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� «���� θθθθεραπεία ττττοῦ ����κ  γ γ γ γ ε ν ε τ ῆ ς  ττττυφλοῦ». 
�   Ἡ γ΄ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καὶ      

       βαπτιστοῦ Ἰωάννου.  

� � � � 

� Σηµείωση: Λόγω της εορτής της γ΄ ευρέσεως της τιµίας κεφαλής του Προδρόµου και βαπτι-   
   στού Ιωάννου, ο Απόστολος της Κυριακής είναι της εορτής και όχι της Κυριακής του Τυφλού. 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (απόσπ.) 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ Λ. ΨΑΡΙΑΝΟΥ, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης 
(20ος αι., γεν. 1912 Άνδρος – πέθ. 7 – 12 – 1997, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης 1957 – 1997)   

�� 

ΜΜΜΜε αφορµή τη θεραπεία στα Ιεροσόλυµα του εκ γενετής 
τυφλού, άνοιξε µια διαµάχη µεταξύ των ηθικά και πνευµατικά 
φθαρµένων ανθρώπων και της αλήθειας· ο Ιησούς Χριστός βρέ-
θηκε πάλι αντιµέτωπος µε τους εχθρούς Του. Η διαµάχη αυτή, που 
θα µπορούσαµε αλλιώτικα να την ονοµάσουµε περιπέτεια της αλή-
θειας, είναι η ίδια πάντα και τότε και τώρα, µεταξύ εκείνων, που 
«εν ονόµατι» της αλήθειας πολεµούν την αλήθεια και του Ιησού Χρι-
στού, που ο Ίδιος είναι η αλήθεια. Στη διαµάχη αυτή και τον αιώνιο πό-

λεµο της αλήθειας µπορούµε να περιγράψουµε τους εκατέρωθεν µα-
χητές, όπως τους βλέπουµε στη σηµερινή ευαγγελική περικοπή. 

ΠΠΠΠρώτος στο πεδίο της µάχης, ανδρείος και ανυποχώρητος, 
είναι ο «ποτέ» τυφλός. «Ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐ-

ποίησε καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι· ὕπαγε 

εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι. Ἀπελθὼν δὲ καὶ νι-

ψάμενος ἀνέβλεψα» (Ιω. θ΄ 11). Τίποτε περισσότερο και τίποτε 
λιγότερο δε λέγει απ’ ό,τι έγινε, απ’ ό,τι αυτός ο ίδιος είδε και έ-
ζησε. Είναι σαν και να αντιµετωπίζει τους εχθρούς της αλήθειας 
και να πολεµά όρθιος. Η µαρτυρία του είναι σαφής, προσωπική, 
αναµφισβήτητη· «Ἐνιψάμην καὶ βλέπω… Προφήτης ἐστίν… Ἓν 

οἶδα ὅτι, τυφλὸς ὣν, ἄρτι βλέπω…» (Ιω. θ΄ 15, 17, 25). Στον ίδιο 
τόνο και µε την ίδια αίσθηση της αλήθειας θα οµιλούν και θα γρά-    

φουν υστέρα οι Απόστολοι. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης µε παρρησία 
Κυριακή του Τυφλού 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. δ΄ 6 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. δ΄ 6 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. δ΄ 6 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. δ΄ 6 –––– 15) 15) 15) 15)    

᾽ΑΑΑΑδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν 

ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν 

προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακί-

νοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, ἐν 

παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ᾿ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐξαπο-

ρούμενοι, διωκόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾿ 

οὐκ ἀπολλύμενοι, πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι 

περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. Ἀεὶ 

γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ 

τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. Ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν 

ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πί-

στεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, «Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα», καὶ ἡμεῖς πι-

στεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ 

ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. Τὰ γὰρ πάντα δι᾿ ὑμᾶς, ἵ-

να ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς 

τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 

έλεγαν προς τους αρχιερείς· «Οὐ δυνάμεθα ἡμεῖς ἃ εἴδομεν καὶ 

ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν» (Πράξ. δ΄ 20). Αυτή είναι η µαρτυρία Ιη-
σού Χριστού, η µαρτυρία και η υπεράσπιση της αλήθειας, για την 
οποία οδηγούνται στο µαρτύριο µέχρι θανάτου οι Άγιοι. Αυτή είναι 
η πίστη, το κήρυγµα και η λατρεία της Εκκλησίας, η µαρτυρία 
δηλ. για τα πρόσωπα και τα γεγονότα της θείας Οικονοµίας.  

