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

ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΩΝ 

Η ανάσταση του γιου της χήρας στην πολίχνη Ναΐν (Λκ 7,11-17)

1. Περιγραφή του θαύματος 

Ο  Ευαγγελιστής  μας  αφηγείται  πώς  ο  Ιησούς  φτάνει  στην  είσοδο  της 

πολίχνης Ναΐν συνοδευόμενος από τους μαθητές του και πλήθος κόσμου. Τότε 

ο Ιησούς συναντά ένα πλήθος κόσμου που συνόδευε τον νεκρό γιο μιας χήρας 

στην τελευταία του κατοικία. Ο Ιησούς σπλαχνίζεται την χήρα την πλησιάζει 

και αφού της λέει «μην κλαις», προχωρά προς τον νεκρό γιο, αγγίζει τη σορό 

του και προστάζει: «νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς». Ο νεκρός ανακάθεται και 

αρχίζει  να  μιλά. Το  πλήθος  μένει  έκθαμβο  και  θεωρεί  ότι  ο  Ιησούς  είναι  ο 

μεγάλος προφήτης που κομίζει τη σωτηρία του Θεού στον κόσμο.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΩΝ 

Η ανάσταση του γιου της χήρας στην πολίχνη Ναΐν (Λκ 7,11-17)

2. Τρόποι εξήγησης του θαύματος 

• i) Η διήγηση είναι αναπαραγωγή της διήγησης για την ανάσταση από 

τον  προφήτη  Ηλία  του  γιου  της  χήρας  από  τα  Σαρεπτά  (Βασ Γ 
17,17-24): 

• Οι  δύο  διηγήσεις  έχουν  πολλά  κοινά  στοιχεία. Π.χ. και  στις  δύο 

περιπτώσεις γίνεται λόγος για ανάσταση ενός γιου μιας χήρας. 

• Οι δύο διηγήσεις αρχίζουν με τον ίδιο τρόπο. 

• Με  τη  διήγηση  του  Λκ  7,11-17 επιχειρείται  η  ανάδειξη  του  Ιησού  ως 

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

ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΩΝ 

Η ανάσταση του γιου της χήρας στην πολίχνη Ναΐν (Λκ 7,11-17)

2. Τρόποι εξήγησης του θαύματος 

• ii) Έχει  επηρεαστεί  από  σχετικές  διηγήσεις  αναστάσεων  νεκρών  της 

ελληνορωμαϊκής παράδοσης

• Οι  αναστάσεις   συνδέονται  με  μεγάλες  προσωπικότητες  της  εποχής, 

όπως  είναι  ο  Ασκληπιάδης  από  την  Προύσα  (1ος αι. π.Χ.)205 και  ο 

Απολλώνιος ο Τυανεύς (1ος αι. μ.Χ.)

• Επιχειρείται η ανάδειξη του Ιησού ως μεγάλης προσωπικότητας.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΩΝ 

Η ανάσταση του γιου της χήρας στην πολίχνη Ναΐν (Λκ 7,11-17)

2. Τρόποι εξήγησης του θαύματος 

• iii) H Ευαγγελική διήγηση δημιουργήθηκε σε μια χριστιανική κοινότητα που 

γνώριζε  και  τις  δύο  παραδόσεις  για  τις  αναστάσεις  νεκρών  (ΠΔ & 

ελληνορωμαϊκή) και επηρεάαστηκε από αυτές

• Η  πρώτη  χριστιανική  κοινότητα  στο  πλαίσιο  της  ιεραποστολής 

παρουσίασε  τον  Ιησού  ως  τον  κατεξοχήν  εσχατολογικό  προφήτη, 

οποίος  όμως  διέθετε  και  τα  χαρακτηριστικά  μεγάλων 

προσωπικοτήτων του ελληνορωμαϊκού κόσμου.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΩΝ 

Η ανάσταση του γιου της χήρας στην πολίχνη Ναΐν (Λκ 7,11-17)

2. Τρόποι εξήγησης του θαύματος 

• iv) H διήγηση θέλει να αναδείξει τον Ιησού ως τον απόλυτο κυρίαρχο επί 

του θανάτου. 

