Στό Σταυρό καί στό Ληστή

ΑΓΖΟΤ ΖΩΑΚΚΟΤ ΥΡΤΟΣΟΙΟΤ
1.-. ήμενα ὁ Ηφνηυξ μαξ Ἰεζμῦξ Υνηζηὸξ βνίζθεηαη πάκς ζηὸ ζηαονὸ θαὶ
ἐμεῖξ ἑμνηάδμομε, γηὰ κὰ μάζεηξ ὅηη ὁ ζηαονὸξ εἶκαη ἑμνηὴ θαὶ πακήγονε
πκεομαηηθή. Γηαηί πνμεγμομέκςξ ὁ ζηαονὸξ ἦηακ ἡ ιέλε πμὺ ζήμαηκε
θαηαδίθε, ηχνα ὅμςξ ἔγηκε ἀκηηθείμεκμ ηημῆξ. Πνμεγμομέκςξ ἦηακ ζφμβμιμ
θαηαδίθεξ, ηχνα ὅμςξ εἶκαη ἡ πνμτπυζεζε ηῆξ ζςηενίαξ μαξ. Γηαηί αὐηὸξ ὁ
ζηαονὸξ μᾶξ πνμλέκεζε ἄπεηνα ἀγαζά, αὐηὸξ μᾶξ ἀπάιιαλε ἀπὸ ηὴκ πιάκε
ηῆξ εἰδςιμιαηνίαξ, αὐηὸξ μᾶξ θχηηζε ἐκῶ δμφζαμε μέζα ζηὸ ζθμηάδη, αὐηὸξ
μᾶξ ζομθηιίςζε μὲ ηὸκ Θευ, ἐκῶ εἴπαμε γίκεη ἐπζνμί ημο, αὐηὸξ μᾶξ ἔθακε
θίιμοξ ημο, ἐκῶ εἴπαμε ἀπμλεκςζεῖ ἀπ’ Αὐηυκ, αὐηὸξ μᾶξ ἔθενε θμκηὰ ζηὸκ
Θευ, ἐκῶ ἤμαζηε μαθνηά Σμο.
Αὐηὸξ ἐλαθάκηζε ηὴκ ἔπζνα, αὐηὸξ ἐλαζθάιηζε ηὴκ εἰνήκε, αὐηὸξ ἔγηκε γηὰ
μᾶξ ζεζαονμθοιάθημ ἀπείνςκ ἀγαζῶκ. Ἐλαηηίαξ ημο δὲκ πενηπιακηυμαζηε πηὰ

ζηὶξ ἐνήμμοξ, γηαηί γκςνίζαμε ηὸκ ἀιεζηκὸ δνυμμ. Δὲκ δμῦμε πηὰ ἔλς ἀπὸ ηὴ
βαζηιεία ηῶκ μὐνακῶκ, γηαηί βνήθαμε ηὴκ εἴζμδυ ηεξ.
Δὲκ θμβυμαζηε πηὰ ηὰ πονςμέκα βέιε ημῦ δηαβυιμο, γηαηί εἴδαμε ηὴκ πεγή.
Υάνε ζ’ αὐηὸκ δὲκ βνηζθυμαζηε πηὰ ζὲ πενεία, γηαηί ἀπμθηήζαμε ηὸ Κομθίμ.
Δὲκ θμβυμαζηε ηὸ ιφθμ, γηαηί ἔπμομε ηὸκ θαιὸ Πμημέκα. Γηαηί ιέγεη ὁ
Υνηζηυξ: «Ἐγὼ εἶμαη ὁ πμημέκαξ ὁ θαιὸξ»1.
Υάνε ζ’ αὐηὸκ δὲκ ηνέμμομε ηὸκ ηφνακκμ, γηαηί εἴμαζηε θμκηὰ ζηὸκ Βαζηιηά. Γη’
αὐηὸ ἑμνηάδμομε θαὶ ηημμῦμε ηὸ ζηαονυ. Ἔηζη πανάγγεηιε θαὶ ὁ Παῦιμξ κὰ
ἑμνηάδμομε ηὸ ζηαονυ. Δηυηη ιέγεη: «Ἂξ ἑμνηάδμομε ὄπη μὲ ηὴκ παιηὰ δφμε,
ἀιιὰ μὲ ἄδομα εἰιηθνίκεηαξ θαὶ ἀιήζεηαξ»2. Ἔπεηηα, ἀθμῦ πνυζζεζε ηὴκ αἰηία,
ζοκέπηζε; «Γηαηί ηὸ Πάζπα ηὸ δηθυ μαξ εἶκαη ὁ Υνηζηυξ, πμὺ ζοζηάζζεθε γηὰ
ηὴ ζςηενία μαξ»3.
Βιέπεηξ γηαηί παναγγέιιεη κὰ ἑμνηάδμομε ηὸκ ζηαονυ; Γηαηί ἐπάκς ζηὸκ
ζηαονὸ ζοζηάζζεθε ὁ Υνηζηυξ. Ηαὶ ὅπμο γίκεηαη ζοζία, ἐθεῖ ἐλαθακίδμκηαη ηὰ
ἁμανηήμαηα, ἐθεῖ γίκεηαη ζομθηιίςζε μὲ ηὸκ Ηφνημ, ἐθεῖ γίκεηαη ἑμνηὴ θαὶ
πανά. «Σὸ Πάζπα, ηὸ δηθυ μαξ εἶκαη ὁ Υνηζηυξ, πμὺ ζοζηάζζεθε γηά μαξ». Ηαὶ
πέξ μμο, πμῦ ζοζηάζζεθε; Πάκς ζὲ ζηαονὸ πμὺ ζηήζεθε ρειά. Γἶκαη
θαηκμφνημ ηὸ ζοζηαζηήνημ αὐηῆξ ηῆξ ζοζίαξ, ἐπεηδὴ θαὶ ἡ ζοζία εἶκαη
θαηκμφνηα θαὶ ἀλημζαφμαζηε. Γηαηί ὁ Ἴδημξ ἦηακ θαὶ ζφμα θαὶ ἱενέαξ. Θφμα,
θαηὰ ηὸ ζῶμα Σμο, θαὶ Ἱενέαξ, θαηὰ ηὴκ πκεομαηηθή ημο θφζε. Ὁ Ἴδημξ θαὶ
πνυζθενε ηὴ ζοζία θαὶ πνμζθενυηακ ζςμαηηθά.
Ἄθμοζε ιμηπὸκ πῶξ μᾶξ θακένςζε ὁ Παῦιμξ αὐηὰ ηὰ δφμ. «Ηάζε ἀνπηενέαξ»,
ιέγεη, «λεπςνίδεηαη ἀπὸ ημὺξ ἀκζνχπμοξ θαὶ γίκεηαη ἀνπηενέαξ γηὰ ηὴκ
ὠθέιεηα ηῶκ ἀκζνχπςκ. Γη’ αὐηὸ ιμηπὸκ ἦηακ ἀκάγθε κὰ ἔπεη θαὶ ὁ Υνηζηὸξ
θάηη πμὺ κὰ ηὸ πνμζθένεη ζὰκ ζοζία. Ηαὶ πνυζθενε αὐηὸξ ηὸκ ἑαοηὸ ημο»4.
Ηαὶ ἀιιμῦ ιέγεη, ὅηη «Ὁ Υνηζηὸξ πμὺ ζοζηάζζεθε μία θμνὰ γηὰ κὰ βαζηάλεη

