
Τ ά μάτια μας. Ἕνα μεγάλο δῶρο
τοῦ Θεοῦ.  Ὅμως, ἄν δέν προσέ-
ξουμε μποροῦν νά γίνουν ἕνα ἀ -

πό τά πιό ἀδύνατα σημεῖα μας!
Δῶρο τοῦ Θεοῦ, γιατί μέ αὐτά γνωρίζου-

με τόν κόσμο γύρω μας, χαιρόμαστε τό
φῶς, θαυμάζουμε τό κάλλος τῆς δημιουρ-
γίας, μελετοῦμε τό μυστήριο τῆς ζωῆς, ἀ -
πολαμβάνουμε ὅ,τι ὡραῖο δημιουργεῖ ἡ ἐ -
πιστήμη, ἡ τέχνη κι ὁ πολιτισμός.

K αί μποροῦν νά γίνουν τό ἀδύνατο
σημεῖο μας, γιατί ἕνα περίεργο καί

ἀπρόσεκτο βλέμμα εὔκολα μπορεῖ νά προ-
καλέσει ἐπικίνδυνα ὀλισθήματα καί ὀδυ-
νηρές περιπέτειες. Ὁ διάβολος, πού γνω-
ρίζει πόσο δυνατή εἶναι ἡ αἴσθηση τῆς
ὅρασης, προσπαθεῖ μέ διάφορους τρόπους
νά τραβήξει τήν προσοχή τῶν ματιῶν καί
νά αἰχμαλωτίσει τόν ἄνθρωπο στήν ἁμαρ-
τία.

X αρακτηριστικό παράδειγμα ἡ πτώ-
ση τῶν πρωτοπλάστων.  Ἐξορίστη-

καν μακριά ἀπό τόν Θεό καί τόν Παράδει-
σο, διότι ἔφαγαν τόν ἀπαγορευμένο καρ-
πό, ἀφοῦ πρῶ τα ἄφησαν τά μάτια τους νά
τόν περιεργάζονται καί νά τόν ἐπιθυμοῦν.
«Καί εἶδεν ἡ γυνή, ὅτι καλόν τό ξύλον εἰς

βρῶσιν καὶ ὅ τι ἀρεστὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς
ἰδεῖν καὶ ὡ ραῖ όν ἐστι τοῦ κατανοῆσαι, καί
λαβοῦσα ἀπό τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγε·»
(Γεν. γ΄ 6). Καθώς ἡ Εὔα συνομιλοῦσε μέ τό
φίδι, καρφώθηκε τό βλέμμα της στό δέν-
δρο. Σκοτίστηκε ὁ νοῦς της κι αἰχμαλωτί-
στηκε ἡ θέλησή της. Τῆς φάνηκε καλό νά
δοκιμάσει. Νά γευθεῖ τόν ἀπαγορευμένο
καρπό, πού φάνταζε ὅλο καί πιό ὡραῖος
καί εὐχάριστος στά μάτια της. Ἀφοῦ λοι-
πόν μέ τό ἀ χόρταγο κοίταγμα τῶν ματιῶν
δέθηκε ἡ καρδιά καί ἡ ἐπιθυμία της, χωρίς
δισταγμό πιά καί χωρίς τήν παραμικρή δυ-
σκολία, ἅπλωσε τό χέρι της, πῆρε μόνη
της, ἔφαγε ἀπό τόν καρπό τοῦ δένδρου
καί ἔδωσε καί στόν ἄνδρα της καί ἔφαγαν
καί οἱ δύο. Φοβερή παρακοή στήν ἐντολή
τοῦ Θεοῦ! Τραγική πτώση! Καί βασικός
ἔνοχος ἡ ἁ μαρτωλή περιέργεια, ἡ ὁποία
ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς «ἐπιθυμίας τῶν
ὀφθαλμῶν», ὅπως τήν ὀνόμασε ἀργότερα
ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης (Α΄ Ἰω. β΄ 16).

H παραπάνω ἱστορία μᾶς εἶναι πολύ
γνωστή.  Ὄχι μόνο διότι τήν ἔχου-

με διαβά σει στή Γένεση, τό πρῶτο στή σει-
ρά βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Μᾶς εἶναι
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γνωστή διότι ἡ ἴδια ἱστορία τοῦ πειρασμοῦ
καί τῆς ἁμαρτίας ἐπαναλαμβάνεται στή
ζωή κάθε ἀνθρώπου. Εἰδικά στήν ἐποχή
μας, καθημερινά ἀντιμετωπίζουμε πολ-
λούς παρόμοιους πειρασμούς καί προκλή-
σεις. Ἐφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση,
διαδίκτυο, κινηματογραφικές ταινίες, δια-
φημίσεις στούς δρόμους, μᾶς πολιορκοῦν
μέ ἕνα καταιγισμό προκλητικῶν εἰκόνων,
πού ἄλλοτε συγκεκαλυμμένα κι ἄλλοτε ἀ-
προκάλυπτα προβάλλουν τήν ἀνηθικότη-
τα, τή βία καί τή διαφθορά καί ζητοῦν νά
ξυπνήσουν μέσα μας κατώτερες ἐπιθυμίες
καί ἔνστικτα.

