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Τοῦ Ἁγίου Ἰωάμμου τοῦ Δαμασκημοῦ  

1. – Ὁιμθιενώζεθε ιμηπόκ ὁ ἀγώκαξ μαξ ηῆξ κεζηείαξ θαί ηειείςζε ζηό 

ηαονό. Καί πμῦ ἔπνεπε κά θαηαιήλεη ηό ηέιμξ ηῆξ κίθεξ, ἄκ ὄπη ζηό 

ηνόπαημ ημῦ Χνηζημῦ; Γηαηί ὁ ηαονόξ εἶκαη ηό ηνόπαημ ημῦ Χνηζημῦ, πμύ 

ἔγηκε βέβαηα μηά θμνά, ἀιιά ηνέπεη πάκημηε ζέ θογή ημύξ δαίμμκεξ. 

Πνάγμαηη, πμῦ εἶκαη ηά εἴδςια θαί μἱ μάηαημη θόκμη ηῶκ δώςκ; Πμῦ εἶκαη μἱ 

καμί θαί ἡ θςηηά ηῆξ δοζζέβεηαξ; βήζηεθακ ὅια ἀπό ἕκα Ἅγημ Αἷμα θαί 

γθνεμίζηεθακ, θαί μέκεη ὁ ηαονόξ πμιοδύκαμε δύκαμε, ἀόναημ βέιμξ, ἄοιμ 

θάνμαθμ, παοζίπμκμ πιῆγμα, δόλα γεμάηε ὄκεηδμξ. 

Ὥζηε, θαί ἄκ μύνηα ἄιια δηεγεζῶ γηά ηό Χνηζηό, θαί ἄκ θαηαπιήλς ηόκ 

ἀθνμαηή μμο δηεγμύμεκμξ μύνηα ζαύμαηα, δέκ θαοπηέμαη ηόζμ γηά ἐθεῖκα, ὅζμ 

γηά ηό ηαονό. Ἐκκμῶ ηό ἑλῆξ μ᾽ αὐηό πμύ ιές: Ὁ Ἰεζμῦξ πνμῆιζε ἀπό 

Πανζέκμ. Γἶκαη μεγάιμ ζαῦμα κά παναθαμθζεῖ ὁ γάμμξ θαί ἡ θύζε κά 

θαηκμημμήζεη. Ἀιιά, ἄκ δέκ ὑπῆνπε ὁ ηαονόξ, δέ ζά ζςδόηακ μέ ηά ἔνγα 

ηεξ ἡ πνώηε πανζέκμξ ημῦ Παναδείζμο. Σώνα ὅμςξ μέ ηό γεγμκόξ ηῆξ 

ζηαύνςζεξ ἡ γοκαίθα ζώδεηαη πνώηε, ζεναπεύμκηαξ ηό παιαηό θαθό μέ κέα 

πανίζμαηα. Ἀκαζηήζεθε ὁ κεθνόξ ζηή Γαιηιαία, ἀιιά πέζακε πάιη. Ἐγώ 

ὅμςξ, πμύ ἀκαζηήζεθα μέζς ημῦ ηαονμῦ, δέκ εἶκαη δοκαηό πηά κά πέζς ζέ 

ζάκαημ. Δηέπιεοζε ὁ Ἰεζμῦξ ηή ζάιαζζα, ὁ Θεόξ μέζα ζέ πιμῖμ, θαί ηό λύιμ 

πνόζθενε μηά ἐθήμενε ὠθέιεηα. Ἐγώ ὅμςξ ἀπόθηεζα λύιμ αἰώκημ, 



εὐενγεηηθό, πμύ, πνεζημμπμηώκηαξ ημ ἀκηί γηά πεδάιημ, ἀκηημεηςπίδς ηά 

πκεομαηηθά θύμαηα ηῆξ πμκενίαξ.  

Δόζεθε θαγεηό ζέ πέκηε θαί πάιη ζέ ἑπηά πηιηάδεξ ἀκζνώπμοξ μ᾽ ἕκα 

ζεμεῖμ ημῦ ηαονμῦ. Πμῦ εἶκαη ιμηπόκ ηά ἀπμμεηκάνηα ημῦ θαγεημῦ; Πῶξ 

ἐγώ πμύ δέκ ἤμμοκ πανώκ ζά ιάβς ὅ,ηη θαί μἱ πανόκηεξ; Γέμηζακ δώδεθα 

θμθίκηα ἀπό ηά πενηζζεύμαηα. Ἡ Χάνε εἶκαη ζύμμεηνε. ηαονώζεθε ὁ 

Χνηζηόξ θαί ηνεθόμαζηε ζοκεπῶξ θαί ἐκῶ πμνηαίκμομε δεημῦμε λακά θαί ἐκῶ 

λακαπαίνκμομε πάιη πμζμῦμε θαί εἶκαη πενηζζόηενμ ὅζμ ἀπμμέκεη. Γηαηί ἡ 

Χάνε δέκ ἐιαηηώκεηαη. 

