Η Θαυμαστή Αλιεία
Ακούμε την ιστορία της θαυμαστής αλιείας την 18η Κυριακή μετά την Πεντηκοστή. Το γέμισμα
των διχτυών και της βάρκας του Σίμωνα με ψάρια είναι μόνο ένα τμήμα του μηνύματος που
λαμβάνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος όλων των στοιχείων. Μαθαίνουμε ότι
πρέπει να εμπιστευόμαστε πάντα τον Θεό, ακόμη και όταν πιστεύουμε ότι εμείς γνωρίζουμε
καλύτερα. Κυρίως, κατανοούμε ότι όλα τα πράγματα είναι θεία, θαυμαστά και προέρχονται από
τον Θεό και ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ να είμαστε ευγνώμονες. Πρέπει να έχουμε Πίστη
στο Θεό, να πιστεύουμε σε Αυτόν και να ννωρίζουμε ότι επιθυμεί το καλύτερο για εμάς. Με τη
βοήθεια Του Θεού μπορούμε να διαδώσουμε το μήνυμα της αγάπης και να οικοδομήσουμε την
εκκλησία Του όπως ο Σίμωνας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης.
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Πολλοί άνθρωποι ακολούθησαν
τον Ιησού θέλοντας να Τον
ακούσουν να κηρύττει. Πήγε στη
βάρκα του Σίμωνα και του είπε
να την απομακρύνει από την
ακτή, έτσι ώστε περισσότεροι
άνθρωποι να μπορούν να Τον
ακούσουν.

Ένα βράδυ ο Ιησούς πήγε
στη λίμνη Γεννησαρέτ.
Εκεί βρήκε τον Σίμωνα τον
ψαρά να βάζει στην άκρη
τα άδεια δίχτυα του μετά
από μια ανεπιτυχή ημέρα
αλιείας.
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Όταν ο Ιησούς τελείωσε,
είπε στον Σίμωνα να πάει
σε πιο βαθιά νερά και
να ρίξει τα δίχτυα του.
Ο Σίμωνας που ήταν
έμπειρος ψαράς, γνώριζε
ότι αφού δεν είχε πιάσει
κανένα ψάρι όλη τη
νύχτα, δεν υπήρχε καμία
πιθανότητα να ψαρέψει
τίποτα αυτή
την ώρα.

5.

Ο Σίμωνας γνώριζε ότι αυτό
ήταν ένα θαύμα και έπεσε στα
γόνατα μπροστά από τον Ιησού.
Είπε στον Ιησού, ότι ήταν ένας
αμαρτωλός και ο Ιησούς του είπε
ότι από αυτή την ημέρα, εκείνος, ο
Ιάκωβος και ο Ιωάννης θα γίνονταν
μαθητές του και θα διέδιδαν το
μήνυμα της αγάπης του Θεού σε
πολλούς ανθρώπους. Θα ήταν “οι
ψαράδες των ανθρώπων”.

Ως εκ θαύματος, τα δίχτυα
του Σίμωνα γέμισαν με
ψάρια και ήταν τόσο βαριά
που ο ίδιος ζήτησε τον
Ιάκωβο και τον Ιωάννη να
τον βοηθήσουν. Ήταν όλοι
έκπληκτοι, καθώς η βάρκα
του ήταν γεμάτη
με ψάρια.

Κάποτε, λοιπόν, καθώς αυτός στεκόταν δίπλα στη λίμνη της Γεννησαρέτ κι ο κόσμος συνωστιζόταν γύρω του, είδε δύο
πλοία αραγμένα στην άκρη της λίμνης, ενώ οι ψαράδες είχαν βγει από αυτά και ξέπλεναν τα δίχτυα. Μπήκε τότε σε ένα
από τα πλοία, που ήταν του Σίμωνα, και του ζήτησε να απομακρυνθεί λίγο από τη στεριά. Κι αφού κάθισε, δίδασκε τα
πλήθη μέσα από το πλοίο. Κι όταν σταμάτησε να μιλάει, είπε στο Σίμωνα: Ξανοίξου στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για
ψάρεμα. Αποκρίθηκε τότε ο Σίμωνας και του είπε: Δάσκαλε, παρόλο που κοπιάσαμε όλη τη νύχτα, χωρίς να πιάσουμε
τίποτε, όμως επειδή εσύ το λες, θα ρίξω το δίχτυ μου. Όταν το έκαναν, έπιασαν πολύ μεγάλο αριθμό ψαριών, τόσο που
το δίχτυ τους σκιζόταν. Κάλεσαν τότε με νεύματα τους συντρόφους τους, που βρίσκονταν στο άλλο πλοίο, να έρθουν
και να τους δώσουν χέρι βοήθειας. Ήρθαν λοιπόν και γέμισαν και τα δύο πλοία σε σημείο που να βουλιάζουν. Και σαν
το είδε αυτό ο Σίμωνας Πέτρος, έπεσε στα γόνατα του Ιησού λέγοντας: Απομακρύνσου από μένα, γιατί είμαι άνθρωπος
αμαρτωλός, Κύριε! Διότι είχε κυριεύσει τρόμος αυτόν και όλους εκείνους που ήταν μαζί του, μπροστά στη θέα της
ποσότητας των ψαριών που έπιασαν. Tο ίδιο συνέβη και με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου, που
ήταν συνέταιροι του Σίμωνα. Τότε ο Ιησούς είπε στο Σίμωνα: Μη φοβάσαι. Από τώρα ανθρώπους θα κερδίζεις για τη ζωή.
Άραξαν κατόπιν τα πλοία στη στεριά κι αφού τα παράτησαν όλα, τον ακολούθησαν.
Λουκάς 5:1-11
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Χρησιμοποιήστε
τα σύμβολα για να
ανακαλύψετε τι
μαθαίνουμε από τη
Θαυμαστή Αλιεία
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_λα τα πρ_γματα προ_ρχοντα_
απ_ το Θε_. Δεν πρ_πει να ξεχν_με
να είμ_στ_ ευγν_μ_νες

