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Τρία χρόνια έδρασε ο Ιησούς. Έπραττε και δίδασκε ακούραστα. 
Έπραττε διδάσκοντας και δίδασκε πράττοντας. Το πώς και τι 
έπραττε θα αναζητήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Σε τούτο εδώ 
θα τον πλησιάσουμε ως δάσκαλο: Πώς και τι δίδασκε; Τι 
εντύπωση έκανε; Τι απήχηση έβρισκε; Γιατί μιλούσε συχνά με 
παραβολές; Γιατί αυτές αγαπήθηκαν πάντοτε;  

http://blogs.sch.gr/kantonopou/2011/09/25/


α‘ 
 Μκ 1, 21 Έρχονται στην Καπερναούμ, κι αμέσως το Σάββατο ο Ιησούς μπήκε στη 
συναγωγή και δίδασκε.   
22 Έμεναν κατάπληκτοι οι άνθρωποι από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε 
με αυθεντία κι όχι όπως δίδασκαν οι γραμματείς1.  
28 Κι αμέσως κυκλοφόρησε η φήμη του παντού σε όλη την περιοχή της Γαλιλαίας. 
 
 Λκ 4, 42 ... Ο κόσμος ... τον αναζητούσε ... και τον κρατούσαν να μη φύγει από κοντά τους. 
 
 Ιω 7, 14 ... ο Ιησούς ανέβηκε στον Ναό και δίδασκε.    
15 Οι Ιουδαίοι απορούσαν κι έλεγαν: «Πώς αυτός ξέρει γράμματα, χωρίς να έχει 
σπουδάσει;» 
 
38 Όλος ο κόσμος πήγαινε πρωί στον Ναό και τον περίμενε για να τον ακούσει. 
 Λκ 21, 19,48 ... όταν τον άκουγε, κρεμόταν από τα χείλη του.  
11, 27 (Στο τέλος μιας ομιλίας του Ιησού; ... κάποια γυναίκα από το πλήθος έβγαλε δυνατή 
φωνή και του είπε: «Χαρά στη μάνα που σε γέννησε και σε θήλασε!»  
28 Κι εκείνος είπε: «Πιο πολύ, χαρά σ' εκείνους που ακούν τον λόγο του Θεού και τον 
εφαρμόζουν!» 
 
 Ιω 7, 45 Γύρισαν…πίσω οι φρουροί2 στους αρχιερείς και στους Φαρισαίους, κι αυτοί τους 
ρώτησαν:«Γιατί δεν τον φέρατε;»  
46 Οι φρουροί απάντησαν: «Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως αυτός». 



Τα ερείπια της συναγωγής στην Καπερναούμ. Κάτω από το δάπεδό της βρέθηκαν τα 
ερείπια της πρώτης συναγωγής, όπου είχε διδάξει ο Ιησούς. 
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Excavated ruins of the synagogue at Capernaum 

http://www.bible-lands.net/cities/nazareth/272-nazareth-resources-capernaum-synagogue


1.Οι γραμματείς δίδασκαν σε ειδικούς χώρους (κυρίως στον Ναό και στις 
συναγωγές). Οι μαθητές και ακροατές τους ήταν περιορισμένοι και συγκεκριμένοι. 
Μαθήτριες δεν δέχονταν. Οι διδασκαλίες τους στηρίζονταν στις Γραφές (Νόμος και 
Προφήτες) και σε απόψεις παλαιοτέρων και συγχρόνων τους ονομαστών ραβίνων 
(διδασκάλων).  
Ο Ιησούς δίδασκε παντού. Τον ακολουθούσαν πλήθη ανθρώπων, άνδρες και 
γυναίκες. Μαθητές του ήταν όλοι όσοι ήθελαν, χωρίς διακρίσεις. (Για τις γυναίκες 
μαθήτριες βλ. μάθ. 11, Ερμ.5, και μάθ. 17, πίνακα μαθητριών του). Κατά τη 
διδασκαλία του αναφερόταν στις Γραφές. Έλεγε όμως δικά του πράγματα, καινούρια 
και πρωτάκουστα. 

http://palioahrista.blogspot.gr/2010/12/blog-post_533.html


Ο Διδάσκαλος και Κύριός μας, διδάσκει τούς μαθητές του πού τον ακούν προσηλωμένοι. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jbX4Lj4_NfEJ:blogs.sch.gr/kantonopou/2012/06/22/+&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr


