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"Κυριακή του Παραλύτου." 

 

«Διά σε άνθρωπος γέγονα, διά σε σάρκα περιβέβλημαι, 

και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω;» 

 

Μία ωραιότατη ευαγγελική διήγηση, έρχεται να μας παρου-

σιάσει και σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Μία 

ευαγγελική διήγηση που μας θυμίζει για ακόμα μία φορά το πολύ 

γνωστό και μεγάλο θαύμα που έκανε ο Χριστός μας στην δεξαμε-

νή της Βηθεσδά, όταν  θεράπευσε έναν παραλυτικό που βρισκόταν 

εκεί, τριάντα οκτώ χρόνια, ο οποίος δεν είχε καταφέρει όλα αυτά 

τα χρόνια να θεραπευτεί από την ασθένειά του. Μία ευαγγελική 

διήγηση επίσης, που θα μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε μια 

πολύ σημαντική αλήθεια για την ζωή μας. Ότι ο Χριστός, με τον 

Σταυρό του και την Ανάστασή του, ήρθε να γίνει ο αδελφός μας. 

Η σημερινή ευαγγελική περικοπή παρουσιάζει τον Ιησού 

στα Ιεροσόλυμα και πιο συγκεκριμένα στην Προβατική Πύλη, που 

εκεί κοντά υπήρχε μια δεξαμενή που ονομαζόταν Βηθεσδά. Στο 

σημείο αυτό, σύμφωνα πάντα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, υπήρχε 



πλήθος ασθενών που περίμεναν από καιρό σε καιρό να κατεβεί  

Άγγελος Κυρίου για να ταράξει το νερό της δεξαμενής. Όποιος, 

ύστερα από την ταραχή του νερού, έπεφτε πρώτος στη δεξαμενή, 

θεραπευόταν από όποια αρρώστια και αν είχε. 

Μεταξύ των άλλων ασθενών, υπήρχε εκεί και ένας παραλυ-

τικός, ο οποίος έπασχε από μια ανίατη αρρώστια, τριάντα οκτώ ο-

λόκληρα χρόνια.   Όταν τον πλησίασε ο Κύριος του έκανε αυτή την 

περίεργη ερώτηση: Θέλεις να γίνεις καλά; Και εκείνος απάντησε 

αμέσως: Κύριε, δεν έχω άνθρωπο για να με βάλει στη δεξαμενή. Ό-

ταν έρχεται ο Άγγελος και ταράζει  το νερό και πρέπει να μπω εγώ 

μέσα στη δεξαμενή για να γίνω καλά, κάποιος άλλος προλαβαίνει 

πριν από εμένα. Τότε, ο Κύριος του λέει: Πάρε το κρεβάτι σου και 

πήγαινε. Και αμέσως έγινε καλά ο άνθρωπος και σήκωσε το κρε-

βάτι του και περπάτησε. 

Ο παραλυτικός του σημερινού Ευαγγελίου τριάντα οκτώ 

χρόνια έψαχνε να βρει έναν δικό του άνθρωπο. Έναν συγγενή, 

έναν γνωστό, έναν φίλο, ο οποίος θα τον βοηθούσε να λύσει το 

πρόβλημα της αναπηρίας του. Αυτός, λοιπόν, ο άνθρωπος που α-

ναζητούσε, ήρθε μπροστά του και ήταν ο Χριστός, ο οποίος παρου-

σιάζεται στο σημερινό Ευαγγέλιο, όχι απλά ως φίλος του ασθενούς 

που έρχεται να του συμπαρασταθεί, αλλά ως πρότυπο αληθινού 

πλησίον. 

Ένας ύμνος της εορτής, παρουσιάζει τον Κύριο να απαντάει 

στον παραλυτικό, όταν εκείνος του λέει ότι δεν έχει άνθρωπο για 

να τον βάλει στο νερό και να γιατρευτεί, με τα εξής λόγια: «Διά σε 

άνθρωπος γέγονα, διά σε σάρκα περιβέβλημαι και λέγεις άνθρω-

πον ουκ έχω;». Δηλαδή, λέει ο Χριστός μας στον παραλυτικό: ότι 

για σένα έγινα άνθρωπος και περιβλήθηκα με σάρκα και λες ότι 

δεν έχεις άνθρωπο; 

Αυτά τα λόγια, αδελφοί μου, ο Κύριος έρχεται να τα απευ-

θύνει και σε όλους εμάς. Σε όλους τους ανθρώπους, κάθε εποχής, 

που ζουν την μοναξιά και αντιμετωπίζουν μεγάλα και δυσβάστα-

κτα προβλήματα. Έρχεται ο Χριστός μας, και στην δική μας 

δύσκολη και σκληρή εποχή, για να γίνει ο δικός μας άνθρωπος, ο 

δικός μας αδελφός, όπως ακριβώς έγινε και για τον παράλυτο του 



σημερινού Ευαγγελίου.  Και όπως εκείνον τον θεράπευσε και ουσι-

αστικά τον ανέστησε από την πολύχρονη αρρώστια του, έτσι θα 

αναστήσει και όσους τον εμπιστευθούν και κρεμάσουν την ελπίδα 

τους σε Εκείνον. Αμήν. 

