Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ
Στόχος
Α. Νὰ καταλάβουν τὰ παιδιὰ ὅτι ἡ πίστη στὸ Χριστὸ γαληνεύει τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς μας
Β. Ὑπάρχουν στιγμὲς στὴ ζωή μας πού μᾶς πιάνει ἡ ἀπελπισία. Ἡ προσευχή μας στὸ
Χριστό μᾶς βοηθᾶ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸν ἐκνευρισμό, νὰ πάψουμε νὰ ἀναρρωτιόμαστε γιατί
μᾶς συμβαίνει αὐτό, νὰ ἠρεμήσουμε
Γ. Στὶς μικρὲς ἢ μεγάλες λύπες ποὺ τὰ παιδιὰ ἔχουν, νὰ τὰ βοηθήσουμε νὰ στραφοῦν μὲ
ἐμπιστοσύνη στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ
Ἀφόρμηση
Μποροῦμε νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ ἕνα δυσάρεστο περιστατικὸ στὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν.
Ἕνα ἀτύχημα, μιὰ ἀρρώστια, ἕνας κακὸς βαθμός, ἀλλὰ καὶ μία δύσκολη κατάσταση ποὺ
κρατᾶ γιὰ ἀρκετὸ χρόνο μᾶς βάζουν στὸ ἐρώτημα τί κάνουμε ὅταν εἴμαστε στενοχωρημένοι.
Διήγηση
Μάτθ. ιδ΄, 22-36
Ὁ Χριστὸς βρίσκεται μαζὶ μὲ τοὺς μαθητὲς τοῦ κοντὰ στὴ λίμνη Γεννησαρέτ. Ἔχει ἤδη
ἐπιτελέσει τὸ θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καὶ τῶν δύο ἰχθύων καὶ τὸν
χορτασμὸ τῶν πέντε χιλιάδων περίπου ἀνθρώπων. Στὴ συνέχεια καὶ ἐπειδὴ δὲν ἤθελε νὰ
τὸν ἀνακηρύξουν οἱ ἄνθρωποι βασιλιά, ἐξαιτίας τοῦ θαύματος, ἀνέβηκε στὸ βουνὸ γιὰ νὰ
προσευχηθεῖ. Οἱ μαθητὲς του ἐπιβιβάστηκαν στὸ πλοῖο, ὅπως τοὺς συμβούλεψε, γιὰ νὰ
περάσουν στὴν ἀπέναντι πλευρὰ τῆς λίμνης Γεννησαρέτ.
Οἱ μαθητὲς ξεκίνησαν μὲ τὸ πλοῖο, ἀλλὰ ἔπιασε ἰσχυρὸς ἄνεμος καὶ ἄρχισαν νὰ παλεύουν
μὲ τὴ φουρτούνα καὶ τὰ κύματα. Τοὺς ἔπιασε μεγάλη ἀγωνία καὶ φοβήθηκαν ὅτι θὰ βουλιάξει
τὸ πλοῖο καὶ θὰ πνιγοῦν. Τότε εἶδαν στὰ κύματα μία σκιά. Νόμισαν ὅτι ἦταν φάντασμα καὶ
φοβήθηκαν ἀκόμη περισσότερο. Ἦταν ὅμως ὁ Χριστός, ποὺ περπατοῦσε στὰ κύματα!
Μάλιστα, τοὺς φώναξε: "Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμί, μὴ φοβεῖσθε" -Ἔχετε θάρρος καὶ ἐμπιστοσύνη,
ἐγὼ εἶμαι, μὴ φοβάστε.
Τότε ὁ Πέτρος εἶπε στὸν Κύριο: «Κύριε, ἂν εἶσαι ἐσύ, διάταξέ με νὰ ἔλθω πρὸς σὲ ἐπάνω
στὰ νερά». Κι ὁ Χριστὸς τοῦ εἶπε: "Ἔλα!". Ὁ Πέτρος, πραγματικὰ ἄρχισε νὰ περπατᾶ στὰ
κύματα τῆς θάλασσας. Κάποια στιγμὴ ὅμως εἶδε ὅτι τὰ κύματα ἦταν δυνατὰ καὶ φοβήθηκε,
ἔχασε τὴν πίστη του καὶ ἄρχισε νὰ βουλιάζει. Τότε ὁ Χριστὸς ἅρπαξε τὸ χέρι του καὶ τὸν
σήκωσε, λέγοντάς του «ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας;» -ὀλιγόπιστε, γιατί δείλιασες;
Μπῆκαν στὸ πλοῖο καὶ ὁ ἄνεμος κόπασε καὶ ἡ θάλασσα ἀμέσως γαλήνεψε.
Τότε ὅσοι ἦταν στὸ πλοῖο τὸν προσκύνησαν καὶ ὁμολόγησαν ἀληθῶς Θεοῦ υἱός εἶ»-ἀληθινὰ
εἶσαι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.
Σχόλια
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Θέλησαν νὰ τὸν κάνουν βασιλιά: οἱ ἄνθρωποι, ὅταν εἶδαν ὅτι ὁ Χριστὸς μπορεῖ νὰ τοὺς
χορτάσει, ἐνθουσιάστηκαν καὶ θέλησαν νὰ τὸν ἀναδείξουν βασιλιά, γιὰ νὰ λύσουν τὸ
πρόβλημα τῆς τροφῆς τους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ θαυμασμὸ γιὰ τὶς δυνάμεις του. Ὅμως ὁ Χριστὸς
δὲν ἦρθε γιὰ νὰ δίνει φαγητὸ ἀλλὰ νὰ φέρει τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ δὲν ἦρθε γιὰ νὰ
γίνει ἕνας προσωρινὸς βασιλιάς, ἀλλὰ Ἐκεῖνος ποὺ θὰ σώσει τὸν κόσμο.
