψαν.

Μέσα από τη σοφή διδασκαλία 
των πατέρων της ερήμου διαβάζου-
με ένα περιστατικό στο οποίο φαί-
νεται το πώς οι πατέρες της ερήμου 
δίδασκαν τη συγχωρητικότητα. Κά-
ποιος χριστιανός πήγε να συμβου-
λευθεί τον Αββά Σιλουανό. «Έχω 
ένα θανάσιμο εχθρό, πάτερ», του 
εξομολογήθηκε. «Τα κακά που μου 
έχει προξενήσει αυτός ο άνθρωπος 
είναι αναρίθμητα. Προ καιρού κέρ-
δισε με απάτη ένα μεγάλο κομμάτι 
από το χωράφι μου. Με συκοφαντεί 
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όπου βρεθεί, κακολογεί κι εμένα και 
την οικογένειά μου. Μου έχει κάνει 
το βίο αβίωτο. Τώρα τελευταία μάλι-
στα επιβουλεύεται και την ζωή μου. 
Πριν λίγες ημέρες έμαθα πως απο-
πειράθηκε να με δηλητηριάσει. Δεν 
παίρνει άλλο λοιπόν. Είμαι αποφα-
σισμένος να τον παραδώσω στη  
δικαιοσύνη». «Κάνε όπως θέλεις», 
του είπε με αδιαφορία ο Αββάς Σι-
λουανός. «Δεν νομίζεις, πάτερ, πως 
όταν τιμωρηθεί και μάλιστα αυστη-
ρά, όπως του πρέπει, θα σωθεί η 
ψυχή του;», ρώτησε ο άνθρωπος, 
που τώρα άρχισε να ενδιαφέρε-
ται και για την ψυχική ωφέλεια του 
εχθρού του. «Κάνε ό,τι σε αναπαύ-
ει», εξακολουθούσε να λέγει με το 
ίδιο ύφος ο Όσιος. «Πηγαίνω, λοι-
πόν στον δικαστή κατ’ ευθείαν», 
είπε ο χριστιανός και σηκώθηκε να 
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φύγει. «Μη βιάζεσαι τόσο», του είπε 
με ηρεμία ο Όσιος. «Ας προσευ-
χηθούμε πρώτα να κατευοδώσει ο 
Θεός την πράξη σου». Άρχισε με το 
«Πάτερ ημών». «Και μη αφίης ημίν 
τα οφειλήματα ημών, ως ουδέ ημείς 
αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών», 
ακούστηκε να λέγει μεγαλοφώνως 
ο Όσιος, σαν έφτασε σ’ αυτό το στί-
χο. «Λάθος», Αββά, «δεν λέγει έτσι η 
Κυριακή Προσευχή», έσπευσε να δι-
ορθώσει ο χριστιανός. «Έτσι όμως 
είναι», αποκρίθηκε μ’ όλη του την 
απάθεια ο Γέρων. «Αφού αποφάσι-
σες να παραδώσεις τον αδελφό σου 
στον δικαστή, ο Σιλουανός δεν κάνει 
άλλη προσευχή για σένα». 

Μον. Θεοδώρας Χαμπάκη,  
Γεροντικό
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Η παραβολή του κακού δούλου

Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει 
μ’ ένα βασιλιά που θέλησε να του 
αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι 
του. Μόλις άρχισε να κάνει τον λο-
γαριασμό, του φέρανε κάποιον που 
του χρωστούσε δέκα χιλιάδες τάλα- 
ντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επι- 
στρέψει, ο κύριός τον διέταξε να που- 
λήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα 
παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του 
και να του δώσουν το ποσό από την 
πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα  
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πόδια του, τον προσκυνούσε κι έλε- 
γε: «δείξε μου μακροθυμία και θα σου 
τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον 
λυπήθηκε τότε ο κύριός του και τον 
άφησε να φύγει χαρίζοντάς του μάλι- 
στα ολόκληρο το χρέος. Βγαίνοντας 
έξω ο ίδιος δούλος, βρήκε έναν από 
τους συνδούλους του που του χρω- 
στούσε μόνο εκατό δηνάρια, τον έπια- 
σε και τον έσφιγγε να τον πνίξει λέ-
γοντάς του: «ξόφλησέ μου αυτά που 
μου χρωστάς». Ο συνδούλος του τότε 
έπεσε στα πόδια του και τον παρα-
καλούσε: «δείξε μακροθυμία και θα 
σου τα ξεπληρώσω». Εκείνος όμως 
δε δεχόταν, αλλά πήγε και τον έβαλε 
στη φυλακή, ώσπου να ξεπληρώσει 
αυτά που του χρωστούσε. Όταν το εί- 
δαν αυτό οι συνδούλοι του λυπήθη- 
καν πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν 
στον κύριό τους όλα όσα έγιναν. 
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Τότε ο κύριος τον κάλεσε και του εί- 
πε: «κακέ δούλε, σου χάρισα όλο 
εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλε-
σες. δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνι-
στείς τον συνδούλο σου όπως σε 
σπλαχνίστηκα κι εγώ;» και οργισμέ- 
νος τον παρέδωσε στους βασανιστές 
ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρω- 
στούσε. Έτσι θα κάνει και ο ουράνι-
ος Πατέρας μου αν ο καθένας σας 
δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του 
αδερφού του μ’ όλη του την καρδιά.

Μτ. 18,23-35

Ο Πέτρος ρώτησε τον Κύριο: «Μέ-
χρι πόσες φορές θα σφάλλει σ’ εμέ-
να ο αδερφός μου και θα τον συγχω-
ρήσω; Ως εφτά φορές;» και ο Ιησούς 
του λέει: «Δε σου λέω ως επτά, αλλά 
ως εβδομήντα φορές επτά». 

Μτ 18,22
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Η άρνηση του Πέτρου 

«Ο Πέτρος αποκρίθηκε στον Ιη-
σού κατά τον Μυστικό Δείπνο: “Κι 
αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη 
τους σ’ εσένα, εγώ ποτέ δε θα τη 
χάσω”. Του είπε και ο Ιησούς: “Σε 
βεβαιώνω πως αυτή τη νύχτα, προ-
τού λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρ-
νηθείς τρεις φορές”».

Μτ 26,33-34

Η μετάνοια του 
Πέτρου.
Δομίνικος  
Θεοτοκόπουλος
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Ενώ ο Πέτρος ήταν κάτω στην αυ- 
λή, έρχεται μία από τις δούλες του 
αρχιερέα και βλέποντάς τον να ζε-
σταίνεται, τον κοίταξε και του είπε: 
«Ήσουν κι εσύ με τον Ναζωραίο». 
Αυτός αρνήθηκε λέγοντας: «Ούτε 
ξέρω ούτε καταλαβαίνω τι λες». Βγή- 
κε έξω στο προαύλιο και τότε λάλη- 
σε ο πετεινός. Η δούλη που τον είδε 
άρχισε πάλι να λέει σ’ αυτούς που 
βρίσκονταν εκεί: «Είναι κι αυτός από 
εκείνους». Ο Πέτρος όμως πάλι αρ- 
νιόταν. Ύστερα από λίγο πάλι οι 
παρευρισκόμενοι του έλεγαν: «Ασφα- 
λώς κι εσύ είσαι απ’ αυτούς, γιατί εί-
σαι Γαλιλαίος, το δείχνει και η προ-
φορά σου». Ο Πέτρος όμως άρχισε 
να ορκίζεται: «Ο Θεός να με τιμωρή-
σει αν ξέρω αυτόν τον άνθρωπο για 
τον οποίο μιλάτε». Κι αμέσως για 
δεύτερη φορά λάλησε ο πετεινός. 
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Θυμήθηκε τότε ο Πέτρος τι του είχε 
πει ο Ιησούς, ότι δηλαδή πριν λα-
λήσει δύο φορές ο πετεινός θα τον 
έχει αρνηθεί τρεις φορές. Μετάνιω-
σε κι έκλαψε πικρά.

Μκ 14, 66-72

Ο Ιησούς, σε μία από τις εμφανί- 
σεις του στους μαθητές του μετά την 
ταφή και ανάστασή του, είπε στον 
Σίμωνα Πέτρο: «Σίμων, γιε του Ιωνά, 
μ’ αγαπάς περισσότερο απ’ όσο αυ- 
τοί εδώ;» «Ναι Κύριε» του απαντά ο 
Πέτρος, «εσύ ξέρεις πως σ’ αγαπώ». 
Του λέει τότε: «Βόσκε τ’ αρνιά μου». 
Τότε τον ρωτά για δεύτερη φορά: 
«Σίμων, γιε του Ιωνά, μ’ αγαπάς;» 
«Ναι Κύριε» του αποκρίνεται εκείνος, 
«εσύ ξέρεις πως σ’ αγαπώ». Του λέει 
τότε: «Ποίμανε τα πρόβατά μου». Τον 
ρωτά για τρίτη φορά: «Σίμων, γιε του 
Ιωνά, μ’ αγαπάς;». Στενοχωρήθηκε 
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ο Πέτρος που τον ρώτησε για τρίτη 
φορά και του απαντάει: «Κύριε εσύ 
τα ξέρεις όλα, εσύ ξέρεις ότι σε αγα-
πώ». Τότε του λέει ο Ιησούς: «Βό-
σκε τα πρόβατά μου».

 Ιω 21, 15-17

Η έμπρακτη μετάνοια του Πέτρου 
Ο Πέτρος όταν θυμήθηκε τα λόγια 

του Ιησού στον Μυστικό Δείπνο, κα-
τάλαβε το σφάλμα του, μετάνιωσε 
και έκλαψε πικρά. Στη συνέχεια της 
ζωής του έδειξε τη μετάνοιά του με 
πράξεις. Έγινε θερμός κήρυκας του 
Ευαγγελίου και έδωσε ακόμα και τη 
ζωή του για την αγάπη του Χριστού.
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Ο Ιούδας μετανιώνει αλλά δε ζητά 
συγχώρηση

Τότε, όταν είδε ο Ιούδας, που τον 
παράδωσε, ότι καταδικάστηκε, με-
τάνιωσε και επέστρεψε τα τριάντα 
αργύρια στους αρχιερείς και στους 
πρεσβυτέρους, λέγοντας: «Αμάρ-
τησα, γιατί παρέδωσα αίμα αθώο». 
Εκείνοι του είπαν: «Τι σχέση έχει 
αυτό μ’ εμάς; Εσένα θα αφορά». Και 
αφού έριξε τα αργύρια στο ναό, ανα- 
χώρησε και πήγε και κρεμάστηκε. 

 Μτ 27, 3-5
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Ο Ιούδας, αν και κατάλαβε το λάθος  
του, δε ζήτησε συγχώρηση, επειδή 
ήταν άνθρωπος υπερήφανος. Προ-
τίμησε να δώσει τέλος στη ζωή του. 
Έτσι, όμως, έχασε τη δυνατότητα 
να διορθώσει το λάθος του.

Από μια ομιλία του Μάρτιν Λού-
θερ Κινγκ, που αγωνίστηκε για τα 
δικαιώματα των μαύρων και την 
ειρήνη και δολοφονήθηκε στα 39 
του χρόνια.

Καμιά συμβουλή του Χριστού δεν 
υπήρξε πιθανώς πιο δύσκολη στο 
να την ακολουθήσει κανείς από την 
εντολή ν’ αγαπάτε τους εχθρούς 
σας […] Με ποιον τρόπο να αγαπούμε 
τους εχθρούς μας; 

Στην αρχή πρέπει να αναπτύξουμε 
και να διατηρήσουμε τη δυνατότητα 
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της συγγνώμης. Εκείνος που είναι 
ανίκανος να συγχωρεί είναι ανίκανος 
και ν’ αγαπά. Είναι αδύνατο και ν’ αρ-
χίσει κανείς να αγαπά τους εχθρούς 
του χωρίς να έχει πρώτα αποδεχτεί 
την ανάγκη, να συγχωρεί εκείνους 
που τον κακομεταχειρίζονται και τον 
αδικούν […]

Ο ένοχος μπορεί να ζητήσει συγ-
γνώμη. Δικαιούται να επιστρέψει στο 
σπίτι του, με την καρδιά του γεμάτη 
από την επιθυμία της συγγνώμης, 
όπως ο άσωτος. 

Συγχωρώ δε σημαίνει πως ξεχνώ 
εκείνο που έγινε ή πως τοποθετώ μια 
ψεύτικη επιγραφή πάνω σε μια κατα-
κριτέα πράξη. Συγχωρώ σημαίνει πε-
ρισσότερο πως η πράξη αυτή έπαυσε 
να αποτελεί εμπόδιο στις σχέσεις. […]

Λογαριάζω τον εαυτό μου ευτυχι-
σμένο γιατί ο Θεός που λατρεύουμε 
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έχει ταυτόχρονα πνεύμα σταθερό και 
τρυφερή καρδιά. […] Τον έχουμε συ-
μπαραστάτη στους αγώνες μας. Μας 
αναζητά μέσα στο σκοτάδι, υποφέρει 
μαζί μας και για μας, στην τραγική 
μοίρα των ασώτων που μας έλαχε. 

Μ. Λ. Κινγκ,  
Η δύναμη της αγάπης
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Και όρθια μπροστά του, του διηγή-
θηκε όλη της τη ζωή, χωρίς ν’ αφήσει 
τίποτα, τη βάφτισή της, την αδιαφο-
ρία της, τη σκληρότητά της, τον αρ-
ραβώνα της, τα λόγια που είπε, και 
που παρακίνησαν το Βασιλόπουλο να 
πέσει στη λίμνη, το ταξίδι που έκαμε 
για να βρει την καρδιά της, την αλ-
λαγή και την επιστροφή της με όλες 
τις δυσκολίες που απάντησε.

Αφού τελείωσε, την κοίταξε λίγη 
ώρα σιωπηλά ο Βασιλιάς, εκεί που 
στέκονταν μπροστά του, με το κεφά-
λι ψηλά, τόσο υπερήφανη και όμως 
τόσο ταπεινωμένη.

… Ύστερα όλοι μαζί ανέβηκαν στο 
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δωμάτιο όπου το Βασιλόπουλο ήταν 
πλαγιασμένο, με κλειστά μάτια και 
λιγνεμένο πρόσωπο. Η Βασιλοπούλα 
έπεσε στα γόνατα κι έπιασε το χέρι 
του.

–– Συγχώρεσέ με! είπε.
Το Βασιλόπουλο άνοιξε τα μάτια, 

την είδε, και από το φως που έλαμπε 
στο πρόσωπό της κατάλαβε όλη την 
ιστορία.

Π. Δέλτα,  
Η Καρδιά της Βασιλοπούλας
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  Το να μη διορθώνει κανείς τα 
λάθη του είναι μεγάλο λάθος.

Κομφούκιος

  Το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπι-
νο, το να συγχωρείς είναι θεϊκό.

Αλεξάντερ Ποπ

  Το δις εξαμαρτείν τ’ αυτόν ουκ 
ανδρός σοφού.