πάκς ημο ηὶξ ἁμανηίεξ ηῶκ πμιιῶκ, ζὰ θακεῖ ζ’ ἐθείκμοξ πμὺ ηὸκ πενημέκμοκ
γηὰ κὰ ημὺξ ζχζεη»5. Κά, ζηὴ μία πενίπηςζε ζοζηάζζεθε, ἐκῶ ζηὴκ ἄιιε
ζοζίαζε ηὸκ Ἑαοηυ ημο. Γἶδεξ πὼξ ἔγηκε θαὶ ζφμα θαὶ Ἱενέαξ, θαὶ πῶξ ὁ
ζηαονὸξ ἦηακ ζοζηαζηήνημ;
Ηαὶ γηὰ πμηὸ ιυγμ, ζὰ πεῖ θάπμημξ, δὲκ ἔγηκε ἡ ζοζία ημο μέζα ζηὸ καυ, ἀιιὰ
ἔλς ἀπὸ ηὴκ πυιε θαὶ ηὰ ηείπε; Γηὰ κὰ πναγμαημπμηεζεῖ ἡ πνμθεηεία πμὺ
ἔιεγε: «Σὸκ ιμγάνηαζακ ἀκάμεζα ζημὺξ θαθμφνγμοξ»6. Ηαὶ γηὰ πμηὸ ιυγμ,
ζθάδεηαη πάκς ζὲ ζηαονὸ πμὺ ζηήζεθε ρειὰ θαὶ ὄπη θάης ἀπὸ ζηέγε; Γηὰ κὰ
θαζανίζεη ηὴκ ἀημυζθαηνα, γη’ αὐηὸ ζοζηάζζεθε ρειά, πςνὶξ κὰ ὑπάνπεη ἀπὸ
πάκς Σμο ζηέγε, ἀιιὰ ὁ μὐνακυξ. Ηαζανηδυηακ ιμηπὸκ ἡ ἀημυζθαηνα, ἐπεηδὴ
ζοζηαδυηακ ρειὰ ηὸ πνυβαημ. Ηαζανηδυηακ ὅμςξ θαὶ ἡ γῆ, ἐπεηδὴ ἔζηαδε
πάκς ηεξ ηὸ αἷμα ἀπὸ ηὴκ πιεονά Σμο. Γη’ αὐηὸ δὲκ ζοζηάζζεθε θάης ἀπὸ
ζηέγε, γη’ αὐηὸ δὲκ ζοζηάζζεθε ζηὸ καὸ ηῶκ Ἰμοδαίςκ, γηὰ κὰ μὴ κμμίζεηξ ὅηη
Αὐηυξ πνμζθένεηαη γηὰ πάνε μυκμ ημῦ ἰμοδασθμῦ ἔζκμοξ. Γη’ αὐηὸ ζοζηάζζεθε
ἔλς ἀπὸ ηὴκ πυιε θαὶ ηὰ ηείπε, γηὰ κὰ μάζεηξ ὅηη ἡ ζοζία ἔγηκε γηὰ ὅιμοξ
ημφξ ἀκζνχπμοξ, ὅηη ἡ πνμζθμνὰ ἔγηκε γηὰ ὅιε ηὴ γῆ, γηὰ κὰ μάζεηξ ὅηη ὁ
θαζανμὸξ εἶκαη γεκηθὸξ θαὶ ὄπη μενηθυξ, ὅπςξ γηκυηακ ζημὺξ Ἰμοδαίμοξ.
Γη’ αὐηὸ πανάγγεηιε ὁ Θεὸξ ζημὺξ Ἰμοδαίμοξ κ’ ἀθήζμοκ ὅιε ηὴ γῆ θαὶ ζ’ ἕκα
ηυπμ κὰ πνμζθένμοκ ηὶξ ζοζίεξ ημοξ θαὶ κὰ πνμζεφπμκηαη, ἐπεηδὴ ὅιε ἡ γῆ
ἦηακ ἀθάζανηε, ἐπεηδὴ ὑπῆνπακ πάκς ηεξ θαπκὸξ θαὶ μονςδηὰ ρεμέκςκ
θνεάηςκ θαὶ ὅιεξ μἱ ἄιιεξ ἀθαζανζίεξ ἀπὸ ηὶξ εἰδςιμιαηνηθὲξ ζοζίεξ. Γηὰ
μᾶξ ὅμςξ, ἀπὸ ηυηε πμὺ ἦνζε ὁ Υνηζηὸξ θαὶ θαζάνηζε ὅιε ηὴκ μἰθμομέκε,
ὅιμξ ὁ ηυπμξ ἔγηκε ηυπμξ πνμζεοπῆξ. Γη’ αὐηὸ θαὶ ὁ Παῦιμξ μὲ πεπμίζεζε
ζομβμφιεοε κὰ πνμζεοπυμαζηε πςνὶξ θυβμ πακημῦ, ιέγμκηαξ ηὰ ἑλῆξ:
«Θέις κὰ πνμζεφπμκηαη μἱ ἄκδνεξ ζὲ θάζε ηυπμ θαὶ κὰ ζεθχκμοκ πνὸξ ηὸκ
μὐνακὸ θαζανὰ πένηα»7. Γἶδεξ πῶξ θαζανίζζεθε ἡ μἰθμομέκε; Ἀπὸ ηὸκ ηυπμ
ηῆξ ζοζίαξ Σμο ιμηπὸκ, μπμνμῦμε πακημῦ κὰ ὑρχκμομε πνὸξ ηὸκ μὐνακὸ

πένηα θαζανά, γηαηί ὅιε ἡ γῆ ἁγηάζζεθε θαὶ ἔγηκε ἁγηυηενε ἀπὸ ηὰ ἅγηα ηῶκ
ἁγίςκ. Γηαηί ἐθεῖ ζοζηάζζεθε πνυβαημ πμὺ δὲκ εἶπε ιμγηθυ, ἐδῶ ὅμςξ
Πνυβαημ πκεομαηηθυ. Ηαὶ ὅζμ πηὸ μεγάιε εἶκαη ἡ ζοζία, ηυζμ πηὸ πμιὺξ εἶκαη
θαὶ ὁ ἁγηαζμυξ. Γη’ αὐηὸ ἑμνηάδμομε ηὸκ ζηαονυ.
2.-. Θέιεηξ κὰ μάζεηξ θαὶ ἄιιμ θαηυνζςμα ημῦ ζηαονμῦ; Σὸκ πανάδεηζμ μᾶξ
ἄκμηλε ζήμενα, πμὺ ἦηακ θιεηζμέκμξ πενηζζυηενμ ἀπὸ πέκηε πηιηάδεξ
πνυκηα8. Γηαηί αὐηὴ ηὴκ ἡμένα, αὐηὴ ηὴκ ὥνα ἔβαιε μέζα ζηὸκ πανάδεηζμ ηὸκ
ιεζηὴ ὁ Θεὸξ θαὶ ἔθαμε δφμ θαημνζχμαηα• ηὸ πνῶημ, ὅηη ἄκμηλε ηὸκ
πανάδεηζμ, θαὶ ηὸ δεφηενμ, ὅηη ἔβαιε μέζα ηὸκ ιεζηή. ήμενα μᾶξ ἔδςζε πάιη
ηὴκ παιηὰ παηνίδα μαξ, ζήμενα μᾶξ ἔθενε πάιη ζηὴκ πυιε ηῶκ πνμγυκςκ μαξ
θαὶ πάνηζε θαημηθία ζ’ ὅιμ ηὸ ἀκζνχπηκμ γέκμξ. Γηαηί εἶπε ὁ Υνηζηυξ:
«ήμενα ζὰ εἶζαη μαδί μμο ζηὸκ πανάδεηζμ»9. Σί ιέγεηξ; ηαονχζεθεξ θαὶ
θανθχζεθεξ θαὶ ὑπυζπεζαη πανάδεηζμ; Καί, ιέγεη, γηὰ κὰ μάζεηξ θαιὰ ηὴ
δφκαμε πμὺ ἔπς ἐπάκς ζηὸκ ζηαονυ. Ἐπεηδὴ, δειαδὴ, ηὸ γεγμκὸξ ἦηακ
ιοπενυ, γηὰ κὰ μὴ πνμζέλεηξ ζηὴκ ζηαφνςζε, ἀιιὰ γηὰ κὰ μάζεηξ ηὴ δφκαμε
ημῦ ηαονςμέκμο, ἐπάκς ζηὸκ ζηαονὸ θάκεη αὐηὸ ηὸ ζαῦμα, πμὺ δείπκεη
ἰδηαίηενα ηὴ δφκαμή Σμο. Γηαηί ὄπη ὅηακ ἀκέζηεζε κεθνυ, μὔηε ὅηακ ἐπηηίμεζε
ηὴ ζάιαζζα θαὶ ημὺξ ἀκέμμοξ, μὔηε ὅηακ ἀπμμάθνοκε ημὺξ δαίμμκεξ, ἀιιὰ
ὅηακ ηὸκ ζηαφνςκακ, ὅηακ ηὸκ θάνθςκακ, ὅηακ ηὸκ εἰνςκεφμκηακ, ὅηακ ηὸκ
θαθμιμγμῦζακ θαηυνζςζε κ’ ἀιιάλεη ηὴκ πμκενὴ ζθέρε ημῦ ιεζηῆ, γηὰ κὰ δεῖξ
ηὴ δφκαμή Σμο θαὶ ἀπὸ ηὶξ δου πιεονέξ. Ηαὶ ὁιυθιενε ηὴκ θηίζε δειαδὴ
ζογθιυκηζε, θαὶ ηὶξ πέηνεξ νάγηζε, θαὶ ηὴκ ροπὴ ημῦ ιεζηῆ, πμὺ ἦηακ πηὸ
ἀκαίζζεηε ἀπὸ ηὴκ πέηνα, ηὴ ζογθίκεζε θαὶ ηὴκ ηίμεζε.
«Γηαηί, ζήμενα ζὰ εἶζαη μαδί μμο ζηὸκ πανάδεηζμ», ιέγεη. Ἂκ θαὶ ηὰ Υενμοβεὶμ
θνμονμῦζακ ηὸκ πανάδεηζμ, αὐηὸξ ὅμςξ ἦηακ θφνημξ θαὶ ηῶκ Υενμοβείμ. Ἐθεῖ
πενηθένεηαη πφνηκε νμμθαία, ἀιι’ Αὐηὸξ ἔπεη ἐλμοζία πάκς ζηὴ θιυγα θαὶ ηὴκ
θυιαζε θαὶ ηὴ δςὴ θαὶ ηὸ ζάκαημ. Ἂκ θαὶ θακεὶξ βαζηιηὰξ δὲ ζὰ μπμνμῦζε

