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«Τα` βαρύτερα του~ νόμου»

Μη συσχηματίζεσθε

(Ματθ. κγ΄ 23)

Π

(Αναδημοσιεύουμε από την εφημερίδα «Επάλξεις»,
αριθ. φύλ. 575, της 16/2/2009).

άντες ομολογούμε σήμερα ότι στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο συμβαίνουν εκπληκτικές αλλαγές που αφορούν τα ήθη, τους τρόπους ζωής των ανθρώπων και τους
νόμους, που αδίστακτα δικαιώνουν εν πολλοίς, θύτες και όχι
θύματα, οι οποίοι αποσυνθέτουν,
διαφθείρουν και αποδομούν!!!
Ελαφρά τη καρδία ακολουθεί και
η χώρα μας το παγκόσμιο αυτό
νεοεποχικό «γίγνεσθαι» μπροστά
στα έκπληκτα μάτια του αφυπνιζόμενου λαού της που δεν μπορεί
να πιστέψει της πραγματικότητας
την αλλαγή.
Είναι ανάγκη, σε τέτοιες σοβαρές καταστάσεις να παραδεχθούμε ότι πράγματι πάσχουμε
και να συμβουλευτούμε γιατρό
και πρόθυμα να δεχθούμε τη διάγνωσή του και την θεραπεία που
θα μας ορίσει. Ως πότε θα επιμένουμε να ξορκίζουμε την ασθένεια με ασπιρίνες, την ώρα που
παρίσταται ανάγκη για αντιβιοτικά; Δεν μπορούμε να ταΐζουμε με
την ψήφο μας τα θηρία και μετά
να περιμένουμε εξιλέωση με τις
νηστείες μας, τις ολονυχτίες μας,
τις προσευχούλες και τις ελεημοσύνες μας.
Εκείνο το «ασήμαντο» χαρτάκι που μπορεί να ενεργοποιήσει «την κρίσιν και τον έλεον», με ποιο θάρρος μπορούμε και το αχρηστεύουμε; Με ποια δικαιολογία τολμούμε αμφισβητώντας την δύναμή του να το κάνουμε κατάρα
για την χώρα μας και έκφραση όλης μας της «σωφροσύνης» ή της δουλοφροσύνης!
(Συνέχεια στη σελ.2)

ΠΡΟΣ ΤΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ
(Αναδημοσίευση από την εφημερίδα
Ορδόθοδξος Τύπος, 3/8/07)

Μ

έ τίς τελευταῖες δηλώσεις του
«urbi et orbi» ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ' δέν μᾶς αἰφνιδίασε. Διότι
δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού διακηρύσσει τήν ἐκκλησιολογική συνείδηση τοῦ Παπισμοῦ. Τό ἴδιο εἶχε πράξει
και πέρυσι, πρίν μεταβεῖ στήν Κωνσταντινούπολη, προσκεκλημένος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Καί
ποιές εἶναι οἱ δηλώσεις αὐτές, πού με

Ό

πως είναι γνωστόν, αγαπητοί μας αναγνώστες, η Κυριακή της Τυροφάγου, δηλαδή η Κυριακή πριν από
την Καθαρά εβδομάδα, είναι αφιερωμένη στην πικρία των
Πρωτοπλάστων, που έχασαν τον
Παράδεισο. Τον έχασαν δε γιατί
δεν έμειναν σε συνεχή επικοινωνία και συσχηματισμό με τον Δημιουργό των αλλά αφέθηκαν να
πλανηθούν και να συσχηματισθούν με τον εχθρό των, δηλαδή
τον διάβολο. Επειδή το λάθος αυτό το κάνουμε όλοι μας, γι’ αυτό
ας ξαναθυμηθούμε τα γεγονότα,
για να προσέχουμε περισσότερο
και να μην χάσωμε κι εμείς όχι
απλώς τον επίγειο Παράδεισο αλλά την αιώνια βασιλεία του Θεού.
Όπως γνωρίζομε, η Παλαιά
Διαθήκη μας λέει ότι η πρώτη
πράξη που έκανε ο Αδάμ στο Παράδεισο ήταν να δη καλά όλα τα
ζώα που ο Θεός έφερε μπροστά
του, να τους δώση όνομα και να
διαπιστώση ότι κανένα από αυτά
δεν έμοιαζε μαζί του, δεν ήταν το
ίδιο μ’ αυτόν. Και αυτό γιατί υπήρχαν βεβαίως πολλά κοινά
γνωρίσματα, αφού και το σώμα
του ανθρώπου προέρχεται από
την γη, όπως και των άλλων ζώων
(εξ ου και Αδάμ =χοϊκός) αλλά υπήρχε και μια μεγάλη διαφορά, ότι ο Αδάμ είχε την πνοή του Θεού (Νουν, Λόγον,
Πνεύμα), που τα ζώα δεν έχουν. Έτσι, ο Αδάμ δε μπορούσε
να συσχηματιστή, να παντρευτή, να κάνει παρέα, να συζητήση, να συνεργαστή τελείως με τα ζώα. Γι’ αυτό και ο
καλός Θεός του χάρισε έναν άλλον άνθρωπο, την Εύα, ως
(Συνέχεια στη σελ. 3)

