
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ἡ Ἁγία Κσριακὴ ἡ Μεγαλομάρησς (7 Ἰοσλίοσ) 

Ἦηαλ θόξε ηνῦ Γσξνζένπ θαὶ ηῆο Δὐζεβίαο. Αὐηνὶ ἦηαλ ἄηεθλνη θαὶ 
παξαθαινῦζαλ ηὸλ Θεὸ λὰ ηνὺο δώζεη παηδί. Πξάγκαηη, ὁ Θεὸο εὐδόθεζε, θαὶ ηὸ 
ρξηζηηαληθὸ αὐηὸ δεπγάξη, ἀπέθηεζε παηδί. Γελλήζεθε ἡκέξα Κπξηαθή, γη’ αὐηὸ θαὶ 
ηῆο ἔδσζαλ ηὸ ὄλνκα Κπξηαθή. 

Καηὰ ηὸλ δησγκὸ ηνῦ Γηνθιεηηαλνῦ, νἱ γνλεῖο ηεο ζπλειήθζεζαλ θαὶ κεηὰ ἀπὸ 
ἀλάθξηζε βαζαλίζηεθαλ θαὶ ἀπνθεθαιίζηεθαλ ἀπὸ ηὸ δνῦθα Ἰνῦζην. Ἡ δὲ 
Κπξηαθὴ παξαπέκθζεθε ζηὸλ Καίζαξα Μαμηκηαλό, θαὶ ἀπὸ ἐθεῖ ζηὸλ ἄξρνληα 
Βηζπλίαο Ἰιαξηαλό, ὁ ὁπνῖνο ηῆο ὑπελζύκηζε ὅηη ἡ ὀκνξθηά ηεο εἶλαη γηὰ 
ἀπνιαύζεηο θαὶ ὄρη γηὰ βαζαληζηήξηα. Τόηε ἡ παξζέλνο θόξε ηνῦ ἀπάληεζε: «Οὔηε 
ζηὴ λεόηεηά κνπ, νὔηε ζηὴλ ὀκνξθηά κνπ δίλσ ηὴλ παξακηθξὴ πξνζνρή. Καὶ ηὰ 
ιακπξόηεξα ἀπὸ ηὰ ἐπίγεηα πξάγκαηα εἶλαη πξνζσξηλά ὅπσο ηὰ ἄλζε θαὶ θνύθηα 
ὅπσο νἱ ζθηέο. Σήκεξα, ἔπαξρε, εἶκαη ὄκνξθε, αὔξην κηὰ ἄζρεκε γξηά. Νὰ θάλσ, 
ινηπόλ, θέληξν ηῆο δσῆο κνπ ηὴλ ὀκνξθηά κνπ; Τὴλ ἀμία ηεο, ὅκσο, ηὴ γλώξηζα 
ζηὶο ξπηίδεο, πνὺ ηὴλ πεξηκέλνπλ θαὶ ζηὸλ ηάθν πνὺ ηὴλ θαιεῖ. Νόκηζεο, ινηπόλ, 
ὅηη ζὰ θάλσ ηὴλ ηεξαηώδε ἀλνεζία, λὰ ράζσ ηὴλ αἰώληα ιακπξόηεηα γηὰ λὰ κείλσ 
ιίγν πεξηζζόηεξν ζηὴ γῆ; Γη’ αὐηὸ ζηὸ μαλαιέσ, ἔπαξρε: εἶκαη θαὶ ζὰ εἶκαη ζηὴ 
δσὴ θαὶ ζηὸ ζάλαην ρξηζηηαλή». 
      Ἐμνξγηζκέλνο ὁ Ἰιαξηαλόο, ζθιεξὰ ηὴλ βαζάληζε θαὶ δηέηαμε λὰ ηὴλ 
ἀπνθεθαιίζνπλ. Ἄιια πξὶλ πέζεη ἡ ζπάζε, πξνζεπρόκελε παξέδσζε ηὸ πλεῦκα 
ηεο ζηὸλ Κύξην. 
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Κσριακή ΣΤ’Μαηθαίοσ. 
Ομιλία ηοσ Ιωάννοσ Παηριάρτοσ Κωνζηανηινοσπόλεως ηοσ Ξιθιλίνοσ. 

