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� ΛΛΛΛαυρεντίου ����ρχιδιακόνου κκκκαὶ µµµµάρτυρος. 

� Ξύστου ἐπισκόπου Ῥώμης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. 
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ΈΈΈΈνα εξαιρετικά θαυµαστό γεγονός µάς περιγράφει το ση-
µερινό ευαγγελικό ανάγνωσµα. Ο Κύριος έχει διαλύσει τα πλήθη 
που Τον ακολουθούσαν, έχει στείλει τους µαθητές Του µε πλοιά-
ριο στην απέναντι όχθη, έχει αποσυρθεί σε πολύωρη προσευχή 
στο όρος, και ξαφνικά εµφανίζεται ξηµερώµατα στους ταλαιπωρη-
µένους από την ταραγµένη θάλασσα µαθητές Του, περπατώντας πά-
νω στα κύµατα. Η αντίδραση των µαθητών ήταν εντελώς φυσική: 
τρόµαξαν και αµφισβήτησαν την πραγµατική παρουσία Του. Κι ο 
Πέτρος, προκειµένου να πειστεί ότι όντως είναι ο Κύριος, ζητά α-
πό Αυτόν να έρθει κοντά Του, µε τον ίδιο θαυµαστό τρόπο που και 
Εκείνος βρισκόταν εκεί: να περπατήσει δηλ. πάνω στα κύµατα, κά-
τι που γίνεται. Μα στην πορεία ο Πέτρος κλονίζεται και αρχίζει 
να καταποντίζεται. Στον πανικό του κραυγάζει προς τον Κύριο να 
τον σώσει, κι ο Κύριος βεβαίως ανταποκρίνεται αµέσως, ελέγχο-
ντας όµως το µαθητή Του για την ολιγοπιστία του. 

ΟΟΟΟ Πέτρος βιώνει διπλή αντιθετική εµπειρία. Τη µία στιγµή 
µετέχει στο θάµβος του θαύµατος: να περπατά πάνω στα κύµατα· 
αµέσως µετά βιώνει την αγωνία του θανάτου: καταποντίζεται µέ-
σα σ’ αυτά. Αιτία για την εναλλαγή αυτή είναι η αστάθεια της πί-
στεώς του προς το Χριστό, που τον κάνει να κυµαίνεται µεταξύ πί-
στεως και ολιγοπιστίας: στην πρώτη περίπτωση – να περπατά πά-
νω στα κύµατα – διαπιστώνουµε την πίστη του στα λόγια και την 
παρουσία του Κυρίου, στην άλλη – τον καταποντισµό – διαπιστώ-
νουµε την ολιγοπιστία του ή και την απιστία του ακόµη σ᾽ Εκείνον.  

ΤΤΤΤι ήταν εκείνο που προκάλεσε αυτήν τη µετάπτωση από 
την πίστη στην ολιγοπιστία; Η ευαγγελική διήγηση µε πολλή σαφή- 
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     ᾿ΑΑΑΑδελφοί, Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. 

Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέ-

λιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ· ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ· 

θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰη-

σοῦς Χριστός. Εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυ-

ρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν 

γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου 

τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει. Εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδό-

μησε, μισθὸν λήψεται· εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐ-

τὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε 

καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; Εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, 

φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε 

ὑμεῖς. 
 
 

νεια µάς δίνει την απάντηση: ο Πέτρος, όσο ήταν στραµµένος προς 
το Χριστό, όσο ατένιζε Εκείνον που τον καλούσε, µπορούσε και 
περπατούσε σαν σε ξηρά: σταθερά και µε αυτοπεποίθηση. Μόλις ό-
µως η προσοχή του µετατοπίζεται από το Χριστό στη φουρτου-
νιασµένη από τον ισχυρό άνεµο θάλασσα, συνειδητοποιεί τη µη 
λογική κατάσταση και η όποια πίστη του κλονίζεται και χάνεται. 

 Ό Ό Ό Όταν ο άνθρωπος καταλαµβάνεται από το πρόσωπο του 
Χριστού, όταν Τον κάνει κέντρο της ύπαρξής του, εκεί βιώνει κα-
ταστάσεις πάνω από το θεωρούµενο φυσιολογικό. ῾Πιστεύεις ὅτι 

δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι;᾽, είναι η ερώτηση την οποία θέτει ο Κύ-
ριος, κάθε φορά που πρόκειται να επιτελέσει ένα θαυµαστό γεγο-
νός. Από την άλλη, όταν ο άνθρωπος χάσει την επαφή αυτή µε το 
Χριστό, όταν καταληφθεί από άλλα στοιχεία, απειλητικά για την 
ύπαρξή του, σαν τον Πέτρο µε τα τεράστια κύµατα, µοιάζει να 
῾παγώνει᾽ από το φόβο του και να βιώνει την αγωνία του θανάτου. 

