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Μάθημα 1: Η Εξουσία του Ιησού  
1.1 Εισαγωγή 

 
Ο Ιησούς έζησε σχεδόν 2000 έτη πριν, αλλά ακόμη και σήμερα άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 

Τον υπηρετούν. Τον  γνωρίζουμε πρώτιστα μέσω των τεσσάρων Ευαγγελίων: Κατά 

Ματθαίον, Κατά Μάρκον, κατά Λουκάν και κατά Ιωάννην. Η από πρώτο χέρι εξοικείωση με 

αυτές τις Γραφές θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τον Ιησού και το μήνυμά του.  

Αυτή η σειρά μαθημάτων ερευνά την αφήγηση του  Αποστόλου Μάρκου σχετικά με τη ζωή 

του Ιησού. Καθώς θα μελετάτε κάθε μάθημα, παρακαλώ κρατήστε μια Βίβλο δίπλα σας έτσι 

ώστε να μπορείτε να ελέγχετε αυτά που μαθαίνετε κατευθείαν μέσα από την Αγία Γραφή. Θα 

παρατηρήσετε ότι το Ευαγγέλιο του Μάρκου διαιρείται σε δέκα έξι σημαντικά τμήματα 

(κεφάλαια), κάθε ένα από τα οποία περιέχει μικρά τμήματα (εδάφια). Όταν μια σημείωση 

όπως πχ ΜΑΡΚ 5:12 χρησιμοποιείται σε αυτά τα μαθήματα, πρέπει να διαβάσετε το πέμπτο 

κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου και το δωδέκατο εδάφιο.  

Για να ωφεληθείτε πιο πολύ από αυτά τα μαθήματα, χρειάζεστε ανοικτή καρδιά για να λάβετε 

αυτό που ο Ιησούς δίδαξε και έκανε. Επιτρέψτε στο Λόγο Του να σας κατευθύνει καθώς θα 

διαβάζετε. Μια προσευχή για την καθοδήγηση του Θεού στην αρχή και στο τέλος κάθε 

μελέτης συστήνεται. Εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι που αναφέρεται σε αυτήν την σειρά 

μαθημάτων, παρακαλώ να γράψετε την ερώτησή σας και να μας την δώσετε μαζί με το 

ολοκληρωμένο μάθημά σας. Θα είμαστε ευτυχείς να απαντήσουμε εάν μπορούμε.  

 

 

1.2 Ο Ιωάννης ετοιμάζει την οδό 
Διαβάστε ΜΑΡΚ 1: 1 – 8 

 

Παρακαλώ διαβάστε τα εδάφια ΜΑΡΚ 1:18 στη Βίβλο σας πριν συνεχίσετε το μάθημα. Στον 

πρώτο -πρώτο στίχο, ο Μάρκος ανήγγειλε ότι θα έγραφε για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του 

Θεού. Είναι εκπληκτικό επομένως, ότι δεν άρχισε με την αφήγηση για τον Ιησού, αλλά με την 

διακονία  του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο οποίος επρόκειτο να προετοιμάσει τον δρόμο για τον 

Ιησού. Ο Ιωάννης εκπλήρωσε αυτήν την αποστολή με το κήρυγμα του, ετοιμάζοντας τους 

ανθρώπους για τον ερχομό του Κυρίου.  