ἀπόλυτη ὁμοφωνία δημοσίευσε ὁ ἑλλαδικός καί παγκόσμιος Τύπος;
Ἡ Ρώμη διεκδικεῖ τήν ταυτότητα τῆς «μοναδικῆς πραγματικῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο», χωρίς νά εἶναι πρόθυμη νά
ἀπαρνηθεῖ στό ἐλάχιστο τήν πεποίθησή της αὐτή. Ἀναγνωρίζει μέν,
ὅτι ὑπάρχουν καί ἐκτός τῆς «Καθολικῆς Ἐκκλησίας πολλά στοιχεῖα
καθαγιασμοῦ καί ἀλήθειας», ἀλλά ὁ
Παπισμός εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
«Οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες» (ὄχι:
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία) εἶναι μέν

«ἐκκλησίες», ἀλλά πάσχουν ἀπό ἕνα
«ἔλλειμμα», μη ἀναγνωρίζοντας τόν
Πάπα ὡς διάδοχό του (Ἀποστόλου)
Πέτρου, ἀρνούμενες δηλαδή, ἤ μή
δεχόμενες ἀκόμη, τό παπικό Πρωτεῖο,
πού θεμελιώνεται στήν περί Πέτρου
παπική διδασκαλία. Ὅταν αὐτά δέν τά
λέγει ἕνας οἰοσδήποτε Πάπας, ἀλλά ὁ
σημερινός, πού εἶναι σπουδαῖος ρωμαιοκαθολικός δογματολόγος, το
πρᾶγμα ἀποκτᾶ ἀκόμη μεγαλύτερη
βαρύτητα.
Ἔχουμε εἰσέλθει, οἱ Ὀρθόδοξοι,
σέ διάλογο μέ τόν Παπισμό, ὁ ὁποῖος
(Συνέχεια στη σελ. 4)
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«Τα` βαρύτερα
του~ νόμου»
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Είναι η ώρα που κρινόμαστε, εμείς
ο λαός από τις δίκαιες ή όχι επιταγές
μας και από τα «βαρύτερα καθήκοντα
του νόμου» που, λόγω της ευκολίας με
την οποία τα εκτελούμε, μεγαλόψυχα
και ανεύθυνα τα χαρίζουμε, μ’ ένα εγκάρδιο χτύπημα στον ώμο μας, στον
οποιοδήποτε ανεύθυνο πολιτευτή.
Είναι η ώρα που εμείς οι καλοί και
ακέραιοι πολίτες, ενώ εις πάσα περίπτωση ενεργούμε και ζούμε κατά μόνας (προσευχόμενοι, ελεούντες, νηστεύοντες, εκκλησιαζόμενοι κτλ.), εις
μίαν εκδήλωσή μας εμφανιζόμαστε
ομαδικά εκφραζόμενοι, κατά το «Συνοδικό βασικό γνώρισμά της Εκκλησίας μας», εκλέγοντες τους πολιτικούς άρχοντες της χώρας μας ομαδικά! Ποια έμπνευση ταυτίζει όλων μας
τη θέληση προς μία και μόνο κατεύθυνση; Μάλλον δεν είναι αυτή του
Αγίου Πνεύματος!
Είναι η ώρα που θα πρέπει να πεισθούμε περισσότερο εις τα λόγια του
Ευαγγελίου δίδοντας προσοχή περισσότερο στα βαρύτερα του νόμου, την
κρίση, την ευσπλαχνία και την πίστη,
παρά εις τις ασκήσεις πνευματικότητας. Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει
πολύ και αν μέχρι τώρα μας ήταν συγχωρημένη η πολυτέλεια της πολιτικής
μας ανωριμότητας, δεν αντέχουν άλλο
το βάρος οι συνειδήσεις μας. Θα γίνεται πλέον αβάστακτο, όσο συμβάλουμε περισσότερο με την ανοχή μας
στην ανασταύρωση του Χριστού εν τω
προσώπω του πλήθους των αδελφών
Του των ελαχίστων!
Όσο κι αν οι προσευχές και οι νηστείες μας και οι ελεημοσύνες μας ελαφρώνουν τον ψυχισμό μας, οι λόγοι
του Χριστού για τα βαρύτερα του νόμου δεν θα μπορούν να καλυφθούν
από τα δευτερεύοντά μας καθήκοντα
που μας βολεύουν! «5Εν τω~? καιρω~? του~
μείζονος μη` τρέπου ε]πa το` ε}λαττον»
(τον καιρό που μπορείς να κάνεις το
μεγαλύτερο μην κάνεις το μικρότερο)
και είναι πλέον κραυγαλέα τα θράση
των περισσότερων πολιτικών μας
προσώπων που χτυπούν βάναυσα την
ανθρώπινη αδυναμία! Είμαστε μεγάλο
το πλήθος των «ζητούντων την δικαιοσύνη», που δυστυχώς ευρισκόμαστε
αγκυλωμένοι σε μια πνευματοκάπηλη
θρησκολαγνεία, που αρνείται επίμονα
με το χαρτάκι της ψήφου να εκφράσει
την μετάνοιά της, απαλλάσσοντας
πολλούς συνανθρώπους της από μια
μαρτυρική ζωή.
Ας μη μιλάμε λοιπόν για πικρά δάκρυα μετανοίας και για τελωνικούς
αυτοξυλοδαρμούς, σε ώρες που αναδεικνυόμαστε φαρισαϊκότεροι του φαρισαίου και πλέον ανάλγητοι των σα-

