
Πτυχές τοῦ Μεσιτευτικοῦ Ἔργου 
τῆς Θεομήτορος

1. «Καὶ Σὲ Μεσίτριαν ἔχω, πρὸς τὸν Φιλάνθρωπον Θεόν»

«Νενίκηκάς με, Μῆτερ»

Στὸ Λειμωνάριο ἀναφέρεται τὸ παρακάτω φοβερὸ καὶ φρικτὸ 
ὅραμα ἑνὸς ἐνάρετου πνευματικοῦ, ὁ ὁποῖος ἀξιώθηκε νὰ τὸ δεῖ 
πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τῆς ζωῆς του. Λέγει λοιπὸν αὐτὸς ὅτι εἶδε τὸν 
Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ κάθεται σὲ θρόνο μεγαλοπρεπὴ καὶ 
στὰ δεξιά Του βρισκόταν ἡ Πανύμνητος Δέσποινα. Οὐράνιες στρα-
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τιὲς Ἁγίων καὶ ἀγγέλων περικύκλωναν τὸν θρόνο. Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ 
Κύριος διέταξε ἄγγελο νὰ σαλπίσει δύο φορές, γνωρίζοντας ἡ πανά-
μωμος Μητέρα Του ὅτι μὲ τὸ τρίτο σάλπισμα θὰ ἄρχιζε ἡ Δευτέρα 
Παρουσία καὶ ἡ Κρίση τοῦ κόσμου, σηκώθηκε ἀπὸ τὸν λαμπρὸ 
θρόνο Της καὶ μὲ πολλὴ εὐλάβεια ἔρχεται καὶ προσπίπτει στὰ 
γόνατα μπροστὰ στὸν δίκαιο Κριτὴ παρακαλώντας Τον με δάκρυα 
νὰ δώσει διορία καιροῦ στοὺς ἁμαρτωλοὺς γιὰ νὰ μετανοήσουν. 

Κατόπιν αὐτοῦ διαμείφθηκε στὴ συνέχεια ὁ ἑξῆς διάλογος σύμ-
φωνα πάντα μὲ τὴ συγκεκριμένη διήγηση:

Κύριος: Γνωρίζεις, ἀγαπητή μου Μητέρα, πόσες αἰσχρὲς πράξεις 
ἐτέλεσε καὶ πράττει ἀκόμα ὁ ἀχάριστος κόσμος κάθε μέρα; Ὄχι 
μόνον οἱ κοσμικοὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἀλλὰ καὶ οἱ κληρικοὶ καὶ 
μοναχοί μου κεντοῦν τὰ σπλάχνα μου καὶ μὲ ξανασταυρώνουν. 
Ἐμίαναν τὸ ἅγιον σχῆμα καὶ τὴν ἀγγελικὴ διαγωγὴ μὲ τὶς ἁμαρτίες 
τους. Δὲν εἶναι πρέπον, οὔτε δίκαιο νὰ τοὺς ἀνεχθῶ καὶ ἄλλο. 

Θεοτόκος: Τέκνο μου γλυκύτατο, ἐπάκουσόν μου διὰ τὰ σπλάχνα 
τῶν οἰκτιρμῶν Σου καὶ διὰ τὰ ἄχραντα Πάθη Σου, ποὺ ὑπέμεινες 
γιὰ τοὺς ἁμαρτωλούς.

Κύριος: Γνωρίζεις, Μητέρα μου, ὅτι καὶ ἄλλες φορὲς μὲ τὶς 
δεήσεις καὶ τὶς ἱκεσίες Σου ἱλάρυνες τὴ δίκαιη ἀγανάκτησή μου 
καὶ δὲν μὲ ἄφησες νὰ προχωρήσω στὴ δίκαιη κρίση, ὅμως οἱ 
ἄνθρωποι δὲν ἄλλαξαν τὴ διαγωγή τους, ἀλλὰ ἔγιναν χειρότεροι, 
καταφρονώντας τὸν Σταυρὸ καὶ τὸ Πάθος μου. Οἱ ἡγεμόνες καὶ οἱ 
προεστοὶ τυραννοῦν ἀδιάντροπα τοὺς ὑπηκόους μου καὶ μολύνουν 
τοὺς ἱεροὺς Νόμους μὲ τὴν ἀσελγὴ πολιτεία τους. Ὁ ἁπλὸς λαὸς 
καταφρονεῖ τὶς ἐντολές μου ἐπιτελώντας πορνεῖες, ἀδικίες καὶ 
ἄλλα θανάσιμα ἀνομήματα.

Θεοτόκος: Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀλήθεια, τέκνον μου, ἀλλὰ σὲ παρα-
καλῶ, μὲ τὴν ἄπειρο εὐσπλαχνία Σου, νὰ τοὺς στείλεις τὸ φῶς τῆς 
χάριτος γιὰ νὰ ἀναγνωρίσουν τὴ ζημιά τους καὶ νὰ μετανοήσουν. 
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Ναί, πολυέλεε Κύριε, ἄκουσέ με καὶ κάνε μου αὐτὴν τὴ χάρη, ὄχι 
γιατὶ τοὺς ἀξίζει, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀγάπη τὴ δική μου καὶ ὅλων τῶν 
Ἁγίων ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὸ ὄνομά Σου καὶ παρέδωσαν 
τὰ σώματά τους σὲ διάφορους θανάτους καὶ καταφρόνησαν ὅλες 
τὶς ἡδονὲς τοῦ κόσμου ἐπειδὴ Σὲ ἀγάπησαν.

[...]
Τότε ὅλοι οἱ Ἅγιοι προσκύνησαν μὲ τὴν Παναγία, παρακαλώντας 

τὸν Χριστὸ νὰ ἐλεήσει τοὺς ἁμαρτωλούς. Τότε ὁ πανοικτίρμων 
Κριτὴς ἀποκρίθηκε μὲ γαλήνιο πρόσωπο:

Κύριος: Νενίκηκας, Μῆτερ μου, μὲ τὴν εὔσπλαχνη ἱκεσία σου 
καὶ εὐμένισας τὴν ἐμὴν ἀγανάκτησιν. Ἂς γίνει τὸ θέλημά Σου.

Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ Δεσπότης εἶπε αὐτά, τὸ ὅραμα τελείωσε. Καὶ ὁ 
ἐνάρετος αὐτὸς Πνευματικός, ἀφοῦ φανέρωσε στοὺς ἀδελφοὺς καὶ 
τὰ ἀπόκρυφα ἁμαρτήματα τοῦ καθενός, ποὺ τοῦ τὰ ἀποκάλυψε 
ὁ Κύριος γιὰ νὰ πιστέψουν ὅτι ἡ ὀπτασία ἦταν ἀληθινὴ καὶ νὰ 
μετανοήσουν, παρέδωσε τὴν ψυχή του στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Θεοτόκος ἀνέστησε ἁμαρτωλὸ κληρικὸ 
καὶ τὸν ἔσωσε

Κάποιος κληρικὸς εἶχε ἰδιαίτερη εὐλάβεια πρὸς τὴ Θεοτόκο καὶ 
πολλὲς φορὲς τὴν ἡμέρα προσευχόταν πρὸς Αὐτὴν καὶ καθημερινὰ 
διάβαζε τὸν Ἀκάθιστο μὲ πολλὴ κατάνυξη καὶ εὐλάβεια. Φθόνησε 
ὅμως ὁ διάβολος τὴν εὐλάβειά του καὶ τοῦ ἔστησε φοβερὴ παγίδα 
μὲ τὸ δαιμόνιο τῆς πορνείας καὶ παρέσυρε τὸν ἐνάρετο κληρικὸ 
σὲ θανάσιμες πτώσεις, στὸ πορνεῖο τῆς περιο χῆς. Κάποια μέρα, 
ἐπιστρέφοντας ὁ κληρικὸς ἀπὸ ἕνα πορνεῖο, μετανοημένος γιὰ 
ὅσα εἶχε πράξει, περνώντας ἀπὸ τὸ γεφύρι ποὺ τὸν ὁδηγοῦσε στὸ 
σπίτι του, ἄρχισε νὰ λέγει προσευχὲς πρὸς τὴν Παναγία. Σκόνταψε 
ὅμως κάποια στιγμή, ἔπεσε ἀπὸ τὸ γεφύρι στὸ ποτάμι καὶ πνίγηκε. 
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Ἀμέσως οἱ δαίμονες ἅρπαξαν τὴν ψυχή του γιὰ νὰ τὴ μεταφέρουν 
στὴ γέεννα τῆς κολάσεως. Ἀλλὰ ἡ πολυεύσπλαχνος Δέσποινα 
ἐμφανίζεται στοὺς δαίμονες καὶ τοὺς διατάζει νὰ πᾶνε τὴν ψυχὴ 
αὐτὴ στὸν Δίκαιο Κριτὴ καὶ Αὐτὸς νὰ ἀποφασίσει. Ἔτσι λοιπὸν 
μετέφεραν τὴν ψυχὴ οἱ δεινοὶ φορολόγοι δαίμονες στὸν Χριστὸ καὶ 
ἄρχισαν νὰ ἀπαριθμοῦν μὲ μεγάλη χαρὰ τὶς ἁμαρτίες τοῦ κληρικοῦ 
καὶ μάλιστα ὑποστήριζαν ὅτι ἡ τελευταία ἁμαρτία τῆς πορνείας 
δὲν ἐπιτρέπει ἔλεος, ἀλλὰ θανάσιμη καὶ αἰώνια καταδίκη. Ἀπὸ 
τὸ ἄλλο μέρος, ὁ κοινὸς προστάτης καὶ βοηθὸς τῶν ἁμαρτωλῶν, 
ἡ πολυεύσπλαχνος Δέσποινα ἔλεγε:

«Εἶναι γραμμένο στὴν Ἁγία Γραφή: Ἐν ᾧ εὑρῶ σε, ἐκεῖ καὶ κρινῶ 
σε. Τὴν ὥρα λοιπὸν ποὺ πέθανε ὁ κληρικὸς αὐτός, διάβαζε τὴν 
ἀκολουθία του καὶ προσευχόταν πρὸς ἐμένα, ὅπως συνήθιζε, 
λέγοντας τὸν Ἀσπασμὸ τοῦ Ἀγγέλου, ὡς δοῦλος μου εὐλαβὴς ποὺ 
ἦταν. Ἑπομένως δὲν ἔχετε μέρος στὴν ψυχή του, ἀλλὰ εἶναι δικός 
μου καὶ προστατευόμενός μου». Αὐτὰ λέγοντας ἡ Θεοτόκος, προ-
στάζει ὁ Κριτὴς ἕναν ἄγγελο νὰ φέρει τὴ γλώσσα τοῦ κληρικοῦ, 
μπροστά σε ὅλους. Ὁ ἄγγελος πῆγε στὸ ποτάμι, ἔβγαλε τὴ γλώσσα 
ἀπὸ τὸ ἄψυχο σῶμα τοῦ κληρικοῦ, τὴν ἔφερε στὸ κριτήριο καὶ 
διαπίστωσαν ὅτι πάνω σὲ αὐτὴν ἦταν γραμμένα τὰ ἑξῆς: Χαῖρε 
Κεχαριτωμένη Μαρία. 

