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ΕΠΙΚΑΙΡΑ
I. ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Ἑβδομαδιαῖος κύκλος προσευχῆς
3. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
1. Μιλᾶμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά τήν λειτουργική ἔννοια τῶν ἡμερῶν
τῆς ἑβδομάδος. Μέχρι τώρα μιλήσαμε γιά τήν Κυριακή καί τήν Δευτέρα. Τήν
Κυριακή εἴπαμε ὅτι τήν τιμᾶμε, ἐπειδή εἶναι ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Τήν Δευτέρα εἴπαμε ὅτι τιμοῦμε ἰδιαίτερα τούς Ἀγγέλους καί μάλιστα τόν προσωπικό μας Ἄγγελο, πού πήραμε ὡς δῶρο κατά τό Βάπτισμα, τόν Ἄγγελο φύλακα τῆς ψυχῆς μας. Σήμερα θά σᾶς μιλήσω, μέ σύντομο λόγο, γιά τίς ὑπόλοιπες
μέρες τῆς ἑβδομάδος.
Οἱ ἡμέρες Τρίτη καί Πέμπτη ἦταν ἡμέρες πού νήστευαν οἱ Φαρισαῖοι, γι᾽ αὐτό
καί ἡ Ἐκκλησία μας δέν τίς καθόρισε ὡς τακτές ἡμέρες νηστείας. Εἶναι ἡμέρες
ὅμως κατά τίς ὁποῖες λατρεύουμε τόν Θεό· καί τήν μέν Τρίτη τιμᾶμε ἰδιαίτερα
τόν τίμιο Πρόδρομο καί Βαπτιστή τοῦ Κυρίου μας Ἰωάννη, τήν δέ Πέμπτη τήν
ἔχουμε ἀφιερωμένη στούς ἁγίους Ἀποστόλους καί στόν ἅγιο Νικόλαο. Κάθε
Τρίτη, λοιπόν, πρέπει νά ἐπικαλούμαστε ἰδιαίτερα τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Βαπτιστή
καί νά λέμε τό Ἀπολυτίκιό του ἤ ὅποιον ἄλλο ὕμνο σ᾽ αὐτόν ξέρουμε. Ἡ προσευχή
στόν Βαπτιστή Ἰωάννη, ἀγαπητοί μου, ἔχει δύναμη πολύ. Τοῦ δόθηκε ἰδιαίτερα
ἡ χάρη ἀπό τό Θεό νά πρεσβεύει γιά μᾶς. Ἕνας ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας μας σ᾽
αὐτόν λέγει: «Βαπτιστά τοῦ Χριστοῦ πάντων ἡμῶν μνήσθητι, ἵνα ρυσθῶμεν τῶν
ἀνομιῶν ἡμῶν. Σοί γάρ ἐδόθη Χάρις πρεσβεύειν ὑπέρ ἡμῶν». Αὐτόν τόν ὕμνο,
ἀγαπητοί μου, νά τόν λέτε συχνά στήν προσευχή σας στόν Βαπτιστή Ἰωάννη
καί ἰδιαίτερα νά τόν λέτε κάθε Τρίτη, γιατί, ὅπως εἴπαμε, τήν ἡμέρα τῆς Τρίτης
τιμᾶ ἰδιαίτερα ἡ Ἐκκλησία μας τόν Πρόδρομο καί Βαπτιστή Ἰωάννη.
2. Τήν Πέμπτη, ὅπως εἴπαμε, τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας τούς ἁγίους Ἀποστόλους.
Καί βέβαια ἀξίζει ἰδιαίτερη τιμή σ᾽ αὐτούς τούς Δώδεκα, στούς ὁποίους ὀφείλουμε
τόν εὐαγγελισμό ὅλης τῆς οἰκουμένης. Μάλιστα ἐμεῖς οἱ χριστιανοί τῆς Ἐλλάδος
εὐγνωμονοῦμε περισσότερο τόν ἀπόστολο Παῦλο, γιατί ἦρθε στά μεγάλα κέντρα
τῆς πατρίδος μας καί ἵδρυσε σ᾽ αὐτά Ἐκκλησίες καί ἀπέστειλε καί ἐπιστολές
στίς Ἐκκλησίες αὐτές. Σάν εὐγνωμοσύνη μας σ᾽ αὐτόν, ἄς διαβάζουμε κάθε μέρα
ἕνα κομμάτι ἀπό τά ἱερά αὐτά γράμματα τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὅπως καί ἀπό
τίς ἐπιστολές τῶν ἄλλων Ἀποστόλων. – Τήν Πέμπτη σᾶς εἶπα ὅτι τιμοῦμε ἰδιαίτερα καί τόν ἅγιο Νικόλαο. Τό γιατί τό καθόρισε αὐτό ἡ Ἐκκλησία δέν ξέρω
νά σᾶς τό πῶ. Πάντως ὁ ἅγιος Νικόλαος, ὅπως ὅλοι τό γνωρίζουμε, εἶναι ἕνας
μεγάλος ἅγιος καί ἡ προσευχή μας σ᾽ αὐτόν μᾶς φέρνει μεγάλη χάρη καί εὐλογία.
Θεωρεῖται προστάτης τῶν ναυτικῶν. Ἀλλά, κατά κάποια ἔννοια, ὅλοι μας εἴμαστε
καραβοκύρηδες στό πέλαγος τῆς ζωῆς αὐτῆς. Ὅλοι μας, λοιπόν, ἄς ἐπικαλούμαστε τόν ἅγιο Νικόλαο, γιά νά μᾶς βοηθήσει νά φθάσουμε στό τελικό λιμάνι,
πού εἶναι ὁ γλυκός παράδεισος.
3. Οἱ ἡμέρες Τετάρτη καί Παρασκευή (ἤ «Προσάββατο», ὅπως τήν λένε τά
κείμενα), ὅπως ὅλοι τό ξέρουμε, εἶναι καθορισμένες ἀπό τήν Ἐκκλησία μας ὡς
ἡμέρες νηστείας. Τήν μέν Τετάρτη τήν τιμοῦμε γιατί αὐτήν τήν ἡμέρα, μέ τήν