διστών! Ας ξεκινήσουμε από το ΑΛΦΑ της πίστης μας μήπως και βρούμε
άκρη να φωτιστούμε «πόθεν πεπτώκαμεν» (Αποκ. β΄ 5). «Καa ε}λαβε Κύριος ο[ Θεο`ς το`ν α}νθρωπον, ο\ν
ε}πλασε καa ε}θετο αυ]το`ν ε]ν τω~? παραδείσω? τη~ς τρυφη~ς, ε]ργάζεσθαι καa
φυλάσσειν» (Γεν. β΄ 15).
Πώς οι σημερινοί νεοέλληνες συνειδητοί πολίτες φυλάσσουμε την
λευτερωμένη από την τουρκική τυραννία χώρα μας, με το αίμα και την
αδάμαστη θέληση των αγωνιστών τού
’21 και των μαρτύρων της Πίστης μας
την Αγιότητα; Να υπάρχουν άραγε
σήμερα πρόσωπα φέροντα το ασήκωτο βάρος αυτής της δυσβάστακτης ευθύνης;
Όλα τα μετερίζια της πίστης και
της πατρίδας μας απειλούνται και
πολλά ευρίσκονται πεσμένα και ερειπωμένα, όχι από ντουφέκια και σπαθιά, αλλά από φαρμακερά προδοτικά
λόγια που υποκρίνονται της επιστημοσύνης την πρόοδο. Με εκσυγχρονισμούς και μεταρρυθμίσεις!!!
Πώς φυλάσσουμε σήμερα τον παράδεισο της ελευθερίας που μας άφησαν ’ματοβαμμένοι αγωνιστές και αποκεφαλισμένοι Άγιοι; Μήπως επίμονα και μόνο νηστεύοντες, προσευχόμενοι, εκκλησιαζόμενοι και ευνοούντες τους ισχυρούς, εφαρμόζοντας, γι’
αυτούς μόνο, την μακροθυμία της αγάπης, την ώρα που επιχειρείται οφθαλμοφανώς η ανατροπή των παραδόσεών μας, εθνικών και θρησκευτικών;
Είναι ανάγκη να επαναλειτουργήσουμε την αχρηστευμένη μας κριτική
ικανότητα, την αμβλυμμένη και εξουδετερωμένη από τις συνεχώς βάλλουσες δυνάμεις της παραπλάνησης και
του έντεχνου αποπροσανατολισμού!
Δική μας είναι αυτή η «δικαιοσύνη»
που πλημμυρίζει την κοινωνία με θύματα απόγνωσης και σήματα αδιεξόδου.
Είμαστε, το 90%, το ακινητοποιημένο πληθυσμιακό τμήμα της χώρας
και περιμένουμε μοιρολατρικά την
ηχηρή δόνηση που θα μας αφυπνίσει.
Γιατί, δεν μας αρκούν, η επιχειρηθείσα διαστρέβλωση της ιστορίας μας, τα
αποσυντεθημένα σχολεία μας, η «αντιρατσιστική» ομοφυλοφιλία μας, το
δικαίωμα άρνησης των μικρών μαθητών στη θρησκεία μας, ο χωρισμός
του Κράτους από την Εκκλησία μας
που εγκυμονείται, η απομάκρυνση του
παπά από την παιδεία μας και οι τόσες
θηλιές που σφίγγουνε αδελφικούς λαιμούς και που, πιθανώς, δεν αγγίζουν
την θρησκευτική ευαισθησία μας.
Γιατί άραγε, σήμερα, δεν μας είναι
απαραίτητη η ενασχόληση με «τα βαρύτερα του νόμου» που καταποντίζουν τη χώρα μας, παρά αναλωνόμαστε περισσότερο νηστεύοντες δις του
Σαββάτου και αποδεκατούντες πάντα
όσα κτώμεθα;
Γ. Σ. Γκεζερλής
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ΜΕ Τ’ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ

Σ

υνέλθετε οι πιστοί όλης της γης
Ηγέτες και λαοί μην καρτερείτε
Χτίστες του νέου κόσμου ο Λυτρωτής
Όλους μας περιμένει μην αργείτε.

