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«Καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν, ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν» (Ματθ. 8,34)

Θ

αύματα ἀγαπητοί μου στὴ θάλασσα, θαύματα στὴν ξηρά, θαύματα παντοῦ ἔκανε
ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Τὰ ἔκανε, γιὰ
νὰ εὐεργετηθοῦν οἱ πάσχοντες, γιὰ νὰ πιστέψουν καὶ νὰ μετανοήσουν οἱ ἄνθρωποι. Ἀλλὰ
πίστευαν καὶ μετανοοῦσαν πάντοτε; Ὄχι δυστυχῶς. Πολλοὶ ἔβλεπαν τὰ θαύματα, ἄκουγαν
τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ ἔμεναν ἀναίσθητοι καὶ ἐξακολουθοῦσαν τὸ δρομολόγιο
τοῦ ἁμαρτωλοῦ βίου τους.
Τέτοιοι ἦταν καὶ οἱ Γαδαρηνοί, τὴ χώρα τῶν
ὁποίων ἐπισκέπτεται τώρα γιὰ πρώτη φορὰ ὁ
Κύριος. Καὶ μόλις ἀποβιβάζεται ἐκεῖ θαυματουργεῖ· θεράπευσε δύο δαιμονισμένους, οἱ
ὁποῖοι εἶχαν καταντήσει μάστιγα καὶ φόβητρο
γιὰ ὅλους τοὺς κατοίκους. Κι ἀφοῦ ὁ Κύριος
ἀπήλλαξε τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματα τῶν δύο
αὐτῶν δυστυχισμένων ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν τυραννία τῶν δαιμονίων, ἐπιτρέπει, ὡς ἐξουσιαστὴς τῶν πάντων ποὺ εἶνε (δαιμόνων, ἀνθρώπων καὶ ζῴων), ἐπιτρέπει στοὺς δαίμονες ποὺ
βγῆκαν ἀπὸ τοὺς δύο ἀνθρώπους νὰ παραλάβουν μιὰ «ἀγέλη χοιρῶν πολλῶν», ποὺ ἔβοσκε ἐκεῖ κοντά. Καὶ μόλις τὰ δαιμόνια πῆγαν
στοὺς χοίρους, «ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη
τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν», ἔπεσε ὅλο
τὸ κοπάδι πάνω ἀπ᾽ τὸ γκρεμὸ στὰ νερὰ τῆς
λίμνης καὶ πνίγηκαν (Ματθ. 8,30,32).
Γιατί τὸ ἐπέτρεψε αὐτὸ ὁ Κύριος; Τὸ ἐπέτρεψε, γιὰ νὰ φανερωθῇ καθαρὰ ἡ κακία τῶν
δαιμόνων, ἡ ὁποία δὲν λυπᾶται ὄχι μόνο τὰ
λογικὰ πλάσματα, τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ οὔτε κι αὐτὰ τὰ ἄλογα ζῷα· ἡ καταστροφικὴ μανία τους ἐπιδιώκει τὸν ἀφανισμὸ κάθε ζῴου
ἢ πράγματος, κάθε κτίσματος ποὺ εἶνε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐξυπηρετεῖ τὸν ἄνθρωπο· μὲ τὴν καταστροφὴ τῶν ζῴων καὶ τῶν
πραγμάτων ἡ δαιμονικὴ κακία πασχίζει εἰ δυ-

νατὸν νὰ ἀφανίσῃ τὴν θεία δημιουργία καὶ νὰ
προξενήσῃ θλῖψι καὶ πειρασμὸ στὸν ἄνθρωπο. Τὸ ἐπέτρεψε ἀκόμη αὐτὸ ὁ Κύριος, γιὰ νὰ
τιμωρηθοῦν ἴσως εἰδικὰ οἱ ἰδιοκτῆτες τῆς ἀγέλης τῶν χοίρων· γιατὶ αὐτοί, παρὰ τὴν ἀπαγορευτικὴ διάταξι τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου ποὺ
ἀπέκλειε στοὺς Ἑβραίους τὸ χοιρινὸ κρέας
(βλ. Λευϊτ. 11,7. Δευτ. 14,8), ἔτρεφαν χοίρους γιὰ λόγους
κερδοσκοπίας, καὶ ἔτσι ἔθεταν τὸ ὑλικὸ συμφέρον ἀπὸ τὴν παράνομη αὐτὴ ἐπιχείρησι παραπάνω ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἐπέτρεψε
λοιπόν, γιὰ νὰ διδάξῃ καὶ τοὺς δύο θεραπευθέντας, καὶ τοὺς βοσκοὺς τῆς ἀγέλης, καὶ
τοὺς ἰδιοκτῆτες τῶν χοίρων, καὶ τοὺς κατοίκους γενικὰ τῆς περιοχῆς τῶν Γεργεσηνῶν
ὑψηλὰ καὶ ἱερὰ μαθήματα.