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προδοσία τοῦ Ἰούδα, συνέλαβαν οἱ Ἰουδαῖοι τόν Χριστό μας, τήν δέ Παρασκευή
τήν τιμοῦμε σέ ἀνάμνηση τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ. Ἄς νηστεύουμε,
χριστιανοί μου, τίς ἡμέρες αὐτές, ὅπως καθόρισε ἡ Ἐκκλησία μας. Δέν ἔδωσε ὁ
Θεός μόνο γιά φαγητό τά κρέατα καί τά ψάρια, ἀλλά ἔδωσε καί τίς πατάτες καί
τά μακαρόνια καί τά τόσο θρεπτικά καί νόστιμα φροῦτα καί τόσους ἄλλους γλυκεῖς καρπούς τῆς γῆς. Γιατί, χριστιανοί μου, νά φᾶμε τήν Παρασκευή τό κρέας
καί τήν Πέμπτη τά φασόλια; Νά φᾶμε τήν Πέμπτη τό κρέας καί τήν Παρασκευή
νά φᾶμε τά φασόλια, γιά νά νηστέψουμε τήν Παρασκευή. Γυναῖκες, πού ἡ μαγειρική σας τέχνη κάνει νόστιμα φαγητά, βάλτε ὅλη αὐτή τήν τέχνη σας τήν
Τετάρτη καί τήν Παρασκευή, γιά νά κάνετε πολύ νόστιμο τό νηστήσιμο φαγητό!
Ἔτσι, θά λέει τό παιδί σας πότε νἄρθει ἡ Τετάρτη καί ἡ Παρασκευή, γιά νά
φάω ἐκείνη τήν ὡραία χορτόπιτα, πού κάνει ἡ μαμά μου, ἤ ἐκεῖνα τά ὡραῖα γεμιστά μέ τά μπαχαρικά καί τά μυρωδικά, πού μοσχοβολᾶνε ἀπό μακρυά, ὅταν
πλησιάζω στό σπίτι μου. Καί νἆναι αὐτά νηστήσιμα. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή θέλω
νά σᾶς πῶ, χριστιανοί μου, μάθετε καί τά παιδιά σας νά νηστεύουν. Μήν τό
φοβᾶστε αὐτό γιά τήν ὑγεία τους. Ἀντίθετα, ἡ νηστεία θά κάνει καλό στήν ὑγεία
τους. «Μέλανα ζωμό» ἔπιναν τά σπαρτιατόπουλα τῆς Ἑλλάδος καί ἔγιναν
ἀνδρεῖοι ἀγωνιστές κατά τῶν ἐχθρῶν τῆς πατρίδος. Ἡ νηστεία, πέρα ἀπό τήν
ἐγκράτεια πού χαρίζει στήν ψυχή, δυναμώνει καί σωματικά τόν ἄνθρωπο καί τοῦ
χαρίζει εὐρωστία καί ἰσχυρή ὑγεία. Ἐνῶ ἡ πολυφαγία κάνει πλαδαρό καί ἄτονο
τόν ἄνθρωπο καί τόν ἀποχαυνώνει ψυχικά καί σωματικά.
4. Τέλος, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἐρχόμαστε στήν τελευταία ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, τό Σάββατο. Γιά τό Σάββατο μιλάει ἡ Παλαιά Διαθήκη καί μᾶς λέει ὅτι
τήν ἡμέρα αὐτή κατέπαυσε ὁ Θεός τό δημιουργικό Του ἔργο, γι᾽ αὐτό καί «Σάββατο» σημαίνει «ἀνάπαυση». Τήν ἡμέρα αὐτή τοῦ Σαββάτου τήν τιμοῦμε εἰς
ἀνάμνηση τῆς Δημιουργίας τοῦ κόσμου. Γι᾽ αὐτό δέν γίνεται νηστεία (χωρίς λάδι)
τήν ἡμέρα αὐτή, πλήν μόνο τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Οἱ Ἰουδαῖοι τιμοῦσαν πολύ
τό Σάββατο, ἀλλά γιά μᾶς τούς χριστιανούς τό Σάββατο ἀντικαταστάθηκε μέ
τήν Κυριακή, ἡμέρα κατά τήν ὁποία, ὅπως ξέρουμε, ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ μας. Ἡ ἡμέρα τοῦ Σαββάτου γιά μᾶς ἔγινε ἡμέρα ἀφιερωμένη στήν
μνήμη τῶν προσφιλῶν μας νεκρῶν. Κάθε ἡμέρα βέβαια θυμόμαστε τά ἀγαπητά
μας πρόσωπα, πού ἔφυγαν ἀπό ἀνάμεσά μας, ἀλλά τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου
πρέπει νά τά θυμόμαστε ἰδιαίτερα τά πρόσωπα αὐτά στήν προσευχή μας καί νά
τελοῦμε τρισάγια καί μνημόσυνα γιά τίς ψυχές τους. Κανονικά, χριστιανοί μου,
τά μνημόσυνα δέν πρέπει νά γίνονται τήν Κυριακή, γιατί ἡ Κυριακή εἶναι ἀναστάσιμη ἡμέρα, ὅπως εἴπαμε. Τά μνημόσυνα κανονικά γίνονται τό Σάββατο,
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χωρίς ὅμως τό θέμα αὐτό νά εἶναι δογματικό θέμα, ὅτι δηλαδή ἀπαγορεύεται τήν
Κυριακή νά γίνονται μνημόσυνα.
Αὐτά τά λίγα, ἀδελφοί χριστιανοί, ἤθελα νά σᾶς πῶ γιά τίς ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος καί ὅ,τι μπορεῖ ὁ καθένας ἀπό σᾶς ἄς πράξει.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