Είναι καιρός τώρα να γιατρευτεί
στην πίστη και στην σκέψη και στην πράξη
όλη η ζωή μας και να υψωθεί
στης αρμονίας τ’ ουρανού την τάξη.
Δεν χωρούν άλλο πια συμβιβασμοί
με κάθε είδους κακοήθεια ή βία
ακέριας αρετής ηρωισμοί
χαρίζουν στους λαούς τη σωτηρία.
Συνέλθετε οι πιστοί, στο καθεστώς
του Γολγοθά που όχι καταδίκη
Αθώων είναι, αλλά λυτρωμός
των καταδίκων και των σκλάβων νίκη.
Συνέλθετε πιστοί ν’ αφανιστούν
οι πόλεμοι τα πάθη και τα μίση
Ώστε με αγάπη αγία ν’ αδελφωθούν
κι όλοι οι λαοί να ζήσουν ίσοι.
Ελάτε νικητές με του Σταυρού
το όπλο της Ειρήνης το μεγάλο
να υψωθεί στη γη και του ουρανού
η δόξα κι εδώ κάτω ως είν’ άνω.
Ως στην Πάτερ ημών την προσευχή
μας δίδαξε ο Χριστός, φόβο δειλία
Να διώχνουμε, κι όλοι μαζί
να ζήσουμε σ’ Αυτού τη Βασιλεία.
Εμπρός ήρθε ο καιρός απ’ τα θεριά
του Αντίχριστου οι λαοί να λυτρωθούνε
σ’ Ανατολή και Δύση και Βορά
το δρόμο της Ανάστασης να βρούνε.
Ακούστε εβδόμου αγγέλου τη φωνή
που με καθάρια γλώσσα και με βιάση
καθένα μας απ’ τη Βαβέλ καλεί
στης Μίας Ποίμνης κιβωτό
που ’χει ετοιμάσει.
Με ορθή πίστη, ορθή γνώση, ορθή ζωή
Ορθόδοξης σωστής Δημοκρατίας
Όλοι μας πάμε για την κτίση την καινή
Με τ’ άνοιγμα της τρίτης χιλιετίας.

πατρός Δημ. Δεσκέ
Υπεύθυνος ύλης φυλλαδίου
Γεώργιος Σ. Γκεζερλής
Διεύθ: Σκρα 2 Μαρούσι, Τ.Κ.: 15124,
Τηλ: 210 6195766, vgezer@cc.uoa.gr
Στείλτε μας το email σας, για να σας
αποστέλλεται το φυλλάδιο ηλεκτρονικά.
Το φυλλάδιο φιλοξενείται στην
ιστοσελίδα www.pigizois.gr
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Μη συσχηματίζεσθε
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

