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ΠOIMANTIKH ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ἡ περίπτωση τῶν καρκινοπαθῶν

1. Γιατί ὑπάρχει ἡ ἀσθένεια;

Ὅταν ἀκοῦμε τή λέξη ἀσθένεια ἀμέσως ὁ νοῦς μας κατακλύζεται ἀπό
ἀρνητικές σκέψεις καί συναισθήματα. Ἀκόμα καί ἕνα ἁπλό κρυολό-

γημα μπορεῖ νά ἔχει ἐπίδραση στόν τρόπο πού σκεφτόμαστε καί εἶναι ἀρκετό
γιά νά μᾶς ὁδηγήσει σέ ἀλλαγή τῆς πορείας τῆς ζωῆς μας. Πόσο μᾶλλον θά
μᾶς ἐπηρεάσει μία σοβαρή ἤ μία ἀνίατη ἀσθένεια ἤ μία ἐπικίνδυνη χειρουργική
ἐπέμβαση. Ἡ ἀσθένεια δοκιμάζει τήν ἀνεξαρτησία μας καί τή θνητότητά μας. 

Ἀπό τήν πατερική διδασκαλία μαθαίνουμε ὅτι, ἡ ἀσθένεια εἶναι ἀποτέλε-
σμα τῆς πτώσης τῶν πρωτοπλάστων. Οἱ πρωτόπλαστοι πλάσθηκαν τελείως
ὑγιεῖς καί ζοῦσαν «τήν ἐν παραδείσω ἄλυπον καί ἀνώδυνον καί ἀμέριμνον
ζωήν»1. Τονίζεται σαφῶς, ἀπό τόν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης, ὅτι ἡ ἀσθένεια εἶναι
κατάσταση μεταπτωτική2, δέν ὑπῆρχε στήν παραδείσια ζωή, ὅπως δέν
ὑπῆρχαν καί ἄλλες καταστάσεις ὅπως ἡ νηπιότητα, τά πάθη, τά γηρατειά κ.ἄ. 

Τά εὐαγγέλια εἶναι γεμάτα ἀπό περιγραφές θεραπείας κάθε λογῆς
ἀσθενῶν. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός θεράπευε ἀσθενεῖς, πολλές φορές μάλιστα μαζι-
κά3. Ὁ Χριστός ἦρθε στόν κόσμο ὡς ὁ ἀκούραστος ὑπηρέτης τοῦ ἀνθρώπου
καί ἀνέλαβε στούς ὤμους του ὁλόκληρη τήν ἀνθρώπινη ψυχική καί σωματική

1 Ἀθανάσιος Ἀλεξανδρείας, Λόγος περί τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, ΕΠΕ, τ. 1ος, σ. 234.
2 Γρηγόριος Νύσσης, Διάλογος περί ψυχῆς καί Ἀναστάσεως, ΕΠΕ τ. 1ος, Θεσσαλονίκη 1979, σ.
369, «Ἀλλ’ ἐν τῇ πρώτῃ ζωῇ, ἧς αὐτός γέγονε δημιουργός ὁ Θεός, οὔτε γῆρας ἦν, ὡς εἰκός, οὔτε
νηπιότης, οὔτε κατά τάς πολυτρόπους ἀῤῥωστίας πάθη, οὔτε ἄλλο τῆς σωματικῆς ταλαιπωρίας...».
3 Ματθ. 4, 23-24 «Καί περιῆγεν ὅλην τήν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς
αὐτῶν καί κηρύσσων τό εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καί θεραπεύων πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλα-
κίαν ἐν τῷ λαῷ καί ἀπῆλθεν ἡ ἀκοή αὐτοῦ εἰς ὅλην τήν Συρίαν· καί προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας
τούς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καί βασάνοις συνεχομένους καί δαιμονιζομένους καί σελη-
νιαζομένους καί παραλυτικούς, καί ἐθεράπευσεν αὐτούς».

237

ΧΡΟΝΗΣ.qxp_Layout 1  16/05/2020  19:37  Page 309



ἀσθένεια4. Τήν θεραπευτική του ἰδιότητα ὁ Χριστός τή μετέδωσε στούς Ἀπο-
στόλους καί κατ’ ἐπέκταση σέ ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία5. 

Οἱ Ἀπόστολοι, λαμβάνοντας τό χάρισμα καί τό ἀξίωμα τοῦ «θεραπεύειν»
ἀπό τόν Χριστό, ἀμέσως ἔδειξαν τήν ἀγάπη τους πρός τόν πάσχοντα ἄνθρω-
πο, ἀφοῦ ἔβλεπαν στό πρόσωπο τοῦ κάθε ἀσθενοῦς, τό πρόσωπο τοῦ ἰδίου
τοῦ Χριστοῦ6. Οἱ Ἀπόστολοι ἔδειξαν ἀμοιβαῖο ἐνδιαφέρον καί ὑπερβολική
ἀγάπη γιά τόν ἀσθενή καί συνέπασχαν μαζί του7. Ἡ ἀγάπη μπορεῖ νά ὁδηγή-
σει καί στή θεραπεία. Ἦταν τόσο τό μέγεθος τῆς ἀγάπης τῶν Ἀποστόλων,
ὥστε ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος ἀναφέρει ὅτι, σέ κάθε πόλη πού πήγαι-
ναν οἱ Ἀπόστολοι, ἤθελαν νά θεραπεύουν ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀσθενεῖς.
Ὅμως ὁ Θεός ἐπέτρεπε μόνο ὁρισμένες θεραπεῖες καί ὄχι ἴαση τῶν πάντων8,
ἐπειδή σέ διαφορετική περίπτωση, ἡ ἔννοια τοῦ «σημείου» καί τοῦ «θαύμα-
τος» θά ἔχανε τήν ἀξία της, ἀλλά καί ἡ πίστη θά καταργοῦνταν, ἀφοῦ θά εἴχα-
με μόνο γνώση.

Γιατί ὅμως ἀσθενεῖ ὁ ἄνθρωπος; Ὑπάρχει ἄμεση σχέση ἀσθένειας καί
ἁμαρτίας9. Συνήθως ἡ ἁμαρτία γεννᾶ τήν ἀσθένεια, ὄχι ὅμως πάντα10. Ἡ
Ἐκκλησία πάντοτε εὔχεται γιά τή θεραπεία ὅλων τῶν ἀσθενῶν11. Στή Θεία
Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου ὁ λειτουργός εὔχεται γιά τή θεραπεία ὅλων τῶν
ἀσθενῶν. Τό ἴδιο πράττει ἡ Ἐκκλησία καί στή Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ

4 Ματθ. 8, 17 «αὐτός τάς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε καί τάς νόσους ἐβάστασεν...».
5 Ματθ. 10, 8 «…ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλ-
λετε· δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε», Λουκ. 10, 8 «…καί θεραπεύετε τούς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καί
λέγετε αὐτοῖς· ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ».
6 Ματθ. 25, 40 «…ἀποκριθείς ὁ βασιλεύς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνί
τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε...».
7 Πρβλ. A´ Κορ. 12, 26 «…καί εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη, εἴτε δοξάζεται ἕν
μέλος, συγχαίρει πάντα τά μέλη».
8 Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος, «Ὁμιλία ΚΣΤ΄», Φιλοκαλία, τ. 7ος, ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 405, «Οἱ
Ἀπόστολοι εἰς ἥν ἄν πόλιν εἰσήρχοντο, ἐποίουν τινά χρόνον καί ἐκ τῶν κακουμένων τινάς ἰῶντο,
τινάς δέ οὗ· ἤθελον δέ αὐτοί οἱ Ἀπόστολοι πάντας τους νεκρούς αὐτῶν ζωοποιεῖν καί τούς
κακουμένους εἰς ὑγείαν φέρειν, καί ὁλοτελῶς οὐκ ἐγίνετο αὐτῶν τό θέλημα· οὐ γάρ ἐπετρέπετο
αὐτοῖς ὅσα ἤθελον ποιεῖν».
9 Πρβλ. «Ἀπό τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, ἀσθενεῖ τό σῶμα, ἀσθενεῖ μου καί ἡ ψυχή…», Β΄ Μεγα-
λυνάριο Παρακλητικοῦ κανόνα πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
10 Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Κατά Ματθαῖον ΙΔ΄, PG 57, 345 «...ὅτι τά πλείονα τῶν νοσημάτων ἐξ
ἁμαρτημάτων ἐστί ψυχικῶν…» καί ὅ.π., 221, «Ὅτι γάρ τῶν ἐν τῷ σώματι κακῶν ἡ πονηρία τῆς
ψυχῆς αἰτία…...».
11 Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου, εὐχή μετά τόν καθαγιασμό, «νοσοῦντας ἴασαι».
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Χρυσοστόμου12 ἀλλά καί στήν, σπανίως τελουμένη, Θεία Λειτουργία τοῦ
Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, ὅπου στήν εὐχή τῆς ἀναφορᾶς, ἡ ἱκέτευση πρός τόν
Θεό γιά τή θεραπεία τῶν ἀσθενῶν εἶναι ἐκτενής καί συγκινητική13. Ἀκόμα ἡ
Ἐκκλησία τελεῖ τό μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, γιά τήν ἴαση ψυχῆς καί
σώματος, ἐνῶ τό Μικρό14 καί τό Μεγάλο Εὐχολόγιο15 εἶναι γεμάτα ἀπό εὐχές
ἰάσεως ἀσθενειῶν πάσης φύσεως.

Εἶναι τέτοιο τό ἐνδιαφέρον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιά τήν θεραπεία
τῶν ἀσθενῶν, πού πρωτοστάτησε στήν ἵδρυση τῶν πρώτων νοσοκομείων, σέ
παγκόσμια κλίμακα. Ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Βυζαντίου λειτουργοῦσαν
ἐκκλησιαστικά νοσοκομεῖα, πού προσέφεραν ἄριστες ἰατρικές καί παραϊατρι-
κές ὑπηρεσίες. Ἡ φροντίδα πού ἔδειχναν οἱ βυζαντινοί γιά τήν ἀνακούφιση
ἀπό τόν ἀνθρώπινο πόνο ἦταν ἀξιοθαύμαστη16.  

Ἐρευνῶντας κάποιος τά ἁγιογραφικά κείμενα θά διαπιστώσει ὅτι ὑπάρ-
χουν ἕξι περιπτώσεις πού σχετίζονται μέ τήν ἀσθένεια. Ἡ πρώτη ἀναφέρεται
γενικά στή σχέση ἁμαρτίας καί ἀσθένειας, ὡς συνέπεια τῆς ἁμαρτωλότητας
τῆς ἀνθρώπινης φύσης17. Χαρακτηριστικό εἶναι τό παράδειγμα τῆς θεραπείας
τοῦ παραλυτικοῦ της Καπερναούμ, τόν ὁποῖο ὁ Χριστός θεράπευσε, ἀφοῦ
πρῶτα συγχώρησε τίς ἁμαρτίες του, «…τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί

12 Θεία Λειτουργία Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, «Μνήσθητι, Κύριε, πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούν-
των, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν» καί «…τούς νοσοῦντας ἴασαι, ὁ ἰατρός τῶν
ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν».
13 Ἰωάννου Φουντούλη, Θεία Λειτουργία τοῦ Ἀποστόλου Μάρκου, χ.ε., Θεσσαλονίκη 19772, σ. 46
«…Τούς νοσοῦντας, Κύριε, τοῦ λαοῦ σου ἐπισκεψάμενος ἐν ἐλέει καί οἰκτιρμοῖς ἴασαι, ἀπόστησον
ἀπ᾽ αὐτῶν καί ἀφ’ ἡμῶν πᾶσαν νόσον καί μαλακίαν, τό πνεῦμα τῆς ἀσθενείας ἐξέλασον ἀπ᾽
αὐτῶν, τούς ἐν μακροῖς ἀρρωστήμασι προκατακειμένους ἑξανάστησον, τούς ὑπό πνευμάτων ἀκα-
θάρτων ἐνοχλουμένους ἴασαι... Κύριε, τάς κατά ψυχήν νόσους ἴασαι, τάς σωματικάς ἀσθενείας
θεράπευσαν, ἰατρέ ψυχῶν καί σωμάτων ἐπίσκοπε πάσης σαρκός, ἐπίσκεψαι καί ἴασαι ἡμᾶς διά
τοῦ σωτηρίου σου».
14 Μικρόν Εὐχολόγιον, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 19849, σ.σ. 141-183 (μυστήριο Ἱεροῦ
Εὐχελαίου) καί σ.σ. 244-278 (παράκληση ἀσθενῶν καί διάφορες εὐχές γιά κάθε ἀσθένεια).
15 Εὐχολόγιον τό Μέγα, ἔκδ. Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος, Βενετία 18693, σ.σ. 147-156
(ἐξορκισμοί καί εὐχές γιά κάθε ἀσθένεια, Μεγάλου Βασιλείου καί Ἱεροῦ Χρυσοστόμου), σ. 231
(εὐχή ἐπί πᾶσαν ἀρρωστίαν), σ.σ. 260-288 (μυστήριο Ἱεροῦ Εὐχελαίου), σ.σ. 382-388 (Ἀκολουθία
εἰς ἀσθενεῖς, χειμαζομένους ὑπό πνευμάτων ἀκαθάρτων), σ. 548 (εὐχή εἰς λοιμικήν νόσον), σ.σ.
543-547 (κανών εἰς ἀπειλήν λοιμικής ἀσθενείας), σ. 603 (εὐχή ὅταν σταυροῖ ὁ ἱερεύς πάθος νοσή-
ματος μετά τῆς Ἁγίας Λόγχης).
16 π. Δημήτριος Κωνσταντέλος, Βυζαντινή Φιλανθρωπία καί Κοινωνική Πρόνοια, ἔκδ. Φῶς, Ἀθήνα
1986, σ.σ 216-217.
17 Ἀθανάσιος Παπαρνάκης, «Ἁμαρτία καί ἀσθένεια στή βιβλική θεολογία», Ἡ ὑγεία καί ἡ
ἀσθένεια στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἔκδ. Μορφωτική Ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2009, σ.σ. 59-84, ἐδῶ σ. 80.
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σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἤ εἰπεῖν, ἔγειρε καί περιπάτει; ἴνα δέ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν
ἔχει ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας – εἶπε τῷ παραλελυ-
μένω· Σοί λέγω, ἔγειρε καί ἄρας τό κλινίδιόν σου πορεύου εἰς τόν οἶκόν σου...»18.

Ἡ δεύτερη περίπτωση ἀναφέρεται στήν ἀσθένεια, ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ
μίσους τοῦ διαβόλου πρός τόν ἄνθρωπο. Τέτοιο εἶναι τό παράδειγμα τῆς συγ-
κύπτουσας γυναίκας, τήν ὁποία θεράπευσε ὁ Χριστός, ἀποδίδοντας τήν ἀσθέ-
νειά της στόν διάβολο, «…ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀβραάμ οὖσαν, ἥν ἔδησεν ὁ
σατανᾶς ἰδού δέκα καί ὀκτώ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπό τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ
ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου…»19.

Ἡ τρίτη περίπτωση ἀναφέρεται στήν ἀσθένεια, ὡς ἄμεση συνέπεια τῆς
ἁμαρτίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἁμαρτία ὁδηγεῖ στήν ἀσθένεια. Αὐτό εἶναι τό νόη-
μα τῆς προειδοποίησης τοῦ Χριστοῦ στόν παραλυτικό τῆς Βηθεσδᾶ, μετά τή
θεραπεία του, «μετά ταῦτα εὑρίσκει αὐτόν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καί εἶπεν
αὐτῷ· Ἴδε ὑγιής γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἴνα μή χεῖρον σοί τί γένηται…»20.