     Οη ςπρέο όζσλ κηκνύληαη ζενθηιώο ηε θηινπνλία θαη εξγαηηθόηεηα ησλ 
κειηζζώλ, ειθύνληαη από ηε γιπθύηεηα ησλ ζείσλ ιόγσλ θαη δξέπνπλ από 
απηνύο ρξήζηκα θαη σθειηκόηαηα πξάγκαηα, πεηώληαο όπσο εθείλεο επάλσ από 
ηνπο ιεηκώλεο θαη ζπιιέγνληαο από όια ηα ακάξαληα βόηαλα θαη ηα άλζε ό,ηη 
ρξεζηκόηεξν ππάξρεη εθεί. Καη από άιινπο κελ ιόγνπο ζπιιέγνπλ ην άλζνο ηεο 
ζσθξνζύλεο, από άιινπο ην ηεο δηθαηνζύλεο, από άιινπο ην ηεο θξνλήζεσο, 
από άιινπο ην ηεο αλδξείαο. Από αιινύ ην άλζνο ηεο ζπκπαζείαο θαη ηεο 
θηιαλζξσπίαο πξνο ηνπο νκνδνύινπο. Τν ηεο πξαόηεηνο θαη ηεο επηεηθείαο από 
εδώ, ην ηεο ππνκνλήο θαη ηεο θαξηεξίαο ζηα δεηλά από εθεί. 
     Απηνύο ινηπόλ, αο κηκνύκεζα θαη εκείο, αδειθνί κνπ, θαη όηαλ πξνζεξρόκεζα 
ζηνλ ζείν θαη πεξηθαιιή απηόλ ιεηκώλα, ηελ Δθθιεζία, αο κε ρξεζηκνπνηνύκε 
ηελ εδώ πξνζέιεπζή καο ζαλ αθνξκή γηα ζπδεηήζεηο κεηαμύ καο, αιιά λα 
πεξηεξγαδόκεζα ηηο ζείεο Γξαθέο, νη νπνίεο αλαγηγλώζθνληαη γηα ηε ζσηεξία καο, 
θαη λα δεηνύκε ην ςπρηθό όθεινο πνπ πεγάδεη από απηέο, επηκειώο, κε κεγάιε 
πξνζνρή θαη εμεηαζηηθή δηάζεζε. 
     Η ππόζεζε ζήκεξα έρεη σο εμήο: «Τσ θαηξώ εθείλσ εκβάο ν Ιεζνύο εηο 
πινίνλ δηεπέξαζε θαη ήιζε εηο ηελ ηδίαλ πόιηλ. Καη ηδνύ πξνζέθεξνλ απηώ 
παξαιπηηθόλ επί θιίλεο βεβιεκέλνλ». 
     Δμέξρεηαη ινηπόλ ν Κύξηνο από ηε ρώξα ησλ Γεξγεζελώλ, επεηδή νη ίδηνη ηνλ 
παξεθάιεζαλ. Δθνβήζεζαλ νη Γεξγεζελνί, αθνύ έραζαλ ηνπο ρνίξνπο, κελ 
πάζνπλ θαη θακκίαλ άιιελ δεκία. Γη’ απηό θαη παξαθαινύλ ηνλ Χξηζηόλ θαη 
δεηνύλ λα απνκαθξπλζεί από ηελ πεξηνρή ηνπο. Άιισζηε, δελ ήζαλ άμηνη ηεο 
Γεζπνηηθήο δηδαζθαιίαο. Ο δε Χξηζηόο δελ αληηζηάζεθε, αιιά κε επηείθεηα θαη 
πξαόηεηα αλερώξεζε. Γηόηη όπνπ ν βίνο είλαη ρνηξώδεο θαη απνμελσκέλνο από ην 
θαιό, ν Χξηζηόο δελ παξακέλεη εθεί. Άθεζε όκσο απηνύο πνπ ειεπζεξώζεζαλ 
από ηα δαηκόληα θαη εθείλνπο πνπ έβνζθαλ ηνπο ρνίξνπο λα νκηινύλ θαη λα 
αλαθεξύηηνπλ νη ίδηνη ηα ζαπκαζηά γεγνλόηα. «Καη ηδνύ πξνζέθεξνλ απηώ 
παξαιπηηθόλ επί θιίλεο βεβιεκέλνλ». Δπεηδή εζεσξήζε αλίθαλνο ε ηέρλε ησλ 
ηαηξώλ λα ζεξαπεύζεη ηελ παξάιπζε, κεηέθεξαλ ηνλ παξάιπην νη νηθείνη ηνπ 
πξνο ηνλ πςειόλ επηζθέπηε θαη νπξάληνλ ηαηξόλ, ηνλ Κύξηνλ εκώλ Ιεζνύλ 
Χξηζηόλ. Πνιινί από απηνύο πνπ δηαβάδνπλ απιώο θαη αλεμεηάζησο ηηο Θείεο 