βοηθό, σύντροφο και άλλο Εγώ. Δεν
την έφτιαξε μάλιστα ούτε από την άψυχη γη ούτε από τα έμβια ζώα αλλά
από σάρκα και οστούν του ίδιου του
Αδάμ, οποίος μόλις την είδε ήταν σαν
να έβλεπε τον ίδιο τον εαυτό του. Γι’
αυτό, εφώναξε εκείνο το «του~το νυ~ν
ο]στου~ν ε]κ τω~ν ο]στέων μου καa σα`ρξ
ε]κ τη~ς σαρκός μου» (Γεν. β΄ 35).
Ο Αδάμ όμως και η Εύα, παρ’ όλον ότι χάρηκαν που βρέθηκαν μαζί
και ζούσαν ευτυχισμένοι με την συνεχή παρουσία του Θεού, δεν πρόσεξαν
και συσχηματίστηκαν όχι απλώς με
την άλογη φύση αλλά με τον παράλογο και αντίλογο σατανά, ο οποίος τους
οδήγησε στην πτώση, Και έτσι έγιναν
χειρότεροι από τα κτήνη, έγιναν κακοί. Γι’ αυτό ήρθε ο Χριστός μας, για
να χαρίση με την ενσαρκωσή Του, με
το Σταυρό και την Ανάστασή Του, νέα
σάρκα, νέο αίμα, νέα πνοή στους ανθρώπους, να μας κάνη μέλη του σώματός Του, Χριστόσταυρους και χριστοσώματα σε μια αιώνια κοινωνία
μαζί Του και μεταξύ μας. Μας παρήγγειλε όμως σαφέστατα να προσέχουμε
από τη ζύμη των Φαρισαίων, να ακολουθούμε το δικό του δρόμο και να μη
πράττουμε τα έργα των απίστων ή των
αιρετικών ή των υποκριτών. Ο Απόστολος Παύλος, μάλιστα, μας τονίζει:
«μη` συσχηματίζεσθαι τω~? αDω~νι τούτω?
αλλά μεταμορφου~σθαι τη~? α]νακαινώσει του~ νοο`ς υ[μω~ν» (Ρωμ. ιβ΄ 2)
και «μη` γίνεσθε ε[τεροζυγου~ντες α]πίστοις1 τίς γα`ρ μετοχη` δικαιοσύνη?
καa α]νομία?; τις δε` κοινωνία φωτa προ`ς
σκότος; τις δε` συμφώνησις Χριστω~?
προ`ς Βελίαλ; η| τις μερaς πιστω~? μετα`
α]πίστου;» (Β΄ Κορ. στ΄ 14-15).
Και παρακάτω επαναλαμβάνει την
προτροπή: «ε]ξέλθετε ε]κ μέσου αυ]τω~ν
καa α]φορίσθητε (αποχωρισθήτε)»
(Β΄ Κορ. στ΄ 17). Γι’ αυτό και η καθολική μας Εκκλησία, στύλος και εδραίωμα της αληθείας, εφαρμόζοντας
το Λόγο του Θεού, ώρισε να μη παντρεύονται οι ορθόδοξοι ή οι ορθόδοξες με άπιστες ή απίστους, ούτε με ετερόθρησκες ή ετερόθρησκους, να μη
συμπροσεύχονται ορθόδοξοι με αιρετικούς ούτε να κάνουν ιδιαίτερες σχέσεις ή μεγάλες φιλίες. Βεβαίως, οι ορθόδοξοι πρέπει να αγαπάμε όλους
τους άλλους ανθρώπους και γενικώς
όλη την άλλη φύση, αλλά δεν επιτρέπεται να αφήνουμε τους απίστους,
τους αιρετικούς, τους απατεώνες να
ρυθμίζουν τα του οίκου μας, να παρασύρουν τα παιδιά μας και να κυβερνάνε τη χώρα μας.
Το να αγαπάμε δε όλους, να είμαστε ανοιχτοί σε όλους και να θέλουμε
το καλό όλων, αυτό δε σημαίνει ότι
πρέπει να κάνουμε αυτό που μας λένε
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οι άλλοι μόνο και μόνο για να είμαστε
αρεστοί σ’ αυτούς, «να τα ’χουμε καλά με όλους», όπως συνήθως λέμε.
Ποιος μπορεί να έχει σχέση με τον βιαστή της κόρης του ή της γυναίκας
του, με τον έμπορο ναρκωτικών που
δηλητηριάζει το παιδί του, με τον απατεώνα πολιτικό και τον κάθε εισβολέα; Άλλο η καλημέρα του Θεού και
άλλο να βάλης τους άλλους Κεχαγιά
στο σπιτικό σου ή στην πατρίδα σου.
Γι’ αυτό, όσες φορές χρειάζεται να έχουμε συνάφεια ή συναλλαγές ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ή κοινωνική σχέση, αυτό δεν πρέπει ποτέ να
γίνεται σε βάρος της πίστεώς μας, της
προσωπικής μας τιμής και της δικαιοσύνης, γιατί ο Χριστός μας το λέει καθαρά ότι, όποιος αγαπάει περισσότερο
πατέρα ή μητέρα ή αδελφούς, δεν είναι άξιος μαθητής Του.
Αυτό βεβαίως δεν πρέπει να συμβαίνη μόνο στην προσωπική, οικογενειακή ή κοινωνική μας ζωή αλλά και
στον πολιτικό μας βίο, αφού από τις
πολιτικές μας πράξεις ή παραλείψεις
εξαρτάται η ζωή, η τιμή, η περιουσία
και το μέλλον το δικό μας και των
παιδιών μας. Οι Χριστιανοί οφείλομε
να είμαστε οδηγοί των άλλων ανθρώπων και στην πολιτική ζωή και όχι
οπαδοί άλλων πολιτικών σχηματισμών
και μάλιστα αντιχριστιανικών. Οι
Χριστιανοί οφείλομε να διδάσκωμε
την αλήθεια σε όλα τα έθνη και όχι να
επηρεαζόμαστε εμείς από τα ψεύτικα
αντικοινωνικά και άδικα διδάγματα
των ινστρουκτόρων της αθεΐας και του
υλισμού. Αλλά και σε περίπτωση που
οι Χριστιανοί από το νόμο δεν μπορούν να ασκήσουν πολιτική δραστηριότητα, όπως κατά την περίοδο των
διωγμών ή της τουρκοκρατίας, και είναι υποχρεωμένοι να υπακούουν σε
νόμους μη χριστιανικών κυβερνήσεων, η υπακοή αυτή πάλι δεν μπορεί να
γίνεται σε βάρος της πίστεως, της
προσωπικής τιμής και της δικαιοσύνης. Ο Απόστολος Πέτρος το λέει καθαρά: «πειθαρχεAν δεA Θεω~? μα~λλον η|
α]νθρώποις» (Πραξ. ε΄ 29). Το ίδιο βεβαίως πρέπει να ισχύη και στο θέμα
της κομματικής πειθαρχίας, όταν αυτή
γίνεται σε βάρος της πίστεως, της ηθικής και της δικαιοσύνης.
Ας μη συσχηματιζώμεθα με τα
στοιχεία του κόσμου και τα όργανα
της αδικίας αλλά ας διατηρούμε επικοινωνία με το Σωτήρα Χριστό, την
Παναγιά μας, τους Αγίους και με όλους τους ζώντες και αγωνιζομένους
αδελφούς μας, ώστε με μετάνοια,
προσευχή και προσοχή να συνεχίζωμε
τον προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτικό αγώνα προς δόξαν
Θεού και σωτηρία όλων μας και ιδιαιτέρως των παιδιών μας.
Βασ. Τσούπρας
Θεολόγος - Κοινωνιολόγος
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Μηχαν καλά στημένη
την οικονομία σέρνει

