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� ΜΜΜΜαρκιανοῦ κκκκαὶ ΜΜΜΜαρτυρίου ττττῶν ννννοταρίων (355355355355), µµµµαρτύρων∙ 

� Ταβιθᾶς, ἣν θανοῦσαν ἀνέστησεν ὁ ἀπόστολος Πέτρος.    
 

Άνθρωπος ή Λαγός Άνθρωπος ή Λαγός Άνθρωπος ή Λαγός Άνθρωπος ή Λαγός (α΄ µέρος) 
"∆∆∆∆εν µπορεί κάποιος να είναι καλός άνθρωπος χωρίς να είναι χριστιανός;" 

ΑΑΑΑυτό το ερώτημα μού ζητήθηκε να σχολιάσω, και αμέσως, 
πριν ξεκινήσω, έχω ένα σχόλιο. Το ερώτημα μοιάζει σαν να τίθεται 
από έναν άνθρωπο που λέει στον εαυτό του: -"Δεν με ενδιαφέρει αν 
ο Χριστιανισμός είναι αλήθεια ή όχι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να 
ανακαλύψω εάν το σύμπαν μοιάζει περισσότερο με αυτό που περι-
γράφουν οι χριστιανοί παρά με αυτό που ισχυρίζονται οι υλιστές. Το 
μόνο που με ενδιαφέρει είναι να είμαι ένας καλός άνθρωπος. Θα επι-
λέξω τις πεποιθήσεις μου με γνώμονα το πόσο με βοηθάνε και όχι 
με γνώμονα το αν αληθεύουν". 

ΕΕΕΕιλικρινά, το βρίσκω δύσκολο να κατανοήσω αυτόν τον τρό-
πο σκέψης. Ένα από τα πράγματα που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από 
τα ζώα είναι η επιθυμία του για γνώση. Η επιθυμία του να ανακαλύ-
ψει την πραγματικότητα, απλά και μόνο για χάρη της γνώσης. Όταν 
αυτή η επιθυμία έχει κορεστεί πλήρως σε κάποιον, νομίζω ότι αυτός 
έχει μετατραπεί σε κάτι το λιγότερο ανθρώπινο. Μάλιστα, πιστεύω 
ότι κανείς από εσάς δεν έχει χάσει αυτήν την επιθυμία. 

ΕΕΕΕίναι πιθανότερο ότι ανόητοι κήρυκες, με το να σας τονίζουν 
συνεχώς το πόσο χρήσιμος θα είναι ο χριστιανισμός για σας, και πό-
σο καλός για την κοινωνία, σας έκαναν να ξεχάσετε ότι ο Χριστιανι-
σμός δεν είναι ένα γιατροσόφι. 

ΟΟΟΟ Χριστιανισμός επικαλείται ότι μας δίνει µια µαρτυρία γεγονότων – 
ότι μας φανερώνει την αλήθεια των πραγµάτων. Η μαρτυρία του περί του κό-
σμου μπορεί να είναι αλήθεια, ή και όχι, και όταν η ερώτηση τεθεί 
σε κάποιον, τότε η φυσική του περιέργεια πρέπει να τον οδηγήσει να 
ψάξει να βρει την απάντηση. Αν ο χριστιανισμός είναι ψεύτικος, τό-
τε κανένας ειλικρινής άνθρωπος δεν θα θέλει να τον πιστέψει, όσο 
χρήσιμος και αν είναι. Αν είναι αλήθεια, κάθε ειλικρινής άνθρωπος 
θα θέλει να πιστέψει, ακόμα και αν δεν του είναι καθόλου χρήσιμος. 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΑΚΗΣΑΚΗΣΑΚΗΣ (Λουκ. η΄ 27 (Λουκ. η΄ 27 (Λουκ. η΄ 27 (Λουκ. η΄ 27 –––– 39) 39) 39) 39)    

    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑ-

πήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκα-

νῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς 

μνήμασιν. Ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἀνακράξας, προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ φω-

νῇ μεγάλῃ εἶπε· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου; δέομαί 

σου, μή με βασανίσῃς. Παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελ-

θεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδε-

σμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμά, ἠ-

λαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. Ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς 

λέγων· Τί σοί ἐστιν ὄνομα; Ὁ δὲ εἶπε· Λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν 

εἰς αὐτόν· καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀ-

πελθεῖν. Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ πα-

ρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν 

αὐτοῖς. Ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, εἰσῆλθον εἰς τοὺς 

χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπε-

πνίγη. Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν 

εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. Ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθον 

πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾿ οὗ τὰ δαιμόνια 

ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, 

καὶ ἐφοβήθησαν. Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες, πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονι-

σθείς. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρη-

νῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο. Αὐτὸς δὲ ἐμβὰς 

εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. Ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, ἀφ᾿ οὗ ἐξεληλύθει τὰ 

δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· Ὑπόστρεφε 

εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. Καὶ ἀπῆλθε καθ᾿ 

ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.  
    

