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Το Ραμαζάνι είναι ο μθνασ τησ πίςτησ και δημιουργίασ 
 των ανδρών 

Η δϐξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κϑριο του ςϑμπαντοσ, ο οπούοσ 

υπογραμμύζει ςτο Ιερϐ του Βιβλύο το Κορϊνι, «αμϊμεςα ςτουσ 

πιςτοϑσ υπόρχαν εκεύνοι που τόρηςαν την υπϐςχεςό τουσ ςτον 

Αλλϊχ. Κϊποιοι πϋθαναν και ϊλλοι περιμϋνω και δεν αλλούωςαν 

τύποτα». Μαρτυρώ ϐτι δεν υπϊρχει ϊλλοσ Θεϐσ παρϊ μονϊχα ο 

Αλλϊχ και μαρτυρώ ϐτι ο Μουχϊμμαντ εύναι δοϑλοσ Σου και 

Απεςταλμϋνοσ Σου. Σην ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να 

ϋχουν ο Προφότησ, τα μϋλη τησ οικογϋνειϊσ του, οι ςϑντροφού του 

και ϐλοι ϐςοι ακολουθοϑν πιςτϊ την πορεύα του. 

Η πύςτη ςτον Αλλϊχ εύναι μια απϐ τισ μεγαλϑτερεσ εϑνοιεσ που 

χαρύζει ο Αλλϊχ ςτον ϊνθρωπο. Σο Κορϊνι αναφϋρει, «ο Αλλϊχ ςασ 

ϋκανε να αγαπόςετε την πύςτη και την ομϐρφωνε ςτισ καρδιϋσ 

ςασ. Και ςασ ϋκανε να μιςόςετε την απιςτύα, την ακολαςύα και την 

ανυπακοό. Εςεύσ εύςτε καθοδηγοϑμενοι ςτην ςωςτό πορεύα. Αυτό 

εύναι η χϊρη του Αλλϊχ, και ο Αλλϊχ εύναι Παντογνώςτησ και 

Πϊνςοφοσ». 

Αναμφύβολα, ο μόνασ του Ραμαζανύου εύναι ο μόνασ τησ αληθινόσ 

πύςτησ. Γι’ αυτϐ τα κορανικϊ εδϊφια που μιλοϑν για την νηςτεύα 

αρχύζουν με τον χαρακτηριςμϐ τησ πύςτησ. ημειωτϋον εύναι αυτϐ 

το εδϊφιο, «Ω εςεύσ που πιςτεϑετε, ςασ ϋχει επιβληθεύ η νηςτεύα 

ϋτςι ϐπωσ εύχε επιβληθεύ ςτουσ ανθρώπουσ που εύχαν ζόςει πριν 

απϐ ςασ, για να ϋχετε φϐβο απϐ τον Αλλϊχ». 

Η πραγματικό  πύςτη εύναι να πιςτεϑει ο ϊνθρωποσ ςε ϐλα ϐςα 

ϋφερε ο Αλλϊχ, και να εφαρμϐςει αυτϐ ςτην ζωό του. Ο Γαβριόλ 

εξόγηςε την ουςύα τησ πύςτησ, ρωτώντασ τον Προφότη (ΕΕΑΕ). 

Σον ρώτηςε, «ποια εύναιη πύςτη; Σου απϊντηςε, «Να πιςτεϑεισ 
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ςτον Αλλϊχ, ςτουσ Αγγϋλουσ Σου, ςτα Βιβλύα, ςτην ημϋρα τησ 

κρύςεωσ ςτουσ προφότεσ, ςτο πεπρωμϋνο και ςτην κούρα εύτε 

εύναι καλό εύτε εύναι κακό. 

Η πύςτη δεν εύναι μϐνο μια λϋξη που επαναλαμβϊνεται, εύναι ϐμωσ 

μια αύςθηςη που ριζώνεται ςτην καρδιϊ και αντανακλϊται ςτην 

ςυμπεριφορϊ του ανθρώπου. 