πμηὲ κ’ ἀκεπζεῖ θάπμημ ιεζηὴ ἢ θάπμημκ ἄιιμκ ἄκζνςπμ κὰ θαζίζεη θμκηά ημο
θαὶ κὰ ηὸκ θένεη ἔηζη μέζα ζὲ θάπμηα πυιε. Ἀιιὰ ὁ Υνηζηὸξ ηὸ ἔθαμε αὐηὸ θαί,
θαζὼξ μπαίκεη μέζα ζηὴκ ἱενὴ παηνίδα, θένεη μαδί Σμο ηὸκ ιεζηή, ὄπη γηαηί
πενηθνμκμῦζε ηὸκ πανάδεηζμ, ὄπη γηὰ κὰ ηὸκ πνμζβάιεη μὲ ηὴκ πανμοζία ημῦ
ιεζηῆ, ἀιιὰ μᾶιιμκ γηὰ κὰ ηὸκ ηημήζεη. Γηαηί αὐηὸ ἦηακ ηημὴ γηὰ ηὸκ
πανάδεηζμ, κὰ ἔπεη δειαδὴ ηέημημκ θφνημ, πμὺ ἔθαμε θαὶ ηὸκ ιεζηὴ ἄλημ κ’
ἀπμιαφζεη ηὸκ πανάδεηζμ. Ηαὶ ὅηακ ἔβαιε ηειῶκεξ θαὶ πυνκεξ ζηὴ βαζηιεία
ηῶκ μὐνακῶκ, δὲκ ηὸ ἔθαμε γηαηί ἤζειε κὰ ηὴκ πενηθνμκήζεη, ἀιιὰ
πενηζζυηενμ ηὴκ ηημμῦζε, ἀπμδεηθκφμκηαξ ὅηη ηέημημξ εἶκαη ὁ Ηφνημξ ηῆξ
βαζηιείαξ ηῶκ μὐνακῶκ, πμὺ θάκεη θαὶ πυνκεξ θαὶ ηειῶκεξ ηυζμ ἐθιεθημφξ,
ὥζηε κ’ ἀπμδεηπζμῦκ ἄλημη γηὰ ηὴκ ηημὴ θαὶ ηὴκ εὐενγεζία αὐηή. Ὅπςξ δειαδὴ
ζαομάδμομε πάνα πμιὺ ἕκακ ἰαηνὸ ηυηε, ὅηακ ηὸκ δμῦμε κὰ ζεναπεφεη θαὶ κὰ
ἐπακαθένεη ηὴκ ὑγεία ζ’ ἀκζνχπμοξ πμὺ ἔπαζπακ ἀπὸ ἀκίαηεξ ἀζζέκεηεξ,
ἔηζη εἶκαη δίθαημ κὰ ζαομάδμομε θαὶ ηὸ Υνηζηυ, ὅηακ ζεναπεφεη ἀκίαηα
ηναφμαηα, ὅηακ λακαδίκεη ζὲ ηειχκε θαὶ πυνκε ηυζε ὑγεία, ὥζηε κ’
ἀπμδεηπζμῦκ ἄλημη γηὰ ηὴ βαζηιεία ηῶκ μὐνακῶκ.
Ηαὶ ηί ηὸ ζπμοδαῖμ ἔθαμε ὁ ιεζηήξ, ζὰ πεῖ θάπμημξ, γηὰ κὰ θενδίζεη ηὸκ
πανάδεηζμ μεηὰ ηὴ ζηαφνςζή ημο; Θέιεηξ κὰ ζμῦ πῶ ζφκημμα ηὸ θαηυνζςμά
ημο; Ὅηακ ὁ Πέηνμξ ηὸκ ἀνκήζεθε πςνὶξ κὰ εἶκαη ζηὸκ ζηαονυ, ηυηε ἐθεῖκμξ
ηὸκ πίζηερε θαζὼξ ἦηακ ἐπάκς ζηὸκ ζηαονυ. Ηαὶ δὲκ ηὰ ιέγς αὐηὰ γηὰ κὰ
θαηεγμνήζς ηὸκ Πέηνμ, μαθνηὰ μηά ηέημηα ζθέρε, ἀιιὰ γηαηί ζέις κὰ δείλς
ηὴ μεγαιμροπία ημῦ ιεζηῆ. Ὁ μαζεηὴξ δὲκ ἄκηελε ηὴκ ἀπεηιὴ ἑκὸξ ἀζήμακημο
θμνηηζημῦ, ὁ ιεζηὴξ ὅμςξ, ἂκ θαὶ ἔβιεπε κὰ ζηέθεηαη γφνς ὁιυθιενμξ ιαυξ,
πμὺ θχκαδε, θαὶ ἔθακε ζὰκ ηνειιυξ, θαὶ βιαζθεμμῦζε θαὶ πενηγειμῦζε, δὲκ
ηὰ ἔδςζε ζεμαζία αὐηά, μὔηε πνυζελε ηὴ θαηκμμεκηθὴ ἀδοκαμία ἐθείκμο πμὺ
ζηαονςκυηακ, ἀιιά, παναβιέπμκηαξ μὲ ηὰ μάηηα ηῆξ πίζηεξ ὅια αὐηὰ θαὶ
λεπενκχκηαξ ηὰ ἀζήμακηα ἐμπυδηα, ἀκαγκχνηζε ηὸκ Ηφνημ ηῶκ μὐνακῶκ θαὶ

ἀθμῦ ηὸκ παναθάιεζε ημῦ εἶπε: «Θομήζμο με, Ηφνηε, ὅηακ θζάζεηξ ζηὴ
βαζηιεία ζμο»10.
Ἂξ μὴκ πνμζπενάζμομε ιμηπὸκ ἐπηπυιαηα αὐηὸκ ηὸκ ιεζηή, μὔηε κὰ κηναπμῦμε
κὰ ηὸκ ζεςνήζμομε δηδάζθαιυ μαξ, αὐηὸκ πμὺ ὁ Ηφνηυξ μαξ δὲκ κηνάπεθε κὰ
ηὸκ ὁδεγήζεη πνῶημ ζηὸκ πανάδεηζμ. Ἂξ μὴ κηναπμῦμε κὰ ζεςνήζμομε
δηδάζθαιυ μαξ ηὸκ ἄκζνςπμ, πμὺ πνῶημξ ἀπ’ ὅιμ ηὸκ θυζμμ θάκεθε ἄλημξ κὰ
μπεῖ ζηὴ βαζηιεία ηῶκ μὐνακῶκ, ἀιι’ ἂξ ἐλεηάζμομε ηὸ θαζεηὶ μὲ πνμζμπή,
γηὰ κὰ μάζμομε ηὴ δφκαμε ημῦ ζηαονμῦ.
Δὲκ εἶπε ζηὸκ ιεζηή, ὅπςξ ζηὸκ Πέηνμ, «Ἀθμιμφζεζέ με θαὶ ζὰ ζὲ θάκς
ἱθακὸ κὰ ρανεφεηξ ἀκζνχπμοξ»11, μὔηε ημῦ εἶπε, ὅπςξ εἶπε ζημὺξ δχδεθα
μαζεηέξ ημο, ὅηη «ζὰ θαζίζεηε ζὲ δχδεθα ζνυκμοξ κὰ δηθάδεηε ηὶξ δχδεθα
θοιὲξ ημῦ Ἰζναὴι»12. Ηαὶ μάιηζηα δὲκ ημῦ εἶπε μὔηε μία ιέλε. Δὲκ ημῦ ἔδεηλε
ζαῦμα, μὔηε εἶδε αὐηὸξ κ’ ἀκαζηαίκεη θάπμημ κεθνυ, μὔηε κὰ δηχπκεη δαίμμκεξ.
Δὲκ εἶδε ηὴ ζάιαζζα κὰ ὑπαθμφεη ζηὴκ πνμζηαγή ημο, μὔηε ημῦ εἶπε θάηη γηὰ
ηὴ βαζηιεία ηῶκ μὐνακῶκ, μὔηε γηὰ ηὴκ θυιαζε, θαὶ ἐκχπημκ ὅιςκ πίζηερε ζ’
Αὐηυκ, θαὶ μάιηζηα ηὴ ζηηγμὴ πμὺ ὁ ἄιιμξ ιεζηὴξ ἦηακ ζηαονςμέκμξ μαδί ημο,
γηὰ κὰ πναγμαημπμηεζμῦκ ηὰ ιυγηα ημῦ Πνμθήηε, ὅηη «Θμγανηάζζεθε ἀκάμεζα
ζημὺξ θαθμφνγμοξ»13.
Ἤζειακ ιμηπὸκ μἱ Ἰμοδαῖμη κὰ ζοθμθακηήζμοκ ηὴ δυλα Σμο θαὶ μὲ θάζε ηνυπμ
ηὸκ ἔβνηδακ μ’ αὐηὰ πμὺ ἔθαμκακ. Ἡ ἀιήζεηα ὅμςξ ἀπὸ πακημῦ ἔιαμπε θαὶ
αὐλακυηακ μὲ ηὶξ ἀκηηδνάζεηξ ημοξ. Σὸκ εἰνςκεφμκηακ ιμηπὸκ ὁ ἄιιμξ ιεζηήξ.
Γἶδεξ ηὸκ ἕκα θαὶ ηὸκ ἄιιμ ιεζηή; Ηαὶ μἱ δφμ εἶκαη πάκς ζηὸκ ζηαονυ, θαὶ μἱ
δφμ γηαηί ἦηακ ιεζηέξ, θαὶ μἱ δφμ γηαηί ἔδεηλακ θαθὴ δηαγςγή. Δὲκ εἶπακ ὅμςξ
θαὶ μἱ δφμ ηὸ ἴδημ ηέιμξ, ἀιι’ ὁ ἕκαξ θιενμκυμεζε ηὴ βαζηιεία ηῶκ μὐνακῶκ
θαὶ ὁ ἄιιμξ πῆγε ζηὴκ θυιαζε. Ἔηζη ἔγηκε θαὶ πζέξ. Ιαζεηὲξ ἦηακ μἱ ἕκδεθα,
μαζεηὴξ θαὶ ὁ Ἰμφδαξ. Ἐθεῖκμη μὲκ ἔιεγακ, «Πμῦ ζέιεηξ κὰ ζμῦ ἑημημάζμομε κὰ

