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Ἦχος δ' Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς 
Ὁ κατὰ θείαν τεχθεὶς ἐπαγγελίαν, ὅτε ὁ παμμέγιστος θεῖος, 

Ἀρχάγγελος, ἐν τῷ ναῷ τῷ γεννήτορι, σοῦ δεομένῳ, 
εὐηγγελίσατο τὴν σὴν γέννησιν, τότε ἀπιστήσαντι καὶ 

ἀντιλέξαντι, τῷ Ἱερεῖ καθὼς γέγραπται, τὴν ἀφωνίαν, ὁ Γαβριὴλ 
ἐπήγαγε καὶ τὴν κώφευσιν, ἄχρι τοῦ τόκου, σὺ δὲ Πρόδρομε, τὸν 
πατέρα τεχθεὶς τῶν τῆς γλώττης δεσμῶν, ἠλευθέρωσας μάκαρ, 

καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ πάντων ἡμῶν. 
 

Το γενέθλιο ηου Προδρόμου ( 24 Ηνπλίνπ) 
 

http://www.agioiapostoloi.gr/
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Η πίζηη ηου εκαηονηάρχου (Γ΄Καηζαίνπ) 
Όηαλ o Θύξηνο θάπνηα εκέξα ήιζε ζηελ Θαπεξλανύκ, Τνλ πιεζίαζε έλαο 

εθαηόληαξρνο θαη Τνλ παξαθαινύζε: Θύξηε, ν δνύινο κνπ είλαη θαηάθνηηνο ζην ζπίηη 
θαη βαζαλίδεηαη ηξνκεξά από ηνπο πόλνπο ηνπ. Τόηε ν Θύξηνο ηνπ άπαληα: Θα έιζσ 
ζην ζπίηη ζνπ θαη ζα ηνλ ζεξαπεύζσ. Ο εθαηόληαξρνο όκσο ηνπ απνθξίλεηαη: Θύξηε, 
δελ είκαη άμηνο λα κπεηο θάησ από ηε ζηέγε ηνπ ζπηηηνύ κνπ, αιιά κόλν πεο έλα ιόγν 
θαη ζα γίλεη θαιά ν δνύινο κνπ. Γηόηη θη εγώ άλζξσπνο είκαη θάησ από εμνπζία, θαη 
έρσ θάησ από ηηο δηαηαγέο κνπ ζηξαηηώηεο θαη ιέσ ζηνλ έλα· πήγαηλε, θαη πεγαίλεη· 
θαη ζηνλ άιινλ· έια, θαη έξρεηαη. Θαη ζην δνύιν κνπ ιέσ, θάλε απηό, θαη ην εθηειεί. 

Πόζε ηαπείλσζε είρε απηόο ν εηδσινιάηξεο αμησκαηηθόο! Δλώ δελ είρε κεγαιώζεη 
θαη δελ είρε δπκσζεί κε ηηο παξαδόζεηο θαη ηηο δηδαρέο ηεο αιεζηλήο πίζηεσο ζηνλ έλα 
Θεό, έρεη επίγλσζε αλεμήγεηε, ηαπείλσζε κνλαδηθή. Θεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ αληάμην 
ηεο παξνπζίαο ηνπ Θπξίνπ ζην ζπίηη ηνπ. Σπλαηζζάλεηαη ηελ ακαξησιόηεηά ηνπ ζηε 
ζέα ηεο αθηηλνβόινπ αγηόηεηαο ηνπ Φξηζηνύ καο. Σπλαηζζάλεηαη αθόκε θαη ηε 
κεγαιεηόηεηά ηνπ. Θαηαλνεί όηη ν Θύξηνο έρεη εμνπζία πάλσ ζηε δσή θαη ηελ πγεία 
ησλ αλζξώπσλ. Θαη δελ δεηά από Απηόλ λα παξαθαιέζεη, αιιά λα δηαηάμεη ηελ ίαζε 
ηνπ δνύινπ ηνπ. Γείρλεη ινηπόλ κία ηόζν κεγάιε πίζηε, κία πίζηε πνπ ζαύκαζε θαη ν 
ίδηνο ν Θύξηνο θαη ηελ επαίλεζε δεκνζίσο. 

