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11 1ουνloυ. 
,ΙΙβρα 

γιορτηg γιd τo6q πιoτοξ. .Ι{βρα τlμηζ ηζ
Θεφψoρικflq εix6νoq l.Aξιoν εoπvυ, πoιi dπιi τ6 iφ6 Σiιθρoιο τα.l

Aμφεinκου Πφτdτoι oτiλνει πj 1riφη Tηg οτιiν τετραπEρατo κα
σμo καi γλυt(αiνεI τiζ ψχξ τιiν.oβoδoξωv, παμμι€εi τoιig πoνεβ'
νoη, οτηρiζεl τoξ δoxιμαξoμiνoυg, 1αρoπoιεi τοlig ευοεΙidQρoνεq, . .

11 
,Ιoυνιoυ l9α}, 

.ΙΙμ6ρα 
διoκλητιdνειoυ διωγμoi τliν ε]]αρi0μων

Xριστlανιi)ν τηζ dχαγoiξ Kiναζ. .Hμ6ρα 
dργηζ (αi $ωτι&q καi ουο.

σεισμoi. oi iπαvαστaτζ Πυγμliχoι ((Mπ6ξερφ) ιhτρεψαv τd μiνοg
τoξ iδιαiτερα iναντioν τδν iι}aακoοiων 6λων xl δλιυν 

,οΦωoξΦν,

καi xτ1'τησαν μi λιiσσα τd <μιlιφν πoiμνιoνυ τoi ξιοτoδ...
.,Ιοοη νιi εi1αv πιλλιi ταβπoνα μi τoι1g ξiνoιη lιαi β τiq διιi.

Qoρη ιiεραπoοτoλigυ τoυζ, πot, δεv iταν πaντoτε iiμοιρεq iγκoο1ιιων
iπιδιιξωv καi oκoπtμoπjτιw, "oμωg f μικρli 

.oβiδoξη 'EκΙαησiα

ηq Kiναq, iiγro τiκνo tflζ ρωσιliηζ lεραπoστoλιηg $λ6γα9 παλαω.
τiρων iπο1ιiν, απ6 νφiq εiχε δ€iξα rα1 dπωεiξα δτt El.νoιli τηζ καl
θργo τηq ilταν iπoκλειoτlκi 6 εiαγγελιoμξ καi { ξιi]τλωoη ηζ Bα
σιλεiαζ τoi) Θδoδ, t(αi δχ1 f <θρηoιευτικ|ll ilπooτriριξη τoλrπκ6ν καi
ιiλλων μdταlΦν tιαi iαiμαρτων σκo]τιμστIiτωι "Ετσι, &ν &λλoι εlχαν
δωεr λα6ri γιιi iπoφiεq καi παραπoγα, oi,oρθιjδoξol ilιliρυτταν Xρι
στ6ν iσταυoωGνov καi τiπoτ6 iιλλo!

Mioα oτiq ιμυρμηγκιξll τδν Bουδδιστδι τ6ν KoμΦDκιανιiν lιαi
αnν Tαoiστ6ν, li.oρθdδoξη πφουoiα frταν ιoταγιilν iν τQ ιi:κεανQυ.

Παμ ταiτα, f oταγdνα αiπjdταν dlυπιi$oρα iνo1λητιd μa τoξ
ιMπ6ξερq> καi δεν τr{ν αν6χΘηκαν νd λειτo!ρyiσ.ι otd μιiτια ηg
ψυxηζ τoυζ σdν [oλλΦto, νri ξαoτεριi:oει f τνευματlxli τoυq iiμη,
μιi νd μπoρ6ooυν νd διωιρi1oιa τδ Φ6ζ Φζ αληθΙηg θεoγνι:oiαg. Γi
αliτ6 καi 6riλθηκαv νιi πj oτεγνιiooιν, Mi πj fuτιi τoδ διωγμoδ, M;
mν απαiοιo &ιτμo τfo 6iαg. Mi κiθε τμiπo!..

.ολζ 
σχεδdν oi .κt(λησ1ζ πυρπoλι{θηκαι T6 iεραπoοτολιx6 κθ

ντφ τoi Πεκ1νoι, τi πιtλυτψη &6λtoαiι(η τoυ, τli τυπo}φαΦio τΦ, τa
πlil,τα παραδoθηκαv στiζ Φλ6γ6ζ. 

.,o,π 
εΙχε rαταΦiφι ι,ιi δημιoυρ-

γlioει i1 ταπani iερατooτολικιi πρoστdΘεlα μΘτα6λriΘηκε oi iφiπια
καt σταχτζ.

