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ΤΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
τήν «πολιτισµένη» καί «προοδευτική» Ἀµερική, σέ περιόδουσ
οἰκονοµικῆσ κρίσησ, στελέχη ἑταιρειῶν, τραπεζίτεσ καί ἔµποροι, τό
ρίχνουν στά ... ξόρκια! Χρυσέσ χειροπέδεσ, µανικετόκουµπα µέ ἀρκουδάκια, ἕνα µικρό µοντάρισµα στό
πίσω µέροσ τοῦ κοστουµιοῦ, κακόγουστα καπέλα, ἀποφυγή συγκεκριµένων χρωµάτων (κυρίωσ τοῦ κίτρινου) καί ἄλλα ... φυλαχτά ἐπιστρατεύονται γιά νά ἀνεβάσουν τό ἠθικό
σέ ἀνήλιαγεσ αἴθουσεσ συσκέψεων καί
νά διώξουν µακριά ... «τόν κακό τουσ
τόν καιρό»!
Τό ἴδιο συµβαίνει σέ ὅλεσ τίσ
«πολιστισµένεσ» χῶρεσ τοῦ «χριστιανικοῦ» κόσµου τίσ µέρεσ τῆσ Πρωτοχρονιᾶσ. Πέταλα, σκόρδα, ρόϊδα καί ἡ
ἀπαραίτητη τράπουλα ἐπιστρατεύονται «γιά νά πάει καλά» ἡ νέα χρονιά.
Οἱ δῆθεν ἀπαλλαγµένοι ἀπό προκαταλήψεισ ὀρθολογιστέσ καί τεχνοκράτεσ τοῦ 21ου αἰώνα αὐτογελοιοποιοῦνται ἐπιδεικνύοντασ προσκόλληση σέ ... µαγικά φυλαχτά καί συνήθειεσ, πού δέν τίσ ἔχουν οὔτε οἱ ... ἰθαγενεῖσ Ζουλού καί Παπούα.

Σ

* * *

Ὁ Οὑρανοφάντωρ (ὄχι βέβαια
ἀστρολόγοσ!) Μέγασ Βασίλειοσ, πού
γιορτάζει τήν Πρωτοχρονιά, προτείνει
ἕνα πιό ἀποτελεσµατικό ... «φυλαχτό»: ἕνα σφουγγάρι! Καί µάλιστα λέει, ὄχι νά ἀποκτήσουµε ἕνα σφουγγάρι, ἀλλά ... νά γίνουµε ἐµεῖσ οἱ ἴδιοι
σφουγγάρια!
Ὁ ἴδιοσ τό ἐφάρµοσε µέ ἀπόλυτη
ἐπιτυχία! Ἔτσι λέει ἕνα τροπάριό του:
«Πάντων τῶν ἁγίων ἀπεµ άξω τάς
ἀρετάς...»! Δηλαδή: τό µεγαλύτερο
κατόρθωµα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
ἦταν, ὅτι ἔγινε ἕνα «σφουγγάρι», πού
«ρούφηξε» ὅλεσ τίσ ἀρετέσ τῶν ἁγίων!
Ἑποµένωσ, εἶχε τεντωµένεσ τίσ κεραῖεσ του, ὄχι τόσο γιά νά «πιάνει» τά
γύρω του «κακά» πού τάχα θέλουν
ξόρκια, ὅσο γιά νά «ἁρπάζει» τίσ ἀρετέσ τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, πού συναντοῦσε εἴτε στίσ µελέτεσ του εἴτε
στίσ συναναστροφέσ του.
Γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωποσ ἕνα τέτοιο
«σφουγγάρι», χρειάζεται:
● νά πάψει νά ψάχνει γιά µ αγικές λύσεισ στά δύσκολα τῆσ ζωῆσ·
● νά καταλάβει ὅτι τό µεγαλύτερο
πρόβληµα δέν εἶναι οἱ ἐξωτερικέσ
ἀναποδιέσ, ἀλλά ὁ ἀνάποδος ...
ἑαυτός του!

