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το χω νευτήρι του πόνου

«Εγερθείς άρον σου την κλίνην,
και ύπαγε εις τον οίκον σου»

Η θεραπεία ενός παράλυτου μας φέρνει μπροστά σε
άλλη μια θαυματουργική ενέργεια του Κυρίου μας. Η
δυστυχισμένη εκείνη ύπαρξη οδηγείται μπροστά στο
Χριστό για να της προσφέρει θεραπεία. Η ασθένεια, με
όλα τα συνεπακόλουθά της, τον πόνο, τη θλίψη, τη δυστυχία, κρατούσε καθηλωμένο στο κρεβάτι τον άνθρωπο εκείνο, ο οποίος αναζητούσε τη λύτρωση. Την ώρα που άλλοι συνάνθρωποί του απολάμβαναν τα αγαθά της υγείας και της ζωής, ο τραγικός αυτός παράλυτος πάνω στην κλίνη της οδύνης, με σβησμένα τα μάτια, έλιωνε από
στιγμή σε στιγμή. Βέβαια και αυτός προηγουμένως απολάμβανε τη
ζωή του και έπλαθε όνειρα, με νότες αισιοδοξίας, χαράς και ευτυχίας.
Ξαφνικά όμως, από τη μια στιγμή στην άλλη, πώς όλα ανατρέπονται
και αλλάζουν; Όλα, όνειρα, ελπίδες, προσδοκίες, γκρεμίζονται και
συνθλίβονται. Τώρα, μέσα από την οδύνη του πόνου, όλα κυλούν
μέσα σε μια θολούρα και μια μαυρίλα. Η θολούρα αυτή επηρεάζει
σοβαρά τη σκέψη, την αντίληψη και γενικά την όλη εικόνα που εμφανίζει. Γι΄ αυτό και ερωτά με δόσεις πικρίας: γιατί επιτρέπει ο Θεός να
υποφέρω; Γιατί να πονώ και να είμαι δυστυχισμένος;
Ο πόνος
Το ερώτημα του παράλυτου για τον πόνο στη ζωή του ανθρώπου, είναι από εκείνα που πάντοτε υψώνονται βασανιστικά και αδυσώπητα. Οι άνθρωποι που υποφέρουν και πονούν, χρειάζονται σε
κάθε περίπτωση τη βοήθεια μας για να μπορέσουν ΄ ανακαλύψουν
το φως της πίστεως, το οποίο προβάλλει σαν το μόνο βάλσαμο
ελπίδας και παρηγοριάς. Ποτέ δεν πρέπει να τους απορρίπτουμε.
Αυτό άλλωστε μας καταλείπουν ως παράδειγμα οι τέσσερις συνοδοί
που περιέβαλαν με υποδειγματική αγάπη τον παράλυτο, παρά τα
φοβερά εμπόδια και τις δυσκολίες που συναντούσαν όταν τον έφερναν μπροστά στο Χριστό.
Το νόημά του
Για να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα των θλίψεων στη
ζωή μας δεν έχουμε παρά να θυμούμαστε το παράδειγμα του πολύα-
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θλου Ιώβ. Ενώ πέρασε μέσα από συμπληγάδες δοκιμασιών, όχι μόνο
δεν εκστόμισε λόγο κακό ή βαρυγκώμησε εναντίον του Κυρίου, αλλά
με υποδειγματική ευλάβεια έλεγε αυτό που επαναλαμβάνουμε συνεχώς στη λατρεία μας: «Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον».
Για να εκτοξευθεί όμως ο άνθρωπος στα ύψη που υπαγορεύει
το ισχυρό παράδειγμα του Ιώβ, θα πρέπει να μην στηρίζεται μόνο
στις δικές του δυνάμεις οι οποίες εύκολα μπορεί να τον εγκαταλείψουν. Σ΄ αυτή την περίπτωση λυγίζει και παραδίδεται στις πρώτες
δυσκολίες, οι οποίες μετατρέπονται σ΄ ένα αληθινό εφιάλτη για την