Ἄξ ἐπαηκεῖηαη ἡ μένα πμύ γέκκεζε ηό θῶξ, πμύ πάνε ζ᾽ αὐηήκ μἱ ἄιιεξ μένεξ 

πνμζθιήζεθακ κά εὐθνακζμῦκ. Ἄθμοζε πῶξ: ήμενα πιάζζεθε ὁ Ἀδάμ, ηήκ 

ἕθηε ἡμένα. ήμενα πενηβιήζεθε ζεία μμνθή. ήμενα ἔγηκε ὁ ἄκζνςπμξ 

θοβενκήηεξ θαί ἔπηαζε θαιά ηά πεδάιηα ηῆξ μἰθμομέκεξ ὡξ ἡγεμόκαξ ὅιςκ 

ηῶκ δώκηςκ. ήμενα ἔιαβε ἐκημιέξ ηίξ ὁπμῖεξ εἶπε ηή δοκαηόηεηα κά ηίξ 

θάκεη ἤ ὄπη. ήμενα λέπεζε ἀπό ηόκ Πανάδεηζμ θαί ζήμενα λακαμπῆθε. Ὤ 

μένα πμιύηνμπε, γεμάηε ιύπε θαί δίπςξ θαζόιμο ιύπε, πμύ ηό πνςί ἔθενεξ 

ιύπε θαί ηό βνάδο εὐθνμζύκε – ἤ μᾶιιμκ πμύ δέκ πιήγςζεξ ηόζμ, ὅζμ 

ζενάπεοζεξ. 

2. – Μέ ιύπε ὁμμιμγῶ πνόξ ἐζᾶξ θένκμκηαξ ζηό κμῦ μμο ηά παιαηά 

παζήμαηα, ἀθμύμκηαξ ὅηη ὁ Ἀδάμ λέπεζε ἀπό ηήκ παηνηθή ἑζηία. Ξέπεζε 

αὐηόξ πμύ ἦηακ πμιίηεξ ημῦ Παναδείζμο, πμύ ηνεθόηακ πςνίξ κά 

θαιιηενγεῖ, πμύ ἀπμιάμβακε πςνίξ βνμπή θαί πμύ δέκ εἶπε ἀκάγθε μὔηε ἀπό 

ἱδνώηα μὔηε ἀπό ληκάνη, μὔηε ἀπό θόπμοξ θαί μόπζμοξ γηά κά δήζεη. 

Χαηνόηακ ηά ζαιενά δέκηνα πμύ ζοκέπεηα ἀκζμῦζακ θαί θανπμθμνμῦζακ, 

πμύ ζέ θάζε ἐπηζομία ημο ἀθμιμοζμῦζακ ὅζα ημῦ πνεηάδμκηακ θαί πμύ δέκ 

ἤλενε, ἐλαηηίαξ ηῆξ ὡναηόηεηαξ ἐθείκςκ πμύ ἔβιεπε, ζέ πμηό κά 



πνςημαπιώζεη ηό πένη ημο. οπκά μμῦ ἦνζακ δάθνοα γηά ηήκ ηόζε 

μαθανηόηεηα, βιέπμκηάξ ημκ κά ηήκ ἔπεη πάζεη. 

Ἀθμῦ ὅμςξ ἐκηνύθεζα ζηά Γὐαγγέιηα θαί ἔθηαζα ζ᾽ αὐηήκ ηήκ ἡμένα (γηαηί 

ἕθηε ἦηακ ἡ ἡμένα ἐθείκε θαί ημύηε), ἀπαιιάπηεθα ἀπό ηή ιύπε θαί ἄιιαλα 

γκώμε, θαί θμνῶ ηώνα ηά ιεοθά νμῦπα ημῦ ιόγμο θαί ιέγς ζηόκ ἑαοηό μμο 

θαί ζ᾽ ἐζᾶξ: «δναπέηεοζε ὁ πόκμξ, ἡ ιύπε, ὁ ζηεκαγμόξ» (Ἡζ. 51, 11). «Σά 

παιηά πέναζακ, κά ὅια ἔγηκακ θαηκμύνγηα» (Β’ Κμν. 5, 17). Ὅπςξ δειαδή μἱ 

βμεζμί ηῶκ γηαηνῶκ ζεναπεύμοκ ηά δαγθάμαηα ηῶκ θηδηῶκ βγάδμκηαξ ἀπό 

αὐηά ηά ἴδηα θαί παναζθεοάδμκηαξ ηά ἀκηίδμηα, πμιεμώκηαξ ηό πάζμξ μέ ηίξ 

ἀθμνμέξ ημῦ πάζμοξ, ἔηζη θαί ὁ ςηήναξ πνεζημμπμίεζε γηά ηή ζεναπεοηηθή 

Σμο ἐκένγεηα ὅιεξ μαδί ηίξ ἀθμνμέξ ηῶκ παζῶκ, θάκμκηαξ ηό πηθνό γιοθύ, 

μεηαβάιιμκηαξ ηή πμιή ζέ θάνμαθμ, ζηνέθμκηαξ θαηά ημῦ ζακάημο ηό ἴδημ 

ημο ηό θεκηνί, μεηαηνέπμκηαξ ηή δμθημή ημῦ δέκηνμο ζέ ζςηενία, παίνκμκηαξ 

ηήκ ἡμένα πμύ ἔθενε ηή ιύπε ζηόκ θόζμμ θαί πανέπμκηαξ ὡξ ἀκηίδμημ ηήκ 

ἡμένα πμύ ἔθενε ζ᾽ αὐηόκ ηή πανά. 

Μήκ πηζηέρεηξ ἐμέκα, ἀιιά πίζηερε ηά μάηηα ζμο. Κμίηαλε ηή ζοκάζνμηζή 

μαξ αὐηή θαί παῦζε κά ἀκηηιέγεηξ. Γἶκαη ἡμένα ηῆξ ηαύνςζεξ θαί 

παηνόμαζηε ὅιμη, κεζηεύμμε ἀπό ηά θαθά θαί θαζανηδόμαζηε ἀπό ὅια, ηά 

μέζα θαί ηά ἔλς. Αὐηόξ εἶκαη ὁ ιόγμξ ηῆξ ἑμνηῆξ θαί ὁ ηνόπμξ ηῆξ 

εὐθνμζύκεξ. ᾶξ ἀκαθένς θάπμηα μηθνά ζαύμαηα ηῆξ δύκαμεξ ημῦ ηαονμῦ. 

