
«Λόγοι δημοσιεύονται»
Εὐχαριστιακοί καί περιστασιακοί λόγοι

1995-2015

Α´
Εὐχαριστιακοί λόγοι

41. Ἡ ἁγία Παρασκευή καί οἱ ὀφθαλμοί*

Ἡ ἁγία Παρασκευή τιμᾶται ὄχι μόνον ἀπό τίς γυναῖκες 
ἐκεῖνες πού φέρουν τό ὄνομά της, ἀλλά καί ἀπό ὅλους τούς 
Χριστιανούς. Αὐτό γίνεται, ἰδιαιτέρως, στήν Ἐπαρχία μας, 
ἀφοῦ ὑπάρχουν πολλοί ἐνοριακοί ναοί, ἀλλά καί ἐξωκκλήσια 
πού τιμῶνται στό ὄνομά της καί αὐτήν τήν ἡμέρα πανηγυρί-
ζουν λαμπρῶς.

Ὁ βίος τῆς ἁγίας Παρασκευῆς εἶναι θαυμαστός. Οἱ γονεῖς 
της ἦταν εὐσεβεῖς καί ἐνάρετοι, ἡ γέννησή της ἔγινε μέ τήν 
ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ, ἡ ἴδια μεγάλωσε μέ χριστιανικό τρόπο, 
διένειμε τήν περιου σία της στούς πτωχούς, ἔγινε μοναχή, κή-
ρυττε τόν Χριστό, τόν ὁμολόγησε καί τελικά ὑπέστη πολλά 
βασανιστήρια καί μαρτύρησε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. 
Ἔτσι λέγεται ὁσιοπαρθενομάρτυς.

Ὑπάρχουν εἰκόνες πού παρουσιάζουν τήν ἁγία Παρα
σκευή νά κρατᾶ μέ τά χέρια της ἕνα πιάτο μέσα στό ὁποῖο 
ὑπάρχουν δύο μάτια. Αὐτή ἡ παράσταση ἀναφέρεται σέ ἕνα 
θαῦμα πού ἐπιτέλεσε ἡ Ἁγία. Ἕνα ἀπό τά μαρτύριά της ἦταν 
ὅτι τήν ἔβαλαν μέσα σέ ἕναν πυρακτωμένο λέβητα μέσα στόν 
ὁποῖο ὑπῆρχε καυτό λάδι καί ἀναμμένη πίσσα. Παρά ταῦτα ἡ 
Ἁγία, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνον δέν καιγόταν, ἀλλά 
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καί φαινόταν ὡσάν νά δροσιζόταν. Ὁ Βασιλεύς πού παρα-
κολουθοῦσε τό μαρτύριο, θαυμάζοντας γιά τό γεγονός αὐτό, 
τῆς εἶπε νά τοῦ ρίξη λίγο ἀπό τό λάδι καί τήν πίσσα γιά 
νά διαπιστώση ἐάν εἶναι καμμένα. Μόλις ἡ ἁγία Παρασκευή 
τοῦ ἔρριξε λίγο ἀπό αὐτά, ἀμέσως τυφλώθηκαν οἱ ὀφθαλμοί 
του. Τότε παρεκάλεσε τήν Ἁγία νά ἱκετεύση τόν Θεό νά τοῦ 
δώση πάλι τό φῶς τῶν ὀφθαλμῶν του, πράγμα πού ἔγινε μέ 
τήν προσευχή της. Αὐτό τό θαῦμα μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ συγκε-
κριμένη εἰκόνα τῆς ἁγίας Παρασκευῆς.

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο πολλοί ἄρρωστοι, τῶν 
ὁποίων πάσχουν τά μάτια τους, θεωροῦν τήν ἁγία Παρα-
σκευή ὡς προστάτη τους καί τήν παρακαλοῦν νά ἐπέμβη θαυ-
ματουργικά καί νά τούς θεραπεύση. Οἱ ἅγιοι, μέ τήν βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἰατροί τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας. 
Σέ αὐτούς καταφεύγουμε ὅταν ἔχουμε διάφορα προβλήματα 
καί ζητᾶμε τήν βοήθειά τους. Βέβαια, θεολογικά λέμε ὅτι διά 
τῶν ἁγίων ἐνεργεῖ Αὐτός ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ἀφοῦ οἱ ἅγιοι εἶναι 
φίλοι καί θεράποντες τοῦ Χριστοῦ.

Κατ’ ἐπέκταση, ἡ ἁγία Παρασκευή μπορεῖ νά θεωρηθῆ 
καί ἰατρός τῶν ἀσθενειῶν τοῦ  ψυχικοῦ ὀφθαλμοῦ πού εἶναι 
ὁ νοῦς μας. Πέρα ἀπό τόν ὀφθαλμό τοῦ σώματος ἔχουμε καί 
τόν ὀφθαλμό τῆς ψυχῆς μέ τόν ὁποῖο μποροῦμε νά δοῦμε τήν 
δόξα τοῦ Θεοῦ. Καί, ὅπως τά σωματικά μάτια ἀρρωσταί-
νουν, ἔτσι ἀρρωσταίνει καί ὁ ὀφθαλμός τῆς ψυχῆς. Ἐπειδή 
εἶναι ἄρρωστος ὁ ψυχικός ὀφθαλμός, γι’ αὐτό καί εἴμαστε 
πονηροί, καί δέν μποροῦμε νά δοῦμε τόν Θεό. Ἡ αἵρεση, ἡ 
ἀθεΐα, ἡ ἄγνοια τοῦ Θεοῦ, καί πολλές ἄλλες ψυχικές ἀσθένει-
ες εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ὅτι πάσχει ὁ πνευματικός ὀφθαλμός.

Ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ λέγει σέ ἕναν ψαλμό: «Φωτιεῖς τό 
σκότος μου». Μέσα μας ὑπάρχει σκότος γιατί τυφλωθήκαμε 
ψυχικά καί δέν μποροῦμε νά δοῦμε τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Γι’ 



αὐτό καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς προσευχόταν στόν 
Χριστό: «Φώτισόν μου τό σκότος».

Σήμερα ἑορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε τήν ἁγία Παρα-
σκευή, πού ἔζησε μέ τόν Χριστό καί μαρτύρησε γιά τήν δόξα 
Του. Εἶναι ἡ προστάτις καί ὅλων ἐκείνων πού ἔχουν πρόβλη-
μα στά σωματικά τους μάτια, ἀλλά καί ὅλων μας πού ἔχουμε 
πρόβλημα μέ τούς ψυχικούς μας ὀφθαλμούς καί δέν μποροῦ-
με νά δοῦμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, δέν μποροῦμε νά συνειδη-
τοποιήσουμε τά πάθη μας, τήν ἀνάγκη πού ἔχουν οἱ διπλανοί 
μας, ἀλλά δέν μποροῦμε νά δοῦμε καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο 
θά σωθοῦμε. Κι ἄν παρακαλέσουμε τήν ἁγία Παρασκευή μέ 
πίστη, θά μᾶς θεραπεύση.

Ἡ ἁγία Παρασκευή νά μᾶς προστατεύη σέ ὅλη μας τήν 
ζωή, μέ τήν δύναμη καί Χάρη τοῦ Χριστοῦ.


