
τήν ἐποχή τῶν διωγμῶν τοῦ
Χριστιανισμοῦ, τά σωματικά
μαρτύρια ἦταν τά πιό σκληρά
μέτρα κατά τῶν Χριστιανῶν.

Πονοῦσαν, ἐκεῖ πού ὅλοι πονᾶμε·
στό σῶμα.

Μέ τήν πάροδο τῶν χρόνων ἄλ -
λαξαν νομοθεσίες καί ἐξουσίες. Σή-
μερα δέν ἐπιτρέπονται πιά βασανι-
στήρια. Ἔτσι τώρα ὅλη ἡ πίεση τοῦ
διαβόλου καί τῶν ὀργάνων του κατά
τῶν δούλων τοῦ Χριστοῦ, ἐπικεν -
τρώνεται στήν βίαιη λογική καί
στήν ψυχολογική πίεση στόν κα-
θένα, νά μή παίρνει στά σοβαρά τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ. Μέ κύριο ἐπιχείρη-
μά του, τά λάθη, τά σκάνδαλα, τίς
ἁμαρτίες τῶν ἱερωμένων! Καί ὅλα
αὐτά ὁδηγοῦν στήν σχετικοποίηση
τῆς πίστης καί τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. 

Βρισκόμαστε στήν Ρωσσία. Λίγο
πρίν τό 1200 μ. Χ. Στό Μοῦρομ! Σέ
ἕνα μικρό κράτος (περίπου σάν τήν
Ἑλλάδα μας). Ἕνας ἄρχοντας, ἕνας
νεαρός, συνδέθηκε μέ μιά ἁπλῆ κο-
πελίτσα. Τοῦ ἄρεσε καί τήν ἐπῆρε.
Τήν παντρεύτηκε. Καί μετά ἀπό
λίγο, πέθανε ὁ πατέρας του. Καί ὁ

νεαρός ἔγινε ἡγεμόνας στό Μοῦρομ.
Καί τότε οἱ μεγάλοι βογιάροι ἀντέ-
δρασαν:

- Ἡ γυναίκα σου δέν εἶναι ἀπό
τζάκι. Δέν μπορεῖ νά τεθεῖ πάνω ἀπό
ἐμᾶς καί τίς ἀρχόντισσες συζύγους
μας. Νά τήν διώξεις. Νά τήν χωρί-
σεις. Νά πάρεις ἄλλη. Διαφορετικά,
ἄν δέν θέλεις, νά παραιτηθεῖς! Νά
φύγεις! Διαφορετικά... Καί πέφτουν
βροχή οἱ ἀπειλές τῶν βογιάρων.

Καί ὁ νεαρός Πέτρος, ἀπαντάει:
-Λέει ὁ Χριστός: Οὕς ὁ Θεός συ-

νέζευξε, ἄνθρωπος μή χωριζέτω. Πῶς
ἐγώ θά χωρίσω τήν γυναίκα μου;

- Θά χάσεις τόν θρόνο!
Ἀπάντησε:
- Ζητεῖτε πρῶτον τήν βασιλεία

τοῦ Θεοῦ. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ
εἶναι πιό μεγάλη ἀπό τήν βασιλεία
τοῦ Μοῦρομ.

- Ἄκουσέ μας !... Μά δέν τούς
ἄκουσε.

Ἄφησε τόν θρόνο, ὄχι τήν Φε-
βρωνία. Ἄφησε τό στέμμα, ὄχι τό
στεφάνι. Δέν ἦταν χαζομάρα γιά τό
καλό παιδί, νά χάσει τόν θρόνο γιά
ἕνα «θηλυκό»;

Μητροπολίτου Μελετίου

Σ Τ Ε Μ Μ Α ΚΑΙ Σ Τ Ε Φ Α Ν Ι



Ἀπόστολος Παῦλος στήν ἀπολογία
του πρός τόν βασιλιά Ἀγρίππα στήν
Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης, μίλησε
γιά τήν μεταστροφή του (Πράξ. 26,

19). Ἀναφέρθηκε στήν συγ κλονιστική
ἐμπειρία τῆς συνάντησής του μέ τόν Χρι -
στό πηγαίνοντας πρός τήν Δαμασκό. Εἶπε
πώς εἶδε τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ μέρα με-
σημέρι νά λάμπει περισσότερο ἀπό τόν
ἥλιο, καί ἀφοῦ ἔπεσε ἀπό τόν τρόμο του
στήν γῆ, ἄκουσε τόν Χριστό νά τόν ρωτάει:
«Σαούλ, Σαούλ, γιατί μέ κατα διώ κεις;»...

