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Οι πειρασμοί του Ιησού  

     

Με το πέρας της 
διδακτικής                           
ενότητας θα μπορείς να:      
 

  Περιγράφεις τους 
πειρασμούς του 
Χριστού. 

 Αποτιμάς τη στάση του 
Χριστού απέναντι 
στους πειρασμούς του 
διαβόλου. 

 Αντιπαραβάλλεις τους 
πειρασμούς και τη 
στάση του Χριστού με 
τους πειρασμούς του 
σύγχρονου ανθρώπου 
και τη στάση του 
απέναντί τους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Βασικά ερωτήματα:                                                                                                         
1.  Ποιοι ήταν οι πειρασμοί του Χριστού; 
2.  Σε τι αναφέρεται ο κάθε πειρασμός; 
3.  Γιατί ο διάβολος «πειράζει» τον Χριστό; 
4.  Αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι ανάλογους πειρασμούς; 

 
 Όταν ο Χριστός βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον 
Πρόδρομο στον Ιορδάνη, μετέβηκε στην έρημο 
όπου έμεινε για 40 ημέρες. Δεν έφαγε και δεν ήπιε 
τίποτα, δείχνοντάς μας το παράδειγμα της 
νηστείας και της πνευματικής άσκησης. Όταν 
τελείωσαν αυτές οι 40 ημέρες, τότε εμφανίστηκε ο 
διάβολος στον Χριστό.   
 
Ματθ. 4,1 Ο Ιησούς, λοιπόν, επέστρεψε πλήρης 
Πνεύματος Αγίου από τον Ιορδάνη και φερόταν με 
το Πνεύμα στην έρημο,  2 και για σαράντα ημέρες 
πειραζόταν από το Διάβολο. Και εκείνες τις ημέρες 
δεν έφαγε τίποτε, αλλά πείνασε όταν αυτές 
συντελέστηκαν.  3 Του είπε τότε ο Διάβολος: «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες στο λίθο τούτο 
να γίνει άρτος».  4 Και ο Ιησούς αποκρίθηκε προς αυτόν: «Είναι γραμμένο: Με άρτο μόνο 
δε θα ζήσει ο άνθρωπος».  5 Και αφού τον έφερε πάνω, του έδειξε όλες τις βασιλείες της 
οικουμένης σε μια στιγμή του χρόνου,  6 και ο Διάβολος του είπε: «Σ’ εσένα θα δώσω όλη 
αυτήν την εξουσία και τη δόξα τους, γιατί έχει παραδοθεί σ’ εμένα και τη δίνω σ’ όποιον 
θέλω.  7 Αν λοιπόν εσύ προσκυνήσεις μπροστά μου, θα είναι όλη δική σου».  8 Και τότε 
αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: «Είναι γραμμένο: Κύριο το Θεό σου να προσκυνήσεις 
και αυτόν μόνο να λατρέψεις».  9 Τον έφερε τότε στην Ιερουσαλήμ και τον έστησε πάνω 
στο πτερύγιο του ναού και του είπε: «Αν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου από 
εδώ κάτω.  10 γιατί είναι γραμμένο: Στους αγγέλους του θα δώσει εντολή για σένα, να 
σε διαφυλάξουν,  11 καί: πάνω στα χέρια τους θα σε σηκώσουν, μην τυχόν σκοντάψεις σε 
λίθο το πόδι σου».  12 Και ο Ιησούς αποκρίθηκε και είπε σ’ αυτόν: «Έχει ειπωθεί: Δε θα 
πειράξεις Κύριο το Θεό σου».  13 Και αφού τέλειωσε κάθε πειρασμό, ο Διάβολος 
απομακρύνθηκε από αυτόν μέχρι τον κατάλληλο καιρό.  14 Και μετά, ο Ιησούς επέστρεψε 
με τη δύναμη του Πνεύματος στη Γαλιλαία. Και φήμη εξήλθε γι’ αυτόν σε όλα τα 
περίχωρα.  15 Και αυτός δίδασκε μέσα στις συναγωγές τους και δοξαζόταν από όλους.  
 

