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AMΑPTΙΑ-MΕTANoΙΑ-ΣΩTΙ{PΙA-

'Γljν δευτiρα Kυριακfi τoi Tριωδioυ ]i 'Eκκλησiα μαζ δρισε νd
διαβιiζεται f παραβoλη τoδ dor,iτoυ υion f1 δραιilτερη i!π' 6λεζ τιζ
παραβoλ.ζ τoi Χρlστoi' Mlα παραβoλl] r] 6πoiα συγκινεi δλoυζ
μαξ, γιατι δλoι μαζ ειμαστε ιiμαρτroλoi καi 1ρειαζ6μαoτε τδ iλεoq
κα, την ευσ,τλαlν|α τoυ Θ.ol , o,τωζ εiπε <ιiπoloq, (Ui ι|,τoτα να

μi1ν iλεγε δ Xριoτδq oτη γ{, dν iλεγε μ6νo τi1ν παραβoλ| τoδ doc6
τoυ,;φτανε νd δεiξει δτι αiτδζ πoδ τiν λ;ει' δδν εiναι 6ναq ιiπλδg
dνορ(Dπoζ, dλλd εiναι Θεδζ. Nd μην την iiναπτυξoυμε τilν παρtιβo-
λli, γιατi κιiΘε xρδνo ιiναφερδμαστε σ, αiτi]ν καi εiναι γνωστη σ. δ'
λoυq μαq dπδ τιi παιδικα καi μαθητικιi μαq 1ρ6νια, "rΙΘι;λα μι5νo νιi
.oviοω διl μυοu ο αi1η ιηv Λαρσβoλη (Lρ|αρtrεi iνo ιρiπιι 1υ. ιl -

ριαρIεi μια τρι}'oγiα. Kαι τδ τρiπτυΙo αl]τδ εiναι: Αμαρτια -
Mετιiνoια _ Σωτηρiα.

B)iπor μ,, προγμrlτl τυν ;οωιυ r,id. τjν iποιυnτ,,τη ,,i ι' ι,:ο,
πoυ gφυγε dπδ τδ πατρικδ oπiτι, νd δ1ασκoρπiζει τr.Ιν πατρικ]i πε-

ρlol oiα, η oπoiα θα iiτανι ιεριioτια. iφ. δooν o παrιραq τoν ητοv
πoλι'r πλoιjσιoζ, Νdι oκoρπiζει δλη τiν περιoυοiα τoυ μi riμαρτωλiq
γυναiκεξ καi μ. φiλoυζ διεφθαρμ6νoυζ καi να iμαρτdνεl μdρα καi
u κrα, σι \εχ';ζ ιrli αιαrαπιrνaτ,υζ, Brεπnl1ι δμ,υq μετo καi rη μΓ-
τιiνoια. τ!ν iπιoτρoφ| πρδg τδν εljσπλαΙνo πατι1ρα καi οτδ τfλog
τ]i σωτηρiα. .'oτι δηλαδi, 6 ιioωτoq υiδq dπoκατεoτdΘη στδ dρxατo
κιiιλoq. iγlve κοi πιiιl παlοi τoi πoτρ6'. iγlνc ο tiδ' o dγαπητo;
και dπ6λαβε τd πρoν6μια καi τα dξι(δματα πoι εilε πρoηγoυμdνCDζ.

* Aπoμαyνητoφ.')νημενη δμιλiα τηζ Κυριακηζ τon Aσ.iτoυ (l2.2.
2012) πoυ trvε ΦΔν Mητρoτολιτ|rδ Nαδ Ayioυ Πuντd.[i|ιovoζ Φ'.ω

l
Aiτ| f ioτoρicl καi αiτδ τδ τρiπτιrχo πoδ dναφ;ραμε, Aμαρτiα

N4-ιιivoIo, ΣΦιΓΓn, οro-ελl,0uriγαμ- κul μlιi al,\nγι r1;
παγκoσμioυ iaτoρiαq, ,Aν θiλατε νιi συνoψiσoυμε 6λη τi1ν ioτoρiα
τηq ιiν0ρoπιiτητoq dπδ την πρωτη oτιγμl.1 πol) δημιουργηθηκε με11ρι
σημερα. θd μπoρoυσαμε: νd πoδμε 6τι iκφριiζεται σ, αiτδ τδ τρiπτυ
-lo, Αμαρτiα _ Mετιiνolα - ΣΦτηρiα,

