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 Νέστορος μάρτυρος (306)· Πρόκλης συζύγου τοῦ Πιλάτου.   
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ΌΌΌΌσο κι αν φαίνεται αντιφατικό αυτό, η δύναμη του Θεού φανερώνε-
ται μέσα στην αδυναμία του ανθρώπου. Αυτό γράφει ο Απ. Παύλος 
στους Κορινθίους στο ανάγνωσμα της Κυριακής. 
 

ΛΛΛΛίγο πριν από την περικοπή που διαβάζεται την Κυριακή α-
παριθμεί ο Παύλος (Β΄ Κορ. 11, 23-30) τις πολλές ταλαιπωρίες του 
ως αποστόλου του Χριστού: τις φυλακίσεις, τις μαστιγώσεις από  
τους Ιουδαίους, τον λιθοβολισμό του, το ναυάγιο στο πέλαγος επί έ-
να μερόνυχτο, τις οδοιπορίες, τους κινδύνους από ληστές, την έλλει-
ψη τροφής, νερού και ρούχων, την καθημερινή πίεση από αυτούς 
που εμπόδιζαν το ιεραποστολικό έργο του. Αν θέλει να καυχηθεί για 
κάτι – έτσι τελειώνει η ενότητα που προηγείται του αναγνώσματος – 
είναι τα παθήματά του που μόλις απαρίθμησε. Εδώ αρχίζει το ανά-
γνωσμα της Κυριακής […] (Β΄ Κορ. 11, 31-12, 9). 
 

ΣΣΣΣτην αρχή αναφέρεται ο Απ. Παύλος σε μια εκστατική εμπει-
ρία του, μιλώντας σε τρίτο πρόσωπο για έναν άνθρωπο που πριν από 
δεκατέσσερα χρόνια ανυψώθηκε μέχρι και τον τρίτο ουρανό και άκου-
σε στον παράδεισο λόγια που είναι αδύνατο στον άνθρωπο να τα εκ-
φράσει. Ο Θεός όμως για να τον προφυλάξει από ενδεχόμενη υπερη-
φάνεια, του έδωσε «ένα αγκάθι στο σώμα του» («σκόλοπα τῇ σαρ-
κί»). Τρεις φορές παρακάλεσε τον Κύριο να τον απαλλάξει απ’ αυτό 
κι η απάντησή του ήταν: «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου 
φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σ’ αυτήν την αδυναμία σου». 
 

,,,,πό τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ασχολούνται οι ερμη-
νευτές του Απ. Παύλου, τόσο οι Πατέρες της Εκκλησίας όσο και οι 
σύγχρονοι ορθόδοξοι και ετερόδοξοι ερμηνευτές, με την εξιχνίαση 
του  μυστηριώδους  αυτού  αγκαθιού  μέσα  στο σώμα του Παύλου, χω- 
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    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ ᾧ ὄνομα Ἰάει-

ρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε· καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς 

πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ὅτι 

θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν. 

Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν 

ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον 

τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ὑπ᾿ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, προσελθοῦσα ὄπι-

σθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ 

ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Τίς ὁ ἁψάμενός μου; Ἀρ-

νουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· Ἐπιστάτα, οἱ ὄ-

χλοι συνέχουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι, καὶ λέγεις τίς ὁ ἁψάμενός μου; Ὁ 

δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἥψατό μού τις· ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν 

ἀπ᾿ ἐμοῦ. Ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε καὶ προσπε-

σοῦσα αὐτῷ δι᾿ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ἐνώπιον 

παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· Θάρσει, 

θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου εἰς εἰρήνην. Ἔτι αὐτοῦ λα-

λοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων αὐτῷ ὅτι τέθνη-

κεν ἡ θυγάτηρ σου· μὴ σκύλλε τὸν διδάσκαλον. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας 

ἀπεκρίθη αὐτῷ λέγων· Μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται. Ἐλ-

θὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα εἰ μὴ Πέτρον καὶ 

Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. Ἔ-

κλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. Ὁ δὲ εἶπε· Μὴ κλαίετε· οὐκ ἀ-

πέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. 

Αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν ἔξω πάντας καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώ-

νησε λέγων· Ἡ παῖς, ἐγείρου. Καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀ-

νέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. Καὶ ἐξέστησαν 

οἱ γονεῖς αὐτῆς. Ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 
 

 

ρίς να καταλήξουν σε ένα γενικά αποδεκτό συμπέρασμα. Ήταν κά-
ποια ασθένεια στα μάτια που υπαινίσσεται ο ίδιος στην προς Γαλά-
τας επιστολή του (Γαλ. 4, 13-15); Ήταν ένας επίμονος πονοκέφαλος, 
προερχόμενος από σωματικά αίτια (π.χ. κόπωση) ή από ψυχολογικές 
πιέσεις από αυτούς που αντιστρατεύονταν στο έργο του; Ήταν ψυχι-
κή ασθένεια; Ήταν οι διώξεις του από τις ιουδαϊκές αρχές; Ήταν κά-
ποιο    άλλο    σωματικό    νόσημα;  Σημαντικό   δεν    είναι   να   μάθουμε   ποιο  
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ακριβώς ήταν το αγκάθι που υπαινίσσεται. Σημαντική είναι η απά-
ντηση του Κυρίου στο αίτημα του Αποστόλου για θεραπεία: «Σου 
αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά 
της μέσα σ’ αυτήν την αδυναμία σου». 
 

