
Ἕνα, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὰ ἐξαίρετα δῶρα
τοῦ Θεοῦ στὸν ἄν θρωπο, εἶνε ἡ ὑγεία.

Ἕνας ζητιάνος ὑγιὴς εἶνε πολὺ εὐτυχέστερος
ἀπὸ ἕ να πλούσιο ἀσθενῆ ποὺ τυραννιέται πά-
νω στὸ κρε βάτι. Μεγάλο δῶρο ἡ ὑγεία.

Ἀλλὰ ἡ ὑγεία εἶνε κάτι ἀ σταθές· σήμερα εἶ -
νε κάποιος καλὰ καὶ αὔ ριο ἀσθενεῖ. Καὶ ἡ ἀ -
σθένεια ἔρχεται συχνὰ μὲ τρόπο ὕπουλο. Στὴν
ἀρχὴ κάποια ἀδι αθεσία, ἕνας μικρὸς πυ ρετός, κι
ὁ ἄνθρωπος πέφτει στὸ κρεβάτι. Πάει στὸ για-
 τρό, ἀρχίζει ἐξετάσεις, μπαίνει σὲ κλινική, βα-
 σανίζεται, μὰ οἱ γιατροὶ δὲν μποροῦν νὰ κάνουν
διάγνωσι· ὑπάρχουν ἀσθένειες σπάνιες, ποὺ
ὁ γιατρὸς δὲν μπορεῖ νὰ βγάλῃ συμ πέρα σμα.

Τί νὰ ἔχῃ ὁ ἀσθενής; Τὸν βάζουν στὸ ἀε-
ροπλάνο, τὸν πᾶνε στὴν Εὐρώπη, στὰ μεγαλύ-
τερα κέντρα, καὶ ἐ πὶ τέλους ἐκεῖ γίνεται διά-
γνωσις. Γιατὶ τὸ σημαντικώτερο εἶνε ἡ διάγνω -
σις· ἐὰν ὁ γιατρὸς κάνῃ καλὴ διάγνωσι, μπορεῖ
νὰ ὑπάρ ξῃ θεραπεία· διαφορετικά, γράψε ἀλ -
λοίμονο· ὅταν π.χ. ὁ ἄρρωστος χρειάζεται πά-
γο καὶ τοῦ βάλῃς θερμό, πάει χάθηκε. Γι᾿ αὐτὸ
ἡ δι άγνωσι εἶνε σπουδαῖο πρᾶγμα στὴν ἰατρική.

–Μὰ γιατί τὰ λές αὐτά; Ποῦ εἶσαι; σὲ κανένα
νοσοκομεῖο ἢ κλινική; Ἐδῶ περιμένουμε ν᾿ ἀ -
κούσουμε λόγο Θεοῦ, κ᾽ ἐσὺ μιλᾷς ἰατρικὰ καὶ
λὲς γιὰ ἀρρώστιες, γιὰ διάγνωσι, γιὰ φάρμακα;

Δὲν φταίω ἐγώ. Τὸ εὐαγγέλιο δίνει ἀφορ-
μὴ νὰ κάνουμε λόγο γιὰ ἀρρώστιες, διαγνώ-
σεις καὶ φάρμακα. Γιατὶ τὸ Εὐαγγέλιο ἀγκαλιά -
ζει ὅλη τὴν ἀνθρώπινη ζωή. Δὲν κοιτάζει μόνο
τὰ ἄ στρα, τὸν οὐρανό, τὸν παράδεισο· κοιτά-
 ζει καὶ ἐδῶ κάτω στὴ γῆ καὶ ἐνδιαφέρεται γιὰ
ὅλα τὰ ἀνθρώπινα. Τὸ εὐαγγέλιο λοιπὸν ποὺ
ἀκούσαμε σήμερα ὁμιλεῖ γιὰ ἕναν ἄρρωστο.

