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NOMIZA . . .

   όμιζα ὅτι, ὅ,τι αἰσθάνομαι γιά τούς ἄλλους θετικό,
          αἰσθάνονται τό ἴδιο κι αὐτοί γιά μένα. 
Νόμιζα ὅτι μπορῶ ν’ ἀνοίξω τήν καρδιά μου μέ εἰλικρίνεια 

καί νά εἰσπράξω ἀποδοχή.
Νόμιζα ὅτι οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις εἶν’ εὔκολες καί ὅτι ὁ 

ἄνθρωπος εἶναι αὐτό πού δείχνει. 
Νόμιζα ὅτι ἡ ἐξομολόγηση ἀπό μόνη της, χωρίς τήν προ-

σωπική ἀπόφαση γι’ ἀλλαγή, μπορεῖ νά μοῦ δώσει νέα ζωή.
Νόμιζα ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι γιά νά νιώσω τό Θεό 

μόνος μου κι ἀπομονωμένος ἀπό τούς ἄλλους. 
Νόμιζα ὅτι ἦταν ἀρκετό νά προσέξω ἀπό τά λεγόμενα 

«σαρκικά ἁμαρτήματα» γιά νά δικαιοῦμαι νά κοινωνήσω.
Νόμιζα ὅτι ἁμαρτία εἶναι νά παραβῶ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, 

ὅπως παραβαίνει κανείς τούς νόμους τοῦ κράτους. 
Νόμιζα ὅτι δέν χρειάζεται νά γνωρίζω τή θεολογία τῆς 

Ἐκκλησίας, ἀρκεῖ νά εἶμαι ἠθικός γιά νά εἶμαι «καλός χρι-
στιανός».

Νόμιζα ὅτι ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο εἶναι νά 
κάνει κοινωνικό, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό ἔργο.

N
π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους 
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Νόμιζα ὅτι προσευχή εἶναι νά λέω στό Θεό : δῶσε μου.
Νόμιζα ὅτι, ἅμα ἀποφασίσω νά προσευχηθῶ μέ βάση τήν 

ἐπιθυμία νά συσχετιστῶ μέ τόν «ἀόρατο καί ἀκατάληπτο» 
Θεό, κανένας λογισμός δέν θά παρουσιαστεῖ καί θά πηγαί-
νουν ὅλα καλά.

Νόμιζα ὁ Χριστός μέ ἀγαπᾶ, ὅταν εἶμαι «καλός χριστια-
νός» καί μέ ἀποστρέφεται, ὅταν δέν κάνω τό θέλημά Του .

Νόμιζα πώς ὁ ἔρωτας, ἡ διασκέδαση, τό ὡραῖο ντύσιμο, ἡ 
χαρά καί ἡ εὐτυχία δέν εἶναι γιά τούς πιστούς. 

Νόμιζα ὅτι ἡ ἄσκηση εἶναι μαζοχισμός, προσπάθεια νά κα-
ταπατήσω τίς ἐπιθυμίες μου, νά μισήσω τό σῶμα μου. 
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Νόμιζα… Νόμιζα… Νόμιζα…

Μέχρι πού συνάντησα «ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ» γνήσιο, 
ἀληθινό, ἀνθρώπινο, καί μοῦ ἀποκάλυψε τό μυστήριο τῆς 
ὄντως Ζωῆς μέ τό λόγο του, μά πιό πολύ μέ τήν παρουσία του, 
τή χαρά του, τήν καρδιά του πού ἀγκάλιαζε ὅλους ὅ,τι καί νά 
’ναι, ὅπως καί νά ’ναι. 

