
“ “ ἜνοχοςἜνοχος  θανάτου θανάτου ἐστίἐστί!!  ””  
  
 
 
 
 
 
 

Οι θρησκευτικοί ηγέτες  
καταδικάζουν τον Ιησού σε θάνατο 

http://vatopaidi.wordpress.com/2012/04/11/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7/


"Οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου  
καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ“. Ψαλμ. 2,2. 

http://mobile.blinkogold.gr/IQtest/?77tadunit=5c127c22&77tentry=adsiqtest&ads=1&zz=21&capid=46&ce_cid=006kO30000001J.Z1r3HBWdARY000000


Ιω 18,12 0ι στρατιώτες με τον χιλίαρχο1 και οι Ιουδαίοι φρουροί συνέλαβαν... τον Ιησού, 
τον έδεσαν  
13 και τον έφεραν πρώτα στον Άννα2. Αυτός ήταν πεθερός του Καϊάφα, που είχε εκείνη 
τη χρονιά το αξίωμα του αρχιερέα...  
19 0 αρχιερέας έκανε ερωτήσεις στον Ιησού για τους μαθητές του και για τη διδασκαλία 
του.  
20 0 Ιησούς του απάντησε: "Εγώ μίλησα φανερά στον κόσμο. Μιλούσα πάντοτε στις 
συναγωγές και στον Ναό, όπου μαζεύονται πάντοτε οι Ιουδαίοι· κρυφά δεν δίδαξα 
τίποτε.  
21 Γιατί ρωτάς εμένα; Ρώτα αυτούς που άκουσαν τι τους είπα. Αυτοί ξέρουν όσα τους 
είπα". 
22 Μόλις είπε αυτά τα λόγια, ένας από τους φρουρούς, που ήταν εκεί κοντά, έδωσε ένα 
ράπισμα στον Ιησού και του είπε: "Έτσι απαντάς στον αρχιερέα;"  
23 "Αν είπα κάτι κακό", του απάντησε ο Ιησούς, "πες ποιο ήταν αυτό· αν όμως μίλησα 
σωστά, γιατί με χτυπάς;" 
24 Τότε ο Άννας έστειλε τον Ιησού δεμένο στον αρχιερέα Καϊάφα, 
Μτ 26,57 ... όπου συνάχτηκαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι.  
58 0 Πέτρος τον ακολουθούσε από μακριά ως την αυλή στο παλάτι του αρχιερέα· εκεί 
μπήκε μέσα και κάθισε με τους υπηρέτες, περιμένοντας να δει τι θα απογίνει.  



Τον έφεραν 
πρώτα στον Άννα 

http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS10/as10_47.pdf


2. Η στρατιωτική κουστωδία, μαζί με ένοπλους υπηρέτες, όταν 
συνέλαβε τον Ιησού δεν τον έφερε στο δικαστήριο αλλά στον 
πεθερό του αρχιερέα, τον Άννα, που υπηρέτησε στο παρελθόν 
σαν αρχιερέας.  
Η θητεία του αρχιερέα ήταν για έναν χρόνο. Ο Άννας 
αντικανονικά διορίστηκε από τους Ρωμαίους και παρέμεινε στο 
αξίωμα για 10 χρόνια (6 - 15 μ.Χ.). Πανίσχυρος άνθρωπος του 
παρασκηνίου, επηρέαζε αποφασιστικά την εξέλιξη των 
θρησκευτικών και πολιτικών ζητημάτων. Μια από τις αυθαιρεσίες 
του ήταν ότι τοποθέτησε στο αξίωμα του αρχιερέα και τους 5 
γιους του, καθώς και τον γαμπρό του Καϊάφα, που αρχιεράτευε 
εκείνη τη χρονιά.  
Και ο Άννας, χωρίς να έχει καμιά εξουσία άρχισε ανάκριση για να 
βρει αιτία εναντίον του συλληφθέντος.  