Απηήλ αθξηβώο ηε θξάζε ηνπ εθαηόληαξρνπ ηελ πήξαλ ζηα ρείιε ηνπο ακέηξεηνη 
άγηνη ηεο Δθθιεζίαο καο, νη νπνίνη αηζζάλνληαλ ηε δηθή ηνπο κηθξόηεηα κπξνζηά ζην 
κεγαιείν ηνπ Θπξίνπ. Θαη ε θξάζε απηή έγηλε πξνζεπρή. Κία πξνζεπρή πνπ 
ςειιίδνπκε κε πίζηε, ζπλαίζζεζε θαη ηαπείλσζε όινη νη πηζηνί, όηαλ ζηεθόκαζηε κε 
δένο κπξνζηά ζην άγην Πνηήξην. Θαη επαλαιακβάλνπκε κε ηαπείλσζε θαη 
ζπλαίζζεζε ηα ιόγηα ηνπ εθαηόληαξρνπ: «Θύξηε, νὐθ εἰκί ἱθαλόο ἵλα κνπ ὑπό ηήλ 
ζηέγελ εἰζέιζῃο». Γηόηη ε ςπρή κνπ είλαη έξεκε από αξεηέο θαη θαηεξεηπσκέλε από 
ηηο ακαξηίεο κνπ. Πνύ λα βξεηο, Θύξηε, ηόπν λα θιίλεηο ηελ θεθαιή ζνπ; Αιιά Δζύ 
πνπ ηαπείλσζεο ηνλ εαπηό ζνπ, θαηαδέμνπ λα εηζέιζεηο ζηνλ νίθν ηεο ακαξησιήο 
κνπ ςπρήο θαη λα κε ζεξαπεύζεηο. 

Όηαλ ν Θύξηνο άθνπζε ηα ιόγηα ηνπ εθαηόληαξρνπ, ζαύκαζε θαη είπε ζ’ εθείλνπο 
πνπ Τνλ αθνινπζνύζαλ: Αιεζηλά ζαο ιέσ όηη δελ βξήθα ηόζν κεγάιε πίζηε νύηε 
κεηαμύ ησλ Ηζξαειηηώλ, νη όπνηνη είλαη ν εθιεθηόο ιαόο ηνπ Θενύ. Σαο δηαβεβαηώλσ 
όηη πνιινί ζαλ ηνλ εθαηόληαξρν ζα έιζνπλ από όια ηα κέξε ηνπ θόζκνπ θαη ζα 
θαζίζνπλ ζην ηξαπέδη ηεο Βαζηιείαο ησλ νπξαλώλ. Δλώ εθείλνη πνπ θαηάγνληαη από 
ηνλ Αβξαάκ ζα ξηρηνύλ ζην ζθνηάδη. Δθεί ζα θιαίλε θαη ζα ηξίδνπλ ηα δόληηα ηνπο. 
Ύζηεξα είπε ν Θύξηνο ζηνλ εθαηόληαξρν: Πήγαηλε ζην ζπίηη ζνπ θαη αο γίλεη όπσο 
πίζηεςεο. Θαη εθείλε ηε ζηηγκή ζεξαπεύζεθε ν δνύινο ηνπ. 

Ζ πίζηε όκσο απηή ηνπ εηδσινιάηξε αμησκαηηθνύ έγηλε αθνξκή λα πξνθεηεύζεη 
ν Θύξηνο κία νδπλεξή αιήζεηα: όηη ζηε Βαζηιεία ηνπ ζα βξεζνύλ πνιινί 
εηδσινιάηξεο, ελώ ζα απνθιεηζζνύλ νη πεξηζζόηεξνη Ηνπδαίνη πνπ ιάηξεπαλ ηνλ 
αιεζηλό Θεό. Δίλαη ηξαγηθό. 

