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<Δεiτε πρδq με πιiιπεq oi κoπιδ|ιτι:ζ
κoi πcφορτιoμiνoι. κιiyui dvαnαioul i1ι)q"

(Mατ0, Il' 28)

Aντi πρoλ5γoυ

.o θεo1ειρoτoνητoq dπioκoτoq .ΙKoνιoυ .A-

γ1oζ Aμφlλdχιoξ, dξιiδελφoq Γρηγoρioυ τoδ Θε-
oλ6γoυ, μαθητηζ καi φiλoq τoδ Mεγιiλoυ Bαoι-
λεior. εig rdν "Περi μετoνoiαζ,, iπιγροφιiμεvov
ιic αυτoν Λoγov τoυ. μετο€υ ciλ)ων περi μετo-
νo1αζ φιλανθρζbπΦν διηγηoεων, ιiναφdρει καi τ6
dκoλoυθoν παριiδoξoν περιστατ1κ6ν.

(Boιiλoμαι δi καi itiραv dφιjyηoιν' δ φiλoι,
c}φ6λιμov oioαv δμι.ν διη ylj oαoθαι, δεικνioυιτqv
ιCαθαρiζ Θεov μηδiνα dπooτρtφεoθrιι τιiv πρo-
oπελαζ6vtων αiτQ' Kαi τoiτo.'' ιiπ6 τfiq βiβλoυ
τδv Πατiρωv πειρdσoμαι διηyιj cιααθαυl'

_Θiλω,6 φiλoι, λdγει, νιi odg διηγη0δ καi
μioν δλλην ιioiλιμov δlηγηoιν η 6πoiα φοvεριil-
νεl πoλυ κα0αριi δrl δ Θε6q δεν απooτρdφετol
κανθνα δπ6 6ooυq θiλoυν διιi μεταvoiαg νιi τ6ν
πληαιιiooυν, μi oκoπ6ν νιi oroθoδν. Kαi αiτo θd
τ6 dvαoiρω dπιi την βiβλo τ6ν πατερικδν διηγη-
σεων'
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Διηγεiται λoιπ6ν δ .Aγιoq καi τ6 dτρooδdκη-
τoν αiτ6 γεγoν6g, cδq θνδειγμα τ!q ιiκραζ τoδ Θε.
oι] φΙλσvθρωπitJζ πρ6q τoig δμιrρτιiνovτoq. δoτε
νιi μη διoτιiζoυν δg πρdq τ6 dλεog τoδ Θεoδ, iiν
Θελr]ooυν ιiλη0ινιi νιi μετανor]οoυν.

Aπd τrjν διηγηoιν αiτ{ν πληρoφoρo6μεθα ιi-
τι δ &νθρωπog δiν πρdπει νιi ιiφηνη πoτd τ6ν θαυ-
τ6ν τoυ εig λoγιoμoig ιiπελπιoiαq καi aπoγν6σε-
ωg δg πρoq τf1ν ooτηρiαv τoυ, dκoμη καi θιiν
καθ, iτoθεoιν fτo τ6ooν ιiμαρτωλog, cbq νri ητo
δαiμωv. καi ijθελε εiλικρινδq vri μετoνoηoη.

<Δ6ν dπιτρdπεται νιi ιiναβαλλoυμε, oδτε vα
βραδiνoυμε δι. iκεiνoν Λoι ,ιρ6κειrαι νli Kατα-
πoνιoθξ, Δι6τι iiν θεληoειg δι. d) iγov 1ρoνoν νιi
ιiναβriληg την oωτηρiα τoυ, Θri τ6ν θγκαταλεiψηq
oτl]ν dγρι6τητα τ!q τρικυμiαq. Δι,αiτ6 od τd-
τolεc oι μφoρdq 1ρεlιiζεταl τo1υτηq. τo1υτηq κoi
πρooπriθεια dντατικf .,. 'Αζ γ1ν(δμεθα, λoιπov,
πρoνoητικoi δια την oωτηρiα τδν ιiδελφιδν μαg>.

