
αί σήμερα ὑπάρχουν ἄνθρωποι
πού, ἐνῶ εἶναι χριστιανοί, δέν
ἔχουν καί τήν πρέπουσα πίστη.
Πιστεύουν μόνο σέ ὅ,τι βλέπουν.
Ἡ καρδιά τους ἔχει κολλήσει στά

αἰσθητά καί ἐπίγεια. Καί ὅταν τούς μι-
λήσεις γιά αἰώνια ἀγαθά, ἀκοῦς τίς πιό
ἀπίθανες κουβέντες. Μή σᾶς τρομάζει.
Ἔχω ἀκούσει χριστιανό, πού ἀμφέβαλ-
λε γιά τήν αἰώνια ζωή· δέν πίστευε στήν
αἰώνια ζωή!

Αὐτό εἶναι ἀντιφατικό. Νά, αὐτή τήν
στιγμή βρισκόμαστε μέσα στό χῶρο τῆς
ἐκκλησίας, πού δέν διδάσκει τίποτα
ἄλλο ἀπό τήν αἰώνια ζωή. Ἄλλά καί
μπροστά στά σώματα ἀνθρώπων πού
ἔχουν δώσει τήν ζωή τους, ἔχοντας ἀπό-
λυτη πεποίθηση στήν αἰώνια ζωή. Εἶναι
ποτέ δυνατό, στέκει σέ ἀνθρώπινη λογι-
κή νά θυσιάζει κανείς τήν ζωή του γιά
ἕνα ψέμα;

Καί κάτι ἀκόμη πιό παράξενο. Πῶς
ἐσύ, ἐνῶ λές ὅτι δέν πιστεύεις ἤ δέν
εἶσαι σίγουρος ὅτι ὑπάρχει ἄλλη ζωή,
καθημερινά προστρέχεις μπροστά στά
λείψανά τους ζητώντας τους βοήθεια;
Ποιόν παρακαλεῖς; Ἕνα πεθαμένο; Εἶ -
ναι ποτέ δυνατό ἕνας ἄνθρωπος πού
ἔχει πεθάνει ἐδῶ καί τόσα χρόνια νά
βοηθήσει ἕναν ζωντανό; Ἀκούστηκε πο-
τέ κάτι τέτοιο; Ἐδῶ, πολλές φορές οἱ
ζωντανοί δέν μποροῦν νά βοηθήσουν ὁ

ἕνας τόν ἄλλο· καί σύ περιμένεις ἀπό
ἕναν πεθαμένο συμπαράσταση; Μά τί
λόγια εἶναι αὐτά ἄνθρωπέ μου;

Τί πιό πειστική ἀπόδειξη θέλεις, γιά
τό ὅτι οἱ ἅγιοι εἶναι ζωντανοί, ἀπό τά
ἀμέτρητα θαύματα πού ἐπιτελοῦν; Δαί-
μονες ἐκδιώκονται· ἀσθενεῖς θεραπεύο-
νται· νεκροί ἐγείρονται...

Μία εὐσεβής γυναίκα προσέτρεχε
τακτικά στά λείψανα τῶν μαρτύρων τῆς
ἐκκλησίας πού βρισκόμαστε τώρα. Κά-
ποια ἡμέρα, μετά ἀπό θερμή προσευχή
μπροστά στήν λάρνακα τῶν ἁγίων, ἐκεῖ
πού ἑτοιμαζόταν νά φύγει, βλέπει στήν
εἴσοδο τῆς ἐκκλησίας δύο μοναχούς μέ
τήν ἐμφάνιση προσκυνητῶν. Νομίζο-
ντας, ὅτι πράγματι ἦσαν προσκυνητές,
ἅπλωσε τό χέρι της νά τούς δώσει ἐλεη-
μοσύνη. Ὁ ἕνας τότε, τῆς εἶπε:

- Ἐσύ, βοηθᾶς ἐμᾶς τώρα. Καί ἐμεῖς,
θά σέ ἀναζητήσουμε καί θά κάνουμε
ὅ,τι μποροῦμε γιά σένα τήν ἡμέρα τῆς
κρίσεως.

Καί μέ τά λόγια αὐτά ἐξαφανίστη-
καν. Ἐκείνη πίστεψε, καί τά λόγια τους
τήν ἔκαναν πιό πιστή καί πρόθυμη στήν
προσευχή.

