
«ΟΧΙ. Δεν ήλθα δια να επιφέρω 
ειρήνην, αλλά μάχαιραν και 
διαίρεσιν και διχασμόν, 

           

(δια τα οποία όμως υπεύθυνος είναι η κακία 
των ανθρώπων και όχι το Ευαγγέλιόν Μου). 

Διότι ήλθον να χωρίσω τον πιστόν και ευθύν 
άνθρωπον από τον άπιστον και 
διεστραμμένον Πατέρα του, και την κόρην 
από την μητέρα της, και την νύμφη από την 
πεθεράν της.» 

(Ματθ. Ι’ 34-35)
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Την αποκεφάλισε ο άσπλαχνος, σκληρόκαρδος, με 
μαύρη ψυχή, πατέρας Της…

Η Αγία Βαρβάρα ,την ώρα του αποκεφαλισμού Της 
προσευχόμενη παρακαλούσε τον Παντοδύναμο 
Ιησού Χριστό, όποιος μνημονεύει το μαρτύριό Της 
να μην  αγγίξει την οικογένειά του καμία 
κολλητική ασθένεια ,ούτε αρρώστια θανατηφόρα.

Ο δε Κύριος Τής υποσχέθηκε ότι θα γίνονταν 
πραγματικότητα  εκείνο που ζήτησε στην 
προσευχή Της.

Γιατί σεβαστοί Πατέρες, δεν ενημερώνετε για 
αυτό τους πιστούς, ώστε να ασφαλιστούν από 
κάθε νόσον και κάθε μαλακίαν, αλλά επιτρέπετε σε
κάθε διαβολόσπερμα να επιβάλλεται στην 
Εκκλησία και να βλάπτει το ποίμνιο;

(Ελάτε τώρα να προσευχηθούμε να βγάλει ο Θεός 
τον πατέρα Της από την κόλαση, διότι πέρασαν 
πολλά χρόνια και ό,τι έγινε- έγινε. Εφ’εξής θα 
μιλάμε μόνο για...αγάπη!)

Τα συμπεράσματα στο..τέλος!

Ιδού  το παράδειγμα που μπορούμε να 
παραθέσουμε ως συναφές ,αληθινό και συχνά 
εμφανιζόμενο : 

Ο πατέρας διεστραμμένος ,κακομεταχειρίζεται τα 
παιδιά του. Τα  «μεγαλύτερα, τα πιο ώριμα» τού 
λένε με γλυκάδα και ημερότητα : 

«Πατέρα, παρεκτρέπεσαι ,δε συμπεριφέρεσαι καλά
στην οικογένεια, ντρεπόμαστε για εσένα, άλλαξε 
συμπεριφορά σε παρακαλούμε, σύνελθε γιατί 
κάνεις κακό στα παιδιά σου, κάνεις κακό στην 
οικογένειά σου.»
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(Αυτό είναι το 1ο στάδιο της 
σύστασης)

Αυτός αντί να συνέλθει ,γίνεται χειρότερος και 
απειλεί. Τότε τα παιδιά του τού λένε :

«Πατέρα σού κόβουμε την καλημέρα, δε θα σού 
μιλάμε εφ’ εξής αν δε συνετιστείς! Θα είμαστε 
ενδεχομένως -λέω ενδεχομένως - στο ίδιο σπίτι, 
αλλά δε θα σού μιλάμε ,ούτε θα σε χαιρετάμε αν 
συνεχίσεις έτσι..

Αυτό ,καλέ μου πατέρα, το κάνουμε από 
αγάπη ,για να συνέλθεις.»

( Αυτό είναι το 2ο στάδιο…και 
λέγεται «διακοπή επικοινωνίας»)

Ο «πατέρας» πλέον ξεφεύγει τελείως από τα όρια 
και επιδίδεται στην καταστροφή της οικογένειας, 
όχι μόνο μεθώντας από το κρασί της κενοδοξίας, 
αλλά καταδιώκει ταυτόχρονα τα παιδιά του, 
φέρνοντας μάλιστα μέσα στο σπίτι κάθε είδους 
διεστραμμένους αλλότριους φίλους του. 
Αγκαλιάζει τους ανώμαλους και διώχνει τα παιδιά 
του. Τότε τα παιδιά του τού λένε:  

«Δε σε αναγνωρίζουμε για πατέρα, αλλιώς ήσουν 
στην αρχή. Δε θέλουμε ούτε να σε βλέπουμε ,ούτε 
να σε ακούμε, ούτε να σε ξέρουμε. Κάτσε μόνος 
σου με τους όμοιούς σου, γιατί καμία σχέση πλέον 
δεν έχουμε μεταξύ μας.»