Σο Κορϊνι υπογραμμύζει, «οι αληθινού πιςτού εύναι εκεύνοι που 

ϐταν αναφϋρεται το ϐνομα του Αλλϊχ, το φοβοϑνται. Και ϐταν 

υπαγορεϑονται τα εδϊφιϊ Σου μπροςτϊ τουσ, ενιςχϑεται η πύςτη 

τουσ. Αυτού βαςύζονται ςτον Αλλϊχ. Αυτού τηροϑν τισ προςευχϋσ 

και δύνουν απϐ τισ εϑνοιεσ του Αλλϊχ. Αυτού εύναι οι αληθινού 

πιςτού». Εύπε ο Προφότησ, «ο μουςουλμϊνοσ εύναι εκεύνοσ που δεν 

βλϊπτει τουσ ανθρώπουσ οϑτε με την γλώςςα οϑτε με το χϋρι του. 

Και ο πιςτϐσ εύναι εκεύνοσ που τον εμπιςτεϑονται οι ϊνθρωποι για 

τισ περιουςύεσ τουσ και τισ ψυχϋσ τουσ».  

Όταν ο ϊνθρωποσ παραβιϊζει τον θεώκϐ νϐμο, και εκτρϋπεται απϐ 

την ςωςτό πορεύα, τϐτε απομακρϑνεται απϐ την πύςτη. Εύπε ο 

Προφότησ, «αφαιρεύται η πύςτη απϐ τον μούχο την ώρα τησ 

μοιχεύασ, και απϐ τον μϋθυςο την ώρα τησ κατανϊλωςησ του 

οινοπνεϑματοσ, και τον κλϋφτη την ώρα που κλϋβει». 

Ο Προφότησ δόλωςε ϐτι η πύςτη του ανθρώπου μειώνεται, ϐταν 

βλϊπτει τουσ γεύτονεσ του. Ωσ τϐςο τϐνιςε, «Μα τον Αλλϊχ δεν 

πιςτεϑει, μα τον Αλλϊχ δεν πιςτεϑει, μα τον Αλλϊχ δεν πιςτεϑει. 

Σον ρώτηςαν οι ςϑντροφού του, «ποιον εννοεύσ Απεςταλμϋνε του 

Αλλϊχ;», τουσ εύπε, «Εκεύνοσ που βλϊπτει τουσ γεύτονϋσ του». Εύπε 

επύςησ, «Δεν με ακολουθεύ πιςτϊ, εκεύνοσ που μϋνει την νϑχτα του 

χωρταςμϋνοσ απϐ τροφό,ενώ ο γεύτονϊσ του εύναι πειναςμϋνοσ». 
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Η αληθινό πύςτη εύναι εκεύνη που φυλϊει τον ϊνθρωπο και τον 

ααπαγορεϑει απϐ το να βλϊψει και να καταπατόςει τα 

δικαιώματα των ϊλλων. Καθαρύζει την ψυχό του πιςτοϑ απϐ το 

μύςοσ τον φθϐνο και τον εγωώςμϐ, την προδοςύα και την 

διαφθορϊ. Σο καλϐ όθοσ αντανακλϊται ςτην ςυμπεριφορϊ του 

ανθρώπου, και ςε ϐλεσ του τισ ςυναλλαγϋσ με τουσ ϊλλουσ, ακϐμα 

και το ϋλεοσ που δεύχνει ςτα ζώα. Όλα αυτϊ τα κϊνει ο ϊνθρωποσ 

για χϊρη του Αλλϊχ, ο οπούοσ αναφϋρει ςτο Ιερϐ του Κορϊνι, «Και 

δύνουν τροφό ςτουσ φτωχοϑσ, τουσ ορφανοϑσ και τουσ 

αιχμαλώτουσ. Και λϋνε, «ασ τρϋφουμε για χϊρη του Αλλϊχ και 

δεν χρειαζϐμαςτε οϑτε ανταμοιβό οϑτε ευχαριςτύεσ απϐ ςασ». 

Η πύςτη μοιϊζει με ϋνα ςταθερϐ δϋντρο, που ϋχει τα κλαδιϊ του 

ςτον ουρανϐ, ϐταν ενιςχϑονται οι ρύζεσ τησ, τϐτε καρποφορεύ.  

Η αληθινό νηςτεύα πηγϊζει απϐ αυτό την πύςτη, και διαςπεύρει 

την γαλόνη και την ηρεμύα ςτισ ψυχϋσ. Ο ϊνθρωποσ που κϊνει 

αληθινό νηςτεύα ακολουθεύ αυτό την πύςτη, διϐτι το ψϋμα και η 

νηςτεύα δεν ςυμβαδύζονται. Πρϋπει ο ϊνθρωποσ να πρακολο-

υθόςει τον Αλλϊχ ςε ϐλεσ του τισ κινόςεισ, κρυφϊ και φανηρϊ. 

