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Μόλις ἐπέστρεψε ὁ Κύριος στὴν Καπερ-
ναούμ, Τὸν ὑποδέχθηκαν πλήθη λαοῦ, 
διότι ὅλοι Τὸν περίμεναν ἀνυπόμονα. Ἀ  -
νάμεσά τους ξεχώριζε ὁ Ἰάειρος, ποὺ ἦταν 

ἄρχον τας τῆς Συναγωγῆς. Ἕνα πρόβλημα 
με γά  λο τὸν εἶχε ἀναστατώσει. Γι’ αὐτὸ καὶ 
ἔ    πε σε γονατιστὸς στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ 
καὶ Τὸν παρακαλοῦσε νὰ ἔλθει στὸ σπί-
τι του· ἡ μονάκριβη δωδεκάχρονη κόρη 

t    ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ, ᾧ ὄνομα ᾿Ιάειρος, 
καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε· καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας 
τοῦ ᾿Ιησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ὅτι θυγάτηρ 

μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν. ᾿Εν δὲ τῷ ὑπάγειν 
αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ρύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν 
δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ὑπ᾿ οὐδενὸς 
θεραπευθῆναι, προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου 
αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ρύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς· 
τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· 
ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι, καὶ λέγεις τίς ὁ ἁψάμενός 
μου; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ἥψατό μού τις· ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν 
ἀπ᾿ ἐμοῦ. ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε καὶ προσπεσοῦσα 
αὐτῷ δι᾿ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, 
καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· θάρσει, θύγατερ, ἡ πίστις σου 
σέσωκέ σε· πορεύου εἰς εἰρήνην. ῎Ετι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ 
τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων αὐτῷ ὅτι τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου· μὴ σκύλλε τὸν 
διδάσκαλον. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ λέγων· μὴ φοβοῦ· μόνον 
πίστευε, καὶ σωθήσεται. ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα 
εἰ μὴ Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν 
μητέρα. ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπε· μὴ κλαίετε· οὐκ 
ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. αὐτὸς 
δὲ ἐκβαλὼν ἔξω πάντας καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησε λέγων· ἡ 
παῖς, ἐγείρου. καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ 
διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς. ὁ δὲ παρήγ-
γειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 
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του ἦταν βαριὰ ἄρρωστη, ἑτοιμοθάνατη. 
Ὁ Κύριος σπλαχνίστηκε τὸν πονεμένο πα-
τέρα κι ἀμέσως τὸν ἀκολούθησε.  

Στὸ δρόμο ὅμως τὰ πλήθη τοῦ λαοῦ Τὸν 
πίεζαν ἀσφυκτικά. Κάποια στιγμὴ ἔγινε 
κάτι ποὺ κανεὶς ἀπὸ τὰ πλήθη δὲν τὸ πῆρε 
εἴδηση. Μία γυναίκα ποὺ ὑπέφερε δώδε   κα 
χρόνια ἀπὸ αἱμορραγία καὶ εἶχε ξοδεύσει 
ὅλη τὴν περιουσία της σὲ γιατροὺς χωρὶς 
νὰ βρεῖ πουθενὰ γιατρειά, πλησίασε τὸν 
Κύριο κρυφὰ ἀπὸ πίσω, ἐπειδὴ ντρεπό-
ταν νὰ γίνει φανερὸ τὸ νόσημά της, ἄγγιξε 
τὴν ἄκρη τοῦ ἐνδύματός του κι ἀμέσως τὸ 
θαῦμα ἔγινε, σταμάτησε ἡ αἱμορραγία της. 
Ὅμως ὁ Κύριος ἄρχισε νὰ ρωτᾶ: Ποιὸς 
μὲ ἄγγιξε; Κι ἐπειδὴ κανεὶς τριγύρω δὲν 
ἀποκρινόταν, εἶπε ὁ Πέτρος καὶ οἱ ἄλλοι 
μαθητές: Διδάσκαλε, τόσα πλήθη λαοῦ 
Σὲ ἔχουν περικυκλώσει καὶ Σὲ πιέζουν, κι 
Ἐσὺ ρωτᾶς: ποιὸς μὲ ἄγγιξε; Μὰ ὁ Κύριος 
ἐπιμένει: Κάποιος μὲ ἄγγιξε. Αἰσθάνθηκα 
νὰ βγαίνει ἀπὸ πάνω μου δύναμη θαυμα-
τουργική. Τότε ἡ γυναίκα, ποὺ κατάλαβε 
ὅτι δὲν ἔμεινε κρυφὴ ἡ πράξη της, ἦλθε 
τρέμοντας κι ἀφοῦ ἔπεσε γονατιστὴ στὰ 
πόδια του, ὁμολόγησε μπροστὰ σ’ ὅλους 
τὸ θαῦμα ποὺ ἔγινε. Καὶ ὁ Κύριος τῆς εἶπε: 
Κόρη μου, ἡ πίστη σου σὲ ἔχει θεραπεύ-
σει. Πήγαινε στὸ καλό. 

