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«Θρησκευτική Καταπίεση» * 

Τώρα, μην νομίζουμε ότι εμείς, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, τα έχουμε λύσει όλα. Ο άγιος 

Πορφύριος μιλά και για τη θρησκευτική καταπίεση που ασυνείδητα πολλοί χριστιανοί 

ασκούν στα παιδιά τους. Αυτό συμβαίνει, λέει, «Επειδή οι ίδιοι είναι καταπιεσμένοι και 

από τη ζωή τους απουσιάζει η μετάνοια, έστω και αν είναι σε όλες τις θρησκευτικές τους 

υποχρεώσεις τυπικοί και ηθικοί. Διότι ο χριστιανός που ειλικρινά μετανοεί, νοιώθει χαρά 

και όχι καταπίεση. Και δεν θέλει σε κανέναν άλλον άνθρωπο να επιβάλει οποιαδήποτε δική 

του πεποίθηση, είτε κοσμική είτε θρησκευτική». Και συνεχίζει ωραιότατα ο άγιος. «Δεν 

είναι αρκετό να είναι οι γονείς ευσεβείς. Πρέπει να μην καταπιέζουν τα παιδιά, για να τα 

κάνουν καλά με τη βία. Είναι δυνατό να διώξουμε τα παιδιά από τον Χριστό, όταν 

ακολουθούμε τα της θρησκείας με εγωϊσμό. Τα παιδιά δεν θέλουν καταπίεση. Μην τα 

εξαναγκάζετε να σας ακολουθήσουν στην εκκλησία. Μπορείτε να πείτε, όποιος θέλει 

μπορεί να έλθει τώρα μαζί μου ή αργότερα. Αφήστε να μιλήσει στις ψυχές τους ο Θεός». 

Άρα, κατά τον άγιο, η αιτία που τα παιδιά μερικών θρησκευόμενων χριστιανών, όταν 

μεγαλώσουν, γίνονται ατίθασα και αφήνουν και την Εκκλησία και τρέχουν αλλού να 

ικανοποιηθούν, είναι συχνά αυτή η καταπίεση που τους ασκούν οι τάχατες ευσεβείς 

γονείς. Που, δυστυχώς, είχαν τη φροντίδα να κάνουν τα παιδιά τους καλούς χριστιανούς, 

αλλά μ’ αυτή την αγάπη τους, την ανθρώπινη, την αδιάκριτη, τα καταπίεσαν και, τελικά, τι 

έγινε; Το αντίθετο! Ενώ, όταν τα παιδιά αναπτύσσονται μέσα στην ελευθερία, βλέποντας, 

συγχρόνως, το καλό παράδειγμα των μεγάλων, χαιρόμαστε να τα βλέπουμε. Αυτό είναι το 

μυστικό. Να είσαι καλός, να είσαι άγιος, για να εμπνέεις, να ακτινοβολείς. Η ζωή των 

παιδιών επηρεάζεται άμεσα από την ακτινοβολία των γονέων. Επιμένουν οι γονείς: «Άντε, 

να εξομολογηθείς. Άντε, να μεταλάβεις. Άντε, να κάνεις εκείνο. Άντε, να κάνεις το άλλο». 

Και στο τέλος τίποτα δεν γίνεται. Ενώ, αν το παιδί βλέπει εσένα, που ζεις ενσυνείδητα, την 

πίστη σου να ακτινοβολείς, να ακτινοβολεί ο Χριστός μέσα σου, το αρπάζει και το κρατά για 

πάντα. Εκεί βρίσκεται το μυστικό. Και, αν γίνει αυτό, όταν το παιδί είναι μικρό στην ηλικία, 

δεν θα χρειαστεί να κοπιάσει πολύ, όταν μεγαλώσει. Μην προσπαθείτε, λοιπόν, με 

ανθρώπινους τρόπους να διορθώσετε κακές καταστάσεις. Δεν έρχεται κανένα καλό 

αποτέλεσμα. Μόνο με την προσευχή και το προσωπικό σας παράδειγμα θα φέρετε 

αποτέλεσμα. Να επικαλείσθε τη Θεία Χάρη να πάει μέσα στην ψυχή των παιδιών σας, για 

να τα αγιάσει. Αυτό θα πει χριστιανός. 
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