Εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἅγ. Νηθόδεμμξ Ἁγημνείηεξ
θέρμο, ἀγαπεηέ μμο, ὅηη ὅπςξ εἶκαη ζοκανμμιμγεμέκμξ ἀπ‟ ὅια ηὰ θηίζμαηα
αὐηὸξ ὁ αἰζζεηὸξ ἀπένακημξ θόζμμξ, ἔηζη ἀθόμε εἶκαη θαμςμέκμξ ἕκαξ ἄιιμξ
θόζμμξ κμεηὸξ πμὺ ἀπμηειεῖηαη ἀπὸ ἁμανηςιμύξ, ημῦ ὁπμίμο ηὰ ζημηπεῖα
εἶκαη μἱ ηνεῖξ δηεζηναμμέκμη ἔνςηεξ, πμὺ ἀκαθένεη ὁ Θεμιόγμξ Ἰςάκκεξ: δει.
α) ὁ ἔνςηαξ ηῶκ ἡδμκῶκ, β) ὁ ἔνςηαξ ημῦ πιμύημο θαὶ γ) ὁ ἔνςηαξ ηῆξ
δόλαξ. “Πᾶκ ἐκ ηῷ θόζμῳ ἡ ἐπηζομία ηῆξ ζανθὸξ θαὶ ἡ ἐπηζομία ηῶκ
ὀθζαιμῶκ θαὶ ἡ ἀιαδμκεία ημῦ βίμο” (Α‟ Ἰς. 2, 16)1.
Αὐηὸξ ὁ πμκενὸξ θόζμμξ πμὺ ἀκηίθεηηαη ζηὸ ζθμπὸ ημῦ Θεμῦ θαὶ
ἐλμοζηάδεηαη ἀπὸ ηὸκ ἑςζθόνμ (ὁ ὁπμῖμξ γη‟ αὐηὸ θαὶ ὀκμμάδεηαη
θμζμμθνάημναξ) εἶκαη ἐθεῖκμξ ὁ μεγάιμξ ἐπζνόξ, ηὸκ ὁπμῖμ ὁ ζανθςζείξ
Λόγμξ ημῦ Θεμῦ θαὶ Παηνόξ, ἀθμῦ γεκκήζεθε ζηὴ γῆ, ἦνζε γηὰ κὰ πμιεμήζεη

πνῶηα μὲ ηὸ πανάδεηγμά ημο ηὸ ζηςπειό, θαὶ μεηά, ζηὸκ θαηάιιειμ θαηνό, μὲ
ηὸκ ιόγμ θαὶ ηὴ δηδαζθαιία ημο.
1. Μὲ ηὴ θηώπεηα γηαηνεύεη ηὸκ ἔνςηα ημῦ πιμύημο.
οιιμγίζμο ιμηπὸκ πῶξ πνῶηα πμιεμάεη μὲ ηὴκ θηώπεηα ημο ηὸκ ἄηαθημ
ἔνςηα ημῦ πιμύημο. Ὁ θμζμηθὸξ ἄκζνςπμξ κμμίδεη πὼξ θάζε θαιὸ ηὸ βνίζθεη
ζηὰ πνόζθαηνα ἀγαζά. γη‟ αὐηὸ γηὰ κὰ η‟ ἀπμηοπώζεη ἢ γηὰ κὰ μὴ ηὰ πάζεη
λμδεύεη ζπεδὸκ ὅιμ ηὸκ θαηνό, πμὺ ημῦ ἔδςζε ὅμςξ ὁ Θεὸξ γηὰ κὰ θενδίζεη
ηὰ αἰώκηα ἀγαζά.
Καὶ ἰδμὺ πμὺ ὁ πνμαηώκημξ Λόγμξ θαὶ Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ θαὶ Παηνὸξ θαηεβαίκεη
ἀπὸ ηὸκ μὐνακὸ γηὰ κὰ μᾶξ ιοηνώζεη ἀπ‟ αὐηὴ ηὴκ πιάκε θαὶ κὰ λεννηδώζεη
ἀπὸ ηὶξ θανδηέξ μαξ ηὴκ θαηαναμέκε νίδα ὅιςκ ηῶκ θαθῶκ, ηὴκ θηιανγονία,
ὅπςξ ηὴκ παναθηενίδεη ὁ Ἀπόζημιμξ Παῦιμξ. “Ρίδα πάκηςκ ηῶκ θαθῶκ ἐζηὶκ
ἡ θηιανγονία” (Α‟ Σημ. 6, 16). Πνόζελε ὅμςξ ζὲ ηί εἴδμοξ ηαιαηπςνία
θαηάκηεζε ἀπὸ ἀγάπε γηὰ μᾶξ Ἐθεῖκμξ πμὺ δηαμμηνάδεη ηὰ πιμύηε θαὶ ημὺξ
ζεζαονμὺξ ζηὴκ πανμῦζα θαὶ ζηὴ μέιιμοζα δςή. “ἐμὸκ γάν, ηὸ ἀνγύνημκ θαὶ
ἐμὸκ ηὸ πνοζίμκ, ιέγεη Κύνημξ Πακημθνάηςν” (Ἀγγ. 2, 8). ημπάζμο πμῦ εἶκαη
ηὸ παιάηη πμῦ γεκκήζεθε; Πμῦ εἶκαη μἱ πνμεημημαζίεξ; Πμῦ μἱ μαῖεξ; Πμῦ ηὸ
βαζηιηθὸ ζηνῶμα; Πμῦ ηὰ βνεθηθὰ ιμοζίμαηα; Πμῦ εἶκαη ἡ ἀθμιμοζία ηῶκ
δμύιςκ; Πμῦ ἡ ζαιπςνὴ θαὶ ἡ ἀκάπαοζε; Πμῦ εἶκαη ἡ ζομπανάζηαζε ηῶκ
ζογγεκῶκ θαὶ θίιςκ; Ἔια μέζα θαὶ δὲξ ηὸ θηςπόηαημ ζπήιαημ ὅπμο γεκκήζεθε
θαὶ ηὴκ εὐηειέζηαηε θάηκε ὅπμο “ἀκεθιίζε”. ίγμονα ὄπη μόκμ δὲκ ζὰ βνεῖξ
θακέκα πενηηηό, ἀιιὰ ἀκηίζεηα ζὰ δηαπηζηώζεηξ μεγάιε ἔιιεηρε ἀπ‟ ὅια ηὰ
ἀκαγθαῖα. γηαηί ὁ γιοθύηαηόξ μμο Ἰεζμῦξ γεκκηέηαη ζὲ ηόπμ ζπεδὸκ λέζθεπμ,
ηὰ μεζάκοπηα ζηὴκ θανδηὰ ημῦ πεημώκα, μόκμξ μὲ μόκε ηὴκ μεηένα ημο θαὶ ηὸκ
ζεςνμύμεκμ παηένα ημο, πςνὶξ ζθεπάζμαηα, πςνὶξ δεζηὰ θαγεηὰ πμὺ
ζοκεζίδμκηαη ζηὶξ γεκκήζεηξ θαὶ ηῶκ πηὸ θηςπῶκ παηδηῶκ πςνὶξ ηὶξ ἐιάπηζηεξ
ἐθεῖκεξ ἀκέζεηξ ημῦ θηςπηθμῦ ζπηηημῦ πμὺ εἶπε ζηὴ Ναδανέη.