Η ΓΥΜΝΙΑ ΜΑΣ

῾O

Υ"ός %ο' Θεο' *ρθε σ%όν κόσµο γιά
µ3ς Καί, λίγο πρίν 9ρχίσει %ό ;γιο
<ργο Του γιά %ήν σω%ηρία %ο' κόσµου, BπCγε καί βαπ%ίσ%ηκε 9πό %όν Eωάννη!
Γιά νά πλυθC; Γιά νά καθαρισθC; Γιά νά
πάρει κά%ι; Gχι. Για%ί, δέν εJχε %ίπο%ε νά %ο'
δώσει L Eωάννης. Καί %ό Mξερε. Καί %ό διακήρυξε: Oγώ <χω χρεία, νά βαπ%ισ%P 9πό Σένα.
Rέν βαπ%ίσθηκε γιά %όν Sαυ%ό Του L Κύριος. Βαπ%ίσθηκε γιά µ3ς. Κά%ι νά µ3ς δείξει.
Καί κά%ι νά µ3ς δώσει. Κά%ι νά µ3ς διδάξει.

* * *

Βαπ%ίσ%ηκε, λοιπόν, σ%όν Eορδάνη. Vπό
%όν Eωάννη. ΠPς βαπ%ίσ%ηκε; Xπως σήµερα
βαπ%ίζοµε %ά νήπια. Γυµνός. Zλόγυµνος.
[%σι %ό <χει θεσπίσει %ό βάπ%ισµα L
;γιος Eωάννης L Πρόδροµος. Xποιος θέλει
νά πάει κον%ά σ%όν Θεό, <λεγε, \φείλει
πρP%α νά 9φήνει %όν Bγωϊσµό %ου_ καί νά
%απεινώνε%αι. Καί γιά νά %ό δείξει, `%ι %απεινώνε%αι, βαπ%ίζε%αι γυµνός. Για%ί a bµαρ%ία
κάνει %όν cνθρωπο γυµνό 9πό %ήν χάρη %ο'
Θεο'.
Z cνθρωπος ν%ύνε%αι γιά νά σκεπάζει
Lρισµένα µέλη %ου, πού δέν πρέπει, οd%ε νά
φαίνον%αι, οd%ε νά %ά δείχνει. Ν%ύνε%αι, 9πό
αfδηµοσύνη γιά %όν Sαυ%ό %ου_ καί 9πό
Bν%ροπή, µπροσ%ά σ%ούς cλλους!
Z cνθρωπος, `%αν γυµνώνε%αι, καί δείχνει %ά µέλη %ου, <χει 9ναισχυν%ία. Καί `σο
πιό προκλη%ική εJναι a γύµνωσή %ου, %όσο
πιό µεγάλη a 9ναισχυν%ία %ου_ καί %όσο πιό
νεκρή a ψυχή %ου.

* *

*

Μέ %ά ρο'χα %ου L cνθρωπος κρα%άει

● νά µήν ἔχει µεγάλη ἰδέα γιά τόν ἑαυτό

του· νά ἔχει τήν ταπείνωση νά βλέπει τήν δική του πνευµατική του
φτώχεια καί τά πολλά καλά τῶν
ἄλλων·
● νά µήν τσιγγουνεύεται τόν χρόνο στήν
µελέτη τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆσ ζωῆσ
τῶν ἁγίων·
● νά µήν ... βιάζεται νά «βγάλει» ἀνε-

πόν%ους αfδηµοσύνης_ καί προσπαθεi νά
οfκοδοµεi λίγο %ήν ψυχή %ου.
Xµως γιά µερικούς, κά%ι πράξεις %ους καί
κά%ι κρυφές Bπιθυµίες %Cς καρδι3ς %ους,
εJναι κα%ασ%άσεις χίλιες φορές πιό αfσχρές
9πό %ά µέλη πού κρύβουν.
Καί αj%ές %ίς θλιβερές κα%ασ%άσεις, ο"
cνθρωποι %ίς κρύβουν µέ kνα «ρο'χο», πού
<χει %ό lνοµα mποκρισία.
Ο" mποκρι%ές cλλα κάνουν, cλλα <χουν
µέσα %ους, cλλα <χουν σ%ό σ%όµα %ους, καί
cλλα δείχνουν!
Κρύβουν %ήν δυσωδία %Cς ψυχCς %ους µέ
ψεύ%ικες συµπεριφορές εjπρέπειας καί
εjσέβειας.

