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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΣ

5α)  Οι αντιλήψεις της θρησκείας & της κοινωνίας για τους ασθενείς

• Είναι  αποδεκτό  απ’ όλους  ότι  η  ασθένεια  διαταράσσει  τη  φυσική, την 

ψυχική  και  την  κοινωνική  κατάσταση  του  ασθενούς. Αυτό  ισχύει  και  για 

την εποχή της θαυματουργικής δραστηριότητας του Ιησού. 

• Ο  ασθενής  την  εποχή  του  Ιησού  δεν  κινδύνευε  μόνον  από  την  ασθένεια 

αυτή  καθαυτή. Κινδύνευε  και  από  τις  θρησκευτικές  και  κοινωνικές 

παρενέργειες  της  ασθένειάς  του, που  ήταν  ο  θρησκευτικός  και 
κοινωνικός  στιγματισμός  και  ο  θρησκευτικός  και  κοινωνικός 
αποκλεισμός.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΣ

5β)  Οι αντιλήψεις της θρησκείας & της κοινωνίας για τους ασθενείς

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

• α) Η ασθένεια συνδέεται με την αμαρτία. 

• Π.χ. στο Μκ 2,5 αναφέρεται ότι ο Ιησούς απευθύνεται στον παράλυτο 

και του λέει «τέκνον,  φίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι». (Πρβλ Ιω 5,14 · 9,3)

• β) οι ασθενείς περιγράφονται να κατατρύχονται από δαιμονικές δυνάμεις 

και να θεραπεύονται μέσω της παρέμβασης του Ιησού.

• γ) οι ασθενείς και η ασθένειες συνδέονται και με τηνεσχατολογία. 

• Π.χ. στο Ησ 29,18 τονίζεται ότι κατά τα έσχατα «…καὶ  κούσονται
• ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κωφοὶ λόγους βιβλίου καὶ οἱ ἐν τῷ σκότει καὶ οἱ ἐν 

τῇ ὁμίχλῃὀφθαλμοὶ τυφλῶν βλέψονται» (Πρβλ. 35,5-6 · 61,1)
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΣ

5γ)  Οι αντιλήψεις της θρησκείας & της κοινωνίας για τους ασθενείς

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

• δ) Απαγορεύεται  στους  τυφλούς  και  στους  χωλούς  να  εισέρχονται  στον 

Ναό
• Βασ Β΄ 5,8 («διὰ τοῦτο ἐροῦσιν τυφλοὶ καὶ χωλοὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰς 

οἶκον κυρίου»)

• ε) Στο Λευ 21,16-22 απαγορεύεται σε πάσχοντες από διάφορες ασθένειες ή 

σωματικά ελαττώματα να υπηρετούν ως ιερείς τον Θεό. Και στα κείμενα 

του Κουμράν υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές 

Π.χ. στο 4QΜΜΤ, 52-56 οι τυφλοί δεν επιτρέπεται να υπηρετούν τον Θεό ως 

ιερείς, επειδή  δεν  βλέπουν  και  έτσι  δεν  μπορούν  να  εκτελούν  σωστά  τις 

θυσίες. Επίσης  οι  κωφοί  απαγορεύεται  να  υπηρετούν  τον  Θεό  ως  ιερείς, 

επειδή  δεν  μπορούν  να  ακούσουν, δηλαδή  να  κατανοήσουν  τον  Μωσαϊκό 

Νόμο. 4



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΣ

5δ)  Οι αντιλήψεις της θρησκείας & της κοινωνίας για τους ασθενείς

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

• στ) Οι  λεπροί  θεωρούνταν  ακάθαρτοι  και  απομονωνόταν  από  τον 

κοινωνικό τους περίγυρο

• ζ) Οι ασθενείς, επειδή αδυνατούσαν να εξασφαλίσουν από μόνοι τους τα 

προς το ζην είχαν την ανάγκη της κοινότητας. 