Καί συνεχίζοντας τήν ἀπολογία του ὁ
Παῦλος εἶπε:

«Ἐγώ, λοιπόν, βασιλιά Ἀγρίππα, δέν ἔγι-
να ἀπειθής σ’ αὐτήν τήν οὐ ρά νια ὀπτασία.
Δέν ἀδιαφόρησα. Ἀλλά ἀμέσως ἀνταπο-
κρίθηκα σ’ αὐτό τό θεῖο κά λεσμα...».

*    *    *
Ἴσως κάποτε, τήν τεμπελιά μας στήν

πνευματική ζωή, τήν «κουκου λώ νουμε» μέ
τήν δικαιολογία: «Ἄν κι ἐγώ εἶχα κάποια
θεία ὀπτασία, θά ἀγω νιζόμουνα μέ μεγα-
λύτερη ὄρεξη! Θά μέ ξύπναγε ἀπό τόν
πνευματικό μου λή θαρ γο! Θά δυνάμωνε
τήν πίστη μου! Θά μέ ὁδηγοῦσε σέ πραγ-
ματική με τά νοια!»...

Καί ὅμως!  Ἄν ψάξουμε μέ εἰλικρίνεια
τήν ζωή μας, θά διαπιστώσουμε ὅτι ὁ Θεός
μᾶς χάρισε πολλές ἐμπειρίες «ἀφύπνισης»,
μέσα ἀπό πολύ ἁπλᾶ περιστατικά, στά
ὁποῖα ἴσως δέν δώσαμε τόση σημασία.

Εἶπαν κάποτε στόν Μέγα Παχώμιο:
«Μίλησέ μας γιά τίς θεῖες ὀπτασίες πού
ἔχεις». Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Ἕνας ἁμαρ-
τωλός σάν ἐμένα δέν περιμένει νά ἔχει
καμμιά ὀπτασία ἀπό τόν Θεό. Ὅμως, ἐπί-
τρεψέ μου νά σοῦ πῶ γιά μιά μεγάλη ὀπτα-
σία: Ἄν δεῖς ἕναν ἀληθινά πιστό καί τα-
πεινό ἄνθρωπο, ΑΥΤΟ εἶναι ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΟΠΤΑΣΙΑ. Ποιά ἄλλη μεγαλύτερη ὀπτασία
ἀπό αὐτή μπορεῖ νά ὑπάρξει, ἀπό τό νά
δεῖς τόν ἀόρατο Θεό νά φανερώνεται σέ
ἕνα ὀρατό ἄνθρωπο;»

Ἕνας μεγάλος σύγχρονος ἐπιστήμο-
νας, ὁ ἀμερικανός γενετιστής, βιο λό γος
καί γιατρός Φράνσις Κόλλινς, ἐξομολο-
γεῖται ὅτι, τήν ἀφορμή γιά νά ἀρχί σει μιά
γνήσια ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ καί νά ὁδη-
γηθῆ στήν πίστη, τήν ἔδωσε ἡ ζων τανή πί-
στη μιᾶς ἡλικιωμένης ἀσθενοῦς του, πού
ὑπέμενε μέ ἐλπίδα καί καρ τε ρία τήν ἀνία-
τη ἀρρώστεια της. Ἐκεῖ (ὅπως ὁ ἴδιος ὁμο-
λογεῖ) συνάντησε μιά πίστη, πού δέν ἦταν
οὔτε «ἕνα ψυχολογικό στήριγμα» οὔτε
«ἕνα ἐπίχρισμα πο λι τιστικῆς παράδοσης».
Ἦταν μιά πίστη, ἡ ὁποία στηριζόταν στήν
ἐμπειρία μιᾶς «Ζωντανῆς Παρουσίας».
Τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ.

