
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ εὐαγγέλιο τὸ
σημερινό; Ἀκούγοντάς το νομίζει κανεὶς

ὅ τι βρίσκεται σ᾽ ἕνα νοσοκομεῖο μὲ πέντε κλι-
νικὲς - «στοές» (Ἰω. 5,2), ὅπου ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς βρί-
σκον  ταν κον τὰ σὲ μιὰ πηγὴ - δεξαμενὴ μὲ νερὰ
ἰαματικά. Οὔ τε με ταλλικὰ οὔτε ῥαδιενεργὰ ἦ -
ταν· εἶχαν μιὰ θεία εὐ λογία. Τὸ λέει καθαρὰ τὸ
εὐ αγγέλιο, ὅτι κατὰ ἀραιὰ χρονικὰ διαστήμα-
 τα ἄγ γελος Κυρίου κατέβαινε, ἐτάραζε τὰ νερὰ
αὐτά, καὶ ὅποιος προλάβαινε νὰ πέσῃ πρῶ τος
μέ σα σ᾽ αὐτὰ γινόταν καλά, ὁποιαδή ποτε πάθη-
 σι κι ἂν εἶχε. Γι᾽ αὐτὸ ἐκεῖ ἦταν μαζεμένοι πλῆθος,
«πα τεῖς με - πατῶ σε», γιὰ νὰ θεραπευθοῦν.

Ἦταν πάντως περιωρισμένη ἡ ἐνέργεια τῆς
δεξαμενῆς αὐτῆς· διότι πρῶτον μὲν ὁ χρόνος
ποὺ κατέβαινε ὁ ἄγγελος ἦταν ἄγνωστος, καὶ
δεύ τερον θεράπευε ἕναν μόνο κάθε φορά. 

Ὑπάρχει ὅμως μία ἄλλη δεξαμενὴ - πηγή,
ποὺ θεραπεύει ὄχι σὲ ἄγνωστη ὥρα ἀλλὰ σὲ
κάθε ὥρα, καὶ ὄχι ἕ ναν ἀλλὰ ὁσουσδήποτε κα-
ταφύγουν στὰ θαυ ματουργὰ νάματά της. Εἶνε
πηγὴ μὲ ἑ πτὰ κρουνούς, ἑ πτὰ χρυσὲς κάνου λες
μὲ νερὸ θεϊκό. Ἐνδιαφέρε στε βλέπω! Ἀλλὰ δὲν
ὁμι λῶ γιὰ πηγὴ ποὺ θεραπεύει νοσήματα σωμα -
τι κά· ὁ μιλῶ γιὰ τὴν ἁγία μας Ἐκκλησία, τὴν Ὀρ - θόδοξο Ἐκκλησία μὲ τὰ ἑπτά της μυστήρια.

Δὲν γίνεται σύγκρισι τῆς μιᾶς πη γῆς μὲ τὴν
ἄλλη· ἐκείνη ἦταν σκιά, αὐτὴ εἶνε ἡ πραγμα  τικό-τητα. Παρακαλῶ μόνο νὰ προσέξουμε μία λε-πτο μέρεια τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου.

* * *Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, πῆγε σ᾿ αὐτὸ τὸ ὑ -
 παίθριο νοσοκομεῖο μὲ τὶς πέντε στοὲς - κλινι  -
 κές, γιατὶ πάντοτε ἦταν κοντὰ στοὺς πονεμέ -νους· εἶνε ἐκεῖνος ποὺ εἶπε στὴν Παλαιὰ Δια-
θή κη ὅτι προτιμότερο εἶνε νὰ πάῃ καν εὶς σὲ
σπίτι ποὺ ἔχουν πόνο παρὰ σὲ σπίτι ποὺ ἔχουν
γλέντι· «ἀγαθὸν πορευθῆναι εἰς οἶκον πένθους
ἢ ὅτι πορευθῆναι εἰς οἶκον πότου» (Ἐκκλ. 7,2).

Ἐκεῖ στὴν κολυμβήθρα τῆς Βηθεσδὰ στάθη κε

ὁ φιλεύσπλαχνος μπροστὰ σὲ ἕνα κατάκοιτοποὺ εἶχε τρία κακά· ἦταν φτωχός, ἄρρωστος, καὶ
ἔ ρημος. Ποιός ξέρει ἀπὸ ποῦ τὸν μάζεψαν καὶ
τὸν πέταξαν ἐκεῖ χωρὶς ἄλ  λο ἐνδιαφέρον. Δὲν
εἶνε σπάνιο αὐτό. Πόσοι καὶ σήμερα, μὲ συγγε-
νεῖς ἀνήμ πορους, τοὺς κλείνουν σὲ νοσοκο-
μεῖα, ἱδρύματα ἢ ἄσυλα, γιὰ ν᾽ ἀποφύ γουν τὴν
ἐνόχλησι, καὶ δὲν πηγαίνουν πλέον νὰ τοὺς
δοῦν! Γνώρισα τέτοιους ἀρρώστους, ποὺ εἶ χε
χρόνια νὰ πάῃ νὰ τοὺς δῇ κάποιος συγγενής.