Καί ποῖοι ἦσαν; Θέλει ἐρώτημα;
Ποῖοι ἄλλοι ἐκτός ἀπό ἁγίους μάρτυρες
πού ἄκουσαν τίς προσευχές της καί ἦρ -
θαν νά τήν παρηγορήσουν μέ τήν βε -
βαιότητα ὅτι καί στό μέλλον θά εἶναι
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Φούριος Κάμιλλος ἦταν Ρωμαῖος
στρατηγός τοῦ 4ου αἰώνα. Τόν καιρό
πού πολιορκοῦσε τήν πόλη Φαλέριο,

ἕνας δάσκαλος ἔβγαλε τούς μαθητές του
ἀπό τήν φρουρούμενη πόλη μέ τήν πρόφα-
ση ὅτι τούς πάει περίπατο. Στήν πραγμα-
τικότητα τούς πῆγε στόν Κάμιλλο, γιά νά
πάρει ἀμοιβή! Ὁ Κάμιλλος, ἀντί νά κρατή-
σει τά παιδιά (ὡς ὁμήρους), συνέλαβε τόν
προδότη, λέγοντάς του:

-Μάθε ὅτι δέν κάνω πόλεμο μέ τά παι-
διά, ἀλλά μέ τούς ἔνοπλους ἄνδρες. 

Ὕστερα εἰδοποίησε τούς γονεῖς τῶν
παιδιῶν νά ἔλθουν νά τά πάρουν. Ἐκεῖνοι
ἔκπληκτοι, ἀλλά καί γεμᾶτοι εὐγνωμοσύ-
νη, ἄνοιξαν τίς πύλες τῆς πόλεως στόν Κά-
μιλλο καί τόν χαιρέτησαν σάν σύμμαχο!

*    *     *
Γνωρίζουμε, βέβαια ὅτι οἱ εἰδωλολάτρες

δέν εἶχαν πάντοτε ἦθος ἀνάλογο μέ ἐκεῖνο
τοῦ Ρωμαίου στρατηγοῦ! Ἀντιθέτως, πολ-
λοί, πολλές φορές, ἦταν ὑποδουλωμένοι σέ
αἰσχρά ἤ ἐγκληματικά πάθη.

Πῶς ἐξηγεῖται, τότε, ἡ ἔντιμη, καί σέ
ὡρισμένες περιπτώσεις ἐνάρετη διαγωγή
τῶν πρό Χριστοῦ ἀλλά καί τῶν  μετά Χρι-
στόν εἰδωλολατρῶν;

Ἀπαντᾶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος:
-Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δέν δικαιώνονται οἱ

ἀκροατές τοῦ νόμου (δηλ. τῶν ἐντολῶν),
ἀλλά ἐκεῖνοι πού τηροῦν τόν νόμο. Ὅσο γιά
τά ἄλλα ἔθνη (=τούς εἰδωλολάτρες), πού
δέν γνωρίζουν τόν νόμο, (πολλές φορές)
ἐφαρμόζουν ἀπό μόνοι τους τόν νόμο. Δεί-
χνουν ἔτσι ὅτι οἱ ἐντολές τοῦ νόμου εἶναι
γραμμένες στίς καρδιές τους· καί σ᾿ αὐτό
συμφωνεῖ καί ἡ συνείδησή τους, πού ἡ φω-
νή της τούς τύπτει ἤ τούς ἐπαινεῖ, ἀνάλογα
μέ τήν διαγωγή τους (Ρωμ. 2, 13-15).

Βλέπουμε δηλαδή, ὅτι «ὁ Θεός ἔκανε
τόν ἄνθρωπο αὐτάρκη (δηλ. ἱκανό) γιά τήν
ἐκλογή τῆς ἀρετῆς καί τήν ἀποφυγή τῆς
κακίας. Καί αὐτή εἶναι ἡ ἀπάντηση σέ
ἐκείνους πού λένε: Γιατί, λοιπόν, ἦρθε τώ-
ρα ὁ Χριστός; Καί ποῦ ἦταν οἱ ἐκδηλώσεις
τῆς μεγάλης του πρόνοιας (=φροντίδας)
τόν προηγούμενο καιρό (πρίν τήν Ἐναν-
θρώπησή Του); Καί τώρα καί πρίν τήν χο-
ρήγηση τοῦ νόμου τό ἀνθρώπινο γένος ἀπο-
λάμβανε τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ» (ἁγίου Ἰω-
άννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν πρός Ρωμαί-
ους Ἐ πιστολή, Ὁμιλία Ε΄, § 5, P.G. 60, σ.
429).

