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Ἀνησυχία προκάλεσε ἡ εἰκόνα τῆς Καγκελλαρίου Ἄγγελα
Μέρκελ νά τρέμει κατά την διάρκεια τῆς ἐπίσημης ὑποδοχῆς.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

Merkel visibly shaking during

ceremony
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=HHfvJfVzw50

Ὁ παρατηρητικός χριστιανός , ὁ ἔχων νοῦν, καθημερινά βλέπει,
ἀκούει, καί διαισθάνεται ὅτι ὁ κόσμος μας δέν πηγαίνει καλά, ἡ ζωή
στόν ὑποτίθεται πολιτισμένο ἄνθρωπο ὁλοένα καί παρεκκλίνει σέ
κάτι νοσηρό, ἄσχημο, καί δαιμονικό θά λέγαμε χωρίς ὑπερβολή.
Οἱ καθημερινές τραγικές εἰδήσεις τό ἐπιβεβαιώνουν δυστυχῶς μέ τά
καθημερινά ὁλοένα αὐξανόμενα θλιβερά γεγονότα ἐγκληματικῶν
πράξεων. Ὁ κόσμος μας φλέγεται. Ἡ κοινωνία μας τείνη νά γίνει
ἕνα δραματικό θεατρικό ἔργο , ὅπως τοῦ Ντοστογιέφσκι , πού
ἔγραψε τήν θεατρική ἐκείνη παράσταση: «οἱ δαιμονισμένοι».
Τό ἐρώτημα λοιπόν ἀπό τόν γερμανικό τύπο ἦταν εὔλογο πρός τόν
γερμανικό λαό: νά ἀνησυχοῦν οἱ γερμανοί γιά τήν σπουδαία
πολιτικό τους ; (τήν Καγκελλάριο Μέρκελ) ἤ δέν πρέπει νά
ἀνησυχοῦν ; Τό ἐρώτημα ἔχει ἱστορική σημασία, καθώς ἐάν γυρίσει
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τίς σελίδες τῆς ἱστορίας τους ὁ γερμανικός λαός , πρίν μερικές
δεκαετίες πίσω, ἰδίως τήν ἐποχή πού τούς παρέσυρε ὁ τότες
κυβερνήτης τους Χίτλερ στήν ἀπόλυτη παραφροσύνη, στόν
παρασυρμό ὑστερίας, τρέλας καί φρικτά ἐγκλήματα κατά τῆς
ἀνθρωπότητας ἀπό ἕνα παρασυρμένο λαό πού πίστεψε σέ
παράφρονες μέ ἐπικεφαλῆ τόν ἀρχιπαράφρονα Χίτλερ. Νά
γυρίσουν λοιπόν καί νά ξεφυλλίσουν τίς σελίδες τῆς ἱστορίας τους,
γιά νά μάθουν καί νά ἐμπεδώσουν ἐπιτέλους ὅτι τό κακό τότες
ξεκίνησε ἐπειδή ὁ ἀγαπημένος τους ὑπερκυβερνήτης καί «σωτήρας
τους» (ὁ Χίτλερ) διάβαζε ὡς νέος ἀποκρυφιστικά βιβλία , φοροῦσε
ἀποκρυφιστικά φυλαχτά καί σύμβολα μαγείας, καί ἔκανε
ἀποκρυφιστικές χειρονομίες, (βλέπετε ὅπως παρακάτω ἡ Μερκελ)

καί ὅπως κοινῶς λέγει ὁ χωριάτης ‘μπῆκε ὁ διάολος μέσα του'’. Ναί
λοιπόν ! τά τραντάγματα τῆς ἁμαρτίας καί τά τρέμουλα ἀρχίζουν