Πόζν ηίκεζε ν Θεόο ηνλ ηνπδατθό ιαό! Τνπ έδσζε ηα πάληα. Απειεπζέξσζε ηνπο 
Ηνπδαίνπο από ηε ζηπγλή δνπιεία ηεο Αηγύπηνπ. Τνπο δηαπέξαζε από ην βπζό ηεο 
Δξπζξάο ζαιάζζεο. ηνπο παξέδσζε ηνλ Λόκν ηνπ. Τνπο έζξεςε ζηελ έξεκν. Τνπο 
εγθαηέζηεζε ζηε γε Φαλαάλ. Τνπο έζηεηιε πξνθήηεο γηα λα ηνπο θαιέζεη ζε 
κεηάλνηα. Όκσο αληαπόθξηζε δελ έβιεπε. Γη’ απηό θαη έγηλε άλζξσπνο θαη θήξπμε 
κεηάλνηα θαη επηηέιεζε ζαύκαηα κνλαδηθά. Όκσο νη Ηνπδαίνη δελ Τνλ δέρζεθαλ. Θαη 
νδήγεζαλ ηνλ Φξηζηό ζηνλ πιένλ θξηθηό ζάλαην. Πήξε ινηπόλ ν Θεόο ηε ράξε ηνπ 
από ηνλ Ηζξαήι. Ζ Ηεξνπζαιήκ θαηαζηξάθεθε. Ακέηξεηνη Ηνπδαίνη ζθαγηάζζεθαλ, 
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πνπιήζεθαλ, δηαζθνξπίζζεθαλ ζηα πέξαηα ηεο γεο. Έραζαλ ηελ παηξίδα ηνπο, 
έραζαλ θαη ηε βαζηιεία ηνπ Θενύ. 

Απηό αθξηβώο πξέπεη λα θνβίζεη πνιύ εκάο ηνπο Οξζνδόμνπο Φξηζηηαλνύο. Γηόηη 
ζε καο ράξηζε αζπγθξίησο αλώηεξεο δσξεέο από ό,ηη ζηνλ ηνπδατθό ιαό. Καο ράξηζε 
ηελ Δθθιεζία ηνπ, ηα Κπζηήξηα ηεο ζσηεξίαο καο, ηηο δσξεέο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. 
Θαη ηδηαηηέξσο εκείο νη Έιιελεο πξέπεη λα θνβεζνύκε αθόκε πεξηζζόηεξν. Γηόηη 
είκαζηε πιεκκπξηζκέλνη από αθόκε πεξηζζόηεξεο επεξγεζίεο. Σηε ρώξα καο 
δηάβεθαλ ηόζνη Απόζηνινη, ηελ πόηηζαλ κε ην αίκα ηνπο εθαηνκκύξηα κάξηπξεο, ηελ 
αγίαζαλ ακέηξεηνη όζηνη, αζθεηέο, δηδάζθαινη. Σηε ρώξα καο γξάθηεθε ε 
Απνθάιπςε ηνπ Ησάλλνπ, ζπλήιζαλ νη Οηθνπκεληθέο Σύλνδνη· ζηε ρώξα καο 
ππάξρνπλ ηεξά Ιείςαλα θαη ζαπκαηνπξγέο εηθόλεο, κνλαζηήξηα θαη πξνζθπλήκαηα. 
Όια καο ηα έδσζε ν Φξηζηόο! Γη’ απηό πεξηκέλεη πνιιά. Θαη πξνπαληόο θαξπνύο 
κεηαλνίαο, πλεπκαηηθήο θαξπνθνξίαο θαη αγηόηεηαο. 

 

Το γενέθλιο ηου Προδρόμου ( 24 Ηνπλίνπ) 
« Ηδνύ εγώ απνζηέιισ ηνλ άγγεινλ κνπ πξν πξνζώπνπ ζνπ νο παξαζθεπάζεη 

ηελ νδόλ ζνπ έκπξνζζελ ζνπ».«Ηδνύ Δγώ ζα απνζηείισ ηνλ αγγειηνθόξν κνπ πξηλ 
από ζέλα , σ Κεζζία , γηα λα πξνεηνηκάζεη ην δξόκν ζνπ πξηλ από ζέλα». 