Κμίηαλε ὁιόγονα ηήκ μἰθμομέκε: πόζα πςνηά ὑπάνπμοκ, πόζεξ πόιεηξ, πόζμη 

ηόπμη, πόζα ἔζκε, κεζηά, πμηάμηα, παναιίεξ, πόζα γέκε θαί πόζεξ θοιέξ θαί 

βανβανηθέξ γιῶζζεξ. Ὅιμη αὐημί ζήμενα γηά πάνε ημῦ ηαονμῦ κεζηεύμοκ 

θαί ζηαονώκμοκ ηά πάζε ημοξ μέ ηή δύκαμε Ἐθείκμο. 

Πμιιμί πενκμῦκ ὅιε ηή κύπηα πςνίξ κά πάζμοκ ηή δύκαμε γηά κεζηεία. Καί 

ηώνα ζογθεκηνςζήθαμε ὅιμη κ᾽ ἀθμύζμμε γηά ηό ηαονό θαί γεμίδμμε ηήκ 

ἐθθιεζία θαί ζπνώπκμμε ὁ ἕκαξ ηόκ ἄιιμ θαί ἱδνςθμπμῦμε θαί 



ηαιαηπςνμύμαζηε. Μπνμζηά ζημύξ δηθαζηέξ παίνκμμε ηήκ ἄδεηα κά 

θαζίζμμε, ἐκῶ μπνμζηά ζηόκ Ἰεζμῦ ζηεθόμαζηε ὄνζημη μ᾽ εὐπανίζηεζε, γηαηί 

θαί ὁ Ἰεζμῦξ ζηάζεθε ὄνζημξ γηά πάνε μαξ, γηά κά ζηαμαηήζεη ημύξ ιόγμοξ 

ηῆξ θαθίαξ. Σί ἔγηκε ιμηπόκ ζήμενα. Ἄξ μή μᾶξ δηαθύγμοκ ἔηζη ἁπιά ηά 

ζαύμαηα ηῆξ ἡμέναξ. 

3. – Ἔθεγγε ιμηπόκ ἡ μένα θαί ἦηακ πμιύ πνςί, ὅηακ ὁ Ἰεζμῦξ ὁδεγμῦκηακ μέ 

δεμέκα ηά πένηα ζηό Πναηηώνημ ημῦ Πηιάημο. Πμηά πένηα; Ἐθεῖκα πμύ 

ζενάπεοζακ ηοθιμύξ θαί γηάηνερακ θμοηζμύξ. Καί ζθίγγμκηακ μέ δεζμά ηά 

δάπηοια πμύ δεμημύνγεζακ βιέθανα, θαί θναημῦκηακ ὁ ζεναπεοηήξ ηῶκ 

ἀκζνώπςκ γηά κά μήκ ἐθπιενώζε ηό ἔνγμ ηῆξ ηέπκεξ πμύ ἤλενε. Αὐηά εἶκαη 

πμύ ἀκηαπμδίδμκηαη ζηόκ Κύνημ. Δέπηεθε δεζμά Αὐηόξ πμύ δεζμεύεη ηά 

κενά ζηά ζύκκεθα (Ἰώβ 24, 8), Αὐηόξ πμύ ἐιεοζενώκεη μέ γεκκαηόηεηα ημύξ 

δεμέκμοξ ζηίξ θοιαθέξ (Ψαιμ. 67, 7), Αὐηόξ πμύ πανίδεη ζημύξ αἰπμαιώημοξ 

ηήκ ἐιεοζενία (Ἠζ. 61, 1). Δέπηεθε ηά δεζμά Αὐηόξ πμύ ἔιοζε ηόκ Λάδανμ 

ἀπό ηά δεζμά ημῦ ζακάημο (Ἰς. 11, 1). Ὁδεγήζεθε ζηό πναηηώνημ Αὐηόξ πμύ 

ἔπεη ζάκ δμνοθόνμοξ Σμο ἀμέηνεημοξ Ἀγγέιμοξ. ηάζεθε μπνμζηά ζηόκ 

Πηιάημ Αὐηόξ πμύ ἔπεη ζνόκμ Σμο ηόκ μὐνακό. Ἀκεπόηακ ὁ Δεμημονγόξ κά 

Σόκ ζένκμοκ ηά δεμημονγήμαηά Σμο, ὁ Πιάζηεξ ηά πιάζμαηά Σμο, ὁ 

Σεπκίηεξ ηά ἔνγα ηῶκ πενηῶκ Σμο. 

