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Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Ο ΜΩΥΣΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ

ταν ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο, τοῦ ἐξασφάλισε μὲ ἰδιαίτερη
φροντίδα τὸν ἰδανικότερο τόπο
κατοικίας. «Ἐφύτευσε Παράδεισον ἐν Ἐδὲμ
κατὰ ἀνατολὰς
καὶἡγέτης
ἔθετοτοῦ
ἐκεῖἸσραὴλ
τὸν ἄνθρωγηραιὸς
Μω
πον». Ἔκαμε ἕναν κῆπο μοναδικό, «παυσῆς πλησιάζει στὸ τέλος τῆς
ντοίοις ὡραϊσμένον φυτοῖς», στολισμένο μὲ
πολυκύμαν
κάθε δένδρο
«ὡραῖοντης
εἰς ζωῆς
ὅρασιντου.
καὶ Ἀπευ
καλὸν
εἰς
βρῶσιν»
.
Ἐκεῖ
ὁ
ἄνθρωπος
ἦταν
μέτοχος
θύνει τὶς τελευταῖες συμβουλές, τὸ κύκνειο
θείας ζωῆς,
«ἰσάγγελος
μικτὸς» ὅπου
(ὑλικὸς
καὶ
ἆσμα
του, στοὺς
Ἰσραηλίτες,
περι
πνευματικὸς) καὶ «ζῶον μικτόν, μέσον ταγράφει τὴνὁμοῦ
ἰδιαίτερη
φροντίδα, μικρὸς
τοῦ Θεοῦ
πεινότητος
καὶ μεγέθους»
καὶ
γιὰ
τὸν λαό
του, ἀλλὰ καὶ προβλέπει ὅτι θὰ
μεγάλος
ταυτόχρονα.
Ὁ ἄνθρωπος
ὅμως, μὲ τὴν
παράβαση
τῆς
ἔρθουν
μεγάλες συμφορὲς
ἕνεκα
ἀποστασί
θεϊκῆς
ἐντολῆς,
ἀπώλεσε
τὸν
πάντερπνο
ἐκεῖας τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ τὸν νόμο τοῦ Κυ
νο Παράδεισο. Μὲ τὴν ὑποβολὴ τοῦ ὄφεως,
ρίου.
ὅμως
αἰσιόδοξα,
προλέγον
πρώτηΤελειώνει
ἡ Εὔα καὶ
κατόπιν
ὁ Ἀδάμ,
ἐπέτρετας
ἐπικράτηση
τῆς δικαιοσύνης
ψαν τὴν
τὴν εἴσοδο
τῆς ἁμαρτίας
στὸν κόσμο.τοῦ
Ἡ
ἁμαρτία
συνεπέφερε
κατάσταση
θνητότητας.
Θεοῦ καὶ προτρέπει οὐρανοὺς καὶ γῆ, τὶς
Ἡ Εὔα, πλασμένη γιὰ μητέρα τῆς ζωῆς, κληἀγγελικὲς
δυνάμεις δηλαδὴ καὶ ὅλους τοὺς
ροδότησε στὰ τέκνα της τὸν θάνατο. Μετέλαούς,
τὸνσὲ
Κύριο.
Στοὺς
στρεψε νὰ
τὴνεὐφρανθοῦν
εὐλογία τοῦμὲ
Θεοῦ
κατάρα.
Τὴ
χαρὰ σὲ ἀρὰ
(βλ. καὶ ΛΥΧΝΙΑ
ΝΙΚΟΠΟΛΕἀγγέλους
ἀναφέρεται
καὶ ἰδιαιτέρως
λέγον
ΩΣ, ἀρ.
φ. προσκυνησάτωσαν
416, Μάρτ. 2018). αὐτῷ πάντες
«Καὶ
τας:
Ἀλλὰ τὰ πράγματα δὲν ἔμειναν μονίμως
ἄγγελοι
(Δευτ.
43). στὸν κόσμο.
ἐκεῖ. ΜιὰΘεοῦ»
δεύτερη
Εὔα32,
ἀνέτειλε
Τὰ τελευταῖα
τουδὲν
λόγια
ἀποτελοῦνἀνεμιὰ
Τὸ ἀνθρώπινο
γένος
καταδικάστηκε
πιστρεπτί.
