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ΤΤΤΤι είναι η ζωή; Αφορµή για την ταινία: «Dolce vita»; Ευκαι-
ρία για καταξιωτικές δραστηριότητες; ∆υνατότητα προσωπικής ικα-
νοποίησης; Παιχνίδι ευκαιριών, συναλλαγών, εκµεταλλεύσεων, και 
τζογαρίσµατος; Όλα αυτά; Λίγο απ’ όλα; Τίποτε από αυτά; 

ΗΗΗΗ Ζωή είναι µυστήριο. Αυτό συνειδητοποιεί κανείς όταν πα-
ρατηρήσει µε περίσκεψη και όχι επιπόλαια αυτά που υπάρχουν και 
διαδραµατίζονται γύρω του. ∆εν είναι υπόθεση που κατανοείται ού-
τε που προσλαµβάνεται γρήγορα. Έχει απρόοπτα και απίθανα. Ηρε-
µίες και τρικυµίες. Χαρά και θλίψη. Γνώση και απορία. 

´ΕΕΕΕνας πατέρας, στο σηµερινό Ευαγγέλιο, µε ένα γιο περίεργα 
άρρωστο, από µια αρρώστια που δεν δείχνει να περιορίζεται και να 
εξαντλείται µόνο στο σώµα του. Αλλά αυτός ο πατέρας δεν ξέρει 
πώς να αντιµετωπίσει µια τέτοια αρρώστια και τα «χάνει» όταν ο 
γιος του πέφτει στην φωτιά και στο νερό. Αυτός ο πατέρας, τι σκέ-
φτεται άραγε για τη ζωή; Οπωσδήποτε προσυπογράφει την τοποθέ-
τηση ότι, η ζωή είναι µυστήριο. Και ότι είµαστε µέσα στο µυστήριο 
και όχι παρατηρητές του.  

ΠΠΠΠαροµοίασε κάποιος την κατάστασή µας αυτή, µ’ εκείνη ε-
νός ανθρώπου που ξυπνά ξαφνικά µέσα σ’ ένα τραίνο που ταξιδεύει 
την νύχτα. ∆εν ξέρει από πού ξεκίνησε το τραίνο αυτό, στο οποίο 
βρέθηκε «τυχαία», ούτε πότε επιβιβάστηκε ούτε προς τα πού κατευ-
θύνεται! Αναρωτιέται γιατί βρίσκεται σ’ αυτό το τραίνο και όχι σ’ έ-
να άλλο; 

ΜΜΜΜέσα στο τραίνο υπάρχουν εκείνοι που αρκούνται στην εξέ-
ταση του χώρου µέσα στον οποίον κάθονται. Μετρούν τις διαστά-
σεις των καθισµάτων, παρατηρούν το υλικό κατασκευής και ύστε-
ρα… κοιµούνται ήσυχα!! «Γνώρισαν» το περιβάλλον στο οποίο βρέ-
θηκαν και αυτό τους αρκεί. Τα υπόλοιπα δεν είναι, λένε, δική τους 
δουλειά. Και αν κάποια στιγµή δοκιµάσουν την αγωνία του αγνώ-
στου, θα προσπαθήσουν να την αποφύγουν σκεπτόµενοι κάτι άλλο! 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ιζ΄ 14 (Ματθ. ιζ΄ 14 (Ματθ. ιζ΄ 14 (Ματθ. ιζ΄ 14 ---- 23) 23) 23) 23) 
                ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, γονυπετῶν αὐ-

τὸν, καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται, καὶ κακῶς 

πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. Καὶ 

προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θερα-

πεῦσαι. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν· Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, 

ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; Φέρετέ μοι αὐτὸν 

ὧδε. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον· 

καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. Τότε προσελθόντες οἱ μα-

θηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾿ ἰδίαν, εἶπον· Διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν 

αὐτό; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑ-

μῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ· Μετάβη-

θι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. Τοῦτο δὲ τὸ 

γένος οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Ἀναστρεφομένων 

δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Μέλλει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀν-

θρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων· καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, 

καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται.  