(Αυτό είναι το 3ο στάδιο.. που 
σημαίνει ότι σηκώνω τείχος 
προστασίας) ώστε τίποτα μολυσματικό από 
αυτόν να μην με επηρεάσει. Όσο δε υψηλότερο 
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τείχος σηκώσω, τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια θα 
έχω. 

Φεύγουν τα παιδιά από κοντά του για να 
προφυλαχτούν διότι κοντά του θα 
καταστρέφονταν. Δε γίνεται διαφορετικά… ή 
καταστροφή κοντά του ή σωτηρία μακριά του.

Πολλές φορές όμως ,είτε από εγωισμό ,είτε από 
αδυναμία δεν μπορούμε να αποχωριστούμε και 
φυσικά έπονται οι ανάλογες επιπτώσεις. Η 
διαστροφή είναι σαν κλίμακα που κατεβαίνει. 
Ξεκινάει από τον εκούσιο λογισμό που ισούται με 
το ήμισυ της πράξης και τελειώνει στην πλήρη 
εωσφορική ακολασία του να θέλει κάποιος να 
αντικαταστήσει τον Θεό. Εδώ, φαίνεται η φυσική 
διάκριση κατά τους Πατέρες, την οποία έχουμε 
εμείς οι αμαρτωλοί και μάς βοηθά να ξεχωρίσουμε
το καλό από το κακό. Φαίνεται επίσης, η ανδρεία 
και το θυσιαστικό φρόνημα , όχι μόνο για την 
προσωπική  σωτηρία αλλά και για αυτή του 
πλησίον μου, του αδερφού μου, του φίλου μου! 

«Να θυσιάζεις την ζωήν σου για τον φίλον σου», 
όπως έκανε και ο Ιησούς Χριστός μας, γιατί μάς 
λέει «…και ακολουθείστε Με». Και αλλού: 
«Μιμητές Μου γίνεσθε».

Οι σημερινοί όμως θέλουν να ονομάζονται 
διάδοχοι των Αποστόλων, αλλά μέχρι εκεί που 
αρχίζει ο διωγμός και το μαρτύριο. Κατά το ήμισυ 
δηλαδή η διαδοχή και η συμπόρευση με τον Κύριο 
σε αυτό το θέμα,αλλά ολόκληρη ως προς το να 
προστάζουν αυτοαποκαλούμενοι «αρχηγοί». Μα 
πόσο γελασμένοι είναι αν νομίζουν ότι θα τους 
εξουσιάσουν όλους; Τους απολυμένους…. ναι, θα 
τους πάρουν στο λαιμό τους. Τα τέκνα του Θεού 
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όμως δε μπορούν ούτε να τα ατενίσουν ,γιατί 
παίρνουν σήματα απευθείας από τον «Δορυφόρο» 
έλεγε χαριτολογώντας ο Άγιος Παΐσιος.

Σου σπαράζει η καρδιά όταν βλέπεις 
εγκλωβισμένους, μη μπορώντας να βοηθήσεις. Γι΄ 
αυτό ,το κακό πρέπει να πατάσσεται εν τη γενέσει 
του. Πόσοι καταστράφηκαν αδυνατώντας να 
ξεφύγουν μέσα από το διεστραμμένο περιβάλλον 
που τους έζωνε!

Φανταστείτε τώρα οι επαγγελματίες πονηροί, 
πόσα μηχανήματα έχουν προκειμένου να πετύχουν 
την πνευματική εξάρτηση των ανθρώπων. 

Διδάσκουν τους δαίμονες… Φανταστείτε πώς 
«παίζουν» τους ανθρώπους!

