ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται»,
εἶναι ἕνας ἀπό τούς ὑπέροχους Μακαρισμούς τοῦ Κυρίου μας καί ἀναφέρεται στήν Ε Λ Ε Η Μ Ο Σ Υ Ν Η.
Εὐτυχισμένοι, δηλαδή, εἶναι ἐκεῖνοι, πού μέ τήν ἁπλοχεριά τους γλυκαίνουν τήν ζωή τῶν συνανθρώπων τους
καί κοιτάζουν μέ στοργή καί ἀγάπη ὅσους ὑποφέρουν τριγύρω τους!
Ποιοί εἶναι, ὅμως, οἱ ἐλεήμονες;
Ἐλεήμονες δέν εἶναι μόνο ἐκεῖνοι πού προσφέρουν ὑλικά ἀγαθά στούς φτωχούς, στούς αδυνάτους, στούς
ἀρρώστους καί γενικά σέ αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκη, ἀλλά κι ἐκεῖνοι πού προσφέρουν πνευματικά ἀγαθά!
Δηλαδή ἐκεῖνοι πού μέ τόν τρόπο τους καταφέρνουν νά χορτάσουν ψυχές μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ!
Τήν ἐ λ ε η μ ο σ ύ ν η στήν καλύτερή της μορφή ἐνσάρκωσε καί ὁ ἅγιος γιά τόν ὁποῖο θά μιλήσουμε
σήμερα.
Μήπως ξέρετε τό ὀνομά του; ………

∆ΙΗΓΗΣΗ
Πρόκειται γιά τόν ἅγιο Ἰωάννη, πού ὀνομάστηκε Ἐ λ ε ή μ ω ν, γιατί σ’ ὅλη του τή ζωή ἐφάρμοσε τό
ἐξής σύνθημα: «Ὅλα γιά τούς ἄλλους, τίποτε γιά τόν ἑαυτό του!».
Γιά νά τό καταλάβετε αὐτό, ἀκούστε μέ πολλή προσοχή τόν βίο του.
Γεννήθηκε ἀπό ἐνάρετους καί εὐσεβεῖς γονεῖς τό 555 μ.Χ. στήν Κύπρο. Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν
Ἐπιφάνιος. Ἦταν ὁ φημισμένος ἔπαρχος τῆς μεγαλονήσου. Μέ τήν φωτισμένη σκέψη καί τά μεγάλα διοικητικά
του χαρίσματα κατόρθωσε νά ἀποκτήσει τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν ἀγάπη τοῦ λαοῦ. Ἀλλά καί ἡ μητέρα του,
πού ὀνομαζόταν Κοσμία, ἦταν στολισμένη μέ πολλές ἀρετές, ἀντάξια τοῦ συζύγου της.
Ἔτσι μέσα στό πατρικό του σπίτι εἶχε ὅλα τά ἀγαθά, ἀλλά καί τήν ἀγωγή γιά νά γίνει ἕνας ἄνθρωπος
ὠφέλιμος στήν κοινωνία. Οἱ γονεῖς του, τοῦ μετέδωσαν τήν χριστιανική πίστη, τήν ἀγάπη στό Χριστό καί τούς
ἀνθρώπους. Τόν ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου».
Ὅταν ἔφτασε σέ κατάλληλη ἡλικία, τόν πάντρεψαν μέ μία ἐκλεκτή κόρη, παρά τή θέλησή του. Ὅλοι
νόμιζαν πώς μαζί της θά ζοῦσε μιά ὄμορφη , εὐτυχισμένη, οἰκογενειακή ζωή. Μά τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ ἦταν
ἄλλο. Μέσα σέ λίγο καιρό πέθαναν ἡ γυναῖκα του καί ὅλα τά παιδιά του!
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης, ὅμως, δέν λύγισε μπροστά σ’ αὐτή τή δοκιμασία. Εὐχαρίστησε τό Θεό –Ἐκεῖνος τοῦ
τά ἔδωσε, Ἐκεῖνος τοῦ τά πῆρε- καί ὑπέμεινε μέ πίστη καί καρτερία.