καί ξυπνοῦν γιά τόν ἀμετανόητο καί ἁμαρτωλό κόσμο μας, διότι
ὅπως ἡ γῆ τρέμει (μέ τούς σεισμούς) καί μᾶς προειδοποιεῖ ὅτι εἴμεθα
εὐάλωτοι ὡς ἄνθρωποι μακριά ἀπό τόν δρόμο Τοῦ Θεοῦ, ἔτσι καί ὁ
ἄνθρωπος θά ἀρχίσει νά τρέμει ἀπό ἐδῶ καί πέρα ὁλοένα καί
περισσότερο , νά κλυδωνίζεται ἡ ὑγεία του. Ναί, ἀλλά θά ποῦν
κάποιοι ὅτι: γιατί ἡ χώρα μας νά ἔχει σεισμούς καί ὄχι ἡ κεντρική
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Εὐρώπη ; Νά ὅμως ὅπου καί στήν Γαλλία φανῆκαν οἱ πρίν λίγες
ἡμέρες σεισμοί. Πρόκειται θαρρεῖς γιά νέα μορφή ἐλέους θαρροῦμε
ἀπό τόν Θεό , μέ τήν προειδοποιητική παιδαγωγική μορφή του ,
διακόπτοντας τό ἔλεος Του (προσωρινά) πρός τόν ὁλοένα
παρεκτρεπόμενο καί ἀμετανόητο κόσμου μας. Τό ἐρώτημα ὅμως
πού τίθεται εὔλογο φυσικά δέν εἶναι μόνον ἡ Γερμανία, ἀλλά κάτι
πολύ σαφέστερο, καί εἶναι τό ἑξῆς: Μήπως ἔχουμε κατανοήσει
λάθος, ἐμεῖς οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι σέ αὐτόν τόν κόσμο, τήν
ἔννοια τῆς ὑγείας; Μήπως θεωροῦμε λανθασμένα ὅτι ἡ ὑγεία ἀνήκει
ὑπό τόν ἔλεγχο τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων; καί ὄχι εἰς τήν
ἐπικυριαρχίαν τῶν φωτεινῶν= τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ζωῆς τό Φῶς τοῦ
κόσμου= τόν Ἰησοῦ Χριστόν; Μήπως περιφρονοῦμε τήν φωτεινή
ἀρχαῖα ἑλληνική φιλοσοφία πού ἔλεγε «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ
ΥΓΕΙΕΣ ;» καί ἡ ὁποία ἐκείνη ἡ φωτεινή φιλοσοφία προέρχεται ἐκ
προνοίας τοῦ Θεοῦ , ὅπως βοηθήσει τόν κόσμο. Μήπως θεωροῦμε
(λανθασμένα) ὅτι τό ἄπειρο ἔλεος Τοῦ Θεοῦ, αὐτό πού παρέχει τήν
ὑγεία σέ λιγότερο ἁμαρτωλούς , ἁμαρτωλούς, μέχρι καί σέ
ἁμαρτωλούς σφόδρα εἶναι ἀποτέλεσμα ἐκτός τοῦ ἐλέους Τοῦ Θεοῦ;
ἀλλά ἀνήκει στίς σκοτεινές δυνάμεις; ἤ μόνο στίς φυσικές δυνάμεις
τοῦ σώματος ; Διότι πῶς μπορεῖ ἡ ἀσθένεια καί ὁ θάνατος νά
συγκαταλέγονται ἐκτός τῆς πηγαίας αἰτίας καί μορφῆς της πού
εἶναι ἡ ἁμαρτία ; ἀρρώστειες καί θάνατος στόν κόσμο, ἀρχῆς
γενομένης τῶν πρωτόπλαστων πού ἁμάρτησαν;
Ναί λοιπόν! ὁ Θεός δίνει τό ἔλεος του καί στούς ἁμαρτωλούς, καί σέ