Η πλύση εγκεφάλου γίνεται σιγά-σιγά ,σου 
«πιπιλάνε» το μυαλό (πες-πες!) και στο τέλος από 
ανδρείο, ελεύθερο και αυτεξούσιο που σε θέλει ο 
Θεός, σε κάνουν «φυτό», εξαρτώμενο, άβουλο, να 
φοβάσαι ακόμα και τον ίσκιό σου. Γι’ αυτό όταν 
συναντάτε τέτοια βρωμερά υποκείμενα που 
υποδύονται τον πνευματικό τσακίστε τους από τη 
ρίζα για να σταματήσουν να βγαίνουν οι 
παραφυάδες, με τον τρόπο που συνιστά ο Ιερός 
Χρυσόστομος. Θα τους καταλάβετε …γιατί λένε 
τα ίδια και τα ίδια, ανατρέπουν την Αλήθεια ,είναι 
επιεικείς με τους διεστραμμένους και επιθετικοί με
τους δικαίους.

Μονίμως αναφέρονται στην αγάπη του Θεού και 
ποτέ στη δικαιοσύνη Του. Επικαλούνται τη 
μετάνοια ως βασική προϋπόθεση, αλλά 
τεχνηέντως λησμονούν την Ορθή Πίστη η οποία θα
συμβάλλει στην καθαρή μετάνοια. Συνεπώς, 
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ανέφικτη η μετάνοια μακράν της Ορθής Πίστεως. 
Λένε  ότι πρώτα  να μελετούμε τους βίους των 
Αγίων και μετά ..το Ευαγγέλιο. Τόσα χρόνια δεν 
κατάλαβαν ότι ο βίος των Αγίων είναι καρπός του 
Ευαγγελίου και όχι το Ευαγγέλιο καρπός του βίου 
των Αγίων. Δυστυχώς ακούσαμε ΚΑΙ ΑΥΤΟ από το 
στόμα του Μόρφου.

Εντάξει (μετάνοια). Ας το δούμε έτσι. 
Μετανοήσαμε από καρδιάς, ειλικρινώς (όσοι 
μετανόησαν).Ελάτε τώρα να καθαρίσουμε «τον 
κόπρο του Αυγεία» για να ολοκληρώσουμε τις 
υποχρεώσεις μας ως Ορθώς δοκούντες Χριστιανοί.
Όταν τους στριμώξεις σού απαντούν… «ό...οχι, 
αυτόν τον καθαρισμό θα τον κάνει ο Θεός, θα 
επέμβει ο Ίδιος. Πρέπει να είμαστε όλοι  μαζί για 
να τούς διορθώσουμε».

Πρέπει δηλαδή κατ’ αυτούς, να είμαστε μαζί με 
τον «κόπρο του Αυγεία»!

Προσέξτε πώς πιάνονται στα δίχτυα με τα ίδιά 
τους τα λόγια. Λένε πως τα Μυστήρια για να 
πάψουν να ενεργούν πρέπει να καταδικαστούν οι 
παναιρετικοί - οικουμενιστές από Σύνοδο και να 
καθαιρεθούν. Τότε και μόνο τότε τα Μυστήρια που
τελούν είναι ανενεργά. Οι ίδιοι πάλι λένε ότι 
πρέπει να είμαστε όλοι μαζί Ορθόδοξοι και 
αιρετικοί (εν δυνάμει καθαιρετέοι) και ο Θεός θα 
επέμβει για την κάθαρση. 

Μα…σε εσάς, ψεύτες και υποκριτές, έδωσε τη 
δυνατότητα της κάθαρσης δια της χειροτονίας και
καθαίρεσης, γιατί αμελείτε το δεύτερο, 
καθιστώντας τον Θεό υπεύθυνο;
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Γιατί δεν συγκαλείτε Σύνοδο προκειμένου να 
καθαιρέσετε τους αιρετικούς, να σταματήσετε τη 
σφαγή των προβάτων, 

να ευφράνετε τους Ουρανούς και να αγαλλιάσετε 
τους Πιστούς;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη…Διότι είστε όλοι ίδιοι 
με διαφορετικές αποστολές. 