Ἄραγε, πόσους τέτοιους ἀνθρώπους
δέν ἔχουμε συναντήσει στήν πορεία τῆς

Η ΠΙΟ ΑΛΗΘΙΝΗΗ ΠΙΟ ΑΛΗΘΙΝΗ

ΟΠΤΑΣΙΑΟΠΤΑΣΙΑ

Πέτρος καί Φεβρωνία ἄφησαν τόν
θρόνο, γιατί ζητοῦσαν πρῶτον τήν
βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καί λίγο ἀργό-
τερα ἄφησαν καί τόν κόσμο γιά τήν
βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καί ἔγιναν καί
οἱ δύο μοναχοί. Γιά τήν βασιλεία τοῦ
Θεοῦ.

Καί ὅταν ἀργότερα ἐκοιμήθη-
καν, ὁ Κύριος τούς ἐδόξασε. Τούς ἔ -

κα με καί τούς δύο θαυματουργούς.
Καί ἀπό τότε γεμίζουν τήν Ρωσσία,
τήν ἀπέραντη Ρωσσία, μέ τά θαύ-
ματά τους. Μέχρι σήμερα.

Ἔτσι ἄμειψε ὁ πλούσιος μισθα-
ποδότης μας τόν δοῦλο Του Πέτρο,
πού προτίμησε νά ἀφήσει τόν θρό-
νο τοῦ Μεγάλου Ἡγεμόνα, παρά νά
καταπατήσει λόγο τοῦ Χριστοῦ.



Ἕνα ζευγάρι πῆρε τήν χαρτοσακκούλα
μέ τά φαγητά πού παρήγγειλε σέ μεγάλο
κατάστημα φάστ-φούντ ἐπί τῆς ἐθνικῆς
ὁδοῦ.

Στήν συνέχεια, πηγαίνοντας λίγο παρα-
πέρα, σταμάτησαν νά φᾶνε. Ξετυλίγοντας τό
πακέτο τῆς σακκούλας, οἱ ἄνθρωποι σοκαρί-
στηκαν! Ἀντί γιά τά φαγητά τους, εἶδαν
δεσμίδες μέ χαρτονομίσματα. Ἀμέσως, γύρι-
σαν πίσω, γιά νά ἐπιστρέψουν τά χρήματα.
Εἶπαν: «Δέν εἶναι δυνατόν νά κλέψουμε τόν
κόπο τόσων ἀνθρώπων, ἔστω καί ἄν δέν μᾶς
πάρει κανείς εἴδηση».

Φθάνοντας στό κατάστημα, εἶδαν περι-
πολικά τῆς ἀστυνομίας καί ἕνα συνεργεῖο
τηλεόρασης. Ὅλοι νόμιζαν πώς ἐπρόκειτο
γιά ληστεία! Ὁ διευθυντής τοῦ καταστήμα-
τος μόλις ἔμαθε τί πραγματικά συνέβη,
χαρούμενος ἀλλά καί ἔκπληκτος γιά τό γεγο-
νός, εἶπε στό ζεῦγος:

-Ἀπόψε, θά εἶσθε πρῶτο θέμα στό δελτίο
εἰδήσεων, γιά τήν τιμιότητά σας. Θά βροντο-
φωνάξω σέ ὅλους ὅτι: ἀκόμη ὑπάρχουν ἔντι-
μοι καί ἐνάρετοι ἄνθρωποι στόν κόσμο. Γιά
νά γίνετε παράδειγμα πρός μίμηση!

–Σᾶς παρακαλῶ, ὄχι δημοσιότητα, τό
χρέ ος μας κάναμε, ἀπάντησε ταραγμένος ὁ
ἄνδρας.

–Μά τί λέτε; Ἐπιστρέψατε τόσο πολλά
χρήματα, καί, τουλάχιστον, νά μήν σᾶς ἐπαι-
νέσουμε δημοσίως; 

Σέ κατάσταση πανικοῦ, ὁ ἄνδρας εἶπε:
–Σᾶς ἱκετεύω, ὄχι δημοσιότητα. Ἡ κυρία

πού συνοδεύω δέν εἶναι ἡ σύζυγός μου (!).