    

ΜΜΜΜόλις συνειδητοποιήσουμε τα παραπάνω μπορούμε να δού-
με και κάτι άλλο. Αν ο χριστιανισμός ήταν πράγματι αλήθεια, τότε 
είναι σχεδόν απίθανο ότι, εκείνοι που ξέρουν την αλήθεια του και εκείνοι 
που την αγνοούν, είναι το ίδιο καλά εφοδιασμένοι για να γίνουν καλοί 
άνθρωποι. Η γνώση των πραγµάτων σίγουρα διαφοροποιεί τις πράξεις του καθένα. 

 

ΑΑΑΑς υποθέσουμε ότι συναντούσατε έναν άνθρωπο που βρισκό- 
ταν στα όρια της λιμοκτονίας και θέλατε να τον βοηθήσετε. Αν δεν 
είχατε καμία γνώση ιατρικής, είναι πολύ πιθανό να του δίνατε ένα 
καλό γεύμα στέρεας τροφής, και αυτό θα οδηγούσε στον θάνατό του.  
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Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος είναι στο σκοτάδι. 
 

ΜΜΜΜε τον ίδιο τρόπο, ένας χριστιανός και ένας άθεος, µπορεί και οι δύο να 

θέλουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. Ο ένας πιστεύει ότι ο άνθρωπος 
έχει αιώνια ζωή, ότι δημιουργήθηκε από τον Θεό με τέτοιο τρόπο ώ-
στε να μπορεί να βρει την αιώνια ευτυχία και ευχαρίστηση μόνο ε-
νωμένος με Αυτόν, ότι ξέφυγε από την αρχική του πορεία, και ότι η 
πίστη στον Χριστό είναι ο µόνος τρόπος να επιστρέψει στον προορισµό του. 

 

ΟΟΟΟ άλλος πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι ένα τυχαίο αποτέλε-
σμα τυφλών διεργασιών της ύλης, ότι ξεκίνησε την πορεία του στον 
κόσμο ως ζώο και εξελίχτηκε σταδιακά. Πως θα ζήσει για σχεδόν 
εβδομήντα χρόνια, και ότι μπορεί να κερδίσει την απόλυτη ευτυχία 
μέσω των σωστά οργανωμένων δημόσιων υπηρεσιών και πολιτικών 
οργανώσεων, και πως οτιδήποτε άλλο (π.χ. η ζωοτομία, ο έλεγχος των 
γεννήσεων, το δικαστικό σύστημα, η εκπαίδευση) κρίνονται ως ″καλά″ 
ή ″κακά″ µε µόνο κριτήριο το πόσο εξυπηρετούν αυτού του είδους την ″ευτυχία″. 

 

ΤΤΤΤώρα, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία αυτοί οι δύο άν-
θρωποι θα συμφωνούσαν να κάνουν για τους συνανθρώπους τους. 
Και οι δύο θα ενέκριναν ένα λειτουργικό αποχετευτικό σύστημα, έ-
να καλό νοσοκομείο και μια υγιεινή διατροφή. Όμως αργά ή γρήγο-
ρα τα διαφορετικά πιστεύω τους, θα παράγουν διαφορές και στις πρακτικές 
προτάσεις τους. 

 

ΚΚΚΚαι οι δύο, για παράδειγμα, μπορεί να ενδιαφέρονται πολύ 
για την εκπαίδευση, όμως το είδος της εκπαίδευσης που θα προτι-
μούσαν για τους συνανθρώπους τους, προφανώς θα ήταν πολύ δια-
φορετικό. Και βέβαια, εκεί που ο Υλιστής θα αναρωτιόταν σχετικά 
με μια προτεινόμενη ενέργεια: "Αν θα κάνει ευτυχισμένη την πλειο-
νότητα των ανθρώπων;", ο χριστιανός μπορεί να πει: "Ακόμα και αν 
κάνει ευτυχισμένη την πλειονότητα των ανθρώπων, δεν μπορούμε 
να το κάνουμε. Είναι άδικο". Συνεχώς, μια γιγαντιαία διαφορά θα υ-
ψώνεται ανάμεσα στις πολιτικές των δύο. Για τον υλιστή σύνολα, ό-
πως έθνη, τάξεις, πολιτισμοί, πρέπει να είναι πολύ πιο σημαντικά α-
πό τα άτομα, αφού τα άτομα ζουν μόνο για εβδομήντα χρόνια ο κα-
θένας ενώ το σύνολο μπορεί να ζήσει για αιώνες. Όμως για τον χρι-
στιανό, τα άτομα είναι πολύ σημαντικότερα, αφού ζούνε αιωνίως, 
και οι φυλές,  οι πολιτισμοί και τα παρόμοια σύνολα είναι συγκριτικά  
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απλά και μόνο εφήμερα κατασκευάσματα. 
 

