
ΕΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΕΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  
ΣΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤΣΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤ  

ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ  

 Δημόσια και συστηματικά ο Ιησούς 
αναλαμβάνει δράση για το έργο Του.  

 Κηρύττει για τη Βασιλεία του Θεού.   



Μιλώντας για Βασιλεία του Θεού εννοούμε την καινούρια 
ανθρωπότητα που άρχισε με τον ερχομό και το έργο του Χριστού. 
Αυτή προσφέρει έναν νέο τρόπο ζωής, όπου κυριαρχούν:  

α) Η πίστη στον φιλάνθρωπο και αληθινό Θεό.  
β) Οι αλλιώτικες σχέσεις προς τον Θεό, τον συνάνθρωπο και τον 

κόσμο. Δηλ. σχέσεις αγάπης, αδελφοσύνης, ελπίδας, 
ειρήνης και δικαιοσύνης.  

Αυτή η νέα πραγματικότητα ζωής προχωρά αθόρυβα και 
ασταμάτητα. Το πλήρωμά της θα φανερωθεί στο τέλος του 
κόσμου, μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. (Λεπτομέρειες 
και διάφορες πλευρές της θα δούμε στα μαθήματα των κεφαλαίων 
Β' και Γ'). 

Τι ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού; 



Λκ 4, 16 (Ο Ιησούς από την 
Καπερναούμ2 της Γαλιλαίας) ήρθε στη 
Ναζαρέτ, όπου είχε μεγαλώσει. Το 
Σάββατο πήγε, όπως συνήθιζε, στη 
συναγωγή3 και σηκώθηκε να διαβάσει τις 
Γραφές4. 
17 Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια 
του προφήτη Ησαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε 
και βρήκε το σημείο όπου ήταν γραμμένο 
το εξής:  
18 Το Πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, 
γιατί ο Κύριος με έχρισε5 και μ' έστειλε 
19 να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα 
στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους 
συντριμμένους ψυχικά· στους 
αιχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση 
και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως 
τους να φέρω λευτεριά στους 
υποταγμένους, να αναγγείλω του καιρού 
τον ερχομό, που ο Κύριος θα φέρει τη 
σωτηρία στον λαό του. (Ησαΐας 61, 1-2) 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/845,3154/unit=736


3. Την εποχή του Χριστού κάθε ισραηλιτική κοινότητα, είτε στο εσωτερικό της χώρας 
είτε στη Διασπορά, είχε τη συναγωγή της (= σύναξη, συγκέντρωση). Στην Ιερουσαλήμ 
εκτός από τον Ναό υπήρχαν και συναγωγές (βλ. μάθ. 2, 2γ). Φρόντιζαν να χτίζουν τη 
συναγωγή στο πιο ψηλό σημείο της κοινότητας, με κατεύθυνση προς την Ιερουσαλήμ, 
ώστε οι προσευχόμενοι να στρέφονται νοερά προς την αγία πόλη και τον Ναό της.  

Η λατρεία στη συναγωγή το Σάββατο περιελάμβανε: το "Άκουε, Ισραήλ...", προσευχή των 
18 αιτημάτων, δύο αναγνώσματα: από τον Νόμο και τους Προφήτες με προσευχές, πριν 
και μετά, και ομιλία/ερμηνεία της περικοπής. 

http://www.ncbible.info/mod/page/view.php?id=320&inpopup=1


http://www.waupun.k12.wi.us/Policy/other/dickhut/religions/13 The Synagogue.html


20 Ύστερα τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον 
υπηρέτη και κάθισε. Τα μάτια όλων στη συναγωγή 
ήταν προσηλωμένα πάνω του. 
21 Άρχισε τότε να τους λέει6: «Σήμερα βρίσκει την 
εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε». 
22 Όλοι συμφωνούσαν μαζί του· θαύμαζαν για τα 
γεμάτα χάρη λόγια που έβγαιναν από το στόμα του, 
και ρωτούσαν: «Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ7;  
Μκ 6, 2 ... Από πού τα κατέχει αυτά; Και ποια είναι η 
σοφία αυτή που του δόθηκε; Πώς κάνει τέτοια 
θαύματα...; 
3 Αυτός δεν είναι ο ξυλουργός, ο γιος της Μαρίας κι 
αδερφός του Ιακώβου, του Ιωσή, του Ιούδα και του 
Σίμωνος; Κι οι αδερφές του δεν μένουν εδώ στον 
τόπο μας;» Κι αυτό τους δημιουργούσε εμπόδιο να 
τον πιστέψουν.  
4 Κι ο Ιησούς τους έλεγε: «Δεν υπάρχει προφήτης 
που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του, 
οι συγγενείς του κι η οικογένειά του». 
5 Κι έτσι δεν έκανε μπροστά τους κανένα μεγάλο 
θαύμα, παρά μόνον ακούμπησε τα χέρια του σε 
λίγους αρρώστους και τους θεράπευσε.  
6 Κι έμενε κατάπληκτος από την απιστία τους. 