Τότε εἶπε ὁ Κύριος στὴν ψυχή:
«Ἐπέστρεψε στὸ σῶμα σου, καὶ μετανόησε εἰλικρινὰ γιὰ τὶς 

πράξεις σου, διότι δὲν ἔχει καμμιὰ ἐξουσία ὁ Διάβολος σὲ ἐσένα, 
ἐξαιτίας τῆς εὐλάβειας ποὺ εἶχες πρὸς τὴ Μητέρα μου, ποὺ εἶναι 
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπινου γένους καὶ πρέπει νὰ τὴν σέβεσθε ὅσο 
μπορεῖτε περισσότερο. Νὰ κηρύξεις λοιπὸν τὴν μεγίστη παρρη-
σία Της πρὸς ἐμένα καὶ τὴ δύναμή Της καὶ τὴ νίκη κατὰ τῶν 
δαιμόνων».
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Ἔτσι λοιπὸν λυτρώθηκε ὁ κληρικὸς αὐτὸς ἀπὸ τοὺς δύο θανά-
τους, τὸν σωματικὸ καὶ τὸν πνευματικό. Ὁ ἄγγελος ἔβγαλε τὸ λεί-
ψανο ἀπὸ τὸν βυθὸ τῶν ὑδάτων καὶ ἀφοῦ τὸ ἐπανέφερε στὴ ζωή, 
ἔφυγε γιὰ τὸν οὐρανό. Ὁ δὲ ἀναστημένος κληρικὸς στὴ συνέχεια 
ἀπαρνήθηκε τὸν κόσμο καὶ ὅλες τὶς σαρκικὲς ἡδονὲς καὶ πῆγε σὲ 
μοναστήρι ζώντας μὲ εἰλικρινὴ μετάνοια καὶ μάλιστα κατόρθωσε μὲ 
τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ ἀνέβει τὴν ὑψηλὴ κλίμακα τῶν θεοειδῶν 
ἀρετῶν. Ὑπενθυμίζοντας δὲ σὲ μᾶς τὴ βοήθεια ποὺ βρίσκει αὐτὸς 
ποὺ πραγματικὰ εὐλαβεῖται τὴν Παναγία, ἰδιαίτερα στὸ φοβερὸ 
κριτήριο τοῦ Θεοῦ ὅπου οὐ πατήρ, οὐ τέκνα, οὐ συγγενεῖς, οὔτε 
πλοῦτος, δύναται ἡμᾶς ὠφελῆσαι, πάρεξ μόνον αὐτὴ ἡ παντοδύνα-
μος καὶ πολυεύσπλαχνος Δέσποινα, ἧς ταῖς ἱκεσίαις καὶ πάντων τῶν 
Ἁγίων ῥυσθείημεν τοῦ πυρὸς τῆς κολάσεως.

Ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὸν ἄλλο κόσμο 
Ἡ περίπτωση τῆς Οὐστγιούζινα Κλαύδιγια Νικίτισνα

Ἤμουν ἄθεη. Ἔβριζα πολὺ καὶ φοβερὰ τὸν Θεό. Ζοῦσα μέσα 
στὴν ντροπὴ καὶ στὴν πορνεία καὶ ἤμουν σὰν νεκρὴ πάνω στὴν 
γῆ. Ὅμως, ὁ ἐλεήμων Θεὸς δὲν μὲ ἄφησε ὁριστικὰ νὰ χαθῶ, ἀλλὰ 
μὲ ὁδήγησε στὴ μετάνοια.

Στὰ 1962 ἀρρώστησα ἀπὸ καρκίνο καὶ ἤμουν ἄρρωστη 3 χρόνια. 
Δὲν παρέμενα βέβαια στὸ κρεβάτι, ἀλλὰ ἐργαζόμουνα καὶ ἔκανα 
θεραπεία σὲ γιατρούς, ἐλπίζοντας νὰ γίνω καλά. Τοὺς τελευταίους 
6 μῆνες εἶχα πολὺ ἀδυνατίσει, μὴν μπορώντας νὰ πιῶ οὔτε νερό. 
Μόλις τὸ ἔπινα, ἀμέσως ἔκανα ἐμετό.

Μὲ πῆγαν τότε στὸ νοσοκομεῖο καὶ κάλεσαν ἕναν καθηγητὴ 
ἀπὸ τὴ Μόσχα γιὰ νὰ μὲ χειρουργήσει.

Μόλις μοῦ ἄνοιξαν τὴν κοιλιά, κάτι συνέβη καὶ ἀμέσως πέθανα! 
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Ἡ ψυχή μου βγῆκε ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ στέκονταν ἀνάμεσα σὲ δυὸ 
γιατρούς, ἐνῶ ἐγὼ μὲ μεγάλο φόβο καὶ τρόμο κοίταζα τὸ ἀνοιγμένο 
σῶμα μου.

Ὅπως κοιτοῦσα τὸ σῶμα μου ξαπλωμένο στὸ χειρουργεῖο, σκε-
πτόμουν μὲ ἀπορία, πῶς εἴμαστε δύο; Δὲν μποροῦσα νὰ καταλάβω 
αὐτό, γιατὶ πρώτη φορὰ μοῦ συνέβαινε... Δὲν εἶχα ἰδέα ὅτι ὑπάρχει 
ψυχή. Οἱ κομμουνιστὲς μᾶς φούσκωναν καὶ μᾶς δίδασκαν ὅτι ψυχὴ 
καὶ Θεὸς δὲν ὑπάρχουν, ὅτι αὐτὰ εἶναι ἐπινόηση τῶν παπάδων, γιὰ 
νὰ ξεγελοῦν τὸν λαὸ καὶ νὰ κρατοῦν σὲ φόβο τὸν κόσμο γιὰ κάτι 
ποὺ δὲν ὑπάρχει.

Κοιτοῦσα τὸν ἑαυτό μου νὰ στέκεται ὄρθια στὸν ἀέρα, ἀλλὰ 
ἔβλεπα καὶ τὸ σῶμα μου πάνω στὸ χειρουργεῖο... Ἄκουσα τοὺς 
γιατροὺς νὰ λένε: «Αὐτὴ δὲν εἶχε τίποτα σωστὸ γιὰ νὰ ζήσει...». 
Ἔβλεπα τὸ σῶμα μου νεκρὸ στὸ χειρουργεῖο. Ὅλα τὰ ἔβλεπα 
φοβισμένη καὶ σκεπτόμουνα πάντα το ἴδιο πράγμα: «Πῶς καὶ ἀπὸ 
ποῦ εἴμαστε δύο; Στέκομαι, καὶ ταυτόχρονα εἶμαι καὶ ξαπλωμένη!!». 
Εἶδα τοὺς γιατροὺς νὰ μεταφέρουν τὸ σῶμα μου στὸ νεκροτομεῖο 
καὶ νὰ λένε ὅτι θὰ καλέσουν εἰδικευόμενους γιὰ μάθημα, ἐνῶ 
ἐγὼ πήγαινα κοντά τους χωρὶς αὐτοὶ νὰ τὸ καταλαβαίνουν... Μὲ 
ἄφησαν ξαπλωμένη καὶ γυμνὴ πάνω στὸ μάρμαρο, σκεπασμένη ὥς 
τὸν λαιμὸ μὲ ἕνα σεντόνι. Ὕστερα ἀπὸ λίγη ὥρα βλέπω ὅτι ἦλθε 
ὁ ἀδελφός μου καὶ ἔφερε τὸν μικρό μου γιό. Ἦταν ἕξι χρόνων καὶ 
ὀνομάζονταν Ἀντρούσκα (Ἀντρέι).

Ὁ γιός μου πλησίασε τὸ σῶμα μου, καὶ μὲ φίλησε στὸ κεφάλι. 
Ἄρχισε νὰ κλαίει λέγοντας: «Μαμά, μαμά, γιατί πέθανες; Εἶμαι 
ἀκόμη μικρός, πῶς θὰ ζήσω τώρα χωρὶς ἐσένα; Πατέρα δὲν ἔχω, 
κι’ ἐσὺ πέθανες!...».

Ἐγὼ τότε τὸν ἀγκάλιασα καὶ τὸν φίλησα, ἀλλὰ αὐτὸς δὲν τὸ κατά-
λαβε, οὔτε τὸ εἶδε καὶ τὸ πρόσεξε. Κοίταζε μόνον τὸ νεκρό μου σῶμα...

Ἔβλεπα ἐπίσης πὼς ἔκλαιγε καὶ ὁ ἀδελφός μου...
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Ἔπειτα ἀπὸ αὐτό, βρέθηκα ἀνεξήγητα στὸ σπίτι μου. Εἶδα τὴν 
πεθερά μου ἀπὸ τὸν πρῶτο μου γάμο νὰ μπαίνει στὸ σπίτι, καθὼς 
καὶ τὴ μητέρα μου καὶ τὴν ἀδελφή μου. Τὸν πρῶτο μου σύζυγο 
τὸν εἶχα ἐγκαταλείψει γιατὶ πίστευε στὸν Θεό.

Ἐνῶ ὅμως αὐτὲς ἄρχισαν νὰ τσακώνονται, εἶδα μὲ τρόμο γύρω 
μας νὰ χορεύουν καὶ νὰ χαίρονται διάβολοι...