Παρὰ τὴ γιὰ
μακραίωνη
ταλαιπωρία
ἀκόμα
προφητεία
τὴν τελικὴ
ἔνδοξη
του, κατάφερε
κάποτε
κυοφορήσει
τὴ
φανέρωση
τοῦ Θεοῦ
στὸννὰκόσμο.
Εἶναι μιὰ
μητέρα τοῦ Θεοῦ, τὴν Θεοτόκο. Στὸ πρόσωμεσσιανικὴ
προφητεία,
γιατὶ ἡπαράδεισο,
φανέρω
πό της ξαναβρήκαμε
τὸν χαμένο
ση
θὰ γινόταν
διὰ εἴχαμε
προσώπου
ὅλααὐτὴ
τὰ θεϊκὰ
ἀγαθὰ ποὺ
χάσειἸησοῦ
κατὰ
τὴν πρώτητοῦ
μαςἀναμενόμενου
παρακοή.
Χριστοῦ,
ἀπὸ τὸν Ἰσ
Ἡ Παρθένος Μαρία εἶναι ἡ ἐπανόρθωση
ραὴλ
Μεσσία. Αὐτὸς θὰ εἶναι ὁ Θεός, ποὺ
τῶν πάντων. Ἀνάκληση τοῦ Ἀδάμ, λύτρωση
θὰ
προσκυνήσουν
ἄγγελοι.ἐρχομὸς
Ἀργότερα
τῆς Εὔας, λύση τῆς οἱκατάρας,
τῆς
εὐλογίας.
«Χαρᾶς
αἰτία»
γιὰ
ὅλον
κόὁ Δαυΐδ, περιγράφοντας καὶ αὐτὸς τὸν
μὲ τὸν
σμο, ἀφοῦτοῦ
μέσῳ
αὐτῆς
«χαρᾶς πληρούμεθα
φωτισμὸ
Ἁγίου
Πνεύματος
τὴν περί
καὶ ζωὴν κληρονομοῦμεν», «χαρᾶς μέτοχοι

Ὁ

γενόμενοι τῆς ἀϊδίου». Οἱ Πρωτόπλαστοι λόγῳ τῆς δαιμονικῆς ἀπάτης γυμνώθηκαν ἀπὸ
τὴ θεοΰφαντη στολή, ἀπὸ τὰ θεϊκὰ χαρίσματα
ποὺ στόλιζαν τὴν ψυχή τους. Ἀφότου ὅμως
κυοφόρησε
τὸν Χριστὸ
ἡ Παναγία,
λαμπρη ἐποχὴ
τῆς φανέρωσης
τῆς«στολὴν
θεϊκῆς
ἀφθαρσίας ἐνεδύθημεν» πάλι.
δόξας
σὲ ὁλόκληρο
τὸν κόσμο,
ἐπουράνιο
Γι’ αὐτὸ
καὶ ἀναφωνοῦμε
στὸν
ὑπέροχο
καὶ
ἐπίγειο,
ἐπαναλαμβάνει
αὐτούσια
τὰ
Ἀκάθιστο Ὕμνο: «Χαῖρε, Ἐδὲμ ἀνοίξασα τὴν
κεκλεισμένην,
Ἁγνή»
.
Γεμάτοι
εὐγνωμοσύνη
λόγια τοῦ Μωυσῆ: «Ἀνήγγειλαν οἱ οὐρανοὶ
ἀναγνωρίζουμε,
ὅτιαὐτοῦ
δι’ αὐτῆς
«ἐλύθη παράβατὴν δικαιοσύνην
καὶ εἴδοσαν
πάντες
σις» καὶ «ἠνοίχθη Παράδεισος». Καὶ ὄχι μόνο
οἱ λαοὶτὸν
τὴνΠαράδεισο,
δόξαν αὐτοῦ…
ἄνοιξε
ἀλλὰ Προσκυνήσατε
ἡ ἴδια πλέον, ἡ
αὐτῷ πάντΔέσποινα,
ες οἱ ἄγγελοι
Ἤκουσε καὶ
θεόνυμφη
εἶναιαὐτοῦ.
τώρα μυστικὸς
ἔμψυχος
Παράδεισος,
«κῆπος
κεκλεισμένος
εὐφράνθη ἡ Σιών…(Ψαλμ. 96, 6-8).