Kα'ι τδ βλdπoυμε αiτδ iδιαιτι:ρωq στilν iστoρiα τoi.Ιoραr]λ-
Toi JOνoυζ τδ δπoτo;ξiλεξε δ Θεδq πρδ Χριoτoδ (iζ περιoirσιo λα6
Τoυ, γιιi να τδv 1ρησιμoπoιliσει δζ δρ1ανo γ1α νd σιδσει δι, αiτoδ
δλo τδ dνΘρωπινo γ6νoζ' Bλ.πoυμε λ0ιπ6ν,6τι 6oεq φoρdg 6 iοραη.
λιτικδq λαδg riμιiρτανε καi iπoμακρυνδταν dπδ τδν Θεδ καi οτρεφ6-
ταν πρδζ τiι ειδoλα καi iκανε τδ dντiΘετo Ciπδ τδ 06λημιi Τoυ. τ6τε
δ Φεδq iπdτρεπε oi κr1πo1oν dπδ τoυζ γειτoνικoι'lg λαoυq να iρ0ι;ι νd
τoν κατακτησει, vd τδν ιjπoδoυλ(6σει καi να iπoφ6ρει τil πdνδεινα
κdτο) dπδ τilν τι)ραννiα τoυ, Mιd φoρd μιiλιoτα βρd0ηκε καi αi1μι1'
λωτoq oτη Bαβυλδνα γιιi 70 1ρ6νια μακριd riπδ τi]ν πατρiδα τoυ,

Aλ}.d μετιi μετανooi]σε, gκλαιγε καi iπioτρεφε oτδ Θε6. Kαi δ
φιλιiνOρωπoξ πατiραq πιivτoτε iδινε τη οιιτηρiα καi gστελνε κd
πoιoν μεγdλo iiνδρα στδν.Ισραiλ' κdπolov Kριο.], κιiπoιoν βαoι
λdα, δ 6πoioq τδν iλευθiρoνε καi τδν Ιorιζε μi τr) βoiθεια τoi Θεoδ-

'Εκε:i δμωζ πoυ φαiνεται iδιαιτΙρωq αiτδ τd τρiπτυxo, εiναι !
περiπτ.Dσl τηζ π6λεoζ ΝινιΙrji. Εiναl μια iατoρΙα πol) dξiζει νd τ|ν
ιiκoilοoυμε, γιατi dποτε}'εi iπιiδειγμα καi για τδ δικ6 μαζ τδ dονoζ,
Ti ηταν li Nινευηi.FΙ Nινευf ηταν μια π6λι τηζ Aνατoλiζ, μιd π6-
λι πλoιiσια, Aλλd 6πoυ δπιiηει 6 πλoδτoζ, iκετ iπdρΙεικαi f δια.
φOoρd, iκεi iπdρΙει καi τ] dδικiα, θκεi iπιiρxει καi li dσ.βεια πρδζ
τδν Θε6, .,Eφτασε σ. τ;τoιo σημεio iΘικηq iξα1ρειιδοεoq ]i π6λιq
Nινl;ιl{, δοτε dλεγι; δ Θε6ζ ιAνiβη lj κραυyιj τηζ Κακiαζ {ιδτηζ
1τρδζ μυ ('τ,oν ' 1'2), '.Eφταoε t] κραυγη τηζ κακiαζ τηζ μ.χρ1ζ 'Εμ;-
να. Γι, αiτδ καi .1πoιρdσ1σε νd τilν καταστρε:ψει. .,oπι)ζ 

