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∆ηµητρίου, Αρχιεπισκόπου Αµερικής 
�� 

 ΣΣΣΣτο δεύτερο κεφάλαιο τού κατά Μάρκον ευαγγελίου η ιδέα 

της εξουσίας του Μεσσία διευρύνεται αποφασιστικά. Η σχετική αρχή γίνεται 
µε το περιστατικό της θεραπείας του παραλυτικού στην Καπερ-
ναούµ (Μκ. 2, 1 - 12). Η σκηνογραφία εµφανίζει και εδώ το χαρα-
κτηριστικό της συρροής τεραστίου αριθµού ανθρώπων. Ο συνω-
στισµός είναι τόσος ώστε για να φέρουν τον παραλυτικό στον Ιη-
σού τον κατεβάζουν από τη στέγη (Μκ. 2, 4). Ήδη έχουµε επιση-
µάνει την έµµεση αλλά πάντως σαφή χριστολογική τάση που κρύβεται στις ει-
δήσεις για συγκέντρωση µεγάλου πλήθους γύρω από το Μεσσία. 
 ΟΟΟΟ Χριστός απευθύνεται στον παράλυτο µε τη διαπίστωση 
- εντολή, «τέκνον ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι» (Μκ. 2, 5). ∆εν υ-
πάρχει αµφιβολία ότι η ενέργεια του Ιησού προϋποθέτει τη συ-
σχέτιση αµαρτίας και αρρώστιας και την υπογραµµίζει. Το κέντρον ό-

µως βάρους δεν βρίσκεται στη σχέση αµαρτίας και αρρώστιας αλλά 

στη θἐκότητα της εξουσίας του Ιησού. Τούτο αποδεικνύεται από τη συνέ-
χεια της διηγήσεως. Πράγµατι, οι γραµµατείς που ήσαν παρόντες 
στη σκηνή αντιδρούν µε φοβερή οξύτητα: «τί οὕτως λαλεῖ; βλα-

σφημεῖ· τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός;» (Μκ. 
2, 7). Η πρόκληση είναι ωµή και τα ερωτήµατα αδυσώπητα. Εξ ί-
σου αδυσώπητη και απερίφραστη είναι η απάντηση του Ιησού: 
«ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς 

γῆς» (Μκ. 2, 10). Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά περίπτωση 
στην αρχή τού κατά Μάρκον ευαγγελίου, που χρησιµοποιείται η 
λέξη εξουσία σε αναφορά προς το Μεσσία. Εδώ όµως γίνεται µια ου-

σιώδης διεύρυνση: η άφεση αµαρτιών. Το βήµα είναι γιγάντιο διότι αποκα- 
λύπτει  ότι  ο  Χριστός  διαθέτει  δύναµη  και  αυθεντία  που  ανήκουν  µόνο   στο   Θεό.    Οι 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ.(Μάρκ.(Μάρκ.(Μάρκ. β΄ 1  β΄ 1  β΄ 1  β΄ 1 ---- 12) 12) 12) 12) 
    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Καπερναούμ· καὶ ἠκούσθη ὅτι 

εἰς οἶκόν ἐστι. Καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ 

τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. Καὶ ἔρχονται πρὸς αὐ-

τὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων· καὶ μὴ δυνάμενοι 

προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ 

ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. Ἰ-

δὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· Τέκνον, ἀφέω-

νταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. Ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι 

καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· Τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφη-

μίας; Τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; Καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς 

ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶ-

πεν αὐτοῖς· Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Τί ἐστιν εὐκο-

πώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγει-

ρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν 

ἔχει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας – λέγει τῷ παρα-

λυτικῷ· Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν 

οἶκόν σου. Καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον 

πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι 

οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν. 
 
 

 

 

γραµµατείς θέτουν το θέµα χωρίς ίχνος δισταγµού: «Βλασφημεῖ! 

Τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός;». Η συγχώρηση 
των αµαρτιών αποτελεί αποκλειστικό δικαίωµα του Θεού και κά-
θε παρέκκλιση συνιστά βλασφηµία. Και όµως ο Ιησούς διακη-
ρύσσει µε πλήρη βεβαιότητα ότι είναι φορεύς ακριβώς αυτής της 
ειδικής εξουσίας που έχει µόνο ο Θεός! 
 ΟΟΟΟ ισχυρισµός αυτός συνιστά µια χριστολογική άποψη θείας αρχής 

και ισχύος, µιαν άποψη που βρίσκει πλήρη επαλήθευση στα µείζο-
να στοιχεία της περικοπής Μκ. 2, 1 - 12. Έτσι η όλη συζήτηση 
περί αφέσεως αµαρτιών γίνεται σε συνάρτηση µε βαρειά ανίατη 
αρρώστια όπως η παράλυση. Ο παραλυτικός στην προσταγή του 
Ιησού «ἠγέρθη καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἔμπρο-