Διϐτι το ψϋμα εύναι η κορυφό τησ υποκριςύασ, και αυτϐ ϋρχεται ςε 

πλόρη αντύθεςη με την νηςτεύα. Ο Προφότησ εύπε, «ϐποιοσ δεν 

εγκαταλεύπει την ψευδομαρτυρύα, τϐτε ο Αλλϊχ μπορεύ να του 

ςτερόςει την τροφό του και το ποτϐ του». Επύςησ ϐπωσ εύπε ο 

Προφότησ, μπορεύ ο πιςτϐσ να εύναι τςιγγοϑνησ, να εύναι δειλϐσ, 

αλλϊ ϐχι ψεϑτησ». 

Η πύςτη ςτον Αλλϊχ φϋρνει γαλόνη ςτον ϊνθρωπο, και γεμύζει την 

καρδιϊ του ικανοπούηςη. Εύπε ο Προφότησ, «γεϑεται την την 

πύςτη εκεύνοσ που αποδϋχεται ωσ Θεϐ του τον Αλλϊχ, το Ιςλϊμ ωσ 

θρηςκεύα και αποδϋχεται εμϋνα ωσ προφότη». Εύπε επύςησ, «Σρύα 
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ςτοιχεύα ϐπωσ τα κατϋχει θα γευτεύ την γλυκϑτητα τησ πύςτησ: να 

αγαπόςει τον Αλλϊχ και τον Απεςταλμϋνο του περιςςϐτερο απϐ 

οτιδόποτε ϊλλο, να αγαπϊει τον ςυϊνθρωπϐ του μϐνο για χϊρη 

του Αλλϊχ, να αρνεύται να αλλαξοπιςτόςει, και να το μιςόςει αυτϐ 

ϐπωσ μιςεύ να ρεχτεύ ςτην κϐλαςη». 

Η πύςτη και το καλϐ όθοσ εύναι δυο ϐψεισ εϐσ νομύςματοσ, εύπε ο 

Προφότησ, «εκεύνοσ που ϋχει μϋςα του πλόρη πύςτη, εύναι εκεύνοσ 

που ϋχει καλϐ όθοσ». 

Η πύςτη εύναι φωσ, και η λατρεύα εύναι φωσ, και ϐποιοσ γεϑεται 

την γλυκϑτητα τησ πύςτησ και τησ λατρεύασ, κατϋχει μϋςα του την 

ηιϐτητα και την καλό και ενϊρετη ςυμπεριφορϊ. Δεν περιφρονεύ 

τουσ ςυνα-νθρώπουσ του, και δεν τουσ βλϊπτει αλλϊ τουσ 

ςυγχωρεύ.  

Ο ϊνθρωποσ που νηςτεϑει πρϋπει ϐταν κϊποιοσ τον βλϊπτει να 

πει, «Εγώ νηςτεϑω». 

Η λατρεύα δεν εύναι το μϐνο κριτόριο που οδηγεύ τον ϊνθρωπο 

ςτον παρϊδειςο, αλλϊ υπϊρχουν και ϊλλα κριτόρια ϐπωσ το καλϐ 

και ενϊρετο όθοσ του ανθρώπου και η ηπιϐτητϊ του. 

Εύπε ο Προφότησ, «ϋνασ ϊνθρωποσ που ϋζηςε τον παλαιϐ καιρϐ, 

δεν ϋκανε ποτϋ λατρεύα, αλλϊ ςυμπεριφερϐταν με καλωςϑνη 

ςτουσ ανθρώπουσ, και διϊταξ τουσ εργϊτεσ του να μην πειϋςουν 

τουσ ανθρώπουσ που δυςκολεϑονταν να εκπληρώςουν τα χρϋη 

τουσ. τϐτε ο Αλλϊχ εύπε, «Εγώ το κϊνω αυτϐ, τον ςυγχωρώ».  