59 0ι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι και όλα τα μέλη του Συνεδρίου ζητούσαν να βρουν μια ψεύτικη 
μαρτυρία σε βάρος του Ιησού, για να τον καταδικάσουν σε θάνατο.  
60 Παρουσιάστηκαν πολλοί ψευδομάρτυρες, αλλά δεν βρήκαν την κατηγορία που ήθελαν. Τελικά όμως 
παρουσιάστηκαν δύο ψευδομάρτυρες 
61 που είπαν: "Αυτός είπε: 'Μπορώ να γκρεμίσω τον Ναό του Θεού3 και μέσα σε τρεις μέρες να τον 
ξαναχτίσω'". 
62 0 αρχιερέας σηκώθηκε και του είπε: "Δεν έχεις να πεις τίποτα; Τι είναι αυτά που σε κατηγορούν;" 
63 0 Ιησούς όμως σιωπούσε. Κι ο αρχιερέας του είπε: "Σε εξορκίζω στο όνομα του αληθινού Θεού, να 
μας πεις αν εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού".  
64 Του είπε ο Ιησούς: "Είμαι, όπως μόνος σου το είπες..."  
65 Έσκισε τότε τα ιμάτιά του από αγανάκτηση ο αρχιερέας και είπε: "Αυτό είναι βλασφημία στον Θεό. 
Τι μας χρειάζονται τώρα πια οι μάρτυρες; Να, τώρα δα ακούσατε τα βλάσφημα λόγια του.  
66 Τι απόφαση παίρνετε;" Κι αυτοί αποκρίθηκαν: "Είναι ένοχος και πρέπει να θανατωθεί4".  
67 Τότε τον έφτυσαν στο πρόσωπο και τον χτύπησαν, ενώ άλλοι του έδιναν ραπίσματα  
68 λέγοντας: "Μεσσία, σαν προφήτης που είσαι, πες μας ποιος σε χτύπησε;" 
69 Στο μεταξύ ο Πέτρος καθόταν έξω στην αυλή, όπου τον πλησίασε μια δούλη και του είπε: "Ήσουν 
και εσύ με τον Ιησού τον Γαλιλαίο; " 
70 Αυτός όμως αρνήθηκε μπροστά σε όλους αυτούς λέγοντας: "Δεν ξέρω τι λες".  
71 Την ώρα όμως που πήγαινε στην αυλόπορτα, τον είδε μία άλλη δούλη, και του λέει: "Ήταν και αυτός 
εκεί με τον Ιησού τον Ναζωραίο".  
72 Και πάλι αρνήθηκε, ορκίστηκε μάλιστα: "Δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο".  
73 Ύστερα από λίγο πλησίασαν οι παρευρισκόμενοι και είπαν στον Πέτρο: "Ασφαλώς είσαι και εσύ από 
αυτούς· σε προδίνει ο τρόπος που μιλάς". 
74 Τότε άρχισε να ορκίζεται: "Ο Θεός να με τιμωρήσει, αν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο!" Και αμέσως 
τότε λάλησε ο πετεινός.  
75 Και θυμήθηκε ο Πέτρος τα λόγια του Ιησού που του είχε πει: "Πριν λαλήσει ο πετεινός, θα αρνηθείς 
τρεις φορές πως με ξέρεις". Βγήκε τότε έξω και έκλαψε πικρά...  



Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΚΑΪΑΦΑ  

http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS10/as10_47.pdf


"τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων ὅτι 
ἐβλασφήμησε· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν 
ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ· 66 τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ 
ἀποκριθέντες εἶπον· ἔνοχος θανάτου ἐστί".  

Ματθ.26,65-66. 

Στηρίχτηκαν στο χωρίο του Λευϊτικοῦ 24,16 
 
"ὀνομάζων δὲ τὸ ὄνομα Κυρίου, θανάτῳ θανατούσθω· 
λίθοις λιθοβολείτω αὐτὸν πᾶσα ἡ συναγωγὴ ᾿Ισραήλ· ἐάν 
τε προσήλυτος, ἐάν τε αὐτόχθων, ἐν τῷ ὀνομάσαι αὐτὸν 
τὸ ὄνομα Κυρίου, τελευτάτω".  



