
τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ  Νορβη-
γοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς
ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-Βρέ-

ντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοη-
θήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μπο-
ροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις ἕνα ἰδανικὸ ἢ
ἕνα ζευγάρι μεταχειρισμένα ἰδανικά, θὰ
ἔκανες καλὴ πράξη». Σχόλιο ἀρθρογρά-
φου: «Ναί. Ἀναζητοῦμε ἕνα ζευγάρι ἰ -
δανικά. Καὶ ἐλαφρῶς μεταχειρισμένα, δὲν
θὰ τὰ ἀρνηθοῦμε.  Κυρίως γιὰ νὰ τὰ προ-
σφέρουμε στοὺς νέους ἀνθρώπους, στὰ
παιδιά μας. Σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔρχονται μὲ
νεανικὴ ὁρμή, ἀλλὰ μὲ ψαλιδισμένα
φτε ρά, καὶ ἀναζητοῦν μέσα ἀπὸ τὶς
σκόρπιες λέξεις μας τὴν ἀπάντηση γιὰ
τὸ τί εἶναι θεμιτὸ καὶ τί ἀθέμιτο. Τί εἶναι
ἠθικὸ καὶ τί ἀνήθικο… Ἀναζητοῦμε ἀπε-
γνωσμένα ἕνα ζευγάρι ἰδανικά, ἔστω καὶ
μεταχειρισμένα, γιὰ νὰ τὰ δωρίσουμε στὸ
μέλλον» (Καθημερινή, 12-8-2012).

Ἀ πὸ τὴν ἄλ λη με ριὰ αὐ τὸς ὁ κό σμος
δεί χνει νὰ τρέ χει ἀ κά θε κτος. Πρὶν λί γους
μῆνες ὁ ἄν θρω πος, αὐ τὸς ὁ μι κρὸς θε -
ός, πέ τυ χε τὴν προ σε δά φι ση στὸν Ἄ ρη
τοῦ ἐ ξε λιγ μέ νου δι α στη μι κοῦ ὀ χή μα τος
τῆς ΝΑΣΑ «Curiosity». Καὶ λί γο νω ρί τε -
ρα στὸν πε ρί φη μο ἐ πι τα χυν τὴ σω μα τι -
δί ων CERN ἄγ γι ξε τὸ «σω μα τί διο τοῦ Θε -
οῦ». Μιὰ τρο με ρὴ ἀν τί φα ση χα ρα κτη ρί -
ζει τε λι κὰ τὴν ἐ πο χή μας. Ἀ πὸ τὴ μιὰ ἡ
ἐ κρη κτι κὴ πρό ο δος. Ἀ πὸ τὴν ἄλ λη ἡ πι -
κρὴ δι α πί στω ση γιὰ χα μέ νες, ἐγ κα τα λειμ -

μέ νες ἀ ξί ες, ποὺ ἡ ἀ πώ λειά τους ἐ ξα φα -
νί ζει τὴν ἀν θρω πιά. Σ᾿ ἕ να θολὸ το πί ο ὁ
ἄν θρω πος τρέ χει στὰ τυφλὰ μὲ ἀ συγ κρά -
τη τη δύ να μη καὶ ὑ περ βο λι κὴ τα χύ τη τα,
χω ρὶς νὰ δι α κρί νει δρό μο που θε νά. Για -
τί τό σος πα ρα λο γι σμός; 