κατεiστρε\,ε
τα Σoδυμ,r ιαi rα | oμoΓΓ.,, δ)τUc \Uτε6-ρt v. ιoν λoσμo την :Λol,t
τoi Ndε, gτσ1 εiΙε σκoπδ νd καταστρdψει και τη Νινειrf, Στ;λνει
λoιπδν iναν πρoφfτη, τδν'Ιωνi, νir τoiq πεi δτι δ Θεδζ dπoφιiσισε
να καταστρεψει την π6λι σαζ' Kαi πρdγματι 6 .Ιωνaζ, 

αφoδ στην
ιiρxη iδειξε μια ι'ινυπακoη, στη συν61εια πηγαiνει oτη Nινευτ) καi
κηριiσσει και χLε'L: (''Fτ1 τρεΙζ i1μiραι καi Nινευη rαταoτραφrjoε'



ταυ (3,4). Σi τρεiq ημdρεq η π6λι οαg 0α καταοτραφεi. Δdν 0d δπιiρ-

xει τiπoτα. oiτε &ν0ρωπoι, oi1τε απiτια, oδτε ζδα, oδτε δ,τιδηπoτε
&λλo.

Aδελφoi μoυ, oειoμdq να γιν6τανε δd θd oυγκλ6νιζε τ6oo πoλi
τοδq dνθρrilπoυq. Λdq καi ξιiπνηοαν dπδ Eνα βα0r) δπνo, λig καi η.
ταν μεθυομ6voι καi τιbρα oυνfrλθαν καi dνdνηψαν, Καi ιiμdοωq,

ξαφvικιi, &λλιiζει δλο τδ οκηvικ6. Aλλιiζει δλη η dτμ6οφαιρα μdoα
οτην πoλι τfrq Nινευ{, Πδq dντ6δραoαv ατδ μηvυμα αiτδ τoδ Θεoυ;
Tρiα πριiγματα Eκαvαν.

Tδ πρ6το καi τδ βαοικ6τερο dπ, δλα. <dπfoτρεψαv>, χξει' uξ-
καιιτoq dπo τfiE δδo0 αδτdv τfig πovηρdq> (3'8). Δηλαδη, oταμιiτηoε
δ καθ6να9 να &μαρτιiνει..o διεφθαρμdνoq, δ φαδλog, δ &δικog, δ &.

oεβηg, δλoι τoυg θδειξαν μιd μεταoτρoφτj 6κατδv 6γδ6vτα μoιρ6ν.
Tδ δε6τερo πoi ζκαvαν, fiταν 6τι <dvεβι5ηoαv πρδq τdv Θεδv i-

κτεvδg> (3,8).',Eκαναν θερμη πρooευ1i1 πρδq τδν Kυριo λ6γovταq:
Θεd μoυ, oυγ1ιilρεo6 μαq. Πoι69 ξdρει, μηπωg δ Θεδg dλλιiξει γvω.
μη καi μιig oυγxωρηoεl καi δiν μιig καταoτρεψει:

Kαi τδ τρiτo πoδ θκαναν, πoi εiναι κι αiτδ πιiρα πoλδ βαoικo,
εiναι δτι κηρυξαv γενικη νηοτεiα. Md1ρι την f1μ6ρα πoδ Θα δληγε τ]

πρo0εομiα &πoφιioιoαν dπδ τδ βαoιλιδ τδν iδιo μd1ρι τδν τελευταΙo
δπfκoo vd νηoτε6oουν. Kαi 6ταv λ6με νηoτεiα, 6γι 6πω9 νηoτευoυ-

με Βμεig. Δdν θφαγαν dπoλJτωg τiπoτα, oiiτε νερ6 iiπιαv. Γιd τρεig δ-
λoκληρεq ημ6ρεg δλog δ λαδg νηoτευoε. Kαi δ1ι μι5νo δ λαog, ιiλλd
καi τd μικρα βρdφη τd δπoiα θηλαζαv ιiπδ τη μητdρα τoυq καt αiτd
dκ6μα τdr vτ]oτευoαν. Καi δ1ι μ6vο oi &νθρωπoι, dλλιi καi τd ζQα
τουg dκ6μα τd' νηοτευοαν.τα κριiτηoαν νηoτικα γιd τρεig fμdρεq.