• Αυτό  αναδεικνύεται  στην  διήγηση  μέσα  από  τη  χρήση  των  όρων 

«προφήτης μέγας» (Λκ 7,16) και  «κύριος» (Λκ 7,13). Ο  ένα  όρος  σχετίζεται 

με την παλαιοδιαθηκική παράδοση και ο άλλος με την ελληνορωμαϊκή. 

• Ο Ιησούς ξεπερνά με την ανάσταση του γιου της χήρας στη Ναΐν και τους 

προφήτες της Π.Δ και τις προσωπικότητες του ελληνορωμαϊκού κόσμου.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΩΝ 

Η ανάσταση του γιου της χήρας στην πολίχνη Ναΐν (Λκ 7,11-17)

2. Τρόποι εξήγησης του θαύματος 

• v) H διήγηση θέλει να τονίσει την κοινωνική ευαισθησία του Ιησού.

• Αυτός  στρέφεται  και  αγκαλιάζει  τα  ταλαιπωρημένα  μέλη  της  τότε 

κοινωνίας, μεταξύ των οποίων ήταν και οι χήρες. 

• Το κύριο επιχείρημα της θέσης αυτής είναιη μεγάλη συχνότητα, με την 

οποία εμφανίζεται η λέξη «χήρα» στο έργο του Λουκά.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΩΝ 

Η ανάσταση του γιου της χήρας στην πολίχνη Ναΐν (Λκ 7,11-17)

2. Τρόποι εξήγησης του θαύματος 

• vi) H διήγηση  επιχειρήθηκε  να  εξεταστεί  η  περικοπή  υπό  το  πρίσμα  της 

αναλυτικής ψυχολογίας του C. G. Jung. 

• H εξέταση  αυτή  αποκόπτει  το  Λκ  7,11-17 από  την  όποια  ιστορική  του 

συνάφεια και θεωρεί ότι σε αυτή περιγράφεται κάτι βαθύτερο. 

• Αυτό  που  περιγράφεται  είναι  η  εικόνα  μιας  καταπιεστικής  και  μόνης 

μητέρας, η  οποία  προσκολλάταικαι  καταπιέζει  τον  γιο  της  τόσο  που 

μπορεί να τον οδηγήσει ακόμη και στην αυτοκτονία
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΩΝ 

Η ανάσταση του γιου της χήρας στην πολίχνη Ναΐν (Λκ 7,11-17)

2. Τρόποι εξήγησης του θαύματος 

• Ο Ιησούς περιγράφεται αναστέλλει το ψυχολογικό αυτό δράμα. 

• Προσταγή στην μητέρα «μὴ κλαῖε» (Λκ 7,13), ο Ιησούς σταματά το μοιρολόι 

της  καταπιεστικής  μάνας, δηλαδή  την  καταπιεστική  συμπεριφορά  της 

προς τον γιο. 

• Με  την  προσταγή  «σοὶ λέγω, ἐγέρθητι» (Λκ7, 14), ο  Ιησούς  ανασταίνει  τον 

γιο, δηλαδή  του  ξαναδίνει  τη  ζωή, ελεύθερη  από  την  καταπιεστική 

επίδραση της μητέρας.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΩΝ 
Η ανάσταση του γιου της χήρας στην πολίχνη Ναΐν (Λκ 7,11-17)

2. Τρόποι εξήγησης του θαύματος 

• Με  την  φράση  «καὶ ἔδωκεν  αὐτὸν  τῇ  μητρὶ  αὐτοῦ» (Λκ 7,15), ο  Ιησούς 

ξαναδίνει  τον  γιο  πίσω  στη  μητέρα, δηλα-δή ο  Ιησούς  θεραπεύει  τη 

νοσηρή ψυχολογικά σχέση μητέρας και γιου

• Επιτυγχάνεται   η  διακοπή  της  προηγούμενης  ψυχολογικά  νοσηρής 

αυτής  σχέσης  και  με  τη  δημιουργία  μιας  νέας  και  ψυχολογικά  υγιούς 

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

ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΩΝ 

Η ανάσταση του γιου της χήρας στην πολίχνη Ναΐν (Λκ 7,11-17)

2. Τρόποι εξήγησης του θαύματος 

• vii) H διήγηση  αναδεικνύει  την  θεραπευτική  και  σωτηριολογική  δράση 

του  Θεού  προς  όλους  τους  ανθρώπους, η  οποία  ενεργείται  με  τον 

Ιησού. 

