
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   49η Αἱμοδοσία 
ΣΣττόό  ΠΠννεευυμμααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ττοοῦῦ    

ΝΝααοοῦῦ  μμααςς  
ΚΚυυρριιαακκήή  1133ηη    ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001111      

99::3300  ππ..μμ..  ––  1133::3300  μμ..μμ.  
 
 
 
 

Κυριακή 23/10/11 πρός Δευτέρα 24/10/11 
Ἱερά Ἀγρυπνία γιά τήν ἐπέτειο τῶν ἐγκαινίων 

τοῦ Ἱερού Ναοῦ μας. 
 

Τρίτη 1η Νοεμβρίου 6.00 μ.μ. Ἱερό Εὐχέλαιο. 
Μέ ομιλητή τόν π. Μελέτιο Βαδραχάνη. 

 
Πέμπτη 3η  Νοεμβρίου. Ἀνακομιδή τοῦ ἱεροῦ 

λειψάνου τοῦ Ἀγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ 
τροπαιοφόρου,  7:00-10:00 π.μ  θά τελεσθεῖ 

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος τοῦ 
σεπτοῦ μας ποιμενάρχου κ.κ. Κυρίλλου. 

 

ιερα μητροπολισ κηφισιασ αμαρουσιου και ωρωπου 

ΕΝΟΡΙΑΚη ΜΑΡΤΥΡΙΑ 
εκδοσισ ιερου ναου αγιΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
Πετρου και παυλου πευκησ αττικΗΣ 

Τηλ. 210 8027738    e-mail: agioi.apostoloi@gmail.com 
κυριακη ΣΤ΄ λουκα  23η Ὀκτωβρίου 2011    ετοσ  4ον  τευχοσ  176ον 
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11 π.μ. «Νεανικές Συντροφιές» Κατηχητικά 
Σχολεῖα  ὃλων τῶν βαθμίδων.  (Στό κέντρο Νεότητος 
{αἲθουσα πίσω ἀπό τόν Ἱερό Ναό}). 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ 
 

Ο διάβολος 
παραμορφώνει 

Μόλις έφτασε ο Κύριος στη χώρα των Γαδαρηνών, Τον 
συνάντησε κάποιος άνθρωπος που είχε κυριευθεί από πολλά 
δαιμόνια επί πολλά χρόνια και είχε καταντήσει θηρίο ανήμερο. 
Δεν φορούσε ρούχα, δεν έμενε σε σπίτι, τριγυρνούσε στα 
μνήματα. Και επειδή τα δαιμόνια τον έφερναν σε κατάσταση 
αγριότητας, τον έδεναν οι άνθρωποι με αλυσίδες βαριές να μην 
κάνει κανένα κακό. Αλλά αυτός τις έσπαζε και εξαγριωμένος 
σερνόταν βίαια από τους δαίμονες στις ερημιές. 

Αυτό το «αγρίμι» λοιπόν που τρομοκρατούσε τον κόσμο, τώρα 
τρομοκρατήθηκε καθώς αντίκρισε τον Κύριο, κι από το φόβο του 
έβγαλε δυνατή κραυγή. Κι αφού έπεσε μπροστά στα πόδια του 
Χριστού, φώναξε δυνατά: —Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα σε 
μένα και σε σένα, Ιησού, Υιέ του Θεού του υψίστου; Σε 
παρακαλώ, μη με βασανίσεις και με κλείσεις από τώρα στα 
σκοτάδια του Άδη. —Ποιο είναι το όνομά σου; Τον ρώτησε ο 
Κύριος. —Λεγεών, απάντησε, δηλαδή ταξιαρχία. Διότι είχε μέσα 
του χιλιάδες δαιμόνια. Τότε τα δαιμόνια αυτά άρχισαν να 
παρακαλούν και πάλι τον Κύριο να μην τους στείλει στα 
τρίσβαθα του Άδη. Αλλά καθώς υπήρχε εκεί κοντά στο βουνό ένα 
κοπάδι από πολλούς χοίρους που έβοσκαν, Τον παρακαλούσαν να 
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τους επιτρέψει να μπουν στα ζώα αυτά. Ο Κύριος τους το 
επέτρεψε, το θέμα ήταν φρικτό: μόλις τα δαιμόνια βγήκαν από 
τον άνθρωπο και μπήκαν στους χοίρους, το κοπάδι όρμησε με 
ασυγκράτητη μανία προς το γκρεμό. Τα ζώα με ορμή έπεσαν από 
ψηλά κάτω στη λίμνη και πνίγηκαν όλα. 

