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ΚΗΡΥΓΜΑ 

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΜΕΤΟΧΙΟ ΚΥΚΚΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
Κυριακή του Παραλύτου, 10 Μαΐου 2020 

 

«Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;» (Ἰω. ε΄6)  

Σέ ἕνα παράλυτο, ἀπό τό «πλῆθος τῶν ἀσθενούντων», πού 

βρίσκονταν στήν Προβατική Κολυμβήθρα, ὑποβάλλει τό ἐρώτημα τοῦτο ὁ 

Χριστός. Ἀλλά, ὑπάρχει ἄνθρωπος ἀσθενής, ὁ ὁποῖος νά μήν θέλει τήν 

ὑγεία του; Ὡστόσο, γιατί τόν ἐρωτᾶ ἔτσι ὁ Χριστός; Δέν εἶναι τό λιγότερο, 

ἐκ πρώτης ὄψεως, ἀδόκιμη αὐτή ἡ θεία ἐρώτηση; 

Καί ἡ ἀπάντηση τοῦ παραλύτου εἶναι ἀπροσδόκητη, γιατί δέν 

ἀναφέρεται ἄμεσα στήν ἐρώτηση. Ἀπό τήν καρδιά καί ἀπό τά χείλη τοῦ 

ἀσθενοῦς ἀφήνεται νά ξεχυθεῖ ἕνα ἄλλο βαθύτερο νόημα. Εἶναι ἔμπλεος 

ἀπό παράπονο. Καί ποιό εἶναι τοῦτο; «Ἄνθρωπον οὐκ ἔχω».  

Ναί. Δέν εἶχε γονεῖς, ἀδέλφια, συγγενεῖς, κάποιους δικούς του ὁ 

ἄνθρωπος αὐτός; Δυστυχῶς, ὅπως φαίνεται ὄχι. Καί αὐτή εἶναι ἡ πικρή 

πραγματικότητα: «Ἄνθρωπον οὐκ ἔχω», γιά 38 ὁλόκληρα χρόνια. Γι’ αὐτό 

καί ἡ ἐγκατάλειψη τόν συνέχει καί τόν συνθλίβει.  

Ἡ περίπτωση τοῦ ἀνθρώπου τούτου, τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς 

περικοπῆς, δέν εἶναι ἡ μοναδική. Τό παράπονό του εἶναι μία κατάσταση 

ζωῆς πολλῶν ἀνθρώπων διαχρονικά: Οἱ ἄνθρωποι πολλές φορές νά 

νιώθουμε ἐγκαταλελειμμένοι καί ἀπομονωμένοι. Νά ζοῦμε, χωρίς τή 

συμπαράσταση τῶν δικῶν μας ἤ καί τῶν συνανθρώπων μας.  
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Δυστυχῶς, αὐτή ἡ ἔλλειψη τῆς ἀνθρώπινης συναντίληψης 

χαρακτηρίζει τή συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων, ὡς ἀτόμων καί ὡς 

κοινωνίας.  

Ὁ παράξενος, ἀλλά σοφός Διογένης στήν ἀρχαία Ἀθήνα τό ἐκτυπώνει 

τοῦτο κατηγορηματικά. Κρατώντας, κάποτε, ἕνα ἀναμμένο φανάρι, τό 

ἔβαζε στό πρόσωπο, ὅσων συναπαντοῦσε. Τούς κοίταζε καλά στά μάτια 

καί προχωροῦσε. Καί στό προκλητικό ἐρώτημα: «Τί κάνεις, Διογένη;», 

ἀπαντοῦσε: «Ψάχνω, ψάχνω». «Καί τί ψάχνεις;». «Ψάχνω νά βρῶ ἕναν 

ἄνθρωπο». Καί τόν περιγελοῦσαν, λέγοντάς του, ὅτι ἡ πόλη εἶναι γεμάτη μέ 

ἀνθρώπους. Γιά νά ἀπαντήσει, ὅτι ψάχνω, μά δέν βρίσκω, ἕναν ἄνθρωπο 

μέ Α κεφαλαῖο. Δυστυχῶς εἶναι σπάνιο τό φαινόμενο τοῦτο. 