Τότε κατάλαβα πώς ὅλοι εἴμαστε «τέκνα τοῦ Ἀδάμ», ἀδύ-
νατοι καί ἁμαρτωλοί, μέ πάθη κρυφά καί φανερά, κληρονο-
μικά κι ἐπίκτητα, ἀλλά καί «τέκνα τοῦ Νέου Ἀδάμ», Αὐτοῦ 
πού πῆρε τή φύση μας καί τήν ἀνακαίνισε, τήν ἔκανε νέα καί 
ὡραία. Κι ἔνιωσα, διά μέσου τοῦ «ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ», τή 
χωρίς ὅρια ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τήν ἐλευθερία ἀπό τά «πρέπει», 
τή μεγάλη χαρά νά ζεῖς χριστιανικά. 

Κι ἄρχισα νά θέλω νά βλέπω τούς ἀνθρώπους ἀλλιῶς, τά 
ὡραῖα ἀντί τά ἄσχημά τους, νά προσπαθῶ νά ἀφήνομαι στήν 
ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ σέ κάθε Λειτουργία μαζί μέ τούς ἀδελφούς 
μου, ὅσο μπορῶ νά προσεύχομαι καί νά πορεύομαι μέ χαρά, 
κοιτάζοντας πιό πολύ τί ἔχω ἀπ’ αὐτά πού δέν ἔχω, ἀναμένο-
ντας ἀπό τόν Κύριό μου νά κάνει τό θαῦμα τῆς σωτηρίας τοῦ 
σύμπαντος κόσμου, καί μαζί μέ τόν κόσμο Του καί σέ μένα. E
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O YMNOS THS AGApHS

         ν ξέρω νά μιλῶ ὅλες τίς γλῶσσες τῶν ἀνθρώπων καί τῶν
          ἀγγέλων, ἀλλά δέν ἔχω ἀγάπη, τότε ἔγινα σάν ἕνας ἄψυ-

χος χαλκός πού βουίζει ἤ σάν κύμβαλο πού ξεκουφαίνει μέ τούς 
κρότους του. Καί ἄν ἔχω τό χάρισμα νά προφητεύω καί γνωρίζω 
ὅλα τά μυστήρια καί ὅλη τή γνώση, καί ἄν ἔχω ὅλη τήν πίστη, 
ὥστε νά μετακινῶ μέ τή δύναμή της ἀκόμη καί τά βουνά, ἀλλά 
δέν ἔχω ἀγάπη, τότε δέν εἶμαι τίποτε ἀπολύτως.

Καί ἄν πουλήσω ὅλη τήν περιουσία μου γιά νά χορτάσω μέ 
ψωμί ὅλους τούς φτωχούς, καί ἄν παραδώσω τό σῶμα μου γιά νά 
καεῖ, ἀλλά ἀγάπη δέν ἔχω, τότε σέ τίποτε δέν ὠφελοῦμαι.

Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι εὐερ-
γετική καί ὠφέλιμη, ἡ ἀγάπη δέ ζηλεύει, 
ἡ ἀγάπη δέν ξιπάζεται (= δέν καυχιέται), 
δέν εἶναι περήφανη, δέν κάνει ἀσχήμιες, 
δέ ζητεῖ τό συμφέρον της, δέν ἐρεθίζεται, 
δέ σκέφτεται τό κακό γιά τούς ἄλλους, 
δέ χαίρει, ὅταν βλέπει τήν ἀδικία, ἀλλά 
συγχαίρει, ὅταν ἐπικρατεῖ ἡ ἀλήθεια. 
Ὅλα τά ἀνέχεται, ὅλα τά πιστεύει, ὅλα 
τά ἐλπίζει, ὅλα τά ὑπομένει.Ἡ ἀγάπη 
ποτέ δέν ξεπέφτει.  E

A
Ἀποστόλου Παύλου



7

ANADHMIOYRGIA

Προσευχή Εὐχαριστίας

    έ εὐχαριστῶ, Κύριε πολυέλεε, σέ ὑμνῶ, σέ δοξάζω,
        γιατί μ’ ἔπλασες ἀπό τό τίποτα. Ἀλλά δέν μ’ ἔπλα-

σες μοναχά μία φορά, ἀλλά καί κάθε μέρα μέ πλάθεις ἀπό τό 
τίποτα, ἐπειδή καί κάθε μέρα μέ βγάζεις ἀπό τόν ἴσκιο τοῦ 
θανάτου πού ξαναπέφτω. Μέσα στόν ἀκαταμέτρητο τόν κό-
σμο, μέσα στή μερμηγκιά τῶν ἀνθρώπων, εἶμαι ἕνα τίποτα. Ὁ 
κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἕνα τίποτα.