μεγάλη ἀγωνία: οἱ μαθητὲς αἰσθάνθηκαν μόνοι τους, χωρὶς τὸν Χριστό. Δὲν εἶχαν πιστέψει
ὅτι Αὐτὸς τοὺς προστάτευε, κι ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ προσευχηθοῦν, αὐτοὶ νόμισαν ὅτι θὰ
πνιγοῦν.
ἔχετε θάρρος: ὁ Χριστὸς τοὺς ἐμψυχώνει γιὰ νὰ μὴ φοβοῦνται. Ἡ παρουσία Του καὶ μόνο
φτάνει γιὰ νὰ περάσει ἡ ἀγωνία τους.
ἂν εἶσαι ἐσύ: ὁ Πέτρος δὲν εἶναι ἀπολύτως σίγουρος ὅτι εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ γι’ αὐτὸ ζητάει
ἀπόδειξη. Αὐτὸ κάνουμε κι ἐμεῖς πολλὲς φορές. Λέμε «ἂν εἶσαι Θεός, κάνε αὐτό, ἐκεῖνο, τὸ
ἄλλο».
Λίγη πίστη ἔχεις: τὸ παράπονο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Πέτρος ἔβλεπε ὅτι περπατοῦσε στὰ κύματα
χάρη στὴν πίστη του στὸ Χριστό. Κι ἐνῶ ζοῦσε τὸ θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου, ἡ πίστη
του τελικὰ δὲν ἦταν τόσο δυνατή, ὥστε νὰ τὸν κάνει νὰ φτάσει μέχρι τὸ τέλος κοντά Του.
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ: οἱ μαθητὲς καταλαβαίνουν ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι ἄνθρωπος, ἀλλὰ
Θεάνθρωπος. Στὸ Θεὸ ὑποτάσσονται ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς φύσης καὶ τοῦ κόσμου.
Ἐρωτήσεις
Α. Γιατί ὁ Χριστὸς δὲν ἤθελε νὰ γίνει βασιλιάς;
Β. Γιατί οἱ μαθητὲς εἶχαν ἀγωνία στὰ κύματα; Τί ἔπρεπε κανονικὰ νὰ κάνουν;
Γ. Τί εἶχε ὁ Πέτρος ὅταν ξεκίνησε νὰ περπατᾶ στὰ κύματα καὶ τί ἔχασε;
Δ. Γιατί κόπασαν ὁ ἄνεμος καὶ τὰ κύματα μόλις ὁ Χριστὸς μπῆκε στὸ καΐκι;
Ε. Τί σημαίνει νὰ ἔχουμε πίστη στὸ Χριστό;
ΣΤ. Στὴ ζωή μας ἔρχονται κύματα καὶ φουρτοῦνες; - Πῶς τὰ ἀντιμετωπίζει ὁ κόσμος καὶ πῶς
ὁ πιστὸς ἄνθρωπος;
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προσώπων. Ἀκόμη καὶ δυσκολίες στὶς σχέσεις μὲ τοὺς γύρω μας, τοὺς συμμαθητές μας,
τοὺς γείτονες ἢ τοὺς συγγενεῖς μας. Ἀποτυχίες στὸ σχολεῖο, στὴν ἐργασία μας καὶ τόσα
ἄλλα… Σὲ τοῦτες τὶς δύσκολες στιγμὲς ἄς μὴ ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι κοντά μας καὶ μᾶς
παρακολουθεῖ. Μπορεῖ νὰ φαίνεται ὅτι καταποντιζόμαστε ἀπὸ τὰ κύματα τῶν θλίψεων καὶ
τῶν δοκιμασιῶν, ὅμως ὁ Κύριος δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ βουλιάξουμε. Ἀρκεῖ νὰ τοῦ ἁπλώσουμε
τὸ χέρι καὶ νὰ φωνάξουμε ὅπως ὁ Πέτρος «Κύριε σῶσὸν με».
Ὁ κόσμος, ὅταν περνάει τέτοιες δύσκολες καταστάσεις ἀπελπίζεται, δυσανασχετεῖ,
ἀγανακτεῖ κάποιες φορὲς καὶ τὰ «βάζει» καὶ μὲ τὸν Θεό. Οἱ χριστιανοὶ ὅμως ξέρουμε πὼς ὁ
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Χριστὸς θὰ μᾶς δώσει τὴ δύναμη νὰ ἀντέξουμε κάθε δυσκολία τῆς ζωῆς μας καὶ ὁ Ἴδιος θὰ
ἀναλάβει νὰ ξεπεράσουμε τὴν ὅποια δοκιμασία.
Ἡ θερμὴ προσευχή, ἡ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ τακτικὴ συμμετοχὴ στὰ μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας μας θὰ μᾶς δώσουν δύναμη, φώτιση καὶ εἰρήνη ὥστε νὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγώνα
μας καὶ νὰ συνεχίσουμε νὰ ζοῦμε μέσα στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Σύνθημα
«Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμί. Μή φόβεῖσθε» Μάτθ. ιδ΄,27
Ἡ πίστη στὸ Χριστό μας δίνει δύναμη νὰ παλέψουμε τὰ «κύματα» τῆς ζωῆς.
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