Βεβαίως, ἐμεῖς, ὡς χριστιανοί, μπο-
ροῦμε (καί πρέπει!) νά κάνουμε ἀσυγκρί-
τως περισσότερα ἀπό ὅσα ἔκαναν ἤ κάνουν
οἱ μή χριστιανοί εἴτε πρό Χριστοῦ, εἴτε με-
τά Χριστόν. Γιατί ἔχουμε πλέον τόν
ἀσφαλῆ νόμο τοῦ Εὐαγγελίου. Καί ἐπιπλέ-
ον τήν χάρη τῶν ἁγίων Μυστηρίων, πού
μᾶς καθιστᾶ ἱκανούς ἀκόμη καί γιά τήν
ἁγιότητα. Ὅτι ἔτσι ἔχουν τά πράγματα,

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

κον τά της;
Λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Πίστη

σημαίνει σιγουριά γι᾽ αὐτά πού ἐλπί-
ζουμε καί βεβαιότητα γι᾽ αὐτά πού δέν
βλέπουμε» (Ἑβρ.11,1). Δέν χρειάζονται
ἄλλου εἴδους ἐπιχειρήματα γιά νά πι -
στεύετε στήν μέλλουσα ζωή· γιατί ἁ -
πλούστατα ἐκεῖνοι πού εἶναι ζωντανοί
σέ ἐκείνη τήν μακαρία ζωή μᾶς τό ἀπέ-
δειξαν μέ τήν δική τους παρουσία! Αὐ -
τό πού βλέπουμε μέ τά σωματικά μας

μάτια εἶναι προτιμότερο καί πολύ πιό
σωστό νά λέμε ὅτι τό «γνωρίζουμε»
πα ρά ὅτι τό «πιστεύουμε». Ὁ Κύριος,
πού μᾶς ἀποκαλύπτει, ἀκόμη καί μέ
τρόπο ὁρατό, ἐκείνους πού παρέλαβε ἀ -
όρατα νά ζοῦν κοντά Του, θέλει νά γνω-
ρίζουμε καί ὀχι ἁπλῶς νά πιστεύουμε
στήν μέλλουσα ζωή.

Ὁμιλία 32
Μετ.: Ἀρχιμ. Ἀ.Μ.



φαίνεται στήν ζωή ὅλων τῶν ἁγίων τῆς
Ἐκκλησίας· οἱ ὁποῖοι, ὅπως ὁ ἀπόστολος
Παῦλος, δέν λογάριασαν κόπους καί μό-
χθους προκειμένου «νά κερδίσουν τόν Χρι-
στό» (Φιλ. 3,8), στήν παροῦσα ζωή καί

στήν αἰωνιότητα. Καί ἐμεῖς, λοιπόν, ἄν βα-
δίσουμε στά ἴχνη τους, θά ἔχουμε ἀνάλογη
πορεία καί κατάληξη!

Ἀρχιμ. Ν.Κ.

τὴ δρα μα τι κὴ ἱ στο ρί α τοῦ Ἰ ὼβ (βλ. ΛΥ -
ΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ. 382,Μά ι ος
2015) ἀ ξί ζει νὰ προ σέ ξου με ἰ δι αί τε ρα
τὴ νη φά λια το πο θέ τη σή του ἐ νῷ δο -

κι μά ζε ται σκλη ρά, τὴ στιγ μὴ δη λα δὴ ποὺ ἔ-
χει χά σει τὴν ἀ μύ θη τη πε ρι ου σί α του, τὰ
δέ κα παι διά του, ἀλ λὰ καὶ τὴν πο λύ τι μη ὑ -
γεί α του. Ἡ στά ση του ἀ πο τε λεῖ μο να δι κὸ
δι α χρο νι κὸ πα ρά δειγ μα, ἱ κα νὸ νὰ ἐμ πνέ ει
καὶ τὸν ἄν θρω πο τῆς με τὰ Χρι στὸν ἐ πο χῆς.
Ὁ Ἰ ὼβ γνω ρί ζει κα λὰ τοὺς ὅ ρους μιᾶς ἰ σορ -
ρο πη μέ νης σχέ σης μεταξὺ ἀν θρώ που καὶ
Θε οῦ καὶ δι α ζω γρα φεῖ τὶς ἄ ρι στες πνευ μα -
τι κὲς ἀρ χὲς ποὺ πρέ πει νὰ τὴ δι έ πουν. 