Το μήνυμα του Ιωάννη εστιάστηκε σε δύο θέματα που θα μας βοηθήσουν να ετοιμαστούμε 

για να δεχθούμε τον Χριστό. Κατ' αρχάς, κήρυξε για τη μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει 
απόφαση για αλλαγή. Ο Ιωάννης έλεγε στους ακροατές του ότι έπρεπε να αντιστρέψουν την 

κατεύθυνση της ζωής τους ώστε να ετοιμαστούν για να δεχτούν το Χριστό. Όσοι θα ήταν 

απρόθυμοι να αλλάξουν δεν θα μπορούσαν να γνωρίσουν πραγματικά το Χριστό. Δεύτερον, 
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ο Ιωάννης διακήρυξε το μεγαλείο του Ιησού. Είπε ότι ο Ιησούς ήταν τόσο μεγάλος που 

«δεν είμαι άξιος σκύψας να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού». Αυτό ήταν μια 

καταπληκτική δήλωση επειδή κανείς δεν είναι απαραίτητο να έχει πολύ αξία ώστε να μπορεί 

να λύσει τα κορδόνια των παπουτσιών κάποιου.  Στην πραγματικότητα, την εποχή εκείνη, κάτι 

τέτοιο αποτελούσε ένα από τα χαμηλότερα καθήκοντα ενός σκλάβου. Έτσι ο Ιωάννης λέει ότι 

δεν ήταν άξιος να είναι ο ταπεινότερος σκλάβος του Ιησού. Έτσι, για να είμαστε έτοιμοι να 

δεχθούμε τον Ιησού, πρέπει να μετανοήσουμε (αλλαγή της ζωής μας) και να αναγνωρίσουμε 

το τρομερό μεγαλείο του.  
 

Ερ. 1  Ο Ιωάννης ήρθε να προετοιμάσει τον δρόμο για τον:  

(α) Μωυσή  

(β) Μωάμεθ  

(γ) Ιησού  

(δ) Πέτρο.  

Απάντηση:  ____ 

 

Ερ. 2  Ποια λέξη στη μελέτη μας σημαίνει "Απόφαση για αλλαγή ζωής";  

Απάντηση:  _______________ 

 
Ερ. 3  Ο Ιωάννης είπε ότι ήταν ανάξιος να:  

(α) λύσει τα κορδόνια των παπουτσιών του Ιησού  

(β) κουβαλά τις αποσκευές του Ιησού 

( γ) στέκεται δίπλα στον Ιησού  

(δ) μιλήσει στον Ιησού.  

Απάντηση:  ____ 

 

 

1.3 Πρόωρα γεγονότα στη διακονία του Ιησού 
Διαβάστε ΜΑΡΚ 1: 9 – 15 

 

Ακριβώς όπως χιλιάδες άλλοι, ο Ιησούς ήρθε στον Ιωάννη για να βαπτιστεί από αυτόν. Αλλά 

μόλις βγήκε από το νερό, κάτι τρομερό συνέβη: Το Άγιο πνεύμα ήρθε πάνω Του με μορφή 

περιστεριού και μια φωνή από τον ουρανό είπε, «Συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον 

οποίον ευηρεστήθην» Ο Θεός έδειχνε την έγκριση Του για τον Ιησού, με έναν δραματικό 

τρόπο.  

Κατόπιν ο Ιησούς εισήλθε στην έρημο όπου ο διάβολος τον έβαλε στον πειρασμό. Ενώ ο 

Ματθαίος (κεφ. 4) και ο Λουκάς (κεφ. 4) παρέχουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τους 

πειρασμούς του Κυρίου, ο συνοπτικός απολογισμός του Μάρκου παρουσιάζει δύο πράγματα. 
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Κατ' αρχάς, ο Ιησούς δοκίμασε τον πειρασμό όπως όλοι οι άνθρωποι. Δεύτερον, το να 

κάνουμε αυτό που ευαρεστεί το Θεό, όπως έκανε ο Ιησούς όταν βαφτίστηκε, δεν μας 

απαλλάσσει από τον πειρασμό. Ο διάβολος εντείνει συχνά τις προσπάθειές του όταν κάποιος 

αποφασίζει να υπηρετήσει το Θεό.   

