.
¨
frAn fAdernas
liv
De kristnas bank
-en tankvärd berättelse om gåvogivande

N

ågon gång under de första
kristna åren, fanns ett ungt
par som var hedningar. Mycket
snart blev den unga kvinnan kristen
med sin makes kännedom och hon
bad honom att inte hindra henne
att utföra sina åligganden som
kristen. Eftersom han var välvillig
accepterade han det.
En dag, efter ett års äktenskap, bad
mannen sin hustru om råd hur han
skulle investera de tio guldmynt
som han tjänat i sitt arbete. Utan
att tänka efter, sade hon till honom
att banken med den bästa räntan är
de kristnas bank. Den ger åtminstone tiodubbel ränta och i vissa
fall mycket mer. Då frågade maken
henne vart han skulle vända sig för
att verkställa sin investering för att
sätta in de tio guldmynten på de
kristnas bank. Hon rådde honom
att gå till kyrkan och dela ut summan till de fattiga som befann sig
där utanför och bad om hjälp.
”De är de som tjänar Kristi bank”,
sade hon till honom.
Även fast han kände sig tveksam,
hade han ändå blint förtroende för
sin hustru och bestämde sig för att
handla såsom hon rådde honom.
Han begav sig till den kristna
församlingen och med den gamle
prästens anvisning delade han ut
guldmynten, som på den tiden
var mycket värda, till tio utfattiga
familjer.
Efter ungefär ett år, sade han till sin
hustru att han behövde pengarna.
Hon uppmande honom med tro att
gå tillbaka till de kristnas församling och fråga efter familjerna som

han hade gett de tio guldmynten
till, för att få tillbaka dem med
ränta. Men sökandet var resultatlöst, han fann inte någon och
han återvände till sitt hem.
När han gick därifrån utan att ha
utfört sitt ärende, fann han ett
guldmynt på husets gård, där de
kristna samlingarna ägde rum för
”brytandet av brödet” (dvs. liturgin). När han passerade torget,
inhandlade han några varor och en
stor fisk till lunch.
Hans hustru frågade honom så
snart han kommit hem, om han fått
tillbaka pengarna. Han svarade att
av de tio guldmynten med ränta,
hittade han bara ett och det utanför
kyrkan.
”Oroa dig inte, Kristus skall ordna
allt”, lugnade hon honom.
Vilken ren tro hon hade!
Den goda kristna kvinnan tog
fisken för att rensa den och hittade
en stor sten i den. Det gjorde intryck på henne och hon frågade sin
man vilken sorts fisk det var som
äter stenar. Han tog stenen i händerna och skyndade sig till sin vän
bredvid för att visa den och fråga
om fiskens namn. Så snart hans vän
fick syn på stenen, gjorde han stora
ögon.
”Var hittade du den där jättelika
pärlan?”, frågade han.
”Är den här svarta stenen en pärla?”, frågade den kristna kvinnans
man med uppenbar förvåning.

”Tag den till guldsmeden för att få
den värderad.”
Mannen gick direkt till guldsmeden, som så fort han fick se pärlan, erbjöd honom 40 guldmynt för
den. Hedningen, maken, trodde att
guldsmeden gjorde narr av honom
och sade spontant:
”Är den där stenen värd 40 guldmynt?”
Guldsmeden trodde att han
köpslog och fördubblade direkt
priset till 80 guldmynt. Hedningen
trodde att han var ironisk och han
stirrade på honom som dum, utan
att tala. Då sade guldsmeden:
”Eftersom det är den största pärla
som jag hittills sett, skall jag ge dig
100 guldmynt för den, men be mig
inte om mer än så!”
Han gav honom guldmynten och
glad i hågen skyndade han hem till
sig och sin fru. Han kysste henne
och berättade för henne vad som
hänt. Då gjorde hon korstecknet
och sade:
”Jag sade ju till dig, att Herren
skulle ge dig guldmynten tiodubbelt tillbaka.”
Då blev han medveten om sin frus
ord och bad att få veta mer om
Kristus. Efter en liten tid döptes
han till kristen.
Ur boken Tok-Johannes, dåre för Kristi
skull, vol. A, (på grekiska) av Dionysios
A. Makris, Atén 2009.

Hjälp de fattiga i Grekland!

S

om ni alla har hört befinner sig Grekland i en mycket svår ekonomisk situation. Den drabbar alla invånare i
Grekland, men svårast är det för dem som redan är svaga och utsatta i samhället. Många är utan arbete, utan
inkomst och utan mat för dagen, många är hemlösa eller lever under hotet att ”hamna på gatan”.
Föreningen ”Den Helige Filaretos den Barmhärtige” är en ideell förening som lyder under biskopssätet Oropos
och Fili, Attika, Grekland. Den arbetar med välgörenhetsarbete utan vinstsyfte i samarbete med dess andlige
ledare och metropolit (för närvarande ställföreträdande ordföranden) från Heliga Kyprianos och Justinas kloster i
samma område. Föreningen har som syfte att stödja personer och familjer moraliskt, andligt, socialt och materiellt och arbetar med att praktiskt sprida evangelisk sanning och kärlek i samhället. För tillfället hjälper föreningen
regelbundet cirka 50 familjer, förutom hundratals hemlösa och andra som den hjälper vid enstaka tillfällen.
Även om föreningen aldrig haft regelbundna bidragsgivare, har den hittills haft tillräckliga bidrag för att hjälpa de
behövande, men sedan den svåra ekonomiska situationen påverkar alla, har de ekonomiska bidragen på senaste
tiden minskat, medan behoven av ekonomisk hjälp har ökat.
Föreningen ”Den Helige Filaretos den Barmhärtige” behöver Din hjälp och ekonomiska bidrag till de fattiga i
Grekland, om Du vill och har möjlighet att hjälpa till, för att föreningen skall kunna forsätta sitt viktiga arbete
med att praktiskt förmedla Kristi kärlek för de mest utsatta i samhället i dagens krissituation.
Syster Magdalēnē, nunna vid Heliga Änglars kloster

Till vänster: Biskop Kyprianos och
troende från välgörenhetsföreningen Helige Filaratos på besök till
ungdomsfängelset i Volos i februari 2011

Tack för Din hjälp!
För bidrag till välgörenhetsföreningen ”Den Helige Filaretos den Barmhärtige”
(”Agios Filaretos o eleimon”) finns det två sätt:
Endera kan Du sätta in en gåva på Plusgirokonto 640 10 07-7 ”Heliga Konstantin och Helena kyrkofond”.
Märk gåvan med ”Grekland” och så för vi den rätt.
Eller kan Du sända Din gåva direkt till Grekland på följande sätt:
National Bank of Greece 150/ 97 89 11-11
I namnen Archondouli/ Choriatopoulou
IBAN: GR 3401101 5000 000 150978 91111
SWIFT-kod(BIC):ETHNGRAA
”Den Helige Filaretos den Barmhärtige”
Ordförande Eirini Archondouli
Postadress: Fili Avenue 47, 133 41 Ano Liosia, Attikis, Greece
Tel. 0030-6946785335, 6976429947, e-post: agiosfilaretos@yahoo.gr

