
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ 

(Λουκά η΄ 26-39). (23/10/2022 

«Καί ἀπῆλθε καθ᾿ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων 
ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς». (στ. 39) 

 

«Ὁ θεραπευθεῖς δαιμονισμένος ἀπό τόν Κύριο ἐπέστρεψε στήν πόλη 
του καί διαλαλοῦσε ὅσα ἔκανε σ’ αὐτόν ὁ Κύριος». Πρίν ἀπό τή θεραπεία 
του, ἡ κατάστασή του, ἦταν ἀξιολύπητη. Καί αὐτό, γιατί ἔπασχε ἀπό 
πολλά δαιμόνια. Γιατί ὅταν ὁ Κύριος τόν ρώτησε τό ὄνομά του, αὐτός 
ἀπάντησε «Λεγεών». 

Οἱ δαίμονες, ἦταν στήν ἀρχή ἀγαθά πνεύματα, ἄγγελοι ἀλλά, ὁ 
ἀρχηγός τους ὁ Ἑωσφόρος, ὄντας καί θέλοντας νά γίνει θεός, τιμωρήθηκε 
καί ἐξέπεσε ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ, μαζί μέ τούς ἀγγέλους, πού τόν 
ἀκολούθησαν. Στήν Ἁγία Γραφή ἔχει διάφορα ὀνόματα: «Πατήρ τοῦ 
ψεύδους, πονηρός, ἄρχων τοῦ κόσμου, ἄρχων τοῦ σκότους καί τῶν 
δαιμονίων, δράκων, Βεελζεβούλ, Ἑωσφόρος» (Ἰωάν. 8:44, 12:31), (Ματθ. 
4:3-10,12:24), (Β΄ Κορ. 6:15). Κύριο ἔργο τους εἶναι νά παρακωλύουν τό 
ἔργο τοῦ Χριστοῦ, γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. 

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες λένε ὅτι: «μέ τούς πειρασμούς τοῦ Σατανᾶ, 
δοκιμάζεται ἡ πίστη μας». Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, λέει: «Ὅπως ἔδωσε ὁ 
Θεός φτερά στά πουλιά, γιά ν’ ἀποφεύγουν τίς παγίδες, ἔτσι ἔδωσε τό 
λογικό στόν ἄνθρωπο, γιά ν’ ἀποφεύγει τίς παγίδες τοῦ Σατανᾶ». 

Πρῶτο θύμα τοῦ Σατανᾶ, ἦταν οἱ Πρωτόπλαστοι. Ἐμφανίστηκε μέ 
τή μορφή φιδιοῦ. Οἱ πρωτόπλαστοι πλανήθηκαν, παράκουσαν τήν ἐντολή 
τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι μπῆκε στό ἀνθρώπινο γένος τό «προπατορικό 
ἁμάρτημα». Ἐπηράσθη καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριος στήν ἔρημο μετά τή Βάπτισή 
Του, ὅταν κατέφυγε γιά νηστεία καί προσευχή. Ἀντιστάθηκε λέγοντάς 
του: «Ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ …». Αὐτές οἱ Ἁγιογραφικές μαρτυρίες, 
μᾶς φανερώνουν τήν ὕπαρξη, ἀλλά καί τό ἔργο τοῦ Σατανᾶ. 

