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ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΘΑΥΜΑ
ʺΕγώ γαρ έγνων δύναµιν έξελθούσαν απʹ εµούʺ
Ή φιλάνθρωπη συµπεριφορά του Χριστού και τα θαυµαστά έργα πού επιτελούσε
γρήγορα διαδίδονταν στο λαό. Όταν π.χ. πήγε στο τελωνείο του Ματθαίου και του
ζήτησε να τον ακολουθήσει, το γεγονός αυτό έκανε µεγάλη εντύπωση και διαφηµίσθηκε
(Ματθ. 9,9). Επίσης, όταν συγχώρησε την αµαρτωλή γυναίκα λέγοντας ʺάφέωνται αί
άµαρτίαι αυτής αί πολλαί, ότι ήγάπησε πολύʺ (Λουκ. 7,47), δηλαδή ʺσυγχωρούνται οι
πολλές αµαρτίες της, γιατί αγάπησε πολύʺ, το συµβάν αυτό προξένησε µεγάλη
εντύπωση. Ή ακόµη η πραγµατικότητα πώς ό Χριστός ποτέ δεν έδιωξε αµαρτωλό ούτε
µίλησε άσχηµα σε κάποιον πού Του ζήτησε βοήθεια, ήταν κάτι πού το ήξεραν πολλοί.
Αυτά τα είχε ακούσει και µια γυναίκα πού έπασχε δώδεκα ολόκληρα χρόνια από µια
ακατάσχετη αιµορραγία. Επειδή όµως φοβόταν να πάει ευθέως να το ζητήσει άπʹ το
Χριστό, πήγε κρυφά καί ακούµπησε την άκρη του ιµατίου Του κι έγινε καλά. Βγήκε τότε
δύναµη άπʹ το Χριστό που την θεράπευσε τελείως. Άς δούµε την προσωπικότητα αυτής
της γυναίκας.
H αιµορροούσα γυναίκα
Ό Νόµος της Παλαιάς Διαθήκης απαγόρευε στίς γυναίκες, πού έπασχαν άπʹ τα γνωστά
γυναικεία νοσήµατα να αναµειγνύονται µέσα στο πλήθος και να παρακολουθούν τις
δηµόσιες λατρείες του Ναού ή της Συναγωγής. Ή γυναίκα ήταν γνωστή σʹ όλους πώς
έπασχε απ αυτήν την αρρώστια και υπήρχε κίνδυνος, όταν θα παρουσιαζόταν µπροστά
στο Χριστό, οι άλλοι άνθρωποι να την έδιωχναν σαν µολυσµένη. Το γεγονός το ήξερε κι
αυτή, γιʹ αυτό και δεν κάλεσε τον Ιησού στο σπίτι της. Έφʹ όσον ήταν ʺακάθαρτηʺ, κανείς
δεν έπρεπε να την πλησιάσει. Επίσης ή αίµορροούσα δέ στάθηκε ούτε και µακριά για να
φωνάξει το Χριστό, γιατί, όπως λέγει Ο Ευθύµιος Ζιγαβηνός, ʺήσχύνετο δηµοσιεύσαι
τοιούτον πάθοςʺ, δηλ. ντρεπόταν να κάνει φανερή µια τέτοια αρρώστια.
H πίστη της αιµορροούσας
Ένα άλλο σηµείο της προσωπικότητας της γυναίκας ήταν ή πίστη της. Επειδή είχε
µεγάλη πίστη, σκέφθηκε να ακουµπήσει το ιµάτιο του Χριστού και να γίνει καλά.
Μπορεί τα ρούχα του Χριστού να είχαν χάρη επάνω τους, επειδή ερχόντουσαν σε επαφή
µε το ζωοποιό σώµα του Κυρίου, όµως χρειαζόταν ή πίστη της γυναίκας, για να
µεταδώσουν αυτή την ιαµατική ενέργεια. Άς θυµούµε τί έγινε κατά τον καιρό της
Σταυρώσεως του Χριστού. Οι στρατιώτες πού σταύρωσαν τον Κύριο, πήραν τα ιµάτια και
το χιτώνα Του µε το γνωστό σʹ όλους µας τρόπο. Ενώ ακουµπούσαν τα ρούχα του
Χριστού, δεν ένιωσαν τίποτε. Τους έλειπε ή πίστη. Αντίθετα ή αίµορροούσα γυναίκα µε
την πίστη της πήρε τη χάρη του Θεού. Ο τρόπος πού σκέφτηκε, δηλαδή να ακουµπήσει
κρυφά τα ιµάτια του Χριστού για να γίνει καλά, µπορεί να ήταν µια Ιδιότυπη πράξη, ας
πούµε µια άκατηγόρητη ʺκλοπήʺ της χάριτος του Θεού, αλλά το άξιζε. Ό Θεοφάνης ό
Κεραµεύς γράφει για την πράξη της γυναίκας ʺή της γυναικός έπαινουµένη κλοπήʺ,
δηλαδή κλοπή πού επαινείται και δεν καταδικάζεται. Στο σηµείο αυτό φαίνεται ή πίστη
της γυναίκας. Το αποτέλεσµα είναι γνωστό, θεραπεύθηκε πλήρως και προσφωνήθηκε
απʹ το Χριστό ως θυγατέρα Του· ʺθάρσει, θύγατερ, ή πίστις σου σέσωκέ σεʺ (Λουκ. 8,48).