Ο Ιησούς προ 
του Καϊάφα.  

Τζιότο 

http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS10/as10_47.pdf


Το Μεγάλο ΣυνέδριοΤο Μεγάλο Συνέδριο  
Το Μεγάλο Σανχεντρίν 
(Μεγάλο Συνέδριο), ήταν το 
ανώτατο εβραϊκό νομοθετικό 
και θρησκευτικό συμβούλιο 
που λειτουργούσε και ως 
δικαστήριο. Έδρευε στην 
Ιερουσαλήμ, αποτελείτο από 
71 μέλη και είχε στη διαταγή 
του στρατιωτική δύναμη, την 
κουστωδία.  
Μέχρις ότου μαζευτούν τα 
μέλη του Μεγάλου Συνεδρίου 
οι υπηρέτες έδερναν, έβριζαν 
και κορόιδευαν τον Ιησού. Το 
εβραϊκό δίκαιο απαγόρευε την 
ανάκριση και την κακοποίηση 
του κατηγορουμένου. (Mishna, 
Sotah 1,4).  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JzN2SrfZ-4MJ:el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%87%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BD+%CE%9C%CE%95%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%9F+%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9F+%CE%9C%CE%95%CE%9B%


Ο εμπαιγμός του Χριστού,  
δια χειρός Θεοφάνη 

 

http://clubs.pathfinder.gr/agiografia/39791?zoom=8&album=63546


Η άρνηση του Πέτρου 

http://nefthalim.blogspot.gr/2014/03/blog-post_9848.html


Επεξεργασία 

1. Στη δίκη του ενώπιον του Μ. Συνεδρίου ο Ιησούς άλλοτε απαντά και άλλοτε 
σιωπά. Πώς εκτιμάτε τον τρόπο με τον οποίο υπερασπίστηκε το πρόσωπό του 
και το έργο του; Τι για πρώτη φορά δηλώνει δημόσια και επίσημα στη 
θρησκευτική ηγεσία; 

Ο Ιησούς δεν προσπάθησε να επιχειρηματολογήσει διεξοδικά για να 
υπερασπιστεί τον εαυτό Του. Εκείνο που τόνισε ήταν ότι τίποτα από 
αυτά που δίδαξε δεν ήταν μυστικό, για κάποια ομάδα ανθρώπων. 
Όλοι γνώριζαν τι είχε διδάξει και τι είχε πράξει στις σχέσεις του με 
τους ανθρώπους και επομένως όλοι γνώριζαν πολύ καλά για το 
πρόσωπό του. Παρέπεμψε λοιπόν σ’  όλους όσοι τον είχαν ακούσει. 
Ταυτόχρονα για πρώτη φορά αποκάλυψε ποιος πραγματικά ήταν: 
«Είμαι, όπως μόνος σου το είπες», απάντησε στον αρχιερέα, όταν 
τον ρώτησε αν είναι ο Μεσσίας. Φανέρωσε λοιπόν μπροστά σε 
όλους ότι ήταν ο Υιός του Θεού, ο Χριστός και Σωτήρας του κόσμου.  



2. Βασικό σε μια δίκη είναι το κατηγορητήριο, δηλαδή συγκεκριμένη 
κατηγορία εναντίον αυτού που δικάζεται. Διαβάζοντας τους στίχους Μτ 
26, 59 - 65 τι διαπιστώνετε σχετικά; 

Οι θρησκευτικοί ηγέτες προσπαθούσαν να στηριχτούν καταρχήν στο ότι 
ο Ιησούς είχε έναν κύκλο μαθητών γύρω του, φοβούμενοι την 
περίπτωση να διδάσκει μυστικές διδασκαλίες. 
Με τη βοήθεια ψευδομαρτύρων στηρίχτηκαν στο γνωστό λόγω του ότι 
μπορεί να γκρεμίσει το Ναό του Θεού* και μέσα σε τρεις μέρες να τον 
ξαναχτίσει. 
Τελικά οι κατηγορίες κορυφώθηκαν με την ερώτηση προς τον Ιησού αν 
είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. 

