
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

«Ποφ είναι ο Θεόσ;» Η οδφνθ του ςφγχρονου κόςμου και το αίτθμα τθσ ςωτθρίασ από το κακό.  

«Θ αδικία είναι μεγάλθ αμαρτία. Όλεσ οι αμαρτίεσ ζχουν ελαφρυντικά, θ αδικία  μαηεφει οργι Κεοφ. *…+ Πϊσ να κάνουν 

προκοπι οι άνκρωποι με τόςεσ αδικίεσ;   

Παϊςίου Αγιορείτου, Με πόνο και αγάπθ για τον ςφγχρονο άνκρωπο 

Το παραπάνω απόςπαςμα αναφζρετε ςε μια μορφι κακοφ που περιςςεφει και ςτθν εποχι μασ, τθν αδικία. 

Στο παρακάτω ςυννεφόλεξο γράψτε 10 καταςτάςεισ που ςασ ζρχονται ςτο μυαλό όταν ακοφτε τισ  λζξεισ κακό και οδφνθ. 

 

                                                                                                                                                                

 

Οι ςυνκικεσ που ηοφμε ςιμερα είναι πρωτόγνωρεσ και οδυνθρζσ , εκφράςτε τα ςυναιςκιματά ςασ ςε 10 λζξεισ 

 

 

 

 

Ποφ βρίςκεται ο Κεόσ μζςα ςε αυτά; Ζχετε ακοφςει τθν ζκφραςθ «ο Θεόσ μασ τιμωρεί»; 

Γράψτε μια ςκζψθ ςασ για αυτό. 
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                                                                      Παρατθρείςτε τϊρα τισ παρακάτω εικόνεσ.  

                                                                           

Η λευκι Σταφρωςθ, Marc Chagall,1938                                                    17οσ αι. Η Αποκακιλωςθ, Επτανθςιακι Τζχνθ 

O ηωγράφοσ λίγο πριν το ΒϋΠαγκόςμιο Πόλεμο  

εκφράηει τον πόνο και τθν οδφνθ που είχαν και επρόκειτο 

να βιϊςουν οι άνκρωποι. 

                                                                      

 

 

Πϊσ παρουςιάηει ο ηωγράφοσ τθ ςχζςθ κεοφ – ανκρϊπου                     Σκθνι από τθ ηωι του Χριςτοφ. Ο Κεόσ που  

 ςτο ζργο;                                                                                                         πιςτεφουμε κυςιάηεται για τον άνκρωπο. 

Γράψτε τθ ςκζψθ ςασ                                                                                    Μπορεί να τιμωρεί ςτζλνοντασ κακό;          

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβλθματίηομαι 

Μιπωσ για το κακό και τθν οδφνθ ςτον κόςμο φταίμε εμείσ; Τι λζτε;  
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Ποιοσ ευκφνεται για το κακό; Ποιοσ μπορεί να μασ ςϊςει από το κακό; 

Απαντιςεισ από τθ βιβλικι παράδοςθ 

Διαβάηω το κείμενο  Γζν 3,1-24 ςτθ ςελ.79-80 που μιλάει για τθν πτϊςθ των ανκρϊπων 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειςοσ: τρόποσ ηωισ, όπου ο 

άνκρωποσ ζχει αρμονία ςτθ ςχζςθ του με 

το Κεό, τον ςυνάνκρωπο, τον εαυτό του 

και τθ φφςθ 

Το «δζντρο τθσ γνϊςθσ καλοφ και 

κακοφ», από το οποίο οι 

πρωτόπλαςτοι «δεν ζπρεπε να 

φάνε», ςιμαινε ότι, ανάλογα με τθ 

ςτάςθ τουσ απζναντι ςτο Κεό, κα 

γνϊριηαν είτε το καλό είτε το κακό. 