Καί μολαταῦτα τόν κάθε ἄνθρωπο τόν θυμᾶσαι καί τόν βρί-
σκεις καί τόν τραβᾶς πρός ἐσένα, καί τόν ζωοποιεῖς ἀπό πεθαμέ-
νον, καί τόν ξαναπλάθει τό πατρικό χέρι 
σου, σάν νά εἶναι ὁ καθένας μας μονάχα 
αὐτός στόν κόσμο. Ἡ κραταιά δύναμή 
σου βαστᾶ ὅλη τήν κτίση κι ὅλες τίς 
ψυχές σάν νἆναι μία καί μονάχη. Καί 
τίς κάνεις νά νοιώσουνε τήν ἀθανασία 
σάν νἆναι μία καί μονάχη ἡ καθεμιά καί 
σέ νοιώθουνε πατέρα τους σπλαχνικόν, 
πού δέν κουράζεται νά συχωρᾶ καί νά 
ξαναπλάθει τόν ἑαυτό μας, πού πεθαί-
νει κάθε ὥρα ἀπό τήν ἁμαρτία. E

S
Φώτη Κόντογλου
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O ISORROpHMENOS ANURVpOS

          μεγαλύτερη ἐπιτυχία εἶναι νά ἔχεις ἰσορροπία στή ζωή
           σου. Νά ὑπάρχει, δηλαδή, ἡ σωστή ἐκτίμηση κάθε προ-

σώπου πού ἔρχεσαι σέ συναναστροφή μαζί του, κάθε γεγονό-
τος, κάθε ἀγαθοῦ πού ἔχεις. Ἔτσι θά ἔρχεται ἡ εἰρήνη στό νοῦ 
καί στήν καρδιά. Χωρίς ἰσορροπία ὅλα μπερδεύονται. Δίνε-
ται ὑπεραξία στά εὐτελῆ καί ἀπαξιώνονται τά σημαντικά.

Ὁ ἰσορροπημένος ἄνθρωπος τά ἔχει βρεῖ μέ τόν ἑαυτό του, 
ξέρει ποιός εἶναι καί τί μπορεῖ νά κάνει. Γι’ αὐτό καί ἀφήνει 
τούς ἄλλους στήν ἡσυχία τους. Δέν προσπαθεῖ νά ἐπιβληθεῖ, 
δέν κουτσομπολεύει μικροαστικά τίς ζωές τῶν ἄλλων, δέν 
ἔχει κόμπλεξ κατωτερότητας ἤ σύνδρομο καταδίωξης, δέν 
ἀπαιτεῖ μέσα στίς σχέσεις του (μέ γκρίνιες καί ζήλιες) «σε-
βασμό».

Εἶναι μεγάλο κατόρθωμα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου νά 
ἀντισταθεῖ στίς ἀκρότητες, εἴτε εἶναι ἰδεολογίες καί ἀπόψεις 
εἴτε συμπεριφορές καί ἐνέργειες.

Σήμερα, δυστυχῶς, γιά νά ξεχωρίσουν οἱ ἄνθρωποι ἐπι-
λέγουν τά ἄκρα· γι’ αὐτό καί ἡ βία (σέ ὅλες τίς μορφές της) 
ἀνθεῖ μέσα στήν κατ’ ἄλλα πολιτισμένη κοινωνία μας.