*   *   *
Ἕνα ἀκόμη τραγικό παράδειγμα τοῦ πῶς

ἐννοοῦμε τό καλό καί τό κακό στήν ζωή μας.
Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἱστορίας μας θεωροῦσε
κλοπή τό νά κρατήσει μεγάλο χρηματικό
ποσό πού τοῦ ἦρθε στά χέρια «τυχαίως».
Ἔνῶ θά μποροῦσε νά τό κάνει χωρίς κἄν τόν
κίνδυνο νά τόν συλλάβουν! Ταυτόχρονα,
ὅμως, μέ ἄνεση, ἀπατοῦσε τήν γυναίκα του!

Πόσο ἀληθινά εἶναι τά λόγια τοῦ ἀπο-
στόλου Ἰακώβου:

– Ὅποιος τηρήσει ὅλες τίς διατάξεις τοῦ
νόμου καί παραβεῖ μία, θεωρεῖται ἔνοχος
παράβασης ὅλου τοῦ νόμου. Γιατί αὐτός πού
εἶπε μή μοιχεύσεις, εἶπε καί μή φονεύσεις.
Ἄν ὅμως δέν μοιχεύσεις, ἀλλά φονεύσεις,
ἔχεις γίνει παραβάτης ὅλου τοῦ νόμου (Ἰακ.
2, 10-11). Γιατί παράβαση τοῦ νόμου τοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι ἡ ἁμαρτία. Καί ἁμαρτία σημαίνει
χωρισμό ἀπό τόν Χριστό.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, δέν ἔχουν τίς ἴδιες
ἀδυναμίες καί τά ἴδια πάθη. Ἐπίσης, ὁ καθέ-
νας μας δέν εἶναι ἐπιρρεπής σέ ὅλα μαζί τά
πάθη. Συνεπῶς, πρέπει νά ἐρευνήσουμε τήν
συνείδησή μας μέ τό φῶς τοῦ εὐαγγελίου
τοῦ Χριστοῦ, γιά νά δοῦμε τίς ἁμαρτίες μας·
καί ἰδιαιτέρως τίς χρόνιες ἁμαρτωλές μας
συνήθειες (=τά πάθη μας). Σέ αὐτή τήν ἔρευ-
να, ἄριστος βοηθός καί διδάσκαλος εἶναι ὁ
ἱερέας-πνευματικός μας πατέρας.

Γιά δέ τήν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ τῆς ἁμαρ-
τίας ἄς θυμώμαστε τά λόγια τοῦ δικαίου
Ἰωσήφ. Ὁ ὁποῖος, πολλά χρόνια πρό Χρι-
στοῦ, ὅταν μία Αἰγυπτία τόν παρότρυνε στήν
πορνεία, εἶπε:

–Πῶς νά κάνω αὐτό τό πονηρό πρᾶγμα
καί νά ἁμαρτήσω ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ (Γεν.
39,9);

Ἀρχιμ. Ν. Κ.

ΤΙΜΙΟΙ  
ΜΕ  ΤΟΝ  ΕΑΥΤΟ  ΜΑΣ!

ζωῆς μας! Ἀνθρώπους μέ ἄδολη πίστη, μέ
γνήσια εὐσέβεια, μέ θαυμαστή ὑπομονή,
μέ ἀληθινή ἀγάπη!

Μόνο πού γιά νά μᾶς «ξυπνήσει» μιά
συνάντηση μαζί τους, χρειάζονται δύο βα-
σικές προϋποθέσεις:

α. Νά ἔχουμε τά «μέσα» μάτια μας
ἀνοιχτά γιά νά ἰδοῦμε καί νά κα τα λά βουμε
τίς ἀρετές τους. Νά «σταθοῦμε» καί νά
προσέξουμε τήν φωτεινή πίστη καί τήν

γνήσια καλωσύνη τους.
β. Νά... μή γυρίσουμε στό ἄλλο πλευ-

ρό γιά νά συνεχίσουμε τόν ὕπνο τῆς
πνευματικῆς ἀδιαφορίας μας· ἀλλά νά ση-
κωθοῦμε καί νά «πιάσουμε δουλειά», χτί-
ζοντας τήν πίστη μας σέ πιό γερά θεμέλια,
καί ἐπενδύοντας χρόνο στήν ἀναζήτηση
καί καλύτερη γνωριμία μέ τόν Χριστό.

Ἀρχιμ. Β. Λ.