Ξαφνικὰ βρέθηκα στὸν ἀέρα, σὰν νὰ πετοῦσα μὲ ἀεροπλάνο. 
Αἰσθανόμουν ὅτι κάποιος μὲ συγκρατοῦσε καὶ ὅτι ὑψώνομαι ὅλο 
καὶ περισσότερο. Βρέθηκα πάνω ἀπὸ τὴν πόλη Barnaul, ἀλλὰ 
ἀμέσως τὴν ἔχασα πέφτοντας σὲ βαθὺ σκοτάδι. Σὲ λίγο ἄρχισε νὰ 
ἔρχεται ἕνα φῶς ποὺ ὅλο καὶ δυνάμωνε, φθάνοντας σὲ σημεῖο νὰ 
μὴν μπορῶ πιὰ νὰ τὸ κοιτάξω.

Μὲ ἔβαλαν πάνω σε μιὰ μαύρη πλάκα γύρω στὸ ἐνάμισι μέτρο, 
ἐνῶ ἔβλεπα γύρω μου τεράστια δένδρα μὲ πανέμορφα φυλλώματα, 
καθὼς καὶ σπίτια καινούργια ἀλλὰ χωρὶς νὰ βλέπω πρόσωπα. 
Ἔβλεπα τὶς καταπράσινες κοιλάδες διαλογιζόμενη ποῦ νὰ βρί-
σκομαι ἄραγε τώρα; 

Ἂν βρίσκομαι στὴ γῆ, ἔλεγα, τότε γιατί δὲν βλέπω ἀνθρώπους, 
ἐργοστάσια, δρόμους, συγκοινωνίες; Τί μέρη εἶναι ἐδῶ αὐτά, χωρὶς 
ἀνθρώπους, καὶ ποιοὶ ζοῦν τέλος πάντων ἐδῶ;

Οἱ Μεσιτεῖες τῆς Θεοτόκου
Καὶ ἐνῶ σκεπτόμουν αὐτά, μιὰ πανέμορφη ψηλὴ γυναίκα, ντυ-

μένη μὲ βασιλικὰ φορέματα, διέκοψε τὶς σκέψεις μου!
Περπατοῦσε τόσο ἀνάλαφρα ποὺ τὸ χορτάρι δὲν λύγιζε ἀπὸ τὸ 

βάρος Της. Κοντά Της πήγαινε ἕνα νεαρὸ πρόσωπο κλαίγοντας, 
μὲ σκεπασμένο τὸ πρόσωπό του μὲ τὶς παλάμες του. Ἔκλαιγε 
πικρά, καὶ σὰν κάτι νὰ τὴν παρακαλοῦσε, ἀλλὰ γιὰ ποιὸν λόγο 
δὲν μποροῦσα νὰ ἀκούσω.
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Σκέφθηκα μήπως ἦταν γιός της, καὶ μέσα μου διαμαρτυρήθηκα 
γιὰ τὴν ἀδιαφορία Της. (Θὰ καταλάβαινα βέβαια πολὺ ἀργότερα 
ὅτι τὸ πρόσωπο αὐτὸ ἦταν ὁ φύλακάς μου ἄγγελος ποὺ μοῦ εἶχε 
δοθεῖ στὴ βάπτισή μου καὶ ποὺ τώρα ἔκλαιγε γιὰ τὴν ἀπώλεια τῆς 
ψυχῆς μου ποὺ θὰ πήγαινε στὴν αἰώνια κόλαση. Παρακαλοῦσε 
τὴν Παναγία νὰ μεσιτεύσει στὸν Χριστὸ γιὰ νὰ γλιτώσω...).

Ὅταν αὐτοὶ μὲ πλησίασαν, εἶδα τὸν νέο αὐτὸ νὰ πέφτει μπροστὰ 
στὰ πόδια τῆς πανέμορφης αὐτῆς γυναίκας, νὰ τὴν παρακαλεῖ 
ἐντονότερα ὀδυρόμενος, καὶ νὰ τῆς ζητεῖ κάτι. Αὐτὴ κάτι τοῦ εἶπε, 
ἀλλὰ δὲν μπόρεσα νὰ καταλάβω τὰ λόγια Της.

Ἤθελα νὰ τοὺς ρωτήσω ποῦ βρίσκομαι, ὅταν εἶδα τὴ γυναίκα 
αὐτὴ νὰ σταυρώνει τὰ χέρια στὸ στῆθος της, καὶ κοιτώντας τὸν 
οὐρανὸ τὴν ἄκουσα καθαρὰ νὰ λέει: «Κύριε, ποῦ θὰ πάει αὐτή, 
ἔτσι ὅπως εἶναι;».

Ἄρχισα τότε νὰ τρέμω καὶ κατάλαβα ὅτι εἶχα πεθάνει, μὲ τὴν 
ψυχή μου νὰ βρίσκεται στὸν οὐρανὸ καὶ τὸ σῶμα μου πάνω στὸ 
μάρμαρο τοῦ νεκροτομείου... 

Ἄρχισα νὰ κλαίω καὶ νὰ ὀδύρομαι συναισθανόμενη πιὰ τὴ 
βαρύτητα τῆς θέσης μου, ὅταν ἄκουσα μιὰ φωνὴ νὰ λέει: 

«Νὰ τὴ γυρίσετε στὴ γῆ, χάρη καὶ μόνο γιὰ τὶς ἀγαθοεργίες τοῦ 
πατέρα της...».

Ἄλλη φωνὴ ὅμως ἀπάντησε: «Βαρέθηκα πιὰ τὴν ἁμαρτωλὴ καὶ 
διεφθαρμένη ζωή της. Ἐγὼ ἤθελα νὰ τὴν ἐξαφανίσω ἀπὸ προσώ-
που γῆς χωρὶς μετάνοια, ἀλλὰ μὲ παρακάλεσε γι’ αὐτὴν ὁ πατέρας 
της. Δεῖξτε της τὸ μέρος γιὰ τὸ ὁποῖο ἄξιζε νὰ πάει...».

Στὴν ἐσώτερη κόλαση
Ἀμέσως βρέθηκα στὸν Ἅδη. Τότε ἄρχισαν νὰ ἕρπουν ἕως ἐμένα, 

φοβερὰ πυρακτωμένα φίδια μὲ μακριὲς γλῶσσες ποὺ ξερνοῦσαν 
φωτιὰ καὶ ἄλλες ἀποκρουστικὲς ἀκαθαρσίες. Ἡ βρόμα ἦταν ἀβά-
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σταχτη. Αὐτὰ τὰ φίδια τυλίχτηκαν γύρω μου καὶ ταυτόχρονα ἀπὸ 
κάπου παρουσιάστηκαν σκουλήκια χοντρὰ ἴσαμε τὰ δάχτυλα, μὲ 
οὐρὲς ποὺ κατέληγαν σὲ βελόνες καὶ ἄγγιστρα. Αὐτὰ ἔμπαιναν 
σὲ ὅλα τα ἀνοικτά μου μέρη, στὰ αὐτιά, στὰ μάτια, στὴ μύτη [...] 
καὶ ἔτσι μὲ βασάνιζαν καὶ ἐγὼ κραύγαζα ἐσωτερικά, καὶ ὄχι μὲ 
τὴ φωνή μου. Ἀλλὰ ἐκεῖ δὲν ὑπῆρχε ἀπὸ πουθενὰ οὔτε βοήθεια 
οὔτε ἔλεος ἀπὸ κανέναν. 

Ἐκεῖ εἶδα πὼς παρουσιάστηκε καὶ μιὰ γυναίκα ποὺ πέθανε 
ἀπὸ ἄμβλωση, καὶ ἄρχισε νὰ παρακαλεῖ τὸν Κύριο γιὰ ἔλεος...

Ἄκουσα μιὰ φοβερὴ φωνὴ νὰ τῆς λέει: «Ἐσὺ στὴ γῆ δὲν μὲ 
ἀναγνώριζες, σκότωνες τὰ παιδιὰ στὴν κοιλιά σου, καὶ ἐπιπλέον 
ἔλεγες στοὺς ἀνθρώπους: “Δὲν πρέπει νὰ γεννᾶτε παιδιά, τὰ παι-
διὰ εἶναι περιττά”. 

Ὅμως σ’ Ἐμένα δὲν ὑπάρχουν περιττά. Σ’ Ἐμένα ὑπάρχουν τὰ 
πάντα, καὶ γιὰ ὅλους ἀρκετά!!!».

Καὶ ἀπευθυνόμενος σὲ μένα εἶπε: «Ἐγὼ σοῦ ἔδωσα τὴν ἀρρώ-
στια γιὰ νὰ μετανοήσεις, ἀλλὰ ἐσὺ μὲ ἔβριζες ἕως τὸ τέλος τῆς 
ζωῆς σου καὶ δὲν μὲ ἀναγνώριζες. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς κι ἐγὼ τώρα, 
δὲν σὲ ἀναγνωρίζω! Καὶ ὅπως στὴ γῆ ἔζησες χωρὶς Κύριο καὶ Θεό, 
ἔτσι καὶ ἐδῶ θὰ ζήσεις χωρὶς Ἐμένα...!».

Καὶ ξαφνικὰ ὅλα αὐτὰ παίρνοντας μιὰ ἄλλη ὄψη, ἄλλαξαν... 
Ἦταν σὰν κάπου νὰ πέταξα. Ἡ βρόμα καὶ ὁ δυνατὸς ὀδυρμὸς 

χάθηκαν, καὶ ἐγὼ ξαφνικὰ εἶδα τὴν ἐκκλησία ποὺ ἐνέπαιζα. Ἄνοιξε 
ἡ Ὡραία Πύλη καὶ ἀπὸ αὐτὴν βγῆκε ὁ ἱερέας ντυμένος στὰ ἄσπρα. 
Στέκονταν μὲ σκυμμένο κεφάλι ἐνῶ κάποια φωνὴ μοῦ ἀπηύθηνε 
λόγο: 

«Ποιὸς εἶναι αὐτός;».
Ἐγὼ ἀπάντησα πὼς εἶναι ὁ ἱερέας μας.
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«Ἐσὺ δὲν ἤσουν ποὺ ἔλεγες ὅτι εἶναι χαραμοφάης; Ὅμως αὐτὸς 
δὲν εἶναι χαραμοφάης, ἀλλὰ πραγματικὸς ποιμένας! Δὲν εἶναι 
μισθωτὸς καὶ μισθοφόρος ποὺ ἔλεγες...

