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 «Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου». 

 Σύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Τῶν ἐν Γοτθίᾳ 26 μαρτύρων.  
 

Η τραγωδία της πίστης 
 

 …ΕΕΕΕγώ βλέπω επτά αιτίες, λόγω των οποίων η πίστη εξαντλείται και 
πεθαίνει. 
 ΗΗΗΗ πρώτη αιτία είναι ότι συνηθίζουμε αυτόν τον κόσμο και τη ζωή. 
Όσο μας φαίνεται καινούργιος και ασυνήθιστος αυτός ο κόσμος, η πίστη 
μας στον Θεό είναι δυνατή. Όμως, τη μέρα εκείνη που ο κόσμος θα μας φα-
νεί τελείως παλιός και τελείως συνηθισμένος, η πίστη μέσα μας σβήνει. Ό-
σο περισσότερα βιώνουμε, τόσο περισσότερο συνηθίζουμε αυτό τον κόσμο. 
Και όσο περισσότερο συνηθίζουμε, τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε 
από τη φοβερή και μεγαλειώδη εντύπωση που μας άφησε στην αρχή ο κό-
σμος. Όποιος μία φορά ανεβεί στις Άλπεις, παραμένει θαμπωμένος από το 
μοναδικό και απροσδόκητο θέαμα. Ενώ όποιος ζήσει δέκα χρόνια στις Άλ-
πεις, το θέαμα απ’ αυτές όχι μόνο δεν τον θαμπώνει, αλλά του γίνεται βαρε-
τό. Ο αστρονόμος που πρώτη φορά μαθαίνει για το μέγεθος και το πλήθος 
των άστρων, για την απόσταση μεταξύ τους και για την αλάνθαστη ροή 
τους, παραμένει μεθυσμένος από τη γοητεία. Όμως, όταν για μερικά χρόνια 
βλέπει πάντα το ίδιο θέαμα με τη βοήθεια των πιο εξελιγμένων μηχανών, θα 
του φανούν όλα συνηθισμένα, και από την πρωταρχική γοητεία που ένιωσε 
δεν θα παραμείνει ούτε σκιά. Πολύ καιρό βλέπουμε το θέατρο του κόσμου, 
και δε μπορεί η παράξενη και πλούσια παράσταση να μας παρέχει φρέσκο 
ενδιαφέρον έως το τέλος. Είναι πολύς ο καιρός που ζούμε, για να μην αρχί-
σουμε να χασμουριόμαστε από ανία. Ενώ από ανία χασμουριόντουσαν οι 
άνθρωποι και στην κορυφή των Άλπεων και στον κόλπο της Νεάπολης και 
κάτω από το έναστρο ουράνιο σκέπαστρο της Ινδίας. Όπου όμως κατοικήσει 
η πλήξη απ’ αυτό τον κόσμο, από εκεί η πίστη στον Θεό φεύγει. Και απ’ όπου 
η πίστη στον Θεό φεύγει, από εκεί φεύγει και η ψυχική ευθυμία και η ησυχία… 
 ΗΗΗΗ μεγάλη ψυχή αισθάνεται σ’ αυτό τον κόσμο πάντα όπως σε αγιό-
τατο και φοβερότατο ναό. Όσο περισσότερο καιρό τέτοια ψυχή στέκει σ’ 
αυτό το ναό, τόσο ο ναός κατ’ εκείνη δεν χάνει τίποτα, αλλά αυξάνεται 
στην εξαιρετικότητα και τη φοβερή μεγαλειότητά του… 
 ΩΩΩΩς    τέταρτη    αιτία    της    τραγωδίας    της    πίστης    σε    πολλούς    εγώ    τονίζω 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ.(Μάρκ.(Μάρκ.(Μάρκ. θ΄ 17 θ΄ 17 θ΄ 17 θ΄ 17----33331)1)1)1) 
                ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ λέγων· Διδάσκαλε͵ ἤνε-

γκα τὸν υἱόν μου πρός σε͵ ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. Καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλά-

βῃ, ῥήσσει αὐτόν͵ καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ 

εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι͵ καὶ οὐκ ἴσχυσαν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 

αὐτῷ λέγει· Ὦ γενεὰ ἄπιστος͵ ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑ-

μῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. Καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐ-

θέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν͵ καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. Καὶ 

ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; Ὁ 

δὲ εἶπε· παιδιόθεν. Καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπο-

λέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι͵ βοήθησον ἡμῖν, σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡμᾶς. Ὁ δὲ Ἰη-

σοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. Καὶ εὐ-

θέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· Πιστεύω, Κύριε· βοήθει 

μου τῇ ἀπιστίᾳ. Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι 

τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· Τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν  ͵ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, 

ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. Καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν 

αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός͵ ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. Ὁ δὲ 

Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν͵ καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντα 

αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυ-

νήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐ-

ξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο 

διὰ τῆς Γαλιλαίας͵ καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ· ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐ-

τοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώ-

πων͵ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν͵ καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. 
 