  (Το να κάνεις δύο φορές το ίδιο 
λάθος δεν δείχνει σοφό άνδρα)

Μένανδρος 

  Η αμαρτία όταν την παραδεχό-
μαστε και την ομολογούμε γίνε-
ται μικρότερη, ενώ αντίθετα γί-
νεται πολύ χειρότερη.

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Αποφθέγματα



29 / 4328 / 43

  Όποιος δεν έκανε ποτέ λάθος, 
δεν έχει δοκιμάσει ποτέ κάτι και-
νούριο.

Αλβέρτος Αϊνστάιν

  Ένα λάθος γίνεται σφάλμα μόνο 
όταν προτιμήσουμε να μην το δι-
ορθώσουμε.

Τζων Κέννεντυ 

  Το να μην παραδέχεσαι ένα λά-
θος είναι μεγαλύτερο λάθος.

Ρόμπερτ Χαφ

  Το βράδυ έχω βρει έναν ωραίο 
τρόπο για να κοιμάμαι . . . τους 
συγχωρώ όλους έναν – έναν.

Τάσος Λειβαδίτης
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1. Κάθε μαθητής και μαθήτρια σχε-
διάζει περιγράμματα φύλλων δέ-
ντρου σε χαρτόνια δύο διαφορε-
τικών χρωμάτων. Αφού τα κόψει, 
γράφει πάνω στο ένα φύλλο μια 
συνήθεια που θα ήθελε να αλλάξει 
και στο άλλο ένα θετικό χαρακτηρι-
στικό που θα ήθελε να αποκτήσει. 
Κρεμάμε όλοι τα «φύλλα» μας σε 
ένα πραγματικό ή ψεύτικο δεντρά-
κι, το «δέντρο της αλλαγής».

λάθως

Δραστηριότητες
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2. Χωριζόμαστε σε ομάδες 4-5 ατό-
μων. Συζητάμε λάθη που κάνουμε 
καθημερινά στο σπίτι, στο σχολείο 
κ.α. Διαλέγουμε ένα και το παρου-
σιάζουμε στις άλλες ομάδες με την 
τεχνική της «παγωμένης εικόνας».

3. Παιχνίδι ρόλων. Δραματοποιού-
με την παραβολή του «κακού δού-
λου».

4. Ο πίνακας: «Η μετάνοια του Πέ-
τρου» είναι έργο του μεγάλου Έλ-
ληνα ζωγράφου Δομήνικου Θεοτο-
κόπουλου (El Greco). Αναζητούμε 
στο διαδίκτυο πίνακες του. Ερχό-
μαστε σε επαφή με τον ιδιαίτερο 
τρόπο που ζωγράφιζε.

5. Φτιάχνουμε κολλάζ με εικόνες 
που δείχνουν μετάνοια και συγχώ-
ρηση.
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6. Συζητούμε τις διαφορές στη με-
τάνοια του Πέτρου και του Ιούδα.

7. Σχολιάζουμε τον τρόπο με τον 
οποίο ο Χριστός αποκατέστησε 
τον Πέτρο στη θέση που είχε προ-
τού τον αρνηθεί.
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2. Μετάνοια και συγχώρηση στη 
βιβλική εμπειρία

Η συντριβή του Δαβίδ 

Ένα από τα σπουδαία πρόσω- 
πα της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο  
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βασιλιάς και προφήτης Δαβίδ. Όταν 
τον επέλεξε ο Θεός, για να τον χρη-
σιμοποιήσει σύμφωνα με το θέλημά 
του, η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή 
Διαθήκη τον περιέγραψαν ως «άντρα 
που είναι όπως τον θέλει η καρδιά 
του Θεού» (Α΄ Βασιλειών 16,1. Πρά-
ξεις 13,22), καθώς επίσης «αγαθό και 
άξιο ενώπιον του Κυρίου» (Α΄ Βασι-
λειών 16,12). 

Και όμως κάποτε, όταν ήταν βασι- 
λιάς, ο Δαβίδ έπεσε σε ένα βαρύ αμάρ- 
τημα. Ένα απόγευμα, από το βασιλι-
κό του δωμάτιο είδε μια πολύ όμορ-
φη γυναίκα. Αμέσως ζήτησε να μά-
θουν ποια ήταν. Του είπαν, λοιπόν, 
ότι αυτή ήταν η Βηρσαβεέ, γυναίκα  
ενός στρατιώτη, του Ουρία του Χετ-
ταίου. Ο Δαβίδ, τυφλωμένος από την 
ομορφιά της, έστειλε τον Ουρία σε μια 
επικίνδυνη αποστολή για να σκοτωθεί. 
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Όταν η Βηρσαβεέ έμαθε ότι σκοτώθη-
κε ο άντρας της, τον πένθησε και τον 
θρήνησε. Όταν πέρασε το πένθος, ο 
Δαβίδ έστειλε και την έφεραν στο πα-
λάτι και την έκανε γυναίκα του. 

Τότε ήρθε στο παλάτι ο προφήτης 
Νάθαν, ο οποίος, για να τον κάνει 
να νιώσει το λάθος του, του είπε μια 
ιστορία: «Κάποτε, βασιλιά μου, ήταν 
ένας πλούσιος άρχοντας μ’ αμέτρη-
τα κοπάδια. Όταν έτυχε να φιλοξε-
νήσει έναν άλλο άρχοντα, διέταξε κι 
έσφαξαν το μοναδικό αρνί που είχε ο 
φτωχός γείτονάς του. Λυπήθηκε να 
σφάξει ένα από τα δικά του».

«Αν βρίσκεται στο βασίλειό μου  
ο άδικος αυτός, πρέπει να τιμωρηθεί 
σκληρά!» είπε ο Δαβίδ. «Είσαι εσύ, 
βασιλιά μου!» του είπε ο Νάθαν και 
του θύμισε το αμάρτημά του. Ο  
Δαβίδ μετάνιωσε πικρά για την 
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πράξη του και ζήτησε τη συγχώρη-
ση του Θεού. 

Βασ Β΄ 11, 2-8. 14-26. 12, 1-7. 13

Καρπός της μετάνοιας του Δαβίδ 
είναι ο Πεντηκοστός Ψαλμός.

«Ελέησόν με ο Θεός»
Σπλαχνίσου με, Θεέ, μες στην 

αγάπη σου∙ 
μες στην αμέτρητη ευσπλαχνία σου 
συγχώρησε τα ανομήματά μου.
Πλύνε με ολόκληρον … 
κι απ’ την αμαρτία μου καθάρισέ με.
Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου, 
το σφάλμα μου αδιάκοπα είναι στα 

μάτια μου μπροστά…
Πλύνε με, κι απ’ το χιόνι λευκότερος

 θα γίνω…
Φτιάξε μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά…
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«Κύριε υπόσχομαι να αποδώσω τα 
τετραπλάσια σε όσους αδίκησα»: 
Η ιστορία του Ζακχαίου

Στην πόλη Ιεριχώ έμενε ο Ζακ-
χαίος, που η δουλειά του ήταν να 
εισπράττει φόρους. Ο Ζακχαίος 
έπαιρνε περισσότερα χρήματα απ’ 
όσα έπρεπε και είχε πλουτίσει. 
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Όλος ο κόσμος το ήξερε, αλλά δεν 
μπορούσαν να κάνουν τίποτα. 

Μια μέρα που ο Ιησούς είχε έρθει 
στην πόλη, ο Ζακχαίος το άκουσε 
και ήθελε οπωσδήποτε να τον δει. 
Ήταν όμως κοντός και ο κόσμος 
ήταν πολύς. Δεν μπορούσε να δει 
τίποτα. 

Ο Ζακχαίος δεν απογοητεύτηκε. 
Έτρεξε κι ανέβηκε σ’ ένα δέντρο. 
Από εκεί πάνω θα μπορούσε να δει 
καλά τον Ιησού όταν θα περνούσε. 
Ο Ιησούς, όταν έφτασε εκεί κοντά, 
είδε τον Ζακχαίο, στάθηκε και του 
είπε: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, 
γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο 
σπίτι σου».

Ο Ζακχαίος κατέβηκε γρήγορα 
από το δέντρο. Αμέσως έφερε τον 
Ιησού στο σπίτι του και τον υπο-
δέχτηκε με πολλή χαρά. Όλοι στην 



39 / 4638 / 46

Ιεριχώ που το είδαν αυτό διαμαρτύ-
ρονταν και έλεγαν: «Ο Ζακχαίος εί-
ναι αμαρτωλός. Ο Ιησούς δεν έπρε-
πε να μείνει στο σπίτι του!»

Ο Ζακχαίος όμως είπε στον Ιη-
σού: «Έκανα αδικίες. Έπαιρνα πε-
ρισσότερα χρήματα απ’ όσα έπρε-
πε. Θέλω όμως να επανορθώσω. 
Τα μισά από τα υπάρχοντά μου θα 
τα δώσω στους φτωχούς και όποιος 
πλήρωσε περισσότερο θα πάρει 
από μένα πίσω το τετραπλάσιο!»

Ο Ιησούς τότε του είπε: «Σήμερα 
είναι μια ευτυχισμένη μέρα για σένα 
και για την οικογένειά σου. ο Θεός 
χαίρεται γιατί άλλαξες τρόπο να σκέ- 
φτεσαι και να ζεις. Κι εγώ γι’ αυτό 
ήρθα στον κόσμο, για να γυρέψω 
τους αμαρτωλούς και να τους σώ- 
σω».

Λκ 19, 1-10
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Η παραβολή του σπλαχνικού πα-
τέρα 

Ο Ιησούς διηγήθηκε μια ιστορία: 
«Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. 
Μια μέρα, ο μικρότερος είπε στον 
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πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το 
μερίδιο της περιουσίας που μου ανα- 
λογεί». Εκείνος τότε τους μοίρασε 
την περιουσία. Ύστερα από λίγες 
ημέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζε-
ψε όλα κι έφυγε σε χώρα μακρινή. 
Εκεί σκόρπισε την περιουσία του 
κάνοντας άσωτη ζωή. 

Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέ-
σει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη, 
κι άρχισε και αυτός να στερείται. Πή- 
γε λοιπόν, κι έγινε εργάτης σε έναν 
από τους πολίτες εκείνης της χώ-
ρας, ο οποίος τον έστειλε στα χω-
ράφια του να βόσκει χοίρους. Έφτα-
σε στο σημείο να θέλει να χορτάσει 
με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι 
χοίροι, αλλά κανένας δεν του έδινε 
ούτε αυτά να φάει.

Τελικά κάποια στιγμή συνήλθε και 
είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα 
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μου έχουν περίσσιο ψωμί, κι εγώ 
εδώ πεθαίνω της πείνας! Θα σηκω-
θώ και θα πάω στον πατέρα μου και 
θα του πω: «Πατέρα αμάρτησα στον 
Θεό και σε εσένα. Δεν είμαι άξιος 
πια να λέγομαι γιος σου. Πάρε με 
να σου δουλεύω σαν εργάτης σου». 
Σηκώθηκε, λοιπόν και ξεκίνησε να 
πάει στον πατέρα του.

Ενώ ήταν ακόμη μακριά, τον είδε 
ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, 
έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και 
τον φιλούσε ασταμάτητα. Τότε ο 
γιος τού είπε: «Πατέρα, αμάρτησα 
στον Θεό και σε σένα και δεν αξίζω 
να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας 
όμως γύρισε στους δούλους του 
και τους είπα: «Βγάλτε γρήγορα την 
καλύτερη στολή και ντύστε τον. Φο-
ρέστε του δακτυλίδι στο χέρι και σαν- 
δάλια στα πόδια του. Φέρτε και το 
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καλοθρεμμένο μοσχάρι και σφάξ-
τε το, να φάμε και να γιορτάσουμε, 
γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός 
και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και 
βρέθηκε». Έτσι άρχισε το πανηγύρι.

Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκό-
ταν στο χωράφι και καθώς ερχό-
ταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε 
μουσικές και χορούς. Φώναξε, λοι-
πόν, έναν από τους υπηρέτες και 
ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκεί-
νος του είπε: «Γύρισε ο αδελφός 
σου, και ο πατέρας σου έσφαξε το 
καλοθρεμμένο μοσχάρι, γιατί ήρθε 
πίσω γερός». 

Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθε-
λε να μπει μέσα στο σπίτι. Ο πατέ-
ρας του βγήκε και τον παρακαλού-
σε, εκείνος όμως του αποκρίθηκε: 
«Εγώ τόσα χρόνια σού δουλεύω και 
ποτέ δεν παράκουσα καμιά εντολή 
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σου∙ σε εμένα όμως, δεν έδωσες 
ποτέ ένα κατσίκι για να γιορτάσω με 
τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε 
αυτός ο γιος σου, που κατασπατά-
λησε την περιουσία σου στην ασω-
τία, μέχρι και το καλοθρεμμένο μο-
σχάρι έσφαξες για χάρη του». Αλλά 
ο πατέρας του απάντησε: «Παιδί 
μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου 
και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό 
σου. Έπρεπε όμως να γιορτάσου-
με και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός 
σου αυτός ήταν νεκρός και αναστή-
θηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε».

Λκ 15, 11-32

Τόσο μεγάλη είναι η σπουδαιό-
τητα της παραβολής αυτής, που οι 
πατέρες της Εκκλησίας λένε πως, 
αν όλα τα ευαγγέλια χάνονταν και 
σωζόταν μόνο η παραβολή αυτή, 
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θα μπορούσε να τα αντικαταστήσει, 
καθώς περιέχει το βασικό νόημα 
της διδασκαλίας του Ιησού που εί-
ναι η αγάπη και η συγχώρηση. 
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«Μνήσθητί μου Κύριε, εν τη βασι-
λεία Σου»: Ο ληστής στον Σταυρό 

Μαζί με τον Χριστό σταύρωσαν 
δύο κακούργους. Αυτός που ήταν 
κρεμασμένος στα αριστερά του Ιη-
σού, τον βλαστημούσε και του έλε-
γε: «Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, σώσε 
τον εαυτό σου και εμάς». Τότε, ο 
άλλος γύρισε και του είπε: «Ούτε 
τον Θεό δε φοβάσαι εσύ; Δεν είσαι 
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όπως κι εκείνος καταδικασμένος; 
Εμείς βέβαια δίκαια, γιατί τιμωρού-
μαστε για αυτά που κάναμε. Αυτός 
όμως δεν έκανε κανένα κακό». Και 
στον Ιησού έλεγε: «Θυμήσου με, Κύ-
ριε, όταν έρθεις στη Βασιλεία Σου». 
Ο Ιησούς του απάντησε: «Σε βεβαιώ-
νω πως σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί 
μου στον παράδεισο»

Λκ 23, 39-43

Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο που 
έζησε όλη του τη ζωή μέσα στην 
αμαρτία. Έκλεψε, σκότωσε κι όμως 
χάρη στη μετάνοιά του έστω και τις 
τελευταίες στιγμές της ζωής του, 
αξιώθηκε να γίνει ο πρώτος κάτοι-
κος του παραδείσου! Το γεγονός 
αυτό πρέπει να μας γεμίζει με αισιο-
δοξία και ελπίδα κάθε φορά που πέ-
φτουμε σε αμαρτία, γιατί μας δείχνει 
πως με την ειλικρινή μετάνοια  
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σβήνονται τα σφάλματά μας και ερ-
χόμαστε πάλι κοντά στον Θεό.

