
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΟ ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ  

Με την έναρξη του λυτρωτικού του έργου ο Χριστός επέλεξε μια ομάδα ανθρώπων, 
τους μετέπειτα Αποστόλους, που ανέμεναν το Μεσσία σύμφωνα με τις προρρήσεις 
των προφητών από Μωυσέως μέχρι και του Ιωάννου του Προδρόμου. 

http://www.diakonima.gr/2014/06/29/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85/


α΄  
Μτ 1,16 Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της 
Γαλιλαίας1, είδε τον Σίμωνα και τον Ανδρέα, τον αδερφό του Σίμωνα, να 
ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη, γιατί ήταν ψαράδες.  
17 «Ακολουθήστε με», τους είπε ο Ιησούς, «και θα σας κάνω ψαράδες 
ανθρώπων». 
18 Κι αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν2. 
Μκ 3,16 Κι έδωσε στον Σίμωνα το όνομα Πέτρος3. 
Μκ 1,19 Αφού προχώρησε λίγο πιο πέρα ο Ιησούς, είδε τον Ιάκωβο τον 
γιο του Ζεβεδαίου και τον αδερφό του τον Ιωάννη να τακτοποιούν κι 
αυτοί τα δίχτυα μέσα στο ψαροκάικο,  
20 και τους κάλεσε αμέσως. Αυτοί άφησαν τότε τον πατέρα τους τον 
Ζεβεδαίο στο ψαροκάικο με τους εργάτες αλιείας και τον ακολούθησαν. 
Μτ 9,9 Προχωρώντας ο Ιησούς ... είδε να κάθεται στο τελωνείο ένας 
άνθρωπος που τον έλεγαν Ματθαίο, και του λέει: «Ακολούθησέ με». Κι 
εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. 
Μκ 3,14 Διάλεξε δώδεκα4, για να είναι μαζί του και να τους στέλνει να 
κηρύττουν. 



«Δεῦτε ὀπίσω 
μου καὶ 

ποιήσω ὑμᾶς 
ἁλιεῖς 

ἀνθρώπων…» 



Ο Ιησούς καλεί τους πρώτους μαθητές του  
(Ανδρέα-Πέτρο, Ιάκωβο-Ιωάννη).  

http://orthodoxanswers.gr/%CE%BF-%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF/


 Οι μαθητές γνώριζαν και από άλλες συναντήσεις τον Χριστό.  
 Κάποιοι ήταν μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή (Ιωάν. 1, 33-51) και είχαν 

μεσολαβήσει αρκετές συνομιλίες και με τον Ιησού. Δεν τους συνάντησε 
επομένως για πρώτη φορά την ημέρα εκείνη. Όμως τότε προσκολλήθηκαν 
στον Κύριο. 

 Στην ουσία ο Χριστός τους ξεχώρισε, όταν ήσαν έτοιμοι να ανταποκριθούν σ’ 
εκείνον, λόγω της βαθειάς τους πίστης, της υπευθυνότητάς τους, της 
μεγαλύτερης γνώσης και εντρύφησης που έδειχναν στις Γραφές, μέσα και έξω 
από τις Συναγωγές.  

 Στο σημείο αυτό είναι καλό να διαλύσουμε δύο παρεξηγήσεις που συχνά 
ακούγονται και επαναλαμβάνονται και στα εκκλησιαστικά κηρύγματα ακόμη. 
Ποιες είναι αυτές;  

 α) Πως οι απόστολοι ήσαν αμόρφωτοι και β) πως ήσαν φτωχοί. 
 α) Ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ματθαίος είχαν εξαιρετικές πνευματικές 

ικανότητες. Αυτό φαίνεται από τα βιβλία της Κ. Διαθήκης που έγραψαν. 
 β) Οι  Ανδρέας, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης ήταν αξιόλογοι επαγγελματίες 

ψαράδες. Κατείχαν αλιευτικά σκάφη με πληρώματα και ανήκαν σε αλιευτικό 
συνεταιρισμό. 

Η κλήση των ΔώδεκαΗ κλήση των Δώδεκα  



  (Για το Χριστό) αφήνουν πίσω τους, ό,τι περισσότερο αγαπούν 

Αυτός ο ιερός παραλογισμός για τα ανθρώπινα δεδομένα, καθιστά τους απλοϊκούς 
ψαράδες της λίμνης, ως τους επιφανέστερους των ανθρώπων όλων των εποχών μιας και 
στους ώμους τους, κλήθηκαν ως άλλοι Άτλαντες να κρατήσουν το οικοδόμημα της 
Χριστιανικής Εκκλησίας, θεμελιώνοντας το επάνω στα μαρτυρικά τους σώματα. Έδωσαν 
τα πάντα, άφησαν πίσω μια ζωή που τελικά και αυτήν την χάρισαν στον Χριστό! 

http://oodegr.co/oode/grafi/kd/klisi_ma8itwn_2.htm


 

1. Σίμων  (ο Πέτρος),  

2. κι ο αδερφός του ο Ανδρέας  (ο 

Πρωτόκλητος). 

