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Τάξη Γ΄ 

Ασύγχρονη διδασκαλία στα Θρησκευτικά 

Μάθημα 2ο 

Αγαπητά παιδιά, χαίρετε! 

Αρχικά πρέπει να πω, πως εύχομαι και προσεύχομαι να είστε όλοι καλά !  

Στη συνέχεια να συγχαρώ τους μαθητές που ανταποκρίθηκαν στη προσπάθεια για 

μάθημα εξ αποστάσεως και έστειλαν τις εργασίες τους. Θα ήθελα να παρακαλέσω, 

να ενημερώσετε και να παρακινήσετε όσους συμμαθητές σας μπορείτε, να 

συμμετέχουν στην ασύγχρονη αυτή διδασκαλία.  

Θα ήθελα να παρακαλέσω να έχετε υπομονή με τη διόρθωση των εργασιών σας, 

γιατί πρέπει να απαντώ σε πολλά mail καθημερινά, αλλά δεν έχω στη διάθεσή μου 

υπολογιστή όλες τις ώρες. Σύντομα θα έχετε όλοι απάντηση. 

Συνεχίζουμε δυναμικά λοιπόν…. με ένα διαφορετικό μάθημα προβληματισμού και 

σκέψεων με αφορμή τη παρατεταμένη δοκιμασία που περνάμε με την πανδημία. 

Περιμένω τις απαντήσεις σας με ωριμότητα, αλλά και απορίες  στο mail : 

eulhop@gmail.com μέχρι την άλλη Τρίτη 7/4/2020. Το επόμενο μάθημα θα 

αναρτηθεί Τετάρτη 8/4/2020. 

 

Πού είναι ο Θεός; 

 

1. Η οδύνη του σύγχρονου κόσμου και το αίτημα της σωτηρίας από το κακό. 

 Γιατί τόση δυστυχία και πόλεμοι στον κόσμο μας; 

 Γιατί ο Θεός αφήνει και πεθαίνουν από την πείνα παιδιά; 

 Γιατί ο Θεός δεν εξαλείφει το κακό; 

 Γιατί ο Θεός δεν εκμηδενίζει τους κακούς; 

 Τι θα απαντούσες σε αυτά τα ερωτήματα και σε άλλα παρόμοια; (μον.5) 
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2. Πτώση Πρωτοπλάστων: Η αρμονική και ευτυχισμένη ζωή των Πρωτοπλάστων 

διακόπτεται, όταν ο Αδάμ και η Εύα πίστεψαν στα λόγια του φιδιού (διαβόλου) 

και παράκουσαν στην εντολή του Θεού να μην φάνε από το δέντρο της γνώσης 

του καλού και του κακού. Οι Πρωτόπλαστοι δεν συναισθάνθηκαν το αμάρτημά 

τους, ούτε μετάνιωσαν ούτε και ζήτησαν συγχώρηση από τον Θεό. Μετά το 

αμάρτημά τους, οι Πρωτόπλαστοι, δίκαια εξορίζονται από τον Παράδεισο. Τις 

συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος κληρονόμησε όλο το ανθρώπινο γένος. 

 Μελέτησε τα πιο κάτω αποσπάσματα και σημείωσε ποιες συνέπειες του 

προπατορικού αμαρτήματος διακρίνεις. (μον. 10) 
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Α. Ο Αδάμ, ο πατέρας της οικουμένης, εγνώριζε στον Παράδεισο τη γλυκύτητα 

της θείας αγάπης. Έτσι, μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο για το αμάρτημά 

του, εγκαταλειμμένος από την αγάπη του Θεού, θλιβόταν πικρά και οδυρόταν με 



βαθείς στεναγμούς. Όλη η έρημος αντηχούσε από τους λυγμούς του. Η ψυχή του 

βασανιζόταν με τη σκέψη: «Ελύπησα τον αγαπημένο μου Θεό». ∆εν μετάνιωνε 

τόσο για την Εδέμ και το κάλλος της, όσο για την απώλεια της θείας αγάπης... 

Το ίδιο και κάθε ψυχή που γνώρισε με το Άγιο Πνεύμα τον Θεό κι ύστερα έχασε 

τη χάρη, δοκιμάζει το αδαμιαίο πένθος... Βασανιζόταν κι οδυρόταν στη γη ο Αδάμ 

κι η γη δεν του έδινε χαρά. Νοσταλγούσε τον Θεό κι εφώναζε: «∆ιψά η ψυχή μου 

τον Κύριο και Τον αναζητώ με δάκρυα. Πώς να μην Τον ζητώ; Όταν ήμουν μαζί 

Του, αγαλλόταν ειρηνικά η ψυχή μου και ήμουν απρόσιτος για τους εχθρούς. 