H
Ἀρχιμ. Παύλου Παπαδόπουλου
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Ἰσορροπία χρειαζόμαστε. Μά τό κυριότερο, γιά νά ἔρθει 
αὐτή ἡ ἰσορροπία, εἶναι νά ἔχουμε κοινό νοῦ, λογική, ὀρθή 
κρίση. Ὅταν ὅμως ὁ ἄνθρωπος κινεῖται καί ζεῖ ἐμπαθῶς, φί-
λαυτα, ἐγωιστικά, ἡ ὀρθή κρίση νοθεύεται, ἡ λογική διαστρέ-
φεται καί ὁ κοινός νοῦς χάνεται. 

Ἡ ἰσορροπία, λοιπόν, πηγάζει βαθύτερα ἀπό τίς ἀρετές τῆς 
ταπείνωσης καί τῆς μετάνοιας. Ὁ ταπεινός καί ἐν μετανοίᾳ 
ἄνθρωπος κινεῖται ἁπλά καί ἁπαλά μέσα στή ζωή του. Δέν 
ἔχει τήν ἐμμονή νά ξεχωρίσει μέ ἔκτακτες ἀκτιβιστικές πρά-
ξεις αὐτοεπιβεβαίωσης. Ξέρει ποιός εἶναι, ἑστιάζει στόν ἑαυτό 
του, ὄχι φίλαυτα ἀλλά μέσα ἀπό τό πρίσμα τῆς προσωπικῆς του 
ὑπαρξιακῆς ἐξέλιξης. Καί αὐτό τόν κάνει νά βλέπει καθαρότε-
ρα τήν ζωή, χωρίς τίς παρωπίδες τοῦ ἐγωισμοῦ πού τρέφουν 
τήν ἰσχυρογνωμοσύνη καί τήν ἀπολυτότητα στόν λόγο του. 

Ἐάν ὑπάρχουν καί σήμερα φαινόμενα φανατισμοῦ καί 
ἀλλοφροσύνης εἶναι διότι οἱ ἄνθρωποι θεοποιοῦν τήν γνώμη 
τους καί διαστρέφουν ἀκόμα καί τήν πραγματικότητα γιά νά 
τήν σώσουν. Δέν σκέφτονται λογικά ὡς ἄμυνα γιά νά προ-
στατεύσουν τό ἐγώ τους, γιά νά κρύψουν τίς φοβίες καί τά 
κόμπλεξ τους, φανερώνοντας ὅμως τήν ἀνισορροπία τους 
πού φλερτάρει μέ τήν τρέλα.

Προσπάθησε νά συναναστρέφεσαι ἀνθρώπους, ὄχι «δια-
βασμένους», ἀλλά μέ κοινό νοῦ καί σύνεση. E
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ENOXES

     να ἀπό τά μεγαλύτερα βασανιστήρια πού ἔχει ἀνακαλύψει
ὁ  ἄνθρωπος, προκειμένου νά δυναστεύει καί νά ἐκμεταλ-

λεύεται τό συνάνθρωπό του, εἶναι νά τοῦ ἐμπνέει ἐνοχές. Δέν 
ξέρω ἄν εἶναι τό προπατορικό ἁμάρτημα πού μᾶς κάνει τόσο 
εὐάλωτους στό νά τίς ἀποδεχόμαστε, ξέρω ὅμως πώς ἡ δύναμή 
τους εἶναι πανούργα καί ἀκατάβλητη ἰδίως στίς παιδικές ψυ-
χές, στή μαλακή παιδική καρδιά πού θά κουβαλᾶμε κατόπιν 
ἰσόβια εὐάλωτη. E

E
Μάρως Βαμβουνάκη

UA ENERGV VS NA EXV

      άποτε ἕνας προσκυνητής στό Ἅγιο Ὄρος ἔθεσε σέ πολλούς
     Γέροντες τό ἐρώτημα: 
''Τί εἶναι σπουδαιότερο στή ζωή μας'';
 Ὅλοι τοῦ ἀπαντοῦσαν: 
''Εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ̇  ν’ ἀγαπᾶς τόν Θεό καί τόν πλη-

σίον σου''.
Σκέφθηκε: ''Δεν ἔχω ἀγάπη οὔτε γιά προσευχή οὔτε γιά τόν 

Θεό οὔτε γιά τούς ἄλλους. Τί νά κάνω;''. Καί ὕστερα μόνος του 
ἀποφάσισε: ''Θα ἐνεργῶ σάν ἄν εἶχα αὐτή τήν ἀγάπη''. 