3. Ο  Ιάκωβος, γιος του Ζεβεδαίου,  

4. κι ο αδερφός του ο Ιωάννης.  

5. Ο  Φίλιππος  

6. κι ο Βαρθολομαίος ή Ναθαναήλ. 

7. Ο  Θωμάς (ο λεγόμενος Δίδυμος). 

8. Ο  Ματθαίος, ο τελώνης (αδελφός του 

Ιακώβου του Άλφαίου). 

9. Ο  Ιάκωβος  γιος του Αλφαίου, αδελφός 

του Λευί δηλ. του Ματθαίου 

10. και ο Λεββαίος  ή Θαδδαίος  ή Ιούδας 

Ιακώβου. 

11. Ο  Σίμων ο Κανανίτης ή Ζηλωτής 

12. κι ο Ιούδας ο Ισκαριώτης (αντικαταστά-

θηκε από τον Ματθία). 

Τα ονόματα των δώδεκα μαθητών του ΙησούΤα ονόματα των δώδεκα μαθητών του Ιησού 

http://www.pigizois.net/latreia/apostoloi.htm


Όπως οι δώδεκα υιοί του Ιακώβ, οι δώδεκα Πατριάρχες, θεωρούνται σι αρχηγοί 
των δώδεκα φυλών του Ισραήλ, δηλαδή όλου του Ιουδαϊσμού, έτσι και οι 
Δώδεκα αυτοί πρώτοι Μαθητές του Κυρίου, έγιναν οι πνευματικοί αρχηγοί του 
νέου Ισραήλ, δηλαδή του Χριστιανισμού. 

http://www.pronews.gr/portal/item/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-12-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%C


Λκ 8,1  Λίγο καιρό αργότερα ο Ιησούς περιόδευε από 
πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, κηρύττοντας και 
φέρνοντας το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του 
Θεού. Μαζί του ήταν και οι δώδεκα μαθητές του, 
2 καθώς και μερικές γυναίκες5, που είχαν θεραπευτεί 
από αρρώστιες και βάσανα, από δαιμονικά πνεύματα 
και ασθένειες. Αυτές ήταν η Μαρία, που ονομαζόταν 
Μαγδαληνή6, από την οποία ο Ιησούς είχε βγάλει 
εφτά δαιμόνια ,  
3 η Ιωάννα η γυναίκα του Χουζά, αξιωματούχου του 
Ηρώδη, η Σουσάννα και άλλες πολλές, που τον 
υπηρετούσαν με τα υπάρχοντά τους. 



5. Από την αρχή της δράσης μέχρι την Ανάσταση ακολουθούσαν τον Ιησού και 
γυναίκες. Κάτι τέτοιο ήταν τότε πρωτοφανές και ερχόταν σε αντίθεση με τις 
απόψεις των ραβίνων. Αυτές διέθεταν τις περιουσίες τους για τη μετακίνηση, 
συντήρηση και διαμονή του Ιησού και της πολυάριθμης συνοδείας του.  

http://taanepikaira.blogspot.gr/2010_12_01_archive.html
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CF%86%CE%B5%CF%82+%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BD+%CF%84%CE%B1+%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%B7%CE%BC%CF%89%CE%BD&hl=el&sa=X&noj=1&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=FGAv3hAkreWHfM:&imgrefurl=http://w
http://vatopaidi.wordpress.com/2010/05/02/%CF%84%CE%AF-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%C2%AB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%83%CF%84/


6. Η Μαρία η Μαγδαληνή  
 

ήταν μαθήτρια του Ιησού. Καταγόταν από τα 
Μάγδαλα, κωμόπολη κοντά στη λίμνη 
Γενησαρέτ. Είναι λάθος να την ταυτίζουμε 
με τη γυναίκα που άλειψε τα πόδια του 
Ιησού με μύρο (Λκ 7, 36 - 50). Η Εκκλησία μας 
την τιμά ως ισαπόστολο στις 22 Ιουλίου. 

