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�  «ΜΜΜΜνεία ττττῆς ττττοῦ ππππαραλύτου θθθθεραπείας». 
�     Ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τῆς Κων/πόλεως, 

�     Μωκίου ἱερομάρτυρος (γ΄ αἰ.). 

�     Κυρίλλου (869) καὶ Μεθοδίου (885) τῶν ἐκ Θεσσαλονίκης 

         ἰσαποστόλων καὶ φωτιστῶν τῶν Σλάβων.   
    

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (απόσπ.) 
Αρχιµ. Νικηφόρου Πασσά, Ιεροκήρυκος της Ι. Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής 
(20ος – 21ος αι., 1940 – 2007, προϊστάµενος του Ι. Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου Σπάτων, καθηγητής θεολόγος, Λυκειάρχης, ιεροκήρυκας, συγγραφέας) 

�� 

ΟΟΟΟ παραλυτικός του σηµερινού Ευαγγελίου, εκφράζει ένα 
βασικό παράπονο. ∆εν έχει κάποιον δικό του άνθρωπο για να τον 
βάλει µέσα στα ταραγµένα νερά της µικρής λίµνης. Μέσα στη µο-
ναξιά του, υποµένει για 38 χρόνια την ασθένειά του. Σ’ αυτή τη 
θλιβερή εικόνα που περιγράφεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, 
εκτός του βασικού προσώπου του Χριστού και φυσικά του παρα-
λυτικού, υπάρχει και το στοιχείο του νερού, το οποίο παίζει έναν πρωταρχι-

κό ρόλο, αφού αποτελεί το ιαµατικό µέσο που ιατρεύει τις παθήσεις. 
ΘΘΘΘα προσθέταµε όµως, πως όλοι αυτοί οι ασθενείς, προσµέ-

νουν µοιρολατρικά από το ταραγµένο νερό, να τους χαρίσει την ί-
αση. Τους διαφεύγει όµως το γεγονός, ότι αυτό καθ’ εαυτό το 
στοιχείο του νερού είναι ανήµπορο για µια τέτοια ενέργεια. Την 
ιαµατική του ιδιότητα τη λαµβάνει από τη στιγµή που ο Άγγελος θα 
ταράξει την ηρεµία του. Συνεπώς, η ιαµατική ενέργεια του νερού, 
εξαρτάται από έναν εξωτερικό παράγοντα· κι αυτός είναι η χάρη 
του Θεού, που γίνεται δια της παρουσίας του Αγγέλου.  

ΤΤΤΤο στοιχείο του νερού µέσα στην Εκκλησία µας, κατέχει ε-
ξέχουσα θέση. Αποτελεί το µέσο απολυτρώσεως, αγιασµού, καθάρ-
σεως σωµατικής και πνευµατικής· ένα καινούργιο ένδυµα. Γιατί, δια 

µέσου του νερού, και συγκεκριµένα στο µυστήριο του αγίου βαπτίσµατος, 
συντελείται µια ταύτιση µε το θάνατο του Χριστού και την Ανά-
στασή Του. Στο θάνατο γίνεται η έκδυση του παλαιού και φθαρτού  
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᾽ΕΕΕΕν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐγένετο Πέτρον διερχόμενον διὰ πά-

ντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. Εὗρε δὲ 

ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κρα-

βάττῳ, ὃς ἦν παραλελυμένος. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος· Αἰνέα, ἰᾶταί σε 

Ἰησοῦς ὁ Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. Καὶ εὐθέως ἀνέστη. Καὶ 

εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδαν καὶ τὸν Σάρωνα, οἵτινες ἐπέ-

στρεψαν ἐπὶ τὸν Κύριον. Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, ἣ 

διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλε-

ημοσυνῶν ὧν ἐποίει. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν 

αὐτὴν ἀποθανεῖν· λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ. Ἐγγὺς δὲ οὔ-

σης Λύδδης τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀ-

πέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες μὴ ὀκνῆσαι διελθεῖν 

ἕως αὐτῶν. Ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον ἀ-

νήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι 

καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾿ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορ-

κάς. Ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο, καὶ 

ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπε· Ταβιθά, ἀνάστηθι. Ἡ δὲ ἤνοιξε τοὺς ὀ-

φθαλμοὺς αὐτῆς, καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ἀνεκάθισε. Δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα 

ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας παρέστησεν 

αὐτὴν ζῶσαν. Γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾿ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ πολλοὶ ἐπί-

στευσαν ἐπὶ τὸν Κύριον. 

