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Ο Ο∆ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Σ

τρατόπεδο είναι η Εκκλησία του Χριστού, αγαπητοί
αδελφοί, αφού άλλωστε ονοµάζεται και στρατευοµένη.
Στρατόπεδο καλά φρουρούµενο στις πύλες του και σε όλες
τις άγρυπνες σκοπιές του, ώστε ο εχθρός της πλάνης και
του ψεύδους να µην µπορεί να εισδύσει και να κυριεύσει τον ανάλωτον χώρον του! Όπως τα γήινα
στρατόπεδα, έχει εξασφαλισµένη
την φρούρησή του µε «συνθήµατα»
και «παρασυνθήµατα», που τα
γνωρίζουν µόνο οι πιστοί του, και
κατά καιρούς αλλάζουν, ώστε µόνο
οι γνωρίζοντες τα καινούργια να
εισέρχονται εις την Χαράν του Κυρίου τους.
Τα συνθήµατα αλλάζουν µορφές και εκφράζονται µε διαφορετικές λέξεις και φράσεις. Η αγάπη
όµως στη ζωή των χριστιανών παραµένει σταθερή. «4Η α]γάπη ου]δέποτε ε]κπίπτει» (Α΄ Κορ. ιγ΄ 8). Ο
έχων την αγάπη δεν εµποδίζεται
από τύπους και συνθήµατα που
φράζουν τις εισόδους, αλλά διά της
«θύρας εDσέρχεται καa ε]ξέρχεται
καa νοµη`ν ευ[ρήσκει» (Ιωαν. ι΄ 9).
Εµείς όµως, οι µη φθάσαντες το
µέτρον της αγάπης, είµαστε υποχρεωµένοι να γνωρίζουµε τα συνθήµατα και τους κανόνες που το
Άγιο Πνεύµα µέσω των Αγίων µάς
παραδίδει, οδηγώντας την Εκκλησία -µετά την Ανάληψη
του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού- εις τον προορισµόν της
που είναι «η[ ε]πa γη~ς εDρήνη ε]ν α]νθρώποις ευ]δοκία».
Ο Κύριος ηµών Ιησούς Χριστός τα πάντα µας παρέδωσε
όσα µας χρειάζονταν, για να σωθούµε και να ξεφύγουµε
την τυραννία των παθών µας και του διαβόλου, µε το Ευαγγέλιό Του και την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας µας.
Πλην όµως ευθύς εξαρχής τα πάντα δεν µας ήσαν κατανοητά,
(Συνέχεια στη σελ. 2)

ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ

Μ

έσα στην κοινωνική αναταραχή
που έχουν προκαλέσει οι «επαναστατικές» διαρθρωτικές αλλαγές της
Κυβέρνησης και τα επίµονα απεργιακά κύµατα που εις απάντησή τους ακολουθούν, κάποιοι βρίσκουν την κατάλληλη ώρα, για να εκφράσουν τον
βαθύτερο πόνο τους...
Η ευαισθησία κάποιων, προσβάλλεται και αγανακτεί µε τις Κυριακάτικες πρωϊνές κωδωνοκρουσίες των Εκκλησιών που αφυπνίζουν αδικαιολόγητα τους περίοικους των Ι. Ναών επιβάλλοντας «ρατσιστικές» νοοτροπίες
σε πολίτες που στο τέλος - τέλος µπο-

Η προβληµατική γύρω από
την οµοφυλοφιλία
«Η παιδαγωγική των γονέων προς αποφυγή
της οµοφυλοφιλίας»
του Αρχιµ. Σαράντη Σαράντου
(Συνέχεια από το προηγούµενο)

Τ

ο δεύτερο σενάριο που σχετίζεται µε το συµβατικό γάµο θέλει τον πατέρα σκληρό και
αυταρχικό. Και στην περίπτωση
αυτή ενδέχεται τα αγόρια της οικογένειας να αντιδράσουν, να
µισήσουν εσωτερικά τον πατέρα
και την πατρική αυθεντία και να
δηµιουργήσουν µέσα τους άλλα
πρότυπα, αντίθετα του συγκεκριµένου ανδρικού προσώπου
του πατέρα τους, προς τον οποίο
δεν έχουν τη δέουσα εκτίµηση.
Γι’ αυτό και ρέπουν προς τα µη
ανδρικά πρότυπα, αλλά τα γυναικεία. Παραπλήσια µπορούν
να αντιδράσουν και τα κορίτσια
της παραπάνω οικογένειας. Μη
αντέχοντας τη σκληρή και άδικη
συµπεριφορά του πατέρα, εκδικούµενες εσωτερικά και διάστροφα τον υπερβολικό σε αυστηρότητα πατέρα, επιλέγουν
αυτόν τον οµοφυλοφιλικό τρόπο
ζωής, για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες εξάρτησής
τους από ένα πιθανώς παρόµοιο σκληρό και άδικο σύντροφο σαν τον πατέρα τους. Η οµοφυλοφιλική σχέση µε γυναίκες δηµιουργεί µια µείζονα ψευτοασφάλεια από την ενδεχόµενη περιπέτεια σχέσεως µε έναν άνδρα σκληρό και
άδικο.
Φτηνό ψυχολογικό βόλεµα εποµένως καταντά αρχικά η
οµοφυλοφιλία, η οποία εξελίσσεται σε αντίστοιχη οµοφυ-