• Αυτό  καταδεικνύουν  οι  στίχοι  14-16:  Το  θαύμα  περιγράφεται  να 

ενεργείται ανάμεσα σε πλήθος ανθρώπων. 

• Ο  Ιησούς  σταματά  το  πλήθος  που  συνοδεύει  τον  νεκρό  γιο  στην 

τελευταία του κατοικία και τον ανασταίνει διατάζοντάς τον να σηκωθεί. 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΩΝ 

Η ανάσταση του γιου της χήρας στην πολίχνη Ναΐν (Λκ 7,11-17)

2. Τρόποι εξήγησης του θαύματος 

• Επίσης  στους  στ. 14-16 τονίζεται  και  η  αντίδραση  του  πλήθους. που 

αντιδρά με θαυμασμό στην ανάσταση του γιου

• Δοξολογεί  τον  Θεό  για  την  σωτηρία  που  φέρνει  σε  όλους  τους 

ανθρώπους, με τη δράση του μεγάλου προφήτη Ιησού.

• Ο  Ιησούς  ταυτίζεται  από  το  πλήθος  με  τον  μεγάλο  προφήτη  που 

προαναγγέλλεται στην Π.Δ. ότι θα τον αποστείλει ο Θεός. Αυτός θα έλθει 

στη γη και θ’ απαλλάξει τους ανθρώπους από τα διάφορα δεινά

(Δτ 18,15 : «προφήτην ἐκ τῶν  ἀδελφῶν σου ὡς ἐμὲ ἀναστήσει σοι κύριος ὁ 

θεός σου, αὐτοῦ ἀκούσεσθε»). 12



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

ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι αναστάσεις του γιου της χήρας στην πολίχνη Ναΐν (Λκ 7,11-17) & της κόρης 
του Ιάειρου (Μκ 5,22-24. 35-43) [όχι η ανάσταση του Λαζάρου] 

• Αναδεικνύουν την δύναμη του Ιησού, ο οποίος υπερισχύει και της έσχατης 

και μέγιστης των ασθενειών, που είναι ο θάνατος.

• Ο  Ιησούς  θεωρείται  ως  ο  εσχατολογικός  προφήτης, ο  οποίος 

αποστέλλεται από τον Θεό για να σώσει την ανθρωπότητα.

• Η θαυματουργική του δράση σηματοδοτεί και την έλευση της ΒτΘ. 

• Ο Ιησούς «πείθει» τους ανθρώπους ότι ο Θεός δεν τους εγκατέλειψε & ότι 

έφθασε η ΒΤΘ και η σωτηριώδης παρουσία του Θεού ανάμεσά τους.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
ΑΛΛΟΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΙ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ   

Κοινότητα του Κουμράν

• Στο  4Q510, 4-5 (25 π.Χ. - 1 μ.Χ.) διαβάζουμε  ότι  ο  θαυματοποιός  ή  μάγος 

επικαλείται την βασιλική δόξα του Κυρίου για να τρομάξει και να εκδιώξει 
όλα τα πνεύματα, δηλαδή τους καταστρεπτικούς αγγέλους, τους δαίμονες 

κλπ.. 

• Στο  11Q11 εχουμε  μια  σειρά  από  μαγικές  επωδούς  με  τις  οποίες 

εξορκίζονται όλων των ειδών τα κακά. 

• Στο 4Q444 περιγράφεται πώς ο εξόρκιστής περιγράφει τον εαυτό του ως 

τον φόβο του Θεού και πώς ο Θεός του χορήγησε το πνεύμα Tου για να 

εξορκίζει τα δαιμονικά πνεύματα.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΑΛΛΟΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΙ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ   

Πρώιμη ραβινική γραμματεία

• Ο «δίκαιος» και «θεοφιλής» Ονίας, ο «χαράκτης κύκλων» ή «βροχοποιός». 

