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 Αἰμιλιανοῦ ἐπισκόπου Κυζίκου (813-20).  

 Μύρωνος ἐπισκόπου Κρήτης (350),  

 Τριανταφύλλου νεομάρτυρος ἐκ Ζαγορᾶς (1680),  

 Ἀναστασίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ (1794).  

 Καλλινίκου μητροπολίτου Ἐδέσσης (1984).  
 
 
 

�ίναι άκρως τραγικές�ίναι άκρως τραγικές�ίναι άκρως τραγικές�ίναι άκρως τραγικές    
 

ΣΣΣΣτην περικοπή της σημερινής Κυριακής έχουμε δύο γεγονότα. Το έ-
να είναι η θεραπεία δύο τυφλών και στη συνέχεια η θεραπεία ενός 
ανθρώπου κωφού αλλά και δαιμονισμένου ταυτόχρονα. Και οι δύο 
περιπτώσεις είναι άκρως τραγικές όπως παρουσιάζονται από τον Ευ-
αγγελιστή Ματθαίο, όχι μόνο εξαιτίας της σωματικής πάθησης, αλ-
λά και εξαιτίας της βαθύτερης πνευματικής διάστασης που δίνεται 
στην αρρώστια τους. Στο τέλος καταλήγει η ευαγγελική περικοπή 
στην επισήμανση ότι ο Ιησούς «περιήγεν πάσας τας πόλεις και τας 
κώμας», με ένα ουσιαστικό σωτηριολογικό σκοπό, «διδάσκων» και 
«κηρύσσων», αλλά και «θεραπεύων πάσαν νόσον». Το έργο του Ιη-
σού είναι σύνθετο και πολυδιάστατο. 
 

Το νόημα του «θεραπεύειν» 
 

����ο τρίτο στοιχείο του έργου του Κυρίου ήταν η θεραπεία 
«πάσης νόσου και πάσης μαλακίας», δηλαδή κάθε ανθρώπινης α-
σθένειας και κάθε αδυναμίας που παρατηρείται στη ζωή και στην ι-
στορία ενός λαού. Το νόημα της αποστολής και της ενανθρώπησης 
του Λόγου δεν εξαντλείται στο διδακτικό και κηρυγματικό έργο, σ’ 
ένα είδος θεωρητικής κατανόησης της αποκάλυψης του σχεδίου της 
θείας Οικονομίας. Αναγκαίο είναι και το πρακτικό και εμπειρικό 
στοιχείο. Το θαυματουργικό έργο ολοκληρώνει την εικόνα που απο-
κτούμε για την αποστολή του Ιησού Χριστού ως λυτρωτή και σωτή-
ρα του ανθρώπου και της ανθρωπότητας. 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. θ΄ 27(Ματθ. θ΄ 27(Ματθ. θ΄ 27(Ματθ. θ΄ 27----35)35)35)35)    
 

                ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο 

τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ. Ἐλθόντι 

δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰη-

σοῦς· Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; Λέγουσιν αὐτῷ· Ναί, Κύ-

ριε. Τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· Κατὰ τὴν πίστιν ὑ-

μῶν γενηθήτω ὑμῖν. Καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί· καὶ ἐνε-

βριμήσατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. Οἱ δὲ ἐ-

ξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. Αὐτῶν δὲ ἐξερχο-

μένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον· 

καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμασαν 

οἱ ὄχλοι λέγοντες ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. Οἱ δὲ Φα-

ρισαῖοι ἔλεγον· Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 

Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας διδάσκων ἐν 

ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας 

καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 
 
 

 

 

����ίναι ενδεικτικό, ότι μετά από κάθε ιεραποστολική προσπά-
θεια και μετά το πέρας κάθε ομιλίας προσέρχονταν ασθενείς και πά-
σχοντες για θεραπεία. Το θαύμα έρχεται πάντοτε σχεδόν ως επιβε-
βαίωση της κυριότητας του Ιησού επί του σώματος και της ψυχής, ε-
πί του ανθρώπου και της φύσεως. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στη 
σημερινή ευαγγελική περικοπή. Μετά το κήρυγμα και τη διδαχή έρ-
χεται το θαύμα– «ταύτα αυτού λαλούντος αυτοίς, ιδού…» προσέρ-
χονται οι ασθενείς για θεραπεία. Και συγκεκριμένα «παράγοντι τω Ιη-
σού» εμφανίζονται οι δύο τυφλοί «κραυγάζοντες και λέγοντες, ελέη-
σον ημάς, υιέ Δαυίδ». Και πάλι «αυτών εξερχομένων» από το χώρο 
διδασκαλίας «προσήνεγκαν αυτώ άνθρωπον κωφόν δαιμονιζόμενον». 
 