Η  ΠΙΣΤΗ  ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ

ἱ ἅ γιοι Πάν τες, ὅ λοι δηλ. οἱ ἅ γιοι, τι μῶν -
ται τὴν πρώ τη Κυ ρια κὴ με τὰ τὴν ἑ ορ τὴ
τῆς Πεν τη κο στῆς. Ἐ ξό χως ἐ ξαί -
ρεται στὸ ἀ πο στο λι κὸ ἀ νά -

γνω σμα τῆς ἡ μέ ρας, ὡς καί ριο
χα ρα κτη ρι στι κό τους, ἡ ἀ πό λυ -
τη  πα ρά δο ση τοῦ ἑαυτοῦ τους,
μὲ βα θειὰ ἐμ πι στο σύ νη, στὸν
Θε ό. Αὐ τὸ ποὺ ἁ πλὰ ὀ νο μά ζου -
με πί στη. Ὄ χι σὰν μιὰ ἀ δι ά φο ρη
ἀ πο δο χὴ κά ποι ων ἰ δε ο λο γι κῶν
σχη μά των, ποὺ δὲν ἐ ξέρ χε ται ἀ πὸ
τὰ ὅ ρια μιᾶς ἐγ κε φα λι κῆς δι ερ γα σί ας.
Ἀλ λὰ σὰν μιὰ ρι ζι κὴ καὶ ἐκ βα θέ ων ἀ να τρε -
πτι κὴ ἀλ λα γὴ τοῦ τρό που ζω ῆς.

Ἀ πὸ τὰ συγ κλο νι στι κὰ πα ρα δείγ μα τα τέ τοι -
ας πί στης, ξε χω ρί ζει ἡ μορ φὴ τοῦ με γά λου πα -
τριά ρχου Ἀ βρα άμ. Κά πο τε ὁ Θε ὸς τοῦ εἶ πε:
«Φύγε ἀ πὸ τὴ χώ ρα σου, ἀ πὸ τοὺς συγ γε νεῖς
σου κι ἀ πὸ τὸ σπί τι τοῦ πα τέ ρα σου, καὶ πή γαι -
νε σὲ μιὰ χώ ρα ποὺ ἐ γὼ θὰ σοῦ δεί ξω. Θὰ κά -
νω ἀ πὸ σέ να ἕ να με γά λο ἔ θνος καὶ θὰ σὲ εὐ -
λο γή σω » (Γεν. 12, 1-2).  «Λόγῳ τῆς πί στε ώς του
ὁ Ἀ βρα ὰμ ὑ πά κου σε, ὅ ταν κλή θη κε νὰ ἐ ξέλ θει
ἀ πὸ τὴν πα τρί δα του καὶ νὰ πά ει στὸν τό πο ποὺ
ἔ μελ λε νὰ λά βει κλη ρο νο μί α. Καὶ ἐ ξῆλ θε χω -
ρὶς νὰ ξέ ρει ποῦ πη γαί νει. Χά ρη στὴν πί στη του
ἔ μει νε στὴ γῆ ποὺ τοῦ ὑ πο σχέ θη κε ὁ Θε ὸς θε -
ω ρών τας την ὡς ξέ νη». Χά ρη στὴν πί στη του
αὐ τὴ δέ χτη κε νὰ προ σφέ ρει θυ σί α τὸν υἱό του
Ἰ σα ὰκ καὶ ἐ πέ δειξε σὲ ὅ λα ἀ πό λυ τη ὑ πα κο ὴ
στὸν  Θε ὸ (Ἑ βρ. 11, 8 ἐξ.).

Μιὰ τέ τοι α πί στη ποὺ ἀνασυγκροτεῖ ἐκ
θε με λί ων τὸν ἄν θρω πο, εἶ ναι τὸ πάν το τε ζη -
τού με νο. Πῶς γεν νι έ ται; Για τί δὲν ὑπάρχει κατά
τόν ἴδιο τρόπο σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους; Πολ -
λοὶ εἶ δαν τὸν Χρι στὸ καὶ τὰ θαύ μα τά του, δὲν
πί στε ψαν ὅ μως ὅ λοι σ’ Αὐ τόν. Φαί νε ται πὼς καὶ
ἡ πί στη χρει ά ζε ται κά ποι ες προ ϋ πο θέ σεις. 