Ἡ τέταρτη περίπτωση ἀναφέρεται στήν ἀσθένεια, ὡς εὐκαιρία γιά τή
σωτηρία τῶν οἰκείων τοῦ ἀσθενοῦς. Τέτοιο εἶναι τό παράδειγμα τῆς θεραπείας
τοῦ δαιμονισμένου ἐφήβου, πού μέ τή θεραπεία του ὁδήγησε τόν ἄπιστο
πατέρα του στήν πίστη, «…καί εὐθέως κράξας ὁ πατήρ τοῦ παιδίου μετά
δακρύων ἔλεγε· Πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ»21.

Ἡ πέμπτη περίπτωση ἀποσυνδέει παντελῶς τήν ἀσθένεια ἀπό τήν ἁμαρ-
τία. Καταρρίπτεται πλήρως ἡ ἰουδαϊκή ἠθική, πού θέλει τήν ἀσθένεια νά εἶναι
ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας. Ἡ ἀσθένεια τώρα ἐμφανίζεται στόν ἄνθρωπο γιά
νά φανερωθοῦν, μέσω αὐτῆς, ἡ δόξα καί ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ. Ἡ στείρα ἠθι-
κή ἀναπληρώνεται ἀπό τήν ὀντολογία. Τό καθῆκον ἀναπληρώνεται ἀπό τήν
ἀγαπητική σχέση Θεοῦ–ἀνθρώπου. Ὁ δοῦλος γίνεται πλέον ὄχι ἐργάτης ἀλλά
υἱός. Ἡ συγκινητική θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ, ἀλλά καί ἡ ἀσθένεια
πού ὁδήγησε τόν Λάζαρο στό θάνατο, φανερώνουν τή δόξα τοῦ Θεοῦ, «…καί
ἠρώτησαν αὐτόν οἱ μαθηταί αὐτοῦ λέγοντες· Ραββί, τίς ἤμαρτεν, οὗτος ἤ οἱ
γονεῖς αὐτοῦ, ἴνα τυφλός γεννηθῆ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὔτε οὗτος ἤμαρτεν
οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τά ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ…»22 καί
«...ἀκούσας δέ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι πρός θάνατον, ἀλλ’

18 Λουκ. 5, 23-24.
19 Λουκ. 13, 16.
20 Ἰω. 5, 14.
21 Μᾶρκ. 9, 24.
22 Ἰω. 9, 2-3.
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ὑπέρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἴνα δοξασθῇ ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ δι’ αὐτῆς…»23.
Ἡ ἕκτη καί τελευταία περίπτωση, ἀναφέρεται στήν ἐμφάνιση τῆς ἀσθέ-

νειας ὡς δοκιμασίας, γιά νά μᾶς προφυλάξει ἀπό τήν ὑπερηφάνεια καί τήν
κενοδοξία24, πού ὁδηγοῦν στόν πνευματικό θάνατο. Ὁ Θεός ἐπέτρεψε στόν
Ἀπ. Παῦλο, ἕναν σωματικό «σκόλοπα», μία ἀσθένεια, γιά νά μήν ὑπερηφανευ-
τεῖ, ἀπό τό πλῆθος καί τό μέγεθος τῶν θείων ἀποκαλύψεων πού βίωνε. Ἡ
ἀσθένεια σέ τέτοια περίπτωση, ὄχι μόνο δέν ἐξασθενεῖ τόν ἄνθρωπο, ἀλλά
εἶναι καί πηγή θεϊκῆς δύναμης25. Ἡ θεραπεία σέ τέτοια περίπτωση εἶναι ἀσύμ-
φορη, ἀντίθετα ἡ διατήρηση τῆς ἀσθένειας ἁγιάζει τόν ἀσθενή, ὁ ὁποῖος μέ
τή σειρά του μεταδίδει τήν ἁγιότητα αὐτή καί στούς ἄλλους.

2. Ἐρωτήματα πού μπορεῖ νά ἔχει ὁ ἀσθενής

Ἡ ἀσθένεια, ὅταν εἶναι σοβαρή ἤ ἀνίατη, γεννᾶ πολλές σκέψεις καί ἐρω-
τήματα στό μυαλό τοῦ ἀσθενοῦς. Εἰδικότερα, ἐάν αὐτός βρίσκεται ξαπλωμέ-
νος σέ ἕνα νοσοκομειακό κρεβάτι ἤ στό κρεβάτι τοῦ σπιτιοῦ του, τά ἐρωτήμα-
τα αὐτά μπορεῖ νά εἶναι βασανιστικά καί ἴσως ἀναπάντητα, ἐπειδή ἔχουν σύμ-
μαχο καί τόν χρόνο, πού μοιάζει ἀτελείωτος καί ἐξοργιστικά μονότονος. Εἶναι
βέβαιο ὅτι στό μυαλό τοῦ κάθε ἀσθενοῦς ξεπηδοῦν ἐρωτήματα τοῦ τύπου:

• Μήπως ἡ ἀσθένειά μου εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ἁμαρτιῶν μου;
• Γιατί μέ τιμωρεῖ ὁ Θεός;
• Γιατί ὁ Θεός δέν ἀκούει τίς προσευχές μου;
• Γιατί δέν κάνει ὁ Θεός τό θαῦμα του;
• Γιατί ὁ Θεός μέ ἀφήνει νά ὑποφέρω;
• Ποῦ εἶναι ὁ Θεός;
• Μήπως τελικά δέν ὑπάρχει κανένας Θεός καί ὅλα εἶναι ἕνα ψέμα;
• Μήπως ἔχω ἀσθενή πίστη καί δέν γίνομαι καλά;
• Μήπως φταίω πού ἀγνόησα κάποια συμπτώματα τῆς ἀσθένειας;
• Εἶναι ἁμαρτία νά θέλω νά πεθάνω;

23 Ἰω. 11, 4.
24 π. Dominique Beaufils, Ὀρθόδοξη προσέγγιση στήν ἀσθένεια καί τό θάνατο, ἔκδ. Παρρησία,
Ἀθήνα 2017, σ. 201.
25 Β΄ Κορ. 12, 7-10 «Καί τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἴνα μή ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ
τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα μέ κολαφίζῃ ἵνα μή ὑπεραίρωμαι. ὑπέρ τούτου τρίς τόν Κύριον
παρεκάλεσα, ἴνα ἀποστῇ ἀπ’ ἐμοῦ· καί εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν
ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἤδιστα οὔν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἴνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ’
ἐμέ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. διό εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν στε-
νοχωρίαις, ὑπέρ Χριστοῦ· ὅταν γάρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι».
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• Μοῦ εἶπε τήν ἀλήθεια ὁ γιατρός ἤ μοῦ κρύβει κάτι;
• Πόσες ἐλπίδες ἔχω νά θεραπευτῶ;
• Μέ καλύπτει ἡ ἀσφάλειά μου;
• Θά μέ στηρίξουν οἱ δικοί μου ἄνθρωποι;
• Μήπως θά εἶμαι βάρος στήν οἰκογένειά μου;
• Θά προλάβω νά κάνω τή διαθήκη μου;
• Θά προλάβω νά ζητήσω συγχώρεση ἀπό ὅσους ἔχω βλάψει;
Τά ἐρωτήματα τέτοιου τύπου εἶναι πολύ σοβαρά. Νά μήν τρομάζουμε οὔτε

νά ἀπογοητευόμαστε, ὅταν γινόμαστε δέκτες τέτοιων ἐρωτημάτων. Ὅταν ἕνας
ἀσθενής, ἀπευθύνει τόσο ζωτικά ἐρωτήματα στό πρόσωπο πού ἀσκεῖ ποιμαν-
τική, αὐτό φανερώνει τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ ἀσθενοῦς πρός τό πρόσωπο αὐτό. 