καὶ πηγὴ ἐσφραγισμένη». Ἂν ὁ παλαιὸς ΠαἈλλὰ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν
ράδεισος εἶχε στὸ μέσον του τὸ δένδρο τῆς
πρὸς Ἑβραίους
ἐπιστολήὡς
τουμυστικὸς
συσχετίζει
τὴν
ζωῆς,
τώρα ἡ Θεοτόκος,
Παράδεισος,
βλαστάνει
«ἀγεωργήτως»
, χωρὶς
προφητεία
τοῦ Μωυσῆ
ἀποκλειστικὰ
μὲ ἀντὸ
θρώπινη
παρέμβαση,
τὸν
Χριστό.
Εἶναι
«ὁ
ἀειπρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Ὅταν δὲ
θαλὴς τῆς ἀφθαρσίας παράδεισος», ὅπου «τὸ
εἰσαγάγῃ
τὸνσὲ
πρωτό
πάλιν (ὁ Θεὸς
ζωοποιὸν
ξύλονΠατὴρ)
φυτευθέν»
, χορηγεῖ
ὅλους
τοκον (Υἱὸν)
εἰς τὴν
λέγει· καὶ
καρποὺς
ἀθανασίας
(ἅγ.οἰκουμένην,
Γρηγόριος Νεοκαισαρείας).
Καὶ ἐπειδὴ ἀκριβῶς,
αὐτὸ
ξύλον
προσκυνησάτωσαν
αὐτῶ πάν
τες«τὸἄγγελοι
τῆς
ζωῆς»
ποὺ
ἔχει
ἐν
μέσῳ,
εἶναι
ὁ
ἴδιος
Θεοῦ» (Ἑβρ. 1, 6). Ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ ἀρὁ
Κύριος, ὀνομάζεται ἔμψυχος Παράδεισος καὶ
χίζει μὲἘδὲμ
τὸν σταυρικό
του θάνατο. «Βλέπομεν
νοητὴ
ἡ Θεοτόκος.
Ἰησοῦν
πάθημα
τοῦ θανάτου
δόξῃ καὶ
Ἀλλὰδιὰ
καὶτὸδὲν
ὑπάρχει
μέτρο σύγκρισης
ἀνάμεσα
στὸν παλαιὸ (Ἑβρ.
καὶ τὸν
νέοΣυνεχίζεται
Παράδει2, 9).
τιμῇ ἐστεφανωμένον»
σο. Ἡ νοητὴ Ἐδέμ, ἡ Παναγία, ἀναδείχθηκε
μὲ τὴ λαμπροφόρο Ἀνάσταση, ἐπεκτείνεται
πιὸ ἱερὴ καὶ πιὸ θεϊκὴ ἀπὸ τὴν πρώτη Ἐδέμ.
μὲ τὴ ἂν
θριαμβευτική
του Ἀνάληψη
καὶ ὁθὰγήινος
ὁλο
Γιατὶ
σὲ κείνη κατοίκησε
ὁ χοϊκός,
Ἀδάμ,
στοὺς
τῆς ἐπάνοδό
Θεοτόκουτου,
κατοικεῖ
κληρωθεῖ
μὲ κόλπους
τὴν ἔνδοξη
ὅταν
ὁθὰνέος
Κύριος
οὐρανοῦμετὰ
(ἅγ. δό
Ἰω.
πάλιντοῦ
ἐρχόμενον
τὸνἈδάμ,
δοῦμε ὁ«καὶ
Δαμασκηνός).
ξηςΣ’
κρῖναι
ζῶντὸν
τας ἔμψυχο
καὶ νεκρούς».
αὐτὸν
Παράδεισο, στὴν
Οἱ
ἄγγελοι
πρωταγωνιστοῦν
πάνἀχωρήτα στὰ
ἀγκαλιὰ τῆς Παναγίας, στὴ χώρα τοῦ
του,
εἴθε γεγονότα
νὰ κατοικήσουμε
ὅλοι μας!
μεγάλα
ποὺ φανερώνουν
τὸν

Χριστὸ στὸν κόσμο. «Προσκυνήσατε, λέ

.
