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Τάξη B΄ 

Ασύγχρονη διδασκαλία στα Θρησκευτικά 

Μάθημα 6ο 

Χριστός Ανέστη, αγαπητά μας παιδιά! 

Θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι το τελευταίο ασύγχρονο μάθημα που κάνουμε και 

ότι την επόμενη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός θα σας δω μέσα στην τάξη υγιείς, 

χαρούμενους, ξεκούραστους και με πολλή όρεξη για  μάθηση!  

Αρχικά ξεκινάμε με τις ενδεικτικές απαντήσεις του 5
ου

 μαθήματος 

1β) Οι «μυροφόρες», όπως ονομάζονται οι μαθήτριες του Κυρίου που έμειναν πιστές στο 

Διδάσκαλό τους μέχρι το τέλος και μετά πήγαν στον τάφο του Χριστού για να κλάψουν εκεί, 

βρήκαν τον ογκόλιθο που έκλεινε τον τάφο τραβηγμένο και το μνήμα ανοικτό. Μάλιστα το 

σώμα του Κυρίου δεν βρισκόταν εκεί. Είδαν και δύο άνδρες « αστραπόμορφους». Τα 

συναισθήματά τους ήταν πολλά και έντονα. Πριν φθάσουν φοβόντουσαν μήπως τις δουν οι 

Ιουδαίοι και τις συλλάβουν. Σκεφτόντουσαν πως θα καταφέρουν να μετακινήσουν το λίθο που 

έκλεινε την είσοδο του μνήματος για να προσφέρουν τις νεκρικές τιμές στον αγαπημένο Κύριό 

τους. Όταν όμως έφθασαν εκεί απόρησαν και θαύμασαν που ήταν ανοικτός ο τάφος και έλειπε 

το σώμα του Κυρίου. Όταν μάλιστα είδαν τους αγγέλους, -γιατί άγγελοι ήταν αυτοί οι 

λευκοφορεμένοι άνδρες-, τρόμαξαν υπερβολικά. Οι άγγελοι τους ανήγγειλαν ότι ο Χριστός 

αναστήθηκε και τότε γέμισαν έκπληξη, χαρά και άγιο ενθουσιασμό που τις έσπρωξε να 

ανακοινώσουν τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα στους μαθητές. 

2.α) Ο Αναστημένος Χριστός εμφανίστηκε ανάμεσα στους μαθητές Του, τους χαιρέτησε με τον 

συνήθη εβραϊκό χαιρετισμό « Ειρήνη ημίν», τους έδειξε τα σημάδια από τις πληγές του  και τους 

προέτρεψε να τον ψηλαφίσουν για να βεβαιωθούν ότι δεν είναι φάντασμα. Μάλιστα στους 

ζήτησε κάτι να φάει και πράγματι έφαγε ένα κομμάτι ψάρι και ένα κομμάτι κηρύθρα με μέλι. 

 Τους υπόσχεται ότι θα τους στείλει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα τους δώσει δύναμη και 

θάρρος. 

2.β) Οι μαθητές που μετά τη Σταύρωση του Διδασκάλου τους ήταν συντριμμένοι από τη θλίψη 

και την απογοήτευση, τρομάζουν καθώς αντικρίζουν τον αναστημένο Κύριο και τρέμουν, γιατί 

νομίζουν ότι βλέπουν φάντασμα. Σιγά-σιγά όμως ο τρόμος και η έκπληξη μετατρέπονται σε μια 

ουράνια χαρά και μια γλυκιά παρηγοριά ότι ο Κύριος δεν τους εγκατέλειψε. 
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ο
 Ασύγχρονο Μάθημα στα Θρησκευτικά 

Ασκήσεις  

1. Μελετήστε από τον ευαγγελιστή Ιωάννη, κεφ.5, στίχους 1-15 και:  

α) να κάνετε αντιγραφή στο τετράδιό σας τους στίχους 5&6. 

β) Δώστε ένα τίτλο στο κείμενο που διαβάσατε.  

γ) Ποιο ήταν το παράπονο του ασθενή που θεράπευσε ο Κύριος και ποια αρετή διαβλέπετε στο 

χαρακτήρα του;  

2. Να μελετήσετε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο σχετικά με τη σημασία των θαυμάτων που 

έκανε ο Κύριος και στη συνέχεια να βρείτε ένα θαύμα του Κυρίου και να το καταγράψετε με 

δικά σας λόγια στο τετράδιό σας. Αυτό θα μας το διαβάσετε μέσα στην τάξη. 