Ἕνας ἄλλος φιλόσοφος, αἰῶνες μετά τόν Χριστό, ὁ Φρειδερίκος Νίτσε, 

μίλησε καί δίδαξε γιά τόν ἄνθρωπο – ὑπεράνθρωπο, πού ὀνειρεύεται τόν 

ἑαυτό του μέγα καί τρανό καί ποδοπατεῖ καί ἐκμεταλλεύεται τόν 

συνάνθρωπό του. Καί αὐτή ἡ νοοτροπία, ὅταν ἔγινε κρατική ἐξουσία, στό 

πρόσωπο τοῦ Χίτλερ, αἱματοκύλησε τήν ἀνθρωπότητα, μέ ἑκατόμβες 

θυμάτων.  

Ὡστόσο, αὐτή ἡ ἀντίληψη, ὡς πράξη ζωῆς, παραμένει βαθιά ριζωμένη 

στή νοοτροπία πολλῶν ἀνθρώπων στήν καθημερινή συναναστροφή καί 

πραγματικότητα.  

Συνάλληλα μέ τά πιό πάνω καί ἕνας ἄλλος ἄθεος φιλόσοφος, ὁ Σάρτρ, 

διακήρυξε: «Ὁ ἄλλος εἶναι ἡ κόλασή μου».  
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Καί στίς δύο περιπτώσεις, ὁ ἄνθρωπος στήν πραγματικότητα γίνεται 

ἀπάνθρωπος. Ἡ ἐποχή μας, μπορεῖ νά νομίζομε, ὅτι κινεῖται μέ ταχύτητα 

πυραύλων καί μπορεῖ νά καυχόμαστε γιά τίς δῆθεν ποικίλες καί μεγάλες -

ἐκπληκτικές τεχνολογικές καί ἄλλες ἀνακαλύψεις μας. Ἀλλά μοιάζομε, 

κατά τό Γραφικό λόγιο, μέ τόν ἀσεβῆ, ὁ ὁποῖος ὑπερηφανεύεται.  

Τό πρόσφατο καί ἐξακολουθητικό ράπισμα στήν ἀνθρωπότητα 

σήμερα, τοῦ ἀδιόρατου, ἀλλά ἀπειλητικοῦ καί θανατηφόρου κορωνοϊοῦ, 

δίδει καί ἀποκαλύπτει τίς διαστάσεις τῆς «προόδου μας». Μέ τόν τρόπο 

αὐτό ἐπαληθεύεται καί πάλι ὁ βιβλικός λόγος: «Ὁ Θεός εἶναι ὁ 

δρασσόμενος τούς σοφούς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν» (Α΄ Κορ. γ΄ 19). Καί, 

ἀναμφίβολα, διερμηνεύεται στήν περίπτωσή μας καί πάλιν ὁ λόγος τοῦ 

Ψαλμωδοῦ: «Ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς καί ὁ Κύριος 

ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς» (Ψαλμ. 2,4).  

Καί τοῦτο, γιατί ὁ ἄνθρωπος, ὁ κάθε ἄνθρωπος, εἴμαστε πλασμένοι, 

ὥστε νά συμπεριφερόμαστε, ὄχι ὡς ἄτομα, ἀλλά ὡς πρόσωπα. Εἴμαστε οἱ 

ἄνθρωποι «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» δημιουργήματα, τό ὁποῖο σημαίνει, ὅτι ἔχομε 

τό προνόμιο νά εἴμαστε ἡ εἰκόνα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Καί ὁ Θεός μας εἶναι 

κοινωνία Προσώπων, τά ὁποῖα καί ἀλληλοπεριχωροῦνται. Ἔχομε τό 

προνόμιο, διδάσκει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης, νά εἴμαστε «θεοείκελα 

ὄντα», δηλαδή ὁμοιώματα τοῦ Θεοῦ. Καί τό τραγικό εἶναι, ὅτι ἀπό τή 

θεοπρεπῆ αὐτή προίκα μας ἐξεπέσαμε καί μετασχηματιστήκαμε, κατά τόν 

ἴδιο Ἅγιο, σέ «εἰδεχθῆ προσωπεῖα», μέ ὅλα τά τραγικά παρακολουθήματα.  
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Ὡστόσο, τό κριτήριο τῆς ζωῆς μας, ὡς ἀνθρώπων, εἶναι καί πρέπει νά 

εἶναι σύμφωνο μέ τή φύση τῆς κατασκευῆς καί τόν προορισμό τοῦ 

προσώπου μας.  

