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ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ʺΕγένετο εν τω υπάγειν αυτούς εκαθαρίσθησανʺ
Όλες οι διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης ʺτυπικά ήν και συµβολικά και σκιώδηʺ, δηλαδή
ήταν συµβολικές και είχαν τη σηµασία τους (Γρηγόριος ο Παλαµάς). Π.χ. η λέπρα ήταν
αρρώστια φρικτή και αποτρόπαιη, γιʹ αυτό και διέταζε ο Μωσαικός νόµος όσοι έχουν
προσβληθεί στην πόλη απʹ αυτήν να µην κατοικούν µέσα σʹ αυτήν, όπως επίσης δεν
επιτρεπόταν να πλησιάσει ένας υγιής τους λεπρούς. Το ίδιο συνέβαινε και µε εκείνους
που είχαν πυορροούσες πληγές ή ακόµη και µε τους νεκρούς. Προκειµένου να
αποτινάξουν το µίασµα όσοι είχαν έλθει σε επαφή µε όλους αυτούς, έπρεπε να
υποστούν καθαρµούς ή να κάνουν εξιλαστήριες θυσίες και προσευχές. Στο σηµερινό
Ευαγγέλιο βλέπουµε τον Κύριο να θεραπεύει δέκα λεπρούς και να τους αποδίδει υγιείς
στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό όµως µας δίνει την ευκαιρία να µιλήσουµε για την αρρώστια
και τις αιτίες που την προκαλούν.
Δεν είναι ο Θεός η αιτία των ασθενειών
Οι αρρώστιες δεν είναι δηµιούργηµα του Θεού. Ο Θεός είναι ποιητής των καλών κι όχι
των δυσαρέστων και οδυνηρών. ʺΚαι είδεν ο Θεός τα πάντα, όσα εποίησεν, και ιδού καλά
λίανʺ (Γεν 1,31). Η αρρώστια έχει την αιτία και τη ρίζα της στην αµαρτία. Αιτία των
σωµατικών ασθενειών, λέγει ο Χρυσόστοµος, είναι ʺη πονηρία της γνώµηςʺ. Τα
περισσότερα νοσήµατα αιτία έχουν την αµαρτία. Κατʹ αρχήν ο Θεός µας δηµιούργησε
χωρίς φροντίδες και αρρώστιες. Έπεσε όµως ο άνθρωπος στην αµαρτία, διεφθάρη η
ανθρώπινη φύση και το σώµα του ανθρώπου άρχισε σιγά σιγά να παρουσιάζει ατέλειες
και αρρώστιες. Αργότερα βέβαια, όταν γίναµε αδύναµοι βρήκε την ευκαιρία ο διάβολος
και προκάλεσε κι αυτός ασθένειες στον άνθρωπο. Παράδειγµα η συγκύπτουσα, για την
οποία είπε ο Χριστός: ʺταύτην δε θυγατέρα Αβραάµ ούσαν, ην έδησεν ο Σατανάς ιδού
δέκα και οκτώ έτηʺ (Λουκ. 13,16). Επίσης εξεταίας των αµαρτιών του έµεινε
καθηλωµένος τριαντά οκτώ χρόνια ο παραλυτικός (Ιωάν. 5,14).
Ο Χριστός είναι ιατρός µας
Ο Χριστός θεράπευσε, κατά τους Πατέρες, ʺπάσαν την λεπρωθείσαν φύσινʺ. Γεύθηκε ο
ίδιος τον θάνατο για να µας λυτρώσει από τον θάνατο και τα κακά της ανθρώπινης
φύσεως µας, ένα από τα οποία είναι και η αρρώστια. Αυτός, κατά τον προφήτη Ησαία,
ʺτας ασθενείας ηµών έλαβε και τας νόσους εβάστασενʺ (Ματθ. 8,17). Αυτός θεράπευσε
ʺτους κακώς έχονταςʺ (οπ.π. στιχ. 16). Όχι µόνο θεράπευσε σωµατικά τους αρρώστους
αλλά και ψυχικά.
Οι αρρώστιες των ανθρώπων
Πράγµατι ο Χριστός µπορεί να θεραπεύσει τα σωµατικά και ψυχικά µας νοσήµατα.