θάγεηξ ηὸ Πάζπα;»14, ἐκῶ αὐηὸξ ἑημημαδυηακ γηὰ ηὴκ πνμδμζία θαὶ ἔιεγε: «Σί
ζέιεηε κὰ μμῦ δχζεηε, γηὰ κὰ ζᾶξ ηὸκ παναδχζς;»14α. Ηαὶ ἐθεῖκμη
ἑημημάδμκηακ κὰ ηὸκ πενηπμηεζμῦκ θαὶ κὰ πάνμοκ μένμξ ζηὴ ζεία μοζηαγςγία,
αὐηὸξ ὅμςξ ηὸκ πνμζθοκάεη. Ὁ ἕκαξ ηὸκ βνίδεη, ὁ ἄιιμξ ηὸκ ἐπαηκεῖ θαὶ
θιείκεη ηὸ ζηυμα ημῦ βιάζθεμμο ιέγμκηαξ: «Οὔηε ηὸκ Θεὸ δὲκ θμβᾶζαη ἐζφ;
Γηαηί ἐμεῖξ ἀπμιαμβάκμομε ὅπςξ μᾶξ ἄληδε γηὰ ἐθεῖκα πμὺ θάκαμε»15.
3.-. Γἶδεξ ηὸ ζάννμξ ημῦ ιεζηῆ; Γἶδεξ ηὸ ζάννμξ ημῦ ἐπάκς ζηὸ ζηαονυ;
Γἶδεξ ηὴκ πίζηε ημο ηὴκ ὥνα ηῆξ ηημςνίαξ ημο θαὶ ηὴκ εὐζέβεηά ημο ηὴκ ὥνα
ημῦ βαζακηζμμῦ ημο; Πμηὸξ ιμηπὸκ δὲκ ζὰ ἔκηςζε θαηάπιελε γηὰ ηὸ ὅηη ἦηακ
θφνημξ ημῦ ἑαοημῦ ημο, γηὰ ηὸ ὅηη εἶπε ηὰ ιμγηθά ημο, ἂκ θαὶ ηὸκ εἶπακ
ηνοπήζεη μὲ θανθηά; Αὐηὸξ ὅμςξ δὲκ ἦηακ μυκμ θφνημξ ημῦ ἑαοημῦ ημο, ἀιιὰ
θαὶ ἀδηαθμνμῦζε γηὰ ηὰ βάζακά ημο θαὶ θνυκηηδε γηὰ ηὰ βάζακα ηῶκ ἄιιςκ,
θαὶ ἔγηκε δηδάζθαιμξ ἐπάκς ζηὸκ ζηαονὸ θαὶ θαηαθνίκεη ηὸκ ἄιιμ ιεζηὴ θαὶ
ημῦ ιέγεη: «Οὔηε ηὸκ Θεὸ δὲκ θμβᾶζαη ἐζφ;». Κὰ μὴ πνμζέπεηξ, ιέγεη, ζηὸ
ἐπίγεημ δηθαζηήνημ• ὑπάνπεη ἄιιμξ θνηηὴξ ἀυναημξ, ὑπάνπεη δηθαζηήνημ
ἀμενυιεπημ. Κὰ μὴκ βιέπεηξ ιμηπὸκ ἐπεηδὴ θαηαδηθάζζεθε ζηὴ γῆ, γηαηί δὲκ
γίκμκηαη αὐηὰ ζηὸκ μὐνακυ. Ἐδῶ, δειαδὴ, ζηὸ ἐπίγεημ δηθαζηήνημ θαὶ δίθαημη
θαηαδηθάδμκηαη, θαὶ ἄδηθμη ἀζςχκμκηαη, θαὶ ἔκμπμη δὲκ παζαίκμοκ ηίπμηε, θαὶ
ἀζῶμη ηημςνμῦκηαη. Γηαηί μἱ δηθαζηὲξ θάκμοκ πμιιὰ ιάζε ζειεμαηηθὰ ἢ ἄζειά
ημοξ, ἢ γηαηί δὲ γκςνίδμοκ ηὸ δίθαημ θαὶ ἐλαπαημῦκηαη, ἢ γηαηί ηὸ γκςνίδμοκ,
ἀιιά, ἐπεηδὴ ἐλαγμνάδμκηαη μὲ πνήμαηα, παίνκμοκ πμιιὲξ θμνὲξ ἄδηθε
ἀπυθαζε. ηὸκ μὐνακὸ ὅμςξ δὲκ ζομβαίκεη ηίπμηε ηέημημ. Γηαηί ὁ Θεὸξ εἶκαη
δίθαημξ θνηηὴξ θαὶ ἡ ἀπμθαζή ημο ζὰ βγεῖ ζὰκ ηὸ θῶξ πςνὶξ κὰ ἔπεη δυιμ
μὔηε ἄγκμηα. Γηὰ κὰ μὴκ ιέγεη ιμηπυκ, ὅηη θαηαδηθάζζεθε ζηὴ γῆ θαὶ
ηημςνήζεθε, ηὸκ ἀκέβαζε ζηὸ μὐνάκημ δηθαζηήνημ. Σμῦ ζφμηζε ἐθεῖκμ ηὸ
θμβενὸ βῆμα, ιέγμκηαξ πενίπμο αὐηά: Πνυζεπε ἐθεῖ θαὶ δὲκ ζὰ νίλεηξ
θαηαδηθαζηηθὴ ρῆθμ, μὔηε ζὰ ζομθςκήζεηξ μὲ ημὺξ ἀκήζηθμοξ δηθαζηὲξ ηῆξ

γῆξ, ἀιιὰ ζὰ παναδεπζεῖξ ηὴ δίθε πμὺ γίκεηαη ζημὺξ μὐνακμφξ. Γἶδεξ ηὴκ
πίζηε ημῦ ιεζηῆ; Γἶδεξ ζφκεζε θαὶ δηδαζθαιία ημο; Ἀμέζςξ ἀπὸ ηὸκ ζηαονὸ
πήδεζε ζηὸκ μὐνακυ.
Ἔπεηηα, ἀπμζημμχκμκηαξ μὲ ηὸ παναπάκς αὐηυκ, ημῦ ιέγεη: «Δὲκ θμβᾶζαη,
γηαηί ηημςνεζήθαμε μὲ ηὴκ ἴδηα πμηκή;». Σί ζεμαίκεη, «ὅηη ἐκ ηῷ αὐηῶ θνίμαηη
ἐζμέκ;». Ὅηη ηημςνεζήθαμε μὲ ηὸκ ἴδημ ηνυπμ. Ιήπςξ ιμηπὸκ θαὶ ἐζὺ δὲκ
εἶζαη πάκς ζηὸκ ζηαονυ; Βνίδμκηαξ ιμηπὸκ ηὸκ Υνηζηυ, πνμζβάιιεηξ ηὸκ
ἑαοηυ ζμο ἀκηὶ γη’ αὐηυκ. Γηαηί, ὅπςξ ὁ ἁμανηςιυξ, ὅηακ θαηεγμνεῖ ἄιιμκ
ἁμανηςιυ, θαηεγμνεῖ ηὸκ ἑαοηυ ημο θαὶ ὄπη ηὸκ ἄιιμ, ἔηζη θαὶ αὐηὸξ πμὺ
βνίζθεηαη ζὲ ζομθμνὰ θαὶ βνίδεη ηὸκ ἄιιμ γηὰ ηὴ ζομθμνὰ ημο βνίδεη ηὸκ
ἑαοηυ ημο θαὶ ὄπη ηὸκ ἄιιμ. «Γηαηί ηημςνεζήθαμε μὲ ηὴκ ἴδηα πμηκή». Σμῦ
δηαβάδεη ἀπμζημιηθὸ κυμμ θαὶ ημῦ ιέγεη ηὰ ιυγηα ημῦ Γὐαγγειίμο, «Ιὴ
θαηαθνίκεηε, γηὰ κὰ μὴ θαηαθνηζεῖηε»16. «Γηαηί ηημςνεζήθαμε μὲ ηὴκ ἴδηα
πμηκή».
Σί θάκεηξ, ιεζηή; Πνμζπαζχκηαξ κ’ ἀπμιμγεζεῖξ γηὰ ηὸκ Υνηζηυ, ηὸκ ἔθαμεξ
ζφκηνμθμ ημῦ ιεζηῆ; Ὄπη, ιέγεη. Ἐλαθακίδς ηὴκ ὑπμρία αὐηὴ μὲ ηὰ παναθάης.
Γηὰ κὰ μὴ κμμίζεηξ δειαδὴ ὅηη ἐλαηίαξ ηῆξ ἴδηαξ ηημςνίαξ ηὸκ ἔθαμε θαὶ
ζφκηνμθυ ημοξ ζηὴκ ἁμανηία, πνυζζεζε ηὴ δηυνζςζε θαὶ εἶπε: «Ηαὶ ἐμεῖξ
βέβαηα δίθαηα ηημςνεζήθαμε, γηαηί ἄληα παζαίκμομε γη’ αὐηὰ πμὺ θάκαμε».
Γἶδεξ ηέιεηα ἐλμμμιυγεζε; Γἶδεξ πῶξ ἀπαιιάπζεθε ἀπὸ ηὶξ ἁμανηίεξ ημο
ἐπάκς ζηὸκ ζηαονυ; Γηαηί ιέγεη ὁ πνμθήηεξ: «Κὰ ιέγεηξ πνῶημξ ἐζὺ ηὶξ
ἁμανηίεξ ζμο, γηὰ κὰ ζογπςνεζεῖξ»17. Ηακεὶξ δὲκ ηὸκ ἀκάγθαζε, θακεὶξ δὲκ
ηὸκ πίεζε, ἀιιὰ ὁ ἴδημξ θαηεγυνεζε ηὸκ ἑαοηὸ ημο ιέγμκηαξ: «Ηαὶ ἐμεῖξ
βέβαηα δίθαηα ηημςνεζήθαμε, γηαηί παζαίκμομε ἄληα γη’ αὐηὰ πμὺ θάκαμε.
Αὐηὸξ ὅμςξ δὲκ ἔθαμε θακέκα θαθυ». Ηαὶ ὕζηενα ιέγεη: «Θομήζμο με, Ηφνηε,
ζηὴ βαζηιεία ζμο». Δὲκ ηυιμεζε κὰ πεῖ πνῶηα, «Θομήζμο με ζηὴ βαζηιεία