Γιατί ὅμως ὁ Κύριος ρωτοῦσε ποιὸς Τὸν 
ἄγγιξε; Δὲν ἤξερε; Ἀσφαλῶς ἤξερε. Ἀλ    λὰ

ἤθελε νὰ δείξει ὅτι δὲν ἀγνοοῦσε τὸ γε   -
γονὸς κι ὅτι ἡ γυναίκα αὐτὴ δὲν ὑπέκλε -
ψε τὴ θεραπεία της, ἀλλὰ τὴν ἔλαβε ἀπὸ 
τὴν πανάγαθη θέλησή του. Καὶ τὴν ἔλαβε 
ἐπειδὴ ἔδειξε μία πολὺ μεγάλη πίστη. 
Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν πίστη της ἤθελε νὰ 
δη   μοσιοποιήσει καὶ νὰ ἐπιβραβεύσει· γιὰ 
νὰ διδαχθοῦν τὰ πλήθη ποὺ ἦταν ἐκεῖ, καὶ 
πολὺ περισσότερο ὁ ἄρχοντας τῆς Συν -
αγωγῆς ποὺ περνοῦσε μία πολὺ μεγά  λη 
δοκιμασία· ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ κάνει τὴ γυ-
ναίκα αὐτὴ αἰώνιο παράδειγμα πίστεως. 
Καὶ τὴν ὀνομάζει «κόρη του», διότι μὲ 
τὴν πίστη της αὐτὴ ἡ γυναίκα δὲν βρῆκε 
μόνο τὴ θεραπεία τοῦ σώματός της ἀλλὰ 
καὶ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς της. Ἔγινε κατὰ 
τὴν Παράδοση πιστὴ χριστιανή. Πίστεψε 
ὁλοκληρωτικὰ στὸν Κύριο καὶ ἔγινε ἁγία 
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ἁγία Βερονίκη, καὶ 
σ’ ὅλη τὴν ὑπόλοιπη ζωή της διακήρυττε 
τὸ θαῦμα ποὺ τῆς ἔκανε ὁ Κύριος. Καὶ μᾶς 
ἐμπνέει ἡ ἁγία Βερονίκη νὰ ἔχουμε κι ἐμεῖς 
τὴν πίστη της, τὴ βεβαιότητά της ὅτι μό  νο 
στὸν Χριστὸ μποροῦμε νὰ βροῦμε λύτρω-
ση καὶ σωτηρία. Ἀκόμη κι ὅταν τρέχου  με 
στοὺς γιατρούς, νὰ ἔ  χουμε τὴ βεβαιότη-
τα ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μέγας ἰατρὸς τῶν 
ψυχῶν καὶ τῶν σω μάτων μας.

