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2. Μάντεψε ποιος θα έρθει για δείπνο!

1. Το αδιαχώρητο

4. Ο καθένας είναι σημαντικός για τον Ιησού

3. Μπορείς να ξαναγυρίσεις σπίτι!
Δες και μόνος σου

5. Τέλος παιχνιδιού...;



A
Μελέτη

Ερώτηση:

Έχεις ακούσει ποτέ 
κάποιον φίλο σου να 
λέει “αν γινόταν να 
εκπληρωθεί η μεγαλύτερή 
μου επιθυμία, τότε θα 
ήμουν χαρούμενος”;

Πόσο αληθινή πιστεύεις 
πως είναι αυτή η δήλωση 
και γιατί;

Αποδεικτικο στοιχειο

1. Το αδιαχώρητο
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Μελέτη:    A          Απόσπασμα: 

Ο Ιησούς ήταν τρομερά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα την εποχή που έζησε. Ενώ οι απλοί, ανεπιθύμητοι ή περιθωριοποιημένοι ελκύονταν σ’ αυτόν, οι θρησκευτικές αρχές ήταν συχνά εξοργισμένες εξαιτίας των δηλώσεών του, των ανθρώπων που τον πλαισίωναν και του τρόπου ζωής του.
Υπήρχαν πολλοί τύποι θρησκευτικών ηγετών την εποχή του Ιησού. Σ’ αυτήν την ιστορία εμφανίζονται δυο σημαντικές θρησκευτικές ομάδες. Οι Φαρισαίοι ήταν μια θρησκευτική σέκτα Ιουδαίων που επικεντρώνονταν στην αυστηρή ερμηνεία του Μωσαϊκού Νόμου (τα πρώτα πέντε βιβλία της Βίβλου). Η δεύτερη ομάδα, οι νομοδιδάσκαλοι (κάποιοι εκ των οποίων ήταν Φαρισαίοι), είχαν ειδίκευση στη διδασκαλία και την εφαρμογή του νόμου.

Θα συναντήσουμε έναν παράλυτο και τους πιστούς του φίλους, οι οποίοι ήθελαν τόσο πολύ να θεραπευτεί  ο φίλος τους απ’ την παράλυσή του, που πήγαν εκεί που δίδασκε ο Ιησούς, σε μια πόλη της Γαλιλαίας. Προς έκπληξή τους, το σπίτι όπου ο Ιησούς κήρυττε ήταν γεμάτο. Όχι  μόνο από τους ντόπιους, αλλά και από τους θρησκευτικούς ηγέτες, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει απ’ όλη τη χώρα, για ν’ ακούσουν αυτόν το νέο Ραββί, που τραβούσε πάνω του την προσοχή πολλών. Δεν θα μάθουμε ποτέ πώς λεγόταν ο παραλυτικός ή πώς είχε καταλήξει παράλυτος. Ο Ιησούς ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτού του ανθρώπου μ’ έναν εκπληκτικό τρόπο.
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 ¤ Προφανώς αυτή η δραματική πράξη θα επηρέασε τον καθένα με διαφορετικό τρόπο. 

Προσπάθησε να φανταστείς τις αντιδράσεις των παρευρισκομένων, όταν είδαν τι συνέβη. 

Άραγε πώς ένιωθαν οι θρησκευτικές αρχές και οι κάτοικοι της πόλης; Οι ιδιοκτήτες του 

σπιτιού; Ο Ιησούς;
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 ¤ Τι μας λέει για τον παράλυτο και τους φίλους του η αποφασιστικότητά τους να πάνε 

στον Ιησού;

7  ¤ Τι βλέπει ο Ιησούς σ’ αυτούς τους ανθρώπους που τον εντυπωσιάζει; (εδ. 20α)

8
 ¤ Όταν ο Ιησούς λέει πως οι αμαρτίες του παράλυτου είναι συγχωρημένες (εδ. 20β), πώς 

νομίζεις ότι αντέδρασε ο παράλυτος και οι φίλοι του;

9
 ¤ Ο Ιησούς φαίνεται να λέει στον παράλυτο: “Αν το μόνο που έκανα ήταν να θεραπεύσω 

το σώμα σου, η χαρά δε θα κρατούσε πολύ, επειδή οι ρίζες της ανθρώπινης δυστυχίας 

είναι βαθύτερες απ’ το τωρινό σου πρόβλημα”. Εσύ τι νομίζεις;
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 ¤ Απ’ τα λόγια του Ιησού, ότι οι αμαρτίες του παράλυτου είναι συγχωρημένες, ποια 

αμφιλεγόμενη διακήρυξη του Ιησού καταλαβαίνουν πολύ σωστά οι θρησκευτικοί 

ηγέτες; (εδ. 21)

Οι θρησκευτικοί ηγέτες εντυπωσιάστηκαν με τη θεραπευτική διακονία του Ιησού, αλλά 

εξοργίστηκαν με τη δήλωσή του ότι συγχωρεί αμαρτίες, καθώς ήξεραν ότι μόνο ο Θεός 

μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο Ιησούς δεν είπε στον παράλυτο “Κοίτα, όλοι κάνουμε 

λάθη. Κανείς δεν είναι τέλειος, οπότε μην ανησυχείς”. Αντιθέτως, ο Ιησούς διακήρυξε πως οι 

αμαρτίες του παράλυτου ήταν συγχωρημένες, μόνο και μόνο επειδή ο Ιησούς το είπε! Ήταν μια 

συγκλονιστική δήλωση, που αντανακλούσε την ταυτότητα και την αποστολή του Ιησού, κάτι το 

οποίο οι Φαρισαίοι κατάλαβαν!