β΄ 
 

 Μκ 4, 33 Και με πολλές... παραβολές τους κήρυττε το μήνυμά του, σύμφωνα 
με τη δυνατότητα που είχαν να καταλαβαίνουν. 
34 Χωρίς παραβολές δεν τους κήρυττε τον λόγο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Μτ 13, 35 Έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είπε ο Θεός με το στόμα του 
ψαλμωδού: Θα μιλήσω με παραβολές, θα πω πράγματα κρυμμένα από τότε 
που δημιουργήθηκε ο κόσμος. (Ψαλμός 77, 2). 

 
 

http://www.scribd.com/doc/11899727/%CE%97-%CE%96%CE%A9%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95-%CE%95%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%A3


ΠαραβολέςΤΜ 

Ήταν μικρές, ευχάριστες, φτιαχτές ιστορίες με θέματα παρμένα 
από την καθημερινή ζωή και τη φύση, που εκφράζανε, με απλό 
και αριστουργηματικό τρόπο, μεγάλες αλήθειες για τη Βασιλεία 
του Θεού. Π.χ. τι είναι, πόσο αξίζει, πώς πρέπει να ζει κανείς 
σύμφωνα μ’  αυτήν και άλλες αλήθειες.  
Η παραβολή < παρά + βάλλω, θέτω πλάι, υποδηλώνει μια παράθεση που 
συγκρίνει και αντιπαραθέτει αυτή την ιστορία με εκείνη την ιδέα.  

 Όποιοι τις ακούν ή τις μελετούν καταλαβαίνουν τι αυτές είναι και πόσο αξίζουν για 
την αληθινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι γίνονται αφορμή να σκεφτούν, να 
προβληματιστούν και να πάρουν θέση. 

 Αυτός ήταν τότε ο καλύτερος τρόπος για να διδάξει τις νέες, πρωτάκουστες και 
ανατρεπτικές αλήθειες ζωής της Βασιλείας του Θεού. Άλλωστε με παραβολές 
δίδασκαν και οι Ισραηλίτες ραβίνοι τότε. 

 Με τις παραβολές μπορούσαν να τον καταλάβουν όλοι. Ενώ αφηρημένα και 
θεωρητικά πράγματα ήταν - και είναι πάντοτε - μόνον για λίγους. 

 Οι παραβολές με τις αλήθειες που φανέρωναν χαράζονταν βαθιά μέσα τους και τις 
θυμούνταν πάντοτε. 



Διαφορές ανάμεσα στον μύθο και στην παραβολή 

Οι παραβολές, είναι ιστορίες που περιέχουν ή αναφέρονται σε εικόνες ή 
γεγονότα της πραγματικότητας, και χρησιμοποιούνται για διδακτικούς 
σκοπούς.  
Αυτή ακριβώς είναι και η ουσιαστική διαφορά τους από τους μύθους, ότι 
δηλαδή αντλούν το περιεχόμενό τους και τα επί μέρους στοιχεία τους, από 
την πραγματικότητα.  
Σε αντίθεση με τους μύθους, που περιλαμβάνουν ανύπαρκτα και φανταστικά 
στοιχεία.  
Δηλαδή, με απλούστερα λόγια, οι παραβολές είναι συνθέσεις πραγματικών, ή 
πραγματοποιήσιμων περιστατικών, με πραγματικά στοιχεία. Κάλλιστα λοιπόν, η 
ιστορία μιας παραβολής, είναι δυνατόν να συμβεί στην πραγματικότητα, ή ίσως 
να έχει ήδη συμβεί.  
Αντίθετα όμως, δεν είναι ποτέ δυνατόν να πραγματοποιηθεί ένας μύθος, 
επειδή ακριβώς περιλαμβάνει στοιχεία φανταστικά, ή αναφέρεται σε 
περιστατικά και καταστάσεις μη πραγματοποιήσιμες. 
Η παραβολή διαφέρει και από την αλληγορία < άλλο + αγορεύω (μια 
μεταφορική έκφραση, η οποία κρύβει νοήματα διαφορετικά από εκείνα που 
φανερώνουν οι λέξεις της π.χ. Αμνός ή Ποιμένας μεταξύ αμνών). 



