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� ΠΠΠΠρόκλου κκκκαὶ ����λαρίου ττττῶν µµµµαρτύρων (β΄ α
.β΄ α
.β΄ α
.β΄ α
.). 

� Παϊσίου ὁσίου τοῦ Ἁγιορείτου (12 Ιουλίου 1994). 
 
 

Το ίδιο θαύµα περιγράφεται και από τον Ευαγγελιστή Μάρκο και αναγιγνώσκεται τη Β΄ Κυριακή των Νηστειών. 
 

ΗΗΗΗ    ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΠΛΗΡΟΤΗΤΑΠΛΗΡΟΤΗΤΑΠΛΗΡΟΤΗΤΑ    ΤΗΣΤΗΣΤΗΣΤΗΣ    ΕΝΕΝΕΝΕΝ    ΧΡΙΣΤΩΧΡΙΣΤΩΧΡΙΣΤΩΧΡΙΣΤΩ    ΣΩΤΗΡΙΑΣΣΩΤΗΡΙΑΣΣΩΤΗΡΙΑΣΣΩΤΗΡΙΑΣ    
 

«Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου…, ἔγειραι…» 
 

ΗΗΗΗ θεραπεία του παραλυτικού και οι συνθήκες, κάτω από 
τις οποίες έγινε, αποκαλύπτουν την ουσία της προσφεροµένης α-
πό τον Χριστό σωτηρίας. ∆είχνουν, πώς σώζει ο Χριστός µας. Και 
το «πώς» αυτό είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένο µε το «ποιος» εί-
ναι ο Χριστός, ο Σωτήρας µας. 

 

ΗΗΗΗ    καθολικότητακαθολικότητακαθολικότητακαθολικότητα    τηςτηςτηςτης    αµαρτίαςαµαρτίαςαµαρτίαςαµαρτίας    
 

 ΓΓΓΓια να µπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει και να ποθήσει 
την ἐν Χριστῷ σωτηρία, πρέπει πρώτα να συλλάβει την ουσία της 
αµαρτίας. Αν, ιδιαίτερα, η εποχή µας τόσο µεγάλη απροθυµία δεί-
χνει στο µήνυµα του Ευαγγελίου, συµβαίνει τούτο βασικά, γιατί 
έχει υποχωρήσει µέσα µας η συναίσθηση της αµαρτίας και των 
συνεπειών της για την ζωή µας. Αν δεν πιστεύσει πρώτα ο άνθρω-
πος στην αµαρτωλότητά του, πώς θα θελήσει να σωθεί από την 
τυραννία της αµαρτίας; Για την χριστιανική µας πίστη, όµως, η α-
µαρτία είναι το τραγικώτερο και ολεθριώτερο γεγονός στην αν-
θρώπινη ιστορία. 
 ΗΗΗΗ αµαρτία, ριζωµένη στην απείθεια και αποστασία του αν-
θρώπου απέναντι στο θέληµα του Θεού, ξεκινά σαν πνευµατική 
υπόθεση. Οι συνέπειές της, όµως, απλώνονται και στη σωµατική 
µας φύση. Ο άνθρωπος είναι µια ενότητα σώµατος και ψυχής. 
Ό,τι λοιπόν συµβαίνει στο ένα στοιχείο, αναπόδραστα αντανακλά 
και στο άλλο. Υποφέρει η ψυχή; Αρρωσταίνει και το σώµα. Πονεί 
το σώµα; Συµπάσχει µαζί του και η ψυχή, το πνεύµα. Αυτό ισχύει 
και για την αµαρτία. ∆εν δηλητηριάζει µονάχα την ψυχή, οδηγώ-
ντας   την   στο   θάνατο,   τον   χωρισµό   δηλ.   από   την   πηγή   της   ζωής  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. θ΄ 1 (Ματθ. θ΄ 1 (Ματθ. θ΄ 1 (Ματθ. θ΄ 1 ---- 8) 8) 8) 8) 
    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐμβὰς ὁ Ἰησοῦς εἰς πλοῖον, διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς 

τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδού, προσέφερον αὐτῷ παραλυτικόν, ἐπὶ κλίνης βε-

βλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν, εἶπε τῷ παραλυτικῷ· Θάρ-

σει, τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. Καὶ ἰδού τινες τῶν Γραμμα-

τέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· Οὗτος βλασφημεῖ. Καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμή-

σεις αὐτῶν, εἶπεν· Ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 

Τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν· Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι· ἢ εἰπεῖν· Ἔ-

γειρε καὶ περιπάτει; Ἵνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας – τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· Ἐγερθεὶς ἆρόν 

σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. Καὶ ἐγερθείς, ἀπῆλθεν εἰς 

τὸν οἶκον αὐτοῦ. Ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν, καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεόν, 

τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.  
 