+ ι.Π. 
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Ανόητε άνθρωπε, καταφεύγεις στους μάγους για να για-

τρευτείς; Και πιστεύεις πως ο διάβολος θα γιατρέψει πραγματικά 

την αρρώστια σου; Εκείνος «εξαρχής ήταν ανθρωποκτόνος» (Ιω. 

8:44) και θανάτωσε όλο το γένος των ανθρώπων. Πώς τώρα θα 

γίνει γιατρός σου; Δεν είδες πώς οι δαίμονες δεν μπόρεσαν να 

γιατρέψουν ούτε τους δικούς τους μάγους από τις πληγές, που τους 

προξένησε ο Μωϋσής στην Αίγυπτο (Εξ. 9:11); Και τώρα θα κάνουν 

καλά εσένα; Και αν οι δαίμονες δεν λυπούνται την ψυχή σου, πώς 

θα λυπηθούν το σώμα σου; Αστεία πράγματα! Γιατί δεν υπάρχει 

τίποτα γλυκύτερο για το διάβολο από το να τυραννάει τον 

άνθρωπο με κάθε τρόπο. Ευκολότερο είναι να δώσει κρύο η φωτιά 

και φλόγα το χιόνι, παρά να γιατρέψει ο διάβολος πραγματικά. 

Ούτε μπορεί, ούτε θέλει, ούτε ξέρει πώς να γιατρεύει. Αλλά κι αν 

υποτεθεί ότι και μπορεί, και θέλει, και ξέρει, όμως, αν δεν του 

επιτρέψει ο Θεός, από μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. 

Πίστεψε λοιπόν, αδελφέ, ότι μόνο ο Θεός είναι ο αληθινός 

γιατρός ψυχών και σωμάτων. Οι μάγοι και οι δαίμονες γιατρεύουν 

όχι στ' αλήθεια αλλά φανταστικά. Μα κι αν θελήσουν να γιατρέ-

ψουν το σώμα σου με παραχώρηση του Θεού, να ξέρεις ότι το για-

τρεύουν με σκοπό να θανατώσουν την ψυχή σου. Πώς; Τραβώντας 

σε από την πίστη του Χριστού και πείθοντάς σε να πιστεύεις σ' 

εκείνους. Ποια λοιπόν η ωφέλεια σου, αν εδώ έχεις πρόσκαιρη υ-

γεία, εκεί όμως κολαστείς αιώνια; Να χαθεί τέτοια υγεία! Να χαθεί 

τέτοια ζωή! 

Για να μη λυπάται λοιπόν ο Ιησούς εξαιτίας σας, για να μη 

φαίνεστε κι εσείς αχάριστοι στον μεγάλο αυτόν Ευεργέτη σας, σας 

παρακαλώ, αδελφοί μου, μην πηγαίνετε σε μάγους και μάγισσες 

και τσιγγάνες.   Κι όταν αρρωσταίνετε,  να προστρέχετε στο Χριστό     



με ζωντανή πίστη και να ζητάτε απ' Αυτόν τη γιατρειά σας. Γιατί 

Αυτός είναι ο φιλόστοργος πατέρας σας. Κι αν σας έδωσε την 

αρρώστια, σας την έδωσε για να δοκιμάσει την υπομονή σας, για 

να σας στεφανώσει περισσότερο και για να δει αν τον αγαπάτε 

γνήσια. Να προστρέχετε ακόμα στην Κυρία Θεοτόκο, που θερα-

πεύει τους ασθενείς και παρηγορεί τους λυπημένους. Να προστρέ-

χετε, τέλος, στους Αγίους Πάντες και να τους παρακαλείτε με 

θέρμη. Έτσι θα πετύχετε την αληθινή θεραπεία σας. 
 

Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. 
 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Άγιε Πρωτομάρτυς Στέφανε, σκέπε την ποίμνη σου. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

Καθημερινά.  7π.μ. Όρθρος  &  7μ.μ. Εσπερινός. 

Δευτέρα 8/5.    7π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία. (Άγ. Στέφανος) 

                           7μ.μ. Εσπερινός (Άγ. Χριστοφόρος). 

Τρίτη 9/5.     7π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία (Άγ. Χριστοφόρος). 

                      6μ.μ. Εσπερινός, Παράκληση & Αγιασμός οχημάτων. 

Τετάρτη 10/5.  7π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία. 

Σάββατο 13/5.  7π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 7.30μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου, 

ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον π. Παΐσιο. 
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ΑΡΝΑΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Τ.Κ. 63074 
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