(.Aγ-'Ιωιiν. Xρυo6oτoμo9)

Λiyει λoιπιjv τi iκ παραδ6oεω9 iργo1ιivη αδ-
τιi δι,ιjyηoιg δτι.

Kιiπoιoq Γdρων ιioκηοjq μdγαq καi διoρατι-
κ69 εi1ε φΘιioει εiq μdτρα ιioκηoειoq 6περιiνοl
τ6ν δαιμoν1κ6ν τειραoμδν, τδν δπoiων τ{ν 6πl].
ρεια εδθαρσδζ κατεφρ6νει, Ei1αν dνoiξει μd τr]ν

tdριν τoδ Θεoδ τηζ ψυ1frg τoυ τιi μιiτια καi dβλε-
πε 6φΘαλμoφανδq Aγγdλoυq καi δαiμoναq, π6q 6
καΘ6να9 ιiπ6 ττ]ν iδικτ]ν τoυ παρriταξιν ιiγωνιζ6.
μενoq 6πηρειiζει τdν δνθριδπων τoν βioν. T6ooν
μdγαq ητοv o Γdρων αiτoq εiq τo vιi περrφρoνfl
καi vιi περιπαiζη iμφανδq τιi ιiκιiθαρτα πνει1μα-
τα. ιiioτε πoλλεq φoρεq τoυq iμdμφετo καi τoiq i-
θλιβε, 6πενθυμiζων εig αιiτo6q καi ττ]ν θκπτωoiν
των ιiπo τoν oiρανι)ν καi τor] αiωνioυ πυρoc τηv
κ6λαoιν, τ.1 δπoiα δg δπoδiκoυg τoJq ιiναμdνει,

oi δαiμoνεq, iναg μi τ6ν δλλoν, κoινoλoγ6v.
ταq τtjν πρoκoπfν καi τιi κατoρθcδματα τoδ θεo-

φoρoυ αiτoδ Γdρoντoq, κατdληξαν εig τljν γν(iF
μηv νti μην τoν πληoltioη κοvεiξ πλεoν σπo με
ρoυg τr,lν εiq τ6 tξfq μl]τε νιi τoλμηoη νιi παλαi.



ση μαζi τoυ μiπωζ καi πληγ(oθη dπ6 αι]τ6ν, διdτι
μd τl]v 1ιiριν τoδ Aγioυ Πνεriματoq dφθαoε εig
μdτρα τελεIιδoεωg υπερβαiνoντα την κoινην ιiν-
θρoπiνην φ6οιν.,Eδ6 περiπoυ εδρioκoντo πνευματικδ6, θv
o16oει μ6 τ6ν μdγαν Γdρoντα τα πρ(ιyματα, 6ταν
μiαν fμdραν iναg τ6ν δαιμoνων λ6γει εig dνα dλ-
λoν oιvταλαiπωρoν δμoιoν τoυ. Zερiφερ τ6 δνo-
μα _iιiν δ1oυν oi ιiκατoν6μαστoι δνoμα.

_ZερLφερ' τoiυ ΧA1ει, δ1ω €να λoγιoμdν, Aρα-
γε, θιiν κtiπol,oq ιiπ6 rjμdq τoι]g δαiμoναq iiθελε
μειαμcληθη , oλλιiξη γνωμηv. τ6v δd1ετol dραγε
εig μετιiνoιαν δ Θεdg;

Ti λθγειg; ναi ii δ1ι; Kαi πoιog 6νδε1oμ6νω9
Θιi flμπoρoδoε ν6 τ6 γvωρiζη αι]τ6;

Περiεργoν. ιiπiθανoν τo iριilτημα,
Toi ιiπoκρiνεται δ Zερdφερ.
_Θiλειζ. τo!] λdγει. νιi i,πιiγω εig τdv μdγαν