**************************************************************** 

Τι είναι και τι σημαίνουν τα θαύματα του Χριστού 

α. Σε ποιες περιπτώσεις έκανε τα θαύματα ο Χριστός; 

Όταν συναντούσε: αδυναμία, αρρώστια, αναπηρία, πόνο, θάνατο. Για ανθρώπους που έπασχαν 

από αυτά ο Ιησούς νοιάστηκε και συμπαραστάθηκε θαυματουργικά. Στα Ευαγγέλια έχουμε 

διηγήσεις για περίπου 40 θαύματά του. Παραδείγματα: 

 Θεράπευσε τυφλούς, κωφάλαλους, παράλυτους, επιληπτικούς, λεπρούς και άλλους 

 Ελευθέρωσε από δυνάμεις του κακού (δαιμονισμένους) 

 Ξανάδωσε τη ζωή σε νεκρούς, γλίτωσε κάποιους από κινδύνους 

β. Τι έδειχναν αυτά για τη ζωή των ανθρώπων; 

 Με τρόπο παραστατικότερο από όσο στις παραβολές, το καθένα έδειχνε κάποια 

ξεχωριστή αλήθεια της Βασιλείας του Θεού. Όλα ήταν σημάδια ("σημεία"), 

παραδείγματα και παράθυρα, που επέτρεπαν στους ανθρώπους να δουν πόσο αλλιώτικη 

θα είναι η ζωή σύμφωνα με το πνεύμα της. 

 Απελευθέρωναν τους ανθρώπους όχι μόνο από τα βάσανά τους, αλλά και από 

απάνθρωπες αντιλήψεις σχετικές με αυτά. 

 Έδιναν στους πάσχοντες στήριγμα ότι δεν είναι μόνοι, αλλά έχουν τον Θεό πλάι τους. 

 Βεβαίωναν ότι κάποτε όλα τα δεινά θα τελειώσουν και θα κυριαρχούν μόνο η ζωή και το 

καλό. 

γ. Τι φανέρωναν για τον ίδιο τον Ιησού; 

Εκτός από τη συμπάθεια, την αγάπη και συμπαράστασή του προς τους ανθρώπους (βλ. πιο πάνω 



α' και β'): 

 Την προσπάθειά του να τον εμπιστεύονται. Παρατηρούμε στις διηγήσεις ότι τα θαύματα 

γίνονταν σε όσους του έδειχναν εμπιστοσύνη, έστω και λίγη. 

 Την έγνοια του να καταλάβουν ότι ήταν ο αληθινός Μεσσίας, ο ελευθερωτής των 

ανθρώπων, ώστε να μπορούν όλοι να έχουν αληθινή ζωή και μάλιστα να την έχουν 

περίσσεια (Ιω 10,10).  

 Κάτι από τη θεϊκή του δύναμη. Ο Ίδιος ήταν το θαύμα των θαυμάτων. Δεν έκανε 

θαύματα για εντυπωσιασμό και για να αποδείξει τη θεότητά του. Όλα τα έκανε για τους 

άλλους, κανένα για τον εαυτό του. 

δ. Σε τι ωφελούνται όσοι μελετούν τις διηγήσεις για τα θαύματά του; 

 Νιώθουν τον Θεό κοντά στους ανθρώπους χειροπιαστά. 

 Προσπαθούν να αλλάξουν εσωτερικά και γίνονται πιο ευαίσθητοι, ώστε να μπορούν να 

συμπαραστέκονται έμπρακτα και χωρίς διακρίσεις προς όσους συνανθρώπους πάσχουν 

και υποφέρουν. 

 Έχουν τη διαβεβαίωσή του ότι, όταν έχουν πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό, μπορούν να 

αναμένουν το θαύμα. Στο όνομά του και με την αγάπη και τη δύναμή του έγιναν από 

τότε πολλά θαύματα. Θαύματα γίνονται πάντα, γίνονται και σήμερα, θα γίνονται και στο 

μέλλον.  

Σημείωση 

Τις απαντήσεις στο μάθημα αυτό θα τις επεξεργαστούμε, πρώτα ο Θεός, μέσα στην τάξη. 

Παρακαλώ να έχετε μαζί τα τετράδιά σας με όλες τις τελευταίες εργασίες των 

ασύγχρονων μαθημάτων 4,5 και 6.  

 


