
Σήμερα θά πᾶμε μιά ἐπίσκεψη σ᾿ ἕνα ἀπό τά σπίτια τῆς Καπερ-
ναούμ. Πολύ πόνο κρύβει αὐτό τό σπίτι. Πάει καιρός τώρα πού δέν
ἀκούγονται ἐδῶ γέλια καί χαρές. Τό μονάκριβο παιδί τῆς οἰκογέ-
νειας -ἕνα δωδεκάχρονο κορίτσι- εἶναι βαριά ἄρρωστο, ἑτοιμοθά-
νατο. Καταλαβαίνετε, τό χαμόγελο ἔσβησε ἀπό τά χείλη τῶν γονιῶν,
ἡ θλίψη σφίγγει τήν καρδιά τους.

Στήν παραλία τῆς Καπερναούμ κόσμος πολύς περιμένει μέ λα-
χτάρα καί πάλι τόν Ἰησοῦ. Ἀνάμεσα στό πλῆθος διακρίνουμε τόν
πονεμένο πατέρα. Ἔχει ἀκούσει γιά τόν Ἰησοῦ. Ἔμαθε πώς θερά-
πευσε πολλούς ἀρρώστους ἀπό βαρειές ἀσθένειες. Μέσα του ζων-
τάνεψε ἡ ἐλπίδα: Μήπως θά μποροῦσε νά θεραπεύσει καί τό δικό
του τό παιδί; Μόνο νά προλάβει...

Νά ᾽τος, ὁ Ἰησοῦς φάνηκε! Τρέχει ὁ πονεμένος πατέρας. Ξεχνᾶ
τήν ὑψηλή κοινωνική του θέση· ἦταν ἀρχισυνάγωγος, ὑπεύθυνος
γιά τήν τήρηση τῆς τάξης σέ μία ἀπό τίς συναγωγές, ὅπου μαζεύον-
ταν οἱ Ἰουδαῖοι γιά νά μελετήσουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν Παλαιά
Διαθήκη. Ἦταν, δηλαδή, σεβαστό πρόσωπο στήν κοινωνία τῆς Κα-
περναούμ ὁ Ἰάειρος· αὐτό ἦταν τ᾿ ὄνομά του.

Ὁ πόνος ὅμως τόν ρίχνει στά γόνατα. Γονατιστός παρακαλεῖ

Ἡ ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου
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τόν Ἰησοῦ: «Ἔλα, Σέ παρακαλῶ, στό σπίτι μου. Ἡ κόρη μου ἀργο-
πεθαίνει. Σέ ἱκετεύω, ἔλα νά βάλεις τό χέρι Σου πάνω της γιά νά θε-
ραπευτεῖ καί νά ζήσει».

Ὁ Ἰησοῦς συμπονώντας τόν δυστυχισμένο πατέρα, τόν καθησυ-
χάζει καί τόν ἀκολουθεῖ. Στόν δρόμο πρός τό σπίτι τοῦ ἀρχισυνα-
γώγου τά πλήθη συνωστίζονται γύρω ἀπό τόν Χριστό.

Ἔτσι βρίσκει εὐκαιρία μιά δυστυχισμένη γυναίκα νά πλησιάσει
καί ν᾿ ἀγγίξει τήν ἄκρη ἀπό τό ἱμάτιο τοῦ Χριστοῦ. Νό μισε ὅτι κανείς
δέν θά τήν πάρει εἴδηση. Ἦταν αἱμορροοῦσα, ὑπέφερε ἀπό ἀστα-
μάτητες αἱμορραγίες δώδεκα χρόνια. Εἶχε χάσει πο λύ αἷμα κι
ἔνιωθε φοβερά ἐξαντλημένη. Ἐπιπλέον, τόσα χρόνια ἔμε νε ἀπο-
μονωμένη ἀπ᾿ ὅλους ἐξαιτίας τῆς ἀρρώστιας της. Νά, ὅμως, πού
τώρα τολμᾶ νά πλησιάσει. Σκέφτεται καθώς προχωρεῖ: «Κι ἄν μόνο
ἀγγίξω τό ἱμάτιο τοῦ Χριστοῦ, θά γίνω καλά». Εἶναι δυνατή ἡ πίστη
της στόν Χριστό. Καί ὁ Χριστός μας, πού ὅλα τά γνωρίζει, θά βρα-
βεύσει τή δυνατή της πίστη. Πραγματικά, μόλις ἡ ἄρρωστη γυναίκα
ἄγγιξε τό ροῦχο τοῦ Ἰησοῦ, σταμάτησε ἡ αἱμορραγία! Αὐτό πού δέν
μποροῦσαν χρόνια τώρα νά τό καταφέρουν τόσοι γιατροί, ὁ Χριστός
μας τῆς τό χάρισε μέσα σέ μιά στιγμή.

- Ποιός μέ ἄγγιξε; ρωτᾶ ὁ Ἰησοῦς, γιατί θέλει νά φανερώσει σ᾿
ὅλους τήν πίστη τῆς αἱμορροούσας.