ύπαρξή του. Επιβάλλεται ο άνθρωπος να εμπιστεύεται τη ζωή του
στη δύναμη του Κυρίου, όπως έπραξε και ο Ιώβ. Τότε ο πόνος μετατρέπεται σε γέφυρα που οδηγεί στην ελπίδα και τη σωτηρία. Ο
πόνος, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, μπορούν μέσα από την προοπτική
του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, να προσλαμβάνουν ένα βαθύτερο νόημα και περιεχόμενο. Όταν ο άνθρωπος διαθέτει πίστη και υπομονή, αρετές που οικειοποιείται μέσα από τη μυστηριακή ζωή της
Εκκλησίας, τότε όχι μόνο δεν λυγίζει μπροστά στον πόνο, αλλά αυτός
γίνεται πολλές φορές αφορμή για τη σωτηρία του. Όπως ο παράλυτος της περικοπής, θα πρέπει να επιδιώκουμε να συναντήσουμε
Εκείνον που μπορεί να μας απαλλάξει από την κυριαρχία του κακού
μαζί με όλες τις εφιαλτικές συνέπειές του. Κοντά σ΄ εκείνον, ο πόνος
χάνει την τραγικότητα του και μεταβάλλεται σε δρόμο που μπορεί να
βαδίζει ο άνθρωπος σε μια λυτρωτική πορεία.
Όπως τότε ο Ιώβ, έτσι κι εμείς σήμερα, σε κάθε περίπτωση ας
δείχνουμε πίστη και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, ο Οποίος
είναι Πατέρας μας και μας περιβάλλει με απέραντη αγάπη και στοργή. Ας λέμε να είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου και όταν γεμάτοι υγεία περνούμε τις ημέρες της ζωής μας, αλλά και όταν πονούμε
«επί κλίνης οδύνης».
Πραγματικά, αν γνωρίζαμε πόσο μπορούμε να ευεργετηθούμε
από τον πόνο, ασφαλώς θα ευγνωμονούσαμε Εκείνον που τον επιτρέπει. Διότι ο πόνος είναι σαν κάποιο άλλο χωνευτήρι που καθαρίζει
και εξαγιάζει τις ψυχές και τις θεραπεύει από τα τόσα τραύματά τους.
Για ν΄ αποφέρει όμως όλους αυτούς τους καρπούς ο πόνος, χρειάζεται πίστη και υποταγή στο θέλημα του Θεού. Χωρίς αυτά, ο πόνος
γίνεται ανυπόφορος και πηγή ολέθριων συνεπειών. Σβήνει την πνευματική σκοπιμότητα και τη θεία αποστολή, αφήνει τον εγωισμό και τη
φιλαυτία να καταλαμβάνουν πρωτεύουσα θέση στην ψυχή του πονεμένου και όχι λίγες φορές οδηγεί στην απόγνωση.
Αγαπητοί αδελφοί, η περίπτωση του παράλυτου που γνώρισε
τη θεραπεία από τον Κύριο μας, βρίθει διδαγμάτων που μπορούμε να
εγκολπωθούμε και στη δική μας ζωή. Αρκεί να πιστέψουμε σ΄ Εκείνον
που μπορεί να μας θεραπεύσει από τις λογής ασθένειες που μας
προσβάλλουν καθημερινά και να υπομένουμε καρτερικά την οποιαδήποτε δοκιμασία επιτρέπει η αγάπη Του. Η προτροπή «άρον σου
την κλίνη, και ύπαγε εις τον οίκον σου» μας γεμίζει με βεβαιότητα ότι
ο Κύριος είναι ο μόνος στον οποίο μπορούμε να καταφύγουμε, αλλά
και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας, για μια ασφαλή πορεία προς την
αιωνιότητα.