Γξαθέο, λνκίδνπλ όηη ν παξάιπηνο πνπ αλαθέξνπλ νη ηέζζεξηο Δπαγγειηζηαί είλαη 
έλαο θαη ν απηόο. Οξηζκέλνη κάιηζηα επηθξίλνπλ ηνπο Δπαγγειηζηάο, όηη 
αληηκάρνληαη θαη δηαθσλνύλ κεηαμύ ηνπο. Γελ ζπκβαίλεη όκσο απηό. Με γέλνηην. 
     Γηόηη κία είλαη ε ράξηο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο πνπ ελήξγεζε κέζα ηνπο. Όπνπ 
δε ε ράξηο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, εθεί αγάπε, ραξά, εηξήλε. Καη όπνπ εηξήλε, 
θπγαδεύεηαη από εθεί θάζε κάρε θαη ελαληίσζε, θαη εμαθαλίδεηαη θάζε ακθηβνιία 
θαη δηαθσλία. Πξάγκαηη, θαη ν ηόπνο, θαη ν ρξόλνο θαη ν θαηξόο, θαη ε εκέξα, θαη 
ν ηξόπνο ηεο ζεξαπείαο θαη νξηζκέλα άιια δεηθλύνπλ ζε εθείλνπο πνπ θάπσο 
πξνζέρνπλ όηη άιινο είλαη απηόο ν παξάιπηνο θαη άιινο ν αλαθεξόκελνο από 
ηνλ Ισάλλε ηνλ Δπαγγειηζηή θαη Θενιόγν. Δπεηδή εθείλνο κελ ζεξαπεύεηαη ζηα 
Ιεξνζόιπκα, ελώ απηόο ζηελ Καπεξλανύκ. Δθείλνο θνληά ζηελ θνιπκβήζξα, 
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απηόο ζε θάπνηα κηθξή νηθία, όπσο ιέγνπλ ν Λνπθάο θαη ν Μάξθνο. Καη εθείλνο 
κελ ν παξάιπηνο έιαβε ηελ ίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ενξηήο, απηόο όκσο όρη ζε 
ενξηή, αιιά θάπνηα άιιε εκέξα. Δθείλνο ππέθεξε ηξηαληανθηώ έηε από ηελ 
αζζέλεηα, ελώ γη’ απηόλ ηίπνηε παξόκνην δελ ιέγεη ν Δπαγγειηζηήο. Καη εθείλνο 
κελ εζεξαπεύζε ηελ εκέξα ηνπ Σαββάηνπ, ελώ απηόο άιιελ εκέξα. Απηόο κελ ν 
παξάιπηνο θέξεηαη ζηνλ Χξηζηό βαζηαδόκελνο, ελώ πξνο εθείλνλ έξρεηαη ν ίδηνο 
ν Χξηζηόο. Καη εθείλνο κελ ν παξάιπηνο δελ είρε θαλέλαλ λα ηνλ βνεζήζεη, δηόηη 
έιεγε, «Κύξηε, άλζξσπνλ νπθ έρσ», ελώ απηόο είρε πνιινύο γλσζηνύο. Οη νπνίνη 
ηνλ ζήθσζαλ θαη ηνλ κεηέθεξαλ. Αιιά θαη ν ηξόπνο ηεο ζεξαπείαο θαίλεηαη 
δηαθνξεηηθόο ζηνλ θαζέλα. Δθείλνπ κελ ν Χξηζηόο πξηλ από ηελ ςπρή ζεξάπεπζε 
ην ζώκα, δηόηη αθνύ πξώηα ζεξάπεπζε ηελ παξάιπζή ηνπ, ηόηε είπε: «Ίδε πγηήο 
γέγνλαο, κεθέηη ακάξηαλε». Γελ ζπλέβε όκσο ην ίδην θαη εδώ, αιιά πξώηα ηνπ 
ράξηζε ηελ πγεία ηεο ςπρήο, ιέγνληαο: «Αθέσληαί ζνη αη ακαξηίαη ζνπ», θαη ηόηε 
δηόξζσζε ηε ζσκαηηθή ηνπ παξάιπζε. Καη ζε απηόλ κελ ηνλ παξάιπην νη 
Γξακκαηείο θαη νη Φαξηζαίνη εζηώπεζαλ. Σηελ άιιε πεξίπησζε όκσο αληέδξαζαλ, 
εθδηώθνληαο θαη γνγγύδνληαο θαη θαηεγνξώληαο. Άιινο ινηπόλ είλαη ν παξάιπηνο 
απηόο, θαη άιινο εθείλνο, όπσο ζαθώο απεδείρζε από όζα ειέρζεζαλ. 