Μετά την έναρξη της δίκης βρέθηκαν δύο ψευδομάρτυρες που διαστρέβλωσαν το λόγο 
του Κυρίου "λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισίν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν" (Ιω. Β'19), που 
οπωσδήποτε λέχθηκε για την Ανάσταση του ιδίου και όχι για το ναό του Σολομώντος. Οι 
μαρτυρίες όμως δεν ταίριαζαν μεταξύ τους, παρά το γεγονός ότι δόθηκαν αντικανονικά με 
την ταυτόχρονη παρουσία και των δύο μαρτύρων. Έπρεπε λοιπόν να καταδικαστούν σε 
θάνατο οι ψευδομάρτυρες σύμφωνα με το Δευτερονόμιον (ιθ' 18-21). "καὶ ἰδοὺ μάρτυς 
ἄδικος ἐμαρτύρησεν ἄδικα, ἀντέστη κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ ποιήσετε αὐτῷ ὅν 
τρόπον πονηρεύσατο ποιῆσαι κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ …. Καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἀκούσαντες 

φοβηθήσονται …. ". 



3. Πάνω σε ποια κατηγορία στήριξε το Μ. Συνέδριο την καταδίκη 
του Ιησού σε θάνατο; 

 Ο Ιησούς δέχτηκε ότι είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού.  
 Η ομολογία του κατηγορούμενου, αν τέτοια θεωρηθεί η 

απάντησή Του, δεν αποτελούσε κατά το Μωσαϊκό Νόμο 
απόδειξη. Χρειαζόταν μάρτυρες «ἐπὶ στόματος δύο 
μαρτύρων καὶ ἐπὶ στόματος τριῶν μαρτύρων στήσεται πᾶν 
ρῆμα" (Δευτερ. ιη‘ 15). 

 Κατά το Μωσαϊκό Νόμο η Θεοποίηση ανθρώπου αποτελούσε 
βλασφημία και αδίκημα. Ο κατηγορούμενος όμως εδικαιούτο 
υπεράσπιση. 

Το ότι ομολόγησε ότι είναι «Υιός του Θεού», θεωρήθηκε βλασφημία, και μάλιστα άξια της 
ποινής του θανάτου. Οι Ιουδαίοι ηγέτες, καταλάβαιναν ακριβώς τι εννοούσε ο Ιησούς με 
την φράση «Υιός Θεού». Το να είσαι «Υιός Θεού» σημαίνει να είσαι της ίδιας φύσης με 
τον Θεό. Ο ισχυρισμός ότι είναι της ίδιας φύσης με τον Θεό, το να είναι ο ίδιος Θεός στην 
ουσία, ήταν βλασφημία για τους ιερείς Ιουδαίους. 



4. Διαβάστε έναν έναν με τη σειρά τους δικαστικούς κανόνες 1 - 8 του Ερμ. 4. 
Ποιοι από αυτούς τηρήθηκαν και ποιοι όχι κατά τη δίκη του Ιησού; (Για τους 
κανόνες 9 και 10 απαντήστε στο επόμενο μάθημα). 

