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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ α

• Στην πηγή των Λογίων (Q) και στα τέσσερα Ευαγγέλια αναφέρονται πολλά 

και διάφορα θαύματα που πραγματοποίησε ο Ιησούς.: 

• εξορκισμοί, 

• θεραπείες ασθενών, 

• αναστάσεις νεκρών, 

• θαύματα που σχετίζονται με συγκεκριμένες αρχές ή κανόνες ηθικής 

• θαύματα που σχετίζονται με τη φύση.
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ΓΕΝΙΚΑ β

• Τρόπος παράθεσης θαυμάτων 

• Αυτά αναφέρονται απλώς, το ένα δίπλα στο άλλο (Summaria), 

π.χ. Q 7,22[Μτ 11,5 // Λκ  7,22] «καὶ  ποκριθεὶς  εἶπεν  αὐτοῖς·  πορευθέντες  
παγγείλατε  Ἰωάννῃ  ἃ  ἀκούετε  καὶ  βλέπετε·  τυφλοὶ   ἀναβλέπουσιν  καὶ 
χωλοὶ  περιπατοῦσιν, λεπροὶ  καθαρίζονται  καὶ  κωφοὶ  ἀκούουσιν, καὶ 
νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται»

•  Αυτά παρατίθενται στα ευαγγέλια με τη μορφή αφηγήσεων 

Οι  αφηγήσεις  των  θαυμάτων  δεν  είναι  ακριβείς  παραθέσεις  του 

θαύματος, αλλά  λογοτεχνικά  επεξεργασμένες  κειμενικές  ενότητες  του 

εκάστοτε Ευαγγελιστή που ενσωματώνουν τις αναφερθείσες αντιλήψεις 

της εποχής.
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Οι εξορκισμοί (α)

• Οι  εξορκισμοί  του  Ιησού  ή  αλλιώς  οι  εκδιώξεις  των  δαιμονίων  από  τον 

Ιησού αποτελούν το κέντρο της θαυματουργικής δραστηριότητάς του

• Εξορκισμούς  συναντούμε  στην  πηγή  Q και  στους  συνοπτικούς 

Ευαγγελιστές

• Όλοι οι εξορκισμοί εντάσσονται στην προπασχάλια δράση του Ιησού και 
μαζί με την διδασκαλία του Ιησού μας πιστοποιούν τον ερχομό της ΒτΘ. 

Q 11,20[Μτ 12,28 // Λκ 11,20] o Ιησούς φέρεται να λέει : 

«εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ».
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
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Οι εξορκισμοί β

Οι εξορκισμοί περιγράφουν 

• Περιγράφουν  την  κατακυρίευση  και  την  καταστρεπτική  αλλοίωσή  του 

ανθρώπου  από  τον  δαίμονα  και  την  ολοκληρωτική  υπαγωγή  στον 

δαίμονα

• Μας  αφηγούνται την πάλη  του εξορκιστή Ιησού με τον δαίμονα. Η πάλη 

αυτή παρουσιάζεται ως ένας πόλεμος μεταξύ των δύο, κατά τον οποίο οι 
δύο  πλευρές  χρησιμοποιούν  πολλά  και  παρόμοια  όπλα. Τέτοια  είναι  η 

προβολή  από  τους  συμπλεκόμενους  μιας  θαυμαστής  γνώσης, η  χρήση 

ξένων γλωσσών και η άσκηση καταστρεπτικής βίας.

• Μας περιγράφουν τις καταστρεπτικές συνέπειες του εξορκισμού για τον 

έξω  κόσμο, που  συνιστούν  τα  τεκμήρια  ενός  επιτυχημένου  εξορκισμού 

(πρβλ. Μκ 5,1εξ.)
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Οι εξορκισμοί γ

Στους εξορκισμούς του Ιησού εμφανίζονται λίγο ή πολύ τα εξής στοιχεία

• (1) Η  περιγραφή  της  ολικής  κατακυρίευσης  του  δαιμονισμένου 

ανθρώπου από τον δαίμονα. Ο δαιμονισμένος κατακυριευμένος από τον 

δαίμονα  περιγράφεται  να  μην  ελέγχει  το  σώμα  του  (πρβλ. Μκ  1,23-26· 
5,2-5).

Mark 5,2-5 :  καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ 

τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν 

ἐν τοῖς μνήμασιν, καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι διὰ 

τὸ  αὐτὸν  πολλάκις  πέδαις  καὶ  ἁλύσεσιν  δεδέσθαι  καὶ  διεσπάσθαι  ὑπ᾿ 

αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι, καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν 

δαμάσαι· καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς 

ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις.
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Οι εξορκισμοί δ

• (2) Περιγράφεται η σφοδρή σύγκρουση μεταξύ του Ιησού και του δαίμονα.