4. – Καί ηί γίκεηαη ἔπεηηα; «Αὐημί», ιέεη, «δέκ μπῆθακ ζηό πναηηώνημ γηά κά 

μή μμιοκζμῦκ, ἀιιά κά μπμνέζμοκ κά θᾶκε ηό θαγεηό ημῦ Πάζπα» (Ἰς. 28, 

28). Ὤ πέιαγμξ πανακμμίαξ! Ἐθηειμῦκ ἕκακ ἄδηθμ θόκμ θαί δέ ζέιμοκ κά 

μπμῦκ ζηό πναηηώνημ, πνμζέπμκηαξ κά μή μμιοκζμῦκ αὐημί πμύ ἦηακ ἤδε 

μμιοζμέκμη. Ἐιεοζενώκμοκ ηό πνόβαημ μέ ηό Πνόβαημ. Πενίμεκε ιμηπόκ ηήκ 

θνίζε ὁ Κνηηήξ ὅιεξ ηῆξ μἰθμομέκεξ. Πενίμεκε ημύξ μάνηονεξ ηῶκ ροπῶκ, 

Πιάζηεξ θαί θνηκόμεκμξ. Ἦηακ ἄκζνςπμη πμύ θάζμκηακ θαί δίθαδακ, ἐκῶ ὁ 

Θεόξ ζηεθόηακ θαί ζώπαηκε. ηεθόηακ ζηήκ πόνηα ηῶκ ἀκζνώπςκ ὁ Κύνημξ 



ηῶκ ποιῶκ ημῦ μὐνακμῦ. Ρώηεζε ὀ Πηιάημξ ηάπα ὡξ πηό θηιάκζνςπμξ ἀπό 

ημύξ Ἰμοδαίμοξ. Σί ιέγς; Θά δείλμοκ ηήκ ἀιήζεηα ηά ὅζα ἔγηκακ: «γηά πμηό 

πνάγμα θαηεγμνεῖηε ημῦημκ ηόκ ἄκζνςπμ;» (Ἰς. 18, 29). 

Πμηόξ μπμνεῖ κά θαηαθνίκεη ηό Θεό; Ἀκαγθάδμμαη κά ιέγς ὅ,ηη εἶπε ὁ 

Πηιάημξ. Ὁ Ἰεζμῦξ ζςπαίκεη, ὄπη γηαηί ιείπμοκ ηά ιόγηα ζηό Λόγμ, ἀιιά γηά 

κά μή δηαιύζεη μέ ηήκ ἀπόθνηζή Σμο ηό ζηεθάκη ημῦ ηαονμῦ. Καηεγμνεῖηαη 

γηά θηήμαηα ὁ ἀθηήμςκ; Γηά λέκα ζπίηηα, Αὐηόξ πμύ δέκ ἔπεη ηόπμ ὅπμο κά 

γείνεη ηό θεθάιη Σμο; Γηά πνάγμαηα, Αὐηόξ πμύ θαί ημύξ μαζεηέξ Σμο εἶπε 

γομκμύξ ὥξ ηή μέζε; Αὐηόξ πμύ δέκ εἶπε ὑπμδύγημ, ἀιιά πνεζημμπμίεζε λέκμ 

πμοιάνη, γηά κά εὐιμγήζεη ηά παηδηά ζαξ; Πέζηε μηά πνόθαζε, πιάζαηε 

αὐηήκ, ζθμηῶζηε, ἀιιά δίθαηα. 

«Σμῦ ἀπάκηεζακ μἱ Ἰμοδαῖμη• ἄκ αὐηόξ δέκ ἦηακ θαθμπμηόξ, δέ ζά ζμῦ ηόκ 

παναδίδαμε» (Ἰς. 18, 30). Μεγάιε ἀπόδεηλε αὐηή γηά ηά πνάγμαηα, 

δηαηύπςζε ἀόνηζηε. Πέξ μαξ ηήκ θαθία Σμο θαί μήκ παναπιακᾶξ ηόκ 

ἀθνμαηή. «Σμύξ ιέεη ὁ Πηιάημξ• Πάνηε ημκ ἐζεῖξ θαί δηθάζηε ημκ ζύμθςκα 

μέ ηό κόμμ ζαξ» (Ἰς. 18, 31). Ἔλοπκμξ δηθαζηήξ. Βάδεη ηό βάνμξ ζηό θεθάιη 

ηῶκ Ἰμοδαίςκ: «Πάνηε ἐζεῖξ αὐηόκ πμύ ἔπναλε ηό θαθό». «Σμῦ ιέκε μἱ 

Ἰμοδαῖμη• ᾽ ἐμᾶξ δέκ ἐπηηνέπεηαη κά ζθμηώζμμε θακέκα» (Ἰς. 18, 32). Πῶξ 

ηόηε ζθμηώζαηε ηόκ ἨζαἸα, πῶξ ηόκ Δαπανία, πῶξ θαζέκα ἀπό ημύξ 

πνμθῆηεξ; Ἀιιά δέκ ζᾶξ ἐπηηνέπεηαη κά ζθμηώζεηε, ὄπη γηαηί δέ ζέιεηε, 

ἀιιά γηαηί δέκ μπμνεῖηε. Γηαηί μἱ Ρςμαῖμη ημύξ ἔπμοκ ἤδε ἀθαηνέζεη ηό 

δηθαίςμα αὐηό. 

Καηανγεῖηαη ιμηπόκ πιέμκ ὁ κόμμξ θαί ἔμεηκε ζηό πανηί πηά κμεηά θαί ηόκ 

θαηάνγεζε ὁ δεμέκμξ Ἰεζμῦξ. Ὁ Πηιάημξ ηόηε ιέεη• «ἐγώ δέ βνίζθς ηίπμηε 

κά ηόκ θαηεγμνήζς» (Ἰς. 18, 38). Ὄπη μόκμ ἐζύ, Πηιάηε, ἀιιά μὔηε μἱ 

Ἰμοδαῖμη βνίζθμοκ. Οὔηε μἱ ηοθιμί μὔηε μἱ κεθνμί μὔηε ὁ ἥιημξ μὔηε ἡ ζειήκε 

μὔηε ὁ θόζμμξ μὔηε ὅιμη μἱ δίθαημη, μἱ πνμθῆηεξ θαί μἱ μάνηονεξ. Γηαηί ιέεη 



θάπμημξ πνμθήηεξ δηθόξ ημοξ: «Αὐηόξ δέκ ἔθαμε θαμηά ἁμανηία μὔηε 

βνέζεθε ζηό ζηόμα ημο δόιμξ» (Ἠζ. 53, 9. Α’ Πέην. 2, 22). Βμεζμῦκ ὅιμη 

ηόκ Πηιάημ, δηαηοπώκμκηαξ δίθαηε γκώμε. Μόκμη ἀγςκίδμκηαη μἱ Ἰμοδαῖμη, 

δηθάδμοκ μέ θναογέξ θαί θηιμκεηθμῦκ κά ζθηάζμοκ ηήκ ἀιήζεηα μέ ζμνύβμοξ 

θαί ἐπηβεβαηώκμοκ ηή θνίζε ημῦ ἨζαἸα: «πενίμεκα κά θάκεη ζηαθύιηα, θαί 

ἔθακε ἀγθάζηα» (Ἠζ. 5, 2)•θαί δέκ ἔδεηλε δηθαημζύκε, ἀιιά ηήκ πηό θμύθηα 

θναογή. Σό ἀμπέιη ηῶκ Ἰμοδαίςκ θανπμθμνεῖ θναογή. 