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΑΓΑΠΗ;

ράφει ὁ χειρουργός ὀφθαλμίατρος
Στέφανος Δημόπουλος στό ὡραῖο
βιβλίο του «Ἅγιον Ὄρος, Χώρα Ζών
των» (ἐκδ. Ἐν πλῷ, 2019, σ. 297-298):
Εἶχε ἀπεργία κάποτε τό προσωπικό στό
Ἄσυλο Ἀνιάτων στήν Κυψέλη καί ἡ μάνα
μου, γνωστή ἀπεργοσπάστρια, πῆρε τίς φί
λες της καί τάϊζαν τίς ἀνήμπορες κατάκοι
τες. Μπῆκε, λοιπόν, γιά ἐπίσκεψη ἡ κόρη
μιᾶς γιαγιᾶς πού τάϊζε ἡ μάνα μου.
«Ἀτσαλάκωτη», Στεφανάκο μου, μοῦ δι
ηγήθηκε. Ἔπεσε στήν ἀγκαλιά τῆς μητέρας
της φωνάζον
τας «μανούλα μου, μανούλα
μου» καί τέτοια χαζά.
Κάποια στιγμή γύρισε καί στή μάνα
μου, πού φόραγε ποδιά, νά μήν λερωθεῖ καί
ἔμοιαζε νοσοκόμα καί τήν ρώτησε:
«Ἐσεῖς ἐδῶ δουλεύετε;»
Ἡ μάνα μου μπορεῖ νά ἦταν θρησκευό
μενη καί φιλάνθρωπος, ἀλλά ἦταν καί αὐτή
μέ τά Γαλλικά της καί τά Ἀγγλικά της καί
τά πιάνα της καί τίς σπουδές της στήν Ἀνω
γει, τὸν Χριστὸ ὅλοι οἱ ἄγγελοι. Ἄλλοι μέν,
ὑμνολογώντας τον διότι γεννήθηκε κατὰ
σάρκα καὶ λέγοντας τὸ ‘‘δόξα ἐν ὑψίστοις’’·
ἄλλοι δέ, ὑπηρετώντας τον ὡς δοῦλοι μετὰ
τοὺς πειρασμοὺς στὴν ἔρημο· ‘‘καὶ ἰδοὺ
προσῆλθον ἄγγελοι καὶ διηκόνουν αὐτῷ’’·
καὶ ἄλλοι, περιστοιχίζοντάς τον («δορυφο
ρικῶς προπορευόμενοι») ὅταν ἀναλαμβα
νόταν στὸν οὐρανὸ καὶ κραυγάζοντας τὸ
‘‘ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχον
τες ἡμῶν’’ (Εὐθ.
Ζυγαβηνός).
Στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ εἰδικὰ
στὸ γεγονὸς τῆς Ἀναλήψεως προσαρμό
ζει τὴν προφητεία τοῦ Μωυσῆ καὶ ὁ ἱερὸς
ὑμνογράφος Ἰωσήφ: «Ψάλλων πάλαι Μω
υσῆς ὁ μέγας ἔκραζε· Προσκυνησάτωσαν

τάτη Ἐμπορική καί γεννημένη στή παλιά
Ἀθήνα, πού εἶχε γεννηθεῖ καί ἡ μάνα της καί
πολύ καμάρωνε γι’ αὐτό.
«Ὄχι», τῆς διευκρίνισε ἡ μάνα μου, «ἐγώ
βοηθάω σήμερα ἐδῶ, γιατί ἔχει ἀπεργία τό
προσωπικό...»
«Καί δηλαδή, τί εἶστε;» ἐπέμενε ἡ ἄλλη.
«Νά, φίλες εἴμαστε. Βλεπόμαστε κάθε Τε
τάρτη, μιλᾶμε γιά τόν Χριστό, γιά ὑπομονή
καί ἀγάπη... Μήπως θέλετε νά τήν ταΐσετε
ἐσεῖς;», τήν κάρφωσε ἡ μάνα μου. «Μιά καί
εἴσαστε ἐδῶ, δηλαδή. Νά ταΐσω κάποιαν
ἄλλη, πού περιμένουν ὅλες ἀνυπόμονα;»
«Ἄχ, δυστυχῶς δέν ἔχω χρόνο. Βιάζομαι»,
ἀπάν
τησε ἡ κόρη. «Λοιπόν, μανούλα, σέ
φιλῶ, πρέπει νά φύγω!» Κι ἔφυγε...
