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Μκ 5,21  Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς 
κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. 
22 Έρχεται τότε ένας αρχισυνάγωγος1, που τον έλεγαν Ιάειρο, και μόλις βλέπει τον Ιησού πέφτει 
στα πόδια του  
23 και τον παρακαλεί θερμά λέγοντας: "Η κορούλα μου βρίσκεται στα τελευταία της έλα να 
βάλεις τα χέρια σου πάνω της για να γιατρευτεί και να ζήσει2 ".  
24 Κι ο Ιησούς έφυγε μαζί του... 
35 ... (στο μεταξύ) έρχονται άνθρωποι του άρχοντα της συναγωγής και του λένε: "Η κόρη σου 
πέθανε γιατί εξακολουθείς να ενοχλείς τον δάσκαλο;"  
36 0 Ιησούς όμως αμέσως μόλις άκουσε να λένε τα λόγια αυτά, είπε στον άρχοντα της 
συναγωγής: "Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε".  
37 Και δεν επέτρεψε σε κανέναν να τον ακολουθήσει παρά μόνο στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον 
Ιωάννη, αδερφό του Ιακώβου.  
38 Έρχονται στο σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και βλέπει ο Ιησούς να υπάρχει αναστάτωση, 
και τους ανθρώπους ταραγμένους να κλαίνε και να οδύρονται δυνατά.  
39 Μπήκε μέσα και τους λέει: "Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα κλάματα; Το παιδί δεν πέθανε, αλλά 
κοιμάται3 ". Αυτοί τον περιγελούσαν.  
40 Εκείνος όμως, αφού τους έβγαλε όλους έξω, παίρνει τον πατέρα και τη μητέρα του παιδιού 
και τους τρεις μαθητές του και μπαίνει εκεί που ήταν το παιδί ξαπλωμένο. 
41 Πιάνει από το χέρι το κορίτσι και του λέει: "Ταλιθά, κούμι4", που σημαίνει: "Κορίτσι, σήκω 
επάνω!"  
42 Κι αμέσως σηκώθηκε το κορίτσι και περπατούσε. Ήταν δώδεκα ετών. Και αμέσως όλοι 
κυριεύτηκαν από μεγάλη κατάπληξη.  
43 Ο Ιησούς τους έδωσε αυστηρή παραγγελία να μην το μάθει κανείς αυτό, και είπε να δώσουν 
στο κορίτσι να φάει.  
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Επεξεργασία  

1. Ποια να ήταν τα συναισθήματα του Ιάειρου τη στιγμή που συναντά τον 
Χριστό;  

        Πώς τον αντιμετωπίζει ο Ιησούς; 

Προσωπικά του συναισθήματα: απελπισία, απόγνωση, αγωνία, 
ελπίδα.  
Προς τον Ιησού: σεβασμός, τιμή, αξιοπρέπεια και εμπιστοσύνη 
(βλ. Ερμ - θεολ. 1γ)· επιπλέον θάρρος και τόλμη (καθώς γνώριζε 
ότι η θρησκευτική και θεολογική ηγεσία ήταν κατά του Ιησού).  
 
 
Ο Ιησούς ανταποκρίνεται αμέσως και πρόθυμα στη δραματική 
έκκληση (βλ. στίχ. 23). 



2. Υπογραμμίστε τι είπε ο Ιησούς στον Ιάειρο, μόλις 
πληροφορήθηκε τον θάνατο της μοναχοκόρης του. Άραγε πώς 
ένιωσε αυτός ο πατέρας ακούγοντας αυτά τα λόγια;  

"Μή φοβοῦ, μόνον πίστευε" ηχεί ο λόγος συμπαράστασης και 
ενθάρρυνσης από τον Ιησού· ο Λκ (8, 50) προσθέτει: "...καὶ σωθήσεται", 
κάτι που θα συμβεί σε λίγο. 
"τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει" Τα λόγια του Χριστού προς τον 
Ιάειρο: σπλαχνικά, φιλάνθρωπα, ενθαρρυντικά, στηρικτικά, διαχρονικής αξίας 
και ποιότητας προς κάθε ευρισκόμενο σε ακρότατη ανάγκη.  
Ο Ιάειρος ένιωσε ότι δεν ήταν μόνος, είχε πλήρη συμπαράσταση, ενισχύθηκε 
η εμπιστοσύνη που είχε δείξει από την αρχή στον Ιησού και η ελπίδα για τη 
σωτηρία της κόρης του. 

Με βάση το "κοιμάται" του Χριστού οι ευλαβείς χριστιανοί αντί 
για θάνατο μιλούν για "κοίμηση", αντί για νεκροταφείο λένε 
"κοιμητήριο", αντί για πέθανε "εκοιμήθη" και αντί γι' αυτούς 
που έχουν πεθάνει κάνουν λόγο για "κοιμηθέντες". 



3. Γιατί οι άνθρωποι αντέδρασαν και περιγέλασαν ακούγοντας τα λόγια του Χριστού: "Το 
παιδί δεν πέθανε, αλλά κοιμάται"; Σήμερα οι χριστιανοί μπορούν να καταλάβουν τα 
λόγια αυτά; (βλ. και το παρακάτω κείμενο του αποστόλου Παύλου). 

