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� «���� θθθθεραπεία τ τ τ τοῦ    ����κ γ γ γ γενετῆς τ τ τ τυφλοῦ». 
�    Δωροθέου ἐπισκόπου Τύρου ἱερομάρτυρος (362), 

�    Νικάνδρου, Γοργίου καὶ Ἀπόλλωνος μαρτύρων (δ΄ αἰ.), 

�    Μάρκου νεομάρτυρος ἐν Χίῳ. 
 

ΚΑΜΙΑΚΑΜΙΑΚΑΜΙΑΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ 
 …ΚΚΚΚαι ερχόμεθα σε ένα άλλο περιστατικό το οποίον συνέβη στην πόλη 
των Φιλίππων της Μακεδονίας, όταν οι δύο Απόστολοι Παύλος και Σίλας επάτη-
σαν για πρώτη φορά το πόδι τους επί ευρωπαϊκού εδάφους στους Φιλίππους και 
άρχισαν να κηρύττουν τον λόγο του Θεού. Στην αγορά λοιπόν τους συνήντησε μία 
νεαρά κοπέλλα η οποία ήτο μαντευομένη, ήταν δηλαδή μάντισσα. Μας πληροφο-
ρούν οι Πράξεις των Αποστόλων ότι είχε μέσα της ένα πονηρό πνεύμα, το πνεύμα 
του πίθωνος όπως ονομάζεται, το οποίον την βοηθούσε στο να μαντεύει ορισμένα 
πράγματα, πάντοτε βέβαια στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει ο διάβολος να 
γνωρίζει όχι όλα, αλλά ορισμένα από εκείνα που πρόκειται να γίνουν. Η κοπέλλα 
αυτή ήτο μάντισσα και μάλιστα την χρησιμοποιούσαν τα αφεντικά της για να κά-
νει μαντείες και να εισπράττουν χρήματα. Αυτή λοιπόν η κοπέλλα και το δαιμόνιο 
το οποίο υπήρχε μέσα της, όταν συνήντησε στην αγορά τον Άγιο Απόστολο Παύ-
λο και τον Σίλα άρχισε να φωνάζει και να λέγει ότι αυτοί οι δύο είναι απεσταλμένοι 
του Θεού και ήλθαν στην πόλη αυτή να διδάξουν το Ευαγγέλιον. Θα περίμενε κα-
νείς ότι οι Απόστολοι ακούοντες αυτήν την καλήν διαφήμισιν την οποία αυτή η γυ-
ναίκα τούς έκανε, (λέγοντας στους ανθρώπους της αγοράς ότι αυτοί είναι οι άν-
θρωποι του Θεού) ότι οι Απόστολοι θα ευχαριστούντο διότι βρήκαν κάποιον ανέλ-
πιστο φίλο, εις την προσπάθεια να ευαγγελισθούν το λόγο του Θεού. Όμως ο Από-
στολος Παύλος γνωρίζοντας καλά ότι ο διάβολος λέγει μία αλήθεια και εννιακόσια 
εννενήντα εννέα ψέματα δεν ήθελε την συνηγορία του δαίμονα για το έργο το ο-
ποίο επιτελούσε, για τούτο με μία θαυματουργική ενέργεια εκείνη την στιγμή στα-
μάτησε να κηρύττει και απευθυνόμενος στην κοπέλλα έδωσε εντολή, ἐν τῷ ὀνό-

ματι Ιησού Χριστού να βγει το δαιμόνιο το οποίο είχε μέσα της και το οποίο την ω-
θούσε να μαντεύει. Και ω του θαύματος βγήκε το δαιμόνιο και η κοπέλλα αυτή έ-
γινε μία φυσιολογική γυναίκα, αλλά έχασε την ιδιότητα που είχε να μπορεί να μα-
ντεύει. Πράγμα το οποίον όταν το πληροφορήθηκαν τα αφεντικά της που έτσι έχα-
σαν τα έσοδα τα οποία είχαν απ’ αυτή την δουλειά, κατήγγειλαν τους Αγίους στις 
Αρχές      της      πόλεως     οπότε     τους     συνέλαβαν     και     τους     ταλαιπώρησαν.     Σημασία     έχει  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ιστ΄ 16 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ιστ΄ 16 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ιστ΄ 16 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ιστ΄ 16 –––– 34) 34) 34) 34)    