Σ

οβάρεψαν τα πράγματα
σφίγγονται τα λουριά μας
πολλή υπευθυνότητα,
ράισε η καρδιά μας!

Συναίνεση, συναίνεση
να συμφωνήσουμε όλοι
γιατί είναι ώρα κρίσιμη
τελείωσε η σκόλη.
Να μοιραστούμε τα δεινά
που ζώνουνε την πόλη
την ύπαιθρο και τα χωριά
την οικουμένη όλη.
Να δώσουμε παράδειγμα
στου κορβανά τη μάχη
και τρόπαιο να στήσουμε
και μ’ άδειο το στομάχι.
Να ξεχαστεί το παρελθόν
και όσα το θυμίζουν
να σβήσουν απ’ τη μνήμη μας
να μη μας σκανδαλίζουν.
Σπαράξανε τα σπλάχνα μας
σαν είδαμε τους βράχους
σκυμμένους να δακρύζουνε
έρημους και μονάχους.
Οδυνηρό το κλάμα τους
μεγάλη η συντριβή τους
ακόμα και με δάκρυα
γεμίζουν το πουγκί τους!
ο Παράλογος

Γνώμες Αγίων Πατέρων
Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος

 Ο γνήσιος Χριστιανός, καταπολεμά
κάθε αιρετική διδασκαλία και αποδέχεται ορθά την διδασκαλία της
Αγίας Πίστεως για την Αγία Τριάδα.
 Εκείνος που φροντίζει να διδάξει
τον πλησίον του, επιτυγχάνει διπλό
κέρδος. Αφ’ ενός μεν διότι λαμβάνει από τον Θεό μεγαλύτερη αμοιβή, και αφ’ εταίρου επαναφέρει
στην μνήμη του όσα διδάσκει σ’
εκείνον.
 Αγωνίσου μέχρι θανάτου για την
αλήθεια και ο Κύριος θα πολεμήσει
για σένα. Αρκεί ένας και μόνο άνθρωπος, κινούμενος από την φλόγα
του ιερού ζήλου, για να διορθώσει
ολόκληρο λαό.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κάθε Σάββατο 8.00 – 9.00 μ.μ.,
πραγματοποιούνται οι ομιλίες της
ομάδος, που εκδίδει το φυλλάδιο «ο
Άγιος Ελευθέριος», στο Νεανικό Κέντρο του Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου Πεύκης.
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ΠΡΟΣ ΤΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