ζμο», ὥζπμο μὲ ηὴκ ἐλμμμιυγεζε πέηαλε ἀπὸ πάκς ημο ηὸ θμνηίμ ηῶκ
ἁμανηηῶκ

ημο.
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ἐλμμμιυγεζε;

Ἐλμμμιμγήζεθε, θαὶ ἄκμηλε ηὸκ πανάδεηζμ• ἐλμμμιμγήζεθε, θαὶ ἀπέθηεζε
ηυζμ ζάννμξ, ὥζηε ἀπὸ ιεζηὴξ πμὺ ἦηακ κὰ δεηήζεη ηὴ βαζηιεία ηῶκ
μὐνακῶκ. Βιέπεηξ πυζα ἀγαζὰ μᾶξ πνμλέκεζε ὁ ζηαονυξ; Ἀκαιμγίδεζαη ηὴ
βαζηιεία ηῶκ μὐνακῶκ; Πέξ μμο ιμηπυκ, βιέπεηξ θάηη ηέημημ; Αὐηὰ πμὺ
βιέπεηξ εἶκαη θανθηὰ θαὶ ζηαονυξ, ἀιι’ ὁ ζηαονὸξ αὐηυξ, ιέγεη, εἶκαη ηὸ
ζφμβμιμ ηῆξ βαζηιείαξ ηῶκ μὐνακῶκ. Γη’ αὐηὸ ηὸκ ὀκμμάδς βαζηιηά, ἐπεηδὴ
ηὸκ βιέπς κὰ ζηαονχκεηαη. Γηαηί εἶκαη παναθηενηζηηθυ ημο βαζηιηᾶ κὰ
πεζαίκεη γηὰ ηὴ ζςηενία ηῶκ ὑπεθυςκ ημο. Ὁ Ἴδημξ ὁ Υνηζηὸξ εἶπε: «Ὁ
πμημέκαξ ὁ θαιὸξ ζοζηάδεη ηὴ δςή ημο γηὰ ηὴ ζςηενία ηῶκ πνμβάηςκ ημῦ»18.
Ἑπμμέκςξ θαὶ ὁ βαζηιηάξ ὁ θαιὸξ ζοζηάδεη ηὴ δςή ημο γηὰ ηὴ ζςηενία ηῶκ
ὑπεθυςκ ημο. Ἐπεηδὴ ιμηπὸκ ζοζίαζε ηὴ δςή Σμο, γη’ αὐηὸ ηὸκ ὀκμμάδς
βαζηιηά. «Θομήζμο με, Ηφνηε, ζηὴ βαζηιεία ζμο».
4.-. Γἶδεξ πῶξ ὁ ζηαονὸξ εἶκαη ζφμβμιμ θαὶ ηῆξ βαζηιείαξ ηῶκ μὐνακῶκ;
Θέιεηξ κὰ μάζεηξ αὐηὸ θαὶ ἀπὸ ἀιιμῦ; Δὲκ ηὸκ ἄθεζε ζηὴ γῆ ὁ Υνηζηυξ, ἀιιὰ
ηὸκ πῆνε μαδί ημο θαὶ ηὸκ ἀκέβαζε ζηὸκ μὐνακυ. Ἀπὸ πμῦ θαίκεηαη αὐηυ;
Ἐπεηδὴ πνυθεηηαη κὰ ἔνζεη μὲ ηὸκ ζηαονὸ ζηὴ δεφηενε θαὶ ἔκδμλε πανμοζία
Σμο, γηὰ κὰ μάζεηξ πυζμ ζεβαζηὸ πνάγμα εἶκαη ὁ ζηαονυξ, γη’ αὐηὸ θαὶ ηὸκ
ὀκυμαζε δυλα. Ἀιι’ ἂξ δμῦμε πῶξ ζὰ ἔνζεη μὲ ηὸκ ζηαονυ, γηαηί εἶκαη ἀκάγθε
κὰ ζᾶξ θένς ηὴκ ἀπυδεηλε. «Ἐὰκ ζᾶξ πμῦκ», ιέγεη ὁ Υνηζηυξ, «κά, ὁ Υνηζηὸξ
εἶκαη ζηὰ ἰδηαίηενα δςμάηηα, κὰ εἶκαη ζηὴκ ἔνεμμ, μὴ βγεῖηε κὰ ηὸκ
ζοκακηήζεηε»19, θαὶ ἐκκμεῖ ηὴ δεφηενε πανμοζία Σμο, ηὴκ ἔκδμλε• θαὶ
ἀκαθένεηαη ζημὺξ ρεοδυπνηζημοξ, ζημὺξ ρεοδμπνμθῆηεξ θαὶ ζηὸκ ἀκηίπνηζημ,
γηὰ κὰ μὴ πιακεζεῖ θακεὶξ θαὶ πέζεη ζηὴκ παγίδα ημο. Ἐπεηδή δειαδὴ, ὁ
ἀκηίπνηζημξ ζὰ ἔνζεη πνὶκ ἀπὸ ηὸκ Υνηζηυ, γηὰ κὰ μὴκ πέζεη θακεὶξ ζηὸ ζηυμα

ημῦ ιφθμο, ἀκαδεηχκηαξ ηὸκ Πμημέκα, γη’ αὐηυ ζμῦ ἀκαθένς ἕκα ζεμάδη ηῆξ
πανμοζίαξ ημῦ Πμημέκα.
Ἐπεηδὴ, ιμηπὸκ, ἡ πνχηε πανμοζία Σμο ζηὸκ θυζμμ ἔμεηκε ἀπαναηήνεηε, γηὰ
κὰ μὴκ κμμίζεηξ ὅηη θαὶ ἡ δεφηενε ζὰ γίκεη μὲ ηὸκ ἴδημ ηνυπμ, ἔδςζε αὐηὸ ηὸ
ζεμάδη. Ἡ πνχηε πανμοζία Σμο δηθαημιμγεμέκα ἔμεηκε ἀπαναηήνεηε, ἐπεηδὴ
ἦνζε κὰ βνεῖ ηὸ παμέκμ πνυβαημ. Ἡ δεφηενε ὅμςξ δὲκ ζὰ γίκεη ἔηζη. Ἀιιὰ
πῶξ; πέξ μμο. «Ὅπςξ ἡ ἀζηναπὴ βγαίκεη ἀπὸ ηὴκ ἀκαημιὴ θαὶ θαίκεηαη μέπνη
ηὴ δφζε, ἔηζη ζὰ γίκεη θαὶ ἡ πανμοζία ημῦ Τἱμῦ ημῦ ἀκζνχπμο»20. Θὰ θακεῖ
ζ’ ὅιμοξ μαδὶ θαὶ δὲ ζὰ πνεηαζζεῖ κὰ ἐνςηήζεη θακείξ, ἂκ ὁ Υνηζηὸξ εἶκαη ἐδῶ
ἢ ἐθεῖ. Ὅπςξ ιμηπὸκ ὅηακ θαίκεηαη μία ἀζηναπὴ δὲκ πνεηάδεηαη κὰ ἐλεηάζμομε
ἂκ θάκεθε, ἔηζη ὅηακ ζομβεῖ ἡ δεφηενε πανμοζία ημῦ Υνηζημῦ, δὲκ πνεηάδεηαη
κὰ ἐλεηάδμομε ἂκ ἦνζε ὁ Υνηζηυξ. Ἀιι’ ἐθεῖκμ πμὺ ζέιμομε κ’ ἀπμδείλμομε
εἶκαη, ἂκ ζὰ ἔνζεη μὲ ηὸκ ζηαονυ. Δὲκ πνέπεη βέβαηα κὰ λεπάζμομε ηὴκ
ὑπυζπεζή μαξ. Ἄθμοζε ιμηπὸκ ηὰ ἑλῆξ. «Συηε», ιέγεη• ηυηε, πυηε; «Ὅηακ ζὰ
ἔνζεη ὁ Τἱὸξ ημῦ ἀκζνχπμο, ὁ ἥιημξ ζὰ ζθμηηζζεῖ θαὶ ἡ ζειήκε δὲκ ζὰ δχζεη
ηὸ θῶξ ηεξ»21. Γηαηί ηυζμ ὑπενβμιηθὸ ζὰ εἶκαη ηυηε ηὸ θῶξ, ὥζηε θαὶ ηὰ πηὸ
ιαμπνὰ ἄζηνα ζὰ θνοθζμῦκ. «Συηε θαὶ ηὰ ἄζηνα ζὰ πέζμοκ ἀπὸ ηὸκ μὐνακυ,
ηυηε ζὰ θακεῖ ζηὸκ μὐνακὸ θαὶ ηὸ ζεμάδη ημῦ Τἱμῦ ημῦ ἀκζνχπμο»22.
Γἶδεξ πυζε εἶκαη ἡ δφκαμε ημῦ ζηαονμῦ; Ὁ ἥιημξ ζὰ ζθμηηζζεῖ θαὶ ἡ ζειήκε δὲ
ζὰ θακεῖ, ὁ ζηαονὸξ ὅμςξ ιάμπεη θαὶ θαίκεηαη, γηὰ κὰ μάζεηξ ὅηη εἶκαη πηὸ
ιαμπνὸξ θαὶ ἀπὸ ηὸκ ἥιημ θαὶ ἀπὸ ηὴ ζειήκε. Ηαὶ ὅπςξ ὅηακ ἕκαξ βαζηιηὰξ
μπαίκεη ζὲ θάπμηα πυιε, μἱ ζηναηηῶηεξ παίνκμοκ ηὰ ιάβανα, ηὰ ζεθχκμοκ
ζημὺξ ὤμμοξ ημοξ θαὶ πνμαγγέιιμοκ ηὴκ εἴζμδυ ημο, ἔηζη θαὶ ὅηακ ὁ Ηφνημξ
ζὰ θαηεβαίκεη ἀπὸ ημὺξ μὐνακμὺξ ζὰ πνμεγμῦκηαη μἱ ζηναηηὲξ ηῶκ ἀγγέιςκ
θαὶ ηῶκ ἀνπαγγέιςκ θαὶ ζὰ θένμοκ ζημὺξ ὤμμοξ ημοξ ηὸκ ζηαονὸ θαὶ ζὰ μᾶξ
πνμαγγέιιμοκ ηὴ βαζηιηθὴ εἴζμδυ Σμο. «Συηε ζὰ ζαιεοζμῦκ μἱ δοκάμεηξ ηῶκ

