«Πειθαρχείν δει ανθρώποις μάλλον ή Θεώ»!;;
Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε
Διαβάζοντας την εγκύκλιο της Ι. Συνόδου για την 25η Μαρτίου 2020, θα περίμενε
κανείς έστω και ένοχα αργοπορημένα, μια οποιαδήποτε νύξη για τον εκκλησιαστικό
εορτασμό της μεγάλης διπλής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και του
απελευθερωτικού μας αγώνα του 1821. Αντί γι αυτό διαβάσαμε ένα κατεβατό το
οποίο μιλάει για επιστημονικά συνέδρια, ειδικές επιτροπές πολιτιστικής ταυτότητας,
πολιτιστικές εκδηλώσεις για το 2021, και τελειώνει με το "μένουμε σπίτι" και
εορτάζουμε μόνοι μας κατ΄οίκον τις δύο αυτές μεγάλες εορτές τις οποίες, κανείς
από το 1821 δεν μας εμπόδισε να εορτάζουμε πανηγυρικά στους Ιερούς Ναούς μας.
Να μην ξεχνάμε ότι ήδη πέρασε η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και το
ορθόδοξο πλήρωμα "έμεινε σπίτι" αλειτούργητο, ακοινώνητο, πικραμένο,
προδομένο, χωρίς έστω να προσκυνήσει τον ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου.
Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο, να βγάζουν εγκυκλίους για τις μεγάλες αυτές εορτές,
προτείνοντας μας να εορτάζουμε την εορτή του Ευαγγελισμού ..."μένοντας σπίτι"
και μάλιστα ολικώς αποκλεισμένοι αφού χρειάζεσαι άδεια ακόμη και να βγεις στο
πεζοδρόμιο, πόσο μάλλον να πας μέχρι σε μια "βουβή" Εκκλησία, με αμπαρωμένες
θύρες.
Στην Κύπρο βρέθηκαν τρεις Μητροπολίτες, ο Λεμεσού Αθανάσιος , Μόρφου
Νεόφυτος και Κύκκου Νικηφόρος οι οποίοι δεν δέχτηκαν την νεοταξική
απαγόρευση της ίδιας της Εκκλησίας τους και έχουν ανοιχτούς τους Ναούς
τελώντας τις ιερές ακολουθίες και την Θεία Ευχαριστία. Μαθαίνουμε ότι και οι
υπόλοιποι Ναοί στην Κύπρο είναι ανοικτοί και οι Λειτουργίες και Ακολουθίες
τελούνται κανονικά, με την σύσταση να συμμετέχουν εκτός από τους ιερείς και
τους ιεροψάλτες, και 10 λαϊκοί που θα κάθονται μακρυά, ο ένας από τον άλλο.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ένας μόνο Μητροπολίτης υπήρξε στους 80+, ο Κυθήρων
Σεραφείμ, να κάνει το αυτονόητο, αυτό που γίνεται δηλαδή και στην Κύπρο, και
στον υπόλοιπο ορθόδοξο κόσμο, να τελέσει την ακολουθία της Στάσεως των Γ'
Χαιρετισμών, και το νεοταξικό καθεστώς τον δίκασε, και τον απείλησε για την
επόμενη ακολουθία που θα τολμούσε να τελέσει. Οι υπόλοιποι Μητροπολίτες,
Τιτουλάριοι, βοηθοί Μητροπολιτών, Επίσκοποι χωρίς ποίμνια, και λοιποί που είναι;
Που κρύφτηκαν;

Είναι δυνατόν ακόμη εν μέσω των σκληρότερων διωγμών που γνώρισε η Εκκλησία
του Χριστού, των τεσσάρων πρώτων αιώνων, να μην σταμάτησαν ούτε στιγμή να
τελούνται οι Θείες Ακολουθίες και το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είτε στις
κατακόμβες, είτε στην ύπαιθρο, είτε κατ΄οίκον, και σήμερα να εξαφανίζουν με
διωγμό και τρομοκράτηση, και δικαστήρια, το Άγιο Ποτήριο από το ποίμνιο, και να