Κε ηα ιόγηα απηά ηνπ πξνθήηνπ Κσπζή πξνιέγεηαη ζηελ ΠΓ ην πξνδξνκηθό 
έξγν ηνπ Βαπηηζηή Ησάλλε ηνπ νπνίνπ ηε γέλλεζε ενξηάδνπκε ζήκεξα. Κεγάιε 
θπζηνγλσκία ν Πξόδξνκνο! Δίλαη ν πξώηνο πξηλ απ ΄ ηνλ ¨Έλα δει ηνλ Φξηζηό. Δίλαη 
ην πξόζσπν πνπ κε ηε δσή θαη ην ιόγν ηνπ ελώλεη ηνπο δύν θόζκνπο ηεο 
αλζξώπηλεο ηζηνξίαο ηνλ θαηξό ηνπ Λόκνπ κε ηνλ θαηξό ηεο ράξηηνο δει ηελ επνρή 
ηεο παιαηάο κε ηελ επνρή ηεο λέαο δηαζήθεο. Ο άγηνο Ησάλλεο είλαη ν πξώηνο θαη ν 
θνξπθαίνο ησλ αξραίσλ πξνθεηώλ αιιά θαη καθαξηόηεξνο απηώλ. Γηαηί νκίιεζε ν 
Αβξαάκ κε ην Θεό αιιά κόλνλ κέζα από ζύκβνια θαη ζθηέο. Οκίιεζε θαη ν Κσπζήο 
κε ην Θεό πάλσ ζην όξνο Σηλά «ελώπηνο ελσπίσ» αιιά επεηδή δελ κπόξεζε λα 
ππνθέξεη ην κεγαιείν ηεο δόμαο ηνπ Θενύ απέζηξεςε ην πξόζσπν ηνπ θαη είδε 
κόλνλ ηα λώηα ηνπ.Οξακαηίζηεθε επίζεο θαη ν Ζζαταο ηνλ Θεό κέζα ζην Λαό θαη 
είδε ηε δόμα Τνπ θαη δσγξάθηζε κε δσεξά ιόγηα ηε δσή θαη ηα Πάζε ηνπ Φξηζηνύ 
αιιά πσο ηνλ είδε; Όρη κε ηα ζαξθηθά ηνπ κάηηα αιιά κε ηα πλεπκαηηθά. Ο άγηνο 
Ησάλλεο όκσο θαηαμηώζεθε λα δεη ην πνζνύκελν όισλ ησλ επνρώλ ηνλ Θεάλζξσπν 
Φο θαη Σσηήξα ζαξθσκέλν.Τνλ είδε κε ηα ζαξθηθά ηνπ κάηηα θαη ηνλ άγγημε κε ηα 
ρέξηα ηνπ. Άθνπζε κε ηα απηηά ηνπ ηε θσλή ηνπ Θεαλζξώπνπ. Άγγημε ηελ θνξπθή 
ηνπ όηαλ ηνλ βάπηηδε ζηνλ Ηνξδάλε . Δίδε ην άγην Πλεύκα λα θαηεβαίλεη ζηελ 
θνξπθή Τνπ θαη ηελ θσλή ηνπ Παηέξα λα βεβαηώλεη ηε ζεόηεηα Τνπ. Αιιά ε 
ζπνπδαηόηεηα ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ Πξνδξόκνπ δελ ηειεηώλεη εδώ. Όρη κόλνλ ν 
ιόγνο ηνπ αιιά ε ίδηα ε δσή ηνπ πξνθεηεύεη ηε δσή ηνπ Κεζζία. Δπαγγειίδεηαη 
κεηάλνηα θαη ζενζέβεηα ν Ησ πξηλ αθόκα επαγγειηζηεί κεηάλνηα θαη ζενζέβεηα ν Φο. 
Σπκβνπιεύεη ν Ησ : « Ο έρσλ δύν ρηηώλαο κεηαδόησ ησ κε έρνληη» πξηλ ν Φξηζηόο 
αθόκα δηδάμεη ηελ αγάπε θαη ηε θηιαλζξσπία. Βαπηίδεη ν Ησάλλεο ζην λεξό 
πξνηππώλνληαο ην βάπηηζκα εμ ύδαηνο θαη πλεύκαηνο πνπ ζα θέξεη ν Κεζζίαο. Αιιά 
θαη ην καξηπξηθό ηέινο ηνπ Ησάλλε έλα ρξόλν πξηλ από ηνλ Σηαπξό πξνεηθνλίδεη ην 
καξηπξηθό ηέινο ηνπ Κεζζία Φξηζηνύ δηόηη ν Ησάλλεο δνινθνλείηαη καξηπξηθά θαη 
άδηθα από ηα όξγαλα ηνπ δηαβόινπ από ηνπο άξρνληεο ηνπ ζθόηνπο θαη ηεο ακαξηίαο 