Π.χ. Ιερ  31,8 (μασωριτικό κείμενο) & Ιωβ  29,12-16, : η  κοινότητα  αγκάλιαζε 
τους αδύναμους, όπως ήταν οι φτωχοί, οι ασθενείς, οι χήρες κ.λπ.. 

Μτ 25,36 :  Αναφορά του Ιησού : “γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ 
ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθατε πρός με.”

• Πολλές η παντελής αδυναμία ασθενών να εργαστούν τους αναγκάζει να 

καταφύγουν στην επαιτεία (Μτ 10,52· Πράξ 3,2). 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΣ

5ε)  Οι αντιλήψεις της θρησκείας & της κοινωνίας για τους ασθενείς

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
• η) Οι  παράλυτοί, οι  κωφοί  και  οι  τυφλοί  είναι  συνήθως  ενταγμένοι  στο 

κοινωνικό σύνολο. 

Βλ. Θεραπείες  του  παράλυτου  (Μκ 2,1-12), του  κωφάλαλου  (Μκ 7,31-37) και 
του  τυφλού  της  Βηθσαϊδά  (Μκ 8,22-26). Η  κοινότητα  ενδιαφέρεται  για  τα 

άτομα αυτά και τα βοηθά να συναντήσουν τον Ιησού

• θ) Η  ασθένεια  μπορούσε  να  οδηγήσει  τον  ασθενή  σε  οικονομική 

καταστροφή, εξαιτίας των υπερβολικών αμοιβών των γιατρών. 

Στο  Λκ  8,4 η  αιμορροούσα  γυναίκα  «...[ἰατροῖς προσαναλώσασα  ὅλον  τὸν 

βίον] οὐκ ἴσχυσεν  π᾿ οὐδενὸς θεραπευθῆναι». 

Αντίθετα, ο Ιησούς θεραπεύει χωρίς να αμείβεται και προτρέπει να κάνουν 

το ίδιο και οι μαθητές του. 
Μτ  10,8 τους  προτρέπει: «ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς  ἐγείρετε, λεπροὺς 

καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε»
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΣ

6α)  Η αντίληψη για την ύπαρξη δαιμόνων

• Οι διηγήσεις θαυμάτων υιοθετούν τις αντιλήψεις που κυριαρχούσαν στον 
μεσογειακό πολιτισμό για τους δαίμονες και την καταστροφική επίδρασή 
τους στους ανθρώπους

• α) Στον  πολιτισμό  της  Μεσογείου  ήταν  ευρέως  διαδεδομένη  η  αντίληψη 

για την ύπαρξη πνευματικών οντοτήτων. Αυτές βρίσκονταν κάπου μεταξύ 

των  θεών  και  τωνανθρώπων  και  έκαναν  αισθητή  την  παρουσία  τους 

μέσω της υπερφυσικής δύναμης
Ο Όμηρος χρησιμοποιεποιεί τον όρο «δαίμων». Π.χ. Ιλιάδα Ο, 467 ο Τεύκρος, 

ο  αδελφός  του  Αίαντα  αποτυγχάνει  να  σκοτώσει  τον  Έκτορα, επειδή  η 

χορδή του τόξου του έσπασε και έτσι το βέλος λοξοδρόμησε. Τότε φέρεται 
ο Τεύκτρος να γυρίζει προς τον αδελφό του και να λέει: «Κατάρα! Σίγουρα 

κάποιος  δαίμονας  την  πρόβλεψη  της  μάχης  μας  στραβώνει· που  πέταξε 
απ’ το χέρι μου το τόξο, έσπασε τη καλόστριφτη χορδή που μόλις το πρωί 
την έδεσα γερά, για να βαστά βέλη πυκνά, αλλεπάλληλα»7



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΣ

6β)  Η αντίληψη για την ύπαρξη δαιμόνων

Ο Πλάτωνας θεωρεί ότι οι δαίμονες είναι απόγονοι θεών υποδεέστεροι 
(Τίμαιος 40DE), ότι  αυτοί  «κατοικούν» μέσα  στους  ανθρώπους  και 
ευθύνονται  σε  σημαντικό  βαθμό  για  το  καλό  και  το  κακό  τους  (Τίμαιος, 
90C)

• β) Στην Π.Δ. συναντούμε δύο αντιλήψεις για τους δαίμονες. 