ρεί να είναι και ολίγον διαφοροποιηµένοι από τον Εθνικό µας ποιητή ∆ιονύσιο Σολωµό: «Της Κυριακής το ξύπνηµα µε λιώνει µε πεθαίνει / ν’ ακούω γιούλια ολόµπλαβα κι ο Άγιος
να σηµαίνει».
Άλλη εποχή τότε, άλλη έχουµε τώρα. Άλλοι άνθρωποι τότε, άλλοι τώρα.
∆εν µπορεί ο ήχος της καµπάνας να
µένει σταθερός και αδιάφορος. Είναι
ανάγκη να παρακολουθεί κι αυτός την
εξέλιξη της κοινωνίας, και προ πάντων να σέβεται τις επιθυµίες της µειοψηφίας!
Πόσο ψυχική ευαισθησία και ιπποτισµό διαθέτουν κάποιοι υπερασπιζόµενοι τα «δίκαια» των ολίγων και πα-

(Συνέχεια στη σελ. 3)

ραµερίζοντας τις ανάγκες των πολλών!
Η λέξη «ρατσισµός» είναι ο µοχλός
των σηµερινών ξύπνιων που µε λίγες
δυνάµεις σηκώνουν µεγάλα βάρη που
χαλάνε τα κέφια τους.
«Ρατσιστική» ήταν και η ενέργεια,
κατά την γνώµη του προεδρείου της
ΟΛΜΕ, δηµοσίου υπαλλήλου που θύµισε στα σχολεία το Μυστήριο της εξοµολόγησης.
«Ρατσιστικά» φαινόµενα είναι και
οι αναρτηµένες εικόνες και τα ιερά
µας σύµβολα στα σχολεία και δηµόσιους χώρους, κατά την γνώµη γνωστών
µας πολιτικών προσώπων, και πρέπει
ν’ αφαιρεθούν.

(Συνέχεια στη σελ. 4)

Σελίδα 2

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ο Ο∆ΗΓΟΣ
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

οπότε µας παραλαµβάνει το Άγιο
Πνεύµα, για να µας οδηγήσει «εDς
πα~σαν τη`ν α]λήθειαν» (Ιωαν. ιστ΄ 13),
πέρα απ’ αυτά που αρχικά µπορούσαµε να καταλάβουµε, αποκαλύπτοντάς
µας το βάθος των νοηµάτων της αλήθειας που µας παρεδόθη.
Ένα απλό παράδειγµα: «Παντa τω~?
αDτου~ντί σε δίδου» (Λουκ. στ΄ 30), µας
λέει το Ευαγγέλιο και αρχικά µπορεί οι
καλοί Χριστιανοί κατά γράµµα εννοώντας τον λόγον του Θεού, ίσως αισθάνονταν υποχρεωµένοι να δίδουν εις πάντας τους αιτούντας ελεηµοσύνη. Εγκαίρως όµως παρεµβαίνει ο φωτισµός
του Αγίου Πνεύµατος µέσω της διακρίσεως των Αγίων Αποστόλων και
µας λέει: «4Ιδρωσάτω η[ ε]λεηµοσύνη
σου εDς τα`ς χεAράς σου µέχρις α|ν γνω~?ς
τίνι δω~?ς». (∆ιδαχή Αποστ. Ι, 6). Να υδρώσει στο χέρι σου η χρηµατική βοήθεια µέχρι να καταλάβεις σε ποιον πρέπει να την προσφέρεις.
∆εν αντιφάσκει ο φωτισµός του
Αγ. Πνεύµατος στο Ευαγγέλιο, διότι
και το Ευαγγέλιο λέγοντας «Παντa τω~?
αDτου~ντί σε δίδου», δε µας λέει τι να
δώσουµε. Ας δώσουµε και άρνηση ή
συµβουλή, όταν χρειάζεται. Και αυτό
δόσιµο θεωρείται, διότι φέρει τον αιτούντα εις αυτογνωσία.
«Τω~? τύπτοντί σε ε]πa τη`ν σιαγόνα
πάρεχε καa τη`ν α}λλην, καa α]πο` του~
αFροντός σου το` dµάτιον καa το`ν χιτω~να µη` κωλύσης» (Λουκ. στ΄ 29). Η
αγάπη και η υποµονή τέτοια συµπεριφορά δείχνει πλην όµως σήµερα οι άνθρωποι της Εκκλησίας γνωρίζουν ότι
είναι ανόητο σε οφθαλµοφανώς πονηρούς εκµεταλλευτές να φέρεται έτσι
κανείς, αφού και ο Χριστός ζήτησε το
λόγο για την άδικη συµπεριφορά του
υπηρέτη, που του έδωσε ράπισµα, αντί
να γυρίσει και την άλλη σιαγόνα. Συγχωρεί η αγάπη το ανθρώπινο λάθος
και πολύ µάλλον το εν µετανοία διορθούµενο, η διάκρισή της όµως δεν ανέχεται της ψυχρής αδικίας τις ανελέητες προσβολές που αφθονούν, δυστυχώς, σήµερα. «4Η α]γάπη ου] χαίρει ε]πa
τη~? α]δικία?» (Α΄ Κορ. ιγ΄ 6).
Μπορεί η δικιά µας αγάπη να είναι
πολύ µεγάλη και θερµή, ώστε µες
στην καρδιά µας να θέλουµε να κλείσουµε τον παπισµό µε όλα τα ανοσιουργήµατά του και τις... µετάνοιές
του, όµως η διακριτική φωνή των Πατέρων διά του Αγίου Πνεύµατος φωτιζόµενη µας λέει ότι: «εDς τα` τη~ς πίστεως ου] χωρεA συγκατάβασις».
Ανωτέρα της αρετής της αγάπης η
διάκριση (Μέγας Αντώνιος), αφού
διάκριση σηµαίνει εκλεπτυσµένη αγάπη, που δεν καταπίνει σαν καρχαριοειδές ον τα πάντα.
Η διάκριση των Πατέρων, Αγίων

