
Σιωπώ σηµαίνει… 

        

       Εξακολουθώ να το λέω και να το ξαναλέω 

στον εαυτό µου , µέχρι να το καταλάβω και να το 

κατανοήσω . . . 

      Δεν ανοίγω το στόµα µου , να κατηγο-

ρήσω , να συκοφαντήσω , να κατακρίνω κανένα . 

      Αν έχω κάτι να πω , ας είναι καλύτερα 

λόγια αγάπης και καλοσύνης , παρά καταλαλιά και συκοφαντία ... 

      Βλέπω τα δικά µου λάθη και κρίνω τον δικό µου εαυτό . 

      Στο πρόσωπο του αδελφού µου , βλέπω µόνο την Εικόνα Του Θεού . 

Και αν σιωπά το στόµα , αλλά η καρδιά εξακολουθεί κρυφά να κατακρίνει , 

τότε παλεύω µαζί της ...προσεύχοµαι , και ζητώ ενίσχυση από Τον Κύριο ,να 

τον νικήσω , αυτόν τον ύπουλο και κρυφό πειρασµό . 

       Οδεύοντας , σε µια πορεία προς Τον Ουρανό ,αν δεν νικήσουµε πρώτα 

τον εαυτό µας και τα πάθη µας ,τίποτα δεν µπορεί να µας βγάλει στο 

ξέφωτο ... 

 

 
Οι τρείς τελευταίες επιθυµίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου! 

 
       Ευρισκόµενος στα πρόθυρα του θανάτου, ο Μέγας Αλέξανδρος συγκάλεσε τους 
στρατηγούς του και τους κοινοποίησε τις τρεις τελευταίες επιθυµίες του: 
1] Να µεταφερθεί το φέρετρό του στους ώµους από τους καλύτερους γιατρούς της εποχής. 
2] Τους θησαυρούς που είχε αποκτήσει [ασήµι, 
χρυσάφι, πολύτιµους λίθους] να τους σκορπίσουν 
σε όλη τη διαδροµή µέχρι τον τάφο του. 
3] Τα χέρια του να µείνουν να λικνίζονται στον 
αέρα, έξω από το φέρετρο, σε θέα όλων. 
Ένας από τους στρατηγούς, έκπληκτος από τις 
ασυνήθιστες επιθυµίες, ρώτησε τον Αλέξανδρο 
ποιοι ήταν οι λόγοι.  
          Ο Αλέξανδρος του εξήγησε: 
 
       1] Θέλω οι πιο διαπρεπείς γιατροί να 
σηκώσουν το φέρετρό µου, για να µπορούν να δείξουν µε αυτό τον τρόπο ότι ούτε εκείνοι δεν 
έχουν, µπροστά στο θάνατο, τη δύναµη να θεραπεύουν! 
      2] Θέλω το έδαφος να καλυφθεί από τους θησαυρούς µου, για να µπορούν όλοι να βλέπουν 
ότι τα αγαθά που αποκτούµε εδώ, εδώ παραµένουν! 
      3] Θέλω τα χέρια µου να αιωρούνται στον αέρα, για να µπορούν οι άνθρωποι να βλέπουν ότι 
ερχόµαστε µε τα χέρια άδεια και µε τα χέρια άδεια φεύγουµε, όταν τελειώσει για εµάς ο πιο 
πολύτιµος  θησαυρός που είναι ο χρόνος. 
 
 

 
                 

 
 �aktikh ek	
�� �
 ���
 ��
����
 ��
  

 Αγίου Νικολάου του Νέου Θηβών 
  Τηλ.& fax 2262024282 

WWW.INAgiouNikolaouTouNeou.gr • Ε-mail: osiomnikolaos@gmail.com 

 

 ΕΤΟΣ  Θ΄ • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2011 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 90 

            
      