Το φίδι: Ο διάβολοσ, ο πειραςμόσ που 

διαβάλλει και ςυκοφαντεί, ξεγελά τθν 

κρίςθ μασ και μασ οδθγεί ςε 

λανκαςμζνεσ επιλογζσ  

Προπατορικό αμάρτθμα: ( Πτϊςθ) Το λάκοσ ςτον ςτόχο που ζκαναν οι 

προπάτορεσ δθλ. οι πατζρεσ (Αδάμ και Εφα).Εξαπατικθκαν από το 

διάβολο και προςπάκθςαν να φτάςουν ςτθ κζωςθ με τισ δικζσ τουσ 

δυνάμεισ κι όχι παραμζνοντασ ενωμζνοι με το Κεό μζςω τθσ αγάπθσ και 

τθσ εμπιςτοςφνθσ προσ Αυτόν. Κζλθςαν δθλαδι να γίνουν «ίςοι» με το 

Κεό, όχι «όμοιοι» με αυτόν (όχι άγιοι), κι ζτςι Του γφριςαν τθν πλάτθ. 

Θ λζξθ αμαρτία ςθμαίνει αςτοχία, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι μποροφμε να 

ξαναπροςπακιςουμε 



Συνζπειεσ 

 

Με ηο προπαηορηθό ακάρηεκα ηο θαθό εηζβάιιεη ζηελ θαρδηά ηοσ αλζρώποσ  θαη θσζηθά θαη ζηελ 

αλζρώπηλε δφή.  

Έηζη, ε ζσλέπεηα ηοσ προπαηορηθού ακαρηήκαηος είλαη ο κεγάιος θαη ηραγηθός τφρηζκός αλάκεζα: 

α) ζηον άνθρωπο και ηο Θεό: (αθούεη ηα βήκαηά ηοσ θαη θοβάηαη) ο άλζρφπος αρτίδεη λα ζεοποηεί 

δηάθορα άιια πράγκαηα, θαηαιήγοληας ζηελ εηδφιοιαηρία θαη ηε καγεία, 

β) ζηον άνθρωπο και ηο ζσνάνθρωπο, (αιιειοθαηεγορούληαη θαη ληρέποληαη)θαη αρτίδεη ε παράλοηα ηες 

βίας ποσ δε ζηακάηεζε ποηέ ζε όιε ηελ ηραγηθή ηζηορία ηες αλζρφπόηεηας  

γ) ζηον άνθρωπο και ηη θύζη, γη’ ασηό πρέπεη λα ηε δακάζεη γηα λα δήζεη, ποιεκώληας καδί ηες, θαη 

ζήκερα ποσ ηελ έτεη ληθήζεη θαηαιήγοσκε ζηελ θαηαζηροθή ηοσ περηβάιιοληος, 

δ) ζηον άνθρωπο και ηον εασηό ηοσ (ηζτσρή εζφηερηθή ροπή προς ηελ θαηαζηροθή, ηε δηακάτε, ηελ 

εθκεηάιιεσζε θ.η.ι. – «ορμή προς θάνατον», θαηά ηο Φρόσλη, ηολ παηέρα ηες υσταλάισζες), κε 

αποθορύθφκα ασηού ηοσ δηταζκού ηο τφρηζκό υστής θαη ζώκαηος, δει. ηο ζάλαηο. 

 

 

Υπάρτει ελπίδα; 

 

Ακέζφς ιοηπόλ ο Θεός αλαγγέιιεη θαη όηη «ηο ζπέρκα ηες γσλαίθας» ( γσλαίθα= Εύα) ζα είλαη ετζρός ηοσ 

θηδηού (δηαβόιοσ). Καη δε κηιάεη γηα ηοσς αλζρώποσς γεληθώς, αιιά γηα θάποηολ ζσγθεθρηκέλο άλζρφπο: 

«Ασηός ζα ζοσ τησπήζεη ηο θεθάιη(ηέιος ηοσ ζαλάηοσ) θαη ζσ ζα ηοσ τησπήζεης ηε θηέρλα (Σηαύρφζε)» 

(Γέλ. 3, 15). Η αιιεγορία είλαη προθαλής: παραπέκπεη ζηελ εηθόλα θάποηοσ ποσ παηάεη έλα θίδη ζηο θεθάιη 

θαη ηο θίδη θαηαθέρλεη λα ηοσ δαγθώζεη ηε θηέρλα. Ποηος είλαη ασηός; Ασηή είλαη ε πρώηε προθεηεία γηα 

ηολ ερτοκό  ηοσ Φριζηού.  