μην αντιδρούν ως όφειλαν πρώτα οι Επίσκοποι της Εκκλησίας, οι ιερείς, αλλά και
το ίδιο το χριστεπώνυμο πλήρωμα;
Πέραν των Αρχιερέων, το μούδιασμα, η αφωνία, η ταραχή, η παράλυση φαίνεται να
έχει προχωρήσει και στην πλειοψηφία των ιερέων, ιερομονάχων, βεβαίως με
φωτεινές εξαιρέσεις, όπως ο π. Στυλιανός Καρπαθίου, και άλλοι αρκετοί γνωστοί ή
κυρίως δεκάδες άγνωστοι οι οποίοι δίνουν αγώνα και ομολογούν για το αυτονόητο.
Την δυνατότητα της ελεύθερης τέλεσης του θρησκευτικού μας δικαιώματος, και
ιδιαιτέρως βέβαια την ζωοποιό δύναμη της Θείας Μεταλήψεως, και του ζωοποιού
Σταυρού στην ζωή μας.
Γιατί δεν έχουμε το αυτονόητο δικαίωμα και δεν απαιτούν την κανονική τέλεση των
ακολουθιών και λειτουργιών; Έτσι κι αλλιώς ως αποδέκτες της γκεμπελικής
τηλεοπτικής προπαγάνδας οι Ναοί θα είναι σχεδόν άδειοι, οπότε δικαίως όπως
συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει περιορισμένος κόσμος. Γιατί όχι στους
Ναούς έστω με τους ίδιους κανόνες;
Έχει σκεφτεί κανείς τι συμβαίνει λόγω ακραίου συνωστισμού μέσα στα λεωφορεία
και στα μετρό; Μόνο όσοι τα χρησιμοποιούν για μετακίνηση γνωρίζουν.
Αναρωτήθηκε κανείς γιατί δεν απαγορεύτηκαν πρώτα αυτά, αλλά εβδομάδες πριν
έκαναν ενορχηστρωμένα συντονισμένη πλύση εγκεφάλου στον λαό για την
επικινδυνότητα της Θείας Ευχαριστίας; Βεβαίως έτσι φάνηκαν δημοσίως και
ομολογητές της πίστεώς μας όπως η επιστήμονας λοιμωξιολόγος η Ελένη
Γιαμαρέλλου, η οποία διώχτηκε άμεσα και φιμώθηκε ακαριαία.

Αλλά ποιός θα υψώσει το πνευματικό ανάστημα, όταν δεν το ύψωσε ποτέ και
ήταν άφωνοι τόσα χρόνια στις άθλιες και έκφυλες παρελάσεις των ομοφυλοφίλων;
Πότε διαμαρτυρήθηκαν για τα έκφυλα αντίχριστα και απάνθρωπα μέτρα των
κατοχικών κυβερνήσεων; Πότε αφόρισε αυτούς που επέβαλαν τους ομόφυλους
γάμους; Θα το κάνουν μήπως και στην νομιμοποίηση της επαίσχυντης υιοθεσίας
ομοφύλων;
Πότε αφόρισαν όσους υπέγραψαν και επέβαλαν τις εκτρώσεις; Πότε τους ιατρούς
που εν γνώση τους και εν πλήρη συνειδήσει γίνονται δολοφόνοι επ΄αμοιβή;
Όταν οι ίδιοι εξαφανίζουν τους ζωοποιούς Σταυρούς από πάνω τους όταν
πλησιάζουν τους αλλόθρησκους εποικιστές εισβολείς;
Όταν μετέχουν και προσπαθούν να νομιμοποιήσουν καταστροφικές αιρετικές
συνόδους οι οποίες νομιμοποιούν την αίρεση και την στοιχειοθετούν ως εκκλησία
και προωθούν την παναίρεση του Οικουμενισμού, όπως σαφέστατα έλεγε ο Άγιος
Ιουστίνος Πόποβιτς; Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο Μητροπολίτες να δηλώνουν