ttt
ΙΙ. Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
1. Στίς 17 Ἰουλίου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀδελφοί χριστιανοί, ἑορτάζει τήν
ἁγία Μαρίνα. Ἡ ἁγία αὐτή ἔζησε στά τέλη τοῦ 3ου αἰ. σέ κάποιο χωριό τῆς
Πισιδίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἀπό μικρή ἡλικία ἔμεινε ὀρφανούλα ἀπό μητέρα
καί ὁ πατέρας της, πού ἦταν εἰδωλολάτρης ἱερέας, τήν παρέδωσε σέ μιά γυναίκα
γιά νά τήν ἀναθρέψει. Γειτόνισσες γυναῖκες, πού ἦταν χριστιανές, ἀλλά καί ἄλλοι
χριστιανοί, μίλησαν στήν μικρή Μαρίνα γιά τήν πίστη στόν Χριστό, τόν ἀληθινό
Θεό. Καί ἡ Μαρίνα, σάν καλό χωράφι πού ἦταν ἡ ψυχή της, ἀλλά προπαντός
μέ τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ, δέχτηκε τά καλά λόγια, πού ἄκουσε ἀπό στόματα
χριστιανῶν, καί πίστεψε ἀπό μικρή στόν ἀληθινό Θεό, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστό. Καί ὄχι μόνον πίστεψε, ἀλλά καί ἀγάπησε θερμά τόν Χριστό, τόσο πολύ,
ὥστε σέ ἡλικία δεκαπέντε ἐτῶν φλεγόταν ἡ καρδιά της νά Τόν ὁμολογήσει καί
νά πεθάνει μέ μαρτυρικό θάνατο γι᾽ Αὐτόν. Ἄς εἶναι ἀναπαυμένες καί ἅγιες οἱ
ψυχές τῶν χριστιανῶν ἐκείνων, πού μίλησαν στό μικρό κοριτσάκι τήν Μαρίνα
γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, καί νά τώρα αὐτή, νεαρή κοπέλλα,
θέλει καί νά μαρτυρήσει γι᾽ Αὐτόν. Βλέπετε, χριστιανοί μου, ὅτι πρέπει νά μιλᾶμε
στούς ἄλλους γιά τήν πίστη μας καί σ᾽ αὐτά ἀκόμη τά μικρά παιδάκια; Ἀλλά
πρέπει νά μιλᾶμε σωστά γιά τήν πίστη μας, ὅπως ἐκεῖνοι οἱ ἄγνωστοι χριστιανοί
μίλησαν σωστά στήν μικρή Μαρίνα γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Γιατί, γιά νά
θέλει τώρα ἡ δεκαπεντάχρονη κοπέλλα Μαρίνα νά μαρτυρήσει γιά τόν Χριστό,
φαίνεται ὅτι οἱ χριστιανοί πού τήν κατήχησαν τῆς εἶπαν καί γιά μαρτύριο. Τῆς
εἶπαν ὅτι γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη στόν Χριστό πρέπει νά δώσει καί τήν
ζωή της ἀκόμη.
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2. Ἡ Μαρίνα, τώρα πού ἔγινε κοπέλλα, ὁμολογοῦσε σέ ὅλους τήν πίστη της
στόν Χριστό καί ἔβριζε τά ψεύτικα εἴδωλα. Τό ἄκουσε αὐτό καί ὁ πατέρας της,
πού ἦταν, ὅπως εἴπαμε, ἱερέας τῶν εἰδώλων, καί προσπάθησε νά τήν μεταπείσει
καί νά λατρέψει καί αὐτή τά εἴδωλα. Ἀλλά εἰς μάτην! Ἡ Μαρίνα μέ περισσότερη
δύναμη ὁμολογοῦσε τήν πίστη στόν Χριστό καί ἐχλεύαζε τά εἴδωλα λυπούμενη
γιά τήν εἰδωλολατρία τοῦ πατέρα της. Ὁ πατέρας της τήν ἐμίσησε γι᾽ αὐτό καί
τήν ἀποκλήρωσε.
3. Τόν καιρό ἐκεῖνο ἔτυχε νά περνᾶ ἀπό τόν τόπο πού κατοικοῦσε ἡ Ἁγία ὁ εἰδωλολάτρης ἔπαρχος Ὀλύμβριος, ἕνας ἄγριος στόν χαρακτήρα του ἄνθρωπος. Αὐτός,
ὅταν εἶδε τήν Μαρίνα, τήν ἀγάπησε γιά τήν ὀμορφιά της καί ἤθελε νά τήν πάρει
γιά γυναίκα του. Γι᾽ αὐτό διέταξε νά τήν φέρουν στό παλάτι του. Ὁ ἄρχοντας τήν
ἐρώτησε νά τοῦ πεῖ τό ὄνομά της καί τό Θεό πού λατρεύει. Αὐτή τότε τοῦ ἀποκρίθηκε ἄφοβα: «Μέ λένε Μαρίνα καί θέλω νά εἶμαι δούλη τοῦ Θεοῦ καί Σωτήρα
μου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ἔκανε ὅλο τόν κόσμο»! Γι᾽ αὐτήν τήν ἀπάντηση
τῆς Ἁγίας ὁ ἔπαρχος τήν ἐφυλάκισε μέχρι τήν ἄλλη ἡμέρα, κατά τήν ὁποία εἶχαν
μιά μεγάλη εἰδωλολατρική ἑορτή, ἐλπίζοντας ὅτι θά τήν πείσει νά ἔλθει καί αὐτή
στήν γιορτή γιά νά θυσιάσει. Τήν ἄλλη μέρα ἔφεραν πράγματι καί τήν Μαρίνα
ἀπό τήν φυλακή στήν γιορτή. Ὁ Ὀλύμβριος καί μέ κολακεῖες καί μέ ἀπειλές προσπάθησε νά μεταπείσει τήν Μαρίνα νά ἀρνηθεῖ τά ὅσα εἶπε στήν πρώτη συνάντηση
μαζί του καί νά προσφέρει καί αὐτή θυσία στά εἴδωλα. Ἀλλά ἡ ἁγία Μαρίνα τώρα
μέ μεγαλύτερη παρρησία τοῦ εἶπε: «Δεῖρε με, πνίξε με, σφάξε με, βασάνισέ με μέ
μύρια βάσανα. Δέν πρόκειται νά ἀρνηθῶ τόν Χριστό μου, πού εἶναι ἡ Ἀλήθεια, καί
νά προσκυνήσω τά εἴδωλα, πού εἶναι ψέματα». Τότε, χριστιανοί μου, μάνιωσε ὁ
εἰδωλολάτρης ἄρχοντας καί διέταξε νά ρίξουν καταγῆς τήν Ἁγία καί νά τήν ραβδίσουν σκληρά μέ ραβδιά πού εἶχαν ἀγκάθια. Αὐτό καί ἔκαναν οἱ ὑπήκοοί του.
Ἀπό τούς ραβδισμούς κυλοῦσε ἄφθονο στήν γῆ τό παρθενικό αἷμα τῆς μάρτυρας
ἁγίας Μαρίνας. Ἀλλά αὐτή, παρά τήν σκληρότητα τοῦ βασανιστηρίου ὑπέφερε μέ
