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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & Η ΙΣΤΟΡΙΑ - ΘΕΩΡΙΕΣ 

1η ΘΕΩΡΙΑ : ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ  

(ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & χρήση ιστορικοκριτικής μεθόδου]

• Τα θαύματα του Ιησού παραπέμπουν και καθρεφτίζουν το παρελθόν 

με διάφορους βαθμούς αντικειμενικότητας 

• (1α) οι  διηγήσεις  των  θαυμάτων  του  Ιησού  είναι  πηγές  ιστορικών 

πληροφοριών.  

• «κριτήρια αυθεντικότητας» των  θαυμάτων  του  Ιησού  Π.χ. το 

κριτήριο «περί των συμβατών πράξεων με το πρόσωπο του Ιησού» 

(impissima facta Jesu) = ο  ο  Ιησούς, ήταν  ο  μοναδικός  που  είχε  τη 

δυνατότητα αυτή.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & Η ΙΣΤΟΡΙΑ - ΘΕΩΡΙΕΣ 

1η ΘΕΩΡΙΑ : ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ  

(ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & χρήση ιστορικοκριτικής μεθόδου]

• (1β) Από τα θαύματα του Ιησού μόνον οι θεραπείες του Ιησού είναι 

ιστορικά αποδεδειγμένες (κριτήρια του Jesus Seminar, Καλιφόρνια)

• (1γ) Τα  θαύματα  του  Ιησού  είναι  ιστορικά, επειδή  έχουμε  γι’ αυτά 

μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων.

• Η  μαρτυρία  αυτοπτών  μαρτύρων  για  θαύματα  είναι  παγκόσμιο 

θρησκευτικό φαινόμενο που αποδεικνύει την ιστορικότητα και των 

θαυμάτων του Ιησού 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & Η ΙΣΤΟΡΙΑ - ΘΕΩΡΙΕΣ 

2η ΘΕΩΡΙΑ:  ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ 

(ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ + χρήση διάφορων μεθόδων, 

ιστορικοκριτικής, κοινωνιολογικής, ανθρωπολογικής, 

στρουκτουραλιστικής και σημειωτικής) 

• Τα  θαύματα  του  Ιησού  πρέπει  να  θεωρηθούν  ως  ιστορικά, επειδή 

αυτά  πραγματοποιήθηκαν  σε  ένα  κοινωνικό  και  θρησκευτικό 

περιβάλλον , στο  οποίο  ανάλογες  πράξεις  θεωρούνταν  ως 

πραγματικές.

• (2α) Τα θαύματα του Ιησού εννοούνται ως πραγματικότητες μόνον 

αν  εξεταστούν  ως  μέρος  μιας  συγκεκριμένης  συνάφειας  εντός  της 

οποίας αυτά υπάρχουν και λειτουργούν.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & Η ΙΣΤΟΡΙΑ - ΘΕΩΡΙΕΣ 

2η ΘΕΩΡΙΑ:  ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ 

(ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ + χρήση διάφορων μεθόδων, 

ιστορικοκριτικής, κοινωνιολογικής, ανθρωπολογικής, 

στρουκτουραλιστικής και σημειωτικής) 

• (2β) Τα  θαύματα  του  Ιησού  εννοούνται  ως  πραγματικότητες  η  αν 

αναλυθούν  υπό  το  πρίσμα  της  πολιτισμικής  ανθρωπολογίας. και 

θεωρηθούν  ως  αδιαμφισβήτητες  πραγματικότητες  μιας 

συγκεκριμένης κοινωνίας.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & Η ΙΣΤΟΡΙΑ - ΘΕΩΡΙΕΣ 

2η ΘΕΩΡΙΑ:  ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ 

(ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ + χρήση διάφορων μεθόδων, 

ιστορικοκριτικής, κοινωνιολογικής, ανθρωπολογικής, 

στρουκτουραλιστικής και σημειωτικής) 

• (2γ) Τα θαύματα του Ιησού εννοούνται ως ιστορικά υπό το πρίσμα 

της  σημειωτικής. Τα  κείμενα  των  θαυμάτων  και  η  ιστορία 

λειτουργούν ως δυναμικά στοιχεία ενός σημειωτικού συστήματος. 

