Γόρτυνος Ιερεμίας: «Οικουμενισμός, ύπουλο σατανικό κίνημα που το υποκινεί ο Πάπας»
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Αγαπητοί μου χριστιανοί της Ιεράς μας Μητροπόλεως,
1. Εύχομαι να είστε καλά και να ζήτε ευτυχισμένα. Εύχομαι η Παναγία ∆έσποινα να Σας
σκεπάζει και να φυλάγει την οικογένειά σας από κάθε κακό. Να είστε Παναγιοσκέπαστοι, καλοί
μου!
Ως Αρχιερεύς του τόπου αυτού, υπεύθυνος για την πνευματική σας προκοπή, επιθυμώ
κατά πρώτον να θερμαίνεται η καλή σας καρδιά με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Γιατί, σαν να
μου φαίνεται, ότι μας καταπλάκωσαν τα διάφορα προβλήματα, οικονομικά και άλλα,
απορροφηθήκαμε από αυτά και ξεχάσαμε ότι πρώτο απ᾽ όλα είναι το να αγαπάμε τον Θεό και
να ζούμε κατά τον άγιο Νόμο Του. Ο σκοπός για τον οποίο ήρθαμε στον κόσμο είναι να βρούμε
τον Θεό και να ενωθούμε μαζί Του. «Θέωση» λέμε την ένωση αυτή.
2. Γι᾽ αυτό σας παρακαλώ και σας θερμοπαρακαλώ, αδέλφια μου, να κάνουμε όλοι μας
στροφή και να επιστρέψουμε ολόκαρδα στον Χριστό μας και στην ορθόδοξη πίστη μας. Στην
προσευχή μας να λέμε: «Χριστέ μου, κάνε με να Σ᾽ αγαπώ πάνω απ᾽ όλα! Παναγία μου,
στερέωσέ μου την πίστη μου και την αγάπη μου σε Σένα»!
Στα σπίτια σας, χριστιανοί μου, να έχετε το άγιο Ευαγγέλιο και να διαβάζετε απ᾽ αυτό λίγο
κάθε μέρα. Τι χριστιανοί είμαστε, αν δεν έχουμε διαβάσει, έστω και μια φορά, το Ευαγγέλιο; Τις
Κυριακές και τις μεγάλες εορτές να εκκλησιάζεστε με όλη σας την οικογένεια. Όταν ξυπνάτε το
πρωί, πέστε το «Πάτερ ημών…» και παρακαλέστε τον Χριστό να πάει καλά η καινούργια ημέρα.
Και προτού να πλαγιάσετε το βράδυ κάνετε πάλι την προσευχή σας και ευχαριστήστε τον
Χριστό για την ημέρα που πέρασε. Τις Τετάρτες και τις Παρασκευές να τις νηστεύετε, όπως έτσι
το θέσπισαν οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας.
Το καντήλι και το λιβάνι να μην απουσιάζει από τα σπίτια σας, γιατί αυτά είναι δείγματα
της γνήσιας ορθόδοξης πνευματικότητας. Και να προσπαθείτε, χριστιανοί μου, να τα έχετε καλά
με όλους και να μην κάνετε σε κανένα κακό, ούτε να κατηγορείτε κανένα. Γιατί όλοι είμαστε
ένοχοι απέναντι του Θεού μας. Έτσι να ζήτε, αδέλφια μου, και θα δείτε ότι θα έλθει η ευλογία
του Θεού στις οικογένειές σας και στην πατρίδα μας, που μας την βούλιαξαν οι άρχοντές μας.
Οι άρχοντές μας αυτοί, που λένε αδιάντροπα ότι δεν πιστεύουν στον Θεό και μερικοί μάλιστα
απ᾽ αυτούς θεσπίζουν και ενάντια προς τον Νόμο του Θεού. Τα είπαν και τα έκαναν και άλλοι
αυτά τα βλάσφημα, αλλά έγιναν στάχτη και σκορποχώρι!…
3. Και κάτι άλλο, αδελφοί μου: Είστε ορθόδοξοι χριστιανοί, βαπτισμένοι στην άγια
Κολυμβήθρα από ορθόδοξο παπά. Κρατήστε, λοιπόν, στερεά την ορθόδοξη πίστη, όπως μας
την παρέδωσαν οι άγιοι Πατέρες μας. Όπως την έζησαν οι ευλογημένοι παππούδες και
γιαγιάδες μας εδώ στην Επαρχία μας. Γιατί υπάρχει ένα ύπουλο σατανικό κίνημα, που θέλει
να αναμείξει την ορθή πίστη μας με άλλα ψεύτικα «πιστεύω» και να μας την παραλλάξει
και να μας την ψευτίσει. «Οικουμενισμός» λέγεται το κίνημα αυτό, που δεν είναι απλά μία
αίρεση, αλλά αγκαλιάζει όλες τις αιρέσεις. Είναι «παναίρεση». Και τον Οικουμενισμό τον
υποκινεί και τον υποστηρίζει ο Πάπας. Να κρατάτε λοιπόν σταθερά την ορθόδοξη πίστη,
χριστιανοί μου, και να την υπερασπίζετε όταν την προσβάλουν οι αιρετικοί, που έρχονται και
στα μέρη μας. Αλλά, για να γίνει αυτό, πρέπει να γνωρίζετε την πίστη μας, να ξέρετε τα δόγματά
της και τις μεγάλες της αλήθειες.
