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“ἔδοξε τοίνυν ἡμῖν τά ἐκ φιλομαθείας συνενεγκεῖν εὑρήματα” (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας)
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Μᾶρκος ὁ εὐαγγελιστής
Ἀπριλίου 25 σήμερα τιμοῦμε τόν ἱδρυτή τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἀλεξανδρείας, Μᾶρκο τόν εὐαγγελιστή ἤ Ἰωάννη Μᾶρκο ὅπως
συχνά οἱ γραφές τόν ἀποκαλοῦν.
Ἕνα ἀξιοσημείωτο περιστατικό ἀπό τή ζωή τοῦ ἀποστόλου
Μάρκου εἶναι τό ἑξῆς:
Ὅταν ἀποβιβάσθηκε στήν Ἀλεξάνδρεια ὁ ἀπόστολος,
μπαίνοντας στήν πύλη τῆς πόλεως τό σανδάλι του πού εἶχε ἤδη
λιώσει ἀπό τίς ὁδοιπορίες κόπηκε. Εἶπε τότε ὁ ἅγιος: «ὄντως,
ἀνοιχτός ὁ δρόμος»! (ὑπονοώντας ἴσως τί θά εἶχε ἀπό κεῖ καί
πέρα νά τραβήξει!). Βρῆκε τότε κάποιον μπαλωματή καί ἔδωσε
τό σανδάλι γιά ἐπιδιόρθωση.
Ἀννιανός λεγόταν ὁ μπαλωματής. Θαμπωμένος ἀπό τήν
ἀσυνήθιστη λάμψη πού ἀκτινοβολοῦσε στό πρόσωπο τοῦ ἁγίου
Ἀποστόλου, ὁ μπαλωματής ἄφησε ἀδέξια νά τοῦ ξεφύγει ἡ
βελόνα, τρύπησε τό δάχτυλό του, καί ἀναφώνησε: «Ἕνας μόνον
Θεός!»
«Ἕνας εἶναι ὁ Θεός, κι ἄνοιξε τό δρόμο μου», εἶπε ὁ Μάρκος,
ἔπτυσε κάτω κι ἔκανε πηλό. Μ’ αὐτόν ἔχρισε τό δάχτυλο τοῦ
μπαλωματή καί εἶπε· «Στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά γίνεις
καλά», κι ἀμέσως θεραπεύθηκε.
Θαύμασε γι’ ἄλλη μιά φορά ὁ Ἀννιανός, μάλιστα βλέποντας
τή δύναμη τοῦ ἀνδρός, τήν ἐνάργεια τοῦ λόγου καί τό ἀσκητικό
σχῆμα του καί λέει· «Σέ παρακαλῶ, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ἔλα
σήμερα νά μείνεις στό σπίτι μου νά φᾶμε ψωμί μαζί».
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Ὁ ἅγιος Μάρκος τοῦ εἶπε, «ὁ Κύριος νά σοῦ δώσει τόν ἄρτο τῆς ἐπουρανίου
ζωῆς!» Ὁ Ἀννιανός στό σπίτι του ἄκουσε μέ προσοχή τά θεῖα καί ζωοποιά λόγια τοῦ
ἀποστόλου. Κατηχήθηκε στήν ἀλήθεια τοῦ ἑνός Θεοῦ, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος γιά τήν
σωτηρία μας. Ὁμολόγησε ὅτι εἶχε παντελή ἄγνοια αὐτῶν τῶν διδαγμάτων, εἶχε
ἀκούσει μόνο γιά Ἰλιάδα καί Ὀδύσσεια καί «ὅσα σοφίζονται
οἱ τῶν Αἰγυπτίων παῖδες».
Ἀφοῦ ἔλαβε τό ἅγιο Βάπτισμα μαζί μέ ὅλη τήν
οἰκογένειά του ἐγκατέλειψε τό ἐπάγγελμά του καί κάθε
δεσμό μέ τόν κόσμο γιά νά γίνει ὁ στενότερος συνεργάτης
τοῦ Ἀποστόλου.1
Ἀργότερα ὁ Ἀπόστολος χειροτόνησε τόν Ἀννιανό
ἐπίσκοπο Ἀλεξανδρείας. Εἶναι στή σειρά δεύτερος
ἐπίσκοπος τῆς πόλεως, διάδοχος τοῦ ἁγίου Μάρκου.
Ἐπισκόπευσε ἐπί 22 χρόνια (62-84 μ.Χ.)2
Πλήρης θαυμάτων καί διδαγμάτων θείων ὁ
Ἀπόστολος Μάρκος ἐτελειώθη μέ μαρτυρικό θάνατο σέ
ἡλικία 57 ἐτῶν.
Ὦ Μᾶρκε θεόσοφε σοφοῦ,
γραμματέως κάλαμος,
καὶ ὀξυγράφου γεγένησαι,
Χριστοῦ τὴν σάρκωσιν, θεοπνεύστως γράφων,
καὶ τρανῶς φθεγγόμενος, ζωῆς ἀτελευτήτου τὰ ῥήματα,
ἐν ᾗ δυσώπησον, ἐγγραφῆναι τοὺς ὑμνοῦντάς σε,
καὶ τιμῶντας, τὴν ἔνδοξον μνήμην σου.
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