4 «Ποιος από σας που έχει εκατό πρόβατα, 
αν χάσει ένα από αυτά, δεν θα εγκαταλείψει 
τα ενενήντα εννιά στην έρημο για να ψάξει 
για το χαμένο ώσπου να το βρει; 
5 Όταν το βρει, το βάζει χαρούμενος στους 
ώμους του 
6 και, αφού έρθει στο σπίτι, προσκαλεί τους 
φίλους και τους γείτονες λέγοντάς τους: 
Χαρείτε μαζί μου, γιατί βρήκα το χαμένο 
μου πρόβατο. 
7 Σας βεβαιώνω πως η ίδια χαρά θα είναι 
στον ουρανό για τη μετάνοια ενός 
αμαρτωλού παρά για ενενήντα εννιά 
δικαίους, που δεν έχουν ανάγκη από 
μετάνοια». 

Λκ 15, 1 Όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί συνήθιζαν να πλησιάζουν τον Ιησού 
και να τον ακούνε.  
2 Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διαμαρτύρονταν, λέγοντας ότι αυτός δέχεται 
αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. 
3 Εκείνος τους είπε την ακόλουθη παραβολή3: 

http://www.scribd.com/doc/11899727/%CE%97-%CE%96%CE%A9%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95-%CE%95%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%A3


Ερμηνεία της παραβολής  

1. Ποιμένας  = ο Θεός  

2. Κοπάδι = οι άνθρωποι 

3. Χαμένο πρόβατο = κάθε 
άνθρωπος που δεν ακολουθεί 
τις εντολές του Θεού.  

4. Ο Θεός ενδιαφέρεται για τον 
κάθε άνθρωπο, κάνει τα 
πάντα για να τον επαναφέρει 
στο σωστό δρόμο και όταν 
επιστρέψει γίνεται μεγάλη 
γιορτή στον ουρανό. 

http://asterakiaa.blogspot.gr/2012_04_17_archive.html


http://blogs.sch.gr/kantonopou/2012/11/page/3/


Η βασιλεία του θεού είναι το πολυτιμότερο αγαθό 

Η παραβολή  
του κρυμμένου θησαυρού  

"(Ματθ. 13, 44-46). Υπήρχε κάποτε σε ένα 
χωράφι κρυμμένος ένας θησαυρός. Μια 
μέρα ένας περαστικός ανακάλυψε αυτό το 
θησαυρό και από τη χαρά του πούλησε 
όλα τα υπάρχοντα του για να αγοράσει το 
χωράφι που βρήκε το θησαυρό". 
 
Ο θησαυρός είναι η βασιλεία του Θεού 
και ο περαστικός είναι ένας άνθρωπος 
που μόλις την ανακάλυψε θυσίασε τα 
πάντα ( οικογένεια , φίλους , πλούτη ) για 
να την αποκτήσει γιατί δεν υπάρχει πιο 
σημαντικό πράγμα στη ζωή . 



2. Το πανάκριβο μαργαριτάρι  
 
"Ήταν κάποτε ένας έμπορος που 
εμπορευόταν μαργαριτάρια. Κάποτε έπεσε 
στα χέρια του ένα υπέροχο πολύτιμο 
μαργαριτάρι και τότε πούλησε ό,τι είχε για 
να το αποκτήσει" . (Ματθ. 13, 44-46).  
 
Το πολύτιμο μαργαριτάρι είναι η βασιλεία 
του θεού . Ο πιστός άνθρωπος θυσιάζει τα 
πάντα για να την αποκτήσει. 

http://fdathanasiou.wordpress.com/2011/page/245/


2. Με βάση τις πληροφορίες που μας δίνει το κείμενο α΄ περιγράψτε ποια 
χαρακτηριστικά είχε ο Ιησούς ως δάσκαλος (βλ. και Ερμ. 1). 