* * *

Vλλά νά, L Σω%ήρας µας BπCγε καί βαπ%ίσ%ηκε γυµνός.
Για%ί `µως; Για%ί;
● oθελε νά µ3ς εfπεi: Rέν κάνει, cλλα νά
<χουµε µέσα, καί cλλα νά δείχνοµε! p διπλοπροσωπία καί a πολυπροσωπία, δέν
<χουν καµµιά σχέση, οd%ε µέ %ήν 9λήθεια,
οd%ε µέ %όν Θεό.
●● ΠρP%ο βCµα πρός %όν Χρισ%ό, εJναι νά µισήσουµε %ήν mποκρισία_ νά %ήν πε%άξουµε 9πό Bπάνω µας_ νά γίνοµε εjθεiς.
●● Καί Mθελε νά µ3ς δείξει, `%ι χωρίς πράξεις
καί 9ποφάσεις %ολµηρές, διόρθωση δέν
γίνε%αι πο%έ!
Γιs αj%ό βού%ηξε σ%ό νερό γυµνός. Γιά νά
µ3ς δείξει, `%ι µ3ς χρειάζε%αι kνα πλύσιµο
γερό. tνα πλύσιµο Lλοκληρω%ικό. Γιά νά µ3ς
δείξει, `%ι σ%ήν µε%άνοια, σ%ό δρόµο πρός
%όν Χρισ%ό, πηγαίνοµε καί βαδίζοµε, µόνο
`%αν <χοµε %ό θάρρος, νά βλέποµε %ίς βρωµιές µας, σωµα%ικές καί ψυχικές_ καί `%αν
Τόν παρακαλο'µε, νά µ3ς πλύνει µέ %ό νερό,
πού µέ %ό βάπ%ισµά Του %ό bγίασε_ καί %ό <καµε νερό καθαρ%ήριο 9πό κάθε ρύπο ψυχCς
καί σώµα%ος.

φάρµ οστες τίσ ἐντολέσ τοῦ Θεοῦ·
καί νά στρώνεται µέ ὄρεξη στήν
δουλειά, γιά νά µιµηθῆ τό ἀγωνιστικό φρόνηµα τῶν ἁγίων, χωρίσ νά
ἀπογοητεύεται µέ τίσ πρῶτεσ δυσκολίεσ.
Καλά ... σφουγγάρια!
Καί καλή χρονιά!
Ἀρχιµ. Β.Λ.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο,ΤΙ ΤΡΩΕΙ
Τό 1848 ὁ ὑλιστήσ φιλόσοφοσ Φόϊερµπαχ,
θέλοντασ νά σερβίρει τίσ ἀντιθρησκευτικέσ του
ἰδέεσ, δηµοσίευσε τά «Μαθήµατα περί τῆς
οὐσίας τῆς θρησκείας». Ἐκεῖ, ἀνάµεσα στά
ἄλλα, ἔγραψε καί τήν ἑξῆσ ἐξυπνάδα:
«Ἡ ἀνθρώπινη τροφή εἶναι ἡ βάση τῆς
ἀνθρώπινης µόρφωσης, τοῦ πολιτισµοῦ καί τοῦ
ἐξευγενισµοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Ἄν θέλετε νά καλλιτερεύσει ὁ κόσµος, τότε, ἀντί νά τοῦ δίνετε
συµβουλές νά µήν ἁµαρτάνει, νά τόν τρέφετε
καλλίτερα. Διότι τελικά, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὅ,τι
τρώει».
Ἔτσι νόµισε ὁ ταλαίπωροσ ὁ Φόϊερµπαχ ὅτι
... γκρέµισε τό οἰκοδόµηµα τῆσ «θρησκείασ»
καί ἰδιαίτερα τοῦ Χριστιανισµοῦ, πού φαίνεται
... τοῦ εἶχε καθίσει στό στοµάχι! Δέν εἶχε προσέξει ὁ ὑλιστήσ φιλόσοφοσ, ὅτι Κάποιοσ Ἄλλοσ,
περίπου χίλια ὀκτακόσια χρόνια νωρίτερα, τόν
εἶχε ξεπεράσει σέ «ὑλισµό», λέγοντασ: «Ὅποιος
δέν τρώει τό Σῶµα µου καί δέν πίνει τό Αἷµα
µου, δέν ἔχει µέσα του Ἀληθινή Ζωή»! Μέ ἄλλα
λόγια, ὁ Χριστόσ εἶπε: Ὅποιος δέν συµµετέχει
στό ΑΙΣΘΗΤΟ Τραπέζι τῆς Θείας Λειτουργίας,
ὄχι ἁπλῶς ΔΕΝ ἐξευγενίζεται, ὄχι ἁπλῶς ΔΕΝ
καλλιτερεύει σάν ἄνθρωπος, ἀλλά δέν ἔχει
οὔτε κἄν ζωή! Εἶναι ΝΕΚΡΟΣ! Εἶναι πεθαµένος!
Διότι ἡ Ζωή τοῦ κόσµου εἶναι ὁ Χριστός!
* * *
Οἱ Τρεῖσ Ἱεράρχεσ, πού γιορτάζουµε στίσ 30
Ἰανουαρίου, ἔγιναν µ έγιστοι εὐεργέτες τῆς
ἀνθρωπότητας καί ἰδιαίτερα τῆς παιδείας, ὄχι
τόσο γιατί «ἔπαιζαν στά δάχτυλα» τήν ἑλληνική
φιλοσοφία, ἀλλά διότι πρῶτα ἀπό ὅλα:
● Ἐκοπίασαν καί ἵδρωσαν, γιά νά βροῦν καί νά
γνωρίσουν τόν Χριστό, πού εἶναι ἡ Ζωή τοῦ
κόσµου.
●Ἔκαναν πρώτη τουσ ΛΑΧΤΑΡΑ, τό νά τρέφονται µέ τό Σῶµα Του καί µέ τό Αἶµα Του µέσα στήν Θεία Λειτουργία.
● Ἀξιώθηκαν νά γίνουν ΙΕΡΟΥΡΓΟΙ τοῦ Σώµατοσ καί τοῦ Αἷµατοσ τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή
κληρικοί-ἀρχιερεῖσ. Καί νά λειτουργοῦν, ὄχι

