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« Τι ημίν και σοί, Ιησού υιέ του 

Θεού; Ήλθες ώδε προ καιρού 

βασανίσαι ημάς; » 
Αρχιμ. Σπυρίδων Πετεινάτος Ιεροκήρυξ Ιεράς 

Μητροπόλεως Κεφαλληνίας 

  

          Στην χώρα των Γεργεσηνών κατοικούσαν 
άνθρωποι που είχαν συνηθίσει στην παρανομία. Γιατί παράνομο ήταν, 
κατά τον Μωσαϊκό νόμο, να τρέφουν χοίρους. Απηγορεύετο να τρώνε 
χοιρινό κρέας ή να πουλάνε στους ειδωλολάτρες χοίρους. Αλλ΄ αυτοί 
περιφρονούσαν τον Νόμο. Τον καταπατούσαν χωρίς συστολή και 
ηύξαναν ανενόχλητοι τα εισοδήματά τους. Εμπορεύονταν την αμαρτία 
και ήταν πολύ ευχαριστημένοι γιατί τους άφηνε σημαντικά κέρδη. 
          Ίσως μάλιστα στη συναγωγή να υποκρίνονταν τους ευσεβείς και 
τους δικαίους. Στο θυσιαστήριο, πιθανώς, να πήγαιναν πλούσια δώρα, 
για να εξευμενίσουν τον Θεό – έτσι πίστευαν –και να ... εξαγοράσουν 
την ευλογία του. Όταν όμως έφθασε ο Κύριος στη χώρα και εξεδίωξε 
τα δαιμόνια από τους δυστυχισμένους εκείνους ανθρώπους και έδωκε 
την άδεια στα δαιμόνια να μπούν στην αγέλη των χοίρων και «ώρμησε 
πάσα η αγέλη των χοίρων κατά του κρημνού εις την θάλασσαν και 
απέθανον εν τοις ύδασι», τότε άλλαξαν τελείως στάσι. Τον έδιωξαν 
από τη χώρα τους, παρ΄ όλο ότι τους απήλλαξε από την μάστιγα των 
δαιμονιζομένων, θεραπεύοντάς τους. 
          Ήταν οι άνθρωποι που ζούσαν με την γεύση της αμαρτίας. Είχαν 
βολευθεί με τη συνείδησή τους και ήσαν δούλοι στην ύλη. Λάτρευαν τα 
υλικά τους αγαθά, και δεν εδέχοντο κανείς να τους τα αγγίξει. Έτσι 
τώρα, που ανέλπιστα χάνουν τα παράνομα κέρδη τους, ξεσηκώνονται 
και διώχνουν τον Ιησούν από την χώρα τους! Όσο δεν εθίγοντο τα 
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υλικά τους συμφέροντα, όλα πήγαιναν καλά. Μόλις όμως ο Κύριος 
τους τιμώρησε για τις παραβάσεις τους, εξανίστανται. Γίνεται  
ο  α ν ε π ι θ ύ μ η τ ο ς γι’ αυτούς. 
           Για πόσους όμως και σήμερα ο Κύριος γίνεται ο Ανεπιθύμητος! 
Διότι και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι, που συστηματικά παραβαίνουν 
το νόμο του Θεού. Πώς μπορεί να είναι επιθυμητός ο Κύριος, που είναι 
Νομοθέτης της ηθικής τάξεως, ο Κύριος που λέει: «Δικαιοσύνην 
μάθετε οι ενοικούντες επί της γης», που ζητάει ειλικρίνεια, τιμιότητα, 
από τους ανθρώπους, που στην ατομική και στην κοινωνική τους ζωή 
καταπατούν θεληματικά τον θείο νόμο; Πού χρησιμοποιούν κάθε 
αθέμιτο μέτρο για να αυξήσουν τα παράνομα κέρδη τους; 
           Ας υποθέσουμε ότι ο Κύριος έμπαινε σήμερα σ’ ένα εμπορικό 
κατάστημα. Ζητεί εκεί να συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη. Εκείνος 
ενοχλείται από την επίσκεψι. Έχει τα χέρια του βουτηγμένα στην 
πλεονεξία, στην αδικία. Γι’ αυτό και λέει στον ανεπιθύμητο Επισκέπτη 
ότι το εμπόριό του δεν έχει καμία σχέση με την θρησκεία. Και του 
ζητάει να φύγει. Επισκέπτεται ο Κύριος ένα σημερινό βιομηχανικό 
κέντρο. Εργοδόται και εργάται δηλητηριασμένοι από τα σύγχρονα 
δηλητήρια τού δηλώνουν με θράσος : δεν σε γνωρίζουμε ποιος είσαι. 
Δεν σε θέλουμε, φύγε το συντομότερο. 
Η παρουσία Του και το μήνυμά Του εμποδίζει τις δουλειές τους. Τους 
μπερδεύει. Ενοχλεί τη συνείδησή τους. Οι εργασίες τους είναι ύποπτες. 
Τα σχέδιά τους παράνομα. Ο πόθος του πλουτισμού άπληστος. Γι’ αυτό 
δεν Τον θέλουν. Είναι το Φως το ολόλαμπρο και δυνατό, που φωτίζει 
και ξεσκεπάζει τις αμφίβολες δουλειές τους που χρειάζονται ημίφως ή 
καλύτερα σκοτάδι. 
            Το Φως « ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι 
μάλλον το σκότος ή το φως, ήν γαρ πονηρά αυτών τα έργα». Αλλά δεν 
τολμούν πάλι να τα βάλουν ανοικτά μαζί Του. Του ζητούν λοιπόν με 
τρόπο καλό να παραμερίσει. Δεν υβρίζουν, δεν παρουσιάζονται 
φανατικοί εχθροί Του. Κάθε άλλο. Τηρούν μάλιστα και τα 
προσχήματα. « Να δώσουμε κάτι στο ναό ή λίγα ευρώ σε κανένα 
φτωχό; Ευχαρίστως. Να βάλουμε την εικόνα του Χριστού στο μαγαζί ή 
στο αυτοκίνητό μας. Μη ζητάς όμως να επέμβεις στις δουλειές μας, 
μην επιμένεις να κόψουμε τις κακές, όπως τις λες – συνήθειές μας, ν΄ 
αλλάξουμε ζωή. Ώ όχι! Σε παρακαλούμε πολύ μην επιμένεις. Τώρα 
είναι καιρός να μείνουμε μόνοι μας, με τα σχέδιά μας και τις επιδιώξεις 
μας ... Στην εποχή μας δεν μπορεί να εφαρμόσει κανείς το νόμο του 
Θεού! ...». 
           Όταν όμως διώχνουμε τον Κύριο ή σωστότερα όταν 
απομακρυνώμεθα από κάθε ηθικό δεσμό, τότε γινόμαστε δεσμώται της 