και στην Ανάσταση η ένδυση του νέου και άφθαρτου. Ακολουθού-
σα η Εκκλησία το λόγο του Χριστού, πως πρέπει «να αναγεννη-
θούµε πνευµατικά από το νερό του αγίου βαπτίσµατος και από το 
Άγιο Πνεύµα, το οποίο αοράτως δια του νερού τούτου επενεργεί 
την αναγέννηση του ανθρώπου»· αγιάζει µε ειδικές ευχές το νερό. 
Να τι λέει: «Αλλά συ ∆έσποτα των απάντων, ν’ αναδείξεις το νερό αυτό, νε-
ρό απολυτρώσεως, νερό αγιασµού, που να καθαρίζει το σώµα και το πνεύµα. 
Να αναδείξεις το νερό αυτό, µέσο χαλάρωσης των δεσµών της αµαρτίας και ά-

φεση παραπτωµάτων... Μα κυρίως ν’ αναδείξεις το νερό αυτό παροχέα ζωής». 
ΟΟΟΟ παραλυτικός του σηµερινού Ευαγγελίου, βρίσκεται µετα-

ξύ δύο βασικών πόλων. Από τη µια µεριά το νερό της λίµνηςτο νερό της λίµνηςτο νερό της λίµνηςτο νερό της λίµνης, που α-
ποτελεί το στοιχείο γιατρειάς του και άρα στηρίζει σ’ αυτό κάθε του 
ελπίδα, και από την άλλη το πρόσωπο του Χριστούτο πρόσωπο του Χριστούτο πρόσωπο του Χριστούτο πρόσωπο του Χριστού, που του είναι ά-
γνωστο, όσο άγνωστη µένει σ’ αυτόν η Θεϊκή Του δύναµη για απο-  
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ΕΕΕΕκείνες τις µέρες, περνώντας ο Πέτρος απ’ όλες τις εκκλησίες, κατέ-
βηκε και στους χριστιανούς που κατοικούσαν στη Λύδδα. Εκεί βρήκε κάποιον 
άνθρωπο που λεγόταν Αινέας. Αυτός ήταν οχτώ χρόνια κατάκοιτος, επειδή ή-
ταν παράλυτος. Ο Πέτρος τού είπε: «Αινέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός. 
Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Κι αυτός αµέσως σηκώθηκε. Όλοι όσοι 
κατοικούσαν στη Λύδδα και στον Σάρωνα τον είδαν και δέχτηκαν τον Ιησού 
για Κύριό τους. Στην Ιόππη ήταν µια µαθήτρια που την έλεγαν Ταβιθά – στα 
ελληνικά σηµαίνει «∆ορκάδα». Αυτή είχε κάνει πολλές αγαθοεργίες και ελεη-
µοσύνες. Εκείνες τις µέρες συνέβη να αρρωστήσει και να πεθάνει. Την έλου-
σαν, λοιπόν, και την έβαλαν στο ανώγειο. Η Λύδδα ήταν κοντά στην Ιόππη, 
και, όταν οι µαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος ήταν εκεί, του έστειλαν δύο άν-
δρες και τον παρακαλούσαν να πάει σ’ αυτούς όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυ-
τός ξεκίνησε και πήγε µαζί τους. Μόλις έφτασε, τον ανέβασαν στο ανώγειο. 
Αµέσως τον περικύκλωσαν όλες οι χήρες κλαίγοντας και δείχνοντάς του τα 
ρούχα που είχε φτιάξει γι’ αυτούς η ∆ορκάδα όσο ζούσε. Ο Πέτρος τότε τους 
έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε. Κατόπιν γύρισε στη νεκρή 
και της είπε: «Ταβιθά, σήκω πάνω». Αυτή άνοιξε τα µάτια της, κι όταν είδε 
τον Πέτρο ανασηκώθηκε. Ο Πέτρος τής έδωσε το χέρι του και τη σήκωσε. Ύ-
στερα φώναξε τους πιστούς και τις χήρες και τους την παρουσίασε ζωντανή. 
Αυτό έγινε γνωστό σ’ όλη την Ιόππη, και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο.  

                                                                                                                                                      (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 

τελεσµατική θεραπεία. Γι’ αυτό ο Χριστός µε την παρουσία Του και 
την ερώτηση· «θέλεις να γιατρευτείς;», επιθυµεί να στρέψει την προσοχή του 

(παραλυτικού) στο πρόσωπό Του, που είναι η πραγµατική πηγή σωτηρίας. 

ΑΑΑΑγαπητοί αδελφοί, ο παραλυτικός του σηµερινού Ευαγγε-
λίου, δε θα εύρισκε τη γιατρειά του µέσα στη µικρή λίµνη. Μα 
στο ταρασσόµενο νερό της λίµνης από την παρουσία του Αγγέλου. 
∆ηλ. από το κατάλληλο όργανο της Θεϊκής επεµβάσεως. Και η ε-
πέµβαση αυτή είναι η χάρη του Θεού, που δίδει ιαµατικές ιδιότη-
τες στο νερό. Έτσι ο Χριστός µπορεί σ’ αυτά τα φυσικά στοιχεία 
να δίδει πνευµατικές προεκτάσεις. Να τα κάνει ιαµατικά για τον 
άνθρωπο. Εµείς οφείλουµε µέσα από τα φυσικά πράγµατα, να 
βλέπουµε την παρουσία του Χριστού. Γιατί Αυτός µας τα χορηγεί. 
Και σαν δηµιουργός Τους, τους παρέχει τη χάρη Του γιατί τα µε-
ταβάλλει σε ιαµατικά σ’ εκείνους που γνωρίζουν να τα σέβονται, να τα δια-
κονούν και να Τον ευχαριστούν για τα ευλογηµένα δώρα Του.  
Αρχιµ. Νικηφόρου Πασσά, Οµιλία στην Κυριακή του Παραλύτου (απόσπ.),  Ι. Μητρ. Μεσογαίας & Λαυρεωτικής  
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Οι Άγ. Ισαπόστολοι Κύριλλος & Μεθόδιος, οι φωτιστές των Σλάβων Οι Άγ. Ισαπόστολοι Κύριλλος & Μεθόδιος, οι φωτιστές των Σλάβων Οι Άγ. Ισαπόστολοι Κύριλλος & Μεθόδιος, οι φωτιστές των Σλάβων Οι Άγ. Ισαπόστολοι Κύριλλος & Μεθόδιος, οι φωτιστές των Σλάβων (απόσπ.) 
ΟΟΟΟι άγιοι Ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος, γεννήθηκαν 

