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 Ἡ κοίμησις τῆς ἁγίας Ἄννης, μητρὸς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. 
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[…] 

Τα ιδανικά του καθαρού ανθρώπου  
ΓΓΓΓια να καταλάβουμε τι σημαίνει αμαρτία και απομάκρυνση από το 
θέλημα του Θεού, ας προσθέσουμε λίγα πράγματα.  
 

				ι έκανε ο δαιμονιζόμενος πριν θεραπευτεί από τον Χριστό; 
Δεν άφηνε πάνω του ρούχο. Έτρεχε στα βουνά και στα μνήματα. Ή-
ταν φόβος και τρόμος για κάθε άνθρωπο που τον πλησίαζε. Κατοι-
κούσε στα μνήματα αλλά είχε μέσα του ένα χειρότερο νεκροταφείο. 
Έλλειπε από την καρδιά του η πηγή της ζωής, ο Χριστός. Τι χειρότε-
ρο από το να λείπει από την καρδιά η ειρήνη, η αγάπη, η καλωσύνη; 
Η χαρά της συναναστροφής με τα άλλα πλάσματα του Θεού; Έτρεχε 
ολομόναχος στα έρημα βουνά, που ήταν ένα άλλου είδους νεκροταφείο. 
 

����αι από κοινωνικής απόψεως, τι ήταν; Νεκροταφείο. Ποιός τον 
είχε καταντήσει νεκροταφείο και θάνατο; Ο διάβολος, θα απαντήσου-
με. Και γιατί μπήκε ο διάβολος μέσα του; Επειδή αυτός τον κάλεσε. 
Πώς καλεί ο άνθρωπος τον διάβολο; Όταν κάνει εκούσιες αμαρτίες, 
περιφρονώντας το θέλημα του Θεού. Το ξέρω πως είναι αμαρτία και 
την κάνω. Ε, τότε είναι σαν να λες στο διάβολο: –Έλα και σε θέλω. 
 

���� πόλη των Γαδαρηνών, ήταν πόλη αμαρτίας. Η αμαρτία ξε-
κινάει από πράξεις σωματικές. Που με ποιο σκοπό γίνονται; Την δια-
σκέδαση. Να περάσω ευχάριστα. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και 
για να περάσει ευχάριστα. Αλλά πρώτα απ’ όλα σκοπός της ζωής μας 
είναι να αποκτήσουμε τις θεϊκές αρετές: Αγάπη, πίστη, ελπίδα, καλω-
σύνη, αλήθεια, δικαιοσύνη, ειλικρίνεια, εντιμότητα. Τι θα ήθελες κα-
λύτερα για τον εαυτό σου άνθρωπε, εσύ που είσαι ακόμη αμόλυντος 
από την λάσπη και την διαστροφή της αμαρτίας; Το τονίζουμε αυτό, 
γιατί αλλιώς σκέπτεται ο άνθρωπος που δεν έχει υποδουλωθεί σε πά-
θη και εντελώς διαφορετικά ο υποδουλωμένος στην αμαρτία. 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. η΄ 28(Ματθ. η΄ 28(Ματθ. η΄ 28(Ματθ. η΄ 28----θ΄ 1)θ΄ 1)θ΄ 1)θ΄ 1)    
 

                ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεση-

νῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχό-

μενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐ-

κείνης. Καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Υἱὲ τοῦ 

Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ 

αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. Οἱ δὲ δαίμονες παρεκά-

λουν αὐτὸν λέγοντες· Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν 

εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑπάγετε. Οἱ δὲ ἐξελ-

θόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα 

ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέ-

θανον ἐν τοῖς ὕδασιν. Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς 

τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. Καὶ ἰδοὺ 

πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν 

παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς 

πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.  
 