ἀνδρεία τούς πόνους τοῦ ραβδισμοῦ. Αὐτό σημαίνει ὅτι αὐτή ἡ νεαρή νεάνιδα Μαρίνα ἦταν θεοφόρα, ὅτι εἶχε μέσα της πλούσια τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού τήν δυνάμωνε νά ὑποφέρει ἀγόγγυστα τό μαρτύριο. Ὅσοι λύγιζαν στό μαρτύριο, αὐτό ἦταν
ἀποδεικτικό στοιχεῖο ὅτι δέν εἶχαν μέσα τους τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, καί ἄς παρίσταναν τόν ἑαυτό τους ὑποκριτικά ὡς καλόν.
4. Τέλος πάντων, μέ τήν σταθερότητα τῆς Ἁγίας κατεξευτελίστηκε ὁ ἄρχοντας
καί διέταξε πάλι νά τήν βάλουν στήν φυλακή. Ἐκεῖ, χριστιανοί μου, πολέμησε
τήν ἁγία Μαρίνα προσωπικά ὁ ἴδιος ὁ διάβολος, γιατί τῆς παρουσιάστηκε σάν
ἕνας φοβερός δράκοντας, πού ἀπό τό στόμα του ἔβγαινε φωτιά καί καπνός. Ἡ
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Ἁγία προσευχόταν καί, ἀφοῦ ἐπικαλέστηκε τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔκανε
μέ τό δεξί της χέρι τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ στά σπλάγχνα τοῦ δράκοντα καί –
ὤ, ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ! – σχίστηκε ἡ κοιλιά του καί ἔγινε ἄφαντος. Ἀλλά σέ
λίγο ὁ διάβολος τῆς ἐμφανίστηκε πάλι μέ μορφή μαύρου σκυλιοῦ. Ἡ Ἁγία, δυναμωμένη τώρα ἀπό τήν προηγούμενη νίκη της, ἅρπαξε τό σκυλί ἀπό τίς τρίχες
του καί τό χτύπησε στό κεφάλι μέ ἕνα σφυρί πού βρῆκε καταγῆς καί ταπείνωσε
ἔτσι ἐντελῶς τόν διάβολο. Τότε, χριστιανοί μου, μετά ἀπό αὐτά, ἐκεῖ στήν φυλακή
πού ἦταν ἡ Ἁγία, φάνηκε μία θεία ὀπτασία. Ἀπό ἕνα Σταυρό, ὁ ὁποῖος ἔφθανε
ἀπό τήν γῆ μέχρι τόν οὐρανό, ἔβγαινε ἕνα μεγάλο Φῶς· ἐπάνω δέ στόν Σταυρό
πετοῦσε μία λευκή καί καθαρή Περιστερά. Αὐτή ἡ ὀπτασία δήλωνε τό μυστήριο
τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Θεοῦ μας. Τό Φῶς σήμαινε τήν δόξα τοῦ Πατρός· ὁ
Σταυρός δήλωνε τόν Ἐσταυρωμένο Κύριο καί ἡ λευκή Περιστερά τό Ἅγιο
Πνεῦμα. Ἡ Περιστερά ἔπειτα ἦλθε κοντά στήν Ἁγία καί τῆς εἶπε: «Χαῖρε καί
εὐφραίνου, Μαρίνα, γιατί ἔφθασε ἡ ὥρα νά λάβεις τό στεφάνι τῆς νίκης καί νά
εἰσέλθεις στήν Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ τήν ἐπουράνιο». Ὅλη αὐτή ἡ θεοφάνεια
ἐνθάρρυνε πολύ τήν ἁγία Μαρίνα καί τῆς θεράπευσε τίς πληγές, πού εἶχε ἀπό τό
μαρτύριό της. Μετά τήν θεία αὐτή ὀπτασία, τήν ἄλλη μέρα, ὁμολόγησε μέ μεγαλύτερο θάρρος στόν ἄρχοντα τήν πίστη της στόν Ἰησοῦ Χριστό, χλευάζοντας
τά εἴδωλα καί λέγοντας ὅτι ὅσοι τά λατρεύουν εἶναι στό ψέμα καί τήν πλάνη.
5. Μάνιωσε περισσότερο ὁ τύραννος Ὀλύμβριος καί ὑπέβαλε σέ νέα βασανιστήρια τήν νεαρή κοπέλλα. Τήν κρέμασαν γυμνή σέ ἕνα ξύλο καί ἔκαιγαν τίς
πλευρές της καί τό στῆθος της μέ λαμπάδες. Ἔπειτα ἔφεραν ἕνα μεγάλο-μεγάλο
λέβητα καί τόν γέμισαν μέ νερό. Ξεκρέμασαν τήν Ἁγία ἀπό τό ξύλο καί τήν βούτηξαν στόν λέβητα κατακέφαλα γιά νά πνιγεῖ. Ἀλλά ἐκείνη τήν ὥρα, χριστιανοί
μου, ἔγινε μεγάλος σεισμός καί φάνηκε πάλι ἡ θεία Περιστερά, πού εἴπαμε παραπάνω, κρατώντας αὐτή τήν φορά στό στόμα της ἕνα στεφάνι καί τό ἔδωσε
στήν μάρτυρα λέγοντάς της ὅτι αὐτό εἶναι ἀπό τήν Δεξιά τοῦ Ὑψίστου. Τό θέαμα
αὐτό τό εἶδαν καί τό ἄκουσαν πολλοί εἰδωλολάτρες καί τούς ἔκανε νά πιστεύσουν
καί αὐτοί στόν Ἰησοῦ Χριστό καί νά Τόν ὁμολογήσουν γιά ἀληθινό Θεό. Γιά τήν
ὁμολογία τους δέ αὐτή ὁ σκληρός Ὀλύμβριος διέταξε νά θανατωθοῦν καί ἔτσι βαπτίστηκαν ὅλοι αὐτοί στό αἷμα τους. Ἀμέσως ἔπειτα, βλέποντας τήν ἧττα του,
εἶπε γιά τήν ἁγία Μαρίνα νά ἀποκεφαλιστεῖ. Πῆραν λοιπόν οἱ δήμιοι τήν ἁγία
Μαρίνα καί τήν ὁδήγησαν στόν τόπο τῆς καταδίκης. Αὐτή, πρίν ἀπό τόν ἀποκεφαλισμό της, ζήτησε νά προσευχηθεῖ. Στήν προσευχή της ἡ Ἁγία ζήτησε νά
ἔρχεται εὐλογία καί Χάρη ἀπό τόν Θεό σέ ὅποιον ἐπικαλεῖται τήν βοήθειά της.
Ἔπειτα τήν ἀποκεφάλισαν.
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6. Ἐνθυμούμενοι καί ἐμεῖς τήν προσευχή αὐτή τῆς παρθενομάρτυρας ἁγίας
Μαρίνας, τήν παρακαλοῦμε νά πρεσβεύει στόν Ἰησοῦ Χριστό γιά μᾶς νά μᾶς
δίνει τήν Χάρη Του, νά Τόν ἀγαπᾶμε, νά τηροῦμε τό ἅγιο θέλημά Του καί νά δίνουμε καί ἐμεῖς θαρραλέα μαρτυρία γιά τήν πίστη μας, ὅπου οἱ περιστάσεις τό
καλοῦν ἤ θά τό καλέσουν. – Δι᾽ εὐχῶν τῆς παρθενομάρτυρος ἁγίας Mαρίνας,
Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς, ΑΜΗΝ.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