5. – Ἐκῶ δηαδναμαηίδμκηακ αὐηά θαί ὁ Πηιάημξ μὔηε κά μηιήζεη μπμνμῦζε 

μὔηε κ᾽ ἀθμύζεη ἀπό ηήκ ἀκάμεηθηε ηαναπή θαί πνμεημημαδόηακ ζηάζε, 

ζηέικεη θάπμημκ ζ᾽ αὐηόκ ἡ γοκαίθα ημο (ἦηακ θαιή βμεζόξ πμύ ζογθναημῦζε 

ηόκ ἄκδνα ηεξ πμύ ἔηνεπε) θαί ημῦ ιέεη: «Μήκ ἀκαιάβεηξ ηήκ εὐζύκε γη᾽ 

Αὐηόκ ηόκ δίθαημ» (Μαηζ. 27, 19). Ἄκ μπμνεῖξ, ζῶζέ Σμκ. Ἄκ δέκ μπμνεῖξ, 

ζῶζε ηόκ ἑαοηόκ ζμο. ά κά ημῦ ἔιεγε ηά ιόγηα ημῦ Δαβίδ: «μήκ 

θαηαζηνέρεηξ ηή ροπή μμο μαδί μέ ηίξ ροπέξ ηῶκ ἀζεβῶκ θαί ηή δςή μμο 

μαδί μέ ηή δςή αἱμμβόνςκ ἀκδνῶκ» (Ψαιμ. 25, 9). «Μήκ ἀκαιάβεηξ εὐζύκε 

γηά Ἐθεῖκμκ ηόκ δίθαημ, γηαηί ἐλαηηίαξ Σμο ἔπαζα πμιιά ζηόκ ὕπκμ μμο» 

(Μαηζ. 27, 19). άκ ἕκαξ ἄιιμξ Ἰςζήθ, βιέπμκηαξ ηήκ ἀιήζεηα μέ ηά 

ὄκεηνα, δίκεη μανηονία ἀκηίζεηε μέ ηήκ θναογή ηῶκ Ἰμοδαίςκ. Γηαηί ἔπνεπε 

κά κηθεζμῦκ ἀπό γοκαῖθεξ. Σμύξ κίθεζε ἡ πόνκε Ραάβ. Σμύξ κίθεζε ἡ 

αἱμμννμμύζα. Σμύξ κίθεζε ἡ Χακακαία. Καί ηώνα πάιη ζηεθάκη κίθεξ ἐκακηίμκ 

ημοξ παίνκεη γοκαίθα. «Σμῦ ἀπμθνίζεθακ μἱ Ἰμοδαῖμη: Ἐμεῖξ ἔπμμε κόμμ θαί 

ζύμθςκα μέ ηό κόμμ μαξ πνέπεη κά πεζάκεη» (Ἰς. 19, 7). Πμηόκ κόμμ; Μέ 

πμηέξ ιέλεηξ ηό βεβαηώκεη; Μέ ηίξ ιέλεηξ ηάπα πμύ δηαβάζαμε ζήμενα; 

«Ὁδεγήζεθε ζηή ζθαγή ζάκ ηό πνόβαημ, ζάκ ἄθαθμ ἀνκί ἄθςκμ μπνμζηά ζ᾽ 

αὐηόκ πμύ ηό θμονεύεη, δέκ ἀκμίγεη ηό ζηόμα ημο» (Ἠζ. 53, 7). «Ἀπό ηίξ 

ἀκμμίεξ ημῦ ιαμῦ μμο ὁδεγήζεθε ζηό ζάκαημ» (Ἠζ. 53, 8). Αὐηέξ ηίξ 

θνάζεηξ βνίζθς πνήζημεξ γηά ἐθείκμοξ. έ θακέκα ἄιιμ ὅμςξ ζεμεῖμ δέκ 

βνίζθς ὅηη ζηαονώκεηαη δίθαηα ὁ Ἰεζμῦξ. 



6. – Μπῆθε ὁ Πηιάημξ ζηό πναηηώνημ, ὑπμπςνώκηαξ ζηό ζομό ηῶκ Ἰμοδαίςκ, 

ἀγςκηδόμεκμξ κά ζβήζεη θιόγα ἄζβεζηε. Μπῆθε θαί βγῆθε θαί ἄκαρε 

πενηζζόηενμ ηή θςηηά. Βγῆθε ἔπμκηαξ ζηεθακώζεη ηόκ Ἰεζμῦ θαί ἐκῶ Σμῦ 

εἶπε θμνέζεη πμνθύνα, γεγμκόξ πμύ ζαύμαζακ θαί δέκ ἤζειακ μἱ Ἰμοδαῖμη. 