Ὁ ἄν θρω πος ὅ μως ζη τι α νεύ ει σή με -
ρα γιὰ δυ ὸ με τα χει ρι σμέ να ἰ δα νι κά, ὄ χι
για τί ξέ χα σε ἁ πλῶς κά ποι ες ἀ ξίες. Ἀλ -
λὰ για τὶ ἐγ κα τέ λει ψε Ἐ κεῖ νον ποὺ εἶ πε,
ὅ τι ὑ πάρ χει ἡ ἀ λή θεια, ἡ πλή ρης ἀ λή -
θεια, ὅ τι ἔ χει μορ φὴ καὶ αὐ τὴ εἶ ναι τὸ
πρό σω πό Του. Τὸ κα λὸ δὲν κυ κλο φο ρεῖ
σὲ ἀ φη ρη μέ νη μορ φή. Καὶ οἱ πιὸ δυ να -
τὲς ἀ λή θει ες χά νουν τὴν ἀ ξί α τους, ὅ ταν
δὲν ὑ πάρ χει ἐ κεῖ νος ποὺ τὶς ἐν σαρ κώ -
νει στὸ πρό σω πό του, ὁ Θε ός. 

«Δὲν ἤ θε λα τε χνη τὲς πνευ μα τι κό τη -
τες, οὔ τε ἄλ λα δι α νο η τι κῶς ἑλ κυ στι κὰ
καὶ εὐ φυ ῆ συ στή μα τα πί στης, ψεύ τι κα
ξε κι νή μα τα καὶ θλι βε ρὲς κα τα λή ξεις»,
γρά φει κά ποι ος ποὺ ἔ γι νε Χρι στια νὸς
Ὀρ θό δο ξος, ἀ φοῦ τα λαι πω ρή θη κε πρῶ -
τα στὰ θο λὰ νε ρὰ πολ λῶν θρη σκει ῶν.
«Δι ψών τας γιὰ κοι νω νί α μὲ τὸν Θε ό, χρει -
α ζό μουν τὸν Ἰ η σοῦ Χρι στὸ ποὺ δι α κη -
ρύσ σει: ̔ ῾Ἐγὼ εἶ μαι ὁ ἄρ τος τῆς ζω ῆς. Ὅ -
ποι ος ἔρ χε ται σὲ μέ να δὲν θὰ πει νά σει.
Ὅ ποι ος πι στεύ ει σὲ μέ να δὲν θὰ δι ψά -
σει πο τὲ᾿᾿ (Ἰ ω. 6, 35). Κα νεὶς ἄλ λος δὲν
μπο ρεῖ νὰ μᾶς προ σφέ ρει αὐ τὸ ποὺ πρό -
σφε ρε ὁ Ἰ η σοῦς Χρι στός, ὁ ἀ γέν νη τος
Πα τέ ρας Του καὶ τὸ πα νά γιο Πνεῦ μα: τὸν
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!ήν Κωνσ!αν!ινούπολη !ο. 1650, ζο.σε
1 σαραν!άχρονος !εχνί!ης 7ορδάνης µέ
!ήν ο:κογένειά !ου. Μιά ?µέρα, σ!ήν

@ορ!ή !Aν Ε:σοδίων !Cς Παναγίας, διασκέδα-
ζε µέ συν!εχνί!ες !ου σ!ό Fργασ!ήριό !ου, παί-
ζον!ας καί Gνα παιχνίδι. Hνας Iπό !ούς πα-
ρόν!ες Τούρκους Fπικαλέσ!ηκε ε:ρωνικά !όν
Kγιο Νικόλαο, γιά νά κερδίσει. M 7ορδάνης
Iν!απέδωσε !ό πείραγµα χλευάζον!ας !όν Μω-
άµεθ. Oσ!ερα, ? συν!ροφιά χαρούµενη δια-
λύθηκε.

Πάει, Qµως, Gνας Iπό !ούς Τούρκους !Cς
παρέας καί κα!αγγέλλει !όν 7ορδάνη Q!ι Rβρι-
σε !όν Μωάµεθ. Τό µαθαίνει 1 7ορδάνης καί
κρύβε!αι σ!ό σπί!ι @νός γνωσ!ο. !ου Tρχον!α,
!ούρκου. Καί FκεU Qµως πηγαίνουν οV Fξου-
σιασ!ές καί !όν συλλαµβάνουν. Καί Iρχίζει !ό
γνωσ!ό (γιά !ήν Τουρκοκρα!ία) σενάριο. Το.
λένε: «X πράξη σου Rχει Yς !ιµωρία !όν θάνα!ο.
Zκ!ός Tν γίνεις µουσουλµάνος. Mπό!ε καί θά
σέ !ιµήσουµε µέ πολλά χρήµα!α καί Iξιώµα-
!α». \παν!] 1 7ορδάνης:

-^έν Iρνο.µαι !όν  γλυκύ!α!ό µου 7ησο.
Χρισ!ό, Iλλά Τόν πισ!εύω καί Τόν 1µολογA
Θεόν Iληθινόν.