σθεν πάντων» (Μκ. 2, 12). Ο παραλυτικός, που γίνεται καλά, α-
ποτελεί θεατή και ψηλαφητή µαρτυρία για την εξουσία του Ιησού να συγχωρή αµαρ- 

τίες.  ∆εύτερον,  οι  απόψεις  των  γραµµατέων  σύµφωνα  µε  την  αφή- 
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    Ε    Ε    Ε    Εκείνο τον καιρό, µπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούµ και διαδόθηκε ότι 
βρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Αµέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε δεν υπήρ-
χε χώρος ούτε κι έξω από την πόρτα· και τους κήρυττε το µήνυµά του. Έρχο-
νται τότε µερικοί προς αυτόν, φέρνοντας έναν παράλυτο, που τον βάσταζαν 
τέσσερα άτοµα. Κι επειδή δεν µπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού ε-
ξαιτίας τού πλήθους, έβγαλαν τη στέγη πάνω από κει που ήταν ο Ιησούς, έκα-
ναν ένα άνοιγµα και κατέβασαν το κρεβάτι, πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωµένος 
ο παράλυτος. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Παιδί 
µου, σου συγχωρούνται οι αµαρτίες». Κάθονταν όµως εκεί µερικοί γραµµα-
τείς και συλλογίζονταν µέσα τους: «Μα πώς µιλάει αυτός έτσι, προσβάλλο-
ντας τον Θεό; Ποιος µπορεί να συγχωρεί αµαρτίες; Μόνον ένας, ο Θεός». Α-
µέσως κατάλαβε ο Ιησούς ότι αυτά σκέφτονται και τους λέει: «Γιατί κάνετε 
αυτές τις σκέψεις στο µυαλό σας; Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο: 
“σου συγχωρούνται οι αµαρτίες” ή να του πω, “σήκω, πάρε το κρεβάτι σου 
και περπάτα”; Για να µάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του Ανθρώπου έχει την εξου-
σία να συγχωρεί πάνω στη γη αµαρτίες» − λέει στον παράλυτο: «Σ’ εσένα το 
λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώ-
θηκε αµέσως, πήρε το κρεβάτι του και µπροστά σ’ όλους βγήκε έξω, έτσι που 
όλοι θαύµαζαν και δόξαζαν τον Θεό: «Τέτοια πράγµατα», έλεγαν, «ποτέ µέ-
χρι τώρα δεν έχουµε δει!» (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)   

  
 

γηση δεν εκφράζονται ανοικτά, ούτε καν ψιθυριστά. Αποτελούν 
εσώτερες σκέψεις τους που δεν έγιναν ακόµη προφορικός λόγος. 
Και όµως ο Μεσσίας τις γνωρίζει: «ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύ-

ματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, λέγει αὐτοῖς· 

τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;» (Μκ. 2, 8). Ο 
Μεσσίας παρουσιάζεται να διαθέτη τη δυνατότητα γνώσεως των µυστικών 

σκέψεων και κινήσεων των ψυχών των ανθρώπων. Η δυνατότητα του είδους 
αυτού είναι τουλάχιστον υπερφυσική. Τέλος, στην κατάληξη της 
διηγήσεως έχουµε µια τρίτη επικύρωση της θεϊκής εξουσίας του 
Ιησού, αυτή τη φορά έµµεση. Είναι η εντύπωση που προκαλεί η θεραπεία 

του παραλυτικού στο πλήθος. Το θέαµα τού πρώην παραλυτικού που α-
νοίγει δρόµο ανάµεσά τους κρατώντας το ξύλινο κρεββάτι του εί-
ναι τόσο απίστευτο «ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν 

Θεὸν λέγοντας ὅτι οὕτως οὐδέποτε εἴδαμεν» (Μκ. 2, 12). Το 
ρήµα   «ἐξίσταμαι»   σηµαίνει    ισχυρότατη   κατάπληξη,   θαυµασµό,  έκσταση,  α- 
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κόµη και διασάλευση φρενών λόγω εντάσεως της εντυπώσεως. Η φράση «οὕτως 

οὐδέποτε εἴδαμεν» ανήκει στην αφηγηµατική τεχνική της καθολικότητος και 
προβάλλει ανάγλυφα τον πρωτοφανή χαρακτήρα του συµβάντος. Το «δοξά-