 

Ερ. 4, 5 Ποιά δύο καταπληκτικά πράγματα συνέβησαν όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε;  

Απάντηση: Το _______________  ήρθε ως περιστερά, και μια φωνή μίλησε από τον 

_______________ « Συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός» 

 
Ερ. 6  Πού βαπτίστηκε ο Ιησούς;  

Απάντηση: Βαφτίστηκε στον ποταμό _______________ 

 

Ερ. 7  Για πόσες ημέρες ήταν ο Ιησούς στην έρημο πειραζόμενος από τον Σατανά;   

Απάντηση:  ____ ημέρες.  

 

Ερ. 8  Ποιο μήνυμα κήρυξε ο Ιησούς όταν γύρισε από την έρημο;  

Απάντηση: Είπε στους ανθρώπους να μετανοήσουν και να πιστέψουν στο _______________ 

 

 

1.4 Ο Ιησούς καλεί τέσσερεις ψαράδες 
Διαβάστε ΜΑΡΚ 1: 16 – 20 

 

Καθώς ο Ιησούς περπατούσε, είδε τον Πέτρο και τον Ανδρέα,  οι οποίοι ήταν επαγγελματίες 

ψαράδες. Τους ζήτησε να τον ακολουθήσουν και να γίνουν ψαράδες ανθρώπων. Αμέσως 

εγκατέλειψαν τις εργασίες τους και άρχισαν να ακολουθούν το Χριστό. Έπειτα βρίσκει τον 

Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ζήτησε να κάνουν το ίδιο. Χωρίς δισταγμό, άφησαν όχι μόνο 

το επάγγελμά τους αλλά και τον πατέρα τους, και άρχισαν να συνοδεύουν το Κύριο. Σαφώς, 

αυτοί οι άνθρωποι αναγνώρισαν το μεγαλείο του Ιησού. Ήταν αυτός του οποίου τα παπούτσια 

ο Ιωάννης αισθανόταν ανάξιος να λύσει. Ο Θεός με τη φωνή του από τον ουρανό, τον είχε 

ειδικά αναγνωρίσει. Έτσι όταν ο Ιησούς απαίτησε από αυτούς τη ριζοσπαστική πράξη να 

αφήσουν τα πάντα και να τον ακολουθήσουν, αυτοί ανταποκρίθηκαν αμέσως.   

Σημείωση - χαρακτηριστικά των μαθητών του Ιησού:  Αυτοί οι ψαράδες έδειξαν τι σημαίνει 

να είναι κανείς μαθητής.  Όταν ο Ιησούς κάλεσε, αυτοί:  1) ενήργησαν αμέσως, 2) άφησαν και 

την εργασία και την οικογένεια, και 3) τον ακολούθησαν.   

Ο Χριστός σήμερα μας καλεί μέσω του Λόγου Του. Αν και όταν αντιληφτούμε το μεγαλείο του, 

κι εμείς επίσης:  1) θα υπακούσουμε αμέσως σε ότι λέει, 2) θα τον θέσουμε μπροστά από όλα, 
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συμπεριλαμβανομένης της εργασίας και της οικογένειάς μας, και 3) θα τον ακολουθήσουμε, 

επιτρέποντας στο παράδειγμά του να κατευθύνει κάθε μας βήμα.   

Οι άνθρωποι που ξέρουν ότι ο Ιησούς τους καλεί για να αλλάξουν, αλλά τον απορρίπτουν, δεν 

μοιάζουν σε αυτούς τους τέσσερις ψαράδες.   

 

Ερ. 9  Ποιο από αυτά τα πράγματα ΔΕΝ έκαναν οι απόστολοι όταν τους κάλεσε ο Ιησούς;  

(α) αποφάσισαν αμέσως  

(β) άφησαν την οικογένεια και την εργασία τους  

(γ) ακολούθησαν τον Ιησού  

(δ) πήγαν πρώτα να τακτοποιήσουν κάποιες εκκρεμείς υποθέσεις τους.   

