
...«Δὲν μποροῦσα νὰ ἐξηγήσω γιὰ ποιὸ 
λόγο οἱ φωτιὲς δὲν σταμάτησαν μετὰ τὸ 
Βάπτισμα. 

Τελικὰ τὸν ἐρώτησα πόση ὥρα κράτη-
σε ἡ Βάπτιση τοῦ παιδιοῦ κι ἐκεῖνος μοῦ 
ἀπάντησε λιγότερο ἀπὸ μισὴ ὥρα.

Συνήθως μία Βάπτιση κρατάει πολὺ 
περισσότερο, ἔτσι ἀμέσως κατέστη φα-
νερό, ὅτι ὁ ἱερέας ποὺ εἶχε τελέσει τὸ 

Μυστήριο παρέλειψε κάποιες βασικὲς Εὐχὲς ποὺ στὴν ἐκκλησιαστικὴ 
γλῶσσα ἀποκαλοῦνται ἀφορκισμοί -  Ἐξορκισμοί . Εἶναι τέσσερις καὶ 
κάποιες ἀπὸ αὐτὲς ἀρκετὰ μακροσκελεῖς. [Εἶναι σχεδὸν βέβαιο, βάσει 
τῶν ἀκολουθούντων διευκρινίσεων περὶ μοντέρνων παπάδων, ὅτι εἶχε 
παραληφθῆ καὶ ἡ «Ἀπόταξη τοῦ σατανᾶ».] 

Δυστυχῶς, συμβαίνει καμμία φορά, οἱ «μοντέρνοι» παπάδες νὰ παρα-
λείπουν σήμερα αὐτὲς τὶς Εὐχές, θεωρώντας τες ἀνώφελες. Μὲ αὐτὲς 
τὶς Εὐχὲς ὡστόσο ἡ Ἐκκλησία ζητεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴν προστασία τῶν 
ἀνθρώπινων ψυχῶν ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο κακὸ ποὺ φώλιασε μέσα τους.

Οἱ «μοντέρνοι» παπάδες τὰ θεωροῦν ὅλα αὐτὰ παράξενα καὶ ξεπερα-
σμένα. Φοβοῦνται μὴν τάχα φανοῦν στὸ ποίμνιό τους ὀπισθοδρομικοὶ ἢ 
ἀστεῖοι, ἂν καὶ ἐγὼ τουλάχιστον δὲν ἔχω παρατηρήσει, οὔτε μία φορά, νὰ 
συμβαίνει κάτι τέτοιο σὲ Βάπτιση –οὔτε μειδίαμα ἔχω δεῖ ἀπὸ τοὺς παρευρι-
σκομένους, ἀκόμα καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἐκκλησιάζονται συχνά.

Ἔγγραψα λοιπὸν γιὰ τὸν Βαλιέρα Ποστόγιεφ στὸν π. Ἰωάννη (Κρε-
στιάνκιν, Ἀρχιμανδρίτης, Γέροντας - Πνευματικὸς Ὁδηγός, Διορατικός, 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σπηλαίων τοῦ Πσκώφ, † 5.2.2006), καὶ ἐκεῖνος ἀπάν-
τησε, ὅτι πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ διαβαστοῦν στὸν μικρὸ οἱ Εὐχὲς ποὺ 
εἶχαν παραληφθεῖ.

Πράγματι, τὸ Βάπτισμα ὁλοκληρώθηκε στὴν Μονὴ Ντονσκόϊ καὶ ἀπὸ 
ἐκείνη τὴν στιγμὴ οἱ φωτιὲς σταμάτησαν. Ὁ Ἀξιωματικὸς Βαλέριϊ Ἰβάνοβιτς 
βαπτίστηκε ἐπίσης καὶ ὅλα τὰ μέλη τῆς οἰκογένειας ἔγιναν Ἐνορῖτες μας. 

Τὸ μικρὸ ἀγόρι ἀπὸ τότε μεγάλωσε καὶ ἔγινε καὶ αὐτὸς ἀνώτατος Ἀξιω-
ματικὸς τῆς Ἀστυνομίας. Σήμερα διδάσκει στὴν Ἀνωτέρα Ἀστυνομικὴ 
Ἀκαδημία τῆς Μόσχας καὶ διατηρεῖ ἀκόμα ὁλόκληρο ἀρχεῖο οἰκογενει-
ακῶν φωτογραφιῶν ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς φωτιᾶς...».
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