ttt
Β´
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ
(Σέ συνέχειες)
5. Κατά τῆς Δαμασκοῦ καί τοῦ Ἐφραίμ (17,1-11)
(α) Καταστροφή τῆς Συρίας καί τοῦ Ἰσραήλ (17,1-6)
1. Μαζί μέ τήν Δαμασκό, τήν πρωτεύουσα τῶν Συρίων, ἡ περικοπή μας ὁμιλεῖ καί γιά τόν Ἐφραίμ
(τόν Ἰσραήλ), γιατί οἱ Σύριοι συνεμάχησαν μέ τόν Ἰσραήλ τό 734/733 π.Χ. ἐναντίον τοῦ Ἰούδα (Συροεφραιμικός πόλεμος).
2. Ἡ Δαμασκός, ἡ ὡραία αὐτή καί εὔφορη πρωτεύουσα τῆς Συρίας, ἀλλά καί ὅλες οἱ ἄλλες πόλεις
τῆς ἐπικρατείας της, θά ἐρειπωθοῦν καί θά ἐρημωθοῦν καί θά γίνουν μαντριά γιά ποίμνια (στίχ. 1-3).
Ἡ προφητεία ἐξεπληρώθη τό 732 π.Χ.
3. Ὁ Ἰσραήλ (ἤ Ἐφραίμ) ἐπίσης θά ἔχει καί αὐτός τήν ἰδία τύχη: Ἡ δύναμη τοῦ βορείου βασιλείου
θά καταπέσει, σάν τόν ρωμαλαῖο ἐκεῖνο ἄνδρα, πού τόν ἔφθειρε ἡ πείνα καί ἡ ἀρρώστια (στίχ. 4 κατά
τό Ἑβρ.). Ἤ, ἡ κατάσταση τοῦ Ἰσραήλ θά γίνει ὅπως ὅταν θερίζουν τόν ἀγρό καί μένουν στό τέλος
μερικά σταχυλογήματα (στίχ. 5.6α), ἤ, ὅπως ὅταν τινάζουν τήν ἐλιά γιά νά μαζέψουν τόν καρπό της
καί μένουν σ᾽ αὐτήν μόνο δυό ἤ τρεῖς ρόγες στά ἀκραῖα κλωνάρια της (στίχ. 6β). Ἔτσι ὁ Ἰσραήλ θά
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καταλήξει ἕνα ὑπόλοιπο. Ἡ τρομερή αὐτή προφητεία κατά τοῦ Ἰσραήλ ἐξεπληρώθη μέ τήν ἅλωση τῆς
πρωτεύουσάς του καί τήν κατάλυση τοῦ βασιλείου του τό 722 π.Χ. ὑπό τοῦ Σαργών Β´.

