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Ἕνα κάθε μήνα
Ἀγαπθτοί μου Ἐνορίτεσ,
τιν ἐκκλθςιαςτικι γλϊςςα ἡ λζξθ κόςμοσ ἔχει τιν ἔννοια τοῦ ςυνόλου τῶν βδελυρῶν
πακῶν. «Ὁ κόςμοσ ἐςτίν ὁ ἑςμόσ τῶν παθῶν», λζγουν οἱ Πατζρεσ τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ. Σί εἶναι,
λοιπόν, τά πάκθ; Οἱ χρονίηουςεσ ἁμαρτίεσ τῶν ἀνκρϊπων. Ὅταν κάποιοσ πεῖ ἕνα, δφο, τρία,
κάποια ψζμματα, ἔχει κάνει κάποιεσ ἁμαρτίεσ. Ὅταν ςυνεχῶσ καί κατά ςυρροιν λζγει
ψζμματα, τότε αὐτόσ ἔχει τό πάκοσ τοῦ ψεφδουσ. Σό ἴδιο μποροῦμε νά ποῦμε γιά ὅλεσ τίσ
ἁμαρτωλζσ πράξεισ. Ἤ διαπράττω κάποιεσ ἁμαρτίεσ ἤ ἔχω τό ςυγκεκριμζνο πάκοσ.
Ἐκεῖνοσ ποφ ἔχει ἕνα ςυγκεκριμζνο πάκοσ εἶναι δζςμιοσ αὐτοῦ τοῦ πάκουσ. Πολφ
δφςκολα ἐλευκερϊνεται ἀπό αὐτό, καί μζ πολλι προςπάκεια καί ἐπιμονι καί κόπο, καί
προπαντόσ μζ τι χάρθ τοῦ Ἁγίου Θεοῦ. Ἀπό μόνοσ του ὁ ἄνκρωποσ εἶναι ἀδφνατο νά
ἐλευκερωκεῖ. Ὁ Κφριοσ Ἰθςοῦσ Χριςτόσ ἐπιγραμματικά λζγει: «Χωρίσ ἐμοῦ οὐ δφναςθε ποιεῖν
οὐδζν». Σό ἁλυςόδεμα ςτά πάκθ τό ἐργάηονται οἱ δαίμονεσ. Σοφσ δαίμονεσ κανείσ δζν μπορεῖ
νά νικιςει, παρά μόνο ὁ Θεόσ καί οἱ ἄνκρωποι ποφ εἶναι ἑνωμζνοι μζ τό Θεό!
Ὁ Μζγασ ἀπόςτολοσ Παῦλοσ γράφει ςτιν ἐπιςτολι του πρόσ τοφσ Χριςτιανοφσ τῆσ
Ρϊμθσ: «Ὁ μιςκόσ ποφ πλθρϊνει ἡ ἁμαρτία εἶναι ὁ κάνατοσ». (Ρωμ. τϋ 23) «Τά ὀψϊνια τῆσ
ἁμαρτίασ θάνατοσ». Ἄν ἡ μία ἁμαρτία φζρει τόν κάνατο, πόςο μᾶλλον τό πάκοσ ἤ τά πάκθ,
ἐπιφζρουν τόν κάνατο. Σόν κάνατο, πρῶτα τόν πνευματικό καί ἔπειτα τόν ςωματικό - ὑλικό.
Σόν κάνατο, ποφ εἶναι ἡ ἀποκοπι μασ ἀπό τόν Θεό καί τόν κάνατο ποφ εἶναι οἱ ποικίλεσ ὑλικζσ
ηθμιζσ καί καταςτροφζσ καί ἀρρϊςτιεσ καί τζλοσ ἡ νζκρωςθ, ὁ βιολογικόσ κάνατοσ.
Ἄν κοιτάξουμε γφρω μασ, κά δοῦμε ὅλα αὐτά τά ποικίλα ἀποτελζςματα ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν
καί τῶν πακῶν. Θά δοῦμε τιν πλθρωμι τῆσ ἁμαρτίασ. Θά δοῦμε τιν πράλογθ ἀναςτάτωςθ τῶν
κοινωνιῶν, τιν ποικίλθ δυςτυχία, τιν ἀρρϊςτια, τόν πόνο, τιν κλίψθ, τιν ἀπουςία τῆσ χαρᾶσ.
Θά μποροφςαμε, ὅμωσ, μζ δικι μασ προςπάκεια καί τι χάρθ τοῦ Θεοῦ νά μειϊςουμε τι
διάπραξθ τῶν ἁμαρτιῶν ἤ καί νά ςταματιςουμε τελείωσ νά πράττουμε ἁμαρτιματα.