αὐτούς πού παρεκκλίνουν ἀπό τόν δρόμο του, διατηρώντας τήν
ὑγεία τους, μέ σκοπό ὅμως ὅπως μετανοήσουν. Μήπως ὅμως αὐτό
τό ἔλεος ἀρχίζει καί διακόπτεται ; πάντα κατά τήν δίκαια κρίση Τοῦ
Θεοῦ, καί ὁ σκοπός πλέον εἶναι παιδαγωγικός; Διότι, ὁ Θεός εἶναι
ἀγάπη, ἔλεος, ἀλλά εἶναι καί Δικαιοσύνη. Ὡς πότε ἐσύ ἁμαρτωλέ θά
ἔχεις τά χέρια καί τά πόδια νά τρέχεις πρός τά ἔργα τοῦ σκότους ;
παρασέρνοντας καί ἄλλους στήν ἁμαρτία ; Ὡς πότε ἐσύ παιδεραστή
θά διαφθείρεις ἀθῶες παιδικές ψυχές; Ὡς πότε ἐσύ νεολαία (ἀγόρια
καί κορίτσια) θά ἔχετε πόδια, χέρια, ὀφθαλμούς, αὐτιά, καί ὅλες
αὐτές τίς αἰσθήσεις γιά νά ἁμαρτάνετε καί νά περιφρονῆτε τόν Θεό
καί τήν βοήθεια του; πού εἶναι ἡ πηγή τῆς Ὑγείας καί τοῦ ἀληθινοῦ
Φωτός; Ὡς πότε ἐσύ ἐπιχειρηματία καναλάρχη τηλεοπτικοῦ
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σταθμοῦ θά δηλητηριάζεις τήν νεολαία μέ αὐτά πού προβάλλεις μέ
τήν ἀνοχή καί ὑποστήριξη τῶν ἀνορθοδόξων κρατῶν; Δέν φοβᾶστε
ὅτι ἀφοῦ θάνατο προσφέρετε θάνατο θά ἐκλάβετε (δικαίως)
χάνοντας ξαφνικά τό πολυπόθητο δῶρο τῆς ὑγείας; Δέν φοβᾶστε
τόν Θεό; Μηδέποτε καί διατάξει τόν ἄγγελο σας ἕνα πρωί νά
σταματήσει νά σᾶς προφυλάξει ἀπό τήν σκοτεινή σκιά τῶν
ἀσθενειῶν ; τῶν ἀτυχημάτων ; καί τῶν τόσο πολλῶν κακῶν πού σᾶς
γυροφέρνουν καθημερινά ; σταματώντας νά σᾶς σταυρώνει μέ τό
σημεῖο τοῦ Σταυροῦ; Αὐτόν πού ἐσεῖς καταπατεῖτε μέ ἀναίδεια κάθε
μέρα ; Ὡς πότε ἐσεῖς πονηρές κυβερνήσεις τῆς Τουρκίας θά
ἐμπαίζετε τούς λαούς ; πηγαίνοντας μέ τούς ἰσχυρότερους ; ὅπως
ἀποφύγατε τότες τήν βοήθεια σας πρός τήν δοκιμαζόμενη Εὐρώπη,
προσκολλημένη στήν χιτλερική Γερμανία ; καί ὅταν ξεψυχοῦσε τό
θηρίο (ἡ χιτλερική Γερμανία) ἐτρέξατε νά θεατρίζετε τήν συμμαχία;
Δέν φοβᾶστε τόν Θεό ; δέν φοβᾶστε τά ἐγκλήματα κατά τῆς Κύπρου
πού διαπράξατε; Τά ἐγκλήματα συμμετοχῆς σας κατά τοῦ
ἑλληνισμοῦ στήν Μικρά Ἀσία; Δέν φοβᾶστε ὅτι θά ἀφήσει τούς
λαούς ὁ Θεός (κατά τήν Δικαίαν κρίση Του) τούς λαούς πού
ἐμπαίζατε καί ἐμπαίζετε νά σᾶς ἀφανίσουν ; (κατά τήν προφητείαν).
