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ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

(Ιω. ε΄ 1-15) (Πραξ. θ΄ 32-42)

Ο αληθινός ιατρός

“Άνθρωπον ουκ έχω”. 

Χριστός Ανέστη. 
Τριανταοκτώ ολόκληρα χρόνια ο παράλυτος του
σημερινού Ευαγγελίου υπέφερε και περνούσε
την δική του δοκιμασία. Ίσως διάνυσε το μεγαλύ-
τερο μέρος της ζωής του κάτω από τη στοά της
θαυματουργικής κολυμβήθρας του Σιλωάμ.

Μάταια όμως περίμενε ένα άνθρωπο που θα τον συμπονούσε
και να τον βοηθήσει να μπει στην κολυμβήθρα μόλις θα ταρασ-
σόταν το ύδωρ.

Βρήκε τον Κύριο

Την στιγμή που θα μπορούσε να είχε χάσει κάθε ελπίδα
ο παραλυτικός της περικοπής μας, η παρουσία του Κυρίου
αποβαίνει και πάλι σωτήρια. Ο μόνος Φιλάνθρωπος, ο Κύριος
και Θεός μας, που κατά καιρούς έστελλε εκεί τον άγγελό του
για να ταράσσει το νερό, ώστε ο πρώτος που θα ριχνόταν σε
αυτό να γίνεται αμέσως υγιής, ήλθε τώρα ο ίδιος. Απευθύνεται
στον παράλυτο και του λέει: “Θέλεις υγιής γενέσθαι;”. Ο
Κύριος έκανε την ερώτηση αυτή, όχι βέβαια γιατί αμφέβαλλε
για την επιθυμία του παραλύτου, αλλά για να τον προβληματί-
σει και να μπορέσει να διεισδύσει βαθύτερα στην πραγματικό-
τητα της σωτηρίας του. Ο παράλυτος δεν απήντησε ευθέως
στην ερώτηση, αλλά εμμέσως εξέφρασε και το παράπονο που
τον διακατείχε: “Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ίνα όταν ταραχθή
το ύδωρ, βάλη με εις την κολυμβήθραν, εν ω δε έρχομαι εγώ,
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άλλος προ εμού καταβαίνει.” Ο Κύριος έδωσε αμέσως την υγεία
στον παραλυτικό και του συνέστησε να πάρει στον ώμο του το
κρεβάτι του και να περπατά πλέον υγιής. “Έγειρε, άρον τον
κράβατόν σου και περιπάτει”. Το θαύμα είχε γίνει. Ο μέχρι εκεί-
νη τη στιγμή παράλυτος έγινε υγιής. Βάσταξε στον ώμο του το
κρεβάτι, πάνω στο οποίο τόσα χρόνια ήταν κατάκοιτος.

Δεν είχε άνθρωπο
Το παράπονο του παραλυτικού που εκφράζεται με

το “άνθρωπον ουκ έχω”, μπορεί να επαναλαμβάνεται
και σήμερα. Αυτό δημιουργεί και το δικό μας χρέος και
την υποχρέωση να συμπαραστεκόμαστε με κάθε τρόπο
και να εκφράζουμε την εν Χριστώ αγάπη μας σε κάθε
πονεμένο συνάνθρωπό μας. Ο πόνος και η θλίψη αλλά
και η κάθε δοκιμασία, παρουσιάζονται στη ζωή μας και
λειτουργούν ως πρόκληση για να στεκόμαστε δίπλα
από τον κάθε συνάνθρωπο που μας έχει ανάγκη.

Ακόμα, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί “παραλυτικοί” που δεν
χρειάζονται μόνο υλική ή σωματική βοήθεια αλλά κυρίως πνευ-
ματική. Άλλωστε, η θεραπεία που πρόσφερε ο Χριστός με τα
διάφορα θαύματα που επιτελούσε δεν αφορούσε μόνο το σώμα
αλλά και την ψυχή, την απαλλαγή δηλαδή από την αμαρτία και
τις συνέπειές της.

Στην εποχή μας ιδιαίτερα που διαπιστώνουμε να υπάρχει
μια πνευματική αγονία και ερημία, σ’ ένα κόσμο φοβερά χρεο-
κοπημένο σε αρετές και αξίες, ανοίγει μπροστά μας ο δρόμος
για να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας που βρίσκονται βυθι-
σμένοι στο σκοτάδι της αμαρτίας ώστε να βρουν τον δρόμο
τους και να φθάσουν κοντά στο Χριστό. Μόνο εκείνος μπορεί να
μας θεραπεύσει από κάθε ασθένεια, αλλά και από κάθε μορφή
κακού. Να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στην Εκκλησία και
να γίνουν ζωντανά μέλη του Σώματος του Χριστού, ώστε μέσα
από τα μυστήρια και τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας να βιώ-
νουν τη Χάρη Του. 

Αγαπητοί αδελφοί, το παράπονο του παραλυτικού
“άνθρωπον ουκ έχω”, αποτυπώνει μια πραγματικότητα
που τόσο ζωντανά βιώνουμε και στη δική μας εποχή.
Ας πλησιάσουμε λοιπόν τον κάθε συνάνθρωπό μας
που θα πρέπει να βλέπουμε στο πρόσωπό του την
εικόνα του Θεού και να γίνουμε πλησίον του, σύμφωνα
με την γνωστή παραβολή του Καλού Σαμαρείτη. Με
αυτό τον τρόπο μέσα από μια κοινωνία αγάπης μπο-
ρούμε να εναποθέτουμε ολόκληρο τον εαυτό μας με

εμπιστοσύνη στην αγάπη του Κυρίου μας, ο οποίος είναι ο
μόνος που μπορεί να μας θεραπεύει και σωματικά και ψυχικά.
Γένοιτο.



