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"Κυριακή Ε′ Ματθαίου." 

 

Σήμερα ακούσαμε μια μικρή περικοπή από το άγιο 

Ευαγγέλιο, αλλά πολύ διδακτική. Ο Χριστός πήγε σε μία περιοχή 

της Παλαιστίνης που λεγόταν Γάδαρα. Εκεί τον συνάντησε ένας 

δαιμονισμένος, στον οποίο είχαν μπει πολλά δαιμόνια. Τα δαιμό-

νια -όχι ο δαιμονισμένος- όταν είδαν τον Χριστό όχι απλώς φοβή-

θηκαν, αλλά αισθάνθηκαν την υποχρέωση να δώσουν απολογία, 

για την κατάσταση στην οποία είχαν φέρει τον άνθρωπο αυτό. 

Αισθάνθηκαν την ανάγκη, σαν να ήταν στρατιωτάκια μπροστά σ’ 

ένα στρατηγό, να του δώσουν αναφορά και να του πουν ότι, είναι 

στις διαταγές του. Και έλεγαν του Χριστού: -Ξέρουμε ποιός είσαι. Ο 

άγιος του Ισραήλ. Η φράση «ο άγιος του Ισραήλ», σημαίνει: Ο Θεός 

του Ισραήλ. Ο αληθινός Θεός. Μη μας βασανίσεις. Έχεις δικαίωμα 

να μας κάνεις ότι θέλεις. Αλλά μη μας βασανίσεις. Μη διατάξεις 

να κατεβούμε στο πυρ της κολάσεως το άσβεστο, πριν να έρθει η 

ώρα μας. Άμα θέλεις να μας τιμωρήσεις κάνε και σε μας έλεος. 

Διάταξε να φύγουμε και να πάμε στα γουρούνια. Και ο Χριστός 

εύσπλαχνος και ελεήμων, έναντι όλων ανεξαιρέτως των κτισμά-



των του, ακόμη και των χειροτέρων αμαρτωλών, δέχθηκε το αίτη-

μά τους και τα άφησε τα δαιμόνια να πάνε στα γουρούνια. Εκείνα 

δαιμονίστηκαν, όρμησαν στη θάλασσα και πνίγηκαν. 

Οι βοσκοί τους, έτρεξαν στο χωριό και το είπαν. Και αμέσως 

ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά ολόκληρη η πόλη βγήκαν να βρουν τον 

Χριστό. Και όταν τον βρήκαν, φέρθηκαν χειρότερα από τα δαιμό-

νια. Τα δαιμόνια στάθηκαν μπροστά στο Χριστό σαν στρατιωτάκια 

μπροστά στο στρατηγό. Και του ζήτησαν διαταγές. Οι άνθρωποι 

στάθηκαν μπροστά στο Χριστό σαν στρατηγοί μπροστά στο 

στρατιώτη και του λένε: -Σε παρακαλούμε, σήκω φύγε από δω. Αρ-

κετό κακό μας έκανες που πνίγηκαν τα γουρούνια μας. Η παρου-

σία σου, για μας, είναι κίνδυνος και απειλή. 

Ας δούμε και ένα δεύτερο παράξενο: Ήρθαν οι Γαδαρηνοί να 

βρουν τον Χριστό, και βρήκαν τον πρώην δαιμονισμένο να κά-

θεται στα πόδια του Χριστού «ιματισμένος και σωφρονών». Και 

παρότι είδαν αυτή την τρομακτική αλλαγή του συμπατριώτη τους, 

δεν άλλαξαν γνώμη και έμειναν για μια ακόμη φορά και για ένα 

άλλο ακόμη λόγο, χειρότεροι από τα δαιμόνια. Για να καταλά-

βουμε τι σημαίνει αμαρτία και απομάκρυνση από το θέλημα του 

Θεού, που κάνει τον άνθρωπο χειρότερο από τα δαιμόνια, ας 

προσθέσουμε λίγες σκέψεις. 

Ο άνθρωπος εκείνος, όταν ήταν μέσα του τα δαιμόνια, τι 

έκανε; Δεν άφηνε ποτέ ρούχο πάνω του. Τα πέταγε όλα. Έτρεχε 

στα βουνά και στα μνήματα. Ήταν φόβος και τρόμος για κάθε 

άλλο άνθρωπο που περνούσε δίπλα του. Να τον σκοτώσει. Κατοι-

κούσε στα μνήματα. Στο νεκροταφείο. Και είχε μέσα του ένα χειρό-

τερο νεκροταφείο. Τι χειρότερο νεκροταφείο, από το να λείπει από 

την καρδιά, η πηγή της ζωής ο Χριστός; Τι χειρότερο από το να λεί-

πει από την καρδιά η ειρήνη, η γαλήνη, η αγάπη, η καλοσύνη; Η 

χαρά της συναναστροφής με τα άλλα πλάσματα του Θεού; 