Ἐλεύθερος πιά ἀπό τίς οἰκογενειακές φροντίδες, μοίρασε ὅλα τά ὑπάρχοντά του στούς φτωχούς
ἀδελφούς. Γιά τήν πράξη του αὐτή ἔγινε γνωστός σέ ὁλόκληρο τό νησί καί ἡ φήμη του ἔφτασε ὥς τήν
Κωνσταντινούπολη, στόν αὐτοκράτορα Ἡράκλειο.
Ἐκεῖνο τόν καιρό, παιδιά, ἦταν χωρίς Πατριάρχη ἡ Ἀλεξάνδρεια καί ὁ εὐσεβής λαός ζητοῦσε νά ἐκλεγεῖ
ἕνας ἄξιος ποιμένας. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης πίστευαν πώς ἦταν ὁ καταλληλότερος.
Ἐκεῖνος, βέβαια, ταπεινός ἅνθρωπος καθώς ἦταν, θεωροῦσε τόν ἑαυτό του ἀνάξιο νά ἀναλάβει ἕνα
τόσο μεγάλο ἔργο. Ἡ κραυγή, όμως, τοῦ λαοῦ δέν ἄργησε νά φτάσει καί στόν αὐτοκράτορα Ἡράκλειο. Τώρα
λαός καί αὐτοκράτορας ζητούν ἐπίμονα ἀπό τόν ἅγιο νά δεχθεῖ τό ἱερό ἀξίωμα.
Ὕστερα ἀπ’ ὅλα αὐτά ὁ ἅγιος καταλαβαίνει ὅτι δέν πρόκειται γιά ἀνθρώπινη πρόσκληση, ἀλλά Θεϊκή καί
ὑποτάσσεται. Γιά ἄλλη μιά φορά παραδίδει μέ ἐμπιστοσύνη τόν ἑαυτό του στό Θεό-Πατέρα!
Μόλις ἀνέβηκε στόν Πατριαρχικό θρόνο, ἀγωνίστηκε μέ ὅλες του τίς δυνάμεις νά στερεώσει τήν
Ὀρθόδοξη πίστη καί νά ξεριζώσει τά ζιζάνια τῶν αἱρετικῶν. Καί πράγματι ἔτσι ἔγινε. Ὅταν πῆρε τό ἀξίωμα τίς
πιό πολλές Ἐκκλησίες τίς εἶχαν οἱ αἱρετικοί. Ὅταν πέθανε, ὅλες σχεδόν οἱ Ἐκκλησίες ἦταν ὀρθόδοξες!
Ἐνδιαφερόταν γιά τήν ψυχική ὠφέλεια τοῦ λαοῦ του. Ἀγρυπνοῦσε καί ἀγωνιοῦσε γιά κάθε ἕνα
ἄνθρωπο χωριστά.
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Μά δέν ἐνδιαφέρθηκε μόνο γιά τίς πνευματικές ἀνάγκες ἀλλά καί γιά τίς
ὑλικές. Ἐνδιαφέρθηκε γιά τούς φτωχούς καί δυστυχισμένους. Εἶχε μάθει, πώς στίς
φτωχογειτονιές τῆς Ἀλεξανδρείας ὑπῆρχε μεγάλη δυστυχία καί πολύς πόνος. Καί σάν
στοργικός πατέρας ράγισε ἡ καρδιά του γιά τά πονεμένα παιδιά του. Καί ἀγωνίστηκε
γιά τήν ἀνακούφισή τους.
Μετά τήν ἐνθρόνισή του κάλεσε τούς κληρικούς καί τούς εἶπε:
- «Θέλω νά μέ πληροφορήσετε πόσοι εἶναι οἱ κύριοί μου. Τά ὀνόματά τους
καί ὅλα τά στοιχεία τους».