Ερμηνευτικά: 
έρημος: η έρημος σημαίνει τον τόπο της ησυχίας, της άσκησης και της ηρεμίας. Στην έρημο ο άνθρωπος ακούει τον εαυτό του γιατί δεν έχει τη 
φασαρία και τον θόρυβο της πόλης, ούτε τις πολλές ασχολίες που ζει στον κόσμο συνεπάγεται. Η ζωή στην έρημο ονομάζεται άσκηση. 
δεν έφαγε και δεν ήπιε: ο Χριστός νήστεψε εντελώς. Πριν ξεκινήσει το λυτρωτικό Του έργο, δηλαδή να κηρύξει το μήνυμα της 
Βασιλείας του Θεού στον κόσμο, να πάθει και να αναστηθεί, ο Χριστός προετοιμάζεται με νηστεία και προσευχή. Μας δείχνει τον 
τρόπο αντιμετώπισης του κακού και του πειρασμού, όπως επίσης και τι χρειάζεται κανείς για να δώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου. 
διάβολος: ο διάβολος  αγνοούσε ότι ο Χριστός είναι ο γιός του Θεού. Θεωρούσε ότι είναι κάποιος προφήτης, απεσταλμένος του Θεού, που 
επειδή είναι άνθρωπος, θα μπορέσει ο διάβολος να Τον υποτάξει. Ο διάβολος ποτέ δεν εμφανίζεται στον άνθρωπο κατά πρόσωπο, ποτέ 
δεν αποκαλύπτεται άμεσα ως εχθρός του ανθρώπου, αλλά τον μάχεται κρυφά, έμμεσα ή μέσω των κακών ανθρώπων, χρησιμοποιώντας 
παντός είδους διαβολικά τεχνάσματα, για να μην αποκαλύπτεται ότι ο ίδιος επιθυμεί την πτώση και την απώλειά μας. 
πέτρες να γίνουν ψωμί: αν ο Χριστός έκανε αυτό το θαύμα, τότε θα έδινε στο φαγητό μεγαλύτερη αξία από αυτή που έχει. Για τον άνθρωπο του 
Θεού το φαγητό είναι για να συντηρείται ο άνθρωπος και όχι το κέντρο της ζωής μας. Αξία έχει το να ακούει και να ζει το Ευαγγέλιο.  
πέσε κάτω: αν ο Χριστός έκανε το θαύμα αυτό, τότε θα έδειχνε ότι κυριαρχούνταν από τον εγωισμό και την αίσθηση της δύναμης. Ο 
άνθρωπος του Θεού ζει την ταπείνωση και την διακονία, την προσφορά δηλαδή της αγάπης. Δεν έχει συνηθίσει να τον υπηρετούν, 
αλλά να υπηρετεί.  
να με προσκυνήσεις:  αν ο Χριστός προσκυνούσε  το διάβολο, τότε θα υποτάσσονταν στο κακό για να εξουσιάσει τον κόσμο  με το 
χρήμα και τους θησαυρούς. Ο άνθρωπος του Θεού προτιμά την αγάπη για το Θεό από κάθε άλλο θησαυρό. Η αγάπη αυτή του δίνει 
νόημα στη ζωή και όχι η όποια κοσμική δόξα.  
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  Το μοναστήρι των Πειρασμών 
 

Στο σημείο που δέχτηκε τους πειρασμούς ο Χριστός, κτίστηκε ένα μοναστήρι. 
Βρίσκεται στην έρημο της Ιουδαίας, μία ώρα από τα 
Ιεροσόλυμα. Κρέμεται σαν αετοφωλιά στο όρος 
Τζέπελ Κουρουντούλ. Είναι χτισμένο 464 μέτρα κάτω 
από την επιφάνεια της Μεσογείου γι’ αυτό και η 
ζέστη και η υγρασία είναι αφόρητες. Το μοναστήρι 
αυτό χτίστηκε στο σημείο όπου ο Χριστός έμεινε 40 
μέρες και νύχτες σύμφωνα με τις γραφές και εκεί 

νήστεψε και πειράχτηκε από τον διάβολο. Το ακριβές μάλιστα σημείο όπου 
γονάτισε για να προσευχηθεί έχει γίνει σήμερα πόλος έλξης χιλιάδων τουριστών 
από όλο τον κόσμο 
 

Οι Πειρασμοί του Χριστού είναι πειρασμοί και για κάθε άνθρωπο. 
Και οι τρεις πειρασμοί που προαναφέραμε, είναι πολύ ισχυροί:  
Έτσι τα υλικά αγαθά, η φιλοδοξία και η φιλαρχία είναι οι τρεις πειρασμοί με τους 
οποίους ο διάβολος πειράζει κάθε άνθρωπο, προσπαθώντας να τον οδηγήσει σε 
ανυπακοή στο θείο θέλημα. Με τα υλικά αγαθά συνδέεται η φιληδονία που είναι 
και αυτή ισχυρότατος πειρασμός. Όλοι οι άλλοι πειρασμοί στη ζωή του ανθρώπου 
είναι παρακλάδια ή συνδυασμοί των τριών που αναφέρουμε. Μόνο η πίστη στον 
Θεό, η ταπείνωση και η υπακοή στο θέλημά Του θα ακυρώσει τις μεθοδεύσεις του 
διαβόλου. 

 
Πολλές φορές το μυαλό μας γίνεται πιο πονηρό από τους πειρασμούς ! 