Η μεταστροφή του αποστόλου 
Παύλου 

    

Σαού Σαούλ, γιατί με κατα- 
διώκεις; Είναι σκληρό για 
εσένα να κλωτσάς τα καρφιά

ΔΑΜΑΣΚΟΣ
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Ο Σαύλος, φοβερός διώκτης των 
χριστιανών, άκουσε ότι πολλοί άν-
θρωποι στην πόλη Δαμασκό πί-
στευαν στον Ιησού. Πήγε τότε στον 
αρχιερέα και του είπε: «Θέλω να πάω 
στη Δαμασκό. Δώσε μου την άδεια 
να συλλάβω εκεί όσους πιστεύουν 
στον Ιησού και να τους φέρω πίσω 
δεμένους». Πράγματι, ο αρχιερέας 
του έδωσε την άδεια. Ο Σαύλος ξεκί-
νησε για τη Δαμασκό.

Όταν πλησίαζε στην πόλη, ξαφνι-
κά τον φώτισε μια αστραπή από τον 
ουρανό. Έπεσε στη γη κι άκουσε μια 
φωνή να του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, 
γιατί με καταδιώκεις;» Ο Σαύλος ρώ-
τησε: «Ποιος είσαι, Κύριε;» Η φωνή 
απάντησε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, που 
εσύ τον καταδιώκεις. Σήκω όμως και 
μπες στην πόλη. Εκεί θα σου πούνε 
τι πρέπει να κάνεις». 
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Οι άντρες που συνόδευαν τον Σαύ- 
λο έμειναν με ανοιχτό το στόμα, γιατί 
άκουγαν τη φωνή αλλά δεν έβλεπαν 
κανέναν. Ο Σαύλος σηκώθηκε πάνω 
και, ενώ τα μάτια του ήταν ανοιχτά, 
δεν έβλεπε τίποτε. Οι συνοδοί του 
τότε τον έπιασαν από το χέρι και τον 
οδήγησαν στη Δαμασκό. Τρεις μέ-
ρες ήταν τυφλός. Στο διάστημα αυτό 
ούτε έφαγε ούτε ήπιε.

Εκεί στη Δαμασκό ζούσε ένας μα- 
θητής του Ιησού που τον έλεγαν Ανα- 
νία. Σ’ αυτόν φανερώθηκε σε όρα-
μα ο Κύριος και του είπε: «Σήκω και 
πήγαινε στο σπίτι του Ιούδα στην 
οδό που λέγεται Ευθεία. Ζήτησε κά-
ποιον που λέγεται Σαύλος. Είναι 
εκεί και προσεύχεται».

Ο Ανανίας απάντησε: «Κύριε, έχω 
ακούσει από πολλούς πόσα δεινά 
έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρω-
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πος στους πιστούς στην Ιερουσα-
λήμ. Καταδιώκει και βάζει στη φυ-
λακή όσους πιστεύουν σε σένα». Ο 
Κύριος όμως του είπε: «Πήγαινε», 
γιατί αυτόν τον διάλεξα εγώ για να 
με κάνει γνωστό σε όλα τα έθνη και 
στους άρχοντές τους και στον ισρα-
ηλιτικό λαό».

Τότε ο Ανανίας πήγε στον Σαύλο. 
Ακούμπησε τα χέρια του πάνω του 
και του είπε: «Σαούλ, αδερφέ, με 
έστειλε ο Κύριος, ο Ιησούς, για να 
ξαναβρείς το φως σου και να γεμί-
σεις με Άγιο Πνεύμα». Αμέσως τότε 
έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν 
λέπια και ξαναβρήκε το φως του. 
Σηκώθηκε, βαφτίστηκε, και κατόπιν 
έφαγε και συνήλθε. 

Πραξ 9, 1-19
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3. Συγγνώμη και άφεση στην πα-
ράδοση της Εκκλησίας

Το μυστήριο της Μετάνοιας

Το μυστήριο αυτό καθιερώθηκε 
από τον ίδιο τον Χριστό, όταν είπε 
στον Πέτρο: «…και ό,τι κρατήσεις 
ασυγχώρητο στη γη θα είναι ασυγ-
χώρητο και στους ουρανούς και ό,τι 
συγχωρήσεις στη γη θα είναι συγ-
χωρημένο και στους ουρανούς». 

Μτ 16,19 
Επίσης μετά την Ανάστασή του ο 

Ιησούς έστειλε στους μαθητές του το 
Άγιο Πνεύμα και είπε: «Σε όποιους 
συγχωρήσετε τις αμαρτίες θα τους 
είναι συγχωρημένες· σε όποιους τις 
κρατήσετε ασυγχώρητες, θα κρατη-
θούν έτσι». 

 Ιω 20, 23
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Την εξουσία που έδωσε ο Ιησούς 
στους Αποστόλους να συγχωρούν 
αμαρτίες, οι Απόστολοι με τη σειρά 
τους τη μετέδωσαν στους επισκό-
πους και οι επίσκοποι στους πρε-
σβυτέρους.

«Μετάνοια πραγματική είναι πρώ-
τα να συναισθανθεί ο άνθρωπος το 
σφάλμα του, να πονέσει, να ζητήσει 
συγχώρηση από τον Θεό, και μετά να 
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εξομολογηθεί. Έτσι θα έρθει η θεία 
παρηγοριά. Γι’ αυτό πάντα συνιστώ 
μετάνοια και εξομολόγηση. Μόνον 
εξομολόγηση ποτέ δεν συνιστώ».

Άγιος Παΐσιος

Η τέλεση του Μυστηρίου της Με-
τάνοιας 

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το μυ-
στήριο της Μετάνοιας έχει τη μορφή 
συζήτησης και διαλόγου μεταξύ του 
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πιστού και του ιερέα. Ο ιερέας απα-
γορεύεται αυστηρά να αποκαλύψει 
σε οποιοδήποτε το περιεχόμενο της 
εξομολόγησης. Το μυστήριο μπορεί 
να τελείται σε οποιονδήποτε χώρο 
υπάρχει ησυχία. Όταν τελειώσει το 
στάδιο της εξομολόγησης, ο εξομο-
λογούμενος γονατίζει και ο ιερέας 
τοποθετεί το πετραχήλι του στο  
κεφάλι του και διαβάζει τη συγχω-
ρητική ευχή. 

Στην Καθολική Εκκλησία, το μυ-
στήριο λαμβάνει χώρα σε ειδικό 
χώρο, στο εξομολογητήριο, και ο 
εξομολογούμενος γονατίζει. 

Στην αρχαία Εκκλησία το μυστήριο 
της εξομολογήσεως γινόταν μπρο-
στά σε ολόκληρη την κοινότητα. Από 
τον 4ο αιώνα και εξής το μυστήριο 
της εξομολόγησης έλαβε τη μορφή 
της προσωπικής εξομολόγησης. 
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Ευχή από τη Θεία Λειτουργία

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, ελευ- 
θέρωσε, σπλαχνίσου και συγχώρεσε 
εμένα το παιδί σου για τα σφάλματα 
και τις κακίες, όλα δηλαδή που έκα-
να από μικρός ως αυτή την ώρα, όσα 
ήξερα πως ήταν άσχημα και όσα δεν  
ήξερα: στα λόγια και στις πράξεις μου, 
στις σκέψεις, στις επιθυμίες, στα 
έργα μου…

Η μετάνοια στην ασκητική παρά-
δοση της Εκκλησίας

Ένας γέροντας ασκητής που ζού-
σε στην έρημο, είχε φήμη αγίου αν-
θρώπου και πολλοί πήγαιναν να ζη-
τήσουν τη συμβουλή του. Μια φορά 
τον επισκέφτηκε ένας στρατιωτικός 
και τον ρώτησε αν ο Θεός δέχεται 
πάλι όσους μετανοούν για τα λάθη 
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που έκαναν. Ο γέροντας τότε τον 
ρώτησε: 

– Πες μου, παιδί μου, αν η χλαμύ-
δα σου σκιστεί την πετάς;

– Όχι, βέβαια, απάντησε εκείνος. 
Τη ράβω και την ξαναχρησιμοποιώ.

 – Αν, λοιπόν, εσύ λυπάσαι τη 
χλαμύδα, που είναι ρούχο, δεν θα 
λυπηθεί ο Θεός τον άνθρωπο που 
είναι παιδί του; του απάντησε ο σο-
φός γέροντας.
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Ο Θεός δεν κρίνει τον χρι-
στιανό, επειδή αμαρτάνει, 
αλλά επειδή δεν μετανοεί.

(Άγιος Νήφων)
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Μια φορά ρώτησαν τον Αββά Ποι-
μένα:

– Αν κάποιος κάνει λάθος και με-
τανοήσει, τον συγχωρεί ο Θεός;

Εκείνος απάντησε:
– Ο Θεός μας δίδαξε να συγχω-

ρούμε τους συνανθρώπους μας και 
μια φορά που ο Πέτρος τον είχε ρω-
τήσει μέχρι πόσες φορές να συγχω-
ρούμε ο Κύριος του είπε μέχρι εβδο-
μήντα φορές το εφτά. Λοιπόν, παιδιά 
μου, αν ζητά από εμάς τόσο πολύ να 
συγχωρούμε, πολύ περισσότερο μας 
συγχωρεί και μας δέχεται εκείνος.
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4. Από τους βίους των Αγίων

Ο ιερός Αυγουστίνος

Γεννήθηκε το 354 στη Νουμιδία 
της Β. Αφρικής (σημερινή Αλγερία). 
Από μικρός διακρίθηκε για την οξύ-
νοια και τη φιλομάθειά του. Ο πατέ-
ρας του ονομαζόταν Πατρίκιος, ήταν 
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Ρωμαίος πολίτης και ειδωλολάτρης. 
Η μητέρα του λεγόταν Μόνικα και 
ήταν χριστιανή.

Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε 
στην πατρίδα του. Στις Εξομολογή- 
σεις του ο ίδιος περιγράφει τον εαυ- 
τό του· «Δεν ήμουν από τα παιδιά τα 
ήρεμα και ήσυχα …Δεν ήθελα να πη-
γαίνω σχολείο. Με το ζόρι με έστελ-
ναν οι γονείς μου. Πολλές φορές πή- 
γαινα αδιάβαστος, δεν ήξερα μάθη- 
μα, αλλά αυτό δεν με ενδιέφερε, ούτε 
έδινα σημασία καν, αλλά οι γονείς μου 
με πίεζαν να μάθω. Δεν αγαπούσα 
καθόλου τα γράμματα, ούτε ήθελα 
να σπουδάσω, ούτε ήθελα να κάτσω 
να διαβάσω ποτέ μου». Ο ίδιος όμως 
αργότερα αναφέρει ότι αυτός ο εξα-
ναγκασμός εκ μέρους των γονιών 
και δασκάλων του και αυτή η μελέτη 
που πιεζόταν να κάνει, τελικά, τον 
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ωφέλησε. Στη συνέχεια, πήγε στην 
Καρχηδόνα όπου σπούδασε φιλο-
σοφία και ρητορική.

Αργότερα πήγε στη Ρώμη για να 
εργαστεί ως ρήτορας και να διδάξει. 
Απέκτησε σπουδαία φήμη για τις ρη- 
τορικές του ικανότητες. Ο ίδιος εξο-
μολογείται: «έγραφα λόγια και πράγ-
ματα για τον αυτοκράτορα, που ο 
ίδιος δεν τα πίστευα. Έπρεπε να κο-
λακεύω τον αυτοκράτορα και όλους 
τους αυλικούς του, για να είμαι αρε-
στός και όλοι να με δοξάζουν». 

Κάποτε πήγε στα Μεδιόλανα (ση-
μερινό Μιλάνο), όπου επίσκοπος 
ήταν ο Αμβρόσιος. Η γνωριμία του 
με τον Αμβρόσιο τον θάμπωσε. Πα-
ρακολούθησε τα κηρύγματά του, διά- 
βασε τις επιστολές του Αποστόλου 
Παύλου και άρχισε σιγά – σιγά να με- 
ταμορφώνεται. Συνειδητοποιώντας 
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τα όσα είχε κάνει στη ζωή του συ-
νταράχθηκε. Ο ίδιος έγραψε: «Είμαι 
ζητιάνος της χαράς. Η αλήθεια και 
η χαρά, ακόμα δεν ήλθε στην καρ-
διά μου. Δεν μπόρεσα να τη βρω, δεν 
μπόρεσα να τη γευθώ. Μόνον Εσύ, 
Ιησού μου, μπόρεσες να μου την 
προσφέρεις». 

Μετά τον θάνατο της μητέρας του 
επέστρεψε στην Αφρική, όπου πέ-
θανε και το παιδί του. Τότε ο Αυγου-
στίνος ίδρυσε μια μοναστική αδελ-
φότητα με μερικούς φίλους του. 

Όταν το 391 μ.Χ. επισκέφθηκε κά-
ποιους φίλους του στην Ιππώνα (στα 
παράλια της Νουμιδίας), ο επίσκοπος 
της πόλης εκτιμώντας τα πλούσια 
χαρίσματά του, το πάθος της διδα-
σκαλίας αλλά και τη βαθύτατη θεο-
λογική του γνώση, τον χειροτόνησε. 
Μάλιστα αυτό έγινε με απαίτηση του 
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λαού που, όταν χρειάστηκαν στην 
Ιππώνα ιερέα, με μια φωνή όλοι φώ-
ναξαν: «Τον Αυγουστίνο ιερέα». 

Ως επίσκοπος ξεχώρισε για την 
ποιμαντική του δραστηριότητα αλλά 
και την έντονη αντι-αιρετική του δρά- 
ση. Μαρτυρείται ότι πούλησε ακό-
μη και εκκλησιαστικά σκεύη, για να 
ενισχύσει τα ενδεή μέλη του ποιμνί-
ου του. Διακρίθηκε επίσης για τον 
ασκητικό βίο του. Έγραψε πάρα 
πολλά έργα, τα οποία είχαν πολύ 
μεγάλη επιρροή στην ανάπτυξη του 
Δυτικού Χριστιανισμού και της Δυτι-
κής φιλοσοφίας. 

Οι «Εξομολογήσεις», έργο κλασικό 
που γνώρισε τεράστια απήχηση στον 
δυτικό πολιτισμό, είναι η ιστορία της 
νεότητας του Αυγουστίνου και η μαρ-
τυρία της πνευματικής του περιπλά-
νησης και της μεταμόρφωσής του. 
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Πέθανε τον Αύγουστο του 430 κατά 
την διάρκεια της πολιορκίας της Ιπ-
πώνας από τους Βανδάλους, όταν 
αρρώστησε με πολύ υψηλό πυρετό.