Είµαστε όµως άξιοι να θεραπευθούµε; Εδώ µπορούµε να πούµε πως πολλές φορές
ασθένειες του σώµατος έχουν επίδραση στην ψυχή µας και αµαρτίες της ψυχής έχουν
άµεσο αντίκτυπο στο σώµα. Ο ιατρός των ψυχών και των σωµάτων είναι ο Χριστός. Ένας
αρχαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας Τον ονοµάζει ʺαρχίατρον επιστήµοναʺ. Όπου
υπάρχει η παρουσία του Χριστού, εκεί είναι και η σωτηρία του ανθρώπου.
Ακόµη είναι παρατηρηµένο πως οι πνευµατικοί άνθρωποι καλύτερα αντιµετωπίζουν την
ασθένεια µε ελπίδα και µε εµπιστοσύνη στο Θεό. Αντίθετα, όσοι βρίσκονται σε
απόσταση από τον Θεό ταλαιπωρούνται πιό πολύ. Δεν ηρεµούν, είναι απότοµοι, σκληροί
και ιδιοτελείς. Αµαρτία και αρρώστια συνδέονται.
Αδελφοί µου,

η Εκκλησία µε τα µυστήρια είναι ένα ιατρείο αδάπανο. Δεν καταργεί την ιατρική
επιστήµη. Αντίθετα την βοηθεί πολύ στο έργο της. Η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού και
η µετάνοια µας αφαιρούν τις αµαρτίες και µας πλησιάζουν µε περισσότερο θάρρος στον
Χριστό για να θεραπευθούµε. Σε µας όλους ακούγεται η φωνή του Κυρίου µας:
ʺΠιστεύετε ότι δύναµαι τούτο ποιήσαι;ʺ. Περιµένει από µας να πούµε: ʺΝαι Κύριεʺ (Ματθ.
9,28). Μʹ αυτόν τον τρόπο να πλησιάζουµε τον θεραπευτή Ιησού στην Εκκλησία µας.
Αµήν.
Αρχιµ. Ι. Δ. Φ.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιζ΄ 12-19)
Επέστρεψε δοξάζοντας το Θεό
Τω καιρώ εκείνω, εισερχοµένου του Ιησού εις τινα κώµην, απήντησαν αυτώ δέκα λεπροί
άνδρες, οί έστησαν πόρρωθεν, και αυτοί ήραν φωνήν, λέγοντες Ιησού επιστάτα, ελέησον
ηµάς. Και ιδών, είπεν αυτοίς Πορευθέντες, επιδείξατε εαυτούς τοις Ιερεύσι. Και εγένετο
εν τω υπάγειν αυτούς, εκαθαρίσθησαν. Είς δε εξ αυτών, ιδών ότι ιάθη, υπέστρεψε µετά
φωνής µεγάλης δοξάζων τον Θεόν, και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού,
ευχαριστών αυτώ και αυτός ήν Σαµαρείτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν Ουχί οι δέκα
εκαθαρίσθησαν; οι δε εννέα που; ουχ ευρέθησαν υποστρέψαντες δούναι δόξαν τω Θεώ εί
µή ό αλλογενής ούτος; Και είπεν αυτώ Αναστάς, πορεύου η πίστις σου σέσωκέ σέ.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς καθώς έµπαινε σε ένα χωριό, τον συνάντησαν δέκα άνδρες
λεπροί, οι οποίοι στάθηκαν λίγο µακριά, κα του φώναζαν ʺΙησού Διδάσκαλε, ελέησέ
µαςʺ. Όταν τους είδε, τους είπε ʺΠηγαίνετε να δείξετε τον εαυτό σας στους ιερείςʺ, και
ενώ πήγαιναν θεραπεύτηκαν. Ένας από αυτούς όταν είδε ότι θεραπεύτηκε επέστρεψε
δοξάζοντας τον Θεό µε δυνατή φωνή και έπεσε µε το πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και
τον ευχαριστούσε και αυτός ήταν Σαµαρείτης. Τότε είπε ο Ιησούς ʺΔεν θεραπεύθηκαν
και οι δέκα; Οι άλλοι εννέα που είναι; Κανείς δεν βρέθηκε να επιστρέψει για να δοξάσει
τον Θεό παρά αυτός ο αλλοεθνής; ʺ. Και είπε σʹ αυτόν ʺΣήκω επάνω και πήγαινε, η πίστη
σου σε έσωσεʺ.

