ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι∆ΑΝΙΚΑ
τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς
ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-Βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις ἕνα ἰδανικὸ ἢ
ἕνα ζευγάρι μεταχειρισμένα ἰδανικά, θὰ
ἔκανες καλὴ πράξη». Σχόλιο ἀρθρογράφου: «Ναί. Ἀναζητοῦμε ἕνα ζευγάρι ἰδανικά. Καὶ ἐλαφρῶς μεταχειρισμένα, δὲν
θὰ τὰ ἀρνηθοῦμε. Κυρίως γιὰ νὰ τὰ προσφέρουμε στοὺς νέους ἀνθρώπους, στὰ
παιδιά μας. Σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔρχονται μὲ
νεανικὴ ὁρμή, ἀλλὰ μὲ ψαλιδισμένα
φτερά, καὶ ἀναζητοῦν μέσα ἀπὸ τὶς
σκόρπιες λέξεις μας τὴν ἀπάντηση γιὰ
τὸ τί εἶναι θεμιτὸ καὶ τί ἀθέμιτο. Τί εἶναι
ἠθικὸ καὶ τί ἀνήθικο… Ἀναζητοῦμε ἀπεγνωσμένα ἕνα ζευγάρι ἰδανικά, ἔστω καὶ
μεταχειρισμένα, γιὰ νὰ τὰ δωρίσουμε στὸ
μέλλον» (Καθημερινή, 12-8-2012).
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ αὐτὸς ὁ κόσμος
δείχνει νὰ τρέχει ἀκάθεκτος. Πρὶν λίγους
μῆνες ὁ ἄνθρωπος, αὐτὸς ὁ μικρὸς θεός, πέτυχε τὴν προσεδάφιση στὸν Ἄρη
τοῦ ἐξελιγμένου διαστημικοῦ ὀχήματος
τῆς ΝΑΣΑ «Curiosity». Καὶ λίγο νωρίτερα στὸν περίφημο ἐπιταχυντὴ σωματιδίων CERN ἄγγιξε τὸ «σωματίδιο τοῦ Θεοῦ». Μιὰ τρομερὴ ἀντίφαση χαρακτηρίζει τελικὰ τὴν ἐποχή μας. Ἀπὸ τὴ μιὰ ἡ
ἐκρηκτικὴ πρόοδος. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ πικρὴ διαπίστωση γιὰ χαμένες, ἐγκαταλειμ-

μένες ἀξίες, ποὺ ἡ ἀπώλειά τους ἐξαφανίζει τὴν ἀνθρωπιά. Σ᾿ ἕνα θολὸ τοπίο ὁ
ἄνθρωπος τρέχει στὰ τυφλὰ μὲ ἀσυγκράτητη δύναμη καὶ ὑπερβολικὴ ταχύτητα,
χωρὶς νὰ διακρίνει δρόμο πουθενά. Γιατί τόσος παραλογισμός;
Ὁ ἄνθρωπος ὅμως ζητιανεύει σήμερα γιὰ δυὸ μεταχειρισμένα ἰδανικά, ὄχι
γιατί ξέχασε ἁπλῶς κάποιες ἀξίες. Ἀλλὰ γιατὶ ἐγκατέλειψε Ἐκεῖνον ποὺ εἶπε,
ὅτι ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια, ἡ πλήρης ἀλήθεια, ὅτι ἔχει μορφὴ καὶ αὐτὴ εἶναι τὸ
πρόσωπό Του. Τὸ καλὸ δὲν κυκλοφορεῖ
σὲ ἀφηρημένη μορφή. Καὶ οἱ πιὸ δυνατὲς ἀλήθειες χάνουν τὴν ἀξία τους, ὅταν
δὲν ὑπάρχει ἐκεῖνος ποὺ τὶς ἐνσαρκώνει στὸ πρόσωπό του, ὁ Θεός.
«Δὲν ἤθελα τεχνητὲς πνευματικότητες, οὔτε ἄλλα διανοητικῶς ἑλκυστικὰ
καὶ εὐφυῆ συστήματα πίστης, ψεύτικα
ξεκινήματα καὶ θλιβερὲς καταλήξεις»,
γράφει κάποιος ποὺ ἔγινε Χριστιανὸς
Ὀρθόδοξος, ἀφοῦ ταλαιπωρήθηκε πρῶτα στὰ θολὰ νερὰ πολλῶν θρησκειῶν.
«Διψώντας γιὰ κοινωνία μὲ τὸν Θεό, χρειαζόμουν τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ποὺ διακηρύσσει: ῾῾Ἐγὼ εἶμαι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. Ὅποιος ἔρχεται σὲ μένα δὲν θὰ πεινάσει.
Ὅποιος πιστεύει σὲ μένα δὲν θὰ διψάσει ποτὲ᾿᾿ (Ἰω. 6, 35). Κανεὶς ἄλλος δὲν
μπορεῖ νὰ μᾶς προσφέρει αὐτὸ ποὺ πρόσφερε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἀγέννητος
Πατέρας Του καὶ τὸ πανάγιο Πνεῦμα: τὸν

Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
!ήν Κωνσ!αν!ινούπολη !ο. 1650, ζο.σε
1 σαραν!άχρονος !εχνί!ης 7ορδάνης µέ
!ήν ο:κογένειά !ου. Μιά ?µέρα, σ!ήν
@ορ!ή !Aν Ε:σοδίων !Cς Παναγίας, διασκέδαζε µέ συν!εχνί!ες !ου σ!ό Fργασ!ήριό !ου, παίζον!ας καί Gνα παιχνίδι. Hνας Iπό !ούς παρόν!ες Τούρκους Fπικαλέσ!ηκε ε:ρωνικά !όν
Kγιο Νικόλαο, γιά νά κερδίσει. M 7ορδάνης
Iν!απέδωσε !ό πείραγµα χλευάζον!ας !όν Μωάµεθ. Oσ!ερα, ? συν!ροφιά χαρούµενη διαλύθηκε.
Πάει, Qµως, Gνας Iπό !ούς Τούρκους !Cς
παρέας καί κα!αγγέλλει !όν 7ορδάνη Q!ι Rβρισε !όν Μωάµεθ. Τό µαθαίνει 1 7ορδάνης καί
κρύβε!αι σ!ό σπί!ι @νός γνωσ!ο. !ου Tρχον!α,
!ούρκου. Καί FκεU Qµως πηγαίνουν οV Fξουσιασ!ές καί !όν συλλαµβάνουν. Καί Iρχίζει !ό
γνωσ!ό (γιά !ήν Τουρκοκρα!ία) σενάριο. Το.
λένε: «X πράξη σου Rχει Yς !ιµωρία !όν θάνα!ο.
Zκ!ός Tν γίνεις µουσουλµάνος. Mπό!ε καί θά
σέ !ιµήσουµε µέ πολλά χρήµα!α καί Iξιώµα!α». \παν!] 1 7ορδάνης:
-^έν Iρνο.µαι !όν γλυκύ!α!ό µου 7ησο.
Χρισ!ό, Iλλά Τόν πισ!εύω καί Τόν 1µολογA
Θεόν Iληθινόν.
M βεζύρης (=Fκπρόσωπος !Cς Fξουσίας)
Iποφασίζει !ήν Fκ!έλεση !ο. 7ορδάνη, 1
1ποUος πηγαίνει σ!ό Fργασ!ήριό !ου γιά κλείσιµο !Aν λογαριασµAν πού εaχε. Zπb εcκαιρίd,
Rδωσε Iρκε!ά χρήµα!α γιά νά µοιρασθο.ν σ!ίς
Fκκλησίες καί σ!ά eρφανά fπέρ !Cς ψυχCς !ου.
Σ!όν δρόµο γιά !ήν Fκ!έλεση, δέν φοβήθηκε,

Σ

ἑαυτό τους. Τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ ἴδιου τοῦ
ἑαυτοῦ Του, ποὺ μᾶς πρόσφερε ὁ Θεός,
ἡ Ἀπόλυτη Ἀλήθεια, τὸν ὁποῖο μποροῦμε νὰ γνωρίσουμε, ὄχι ἁπλῶς ὅπως
γνωρίζουμε ἀφηρημένες προτάσεις ἢ ἀπρόσωπες ἐμπειρίες. Ὁ Θεὸς μᾶς ἄνοιξε τὴν πόρτα πρὸς μία ἀληθινὴ καὶ αἰώνια σχέση μὲ τὸν ἴδιο, μέσα ἀπ᾿ τὴν ὁποία φθάνουμε νὰ γνωρίσουμε τὴν Ἀλή-