Γ6ρoντα πoi μαζ περιφρoνεi καi μdq περιπαiζει
ν6 τ6ν πειριiξo μL τ6 Lρc τημα αiτo, νti λιiβoμε
dτιiντηoι;

Toδ λθγει δ πρδτog.
_Πr1γαινε, iι}'\'a πp6oεγε καλιi, δι6τι δ Γd-

ρoνταζ εiναι dνεβασμ6νoζ πνευματικli, εiναι διo-
ρατικ6q καi θιi γνωρioη τ6ν δ6λoν' καi δdν θιi
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πειαΘf νιi dρoτrjoη περi τoδ ζητηματoq αiτoδ
τ6ν Θεoν, ',oμωq πτjγαινε. καi i| dπιτυγ1ιiνειg τdν
oκoπoν ooυ, ij δoκιμιiζειg καi φεiγειg.

'Eπiγε λoιπ6ν πρ6ζ τ6ν μ.γαν Γdρoντα δ Zε'
ρdφερ, o1ηματiζovταg τov Eαυτdν τoυ ιδq ιiνθρω-
πoν παναμαρτΦλ6ν, θρηνoδvτα καi 6δυρdμενoν
την dπr6λειαν τoυ. .o 

δd Θε6q, θθλων νri δεiξη 6.
τι oiδ6να μετανoημiνoν dπooτρ6φεται, ιiλλιi δd-

1εται τoιiq πιiνταg, θιiν εiλικριν6q εig Αiτ6ν θπι'
oτρdφoυν, δiv Eφαν6ρωoε εiζ τ6ν Γ.ρoντα τd
o;1ετικιi με rην περiπτωσIν αiτηv τηζ πανoυρ-
γiαg τoδ δαiμoνog, dλλ, cbg ιiνθρωπoν 6 Γdρoν d-

βλεπε τ6v πoνηρoν καi τiπoτε περισσ(iτερoν,

Θρηνεi λoιπ6ν γoερδg δ ιiπατειδν

Kαi τ6ν iρωτd δ Γ6ρων.
_Ti d1ειg, iνΘρωτε, καi κλαiειq καi dλoφιiρε-

σαι τ6σoν ιiπ6 καρδiαq, oυντρiβων μi τ6ν 6δυρ-
μ6ν ooυ καi ττ]ν iδικfν μoυ καρδiαν;

Aπoκρiνεται 6 δαiμων.

-.Eγcδ, Πιiτερ &γιε, δ6ν εiμαι dνθρωπog, ιiλλιi
διιiβoλoq πoνηρ6q, καθιδg oυμπεραiνω iκ τoδ ιi
πεiρoυ πληθoυq ιδν ιiνoμlδv μoυ,

Toδ λ.γει 6 Γiρων
*Kαi τi θdλειq riτo θμd νιi ooδ καμιo;
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Διoτι θνoμιζεν δ Πατηρ δτι dπo πoλλiζ τα.
πεινc6oεωg dπεκιiλει 6 δδυρ6μενoq τ6ν Eαυτ6ν
τoυ δαiμoνα. 6 δi Θε6q, πρ69 τo παρ6ν, δ6ν dπo-
καλδπτει τ6 γιν6μενoν.

Λ6γει δ δαiμων.
_Τiπoτε &λλo δdν παρακαλ6, dvΘρωπε τoδ

Θεoi, παριi νιi δεηθi1q ιiπo καρδiαg πρ69 K6ριoν
τ6ν Θε6ν οoυ ν{i σoδ φανερζδση, dιiν δd1εται τ6ν
διιiβoλoν εiq μετιiνoιαν. δι6τι, i6ν iκεiνoν εig με.
τιiνoιαν δε1Θf, δd1εται καi θβνα, δ δπoioq εiq
τiπoτε δθv διαφθρω ιiπ6 θκεiνoν,