Δαιμόνια = τα πάθη της ψυχής που αντιτίθενται στο πνεύμα του Θεού. 
«Αλλά να μην νομίσει κανείς ότι η Μαρία είχε επτά δαίμονες. Αλλά όπως ακριβώς τα 
χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ονομάζονται συνωνύμως επτά πνεύματα, καθώς ο 
μέγας Ησαΐας τα αρίθμησε: "πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος, 
πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας". Έτσι αντιθέτως και οι ενέργειες των δαιμόνων λέγονται 
δαίμονες: η ακηδία, η φειδωλία, η απείθεια, ο φθόνος, το ψεύδος, η απληστία και κάθε 
πάθος είναι συνώνυμο του δαίμονος που το γέννησε. Όποιος, λοιπόν, είναι κυριευμένος 
από αυτά τα πάθη, κατέχεται από δαίμονες. Δεν ήταν λοιπόν καθόλου απίθανο και 
αδύνατο και η Μαρία η Μαγδαληνή να υποδουλώθηκε σε κάποια επτά πάθη, από τα 
οποία λυτρώθηκε και ύστερα έγινε μαθήτρια του Σωτήρα».  

Μοδέστου, αρχιεπισκ. Ιεροσολύμων «Εις τας Μυροφόρους» εκ της Βιβλιοθήκης Φωτίου, αρχιεπισκόπου 
Κων/πόλεως και Ρ.G. 104, 244. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-MLmLvJtK6IJ:ektimotheou.blogspot.com/2012/07/blog-post_19.html+%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82+%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82+%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%85&cd=1
http://www.impantokratoros.gr/C92EE7A9.el.aspx
http://www.impantokratoros.gr/C92EE7A9.el.aspx
http://www.impantokratoros.gr/C92EE7A9.el.aspx
http://www.impantokratoros.gr/C92EE7A9.el.aspx
http://www.impantokratoros.gr/C92EE7A9.el.aspx
http://www.impantokratoros.gr/C92EE7A9.el.aspx


«Αυτούς τους δώδεκα έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής 
εντολές…» Ματθ. 10,5 (εικόνα από το ναό των Στεφάνων, Κόραμα, Kαππαδοκία). 

β΄ 
Μκ 6,6 …Ο Ιησούς περιόδευε στα 
γύρω χωριά και δίδασκε. 
7 Κάλεσε τους δώδεκα μαθητές 
του κι άρχισε να τους στέλνει δύο 
δύο… 
8 Τους παράγγειλε να μην 
παίρνουν τίποτε μαζί τους για τον 
δρόμο: ούτε σακίδιο ούτε φαγητό 
ούτε χρήματα στο ζωνάρι παρά 
μόνο ραβδί·  
9 να βάλουν σανδάλια στα πόδια 
τους και να μην πάρουν μαζί τους 
διπλά ρούχα. 
Μτ 10,7 «Όπου πάτε, να 
κηρύττετε λέγοντας πως έφτασε η 
Βασιλεία του Θεού.  
8 Να θεραπεύετε τους 
αρρώστους, να ανασταίνετε τους 
νεκρούς, να γιατρεύετε τους 
λεπρούς, να κάνετε καλά τους 
δαιμονισμένους. Δωρεάν τα 
λάβατε, δωρεάν και να τα 
δίνετε». 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E101/160/1118,4108/


Πέρα από τους Δώδεκα 
υπήρχε και ευρύτερος 

κύκλος των 70 μαθητών. 
 

Οι Εβδομήκοντα αυτοί μαθητές, 
σύμφωνα με τη σχετική ευαγγελική 
περικοπή (Λουκ. 10, 1-12), μετά την 
εκλογή τους, λαμβάνοντας σχετικές 
οδηγίες από τον Ιησού Χριστό 
ανέλαβαν αποστολικό έργο 
μεταβαίνοντας σε διάφορους τόπους 
προετοιμάζοντας τους λαούς στο νέο 
κήρυγμα της αγάπης, της σωτηρίας 
των ανθρώπων και της Βασιλείας των 
Ουρανών, καλούμενοι εξ αυτού και 
"Θεοκήρυκες". 
Στους Εβδομήκοντα Αποστόλους 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο 
Ιάκωβος ο αδελφόθεος, οι 
Ευαγγελιστές Λουκάς και Μάρκος, οι 
επτά διάκονοι και άλλοι όπως ο 
Απόστολος Ματθίας. 

http://vatopaidi.wordpress.com/tag/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B9/


γ΄ 
Ιω 6,66 ... πολλοί από τους μαθητές του ξεμάκρυναν7 και δεν τον ακολουθούσαν 
πια. 
67 Τότε ο Ιησούς είπε στους δώδεκα: «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς;»  
68 Ο Σίμων Πέτρος του απάντησε: «Και σε ποιον να πάμε, Κύριε; Εσύ κατέχεις τα 
λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή. 
69 Κι εμείς έχουμε πιστέψει κι έχουμε νιώσει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του 
αληθινού Θεού». 

«Κύριε, πρὸς τίνα 
ἀπελευσόμεθα; 
ῥήματα ζωῆς αἰωνίου 
ἔχεις» Ιω 6, 68. 

http://blogs.sch.gr/tgiakoum/archives/10009


Επεξεργασία 

1. Πώς ανταποκρίθηκαν οι μαθητές του Ιησού, όταν τους κάλεσε 
να τον ακολουθήσουν; Υπογραμμίστε και σχολιάστε τους 
σχετικούς στίχους του κειμένου α'. 