Καὶ μάθε ἀκόμη, πὼς μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνας ἁπλὸς παπάς, ὅμως 
ὑπηρετεῖ πιστὰ Ἐμένα. Καὶ ἂν αὐτὸς δὲν σοῦ διαβάσει τὴν εὐχὴ 
τῆς συγχώρησης στὴν ἐξομολόγηση, ἐγὼ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ 
σὲ συγχωρήσω!». 

Τότε ἄρχισα νὰ παρακαλῶ: 
«Κύριε, γύρισέ με στὴ γῆ, ἔχω ἕναν μικρὸ γιό». 
Ὁ Κύριος εἶπε: 
«Γνωρίζω ὅτι ἔχεις μικρὸ γιό, καὶ εἶναι κρίμα γι’ αὐτόν...».
«Εἶναι κρίμα, Κύριε» τοῦ ἀπάντησα. 
«Ἐγὼ σᾶς λυπᾶμαι ὅλους, εἶπε. Καὶ τρεῖς φορὲς σᾶς λυπᾶμαι... 

Ὅλους σᾶς περιμένω... Ἀλλὰ ἐπιτέλους, πότε θὰ ξυπνήσετε ἀπὸ 
τὸ ἁμαρτωλὸ ὄνειρο ποῦ ζεῖτε, πότε ἐπιτέλους θὰ μετανοήσετε 
καὶ θὰ ἔλθετε στὸν ἑαυτό σας;».

Καὶ λέγοντας αὐτὰ εἶδα καὶ πάλι τὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Πῆρα 
τὸ θάρρος νὰ τὴ ρωτήσω: 

«Ὑπάρχει ἐδῶ σὲ σᾶς παράδεισος;». 

Εἶσαι δική μας τώρα
Ἀλλά, ἀντὶ γιὰ ἀπάντηση στὴν ἀμφισβήτησή μου αὐτὴ καὶ 

στὴν ἀπορία μου, ξαναβρέθηκα πάλι στὴν κόλαση καὶ στὸν Ἅδη. 
Οἱ δαίμονες ἔρχονταν τρέχοντας μὲ καταλόγους δείχνοντας τὰ 
ἁμαρτήματά μου καὶ φωνάζοντας: 

«Ἐσὺ μᾶς ὑπηρέτησες ὅταν ἤσουν στὴ γῆ. Εἶσαι δική μας 
τώρα!...».

Ἄρχισα νὰ διαβάζω τὰ ἁμαρτήματά μου καὶ ὅλα μου τὰ ἔργα, 
ποὺ ἦταν γραμμένα μὲ μεγάλα γράμματα, ἀνάμεσα σὲ μεγάλο 
φόβο. 
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Ἔβλεπα ἀπὸ τὸ στόμα τους ποὺ ἔβγαινε φωτιὰ καθὼς μὲ κτυ-
ποῦσαν στὸ κεφάλι. Πάνω μου ἔπεφταν καὶ κολλοῦσαν πυρα-
κτωμένες σπίθες πυρκαγιᾶς καὶ μὲ ἔκαιγαν. Γύρω μου ἀκουγόταν 
φοβερὸς θρῆνος, βρόντος φοβερός, ἀλλὰ καὶ κοπετὸς πολλῶν 
ἀνθρώπων. 

Ὅταν ἡ φωτιὰ δυνάμωνε ἔβλεπα γύρω μου τὰ πάντα. Οἱ ψυχὲς 
εἶχαν φοβερὴ ὄψη. Ἄλλες σακατεμένες μὲ τεντωμένους λαιμούς, 
κι’ ἄλλες μὲ πρησμένα μάτια. 

Μοῦ ἔλεγαν: 
 «Εἶσαι συντρόφισσά μας (ἐννοώντας προφανῶς τὸν κομμουνι-

στικὸ χαιρετισμὸ) καὶ εἶσαι ὑποχρεωμένη κι ἐσὺ νὰ ζήσεις τώρα 
μαζί μας...

Ὅπως ἐσύ, ἔτσι κι ἐμεῖς, ὅταν ζούσαμε πάνω στὴ γῆ δὲν ἀνα-
γνωρίζαμε τὸν Χριστό, βρίζαμε καὶ βλαστημούσαμε, κάναμε κάθε 
κακό, καὶ ἰδιαίτερα τὴν πορνεία, τὴν ὑπερηφάνεια, καὶ ποτέ μας 
δὲν μετανοήσαμε. 

Πολλοὶ ἁμάρτησαν ἀλλὰ μετάνιωσαν καὶ πήγαιναν μετὰ στὴν 
Ἐκκλησία, προσεύχονταν στὸν Θεό, ἐλεοῦσαν τοὺς φτωχούς, καὶ 
βοηθοῦσαν στὴν ἀνάγκη του κάθε ἄνθρωπο. Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι τώρα 
ἐκεῖ πάνω, μακριά μας... (ἐννοώντας προφανῶς τὸν παράδεισο, τὸν 
ὁποῖο δὲν ἤθελαν νὰ ἀναφέρουν οὔτε μὲ τὸ ὄνομά του...)».

Ἐγὼ φοβήθηκα ἀκούγοντας τὰ λόγια αὐτά, καὶ μάλιστα ὅτι θὰ 
ζοῦσα στοὺς φοβεροὺς αὐτοὺς τόπους γιὰ ὅλη τὴν αἰωνιότητα...

Ὕστερα ἀπὸ αὐτὰ μέσα σὲ ἕνα φῶς ποὺ ἔδιωξε τὸ σκοτάδι 
ἐμφανίστηκε πάλι ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Οἱ δαίμονες τράπηκαν σὲ 
φυγή, ἐνῶ οἱ ψυχὲς ποὺ βασανίζονταν ἄρχισαν μὲ μεγάλες φωνὲς 
νὰ τὴν ἱκετεύουν γιὰ ἔλεος: 

«Οὐράνια βασίλισσα, μὴ μᾶς ἀφήνεις ἄλλο ἐδῶ, Μητέρα τοῦ 
Θεοῦ σὲ παρακαλοῦμε, καιγόμαστε καὶ δὲν ὑπάρχει σταγόνα νεροῦ 
νὰ σβήσουμε τὴ δίψα μας...».
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Ἐκείνη ἔκλαιγε συμπονετικὰ μαζί τους, ἀλλὰ μὴ ἔχοντας καὶ 
ἐξουσία ἀπολυτρώσεως τοὺς ἔλεγε: 

«Ὅσο ζούσατε κάτω στὴ γῆ δὲν μὲ ἀναγνωρίζατε, μάλιστα καὶ μὲ 
βλαστημούσατε. Δὲν μετανοούσατε γιὰ τὶς ἁμαρτίες σας ἀπέναντι 
τοῦ Γιοῦ μου καὶ Θεοῦ σας, γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ τώρα δὲν μπορῶ νὰ 
σᾶς βοηθήσω. Ἀλλὰ οὔτε καὶ ὁ Χριστὸς δὲν μπορεῖ νὰ παραβεῖ 
τὴν ἐπιθυμία τοῦ Πατέρα Του! 

Βοηθῶ μόνο αὐτοὺς γιὰ τοὺς ὁποίους παρακαλοῦν οἱ συγγενεῖς 
τους καὶ προσεύχεται γι’ αὐτοὺς ἡ ἁγία Ἐκκλησία». 

Ἔπειτα ἀπὸ τὰ λόγια αὐτὰ ἀρχίσαμε νὰ ὑψωνόμαστε, ἐνῶ ἀπὸ 
κάτω οἱ φωνὲς τῶν κολασμένων δυνάμωναν: «Μητέρα τοῦ Θεοῦ, 
μὴ μᾶς ἀφήνεις...».

Ἐπιστρέφοντας στὸ σῶμα μου
Βρέθηκα πάλι σὲ σκοτάδι πάνω στὴν ἴδια πλάκα, ἐνῶ ἡ Θεο-

τόκος σταυρώνοντας πάλι τὰ χέρια στὸ στῆθος καὶ ὑψώνοντας τὰ 
μάτια στὸν οὐρανὸ ἄρχισε νὰ προσεύχεται λέγοντας: 

«Τί νὰ κάνω μ’ αὐτήν, Κύριε, ποῦ νὰ τὴ βάλω;» ἐνῶ μιὰ φωνὴ 
τῆς ἀπάντησε: «Γυρίστε την πάλι στὴ γῆ, γυρίστε την πίσω...». 
Εἶδα τὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ νὰ μὲ σπρώχνει στὴ γῆ, καὶ περνώντας 
ἀόρατη τοὺς τοίχους βρέθηκα στὸ νεκροτομεῖο καὶ στὸ ψυγεῖο 
κοιτάζοντας καὶ τὰ ἄλλα πτώματα. 

Εἶπα μόνη μου στὴν ψυχή μου: «Πήγαινε τώρα στὸ σῶμα σου», 
ἐνῶ ἕνα ἰσχυρὸ ψύχος μὲ κυρίευσε. Τὴν ἴδια στιγμὴ κάποιος ἄναψε 
τὸ φῶς φέρνοντας καινούργιο νεκρό. Πρόσεξαν τὸ γύρισμά μου ἀπὸ 
τὴν ὕπτια θέση ποὺ συνήθως βάζουν τοὺς νεκροὺς στὸ ψυγεῖο, 
καὶ ὅλοι οἱ νοσοκόμοι πανικόβλητοι διασκορπίσθηκαν...

