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 «Μνεία  τῆς  τοῦ  παραλύτου  θεραπείας». 
   Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου ἀποστόλων ἐκ τῶν 70· 
    Κερκύρας μάρτυρος, Ἰωάννου (Καλοκτένους)  
       μητροπολίτου Θηβῶν (ιβ΄ αἰ.).   

 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

«Ταβιθά, ἀνάστηθι» (Πράξ. 9,40) 
 

Λύσις προβλημάτων 
 

Πόσες αναστάσεις υπάρχουν; Υπάρχει η Μία, υπάρχουν και 
οι πολλές. Η μία είναι του Χριστού η Ανάστασις. Οι πολλές είναι οι 
αναστάσεις των ανθρώπων. Όσοι άνθρωποι, τόσες και αναστάσεις. 
Όσα λουλούδια, τόσες και αναστάσεις. Κάθε φορά, που λουλουδίζει 
η ζωή, που γεννιέται ένας άνθρωπος, έχουμε και μία ανάστασι. Όσες 
γεννήσεις, τόσες και αναστάσεις. Αλλά και όσοι θάνατοι, τόσες και 
αναστάσεις. Όσες δύσεις, τόσες και ανατολές. Όσοι χειμώνες, τόσες 
και ανοίξεις. Όσοι, λοιπόν, και οι θάνατοι, τόσες και οι αναστάσεις. 
Όσοι οι κεκοιμημένοι, τόσοι κι αυτοί, που θ’ αναστηθούν. 
 Την ανάστασι την ζούμε και σε τούτη τη ζωή, προτού να πε-
θάνουμε. Όσοι αμαρτωλοί, τόσες και πτώσεις. Όσες μετάνοιες, τό-
σες και αναστάσεις. Όσες απιστίες, τόσοι και θάνατοι. Όσες επι-
στροφές, τόσες και αναστάσεις. Όσες αρρώστιες, τόσοι και τάφοι. 
Όσες θεραπείες, τόσες και αναστάσεις. Όσοι πόλεμοι, τόσες και οι 
θλίψεις. Όσες ειρηνεύσεις, τόσες και χαρές… 

Η Ανάστασις λύνει όλα τα προβλήματα. Φαίνεται κάπως πα-
ράδοξο αυτό. Αλλά σημειώσατε πόσες αναστάσεις βλέπουμε μέσα 
στην περικοπή του […] Αποστολικού αναγνώσματος! Πόσα προ-
βλήματα λύθηκαν μ’ αυτές τις αναστάσεις!... 

 

Το πρόβλημα της αρρώστιας 
 

Η πρώτη ανάστασις από τον απόστολο Πέτρο συμβαίνει στην 
πόλι Λύδδα. Εκεί βρισκόταν ένας νεκρός άταφος. Ήταν παραλυτι-
κός. Αινέας λεγόταν. Οκτώ χρόνια ακίνητος στο κρεββάτι… 

Κυριακή του Παραλύτου 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. θ΄ 32-42) 
 

    ᾽Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐγένετο Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων 
κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. Εὗρε δὲ ἐ-
κεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ 
κραβάττῳ, ὃς ἦν παραλελυμένος. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος· Αἰνέα, ἰᾶ-
ταί σε Ἰησοῦς ὁ Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. Καὶ εὐθέως ἀ-
νέστη. Καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδαν καὶ τὸν Σάρω-
να, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν Κύριον. Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀ-
νόματι Ταβιθά, ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· αὕτη ἦν πλήρης ἀγα-
θῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκεί-
ναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν· λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑ-
περῴῳ. Ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι 
Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακα-
λοῦντες μὴ ὀκνῆσαι διελθεῖν ἕως αὐτῶν. Ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν 
αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν 
αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια 
ὅσα ἐποίει μετ᾿ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. Ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέ-
τρος θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπε· 
Ταβιθά, ἀνάστηθι. Ἡ δὲ ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, καὶ ἰδοῦσα τὸν 
Πέτρον ἀνεκάθισε. Δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας δὲ 
τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. Γνωστὸν δὲ ἐγέ-
νετο καθ᾿ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν Κύριον. 
 
 

Στο πρόβλημα του παραλύτου Αινέα έδωσε λύσι η ανάστα-
σις. Η ανάστασις είναι η λύσις όλων των προβλημάτων. Δεν είναι 
τυχαίο το γεγονός, ότι κατά την αναστάσιμο περίοδο ώρισε η Εκ-
κλησία να διαβάζεται και ως Ευαγγέλιο η ανάστασις του παραλυτι-
κού της Βηθεσδά, και ως Απόστολος η ανάστασις του παραλυτι-
κού Αινέα. Αναστάσιμα και τα δύο θαύματα. Αναστάσεις πριν από 
την ανάστασι των νεκρών. Αναστάσεις, που βεβαιώνουν την ανά-
στασι των νεκρών. Και στα δύο θαύματα ακούγονται αναστάσιμα 
παραγγέλματα… 

 

Το πρόβλημα της φτώχειας 
 

 Το πρόβλημα της φτώχειας βλέπουμε στην άλλη πόλι, που ε-
πισκέφθηκε   ο   απόστολος   Πέτρος.    Μετά   τη   Λύδδα   στην   Ιόππη.   Υ- 

Κυριακή του Παραλύτου 



πήρχαν εκεί χήρες και ορφανά, φτωχοί, γυμνοί, άστεγοι. Κι εδώ ό-
μως ο Θεός είχε φροντίσει για τον άνθρωπό του. Ποιος είχε τακτο-
ποιήσει το πρόβλημα των φτωχών της Ιόππης; Μία γυναίκα. Ταβιθά 
το όνομά της. 
 

