
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  

διδδιδ. . ενοτενοτ. 1. 1--1212  



Α. Βάπτιση 

Β. Υπαπαντή 

Γ. Κλήση των μαθητών 

Δ.  Γέννηση 

Ε.  Ο δωδεκαετής Ιησούς στον Ναό 

Στ.  Ευαγγελισμός 

Ζ.  Προσκύνηση των μάγων 

Η. Αποκεφάλιση του Ιωάννη 

Θ.  Κήρυγμα στην Ναζαρέτ 

Ι. Φυγή στην Αίγυπτο 

     1.     Στ 
  2.     Δ 
  3.     Β 
  4.     Ζ 
  5.     Ι 
  6.     Ε 
  7.     Α 
  8.     Γ 
  9.     Η 
10.     Θ 



Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη 
γέννηση του Μεσσία  

Η γέννηση του Ιησού Χριστού: Γενέθλια 
της νέας ανθρωπότητας 

Πώς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα; 

Τα παιδικά χρόνια του Ιησού 

Ιωάννης ο Βαπτιστής: Ο τελευταίος 
Προφήτης και Πρόδρομος του Χριστού 

Ο Ιησούς βαπτίζεται στον Ιορδάνη: Ο 
καινούριος κόσμος εγκαινιάζεται  

Ο Ιησούς και οι μαθητές του  

Ένα κήρυγμα του Χριστού στη Ναζαρέτ 
με ξεχωριστή σημασία 

Ιωσήφ 

 

Βοσκοί, Ηρώδης ο Μέγας, 
Μάγοι 

Ιωσήφ, Βοσκοί, Μάγοι  

Ιωσήφ, Συμεών 

Πρόδρομος, Ηρώδης Αντίπας 

 

Πρόδρομος 

2. Θυμηθείτε σε ποια γεγονότα συναντήσαμε τα παρακάτω πρόσωπα και τον 
ρόλο που έπαιξαν σε αυτά: Ιωσήφ - Βοσκοί - Ηρώδης ο Μέγας - Μάγοι - 
Συμεών - Πρόδρομος - Ηρώδης Αντίπας. 



3. Ξανακοιτάξτε τις τυπωμένες με έντονα μαύρα γράμματα λέξεις ή φράσεις στα "Βασικά 
στοιχεία" κάθε μαθήματος. Συντάξτε με αυτές: 
ένα κείμενο που να περιγράφει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Ιησού 
ένα κείμενο που να συνθέτει τα χαρακτηριστικά της καινούριας ανθρωπότητας (της 
Βασιλείας του Θεού). 

Τον ερχομό του Χριστού προαναγγέλλει ο Γαβριήλ στην Παρθένο Μαρία, με τη 
συγκατάθεση της οποίας γίνεται δυνατή η πραγματοποίηση του σχεδίου για τη 
σωτηρία όλων των ανθρώπων και προετοιμάζει ο Πρόδρομος Ιωάννης. Ο Χριστός 
γεννιέται ως άνθρωπος μέσα στον ανθρώπινο χρόνο, αντιμετωπίζοντας από τα πρώτα 
χρόνια της επίγειας ζωής του το σκληρό πρόσωπο της εξουσίας (Ηρώδης). Γίνεται, όπως 
είχε προφητεύσει ο Συμεών, «σημεῖον ἀντιλεγόμενον». Ως άνθρωπος δέχεται να 
βαφτιστεί από τον Ιωάννη, παρά το ότι ήταν, ως Θεός, αναμάρτητος. Η θεότητά του 
παρουσιάζεται την ημέρα της Βάπτισής του, με τη φανέρωση του Θεού ως Αγίας 
Τριάδας (Θεοφάνεια). Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Ναζαρέτ, κοντά στο μαραγκό 
Ιωσήφ και στη Θεοτόκο Μαρία. Μετά τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη αναλαμβάνει τη 
δημόσια δράση του, καλώντας τους ανθρώπους να μετέχουν στον καινούργιο κόσμο 
που εκείνος εγκαινιάζει. Κήρυκες και συνεχιστές αυτού του έργου είναι οι μαθητές του, 
τους οποίους κάλεσε προσωπικά και τους προετοίμασε για να συνεχίσουν μέσα στην 
Εκκλησία το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. 



4. Στα ευαγγελικά κείμενα του κεφαλαίου παρατηρήσαμε ασυνήθιστα, ανατρεπτικά, 
νέα και απελευθερωτικά γεγονότα και λόγια σε σχέση με τον Θεό, τους ανθρώπους 
και τη ζωή, τα οποία καταγράψατε σε κάθε μάθημα στο τετράδιό σας. Αφού τα 
διαβάσετε ξανά, εκφράστε ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα πιο σημαντικά και γιατί. 

Ασυνήθιστα  Ασυνήθιστα  --    νέανέα  

Συνάντηση αγγέλου με άνθρωπο 
 

Χαραυγή και ξεκίνημα του 
καινούριου κόσμου 

Τομή της ιστορίας σε πριν και μετά 

Ο Υιός του Θεού ανάμεσα στους 
ανθρώπους 

Προστασία αδυνάτων 
 

Απελευθερωτικά 

Ο Ιησούς, σωτήρας όλων των λαών, 
φωτιστής των εθνών 

ειρήνη αληθινή πάνω στη γη 

οι έσχατοι γίνονται πρώτοι 
τιμούνται όσοι μονίμως υποτιμούνταν 

ανοίγει ο δρόμος για όλους και 
καλούνται όλοι 

Όραμα και πρόγραμμα ζωής υπέρ 
όλων, πρώτιστα υπέρ αδυνάτων: 
διαφωτιστικό, απελευθερωτικό, 
θεραπευτικό, πληρωτικό ζωής 
 