2. 3 >Ω3 "�- 3 �7�Σ/�Σ3 
Καθὼς ὁ Κύριος συνέχιζε τὴν πορεία 

του, ἦλθε κάποιος ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ ἀρχι-
συναγώγου καὶ τοῦ εἶπε: Ἡ κόρη σου πέ-
θανε· μὴν κουράζεις ἄλλο τὸν διδάσκα-
λο. Μποροῦμε ἄραγε νὰ φανταστοῦμε τί 
ἔνιωσε τὴ φοβερὴ ἐκείνη ὥρα ὁ δύστυχος 
πατέρας; Ὁ Κύριος ὅμως, μόλις ἄκουσε 
τὴν εἴδηση αὐτή, τοῦ εἶπε: Μὴ φοβᾶσαι, 
μόνο πίστευε, καὶ θὰ σωθεῖ ἡ κόρη σου. 
Ὅταν ἔφθασε στὸ σπίτι τοῦ Ἰαείρου, ἀντί-
κρισε ἕνα ὀδυνηρὸ θέαμα. Ἔκλαιγαν ὅ -
λοι καὶ χτυποῦσαν τὰ στήθη τους καὶ τὰ 
κε  φάλια τους γιὰ τὴ νεκρή. Κι Αὐτὸς τότε 
τοὺς εἶπε: Μὴν κλαῖτε· δὲν πέθανε, ἀλλὰ 
κοιμᾶται. Μὰ ἐκεῖνοι Τὸν περιγελοῦσαν, 
διότι ἦταν βέβαιοι ὅτι τὸ κοριτσάκι ἦταν 
νεκρό. Αὐτὸς ὅμως, ἀφοῦ τοὺς ἔβγαλε ὅ  -



λους ἔξω, ἄφησε νὰ μείνουν στὸ δωμάτιο 
τῆς νεκρῆς μόνο ὁ Πέτρος, ὁ Ἰάκωβος καὶ 
ὁ Ἰωάννης καὶ οἱ γονεῖς τοῦ παιδιοῦ. Κι ἐ  -
κείνη τὴ μοναδικὴ ὥρα ἔπιασε τὸ χέρι τοῦ 
μικροῦ κοριτσιοῦ καὶ φώναξε: Κόρη, σήκω 
ἐπάνω! Ἡ στιγμὴ ἦταν συγκλονι στική. Τὸ 
πρόσωπο τῆς κορούλας ροδίζει, τὰ δυὸ 
μάτια της ἀνοίγουν κι ἀντικρί ζουν τὸν Κύ-
ριο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Οἱ γονεῖς 
κοιτοῦν ἐκστατικοί, γεμάτοι ἀσυ γκράτητη 
χαρά. Κι Ἐκεῖνος τοὺς προστάζει νὰ δώ-
σουν στὴ μικρὴ φαγητὸ καὶ νὰ μὴν ποῦν 
σὲ κανένα τὸ γεγονός.

Γιατί ὅμως τοὺς ἔδωσε αὐτὴ τὴν ὁδηγία; 
Γιὰ νὰ μὴν ἐρεθιστεῖ ὁ φθόνος τῶν ἐχθρῶν 
του, ἐξηγοῦν οἱ ἱεροὶ ἑρμηνευτές. Διότι τὸ 
θαῦμα αὐτὸ διαλαλοῦσε περίτρανα ὅτι ὁ 
Κύριος δὲν εἶναι ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, 
ἀλλὰ ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἀνασταίνει νε-
κρούς, νὰ νικᾶ τὸ θάνατο. Αὐτὴ ἡ πρα-
γματικότητα εἶναι ἀσύλληπτη. Δὲν εἶναι μία 
λεπτομέρεια στὴν Πίστη μας ἀλλὰ ἡ μεγα-
λύτερη ἀλήθεια. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ κύριος 
τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Ἀνέστησε νε-
κρούς, ἀναστήθηκε καὶ ὁ Ἴδιος γιὰ νὰ μᾶς 
δείξει ὅτι εἶναι ὁ Νικητὴς τοῦ θανάτου καὶ ὁ 
καθαιρέτης τοῦ Ἅδη, ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων.

Ἡ πίστη αὐτὴ πρέπει νὰ κυριαρχεῖ δι-
αρκῶς στὴ σκέψη μας, νὰ ἀλλάξει τὴ ζωή 
μας. Δὲν ἔχουμε πλέον τὸ δικαίωμα ἐμεῖς 
νὰ τρέμουμε μπροστὰ στὸ θάνατο· νὰ τὸν 
φοβόμαστε ὅπως ὅλοι ὅσοι ζοῦν χωρὶς 
ἐλπίδα. Δὲν εἴμαστε πλασμένοι γιὰ τὰ λί γα 
χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας. Ὁ θάνατος 
δὲν εἶναι τὸ τέλος μας ἀλλὰ ἡ ἀρχὴ μιᾶς 
ἄλλης, ἀτελεύτητης ζωῆς. Ἡ ζωή μας ἐδῶ 
στὴ γῆ εἶναι ἕνα μικρὸ ἐπεισόδιο μπρο  στὰ 
στὴν αἰωνιότητα. Κάποτε θὰ ἀναστή σει   
ὁ Κύριος κι ὅλους ἐμᾶς. Θὰ ἀκούσουμε 
ὅ  λοι μας τὴ φωνή του νὰ μᾶς καλεῖ καὶ πά -
λι στὴ ζωή, στὴν αἰώνια ζωή. Μὴ φοβό-
μαστε τὸν θάνατο. Ἡ ζωή μας ἔχει νόημα 
μόνο ἐπειδὴ ὑπάρχει ἀνά σταση, ἐπειδὴ 
ὑπάρχει ὁ Χριστός, ποὺ εἶναι ἡ ζωὴ καὶ ἡ 
ἀνάστασις ἡμῶν. Ἂς ζοῦμε λοι πὸν μὲ προ -
οπτικὴ αἰωνιότητος, προσμένοντας καὶ τὴ 
δική μας ἀνάσταση.

