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� «ΜΜΜΜνεία ττττῆς ττττοῦ ππππαραλύτου θθθθεραπείας». 
�    Τιμοθέου καὶ Μαύρας μαρτύρων.  

�    Πέτρου ἀρχιεπισκόπου  Ἄργους, Οἰκουμενίου ἐπισκόπου  

        Τρίκκης, Θεοφάνους Περιθεωρίου. 
 

Θ ῦ μ α  -  Θ α ῦ μ α 
 

        …ΠΠΠΠώς ήταν! Πώς έγινε! Ήταν το θύµα. Έγινε το θαύµα. 
Θύµα - Θεός - Θαύµα! Ο Θεός µάς έπλασε θαύµα. Η αµαρτία µάς 
µεταβάλλει σε θύµα. Έρχεται πάλι ο Θεός, όταν το θύµα Τού 
δίδεται, και το µεταβάλλει σε θαύµα. 

ΤΤΤΤο πρώτο θαύµα, τη δηµιουργία, το ενεργεί ο Θεός χωρίς 
να µας ρωτήση. Το δεύτερο θαύµα, την αναδηµιουργία, τη σωµα-
τική και πνευµατική ανάστασι την ενεργεί ο Θεός, αφού µας ρω-
τήση: «Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;» (Ιωάν. ε΄ 6). Θέτει ο άνθρωπος 
την υπογραφή του, ότι θέλει, ότι πιστεύει. Είναι η υπογραφή της 
ελευθέρας πίστεως. Μετά από αυτήν ενεργεί ο Θεός το θαύµα. 
Και κάθε θαύµα είναι µία µικρή ή µεγάλη ανάστασις. 

ΠΠΠΠώς ήταν! Ήταν θύµα και της δικής του αµαρτίας ο παρα-
λυτικός. Όλοι αµαρτάνουµε. Και νοµίζουµε, ότι είµαστε ελεύθε-
ροι, γι’ αυτό και αµαρτάνουµε. Νοµίζουµε, ότι δεν είναι και τόσο 
κακό το ότι αµαρτάνουµε. Μεθυσµένοι από τον πειρασµό, δεν κα-
τανοούµε, ότι γινόµαστε θύµατα και θραύσµατα και εξαρτήµατα… 

ΟΟΟΟι τραγικές συνέπειες της πάσης φύσεως ανοµίας, τις βλέ-
πουµε καθηµερινά. Όλα τα κακά, από την οικολογική καταστρο-
φή, µέχρι την οικογενειακή διάλυσι, µέχρι τους θανάτους από τα 
ναρκωτικά, µέχρι τις ανίατες ασθένειες, µέχρι το στίγµα του έητζ, 
όλα έχουν άµεση ή έµµεση σχέσι µε την αµαρτία. Η αµαρτία γεν-
νάει τέρατα και δράµατα. Πάντοτε εφαρµόζεται ο λόγος του 
αποστόλου Παύλου: «Τά �ψ
νια τ�ς �µαρτ�ας θ�νατος» (Ρωµ. στ΄ 23). 

ΉΉΉΉταν θύµα της αµαρτίας µόνο ο παραλυτικός; Ήταν και 
θύµα   της   αδιαφορίας.   Στον   οδοιπόρο,   «τόν   ἐμπεσόντα   εἰς    τούς 
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λῃστάς» (Λουκ. ι΄ 36), δύο µόνο αναφέρονται, ότι πέρασαν αδιά-
φοροι από κοντά του. Στον παραλυτικό της Βηθεσδά, µέσα στα 
τριάντα οκτώ χρόνια παρήλασε στρατιά ολόκληρη αδιαφορίας και 
σκληρότητας. Όλοι άπονοι. Ο σωµατικός πόνος γίνεται πιο βαρύς 
από την απονιά των άλλων… Η απάντησις στις απανωτές ικεσίες του; Αδια-

φορία. Την συνοψίζει στις δύο λέξεις: «&νθρωπον ο'κ (χω» (Ιωάν. ε΄ 7).  
 

ΟΟΟΟ αντίλαλος της σπαρακτικής µοναχικής πραγµατικότητας 
περνάει και σήµερα από τις χαράδρες του πόνου και αντηχεί στ’ αυ-
τιά µας, σαν έλεγχος για την απανθρωπία µας: «�νθρωπον ο�κ �χω»! 

