
A: ΔAΙMoΙ\ΙΣMoΙ _ MAΓΙA

'Υπ6"p1ει δι6βoλo9;

ο Πoλλoi δ6ν πιoτε6oυν δτι bπ6"ργει. Kαi δμωg, δ
διιiβoλoq εiναι μιd ζωντανη πραγματ1κ6τητα. T6 βε-
βαιcδνει τ6 θε6πνευoτo βιβλio τfrq Αγiαg Γραφfrg. T6
βεβαιcδνoυν καi τιi &διιiψευστα δπερφυoικιi φαιν6μενα
πo6 κιiνει μ6' τ& δργανιi τoυ.

'H μεγαλ6τερη, παντωq, θπιτυ26iα τoδ διαβ6λoυ εi-
ναι νιi μig πεioει δτι δ6ν δπιiρ1ει διιiβoλog.

ο Σ6μφωνα, λoιπ6ν, μθ τt'1ν Αγiα Γραφli, δ διιiβo-
λoq frταν &ργικα &γγε}uoq φωτειν6q, δ 'Eωoφ6ρoq. Kιi-
πoια στιγμη δμωq θ6ληoε &λαζoνικιi νιi γiνει κι αδτ6g
Θε69 καi νιi oττ]oει τ6 θρ6νo τoυ πιiνω &π6 τα iloτpα.
Αμ6oωq, iπεoε <<rΙιE doτραπη> dπ6 τ6ν oδραν6 παρα-
α6ρoντα9 μαζi τoυ καi iνα ταy1ια dγγ6λων. "oλoι αδ-
τoi iγιναν ot <&γγελoι τfrg dβ6oσoυ), oi δαiμoνεq.

ο 'o διιiβoλoζ, τi oαταν6q, εiναι δ μεγαλ6τερoζ θx-
θρ6g τoδ dνΘρcδπoυ. T6ν μιoεT Θανdoιμα, δπωg καi δ-
χα τ6. πλιiαματα τoδ Θεoδ. Aδτ69 6γινε αiτiα νιi dμαρ-
τfoει δ &νθρωπoq καi νιi βγεi dπ6 τ6ν Παριiδειoo.
Στη o'υν61εια δκανε τ6 πdν γιιi νιi τ6ν δδηγηoει oτην
πλιiνη, την ηΘικη θξα1ρεiωoι καi την &πcδλεια.

ι 'o φιλιiνθρωπog Θε69, δμωζ, δdν &φηoε τ6 πχα-
σμα τoυ νιi βαoανiζεται καi νιi δπoφιiρει. M6 την θ-

νανθρcδπηoι, τη διδαoκαλiα, τιi Θα6ματα, τ6 oταυρικ6
Θιiνατo καi την dνιioταoi Toν <ξλυoε τιi {ρyα τoi δια-
β6λoυ> καi δoωoε τ6 γ6νo9 τ6ν dνθρcδπων &π6 την τυ-

ραννiα τoυ.
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ο Md τ6 dπoλυτρωτικ6 iργo τoδ Xριoτoδ δ διιiβo-
λog δπαψε νιi εiναι 6 <κooμoκρdτωρ>.'H θξoυoiα τoυ
περιoρioτηκε, dλλd δdν καταργηθηκε τελεiωg. 'Eξακo-
λoυθεT καi μετd την θλευoι τoδ Xριoτoδ νιi θνεργεΤ
oτ6ν κ6oμo, δταν καi δoo δ Θε69 τoδ θπιτρ6πει' μt-
γpl" τi1ν Δευτ6ρα Παρoυoiα καi την δριo'τικτj καταδi-
κη τoυ.

Π69 θνεργεi δ διιiβoλog

Θιi dναφ6ρoυμε oτη oυνd1εια μερικ69 dπ6 τiq b-
νdργειεq τoδ oαταvi πo6 μαρτυροδν την δπαρξi τoυ
καθcb6 καi τ6 dβυooαλ6o μToog τoυ πρ6q τ6ν dνθρωπo.

1. oΙ ΔAΙMONΙΣMENOΙ

'Η io26υρ6τερη dπ6δειξι τfr6 δπιiρξεωq τoδ διαβ6-
λoυ.εiναι oi δαιμoνιoμ6νoι. oi δαιμovιoμiνoι εiναι
iiνθρωπoι μ6oα oτo69 δπoioυg, κατα παpα26cδρηoι Θε-
oδ, κατoικoδν μ6νιμα καi θνεργoδν δαιμ6νια.

"oταν πιιioει κρioι θνα δαιμoνιoμ6νo (δαιμovι-
oτεT), κιiνει πραγψατα φoβεριi καi δπεριiνθρωπα.

ο Παραμoρφcilνεται, dγριε6ει τ6 πρ6oωπ6 τoυ,
κoυν& ταγ:6τατα τ6 κεφιiλι τoυ καi τ6 γυρiζει πρ69τα
πioω, βγιiζει dπαioιεq κραυγi6, βρiζει, αio'1ρoλoγεT,
κυλι6ται oτη γfr, dφρiζει, π6φτει oτη φωτιιi, oτ6 νερ6
κ.&.

oi θκδηλωoειg αδτ€q γiνoνται ο'υνrjθωg δταν i1oυ-
με παvoiληνo, θξ oδ καi <<αεληνιαoμ66). Kι αδτ6 γιιi
νιi δημιoυργl]oει δ διιiβoλoζ την θντ6πωoι 6τι τ] Σε-
λτ]νη d1ει δπερφυoικli θπiδραoι oτ6ν &νΘρωπo.

ο Kιiνει δπερφυoικ6,q πραξειq: Κ6βει oιiν κλωoτ69
τΙq γε'ι"ρoπ6δε9 πo6 τ6ν δdνoυν, aπdζεl' oιiν καλιiμι
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τσ1μεντ6λιΘoυ9 μ6' τ6 1dρι τoυ (καριiτε) xωpiζ να πα-
θει dπoλ6τωq τiπoτε κ.&.

ο Απoκαλ6πτει πρooωπικιi μυoτικd, τi &μαρτiεq
πoδ d1ει κιiνει κιiπoιog (δoεg δ6ν i26ει θξoμoλoγηθεi),
καi τ6ν θξευτελiζει δημooiωq.

ο Kατιi την riiρα τfrg Θεiαg Λειτoυργiαg, τi δταν d-
ντικρ6ζει λεiψανα δγiων, νιιbθει νιi καiγεται. Mπρo-
oτιi oτ6ν τiμιo Σταυρ6 νιcδθει νd oφιiζεται.

"oλα αδτιi δ6ν εiναι oiiτε φυο'ικιi φαιν6μενα, oδτε
νευραoθ6νειε9. Eiναι δπερφυoικ69 θν6ργειεq τδν πo-
νηρ6ν πνευμιiτων πo6 βρioκoνται μdoα oτ6ν ταλαi-
πωρo &νθρωπo.

'Αν κανεig dμφιβιiλλει γι' αδτd, iig π&ει' oτ6ν 'Αγ.
Γεριioιμo oτην Kεφαλλoνιιi, fi καi dλλoδ, καi θιi τιi
δεT μ6 τιi iδια τoυ τιi μιiτια.

ATτια τoδ δαιμoνισμoδ

'Αν frταν oτ6 μtpι τoδ διαβ6λoυ, θd iμπαινε o6 δ-
λoυ6 τo6q dνθρrbπoυg καi Θιi τo6q δαιμ6νιζε. "oμωg
δ6ν τoδ bπιτp6πει δ Θε69. 'Επιτptπει δoτ6oo o6 δρι-
oμ6νε9 περιπτωoειg νιi μπεT, για καπoιο λ6γo πo6 Aδ-
τ6q γνωρiζει.

Συνηθωq dφηνει δ Θε69 τ6 διιiβoλo νιi μπεi o6 κιi-
πoιoν &νθρωπo:

α'. 'Αν δ iνΘρωπoq αδτ6q i1ει καταφ6γει ο-6 μιi-
γoυζ.

β'. 'Αν 6,yετ ψεyα}"η δπερηφιiνεια, γιιi νιi ταπεινω-
θεi.

γ'. Γιιi νιi παιδαγωγrjoει τo66 γoνεΤq τoυ θξ αiτiαg
κιiπoιαg ooβαρfrq &μαρτiαg πo6 iκαναν.