Μποροῦμε νά νεκρϊςουμε τά πάκθ. Ὁ ἀπόςτολοσ τῶν ἐκνῶν Παῦλοσ μᾶσ προτρζπει:
«Νεκρϊςατε τά μζλη τά ἐπί τῆσ γῆσ, πορνείαν, ἀκαθαρςία, πάθοσ, ἐπιθυμίαν κακήν, καί τήν
πλεονεξίαν, ἥτισ ἐςτίν εἰδωλολατρία, δι’ ἅ ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἐπί τοφσ υἱοφσ τῆσ
ἀπειθίασ», (Κολ. Γϋ 5-6) Καί κάπου ἀλλοῦ λζγει: «Οἱ δζ τοῦ Χριςτοῦ, τήν ςάρκα ἐςταφρωςαν
ςφν τοῖσ παθήμαςι καί ταῖσ ἐπιθυμίαισ». (Γαλ. Εϋ 24) Μποροῦμε, λοιπόν, νά νεκρϊςουμε τά
πάκθ καί ςτιν κζςθ τουσ νά ἀναπτφξουμε τίσ ἀντίςτοιχεσ ἀρετζσ.
Ἡ πνευματικι ηθμία εἶναι μζγιςτθ καί ἰςοδυναμεῖ μζ τόν κάνατο, τόν αἰϊνιο χωριςμό τοῦ
ἀνκρϊπου ἀπό τόν Θεό, τιν αἰϊνια κόλαςθ. Ἄν κά κζλαμε νά ἀναλογιςτοῦμε τιν ὑλικι ηθμιά
ποφ προξενεῖ τό κάκε πάκοσ κά φρίτταμε. Ἄν τό βλζπαμε καί μζςα ςτό κοινωνικό ςφνολο, κά
μᾶσ προξενοῦςε ἴλιγγο. Κι ὅμωσ, οἱ ἄνκρωποι δζν βλζπουν καί δζν καταλαβαίνουν.
Δικαιολογοῦν τό δικό τουσ πάκοσ, ἐνῶ ταυτόχρονα κατακρίνουν τά πάκθ τῶν ἄλλων. Ἐπίςθσ
ἔχουν καταντιςει τόν ἑαυτό τουσ δζςμιο τοῦ πάκουσ καί ἀνίςχυρο νά λυκεῖ. Μπορεῖ νά
βλζπουν αὐτι τι ὑποδοφλωςθ καί νά ἐπιηθτοῦν τιν λφτρωςθ ἀλλά χωρίσ νά καταφζρουν.
Ἀπογοθτεφονται καί ςτό τζλοσ παραδίνονται ςτιν καταςτροφι ἄνευ ὅρων.
Ἄσ δοῦμε κάποια ἐκ τῶν πακῶν, ποφ ἔχουν καταςτρζψει τόν ἴδιο τόν ἄνκρωπο καί τιν
οἰκογζνειά του, ἀκόμθ καί τιν κοινωνία ὁλόκλθρθ.

Σό πρῶτο πάθοσ εἶναι ὁ ἀλκοολιςμόσ. Μπορεῖ νά προζλκει ἀπό τά λεγόμενα ςκλθρά
ποτά, ἀλλά καί ἀπό τιν κατανάλωςθ μεγάλων ποςοτιτων κραςιοῦ ἤ τςίπουρου. Ἡ ὑγεία
καταςτρζφεται, τό ςῶμα διαλφεται, ἡ οἰκογζνεια ταλαιπωρεῖται, τά χριματα ποφ ξοδεφονται
εἶναι ἀρκετά, τά προβλιματα πάμπολλα. Οἱ ἀποτοξινϊςεισ καί οἱ γιατρειζσ πανάκριβεσ. Ἡ
κατάλθξθ ςτόν κάνατο, μζ ὅλα τά οἰκογενειακά ἐπακόλουκα, εἶναι πολλζσ φορζσ γεγονόσ. τιν
Ἑλλάδα τό ςυνολικό ποςό ποφ ξοδεφεται ἐτθςίωσ γιά ςκλθρά οἰνοπνευματϊδθ ποτά εἶναι
τεράςτιο. Ἑκατοντάδεσ χιλιάδεσ μζ ςπαςμζνθ ὑγεία, ἀναςτάτωςθ ἀπό τά προβλιματα,
ςπατάλθ καί ἔξοδα ἀνυπολόγιςτα. Γιά ποιό λόγο; Γιά ἕνα πάκοσ ποφ ξεκινάει ἀνυποψίαςτα καί
καταλιγει ςτιν καταςτροφι.