και Μαρτύρων έδωσε αρχικά, τους
τρεις πρώτους αιώνες µ. Χ. «το σύνθηµα» της θυσίας, καλουµένων των
πρωτοχριστιανών υπό του Αγίου Πνεύµατος εις την διάλυσιν της σατανικής
πλάνης της ειδωλολατρίας και την κατάλυσιν του αυταρχισµού των ποικιλωνύµων τυράννων.
Στους επόµενους αιώνες που η δοκιµασία των πνευµατικών ανθρώπων
συνίστατο στην υπευθυνότητα και ακριβή αποδοχή των εκκλησιαστικών
πεποιθήσεων, δια της θύρας εισήρχοντο όσοι µε ταπείνωση και µετάνοια
εδέχονταν την διακριτική δογµατική
διδασκαλία των Πατέρων της εποχής
και όλων των εποχών1 Μ. Βασιλείου,
Χρυσοστόµου, Γρηγορίου και άλλων
αιρεσιοµάχων Αγίων, καθώς και των
Οικουµενικών Συνόδων.
Περί τον 10ον αιώνα ο Άγιος Συµεών ο Νέος Θεολόγος διασαφηνίζει
διά των εν Χριστώ αποκαλυπτικών
του εµπειριών την κατά Χάριν θέωση
των εν µετανοία βιούντων χριστιανών,
όπως επίσης και ο Άγιος Γρηγόριος ο
Παλαµάς τον 14ον αιώνα διά της νικηφόρου του καταπολέµησης των
«γνωστικών» θεωριών του Καλαβρού
παπικού Βαρλαάµ.
Ανανεώνεται η ζωή της Εκκλησίας
µε την καινούργια αυτή ώθηση που
δέχεται από τα θεοφόρα αυτά πρόσωπα. Αναθάλλουν τα µοναστήρια δεχόµενα πιστούς που δεν σπεύδουν σ’ αυτά, όπως στο παρελθόν πολλοί για ν’
αποφύγουν την στράτευση, αλλά για
να καλλιεργήσουν τις αρετές της παρθενίας, της ακτηµοσύνης και της ταπείνωσης και να γίνουν άξιοι της ανεκτίµητης δωρεάς του «Πολύτιµου
Μαργαρίτη»!
Τον 18ο αιώνα, ο Άγιος Κοσµάς ο
Αιτωλός γίνεται ο ίδιος η βελόνη της
πυξίδας που δείχνει τον µαγνητικό
βορρά της πάσχουσας και εγκαταλελειµµένης κοινωνίας, και όντας µοναχός, σπεύδει να συµπαρασταθεί στους
αδελφούς του Κυρίου τους ελαχίστους, βεβαιώνοντας µε το βίο και την
πολιτεία του τον λόγον του Αγίου Μαξίµου του Οµολογητού και άλλων Αγίων, ότι πολύ ταχυτέρα η οδός αυτή
του αγιασµού αποδεικνύεται.
Ποιος µπορεί να αµφισβητήσει ότι
η αµεσότητα συµπαράστασης προς τον
ανθρώπινο πόνο είναι εκείνη που ανοίγει διάπλατα και γοργά τα ουράνια
σκηνώµατα; «ε]πείνασα γα`ρ, καa
ε]δώκατέ µοι φαγεAν, ε]δίψησα καa
ε]ποτίσατέ µε, ξένος η}µην, καa συνηγάγετέ µε...» (Ματθ. κε΄ 35). Έχουν
προτεραιότητα οι ανάγκες και ο πόνος
και οι σκληροί ανθρώπινοι προβληµατισµοί για τους πιστούς της Εκκλησίας.
Εδώ βρίσκεται ο στόχος µας, εδώ
και ο σκοπός µας. Ας τους προσέξουµε, ας τους µελετήσουµε όσο είµαστε
ζωντανοί και διατηρούµε δυνάµεις. Ας
µην γελαστούµε, όπως οι Ιουδαίοι, και
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Έχουµε πνεύµα αστείρευτο
πάρε τ’ αυγό και κούρευτο