ελευθερίας μας. Υποδουλωνόμεθα στην ύλη, γινόμεθα σκλάβοι του 
χρήματος, όπως τόσοι και τόσοι στην εποχή μας. 
Πόσο όμως διαφορετικά είναι όταν ο Κύριος είναι ο Επιθυμητός της 
ζωής μας. Επιθυμητός «σύντροφος, φίλος και αδελφός» όχι μόνο την 
Κυριακή, αλλ’ όλες τις ημέρες της εβδομάδος στο γραφείο, στο 
εργοστάσιο, στο χωράφι. Και η παρουσία Του να κατευθύνει τη ζωή 
μας, που να ακολουθεί τα ίχνη Του, να είναι σύμφωνη με τις θείες Του 
εντολές! 
 
 
 

Η μόλυνση της φύσεως 
† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
 
        Ο Χριστός, με το θαύμα που ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο, 
θεράπευσε δύο δαιμονισμένους που κατοικούσαν στα μνήματα και δεν 
τολμούσε κανένας να περάσει από το μέρος εκείνο. Και στην συνέχεια, 
ο Χριστός επέτρεψε να εισέλθουν τα δαιμόνια στους χοίρους, οι οποίοι 
έπεσαν στην λίμνη και πνίγηκαν. 
          Τρία σημεία αντιμετώπισαν την μανία και την κακία των 
δαιμόνων. Το ένα ήταν η γη, το νεκροταφείο όπου έμεναν οι 
δαιμονισμένοι και έτσι ο χώρος εκείνος έγινε ο φόβος και ο τρόμος των 
ανθρώπων, και από δημιούργημα του Θεού έγινε κατοικητήριο των 
δαιμόνων. Το άλλο είναι τα ζώα, οι χοίροι, που δέχθηκαν την μανία 
των δαιμόνων. Και το τρίτο ήταν η θάλασσα μέσα στην οποία πνίγηκαν 
οι χοίροι. 
          Όλη η δημιουργία του Θεού ήταν καλή από την αρχή, ακόμη και 
αυτός ο εωσφόρος ήταν αρχάγγελος, φωτεινός. Ο Θεός δεν 
δημιούργησε τίποτε το κακό, αλλά όλα ήταν εξ αρχής καλά, γι α?τό 
μετά από κάθε δημιουργική ημέρα γράφει ο Μωϋσής: «και είδεν ο 
Θεός ότι καλόν και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωΐ ημέρα μία». 
Όμως, ο εωσφόρος, που έγινε σατανάς, γέννησε το κακό, αυτός 
παρακίνησε τον άνθρωπο στην πτώση, και στην συνέχεια το κακό 
έπεσε σε ολόκληρη την κτίση. Στην πραγματικότητα η κτίση 
παρασύρθηκε από τον πεπτωκότα άνθρωπο. 
          Στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα βλέπουμε ότι ο άνθρωπος 
δαιμονίσθηκε και στην συνέχεια η γη, τα ζώα και η θάλασσα δέχθηκαν 
την καταστρεπτική μανία των δαιμόνων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα 
στο οποίο φαίνεται πως μολύνεται η κτίση από την καταστρεπτική 
μανία του διαβόλου, αλλά και από τον εμπαθή άνθρωπο. Όλοι κάνουν 
λόγο για το λεγόμενο οικολογικό πρόβλημα, που τείνει να καταστρέψη 
τα οικοσυστήματα, αλλά και αυτήν την ίδια την ζωή μας και την γη 