 Απάντηση:  ____ 

 

Ερ. 10  Τι είπε ο Ιησούς ότι θα έκανε αυτούς τους ψαράδες;  

Απάντηση: Θα τους έκανε ψαράδες _______________ 

 

 

1.5 Ο Ιησούς καταπλήττει τα πλήθη  
Διαβάστε ΜΑΡΚ 1: 21 – 28 

 

Η διδασκαλία του Ιησού κατέπληξε το πλήθος μέσα στη συναγωγή (μια συναγωγή ήταν όπως 

μια εκκλησία μεταξύ των Εβραίων). Δίδαξε με εξουσία. Εξέδωσε τις εντολές του σαν είχε το 

δικαίωμα να λέει στους άλλους τι ακριβώς να κάνουν. 

Οι ενέργειες του Ιησού έδειξαν ότι είχε πραγματικά την εξουσία που υποστήριζε. Σε αυτήν την 

περικοπή, έβγαλε ένα δαιμόνιο. Πώς; Με το Λόγο του στόματός Του! Τίποτα περισσότερο. 

Όταν ο Ιησούς είπε μόνο, «Σιώπα και έξελθε εξ αυτού»  ο δαίμονας άφησε τον άνθρωπο. Ο 

λόγος Του είχε την εξουσία ακόμη και πάνω στους δαίμονες. Η ηρεμία με την οποία ο Ιησούς 

έβγαλε τους δαίμονες απεικόνισε τη δύναμή του: Δεν φώναξε, ούτε αγωνίστηκε ή 

δημιούργησε μια σκηνή. Διέταξε απλά τους δαίμονες να φύγουν και έφυγαν. Είναι λοιπόν 

λογικό που οι άνθρωποι έμειναν κατάπληκτοι. Είχε καταδείξει την εκπληκτική εξουσία Του.  

Σημείωση – Για να μετρηθεί μια απόσταση, είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα μέτρο. Κατά 

συνέπεια, εάν κάποιος επιθυμεί να ξέρει πόσο μεγάλο είναι ένα δωμάτιο, το μετρά. Δεν 

υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να βεβαιωθεί. Ο Θεός μας έχει δώσει ένα μέτρο. Τον Ιησού και 

το Λόγο Του. Όταν επιθυμούμε να ξέρουμε εάν κάτι είναι λάθος ή σωστό, πρέπει να το 

αξιολογήσουμε με τα πρότυπα της Αγίας Γραφής. Επομένως, πρέπει να έχετε μια Βίβλο δίπλα 

σας ενώ μελετάτε, και αναφέρεστε συνεχώς σ’ αυτήν για να είστε βέβαιοι ότι αυτά που 

διδάσκονται σε αυτά τα μαθήματα είναι αληθινά. Η Βίβλος είναι το κριτήριό μας.  
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Ερ. 11 Τι κατέπληξε τα πλήθη στον Ιησού;  

(α) Η φυσική του εμφάνιση  

(β) Η νοημοσύνη του  

(γ) Ο πλούτος του  

(δ) Η εξουσία στη διδασκαλία του.      

 Απάντηση:  ____ 
 

Ερ. 12  Πώς έβγαλε ο Ιησούς το δαιμόνιο;  

(α) Δημιουργώντας σκηνή   

(β) Με μια μαγική συνταγή  

(γ) Με μιαν απλή εντολή  

(δ) Με τη βία.  

Απάντηση:  ____ 

Ερ. 13  Ποιό σκοπό υπηρέτησαν τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς;  

(α) τον έκαναν πλούσιο  

(β) κατέδειξαν την εξουσία του και απέδειξαν ότι ήταν από το Θεό  

(γ) απέδειξαν στο Σατανά ποιος ήταν ο πιο δυνατός  

(δ) δεν υπηρέτησαν οποιοσδήποτε σκοπό.  