     «Καη ηδώλ ν Ιεζνύο ηελ πίζηηλ απηώλ, είπε ησ παξαιπηηθώ». Έγηλε όλησο 
δεθηή από ηνλ αγαζόλ ηαηξόλ θαη Σσηήξα καο ε πίζηηο εθείλσλ πνπ έθεξαλ ηνλ 
παξάιπην, επεηδή είλαη γλώζηεο ησλ θαξδηώλ. Λέγνπλ δε νξηζκέλνη όηη ν Κύξηνο 
είδε ηελ πίζηε όρη ηνπ παξαιύηνπ αιιά ησλ κεηαθνξέσλ ηνπ. Πξάγκαηη, κεξηθέο 
θνξέο ζεξαπεύνληαη θάπνηνη από ηελ πίζηε ησλ άιισλ, όπσο ζπκβαίλεη κε ην 
βάπηηζκα πνπ δίδεηαη ζηα παηδηά. Γηόηη εθεί ελεξγεί ε πίζηηο ησλ γνλέσλ πνπ ηα 
πξνζθέξνπλ. Όπσο επίζεο έγηλε θαη κε ηε Χαλαλαία. Δπεηδή επίζηεπζε απηή, 
εζεξαπεύζε ε ζπγαηέξα ηεο. Καη κε ηελ πίζηε ηνπ εθαηόληαξρνπ αλέζηε ν 
δνύινο ηνπ. Με ηνλ ίδην ηξόπν, ινηπόλ, ιέγνπλ όηη εζεξαπεύζε θαη εδώ ν 
παξάιπηνο, από ηελ πίζηε απηώλ πνπ ηνλ πήγαλ ελώπηνλ ηνπ Χξηζηνύ. Αιιά όρη, 
δελ ζπλέβε ην ίδην. Γηόηη ιέγεη: «Ιδώλ ηελ πίζηηλ απηώλ», όρη κόλνλ ησλ 
κεηαθνξέσλ, αιιά θαη ηνπ παξαιύηνπ. Γηόηη δελ ζώδεηαη θάπνηνο κε ηελ πίζηε 
άιινπ, εθηόο αλ επξίζθεηαη ζε πνιύ πξώηκε ειηθία, όπσο ζπκβαίλεη κε ηα παηδηά, 
όπσο είπακε, ή ζε κηα πνιύ πξνρσξεκέλε αζζέλεηα, όηαλ νη πξνζβεβιεκέλνη 
από απηήλ δελ έρνπλ πιένλ επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ, θαη γη’ απηό 
αδπλαηνύλ λα πηζηεύζνπλ, όπσο ζπλέβε κε ηε ζπγαηέξα ηεο Χαλαλαίαο. «Η 
ζπγάηεξ κνπ», έιεγε εθείλε, « θαθώο δαηκνλίδεηαη», θαη «πνιιάθηο κελ πίπηεη εηο 
ην ύδσξ, πνιιάθηο δε εηο ην πύξ». 
