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Τι είναι θαύμα; 

Θαύμα: έκτακτο, υπερφυσικό γεγονός που 
οφείλεται στην παντοδυναμία και στην 
αγάπη του Θεού κατά το οποίο 
αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των 
φυσικών νόμων. Πηγάζει από την αγάπη 
του Θεανθρώπου Χριστού για τον άνθρωπο 
και τον κόσμο, την οποία εκδηλώνει 
έμπρακτα. Προϋπόθεση των θαυμάτων 
είναι η πίστη των ανθρώπων και γίνονται με 
σκοπό την ανιδιοτελή προσφορά της θεϊκής 
αγάπης στους πάσχοντες ψυχοσωματικά και 
την ενίσχυση της πίστης. 
Ο Χριστός έκανε θαύματα: 

1. στον εαυτό Του, 
2. στους ανθρώπους και 
3. στη φύση. 

Δια μέσου των αγίων της Εκκλησίας 
συνεχίζονται να γίνονται θαύματα και στην 
εποχή μας. 

http://apfilipposgrammatikous.blogspot.gr/2011/06/blog-post_8188.html


«Ἰδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί 
κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς 
φωνῆς μου καί ἀνοίξῃ τήν 
θύραν, καί εἰσελεύσομαι πρός 
αὐτόν καί δειπνήσω μετ’ αὐτοῦ 
καί αὐτός μετ’ ἐμοῦ», Αποκάλ. 
γ΄20. 

Η πόρτα δεν έχει εξωτερικό 
χερούλι. Ανοίγει μόνο από μέσα. 
Πρέπει να την ανοίξει ο 
οικοδεσπότης, για να μπορέσει να 
εισέρθει ο Κύριος! Με άλλα λόγια, 
δεν αναγκάζει Εκείνος κανένα. 
Σέβεται την ελευθερία μας. Κάμνει 
βέβαια την αρχή, επειδή μάς 
αγαπά, και μάς πλησιάζει. Δεν 
υπερβαίνει όμως το σύνορο της 
ελευθερίας μας, με την οποία μάς 
προίκισε ο Ίδιος. Περιμένει την 
ελεύθερη ανταπόκριση του 
πλάσματός Του. 

http://www.urantiacenter.gr/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%86%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B9/398-%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%


Η ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Η πίστη (εμπιστοσύνη) των μαθητών στη 
διάρκεια ανεμοθύελλας παραλύει και ο Ιησούς 
(με λόγο και έργο) την επανορθώνει. 

http://www.scribd.com/doc/11899727/%CE%97-%CE%96%CE%A9%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95-%CE%95%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%A3


Μτ 8,18  Όταν είδε ο Ιησούς να τον τριγυρίζει πολύς κόσμος, 
έδωσε εντολή να περάσουν στην απέναντι1 όχθη της λίμνης... 
23 Ο Ιησούς μπήκε στο πλοιάριο, και τον ακολούθησαν και οι 
μαθητές του.  
24 Ξαφνικά έγινε μεγάλη τρικυμία στη λίμνη, έτσι που τα κύματα 
σκέπαζαν το πλοιάριο· αυτός όμως κοιμόταν. 
25 Πήγαν τότε οι μαθητές του και τον ξύπνησαν λέγοντας: "Κύριε, 
σώσε μας, χανόμαστε2 ".  
26 Και τους λέει: "Ολιγόπιστοι, γιατί είστε δειλοί"; Τότε 
σηκώθηκε και μίλησε αυστηρά προς τους ανέμους και τη λίμνη, 
και έγινε γαλήνη απόλυτη.   
27 Και οι μαθητές είπαν γεμάτοι κατάπληξη: "Ποιος είν' αυτός, 
που τον υπακούνε οι άνεμοι και τα νερά της λίμνης";3 



