
25-07-2021  Πνευματικός άνθρωπος είναι ο κοινωνικός άνθρωπος 

• Ο άνθρωπος ο κυριευμένος από το αρνητικό πνεύμα έχει αντικοινωνική συμπεριφορά και 

δεν μπορεί να σχετισθεί με κανέναν. Αντίθετα, ο άνθρωπος του Θεού, δηλαδή ο μετανοών 

άνθρωπος, μπορεί να συνεννοείται και να σχετίζεται με όλους. 

• Ο εγκλωβισμός στο εγώ είναι που οδηγεί στην αμετανοησία και αυτή με τη σειρά της 

φέρνει τις ενοχές και τον φόβο. 

• Η μετάνοια είναι το ξεπέρασμα των ενοχών και του φόβου. 

• Με την παράδοσή μας στον Θεό και με την ταπείνωση, ανοιγόμαστε στους ανθρώπους 

και μπορούμε να μπαίνουμε στη θέση τους, να μιλάμε τη γλώσσα τους και να σχετιζόμαστε 

μαζί τους. 

• Ο άνθρωπος που είναι γκρινιάρης, απαιτητικός, παραπονιάρης και κλαψιάρης-μίζερος 

δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό, ας πηγαίνει κάθε μέρα στην εκκλησία. 

• Ο άνθρωπος του Θεού νοιάζεται για τον άλλον και εκπέμπει φως, απλότητα, χαρά, 

αρχοντιά, ελευθερία. 

• Εκτός τους φανερούς δαίμονες, υπάρχουν και οι αφανείς δαίμονες που έχουμε μέσα μας, 

που είναι οι λογισμοί μας, τα μπερδέματά μας. 

• Στην περίοδο της πανδημίας του νέου κορωνοϊού αναπτύχθηκε ένας διχασμός τόσο μέσα 

στην κοινωνία, όσο και μέσα στην Εκκλησία. Πολλοί άνθρωποι αντί να ακούν τους ειδικούς 

επιστήμονες και να καθοδηγούνται από αυτούς, κατευθύνονται από άλλους, π.χ. γέροντες ή 

μη επιστημονικές ψευδείς πληροφορίες του διαδικτύου, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε 

μεγάλη και επικίνδυνη πλάνη. Η νομιζόμενη αγιότητα είναι μεγάλος κίνδυνος. Στην Εκκλησία 

τα σχίσματα και οι αιρέσεις πάντα προέρχονταν από ευσεβείς, που νομίζονταν για άγιοι, 

αυτονομούνταν από την Εκκλησία και την έκριναν. 

• Ο Δημιουργός μας, για να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων από τις ασθένειες, μας 

χάρισε την ιατρική επιστήμη και τα φάρμακα. Η Εκκλησία και σήμερα εμπιστεύεται την 

επιστημονική κοινότητα των γιατρών, η οποία νυχθημερόν αγωνίζεται για την απαλλαγή των 

ανθρώπων από τη θανατηφόρο πανδημία. 

• Με τον φωτισμό του Θεού και την επίπονη προσπάθεια των επιστημόνων ερευνητών, η 

ανθρωπότητα έχει πλέον στη διάθεσή της το εμβόλιο, το οποίο είναι ικανό να υψώσει τοίχος 

στην εξάπλωση της πανδημίας. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, γνωρίζοντας πως 

ο εμβολιασμός αποτελεί μέγιστη πράξη ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο, συνιστά σε 

όλους, σε συνεννόηση με τον γιατρό τους, να αξιοποιήσουν το δώρο αυτό που μας χάρισε ο 

Θεός, προκειμένου να προστατέψουμε τους εαυτούς μας αλλά και κάθε άνθρωπο. Και θέλει 

αυθεντικώς να διαβεβαιώσει πως αυτό το εμβόλιο δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την 

Αγιογραφική, Πατερική και Κανονική διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας. 
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• Οφείλουμε να ακούμε τη φωνή της επιστήμης και των ειδικών, οι οποίοι πάντοτε με 

υψηλό αίσθημα ευθύνης ενημερώνουν τους πολίτες, προτείνοντας ενδεδειγμένες λύσεις 

προσαρμοσμένες στην αντιμετώπιση των δυσχερειών, που κάθε φορά προκύπτουν. 