δ'. "E1oυν δαιμovιoτεi παιδιιi δταν τιi καταρdoτη-
καν, τi 6ταν τα io'τελνε η μητ6ρα τoυg <oτ6 διιiβoλo>.
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Γιd τ6 πδq θεραπεδεται θναg δαιμoνιoμ6νoq θιi
δoδμε πι6 κdτω. Πιiντωg μπoρεi θξ αiτiαq τoδ κακoδ
αδτoδ νd μετανoηoει καi δ δαιμoνιoμ6νog καi oi oυγ_

γενεiq τoυ, νd, πληoιdooυν oτην'Eκκληoiα, καi μ6 τig
πρooευ169, τiq παρακληoειq καi τiq νηoτεTεg τoυq νd
oωθoδν.

2. T^ MAΓΙA

Πoλλoi δdν παραδd1oνται τα μαγ'ι"α. Καi δμωg. A-
κoδμε πoλλ69 φoρ6ζ dνθρcδπoυgνα παραπoνoδνται δτι
61oυν πoνoκεφιiλoυq, dδιαθεoiεq κ.}"π., xωρiq νιi δ-
π6ρ1ει φυoικη αiτiα. "Eπioηg παρατηρoδνται dνεξη-
γητoι καυγdδεq α6 μιιi oiκoγ6νεια, διαλ6oειq dρραβcδ_
νων τi γιiμων, oυνε1εTq &πoτυγiεq oτη ζωη κ.&.

"oλα αδτιi ο'υνδυιiζoνται μ6 παpαξενα &ντικεiμενα
πo6 βρiακoνται dφημ6να oτljν αδλ{ τδν oπιτι6ν, δ-
πωq τρiγεg, κτ6vεq, oαπo6νια, κ6κκαλα νυκτερiδαg,
κεριιi, κoρδdλλεg, ν61ια κ.&.

Π69 γiνovται τιi μιiγια
'Η μαγεiα εiναι oτliν oδoiα λατρεiα τoδ oατανδ,.

ot μιiγoι fi ot μιiγιooεq εiναι oi iερεTg τoυ. Md διιiφo-
ρεq θπικληoειq θπιδρoδν o6 κιiπoια &ντικεiμενα καi
μεταδiδoυν o' αδτιi oατανικη θνdργεια. Aδτr! f θν6ρ-

γεια oτη oυνιi1εια μεταφ6ρεται o' αδτ6ν πo6 τα παiρ-
νει.

Πρooo26η! MπoρεT κανεig νιi dκo6oει τo69 μιiγoυg
ν6 θπικαλoδνται τ6 Θε6, την Παναγiα, i τo69 dγioυg,
νιi d1oυν εiκ6νεg oτd δωμdτιιi τoυg, Θυμiαμα κ.λπ.

Ακ6μη μπoρεΤ νιi 1ρηoιμoπoιoδν oτiq τελετ69
τoυq <ζ6oν> dπ6 τη Θ. Λειτoυργiα, &γιαoμoδq κ.i. 'Αg
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μη ξεγελιcδμαoτε. 'H Αγiα Γραφli λdει δτι δ διιiβo-
λoq, πρoκειμ6νoυ νd, παραπλανηο'ει τ6ν iνΘρωτco, ψε-
ταμoρφcbνεται καi od &γγελo φωτ69 (B'Koρ. 11, 14)'

'Η δρ&oι τflq μαγεiαg

oi μιiγoι μπoρoδν νιi δριiooυν oτην &λoγη φδoι.
Π.1. νιi πρoξενηooυν καταστρoφ6ζ oτη γεωργiα, νd
θανατcδooυν ζδα κ.d,.

Kυρiωg δμωg θνεργoδν o'τ6ν &νθρωπo.
ο Παρoυoιιiζoνται δq καλoi &νΘρωπoι καi δπ6-

σχoνται νιi δcirooυν oτd Θ6ματιi τoυq δ,τι θπιθυμoδν:

γpi1ψατα' dξιcbψατα, oiκoγενειακη dπoκατιioταoι, θρ-

γαoiα, θπαν6νωoι o6 dνδρ6γυνα, θεραπεiα dπ6 doθ6-
νειεg κ.&. (λευκη μαγεiα). Kιiπoια &π' αδτιi μπoρεT νd
τcραyματo'Γcoιηθoδν, κατιi παρα1cilρηo"ι Θεoδ. T6 τελι-
κ6 δμωq dπoτ6λεoμα θd εiναι τ6 κακ6 τoδ dνθριilπoυ.

'o &γ. 'Ιωιiννηg δ Xρυα6oτoμoq χξ,ει 6τι <κι dv d-
κ6μα αi θεραπειjoει δ διιiβoλog, μη voμiζειE 6τι ooσ
ξκαvε καλ6' Σoσ ciιφ6ληoε β6βαια τ6 o6μα, {βλαψε 6-

μωE τηv Ψυχη ooυ. Δι6τι δ διιiβoλoq μ6vo κακ6 ξ6ρει
vd κιivει. EyrΙι πρoτιμδ vri πεθdvω παριi vιi τρ6ξω
oτoι5E ΕγθρoδE τoσ Χριoτoσ>.

ο'Eξιiλλoυ oi μιiγoι iκανoπoιoδν καi τιi θκδικητι-
κιi πιiΘη τδν dνθρcilπων. "Eτoι μπoρεi νιi δημιoυργη-
ooυν μioη καi ταρα1tq, να διαλδo'oυν dνδρ6γυνα, νd
πρoξενηooυν dνiατεg dρρcboτιεg, νιi πρoκαλ6ooυν δυ-
oτυ1ηματα, δoλoφoνiεq, <rτυγερd θγκληματα κ.&.
(μαδρη μαγεiα).

ο "oλα αδτιi γiνoντατ μ6, &δρτi oiκoνoμικη dμoιβη.
Πoλλ6q φoρ6ζ ψ6, iιπατη καi ψε6τικεq δπoo16oει9 dπo-
oπoδν δλ6κληρεg περιoυoiεq dπ6 dφελεig.

ο Στig λατρευτικ6q ο'υναθρoiο'ειg τfrg μα6ρη9 μα-
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γεiαg γiνoνται φoβεριi καi φρικιαoτικd πpαγματα'
Mαζε6oνται od iρημα μdρη, διioη, δπ6γεια καi dλλoδ.
'Eκεi τ] παρoυoiα αiματoq εiναι dπαραiτητη. Γι' αδτ6
oκoτcirνoυν &νθρci:πoυg _κατιi πρoτiμηoι παιδιd- τi

ζδα καi ρoυφoδν τ6 αiμα τoυg. Παριiλληλα διαπριiτ-
τoυν αio1ρ6q δργιαoτικ6q πραξειq. Σ6μβoλ6 τoυg θ-

26oυν κυρiωζ τiν δβρατκη πεντιiλφα.

Bαoκανiα

Mιιi μoρφη μαγεiαq πo6 μετα1ειρiζoνται πoλλoi
εiναι η βαoκανiα (μιiτιαoμα).

Kακoi ffνθρωπoι βλ6πoυν μ6 φθoνερ6 μ&ττ κ6.'

πoιoν πoδ εδημερεT (i1ει δγεtα, εδτυ1iα, 1ρηματα, δ-

μoρφιιi, θπιτυ26iεg oτ{ ζωη τoυ κ.λπ.) καi μ6 τη oυvερ-

γiα τoδ oατανi τoδ πρoκαλoδν κακ6.
Σ' αδτ6g τig περιπτcδoειq καταφε6γoυμε oτην 'Eκ-

κληo'iα καi μ6νo oτην 'Eκκληoiα, δπoυ δ iερ6αg μig
διαβιiζει εiδικη εδ1f γιιi τη βαoκανiα. Πoτ6 δ6ν κατα-

φε6γoυμε o6 γυναiκεq πo6 ξεματιιiζoυν, γ6φτιαoεq ii
iλλα πρ6oωπα, γιατi μπoρεi νιi εiναι μιiγoι καi νιi δη-

μιoυργf ooυν μεγαλ6τερo πρ6βλημα.