             ̓ ΕΕΕΕν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐγένετο πορευομένων ἡμῶν τῶν ἀποστόλων εἰς προ-

σευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνος ἀπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν 

πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. Αὕτη κατακολουθήσασα τῷ Παύ-

λῳ καὶ τῷ Σίλᾳ ἔκραζε λέγουσα· Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου 

εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ἡμῖν ὁδὸν σωτηρίας. Τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέ-

ρας. Διαπονηθεὶς δὲ ὁ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπε· Παραγγέλλω σοι ἐν 

τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ  ̓αὐτῆς. Καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. Ἰδόντες δὲ 

οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον 

καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, καὶ προσαγαγόντες αὐ-

τοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπον· Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν Ἰου-

δαῖοι ὑπάρχοντες, καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ 

ποιεῖν Ῥωμαίοις οὖσι. Καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ  ̓αὐτῶν. Καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρρή-

ξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν, πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔ-

βαλον εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς· ὃς 

παραγγελίαν τοιαύτην εἰληφὼς ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς 

πόδας αὐτῶν ἠσφαλίσατο εἰς τὸ ξύλον. Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας 

προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν Θεόν· ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι. Ἄφνω δὲ σεισμὸς 

ἐγένετο μέγας, ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου, ἀνεῴχθησάν τε πα-

ραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη. Ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δε-

σμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάμενος μάχαιραν ἔ-

μελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους. Ἐφώνησε δὲ φωνῇ 

μεγάλῃ ὁ Παῦλος λέγων· Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν· ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε. 

Αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησε, καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσε τῷ Παύλῳ καὶ τῷ 

Σίλᾳ, καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη· Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ; Οἱ δὲ εἶπον· 

Πίστευσον ἐπὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου. Καὶ ἐλάλη-

σαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. Καὶ παραλαβὼν αὐ-

τοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ 

οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα, ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρέθηκε 

τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιᾶτο πανοικὶ πεπιστευκὼς τῷ Θεῷ.  

εδώ ο τρόπος με τον οποίο ο Απόστολος Παύλος αντιμετώπισε το όργανο του δια-
βόλου το οποίον ησχολείτο με τα μαντικά και τα μαγικά. Απεδοκίμασε αμέσως 
αυτά τα οποία έλεγε η μάντισσα και δεν έδωσε καμία προσοχή έστω και αν αυτά 
που είπε η κοπέλλα στη συγκεκριμένη στιγμή ήταν όντως αλήθεια. Αποδεικνύο-
ντας έτσι ο Απόστολος και διδάσκοντας όλους μας ότι δεν πρέπει να καταφεύγου-
με στους δαίμονες ούτε ακόμη κι’ όταν λένε πράγματα τα οποία είναι σωστά. Εκεί-
νο που ενδιαφέρει είναι να μην καταφεύγουμε στους δαίμονες. Όλα τα μαγικά και 
μαντικά είναι δαιμονικά και σατανικά πράγματα… Ο Απόστολος Παύλος γράφο-
ντας  την  Α  ́ προς  Κορινθίους  επιστολή  του  απαγορεύει  αυστηρά κάθε επικοινωνία,  
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κάθε σχέση των χριστιανών με τα μαγικά και δαιμονικά πράγματα. Ιδού λοιπόν τι 
γράφει ο Απόστολος «οὐ θέλω δέ ὑμᾶς κοινωνούς τῶν δαιμονίων γίνεσθε. Οὐ δύνα-

σθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καί ποτήριον δαιμονίων. Οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου 