κέλνληαο θσηεηλόο Κάξηπξαο ηεο Αιήζεηαο σο ην ηέινο όπσο αθξηβώο άδηθα αιιά 
εθνύζηα καξηπξεί ν Θεάλζξσπνο Σσηήξαο πάλσ ζηνλ Σηαπξό.Έπξεπε ινηπόλ ν 
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Ησάλλεο ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ Θενύ λα πξνεγεζεί ηνπ Φξηζηνύ θαη λα 
πξνεηνηκάζεη ην δξόκν Τνπ. Θαη ε γέλλεζε ηνπ Ησάλλε ζηνλ θόζκν δελ γίλεηαη από 
θνηλνύο θαη ακαξησινύο αλζξώπνπο αιιά νύηε κε έλα ζπλεζηζκέλν ηξόπν. Αιιά 
πσο; Γελληέηαη ν Ησάλλεο από δύν αγίνπο αλζξώπνπο από έλα πξνθεηηθό δεύγνο ηνλ 
ηεξέα Εαραξία θαη ηελ πξνθήηηδα Διηζάβεη. Απηνί νη δύν άλζξσπνη καο ιέεη ην 
ζεκεξηλό επαγγέιην ήηαλ δίθαηνη θαη δνύζαλ ζύκθσλα κε ην ζέιεκα ηνπ Θενύ. Ιίγν 
πξηλ ηνλ εξρνκό ηνπ Φξηζηνύ ζηνλ θόζκν νη άλζξσπνη είραλ απνκαθξπλζεί απ’ην Θεό 
, είραλ μεράζεη ηηο θσλέο ησλ πξνθεηώλ, είραλ θνπξαζηεί λα πεξηκέλνπλ ηε ζσηεξία 
θαη ήηαλ παξαδνκέλνη ζην ζθνηάδη ηεο ακαξηίαο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Λα όκσο πνπ 
κέζα ζην θιίκα απηό ηεο απειπηζίαο ππάξρνπλ θαη άγηνη άλζξσπνη πνπ δνπλ 
ζύκθσλα κε ην ζέιεκα ηνπ Θενύ. Θαη όπσο όινη νη άγηνη ν Ερ θαη ε Διηζάβεη δνύλε 
κηα κεγάιε δνθηκαζία έλαλ κεγάιν πεηξαζκό : Δλώ ε ειηθία ηνπο είλαη πεξαζκέλε , 
ελώ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο επίγεηαο δσήο ηνπο δελ έρνπλ απνθηήζεη αθόκα παηδί. 
Δθείλε ηελ επνρή ε αηεθλία αλάκεζα ζηνπο Δβξαίνπο ήηαλ κεγάιν όλεηδνο ηε 
ζεσξνύζαλ ηηκσξία απ’ην Θεό ηνπ Ηζξαήι. Ο ζεβάζκηνο ηεξέαο Ερ θαη ε γεξαηά 
Διηζάβεη αληηκεηώπηδαλ ηελ πεξηθξόλεζε θαη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ θόζκνπ κε πόλν 
αιιά θαη βαζηά ηαπείλσζε. Ο Θεόο αξγεη αιιά δελ μερλά θαη ξίρλεη βιέκκα ζηνξγήο 
πάλσ ζηνπ δύν αγίνπο. « Γηαηί ζε πνηνλ ζα επηβιέςσ; Σε πνηόλ ζα ξίμσ βιέκκα 
ζπκπαζείαο ιέεη Θύξηνο ν Θεόο ; Σε πνηνλ άιινλ παξά κόλνλ ζηνλ πησρό θαη ηνλ 
ηαπεηλό θαη ηνλ πεξηθξνλεκέλν απ’ ηνπο αλζξώπνπο;» Έηζη απηόο πνπ εζεσξείην 
ακαξησιόο θαη άδηθνο απ’ηνπο άιινπο ηεξείο δει ν Ερ θαηαμηώλεηαη λα δεη ζε όξακα 
ηνλ άγγειν Γαβξηήι ηελ ώξα ηεο ζπζίαο πνπ ηνπ αλαγγέιιεη πσο ζα γελλήζεη ηνλ 