Τώρα λοιπὸν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς
ἔρχεται καὶ λέει σ᾿ αὐτὸ τὸν παράλυτο· «Θέ-
λεις ὑγιὴς γενέσθαι;», θέλεις νὰ γίνῃς κα λά; (Ἰω. 5,7).

Περίεργη αὐτὴ ἡ ἐρώτησι· γιατὶ ποιός ἄρ ρω-
στος δὲν θέλει τὴν ὑγεία του; Καὶ αὐτὸς ὁ πα-
ράλυτος, ποὺ ἦταν ἐκεῖ τριανταοχτὼ χρό νια,
δὲν θά ᾽θελε τὴ θεραπεία του; Ἀσφαλῶς. Τότεγιατί ὁ Χριστὸς ρωτάει; ἔτσι ἄσκοπα ἔλεγε τὰ
λόγια του ὁ Κύριος; Ὄχι βέβαια. Ἤ ξερε τὴν
κατάστασί του καὶ τὴν ὑπομονή του, ἀλλὰ τοῦ
ἔκανε τὸ ἐρώτημα αὐτὸ γιὰ νὰ ξυπνήσῃ τὴ
διάθεσί του ἀλλὰ καὶ τὴ συνείδησί του.

Τὸ ἐρώτημα ὅμως αὐτό, «Θέλεις ὑγιὴς γενέ-
 σθαι;», ὁ Χριστὸς τὸ λέει καὶ σὲ κάποιους ἄλ -
λους ἀρρώστους, ποὺ μπορεῖ σωματικῶς νὰ
εἶ νε καλά, ὡστόσο ἡ ψυχή τους πάσχει.

Δὲν σᾶς κρύβω ὅτι κ᾽ ἐμεῖς ὅλοι εἴμαστε ἄρ   -
ρωστοι· ἄρρωστοι ψυχικά, πνευματικά, ἠθικά.
Μ᾽ αὐτὴ τὴν ἔν  νοια ἄρρωστος εἶνε ὁ κάθε ἁμαρ- τω λός, ποιός ὅμως τὸ συναισθάνεται;

Σὲ ὅ λους λοιπὸν ἐμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὁ
Κύρι ος ἀπευ θύνει τὸ ἐρώτημα «Θέλεις ὑγιὴς
γενέσθαι;». Καὶ –περίεργο πρᾶγμα– ὁ μὲν σω-
ματικὰ ἀ σθε νὴς τῆς Βηθεσδὰ ἤθελε τὴ θερα-
πεία, πολ λοὶ ὅ μως ψυχικὰ ἀσθενεῖς δὲν θέλουν
ν᾽ ἀ κούσουν πῶς μποροῦν νὰ γίνουν ὑγιεῖς,
δὲν δέχονται τὸ φάρμακο. Ὁ Χριστὸς ὡς φάρμα -
κο σὲ κάθε πνευματικὰ ἄρρωστο καὶ παράλυ-
το συνιστᾷ τὴ μετάνοια. Ἀλλὰ ποιός θέλει νὰ με-
τανοήσῃ; ποιός ἀποφασίζει νὰ κόψῃ τὶς κακές
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του συνήθειες, νὰ ἀ ποβάλῃ τὰ ἐλαττώματα
καὶ τὶς κακί ες του; Τὰ μικρόβια τῆς λέπρας ἢ
τῆς ἑ λονο σί  ας (παλαιότερα), τὸν ἰὸ τῆς γρίπ-
πης, τὸν καρκί νο, ὅλα αὐτὰ τὰ φοβᾶται· Θεὸς
φυλάξοι! λέει. Ἐ κεῖνα ποὺ τρῶνε τὴν καρδιά
του, τὰ μικρόβια τῆς φιλαργυρίας, τῆς κακί -
ας, τοῦ φθόνου, τοῦ θυμοῦ, τῆς ἐκδικήσεως
κ.λπ., δὲν φαίνεται νὰ τὸν ἐν οχλοῦν. Θέλεις,
παιδί μου, λέει ὁ Χριστός, νὰ γίνῃς καλά; ν᾽ ἀ -
ποκτήσῃς τὴν πνευματική σου ὑγεία, νὰ γί -
νῃς ἕνας ἅγιος; Δὲν θέλει. Γιατί;