Σονύζουμε ϐτι η αληθινό πύςτη εύναι φωσ που διαςπεύρει ο Αλλϊχ 

ςτην καρδιϊ του δοϑλου του. Σου χαρύζει ςοφύα και βεβαιϐτητα, 

και τον καθοδηγεύ, ςημειωτϋον εύναι αυτϐ που αφηγόθηκε ο Άνασ 

ιμπν Μϊλικ (ΕΑΕ), ϐτι ο Απεςταλμϋνοσ του Αλλϊχ ςυνϊντηςε 

κϊποια μϋρα ϋναν νεαρϐ απϐ τουσ αλ-Ανςαϊρ, που λεγϐταν 
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Χαρύθα ιμπν αλ-Νου’μϊν. Σον ρώτηςε ο Προφότησ, «Πώσ εύςαι 

Χαρύθα;», του απϊντηςε, «εύμαι αληθινϊ πιςτϐσ». Σϐτε του εύπε ο 

Προφότησ, (Δεσ αυτϐ που λεσ, διϐτι η κϊθε αλόθεύα ϋχει κϊποιεσ 

αποδεύξεισ. Ποια εύναι η απϐδειξη τησ πύςτησ ςου;». του απϊντηςε, 

«εγκατϋλειψα τισ απολαϑςεισ τησ ζωόσ, και κϊνω προςευχϋσ την 

νϑχτα, καιτην ημϋρα νηςτεϑω. αν να βλϋπω τον Θρϐνο του 

Παντελεόμονοσ, και ςαν να βλϋπου τουσ πιςτοϑσ ςτον παρϊδειςο 

επιςκϋπτονται ο ϋνασ τον ϊλλον. Και ςαν να βλϋπουν τουσ 

τιμωρημϋνουσ ςτην κϐλαςη πωσ κρατϊνε ϋχθρα ο ϋνασ τον ϊλλον. 

Σϐτε του εύπε ο Προφότησ, «Να τηρόςεισ αυτϐ που γνωρύζεισ» και 

επανϋλαβε την ϋκφραςη δυο φορϋσ. 

Η πύςτη ϋχει πολλοϑσ κλϊδουσ, και πρϋπει ο πιςτϐσ να 

προςπαθόςει να τα κατϋχει. Σϐνιςε ο Προφότησ, «η πύςτη εύναι 

πϊνω απϐ εβδομόντα κλϊδουσ, το υπϋρτατο εύναι «Δεν υπϊρχει 

ϊλλοσ Θεϐσ, παρϊ μονϊχα ο Αλλϊχ», και το κατώτερο εύναι να 

απομαρϑνει ο κανεύσ απϐ τον δρϐμο αυτϐ που πρϐκειται να 

βλϊψει. Και η μετριοφροςϑνη εύναι μια διαύρεςη τησ πύςτησ». 

Όταν ρώτηςε κϊποιοσ τον αλ-Χϊςαν αλ-Μπϊςρυ, «εύςαι πιςτϐσ;», 

του απϊντηςε, «υπϊρχουν δυο εύδη πύςτησ, ν με ρωτϊσ για την 

πύςτη ςτον Αλλϊχ, τουσ αγγϋλουσ Σου, τα Βιβλιϊ Σου, του 

Απεςταλμϋνουσ Σου, τον παρϊδειςο και την κϐλαςη, την 

ανϊςταςη, και την κρύςη, τϐτε ναι πιςτεϑω. Αν με ρωτϊσ ϐμασ για 

αυτϐ που αναφϋρει το το εδϊφιο, «οι πιςτού εύναι εκεύνοι που 

ϐταν αναφϋρεται το ϐνομα του Αλλϊχ, τρϋμουν οι καρδιϋσ τουσ 

απϐ φϐβο. Και ϐταν υπαγορεϑονται τα εδϊφια του, αυξαύνει την 

πύςτη τουσ. αυτού βαςύζονται ςτον Κϑριϐ τουσ. εύναι ϊνθρωποι 

που τηροϑν τισ προςευχϋσ τουσ και ξοδεϑουν απϐ εκεύνο που τουσ 
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χαρύςαμε. Εύναι πραγματικϊ πιςτού». Σϐτε δεν ξϋρω αν εύμαι ϋνασ 

απϐ αυτοϑσ ό ϐχι.  

Η αληθινό πύςτη δύνι ςτον ϊνθρωπο αςφϊλεια, και καλό ζωό, 

διϐτι το Κορϊνι αναφϋρει, «Όποιοσ κϊνει καλϐ και εύναι πιςτϐσ, 

αρςενικϐ ό θηλυκϐ, θα τον κϊνουμε να ζόςει καλό και ϊνετη ζωό».  

