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«Σήμερα,  δυστυχώς,  μπήκε  η  ευρωπαϊκή  ευγένεια  και  πάνε  να  δείξουν  τον  καλό.  Θέλουν  να  δείξουν
ανωτερότητα και τελικά πάνε να προσκυνήσουν τον διάβολο με τα δύο κέρατα. “Μια θρησκεία, σου λένε, να
υπάρχη” και τα ισοπεδώνουν όλα. Ήρθαν και σ’ εμένα μερικοί και μου είπαν: “Όσοι πιστεύουμε στο Χριστό να
κάνουμε μια θρησκεία”. “Τώρα είναι σαν να μου λέτε, τους είπα, χρυσό και μπακίρι, χρυσό τόσα καράτια
και τόσο μπακίρι που τα ξεχώρισαν, να τα μαζέψουμε πάλι και να τα κάνουμε ένα. Είναι σωστό να τα
ανακατέψουμε πάλι; Ρωτήστε έναν χρυσοχόο. Κάνει να ανακατέψουμε την σαβούρα με τον χρυσό; Έγινε
τόσος αγώνας, για να λαμπικάρη το δόγμα”.

Οι Άγιοι Πατέρες κάτι ήξεραν και απαγόρευσαν τις σχέσεις με αιρετικό. Σήμερα λένε: “Όχι μόνο με αιρετικό
αλλά  και  με  Βουδδιστή  και  με  πυρολάτρη  και  με  δαιμονολάτρη  να  συμπροσευχηθούμε. Πρέπει  να
βρίσκωνται στις συμπροσευχές τους και στα συνέδρια και οι Ορθόδοξοι. Είναι μία παρουσία”. Τί παρουσία;
Τα λύνουν όλα με την λογική και δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα. Το ευρωπαϊκό πνεύμα νομίζει ότι και τα
πνευματικά  θέματα  μπορούν  να  μπουν  στην  Κοινή  Αγορά.  Μερικοί  από  τους  Ορθοδόξους  που  έχουν
ελαφρότητα και θέλουν να κάνουν προβολή, “Ιεραποστολή”, συγκαλούν συνέδρια με ετεροδόξους, για να
γίνεται  ντόρος  και  νομίζουν  ότι  θα  προβάλουν  έτσι  την  Ορθοδοξία,  με  το  να  γίνουν  δηλαδή
ταραμοσαλάτα με τους κακοδόξους. 

Αρχίζουν μετά οι  υπερζηλωτές και  πιάνουν το άλλο άκρο·  λένε και  βλασφημίες για τα Μυστήρια των
Νεοημερολογιτών  κ.λπ.  και  κατασκανδαλίζουν  ψυχές  που  έχουν  ευλάβεια  και  ορθόδοξη  ευαισθησία.  Οι
ετερόδοξοι  από  την  άλλη  έρχονται  στα  συνέδρια,  κάνουν  τον  δάσκαλο,  παίρνουν  ό,τι  καλό  υλικό
πνευματικό βρίσκουν στους Ορθοδόξους,  το περνάνε από το δικό τους εργαστήρι,  βάζουν δικό τους
χρώμα και φίρμα και το παρουσιάζουν σαν πρωτότυπο. Και ο παράξενος σημερινός κόσμος από κάτι τέτοια
παράξενα συγκινείται, και καταστρέφεται πνευματικά.
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Ο  Κύριος  όμως,  όταν  πρέπη,  θα  παρουσιάση  τους  Μάρκους  τους  Ευγενικούς  και  τους  Γρηγορίους
Παλαμάδες, που θα συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας, για να ομολογήσουν την
ορθόδοξη  πίστη  και  να  στερεώσουν  την  παράδοση  και  να  δώσουν  χαρά  μεγάλη  στην  Μητέρα  μας
Εκκλησία».

Εκ του βιβλίου   «Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο» Έκδοση: Ιερού  Ησυχαστηρίου «Ευαγγελιστού Ιωάννου του 
Θεολόγου» της Σουρωτής Θεσσαλονίκης.

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ   www.egolpion.com

Αναδημοσίευση από το ιστολόγιό μας

Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:
Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς
Όλοι αυτοί οι ψευδοχριστιανισμοί, όλες οι ψευδοεκκλησίες, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αίρεση
παραπλεύρως στην άλλη αίρεση. Το κοινό ευαγγελικό όνομά τους είναι παναίρεση.
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