• Στο  πλαίσιο  πρέπει  αυτά  να  ερμηνευτούν  πώς  αυτά 

συμπλέκονται  α) με  την  εποχή  (ιστορία), β) με  το  κείμενο, στο 

οποίο  αυτά  εντάσσονται  (κείμενο) και  γ) με  το  πρόσωπο, το 

οποίο τα προσλαμβάνει και τα κατανοεί (υποκείμενο).
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & Η ΙΣΤΟΡΙΑ - ΘΕΩΡΙΕΣ 

3η ΘΕΩΡΙΑ : ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ 
(ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ)

• Τα  θαύματα  είναι  ιστορικά  με  την  έννοια  ότι  αυτά  έτσι 
αποτυπώνονται στις αφηγήσεις των Ευαγγελίων 

• (3α) Τα  αφηγηματικά  κείμενα  των  θαυμάτων  του  Ιησού  είναι  για 

μας  η  μοναδική  γραπτή  πηγή  για  την  θαυματουργική  δράση  του 

Ιησού. Η ιστορία των θαυμάτων του Ιησού είναι πλέον αποτυπωμένη 

στις αφηγήσεις των θαυμάτων του Ιησού και μόνον εκεί. 

• Αριστοτέλης: Το  ιδιαίτερο  στον  μορφωμένο  άνθρωπο  είναι  ν’ 

αναζητά  την  ακρίβεια  για  κάθε  ένα  γένος, σε  τόσο  βαθμό  όσο 

επιτρέπει η φύση του πράγματος
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & Η ΙΣΤΟΡΙΑ - ΘΕΩΡΙΕΣ 

Συμπερασματικά 

• Οι  παραπάνω  απόπειρες  προσέγγισης  των  θαυμάτων  του  Ιησού  σε 

σχέση με την ιστορική πραγματικότητα βοηθούν σε μεγάλο βαθμό στην 

κατανόηση της θαυματουργικής δραστηριότητας του Ιησού. 

• Καμία  από  τις  προτάσεις  αυτές  δεν  είναι  περιττή. Καμιά  από  τις 

προτάσεις αυτές δεν κατέχει τη μοναδική αλήθεια. 

• Η ισότιμη αντιμετώπιση των διάφορων απόψεων – των μικρών αυτών 

αληθειών  – ταιριάζει  και  με  το  σύγχρονο  μετανεοτερικό  πνεύμα 

προσέγγισης των κειμένων
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

& ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ  ΤΟΥΣ

1η ΕΞΗΓΗΣΗ 

• Τα θαύματα του Ιησού θεωρήθηκε ότι καθρεφτίζουν το κοσμοείδωλο, τις 

προσδοκίες και τον τρόπο γραφής (λογοτεχνία) της εποχής του πρώτου 

μ. Χ. αιώνα.

• Ο  A. v. Harnack: «πρώτ’ απ΄  όλα  γνωρίζουμε  ότι  τα  Ευαγγέλια 

προέρχονται  από  μία  εποχή, κατά  την  οποία  τα  θαύματα 

θεωρούνταν  μέρος  της  καθημερινότητας. Οι  άνθρωποι  της  εποχής 

θεωρούσαν  αυτονόητη  την  παρουσία  του  θαύματος  σε  όλες  τις 

εκφανείς της ζωής και δεν διανοούνταν να θεωρήσουν ότι το θαύμα 

αποτελούσε μια διαταραχή της φυσικής τάξης, διότι το θεωρούσαν 

μέρος της φυσικής τάξης»
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

& ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ  ΤΟΥΣ

1η ΕΞΗΓΗΣΗ 

• Απολογητής  Ιουστίνος: «Όταν δε  βεβαιώνωμεν  ότι  χωλούς, 

παραλυτικούς  και  εκ  γενετής  τυφλούς  έχει  κάνει  υγιείς  και  ότι 

ανήγειρε  νεκρούς, θα  φανεί  ότι  λέγομεν  όμοια  ακριβώς  με  τα 

θρυλούμενα ότι έγιναν υπό του Ασκληπιού» (άρα υπάρχει την εποχή 

του Ιουστίνου η θέση αυτή)

• Η  1η εξήγηση  υιοθετήθηκε  από  την  θρησκειοιστορική  σχολή  (R. 