Λϋει ο ποιητόσ, 

Όταν χϊνεται η πύςτη, τϐτε δεν υπϊρχει αςφϊλεια 

Δεν απολαμβϊνει την ζωό εκεύνοσ που δεν ςϋβεται την θρηςκεύα 

Όποιοσ δϋχεται την ζωό χωρύσ θρηςκεύα 

Σϐτε την δϋχεται νεκρό. 

Ζητώ ςυγχώρηςη απϐ τον Αλλϊχ. 

* * * 

Η δϐξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κϑριο του ςϑμπαντοσ. Μαρτυρώ 

ϐτι δεν υπϊρχει ϊλλοσ Θεϐσ παρϊ μονϊχα ο Αλλϊχ, και μαρτυρώ 

ϐτι ο Μουχϊμμαντ εύναι Απεςταλμϋνοσ του. Σην ειρόνη και την 

ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχουν ο Προφότη, τα μϋλη τησ οικογϋνειϊσ 

του, οι ςϑντροφού του και ϐλοι ϐςοι ακολουθοϑν την πορεύα του.  

Αδελφοί μου στο Ισλάμ, 

Ο μόνασ του Ραμαζανύου εύναι ο μόνασ τησ πύςτησ, εύναι ο μόνασ 

τησ δημιουργύασ των ανδρών. Η νηςτεύα εύναι μια πρακτικό ςχολό 

που διακρύνει τουσ πραγματικοϑσ ϊντρεσ. Ο Άχμαντ αοϑκι εύπε, 

«η νηςτεύα εύναι επιτρεπτό ςτϋρηςη, και η πεύνα που ςυμμορ-

φώνει, εύναι φϐβοσ απϐ τον Αλλϊχ. Εύναι κϊτι που επιβϊλλεται, 

εύναι εξωτερικϐ βϊςανο, που μϋςα του περιϋχει ϋλεοσ. Εύναι κϊτι 

που φϋρνει ϋλεοσ και ηπιϐτητα,και προωθεύ τον ϊνθρωπο να 

δώςει ελεημοςϑνη. Μαθαύνει τον ϊνθρωπο να κϊνει υπομονό, και 

να κϊνει καλϋσ. Πεινϊει εκεύνοσ που ϋχει ςυνηθύςει να χωρτϊςει, 

ϋχει εγκαταλεύψει τισ απολαϑςεισ τησ ζωόσ».  
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Η ανδρεύα εύναι κϊτι πολϑτιμο που το χαρύζει ο Αλλϊχ ςε εκεύνο 

που το αξύζει. Αυτϐσ που κατϋχει την ανδρεύα, εύναι εκεύνοσ που 

διατηρεύ την υπϐςχεςό του με τον Θεϐ. Σο Κορϊνι αναφϋρει, 

«υπϊρχουν ϊνθρωποι που διατηροϑν την υπϐςχεςό τουσ με τον 

Αλλϊχ, κϊποιοι πϋθαναν και ϊλλοι περιμϋνουν, χωρύσ να 

αλλοιώνουν τύποτα». 

Οι πραγματικού ϊντρεσ εύναι εκεύνοι που θυςιϊςουν τισ ψυχϋσ 

τουσ και τισ περιουςύεσ τουσ ςτον Κϑριο του ςϑμπαντοσ. Αυτϐ 

φαύνεται ςτην θυςύα τησ ψυχόσ και τησ περιουςύασ για την 

πατρύδα. Σο Κορϊνι αναφϋρει, «ο Αλλϊχ ϋχει αγορϊςει απϐ τουσ 

πιςτοϑσ τισ ψυχϋσ τουσ και τισ περιουςύεσ του με αντϊλλαγμα τον 

παρϊδειςο. Μϊχονται για χϊρη του Αλλϊχ, ςκοτώνουν και ςκοτώ-

νονται, εύναι υπϐςχεςη του Αλλϊχ ςτην Σορϊ, ςτο Ευαγγϋλιο και 

ςτο Κορϊνι. Δεν υπϊρχει κανεύσ που να τηρόςει τισ υποςχϋςεισ 

του ϐπωσ ο Αλλϊχ». 