 «∆∆∆∆εν γνωρίζω ποιος µ’ έβαλε στον κόσµο, ούτε τι είναι ο κό-
σµος αυτός. Ούτε ξέρω τι είµαι εγώ ο ίδιος. Βλέπω την απεραντοσύ-
νη του σύµπαντος που µε περιβάλλει και διερωτώµαι: Γιατί βρίσκο-
µαι σ’ αυτό τον τόπο και όχι κάπου αλλού; Γιατί ζω σήµερα και όχι 
σε µια εποχή που προηγήθηκε ή θα ακολουθήσει; Όπου και να γυρί-
σω τα µάτια µου βλέπω το άπειρο, ενώ εγώ είµαι ένα κύτταρο, µια 
σκιά που διαρκεί µόνο µια στιγµή και χωρίς γυρισµό»  (Βλ. Πασκάλ). 

«ΜΜΜΜε πιάνει νύστα στο τιµόνι / και σταµατώ κάτω από τα δέντρα στην άκρη 
του δρόµου. / Κουλουριάζοµαι στο πίσω κάθισµα και κοιµάµαι. / Πόσο; Ώρες… Το 
σκοτάδι είχε ήδη πέσει. / Ξαφνικά ξυπνώ και δεν αναγνωρίζω τον εαυτό µου. / Εντε-
λώς ξύπνιος, αλλά δεν βοηθά. / Πού είµαι; Ποιος είµαι;» (Τ. Tranströmer Nobel λογοτε-

χνίας 2011).  

ΟΟΟΟι απορίες των ποιητών και των σοφών διαλευκαίνονται από 
τον Χριστό, που έχοντας πει «εγώ είµαι η οδός και η αλήθεια και η 
ζωή» έχει απαντήσει σ’ αυτό το οδυνηρό «Ποιος είµαι;». Άλλωστε 
γι’ αυτό έγινε άνθρωπος, για να διαφύγουµε εµείς από τον κίνδυνο 
της ασάφειας ενός έξυπνου ή εξυπνακίστικου αγνωστικισµού, που 
αιχµαλωτίζει καρδιές και µυαλά «µες στον υπνόσακο των ορατών» 
(Ν. Καρούζος) και που φοβάται να µιλήσει για τον Σατανά, προσπα-
θώντας  να  εξαντλήσει ερµηνευτικά τα συµπτώµατα, στο νευροψυχο- 
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λογικό κύκλο της βιολογικής ύπαρξης του ανθρώπου!  
 

ΟΟΟΟ Χριστός ελευθερώνει από την καταδυναστεία του Σατανά 
τον άρρωστο νεαρό και διδάσκει τους µαθητές: α. για την απιστία· 
β. για την πίστη ως κόκκο σινάπεως που µεταθέτει βουνά· και γ. για 
την προσευχή και την νηστεία που διώχνουν διαβόλους. 

 

ΣΣΣΣτο πρώτο θέµα της απιστίας, και πάλι ο µέγας Πασκάλ έρ-
χεται να µας σφυρίξει στο αυτί: «Αν θέλετε να πειστείτε για την α-
λήθεια του Θεού, διακόψτε κάθε σχέση µε την αµαρτία και αύριο θα 
έχετε ακλόνητη πίστη». Η δυσκολία για διακοπή σχέσεων µε την 
αµαρτία, κάνει δύσκολη και την εµπιστοσύνη στον Χριστό, γιατί 
κλεινόµαστε στην αυτολατρεία µας, το… υλικό κίνησης της οποίας 
είναι η αµαρτία. 