_Kαλιi, τoδ λiγει 6 Γ6ρων, δπωq θiλειq θιi
κιiμιυ. Tιδρo πηγolνc oro καλ6 σoυ. καi αiiριoν d-
λα πιiλι dδδ νιi ooδ ιiναγγεiλω τ6 θdλημα τoδ Θε-

',Eφυγε δ δαiμων. Kαi τr]ν ν6κτα dκεiνην δ-
πλιilvει καρδiαν καi 1εiραg εig iκεoiαν δ δoιog
Γiρωv. πορoκoλιilv τιiν Πανriγαθoν νιi τoi φανε-
ριioη. iιiv δρογε δd1εταr τoν διιiβoλov iπιoτρi-
φoντα εiq μετιiνoιαν.

Aμioroq τ6τε τoδ iμφανiζεται ',λ.γ1ελ'oc" τα'ρα
Kυρioυ dξooτριiπτων καi λ6γrov.

'Tιiδε λdγει K6ριoq δ Θε6q ooυ!
_Διατi παρεκαλεoεq δπθρ δαiμoνog την iξoυ-
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oiαν μoυ; Kαi τi ηλθε αl)τ69 ζητ6ν, θκπειριiζων
oε μd δ6λoν;

O Γθρων iμεινε €κoτατικ69 πριiq τ6ν 'Aγγε-
λoν.

_Kαi πδζ, λdγει, δ K6ριoq δdν μoδ ιiπεκιiλυ-
ψε τo iνεργoiμενoν, ιiλλιi μoδ τ6 dπdκρυψε νιi
μr]ν τ6 θννor]oω;

Kαθηoυ1ιiζoν αiτ6ν δ 'Aγγελoq τoδ λdγει.
_Mf ταρα1θfg δι, αδτ6 δπoυ Eγινε. Δι6τι κιi-

πoιαν Θαυμαoτην oiκoνoμiαν μετdρ1εται δ Θε6q
εiq ιilφdλειαν τ6ν dμαρτoλδν, tiioτε νιi μr]ν ιiπελ-
πiζωνταl. Δι6τι ιuνdνα iκ τδν πρooερ1oμivων
εiq αiτιiν iν μετανoiα δdν ιiπooτρdφεται δ πoνυ-
περriγαθog Kιiριoq,κιiν καi δ iδιoq δ Σατανiζ
καi Διriβoλog ijθελε δε6ντoq πρoodλΘει, δατε μ6
ττ]ν δoκιμr]ν αl)την νιi γiνη φανεριi fl iξ αr3τδν
τδν iδiων δαιμ6νων πρoερ1oμ6νη oκληρ6τηq καi
Θανιioιμoq αδτδν δπ6γνωoιq. .,oταν λoιπdν θλθη
αδριoν δ πειριiζroν πρog o6, μην τ6ν dπoπιiρηq θξ
dρ1ηg, ιiλλ, εiπ6 τoυ τιi 6ξfg.

_Διιi νιi,yνωρiζηq δτι εivαι φιλιiνθρωπoq δ
Θεog καi δι1ν dπooτρdφεται κανdνα iξ rEκεiνrov oi
6πoioι θπιoτρ6φoυν εiq Aiτ6ν θν μετανoig, καθl
oioνδηπoτε τρ6π0ν και δν εi1αv πρoηγoυμiνωq
iμαρτηαει, μoi δπεo1dθη 6τι καi ioθvα θιi δε-
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χθη.dλλ,ddν τηρησηζ θκεiνα τd 6πoτα δι,θμoδ
σd πρoστdξη.

.,oταν θδ6 φθιiooυν τιi πριiγματα, καi od iρω-
τηση.

_Kαi πoτα dραγε εiναι αιiτιi πoιi μoδ δiνειg
.ντoλην νd τηρησω;

Toτε νιi τoδ εiπηq τιi 6ξfrq:
_Tιiδε λiγει K6ριoq.
_.Eγιi K6ριog δ Θεog od γνωρiζco πoioq εioαι

καi ιiπ6 πoδ g1ειζ gλΘει πειριiζων. Σιi εioαι dρ-
1αioν κακιiν. Kαi αυνfΘιoεq νιi πoρειiεoαι κατιi
την β6βηλ6ν ooυ δπερηφιiνειαν. Kαi π6ζ θd 1i.

