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De mens is een groot mysterie,
een gewijd mysterie van God.
Zo groot en zo gewijd,
dat God Zelf mens werd,
om ons heel de diepte te doen verstaan
van het mysterie van de Mens.

+ H. Justin Popovitch (1894-1979)

De heilige Justin Popovitch was een heilige van onze tijd (1894-1979). Hij was nauw verbonden met zijn geestelijke vader, de
heilige bisschop Nikolaï Velimirovitch. Beiden leden velerlei vervolging, ballingschap en gevangenschap, wat hun woorden een
bijzondere achtergrond schenkt: Dit zijn geen woorden vanuit een luie stoel, na een gemakkelijk en onberoerd leven, maar vurige
woorden vanuit een hart dat het lijden van de mensen uit eigen ervaring kent. En dat toch, ondanks alles, zijn troost, zijn vreugde en
zijn vervulling vindt in Christus God.

De tekst aan de ommezijde werd gevonden in een Griekse spreukenkalender (A.D.2014),
een uitgave van: ΚΥΠΡΗΣ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ, Nea Chalkidona
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+ H. Silouan de Athoniet

Een woord van de heilige Silouan de Athoniet (1866-1938) uit zijn “Weeklacht van Adam”. Zie het boek “Saint Silouan the Athonite”, deel II, hfst.18.
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