Τον εμπιστεύτηκαν και τον ακολούθησαν πρόθυμα και 
χωρίς ενδοιασμούς: 
 
 Κι αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον 

ακολούθησαν 
 Αυτοί άφησαν τον πατέρα τους… και τον ακολούθησαν 
 Κι εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. 



2. Εκτός από τους δώδεκα μαθητές για ποιες άλλες ομάδες 
μαθητών μας πληροφορούν τα Ευαγγέλια; (βλ. Ερμ. 4, 5 και 6). 

α) Η ομάδα των Δώδεκα (οι σταθεροί και μόνιμοι, 
εκπρόσωποι των παλιών 12 φυλών). 

β) Ο ευρύτερος κύκλος των 70. 
γ) Οι γυναίκες (πράγμα πρωτόγνωρο και μοναδικό για 

την εποχή εκείνη). 



3. Κείμενο β': Για ποιο έργο και πώς προετοίμαζε ο Χριστός τους 
μαθητές του; Ποιες υποδείξεις τους έκανε; 

 Να κηρύττουν  τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού Να κηρύττουν  τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού 
και να θεραπεύουν δωρεάνκαι να θεραπεύουν δωρεάν 

 Να μην παίρνουν μαζί τους ούτε χρήματα, ούτε 
φαγητό, ούτε διπλά ρούχα. Να μην στηριχθούν δηλ. 
σε υλικά μέσα για την αποστολή τους. 



4. Στο κείμενο γ' έχουμε μια κρίσιμη στιγμή στην κοινή ζωή και 
πορεία των μαθητών με τον Ιησού. Τελικά πώς την ξεπέρασαν; 

 Κάποιοι ξεμάκρυναν και δεν τον ακολουθούσαν 
 Οι 12 πίστεψαν πραγματικά ότι είναι ο Χριστός ο Υιός 

του αληθινού Θεού (ομολογία Πέτρου). 
 
     Φανερώθηκε: 
• Η ελεύθερη σχέση Διδασκάλου - μαθητών (στίχ. 67) 
• Η αυθόρμητη ομολογία του Πέτρου για την μοναδική 

αξία του Δασκάλου τους βασιζόταν στη προσωπική 
εμπειρία τους (στίχ. 68-69). 



5. Οι χριστιανοί ως μέλη της νέας ανθρωπότητας (του καινούριου 
κόσμου) θεωρούνται σε όλες τις εποχές ως μαθητές του Χριστού. 
Τι σημαίνει η ιδιότητά τους αυτή και με ποιους τρόπους νομίζετε 
ότι μπορεί να εκφραστεί σήμερα; 

 Είναι δέκτες μιας εξαιρετικής τιμής. Σημαίνει ότι είναι 
κληρονόμοι, όπως και εκείνοι, των ίδιων δωρεών και ευλογιών 
του Χριστού και του καινούριου κόσμου του Θεού για χάρη 
όλης της ανθρωπότητας.  

 Καλούνται, όπως και οι Απόστολοι, να αναλάβουν έμπρακτα 
τις ευθύνες της Βασιλείας του Θεού και να συνεχίσουν το έργο 
του Διδασκάλου τους με τη συγκεκριμένη διακονία τους για 
χάρη όλων των ανθρώπων (αλήθεια, ελευθερία, ανθρωπιά, 
δικαιοσύνη, ειρήνη κ.ά.). 

 Αποστολή τους ο ευαγγελισμός των ανθρώπων.  
 Ανιδιοτέλεια στο ιεραποστολικό τους έργο: "δωρεὰν ἐλάβετε, 

δωρεὰν δότε". 



Βασικά στοιχεία του μαθήματος 
Οι μαθητές του Χριστού (οι Δώδεκα και οι άλλοι) δεν 
αποτελούσαν προνομιακό κύκλο εκλεκτών (ανδρών και 
γυναικών), αλλά ομάδα υπεύθυνων, έμπιστων και 
αφοσιωμένων συμπορευτών του. 
Κατεξοχήν τους Δώδεκα, ισάριθμους των παλιών 12 φυλών του 
λαού, τους κάλεσε και τους εκπαίδευσε, για να γίνουν αυτόπτες 
και αυτήκοοι μάρτυρες της ζωής και του έργου του, 
προκειμένου αυτά να συνεχιστούν για πάντα. 
Κάθε χριστιανός, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία και κοινωνική 
κατάσταση, θεωρείται μαθητής Χριστού, συμμαθητής των 
Αποστόλων και συνεχιστής του έργου τους. 