Μὲ κριτήρια ὑλικὰ καὶ οἰκονομικὰ τὸ πέρασμα τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸ μέρος ἐκεῖνο ἔφερε
κακό, προξένησε ζημιά. Ὁ Χριστὸς ὅμως, ὡς
πανάγαθος Θεὸς ποὺ εἶνε, δὲν εἶνε δυνατὸν
νὰ κάνῃ ποτὲ κακό. Καὶ ἡ παρουσία του λοιπὸν στὴ χώρα τῶν Γεργεσηνῶν ἔφερε καλό,
ἦταν εὐεργετική. Φανερὴ εὐεργεσία ἦταν ἡ
θεραπεία τῶν δύο δαιμονιζομένων. Φανερὴ
εὐεργεσία ἦταν ἐπίσης ἡ ἀπαλλαγὴ ὅλης τῆς
περιοχῆς ἀπὸ τὸ φόβο, ποὺ ἐνέσπειραν στοὺς
κατοίκους τὰ δαιμόνια καὶ ποὺ ἔκανε τὸ μέρος ἀπροσπέλαστο καὶ τὸ δρόμο ἀδιάβατο,
«ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης» (Ματθ. 8,28).
Μὲ κριτήρια τώρα πνευματικὰ καὶ βλέποντας τὰ πράγματα ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς πίστεως,
κι αὐτὴ ἡ καταστροφὴ τῶν χοίρων εὐεργεσία
ἦταν. Γιατί; Διότι ἔθεσε τέρμα στὴν παρανομία καὶ στὴν ἄθεσμη κερδοσκοπία τῶν πονηρῶν ἐκείνων ἐπιχειρηματιῶν πού, ἂν δὲν σταματοῦσε ἐκεῖ τότε, κάποτε ἄλλοτε θὰ ἐπέφερε αὐστηρότερη τιμωρία καὶ αἰωνία κόλασι.
Τόσο τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας ὅσο καὶ ἡ ἄ-

δεία τοῦ Κυρίου στὰ δαιμόνια καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς ἀγέλης μαρτυροῦσαν – τί; ὅτι αὐτὸς ποὺ ἐπισκέφθηκε τὸ μέρος ἐκεῖνο εἶνε ὁ
Θεός, στὸν ὁποῖο τὰ πάντα ὑποτάσσονται.
Ἀλλὰ ποιά συμπεριφορὰ ἔδειξαν ἀπέναντι
στὸν Κύριο οἱ Γαδαρηνοί; Θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν
προϋπαντήσουν, γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσουν
ποὺ θεράπευσε δύο συγχωριανούς τους, νὰ
τὸν εὐχαριστήσουν γιατὶ μὲ τὴ θεραπεία αὐτὴ εὐεργέτησε ὁλόκληρη τὴ χώρα τους, νὰ
τὸν εὐχαριστήσουν γιατὶ μὲ τὴν ἐπίσκεψί του
ἂν μή τι ἄλλο τίμησε ἐπὶ τέλους τὸν τόπο τους.
Ναί, νὰ τὸν εὐχαριστήσουν γιὰ ὅλ᾽ αὐτά, ἀλλὰ
καὶ νὰ τοῦ δείξουν σεβασμό, γιατὶ μπροστά
τους εἶχαν ἕνα Πρόσωπο ἄξιο κάθε ἀναγνωρίσεως καὶ τιμῆς. Αὐτὸ ἔπρεπε νὰ κάνουν.
