
«Ὁ Θεὸς Ἀγάπη Ἐστὶν»
«Ὁ Χριστὸς ἐμπνέει στὸν φορέα Του

τὴν προσευχὴ ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου»

● “ Ἰδού, ἀδελφέ μου, μία ἐντολὴ 
ποὺ σοῦ δίνω: ἡ εὐσπλαγχνία νὰ 
νικάει στὴν ζυγαριά σου πάντοτε, ὥς 
τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ νοιώσεις ἐντός σου 
τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν 
κόσμο”.

(Ἀββᾶ  Ἰσαὰκ Σύρου, Λόγος ΛΔ´)

● “Μπορεῖ νὰ καταλάβει κανεὶς 
πότε γίνεται Πρόσωπο μόνο μὲ τὴν 
προσευχὴ τῆς συμπόνιας γιὰ ὅλο τὸν 
κόσμο”.

(Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ, 
Γράμματα στὴν Ρωσία, σελ. 42)

● “ Ὅταν ἡ Θεία Ἀγάπη ἀγγίζει τὴν 
ψυχή ...φλέγεται ἀπὸ τὸν πόθο νὰ δεῖ 
τοὺς πάντες μέσα στὸ Φῶς αὐτῆς τῆς 
Ἀγάπης”. (Αὐτόθι, σελ. 149)

● “Μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ Μετά-
νοια ὁ ἄνθρωπος ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν 
στενὴ καὶ σκοτεινὴ φυλακὴ τοῦ ἐγω-
κεντρικοῦ ἀτομισμοῦ καὶ γίνεται 
μέτοχος τῆς θείας παγκοσμιότητος 
τοῦ Χριστοῦ. Διὰ Πνεύματος Ἁγίου 
εὐρύνεται ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου 
σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ νὰ φέρει στὴν 
προσευχή του ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα 
ὡς Ἕνα Ἄνθρωπο καὶ μεσιτεύει γι’ 
Αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ”.

(Ἀρχιμ. Ζαχαρία Ζάχαρου, Ἀναφορὰ στὴν 
Θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, σελ. 37)

Δημιουργῆστε Γέφυρες 
Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης!

Προσευχητικὴ 
Κραυγὴ 

γιὰ τὴν Ὑεμένη!...
Ἕνα παιδὶ πεθαίνει κάθε 10 δευτερόλεπτα

Στὴν ̔ Υεμένη, Κράτος τῆς Νοτίου Ἀραβίας, ἕνα παιδὶ 
πεθαίνει κάθε 10 δευτερόλεπτα!...

Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία καταστρέφει, μὲ ἀεροπορικὰ 
κτυπήματα, κάθε ἀποστολὴ ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας.

Ἡ πολυχρόνια ἀνθρωπιστικὴ κρίσι στὴν μεγάλη 
σὲ ἔκτασι καὶ πληθυσμὸ αὐτὴ μουσουλμανικὴ Χώρα 
(485.000 τ. χλμ., περ. 25.000.000 κ.), ἤδη κορυφώνεται μὲ 
τὴν ἐπιδημία τῆς Χολέρας (500.000 περιπτώσεις).

● Ἡ σφαγὴ τῶν ἀμάχων ἀπὸ τὰ ἀεροπορικὰ κτυπή-
ματα ἐγγίζει τὰ ὅρια τῆς Γενοκτονίας, ἐφ᾿ ὅσον με-
ταξὺ Μαΐου 2015 καὶ Αὐγούστου 2017: τραυματίες 
8.749 (1.592 παιδιά), φονευμένοι 5.144 (1.184 παιδιά).

● Τώρα: 7.300.000 κινδυνεύουν λόγῳ πείνας καὶ 
18.800.000 χρειάζονται ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια.

Οἱ Σαουδάραβες ὑποστηρίζουν τὴν Κυβέρνησι τῆς ̔ Υε-
μένης καὶ εἶναι ἐναντίον τῶν Ἀνταρτῶν Χούθι, οἱ ὁποῖοι 
ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὸ Ἰράν· κατ᾿ οὐσίαν: σύγκρου-
σις Σουνιτικῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ Σιϊτικοῦ Ἰράν.

■ Ἡ πολιτισμένη Δύσις, πιστὸς φίλος καὶ σύμμαχος 
τῆς Ἀραβίας, τηρεῖ ἔνοχη σιωπή: τὰ βαρέλια τοῦ πε-
τρελαίου τῆς Ἀραβίας ἀξίζουν περισσότερο ἀπὸ τὰ 
ἀθῶα παιδιά;... Τρίτη, 12.9.2017

Ὁ Udai Faisal, ὁ ὁποῖος πάσχει ἀπὸ ὀξὺ ὑποσιτισμό, στὸ Νοσοκομεῖο Al-Sabeen 
στὴ Σάνα τῆς ῾Υεμένης δύο ἡμέρες πρὶν άπὸ τὸν θάνατό του στὶς 24 Μαρτίου (AP).