• (3) Ο Ιησούς με την ανυπέρβλητη δύναμή του εκδιώκει τον δαίμονα από 

τον δαιμονισμένο. 

• (4) Στους  εξορκισμούς  του  Ιησού  υποχωρούν  διάφορες  εντυπωσιακές 

μαγικές  τεχνικές  που  χρησιμοποιούν  οι  διάφοροι  μάγοι, όπως  είναι  η 

επιδεικτική επίκληση του θείου και η χρήση μαγικών «φίλτρων».

• (5) Ο  Ιησούς  περιγράφεται  να  χρησιμοποιεί  τη  λέξη  «ἐπιτιμάω», με  την 

οποία διατάζει τον δαίμονα να πάψει ταλαιπωρεί τον δαιμονισμένο (Μκ 
1,25· 9,25). 

Μκ  9,25:  ἰδὼν  δὲ  ὁ  Ἰησοῦς  ὅτι  ἐπισυντρέχει  ὄχλος, ἐπετίμησεν  τῷ 

πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα, ἐγὼ 

ἐπιτάσσω σοι, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν.
7



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

Οι εξορκισμοί ε

• (6) Ο Ιησούς περιγράφεται να ρωτά το όνομα του δαίμονα και να τον καλεί 
να σιωπήσει (Μκ 1,24.25· 5, 9). 

Mκ 1,24-25:  λέγων· τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; 

οἶδά  σε  τίς  εἶ, ὁ  ἅγιος  τοῦ  θεοῦ. καὶ  ἐπετίμησεν  αὐτῷ  ὁ  Ἰησοῦς  λέγων· 
φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.

Mκ5,9:  καὶ ἐπηρώτα αὐτόν· τί ὄνομά σοι; καὶ λέγει αὐτῷ· λεγιὼν ὄνομά μοι, 
ὅτι πολλοί ἐσμεν.

• (7) Ο  Ιησούς  χρησιμοποιεί  τη  λέξη  «[ἐξ]ορκίζω» και  έτσι  να  επιτελεί  την 

διακοπή της καταστροφικής δράσης του δαίμονα (Μκ 5,7). 

Mκ 5,7 καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει· τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ 

τοῦ ὑψίστου; ὁρκίζω σε τὸν θεόν, μή με βασανίσῃς.
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Οι εξορκισμοί στ

• (8) Ο Ιησούς χρησιμοποιεί το ρήμα εξέρχομαι («ἔξελθε») και να διατάζει τον 

δαίμονα να απομακρυνθεί από τον δαιμονισμένο (Μκ 1,25· 5,8). 

Mκ 1,25 καὶ  ἐπετίμησεν  αὐτῷ  ὁ  Ἰησοῦς  λέγων·  φιμώθητι  καὶ  ἔξελθε  ἐξ 

αὐτοῦ.

Mκ 5,8 ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ· ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου.

• (9) Ο  Ιησούς  επιτρέπει  στον  δαίμονα  να  εγκατασταθεί  άλλου, π.χ. στους 

χοίρους (Μκ 5,12-13). 

Mκ 5,12-13: καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες· πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, 

ἵνα  εἰς  αὐτοὺς  εἰσέλθωμεν. καὶ  ἐπέτρεψεν  αὐτοῖς. καὶ  ἐξελθόντα  τὰ 

πνεύματα  τὰ  ἀκάθαρτα  εἰσῆλθον  εἰς  τοὺς  χοίρους, καὶ  ὥρμησεν  ἡ  ἀγέλη 

κατὰ  τοῦ  κρημνοῦ  εἰς  τὴν  θάλασσαν, ὡς  δισχίλιοι, καὶ  ἐπνίγοντο  ἐν  τῇ 

θαλάσσῃ
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Οι εξορκισμοί ζ

• (10) Ιησούς απαγορεύει την επιστροφή του δαίμονα στον δαιμονισμένο (Μκ 
9,25).

Mκ 9,25:  ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι 
τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα, ἐγὼ ἐπιτάσσω 

σοι, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν.

• (11) Περιγράφεται  με  αναλυτικό  και  δραματικό  τρόπο  η  αποχώρηση  του 

δαίμονα από τον δαιμονισμένο μετά τον εξορκισμό του Ιησού (Μκ 5,12-13· 

9,26· Λκ 4,35).

Mκ 9,26 καὶ κράξας καὶ πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν· καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, 

ὥστε τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν.