Επεξεργασία 

1. εντυπωσιακός 
2. αυθεντικός 
3. ελκυστικός 
4. αγαπητός (δημοφιλής)  
5. ευφυής 
6. γοητευτικός 
7. παραστατικός 
8. λαϊκός 
9. ασυνήθιστος 
10. πρωτότυπος 
11. μοναδικός 
12. αξέχαστος 

http://agioritis.pblogs.gr/2009/20091201/pages/13.html


3. Στο κείμενο β΄ έχουμε μια μικρή παραβολή του Ιησού. Διαβάστε την 
προσεκτικά και προσπαθήστε να απαντήσετε:  
– Με ποια αφορμή είπε ο Χριστός την παραβολή αυτή;  
– Ποια αλήθεια για την καινούργια ανθρωπότητα φανερώνει;  
– Γιατί η παραβολή είναι κατανοητή από όλους; 

Ερώτ. α΄. Οι διδάσκαλοι του Ισραήλ περιφρονούσαν τους τελώνες και τους 
αμαρτωλούς. ∆εν δίδασκαν σε αυτούς. Ο Ιησούς, αντίθετα,  δίδασκε τους 
πάντες. Τον κατηγορούσαν. Απαντά µε την παραβολή, προσπαθώντας να 
εξηγήσει και να βοηθήσει, ώστε να αλλάξει η κατάσταση.  
Ερώτ. β΄. Η αλήθεια έχει ως εξής:  
"Όπως ο βοσκός αναζητά το χαµένο πρόβατο, χαίρεται όταν το βρίσκει και 
µοιράζεται τη χαρά του µε άλλους,  έτσι ενεργεί και ο Θεός στις περιπτώσεις 
αμαρτωλών που µεταστρέφονται. Έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται και οι 
ευσεβείς".  
Ερώτ. γ΄. Η παραβολή είναι διήγηση ζωντανή και παραστατική παρµένη από 
την καθημερινή ζωή. Το µήνυµά της αντιληπτό από όλους. Όλοι θυµούνται και 
αυτήν και αυτό. 



Τα νοήματα/αλήθειες για τη Βασιλεία του Θεού των δύο µικρών παραβολών: 

α΄  Ο κρυμμένος θησαυρός 
 
"  Όπως αυτός ο τυχερός άνθρωπος 
διέθεσε τα πάντα για να αποκτήσει   
τον θησαυρό, έτσι πρέπει κι ο 
καθένας:   
να κάνει το παν, ώστε να γίνει 
άξιος της Βασιλείας του Θεού, 
καθώς ανακάλυψε τι θησαυρός 
ζωής είναι". 

β΄ πανάκριβο µαργαριτάρι 
 
"Όπως αυτός ο µαργαριτέµπορος 
πούλησε τα πάντα για να 
αγοράσει  το πανάκριβο 
µαργαριτάρι που ανακάλυψε, έτσι 
ας ενεργήσει κι ο καθένας:   
ας κάνει το παν για να ζήσει κατά 
την πολύτιµη πραγματικότητα της 
Βασιλείας του Θεού". 



4. Μπορείτε τώρα να περιγράψετε με δικά σας λόγια τι είναι και τι κάνει μια 
παραβολή; (βλ. και Ερμ. 3) 

ΟΙ παραβολές δείχνουν δρόμους, τρόπους και δυνατότητες αλλιώτικης, νέας 
και πλήρους ζωής. 
Καλούν τον ακροατή 
•  να αναγνωρίσει κάπου στην πλοκή της τον εαυτό του και 
• να αφυπνιστεί, να σκεφτεί, να προβληματιστεί, να πάρει προσωπική θέση. 
Φανερώνοντας το φιλάνθρωπο πρόσωπο του Θεού οι παραβολές: 
• καλούσαν σε μετάνοια,  
• υπόσχονταν,  
• παρηγορούσαν,  
• ενθάρρυναν,  
• γεννούσαν εμπιστοσύνη,  
• ελπίδα και βεβαιότητα,  
• αλλά και προειδοποιούσαν. 

Και αυτή η λειτουργία τους εξακολουθεί διαχρονικά να είναι ενεργός. 



Βασικά στοιχεία του μαθήματος 
 
 Ο Ιησούς ως δάσκαλος αναζητούσε τους 

ανθρώπους  περιοδεύοντας. Τους μιλούσε για τη 
Βασιλεία του Θεού στη γλώσσα που καταλάβαιναν. 

 Οι αλήθειες ζωής που δίδασκε εντυπωσίαζαν, άγγιζαν την 
ύπαρξή τους και προκαλούσαν αλλαγές στη ζωή τους. 

 Ιδιαίτερα με τις παραβολές του φανέρωσε πολύ 
παραστατικά νέες και μοναδικές αλήθειες για τον Θεό, 
τον συνάνθρωπο και την αγάπη. 