(διάλογος) μάλιστα ἀνανεώθηκε
τελευταῖα, μέ τήν συγκατάθεση τῶν
Οἰκουμενιστῶν μας, πού δέχονται
στην πράξη τίς δηλώσεις τοῦ Πάπα.
Ἄρα προχωροῦμε μέ βάση τήν φιλοσοφική ἀρχή τῆς «λήψεως τοῦ
αἰτουμένου», κάτι πού σημαίνει τήν
ἐκ μέρους μας «ἐλλειμματική», πράγματι, συμμετοχή, ὅσον ἀφορᾶ στήν
δική μας αὐτοσυνειδησία καί το
ἐκκλησιαστικό αὐτοσυναίσθημά μας.
Μέ μειωμένο αὐτοσυναίσθημα
και ἀναγνώριση τοῦ «ἐκκλησιαστικοῦ ἐλλείμματός» μας ἀδικοῦμε καί
ἀρνούμεθα την Ὀρθοδοξία τῶν Ἁ‐
γίων μας, ὅλων τῶν αἰώνων, συνομολογώντας σιωπηρά τήν κατά τόν
Πάπαν μή πληρότητα τῆς Ἐκκλησίας μας. Πόσο μᾶλλον, ὅταν ὁ Πάπας δέν παραλείπει νά προσθέσει:
«Ὁ διάλογος δεν μπορεῖ νά εἶναι μία
ἀφορμή, γιά νά προσαρμόσει ἤ νά
μαλακώσει αὐτό πού πιστεύει (ὁ
Παπισμός) ὅτι εἶναι»! Καμμία διάθεση, δηλαδή, ὑποχωρήσεως ἐκ μέρους του.
Τό ἀστεῖο ἐδῶ, καί τραγικό συνάμα, εἶναι, ὅτι οἱ οἰκουμενιστές
Ποιμενάρχες μας διακηρύσσουν ὅτι
μετέχουμε στους θεολογικούς διάλογους, γιά νά διαφωτίσουμε καί διδάξουμε τούς ἑτεροδόξους! Βέβαια, ἡ
Χάρη τοῦ Θεοῦ πολλά πράγματα
μπορεῖ νά μεταβάλει, ὁδηγώντας σέ
ἀνατοποθετήσεις καί τελικά στήν μετάνοια. Δέν εἶναι ὅμως αὐτό τό πρόβλημα, οὔτε βοηθοῦν τήν ἐνεργοποίηση τῆς Θείας Χάριτος μέσα μας ἡ
δουλική συμμετοχή στόν διάλογο
καί οἱ χαλαρές «ἀντιδράσεις», πού
ἁπλῶς ἐπιβεβαιώνουν την πολύ γνωστή στό Βατικανό ἠττοπάθεια καί
ἀδυναμία μας. Δέν θά ἦταν λογικό
νά λεχθεῖ, μέ ἀξιοπρέπεια καί ἀγάπη γιά τήν Ἀλήθεια, στόν Πάπα, ὅτι,
ἐφ' ὅσον γίνονται παρόμοιες δηλώσεις, ἡ συμμετοχή μας στον διάλογο
εἶναι μάταιη καί συνιστᾶ a priori
παραδοχή τοῦ Παπικοῦ πρωτείου
καί τῆς μοναδικότητος τῆς Λατινικῆς Ἐκκλησίας;
Τό πρόβλημα, συνεπῶς, δέν εἶναι
ὁ Πάπας, πού μέσα σέ ἕνα παραλήρημα ἐξουσιαστικῆς ὑπεροψίας, συνεχίζει τις ἴδιες παπικές διακηρύξεις
καί γιά ἐπίδειξη δυνάμεως στό ἐσωτερικό του Παπισμοῦ καί για τήν ἀ‐
νάκτηση τοῦ ἀμφισβητουμένου κύρους τῆς Παποσύνης.