Lκ 4,35 καὶ  ἐπετίμησεν  αὐτῷ  ὁ  Ἰησοῦς  λέγων·  φιμώθητι  καὶ  ἔξελθε  ἀπ᾿ 

αὐτοῦ. καὶ ῥῖψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ μηδὲν 

βλάψαν αὐτόν.
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1) Η πηγή Q: πρώτη αναφορά στους εξορκισμούς του Ιησού

• Η  Q θεωρείται σήμερα ως το αρχαιότερο Ευαγγέλιο. 

• Είναι πολύ σημαντική η αναφορά στην Q σε θαυματουργικές πράξεις του 

Ιησού, όπως είναι οι εξορκισμοί και οι θεραπείες ασθενών, γιατί δείχνει ότι 
οι μαρτυρίες είναι πολύ αρχαίες, πριν τα Συνοπτικά  Ευαγγέλια

(α) Το  Q 11,14-15.17-20 [Μτ 9,32-34· 12,25-28 // Λκ  11,14-15.17-20] (Εκδίωξη 

δαιμονίου από έναν βουβό.) 

(β) Το Q 11,24-26 [Μτ 12,43-45 // Λκ 11,24-26]: (Συνήθεια που έχουν τα ακάθαρτα 

πνεύματα να ξαναμπαίνουν στον θεραπευμένο άνθρωπο)

(γ) Το  Q 7,1.3.6β-9.?10?[Μτ 7,28α· 8,5-10.13 // Λκ  7,1.3.6.β.10], (το θαύμα  της 

θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου. 

(δ) Το  Summarium Q 7,22 που  περιέχεται  στο  Q 7,18-19 (παρατίθενται μια 

σειρά θεραπειών του Ιησού)
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

2) Η πηγή Q : Το θαύμα της εκδίωξης δαιμονίου από έναν βουβό
(Q 11,14-15.17-20).

• ο  Ιησούς  «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. εἰδὼς δὲ τὰ 

διανοήματα  αὐτῶν  εἶπεν  αὐτοῖς·  πᾶσα  βασιλεία  μερισθεῖσα  ⟦καθ᾿⟧ 

ἑαυτῆς  ἐρημοῦται  καὶ  πᾶσα  οἰκία  μερισθεῖσα  καθ᾿  ἑαυτῆ⟦ς⟧ οὐ 

σταθήσεται. καὶ  εἰ  ὁ  σατανᾶς  ἐφ᾿  ἑαυτὸν  ἐμερίσθη, πῶς  σταθήσεται  ἡ 

βασιλεία  αὐτοῦ; καὶ  εἰ  ἐγὼ  ἐν  Βεελζεβοὺλ  ἐκβάλλω  τὰ  δαιμόνια, οἱ  υἱοὶ 

ὑμῶν  ἐν  τίνι  ἐκβάλλουσιν; διὰ  τοῦτο  αὐτοὶ  κριταὶ  ἔσονται  ὑμῶν. εἰ  δὲ  ἐν 

δακτύλῳ  θεοῦ  ἐγὼ  ἐκβάλλω  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 &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

3) Η πηγή Q : Το θαύμα της εκδίωξης δαιμονίου από έναν βουβό
(Q 11,14-15.17-20).

• Παρατηρήσεις επί του κειμένου 

• Τονίζεται ότι οι αντίπαλοι του Ιησού δεν αμφισβητούν την θαυματουργική 

ικανότητα  του  Ιησού. Απλά  θεωρούν  ότι  αυτή  σχετίζεται  με  τον 

Βεελζεβούλ. Θεωρούν  ότι  ο  άρχοντας  των  δαιμόνων  βοηθά  τον  Ιησού  να 

θαυματουργήσει. 

• Ο Ιησούς φέρεται ν’ αντικρούει πετυχημένα την κατηγορία αυτή ισχυριζό-

μενος  ότι  δεν  είναι  λογικό  ο  Βεελζεβούλ, ο  άρχοντας  των  δαιμόνων  να 

βοηθά τον Ιησού να καταστρέψει τους δαίμονες.
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ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

4) Η πηγή Q : Το θαύμα της εκδίωξης δαιμονίου από έναν βουβό
(Q 11,14-15.17-20).

• Παρατηρήσεις επί του κειμένου 

• Στίχο 20 το λογιον : «εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα 

ἔφθασεν ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ». 

Πρβλ.:  Εξ 31,18· Δτ 9,10, στα οποία αναφέρεται ότι οι δύο πλάκες με τις 

εντολές  που  παρέδωσε  ο  Θεός  στον  Μωυσή  επάνω  στο  όρος  Σινά 

γράφτηκαν από τον δάκτυλο του Θεού. 