Απάντηση:  ____ 

 

 

1.6 O Ιησούς θεραπεύει τους όχλους 
Διαβάστε ΜΑΡΚ 1: 29 - 34 

 
Ο Ιησούς μπήκε στο σπίτι του Σίμωνος Πέτρου και βρήκε τη πεθερά του άρρωστη στο 

κρεβάτι με υψηλό πυρετό (βλ. ΛΟΥΚ 4:38). Την έπιασε από το χέρι, την σήκωσε επάνω, και ο 

πυρετός την άφησε.  Έπειτα εκείνη άρχισε να υπηρετεί τον Ιησού και τους αποστόλους. Ο 

Κύριος ακόμη θεράπευσε πολλούς άλλους που ήλθαν εις αυτόν.  

 

Σημείωση -- Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των θεραπειών του Ιησού:  

 Θεράπευσε αμέσως, χωρίς καθυστέρηση.  

 Θεράπευσε τον καθένα που ερχόταν σ’ αυτόν ανεξάρτητα από την ασθένειά τους. 

(Συγκρίνετε ΜΑΤΘ.  8:16,17  ΛΟΥΚ 4:40,41.)  

 Θεράπευσε εντελώς ώστε η πεθερά του Πέτρου ήταν σε θέση να σηκωθεί και να 

αρχίσει σε τους υπηρετεί. Αφότου περάσει ένας πυρετός, κανονικά απαιτούνται 

μερικές ημέρες για να ανακτήσει ο άρρωστος τη δύναμή του.  
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 Ο Ιησούς επιδίωξε να αποφύγει τη δημοσιότητα. Διέταξε τους δαίμονες να μην 

αναγγείλει ποιός ήταν.  

 

Ερ. 14  Ποιον θεράπευσε ο Ιησούς σε αυτήν την ιστορία;  

Απάντηση: Θεράπευσε την  _______________ του Πέτρου.  

 

(Σκεπτόμενη ερώτηση: εάν ο Πέτρος είχε πεθερά, τι σας λέει αυτό για τον Πέτρο; Σημειώστε 

ότι "Σίμων" είναι ένα άλλο όνομα για τον Πέτρο (ΜΑΤΘ  4:18  8:14,15.)  

 

Ερ. 15 Ποιό ΔΕΝ είναι χαρακτηριστικό των θεραπειών του Ιησού;  

(α) Θεράπευε πολλούς (δηλ., όλους όσους ήρθαν σ’ Αυτόν)  

(β) Θεράπευε εντελώς  

(γ) Θεράπευε αμέσως   

(δ) Θεράπευε ώστε να γίνει πλούσιος και δημοφιλής.  

Απάντηση:  ____ 

 

 

1.7 Ο Ιησούς συνεχίζει τα ταξίδια του 
Διαβάστε ΜΑΡΚ 1: 35 – 39 

 

Ο Ιησούς επιδίωκε συχνά τη μοναξιά για την προσευχή.  Η προσευχή κατά τη διάρκεια της 

ημέρας ήταν σχεδόν αδύνατη δεδομένου ότι τα πλήθη τον πίεζαν συνεχώς, έτσι δεν κοιμόταν 

για να είναι σε θέση να μιλήσει με τον πατέρα Του τον οποίο νοσταλγούσε τόσο πολύ. Αφού 

τελικά τον βρήκαν το πρωί, οι απόστολοι του ανέφεραν ότι όλοι τον ζητούσαν. Εντούτοις, 

δεδομένου ότι θέλησε να δώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όσο το δυνατόν περισσότερους 

ανθρώπους, επέμεινε να πάει σε άλλες πόλεις.  