http://el.goodsalt.com/cart/calculator_prcas0022.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dIGsQ5kNZsMJ:www.sakketosaggelos.gr/Article/1785/+&cd=3&hl=el&ct=clnk&gl=gr


Λκ 4, 28 Όλοι μέσα στη συναγωγή ακούγοντάς τα αυτά εξοργίστηκαν 
29 και σηκώθηκαν και τον έβγαλαν έξω από την πόλη. Τον έφεραν ως την άκρη του 
βουνού, πάνω στο οποίο ήταν χτισμένη η πόλη τους, για να τον ρίξουν στον γκρεμό. 
30 Αυτός όμως πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε. 

Η όλη επίσκεψη, που ξεκίνησε με χαρές, συγκίνηση και αναγνώριση, κατέληξε 
σε απροσδόκητη, πρόωρη και επικίνδυνη πρόβα πορείας του προς το Πάθος... 

http://jesus.christ.org/68/jesus-of-nazareth


5. Το άγιο Πνεύμα έχρισε (= ανακήρυξε τον Ιησού ως Μεσσία και αρχηγό της 
νέας ανθρωπότητας στον Ιορδάνη κατά τη βάπτισή Του. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:U7b-gioiVmUJ:www.ygeiaonline.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=40390:osioy_loyka_monh+%CE%B7+%CE%B2%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%


Χριστός Χριστός --  ΜεσσίαςΜεσσίας  

Η ελληνική λέξη Χριστός έχει την ίδια σημασία με την εβραϊκή 
λέξη Μεσσίας.  
Στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης ο όρος Μεσσίας-Χριστός 
αρχικά δήλωνε το βασιλιά που έχει χρισθεί με μύρο κατά την 
ενθρόνισή του. Μπορούσε επίσης να δηλώνει και κάποιο άλλο 
πρόσωπο απεσταλμένο από το Θεό στο λαό του για ένα 
σημαντικό έργο. 
Με το πέρασμα των χρόνων όμως ο όρος Μεσσίας-Χριστός 
πήρε μια ειδική σημασία. Δήλωνε, δηλαδή, τον κατεξοχήν 
βασιλιά, απόγονο του Δαβίδ, που θα ερχόταν να σώσει το λαό 
του Θεού. Για το πρόσωπο και το έργο του Μεσσία μιλούσαν οι 
προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης.  



7. Η απορία των 
συμπατριωτών του: "Αυτός 
δεν είναι ο γιος του 
Ιωσήφ;" στηριζόταν στην 
αντίληψη που επικρατούσε 
τότε, ότι δηλ. ο Μεσσίας θα 
εμφανιζόταν ξαφνικά, 
θεαματικά, εντυπωσιακά 
και μεγαλόπρεπα. 

http://www.metafysiko.gr/?p=1216


Επεξεργασία 

1. Κατά το ευαγγελικό κείμενο, 
πότε και πού ξεκίνησε το 
κήρυγμά του ο Ιησούς; Βρείτε 
στον χάρτη την πορεία που 
ακολούθησε από τη Βάπτισή 
του ως τη Ναζαρέτ· (βλ. 
εισαγωγή του μαθήματος και 
Ερμ. 2). 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B118/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C %CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF %CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/kefalaio1.pdf