Οι άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια του Ιάειρου, ακούγοντας τα λόγια του Χριστού 
περιγέλασαν γιατί ήταν ήταν βέβαιοι ότι το κοριτσάκι ήταν νεκρό και πίστευαν ότι ο θάνατος 
είναι ο οριστικός αποχωρισμός ανθρώπου από άνθρωπο. 
Οι χριστιανοί, μετά τις αναστάσεις ανθρώπων που πραγματοποίησε ο Χριστός και τη δική του 
Ανάσταση,  είναι βέβαιοι ότι ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο πάνω στη ζωή και οι 
νεκροί δεν έχουν απολέσει τη ζωή, αλλά κοιμούνται - βρίσκονται σε μια μέση κατάσταση - και 
αναμένουν την δευτέρα παρουσία. Αυτό τους δίνει παρηγοριά και ελπίδα. 

Περί δευτέρας παρουσίας, αναστάσεως των νεκρών και αρπαγής στον ουρανό 
"Δε θέλουμε όμως εσείς να αγνοείτε, αδελφοί, όσα αφορούν αυτούς που κοιμούνται, για 
να μη λυπάστε καθώς και οι λοιποί (οι άπιστοι) που δεν έχουν ελπίδα. Γιατί αν 
πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός αυτούς που 
κοιμήθηκαν, μέσω του Ιησού (μετά την ένδοξη ανάσταση) θα τους φέρει κοντά του. Γιατί 
αυτό σας λέμε βασισμένοι στο λόγο του Κυρίου, ότι εμείς οι ζωντανοί που θα απομένουμε 
στην παρουσία του Κυρίου δε θα προλάβουμε (στη  συνάντηση με τον Κύριο) να 
φτάσουμε αυτούς που κοιμήθηκαν. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με 
πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και όσοι πέθαναν με πίστη στο 
Χριστό θ’ αναστηθούν πρώτα. Έπειτα εμείς οι ζωντανοί, που θα απομένουμε, συγχρόνως 
μαζί με αυτούς θα αρπαχτούμε μέσα σε νεφέλες για συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. 
Και έτσι πάντοτε θα είμαστε μαζί με τον Κύριο".  A΄ Θεσ. 4, 13-17. 



4. α. Ποια πρόσωπα βρίσκονταν τη στιγμή που ο Ιησούς έδινε και 
πάλι τη ζωή στην κόρη του Ιαείρου;  
β. Για ποιον λόγο νομίζετε ότι ο Ιησούς έδωσε αυστηρή εντολή να 
μη μαθευτεί το γεγονός αυτό;  

α. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος και οι γονείς της κόρης. 
 
β.  
 Πάντοτε κινδύνευε να τον εκλάβουν ως έναν εθνικό 

θαυματοποιό και να μην εννοήσουν τα θαύματα ως πράξεις 
που φανέρωναν τη χάρη και την ευσπλαχνία του Θεού και κάτι 
από τον καινούριο κόσμο του.  

 Και για να μην ερεθιστεί ο φθόνος των εχθρών του. 



http://www.scribd.com/doc/11899727/%CE%97-%CE%96%CE%A9%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95-%CE%95%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%A3


5. Με την ανάσταση της κόρης του Ιαείρου τι φανερώθηκε: - για το 
πρόσωπο του Χριστού; - για τη Βασιλεία του Θεού;  

Με την ανάσταση της κόρης του Ιαείρου εισέβαλε στη ζωή και την 
ιστορία το ανέλπιστο και το οριστικά εντελώς νέο και αλλιώτικο: ο γήινος 
Ιησούς, ως ενανθρωπήσας Υιός του Θεού και Μεσσίας, έχει εξουσία και 
δύναμη να ανασταίνει νεκρούς. 
Η κόρη του Ιαείρου ξαναπέθανε. Το ίδιο και ο Λάζαρος και ο γιος της 
χήρας στη Ναΐν. Από την ανάστασή τους όμως φανερώθηκε η αλήθεια 
ότι την τελευταία λέξη πάνω στη ζωή δεν έχει ο θάνατος αλλά ο Θεός. 
Αυτό δέχονται οι χριστιανοί. 
Όποιος πιστεύει στον Ιησού (= τον αποδέχεται και έχει εμπιστοσύνη στη 
δύναμη, την εκ Θεού εξουσία και την αγάπη του) και ζει σύμφωνα με το 
πνεύμα και τον τρόπο ζωής του καινούριου κόσμου που φανέρωσε, 
αυτός ελπίζει και αναμένει να είναι μαζί του τόσο στην εδώ ζωή όσο και 
στην πέραν του τάφου. 



    Βασικά στοιχεία του μαθήματος 
 Ο Ιησούς πηγαίνει να βοηθήσει μια ετοιμοθάνατη μικρή κοπέλα, 

ενθαρρύνει και στηρίζει στην πίστη τον πατέρα της και του την 
χαρίζει ξανά ζωντανή.  

 Το γεγονός φανερώνει ότι ο Ιησούς δεν αφήνει μόνον του τον 
άνθρωπο μπροστά στον θάνατο. 

 Η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου σηματοδότησε ότι στον 
κόσμο της Βασιλείας του Θεού όποιος ζει αληθινά έχει τη 
βεβαιότητα ότι τελικά η ζωή θα θριαμβεύσει.  