Ζητοῦμε τήν ὑγεία μας ἀπό τόν Θεό, τήν ἀσφάλεια μας, ἀλλά
γνωρίζουμε πολύ καλά ὅτι χωρίς αὐτήν τήν ὑγεία πολλές φορές δέν
θά φτάναμε στήν ἁμαρτία, καί στήν ἀπώλεια τῆς ψυχῆς. Διότι μέ τί
πόδια ὁ κουτσός θά ἐπισκεφθῆ τά πορνεῖα ; καί μέ τί ὑγεία; ὅταν δέν
τήν ἔχει ; μέ τί ὑγεία θά πηγαίνει στά δεκάδες κέντρα διαφθορᾶς
πού λειτουργοῦν μέ τήν ἀνοχή τῶν ἀνορθοδόξων κρατῶν; μέ τί
χέρια ὁ ἔχων χέρια θά σπεύσει καί θά πληγώσει τόν συνάνθρωπο;
καί μέ αὐτά θά κάνει κάθε ἁμαρτία; Ναί, σέ αὐτήν τήν περίπτωση
εὐλογημένοι οἱ ἀνάπηροι, καί εὐλογημένοι οἱ γονεῖς τῶν ἀναπήρων
πού λαμβάνουν τόν μισθό τῆς καθημερινῆς φροντίδας των, διότι
αὐτοί θά εἰσέλθουν στόν Παράδεισο.
Ὁ Οὐκρανός πρόεδρος δίπλα στήν κλυδωνιζόμενη Γερμανίδα
καγκελλάριο ἐκπρόσωπο τῆς Γερμανίας, ἄκουγαν (καί ὄχι τυχαῖα)
τόν γερμανικό ἐθνικό ὕμνο, πού διαλαλοῦσε «πάνω ἀπό ὅλα ἡ
Γερμανία», μήπως ὅμως καί ἐπάνω ἀπό τόν Θεό; καθώς ὁ κόσμος ὁ
ἴδιος χωρίς τόν Θεό ἀπό πάνω (ἀλλά ἀπό κάτω καί περιφρονημένος)
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κλυδωνίζεται ἀπό τήν ἁμαρτία. Ὁ ἴδιος ὁ Οὐκρανός πρόεδρος
δήλωσε: Στεκόμουν δίπλα της, καί πιστέψτε μέ ἦταν ἀσφαλής.
Ὅμως, πόση ἀσφάλεια μπορεῖ νά αἰσθάνεται (πέραν αὐτοῦ τοῦ
περιστατικοῦ) ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος μακριά ἀπό τόν Θεό ; Μόνον
μέ τήν κατάρρευση θά ἀρχίσουμε κάποιοι νά συνειδητοποιοῦμε τίς
ἀδυναμίες μας ὡς πειθήνια ὄργανα τοῦ κακοῦ ; Ναί, ἄνθρωποι
εἴμεθα καί πέφτουμε= ἁμαρτάνουμε , ἀλλά πρέπει καί νά
σηκωνόμαστε= νά μετανοοῦμε, ἀλλιῶς θά ἔρθει ὁ καιρός πού δέν θά
μποροῦμε ἀπό πουθενά νά πιαστοῦμε καί νά σηκωθοῦμε , τά
πιασίματα μας θά εἶναι τότες δίκοπες λεπίδες καί θά σφαγιαστοῦμε
ἀβοήθητοι σέ ἐπερχόμενους πολέμους.

