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Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
Πόσο αἰσθανόμαστε ὅτι εἴμαστε ἀσθενεῖς πνευματικά; Ὅτι παραλύουμε
κάποιες στιγμές ἀπό τή δύναμη τοῦ κακοῦ; Ὅτι εἴμαστε προσκολλημένοι στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο βλέπουμε τόν κόσμο, τή ζωή, τίς προτεραιότητές μας, ὅτι ὁ νοῦς μας εἶναι φορτωμένος ἀπό τίς βιοτικές μέριμνες,
μέ ἀποτέλεσμα νά μή μένει οὔτε χῶρος οὔτε χρόνος γιά τόν Θεό; Ὅτι
ἡ παράλυση τῆς καρδιᾶς μας ἔχει νά κάνει μέ τή συνειδητή μας ἐπιλογή
νά ζητοῦμε ἀπό τούς ἄλλους νά μᾶς ἀγαπήσουν καί νά μᾶς συμπαρασταθοῦν, ἐνῶ ἐμεῖς δέν θέλουμε νά κάνουμε τό βῆμα νά ἀνοίξουμε
τούς ἑαυτούς μας πρός ἐκείνους καί ὅτι αὐτή ἡ στάση μᾶς χαρακτηρίζει
στή σχέση μας μέ τόν Θεό; Θέλουμε ἀπό ἐκεῖνον τήν ὑγεία, τά ἀγαθά,
τήν ἐπιτυχία, τή ζωή, ἀλλά δέν εἴμαστε ἕτοιμοι νά τόν ἀγαπήσουμε, νά
τόν ἀφήσουμε νά μᾶς ἁγιάσει, νά εἶναι ἐκεῖνος τό νόημα καί ἡ χαρά μας;
Στήν πρώτη Ἐκκλησία, στήν περιοχή τῆς Λύδδας, ὑπῆρχε ἕνας ἄνθρωπος πού λεγόταν Αἰνέας, καί αὐτός ἦταν ἐπί ὀκτώ ἔτη παράλυτος.
Ὁ ἀπόστολος Πέτρος θά τόν συναντήσει καί θά τόν εὐλογήσει λέγοντάς του: «Ἰᾶταί σε Ἰησοῦς ὁ Χριστός» (Πράξ. 9,34). Ὁ Αἰνέας περπατᾶ
καί πάλι, μέ ἀποτέλεσμα ὅλοι ὅσοι εἶδαν τό θαῦμα, νά ἐπιστρέψουν στόν
Χριστό καί νά ἀναγνωρίσουν τόν Κύριο ὡς Θεό τους. Ὁ Πέτρος δέν
χρησιμοποιεῖ τίς δικές του δυνάμεις, οὔτε τά χαρίσματα, τίς εὐλογίες
πού ἔχει πάρει ἀπό τόν Χριστό. Ὁ λόγος του εἶναι λόγος συγκλονιστικός, λόγος ἐμπιστοσύνης, πίστης, βεβαιότητας, πώς ὅλη ἡ δική του ζωή
πρῶτα εἶναι γεμάτη ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό καί αὐτό πού ἔχει δίνει στόν
ταλαιπωρημένο ἄνθρωπο. Εἶναι ὅ,τι δέν ἔχουμε στή δική μας ζωή, τή
βαθιά πίστη πώς ὁ Χριστός κατοικεῖ στίς καρδιές μας. Πῶς νά δώσεις
λύσεις ὅταν ἐσύ δέν τίς ἔχεις γιά σένα;

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. θ΄ 32-42)
Θαυματουργίες τῶν Ἀποστόλων
Ἐν 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 αὐτῶ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα
ἐποίει μετ᾿ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. Ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος 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.
