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 «Ἡ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ». 

    Συμεὼν ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει (590). 
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και η ελευθερία του χριστιανούκαι η ελευθερία του χριστιανούκαι η ελευθερία του χριστιανούκαι η ελευθερία του χριστιανού 
�. �αραβιδόπουλου, οµότιµου καθ. της Θεολογικής Σχολής  .Π.Θ. 
 

TTTTο Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής του τυφλού προέρχε-
ται από τις Πράξεις Αποστόλων και συγκεκριμένα από την ιε-
ραποστολική δράση του Παύλου στους Φιλίππους της Μακεδο-
νίας. […]  
 

ΣΣΣΣτην αποστολική […] περικοπή της Κυριακής του τυφλού 
γίνεται λόγος για τα πρώτα βήματα του Φωτός του Χριστού στην 
Ευρώπη, στους Φιλίππους της Μακεδονίας. Μια γυναίκα, η Λυ-
δία η Φιλιππησία, είναι η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης. Ο πρώ-
τος αυτός καρπός του χριστιανικού Ευαγγελίου θα έχει θαυμαστή 
συνέχεια και θα επεκταθεί μέχρι την καρδιά της Ρωμαϊκής αυτο-
κρατορίας, τη Ρώμη. Το κήρυγμα του χριστιανικού Ευαγγελίου 
στη νικηφόρα αυτή πορεία του θα συναντήσει εμπόδια: ένα από 
αυτά είναι η μαγεία, για την οποία γίνεται λόγος σε άλλα σημεία 
του βιβλίου των Πράξεων Αποστόλων (8,18εξ.13,8. 19,13εξ.), ε-
δώ είναι η μαντική: Ένα κορίτσι που είχε σατανικό μαντικό πνεύ-
μα ακολουθούσε τον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε πίσω τους: 
‘Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του ύψιστου Θεού, που μας κη-
ρύττουν την οδό της σωτηρίας!’ Ο Παύλος, γνωρίζοντας ότι τα 
λόγια του κοριτσιού προέρχονται από πονηρό πνεύμα που υπήρχε 
μέσα της, αμέσως την θεράπευσε επικαλούμενος τη δύναμη του 
Ιησού Χριστού – πράγμα που δυσαρέστησε τους κυρίους της που 
κέρδιζαν χρήματα από τις μαντείες της. 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ιστ΄ 16Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ιστ΄ 16Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ιστ΄ 16Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ιστ΄ 16----34)34)34)34)    
    

             ᾽ΕΕΕΕν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐγένετο πορευομένων ἡμῶν τῶν ἀπο-

στόλων εἰς προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνος ἀ-

παντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς 

μαντευομένη. Αὕτη κατακολουθήσασα τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ ἔ-

κραζε λέγουσα· Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου 

εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ἡμῖν ὁδὸν σωτηρίας. Τοῦτο δὲ ἐποίει 

ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. Διαπονηθεὶς δὲ ὁ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ 

πνεύματι εἶπε· Παραγγέλλω σοι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελ-

θεῖν ἀπ᾿ αὐτῆς. Καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. Ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐ-

τῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι τὸν 

Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, 

καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπον· Οὗτοι οἱ ἄν-

θρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες, καὶ 

καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν 

Ῥωμαίοις οὖσι. Καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ᾿ αὐτῶν. Καὶ οἱ στρατη-

γοὶ περιρρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν, πολλάς τε 

ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες τῷ 

δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς· ὃς παραγγελίαν τοιαύτην 

εἰληφὼς ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας 

αὐτῶν ἠσφαλίσατο εἰς τὸ ξύλον. Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος 

καὶ Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν Θεόν· ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν 

οἱ δέσμιοι. Ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ὥστε σαλευθῆναι τὰ 

θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου, ἀνεῴχθησάν τε παραχρῆμα αἱ θύραι 

πᾶσαι καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη. Ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμο-

φύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάμενος 

μάχαιραν ἔμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς 

δεσμίους. Ἐφώνησε δὲ φωνῇ μεγάλῃ ὁ Παῦλος λέγων· Μηδὲν πρά-

ξῃς σεαυτῷ κακόν· ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε. Αἰτήσας δὲ φῶτα 

εἰσεπήδησε, καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσε τῷ Παύλῳ καὶ τῷ 

Σίλᾳ, καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη· Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα 

σωθῶ; Οἱ δὲ εἶπον· Πίστευσον ἐπὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ 

σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου. Καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ Κυ-

ρίου   καὶ   πᾶσι   τοῖς   ἐν   τῇ   οἰκίᾳ  αὐτοῦ.  Καὶ   παραλαβὼν   αὐτοὺς   ἐν   ἐ- 
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κείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη 

αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα, ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς 

τὸν οἶκον αὐτοῦ παρέθηκε τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιᾶτο πανοικὶ πεπι-

στευκὼς τῷ Θεῷ.  
 