 

 
 

τις πλάνες των εκπροσώπων της πίστης. Ο καθένας εκτιμά το σπόρο κατά 
τον καρπό. Εάν ο καρπός είναι πικρός, ποιος μπορεί να αγαπήσει το σπόρο; 
Ο κάλλιστος καρπός της πίστης πρέπει να είναι εκείνοι οι οποίοι βάλανε τον 
εαυτό τους εξολοκλήρου στην υπηρεσία της πίστης.  
 ΗΗΗΗ πίστη είναι σπόρος, ο άνθρωπος αγρός. Όταν σπείρετε ίδια σπορά 
σε διαφορετικούς αγρούς, διαφορετικούς καρπούς θα φέρει. 
 ΗΗΗΗ πίστη είναι σπόρος, ο ιερέας είναι άνθρωπος. Πώς ο ίδιος σπόρος 
στη διαφορετική γη θα δώσει ίδιους καρπούς; Όντως, ο καθένας περιμένει ο 
ιερέας μίας πίστης να είναι ο κάλλιστος καρπός αυτής της πίστης, και κατά 
τον καρπό εκτιμά και τον σπόρο. Όμως, όλος ο κόσμος μπορεί να ξεγελα-
στεί σε μία τέτοια εκτίμηση. Αφού υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ιερέας εί-
ναι ο χείριστος καρπός εκείνης της πίστης την οποία υπηρετεί. Από τον ίδιο 
σπόρο     φυτρώνει    σ’   έναν   αγρό   το   λουλούδι,   ενώ   στον   άλλο   ζιζάνιο.   Πρέπει  
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                ΕΕΕΕκείνον τον καιρόν, κάποιος άνθρωπος προσήλθε εις τον Ιησούν και του λέει: 
“Διδάσκαλε, σου έφερα τον υιόν μου, που έχει πνεύμα άλαλον. Όπου τον πιάση, 
τον ρίχνει κάτω και αφρίζει και τρίζει τα δόντια και γίνεται ξερός. Και είπα εις τους 
μαθητάς σου να το βγάλουν αλλά δεν μπόρεσαν”. Αυτός δε απεκρίθη, “Ω γενεά ά-
πιστη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι; Φέρετέ τον σ’ εμέ”. 
Και του τον έφεραν. Και μόλις το πνεύμα τον είδε, αμέσως τον συνετάραξε και έ-
πεσε εις την γην και εκυλιότανε και άφριζε. Και ερώτησε τον πατέρα του, “Πόσος 
καιρός είναι από τότε που του συνέβη αυτό;”. Αυτός δε είπε, “Από παιδικής ηλι-
κίας. Πολλές φορές και στην φωτιά τον έρριξε και στα νερά, διά να τον εξολοθρεύ-
ση. Αλλ’ αν μπορής να κάνης τίποτε βοήθησέ μας, σπλαγχνίσου μας”. Ο δε Ιησούς 
τού είπε, “Εάν μπορής να πιστέψης, όλα είναι δυνατά εις εκείνον που πιστεύει”. 
Τότε εφώναξε αμέσως ο πατέρας του παιδιού και με δάκρυα είπε, “Πιστεύω, Κύριε, 
βοήθησε την απιστίαν μου”. Όταν δε ο Ιησούς είδε ότι μαζεύεται κόσμος, επέπληξε 
το πνεύμα το ακάθαρτον και του είπε, “Το άλαλον και κωφόν πνεύμα, εγώ σε δια-
τάσσω, έβγα από αυτόν και να μη μπης ποτέ πλέον μέσα του”. Αυτό, αφού εφώνα-
ξε και τον εσπάραξε δυνατά, εβγήκε, το δε παιδί έγινε σαν νεκρός, ώστε πολλοί να 
λέγουν ότι πέθανε. Αλλ’ ο Ιησούς τον έπιασε από το χέρι, τον εσήκωσε και ε-
στάθηκε όρθιος. Και όταν ο Ιησούς εμπήκε στο σπίτι, τον ερώτησαν οι μαθηταί του 
ιδιαιτέρως, “Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλωμε;”. Και αυτός τούς είπε, “Το 
γένος αυτό δεν είναι δυνατόν να βγη με κανένα άλλο μέσον παρά με προσευχήν και 
νηστείαν”. Και όταν έφυγαν από εκεί, επερνούσαν διά της Γαλιλαίας και ο Ιησούς 
δεν ήθελε να μάθη κανείς τίποτε, διότι εδίδασκε τους μαθητάς του και τους έλεγε 
ότι ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθή εις τα χέρια ανθρώπων και θα τον θανατώ-
σουν και αφού θανατωθή, την τρίτην ημέραν θα αναστηθή. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Απ. Δ.) 

