
 

4.  Οι Προφήτες της Βίβλου: Κλήση για μετάνοια και αναγγελία του ερχομού του Μεσσία  (4 δίωρα) 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ   
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΒΑΣΙΚΑ   
ΘΕΜΑΤΑ  

ΕΝΔΕΙΚΤ ΙΚΕΣ   
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Οι μαθητές: 
α) παρουσιάζουν τη ζωή και τη 
δράση συγκεκριμένων προφητών 
β) περιγράφουν τον ρόλο του 
Θεού στη ζωή των προφητών  
γ)	εντοπίζουν στα κείμενα των 
προφητών χαρακτηριστικά του 
Θεού της Βίβλου 
δ)	αναγνωρίζουν τη σχέση των 
προφητών με το πρόσωπο του 
Ιησού Χριστού 
στ)	συσχετίζουν τα προφητικά 
μηνύματα με τη σύγχρονη ζωή  
και εξακριβώνουν τη διαχρονική 
σημασία του προφητικού λόγου	
ζ)	εντοπίζουν και εξηγούν τη 
διαφορά μεταξύ προφητών και 
ανθρώπων που «προλέγουν» το 
μέλλον (μέντιουμ κ.ά.)  
η) συνοψίζουν και εξηγούν τι 
τους εμπνέει και τι τους συγκινεί 
στο έργο των προφητών 

Ι.	 Κλήση	και	αφοσίωση	
i. Ζωή γεμάτη περιπέτειες και αφοσίωση στον Θεό: 

 Ηλιας (Β΄ Βασ 17) 
 Ησαΐας 

ΙΙ.	 «Τάδε	λέγει	Κύριος»:	Λόγια	μέσα	απ’	την	
καρδιά		

i. «Αγάπησα τον Ισραήλ από τότε που ήταν νήπιο»: 
Υπενθυμίζουν τη φροντίδα και την αγάπη του 
Θεού (Ωσ 11, 1, Ησ 57, 14-15)  

ii. «Ξέρω τις ανομίες σας»: Κατακρίνουν όσους 
αδικούν και υπερασπίζονται τους αδικημένους 
(Αμ 5, 11-12)  

iv. «Κάντε το καλό και όχι το κακό»: Καλούν τους 
ανθρώπους να μετανιώσουν και να είναι δίκαιοι 
(Αμ 5, 14-15)  

v. «Θα σας δώσω καινούρια καρδιά»: 
Βροντοφωνάζουν ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον 
άνθρωπο (Ιεζ 36, 26-28, Ησ 49, 15-16)  

vi. «Γεννήθηκε για μας ένα παιδί»: Προαναγγέλλουν 
τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο (Ησ 9, 5-6. 
11, 1-9)  

vii. «Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η βασιλεία των 
ουρανών», Ιωάννης ο Βαπτιστής: Ο προφήτης που 
άνοιξε τον δρόμο για τον Χριστό (Μτ 3, 1-6) 

ΙΙΙ.	Εικόνες	των	Προφητών	

IV.	Τα	μηνύματα	των	Προφητών	στη	σύγχρονη	
ζωή 

Α.		ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
1. Καταιγισμός ιδεών με τη λέξη «προφήτες» (Ι) 
2.  Δραματοποίηση σκηνών από τη ζωή και την εποχή των Προφητών (ΙΙ) 

Β.		ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ	/	ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
1.  Εντοπίζουν γιορτές προφητών στο χριστιανικό εορτολόγιο 
2.  Artful Thinking («τι σε κάνει να το λες αυτό»): Η εικόνα του προφήτη 

Ηλία (I.i) 
3.  Artful Thinking («βλέπω, ισχυρίζομαι, αναρωτιέμαι»): Η Εικόνα του 

Προδρόμου (II.vii) 

Γ.		 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ	ΕΚΦΡΑΣΗΣ	
1. Ζωγραφίζουν εικόνες και δημιουργούν κολλάζ σχετικά με τις προρρήσεις 

του Ησαΐα για την εποχή του Μεσσία (II.vi) 
2. Μουσικό εργαστήριο: μελοποιούν το Ησ 65, 16-25 («Καινούριος ουρανός 

και καινούρια γη») 
3. «Τα κείμενά μου – οι θησαυροί μου»: Δουλεύοντας σε δυάδες επιλέγουν 

φράσεις και αποφθέγματα Προφητών. Θεμελιώνουν την επιλογή τους 
(II)	

	

 

  