• Η  μία  συνδέει  τους  δαίμονες  με  την  ειδωλολατρία  και  την  πολεμική 

εναντίον της. 

Π.χ. στο  Δτ  32,17 : «ἔθυσαν δαιμονίοις  καὶ  οὐ  θεῷ  θεοῖς  οἷς  οὐκ  ᾔδεισαν 

καινοὶ πρόσφατοι ἥκασιν οὓς οὐκ ᾔδεισαν οἱ πατέρες αὐτῶν». 

• Η άλλη αντίληψη θεωρεί τους δαίμονες με την ελληνικής τους σημασία. 

Π.χ. στο Τωβ 8,3 : «ὅτε δὲ ὠσφράνθη τὸ δαιμόνιον τῆς ὀσμῆς, ἔφυγεν εἰς τὰ 

 νώτατα Αἰγύπτου, καὶ ἔδησεν αὐτὸ ὁ ἄγγελος»
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΣ

6γ)  Η αντίληψη για την ύπαρξη δαιμόνων

• γ) Ο  Φίλωνας  ο  Ιουδαίος  (Περί γιγάντων  6, 16-18) υιοθετεί  την  ελληνική 

αντίληψη  περί  δαιμόνων. Αυτός  τοποθετεί  τους  δαίμονες  δίπλα  στους 

αγγέλους και θεωρεί μεταξύ των άλλων ότι αυτοί είναι δυνατόν να είναι 
καλοί ή κακοί.

• Ο  Ιώσηπος  (Ιουδαϊκή Αρχαιολογία  16,210) επίσης  υιοθετεί  την  ελληνική 

αντίληψη περί δαιμόνων. Θεωρεί ότι ο δαίμονας μπορεί να είναι ένα καλό 

πνεύμα. Μπορεί  επίσης  να  είναι  και  ένα  κακό  πνεύμα  (δαιμόνιον) και  να 

σχετίζεται  με  το  πνεύμα  πεθαμένων  ανθρώπων  ή  δολοφονημένων 

ανθρώπων που απαιτούν εκδίκηση
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΣ

6δ)  Η αντίληψη για την ύπαρξη δαιμόνων

• δ) Στην ΚΔ βρίσκουμε σημάδια των παραπάνω αντιλήψεων. 

• i) Πρώτ’ απ’ όλα θεωρείται δεδομένη η ύπαρξή τους (Εφ 6,12 · Ιακ 3,15)

• ii) Οι  δαίμονες  συνδέονται  με  την  ειδωλολατρία  και  την  ειδωλολατρική 

λατρεία (Α΄ Κορ 10,20-21)

• iii) Οι  δαίμονες  υπάγονται  στην  εξουσία  του  Βεελζεβούλ, που  είναι  ο 

άρχοντας των δαιμονίων

Q 11,14-15.17-18[Μτ 9,32-34·12,25-28 // Λκ  11,14-15. 17-20] (: «καὶ ἐ⟦«ξέ»⟧βαλ⟦«εν»⟧ 

δαιμόνιον  κωφόν· καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφὸς καὶ 
ἐθαύμασαν  οἱ  ὄχλοι. τινὲς  δὲ  εἶπον·  ἐν  Βεελζεβοὺλ  τῷ  ἄρχοντι  τῶν 

δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. …ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ 

θεοῦ. 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΣ

6ε)  Η αντίληψη για την ύπαρξη δαιμόνων

• δ) Στην ΚΔ βρίσκουμε σημάδια των παραπάνω αντιλήψεων. 