Ασηή ε είδεζε ολοκάδεηαη Πρφηεσαγγέιηο = πρώηο+εσ+αγγειία= πρώηε ταρούκελε είδεζε 

 

Χρηζηός  Ο λέος Αδάκ, ποσ επαλαθέρεη ηολ άλζρφπο ζηελ αρκοληθή ηοσ ζτέζε κε ηο 

Θεό 

Παλαγία Η λέα Εύα, ποσ αποθαζηζηά ηελ αζηοτία ηφλ αλζρώπφλ θαη θέρλεη ζηολ 

θόζκο ηε ζφηερία 

 

 

 



Ο Φριζηός από αγάπη ζηασρώνεηαι αλλά με ηην Ανάζηαζή Τοσ νικά ηο θάναηο και ηο κακό 

 

 

 

                          

 

 

 
 

 

Αντιςτοίχιςθ 

1. Φίδι Α. Γνϊςθ καλοφ και κακοφ 

2.  Πρωτόπλαςτοι Β. Ο νζοσ Αδάμ 
3. Πρωτευαγγζλιο Γ. Συνζπεια τθσ πτϊςθσ 

4. Αμαρτία  Δ. Ελπίδα 
5. Πτϊςθ Ε. Αδάμ και Εφα 
6. Παράδειςοσ Η. Αςτοχία 

7. Δζντρο ΣΤ.  Διάβολοσ 
8. Θάνατοσ Θ. Χαροφμενθ είδθςθ 

9. Χριςτόσ Κ. Αρμονικόσ τρόποσ ηωισ 
10. Σταφρωςθ - Ανάςταςθ Λ. Προπατορικό αμάρτθμα 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνεχίηοντασ κα δοφμε  μια ακόμθ απάντθςθ για τθν  φπαρξθ του κακοφ μζςα από τθ βιβλικι παράδοςθ, 

παρουςιάηοντασ τθ διιγθςθ του Καφματοσ του παραλφτου ςτθν Καπερναοφμ και τι μασ διδάςκει. 

Από το βιβλίο ςασ ςελ. 81-82   

Μκ.2 1-12 

1 Ύζηεξα από κεξηθέο κέξεο κπήθε πάιη ν Ιεζνύο ζηελ Καπεξλανύκ θαη δηαδόζεθε όηη βξίζθεηαη ζε θάπνην ζπίηη. 

2 Ακέζσο ζπγθεληξώζεθαλ πνιινί, ώζηε δελ ππήξρε ρώξνο νύηε θη έμσ από ηελ πόξηα· θαη ηνπο θήξπηηε ην κήλπκά ηνπ. 

3 Έξρνληαη ηόηε πξνο απηόλ, θέξλνληαο έλαλ παξάιπην, πνπ ηνλ βάζηαδαλ ηέζζεξα άηνκα. 

4 Κη επεηδή δελ κπνξνύζαλ λα ηνλ θέξνπλ θνληά ζηνλ Ιεζνύ εμαηηίαο ηνπ πιήζνπο, έβγαιαλ ηε ζηέγε πάλσ από θεη πνπ ήηαλ ν 

Ιεζνύο, έθαλαλ έλα άλνηγκα θαη θαηέβαζαλ ην θξεβάηη, πάλσ ζην νπνίν ήηαλ μαπισκέλνο ν παξάιπηνο. 

5 Όηαλ είδε ν Ιεζνύο ηελ πίζηε ηνπο, είπε ζηνλ παξάιπην: "Παηδί κνπ, ζνπ ζπγρσξνύληαη νη ακαξηίεο ". 

6 Κάζνληαλ όκσο εθεί κεξηθνί γξακκαηείο θαη ζπιινγίδνληαλ κέζα ηνπο: 

7 "Πώο κηιάεη απηόο έηζη, πξνζβάιινληαο ηνλ Θεό; Πνηνο κπνξεί λα ζπγρσξεί ακαξηίεο; Μόλνλ έλαο, ν Θεόο". 

