
«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 Μυανμάρ!...
Μία νέα Ἐθνοκάθαρσι-Γενοκτονία, 

τύπου Ρουάντα, σὲ πλήρη ἐξέλιξι

Στὴν μεγάλη Χώρα τῆς Μυανμάρ/Βιρμανίας (678.000 
τ.χλμ., 47.500.000 κάτ.), στὴν ΝΑ Ἀσία, οἱ στριατιωτικὲς 
δυνάμεις προβαίνουν σὲ ἄγρια σφαγὴ τῶν Ροχίνγκια, 
μία πάμπτωχη μειονοτικὴ Κοινότητα, ἐπειδὴ ἔχουν 
σκοῦρο δέρμα καὶ ἄλλη θρησκεία!...

Μὲ τὴν στήριξι ἢ καὶ ἀνοχὴ τῶν Δυτικῶν Κυβερ-
νήσεων τῆς Μ. Βρεττανίας, Γερμανίας καὶ Ἰταλίας, 
ἀποκεφαλίζονται καὶ καίγονται ζωντανὰ μικρὰ παι-
διά, κῦμα ἀπεγνωσμένων προσφύγων διαφεύγει στὸ 
Μπαγκλαντές, ἕνα φρικτὸ καὶ ἐξοντωτικὸ ἀνθρωποκυ-
νηγητὸ καὶ ἕνα νέο «ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος» 
συντελεῖται, ὅπως παλαιότερα στὴν Ρουάντα (Χούτου -
Τούτσι, 800.000 θύματα).

Καὶ πάλι ἡ «πολιτισμένη» Εὐρώπη, ἡ «ἐν πολλαῖς 
ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα», ὄχι μόνον σιωπᾶ, ἀλλὰ συμ-
βάλλει σὲ ἕνα ἀποτρόπαιο ἔγκλημα...

Γιατί ἡ «χριστιανικὴ» Δύσις παραπονεῖται γιὰ τὰ 
ἀλλεπάλληλα «πλήγματα» τῶν φανατικῶν καὶ παρα-
φρόνων τοῦ Χαλιφάτου;...

† ὁ ᾿Ω. κ` Φ. Κ.
12η Σεπτεμβρίου 2017 ἐκ. ἡμ. 
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