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ΕΛΑ, ΧΡΙΣΤΕ 
 ΤΤΤΤο σηµερινό Ευαγγέλιο, αδελφοί χριστιανοί, µας λέει γιατί 
πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν τον Θεό και πώς είναι η ζωή µακρυά 
από τον Θεό. − Αυτά θα σας αναπτύξω µε λίγα λόγια στο σηµερι-
νό µου κήρυγµα. 
 − ΌΌΌΌταν ένας επίσηµος επισκεφθεί έναν τόπο, οι κάτοικοι 
του τόπου αυτού τον υποδέχονται και τον παρακαλούν να µείνει 
µαζί τους. Αλλά υπάρχει πιο µεγάλος από τον Χριστό, τον Θεό 
µας; Και όµως – λέει το σηµερινό Ευαγγέλιο – ο Χριστός πήγε σε 
µια πόλη, την πόλη των Γαδαρηνών και όλοι οι κάτοικοι της πό-
λης αυτής πήγαν και του είπαν να φύγει από την πόλη τους, να 
φύγει µακρυά από τα σύνορά τους. 
 ΠΠΠΠερίεργα πράγµατα αυτά!... Γιατί οι Γαδαρηνοί δεν δέχτη-
καν τον Χριστό; 
 ΑΑΑΑκούστε, αδελφοί, όπως µας τα λέει η σηµερινή ευαγγελι-
κή περικοπή: Στην χώρα αυτή των Γαδαρηνών υπήρχαν δυο τα-
λαίπωρα πλάσµατα· ήταν δυο δαιµονισµένοι. Και τους θεράπευσε 
ο Χριστός. Επέτρεψε δε ο Κύριος, όταν βγήκαν τα δαιµόνια από 
τους ανθρώπους αυτούς, να πάνε σε µια µεγάλη αγέλη από χοί-
ρους, που έβοσκαν ψηλά στην βουνοπλαγιά· και οι χοίροι δαιµο-
νίστηκαν και ολόκληρη η αγέλη κατακρηµνίστηκε στην θάλασσα 
και χάθηκε στα νερά. 
 ΓΓΓΓιατί το έκανε αυτό ο Χριστός; Γιατί επέτρεψε να κρηµνι-
σθούν οι χοίροι, να καταστραφεί το εµπόριο των ανθρώπων; Το έ-
κανε αυτό ο Κύριός µας, αδελφοί, για να τιµωρήσει το αµαρτωλό 
εµπόριο. Ακούστε: Ο Νόµος στην Παλαιά ∆ιαθήκη απαγόρευε 
στους Εβραίους να τρώγουν το χοιρινό κρέας (βλ. ∆ευτ. 14, 8). 
Μην παρεξηγείτε την απαγόρευση αυτή·  έχει θρησκευτική ερµη-
νεία, δόθηκε για τους ατελείς Ιουδαίους την τότε εποχή και δεν ι-
σχύει  σήµερα.  Απαγορευόταν,  λοιπόν,  ο  Ιουδαίος  να  φάει  το   χοι- 
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    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑ-

πήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι, ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλε-

ποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. Καὶ ἰδοὺ ἔ-

κραξαν, λέγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ και-

ροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βο-

σκομένη. Οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτόν, λέγοντες· Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, 

ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑ-

πάγετε. Οἱ δὲ ἐξελθόντες, ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. Καὶ ἰδού, 

ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, 

καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον· καὶ ἀπελθόντες εἰς 

τὴν πόλιν, ἀπήγγειλαν πάντα, καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. Καὶ ἰδού, πᾶ-

σα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ· καὶ ἰδόντες αὐτόν, παρεκά-

λεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον, διεπέρα-

σε, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.  
 
 