Ἕνα δεφτερο πάθοσ εἶναι τοῦ καπνίςματοσ τοῦ τςιγάρου. Φαίνεται ἀκῶο. Ξεκινάει ἀπό
μαγκιά, ἀπό περιζργεια, ἀπό μίμθςθ τῶν μελῶν τῆσ παρζασ. Εἶναι βλαπτικό ςζ πάμπολλουσ
τομεῖσ. Ἡ ἰατρικι ἐπιςτιμθ τό ἔχει καταδικάςει πρίν ἀπό πολλά χρόνια. Ὁ Ἅγιοσ Νικόδθμοσ ὁ
Ἁγιορείτθσ, διακόςια χρόνια πρίν, γράφοντασ γιά τό κάπνιςμα, λζει: «Τό κάπνιςμα εἶναι τό
λιβάνιςμα τοῦ διαβόλου». Ὅλοι οἱ ςφγχρονοι ἐκκλθςιαςτικοί πατζρεσ τό καταδικάηουν ὡσ
ἁμαρτωλό πάκοσ μζ πολλά καί ἐππιηιμια ἐπακόλουκα. Ἔχουν γραφεῖ πάμπολα γιά τό
κάπνιςμα. Οἱ ἄνκρωποι βλάπτονται καί βλάπτουν τοφσ ἄλλουσ, ἀρρωςταίνουν, ξοδεφουν,
φτωχαίνουν, πεκαίνουν, κι ὅμωσ δζν μποροῦν νά τό ἀποχωριςτοῦν. Ἀκόμθ ἔχουμε καί ἔξοδα
ἀπό τίσ κεραπεῖεσ, ἀπό τά φάρμακα, ἀπό τίσ μζρεσ ἀπουςίασ ἀπό τιν ἐργαςία, γιά τίσ πρόωρεσ
ςυντάξεισ λόγω ἀναπθρίασ καί ἄλλα πολλά.
Σά ποςά ποφ ξοδεφονται ἐτθςίωσ γιά τςιγάρα εἶναι τόςα πολλά, ποφ κά λυνόταν πολλά
οἰκονομικά προβλιματα. Μόνο ἀπό τά τςιγάρα ποφ καπνίηονται, τό ποςό ξεπερνᾶ τά 3,2
διςεκατομμφρια εὐρώ, δηλ. 1,1 τριςεκατομμφριο δραχμζσ. Ἄν αὐτό δζν εἶναι ἁμαρτία καί
πάκοσ, τί εἶναι ἁμαρτία; Ἄν αὐτό δζν εἶναι κακοφργθμα καί ἔγκλθμα κατά τῆσ κοινωνίασ, τότε
ποιό εἶναι ἔγκλθμα καί κακοφργθμα; Ὅταν καταςτρζφεισ τόν ἑαυτό ςου καί τοφσ γφρω ςου,
ὅταν δζν ςυμμερίηεςαι τι φτϊχεια καί τίσ ἀνάγκεσ τοῦ ςυνανκρϊπου ςου, ὅταν
ςυμπεριφζρεςαι ἐγωιςτικά, γιά τι δικι ςου εὐχαρίςτθςθ, ὅταν ἀδικεῖσ τιν κοινωνία, αὐτό δζν
εἶναι ἁμαρτία καί πάκοσ φοβερό;
Ἀγαπθτοί μου, ἐπειδι ὑπάρχουν καί ἄλλα φοβερά πάκθ, τά ὁποῖα πολλζσ φορζσ δζν τά
ὑποπτευόμαςτε καί οὔτε τά κεωροῦμε ὡσ πάκθ, κά ἤκελα νά ςυνεχίςουμε μία ἑπόμενθ φορά.
Ὡσ τότε, ἄσ προςπακοῦμε, μζ τιν χάρθ τοῦ Θεοῦ πρωτίςτωσ καί τι δικι μασ κζλθςθ κατόπιν,
καί ἄσ ἀγωνιηόμαςτε κατά τῶν δαιμονοκινιτων πακῶν, ἄν βεβαίωσ μᾶσ ἔχουν καταλάβει. Ἄν
δζν ἔχουμε προςβλθκεῖ ἀπό αὐτά τά πάκθ, ἄσ προςευχόμαςτε γι’ αὐτοφσ ποφ ταλαιπωροῦνται
ἀπό αὐτά, ὥσ μζλθ τοῦ αὐτοῦ ϊματοσ, τῆσ Ἁγίασ μασ Ἐκκλθςίασ.
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