----ίναι δυνατόν μέσα από την αδυναμία του ανθρώπου να φα-
νερώνεται η δύναμη του Θεού; Όσο κι αν αυτό φαίνεται για την αν-
θρώπινη λογική αντιφατικό, στην πραγματικότητα δίνει μια απάντη-
ση στο ερώτημα του κάθε ανθρώπου: Γιατί υποφέρω; Γιατί εγώ; Για-
τί σ’ εμένα; Υπαρξιακά ερωτήματα που χωρίς την πίστη στον Χριστό 
εξουθενώνουν τον άνθρωπο και τον οδηγούν σε απελπισία. Πολλοί 
συντρίβονται στην προσπάθειά τους να βρουν μια απάντηση. Μα κι 
απ’ την άλλη πλευρά, η απάντηση που δίνει ο Κύριος στον Παύλο, 
είναι τόσο εύκολο και απλό να την αποδεχτεί ο άνθρωπος; 
 

....    λύση βρίσκεται στη λέξη χάρη («Σου αρκεί η χάρη μου»). 
Η χάρη του Θεού είναι ένα νέο πρίσμα, πάνω από την ανθρώπινη 
λογική, η οποία θέλει όλα να τα καταλάβει. Ένα πρίσμα μέσα από το 
οποίο βλέπει κανείς τον πόνο ως δωρεά, την αρρώστια σαν ευκαιρία 
για πλησίασμα στον Θεό, τις ταλαιπωρίες σαν ανύψωση σε μια σφαί-
ρα άλλης βιωτής. Οπωσδήποτε αυτό δεν είναι εύκολο για τις ανθρώ-
πινες δυνάμεις, μάλλον αδυναμίες, αλλά είναι δυνατό μόνο με τη χά-
ρη του Θεού. «Χάρη»: μια λέξη φορτισμένη με βαθύ θεολογικό αλ-
λά και υπαρξιακό περιεχόμενο μέσα στις επιστολές του Παύλου, μια 
λέξη που συναντάται τόσο συχνά στα κείμενά του, ώστε ορισμένοι με-
λετητές του Παύλου να τον αποκαλούν «ο Απόστολος της χάριτος». 
Αυτή τον μετέβαλε από φανατικό διώκτη των χριστιανών σε ένθερ-
μο κήρυκα του Σταυρωμένου και Αναστημένου Χριστού, Αυτή τον 
δυνάμωνε στις ταλαιπωρίες του, Αυτή τον έκανε να δεχτεί με θάρ-
ρος τη μαρτυρική ζωή του και το μαρτυρικό τέλος του επί Νέρωνος. 
 

////ι άνθρωποι δικαιολογημένα ζητούμε από τον Θεό να μας α-
παλλάξει από κάποια ασθένεια, από πόνο ή ταλαιπωρία. Η χάρη του 
Θεού ως απάντηση μάς δίνει τη δυνατότητα να αντέξουμε τον πόνο. 
Ζητούμε κοντά στον Θεό ασφάλεια, δίνοντας στη θρησκευτικότητά 
μας ένα ωφελιμιστικό χαρακτήρα, στην πραγματικότητα ο Θεός μας 
δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την ανασφάλεια. 
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0000ο αγκάθι στο σώμα του Παύλου, ό,τι κι αν ήταν αυτό, δεν ε-
μπόδισε το ιεραποστολικό του έργο που εκτείνεται σε όλη την τότε 
οικουμένη, δεν σταμάτησε το γράψιμο των επιστολών του. Δεν τον 
εμπόδισε να επισκεφτεί ξανά και ξανά τις εκκλησίες που ίδρυσε. 
Δεν τον εμπόδισε να γράφει επαινετικά λόγια για τους χριστιανούς 
παραλήπτες των επιστολών ή για τους συνεργάτες του. Ο Παύλος 
δεν άφησε την πικρία του για τον δικό του πόνο να επηρεάσει τη συ-
μπεριφορά του προς τους άλλους. 
 

----πιστολές φυλακισμένων, και συνεπώς ταλαιπωρημένων, της 
ελληνιστικής εποχής (των χρόνων δηλ. του Απ. Παύλου) που βρέθη-
καν σε παπύρους, εκφράζουν πικρία αυτών που τις έγραψαν, βαθύ 
παράπονο, μίσος προς πάντες, απόγνωση, προσπάθεια ευρέσεως 
τρόπου επηρεασμού κάποιου πολιτικού παράγοντα για αποφυλάκισή 
τους. Ο Παύλος, αντίθετα, στις επιστολές που έγραψε μέσα από τη 
φυλακή μιλάει για χαρά: «Χαίρω εν τοις παθήμασί μου» (Κολ. 1, 
24), «χαίρετε εν Κυρίω, πάλιν ερώ, χαίρετε» (Φιλιπ. 4, 4). 
 

,,,,ντί άλλου σχολιασμού για το σημερινό αποστολικό ανά-
γνωσμα, ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο μεγαλείο της 
προσωπικότητας του Παύλου που γράφει στους Κορινθίους: «Μιμη-
ταί μου γίνεσθε, καθώς κἀγώ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 11, 1). 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, Ι. Ν. Παναγίας Βαραμπά 7:00 π.μ.  
Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ. 
Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)   ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ  

(εντός του Ιερού Ναού μας) 
Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, 5:30 μ.μ. Αγιασμός &  Μέγας Πανη-
γυρικός Εσπερινός.  
Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019, 7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική  
Θεία Λειτουργία & 5:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παρά-
κληση στον Όσιο Δαυίδ. 
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