ρινό κρέας. Αλλά οι Ρωµαίοι αγαπούσαν το χοιρινό κρέας και οι 
Γαδαρηνοί σκέφτηκαν: «Ας κοιτάξουµε ποιο είναι το συµφέρον 
µας και ας αφήσουµε τι λέει ο Θεός. Οι Ρωµαίοι, που µας κυβερ-
νούν, αγαπούν το χοιρινό κρέας. ∆εν είναι καλά, λοιπόν, να πά-
ρουµε γουρούνια, να πάµε απέναντι στην βουνοπλαγιά, να τα βό-
σκουµε και να κάνουµε έτσι εµπόριο χοίρων στους Ρωµαίους;». 
Έτσι και έκαναν, αδελφοί. Οι Γαδαρηνοί έκαναν αµαρτωλό εµπό-
ριο. Και ο Χριστός για να τιµωρήσει το αµαρτωλό τους εµπόριο επέτρεψε 
τα δαιµόνια να µπουν στους χοίρους και να κατακρηµνισθεί όλη η 
αγέλη των χοίρων στην θάλασσα. Γιατί, όπως απλά το λέει και ο 
λαός µας, «Τα διαβολο - µαζέµατα γίνονται διαβολο - σκορπίσµατα». 
 ΚΚΚΚαι οι Γαδαρηνοί τώρα σκέφτηκαν και είπαν: Αν αφήσου-
µε τον Χριστό στην πόλη µας, δεν θα µας αφήσει να κάνουµε ε-
µπόριο χοίρων. Θα πρέπει να διαλέξουµε ή τον Χριστό ή τους 
χοίρους. ∆ιάλεξαν τα γουρούνια, χριστιανοί µου, και έδιωξαν τον Χριστό!… 
 ΝΝΝΝα, λοιπόν, αδελφοί, γιατί µερικοί άνθρωποι δεν θέλουν 
τον Χριστό: Γιατί δεν αφήνουν τα γουρούνια! ∆εν αφήνουν τα πάθη. Γιατί 
αιχµαλωτίζεται η ψυχή στα πάθη, διαστρέφεται απ’ αυτά, γλυκαί-
νεται σ’ αυτά και δεν έχει έπειτα την δύναµη να τα απαρνηθεί και 
να  δεχτεί  τον  Χριστό.  Γι’  αυτό  και,  σαν  τους  Γαδαρηνούς   τού   ση- 
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    Ε    Ε    Ε    Εκείνον τον καιρόν, όταν ήλθεν ο Ιησούς εις την χώραν των Γαδαρηνών, 
τον προϋπάντησαν δύο δαιµονισµένοι, οι οποίοι έβγαιναν από τα µνηµεία, πο-
λύ επικίνδυνοι, ώστε κανείς δεν ήτο δυνατόν να περάση από τον δρόµον εκεί-
νον. Και εφώναξαν, «Τι έχεις µαζί µας Ιησού, Υιέ του Θεού; Ήλθες εδώ προ-
ώρως για να µας βασανίσης;». Μακρυά από αυτούς ήτο µία µεγάλη αγέλη α-
πό χοίρους, που έβοσκαν. Και οι δαίµονες τον παρακαλούσαν και έλεγαν, «Ε-
άν µας διώξης, άφησέ µας να πάµε εις την αγέλην των χοίρων». Και αυτός 
τους είπε, «Πηγαίνετε». Αυτοί δε εβγήκαν και επήγαν εις την αγέλην των χοί-
ρων. Και ολόκληρη η αγέλη κατακρηµνίσθηκε εις την θάλασσαν και εχάθηκε 
εις τα νερά. Οι δε βοσκοί έφυγαν και όταν ήλθαν εις την πόλιν, τους τα είπαν 
όλα διά τους δαιµονισµένους. Και όλη η πόλις εβγήκε εις συνάντησιν του Ιη-
σού και όταν τον είδαν, τον παρεκάλεσαν να φύγη από τα σύνορά τους. Και ε-
µπήκε εις πλοιάριον, επέρασε απέναντι και ήλθεν εις την δικήν του πόλιν.  

(ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής ∆ιακονίας) 
 
 

 

µερινού Ευαγγελίου, διώχνει τον Χριστό, γιατί η δική Του παρου-
σία δεν θα του επιτρέπει να βόσκει χοίρους! Έτσι είναι, χριστια-
νοί µου. Κι αν εξετάσουµε και από την προσωπική µας ζωή θα 
διαπιστώσουµε, ότι, όταν ανοίγαµε την πόρτα της ψυχής µας και 
έµπαιναν τα πάθη µέσα - τα «γουρουνάκια» που έλεγε ο άγιος Κοσµάς ο 
Αιτωλός - τότε δεν νοιώθαµε τα χτυποκάρδια της παρουσίας του 
Χριστού στην καρδιά µας, δεν µπορούσαµε να πούµε ή να γευ-
θούµε τον λόγο του Παύλου «ζῆ δ᾿ ἐν ἐμοί Χριστός».  
 

 ΕΕΕΕίπαµε για το ένα, αδελφοί, του σηµερινού Ευαγγελίου, το 
γιατί πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν τον Θεό. Γιατί δεν αφήνουν τα 
πάθη. Λίγα λόγια τώρα για το άλλο, που λέει η ευαγγελική περι-
κοπή: Το πώς είναι η ζωή µακρυά από τον Θεό.  
 

