
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  

διδδιδ. . ενοτενοτ. 20. 20--2424  



1. Ποια στοιχεία του κειμένου "Τι είναι και τι σημαίνουν τα θαύματα του Χριστού" 
(μάθ.20, Ερμ. 3) συναντήσαμε σε όλες τις διηγήσεις για τα θαύματα αυτού του 
κεφαλαίου;  

Μόνο ένα παράδειγμα από το μάθ. 21 (παράλυτος): 
 
α. Για ανθρώπους που έπασχαν από αναπηρία ο Ιησούς νοιάστηκε και 
συμπαραστάθηκε θαυματουργικά. 
β. Απελευθέρωσε τον πάσχοντα όχι μόνον από τα βάσανά του που 
προέρχονταν από την αναπηρία του, αλλά και από την απάνθρωπη αντίληψη 
για την αιτία της αναπηρίας.  
γ. Βεβαιώθηκε ότι κάποτε όλα τα δεινά θα τελειώσουν, θα κυριαρχεί μόνον η 
ζωή και το καλό.  
δ. Για το θαύμα εκδηλώθηκε πιο πριν εμπιστοσύνη προς τον Ιησού. 
ε. Άνθρωποι αλλάζουν, γίνονται πιο ευαίσθητοι, έτσι μπορούν να 
συμπαρίστανται στους πάσχοντες με ενδιαφέρον και αγάπη (όπως οι συνοδοί 
του παράλυτου). 
 



2. Ποια πρόσωπα, που συναντήσαμε στις διηγήσεις θαυμάτων σε αυτό το 
κεφάλαιο, σας εντυπωσίασαν περισσότερο, και γιατί;  

Η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου 
Ιάειρος 
Άνθρωποι Ιαείρου 
Δωδεκάχρονη κόρη 

Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού 
Μαθητές Χριστού 
Τυφλός 
Γείτονες  
Φαρισαίοι 
Γονείς τυφλού 

Η θεραπεία του παράλυτου 
Παράλυτος 
Γραμματείς 
Συνοδοί παράλυτου 

Η κατάπαυση της τρικυμίας 
Ιησούς  
μαθητές 

Η Μεταμόρφωση 
Πέτρος 
Ιάκωβος  
Ιωάννης 
Μωυσής  
Ηλίας 



3. Ξανακοιτάξτε τις τυπωμένες με έντονα μαύρα γράμματα λέξεις ή φράσεις στα 
"Βασικά στοιχεία" κάθε μαθήματος. Συντάξτε με αυτές: - ένα κείμενο που να περιγράφει 
τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Ιησού - ένα κείμενο που να συνθέτει τα 
χαρακτηριστικά της καινούριας ανθρωπότητας (της Βασιλείας του Θεού). 

Με το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας βεβαιώθηκε ότι η εμπιστοσύνη στον Θεό 
είναι θεμέλιο ζωής για τους ανθρώπους στον καινούριο κόσμο που φανέρωσε ο Ιησούς. 
Με το θαύμα της θεραπείας του παράλυτου καταλάβαμε ότι οι αρρώστιες δεν είναι 
τιμωρίες σταλμένες από το Θεό. Αν καταφύγουμε στο Χριστό, θα βρούμε τη συγχώρεση 
και η αγάπη του Θεού θα νικήσει κάθε πόνο και ταλαιπωρία. 
Με το θαύμα της δωρεάς της όρασης στον τυφλό έγινε φανερό ότι ο Ιησούς με όσα 
δίδαξε και έπραξε είναι το αληθινό φως του κόσμου και βοηθάει τους ανθρώπους να 
δουν με διαφορετική ματιά τον εαυτό τους, τους άλλους και τις σχέσεις τους. 
Με το θαύμα της ανάστασης της κόρης του Ιαείρου αποκαλύφθηκε ότι στον κόσμο της 
Βασιλείας του Θεού θα θριαμβεύει η Ζωή. 
Με τη Μεταμόρφωση του Χριστού που φανερώθηκε στο Θαβώρ, οι τρεις μαθητές 
έζησαν τον Ιησού στη θεϊκή του δόξα. Ταυτόχρονα έγινε φανερό ότι για κάθε χριστιανό 
υπάρχει η ελπίδα της βίωσης μιας ανάλογης εμπειρίας, όπως την έζησαν οι μαθητές και 
πολλοί άγιοι.  



4. Στα ευαγγελικά κείμενα του κεφαλαίου παρατηρήσαμε ασυνήθιστα, 
ανατρεπτικά, νέα και απελευθερωτικά γεγονότα και λόγια σε σχέση με τον 
Θεό, τους ανθρώπους και τη ζω- ή, τα οποία καταγράψατε σε κάθε μάθημα στο 
τετράδιό σας. Αφού τα διαβάσετε ξανά, εκφράστε ποια κατά τη γνώμη σας 
είναι τα πιο σημαντικά, και γιατί.  

Τα δεινά θα τερματιστούν και μόνον η αληθινή ζωή θα είναι δυνατή από 
όλους και για όλους. 
Παρά τον πόνο και τις ταλαιπωρίες οι άνθρωποι μπορούν να ελπίζουν στην 
αγάπη του Θεού. 
Ο άνθρωπος που συναντάει πραγματικά τον Ιησού στη ζωή του μπορεί να 
αλλάξει ριζικά. 
Ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο πάνω στη ζωή. Τελικά η ζωή θα 
θριαμβεύσει. 
Η καινούργια πραγματικότητα (Βασιλεία του Θεού) που έχει ετοιμάσει ο Θεός 
για τους ανθρώπους ξεπερνά κάθε ανθρώπινη εμπειρία. Οι άνθρωποι αξίζει 
να αγωνίζονται (χριστιανική βιοτή) για τη μεταμόρφωση του εαυτού τους και 
του κόσμου.  



 Ο Υιός του Θεού,  
 Θεός αληθινός,  
 ο μόνος Κύριος της ζωής και του θανάτου,  
 η οδός προς τον Πατέρα,  
 ο μόνος Αναμάρτητος και γι’ αυτό  
 ο μόνος Λυτρωτής.  

Ο Χριστός με τη διδασκαλία, τα θαύματα 
και την Ανάστασή Του έδειξε ότι είναι: 



http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/848,3177/


Ταξίδια του Ιησού  
από τη Γαλιλαία στην Ιουδαία  

http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.studylight.org/se/maps/&ei=plcLT4SCDsLGswa42PCTBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCQQ7gEwAA&prev=/search?q=bible+maps&hl=el&prmd=imvns