Ὅλοι παρακολουθοῦσαν μέ προσοχή καί συγκίνηση τά λόγια του. Δέν
καταλάβαιναν, ὅμως, τό νόημά τους. Τόν παρακάλεσαν, τότε, νά τούς ἐξηγήσει. Καί
συνέχισε:
- «Ἐννοῶ ἐκεῖνους, πού τούς λέμε φτωχούς. Αὐτοί εἶναι οἱ κύριοί μας. Γιατί
αὐτοί πράγματι μποροῦν νά μᾶς βοηθήσουν γιά νά κληρονομήσουμε τήν Βασιλεία
τῶν Οὐρανῶν. Ἐγώ ἔτσι τούς βλέπω».
Καί οἱ ἱερεῖς ἔτρεξαν, σέ ὅλη τήν πόλη καί ἀνακάλυψαν 7.500 φτωχούς καί δυστυχισμένους. Γιά ὅλους
αὐτούς φρόντισε ὁ Πατριάρχης. Καί τί δέν ἔκανε νά τούς ἀνακουφίσει!
Ἵδρυσε ξενοδοχεῖα, πτωχοκομεῖα, νοσοκομεῖα, τά ὁποῖα συντηροῦσε ἡ Ἐκκλησία καί πανδοχεῖα στά
ὁποῖα φιλοξενοῦνταν γιά μεγάλο ἣ μικρό διάστημα ντόπιοι καί ξένοι. Ἵδρυσε, ἀκόμη, ἑπτά μαιευτήρια γιά τίς
ἐγκαταλελειμμένες γυναῖκες, σέ διαφόρους τόπους τῆς πόλεως, μέ κρεβάτια, στρώματα, τροφές καί καθετί
ἄλλο, πού χρειαζόταν. Ἔχτισε καί ἀρκετά Μοναστήρια, ὅπου συχνά πήγαινε καί ἔλεγε στούς Μοναχούς νά
προσεύχονται κι ἐκεῖνοι γιά τήν δική του ψυχική ὠφέλεια. Γιά τήν συντήρηση ὅλων τῶν ἱδρυμάτων ἔφτιαξε καί
φιλανθρωπικό στόλο. Ἀγόρασε μέ χρήματα τῆς Ἐκκλησίας 13 πλοῖα, πού μετέφεραν συνεχῶς τρόφιμα γιά τούς
φτωχούς τῆς περιοχής του.
Ὅλους τούς ἐλεοῦσε. Ἀκόμα κι ἐκεῖνους πού δέν εἶχαν βαπτιστεῖ καί δέν ἦταν Χριστιανοί! Δέχτηκε
πρόσφυγες! Νοιάστηκε γιά τούς δούλους. Ἀγωνίστηκε καί κατόρθωσε νά τούς ἀπελευθερώσει!
Ἀκόμη φρόντισε γιά τήν ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης. Ἔκανε τά πάντα γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν
ἀδικουμένων καί τήν προστασία τῶν ἀδυνάτων.
Συχνά μιλοῦσε γιά τόν θάνατο, γιά τή μετάνοια, γιά τό μεγάλο ταξίδι. Εἶχε πῇ, μάλιστα, νά σκάψουν καί
νά χτίσουν τόν τάφο του, ἀλλά νά τόν ἀφήσουν μισοτελειωμένο. Καί κάθε φορά πού θά ἦταν σέ κάποια
γιορτή, ντυμένος μέ πολλή δόξα καί τιμή, νά τοῦ ἔλεγε κάποιος: «Δέσποτα, πρόσταξε νά τελειώσουν τόν τάφο
σου, γιατί δέν ξέρεις τί ὥρα θά σέ βρεῖ ὁ θάνατος»!
Ἦταν ἁπλός καί ταπεινός σέ ὅλα. Ζοῦσε πολύ λιτά καί φτωχικά.