Πoι6ν <<πιdνoυν>> τ6' μ&για

Tιi μιiγια μπoρoδν νιi θπιδριiooυv o6 dνΘρcδπoυq

πo6 δdν ζoδν oυνειδητη 26ριoτιανικη ζωη.
Συγκεκριμ 6ν α, τα μιiγια <<πιιiνoυν>>:

ο "oπoιoν ζεT oτliν δμαρτiα καi iδιαιτ6ρωq δooυg
εiναι δπoδoυλωμdνoι oτig oαρκικιiq &μαρτiεq (πoρ-
νεiα, μoι1εiα κ.λπ.)

ο "oπoιoν εiναι dλειτoδργητoq, δηλ. δ6ν θκκλη-
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oιιiζεται. 'H Θεiα Λειτoυργiα εiναι φωτιιi πo6 καiει
τ6ν διιiβoλo.

ο "Oπoιoν δ6ν θξoμoλoγεTται καi δ6ν κoινωνεT.

"oπλα θναντioν τoδ διαβ6λoυ καi τfrg μαγεiαq

ο Nιi φoρiμε πd,ντoτε oταυρ6 καt νιi κdνoυμε oυ-

1νατ6 oταυρ6 μαg.
<<Κδριε, 6πλov κατιi τoσ διαβ6λoυ τ6v Σταυρ6v

Σoυ rfμΤv δ6δωκα6> (δμνog τfrg'Eκκληoiαq).
<T6 oημεiφ τoσ oταυρoi πdoα μαγεiα παδεται>

(M. ΑΘανdoιoq).
ο Tιi λεiψανα τ6ν &γiων φυγαδε6oυν τo69 δαiμo-

νεt.
ο Nιi 626oυμε τ6 Eδαγγ6λιo oτ6 oπiτl' μαq καi νιi τ6

μελετoδμε καθη μερινιi.
<<Σi oπiτι πoδ δπιiρ7ει Εδαyγ6λιo, διιiβoλoE δ6v

πλη oιιiζει> ('Ιερ6q Xρυo6oτoμog).
ο "H πpooευ1η καi f1 νηoτεiα. 'o Xριoτ6q εiπε

oτo69 μαθητ69 Toυ δταν θεριiπευoε θνα δαιμoνιoμ6νo
παιδi: <T6 y6voE αιjτ6 τ6 δαιμovικ6 δ6v βyαivει παριi
μ6vo μ6 πρooευ7η καi vηoτεiα> (Mατθ. |7,2|).

ο T6 Eδ266λαιo. Mιιi μιiγιo'ο'α ψετα dπ6 Eδ16λαιo
φcδναζε: κΚιiπoιoE μoσ {δεαε τιi 76ρια>'

ο 'o Aγιαoμ6q. Eiναι φωτιιi πo6 καiει τ6ν διιiβoλo.
ο 'Η'Eξoμoλ6γηοι. Eiπε κιiπoτε δ διιiβoλog o' 6να

doκητlj: <Φoβiμαι θκεΤνo τ6 λoυτρ6 πo6 κdνoυν oi
χρlστlανot> (δηλ. τf ν θξoμoλ6γηoι).

ο 'Η Θεiα Koινωνiα. Eivαι τ6 io1υρ6τερo δπλo
κατιi τoδ διαβ6λoυ. Φτιiνει νιi κoινωνεT κιiπoιoq d-

ξiωq' <μετιi φ6βoυ Θεoσ, πioτεωq καi dyιiπηE>, μt Εξo-

μoλ6γηoι καi καΘαρ{ oυνεiδηoι.
ο Eiδικιi γιιi τoδg δαιμoνιoμ6νoυg δπιiρ1oυv καi
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εiδικ6q εδ169, oi iξορκιoμoi. Αδτoi διαβιiζoνται d,πo_

κλειoτικιi καi μ6νo dπ6 τo69 iερεig. 'Αλλα &τoμα
(μtiγιooεg, θξoρκιο'τ6q κ.λπ.) δ1ι μ6νo δ6ν βγιiζoνν τd
δαιμ6νια, dλλd καi 1ειρoτερε6oυν την κατιioταoι.

T6 iδιo io16ει καi γιd τη βαoκανiα. Kανεig δ6ν θ-

γει" τ6 δικαiωμα νιi ξεματιιiζει, θκτ6q &π6 τ6ν iερ6α.
ο Tdλog, πρ6πετ δ iνθρωπoq νιi πρooπαθεT καθη_

μερινd νιi ζεi χριστιανικη ζωη θφαρμ6ζoντα9 τig θντo-
λ6q τoδ Θεoδ.

Mακρυ& ιiιπ6 τo69 μιiγoυg!

Στiq μ6ρε6 μαζ η μαγεiα κιiνει θραδoι. 'Η πατρiδα
ψαg'dγει γεμioει dπ6 μιiγoυq. M6νo oτην Αττικη δ-
πιiρ1oυν 12.000 μιiγoι!

Πρooo1η! 'H μαγεiα εiναι λατρεiα τoδ oαταvi.
Mακρυιi dπ6 τo69 μιiγoυg καi δλα τα oγεττκα (doτρo-
λ6γoυq, μ6ντιoυμ, πνευματισ τt q, 1αpτ o ρ piγτ pεg, καφε-
τζoδδεg κ.λπ.)

"oπoιog θπικαλεiται τη βo{θεια τoδ oατανi καi
πηγαiνει o6 μιiγoυg, &ρνεiται καi προδiδει τι6 Xριoτ6.
Γι' αδτ6 καi η 'Eκκληoiα βιiζει αδoτηρd bπιτΙμια' ψt-
χρL 61ρ6νια δ6ν θπιτρ6πεται νιi κoινωνηoει. Mη ξε-
1νδμε δτι δ Xριoτ6g εTναι πoλ6 πι6 δυνατ6q &π6 τ6
διιiβoλo καi μπoρεi <<μ' ivα φδoημιi τoυ> (B'Θ6o. 2,
8) νιi τ6ν θξαφανioει. Mdoα oτην κιβωτ6 τflq'Eκκλη-
oiαg δ iiνθρωπog εiναι doφαληg καi &πρ6oβλητoq dπ6
κιiΘε θπιβoυλt'1 τoδ πoνηρoδ.

Kλεivoυμε ψt' τα λ6για τoδ &γioυ Nικoδημoυ τoδ
δγιoρεiτoυ:

<oi μtiyoι, oi μιiyιooεq καi 6ooι καταφεδyoυν σ'
αδτoδq, δiv {ψoυv θ6αι oτη Bαoιλεiα τ6v oι3ραv6v.
Xιivoυv τ6v ΙΙαριiδειoo. Καi πoδ oτξλλovται; Aλλoi-
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μovo! Στηv αic6vια κ6λαoι μαζi μ6 τoι5q dπioτoυE καi
τoιjE εiδωλoλιiτρεq (Απoκιiλυψιq 2t, 8) καi θιi κoλd-
ζovται 7ειρ6τερα dπ' αδτoδE'

Γιιi τriv dyιiπη τoσ Xριoτoi, λoιπ6v, καi yιιi τη
oωτηρiα τflE ψυzfiE oαg, φυλα7θε7τε, dδελφoi μoυ' φυ-
λα7θε7τε dπ6 τηv μαyεiα. Καi πιiλι odE λ6ω, φυλα-
yθε7τε! Mτjv πηyαivετε o6 μιiyoυq καi μιiyιooε6. Γιιi
6λεE oαE τiE dvιiyκεq vιi πρooτρ67ετε oτη βorjθεια τoi
Θεoi, ατηv πρooταoiα τfiE Θεoτ6κoυ καi oτiE πρε-
oβεΓεg τ6v dyiωv' "Eτoι καi dπ6 τi6 doθ6vειεE καi τiE
ιivιiγκε6 oαq θd iλευθερωθεTτε, καi dπ6 τηv αicbvια κ6-
λαoι θιi λυτρωθεΓτε καi ττiv oδριivια Βαoιλεiα θιi κλη-
ρovoμηoετε, τfiE δπoiαE εiθε vιi dξιωθoiμε 6λoι μαE
μ6 τi 7ιiρι τoσ Xριoτoi. Aμivr.

*'ζ{<

B: AΣTPoΛoΓΙA' MAΓιΙTEΙA,
ΠNEYMATΙΣMOΣ, ΠAPAΨYxoΛoΓΙA κ.&.

