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Τι ψαρεύεις; 

π. Θεοδοσίου Μαρτζούχου 
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� ΕΕΕΕὐφροσύνης ����σίας κκκκαὶ ΠΠΠΠαφνουτίου ττττοῦ ππππατρὸς ααααὐτῆς (ε΄ α�.).  
    

ΤΤΤΤι ψαρεύεις; 
    

Στην καθημερινότητα του βιοπορισμού μας έρχεται να μας 
συναντήσει ο Χριστός! 

 

ΤΤΤΤι σημαίνει αυτό; Σημαίνει, ότι η σχέση με τον Χριστό δεν εί-
ναι θρησκευτική ιδιαιτερότητα, που αποτελεί κάποιο ιδιωτικό κομμάτι 
του ψυχισμού και της ζωής μας, απολύτως προσωπικό και εντελώς "πε-
ριφραγμένο" στην σύγχρονη λογική των προσωπικών δεδομένων! Αυτή 
η σύγχρονη δήθεν μοντέρνα άποψη, που θέλει την θρησκεία στον χώρο 
της ιδιωτικής ζωής, είναι ο αμερικανικός τρόπος της «ψυχολογικής δια-
μερισματοποίησης». Δηλαδή η ατομοκεντρική επιβολή αναγκαστικών 
στεγανών, στα τμήματα της ανθρώπινης ψυχολογίας και δραστηριότη-
τας. Άλλα τα οικονομικά σας! Άλλα τα σεξουαλικά σας! Άλλα τα οικογε-
νειακά σας! Άλλα τα επαγγελματικά σας! Και άλλα τα θρησκευτικά σας! 

 

ΈΈΈΈχει καταντήσει αυτή η ψυχολογική τερατογένεση να αποτελεί το 
ιδανικό του σύγχρονου κόσμου, ο οποίος θεωρεί ότι μια τέτοια τακτική 
τού εξασφαλίζει την ησυχία του. Δεν αντιλαμβάνεται την… συντριβή του 
ενιαίου εαυτού του, και μπαίνει ευχαρίστως στην σχιζοφρένεια της ψυχι-
κής πολυδιάσπασης, η οποία τελικώς τον οδηγεί στην ερημιά της μοναξιάς 
ή στο χάος της συντριβής της προσωπικότητας. Προσπαθώντας να προ-
στατεύσει την ατομικότητά του, οδηγείται στην τραγωδία του παλαιού ε-
κείνου βασιλιά των Ιουδαίων, του Σαούλ, «να βρίσκεται σε αμηχανία». 

 

ΣΣΣΣτο σημερινό κομμάτι (Λουκ. 5, 1-11) από το Ευαγγέλιο του Λου-
κά, ο Χριστός παρεμβαίνει στην ζωή των Αποστόλων, κατ’ αρχάς μηχανι-
στικά (…μπήκε στο πλοίο του Σίμωνα) και στην συνέχεια με τον λόγο 
Του, κάνοντάς τους… ακούσιους ακροατές, αφού από το πλοίο, σαν από 
άμβωνα, δίδασκε τα συγκεντρωμένα πλήθη. Στην συνέχεια, τελειώνοντας 
την διδασκαλία, πρότεινε στους ψαράδες… τρόπο ψαρέματος! «Πάμε, 
παππού, να σου δείξω τα αμπελοχώραφά σου». Πώς άραγε θα ακούστηκε 
μια τέτοια προτροπή από αυτούς που είχαν γεράσει δουλεύοντας σ’ αυτή 
την λίμνη, και που την γνώριζαν σαν την χούφτα τους!!;; 

 

ΌΌΌΌμως,  η  έστω και ακούσια ακρόαση των λόγων του Χριστού εί- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. α΄ 21 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. α΄ 21 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. α΄ 21 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. α΄ 21 ---- β΄ 4) β΄ 4) β΄ 4) β΄ 4)    
    

                ᾿ΑΑΑΑδελφοί, ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός, 

ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν 

ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν 

ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. Οὐχ ὅτι κυριεύο-

μεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν· τῇ γὰρ πί-

στει ἑστήκατε. Ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ ἐλθεῖν πρὸς 

ὑμᾶς. Εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων με εἰ μὴ ὁ λυπού-

μενος ἐξ ἐμοῦ; Καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτό, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω ἀφ᾿ 

ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑ-

μῶν ἐστιν. Ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ 

πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω 

περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. 
 