���� επικέντρωση της προσοχής ιδιαίτερα στις δύο αυτές περι-
πτώσεις ασθενειών, της τυφλότητας και κωφότητας, και μάλιστα υ-
πό την άμεση επίδραση και την κυριαρχία του δαιμονίου, έχει μεγά-
λη σημασία. Συχνά ο Ιησούς κατέληγε το κήρυγμά του με την προ-
τροπή να ανοίξουν οι άνθρωποι τα μάτια και τα αυτιά για να δουν 
και    ακούσουν   την   αλήθεια   του   Θεού.   Και   το   θαύμα   είναι   οδός   προς  
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    Ε    Ε    Ε    Εκείνον τον καιρόν, επροχώρησε ο Ιησούς και τον ακολούθησαν δύο 
τυφλοί, οι οποίοι εφώναζαν, «Ελέησέ μας, υιέ του Δαυΐδ». Μόλις δε έ-
φθασε εις το σπίτι, ήλθαν εις αυτόν οι τυφλοί και ο Ιησούς τούς λέγει, 
«Πιστεύετε ότι έχω την δύναμιν να κάνω αυτό που ζητάτε;». Λέγουν εις 
αυτόν, «Ναι, Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε, «Σύμφωνα με 
την πίστιν σας, ας γίνη». Και άνοιξαν τα μάτια τους και εις αυστηρόν τό-
νον τούς παρήγγειλε ο Ιησούς και τους είπε, «Προσέχετε, κανείς να μη 
το μάθη». Αυτοί όμως μόλις εβγήκαν, τον διεφήμισαν εις όλην την χώ-
ραν εκείνην. Ενώ αυτοί έβγαιναν, του έφεραν έναν άνθρωπον βωβόν 
δαιμονισμένον. Και αφού το δαιμόνιον εκδιώχθηκε, εμίλησε ο βωβός. 
Και εθαύμασε ο κόσμος και έλεγεν, «Τέτοια πράγματα δεν εφάνησαν 
ποτέ εις το Ισραήλ». Οι δε Φαρισαίοι έλεγαν, «Εις το όνομα του άρχο-
ντος των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια». Και περιήρχετο ο Ιησούς όλας 
τας πόλεις και τα χωριά και εδίδασκε εις τας συναγωγάς των και εκήρυτ-
τε το ευαγγέλιον περί της βασιλείας και εθεράπευε κάθε ασθένειαν και 
κάθε αδυναμίαν του λαού. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστ. Διακονίας) 

 
 

τη μόνη αλήθεια, αφού είναι οδός προς την ίδια τη ζωή. 
 

����υρίαρχο στοιχείο στις δύο περιπτώσεις των θαυμάτων αυ-
τών ήταν η πίστη στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου από τις α-
σθένειες, αλλά και ο θαυμασμός των ανθρώπων εξαιτίας της δύνα-
μής του να συντρίψει την κυριαρχία και την εξουσία «του δαιμο-
νίου». Αλλά και αποτελέσματα όλων αυτών, του διδακτικού έργου 
και των θαυμάτων, ήταν τελικά η εδραίωση του νέου ευαγγελικού 
μηνύματος και ο εγκαινιασμός της βασιλείας του Θεού. 
 

����ο έργο και η αποστολή του Ιησού Χριστού ολοκληρώνεται 
με το κήρυγμα, τη διδαχή και το θαύμα. Κάθε προσπάθεια διάσπα-
σης των τριών βασικών αυτών στοιχείων και η προτίμηση του ενός 
σε βάρος των άλλων δεν είναι απλά ένα μεγάλο λάθος, αλλά και μας 
απομακρύνει από την ορθή κατανόηση και βίωση του σωτηριώδους 
έργου του Κυρίου. Δυστυχώς πολλοί θεωρούν τον Χριστιανισμό μό-
νο ως ένα διδακτικό και παιδευτικό Ίδρυμα, που παίζει ένα σημαντι-
κό πολιτιστικό ρόλο στην ιστορία της ανθρωπότητας και άλλοι ότι η 
χριστιανική    πίστη    κατοχυρώνεται   κυρίως   σε   κάποια   θεολογικά   δόγ- 
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ματα και ηθικούς κανόνες ζωής. 
 

ΣΣΣΣε ακραίες δε περιπτώσεις, πολλοί πιστεύουν, ότι η χριστια-
νική θρησκεία είναι δυνατό να καταξιωθεί μόνο σε μορφές θαυμα-
τουργιών και σε πράξεις άσκησης κάποιων εντυπωσιακών χαρισμα-
τικών ενεργειών. Αυτές οι μονομέρειες οδηγούν ασφαλώς σε πλάνη. 
Μόνο στην ενότητα και στη διακονία της διδαχής και του κηρύγμα-
τος, καθώς και στην πίστη και στη βίωση του θαύματος από τον κα-
θένα μας βρίσκεται η αλήθεια του Χριστού. 

(Πηγή: Γεωργίου Π. Πατρώνου, Ομοτ. Καθηγητού Παν/μίου Αθηνών,  
Κήρυγμα και Θεολογία, τ. Α΄, σσ. 80-87, αποσπάσματα) 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ     
Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Τρίτη 10 Αυγούστου 2021, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Σάββατο  14 Αυγούστου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)   ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ  
Την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021, 8:30 μ.μ. προς Τετάρτη 11 Αυ-
γούστου 2021, 01:00 π.μ. Ιερά Αγρυπνία στον Ι. Ν. Αγ. Σπυρίδωνος 
Πόρτο Ράφτη επ’ ευκαιρία της ανάμνησης θαύματος του Αγ. Σπυρίδωνος. 
3)                            Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο             
Την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021, 6:00 μ.μ. στο Ναό μας Παρά-
κληση & Ιερό Ευχέλαιο. 
4)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021, 6:00 μ.μ. Παράκληση & Ιερό Ευχέλαιο. 
Σάββατο 14 Αυγούστου 2021, 7:00 π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία  
                                           στον Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Πόρτο Ράφτη  
& 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με εγκώμια της Παναγίας. 
Κυριακή    15    Αυγούστου    2021,    7:00   π.μ.     Όρθρος              &       Πανηγ.  Θ.   Λειτουργία.  
5)                ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ 
Κυριακή 15 Αυγούστου 2021, 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.                                                                      
Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021, 7:00 π.μ. Όρθρος              &       Πανηγ.  Θ.   Λειτουργία.  
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