«Ἡ καημένη», σχολίασε καλόπιστα ἡ
μάνα μου, «φοβήθηκε μήν λερωθεῖ... Δέν
ἤξερε τί εὐχές καί τί συγχώρια παίρνεις ἀπό
αὐτά τά ἀνήμπορα τά γεροντάκια. Εὐχές γιά
τά παιδιά καί τά ἐγγόνια καί συγχώρια γιά
τούς γονεῖς καί γιά τά πεθαμένα σου».
ἀνερχομένῳ Χριστῷ οὐράνιοι ἄγγελοι» (ὠδὴ
ζ΄). «Καὶ γίνεται λόγος γιὰ προσκύνηση τῶν
ἀγγέλων, γιὰ νὰ μὴ ντραποῦμε ἐμεῖς νὰ προ
σκυνήσουμε ἕναν τέτοιο Θεὸ ποὺ προσκυ
νοῦν καὶ οἱ ἄγγελοι. Καὶ ταυτόχρονα, γιὰ
νὰ μάθουμε ὅτι ὅσοι προσκυνοῦμε τὸν Θεό,
ἀνεβαίνουμε στὴν τάξη τῶν ἀγγέλων. Καὶ
ἀκόμη, ὅτι γνώρισμα τῶν ἀγγέλων εἶναι τὸ
νὰ προσκυνοῦν καὶ ὄχι τὸ νὰ προσκυνοῦν
ται» (Ἀνώνυμος).
Ὑπάρχει κάτι τιμητικώτερο γιὰ μᾶς ἀπ’
τὸ νὰ συμπροσκυνοῦμε μὲ τοὺς ἀγγέλους,
στὴν πράξη καὶ ὄχι στὰ λόγια, τὸν Χριστὸ
ποὺ ἀνεβαίνει στὴν πρότερη δόξα του μὲ
τὴν ἔνδοξη Ἀνάληψη;
Πρωτ. Δ. Μ.
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ΚΑΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟ ΙΔΙΟ

ιά ἱστορία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς
μυθολογίας λέει ὅτι δύο μεγάλοι
ἀρχιτέκτονες, πατέρας καί γιός, ὁ
Δαίδαλος καί ὁ Ἴκαρος, πῆγαν στήν Κρή
τη γιά νά φτιάξουν τά ἀνάκτορα τοῦ Μί
νωα. Ὁ Μίνωας τόσο πολύ ἐνθουσιάστηκε
ἀπό τή δουλειά τους πού ἤθελε νά τούς
κρατήσει γιά πάντα ἐκεῖ. Αὐτοί ὅμως δέν
ἤθελαν νά μείνουν στήν Κρήτη. Γι’ αὐτό
ὅταν κατάλαβαν ὅτι ἔμπλεξαν μέ δύσκολο
ἄνθρωπο, πού ἦταν καί βασιλιάς, σκέφτον
ταν μέ ποιό τρόπο νά ξαναγυρίσουν στόν
τόπο τους.
Καί καθώς ἦταν σοφοί, σκέφτηκαν νά
φτειάξουν φτερά νά πετάξουν στόν οὐρα
νό καί νά φύγουν, ἀφοῦ ὅλοι οἱ ἄλλοι τρό
ποι ἦταν ἀποκλεισμένοι ἀπό τόν Μίνωα.
Ἔφτειαξαν λοιπόν φτερά ἀπό κερί καί
ἄρχισαν νά πετᾶνε στούς οὐρανούς. Ἀλλά
ὁ μέν πατέρας σάν ἄνθρωπος μυαλωμένος,
μέ πεῖρα, πετοῦσε συντηρητικά. Ὁ δέ γιός
ἤθελε νά κάνει τούς παλληκαρισμούς καί
πήγαινε πότε τοῦ ὕψους καί πότε τοῦ βά
θους, μέ ἀποτέλεσμα νά ζεσταθοῦν τά φτε
ρά ἀπό τόν δυνατό ἥλιο καί νά λειώσουν.
Καί ἔτσι ὁ ἄμυαλος νεαρός ἔμεινε χωρίς
φτερά καί ἄρχισε νά πέφτει. Τελικά βού
λιαξε στό πέλαγος καί πνίγηκε, ἐνῶ ὁ πα
τέρας του γύρισε σῶος στήν πατρίδα του.