Ἀλλ᾽ αὐτοὶ τί κάνουν; Βγαίνουν νὰ συναντήσουν τὸν Ἰησοῦ, ὄχι γιὰ νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν,
ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸν διώξουν τὸ συντομώτερο ἀπὸ
τὸ μέρος τους· «καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν, ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν» (ἔ.ἀ. 8,34).
Τί ἀναισθησία! Ἦρθε ὁ Χριστός, κι αὐτοὶ
τὸν διώχνουν· ἦρθε τὸ Φῶς, κι αὐτοὶ προτιμοῦν νὰ ζοῦν στὸ σκοτάδι· ἦρθε ὁ Γιατρός, κι
αὐτοὶ δὲν δέχονται τὰ φάρμακά του καὶ δὲν ἀκοῦνε τὶς συμβουλές του, ἀλλὰ προτιμοῦν νὰ
πεθάνουν· ἦρθε ὁ ἐλευθερωτὴς ψυχῶν καὶ
σωμάτων, κι αὐτοὶ προτιμοῦν νὰ ζοῦν μέσα
στὶς βρώμικες φυλακὲς τοῦ ἐγκλήματος, τῆς
φαυλότητος καὶ τῆς ἀνομίας.

***
Τέτοια συμπεριφορὰ ἔδειξαν, ἀγαπητοί μου,
οἱ Γαδαρηνοὶ τὴν ἡμέρα ἐκείνη τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ τέτοια συμπεριφορὰ
δείχνουν καὶ πολλοὶ ἄλλοι –ἄτομα, οἰκογένειες, χωριά, πόλεις καὶ ἔθνη ὁλόκληρα–, ὅταν
τοὺς ἐπισκέπτεται ὁ φιλάνθρωπος Κύριος!
Μένουν ἀναίσθητοι καὶ τίποτε δὲν εἶνε ἱκανὸ
νὰ τοὺς κάνῃ νὰ νιώσουν τὴ μεγάλη τιμὴ ποὺ
τοὺς κάνει ὁ Κύριος μὲ τὶς ἐπισκέψεις του,
ἀλλὰ καὶ τὴ μεγάλη εὐθύνη τους γιὰ τὴ διαγωγὴ ποὺ δείχνουν ἀπέναντί του.
Θέλετε ν᾿ ἀκούσετε παραδείγματα; Σᾶς δείχνω ὄχι ἕνα ἄτομο, οὔτε μία οἰκογένεια, ἀλλὰ
ἕνα ὁλόκληρο χωριό. Δὲν τὸ ὀνομάζω, γιατὶ
ὅ,τι θὰ πῶ δὲν τὸ κάνουν μόνο οἱ κάτοικοι
αὐτοῦ τοῦ χωριοῦ ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι.
Τὸ χωριὸ λοιπὸν αὐτὸ τὸ ἐπισκέπτεται ὁ
Κύριος. Πῶς τὸ ἐπισκέπτεται; Νά, ἔρχεται ὁ ἱεροκήρυκας· ἔρχεται ἀντιπροσωπεύοντας τὸν
διδάσκαλο Χριστό· ἔρχεται, γιὰ νὰ διδάξῃ ὄχι
δικά του λόγια ἀλλὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ. Εἶνε μόνος. Χτυπάει τὴν καμπάνα τῆς ἐκκλησίας, εἰδοποιεῖ τοὺς κατοίκους. Δὲν εἶνε καθη-
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μερινή, ἡμέρα ἐργασίας· εἶνε Κυριακή, ἡμέρα
ἀναπαύσεως, ἡμέρα Κυρίου. Ὁ ἱεροκήρυκας
ἐξακολουθεῖ νὰ χτυπάῃ τὴν καμπάνα, μὰ οἱ
κάτοικοι δὲν ἔρχονται. Μὴ νομίσετε ὅτι ἔχουν τίποτε προσωπικὰ ἐναντίον του, γιατὶ
τοὺς εἶνε ἄγνωστος, πρώτη φορὰ τοὺς ἐπισκέπτεται, ὡς ξένος. Δὲν ἔρχονται, γιατὶ εἶνε
ψυχικὰ ἀναίσθητοι· μιμοῦνται, δηλαδή, τὸ παράδειγμα τῶν Γαδαρηνῶν. Δὲν θέλουν ν᾿ ἀκούσουν κήρυγμα· προτιμοῦν ν᾿ ἀκοῦνε στὰ
καφφενεῖα κάθε ἄλλη συζήτησι παρὰ ν᾿ ἀκούσουν στὴν ἐκκλησία κάτι γιὰ τὸ Θεὸ καὶ τὰ
θεῖα. Καὶ σὲ λίγο ὁ ἱεροκήρυκας φεύγει· μαζί
του ὅμως φεύγει καὶ ὁ Χριστός.