     Η δαηκνληδνκέλε ινηπόλ, ε νπνία δελ είλαη ζε ζέζε λα έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ 
εαπηνύ ηεο, πώο ζα κπνξνύζε λα πηζηεύζεη; Τν ίδην θαη κε ηνλ εθαηόληαξρν. Ο 
δνύινο ηνπ επξίζθεην ζηελ νηθία θαηάθνηηνο, θαη νύηε θαλ εγλώξηδε πνίνο επί 
ηέινπο ήηαλ ν Χξηζηόο. Πώο ινηπόλ ζα επίζηεπε ζε θάπνηνλ πνπ αγλννύζε; Σε 
ηέηνηεο ινηπόλ πεξηπηώζεηο ζώδεηαη θάπνηνο κε ηελ πίζηε άιινπ, εδώ όκσο δελ 
κπνξνύκε λα ην ηζρπξηζζνύκε απηό, αιιά θαη ν παξάιπηνο επίζηεπζε 
αδηζηάθησο, θαη απηό γίλεηαη θαλεξό από πνιιά. 
     Η πίζηε ηνπ παξαιύηνπ θαλεξώλεηαη θαη από ην όηη, όηαλ ηνλ πήγαλ ζηνλ 
Χξηζηό, θαη ηνπ είπε: «Τέθλνλ, αθέσληαί ζνη αη ακαξηίαη ζνπ», δελ αγαλάθηεζε, 
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δελ δπζαλαζρέηεζε θαζόινπ, δελ είπε πξνο ηνλ αγαζό ηαηξό: «ηη είλαη απηό, 
Κύξηε, από άιιν πάζνο ήιζα εγώ λα ζεξαπεπζώ, θαη ζπ άιιν ζεξαπεύεηο. Απηό 
είλαη ππεθθπγή θαη πξόθαζε θαη έλδεημε αδπλακίαο, ηελ νπνία πξνζπαζείο λα 
απνθξύςεηο κε απηό ηνλ ηξόπν. Σπγρσξείο ακαξηίεο πνπ δελ θαίλνληαη;» Τίπνηε 
παξόκνην δελ είπε όκσο, νύηε ζθέθζεθε, αιιά αλέκελε πηζηεύνληαο όηη ε 
ζπκπάζεηα ηνπ αγαζνύ ηαηξνύ ζα ηνλ ζεξαπεύζεη θαη όια ζα ηα δηνξζώζεη. 
Γεηθλύνληαο ν Κύξηνο όηη ε πίζηηο είλαη απηή πνπ αθαλίδεη ηελ ακαξηία, είπε ζηνλ 
παξάιπην: «Θἀξζεη ηέθλνλ, αθέσληαί ζνη αη ακαξηίαη ζνπ». 
     Όπσο βιέπνπκε, δελ πξνρσξεί ακέζσο ν Γεζπόηεο ζηελ ίαζε ηεο 
παξαιύζεσο, αιιά ζεξαπεύεη πξώηα απηό πνπ δελ θαίλεηαη, ηελ ςπρή δειαδή, 
ζπγρσξώληαο ηνπ ηα ακαξηήκαηα, πξάγκα πνπ ηνλ κελ παξάιπηνλ έζσδε, ελώ 
ζηνλ Κύξην δελ πξνμελνύζε πνιιήλ δόμαλ. Γηόηη δελ ήζειε λα θάκεη θάηη γηα 
επίδεημε θαη αλζξσπαξέζθεηα. Καη πξώηα κελ ζπγρσξεί ζηνλ άξξσζην ηηο 
ακαξηίεο ηνπ, κεηά δε ηε ζπγρώξεζε ζεξαπεύεη ην ζώκα, δηδάζθνληαο έηζη όηη 
ηα πεξηζζόηεξα λνζήκαηα πξνμελνύληαη από ηηο ακαξηίεο θαη πξέπεη πξώηα λα 
ζεξαπεπζεί ην αίηην. 