Οι δικαστικοί κανόνες του Μεγάλου Συνεδρίου ήταν:  
1) Η δίκη διεξαγόταν μέρα, με ανοικτές τις πόρτες, ενώπιον του λαού. 2) Χώρος, το 
Βουλευτήριο, ειδική αίθουσα στο προαύλιο του Ναού. 3) Προηγούνται έγκυρες 
προανακρίσεις από αρμόδιους ανακριτές. 4) Υπάρχει συγκεκριμένο κατηγορητήριο. 
5) Η απόφαση δεν μπορούσε να στηριχτεί στην παραδοχή του κατηγορούμενου αλλά 
μόνο στις μαρτυρίες. 6) Ξεκινούσε με τους μάρτυρες υπεράσπισης και ακολουθούσαν 
δύο τουλάχιστον μάρτυρες κατηγορίας, που έπρεπε να δώσουν σαφή και πανόμοια 
μαρτυρία. 7) Ο κατηγορούμενος εθεωρείτο αθώος μέχρι την τελική του καταδίκη, 
δικαιούταν να μιλήσει, να φέρει μάρτυρες και να τύχει καλής μεταχείρισης. 8) Οι 
Δικαστές έπρεπε να είναι αμερόληπτοι, δίκαιοι και μερικοί απ' αυτούς να 
υπερασπίζουν τον κατηγορούμενο. 9) Σε περίπτωση θανατικής καταδίκης 
αναβαλλόταν η τελική απόφαση για τη μεθεπόμενη μέρα και εάν επικυρωνόταν η 
θανατική καταδίκη (από τη Ρωμαϊκή Αρχή) η εκτέλεση έπρεπε να γίνει την άλλη μέρα 
και όχι αυθημερόν. Από την έναρξη της ακρόασης μέχρι την εκτέλεση χρειαζόταν 
τουλάχιστον 4 μέρες. 11) Στον τόπο της εκτέλεσης συνόδευε τον κατηγορούμενο 
έφιππος δικαστής, που καλούσε το λαό να αναφέρει αμέσως στο Δικαστήριο, το 
οποίο συνεδρίαζε εκείνη την ώρα, οτιδήποτε ελαφρυντικό για τον κατηγορούμενο και 
τότε σταματούσε αμέσως η εκτέλεση. 



Μη... Ελεήμονα!... 
 
Από φόβο  
προς τους Ιουδαίους  
ο φίλος σου και  
κοντινός σου Πέτρος  
σε αρνήθηκε, Κύριε, 
και θρηνώντας  
φώναζε δυνατά:  
"Μη παραβλέψεις  
τα δάκρυά μου·  
την πίστη είπα να τηρήσω, 
Ελεήμονα,  
μα δεν την τήρησα!..."  
Και τη δική μας  
τη μετάνοια, Κύριε, 
παρόμοια δέξου την 
και ελέησέ μας. 

Ιδιόμελον 3ης Ώρας Μ. Παρασκευής 

«Διὰ τὸν φόβον τῶν 
Ἰουδαίων, ὁ φίλος σου καὶ ὁ 
πλησίον Πέτρος, ἠρνήσατό 
σε Κύριε, καὶ ὀδυρόμενος 
οὕτως ἐβόα· Τῶν δακρύων 
μου μὴ παρασιωπήσῃς· 
εἶπα γὰρ φυλάξαι τὴν 
πίστιν οἰκτίρμον, καὶ οὐκ 
ἐφύλαξα, καὶ ἡμῶν τὴν 
μετάνοιαν, οὕτω δέξαι, καὶ 
ἐλέησον ἡμᾶς». 

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


    Βασικά στοιχεία του μαθήματος 
 Δεμένος ο Ιησούς σαν να ήταν ληστής οδηγείται από τον κήπο 

της Γεσθημανή στον αρχιερέα Άννα και μετά στον Καϊάφα για να 
δικαστεί. 

 Με βάση τη δική τους αλήθεια για τον Θεό και τη ζωή δεν 
τόλμησαν και δεν θέλησαν ως την τελευταία στιγμή να δουν 
κατάματα και υπεύθυνα ποιος πραγματικά ήταν και τι έφερε 
στον κόσμο για χάρη όλων ο Ιησούς. 

 Με μια βιαστική, παράτυπη, παράνομη και άδικη δίκη τον 
καταδίκασαν σε θάνατο ως βλάσφημο, ενώ εκείνος δήλωσε 
ακριβώς αυτό που ήταν, δηλ. ο αληθινός Μεσσίας.  