Τὰ λό για του, ὅ ταν πλη ρο φο ρή θη κε τὶς
με γά λες του συμ φο ρές,εἶ ναι χα ρα κτη ρι στι -
κά: «Ὁ Κύ ριος τὰ ἔ δω σε, ὁ Κύ ριος τὰ ἀ φαί -
ρε σε. Ὅ πως φά νη κε κα λὸ στὸν Κύ ριο, ἔ τσι
καὶ ἔ γι νε. Ἂς εἶ ναι εὐ λο γη μέ νο τὸ ὄ νο μα
τοῦ Κυ ρί ου στοὺς αἰῶ νες». 

Θε ω ρεῖ ὅ τι ὅ λα του τὰ ἀ γα θὰ ἀ νή κουν
στὸν Κύ ριο. Δὲν ἀ πο τε λοῦν δι κή του ἰ δι ο -
κτη σί α. Αὐ τὸς εἶ χε γεν νη θεῖ ἀ πὸ τὴ μη τέ ρα
του γυ μνός. Χω ρὶς νὰ φέ ρει τί πο τε δι κό του
στὸν κό σμο. Ὅ,τι εἶ χε καὶ δὲν εἶ χε ἦ ταν δῶ -
ρο τοῦ Θε οῦ. Ὁ Κύριος θέ λη σε καὶ τοῦ τὰ ἔ -
δω σε. Ὁ Ἰ ὼβ δὲν τὰ οἰ κει ο ποι εῖ ται. Ἀ να γνω -
ρί ζει τὸν πραγ μα τι κὸ κύ ριό τους. Δὲν σφε -
τε ρί ζε ται τὴν ἰ δι ο κτη σί α τοῦ Κυ ρί ου του.
Γνω ρί ζει ὅ τι «τοῦ Κυ ρί ου»εἶ ναι «ἡ γῆ καὶ τὸ

πλή ρω μα αὐ τῆς», ὅσα δηλ. τὴ γεμίζουν
(Ψαλμ. 23, 1).«Αὐ τοῦ ἐ στιν ἡ θά λασ σα καὶ
αὐ τὸς ἐ ποί η σεν αὐ τὴν καὶ τὴν ξη ρὰν αἱχεῖ -
ρες αὐ τοῦ ἔ πλα σαν». Ἑ πο μέ νως αὐ τὸς εἶ ναι
«Κύ ριος» ἀ πο κλει στι κὸς «καὶ Βα σι λεὺς μέ -

γας ἐ πὶ πᾶ σαν τὴν γῆν» (Ψαλμ. 94, 3-5). Ἔ χει
τὴν ἀ πό λυ τη κυ ρι ό τη τα. Ὁ κό σμος ὁ λό κλη -

ρος μὲ ὅ,τι τὸν γε μί ζει ἀ νή κουν σ’  αὐτόν.
Εἶ ναι κλη ρο νο μί α Κυ ρί ου. 