Εξ 8,15, όπου αναφέρεται ότι οι Αιγύπτιοι μάγοι λέγουν στον Φαραώ ότι 
οι δέκα πληγές προκλήθηκανα πό τον δάκτυλο του Θεού. 

Ψλ  8,4, όπου  αναφέρεται  ότι  τα  ουράνια  σώματα  δημιουργήθηκαν  από 

τους δακτύλους του Θεού.
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5) Η πηγή Q : Το θαύμα της εκδίωξης δαιμονίου από έναν βουβό
(Q 11,14-15.17-20).

• Παρατηρήσεις επί του κειμένου 

• Στίχος 20: «εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν 

ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ». 

Θέση Ατματζίδη: Το Q 11,20 μας παραπέμπει μάλλον στα Εξ 31,18 και Δτ 9,10. 

Σύγκριση μεταξύ του Μωυσή και του Ιησού με τη χρήση του επιχειρήματος 

«από το έλασσον στο μείζον» (a minori ad maius). 

Όπως ο Μωυσής νίκησε με το δάκτυλο του Θεού την πολιτική δύναμη των 

Αιγυπτίων και απελευθέρωσε του Ισραηλίτες, έτσι ο Ιησούς εκδιώκει με το 

δάκτυλο του Θεού τους δαίμονες και εγκαινιάζει τον ερχομό της ΒτΘ.
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6) Η πηγή Q : Το θαύμα της εκδίωξης δαιμονίου από έναν βουβό
(Q 11,14-15.17-20).

• Παρατηρήσεις επί του κειμένου 

• Ο Ματθαίος, στο Μτ 12,28 αντικαθιστά την ανθρωπομορφική έκφραση «ἐν 

δακτύλῳ θεοῦ» με την έκφραση «ἐν πνεύματι θεοῦ». 

• Έτσι θέλει να τονίσει ότι στην πραγματικότητα εκείνο που εκδιώκει τους 

δαίμονες είναι το πνεύμα του Θεού και όχι το δάκτυλο του Θεού

• Κάτι ανάλογο εννοεί και ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας, όταν σημειώνει σχετικά: 

«δάκτυλος γὰρ  θεοῦ  δύναμις  νοεῖται  θεοῦ, δι’ ἧς  ἡ  κτίσις  τελειοῦται 
οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὧν  μφοῖν αἱ πλάκες νοηθήσονται σύμβολα».
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7) Η πηγή Q : Q 11,24-26 [Μτ 12,43-45 // Λκ 11,24-26] :   
Αναφορά του Ιησού  στη συνήθεια που έχουν τα ακάθαρτα πνεύματα να 

ξαναμπαίνουν στον θεραπευμένο άνθρωπο.

• Το κείμενο 

• Ο  Ιησούς  αναφέρει  ότι, «ὅταν τὸ   κάθαρτον  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». (πρβλ. και Μκ 3,22-26)
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8) Η πηγή Q : Q 11,24-26 [Μτ 12,43-45 // Λκ 11,24-26] :   
Αναφορά του Ιησού  στη συνήθεια που έχουν τα ακάθαρτα πνεύματα να 

ξαναμπαίνουν στον θεραπευμένο άνθρωπο.

• Παρατηρήσεις  επί του κειμένου

• Η  περιγραφή  αυτή  της  επιστροφής  του  ακάθαρτου  πνεύματος, που  είχε 

ήδη εκδιωχθεί, θεωρήθηκε ότι αποσκοπεί να τονίσει ότι δεν αρκεί μόνον η 

εκδίωξη  του  δαίμονα. Αντίθετα, επιβάλλεται  η  εγκατάσταση  του  Ιησού 

Χριστού στον άνθρωπο

18



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
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9 ) Συμπεράσματα για τους εξορκισμούς

Με τους εξορκισμούς του Ιησού διαπιστώνεται ότι:

• i) Η ΒτΘ έχει έλθει, είναι δηλαδή πραγματικότητα. 

• Οι δαίμονες με την καταστροφική τους δράση εμπόδιζαν την έλευση 

της ΒτΘ. 

• Μετά  όμως  από  την  εκδίωξή  τους  από  τον  Ιησού  αίρεται  το  μεγάλο 

αυτό εμπόδιο και η ΒτΘ εγκαθίσταται στη γη.

