Ο παπά Λάζαρος θεραπεύει παράλυτον από τα μάγια

Την περίοδον του εξαμήνου του 2006, που έμεινα στο Κολουέζι, έμαθα με
μεγάλη μου κατάπληξι πώς ο ιθαγενής ιερεύς μας παπά Λάζαρος θεράπευσε
ένα παιδάκι έξι ετών, το οποίον ήταν παράλυτο από μάγια.
Η ιστορία είναι αληθινή, διότι μου την διηγήθηκε ο ίδιος ο παπά Λάζαρος, ο
οποίος για την μεγάλη του αρετή και απλότητα, έχει λάβει το χάρισμα από τον
Θεό να θεραπεύη ασθενείς και να διώχνη τα δαιμόνια.
Στα μέσα Δεκεμβρίου του 2005 τον έστειλε ο Προϊστάμενός του π. Μελέτιος
(νυν Επίσκοπος Κολουέζι και πάσης Κατάγκας) στην κωμόπολι Μουτσάτσα για
να επιτελέση τις Ακολουθίες του Δωδεκαημέρου. Με τα άθλια μέσα της
συγκοινωνίας, παρότι η απόστασις είναι 200 χιλιόμετρα, επιτέλους έφθασε σε
δύο ημέρες, αφού το αυτοκίνητο την μία φορά εχάλασε και την άλλη εκόλλησε
στην λάσπη.
ω Επί τέλους ο π. Λάζαρος έφθασε στην κωμόπολι. Προχωρεί προς την
εκκλησία χορτοκαλύβα του Αγίου Σάββα. Μπροστά του βρέθηκε μία
κακοντυμένη γυναίκα που κρατούσε το παράλυτο παιδί της στην αγκαλιά της.
Το σώριασε μπροστά του και χωρίς χαιρετισμό και δεύτερη κουβέντα του
λέγει:
-Πάτερ, θέλω να μου θεραπεύσης το παιδί μου.
-Ποιος είμαι εγώ, κυρία μου, ένας άνθρωπος αμαρτωλός, που θα θεραπεύσω το
παιδί σου; Ποια εκκλησία ακολουθείς;
-Ανήκω στην Καθολική εκκλησία.
-Πήγαινε στους ιερείς της εκκλησίας σου. Αυτοί να το θεραπεύσουν.
-Επήγα και μ' έδιωξαν. Μου είπαν δεν ημπορούμε εμείς, πήγαινε στους
Ορθοδόξους.
Ο π. Λάζαρος βρέθηκε σε αμηχανία. Από την μια μεριά η γυναίκα να μην
υποχωρή. Να έχει πετάξει το παράλυτο παιδί της στα πόδια του και να τον
θερμοπαρακαλεί για την θεραπεία του. Από την άλλη ο ίδιος αισθάνεται την
αναξιότητά του και διστάζει να βγάλη το Ευχολόγιο. Τελικά μία εσωτερική
θεία δύναμις τον ώθησε και πήρε την απόφασι. Θεώρησε ότι ίσως είναι θέλημα
Θεού να διαβασθούν στο παιδί οι ευχές της Εκκλησίας μας.
Πράγματι, έβγαλε το Ευχολόγιο της Εκκλησίας μας, στην γλώσσα σουαχίλι,