Μ

ην έχετε παράπονο,
άνεργοι, απολυµένοι,
φροντίζουµε ολόψυχα
πίκρα να µην σας µένει.
Μην είστε απαρηγόρητοι,
µικροσυνταξιούχοι,
για έµπλαστρα «διαρθρωτικά»
είµαστε ταλαντούχοι.
Όλα τα θεραπεύουµε
χωρίς αργοπορία,
όλοι καταλαβαίνετε
πως πάσχει η οικονοµία.
Οι θεραπείες γίνονται
συνήθως καλοκαίρι
και την υγειά σας θα ’βρετε
όλοι νέοι και γέροι.
Όλους θα σας κοντύνουµε
στην κλίνη του Προκρούστη
κι έργο θα επιτύχουµε
ποτέ που δεν ηκούστη.
Ασφάλεια όλοι θα ’χετε
χωρίς αµφιβολία
όλα τα άγρια µαζί
και ήµερα θηρία.
Θα βόσκετε µακάρια
το τρυφερό χορτάρι
και τα κουδούνια σας θα ηχούν
για µας µε Νέα Χάρη.
ο Παράλογος
κάνουµε τα µέσα του αγιασµού µας
σκοπό και τον σκοπό του αγιασµού
µας αγνοήσουµε1 «καa ε}λεγεν αυ]τοAς1
το` σάββατον δια` το`ν α}νθρωπον ε]γένετο, ου]χ ο[ α}νθρωπος δια` το` σάββατον» (Μαρκ. β΄ 27).
Μήπως και εµείς θα έπρεπε να απασχολούµεθα περισσότερο µε τις ανθρώπινες ανάγκες που σήµερα απεγνωσµένα σε βοήθεια µας καλούν, µιµούµενοι το παράδειγµα του Ισαποστόλου αυτού Αγίου που εγκατέλειψε
την σιγουριά της Μονής για χάρη της
σωτηρίας των συνανθρώπων του;
∆υστυχώς, τότε δεν βρέθηκαν άλλα
πρόσωπα να συνεργασθούν µαζί του
και προχώρησε µόνος του στον αγώνα,
µε συνέπεια να παρεξηγηθεί το ηρωϊκό του παράδειγµα από πολλούς καλούς χριστιανούς που πιστεύουν σήµερα ότι δεν χρειάζεται των πολλών η
συνεργασία, µια και αρκεί του ενός η
αγιότητα, για να φέρει αποτέλεσµα.
Ναι, πραγµατικά µερικές φορές µπορεί
να φτάνει του ενός η αγιότητα, όταν οι
υπόλοιποι αρνούνται να σχετιστούν
µεταξύ τους, παρόλο που το αιώνιο
φωταυγές υπόδειγµα της Αγίας Τριάδος µάς καλεί επίµονα πάντας ως Εκκλησία σε συνεργασία µεταξύ µας για
την υπέρβαση κάθε εποχικού κακού.
Γ. Σ. Γκεζερλής
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Η προβληµατική γύρω
από την οµοφυλοφιλία
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