Ἐπέστρεψαν γρήγορα μὲ δυὸ γιατρούς, ποὺ ἄρχισαν νὰ ζεσταί-
νουν τὸν ἐγκέφαλό μου μὲ λάμπες. Ὑπῆρχαν στὸ σῶμα μου ὀκτὼ 
τομές, τρεῖς στὸ στῆθος καὶ πέντε στὴν κοιλιά. Δυὸ ὧρες μετὰ 
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τὸ ζέσταμα τοῦ κεφαλιοῦ ἄνοιξα τὰ μάτια μου, καὶ μόλις μετὰ 
δώδεκα μέρες κατόρθωσα ἐπιτέλους νὰ μιλήσω. Μοῦ ἔφεραν πρω-
ινό, τηγανίτες μὲ βούτυρο καὶ καφέ. Τοὺς εἶπα ὅτι σήμερα εἶναι 
ἡμέρα νηστείας καὶ δὲν θὰ φάω ἀπὸ αὐτά. Οἱ νοσοκόμοι ἔφυγαν 
πάλι καὶ ἦλθαν κάποιοι γιατροί. Μὲ ρώτησαν γιατί ἀρνοῦμαι νὰ 
φάω. Τοὺς ἀπάντησα: «Καθίστε καὶ θὰ σᾶς διηγηθῶ τί εἶδε ἡ ψυχή 
μου. Ὅποιος δὲν νηστεύει τὶς μέρες τῆς νηστείας, αὐτὸς τελικὰ θὰ 
ζήσει σὲ μιὰ φοβερὴ καὶ σιχαμερὴ κατάσταση. Γι’ αὐτὸ δὲν θέλω νὰ 
ἀρτυθῶ, ἐγὼ ποὺ πρῶτα δὲν πίστευα σ’ αὐτά...». Οἱ γιατροί, ἀπὸ 
τὴν ἔκπληξη, τὴ μιὰ κοκκίνιζαν καὶ τὴν ἄλλη κιτρίνιζαν, ἀλλὰ οἱ 
μαζεμένοι γύρω μου ἀσθενεῖς μὲ ἄκουγαν προσεκτικά. Μαζεύτη-
καν κατόπιν πολλοὶ γιατροί. Τοὺς εἶπα ὅτι τώρα δὲν ἔχω τίποτα, 
δὲν πονάω πουθενά. Ἔδειχνα τὶς πληγές μου καὶ διηγιόμουν στὸν 
κόσμο ποὺ κατέφθανε τὰ περιστατικὰ ποὺ ἔζησα. Τελικὰ ἐπενέβη 
ἡ ἀστυνομία, μὲ πῆραν ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μὲ πῆγαν σὲ ἄλλο νοσοκομεῖο. 
Ἐκεῖ ἀνάρρωσα τελείως, ἀλλὰ παρακάλεσα τοὺς γιατροὺς νὰ δοῦν 
καὶ πάλι χειρουργικῶς τὴν κατάστασή μου. Μὲ ἔβαλαν πάλι στὸ 
χειρουργεῖο καὶ ὅταν ἄνοιξαν τὴν κοιλιά μου εἶπαν: «Τὰ ἐντόσθιά 
σας εἶναι ἀπολύτως ὑγιῆ καὶ καθαρά, ὅπως ἑνὸς παιδιοῦ». Ἦλθαν 
καὶ οἱ γιατροὶ ποὺ εἶχαν κάνει τὴν πρώτη ἐγχείρηση καὶ πέθανα, καὶ 
ἀπόρησαν: «Ποῦ εἶναι ἡ ἀρρώστια της; Τὰ ἐντόσθιά της ἦταν ὅλα 
σάπια καὶ διαλυμένα ἀπὸ καρκίνο καὶ τώρα τὰ βλέπουμε τελείως 
καλά!...». Τοὺς ἀπάντησα: «Ὁ Κύριος καὶ Θεὸς φανέρωσε τὸ ἔλεός 
Του πάνω σ’ ἐμένα τὴν ἁμαρτωλή, δίνοντάς μου ζωὴ γιὰ νὰ μαρτυ-
ρήσω καὶ σὲ ἄλλους ὅ,τι μοῦ συνέβη. Ὁ Χριστὸς πῆρε ἀπὸ μέσα 
μου ὅ,τι κατεστραμμένο ὑπῆρχε καὶ μοῦ τὸ ἔδωσε γερό. Βλέπετε, 
κύριε, εἶπα στὸν χειροῦργο ἀπὸ τὴν Μόσχα, ὅτι τελικὰ γελαστήκατε; 
Τί μπορεῖτε νὰ πεῖτε τώρα;». «Εἶναι ἀλήθεια, ἀπάντησε ἐκεῖνος, 
ὅτι τίποτα ὑγιὲς δὲν ὑπῆρχε μέσα σου. Φαίνεται σὲ ἀναγέννησε ὁ 
Ὑπέρτατος (ὁ Ὕψιστος)». Τοῦ ἀπάντησα: «Ἂν πράγματι πιστεύετε 
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σ’ Αὐτόν, κάντε τὸν σταυρό σας καὶ παντρευτεῖτε χριστιανικά». Ὁ 
γιατρὸς κοκκίνισε, γιατὶ ἤξερα ὅτι ἦταν Ἑβραῖος... 

Φεύγοντας ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο, κάλεσα τὸν ἱερέα ποὺ νωρίτερα 
τὸν ἐνέπαιζα, λέγοντάς τον «χαραμοφάη». Τοῦ διηγήθηκα ὅσα μοῦ 
συνέβησαν, ἐξομολογήθηκα τὶς ἁμαρτίες μου καὶ ἀφοῦ ἔκανα τὸν 
κανόνα μου μετέλαβα τὰ Ἅγια μυστήρια τοῦ Χριστοῦ. Ἀκόμη, τὸν 
κάλεσα καὶ εὐλόγησε τὸ σπίτι μου, γιατὶ ἕως τώρα σ’ αὐτὸ βασί-
λευε ἡ ἁμαρτία, τὸ μεθύσι, ἡ μικρότητα, ὁ ἐμπαιγμός, ἀλλὰ καὶ οἱ 
φασαρίες. Σήμερα, ἐγὼ ἡ ἁμαρτωλὴ Κλαύδιγια Νικίτισνα, μὲ τὴ 
βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Οὐράνιας Βασίλισσας Θεοτόκου, εἶμαι 40 
χρόνων, ζῶ χριστιανικά. Πηγαίνω τακτικὰ στὴν ἐκκλησία, στὸν Ναὸ 
τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ Κύριος μὲ βοηθάει. Μὲ ἐπισκέπτονται ἄνθρωποι 
ἀπὸ ὅλα τα μέρη τοῦ κόσμου γιὰ νὰ ἀκούσουν καὶ προσωπικὰ τὴν 
ἱστορία μου... Ἂς εἶναι δοξασμένος ὁ Χριστός μας, ὁ Κύριός μας καὶ 
Θεός μας! Ὅλους τοὺς συμβουλεύω νὰ προσέχουν πῶς ζοῦν, γιατί 
ὑπάρχει πράγματι ἄλλος κόσμος καὶ ἄλλη ζωή, καὶ θὰ δώσουμε 
λόγο γιὰ τὶς πράξεις μας ἐδῶ στὴ γῆ. Μὴ μᾶς ξεγελάει κανείς, ὅτι 
τίποτα δὲν ὑπάρχει, γιατὶ θὰ βρεθοῦμε μπροστὰ σὲ μία τραγικὴ 
πραγματικότητα ποὺ δὲν θὰ παίρνει διόρθωση, γιὰ ἑκατομμύρια 
χρόνια... Νὰ ζεῖτε ὅλοι χριστιανικὰ καὶ κατὰ Θεόν. Ἀμήν.

Μιὰ σύγχρονη περίπτωση Θεομητορικῆς Μεσιτείας

Στὸ βιβλίο Ἡ ψυχὴ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ π. Σεραφεὶμ Ρόουζ 
ἀναφέρεται ἡ περίπτωση ἑνὸς χαρακτηριστικοῦ «πεφωτισμένου» 
ἀνθρώπου τῶν καιρῶν μας, τοῦ Κ. Γιούεκσκουελ, ὅταν ὕστερα ἀπὸ 
36 ὧρες κλινικὸ θάνατο συνάντησε προσωπικὰ τὰ τελώνια καὶ 
σώθηκε ἀπ’ αὐτὰ μὲ τὴ θαυματουργικὴ ἐπέμβαση τῆς Θεοτόκου.
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Ἔτσι, ἀναφέρονται χαρακτηριστικὰ τὰ ἑξῆς: «Ἡ ἀντίληψη τοῦ 
χρόνου ἔσβησε ἐντελῶς στὸ νοῦ μου. Δὲν ξέρω πόση ὥρα ἀνεβαί-
ναμε ψηλά.

Ξαφνικὰ ἀκούστηκε κάποιος θόρυβος καὶ μὲ κραυγὲς καὶ γέλια 
ἄρχισε γρήγορα νὰ μᾶς πλησιάζει ἕνα πλῆθος κάποιων ἀπαίσιων 
ὄντων.

“Δαίμονες!” σκέφτηκα. Τὸ κατάλαβα μάλιστα πάρα πολὺ γρή-
γορα καὶ μὲ ἔπιασε κάτι σὰν τρόμος ποὺ μέχρι τότε μοῦ ἦταν 
ἄγνωστος. Δαίμονες! Φαντάζομαι πὼς εἰρωνευόμουν καὶ γελοῦσα 
ἂν κάποιος, λίγες μέρες, ἀκόμα καὶ λίγες ὧρες, νωρίτερα θὰ μοῦ 
ἔλεγε ὅτι πιστεύει στὴν ὕπαρξή τους καὶ εἶδε μὲ τὰ μάτια του 
τοὺς δαίμονες! Ὡς μορφωμένος ἄνθρωπος τοῦ τέλους τοῦ δεκάτου 
ἐνάτου αἰώνα, μὲ τὸ ὄνομα αὐτό, θεωροῦσα τὶς κακὲς συνήθειες 
καὶ τὰ πάθη τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ λέξη αὐτὴ δὲν ἦταν 
γιὰ μένα ὄνομα ἀλλὰ ἕνας ὅρος ποὺ δηλώνει κάποια ἀφηρημένη 
ἔννοια. Καὶ ξαφνικὰ αὐτὴ “ἡ ἀφηρημένη ἔννοια” παρουσιάστηκε 
μπροστά μου σὰν ζωντανὸ πρόσωπο! Καὶ σήμερα ἀκόμα δὲν μπορῶ 
νὰ ἐξηγήσω πῶς καὶ γιατί τότε ἀμέσως χωρὶς καμία ἀμφιβολία 
ἀναγνώρισα στὸ πρόσωπό τους τοὺς δαίμονες. Εἶναι ὅμως σίγουρο 
ὅτι ὁ χαρακτηρισμός τους σὰν δαίμονες ἦταν γιὰ μένα τότε κάτι 
τὸ τελείως παράλογο, διότι, ἂν ἔβλεπα ἕνα τέτοιο θέαμα κάποια 
ἄλλη στιγμή, σίγουρα θὰ ἔλεγα ὅτι αὐτὸ εἶναι μία μορφοποιημένη 
φαντασία. Μὲ ἁπλὰ λόγια θὰ ἔλεγα ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ 
δαίμονες. Καὶ δὲν θὰ τοὺς καλοῦσα μ’ αὐτὸ τὸ ὄνομα, ἐπειδή, 
ὅπως εἶπα, δὲν τὸ θεωροῦσα ὄνομα ἀλλὰ ἕναν ὅρο ποὺ δηλώνει 
κάτι ποὺ οὔτε κἂν μποροῦμε νὰ τὸ δοῦμε.