M βεζύρης (=Fκπρόσωπος !Cς Fξουσίας)
Iποφασίζει !ήν Fκ!έλεση !ο. 7ορδάνη, 1
1ποUος πηγαίνει σ!ό Fργασ!ήριό !ου γιά κλεί-
σιµο !Aν λογαριασµAν πού εaχε. Zπb εcκαιρίd,
Rδωσε Iρκε!ά χρήµα!α γιά νά µοιρασθο.ν σ!ίς
Fκκλησίες καί σ!ά eρφανά fπέρ !Cς ψυχCς !ου.
Σ!όν δρόµο γιά !ήν Fκ!έλεση, δέν φοβήθηκε,

δέν δείλιασε, δέν Tλλαξε ? iψη !ου, Iλλά βά-
διζε χαρούµενος! Τήν !ελευ!αία σ!ιγµή, Rρχε-
!αι Tνθρωπος !ο. βεζύρη καί !ο. ψιθυρίζει σ!ό
αc!ί:

-Πές µόνο µέ !ό σ!όµα, σ!ά φανερά, πώς
!ουρκεύεις καί µε!ά ζCσε, Qπου θέλεις, χρι-
σ!ιανικά.

\παν!] 1 jδη µάρ!υς κα!ά !ήν προαίρε-
ση:

-Αc!ό δέν πρόκει!αι νά !ό κάνω πο!έ!
Τόν Iποκεφάλισαν σ!ίς 2 Φεβρουαρίου

1650.
* * *

M !απεινός καί Tσηµος 7ορδάνης Iνα-
δείχθηκε διδάσκαλος !Cς πνευµα!ικCς ζωCς!
mλθε ? συγκυρία !ο. πάρε-δAσε µέ Iλλο-
θρήσκους. Καί βρCκε !όν µπελ] !ου Iπό Gνα
Iσ!εUο. ̂ έν Rκανε Iµέσως !όν nρωα: ΠCγε καί
κρύφθηκε. X Fπίγεια ζωή µας, πάνω Iπό Qλα,
εaναι χρήσιµη γιά νά µε!ανοήσουµε, νά διορ-
θωθο.µε, νά βρο.µε !όν Χρισ!ό. o!αν δέν !ό
κα!άφερε αc!ό, 1 7ορδάνης, 1 «Tνθρωπος !Cς
διπλανCς πόρ!ας», 1 πολι!ικά !απεινωµένος,
Yς fπόδουλος σέ βάρβαρο δυνάσ!η, κάνει !ό
πνευµα!ικό Kλµα: ̂ ιακηρύσσει !ήν Iκλόνη!η
πίσ!η !ου, Q!ι 1 Χρισ!ός εaναι 1 Iληθινός Θεός.
Πε!άει σ!ά σκουπίδια !ά πάν!α: !ά µεγάλα
Iξιώµα!α καί πλού!η πού !ο. R!αξαν, !ά Iγα-
θά πού εaχε, Iκόµη καί !ήν pδια !ου !ήν ζωή.
Για!ί εaχε κα!αλάβει Q!ι ζωή χωρίς !ό Χρισ!ό
εaναι ζωή-Fρείπια, ζωή-χωρίς νόηµα. ^ηλ. ?
Iρχή !Cς α:ώνιας κόλασης, Fπί !Cς γCς. 