Αποδεικνύεται δε τούτο αδιάσειστα από το ότι επί 
εκατό χρόνια δεν καθαίρεσαν κανέναν αιρετικό 
(χρονικό διάστημα που οι αιρέσεις πλήθυναν 
περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο).Τουναντίον 
χειροτόνησαν και χειροτονούν μόνο αιρετικούς και
μασόνους. 
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Και μη μού πείτε για τους ευλαβείς, διότι 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι: 

« (…) είναι υψηλοτέρα η Ιεροσύνη από την 
βασιλείαν» (Ιερ.Χρυς) 

Παρόλ’ αυτά εκουσίως γίνονται κατώτεροι των 
πολιτικών. Θεωρούνται δεύτεροι καταστροφείς 
όσοι ξέρουν , βλέπουν και σιωπούν στη σφαγή των 
αδερφών, αποδεχόμενοι σιωπηλά την έλευση του 
αντιχρίστου μη δυνάμενοι να «αντισταθούν στον 
αγώνα κατά του θηρίου».

Συνεπώς, η υποκρισία «πιάνει ταβάνι» όταν μιλάμε
για αγάπη προς τον πλησίον και από την άλλη τον 
καταβαραθρώνουμε στην παναίρεση και 
πανθρησκεία του διαβόλου.

Αυτά τα ζούμε τώρα που μιλάμε ..δεν είναι 
φαντασίες…είναι η πραγματικότητα!

Σφάλλουμε όταν νομίζουμε ότι αρκεί μόνο η υλική 
βοήθεια, ενώ προέχει η πνευματική!

«Αλλοίμονον, όμως εις σας τους φαρισαίους, 
διότι δίδεται δεκάτην από το δυόσμον και 
από το απήγανον και από κάθε λάχανον, 
παραβαίνετε δε με αδιαφορίαν την 
δικαιοσύνην και την προς τον Θεόν αγάπην. 
Τα τελευταία αυτά έπρεπε πρωτίστως να 
πράττετε και αφού πράξετε αυτά, τότε να μη 
αφήνετε και εκείνα» (Λουκ.ια’42).

Βεβαίως υπάρχουν Ορθοδοξότατοι στρατιώτες 
στις σκοπιές, αλλά πρέπει να τους αναζητήσουμε 
μακριά από τις … «αρχιεπισκοπές».
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Οι ευλαβείς ιερωμένοι διαχωρίζουν ουσιαστικά τη 
θέση τους από τους αιρετικούς και ταυτόχρονα  με
στεντόρεια φωνή (και όχι κρυφά)  καταδικάζουν 
επί του άμβωνος :

1ον) το ΠΣΕ που διοικείται από τον αντίχριστο.

2ον) τον πάπα ως τον δεύτερο αντίχριστο.

3ον) την παναίρεση του οικουμενισμού.

4ον) την πανθρησκεία.

5ον) το επίσημο σχίσμα στην Ουκρανία.

Και 6ον) κάθε κακοδοξία και αίρεση που στέκεται 
εμπόδιο στην οικοδόμηση της Ορθής Πίστης και 
ως επόμενο στη στέρηση της ουσιαστικής 
άσκησης προς απόκτηση των αρετών και ως 
επακολούθημα προκύπτει η απαγόρευση της 
μετάνοιας, «..διότι προείδεν ο Κύριος την 
σκληροκαρδίαν και την κακήν 
προαίρεσιν..»,έτσι «δεν εισήλθαν αυτοί
..,αλλά δεν άφησαν και τους άλλους να 
έμβουν».

Μην απατάσθε επομένως, οι ευλαβείς δεν δέχονται
επ’ ουδενί τρόπω την παραμικρή αλλοίωση της 
Ορθοδοξίας. Επιδιώκουν μάλιστα να δείξουν και 
στον Ουρανό και στη Γη το διαχωρισμό τους από 
τη Βαβυλώνα, με πολλούς τρόπους.

Χλιαροί, κρύοι και πλανεμένοι θα βρίσκουν πάντα 
δικαιολογίες ώστε να μη ταραχθεί η κοσμική 
καθημερινότητά τους.