Aπ6 τoη iQτακιiπoιg πιστoιiζ, μετρημΞνoι στd δd1τυλα doαν οi
P6ooι, τ6 6αακ6 δηλαδi πρooαnκ6 μoνιi1α τfg iπ6 τ6ν Aρμμαν'
Φiη 'lννocνflo .Ιεραπoσ,rολiζ. . oλο| oi i,τaolπoι iταν αυτ(iθoνεζ,
Kνζο|. .ΙΙ λυσσα τ6ν (Mπιiξερgυ ξ€oπαoε ακρI6ιig iναντioν αιitιi:ν
τιiν 6μo€θιιiν τoυζ,.. Δiν iπιiφ1oιν }ιiμα γιιi νιi πφιγβψεl κανriq
τ6 Φ0νυ(6 τoυζ μiνζ iναντiον τιiν αρνiων τiζ 'Etκλησiαζ !...

Aπri τιi πρiτα θιiματri τoυζ δ,ηρξε δ σε&iσμιoζ .Ιερεαζ MητΦ-
Φaνηζ TΦ. <Πατdζι, τ6γ τo1μ,να r'αi διασκoρπtoσjooνταt τd πβ
6ατα ηq πoiμνηφ (Mατθ. κστ ,, 

31). .. Mαζi μi τ6ν 
.Ιερ6α καi δ iπεr

βκακη 6λαmξ τoυ ,Ιωιiwη, 
fuτιi1φιιl τωδil T6 dκρωτηρiαoαν

aηλΦζ... -,Φιεiσαt Φ,rloτη tos xριστo6;... -"ηι|..,.rΙΦσrυνaζ
τ6ν Botlδδα;... -Mf γειotτo!., Tιiν €κoψlαν κoμμιiτlα. Στ6 ξεψftιoμd
τoυ xdπoroι πo\ετικoi πλφiαοαν καi πφoπriθηοαν νιi τoδ δεiξoυν
λiη αΦρωπιιi. Σπiν iριi:τηοli τoυq &v δπo$6ρει πολι1,6 iiμoq Παr.
δoμdρτι]ραζ τoi xμστoι. μ6 aγγελικ6 μεtδiαμα στιi 1εiλη εψθψυε.
-Td ν& πtqει xανεlg μιi τ6ν Χρωτ6 tdν ε[ιαι 6αρ6 ,ιΦγμα!... rα

θt<)ειoε τ,αθδα του μdτtα σπi 6αρ6φ6τητα τiζ γfq γιd νιi τ, dνoi

ξει oπi Bαorλεiα τoδ Θεoi, δπoυ oi Kiρυ(ol (αi oi Tαρoiζloι κι oi
KλΦjδιo1καi oi .Yπdτιoι καi oi Διoνιjolol κ oi Παiλoι (αi oi &λλσ
(ΠαιδαρiσκoD τoi xρtστoi τ6ν περiμεναν aδελΦικd νa τ6γ &iλoιν
α16 <παι1νiδυl τoυq, μαζi μi τd xφoιsiμ lιαι τa ΣqrαΦiμ. . ,

.o 
Ι1αδλoζ 86η Kατηχητ!iζ, iρθε Ιi Φρα νd irnσΦραγiσει με τ|iν

ψoλoγiα τoυ t<αi τ6 μαρτψιo ir:τθρ Xριοτoi iiιτα γιιi xρdνια iδiδαoκε
σ..oυζ vεoσσoξ τfo ,Eκλησiαζ. .Yπiμινε dγ6γγυοτα dνljκoιoτα

μαρΦια μ6 τiν πρoσευχf στa xεiλη καi ,ταρεδι,σε πj μακαρiα τoυ

ψχli στιi χ.μα τoδ ΙΙλiσ.,ου τoυ... .Ιl 'Ιγια Biι δασKiλα ηζ 
.Ιερα-

πoστολ1κηζ Σχoληζ' 6ασαγiσηtc aπd}θρωπα r(αr, dπανdληψ. xτυ-
πιjθηκε, ακρωημriοΘηκε, ξεΦχrαε θπιτiλoιη δμoλoγιi:ιταq καi αliπ]

β ανδριrιd $ρ6νψα καi παρρηoiα τd διιηrα ωδ Xριστoδ. Mαζi τoξ
κl iiλλoι Mι](Φi καi μεγαλoι, Aτλoi καi iπiσημoι. MoρQωμiνol καi
iδlδτζ. "Aνθρωπo| τiζ δπαiθφυ καidoτoi. .Ερβτεζ 

τδν γραμμdτΦv
lcαi 1ειμiιuκτε6... Tri δν6ματιi τοη τιi ξiμι δ Θεrig ποi τd κατε

γραψ iν 6i6λφ ζωηζ. . . Tετμκι1rroι τερiτου Qιλξριoτoι αναδεi1θη.