Σο Ραμαζϊνι εύναι ο μόνασ που ζωντανεϑουν τα τεμϋνη και 

προςεϑχονται οι ϊνθρωποι την νϑχτα. Σο Κορϊνι αναφϋρει, «Ω 

εςϑ που εύςαι ςκεπαςμϋνοσ. Να ςηκώνεςαι την νϑχτα για 

προςευχό, εκτϐσ απϐ ϋνα μικρϐ τησ μϑροσ. Σην μιςό ό πιο λύγο 

απϐ αυτό. Ή λύγο περιςςϐτερο απϐ αυτό (μιςό) και να 

απαγγϋλλεισ το Κορϊνι με βραδϑ ρυθμϐ και με ςτοχαςμϐ. ου 

αναθϋςαμε την βαριϊ ευθϑνη του λϐγου». Και, «ο Αλλϊχ ϋδωςε 

την ϊδεια να οικοδομοϑνται τεμϋνη για να δοξϊζεται το ϐνομϊ 

Σου την αυγό και το απϐγευμα. Αυτού που κϊνου αυτϐ εύναι 

ϊντρεσ που κανϋνα εμπϐριο οϑτε πώληςη δεν τουσ εμποδύζουν να 

δοξϊζουν τον Αλλϊχ και να δύνουν ελεημοςϑνη». Επύςςησ, 

«Κοιμοϑνται λύγο την νϑχτα, και την αυτό ζητοϑν ςυγχώρηςη».  
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Η προςευχό ςτην μϋςη τησ νϑχτα εύναι κϊτι που πρϋπει να 

διατηρόςουμε, κυρύωσ ςτισ τελευταύεσ δϋκα μϋρεσ του μηνϐσ 

Ραμαζανύου,ϋτςι ϐπωσ ςυνόθιζε ο Προφότησ να κϊνει. Η ΑϏςςα 

αφηγόθηκε ϐτι, «Όταν όταν το τελευταύο δεκαόμερο του μηνϐσ 

του Ραμαζανύου, απομακρυνϐταν απϐ γυναύκεσ του, προςευχϐταν 

την νϑχτα και εξυπνοϑςε την οικογϋνειϊ του για να κϊνουν το 

ύδιο». ε ϊλλη μορφό αναφϋρει, «Ο Προφότησ ϋκανε λατρεύα το 

τελευταύο δεκαόμερο του μηνϐσ αυτοϑ που δεν ϋκανε ς ϊλλουσ 

μόνεσ». 

Σο Ραμαζϊνι ςυμμορφώνει τισ ψυχϋσ, δημιουργεύ τουσ ϊντρεσ και 

διαςπεύρει την γαλόνη και την ςταθερϐτητα. Βοηθϊει τον 

ϊνθρωπο να τακτοποιόςει ϐλεσ τισ υποθϋςεισ τησ ζωόσ του, 

εκτελεύ τισ υποχρεώςεισ του και κϊνει ϐλεσ τισ καλϋσ πρϊξεισ που 

εύναι προσ το ςυμφϋρον του, τησ κοινωνύασ, τησ πατρύδασ και τησ 

οϑμμασ του. Αυτϐ θα βοηθόςει ςτην ςταθερϐτητα τησ κοινωνύασ 

και διαδύδει το πνεϑμα τησ ςτοργό, τησ αγϊπησ και του ϋλεουσ και 

προωθεύ την ανϊπτυξη τησ κοινωνύασ. 

Πρϋπει να εκμεταλλευτοϑμε τισ μϋρεσ αυτϋσ και να κϊνουμε 

παρακλόςεισ, να διαβϊςουμε το Κορϊνι και να κϊνουμε καλϋσ 

πρϊξεισ που θα μασ φϋρουν πιο κοντϊ ςτον Αλλϊχ και για να μην 

ςτερηθοϑμε την ευλογύα των μερών αυτών. Ο Προφότησ εύπε, 

«υπϊρχουν καλϋσ μϋρεσ του χρϐνου ϐπου ο Αλλϊχ διαθϋτει ςτουσ 

ανθρώπουσ. Όποιοσ απϐ ςασ αντιμετωπύζει τισ μϋρεσ αυτϋσ δεν θα 

ταλαιπωρηθεύ ποτϋ. 

 

 Θεϋ μου δϋξου απϐ μασ διϐτι Εςϑ εύςαι ο Παντογνώςτησ, και 

ςυγχώρα τισ αμαρτίεσ μασ γιατί Εςφ είςαιο Παντελεθμων. 
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