Ζούμε για να σωθούμε και να μη κολαστούμε. 
Πρέπει να θέλουμε εμείς, πρέπει να θέλει και ο 
Κύριος. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μάς έχει πει για τη 
Δόξα Του και τη σωτηρία μας. Τα υπόλοιπα ας τα 
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αναλάβει ο Ίδιος αφού είναι αδύνατον σε εμάς. 
ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ». Αν αυτά δεν με βοηθούν στην 
επίτευξη του στόχου και αντί να με ανεβάσουν με 
κατεβάζουν, τότε λάθος έχω εκτιμήσει αυτά. 
Σκόνταψα παραμένοντας στους τύπους και έχασα 
την ουσία.

Αν συμφωνούμε σε όλα όσα έχουν γραφεί στο 
Ευαγγέλιο, τότε ελάτε σαν αδερφοί να 
αγκαλιαστούμε και να ενωθούμε προς 
αντιμετώπιση του κοινού εχθρού (διότι μάς λέει 
ότι μόνο ενωμένοι θα μπορέσουμε να 
αντιμετωπίσουμε τις παγίδες του διαβόλου).

Αν όχι, οι ακολουθούντες την Αποστολική διαδοχή,
ας είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί οι δαίμονες 
χωρίς τα όργανά τους που είναι ανάμεσά μας, 
τίποτα δεν μπορούν να πετύχουν. Αν οι πρώτοι 
μεταξύ των ίσων διαστραφούν, τότε μένουν οι 
«ίσοι» και υποχρεούνται να επωμιστούν όλο το 
φορτίο. Γι’ αυτό μάς λέει ότι στους έσχατους, 
όταν θα έχουν πλανηθεί και οι εκλεκτοί, μόνο  
«δια της Υπομονής και της Πίστεως θα 
σωθούμε». Όντως χρειάζεται τεράστια υπομονή 
για να σε συγκρατήσει, όταν βλέπεις όλα όσα 
γίνονται.

Θα είναι δε υπεύθυνα τα «μεγάλα παιδιά» που 
πήραν την ηρωική απόφαση του χωρισμού ως προς
τα «μικρά αδέρφια» τους που πρέπει να τα 
στηρίξουν και να τα ενθαρρύνουν. 

«Είναι δε άξιοι και τούς πρέπει τιμή ως 
Ορθόδοξοι επειδή όχι σχίσμα επροξένησαν 
εις την οικογένειαν (Εκκλησίαν) με τον 
χωρισμόν αυτόν ,αλλά ηλευθέρωσαν την 
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Εκκλησίαν από το σχίσμα και την αίρεσιν 
των ψευδεπισκόπων αυτών» (15ος Α’& Β’,σελ. 358 
ΠΗΔΑΛ.).

Εν ολίγοις, έσωσαν την οικογένεια από τον 
διεστραμμένο πατέρα.

«Με άλλας λέξεις η προσοχή και η προθυμία 
του να υπηρετήσωμεν τον Κύριον και να 
είμεθα πάντοτε έτοιμοι να τον υποδεχθώμεν 
και να του δώσωμεν λόγον των πράξεων μας 

είναι ΚΑΘΗΚΟΝ ΟΛΩΝ ΜΑΣ. Ιδιαιτέρως 
όμως υπόχρεοι δια το καθήκον αυτό
είναι εκείνοι εις τους οποίους ο Κύριος 
ανέθεσε την επιστασίαν επί των άλλων. Η 
αθέτησις δε του καθήκοντος τούτου 
συνεπάγεται τιμωρίας τρομεράς και 
αιωνίους». (ΛΟΥΚ.ιβ’46)

Διότι ήξεραν τον Νόμο και δεν τον τηρούσαν, 
ήξεραν τί πρέπει να κάνουν και δεν το έκαναν.

«Ο γνούς και μη ποιήσας δαρήσεται πολλάς» 
50%

Και .. «ο μη γνους και αναξίως ποιήσας 
δαρήσεται ολίγας» 50%

Αναπαύεστε με αυτή την απόδοση δικαιοσύνης;

Χλευάζεται και από τους κοσμικούς η λογική αυτή.

Μού θυμίζει τη «δίκαιη» μοιρασιά του Καραγκιόζη 
που ακούγαμε και γελάγαμε μικροί.

