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ΚΥΡΙΑΚΗ 21  ΜΑΪΟΥ 2023 

ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

(Ιω. θ΄ 1-38) (Πραξ. κστ΄ 1,12-20)

το φως της ζωής

«Ενίψατο, και ήλθε βλέπων»

Χριστός Ανέστη. 
Γεννήθηκε η ταλαιπωρημένη εκείνη ύπαρξη χωρίς να
απολαμβάνει το θείο δώρο της όρασης. Άκουε μόνο
για τις ομορφιές της φύσεως και η δοκιμασία του ήταν

μεγαλύτερη γιατί αδυνατούσε να έχει και θέαση εικόνων και
πραγμάτων. Δεν μπορούσε να κοιτάξει ούτε το διπλανό του και
η ζωή του ήταν ανυπόφορη, βυθισμένη στην κυριολεξία στο
σκοτάδι.

Ο άνθρωπος αυτός, βέβαια, βίωνε οδυνηρά τη στέρηση
της σωματικής όρασης. Πολύ όμως πιο τραγική ήταν σίγουρα
η θέση των Φαρισαίων, οι οποίοι ήταν βυθισμένοι στο πνευμα-
τικό σκοτάδι, στο εφιαλτικό έρεβος της υποκρισίας τους. Είχαν
ερμητικά κλειστά τα μάτια της ψυχής τους. Στην περίπτωσή
τους ίσχυε ο λόγος του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος διαπι-
στώνει: «Το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον, και ηγάπησαν μάλ-
λον οι άνθρωποι το σκότος ή το φως».

Έβλεπε ψυχικά

Με την απουσία της σωματικής του όρασης ο τυφλός
δεν μπορούσε να έχει αντίληψη των πραγμάτων. Ωστόσο,
εκείνο που τελικά αποδείχθηκε στην πράξη ήταν ότι το φως
των ματιών της ψυχής του τον βοηθούσε να κατανοεί βαθύτερα
πραγματικότητες της ζωής. Αυτό συνέτεινε στο να κατανοήσει
ότι αυτός που τον θεράπευσε δεν ήταν κάποιος θαυματοποιός.

Ἅγιος Δημήτριος



Ήταν «προφήτης». Πίστευε για τον Κύριο που τον θεράπευσε ότι
ήταν «θεοσεβής». Ότι «πράττει το θέλημα του Θεού» και ότι «αν
δεν ήταν απεσταλμένος από τον Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει
απολύτως τίποτε, ούτε θαύματα ούτε οποιοδήποτε καλό».

Οι υγιείς...τυφλοί
Οι κατά τα άλλα υγιείς Φαρισαίοι, συλλαμβάνονταν

σχεδόν κατά κανόνα να κρατούν ερμητικά κλειστά τα
μάτια της ψυχής τους. Οι όχι αγαθές προθέσεις και δια-
θέσεις τους, τούς άφηναν αδιάφορους μπροστά στην
αλήθεια και το αγαθό. Δυστυχώς και στις δικές μας
μέρες είναι πολλοί εκείνοι που αρνούνται επίμονα να

δεχθούν την αλήθεια της Εκκλησίας και κλείνονται στο εγώ τους.
Δεν διαθέτουν την όραση της ψυχής για να αντικρίσουν την αλή-
θεια.

Έρχεται και σήμερα ο Χριστός για να μάς απαλλάξει από
την «τυφλότητα» μας. Την παθογένεια που μάς προσβάλλει και
δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε καθαρά τις εικόνες της ζωής και
της αλήθειας της. Ωστόσο, μάς αφήνει αδιάφορους η παρουσία
του. Προτιμούμε να ζούμε στο σκοτάδι και να αρνούμαστε το
αληθινό φως. Το λυτρωτικό του έργο δεν άγγιζε μόνο τους
ανθρώπους μιας εποχής αλλά επεκτείνεται στους αιώνες και το
φως του καταυγάζει όλους και όλα. Αρκεί να το δεχθούμε στη
ζωή μας και να του προσφέρουμε κατάλυμα στην καρδιά μας.