M 7ορδάνης, Iκόµη, IνησυχεU γιά !ίς
rµαρ!ίες !ου καί δίνει Fλεηµοσύνη γιά !ήν συγ-
χώρησή !ους καί γιά νά  προσεύχον!αι οV χρι-
σ!ιανοί γιb αc!όν. 7δού ? Iληθινή !απείνωση:
Εaναι σχεδόν µάρ!υς καί ζη!άει !ίς προσευχές
!Aν IδελφAν !ου! 
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ἑ αυ τό τους. Τί πο τα δὲν μπο ρεῖ νὰ συγ -
κρι θεῖ μὲ τὴν ἀ πο κά λυ ψη τοῦ ἴ διου τοῦ
ἑ αυ τοῦ Του, ποὺ μᾶς πρό σφε ρε ὁ Θε ός,
ἡ Ἀ πό λυ τη Ἀ λή θεια, τὸν ὁ ποῖ ο μπο ροῦ -
με νὰ γνω ρί σου με, ὄ χι ἁ πλῶς ὅ πως
γνω ρί ζου με ἀ φη ρη μέ νες προ τά σεις ἢ ἀ -
πρό σω πες ἐμ πει ρί ες. Ὁ Θε ὸς μᾶς ἄ νοι -
ξε τὴν πόρ τα πρὸς μί α ἀ λη θι νὴ καὶ αἰ -
ώ νια σχέ ση μὲ τὸν ἴ διο, μέ σα ἀ π᾿ τὴν ὁ -
ποί α φθά νου με νὰ γνω ρί σου με τὴν Ἀ λή -

θεια ὡς Πρό σω πο καὶ ὡς Ἀ γά πη» (Ἀ πὸ
τὸν Βου δι σμὸ στὸν Χρι στό, σελ. 111 καὶ
113).

Ὁ Χρι στὸς λοι πὸν δὲν μᾶς ἔ φε ρε κά -
ποι α ἀ φη ρη μέ να ἰ δα νι κὰ ἀ πὸ δεύ τε ρο χέ -
ρι, ἀλ λὰ τὸν ἴ διο τὸν ἑ αυ τό Του, ὡς ἀ -
πό λυ τη Ἀ λή θεια καὶ Ἀ γά πη. Γιατί νά μήν
θέλουμε κάποια σχέ ση μα ζί Του; 

Πρωτ. Δ. Μ.
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Λέει % Χρισ)ός:
-,χει δοθ1 2 3ν)ολή: « Νά 9γαπ=ς )όν πλη-

σίον σου»A καί «νά µισεCς )όν 3χθρό σου».  Μά
3γώ σ=ς λέγω: Νά )ούς 9γαπ=)ε )ούς 3χθρούς
σας!  Νά λέ)ε καλά λόγια γιά 3κείνους πού σ=ς
κακολογοHν. Νά εIεργε)εC)ε 3κείνους πού σ=ς
µισοHν. Καί νά προσεύχεσθε γιά 3κείνους
πού σ=ς ζηµιώνουν καί σ=ς κα)α)ρέχουν.
,)σι θά γίνε)ε υLοί )οH 3πουράνιου Πα)έρα
σας, πού )όν Nλιο Του )όν 9να)έλλει καί γιά
)ούς καλούς καί γιά )ούς κακούςA καί ρίχνει )ήν
βροχή Του καί γιά )ούς δικαίους καί γιά )ούς
9δίκους (Μα)θ. 5, 43-45).