3. Τρόποι προσέγγισης τῶν ἀσθενῶν

Ἡ προσέγγιση τοῦ ἀσθενοῦς, ἀπό τόν ποιμένα ἤ ἀπό τό πρόσωπο πού
ποιμαίνει, ἀφοῦ ποιμαντική ἀσκοῦν καί τά λαϊκά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἀπαιτεῖ
λεπτές καί διακριτικές κινήσεις. Ὑπάρχουν ἐνέργειες πού δέν πρέπει νά
κάνουμε καί ὑπάρχουν καί αὐτές πού ὀφείλουμε νά κάνουμε. 

α) Τί δέν κάνουμε
• Δέν χρειάζονται ἐπιπολαιότητες. Δέν ἀρχίζουμε νά ἀραδιάζουμε βιβλικά

καί πατερικά χωρία βιαστικά καί ψυχρά, χωρίς κανένα συναίσθημα. Δέν εἶναι
κατάλληλη στιγμή νά κάνουμε ἐπίδειξη γνώσεων οὔτε βέβαια καί νά μιλᾶμε
γιά τόν ἑαυτό μας, προβάλλοντας τά κατορθώματά μας26. 

• Ποτέ δέν κάνουμε ἐρωτήσεις τοῦ τύπου «τί μπορῶ νά κάνω γιά σένα;».
Ὁ ἀσθενής δέν θέλει συμβουλές, οὔτε θέλει νά αἰσθάνεται ὡς «πρόβλημα».
Δέν εἶναι δουλειά μας νά ἐντοπίζουμε προβλήματα καί νά προτείνουμε λύσεις.
Νά μήν ἐκμεταλλευόμαστε τήν ἀδυναμία ἤ τή μοναξιά τοῦ ἀσθενοῦς.

• Ποτέ δέν δείχνουμε ἔκπληξη σέ ὅ,τι μᾶς λέει ὁ ἀσθενής. Οὔτε πάλι μετα-
βάλλουμε τά αἰσθήματά μας πρός αὐτόν, ἐπειδή μᾶς εἶπε κάτι ἀπρεπές ἤ
προσβλητικό. Ἡ κατάστασή του δικαιολογεῖ τά πάντα.

• Μή χρησιμοποιοῦμε τή λέξη «γιατί;», ἐπειδή ὁ ἀσθενής ἀμέσως θά λάβει
ἀμυντική στάση ἀπέναντί μας.

• Νά μή ρωτᾶμε ἐρωτήσεις πού ἀπαιτοῦν ὡς ἀπάντηση ἕνα ἀνιαρό «ναί»
ἤ «ὄχι». Προτιμότερο εἶναι νά ρωτᾶμε γιά τά συναισθήματα ἤ τίς προσδοκίες
τοῦ ἀσθενοῦς.

26 Παροιμ. 27, 2 «ἐγκωμιαζέτω σε ὁ πέλας καί μή τό σόν στόμα, ἀλλότριος καί μή τά σά χείλη».
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• Μήν κοιτᾶμε τό κινητό ἤ τό ρολόι μας. Ὁ ἀσθενής θά τό ἀντιληφθεῖ καί
θά πιστέψει ὅτι κάνουμε ἀγγαρεία καί δέν βλέπουμε τήν ὥρα νά φύγουμε.
Αὐτός θά προσβληθεῖ κι ἐμεῖς θά ντροπιαστοῦμε.

• Δέν χρησιμοποιοῦμε ἀρώματα, δέν μασᾶμε τσίχλα οὔτε τρῶμε μπροστά
στόν ἀσθενή. Προσέχουμε ἐπίσης νά μήν εἶναι λερωμένα τά χέρια μας καί τά
νύχια μας νά εἶναι καθαρά καί κομμένα. Ὁ σεβασμός πρός τόν ἀσθενή ἐπι-
βάλλει αὐτές τίς ἐνέργειες ἀπό τήν πλευρά μας. 

β) Τί κάνουμε;
• Προσευχή. Ἀρχίζουμε προσευχόμενοι καί τελειώνουμε προσευχόμενοι τήν

ποιμαντική μας προσπάθεια. Μέ τήν προσευχή ὁπωσδήποτε θά μᾶς φωτίσει
ὁ Θεός νά πράξουμε καί νά ποῦμε «ὅσα ἐστίν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια,
ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα»27. Πολλές φορές δέν θά γνωρίζουμε
πῶς πρέπει νά προσευχηθοῦμε γιά τόν ἀσθενή. Νά μήν ἀπογοητευόμαστε,
διότι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀντιλαμβάνεται τήν ἀδυναμία μας καί μᾶς καθοδηγεῖ
στήν προσευχή μας28. Ἄλλωστε καί ὁ Χριστός μᾶς προτρέπει νά προσευχόμα-
στε καί νά μήν ἀπογοητευόμαστε29.

Εἶναι γεγονός ὅτι ὅλοι ἐπιθυμοῦμε μιά ἄμεση καί εὐθεία ἀπάντηση στήν
προσευχή μας γιά τόν ἀσθενή καί πολλές φορές ἀπογοητευόμαστε, ὅταν ἡ
ἀπάντηση ἀργεῖ ἤ δέν ἔρχεται. Θεωροῦμε ὅτι ἡ θεραπεία ἑνός ἀσθενοῦς, εἶναι
ἀπάντηση στήν προσευχή μας, ἐπειδή ἔχουμε δυνατή πίστη, ἐνῶ ἡ μή θερα-
πεία του, ἐκλαμβάνεται ὡς ἀποτυχία τῆς προσευχῆς μας, ἐξαιτίας τῆς ἀδύνα-
μης πίστης μας30. Ὁ Θεός γνωρίζει ἄν μιά θεραπεία εἶναι ὠφέλιμη ἤ ἄν ἡ δια-
τήρηση τῆς ἀσθένειας, θά ἔχει εὐεργετικά ἀποτελέσματα γιά τόν ἀσθενή. Γι’
αὐτό στό τέλος τῆς προσευχῆς μας νά προσθέτουμε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ
πού εἰπώθηκαν στόν κῆπο τῆς Γεσθημανῆς: «...πλήν μή τό θέλημά μου, ἀλλά
τό σόν γινέσθω»31. Ὁ ἅγιος γέροντας Παΐσιος ἔλεγε ὅτι ἡ προσευχή γιά τούς
ἀσθενεῖς ἔχει μεγάλη ἀξία καί ἀποτελεσματικότητα, ἄν γίνεται μέ πόνο, ἄν
μπαίνουμε στή θέση τοῦ ἄλλου. Ὑποστήριζε ὅτι ἀκόμα καί ἕνας ἀναστεναγμός

27 Φιλιπ. 4, 8.
28 Ρωμ. 8, 26 «Ὡσαύτως δέ καί τό Πνεῦμα συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν· τό γάρ τί
προσευξώμεθα καθ᾽ ὅ δεῖ οὐκ οἴδαμεν, αὐτό τό Πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει ὑπέρ ἡμῶν στεναγμοῖς
ἀλαλήτοις».
29 Λουκ. 18, 1 «Ἔλεγε δέ καί παραβολήν αὐτοῖς πρός τό δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτούς καί
μή ἐκκακεῖν...».
30 Ellen G. White, The Ministry of Healing, Hartland Publications, Virginia 1999, σ. 137.
31 Λουκ. 22, 42.

243

ΠOIMANTIKH ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΧΡΟΝΗΣ.qxp_Layout 1  16/05/2020  19:37  Page 315



γιά τήν ἀσθένεια τοῦ συνανθρώπου ἰσοδυναμεῖ μέ πολλές ὧρες προσευχῆς32. 
• Ἐπίσκεψη στόν ἀσθενή. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἔχει διαχρονική ἀξία:

«ἠσθένησα καί ἐπεσκέψασθέ με»33. Ἡ ἐπίσκεψη παρέχει μοναδική εὐκαιρία
στόν ποιμένα ἤ στό πρόσωπο ποῦ ποιμαίνει, νά «κερδίσει» τόν ἀσθενή, ἐάν
εἶναι ξένος καί ἀδιάφορος πρός τόν Χριστό, ἤ νά τόν ἐνισχύσει πνευματικά
στόν ἀγώνα του κατά τῆς ἀσθένειας34. 