Αι)τη ηταν μιd πρωτoφανηg μετιiνoια. Δiν ξdρω, dδελφoi μoυ,
dν δπιiρ1ει οτην ioτoρiα τηg dνOρωπoτητoq τr1τoια καθoλικη μετιi-
νoια, oαν τη μετιiνoια τflq Nινευfr. Kαi μετd dπδ αι]τδ τδ γεγovδg δ
Θεog, λ6ει 1αρακτηριοτικd, τδ κεiμενo, <μετενιiηoεvυ (3'|0), Mιi με-
ταvoεi δ Θε69; 

.o Θεδg 6,τι dποφαoiζει τδ κιiνει. Eiναι dμεταμ6λη.
τα τιi xαρioματα τoδ Θεoδ καi oi dποφιioειg Toυ. Kαi δμωg oτη Νι.
νευη iγινε μια iξαiρεoι. Mεταvoηοε δ Θε69 για την dπ6φαoι πoι)
πflρε καi εiπε 6τι δθ 0α τr)ν καταoτρdψω. Kαi δdν τi1ν κατdoτρεψε,
τηv 6oωoε, Bλdπετε, λoιπ6ν. Aμαρτiα - Mετιiνoια - Σωτηρiα.

Aλλd καi lj πατρiδα μαq, &γαπητoi μoυ &δελφoi, για vd dρθoυ-

)

με εiq τd r]μdτερα, τα δπoiα μdq irπαo1oλoδν καi μdg καiνε, καi η
πατρiδα μαg αι)τη τη οτιγμη, βρioκεται oθ μεγιiλη δυοκoλiα..oλoι
λ6vε, δτι δθν δπιiρxει διfξoδoq, Ρωτdμε τoδq μεγαλουg πoλιτικουg,
τoδg λαλioτατoυq, vα μig πoδv τi λ6oι δπιiρ1ει, πιδq βλdπετε τα
πραyματα; Καi δλoι αiτoi μιiνoυν βoυβoi καi ciφωvoι καi δθν μπo-
ροδv να δωοoυv λ6οι, Mπoρεi να φωνιiζoυν, μπoρεi να λdνε πoλλα

για διιiφoρα πριiγματα, dλλd λ6oι καvεig δiν δiνει. Bιiλαμε πρω0υ.
πουργd oiκovoμoλ6γo παγκooμioυ φtμηζ, 6 δπoioq d1ει γνωριμiεg
καi φιλiεq μd τoδg μεγιiλoυg καi iο1υρo6q τ{g γ{g. 

.Yψιilνει κι αιlτδq
τα xdρια καi λdει δτι δθv μπoρεi να κιiνει dπoλ6τωq τiποτα.

Ti Θd γiνει, &δελφoi μoυ; Τi θd κιivoυμε; Ποδ θd δδηγη0oυμε;
Aνθρωπiνωq δdv δπιiρxει oωτηρiα. Δ6ο λ6oειq δπιiρ1oυν: .l{ 

μiα εi-
ναι 1ρεoκoπiα καi τ] &λλη εivαι f1 καταρριiκωoι τ{g iθνικfrg μαg d-

ξιoπρ6πειαq. Eiναι vα δποδoυλωθoδμε αiωviωg oτoδg μεγιiλoυq καi
io1υρoδq τfrg γfrg, τoδg διεθνεig τoκoγλr3φoυg.