Τὸ ἀκούσατε; Ποιός εἶνε ὁ ἄρρωστος; Ἂς
δοῦμε μὲ λίγες λέξεις τὸ ἱστορικό του.

* * *
Ἦταν, λέει, ἕνας παράλυτος. Ἦταν πάντο-

τε παράλυτος; Ὄχι. Ἦταν κι αὐτὸς δυνατὸ

παλληκάρι· μποροῦσε νὰ τρέξῃ, νὰ δουλέψῃ,
νὰ σκάψῃ. Ἀλλὰ κάποτε –μποροῦμε νὰ τὸ συμ -
περάνουμε αὐτό, διότι τὸ εὐαγγέλιο ὁμιλεῖ μὲ
λί γα λόγια– ἔνιωσε ἕνα μού διασμα στὸ πόδι -
στὸ χέρι. Δὲν εἶνε τίποτε, σκέφτη κε. Μὰ σιγὰ -
σιγὰ τὰ νεῦρα νεκρώθηκαν καὶ παρέ λυσε ὅλο
τὸ κορμί του· δὲν μποροῦ σε νὰ κουνήσῃ τίπο-
 τα. Αὐτός, ποὺ ἄλλοτε μποροῦ σε νὰ σπάσῃ χα-
 λίκι στὸ δρόμο, ἦταν τώρα ἕ να μάρμαρο· αὐτός,
ποὺ μποροῦσε νὰ σηκώ σῃ βράχο, τώρα δὲν μπο-
 ροῦσε νὰ πιά σῃ οὔ τε τὸ κουτάλι του. Ἂν πᾶτε
στὸ Ἄσυλο Ἀνιάτων στὴν Ἀθήνα, θὰ δῆτε πα-
ρα λύ τους ποὺ ἂν δὲν τοὺς ταΐσουν τὸ χέρι
τους μένει ἀκίνητο· εἶνε σὰν νεκροί. Ἔτσι κι
αὐτὸς κατήντησε ἕνας νεκρὸς ἄταφος.

Θὰ τὸν πῆγαν ἀσφαλῶς καὶ σὲ γιατρούς, σὲ
ἰαματικὲς πηγές, θὰ πῆρε φάρμακα, ἀλοιφές,
ὅ λα τὰ μέσα θὰ χρησιμοποίησε· μὰ ἔμενε ἀθε-
ράπευτος. Τί στενοχώρια γιὰ τὸν ἴδιο, γιὰ τοὺς
συγγενεῖς καὶ φίλους του! Ἀπελπισμένος πιὰ
περίμενε τὸ θάνατο. Κι ὅμως δὲν πρέπει πο-
τέ κανεὶς ν᾽ ἀπελπίζεται. Κι ὅταν οἱ ἄνθρω ποι
ἀδυνατοῦν νὰ βο ηθήσουν, κι ὅταν ὅλα εἶ νε μαῦ -
ρα καὶ σκοτεινά, ὑπάρχει ἐλπίδα. Ποτέ μὴν ἀ -
πελπίζεσαι! μᾶς λέει τὸ εὐαγγέλιο σήμερα.