• Κανένας ἀσθενής δέν θέλει νά αἰσθάνεται μοναξιά. Ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς ἐπι-
ζητοῦν τήν ἐπίσκεψη κάποιου. Καλό εἶναι οἱ ἐπισκέψεις μας νά εἶναι σύντομες,
διότι οἱ ἀσθενεῖς κουράζονται εὔκολα ἤ μπορεῖ νά ἔχουν ἤδη ἄλλους ἐπισκέ-
πτες. Ἄν παρατείνουμε ὑπερβολικά τήν ἐπίσκεψή μας, ἀναγκάζουμε τόν ἀσθενή
νά προσποιηθεῖ ὅτι δέν εἶναι κουρασμένος καί ἔτσι κουράζεται περισσότερο.
Δεκαπέντε λεπτά εἶναι ἕνας ἐπαρκής χρόνος γιά τήν ποιμαντική μας ἐπίσκεψη.
Μποροῦμε βέβαια νά παρατείνουμε τήν ἐπίσκεψή μας, ἄν τό ζητήσει ὁ ἀσθενής.

• Ἡ καταλληλότερη ὥρα ἐπίσκεψης εἶναι ἡ ἀπογευματινή. Ὀρθότερο εἶναι
νά μήν καθόμαστε στό ἴδιο κρεβάτι μέ τόν ἀσθενή ἀλλά δίπλα, σέ καρέκλα.
Αὐτό μᾶς τοποθετεῖ στό ἴδιο ἐπίπεδο μέ τόν ἀσθενή καί αἰσθάνεται πιό ἄνετα
ἀπέναντί μας.

• Τόν ἀποκαλοῦμε μέ τό μικρό του ὄνομα. Αὐτό φανερώνει ζεστασιά καί
ἐνδιαφέρον γι’ αὐτόν. Ἀπομακρύνει τίς ἀνούσιες τυπικότητες καί δημιουργεῖ
προϋποθέσεις ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου μεταξύ ποιμαίνοντος καί ἀσθενοῦς.
Σ’ αὐτό βοηθάει καί ἡ χρήση τοῦ ἑνικοῦ παρά τοῦ πληθυντικοῦ ἀριθμοῦ35.

• Μιλᾶμε καθαρά, ὄχι πολύ δυνατά, καί κοιτᾶμε τόν ἀσθενή στά μάτια.
Ἔτσι ὁ ἀσθενής αἰσθάνεται σημαντικός καί ξεχωριστός.

• Εἴμαστε ἐνεργοί ἀκροατές. Δυστυχῶς σήμερα ἡ ἀκρόαση ἔχει καταντήσει
νά εἶναι μιά σπάνια πλέον διαδικασία τοῦ πολιτισμοῦ μας, ἀφοῦ ὅλοι μας
εἴμαστε μέ κάτι ἀπασχολημένοι. Προτιμᾶμε νά μήν ἀκοῦμε ἀλλά νά μιλᾶμε
συνεχῶς36. Ὅταν ἀκοῦμε ἕναν ἀσθενή, νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι τοῦ περνᾶμε
σπουδαία μηνύματα: ὅτι εἶναι σημαντικός, ὅτι τόν σεβόμαστε, ὅτι ἐπιθυμοῦμε
νά τόν κατανοήσουμε.

32 Γέροντας Παΐσιος Ἁγιορείτης, Λόγοι Β΄, Πνευματική Ἀφύπνιση, ἔκδ. Ἱερό Ἡσυχαστήριο Εὐαγ-
γελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης 201112, σ.σ. 307-308.
33 Ματθ. 25, 36.
34 Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Μιχαήλ, Ὁ Ἱερεύς, ἔκδ. Παπαδημητρίου, Ἀθήνα 19713, σ. 135.
35 Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀλλά καί ὁ Χριστός, πάντοτε χρησιμοποιοῦσαν ἑνικό ἀριθμό στίς συζητή-
σεις τους μέ ὅλους.
36 Sarah A. Butler, Caring Ministry-A Contemplative Approach to Pastoral Care, ἔκδ. Continuum
Publishing Inc., NY 1999, σ. 30.
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• Δέ διστάζουμε νά ποῦμε λόγους πίστεως. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι φάρ-
μακο γιά τόν ἀσθενή καί δέν ἔχουμε κανένα δικαίωμα νά τόν ἀποκρύψουμε.
Μέ διάκριση, θά μιλήσουμε γιά τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἐλευθερώνει
καί φωτίζει τόν ἀσθενή37. 

• Χρησιμοποιοῦμε ὁποιοδήποτε ἁγιαστικό μέσο ἤ ἁγιαστική τελετή ἤ
Μυστήριο, κρίνουμε ἀπαραίτητο. Τό Ἱερό Εὐχέλαιο ἐνισχύει τόν ἀσθενή καί
τοῦ συγχωρεῖ ἁμαρτίες, παράλληλα μέ τήν Ἱερά Ἐξομολόγηση, χωρίς νά ἀπο-
κλείεται καί ἡ θεραπεία38.

Ἐάν ὁ ἀσθενής ζητήσει Θεία Κοινωνία, θά σπεύσουμε μέ μεγάλη προθυμία
καί χαρά. Ἄν ὁ ἀσθενής πού ζητάει νά κοινωνήσει, βρίσκεται σέ δωμάτιο νοσο-
κομείου, τότε ἀφοῦ τόν κοινωνήσουμε, μποροῦμε μέ εὐγένεια νά ρωτήσουμε καί
τούς ἄλλους ἀσθενεῖς τοῦ δωματίου, ἄν ἐπιθυμοῦν νά κοινωνήσουν τά Ἄχραντα
Μυστήρια. Νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἀρκετοί θά ἀνταποκριθοῦν στό αἴτημά μας,
παρότι ἡ εἰκόνα ἑνός κληρικοῦ νά μεταφέρει τή Θεία κοινωνία σέ ἕναν ἀσθενή,
ὁδηγεῖ σέ ἀπαράδεκτους συνειρμούς περί ἐλεύσεως τοῦ θανάτου ἤ περί ἀνίατης
ἀσθένειας. Πότε θά ἐκλείψουν αὐτές οἱ ἀνόητες προλήψεις, ὅτι ὁ ἱερέας εἶναι
ὁ προάγγελος τοῦ θανάτου καί ὄχι ἡ προσωποποίηση τῆς ἐλπίδας;

Τέλος, μία παράκληση στήν Παναγία μπορεῖ νά παρηγορήσει καί νά ἐνι-
σχύσει τόν ἀσθενή. Ἕνας ἁγιασμός ἤ ἡ προσκύνηση τιμίων λειψάνων ἤ ἱερῶν
εἰκόνων, μποροῦν νά ἔχουν εὐεργετικά ἀποτελέσματα στόν ἀσθενή39. 