Ποιός τον είχε καταντήσει από όλες τις πλευρές νεκροταφεί-

ο και θάνατο; Ο διάβολος, θα απαντήσουμε, που είχε μπει μέσα 

του. Αλλά γιατί μπήκε ο διάβολος μέσα του; Γιατί δεν μπαίνει και 

σε σένα και στον άλλο; Επειδή αυτός τον κάλεσε. Πώς καλεί ο 

άνθρωπος τον διάβολο; Όταν κάνει εκούσιες αμαρτίες! Καταφρο-



νώντας το θέλημα του Θεού. Όταν λέει: «Το ξέρω πως είναι αμαρ-

τία, και την κάνω». Έχεις τέτοια μυαλά; Περίμενέ τον! Είναι σαν να 

του φωνάζεις. Και από κει και πέρα ο άνθρωπος αρχίζει το κα-

τρακύλισμα της μεταβολής του στο «νεκροταφείο». 

Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος έχει υποδου-

λωθεί στην αμαρτία. Κάνει ορισμένες πράξεις, οι οποίες διαλύουν 

την οικογένειά του. Έρχεται η γυναίκα του και του λέει: Πού πας; 

Πού βαδίζεις; Εκείνος, αντί να συναισθανθεί, θυμώνει. Και τα βά-

ζει με αυτή. Και αφού κάνει το σπίτι του νεκροταφείο, γιατί έφυγε 

η αγάπη, χάλασε η ειρήνη, ξεπορτίζει τρέχει στην διασκέδαση και 

οπουδήποτε θέλει. Τη συνέχεια ο Θεός την ξέρει. 

Η πόλη των Γαδαρηνών, ήταν πόλη αμαρτίας. Η αμαρτία 

ξεκινάει από πράξεις σωματικές. Αυτός είναι ο σκοπός μας; Η 

διασκέδαση? Η ηδονή? Να περάσουμε ευχάριστα?  Ο Θεός έφτιαξε 

τον άνθρωπο να περάσει ευχάριστα. Αλλά πρώτα απ’ όλα τον 

έφτιαξε, όχι για να περάσει ευχάριστα, αλλά για να αποκτήσει 

θεϊκές αρετές. Ποιες είναι οι θεϊκές αρετές; Αγάπη, πίστη, ελπίδα, 

καλοσύνη, αλήθεια, δικαιοσύνη, ειλικρίνεια, εντιμότητα. 

Η 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 

Θεού, είναι κάτι παραπάνω και από σοφός και από ήρωας. Και ό-

ποιος αισθάνεται μέσα στην ψυχή του ζήλο για πνευματικό αγώ-

να,  κάνει το Σταυρό του και δοξολογεί τον Θεό, που του έδωσε 

τέτοια ευλογία και τέτοιο φωτισμό. 

Το μήνυμα που μας δίνει σήμερα η πηγή της σοφίας, το άγιο 

Ευαγγέλιο, και η δεύτερη πηγή της σοφίας τα λόγια και τα έργα 

των αγίων φωστήρων της Εκκλησίας μας, που δόξασαν τον Χριστό 

είναι: «Μη φοβάστε τον διάβολο, ούτε τις ενέδρες του, ούτε τις 

παγίδες του. Τον Θεό μόνο να φοβάστε». «Αρχή σοφίας, φόβος 

Κυρίου». 

Και όταν κανείς ξεπεράσει τον φόβο, και αγαπάει τον Θεό 

με την ψυχή, με την καρδιά, με την διάνοια, με όλη την δύναμή 



του, έχοντας την απόφαση να τον τιμά, να τον λατρεύει, να κάνει 

το θέλημά του, είναι σοφός. Και αν ακόμη έχει την απόφαση να 

τηρεί το θέλημα του Θεού με θυσία και με νηστεία και με εγκρά-

τεια, τότε είναι και ήρωας. 

Να μας αξιώσει ο Θεός με την χάρη και με τον φωτισμό και 

τον πλούτο που όλοι οι Ορθόδοξοι χριστιανοί, οι αληθινοί λατρευ-

τές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, παίρνουμε από την αγία Εκ-

κλησία, από την ευλογία και από την χάρη της προσευχής, από τη 

δύναμη της νηστείας, από την δωρεά την μεγάλη της ιεράς εξομο-

λογήσεως και της Θείας Κοινωνίας, να μείνουν τα διδάγματα του 

Ευαγγελίου παντοτινά στην ψυχή μας και να γίνουν τρόπος ζωής 

και πορείας. Αμήν. 

+Μητροπολίτης Πρεβέζης Μελέτιος. 
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