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T
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς Καπερναοὺμ καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς 
οἶκόν ἐστι. καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ 
πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν πα-

ραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων· καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι 
αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶ-
σι τὸν κράβαττον, ἐφ’ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν 
αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. ἦσαν δέ 
τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐ-
τῶν· τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ 
Θεός; καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ δια-
λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις 
ὑμῶν; τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτί-
αι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε 
ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας — λέγει 
τῷ παραλυτικῷ· σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς 
τὸν οἶκόν σου. καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον 
πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέ-
ποτε οὕτως εἴδομεν. 

1. / Π8Σ</ KAN58 Θ��3�<�!
Ἡ εἴδηση κυκλοφόρησε ἀστραπιαῖα: ὁ 

Κύριος βρίσκεται σὲ κάποιο σπίτι στὴν Κα-
περναούμ. Κι ἀμέσως ἔτρεξαν κοντά του 
τόσο πολλοί, ὥστε γέμισε ὅλο τὸ σπίτι 
καὶ δὲν χωροῦσε πλέον κανεὶς ἄλλος ἐκεῖ. 
Ἐνῶ ὅμως ὁ Κύριος δίδασκε τὸ λαό, τέσ-
σερις ἄνθρωποι μετέφεραν ἐκεῖ, πάνω σ’ 
ἕνα κρεβάτι, ἕναν παράλυτο. Κι ἐπειδὴ δὲν 
μποροῦσαν νὰ τὸν φέρουν μέσα στὸ σπί-
τι, ἀνέβηκαν στὴ στέγη τοῦ σπιτιοῦ καὶ τὴν 
ξήλωσαν πάνω ἀπὸ τὸ σημεῖο ποὺ βρι-
σκόταν ὁ Κύριος. Κατόπιν κατέβασαν σιγά 
- σιγὰ τὸ κρεβάτι. Καὶ καθὼς ὁ Κύριος εἶδε 

μπροστά του τὸν παράλυτο, διέγνωσε τὴ 
μεγάλη πίστη ποὺ εἶχε κι αὐτὸς καὶ οἱ ἄλλοι 
ποὺ τὸν μετέφεραν.   

Διότι οἱ φίλοι τοῦ παραλύτου δὲν θὰ ἔ-
φερναν τὸν φίλο τους στὸν Χριστό, ἐὰν δὲν 
εἶχαν μία τόσο μεγάλη καὶ δυνατὴ πίστη.
Καὶ μάλιστα μετέφεραν τὸν φίλο τους μὲ 
τόσες δυσκολίες καὶ κόπους μπροστὰ στὰ 
ἔκπληκτα μάτια ὅλων. Χωρὶς νὰ ὑπολογί-
σουν τὶς ἀντιδράσεις τοῦ ἰδιοκτήτη, ἔκαναν 
μία πράξη τόσο ἐπικίνδυνη! Διότι ἡ ἀνάβα-
ση τοῦ παραλύτου στὴ στέγη τοῦ σπιτιοῦ
καὶ ἡ κάθοδός του ἀπὸ τὸ ἄνοιγμα τῆς στέ-
γης ἦταν δύσκολη ἐπιχείρηση καὶ εἶχε πολ-
λοὺς κινδύνους. Αὐτοὶ ὅμως δὲν ὑπολόγι-
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σαν τίποτε, διότι εἶχαν μεγάλη πίστη. Τέτοια
πίστη ἄλλωστε εἶχε κι ὁ παράλυτος, διότι 
δὲν θὰ δεχόταν νὰ τὸν μεταφέρουν μὲ τὸν 
τρόπο αὐτό, ἐὰν δὲν πίστευε ὅτι ὁ Ἰησοῦς 
μποροῦσε νὰ τὸν κάνει καλά.

Καὶ διδασκόμαστε ἔτσι πόσο μεγάλα 
θαύματα μπορεῖ νὰ κάνει ἡ θερμὴ καὶ ἀ-
κλόνητη πίστη. Μιὰ τέτοια πίστη χρειαζό-
μαστε κι ἐμεῖς. Μιὰ πίστη ποὺ δὲν θὰ ὑπο-
λογίζει ἐμπόδια, κινδύνους καὶ συνέπειες, 
θὰ ξεπερνᾶ τὰ ὅρια τῆς περιορισμένης 
λογικῆς. Αὐτὴ τὴν πίστη ποὺ θὰ μεταμορ-
φώνει τὴ ζωή μας καὶ θὰ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν 
ὑπακοὴ τοῦ θείου θελήματος. Βέβαια ἡ πί-
στη εἶναι θεῖο δῶρο, οὐράνιο χάρισμα, καὶ 
ἡ καλλιέργεια τῆς πίστεως εἶναι ἔργο μιᾶς 
ὁλόκληρης ζωῆς. Γι’ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ 
ζητοῦμε ἀπὸ τὸν ἅγιο Θεὸ μὲ ὅλη τὴ θέρ-
μη τῆς καρδιᾶς μας νὰ μᾶς κάνει ἀνθρώ-
πους πίστεως, γιὰ νὰ παραθέτουμε τὸν ἑ-
αυτό μας καὶ τὴ ζωή μας ὁλόκληρη στὰ χέ-
ρια τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ.