     Ο Χξηζηόο ινηπόλ θόπηεη πξώηα ηε ξίδα ηνπ ζσκαηηθνύ πάζνπο, δειαδή ηελ 
ακαξηία. Καη ιέγνληαο: «ηέθλνλ, αθέσληαί ζνη αη ακαξηίαη ζνπ», εμπςώλεη θαη ην 
θξόλεκα ηνπ παξαιύηνπ θαη δηεγείξεη ηελ θαηαβεβιεκέλε ηνπ ςπρή. Γηόηη ν 
ιόγνο έγηλε έξγν, θαη εηζεξρόκελνο ζηε ζπλείδεζή ηνπ άγγημε ηελ ίδηα ηελ ςπρή 
ηνπ θαη εμέβαιε από απηήλ θάζε ίρλνο αγσλίαο. 
     Απνζηέιιεη δε ν Κύξηνο ηνλ παξάιπην ζηνλ νίθν ηνπ, αθ’ ελόο κελ γηα λα κελ 
πξνμελήζεη ζηνλ εαπηό ηνπ έπαηλν κε ηελ παξνπζία θαη ηε ζέα εθείλνπ, αθ’ 
εηέξνπ δε γηα λα έρεη απηόπηεο κάξηπξεο ηεο ζεξαπείαο απηνύο ηνπο ηδίνπο πνπ 
ππήξμαλ θαη αλαληίξξεηνη κάξηπξεο ηεο αζζελείαο, θαη έηζη λα γίλεη ζ’ απηνύο 
αθνξκή πίζηεσο. «Ιδόληεο δε νη όρινη εζαύκαζαλ, θαη εδόμαζαλ ηoλ Θεόλ, ηoλ 
δόληα εμνπζίαλ ηνηαύηελ ηνηο αλζξώπνηο». Δζαύκαζαλ κελ νη όρινη γηα ην όηη 
εζαπκαηνύξγεζελ ν Θεόο, ελόκηδαλ όκσο όηη είλαη άλζξσπνο, ν νπνίνο είρε 
ππεξάλζξσπε εμνπζία. 
     Καη εκείο, αδειθνί κνπ, πνπ είκεζα παξάιπηνη θαη έρνπκε ηηο δπλάκεηο ηεο 
ςπρήο αλελέξγεηεο, έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα ζεξαπεπζνύκε θαη λα ζηαζνύκε 
όξζηνη, αξθεί κόλνλ λα έρνπκε ηελ πξναίξεζε θαη ηε ζέιεζε. Γηόηη θαη ηώξα 
επξίζθεηαη ν Χξηζηόο ζηε δηθή ηνπ πόιε, ηελ Καπεξλανύκ, ελλνώ ζηνλ νίθν ηεο 
παξαθιήζεσο (ζεκείσζε: Καπεξλανύκ ζεκαίλεη ζηα εβξατθά ρσξίνλ 
παξαθιήζεσο, δειαδή παξεγνξίαο), πνπ είλαη ε Δθθιεζία, δηόηη νίθνο ηνπ 
Παξαθιήηνπ είλαη ε Δθθιεζία. Δίκεζα δε θαη εκείο παξάιπηνη ςπρηθώο, αθίλεηνη 
δειαδή θαη αλελέξγεηνη πξνο ην θαιό. Αιιά εάλ ε κεηάλνηα θαη ε εμνκνιόγεζε 
καο εγείξνπλ θαη καο νδεγήζνπλ ζηoλ Κύξην, ηόηε ζα αθνύζνπκε ηε γιπθηά θαη 
παληνδύλακε θσλή ηνπ λα καο ιέγεη: «Τέθλα, αθένληαη πκίλ αη ακαξηίαη». 
Δπεηδή ηόηε γηλόκεζα πηνί ηνπ Θενύ, όηαλ επηζηξέςνπκε πξνο Απηόλ κε θαζαξή 
κεηάλνηα θαη εμνκνιόγεζε. Τόηε αθξηβώο ζα ζεξαπεπζνύκε θαη ζα «άξσκελ ηνλ 
θξάββαηόλ καο», δειαδή ην ζώκα, θαη ζα ην θηλεηνπνηήζνπκε πξνο εξγαζίαλ 
ησλ εληνιώλ, ηνπ θαινύ θαη ηεο αξεηήο. 

Από ηο βιβλίο, Παηερικόν Κσριακοδρόμιον» ζελίς 183. 

 