λοφιλική σεξουαλική επιλογή, κατ'
αρχή µε ένα άτοµο του ιδίου φύλου
και µετέπειτα µε πολλά άλλα, αφού
δεν είναι δυνατό µια διάστροφη σχέση
να ικανοποιήσει και να ισορροπήσει
τη διαµορφούµενη προσωπικότητα
του αγοριού ή του κοριτσιού, αλλά
ανοίγει κάποια στιγµή ο δρόµος για
πολλαπλές ερωτικές οµοφυλοφιλικές
εµπειρίες.
4. Έχουµε επίσης παρατηρήσει, ότι
σοβαρά σαρκικά αµαρτήµατα των γονέων ως και εκτρώσεις, µπορούν να
µολύνουν όλο το οικογενειακό περιβάλλον σε τέτοιο βαθµό, ώστε να
προκαλέσουν την άρση της Θείας Χάριτος και από τα παιδιά και να οδηγηθούν σε δαιδαλώδεις αλλοτριωµένους
τρόπους ζωής, ανάµεσα στους οποίους
πρωτεύουσα θέση κατέχει η οµοφυλοφιλία. Στην πραγµατικότητα συµβαίνει
οι γονείς να αποµακρύνονται από τη
Θεία Χάρη και συµπαρασύρουν και τα
παιδιά τους στην καταστροφή. Τα παιδιά µιας τέτοιας οικογένειας ενδέχεται
να µη µπορούν επακριβώς να αποκρυπτογραφήσουν τις κρυφές σοβαρές
πτώσεις των γονέων τους, όµως εισπράττουν διαισθητικά την πνευµατική τους κατάσταση. Ο γέροντας Πορφύριος έλεγε ότι στα πνευµατικά ζητήµατα ισχύει η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. Άµεση η πάντως
έµµεση είναι η επίδραση της πνευµατικής ζωής των γονέων στα παιδιά
τους. ∆όγµα, ως γνωστό, της Ορθόδοξης Εκκλησίας µας είναι η ενότητα
του ανθρωπίνου γένους. Συµβαίνουν,
έτσι, πολλές αλληλοεξαρτήσεις πνευµατικές, ψυχολογικές, συναισθηµατικές, κοινωνικές µεταξύ µας, ώστε να
µη µπορούµε να ζήσουµε µόνοι µας,
κλεισµένοι οριστικά στην αυτονοµία
µας. Ειδικότερα πολλές µητέρες µετά
από µία η και άλλες εκτρώσεις βγάζουν πολλές ενοχές. Εκδηλώνονται
µέσα στην οικογένεια µε πολλά νεύρα
και µε πολύ άγχος, το οποίο σκοτώνει
ψυχολογικά τα παιδιά, τα εγκλωβίζει
µέσα στην καταθλιπτική ατµόσφαιρα
που διαχέεται από την ψυχολογία της
µητέρας προς όλο το οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό το καταθλιπτικό περιβάλλον µπορεί να γίνει αιτία αποµάκρυνσης των παιδιών από την πατρική
εστία και τη µητρική φροντίδα και
προστασία, αφού η µητέρα είναι παροπλισµένη από τα εγκλήµατα που µε
τη θέλησή της επέβαλε στο σπλάχνο
της η στα σπλάχνα της. Η ίδια η µητέρα γίνεται δήµιος των εµβρύων που
έχει µέσα της, η ίδια η µητέρα δεν
µπορεί να αποφύγει την ψυχολογική
τυραννία των υπολοίπων παιδιών της,
η ακόµη και τον ψυχικό θάνατο, την
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εµπλοκή τους στα κυκλώµατα της καταστροφής, του λευκού θανάτου και
της οµοφυλοφιλίας. Αφού η ίδια η µητέρα δε διαθέτει ηθικούς φραγµούς και
δεν έχει αντιστάσεις και αναστολές
προς το έγκληµα, πως στη συνέχεια θα
έχουν και τα παιδιά; Όταν µάλιστα τα
παιδιά διαπιστώνουν, ότι και ο πατέρας τους ήταν συνεργός στα σκοτεινά
έργα της µητέρας, τότε χωρίς πολλές
διανοητικές διαδικασίες, συνοπτικά,
διαισθάνονται περισσότερη ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Οι συµβουλές
είναι ανεπαρκέστατες για να κρατήσουν τα παιδιά κοντά στους γονείς.
Άλλος... πλέον αναλαµβάνει την καθοδήγησή τους... φυσικά σε δρόµους
αντίστοιχους µε τις επιλογές των γονέων τους.
Συµπεράσµατα:
Εφ' όσον έτσι έχουν τα πράγµατα
γι' αυτό το τόσο σοβαρό θέµα, που είναι θέµα ολόκληρης της ζωής -της παρούσης µε προεκτάσεις προς τη µέλλουσα και αιώνια ζωή- χρειάζεται να
το αντιµετωπίσουµε µε φόβο Θεού, µε
πολλή διάκριση, νηφαλιότητα και ορθόδοξη ασκητική νηπτική εργασία.
Πρέπει να φοβηθούµε µήπως κάποια από τις αναφερθείσες αιτίες η
άλλος παράγοντας εσωτερικός - ψυχολογικός-πνευµατικός η εξωτερικός
παρεισφρήσει και παραπλανήσει κάποιο παιδί µας - υπό την ευρεία έννοια
του όρου παιδί - προς αυτή την αλλοτρίωση του φύλου που του εµπιστεύθηκε η αγάπη του Θεού Πατρός και η
Χάρη του Κυρίου µας Ιησού Χριστού
και η Κοινωνία του Αγίου Πνεύµατος. Ο µακαρίτης ο πατέρας µου µέχρι
της ηλικίας των δεκαπέντε ετών δε µε
άφηνε να µπαίνω στο ιερό βήµα ως
παπαδάκι - και το είχα καηµό για πολύ
καιρό - γιατί είχε διαπιστώσει ότι ένας
εκ των ιερέων της ενορίας µας ήταν
προκλητικός οµοφυλόφιλος, αλλά εγώ
δεν το καταλάβαινα. Η συχωρεµένη η
µητέρα µου, στην ίδια ηλικία διέσχισε
µια µεγάλη απόσταση µέσα στον Πειραιά µε τις παντόφλες, γιατί αργούσα
πολύ να επιστρέψω στο σπίτι. Ήξερε
ότι είχα πάει να εξοµολογηθώ για
πρώτη φορά στο κτίριο της Ζωής, παραµονές Χριστουγέννων, ανησύχησε
γιατί πολύ καθυστερούσα και κατέφθασε να διαπιστώσει ιδίοις όµµασι διακατεχόµενη από το συγκεκριµένο λογισµό - φόβο, τι συµβαίνει; Έφυγε ήσυχη όταν βεβαιώθηκε ότι δεν ελλόχευε κανένας τέτοιος κίνδυνος µέσα σ'
αυτό το εκκλησιαστικό περιβάλλον
των πολλών συνοµηλίκων µου που
περιµέναµε να εξοµολογηθούµε.
Είναι αυτονόητο, ότι αν εκλείψουν
οι γενεσιουργοί παράγοντες της οµοφυλοφιλίας, θα εκλείψει και η παθογένειά της. Είναι όµως δύσκολο να εκλείψουν οι παράγοντες γιατί είναι απίστευτη η σκληρότητα και η φιλαυτία