μπoρ6οηq νιi δφιερcδoηg τ6ν 6αυτ6ν ooυ εig dλη'
θινην μετιiνoιαν: oμωq. διιi νd μηv iχηζ πρ6φα-
oιν dπoλoγiαq τiq δικαιoλoγiεq αδτθq κατιi την lj-
μliραv τηc κρioεωq. 6τt δfrΘεν ηθdληoo vti μcτο-
νol]oo καi 6 Θε6q δθν μd θδd1Θη, πρooε1ε εiq αi-
τιi πo6 oo0 λiγιυ, πδq δφεiλειg νιi θνεργηoηq τ6ν
τρ6πoν τiζ σωτηρiαζ σoυ.

Aδο] εiναι τi Bντoλτ] τoδ Kυρioυ τ(δν Δυνdμεων.
_Θιi μεiνηq θπi τρiα θτη εig 6να τdπoν dκiνη.

τog. Στραμμdνog κατιi δνατoλιiq, N0κτα καi rjμd-
ρα 0ιi iκετεiηg: <.o Θει6q, iλ6ηo6ν με τ6 ιiρχαioν
l(ακ6νΣ! Θd τ6 λdγηq αr)τ6 6κατ6 φoρig. M6 φω'
νf δυναττj '
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Kαi τιiλιν 6κατ6 φoρ69: <.o Θειiq, iλ6ηoι6ν
με τ6 βδfλυγμα τflq θρημcδoε<oφ!

Kαi πιiλιν dλλεq iκατd φoρfq: <.O Θειiq, iλ6-
ηα6ν με τ{ν iοκoτιoμiνην iπιiτηυ>!

Αiτιi νιi κριiζηq πρ6q τιiν Kιiριoν t'πi τρia Ε'-

rη διαδo1ικδq καi αδιαλεiπιωq. την μiαν εκαroν-
τdδo μετιi τfv dλλην, Kοi iιiv τιi κιiνηq oυτιi κα-
θι6q πρ6πει μ6 τjν τατεινoφρoo6νην πo6 ιiρμ6-
ζει,0ιi oυναριθμηΘlq μθ τoιiq Aγγ€λoυq Θεoδ
τoδ Παντoκριiτoρoq.

Αι]τιi vιi τoδ εiπfrq, λdγει δ .Aγγελog, εiq τ6ν
Γdρovτα.'Eιiν λoιπoν oυμφωνfoη νιi τιi κιiμη,
δ6ξoυ αιiτ6ν εig μετιivoιαν.

Aλλd γνΦρiζω, λθγει K6ριog, 6τι dρ1αioν
κακ6ν νioν καλ6ν δdν γινεται,

Kαi <ioα ιiκoλoυΘηooυν oημεiωo6 τa γι& τic'
Ε'<ιaaτεg i1μt'ρεg, νιi μl]ν dρ1oνται oi ιiνΘριoπoι
εig απελπιoiαν καi ιiπoγνωoιν. iφoooν ιiπd καρ-
δiαg θεληooυν νri μετανoliσoυν. Δι6τι πιiρα πoλ6
θιi cδφεληθoδν dπo τr]ν διfγηoιν αiττ]ν oi βαρθ-
ωq dμαρτηoαντεq. π^ηρoφoρoιJμενoι γιιi τo ιiπει-
ρoν iλεoq τoδ Θεoi, riioτε νιi μη dπελπiζωνται
εig τl]ν πρooπιiΘειαν τflq μετανoiαq διιi την oω-
τηρiαν των.