— Ἔλα νά δεῖς! Τί φοβᾶσαι; Κακό εἶναι;
Κι ἄν δεῖς, τί θά πάθεις;

H πρόκληση-πρόσκληση εἶναι ὕπου-
λη. Ἀκούγεται ἀθώα, ὅμως περι-

κλείει θανάσιμο κίνδυνο. Εἶναι γνωστό ὅτι
μιά σπίθα ἀρκεῖ νά φέρει τήν καταστροφή.
Κατά τόν ἴδιο τρόπο καί ἕνα ἀπρόσεκτο
βλέμμα μπορεῖ ν’ ἀνάψει μέσα μας τήν
πυρκαϊά τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Ἄς μήν μᾶς
παραπλανοῦν τά δόλια τεχνάσματα τοῦ
διαβόλου. Εἴδαμε τί ἔπαθε ἡ Εὔα. Ἄς μήν
ξεχνοῦμε καί τό πάθημα τοῦ Δαβίδ τοῦ ἔν-
δοξου προφήτη καί βασιλιά, πού ἕνα ἁ-
μαρτωλό βλέμμα τόν ὁδήγησε σέ μεγάλο
γκρεμό ἁμαρτίας... Καί βέβαια μετάνιωσε
κι ἔκλαψε πολύ γιά τό βαρύ του ἁμάρτη-
μα, τό ὀλίσθημά του ὅμως τό πλήρωσε πο-
λύ ἀκριβά.

O προφήτης Ἱερεμίας μᾶς προειδο-
ποιεῖ: «ἀνέβη θάνατος διά τῶν θυ-

ρίδων» (Ἱερ. θ΄ 21). Προσέξτε τά παράθυρα,
ὅπως εἶναι καί τά μάτια, γιατί ἀπό ἐκεῖ θά
εἰσορμήσει ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς! Οἱ ἀνα-
ρίθμητες προκλητικές εἰκόνες, πού προ-
βάλλονται γύρω μας εἰσχωροῦν σάν τούς
κλέπτες ἀπό τά παράθυρα στό «σπίτι» τῆς
ψυχῆς μας καί τό λεηλατοῦν. Ἀναστατώ-
νουν τό ἐσωτερικό μας, θολώνουν τό νοῦ,

φιμώνουν τή συνείδηση καί μᾶς παρασύ-
ρουν στήν ἁμαρτία. Κι ἄν δέν προσέξουμε,
σιγά–σιγά ἀμβλύνονται τά πνευματικά
μας αἰσθητήρια καί συνηθίζουμε τό κακό.
Λοιπόν, ἄς λάβουμε τά μέτρα μας κι ἄς ξε-
κινήσουμε τόν ἀγώνα παρακαλώντας τόν
ἅγιο Θεό νά μᾶς ἐνισχύει μέ τή χάρη Του.
Ἄς κρατήσουμε τά μάτια μας μακριά ἀπό
κάθε τι πονηρό καί ἁμαρτωλό. Ἰδιαίτερα
τώρα τό καλοκαίρι, καθώς θά βρεθοῦμε
στήν ἐξοχή, εἶναι εὐκαιρία, ὅπως μᾶς προ-
τρέπει κι ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης,
νά στρέψουμε τό βλέμμα μας ἐκεῖ πού βρί-
σκεται ἡ ἀληθινή ὀμορφιά καί χάρη, στή
δημιουργία τοῦ Θεοῦ: στόν οὐρανό, τόν
ἥλιο, τή σελήνη, τ᾽ ἀστέρια, τά λουλούδια,
τίς πεδιάδες, τά δάση, τά βουνά, τά ποτά-
μια, τή θάλασσα. Ἐκεῖ πού εἶναι ζωντανή
ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ: στούς ἱερούς ναούς,
τίς ἅγιες εἰκόνες, τίς μορφές τῶν ἁγίων. Ἐ-
κεῖ πού φανερώνεται ἡ δόξα Του. «Ταῦτα
βλέπων, ἐνθυμοῦ νά ἀναβαίνῃς καί εἰς τήν
θεωρίαν τοῦ ποιητοῦ, ὅστις τόσον σοφῶς
τά ἔκτισε, καί τοσοῦτον πλουσίως τά ἐ-
καλλώπισεν». Καθώς θά βλέπεις αὐτά μέ
τά μάτια τοῦ σώματος, νοερά ν᾽ ἀνεβαίνεις
μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς γιά ν᾽ ἀτενίζεις τόν
Δημιουργό, ὁ Ὁποῖος τόσο σοφά τά δημι-
ούργησε καί τόσο πλούσια τά στόλισε.

K αθαρό τό βλέμμα μας, καθαρή καί ἡ
καρδιά μας, γιά νά ἐφαρμόζεται καί

σ᾽ ἐμᾶς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «Μακάριοι οἱ
καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν
ὄψονται» (Ματθ. ε΄ 8). Ὅσοι διατηροῦν τήν
καρδιά τους καθαρή, αὐτοί θ᾽ ἀξιωθοῦν νά
δοῦν τόν Θεό καί νά ἀπολαμβάνουν στήν
αἰωνιότητα τή δόξα Του!
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