    

ΣΣΣΣκέπτεται λοιπόν ο καθαρός άνθρωπος: Τι αξία έχουν όλων των 
ειδών οι διασκεδάσεις μπροστά στο να αισθάνεσαι ότι έχεις αγάπη, κα-
λωσύνη, αλήθεια και δικαιοσύνη; Τι αξία έχει η χαρά του σώματος 
μπροστά στη χαρά της ψυχής; Ποια είναι μεγαλύτερη; Η χαρά του σώ-
ματος; Ή η χαρά της ψυχής; Η χαρά του σώματος είναι σταγόνα. Μία 
στιγμή και πέρασε. Η χαρά της ψυχής είναι παντοτινή. Και για την χα-
ρά του σώματος, εκ των υστέρων, ο άνθρωπος «σκάζει» και στενοχω-
ρείται. Και εξ αιτίας τής διασκέδασής του γίνεται πιο δυστυχισμένος. 
Όταν όμως τηρεί το θέλημα του Θεού και αγωνίζεται για αγάπη, για 
καλωσύνη, για προσευχή, για νηστεία, μέρα με την ημέρα έρχεται η χάρη 
και χαρά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και πλημμυρίζει την ψυχή του. 
 





ι Γαδαρηνοί, ζώντας με αμαρτία σωματική, ακολασία και 
πορνεία, που είναι η αρχή όλων των κακών, ήθελαν και πολλά χρή-
ματα. Η αμαρτία είναι δαπανηρή. Η ευσέβεια είναι πολύ ολιγαρκής. 
Και αν μάλιστα ζει κανείς βαθειά την ευσέβεια, με νηστεία, με προ-
σευχή, με πόθο τηρήσεως του θελήματος του Θεού, όχι μόνο είναι 
ολιγαρκής,  αλλά  έχει  και  τα  χέρια  του  απλωμένα  για  να δίνει. Και ό- 
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σο δίνει από αγάπη και ενδιαφέρον και για το θέλημα του Θεού, τό-
σο η καρδιά του πλημμυρίζει από χαρά, από ειρήνη, από ευτυχία. 
 

Τον Θεό να φοβάστε, τίποτε άλλο 
 

����ίδαν οι Γαδαρηνοί τον νικητή του διαβόλου. Ήξεραν καλά τι 
ήταν ο δαιμονισμένος συμπατριώτης τους. Τον είδαν ελευθερωμένο α-
πό τα δαιμόνια να κάθεται ήσυχος σα μαθητούδι στα πόδια του Χρι-
στού, γεμάτον ευγνωμοσύνη προς τον Χριστό. Όμως δεν επηρεάστη-
καν. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι η αμαρτία τυφλώνει τον άνθρωπο 
και δεν έχει ούτε την στοιχειώδη κρίση. Μόνο την γλώσσα του έχει λυ-
τή. Άμα τον βάλλεις να σου λύσει τα προβλήματα της Εκκλησίας, θα τα 
λύσει όλα. Και θα βρει ποιος φταίει. Ο Αρχιεπίσκοπος, η Σύνοδος, ο πα-
πάς. Θα γνωματεύσει πώς έπρεπε να είναι ο παπάς. Θα μιλά σαν ρήτορας. 
 

����λλά η αληθινή εξυπνάδα είναι να βλέπεις την αλήθεια για 
τον εαυτό σου και για τον Θεό. Όχι για τα αμαρτήματα των άλλων 
που όσο πιο πολύ τους κρίνεις τόσο περισσότερο αμαρτάνεις, γιατί η 
κατάκριση δεν είναι έργο αγάπης, ούτε τιμής, ούτε δικαιοσύνης. 
 

���� τήρηση του θελήματος του Θεού είναι ο μεγαλύτερος φω-
τισμός. Ο άνθρωπος που έχει την απόφαση να τηρεί τις εντολές του 
Θεού είναι σοφός. Ο άνθρωπος που έχει την απόφαση να τηρεί τις 
εντολές του Θεού με θυσία, είναι ήρωας. Ο άνθρωπος που έχει την 
απόφαση να νηστεύει και να εγκρατεύεται για τη Βασιλεία του Θε-
ού, είναι κάτι παραπάνω και από σοφός και από ήρωας. Όποιος έχει 
αυτές τις αρετές στην ψυχή του, ας κάνει το Σταυρό του και ας δο-
ξολογεί τον Θεό, που του έδωσε τέτοια ευλογία και τέτοιο φωτισμό. 
 