Aδτ6 εiπεν 6 ,Aγγελoζ καi δν6βη εig τo$q oδ-

ρανoιiq.
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Trjν δπoμιiνην dνωρiq τ6 πρωt θμφανiζεται
πιiλιν κλαiων δg δνΘρωπog ιiπ6 μακρ6θεv δ δαi-
μων, καi θρ16μενoq πρ69 τoν Γfρoντα.

ο Γdρo)ν κατ, δρ1dζ δdν θθειiτριoε την ιiπιi-
την τoδ πρoσερχoμ6νoυ. μιiνoν fλεγε &π6 μdoα
τoυ εiq τ6ν λoγιoμoν τoυ: _Kακ6g flλΘεg, dρ-
χαioν κακ6ν, κλdπτη διιiβoλε, oκoρπιθ μ6 τd δη-
λητriριo, ιiπooτιiτα τflq Θεiαg δ6ξηq, ιiντιiρτη κα.
κtiτρoπε. κoκooημαντc. παρα1αραγμdνε. παρα-
μoρφ(oμ6νε.

Kαi, 6ταν 6πληoiαoε, τoδ λdγει.
_Nιi γνωρiζηg 6τι παρεκιiλεoα τ6ν Θε6ν, κα-

Θ<ilq ooδ δπεo16Θην, καi od δ61εται εiq μετιi-
voloν. iιiv 6μωq κιiμηq cργoν αiτιi πoi σoι πo-
ραγγdλει δι' iμoδ δ κραται6q τδν Δυνιiμεων Kιi-
ριoζ,

Λdγει δ δαiμroν. _Kαi πoiα εiναι αι]τιi πoδ
Aiτιiq μoδ ciiριοε νιi κιiμω;

Kαi 6 Γdρων εiπε.
_Πρoστdζει δ Θε6ζ νd σταΘηζ εiζ iνα τdπoν

dκiνητoq dτi τρiα dτη βfulπoν κατ6 dνατoλιig καi
κριiζων fμ6ρα καi νδ1τα ιiδιαλεiπτrog ιiνιi tκατ6
φoρ6q: <.O Θειiq, €λ6ηo6ν με τ6 aρ,ιαιον κακ6νΣ,
καi τtiλιν θκατ6 φoρdq. <.o Θε69, iλ6ηo6ν με τ6

βδfλυγμα τηξ iρημιiοεωq".κoi πιiλιv iκoτd φo-

t3

ρdq, <.o Θειig, θλ6ηoι6ν με τfν θoκoτιoμι4νην ιiιπιi-
την,,. Συνεχδζ θπαναλαμβαν6μενα αδτιi ιiνιi 6κα-
τ6, τo Eνα μετιi τ6 dλλo, dπi τρiα δτη. .,oταν τιi
κιiμηc αiτιi καθιυq πρiπει. θιi δε1θη την μετri-
νoιdν σoυ καi θιi oυναριΘμηΘlq καθιilq iiooυν dξ
dρ1frg μ6 τoιiq Aγγdλoυg Aiτoδ,

Kοθιiq iiκoιoεv αι)τα o Ζεpiφερ ιioτρoπlαiωq
dπdβαλε τo επiπλαoτoν τoυ θρηvoυ πρoσωπετoν
τoυ. dκσμε iνα δolμovιιi,δη ιiπαioιoν καγxαoμoν
εiq τ6ν diρα, καi εiπε εiξ τ6ν Γ6ρoντα.

_'Ω oαπρ6γηρε, θλεεινd καi &Θλιε, τριoιiθλιε
γερoν! 