http://www.moulagiannis.com/?cat=26


1. Η απέναντι όχθη ήταν η περιοχή 
Γάδαρα (βλ. χάρτη). Οι κάτοικοι της 
ήταν ειδωλολάτρες. Μέχρι να 
αναχωρήσουν, αυτή τη μέρα, οι 
μαθητές είχαν παρακολουθήσει 
πολλά, πρωτάκουστα και 
θαυμαστά, που είπε και έπραξε ο 
Ιησούς:  
α. Μια μεγάλη ομιλία σε πολλούς 
ανθρώπους πάνω σε βουνό, την 
περίφημη "Επί του Όρους ομιλία " 
του.  
β. Τρεις θεραπείες στην 
Καπερναούμ: ενός λεπρού, ενός 
παράλυτου (δούλου του Ρωμαίου 
εκατόνταρχου) και της πεθεράς του 
Πέτρου (από πυρετό). Δηλ. 
γεγονότα αξιοθαύμαστα, ώστε να 
του έχουν εμπιστοσύνη (βλ. Μτ 8, 
1-17).  

http://www.alleluia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=36:2011-06-15-12-50-53&catid=2:voithimata&Itemid=21


α) Η επί του όρους ομιλία 
β) Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου 
γ) Η θεραπεία του λεπρού 
δ) Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου 

http://www.scribd.com/doc/11899727/%CE%97-%CE%96%CE%A9%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95-%CE%95%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%A3
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9nCMicje4HIJ:palioahrista.blogspot.com/2010/12/blog-post_8926.html+&cd=10&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://katixitis-entypa.blogspot.gr/2008/12/blog-post_25.html
http://enorion.blogspot.gr/2012/07/blog-post.html


Όταν συναντούσε: αδυναμία, αρρώστια, αναπηρία, 
πόνο, θάνατο. Για ανθρώπους που έπασχαν από αυτά ο 
Ιησούς νοιάστηκε και συμπαραστάθηκε θαυματουργικά. 
Στα Ευαγγέλια έχουμε διηγήσεις για περίπου 40 
θαύματά του. Παραδείγματα: 
 Θεράπευσε τυφλούς, κωφάλαλους, παράλυτους, 

επιληπτικούς, λεπρούς και άλλους 
 Ελευθέρωσε από δυνάμεις του κακού 

(δαιμονισμένους) 
 Ξανάδωσε τη ζωή σε νεκρούς, γλίτωσε κάποιους από 

κινδύνους. 

α. Σε ποιες περιπτώσεις έκανε τα θαύματα ο Χριστός; 

http://thriskeftika.blogspot.gr/2012_06_01_archive.html


 Με τρόπο παραστατικότερο από όσο στις παραβολές, το καθένα 
έδειχνε κάποια ξεχωριστή αλήθεια της Βασιλείας του Θεού. Όλα 
ήταν σημάδια ("σημεία"), παραδείγματα και παράθυρα, που 
μας δείχνουν πως θα είναι ο καινούργιος κόσμος της Βασιλείας 
του Θεού. «Παράθυρα» από όπου μπορούν οι άνθρωποι να 
βλέπουν εικόνες, στιγμές από αυτό τον καινούριο κόσμο. 

 Απελευθέρωναν τους ανθρώπους όχι μόνο από τα βάσανά τους, 
αλλά και από απάνθρωπες αντιλήψεις σχετικές με αυτά. 

 Έδιναν στους πάσχοντες στήριγμα ότι δεν είναι μόνοι, αλλά 
έχουν τον Θεό πλάι τους. 

 Βεβαίωναν ότι κάποτε όλα τα δεινά θα τελειώσουν και θα 
κυριαρχούν μόνο η ζωή και το καλό. 

  Σημείο είναι αυτό που επιβεβαιώνει τον Θεό, που είναι μεθεκτό 
από όλους και καθιστά το θαύμα και δική μας προσωπική 
εμπειρία.  

β. Τι έδειχναν αυτά για τη ζωή των ανθρώπων; 



 Εκτός από τη συμπάθεια, την αγάπη και συμπαράστασή Του προς 
τους ανθρώπους (βλ. πιο πάνω α' και β'): 

 Την προσπάθειά Του να Τον εμπιστεύονται. Παρατηρούμε στις 
διηγήσεις ότι τα θαύματα γίνονταν σε όσους Του έδειχναν 
εμπιστοσύνη, έστω και λίγη. 