Αλλά το επόμενο πράγμα, που κάνει ο Ιησούς, τους σοκάρει ακόμα περισσότερο. Όταν 

οι θρησκευτικοί ηγέτες της Παλαιάς Διαθήκης ήθελαν να επικαλεστούν εξουσία, πάντοτε 

αναφέρονταν στη θεϊκή (ποτέ προσωπική) εξουσία λέγοντας: “Έτσι λέει ο Κύριος”. Οι 

θρησκευτικοί ηγέτες πίστευαν πως η χειρότερη απ’ όλες τις αμαρτίες ήταν η βλασφημία –να 

ισχυριστεί κάποιος πως είναι ο Θεός. 
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 ¤ Τι εξουσία επικαλέσθηκε ο Ιησούς, όταν μίλησε στον παράλυτο; (εδ. 24β)

 ¤ Για να βεβαιωθεί απόλυτα πως όλοι κατάλαβαν, τι επιβεβαιώνει σύμφωνα με τον Ιησού 

η θεραπεία του παράλυτου; (εδ. 24α)
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 ¤ Περίγραψε τη σκηνή όπου ο παράλυτος ανταποκρίνεται στην εντολή του Ιησού –μια 

εντολή πέρα από κάθε λογική (εδ. 25-26).

 

 ¤ Ο C.S. Lewis, καθηγητής στην Οξφόρδη και Χριστιανός συγγραφέας, κάποτε 

φανατικός άθεος, έγραψε:

“Τότε έρχεται το πραγματικό σοκ. Ανάμεσα στους Ιουδαίους εμφανίζεται ξαφνικά 

ένας άνθρωπος που μιλάει λες και είναι Θεός. Ισχυρίζεται πως συγχωρεί αμαρτίες. Λέει 

πως πάντα υπήρχε. Λέει πως θα έρθει να κρίνει τον κόσμο στο τέλος των καιρών... και 

όταν το καταλάβεις αυτό, θα δεις, πως αυτό που είπε αυτός ο άνθρωπος, ήταν πολύ 

απλά το πιο σοκαριστικό πράγμα, που έχει βγει ποτέ από ανθρώπινα χείλη.”

 ¤ Γιατί, κατά την άποψή σου, άνθρωποι που απορρίπτουν τις αμφιλεγόμενες 

δηλώσεις του Ιησού περί του ποιος ήταν, συνεχίζουν να τον αποκαλούν σπουδαίο 

δάσκαλο και ηγέτη;

1  ¤ «Ποια ήταν η μέθοδος γραφής του Λουκά και ποιος ο σκοπός του  
(εδάφια 3 και 4);
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Ο Ιησούς κήρυττε στην περιοχή της Γαλιλαίας. Η απόσταση από την Ιερουσαλήμ (που ήταν νότια της Γαλιλαίας) μέχρι την Καπερναούμ (στο βορρά, όπου ο Ιησούς είχε τη “βάση” του) είναι 200 χιλιόμετρα. Ένας εξασκημένος άνθρωπος θα χρειαζόταν 4-5 μέρες περπάτημα για να διανύσει τέτοια απόσταση!
 ¤ Παρατήρησε από πού ήρθαν οι θρησκευτικές αρχές (εδ. 17). Γιατί 

πιστεύεις ότι κάποιοι Φαρισαίοι και δάσκαλοι του νόμου αποφάσισαν να ταξιδέψουν τέτοια απόσταση και μάλιστα όλοι μαζί ταυτόχρονα;

3  ¤ Περίγραψε πώς θα έμοιαζε η ζωή ενός παράλυτου σωματικά και 
συναισθηματικά.
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 ¤ Μόλις οι φίλοι του παράλυτου διαπιστώνουν πως δεν μπορούν να μπουν απ’ την μπροστινή πόρτα, τι εναλλακτικό σχέδιο εφευρίσκουν και τι 

κινδύνους περιελάμβανε το σχέδιο αυτό (εδ. 18-19); 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

Εισαγωγή στον Λουκά

Λουκάς 1:1-4

Λουκάς 1:1-4 και 5:17-26

Ανακαλύπτοντας τον Ιησού

Ιστορικό
 Πλαίσιο

η απάντηση 
του Ιησού

Γιατί λοιπόν αυτό έχει σημασία;
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

Η θεραπεία  

του παραλυτικού

Λουκάς 5:17-26
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