Νά δείπκεη δειαδή ζηεθακςμέκμ ἤδε θαί μέ βαζηιηθή ζημιή Αὐηόκ πμύ 

πμιεμμῦζακ. Γηαηί ὅ,ηη ἔγηκε ἦηακ γηά πενηθνόκεζή Σμο θαί ὑπαηκηγμόξ γηά 

ηήκ βαζηιηθή θύζε. Μόιηξ Σόκ εἶδακ, Αὐηόκ πμύ πμιιέξ θμνέξ Σόκ εἶπακ 

ἀηεκίζεη θαί πμηέ δέκ Σόκ εἶπακ δεῖ, Αὐηόκ πμύ πάκημηε θαζώξ Σόκ ἔβιεπακ 

θμύκηςκε ηό πάζμξ ημοξ θαί θιέγμκηακ ἀπό ηήκ ἴδηα ημοξ ηή θςηηά («ζά 

ζειήζμοκ κά θαηαθαμῦκ ἀπό ηή θςηηά», Ἠζ. 9, 5), ὕρςζακ ηή ζμδμμηηηθή 

θναογή. Σήκ ὕρςζακ θαί ὑρώζεθακ: «Ἄνμκ, ἄνμκ, ζηαύνςζμκ Αὐηόκ. Σό 

βαζηιηά ζαξ ζέιεηε κά ζηαονώζς; Δέκ ἔπμμε βαζηιηά», ιέκε, «πανά μόκμ ηόκ 

Καίζανα» (Ἰς. 19, 15). 

Ἀνκμῦκηαη πςνίξ κά δηώθμκηαη• ἀζεἸα μεηά ἀπό ὅζα εἶπακ ὑπμθένεη ζηήκ 

Αἴγοπημ. «Αὐημί εἶκαη, Ἰζναήι, μἱ ζεμί ζμο, πμύ ζέ ἔβγαιακ ἀπό ηή γῆ ηῆξ 

Αἰγύπημο» (Ἐλ. 32, 18). Δέκ ἔπεηε βαζηιηά πανά ηόκ Καίζανα; Πμηόξ ιμηπόκ 

ζᾶξ ὁδήγεζε ζηήκ ἔνεμμ ἤ Πμηόξ ζᾶξ ἔζνερε; έ Πμηόκ θςκάδεη ὁ Μςοζῆξ 

ιέγμκηαξ, «ὁ Κύνημξ πμύ βαζηιεύεη ἀπό αἰώκα ζέ αἰώκα» (Ἐλ. 15, 18) θαί 

ἀθόμε πενηζζόηενμ; Ἀθμῦ ιμηπόκ ἀνκεζήθαηε ηό βαζηιηά ζαξ, μείκεηε ζηό 

ἑλῆξ πςνίξ βαζηιέα, ζένκμκηαξ ηό δογό ηῆξ αἰώκηαξ δμοιείαξ. Αὐηά ἔγηκακ 

ὥξ αὐηή ηήκ ὥνα. Ἄξ δμῦμε θαί ηό μένμξ ηῆξ ἡμέναξ πμύ ἀπμμέκεη. Γηαηί 

ὁιόθιενε εἶκαη ἁγία. 

7. – Σόκ πῆνακ ζηεθακςμέκμ. Μέ ηί; Μέ ἀγθάζηα, ηά δῶνα ηῶκ Ἰμοδαίςκ. 

«Πενίμεκε κά θάκεη ηό ἀμπέιη ζηαθύιηα, ἔθακε ὅμςξ ἀγθάζηα» (Ἠζ. 5, 2). 

Δέπηεθε ναπίζμαηα, ἐμπηοζμμύξ, πηοπήμαηα, μαζηηγώζεθε ἐθεῖκμξ πμύ δέκ 

εἶπε ιόγμ κά κηνέπεηαη γηά ηίπμηα. ηάζμο μαδί μέ ηόκ ἨζαἸα θαί βιέπε ηό 

Θεό μέ ηά μάηηα ημο. Σί ιέεη ιμηπόκ ἐθεῖκμξ; «Κύνηε, πμηόξ κά πηζηέρεη ζέ 



ὅ,ηη ἀθμῦκ ηά ἀθηηά μαξ; Σόκ εἴδαμε θαί δέκ εἶπε μμνθή μὔηε θάιιμξ• ηό 

πνόζςπό Σμο ἦηακ θαθμπμηεμέκμ θαί δέκ ἦηακ κά ηό βιέπεη ἄκζνςπμξ» 

(Ἠζ. 53, 1-3). Δέκ εἶπε ὡναηόηεηα μὔηε ὀμμνθηά, ὁ Σεπκίηεξ ὅιεξ ηῆξ 

ὡναηόηεηαξ. Γηαηί ζνεκμῦζε ηήκ θαθόηεηα ηῶκ Ἰμοδαίςκ. «Ἦηακ ἄκζνςπμξ 

πιεγςμέκμξ πμύ ἤλενε κά ὑπμθένεη» (Ἠζ. 53, 3). Ἄκζνςπμξ, ὄπη Θεόξ. 

Ἦηακ ἄκζνςπμξ θαί ὄπη Θεόξ Αὐηόξ πμύ πηοπμῦζακ. Πμηόξ ἦηακ ιμηπόκ 

Αὐηόξ πμύ ἀκέθενε ηόζμοξ πόκμοξ, ηόζεξ ιύπεξ, πμύ Σόκ πηοπμῦζακ ὅιμη; 