2. Κοιτάξτε προσεκτικά τον στίχο Λκ 
4, 19  (… να αναγγείλω το χαρμόσυνο 
μήνυμα στους φτωχούς, να 
θεραπεύσω τους συντριμμένους 
ψυχικά· στους αιχμαλώτους να 
κηρύξω απελευθέρωση και στους 
τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους 
να φέρω λευτεριά στους 
υποταγμένους, να αναγγείλω του 
καιρού τον ερχομό, που ο Κύριος θα 
φέρει τη σωτηρία στον λαό 
του.(Ησαΐας 61, 1-2) και:  
α. Γράψτε σε μια στήλη τους 
ανθρώπους που τότε υπέφεραν. 
β. Δίπλα σε άλλη σημειώστε τι θα 
τους προσέφερε ο Χριστός με το 
έργο του. 
γ. Σε μια τρίτη στήλη δίπλα, 
σκεφτείτε και καταγράψτε από ποια 
δεινά υποφέρουν σήμερα άνθρωποι 
αντίστοιχοι με αυτούς της πρώτης 
στήλης. (Δείτε και τις φωτογραφίες 
απέναντι). 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/846,3160/


Τι θα τους 
προσέφερε ο Χριστός 

με το έργο του 

Χαρμόσυνο μήνυμα 

Θεραπεία 

Απελευθέρωση 

Θα βρουν το φως 

Λευτεριά 

Από ποια δεινά υποφέρουν σήμερα 
άνθρωποι αντίστοιχοι με αυτούς της 

πρώτης στήλης 

υπανάπτυξη, έλλειψη τροφής, ένδυσης 
και φαρμάκων· απουσία εκπαίδευσης, 
κυριαρχία άγνοιας και προκαταλήψεων 
κ.ά. 

από αδικία, καταπίεση, παραγκωνισμό, 
κοινωνικό αποκλεισμό, ψυχασθένειες 
κ.ά. 

από πολέμους, άδικα φυλακισμένοι, 
κυνηγημένοι και κατατρεγμένοι για τους 
κοινωνικούς αγώνες τους και τις ιδέες 
τους κ.ά. 

σωματικά βασανιζόμενοι, ιδεολογικά 
αλλοτριωμένοι, φανατικοί, κοινωνικά 
ξεκομμένοι, περιθωριακοί κ.ά. 

υποδουλωμένοι εθνικά, πολιτικά, 
θρησκευτικά, κάθε μορφής εξαρτημένοι 
(από πρόσωπα, καθεστώτα, πάθη κ.λπ.) 

Άνθρωποι που τότε 
υπέφεραν 

Φτωχοί 

Συντριμμένοι ψυχικά 

Αιχμάλωτοι 

Τυφλοί (και άρρωστοι 
κάθε λογής) 

Υποταγμένοι-τσακισμένοι 



3. Το μήνυμα της διδασκαλίας του Χριστού είχε γίνει ήδη δεκτό στην 
Καπερναούμ. Οι συμπατριώτες του Ναζαρηνοί όμως, ενώ αρχικά τον θαύμασαν, 
ύστερα παραλίγο να τον σκοτώσουν. Προσπαθήστε να ερμηνεύσετε τη 
συμπεριφορά τους (βλ. εισαγωγή του μαθήματος και Ερμ.7). 

 Οι συμπατριώτες του άκουσαν τον Ιησού και τον έκριναν όχι 
σύμφωνα με όσα τους διάβασε, τους είπε και ήταν ο ίδιος, 
αλλά με βάση όσα ήξεραν γι' αυτόν οι ίδιοι από πριν. 

 Οι Ναζαρηνοί δεν ήταν οι μόνοι που αντιμετώπισαν έτσι τον 
Ιησού. Δεν τολμούν πολλοί άνθρωποι κάθε εποχής τις 
ποιοτικές ανατροπές που χρειάζεται να γίνουν κατά Χριστόν. 

 Εδώ έχουμε ξεκάθαρη επαλήθευση της προφητείας του 
αγίου Συμεών ότι ο Ιησούς θα είναι "σημεῖον 
αντιλεγόμενον". Η απειλή σε βάρος της ζωής του (το 
"σταυρικό" στοιχείο) έφτασε ως το χείλος του γκρεμού - 
κυριολεκτικά. 



Βασικά στοιχεία του μαθήματος 
Ο Ιησούς αναλαμβάνει συστηματικά πλέον το έργο του. 
Κηρύττει για τη Βασιλεία του Θεού ότι είναι παρούσα, 
και βρίσκει ανταπόκριση. 
Στη συναγωγή της Ναζαρέτ με τα λόγια του 
Ησαΐα φανερώνει ποιος είναι ο Ίδιος και τι ήρθε να κάνει 
στον κόσμο. 
Στη Ναζαρέτ εμφανίζονται οι πρώτες αμφισβητήσεις του 
προσώπου και του έργου του. Η ζωή του συνεχίζει 
να απειλείται. 


