Πωρ μποπούμε να κπίνοςμε μία πίζηη;

Γπάθει η Καηεπίνα
Γέπων Παίζιορ: Σελ απάληεζε ηελ δίλεη ν Ιεζνύο Χξηζηόο: «Πξνζέρεηε από ησλ
ςεπδνπξνθεηώλ, νίηηλεο έξρνληαη πξνο πκάο ελ ελδύκαζη πξνβάησλ, έζσζελ δε εηζί
ιύθνη άξπαγεο. από ησλ θαξπώλ απηώλ επηγλώζεζζε απηνύο…» (Μαηζ. δ΄15-16)
Από ηνπο θαξπνύο πνπ έρεη ε θάζε κία πίζηε, από απηνύο ηνπο «θαξπνύο» κπνξεί
θαλείο λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα.
* Έηζη ινηπόλ νη Μσακεζαλνί, αθνινπζώληαο ηελ πίζηε ηνπο, έρνπλ θαηαδηθάζεη
ζε εμεπηειηζκό θαη δπζηπρία ηνπο κηζνύο από ηνπο νπαδνύο ηνπο, ηηο γπλαίθεο!!! Γελ
ηηο δέρνληαη νύηε ζηα ηδακηά… είλαη κέζα ζην θνηλσληθό ζύζηεκα ηνπ Ιζιάκ,
πνιίηεο… αλύπαξθηνη, έζραηεο θαηεγνξίαο. «Καξπόο» ινηπόλ ηνπ Ιζιάκ, ε δπζηπρία
ησλ γπλαηθώλ, ε πνιπγακία, θαη ε νκνθπινθηιία. Άιινο θαξπόο ηνπ Ιζιάκ ν «ηεξόο
πόιεκνο». Γηά λα ζε πείζνπλ λα ιαηξεύζεηο ηνλ Αιιάρ θαη ηνλ «πξνθήηε» ηνπο
Μσάκεζ, ζα ζε εθβηάζνπλ θαη ζα ζε ζθνηώζνπλ αλ αξλεζείο. Όρη από δηαζηξέβισζε
ηνπ «ζείνπ λόκνπ», αιιά γηαηί έηζη δηδάζθεη ην θνξάλη!!!
* Καξπόο ηνπ Ιλδνπηζκνύ ε ζεκεξηλή θαηάληηα ηεο Ιλδίαο. Κνηλσληθή
ζηαζηκόηεηα, ζηξαγγαιηζκόο ησλ ιαηθώλ δπλάκεσλ κέζσ ηνπ ξαηζηζηηθνύ
ζπζηήκαηνο ησλ θαζηώλ, πνπ επηβιήζεθε από ηηο «ζεόπλεπζηεο» Βέδεο θαη ηνπο