Reitzenstrein κ.ά.) και  από  σύγχρονους  ερευνητές  (E. Koskenniemi · W. 

Cotter· J. C. Cavadini)
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

& ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ  ΤΟΥΣ

1η ΕΞΗΓΗΣΗ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1ης ΕΞΗΓΗΣΗΣ 

• Με την υιοθέτηση της 1ης εξήγησης αναγνωρίζουμε ότι τα θαύματα του 

Ιησού 

• Αποτυπώνουν την τότε ευλαβή αντίληψη των ανθρώπων περί της 

υπάρξεως θαυμάτων.

• Είναι  ίσως  πιο  ανώτερα  από  τις  θαυμαστές  πράξεις  άλλων 

ανθρώπων της εποχής

• Είναι  ενταγμένα  στην  λογοτεχνική  περί  θαυμάτων  παράδοση  της 

εποχής, την  οποία  υιοθετούν  οι  Ευαγγελιστές  για  πρακτικούς 

λόγους
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

& ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ  ΤΟΥΣ

2η ΕΞΗΓΗΣΗ  

• Τα  θαύματα  του  Ιησού  είναι  δυνατόν  να  εξηγηθούν  με  τη  βοήθεια  της 

λογικής και της σύγχρονης επιστήμης.

• E. G. Paulus (1761-1851): Ο  Ιησούς  θεράπευε  ως  γιατρός  διάφορες 

ασθένειες, θεραπείες που θεωρήθηκαν ως θαύματα

• M.  Wohlers: Το παιδί με το δαιμονικό πνεύμα (Μκ 9,14-29) έπασχε από 

επιληψία και θεραπεύτηκε από τον Ιησού

• J. P. Meyer: Οι δαιμονισμένοι έπασχαν από διάφορες ψυχικές ασθένειες
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

& ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ  ΤΟΥΣ

2η ΕΞΗΓΗΣΗ  

• B. Brandt: Το  περπάτημα  του  Ιησού  πάνω  στα  νερά  της  λίμνης 

εξηγείται με την θεωρία της κβαντικής φυσικής

• G. Theißen: Το  θαύμα  του  πολλαπλασιασμού  των  άρτων  μπορεί  να 

εξηγηθεί  από  το  ότι  οι  παρευρισκόμενοι  έφεραν  και  μοίρασαν  τα 

τρόφιμα  που  φύλαγαν  για  τους  εαυτούς  τους  στους  υπόλοιπους 

παρευρισκόμενους
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

& ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ  ΤΟΥΣ

2η ΕΞΗΓΗΣΗ  - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η απόπειρα να εξηγηθούν τα θαύματα του Ιησού με την βοήθεια της λογικής 

και της επιστήμης μας βοηθά: 

• να συνειδητοποιήσουμε ότι τα θαύματα του Ιησού πραγματοποιήθηκαν 

σε μια εποχή που επικρατούσαν διαφορετικές αντιλήψεις για τον κόσμο, 

απ’ ότι σήμερα. 

• Οι  Ευαγγελιστές  αφηγήθηκαν  τα  θαύματα  του  Ιησού  με  τρόπους  που 

ανταποκρίνονταν στο κοσμοείδωλο της εποχής

• Πρέπει να δεχθούμε το τότε κοσμοείδωλο  ως μια πραγματικότητα  που 

ίσχυε εκείνη την εποχή και να μην το απορρίψουμε, επειδή αντιβαίνει στο 

σημερινό κοσμοείδωλο  και έτσι να επικεντρώσουμε στην θεολογία των 

θαυμάτων 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

& ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ  ΤΟΥΣ

3η ΕΞΗΓΗΣΗ 

• Τα  θαύματα  του  Ιησού  θεωρήθηκε  ότι  είναι  πράξεις  του  Ιησού, 

αποτυπωμένες  σε  συγκεκριμένα  αφηγηματικά  κείμενα, τις  αφηγήσεις 

των θαυμάτων. 