Ἑβραϊκό κείμενο

Κείμενο Ο´

17,1Ἰδού Δαμασκὸς ἀρθήσεται ἀπὸ
πόλεων καὶ ἔσται εἰς πτῶσιν,

17,1Ὅραση κατά τῆς Δαμασκοῦ.
«Ἰδού ἡ Δαμασκός παύεται
ἀπό τοῦ νά εἶναι πόλη
καί θά γίνει σωρός ἐρειπίων.
2
Οἱ πόλεις τῆς Ἀροήρ ἐγκαταλείφθηκαν,
θά δοθοῦν στά ποίμνια,
τά ὁποῖα θά ἀναπαύονται ἐκεῖ,
χωρίς νά εἶναι κάποιος νά τά φοβίζει.
3
Ἔτσι θά ἐκλείψει
ἀπό τόν Ἐφραίμ ἡ βοήθεια
καί τό βασίλειο ἀπό τήν Δαμασκό
καί τό ὑπόλοιπο τῆς Συρίας
θά γίνει ὅπως ἡ δόξα
τῶν υἱῶν τοῦ Ἰσραήλ»,
λέγει ὁ Κύριος τῶν Δυνάμεων.
4
«Ἐκείνη τήν ἡμέρα θά μικρύνει
ἡ δόξα τοῦ Ἰακώβ
καί τό πάχος του θά ἀδυνατίσει.
5
Θά συμβεῖ ὅπως ὅταν ὁ θεριστής
μαζεύει τό σιτάρι
καί μέ τόν βραχίονά του
θερίζει τά στάχυα,
καί ὅπως ὅταν κάποιος
μαζεύει τά στάχυα
στήν κοιλάδα Ραφαείμ.
6
Σ᾽ αὐτόν (τόν Ἰακώβ) θά μείνουν
(μόνο) ρῶγες (δηλ. ὑπολείμματα),
ὅπως στόν τιναγμό τῆς ἐλιᾶς·
δύο ἤ τρεῖς ἐλιές πάνω στήν κορυφή
τοῦ ὑψηλοτέρου κλάδου,
τέσσερες ἤ πέντε πάνω στούς κλάδους
καρποφόρου δένδρου»,
λέγει ὁ Κύριος ὁ Θεός τοῦ Ἰσραήλ.

2

καταλελειμμένη εἰς τὸν αἰῶνα, εἰς
κοίτην ποιμνίων καὶ ἀνάπαυσιν, καὶ
οὐκ ἔσται ὁ διώκων.

3

Καὶ οὐκέτι ἔσται ὀχυρὰ τοῦ καταφυγεῖν Ἐφραίμ. Καὶ οὐκέτι ἔσται βασιλεία ἐν Δαμασκῷ, καὶ τὸ λοιπὸν τῶν
Σύρων ἀπολεῖται· οὐ γὰρ σὺ βελτίων εἶ
τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ τῆς δόξης
αὐτῶν· τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ.
4

Ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔκλειψις
τῆς δόξης Ἰακώβ, καὶ τὰ πίονα τῆς
δόξης αὐτοῦ σεισθήσεται.
5
Καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγῃ
ἀμητὸν ἑστηκότα καὶ σπέρμα σταχύων
ἐν τῷ βραχίονι αὐτοῦ ἀμήσῃ, καὶ ἔσται
ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγῃ στάχυν ἐν
φάραγγι στερεᾷ
6

καὶ καταλειφθῇ ἐν αὐτῇ καλάμη, ἢ
ὡς ῥῶγες ἐλαίας δύο ἢ τρεῖς ἐπ᾿ ἄκρου
μετεώρου, ἢ τέσσαρες ἢ πέντε ἐπὶ τῶν
κλάδων αὐτῶν καταλειφθῆ· τάδε λέγει
Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ.
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Τά ἑρμηνευτικά σχόλια τῆς περικοπῆς θά δοθοῦν στήν τελική ἔκδοση τοῦ
ὑπομνήματος.

ΙΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
(Σέ συνέχειες)