Μέσ᾿ στὸ σκοτάδι φάνηκε ἄστρο, ἐλ πίδα. Ἀ πὸ
στόμα σὲ στόμα κυκλοφόρησε φή μη. Παρουσι -
άστηκε κάποιος! Ἄνθρωπος φαι νόταν. Δὲν εἶ -
χε κορώνα στὸ κεφάλι, δὲν κρατοῦ σε σπαθιά, δὲν
εἶχε πορτοφόλι. Δὲν εἶχε πάει σὲ σχολές, δὲν εἶ -
χε διαβάσει βιβλία. Ἦταν φτω χός, περπατοῦσε
πεζὸς καὶ τὸν ἀκολουθοῦ σαν φτωχοί. Εἶχε ὅμως
δύναμι παραπάνω ἀπὸ βασιλιᾶδες καὶ στρα-
τάρχες, καὶ νικοῦσε τοὺς φιλοσόφους. Ὅλοι
μιλοῦσαν γι᾽ αὐτόν. Γιατὶ ὅ που ἄγγιζε τὸ εὐλο-
γημένο χέρι του, μὲ ἕνα λό γο του, ἄρρωστοι
γιατρεύονταν καὶ νεκροὶ σηκώνονταν ἀπὸ τὸν
τάφο. Ἦταν ὁ Ναζωραῖ ος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Ἄκουσε τὸ ὄνομά του ὁ παράλυτος κι ἀνα-
φτερούγισε μέσα του ἡ ἐλπίδα. Τ᾽ ἄκουσαν κ᾽
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οἱ δικοί του καὶ εἶπαν· Αὐτὸς θὰ τὸν κάνῃ καλά!
Τὸ πίστεψαν ἑκατὸ τοῖς ἑκατό. Ἔ φτειαξαν ἕνα
φορεῖο μὲ σα νίδες, τὸν ἔβαλαν ἐπάνω καὶ τὸν
πηγαίνουν στὸ Χριστό. Καὶ νά τώρα ὁ ἄρρωστος
εἶνε μπρο στά του. Καὶ ὁ Χριστὸς τί ἔκανε;

Δὲν ἔχει ἀνάγκη νὰ βάλῃ ἀκουστικά, νὰ κάνῃ
ἐξετάσεις ἀναλύσεις ἀκτινογραφίες. Ὁ Χριστὸς
βλέπει ἀμέσως τὰ βάθη του, κάνει τὴ διάγνω -
σι καὶ λέει ποιά εἶνε ἡ αἰτία τῆς ἀσθενείας. Ὁ
Ἰατρὸς ψυχῶν καὶ σωμάτων δὲν πέφτει ἔξω.

Ποιά λοιπὸν ἦταν ἡ αἰτία; Τὸ λέει τὸ εὐαγ-
γέλιο, ἀλλὰ ποιός προσέχει; Ἐὰν ὁ για τρὸς σᾶς
πάρῃ ἰδιαιτέρως καὶ σᾶς πῇ ὅτι ὁ ἄρ ρωστος ἔ -
χει κάτι σοβαρό, ἔχει –Θεὸς φυλά  ξοι– καρκί-
νο, τρέμετε. Ἀλλὰ ἐδῶ πρόκειται γιὰ κάτι χει-
ρότερο ἀπὸ τὸν καρκίνο. Ἡ δι άγνω σι τοῦ Χρι-
στοῦ τί λέει; ποιά εἶ νε ἡ αἰτία; Μιὰ λέξι· ἡ ἁμαρ-
τία. Εἶχε ἁμαρτήσει τὸ παιδὶ αὐ τό, ἔκανε κάποια
ἁμαρτία, καὶ τώρα τὴν πληρώ νει. Νά ἡ αἰ τία. Καὶ
γιὰ νὰ θερα πευθῇ πρέπει πρῶτα νὰ ξερριζω θῇ
ἡ αἰτία. Γι᾿ αὐτό, προτοῦ νὰ τὸν θεραπεύσῃ σω-
ματικά, τὸν θεραπεύει ψυχικὰ καὶ τοῦ λέει· «Τέ-
κνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (Ματθ. 9,2). Καὶ
μετὰ τὴ θε ραπεία τῆς ψυχῆς ἔρχεται ἡ θερα-
πεία καὶ τοῦ σώματος, ὁλοκληρωτικὴ θεραπεία.