● Γιs αj%ό βαπ%ίσ%ηκε σ%όν Eορδάνη. Για%ί
Mθελε κά%ι νά µ3ς δώσει: Τί µ3ς <δωκε;
Μέ %ό βάπ%ισµα %ό δικό Του, <δωκε σέ
µ3ς %ό βάπ%ισµα %Cς 9ναγεννήσεως. Καί
µ3ς <καµε παιδιά Του. Μπήκαµε σ%ήν κολυµβήθρα καί βγήκαµε παιδιά %ο' Χρισ%ο', λαός %ο' Χρισ%ο', «βασίλειο "ερά-

ἁπλῶσ γιά τόν ... ἐξευγενισµό, ἀλλά γιά τήν
ΖΩΗ καί τήν ΣΩΤΗΡΙΑ τοῦ κόσµου!
● Κήρυξαν τήν ἀλήθεια ὅτι µέσα στήν Ἐκκλησία, δέν πᾶµε νά σώσουµε µόνο τήν «ψυχή»
µασ, ἀλλά καί τό σῶµα µας µέ τήν δύναµη
τῆσ Ἀνάστασησ τοῦ Χριστοῦ!
* * *
Παράλληλα οἱ Τρεῖσ Ἱεράρχεσ, ὡσ γνήσιοι
ἐκπρόσωποι τοῦ ὀρθόδοξου «ὑλισµοῦ», ἤξεραν
ὅτι τό µυαλό τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἕνασ νερόµυλοσ, πού δέν σταµατάει ποτέ νά δουλεύει! Ἀπό
ἐµᾶσ ἐξαρτᾶται, τί θά τοῦ βάλουµε νά ἀλέσει.
Ἄν τοῦ βάλουµε καθαρό σιτάρι, θά βγάλει
ἀλεύρι γιά ψωµί, γιά νά φᾶµε καί νά ΖΗΣΟΥΜΕ. Ἄν τοῦ βάλουµε κοπριά, θά βγάλει ...
µπόχα καί δυσωδία θανάτου!
Γι’ αὐτό ἔκαναν κύριο ἔργο τουσ ἀφ’ ἑνόσ
τήν µελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί ἀφ’ ἑτέρου τήν προσευχή. Γέµιζαν πάντοτε τόν
«νερόµυλο» τῆσ διανοίασ τουσ µέ τά σωτήρια
νοήµατα τῶν Θείων λόγων.
Ἔτσι, ὄχι ἁπλῶσ οἱ ἴδιοι χόρτασαν τήν Ἀληθινή Ζωή, πού χαρίζει ὁ Χριστόσ, ἀλλά ἀπό τήν
µιά µέ τά συγγράµµατά τους καί ἀπό τήν
ἄλλη µέ τίς πρεσβεῖες τους τρέφουν καί στηρίζουν κάθε ἄνθρωπο πού - ὅπωσ αὐτοί – πεινάει γιά τήν Ὄντωσ Ζωή.
Σήµερα πού οἱ νέοι ἰδιαίτερα ἄνθρωποι
«βόσκουν» ἀχόρταγα µέσα σέ κάθε εἴδουσ ὀθόνεσ, καί τά αὐτιά τουσ εἶναι µόνιµα «στολισµένα» εἴτε µέ τό blue tooth τοῦ κινητοῦ εἴτε µέ τά
ἀκουστικά τοῦ MP3, οἱ ἔµπειροι «διαιτολόγοι»
Τρεῖσ Ἱεράρχεσ φωνάζουν:
-Προσέχετε τί τρῶτε! Μή καταβροχθίζετε
ὁ,τιδήποτε ΕΚΒΡΑΖΟΥΝ οἱ ὀθόνες καί τά
ἀκουστικά σας! Γίνετε πιό ἐπιλεκτικοί στό
φαγητό σας! Ἐπενδύστε χρόνο στήν προσευχή
καί στήν µ ελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.
Ἀναζητῆστε «τροφήν βεβαιοῦσαν καρδίαν»
καί ὄχι τά ξυλοκέρατα τῆς χωρίς Θεό θολοκουλτούρας! Γιατί πράγµ ατι ὁ Φόϊερµ παχ εἶχε
δίκιο: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
Ο,ΤΙ ΤΡΩΕΙ!
Ἀρχιµ. Β.Λ.