8 Ακέζσο θαηάιαβε ν Ιεζνύο όηη απηά ζθέθηνληαη θαη ηνπο ιέεη: "Γηαηί θάλεηε απηέο ηηο ζθέςεηο ζην κπαιό ζαο; 

9 Τη είλαη επθνιόηεξν λα πσ ζηνλ παξάιπην: 'Σνπ ζπγρσξνύληαη νη ακαξηίεο' ή λα ηνπ πσ: 'Σήθσ , πάξε ην θξεβάηη ζνπ θαη 

πεξπάηα'; 

10 Γηα λα κάζεηε ινηπόλ όηη έρσ ηελ εμνπζία λα ζπγρσξώ πάλσ ζηε γε ακαξηίεο" - ιέεη ζηνλ παξάιπην: 

11 "Σ' εζέλα ην ιέσ, ζήθσ, πάξε ην θξεβάηη ζνπ θαη πήγαηλε ζην ζπίηη ζνπ". 

12 Δθείλνο ζεθώζεθε ακέζσο, πήξε ην θξεβάηη ηνπ θαη κπξνζηά ζε όινπο βγήθε έμσ, έηζη πνπ ζαύκαδαλ όινη θαη δόμαδαλ ηνλ Θεό 

ιέγνληαο: "Τέηνηα πξάγκαηα πνηέ σο ηώξα δελ είδακε!" 

Σθμείωςθ: α. Καηά ηηο ηόηε αληηιήςεηο ησλ Ιζξαειηηώλ θάζε αξξώζηηα θαη αλαπεξία ησλ αλζξώπσλ ήηαλ δίθαηε ηηκσξία ηνπ Θενύ 

γηα αμαρτίεσ δηθέο ηνπο ή αθόκε θαη ησλ γνληώλ ηνπο. Έηζη νη άξξσζηνη θαη νη αλάπεξνη ππέθεξαλ δηπιά: βαζαλίδνληαλ από ηελ 

αλαπεξία ηνπο θαη ηαπηόρξνλα θνβνύληαλ ηνλ Θεό θαη πίζηεπαλ όηη ν Θεόο δελ λνηαδόηαλ γη' απηνύο θαη δελ ηνπο αγαπνύζε. 

 β. Η παξαπάλσ αληίιεςε ήηαλ θαη είλαη αλόεηε. Γηόηη, ζύκθσλα κε απηήλ, όινη νη ακαξησινί ζα έπξεπε λα είλαη άξξσζηνη θαη νη 

άγηνη άλζξσπνη λα κελ αξξσζηαίλνπλ πνηέ. Όκσο νύηε ην έλα ζπκβαίλεη νύηε ην άιιν

...  

 

Ο Χξηζηόο απειεπζεξώλεη ηνλ παξάιπην από  

 

 

 Α. ηελ αληίιεςε όηη απηόο θηαίεη γηα ηελ αλαπεξία ηνπ 

 Β. ηε ζσκαηηθή αλαπεξία ηνπ 

 Γ.  ηελ αληίιεςε όηη ν ζεόο ηηκσξεί

  Αληίζεηα  έδεημε όηη ν ζεόο αγαπά θαη ζπγρσξεί πξνζθέξνληαο ζεξαπεία θαη ζηε ςπρή θαη ζην ζώκα. Αξξώζηηεο θαη αλαπεξίεο δελ 

είλαη ηηκσξίεο από ηνλ Θεό. Παξά ηνλ πόλν θαη ηηο ηαιαηπσξίεο νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα ειπίδνπλ ζηελ αγάπε ηνπ Θενύ

Αο μεθηλήζνπκε κε ηελ άζθεζε 5π θαη 1γ 

Πνηνο είλαη ην θεληξηθό πξόζσπν ζην ζαύκα;………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πνύ δηαδξακαηίζηεθε ην γεγνλόο; ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πνηα κνξθή θαθνύ έρεη ζηε δσή ηνπ ν παξάιπηνο; 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 



Πνηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ νη θίινη πνπ ηνλ κεηαθέξνπλ;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Πνην  είλαη ην ζαύκα;………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Γηαηί  ν Χξηζηόο πξώηα ηνπ ζπγρσξεί ηηο ακαξηίεο θαη ύζηεξα ηνπ ζεξαπεύεη ην ζώκα;………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Μεηά ηελ ζεξαπεία αιιάδεη ε δσή ηνπ παξάιπηνπ; Τη ζθέθηεζηε; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνεθηάζεηο ηεο βηβιηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ θνηλωλία . Πώο αληηκεηωπίδεηαη ην θαθό; 