 Την έγνοια Του να καταλάβουν ότι ήταν ο αληθινός Μεσσίας, ο 
ελευθερωτής των ανθρώπων, ώστε να μπορούν όλοι να έχουν 
αληθινή ζωή και μάλιστα να την έχουν περίσσεια (Ιω. 10,10).  

 Κάτι από τη θεϊκή Του δύναμη. Ο Ίδιος (η Ενανθρώπιση και η 
Ανάστασή Του) ήταν το θαύμα των θαυμάτων. Δεν έκανε 
θαύματα για εντυπωσιασμό και για να αποδείξει τη θεότητά Του. 
Όλα τα έκανε για τους άλλους, κανένα για τον εαυτό Του. 

γ. Τι φανέρωναν για τον ίδιο τον Ιησού; 



 Νιώθουν τον Θεό κοντά στους ανθρώπους χειροπιαστά. 
 Προσπαθούν να αλλάξουν εσωτερικά και γίνονται πιο 

ευαίσθητοι, ώστε να μπορούν να συμπαραστέκονται 
έμπρακτα και χωρίς διακρίσεις προς όσους 
συνανθρώπους πάσχουν και υποφέρουν. 

 Έχουν τη διαβεβαίωσή του ότι, όταν έχουν πίστη και 
εμπιστοσύνη στο Θεό, μπορούν να αναμένουν το 
θαύμα. Στο όνομά Του και με την αγάπη και τη δύναμή 
Του έγιναν από τότε πολλά θαύματα. Θαύματα γίνονται 
πάντα, γίνονται και σήμερα, θα γίνονται και στο 
μέλλον.  

δ. Σε τι ωφελούνται όσοι μελετούν  
τις διηγήσεις για τα θαύματά του; 



ε. Γιατί ο Κύριος ζητούσε την πίστη των 
ανθρώπων και τι σημαίνει αυτὸ για τη ζωή μας; 

Ρώτησε ο Κύριος τους τυφλούς: Πιστεύετε σ᾿ Εμένα; «Κατὰ τὴν 
πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν» (Ματθ. 9, 29). Η δική μου 
παντοδυναμία και αγάπη είναι δεδομένα· Εγώ θα κάνω το πάν, 
αλλά όχι χωρίς τη δική σας συμμετοχή· θα ενεργήσω κατά τον 
βαθμό της πίστεώς σας. Γιατί όμως; 
Η απάντηση είναι απλή: διότι ο Θεός σέβεται την ελευθερία του 
ανθρώπου και επιθυμεί να συνεργασθεί μαζί του για να αλλάξει 
τη ζωή του. Αν ο Θεός μάς ευεργετούσε παραβιάζοντας την 
ελευθερία μας, θα μάς αφαιρούσε το μεγαλύτερο δώρο που μάς 
έχει δώσει, δηλαδή την ελευθερία μας, το αυτεξούσιο. 



Επεξεργασία 

1. Άραγε τι ένιωσαν οι μαθητές στη διάρκεια της   
ξαφνικής τρικυμίας; Πώς αντέδρασαν; (βλ. και Ερμ. 2) 

• Φόβο, τρομερή ανησυχία, 
πανικό, απόγνωση 

• Αντέδρασαν με κραυγή/ 
έκκληση και διαμαρτυρία 
προς τον Διδάσκαλό τους, 
ίσως και κατηγορία εναντίον 
του (βλ. ερμ 2). 

http://www.scribd.com/doc/11899727/%CE%97-%CE%96%CE%A9%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95-%CE%95%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%A3


• Τους ψέγει για την ολιγοπιστία και τη δειλία τους 

• Τους χαρακτηρίζει ολιγόπιστους διότι ενώ γνώριζαν 
ποιος ήταν , είχαν ακούσει και δει πολλά κοντά Του  
ο πανικός αδικαιολόγητα παρέλυσε λογική και 
σκέψη και δεν του έδειξαν την αναμενόμενη 
εμπιστοσύνη.  