• Οι αφηγήσεις αυτές έχουν ένα συμβολικό και μεταφορικό χαρακτήρα και 
κρύβουν πίσω από τις λέξεις ένα βαθύτερο νόημα, το οποίο χρειάζεται 
να ανευ-ρεθεί και να προβληθεί.κή και ανθρωπολογική τους σημασία.

• R. Bultmann (υπαρξιστική φιλοοσφία): Στις  διηγήσεις  των  θαυμάτων 

πρέπει να διερευνηθούν τα μυθολογικά και συμβολικά στοιχεία και ν’ 

αναζητηθεί  πίσω  από  αυτά  η  βαθύτερη  φιλοσοφική  «ιδέα» του 

θαύματος (απομυθοποίηση)
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

& ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ  ΤΟΥΣ

3η ΕΞΗΓΗΣΗ 

• J. Herzer:  Οι  αφηγήσεις  των  θαυμάτων  πρέπει  να  εξηγηθούν  ως 

σημάδια  του  ερχομού  της  ΒτΘ. Ο  αφηγητής  των  θαυμάτων 

επικεντρώνει  περισσότερο  στον  ερχομό  της  ΒτΘ  και  λιγότερο  στον 

Ιησού ως θαυματοποιό

• E. Drewermann: (αναλυτική ψυχαολογία του C. G. Jung)

• H αφήγηση  του  θαύματος  εκφράζει  το  επιφανειακό, εξωτερικό  και 
συμβολικό  στοιχείο, που  παραπέμπει  στο  βαθύτερο, ουσιώδες, που 

είναι οι διεργασίες στην ψυχή του ανθρώπου. 

• H μετάβαση  στο  βαθύτερο  επίπεδο  βοηθά  τον  άνθρωπο  ν’ 

ανακαλύψει  τα  αρχέτυπα  του  συλλογικού  ασυνειδήτου  που 

επηρεάζουν την ζωή του και να αναδιατάξει την ύπαρξή του
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3η ΕΞΗΓΗΣΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

•Η  τρίτη  αυτή  προσπάθεια  εξήγησης  των  θαυμάτων  του  Ιησού 

επιχειρεί να τα εξηγήσει και ν’ ανακαλύψει το βαθύτερο νόημά τους 

χρησιμοποιώντας είτε την φιλοσοφία είτε την ψυχολογία. 

•Έτσι  συνεισφέρει  και  αυτή  στη  λύση  του  προβλήματος  της  φύσης 

των θαυμάτων του Ιησού.
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4η ΕΞΗΓΗΣΗ 

• Τα  θαύματα  του  Ιησού  θεωρήθηκε  ότι  πρέπει  να  ερευνηθούν  υπό  το 

πρίσμα  της  επιστήμης  της  λογοτεχνίας, ως  κείμενα, τα  οποία 

περιγράφουν συμβάντα από την δράση του Ιησού που αναιρούσαν τους 

φυσικούς νόμους και προκάλεσαν τον θαυμασμό των ανθρώπων. 

• Σκοπός των συντακτών των κειμένων αυτών είναι οι αναγνώστες τους 

να  πληροφορηθούν  για  τις  θαυμαστές  πράξεις  του  Ιησού, να 

εντυπωσιαστούν και να διδαχθούν απ’ αυτές (R. Zimmermann)
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4η ΕΞΗΓΗΣΗ 

• Στα  αφηγηματικά  αυτά  κείμενα  ο  συγγραφέας  κινητοποιεί  τους 

αναγνώστες με διάφορα αφηγηματικά στοιχεία 

• 1) Το αφηγηματικό στοιχείο του θαυμασμού

• Μκ  1,27: θεραπεία  του  δαιμονισμένου  στην  Καπερναούμ  από  τον 

Ιησού: «…ἐθαμβήθησαν ἅπαντες  ὥστε  συζητεῖν  πρὸς  ἑαυτοὺς 

λέγοντας·  τί  ἐστιν  τοῦτο; διδαχὴ  καινὴ  κατ᾿  ἐξουσίαν·  καὶ  τοῖς 

πνεύμασιτοῖς  καθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ»