ΗΗΗΗ περίπτωση του Πέτρου λειτουργεί τυπολογικά: ξέρουµε 
ότι κάθε φορά που αντιµετωπίζουµε πρόβληµα στη ζωή µας, η 
λύση είναι η �ν πίστει στροφή µας προς το Χριστό. Το ῾Κύριε, σῶσόν 

με᾽ ή αλλιώς ῾Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με᾽ πρέπει να αποτε-
λεί την αδιάκοπη κραυγή µας, τη συνεχή προσευχή µας. Το θέµα 
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                    ΑΑΑΑδελφοί, εµείς είµαστε συνεργάτες στην υπηρεσία του Θεού κι εσείς το 
χωράφι του Θεού, το οικοδόµηµα του Θεού. Σύµφωνα µε το ειδικό χάρισµα 
που µου έδωσε ο Θεός, ως έµπειρος αρχιµάστορας, έβαλα εγώ το θεµέλιο. 
Άλλος τώρα χτίζει πάνω σ’ αυτό. Ο καθένας όµως ας προσέχει πώς χτίζει. 
Γιατί κανένας δεν µπορεί να βάλει άλλο θεµέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει 
και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Τώρα, αν κάποιοι χτίζουν πάνω σ’ αυτό το 
θεµέλιο µε χρυσάφι ή ασήµι ή πολύτιµα πετράδια, µε ξυλεία, χορτάρι ή άχυ-
ρο, η δουλειά του καθενός θα φανεί· θα τη φέρει στο φως η ηµέρα της κρί-
σεως. Γιατί η ηµέρα αυτή θα φανερωθεί µε τρόπο πύρινο, και η ποιότητα του 
έργου καθενός θα δοκιµαστεί από τη φωτιά. Αν το έργο που έχτισε κάποιος α-
ντέξει, αυτός θα λάβει µισθό· αν όµως το έργο του καταστραφεί από τη φω-
τιά, αυτός θα χάσει την αµοιβή του· ο ίδιος όµως θα σωθεί, όπως ένας που 
περνάει µέσα από τις φλόγες. ∆εν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού κι ότι το 
Πνεύµα του κατοικεί ανάµεσά σας; Αν κάποιος, λοιπόν, µε τις διαιρέσεις κα-
ταστρέφει τον ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός. Γιατί ο ναός του 
Θεού είναι άγιος, κι ο ναός αυτός είστε εσείς. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 
 

 

δηλ. είναι να µη χάνουµε την επαφή µας µε Εκείνον. Όταν ο λό- 

γος του Θεού και οι άγιοί µας µιλούν για την ῾κόλλησιν᾽ που πρέ-
πει να έχει ο άνθρωπος στο Θεό, και µάλιστα στο πρόσωπο του 
Χριστού - ῾�κολλθη � ψυχ µου �π�σω σου, �µο� δ� �ντελ�βετο � δεξι� σου᾽ 
σηµειώνει ο ψαλµωδός - δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να µιλούν 
για τη σωτηρία που ο άνθρωπος ζει µε τον τρόπο αυτό. Η ῾κόλλη-
σις᾽ αυτή είναι ακριβώς η αδιάκοπη ενατένιση του προσώπου του 
Χριστού. ῾Τι κάνεις εδώ;᾽ ρώτησε µια φορά ένας ιερέας κάποιον 
γέροντα, που καθηµερινά ερχόταν στο ναό και καθόταν ώρες απέ-
ναντι στην εικόνα του Χριστού στο τέµπλο. ῾Τον βλέπω και µε 
βλέπει, κι αυτό µού φτάνει᾽ απάντησε δακρυσµένος ο γέροντας. 