Τότε ὅμως τόσο γρήγορα κατάλαβα ὅτι εἶναι δαίμονες, καὶ τὸ 
πράγμα αὐτὸ ἦταν γιὰ μένα τόσο φανερό, ποὺ δὲν ὑπῆρξε λόγος 
οὔτε καὶ νὰ τὸ σκεφτῶ. Σὰν νὰ ἀντίκρισα κάτι ποὺ τὸ ξέρω πολὺ 
καλὰ ἀπὸ παλιά. Καὶ ἐπειδή, ὅπως ἔλεγα, τότε ὁ νοῦς μου ἐνερ-
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γοῦσε πάρα πολὺ γρήγορα, γι’ αὐτὸ καὶ γρήγορα κατάλαβα ὅτι αὐτὴ 
ἡ ἀπαίσια ὄψη αὐτῶν τῶν ὄντων δὲν ἦταν ὁ πραγματικός τους 
ἐαυτὸς ἀλλὰ ἕνα τρομερὸ προσωπεῖο ποὺ τὸ φοροῦσαν πιθανῶς 
μὲ σκοπὸ νὰ μὲ τρομοκρατήσουν περισσότερο. Τότε ξύπνησε ἡ 
ὑπερηφάνειά μου. Αἰσθάνθηκα ντροπὴ καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό μου 
καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο γενικά, ποὺ αὐτὰ τὰ πλάσματα γιὰ νὰ τὸν 
φοβερίσουν αὐτόν, ποὺ τόσο μεγάλη ἰδέα ἔχει γιὰ τὸν ἑαυτό του, 
χρησιμοποιοῦν τέτοιους τρόπους ποὺ ἐμεῖς τοὺς χρησιμοποιοῦμε 
μόνο γιὰ τὰ μικρὰ παιδιά.

Ἀφοῦ μᾶς περικύκλωσαν ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς οἱ δαίμονες 
φώναζαν καὶ ἀπαιτοῦσαν ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους νὰ μὲ παραδώσουν 
σ’ αὐτούς. Προσπαθοῦσαν μὲ κάθε τρόπο νὰ μὲ ἁρπάξουν ἀπὸ τὰ 
χέρια τους, ἀλλὰ δὲν τολμοῦσαν νὰ τὸ κάνουν. Ἀπὸ τὶς αἰσχρὲς 
κραυγὲς καὶ τὰ οὐρλιάσματα ποὺ ἔβγαζαν ξεχώριζα κάποιες λέξεις 
καὶ μερικὲς φορὲς καὶ ὁλόκληρες τὶς φράσεις.

«Εἶναι δικός μας, ἀρνήθηκε τὸν Θεό!» ξαφνικὰ φώναξαν ὅλοι 
μὲ μία φωνὴ καὶ ταυτόχρονα ὅρμησαν πάνω μου. Τὸ αἷμα πάγωσε 
στὶς φλέβες μου.

«Εἶναι ψέμα! Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀλήθεια!» ἤθελα νὰ τοὺς ἀπαντήσω, 
ὅταν ξαναβρῆκα τὸν ἑαυτό μου, καὶ ὅμως ἡ μνήμη μοῦ ἔδεσε τὴν 
γλώσσα. Μὲ ἕναν τρόπο ἀκατανόητο θυμήθηκα ξαφνικὰ ἕνα ἀσή-
μαντο περιστατικὸ ποὺ συνέβη τόσο παλιά, τὴν ἐποχὴ ποὺ ἤμουν 
νέος, καὶ ποὺ τὸ ξέχασα σχεδὸν ἐντελῶς. 

Θυμήθηκα πὼς τὸν καιρὸ ποὺ ἀκόμα πήγαινα στὸ σχολεῖο, μία 
μέρα μαζευτήκαμε στὸ σπίτι ἑνὸς φίλου μας καὶ κουβεντιάζοντας 
γιὰ τὰ διάφορα σχολικά μας προβλήματα, περάσαμε στὴ συζή-
τηση γιὰ θέματα ὑψηλῆς φύσεως. Κάναμε συχνὰ τέτοιου εἴδους 
συζητήσεις μεταξύ μας.

“Γενικὰ δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ ἀφηρημένες ἰδέες [...] καὶ ἰδιαίτερα 
σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση. Μπορῶ νὰ πιστέψω σὲ κάποια δύναμη 
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ποὺ δὲν εἶναι ἀκόμα γνωστὴ στὴν ἐπιστήμη. Δηλαδὴ μπορῶ νὰ 
παραδεχθῶ τὴν ὕπαρξή της ἀκόμη καὶ στὴν περίπτωση ποὺ δὲν 
βλέπω συγκεκριμένες ἐκδηλώσεις της, ἐπειδὴ ἡ δύναμη αὐτὴ μπο-
ρεῖ νὰ εἶναι πολὺ λεπτὴ ἢ νὰ ἐνεργεῖ μαζὶ μὲ κάποιες ἄλλες δυνά-
μεις καὶ γι’ αὐτὸ δύσκολα νὰ γίνεται ἀντιληπτή. Ἀλλὰ νὰ πιστεύω 
στὸν Θεὸ ὡς ἕνα προσωπικὸ Ὄν, ἐνῶ πουθενὰ δὲν βλέπω τὶς 
ἐκδηλώσεις Του, αὐτὸ γιὰ μένα εἶναι ἀνοησία. Μοῦ λένε: πίστευε. 
Ἀλλὰ γιατί πρέπει νὰ πιστέψω στὸν Θεὸ ἂν χωρὶς καμία διαφορὰ 
μπορῶ νὰ πιστεύω ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ὑπάρχει; Σωστά τὸ λέω; Μήπως 
λοιπὸν αὐτὸς δὲν ὑπάρχει, ἐσὺ τί λές;” μὲ ρώτησε εὐθέως.

“Μπορεῖ καὶ νὰ μὴν ὑπάρχει” εἶπα ἐγώ.
Αὐτὴ ἡ ἀπάντησή μου κυριολεκτικὰ ἦταν «ἀργὸν ρῆμα». Δὲν 

μποροῦσε αὐτὴ ἡ βαττολογία τοῦ φίλου μου νὰ μοῦ δημιουργήσει 
ἀμφιβολίες στὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Ἄλλωστε χωρὶς πολλὴ προσοχὴ 
παρακολουθοῦσα αὐτὰ ποὺ ἔλεγε. Καὶ ὅμως, ὅπως φάνηκε τώρα, 
ὁ ἀργὸς αὐτὸς λόγος δὲν ξεχάστηκε.

Ἔπρεπε τώρα νὰ δικαιολογηθῶ καὶ νὰ ἀνατρέψω αὐτὴ τὴν 
κατηγορία. Ἔτσι πραγματοποιήθηκε ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου “ὅτι 
πᾶν ρῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ 
αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως” (Ματθ. 12, 36). Θὰ δώσουμε λόγο 
γιὰ κάθε ἀνώφελο λόγο ποὺ λέμε παρακινούμενοι ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ 
τῆς σωτηρίας μας.

Ἡ κατηγορία αὐτὴ ἦταν τὸ πιὸ δυνατὸ ἐπιχείρημα ποὺ πρό-
βαλαν οἱ δαίμονες, ζητώντας νὰ παραδοθῶ στὰ χέρια τους. Ἡ 
κατηγορία αὐτὴ τοὺς ἔδωσε καινούργια δύναμη καὶ θάρρος καὶ 
βγάζοντας ἄγριες κραυγὲς ἄρχισαν νὰ περιστρέφονται γύρω μας, 
ἐμποδίζοντάς μας νὰ συνεχίσουμε τὸ δρόμο μας.

Τότε σκέφτηκα τὴν προσευχὴ καὶ ἄρχισα νὰ προσεύχομαι, ζητώ-
ντας τὴν βοήθεια ὅσων ἁγίων γνώριζα καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ὁποίων 
μου ἦλθαν στὸ νοῦ τὴν στιγμὴ ἐκείνη. Αὐτὸ ὅμως δὲν φόβισε καθό-
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λου τοὺς ἐχθρούς μου. Ἐγὼ ὁ ἐλεεινός, ποὺ μόνο κατ’ ὄνομα ἤμουν 
χριστιανός, μόνο τότε, ἴσως πρώτη φορὰ στὴ ζωή μου θυμήθηκα 
ἐκείνη ποὺ ὀνομάζεται Προστάτιδα τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν.

Ἦταν πολὺ τρομαγμένη ἡ ψυχή μου καὶ γι’ αὐτὸ καὶ πολὺ 
θερμὴ βγῆκε ἡ προσευχή μου πρὸς τὴν Παναγία. Μόλις εἶπα τὸ 
ὄνομά Της ἀμέσως μᾶς σκέπασε μία λευκὴ ὁμίχλη ἡ ὁποία ἄρχισε 
γρήγορα νὰ περικυκλώνει τὴν ἀπαίσια αὐτὴ στρατιὰ τῶν δαιμό-
νων καὶ σὲ λίγο τὴν ἔκρυψε ὁλοτελῶς ἀπὸ τὰ μάτια μου. Πολλὴ 
ὥρα ὅμως ἄκουγα τὶς κραυγὲς καὶ τὰ οὐρλιάσματά τους. Ἐπειδὴ 
ὅμως οἱ φωνὲς γίνονταν ὅλο καὶ πιὸ ἀδύναμες, κατάλαβα ὅτι οἱ 
δαίμονες ἔμειναν πίσω».