Ὁ Ἰ ὼβ γνω ρί ζει ὅ τι ὁ Κύ ριος τοῦ ἐμ πι -
στεύ τη κε ἕ να μέ ρος ἀ πὸ τὴν κλη ρο νο μιά
του αὐ τὴ προ σω ρι νά. Γιὰ νὰ τὴ δι α χει ρι σθεῖ
σω στά. Γιὰ τὶς ἀ νάγ κες τὶς δικές του καὶ τῶν
συ ναν θρώ πων του. Μό νο ὡς δι α χει ρι στὴ
τοῦ Θε οῦ βλέ πει τὸν ἑαυ τό του. Ὡς οἰ κο νό -
μο ὑπό ὁ ρι σμέ νη προ θε σμί α. Πο τὲ ὡς ἰ δι ο -
κτή τη. Ἀ να γνω ρί ζει πρό θυ μα, ὅ τι εἶ ναι στὴν
ἀ πό λυ τη δι και ο δο σί α τοῦ Κυ ρί ου νὰ κά νει
ὅ,τι θέ λει μὲ τὴν κλη ρο νο μιά του. Νὰ τὴ δω -
ρί ζει ὅ που καὶ ὅ πο τε θέ λει καὶ πά λι νὰ τὴν ἀ -
πο σύ ρει κατὰ τὴ δι κή του βού λη ση. «Ὡς τῷ
Κυ ρί ῳ ἔ δο ξε, οὕ τω καὶ ἐ γέ νε το». Ὅ,τι δηλ.
ἀ πο φα σί ζει ὁ Κύ ριος σχε τι κὰ μὲ τὴν ἰ δι ο κτη -
σί α του, εἶ ναι κα λὰ κα μω μέ νο. Νὰ εἶ ναι εὐ -
λο γη μέ νο λοιπὸν τὸ ὄ νο μά του στοὺς αἰ ῶ -
νες. 

Ὁ Ἰ ὼβ γνω ρί ζει κα λὰ ὅ τι δὲν μπο ρεῖ νὰ ἐ -
γεί ρει δι και ώ μα τα σὲ ξέ νη πε ρι ου σί α. Γι’
αὐ τὸ καὶ δὲν ἐ πα να στα τεῖ κα θό λου σὲ καμ -
μιὰ ἀ πό φα ση τοῦ Κυ ρί ου. Ἡ σχέ ση του μὲ
τὸν Θε ὸ εἶ ναι βα θύ τε ρη. Δὲν ἐ ξαρ τᾶ ται ἀ πὸ
τὰ δῶ ρα ποὺ λαμβά νει, γι’  αὐ τὸ καὶ δὲν χά -
νε ται ὅ ταν τὰ δῶ ρα αὐ τὰ ἀ να κα λοῦν ται πί -
σω. Ὁ Ἰ ὼβ βλέ πει τὸν Θε ὸ καὶ ὄ χι τὰ δῶ ρα
του. Τὸν Κτί στη καὶ ὄ χι τὴν κτί ση. Ἡ σχέ ση
του δὲν εἶ ναι ἐμ πο ρι κὸ ἀ λι σβε ρί σι. Δοῦ ναι
καὶ λα βεῖν. Νὰ δί νει, μό νο ἀ φοῦ πά ρει. Ἀ πο -
βλέ πει σὲ κά τι ση μαν τι κώ τε ρο. 

Γνω ρί ζει ὅ τι αὐ�τὸ�ποὺ�ἀ�ξί�ζει�εἶ�ναι�ὁ�Θε�ὸς
καὶ�ὄ�χι�τὰ�δῶ�ρα του. Αὐ τὸς εἶ ναι «τὸ ὄν τως
ἐ φε τόν». Ὁ μό νος ποὺ ἀ ξί ζει νὰ ἀ γα πι έ ται.
Ὁ Ἰ ὼβ δὲν θε ω ρεῖ συμ φο ρά του τὴν ἀ πώ λεια
τῶν δώ ρων τοῦ Θε οῦ. Ἀλ λὰ τὸ νὰ χά σει τὸν
ἴ διο τὸν Θε ό. 

Γι’  αὐ τὸ καὶ συ νε χί ζει νὰ εὐ λο γεῖ καὶ νὰ
ἀ γα πᾶ ἀ κλό νη τα τὸν Θε ὸ καὶ με τὰ τὴ στέ ρη -
ση τῶν δώ ρων του. Ἡ ἀ γά πη τοῦ Ἰ ὼβ εἶ ναι
γνή σια. Ἡ εὐ σέ βειά του ἀ λη θι νή. 

Πρωτ. Δ. Μ.