Οἱ δύο Γαδαρηνοί δαιμονισμένοι (8,28-34)
1. Στό θαῦμα τῆς ἐδῶ περικοπῆς μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐκδηλώνει τήν θεϊκή του δύναμη ἐπί τῶν
δαιμόνων. Τό θαῦμα ἔγινε στήν χώρα τῶν Γεργεσηνῶν σέ δύο δαιμονιζομένους, λέγει τό κείμενό μας
(στίχ. 28). Ὅμως οἱ εὐαγγελιστές Μᾶρκος καί Λουκᾶς ὁμιλοῦν γιά χώρα Γαδαρηνῶν. Ἀλλά κοντινή
πόλη μέ τήν λίμνη Τιβεριάδος, ὅπου ἔγινε τό θαῦμα, εἶναι τά Γέργεσα καί ὄχι τά Γάδαρα. Μερικοί
λέγουν ὅτι ἡ πόλη πιθανόν νά εἶχε διπλό ὄνομα. Ὁ Ζιγαβηνός (βλ. MPG 129,297) λέγει ὅτι τά ἀκριβῆ
χειρόγραφα δέν μιλᾶνε γιά Γάδαρα οὔτε ἀκόμη γιά Γέρασα. Γιατί τά Γάδαρα εἶναι πόλη τῆ Ἰουδαίας
καί ὄχι τῆς Γαλιλαίας καί οὔτε βρίσκεται κοντά σ᾽ αὐτήν θάλασσα, ὅπως προϋποθέτει ἡ περικοπή μας
(στίχ. 32). Καί τά Γέρασα εἶναι πόλη τῆς Ἀραβίας, ἀλλά καί αὐτή πάλι δέν ἔχει θάλασσα πλησίον της.
Ἡ πόλη στήν ὁποία ἔγινε τό θαῦμα λέγεται Γέργεσα καί σ᾽ αὐτή πραγματικά ἔδειχναν τόν κρημνό, ἀπ᾽
ὅπου οἱ χοῖροι κατέπεσαν στήν θάλασσα τῆς Τιβεριάδος. Ἔτσι εἶναι ὀρθή ἡ γραφή τῆς περικοπῆς μας
«εἰς τήν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν» (στίχ. 28). Τό ὄνομα Γέργεσα ἑρμηνεύεται «παροικία ἐκβεβληκότων»,
ὀνομασία προφητική γι᾽ αὐτό πού ἔκαναν στόν Σωτῆρα Χριστόν, γιατί καί οἱ κύριοι τῶν χοίρων, ἀλλά
καί ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς πόλης τόν ἔδιωξαν ἀπό τήν πόλη τους (στίχ. 34).
2. Ὁ Ματθαῖος ὁμιλεῖ περί δύο δαιμονιζομένων (στίχ. 28), ἐνῶ οἱ εὐαγγελιστές Μᾶρκος καί Λουκᾶς
ὁμιλοῦν γιά ἕνα δαιμονιζόμενο. Ἡ διαφορά αὐτή μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ ἀπό τό ὅτι οἱ δύο Εὐαγγελιστές
ὁμιλοῦν γιά τόν χειρότερο, τόν διαβόητο δαιμονισμένο, τόν καλούμενο «λεγεῶνα», καί παρέλειψαν τόν
ἄλλον, τόν συνοδόν του, τόν ὁποῖον συμπεριέλαβε ὁ Ματθαῖος ὡς συνδαιμονισμένο.
3. Οἱ δαιμονιζόμενοι περιγράφονται καί οἱ δύο ὡς «χαλεποί λίαν», δηλαδή, πολύ ἐπικίνδυνοι, καί ὡς
«ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι» (στίχ. 28). Γιατί κατοικοῦσαν στά μνήματα; Γιατί, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ
Χρυσόστομος, οἱ δαίμονες ἤθελαν νά κάνουν τούς ἀνθρώπους νά πιστεύσουν τό ὀλέθριο δόγμα ὅτι οἱ
ψυχές τῶν πεθαμένων γίνονται δαίμονες καί μένουν στά μνήματα πού εἶναι θαμμένα τά σώματά τους
καί ἀπό ἐκεῖ ἑνώνονται μέ μερικούς καί δαιμονίζονται. Ἀνόητη αὐτή ἡ φοβία, πού ἤθελαν οἱ δαίμονες νά
δημιουργήσουν στούς ἀνθρώπους, γιατί «ἡ ψυχή ἐξελθοῦσα οὐκ ἄν ἐν τῷ κόσμῳ πλανᾶται· οἱ μέν γάρ
τῶν δικαίων, ἐν χερί Θεοῦ· αἱ δέ τῶν ἁμαρτωλῶν καί αὐταί ἔνθεν ἀπάγονται, ὡς ἡ τοῦ πλουσίου» (Θεοφύλακτος, MPG 123,224) τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ ὁποῖος παρεκάλεσε τόν Ἀβραάμ νά ἀποστείλει τόν Λάζαρο
γιά νά δώσει ἕνα μήνυμα στούς ἀδελφούς του, ἐνῶ θά μποροῦσε νά τό μηνύσει ὁ ἴδιος ἄν ἡ ψυχή του
εἶχε γίνει δαίμονας (βλ. Ζιγαβηνοῦ εἰς MPG 129,298. 300).
4. Οἱ δαιμονιζόμενοι ἀνακήρυξαν τόν Ἰησοῦν ὡς «Υἱό τοῦ Θεοῦ» (στίχ. 29). Τό κατάλαβαν αὐτό
ἀπό τό ὅτι τούς ἐπείραξε ἡ θεϊκή ἀκτίνα Του. Γιατί τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ δέν τήν ἀντέχουν οἱ δαίμονες,
ἀλλά βασανίζονται ἀπ᾽ αὐτήν. Γι᾽ αὐτό καί τοῦ εἶπαν: «Τί ἐμοί καί σύ, Ἰησοῦ, υἱέ τοῦ Θεοῦ; Ἦλθες
ὧδε πρό καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;» (στίχ. 29). Αὐτό εἶναι κόλαση: Τό ὅτι ἡ ἀκάθαρτη ψυχή δέν θά
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ἀντέχει τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, ὅπως, γιά παράδειγμα, ἕνας πού ἔχει ἀσθενικούς ὀφθαλμούς δέν ἀντέχει τό
φῶς τοῦ ἡλίου. – Οἱ δαίμονες ἄκουαν ἀπό τά κηρύγματα τῶν προφητῶν ὅτι ὁ Μεσσίας μετά τήν συντέλεια τοῦ κόσμου θά κατέλθει στήν γῆ γιά νά κρίνει τόν κόσμο καί θά βασανίσει τούς δαίμονες. Ἀλλά
βλέπουν ὅτι αὐτός ὁ βασανισμός τους ἔχει ἀρχίσει ἀπό τώρα, ἐνωρίτερα. Αὐτό σημαίνει τό «πρό καιροῦ»,
πού εἶπαν οἱ δαιμονισμένοι.
5. Βλέποντες πιά οἱ δαίμονες ὅτι κινδυνεύουν ἀπό τήν θεϊκή δύναμη τοῦ Ἰησοῦ νά χάσουν τήν κατοχή
τους στούς δύο ἀνθρώπους, παρακαλοῦν τόν Χριστό, ἄν τούς ἐκβάλει ἀπό τούς ἀνθρώπους, νά τούς ἐπιστρέψει νά πᾶνε στό κοπάδι τῶν χοίρων, πού ἔβοσκαν οἱ Γεργεσηνοί (στίχ. 31). Ἀπό αὐτό ἄς καταλάβουμε ὅτι ὁ διάβολος δέν ἔχει ἐξουσία οὔτε στούς χοίρους! Ὁ Χριστός ἐπέτρεψε στούς δαίμονες νά γίνει
ὅπως τό ἐζήτησαν. Τούς εἶπε: «Ὑπάγετε»! Καί τότε ἔγινε τό φοβερό: Δαιμονίστηκαν οἱ χοῖροι! «Καί
ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατά κρημνοῦ εἰς τήν θάλασσαν καί ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν» (στίχ.
32)! Καί τά ζῶα δαιμονίζονται, ὅπως πολλά τέτοια παραδείγματα βλέπουμε στά ἱερά μας Συναξάρια.
6. Ἡ καταστροφή τῶν χοίρων ἦταν μία τιμωρία στούς Γεργεσηνούς, γιατί αὐτοί, χάριν τῶν Ρωμαίων,
πού ἀγαποῦσαν τό χοιρινό τό κρέας, ἔκαναν ἐμπόριο χοίρων, πρᾶγμα ὅμως πού τό ἀπηγόρευε ὁ Θεός
γιά τούς Ἰουδαίους στόν Μωσαϊκό Νόμο (Λευιτ. 11,7) Ἔτσι οἱ Γεργεσηνοί ἀντιμετώπισαν τό πρόβλημα:
Ἄν θά κρατήσουμε τόν Ἰησοῦν στήν πόλη μας δέν θά μᾶς ἐπιτρέπει νά ἔχουμε ἐμπόριο χοίρων. Ἔπρεπε
λοιπόν νά ἐκλέξουν μεταξύ τῶν δύο: Ἤ τόν Χριστό ἤ τά γουρούνια. Προτίμησαν τά γουρούνια καί ἔδιωξαν τόν Χριστό μακρυά καί ἀπό τά ὅριά τους (στίχ. 34). Καί ὁ Χριστός ἔφυγε ἀπ᾽ αὐτούς. «Οὐ γάρ
ἦσαν ἄξιοι τῆς αὐτοῦ διδασκαλίας». Ἀλλά «κατέλιπε αὐτοῖς διδασκάλους τούς ἀπαλλαγέντας τῶν δαιμόνων» (Ζιγαβηνός, MPG 129,301), τού δύο δαιμονισμένους πού θεράπευσε. «Σύ δέ μάθε – λέγει ὁ Θεοφύλακτος –, ὅτι ἔνθα χοιρώδης βίος, ὁ Χριστός μέν οὐ μένει ἐκεῖ, δαίμονες δέ» (MPG 123,225).
7. Ἀπό τόν πνιγμό τῶν δαιμονισθέντων χοίρων θά πρέπει νά κατάλαβαν περισσότερο οἱ θεραπευθέντες
δαιμονισμένοι πόσο φοβερούς ἐνοίκους εἶχαν. Ἀλλά θά πρέπει καί ὅλοι μας νά νοήσουμε πόσο φοβεροί
εἶναι οἱ δαίμονες καί πόσο μεγάλο κακό θέλουν νά κάνουν σέ μᾶς τούς ἀνθρώπους, ἀλλά τούς ἐμποδίζει
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς. Γιατί εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ δαίμονες περισσότερο ἀπό τά ζῶα μισοῦν τόν
ἄνθρωπο· καί ὅταν καταστρέφουν τά ζῶα, τό κάνουν γιά νά λυπήσουν τόν ἄνθρωπο, καταστρέφοντας
τήν περιουσία του (βλ. Ζιγαβηνό εἰς MPG 129,300).