Τριάντα χρόνια ἀργότερα τό Ἅγιο Πνεῦμα τοῦ ἔδωσε τή 
Χάρη τῆς Ἀγάπης. E

K
Ὁσίου Σωφρονίου τοῦ Essex 
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O XRISTOS KAI H AMARTIA MAS

       όν Χριστό νά Τόν αἰσθανόμαστε 
φίλο μας. Εἶναι ὁ φίλος μας. Τό βεβαι-
ώνει ὁ ἴδιος, ὅταν λέει: «Ὑμεῖς φίλοι 
μού ἐστε ...» Σάν φίλο νά Τόν ἀτενί-
ζουμε καί νά Τόν πλησιάζουμε. 

Πέφτουμε; Ἁμαρτάνουμε; Μέ 
οἰκειότητα, ἀγάπη κι ἐμπιστοσύνη 
νά τρέχουμε κοντά Του, ὄχι μέ φόβο 

ὅτι θά μᾶς τιμωρήσει ἀλλά μέ θάρρος, πού θά μᾶς τό δίνει ἡ 
αἴσθηση τοῦ φίλου. 

Νά Τοῦ ποῦμε: «Κύριε, τό ἔκανα, ἔπεσα, συγχώρεσέ με». 
Ἀλλά, συγχρόνως, νά αἰσθανόμαστε ὅτι μᾶς ἀγαπάει, ὅτι μᾶς 
δέχεται τρυφερά, μέ ἀγάπη καί μᾶς συγχωρεῖ. Νά μή μᾶς χω-
ρίζει ἀπ’ τόν Χριστό ἡ ἁμαρτία. 

Ὅταν πιστεύουμε πώς μᾶς ἀγαπάει καί Τόν ἀγαπᾶμε, δέν 
αἰσθανόμαστε ξένοι καί χωρισμένοι ἀπ’ Αὐτόν, οὔτε ὅταν 
ἁμαρτάνουμε. Ἔχουμε ἐξασφαλίσει τήν ἀγάπη Του κι ὅπως 
καί νά φερθοῦμε, ξέρουμε ὅτι μᾶς ἀγαπάει.   E

T
Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβήτη
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GINE ¶AIDI!

    μήν λέγω ὑμῖν· ἐάν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά
         παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» 

(Ματ». 18:3). Αὐτά λέγει Κύριος καί ὁ λόγος Του εἶναι ἅγιος 
καί ἀληθινός. 

Τί πλεονέκτημα ἔχουν τά παιδιά ἔναντι τῶν μεγάλων; 
Ἔχουν τρία πλεονεκτήματα: τήν πίστη, τήν ὑπακοή καί τήν 
συγχωρητικότητα. Τό παιδί ρωτάει τό γονιό του γιά τά πά-
ντα καί, ἀσχέτως τοῦ τί ἀπαντᾶ ἐκεῖνος, πιστεύει τό γονιό 
του. Τό παιδί ὑπακούει στό γονιό του καί εὔκολα ὑποτάσσει 

A
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
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τό θέλημά του στό θέλημα τοῦ γονιοῦ του. Τό παιδί εἶναι συγ-
χωρητικό καί, μολονότι προκαλεῖ εὔκολα, συγχωρεῖ γρήγο-
ρα. Ὁ Κύριός μας ἀπαιτεῖ καί τά τρία αὐτά ἀπό ὅλους τούς 
ἀνθρώπους, δηλαδή πίστη, ὑπακοή καί συγχωρητικότητα. 
Ἐπιθυμεῖ οἱ ἄνθρωποι νά πιστεύουν σ’ Αὐτόν ἀπροϋπόθετα, 
χωρίς ὅρους, ὅπως ἕνα παιδί πιστεύει στό γονιό του· καί νά 
εἶναι συγχωρητικοί ὁ ἕνας μέ τόν ἄλλον, ἀμνησίκακοι, χωρίς 
νά ἀπαντοῦν στό κακό μέ κακό.