(πρώτος π.Χ. αιώνας, Γαλιλαία). Σταμάτησε  κάποτε  την  ανομβρία  που 

ενέσκηψε  στην  περιοχή. Εισήλθε  σε  έναν  κύκλο  που  είχε  χαράξει  στο 

έδαφος, επικαλέστηκε  το  όνομα  του  Θεού  και  ορκίστηκε  ότι  δεν  θα  βγει 
από αυτόν, αν ο Θεός δεν στείλει βροχή.

• Ο  Χανίνα  μπεν  Ντόσα,  Γαλιλαίος  θεραπευτής  (πρώτος π.Χ. αι. με  πρώτο 

μ.Χ. αιώνα) στη  Γαλιλαία, σε  ένα  χωριό  κοντά  στη  Ναζαρέτ, θεραπευτής 

κλπ.. Του αποδόθηκε μάλιστα και η ονομασία «γιος Θεού».

• Άλλοι προφήτες : Προφήτης από την Σαμάρεια (Γαριζίν), δολοφονήθηκε, ο 

Θευδάς, νερά  του  Ιορδάνη   (44 μ.Χ απόκεφαλίστηκε  ), ο  Αιγύπτιος 

προφήτης (κήπος ελαιών - θα γκρέμιζε τα τείχη της Ιεουσαλήμ), Ιούδας ο 

Γαυλανίτης φκατάργηση φόρου στους Ρωμαίους 
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Ελληνορωμαϊκό περιβάλλον  - Απολλώνιος ο Τυανέας (θείος ανήρ)

• Από τα Τύανα της Καππαδοκίας, 1ος αι. μ.Χ.), νεοπυθαγόρειος φιλόσοφος, 

υιοθέτησε  τον  ασκητικό  βίοτων  Πυθαγορείων. Ταξίδεψε  στην  Ανατολή 

(μέχρι και  στην  Ινδία) και  φημίστηκε  για  τις  θαυματουργικές  του 

ικανότητες. Πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Έφεσο, αλλά 

διάφορες παραδόσεις υποστήριζαν πως «ανελήφθη», όταν βρισκόταν στη 

Ρόδο ή κατ’ άλλους στην Κρήτη.

• Ο  Απολλώνιος  ο  Τυανέας, πραγματοποίησε  πολλά  θαύματα, όπως 

διάφορες θεραπείες, εκδιώξεις δαιμόνων, αναστάσεις νεκρών, προστασία 

πόλεων από επιδημίες πανώλης και σεισμούς.

• Ο Φλάβιος Φιλόστρατος (τέλη του 2ου αι. και στο α΄ μισό του 3ου αι. μ.Χ.) 

έγραψε την βιογραφία του 
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Η ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
 (ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ)

i) Ο  Ιησούς  με  την  θαυματουργική  του  δραστηριότητα  δείχνει  ότι  είναι  ο 

ηγέτης, η  προσωπικότητα, η  οποία  ελκύει  τους  ανθρώπους, και  με  τα 

θαύματά του τους απαλλάσσει από την ασθένεια και τις ενοχές τους.

ii) Επίσης, ο Ιησούς δείχνει με τα θαύματά του ότι είναι ο μοναδικός προφήτης, 

ο  «θείος άνδρας», ο οποίος εγκαινιάζει τη νέα πραγματικότητα, την ΒτΘ, 
εντός της οποίας όλα είναι δυνατά, όπως π.χ. η θεραπεία των ασθενειών. Η 

νέα αυτή πραγματικότητα, η ΒτΘ, έχει παροντική και εσχατολογική διάσταση.
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iii) Ακόμη, ο  Ιησούς  με  την  θαυματουργική  του  δράση  δείχνει  ότι  είναι  ο 

εγγυητής της συνέχειας της σωτηρίας που προσφέρει ο Θεός  συλλογικά 

στον λαό Τουκαι ατομικά στον άνθρωπο. Η σωτηρία που ο Θεός προσφέρει 
είναι αδιάκοπη. Προσφέρθηκε, προσφέρεται και θα προσφέρεται. 
Ο Ιησούς υποδεικνύει την πίστη ως το εισιτήριο εισόδου του ανθρώπου στην 

κοινωνία της σωτηρίας, που είναι η ΒτΘ. : 

Μκ 2,5 «καὶ ἰδὼν … τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον,  φίενταί 
σου αἱ ἁμαρτία» 