Κάποτε ἕνας ἄρχοντας εἶδε σέ τί φτωχικό κρεβάτι κοιμόταν ὁ Πατριάρχης καί τοῦ δώρισε ἕνα
πανάκριβο πάπλωμα. Ἐκεῖνος τό δέχτηκε, ἀλλά δέν μποροῦσε νά τό χρησιμοποιήσει. Τόσοι φτωχοί
τουρτούριζαν στό κρύο κι αὐτός θά σκεπαζόταν μέ τέτοιο πάπλωμα; Τήν ἄλλη μέρα ἔστειλε κάποιον νά τό
πουλήσει στήν ἀγορά καί μέ τά χρήματα νά ἀγοράσει σκεπάσματα γιά τούς φτωχούς. Εἶδε ὁ πλούσιος τό
πάπλωμα στήν ἀγορά, τό ξαναγόρασε καί τό πῆγε πάλι στόν ἅγιο. Κι ἐκεῖνος μέ τή σειρά του τό ξαναπούλησε
στήν ἀγορά…. Κι ὁ πλούσιος πάλι τό ἀγόρασε καί πάλι τό πήγε στόν Πατριάρχη. Καί χαριτολογῶντας τοῦ εἶπε ὁ
Πατριάρχης: «Γιά νά δοῦμε, ποιός ἀπό τούς δύο θά κουραστεῖ, ἐγώ νά πουλάω ἤ ἐσύ νά ἀγοράζεις;».
Ἐπίσης εἶχε καί τό χάρισμα τῆς διακρίσεως. Ἐκεῖ πού οἱ ἄλλοι σκανδαλίζονταν, αὐτός ἔβλεπε μέ μάτια
πνευματικά τήν πραγματικότητα, χωρίς νά καταδικάζει μέ τά μέτρα καί τή σκληρότητα τῶν ἀνθρώπων.
Ἔτσι, παιδιά, ζοῦσε ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Ἰωάννης. Ἀγαπώντας καί ἐλεώντας τούς φτωχούς!
Τό τέλος, ὅμως, τοῦ Πατριάρχη πλησίασε. Ὁ πατρίκιος Νικήτας, ὁ ξάδελφος τοῦ αὐτοκράτορα,
ἐπρόκειτο νά πάει στήν Κωνσταντινούπολη. Ἱκέτεψε, τότε, τόν Πατριάρχη νά τόν συνοδεύσει γιά νά
προσφέρει τήν εὐλογία του στόν αὐτοκράτορα.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης δέχτηκε καί ξεκίνησαν μ’ ἕνα πλοῖο γιά τή συνάντηση μέ τόν βασιλιά. Στό ταξίδι τους,
ὅμως, κάποιος ἄλλος βασιλιάς προσκάλεσε τόν ἅγιο. Ἦταν ὁ οὐράνιος Βασιλιάς! Διαπλέοντας τή Ρόδο, εἶδε
ὄνειρο στόν ὕπνο του. Εἶδε ἕνα νέο ντυμένο στά λευκά, μέ λαμπρή ὄψη, πού τοῦ εἶπε: « Ἔλα, μήν ἀργεῖς, ὁ
Βασιλιάς τῶν βασιλέων σέ προσκαλεῖ». Τότε, ξύπνησε καί κατάλαβε πώς πλησίαζε τό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς
του. Διέκοψε τό ταξίδι του. Γύρισε πίσω στήν ἀγαπημένη του Κύπρο καί ἐκεῖ παρέδωσε τό πνεῦμα του στό
Θεό. Ἦταν 12 Νοεμβρίου τοῦ 619. Ὁ ἅγιος τῆς Ἀγάπης πῆγε νά συναντήσει τό Θεό τῆς Ἀγάπης!
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Ἀλλά καί μετά τό θάνατό του ὑπήρξε θαυμαστός! Ὁ Θεός τόν δόξασε μέ πολλά θαύματα! Καί πάντοτε,
ὅποιος μιλάει γιά τήν ἐλεημοσύνη, ὁ νοῦς του πηγαίνει στόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Ἐλεήμονα!
Τή μνήμη του γιορτάζουμε στίς 12 Νοεμβρίου.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Γιατί ἡ Ἐκκλησία ὀνόμασε τόν ἅγιο Ἰωάννη Ἐλεήμονα; (Διότι σάν ἐπίσκοπος στήν Ἀλεξάνδρεια
ἐλεοῦσε πολύ τούς φτωχούς καί ὅλους τούς δυστυχισμένους).