Τό πρόβλημα εἴμαστε ἐμεῖς καί
κυρίως οἱ βασικά ὑπεύθυνοι, οἱ
Ποιμένες. Στο σημεῖο αὐτό καί εἰς
μνημόσυνόν του αἰσθάνομαι τήν ἀ‐
νάγκη νά μνησθῶ τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ, ὅταν ρωτοῦσε ἐμᾶς τούς, κατ' ἐπάγγελμα,
Θεολόγους τῶν Πανεπιστημίων: «Εἶ‐
ναι Ἐκκλησία τό Βατικανό;». [Παρά
τά] ὅσα ἀρνητικά θά μποροῦσε κάποιος να προσάψει στόν τέως Ἀρχιεπίσκοπο, ὀφείλουμε νά ἀναγνωρίσουμε, ὅτι τήν Πίστη δέν την ἔ‐
βλαψε. Ἐνθυμοῦμαι, μάλιστα, τήν σύνεση, πού ἐπέδειξε τό 1993, μετά τήν
οὐνιτική ἀπόφαση τοῦ Balamand, τήν
ὁποία ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος (τότε...) δέν εἶχε προσυπογράψει. Ὁ μακαριστός πάπα-Γιάννης Ρωμανίδης ἔ‐
λεγε στά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς
του: «Ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς τό
πρόβλημα θά εἶναι οἱ Δεσποτάδες
μας. Ποιά πίστη ἔχουν»! Αὐτό τό
ζοῦμε ὅλοι μας. Πολλές φορές μοῦ
ἔρχεται στή μνήμη ὁ λόγος τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου στις Πράξεις
(20,18 ἔ.) γιά «λύκους βαρεῖς», πού
θά διεισδύσουν στό ἐκκλησιαστικό
σῶμα, «μή φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου». Καί ὅλοι οἱ ἐρμηνευταί, παλαιότεροι καί νεώτεροι, ταυτίζουν τούς
«λύκους» αὐτούς μέ τούς αἱρετικούς,
καί πολύ ὀρθά. Δέν εἶναι παρά ψευδοποιμένες, πού θά ἐμφανίζονται μέ τό
ἔνδυμα τοῦ ποιμένος, ἐνῶ στήν οὐσία
θά εἶναι λύκοι καί μάλιστα «βαρεῖς»,
δηλ. τυραννικοί καί σκληροί. Βαρύτητα, ὅμως, ἑρμηνευτικά ἔχει ἡ φράση
τοῦ στ. 30: «καί ἐξ ὑμῶν αὐτῶν»!
Παρατηρεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος:
«Καί τό χαλεπώτερον, ὅτι αὐτούς τούτους ἐξ αὐτῶν ἀναστήσεσθαι λέγει, ὅ
καί σφόδρα ἐστι βαρύ, ὅταν ἐμφύλιος ὁ
πόλεμος ᾗ». Ἡ ἱστορική πραγματικότητα δείχνει, ὅτι ὅ Ἀπόστολος δέν
μιλοῦσε μόνο γιά την ἐποχήν του.
Είναι δυνατόν, λοιπόν, μετά από
αυτά, ορθόδοξος Επίσκοπος νά θέτει
τό ἐρώτημα: «Ἄλλαξε τίποτα στήν
Ὀρθοδοξία μέ τό πού ἦλθε ὁ πάπας;»
(Ἐννοοῦσε τήν ἔλευσή του στην
Ἑλλάδα τό 2001). Ἀντιδρώντας τότε,
ἀναγκασθήκαμε νά δηλώσουμε δημόσια: Τι ἄλλο ἤθελε ὁ Πάπας; «Τά
πῆρε ὅλα και ἔφυγε»! Ποιά ἦσαν
αὐτά τά «ὅλα»; Ἁπλούστατα, ἡ
ὑποδοχή καί ἀναγνώρισή του ὡς
γνησίου ἐπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ, παρά τά παπικά δόγματα (Πρωτεῖο, ἀλάθητο καί τό παπικό κοσμικό κράτος), πού ἀφαιροῦν κάθε δυνατότητα στόν Παπι-
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σμό νά ἐμφανίζεται καί να διεκδικεῖ
τόν χαρακτηρισμό «ἐκκλησία».
Δέν εἶναι, δυστυχῶς, μόνο ἡ ἀ‐
πουσία θεολογικῶν προϋποθέσεων
ἤ ἡ ὑπόταξη καί τό θάψιμό τους σέ
ὁποιεσδήποτε συμβατικότητες ἤ
ἐνδοκοσμικές καί ἀντιχριστιανικές
προσδοκίες, πού μᾶς κάνει νά διαμαρτυρόμεθα. Εἶναι κυρίως ἡ τόσο
εὔκολη ἀπεμπόληση τῆς Πίστεως
τῶν Ἁγίων μας ὅλων τῶν αἰώνων,
χωρίς τήν ὁποία σωτηρία, δυνατότητα θεώσεως, δέν εἶναι δυνατόν νά
ὑπάρξει. Αὐτό σημαίνει, ὅτι κάποιοι
Ποιμένες ἐνεργοῦν μέ τή συνείδηση
και καταστροφική διάθεση τῶν
«λύκων» τῶν Πράξεων, κατασπαράζοντας πνευματικά οἱ ἴδιοι τό ποίμνιο, πού ὁ Κύριος τους ἐνεπιστεύθη (πρβλ. Ἴωανν. 21,15-17).
Ὑπάρχει, ὅμως, καί κάτι πρακτικά
χειρότερο: Οἱ Δυτικοί γνωρίζουν τίς
ἀδυναμίες μας καί τόν τρόπο σκέψεώς μας καί γι' αὐτό δέν ἀνησυχοῦν. Ὅλα τά βλέπουν δικά τους
καί πρό τοῦ διαλόγου, πού, ὅπως γίνεται, δέν εἶναι παρά ἐπανάληψη ἤ
συνέχεια τῆς οὐνιτικῆς ψευδοσυνόδου τῆς Φλωρεντίας (1439). Ἐπί τέλους, ὅ,τι δέν πέτυχε ὁ Παπισμός
στή διάρκεια τῆς δουλείας (λατινοφραγκικῆς καί ὀθωμανικῆς) μέ τις
πιέσεις, νά ἐπιβάλει δηλαδή τήν
ἀπόφαση τῆς Φλωρεντίας, τό ἐπιτυγχάνει σήμερα με τήν συγκατάθεση τῶν ἴδιων τῶν Ποιμένων! Ἔ, τότε, μᾶς ταιριάζει ὁ χαρακτηρισμός
τῶν (πολιτικά) γραικύλων ἀπό τόν
μακαρίτη ποιητή μας Κωστή Παλαμά:
«Δέν ἔχεις, Ὄλυμπε, θεούς, μηδέ
λεβέντες ἡ Ὄσσα, Ραγιάδες ἔχεις,
Μάννα Γῆ, σκυφτούς γιά τό χαράτσι.
Κούφιοι καί ὀκνοί, καταφρονᾶν τή
θεία τραχιά σου γλώσσα, τῶν Εὐρωπαίων περίγελα καί τῶν ἀρχαίων παλιάτσοι».
Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν,
αὐτό ἰσχύει γιά τούς οἰκουμενιστές
Ποιμένες τῆς ἐποχῆς μας. «Τῶν
παπικῶν περίγελα» καταντοῦν καί
τῶν «Πατέρων μας παλιάτσοι». Ὑ‐
πάρχει κάτι χειρότερο καί ἀπαισιώτερο ἀπό αὐτό; Ὁ Θεός νά μᾶς
ἐλεήσει καί νά μᾶς ὁδηγήσει στήν
μετάνοια, μέ τους τρόπους πού Αὐτός
γνωρίζει...

(Αναδημοσίευση από την εφημερίδα
Ορδόθοδξος Τύπος, 3/8/07)