μὐνακῶκ», ιέγεη, θαὶ ἐκκμεῖ ημὺξ ἀγγέιμοξ• ζὰ ημὺξ πηάζεη ηυηε πμιὺξ
ηνυπμξ θαὶ θυβμξ.
Ηαὶ γηὰ πμηὸ ιυγμ; πέξ μμο. Θὰ εἶκαη θμβενὸ ηὸ δηθαζηήνημ ἐθεῖκμ, γηαηί
πνυθεηηαη ὅιμ ηὸ ἀκζνχπηκμ γέκμξ κὰ δηθαζζεῖ θαὶ κὰ πανμοζηαζζεῖ μπνμζηὰ
ζηὸ θμβενὸ θνηηή. Γηὰ πμηὸ ιμηπὸκ ιυγμ μἱ ἄγγειμη θμβμῦκηαη θαὶ ηνέμμοκ;
ἀθμῦ δὲκ πνυθεηηαη αὐημὶ κὰ δηθαζζμῦκ. Γηαηί, ὅπςξ ὅηακ δηθάδεη ἕκαξ
ἄνπμκηαξ δὲκ θμβμῦκηαη θαὶ ηνέμμοκ μἱ ἔκμπμη μυκμ, ἀιιὰ θαὶ μἱ θνμονμί, πμὺ
δὲκ αἰζζάκμκηαη θαμηὰ ἐκμπή, ἐπεηδὴ θμβμῦκηαη ηὸκ δηθαζηή, ἔηζη θαὶ ηυηε,
ὅηακ ζὰ δηθάδεηαη ηὸ ἀκζνχπηκμ γέκμξ, ζὰ θμβμῦκηαη θαὶ μἱ ἄγγειμη, πμὺ δὲκ
αἰζζάκμκηαη θαμηὰ ἐκμπή, ἐπεηδὴ ζὰ θμβμῦκηαη πάνα πμιὺ ηὸκ δηθαζηή.
Γηαηί ὅμςξ θαίκεηαη ηυηε ὁ ζηαονὸξ θαὶ γηαηί ἔνπεηαη ἔπμκηαξ ηὸκ ζηαονὸ ὁ
Ηφνημξ; Γηὰ κὰ μάζμοκ ηὴκ ἀπανηζηία ημοξ ἐθεῖκμη πμὺ ηὸκ ζηαφνςζακ, γη’
αὐηὸ ημὺξ δείπκεη αὐηὸ ηὸ ζφμβμιμ ηῆξ κηνμπῆξ ημοξ. Ηαὶ ὅηη πναγμαηηθὰ γη’
αὐηὸ θένεη μαδί Σμο ηὸ ζηαονυ, ἄθμοζε ηὸκ πνμθήηε πμὺ ιέγεη: «Συηε ζὰ
ζνεκήζμοκ ὅιεξ μἱ θοιὲξ ηῆξ γῆξ»23, γηαηί ζὰ δμῦκ ηὸκ θαηήγμνυ ημοξ θαὶ ζ’
ἀκαγκςνίζμοκ ηὸ ζθάιμα ημοξ. Ηαὶ γηαηί ἀπμνεῖξ, ἐὰκ ζὰ ἔνζεη μαδὶ μὲ ηὸκ
ζηαονυ, ἀθμῦ ηυηε ζὰ δείπκεη θαὶ ηὶξ ἴδηεξ ηὶξ πιεγέξ Σμο; «Γηαηί ζὰ δμῦκ»,
ιέγεη ὁ πνμθήηεξ, «ἐθεῖκμκ πμὺ ηὸκ ηνφπεζακ μὲ ηὴ ιυγπε»24. Ὅπςξ δειαδὴ
ἔθαμε ζηὴκ πενίπηςζε ημῦ Θςμᾶ, ἐπεηδὴ ἤζειε κὰ δημνζχζεη ηὴκ ἀπηζηία ημῦ
μαζεηῆ Σμο, θαὶ ἀθμῦ ἀκαζηήζεθε ημῦ ἔδεηλε ηὰ ζεμάδηα ηῶκ θανθηῶκ θαὶ ηὶξ
πιεγέξ, θαὶ ημῦ εἶπε, «Βάιε ηὸ πένη ζμο θαὶ δέξ, γηαηί ηὸ θάκηαζμα δὲκ ἔπεη
ζάνθα θαὶ ὀζηᾶ»25, ἔηζη θαὶ ηυηε ζὰ δείλεη ηὶξ πιεγὲξ θαὶ ηὸκ ζηαονυ, γηὰ κ’
ἀπμδείλεη ὅηη αὐηὸξ ἦηακ ἐθεῖκμξ πμὺ ζηαονχζεθε.
5.-. Ηαὶ ὄπη μυκμ ἀπὸ ηὸ ζηαονυ, ἀιιὰ θαὶ ἀπὸ ηὰ ἴδηα ηὰ ιυγηα πμὺ εἶπε πάκς
ζηὸκ ζηαονὸ εἶκαη δοκαηὸ κὰ δμῦμε ηὴκ ἀκέθθναζηε θηιακζνςπία Σμο. Γηαηί
ἀθυμε θαὶ ηυηε πμὺ ηὸκ ζηαφνςκακ θαὶ ηὸκ εἰνςκεφμκηακ θαὶ ηὸκ

πενηγειμῦζακ θαὶ ηὸκ ἔθηοκακ, ἔιεγε: «Παηένα, ζογπχνεζέ ημοξ ηὴκ ἁμανηία,
γηαηί δὲκ λένμοκ ηί θάκμοκ»26. Ηαὶ ὅηακ ζηαονχκεηαη, πνμζεφπεηαη γη’ αὐημὺξ
πμὺ ηὸκ ζηαφνςκακ, ἂκ θαὶ ἔιεγακ ηὰ ἀκηίζεηα: «Ἐὰκ εἶζαη Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ,
θαηέβα ἀπὸ ηὸκ ζηαονὸ θαὶ ζὰ πηζηέρμομε ζὲ ζέκα»27. Ἀιι’ ὅμςξ, γη’ αὐηὸ
δὲκ θαηεβαίκεη ἀπὸ ηὸκ ζηαονυ, ἐπεηδὴ εἶκαη Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ, θαὶ γη’ αὐηὸ ἦνζε,
γηὰ κὰ ζηαονςζεῖ γηὰ ηὴ ζςηενία μαξ. «Ηαηέβα ἀπὸ ηὸ ζηαονυ», ιέγεη, «θαὶ
ζὰ πηζηέρμομε ζὲ ζέκα». Αὐηὰ εἶκαη ιυγηα θαὶ πνυθαζε γηὰ ηὴκ ἀπηζηία ημοξ.
Γηαηί ηὸ ὅηη ἀκαζηήζεθε, ἂκ θαὶ ὑπῆνπε ὁ ιίζμξ ζηὸκ ηάθμ Σμο, ἦηακ πμιὺ
μεγαιφηενμ ἀπὸ ηὸ κὰ θαηεβεῖ ἀπὸ ηὸκ ζηαονυ. Σὸ κὰ βγάιεη ἀπὸ ηὸ μκῆμα
ηὸκ Θάδανμ, πμὺ ἦηακ κεθνὸξ ηέζζενηξ ἡμένεξ θαὶ δεμέκμξ μὲ ηὰ κεθνηθὰ
ζάβακα, ἦηακ πμιὺ μεγαιφηενμ ἀπὸ ηὸ κὰ θαηεβεῖ ἀπὸ ηὸ ζηαονυ.
Ἐθεῖκμη ιμηπὸκ ἔιεγακ: «Ἐὰκ εἶζαη Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ, ζῶζε ηὸκ ἑαοηυ ζμο». Αὐηὸξ
ὅμςξ ἔθακε ηὰ πάκηα, γηὰ κὰ ζχζεη ἐθείκμοξ πμὺ ηὸκ ἔβνηδακ, θαὶ ἔιεγε:
«ογπχνεζέ ημοξ ηὴκ ἁμανηία, γηαηί δὲκ λένμοκ ηί θάκμοκ». Σί ιμηπὸκ ἔγηκε;
Σμὺξ ζογπχνεζε ηὴκ ἁμανηία ημοξ; Σμὺξ ζογπχνεζε, ἂκ ἤζειακ κὰ
μεηακμήζμοκ. Γηαηί ἂκ δὲκ ημὺξ ζογπςνμῦζε ηὴκ ἁμανηία, δὲκ ζὰ γηκυηακ ὁ
Παῦιμξ ἀπυζημιμξ. Ἂκ δὲκ ημὺξ ζογπςνμῦζε ηὴκ ἁμανηία, δὲκ ζὰ πίζηεοακ
ἀμέζςξ ηνεῖξ πηιηάδεξ θαὶ πέκηε πηιηάδεξ θαὶ πμιιὲξ μονηάδεξ. Ὅηη
πναγμαηηθὰ πίζηερακ πμιιὲξ μονηάδεξ Ἰμοδαίςκ, ἄθμοζε ηί ιέγμοκ μἱ
ἀπυζημιμη ζηὸκ Παῦιμ: «Βιέπεηξ, ἀδειθέ, πυζεξ εἶκαη μἱ μονηάδεξ ηῶκ
Ἰμοδαίςκ πμῦ πίζηερακ ζηὸκ Υνηζηυ;»28.
Ἂξ μημεζμῦμε ιμηπὸκ ηὸκ Ηφνημ θαὶ ἂξ πνμζεοπυμαζηε γηὰ ημὺξ ἐπζνμφξ μαξ.
Πάιη ιμηπὸκ θαηαιήγς ζ’ αὐηὴκ ηὴ ζομβμοιή. Γἶκαη ἡ πέμπηε ἡμένα ζήμενα
πμὺ ζᾶξ ὁμηιῶ γηὰ ηὸ δήηεμα αὐηυ, ὄπη γηαηί ζέις κὰ ζᾶξ θαηεγμνήζς γηὰ
ἀπείζεηα, μαθνηὰ μηά ηέημηα ζθέρε, ἀιιὰ γηαηί πάνα πμιὺ ἐιπίδς ὅηη ζὰ
πεηζζεῖηε. Ἐὰκ ὅμςξ ὑπάνπμοκ μενηθμὶ ζθιενυθανδμη θαὶ ὀνγίιμη θαὶ
δφζηνμπμη, πμὺ δὲκ ὑπάθμοζακ ζ’ αὐηὰ πμὺ γηὰ ηὴκ πνμζεοπὴ εἴπαμε, ἴζςξ

