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Φοβᾶμαι γιά σᾶς. Μοῦ
γράφετε πώς ἐξασφαλίσατε τόν ἑαυτό σας καί τά παιδιά σας τόσο σταθερά, ὥστε
τώρα μπορεῖτε νά ζήσετε χωρίς ἀνησυχία. Ἡ ἀσφάλειά σας, φαίνεται, ἔδιωξε ἀπό
τήν ψυχή σας τόν φόβο τοῦ Θεοῦ. Μέ τί ἐξασφαλιστήκατε; Μέ τό χρῆμα; Μά δέν
ἀκοῦτε αὐτές τίς μέρες, πώς ἡ ξαφνική πτώση τῶν τραπεζῶν σέ μιά νύχτα κάνει
τούς ἑκατομμυριούχους ζητιάνους καί, τό χειρότερο, αὐτόχειρες; Μέ τά σπίτια καί
τά μαγαζιά; Μά δέν διαβάζετε περί τῶν ἐπαναλαμβανόμενων σεισμῶν, πού σ᾿ ἕνα
λεπτό γκρεμίζουν τίς πόλεις σέ σωρό χαλάσματα; Ἀγοράσατε τούς ἀγρούς καί τούς
κήπους φρούτων; Μά ξεχάσατε τίς πρόσφατες ξηρασίες, καί τίς πλημμύρες, καί τά
σύννεφα ἀπό τίς ἀκρίδες; Ἐάν διαβάζατε τό Εὐαγγέλιο, θά εἴχατε
ἐμπεδώσει τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ: «Ἡ
ἀπάτη τοῦ πλούτου» (Ματθ. Ιγ΄, 22). Μέ παραξενεύει, πῶς ἀκριβῶς αὐτές τίς μέρες,
ὅταν ὁ θυμός τοῦ Θεοῦ
σπάει κάθε γήινη ἀσπίδα, μέ τήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι θέλουν νά προστατέψουν τόν
ἑαυτό τους ἐκτός ἀπό τήν πίστη σ᾿ Ἐκεῖνον, τόν Παντοδύναμο, ἐσεῖς θεωρεῖστε
προστατευμένος μέ τόσο τιποτένια ἀσπίδα σάν τόν πλοῦτο.
Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους επισκέπτες της ιστοσελίδος μας το
εξαιρετικό βιβλίο με τις επιστολές του Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς:
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Ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (1881-1956) γεννήθηκε στο μικρό χωριό
Λέλιτς της δυτικής Σερβίας το 1881. Παρακολούθησε το Ορθόδοξο Σεμινάριο
του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι απ’ όπου και αποφοίτησε το 1905.
Αναγορεύθηκε διδάκτωρ Θεολογίας του Παν/μίου της Βέρνης και Φιλοσοφίας
του Παν/μίου της Γενεύης. Το 1909 χειροτονήθηκε μοναχός και το 1919
εξελέγη Επίσκοπος Ζίτσας και αργότερα μετατέθηκε στην επισκοπή Αχρίδας.
Επί γερμανικής κατοχής υπέφερε κακουχίες και βασανιστήρια με αποκορύφωμα
τον εγκλεισμό του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου. Μετά τον
πόλεμο εγκατέλειψε την κομμουνιστική Γιουγκοσλαβία και κατέφυγε στις
Η.Π.Α., όπου δίδαξε σε διάφορες Ορθόδοξες Χριστιανικές Παν/κές Σχολές
και Σεμινάρια. Κοιμήθηκε τον Μάρτιο του 1956. Στις 19 Μαϊου του 2003, η
Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας τον διεκήρυξε Άγιο και
τον ενέταξε στο Αγιολόγιό της (18 Μαρτίου).
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