Από τη συγχώρηση στην αγιότητα: 
Ο Άγιος Διονύσιος Ζακύνθου
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Πριν από τετρακόσια περίπου χρό- 
νια, στη Ζάκυνθο γεννήθηκε αυτός 
που μια μέρα θα γινόταν ο προστά-
της άγιος του νησιού. Τον έλεγαν Δρα- 
γανίγο και οι γονείς του τον ανέθρε-
ψαν με ευσέβεια. Σπούδασε, και στα 
εικοσιένα του χρόνια έγινε μοναχός. 

Περνώντας κάποτε από την Αθή-
να, επισκέφθηκε τον επίσκοπο της 
πόλης. Εκείνος εκτίμησε την αρετή 
του και τον χειροτόνησε επίσκοπο 
της Αίγινας με το όνομα Διονύσιος. 
Η φήμη της αρετής και της καλοσύ-
νης του απλώθηκε στη σκλαβωμέ-
νη Ελλάδα. Στον Διονύσιο, όμως, 
δεν άρεσαν οι έπαινοι και οι τιμές. 
Γι’ αυτό μια μέρα αποχαιρέτισε τα 
πνευματικά του παιδιά κι έφυγε για 
τη Ζάκυνθο. Ανέβηκε στο αγαπη-
μένο του μοναστήρι της Θεοτόκου 
Αναφωνήτριας κι εκεί πέρασε την 
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υπόλοιπη ζωή του, φροντίζοντας 
για όλους.

Μια μέρα στο μοναστήρι κατέφυ-
γε και ζήτησε προστασία ο φονιάς 
του αδελφού του. Ο φονιάς δεν ήξε-
ρε τη σχέση του Διονύσιου με αυτόν 
που είχε σκοτώσει και εξομολογή-
θηκε την πράξη του. Ο Διονύσιος 
τον άκουσε ταραγμένος, αλλά δεν 
φανέρωσε τη συγγένειά του με το 
θύμα. Στους στρατιώτες και στους 
συγγενείς του, που καταδίωκαν 
τον φονιά για να τον συλλάβουν, ο 
Διονύσιος δεν ομολόγησε ότι τον 
έκρυβε. Ήσυχος και γαλήνιος ο Δι-
ονύσιος τους είπε: «Α! παιδιά μου, 
μάλλον από την άλλη μεριά τράβη-
ξε» κι έδειξε με το χέρι του προς τη 
Δύση. 
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Λέει ο ποιητής:
Τέτοια τους λέει στενάζοντας, 
και τ’ άγιό του στόμα, 
που αφότου πρωτομίλησε 
δεν είπε ψέμα ακόμα 
εψεύστηκε πρώτη φορά …

Όταν έφυγαν οι διώκτες, ο Διονύ-
σιος έβγαλε από την κρυψώνα τον 
φονιά, του έδωσε συμβουλές και 
τροφή και τη νύχτα τον φυγάδευσε 
με βάρκα στην Κεφαλονιά.
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Τον καιρό των σεισμών στη Ζά-
κυνθο (Δεκέμβριο και Γενάρη του 
1820–1821) ο Διονύσιος Σολωμός, 
απευθύνοντας θερμή δέηση στον 
Άγιο Διονύσιο, έγραφε:
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Ώ, Άγιε Διονύσιε, ψυχή αγνή και 
θεία,

που σε κρατεί περήφανα της 
Ευσπλαχνίας ο θρόνος,

τούτο το δύστυχο νησί προστάτεψέ 
το μόνος,

για να μην τύχει πλιο σ’ αυτό 
παρόμοια δυστυχία.

Ώ, Συ στο θρόνο τού Άπλαστου 
τρέξε σιμά κι ειπέ του

να μην αφήσει το νησί έρμο στη 
δυστυχιά του

κι αν ίσως κι η παράκληση δε φθάνει,
 θύμησέ του

πως είχες έναν αδερφό κι έκρυβες 
το φονιά του....
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Από την ελληνική ποίηση

Απολέλυσαι της ασθενείας σου

Νηστεύει η ψυχή μου από πάθη
και το σώμα μου ολόκληρο την 

ακολουθεί.
Οι απαραίτητες μόνο επιθυμίες –
και το κρανίο μου ολημερίς χώρος 

μετανοίας
όπου η προσευχή παίρνει το σχήμα 

θόλου.
Κύριε, ανήκα στους εχθρούς σου.
Συ είσαι όμως τώρα που δροσίζεις
το μέτωπό μου ως γλυκύτατη αύρα.
Έβαλες μέσα μου πένθος χαρωπό
και γύρω μου
όλα πια ζουν και λάμπουν.
Σηκώνεις την πέτρα – και το φίδι
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φεύγει και χάνεται.
Απ’ την ανατολή ως το βασίλεμα του

 ήλιου
θυμάμαι πως είχες κάποτε σάρκα και

 οστά για μένα.

Νίκος Καρούζος
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5. Νηστεία και άσκηση στον χρι-
στιανισμό

Η νηστεία αποτελεί βασική μορφή 
άσκησης στην ορθόδοξη χριστιανι-
κή πίστη. Η λέξη «νηστεύω» προ-
έρχεται από τα αρχαία ελληνικά. Ο 
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ίδιος ο Χριστός δίδαξε τη νηστεία 
αλλά και νήστεψε στην έρημο για 
σαράντα ημέρες και νύχτες (Μτ 4,2).

Όταν οι χριστιανοί νηστεύουν, 
δεν τρώνε παραδοσιακά ορισμένες 
τροφές όπως το κρέας, το αυγό, το 
γάλα, το βούτυρο και το τυρί. Μέσα 
από την άσκηση της νηστείας ο χρι-
στιανός δυναμώνει τη θέλησή του. 
Έτσι ο αγώνας του δεν είναι μόνο 
υλικός, γιατί τότε θα ήταν μία δίαιτα, 
αλλά και πνευματικός. 

Ο χριστιανός χρειάζεται βοήθεια 
στον αγώνα της νηστείας. Η προσευ- 
χή τον ενισχύει στον αγώνα του και 
η μετάνοια δίνει τη δυνατότητα για 
ένα νέο ξεκίνημα. Ωστόσο, ο χριστια- 
νός δεν νηστεύει για τον εαυτό του 
απλώς, αλλά νηστεύει μαζί με τα άλ- 
λα μέλη της Εκκλησίας. Με τον τρό-
πο αυτό μαρτυρεί ότι πέρα από την 
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υλική τροφή υπάρχει και η πνευματι-
κή πείνα και δίψα και η φροντίδα για 
τους άλλους ανθρώπους, που υπο-
φέρουν από την έλλειψη των υλικών 
αγαθών. 

Το νόημα της χριστιανικής νη-
στείας είναι κυρίως η άσκηση της 
ελευθερίας του ανθρώπου να υπερ-
βαίνει κακές σκέψεις, λόγους και 
πράξεις και να βλέπει τον συνάνθρω-
πό του ως αδελφό. Ο χριστιανός, 
όταν νηστεύει οφείλει να μη γίνεται 
αλαζόνας. Ο Χριστός είπε:  «Τον άν-
θρωπο δεν τον κάνει ακάθαρτο ό,τι 
μπαίνει στο στόμα του, αλλά ό,τι βγαί-
νει από το στόμα του».

Μτ 15, 11

Ας νηστέψουμε νηστεία που να 
αρέσει στον Κύριό μας. Αληθινή νη-
στεία είναι η απομάκρυνση από κάθε 
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κακό, η εγκράτεια της γλώσσας, η 
αποχή από το θυμό, ο χωρισμός από 
τις πονηρές επιθυμίες, από τη συκο-
φαντία, από το ψέμα, από την αθέτη-
ση των υποσχέσεών μας. 

Τροπάριο του Εσπερινού  
της Καθαρής Δευτέρας

 Αλλά αν ανακαλύψουμε ότι η χρι-
στιανική ζωή είναι μάχη και προ-
σπάθεια, τότε βρήκαμε το βασικό 
στοιχείο της νηστείας…

Η σωματική νηστεία είναι απαραί-
τητη μεν αλλά χάνει κάθε νόημα και 
γίνεται αληθινά επικίνδυνη αν ξεκο-
πεί από την πνευματική προσπά-
θεια – από την προσευχή και την 
αυτοσυγκέντρωση

π. Αλέξανδρου Σμέμαν, «Μεγάλη 
Σαρακοστή», Εκδόσεις Ακρίτας
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6. Νηστεία και άσκηση στις άλλες 
θρησκείες. 

Σε κάθε θρησκεία η συμμετοχή 
των πιστών στη λατρεία της είναι 
απαραίτητο στοιχείο της ζωής τους 
και προβλέπεται να γίνεται με καθο-
ρισμένο τρόπο και πράξεις. Με το 
γεγονός αυτό οι πιστοί δηλώνουν 
και αποδεικνύουν ότι συμμετέχουν 
εθελοντικά στην κοινότητα των πι-
στών και ότι αγωνίζονται να έχουν 
προσωπική σχέση με τον Θεό (ή τους 
θεούς, ανάλογα με τη θρησκεία τους). 
Τέτοιες πράξεις λατρείας είναι η νη-
στεία και η άσκηση. Και σε κάθε 
θρησκεία λαμβάνουν άλλο περιεχό-
μενο και μορφή. Ας δούμε, λοιπόν, 
κάποιες πληροφορίες γι’ αυτές.
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Ισλάμ 

Η νηστεία κατά τον μήνα Ramadan 
(Ραμαζάνι) είναι ένα από τα πέντε 
βασικά καθήκοντα των πιστών (πέ-
ντε θεμέλια). Το Κοράνιο επιβάλει 
αυτή τη νηστεία για όλους τους πι-
στούς – άντρες και γυναίκες από 
δεκατεσσάρων ετών – που είναι 
σωματικά και πνευματικά υγιείς. 

Με τη νηστεία του ραμαζανιού οι 
μουσουλμάνοι θυμούνται το γεγο-
νός της αποκάλυψης του Κορανίου 
στον Μωάμεθ. Από το χάραμα ως 
τη δύση του ήλιου απέχουν από 
τροφή και νερό. 
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Ιουδαϊσμός

Είναι η νηστεία που τηρούν οι 
Εβραίοι στη διάρκεια της γιορτής 
του Γιομ Κιπούρ (γιορτή του εξιλα-
σμού, της εξιλέωσης). Πρόκειται για 
μια πολύ ιερή γιορτή. 

Η γιορτή αρχίζει, συνήθως, με ολο- 
νύκτια νηστεία. Καθαρίζονται το 
ιερό και τα ιερά σκεύη του, ραντίζο- 
νται σε ειδική τελετή τα μέλη της κοι- 
νότητας, νηστεύουν και σταματούν 
τις καθημερινές τους δραστηριότητες. 
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Ταυτόχρονα, είναι και η μέρα της 
συγχώρησης. Οι πιστοί ζητούν συγ-
χώρηση ο ένας από τον άλλον και 
δίνουν συγχώρηση σε όσους τους 
τη ζητούν. Ένα ιδιαίτερο έθιμο, του-
λάχιστον στην Ελλάδα, είναι η Ζιά-
ρα (που σημαίνει επίσκεψη στο νε-
κροταφείο). Οι πιστοί ζητούν την 
παρέμβαση των πατέρων τους, για 
να λάβουν συγχώρηση από τον Θεό.

Ινδοϊσμός

Οι ινδοϊστές αποφεύγουν να τρώ-
νε κρέας, δείχνοντας μ’ αυτό τον σε-
βασμό τους σε κάθε μορφή ζωής. Η 
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πεποίθηση στη μετενσάρκωση (ότι 
δηλαδή η ψυχή μετά τον θάνατο του 
σώματος ζει αλλά μπορεί να κατοι-
κήσει σε διάφορα σώματα, ακόμη 
και ζώων) έχει οδηγήσει τον Ινδό να 
δείχνει σεβασμό όχι μόνο σε θεούς 
και ορισμένους ανθρώπους αλλά 
και σε ζώα. Ιδιαίτερα σέβονται ως 
ιερό ζώο την αγελάδα.

Στην Ινδία, από πολύ παλιά, εί-
ναι διαδεδομένη η άποψη ότι με την 
άσκηση–γιόγκα και την αυτοπειθαρ-
χία μπορεί το άτομο να εξασφαλίσει 
αυξημένες φυσικές και πνευματικές 
δυνάμεις. Η άσκηση–γιόγκα γίνεται 
για καθαρά πρακτικούς και λυτρωτι-
κούς λόγους, για τη λύτρωση, δηλα-
δή, του πνεύματος από τη δέσμευ-
ση της ύλης (του σώματος). 

Το σύστημα γιόγκα, λοιπόν, θε-
ωρείται ότι είναι η αφετηρία για τον 
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δρόμο της λύτρωσης από το ανθρώ- 
πινο σώμα και περιλαμβάνει την εγ- 
κράτεια, την τήρηση κανόνων, την 
ηθική ζωή, τις σωματικές ασκήσεις, 
τον ασκητισμό, τη συγκέντρωση, 
τον διαλογισμό κ.ά.

Βουδισμός

Χαρακτηριστικό του Βουδισμού 
είναι η έμφαση στον διαλογισμό και 
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την περισυλλογή, που αναπτύχθηκε 
με διάφορες ψυχο-σωματικές τεχνι-
κές. Σκοπός του διαλογισμού είναι 
να βοηθήσει τον πιστό να εισδύσει 
στο εσωτερικό του εγώ του, να κατα- 
κτήσει την αυτοσυνειδησία. Η περι-
συλλογή και ο αυτοβυθισμός είναι μια 
μέθοδος που ο Βουδισμός κληρο- 
νόμησε από την ινδική παράδοση 
και την ανέπτυξε ιδιαίτερα (στην πραγ- 
ματικότητα είναι άσκηση γιόγκα). 

Για να γίνει σωστά ο διαλογισμός 
απαιτείται η υπακοή σε έναν πε-
πειραμένο διδάσκαλο (γκουρού ή 
λάμα) που έχει παραλάβει αυτή τη 
γνώση από τους δασκάλους του.