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Γι᾽ αυτό και εγώ άρχισα σε σειρά δογματικών κηρυγμάτων να σας μιλάω για την ορθόδοξη
πίστη μας, αλλά μου λέγατε ότι είναι δύσκολα τα κηρύγματα αυτά και τα σταμάτησα. Αλλά όμως
θεωρώ τα κηρύγματα αυτά πολύ αναγκαία και πολύ απαραίτητα, γι᾽ αυτό θέλω πάλι να τα
ξαναρχίσω με απλούστερο τρόπο αυτή την φορά, όσο μπορώ βέβαια. Και παρακαλώ και σας,
αγαπητοί μου, να δείχνετε ενδιαφέρον στο να τα ακούτε και να τα μελετάτε, γιατί θα τα
λαμβάνετε και γραπτώς σε ιδιαίτερο φυλλάδιο. Επιθυμώ να είστε καλοί μαθητές και τηρητές των
ορθοδόξων δογμάτων. Και εγώ, βλέποντας την δική σας πρόοδο, θα γινoμαι, με την Χάρη του
Θεού, καλύτερος, όπως με θέλετε.
4. Ναί, το ανώτερο απ᾽ όλα είναι η πίστη μας, αδελφοί μου χριστιανοί. Όλα ας τα χάσουμε,
και χρήματα και κτήματα και δόξες και τιμές, μόνο την πίστη μας να μην χάσουμε. Ακόμη, και αν
μας υποβάλουν σε μαρτύρια για να αρνηθούμε την πίστη μας, ας μας δώσει ο Χριστός την
Χάρη Του εκείνη την ώρα να υπομείνουμε τα μαρτύρια και να μην κάνουμε το κακό να
προδώσουμε την πίστη μας· γιατί, τι να την κάνουμε την ζωή μας, αν αρνηθούμε τον Χριστό;
Αλλά, για να αντέξουμε το μαρτύριο του αίματος και να μην γίνουμε προδότες, θα πρέπει να μην
είμαστε προδότες στο καθημερινό μαρτύριο, που μας φέρει ο πειρασμός με τα ηδονικά του, για
να μας παρασύρει σε αμαρτία, σε οποιαδήποτε αμαρτία, έστω και σε ένα απλό θυμό. Αλλά, και
το άλλο το σοβαρό ακόμη, για να μη ξεχάσω: Προσοχή από τους Γεροντάδες σας! Να
προτιμάτε για καθοδηγούς σας όχι τους δυναμικούς και τους θαρραλέους και που κάνουν τον
ζηλωτή, αλλά τους αγίους.
Γιατί μερικοί και πολλοί στο χώρο μας, κληρικοί και λαικοί, το τραβάνε στα άκρα. Και θα το
δείτε αργότερα από τα πράγματα ότι θα κάνουν ζημιά και μάλιστα θα κάνουν μεγάλη ζημιά. Για
να καταλάβετε τι σας λέγω, στις ανέργειες των τοιούτων τάχα αγωνιστών, εσείς να λέτε από
μέσα σας: Θα φερόταν έτσι ο άγιος Νεκτάριος; Θα μιλούσε έτσι ο άγιος Παΐσιος και ο άγιος
Πορφύριος; Ας προσέχουμε, χριστιανοί μου, από τις μεθοδείες του εχθρού μας ∆ιαβόλου, που
θέλει να μας μπερδέψει και εν ονόματι τάχα της ορθόδοξης πίστης, θέλει να μας βγάλει από την
Εκκλησία. Ήδη το κατάφερε ο τρισκατάρατος να διχάσει τους άλλοτε αδελφούς και
ομοφρονούντες. Το πάθημα των αδελφών μας Παλαιοημερολογιτών έχει πολλά να μας διδάξει.
5. Εύχομαι, τέλος, χριστιανοί μου, να είστε «στον κόρφο της Παναγιάς», όπως έλεγε ο
άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Επιθυμώ πολύ να με ενοχλείτε για θέματα σχετικά με την πνευματική
σας πρόοδο και προκοπή και ιδιαίτερα να με ζητάτε για εξομολόγηση. Γιατί η εξομολόγηση,
κατά πρώτο λόγο, είναι του Επισκόπου έργο. Επιθυμώ να καθαρεύει η ψυχή σας, για να δείτε
τον Θεό, γιατί ο Χριστός μας είπε: «Οι καθαροί στην καρδιά θα δούν τον Θεό» (Ματθ. 5,8). Το
ίδιο ευχηθείτε και Σείς για μένα. Είθε να συναντηθούμε όλοι στον γλυκό Παράδεισο, στην
Βασιλεία των Ουρανών, ΑΜΗΝ.
Με πολλές ευχές,
† Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας
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