δέν δείλιασε, δέν Tλλαξε ? iψη !ου, Iλλά βάδιζε χαρούµενος! Τήν !ελευ!αία σ!ιγµή, Rρχε!αι Tνθρωπος !ο. βεζύρη καί !ο. ψιθυρίζει σ!ό
αc!ί:
-Πές µόνο µέ !ό σ!όµα, σ!ά φανερά, πώς
!ουρκεύεις καί µε!ά ζCσε, Qπου θέλεις, χρισ!ιανικά.
\παν!] 1 jδη µάρ!υς κα!ά !ήν προαίρεση:
-Αc!ό δέν πρόκει!αι νά !ό κάνω πο!έ!
Τόν Iποκεφάλισαν σ!ίς 2 Φεβρουαρίου
1650.
***
M !απεινός καί Tσηµος 7ορδάνης Iναδείχθηκε διδάσκαλος !Cς πνευµα!ικCς ζωCς!
mλθε ? συγκυρία !ο. πάρε-δAσε µέ Iλλοθρήσκους. Καί βρCκε !όν µπελ] !ου Iπό Gνα
Iσ!εUο. ^έν Rκανε Iµέσως !όν nρωα: ΠCγε καί
κρύφθηκε. X Fπίγεια ζωή µας, πάνω Iπό Qλα,
εaναι χρήσιµη γιά νά µε!ανοήσουµε, νά διορθωθο.µε, νά βρο.µε !όν Χρισ!ό. o!αν δέν !ό
κα!άφερε αc!ό, 1 7ορδάνης, 1 «Tνθρωπος !Cς
διπλανCς πόρ!ας», 1 πολι!ικά !απεινωµένος,
Yς fπόδουλος σέ βάρβαρο δυνάσ!η, κάνει !ό
πνευµα!ικό Kλµα: ^ιακηρύσσει !ήν Iκλόνη!η
πίσ!η !ου, Q!ι 1 Χρισ!ός εaναι 1 Iληθινός Θεός.
Πε!άει σ!ά σκουπίδια !ά πάν!α: !ά µεγάλα
Iξιώµα!α καί πλού!η πού !ο. R!αξαν, !ά Iγαθά πού εaχε, Iκόµη καί !ήν pδια !ου !ήν ζωή.
Για!ί εaχε κα!αλάβει Q!ι ζωή χωρίς !ό Χρισ!ό
εaναι ζωή-Fρείπια, ζωή-χωρίς νόηµα. ^ηλ. ?
Iρχή !Cς α:ώνιας κόλασης, Fπί !Cς γCς.
M 7ορδάνης, Iκόµη, IνησυχεU γιά !ίς
rµαρ!ίες !ου καί δίνει Fλεηµοσύνη γιά !ήν συγχώρησή !ους καί γιά νά προσεύχον!αι οV χρισ!ιανοί γιb αc!όν. 7δού ? Iληθινή !απείνωση:
Εaναι σχεδόν µάρ!υς καί ζη!άει !ίς προσευχές
!Aν IδελφAν !ου!

θεια ὡς Πρόσωπο καὶ ὡς Ἀγάπη» (Ἀπὸ
τὸν Βουδισμὸ στὸν Χριστό, σελ. 111 καὶ
113).
Ὁ Χριστὸς λοιπὸν δὲν μᾶς ἔφερε κάποια ἀφηρημένα ἰδανικὰ ἀπὸ δεύτερο χέρι, ἀλλὰ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό Του, ὡς ἀπόλυτη Ἀλήθεια καὶ Ἀγάπη. Γιατί νά μήν
θέλουμε κάποια σχέση μαζί Του;
Πρωτ. Δ. Μ.

ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ
Λέει % Χρισ)ός:
-,χει δοθ1 2 3ν)ολή: «Νά 9γαπ=ς )όν πλησίον σου»A καί «νά µισεCς )όν 3χθρό σου». Μά
3γώ σ=ς λέγω: Νά )ούς 9γαπ=)ε )ούς 3χθρούς
σας! Νά λέ)ε καλά λόγια γιά 3κείνους πού σ=ς
κακολογοHν. Νά εIεργε)εC)ε 3κείνους πού σ=ς
µισοHν. Καί νά προσεύχεσθε γιά 3κείνους
πού σ=ς ζηµιώνουν καί σ=ς κα)α)ρέχουν.
,)σι θά γίνε)ε υLοί )οH 3πουράνιου Πα)έρα
σας, πού )όν Nλιο Του )όν 9να)έλλει καί γιά
)ούς καλούς καί γιά )ούς κακούςA καί ρίχνει )ήν
βροχή Του καί γιά )ούς δικαίους καί γιά )ούς
9δίκους (Μα)θ. 5, 43-45).
ΣR αI)ά συνήθως 9παν)οHµε: Ναί, 9λλά
κά)ι )έ)οια )αιριάζουν µ=λλον σ)ούς Sγίους!
Tδού, Uµως, Vνα παράδειγµα 9πό )ήν ζωή Wνός
SπλοH µέν 9νθρώπου, 9λλά καλοH χρισ)ιανοH:
Σ)ήν Xδρα, κάποια 2µέρα, βρίσκε)αι δολοφονηµένος % γέρο-Κουν)ουριώ)ης, Zρχον)ας )οH νησιοH. [ φονιάς πάνω σ)ήν 9να)αραχή κα)ορθώνει νά δραπε)εύσει. Μά πουθενά δέν µπόρεσε νά 2συχάσει 9πό )ίς 3νοχές καί )ίς )ύψεις. Τέλος πάν)ων, µε)ά 9πό
χρόνια, µε)ανοιωµένος, γυρίζει σ)ό νησί. Πηγαίνει σ)όν πνευµα)ικό καί µέ συν)ριβή )οH
3ξοµολογεC)αι )ά πάν)α. Φεύγον)ας, ζη)άει
9πό )όν Πνευµα)ικό νά µεσολαβήσει σ)όν Λάζαρο, γυιό )οH σκο)ωµένου, _σ)ε νά )όν
συγχωρήσει καί 3κεCνος. [ πνευµα)ικός βρίσκει )όν Κουν)ουριώ)η καί )οH µιλ= γιά )όν φονιά. Σ)ό )έλος )οH προσθέ)ει:
-Παιδί µου, % Χρισ)ός µ=ς `δωσε 3ν)ολή
aχι µόνο νά 9γαπ=µε )ούς 3χθρούς µας 9λλά
Καί Uλα αI)ά )ά κάνει aχι κλαίγον)ας )ήν
µοίρα )ου: Τί κακό µέ βρ1κε! dλλά βαδίζει σ)ό
µαρ)ύριο χαρούµενος. jµ=ς µ=ς λείπει κά)ι
k σ)ερούµασ)ε κά)ι 9πό )ά 3πίγεια 9γαθά, καί
κλαCµε καί eποφέρουµε. ΤοH)ος 3δl, πεθαίνει καί χαίρε)αι! Για)ί; Για)ί εbναι βέβαιος U)ι
θά συναν)ήσει πρόσωπο πρός πρόσωπο )όν
Σω)1ρα )ου Χρισ)ό πού εbπε:
-Θά σ=ς δl καί πάλιA καί )ό)ε 2 καρδιά σας
θά γεµίσει χαρά. Καί αI)ήν )ήν χαρά σας δέν
θά µπορεC κανείς νά σ=ς )ήν πάρει (Tωάν.
16,22).