Σελίδα 3

Ανατολής Πεντηκοστή
Παγκοσµιοσωτηρία

Α

νέτειλε Πεντηκοστή
κι ως ήταν συναγµένοι
οι Απόστολοι ακούν βροντή
απ’ ουρανού ερχοµένη.

Και βλέπουν γλώσσες εκ πυρός
στις κεφαλές τους όλων
να φέγγουν µε το θείος φως
νέας ζωής τους δρόµον.
Και µ’ όλες γλώσσες να υµνούν
Θεού τα µεγαλεία
κι εν επιγνώσει εξηγούν
όλη Θεού Σοφία.
Ησαύ φυλής Ιερουσαλήµ
κι όλης γης Ιουδαίοι
νέας ζωής Χριστού φωνήν
ακούστε να ’στε ωραίοι.
Κάθε αντιχρίστου σκοτεινή
πλάνη ν’ απαρνηθούµε
κι όλη ζωή λυτρωτική
Θεού ν’ αποδεχθούµε.
Ο τρίαρχης πολιτισµός
αγάπης ως µας θέλει
να ’µαστε Ευρώπης οδηγός
µ’ ανάδειξή του εντέλει.
Όλοι Οικουµένης οι λαοί
Ρώµης, Πόντου, Αραβίας
κλήση ας δεχθούµε αδελφική
Χριστοσυµβασιλείας.
Ηµέρα της Πεντηκοστής
λαούς Σκότους ως βγάνει
και τους κατοίκους όλης γης
Μια Ποίµνη Χριστού φτιάνει.

πατρός ∆ηµ. ∆εσκέ
των γονέων που ως επί το πλείστον
ευνοούν τις συνθήκες ανάπτυξης της
οµοφυλοφιλίας. Υπάρχουν γονείς που
ξελογιάζονται από το πάθος της µοιχείας και δεν εννοούν ότι καταστρέφουν τα παιδιά τους και τα ωθούν σε
περιθωριακούς δρόµους της ζωής, εν
οις και της οµοφυλοφιλίας. Ισχυρίζονται ότι τους παρέχουν τα πάντα για
την προκοπή τους, εκτός φυσικά από
την πραγµατική θερµή πατρική παρουσία και προστασία. Σκηνές απείρου δράµατος παίζονται σε πολλές οικογένειες, γιατί ο ένας ή ο άλλος ή και
οι δύο γονείς έχουν φτιάξει τη ζωή
τους, όπως λένε οι ίδιοι, τω όντι όµως
την έχουν στηρίξει πάνω στα ερείπια
των διαλυµένων παιδιών τους. Είναι
πάντως πνευµατικά τεκµηριωµένο ότι,

(Συνέχεια στη σελ. 4)