Τό παράπονο τοῦ παραλύτου ἀνθρώπου τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς 

περικοπῆς, «ἄνθρωπον οὐκ ἔχω», δέν εἶναι τό μοναδικό. Ναί, δέν 

βρισκόταν γι’ αὐτόν ἕνας συνάνθρωπός του. Καί ἡ ἐρώτηση τοῦ Χριστοῦ 

ἀποτελεῖ πρόκληση γιά ὅλους μας, ἀλλά καί ἡ στάση τοῦ Χριστοῦ 

ἀποβαίνει γιά τόν καθένα ἀπό μᾶς ἔλεγχος.  

«Ἄνθρωπον οὐκ ἔχω», καταθέτει μέ παράπονο ἔμπλεος ὁ παράλυτος. 

Γιά νά ἀπαντήσει ὁ Χριστός, παρατηρεῖ θεόσοφα ὁ ἅγιος Κύριλλος 

Ἱεροσολύμων: «Ἄνθρωπον οὐκ ἔχεις; Ναί. Ἔχεις ὅμως τόν Θεάνθρωπο». 

Καί αὐτός ὁ Θεάνθρωπος Χριστός εἶναι καί πρέπει νά εἶναι τό πρότυπό μας 

καί παραμένει στούς αἰῶνες ὡς τό μοναδικό καί ἀναντικατάστατο 

παράδειγμα μίμησής μας. Αὐτός ὁ Χριστός, λέγει τό Εὐαγγέλιο, «διῆλθεν 

εὐεργετῶν καί ἰώμενος» (Πράξ. ι΄ 38).  

Σήμερα βρίσκεται στήν Προβατική Κολυμβήθρα, γιά νά ἐπισκεφθεῖ 

καί νά θεραπεύσει τόν παράλυτο καί νά τοῦ συμπαρασταθεῖ. Δέν πῆγε στά 

μέγαρα καί στά παλάτια, σχολιάζει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ἀλλά στόν τόπο 

τοῦ πόνου καί τῆς ἀνθρώπινης συναντίληψης. Καί σέ ἄλλη περίπτωση, 

πάλι τά Εὐαγγέλια ἐπισημαίνουν καί προβάλλουν: «Καί πάντας τούς 

κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσε» (Ματθ. η΄ 16).  
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Πρότυπο, λοιπόν, τῆς συμπεριφορᾶς μας εἶναι καί παραμένει τό 

πρόσωπο καί ἡ ἀναστροφή τοῦ Χριστοῦ μας πρός τόν κάθε ἄνθρωπο, 

κυρίως αὐτόν, πού ἔχει ἀνάγκη.  

Ἦταν κάποτε, διηγεῖται τό ὄμορφο βιβλίο, πού ἀκούει στό ὄνομα 

«Γεροντικόν», ἕνας πλούσιος. Κινούμενος ἀπό ζῆλο θεϊκό, χάρισε τήν 

περιουσία του στούς φτωχούς καί ἀποφάσισε νά ἀσκητέψει. Ἀφιερώθηκε 

στόν Θεό ἐξολοκλήρου. Καί πρός τάς δυσμάς τῆς ζωῆς του, προσευχόταν 

διαρκῶς καί ἔλεγε στόν Χριστό: «Χριστέ μου, σέ ἀγαπῶ μέ ὅλη τή δύναμη 

τῆς καρδιᾶς μου. Ὅλα τά ἔδωσα στούς φτωχούς καί τή ζωή μου ἀφιέρωσα 

σέ Ἐσένα. Καί ἄν καί αὐτή μοῦ τή ζητήσεις, ἐγώ εἶμαι ἕτοιμος νά σοῦ τήν 

προσφέρω. Πές μου καί ὅ,τι θέλεις, ἐγώ θά τό κάνω, γιά νά σοῦ ἀποδείξω 

ὅτι σέ ἀγαπῶ». Αὐτό προσευχόταν, γιά νά ἀκούσει κάποτε τή φωνή τοῦ 

Χριστοῦ νά τοῦ λέει: «Ἄν μέ ἀγαπᾶς, ὅπως λές, θά μοῦ τό ἀποδείξεις. Θέλω 

νά πᾶς στό δάσος καί τόν πρῶτο ἄνθρωπο πού θά συναντήσεις νά τόν 

ἀγκαλιάσεις καί νά τόν φιλήσεις».  

