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Ο άνθρωπος για να γλιτώσει από τη μαγεία και όλα τα σατανικά, θα πρέπει:
α) Να αποφεύγει όλ’ αυτά με κάθε τρόπο. Να μην έχει καμία σχέση μαζί τους.
Διαφορετικά σίγουρα θα βγει ζημιωμένος. Πρώτα οικονομικά: Πολλοί έχασαν
περιουσίες στους μάγους, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Έπειτα σωματικά:
Κινδυνεύει κανείς να χάσει την υγεία του. Πολλοί έπαθαν νευρικό κλονισμό και
σοβαρές ψυχικές παθήσεις. Τέλος ψυχικά: Αυτό είναι το κυριότερο. Με τη μαγεία
κινδυνεύει κανείς να χάσει την ψυχή του, αφού όπως σημειώσαμε, με τη μαγεία,
αρνείται κανείς τον Θεό.

β) Να καταφύγει στην εκκλησία. Μόνον ο άνθρωπος που ζεί μέσα στην οικογένεια
του Θεού, στο χώρο της εκκλησίας είναι ασφαλισμένος. Ο Κύριος μας το
βεβαιώνει: «Τα πρόβατα τα εμά της φωνής μου ακούει, κάγώ γιγνώσκω αυτά, και
ακολουθούσι μοι, κάγώ ζωήν αιώνιον δίδωμι αυτοίς και ού μην απόλωνται εις τον
αιώνα, και ουχ αρπάσει τις αυτά εκ της χειρός μου» (Ιωάν. 10,27-28).
Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Για να φυλάγεστε από τα μαγικά και την
ενέργεια των δαιμόνων, να έχετε όλοι – μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες –
κρεμασμένο στο λαιμό σας τον τίμιο Σταυρό. Τρέμουν οι δαίμονες τον τύπο του
Σταυρού και φεύγουν μακριά όταν τον βλέπουν. Άλλωστε, όπως ομολόγησαν οι
ίδιοι στον Άγιο Ιωάννη τον Βοστρινό, που είχε εξουσία κατά των ακάθαρτων
πνευμάτων, τρία πράγματα φοβούνται περισσότερο: το Σταυρό, το άγιο Βάπτισμα
και τη θεία Κοινωνία. Να έχετε επίσης στο σπίτι σας, αλλά και μαζί σας, το άγιο
Ευαγγέλιο. Και φυσικά να το μελετάτε. Σ’ όποιο σπίτι υπάρχει Ευαγγέλιο δεν
μπαίνει ο διάβολος».

(Ας σημειωθεί ότι το σημείο του Σταυρού, τα μυστήρια και τα υπόλοιπα αγιαστικά
μέσα της Εκκλησίας μας, δεν ενεργούν με μαγικό τρόπο, αλλά χρειάζονται τη
βαθειά μας πίστη και τον πνευματικό μας αγώνα κάτω από την καθοδήγηση ενός
Πνευματικού (Ιερέως). Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, όλα τα αγιαστικά μέσα της
Εκκλησίας

μένουν

ανενέργητα.

Όπως

επίσης

ανενέργητα

μένουν

και

στις

περιπτώσεις εκείνες, που τα χρησιμοποιούν οι διάφοροι μάγοι. Αυτοί, προκειμένου
να «θολώσουν τα νερά» και να παραπλανήσουν τα αφελή θύματά τους,
χρησιμοποιούν σταυρούς, εικόνες, κεριά, λιβάνι, επικαλούνται το όνομα του
Χριστού και των αγίων, επαναλαμβάνουν διάφορες προσευχές, συνιστούν την
τέλεση
keropegio

ευχελαίου

και

άλλα).
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