'Eκτ6q &π6 τ6 δαιμoνιoμ6 καi τi1 μαyεiα, δ διιiβo-
λog θνεργεi oτ6ν κ6oμo καi μ6 πoλλoδq &λλoυg τρ6-
πoυg μ6oω λειτoυργδν καi θκπρoocilπωv τoυ. Στη oυ-
ν626εια Θιi δoδμε μερικo66 dπ' αδτoδg.

1. Aoτρoλoγiα

Eiναι l] πρooπιiθεια νιi γνωρioει δ iνΘρωπog τ6
μ6λλoν παρατη ρcbνταq τα &oτpα.

oi &oτρoλ6γoι (δ6ν 61oυν καμιιi o266oι μ6 τo69 d-
oτρoν6μoυq πoδ εiναι θπιoττ!μoνεq) μd βιioι τ6 ζrilδιo
πo6 dvτ]κειq, δηλ. τ6ν &oτεριoμ6 πo6 βριoκ6ταν δ fi-
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λιoq δταν γεννηΘηκεg, ooδ δiνoυν πληρoφoρiεq γτ6"

τ6ν 1αρακτηρα, καi τη συμπεριφoριi ooυ. <Πρoβλ6-
πoυν) dκ6μα καi τ6 μ6λλoν ο'oυ.

Eiναι δμωg δυνατ6 τ] πρooωπικ6τητα καi oi θνdρ-

γειεg θν6q dνθρcilπoυ νιi πρoδιαγριiφoνται dπ6 τιi &ψυ-

γα 6'aτpα, πo6 βρioκoνται τρισεκατoμμ6ρια 1ιλι6με-
τρα μακρυα dπ6 θμ&g;

Kαi π69 θξηγεiται τ6 δτι δ6o δiδυμα &δ6λφια, πoδ
θ1oυν τ6 iδιo ζωδιo καi τ6 iδιo δρooκ6πιo (riiρα πo6

γεννηθηκαν), i1oυν dντiθετoυ6 1αρακτfrρεg καi δια-
φoρετικη Εξ6}"ιξι oτ{ ζωη τoυq;

Kιiπoιoι d,oτρoλ6γoι <πρoφητεΨανD 6ττ τ6 1988 η
Xριoτiνα 'Ωνιiο'η Θιi παντρευτεi. T6 iτog δμωq θκεiνo
π6θανε! Mπoρεi δπoιog θ6λει νιi θλ6γξει ατ6 τ6λo9

μιiq 1ρoνισ"g τ6 δο'α iγραφαν oi Kαζαμiε6 oτην &ρ1η
τfrq 1ρoνι&ζ. Θd διαπιoτcδoει δτι oi πρoβλ6Ψε1ζ τoυζ
διαψε6δoνται καi γελoιoπoιoδνται.

192 κoρυφαioι θπιoτημoνεq (Ι9 dπ'αδτoδg μ6 βρα-
βεio N6μπελ) θεωρoδν τfv doτρoλoγiα δq μυθoλoγiα.

Eiναι λoιπ6ν dv6ητo νιi πιoτε6ει κανεiq, καi μιiλι-
στα μoρφωμ6νoq, 6ττ τα d,oτρα καθoρiζoυν τιi γεγoν6-
τα τfrq ζωig μαq. Δ6ν θιi εi1ε θξιiλλoυ ν6ημα κιiΘε dγcδ-

ναq γιιi τ6 καλ6τερo. oδτε καi oi κακoπoιoi θιi frταν i-
νoχoι, dφoδ oi πpαξειgτoυ6 εiναι πρoκαθoριoμ6νε9.

'Η doτρoλoγiα εiναι κι αδτη μιιi dπιiτη τoδ oατα-
ν& γιιi νιi dπoμακρδνει τ6ν &νΘρωπo &π6 τ6ν dληΘιν6
Θε6. "Eναζ χριστιαν6q δ6ν πp6πει oδτε γι' do'τεio νιi
do1oλεiται μ'αδτην.

2. Mαντεiα

'o διιiβoλog, θκμεταλλευ6μενoζ την θπιΘυμiα τ6v
&νθρcΙlπων νιi γνωρiooυν τ6 μ6λλoν, τo6q δδηγεi o6
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διιiφoρα δργανιi τoυ, τιi δπoΤα τo6q θξαπατoδν, τo6q
dπooπoδν μεγdλα 1ρηματικd, πooα καi τ6 1ειρ6τερo,
τoδg dπoμακρ6νoυν dπ6 τ6ν Θε6 καi τfν'Eκκληoiα.

Πδg δμωg πρoβλ6πει δ διιiβoλoq; Kατ' dρ1ην δ

μ6νo9 πo6 γνωρiζει τ6 μ6λλoν εiναι δ Θε6q. oi δαiμo-
vεq δg πνε6ματα γνωρiζoυν μ6νo τ6 παρ6ν καi τ6 πα-

ρελθ6ν. Γνωρiζoυν θπioηg τtq oκ6ψει9 τδν &νΘριilπων,
πo6 61oυν κd,τω &π6 τfν κυριαρ1iα τoυg.

Συνεπδg μπoρoδν νιi μαζ πληρoφoρηooυν πo6

βρioκεται τ6 κλειδt πo0 1ιioαμε, fi δτι θιi πιiρoυμε i-
να γριiμμα, τi δτι θνα dερoπλιiνo θιi π6oει γιατi βλ6-
πoυν δτι 'dγει μiα βλ,iβη πo6 δ6ν Ε1ει' bντoπιo'τεT, τi δ-
τι θιi γiνει 6να θγκλημα πo6 o1εδiαoε o'τ6 μυαλ6 τoυ
δναg δoλoφ6νog κ.λπ.

Γιd τ6 μ6λλoν δμωq δ6ν γνωρiζoυν &πoλ6τωq τiπo-
τα. "o,τι καi νιi πoδν θιi εiναι πιθανoλoγtα, πo6 oυνη-
θωg διαψε6δεται.

T6τoιoι ψευδoπρoφfrτεg πoδ dπικoινωνoδν μd τ6
διιiβoλo εivαι κατ' dρxην oi μιiντειq, γνωoτot dπ6 την
dρ1αι6τητα (μαντεΤo Δελφδν, ΠυΘiα, Kιiλ1αq, παιδi-
oκη oτo69 Φιλiππoυg κ.δ.)

'Αλλoι πρoλ6γoυν τ6 μ6λλoν ψ6, τ6 διιiβαο'μα τfrq

παλιiμηg (1ειρoμαντεiα), δπωq oi γ6φτιooεq. 'Αλλoι
παΧι ψ6, την παρατηρηo' πτηνδv (οiωνοoκoπiα).

Δυ6 ε1δη μαντεiαg πoλ6 διαδεδoμ6να εiναι:

α') 'Η χαρτoμαντεiα, δηλαδi1 τ6 ρiξτψo 1αρτι6ν
(τριiπoυλαg) γιd να παpει' κιiπoιoq μιιi πληρoφoρiα.
Αδτ6 γiνεται &π6 τig λεγ6μενε9 μαpτoppi1τρεq. Πoλ-
λoi dφελεiq καταφε6γoυν σ' αδτdq.

β') 'H καφεμαντεiα. T6 πι6 διαδεδoμ6νo εiδog μα-
ντεiαq, πo6 παρατηρεTται δυoτυ1δq καi o6 &νθρrδπoυq
πo6 λ6νε δτι εiναι τfrg'Eκκληoiαg. Mdoα dπ6 τ6 φλυ-



12

τζανι τoδ καφ6 oi καφετζoδδεg πρoβλ6πoυν, δfrΘεν, τ6
μ6λλoν. Eiναι κι αδτ6 ooβαρη &μαρτiα καi δ6ν πp6πει'
νιi γiνεται oδτε γιιi doτεio.

T6 1διo κακ6 κιiνoυν καi δooι καταφε6γoυν oτo6q
δνειρoκρfτεq γιιi νιi τo6g θξηγtjooυν τd δνειρα πo6
βλ6πoυν. ΔΕν πp6πει δ iνθρωπoq νιi πιoτε6ει oτιi δνει-
ρα, πo6 εiναι oυνr!Θωg εiκ6νεg πoδ i26oυμε ατ6 δπooυ-
νεiδητo. Mπoρεi dκ6μα νιi μ&q φ6ρει κακιi δνειρα δ
διιiβoλoq, y'ι"α να μ&g τρoμιiξε. τi νιi μi6 dπελπioει.
Aδτ6 oυμβαiνει δταν δ6ν κιiνoυμε oωoτιi την πρooευ-
xrt ψαq πρiν κoιμηΘoδμε. Γιιi κιiΘε πρoβληματιoμ6
μαg γ6ρω dπ6 θνα 6νειρo &g oυμβoυλευ6μαoτε τ6v
πνευματικ6 μαζ.