 

χε ήδη "δουλέψει" στην καρδιά τους. Τον είχαν εμπιστευθεί. Τον άκου-
γαν με διάθεση να συμφωνήσουν μαζί Του.  
 

ΟΟΟΟ Πέτρος τού είπε:  
- Ξέρω την δουλειά μου, όλη την νύχτα ταλαιπωρηθήκαμε δουλεύο-

ντας ματαίως, όμως χάριν του δικού Σου λόγου, θα ξαναρίξω τα δίχτυα! Επειδή 
το λες Εσύ, θα κάνω ό, τι μου ζητάς! Άλλωστε για να με εξυπηρετήσεις το λες!! 

 

ΌΌΌΌλη αυτή η στιχομυθία αποτελεί περιγραφή της σχέσεως του ανθρώ-
που με τον Θεό. Πρέπει να αφήσω αυτά που ξέρω. Για να γίνει αυτό, πρέπει 
να εμπιστεύομαι (να πιστεύω) Αυτόν που μου το προτείνει! (Ακούμε μόνον ό-
σους εμπιστευόμαστε). Πρέπει ο λόγος Του να έχει "ακουμπήσει" τα φυλλο-
κάρδια μου, με την αίσθηση βαθειάς και αναφαίρετης γαλήνης, που γεννιέται 
όταν αγαπάμε και εμπιστευόμαστε. Πρέπει να έχουμε ζήσει ένα βίωμα σιγου-
ριάς και ασφάλειας, που ίσως δεν μπορούμε να περιγράψουμε το γιατί του, 
που όμως μας είναι μεγαλύτερη πραγματικότητα και από όλα όσα συμβαίνουν 
γύρω μας, ακόμα και από όσα μας πληροφορεί το τελευταίο δελτίο ειδήσεων! 
Φυσικά δεν αγαπάμε επειδή τα καταλάβαμε όλα! Σχέσεις μόνο με το μυαλό, ο 
άνθρωπος κάνει μονάχα με τις μηχανές, ούτε καν με τα ζώα. Αγαπάμε και 
συνεπαγωγικά εμπιστευόμαστε, γιατί ζήσαμε αυτό το ανεξήγητο αίσθημα 
της… εξόδου από την στενότητα του "κλουβιού" του εαυτού μας, και αυτό 
και στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, και στις σχέσεις μας με τον Χριστό. 

 

ΤΤΤΤο αποτέλεσμα της υπακοής στον λόγο-εντολή του Χριστού είναι 
η έκπληξη μιας συγκομιδής-ψαριάς τόσο μεγάλης, ώστε να κινδυνεύουν 
να  βουλιάξουν  τα  πλοία! «Θάμβος περιέσχεν πάντας». Όλοι  εξεπλάγησαν.  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)  ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ    ֠    

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ.    
2)                                        � ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ    � 
Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 (8:30 μ.μ.) προς Τρίτη 27 Σε-
πτεμβρίου 2016 (1:00 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία 
προς τιμήν της Αγίας Ακυλίνας της Ζαγκλιβερινής. 
3)                                        � ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ    �    