Πίστη, ὑπακοή καί συγχωρητικότητα εἶναι τά τρία βασικά 
χαρακτηριστικά τῆς ψυχῆς ἑνός παιδιοῦ. Ἡ ἁγνότητα καί ἡ 
χαρά εἶναι ἐπιπρόσθετα στοιχεῖα. Ἕνα παίδι δέν εἶναι ἄπλη-
στο, ἕνα παιδί δέν εἶναι φιλήδονο, ἕνα παίδι δέν εἶναι ματαιό-
δοξο. Τά μάτια τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἀμόλυντα ἀπ’ τά ἀκόλαστα 
πάθη καί ἡ χαρά του ἀμόλυντη ἀπό τίς μέριμνες.

Ἀδελφοί μου, ποιός ἄραγε μπορεῖ νά μᾶς κάνει ξανά σάν τά 
παιδιά; Κανένας, ἐκτός ἀπό τόν Ἕνα Χριστό. Ἐκεῖνος μπορεῖ 
νά μᾶς κάνει σαν τά παιδιά καί νά μᾶς βοηθήσει νά γεννη-
θοῦμε ξανά, μέ τό παράδειγμά Του, τή διδασκαλία Του καί τή 
δύναμη τοῦ Ἁγίου Του Πνεύματος.

Ὤ, Κύριε Ἰησοῦ, τέλειο Ἐσύ στήν ὑπακοή καί τήν ταπεί-
νωση, αἰώνιο Παιδί τοῦ Οὐράνιου Πατέρα, βοήθησέ μας 
νά γίνουμε σάν ἀρτιγέννητα βρέφη, μέσα ἀπ’ τήν πίστη σέ 
Σένα, τήν ὑπακοή σέ Σένα καί τήν συγχωρητικότητα πρός 
ἀλλήλους. E
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TApEINOFROSYNH: STOLH THS UEOTHTOS

       ταπεινοφροσύνη εἶναι στολή τῆς θεότητος. Πράγματι,
      ὁ ἐνανθρωπήσας Λόγος αὐτήν ἐνδύθηκε καί δι’ αὐτῆς 

ἑνώθηκε μ’ ἐμᾶς στό σῶμα μας. Ὅποιος τήν ἐφόρεσε ἀφωμοι-
ώθηκε ἀληθινά μέ ἐκεῖνον πού κατέβηκε ἀπό τό ὕψος του καί 
ἐκάλυψε τήν ἀρετή τῆς μεγαλωσύνης του καί ἐσκέπασε τήν 
δόξα του μέ τήν ταπεινοφροσύνη, γιά νά μή καταφλεχθῆ ἡ 
κτίσις μέ τή θέα του. Διότι ἡ κτίσις δέν θά μποροῦσε νά τόν θε-
ωρήση, ἄν δέν ἐλάμβανε μέρος ἀπ’ αὐτήν, ὥστε ἔτσι νά κοινω-
νήση μέ αὐτήν, οὔτε θά μποροῦσε ν’ ἀκούση τά λόγια ἀπό τό 
στόμα του πρόσωπο πρός πρόσωπο. Ἄλλωστε, οὔτε οἱ υἱοί τοῦ 
Ἰσραήλ δέν ἐμπόρεσαν ν’ ἀκούσουν τή φωνή του, ὅταν τούς 
ὡμίλησε ἀπό τήν νεφέλη, ἕως ὅτου εἶπαν πρός τόν Μωϋσῆ, 
«ἄς ὁμιλήση ὁ Θεός μαζί σου, καί σύ μετάφερε σ’ ἐμᾶς τούς 
λόγους του· ἄς μή ὁμιλήση μ’ ἐμᾶς ὁ Θεός, γιά νά μή ἀποθά-
νωμε».  E

H
Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

Kαί μόνο ἡ σκέψη τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ καί ἡ ἐπί-
κλησή Του, στηρίζει μιά ταλαίπωρη ψυχή.

