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1 Καθώς τα πλήθη συνωστίζονταν κάποτε γύρω του για ν’ 
ακούσουν το λόγο του Θεού κι εκείνος στεκόταν στην 
όχθη της λίμνης Γεννησαρέτ, 2 είδε δύο ψαροκάικα στην 
άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί απ’ αυτά και 
έπλεναν τα δίχτυα. 3 Εκείνος ανέβηκε σ’ ένα από τα 
ψαροκάικα, σ’ αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον 
παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο 
ψαροκάικο και απ’ αυτό δίδασκε τα πλήθη. 4 Όταν 
τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα 
βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». 5 Ο Σίμων του 
αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και 
δεν πιάσαμε τίποτε· επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το 
δίχτυ». 6 Το έριξαν κι έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα 
που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. 7 Με νεύματα 
ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους, που ήταν στο άλλο 
πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και 
γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να 
κινδυνεύουν να βυθιστούν. 8 Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι 
έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Βγες 
από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος 

αμαρτωλός». 9 Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος, 
αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια 
που είχαν πιάσει. 10 Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του 
Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν 
συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στο Σίμωνα: 
«Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». 
11 Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, 
άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν.

Οι συνθήκες ενός θαύματος

Τα 4 ευαγγέλια µας εξιστορούν πολλά 
θαύµατα του Ιησού.  Το θαύµα Του που 
βλέπουµε σε αυτήν την περικοπή έχει ένα 
ιδιαίτερο στοιχείο: Δεν το κάνει άµεσα ο ίδιος, 
αλλά το κάνει µέσα από τους µαθητές Του. 

Ποιες όµως ήταν οι συνθήκες, οι 
προϋποθέσεις, για να κάνει αυτό το θαύµα? 
Ποιες είναι οι προυποθέσεις για να ξανακάνει 
σήµερα θαύµατα, µέσα από την Εκκλησία Του 

ο Χριστός?