ζειν τὸν Θεὸν» δείχνει ότι πρόκειται για ένα είδος επιφανείας της θείας 

δυνάµεως, γι’ αυτό και ο λαός στρέφεται δοξολογικά προς το Θεό.    
 ΗΗΗΗ όλη περικοπή Μκ. 2, 1 - 12 είναι διαποτισµένη από την ι-

δέα της υπερανθρώπινης αυθεντίας του Ιησού όπως εκδηλώνεται στο θέµα 
της αφέσεως αµαρτιών. Στην ίδια όµως περικοπή υπάρχει και ένα στοιχείο 
που συνδέεται µε τη Χριστολογία του πάθους. Είναι η αντίθεση των γραµµατέων, 
που εµφανίζεται για πρώτη φορά (Μκ. 2, 6 - 7). Η αντίθεση αυτή 
είναι φορτισµένη µε εχθρικότητα που µε δυσκολία συγκρατείται. 
Αξίζει να παρατηρηθή ότι η πρώτη κατηγορία κατά του Ιησού α-
πό πλευράς γραµµατέων και Φαρισαίων που καταχωρίζει ο ευαγ-
γελιστής είναι ότι «βλασφημεῖ». Η ίδια κατηγορία θα επαναλη-
φθή στο τέλος του ευαγγελίου από τον αρχιερέα και βάσει αυτής θα 
κριθή ο Ιησούς ένοχος θανάτου (Μκ. 14, 63 - 64). Ο Μάρκος περι-
γράφει τις φανερώσεις της θείας εξουσίας του Χριστού, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί 
και για το πάθος που, αν και µακρυά, ρίχνει ήδη τη σκιά του στο παρόν. 
∆ηµητρίου, Αρχιεπισκόπου Αµερικής, από το βιβλίο «Εξουσία και Πάθος», εκδ. ∆όµος 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1) � Προβολή των ταινιών «Οι ∆ρόµοι της Φωτιάς» & «Μαλλιά Κουβάρια» � 
Σήµερα, Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 και ώρα 6:30 µ.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο 
του Ναού µας θα προβληθούν παράλληλα οι ταινίες, «Οι ∆ρόµοι της Φωτιάς» για 
τους µεγάλους και για τα µικρά παιδιά «Μαλλιά Κουβάρια». Είσοδος ∆ωρεάν. 
2)          ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
∆ευτέρα 9 Μαρτίου 2015, Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία απόγευµααπόγευµααπόγευµααπόγευµα    στιςστιςστιςστις    6:006:006:006:00    µ.µ.µ.µ.µ.µ.µ.µ.    

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015, ΠροηγιασµένηΠροηγιασµένηΠροηγιασµένηΠροηγιασµένη    Θ.Θ.Θ.Θ.    ΛειτουργίαΛειτουργίαΛειτουργίαΛειτουργία    απόγευµααπόγευµααπόγευµααπόγευµα    στιςστιςστιςστις    6:006:006:006:00    µ.µ.µ.µ.µ.µ.µ.µ.    

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015, Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία πρωίπρωίπρωίπρωί.... 
Σάββατο 14 Μαρτίου 2015, Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου  Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου  Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου  Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου πρωί 7:00 π.µ.πρωί 7:00 π.µ.πρωί 7:00 π.µ.πρωί 7:00 π.µ.    
Την Τετάρτη µετά την Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ακολουθεί τΤην Τετάρτη µετά την Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ακολουθεί τΤην Τετάρτη µετά την Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ακολουθεί τΤην Τετάρτη µετά την Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ακολουθεί τράπεζαράπεζαράπεζαράπεζα        &    το Μέγα Απόδειπνο.το Μέγα Απόδειπνο.το Μέγα Απόδειπνο.το Μέγα Απόδειπνο.    
Καθηµερινά το πρωί 6:30 π.µ. Όρθρος Καθηµερινά το πρωί 6:30 π.µ. Όρθρος Καθηµερινά το πρωί 6:30 π.µ. Όρθρος Καθηµερινά το πρωί 6:30 π.µ. Όρθρος ---- Ώρες  Ώρες  Ώρες  Ώρες ---- Εσπερινός  Εσπερινός  Εσπερινός  Εσπερινός & το απόγ. 5:30 µ.µ. το Μέγα Απόδειπνο.το απόγ. 5:30 µ.µ. το Μέγα Απόδειπνο.το απόγ. 5:30 µ.µ. το Μέγα Απόδειπνο.το απόγ. 5:30 µ.µ. το Μέγα Απόδειπνο. 

3) � ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ  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 
Απογευµατινή Προσκυνηµατική Εκδροµή στην Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου στην Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου στην Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου στην Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου 

Καρέα,Καρέα,Καρέα,Καρέα, την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015. Ώρα αναχώρησης 3:00 µ.µ. από τον 
ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 10 €. �   

   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 Β΄ των Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαµά) 