• iv) ΟΙ δαίμονες  δραστηριοποιούνται με διάφορους τρόπους (Α΄ τιμ 4,11 · 

Αποκ 16,13-14)

• v) Οι δαἰμονες ή τα κάθαρτα πνεύματα κατοικούν στην έρημο (Μκ 1,12-12), 

στα  νεκροταφεία  (Μκ 5,2-45), στα  χαλάσματα  (Αποκ 18,2) και  εντός  των 

ανθρώπων
Q 11,24-26[Μτ 13,43-45 // Λκ  24-26 «ὅταν τὸ   ἀκάθαρτον  πνεῦμα  ἐξέλθῃ  ἀπὸ 

τοῦ  ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν καὶ οὐχ 

εὑρίσκει. ⟦τότε⟧ λέγει· εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν 

εὑρίσκει  σεσαρωμένον  καὶ  κεκοσμημένον . τότε  πορεύεται  καὶ 
παραλαμβάνει μεθ᾿ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ καὶ 
εἰσελθόντα  κατοικεῖ  ἐκεῖ·  καὶ  γίνεται  τὰ  ἔσχατα  τοῦ  ἀνθρώπου  ἐκείνου 

χείρονα τῶν πρώτων».
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΣ

6στ)  Η αντίληψη για την ύπαρξη δαιμόνων

• δ) Στην ΚΔ βρίσκουμε σημάδια των παραπάνω αντιλήψεων. 

• vi) Είναι  διαδεδομένη  η  αντίληψη  περί  κατάληψης  των  ανθρώπων 

απότους δαίμονες

Πρβλ. Διήγηση  της  θεραπείας  από  τον  Ιησού  του  παιδιού  με  το 
δαιμονικό  πνεύμα  (Μκ 9,17-26) : Εκεί  αναφέρεται  ότι  κάθε  φορά  που  ο 

δαίμονας  (: «πνεῦμα ἄλαλον») καταλάμβανε  το  παιδί, τότε  αυτό  έπεφτε 
κάτω, άφριζε, έτριζε τα δόντια του και έμενε ξερό. Ο Ιησούς περιγράφεται 
να  θεραπεύει  το  παιδί  από  την  ασθένεια  αυτή  (δαιμονική κατάληψη) 

διατάζοντας το πνεύμα να εξέλθει από αυτό. 

Ο Ιπποκράτης (Περί ιερής νούσου) θεωρεί ότι η ασθένεια αυτή, «ἡ νοῦσος ἡ 

ἱερὴ καλεομένη», είναι μια ασθένεια όπως όλες οι άλλες και δεν έχει τίποτε 
το θεϊκό ή ιερό. Ταυτόχρονα, ο Ιπποκράτης περιγράφει τα συμπτώματα της 

ασθένειας αυτής και εξηγεί την προέλευσή τους.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΣ

7α)  Η αντίληψη περί μαγείας 

Οι  διηγήσεις  θαυμάτων  στην  ΚΔ   υιοθετούν, τέλος, τις  αντιλήψεις  που 
κυριαρχούσαν  στον  μεσογειακό  πολιτισμό  για  την  μαγεία  και  τους  εκ-
προσώπους της, τους μάγους

• Η μαγεία είναι μέρος των αρχαίων πολιτισμών συμπεριλαμβανομένου και 
του ισραηλιτικού της εποχής του Χριστού. 

• Αυτή θεωρείται ως μια μορφή θρησκευτικότητας, η οποία όμως δεν είναι 
πάντοτε αποδεκτή από τους ρίαρχους φορείς της θρησκείας.  J. D. Crossan:   
«η θρησκεία είναι η επίσημη και εγκεκριμένη μαγεία και η μαγεία είναι η 
ανεπίσημη και μη εγκεκριμένη θρησκεία»1

• H μαγεία  εξυπηρετεί  ανάγκες  που  δεν  καλύπτονται  από  τις  κυρίαρχες 
θρησκείες. 