ΝΝΝΝα βλέπω το Χριστό που µε βλέπει πάντοτε µε το πλήρες 
αγάπης βλέµµα Του, αυτό συνιστά τη σωτηρία µας. Να θυµόµαστε 
όµως εξίσου ότι κατεξοχήν τον Κύριο Τον ῾βλέπουµε᾽, όταν εί-
µαστε προσηλωµένοι και προσκολληµένοι στις άγιες εντολές Του. 
Ο Ίδιος βεβαίωσε ότι εκεί βρίσκεται κρυµµένος και δι᾽ αυτών φα-
νερώνεται µέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Είναι µία πραγµατι-
κότητα, η οποία µας προκαλεί να ῾πειραµατιστούµε᾽ πάνω της 
προκειµένου να την επιβεβαιώσουµε. (π. Γ. ∆ορµπαράκη,  Ακολουθείν) 
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ΜΜΜΜεταµόρφωση σηµαίνει µετάνοια και αλλαγή πορείας. Σηµαίνει ανά-

βαση στο Θαβώρ και κοινωνία µετά του Ιησού. Η µεταµόρφωση συνδέεται ά-
µεσα και ουσιαστικά µε την παρουσία του Κυρίου. Το ίδιο συµ-
βαίνει και µε το θαύµα, που έρχεται ως επακόλουθο της µεταµόρ-
φωσης. Για να πραγµατοποιηθεί το θαύµα ανάγκη είναι το γεγο-
νός της µεταµόρφωσης να µεταφερθεί από το θαβώριο ύφος στην 
ιστορική πραγµατικότητα της ζωής των ανθρώπων. Κατανοείται, 
έτσι, γιατί ο Κύριος καλεί τους µαθητές να κατέβουν και να πο-
ρευθούν προς το λαό. Το θαύµα επιφέρει την ίαση και τη θερα-
πεία, ουσιαστικά συνιστά τη φύση της ζωής. Ζωή κατά κυριολεξία 
είναι υγεία, µα πάνω από όλα είναι κάλλος και ωραιότητα. Αυτό α-

κριβώς πραγµατοποιείται και µε τη µεταµόρφωση. (Γ. Πατρώνου, ‘Η µεταµόρφωση του Σωτήρος Χριστού’ (απόσπ.)) 
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Την Κυριακή 10 προς ∆ευτέρα 11 Αυγούστου 2014, 8:30 µ.µ. - 
12:30 π.µ. Ιερά Αγρυπνία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Σπυρίδω-

νος στο Πόρτο - Ράφτη, επ’ ευκαιρία της ανάµνησης του θαύµατος 
του Αγίου Σπυρίδωνος την 11η Αυγούστου. Πρόκειται για την εκδίωξη 

των Αγαρηνών, όταν αυτοί απειλούσαν την Κέρκυρα το 1716µ.Χ. 
2)        ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Τρίτη 12 Αυγούστου 2014, Άγιος Θωµάς ΜαρκοπούλουΆγιος Θωµάς ΜαρκοπούλουΆγιος Θωµάς ΜαρκοπούλουΆγιος Θωµάς Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2014, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Πέµπτη 14 Αυγούστου 2014, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014, ΆγιΆγιΆγιΆγιος Νικόλαοςος Νικόλαοςος Νικόλαοςος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου    7:00π.µ. 
Σάββατο 16 Αυγούστου 2014, Άγιος ∆ηµήτριος Βραυρώνας Άγιος ∆ηµήτριος Βραυρώνας Άγιος ∆ηµήτριος Βραυρώνας Άγιος ∆ηµήτριος Βραυρώνας 7:00π.µ. 
3)                             � � �  Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι ΟΙ Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι ΟΙ Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι ΟΙ Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  � � � �   
Τρίτη 12 Αυγούστου 2014,Τρίτη 12 Αυγούστου 2014,Τρίτη 12 Αυγούστου 2014,Τρίτη 12 Αυγούστου 2014, 6:00µ.µ.6:00µ.µ.6:00µ.µ.6:00µ.µ. ΙΙΙΙ. ΕΕΕΕυχέλαιο & ΠΠΠΠαράκληση στο Ναό µας. 
4)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΠΑΝΗΓΥΡΙΣΠΑΝΗΓΥΡΙΣΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Π. ΡΑΦΤΗ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Π. ΡΑΦΤΗ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Π. ΡΑΦΤΗ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Π. ΡΑΦΤΗ        

֠ Τρίτη 12 Αυγούστου 2014, 6:00µ.µ. Ιερό Ευχέλαιο & Παράκληση. 
֠ Τετάρτη 13 Αυγούστου 2014, 7:00π.µ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία, 6:30µ.µ.   
     Εσπερινός & Παράκληση. 
֠ Πέµπτη 14 Αυγούστου 2014, 7:00µ.µ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός µε  
     εγκώµια της Παναγίας. 
֠ Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014, 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 Θ΄ του Ματθαίου 


