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ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ 

(Λουκ. η’ 27-39) 22 Οκτωβρίου 2017 

Μεστή η διήγηση του σηµερινού Ευαγγελίου και γεµάτη διδάγµατα. 

Η ιστορία είναι λίγο – πολύ γνωστή σε όλους: φτάνοντας ο Κύριος σε 

µία πόλη, στη χώρα των Γεργεσηνών, συναντά έναν άνθρωπο 

δαιµονισµένο που δε φορούσε ρούχα και περιφερόταν  σαν αγρίµι στις 

ερηµιές. Τα δαιµόνια αµέσως αναγνωρίζουν τον Θεό στο πρόσωπο του 

Χριστού, και ζητούν από αυτόν να µην τα εξορίσει στην άβυσσο, αλλά 

να τους επιτρέψει να εισέλθουν σε µια αγέλη χοίρων. Έτσι και έγινε, 

και ευθύς οι χοίροι έπεσαν µε ορµή στον γκρεµό και σκοτώθηκαν. Όταν 

µαθεύτηκε το γεγονός στην πόλη, βγήκαν οι κάτοικοι να δουν το 

θαύµα µε τα ίδια τους τα µάτια, και βρήκαν τον πριν δαιµονισµένο 

ήρεµο και ντυµένο να κάθεται κοντά στα πόδια του Ιησού και να ακούει 

ευλαβικά τους λόγους Του. Ωστόσο, αντί να θαυµάσουν και να 

πιστέψουν στη µεγαλοσύνη του Θεού, εκείνοι, κυριευµένοι από φόβο, 

ζήτησαν από το Χριστό να φύγει µακριά από τη χώρα τους. Μόνος ο 

πριν δαιµονισµένος παρακαλούσε τον Κύριο να τον πάρει µαζί Του, ο 

Ιησούς όµως του είπε να επιστρέψει στο σπίτι του και να διηγείται σε 

όλους το θαύµα που τού έκανε ο Θεός. 

 



	

	

Ίσως η ιστορία να φαντάζει απόµακρη και ξένη προς εµάς, όµως δεν 

είναι λίγες οι φορές που η καρδιά µας κυριεύεται από τον πειρασµό και 

ταλαιπωρείται από την επήρεια των δαιµόνων. Και δεν είναι ανάγκη 

κανείς να βρεθεί στη δεινή κατάσταση του δαιµονισµένου της 

σηµερινής περικοπής, µιας που όταν ο νους και η καρδιά του ανθρώπου 

κυριευτεί από τους πονηρούς λογισµούς, η πνευµατική του πορεία 

είναι άκρως καταστροφική. Συχνά ακούµε για εγκλήµατα που έχουν 

διαπραχθεί «εν βρασµώ ψυχής», συχνά διαπράττουµε κι εµείς λάθη 

θολωµένοι από την ένταση του πάθους της στιγµής και του ψυχικού 

αναβρασµού που µας κυριεύει. Δεν πρέπει όµως να ξεχνούµε ότι όταν 

παραδοθούµε στον πειρασµό, τότε σταµατά κάθε έννοια λογικής και 

αυτοκυριαρχίας, και τα αποτελέσµατα είναι ανάλογα µε την 

αυτοκαταστροφική µανία που κυρίευσε τους χοίρους της σηµερινής 

Ευαγγελικής περικοπής. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να µας κυριεύει κανένας φόβος. Γιατί 

έχουµε σύµµαχο και ιατρό τον ίδιο το Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αν 

η συνάντηση και µόνο του ανθρώπου αυτού µε τον Κύριο ήταν αρκετή 

για να του χαρίσει την ελευθερία από τα δαιµόνια που τον 

τυραννούσαν, και για µας η σωτηρία και η λύτρωση βρίσκεται στη δική 

µας προσωπική συνάντηση µε τον Χριστό. Μέσα από τη µελέτη του 

λόγου του Θεού, µέσα από τη Μυστηριακή ζωή που πραγµατώνεται 

στην Εκκλησία, µέσα από τη συχνή µετάληψη του Σώµατος και του 

Αίµατος του Χριστού, και τέλος µε συνεπή και σώφρονα βίο, έχουµε τη 



	

	

δυνατότητα να συµµετέχουµε στη δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο, 

που δεν είναι άλλη από τη λύτρωση, από την Ανάσταση και τη Ζωή. 