Τώρα όμως απέκτησε εξουσία πάνω μου το πονηρό πνεύμα και κλονίζει και 

τυραννεί την ψυχή μου... Το πνεύμα μου ορμά προς τον Θεό και τίποτε το γήινο 

δεν με παρηγορεί κι η ψυχή μου δεν βρίσκει πουθενά παρηγοριά, αλλά ποθεί 

διψασμένα να Τον δει και να Τον απολαύσει ωσότου χορτάσει...». Έτσι οδυρόταν 

ο Αδάμ κι έτρεχαν ποτάμι τα δάκρυα από τα μάτια στο πρόσωπό του... Με δέος 

άκουγε όλη η έρημος τους στεναγμούς του. Ζώα και πουλιά σιωπούσαν από τη 

θλίψη. Κι ο Αδάμ οδυρόταν, γιατί με το αμάρτημά του στερήθηκαν όλοι την 

ειρήνη και την αγάπη. Ο Αδάμ έχασε τον επίγειο παράδεισο και τον αναζητούσε 

με θρήνους: «Παράδεισέ μου, Παράδεισε, θαυμαστέ μου Παράδεισε». 

Κι ο Κύριος με την αγάπη Του στο Σταυρό του χάρισε άλλο Παράδεισο, καλύτερο 

από εκείνον που έχασε, στους ουρανούς, όπου είναι το άκτιστο Φως της Αγίας 

Τριάδος.                              

                                                                          Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης 

 

Β. «Σας παρακαλώ πρώτα απ’ όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, 

ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, για τους κυβερνήτες και για όλους 

εκείνους που ασκούν την εξουσία, ώστε να ζούμε ήρεμα και ειρηνικά, με ευσέβεια 

κι ευπρέπεια από κάθε άποψη. Αυτό είναι καλό κι ευπρόσδεκτο από το σωτήρα 

μας Θεό, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν σε βάθος 

την αλήθεια». 

                                                                                     Απ. Παύλος : Α   Τιμ. 2, 1-4 

Γ.  «Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά, η 

αδικία δεν έχει   μαζεύει οργή Θεού. [...] Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με 



τόσες αδικίες; [...] Τι κατόρθωσαν σήμερα οι άνθρωποι του 20ού αιώνος με τον 

πολιτισμό! Παλάβωσαν τον κόσμο, μόλυναν την ατμόσφαιρα, τα πάντα. Η ρόδα, 

αν ξεφύγει από τον άξονα, γυρίζει συνέχεια χωρίς σκοπό. Έτσι και οι άνθρωποι, 

άμα ξεφύγουν από την αρμονία του Θεού, βασανίζονται! Παλιά υπέφεραν οι 

άνθρωποι από τον πόλεμο   σήμερα υποφέρουν από τον πολιτισμό. [...] Τότε ο 

πόλεμος έφερνε θάνατο. Τώρα ο πολιτισμός φέρνει αρρώστια». 

 

                                                                                                  Άγιος Παΐσιος 

 

3. Ο γιατρός ξέσπασε σε δάκρυα! 

Κάποιο αγοράκι μπήκε επειγόντως στις Πρώτες Βοήθειες ενός νοσοκομείου. 

Ύστερα από επείγουσες εξετάσεις, ο γιατρός αποφάνθηκε τα εξής: «Θα ανοίξω 

την καρδιά σου...». Το αγοράκι τον διέκοψε απότομα: «Μέσα στην καρδιά μου θα 

βρείτε τον Χριστό». 

Ο χειρουργός τον κοίταξε περίεργα και καθώς δεν πίστευε, σούφρωσε τα φρύδια 

του και του είπε: «Θα ανοίξω την καρδούλα σου, για να διαπιστώσω τις βλάβες 

που σου προκάλεσε η αρρώστια σου...». 

«Ναι, αλλά όταν ανοίξετε την καρδιά μου, θα βρείτε τον Χριστό». 

Ο γιατρός έριξε ένα βλέμμα περίεργο προς τους γονείς του, που κάθονταν ήρεμοι 

πλάι του και συνέχισε: «Όταν διαπιστώσω τις βλάβες, θα κλείσω την καρδιά και το 

στήθος σου και θα αποφασίσω τι θα κάνω». 

«Σύμφωνοι, αλλά θα βρείτε τον Χριστό μέσα στην καρδιά μου. Η Αγία Γραφή 

λέει, πως ο Χριστός κατοικεί εκεί μέσα. Όλοι οι εκκλησιαστικοί ύμνοι λένε πως ο 

Χριστός κατοικεί εκεί, μέσα στην καρδιά μας. Εσείς θα Τον βρείτε μέσα στη δική 

μου καρδιά». 