ΣR αI)ά συνήθως 9παν)οHµε: Ναί, 9λλά
κά)ι )έ)οια )αιριάζουν µ=λλον σ)ούς Sγίους!
Tδού, Uµως, Vνα παράδειγµα 9πό )ήν ζωή Wνός
SπλοH µέν 9νθρώπου, 9λλά καλοH χρισ)ιανοH:

Σ)ήν Xδρα, κάποια 2µέρα, βρίσκε)αι δο-
λοφονηµένος % γέρο-Κουν)ουριώ)ης, Zρχο-
ν)ας )οH νησιοH. [ φονιάς πάνω σ)ήν 9να-
)αραχή κα)ορθώνει νά δραπε)εύσει. Μά που-
θενά δέν µπόρεσε νά 2συχάσει 9πό )ίς 3νο-
χές καί )ίς )ύψεις. Τέλος πάν)ων, µε)ά 9πό
χρόνια, µε)ανοιωµένος, γυρίζει σ)ό νησί. Πη-
γαίνει σ)όν πνευµα)ικό καί µέ συν)ριβή )οH
3ξοµολογεC)αι )ά πάν)α. Φεύγον)ας, ζη)άει
9πό )όν Πνευµα)ικό νά µεσολαβήσει σ)όν Λά-
ζαρο, γυιό )οH σκο)ωµένου, _σ)ε νά )όν
συγχωρήσει καί 3κεCνος. [ πνευµα)ικός βρί-
σκει )όν Κουν)ουριώ)η καί )οH µιλ= γιά )όν φο-
νιά. Σ)ό )έλος )οH προσθέ)ει:

-Παιδί µου, % Χρισ)ός µ=ς `δωσε 3ν)ολή
aχι µόνο νά 9γαπ=µε )ούς 3χθρούς µας 9λλά

καί νά )ούς εIεργε)οHµε, U)αν βρίσκον)αι σέ
9νάγκη.

[ Λάζαρος Κουν)ουριώ)ης εbναι Zνθρω-
πος µέ φόβο ΘεοH. Θέλει νά )ηρεC )ό θέληµα
)οH ΘεοH. dκούει )όν πνευµα)ικό σκεπ)ικός.
Θέλει νά eπακούσει. dλλά θυµ=)αι καί )όν πα-
)έρα )ου καί 2 ψυχή )ου )αράζε)αι. Σ)ό )έλος
λέει:

-Πά)ερ, νά )όν συγχωρήσω )όν φονιά
)οH πα)έρα µου.  Ναί... fµως, κάνε µου )ή
χάρη καί πέσ)ου πο)έ νά µήν φανεC µπροσ)ά
µου.

,)σι καί `γινε. [ δολοφόνος 9πέφευγε
νά βρεθ1 σ)ά µέρη πού σύχναζε % Κουν)ου-
ριώ)ης.

Πέρασε 9πό )ό)ε 9ρκε)ός καιρός. Μιά
µέρα, % Κουν)ουριώ)ης µαθαίνει U)ι % φονιάς
)οH πα)έρα )ου βρισκό)αν σέ µεγάλη δυσ)υ-
χία. dνήµπορος νά 3ργασθεC, σέ κακό χάλι.
Ζων )ανεύουν σ)ήν ψυχή )οH Zρχον)α )ά λό-
για )οH πνευµα)ικοH γιά )ήν 3ν)ολή )οH Χρι-
σ)οH. Συγκλονίζε)αι 2 ψυχή )ου. Ζη)άει 3νί-
σχυση 9πό )όν Χρισ)ό πού συγχώρεσε )ούς
σ)αυρω)ές Του. Καί, νικών)ας )όν Wαυ)ό )ου,
9ναλαµβάνει )ήν συν)ήρηση καί )ήν φρον)ί-
δα )οH φονι=, hς )όν θάνα)ό )ου!

*    *    *
f)αν γίνον)αι )έ)οια θαύµα)α, πόσο

εIκολώ)ερα εbναι  αI)ά πού ζη)= 9πό µ=ς %
iγιος Tωάννης % Χρυσόσ)οµος!

-jµεCς χαρίζουµε λόγια U)αν προσευχό-
µασ)ε eπέρ 3κείνων πού µ=ς 9δικοHν. [ Χρι-
σ)ός Uµως χαρίζει σR Uλους πράγµα)α µεγάλα
καί θαυµασ)ά: )όν Nλιο, )ίς 3)ήσιες βροχές καί
Zπειρα Zλλα.