• Έτσι  για  πρώτη  φορά  πράξεις  του  Ιησού  που  λαμβάνουν  χώρα  στο 

παρόν, όπως  είναι  οι  εξορκισμοί  και  οι  διάφορες  άλλες  θεραπείες, 

προσλαμβάνουν εσχατολογική διάταση. 
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10) Συμπεράσματα για τους εξορκισμούς

Με τους εξορκισμούς του Ιησού διαπιστώνεται ότι:

• i) Η ΒτΘ έχει έλθει, είναι δηλαδή πραγματικότητα. 

• Αρχίζει ένας νέος κόσμος ο κόσμος της ΒτΘ, ο οποίος όμως συνδέεται με 

τον παλαιό μέσα από τις θαυμαστές πράξεις του Ιησού. 

G. Theißen: «…o Ιησούς  ως  αποκαλυπτικός  περιοδεύων  θαυματοποιός 

αποτελεί  μοναδικό  φαινόμενο  στην  θρησκευτική  ιστορία. Συνδέει  δύο 

πνευματικούς  κόσμους  με  τρόπο  που  ποτέ  μέχρι  εκείνη  τη  στιγμή  δεν 

είχαν  συνδεθεί: την  αποκαλυπτικού  χαρακτήρα  προσμονή  μιας 

μελλοντικής  παγκόσμιας  σωτηρίας  με  την  παρούσα  σωτηρία, όπως 

αυτή  εκφράζεται  μέσα  από  τις  ενδεικτικές  θαυμαστές  σωτηριώδεις 

πράξεις του Ιησού» 20
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11) Συμπεράσματα για τους εξορκισμούς

Με τους εξορκισμούς του Ιησού διαπιστώνεται ότι:

• ii) Ο Ιησούς υπερέχει των δαιμονικών δυνάμεων. 

• Ο  Ιησούς  περιγράφεται  να  κυριαρχεί  επί  των  δαιμονίων, ν’ 

απαλλάσσει  τους  ανθρώπους  από  αυτά  και  να  τους  γεμίζει  με 

αισιοδοξία.
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12) Συμπεράσματα για τους εξορκισμούς

Με τους εξορκισμούς του Ιησού διαπιστώνεται ότι:

• iii) Η ικανότητα του Ιησού να εξορκίζει αναγνωρίζεται ακόμη και από 

τους αντιπάλους του. 

Όμως, οι αντίπαλοι του Ιησού μη μπορώντας ν’ αμφισβητήσουν την

ικανότητα αυτή του Ιησού, την απέδωσαν στην στενή σχέση που τάχα είχε 

ο Ιησούς με τον άρχοντα των δαιμόνων Βεελζεβούλ.

• iv) Η  επικράτηση  της  αντίληψης  της  εποχής, ότι  ο  ισχυρότερος 

υπερισχύει πάντα

Ο Ιησούς με την εξορκιστική του δράση και την ανυπέρβλητη δύναμή του 

υπερνικά τους δαίμονες και επαληθεύει την παραπάνω αντίληψη.
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13) Συμπεράσματα για τους εξορκισμούς

Με τους εξορκισμούς του Ιησού διαπιστώνεται :

• v) Η  ανάγκη  να  καταστεί  μόνιμη  η  εκδίωξη  των  δαιμονικών 

δυνάμεων. Αυτό  επιτυγχάνεται  με  την  εγκατάσταση  του  Ιησού 

Χριστού στον άνθρωπο.

• vi) Η μεγάλη χριστολογική σημασία των εξορκισμών. 

Βλ. αναφορά του Ιησού στην Q για τον δάκτυλο του Θεού. 
Η αναφορά αυτή αναδεικνύει ότι για τους πρώτους χριστιανούς ο 
Ιησούς από την αρχή της δράσης του έδειξε ότι είχε συνείδηση της 
ταυτότητάς  του. Ότι  δηλαδή  αυτός  είναι  κάτι  παραπάνω, από 
ένας Ισραηλίτης περιοδεύων διδάσκαλος
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14) Συμπεράσματα για τους εξορκισμούς

Με τους εξορκισμούς του Ιησού διαπιστώνεται :

• vii) Η χριστοκεντρική πρόσληψη της Εβραϊκής Βίβλου (Π.Δ.). 

Οι  πρώτοι  χριστιανοί  θεωρούν  ότι  πολλά  απ’ όσα  γράφονται  στην 

Εβραϊκή  Βίβλο  (Π .Δ . ) για  την  εμφάνιση  μιας  χαρισματικής 

προσωπικότητας , που  θα  πραγματοποιεί  θαυμαστά  πράγματα 

εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. 

Με  άλλα  λόγια  παρατηρούμε  ότι  οι  πρώτοι  χριστιανοί  διαβάζουν  την 

Εβραϊκή Βίβλο (Π.Δ.) χριστοκεντρικά.
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