μετέχειν καί τραπέζης δαιμονίων» (Α  ́Κορ. 10, 20/21). Τι λέγει εδώ ο Απόστολος 
Παύλος; Λέγει στους χριστιανούς: Δεν θέλω καθόλου να έχετε καμία επικοινωνία με 
τα δαιμόνια. Ούτε μπορείτε από το ένα μέρος να πίνετε το ποτήριον του Κυρίου που 
ως χριστιανοί δικαιούσθε να πίνετε το ποτήριον του Κυρίου, που είναι το τίμιον Αίμα 
Του και ταυτόχρονα να πίνετε το ποτήριο των δαιμονίων. Ούτε μπορείτε να τρώτε εις 
την τράπεζα του Κυρίου και ταυτόχρονα να τρώτε στην τράπεζα των δαιμονίων… 
 

 ΑΑΑΑν ανοίξουμε την Α  ́επιστολή του Αποστόλου Πέτρου θα διαβάσουμε ε-
κεί μία εντολή σχετική η οποία λέγει προς τους χριστιανούς «Νήψατε, γρηγορήσα-

τε ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ· 

ᾧ ἀντίστητε στερεοί τῇ πίστει… ὁ δέ Θεός πάσης χάριτος… Αὐτός καταρτίσει ὑ-

μᾶς, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει» (Α  ́Πέτρ. 5, 8/10). Τι μας λέγει εδώ ο Από-
στολος Πέτρος; Ποία πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στον Σατανά αλλά και 
στα όργανα του Σατανά όπως είναι οι μάγοι και οι μάντισσες; Πρώτον. Αυτό που 
χρειάζεται είναι η εγρήγορση. Τι σημαίνει εγρήγορση; Να είμαστε ξύπνιοι. Να μη 
μας πάρει ο λήθαργος, ο ύπνος της αδιαφορίας και της αμελείας, της ραθυμίας και 
της ραστώνης. Πολλοί χριστιανοί έχουν περιπέσει σ’ αυτό τον ύπνο. Έτσι κατακυ-
ριεύονται κυριολεκτικά στον ύπνο τον πνευματικό από τον Σατανά ο οποίος δυ-
στυχώς παραπλανά εκείνους που δεν έχουν εγρήγορση. Εκείνους δηλαδή που δεν 
έχουν το μυαλό τους ανά πάσα στιγμή προσηλωμένο σ’ αυτή την υπόθεση ώστε 
να αναμένουν την προσβολή του εχθρού και να μην υποκύψουν. Εγρήγορση λοι-
πόν είναι η πρώτη ενέργεια την οποία πρέπει να κάνουμε.  
 

 ΗΗΗΗ δεύτερη ενέργεια είναι ότι πρέπει να παραδεχθούμε ότι εχθρός είναι ο 
διάβολος, ή κατ’ άλλη διατύπωση ότι ο διάβολος είναι ο εχθρός μας. Και τούτο το 
λέγω διότι πολλοί αφελείς πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να τους βοηθήσει για κάτι 
καλό ο διάβολος. Ο διάβολος όμως είναι ο αρχιεργάτης του κακού. Ποτέ δεν κάνει 
καλό· δεν το ξέρει το καλό. Το αποστρέφεται το καλό. Και εκείνο που ξέρει είναι η 
κακία και η πλάνη, η απώλεια δηλαδή των ψυχών. 
 

 ΤΤΤΤο τρίτο που χρειάζεται λέγει ο Απόστολος Πέτρος είναι η αντίσταση 
κατά του διαβόλου. Δεν είναι παντοδύναμος ο διάβολος. Όταν θα αντισταθούμε 
τότε φεύγει κατησχυμένος. Δεν μπορεί και δεν αντέχει αυτή την μάχη όταν ο 
πιστός ανθίσταται στο όνομα του Χριστού. Διότι είναι ισχυρότερος ο Χριστός   
από τον Αντίχριστο. Διδάσκει σχετικά ο ι. Δαμασκηνός: «Προσβάλλειν μέν τῷ 