%ευµα», «<θνος ;γιο». Μέ %ό βάπ%ισµά µας,
L Χρισ%ός µ3ς υ"οθε%εi. Μ3ς κάνει παιδιά
Του. Καί κληρονόµους Του.
Τί κρίµα νά %ό ξεχν3µε!

+ L Ν.Μ.

ερέως Vλεξάνδρου Μέν (+1990)

Τ Ο Μ Ε Γ ΑΛ Ο
ΡΑΝΤΕΒΟΥ!
Π

ο' κα%άν%ησε a σύχρονη ζωή!
Ζο'µε σέ kνα κόσµο γεµ3%ο «παλαβοµάρες». Z θόρυβος καί %ό %ρέξιµο <γιναν πλέον
%ρόπος ζωCς.
Ο" για%ροί µ3ς φωνάζουν:
p vχορύπανση βλάπ%ει %ήν mγεία. Oσύ
`µως, πού πισ%εύεις σ%όν Θεό, %ήν προσοχή
σου πρέπει νά %ήν σ%ρέψεις σέ κά%ι cλλο, πιό
σοβαρό: σ%ήν διάλυση %ο' Bσω%ερικο' σου κόσµου. Καί cν δέν %ό <χεις συνειδη%οποιήσει,
δέν <χεις κα%αλάβει %ίπο%α 9πό %ήν µεγάλη
9ξία %Cς 9ρε%Cς πού λέγε%αι aσυχία. Καί
9σφαλPς, θά <χει πέσει σ%ήν 9ν%ίληψή σου, `%ι
πολλοί cνθρωποι αfσθάνον%αι cβολα, `%αν κάποια σ%ιγµή χρειασθC νά %ηρήσουν σιωπή.
Για%ί cραγε;