 

Ερ. 16  Για ποιο σκοπό ο Ιησούς ξύπνησε  νωρίς το πρωί;   

Απάντηση:  Πήγε σε έρημο τόπο για να  _______________ 

 

 

1.8 Ο Ιησούς θεραπεύει ένα λεπρό 
Διαβάστε ΜΑΡΚ 1: 40 – 45 

 

Οι επίπονες ανοικτές πληγές ανάγκαζαν τους ανθρώπους να φοβούνται και να απεχθάνονται 

τη λέπρα. Εκείνοι που μολυνόταν έμπαιναν σε κάποιου είδους καραντίνα και απομόνωση 

επειδή η ασθένεια ήταν ιδιαίτερα μεταδοτική. Σε αυτήν την ιστορία, ο Ιησούς έκανε κάτι που 
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κανένας άλλος δεν είχε τολμήσει. Άγγιξε έναν λεπρό. Όταν το έκανε, ο λεπρός θεραπεύθηκε 

αμέσως. Οι πληγές του μετασχηματίστηκαν αμέσως σε απαλό δέρμα. Ο Κύριος καθοδήγησε 

έπειτα τον καθαρισμένο λεπρό να εκθέσει τη θεραπεία του στον ιερέα (μια απαίτηση του 

νόμου του Μωυσή - ΛΕΥ 13-14), αλλά να μην το πει σε κανένα άλλο. Ο θεραπευμένος, 

εντούτοις, βγήκε και το είπε σε όλους - το ακριβές αντίθετο αυτού που ο Ιησούς του είχε πει. 

Αναμφισβήτητα συγκλονίστηκε με τη θεραπεία του και πιθανώς φαντάστηκε  ότι η διάδοση 

των συμβάντων θα τιμούσε τον Ιησού. Αλλά το γεγονός παραμένει ότι έκανε ακριβώς αυτό 

που ο Ιησούς του είχε πει να μην κάνει. Κατά συνέπεια, ο Κύριος δεν μπορούσε πλέον 

δημόσια να εισέρχεται στις πόλεις, αλλά έπρεπε να παραμείνει στις ακατοίκητες περιοχές 

(έρημος). Πρέπει να μάθουμε ένα μάθημα: Κάθε είδους ανυπακοή, ακόμη και αυτή που έχει 

«καλά κίνητρα», βλάπτει το έργο του Ιησού.  

 

Ερ. 17 Αφότου μίλησε ο Ιησούς, πόσο χρόνος πέρασε μέχρι που θεραπεύθηκε ο λεπρός;  

(α) αρκετές εβδομάδες  

(β) αρκετές ημέρες 

(γ) άμεσος  

(δ) η Βίβλος δεν λέει 

Απάντηση:  ____ 

 

Ερ. 18 Αφού είχε θεραπεύσει ο Ιησούς το λεπρό, σε ποιόν του είπε να παρουσιαστεί;   

Απάντηση: Έπρεπε να παρουσιαστεί στον _______________ 

 

Ερ. 19 Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της ανυπακοής του λεπρού στις οδηγίες του Ιησού;  

(α) έγινε λεπρός πάλι  

(β) Ο Ιησούς δεν μπορούσε να εισέρχεται στις πόλεις  

(γ) Ο Ιησούς εγκωμίασε τη διάδοση των νέων  

(δ) έγινε απόστολος      

Απάντηση:  ____ 

 

Περίληψη: Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει το μεγαλείο του Ιησού: Ο Ιωάννης ήταν ανάξιος να 

λύσει τα παπούτσια του. Ο Θεός μίλησε από τον ουρανό επικυρώνοντας τον Ιησού. Έβγαλε 

τα δαιμόνια με ένα μόνο λόγο Του. Θεράπευσε τους αρρώστους αμέσως ανεξάρτητα από τη 

φύση της ασθένειάς τους. Αυτό το κεφάλαιο δείχνει επίσης πώς πρέπει να ανταποκριθούμε 

στο μεγαλείο του: αμέσως πρέπει να υπακούσουμε σε όλα όσα μας λέει ανεξάρτητα από τη 

θυσία που μπορεί να απαιτείται. Να σεβαστούμε την εξουσία του μηνύματός του και να τον 

υπακούσουμε ακόμα και όταν η εντολή του φαίνεται αδικαιολόγητη. 
 


