
Δύο μέρες πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, η Εκκλησία μας 
γιορτάζει την Ανάσταση του Λαζάρου, του φίλου του Ιησού.

Στη Βηθανία 
ζούσε ο 
Λάζαρος με 
τις αδερφές 
του, τη 
Μάρθα και 
τη Μαρία. Ο 
Λάζαρος 
ήταν φίλος 
του Κυρίου. 
Κάποτε 
αρρώστησε 
πολύ βαριά. 
Οι αδερφές 
του έστειλαν 
μήνυμα στον
Ιησού: 
«Κύριε, ο 
αγαπημένος 
σου φίλος 
είναι 
άρρωστος». 
Αλλά στο 
μεταξύ, ο 
Λάζαρος 

πέθανε. Όταν έφτασε ο Κύριος με τους μαθητές του στη 
Βηθανία, ο Λάζαρος βρισκόταν ήδη  για τέταρτη ημέρα στο 
μνήμα. Μόλις η Μάρθα έμαθε ότι ήρθε ο Χριστός στην πόλη 
τους, έτρεξε να τον προϋπαντήσει και του είπε: «Κύριε, αν 



ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου. Ξέρω όμως ότι και 
τώρα θα σου δώσει ο Θεός ό,τι του ζητήσεις».                                 
«Ο αδερφός σου θα αναστηθεί», της είπε ο Χριστός.

Στο μεταξύ η Μάρθα έστειλε μήνυμα στην αδερφή της, τη 
Μαρία, ότι είχε έρθει ο Κύριος. Η Μαρία πολύ βιαστική έτρεξε 
να τον συναντήσει και αύτη. Μόλις τον αντίκρισε έπεσε στα 
πόδια του και του έλεγε: «Κύριε, δεν θα πέθαινε ο αδερφός 
μου, αν ήσουν εδώ». Ο Ιησούς βλέποντάς την να κλαίει, 
λυπήθηκε βαθιά, συγκινήθηκε και δάκρυσε. «Πού τον έχετε 
βάλει;», τη ρώτησε. «Έλα και δες», είπε εκείνη.

 Ο Ιησούς λοιπόν μαζί με τη Μαρία και τη Μάρθα και τους 
φίλους τους που βρίσκονταν στη Βηθανία έρχεται στο μνήμα. 
Αυτό ήταν μια σπηλιά, που την είσοδό της την έφραζε μια 
μεγάλη πέτρα.                                                                                
«Τραβήξτε την πέτρα!», λέει ο Ιησούς.                                     
«Κύριε, τώρα πια θα μυρίζει άσχημα γιατί είναι τέταρτη ημέρα 
σήμερα στο μνήμα», του λέει η Μάρθα, η αδερφή του νεκρού, 
μα ο Κύριος της απαντά: «Αν πιστέψεις θα δεις τη δύναμη του 
Θεού;» Άνοιξαν λοιπόν οι παριστάμενοι το μνήμα του νεκρού, 
αφού τράβηξαν τη βαριά ταφόπλακα. Κι ο Ιησούς σήκωσε στον 
ουρανό τα μάτια του και είπε:                                                     
«Λάζαρε, δεύρο έξω!», δηλαδή «έλα έξω!».                          
Βγήκε ο νεκρός με δεμένα τα πόδια και τα χέρια με πάνινες 
λουρίδες, περιτυλιγμένος με το σάβανο  – όπως συνήθιζαν τότε 
να θάβουν τους νεκρούς. «Λύστε τον κι αφήστε τον να 
περπατήσει», τους είπε ο Ιησούς.                                                      
Πολλοί από τους Ιουδαίους που είχαν έρθει να επισκεφθούν τη 
Μάρθα και τη Μαρία συγκλονίστηκαν από αυτό το γεγονός και 
πίστεψαν στον Χριστό. Μερικοί όμως πήγαν  στους Φαρισαίους
και τους είπαν ότι  ο Ιησούς ανέστησε τον Λάζαρο. Εκείνοι 
ζήλευαν που ο λαός αγαπούσε τον Ιησού. Αμέσως, λοιπόν,  
συγκάλεσαν συμβούλιο και αποφάσισαν πως είναι καλό να 
συλλάβουν τον Ιησού, να τον δικάσουν και να τον σκοτώσουν. 
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