 

ΣΣΣΣτο δεύτερο θέµα, της αλλαγής δεδοµένων διά της πίστεως 
που µετακινεί βουνά, οι σηµερινοί άνθρωποι προτιµούν «αντί να µε-
τακινούν τα βουνά µε την προσευχή, να τα µετακινούν µε τον δυνα-
µίτη». ∆εν θέλουν να σκεφτούν ότι ο Χριστός κανένα βουνό δεν µε-
τακίνησε, γιατί το θέµα του δεν ήταν ο δεσµευτικός εντυπωσιασµός, 
αλλά ο κόπος µιας σχέσεως, που έχει αγώνα του την αφανή στα µά-
τια των άλλων απόκτηση πίστης-εµπιστοσύνης! ∆ηλαδή να µη βρα-
χυκυκλώνεται ο άνθρωπος µε τον ίδιο τον εαυτό του! Αλλά να σκά-
βει εντός του για να υπάρξει χώρος για την υποδοχή της πίστης! Τα 
υλικά βουνά τα ισοπεδώνουµε µε δυναµίτη, τα βουνά των θεµάτων-
προβληµάτων της ζωής µας µόνον µε την πίστη µπορούµε να τα 
«ισοπεδώσουµε». Αυτό µας λέει µε τον λόγο του ο Χριστός, όχι την 
χρήση ή µη των τεχνικών δυνατοτήτων. 

 

ΤΤΤΤέλος στο τρίτο θέµα, το σκανδαλιστικότερο, δηλαδή στο 
«πώς φεύγει από κοντά σου ο διάβολος» ο Χριστός εισάγει κριτήριο ποιοτικής 

συγγένειας, το οποίο δηµιουργεί συνθήκες εγγύτητας ή απόστασης (…εκπορεύονται). Ο 
διάβολος φεύγει µε την προσευχή και την νηστεία, λέει. ∆ηλαδή;  

 

ΑΑΑΑν αγαπάς και θέλεις να είσαι µαζί και κοντά στον αγαπηµέ-
νο και απ’ αυτή τη διάθεση προσεύχεσαι (η προσευχή δεν είναι θρη-
σκευτικό καθήκον, αλλά έκφραση υλοποίησης µιας αγάπης «κρα-
ταιάς ως ο θάνατος»), τότε µοιάζεις µε Αυτόν που είναι αγάπη και 
σιγά σιγά συγγενεύεις και γίνεσαι οικείος Του και σου είναι το σπίτι 
Του η φυσική «κατοικία». 
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ΑΑΑΑν νηστεύεις, δηλαδή αν κάνεις θυσία τις επιθυµίες σου χά-
ριν Αυτού που αγαπάς, και ελευθερώνεσαι µ’ αυτόν τον τρόπο από 
τον «όµορφο πύργο-φυλακή» του εαυτού σου, τότε σιγά-σιγά Του 
µοιάζεις και δέχεσαι την λύση του δράµατος της ανθρώπινης ζωής, 
διά του Μυστηρίου του Σταυρού Του. 
 

´ΟΟΟΟταν αυτά τα δύο συντρέξουν, τότε ο άνθρωπος αποχτά συγ-
γένεια «µε το γένος του Θεού» και εξ αυτής της συγγένειας ο διάβο-
λος αποµακρύνεται, µη αντέχοντας την αγάπη και την θυσία, όπως 
ενοχλείται καθένας από µας όταν ζει σε «ψυχολογική προβολή» αυ-
τό που επιθυµεί ή αποφεύγει. 

 

ΣΣΣΣ’ εµάς µένει να διακόψουµε κάθε σχέση µε την αµαρτία («η 
αγάπη µιας µικρής αµαρτίας είναι η πιο µεγάλη αµαρτία») ώστε η 
πίστη µας να µας παραδίδει στην αγάπη και στην εµπιστοσύνη στον 
Θεό, και εξ αυτών να «φεύγει από κοντά µας κάθε δαιµονική 
ανάσα». 

 

π. Θεοδοσίου Μαρτζούχου, από την ιστοσελίδα enoriako.info  
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֠ Σάββατο 15 Αυγούστου 2015, 7:00µ.µ. Μέγας Πανηγ. Εσπερινός. 
֠ Κυριακή 16 Αυγούστου 2015, 7:00π.µ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία. 

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 Ι΄ του Ματθαίου 