Πρ6πει νιi oυνειδητoπoιliooυμε δτι oκoπ69 τoδ
διαβ6λoυ εiναι μ6 τ6τoιε9 ψευδoπρoφητεTεg νd πλανf-
oει τ6ν iνΘρωπo καi νιi τ6ν δδηγljoει oτt'1ν dπcδλεια.
"Aν πραγ1ιατι μδg dγαπoδoε, γιατi δ6ν μ&g πρoειδo-
πoιεi γl'α ψι'6" ληoτεiα τi μι,i dερoπειρατiα; Γιατi δ6ν

μ&g &πoκαλ6πτει τo6q τρoμoκριiτεg, τo69 δoλoφ6νoυq,
τo6q θμπρηoτ6q, dφoδ δλα αδτιi τιi γνωρiζει; "o λ6γoq
εiναι δι6τι δ διιiβoλo6 μιoεi τ6ν δνΘρωπo καi θdλει
π&ντα τ6 κακ6 τoυ.

3. Πνευματιoμ6q - Mfντιoυμ

'oνoμιiζεται η θπικoινωνiα μ6 τ6ν κ6oμo τδν πo-
vηρδv πνευμιiτων. oi &νθρωπoι πoδ θπικoιvωvoδν μ'
αδτd δνoμιiζoνται διιiμεoα τi μ6ντιoυμ.

Tιi μ6ντιoυμ καλoδν, δπωq λ6νε, νεκρo6q μ6 τoδg
δπoioυg μπoρoδν νιi oυνoμιλ{ooυν oi oυγγεvεiζ τoυg,
νιi μιiθoυν πcδq περνiνε oτ6ν iλλo κ6oβo, fi να π6.-

ρoυν διιiφoρεq πλη ρoφoρiεg.
Kιiπoιoι εiδαν, μiληoαν καi doπιioτηκαν τ6 παιδi



13

τi τo6q γoνεiq τoυq πoδ π6θαναν. 'Αλλα γνωoτιi πρ6-
σωπα θμφανioτηκαν μετd θιiνατo.

'Η 1ριoτιανικη πioτι δdν παραδ6,γετατ τιi φαιν6με-
να αδτd,, γιατi oδμφωνα μ6 τη διδαoκαλiα τoδ Eδαγγε_
λioυ, oi ψυχ6ζ μ6λι9 φδγoυν dπ6 τ6 o6μα μ6 τ6ν θιi-
νατo, μεταβαiνoυν oτ6 μdρoζ πo6 δριoε δ Θε6q ψ6xpι
την τελικη κρioι. Δ6ν μ6voυν oαριiντα τiμdρεg στt γη,
δπωq νoμiζoυν μερικoi, otiτε ξαναγυρiζoυν πoτ6 o' αδ-
τ6 τ6v κ6oμo.

'Η φωνη τδν νεκρ6ν πoδ dκo6γεται, ii fι μoρφη
τoυ πo6 φαiνεται, εΤναι καθαριi oατανικ6q θν6ργειεq.
oi δαiμoνεg μπoρoδν &ριoτα νιi μιμηθoδν τη φων{ι
τδν παιδι6ν πo6 1ιioαμε τi νιi πιiρoυν τη μoρφη τηζ
μητdραg μα6 πo6 δ6ν ζη.

Tιi μ6ντιoυμ εiναι δργανα καi δπηρ6τε9 τoδ διαβ6-
λoυ, καt δooι καταφε6γoυν o' αδτιi πdφτoυν θ6ματα
τδν πνευμιiτων τ{q πλιiνηg.

Tιi μ6ντιoυμ χρησιμoπoιoδν &κ6μα καi εiκ6νεg
τηζ 'Eκκληoiαg, iεριi d,ντικεiμενα, πρoτρ6πoυν o6
πρoο'ευ26η καi θκκληoιαoμ6, od &γιαo'μo69, παρακλη-
oειq καi εδ16λαια, yια να διcδξoυν δfrθεν τιi πoνηρd
πνε6ματα.

ο Πoλλ6q φoρdζ θπioηg oi δαiμoνεq παiρνoυν διιi-
φoρεζ παριiξενεg μoρφ6ζ καi παρoυο'ιιiζoνται oιiν
φαντdoματα, νεριiΤδεq, καλικdντζαρoι, oτoι1ειι1, βρυ-
κ6λακε9 κ.ii. Ακ6μα καi <εiq dγγελov φωτ69> (Β'
Κoρ. 1l, Ι4) μετασχηματiξεται δ διιiβoλog κατιi τ6ν
dπ. Παδλo, πρoκειμιiνoυ νιi πλαν{oει &κ6μα καi &-

γioυg &νθρcilπoυg, δπωg διαβιiζoυμε crτη ζωη τ6ν d-
oκητδν.

ο Eiναι dκ6μα δυνατ6 νιi δημιoυργηooυν παpαξε-
νoυq τi1oυg τi θoρ6βoυ9, iδiωq τfi ν'bγτα τi o6 dπ6μερα
μ6ρη, yι'ανα τρoμιiξoυν τoδq dνθρωπoυg.
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ο'Αλλα πνευματιστικιi φαιν6μενα, πoι5 πρoκαλoδν
τιi μ6ντιoυμ μ6 ττ]ν θπiκληoι τδν πoνηρδν πνευμιiτων,
εiναι τ] μετακiνηoι fi dν6ψωoι &ντικειμ6νων, δπωq τρα-
πεζιδν, πoτηριδν, dκ6μα καi dνθρcδπων (μετεωριoμ69).

4. T6 φαιν6μενo τflg πυρoβαoiαq

'oριoμdνoι ffνθρωπoι, κατιi τη διιiρκεια Θρηoκευ-
τικ6ν τελετ6ν καi o6 κατιio'ταoι θκoτιioεωq καt δμα-
δικ{q δoτερiαq, 1oρειioυν μανιc6δειg 1oρo6q πdνω o6
d,ναμμ6να κιiρβoυνα μ6 γυμνιi π6δια, χωρiq νιi παθαi-
νoυν τiπoτα.

T6 φαιν6μενo αδτ6, γνωoτ6 δq <<&ναoτενιiρια>> i-
γετ τiq ρiζεq τoυ oτην dρ26αiα εiδωλoλατpiα καi oυνα-
ντiται ψ6χ.pι ο'ημερα o6 εiδωλoλατρικo6g λαo6q.

Δυoτυ169 η ο'ατανιoτικη αδτη τελετη δπιiρ26ει καi
ο'6 διιiφoρεg περιoγ6q τfrg 'Eλλdδog, δπωq Bιiρoια, Λα-
γκαδi, Σ6ρρεq, κ.d. Θεωρεiται λαiκ6 6θιμo καi γiνεται
oτig 2Ι Mαtoυ, κατιi ττjν 6oρτη τδν δγiων Kων/νoυ
καi 'Eλιlνηq. oi dναoτενιiρηδεq κρατiνε την δρα τoδ

1oρoδ εiκ6νεq τ6ν dγiων.
Td dναoτενιiρια καταδικιiζoνται dπ6 την'Eκκληoiα

πo6 τιi θεωρεT δαιμoνoπληξiα καi λατρεiα τoδ oατανi.