Ὅσιος Μωϋσῆς τῆς Ὄπτινα
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H AISUHSH THS AGA¶HS TOY UEOY

       ταν ἀρχίσει κανείς νά αἰσθάνεται πλουσιοπάροχα τήν
         ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τότε ἀρχίζει νά ἀγαπᾶ μέ πνευματική 

αἴσθηση καί τόν πλησίον. Αὐτή εἶναι ἡ ἀγάπη γιά τήν ὁποία 
μιλοῦν ὅλες οἱ Γραφές. 

Ἡ κατά σάρκα φιλία πολύ εὔκολα διαλύεται, ὅταν βρεθεῖ 
κάποια ἀσήμαντη αἰτία, γιατί δέν εἶναι δεμένη μέ τήν πνευμα-
τική αἴσθηση. Στόν ἄνθρωπο ὅμως πού στήν ψυχή του ἐνερ-
γεῖ ὁ Θεός, καί ἄν συμβεῖ κάποιος ἐρεθισμός, δέν λύνεται ὁ 
δεσμός τῆς ἀγάπης. Γιατί μέ τήν θερμότητα τῆς ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ ἡ ψυχή ξαναθερμαίνει τόν ἑαυτό της στό καλό καί γρή-
γορα ξαναφέρνει μέσα της τήν ἀγάπη τοῦ πλησίον μέ πολλή 
χαρά, ἀκόμη καί ἄν ἔχει ὑβρισθεῖ ἤ ζημιωθεῖ ὑπερβολικά ἀπό 
αὐτόν. καί μέ τήν γλυκύτητα τοῦ Θεοῦ ἐξουδετερώνει τήν πι-
κρία τῆς φιλονικίας.   E

O
Ἁγίου Διαδόχου Φωτικῆς

E λα ὁ Μόνος
πρός ἐμένα τόν μόνο,
γιατί, καθώς βλέπεις,
εἶμαι μόνος…!

Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος



Θεοδόση Νικολάου
NEAS IOYSTINIANHS KAI ¶ASHS KY¶ROY

M    εγάλη ἡ δόξα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κύπρου.
Φορεῖ σάκκο σάν αὐτοκράτορας

Κρατεῖ σκῆπτρο σάν αὐτοκράτορας
Καί ὑπογράφει σάν αὐτοκράτορας

Διά κινναβάρεως.

Ἡ φήμη του ὅμως δέν εἶναι μόνο Ἀρχιεπίσκοπος πάσης Κύ-
πρου

Ἀλλά Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου.
Πρῶτα τό Νέας Ἰουστινιανῆς

Πού πολλές φορές παραλείπεται
Χάριν συντομίας

Ἤ καί ἀπό ἄγνοια.

Νέα Ἰουστινιανή . . . Νέα Ἰουστινιανή . . .
Ποῦ εἶναι ἡ παλιά καί ποῦ ἡ νέα;
Μήτε παλιά ὑπάρχει, μήτε νέα.

Ἐκεῖ πού ἦταν, ἄλλες πολιτεῖες τώρα ζοῦν
Μέ ξένα ὀνόματα καί ξένους ἀνθρώπους,

Ἤ μονάχα τό σίδερο ἀναταράζει τή μνήμη
Καθώς ἀνοίγει τά καινούρια αὐλάκια.

Μνήμη πού καίει χωρίς νά καίγεται
Καημός πού δέν δροσίζει.

Νέα Ἰουστινιανή . . .
Σκόλοπας πού ἀκατάπαυστα διατρυπᾶ

Τίς φτεροῦγες τῆς αὐτοκρατορικῆς δόξας
Ἀσήκωτη ἄγκυρα στήν ἔπαρση.


