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Αδελφοί, ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε
προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, 7 εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ
διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, 8 εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδοὺς, ἐν
ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι. 9 Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος.
ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, 10 τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους
φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, 11 τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι
ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, 12 τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ
προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, 13 ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν
διώκοντες. 14εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Κυριακὴ Ϛ΄ Ματθαίου (Θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ)
Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Αδελφοί, η χάρη του Θεού μας έδωσε διάφορα πνευματικά χαρίσματα: Άλλος
είναι προφήτης, για να κηρύττει ανάλογα με τον βαθμό της πίστεως του. άλλος
έχει το χάρισμα της διακονίας, για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το ίδιο να
κάνει κι ο δάσκαλος του λαού του Θεού με τη διδασκαλία. κι όποιος έχει το
χάρισμα να στηρίζει τους αδελφούς, να τους στηρίζει. Αλλά κι όποιος μοιράζει
τα αγαθά του με τους άλλους, να το κάνει με απλότητα. ο προϊστάμενος να
δείχνει ζήλο για το έργο του. όποιος μοιράζει τις ελεημοσύνες, να το κάνει με
καλοσύνη. Η αγάπη σας να είναι ειλικρινής. Να αποστρέφεστε το κακό και να
ακολουθείτε το καλό. Να δείχνετε με στοργή την αγάπη σας για τους άλλους
πιστούς. Να συναγωνίζεστε ποιος θα δείξει περισσότερη εκτίμηση στον άλλο.
Μην είστε οκνηροί σ’ ότι πρέπει να δείχνετε ζήλο, να έχετε πνευματικό
ενθουσιασμό, να υπηρετείτε τον Κύριο. Η ελπίδα να σας δίνει χαρά. Να έχετε
υπομονή στις δοκιμασίες. Να επιμένετε στην προσευχή. Να βοηθάτε τους
άλλους χριστιανούς, όταν βρίσκονται σε ανάγκη, και να επιδιώκετε να
φιλοξενείτε τους αδελφούς. Να προσεύχεστε για το καλό των διωκτών σας, να
ζητάτε την ευλογία του Θεού γι’ αυτούς κι όχι να τους καταριέστε.

«Ο Καλός Θεός έδωσε στους Πρωτοπλάστους την συνείδηση, τον
πρώτο θείο νόμο. Την χάραξε βαθιά στις καρδιές τους και από τότε
ο κάθε άνθρωπος την παίρνει κληρονομιά από τους γονείς του και,
όταν δεν ενεργεί σωστά, αυτή δουλεύει μέσα του, τον ελέγχει και
τον οδηγεί στην μετάνοια. Πρέπει όμως ο άνθρωπος να κάνει
σωστή πνευματική εργασία και να μελετάει την συνείδηση του, για
να μπορεί να ακούει πάντοτε την φωνή της. Εάν δεν την μελετάει,
δεν θα ωφεληθεί ούτε από πνευματικές μελέτες ούτε από συμβουλές
αγίων Γερόντων, άλλα ούτε και τις εντολές του Θεού δεν θα
μπορέσει να τηρήσει…»

Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ (ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 1 – 8)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Τω καιρώ εκείνω, ἐμβὰς ο Ιησούς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν
πόλιν. 2 Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον. καὶ ἰδὼν ὁ
Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ· Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ
ἁμαρτίαι σου. 3 καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· Οὗτος
βλασφημεῖ. 4 καὶ εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· Ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε
πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ
ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; 6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας – τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· Ἐγερθεὶς ἆρόν
σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 7 καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον
αὐτοῦ. 8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν
τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

Εκείνο τον καιρό, ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε
στην πόλη του. Τότε του έφεραν έναν παράλυτο ξαπλωμένο σ’ ένα κρεβάτι.
Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Θάρρος, παιδί μου,
σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν
μέσα τους: «Μα αυτός προσβάλει τον Θεό». Ο Ιησούς όμως, που κατάλαβε τις
σκέψεις τους, είπε: «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις; Τι είναι ευκολότερο να πω:
‘‘σου συγχωρούνται οι αμαρτίες’’ ή να πω: ‘‘σήκω και περπάτα’’; Για να
μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του Ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί
αμαρτίες πάνω στη γη» -λέει στον παράλυτο: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και
πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. ¨Όταν ο
κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν τον Θεό, που
έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους.
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«Η μελαγχολία και το πλάκωμα της ψυχής οφείλονται συνήθως σε
τύψεις από ευαισθησία, και τότε ο άνθρωπος χρειάζεται να
εξομολογηθεί για να μπορέσει να βοηθηθεί από τον πνευματικό.
Γιατί, αν είναι ευαίσθητος, μπορεί το σφάλμα που έκανε να είναι
πολύ μικρό, αλλά ο εχθρός διάβολος να το μεγαλοποιεί. να του το
δείχνει με μικροσκόπιο, για να τον ρίξει στην απελπισία και να τον
αχρηστέψει. Μπορεί να του πει λ.χ. ότι τάχα στενοχώρησε πολύ
τους άλλους, ότι τους δυσκόλεψε κ.λ.π., και να τον κάνει να
στενοχωριέται πιο πολύ από όσο αντέχει. Αφού ενδιαφέρεται ο
διάβολος, γιατί δε πηγαίνει να πειράξει την συνείδηση ενός
αναίσθητου ανθρώπου; Αλλά τον αναίσθητο τον κάνει να θεωρεί
μηδαμινό ένα μεγάλο σφάλμα του, για να μην έρθει σε συναίσθηση.
Πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό του όπως είναι, και όχι
όπως τον παρουσιάζει ο εχθρός διάβολος, διότι αυτός ενδιαφέρεται
για το κακό μας. Ποτέ να μην απελπίζεται, αρκεί να μετανοεί, γιατί
και οι αμαρτίες του είναι λιγώτερες από του διαβόλου και
ελαφρυντικά έχει, επειδή πλάσθηκε από χώμα και από απροσεξία
γλίστρησε
και
λασπώθηκε...»
Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης

Η προσευχή είναι συνομιλία με Τον Θεό. Η ψυχή του πραγματικού
χριστιανού θέλει να προσεύχεται συνεχώς. Αρχίζει με τη
δοξολογία, προχωράει στη δέηση και την αίτηση. Πρέπει να
προετοιμαζόμαστε για την προσευχή διαβάζοντας ένα κομμάτι από
το Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό. Ο προσευχόμενος πρέπει να θυμάται
και τους αδελφούς του και καθημερινά να παρακαλάει Τον Θεό να
τον ελεήσει και να τους κατευθύνει στο δρόμο της σωτηρίας. Το
πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Και αν
θέλεις να έχεις καθαρή προσευχή πρέπει γνήσια και αληθινά να
βλέπεις όλους τους ανθρώπους σαν αγίους. Πρότυπο στην
προσευχή μας πρέπει να έχουμε τον εκ γενετής τυφλό, που όσο του
έλεγαν να σωπάσει αυτός περισσότερο έκραζε να τον ελεήσει ο
Κύριος. Την Χαναναία, αλλά και τον ίδιο τον Κύριο που στο όρος
των Ελαιών ο ιδρώτας του έτρεχε σαν σβώλοι αίματος.
Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