 Μζςα από τα μυςτιρια θ Εκκλθςία προςπακεί να αντιμετωπίςει και να κεραπεφςει το κακό, όχι ςε 

ατομικό αλλά ςε ςυλλογικό επίπεδο.Η κεραπεία αυτι άμεςα ςυνδζεται με τθν αποκατάςταςθ τθσ 

ελευκερίασ,τθσ ειρινθσ, τθσ δικαιοςφνθσ, τθν κατάργθςθ τθσ αδικίασ ςε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο 

μζςα ςτθν κοινωνία. Ζχει δθλαδι και ςυλλογικό,εκκλθςιολογικό και κοινωνικό χαρακτιρα. 
 

 Η Εκκλθςία δεν μπορεί παρά να ενδιαφζρεται για κάκε άνκρωπο που ζχει ανάγκθ. Άλλοτε 

προςφζροντασ υπθρεςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπωσ είναι θ διανομι φαγθτοφ, θ περίκαλψθ αςκενϊν κ.ά. 

και άλλοτε οργανϊνοντασ μονιμότερεσ δομζσ για τθν αντιμετϊπιςθ χρόνιων προβλθμάτων και τθν 

επανζνταξθ των αναξιοπακοφντων. 

      

 

 

 



    Σηε δωή ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηώζεηο αλζξώπωλ( ζίγνπξα θάπνηνη ζα έρεηε θαη ζην θνληηλό ζαο 

πεξηβάιινλ) πνπ ελώ ηνπο έηπρε θάπνην θαθό, κε όπιν ηελ πίζηε, ηελ αγωληζηηθόηεηα βξήθαλ ην θνπξάγην 

θαη ηε δύλακε θαη ην δηαρεηξίζηεθαλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε θαη νη ίδηνη βνεζήθαλ θαη άιινπο κε  πξνβιήκαηα 

βνήζεζαλ. 

          

 

Helen Keller (27 Λουνίου 1880 – 1 Λουνίου 1968) 

 

Θ Helen Adams Keller ιταν αμερικανίδα ςυγγραφζασ, 

πολιτικι ακτιβίςτρια και λζκτορασ. Ιταν επίςθσ 

τυφλι και κουφι, αλλά αυτό δεν τθν εμπόδιςε να 

αποκτιςει πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ –και να γίνει 

ο πρϊτοσ άνκρωποσ ςτθν ιςτορία που κατάφερε να 

πάρει πτυχίο, παρά το γεγονόσ ότι δεν μποροφςε 

οφτε να δει οφτε να ακοφςει. Θ ιςτορία τθσ δαςκάλασ 

τθσ, Annie Sullivan, ζγινε γνωςτι ςε όλο τον κόςμο 

από το κεατρικό ζργο και τθν ταινία The Miracle 

Worker (Θ καυματοποιόσ). Θ Sullivan ζμακε τθν Helen 

να επικοινωνεί γράφοντασ τισ λζξεισ ςτο χζρι τθσ –

ξεκίνθςε με τα γράμματα d-o-l-l, για τθν κοφκλα που 

τθσ είχε φζρει δϊρο. 

 

Θ Helen Keller ζγινε τελικά επιτυχθμζνθ ςυγγραφζασ 

και δυναμικι ακτιβίςτρια κατά του πολζμου, υπζρ 

του δικαιϊματοσ ψιφου των γυναικϊν, των 

εργατικϊν δικαιωμάτων και του ςοςιαλιςμοφ. Μαηί 

με τθ δαςκάλα τθσ, ταξίδεψε ςε 39 χϊρεσ, γνϊριςε 

όλουσ τουσ Προζδρουσ των ΘΠΑ από τον Grover 

Cleveland μζχρι τον Lyndon B. Johnson, και υπιρξε 

φίλθ με διαςθμότθτεσ όπωσ ο Alexander Graham Bell, 

ο Charlie Chaplin, και ο Mark Twain. 

 

Βρείτε ζνα αντίςτοιχο παράδειγμα 
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https://eclass.sch.gr/modules/units/view.php?course

=G524131&res_type=exercise&exerciseId=179976&u

nit=486491 
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