Άλλα μάς λέει το Ευαγγέλιο ,άλλα ακούμε να μάς 
λένε …

Άντε τώρα να συνεννοηθείς!
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Βλέπετε πώς διαστρεβλώνεται η Αλήθεια; 

«Έχομεν ηλικίαν»..

Προσέχουμε. « (…) για να μη διδαχθούμε αντί 
Ευαγγελικής ,τη διαβολική ζωή».

          Άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος 
(Φιλοκ.Δ’ σελ.18.)

«Θέλουν να παρουσιάζονται ως διδάσκαλοι 
του Νόμου, και δεν καταλαβαίνουν ούτε 
εκείνα που λέγουν,..» (Α’Τιμοθ.α’7)

«Συ λοιπόν, που διδάσκεις τον άλλον, δεν 
διδάσκεις καλύτερα τον εαυτόν σου;..» 
(Ρωμ.Β’21)

«Προσέχετε όμως εις ποίους θα προσφέρετε 
με αδερφικήν αγάπην τας υπηρεσίας σας και 
θα ενδιαφέρεσθε δια την διόρθωσίν των. 
Διότι υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, που είναι 
αναιδείς, όπως οι σκύλοι και ακάθαρτοι εις 
την ζωήν των,όπως είναι οι χοίροι. Λοιπόν 
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μη δώσετε τα Άγια Της Πίστεως εις τους 
σκύλους και μη βάλετε εμπρός εις τους 
χοίρους τα πολύτιμα μαργαριτάρια της 
χριστιανικής Αληθείας. (…)» (Ματθ.Ζ’6)

Αν επρόκειτο για άλλα θέματα ,θα σιωπούσα. 
Επειδή όμως πρόκειται για πνευματικά, 
σωτηριολογικά, πρόκειται για ρήματα ζωής, 
επιβάλλεται τα δημοσίως λεγόμενα ,δημοσίως να 
κρίνονται (να ελέγχονται) κατά τη δύναμη 
εκάστου.

(βλ.: AΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΡΥΦΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ-
ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ … https://www.triklopodia.gr/a%CE%BD%CE
%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CF
%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BA
%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BF
%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD

%CE%B9%CF%83%CF%84/  )

Ναι ,ο άνθρωπος είναι ευμετάβλητος, ως εκ 
τούτου και το καλόν το ίδιο, μάς λέει ο Ιερός 
Χρυσόστομος. 

Να πού φτάσαμε σε αυτό που η Γραφή έχει 
προείπει, εμείς όμως λόγω άγνοιας δεν 
καταλαβαίναμε πώς: 

«(…) είναι εις ενέργειαν η δύναμις του κακού 
και της ανομίας, η οποία εις μεγάλον βαθμόν 
παραμένει κρυμμένη…».

Νομίζαμε ότι επρόκειτο για πνευματικά 
γυμνάσματα των «πνευματικών», ενώ κατ’ ουσίαν 
γινόταν η πλύση εγκεφάλου. Το αποτέλεσμα μιλάει 
από μόνο του. Οι περισσότεροι ναρκωμένοι και 
πλανεμένοι.
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Θρήνος για την οικογένεια. Δε γίνεται όμως 
διαφορετικά.. ή με το διάβολο και τα όργανά του, 
ή με τον Δεσπότη Κύριο και τη θριαμβεύουσά Του.

Τελικά, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο 
ο Ουράνιος Πατέρας δε θα μάς προδώσει ποτέ! 

Ας συνέλθουν οι Πατέρες και οι αγκαλιές των 
παιδιών τους θα είναι διάπλατα ανοικτές.

Αυτή είναι η σειρά και διαφορετικός τρόπος δεν 
υπάρχει. Το θέμα είναι καθαρά ενδοοικογενειακό, 
ενδοχριστιανικό. 

«Έξω οι αδιάντροποι από την Αγίαν Πόλιν 
(την ευλογημένη οικογένεια) (…) και 
καθένας, που αρνείται την Αλήθειαν, αγαπά 
δε και ακολουθεί το ψεύδος της αμαρτίας.» 
(Αποκ.ΚΒ’15)

«…Εβγάτε έξω από την πόλιν αυτήν (τη 
Βαβυλώνα) όσοι αποτελείτε τον λαόν Εμού 
του Θεού..» (Αποκ. ιη’ 4.)