«ζεόπλεπζηνπο» Βξαρκάλνπο. Γνπινπνίεζαλ νιόθιεξε ηελ θνηλσλία θαη απηή
αληέδξαζε κε ηελ αδηαθνξία θαη ηελ απάζεηα. Σώξα πιεξώλνπλ κε ηελ απέξαληε
θηώρεηα θαη δπζηπρία ηνπο «θαξπνύο» ηεο πιάλεο ηνπο. Δίλαη γλσζηή ε αλαηνιίηηθε
«απάζεηα» θαη «αδηαθνξία» πνπ νθείιεηαη ζην ζπλερή ζηξαγγαιηζκό ησλ
δεκηνπξγηθώλ δπλάκεσλ ησλ αηόκσλ από ην ζύζηεκα ησλ θαζηώλ, πνπ νδεγεί ηα
πξόζσπα ζηελ απνγνήηεπζε, ηελ αδηαθνξία, ηελ αδξάλεηα, ην καξαζκό, ηα
λαξθσηηθά, ηε κνηξνιαηξεία…
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«ζπγρσξνράξηηα». Γειαδή, έλαληη ρξεκαηηθήο ακνηβήο ζηνλ Πάπα ηεο Ρώκεο,
έπαηξλεο άθεζε ακαξηηώλ θαη αγόξαδεο έηζη ζέζε ζηνλ Παξάδεηζν. 2) Η Ιεξά
εμέηαζε: Καίγαλε ζηελ θσηηά όπνηνλ ηνικνύζε λα θάλεη θξηηηθή ζηηο πξάμεηο ηνπ
Πάπα θαη ηηο δηεζηξακκέλεο αηξεηηθέο δηδαζθαιίεο ηνπ. 3) ηαπξνθνξίεο: Γειαδή κε
ην πξόζρεκα ηεο ζξεζθείαο ζθόησλαλ, ιεειαηνύζαλ, δηςαζκέλνη γηα εμνπζία θαη
πινύην. 4) Οπλία: Μεηακθίεζε, ππνθξηζία, πξνζπάζεηα εμαπάηεζεο ησλ απιώλ
αλζξώπσλ θαη βίαηνο πξνζειπηηζκόο θαηά πεξίπησζε. 5) Σν παπηθό αιάζεην: είλαη ε
ρεηξόηεξε αίξεζε πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Ιζηνξία… κηα αληαξζία ρσξίο πξνεγνύκελν
θαηά ηνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ…. Ο πάπαο «εμόξηζε» ην Χξηζηό ζηνλ νπξαλό θαη έγηλε ν
ίδηνο επίγεηνο, αιάζεηνο Θεόο…
* …Οη θαλαηηθνί Ινπδαίνη – Δβξαίνη (ησληζηέο) πξνβάιινπλ ηελ άπνςή ηνπο, όηη
απηνί είλαη «ν εθιεθηόο ιαόο ηνπ Θενύ» πνπ είλαη πξννξηζκέλνο από ηνλ Θεό λα
θπξηαξρήζεη πάλσ ζηε γε. Έηζη δηθαηνινγνύλ ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα
παγθόζκηα θπξηαξρία ζήκεξα. Μάιηζηα ιέλε όηη ηηο δέθα εληνιέο πνπ δόζεθαλ ζηνλ
πξνθήηε Μσπζή ζην όξνο ηλά, αθνξνύλ ηηο ζρέζεηο κόλν κεηαμύ ησλ Δβξαίσλ θαη
όρη κεηαμύ Δβξαίσλ θαη άιισλ ιαώλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ην «νπ θιέςεηο», ην «νπ
θνλεύζεηο», ην «νπ κνηρεύζεηο» είλαη ακαξηία όηαλ παξαβηαζζεί από Δβξαίν ζε
Δβξαίν. Όηαλ όκσο θάπνηνο Δβξαίνο θιέςεη, θνλεύζεη θάπνηνλ κε Δβξαίν, ηόηε
εζηθά θαη λνκηθά είλαη αδηάθνξν, γηαηί παο κε Δβξαίνο είλαη «γθνίκη», δειαδή
αλζξσπόκνξθν θηήλνο γελλεκέλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Δβξαίσλ. Απηά
πξεζβεύνπλ νη ζύγρξνλνη ησληζηέο.
* … Σέηνηνπ είδνπο θαηλόκελα δελ παξνπζηάζζεθαλ πνηέ ζην ρώξν ηεο
Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο ζε όιε ηελ καθξόρξνλε ηζηνξία ησλ 2.000 ρξόλσλ ηεο… Πνηέ
ε Οξζόδνμε Δθθιεζία, σο δηδαζθαιία, σο ζύλνιν δελ γλώξηζε, παξήγαγε ε ζηήξημε

ηέηνηεο θξηθηαζηηθέο θαηαζηάζεηο. Αληίζεηα, ε Οξζόδνμε Δθθιεζία, θαη ζηε
ζεκεξηλή δύζθνιε επνρή, ζπλερίδεη λα «παξάγεη» Αγίνπο, παξόιεο ηηο αλζξώπηλεο
αδπλακίεο. Πξάγκα κνλαδηθό ζ’ νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε.
Οη γθνπξνύ, ν λένο θαη ν Γεξ.Παίζηνο, ηνπ Γ.Φαξαζηώηε (agioritikovima.gr)

Μακάπι αδεπθή μος να καηαθέποςμε και εμείρ ηα λόγια αςηά ηος Γέπονηορ
να ηα κάνοςμε πςξίδα ζηην καθημεπινόηηηά μαρ.
ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