Ἀπό τήν ἱστορία αὐτή πῆρε ἀφορμή
ἕνας μεγάλος Ὀλλανδός καλλιτέχνης καί
ἔκανε ἕνα πίνακα πού κρύβει ἕνα μεγάλο
δίδαγμα γιά μᾶς.
Βλέπουμε σ’ αὐτόν τόν πίνακα, ὅτι τήν
στιγμή πού ὁ Ἴκαρος ἔπεφτε στή θάλασ
σα, κοντά στήν ἀκρογιαλιά ἦταν ἕνας γε
ωργός πού ὄργωνε τό χωράφι του. Ὅταν
ὁ γεωργός κατάλαβε τί γίνεται σταμάτησε
τήν δουλειά του γιά ἕνα λεπτό, ἔρριξε μιά

βιαστική ματιά στό παιδί πού πνιγόταν καί
συνέχισε νά ὀργώνει. Τήν ἴδια στιγμή, δί
πλα στό μέρος πού ἔπεφτε ὁ Ἴκαρος, περ
νοῦσε ἕνα καράβι. Οἱ ναῦτες κοίταξαν τή
δραματική πτώση τοῦ παιδιοῦ, καί χωρίς
νά συγκινηθοῦν, χωρίς νά ἐνδιαφερθοῦν,
χωρίς νά κάνουν κάποια ἐνέργεια συνέχι
σαν τό ταξίδι τους.
Ἀδιαφορώντας γιά τόν πόνο τοῦ ἄλλου,
εἴμαστε ἄνθρωποι; Ὡραῖα, νά ἐνδιαφερ
θοῦμε. Ἀλλά ποιός εἶναι ὁ «ἄλλος»; Γύρω
μας ὑπάρχουν δισεκατομμύρια «ἄλλοι»!
Κάποτε ἕνας νομικός ἐρώτησε τόν Χρι
στό ποιός εἶναι ὁ «πλησίον» (=ὁ «ἄλλος»)
τόν ὁποῖο πρέπει νά ἀγαπᾶμε σάν τόν
ἑαυτό μας. Καί ὁ Χριστός ἀπάντησε μέ τήν
παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη.
Ἕνας ἄνθρωπος κατεβαίνον
τας ἀπό
τήν Ἱερουσαλήμ στήν Ἰεριχώ ἔπεσε σέ λη
στές. Τοῦ πῆραν ὅ,τι εἶχε, τοῦ ἔδωσαν μα
χαιριές καί τόν ἄφησαν μισοπεθαμένο. Ἀπό
τό σημεῖο ἐκεῖνο πέρασαν τρεῖς ἄνθρωποι.
Οἱ δύο πρῶτοι, ἕνα ἱερέας καί ἕνας λευΐ
της (νεωκόρος), τόν κοίταξαν καί ἔφυγαν
βιαστικοί. Ὁ τρίτος ἦταν ἕνας Σαμαρείτης,
ἀλλοεθνής καί ἐχθρός. Τόν εἶδε ἑτοιμο
θάνατο, τόν συμπόνεσε, κατέβηκε ἀπό τό
ζῶο, τοῦ ἔπλυνε τίς πληγές μέ κρασί καί
λάδι, τοῦ ἔδεσε τά τραύματα, τόν πῆγε σέ
πανδοχεῖο. Διανυκτέρευσε κοντά του, ξό
δεψε χρήματα γιά τήν περίθαλψή του.
Στό τέλος ρώτησε ὁ Χριστός τόν νομι
κό: Ποιός ἀπό αὐτούς τούς τρεῖς, κατά τήν
γνώμη σου, ἔγινε πλησίον, σ’ αὐτόν πού
ἔπεσε στούς ληστές; Ἐκεῖνος τοῦ ἀπάν
τησε: Ἐκεῖνος πού τόν συμπόνεσε καί ἔκα
νε ὅ,τι ἔπρεπε γι’ αὐτόν. Τοῦ εἶπε τότε ὁ
Χριστός: Πήγαινε καί κάνε καί σύ τό ἴδιο.
Ἀρχιμ. Ι.Ν.
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ἀγώνα κατά τῶν παθῶν μας καί τῆς ἁμαρτίας.
Ἀρχιμ. Ν.Κ.
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