
Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής: 

«Στις ημέρες μας παραμορφώσαμε τη θεολογία» 

Στις ημέρες μας παραμορφώσαμε τη θεολογία, δεν τη ζούμε εσωτερικά, γι’ αυτό και
κατάντησε μια νεκρή επιστήμη, επαγγελματική. 

Η θεολογία, μπορούμε να πούμε, είναι ένα μυστήριο,
που  τελείται  σε  ψυχές  που  προσφέρονται
ολοκληρωτικά στο Θεό. Είναι βίωμα ιερό. Τότε μόνον
επιδρά και αντανακλά και εξωτερικώς. Πραγματικός
θεολόγος είναι  εκείνος που έχει  αποκτήσει  μυστική
ένωση με τον Κύριο...
Και η ένωση αυτή αποκτάται διά της θείας χάριτος,
αφού  προηγουμένως  ο  άνθρωπος  εγκαταλείψει  τα
πάντα για τη μωρία του Σταυρού.

Από το βιβλίο του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση, Νέον

Γεροντικόν,Ήτοι θαυμαστά γεγονότα και αποφθέγματα συγχρόνων
Γερόντων, σελ. 80.

Πηγή
http://thriskeftika.blogspot.com/2018/08/blog-post_74.html#more

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

   μ        ∙        μ μ μμ           ,    Πάντα ὲν καθαρὰ τοῖς καθαροῖς τοῖς δὲ ε ια ένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν ἀλλὰ
μ μ                   .     μ   ,           ε ίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις Θεὸν ὁ ολογοῦσιν εἰδέναι τοῖς δὲ ἔργοις

,                     μ …ἀρνοῦνται βδελυκτοὶ ὄντεςκαὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκι οι

      ,        μ       ∙       Τοῦτο δὲ γίνωσκε ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡ έραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί ἔσονται γὰρ οἱ
  ,  ,  ,  ,  μ ,    , ἄνθρωποι φίλαυτοι φιλάργυροι ἀλαζόνες ὑπερήφανοι βλάσφη οι γονεῦσιν ἀπειθεῖς
,  ,  ,  ,  ,  ,  μ ,  ,   , ἀχάριστοι ἀνόσιοι ἄστοργοι ἄσπονδοι διάβολοι ἀκρατεῖς ἀνή εροι ἀφιλάγαθοι προδόται
,  μ ,   μ     ,   μ            προπετεῖς τετυφω ένοι φιλήδονοι ᾶλλον ἢ φιλόθεοι ἔχοντες όρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ

μ     μ ∙        . δύνα ιν αὐτῆς ἠρνη ένοι καὶ τούτους ἀποτρέπου
  A    πόστολος Παῦλος
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