* * *

Τό κεφάλι µας <χει κα%αν%ήσει σφηκοφωλιά_
γιά πράγµα%α µά%αια καί 9νώφελα. Γι’ αj%ό καί
δέν µπορο'µε νά εwµασ%ε οd%ε λεπ%ό Mρεµοι καί
εfρηνικοί. Οd%ε µέ %όν Sαυ%ό µας. Οd%ε µέ %ούς
cλλους. Πόσα περι%%ά λόγια ξεσ%οµίζουµε, `%αν
9νοίγουµε 9περίσκεπ%α %ό σ%όµα µας!.. Ο" παλαιοί Mξεραν, %ί Bννο'σαν, `%αν <λεγαν: Τά λόγια εJναι cργυρος_ καί a σιωπή χρυσάφι.
p κα%άσ%αση αj%ή, a σύγχυση, a φασαρία, L
θόρυβος, εJναι φοβερή_ εJναι µιά σ%ροφή πρός
%ά <ξω, καί κάνει %όν cνθρωπο νά µή µπορεi νά
fδεi, <σ%ω γιά λίγο, %όν Sαυ%ό %ου. Νά γνωρίσει
%όν Sαυ%ό %ου. Για%ί L cνθρωπος µόνο %ό%ε
9ρχίζει νά κα%ανοεi οjσιασ%ικά %όν Sαυ%ό:
`%αν κλείσει %ά αj%ά %Cς καρδι3ς %ου σ%ήν
«vχορύπανση» καί %ά 9νοίξει σ%όν «*χο» %Cς συνείδησης.
Καί cς µήν <χωµε ψευδαισθήσεις. Z Bξω%ερικός θόρυβος θά µ3ς συνοδεύει µέχρι καί %ήν
%ελευ%αία µας 9ναπνοή.

* * *

Λοιπόν. Τό%ε πού a 9ρρώσ%ια σέ «δένει» σ%ό
κρεβά%ι καί σέ ξεκόβει 9πό %ό καθηµερινό «%ρέξιµο»_ %ό%ε πού εJσαι µόνος σου µέ %όν Sαυ%ό
σου, Bκµε%αλλεύσου %ήν εjκαιρία. Κάνε µιά
Bνδοσκόπηση. Eδέ %όν Sαυ%ό σου. Καί εfπέ σ%όν

Sαυ%ό σου:
Πο' %ρέχεις, ψυχή µου;
● Πο' βαδίζεις;
● ΠPς βαδίζεις;
● Τί σκέπ%εσαι;
● Τί σέ βασανίζει;
Z Θεός βρίσκε%αι σ%ήν aσυχία_ σ%ήν vρεµία_ σ%ήν σιωπή!
Γιά νά 9κούσεις %ήν φωνή Του, \φείλεις νά
«κλέβεις»λίγα λεπ%ά %ήν aµέρα_ γιά νά <χεις µιά
συνάν%ηση, kνα ραν%εβού, µέ %όν Sαυ%ό σου.
yφησε %ούς cλλους καί %ά cλλα. Vλήθεια!
zπάρχει σ%όν κόσµο πρ3γµα πιό πολύ%ιµο 9πό
%όν Sαυ%ό σου; Vπό %ήν ψυχή σου;
Λοιπόν. Θέλεις νά γνωρίσεις %όν Sαυ%ό σου;
Θέλεις νά συναν%ήσεις %όν Θεό; Ψάξε νά Τόν
βρεiς σ%ήν aσυχία_ σ%ήν vρεµία_ σ%ήν σιωπή.
X%αν σκέψεις καί συναισθήµα%α Bναρµονισθο'ν καί γίνουν kνα, %ό%ε θά 9κούσεις σ%ά βάθη %Cς καρδι3ς σου µιά φωνή, νά σέ καλεi:
Rε'ρο, (=<λα) πρός %όν Πα%έρα!
yν 9φήσεις %ήν ζωή σου νά κυλάει 9νάµεσα
σ%όν «θόρυβο» καί σ%όν διασκορπισµό %ο' σύγχρονου %ρόπου ζωCς, a ζωή σου θά µείνει χωρίς
νοήµα.
● Rέν εJναι κρiµα νά 9σχολούµασ%ε µέ `λους
%ούς cλλους Bκ%ός 9πό %όν Sαυ%ό µας;
● Rέν εJναι κρiµα νά 9σχολούµασ%ε µέ `λα %ά
cλλα, Bκ%ός 9πό %ήν ψυχή µας;

* * *

yς κάνοµε σύνθηµά µας %ήν προ%ροπή %Cς
Oκκλησίας µας: «Εfς Sαυ%όν Bπανάγου, cνθρωπε». Κάµε σ%ροφή, cνθρωπε! ξαναγύρισε σ%όν
Sαυ%ό σου!
Καλό χρόνο λοιπόν! Μέ κάποια αj%οσυγκέν%ρωση, µέ κάποια σ%ροφή σ%ά <σω, M µέ µιά
`λο καί πιό ξέφρενη διάσπαση;
Με%.: Vρχιµ.Α.Μ.
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