- Κύριε, τά πλήθη στριμώχνονται γύρω σου, πέφτουν πάνω σου
καί λές «ποιός μέ ἄγγιξε;»! ἀποκρίνεται αὐθόρμητα ὁ Πέτρος.

Ὁ Ἰησοῦς ὅμως ἐπιμένει. Πέφτει στά γόνατα μπροστά Του ἡ
αἱμορροοῦσα καί ὁμολογεῖ σέ ὅλους τί συνέβη.

- Θάρρος, κόρη μου! τήν ἐνθαρρύνει ὁ Χριστός μας. Ἡ πίστη
σου σ᾿ ἔχει σώσει. Πήγαινε στό καλό!

Ἐνῶ μιλοῦσε ἀκόμη ὁ Χριστός, καταφτάνει κάποιος ἀπό τό σπίτι
τοῦ Ἰαείρου. Φέρνει τό δυσάρεστο μήνυμα: «Ἡ κόρη σου πέθανε.
Μήν κουράζεις τόν Διδάσκαλο. Δέν ὑπάρχει λόγος πλέον νά ἔρθει
ὥς τό σπίτι σου».
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Ράγισε ἡ πατρική καρδιά. Ἔσβησε ἡ ἐλπίδα. Τό πίστευε πώς ὁ
Χριστός μποροῦσε νά θεραπεύσει τό ἑτοιμοθάνατο παιδί του. Τώρα
ὅμως; Τώρα ἦταν νεκρό.

Μά τί ἀκούει τόν Κύριο νά τοῦ λέει; «Μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευε
καὶ σωθήσεται». «Μήν τά χάνεις, Ἰάειρε! Ἐξακολούθησε νά στηρί-
ζεις τίς ἐλπίδες σου σέ μένα καί θά σωθεῖ τό παιδί σου». Τί ἐννοεῖ
ὁ Χριστός μ᾿ αὐτά τά λόγια; Ἀφοῦ τώρα πιά ὅλα ἔχουν τελειώσει…

Φτάνουν στό σπίτι τοῦ Ἰαείρου. Ὅλοι κλαῖνε, θρηνοῦν ἀπαρη-
γόρητοι γιά τόν θάνατο τοῦ μικροῦ κοριτσιοῦ. Ὁ Ἰησοῦς ὅμως τούς
λέει: «Μήν κλαῖτε! Δέν πέθανε τό παιδί, ἀλλά κοιμᾶται».

Τί παράξενα πού εἶναι τά λόγια αὐτοῦ τοῦ Διδασκάλου! Ὅλοι
ἦταν βεβαιωμένοι γιά τόν θάνατο τοῦ παιδιοῦ. Κάποιοι κρυφογε-
λοῦν, Τόν εἰρωνεύονται.

Ὁ Χριστός μπαίνει μέσα στό σπίτι, στό δωμάτιο ὅπου ἦταν τό
νεκρό κορίτσι. Βγάζει ὅλους τούς ἄλλους ἔξω. Κρατᾶ μαζί Του μόνο
τούς γονεῖς τοῦ κοριτσιοῦ καί τρεῖς ἀπό τούς μαθητές Του: τόν
Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη. Τόν κοιτοῦν ὅλοι μέ ἀπορία. Τί
θά κάνει;

Ὁ Κύριός μας πιάνει τό χέρι τοῦ νεκροῦ κοριτσιοῦ. Ἔπειτα, σάν
νά ἤθελε νά τό ξυπνήσει ἀπό τόν συνηθισμένο ὕπνο, λέει γλυκά:
«Ξύπνα, κορίτσι μου!». Καί τότε -τί θαυμαστό!- ἀμέσως τό παιδί ση-
κώνεται καί ἀρχίζει νά περπατᾶ! Ὁ Κύριος τό ἀνέστησε!

Ποιός μπορεῖ νά περιγράψει τήν ἔκπληξη, τήν ἀσυγκράτητη
χαρά καί τήν εὐγνωμοσύνη πού νιώθουν οἱ γονεῖς! Ὁ Ἰησοῦς τούς
προτρέπει νά δώσουν στό παιδί νά φάει. Δέν ἔχουν πλέον καμία
ἀμφιβολία· τό παιδί τους ἔγινε ἐντελῶς καλά.

Ὁ Χριστός νίκησε τόν θάνατο

Συγκλονιστική ἡ σημερινή μας ἐπίσκεψη στό πονεμένο σπίτι τῆς

53



Καπερναούμ. Ἄν πᾶμε στό σπίτι ἑνός νεκροῦ καί ποῦμε στούς συγ-
γενεῖς του «δέν πέθανε ὁ ἄνθρωπός σας ἀλλά κοιμᾶται», θά νομί-
σουν ὅτι τούς κοροϊδεύουμε. Ὁ Χριστός ὅμως σ᾿ ἐκείνους πού
ἔκλαιγαν ἀπαρηγόρητοι τί εἶπε; «Μήν κλαῖτε, δέν πέθανε ἀλλά
κοιμᾶται!».