Η εγκράτεια είναι μέρος της κα-
θημερινής προσπάθειας του βουδι-
στή, της άσκησής του, για να απε-
λευθερωθεί το πνεύμα από την ύλη, 
το σώμα. 
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1. Ένας μαθητής αναλαμβάνει τον 
ρόλο του αδελφού του άσωτου γιου 
κι ένας άλλος τον ρόλο του σπλα-
χνικού πατέρα. Συζητούν για το 
ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπι-
ση του γιου που επέστρεψε. Στηρί-
ζουν τις απόψεις τους με επιχειρή-
ματα.
2. Βρισκόμαστε στην αγορά της 
Ιερουσαλήμ και συζητούμε το ατό-
πημα του Δαβίδ.
3. Βρίσκουμε ομοιότητες και δια-
φορές στη μετάνοια του Πέτρου 
και του Ζακχαίου. 
4. Πώς μπορεί να ωφεληθεί από 
τη μετάνοια του ληστή κάποιος 
που αισθάνεται απογοητευμένος 
από τα σφάλματά του;

Δραστηριότητες
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5. Προετοιμάζουμε έναν κατάλογο 
ερωτήσεων και παίρνουμε συνέ-
ντευξη από έναν ιερέα – πνευματικό.
6. Θεατρικό παιχνίδι: Δύο μαθητές 
αναλαμβάνουν τον ρόλο του Αγίου 
Διονυσίου και του φονιά και ανα-
παριστούν τη συνάντησή τους. 
7. Χωριζόμαστε σε ομάδες και πα-
ρουσιάζουμε τρόπους άσκησης σε 
άλλες θρησκείες.
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   4η Θεματική ενότητα
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   4η Θεματική ενότητα

Οι Προφήτες της Βίβλου. Κλήση και 
αναγγελία του ερχομού του Μεσσία

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ  
ΕΔΕΙΞΑΝ  
ΚΑΙ ΒΑΔΙΣΑΝ  
ΤΟ ΔΡΟΜΟ
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1. Κλήση και αφοσίωση
 • Ο προφήτης Σαμουήλ
 • Ο προφήτης Ηλίας
 • Ο προφήτης Αμώς
 • Ο προφήτης Ησαΐας
 • Ο προφήτης Ιερεμίας
 • Ο προφήτης Ιωνάς
 • Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος

2.  «Τάδε λέγει Κύριος»: Λόγια μέσα 
απ’ την καρδιά

 •  «Αγάπησα τον Ισραήλ από 
τότε που ήταν νήπιο»

 •  «Δεν με αγγίζουν τα πανηγύ-
ρια σας»

 • «Ξέρω τις ανομίες σας»
 •  «Κάντε το καλό και όχι το κακό»
 • «Θα τελειώσουν οι γιορτές»

Περιεχόμενα
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  Θα μιλήσουμε για τη ζωή και 
δράση ορισμένων προφητών.

  Θα αναγνωρίσουμε κοινά χαρα-
κτηριστικά στο κήρυγμά τους.

  Θα περιγράψουμε τον ρόλο του 
Θεού στη ζωή τους.

  Θα εντοπίσουμε στα κείμενα 
των προφητών χαρακτηριστικά 
του Θεού της Βίβλου.

Σε αυτή την ενότητα

 •  «Θα σας δώσω καινούργια 
καρδιά»

 • «Γεννήθηκε για μας ένα παιδί»

3. Οι ψευδοπροφήτες

4.  Τα μηνύματα των προφητών σή-
μερα



91 / 62   90 / 61

  Θα διακρίνουμε τη σχέση των 
προφητών με το πρόσωπο του 
Ιησού Χριστού.

  Θα συσχετίσουμε τα προφητικά 
μηνύματα με θέματα της σύγ-
χρονης ζωής.
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1. Κλήση και αφοσίωση

Στα πολύ παλιά χρόνια, πριν τη 
γέννηση του Χριστού, υπήρχαν 
εποχές που οι Ισραηλίτες ξεχνού-
σαν τον Θεό και τις εντολές του. Κά-
ποιες φορές, μάλιστα, έφταναν να 
λατρεύουν «ψεύτικους» θεούς. Επί-
σης, στις σχέσεις τους κυριαρχού-
σαν η σκληρότητα και η αδικία. 

Τότε παρουσιάζονταν στον κόσμο 
οι Προφήτες. Ήταν άνθρωποι που ο 
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Θεός τους ανέθετε μια μεγάλη απο-
στολή: να μιλήσουν στους ανθρώ-
πους για το θέλημά του και να τους 
καλέσουν σε μετάνοια, αλλαγή δη-
λαδή του τρόπου ζωής τους και επι- 
στροφή στον Θεό. Οι προφήτες εμπι- 
στεύονταν απόλυτα τον Θεό και γι’ αυ- 
τό δε δίσταζαν να κηρύττουν το θέλη- 
μά του. Θύμιζαν στον λαό το τι είχε 
κάνει ο Θεός γι’ αυτούς και προειδο- 
ποιούσαν ότι τα άνομα έργα θα εί-
χαν άσχημα αποτελέσματα στη ζωή 
τους. Ταυτόχρονα, έδιναν ελπίδα 
και θάρρος στους ανθρώπους. Τους 
παρηγορούσαν αναγγέλλοντας τον 
ερχομό του Μεσσία στον κόσμο, 
δηλαδή του Χριστού, που θα τους 
έσωζε. Όχι μόνο τους Ισραηλίτες, 
αλλά και όλο τον κόσμο.

Οι άνθρωποι έπαιρναν ελπίδα 
από το κήρυγμα των προφητών και 
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πράγματι κάποιοι απ’ αυτούς μετα-
νοούσαν και άλλαζαν τρόπο ζωής. 
Κάποιες φορές όμως ενοχλούνταν 
από τα λεγόμενά τους και τους κα-
ταδίωκαν. Κάποιους μάλιστα έφτα-
σαν να τους θανατώσουν.

O προφήτης Σαμουήλ
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Στην ορεινή περιοχή της πόλης 
Εφραΐμ, ζούσε ένας άνδρας. Το όνο-
μά του ήταν Ελκανά. Η γυναίκα του, 
η Άννα, επιθυμούσε από πολύ και-
ρό ν’ αποκτήσει ένα παιδί. Αλλά 
δεν μπορούσε. Κάθε χρόνο η Άννα 
και ο Ελκανά πήγαιναν στο ιερό 
της Σιλώ. Εκεί η Άννα προσευχόταν 
στον Θεό. Έκλαιγε πολύ και έλεγε: 
«Κύριε, αν μου δώσεις ένα γιο, τότε 
εγώ σου υπόσχομαι να τον αφιερώ-
σω σε εσένα. Για όλη του τη ζωή θα 
σε υπηρετεί!».

Ο Ηλεί ήταν ιερέας στο ιερό της 
Σιλώ. Όταν άκουσε για ποιο λόγο 
έκλαιγε η Άννα, της είπε: «Μη στε-
νοχωριέσαι και πήγαινε στο σπίτι 
σου. Ο Θεός του Ισραήλ θα σου δώ-
σει αυτό που του ζήτησες».

Έτσι κι έγινε. Η Άννα απόκτησε 
ένα γιο και τον ονόμασε Σαμουήλ. 
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Η Άννα κράτησε την υπόσχεσή της. 
Πήρε τον Σαμουήλ μαζί της στο ιερό 
και τον έφερε στον Ηλεί. Ο Σαμουήλ 
έμεινε στη Σιλώ. Ο Ηλεί του δίδαξε 
όλα όσα έπρεπε να μάθει για να γί-
νει ιερέας. Κάθε χρόνο, η μητέρα 
του η Άννα, του έφτιαχνε έναν μικρό 
ιερατικό χιτώνα και του τον έφερνε 
στη Σιλώ. 

Μια νύχτα, όταν ο Σαμουήλ κοιμό-
ταν, ο Θεός του φώναξε: «Σαμουήλ!». 
Ο Σαμουήλ ξύπνησε, έτρεξε στον Ηλεί 
και του είπε: «Με φώναξες; Εδώ είμαι». 
Ο Ηλεί του απάντησε: «Παιδί μου, δεν 
σε φώναξα. Πήγαινε να κοιμηθείς».

Ο Θεός φώναξε και πάλι τον Σα-
μουήλ. Αυτός ξανασηκώθηκε και 
πήγε στον Ηλεί. «Με φώναξες; Εδώ 
είμαι». Ο Ηλεί του απάντησε: «Παιδί 
μου, δεν σε φώναξα. Πήγαινε να 
κοιμηθείς».
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Ο Θεός φώναξε πάλι τον Σαμουήλ 
για τρίτη φορά. Κι ο Σαμουήλ σηκώ-
θηκε, πήγε στον Ηλεί και του είπε: 
«Με φώναξες; Εδώ είμαι».

Τότε κατάλαβε ο Ηλεί ότι ήταν ο 
Θεός που μιλούσε στο παιδί και 
είπε στον Σαμουήλ: «Πήγαινε, κοι-
μήσου. Και αν κανείς σε φωνάξει, 
να του απαντήσεις: Μίλα Κύριε, ο 
δούλος σου ακούει».

Ο Σαμουήλ έφυγε και πήγε να κοι-
μηθεί στη γωνιά του. Ο Θεός ήρθε 
και του φώναξε: «Σαμουήλ, Σαμου-
ήλ!» Κι ο Σαμουήλ απάντησε: «Μίλα, 
Κύριε, ο δούλος σου ακούει!» Τότε ο 
Θεός μίλησε και είπε πολλά στον Σα-
μουήλ. Όταν ο Σαμουήλ μεγάλωσε, 
έγινε προφήτης. Όλος ο λαός τον 
άκουγε.

Α´ Βασ 1-4
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Ο προφήτης Ηλίας 

Μετά τον θάνατο του Σολομώντα 
άρχισαν οι Ισραηλίτες να μαλώνουν 
μεταξύ τους. Η χώρα χωρίστηκε σε 
δύο τμήματα και κάθε τμήμα είχε 
τον δικό του βασιλιά. Οι άνθρωποι 
δεν νοιάζονταν πια για τον αληθι-
νό Θεό και λάτρευαν τα είδωλα τα 
οποία έφτιαχναν μόνοι τους από 
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πέτρα και ξύλο. Ένας από τους βα-
σιλιάδες τους λεγόταν Αχαάβ. Αυτός 
λάτρευε έναν ψεύτικο θεό που τον 
ονόμαζαν Βάαλ. Ήταν ο θεός του 
ουρανού και της βροχής. 

Τότε ο Ηλίας παρουσιάστηκε στον 
βασιλιά και του είπε: «Για την ασέβει- 
ά σου ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Επί 
τρία χρόνια ούτε σταγόνα βροχής 
δεν θα πέσει στη χώρα σου κι η πεί-
να θα θερίσει τον λαό σου». Πραγ-
ματικά, από τη μέρα εκείνη έκλεισε 
θαρρείς ο ουρανός και έπαψε να 
βρέχει. Οι συμπατριώτες του αλλά 
και ο Αχαάβ δυσαρεστήθηκαν πολύ 
και τον καταδίωξαν. Ο Ηλίας, για να 
αποφύγει την οργή τους, έφυγε στην 
έρημο, όπου τρεφόταν με το ψωμί 
και το κρέας που του έφερναν τα κο-
ράκια και ξεδιψούσε από έναν ξερα-
μένο χείμαρρο. 
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Είχε τρία χρόνια να βρέξει, και ο 
λαός πεινούσε. Τότε ο Θεός είπε 
στον Ηλία: «Πήγαινε να παρουσια-
στείς στον Αχαάβ, και εγώ θα στεί-
λω βροχή στη γη». 

Μόλις όμως ο Αχαάβ είδε τον 
Ηλία να έρχεται, του είπε: «Εσύ εί-
σαι που αναστατώνεις τον Ισραήλ;» 
Ο Ηλίας απάντησε: «Δεν αναστατώ-
νω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και η 
οικογένειά σου. Εσείς αρνηθήκατε 
να υπακούσετε στις εντολές του Κυ-
ρίου και λατρέψατε τον Βάαλ. Τώρα 
λοιπόν στείλε και συγκέντρωσέ μου 
όλους τους Ισραηλίτες στο όρος 
Κάρμηλος. Συγκέντρωσε μου επί-
σης τους προφήτες του Βάαλ». Τότε 
με εντολή του βασιλιά μαζεύτηκαν 
όλοι στο όρος Κάρμηλος. Ο Ηλί-
ας πλησίασε τον λαό και τους είπε: 
«Αποφασίστε τώρα ποιος είναι ο 
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Θεός σας – ο Κύριος ή ο Βάαλ; Εγώ 
απέμεινα μόνος προφήτης του Κυ-
ρίου, ενώ οι προφήτες του Βάαλ 
είναι 450. Ας μας φέρουν δύο μο-
σχάρια. Οι προφήτες του Βάαλ ας 
διαλέξουν το ένα για τον εαυτό τους. 
Aς το κομματιάσουν κι ας το βάλουν 
πάνω στα ξύλα στο θυσιαστήριο. 
Εγώ θα πάρω το άλλο μοσχάρι και 
θα κάνω το ίδιο. Φωτιά όμως δεν θα 
βάλει κανείς. Ας επικαλεστούν αυ-
τοί το όνομα του θεού τους και θα 
επικαλεστώ και εγώ το όνομα του 
Κυρίου. Όποιος θεός απαντήσει με 
φωτιά, αυτός θα είναι ο αληθινός 
Θεός».

Όλοι οι προφήτες του Βάαλ χό-
ρευαν γύρω από το θυσιαστήριο 
και φώναζαν: «Βάαλ άκουσε μας». 
Αλλά καμιά απάντηση δεν ερχόταν. 
Ο Ηλίας άρχισε να τους κοροϊδεύει: 
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«Φωνάξτε πιο δυνατά», τους έλεγε. 
«Θεός είναι αυτός! Μπορεί να είναι 
κάπου απασχολημένος. Ίσως κοι-
μάται και πρέπει να ξυπνήσει!». Οι 
προφήτες του Βάαλ φώναζαν πιο 
δυνατά. Καμιά απάντηση όμως δεν 
ερχόταν, ούτε κάποιο σημάδι ότι εί-
χαν εισακουστεί. Τότε πήγε ο Ηλίας 
στο δικό του θυσιαστήριο και στοί-
βαξε τα ξύλα. Έκανε γύρω από το 
θυσιαστήριο ένα αυλάκι. Μετά έχυ-
σε νερό πάνω στα ξύλα και στο αυ-
λάκι. Προσευχήθηκε στον Θεό και 
είπε: «Απάντησέ μου Κύριε, ώστε 
να μάθει ο λαός αυτός ότι εσύ είσαι 
ο Κύριος, ο Θεός και ότι εσύ θα τους 
ξαναφέρεις κοντά σου». Τότε έστειλε 
ο Θεός φωτιά από τον ουρανό και 
έκαψε εντελώς το κρέας και τα ξύλα, 
τις πέτρες και το χώμα, κι έγλειψε 
ακόμα και το νερό του αυλακιού. 
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Όταν όλος ο λαός το είδε αυτό, 
έσκυψαν το κεφάλι τους και είπαν: 
«Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός!». 
Αμέσως μετά ξέσπασε μια καταιγίδα 
και άρχισε να βρέχει. 

Γ΄ Βασ 18

Οι διώξεις του όμως συνεχίστη-
καν. Όταν η βασίλισσα Ιεζάβελ κα-
θιέρωσε τη λατρεία των ειδώλων, 
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ο προφήτης αγωνίστηκε σκληρά 
εναντίον τους. Η βασίλισσα ορκί-
στηκε να τον εξοντώσει και ο Ηλίας 
αναγκάστηκε και πάλι να φύγει. Δι-
έσχισε την έρημο και κατέφυγε στη 
σπηλιά ενός βουνού. Εκεί, αποκα-
μωμένος, προσευχήθηκε στον Θεό. 