• Ταυτόχρονα όμως με την διαφορετικότητά της λειτουργεί ως αμφισβητίας 
του εκάστοτε κοινωνικού στάτους.
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7β)  Η αντίληψη περί μαγείας 

• Αυτοί  που  ασχολούνται  με  τη  μαγεία  αποκαλούνται  συνήθως  στην 
ελληνική  γραμματεία  «μάγοι» ή  «γόητες» και  αντιμετωπίζονται  από  το 
κοινωνικό σύνολο, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. 

Ο Πλούταρχος αποκαλεί μάγο τον Ζωροάστρη,
Ο ρήτορας Αισχίνης αναφερόμενος στον Κτησιφώντα τονίζει ότι «κανείς 
ποτέ  άλλος, από  τους  γνωστούς  φαυλόβιους  του  παλαιού  καιρού, 
εξελίχτηκε σε τέτοιο σημείο απατεώνας και λαοπλάνος («μάγος καὶ γόης»), 
όπως το υποκείμενο αυτό»
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7γ)  Η αντίληψη περί μαγείας 

• Αυτοί  που  ασχολούνται  με  τη  μαγεία  αποκαλούνται  συνήθως  στην 
ελληνική  γραμματεία  «μάγοι» ή  «γόητες» και  αντιμετωπίζονται  από  το 
κοινωνικό σύνολο, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. 

Ο Πλούταρχος αποκαλεί μάγο τον Ζωροάστρη,

Ο ρήτορας Αισχίνης αναφερόμενος στον Κτησιφώντα τονίζει ότι «κανείς 
ποτέ  άλλος, από  τους  γνωστούς  φαυλόβιους  του  παλαιού  καιρού, 
εξελίχτηκε σε τέτοιο σημείο απατεώνας και λαοπλάνος («μάγος καὶ γόης»), 
όπως το υποκείμενο αυτό»
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7δ)  Η αντίληψη περί μαγείας 

• Μάγοι  & χαρισματούχοι θαυματοποιοί θρησκευτικοί ηγέτες

• Οι μάγοι  πραγματοποιούν τα θαύματα στηριζόμενοι αποκλειστικά σε 
συγκεκριμένη τεχνική, την οποία αυτοί έχουν μάθει και ασκούν. 

• Οι  θαυματοποιοί πραγματοποιούν τα θαύματα στηριζόμενοι στη σχέση 
τους με τον Θεό και στην προσωπική τους ιδιαιτερότητα. 

• Οι  μάγοι  πολλές  φορές  θεωρούν  ότι  οι  θαυματουργικές  τους  πράξεις 
είναι δώρο των θεών και γι’ αυτό προσεύχονται και προσφέρουν θυσίες 
σε αυτούς. 

• Οι  χαρισματούχοι θαυματοποιοί χρησιμοποιούν πολλές φορές μαγικές 
τεχνικές.

16
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7ε)  Ευαγγέλια & μαγεία 

• Τα  μαγικά  στοιχεία  τα  βρίσκουμε  μέσα  σε  διηγήσεις  εξορκισμών  και 
θεραπειών του Ιησού, που αφηγούνται οι Ευαγγελιστές. 

• Αντίθετα, στην  πηγή  των  Λογίων  (Q) ο  Ιησούς  φέρεται  να  τονίζει 
κατηγορηματικά  «εἰ δὲ  ἐν  δακτύλῳ  θεοῦ  ἐγὼ  ἐκβάλλω  τὰ  δαιμόνια, ἄρα 

ἔφθασεν ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ» Ο Ιησούς δηλαδή υπογραμμίζει 
ότι  οι  εξορκισμοί  που  πραγματοποιεί  δεν  στηρίζονται  σε  κάποια 

πρακτική που διδάχτηκε, αλλά στη στενή του σχέση με τον Θεό.
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7στ)  Ευαγγέλια & μαγεία 

• i) Στους εξορκισμούς ο Ιησούς φέρεται να διατάζει τον δαίμονα να πάψει 
να ελέγχει και να κατέχει τον δαιμονισμένο. 