να εκτιμάται ο σπόρος κατά τον κάλλιστο και όχι κατά το χείριστο καρπό 
που μπορεί να δώσει. Όταν ο κάλλιστος σπόρος πέσει στα αγκάθια, τα α-
γκάθια τον πνίγουν. Μόνο ο καλός σπόρος στην καλή γη αποδίδει, κατά τα 
λόγια του Σωτήρα, εκατονταπλάσιο καρπό και καλό καρπό. Η χριστιανική 
πίστη, σπαρμένη στον καλό αγρό, δίνει τους κάλλιστους καρπούς τούς ο-
ποίους μπορεί η πίστη να δώσει. Όμως, η χριστιανική πίστη σπάρθηκε και 
στα αγκάθια και στις πέτρες, στα ζιζάνια και στο δρόμο, όπου δεν φυτρώνει 
ή εάν φυτρώνει δεν μεγαλώνει ή εάν μεγαλώνει δεν φέρνει καρπό ή φέρνει 
πικρό καρπό. Έδωσε ανθρώπους μεγάλους κατά το χαρακτήρα, Τιτάνες 
στην αρετή και στο νου, όμως βρίσκεται και σαν μπόλιασμα που δεν έπιασε 
στα πολλά στυφά και αγκαθωτά δέντρα. Είναι το πεταμένο μαργαριτάρι μπρο-
στά στους ανθρώπους και στα γουρούνια. Οι άνθρωποι μάζεψαν το μαργα-
ριτάρι και το φύλαξαν μ’ όλη τη λάμψη του. Τα γουρούνια ανακάτεψαν το 
μαργαριτάρι   με    το   καλαμπόκι,   το   καλαμπόκι   το   έφαγαν,   ενώ   το   μαργαριτά- 
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ρι το ποδοπάτησαν μέσα στη λάσπη και με τη μουσούδα το έριξαν μακριά 
τους σαν πράγμα που δεν τρώγεται. Είναι άφρονες εκείνοι που ποδοπατούν 
το μαργαριτάρι μέσα στη λάσπη, όμως είναι ακόμα πιο άφρονες εκείνοι που 
βλέπουν το μαργαριτάρι μπροστά στα γουρούνια, λερωμένο στη λάσπη, και 
νομίζουν ότι αυτό είναι άμμος και όχι μαργαριτάρι. Κάθε επάγγελμα έχει 
τους Ιούδες του. Κάθε δουλειά έχει αυτούς που την ντροπιάζουν.  
 ´ΟΟΟΟμως, πολλοί δεν συλλογίζονται έτσι. Πολλοί βλέπουν έναν άθεο 
ιερέα και η πίστη μέσα τους νεκρώνεται. Πολλοί βλέπουν έναν κυνικό εξο-
μολόγο και η πίστη μέσα τους αιωρείται σαν φλόγα του κεριού μπροστά 
στον άνεμο. Πολλοί ακούν για την άθεη συμπεριφορά υψηλών χριστιανι-
κών εκπροσώπων και η αιωρούμενη φλόγα της πίστης στην ψυχή τους νε-
κρώνεται. Και όταν στη μάχη με τον κρύο άνεμο σβήσει αυτή η φλόγα, η 
τραγωδία της πίστης είναι πλήρης… 
Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός», σελ. 151-
152, 154 & 158-161, Β΄ έκδοση: Σεπτέμβριος 2008, εκδόσεις Ἐν πλῷ   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)                      ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ  
Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, 6:30-11:00μ.μ. θα τελεστεί στο Ναό μας 
Ιερά Αγρυπνία (Όρθρος και Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων) 
επ’ ευκαιρία της ακολουθίας του Μεγάλου Κανόνος. Δεν θα γίνει Τράπε-
ζα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. 
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία θα τελεστεί και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, το πρωί 
στις 7:00π.μ. και το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 6:30μ.μ. ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ.    
2)        ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ  
Οι Κατηχητικές Συντροφιές του Ιερού Ναού μας, σας προσκαλούν στην προβολή 
της ταινίας «Παραμύθι χωρίς Όνομα» (από το ομώνυμο συναρπαστικό μυθι-
στόρημα της Πηνελόπης Δέλτα) που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Απρι-
λίου 2017 και ώρα 5-7μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο, στο ισόγειο του Ι. Ναού.  
3) AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.     

Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώνει τη Δευ-
τέρα 3 Απριλίου 2017 Απογευματινή Προσκυνηματική Εκδρομή στην Ιερά Γυ-
ναικεία Μονή Παντοκράτορος Ταώ (Νταού) Πεντέλης για Μέγα Απόδει-
πνο. Ώρα αναχώρησης 4:00μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 10 €.  
4)             ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.    
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας κάνει έκκληση για 
συλλογή τροφίμων (κυρίως για ζάχαρη, ρύζι, γάλα, λάδι και όσπρια) για να δο-
θούν στους αδελφούς που δυσκολεύονται κατά την περίοδο του ΠΑΣΧΑ. 

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

 

Κυριακή ∆΄ των Νηστειών 