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 (8:00 μ.μ.) προς Σάββατο 
1η Οκτωβρίου 2016 (12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Α-
γρυπνία επ’ ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της 
Γοργοεπηκόου. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός.    
4) ΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ  Κ Α Τ Η Χ Η Τ Ι Κ Ω Ν  2 0 1 6  -  1 7 
Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016, 10:30 π.μ. μετά τη Θεία Λει-
τουργία θα γίνει στο Ναό μας ο Αγιασμός Έναρξης Κατηχητικών 
2016 - 17. 
5)    ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ, ΟΜΙΛΙΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ. θα τελεστεί 
στο Ναό μας το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 6:50 μ.μ. θα 
ακολουθήσει χαιρετισμός εκ μέρους της Ενωμένης Ρωμηοσύνης και 
αμέσως μετά στις 7:00 μ.μ. ομιλία του πρωτοπρ. Γεωργίου Χρ. Ευ-
θυμίου, Επίκουρου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ 
με θέμα: «Αρετές και χαρίσματα Γέροντα Ιάκωβου Τσαλίκη». 
Στο πλαίσιο της ομιλίας αυτής θα παρουσιαστεί το βιβλίο της Ε-
νωμένης Ρωμηοσύνης «Ο ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ - 
ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ - ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ)». Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και 
συζήτηση.  
6) � ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΤΗΣ Ε.Φ.Α.  
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ι. Ναού μας διοργανώνει 
την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 μονοήμερη προσκυνηματική εκ-
δρομή στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου, στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Ελεούσης & στην Ιερά Μονή Γηροκομείου Πατρών. � 
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                ΑΑΑΑδελφοί, εκείνος που μας στερεώνει μαζί μ’ εσάς εις τον Χριστόν και μας 
έχρισε, είναι ο Θεός, ο οποίος και μας εσφράγισε και έδωκε στις καρδιές μας 
το Πνεύμα σαν αρραβώνα. Επικαλούμαι μάρτυρά μου τον Θεόν, ότι διά να μη 
σας λυπήσω δεν ήλθα ακόμη εις την Κόρινθον. Όχι διότι θέλομεν να σας ε-
ξουσιάζωμεν σε ζητήματα της πίστεώς σας, αλλά είμεθα συνεργάται της χα-
ράς σας, διότι στέκεσθε σταθεροί εις την πίστιν. Απεφάσισα να μη σας κάνω 
και άλλην δυσάρεστην επίσκεψιν. Εάν εγώ σας λυπώ, τότε ποιος μου προξε-
νεί χαράν παρά εκείνος που τον κάνω να λυπάται; Και σας έγραψα ακριβώς 
αυτό, ώστε, όταν έλθω, να μη λυπηθώ από εκείνους, από τους οποίους έπρεπε 
να χαίρω, διότι έχω πεποίθησιν δι’ όλους σας ότι η χαρά μου είναι και χαρά ό-
λων σας. Σας έγραψα από μεγάλην θλίψιν και στενοχωρίαν της καρδιάς, με 
πολλά δάκρυα, όχι διά να λυπηθήτε, αλλά διά να γνωρίσετε την υπερβολικήν 
αγάπην που έχω για σας. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 

Η μεγάλη συγκομιδή δεν έκανε τον Πέτρο και τους άλλους να «τρίβουν τα 
χέρια τους» από την χαρά του κέρδους. Τα μάτια τους "έτριβαν" μπροστά 
στο θαύμα-έκπληξη, προκειμένου να δουν σωστά αυτό που συνέβη. 
 

ΑΑΑΑκόμα περισσότερο: έβαλαν το μυαλό τους και την όλη τους ύ-
παρξη να αξιολογήσει το γεγονός και να αποφασίσει την σχέση που θα 
δημιουργήσουν και θα έχουν με Αυτόν τον Άνθρωπο-έκπληξη!  

 

ΟΟΟΟ Πέτρος, ακολουθώντας τον δρόμο του Αβραάμ και του Μωυσή, 
συνειδητοποιεί την υπαρξιακή απόσταση ανάμεσα στον αμαρτωλό εαυτό του 
και στην αγιότητα του Χριστού, και Του ζητάει να μη μολύνεται μένοντας 
στο πλοίο του! Ο Αβραάμ, όταν Τον συνάντησε στην δρυ του Μαμβρή, αξιο-
λόγησε τον εαυτό του ως χώμα και στάχτη. Ο Μωυσής αναζητώντας απάντη-
ση στην περιέργειά του, για την βάτο που φλεγόταν χωρίς να κατακαίεται και 
να «χωνεύει», ακούει την επισήμανση-προτροπή ότι πρέπει να λύσει τα υπο-
δήματά του, για να πλησιάσει, να συνειδητοποιήσει Αυτόν που είναι «πίσω» 
από το θαύμα. Δηλαδή έμαθε, ότι το μυαλό δεν φτάνει, δεν επαρκεί για να 
σταθεί ο άνθρωπος μπροστά στον Θεό. Το μυαλό και τα υποδήματα ταυτίζο-
νται, αφού με αυτά (τα υποδήματα), όπως με το μυαλό, «περπατάμε» την δια-
δρομή της ζωής μας και συναντάμε τα καίρια της ζωής μας. Πρέπει να τα «λύ-
σουμε», υποδήματα και μυαλό, και να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε χώμα 
και στάχτη, ώστε να μας αναπλάσει «ἄνευ πυρός καί δίχα συντρίψεως». 