Μήκ ηοπόκ θαί ὑπμθένεη δίθαηα ὅζα ὑπμθένεη; «Αὐηόξ ζεθώκεη ηίξ ἁμανηίεξ 

μαξ θαί ὑπμθένεη γηά μᾶξ» (Ἠζ. 53, 4). «Ἐγώ δέ βνίζθς θαμμηά θαηεγμνία 

θαηά ημῦ ἀκζνώπμο αὐημῦ» (Ἰς. 18, 38). Ἀιιά μήκ κηνέπεζαη θαζόιμο γηά 

ηά πενηθνμκεμέκα ἀγαζά. Γηαηί, ἄκ θαί ἔπαζε ηόζα, ἔμεηκε ἀπαζήξ. Δέπηεθε 

πηοπήμαηα θαί ἐμπηοζμμύξ, ὑπέθενε ηά αἴζπηζηα, παναμέκεη ὅμςξ μέ ηήκ 

ηημή θαί ηήκ δόλα Σμο ὡξ ἕκαξ ἀπό ὅζμοξ δέπμκηαη πηοπήμαηα. Ὅπςξ ιέεη 

ζ᾽ αὐημύξ θάπμο ὁ ἨζαἸαξ: «ἐμεῖξ κμμίζαμε πώξ Σόκ εἶπε θάκεη ὁ Θεόξ κά 

πμκέζεη, Σόκ εἶπε πιεγώζεη θαί ηαιαηπςνήζεη• ἐκῶ Ἐθεῖκμξ εἶπε πιεγςζεῖ 

γηά ηίξ ἁμανηίεξ μαξ θαί ηαιαηπςνήζεθε γηά ηίξ ἀκμμίεξ μαξ» (Ἠζ. 53, 4-5). 

Καί Αὐηόξ ιμηπόκ θαί ἐμεῖξ θεηηόμαζηε πιεγςμέκμη. «Μέ ηά ηναύμαηά Σμο 

ζεναπεοηήθαμε ἐμεῖξ» (Ἠζ. 53, 5). Ἕκαξ κεθνόξ γηαηνόξ κεθνῶκ, ἕκαξ 

ηναομαηίαξ ἀκηηθάνμαθμ γηά πμιοπμκεμέκμοξ ἀκζνώπμοξ. Ἀιιά ὥξ πόηε 

ζμῦ δώζαμε ἄδεηα, ἄκζνςπε, κά μᾶξ πενηπαίδεηξ; Πέξ μαξ μέ πενηζζόηενε 

ζαθήκεηα ὅ,ηη δεημῦμε. «ὁδεγήζεθε ζάκ πνόβαημ ζηή ζθαγή θαί ζάκ ἀνκί 

ἄθςκμ μπνμζηά ζ᾽ ἐθεῖκμκ πμύ ηό θμονεύεη» (Ἠζ. 53, 7). Ἀγαζό πνόβαημ 

πμύ παναδόζεθε ζηά πένηα θαθῶκ μαγείνςκ. Ἄκ ηό ζθάδεηε, Ἰμοδαῖμη, μήκ ηό 

θμονεύεηε. Καί ἄκ ηό θμονεύεηε, ιοπεζεῖηε ηό ὠθέιημμ πνόβαημ πμύ 

θανπμθμνεῖ. 

8. – «Ἔβαιακ μαδί ημο θαί ἄιιμοξ δοό θαθμύνγμοξ» (Λμοθᾶ 13, 4). Ἔπεη 

θηάζεη ὁ ιόγμξ μμο ζηήκ ἑκδέθαηε ὥνα ηῆξ ἡμέναξ, γηά κά μήκ ἐλακηιήζεη 



θακέκαξ ηήκ ὑπμμμκή ημο. Καί ζά ἤζεια βέβαηα κά παναηνέλς ηήκ ἱζημνία, 

ἐπεηδή ζᾶξ ηήκ ἔπς δηεγεζεῖ πμιιέξ θμνέξ. Βιέπς ὅμςξ ηό ιεζηή κά μέ 

βηάδεη ζοκεπῶξ. Καί δέκ εἶκαη πανάλεκμ• ἀθμῦ παναβίαζε ηήκ πόνηα ημῦ 

Παναδείζμο, μεηαβάιιμκηαξ ηήκ ηέπκε ημο ζέ ζςηενία. ηεθόηακ ζηό 

ηαονό ὁ Ἀμκόξ θαί δύμ ιύθμη, ἀιιά ἐκῶ ὁ ἕκαξ ἔμεηκε ζηαζενόξ ζηή γκώμε 

ημο, ὁ ἄιιμξ ἄιιαλε θαί εἶπε: «μκήζζεηί μμο, ὅηακ ἔνζεηξ ζηή βαζηιεία ζμο». 

Ὤ, δύκαμε ημῦ Ἰεζμῦ! Ὁ ιεζηήξ γίκεηαη ηώνα πνμθήηεξ, πμύ θενύηηεη ἀπό 

ηό ζηαονό: «μκήζζεηί μμο, Κύνηε, ὅηακ ἔνζεηξ ζηή βαζηιεία ζμο». (Λμοθᾶ 23, 

42). Σί βιέπεηξ, ιεζηή, ζηό βαζηιηά; Ραπίζμαηα, ἐμπηοζμμύξ, θανθηά θαί 

ηαονό θαί ηά πενηπαίγμαηα ηῶκ Ἰμοδαίςκ θαί ηῶκ ζηναηηςηῶκ ηή ιόγπε 

πμύ ηώνα λεγομκώκεηαη. Δέ βιέπς, ιέεη, ηά θαηκόμεκα. Βιέπς ημύξ 

Ἀγγέιμοξ κά ζηέθμοκ ὁιόγονα, ηόκ ἥιημ κά θεύγεη, ηό θαηαπέηαζμα κά 

ζπίδεηαη, ηή γῆ κά ηνέμεη, ημύξ κεθνμύξ κά ἑημημάδμκηαη κά βγμῦκ. 

