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Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 7ῃ Ἰουλίου 2018 

Πρὸς 

τὸ πλήρωµα τῶν πιστῶν 

τῆς καθ’ �µᾶς �ερᾶς �ητροπόλεως.  

    

�έκνα ἐν !υρί$ ἀγαπητά, χαίρετε ἐν !υρί$ *ησοῦ πάντοτε. 

Σαρώνουν τὴν περιοχή µας κατὰ τὶς τελευταῖες ἡµέρες ὁµάδες προτεσταντῶν ποὺ 

µοιράζουν τὴν !αινὴ ∆ιαθήκη σὲ µετάφραση µαζὶ µὲ ἄλλο ἔντυπο ὑλικό. � �ερὰ �ητρόπολη 

σὲ γραπτὴ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχε µὲ τὴν ἐν λόγ$ ὁµάδα τοὺς συνέστησε, ἐὰν θέλουν ὄντως νὰ 

βοηθήσουν στὴ διάδοση τῆς !αινῆς ∆ιαθήκης, νὰ δωρήσουν τὰ ἔντυπα στὴν �ερὰ �ητρόπολη, 

ὥστε ἡ ἴδια ἡ τοπική µας Bκκλησία, ἡ ὁποία ἤδη ἔχει µοιράσει χιλιάδες ἀντίτυπα, νὰ συνεχίσει 

τὴν διανοµὴ τῆς ἐγκεκριµένης µεταφράσεως, χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἐπέµβαση µιᾶς µὴ Dρθόδοξης 

ὁµάδας στὸ ποιµαντικό της ἔργο, πράγµα ποὺ µπορεῖ ἀπὸ τὴν ὁµάδα αὐτὴ νὰ στοχεύει σὲ 

ὕπουλο προσηλυτισµό. 

Iἱ ἄνθρωποι, ὅµως, αὐτοὶ ἔκαναν ὅπως πάντοτε τὴν πονηριά τους, νὰ διανείµουν µόνοι 

τους τὴν !αινὴ ∆ιαθήκη µαζὶ µὲ ἄλλο ὑλικό. 

�ὸ Lριστεπώνυµο πλήρωµα πρέπει νὰ γνωρίζει ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ βρίσκονται ἐκτὸς 

Bκκλησίας. Mεβαίως, οἱ !αινὲς ∆ιαθῆκες ἔχουν τὴν ἔγκριση τῆς �ερᾶς Συνόδου τῆς Bκκλησίας 

τῆς Nλλάδος καὶ ὅσοι τὶς ἔλαβαν µποροῦν νὰ τὶς κρατήσουν. �ὸ ἄλλο, ὅµως, ὕπουλο 

προσηλυτιστικὸ ὑλικὸ δὲν πρέπει νὰ γίνει δεκτό. 

Oγαπητοί µας Lριστιανοὶ µεγάλη προσοχὴ χρειάζεται στὸ τὶ ἀκοῦµε καὶ τὶ µελετοῦµε, 

στὸ τὶ δεχόµαστε καὶ τὶ ἀπορρίπτουµε.  

� ἀλήθεια ὑπάρχει µόνο στὴν Dρθόδοξη Bκκλησία µας. 

�ὸ τέλειο, βεβαίως, εἶναι νὰ κλείσουµε τὶς πόρτες µας σὲ κάθε ὁµάδα καὶ ἐπίβουλο 

ποὺ βρίσκεται ἐκτὸς Bκκλησίας. 

«� χάρις τοῦ !υρίου ἡµῶν *ησοῦ Lριστοῦ µετὰ πάντων ὑµῶνQ ἀµήν».     
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