H πίστη δεν είναι µαγικό γεγονός
Ή γυναίκα του σηµερινού Ευαγγελίου έχει πολλά να µας διδάξει. Κατ αρχήν, τί
έπεθύµησε; Να ακουµπήσει το κράσπεδο του ιµατίου του Χριστού. Το ίδιο να κάνουµε κι
εµείς. Εάν θέλουµε, µπορούµε όχι απλώς να άκουµπήσουµε τον Ιησού, άλλʹ ολόκληρο να

Τον τοποθετήσουµε µέσα µας. Μπροστά µας και πάνω στην αγία Τράπεζα ευρίσκεται το
σώµα του Κυρίου. Δεν είναι απλώς ένα ρούχο, αλλά το ίδιο το Δεσποτικό σώµα. Ό
καθένας µας έχει και κάποια ασθένεια είτε ψυχική είτε σωµατική. Οι µώλωπες της
αµαρτίας είναι εµφανείς στην ψυχή µας. Ας προσέλθουµε µε πίστη στο άγιο Ποτήριο.
Εάν το ιµάτιο του Χριστού είχε τόση δύναµη, πολύ περισσότερο το ίδιο το σώµα του
Κυρίου. Να προσέλθουµε όχι απλώς σαν να πρόκειται για µια µαγική τελετή, αλλά µε
πίστη και καθαρή συνείδηση· µε την πεποίθηση πώς τα πάντα µπορεί να τα κατορθώσει
ή χάρη του Χριστού. Κανείς ποτέ δεν µπορεί να µας θεραπεύσει τις ασθένειες ή να µας
συγχωρήσει τις αµαρτίες παρά µόνον ο Χριστός. Το αίµα του Χριστού σκοτώνει τους
ʺένδον σκώληκαςʺ, γράφει ένας άγιος. Ας αποκτήσουµε κι εµείς την πίστη της
αίµορροούσας, για να µπορέσουµε να γιατρεύσουµε τα ποικίλα πάθη µας µε τη χάρη του
Κυρίου Ίησού.
ʹΑρχιµ.Ί.Δ.Φ.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ηʹ 41-56)
H πίστη πού σώζει
Τώ καιρώ έκείνω, άνθρωπός τις προσήλθε τώ Ιησού, ώ όνοµα Ίάειρος, καί αυτός άρχων
της Συναγωγής υπήρχε· και πεσών παρά τους πόδας του Ίησού, παρεκάλει αυτόν
είσελθείν εις τον οίκον αυτού· ότι θυγάτηρ µονογενής ην αύτώ, ώς ετών δώδεκα, καί
αυτή άπέθνησκεν. Έν δέ τώ ύπάγειν αυτόν, οί όχλοι συνέπνιγον αυτόν. Καί γυνή ούσα έν
ρύσει αίµατος από ετών δώδεκα, ήτις, ίατροίς προσαναλώσασα όλον τον βίον, ούκ
ίσχυσεν ύπʹ ούδενός θεραπευθήναι, προσελθούσα όπισθεν, ήψατο του κρασπέδου τού
ιµατίου αυτού, και παραχρήµα έστη ή ρύσις του αίµατος αυτής. Και είπεν ό Ιησούς · Τις ό
άψάµενός µου; Αρνουµένων δε πάντων είπεν ό Πέτρος καί οί σύν αύτώ Έπιστάτα, οι
όχλοι συνέχουσί σε και άποθλίβουσι, καί λέγεις, Τίς ό άψάµενός µου; Ό δέ Ιησούς είπεν·
Ήψατό µού τις, έγώ γάρ έγνων δύναµιν έξελθούσαν άπʹ έµού. Ίδούσα δέ ή γυνή ότι ούκ
έλαθε, τρέµουσα ήλθε, και προσπεσούσα αύτώ, διʹ ήν αίτίαν ήψατο αύτού, άπήγγειλεν
αύτώ, ενώπιον παντός του λαού, καί ώς ίάθη παραχρήµα. Ό δε είπεν αυτή Θάρσει,
θύγατερ, ή πίστις σου σέσωκέ σε · πορεύου εις είρήνην. Έτι αυτού λαλούντος, έρχεται τις
παρά του άρχισυναγώγου, λέγων αύτώ· Ότι τέθνηκεν ή θυγάτηρ σου· µη σκύλλε τόν
Διδάσκαλον. Ό δέ Ιησούς άκούσας απεκρίθη αύτώ, λέγων Μή φοβού· µόνον πίστευε, καί