Όσο για το ποιά είναι η Εκκλησία του Χριστού ,για 
όσους δεν γνωρίζουν και θέλουν να την 
ακολουθήσουν, ας αφήσουν στην άκρη τη δική 
τους γνώμη και ας μάθουν από τους Αγίους: 

(βλ.: Ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού κατά τον Άγιο Μάξιμο τον
Ομολογητή /   https://www.vimaorthodoxias.gr/theologikos-
logos-diafora/poia-einai-i-ekklisia-tou-christou-kata-ton-

agio-maximo-ton-omologiti/ )

Στην οικογένεια του Θεού, στη θριαμβεύουσα 
Εκκλησία δεν εισέρχεται τίποτα μολυσματικό.

Άνευ ειλικρινούς μετάνοιας ΕΝ ΖΩΗ, αμαρτωλή 
ψυχή δε μπορεί να αντικρύσει τους Αγίους ,ούτε να
Τους πλησιάσει στη θριαμβεύουσα. Μάς το 
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βεβαιώνει η παραβολή με τον ανώνυμο πλούσιο και
τον επώνυμο Λάζαρο.

Ο ληστής σώθηκε στο παρά 1’,αλλά έχοντας- εν 
ζωή -μετανοήσει.

Ακούμε και το συγκλονιστικό, «έστω και την 
ενδεκάτη στην Άμπελο για δουλειά  και με τον ίδιο
μισθό», παρακαλώ.

Όχι όμως στην εργασία της Αμπέλου ,να κάνουμε 
ό,τι νομίζουμε εμείς, αλλά ό,τι θέλει ο 
Παντοκράτωρ Κύριος.

Όποιος εκδιώχθηκε από την Αγία Πόλη και απέχει  
από το Βιβλίο της Ζωής είναι αποτέλεσμα δίκαιης 
Κρίσης του Θεού. Δε δικαιούμεθα εμείς να 
παρέμβουμε σε αυτό, άλλωστε ούτε καν μπορούμε.
Κι αν εξαιρέτως έχει γίνει όπως γνωρίζουμε, έγινε 
προς παραδειγματισμό ,αφού ο Θεός οργίσθηκε με 
τον ευλαβή μοναχό που Τον παρακάλεσε ,ως και 
Τον «πίεσε» για να βγάλει τη μητέρα του από την 
κόλαση.

Όλοι έχουμε μανάδες και πατεράδες . Διακρίσεις 
λοιπόν και στη Θριαμβεύουσα και μάλιστα αθώωση
σε κατά θάνατον αμαρτήματα και καταδίκη σε 
μικρά; Άπαγε της βλασφημίας. «Ὁ ἔχων ὦτα 
ἀκούειν ἀκουέτω!»

Αυτά ξέρω, αυτά σας λέω με αγάπη.

Η γέεννα  του πυρός και η θέα των δαιμόνων δεν 
υποφέρονται.

Η όποια περιγραφή της κολάσεως δε μπορεί να 
αποδώσει το φρικαλέο μέγεθος της 
πραγματικότητας.
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Όσο βρισκόμαστε στη στρατευομένη 
Εκκλησία ,την επί Γης οικογένεια (ίδια οικογένεια 
με τη Θριαμβεύουσα) μαθητεύουμε για να 
εισαχθούμε σε Αυτήν, δεχόμενοι την αμέριστη 
βοήθειά Της. 

Μας δίδεται δωρεάν η ευκαιρία, από τον Θεό να 
μετανοήσουμε ειλικρινώς, να γίνουμε μιμητές Του,
συνεργάτες Του, να Τον ακολουθήσουμε, όσους δε 
«κάλεσε στην ιεροσύνη να μην λυπήσουν τον 
στρατολογήσαντά τους Ιησού Χριστό», στον 
Οποίον ανήκει όλη η Δόξα, η Τιμή και η 
Προσκύνησις εις τους αιώνας… 

ΑΜΗΝ!

Με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον

Γεώργιος Φλώρος
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