Ἀποστολικό

Ἀνάγνωσμα

Ἀδελφοί, ἔχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν

δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν
ἀναλογίαν τῆς πίστεως, εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ,
εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, εἴτε ὁ παρακαλῶν,
ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδοὺς, ἐν ἁπλότητι, ὁ
προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι. Ἡ ἀγάπη
ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ
ἀγαθῷ, τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ
ἀλλήλους προηγούμενοι, τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ
πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι
χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ
προσκαρτεροῦντες,ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες,
τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς,
εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.

Eὐαγγελικό

Ἀνάγνωσμα

Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἐμβὰς ὁ Ἰησοῦς εἰς πλοῖον
διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ
προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης
βεβλημένον. καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν
εἶπεν τῷ παραλυτικῷ· Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι
αἱ ἁμαρτίαι σου. Καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων
εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· Οὗτος βλασφημεῖ. Καὶ εἰδὼς ὁ
Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· Ἵνα τί ὑμεῖς
ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Τί γάρ ἐστιν
εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν,
ἔγειρε καὶ περιπάτει; Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας  τότε λέγει τῷ
παραλυτικῷ· Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς
τὸν οἶκόν σου. Καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν
δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

φωτεινές τροχιές - Πέτρος και Παύλος

Η µεταστροφή στον Ιησού, τον αληθινό Χριστό, τον αναστηµένο από το θάνατο του δείχνει τη φιλευσπλαχνία του
Θεού που θέλει να σώσει ολόκληρο τον κόσµο. Ο Σαύλος
κατάλαβε ότι δεν έχει άλλη επιλογή, εφόσον έγινε χριστιανός, από το να είναι απόστολος. Ο Λουκάς σηµειώνει: «ο
Σαύλος ενισχυόταν όλο και περισσότερο και δηµιουργούσε
σύγχυση
στους
Ιουδαίους
που
κατοικούσαν
στη
∆αµασκό,αποδεικνύοντας τους ότι ο Ιησούς είναι ο
Μεσσίας». Από τότε, κι ο Παύλος εισέρχεται στον αριθµό όσων καταδιώκονται, εκείνων που οµολογούν το Χριστό µέχρι αίµατος. Η ζωή
του Αναστηµένου οµολογείται µε το θάρρος που δείχνουν οι µαθητές
του για να ζήσουν και να πεθάνουν άφοβα γι’ Αυτόν.
Ωστόσο, οι απόστολοι που παρέµειναν στην Ιερουσαλήµ όταν
έµαθαν ότι η Σαµάρεια είχε δεχθεί τον ευαγγελικό λόγο από τους
καταδιωγµένους χριστιανούς της Ιερουσαλήµ, έστειλαν τον Πέτρο και
τον Ιωάννη για να στηρίξουν στην πίστη τους καινούργιους πιστούς.
Η συνάντηση του Πέτρου µε το µάγο Σίµωνα, ο οποίος θεωρούσε το
χρήµα πολυτιµότερο από το Πνεύµα, είναι ακόµα µια ευκαιρία για
νατονιστεί ότι ο Πέτρος είναι ελεύθερος έναντι των υλικών αγαθών.
«Να χαθείς κι εσύ και τα λεφτά σου!» θα πει ο Πέτρος στο µάγο. Στις
Πράξεις ο Λουκάς επανέρχεται στον Πέτρο, ο οποίος «περνώντας
απ’ όλες αυτές τις Εκκλησίες, κατέβηκε και στους χριστιανούς που
κατοικούσαν στη Λύδδα». Ήδη το περιστατικό της θεραπείας του
Αινέα σηµατοδοτεί το χαρακτήρα τηςαποστολής του Πέτρου, να είναι
δηλαδή απόστολος του Αναστηµένου και του Πνεύµατος. Στη Λύδδα
αντιµετωπίζει το θάνατο της Ταβιθά, νικώντας τον µε λόγια παρόµοια
µ’ εκείνα του Ιησού: «Ταβιθά, σήκω πάνω».
Στην Ιόππη, κοντά στη Λύδδα, ο Πέτρος µαθαίνει από το
Πνεύµα να µη διακρίνει πλέον ζώα και ανθρώπους µε βάση το παλαιό
σύστηµα αποκλεισµού για τη καθαρότητα σύµφωνα µε το νόµο. Κι οι
ειδωλολάτρες εξαγνίστηκαν από το Πνεύµα πριν ακόµα φτάσει σ’
αυτούς το κήρυγµα του Ευαγγελίου.Το Πνεύµα κατευθύνει το
Ευαγγέλιο και την πίστη, όπου, όταν και σε όποιον θέλει,ελεύθερα.
«Ο Πέτρος τότε έλαβε το λόγο και είπε: πραγµατικά, τώρα καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις». Ο Πέτρος µιλούσε για τον αναστηµένο Ιησού. Όµως «ενώ ακόµα ο Πέτρος έλεγε αυτά τα λόγια,
κατέβηκε το Άγιο Πνεύµα πάνω σε όλους όσοι άκουγαν το κήρυγµα»
(10,44). Στην πραγµατικότητα, αυτή η επιφοίτηση φανερώνει το
νόηµα της αποστολής του Πέτρου: η Εκκλησίακαθίσταται από το
Πνεύµα µια αδελφότητα ανοικτή και ελεύθερη. Η έκπληξη (αλλά κι η
εχθρότητα) προέρχεται από το ότι δε γίνεται κατανοητή η κατεύθυνση της σωτηρίας: είναι για όλους τους καιρούς και όλους τους
ανθρώπους. ∆εν είναι αποκλειστικά για κάποια οµάδα ή κάποιο
συγκεκριµένο λαό. Ο Πέτρος το κατάλαβε και θα αντικρούσει µε σθένος την επίκριση ότι ήταν πολύ πιοσυγκαταβατικός µε τους ειδωλολάτρες, εντάσσοντας τους ανάµεσα στους µαθητές του Ιησού.
Σ’ αυτό το σηµείο ο Λουκάς επανατοποθετεί το Σαύλο ο οποίος έχει ενταχθεί στους αποστόλους και γίνεται ένας από τους πρωταγωνιστές της αποστολής στους ειδωλολάτρες. Ο Βαρνάβας, ο µετέπειτα σύντροφος του Σαύλου, τον αναζητεί στην Ταρσό. Ακολουθεί η
σύλληψη του Πέτρου τις ηµέρες του Πάσχα, όπως εκείνη του Ιησού.
«Ενώ όµως ήταν στη φυλακή, η Εκκλησία προσευχόταν αδιάκοπα
στο Θεό γι’ αυτόν».Ήταν θέληµα του ∆ιδασκάλου η απελευθέρωσή
του. Ο Ιησούς, όπως είχε υποσχεθεί, συνόδευε πραγµατικά, περισσότερο µε πειστικά σηµεία παρά µε λόγια, την αποστολή των αποστόλων του. Συνεχίζεται την ερχόμενη Κυριακή.
Επιμέλεια και εκτύπωση Χριστιανικής Κίνησης “Ο Άγιος Δημήτριος”
“Ο Καλός Σαμαρείτης”, και λοιπών φιλανθρωπικών έργων της ενορίας.