Ἡ ἄθλια κατάσταση καί ἡ ζωή τοῦ δαιμονιζόμενου τῆς περικοπῆς, 
φανερώνει τή ζωή τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν χάσει κάθε 
ἐπικοινωνία μέ τό Θεό καί τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά γίνονται δοῦλοι τοῦ 
Σατανᾶ. Ὁ δαιμονισμένος ζήτησε βοήθεια ἀπό τό Χριστό καί τοῦ δόθηκε. 
Οἱ κάτοικοι τῆς πόλης τῶν Γαδαρηνῶν, ἀντί νά χαροῦν καί νά 
εὐχαριστήσουν τό Θεό, γιά τή σωτηρία τοῦ συμπολίτη τους, ζήτησαν ἀπό 
τό Χριστό νά φύγει ἀπό τήν πόλη τους. Ὁ Χριστός, ἔφυγε, ἀλλά ἔμεινε ὁ 
θεραπευθεῖς, ὡς μαρτυρία τῆς δύναμης καί τῆς ἐξουσίας τοῦ Χριστοῦ, 
κηρύττοντας τό θαῦμα παντοῦ. Πνίγηκαν οἱ χοῖροι στή λίμνη ὡς τιμωρία 
τῶν Γαδαρηνῶν. Γιατί ἐνῶ ὁ Μωσαϊκός νόμος ἀπαγόρευε νά τρέφονται μέ 
τό κρέας τους, ἐκεῖνοι παρέβαιναν τήν ἐντολή του. 



Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, συνιστοῦν, «Νά εἴμαστε 
πάντα σέ ἐγρήγορση, γιατί καί στίς θλίψεις, τίς ἀσθένειες καί τά βάσανα 
τῆς ζωῆς, ὁ Σατανᾶς βρίσκει τήν ἄσχημη ψυχολογική μας κατάσταση, γιά 
νά μᾶς ὠθήσει σέ ἀγανάκτηση κατά τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄσπλαχνου καί μή 
στοργικοῦ Πατέρα». Ὅπλα τοῦ Σατανᾶ μέ τά ὁποῖα ὁπλίζει τούς ὀπαδούς 
του εἶναι: «ἡ ἀπάτη, ἡ κακία, τό μίσος, ἡ βλασφημία κατά τοῦ Θεοῦ, ὁ 
πόλεμος, τό ψέμα, ἡ ἐχθρότητα, ὁ ἐγωισμός, ἡ ὑπερηφάνεια καί κάθε 
εἴδους ἀνηθικότητες καί ἁμαρτίες». 

Σατανᾶς εἶναι ἐχθρός τῆς Ἁγιότητας, τῆς προσευχῆς καί τῆς 
ἀσκήσεως τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν. Μποροῦμε νά τόν νικήσουμε, μέ τή 
σταθερή πίστη μας πρός τό Χριστό καί τή Χάρη καί τή Δύναμη Τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ. Ἀπαραίτητο ὅπλο μας εἶναι ἡ προσευχή μας πρός τό Θεό. 
«Γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθε, ἵνα μή εἰσέλθετε εἰς πειρασμόν» (Ματθ., 
26:41). Ἅς ἔχουμε πάντοτε πάνω μας τόν Τίμιο Σταυρό. Ἔτσι ἀποτυγχάνει 
στά σχέδια του καί ἀπομακρύνεται νικημένος ὁ διάβολος. 

Καθημερινά, θά πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε κατά τῶν πειρασμῶν τοῦ 
Σατανᾶ, γιατί «Ὁ ἀντίπαλός μας καί κατήγορος διάβολος, σάν λιοντάρι 
πού βρυχᾶται, ἀναζητᾶ μέ μανία ποιόν θά καταπιεῖ, παρασύροντάς τον 
στήν ἁμαρτία καί τόν αἰώνιο θάνατο» (Α΄ Πετρ., 5:8). Ὁ Σατανᾶς, θά 
νικηθεῖ μιά γιά πάντα στή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. 

Μακάρι καί ἐμεῖς, νά μιμηθοῦμε τό παράδειγμα τοῦ θεραπευθέντος 
δαιμονιζόμενου τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, νά ὁμολογοῦμε κηρύττοντας 
τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ καί τά ἀγαθά. Καθημερινά νά ἐπικαλούμαστε μέ 
βαθειά πίστη, τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, στόν ἀγώνα μας κατά τοῦ Σατανᾶ. Ἅς 
εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά τόν νικήσουμε, πρός δόξα τοῦ Ἀληθινοῦ μας Θεοῦ 
καί τήν ψυχική μας Σωτηρία. Ἀμήν!!! 
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