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Κυριακή του Παραλύτου

Όποιος αγαπά, μοιάζει με το Θεό 
και γίνεται άγιος.

Ήξερες ότι:

Ο Χριστός ανασταίνει τον κάθε 
άνθρωπο και σ' αυτή και στην αιώνια 

ζωή;!

Αποστολικό ανάγνωσμα 
Είναι ένα κομμάτι από τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης (όχι δηλαδή από τα 4 ευαγγέλια).

Την Κυριακή αυτή θα ακούσουμε την ιστορία μιας γυναίκας που την έλεγαν Ταβιθά ή 
Δορκάδα (σημαίνει το γρήγορο ζαρκάδι), η οποία, παρόλο που ήταν φτωχή, έραβε φορέματα 
για χήρες και ορφανά παιδιά. Όμως πέθανε ξαφνικά. Τότε φώναξαν τον απόστολο Πέτρο. 
Όταν έφτασε ο απόστολος στο σπίτι με τη νεκρή Ταβιθά, μαζεύτηκαν εκεί οι γυναίκες που 
είχαν ευεργετηθεί από αυτήν και του έδειχναν τα φορέματα που τους έραψε. Τότε ο 
απόστολος Πέτρος γονάτισε και προσευχήθηκε στο Χριστό και ο Χριστός την ανέστησε.

Πόσο καλό από το Θεό μπορεί να δεχθεί ένας άνθρωπος, όταν πιστεύει σ΄ Αυτόν και του 
μοιάζει στην αγάπη,  προσφέροντας την στους άλλους!!!

Ευαγγελικό ανάγνωσμα
Είναι ένα κομμάτι από την Καινή Διαθήκη (δηλαδή από τα 4 ευαγγέλια).

Ο Χριστός μας έμπαινε στα Ιεροσόλυμα από μια μεγάλη πόρτα που την έλεγαν προβατική, 
γιατί από εκεί έμπαιναν τα κοπάδια με τα πρόβατα. Εκεί υπήρχε μία λίμνη με νερό και γύρω 
γύρω υπήρχε ένα υπόστεγο (στοά) όπου και υπήρχαν πολλοί άρρωστοι άνθρωποι 
ξαπλωμένοι. Μια φορά το χρόνο (όχι σε καθορισμένο χρόνο) κατέβαινε ένας άγγελος από 
τον ουρανό και τάραζε το νερό. Όποιος άρρωστος έπεφτε πρώτος στη λίμνη μετά την 
ταραχή, γινόταν καλά. Ο Χριστός πηγαίνοντας εκεί είδε έναν παράλυτο που ήταν 38 χρόνια 
κατάκοιτος και τον ρώτησε αν θέλει να γίνει καλά. Εκείνος απάντησε: «Δεν έχω άνθρωπο να 
με σπρώξει στη λίμνη όταν έρθει ο άγγελος για να γίνω καλά». Τότε ο Χριστός τον έκανε καλά 
και πήγε στο σπίτι του θεραπευμένος.

Τόσοι άνθρωποι βρίσκονταν γύρω του, αλλά αυτός «δεν είχε άνθρωπο»! Τί να σημαινει 
άραγε αυτό; Πόσες φορές υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη και δεν πάμε κοντά τους 
να τους βοηθήσουμε; Π.χ. η γιαγιά μας που θέλει νερό, να πάμε μία βόλτα τον παππού μας ή 
όταν οι συμμαθητές ή οι γονείς μας είναι άρρωστοι δεν τους σκεφτόμαστε ότι πονούν αλλά 
θέλουμε μόνο να γίνει το δικό μας...



Επαινούσαν μερικοί, μπροστά στον Άγη, τους κριτές από 

την Ηλεία, γιατί ήταν πολύ  δίκαιοι στους Ολυμπιακούς 

αγώνες. Ο Άγης ρώτησε με απορία:

- «Ευτυχώς που μια φορά στα τέσσερα χρόνια 

γίνονται δίκαιοι»!!!

 και οι 

Ηλείοι 

Ένας πατέρας ζήτησε από τον 

Αρίστιππο να διδάξει τον γιο του 

και ο φιλόσοφος ζήτησε αμοιβή 

500 δραχμές. Ο πατέρας 

θεώρησε υπερβολικό το ποσό και 

του λέει: «Με τόσα χρήματα θα 

μπορούσα να αγοράσω ένα ζώο».

-«Αγόρασε», είπε ο Αρίστιππος, 

«κι έτσι θα έχεις δύο».

Ο Διογένης ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα. Όταν 

τον ρώτησαν γιατί κάνει κάτι τέτοιο απάντησε:

- «Εξασκούμαι στο να μην απογοητεύομαι απο την 

αναισθησία των ανθρώπων».

Ένας σπουδαστής τηλεγραφεί 

στον αδερφό του: Απέτυχα και 

για δεύτερη φορά στις 

εξετάσεις. Προετοίμασε τον 

μπαμπά.

Την άλλη μέρα ο αδερφός του 

του απαντά:  Ο μπαμπάς είναι 

έτοιμος. Ετοιμάσου κι εσύ.

σας περιμένουμε στην κατασκήνωση!!!
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ΣΚΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Βοήθησε τον αθλητή

 να ευστοχήσει!!!
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- καλοκαίρι χωρίς το Χριστό είναι κακοκαίρι -


	Page 1
	Page 2