 

    πό μαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων γνωρίζουμε ότι η μα-
γεία, η αστρολογία και η μαντική κυριαρχούσαν στον αρχαίο κό-
σμο. Γράφει π.χ. ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του (5,103): «Πολ-
λοί άνθρωποι όταν χάσουν τις εύλογες ελπίδες τους καταφεύγουν 
σε φανταστικά σχήματα, στη μαντική και τους χρησμούς και όσα 
άλλα τέτοια τρέφουν τις προσδοκίες που οδηγούν στην καταστρο-
φή» (Μετάφραση Αγγέλου Βλάχου, εκδ. Γαλαξία). 
 

$$$$ι χριστιανοί κήρυκες κήρυξαν την ελευθερία από τη δυ-
ναστεία των μάγων και μάντεων που χαρίζει η πίστη στον Χριστό 
και έδωσαν τη δυνατότητα στους ανθρώπους με την πίστη τους 
αυτή να απαλλαγούν από τις δεισιδαιμονίες και ελεύθερα να ρυθ-
μίζουν τη ζωή τους και την επίτευξη των στόχων τους. Ο Παύλος 
και μέσα στη φυλακή, στην περίπτωσή μας στη φυλακή των Φι-
λίππων, αισθάνεται ελεύθερος και ψάλλει ύμνους στον Θεό, και 
παρόλο που ένας σεισμός έθραυσε τις πύλες της φυλακής, δεν 
δραπέτευσε – πράγμα το οποίο εντυπωσίασε τον δεσμοφύλακα, 
(που σε δυο βυζαντινά χειρόγραφα, το ένα του 12ου και το άλλο 
του 13ου αιώνα φέρει το όνομα Στεφανάς). Ο δεσμοφύλακας πί-
στεψε στον Χριστό που κήρυττε ο Απόστολος και ζήτησε να βα-
πτιστεί χριστιανός με όλη την οικογένειά του και παρέθεσε μάλι-
στα τράπεζα γεμάτος χαρά με όλο το σπιτικό του. 
 

ΌΌΌΌταν διαβάζει κανείς για τον ιστορικό θρίαμβο του Χρι-
στιανισμού έναντι της μαγείας και της μαντικής της αρχαιότητας, 
απορεί εύλογα πώς μετά από δυο χιλιάδες χρόνια χριστιανικής ι-
στορίας και σχετικής διαπαιδαγωγήσεως των ανθρώπων κυριαρ-
χούν     στην     κοινωνία     μας    μάντεις,     χρησμολόγοι,     χαρτορίχτρες     και 

Κυριακή του Τυφλού 



πάσης φύσεως άνθρωποι (άνδρες και γυναίκες) που προλέγουν το 
μέλλον, φυσικά με το σχετικό κέρδος – δραστηριότητες που δια-
φημίζονται συχνά και στην τηλεόραση. 
 

ΦΦΦΦαίνεται ότι έχουν δίκιο οι ψυχολόγοι που πιστεύουν ότι 
οι άνθρωποι φοβούνται την ελευθερία (βλ. Erich Fromm, Ο φόβος 
μπροστά στην ελευθερία, 1971, εκδόσεις Μπουκουμάνη). Ωστόσο 
η ελευθερία που κηρύττει ο Παύλος ακόμη και μέσα από τη φυ-
λακή είναι ένα ανεκτίμητο αγαθό όχι μόνο από πλευράς σωτηριο-
λογικής αλλά και από γενικότερης πλευράς κοινωνικής και ψυχο-
λογικής. Είναι ελευθερία από κάτι που κρατά τον άνθρωπο δέσμιο 
για να μπορέσει να διαλέξει κάτι άλλο, είναι ελευθερία από το 
σκοτάδι και συνάμα δυνατότητα να διαλέξει το φως – αρκεί να έ-
χει κανείς τη διάθεση και τη δυνατότητα να αντικρίσει το φως 
που φέρνει στον κόσμο Αυτός που διακηρύττει «Εγώ ειμί το φως 
του κόσμου» (Ιω. 8,12). 

 (Πηγή: https://orthodoxia.info) 
 

   
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τρίτη 26 Μαΐου 2020, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 30 Μαΐου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ  ΙΕΡΑ  ΑΓΡΥΠΝΙΑ  
Την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 (8:30 μ.μ.) προς Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 
(01:00 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Αναστάσιμη Ιερά Αγρυπνία 
επ’ ευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα. Επίσης την Τε-
τάρτη 27 Μαΐου 2020, 7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο 
παρεκκλήσι της Υπαπαντής. Σας περιμένουμε με Αναστάσιμη χαρά. 
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