καί νά )ούς εIεργε)οHµε, U)αν βρίσκον)αι σέ
9νάγκη.
[ Λάζαρος Κουν)ουριώ)ης εbναι Zνθρωπος µέ φόβο ΘεοH. Θέλει νά )ηρεC )ό θέληµα
)οH ΘεοH. dκούει )όν πνευµα)ικό σκεπ)ικός.
Θέλει νά eπακούσει. dλλά θυµ=)αι καί )όν πα)έρα )ου καί 2 ψυχή )ου )αράζε)αι. Σ)ό )έλος
λέει:
-Πά)ερ, νά )όν συγχωρήσω )όν φονιά
)οH πα)έρα µου. Ναί... fµως, κάνε µου )ή
χάρη καί πέσ)ου πο)έ νά µήν φανεC µπροσ)ά
µου.
,)σι καί `γινε. [ δολοφόνος 9πέφευγε
νά βρεθ1 σ)ά µέρη πού σύχναζε % Κουν)ουριώ)ης.
Πέρασε 9πό )ό)ε 9ρκε)ός καιρός. Μιά
µέρα, % Κουν)ουριώ)ης µαθαίνει U)ι % φονιάς
)οH πα)έρα )ου βρισκό)αν σέ µεγάλη δυσ)υχία. dνήµπορος νά 3ργασθεC, σέ κακό χάλι.
Ζων)ανεύουν σ)ήν ψυχή )οH Zρχον)α )ά λόγια )οH πνευµα)ικοH γιά )ήν 3ν)ολή )οH Χρισ)οH. Συγκλονίζε)αι 2 ψυχή )ου. Ζη)άει 3νίσχυση 9πό )όν Χρισ)ό πού συγχώρεσε )ούς
σ)αυρω)ές Του. Καί, νικών)ας )όν Wαυ)ό )ου,
9ναλαµβάνει )ήν συν)ήρηση καί )ήν φρον)ίδα )οH φονι=, hς )όν θάνα)ό )ου!

*

*

*

f)αν γίνον)αι )έ)οια θαύµα)α, πόσο
εIκολώ)ερα εbναι αI)ά πού ζη)= 9πό µ=ς %
iγιος Tωάννης % Χρυσόσ)οµος!
-jµεCς χαρίζουµε λόγια U)αν προσευχόµασ)ε eπέρ 3κείνων πού µ=ς 9δικοHν. [ Χρισ)ός Uµως χαρίζει σR Uλους πράγµα)α µεγάλα
καί θαυµασ)ά: )όν Nλιο, )ίς 3)ήσιες βροχές καί
Zπειρα Zλλα.
Μήν µισεCς, λοιπόν, 3κεCνον πού σοH φέρε)αι Zσχηµα, για)ί )αυ)όχρονα σοH προξενεC
µεγάλο καλό: Zν )οH δείξεις 9γάπη γίνεσαι υLός
Λίγο πρίν )ό )έλος, `ρχε)αι % )ελευ)αCος
πειρασµός σ)όν Tορδάνη µέ )ά λόγια: «Προσωρινά, σ)ά ψέµα)α 9ρνήσου )όν Χρισ)ό καί
µε)ά ζ1σε Uπως θέλεις. Γιά λίγο κάνε )όν eποκρι)ή, )όν nθοποιό. Γιά )ήν ζωούλα σου»! dλλά
% Tορδάνης γνώριζε U)ι Ζωή εbναι µόνον % Χρισ)ός. oρα, µένουµε µR ΑI)όν νHν καί 9εί.
oς παρακαλέσουµε καί 3µεCς )όν Χρισ)ό:
-Κύριε, 9ξίωσέ µας νά µιµηθοHµε )ό φρόνηµα καί )ήν διάθεση )οH νεοµάρ)υρά Σου
Tορδάνη.
dρχιµ. Ν. Κ.

Ο ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ
ήν πρώτη Κυριακή τοῦ Τριῳδίου
ἀκοῦμε τήν παραβολή τοῦ Τελώνου καί
τοῦ Φαρισαίου.
Οἱ ἀληθινά ἅγιοι ἀγωνίζονταν νά κρατοῦν πάντοτε τό γνήσια ταπεινό φρόνημα
τοῦ τελώνη. Ποτέ δέν πίστευαν στήν «ἁγιότητά» τους καί στά «χαρίσματά» τους. Καί,
φυσικά, ἔστω κι ἄν ἦταν φανερά κάποια χαρίσματα τοῦ Θεοῦ στήν ζωή τους, ποτέ δέν
τά διαφήμιζαν. Ἀντίθετα τά ἔκρυβαν, καί
πολλές φορές ζητοῦσαν ἀπό τόν Θεό νά τούς
τά ἀφαιρέσει, ἀπό τόν φόβο τοῦ πάθους τῆς
κενοδοξίας.
* * *
Τό 1929 ἐκοιμήθη ὁ ρῶσος Ὁμολογητής
Ἀρχιεπίσκοπος, ἅγιος Ἱλαρίων Τρόϊτσκι.
Στόν βίο του, πού κυκλοφόρησε πρόσφατα1,
διαβάζουμε ὅτι ἦταν «ὁρκισμένος ἐχθρός
τῆς ὑποκρισίας καί κάθε εἴδους εὐσεβισμοῦ. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐξορίας του
σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως ἦταν σέ
ὁμάδα ἐργασίας μαζί μέ ἄλλους ἐξόριστους κληρικούς. Ὅλοι εἶχαν καταλάβει ὅτι
ὁ ἅγιος Ἱλαρίων δέν ἐπικροτοῦσε κάποιες συμπεριφορές, ὅπως «τό νά ἀποκαλεῖς
τόν ἑαυτό σου ἁμαρτωλό, τό νά κάνεις μακρές ‘εὐσεβεῖς’ συζητήσεις ἤ τό νά ἐπιδεικνύεις τήν αὐστηρότητα τῆς ζωῆς σου...
Ἀκόμη περισσότερο τό νά σκεφτεῖς γιά τόν