.Ειiv iγιil flθελα νιi dπoκα) doω τdν iσντov
μoυ βδdλυγμα καi ιiρ1αioν κακoν καi θoκoτιoμf.
νην ιiπιiτην καi θζoφωμθνoν και aνωφdλητoν, ιi-
π6 εiθiq 6ξ ιiρ1flq θιi εi1α διαλdξει νd τd κdν(1)

αr]τ6 καi Θιi ioωζoμoυv dμdoωq. dno ιoιε,
Aλλd, τ6ρq iγι6, ιiρ1αioν κακ6ν; Mη γdνoι-

τo! Kαi π6ζ εiμαι ιiρ1αioν κακdν; Tιilρα μιiλιoτα
πo6 d1ω .yiνει τ6ooν θαυμαoτ69; καi 6λoι μoδ δ'
Λoιdoooνται καi μd ooβoι}νταl κoi μ! τρiμoιν:

Ttδρα θγril νιi ιiπoκαλdoω τ6ν 6αυτ6ν μoυ βδi'
λυγμα καi ιiπιiτην καi Bζoφωμ6νoν καi ιiνωφdλη-
τoν; ,,o1ι, Γdρoν!,,o1ι! ',o1ι!

Tιilρα iδiιιq που δεoπιiξω ciλιυν τιiv oμαρτω-
λ6ν, νιi γiνo διιi τfq μετανoiαg θγιδ Eνα τiπoτε, €-



uo ,.o,,u'o,, 6να ξεπεoμiνo riβoυλo δν; €ναg δoδ-
λog ταπεινdq, .λεειν6ζ, εl]τελliζ καi ιi1ρεiog;,,o-
χι, Γdρoν! ,,oχ1! ,,oχ1! Πoτi! πoτd!

Α6τri εiπε τ6 ιiκιiθαρτoν πνεδμα καi μd gvα

ιj) λιiκoτoν oυρι 1μdν κoi ιiλαλογμov. εγlνε riφιlv-
τoν dπ6 πρoσ6πoυ τoδ Γθρoντoζ.

.o δ6 Γdρων, καθcδq εiδε καi δκoυoε αι]τιi θ-
oiνοξε τdν ioιτov τoι εiq πρooευ1ην. ευ7αρι-
στδν τΦ ΘεΦ dπ6 .μπειρiαq καi λdγων.

-.AληΘδc ciπαq. Κiριε. δτι ιiρ1οioν κιlκov
νι1oν dγαθ6ν δiν γiνεται!

.Ιt iρμηvευτικιi ιiπδδooη iyινε qπo τov a-
σιολ' Moναχ6ν Λ'Φ, Ayιoρεiτη, τιjv δπoiov κα[
ε ι) x α ρ ι oτo ii με θε ρμ6 q.

"Ωg iπiλoγog

Aiτιi, ιiγαπητoi, δdν τιi κoινoλoγδ dπλδq καi
δq dτυ1ε, ιiλλιi γιιi νιi γνωρioετε τoil Δεoπdτoυ
τo πο) υ καi ανεκδι ηγη ιov δλεog κoι την dπcιρoν
Aδτoδ ιiγαθ6τητα, Διoτι, θιiν καi τ6ν διιiβoλoν
δ61εται μετανooδντα, πoλi περιoo6τερoν τo69
dνθρcδπoυq, δπiρ τδν δπoiων τd αiμα Toυ θ1υoε,
θιi δε1θη iπloτρεφoνταc. iιiv rιjν iκετεiοoυν απ<i,

καρδiαq dν μετανoig μd dξoμoλ6γηoιν καi διoρ-
θωoιν βioιl, καθcδg δρiζει l] Aγiα μαg 

,0ρθ6δo-

ξoζ τoδ xριστoδ KαΘoλl,κη καi Aπooτoλικt] ,Eκ.

κλησiα.

ΔΙANEMEΤAΙ ΔΩPEΑN dπ6 τig iκδ6oειg
(oΡΘoΔoΞoΣ KYΨEΛFΙΣ εiq ψυ1ικr] ciφdλεια,
μετιivolιr καi oωτηρiα καλoπρooιρετων συvσν-
ι)ρ(δπ()ν μαζ,

Πληρoφoρiεξ σ16 xηχ: 23\0212659 καi oτ6
Φ&ξ:23102o134o.