,Υπαρyει δμωg καi μι& &λλη λυoι. .,ooo καi νd' κoιτιiξει κανεig
δεξια κι &ριo,τεριi, οθ Aνατoλη καi Δ6oη, od Boρρ& καi N6τo, δd

βρioκει λιioι καi διdξoδo. ,Av κoιτιiξει δμωq πρδg τd' iπιivω καi πεi,
i5τι: α,H βoηθειιi μoυ παρα Κυρioυ τoσ πoιηoαντog τδv oiραvδν καi
την yfiν> (Ψαλμ. 120,2), δπιiρ1ει λioιq, δπιiρ1ει δι6ξoδo9, δπ&ρ1ει
οωτηρiα, Πoιιi εiναι αliτη; .o Θεδg 1νωρiξει. 

.o Θεδq θ1ει oτα 1d-

ρια Toυ ττ.1 λι]oι τoδ 6λληνικoδ δριiματοg. ,,E1ει καi τδv τρ6πo, d1ει
καi τi1 διivαμι να λιioει τδ μεγιiλo αιiτδ πρ6βλημα πoδ περνd η πα.
τρiδα μαg.'Eκεivog ξdρει! 

.Yπδ ivαv δρo.νd μετανοηοoυμε!
Θ6λετε παριiδειγμα θεΙκηg θπεμβιioεωζ; Σd λiγεg τ]μfρεq θα &ρ.

1iοoυν oi Xαιρετιoμoi τ{g Θεoτ6κου. .Ιl ιilραiα αδτη Aκoλoυθiα ξε-
κiνηoε iπδ 6vα ioτορικδ γεγoνδg dναμφιoβητητo. Tδ 626 μ.X. oτην
Kωνοταντιvoιiπoλι, την πρωτειioυoα τfl6 Bυζαντινfrg Αι)τoκρατo.

ρiαq, γivεται πoλιορκiα. M[α dπδ τiq πoλλdg πoλιoρκiεg πoi πfραοε

η Bαoιλεδoυoα. Bιiρβαρoι λαoi, oi 'Aβαρoι dκ Boρρd, dρ1oνται καi
την πoλιορκoδνε, ιiπδ ξηραq καi &πδ θαλιiοοηg. .o αiτoκριiτoραq,
δ εδοεβτjq βαoιλιig 

.Flριiκλειog, 
μαζi μδ τδ μεγαλ6τερο μdροg τoi

oτρατoδ τfrg Kωνoταντινoυπoλεωq dπουoiαζε. 'Εξεoτριiτευoε oθ πιi-
λεμo πρδg Aνατoλιig. Πfrγε οτηv Περοiα. Γιατi παρακαλδ; Για vα
πιiρει 1ρυοιiφι καi ιioημι; Γιd νd' κατακτηoει θδιiφη; Tiπoτα dπ, αι).
τιi. Πηγε για νd iλευθεριδοει τδν Τiμιo Σταυρ6, τδν δπoio εi1αν πιi.

iι



ρει oi βdρβαρoι, oi Πι:ρσεζ, και τδν εjiχαν στ(i Ζ.ρ1α τoιrζ καi τδν
βεβηλωναν, Γι,αιlτδ τδ σκι]πδ πllγε'.,Ι-κανε δ}'6κληρη ε}κoτρατεiα
γ1d.νιi πdριjι τδ Τiμιo ξriλo, τδ iερδ συμβoλo τδν )ιριστlαν(irν Bρii'
κε λoιπδν τilι, ει')καιρi.1 6 ρασιλιαζ τδν nβιiριDν,6 Xαγιiνoq, νιi iκ-
στρατευσει καi νι]ι πoλιoρκliσει την Kωvσταντlνoι]πoλι, Καi .λι]γε
με iπι:ρηφιiνεια καi lrλαζoνrjiα δα, μ6νo iαν γiνετε πουλια καΙ πετιi-
ξετε, μoνo ciν γiνετε Ψdρια και κoλυμπliσετε μπoρεiτεj νd σοJoεjτε,
Kανεig δi odg oιδξει, κανεig!

.,oπωζ λεει 6μωζ 6ναζ dιραioζ ψαλμ6ζ, πoι διαβιiζoυμε οτδν 
.E.