• Το στοιχείο αυτό το συναντούμε και σε θύραθεν κείμενα.

• Ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί το ρήμα «ἐπιτιμάω» για να περιγράψει την 

διαταγή  του  Ιησού  προς  τον  δαίμονα  να  πάψει  να  ελέγχει  και  να 

ταλαιπωρεί τον δαιμονισμένο. Πρβλ. Π.Δ., Ζαχ 3,2, ο άγγελος του Κυρίου λέει 
ότι  ο  ίδιος  ο  Κύριος  επιτιμά  τον  διάβολο, δηλαδή  τον  διατάζει  να 

σταματήσει τη δράση του. 

• Το ρήμα «ἐπιτιμάω» δεν χρησιμοποιείται από άλλες εξωβιβλικές πηγές

• Το ρήμα «ἐπιτιμάω» χρησιμοποιείται στην ΠΔ & ΚΔ ως τεχνικός όρος: ο 

ίδιος  ο  Θεός  και  όχι  κάποιος  μάγος  ο  οποίος  διαθέτει  την  κατάλληλη 

τεχνική να ελέγχει τους δαίμονες.
18
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7ζ)  Ευαγγέλια & μαγεία 

• ii) Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Ιησούς φέρεται να διατάζει τον δαίμονα να 

βγει από τον δαιμονισμένο, χρησιμοποιώντας π.χ. την έκφραση «ἔξελθε ἐξ 
αὐτοῦ» (Μκ 1,25)

• Ο Ιησούς στις αφηγήσεις των Ευαγγελίων φέρεται να καλεί τον δαίμονα 

να πει το όνομά του. 

Στη διήγηση της θεραπείας του δαιμονισμένου στα Γέργεσα (Μκ 5,1-20 πρλ.) 

ο Ιησούς ρωτά το όνομα του δαίμονα και ο δαίμονας του απαντά ότι το 

όνομά του είναι λεγεώνα, γιατί δεν είναι ένας δαίμονας άλλα πολλοί (Μκ 
5,9)

• Ανάλογες  ερωτήσεις  προς  τους  δαίμονες  συναντούμε  και  στους 

ελληνικούς μαγικούς παπύρους από την Αίγυπτο
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7η)  Ευαγγέλια & μαγεία 

• iv) Επίσης ο Ιησούς φέρεται να διατάζει τους δαίμονες να φύγουν από τον 

δαιμονισμένο και να εισέλθουν σε ζώα, όπως είναι οι χοίροι στη διήγηση 

της θεραπείας του δαιμονισμένου στα Γέργεσα (Μκ 5,1-20 πρλ.). 

O Ιώσηπος  (Ιουδαϊκή Αρχαιολογία  8,48) μαςπληροφορεί  ότι  ο  μάγος 

Ελεάζαρος, για να αποδείξει ότι έχει τη δύναμη να ελέγχει τους δαίμονες, 

τους διέταζε να εξέρχονται από τον δαιμονισμένο και μετά ν’ ανατρέπουν 

ένα ποτήρι με νερό ή μια λεκάνη με νερό
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7θ)  Ευαγγέλια & μαγεία 

• v) Ακόμη, ο  Ιησούς  περιγράφεται  στο  θαύμα  της  κατάπαυσης  της 

τρικυμίας (Μκ 4,35-41 πρλ.) να ελέγχει και να επιβάλλεται στις δυνάμεις της 

φύσης κατά τρόπο μαγικό. Αυτό το κατορθώνει διατάζοντας («ἐπιτιμάω») 

τον  άνεμο  να  σταματήσει  και  καλώντας  (: «σιώπα, πεφίμωσο») τη 

θάλασσα να γαληνέψει. 