Μήν µισεCς, λοιπόν, 3κεCνον πού σοH φέ-
ρε)αι Zσχηµα, για)ί )αυ)όχρονα σοH προξενεC
µεγάλο καλό: Zν )οH δείξεις 9γάπη γίνεσαι υLός
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Καί Uλα αI)ά )ά κάνει aχι κλαίγον)ας )ήν
µοίρα )ου: Τί κακό µέ βρ1κε! dλλά βαδίζει σ)ό
µαρ)ύριο χαρούµενος. jµ=ς µ=ς λείπει κά)ι
k σ)ερούµασ)ε κά)ι 9πό )ά 3πίγεια 9γαθά, καί
κλαCµε καί eποφέρουµε. ΤοH)ος 3δl, πεθαί-
νει καί χαίρε)αι! Για)ί; Για)ί εbναι βέβαιος U)ι
θά συναν)ήσει πρόσωπο πρός πρόσωπο )όν
Σω)1ρα )ου Χρισ)ό πού εbπε: 

-Θά σ=ς δl καί πάλιA καί )ό)ε 2 καρδιά σας
θά γεµίσει χαρά. Καί αI)ήν )ήν χαρά σας δέν
θά µπορεC κανείς νά σ=ς )ήν πάρει (Tωάν.
16,22). 

Λίγο πρίν )ό )έλος, ̀ ρχε)αι %  )ελευ)αCος
πειρασµός σ)όν Tορδάνη µέ )ά λόγια: «Προ-
σωρινά, σ)ά ψέµα)α 9ρνήσου )όν Χρισ)ό καί
µε)ά ζ1σε Uπως θέλεις. Γιά λίγο κάνε )όν eπο-
κρι)ή, )όν nθοποιό. Γιά )ήν ζωούλα σου»! dλλά
% Tορδάνης γνώριζε U)ι Ζωή εbναι µόνον % Χρι-
σ)ός. oρα, µένουµε µR ΑI)όν νHν καί 9εί.

oς παρακαλέσουµε καί 3µεCς )όν Χρισ)ό:
-Κύριε, 9ξίωσέ µας νά µιµηθοHµε )ό φρό-

νηµα καί )ήν διάθεση )οH νεοµάρ)υρά Σου
Tορδάνη. dρχιµ. Ν. Κ.



ήν πρώτη Κυριακή τοῦ Τριῳδίου
ἀκοῦμε τήν παραβολή τοῦ Τελώνου καί
τοῦ Φαρισαίου. 
Οἱ ἀληθινά ἅγιοι ἀγωνίζονταν νά κρα-

τοῦν πάντοτε τό γνήσια ταπεινό φρόνημα
τοῦ τελώνη. Ποτέ δέν πίστευαν στήν «ἁγιό-
τητά» τους καί στά «χαρί σμα τά» τους. Καί,
φυσικά, ἔστω κι ἄν ἦταν φανερά κάποια χα-
ρίσματα τοῦ Θε οῦ στήν ζωή τους, ποτέ δέν
τά διαφήμιζαν. Ἀντίθετα τά ἔκρυβαν, καί
πολλές φορές ζητοῦσαν ἀπό τόν Θεό νά τούς
τά ἀφαιρέσει, ἀπό τόν φόβο τοῦ πάθους τῆς
κενοδοξίας.      