σπερινo τoδ Σαββ6ιoν: < o κατoικdν iν οiραvoig iκyελιioεται ui'
τoδζ καi 6 Κιριoζ ;κμυκτηριεi αιτoιjζ' (Ψαχμ, 2,.l), .o 

Θε6q, λiει,
πoir τoiζ ιiκoiει στoιζ ol]ρανoιζ, θd γελιiσει μ. αιjτd πon λiνε καi
Θd τoiq μυκτηρioει, 0d τoiζ χλευdσει. Kαi πρdγματl, ijγινε πρoσευ-
χη, dγινε δ;ησι, Eγινε liγρυπνiα, iγινε νηστεiα' gγινε μετιiνoια oτην
Κωνσταντινoi)πoλl- Kαι τδ βρdδυ τiζ παραμονηq, ποi 0ιi γινιiταν f
μεγdλη iπioεσι, gγινε τδ Θαδμα, Eivαι γεγoνδg ioτορικδ, τδ 6πoio δ-
λoι oi ioτoρικoi μαρτυρonν, Φισηξε ιiνεμοζ τρoμερ6q, io1υρdτατoq,
σliκωσε Θεδρατα κ6ματα καi διiλυσε κυριoλι:κτικd τδ στ6λo τδν A'
βdριδν- Kαi τiν dλλη μiρα τδ πρωi iπιlπλεαν πιiνcυ oτi1 Θriλαοoα ξi-
λα, κoμμιiτια dπδ τιi καριiβια καi πτιirματα dν0ρωπων' Kαi 6οoι iπd.
ζησαν, .λdx1στoι, πηραν τdι πριi,yματd τoυq καi' oηκι6Θηκαν καi iφυ-

.o 
Φεδq μπoρεi νιi riλλriξει τi1 ρoi1 τηq iοτoρΙαg μi iiκτακτα καi

ανελπιστα γεγoν6τα. "E1ει λιiσειζ δ Θε6ζ, πoι ;μδiζ δdν μπoρoι]με
να τιζ φανταστoδμε, Xρειdζεται μ6νo αiτδ πoi εiπαμε' Xρειιiζεται
με.iνoια..,oλoι μαζ νd μετανoτiσoυμε, νιi κλιiψoυμε, γιατi ιiκ6μα
δ.ν καταλdβαμε πoδ βρ1σκ6μαστε, Δiν gxoυμε iννoiσει τi δε1ντ)
κατdστασι στtν δπoiα φτΙiσαμε- 6τι περνdμε, πριiγματι, μiα riπδ τij
κριoψδτερεg oτιγμig τfq ioτoρiαq μαζ, τηζ μεγdληζ καi dνδoξηζ ι.
στoριαζ τ6ν 4-ο00 .τδν πoδ d;6ει τ] πατρiδα μαq- Δ.ν τδ ;χoυμε κατα-
λιiβει dκ6μα. Λoιπ6ν, πρε!πει Vd μετανoilσoυμε καi νd πoδμε κι i-
μετζ σdν τoυζ τρεiζ παiδεζ k.Hμιιρτoμε'ν' l)νoμηoαμεν' r)διrιioαμεν
;νδτιδν ΣoD, oiδi συνετηρΙiσαμεv' oiδi iπoιηoαμεν καθdq iνετεi
λω ημΙv' (Ζ.'Ωδi Mεγ, Kαν6νoζ), Νd μετανoησoυμε μd τiξ κλοπiζ
καi τiq dδικiεg, τiq ψευτιεq καi τig dπιiτεζ. τiξ πoρνετεζ καi τiq μoι-
χεiεζ, τiζ βλαστliμιεζ καi τiq dοε:βειεq,,, ,Ιδιαιτ.ρoζ 

να μετανoilσoυ'

'1

με για τδ κoρυφαio iιμdρτημα τδγ iκτρ6σεων' 400'οοο dμβρυα σφα-
γιι1ζoντ..,ι κιi0ε xρ6νo στi1 1ρroτιανικη 