Δυσάρεστο φάρμακο ἡ μετάνοια. � Ἕνας εἶ -
νε δοῦλος τῆς φιλαργυρίας· νερὸ στὸν ἄγγε-
λό του δὲν δίνει, προτιμάει νὰ κόψῃ τὰ δάχτυ-
λά του παρὰ ν᾽ ἀνοίξῃ τὸ πορτοφόλι του νὰ ἐ -
λεήσῃ. Πλησιάζει νὰ πεθάνῃ. Πάει ὁ πνευματι -
 κὸς καὶ τοῦ λέει· –Δῶ σε τίποτε, μοίρασε. –Ὄ -
χι, ὄχι. � Ὁ ἄλλος ἄφησε τὴν τίμια γυναῖκα του,
ζῇ τώρα μὲ ἄλλη στὴν παρανομία. Ὁ πνευμα-
τι κὸς τοῦ λέει· –Φύγε ἀπ᾽ αὐτήν, χώρισέ την,
γύρισε στὴ γυναῖκα σου, νὰ μπορῶ νὰ σὲ κοι-
νωνήσω. –Ὄχι. � Ὁ ἄλλος ἔ χει μνησικακία σὰν
τὴν καμήλα. Τοῦ ᾿κανε κά ποιος κακὸ πρὶν δέ-
κα - εἴκοσι χρό νια; Τὸ θυ μᾶται. Πάει ὁ πνευμα-
 τικὸς νὰ τὸν κοινωνήσῃ. –Ἔχεις κανένα ἐχθρό;
–Ἔχω. –Τί σοῦ ᾿κανε; –Μὲ ἔβλαψε. –Συγχώ-
ρησέ τον. –Ὄχι, ὄχι…. � Δὲν θέλουν νὰ διώ-
ξουν ὁ ἕνας τὸν κακοήθη ὄγκο τῆς ἀδικίας, ὁ
ἄλλος τὸν καρκίνο τῆς ἐκ δικήσεως, ὁ ἄλλος
τὴ λέπρα τῆς κακίας κ.τ.λ..

Στὰ σπίτια σας, ἀντὶ νὰ διαβάζετε ἐφημερί -
δες καὶ ν᾽ ἀκοῦτε ῥαδιόφωνα, ἀνοῖξτε καὶ δια-
 βάστε τὸν προφήτη Ἰερεμία. Ἄχ, κόσμε, λέει,
τόσα χρόνια κηρύττω. Προσπάθησα, μὰ ἰσχνὰ
τ᾽ ἀποτελέσματα. Οἱ πολλοὶ τρῶνε τὴν ἁ μαρ-
τία ὄχι μὲ τὸ κουταλάκι ἀλλὰ μὲ τὴν κουτάλα
τοῦ διαβόλου. Γιατί δὲν ἀλλάζουν; Μήπως τὰ
λό  για τοῦ Θεοῦ ἀδυνάτισαν; Ὄχι. Ἀλλὰ τί συμ-
 βαίνει; Ἔκλεισαν οἱ ἄνθρωποι τ᾽ αὐτιά τους, δὲν
ἀκοῦνε, δὲν ἀλλάζουν. Ἂν μπορῇς νὰ ἀλλάξῃς
τὸν ἀράπη, νὰ τὸν κάνῃς ἄσπρο (βλ. Ἰερ. 13,23), ἄλλο
τόσο μπορεῖς σήμερα ἕνα φιλάργυρο, ἕνα πλε-
 ονέκτη, ἕναν ἄπιστο, ἕναν ἄθεο ὑλιστὴ νὰ τὸν
κάνῃς Χριστιανό. Χαμένα τὰ λόγια σου. «Τὸν ἀ -
ράπη κι ἂν τὸν πλένῃς, τὸ σαπούνι σου χα -
λᾷς», λέει ὁ λαός. Ἔχει μπεῖ τὸ μικρόβιο μέσ᾿
στὰ κόκκαλα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ πᾶνε χαμένα
τὰ λόγια, τὰ ἐπιχειρήματα, τὰ θαύματα. Καὶ
ἅγιος καὶ θαυματουργὸς καὶ Ἰερεμίας νὰ γί -
νῃς, δὲν τὸν πείθεις. Γιατί;

Ὁ ἄνθρωπος ἀρ νεῖται, κλωτσάει τὸ Θεό. Κι ὁ
Θεὸς τί κάνει; Δὲν τὸν βιάζει –ἐδῶ εἶνε τὸ μυ-
 στήριο–, τὸν ἀφήνει ἐλεύθερο.