 Τι μπορεί να κάνη ένας άνθρωπος, όταν είναι γεμάτος αγάπη! 
Η αγάπη είναι ανάστασις. Με την αγάπη μπορείς ν’ αναστήσης έναν 
άνθρωπο· ν’ ανακουφίσης έναν πονεμένο· να ρίξης φως ελπίδας σ’ 
έναν απελπισμένο. Μπορείς με την αγάπη να δώσης το Χριστό 
στους ανθρώπους, ώστε να λυθούν τα προβλήματά τους…  
 

Το πρόβλημα του θανάτου 
 

 Η ελεημοσύνη της Ταβιθά έλυσε και το δικό της πρόβλημα· 
το πρόβλημα του θανάτου της. «Ἐλεημοσύνη ἐκ θανάτου ρύεται» 
(Τωβ. 12,9). Το γνώρισμα των γνησίων μαθητών του Χριστού είναι 
η αγάπη. Το τόνισε ο Κύριος: «Ἐμοί μαθηταί ἐστέ, ἐάν ἀγάπην ἔ-
χητε ἐν ἀλλήλοις» (Ιωάν. 13,35). Το πιστοποιητικό σπουδών στο 
σχολείο του Χριστού είναι η αγάπη. Και συγκεκριμένα η ελεημοσύ-
νη. 
 Αν οι ελεημοσύνες της Ταβιθά έλυσαν το πρόβλημα της φτώ-
χειας των άλλων, έλυσαν συγχρόνως και τα δεσμά του δικού της 
σωματικού θανάτου… 

Η αγάπη πραγματοποίησε και το αναστάσιμο θαύμα στην πε-
ρίπτωση της Ταβιθά. […]. Η ανάστασις την ανακάλεσε στην ενεργό 
υπηρεσία.  
 Έτσι θ’ ανακληθούν στη ζωή όλα τα σώματα των «κεκοιμη-
μένων ἁγίων». Απλώς ο χρόνος και ο τρόπος της αναστάσεως δια-
φέρει. Η δύναμις είναι ακριβώς η ίδια… 
 

Το πρόβλημα της πίστεως 
 

 Θ’ αναστηθούν «εἰς ἀνάστασιν ζωῆς» εκείνοι, που έζησαν 
την ανάστασι ως πνευματικό γεγονός στην παρούσα ζωή. Ο Πέτρος 
δεν ανέστησε μόνο τους δύο, τον παράλυτο Αινέα και τη νεκρά Τα-
βιθά. Ανέστησε και πολλούς άλλους. Η μία ανάστασις καρποφόρησε 
και έφερε πολλές αναστάσεις. Ένας, ο Αινέας, αναστήθηκε, αλλά το 
θαύμα έγινε αφορμή ν’ αναστηθούν πολλοί από τον τάφο της α-
γνοίας    και    της   ειδωλολατρίας.   Έγιναν   πιστοί   στον   Κύριο.   «Καί   εἶ- 
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δον αὐτόν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδαν καί τόν Σάρωνα, οἵτι-
νες ἐπέστρεψαν ἐπί τόν Κύριον» (Πράξ. 9,35). 
 Η πίστις είναι ανάστασις. Η πίστις σε υψώνει και θεάσαι τα 
αόρατα. Βλέπεις το Θεό, τον ουρανό, τους αγγέλους, τον παράδεισο. 
 Το ίδιο και στην Ιόππη. Ένα πρόσωπο αναστήθηκε, η Ταβι-
θά. Το θαύμα όμως έγινε αφορμή να αναστηθούν πολλοί και ν’ ανα-
γεννηθούν. «Γνωστόν ἐγένετο καθ᾿ ὅλης τῆς Ἰόππης, καί πολλοί 
ἐπίστευσαν ἐπί τόν Κύριον» (Πράξ. 9,42). 
 Πολλές οι αναστάσεις μέσα στο Αποστολικό ανάγνωσμα μιας 
Κυριακής (του Παραλύτου). Και σήμερα ζητάμε πολλές αναστάσεις.  
 ● Πολλοί οι παράλυτοι και σήμερα. Ακίνητοι για κάθε καλό. 
Κάνε, Κύριε, το θαύμα σου. Ανάστησέ μας από την παραλυσία της α-
μαρτίας και της ραθυμίας!  
 ● Πολλοί οι άταφοι νεκροί, οι πνευματικά νεκροί. Κάνε, Κύ-
ριε, το θαύμα σου. Ανάστησέ μας, Κύριε, από την πτώσι των παθών. 
Δός μας την κίνησι της αναστάσεως. Τα πόδια μας να τρέχουν το δρό-
μο της αγάπης, όπως η Δορκάς. Τα χέρια μας να σκορπάνε την αγάπη, 
όπως τα δικά της χέρια. Η γλώσσα μας να λυθή, για να Σε ομολογού-
με. Χριστέ, «Σέ τόν ἀναστάντα Θεόν ἡμῶν ὑμνοῦμεν. Ἐλέησον ἡ-
μᾶς» (από τους αίνους του πλ. β΄).  
Αρχιμ. Δανιήλ Γ. Αεράκη, από το βιβλίο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, 
Ομιλίες στους Αποστόλους των Κυριακών», σελ. 41-47, ΑΘΗΝΑ 1999 

   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τρίτη 1η Μαΐου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 5 Μαΐου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.  
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώ-
νει την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 Απογευματινή Προσκυνηματική Εκ-
δρομή στο Ιερό Προσκύνημα Αγίου Νεκταρίου στην Καμάριζα 
Λαυρίου. Θα ακολουθήσει περίπατος στο Λαύριο. Ώρα αναχώρησης 
5:00 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 10 €.  
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e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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