5. Παραψυ1oλoγiα

Πρ6κειται oτt'1v oδoiα yια τ6ν Πνευματιo'μ6 δπ6
&λλη θρμηνεiα. Tιi φαιν6μενα τfrg Παραψυ1oλoγiα6
εiναι τιi iδια μd αδτd τoδ Πνευματιoμoδ, μ6νo πo6 oi
παραΨυχoλ6γoι dπoρρiπτoυν τ6 δπερφυoικ6 oτoι1εio
dπ' αδτιi καi πρooπαΘoδν να τα θξηγηooυν δρΘoλoγι-
oτικιi, μ6 φυoικ69 τi ψυ1ικ6q δπooυνεiδητεg δυνιiμειq.
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Στ6 16ρo τfrg Παραψυ1oλoγiαg θντιioo'oνται μετα-
ξ6 &λλων καi φαιν6μενα δπω6:

ο TηλεπιiΘεια: 'H θπικoινωviα θξ &πooτιioεωq 1ω-
pis τη βoηθεια τδν αi<rθηoεων (δριioεωq, dκoflq
κ.λπ.) fi τε26νoλoγικδν μdoων (τηλ6φωνo κ.λπ.)

ο Tηλεκiνηοι:'H μετακiνηoι fi παραμ6ρφωo'ι dν-
τικειμιiνων θξ &πooτιiσεωg. 'O παραψυ1oλ6γo9 Γιo6ρι
Γκ6λερ μπoρεΤ καi λυγtζει μ6ταλλα, πηρo6νια, κλει-
διιi κ.λπ. μ6 τη <δ6ναμι τflq θεληoεω6> δπωg λ6ει, καi
dπ6 &π6aταoι 1ιλιιiδων 1ιλιoμ6τρων.

ο Πνευματιoτικfg θεραπεiε6:'Eγ1ειρηoειg 1ωρiq
νιi dγγiξoυν τ6ν doΘενfr fi νιi 1ρηoιμoπoιηooυv iατρι-
κιi θργαλεTα.

Tελικιi &πoδεικν6εται δτι oi δυνιiμειg πo6 θνερ-

γoδν oτην Παραψυ26oλoγiα δθν εiναι διανoητικ6q δπo-
ο'υνεiδητεq &λλd oαταvικ6g.

6. Moυοικη - παιγνfδια - ταινiεg

Θεωρoδμε &παραiτητo νιi dναφερθoδμε καi oτην
iντoνη θπtδραoι τoδ διαβ6λoυ τd, τελευταiα 26ρ6νια o6
τoμεiq τ6γνηgκαi ψυ1αγωγiαg δπωg:

ο Moυoικη: Πoλλιi εiδη o6γ1ρovηζ μoυoικfrq πε-

ρι626oυν μελωδiεg καi ρυθμoδg πo6 θξαγριrilνoυν, κα-
θcδg καt &ντι26ρioτoυg τi oατανιoτικoδg oτi1oυq.

Πoλλoi δioκoι θπioηg περιd26oυν <&ντiοτρoφα δ_

πooυνεiδητα μην6ματα>>, πo6 δπoβιiλλoυν βλιiο'φημεq
διαθ6oειq, τιioειq αδτoκτoνiαg κ.&.

ο Παιγνiδια: Αρκετα dπ6 τιi o6γ1ρoνα παιγviδια,
iδiωg τιi f1λεκτρoνικd, περι626oυν σατανιστικιi oτoι-
γε.iα, μt, τιi δπoTα τ6 παιδi θξoικειcδνεται καi συμφι-
λιcδνεται μ6 τ6v διιiβoλo.

ο Tαινiεq: Kιiπoιεq κ1νηματoγραφικ69 ταινiεg fi κι-
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νo6μενα σχ6δtα πρoβιiλλoυν καi διδdoκoυv θdματα
πνευματισμoδ καi μαγεiαq. Tdτoιεg εiναι oi ταινiεg
τoδ Harry Potter (Xιiρρυ Π6ττερ), πo6 ξετρ6λλαναν
τd παιδιd δλoυ τoδ κ6oμoυ.

7. ΑνoρΘ6δoξεq θεραπευτικ69 μ6θoδoι

'Yπιiρ1oυν βιioιμεg θvδεiξει6 καi φ6βoι δτι κιi-
πoιεζ μ6θoδoι θεραπεiαq, πo6 τ6. τελευταΤα 1ρ6νια δ-

1oυν μεγιiλη διιiδooι, εiναι ilπoπτεq καi i1oυν o16oι
μ6 δπερφυο'ικ69 δυvιiμειg (<βιoενdργεια>>, <<ζωτικη δδ-
ναμι>, κ.e.) τi μ6 κιν6ζικε6 φιλoooφiεg (<ταoΤoμ6q>)
κ.λπ.

T6τoιε9 <<θεραπευτικdg μ6θoδoι>> εiναι f 'oμoιoπα-
Θητικη, δ Bελoνιoμ6ζ, δ'Yπνωτιoμ6g, f Γι6γκα, η'Ι-
ριδoλoγiα, η Χρωματoθεραπεiα κ.&.

Γιd περιoo6τερε9 πληρoφoρiεg, oτ6 βιβλio τoδ
Αθ. Αβραμiδη, καθηγητoδ'Ιατρικflg Πανεπιoτημioυ
Αθηνδν, <Ανoρθ6δoξε9 Θεραπευτικ69 M6Θoδoι τfrg
N6αq'Eπo1frg>.

8. Πoλεμικf,q τi1νεq

E1μαoτε θπioη6 δπo1ρεωμ6νoι νιi θπιoημιiνoυμε 6-
τι πioω &π6 διιiφoρεg πoλεμικ69 τ626νε9, δπωg καρdτε,
τζoδντo, κ.i., δπιiρχoυv σατανικ6q δυνιiμειq, τoυλιi1ι-
oτoν oτιi πρoχωρημ6να τoυg oτιiδια. Δ6ν μπoρd" π.γ.
iναg &νθρωπoq μ6 κτ6πημα καριiτε νιi oπιioει 6να τoι-
μεντ6λιΘo χωρiq να Εγεl" μ6oα τoυ μιιi δπερφυoικη δδ-
ναμι. Δ6ν εiναι τυ1αio θπioηg τ6 δτι oi τ61νεq αδτ69 d-

1oυν την πρo6λευoi τoυ6 dπ6 την Αoiα καi oi &ρxη-
γoi τoυg i26oυν o1doι μ6 dνατoλικθg θρηoκεiεq.
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<<Bλ6πετε μη πλανηθflτε> (Λoυκ. 21, 8)

Mετιi dπ' δλα αδτιi πo6 εiπαμε καi &λλα πoχχα
πo6 δ6ν γνωρtζoυμε, φαiνεται δτι δ διιiβoλoq τd τελευ-
ταTα 1ρ6νια tpyαζεται πυρετωδδg καt μιi μανiα νιi θπι-
κρατf1oει o' δλo τ6ν κ6oμo καi νd, γiνει <<κooμoκριi-
τoραζΣ ('Eφεo. 6, t2). "Ιoωg dντιλαμβιiνεταt δτι πλη-
oιιiζει τ6 τ6λo9 τfrg θξoυoiαg τoυ καi γι' αδτ6 γiνεται
πι6 &γριog καi πι6 θπιθετικ69.

"oο'o δυνατ69 δμωq κι iν εiναι δ διιiβoλog καi τd
δργανιi τoυ, πι6 δυνατ6q εiναι δ Θε6q (A''Ιω. 4, 4), πoil
θιi τo6q θξαφανioει <μ6 {vα φι5oημα Toυ>l (B'Θεo. 2, 8).

Γι' αδτ6 πp6πει δ 1ριoτιαν6q νιi &ντιoτ6κεται μ6
dνδρεΤo φρ6νημα, 'd1oντα9 δg δπλα την γν6oι τiq d_

ληθειαq, την πiο'τι, την πρooευ1η, την θγκριiτεια, την
δδναμι τoδ Σταυρoδ καi iδιαιτ6ρωq τiγ γ6"pι τδν Mυ-
oτηρiων τfr q'Eκκληoiαq.

Πρ6πει θπioηq νd εiναι &γρυπνoq καi πρooεκτικ69
γιιi νιi μη πλανηθεi dπ6 τ6ν πoνηρ6 καi τo69 ψευδo-
πρoφfrτεg τoυ, κατιi τig πρoειδoπoιηoειg τfrg Αγiαq
Γραφfrg: <Θιi Εμφαvιoτoiv ψευδ67ριατoι καi ψευδo-
πρoφfiτεg καi θιi κιivoυv oημιiδια μεγdλα καi θαδμα-
τα, δoτε vιi πλαvηooυv, dν εivαι δυvατ6 καi τoδg i-
κλεκτoιjg> (MατΘ. 24, 24).