«Ὅ ταν ἤ μουν ἕν τε κα-δώ δε κα χρό νων,
γρά φει μιὰ νε α ρὴ Ἑ βραί α καὶ τώ ρα Ὀρ θό δο -

ξη Χρι στια νή, θυ μᾶ μαι ὅ τι ἔ μει να ἄ φω νη μπρο -
στὰ σὲ μιὰ εἰ κό να τοῦ Χρι στοῦ. ...Τὸ μό νο πράγ -
μα ποὺ θυ μᾶ μαι εἶ ναι τὰ μά τια Του. Τό σο σο -
βα ρά, τό σο βαθιά, τό σο γε μά τα ἀ γά πη, ποὺ μὲ
συγ κλό νι σαν ὣς τὰ κα τά βα θα τῆς καρ διᾶς μου.
Ἐ κεί νη τὴν ἐ πο χὴ ἤ μουν πο λὺ ἐ χθρικὴ πρὸς τὴ
θρη σκεί α καὶ κυ ρί ως πρὸς τὴ χρι στι α νι κὴ πί στη.
Κά τι ὅ μως σ’ ἐ κεί νη τὴν εἰ κό να μὲ ἔ κα νε νὰ πο -

νῶ – χω ρὶς νὰ ξέ ρω τὸ για τί, χω ρὶς νὰ κα -
τα λα βαί νω. Ἐ κεῖ νο τὸ βλέμ μα μὲ ἔ κα -

νε κομ μά τια».
Πο λὺ προ κα τει λημ μέ νη ἀ πέ ναν -

τι στὸν Χρι στό, ἔ χον τας ὑ πο στεῖ
πλύ ση ἐγ κε φά λου νὰ Τὸν μι σεῖ, ἡ
νε α ρὴ Ἑ βραί α Μάρ τζο ρυ Κόρ μπμαν

λέ ει, πὼς ἀ νή κει σὲ μιὰ γε νιὰ ξε ρι ζω -
μέ νη, χα ο τι κή. «Κι ἐ κεῖ ἀ κρι βῶς, στὴν

ἄρ νη σή μας νὰ δε χθοῦ με ὁ τι δή πο τε ἄλ -
λο πέ ρα ἀ πὸ τὸ ἀ πό λυ το ἀ γα θό, μᾶς συ ναν τᾶ
ὁ Θε ός. Ὁ Θε ὸς ἔρ χε ται σ’ ἐ μᾶς τὴν ὥ ρα τῆς
ἀ πόλυ της συν τρι βῆς μας. Ὁ Χρι στὸς μὲ πλη -
σί α σε κα τα με σῆς του σχο λεί ου, ὅ ταν Τὸν εἶ -
δα σὲ μιὰ εἰ κό να...Ὑ πάρ χει μέ σα μας ἕ να αἴ σθη -
μα ἀ πελ πι σί ας, ὅ τι σ’ αὐ τὸν τὸν σκο τει νὸ κό -
σμο θὰ πρέ πει νὰ ὑ πάρ χει ἐλ πί δα κι ἐ μεῖς ἔ χου -
με ἀπο δυ θεῖ στὴν ξέ φρε νη ἀ να ζή τη σή της. Οἱ
ἄνθρωποι τῆς ἡ λι κί ας μου ἐν δι α φέ ρον ται μὲ
γνη σι ό τη τα γιὰ τὸν Θε ό. Τὸν πε ρι μέ νου ν» (Στὴ
μέ ση τῆς ἐ ρή μου, ἐκδ. Ἐν Πλῷ, σ. 25-31).

Μή πως ἡ συγ κλο νι στι κὴ ἐμ πει ρί α τῆς πί στης
συ νο δεύ ει μό νο ἐ κεί νους ποὺ ἀ να ζη τοῦν ἀ πελ -
πι σμέ να καὶ μὲ ἀ πό λυτη εἰ λι κρί νεια τὸ ἀ πό λυ -
το ἀ γα θὸ καὶ ὄ χι ἐ μᾶς, τοὺς συ νη θι σμέ νους
Χρι στια νούς, ποὺ βλέ που με καὶ τὴν πί στη σὰν
ἕ να ἀ κό μα ἐρ γα λεῖ ο γιὰ μιὰ κα λύ τε ρη βό λε ψη
μέ σα στὸν κό σμο;

Πρωτ. Δ. Μ.
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