Αγαπητοί αδελφοί, ο τυφλός πίστεψε στον Χριστό
και ομολόγησε την Θεότητά του. Άφησε ανοικτή την
ύπαρξή του για να δεχθεί τις ευεργετικές του ενέργειες
και να βρει το φως του. Η σωματική τυφλότητα αφήνει
κάποιους συνανθρώπους μας να έχουν τη δική τους
δοκιμασία στη ζωή. Τα συμπτώματα όμως της ψυχικής
τύφλωσης είναι πολύ πιο φοβερά, γιατί δεν αφήνουν
τον άνθρωπο να δεχθεί στη ζωή του την χαρά της αλη-

θινής ζωής και τον σπρώχνουν να ασφυκτιά στις αναθυμιάσεις
του θανάτου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε στους ψαλ-
μούς του ο Δαβίδ: «Κύριε, φώτισον τους οφθαλμούς μου μήποτε
υπνώσω εις θάνατον». 

Η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Χριστού ανοίγει φωτει-
νούς ορίζοντες στη ζωή μας. Ισχυρό παράδειγμα οι θεόστεπτοι
βασιλείς και ισαπόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη, που τιμά
σήμερα η Εκκλησία μας. Οι αγιασμένες υπάρξεις τους λάμπουν
με τον πιο φωτεινό τρόπο στο Ορθόδοξο χριστιανικό στερέωμα.
Ας εμπιστευθούμε, λοιπόν, τον εαυτό μας στις αγκάλες του
Χριστού, ώστε να πορευόμαστε μέσα από την ακτινοβολία του
φωτός της θείας παρουσίας.



Ἀποστολικό  Ἀνάγνωσμα

Eὐαγγελικό  Ἀνάγνωσμα

ῶ καιρῶ ἐκείνω  παράγων ὁ Ἰησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ
γενετῆς· καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ραββί,
τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ'
ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. Ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ
ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς
δύναται ἐργάζεσθαι. Ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου.

Ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ
ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ  καὶ εἶπεν αὐτῷ·
Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται
ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων. Οἱ οὖν
γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον·
Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός
ἐστιν· ἄλλοι δὲ ὅτι ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι.
Ἔλεγον οὖν αὐτῷ· Πῶς ἀνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; Ἀπεκρίθη
ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· Ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ
ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι· ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν
τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. εἶπον οὖν
αὐτῷ· Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει· Οὐκ οἶδα. Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς
Φαρισαίους, τόν ποτε τυφλόν. Ἦν δὲ σάββατον ὅτε τὸν πηλὸν
ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. Πάλιν οὖν
ἠρώτων 

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, Ἀγρίππας ὁ βασιλεύς πρὸς τὸν Παῦλον
ἔφη· Ἐπιτρέπεταί σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν. Τότε ὁ Παῦλος
ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο· Ἐν οἷς καὶ πορευόμενος εἰς τὴν
Δαμασκὸν μετ' ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς παρὰ τῶν ἀρχιερέων,

ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν
λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ
πορευομένους·  πάντων δὲ καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν ἤκουσα
φωνὴν λαλοῦσαν πρός με καὶ λέγουσαν τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ, Σαοὺλ
Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. Ἐγὼ δὲ εἶπον·
τίς εἶ, Κύριε; ὁ δὲ εἶπεν· ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις. Ἀλλὰ ἀνάστηθι
καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου· εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι,
προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδες ὧν τε ὀφθήσομαί
σοι,  ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς ἐγώ σε
ἀποστέλλω ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους
εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ.
Ὅθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ,
ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτον καὶ Ἱεροσολύμοις, εἰς πᾶσάν τε τὴν
χώραν τῆς Ἰουδαίας καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγέλλω μετανοεῖν καὶ
ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας. 



Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας και Ισαπόστολος

Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας πριν γίνει μονοκράτορας στη
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, βρισκόταν σε πόλεμο με τους συμβασιλείς
του. Κάποια φορά, πριν από μια σημαντική μάχη, γνωρίζοντας ότι οι
δυνάμεις του είναι ασθενέστερες του αντιπάλου του, συλλογιζόταν τι

έπρεπε να πράξει. Τότε, μέρα μεσημέρι, φάνηκε στον ουρανό το σημείο του
Σταυρού, σχηματισμένο με αστέρια, και γύρω έγραφε: «Ἐν τούτῳ νίκα», δηλα-
δή «Μ΄ αυτό θα νικήσεις», με τη δύναμη του Σταυρού, τη θεϊκή, όχι τη δική
σου. Μετά από αυτό το θαύμα ο Κωνσταντίνος πήρε θάρρος. Διέταξε μάλιστα
να κατασκευασθεί ένας όμοιος χρυσός σταυρός, ώστε να προπορεύεται
πάντοτε του στρατεύματος. Αμέσως όρμησε στη μάχη και νίκησε κατά κράτος
τους εχθρούς του.

Μετά μάλιστα το θεϊκό όραμα και την ανέλπιστη νίκη του με τη δύναμη
του Σταυρού, πίστεψε ολοκληρωτικά στον Χριστό και περίμενε την  κατάλλη-
λη στιγμή για να βαπτισθεί. Τότε έστειλε και τη μητέρα του, την Αγία Ελένη,
στα Ιεροσόλυμα, μαζί με κατάλληλους ανθρώπους και πολλά χρήματα, για να
αναζητήσει και να βρει το Τίμιο Ξύλο του Σταυρού πάνω στο οποίο είχε καρ-
φωθεί το Πανάγιο Σώμα του Χριστού και χύθηκε το Αίμα Του, για τις αμαρτίες
μας. Με τους διωγμούς των χριστιανών σχεδόν για τριακόσια χρόνια ο
Σταυρός ήταν χαμένος και θαμμένος.

Το έργο ήταν δύσκολο και κοπιαστικό. Η παράδοση λέει πως ευωδια-
στά φυτά και πλούσιος βασιλικός οδήγησαν την Αγία Ελένη να σκάψει στο
κατάλληλο σημείο. Βρέθηκαν τρεις σταυροί, του Χριστού και των δύο ληστών.
Πάλι σύμφωνα με την παράδοση, ο Τίμιος Σταυρός αναγνωρίσθηκε όταν μια
πεθαμένη γυναίκα αναστήθηκε, μόλις την ακούμπησαν στο Σταυρό του
Κυρίου.

H Αγία Ελένη και όλοι οι αξιωματούχοι που ήταν μαζί της με πολλή
πίστη και ευλάβεια προσκύνησαν τότε το Σταυρό. Ζήτησε όμως και ο λαός με
πολύ πόθο να τον δει και να τον προσκυνήσει. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων
Μακάριος θεώρησε ότι θα ήταν ευκαιρία να εκτεθεί ο Σταυρός σε προσκύνηση
στα εγκαίνια του Ναού της Αναστάσεως που έκτιζε η Αγία Ελένη, για να
συμπεριλάβει τον Πανάγιο Τάφο και τον Γολγοθά. Πράγματι, στις 13
Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγκαινίων, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος στα
Ιεροσόλυμα. Την επομένη, στις 14 Σεπτεμβρίου, ο Πατριάρχης ύψωσε ψηλά
τον Σταυρό, για να τον δουν όλοι οι χριστιανοί, οι οποίοι άρχισαν να φωνά-
ζουν για πολλή ώρα το Κύριε ελέησον.

Από τότε θεσπίστηκε από τους Πατέρες της Εκκλησίας αυτή η μεγάλη
γιορτή, η οποία συμπίπτει και με μια δεύτερη ύψωση που έγινε τριακόσια
περίπου χρόνια αργότερα. Το 614 μ.X. οι Πέρσες είχαν καταλάβει τα μέρη εκεί-
να και άρπαξαν τον Τίμιο Σταυρό. Μερικά χρόνια αργότερα, το 628 μ.X., ο
αυτοκράτορας Ηράκλειος τους νίκησε και μπόρεσε να τον επαναφέρει θριαμ-
βευτικά. 

φωτεινές τροχιές

Επιμέλεια και εκτύπωση Χριστιανικής Κίνησης “Ο Άγιος Δημήτριος”

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