σωθήσεται. Είσελθών δέ είς τήν οίκίαν, ούκ άφήκεν είσελθείν ούδένα, ειµή Πέτρον καί
Ίάκωβον καί Ίωάννην, καί τόν πατέρα τής παιδός καί την µητέρα. Έκλαιον δέ πάντες καί
έκόπτοντο αυτήν. Ό δέ είπε Μή κλαίετε ούκ άπέθανεν, αλλά καθεύδει. Και κατεγέλων
αυτού, είδότες ότι άπέθανεν. Αυτός δέ εκβαλών έξω πάντας, καί κρατήσας τής χειρός
αυτής, έφώνησε, λέγων Ή παίς, έγείρου. Και επέστρεψε το πνεύµα αυτής, και ανέστη
παραχρήµα, καί διέταξεν αυτή δοθήναι φαγείν. Καί έξέστησαν οί γονείς αυτής. Ό δε
παρήγγειλεν αύτοίς, µηδενί ειπείν το γεγονός.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Εκείνο τον καιρό ήλθε στον Ίησού κάποιος άνθρωπος, πού ονοµαζόταν Ίάειρος, ο όποίος
ήταν άρχισυνάγωγος, καί έπεσε στα πόδια του Ίησού και τον παρακαλούσε να έλθει στο
σπίτι του, διότι είχε µια µοναχοκόρη, ηλικίας περίπου δώδεκα ετών, που ήταν
ετοιµοθάνατη. Ενώ ο Ιησούς πήγαινε, ο κόσµος τον συνέθλιβε. Κάποια γυναίκα, πού
έπασχε από αιµορραγία δώδεκα χρόνια και είχε ξοδέψει όλη την περιουσία της σε
γιατρούς και δεν µπόρεσε να θεραπευθεί από κανέναν, ήλθε κοντά του από πίσω, άγγιξε
την άκρη του ενδύµατός του και αµέσως σταµάτησε ή αιµορραγία της. Και ο Ιησούς είπε:
ʺΠοιός µε άγγιξε;ʺ. Επειδή δε όλοι το αρνούνταν, είπε ο Πέτρος και όσοι ήταν µαζί του:
ʺΔιδάσκαλε, ο κόσµος σε έχει περικυκλωµένο και σε συνθλίβει και συ λες ʺποιός µε

άγγιξε;ʺ. Ό Ιησούς όµως είπε: ʺΚάποιος µε άγγιξε, διότι αισθάνθηκα ότι βγήκε δύναµη
από εµέναʺ. Όταν είδε ή γυναίκα ότι δεν διέφυγε την προσοχή, ήλθε µε τρόµο, έπεσε στα
πόδια του και του είπε µπροστά σʹ όλο τον κόσµο την αιτία για την οποία τον άγγιξε και
πώς αµέσως θεραπεύτηκε. Αυτός της είπε: ʺΈχε θάρρος, κόρη µου, ή πίστη σου σε έσωσε,
πήγαινε σε ειρήνηʺ. Ενώ ακόµη µιλούσε, έρχεται κάποιος από το σπίτι του
άρχισυναγώγου και του λέγει: ʺΉ θυγατέρα σου πέθανε, µην ενοχλείς πλέον τον
διδάσκαλοʺ. Ό δε Ιησούς, όταν το άκουσε, του είπε: ʺΜη φοβάσαι· µόνον πίστευε και θα
γίνει καλάʺ. Όταν έφθασε στο σπίτι, δεν επέτρεψε σε κανένα να µπει µαζί του, παρά
στον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και στον πατέρα του κοριτσιού και στη µητέρα.
Έκλαιγαν δε όλοι και τη θρηνολογούσαν. Αυτός δε είπε: ʺΜην κλαίτε· δεν πέθανε αλλά
κοιµάταιʺ. Και τον ειρωνεύονταν, διότι ήξεραν ότι είχε πεθάνει. Άλλʹ αυτός αφού έβγαλε
όλους έξω, έπιασε το χέρι της και φώναξε: ʺΚορίτσι, σήκω επάνωʺ. Και επέστρεψε το
πνεύµα της, σηκώθηκε αµέσως, και ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάγει. Οι γονείς
της έξεπλάγησαν, αυτός δε τους παρήγγειλε να µην πουν σε κανέναν τι συνέβη.