 άγιος Κινδέος, ήταν παπάς. Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν 
στο μαρτύριο. Τον ρώτησαν: –Αρνείσαι τον Χριστό; –Τι είναι αυτά που 
λέτε; Εγώ να αρνηθώ τον Χριστό; Και άρχισαν τα μαρτύρια. Του φόρε-
σαν παπούτσια με καρφιά. Τα καρφιά μπήκαν στα πόδια του. Του είπαν: 
–Περπάτα. Και ο παπάς περπατούσε. Πονούσε πολύ. Αλλά περπατούσε 
χωρίς να φωνάζει, γιατί είχε στην καρδιά του την χαρά της υπακοής στο 
νόμο του Θεού, που είναι ανώτερη από τον πόνο τον σωματικό. Τελικά 
τον πήγαν να τον κάψουν. Στο δρόμο κατάσχεσαν από κάποιον ένα φόρ-
τωμα      ξύλα      για     την     φωτιά.     –Μια     στιγμή,     λέει     ο     άγιος     Κινδέος.     Για     μένα 
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είναι τα ξύλα. Να τα πληρώσω. Βγάζει από την τσέπη το αντίτιμο και 
πληρώνει τα ξύλα. Αυτοί τα φόρτωσαν σε κάποιον περαστικό για να τα 
κουβαλήσει στον τόπο της καταδίκης. –Στοπ, τους λέει ο άγιος. Θα τα 
κουβαλήσω εγώ. Μην κουράζετε ξένον άνθρωπο. Όταν άναψαν την φω-
τιά πήδηξε μόνος του μέσα. Σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και άρχι-
σε να κάνει προσευχή για όλους όσους είχε πνευματικά τέκνα και για τους 
εκτελεστές του. Αλλά η φωτιά δεν τον έκαιγε. Σε λίγο φάνηκαν σύννεφα 
έτοιμα για βροχή. Ο άγιος παρακάλεσε τον Θεό να μη βρέξει, για να ο-
λοκληρώσει το μαρτύριό του. Τελικά ένας στρατιώτης τον σκότωσε ενώ 
ήταν μέσα στη φωτιά, γιατί έβλεπε πως έμενε εκεί χωρίς να καίγεται. 
 

����ρώτημα: Βρίσκουμε καμιά ανθρώπινη λογική στις ενέργειες του 
αγίου ιερομάρτυρος Κινδέου; Να πληρώσει τα ξύλα, να τα φορτωθεί, να 
πηδήξει στη φωτιά, να παρακαλέσει τον Θεό να φύγει το σύννεφο; Τι 
μαρτυρούν αυτά; Μαρτυρούν ότι η καρδιά του ήταν πλημμυρισμένη από 
την χάρη του Χριστού και από την χαρά της τηρήσεως του θελήματός 
Του. Γι’ αυτό όλα αυτά τα θεωρούσε οφέλη. Τίποτε από εκείνα που ξε-
σήκωσε εναντίον του ο διάβολος δεν στάθηκε ικανό να τον φοβίσει. 
 

����δελφοί. Μη φοβάστε τον διάβολο ούτε τις ενέδρες του, ούτε τις 
παγίδες του. Τον Θεό μόνο να φοβάστε γιατί «Αρχή σοφίας, φόβος Κυ-
ρίου». Να μας αξιώσει ο Θεός με την χάρη και τον φωτισμό και τον 
πλούτο που παίρνουμε όλοι οι αληθινοί λατρευτές του Κυρίου ημών Ιη-
σού Χριστού, μέσα στην αγία Εκκλησία, να μείνει το φρόνημά μας πα-
ντοτινά δυνατό και σταθερό στην τήρηση του αγίου θελήματός Του. Αμήν. – 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τρίτη 27 Ιουλίου 2021, Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Πόρτο Ράφτη  
                                        & Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021, Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας Πόρτο Ράφτη 7:00 π.μ. 
Σάββατο 31 Ιουλίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
                  (επί τη μνήμη του αγίου και ιαματικού Παντελεήμονος) 
Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021, 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.  
Τρίτη 27 Ιουλίου 2021, 7:00 π.μ.  Όρθρος & Πανηγ. Θεία Λειτουργία.  
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