Ο καρδιοχειρουργός απηύδησε: 

«Θα σου πω τι ακριβώς θα βρω μέσα στην καρδιά σου. Θα βρω ένα φθαρμένο 

καρδιακό μυ, μια μειωμένη κυκλοφορία αίματος και εξασθενημένα αιμοφόρα 

αγγεία. Και τότε θα μπορώ, αν ξέρω, αν έχω τη δυνατότητα να σε κάνω καλά». 



«Και θα βρείτε επίσης και τον Χριστό, που βρίσκεται εκεί...». 

Ο γιατρός βγήκε από την αίθουσα εξέτασης ενοχλημένος. 

- Καημένο παιδί...! αναφώνησε. 

Όπως είχε προβλέψει, προέβη στη χειρουργική επέμβαση... Σύμφωνα με την 

εικόνα των εξετάσεων, οι βλάβες ήταν σημαντικές. ∆εν μπορούσε να κάνει 

τίποτα... Όταν τελείωσε το χειρουργείο, κάθισε στο γραφείο του για να 

καταγράψει στο τετράδιο χειρουργείου τις σημειώσεις του σχετικά με την 

επέμβαση: κατεστραμμένη αορτή, κατεστραμμένη πνευμονική φλέβα, εκτεταμένη 

μυϊκή εκφύλιση. Καμιά ελπίδα μεταμόσχευσης. Καμιά ελπίδα ίασης. 

Θεραπεία: παυσίπονα και απόλυτη ανάπαυση. Πρόγνωση (σταμάτησε): ο θάνατος 

θα επέλθει μέσα στο χρόνο... Άφησε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και σηκώθηκε... 

Απευθύνθηκε στον Χριστό του μικρού: 

«Γιατί, αναφώνησε, γιατί το έκανες αυτό; Το έστειλες εδώ. Το έστειλες μ’ αυτό το 

κακό. Το καταδίκασες να πεθάνει μικρό απ’ αυτό το κακό. Γιατί; Γιατί;». 

Τότε στο βάθος του είναι του, άκουσε μια φωνή να του απαντά: 

«Αυτό το παιδί δεν είναι προορισμένο να ζήσει μακροπρόθεσμα στο δικό σας 

ποίμνιο. 

Αυτό το παιδί ανήκει στο δικό μου ποίμνιο και έτσι θα είναι για πάντα. Εδώ, στο 

δικό μου ποίμνιο, δεν υπάρχει κανένας πόνος. Θα ανακουφιστεί τόσο, όσο δε 

φαντάζεσαι. Κάποια μέρα,οι γονείς του θα το συναντήσουν εδώ και θα γνωρίσουν 

την ειρήνη. Το ποίμνιό μου θα συνεχίσει να αυξάνεται». 

∆άκρυα έτρεχαν στα μάτια του καρδιοχειρουργού. Όμως, τα αισθήματά του 

ενάντια στον Θεό, γεμάτα εγωισμό, αντιδρούσαν μέσα του: «Έπλασες αυτό το 

πλάσμα, έπλασες αυτή την καρδιά. Είναι καταδικασμένο να πεθάνει μέσα σε 

λίγους μήνες... γιατί;». 

Η φωνή μέσα του του απάντησε: «Το παιδί πρέπει να επιστρέψει στο δικό μου 

ποίμνιο, γιατί έχει εκτελέσει το καθήκον του. ∆εν έπλασα το παιδί μου στη γη για 

να το χάσω, αλλά για να ξαναβρεθεί ένα άλλο χαμένο πρόβατο». 

Ο γιατρός κατάλαβε πως αυτό το παιδί δεν ήρθε εκεί τυχαία... ήρθε γι’ αυτόν... Οι 



αναμνήσεις χόρευαν μέσα στο νου του. Ο ίδιος είχε λάβει μια χριστιανική 

ανατροφή... Εξαιτίας των πολλών επαγγελματικών του επιτυχιών, η ψυχή του είχε 

γίνει η τελευταία του φροντίδα. 

Μπήκε στο θάλαμο του παιδιού, κάθισε πάνω στο κρεβάτι του, έχοντας απέναντί 

του τους γονείς του. Το αγοράκι ξύπνησε και ψέλλισε: 

«Ανοίξατε την καρδιά μου;» 

«Ναι!», απάντησε συγκινημένος ο γιατρός. 

«Και τι βρήκατε;», ρώτησε ο μικρός. 

«Βρήκα τον Χριστό», απάντησε ο χειρουργός, κλαίγοντας σαν το μικρό παιδί... 

Το παιδί και ο γιατρός έγιναν οι καλύτεροι φίλοι... 

 Ποιο «μάθημα» πήρε ο γιατρός από το άρρωστο παιδάκι;  

Πως «μιλάει» αυτό το περιστατικό σε μας; (μον.5) 
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