ΟΟΟΟ χριστιανός και ο υλιστής έχουν διαφορετική αντίληψη για τον κόσµο. ∆εν χριστιανός και ο υλιστής έχουν διαφορετική αντίληψη για τον κόσµο. ∆εν χριστιανός και ο υλιστής έχουν διαφορετική αντίληψη για τον κόσµο. ∆εν χριστιανός και ο υλιστής έχουν διαφορετική αντίληψη για τον κόσµο. ∆εν 

µπορούν και οι δύο να έχουν δίκιο.µπορούν και οι δύο να έχουν δίκιο.µπορούν και οι δύο να έχουν δίκιο.µπορούν και οι δύο να έχουν δίκιο. Αυτός που κάνει λάθος θα ενεργήσει 
με τρόπο που απλά δεν θα βοηθάει στην αλήθεια των πραγμάτων! Ε-
πομένως, ορμώμενος από τον πιο αγαθό σκοπό στον κόσμο, θα οδη-
γήσει τους συνανθρώπους του προς την καταστροφή τους. 

 

            ΜΜΜΜε τον πιο αγαθό σκοπό…! Άρα δεν θα είναι δικό του το λάθος; Σίγουρα 
ο Θεός (αν υπάρχει) δεν θα τιμωρήσει κάποιον για λάθη που προέρ-
χονται από ειλικρινή σκοπό. Όμως αυτό είναι το μόνο που σκέπτε-
στε; Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το ρίσκο τού να ζούμε στο σκοτάδι 
όλη τη ζωή μας κάνοντας απέραντο κακό στους άλλους, αρκεί μόνο 
κάποιος να μας βεβαιώσει ότι τα τομάρια μας θα την γλυτώσουν; Ό-
τι κανείς δεν θα μας τιμωρήσει ή δεν θα μας κατηγορήσει; Δεν θέλω 
να πιστέψω ότι ο αναγνώστης είναι σε αυτό το επίπεδο. Αλλά ακόμα 
και αν ήταν, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε για αυτόν… 
C. S. Lewis, από την ιστοσελίδα enoriako.info 
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Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2015, 7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 
Εορτασμός των Αγ. Τερεντίου και Νεονίλλης συζύγων και των 7 τέκνων αυτών, 
προστατών των πολυτέκνων & στις & στις & στις & στις 5:00µ.µ. Μεθέορτος5:00µ.µ. Μεθέορτος5:00µ.µ. Μεθέορτος5:00µ.µ. Μεθέορτος Εσπερινός & Ιερά ΠαράΕσπερινός & Ιερά ΠαράΕσπερινός & Ιερά ΠαράΕσπερινός & Ιερά Παρά----
κληση στον Όσιο ∆αυ˙δκληση στον Όσιο ∆αυ˙δκληση στον Όσιο ∆αυ˙δκληση στον Όσιο ∆αυ˙δ.    
4)      � ΗΗΗΗΜΕΡΗΣΙΑ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚΔΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α. � 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώνει 
Ημερήσια Προσκυνηματική Εκδρομή στην Ιερά Μονή Οσίουστην Ιερά Μονή Οσίουστην Ιερά Μονή Οσίουστην Ιερά Μονή Οσίου ∆αυ˙δ Γέροντος  ∆αυ˙δ Γέροντος  ∆αυ˙δ Γέροντος  ∆αυ˙δ Γέροντος 

& στο& στο& στο& στο Ιερό Προσκύνηµα του Οσίου Ιερό Προσκύνηµα του Οσίου Ιερό Προσκύνηµα του Οσίου Ιερό Προσκύνηµα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στη Βόρεια Εύβοια Ιωάννου του Ρώσου στη Βόρεια Εύβοια Ιωάννου του Ρώσου στη Βόρεια Εύβοια Ιωάννου του Ρώσου στη Βόρεια Εύβοια,,,, τη 
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015. Ώρα αναχώρησης 7:00π.μ. από τον ΆΆΆΆγιο 
ΝΝΝΝικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 20 €. �   

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
 

Κυριακή ΣΤ΄ του Λουκά 