*  *  *
Τό 1929 ἐκοιμήθη ὁ ρῶσος Ὁμολογητής

Ἀρχιεπίσκοπος, ἅγιος Ἱλαρίων Τρόϊτσκι.
Στόν βίο του, πού κυκλοφόρησε πρόσφατα1,
διαβάζουμε ὅτι ἦταν «ὁ ρ κισμένος ἐχθρός
τῆς ὑποκρισίας καί κάθε εἴδους εὐσεβι-
σμοῦ. Κατά τήν διάρ κεια τῆς ἐξορίας του
σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως ἦταν σέ
ὁμάδα ἐρ γασίας μαζί μέ ἄλλους ἐξόρι-
στους κληρικούς. Ὅλοι εἶχαν καταλάβει ὅτι
ὁ ἅγιος Ἱλα ρίων δέν ἐπικροτοῦσε κάποι-
ες συμπεριφορές, ὅπως «τό νά ἀποκαλεῖς
τόν ἑαυ τό σου ἁμαρτωλό, τό νά κάνεις μα-
κρές ‘εὐσεβεῖς’ συζητήσεις ἤ τό νά ἐπιδει -
κνύ εις τήν αὐστηρότητα τῆς ζωῆς σου...
Ἀκόμη περισσότερο τό νά σκε φτεῖς γιά τόν

ἑαυτό σου κάτι περισσότερο ἀπό ὅ,τι
εἶσαι στήν πραγμα τι κότητα».

Ἔφεραν κάποτε στήν ὁμάδα τους ἕναν
καινούργιο ἐξόριστο, πού ἦταν ἡ γούμενος.
Τόν ρώτησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱλαρίων:

-Γιατί σᾶς συνέλαβαν;
-Τελοῦσα ἀκολουθίες στό σπίτι μου,

ὅταν ἔκλεισαν τό μοναστήρι, ἀ πάν  τησε ὁ
ἡγούμενος. Μαζευόταν κόσμος καί γίνο-
νταν θαύματα...

-Ἄ! ἔτσι; Ὥστε γίνονταν «θαύματα»;
Καί πόσα χρόνια σᾶς ἔριξαν ἐξο ρία;

-Τρία χρόνια.
-Μμμ! Λίγα εἶναι! Γιά τά «θαύματα»

θά ἔπρεπε νά σᾶς ρίξουν περισ σό τερα!
Ἡ σοβιετική ἐξουσία δέν πρόσεξε...

Καί καταλήγει ὁ βιογράφος τοῦ ἁγίου
Ἱλαρίωνα, μητροπολίτης Ἰωάν νης Σνίτσεφ:
«Εἶναι αὐτονόητο ὅτι, τό νά μιλᾶς γιά
«θαύματα» πού γίνονται μέ τίς δικές σου
προσ ευχές, εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό
ἀναίδεια»!

*   *   *
«Φαρισαίου φύγωμεν ὑψηγορίαν·

καί τελώνου μάθωμεν τό ταπεινόν ἐν στε-
ναγμοῖς». Νά ἀποφεύγουμε τά «μεγάλα
λόγια» τοῦ φαρισαίου, λέει τό κοντάκιο
τοῦ Τριωδίου. Καί νά μάθουμε τήν ἀλη-
θινή ταπείνωση, πού βρί σκεται στούς
στε ναγμούς τῆς προσευχῆς τοῦ τελώνη.

Ἀρχιμ. Β. Λ.

(δηλ. µιµη%ής) %ο) *πουράνιου Πα%έρα.
*δ3 συµβαίνει 8να παράξενο πρ:γµα: <
=δικούµενος, %ήν µέν ζηµιά %ήν Aφίσ%α%αι
(δέν µπορεC νά κάνει καί =λλι3ς!)· %όν µισθό
Fµως, δηλ. %ήν Hφέλεια =πό %ήν Iνδειξη =γά-
πης, %όν χάνει Kν δέν =κούσει %όν Χρισ%ό!
Mπέµεινε %ό βαρύ%ερο, %ήν ζηµιά καί δέν
Kν%εξε %ό Nλαφρό%ερο, νά δείξει =γάπη. 

(ΕPς %ό κα%ά Μα%θαCον <µιλία 18, δ΄, P.G.
57, 269)

Sρχιµ. Ν. Κ

ΛΥΧΝΙΑ   ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
Μηνια2ον Περιοδικόν

9. Μη:ροπόλεως  Νικοπόλεως
?κδό:ης: Μη:ροπολί:ης Νικοπόλεως Χρυσόσ:οµος
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