Ἡ ἐλεημοσύνη του ἦταν μόνο ὑλική; (Ὄχι ἦταν καί πνευματική. Ἐνδιαφερόταν καί γιά τήν ψυχική
ὠφέλεια τοῦ λαοῦ του. Ἀγρυπνοῦσε καί ἀγωνιοῦσε γιά κάθε ἕνα ἄνθρωπο χωριστά).
Μποροῦμε κι ἐμεῖς σήμερα νά ἔχουμε σχέση μέ τήν Ἐλεημοσύνη; ( Ναί, ὅταν μέ διάφορους
τρόπους ἐλεοῦμε καί βοηθοῦμε τούς ἄλλους, τούς ἀδελφούς μας).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Θέλετε νά μοιάσετε στόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Ἐλεήμονα;
Ἀνοῖξτε, λοιπόν, τήν πόρτα τῆς ψυχῆς σας μέ ἀγάπη στό Χριστό!
Κάνετε ἔργα ἀγάπης καί εὐσπλαχνίας! Γιά παράδειγμα: δῶστε
φαγητό σέ πεινασμένο, νερό σέ διψασμένο. Ντύστε γυμνό.
Ἐπισκεφθεῖτε ἀσθενή ἢ φυλακισμένο καί βοηθῆστε τους.
Φιλοξενῆστε ἄστεγο. Ρίξτε μιά ματιά στοργική σέ ορφανό. Γιατί
στό πρόσωπό ὅλων αὐτῶν τῶν ἀδελφῶν σας κρύβεται ὁ
ἴδιος ὁ Χριστός!
Ἡ ἐλεημοσύνη, ὅμως, γιά νά εἶναι ἀληθινή θά πρέπει νά
γίνεται χωρίς νά καυχόμαστε, χωρίς νά ζητᾶμε ἐπαίνους ἀπό τούς
ἀνθρώπους («μή πρός τό θεαθῆναι», λέει ὁ Χριστός) καί
εὐγνωμοσύνη ἀπό τούς φτωχούς, πού εὐεργετήσαμε. Ἀλλά ὁ
καθένας μας θά πρέπει νά δίνει ἐντελῶς ἐλεύθερα καί ὄχι μέ λύπη ἢ
ἀπό κάποια ἀνάγκη. Γιατί ὁ Θεός ἀγαπάει ἐκεῖνον πού δίνει μέ
εὐχάριστη διάθεση. Πρέπει νά τά κάνουμε ὅλα, ὅπως λέει ὁ Χριστός,
χωρίς νά γνωρίζει ἡ ἀριστερά μας, τί ποιεῖ ἡ δεξιά μας. Καί τότε, ὁ
Οὐράνιος Πατέρας, πού βλέπει καί ἐν τῷ κρυπτῷ θά μᾶς τό
ἀποδώσει ἐν τῷ φανερῷ.
Βέβαια, θά μοῦ πεῖτε ἐσεῖς: «Θέλουμε νά βοηθήσουμε, ἀλλά
δέν ἔχουμε τή δυνατότητα. Δέν ἔχουμε δικά μας χρήματα». Ναί,
δέν ἔχετε ἔσεῖς, ἀλλά ἔχουν οἱ γονεῖς σας. Νά τούς ὠθήσετε σέ
κάποιες συγκεκριμένες πράξεις ἐλεημοσύνης. Ἐξάλλου, εἴπαμε πώς
ἐλεημοσύνη δέν εἶναι νά δίνουμε μόνο χρήματα ἀλλά καί ἀγάπη.
Δηλαδή νά κάνουμε πράξεις ἀγάπης.