Οι κάτοικοι της περιοχής εκείνης φοβήθηκαν και στη συνέχεια 

ζήτησαν από τον Ιησού να φύγει. Δεν είναι λίγες οι φορές που και 

σήµερα οι άνθρωποι, όταν δουν τη δύναµη και τα θαύµατα του Θεού, 

φοβούνται και προτιµούν να ζουν µε τα πάθη τους, παρά να 

αποδεχτούν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που εξουσιάζει τα πάντα 

στον κόσµο, είναι εκείνος που έχει µετρηµένες ακόµα και τις τρίχες της 

κεφαλής µας, εκείνος που γνωρίζει τα πάντα και προσβλέπει σ’ εµάς 

µε αγάπη και κρούει καθηµερινά τη θύρα της ψυχής µας, περιµένοντας 

να Του ανοίξουµε, να Τον δεχτούµε, και να γεµίσει έτσι µε την 

παρουσία Του τη ζωή µας µε φώς, µε ελπίδα, µε γαλήνη, µε σιγουριά. 

Οι κάτοικοι εκείνης της πόλης έδιωξαν τον Κύριο, φοβούµενοι ότι 

θίγονται τα συµφέροντά τους,  και έτσι κάνουµε κι εµείς συχνά, γιατί 

για να Τον αποδεχτούµε χρειάζεται θυσία, ταπείνωση, και προπαντός 

µετάνοια. Και δυστυχώς, κανένα από αυτά δεν µας είναι εύκολο, δεν 

είναι εύκολο να απορρίψουµε το εγώ µας, να παραδεχτούµε τα λάθη 

µας, να αναγνωρίσουµε την αδυναµία µας, να οµολογήσουµε ότι δεν 

είµαστε εµείς που εξουσιάζουµε τη ζωή µας και τον κόσµο, αλλά ο 

Κύριος των Δυνάµεων, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. 

Ο Θεός όµως δεν µάς εγκαταλείπει. Ακόµα κι αν Τον ξεχνούµε, 

ακόµα κι αν Τον έχουµε αποκλείσει από τη ζωή µας, στέλνει ανάµεσά 

µας τα σηµάδια της παρουσίας Του, φέρνει κοντά µας ανθρώπους που 



	

	

έχουν ζήσει το θαύµα στην προσωπική τους ζωή, όπως έστειλε τον πριν 

δαιµονισµένο ανάµεσα στους συµπολίτες του, για να γίνει εκείνος ο 

ζωντανός κήρυκας της αλήθειας. Ακόµα κι αν στη ζωή µας κυριαρχεί 

το σκοτάδι, ο Θεός στέλνει τους ανθρώπους εκείνους, που όντας 

κάποτε ίσως σε χειρότερη θέση από τη δική µας, έτυχαν της ευεργεσίας 

του Κυρίου και άλλαξε εντελώς η ζωή τους. 

Είναι εποµένως δική µας επιλογή, µετά από όλα αυτά, το αν θα 

θελήσουµε να συναντήσουµε τον Χριστό και να Τον βάλουµε στη ζωή 

µας, ή αν θα παραµείνουµε στο σκοτάδι του θανάτου που µας 

υπαγορεύει ο πειρασµός. Είναι επιλογή µας το αν θα ακολουθήσουµε 

µια καταστροφική πνευµατικά πορεία, ή µία Αναστάσιµη και φωτεινή. 

Ο αγώνας µας δεν είναι πάντοτε εύκολος. Έχουµε όµως τον ισχυρότερο 

σύµµαχο µαζί µας, αρκεί, σαν τον άνθρωπο της σηµερινής περικοπής, 

να ζητήσουµε από το Χριστό να είναι µαζί µας, και να Τον δεχτούµε 

στη ζωή µας και να τον ακολουθήσουµε.  

 


