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Η μαγεία και ο Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός
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Διακόνημα: Δημοσιεύουμε επιστολή του Γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινού στην οποία
επεξηγεί πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί μία περίπτωση μαγείας. Δεν είναι
παράξενο αγαπητοί αναγνώστες του ιστολογίου μας να γίνονται μαγείες στις
ημέρες μας.

Ο άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης τόνιζε ότι αυτό που χαρακτηρίζει την εποχή
μας είναι η πορνεία και η μαγεία.

8/11/88, Μονή Βατοπαιδίου
Ευλαβεστάτη …,
η Χάρις του Χριστού μας μετά Σου και πάσης σας της οικογενείας.
Πήρα το γράμμα σου παιδί μου και λυπήθηκα για τις δοκιμασίες σας που πράγματι
είναι αλλεπάλληλες. Αυτό δείχνει πού και Σεις συμπεράνατε ότι δεν είναι αυτά
συμπτωματικά αλλά όντως κάποιος που σας φθονεί σας έχει κάμει μάγια και
έπρεπε τον σπάγγο αυτό με τους κόμπους να τον πέταγες στην φωτιά να καεί παρά
πού τον έριξες στα σκουπίδια.
Τέλος, πρέπει να καταφύγετε στην Εκκλησία, παιδί μου, γιατί μόνο η Χάρις του
Θεού μπορεί να βοηθήσει. Κανένας άλλος παράγων δεν μπορεί να εξολοθρεύσει
τον σατανά. Καλά Σάς είπε ο παπάς να κάμετε ευχέλαια και αγιασμούς, και ας μην
είναι επτά όταν δεν μπορείτε.
Μετά και Σεις οι ίδιοι να πλησιάσετε στην Εκκλησία, να εξομολογηθείτε, να ζείτε
σε μετάνοια, να κοινωνάτε τα θεία μυστήρια, γιατί αυτά είναι πού φοβάται ο
σατανάς. Ισως είναι μία αιτία πού επέτρεψε ο Θεός να πειρασθείτε για να
καταφύγετε κοντά Του, γιατί ξέρω πολλούς πού μ’ αυτόν τον τρόπο έγιναν πολύ
καλοί χριστιανοί και τώρα ζούν με την ευλογία του Θεού καλύτερα από ότι ήσαν
πριν να πειρασθούν.
Αλλη συνταγή δεν υπάρχει, σεμνοτάτη μου Κόρη, από το να καταφύγουμε στον
Θεό, τον δυνάμενον να μας σώσει από τα χέρια του εχθρού. Εγώ θα προσευχηθώ
και θα σας μνημονεύσω αλλά πρέπει και Σεις να πλησιάσετε περισσότερο την
Εκκλησία και τα θεία μυστήρια. Αυτήν την εικονίτσα που σας στέλλω [εννοεί την
Παναγία Παντάνασσα] να παρακαλάτε με πίστη και είναι ιδιαίτερα θαυματουργή
και θα σας βοηθήσει πολύ.
Και πάλιν Σας εύχομαι ολόψυχα και με πολλή αγάπη Χριστού.
Ταπεινός Γ. Ιωσήφ μ.

