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Τὸ Ἱερὸν «Μυστήριον τοῦ ΓΑΜΟΥ» μέσα εἰς τὴν σήμερινὴν κατάστασιν τῆς
Μεγάλης Ἀποστασίας τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Θεὸν
Ἀγαπητοί
μου Χριστιανοί, “χαίρετε
ἐν Κυρίῳ πάντοτε”!
Εἰς
τὰς ἡμέρας
μας ἤδη καλλιεργεῖται καὶ βιοῦται μέσα εἰς τὸν κόσμο ἡ κατ’ ἐξοχὴν Μεγάλη
Ἀποστασία, περὶ τῆς
ὁποίας ὁμιλοῦν καὶ προφητεύουν τόσον ἡ Ἁγία
Γραφὴ ὅσον καὶ οἱ
θεῖοι Πατέρες.
Αὐτὴ ἡ
παρουσιαζομένη σήμερα πρωτοφανὴς
Ἀποστασία ἀπὸ
ὅσα ὁρίζει ὁ Νόμος καὶ ὁ
Λόγος τοῦ Θεοῦ, προετοιμάζει τὸ σαθρό, διεφθαρμένο καὶ ἐξαθλιωμένο
περιβάλλον, μέσα ἀπὸ τὸ
ὁποῖο
θὰ δυνηθῆ νὰ
ἀναδυθῆ καὶ νὰ
ἀναφανῆ ὁ
προφητευμένος Ἔσχατος Ἀντίχριστος!
Ἡ Ἀποστασία,
εἰς τὰς ἡμέρας
μας, συνίσταται τόσον στὴν
θεωρητική, ὅσον καὶ στὴν πρακτικὴ ἄρνησι
τῆς ὑπάρξεως
τῆς ἀθανάτου
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ψυχῆς, τῆς μετὰ θάνατον ζωῆς, τοῦ πνευματικοῦ κόσμου, τῆς αἰωνιότητος, τοῦ
Δημιουργοῦ καὶ κυρίως μάλιστα τοῦ Θεανθρωπίνου Προσώπου τοῦ Σωτῆρος μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἦλθε
στὴν γῆν καὶ ὡς
ἄνθρωπος, γιὰ νὰ
σώση τὸν κόσμον ἀπὸ
τὴν ἁμαρτίαν
τὴν φθοράν, τὴν διαφθοράν, καὶ τὴν
αἰώνιον ἀπώλειαν!
Αὐτὴ ἡ
Ἀποστασία προχωρεῖ εἰς
τὰς ἡμέρας
μας μετὰ συνεχῶς ἐπαυξανομένης
ταχύτητος καὶ ἐπιπόνου τραχύτητος πρὸς τὴν ἄνευ
προηγουμένου αἰχμήν της, ἀναφορικῶς, ὄχι μόνο στὸ ”κοσμοθεωρητικό”, ἀλλά, καὶ
κατὰ ἀναπόδραστον
συνέπειαν, καὶ στὸ ”πρακτικὸ” καὶ τὸ
”ἡθικὸ” πεδίο!
Ὀφθαλμοφανής, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε,
παρουσιάζεται σήμερον ἡ
πολλὴ ἀσέβεια πρὸς τὸν Δημιουργὸ καὶ ἡ
πολλὴ ἠθικὴ διαφθορὰ μεταξὺ ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων.
Τὸ κακὸ ἐπληθύνθη
ἐπὶ
τῆς γῆς καὶ διαπράττεται τώρα εὐκολωτέρως, ἀνετωτέρως καὶ εὐρυτέρως
καί, προπαντός, κατὰ
τρόπον ἀναιδέστερον, ὑποβοηθούσης μάλιστα καὶ τῆς
κακῆς χρήσεως τῆς ραγδαίως ἐξελισσομένης τεχνολογίας!
«Πάντες ἐξεκλίναμεν» κατὰ τὸν
ψαλμῳδὸν Δαυίδ, καὶ οὐαὶ καὶ ἀλίμονον
ὅταν θὰ ξεχειλίση κάποιαν στιγμὴν τὸ ποτήριον τὴς ὑπομονῆς τοῦ Θεοῦ!
Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ
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