Μκ 5,34: «ἡ πίστις σου σέσωκέν σε».
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Η ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

iv) Ο  Ιησούς  αναδεικνύεται  ως  ο  πρωτεργάτης  του  συνεργισμού. Ο  Ιησούς 

καλεί τους ανθρώπους να συνεργήσουν μαζί του, ώστε να οικοδομηθεί η ΒτΘ.

v) Ο Ιησούς με την θαυματουργική του δράση δείχνει ότι είναι ο επιφανής και 
πιστός Ισραηλίτης (χασσίδ), βλ. τους χασσιδίμ Ονία και Χανίνα Ντόσα.

vi) Ο Ιησούς διαφέρει από τους συγχρόνους του προφήτες. 

Οι προφήτες διακήρυτταν τον ερχομό μιας νέας εποχής, όπου οι Ισραηλίτες 

θα αποκτούσαν την ανεξαρτησία τους από τους Ρωμαίους. 

Ο Ιησούς θεωρήθηκε από τους αντιπάλους του ως ένας τέτοιος προφήτης, με 
ιδέες πολιτικού και εσχατολογικού περιεχομένου. (βλ. σταύρωση Ιησού)

Όμως ο Ιησού διαφέρει από τους προφήτες αυτούς:  Αυτοί προαναγγέλλουν 

θαύματα.  Αντίθετα, ο Ιησούς πραγματοποιεί θαύματα.
19



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

Η ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

vii) Ο  Ιησούς  διαφέρει  από  τους  θεραπευτές  - ιατρούς  της  εποχής. 

Θεραπευτές  & της  ιπποκράτεια  ιατρική. - Ο  Ιησούς  ένα  είδος  λαϊκού 

πρακτικού γιατρού.

viii) Επίσης, ο Ιησούς - μάγοι της εποχής: 
Μοιάζει:  1) Υιοθετεί τις αντιλήψεις περί μαγείας της εποχής. Π.χ. επιληψία - 

δαιμονικές  δυνάμεις  (Μκ 9,14-29 πρλ). 2) Χρησιμοποιεί  ειδικές  τεχνικές, 

ιδιαίτερα στους εξορκισμούς
Διαφέρει: 1) Ο  Ιησούς  δεν  αμείβεται  για  τις  υπηρεσίες  που  προσφέρει. 2) ο 

Ιησούς  δεν  μαρτυρείται  ότι  φοίτησε  κοντά  σε  μάγους  της  εποχής  (μόνος 

δάσκαλός  του  είναι  ο  Βαπτιστής). 3) Ο  Ιησούς: αποστολή  κατά  σατανά  (Λκ 

10,18 :  είδα  «....τὸν σατανᾶν  ὡς   στραπὴν  ἐκ  τοῦ  οὐρανοῦ  πεσόντα». 4) Ο 

Ιησούς εγκαινιάζει τον ερχομό της ΒτΘ (πρβλ. Q 11,20 [Μτ 12,28 // Λκ 11,20] … εἰ 
δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια ἔφθασεν…η ΒτΘ. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Ο Ιησούς με τους λόγους του, τις παραβολές του, τη συναναστροφή του με 
ανθρώπους, που  ανήκαν  στο  περιθώριο  της  τότε  κοινωνίας, με  την 

συμμετοχή  του  σε  κοινά  γεύματα  και  με  την  θαυματουργική  του  δράση 

ανάδειξε την ΒτΘ ως μια νέα δυναμική και ριζοσπαστική πραγματικότητα. 

• Η  ΒτΘ  εμφανίζεται  στο  παρόν, δραστηριοποιείται  δυναμικά  και 
αναμορφωτικά  μεταξύ  των  ανθρώπων  και  ταυτόχρονα  θέτει  τις  βάσεις 

για τη μελλοντική και ολοκληρωτική επικράτησή της. 

• Η ΒτΘ έχει ηθικό, πολιτικό, παροντικό και εσχατολογικό χαρακτήρα. Με τον 

ερχομό  της  ΒτΘ  αρχίζει  η  αναδιαμόρφωση  του  ανθρώπου  και  της 

κοινωνίας, ο οποία θα ολοκληρωθεί στα έσχατα
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