Σελίδα 4
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ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Είναι ντροπή να καταπιέζουµε τόσο σκληρά την µειοψηφία κάποιων
«διαφοροποιηµένων» Ελλήνων ή αλλόθρησκων αλλοδαπών επιβάλλοντάς
τους να βλέπουν την εικόνα του Χριστού και των Αγίων µας, και να γίνεται
τυραννική η καθηµερινότητά τους!!!
«6Εως πότε τη`ν ψυχη`ν η[µω~ν αFρεις;» (Ιωαν. ι΄ 24), έλεγαν οι Ιουδαίοι
εκφράζοντας το βαθύτερο άγχος που
τους προκαλούσε η παρουσία του
Χριστού, µη δυνάµενοι να ξεχωρίσουν
την ευεργεσία από το τυραννικό φαρισαϊκό καθεστώς, γιατί τύραννοι ήσαν
και οι ίδιοι.
Κάποιοι ιππότες που έχουν θεοποιήσει το εγώ τους παλεύουν σήµερα
υπερασπιζόµενοι τις µειοψηφίες από
τις ρατσιστικές επιβουλές των «κατεστηµένων», για να διδάξουν το σύνολο
να σέβεται την «αδυναµία» παραιτούµενο από την παράδοσή του, από την
πίστη του, από την µαχητικότητά του,
από την άµυνά του, από την ιστορία
του, την προσωπικότητά του και την
αυτογνωσία του, για να γίνει υποχείριο
στις επαρµένες ιδεολογίες και φιλοδοξίες γυµνοσαλιάγκων.
∆εν µπορούµε λοιπόν να παραδίδουµε τα ερείσµατά της πίστης και της
παράδοσής µας αµαχητί το ένα µετά
το άλλο στη βορά και ικανοποίηση
δουλοπρεπών προπαγανδιστών. Παραλάβαµε µια χώρα ποτισµένη στο αίµα µαρτύρων και ηρώων και όχι σφαγέων και εκµεταλλευτών, όπως άλλες,
και µια Εκκλησία προηγµένη εις Βασιλεία Τριαδικού Θεού, και πάει πολύ
να µαδούν επιτήδεια την δύναµή της
ολίγον κατ’ ολίγον, για να µας αφήσουν του στελέχους το ξερό αποµεινάρι.
«Συγκόψατε τα` α}ροτρα υ[µω~ν εDς
ρ[οµφαίας καa τα` δρέπανα υ[µω~ν εDς
σειροµάστας» (Ιωήλ δ΄ 10), µάς λέει ο
λόγος του Τριαδικού Θεού µέσω του
προφήτου Του, καθώς και άλλων προφητών, διακρίνοντας διαφορετικών ειδών εποχές. Άλλες µεν ειρηνικές, που
συµβολίζονται µε το γεωργικό όργανο
της σποράς, της Θείας διδασκαλίας
και των αρετών, το άροτρο και το δρέπανο που θερίζει τους καρπούς. Άλλες
δε µε την ροµφαία και την πολεµική
λόγχη, που απαντούν άµεσα, οµαδικά
και µε κάθε νόµιµο µέσο στις θρασύτατες προσβολές που δέχεται η π;iστη.
Οι διάφορες ξενοκίνητες προπαγάνδες απονεύρωσαν την νεολαία µας
διαδίδοντας «ψυχολογίες» κινούµενων
ρυθµικά χαυνοµένων όντων, ποτισµένων µε τα σκληρά και µαλακά προϊόντα θανάτου, όπως οι ψυχροί χαρακτηρισµοί ονοµάζουν τα ναρκωτικά.
Με τον ακόρεστο και αχαλίνωτο παν-

Η προβληµατική γύρω
από την οµοφυλοφιλία
(Συνέχεια από τη σελ. 3)

όταν υπάρχει µετάνοια στους υπεύθυνους για τα παραστρατήµατα γονείς,
τότε και στα παιδιά έρχεται η Χάρη
του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, η
διόρθωση και η ίαση των παντοειδών
παιδικών τραυµάτων. Στο ιερό Μυστήριο της ιεράς εξοµολογήσεως, που
το αµέτρητο έλεος του Τριαδικού
Θεού µας καταξίωσε να διακονούµε,
βλέπουµε νεκραναστάσεις και ανάνηψη σε βαριά τραυµατισµένους οµοφυλοφίλους.
Η εµπλοκή µε την οµοφυλοφιλία,
όποια αφετηρία κι αν έχει, δηµιουργεί
πολλές καταστάσεις και εντός της ίδιας της ζωής του πάσχοντος τούτο το
πάθος, όσο και στο συγγενικό και οικογενειακό του περιβάλλον, όσο και
στην κοινωνία γενικότερα. Γι’ αυτό
και θα πρέπει να γίνονται και διακριτικές διαµαρτυρίες τεκµηριωµένες
προς τα κανάλια για να σταµατήσει η
διαφήµιση της οµοφυλοφιλίας ως ελεύθερης επιλογής του σεξουαλικού
τρόπου ζωής, γιατί δεν είναι αυτή η
αλήθεια.
Πρέπει να συνειδητοποιηθεί από
όλους µας η µισανθρωπία της Νέας
εποχής, η οποία πριµοδοτεί, όπως φαίνεται, την οµοφυλοφιλία για πολλούς
και διαφόρους ευνόητους λόγους. Γιατί συστηµατικά προωθεί τον τύπο του
παραγωγικού ανθρώπου, ο οποίος δεν
πρέπει να είναι απασχοληµένος µε οικογενειακές υποχρεώσεις - αφού η
οµοφυλοφιλία άµεσα ή και έµµεσα
αποτρέπει το γάµο και φυσικά τους