2. Π,Ω<� / Ψ�&/ 3�Σ
Καθὼς ὁ Κύριος διέγνωσε αὐτὴ τὴ μεγά-

λη πίστη τους, λέει στὸν παράλυτο: «Παιδί 
μου, σοῦ ἔχουν συγχωρεθεῖ οἱ ἁμαρτίες 
σου, οἱ ὁποῖες εἶναι ἡ αἰτία τῆς σωματικῆς 
παραλυσίας σου». Μόλις ὅμως ἄκουσαν 
τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου μας οἱ Φαρισαῖοι, 
ἄρχισαν νὰ σκέφτονται: Γιατί ὁ ἄνθρωπος 
αὐτὸς ξεστομίζει τέτοιες βλασφημίες; Ποιὸς 
ἄλλος μπορεῖ νὰ συγχωρεῖ ἁμαρτίες παρὰ 
μόνο ὁ Θεός; Ὁ Κύριος ὅμως, ποὺ κατά-
λαβε τὶς πονηρὲς σκέψεις τους, τοὺς εἶπε: 
Γιατί ἔχετε τέτοιους κακοὺς λογισμούς; Τί 
εἶναι εὐκολότερο, νὰ πῶ στὸν παράλυτο, 
«εἶναι συγχωρημένες οἱ ἁμαρτίες σου», ἢ 
νὰ τοῦ πῶ, «πάρε στὸν ὦμο σου τὸ κρεβά-
τι σου καὶ περπάτα»; Γιὰ νὰ μάθετε λοιπὸν 
ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἐξουσία στὴ 
γῆ νὰ συγχωρεῖ ἁμαρτίες, λέει στὸν παρά-
λυτο: Σὲ σένα μιλῶ, πάρε τὸ κρεβάτι στὸν 
ὦμο σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι σου. 

Καὶ ὁ παράλυτος σηκώθηκε ἀμέσως, πῆ-
ρε τὸ κρεβάτι του καὶ ἔφυγε ἀπὸ τὸ σπίτι 

ἐκεῖνο. Τὸν εἶδαν ὅλοι μὲ τὰ μάτια τους καὶ 
ἔκπληκτοι δόξαζαν τὸν Θεὸ λέγοντας ὅτι 
ποτὲ δὲν εἴδαμε παράλυτο μὲ μία προστα-
γὴ νὰ σηκώνεται ἀμέσως καὶ νὰ περπα-
τᾶ. 

Ἀπὸ τὴν ὅλη διήγηση τοῦ θαύματος φαί-
νεται ξεκάθαρα ὅτι ὁ παράλυτος αὐτὸς ἔ-
πασχε ἀπὸ διπλὴ παραλυσία. Ἦταν ἄρ-
ρωστος καὶ στὸ σῶμα καὶ στὴν ψυχή. Οἱ 
πολλὲς ἁμαρτίες του εἶχαν παραλύσει καὶ 
τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα του. Καὶ ὁ Κύριος 
ἤθελε νὰ λυτρώσει τὸν παράλυτο πρῶτα 
ἀπὸ τὴν παραλυσία τῆς ψυχῆς του, ποὺ 
ἦταν ἡ αἰτία τῆς ἀσθενείας του. 

Ὁ Κύριος βέβαια κάποιες φορὲς μπορεῖ 
νὰ συγχωρεῖ τὶς ἁμαρτίες μας χωρὶς νὰ 
θεραπεύει καὶ τὶς ἀσθένειές μας. Ἢ καὶ 
ἀντίθετα, νὰ θεραπεύει τὶς ἀσθένειές μας 
χωρὶς νὰ συγχωρεῖ τὶς ἁμαρτίες μας, ὅταν 
ἐμεῖς μένουμε ἀμετανόητοι. Ἀλλὰ τότε ποιὰ 
ὠφέλεια μποροῦμε νὰ ἔχουμε ὅταν μείνει 
μέσα στὴν ψυχή μας τὸ δηλητήριο τῆς ἁ-
μαρτίας; Ἀντίθετα, ὅταν μὲ τὴ μετάνοια καὶ
ἱερὰ Ἐξομολόγηση συμφιλιωθοῦμε μὲ τὸν 
Θεό, ἀκόμη κι ἂν δὲν θεραπευθοῦν οἱ ἀ-
σθένειές μας, αἰσθανόμαστε τὸ φορτίο τῶν 
ἀσθενειῶν μας πιὸ ἐλαφρό, καὶ κερδίζουμε 
αἰώνια σωτηρία! 

Μὴ λέμε λοιπὸν «πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ ὑγεία». 
Λάθος! Πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς 
μας! Τί νὰ τὸ κάνεις νὰ ζήσεις ὑγιὴς πολλὰ 
χρόνια καὶ νὰ ὑποφέρεις αἰωνίως φρικτοὺς 
πόνους στὴν κόλαση; Ἐμεῖς βέβαια, ὅταν 
ἀρρωστήσει τὸ σῶμα μας, τρέχουμε στοὺς 
καλύτερους γιατρούς, καὶ καλὰ κάνουμε. 
Γιὰ τὴν ψυχή μας ὅμως, ποὺ εἶναι συχνὰ 
ἄρρωστη, θὰ πρέπει νὰ δείχνουμε πολὺ με-
γαλύτερο ἐνδιαφέρον. Νὰ τρέχουμε τακτικὰ 
στὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. 
Ἐκεῖ ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμά-
των μας θὰ μᾶς προσφέρει τὴν ἴαση τῆς 
ψυχῆς μας. Καὶ ἐὰν τὸ κρίνει ὠφέλιμο γιὰ 
μᾶς, θὰ μᾶς χαρίζει καὶ τὴν ὑγεία τοῦ σώ-
ματος. Ἐμεῖς πάντως ἂς τὸ κατανοοῦμε, ἂς 
τὸ ἐφαρμόζουμε καὶ ἂς τὸ λέμε: «πάνω ἀπ’ 
ὅλα ἡ ὑγεία... τῆς ψυχῆς μας».




