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 Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος καὶ Παρμενᾶ τῶν  

       ἀποστόλων. 

 Εἰρήνης ὁσίας Χρυσοβαλάντου. 
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[…] 

$$$$ περικοπή μας δίνει τη δυνατότητα δύο κατευθύνσεων για να οικο-
δομήσουμε το κήρυγμα: α) η σχέση της πίστεως με το θαύμα και β) 
ότι ο Ιησούς έχει τη δύναμη και την εξουσία από το Θεό «αφιέναι α-
μαρτίας». 
 

$$$$ ευαγγελική φράση «αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου» που α-
πευθύνεται στον παραλυτικό είναι, θα λέγαμε, το κύριο σημείο ανα-
φοράς της όλης περικοπής. […]. 

 
%%%%δώ χρειάζεται μια προσεκτική προσέγγιση της σχέσεως της 

ασθένειας και της αμαρτίας. Ή της σχέσεως του σώματος με την ψυ-
χή. Κατ’ αρχήν για το Θεό, την Εκκλησία και τη θεολογία, ο άνθρω-
πος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ολότητα και ενότητα. Ο όλος άν-
θρωπος σώζεται και πορεύεται προς τη Βασιλεία του Θεού, ή αμαρ-
τάνει και καταλήγει στον αιώνιο θάνατο. Αυτή είναι μια βασική αρ-
χή της χριστιανικής ανθρωπολογίας. Ο άνθρωπος πορεύεται προς το 
καλό και προς το κακό, συνεπαίρνοντας όλες τις σωματικές και 
πνευματικές του λειτουργίες. 

[…] 
ΌΌΌΌπως ο Θεός ως Δημιουργός δημιούργησε τον υλικό και 

πνευματικό κόσμο και προέβαλλε ως βασική αρχή τη σωματική και 
ψυχική ενότητα, έτσι και ο Ιησούς ως Κύριος και Σωτήρας σώζει 
την   όλη   φύση   και   κτίση,  και  προσλαμβάνει  τον  όλο  άνθρωπο  με  την  
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    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐμβὰς ὁ Ἰησοῦς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς 

τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης 

βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· 

Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. Καὶ ἰδού τινες τῶν γραμ-

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

θυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· Ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις 

ὑμῶν; Τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι, ἢ 

εἰπεῖν, ἔγειρε 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 ἐγερ-

θεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. Ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ 

ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.  
 
 

ενανθρώπησή του, σώζοντας έτσι την ακατάλυτη αυτή ενότητα. Ο 
άνθρωπος δεν έχει απλώς σώμα και ψυχή, με μια έννοια ιστορικής 
ένδυσης και φανέρωσης, αλλά ο άνθρωπος είναι σώμα και είναι ψυ-
χή, με μια έννοια οντολογική που εκτείνεται από την πρωτολογία ως 
την εσχατολογία. Κάθε διαιρετική τάση φανερώνει προσπάθεια επι-
βολής στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας μονοφυσιτικών και μανι-
χαϊστικών αιρετικών αντιλήψεων. 

[…] 
$$$$ αρχική αμαρτία, αν και έφερε το κακό στον κόσμο, δηλα-

δή την ασθένεια και το θάνατο στον άνθρωπο και παρέσυρε σε φθο-
ρά τη ζωή, δεν πρέπει να συσχετίζονται με τον κάθε συγκεκριμένο 
άνθρωπο που υποφέρει, πάσχει, ασθενεί και πεθαίνει. Θα δικαιολο-
γούμασταν πιθανόν να κάναμε αυτούς τους συσχετισμούς πριν την 
έλευση του Χριστού, πριν από τα δικά του πάθη και το θάνατό του. 

 
''''ετά την ενανθρώπηση και την πρόσληψη της όλης ανθρώ-

πινης πεπτωκυΐας μας φύσης από το Χριστό, μετά τα θεία του πάθη, 
το δικό του σταυρό και το θάνατο, αρχίζει μια άλλη λογική κατα-
νόησης της ασθένειας και του πόνου. Ο κάθε άνθρωπος πλέον που 
πάσχει και υποφέρει είναι μια ιερή μορφή. Ο πόνος είναι μια πραγ-
ματικότητα  τραγική  μεν,  αλλά  που τελικά αγνίζει και αγιάζει τον άν- 

Κυριακή ΣΤ΄ του Ματθαίου  



θρωπο. Οι πάσχοντες, για την Εκκλησία πρέπει να θεωρούνται μιμη-
τές του Χριστού στην πιο ανθρώπινη έννοια και γι’ αυτό πρέπει να 
τους αντιμετωπίζουμε όλοι με ιερότητα και σεβασμό. Ο πόνος είναι 
το βαθύτερο αίσθημα της ζωής και λειτουργεί θεραπευτικά και ως 
προς το σώμα και ως προς την ψυχή. 
 

