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 Ἱλαρίωνος ὁσίου (371). Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ· 

 Θεοδότης καὶ Σωκράτους μαρτύρων,  

 Ἰωάννου νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Μονεμβασίας (1773),  

 Φιλοθέου ὁσίου.  
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����    Χριστός παρουσιάζεται στην διήγησή μας σαν ελευθερωτής ... 
 

των ανθρώπων από τις δαιμονικές δυνάμεις που τον κρατούν αιχ-
μάλωτο και τον δυναστεύουν. 
 

ΣΣΣΣ’ αυτή την προσφορά ελευθερίας παρατηρούμε δύο τρό-
πους ανταποκρίσεως των ανθρώπων: η μία εκπροσωπείται από 
τον δαιμονισμένο που θεραπεύθηκε, η άλλη από τους κατοίκους 
της περιοχής στην οποία έγινε το θαύμα. Ο πρώτος, μετά την συ-
νάντησή του με τον ελευθερωτή και σωτήρα Χριστό, μεταβάλλε-
ται ριζικά: από γυμνός γίνεται «ιματισμένος και σωφρονών»· από 
ακοινώνητος που ζούσε στα μνήματα και στις ερήμους βρίσκεται 
τώρα σε επικοινωνία με τους συνανθρώπους του, τους οποίους 
σπεύδει να συναντήσει για να τους διηγηθεί την θαυματουργική 
θεραπεία του- αντί της επιθετικότητας και της καταστροφικής και 
αυτοκαταστροφικής μανίας που είχε γίνεται τώρα η πηγή σωτη-
ρίας των άλλων αντί της προηγούμενης διασπασμένης προσωπι-
κότητάς του που φαίνεται από την ονομασία «λεγεών»-(«ότι δαι-
μόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν») αποκτά τώρα ένα ενιαίο κέντρο, 
το οποίο γνωρίζει πολύ καλά τι θέλει: να μείνει κοντά στον Ιησού. 
 

&&&&νώ όμως ο πρώην δαιμονισμένος επιθυμεί την μόνιμη συ-
ντροφιά   του   Ιησού,   οι  κάτοικοι  της  περιοχής  ζητούν  την  απομά- 
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    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων 

νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χρι-

στὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χρι-

στοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔρ-

γων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χρι-

στῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας 

διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκο-

δομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νό-

μῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ 

οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πί-

στει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παρα-

δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 

 

 
κρυνση του ευεργέτη, γιατί τους κυρίεψε ο φόβος. Είδαν την δύ-
ναμη του Ιησού και τρομοκρατήθηκαν. Σκέφθηκαν αμέσως ότι η 
παρουσία ενός ισχυρού θαυματοποιού ανάμεσα τους μπορεί να 
συνεπάγεται ίσως ορισμένες υλικές ζημιές, όπως ήταν π.χ. η κα-
ταστροφή της αγέλης των χοίρων. Ο «φόβος» τους για τον οποίο 
ομιλεί ο ευαγγελιστής δεν είναι το δέος και η συντριβή μπροστά 
στη δύναμη του θείου, η αρχή της αναγνωρίσεώς του και της προ-
σκυνήσεως, αλλά ο τρόμος μήπως η παρουσία του Ιησού τους ο-
δηγήσει στην στέρηση των υλικών αγαθών, τα οποία δεν θέλουν 
να χάσουν. Τυφλοί ως προς το πνευματικό τους συμφέρον, βλέ-
πουν μπροστά τους μόνο το υλικό συμφέρον. Απορρίπτουν την ε-
λευθερία, προτιμώντας να μείνουν δούλοι. 
 