Ὁ Χριστός, λοιπόν, χτυπᾶ δυνατά τήν πόρτα τῶν
ψυχῶν μας, θά ἀνοίξουμε;

ΣΥΝΘΗΜΑ
Ἡ ἐλεημοσύνη πρέπει νά γίνεται μέ ἀγάπη καί καλοσύνη!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ψυχή μου, πρόσεξε τίς δωρεές πού σοῦ ἐμπιστεύτηκε ὁ Χριστός. Δέξου μέ μεγάλη προσοχή καί σεβασμό τά
χαρίσματα πού σοῦ ἔδωσε. Μή τά κρατᾶς ὅμως γιά τόν ἑαυτό σου, ἀλλά δάνεισέ τα σ ‘Αὐτόν πού σοῦ τά
χάρισε. Κι αὐτό θά γίνει, ἄν τά προσφέρεις στούς φτωχούς. Τότε θά κάνεις φίλο σου τόν Κύριο. Μέ τόν τρόπο
αὐτό, ὅταν θά ἔρθει ὁ Χριστός στή Δευτέρα Παρουσία θά σέ βάλει στά δεξιά Του καί θ’ ἀκούσεις τή χαρούμενη
πρόσκληση: «Ἔλα , ἔμπιστε φίλε, νά χαρεῖς τώρα καί σύ στή χαρά τοῦ Κυρίου σου». Αὐτή τή χαρά νά μᾶς
ἀξιώσεις, Σωτήρα Χριστέ, νά ἀπολαύσουμε κι ἐμεῖς, πού εἴμαστε ἁμαρτωλοί, χαρίζοντάς μας τήν μεγάλη Σου
ἀγάπη.
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ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι………………
Α) Συμπληρῶστε τήν ἀκροστιχίδα τῆς Ε Λ Ε Η Μ Ο Σ Υ Ν Η Σ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ε______
Λ___
Ε________
Η________
Μ_________
Ο________
Σ______
Υ______
Ν_______
Η____
Ποιό ἐπίθετο ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία στόν ἅγιο Ἰωάννη;
Ποιός ἐπέμενε πάρα πολύ νά ἐκλεγεί ὁ ἅγιος Ἰωάννης Πατριάρχης; Ὁ….
Πῶς λεγόταν ὁ πατέρας τοῦ ἅγίου Ἰωάννη τοῦ Ἐλεήμονα;
Στά χρόνια τοῦ ἅγίου Ἰωάννη τοῦ Ἐλεήμονα ποιός ἦταν ὁ αὐτοκράτορας τῆς
Κωνσταντινούπολης;
Εκτός ἀπό τά φιλανθρωπικά ἱδρύματα( νοσοκομεῖα, πανδοχεῖα, μαιευτήρια κ.α.), τί ἄλλο ἔχτισε ὁ
Πατριάρχης Ἰωάννης;
Ἐνώ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ταξίδευε πρός τήν Κωνσταντινούπολη, ποιός βασιλιάς τόν προσκάλεσε;(με
ἄρθρο)
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἐνδιαφερόταν γιά τήν ……… τῶν ψυχῶν τοῦ λαοῦ.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἀντιμετώπισε μέ ………,πίστη καί καρτερία τό θάνατο τῆς γυναῖκας καί τῶν
παιδιῶν του.
Ποιό μήνα γιορτάζουμε τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Ἐλεήμονα;
Πρέπει νά συμπεριφερόμαστε στούς συνανθρώπους μας μέ……..(ἀντίστροφα)

Β) Βάλτε στή σωστή σειρά τίς παρακάτω λέξεις, ἔτσι ὤστε νά σχηματιστεί μιά πρόταση.

μοιραζόμαστε, νά, μέ, κάνει, χριστιανούς, Τό, ἢ, αὐτό, τούς, ἀληθινούς, δίνουμε, πού, ἄλλους,
ἔχουμε, νά, μᾶς,

ΛΥΣΕΙΣ

Α) ΕΛΕΗΜΩΝ, ΛΑΟΣ, ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ, Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΥΠΟΜΟΝΗ,
ΜΟΕΜΒΡΙΟ, ΑΓΑΠΗ.
Β) Τό νά δίνουμε ἢ νά μοιραζόμαστε αὐτό πού ἔχουμε μέ τούς ἄλλους μᾶς κάνει ἀληθινούς χριστιανούς.
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