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– Γέροντα, γιατί κανένας δεν παίρνει μια θέση με τόσα σκάνδαλα που
γίνονται

στην

Εκκλησία;

–

Στα

εκκλησιαστικά

θέματα

όλες

οι

καταστάσεις δεν είναι να πάρεις θέση. Μπορεί να ανέχεται κανείς μια
κατάσταση κάνοντας υπομονή, έως ότου ο Θεός δείξει τι πρέπει να κάνει.
Άλλο είναι να ανέχεται κανείς μια κατάσταση και άλλο να την αποδέχεται,
ενώ δεν πρέπει. Ύστερα, σε τέτοιες περιπτώσεις, ό,τι έχει να πει κανείς
να το πει με σεβασμό, αντρίκια• όχι να βρίζει, να δημοσιεύει. Να το πει
ιδιαιτέρως στο ίδιο το πρόσωπο στο οποίο αφορά το θέμα με πόνο, από
αγάπη, για να προσέξει μερικά πράγματα. Δεν είναι ειλικρινής και ευθύς
εκείνος που λέει κατάπρόσωπο την αλήθεια ούτε εκείνος που την
δημοσιεύει, αλλά εκείνος που έχει αγάπη και αληθινή ζωή και μιλάει με
διάκριση, όταν πρέπει, και λέει εκείνα που πρέπει στην πρέπουσα ώρα.
και βλέπουν τους ανθρώπους δυστυχώς σαν κούτσουρα. Και ενώ τους
πελεκάνε αλύπητα και υποφέρουν οι άνθρωποι, αυτοί χαίρονται για το
τετραγώνισμα που τους κάνουν, για «τον κυβισμό»!

Μόνο σε άνθρωπο

που έχει δαιμόνιο αρχικό δικαιολογείται να θεατρίζει τους ανθρώπους
μπροστά στον κόσμο, να τους λέει το παρελθόν τους (σε όσους βέβαια
έχει δικαιώματα το δαιμόνιο), για να κλονίζει αδύνατες ψυχές. Το
ακάθαρτο
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ανθρώπων αλλά τις αδυναμίες τους. Οι ελευθερωμένοι όμως άνθρωποι
από τα πάθη τους, επειδή δεν έχουν κακία, το κακό το διορθώνουν με
καλοσύνη.
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καθαρίζεται, την σκεπάζουν με καμιά πλάκα, για να μην αηδιάσει και ο
άλλος που θα την δη. Ενώ εκείνοι που ξεσκαλίζουν σκουπίδια μοιάζουν με
τις κότες… Τώρα ο διάβολος κάνει μουντζούρες πολλές και μπλέκει πολύ
τα πράγματα, αλλά τελικά θα σπάσει τα μούτρα του. Μετά από χρόνια θα
λάμψουν οι δίκαιοι. Και λίγη αρετή να έχουν, εν τούτοις θα φαίνονται,
γιατί θα επικρατεί πολύ σκοτάδι, και ο κόσμος θα στραφεί προς αυτούς.
Αυτοί που σήμερα κάνουν τα σκάνδαλα, αν ζουν τότε, θα ντρέπονται.
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