Η ΑΛΗΘΙΝΗ
ΕΥΣΕΒΕΙΑ



ἱ ἅγιοι Πατέρες δίδουν ὁδηγίες στόν
ἀγωνιστή τῆς προσευχῆς, ἄν τύχει
καί τοῦ συμβοῦν «μέσα του», ἤ «ἔ -

ξω του» «ἀποκαλύψεις», νά μένει ἐν -
τελῶς ἀδιάφορος· νά μή τούς δίνει καμ-
μία σημασία· νά μή τό δέχεται ποτέ γιά
τόν ἑαυτό του, ὅτι μπορεῖ νά εἶναι ἄξιος
νά δεχθῆ ἅγιες ἀποκαλύψεις.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες μᾶς δίνουν τήν πα-
ρακαταθήκη, τίς ἀποκαλύψεις αὐτές
οὔτε νά τίς ἀπορρίπτουμε (ἀφοῦ εἶναι
ἐνδεχόμενο νά ἀπορρίψουμε καί κάτι
τό ἅγιο), ἀλλά οὔτε καί νά σπεύδουμε
νά τίς ἀποδεχόμαστε σάν ἀληθινές καί
ἅγιες στά γρήγορα. Γιατί στήν περί-
πτωση αὐτή ἐνδέχεται νά πέσουμε σέ
παγίδα τοῦ πονηροῦ, πού προσπαθεῖ μέ
κάθε τρόπο νά πλανήσει καί νά ἀπατή-
σει τόν ἀσκητή, μέ τελική ἐπιδίωξη νά
τόν βλάψει, νά τόν ὁδηγήσει στήν ἀπώ-
λεια.

Πολλές φορές, ἀμέσως μόλις μιά τέ-
τοια ἀποκάλυψη «περάσει» ἀπό τόν
νοῦ ἤ τήν καρδιά μας ἤ καί τά αἰσθητή-
ριά μας, μετά ἀπό λίγο ἔρχεται στό
αἰσθητήριο τῆς καρδιᾶς μας μιά ἑρμη-
νεία, μιά ἐξήγηση, πού τάχα πρέπει νά
δώσουμε στήν «ἀποκάλυψή» μας.

Ἐπάνω σ᾿ αὐτό, οἱ ἅγιοι Πατέρες πα-
ρατηροῦν, ὅτι ἐκείνους, πού ὁ Θεός τούς
ἐπισκέπτεται καί τούς δείχνει ἀληθινές

ἀποκαλύψεις, στήν συνέχεια τούς πει-
ράζει ὁ σατανᾶς μέ πολλές ψεύτικες
«ἀποκαλύψεις».

Ἔχεις λοιπόν χρέος, ἀδελφέ, ἄν θέ-
λεις νά προφυλάξεις τόν ἑαυτό σου, τήν
παρατήρηση αὐτή τῶν ἁγίων Πατέρων
νά τήν λάβεις πολύ σοβαρά ὑπ᾿ ὄψη σου.

Ναί, ἔχουμε χρέος νά ἀνοίγουμε τά
μάτια μας καί νά βλέπουμε τήν πραγ-
ματική κατάσταση τῶν τάχα «πνευμα-
τικῶν ἡγετῶν» μας, γιά νά προφυλασ-
σόμαστε ἀπό τίς ἀπάτες τοῦ διαβόλου.

Παράλληλα ἔχομε χρέος νά προσέ-
χουμε πολύ καί ἀπό κάθε κατάκριση εἰς
βάρος τους. Ἔχομε χρέος νά στρέφουμε
τήν προσοχή μας ὅλο πιό πολύ στόν
ἑαυτό μας μέ αὐτομεμψία.

Ἡ τάχα «εὐθύτης», (ἡ εἰλικρίνεια, ἡ
ἐλευθεροστομία), εἶναι πνευματικά πο-
λύ ἐπικίνδυνη στήν ἐποχή  μας. Γιατί
νά, μερικοί ἔχοντας οἱ ἴδιοι στραβή
ἀντίληψη γιά τήν πνευματική τους κα-
τάσταση, τό θεωροῦν «χρέος» τους νά
ἀσχολοῦνται μέ τούς ἄλλους καί νά
βγάζουν γι᾿ αὐτούς «συμπεράσματα»,
πού, στή συνέχεια, τά σκορπίζουν σέ
ὅλον τόν κόσμο.

Πιθανῶς αὐτό νά τό κάνουν καί γιά
προσωπικό τους ὄφελος.

Μετάφραση: Μητροπολίτης 
Νικοπόλεως Μελέτιος (†)
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