ΠΠΠΠολλές φορές οι άνθρωποι δεν βλέπουν καθαρά, δεν δια-
κρίνουν το σωστό, χάνουν τα μεγάλα για να κερδίσουν τα μικρά, 
διώχνουν τον Σωτήρα για να ζήσουν πιο άνετα. Οι κάτοικοι της 
περιοχής  των Γαδαρηνών  είναι  οι  τύποι  των  ανθρώπων  που  ασυλ- 
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                ΑΑΑΑδελφοί, γνωρίζομεν ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται από τα 
έργα του νόμου αλλά διά της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν, ε-
πιστέψαμε και εμείς εις τον Χριστόν Ιησούν, διά να δικαιωθούμε 
διά της πίστεως εις τον Χριστόν και όχι από τα έργα του νόμου, 
διότι από τα έργα του νόμου κανείς άνθρωπος δεν θα δικαιωθή. 
Αλλ’ εάν εμείς που εζητήσαμε να δικαιωθούμε διά του Χριστού, 
ευρεθήκαμε και εμείς αμαρτωλοί, άραγε ο Χριστός εξυπηρετεί 
την αμαρτίαν; Μη γένοιτο! Εάν όμως οικοδομώ πάλιν, εκείνα που 
εγκρέμισα, αποδεικνύω τον εαυτόν μου παραβάτην. Διότι εγώ διά 
του νόμου επέθανα ως προς τον νόμον, διά να ζήσω ως προς τον 
Θεόν. Έχω σταυρωθή μαζί με τον Χριστόν. Δεν ζω δε πλέον εγώ, 
αλλά ζη μέσα μου ο Χριστός, την ζωήν δε την οποίαν τώρα ζω εις 
το σώμα, την ζω με πίστιν εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με α-
γάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του προς χάριν μου.  
 

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστ. Διακονίας) 
 

 

λόγιστα διώχνουν το σπόρο του θείου λόγου και αποδεικνύονται 
άγονο και πετρώδες έδαφος, για να θυμηθούμε την εικόνα της πα-
ραβολής του σπορέα. Βλέπουν επιφανειακά, κοινωνικά, συμβατι-
κά, εγωκεντρικά, εάν το χριστιανικό κήρυγμα δεν εξυπηρετεί τα 
σχέδια τους, το παραμερίζουν, εάν στέκεται εμπόδιο στις επιδιώ-
ξεις τους, το πολεμούν, εάν ο Χριστός τους ενοχλεί, τον διώχνουν. 
 

����ι όμως εδώ βρίσκεται η τραγική ειρωνεία- παραμένουν 
κλεισμένοι στα δεσμά από τα οποία θέλει να τους λυτρώσει ο 
Χριστός. Δεν βλέπουν τα θαύματα της θείας αγάπης με τα οποία 
είναι γεμάτος ο κόσμος. Σκέπτονται ψυχρά, εγκεφαλικά, εγκο-
σμιοκρατικά. Εκείνο που μεταβάλλει ριζικά τον άνθρωπο δεν εί-
ναι η ψυχρή λογική και το στενά και υλικά εννοούμενο συμφέ-
ρον, αλλά η συνάντηση με τον Χριστό μέσα στον χώρο του βιώ-
ματος, ο διάλογος με Αυτόν, η αναγνώρισή του ως ελευθερωτή. 
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ΣΣΣΣτην περιγραφή του δαιμονισμένου της διηγήσεώς μας έ-
χουμε μια εικόνα του ανθρώπου που είναι αιχμάλωτος των δαιμο-
νικών δυνάμεων της κακίας, του μίσους, της καταστροφής· στην 
περιγραφή του ίδιου ανθρώπου αλλά θεραπευμένου βλέπουμε την 
τεράστια υπαρξιακή αλλαγή που συντελείται από την συνάντηση 
με τον Χριστό, τον σωτήρα και ελευθερωτή. 
 

(((( επιθυμία να μείνει κανείς κοντά στο Χριστό όπως ο θε-
ραπευμένος της περικοπής, επειδή ένιωσε την ελευθερία που προ-
σφέρεται απ’ Αυτόν σαν δώρο, ή η αποδίωξη του Χριστού χάρη 
κάποιου άλλου συμφέροντος, κατά το πρότυπο των Γαδαρηνών, 
είναι δύο δυνατές τοποθετήσεις των ανθρώπων απέναντι στη θεία 
δωρεά της ελευθερίας. Η πρώτη μπορεί να σημάνει την σωτηρία 
του, η δεύτερη την καταστροφή του. 
Ιωάν. Δ. Καραβιδόπουλου, Καθηγητού Παν/μίου, «Οδός ελπίδας» 
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1)      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ   
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018, Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Βραυρώνας  
                                                  & Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.                               
Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.     
2)    ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ    
Πέμπτη    25    Οκτωβρίου    2018,    5:30    μ.μ.      Μέγας    Πανηγυρικός  
                                                                                Εσπερινός.  
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική  
                                                                         Θεία Λειτουργία. 
3)  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α. 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώ-
νει τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 Ημερήσια Προσκυνηματική Εκ-
δρομή στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ Γέροντος & στο Ιερό Προσκύ-
νημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στην Εύβοια. Ώρα αναχώρησης 
7:00 π.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 25 €.  
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