Ἡ παραλυσία τῆς ἁμαρτίας
Ὁ Χριστός γιάτρεψε τόν Αἰνέα ἀπό τήν παραλυσία, τή μοναξιά, τήν
ἀπελπισία, τήν παραίτηση. Γιατρεύει κι ἐμᾶς ὁ Χριστός, ἐφόσον πιστεύουμε σ’ αὐτόν, ἀπό τήν παραλυσία τῆς ἁμαρτίας, ἀπό τή μοναξιά τοῦ νά
μή βγαίνουμε ἀπό τόν ἑαυτό μας, ἀπό τήν ἀπελπισία νά ζοῦμε μία ζωή
χωρίς διέξοδο. Γιατρεύει κι ἐμᾶς ὁ Χριστός ἀπό τήν ἀπιστία. Ἀπό τήν παράδοσή μας στούς ρυθμούς μιᾶς ζωῆς χωρίς ἀληθινή γιορτή, χωρίς
πρόταξη τῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀνόρθωση. Γιατρεύει κι
ἐμᾶς ὁ Χριστός ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου, τό αἴσθημα τῆς ματαιότητας, πού μᾶς κάνει νά ἀναζητοῦμε χαρά στίς προτάσεις τοῦ κόσμου, πού
Νέα ἔκδοση τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

ΣΥΣΣΩΜΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥ
ἤ περί σπουδῆς στήν Εὐχαριστία
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Μετάφραση τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς
Κατά τίς ἡμέρες ἐκεῖνες, συνέβη νά περιοδεύει ὁ Πέτρος σέ πολλές πόλεις,
κατέβηκε δέ καί πρός τούς χριστιανούς πού κατοικοῦσαν στή Λύδδα. Ἐκεῖ
συνάντησε κάποιον ἄνθρωπο, ὀνόματι Αἰνέα, ὁ ὁποῖος ἦταν ἐπί ὀκτώ ἔτη κατάκοιτος στό κρεβάτι, γιατί ἦταν παράλυτος. Ὁ Πέτρος τοῦ εἶπε: Αἰνέα, ὁ Ἰησοῦς Χριστός σέ θεραπεύει. Σήκω ἐπάνω καί στρῶσε μόνος σου τό κρεβάτι. Καί ἀμέσως
σηκώθηκε. Ὅταν τόν εἶδαν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Λύδδας καί τοῦ Σάρωνα, ἐπέστρεψαν στόν Κύριο. Στήν Ἰόππη ὑπῆρχε μιά μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθᾶ, ἡ ὁποία
ἑλληνιστί λέγεται Δορκάς. Αὐτή εἶχε κάνει πλῆθος ἀγαθῶν ἔργων καί φιλανθρωπιῶν. Συνέβη νά ἀρρωστήσει τίς ἡμέρες ἐκεῖνες καί νά πεθάνει. Ἔτσι, ἀφοῦ τήν
ἔπλυναν, τήν ἔβαλαν στό ὑπερῶο. Καί ἐπειδή ἡ Λύδδα εἶναι κοντά στήν Ἰόππη,
ὅταν οἱ μαθητές ἄκουσαν ὅτι ὁ Πέτρος εἶναι σέ αὐτή, ἔστειλαν πρός αὐτόν δύο
ἄνδρες καί τόν παρακάλεσαν νά μήν ἀρνηθεῖ νά μεταβεῖ σέ αὐτούς. Σηκώθηκε ὁ
Πέτρος καί πῆγε μαζί τους. Μόλις ἔφθασε, τόν ἀνέβασαν στό ὑπερῶο καί ἐκεῖ παρουσιάσθηκαν σέ αὐτόν ὅλες οἱ χῆρες, οἱ ὁποῖες ἔκλαιγαν καί ἔδειχναν χιτῶνες καί
ἐνδύματα πού εἶχε φτιάξει, ὅταν ζοῦσε ἡ Δορκάς. Ἀφοῦ τούς ἔβγαλε ὅλους ἔξω ὁ
Πέτρος, γονάτισε καί προσευχήθηκε, καί μετά γύρισε πρός τό σῶμα καί εἶπε: Ταβιθᾶ, σήκω ἐπάνω. Αὐτή ἄνοιξε τά μάτια της καί μόλις εἶδε τόν Πέτρο ἀνακάθισε.
Τῆς ἔδωσε τό χέρι καί τή σήκωσε, καί ἀφοῦ φώναξε τούς χριστιανούς καί τίς
χῆρες, τούς τήν παρουσίασε ζωντανή. Αὐτό ἔγινε γνωστό σέ ὅλη τήν Ἰόππη καί
πολλοί πίστεψαν στόν Κύριο.