«Δέσποινά μου, εἶδον αὐτὸν ἐν κακοῖς….»

Ὁ ἀββᾶς Παῦλος ὁ ἁπλὸς διηγήθηκε τὸ ἑξῆς γεγονός:
Εἶχα ἕναν μαθητὴ πού, χωρὶς ἐγὼ νὰ τὸ γνωρίζω, ἔπεφτε σὲ διά-

φορες ἁμαρτίες. Καὶ ὅταν πέθανε, προσευχήθηκα θερμὰ στὸν Θεὸ 
καὶ παρακάλεσα τὴν Ἁγία Θεοτόκο νὰ μοῦ φανερώσει μὲ ποιοὺς 
βρίσκεται ἡ ψυχή του μετὰ τὴν ἔξοδό του ἀπὸ τὸ σῶμα.

Πέρασα ἀρκετὲς μέρες στὴν προσευχὴ καὶ ἦλθα σὲ ἔκσταση. 
Καὶ βλέπω τὸν μαθητή μου νὰ βαστάζεται ἀπὸ δύο ἀγνώστους, 
ταλαιπωρημένος καὶ ἐξαντλημένος, χωρὶς νὰ μιλάει καὶ ἦταν σχεδὸν 
σὰν ἀπολιθωμένος. Βρισκόμουν σὲ μεγάλη ἀγωνία καὶ θυμήθηκα 
τὰ λόγια τοῦ Κυρίου· Τὸν μὴ ἔχοντα ἔνδυμα γάμου, δήσαντες αὐτοῦ 
χείρας καὶ πόδας, ἐμβάλλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον. Ἐκεῖ ἔσται 
ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

Ὅταν συνῆλθα ἀπὸ τὴν ἔκσταση, ἄρχισα νὰ λυποῦμαι καὶ 
μεγάλη ἀγωνία μὲ κατέλαβε. Ἔκανα ἐλεημοσύνες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς 
του καὶ παρακαλοῦσα τὸν φιλάνθρωπο Θεὸ νὰ τὸν ἐλεήσει καὶ 
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τὴν Ἁγία Θεοτόκο νὰ μεσιτεύσει. Ἔπειτα ἀπὸ λίγες μέρες, βλέπω 
τὴν Θεοτόκο νὰ μοῦ λέγει: 

“Γιατί λυπεῖσαι καὶ ἀδημονεῖς, πάτερ;”. Καὶ τῆς ἀπάντησα: “Γιὰ 
τὸν ἀδελφό, Δέσποινά μου, ἐπειδὴ τὸν εἶδα σὲ κακὴ κατάσταση”. 
Καὶ αὐτὴ εἶπε: “Γιὰ τὴν ταπείνωση καὶ τὸν μόχθο καὶ τὴν ἀγάπη 
σου, ἐγὼ θὰ σοῦ τὸν δείξω ἔτσι, ὥστε νὰ μὴν λυπᾶσαι”.

Τὴν ἄλλη μέρα εἶδα πάλι τὸν ἀδελφὸ νὰ ἔρχεται πρὸς ἐμένα 
χαρούμενος, νὰ γελάει καὶ νὰ λέει: “Οἱ πρεσβεῖες σου, πάτερ, 
συγκίνησαν τὴν Παναγία Θεοτόκο, ἐπειδὴ σὲ ἀγαπάει ὑπερβολικά… 
Καὶ παρακάλεσε τὸν Σωτήρα νὰ λυθῶ ἀπὸ τὰ δεσμά, διότι ἤμουν 
περισφιγμένος μὲ τὰ σχοινιὰ τῶν ἁμαρτιῶν μου…”. Ὅταν ἄκουσα 
τὰ λόγια αὐτὰ γέμισα ἀπὸ χαρά. Καὶ ἀμέσως εἶδα τὴν Παναγία 
Θεοτόκο νὰ μοῦ λέγει: “Ἔλαβες πληροφορία, Γέροντα, ἔστω καὶ 
τώρα;”. Ἐγὼ ἀποκρίθηκα: “Ναὶ Δέσποινά μου, καὶ χάρηκα πολύ, γιατὶ 
τὸν εἶδα νὰ εἶναι σὲ ἄνεση…”. Καὶ Ἐκείνη μοῦ ἀπάντησε: “Πήγαινε 
λοιπὸν καὶ νὰ θυμᾶσαι πάντοτε τὸν ἀδελφό σου μὲ προσευχές, μὲ 
ἐλεημοσύνες καὶ μὲ Θεῖες Λειτουργίες… Διότι βοηθάει ὑπερβολικὰ 
τοὺς κοιμηθέντας ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ Λειτουργία….”». 

Ἡ ντροπὴ στὴν Ἐξομολόγηση. Ἕνα διαβολικὸ τέχνασμα.
(Πῶς μιὰ γυναίκα δὲν ἐξομολογήθηκε μιὰ ἁμαρτία καὶ ὁ 
Χριστὸς τὴν ἀνέστησε μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου)

Ἡ πλέον συνηθισμένη τέχνη καὶ παγίδα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ 
διάβολος, ὥστε νὰ ἀποτρέψει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἐξομολόγηση, 
εἶναι ἡ ντροπή! 

Μὲ ἔντεχνες σκέψεις βάζει στὸν ἄνθρωπο τὴν αἴσθηση τῆς 
ντροπῆς, ὥστε νὰ σκέπτεται νὰ πεῖ στὸν πνευματικὸ καὶ κάποιες 
ἐξευτελιστικὲς ἁμαρτίες του...
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Κρύβοντας ὅμως τὶς ἁμαρτίες του ὁ ἐξομολογούμενος, προσθέ-
τει ἀκόμη ἕνα βαρύτατο καὶ θανάσιμο ἁμάρτημα πάνω στὰ ἤδη 
ὑπάρχοντα...

Ἄλλωστε, ὅπως λένε οἱ παλαιοὶ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
μας, ἂν ἀπὸ τὶς 100 ἁμαρτίες ἐξομολογηθοῦμε τὶς 99 καὶ κρύ-
ψουμε μία, τότε καὶ οἱ 99 ποὺ ἐξομολογηθήκαμε παραμένουν 
ἀσυγχώρητες!

Οὔτε δάκρυα, οὔτε νηστεῖες, οὔτε ἀγρυπνίες, μετάνοιες, κομπο-
σχοίνια, ἐλεημοσύνες, ἀρετές, καὶ ἄλλες ἀγαθοεργίες, εἶναι ἱκανὲς 
νὰ σβήσουν ἔστω καὶ μία ἀποκρυπτόμενη στὴν ἐξομολόγη ση 
ἁμαρτία.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ παραθέσουμε σχετικὴ διήγηση ἀπὸ τὸ 
βιβλίο Ἁμαρτωλῶν Σωτηρία:

Ζοῦσε κάποτε μιὰ γυναίκα ἐνάρετη, θεοσεβὴς καὶ ἐλεήμων. 
Νήστευε καὶ ἐξομολογοῦνταν τακτικά. Ὑπῆρχε ὅμως μιὰ ἁμαρ-
τία, ποὺ ὅσες φορὲς καὶ ἂν προσπάθησε νὰ τὴν ἐξομολογηθεῖ 
ντρεπόταν καὶ τὴν ἀπέκρυβε. Φεύγοντας ἀπὸ τὸ ἐξομολογητήριο 
σταματοῦσε πολλὲς φορὲς μπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος, 
ἔκλαιγε ἀπαρηγόρητα καὶ τὴν παρακαλοῦσε νὰ τῆς συγχωρήσει 
τὸ λάθος της. Πέθανε κάποτε ἡ γυναίκα αὐτὴ χωρὶς νὰ κατορ-
θώσει νὰ ἐξομολογηθεῖ τὸ ἁμάρτημά της. Καὶ ἐπειδὴ ἡ κόρη της 
βρισκόταν σὲ μακρυνὸ τόπο καὶ τὴν περίμεναν νὰ ἔρθει, ἡ κηδεία 
της ἔγινε μετὰ τρεῖς μέρες. Καθὼς λοιπὸν ψάλλανε τὴν νεκρώσιμη 
ἀκολουθία στὴν Ἐκκλησία ἡ νεκρὴ ἀναστήθηκε, σηκώθηκε καὶ 
ἔλεγε: «Μεγάλη ἡ δύναμή Σου, Ἀειμακάριστη Δέσποινα». Ἀφοῦ 
ζήτησε νὰ φέρουν καὶ Πνευματικὸ γιὰ νὰ ἐξομολογηθεῖ, ἄρχισε νὰ 
διηγεῖται στοὺς παρευρισκομένους τὰ ἑξῆς:

«Ὅταν ἐξῆλθε ἡ ἀθλία μου ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶμα, μὲ ἅρπαξαν οἱ 
δαίμονες σὰν ἄγριοι λύκοι καὶ μὲ κορόιδευαν γιὰ τὴν ἀπόκρυφη 
ἁμαρτία μου καὶ χαιρόντουσαν, νομίζοντας ὅτι ἐξαιτίας της θὰ 



51

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΙΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ

μὲ κυριεύσουν. Ὅταν μὲ πῆγαν στὴν κόλαση, ὅπου ἦταν “σκότος 
βαθύτατον καὶ ὀδύνη ἀπαραμύθητος”, ἦλθε ξαφνικὰ ἡ Μεσίτρια 
τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἡ Βασίλισσα τῶν Ἀγγέλων, ἡ ὁποία ἔλαμπε 
περισσότερο ἀπὸ τὸν φυσικὸ ἥλιο, καὶ ἔδιωξε ὅλο το σκοτάδι τοῦ 
φοβεροῦ ἐκείνου τόπου. Μὲ πῆρε ἀπὸ τὰ χέρια τῶν μιαρῶν δαι-
μόνων καὶ τοὺς ἔλεγξε μὲ αὐστηρότατο τρόπο, ἐπειδὴ μὲ πῆραν 
χωρὶς νὰ τοὺς δώσει τέτοια ἐξουσία ὁ Κύριος. Καὶ εἶπε: «Ἂς τὴν 
πᾶμε στὸν δίκαιο Κριτὴ καὶ ὅ,τι ὁρίσει ἡ εὐσπλαχνία Του, νὰ γίνει». 
Ἔπειτα ἀπευθυνόμενη σὲ μένα, λέγει: «Μὴ φοβᾶσαι, θυγατέρα 
μου, ἐγὼ εἶμαι βοηθός σου».