* * *
Ὅ πως στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρχαν ἄρ -

 ρωστοι, ἔτσι καὶ σήμερα ὑπάρχουν, κι οὔτε θὰ
ἐκλείψουν ποτέ. Γιατροὺς μὲν ἔχουμε καὶ φάρ-
 μακα διαθέτουμε, ἀποτέλεσμα ὅμως; Ἐμένα ρω -
τᾶ τε; ̔Ρίξτε μιὰ ματιὰ νὰ δῆτε. Δὲν ὑ πάρ χει σω-
στὴ διάγνωσι. Αὐτὸ ποὺ γίνεται εἶνε δι άγνω σι
ἐπιδερμίδος, δὲν προχωρεῖ βαθύτερα, νὰ δείξῃ
τὴ ῥίζα, ποιά εἶνε ἡ ῥίζα ἀπ᾽ ὅπου προέρχον ται
ὅλες οἱ ἀρρώστιες. Δὲν τὸ λέω ἐγώ, τὸ λέει
ὁ Χριστὸς σήμερα στὸ εὐαγγέλιο. Κι ὄχι μόνο
ὁ Χριστός· τώρα καὶ κορυφαῖοι ἐπιστήμονες,
γιατροὶ ποὺ ξώδεψαν τὴ ζωή τους μελετών τας,
συμφωνοῦν μὲ τὸ Χριστὸ καὶ λένε, ὅτι ἡ αἰτία
ποὺ αὐξήθηκε καὶ ξάπλωσε ἡ ἀσθένεια εἶνε ἡ ἁ -
μαρτία, ἡ παράβασι τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ· εἶνε
ὅ τι ὁ ἄνθρω πος δὲν ζῇ σύμφωνα μὲ τὴ φύσι, μὲ
τοὺς νόμους ποὺ ἔδωσε ὁ Θεός, καὶ ὅτι κάθε
κακὸ ποὺ κάνει θὰ τὸ πληρώσῃ. Ξενύχτια, κα-
ταχρήσεις, ἔρωτες αἰσχροί, ἀκολασία, διαζύ-
για, δράματα οἰκογενειακά· θυμοί, ἐκδικήσεις,
ὀργή· λαιμαργία, γαστριμαργία· ὅλα αὐτὰ τί νο-
 μίζεις; –ἔχει κάποια σχέσι τὸ σῶμα μὲ τὴν ψυ-
χή–, ὅλα αὐτὰ χτυπᾶνε – ποῦ; στὰ νεῦρα, στὴν
καρδιά, στὸ κεφάλι, στὰ κόκκαλα. Γιατὶ ἡ ἁμαρ-
 τία δὲν εἶνε παιχνιδάκι· εἶνε τὸ φοβερώτερο
κακό. Εἶνε τὸ φαρμάκι τοῦ διαβόλου, ὀχιὰ ποὺ
σὲ δαγκώνει, σκορπιὸς ποὺ σὲ κεντάει. Ὅπου
πέσῃ, κάνει σμπαράλια τὸ ἀνθρώπινο σῶμα.

Εἴτε θυμὸς λέγεται, εἴτε ὀργή, εἴτε φιλαργυ-
ρία, εἴτε κενοδοξία, εἴτε ἀσέλγεια καὶ ἀνηθι-
κότης καὶ φαυλότης καὶ ἔκλυτος διεφθαρμέ-
νος βίος· ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ στάζει μέσ᾿ στὸν ὀργα-
νισμὸ πικρὸ δηλητήριο. Καὶ ἔρχονται μεγάλοι
ἐπιστήμονες καὶ λένε, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ καρκί-
νος δὲν ἔχει αἴτια φυσικά, ἀλλὰ ἔχει αἴτια ψυ-
χικά· ἀπὸ στενοχώριες, λύπες, γκρίνιες.

Ὥστε ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἀναλύσει ὅλες σχεδὸν
οἱ ἀσθένειες πηγὴ καὶ ῥίζα ἔχουν τὴν ἁμαρτία,
εἴτε δική σου ἁμαρτία εἴτε κάποιου προγόνου.
Ἂν δὲν ἔ χῃς ἁμαρτήσει ἐσύ, ἁ μάρτησε ὅμως
ὁ πατέρας ἢ ὁ παπποῦς σου, ἂν ἔπινε ἢ ζοῦσε
βίο ἔκλυτο. Πληρώνουμε πολλὲς φορὲς τὰ
σπασμένα προγόνων μας. Γι᾽ αὐτὸ ἔχεις κ᾽ ἐσὺ
μεγάλη εὐθύνη γιὰ τοὺς ἀπογόνους σου.