+*t

Γ: ΠPoΛΗΨEΙΣ KAΙ ΔEΙΣΙΔAΙMOΓ{ΙEΣ

Eiναι γεγoν6g δτι ζoδμε od μιd Lπoγi1 πo6 1αρα-
κτηρiζεται dπ6 pΙα &λματrbδη πρ6oδo τfrq 'Eπιo'τημηq
καi τfr6 Tε26νoλoγiαq. 'o &νθρωπoq θ1ει dνακαλδψει
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τiq δυνιiμειq πoδ θνεργoδν μ6o'α oτ6ν φυoικ6 κ6oμo
καi τiq χρησιμoπoιεi o6 διιiφoρεg θφαρμoγ66, πo6
πρoκαλoδν θαυμαoμ6.

Παρ' δλη δμωq την dνιiπτυξι αδτη, δπιiρ1oυν πoλ-
λoi &νθρωπoι πo6 πιoτε6oυν καi o6 κιiπoιεg &λλεg δυ-
νιiμειq dν6παρκτεq καi θξαρτoδν τη ζωη τoυq &π6 τυ-

1αiα καi dοημαντα γεγoν6τα.'Η ζωη τoυζ κατευθ6νε-
ται o6μφωνα μ6 26iλιoυg δυ6 dν6ητoυg καν6νεq καi δ-
παγoρε6oει6, πo6 τoδq δημιoυργoδν &γχoq, ταpαγfi, &"-

ναoφιiλεια, φoβiεg. Παντoδ διαβλ6πoυν κινδ6νoυ9, d,-

πoτυ1iεq, &oθ6νειεq, θανdτoυq, κακιi. Zoiν μ6oα oθ
πρoληψει5 καi δειaιδαιμovfεE, oτiq δπoΤεq γivoνται τε-
λικιi δoδλoι καi δ6oμιoι.

Kαi δλ' αδτd τιi πιoτε6oυν δ26ι μ6νo &πλoΤκot καi
dγριiμματoι iνΘρωπoι, dλλιi καi μoρφωμdνoι, πo6 κα-
τα τα &λλα &ρνoδνται καi εiρωνε6oνται την πioτι oτ6
Θε6, τoδ δπoioυ η παρoυoiα εΤναι τ6oo iντoνα αioθη-
τt'1 μ6oα oτ6 Σ6μπαν καi oτην ioτoρiα τfrg &νθρωπ6-
τητoζ.

'Αq &ναφ6ρoυμε oτη oυν61εια μερικ69 dπ' αδτ69.
r Πoλλoi πιo'τε6oυν δτι κιiπoια dvτικεfμεvα μd"g

πρoφυλιiγoυν dπ6 τ6 κακ6. Γι' αδτ6 κρεμoδν oτ6ν
λαιμ6 τoυg 1dντρεg, καρδoδλεg, θλεφαντ6δoντα καi
&λλα <1αTμαλιιi>.

'Eπioη6 κρεμoδν aτα oπΙτι'α, o'6 μαγαζιιi τi μ6o'α
o6 αδτoκiνητα <μdτια>, oκ6ρδα, η πtτα}"}"α, y'ι'ατi πτ-
oτε6oυv δτι δτoι διcδ26νoυν <τ6 κακ6 μιiτι>.

'Αν εiναι δυνατ6ν! "oλ' αδτιi, δ1ι μ6νo δ6ν διιb-

χνoυν dλλιi καi τραβoδν τ6 κακ6, dφoδ εiναι oιiμβoλα
δ1ι θεtκιi, dλλιi oατανικιi. T6 κακ6 φεδγει iν φoραζ
oταυρ6, πo6 πρ6πει κιiΘε 1ριoτιαν6q να'd1ει oτ6 oτfl-
Θoq τoυ, καi νιi τ6ν '6γειq aτ6 oπiττ ooυ μαζi μd &λλεq
εiκ6νεg καi νιi κιiνει6 τακτικιi &γιαoμ6.
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Mιιl &λλη dν6ητη oυνηθεια εiναι νd φoρiνε ο'τιi
γ6,ρτα τ6ν παιδι6ν τ6ν <Mιiρτη> γτ6 να μη μαυρioει
τ6 καλoκαiρι!

ο 'Αλλεg πρoληψειq o1ετiζoνται ψt, yεyοvι6τα τfi;
ζωfrE.

Λdνε λoιπ6ν:
_ <'Αν μιd γυναiκα iγκυog dκo6oει κoυκoυβιiγια,

Θιi γεvνηoει κoρiτoι, &ν dκoδoει μπoδφo, dγ6ρι>.

- <Γιιi ν6" πετ6γετ ijνα oυνoικt'aιo' πp6πει oi πρo_

ξενητ66 νιi βγoδν dπ6 την iδια π6ρτα πo6 μπfrκαν>.
- <"oταν γiνεται γιiμoζ, πp6πει νd ρi26νoυμε ρ6ζι

oτ6 dντρ6γυνo, γιιi νιi ριζciloει δ γιiμog>.
"Eτcrι εδκoλα ριζcilνει;
- Kιiπoιoι oτiq κηδεiεq oπιiζoυν π'ι"ατα oτ6 oπiτι

τoδ νεκρoδ, γιιi νιi φoβηθεT δ Θιiνατoq νιi μη ξανιiρ-
θει. 'Αλλoι βιiζoυν τρ6φιμα oτ6ν τdφo τi ν6μιομα oτ6
16ρι τoδ νεκρoδ, δθιμα καΘαρd, εiδωλoλατρικιi.

Καi τ6 1ειρ6τερo, oi oυγγενεTq δ6ν θκκληoιdζo-
νται γιιi 40 sι6,pεg, θΘιμo καΘαριi oατανικ6, dφoδ δ θκ-
κληoιαoμ6q δφελεi καi τ6ν νεκρ6 καi τo69 iδιoυg
τo6q o'υγγενεTg.

- Kιiπoιoι iρ1oνται τηv Πρωτo1ρoνιd oτην'Eκ-
κληoiα 6γι γ'ι"6' νιi πρoο'ευ1ηΘoδν, dλλιi γιιi <γoδρι>.
'Αλλoι θπιδιcilκoυν την ημ6ρα αδτη νιi i1oυv καλ6
<<πoδαρικ6>> oτ6 aπiτι τoυg, δηλαδη νιi μπεT πρδτoq i-
ναq καλ6q &νθρωπog για να πιiει καλιi f 1ρoνιιi.

Γιd τ6ν iδιo λ6γo μερικoi oπιiζoυν ρ6δι Eξω dπ6
τηv π6ρτα τoυg.

Nιi γελi κανεig τi νιi λυπiτατ yι6 δλ' αδτιi;
ο 'Αλλoι δiνoυν μεγιiλη oημαο'iα od οημιiδια.
- 'Αν dκoδooυν κoυκoυβιiγια, τρiμoυν, γιατi θιi

oυμβεT, λ6νε, κακ6. T6 iδιo &ν dκo6ooυν oκ6λλo νιi
γαυγiζει, τi &ν δoδν μα6ρη γ&τα' fi &ν τρiξει π6ρτα.
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_ Kλαiει 6να πoυλi τ6 βριiδυ; <T6 1αρoπo6λι! Kιi-
πoιog θιi πεθdνει>>, λ6νε κiτρινoι dπ6 τ6 φ6βo τoυq.

- <'Αν βoυtζει τ6 δεξi ο'oυ αδτi, θd dκoδo'ειq καλ6
μαντιiτo' &ν βoυTζει τ6 dριoτερ6, θιi dκo6oειg κακ6>.

Παρ6μoια, <<&ν Ε,γει'q φαγo6ρα oτην παλιiμη
ooυ, θιi παρετg τi θιi δωoειg 1ρηματα>.

Mερικoi δταν δoδν dνoικτ6 ψαλiδι, τρ61oυν νιi τ6
κλεiooυν, γιατi <θιi τoδq φdει f1 γλδooα τoδ γεiτoνα>.

'Αν φτερνιoτεTg, <κdπoιog μιλi γιιi oι1να>.

- <'Αν oπdoει πιατo, Θιi 61ει γαp6. τ6 oπiτι>>.
_ <Δ6ν κιiνει, λdνε μερικoi, νd δiνειg λιiδι τi πρo-

ζδμι τη ν6κτα>>.