Πξόδξνκν ηνπ Φξηζηνύ. Δθείλε πνπ εζεσξείην θαηαξακέλε θαη δπζηπρηζκέλε 
αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο ηνπ Ηζξαήι ε ζηείξα Διηζάβεη θαξπνθνξεί θαη γελλά ηνλ 
θνξπθαίν ησλ πξνθεηώλ. Απηό είλαη ην ζαύκα ηεο δεμηάο ηνπ Υςίζηνπ. Όπνπ ν 
παληνδύλακνο Θεόο ζέιεη ππνρσξεί ε θύζε πνπ είλαη δνπισκέλε απ’ηελ ακαξηία. 
Δθείλνο αλπςνί πησρόλ θαη από θνπξίαο αληζηά πέλεηα. Δθείλνο επαξεζηείηαη ζηνπο 
ηαπεηλνύο θαη πησρνύο ησ πλεύκαηη θαη από εθείλνπο δηαιέγεη ηνπο αγίνπο θαη ηνπο 
δνύινπο ηνπ. Απηόο είλαη πνπ δελ μέραζε ηνλ ακαξησιό άλζξσπν , ηνλ άλζξσπν 
πνπ πιήγσζε ηελ αγάπε θαη ηελ επζπιαρλία Τνπ , ηνλ αράξηζην πξνο ην Θείν 
ζέιεκα άλζξσπν θαη ηνπ απόζηεηιε ηνπο πξνθήηεο αιιά θαη ηνλ Ίδην ηνλ Υηό Τνπ γηα 
λα ζσζεί ν θόζκνο δη’Απηνύ.Αδειθνί κνπ,Δνξηάδνληαο ζήκεξα ε Δθθιεζία ηε 
γέλλεζε ηνπ Πξνδξόκνπ ραίξεηαη θαη αγαιιηά γηαηί κ’απηό ηνλ ηξόπν πξνενξηάδεη ηε 
γέλλεζε ηνπ Φο ηνλ εξρνκό ηνπ Σσηήξα ζηνλ θόζκν. Ζ γέλλεζε ηνπ Πξνδξόκνπ 
πξνεηνηκάδεη ηε γέλλεζε ηνπ Κεζζία Φξηζηνύ. Κε ηε γέλλεζε θαη εκθάληζε ηνπ 
ηειεπηαίνπ ησλ πξνθεηώλ αλνίγεη ν δξόκνο ηεο ράξεο , αλνίγεη ν δξόκνο ηεο 
ζσηεξίαο. Δπεηδή αλαηέιιεη ην θσηεηλό άζηξν ηεο Δθθιεζίαο ν Πξόδξνκνο εγγίδεη 
θαη ν θαηξόο πνπ ζα αλαηείιεη θαη ν ήιηνο ηεο δηθαηνζύλεο ν Ηεζνύο Φξηζηόο. Κ’ απηό 
ην πλεύκα ε νξζόδνμε Δθθιεζία παλεγπξίδεη ην γελέζιην ηνπ Πξνδξόκνπ. Ζ κεηέξα 
καο Δθθιεζία ενξηάδνληαο απηό ην γεγνλόο ζέιεη λα καο πεη πσο πξέπεη λα είκαζηε 
ζπλερώο πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε γέλλεζε ηνπ Φξηζηνύ δει γηα ηελ επίζθεςε ηνπ Φο 
ζηηο θαξδηέο καο, λα πξνεηνηκάδνπκε ηηο ςπρέο καο κε ηαπείλσζε θαη αγάπε θαη 
ειπίδα γηα ηε γέλλεζε ηεο ζσηεξίαο κέζα καο , κε ηελ ίδηα ηαπείλσζε θαη αγάπε θαη 
ειπίδα πνπ ν Εαραξίαο θαη ε Διηζάβεη πεξίκελαλ απ’ην Θεό έλα παηδί αιιά θαη ηνλ 
ίδην ηνλ Κεζζία. Έηζη ζα γίλνπκε πξόδξνκνη θαη εκείο ηεο βαζηιείαο ηνπ Θενύ πνπ 
δελ ζα έξζεη κε ζόξπβν θαη παξαηεξήζεηο όπσο ιέεη ην επαγγέιην αιιά κέζα απ’ηηο 
ςπρέο ησλ αλζξώπσλ κέζα απ’ηηο θαξδηέο ησλ πηζηώλ ηεο Δθθιεζίαο θαη ηόηε ζα 
γίλνπκε άμηνη θήξπθεο ηεο παξνπζίαο θαη ηεο αγάπεο ηνπ ΘΔΟΥ. 
 