 ΗΗΗΗ ζωή, αδελφοί µου, µακρυά από τον Θεό δεν αξίζει καν να 
λέγεται ζωή, γιατί είναι θάνατος. Όπως, όταν κανείς φεύγει από 
το φως, πέφτει στο σκοτάδι, έτσι, όταν κανείς φεύγει από τον Θε-
ό, από τον Χριστό, που είναι Φως, που είναι Ζωή, πέφτει στο 
σκοτάδι της πνευµατικής νέκρας. 
 

 ΟΟΟΟ Χριστός κάνει τον άνθρωπο πραγµατικό άνθρωπο, ενώ ο 
διάβολος κάνει τον άνθρωπο µισάνθρωπο, αντικοινωνικό, τον κάνει ελεει-

νή    ύπαρξη.   Εικόνα    τέτοιου    ανθρώπου    είναι    οι    δαιµονισµένοι   του  
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σηµερινού Ευαγγελίου: Έφυγαν από τα σπίτια τους και κατοικού-
σαν στα µνήµατα και γίνονταν επικίνδυνοι σ’ όποιον περνούσε 
από τον δρόµο τους. 
 ΒΒΒΒλέπουµε και σήµερα, στην κοινωνία µας, τέτοια φαινόµε-
να, αδελφοί: ∆ιαλύσεις οικογενειών, εξαφανίσεις παιδιών, άγριες 
επιθέσεις, µίση και αγριότητες, αδικίες και εγκλήµατα. Όλα αυτά 
ερµηνεύονται από την επήρεια του διαβόλου, από τα πάθη που 
εµφωλεύουν στην καρδιά των ανθρώπων. Γι’ αυτό αγώνα, αδελ-
φοί, να φύγει ο διάβολος και να έρθει ο Χριστός στην καρδιά µας. 
Γενήκαµε να είµαστε κατοικία του Χριστού και όχι του διαβόλου.  
 Έλα,Έλα,Έλα,Έλα,    Χριστέ,Χριστέ,Χριστέ,Χριστέ,    µέσαµέσαµέσαµέσα    µαςµαςµαςµας! Οι Γαδαρηνοί Σού είπαν φύγε, εµείςεµείςεµείςεµείς    
ΣουΣουΣουΣου    λέµε,λέµε,λέµε,λέµε,    έλαέλαέλαέλα! Έλα, πώς γενήκαµε έτσι;! Μας λείπει η δικιά Σου 
παρουσία! Χωρίς Εσένα χαθήκαµε, πάµε «κατά κρηµνού» και 
πνιγόµαστε στην θάλασσα του κακού. 
 ΧΧΧΧριστιανοί µου! Ο Χριστός είναι στην Εκκλησία και διά 
της Εκκλησίας έρχεται µέσα µας. Όταν ζούµε συνειδητά στην Εκ-
κλησία, νοιώθουµε ότι ζούµε στο σπίτι µας και όχι στα µνήµατα, 
που κατοικούσαν οι δαιµονισµένοι. Στην Εκκλησία, που γευόµαστε την 
κοινωνία µε τον Θεό και τους αδελφούς µας, διά της θείας Κοινωνίας, ζούµε 
µια ζωή ακριβώς αντίθετη από την άθλια ζωή των Γαδαρηνών, που 
δεν ήθελαν την κοινωνία µε τον Χριστό και Τον έδιωξαν, και την 
ζωή των δυο δαιµονισµένων, που χάλασαν την επικοινωνία τους 
µε τους άλλους ανθρώπους και ήταν επικίνδυνοι σ’ αυτούς. 
 ΑΑΑΑς γίνουµε, αδελφοί, συνειδητά µέλη της Εκκλησίας για να 
είµαστε κατοικία του Χριστού και να ζούµε σε σωστή κοινωνία 
µε τους αδελφούς µας, ΑΜΗΝ.       
Ιερεµίου Φούντα, Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, από το βιβλίο 
«ΚΥΡΙΑΚΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ», σελ. 251 - 255, έκδοση περιοδικού ˝ΘΥΜΙΑΜΑ˝ Μάνδρα Αττικής – 1995 
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∆ευτέρα 6 Ιουλίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπΜαρκοπΜαρκοπΜαρκοπούλουούλουούλουούλου 7:00π.µ. 
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015, Άγιοι Ταξιάρχες ΝΆγιοι Ταξιάρχες ΝΆγιοι Ταξιάρχες ΝΆγιοι Ταξιάρχες Ντάάάάγλαλαλαλα 7:00π.µ. 
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015, Παρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δΠαρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δΠαρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δΠαρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δ 7:00π.µ. 
Σάββατο 11 Ιουλίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
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