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Ἀγαπητέ κ. Νούνη,
Χαίρετε καί Ὑγιαίνετε!
Ἔλαβα τό νομοκανονικόν Σας κείμενον, εὐχαριστῶ διά τά γραφόμενά Σας καί
διότι φροντίζετε διά τήν πρόοδόν μου, εἰς τό νά ἔχω, ὡς Ἐπίσκοπος, καλές τοποθετήσεις εἰς τά συμβαίνοντα κατά τούς ἐσχάτους τούτους καιρούς εἰς τήν ᾽Εκκλησίαν καί τήν κονωνίαν μας.
Ἔχω, ἀγαπητέ, νά σᾶς πῶ τά ἑξῆς καί παρακαλῶ νά τά λάβετε, ἄν νομίζετε,
ὑπ᾽ ὄψιν εἰς τήν κριτικήν Σας ἐπί ἐκκλησιαστικῶν προσώπων καί πραγμάτων.
Ὁ καθένας, κ. Νούνη, ἐκφράζεται καί ἐνεργεῖ σύμφωνα μέ τόν πνευματικόν κόσμον πού ἔχει ἐντός του, δηλαδή σύμφωνα μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ πού ἔχει ἡ
ψυχή του. Ἔτσι, τό καλύτερο εἶναι νά βοηθοῦμε τόν ἄνθρωπον νά σκέπτεται
πνευματικά, νά προσεύχεται, ὥστε νά λαμβάνει περισσοτέραν τήν Χάριν τοῦ
Θεοῦ, καί τότε θά ἐκφράζεται ὀρθά εἰς κάθε «οὐκρανικόν» πού συμβαίνει. Ἔτσι
θά ἔχει τήν δύναμιν ἀπό τήν ἐνοικοῦσαν εἰς αὐτόν Χάριν νά πείσει καί τούς ἄλλους
νά ἐννοοῦν καί αὐτοί ὀρθά καί νά ἐκφράζονται πατερικά. Θά πῶ καί τό ἑξῆς:
Ἐπειδή εἰς τήν πνευματικήν ζωήν συμβαίνει τό φαινόμενον, τό λεγόμενον «ἄρσις
τῆς Χάριτος», δυνατόν κάποιος ἀδελφός, ἤ κάποιος πατήρ καί ἀρχιερεύς τοῦ
Χριστοῦ, νά βιώνει καί αὐτός κάποιαν περίοδον τήν ἄρσιν τῆς Χάριτος καί αὐτό
νά ἔχῃ ἀντίκτυπον εἰς τήν ὅλην του θεολογικήν σκέψιν. Ἑπομένως πρέπει νά
βλέπουμε μέ συμπάθειαν τά πνευματικά φαινόμενα τῶν ἀδελφῶν, ἔστω καί ἄν
εἶναι ἀντίθετα ἀπό τά ἰδικά μας καί ἄς μήν εἴμεθα οἱ συντρίβοντες τάς κεφαλάς
των. Ἀκόμη θά ἔλεγα ὅτι τό ἴδιο πρόσωπον, ἀρχιερεύς ἐάν θέλετε, μαχητικός
χθές, ἔλαβε τήν ἀπόφασιν νά στραφῇ πλέον εἰς τόν ἑαυτόν του, νά παύσει τοῦ
λοιποῦ νά κατηγορῇ τούς ἄλλους, ἤ, ἄν θέλει νά ὁμιλήσει διά λανθασμένην τινά
θέσιν τοῦ ἄλλου, νά τοῦ τήν πεῖ μέ πολλή-πολλή ἀγάπη, ὥστε νά μήν δημιουργήσει ἐχθρότητα ἡ διαφοροποίησίς του. Εἰλικρινῶς σᾶς λέγω, ἀγαπητέ ἀδελφέ,
ὅτι ἤθελα νά ἀνήκω εἰς τήν εὐλογημένην αὐτήν μερίδα.
Μέ τά προηγούμενα, κ. Νούνη, θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι πρέπει νά σκεπτώμεθα
καί νά φερώμεθα μέ πνευματικά κίνητρα, ἀποβλέποντες εἰς τήν βοήθειαν τοῦ

ἀδελφοῦ μέ ἀγάπην. Ὁ ὠμός ἔλεγχος, ἀπό ὅσα γνωρίζω, καί θεωρητικῶς καί
ἐμπειρικῶς, δέν ὠφελεῖ! Τό λέγω μετά πολλῆς πεποιθήσεως αὐτό. Ναί, ὁ ὠμός
ἔλεγχος δέν ὠφελεῖ! Καί ὄχι μόνον δέν ὠφελεῖ, ἀλλά δημιουργεῖ ἐχθρότητες καί
ταραχές.
Ὡς μεγαλύτερός σας (ὄχι καλύτερός σας) σᾶς λέγω νά προσέξετε τόν ἑαυτό
σας, διότι εἶστε ἄνθρωπος μέ πολλά τάλαντα, μέ ἰσχυράν ἱκανότητα, μέ θερμήν
ἀγάπην εἰς τά θεολογικά θέματα καί, ἔχοντας λοιπόν ὑπ᾽ ὄψιν ὅλα σας αὐτά τά
χαρίσματα, ἀξιοποιήσατέ τα διά τό συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτό ἐννοοῦσα
τό «νά προσέξετε τόν ἑαυτό σας». Νά καταλάβετε δηλαδή τίς ἱκανότητές σας
καί νά τίς ἀξιοποιήσετε. Χαίρω ὅταν ἀκούω καλούς λόγους διά τό ὄνομά σας καί
πονῶ ὅταν ἀκούω ἀντιθέτους λόγους. Ἀλλά οἱ ἀντίθετοι λόγοι προέρχονται ἀπό
αὐτό ἀκριβῶς πού εἶπα, ἀπό τάς ἀποτόμους καί σκληράς ἔστιν ὅτε ἐπιθέσεις
κατά τινων, μέ τό δίκαιόν σας βέβαια, διότι βλέπετε νά προσβάλλεται ἡ πίστις.
Θά λάβετε εἰς τό μέιλ μία μικρή καί παλαιοτέρα μελέτη μου περί τοῦ γάμου.
Μέ ἐκφράζει καί νῦν. Θά παρακαλοῦσα νά τήν δεῖτε.
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ καί ἐκτίμηση,
† Ἰερεμίας