Καί ὁ Ἰεζμῦξ πμύ δέπεηαη ὅιμοξ – θαί ημύξ πνμθῆηεξ πμύ ἦνζακ ηήκ 

ἑκδέθαηε ὥνα ὡξ ἐνγάηεξ, δίκμκηαξ ηό ἴδημ δεκάνημ, ημῦ ιέεη: ζέ βεβαηώκς» 

(ιάβε θαί ζύ ηή βεβαίςζε, ὤ ιεζηή, ζύ πμύ ζήμενα εἶζαη ιεζηήξ θαί ζήμενα 

πάιη οἱόξ), «ὅηη ζήμενα ζά εἶζαη μαδί μμο ζηόκ πανάδεηζμ» (Λμοθᾶ 23, 43). 

Ἐγώ ζέ ἔβγαια, ἐγώ ζά ζέ λακαβάις μέζα, ἐγώ πμύ ἔθιεηζα ηίξ ζύνεξ ημῦ 

Παναδείζμο θαί ηίξ ἀζθάιηζα μέ ηήκ πύνηκε νμμθαία. Ἄκ δέκ βάις μέζα ἐγώ 

θάπμημκ, μέκμοκ μἱ πόνηεξ θιεηζμέκεξ. Ἔια, ιεζηή: Λήζηερεξ ηό δηάβμιμ. 

Πῆνεξ ζηεθάκη κίθεξ ἐκακηίμκ ημο. Γἶδεξ ἕκα ἄκζνςπμ θαί ηόκ πνμζθύκεζεξ 

ὡξ Θεό. Πέηαλεξ ηά παιηά ζμο ὅπια θαί πῆνεξ ηά ὅπια ηῆξ πίζηεξ. 

9. – Ἐκῶ γίκμκηακ αὐηά θαί ὅια ἁγηάδμκηακ, ὁ ἥιημξ ἀπό ηόκ αἰζένα, ηό λύιμ 

ἀπό ηά θοηά, ἡ πμιή ἀπό ηά δῶα, ὁ ἀδηαίνεημξ πηηώκαξ ἀπό ηά ὑθάζμαηα, ἡ 

πμνθονή ζημιή ἀπό ηή ζάιαζζα, ἡ ιόγπε θαί ηά θανθηά ἀπό ηά μέηαιια θαί 

ηό ζίδενμ θαί ἡ δίδομε πεγή αἵμαημξ θαί κενμῦ πμύ ἀκάβιοζε, ὁ ςηήναξ 

ἔθακε ηό δηθό Σμο. «Παηένα μμο, ζογπώνεζε ηήκ ἁμανηία ημοξ» (Λμοθᾶ 23, 



32). Γηά πμημύξ ιέεη ηό «ζογπώνεζε»; Γηά ημύξ Ἕιιεκεξ, ημύξ Ἰμοδαίμοξ, 

ημύξ λέκμοξ, ημύξ βάνβανμοξ, γηά ὅιμοξ γεκηθά. Μηά θμνά ηό εἶπε, θαί ἡ 

πνάλε ἐπακαιαμβάκεηαη ζοκεπῶξ. Μήπςξ εἶπε μόκμ γηά ημύξ ἐπζνμύξ Σμο 

ηό «ζογπώνεζε»; Σό ιέεη γηά θάζε ιαό θαί ηό ιέεη ζοκεπῶξ θαί ὅπμημξ ζέιεη 

ηό παίνκεη. 

10. – Μαδεύηεθακ ὅιμη ζηό πναηηώνημ θαί ἔιεγακ ζηόκ Πηιάημ: «Γκςνίδμμε 

ὅηη ἐθεῖκμξ ὁ ἀπαηεώκαξ εἶπε ὅζμ δμῦζε ἀθόμα, μεηά ηνεῖξ μένεξ ζά 

ἀκαζηεζῶ» (Μαηζ. 27, 63). Σό λένεηξ θαιά, ηό ζομᾶζαη θαιά ὅηη ζ᾽ 

ἀκαζηεζεῖ; Ἀζθάιηζε ηόκ Σάθμ. Γηά πάνε μμο ηόκ ἀζθαιίδεηξ. Φύιαλε ηό 

κεθνό μήπςξ θύγεη. «Ἔπεηε», ημύξ ιέεη, «θνμονά, πεγαίκεηε θαί ἀζθαιίζηε 

ημκ ὅπςξ ζέιεηε» (Μαηζ. 27, 63). Κιεῖζηε ηόκ Σάθμ ὅπςξ λένεηε. Πάνηε 

ηά μέηνα πμύ λένεηε. Φνμονῆζηέ Σμκ ὅπςξ λένεηε. Ἄκ δέκ Σόκ θνμονήζεηε 

ζεῖξ, ζά βνίζθμοκ πνόθαζε ζ᾽ ἐμέκα. Σώνα ὅμςξ ηόκ παναδίδς ζ᾽ ἐζᾶξ ημύξ 

ἴδημοξ πμύ ὅηακ δμῦζε ἐζεῖξ Σόκ ζοιιάβαηε θαί ὅηακ ζακαηώζεθε λέθογε 

ὅιε ηή θύιαλή ζαξ. 

Ἄξ μείκμμε ιμηπόκ λύπκημη θαί ἄγνοπκμη, γηά κά δμῦμε ηόκ βαζύ ὕπκμ ηῶκ 

Ἰμοδαίςκ θαί κά ζοκεμνηάζμμε μαδί μέ ηίξ ἐπμονάκηεξ ηναηηέξ ζηό ὄκμμα 

ημῦ Χνηζημῦ Ἰεζμῦ ημῦ Κονίμο μαξ, ζηόκ Ὁπμῖμ ἀκήθεη ἡ δόλα θαί ἡ δύκαμε 

ηώνα θαί πάκημηε θαί ζημύξ αἰῶκεξ ηῶκ αἰώκςκ. Ἀμήκ. 
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