∆∆∆∆εύτεροι στο πεδίο της µάχης για την αλήθεια είναι οι δει-
λοί· εκείνοι που βλέπουν την αλήθεια, µα δεν τολµάνε να δώσουν 
γι’ αυτήν µαρτυρία. Τώρα είναι οι γονείς του τυφλού. «Οἴδαμεν ὅ-

τι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη. Πῶς δὲ νῦν 

βλέπει οὐκ οἴδαμεν… Αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε». 
Το ιερό κείµενο εξηγεί το βαθύτερο λόγο, για τον οποίο απάντη-
σαν έτσι. «Ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰου-

δαίους· ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι, ἵνα ἐὰν τις ὁμολογήσῃ 

Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται». Τέτοιους υπερασπιστές της α-
λήθειας βρίσκουµε παντού και πάντα· «ο�δαµεν» και «ο�κ ο�δαµεν». 
Αυτή είναι η αδάπανη και ανώδυνη µαρτυρία Ιησού Χριστού. Το πιο αηδιαστι-
κό για την πίστη και για τη µαρτυρία της αλήθειας είναι να είσαι χλιαρός. 

Κυριακή του Τυφλού 



Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο 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   Α Π Ο Σ Τ Ο 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   Α Π Ο Σ Τ Ο 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   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ    

ΑΑΑΑδελφοί, ο Θεός που είπε µέσα από το σκοτάδι να λάµψει φως, αυτός 
έλαµψε µέσα στις καρδιές µας και µας φώτισε να γνωρίσουµε τη δόξα του 
στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εµείς που έχουµε αυτόν τον θησαυρό 
είµαστε σαν τα πήλινα δοχεία· έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία 
του θησαυρού αυτού προέρχεται από τον Θεό κι όχι από µας. Αν και µας πιέ-
ζουν από παντού, δεν µας καταβάλλουν. Βρισκόµαστε σε αδιέξοδο, αλλά δεν 
απελπιζόµαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όµως δεν µας εγκαταλείπει. Μας 
ρίχνουν κάτω, µα δεν χάνουµε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρουµε σωµατικά 
µετέχοντας έτσι στον θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο πρό-
σωπό µας η ζωή του αναστηµένου Ιησού. ∆ηλαδή είµαστε ζωντανοί, αλλά εκ-
θέτουµε συνεχώς τον εαυτό µας στον θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να 
φανερωθεί στο θνητό µας σώµα η ζωή του Ιησού. Έτσι, εµάς µας απειλεί συ-
νεχώς ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή. Έχουµε, λοιπόν, την ίδια εµπι-
στοσύνη στον Θεό, που αναφέρει η Γραφή: Εµπιστεύτηκα τον εαυτό µου στον 
Θεό, γι’ αυτό και µίλησα. Κι εµείς έχουµε εµπιστοσύνη στον Θεό, γι’ αυτό και 
κηρύττουµε. Ξέρουµε ότι ο Θεός, που ανέστησε τον Κύριο Ιησού, θα αναστή-
σει και εµάς δια του Ιησού και θα µας παρουσιάσει µπροστά του µαζί σας. Ό-
λα, λοιπόν, γίνονται για σας. Έτσι, όσο πιο πολλοί δεχτούν τη χάρη, τόσο πιο 
µεγάλη θα είναι η ευχαριστία και η δοξολογία προς τον Θεό. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 