Ἡ εὐθύνη τῶν ἰθυνόντων εἶναι τεράστια, ἰδίως τῶν ἐκπαιδευτικῶν
στήν χώρα μας. Οἱ θεολόγοι ἄς κοιτάξουν ὄχι μόνον νά διδάσκουν
τήν ὀρθόδοξη πίστη μας ἀπομονώνοντας την (δυστυχῶς) ἀπό τήν
κοινωνία καί τίς κακές συνήθειες τῆς κοινωνίας , διότι ἔτσι ἦρθε ὁ
πρῶτος κλυδωνισμός μεταξύ Ἐκκλησίας καί κράτους , κράτους πού
ἐκπροσωπεῖ ὡς ὁ καθρέφτης τήν κοινωνία μας. Καί ἡ κυρία
καγκελλάριος δέν ἔφτασε τυχαῖα στόν ἀποκρυφισμό (μέ τήν ἐμμονή
της ὅτι θά τήν προφυλάξει τό γνωστό σημεῖο πού κάνει μέ τίς
παλάμες της) προηγήθηκε ὁ τρόπος ζωῆς τῆς ξέφρενης νεολαίας τῆς
ἐποχῆς της, ἀπό μικρά, νήπια, ἀκούγωνται ἐπί παραδείγματι τά
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ὑστερικά οὐρλιαχτά τῶν ἁμαρτωλῶν (ἐγγλέζικων κυρίως) στίχων
ἐδῶ καί δεκαετίες στήν πατρίδα μας, πού στήν οὐσία , στήν
πραγματικότητα ἦταν κραυγές βοηθείας ἐκ τῆς ἀδυσώπητης
κινούμενης ἄμμου πού ἔφερνε σέ ἐπιπρόσθετη παρεκτροπή τήν
νεολαία ὅλου τοῦ κόσμου ἀπό τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, σημάδια ἐποχῆς
πού εἶναι καί τό ἐπακόλουθο ἀναπόφευκτο ἀντιγραφόμενο
(ἀλλάζουν τά χρώματα λίγο καί οἱ τρόποι) μοτίβο τῆς σημερινῆς
ἐποχῆς μας (ντόμινο κατεδαφίσεων). Σέ κάθε νέα μόδα ἡ
παλιανθρωπιά ἔχει μέσα της τήν ἴδια σφραγίδα της ,
παρουσιαζόμενη ὡς δῆθεν νέα, ὅμως εἶναι ἐκ τοῦ παλαιοῦ
ἀνθρώπου= ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου. Ἐάν ἐπί παραδείγματι
συνδύαζαν οἱ ἀθεολόγητοι θεολόγοι μας (πού διδάσκουν
θρησκευτικά στήν ἐκπαίδευση) ὅτι ὀρθόδοξος πίστη εἶναι καί
ὀρθόδοξες καθημερινές συνήθειες στήν καθημερινή ζωή ,
διδάσκοντας στά παιδιά μας νά ἀποφεύγουν τά κακά τῆς μόδας , τίς
προγαμιαῖες σχέσεις, τήν ἀνυπακοή πρός τούς γονεῖς, καί τόσα
ἄλλα πού κλυδωνίζεται ἡ ἑλληνική κοινωνία μας σήμερα δέν θά
ἔφτανε σέ αὐτό τό ἀδιέξοδο ἡ νεολαία μας, σέ τόση μεγάλη
ἀπόγνωση οἱ γονεῖς. Τοιοῦτοι θεολόγοι εἶναι ἀνάπηροι στό μυαλό,
ἀνάξιοι νά διδάσκουν θεολογία. Οἱ ἱερεῖς ἐπίσης πρέπει νά
αὐξήσουν τήν ἐπίβλεψη τους, κυρίως οἱ εὐσυνείδητοι ἐπίσκοποι νά
ἐκπονήσουν προγράμματα πού συνδυάζουν τήν ὀρθόδοξη
καθημερινότητα ὡς τρόπος ζωῆς μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη μας,
γνωρίζοντας τό κυρίως καθῆκον τους πρός τήν ἑλληνική κοινωνία,
ἰδίως πρός τήν νεολαία. Νά παραδειγματισθοῦν ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι
ἀπό τον φιλότιμο ἀγώνα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου
Καντιώτη. Νά προσπαθοῦν νά τοῦ ὁμοιάσουν. -
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