• Μκ  4,41 κατάπαυση  τρικυμίας  από  τον  Ιησού:  «…καὶ ἐφοβήθησαν 
φόβον μέγαν καὶ ἔλεγον πρὸς  λλήλους τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ ὁ 

ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ;».
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4η ΕΞΗΓΗΣΗ 

• 2) Το αφηγηματικό στοιχείο της επαφής

• Μκ  5,27-30: Θεραπεία  της  αιμορροούσας  γυναίκας  από  τον  Ιησού 

χρησιμοποιείται επανειλημμένα το ρήμα «ἅπτομαι» για να δηλωθεί 
ότι η γυναίκα θεραπεύτηκε αγγίζοντας τον Ιησού.

• Μκ 8,22-26 : Θεραπεία του τυφλού της Βηθσαϊδά. Περιγράφεται ότι ο 

Ιησούς  «έπιασε («ἐπιλαβόμενος») τον  τυφλό  από  το  χέρι  και  τον 

έφερε  έξω  από  το  χωριό. Έβαλε  σάλιο  στα  μάτια  του  («πτύσας»), 

ακούμπησε («ἐπιθεὶς») τα χέρια του πάνω του και τον ρωτούσε, αν 

βλέπει τίποτε
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4η ΕΞΗΓΗΣΗ 

• Ο   K. Barth & και  η  υποτίμηση  των  περιγραφών  των  θαυμάτων  του 

Ιησού  μέσω  του  θαυμασμού, του  φόβου, της  επαφής. Ο  K Barth θεώρησε:  
ότι 

• Τα  παραπάνω  ήταν  κατάλοιπα  μαγικών  τελετουργιών  που 

παρεισέφρησαν στις διηγήσεις των θαυμάτων.

• Ο  Ιησούς  χρησιμοποιούσε  μόνον  τον  λόγο  κατά  την  θεραπεία  των 

ασθενών, όπως η φράση «ἡ πίστις σου σέσωκέν σε» (Μκ 5,34)

• Ο  άνθρωπος έρχεται  σε  απαφή  με  τον  Θεό  μόνον  με  τον  Λόγο  Του.  

Άρα  και στα θαύματα αυτό που φανερώνει την παρουσία του Θεού 

στον κόσμο είναι ο λόγος του Ιησού , που θεραπεύει.,
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4η ΕΞΗΓΗΣΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

• Η 4η ΕΞΗΓΗΣΗ  ότι τα θαύματα του Ιησού πρέπει να ερευνηθούν υπό το 

πρίσμα  της  επιστήμης  της  λογοτεχνίας  ως  αφηγηματικά  κείμενα, 

συμβάλλει πολύ στην κατανόηση των θαυμάτων του Ιησού. 

• Και αυτό γιατί ο αναγνώστης με την επικέντρωσή του στα κείμενα των 

θαυμάτων  και  επηρεαζόμενος  από  τα  αφηγηματικά  στοιχεία  που 

χρησιμοποιούνται  σε  αυτά  συνειδητοποιεί  τη  λειτουργία  τους  και 
κινητοποιείται αναλόγως.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Οι  παραπάνω  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  απόπειρες  εξήγησης  των  θαυμάτων  του  Ιησού 

συμβάλουν  αποφασιστικά  στην  προσέγγιση  σήμερα, κατά  την  με-
τανεοτερική εποχή της θαυματουργικής δραστηριότητας του Ιησού.

• Καμία  από  τις  προτάσεις  αυτές  δεν  είναι  περιττή. Καμιά  από  τις 

προτάσεις  αυτές  δεν  κατέχει  τη  μοναδική  αλήθεια. Αντίθετα, οι 
παραπάνω  προτάσεις  λειτουργούν  παραπληρωματικά, γι’ αυτό  και 
πρέπει να λαμβάνονται όλες υπόψη.
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