4. Ἀπαραίτητες ἱκανότητες πού ἀπαιτοῦνται 
στήν ποιμαντική τῶν ἀσθενῶν

Ὁ ποιμένας ἤ τό πρόσωπο πού ποιμαίνει, ὀφείλει μέ τόν προσωπικό πνευ-
ματικό του ἀγῶνα, νά ἀποκτήσει κάποιες ἱκανότητες ἤ ἀρετές, πού εἶναι
σημαντικές γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου. Ἐάν οἱ ἱκανότητες αὐτές
εἶναι ἔμφυτες, τότε μέ τόν προσωπικό ἀγῶνα θά βελτιωθοῦν. Ἄν δέν ὑπάρ-
χουν, τότε πάλι μέ τόν ἀγῶνα, θά ἀποκτηθοῦν, θά γίνουν ἐπίκτητες, πρός
ὄφελος τοῦ ποιμαίνοντος καί τοῦ ποιμαινομένου. Οἱ ἱκανότητες πού ἀπαι-
τοῦνται εἶναι: 

37 π. Γεώργιος Καψάνης, Θέματα Ἐκκλησιολογίας καί Ποιμαντικῆς, ἔκδ. Ι.Μ. Ἁγίου Γρηγορίου,
Ἅγιον Ὅρος 19993, σ.σ. 155-156.
38 Ἰακ. 5, 13-15 «Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις; ψαλλέτω, ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν;
προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καί προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτόν ἀλείψαντες
αὐτόν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καί ἡ εὐχή τῆς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα, καί ἐγερεῖ
αὐτόν ὁ Κύριος· κἄν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ».
39 π. Γεώργιος Καψάνης, ὅ.π., σ. 158.
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α) Ταπείνωση
Οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις εἶναι δύσκολες καί ἀπαιτητικές. Ἡ ἐπαφή μέ τά

προβλήματα τοῦ ποιμνίου μπορεῖ νά φθείρει ψυχικά τόν ποιμένα ἤ καί νά τόν
ἀπογοητεύσει. Μπορεῖ νά αἰσθανθεῖ ἀνεπαρκής. Ὅλοι οἱ ἐπαγγελματίες πού
ἀσχολοῦνται μέ τόν ἄνθρωπο, βιώνουν τέτοιες καταστάσεις. Ὁ ταπεινός ὅμως
ποτέ δέν ἀπογοητεύεται. Γνωρίζει ὅτι οἱ ἱκανότητές του εἶναι περιορισμένες,
γι’ αὐτό ἔχει ἀπέραντη ἐμπιστοσύνη στήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ40, ὁ ὁποῖος τόν
φωτίζει, πότε νά μιλάει καί πότε νά σιωπᾶ καί πότε νά παραχωρεῖ ἄνετα τό
λόγο, ὅταν πρέπει41. Ὁ ταπεινός ποιμένας ὄχι μόνο ποιμαίνει ἀλλά συγχρόνως
ποιμαίνεται ἀπό τόν ἀσθενή. Ὑπάρχει μιά ἀμφίδρομη ὠφέλεια42 ἀσθενοῦς καί
ποιμένα. Πόσες φορές ἕνας ποιμένας δέν διδάχτηκε καί δέν θαύμασε τήν
πίστη καί τήν ὑπομονή ἑνός ἀσθενοῦς!

β) Ζεστασιά
Μέ τήν ἔννοια αὐτή ἐννοεῖται ἡ πλήρης ἀποδοχή τοῦ ἀσθενοῦς, μέ ὅλα του

τά προβλήματα, τίς δυσκολίες καί τίς δυστροπίες. Σέ στιγμές ἀμηχανίας ἤ
ἔντονων συναισθημάτων, τό ἀστεῖο βοηθάει. Εἶναι ὡραῖο νά εἴμαστε εὐχάρι-
στοι ἀλλά ὄχι ὑπερβολικά διαχυτικοί (ἄκαιροι ἐναγκαλισμοί, ἀσπασμοί, γκρι-
μάτσες, σόκιν ἀστεία, ὑπονοούμενα). Νά δείχνουμε τό ἐνδιαφέρον μας γιά τόν
ἀσθενή χωρίς ὅμως νά ἔχουμε περιέργεια. Νά εἴμαστε φιλικοί ἀλλά νά μήν
αἰσθάνεται ὁ ἀσθενής ὅτι εἶναι πελάτης μας. Τέλος, νά μή βαρεθοῦμε νά τόν
ἀκοῦμε, παρότι ἴσως ἐπαναλαμβάνεται καί καταντᾶ κουραστικός. 

γ) Ἐμπιστοσύνη
Ὅλοι μας θέλουμε νά μᾶς ἐμπιστεύονται οἱ ἄνθρωποι. Ἐάν εἴμαστε ἔμπι-

στοι, θά μᾶς ἐμπιστευθοῦν. Ὁποιοδήποτε προσωπικό θέμα μᾶς ἐμπιστευθεῖ
ὁ ἀσθενής, ἔχουμε χρέος νά τό σεβαστοῦμε καί νά τό διαφυλάξουμε. Γιά νά
μᾶς ἐμπιστευθεῖ ὁ ἀσθενής, καλό εἶναι νά τόν ἀφήνουμε νά εἶναι ὁδηγός στή
συζήτηση καί ὅπου κρίνουμε ἀπαραίτητο, νά ἐπεμβαίνουμε καί νά ξεκαθαρί-
ζουμε τίς ὁποιεσδήποτε ἀσάφειες ἤ ὑπερβολές.

40 Φιλιπ. 4, 13 «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ».
41 Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Λόγος ΛΒ΄, Περί τῆς ἐν διατάξεσιν εὐταξίας, PG 36, 196, «Οὐκ οἶσθα,
ὅτι τό ταπεινόν, οὐκ ἐν τοῖς μικροῖς κρίνεται τοσούτον (γένοιτο γάρ ἄν καί δι’ ἔνδειξιν καί ψευδῆ
μόρφωσιν ἀρετῆς), ὅσον ἐν τοῖς μείζοσι δοκιμάζεται; Καί ταπεινόφρων ἐμοί, οὔχ ὅστις περί ἑαυτοῦ
μικρά διαλέγεται, καί τοῦτο πρός ὀλίγους, καί ὀλιγάκις, οὐδ’ ὅστις ταπεινῶς προσαγορεύει τόν
ἀτιμότερον, ἀλλ’ ὅστις μετρίως περί Θεοῦ φθέγγεται· καί τά μέν εἰπεῖν οἶδε, τά δέ κατέχειν, τῶν
δέ ὁμολογεῖν τήν ἄγνοιαν, καί παραχωρεῖ τοῦ λόγου τῷ πιστευθέντι, καί εἶναι τινά πνευματικώ-
τερον δέχεται, καί διαβεβηκότα μᾶλλον ἐν θεωρίᾳ.
42 Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος, Προκλήσεις τῆς Ποιμαντικῆς σήμερα, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 2013, σ. 94.
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δ) Διακριτικότητα
Ποτέ δέν παραβιάζουμε τήν ἰδιωτική ζωή τοῦ ἀσθενοῦς. Δέν τόν φέρνουμε

σέ δύσκολη θέση μέ ἐνοχλητικές ἐρωτήσεις. Παράδειγμα ὑγιοῦς διακριτικότη-
τας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ποτέ δέν μᾶς ἐξαναγκάζει, ποτέ δέν μᾶς ἐκβιάζει
νά κάνουμε κάτι43. Διακριτικότητα δείχνουμε ἀκόμη καί τή στιγμή πού ἐρωτό-
μαστε ἀπό κάποιον γιά τήν κατάσταση τοῦ ἀσθενοῦς. Ἄν ἡ κατάσταση εἶναι
σοβαρή, ὀρθό εἶναι νά μήν δίνουμε πληροφορίες, ἀλλά νά παραπέμπουμε στήν
οἰκογένεια τοῦ ἀσθενοῦς.

5. Ποιμαντική προσέγγιση τῶν καρκινοπαθῶν 

Ἡ λέξη καρκίνος ἀπό μόνη της προκαλεῖ φόβο καί τρόμο. Δέν τολμοῦμε
κἄν νά τήν προφέρουμε44. Τά πιό τρομακτικά συναισθήματα ξεπηδοῦν ἀπό
μέσα μας, εἴτε ἐμεῖς διαγνωσθοῦμε εἴτε ἕνας δικός μας ἄνθρωπος. Οἱ πιό ἀπό-
κρυφοι φόβοι ἀναδύονται καί παραμονεύουν. Κυρίαρχος εἶναι ὁ φόβος τοῦ
πόνου καί τοῦ θανάτου. 