Παρόμοιες αντιλήψεις:

Αιθιοπικός Ενώχ 60,16 · 69, 22: Πνεύματα των υδάτων και των ανέμων, που 

είναι είτε αρσενικά είτε θηλυκά

Ο  Ιάμβλιχος, Περί  του  πυθαγορικού  βίου  27,135: Ο  Πυθαγόρας 

πραγματοποίησε  κατευνασμούς  βίαιων  ανέμων  και  χαλαζοπτώσεων, 

γαλήνεψε άγρια ποτάμια και αγριεμένες θάλασσες, ώστε να μπορούν να τα 

διαβούν ή να τις διαπλεύουν φίλοι του.
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8α)  Ευαγγέλια & σαμανισμός 

• «Προτάθηκε» ν’ αντικατασταθούν  οι  φορτισμένοι  αρνητικά  όροι 
«μαγεία» και «μάγος» με τους όρους «σαμανισμός» και «σαμάνος».

• Ο σαμανισμός είναι ένα θρησκευτικό φαινόμενο φυλών της Σιβηρίας και 
της Ασίας. 

• Οι  σαμάνοι, λειτουργούν  ως  μεσάζοντες  μεταξύ  των  δύο  κόσμων, των 

θεών ή των πνευμάτων και των ανθρώπων. 

• Με διάφορες τελετές εξευμενίζπουν τις διάφορες θεϊκές δυνάμεις για το 

καλό των ανθρώπων και θεραπεύουν τους ανθρώπους από τις ασθένειες

• Το  φαινόμενο  του  σαμανισμού  και  των  σαμάνων  είναι  δυνατόν  να 

ανιχνευτεί  και  στην  αρχαιότητα. (ο Επιμενίδης, ο  Πυθαγόρας  και  ο 

Εμπεδοκλής)

• 22
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8β)  Ευαγγέλια & σαμανισμός 

• Προτάθηκε (Craffert ) να χαρακτηριστεί ως σαμάνος και ο Ιησούς,  επειδή ο 

Ιησούς διαθέτει χαρακτηριστικά σαμάνου. 

• Ο Ιησούς  περιγράφεται ν’ απομακρύνεται και να καταφεύγει στην ερημιά 

και να προσεύχεται(Μκ 1,35· 6,46· Λκ 4,42· 5,16.) 

• Περιγράφεται να περιέρχεται σε κατάσταση έκστασης, όπως οι σαμάνοι. 
Το συμβάν με τους πειρασμούς του Ιησού στην έρημο: «…ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ 

τεσσεράκοντα  ἡμέρας  πειραζόμενος  ὑπὸ  τοῦ  σατανᾶ, καὶ  ἦν  μετὰ  τῶν 

θηρίων, καὶ  οἱ  ἄγγελοι  διηκόνουν  αὐτῷ».  Η  αναφορά  στα  θηρία 

ερμηνεύεται, εκτός  των  άλλων, ως  ένδειξη  ότι  ο  Ιησούς  περιήλθε  σε 
έκσταση και είδε διάφορα οράματα, όπως οι σαμάνοι

• και ο τρόπος θε-
• ραπείας των διάφορων ασθενειών, λέπρα, επιληψία κλπ. φανερώνει, 
κατά τη θεωρία 23
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8γ)  Ευαγγέλια & σαμανισμός 

• Ο  τρόπος  θεραπείας  των  διάφορων  ασθενειών, λέπρα, επιληψία  κλπ. 

φανερώνει, κατά τη θεωρία αυτή, ότι ο Ιησούς αντιμετωπίζει την ασθένεια, 

όπως  την  αντιμετωπίζουν  οι  σαμάνοι, δηλαδή, κατά  τρόπο  ολιστικό  και 
ως  ένα  φαινόμενο  που  σχετίζεται  με  την  ψυυχοσωματική  πόσταση  του 

ανθρώπου και με τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής.
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