κηναπμῦκ, πμὺ ζᾶξ ὁμηιῶ πμιιὲξ ἡμένεξ, θαὶ ἀπμμαθνφκμοκ θάπμηε ηὸ μῖζμξ
θαὶ ηὴ μηθνμροπία. Ιημήζμο ηὸκ Ηφνηυ ζμο• ζηαονςκυηακ, θαὶ μηιμῦζε ζηὸκ
Παηένα γηὰ ηὸ θαιὸ αὐηῶκ πμὺ ηὸκ ζηαφνςκακ. Πῶξ μπμνῶ, ζὰ πεῖ θάπμημξ,
κὰ μημεζῶ ηὸκ Ηφνημ; Ἐὰκ ζέιεηξ, μπμνεῖξ. Γηαηί, ἐὰκ δὲκ μπμνμῦζεξ κὰ ηὸκ
μημεζεῖξ, πὼξ ἔιεγε, «Ιάζεηε ἀπὸ μέκα, ὅηη εἶμαη πνάμξ θαὶ ηαπεηκὸξ ζηὴκ
θανδηὰ»29; Ἐὰκ δὲκ ἦηακ δοκαηὸ κὰ ηὸκ μημεζεῖξ, δὲκ ζὰ ἔιεγε ὁ Παῦιμξ:
«Κὰ γίκεζηε μημεηέξ μμο, ὅπςξ θαὶ ἐγὼ γίκμμαη μημεηὴξ ημῦ Υνηζημῦ»30. Ἀιι’
ὅμςξ δὲκ ζέιεηξ κὰ μημεζεῖξ ηὸκ Ηφνημ; Ιημήζμο ηὸκ ζοκάκζνςπυ ζμο, ἐκκμῶ
ηὸκ ἀπυζημιμ ηέθακμ, γηαηί θαὶ αὐηὸξ μημήζεθε ηὸκ Ηφνημ. Ηαὶ ὅπςξ ὁ
Υνηζηὸξ, ἀκάμεζα ζημὺξ ζηαονςηέξ Σμο, ἀδηαθυνεζε γηὰ ηὴ ζηαφνςζή ημο,
ἀδηαθυνεζε γηὰ ημὺξ πυκμοξ Σμο θαὶ παναθαιμῦζε ηὸκ Παηένα κὰ
ζογπςνήζεη ημὺξ ζηαονςηέξ Σμο, ἔηζη θαὶ ὁ δηάθμκμξ ηέθακμξ ἀκάμεζα ζ’
αὐημὺξ πμὺ ηὸκ ιηζμβμιμῦζακ, θαζὼξ ηὸκ θηοπμῦζακ ὅιμη θαὶ δεπυηακ ηὶξ
πέηνεξ ημοξ, ἀδηαθυνεζε γηὰ ημὺξ πυκμοξ πμὺ ημῦ πνμθαιμῦζακ ηὰ
θηοπήμαηα θαὶ ἔιεγε: «Ηφνηε, μὴ ιμγανηάζεηξ ζ’ αὐημὺξ ηὴκ ἁμανηία αὐηὴ»31.
Γἶδεξ πῶξ ὁμηιεῖ ὁ Τἱυξ; Γἶδεξ πῶξ παναθαιεῖ ὁ ἄκζνςπμξ; Ἐθεῖκμξ ιέγεη:
«Παηένα, ζογπχνεζέ ημοξ ηὴκ ἁμανηία αὐηή, γηαηί δὲκ λένμοκ ηί θάκμοκ», θαὶ
αὐηὸξ ιέγεη: «Ηφνηε, μὴ ημὺξ ιμγανηάζεηξ αὐηὴ ηὴκ ἁμανηία». Ηαὶ γηὰ κὰ
μάζεηξ ὅηη πνμζεφπεηαη μὲ εἰιηθνίκεηα, δὲκ πνμζεφπεηαη ἁπιὰ ὄνζημξ ὅηακ ηὸκ
ιηζμβμιμῦζακ, ἀιιὰ γμκάηηζε θαὶ πνμζεοπήζεθε μὲ θαηάκολε θαὶ πμιιὴ
ζομπυκμηα. Θέιεηξ κὰ ζμῦ δείλς θαὶ ἄιιμ ζοκάκζνςπυ ζμο πμφ ἔπαζε πμιὺ
πενηζζυηενα ἀπ’ αὐηυκ; Ὁ Παῦιμξ ιέγεη: «Οἱ Ἰμοδαῖμη μὲ θηφπεζακ μὲ ναβδηά,
μία θμνὰ μὲ ιηζμβυιεζακ, ἕκα ἡμενυκοθημ ἔμεηκα ζηὸ πέιαγμξ»32. Σί ιέγεη
ιμηπὸκ ὕζηενα ἀπ’ αὐηά; «Θὰ εὐπυμμοκ», ιέγεη, «κὰ πςνηζζῶ ἐγὼ ὁ ἴδημξ ἀπὸ
ηὸκ Υνηζηυ, γηὰ πάνε ηῶκ ἀδειθῶκ μμο Ἰμοδαίςκ, πμὺ εἶκαη ζογγεκεῖξ μμο
θαηὰ ζάνθα»33.