Ὁ Χριστός ὀνομάζει τόν θάνατο ὕπνο. Καί ἡ Ἐκκλησία ὀνομά-
ζει τούς νεκρούς κεκοιμημένους. Ἔτσι ἀποκαλύπτεται σέ μᾶς μιά
μεγάλη ἀλήθεια: Ὅπως ὁ ἄνθρωπος πού κουρασμένος πέφτει γιά
νά κοιμηθεῖ θά ξυπνήσει, ἔτσι καί οἱ νεκροί δέν χάνονται, ἀλλά κοι-
μοῦνται γιά νά ξυπνήσουν. Ἡ ζωή δέν σταματᾶ στόν τάφο. Τήν ἴδια
στιγμή πού κλείνουν τά μάτια τους οἱ ἄνθρωποι σ’ αὐτή τή ζωή, ἀνοί-
γουν τά μάτια τῆς ψυχῆς τους στήν ἄλλη ζωή καί ἀντικρύζουν τόν
σωτήρα μας Χριστό. Γι’ αὐτό οἱ πρῶτοι χριστιανοί δέν δείλιαζαν
ὅταν οἱ διῶκτες τούς ἀπειλοῦσαν μέ θάνατο. Ἀκόμη καί μικρά παι-
διά περίμεναν χωρίς φόβο τόν θάνατο, γιατί θά τούς ἔφερνε κοντά
στόν Χριστό!

Παιδιά, ἡ ζωή μας ἔχει πολλές χαρές. Θά ἦταν ὅμως ψέμα ἄν
σᾶς ἔλεγα ὅτι ἔχει μόνο χαρές. Ἄν στρέψουμε τό βλέμμα γύρω μας
θά δοῦμε πολλούς νά ὑποφέρουν· ἄλλοι ταλαιπωροῦνται ἀπό μιά
σοβαρή ἀρρώστια, ἄλλοι πονοῦν γιατί ἔχουν χάσει κάποιο ἀπό τά
ἀγαπημένα τους πρόσωπα.

Σκεφτήκατε ποτέ ὅτι θά μπορούσαμε νά εἴμαστε κι ἐμεῖς στή
δική τους θέση; Κι ἄν συμβεῖ κάτι τέτοιο -δέν ἀποκλείεται καί νά
᾿χει συμβεῖ σέ κάποιον ἀπό μᾶς-, τί θά κάνουμε; Θά ἀπελπιστοῦμε;
Ὄχι. Σίγουρα πονᾶμε, λυπόμαστε γιά τόν ἀποχωρισμό ἀπό τούς
ἀγαπημένους μας, γιατί θέλουμε νά τούς ἔχουμε κοντά μας, νά τούς
βλέπουμε. Ὅταν ὅμως ξέρουμε ὅτι οἱ νεκροί μας δέν χάθηκαν, ἀλλά
ζοῦν μέσα στήν παρουσία τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε εἰρηνικοί. Δέν ἀπελ-
πιζόμαστε. Ἀντίθετα, ἀγωνιζόμαστε νά εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ, γιά
νά χαρίσει καί σ᾽ ἐμᾶς τόν παράδεισο, ὅπου θά συναντήσουμε τόν
Ἴδιο καί τούς ἀγαπημένους μας.
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Σήμερα, εἴδαμε τόν Κύριό μας ν᾿ ἀνασταίνει τό δωδεκάχρονο
κορίτσι. Αὐτός πού μ᾿ ἕναν λόγο Του δημιούργησε τά σύμπαντα,
Αὐτός διέταξε καί τό νεκρό κορίτσι ν᾿ ἀναστηθεῖ καί ἀναστήθηκε.
Μά εἶναι δυνατόν τά νεκρά σώματα ν᾿ ἀκοῦν; Ὄχι, βέβαια. Κι ὅμως,
τή φωνή τοῦ Χριστοῦ τήν ἀκοῦν καί τήν ὑπακοῦν· γιατί Αὐτός εἶναι
ὁ δημιουργός τῆς ζωῆς καί νικητής τοῦ θανάτου!

Κι ὅπως ἀνέστησε τήν κόρη τοῦ Ἰαείρου, ἔτσι θά ἀναστήσει καί
ἐμᾶς καί ὅλους τούς ἀγαπημένους μας κατά τή Δευτέρα Του Πα-
ρουσία. Αὐτή τήν πίστη ὁμολογοῦμε κάθε φορά πού λέμε τό Σύμ-
βολο τῆς πίστης μας. Θυμάστε πῶς τελειώνει τό «Πιστεύω»;
«Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος».
Μέ ἁπλά λόγια: «Περιμένω μέ λαχτάρα τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν
καί τή μέλλουσα αἰώνια ζωή!». 

Ὁ ἀναστημένος Κύριός μας
τόν θάνατο ἔχει νικήσει

καί στή Δευτέρα Παρουσία Του
ὅλους θά μᾶς ἀναστήσει.

Στ’ ἀγαπημένα Του παιδιά
τόν παράδεισο θέ νά χαρίσει!
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ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. Ὁ Χριστός νίκησε τόν θάνατο: προβολή.
2. Τό σύνθημα τοῦ μαθήματος.
3. Παιχνίδι.