Μὲ πῆγαν στὸν Δεσπότη Χριστό, ποὺ τὸν εἶδα νὰ κάθεται σὲ 
θρόνο μεγαλειότητας καὶ μὲ κοίταζε μὲ αὐστηρὸ καὶ ἐλεγκτικὸ 
βλέμμα, ἕτοιμος νὰ ἀποφασίσει τὴν αἰώνια καταδίκη μου.

Ἡ Πολυύμνητος Δέσποινα μὲ τρόπο ταπεινὸ ἀκούστηκε νὰ 
λέγει.

«Δέομαι καὶ ἱκετεύω τὴν σὴν ἀγαθότητα, Ὑπερεύσπλαχνε Υἱὲ 
καὶ Θεέ μου πολυέλεε, διὰ τὰ σπλάγχνα τῶν οἰκτιρμῶν σου καὶ 
διὰ τὸ ἄχραντο πολύτιμο Αἷμα, ὁποὺ ἔχυσες διὰ τοὺς ἁμαρτωλούς, 
συγχώρησον τὴν ἄθλιαν ταύτην ψυχήν, ὅτι γινώσκεις πόσην εὐλά-
βεια εἶχε πρὸς μὲ καὶ πόσα δάκρυα ἔχυσεν ἐνώπιον τῆς Εἰκόνας 
μου πενθοῦσα τὴν ἀνομίαν αὐτῆς». 

Ὁ Κύριος ἀπάντησε: «Ἠξεύρεις, φιλτάτη μου Μήτηρ, ὅτι οὐδεὶς 
δύναται σωθῆναι χωρὶς τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηριώδους Ἐξομο-
λογήσεως, τὴν ὁποία ἡ ἀσύνετος ἐκαταφρόνησε καὶ δὲν εἶπε τὴν 
ἀνομίαν της καὶ τώρα δὲν εἶναι βολετὸν νὰ τῆς συγχωρήσω. Ἐν 
γὰρ τῷ Ἅδῃ οὐκ ἔστι μετάνοια».

Ἡ δὲ Θεοτόκος ἀπάντησε: «Ἀλήθεια, Υἱέ μου γλυκύτατε, 
οὐδεὶς δύναται σωθῆναι ἄνευ τῆς ἐξομολογήσεως, ἀλλὰ Σὺ εἶ ὁ 
ζωῆς καὶ θανάτου δεσπόζων καὶ πάντα δυνάμενος. Δέομαί σου 
λοιπόν, ἐνθυμήσου τὰς πολλὰς ἀγαθοεργίας ὁποὺ ἐτέλεσεν ἡ 
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ταλαίπωρος καὶ ἐξόχως τὸν διάπυρον ἔρωτα καὶ τὴν ὑπερβάλ-
λουσαν ἀγάπην καὶ πίστιν, ὁποὺ εἶχε πρὸς μὲ καὶ δεῖξον εἰς 
αὐτὴν τὴν πολλὴν εὐσπλαγχνίαν σου, τὴν ὑπερβαίνουσα πάντα 
τα ἁμαρτήματα».

Ὁ δὲ εἶπε σ’ αὐτήν: «Διὰ νὰ μὴ λυπήσω σε, ὦ Μῆτερ μου, προ-
στάσσω νὰ ὑπάγῃ ἡ ψυχὴ εἰς τὸ σῶμα της, νὰ ὁμολογήσῃ κατὰ 
τὸν νόμον τὴν ἁμαρτία της, καὶ τότε ἂς ἔχῃ συγχώρησιν».

Αὐτὰ ἀφοῦ εἶπε ὁ Δεσπότης μὲ ἔφερε ὁ φύλακας Ἄγγελος 
στὸ σῶμα μου καὶ μὲ ἀνέστησε καὶ σὲ λίγο χρονικὸ διάστημα θὰ 
πέθαινα. Γι’ αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ ὅλους νὰ ἀφήσετε τὰ δάκρυα 
(γιὰ τοὺς νεκρούς), ποὺ δὲν ὠφελοῦν. Μόνο Λειτουργίες καὶ ἐλεη-
μοσύνες νὰ κάνετε καὶ νὰ ἐξομολογεῖσθε ἀνελλιπῶς ὅλα τὰ ἁμαρ-
τήματα. Αὐτὰ ἀφοῦ εἶπε, ἐξομολογήθηκε στὸν Πνευματικὸ καὶ 
ἀναπαύτηκε ἐν Κυρίῳ.

Μέσα σὲ λίγα λεπτά, εἶχε πετάξει ἀπὸ πάνω της ἕνα ψυχικὸ δαι-
μονικὸ βάρος, μία δουλεία ποὺ τὴν κρατοῦσε, γιὰ πολλὰ χρόνια...

Τὴν εἶχε γλιτώσει ἡ Παναγία μας, τὴν τελευταία μόλις στιγμή.

2. Ἡ Θεοτόκος ὡς ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἡ Παναγία εἶναι, κατὰ τὴν ὀρθόδοξη δογματικὴ διδασκαλία, 
σύμφωνα μὲ ὅσα ἀποφάσισε περὶ αὐτῆς ἡ Γ΄ ἐν Ἐφέσῳ Οἰκου-
μενικὴ Σύνοδος (431 μ.Χ.): Ὑπεραγία, Θεοτόκος, Ἀειπάρθενος καὶ 
Μεσίτρια. Εἶναι ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων, βασίλισσα 
γῆς καὶ οὐρανοῦ. Πολὺ ὅμως πρὶν ἀπὸ τὴν οἰκουμενικὴ αὐτὴ ἀπό-
φαση, οἱ πιστοὶ εἶχαν διαμορφώσει τὴ συνείδηση ὅτι ἡ Μαρία εἶναι 
τὸ δοχεῖον τοῦ Πνεύματος, διάκονος τῆς προαιωνίου βουλῆς τοῦ 
Θεοῦ «δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν», 
ἀκαταίσχυντος προστάτιδα τῶν χριστιανῶν. Διὰ τοῦτο καὶ τιμᾶται 
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ἤδη ἀπὸ τοὺς πιστοὺς τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων, ἐνίοτε μὲ 
δόση ὑπερβολῆς, τὴν ὁποία ἐγκαίρως (καὶ πρὶν ἀκόμη ἀπὸ τὸ 431 
μ.Χ.) οἱ Πατέρες ἐπιχείρησαν νὰ περιορίσουν στὸ ὀρθὸ πλαίσιο, 
ὅπως τοῦτο ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἐπιφάνιο, ἐπίσκοπο 
Σαλαμίνος Κύπρου (κοιμήθηκε τὸ 403 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος συνιστοῦσε 
ὅτι «εἰς μὲν τὸν Κύριον πρέπει λατρεία, εἰς δὲ τὴν Θεοτόκον τιμὴ καὶ 
προσκύνησις». Ὁ ἅγιος Πατέρας ψέγει μὲ παρρησία τὴν παρατη-
ρούμενη στὶς ἡμέρες του ὑπερβολὴ ἔναντι τοῦ τιμίου προσώπου 
τῆς Παναγίας, καὶ τοῦτο τὸν ἀναδεικνύει ἀληθινὸ Ποιμένα τῆς 
Ἐκκλησίας, ποὺ ἀγρυπνεῖ, κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν τοῦ ποιμνίου του. Μάλιστα στὸν Ἀγκυρωτὸν λεγόμενο λόγο 
του ἀποκαλεῖ τὴν Παρθένο, πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴ 
Σύνοδο τῆς Ἐφέσου, Θεοτόκο. 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας οὔτε ὑπερτιμᾶ τὸ πρόσωπο τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοποθετώντας το στὴ θέση τῆς θεότητος, 
οὔτε τὴν ὑποτιμᾶ, θεωρώντας την κοινὴ θνητὴ γυναίκα, διότι εἶναι 
ἡ Κεχαριτωμένη, ὅπως ἀκριβῶς τὴν προσφώνησε ὁ ἀπεσταλμένος 
τοῦ Θεοῦ Ἀρχάγγελος (Λουκ. 1, 28, 30, 35). Μάλιστα ἡ Παρθένος 
μετὰ τὴν ἐπὶ τῆς γῆς Κοίμησή της καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς Μετά-
στασή Της, βρίσκεται σὲ κατάσταση δόξας καὶ τιμῆς, ὅπως τοῦτο 
γίνεται φανερὸ καὶ ἀπὸ τὸ ὅραμα ποὺ περιγράφεται στὴν Ἀπο-
κάλυψη (κεφ. 12, 1-6).

Βασικὸ στοιχεῖο τῆς ὀρθόδοξης πίστης εἶναι ἡ θέση τῆς Μαρίας, 
ὡς Μητέρας τοῦ Χριστοῦ. Μία παρθένος ἐπιλέχθηκε ἀπὸ τὸν 
Θεὸ ὡς λειτουργὸς στὸ καινοποιητικὸ θεῖο μυστήριο. Ὁ Λόγος 
ἔπρεπε νὰ ἔχει μητέρα γιὰ νὰ εἶναι πραγματικὴ ἡ ἀνθρώπινη φύση 
Του. Ἀφοῦ δὲ δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἔχει πατέρα (ἦταν «ἀπάτωρ 
ἐκ μητρός»), ἡ Μητέρα Του ἔπρεπε νὰ εἶναι παρθένος, δηλαδὴ 
κόρη ἀπείρανδρος. Τὸν παρθενικὸ τόκο τῆς Μαρίας προεῖδε ὁ 
Ἠσαΐας στὴν παλαιὰ ἐποχή, φωτιζόμενος ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ 