ἑαυτό σου κάτι περισσότερο ἀπό ὅ,τι
εἶσαι στήν πραγματικότητα».
Ἔφεραν κάποτε στήν ὁμάδα τους ἕναν
καινούργιο ἐξόριστο, πού ἦταν ἡγούμενος.
Τόν ρώτησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱλαρίων:
-Γιατί σᾶς συνέλαβαν;
-Τελοῦσα ἀκολουθίες στό σπίτι μου,
ὅταν ἔκλεισαν τό μοναστήρι, ἀπάντησε ὁ
ἡγούμενος. Μαζευόταν κόσμος καί γίνονταν θαύματα...
-Ἄ! ἔτσι; Ὥστε γίνονταν «θαύματα»;
Καί πόσα χρόνια σᾶς ἔριξαν ἐξορία;
-Τρία χρόνια.
-Μμμ! Λίγα εἶναι! Γιά τά «θαύματα»
θά ἔπρεπε νά σᾶς ρίξουν περισσότερα!
Ἡ σοβιετική ἐξουσία δέν πρόσεξε...
Καί καταλήγει ὁ βιογράφος τοῦ ἁγίου
Ἱλαρίωνα, μητροπολίτης Ἰωάννης Σνίτσεφ:
«Εἶναι αὐτονόητο ὅτι, τό νά μιλᾶς γιά
«θαύματα» πού γίνονται μέ τίς δικές σου
προσευχές, εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό
ἀναίδεια»!
* * *
«Φαρισαίου φύγωμεν ὑψηγορίαν·
καί τελώνου μάθωμεν τό ταπεινόν ἐν στεναγμοῖς». Νά ἀποφεύγουμε τά «μεγάλα
λόγια» τοῦ φαρισαίου, λέει τό κοντάκιο
τοῦ Τριωδίου. Καί νά μάθουμε τήν ἀληθινή ταπείνωση, πού βρίσκεται στούς
στεναγμούς τῆς προσευχῆς τοῦ τελώνη.
Ἀρχιμ. Β. Λ.
1. Ἐκδ. ΑΘΩΣ-ΣΤΑΜΟΥΛΗ, μετάφραση πρωτοπρεσβ. π.. Ἰωάννη Φωτόπουλου.

(δηλ. µιµη%ής) %ο) *πουράνιου Πα%έρα.
*δ3 συµβαίνει 8να παράξενο πρ:γµα: <
=δικούµενος, %ήν µέν ζηµιά %ήν Aφίσ%α%αι
(δέν µπορεC νά κάνει καί =λλι3ς!)· %όν µισθό
Fµως, δηλ. %ήν Hφέλεια =πό %ήν Iνδειξη =γάπης, %όν χάνει Kν δέν =κούσει %όν Χρισ%ό!
Mπέµεινε %ό βαρύ%ερο, %ήν ζηµιά καί δέν
Kν%εξε %ό Nλαφρό%ερο, νά δείξει =γάπη.
(ΕPς %ό κα%ά Μα%θαCον <µιλία 18, δ΄, P.G.
57, 269)
Sρχιµ. Ν. Κ
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Μηνια2ον Περιοδικόν
9. Μη:ροπόλεως Νικοπόλεως
?κδό:ης: Μη:ροπολί:ης Νικοπόλεως Χρυσόσ:οµος
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