2. Πώς απαντάει ο Ιησούς στην αγωνία των μαθητών; 
Γιατί τους χαρακτηρίζει "ολιγόπιστους "; (βλ. και Ερμ.1) 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/848,3173/


3. Τι ένιωσαν και τι κατάλαβαν οι μαθητές για τον 
Δάσκαλό τους μετά την κατάπαυση της τρικυμίας; 

• Ένιωσαν ντροπή, τύψεις  ενοχή για την 
ολιγοπιστία τους 

• Ταυτόχρονα δέος και θαυμασμό για το 
Δάσκαλό τους. Σίγουρα θα Τον εμπιστεύονταν 
περισσότερο.  



Διαβάζουμε και το διπλανό κείμενο 
της Αποκάλυψης (2 1,1'3-5), το 
οποίο αναφέρεται στο τέλος του 
κόσμου. Πώς ήταν η ζωή στα χρόνια 
του Χριστού και τι άλλαξε σε αυτήν 
με τα θαύματά του; Πώς 
περιγράφεται η ζωή στο κείμενο της 
Αποκάλυψης; Χρειάζονται εκεί τα 
θαύματα; Αιτιολογήστε. 

Όλα καινούρια 
Τότε είδα έναν καινούριο ουρανό  
και μια καινούρια γη... 
...άκουσα μια δυνατή φωνή  
από τον ουρανό να λέει: 
"Τώρα πια η κατοικία του Θεού 
είναι μαζί με τους ανθρώπους. 
Θα κατοικήσει μαζί τους, 
κι αυτοί θα αποτελούν τον λαό του. 
Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους, 
θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια 
τους, 
κι ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια·  
ούτε πένθος ούτε κλάμα  
ούτε πόνος θα υπάρχει πια, 
γιατί τα παλιά πέρασαν".  
Και είπε αυτός που καθόταν στον 
θρόνο:  
"Τώρα όλα τα κάνω καινούρια" 
Απ 21, 1· 3-5 
 

Με τα θαύματα μπορούμε να δούμε 
πώς θα είναι ο κόσμος, όταν με τη χάρη 
και την αγάπη του Θεού θα 
ολοκληρωθεί στη Δευτέρα Παρουσία. 
Τότε ο Θεός θα κάνει τα πάντα 
καινούργια εξαφανίζοντας κάθε μορφή 
κακού: τον πόνο, την αρρώστια, την 
απειλή από τη φύση, το θάνατο. Έτσι θα 
κυριαρχεί μόνον η ζωή, το καλό (γι' αυτό 
εκεί δεν χρειάζονται θαύματα). 



 Στα χρόνια του Χριστού όπως και στα δικά μας 
κυριαρχεί η αρρώστια ο πόνος ο θάνατος= 
προπατορικό αμάρτημα.   

 Ο Χριστός ήρθε να αλλάξει την κατάσταση= 
Επανόρθωση του σφάλματος του Αδάμ= Συμφιλίωση 
με το Θεό. 

 Τα θαύματα τώρα έχουν σκοπό να μας φανερώσουν 
το Θεό! Τότε  ο Θεός θα είναι μαζί μας, δεν θα 
υπάρχει η φθορά και ο θάνατος=προπτωτική 
κατάσταση. 

 

Μετά τη Δευτέρα παρουσία θα γίνονται θαύματα; 



 Τα θαύματα του Χριστού έδειχναν και προέβαλλαν ξεκάθαρα 
ποιος είναι ο Ιησούς, τι είδους είναι η καινούρια ανθρωπότητα 
που έφερε και πώς μπορεί μέσα σε αυτήν να αλλάζει η ζωή των 
ανθρώπων. 

 Κατά την ανεμοθύελλα στη λίμνη και μετά την κατάπαυση της 
τρικυμίας οι μαθητές έζησαν με πόνο ψυχής, κατάλαβαν και 
έμαθαν ότι η εμπιστοσύνη στον Θεό είναι θεμέλιο ζωής για 
τους ανθρώπους στον καινούριο κόσμο που φανέρωσε ο 
Ιησούς. 

 Τα θαύματα μετέδιδαν τη θεία υπόσχεση ότι κάποτε τα δεινά 
θα τερματιστούν και μόνον η αληθινή ζωή θα είναι δυνατή 
από όλους και για όλους. 

Βασικά στοιχεία του μαθήματος 