Ἀλλὰ ὁ Κύριος εἶνε τόσο ἀγαθὸς καὶ τόσο
μακρόθυμος, ὥστε καὶ γιὰ δεύτερη φορὰ ἐπισκέπτεται τὸ χωριό. Πῶς τὸ ἐπισκέπτεται τώρα; Μὲ μία ἐξαιρετικὴ εὐφορία τῶν καρπῶν
τῆς γῆς. Οἱ ἀποθῆκες τῶν γεωργῶν γεμίζουν.
Ὅλοι χαίρονται, μὰ κανείς δὲν θυμᾶται τὸν
Εὐεργέτη γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ· ἀναίσθητοι καὶ ἀχάριστοι, τὸν ἔχουν διώξει ἔξω ἀπὸ
τὰ ὅρια τοῦ χωριοῦ τους. Καὶ ὁ Κύριος περίλυπος φεύγει πάλι.
Φεύγει, ἀλλὰ θὰ τοὺς ἐπισκεφθῇ καὶ γιὰ
μία ἀκόμη φορά. Τὴ φορὰ αὐτὴ τοὺς ἐπισκέπτεται μὲ τιμωρίες, μὲ πλημμύρα, μὲ ἀκρίδα,
μὲ ἀρουραίους, μὲ χαλάζι, μὲ ἀσθένειες, μὲ
θανάτους, μὲ… Τί λοιπόν; μετανοοῦν οἱ ἀναίσθητοι, πέφτουν στὰ γόνατα μπροστά του, ἐγκαταλείπουν τὴν ἁμαρτία; Ἀλλοίμονο! Ὅσο
μετανόησαν οἱ Γαδαρηνοὶ μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς ἀγέλης τῶν χοίρων, ἄλλο τόσο μετανοοῦν καὶ αὐτοί· μένουν ἀναίσθητοι καὶ στὴν
τελευταία αὐτὴ ἐπίσκεψι τοῦ Κυρίου.
***
Ὅ,τι, ἀγαπητοί μου, συμβαίνει μὲ τὸ χωριὸ
αὐτό, συμβαίνει καὶ μὲ ἄτομα, μὲ οἰκογένειες
καὶ μὲ λαούς. Διώχνουν καὶ αὐτοὶ τὸ Χριστὸ
ὅπως οἱ Γαδαρηνοί. Καὶ ὁ μὲν Χριστὸς δὲν ἔχει νὰ ζημιωθῇ τίποτα ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ αὐτῶν τῶν ἀναίσθητων, αὐτοὶ ὅμως ζημιώνονται
τὴν πιὸ μεγάλη ζημιά. Γιατὶ ἀλλοίμονο σὲ μιὰ
χώρα ἢ σὲ μιὰ ψυχὴ ποὺ φεύγει ἀπὸ πάνω της
ὁ Χριστός· θὰ τὴν παραλάβῃ ὁ διάβολος, καὶ
τότε θὰ ἔχουμε νὰ θρηνήσουμε ὄχι πνιγμὸ
χοίρων, ὄχι κάποια ἄλλη ὑλικὴ ζημιά, ἀλλὰ
ἐρήμωσι καὶ καταστροφὴ ψυχῶν.
Ὦ Κύριε, φώτισέ μας, νὰ μὴ μᾶς καταλάβῃ
ὁ ὕπνος τῆς ἁμαρτίας καὶ καταντήσουμε σὲ
ψυχικὴ ἀναισθησία καὶ πώρωσι, ἀπ᾽ τὴν ὁποία
δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο φοβερώτερο σὲ τοῦτο τὸν κόσμο.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 212/21-6-1939, σσ. 67-68).
Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 12-6-2018.