 

        ΉΉΉΉταν και τρίτου άλφα (Α) θύµα ο παραλυτικός. Το ένα Α, η 
αµαρτία. Το δεύτερο, η αδιαφορία. Το τρίτο η αδικία. Ευκαιρία 
για ν’ απαλλαγή από την πολυετή αιχµαλωσία του προσφερόταν 
κάθε τόσο. Κατέβαινε άγγελος από τον ουρανό. Τάραζε τα νερά. 
Όποιος προλάβαινε κι έµπαινε πρώτος, θεραπευόταν από οποια-
δήποτε ασθένεια. Μα οι ευκαιρίες είναι για τους «ηµετέρους», για 
όσους διαθέτουν τα µέσα. ∆εν ήταν αδικία; Αυτός δεν είχε τα 
πρεσβεία του πόνου; Αυτός δεν ήταν πρώτος στη λίστα αναµονής; 
Αυτός δεν είχε µεγαλύτερη ανάγκη; Εκείνο το «Ἄλλος πρό ἐμοῦ 

καταβαίνει» (Ιωάν. ε΄ 7), που εκφράζει το παράπονο για έλλειψι 
ενδιαφέροντος, φανερώνει όλη τη σήψι της κοινωνικής αδικίας. 

 

        ΌΌΌΌχι αξιοκρατικά, αλλά χαριστικά δίνονται όλα: από την υ-
γεία µέχρι τους διορισµούς· από την παραµικρή θέσι, µέχρι την ε-
ξουσία. Ο λαός λέγει: «Έχει µπάρµπα στην Κορώνη»! 

 

 ΗΗΗΗ αδικία και ο πόνος παραµένουν για πάντα; Όχι! ∆εν είχε 
ο παραλυτικός άνθρωπο. Τον συνάντησε όµως ο Θεάνθρωπος. 
Και ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι πάντοτε υπέρ των αδικουµένων, 
υπέρ των ανυπερασπίστων, υπέρ των πονεµένων. Το θύµα το µε-
ταβάλλει σε θαύµα. Άλλωστε ο παραλυτικός εκείνος, από κάποια 
άλλη σκοπιά, φάνταζε ως θαύµα. ∆εν υπήρξε τυχαίο, ότι ο Κύριος 
τον έκρινε άξιο του ιαµατικού θαύµατος. Αυτό το θαύµα αποτελεί βρα-

βείο για τα άλλα θαύµατα, που ο παραλυτικός, διά του Θεού, ενεργούσε. 
 

ΉΉΉΉταν θαύµα η µεγάλη του υποµονή. Εµείς συνήθως και µε 
ολιγοχρόνια  ασθένεια,  όχι  απλώς  χάνουµε  την  υποµονή µας, αλλά 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν.(Ιωάν.(Ιωάν.(Ιωάν. ε΄ 1  ε΄ 1  ε΄ 1  ε΄ 1 ---- 15) 15) 15) 15) 
    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς Ἱερο-

σολύμοις, ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρᾳ, ἡ ἐπιλεγομένη ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, 

πέντε στοὰς ἔχουσα. Ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενού-

ντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. Ἄγ-

γελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ 

ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος, ὑγιὴς ἐγίνετο, 

ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. Ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀ-

κτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. Τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, 

καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; 

Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα, ὅταν ταραχθῇ 

τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐ-

μοῦ καταβαίνει. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου, 

καὶ περιπάτει. Καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κρά-

βαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει· ἦν δὲ Σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. Ἔλεγον 

οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· Σάββατόν ἐστιν, οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι 

τὸν κράβαττον. Ἀπεκρίθη αὐτοῖς· Ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· Ἆ-

ρον τὸν κράβαττόν σου, καὶ περιπάτει. Ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· Τίς ἐστιν ὁ 

ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι· Ἆρον τὸν κράβαττόν σου, καὶ περιπάτει; Ὁ δὲ ἰα-

θεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. 

Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἴδε, ὑ-

γιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. Ἀπῆλθεν ὁ 

ἄνθρωπος, καὶ ἀνήγγειλε τοῖς Ἰουδαίοις, ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐ-

τὸν ὑγιῆ. 
 