Ὅπως ἡ ἀσθένεια ἔτσι καί ὁ πόνος εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πτώσης καί τῆς
ἁμαρτίας. Ἀπό τό καμίνι τοῦ πόνου πέρασε καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅταν πόνε-
σε φοβερά ἐπάνω στό σταυρό, ἀλλά καί κατά τή διάρκεια τῶν βασανιστηρίων
καί τῆς φυλάκισης πού ὑπέστη. Ὁ Χριστός δέν χρησιμοποίησε τή θεϊκή του
δύναμη, γιά νά ἀποφύγει τόν πόνο ἀλλά ἐπάνω στούς ὤμους του, σηκώνει καί
τούς σταυρούς τῶν δικῶν μας πόνων45. Πόνεσαν ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς πίστεώς
μας. Πολλοί ἀπό αὐτούς ὑπέστησαν ἀνείπωτα βασανιστήρια καί μαρτύρια,
πού μᾶς τρομάζουν ὅταν τά διαβάζουμε. Τά ἀντιμετώπισαν ὅμως μέ πίστη,
προσευχή καί ὑπομονή καί τά μετέτρεψαν σέ πηγή χαρᾶς καί δύναμης. Αὐτή
τή δύναμη46 καί τή χαρά47 ἔνιωθε ὁ Ἀπ. Παῦλος, παρότι πονοῦσε φοβερά ἀπό

43 Ἀποκ. 3, 20 «ἰδού ἔστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω· ἐάν τίς ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καί ἀνοίξῃ
τήν θύραν, καί εἰσελεύσομαι πρός αὐτόν καί δειπνήσω μετ’ αὐτοῦ καί αὐτός μετ᾽ ἐμοῦ...».
44 Συνήθως χρησιμοποιοῦμε τίς λέξεις «τό κακό», «παλιαρρώστια», «ἐπάρατη νόσο».  Στίς Η.Π.Α.
ἐάν κάποιος διαγνωσθεῖ μέ καρκίνο, δέν ἀναφέρει καν τό ὄνομα τῆς ἀσθένειας, ἁπλά λέει «ἔχω
διαγνωσθεῖ-I have been diagnosed».
45 Μοναχός Μωυσῆς Ἁγιορείτης, Ὁ Ἅγιος Πόνος-Μαθητεία στήν ἐπίσκεψη τοῦ πόνου στή ζωή
μας, ἐκδ. Κέντρο Βιοϊατρικῆς Ἠθικῆς καί Δεοντολογίας, Ἀθήνα 2005, σ. 21.
46 Β΄ Κορ. 12, 9-10 «ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἤδιστα οὔν
μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ’ ἐμέ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. διό
εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις, ὑπέρ Χριστοῦ· ὅταν
γάρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι».
47 Φιλιπ. 4, 4 «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε».
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τήν ἀσθένειά του, ἀλλά καί ἀπό τά παντοειδή μαρτύρια πού ὑπέμεινε48.
Ὁ πόνος τοῦ καρκινοπαθοῦς εἶναι ἕνα μαρτύριο, ὑπερμαρτύριο θά λέγαμε,

πού ἄν ἀντιμετωπισθεῖ μέ πίστη, προσευχή καί ὑπομονή, ὁδηγεῖ σέ μεγάλη
πνευματική δόξα καί ἐπιβράβευση, σύμφωνα μέ τόν ἱερό Χρυσόστομο49. Ἔχει
ἐνδιαφέρον νά παρουσιαστεῖ ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ καρκίνου ἀπό δύο σύγχρο-
νους, δημοφιλεῖς καί λαοφιλεῖς ἁγίους, πού ἀσθένησαν καί τελείωσαν τόν ἐπί-
γειο βίο τους ἀπό τήν ἀσθένεια αὐτή. Πρόκειται γιά τούς ἁγίους Νεκτάριο καί
Παΐσιο.

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος διαγνώστηκε μέ καρκίνο τοῦ προστάτη. Πονοῦσε
φοβερά. Δέν ὑπάκουε στίς παρακλήσεις τῶν ἰατρῶν νά εἰσαχθεῖ σέ νοσοκο-
μεῖο, γιά νά τοῦ γίνει ἡ προσήκουσα θεραπεία. Ἀντίθετα ὑπέμεινε μέ ἐκπλη-
κτική ὑπομονή τούς πόνους καί ἀμέσως συνέταξε τήν διαθήκη του, δείχνοντας
τό ἀνδρεῖο του φρόνημα. Λίγους μῆνες πρίν τήν κοίμησή του (Αὔγουστος 1920),
προαισθανόμενος τό τέλος τῆς ζωῆς του, ἐπισκέφθηκε στήν Αἴγινα τό μονα-
στήρι τῆς Χρυσολεόντισσας. Προσκύνησε τή θαυματουργή εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας, προσευχήθηκε θερμά καί εὐλόγησε τά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα. 

Τελικά στίς 20 Σεπτεμβρίου 1920, πείθεται καί εἰσάγεται στό Ἀρεταίειο
Νοσοκομεῖο. Παρότι εἶναι Ἀρχιερέας, νοσηλεύεται ὡς ἁπλός μοναχός, σέ
θάλαμο Γ΄ θέσης (ἀπορίας). Ὁ ἅγιος Νεκτάριος ὑπέμεινε γιά πενῆντα ἡμέρες
τούς πόνους τοῦ καρκίνου χωρίς νά διαμαρτυρηθεῖ. Προσευχόταν καθημερινά
καί κοινωνοῦσε πάντα, ὅταν ὁ ἱερέας τοῦ νοσοκομειακοῦ παρεκκλησίου τοῦ
ἁγίου Γεωργίου τελοῦσε Θεία Λειτουργία. Παρέδωσε τό πνεῦμα του τό βράδυ
τῆς Κυριακῆς 8 Νοεμβρίου 1920, περίπου στίς 22.3050. Ἀπό τήν ὥρα ἐκείνη
καί μέχρι σήμερα ἀλλά καί γιά πάντα, τά θαύματα τοῦ ἁγίου Νεκταρίου,
κυρίως σέ καρκινοπαθεῖς, εἶναι ἀναρίθμητα.

Ἀπό τόν καρκίνο ἀσθένησε καί ὁ ἅγιος Παΐσιος. Ὅταν τοῦ ἀνακοίνωσαν
οἱ γιατροί ὅτι πάσχει ἀπό καρκίνο, ἦταν τόση ἡ χαρά του, πού εἶχε διάθεση
γιά χορό, λέγοντας ὅτι ἑβδομήντα χρόνια εἶναι ἀρκετά γιά νά ζήσει κάποιος51.

48 Β΄ Κορ. 11, 24-26 «ὑπό Ἰουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρά μίαν ἔλαβον, τρίς ἐραβδίσθην,
ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρίς ἐναυάγησα, νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα· ὀδοιπορίαις πολλάκις, κιν-
δύνοις ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει,
κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις».
49 Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Κατά Ἰουδαίων 8, ζ΄, PG 48,939 «ὅσῳ δέ μείζων ὁ πόνος, τοσούτῳ
καί ὁ στέφανος ἔσται λαμπρότερος».
50 Σοφοκλῆς Δημητρακόπουλος, Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως-Ἱστορική βιογραφία βασισμέ-
νη σέ αὐθεντικές πηγές, χ.ε., Ἀθήνα 1998, σ.σ. 306-308.
51 Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ἐκδ. Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θε-
ολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης 2015, σ. 531.
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Δέ σταμάτησε νά κοπιάζει, νά ἐργάζεται καί νά κάνει μετάνοιες, μέχρι τόν
τελευταῖο μῆνα τῆς ζωῆς του. Πολλές φορές οἱ γιατροί τόν ρωτοῦσαν πῶς νά
ἀντιμετωπίζουν τούς καρκινοπαθεῖς. Τούς συμβούλευε νά τούς ἐνημερώνουν
γιά τήν κατάστασή τους, νά τούς προτρέπουν νά ἐξομολογοῦνται καί νά κοι-
νωνοῦν, διότι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι τό πιό ἰσχυρό φάρμακο52. Εἶναι ἀποδε-
δειγμένο ὅτι ὅταν τό ἰατρικό καί παραϊατρικό προσωπικό ἐνδιαφέρεται γιά τίς
πνευματικές καί θρησκευτικές ἀνάγκες τοῦ καρκινοπαθοῦς, τότε ὁ ἀσθενής
ἀνταποκρίνεται θετικότερα στή θεραπεία καί ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς του καλυ-
τερεύει, ἀκόμα καί στό τελικό στάδιο τῆς ἀσθένειας53. 