8,28Ὅταν δέ ἦρθε στήν ἀπέναντι ὄχθη,
στήν χώρα τῶν Γεργεσηνῶν, τόν συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι, πού ἔβγαιναν
ἀπό τά μνήματα, πολύ ἐπικίνδυνοι, ὥστε
νά μή μπορεῖ κανείς νά περάσει ἀπό τόν
δρόμο ἐκεῖνο.
29
Καί ἔκραξαν λέγοντας: «Τί σχέση
ἔχουμε ἐμεῖς μέ σένα, Ἰησοῦ, Υἱέ τοῦ
Θεοῦ; Ἦρθες ἐδῶ πρόωρα, γιά νά μᾶς βασανίσεις;»
30
Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοί- 30Μακρυά δέ ἀπ᾽ αὐτούς ἦταν ἕνα κοπάδι
ρων πολλῶν βοσκομένη.
ἀπό πολλούς χοίρους, πού ἔβοσκε.
31
Οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέ- 31Καί οἱ δαίμονες τόν παρακαλοῦσαν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον γοντας: «Ἄν μᾶς βγάλεις, ἄφησέ μας νά

8,28Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν
εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν
μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν,
ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς
ὁδοῦ ἐκείνης.
29
Καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν
καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; Ἦλθες
ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;
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ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.
32
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑπάγετε. Οἱ δὲ
ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην
τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ
ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ
εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς
ὕδασιν.
33
Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα
καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.
34
Καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς
συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες
αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ
τῶν ὁρίων αὐτῶν.

πᾶμε στό κοπάδι τῶν χοίρων».
32

Καί τούς εἶπε: «Πηγαίνετε». Καί αὐτοί
βγῆκαν καί πῆγαν στό κοπάδι τῶν χοίρων. Καί ὅρμησε ὅλο τό κοπάδι τῶν χοίρων καί γκρεμίστηκε στήν θάλασσα καί
πνίγηκε στά νερά.
33

Οἱ δέ βοσκοί ἔφυγαν, πῆγαν στήν πόλη
καί εἶπαν ὅλα τά συμβάντα καί ὅ,τι ἔγινε
μέ τούς δαιμονισμένους.
34
Καί ὅλη ἡ πόλη βγῆκε γιά νά συναντήσει τόν Ἰησοῦ, καί ὅταν τόν εἶδαν τόν παρακάλεσαν νά φύγει ἀπό τά σύνορά τους.

Τά ἑρμηνευτικά σχόλια τῆς περικοπῆς θά δοθοῦν στήν τελική ἔκδοση τοῦ
ὑπομνήματος.
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