Θέιεηξ κὰ δεῖξ θαὶ ἄιιμκ, ὄπη ἀπὸ ηὴκ Ηαηκὴ Δηαζήθε, ἀιιὰ ἀπὸ ηὴκ Παιαηά;
Γηαηί αὐηὸ εἶκαη ηὸ πάνα πμιὺ ἀλημζαφμαζημ, ὅηη δειαδὴ ηυηε πμὺ δὲκ ὑπῆνπε
ἡ πνμηνμπὴ κ’ ἀγαπμῦκ μἱ ἄκζνςπμη ημὺξ ἐπζνμφξ ημοξ, ἀιιὰ κὰ βγάδμοκ
μάηη ἀκηὶ γηὰ μάηη, θαὶ δυκηη ἀκηὶ γηὰ δυκηη, θαὶ κ’ ἀκηαπμδίδμοκ ηὰ ἴδηα θαθά,
ἔθζαζακ ζηὴ ζομπενηθμνὰ ηῶκ ἀπμζηυιςκ. Ἄθμοζε ηί ιέγεη ὁ Ιςοζῆξ, πμὺ
ιηζμβμιήζεθε πμιιὲξ θμνὲξ ἀπὸ ημὺξ Ἰμοδαίμοξ θαὶ πενηθνμκήζεθε ἀπ’
αὐημφξ: «Ἐὰκ ημὺξ ζογπςνήζεηξ ηὴκ ἁμανηία, ζογπχνεζέ ηεκ, δηαθμνεηηθά,
ζβῆζε θαὶ μέκα ἀπὸ ηὸ βηβιίμ πμὺ μὲ ἔπεηξ γνάρεη»34.
Βιέπεηξ ὅηη ὁ θαζέκαξ ζέηεη ηὴκ ἀζθάιεηα ηῶκ ἄιιςκ πνὶκ ἀπὸ ηὴ δηθή ημο
ζςηενία; Δὲκ ἁμάνηεζεξ θαζυιμο• γηαηί ζέιεηξ κὰ ηημςνεζεῖξ μαδὶ μ’ αὐημφξ;
Ἐπεηδή, ιέγεη, δὲκ αἰζζάκμμαη θαζυιμο ηὴκ εὐηοπία, ὅηακ μἱ ἄιιμη ὑπμθένμοκ.
Θὰ μᾶξ ἦηακ βέβαηα, ἀνθεηὰ αὐηὰ ηὰ παναδείγμαηα. Ἀιιὰ γηὰ κὰ
δημνζςζμῦμε ἀπὸ ηὰ πμιιὰ παναδείγμαηα, ζ’ ἀκαθένς θαὶ θάπμημκ ἄιιμ πμὺ
ἔθαμε ηὶξ ἴδηεξ ζθέρεηξ. Γηαηί θαὶ ὁ Δαοίδ, ὁ μαθάνημξ θαὶ πνάμξ ἐθεῖκμξ
ἄκδναξ, ὅηακ ἐπακαζηάηεζε ἐκακηίμκ ημο ὅιμξ ὁ ζηναηυξ ημο θαὶ ἔδςζε ὅιε
ημο ηὴ δφκαμε ζηὸκ οἱὸ ημο ηὸκ Ἀβεζαιχμ, θαὶ ἐπηηέζεθε κὰ θαηαιάβεη ηὴκ
ἐλμοζία θαὶ ἤζειε κὰ ηὸκ ζθάλεη, θαὶ ἔπεηηα ὀνγίζζεθε γη’ αὐηὸ ὁ Θεὸξ (γηαηί
ηί ζεμαζία ἔπεη ἂκ βνῆθε ἄιιε πνυθαζε γηὰ ηὴ ζθαγή;), θαὶ ἔζηεηιε ηὸκ
ἄγγειυ ημο μὲ γομκὸ ηὸ λίθμξ, γηὰ κὰ θηοπήζεη ἀπὸ ρειά, ὅηακ ἔβιεπε ὅηη
ἀθακίδμκηαη ὅιμη, ηί ιέγεη; «Ἐγὼ ὁ πμημέκαξ ἁμάνηεζα, θαὶ ἐγὼ ὁ πμημέκαξ
ἔθαμα θαθυ. Ἂξ πέζεη ἡ ηημςνία ζμο ζὲ μέκα θαὶ ζηὴκ παηνηθή μμο
μἰθμγέκεηα»35.
Βιέπεηξ πάιη ὅμμηα θαημνζχμαηα; Θέιεηξ κὰ ζμῦ δείλς θαὶ ἄιιμκ; Γηαηί δὲκ
μᾶξ ιείπεη θαὶ ἄιιμξ πμὺ ἔθαμε ηὶξ ἴδηεξ ζθέρεηξ. Ὁ πνμθήηεξ αμμοὴι
βνίζζεθε ἀπὸ ημὺξ Ἰμοδαίμοξ, θαζαηνέζεθε, πενηθνμκήζεθε ηυζμ, ὥζηε ὁ
Θεὸξ ζέιεζε κὰ ηὸκ πανεγμνήζεη θαὶ ημῦ εἶπε: «Δὲκ πενηθνυκεζακ ἐζέκα,
ἀιι’ ἐμέκα»36. Σί ιμηπὸκ ἀπάκηεζε ἐθεῖκμξ πμὺ πενηθνμκήζεθε, πμὺ

πνμζβιήζεθε θαὶ πμφ βνίζζεθε; «Γἴζε κὰ μὴκ θάκς ηέημηα ἁμανηία», ιέγεη,
«ὥζηε κὰ ζηαμαηήζς κὰ πνμζεφπμμαη ζηὸκ Ηφνημ γηὰ ζᾶξ»37. Θεχνεζε ὅηη
εἶκαη ἁμανηία, ηὸ κὰ μὴκ πνμζεφπεηαη γηὰ ημὺξ ἐπζνμφξ ημο.
Γἴζε ιμηπὸκ κὰ μὴ ζομβεῖ κ’ ἁμανηήζς ἔηζη, ὥζηε κὰ μὴκ πνμζεφπμμαη γηὰ ζᾶξ.
Ὁ Υνηζηὸξ ιέγεη: «Παηένα, ζογπχνεζέ ημοξ ηὴκ ἁμανηία, γηαηί δὲκ λένμοκ ηί
θάκμοκ». Ὁ ηέθακμξ ιέγεη: «Ηφνηε, μὴ ημὺξ ιμγανηάζεηξ ηὴκ ἁμανηία αὐηή».
Ὁ Παῦιμξ ιέγεη: «Θὰ εὐπυμμοκ κὰ γίκς ἀκάζεμα γηὰ πάνε ηῶκ ἀδειθῶκ μμο,
ηῶκ ζογγεκῶκ μμο θαηὰ ζάνθα». Ὁ Ιςοζῆξ ιέγεη: «Ἐὰκ ημὺξ ζογπςνήζεηξ
ηὴκ ἁμανηία ημοξ, ζογπχνεζέ ηεκ δηαθμνεηηθά, ζβῆζε θαὶ μέκα ἀπὸ ηὸ βηβιίμ
πμὺ μὲ ἔγναρεξ». Ὁ Δαοὶδ ιέγεη: «Ἂξ πέζεη ἡ ηημςνία ζμο ζὲ μέκα θαὶ ζηὴκ
παηνηθή μμο μἰθμγέκεηα». Ὁ αμμοὴι ιέγεη: «Γἴζε κὰ μὴ θάκς ηέημηα ἁμανηία,
ὥζηε κὰ ζηαμαηήζς κὰ πνμζεφπμμαη ζηὸκ Ηφνημ γηὰ ζᾶξ».
Πέξ μμο ιμηπυκ, πμηὰ ζογγκχμε ζὰ ἐπηηφπμομε, ὅηακ, ἐκῶ ὁ Ηφνημξ θαὶ μἱ
ζοκάκζνςπμί μαξ, ἀπὸ ηὴκ Ηαηκὴ θαὶ ηὴκ Παιαηὰ Δηαζήθε, ὅιμη μᾶξ
παναθηκμῦκ κὰ πνμζεοπυμαζηε γηὰ ημὺξ ἐπζνμφξ μαξ, ἐμεῖξ ὅμςξ θάκμομε ηὸ
ἀκηίζεημ θαὶ πνμζεοπυμαζηε γηὰ ηὸ θαθὸ ηῶκ ἐπζνῶκ μαξ;
Ιή, ζᾶξ παναθαιῶ, ἀδειθμί, μὴ ηὸ θάκεηε αὐηυ. Γηαηί, ὅζμ πενηζζυηενα εἶκαη
ηὰ παναδείγμαηα, ηυζμ μεγαιφηενε ζὰ εἶκαη ἡ ηημςνία, ἐὰκ δὲκ ηὰ μημεζμῦμε.
Γἶκαη ζπμοδαηυηενμ κὰ πνμζεφπεηαη θακεὶξ γηὰ ημὺξ ἐπζνμφξ ημο, πανὰ γηὰ
ημὺξ θίιμοξ ημο. Γηαηί δὲκ ζᾶξ ὠθειεῖ ηυζμ ηὸ δεφηενμ, ὅζμ ηὸ πνῶημ. «Γηαηί,
ἂκ ἀγαπᾶηε ἐθείκμοξ πμὺ ζᾶξ ἀγαπμῦκ, δὲκ θάκεηε ηίπμηε ηὸ ζπμοδαῖμ»,
ιέγεη ὁ Υνηζηυξ: «Γηαηί θαὶ μἱ ηειῶκεξ ηὸ ἴδημ θάκμοκ»38. Ἑπμμέκςξ, ἐὰκ
πνμζεοπεζμῦμε γηὰ ημὺξ θίιμοξ μαξ, δὲκ γίκαμε θαζυιμο θαιφηενμη ἀπὸ ημὺξ
εἰδςιμιάηνεξ θαὶ ἀπὸ ημὺξ ηειῶκεξ. Ὅηακ ὅμςξ ἀγαπήζμομε ημὺξ ἐπζνμφξ
μαξ, γίκαμε, ὅζμ εἶκαη ἀκζνχπηκα δοκαηὸ, ὅμμημη μὲ ηὸκ Θευ, γηαηί «ἀκαηέιιεη

ηὸκ ἥιηυ Σμο ζὲ πμκενμὺξ θαὶ ζ’ ἀγαζμφξ, θαὶ βνέπεη ζημὺξ δίθαημοξ θαὶ
ζημὺξ ἄδηθμοξ»39.
Ἂξ γίκμομε, ιμηπὸκ, ὅμμημη μὲ ηὸκ Παηένα, γηαηί ιέγεη: «Κὰ γίκεζηε ὅμμημη μὲ
ηὸκ Παηένα ζαξ πμὺ βνίζθεηαη ζημὺξ μὐνακμφξ», γηὰ κ’ ἀληςζμῦμε θαὶ ηὴ
βαζηιεία ηῶκ μὐνακῶκ, μὲ ηὴ Υάνε θαὶ ηὴ θηιακζνςπία ημῦ Ηονίμο θαὶ Θεμῦ
θαὶ ςηῆνα μαξ Ἰεζμῦ Υνηζημῦ, ζηὸκ Ὁπμῖμ ἀκήθεη ἡ δυλα θαὶ ἡ δφκαμε ζημὺξ
αἰῶκεξ ηῶκ αἰχκςκ. Ἀμήκ.
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