στη Θεσσαλονίκη τον 9999οοοο αι. αι. αι. αι., από επιφανή, ευσεβή και ενάρετη οι-
κογένεια. Μεγαλύτερος ήταν ο Μεθόδιος, ο οποίος γεννήθηκε το 
815815815815, ενώ ο Κύριλλος γεννήθηκε δώδεκα χρόνια αργότερα το 827827827827.  

ΣΣΣΣε νεαρή ηλικία οι δύο αδελφοί, µετέβησαν στη ΜΜΜΜονή ΠΠΠΠο-
λυχρονίου στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνέχισαν τις σπουδές 
τους. Η γνωριµία τους µε τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
ΦώτιοΦώτιοΦώτιοΦώτιο, υπήρξε καθοριστική για τη µετέπειτα εξέλιξή τους.  

ΌΌΌΌταν αυτοκράτορας ήταν ο Μιχαήλ ο Γ΄ ο Φώτιος, επέλε-
ξε τους Κύριλλο και Μεθόδιο οι οποίοι διέθεταν ήδη µεγάλη θεο-
λογική, φιλοσοφική και φιλολογική κατάρτιση, ως επίσης και σο-
φία για να εκτελέσουν το θεάρεστο έργο της ιεραποστολής και του 
ευαγγελισµού των Σλάβων. Οι άγιοι µε µεγάλη προθυµία και χαρά, 
δέχθηκαν να υπηρετήσουν το θέληµα του Θεού και να οδηγήσουν 
στο δρόµο της σωτηρίας τούς λαούς των χωρών αυτών. Για το λό-
γο αυτό επινόησαν το γλαγολιτικό    αλφάβητο και µετέφρασαν σ’ 
αυτό, την Αγία Γραφή και πλείστα άλλα Λειτουργικά και Θεολογικά βιβλίατην Αγία Γραφή και πλείστα άλλα Λειτουργικά και Θεολογικά βιβλίατην Αγία Γραφή και πλείστα άλλα Λειτουργικά και Θεολογικά βιβλίατην Αγία Γραφή και πλείστα άλλα Λειτουργικά και Θεολογικά βιβλία.  

ΗΗΗΗ ζωή τους και η διακονία τους βεβαίως δεν ήταν απρό-
σκοπτη. Μετά από πολλούς µόχθους και θυσίες, εκοιµήθηκαν ει-
ρηνικά, ο µεν Κύριλλος το 869869869869 στη Ρώµη, ενώ ο Μεθόδιος το 885885885885 
στη Μοραβία. Θεωρούνται και δικαίως, οι φωτισταί των Σλάβων, οι φωτισταί των Σλάβων, οι φωτισταί των Σλάβων, οι φωτισταί των Σλάβων, 
αλλά και της Ευρώπης γενικότερααλλά και της Ευρώπης γενικότερααλλά και της Ευρώπης γενικότερααλλά και της Ευρώπης γενικότερα. (ΣΣΣΣυναξαριστής της ΕΕΕΕκκλησίας της ΕΕΕΕλλάδος) 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
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Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα διοργανώνει Ηµερήσια Προσκυ-
νηµατική Εκδροµή στην Ιερά Μονή Παµµεγίστων Ταξιαρχών Νέας Επιδαύστην Ιερά Μονή Παµµεγίστων Ταξιαρχών Νέας Επιδαύστην Ιερά Μονή Παµµεγίστων Ταξιαρχών Νέας Επιδαύστην Ιερά Μονή Παµµεγίστων Ταξιαρχών Νέας Επιδαύ----
ρουρουρουρου, τη ∆ευτέρα 12 Μαΐου 2014. Ο Εσπερινός θα γίνει στην Ιερά Μονή 
Αγίων Αναργύρων Ερµιόνης. Ώρα αναχώρησης 7:00π.µ. από τον ΆΆΆΆγιο 
ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 25 €.  � 
2)           ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Τετάρτη 14 Μαΐου 2014, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Πέµπτη 15 Μαΐου 2014, Προφήτης Ηλίας ΜαρκοπούΠροφήτης Ηλίας ΜαρκοπούΠροφήτης Ηλίας ΜαρκοπούΠροφήτης Ηλίας Μαρκοπούλουλουλουλου 7:00π.µ. 
Σάββατο 17 Μαΐου 2014, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 

 
 

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 