Το να έχει κάποιος πειρασμούς δεν είναι αμαρτία. Οι πειρασμοί δεν είναι δικοί μας. 
Έρχονται από έξω, προέρχονται από τον πονηρό διάβολο. Μη ξεχνούμε, άτι και ο 
Χριστός, ο μόνος αναμάρτητος, πειράσθηκε από τον διάβολο. Το θέμα είναι να μη 
συγκατατεθούμε στον πειρασμό, να μη πούμε ναι στον πειρασμό. Με την 
συγκατάθεσή μας, την συμφωνία μας αρχίζει η αμαρτία.  

 

Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση. 
Άλλοτε επιτρέπει να κάνουμε ένα σφάλμα, λ.χ. μια μικρή απροσεξία, για να είμαστε 
άλλη φορά προσεκτικοί και να αποφύγουμε ή μάλλον να προλάβουμε ένα 
μεγαλύτερο κακό που θα μας έκανε το ταγκαλάκι. Άλλοτε αφήνει τον διάβολο να 
μας πειράζει, για να μας δοκιμάσει. Δίνουμε δηλαδή εξετάσεις και αντί κακό ο 
διάβολος μας κάνει καλό. 
 

Η πνευματική ζωή είναι πολύ απλή και εύκολη, εμείς την κάνουμε δύσκολη, γιατί 
δεν αγωνιζόμαστε σωστά. Με λίγη προσπάθεια και πολλή ταπείνωση και 
εμπιστοσύνη στον Θεό, μπορεί κανείς να προχωρήσει πολύ. Γιατί, όπου υπάρχει 
ταπείνωση, δεν έχει θέση ο διάβολος και όπου δεν υπάρχει διάβολος επόμενο είναι 
να μην υπάρχουν και πειρασμοί. 
 

Εμείς κάνουμε παραχωρήσεις και έρχεται ο διάβολος και μας πειράζει। Όταν λ.χ. 
υπερηφανεύομαι, διώχνω τη θεία Χάρη, φεύγει ο Φύλακας Άγγελός μου, έρχεται ο 
άλλος... άγγελος, ο διάβολος, και σπάζω τα μούτρα μου. Αυτή είναι δική μου 
παραχώρηση, και όχι του Θεού. (Άγιος Παϊσιος). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Όρος κλειδί 
 
πειρασμός: η πρόκληση να 
κάνεις κάτι, ιδιαίτερα κάτι 
που συνεπάγεται ηδονή 
και είναι απαγορευμένο. 
 
Σατανάς, στα Εβραϊκά 
σημαίνει κατήγορος στο 
δικαστήριο.  
Στην Αγία Γραφή Σατανάς 

χαρακτηρίζεται  ο 
διάβολος, κατήγορος των 
ανθρώπων. 

Υπάρχει διάβολος; 
Κατά τη βιβλιοπατερική 
παράδοση ο διάβολος δεν 
είναι προσωποποίηση των 
παθών, αλλά πρόσωπο 
που δημιουργήθηκε από 
τον Θεό ως άγγελος και 
όταν έχασε την κοινωνία 
μαζί του έγινε σκοτεινό 
πνεύμα. Ο διάβολος, ως 
πρόσωπο, έχει αυτεξούσιο, 
δηλαδή ελευθερία, την 
οποία δεν παραβιάζει, ούτε 
καταργεί ο Θεός. 
Η παντοδυναμία του Θεού, 
σύμφωνα με τη βούλησή 
Του, δεν καταργεί την 
ελευθερία των λογικών 
όντων. Έτσι αφήνει τον 
διάβολο να εργάζεται το 
κακό, επειδή είναι πρόσωπο. 
Όμως περιορίζει το 
καταστρεπτικό του έργο με 
την αγάπη και τη 
φιλανθρωπία. Όταν ο 
άνθρωπος μετανοεί, τον 
συγχωρεί και κατ’ αυτό τον 
τρόπο περιορίζει το βασίλειο 
του πονηρού, η τελική όμως 
κατάργηση του κράτους του 
διαβόλου θα γίνει κατά τη 
Δευτέρα Παρουσία. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 1. Να βρείτε την απάντηση του Χριστού στον διάβολο με βάση τις εικόνες: 

 

 

 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 
2. Στην Κυριακή προσευχή ζητούμε από τον Κύριο να μας απαλλάξει από τους πειρασμούς.  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
3. Να γράψετε δύο περιπτώσεις στη ζωή σας που απαντήσατε ΝΑΙ αντί το σωστό Όχι. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
4. Τι έκανε ο Χριστός στην έρημο πριν Τον πειράξει ο διάβολος;  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
5.  Τι μας λέει η στάση του Χριστού απέναντι στους τρεις πειρασμούς; 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
6. Γιατί δυσκολευόμαστε να αντισταθούμε στο κακό και την αμαρτία;  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
7. Πώς μένουμε κοντά στο Χριστό και δεν νικιόμαστε από τους πειρασμούς; 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 