ἀνθρώπῳ         συνεχωρήθησαν         οἱ         δαίμονες         βιάζεσθαι         δέ        τινα         οὐκ         ἰσχύουσιν·         ἐν         ἡμῖν  
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γάρ ἔστι δέξασθαι τήν προσβολήν ἤ μή δέξασθαι». Και ο άγιος Νικόδημος ο 
αγιορείτης συμπληρώνει: «Ο διάβολος μάλλον πρέπει να φοβάται εσάς και όχι 
εσείς τον διάβολον, διότι εσείς είσθε ενδεδυμένοι με όλην την αρματωσιάν και 
πανοπλίαν του Θεού». Είναι λοιπόν ισχυρότερος ο Κύριός μας από τον διάβολο. 
«Ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ καί φεύξεται ἀφ  ̓ὑμῶν» (Ιακ. 4, 7). Και μπροστά στα 
μάγια και τα άλλα μαγικά χρειάζεται αντίσταση του χριστιανού να μην αφήνει τα 
αυτιά του να ακούνε ιστορίες ότι δήθεν μπορεί καταφεύγοντας στις μεθόδους της 
μαγείας και της σατανικής λατρείας να βρει απάντηση στα προβλήματά του. Αυτό 
το οποίο χρειάζεται ο πιστός σύμφωνα με τον Απόστολο Πέτρο είναι η πίστη. Δεν 
έχουν σήμερα πίστη οι χριστιανοί, γι’ αυτό καταφεύγουν στους μάγους αντί να κα-
ταφεύγουν στον Χριστό. Δεν έχουν πίστη, γι’ αυτό και δεν παραδέχονται ότι η ζωή 
τους εξαρτάται από τον Θεό. Δεν έχουν πίστη, γι’ αυτό δεν υπομένουν μερικές 
δοκιμασίες οι οποίες έρχονται στη ζωή τους και δεν καταλαβαίνουν ότι και αυτές 
είναι ενταγμένες μέσα στο σχέδιο του Θεού. Δεν έχουν πίστη στον Θεό, γι’ αυτό 
και ζητούν αλλού βοήθεια. Και στήριγμα και έρεισμα. Όμως μόνον ο Θεός είναι 
αυτός στο πρόσωπο του οποίου μπορούμε να αποκτήσουμε δύναμη. Μόνον ο 
Θεός ενισχύει, στηρίζει, ενδυναμώνει όπως το λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Κι’ 
Αυτός, σημειώνει: «καταρτίσει ὑμᾶς, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει». Τελικά ο 
διάβολος θα καταισχυνθεί, ο διάβολος θα νικηθεί και εκείνοι που προστρέχουν εις 
τα μαγικά όχι, μόνο θ’ απογοητευθούν, αλλά θα έχουν διαπράξει και θανάσιμο 
αμάρτημα, η σωτηρία από το οποίο είναι πολύ δύσκολη.  
 

Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου, από το βιβλίο 
«η αλήθεια για τα μάγια», σελ. 85 – 88 & 89 – 91, Έκδοση πρώτη: Οκτώβριος 2006, Εκδόσεις Χρυσοπηγή                  
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Σήμερα, Κυριακή 5 Ιουνίου 2016, στις 7:00 μ.μ. σας προσκαλούμε στη 
Γιορτή Λήξης των Κατηχητικών Συντροφιών του Ναού μας.  
2)                         � ΑΑΑΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ  Ι  Ι  Ι  ΙΕΡΑ  ΑΑΑΑΓΡΥΠΝΙΑ � 
Την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 (8:30 μ.μ.) προς Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 
(12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Αναστάσιμη Ιερά Αγρυπνία επ’ ευ-
καιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα. Θα ψάλλει Βυζαντινός χο-
ρός. Σας περιμένουμε με  Α ν α σ τ ά σ ι μ η  χ α ρ ά. 
3)       ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Σάββατο 11 Ιουνίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ.     
4)                     � ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ � 
Στην Έκθεση Χριστιανικού Βιβλίου του Ναού μας υπάρχουν και νέες εκδόσεις.  

  ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: agnikmark.gr 
Κυριακή του Τυφλού 