Τότε ο Κύριος είπε στον Ηλία: 
«Βγες έξω και στάσου στο βουνό 
ενώπιόν μου». Μεγάλος άνεμος και 
δυνατός έσχιζε τα βουνά και συνέ-
τριβε τους βράχους στο πέρασμά 
του, αλλά ο Κύριος δεν ήταν σ’ εκεί-
νον τον άνεμο. Μετά τον άνεμο έγι-
νε σεισμός, αλλά ούτε στον σεισμό 
ήταν ο Κύριος. Μετά τον σεισμό 
ήρθε φωτιά, αλλά ούτε στη φωτιά 
ήταν ο Κύριος. Και μετά τη φωτιά 
ακούστηκε ένας ήχος από ελαφρό 
αεράκι. Εκεί ήταν ο Κύριος.

 Γ ΄ Βασ 19
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Τα εκκλησάκια του «Αϊ-Λιά» στα 
βουνά

Ο λόγος που οι εκκλησίες του εί-
ναι χτισμένες στο βουνό σχετίζε-
ται με τη λαϊκή παράδοση η οποία 
αναφέρει ότι ο «Αϊ-Λιας» ήταν ναύ-
της που η θάλασσα προσπάθη-
σε πολλές φορές να τον πνίξει. Γι’ 
αυτό, όταν ο «Αϊ-Λιας» βαρέθηκε τα 
ταξίδια, αποφάσισε να βρει ένα μέ-
ρος που να μην ξέρουν τι είναι θά-
λασσα και καράβι. Έτσι, σύμφωνα 
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με την παράδοση, πήρε ένα κουπί 
στον ώμο και τράβηξε για τη στεριά. 
Όποιον συναντούσε τον ρωτούσε 
τι είναι αυτό που κρατάει στα χέρια 
του και όσο του απαντούσαν «κου-
πί», τραβούσε ψηλότερα. Όταν κά-
ποτε έφτασε σε ένα ψηλό βουνό, 
συνάντησε έναν τσοπάνη και τον 
ρώτησε τι ήταν αυτό που βαστούσε. 
Ο τσοπάνης το κοίταξε καλά καλά 
και του απάντησε: «Ξύλο είναι». Ο 
«Αϊ-Λιας» γέλασε ικανοποιημένος 
και έμεινε από τότε κοντά στους αν-
θρώπους των βουνών. Όπως ανα-
φέρει η παράδοση: «Στένει ολόρ-
θο το κουπί, χτίζει μια καλύβα και 
αποφασίζει να μείνει εκεί όλη του 
τη ζωή. Για τούτο τον Προφήτη Ηλία 
τον βάνουν πάντα στα ψηλώματα».
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Προφήτης Αμώς

Ο Προφήτης Αμώς καταγόταν 
από την πόλη Θεκουέ της Ιουδαί-
ας. Ήταν κτηνοτρόφος και καλλιερ-
γητής σύκων και μούρων. Κλήθηκε 
απ’ ευθείας από τον Θεό στο προ-
φητικό αξίωμα, όπως ο ίδιος ανα-
φέρει στο ομώνυμο βιβλίο της Πα-
λαιάς Διαθήκης: «Ο Κύριος όμως με 
επήρε από τα πρόβατα και ο ίδιος ο 
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Κύριος μου είπε: Πήγαινε και προ-
φήτευσε στον ισραηλιτικό λαό μου» 
(Αμ. 7,15).

Κατέκρινε την ηθική και θρησκευ-
τική κατάπτωση του Ισραήλ και 
την κοινωνική αδικία καλώντας τον 
λαό σε μετάνοια. Αν και στερού-
νταν μόρφωσης, διακρινόταν για 
την πρωτοτυπία, τη φυσικότητα, τη 
δύναμη και την ευθύτητα του λόγου 
του. Λόγω του σφοδρού ελέγχου 
και των σκληρών λόγων του για την 
τύχη του Ισραήλ ξεσήκωσε εναντίον 
του την ιερατική τάξη, ώστε ο αρ-
χιερέας της Βαιθήλ, Αμασίας, ζήτη-
σε από τον βασιλέα Ιεροβοάμ την 
εξορία του στο βασίλειο του Ιούδα, 
διαβάλλοντάς τον ως ταραχοποιό. 
Τότε, ο Αμώς προανήγγειλε την κα-
ταστροφή της οικογένειας του Αμα-
σίου. 
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Ο προφήτης Ησαΐας

Ο Ησαΐας είναι ένας μεγάλος προ-
φήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Έζη-
σε στα Ιεροσόλυμα και ήταν πολύ 
μορφωμένος. Στην εποχή του οι Ισ-
ραηλίτες επηρεάστηκαν από τους 
γειτονικούς ειδωλολατρικούς λα-
ούς και έγιναν πλεονέκτες και άδι-
κοι. Τότε ο Θεός έδωσε στον Ησαΐα 
το προφητικό χάρισμα. Του ανέθε-
σε να πει στους συμπατριώτες του 
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πως είχαν πάρει λάθος δρόμο και 
είχαν απομακρυνθεί από τον Θεό. 
Κι ο Ησαΐας δίδαξε: «Δεν θέλει ο 
Θεός θυσίες, γιορτές και ψεύτικες 
προσευχές, αλλά μόνο καλά έργα. 
Να τρέφετε τους πεινασμένους, να 
ποτίζετε τους διψασμένους, να ντύ-
νετε τους γυμνούς, να βοηθάτε κάθε 
άνθρωπο που έχει την ανάγκη σας». 

Αλλά ο Ησαΐας δεν μίλησε στους 
συμπατριώτες του μόνο για τα λά- 
θη τους. Τους μίλησε και για τον Μεσ- 
σία. Προανήγγειλε τη γέννηση του 
Χριστού, τόσο ζωντανά, σαν να ήταν 
μπροστά στο γεγονός. Το ίδιο καθα-
ρά μίλησε και για τα όσα θα πάθαινε 
ο Μεσσίας, δηλαδή την προδοσία, τις 
προσβολές, τον μαρτυρικό θάνατο:

«Ήταν περιφρονημένος από τους 
ανθρώπους κι εγκαταλελειμμένος 
άνθρωπος φορτωμένος θλίψεις, του 
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πόνου σύντροφος, έτσι που να γυρί-
ζουνε αλλού οι άνθρωποι το πρόσω-
πό τους. Αυτός όμως φορτώθηκε τις 
θλίψεις μας κι υπέφερε τους πόνους 
τους δικούς μας…

Σαν πρόβατο που τ’ οδηγούνε στη 
σφαγή, καθώς το αρνί που στέκεται 
άφωνο μπροστά σ’ αυτόν που το κου-
ρεύει, ποτέ του δεν παραπονέθηκε. Κι 
όμως δεν είχε πράξει ανομία καμιά και 
δόλος δεν είχε βρεθεί στο στόμα του».

 Επειδή ο Ησαΐας κατέκρινε τις κα-
κές πράξεις του βασιλιά Μανασσή, 
αυτός διέταξε να τον θανατώσουν.

Από τα πρώτα κιόλας χριστιανικά 
χρόνια μέχρι και σήμερα, η Εκκλη-
σία χρησιμοποιεί στη λατρεία τα λό-
για του Ησαΐα. Στις ακολουθίες των 
μεγάλων γιορτών ακούμε αναγνώ-
σματα από τις προφητείες του.

Ησ 53
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Ο προφήτης Ιερεμίας

Η κλήση του Ιερεμία από τον Θεό

Ένας άλλος προφήτης λεγόταν 
Ιερεμίας. Ο Θεός τον κάλεσε και του 
είπε: «Πριν ακόμη γεννηθείς, σε 
διάλεξα και σε ξεχώρισα, για να εί-
σαι προφήτης στους λαούς».

Ο Ιερεμίας όμως απάντησε: «Μα 
Κύριε, Θεέ, εγώ δεν ξέρω να κη-
ρύττω τον λόγο, είμαι ακόμα πολύ 
νέος». Ο Θεός όμως του είπε: «Μη 
λες πως είσαι νέος. Πήγαινε σε 
όλους σε όσους θα σε στείλω, και 
πες ότι εγώ σε διατάζω. Μη φοβά-
σαι κανέναν, γιατί εγώ είμαι μαζί 
σου για να σε προστατεύω». 

Ιερ 1, 1-10
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Ο Θεός συγχωρεί
Μια μέρα ο Ιερεμίας έπρεπε να 

πάει στο σπίτι κάποιου αγγειο-
πλάστη. Ο αγγειοπλάστης καθόταν 
στον τροχό και έπλαθε ένα αγγείο. 
Χάλασε όμως το αγγείο, και τότε αυ-
τός ξανάφτιαξε απ’ τον πηλό άλλο 
αγγείο και του έδωσε τη μορφή που 
ήθελε ο ίδιος. 

Τότε ο Θεός είπε στον Ιερεμία: 
«Δεν μπορώ τάχα να σας μεταχει-
ριστώ όπως μεταχειρίζεται αυτός ο 
αγγειοπλάστης τον πηλό με τα χέ-
ρια του; Έτσι είστε κι εσείς στα δικά 
μου χέρια. Πες λοιπόν στον λαό: αν 
αλλάξουν και διορθώσουν τη συ-
μπεριφορά και τις πράξεις τους θα 
τους βοηθήσω».

 Ιερ 18, 6
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Η νέα συμφωνία Θεού και ανθρώ-
πων

Ο προφήτης Ιερεμίας μετέφερε 
στον λαό ένα μήνυμα του Θεού που 
υποσχόταν ότι, την εποχή που θα 
έρθει ο Σωτήρας, ο Θεός θα κάνει 
μια καινούρια συμφωνία με τον λαό 
του. Έλεγε το μήνυμα: «Έρχεται ο 
καιρός που θα κάνω μια καινούρια 
συμφωνία με τον λαό μου. Δεν θα 
έχει καμιά σχέση με τη συμφωνία 
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που είχα κάνει με τους προγόνους 
τους την ημέρα που τους πήρα από 
το χέρι και τους οδήγησα έξω από 
την Αίγυπτο. Εκείνοι δεν τήρησαν 
τη συμφωνία μου κι εγώ τους παρα-
μέλησα. Και να ποια θα είναι η νέα 
συμφωνία: θα βάλω τον νόμο μου 
μέσα στη συνείδησή τους και θα τον 
γράψω στις καρδιές τους. Όλοι τους 
θα με γνωρίζουν, από τον πιο άση-
μο ως τον πιο σπουδαίο. Θα συγ-
χωρήσω την ανομία τους και δεν θα 
ξαναθυμηθώ πια την αμαρτία τους. 
Εγώ το λέω, ο Κύριος». 

Ιερ 31, 31-34
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Ο Ιερεμίας προειδοποιεί

Ο προφήτης Ιερεμίας είχε τη βα- 
θιά πεποίθηση ότι ο άνθρωπος μπο-
ρεί να αλλάζει στ’ αλήθεια μόνον 
όταν μετανιώσει πραγματικά. Μια 
τέτοια  μετάνοια όμως δεν πετυ-
χαίνεται με εξωτερικές αλλαγές. Εί-
ναι πάνω απ’ όλα μια υπόθεση της 
καρδιάς.
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 Καθώς με το κήρυγμα του αποκά-
λυπτε τέτοιες αλήθειες τα λόγια του 
συχνά ακούγονταν σκληρά Ο Κύρι-
ος λέει: «Βαδίστε μέσα στους δρό-
μους της Ιερουσαλήμ. Κοιτάξτε και 
ψάξτε τις πλατείες της. Κι αν βρείτε 
έστω κι έναν άνθρωπο να κάνει το 
σωστό και ν’ αναζητάει την αλήθεια, 
τότε εγώ θα συγχωρήσω την αμαρ-
τία της πόλης... Μπορεί ν’ αλλάξει ο 
μαύρος το χρώμα του ή η λεοπάρ-
δαλη τα στίγματα της; Άλλο τόσο κι 
εσείς μπορείτε ν’ αλλάξετε και να κά-
νετε το καλό...».

 Ο προφήτης Ιερεμίας προσπα-
θούσε να τους δείξει το λάθος τους. 
Στεκόταν στην πόρτα του Ναού και 
κήρυττε άφοβα «Ακούστε ... όλοι 
όσοι περνάτε για να πάτε να προ-
σευχηθείτε στον Κύριο! Ο Κύριος 
λέει: Διορθώστε τη συμπεριφορά 
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σας και τα έργα σας... Μην ξεγελάτε 
τον εαυτό σας επαναλαμβάνοντας 
ότι ο Ναός που κατοικεί ο Κύριος εί-
ναι εδώ. Αν πράγματι διορθώσετε τη 
συμπεριφορά και τα έργα σας... τότε 
εγώ θα κατοικήσω μαζί σας...». Η συ-
μπεριφορά του αυτή όμως ενόχλη-
σε τους Ισραηλίτες, ιδιαίτερα τους 
άρχοντες και τους ιερείς.

Έτσι άρχισαν οι δοκιμασίες του 
προφήτη. Για να του κλείσουν το 
στόμα, του απαγόρεψαν να μιλάει 
στον λαό, έκαψαν τις προφητείες 
του, αποπειράθηκαν να τον δηλητη-
ριάσουν, τον μαστίγωσαν, τον φυ-
λάκισαν. Όμως, εκείνος κι από τη 
φυλακή δεν έπαυε να προειδοποιεί 
τους συμπατριώτες του: Ο Κύριος 
λέει: «Έρχεται λαός από μια χώρα 
του βορρά, έθνος μεγάλο ξεσηκώ-
νεται από της γης τις άκρες. Τόξο 
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κρατάνε και χατζάρι, είναι σκληροί 
και άσπλαχνοι, στ’ άλογα ανεβαίνουν 
κι ακούγονται οι φωνές τους σαν τη 
βοή της θάλασσας. Πολεμιστές που 
για μάχη παρατάσσονται ενάντια σ’ 
εσένα, πόλη της Σιών».

Πράγματι τα λόγια του επαληθεύ-
τηκαν τραγικά. Το 597 π.Χ. οι Βα-
βυλώνιοι πολιόρκησαν την Ιερου-
σαλήμ και λεηλάτησαν τον Ναό. Ο 
βασιλιάς, οι άρχοντες και όλοι οι 
επιφανείς  Ιουδαίοι σύρθηκαν εξόρι-
στοι στη Βαβυλώνα. Το κακό όμως 
δεν τέλειωσε εκεί. Δέκα χρόνια αρ-
γότερα, το 587 π.Χ. οι Βαβυλώνιοι 
επανήλθαν. Και τότε η καταστροφή 
ήταν ολοκληρωτική. Η Ιερουσαλήμ 
παραδόθηκε στις φλόγες. Κανένας 
δεν θρήνησε την καταστροφή του 
Ισραήλ όσο ο Ιερεμίας. Μέσα στην 
Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα ολό-
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κληρο βιβλίο με ποιήματά του, που 
λέγεται Θρήνοι.«Αχ, αλίμονο, πώς 
έμεινε έρημη η πόλη που είχε άλλοτε 
τόσο πολύ λαό! Αυτή που ήταν ονο-
μαστή στα έθνη ανάμεσα απόμεινε 
σα χήρα. Των πόλεων η πριγκίπισσα 
υποδουλώθηκε. Αναστενάζουν όλοι 
της οι κάτοικοι, ψωμί ζητούν, δίνου-
νε τα στολίδια τους, για να βρούνε 
τροφή έτσι που στη ζωή να κρατη-
θούνε....».