δημοσίως ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι προϊόν ανθρώπων, και πρέπει να
πειθαρχούμε στους ανθρώπους παρά στον Θεό!
Όταν έχουν κάνει τα πάντα μέσω "καιρικών" θολολόγων για να φέρουν το μάθημα
των Θρησκευτικών στην αθλιότητα που βρίσκεται σήμερα;
Όταν όλοι οι αλλόθρησκοι δικαιούνται ομολογιακό μάθημα, ενώ η Ορθόδοξη χώρα
που τους φιλοξενεί από το ανήμπορο και αιματηρό υστέρημά της, δεν μπορεί να
έχει ομολογιακό μάθημα στα ορθόδοξα παιδιά της ακόμη και ενάντια στο
Σύνταγμα.
Όταν δημιουργεί "ακαδημίες" οι οποίες εξοβελίζουν την Αποστολική,
Αγιοπατερική Παράδοση της Εκκλησίας μας ώς απαρχαιωμένη, μη δυνάμενη να
δώσει ζωοποιό λύση στο πρόβλημα της σωτηρίας του σημερινού ανθρώπου; Και
φυσικά προβάλλουν την επίλυση μέσω της δημιουργίας των νέων-πατέρων με
σημερινά κριτήρια αποκομμένα από την ορθόδοξη παράδοση.
Όταν δημιουργούν αναίτια χωρίς ποιμαντική διάκριση αλλά εν πλήρη συνειδήσει
και πνευματική ευθύνη το μεγαλύτερο σχίσμα στην Εκκλησία από το 1054;
Είναι δυνατόν να μην λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι;
Θα χρειαζόμασταν ατελείωτες σελίδες γιατί ατελείωτος είναι ο κατάλογος των
εύλογων ερωτημάτων και διαπιστώσεων που μπορεί να κάνει ο σημερινός
πικραμένος και προδομένος πιστός, αυτός που βλέπει για χρόνια τώρα μια ένοχα
άφωνη εκκλησιαστική αρχή, και ένα παγωμένο αγκυλωμένο ιεράτευμα, με τελικό
αποτέλεσμα και το ίδιο το χριστεπώνυμο πλήρωμα να βρίσκεται ακατήχητο στα
μεγαλεία της πίστεώς μας, να πιστεύει σιγά-σιγά μετά από την ελεγχόμενη
ενορχηστρωμένη πλύση εγκεφάλου που δέχτηκε ότι μπορεί η ζωοποιός Θεία
Ευχαριστία, το Τίμιο Σώμα και το Αίμα του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού να τον
κολλήσει θανατηφόρα μικρόβια και να τον εξοντώσει, όπως το ίδιο μπορεί να
κάνουν και οι στρατιές των Αγγέλων, Αρχαγγέλων, τα Χερουβείμ, τα Σεραφείμ,
Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες, η μητέρα μας Παναγία και το πλήθος των
Αγίων μας, οι οποίοι συμπαραστεκόμενοι στο Μυστήριο της Θείας Λειτουργίας
συνωστίζονται δίπλα μας, σε σημείο να μην χωρούμε, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος
Τσαλίκης, ο μακαριστός όσιος Ευμένιος Σαριδάκης, και τόσοι άλλοι άγιοι της
πίστεώς μας.
Θα ήθελα να προτείνω ως λαϊκός, μην έχοντας άλλες δυνατότητες για να
επηρεάσουμε τις σημερινές καταστάσεις, να ζητούμε μαζικά από τις ενορίες μας,
την επιβλητική και επαναλαμβανόμενη ανάγκη να κοινωνήσουμε από τα Τίμια
Δώρα, εμείς, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, είτε ερχόμενοι οι
ιερείς κατ΄οίκον, είτε πηγαίνοντας εμείς στο Ναό, κυρίως ως μέσο βοηθείας και
πιέσεως στους ιερείς και στους Επισκόπους που έχουν φόβο Θεού.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ακυρώθηκε στην πράξη η ψευτοσύνοδος της Φερράρας
-Φλωρεντίας. Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός μόνος και ο ίδιος ο λαός, το
χριστεπώνυμο πλήρωμα έχοντας φωτισμό Αγίου Πνεύματος, και παρά την
επερχόμενη καταστροφή από τους αλλοφύλους σελτζούκους και οθωμανούς,
ακύρωσε τις αιρετικές συνόδους ως ληστρικές, όπως χάριτι Θεού θα συμβεί εν
χρόνω και με την ψευδοσύνοδο Κολυμπαρίου.

Μετά το τέλος και αυτού του πειρασμού τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Αναρωτιέμαι πως
θα κοιτάξουν πλέον τους πιστούς στα μάτια όταν τελειώσει και αυτή η επιδημία;
Πως θα ανεβούν στους άμβωνες, και στα θορυβώδη μικρόφωνα, με εκείνες τις
πομπώδεις κινήσεις των χεριών, και τους μελιστάλακτους λόγους, και θα
ξανακαλέσουν τους πιστούς: "ελάτε στην Εκκλησία η οποία είναι ιατρείο
σωμάτων και ψυχών", όταν τους δίδαξαν εμπράκτως ότι ιατρείο σωμάτων δεν
είναι η Εκκλησία του Κυρίου, η οποία ενδεχομένως σκοτώνει, αλλά η θεοποιημένη
επιστήμη, τα νοσοκομεία, και η φαρμακευτική αγωγή;
Νίκαια 24-3-2020
Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου

Χρόνια πολλά & ευλογημένα
Καλή και ευλογημένη Ανάσταση
Σπύρος Αρναούτογλου
byzantio@gmail.com