λευθερωµένης «ανθρώπινης» συµπεριφοράς της σύγχρονης εποχής!!!
Τώρα, θα πρέπει να σιγήσουν οι
καµπάνες. Να κατέβουν οι εικόνες απ’
τα σχολεία, µια κι έσβησε το χριστιανικό µας όνοµα απ’ τις ταυτότητές
µας. Τι θα πάθουµε στο τέλος αν κατεδαφίσουµε και τις Εκκλησίες µας
-για λόγους πρόκλησης και ρατσιστικών εντυπώσεων- και στη θέση τους
ανεγείρουµε τζαµιά και παγόδες;
Μήπως θα πρέπει να περιµένουµε
εντονότερες προκλήσεις, για ν’ αποφασίσουµε να µετατρέψουµε τα άροτρά µας σε ροµφαίες και τα δρεπάνια
µας σε πολεµικές λόγχες, όπως διά του
Προφήτου ο σωτήριος λόγος του Θεού
συνιστά; Εάν ναι, ας πειραµατιστούµε
επάνω στις υπάρξεις µας, τις υπάρξεις
των παιδιών µας και των ανθρώπων
που αγαπούµε, κι ας περιµένουµε, όπως περίµεναν οι κλεισµένοι µέσα
στην Αγιά Σοφιά, να κατέβει άγγελος
να τους προστατεύσει, αντί να πάνε
στα τείχη να πολεµήσουν τον Μωάσεξουαλισµό. Με προβολή της ο- µεθ.
Γ. Σ. Γ.
µοφυλοφιλίας ως της πλέον απ-
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περισπασµούς από το επάγγελµα. Θα
πρέπει να θυµηθούµε ακόµη ότι στη
συνθήκη του Άµστερνταµ τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµφώνησαν ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασµός στις σεξουαλικές ιδιαιτερότητες. Έτσι συµπληρώνεται η «ύβρις»
του αλαζονικού ουµανιστή Ευρωπαίου, του παιδαγωγηµένου µε το πρωτείο της ψευδωνύµου γνώσεως και το
αλάθητο. Ξεκινάει από την επίµονη
προσπάθεια της δηµιουργίας νέου ανθρώπου, χωρίς τη βουλή του Θεού, µε
κλωνοποίηση ή άλλες έντονες παρεµβατικές τεχνικές, θέλει ελεύθερη ονοµατοδοσία χωρίς Άγιο Βάπτισµα και
Χρίσµα, πολιτικό Γάµο και όχι θρησκευτικό, ενοποίηση παγκόσµια και
πανθρησκειακή κοινωνία και θέσπιση
ως θανάτου του εγκεφαλικού θανάτου,
για να µπορέσει ευκολότερα να µετατραπεί το ανθρώπινο σώµα σε σούπερ
µάρκετ ανθρωπίνων οργάνων και τελικά να παραδοθεί στην πυρά. Η καύση των νεκρών θα είναι ο έσχατος
θρίαµβος της Νέας Εποχής, µετά τον
δια βίου πνευµατικό θάνατο που λανσάρεται δια της οµοφυλοφιλίας.
Θα πρέπει παιδαγωγικώς να ξεχωρίσουµε τους οµοφυλοφίλους ή τις
οµοφυλοφίλους που δεν έχουν πέσει
στη σαρκική αµαρτία και εκείνους η
εκείνες που έχουν «απελευθερωθεί από
τα ταµπού του παρελθόντος» και έχουν
σαρκικές σχέσεις και ίσως προχωρούν
σε µια µοντέρνα συµβίωση οµοφυλοφίλων. Οι πρώτοι δίνουν σκληρές µάχες για να απαλλαγούν από το δαίµονα
της οµοφυλοφιλίας που προσπαθεί να
κατακτήσει µε τους αισχρότερους λογισµούς το νου του αγωνιστή οµοφυλόφιλου και στη συνέχεια να µαυρίσει
την ψυχή του µήπως και καταφέρει να
γκρεµίσει τον αγωνιζόµενο. Οι δεύτεροι που έχουν ισοπεδωθεί από τη συγκατάθεση στη σαρκική οµοφυλοφιλική αµαρτία θα πρέπει να ζητούν εµπόνως το έλεος του Θεού, να εξοµολογούνται συχνά και µε ειλικρίνεια και
κάποια στιγµή θα τύχουν του Θείου
ελέους. Θα καταφέρουν, του Κυρίου
συνεργούντος, να διαλύσουν «τας µηχανάς του εχθρού» και να αποτινάξουν
τη βδελυκτή σαρκική οµοφυλοφιλική
αµαρτία και να ακυρώσουν τις µεθοδείες του διαβόλου. Χρειάζεται η συµπαράσταση του πνευµατικού πατέρα
δίπλα τους, η εν Χριστώ καθοδήγησή
τους µέχρι να καταλάβουν ότι δεν είναι αδύνατη η διόρθωση και η ευθυδρόµηση αφού «τα αδύνατα παρ' ανθρώποις, δυνατά παρά τω Θεώ».
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