Φίλε του Χριστού Νικόλαε, χαίρε εν Κυρίω Ιησού Χριστώ!
Πήρα τό µήνυµά Σου.
Ο Πορφύριος ήταν µάγος.
∆έν υπάρχει καµµιά αµφιβολία γιαυτό.
Ο Άγιος Νεκτάριος δέν ζούσε σέ εποχή που τά πατριαρχεία ήταν αιρετικά.
Κοιµήθηκε το 1920 προ της νεοηµερολογιακής αλλαγής! Ήταν όντως Άγιος.
Έχεις ξαναδιαβάσει στά συναξάρια γιά Αγίους πού, επειδή είχαν προορατικό,
πήγαιναν νά βρούν χαµένους θησαυρούς κρυµµένους από τον καιρό της
γερµανικής κατοχής, µέ τό χάρισµα πού τούς ... έδωσε ο Θεός;
Πού έβλεπαν µάντεις (τον Τειρεσία!),
πού παίρναν µε το σώµα τους θέση-σχήµα σάν της Πυθείας!,
πού έβλεπαν αρχαία κάτω από τή γή,
πού ανέβαιναν µέχρι τό θρόνο ... της Αγίας Τριάδος και πάνω από τα άστρα;
Που θά γινόταν το µοναστήρι του προσκύνηµα ... µεγαλύτερο από της
Παναγίας µας της Τήνου κατά την πρόρρησή του!
Που ξαφνικά τηλεφωνούσε µέσα στη νύχτα (στο µοναστήρι των Αγίων
Θεοδώρων στην περιοχή µας) για να τους πει ... για τά ψάρια! (Χωρίς να
γνωρίζει τις µοναχές!)
Που δοκίµαζαν το νερό κάτω από τό χώµα µε τη χούφτα τους νοερά για να
δουν αν είναι γλυκό ή αλµυρό;
Που «πέρναγαν µέσα από τούς τοίχους», όπως έκανε ο µάγος Πορφύριος, γιατί
όπως είπαν τά πνευµατικοπαίδια του γνώριζε την διάσπαση της µοριακής
δοµής της ύλης!
Ο Άγιος Νεκτάριος άφησε εντολή να µην ακολουθήσει κανείς την καινοτοµία,
(το Νέο Ηµερολόγιο), επειδή ήταν όντως προορατικός.
Στον «Ορθόδοξο Τύπο» έχω απαντήσει από τό καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς δέν
δηµοσιεύουν τίς απαντήσεις µου!
Αν έχεις διεύθυνση, µπορώ να Σού στείλω τα σχετικά.
Ή επικοινώνησε µέ σοβαρούς Νεοηµερολογίτες γιά νά Σού πουν τη γνώµη
τους (π.χ. π. Γεώργιο Μεταλληνό, καί στήν περιοχή µας π. Αρσένιο
Κοµπούγια). Κανένας πνευµατικός άνθρωπος δέν δέχεται τίς ανοησίες του
µάγου Πορφυρίου.
Εν αγάπη Χριστού,
Πάτρα, 15.11.2004, Γουρία, Σαµωνά καί Αβίβου καί της Νεοµάρτυρος Αικατερίνης υπέρ τών Πατρίων πεσούσης
(φονευθείσης υπό τών Καινοτόµων) στην αγρυπνία των Αγίων Αρχαγγέλων τον καιρό του διωγµού.
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