 

 

της, τον Θεό. Οδηγεί και το σώµα στη φθορά και στην καταστρο-
φή. Η αρρώστια, και γενικά το φυσικό κακό, είναι καρπός της α-
µαρτίας, όχι βέβαια µόνο ενός ανθρώπου, αλλά της αµαρτίας ολό-
κληρης της ανθρωπότητας. Όπως, λόγω της ενότητας ψυχής και 
σώµατος, η αµαρτία έχει καταστρεπτικά αποτελέσµατα και για το 
σώµα, έτσι, λόγω της ενότητας της ανθρωπότητας όλης (ανθρώπι-
νης φύσεως), οι αµαρτίες τού ενός µαζί µε τις αµαρτίες όλων των 
άλλων εδηµιούργησαν το πολύµορφο κακό, που σαν θλίψη, πό-
νος, καταπίεση και αρρώστια ταλαιπωρούν την ανθρωπότητα. Η 
κοινωνική αθλιότητά µας είναι καρπός της αµαρτίας, που γίνεται 
έτσι ο καθολικός τύραννός µας. 
 

ΗΗΗΗ    καθολικότητακαθολικότητακαθολικότητακαθολικότητα    τηςτηςτηςτης    �ν�ν�ν�ν    Χριστ�Χριστ�Χριστ�Χριστ�    σωτηρίαςσωτηρίαςσωτηρίαςσωτηρίας    
 

 ΗΗΗΗ απάντηση του Χριστού µας στους κατασκόπους Του 
Γραµµατείς επισηµαίνει την ουσία της σωτηρίας Του. Για κείνους ο λό-
γος «ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» ήταν ευκολώτερος, γιατί 
δεν µπορούν να ελεγχθούν τα αποτελέσµατά του. Το δύσκολο γι’ 
αυτούς, που έκριναν µε τα ανθρώπινα µέτρα, ήταν η σωµατική 
θεραπεία του παραλύτου. Θεραπεύοντάς τον λοιπόν και σωµατικά 
ο Χριστός, πιστοποιεί την αλήθεια της αφέσεως των αµαρτιών 
που χάρισε στον παράλυτο. Αποδεικνύει, ότι ο «Υἱός τοῦ ἀνθρώ-

που» έχει την εξουσία όχι µόνο να θεραπεύει, αλλά και να συγχωρεί.  
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Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ    
    

    Ε    Ε    Ε    Εκείνον τον καιρόν εµπήκε ο Ιησούς εις πλοιάριον, επέρασε απέναντι και 
ήλθεν εις την δικήν του πόλιν. Και του έφεραν ένα παράλυτον, ξαπλωµένον 
σ’ ένα κρεββάτι. Ο Ιησούς, όταν είδε την πίστιν τους, είπε εις τον παράλυτον, 
«Έχε θάρρος, παιδί µου. Σου συγχωρούνται αι αµαρτίαι σου». Και µερικοί α-
πό τους γραµµατείς είπαν µέσα τους, «Αυτός βλασφηµεί». Ο δε Ιησούς, επει-
δή κατάλαβε τας σκέψεις των, είπε, «Γιατί σκέπτεσθε πονηρά µέσα στην καρ-
διά σας; Τι είναι ευκολώτερον, να πω “Σου συγχωρούνται αι αµαρτίαι σου” ή 
να πω, “Σήκω επάνω και περπάτει”; Αλλά διά να µάθετε ότι ο Υιός του αν-
θρώπου έχει εξουσίαν να συγχωρή αµαρτίας επί της γης», - τότε λέγει εις τον 
παράλυτον, «Σήκω επάνω, πάρε το κρεββάτι σου και πήγαινε εις το σπίτι 
σου». Αυτός εσηκώθηκε και επήγε εις το σπίτι του. Όταν είδεν αυτό ο κό-
σµος, εθαύµασε και εδόξασε τον Θεόν, που έδωσε τέτοιαν εξουσίαν εις τους 
ανθρώπους. (ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής ∆ιακονίας) 
   

ΠΠΠΠάνω απ’ όλα, όµως, αποκαλύπτει µε το διπλό αυτό θαύ-
µα ο Χριστός µας, ότι Αυτός δεν βλέπει µε τα αµαρτωλά δικά µας 
µάτια τον πάσχοντα άνθρωπο, αλλά κάνει ορθή διάγνωση της κα-
ταστάσεώς του. Γι’ Αυτόν η αιτία της παραλυσίας πρέπει να ανα-
ζητηθεί στην αµαρτία. Αν όχι βέβαια στην δική του (πρβλ. Ιω. θ΄ 
2 εξ.), οπωσδήποτε, όµως, στο καθολικό γεγονός της ανθρωπίνης 
αµαρτωλότητας. Τον άνθρωπο, ακόµη, ο Χριστός τον βλέπει σαν 
ενότητα σαρκός και πνεύµατος και έτσι τον αντιµετωπίζει. ∆εν 
θεραπεύει γι’ αυτό µόνο το σώµα, αλλά και την ψυχή µας. ∆εν 
προσφέρει λύτρωση µόνο για τα σωµατικά, αλλά και για τα πνευ-
µατικά προβλήµατά µας. Σώζει  κ α θ ο λ ι κ ά, και γι’ αυτό η σω-
τηρία, που Αυτός χαρίζει, είναι  ο λ ό κ λ η ρ η  και  π λ ή ρ η ς.  
 ΗΗΗΗ    σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός δεν είναι απλώς θε-
ραπεία. Είναι αποκατάσταση του ανθρώπου στο «&ρχα'ον κάλλος», 
στην πρώτη του ωραιότητα και πληρότητα, στην αρµονία του σώµατος και της ψυ-