ΤΤΤΤρίτοι στο πεδίο της µάχης είναι οι εχθροί της αλήθειας. 
Είναι τάχα οι φύλακες της αλήθειας, που την υπερασπίζουν µε ηχη-
ρά και µεγάλα λόγια. «Οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θε-

οῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ…», «Δὸς δόξαν τῷ Θεῷ…», «Ἡ-

μεῖς οἴδαμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτωλός ἐστιν…», «Ἡ-

μεῖς τοῦ Μωϋσέως ἐσμὲν μαθηταί…». Αυτοί οι άνθρωποι των µεγά-

λων συνήθως αξιωµάτων είναι οι «µ(ρφωσιν *χοντες ε�σεβε,ας, τ-ν δ. δ/να-
µιν α�τ0ς 1ρνηµ2νοι» (Β΄ Τιµ. γ΄ 5). ∆εν υπερασπίζουν την αλήθεια, µα 
παλεύουν να κρατήσουν τα αξιώµατά τους και τη θέση τους στη συ-
νείδηση του λαού. Είναι οικτροί και τραγικοί άνθρωποι. Ας προσέ-
ξουµε ακριβώς σε τούτο, ότι ηηηη    αλήθειααλήθειααλήθειααλήθεια    είναιείναιείναιείναι    οοοο    ΙησούςΙησούςΙησούςΙησούς    ΧριστόςΧριστόςΧριστόςΧριστός    (Ιω. ιδ΄ 6).  

ΟΟΟΟ Ιησούς Χριστός στον καθέναν, που µάχεται και φωνάζει 
δήθεν για την αλήθεια, κάνει µια ερώτηση, όµοια κάπως µ’ εκεί-
νην που έκαµε στον «ποτέ» τυφλό· «Σ7 πιστε/εις ε8ς τ-ν 9λήθειαν;». Η 

όποια απάντησή µας δε θα στηρίξει ούτε θα κλονίσει την αλήθεια. ΘαΘαΘαΘα    δείξειδείξειδείξειδείξει    όόόό----
µωςµωςµωςµως    αναναναν    εµείςεµείςεµείςεµείς    πιστεύουµεπιστεύουµεπιστεύουµεπιστεύουµε    στηνστηνστηνστην    αλήθειααλήθειααλήθειααλήθεια    καικαικαικαι    τηντηντηντην    προσκυνούµεπροσκυνούµεπροσκυνούµεπροσκυνούµε. 
Επισκ. ∆ιονυσίου Λ. Ψαριανού, απόσπ. από το βιβλίο «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» τόµ. Β΄, εκδ. Απ.  ∆.  

Κυριακή του Τυφλού 



Η Γ΄ Εύρεσις της Τίµιας Κεφαλής τΗ Γ΄ Εύρεσις της Τίµιας Κεφαλής τΗ Γ΄ Εύρεσις της Τίµιας Κεφαλής τΗ Γ΄ Εύρεσις της Τίµιας Κεφαλής τooooυ Προδρόµου και Βαπτιστού Ιωάννυ Προδρόµου και Βαπτιστού Ιωάννυ Προδρόµου και Βαπτιστού Ιωάννυ Προδρόµου και Βαπτιστού Ιωάννooooυυυυ    

HHHH Τιµία Κεφαλή του Bαπτιστού Iωάννου, η οποία ήταν προ 
πολλών χρόνων κρυµµένη, αναφάνηκε τώρα από τους κόλπους της 
γης, καθώς αναφαίνεται και το χρυσάφι µέσα από τα µέταλλα. ∆εν 
ήταν όµως κλεισµένη µέσα σε στάµνα, καθώς ήταν παλαιότερα, 
αλλά βρισκόταν µέσα σε ένα αργυρό αγγείο και σε τόπο ιερό. Φανερώθηκε 
δια µέσου ενός ιερέως. Ανακοµίστηκε από τα KKKKόµανα της KKKKαππαδοκίας στην 
Kων/πολη. Ο τότε πιστότατος βασιλεύς, ο Πατριάρχης, µε όλο τον 
Ορθόδοξο λαό, τη δέχθηκαν µε µεγάλη ευφροσύνη, και αφού την 
προσκύνησαν µε πίστη, την απέθεσαν σε τόπο ιερό και σεβάσµιο. 

(Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα µηνών του ενιαυτού)             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)         ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Τρίτη 27 Μαΐου 2014, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος ΜαρκοποΜαρκοποΜαρκοποΜαρκοπούλουύλουύλουύλου 7:00π.µ. 
Πέµπτη 29 Μαΐου 2014, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Σάββατο 31 Μαΐου 2014, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ.    
2)                                   	 Ι Ε Ρ Α   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι ΑΙ Ε Ρ Α   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι ΑΙ Ε Ρ Α   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι ΑΙ Ε Ρ Α   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α 	    

Τρίτη 27 – Τετάρτη 28 Μαΐου 2014, 8:00µ.µ. - 12:30π.µ. ΙΙΙΙερά ΑΑΑΑγρυ-
πνία στο Ναό µας επ’ ευκαιρία της ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΣΧΑ.ΠΑΣΧΑ.ΠΑΣΧΑ.ΠΑΣΧΑ. Η Ιερά Αγρυπνία θα γίνει και υπέρ φωτίσεως των παιδιών που 
θα συµµετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Σας περιµένουµε µε 

Αναστάσιµη χαρά.    
3)  ΠΠΠΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΥΥΥΥΠΕΡ ΦΦΦΦΩΤΙΣΕΩΣ ΤΤΤΤΩΝ ∆∆∆∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΜΜΜΑΘΗΤΩΝ 
Καθ’ όλο το διάστηµα των εξετάσεων των παιδιών µαςΚαθ’ όλο το διάστηµα των εξετάσεων των παιδιών µαςΚαθ’ όλο το διάστηµα των εξετάσεων των παιδιών µαςΚαθ’ όλο το διάστηµα των εξετάσεων των παιδιών µας και υυυυπέρ φφφφωτίσεως 
ααααυτών, θα τελείται καθηµερινά στο Ναό µας, στις 6:30µ.µ. Ιερά Πα-
ράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Θα προηγείται η τέλεση του Ε-
σπερινού στις 6:00µ.µ. Μπορείτε να φέρετε τα ονόµατα των διαγωνι-
ζόµενων µαθητών για να µνηµονεύονται στις Ιερές Παρακλήσεις. 
4)ΤΤΤΤΟΜΕΑΣ ΝΝΝΝΕΟΤΗΤΑΣ & ΝΝΝΝΕΩΝ ΖΖΖΖΕΥΓΑΡΙΩΝ:� ΓΓΓΓ    Ι    Ο Ρ Τ Η  Κ Κ Κ Κ Α Τ Η Χ Η Τ Ι Κ Ω Ν � 
Την Κυριακή 1η Ιουνίου 2014, 6:00 - 9:00µ.µ. σας προσκαλούµε στη στη στη στη 
Γιορτή µαςΓιορτή µαςΓιορτή µαςΓιορτή µας για να µας καµαρώσετε και να ενισχύσετε την προσπάθειά µας. 
5) � ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α. � 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα διοργανώνει Απογευµατινή Προ- 
σκυνηµατική Εκδροµή στην Ι. Μ. Αγίου Γερασίµου Λουτρακίου & στην Ι. Μ. στην Ι. Μ. Αγίου Γερασίµου Λουτρακίου & στην Ι. Μ. στην Ι. Μ. Αγίου Γερασίµου Λουτρακίου & στην Ι. Μ. στην Ι. Μ. Αγίου Γερασίµου Λουτρακίου & στην Ι. Μ. 
Οσίου Παταπίου ΛουτραΟσίου Παταπίου ΛουτραΟσίου Παταπίου ΛουτραΟσίου Παταπίου Λουτρακίουκίουκίουκίου,,,, την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014. Ώρα αναχώ-
ρησης 3:30µ.µ. από τον ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 15 €.  � 

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 Τυφλού 