Θρησκευτικά, Α΄ Γυμνασίου,  
Παλαιά Διαθήκη.  

Η προϊστορία του Χριστιανισμού,  
διασκευή
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Ο προφήτης Ιωνάς 

Ο Ιωνάς ήταν ευσεβής άνδρας. 
Κάποια μέρα ο Θεός του είπε: 
«Σήκω να πας στη Νινευή, τη με-
γάλη πόλη. Εκεί να πεις στους κα-
τοίκους ότι θα τους τιμωρήσω, για-
τί είδα πόσο κακοί είναι». Ο Ιωνάς 
όμως φοβήθηκε να πάει στη Νινευή 
και δεν υπάκουσε. Πήγε σε ένα 
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παραθαλάσσιο μέρος, βρήκε ένα 
πλοίο που πήγαινε προς την αντί-
θετη κατεύθυνση. Ήθελε να ξεφύγει 
από τον Θεό. Αλλά ο Θεός σήκωσε 
ανεμοστρόβιλο στη θάλασσα. Οι 
ναύτες τρόμαξαν και φώναξαν ζη-
τώντας βοήθεια από τον Θεό. Για να 
ελαφρώσουν το πλοίο έριχναν το 
φορτίο του στη θάλασσα. Νωρίτε-
ρα ο Ιωνάς είχε κατέβει στο αμπάρι 
στου πλοίου και κοιμόταν βαθιά. Κά-
ποια στιγμή ο πλοίαρχος τον πλη- 
σίασε και του είπε: «Σήκω και πα-
ρακάλεσε τον Θεό σου να μας βοη-
θήσει ίσως μας λυπηθεί και σωθού-
με».

Ο Ιωνάς όμως του απάντησε: «Ο 
Θεός δεν θα με ακούσει. Εγώ φταίω 
για όλα. Δεν υπάκουσα στην εντο-
λή του και ήθελα να ξεφύγω από 
αυτόν. Για αυτό το λόγο έστειλε ο 
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Θεός την θαλασσοταραχή. Πάρτε με 
και ρίξτε με στη θάλασσα και αυτή 
θα ησυχάσει». 

Οι ναύτες δεν ήθελαν να το κάνουν 
αυτό. Η θαλασσοταραχή γινόταν 
όμως ολοένα και χειρότερη. Τότε 
άρχισαν να προσεύχονται στον Θεό: 
« Αχ, Κύριε, μη μας τιμωρήσεις με 
θάνατο, επειδή θα ρίξουμε αυτόν 
τον άνθρωπο στη θάλασσα. Εσύ, 
Κύριε, εκείνο που θέλεις το κάνεις». 
Έπειτα σήκωσαν τον Ιωνά και τον 
πέταξαν στη θάλασσα. Κι αμέσως η 
θαλασσοταραχή σταμάτησε. 

Ο Θεός έστειλε ένα μεγάλο ψάρι 
και κατάπιε τον Ιωνά. Κι έμεινε ο Ιω-
νάς μες στην κοιλιά του ψαριού τρία 
μερόνυχτα. Από κει προσευχήθηκε 
στον Θεό. Τότε ο Θεός πρόσταξε το 
ψάρι να κολυμπήσει προς την ακτή 
και να βγάλει τον Ιωνά στη στεριά.
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Για δεύτερη φορά τότε είπε ο 
Θεός στον Ιωνά: «Σήκω να πας στη 
Νινευή. Εκεί να πεις στους ανθρώ-
πους ότι θα τους τιμωρήσω». 

Αυτή τη φορά ο Ιωνάς υπάκουσε. 
Πήγε στο κέντρο της πόλης και φώ-
ναξε: «Σαράντα μέρες ακόμα, και η 
Νινευή θα καταστραφεί!» Τότε οι κά-
τοικοι της Νινευή τρόμαξαν. Φόρε-
σαν πένθιμα ρούχα και προσευχή-
θηκαν στον Θεό να τους γλιτώσει. 
Σταμάτησαν τις κακές πράξεις και 
τις αδικίες τους. Όταν είδε ο Θεός 
πως οι Νινευίτες άφησαν την κακία 
τους, αποφάσισε να μην καταστρέ-
ψει την πόλη. 

 Ιων 1 – 3
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Ο Ιωάννης ο πρόδρομος

Ο Ιωάννης, ο γιος του Ζαχαρία 
και της Ελισάβετ, γεννήθηκε με θαυ-
μαστό τρόπο όταν οι γονείς του 
ήταν πολύ μεγάλοι σε ηλικία. Οι άν-
θρωποι γύρω του έλεγαν ότι αυτό 
το παιδί ήταν ευλογημένο από τον 
Θεό. Ενώ ήταν ακόμη νέος, εγκατέ-
λειψε τον κόσμο κι αποτραβήχτηκε 
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στην έρημο του Ιορδάνη ποταμού 
όπου δίδασκε τον λαό και καλούσε 
τους ανθρώπους να μετανοήσουν. 

Για τον Ιωάννη είχε προφητέψει ο 
προφήτης Ησαΐας:

Μια φωνή βροντοφωνάζει στην 
έρημο:

Ετοιμάστε τον δρόμο για τον Κύριο, 
Ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει

Ζούσε με προσευχή και νηστεία και 
φορούσε ρούχα από τρίχες καμήλας 
και ζώνη δερμάτινη στη μέση του. Η 
τροφή του ήταν ακρίδες, αγριόχορ-
τα και μέλι. Στον Ιωάννη πήγαινε πο- 
λύς κόσμος από τα Ιεροσόλυμα και 
από όλη την Ιουδαία, και από όλη 
την περιοχή του Ιορδάνη. Έρχο-
νταν και τους βάφτιζε στον Ιορδά-
νη ποταμό, καθώς εξομολογούνταν 
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τις αμαρτίες τους. Καλούσε όλους 
να σταματήσουν το κακό και τις 
αδικίες, να μετανοήσουν και να αλ-
λάξουν τρόπο ζωής, επειδή έχει 
φτάσει η Βασιλεία του Θεού με την 
έλευση του Χριστού στον κόσμο.

Ο Ιωάννης κατέκρινε τον άρχοντα 
της περιοχής, τον Ηρώδη, για την 
αμαρτωλή ζωή του. Επίσης κατηγο-
ρούσε τους τελώνες, επειδή απαι-
τούσαν από τους ανθρώπους πε-
ρισσότερα από ό,τι γράφει ο νόμος 
και τους στρατιώτες, επειδή έπαιρ-
ναν λεφτά με τη βία. Αυτό στάθηκε 
αφορμή να τον συλλάβουν, να τον 
φυλακίσουν και τελικά να τον απο-
κεφαλίσουν. Ο Ιωάννης θεωρείται 
ο τελευταίος των προφητών και ο 
μοναδικός προφήτης που έζησε την 
αρχή της διδασκαλίας του Χριστού. 

Ονομάστηκε και Πρόδρομος, 
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επειδή με τη ζωή και το έργο του 
προετοίμασε τους ανθρώπους να 
δεχτούν τον Χριστό. 

Μτ 3, 1-6

Ζωή γεμάτη δυσκολίες

Δεν υπάρχει προφήτης που να 
μην τον περιφρονούν οι συμπατρι-
ώτες του κι η οικογένειά του.

Μτ 13, 57

Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς 
και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά 
και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, 
πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, 
θανατώθηκαν με μάχαιρα, περιπλα-
νήθηκαν ντυμένοι με προβιές και 
κατσικίσια δέρματα, έζησαν με στε-
ρήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλί-
ψεις και κακουχίες - ο κόσμος δεν 
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ήταν άξιος να ‘χει τέτοιους ανθρώ-
πους - πλανήθηκαν σε ερημιές και 
βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες 
της γης.

Εβρ 11, 36-38

Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ, που σκο-
τώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς 
όσους στέλνει ο Θεός σ’ εσένα...

Μτ 23, 37

Τα προφητικά βιβλία της Παλαιάς 
Διαθήκης 

Οι προφήτες γύριζαν σε διάφορα 
μέρη του Ισραήλ και κήρυτταν πάντα 
προφορικά μπροστά στους ανθρώ-
πους που τους άκουγαν. Αργότερα 
οι ίδιοι είτε οι μαθητές τους που τους 
συνόδευαν κατέγραψαν πολλά απ’ 
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αυτά τα κηρύγματά τους. Αυτά απο-
τελούν τα 19 προφητικά βιβλία της 
Παλαιάς Διαθήκης.

Τα Προφητικά Βιβλία 
της Π.Δ.

Ωσηέ , Αμώς, Μιχαίας, 
Ιωήλ, Οβδιού, Ιωνάς, 
Ναούμ, Αββακούμ, 
Σοφονίας, Αγγαίος, 
Ζαχαρίας, Μαλαχίας, 
Ησαΐας, Ιερεμίας,  
Βαρούχ, Θρήνοι, 
Επιστολή Ιερεμίου,  
Ιεζεκιήλ, Δανιήλ
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 1. Κύπρος
 2.  Μεσόγειος 

Θάλασσα
 3. Συρία
 4. Άμμων
 5. Μωάβ
 6. Βεερσεβά

 7. Ιούδας
 8. Ιερουσαλήμ
 9. Σαμάρεια
 10. Ισραήλ
 11. Φιλισταίοι
 12. Δαν
 13. Φοίνικες

Χάρτης του Ισραήλ την εποχή των 
προφητών

1

2 3

9 10

11

1213

4

5
8

6 7
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1. Γράφουμε σε μικρά χαρτάκια 
τα ονόματα των προφητών που 
αναφέρονται στα παραπάνω κεί-
μενα. Τα βάζουμε σε ένα κουτί και 
ένας από κάθε ομάδα τραβάει τυ-
χαία ένα χαρτάκι. Αφού διαβάσου-
με καλά το σχετικό κείμενο για τον 
προφήτη που διαλέξαμε επεξεργα-
ζόμαστε τα παρακάτω θέματα:
Η κλήση του από τον Θεό.
Η εποχή που έζησε.
Οι προφητείες του.
Οι δυσκολίες που συνάντησε.
Γράφουμε τις σκέψεις μας σε ένα 
χαρτόνι και τις παρουσιάζουμε 
στην τάξη.

Δραστηριότητες
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2. Παρατηρούμε στην ομάδα μου 
την παρακάτω εικόνα και την περι-
γράφουμε. Μας βοηθάνε οι παρα-
κάτω ερωτήσεις

Ποιο είναι το κύριο πρόσωπο 
της εικόνας; Τι κάνει; Υπάρχουν 
και άλλα πρόσωπα Τι κάνουν 
αυτά; Τι τίτλο θα δίνατε σε αυτή 
την εικόνα;

Δραματοποιήστε τη σκηνή που 
παριστάνεται στην εικόνα στην 
ομάδα σας.
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3. Ψάχνουμε και βρίσκουμε στο 
ημερολόγιο την ημέρα που γιορ-
τάζουν οι διάφοροι προφήτες. 
Γράφουμε τις ημερομηνίες με τα 
ονόματά τους σε χαρτόνι. Στη συ-
νέχεια κολλάμε εικόνες τους που 
βρίσκουμε από το διαδίκτυο ή ζω-
γραφίζουμε δικές μας και το ονο-
μάζουμε «Εορτολόγιο προφητών».

Εορτολόγιο  
προφητών
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2.  «Τάδε λέει ο Κύριος»:  
Λόγια μέσα από την καρδιά

Οι προφήτες με τα κηρύγματά 
τους ήθελαν να βοηθήσουν τους αν-
θρώπους να καταλάβουν τα λάθη 
τους, να μετανοήσουν και να αλλά-
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ξουν τρόπο ζωής. Προσπαθούσαν 
να μιλούν με τρόπο κατανοητό για 
τους ανθρώπους της εποχής τους. 
Χρησιμοποιούσαν αφηγήσεις, χρη-
σμούς, ποιήματα και τραγούδια. Πα-
ρακάτω βλέπουμε κάποια από τα 
λόγια αυτά.

«Αγάπησα τον Ισραήλ από τότε που 
ήταν νήπιο».
Υπενθυμίζουν τη φροντίδα και 
την αγάπη του Θεού

Ο Κύριος λέει: «Όταν ο Ισραήλ 
ήταν παιδί, τον αγάπησα και τον κά-
λεσα από την Αίγυπτο να είναι γιος 
μου. Μετά, όσο όμως τους καλούσα 
προς εμένα, τόσο αυτοί απομακρύ-
νονταν. Στον Βαάλ πρόσφεραν θυσί-
ες και μπρος στα είδωλά του έκαιγαν 
προσφορές. Εγώ δίδαξα τον Εφραΐμ 
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να περπατάει, τον κράτησα στην 
αγκαλιά μου, αλλά αυτοί δεν ανα-
γνώρισαν ότι εγώ τους φρόντιζα».

«Εγώ θα βοηθήσω να αποκαταστα- 
θούν οι πόλεις και οι κατοικίες τους. 
Θα τους αγαπήσω ολοφάνερα, ώστε 
και οι ίδιοι να βλέπουν και να δια-
κηρύσσουν την αγάπη μου. Διότι θα 
έχω απομακρύνει πλέον την οργή 
μου από αυτούς. Θα είμαι για τον 
Ισραήλ όπως η ζωογόνα και ευεργε-
τική δροσιά… Θα επιστρέψουν από 
την αιχμαλωσία και θα εγκαταστα-
θούν ασφαλείς κάτω από την προ-
στασία του Θεού. Θα ζήσουν και θα 
χορτάσουν από τα πλήθη των σιτη-
ρών. Θα ανθήσει και θα καρποφο-
ρήσει ο ισραηλιτικός λαός, όπως η 
άμπελος».

Ο Κύριος λέει: «Ανοίξτε, ανοίξτε 
δρόμο, στρώστε τον και ετοιμάστε 
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τον, πάρτε μακριά τα εμπόδια από 
τον δρόμο του λαού μου!» 

Ωσ 11,1 και 14, 5-8  
και Ησ 57, 14-25

«Δεν με αγγίζουν τα πανηγύρια 
σας». Το τέλος της ειδωλολατρίας

Είδα πράγματα φρικτά στον Ισ-
ραήλ. Ο λαός μολύνθηκε με τη λα-
τρεία των ειδώλων... Μου προξενεί 
φρίκη το μοσχάρι σας, κάτοικοι της 
Σαμάρειας!... Ως πότε πια μ’ αυτό 
το απαίσιο πράγμα θα ζείτε; Τι σχέ-
ση έχει ο Ισραήλ μ’ αυτό το πράγ-
μα; Αυτό διόλου δεν είναι θεός. 
Ένας τεχνίτης το φτιάξε! Κομμάτια 
θα γίνει το μοσχάρι της Σαμάρειας. 
Καθώς το λέει ο λόγος, αυτός που 
σπέρνει άνεμο, θύελλα θα θερίσει.