Ἀποστολικό  Ἀνάγνωσμα

Eὐαγγελικό  Ἀνάγνωσμα
ῶ καιρῶ ἐκείνω ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς
Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ Προβατικῇ κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη
Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. Ἐν ταύταις κατέκειτο
πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων

τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. Ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ
κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν
ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. Ἦν δέ τις
ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. Τοῦτον
ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει
αὐτῷ· Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε,
ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν
κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. Λέγει
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. Καὶ
εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ
περιεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. Ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ
τεθεραπευμένῳ· Σάββατόν ἐστιν· οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβαττον.
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς· Ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἆρον τὸν
κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. Ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος
ὁ εἰπών σοι, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; Ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει
τίς ἐστιν· ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. Μετὰ ταῦτα
εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἴδε ὑγιὴς γέγονας·
μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται.  Ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ
ἀνήγγειλε τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ. 

ν ταῖς ἡμέραις  ἐκείναις, ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων
κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. Εὗρε δὲ
ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ
κραβάττῳ, 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 ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν Κύριον. Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι
Ταβιθά, ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων
καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν· λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ.
Ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν
ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες μὴ ὀκνῆσαι
διελθεῖν ἕως αὐτῶν. Ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν
παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι
αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ'
αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. Ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος καὶ θεὶς τὰ
γόνατα προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπε· Ταβιθά,
ἀνάστηθι. ἡ δὲ ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλμοὺς 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 ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν Κύριον. 



ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ή πρώτη εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού έγινε στο Μεγάλο
Κωνσταντίνο, με το θριαμβευτικό έμβλημα της νίκης: "εν
τούτω νίκα". Εδώ έχουμε μια άλλη εμφάνιση, πού έγινε

στην Ιερουσαλήμ, περίπου το 346 μ.Χ. Τότε αρχιεπίσκοπος
Ιεροσολύμων ήταν ο Κύριλλος και βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, γιος
του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ή εμφάνιση αυτή έγινε στις 7 Μαΐου.
Ήταν ή ώρα (βυζαντινή) τρίτη, όταν ξαφνικά στον ουρανό φάνηκε
ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, σχηματισμένος από εκθαμβωτικό
φως, πάνω από το Γολγοθά, μέχρι και το όρος των Ελαίων. Το
υπερφυσικό αυτό θέαμα προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό και συγκί-
νηση σε όλους τους ευρισκόμενους στην Ιερουσαλήμ. Νέοι και
γέροι, γυναίκες και παιδιά, όλοι μαζί, έτρεξαν στην εκκλησία και με
πολλή χαρά και θερμή κατάνυξη ευχαρίστησαν και δόξασαν το Θεό,
τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, πού αγίασε το ξύλο του σταυρού και
κατέστησε το σημείο αυτού ισχυρότατο όπλο των αγωνιζόμενων
χριστιανών κατά του διαβόλου.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ

Καταγόταν από την Καππαδοκία και έζησε στα τέλη του 3ου
μ.Χ. αιώνα. Έλαμψε και αυτός μεταξύ των απειραρίθμων ηρώων
της χριστιανικής πίστης, στον διωγμό κατά της Εκκλησίας επί
Γαλερίου Μαξιμιανού. Υπηρετούσε στις στρατιωτικές τάξεις, και
είχε διοικητή τον εκατόνταρχο  Φήρμο. Κάποια μέρα αυτός, με ανω-
τέρα διαταγή, ανέκρινε τους στρατιώτες του για να εξακριβώσει,
πόσοι και ποιοι απ' αυτούς ήταν χριστιανοί. Μεταξύ αυτών πού
ομολόγησαν το Χριστό, ήταν και ο Ακάκιος. ο Φήρμος προσπάθη-
σε να τον μεταπείσει, άλλ' ο Ακάκιος απάντησε μεγαλόφωνα: "Εγώ
χριστιανός γεννήθηκα, και είμαι και θα είμαι. Διότι έτσι με διατάσσει
και έτσι το θέλει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και καυχώμαι μάλιστα,
πού κατάγομαι από γενιά χριστιανική". ο Φήρμος τότε, τον έστειλε
στον ανθύπατο Βιβιανό. Αυτός προσπάθησε με πολλούς και δια-
φόρους τρόπους - καλούς και σκληρούς- να αλλαξοπιστήσει τον
Ακάκιο. Μάταια όμως. Τον έστειλε τότε στην πιο σκοτεινή φυλακή
του Βυζαντίου, αφού ανελέητα τον μαστίγωσε. Άλλα και πάλι δεν
κατάφερε τίποτα. Κατόπιν, ανέλαβε τον Ακάκιο ο ανθύπατος
Φλακκίνος. Αυτός στην αρχή τον φυλάκισε, άλλ' όταν είδε την άκα-
μπτη εμμονή του, διέταξε και τον αποκεφάλισαν. Ήταν ο Ακάκιος
τότε 25 χρονών.

φωτεινές τροχιές

Επιμέλεια και εκτύπωση Χριστιανικής Κίνησης “Ο Άγιος Δημήτριος”

“Ο Καλός Σαμαρείτης”, και λοιπών φιλανθρωπικών έργων της ενορίας.