ΓΓΓΓια τον Ιησού Χριστό, σύμφωνα με την ευαγγελική περικοπή, 
ο κάθε άνθρωπος ασθενής και πάσχων, έστω και αμαρτωλός ήταν 
μια προσωπικότητα που ιδιαίτερα τον έλκυε και τον συγκινούσε και 
η επέμβαση προς αυτόν ήταν πάντοτε αγαπητική, δηλαδή λυτρωτική 
και σωτηριολογική. Όταν ο Κύριος αποφάσιζε να θεραπεύσει κάποιον 
ποτέ δεν διερωτήθηκε, εάν ο ασθενής αυτός ήταν ομόθρησκος ή αλ-
λόθρησκος, καλός ή αμαρτωλός. Και συνήθως οι αμαρτωλοί προ-
σέλκυαν περισσότερο το ενδιαφέρον του και την αγάπη του. 

 
!!!! άνθρωπος και στην πιο αμαρτωλή κατάστασή του συνεχί-

ζει να είναι και να παραμένει «τέκνον του Θεού». Ο Ιησούς απευθυ-
νόμενος στον παραλυτικό και αμαρτωλό της περικοπής τον αποκα-
λεί «τέκνον» και προτού ακόμη τον θεραπεύσει και τον συγχωρήσει. 
Ο άσωτος γιος είναι για το Θεό Πατέρα πιο συμπαθής, κατά την 
γνωστή παραβολή του «ασώτου», ακριβώς γιατί υπέφερε και βασα-
νίστηκε πολύ λόγω της αποστασίας του. 

 
ΈΈΈΈτσι, μπορούμε να πούμε, πως είναι μεγάλη βλασφημία να 

πιστεύουμε και να κηρύττουμε, ότι οι πάσχοντες της ζωής υποφέ-
ρουν εξαιτίας των αμαρτιών τους και γι’ αυτό τους περιφρονούμε ως 
αμαρτωλούς ανθρώπους. Ο σωματικός πόνος λόγω της ασθένειας 
και ο πνευματικός πόνος λόγω της αμαρτίας είναι μια ιερή υπόθεση 
που πρέπει να προκαλεί σεβασμό σε όλους. Ο Χριστός δεν ήλθε να 
καλέσει σε αγιασμό και θέωση τους δίκαιους, αλλά τους αμαρτω-
λούς. Γι’ αυτό, αν και ηχεί παράξενο, διαβάζουμε σε ασκητικά κεί-
μενα και στο Γεροντικό, άγιους άνδρες της ερήμου να ευχαριστούν 
το Θεό όχι για τις καλές τους πράξεις, αλλά για τις αμαρτίες τους, 
γιατί αυτές τελικά προσελκύουν το Χριστό να σκύψει επάνω τους με 
αγάπη και να τους σώσει. 
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''''ε αυτά που λέμε εδώ δεν προσπαθούμε να εξωραΐσουμε 
την αμαρτία. Η αμαρτία υπάρχει ως το τραγικότερο γεγονός της ζω-
ής του ανθρώπου και της ιστορίας της ανθρωπότητας. Δεν πρόκειται 
για ένα απλό σφάλμα ή κάποια παρεκτροπή. Εισέρχεται τόσο βαθιά 
που φθείρει το σώμα και την ψυχή και καταστρέφει την ενότητα και 
τη συνοχή των δύο. Γι’ αυτό και ο Κύριος πρώτα επεμβαίνει στο χώ-
ρο της αμαρτίας και μετά στο χώρο της σωματικής ασθένειας. 

[…] 
%%%%δώ ακριβώς βρίσκεται και το μεγάλο ελπιδοφόρο μήνυμα της 

παρέμβασης του Χριστού στη ζωή μας, για ίαση των ψυχών και θε-
ραπεία των σωμάτων. Το γεγονός ότι τα ευαγγελικά κείμενα συνεχώς 
αναφέρονται και μας διηγούνται ποικίλα θαύματα αυτής της διττής 
θεραπευτικής μορφής, δεν έχουν ως σκοπό να προβάλουν την τραγι-
κότητα της αμαρτίας που μας συνέχει, αλλά το μεγάλο λυτρωτικό μή-
νυμα της σωτηριολογικής και λυτρωτικής παρουσίας του Χριστού. 

(Πηγή: «Κήρυγμα και Θεολογία», τ.Β΄, αποσπάσματα) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τρίτη 30 Ιουλίου 2019, Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 1η Αυγούστου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 3 Αυγούστου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)          ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.    
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργα-
νώνει την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 απογευματινή προσκυνηματική 
εκδρομή στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης. Θα ακο-
λουθήσει περίπατος στη Ραφήνα. Ώρα αναχώρησης 4:00 μ.μ. από 
τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €.  
3)     ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΥΠΕΡΑΓΙΑ  ΘΕΟΤΟΚΟ 
Κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου θα γίνεται στο Ναό μας κά-
θε απόγευμα εσπερινός & παράκληση (6:30 μ.μ. - 8:00 μ.μ.). Παρά-
κληση δε θα γίνεται το Σάββατο, καθώς και την παραμονή των εορτών 
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
4)                             ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Κάθε μέρα μετά τις 10:00 π.μ. 
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