στην οποία ζούμε. Όλοι επιρρίπτουν ευθύνες στις Κυβερνήσεις των 
Χωρών και στους ανθρώπους που αποβλέπουν στο εμπόριο και 
παραβλέπουν τις επιπτώσεις που έχει η βαρειά βιομηχανία σε όλον τον 
πλανήτη, αλλά αγνοούν ότι όλα αυτά προέρχονται από τον διάβολο και 
τα πάθη δια των οποίων ενεργεί. Σήμερα τα πάντα είναι μολυσμένα, η 
γη, το νερό, ο αέρας, η θάλασσα, τα ζώα και φυσικά αυτή η μόλυνση 
εισέρχεται μέσα στο σώμα μας δια των τροφών. 
          Πέρα από το οικολογικό πρόβλημα, συγχρόνως ο άνθρωπος 
μολύνει και με άλλο  πνευματικό τρόπο την κτίση. Ενώ όλη η κτίση που 
είναι το δημιούργημα του Θεού και φανερώνει την δόξα Του και το 
μεγαλείο Του, όπως το βλέπουμε σε πολλούς Ψαλμούς του Δαυίδ, εν 
τούτοις ο άνθρωπος μολύνει την κτίση με τις αμαρτίες του και τα 
ατοπήματά του. Ιδίως την περίοδο του Καλοκαιριού, τις περισσότερες 
φορές, αντί το δάσος και η θάλασσα να είναι τόποι δοξολογίας του 
Θεού, γίνονται τόποι αμαρτίας. Οι άνθρωποι έχουν συνδέσει τις 
διακοπές τους με μια ελεύθερη από περιορισμούς ζωή. 
          Πρέπει να αγαπούμε την φύση, να την σεβόμαστε ως 
δημιούργημα του Θεού, και να δοξάζουμε τον Θεό. Οι δε καλοκαιρινές 
διακοπές μας πρέπει να συνδυάζονται με ψυχική ξεκούραση που το 
έχουμε πραγματικά ανάγκη και όχι με ψυχική επιβάρυνση.  
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30 

Ιουλίου 
Τρίτη 

7:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση στην Αγία Ειρήνη 

Χρυσοβαλάντου. Απογευματινό κήρυγμα. 

1 

Αυγούστου 
Πέμπτη 

7- 9:30 π.μ  Όρθρος και Θ. Λειτουργία – Τελετή 

του Σταυρού.  Η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού, 

Αγίων Επτά Μακαβαίων Παίδων, Αγίας 

οσιομάρτυρος Ελέσης. 

2 

Αυγούστου 
Παρασκευή 

7- 9:30 π.μ  Όρθρος και Θ. Λειτουργία. 

Ανακομιδή Λειψάνων Αγίου Πρωτομάρτυρος 

και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. 

3 

Αυγούστου 
Σάββατο 

7- 9:30 π.μ  Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Αγίας 

Μυροφόρου Σαλώμης, Οσίων Πατέρων 

Δαλμάτου, Φαύστου, Ισαακίου. 

4 

Αυγούστου 
Κυριακή 

7- 10:00 π.μ  Όρθρος και Θ. Λειτουργία μετά 

Θείου Κηρύγματος. 

Επτά Παίδων των εν Εφέσω. 