Περιώδευσα πολλὰ χωριά· τί παρατήρησα·
ὅτι οἱ τσοπαναραῖοι, ποὺ ζοῦν πάνω στὰ ψηλὰ
βουνά, σπάνια ἀρρωσταίνουν. Φτάνουν ἐνε-
νήντα - ἑκατὸ χρονῶν. Γιατί; Ἔχουν ἐγκρά-
τεια κι ἀναπνέουν καθαρὸ ἀέρα. Αὐτοὶ τρῶνε
μπομπότα καὶ γίνεται βούτυρο, ἐσὺ τρῶς μπι-
φτέκι καὶ γίνεται καρκίνος.

Ἡ διάγνωσις λέει ὅτι φταίει ἡ ἁμαρτία. Καὶ
ποιό εἶνε τὸ φάρμακο; Ἕνα εἶνε τὸ φάρμα κο· ἡ
μετάνοια, ν᾽ ἀλλάξῃς, νὰ σκέπτεσαι ἀλλιῶς, νὰ
πάψῃς τὴν ἁμαρτία, νὰ πῇς ἄλτ στὸ κακό.

Ἐάν, ἀδελφοί μου, δὲν ἀλλάξουμε δρόμο,
τρόπο ζωῆς, δὲν σῳζόμεθα. Ὁ Θεὸς δὲν ἐπι-
τρέπει νὰ βρεθῇ ἡ θεραπεία τοῦ καρκίνου. Χι-
 λιάδες ἐπιστήμονες εἶνε σκυμμένοι μέρα - νύ-
 χτα πάνω στὰ βιβλία καὶ τὰ ἐργαστήρια, καὶ
δὲν τὸ βρίσκουν. Δὲν θέλει ὁ Θεὸς νὰ τὸ βροῦν.
Καὶ ἔγινε ὁ καρκίνος ἡ μάστιγα τῆς ἐποχῆς μας.
Ἀλλ᾽ ἐὰν ἐξακολουθοῦμε τὸν βίο τῆς ἁ μαρτί -
 ας, τότε, καὶ νὰ θεραπευθῇ ὁ καρκίνος, –δια-
βά στε Ἀποκάλυψι– ὁ Θεὸς θὰ στείλῃ μιὰ ἄλ -
λη ἀρρώστια ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ πεθαίνουν
σὰν τὶς μῦγες (βλ. Ἀπ. 6,7-8· 16,2). «Τὰ ὀψώνια τῆς ἁ -
μαρτίας θάνατος» (῾Ρωμ. 6,23). Θὰ πέσῃ σκούπα νὰ
καθαρίσῃ ἡ γῆ.

Ποιό, λοιπόν, εἶνε τὸ φάρμακο; Νὰ κηρύξου -
με πόλεμο ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας, ἐναντίον
τῆς κακίας. Ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος «ἀποστυ -
γοῦντες τὸ πονηρόν», μισοῦντες τὸ κακό (῾Ρωμ. 12,9).

Εἴθε νὰ μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ ̓ ρθῇ ἡ ἅγια ἡ -
μέρα νὰ πᾶμε στὸν πνευματικό, νὰ γονατίσου-
 με, νὰ ποῦμε τὰ ἁμαρτήματά μας, νὰ ἐξομολο γη-
 θοῦμε, καὶ τότε ὁ Χριστὸς θὰ πῇ· «Τέκνον, ἀ φέ-
 ωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου». Εἶνε ἡ πιὸ μεγάλη
δωρεά, ἡ πιὸ μεγάλη εὐεργεσία στὸν ἄνθρω-
πο, τῆς ὁποίας εἴθε νὰ ἀπολαύσωμεν ἐν Χρι-
στῷ Ἰησοῦ· ἀμήν.
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