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Αγαπεηνί κνπ αδειθνί,
Έρνπκε ηελ επίζθεςε ηνπ Ιεζνύ ζηελ θνιπκβήζξα ηεο Βεζεζδά
ζηα Ιεξνζόιπκα. Δθεί, θάησ από ηα πέληε ππόζηεγά ηεο, γύξσ γύξσ
ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη δηάθνξνη αζζελείο, ώζηε κε ηελ πξώηε επθαηξία πνπ
ζα ηαξάζζνληαλ ηα λεξά ηεο θνιπκβήζξαο από ηνλ άγγειν θαη ζα
έκπαηλε κέζα ν πξώηνο άξξσζηνο ζεξαπεύνληαλ από νπνηνδήπνηε
λόζεκα θαη αλ είρε. Σε απηήλ ηελ θνιπκβήζξα θνληά βξηζθόηαλ θαη έλαο
παξάιπηνο όπνπ έπαζρε επί ηξηάληα νθηώ νιόθιεξα ρξόληα. Με κεγάιε
ππνκνλή ινηπόλ πεξίκελε ηελ ζεξαπεία ηνπ, παξά ην γεγνλόο, όηη δελ είρε
θαλέλα λα ηνπ παξαζηαζεί. Απηνύ ηνπ παξαιύηνπ ηελ πξσηνθαλή
ππνκνλή ακείβνληαο ν Ιεζνύο, ηνπ ραξίδεη ηελ πγεία ηνπ.
Άμην πξνζνρήο εδώ είλαη ε ππνκνλεηηθή αλακνλή απηνύ ηνπ
αλζξώπνπ, όπνπ έπεηηα από ηόζα ρξόληα πεξίκελε ζηνλ ηόπν απηό κε
ζθνπό λα γηαηξεπηεί. Δίδε ζηα ρξόληα απηά πνιινύο αξξώζηνπο πνπ
είραλ θνληά ηνπο δηθνύο ηνπο αλζξώπνπο λα επσθεινύληαη από ηελ
ηαξαρή ηνπ ύδαηνο θαη λα κπαίλνπλ ζηελ θνιπκβήζξα. Γη απηό όηαλ ν
Κύξηνο ηνλ ξώηεζε αλ ζέιεη λα γίλεη θαιά, εθείλνο ηνπ απαληά γεκάηνο
παξάπνλν: «Κύξηε, άλζξσπνλ νύθ έρσ, ηλα όηαλ ηαξαρζή ην ύδσξ, βάιε
κε εηο ηελ θνιπκβήζξαλ». Σαλ λα ηνπ έιεγε, γίλνπ γηα κέλα ν άλζξσπνο
πνπ δεηώ.
Αθνύ ζα ζθεθηνύκε ινηπόλ εκείο, πίζηεπε όηη δελ πξόθεηηαη λα
ζεξαπεπηεί, γηαηί δελ είρε δίπια ηνπ άλζξσπν, ηη θύιαγε θάησ από ηηο
καξκάξηλεο ζηνέο;
Γηα λα κεγαιώλεη ε απειπηζία ηνπ βιέπνληαο άιινπο λα
γηαηξεύνληαη θαη ν ίδηνο δηαξθώο λα ρεηξνηεξεύεη ρξόλν κε ηνλ ρξόλν;
Αθξηβώο απηό πνπ εκείο δπζθνιεπόκαζηε λα θαηαιάβνπκε, απηή είλαη ε
ππνκνλή, ε αλακνλή. Ο παξάιπηνο ηεο Βεζεζδά απνδείρζεθε όηη ππήξμε
θνινζζόο ππνκνλήο. Καη απηή ε αξεηή ηνπ θαλεξώλεη πνιιά. Δίλαη
αδύλαην κηα αξεηή, ιόγνπ ράξε ε ππνκνλή, κάιηζηα ηόζν κεγάιε, λα κελ
ζπλνδεπόηαλ θαη από άιιεο αξεηέο. Αλ πξνζέμνπκε ζα δνύκε κε πνία
επγέλεηα θαη ηαπείλσζε θαη κε ηξόπν παξαθιεηηθό κηιάεη πξνο ηνλ
Κύξην αλ θαη δελ ηνλ ήμεξε. Καη όκσο απαληά ρσξίο απζάδεηα: « Κύξηε
άλζξσπνλ νύθ έρσ ».
Αιιά πάλσ απ’ όια είρε ηελ ηξνκεξή ππνκνλή πνπ καο θάλεη λα
κνπδηάδνπκε αθνύνληαο ηα ηξηάληα νθηώ ρξόληα θαξηεξηθήο αλακνλήο.
Τν δίδαγκα πνπ παίξλνπκε, είλαη όηη ν Θεόο ππνινγίδεη θαη πξνζκεηξάεη
θαη θαηαρσξεί ζην ελεξγεηηθό καο ηελ πξάμε ηεο ππνκνλήο.
Η Αγία Γξαθή πόζε ζεκαζία δίλεη ζηελ ππνκνλή, ώζηε ν Παύινο
δελ δηζηάδεη λα νλνκάδεη ηνλ Θεό σο: « Θεόλ ηεο ππνκνλήο θαη ηεο
παξαθιήζεσο ». Με ηεο ππνκνλήο ην βνηάλη γηαηξεύνληαη πνιιά πάζε,

ζηελνρώξηεο, κηθξνςπρίεο θαη ηόζα άιια. Αλ γλσξίδακε θαη είρακε ηόζε
πλεπκαηηθόηεηα ώζηε λα εθηηκήζνπκε ηελ αμία θαη ηελ πινύζηα ακνηβή
ηεο ππνκνλήο ζα παξαθαινύζακε ηνλ Θεό, λα καο απαιιάζζεη από ηηο
δνθηκαζίεο αιιά λα καο νπιίδεη κε ππνκνλή, ώζηε λα ζεθώλνπκε ηνλ
ζηαπξό πνπ καο δίλεη.
Τελ ππνκνλή ηδηαίηεξα επινγεί θαη ακείβεη ν Θεόο ηεο ππνκνλήο.
Ο Θεόο βιέπεη, γλσξίδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ ππνκνλή καο.
Δπραξηζηηέηαη βιέπνληαο ηνπο πηζηνύο λα θνζκνύληαη κε απηή ηελ
αξεηή, γηαηί όινη νη Άγηνη ππνκνλή έδεημαλ θαη ράξε ζε απηήλ πήξαλ ην
ζηεθάλη ηεο Γόμαο.
Θα ην αμησζνύκε άξαγε θαη εκείο; Μαθάξη, αγαπεηνί κνπ αδειθνί. Ακήλ
Αξρηκ. Ι.Κ.