γονάτισε μπροστά στο παιδί κι άρχισε να διαβάζη τους εξορκισμούς του Αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Αγίου Βασιλείου.
Στο τέλος, όπως μου είπε ο ίδιος, με απόλυτη φυσικότητα και ξένος από κάθε
έννοια κενοδοξίας, σηκώθηκε και είπε προστακτικά στο παιδί: «Στο Όνομα του
Ιησού Χριστού, σήκω επάνω και περιπάτησε».
Πράγματι, το παιδάκι που μέχρι εκείνη την στιγμή περπατούσε δύσκολα με τα
τέσσερα, άρχισε να σηκώνη το κορμάκι του και να στέκεται στα πόδια του.
Η μητέρα του κλαίγοντας από χαρά και ευχαριστίες, κρατώντας το παιδί της
από το χέρι διαλαλούσε το θαύμα σ' όλη την πόλι Μουτσάτσια. Σήμερα μάνα
και γυιός είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μας και χαίρουν άκρας υγείας.
Όσοι δυσπιστούν για το θαύμα αυτό, ας φθάσουν μέχρι το Κολουέζι του Κογκό
και όχι μόνο θ' απολαύσουν το χαρίεν και αγιασμένο πρόσωπο του πατρός
Λαζάρου, αλλά και θ' ακούσουν και θα ιδούν, όσα έγραψα παραπάνω.
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ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, π.Γ.Στ.
Στη σημερινή λογοκρατούμενη εποχή μας φαίνεται λίγο παράδοξο να
γίνεται λόγος για το φαινόμενο της μαγείας. Κι’ όμως πολλοί
άνθρωποι ακόμη και μορφωμένοι καταφεύγουν σε κάθε είδους μάγους
έναντι μεγάλης αμοιβής, για να τους αποκαλύψουν τα μέλλοντα να
συμβούν. Στη συνηθέστερη περίπτωση οι πελάτες της μαγείας πέφτουν
θύματα κερδοσκοπίας αδίστακτων απατεώνων που θησαυρίζουν από την
ανθρώπινη δυστυχία και ευπιστία.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι πελάτες αυτοί βρίσκονται μπροστά
σε πραγματικές μαγικές δυνατότητες και τότε μπλέκονται μέσα στα
σκοτεινά μονοπάτια αναζητώντας λύση κάποιου προβλήματος και
παρασύρονται στο φαύλο κύκλο της δαιμονικής κυριαρχίας.
Η μαγεία είναι μια ανθρώπινη επινόηση και τεχνική με την οποία ο
άνθρωπος που αισθάνεται αδύναμος μέσα στο σύμπαν που του προκαλεί
φόβο επιζητεί να αποκτήσει μια δύναμη πάνω από τις δικές του δυνάμεις,
για να τον κάνει κυρίαρχο πάνω σ’αυτά τα στοιχεία του σύμπαντος. Η αρχή
της μαγείας χάνεται στην προϊστορική εποχή. Ο πρωτόγονος άνθρωπος με