(Ἀπό τή νέα ἔκδοση: Ἡ Καινή Διαθήκη, τό πρωτότυπο κείμενο μέ νεοελληνική ἀπόδοση
τοῦ ὁμοτ. καθηγ. Χρ. Βούλγαρη, ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

εἶναι ὅμως μία ἐπαναλαμβανόμενη παγίδα ἐγκλεισμοῦ μας σέ ἕναν ψεύτικο χρόνο καί τρόπο, ὁ ὁποῖος δέν μπορεῖ νά μᾶς βγάλει ἀπό τό σκοτάδι
τῆς ἀκοινωνησίας.
Στήν Ἐκκλησία θεραπευόμαστε
Ὁ Χριστός δίνει καί σέ μᾶς φῶς καί κοντά μας φωτίζονται καί ἄλλοι.
Κι αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνει πράξη μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία, μακριά ἀπό
τήν ἔνταξη στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τό μοίρασμα τῆς χαρᾶς μας μέ
ἄλλους, ἀπό τήν αἴσθηση ὅτι μποροῦμε ἀπό κοινοῦ νά ἀναστηθοῦμε καί
ὅτι ὁ ἕνας μπορεῖ νά μοιραστεῖ τήν ἀλήθεια μέ τόν ἄλλο. Μέ κάθε τρόπο
καί κάθε μέσο, πρωτίστως ὅμως μέ τήν προσευχή καί τή μετοχή στό κοινό ποτήριο καί στά μυστήρια.
Ὁ Χριστός ἰατρός ψυχῶν καί σωμάτων
Δέν θεραπεύω ἐγώ τόν ἑαυτό μου ἤ ἐγώ τούς ἄλλους ἤ οἱ ἄλλοι ἐμένα ἤ οἱ ἄλλοι τόν ἑαυτό τους, ἀλλά ὁ Χριστός ὅλους μας. Συνοδοιπόροι
στήν ὁδό ὅπου τό πρόσωπό του εἶναι τό τέλος καί, τήν ἴδια στιγμή, αὐτός
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πού μᾶς βοηθᾶ νά φτάσουμε στό τέλος. Ὅλοι γιατρευόμαστε, ἀρκεῖ νά
συνειδητοποιήσουμε τήν ἀσθένειά μας, ὅπως κι ἄν αὐτή ἐκφράζεται, ἀρκεῖ
νά ἀποφασίσουμε καί νά ζήσουμε ὡς γνήσια χαρά τή συνάντηση μέ τούς
ἄλλους καί τήν ἐργασία καί τόν κόπο γι’ αὐτούς, ἀκόμη κι ἄν μοιάζουν
ἐχθροί μας.
Οἱ ἄνθρωποι, περισσότερο ἤ λιγότερο ἀσθενεῖς, παλεύουμε γιά τά συμφέροντά μας. Ξέρουμε νά ζητοῦμε καί νά ἀπαιτοῦμε. Κάποτε ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά δοκιμαζόμαστε. Μέχρις ὅτου βροῦμε τήν ὁδό τῆς πίστης, τῆς
ἀνάστασης καί τῆς ζωῆς. Ἀκόμη κι ἄν εἴμαστε λίγοι μέσα στόν κόσμο
αὐτό, τελικά ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων δέν θά μᾶς ξεχάσει.
Ἐντός τῆς Ἐκκλησίας θά μᾶς δώσει τή χάρη καί τή χαρά του. Ἀρκεῖ νά ξεκινήσουμε ὅ,τι λαμβάνουμε νά τό δίνουμε. Ἄν ζοῦμε Χριστό, τόν Χριστό
θά δώσουμε. Ἄν ζοῦμε τόν ἑαυτό μας, τό ἐγώ μας. Ἄν τήν παραλυσία
μας, δέν θά βοηθοῦμε ἄλλους νά βγοῦνε ἀπό τή δική τους λύπη. Καιρός
νά μετρηθοῦμε μέ τό φῶς τῆς Ἀνάστασης καί νά ἀποφασίσουμε ἄν θέλουμε τή γιατρειά μας. Καί νά στραφοῦμε πρός ἐκεῖνον πού γνωρίζει καί δίνει,
ἀναλαμβάνοντας ὁ καθένας τήν εὐθύνη τῆς προσωπικῆς μας ἀφύπνισης.
Χριστός ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!
π. Θ. Μ.
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