� � � 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)            ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 

Τρίτη 5 Μαΐου 2015,    Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Παρασκευή 8 Μαΐου 2015,    Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ.    
Σάββατο 9 Μαΐου 2015,    Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
2)                    ֠  ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ & ΚΗΡΥΓΜΑ ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ & ΚΗΡΥΓΜΑ ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ & ΚΗΡΥΓΜΑ ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ & ΚΗΡΥΓΜΑ ֠ 
Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, το απόγευµα στις 6:00 µ.µ. θα τελεστεί στο 
Ναό µας το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αµέσως µετά θα ακολουθή-
σει Εσπερινό Κήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο Ηλιόπουλο Εσπερινό Κήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο Ηλιόπουλο Εσπερινό Κήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο Ηλιόπουλο Εσπερινό Κήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο Ηλιόπουλο 

µε επίκαιρο θέµα. 
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χάνουµε και τη χαρά µας και το θάρρος µας. Αν µάλιστα η ασθέ- 
νεια διαπιστωθή ανίατη, µελαγχολούµε και απελπιζόµαστε. Ζητά-
µε να πεθάνουµε. Ζητάµε όχι την αληθινή ευθανασία, δηλαδή, να 
έχουµε καλό θάνατο, χριστιανά τέλη, που θα µας φέρουν κοντά 
στο Θεό. Ζητάµε τη σατανική «ευθανασία», που ισοδυναµεί µε 
αυτοκτονία ή µε έγκληµα. Ο πιστός δίνει εξετάσεις πάνω στον 
πόνο και παίρνει άριστα, ή, έστω, λίαν καλώς. 
 

ΉΉΉΉταν θαύµα η φωτεινή του ελπίδα. Είναι καταπληκτικό, το 
να µη σβήση το φως της ελπίδας µέσα στα βαθειά µεσάνυχτα του 
πόνου. Άλλος στη θέσι του θ’ απελπιζόταν. Θα ζητούσε να τον 
πάρουν από το χώρο εκείνο, µια που ανθρώπινα δεν είχε ελπίδα. 
Και µάλιστα θα µονολογούσε: Με έχουν απελπίσει οι άνθρωποι! 
Εκείνος είχε συντροφιά την ελπίδα. Η νύχτα ατέλειωτη, κι όµως 
περίµενε µε σιγουριά, ότι κάποτε θα ξηµέρωνε. Μη χάνης ποτέ 
την ελπίδα σου. Μη σβήση ποτέ το όµορφο όνειρο της ζωής σου. 
Να πιστεύης, ότι θα γίνη πραγµατικότητα. «= >λπίς ο' καταισχ?νει» (Ρωµ. ε΄ 5). 

 

ΉΉΉΉταν θαύµα η συµπεριφορά του στο Χριστό. Τον ρωτάει ο 
Χριστός: Θέλεις να γίνης καλά; Θα µπορούσε ν’ αντιδράση µε πί-
κρα, και να πη: Με ειρωνεύεσαι, κύριε; Είναι ερώτηµα αυτό, που 
µου κάνεις; ∆ηλαδή, γιατί κάθοµαι τόσα χρόνια εδώ; Για να βλέπω 
τους άλλους και να… παρηγοριέµαι; Η αντίδρασίς του ήταν διαφο-
ρετική. Η απάντησις φυσική: Θέλω, Κύριε! Μα δεν έχω άνθρωπο 
να µε βοηθήση. Θέλω και πιστεύω. Όποιος έχει θέλησι, έχει και πίστι. 

 

ΗΗΗΗ ζωή είναι γεµάτη θαύµατα. Θαύµατα φυσικά. Το πώς 
ήλθαµε στη ζωή, είναι θαύµα. Το πώς χτυπά και λειτουργεί η 
καρδιά, είναι θαύµα. Το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, είναι θαύ-
µα. Κάθε νόµος της φύσεως είναι θαύµα. Θαύµατα πνευµατικά. 
Η υποµονή, η ελπίδα, η αγάπη, η ειρήνη, η αγιότητα, η µετάνοια, 
είναι θαύµατα. Θαύµατα έκτακτα. Κάθε παράκαµψις φυσικού 
νόµου, κάθε επέµβασις του Θεού για έκτακτη ανατροπή των φυ-
σικών δεδοµένων, είναι θαύµα. 