 

ΟΟΟΟ Χριστός απευθύνεται στον Πέτρο και στους συνεργάτες του 
και τους λέει: 

- Μέχρι    τώρα    ψάρευες   ψάρια    για    κέρδος    στην    τσέπη   σου    και    για    το   
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τηγάνι σου! «Ἀπό τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν». Από τώρα και στο ε-
ξής θα «ψαρεύεις» ανθρώπους. Όχι για θάνατο, για «τηγάνι», αλλά για ζωή, 
για αιώνια ζωή. Η ιδιωτική σου ζωή αποχτά την ομορφιά της ψυχικής αρτιό-
τητας, που δίνει η καλοσύνη και η θυσία και η αγάπη. Δεν είναι πλέον ιδιωτι-
κή. Δεν μπορεί να είναι ιδιωτική υπόθεση η ζωή και η ομορφιά του ήλιου. 
Δεν γίνεται να φωτίζει τμηματικά, επί μέρους, αποσπασματικά! Αντιθέτως 
κάνει φανερόν όλον τον άνθρωπο και για όλη την ζωή!  
 

ΟΟΟΟ Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και όλοι οι άλλοι, όταν 
συνειδητοποίησαν όλα τούτα, γοητευμένοι από τον Χριστό, χορτάτοι 
από τον λόγο Του, εμπνευσμένοι από τις ενέργειές Του, Τον ακολούθη-
σαν μέχρι τον θάνατό Του και έως του δικού τους θανάτου. 

 

ΕΕΕΕμείς, «ψαρεύοντας» κέρδος και ευτυχία στα θολά νερά της θάλασσας 
της ζωής μας, πόσο είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε αυτό που εκείνος μας 
λέει ως κέρδος της ζωής μας; Πόσο έχουμε αφουγκραστεί τον λόγο Του, ώστε 
να τον δεχτούμε φως στα διαβήματα της ζωής μας; Πόση διάθεση θυσίας έχου-
με, ώστε να εγκαταλείψουμε όχι την ζωή μας, αλλά τα λάθη μας; Με τα οποία 
ατυχώς ταυτιζόμαστε και τα θεωρούμε αξιοπρέπεια, είτε ιδιωτική είτε κοινωνι-
κή, αναλόγως; Θαυμάζουμε τον Πέτρο, αλλά μένουμε στα ίδια και φθειρόμα-
στε. Εκπλησσόμαστε από τον ηρωισμό των μαθητών, και τον… αφήνουμε 
(τον ηρωισμό) για εκείνους και για άλλους, αλλά όχι για μας. Περιμένουμε ένα 
θαύμα, όχι ως αφορμή και έναρξη σχέσης με τον Χριστό, αλλά ως ικανοποίη-
ση της περιέργειάς μας… αν υπάρχει Θεός!! Ο Χριστός, χωρίς να μας κάνει 
μετόχους του «πυρός» της καιομένης βάτου, μας λέει να λύσουμε «τον ιμάντα 
των υποδημάτων» του μυαλού μας, ώστε κάποια στιγμή, αποδεσμευμένοι από 
την φίλαυτη «αλήθεια» να σκεπτόμαστε μόνον τον εαυτό μας, να σκεφτούμε 
και Εκείνον και να ξεκινήσουμε μια πορεία γνωριμίας μαζί Του. 

 

Οι μαθητές Σου / αφού πρώτα τήρησαν τα προστάγματά Σου / κατόπιν 
εδίδασκαν με όσα έκαναν· / επικυρώνοντας, με όλη τους την δύναμη, / την διδα-
σκαλία με τον τρόπο της ζωής τους. / Με πολλές αρετές είχαν κοσμηθεί / όλοι οι 
απόστολοι / με τις οποίες ευωδίασαν την γη. / Αυτά τα κλήματα της Αμπέλου του 
Χριστού, / αυτό το χωράφι του Μεγάλου Γεωργού, / αυτοί οι προ Χριστού αλιείς / 
και μετά Χριστόν αλιείς! / Οι γεμάτοι με την θαλάσσια αρμύρα, / που όμως γλυ-
κύτατα λόγια έλεγαν. / Αυτοί που πριν έπιαναν ψάρια / και τώρα «συνελάμβα-
ναν» ανθρώπους. / Δι’ αυτών κραταίωσον την Εκκλησίαν Σου / και τοις πιστοίς 
κατάπεμψον την ευλογίαν Σου. ΑΜΗΝ. (Ρωμανός Μελωδός) 

 

π. Θεοδοσίου Μαρτζούχου, από την ιστοσελίδα www.enoriako.info 
 

Κυριακή Α΄ του Λουκά 