Πoδ βρfrκαν τ6 κακ6 o' δλ' αδτd; Π6oo dν6ητo
yiνεται τ6 λoγικ6 πλιioμα τoδ Θεoδ, δταν dπoμακρυν-
θεT dπ6 τ6ν Δημιoυργ6 τoυ!

ο Πoλλoi πρoo61oυν τ6ν 26ρι6νo.

- Απoφε6γoυν τo6q γιiμoυg ο'6 δioεκτo δτog.
_ Δ6ν κιiνoυν μiα oημαντικη θργαoiα f1μdρα Tρi-

τη, θν6 μπoρεT νιi θργιiζoνται την Κυριακη, πo6 εiναι
t'ιμ6ρα dφιερωμ6νη oτ6 Θε6.

_ Kdπoιoι ρωτoδν: <Kιiνει τ6ν iδιo 1ρ6νo νιi παν-
τρευτoδν δυ6 &δ6λφια;> Γιατi νιi μη κιiνει; <Κιiνει τ6ν
iδιo μflνα να tγει μiα oiκoγ6νεια μνημ6oυνo καi γιi-
μo;> Αoφαλ69 κιiνει.

- Απoφε6γoυν τ6ν dριθμ6 13, <γιατi φι1ρνει γρoυ-
ο'oυζιιi>.

ο'Αλλoι δiνoυν oημαoiα oτ6 oυναπιiντημα.
- <'Aν oυναντηoειg τ6 πρωi τ6v τιiδε, θιi πιiει κα-

λιi η ημ6ρα σoυ (καλ6 oυναπιiντημα). 'Αν o'υναντη-
oειq τ6ν &λλo, θd ooδ πιiει oτραβιi (κακ6 oυναπιiντη-
μα))._ 'Υπαpγoυν δυoτυ169 καi πoλλoi πo6 θεωρoδν
τη oυνdντηoι μ6 iερ6α <<κακ6 oυναπdντημα>.
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Πoδ φτιioαμε! 'H μ6ρα ooυ, &νθρωπε, δ6ν δξαρτδ-
τατ dπ6 τ6 πoι6ν θιi oυναντlioειq τ6 πpωi dλλd &π6 τ6
fi,ν dκανεg την πρooευ1η αoυ νd o6 φυλdξει δ Θε6q'
T6 κακ6 δdν μiq τ6 πρoκαλoδν δλεg αδτ69 oi &ν6ητεq
πρoληψειq, dλλd f dμαρτiα καi r] dπoμιiκρυνoi μαg d-
π6 τ6ν Θε6.

_ 'Αλλoι πρoo626oυν μ6 πoι6 π6δι θιi βγoδν dπ6
τ6 oπiτι τoυq καi dπ' αδτ6 θξαρτoδν τ6 πcbg Θ6 περ6"-

ooυν τt'1ν τ'1μ6ρα τoυg.
_ Πoλλot πιiλι δiνoυν βιioι oτ6 <1ερικ6>. Δηλαδη

oτ6 πoι6q θιi ψωνioει πρ6τoq dπ6 τ6 μαγαζi τoυg.
Απ' αδτ6 πρoβλ6πoυν πcδq Θα παει η μ6ρα τoυg!

- Mιιi δλλη dντiληψι πoλ6 κακη πo6 δπιiρ1ει εi-
ναι πcδq δταν κoινωνrjoει θναg &ρρωoτoq θιi πεθιiνει.
"Eτoι καταφ6ρvει δ διιiβoλog νd oτερηoει τ6ν &νθρω-
πo ατην πι6 κρioιμη oτιγμη τig ζωiq τoυ dπ6 τ6 <θ-

φ6διo τfrq αiωνioυ ζωflζ>.
ο'Αλλεq oυνηθιoμ6νεq φριioει6 - πρoληψειg εTναι τ6'
_ <Kτ6πα ξδλo> fi <κoυνt'1ooυ dπ6 τη θ6oι ooυ>> δ-

ταν δdν θ6λoυμε νιi oυμβεi iνα κακ6 γι6 τ6 δπoTo μι-
λiμε.

- 'Αλλoι πιoτεδoυν δτι δταν π6φτει 6να doτ6ρι
μπoρoδν νιi κιiνoυν μιιi εδ1η καi νιi πιιioει. M6 πoιιi
λoγικτj δμωg πιoτε6oυν δλ' αδτιi;

{<**

Θιi μπoρo6oαμε νιi dναφiρoυμε κι &λλεg πoλλ69
πρoληψειg καi δειoιδαιμoνiεq. Bιβλiα δλ6κληρα θιi
γριiφαμε.

'Αν θρευνηoει κανεig, θιi διαπιoτcboει δτι 6λα αδ-
τιi εiναι κατdλoιπα τfrg &ρ1αiαq εiδωλoλατρiαg. Eiναι
oυν6πειε9 τfrq πλιiνηq καi τoδ θρηoκευτικoδ oκ6τoυ9
δπoυ δρριξε τ6ν &νΘρωπo δ διdβoλo6 καi η dμαρτiα.
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T6 κακ6 εiναι δτι θξακoλoυθoδν καi oημερα, 2000

26ρ6νια μετιi Χριoτ6ν, νd εiναι ριζωμι{νεq oτη oκ6ψι
τ6ν dνΘρcδπων καi νιi θπηρειiζoυν τη ζω{ τoυg. T6 &-

κ6μα 1ειρ6τερo εiναι δτι πoλλιi &π' αδτd πo6 dναφι{-

ραμε πρoηγoυμ6νω9 τd, πιoτε6oυν καi χρtστιανoi πo6
θκκληoιιiζoνται καi dκoδνε τ6 λ6γo τoδ Θεoδ.

"Eτoι καταφ6ρνει δ διιiβoλog νιi μ&g ξεγελσ., να

μiq dπoμακρδνει dπ6 ττjν dληθινf1 πicτι καi νιi μ&g δ-
δηγεi oτην πλιiνη καi την &πιiτη. Mdg ξεκ6βει dπ6
τ6ν Θε6, πo6 εiναι τi 

"ηγri 
τfrg dλ{θειαq, τfrq ζωiζ,

τfrg 1αρiq καi τfrq dληθινfrq θλευθερiαq, καi μiq δδη-

γεi oτ6 Ψ6μα, τ6 φ6βo, την ταρα1η, τliν dναoφιiλεια,
τf1 δoυλεiα τδν παΘ6ν.

Koντιi oτ6 Θε6 δ &νθρωπoq δ6ν i26ει &νιiγκη dπ6
τiπoτα.'Η πioττ oτliν dγαΘτj πρ6νoιιi Toυ νικi κιiθε
φ6βo, dκ6μα καi τ6ν θιiνατo. << Eιiv yιiρ καi πoρευθδ
iv μ6oφ oκιdE θαvιiτoυ, o6 φoβηθriσoμαι κακιi 6τι oιj
μετ' iμoi εΙ> (Ψα}"ψ. 22, 4). Kι &ν dκ6μα τoδ αυμβεi
κιiπoιo κακ6, θd εiναι y'ι'α τ6 καλ6 τoυ. Δι6τι <τo79 d-
yαπioι τ6v Θε6v πιivτα oυvερyε| εiE dyαθ6v> (Pωμ. 8,

28).
Φ6βo9 δπιiρ21ει θκεΤ πo6 δπdρ1ει dπιoτiα καi &-

μαρτωλη ζωτi. 'o &πιoτoq πo6 ξερρiζωoε τ6 φ6βo τoδ
Θεoδ, αδτ6q εiναι πof φoβiται περιoo6τερo. Γiνεται
πρoληπτικ69 καi δειoιδαiμων. Δ6ν φoβiται τ6ν Θε6
καt φoβiται τ6 γα6γιoμα θν6q oκ6λλoυ τi τ6 τρiξιμo
μιig π6ρταg.

'Αq τελειcbσoυμε μ6 τfν πρoτρoπη τoδ &π. Πα6-
λoυ: <Χριoτιαvoi, μεivετε αταθερoi oτην iλευθερiα
πoιj odg xιiριoε 6 Xριoτ6E καi μιj ξαvαβρεθfiτε oτ6

ζυγ6 τfiE δoυλεiαg πoδ βριακ6σασταw) (Γαλ. 5, 1).

*{<r.