Μέσα από το εκπληκτικό αυτό θαύμα μπορεί να δει κανείς σε 
ποια κατάσταση οδηγεί ο διάβολος κάθε άνθρωπο που κυριεύει.            
Τα ακάθαρτα πνεύματα όταν εισέρχονται στον άνθρωπο, του 
σαλεύουν το νου και την ψυχή, τον απογυμνώνουν απ’ τη χάρη 
του Θεού. Τον καθιστούν ακυβέρνητο, κτηνώδη και δαιμονιώδη. 
Τον απομονώνουν από τους συγγενείς και φίλους. Τον οδηγούν 
στους τόπους της φρίκης και του θανάτου. Διότι οι δαίμονες, 
επειδή μισούν τον Θεό και τον άνθρωπο, αισθάνονται μεγάλη 
ηδονή να ταλαιπωρούν τα όντα του Θεού και να τα οδηγούν στο 
θάνατο. Το καταχθόνιο αυτό έργο τους το επιτελούν όχι μόνο 
στους δαιμονισμένους αλλά σε κάθε άνθρωπο. Ενώ όμως όλοι 
μας ξέρουμε πόσο μεγάλο κακό προξενούν στον άνθρωπο και με 
πόσο φοβερή πανουργία μας πολεμούν, πώς κάποιες φορές 
γινόμαστε θύματα των πονηρών δαιμόνων και του αρχηγού τους 
διαβόλου, του αοράτου εχθρού μας; Πώς δελεαζόμαστε από τις 
υποσχέσεις του, πώς παρασυρόμαστε και γινόμαστε σκλάβοι στα 
πάθη και στην εξουσία του; Ας προσέξουμε πολύ, διότι 
κινδυνεύουμε. Μη δίνουμε δικαιώματα στον διάβολο, θα μας 
καταστρέψει χωρίς να το πάρουμε είδηση. Θα μας απομακρύνει 
από το δρόμο του Θεού και θα μας οδηγήσει στην αιώνια 
απώλεια. 

 

Όλα στην εξουσία του Χριστού 
 

Μετά το θαύμα άλλαξαν πλέον όλα. Το μανιασμένο «αγρίμι» 
έγινε ταπεινός μαθητής του Κυρίου. Τρομοκρατημένοι οι 
χοιροβοσκοί έτρεξαν στην πόλη και ανήγγειλαν το φοβερό 
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γεγονός. Κι άρχισαν οι κάτοικοι της περιοχής να βγαίνουν 
έκπληκτοι να δουν τι έγινε. Μόλις όμως αντίκρισαν τον πρώην 
δαιμονισμένο να κάθεται ήρεμα δίπλα στον Κύριο ντυμένο και 
μυαλωμένο, φοβήθηκαν. Και όλοι με μία φωνή, αντί να ζητήσουν 
από τον Κύριο να μείνει κοντά τους, Τον παρακάλεσαν να φύγει 
από τον τόπο τους· επειδή κυριεύθηκαν από τρόμο, επειδή 
φοβήθηκαν μην τιμωρηθούν κι αυτοί για τις ανομίες τους, διότι το 
χοιρεμπόριο τότε ήταν παράνομο. Και ο Κύριος έφυγε από κοντά 
τους. Αντίθετα ο άνθρωπος που θεραπεύτηκε Τον παρακαλούσε 
να μένει μαζί του. Ο Χριστός όμως του είπε: Γύρισε στο σπίτι σου 
για να διηγείσαι τις ευεργεσίες  που σου έκανε ο Θεός. 

Κι εκείνος έγινε με το λόγο του και με τη ζωή του μάρτυρας της 
αγάπης του Κυρίου. Έγινε ένα φωτεινό παράδειγμα στον τόπο 
του, ο πρώην δαιμονισμένος έγινε φορέας της χάριτος του 
Χριστού. Αυτός που απέφευγε κάθε ανθρώπινη κοινωνία έγινε 
κήρυκας της δυνάμεως του Κυρίου. 

Όλα αυτά τι μαρτυρούν; Ότι όλες οι δυνάμεις του σκότους 
βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο και την εξουσία του Κυρίου. Και 
ότι ο Χριστός μας είναι ο παντοδύναμος εξουσιαστής των πάντων. 
Μπροστά του τρέμουν οι δαίμονες, εξαφανίζονται. 

Σ’ αυτή λοιπόν τη δαιμονοκρατούμενη εποχή που ζούμε, όπου 
πολλοί άνθρωποι παραμορφώνονται παρασυρμένοι από την 
αρπακτική μανία του διαβόλου, εμείς οι πιστοί Χριστιανοί δεν 
πρέπει να φοβόμαστε, να αγωνιούμε. Στα χέρια του Χριστού είναι 
η ιστορία του κόσμου και η δική μας. Αυτός κυβερνά τα 
σύμπαντα, στα χέρια του είναι η ζωή μας. Ο διάβολος δεν έχει 
καμία εξουσία επάνω μας, εάν εμείς δεν του τη δώσουμε με την 
συγκατάθεσή μας. Ας εμπιστευόμαστε λοιπόν τη ζωή μας στον 
βασιλέα της κτίσεως Κύριο Ιησού, ζώντας μέσα στη χάρη των 
ιερών Μυστηρίων, για να ασφαλιζόμαστε κάτω από την κραταιά 
εξουσία του και να πλημμυρίζουμε από το φως του. 

Ο Σωτήρ, 1987 