Μητροπολίτου Κεντρῴας Ἀφρικῆς ἸγνατίουΜητροπολίτου Κεντρῴας Ἀφρικῆς Ἰγνατίου
ΕΣΘΗΡ

Στηρίζει πολὺ τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ στὴν πεποί-
θηση ὅτι ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς προστατεύει ἐ κεί-
νους ποὺ προστρέχουν μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν 
ἀ       γα  θή του πρόνοια, καὶ γνωρίζει νὰ ἀνατρέπει 
κα κό  βουλες μηχανορραφίες σὲ βάρος ἀθώων καὶ 
ἀ   νυ περάσπιστων πιστῶν του. Σελίδες 170. Τιμᾶ-
ται 4  ̦.

✼   ✼   ✼
✝ Εὐσταθίου Χ. ΜπάσταΕὐσταθίου Χ. Μπάστα

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ
Πρόκειται γιὰ τὴ δραματικὴ καὶ περιπετειώδη 

ζωὴ τοῦ θεοπνεύστου καὶ θεόπτου Μωυσέως, 
τοῦ φίλου τοῦ Θεοῦ, ὅπως μᾶς τὸν παρουσιάζει 
τὸ αἰώνιο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Σελίδες 127. 
Τι μᾶ  ται 2,50  ̦.

✼
ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Βλέπουμε ν’ ἀναδύονται ἀπὸ τὸ Βιβλίο τῶν βι-
βλίων, τὴ θεόπνευστη Ἁγία μας Γραφή, ξεχωρι-
στὲς μορφὲς μεγαλοσύνης: ὁ Ἰωσήφ, ὁ Σαμουήλ, 
ὁ Δαβίδ, ὁ Σολομῶν, ἡ Σολομονὴ μὲ τοὺς ἑφτὰ 
γυιούς της, ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς καὶ ὁ Ἰωάν-
νης ὁ Εὐαγγελιστής. Ὅλοι τους φέρνουν ἀθάνατα 
μηνύματα καὶ δείχνουν τὸν δρόμο τῆς νίκης. Σελί-
δες 156. Τιμᾶται 2,50  ̦. 

✼
Ο ΕΝΑΣ ΚΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ

Στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου Ἕνας καὶ μόνος πα-
ρουσιάσθηκε ποὺ «ὡς ἐξουσίαν ἔχων» μᾶς εἶπε: 
Ἐγὼ εἶμαι αἰώνιος. Εἶμαι Θεὸς καὶ ἄνθρωπος μαζί. 
Εἶμαι ἡ λύση ὅλων τῶν προβλημάτων σας. Ἐγὼ 
εἶμαι ἡ ζωὴ καὶ σᾶς δίνω ζωή. Ζωὴ αἰωνία. Ἀπό-
δειξη τοῦ ὅτι εἶμαι αὐτὸ ποὺ σᾶς λέω ὅτι εἶμαι, εἶναι 
τὰ ἔργα μου καὶ τὸ ἔργο μου, ἡ Ἐκκλησία μου, οἱ 
μα θητές μου καὶ οἱ πιστοί, ποὺ μὲ τὴ δύναμή μου 
ὑ   ψώ νονται κι ἐργάζονται ὅ,τι ἐγὼ ἐργάσθηκα. Σε-
λίδες 220. Τιμᾶται 5  ̦.

                 
Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλή-

πτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.
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