Ὁ ἅγιος προσευχόταν καθημερινά μέ πολλή πίστη στό Θεό νά τοῦ δώσει
ὑπομονή. Δέν προσευχόταν νά θεραπευτεῖ ἀπό τόν καρκίνο. Ἔλεγε χαρακτη-
ριστικά: «Τί; Νά κοροϊδεύουμε τόν Θεό; Ἀφοῦ ἐγώ ζήτησα νά μοῦ δώσει αὐτή
τήν ἀρρώστια»54. Ὑπέμεινε μέχρι τό τέλος τούς φοβερούς καί ἀφόρητους
πόνους τοῦ καρκίνου. Ἡ τελευταία του νύχτα ἦταν ἡ πιό μαρτυρική. Δέν τόν
ἔπιαναν ἀκόμα καί τά πιό ἰσχυρά παυσίπονα. Μέ τό δεξί του χέρι ἔκανε τό
σημεῖο τοῦ σταυροῦ, ἐνῶ μέ τό ἀριστερό ἔκανε κινήσεις σάν νά «τραβοῦσε»
κομποσκοίνι. Ἐπανέλαβε τρεῖς φορές τή λέξη «μαρτύριο»55.

Ὁ ἅγιος γέροντας Παΐσιος κοιμήθηκε στό μοναστήρι τῆς Σουρωτῆς στίς 12
Ἰουλίου 1994, ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα 11 τό πρωί. Στόν τάφο του γράφτηκε ἕνα
ποίημα πού τό εἶχε συνθέσει ὁ ἴδιος: «Ἐδῶ τελείωσε ἡ ζωή, ἐδῶ καί ἡ πνοή
μου, ἐδῶ τό σῶμα θά θαφτεῖ θά χαίρει κι ἡ ψυχή μου. Ὁ Ἅγιός μου κατοικεῖ,
αὐτό εἶναι τιμή μου. Πιστεύω Αὐτός θά λυπηθεῖ τήν ἄθλια ψυχή μου. Θά
εὔχεται στόν Λυτρωτή νά ᾽χω τήν Παναγιά μαζί μου»56.

Ὁ ρόλος τοῦ ποιμένα καί κυρίως τοῦ πνευματικοῦ στήν ἀντιμετώπιση τοῦ
καρκινοπαθοῦς καί τῆς οἰκογενείας του εἶναι σημαντικός. Ὁ πνευματικός δέν
θά περιορισθεῖ σέ μιά ἁπλή καί ἀνούσια ἀνταλλαγή πληροφοριῶν γιά τήν
ἀσθένεια καί τήν κατάσταση τοῦ ἀσθενοῦς καί τῆς οἰκογενείας του, ἀλλά θά
ἐπικεντρωθεῖ στήν πνευματική ὑποστήριξη αὐτῶν. Ὁ καρκινοπαθής ἔχει
ἀνάγκη ἀπό ἕνα ἀνθρώπινο στήριγμα, πού θά γίνει ἡ κλίμακα γιά νά φτάσει
στό Θεϊκό στήριγμα. Ὁ ποιμένας μέ τήν προσευχή, τήν ὑπομονή καί τήν ἀγά-

52 ὅ.π., σ.σ. 534-535.
53 Tracy Anne Balboni et al., “Provision of Spiritual Care to Patients with advanced Cancer: Asso-
siations with Medical Care and Quality of Life near Death”, Journal of Clinical Oncology, 2010),
28,3, 445-452, ἐδῶ 447.
54 Ἱερομόναχος Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὅρος 2004, σ. 343.
55 Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ὅ.π., σ. 554.
56 Ἱερομόναχος Ἰσαάκ, ὅ.π., σ.σ. 349-351.
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πη του, θά προσπαθήσει νά μεταδώσει στόν καρκινοπαθή τήν πεποίθηση, ὅτι
ἡ ἀσθένειά του δέν εἶναι ἰσοδύναμη μέ τήν καταστροφή καί τόν θάνατο. Δέν
θά τόν ξεγελάσει μέ ψεύτικες ἐλπίδες καί βεβαιότητες περί θαυματουργικῆς
θεραπείας57, ἀλλά θά τόν βεβαιώσει ἤρεμα καί γαλήνια ὅτι μέ τήν πίστη στόν
Χριστό καί στούς ἁγίους, καμία ἀσθένεια δέν εἶναι ἀθεράπευτη. Μπορεῖ νά
ἀναφέρει καί παραδείγματα θεραπείας καρκινοπαθῶν ἀπό ἁγίους καί νά τονί-
σει, ὅτι ὑπάρχουν ἅγιοι καί ἁγίες πού ἐπιτελοῦν ἀναρίθμητες θεραπεῖες καρ-
κινοπαθῶν ἀσθενῶν, ὅπως οἱ ἅγιοι Νεκτάριος, Ἐφραίμ τῆς Νέας Μάκρης,
Ραφαήλ, Παΐσιος, Παρθένιος, Σάββας, Πατάπιος, Πορφύριος καί οἱ ἁγίες Ἀγά-
θη καί Συγκλητική (καρκινοπαθής οὖσα).

Ὁ καρκίνος δίνει τήν εὐκαιρία σέ ἀνθρώπους πού δέν εἶχαν πνευματικές
ἀναζητήσεις ἤ εἶχαν μιά ρηχή καί ἐπιφανειακή σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, νά
ἀναθεωρήσουν πολλές ἀπό τίς ἀπόψεις τους καί νά ἀρχίσουν νά βλέπουν τή
ματαιότητα τῆς ζωῆς, σκεπτόμενοι πλέον μεταφυσικά. Ὁ φωτισμένος ποιμέ-
νας θά ἐκμεταλλευτεῖ πνευματικά τέτοιες περιπτώσεις ἀσθενῶν, γιά νά τούς
ὁδηγήσει στή σωτηρία. Θά τούς μιλήσει γιά τόν Σωτῆρα Χριστό, (διότι ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ δέν πρέπει νά ἀποκρύπτεται), πάντα μέ διάκριση καί ἀγάπη καί
ποτέ κηρυγματικά καί ὑπερφίαλα. Ἡ ἀγάπη, ἡ ὑπομονή καί ἡ στοργή τοῦ
ποιμένα εἶναι ἀδύνατο νά ἀφήσει ἀσυγκίνητο καί τόν σκληρότερο ἄνθρωπο,
χωρίς βέβαια νά ἀποκλείονται οἱ ἐξαιρέσεις.

Πολλοί καρκινοπαθεῖς, μαζί μέ τίς οἰκογένειές τους, μέ τήν ἀρωγή τῶν ποι-
μένων ἤ τῶν λαϊκῶν ἐθελοντῶν, πού τούς παρέπεμψαν μέ τήν διακονία τους
στούς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, γνώρισαν τόν Χριστό στό κρεβάτι τοῦ πόνου,
ἀλείφτηκαν μέ τό εὐλογημένο λάδι τοῦ Εὐχελαίου, ἐξομολογήθηκαν, κοινώνη-
σαν, συμφιλιώθηκαν μέ τούς ἐχθρούς τους καί ἀναχώρησαν ἕτοιμοι γιά τήν
οὐράνια Βασιλεία. Πολλοί ἀπό αὐτούς θεραπεύτηκαν ἀπό τόν καρκίνο καί
ἔγιναν πλέον οἱ πιστότεροι καί συνεπέστεροι βοηθοί στό ποιμαντικό ἔργο τῆς
Ἐκκλησίας.

57 π. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης, Ποιμένας καί Θεραπευτής, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1999, σ. 75.
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