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου,
καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων σου.
- Βάπτιση -
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Η Θαυμαστή Αλιεία
{Έκδοση για δασκάλους}

Αντικείμενο
μαθήματος:
Εισαγωγή:

Να καταλάβουν τα παιδιά τη σημασία της ιστορίας
της Βίβλου για τη Θαυμαστή Αλιεία
Ακούμε την ιστορία της θαυμαστής αλιείας την 18η Κυριακή μετά την Πεντηκοστή.
Το γέμισμα των διχτυών και της βάρκας του Σίμωνα με ψάρια είναι μόνο ένα τμήμα
του μηνύματος που λαμβάνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος όλων
των στοιχείων. Μαθαίνουμε ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε πάντα τον Θεό, ακόμη και όταν
πιστεύουμε ότι εμείς γνωρίζουμε καλύτερα. Κυρίως, κατανοούμε ότι όλα τα πράγματα είναι
θεία, θαυμαστά και προέρχονται από τον Θεό και ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ να είμαστε
ευγνώμονες. Πρέπει να έχουμε Πίστη στο Θεό, να πιστεύουμε σε Αυτόν και να γνωρίζουμε
ότι επιθυμεί το καλύτερο για εμάς. Με τη βοήθεια Του Θεού μπορούμε να διαδώσουμε το
μήνυμα της αγάπης και να οικοδομήσουμε την εκκλησία Του όπως ο Σίμωνας, ο Ιάκωβος και
ο Ιωάννης.

Ανάγνωση
της Βίβλου:

Εγένετο δε εν τω τον όχλον επικείσθαι αυτώ του ακούειν τον λόγον του Θεού και αυτός ην
εστώς παρά την λίμνην Γεννησαρέτ, και είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην• οι δε αλιείς
αποβάντες απ΄ αυτών απέπλυναν τα δίκτυα.εμβάς δε εις έν των πλοίων, ο ην του Σίμωνος,
ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγείν ολίγον• και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους
όχλους. ως δε επαύσατο λαλών, είπε προς τον Σίμωνα• επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε
τα δίκτυα υμών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτώ• επιστάτα, δι΄ όλης της νυκτός
κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν• επί δε τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντες
συνέκλεισαν πλήθος ιχθύων πολύ• διερρήγνυτο δε το δίκτυον αυτών. Και κατένευσαν τοις
μετόχοις τοις εν τω ετέρω πλοίω του ελθόντας συλλαβέσθαι αυτοίς• και ήλθον και έπλησαν
αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεσθαι αυτά.Ιδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοις γόνασιν
Ιησού λέγων• έξελθε απ΄ εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ειμί, Κύριε. Θάμβος γαρ περιέσχεν αυτόν
και πάντας τους συν αυτώ επι τη άγρα των ιχθύων η συνέλαβον, ομοίως δε και Ιάκωβον και
Ιωάννην, υιούς Ζεβεδαίου, οι ήσαν κοινωνοί τω Σίμωνι. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς•
μη φοβού• από του νυν ανθρώπους έση ζωγρών. Και καταγαγόντες τα πλοία επί την γην,
αφέντες άπαντα ηκολούθησαν αυτώ. Λουκάς 5:1-11

Σημαντικότερα
σημεία:

1. Ένα βράδυ ο Ιησούς πήγε στη λίμνη Γεννησαρέτ. Εκεί βρήκε τον Σίμωνα τον ψαρά να βάζει
στην άκρη τα άδεια δίχτυα του μετά από μια ανεπιτυχή ημέρα αλιείας.
2.	Πολλοί άνθρωποι ακολούθησαν τον Ιησού θέλοντας να Τον ακούσουν να κηρύττει. Πήγε στη
βάρκα του Σίμωνα και του είπε να την απομακρύνει από την ακτή, έτσι ώστε περισσότεροι
άνθρωποι να μπορούν να Τον ακούσουν.
3.	Όταν ο Ιησούς τελείωσε, είπε στον Σίμωνα να πάει σε πιο βαθιά νερά και να ρίξει τα δίχτυα
του. Ο Σίμωνας που ήταν έμπειρος ψαράς, γνώριζε ότι αφού δεν είχε πιάσει κανένα ψάρι
όλη τη νύχτα, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να ψαρέψει τίποτα αυτή την ώρα.
4.	Ως εκ θαύματος, τα δίχτυα του Σίμωνα γέμισαν με ψάρια και ήταν τόσο βαριά που ο ίδιος
ζήτησε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη να τον βοηθήσουν. Ήταν όλοι έκπληκτοι, καθώς η βάρκα
του ήταν γεμάτη με ψάρια.
5.	Ο Σίμωνας γνώριζε ότι αυτό ήταν ένα θαύμα και έπεσε στα γόνατα μπροστά από τον Ιησού.
Είπε στον Ιησού, ότι ήταν ένας αμαρτωλός και ο Ιησούς του είπε ότι από αυτή την ημέρα,
εκείνος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης θα γίνονταν μαθητές του και θα διέδιδαν το μήνυμα της
αγάπης του Θεού σε πολλούς ανθρώπους. Θα ήταν “οι ψαράδες των ανθρώπων”.

Δραστηριότητα:

Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα σύμβολα για να ανακαλύψουν τι μαθαίνουμε
για την Θαυμαστή Αλιεία . Τα πάντα προέρχονται από το Θεό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
να είμαστε ευγνώμονες.

Προσευχή:

Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου,
καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων σου. - Βάπτιση 024-GR-ed04