Ωσ 8. 1-14
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Οι πλάστες των γλυπτών εικόνων 
είναι όλοι τους κάτι μη πραγματικό 
και τα πολυαγαπημένα τους αντι-
κείμενα δεν θα ωφελήσουν… Ποιος 
έπλασε θεό ή κατασκεύασε χυτή ει-
κόνα; Καθόλου δεν ωφέλησε αυτό. 
Ορίστε! Όλοι οι σύντροφοί του θα 
ντραπούν και οι τεχνίτες…. θα συ-
γκεντρωθούν όλοι, θα σταθούν ακί-
νητοι, θα νιώσουν τρόμο, θα ντρα-
πούν όλοι μαζί…

 Αλλά το υπόλοιπο το κάνει θεό, 
γλυπτή εικόνα για τον εαυτό του. 
Προσπέφτει σε αυτό και προσκυνά-
ει και προσεύχεται σε αυτό και λέει: 
«Ελευθέρωσέ με, γιατί εσύ είσαι ο 
θεός μου»… Δεν γνώρισαν ούτε κα-
τανοούν όμως επειδή τα μάτια τους 
δεν βλέπουν σωστά.

 Ησ 44, 9-20
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«Ξέρω τις ανομίες σας». Κατακρί-
νουν όσους αδικούν και υπερασπί-
ζονται τους αδικημένους

Ξέρω πόσο πολλές είναι οι ασέβειές 
σας και τι βαριές οι αμαρτίες σας: κα-
ταπιέζετε τον αδύνατο και τον κλέβετε, 
όταν του παίρνετε φόρο από το στάρι 
της σοδειάς του. Δέχεστε δωροδοκίες 
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και τον εμποδίζετε να βρει το δίκιο 
του στο δικαστήριο. Για όλα αυτά, 
στα όμορφα σπίτια που χτίσατε δε θα 
κατοικήσετε, και από τα ωραία αμπέ-
λια που φυτέψατε, δεν θα πιείτε κρασί. 

Αμ 5,11-12

«Κάντε το καλό και όχι το κακό»: 
Καλούν τους ανθρώπους να μετα-
νιώσουν και να είναι δίκαιοι

 Κάντε το καλό και όχι το κακό, 
για να ζήσετε. Τότε ο Κύριος, ο 
Θεός του σύμπαντος θα είναι αλη-
θινά μαζί σας, όπως το ισχυρίζεστε. 
Αποστραφείτε το κακό και αγαπή-
στε το καλό και αποκαταστήσετε τη 
δικαιοσύνη στο δικαστήριο. 

Αμ 5, 14-15

«Τι ερωτάς, ω άνθρωπε;». Απαντά 
ο προφήτης. «Δεν σου ανακοινώθηκε 
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και δεν σου έγινε γνωστό και κατα-
νοητό για το ποιόν είναι το καλό και 
το ευχάριστο για τον Θεό; Ζητάει τί-
ποτα παραπάνω από σένα ο Θεός 
παρά μόνον να είσαι δίκαιος, εύ-
σπλαχνος και πρόθυμος να πορεύε-
σαι σύμφωνα με τις εντολές του;».

Μιχ 6, 8

«Θα τελειώσουν οι γιορτές»: Προ-
ειδοποιούν για τις επερχόμενες 
καταστροφές
Οι ευθύνες των ισχυρών

Εσείς που κοιμάστε πάνω σε πο-
λυτελή κρεβάτια από ελεφαντόδοντο, 
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και σπαταλάτε πολλά χρήματα για 
στρώματα και πολυτελή σκεπάσμα-
τα, εσείς που τρώτε μικρά κατσι-
κάκια και μοσχάρια του γάλακτος. 
Που συνοδεύετε με ρυθμικά χειρο-
κροτήματα τον ήχο των μουσικών 
οργάνων διότι θεωρείτε αυτές τις δι-
ασκεδάσεις μόνιμες και όχι παροδι-
κές. Εσείς που πίνετε εκλεκτό κρα-
σί, φοράτε πανάκριβα αρώματα και 
δεν νοιάζεστε καθόλου, ούτε πονά-
τε για την καταστροφή που έρχεται 
για τον λαό του Ισραήλ εξαιτίας της 
διαφθοράς του. Κοιτάξτε τι θα γίνει 
τώρα, θα αιχμαλωτιστούν οι Ισραη-
λίτες μαζί με τους άρχοντές τους, τα 
ζώα θα γίνουν λάφυρα των εχθρών 
τους και καμιά κραυγή αλόγου δεν 
θα ακούγεται.

Αμ 6, 3-7
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Ακούστε αρχηγοί και άρχοντες 
του Ισραήλ. Δεν είναι έργο δικό σας 
να γνωρίζετε το δίκαιο; Εσείς όμως 
μισείτε το καλό και αγαπάτε το 
κακό. Φέρεστε στον λαό μου σαν να 
ήταν ζώα που τα πάνε για σφαγή... 
Τρέφεστε με τις σάρκες του λαού 
μου... κακομεταχειρίζεστε τον λαό 
μου... Αποστρέφεστε το δίκαιο και 
διαστρέφετε το σωστό, εσείς που 
χτίζετε την Ιερουσαλήμ, την πόλη 
του Θεού, πάνω σε αίματα και αδι-
κίες. Οι άρχοντες δωροδοκούνται 
όταν δικάζουν, οι ιερείς διδάσκουν 
με πληρωμή και οι προφήτες προ-
φητεύουν με αμοιβή. Κι ύστερα απ’ 
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όλα αυτά τολμούν και λένε “Ο Κύ-
ριος είναι μαζί μας. Δε θα μας βρει 
κακό!».

 Μιχ 3, 1-4

Ανομβρία θα πέσει στη χώρα

Και οι άρχοντες της πόλης έστει-
λαν τους νεότερους υπηρέτες τους 
για να φέρουν νερό από τα πηγά-
δια, αλλά αυτοί πήγαν στα πηγάδια 
και δεν βρήκαν νερό και γύρισαν 
με τα δοχεία τους κενά. Τα γεωργι-
κά έργα σταμάτησαν, διότι δεν είχε 
πέσει βροχή και οι γεωργοί κατα-
στεναχωρημένοι και σε απόγνωση 
έβαζαν τα χέρια τους πάνω στο κε-
φάλι. Τα ελάφια γεννούσαν στους 
αγρούς και εγκατέλειπαν τα νεογέν-
νητα διότι δεν υπήρχε χλόη για να 
τα ταΐσουν.

 Ιερ 14, 3-5
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«Θα σας δώσω καινούργια καρ-
διά»: Βροντοφωνάζουν ότι ο Θεός 
δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο

Θα σας ραντίσω με καθαρό νερό 
και θα εξαγνιστείτε από την ακαθαρ-
σία της ειδωλολατρίας σας. Ναι, θα 
σας εξαγνίσω. Θα σας δώσω καινού-
ρια καρδιά και θα σας δώσω καρδιά 
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ζωντανή. Θα βάλω μέσα σας το 
Πνεύμα μου και θα σας κάνω να ακο-
λουθείτε του νόμους μου και να τη-
ρείτε με προσοχή τις εντολές μου, 
θα μπορείτε να κατοικείτε στη χώρα 
που έδωσα στους προγόνους σας. 
Θα είστε λαός μου και εγώ θα είμαι ο 
Θεός σας.

Αλλά λέει και ο Κύριος: «Μπορεί 
τάχα η μάνα το βρέφος της να λη-
σμονήσει, και να μη δείξει την αγάπη 
της στο σπλάχνο της που γέννησε; Μα 
και αν ακόμη εκείνες λησμονήσουν, 
δεν θα λησμονήσω εγώ. Να κοίτα εγώ 
μες στις παλάμες των χεριών μου 
σε ζωγράφισα. Τα τείχη σου δεν τα 
αφήνω από τα μάτια μου». 

 Ιεζ 36, 25-28  
και Ησ 49, 15-16
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«Γεννήθηκε για μας ένα παιδί»: 
Προαναγγέλλουν τον ερχομό του 
Χριστού στον κόσμο 

 
Ένα κλωνάρι θα φυτρώσει από τον 

κορμό του Ιεσσαί
και ένα κλαδί θα ξεπροβάλει από τις 

ρίζες του…
Τίποτε δε θα κρίνει απ’ τα φαινόμενα
ούτε θ’ αποφασίζει απ’ τα λεγόμενα.
Αλλά θα κρίνει με δικαιοσύνη τους 

φτωχούς
Και θα υπερασπίζεται με ευθύτητα 
τους ταπεινούς της χώρας…

Η δικαιοσύνη και η πιστότητα θα ’ναι 
ζωνάρι για αυτόν σαν το ζωνάρι που 

τυλίγει τη μέση του.
Τότε θα κάθεται ο λύκος παρέα με 

το αρνί
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και θα κοιμάται ο πάνθηρας με το 
κατσίκι αντάμα.

Το μοσχαράκι και το λιονταρόπουλο 
θα βόσκουνε μαζί

κι ένα μικρό παιδί θα τα οδηγάει.
Η αγελάδα και η αρκούδα την ίδια 

μέρα θα’χουνε βοσκή 
και τα μικρά τους το ίδιο το λημέρι. 
Το λιοντάρι θα τρέφεται καθώς το 

βόδι με το άχυρο.
Το βρέφος άφοβα θα παίζει στη 

φωλιά της έχιδνας,
το νήπιο που μόλις αποκόπηκε από 

της μάνας του το γάλα,
θ’ απλώνει το χεράκι του στης 

κόμπρας τη σπηλιά.
Κανένας δεν θα προξενεί στον άλλον

 βλάβη ούτε κακό…
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γιατί η γνώση του Κυρίου τη χώρα 
θα σκεπάζει, όπως σκεπάζουν τα 

νερά τη θάλασσα…
Ησ 9, 5-6 και 11, 1-9
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Ο λαός που βάδιζε μες στα σκοτάδια 
είδε ένα φως λαμπρό∙ 
και λάμπει φως πάνω σ’ αυτούς 
που κατοικούνε σε τόπο σκοτεινό.
Γιατί γεννήθηκε για μας ένα παιδί,
μας δόθηκε ένας γιος∙ 
και τ’ όνομά του θα είναι: 
Σύμβουλος θαυμαστός, Θεός 

ισχυρός, 
Αιώνιος πατέρας και της Ειρήνης 

Άρχοντας.
 Ησ 9
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Αλλά από σένα Βηθλεέμ... αν και 
είσαι από τις πιο μικρές πόλεις του 
Ιούδα, εγώ θα κάνω να προέλθει 
εκείνος που θα γίνει άρχοντας του 
Ισραήλ... Όταν έρθει εκείνος, θα 
τους οδηγήσει και θα τους προστα-
τέψει με τη δύναμή μου... Θα ζήσουν 
με ασφάλεια, γιατί όλοι οι λαοί της 
γης θ’ αναγνωρίσουν τη μεγαλοσύ-
νη του. Αυτός θα φέρει την ειρήνη

Μιχ 5,1-3 
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Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής: Ο προφή-
της που άνοιξε τον δρόμο για τον 
Χριστό 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Μου-
σείο Τέχνης, Καταλονία Βαρκελώνη
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«Μετανοείτε. γιατί έχει πλησιάσει 
η βασιλεία των ουρανών».

«Εγώ έχω ανάγκη από σένα να βα-
φτιστώ, κι εσύ έρχεσαι προς εμένα;»

Μτ 1, 2 και 1, 14

Και κήρυττε λέγοντας: «Έρχεται ο 
ισχυρότερός μου ύστερα από εμέ-
να, του οποίου δεν είμαι ικανός να 
σκύψω και να λύσω το λουρί των 
υποδημάτων του. 

Εγώ σας βάφτισα σε νερό, αυ-
τός όμως θα σας βαφτίσει μέσα σε 
Πνεύμα Άγιο». 

Μκ 1, 7 

Ο Ιησούς μιλάει για τον Ιωάννη 
τον Βαπτιστή 

«Αυτός είναι για τον οποίο έχει 
γραφτεί: Ιδού, αποστέλλω τον αγγε-
λιοφόρο μου πριν από το πρόσωπό 



154 / 155 / 154 / 77

σου, ο οποίος θα παρασκευάσει την 
οδό σου μπροστά σου. 

Σας λέω: δεν είναι κανένας μεγα-
λύτερος από τον Ιωάννη μεταξύ των 
γεννημένων από γυναίκες. Αλλά ο 
μικρότερος στη βασιλεία του Θεού 
είναι μεγαλύτερος από αυτόν».

Λκ 7, 27 
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Διαθήκη. Η προϊστορία του Χριστια-
νισμού, ΥΠ.Ε.Π.Θ. Π.Ι., Αθήνα 2006.

Χάρτης του Ισραήλ την εποχή των 
προφητών. Θρησκευτικά Α΄ Γυμνα-
σίου, Παλαιά Διαθήκη. Η προϊστο-
ρία του Χριστιανισμού, ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Π.Ι., Αθήνα 2006

• Εκκλησάκι του προφήτη Ηλία: 
Ανάκληση 19/2/2017 από http://www. 
exploring-greece.gr/el/show/40830/:ttd/ 
PROFITIS-ILIAS

• Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος: Εικο-
νογραφικό υλικό ΙΕΠ, Θρησκευτικά 
- Διδακτικό Υλικό Δημοτικό, Ε΄ τάξη, 
ανάκληση 6/2/2017 από http://www.
iep.edu.gr/thriskeftika/

• Προφήτης Μιχαίας, http://users.
sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/
Mihaias/Mihaias_kef.1-7.htm
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• Ο Προφήτης Μιχαίας (δραστη-
ριότητα): Χαρακτικό του Γουσταύ-
ου Ντορέ, 19ος αιωνας, Θρησκευτι-
κά Α΄ Γυμνασίου, Παλαιά Διαθήκη. 
Η προϊστορία του Χριστιανισμού, 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. Π.Ι., Αθήνα 2006.

• Ο προφήτης Ιεζεκεήλ: Τοιχογρα-
φία του Θεοφάνη στη Μονή Παντο-
κράτορος (Άγ. Όρος 16ος αιώνας) , 
Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου, Παλαιά 
Διαθήκη. Η προϊστορία του Χριστια-
νισμού, ΥΠ.Ε.Π.Θ. Π.Ι., Αθήνα 2006.

• Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, 
Μουσείο Τέχνης Καταλονία, Βαρκε-
λώνη.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Προχωράμε αλλάζοντας

• Οι Προφήτες της Βίβλου



Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά 
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, 
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των 
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν 
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί 
να διατίθενται προς πώληση, όταν 
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του 
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο 
που διατίθεται προς πώληση και δεν 
φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται 
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 
(ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιου-
δήποτε τμήματος αυτού του βιβλί-
ου, που καλύπτεται από δικαιώματα  
(copyright), ή η χρήση του σε οποια-
δήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.