Ἀπόρησε ὁ Ἀσκητής γιά τήν ὑπόδειξη αὐτή τοῦ Χριστοῦ. Ὡστόσο, 

πρόθυμα ἀναχωρεῖ γιά τό δάσος. Καί, φθάνοντας ἐκεῖ, σέ κάποια στιγμή 

ἄκουσε ἕνα κουδουνάκι νά χτυπᾶ. Ἀνατρίχιασε ὁ Ἀσκητής. Κατάλαβε, ὅτι ὁ 

ἄγνωστος ἄνθρωπος, πού πήγαινε νά συναντήσει ἦταν λεπρός. Καί ὁ ἦχος 

τοῦ κουδουνιοῦ ἦταν ἡ προειδοποίηση, γιά νά τόν ἀποφύγει, μήπως καί 

λεπρωθεῖ. Ἔπρεπε, ὅμως, νά ὑπακούσει στήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ. Καί σέ 

λίγο ἀντίκρισε τόν λεπρωμένο ἄνθρωπο νά ἐμφανίζεται μπροστά του. Τό 

πρόσωπό του ἦταν καταφαγωμένο ἀπό τήν ἐπάρατη ἀσθένεια τῆς λέπρας. 
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Τόν κοίταξε καλά καί, χωρίς νά ἀντέχει ἄλλο, ἔκλεισε τά μάτια, ἄνοιξε μόνο 

τά χέρια καί προχωροῦσε. Ὁπότε, σέ κάποια στιγμή, τόν ἔνοιωσε νά πέφτει 

στήν ἀγκαλιά του. Ὁ λεπρός, ὅμως, δέν εἶχε χέρια, γιά νά τόν ἀγκαλιάσει. Ὁ 

Ἀσκητής τόν ἔσφιξε στήν ἀγκαλιά του καί, συνεπαρμένος, ἀλλά καί 

νιώθοντας ἀηδία, γιά τήν κακοσμία τοῦ λεπρωμένου σώματός του, ἄρχισε 

νά τόν καταφιλεῖ.  

Πόση ὥρα κράτησε αὐτό τό συναπάντημα, ὁ Ἀσκητής δέν μποροῦσε 

νά πεῖ. Ὡστόσο, ὅταν ἄνοιξε τά μάτια του, ὁ λεπρός χάθηκε. Καί στό 

ἐρώτημα πρός τόν Χριστό, «Ποῦ εἶναι, Κύριε, ὁ λεπρός;», ὁ Χριστός τοῦ 

ἀπάντησε: «Ὁ λεπρός ἤμουν ἐγώ, ὁ Χριστός».  

Τοῦτο, Πατέρες καί Ἀδελφοί, εἶναι καί πρέπει νά εἶναι τό γνώρισμα 

τῆς ὅλης πρός τόν κάθε συνάνθρωπό μας συμπεριφορᾶς μας. Τῆς ἀγάπης 

πρός τόν ἄλλο, τόν συνάνθρωπό μας, «εἰς τέλος» (Ἰω. ιγ΄ 1). Γιατί; Διότι 

αὐτό θά ἀποτελέσει καί τό κριτήριο τῆς εἰσόδου μας στή Βασιλεία τῶν 

Οὐρανῶν. Ναί, αὐτό μᾶς ὑποβάλλει ὁ Χριστός. «Ἐπείνασα γάρ καί ἐδώκατέ 

μοι φαγεῖν…, ἀσθενής ἤμην… καί ἐφόσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν 

ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄ 35).  

Καί ἄν καί ἐμεῖς ἔχομε πολλές φορές παράπονο καί λέμε «ἄνθρωπον 

οὐκ ἔχω», ἡ ἀπάντηση στόν ἑαυτό μας πρέπει νά εἶναι: «Ἄνθρωπον οὐκ 

ἔχεις; Νά μιμηθεῖς τόν Θεάνθρωπο Χριστό καί νά γίνεσαι ἐσύ ἄνθρωπος γιά 

τόν συνάνθρωπό σου».  

 

 