 

        ΑΑΑΑπό τα τρία δυσκολώτερα είναι τα πνευµατικά θαύµατα. 
Χωρίς   αυτά   οι   άνθρωποι   από   θαύµατα   µεταβάλλονται  σε  θύµα- 

Κυριακή του Παραλύτου 



τα. Το θύµα της σωµατικής αρρώστιας, ο παραλυτικός της Βη-
θεσδά, έγινε θαύµα. Οι Ιουδαίοι, καίτοι είδαν και αυτοί το θαύµα, 
παρέµειναν θύµατα. Θύµατα της κακότητας, της ζήλειας, του 
θρησκευτικού φανατισµού, της προκαταλήψεως. Όταν ο Χριστός 
είχε θεραπεύσει κάποιον άλλο παραλυτικό, εκείνον της Καπερ-
ναούµ, και του είπε, «Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (Ματθ. θ΄ 
2), οι Ιουδαίοι Τον κατηγόρησαν για το πώς συγχωρεί αµαρτίες. 
Ήσαν θύµατα της µικροψυχίας τους, που δεν τους άφηνε να πι-
στεύσουν, ότι ο Χριστός είναι ο Θεός της Αφέσεως και της Αγά-
πης. Τώρα, που θεραπεύει τον παραλυτικό της Βηθεσδά, Τον κα-
τηγορούν, ότι τάχα δεν τηρεί την ηµέρα του Σαββάτου. Θύµατα του 

θρησκευτικού τους φανατισµού. Εκεί τους ωδηγούσε η προκατάληψις. 
ΟΟΟΟ Χριστός είναι η Ανάστασις όλων. Από θύµατα θέλει να µας 

µετατρέψη σε θαύµατα. Πιστεύουµε, ότι αυτό µπορεί να γίνη και στην 
περίπτωσί µας; Πιστεύουµε, ότι είναι δυνατόν µε τη δύναµι του 
Κυρίου τα θύµατα της οποιασδήποτε εξαρτήσεως ν’ αναστηθούν 
και να γίνουν θαύµατα νέας ζωής; Πιστεύουµε, ότι ο Χριστός γι’ 
αυτό ήλθε, για να µας αναστήση; Για να µας λύση από κάθε εί-
δους παραλυσία; Για να µας εγείρη από κάθε πτώσι; Πιστεύουµε 
σταθερά στη µεταµορφωτική δύναµι της χάριτος του Χριστού; 

ΌΌΌΌλα Εκείνος τα κατορθώνει. Από µας ένα ζητάει: Όχι πισωγυρίσµα-

τα. Ζητάει αυτό, που ζήτησε από τον παραλυτικό. Τον βρήκε µετά το θαύµα 
στο Ναό και του είπε: «Μηκέτι ἁμάρτανε» (Ιωάν. ε΄ 14). Ποιος 
θέλει να ξαναπέση στο λάκκο; Ποιος θέλει να ξαναδεθή µε αλυσί-
δες; Ποιος θέλει να ξαναφιλοξενηθή σε σκοτεινή φυλακή; Όχι άλ-
λη φορά! Ας µη ξαναδοκιµάσουµε. Η επόµενη ίσως να µην έχη επιστροφή.  
Αρχιµ. ∆ανιήλ Γ. Αεράκη, από το περιοδικό «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ», ΜΑΪΟΣ 
2003, σελ. 69 - 72  
   �  ∆ΙΗΜΕΡΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ  � 
∆ευτέρα 11 - Τρίτη 12 Μαΐου 2015 η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα 
του Ναού µας διοργανώνει ∆ιήµερη Προσκυνηµατική Εκδροµή στην Τήνο. 
Ώρα αναχώρησης 6:30 π.µ. της ∆ευτέρας της 11ης Μαΐου 2015 από τον Άγιο 
Νικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 115 € (στην τιµή συµπεριλαµβάνονται µετακινή-
σεις, ξενοδοχείο και πρωινό). Πρωί της Τρίτης: ֠ Όρθρος και Θ. Λειτουργία 
στην Παναγία. Επιστροφή το βράδυ της Τρίτης της 12ης Μαΐου 2015. 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
Κυριακή του Παραλύτου 