.JJλλιiδα] Kαi μι;τi1 ιiπoρoiμε
π6ζ μaζ βρηκαν αι]τir τd κακιi ιJαoικlji αiτiα τηζ l(ρiσεωζ πoι πι:ρ-
νdμε, dλλd και τδν διjινδν πoi μaζ περιμiνοιrν εiναι li dπoστασiα
μαζ dπδ τδν Θεd,

.,Eνuζ 
μεγιiλoζ ffγιoζ τηζ ,Eκκλησiαζ τηζ Kιiπρoυ' 6 d1, Νε6φυ-

τoζ δ ,,Eγκλει6τoζ' σ, ijνα σπoυδαio dργo του με τδν τiτλo (ΙΙερi
τδν κατ.1 χ6ραν Kirπρoν οκαιι.lυt, διεκτραγωδεi τiζ tιεγdλεζ σι]μφo-
ρεζ πoi) περνoδσε τi1ν tπο1η iκεiνη 6 2'αδξ τηζ Kιπρoυ κιiτω {iπd
τδ τυραννικd κα0εστδζ iνδζ iiλαζoνlκoi καi βdναυσoυ fγεμdνα, τoil
'Ισαακioυ Kομνηνoδ, Aφoδ iπαριθμεi τιi πρωτoφανη δεινd πoι συ-
νiβαιναν καi την μεγι1λη Θλiψι στriν 6πoiα βυΘiστηκε ]i πoλυπuθη
Kiπρoq. κατιιλriγει μd τi, iξηζ βαριrσημαντα λ'o"LΙo: (ldδτα δi συy'
ΚεΙ6ρητι.ιι yεv;σθαι δι. iμαρτiαg dyκον' ψljφφ Θεor δικαΙα' |να' τa'
πειvω0εντεζ' Καταξιωθi4ιεν [σωζ συyyνωμηζΣ. Δη^/'αδi. ι:λα αi1i1 τiL
κακd πoυ μαζ βρηκαν, συν.βησαν μ. δiκαιη dπ6φασι τoι Θεoδ .ξ
αiτiαζ τoi δγκoυ τdν ιiμαρτιδν μαq iξ αiτiαq τδν πoλλ6ν καi μι;γι.r-
λoν dνoμιδν μαζ, 

.Ωστε, 
dφoi] ταπεινωθoδμε, νdι dξlo(}ot]με, ισωζ,

τηζ συγxωρliσεωζ τoi Θεoδ.
Td λ6για αι,rτd τoδ dγioυ ταιριιiζoυν dπ6λυτα καi oτi1 δικl] μαq

περiπτωσι. Λiζ και γριiφτηκαν γιιi μaq' Aiτiα τ6ν δεjινdν πoi μdζ
συμβαiνoυν ειναι 6 (δ7κoΩ τδν aμαρτιδν μαζ, 

.Aν 
δμωg πραγματι-

κιi μετανoησουμε, δπωζ μετεν6ησαν oi Νινευiτεg καi δπωq μετενιiη'
σαν oi ε:κdστoτε ilμαρτωλoi, δ Θεδq θd μdq i}.ετ]oει, dδελφoi μoυ, δ
Θι;oζ Θd μaζ σωσει, Kαi δπιDζ.iνdστησε την iπi 4οο χρδνια νεκρt
πατρiδα μαζ τδ ΙE2ι, dτσι θd κdνει καi πdλlτδ Θαδμα ToD και θd d.
ναοτηοει καi πιiλι τi]ν.Eλλdδα, γld να Tδν δοξriζει εiζ τoiζ αiδναζ
τδν αi6ν.oν,

T6 τεδxoζ αiτo τoi Aρxιμανδρiτoυ .Eπιφανioυ Xατζη-
γ1d1κου διαν.μ,ται δωρειiν iπo τiq iκδ6οε;ιg (,oρΘ6δ0ξoζ
KDψdλη), τηλ, 2.]]ο212659, καi τ6ν συγTραφ.α στ6 τηλ,
6979689890.