διάφορα μαγικά καμώματα προσπαθούσε να κυριαρχήσει στα εχθρικά
στοιχεία της φύσης. Στην αρχαία Ελλάδα η μαγική τέχνη ήταν γνωστή
όπως φαίνεται από τα στόματα γνωστών μάγων και μαγισσών της
Ελληνικής Μυθολογίας. Μεγάλη παράδοση στις μαγικές τέχνες είχαν οι
ανατολικοί λαοί, Αιγύπτιοι, Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι και απ’αυτούς παρέλαβε
τα μαγικά ακόμη και ο Ισραηλιτικός λαός.
Πάντως από την πρώτη στιγμή το πνεύμα της θείας Αποκαλύψεως ήταν
αντίθετο σε κάθε μαγική δραστηριότητα. Ο Μωσαϊκός Νόμος πρόβλεπε την
ποινή του θανάτου για τη μαγεία. Με αποτροπιασμό απαγορεύονταν όλες οι
μαγικές συνήθειες των ειδωλολατρικών λαών. Η μαγεία ενοχοποιείται σαν
μια δραστηριότητα που αποξενώνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Οι προφήτες
παρουσιάζονται ασυμβίβαστοι εχθροί της ειδωλολατρίας και αντίπαλοι της
μαγείας. Οι δε δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης εξευτελίζουν τους μάγους
των εθνικών αποδεικνύοντας την δύναμη του ζώντος Θεού.
Ο Χριστός δέχτηκε να υπομείνει τους πειρασμούς της μαγείας. Ο διάβολος
στην έρημο του πρότεινε να κάνει χρήση των θεϊκών του δυνάμεων για να
ικανοποιήσει την πείνα Του κάνοντας τις πέτρες ψωμί, κάτι που αρνήθηκε,
λέγοντας ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνον με ψωμί. Ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο
για να λύσει τα έργα του διαβόλου άρα και της μαγικής τέχνης.
Στην Καινή Διαθήκη έχουμε πληροφορίες για τον θρίαμβο των αποστόλων
πάνω στη μαγεία και τους εκπροσώπους της.
Στη Σαμάρεια ο διάσημος μάγος Σίμωνας αναγνώρισε την ανωτερότητα
του αποστόλου Φιλίππου και δέχτηκε το βάπτισμα. Ο απ. Παύλος στην
Κύπρο επιτίμησε το μάγο Ελύμα αποκαλώντας τον « υιόν του διαβόλου και
εχθρόν πάσης δικαιοσύνης διαστρέφοντας τας οδούς του Κυρίου» και τον
τιμώρησε με προσωρινή τύφλωση.
Στην Έφεσο το κήρυγμα των αποστόλων έγινε αιτία να καούν δημόσια τα
μαγικά βιβλία. Η Εκκλησία σ’ολη της την πορεία στάθηκε αμείλικτη
κατήγορος κάθε μαγικής συνήθειας. Η μαγεία μέσω της λαϊκής
δεισιδαιμονίας προσπάθησε να εισχωρήσει στην Εκκλησία, αλλά στην
ορθόδοξη Ανατολή παρέμεινε η διαχωριστική γραμμή πάντοτε με σαφήνεια.
Το Κανονικό Δίκαιο της Εκκλησίας απαγορεύει αυστηρά την άσκηση της
μαγείας και της μαγγανείας, αν και εμείς εδώ δεν γνωρίσαμε το κυνήγι των
μαγισσών του δυτικού μεσαίωνα.
Όσοι σήμερα καταφεύγουν στη μαγεία θεωρούνται πρόσωπα με κάποια
συγκεκριμένη ψυχοπαθολογία. Πρόκειται για άτομα που ζητούν λύσεις έξω
από τον εαυτό τους, για ν’αποφύγουν την προσωπική τους ευθύνη. Είναι
άτομα με υπαρξιακές περιπλοκές και ψυχολογικά αδιέξοδα.
Οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν από έλλειψη πνευματικής τροφοδοσίας και
υπαρξιακή αδράνεια. Και με τα αδιέξοδα της σημερινής εποχής τα άτομα
αυτά όλο και αυξάνουν. Ισχυρίζονται, ότι οι καλύτερος τρόπος ν’ απαλλαγεί
κανείς από τις δεισιδαιμονίες και την ανάγκη της μαγείας είναι ο
ορθολογισμός και η αθεΐα. Αυτό όμως είναι ανακριβές. Διότι όταν πάψει
κανείς να πιστεύει στο Θεό, συνήθως αρχίζει να πιστεύει ό,τιδήποτε. Γι’

αυτό και έχει παρατηρηθεί ένα υψηλό ποσοστό ανθρώπων που αναζητούν
μαγικές λύσεις μεταξύ δεδηλωμένων άθεων.
Το αληθινό αντίδοτο της μαγείας είναι η ορθή πίστη και ορθόδοξη
πνευματικότητα.
Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό ελεύθερος και έλαβε σαν θεία δωρεά
την κυριαρχικότητα σαν κορωνίδα της δημιουργίας.. Δεν είναι ανάγκη
λοιπόν να καταφεύγει στη μαγεία και το νοσηρό αποκρυφισμό, γιατί το
μόνο που θα καταφέρει είναι μια κακή χρήση των στοιχείων του κόσμου και
μια δαιμονικού χαρακτήρα σύγχυση.
π.Γ.Στ
http://agiabarbarapatras.blogspot.com/2011/01/blog-post_6313.html

Οί φλεγόμενοι τόποι τής Κολάσεως, κατά μία αρχαία Αγιορείτικη απεικόνιση. Ο Θεός να δώσει ποτέ
νά μή τούς γνωρίσουμε...
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