Κι ὁ ἄνθρω πος πέφτει ἀπὸ γκρεμὸ σὲ γκρε-

μό, ἀπὸ διαφθορὰ σὲ διαφθορά, ἀπὸ ἄβυσσο
σὲ ἄβυσσο κι ἀπὸ κόλασι σὲ κόλασι. Καὶ ποῦ
καταλήγει! Ἀντὶ νὰ ἔρθῃ σὲ συναίσθησι, ξέρεις
τί λέει· –Καὶ τί πρόσφερε ὁ Χριστός; τί ὠ φέλη-
σε τὴν ἀνθρωπότητα;… Κάτι τέτοιοι, ποὺ δὲν
αἰσθάνθηκαν ἐπάνω τους τὴ δροσιὰ τοῦ οὐ ρα-
  νοῦ - τί θὰ πῇ Χριστός, κάτι τέτοιοι, καὶ μάλι-
στα θεολόγοι(!), ἀνεβαίνουν στὸ ῥαδιόφωνο
καὶ –ἐνῷ εἶνε μεγάλες ἡμέρες τῆς Χριστιανο-
σύνης– τί λένε· «Ὁ Χριστιανισμὸς χρεωκόπη-σε»! Μὲ ἄλλα λόγια, ἀφῆ στε τὸ Χριστό, πη-
γαίνετε σὲ ἄλλες ἰδεολογίες.

Τί εἶπες, ἀνθρωπάκι, χρεωκόπησε ὁ Χριστι -
ανισμός; Ἐσὺ χρεωκόπησες. Τί φταίει, σὲ ρω -
τῶ, τί φταίει ὁ γιατρός, ὅταν ἐσὺ δὲν ἀκοῦς τὶς
ὁδηγίες του; Τί φταίει ὁ φαρμακοποιός, ὅταν
ἐσὺ δὲν παίρνῃς τὸ φάρμακο ποὺ σοῦ δίνει;
Τί φταίει ἡ βρύση, ὅταν ἐσὺ ἐνῷ διψᾷς δὲν ἀ -
νοίγῃς νὰ πιῇς νερό; Τί φταίει ὁ ἀρτοποιός, ὅ -
ταν ἐσὺ πεθαίνῃς ἀπὸ ἀπεργία πείνης; Ναί, ὑ -
πάρχει ψωμὶ ἄφθονο, καθαρό, ἀγγελικὰ ζυμω-
μένο –δὲν εἶνε λόγια αὐτά, εἶνε πραγματικό-
της–, ὑπάρχει «ἄρτος οὐράνιος» (πρηγιασμ.) «Λάβε -
 τε, φάγετε…», «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες…» (Ματθ.
26,26-27). Ὑ πάρχει «φάρμακον ἀθανασίας ἀντίδο-
τον τοῦ μὴ ἀποθανεῖν» (Ἰγνάτ. θεοφ.).Ὑπάρχει για-
τρὸς ποὺ λέει «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶν -
τες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς»
(Ματθ. 11,28). Ἀλλά, ἀνθρωπάκι, δὲν πάτησες στὴν
Ἐκ κλησιά, δὲν ἀκοῦς τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, δὲν ἄ -
νοι ξες τὰ μάτια σου νὰ δῇς τὸ Χριστό, καὶ τολ-
μᾷς νὰ πῇς ὅτι χρεωκόπησε ὁ Χριστιανισμός.
Ἀλλ᾽ ἐὰν ὑπῆρχε ζῶσα Ἐκκλησία μὲ ἐπισκό-
πους καὶ θεολόγους πραγματικούς, δὲν θὰ
τολμοῦ σε κανείς νὰ λέῃ τέτοια πράγματα.

* * *Τὸ ἐρώτημα, ἀγαπητοί μου, «Θέλεις ὑγιὴς
γενέσθαι;» τὸ ἀπευθύνει ὁ Χριστὸς καὶ στὸνκαθένα μας. Ἐμεῖς νὰ μὴ τοῦ ἀντιτάξουμε ἄρ -
νησι, ἀλλ᾽ ἂς ποῦμε· Ναί, Κύριε, θέλω νὰ θερα-
 πευθῶ, μὰ ἡ θέλησί μου εἶνε ἀδύναμη, τσα κι-
σμένη· θέλω ἐνίσχυσι. Κι ὅπως ἕνα ἁπλὸ σύρ-
μα, ὅταν ἔρθῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ῥεῦ μα γίνεται
ἠλεκτροφόρο, ἔτσι ἂς ἔλθουμε κ᾽ ἐμεῖς σὲ ἐ -
παφὴ μὲ τὸ οὐράνιο ῥεῦμα τῆς θείας χάριτος,
καὶ τότε θὰ ζήσουμε τὴ μεγάλη ἀλλαγή. Τότε
σὰν τὸν ἀπόστολο Παῦλο θὰ λὲς «Ἡ δύναμίς
μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ Κορ. 12,9) καὶ Τὰ
«πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χρι-
στῷ» (Φιλ. 4,13). Τότε ὅταν σὲ ρωτοῦν, Ποιός σ᾽ ἔ -
κανε καλά; θὰ λὲς κ᾽ ἐσύ, ὅτι Ὁ «Ἰησοῦς ἐστιν
ὁ ποιήσας με ὑγιῆ» (Ἰω. 5,15)· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ
ὑ περυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 
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