χής του. Αυτή ακριβώς η διαδικασία της ἐν Χριστῷ αποκαταστά-
σεως του όλου ανθρώπου συνεχίζεται µέσα στο σώµα του Χρι-
στού, στην Εκκλησία. Η αδιάκοπα παρεχοµένη στους ανθρώπους συγχώ-
ρηση, ο αγιασµός του ανθρώπου στη χάρη των αγίων µυστηρίων και οι εκτε-
λούµενες από τους Αγίους �ν 1νόµατι Χριστο2, θαυµατουργικές θεραπείες 
βεβαιώνουν αυτό ακριβώς το γεγονός. Ότι η Εκκλησία συνεχίζει 
να προσφέρει στον άνθρωπο την καθολική του Χριστού σωτηρία. 
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ΣώζειΣώζειΣώζειΣώζει    καθολικάκαθολικάκαθολικάκαθολικά    γιατίγιατίγιατίγιατί    είναιείναιείναιείναι    Θεός!Θεός!Θεός!Θεός!    
 ΗΗΗΗ καθολική σωτηρία, όµως, µπορεί να προέλθει µόνο απ’ 
Εκείνον, που έχει καθολική εξουσία πάνω στον άνθρωπο και τον 
κόσµο. Και µόνο ο Θεός και δηµιουργός µας µπορεί να έχει µια 
τέτοια απάνω µας καθολική εξουσία. Αυτό µαρτυρεί και στην πε-
ρικοπή (Μάρκ. β΄ 1-12) ο Χριστός (αλλά και Ματθ. θ΄ 1-8). Με 
τον τρόπο που µιλεί για τον εαυτό του. Εµείς, όταν µιλάµε για τον 
εαυτό µας, είναι φυσικό να χρησιµοποιούµε το πρώτο πρόσωπο. 
Εκείνος µιλεί για τον εαυτό Του σε τρίτο πρόσωπο (…ἐξουσίαν  

ἔ χ ε ι  ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου…) και αυτοκαλείται «Υἱός τοῦ 

ἀνθρώπου». Για πρώτη φορά (Μάρκ. β΄ 10), αλλά και άλλες 81 
φορές µέσα στα Ευαγγέλια. Γιατί γίνεται αυτό; Ο Χριστός παρα-
πέµπει σκόπιµα µε αυτόν τον τρόπο στον Προφήτη ∆ανιήλ (κεφ. 
ζ΄ 13-14). Εκεί σαν «Υἱός τοῦ ἀνθρώπου» χαρακτηρίζεται ο 
προσδοκώµενος Μεσσίας, ο Λυτρωτής, ο Υιός δηλ. του Θεού, 
που θα φανεί στον κόσµο σαν άνθρωπος. Γιατί «άνθρωπος» ση-
µαίνει στα εβραϊκά η περίφραση «Υἱός τοῦ ἀνθρώπου». Στην 
αµφισβήτηση δηλ. του αµαρτωλού κόσµου (Ματθ. θ΄ 3) απαντά, 
ταυτίζοντας τον εαυτό Του µε τον αναµενόµενο Σωτήρα. ∆εν είναι, λοιπόν, 
ένας απλός προφήτης ο Χριστός, αλλά «περισσόν προφήτου», 
µε θεία εξουσία. Τα θαύµατά Του είναι η «δόξα» Του, η φανέρω-
ση της θεότητός Του. Γιατί δεν θάρθει µόνο στη ∆ευτέρα Παρου-
σία Του «ἐν δόξῃ», αλλά και στην πρώτη Του επί γης παρουσία, 
παρά την «κένωση» και ταπείνωσή Του, δεν έπαυσε ποτέ να Τον 
συνοδεύει η δόξα της Θεότητός Του. Μια δόξα όµως, που φαίνε-
ται όχι στην κρίση Του, αλλά στην προσφορά της αγάπης και χά-
ριτός Του. Η ουσία του Χριστού µας (Θεός ενανθρωπήσαςΘεός ενανθρωπήσαςΘεός ενανθρωπήσαςΘεός ενανθρωπήσας), προσδιορίζει 
και τις διαστάσεις της σωτηρίας, που Εκείνος µάς προσφέρει.  
π. Γεωργίου Μεταλληνού, από το βιβλίο «Κοινωνία αγάπης και σωτηρίας», σελ. 44 - 47, 
εκδόσεις «Το Σπίτι της Στοργής», Άνω Γλυφάδα, ΑΘΗΝΑ 1982   
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