Το κομποσχοίνι : το αυτόματο όπλο κατά του
διαβόλου
Γϋροντα, ποιϊ ςημαςύα ϋχει το κομποςχούνι;
- Σο κομποςχούνι εύναι μια κληρονομιϊ, μια ευλογύα, που μασ ϋχουν αφόςει
οι Άγιοι Πατϋρεσ μασ. Και μόνο γι’ αυτό ϋχει μεγϊλη αξύα. Βλϋπεισ, ςε κϊποιον
αφόνει ο παππούσ του μια κληρονομιϊ ϋνα αςόμαντο πρϊγμα και το ϋχει μετϊ
ςαν φυλαχτό, πόςο μϊλλον το κομποςχούνι που μασ το ϊφηςαν κληρονομιϊ οι
Άγιοι Πατϋρεσ !
Παλιϊ, που δεν υπόρχαν ρολόγια, οι μοναχού μετρούςαν την ώρα τησ
προςευχόσ με το κομποςχούνι, αλλϊ οι κόμποι του κομποςχοινιού όταν απλού.
Κϊποτε ϋνασ αςκητόσ ϋκανε πολύ αγώνα, πολλϋσ μετϊνοιεσ κ.λπ. , και ο
διϊβολοσ πόγαινε και ϋλυνε τουσ κόμπουσ του κομποςχοινιού του. Έκανε –
ϋκανε μετϊνοιεσ ο καημϋνοσ και απϋκαμε , γιατύ δεν μπορούςε να τισ μετρϊ,
αφού ο διϊβολοσ του ϋλυνε ςυνϋχεια τουσ κόμπουσ. Σότε παρουςιϊςθηκε
Άγγελοσ Κυρύου και του δύδαξε πώσ να πλϋκη τουσ κόμπουσ, ώςτε ςε κϊθε
κόμπο να ςχηματύζωνται εννϋα ςταυρού. Ο διϊβολοσ μετϊ, ο οπούοσ τρϋμει τον
ςταυρό, δεν μπορούςε να τουσ λύςη. Έτςι κϊθε κόμποσ του κομποςχοινιού
ϋχει εννϋα ςταυρούσ , που ςυμβολύζουν τα εννϋα τϊγματα των Αγγϋλων.
- Γϋροντα, τι ςημαύνουν οι τριϊντα τρεισ , οι πενόντα, οι εκατό και οι τριακόςιοι
κόμποι που ϋχουν τα κομποςχούνια;
- Μόνον ο αριθμόσ τριϊντα τρύα εύναι ςυμβολικόσ˙ ςυμβολύζει τα τριϊντα
τρύα χρόνια που ϋζηςε ο Χριςτόσ επϊνω ςτην γη. Οι ϊλλοι αριθμού απλώσ μασ
βοηθούν να μετρϊμε τισ μετϊνοιεσ που κϊνουμε ό πόςεσ φορϋσ θα πούμε την
ευχό.
Μερικϋσ μηχανϋσ ϋχουν ϋνα ςχοινύ με μια χειρολαβό ςτην ϊκρη και, όταν θϋλησ
να τισ βϊλησ μπροσ, τραβϊσ μερικϋσ φορϋσ το ςχοινύ με δύναμη, μϋχρι να
ξεπαγώςουν τα πνευματικϊ λϊδια. Έτςι και το κομποςχούνι εύναι το ςχοινύ το
οπούο τραβϊμε μύα-δύο-πϋντε-δϋκα φορϋσ και ξεπαγώνουν τα πνευματικϊ
λϊδια και παύρνει μπροσ η πνευματικό μηχανό τησ αδιϊλειπτου προςευχόσ ,
οπότε δουλεύει μετϊ μόνη τησ η καρδιϊ ςτην ευχό. Αλλϊ , και όταν η καρδιϊ

πϊρη μπροσ ςτην ευχό, και πϊλι δεν πρϋπει να καταργόςουμε το κομποςχούνι,
για να μην παρακινηθούν και ϊλλοι να το καταργόςουν, ενώ δεν πόρε ακόμη
μπροσ η καρδιϊ τουσ ςτην ευχό.
- Όταν, Γϋροντα, κρατώ το κομποςχούνι μου και λϋω την ευχό μηχανικϊ,
μόπωσ υπϊρχει κύνδυνοσ ανθρωπαρϋςκειασ ;

- Αν κϊνησ κομποςχούνι εξωτερικϊ από ανθρωπαρϋςκεια , ακόμη και τα χϋρια
ςου να ξεφλουδύςησ , ςε τύποτε δεν θα ςε ωφελόςη. Μόνον κούραςη θα ςου
φϋρη και την ψευδαύςθηςη ότι δόθεν αςχολεύςαι με την νοερϊ προςευχό.
- Γϋροντα, εγώ δεν ϋχω ςυνηθύςει να κρατώ κομποςχούνι.
- Σο κομποςχούνι να το κρατϊσ, για να μην ξεχνϊσ την ευχό, την οπούα
πρϋπει να εργϊζεςαι εςωτερικϊ , ςτην καρδιϊ. Όταν μϊλιςτα βγαύνησ από το
κελλύ ςου, να θυμϊςαι ότι ο εχθρόσ εύναι ϋτοιμοσ για επύθεςη. Γι’ αυτό, να
μιμόςαι τον καλό ςτρατιώτη που βγαύνοντασ από το πολυβολεύο ϋχει πϊντοτε
«ανϊ χεύρασ» το αυτόματο όπλο. Σο κομποςχούνι ϋχει μεγϊλη δύναμη˙ εύναι το
όπλο του μοναχού και οι κόμποι εύναι ςφαύρεσ, που «κρα-κρα» θερύζουν τα
ταγκαλϊκια.
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