Καὶ ηὸ πηὸ ζεμακηηθὸ εἶκαη ὅηη, ἐθηὸξ ἀπὸ αὐηὴ ηὴ θηώπεηα πμὺ πνμηίμεζε ὁ
Ἰεζμῦξ ἑθμοζίςξ, ζέιεζε ἀθόμε θαὶ ἄιιε πενηζζόηενε πηςπεία ζπεδὸκ βίαηε
θαὶ ἀθύζηθε: παναγγέιιεη ἐθεῖ ζηὸ ζπήιαημ κὰ μὴ ημῦ γίκεη θαμηὰ ὑπμδμπὴ θαὶ
θηιμλεκία ἀπὸ θακέκα ἄκζνςπμ. Ἤζειε κὰ δηαθένεη ἀπὸ ημὺξ ζομπαηνηῶηεξ
ημο πμὺ ἀκέβεθακ ζηὴκ Βεζιεὲμ γηὰ ἀπμγναθή. Ὅιμη αὐημὶ εἶπακ πμιιὲξ
πνμμήζεηεξ μαδί ημοξ θαὶ λεθμονάδμκηακ θηιμλεκμύμεκμη μέζα ζηὰ ζπίηηα θαὶ
ζηὰ πακδμπεῖα. “Οὐθ ἦκ αὐημῖξ ηόπμξ ἐκ ηῷ θαηαιύμαηη” (Λμοθ. 2,7). Ἀιιὰ
ἐπεηδὴ ὁ θόζμμξ, ὄπη μόκμ βδειύζζεηαη ηὴκ θηώπεηα θαὶ ηὴκ ζεςνεῖ μεγάιε
κηνμπή, παναθηκώκηαξ ἀθόμε ημὺξ θηςπμὺξ κὰ ὑπμθνίκμκηαη θαὶ κὰ
πανηζηάκμοκ ημὺξ πιμοζίμοξ, γη‟ αὐηὸ ἀθνηβῶξ ὁ Ἰεζμῦξ Υνηζηὸξ δὲκ κμηώζεη
κηνμπὴ γηὰ ηὴκ θηώπεηά ημο, ἀκηίζεηα θάκεη ἐπίδεηλε ηῆξ θηώπεηαξ ημο. Καὶ
ἀπὸ μὲκ ημὺξ μὐνακμὺξ θςκάδεη ημὺξ Ἀγγέιμοξ, ἀπὸ ημὺξ ἀγνμὺξ δὲ θαὶ ηὰ
πςνάθηα θαιεῖ ημὺξ πμημέκεξ γηὰ κὰ ηὸκ πνμζθοκήζμοκ, ὅηακ γεκκήζεθε ζὲ
θείκε ηὴκ θαηάζηαζε ηῆξ ἔκδεηαξ θαὶ ηῆξ ἐγθαηάιεηρεξ, ζὲ θεῖκμ ηὸ ζνόκμ
μίαξ εὐηειέζηαηεξ θάηκεξ θαὶ ζὲ θείκε ηὴκ αὐιὴ ἑκὸξ πεκηπνόηαημο ζπειαίμο!
“Ὤ πηώπεηα ὑπενπιμῦημξ! Ὤ ζογθαηάβαζηξ ὑπενύρηζημξ!”
Σώνα ἐζὺ πμύ μειεηᾶξ αὐηὲξ ηὶξ ἀιήζεηεξ, ηί ἔπεηξ κὰ πεῖξ; Πμηὸξ ἀπὸ
αὐημὺξ ημὺξ δύμ κμμίδεηξ πὼξ δηθαημῦηαη κὰ ζὲ κηθᾶ θαὶ κὰ ζὲ θονηεύεη; Ὁ
θόζμμξ ἢ ὁ Υνηζηὸξ πμύ κίθεζε ηὸκ θόζμμ; Ὁ θόζμμξ ζὲ πνμηνέπεη κὰ δεηᾶξ
πνῶηα ηὰ ἐπίγεηα ἀγαζὰ θαὶ κὰ ηὰ ζεςνεῖξ μεγάιε εὐηοπία. Ὁ Υνηζηὸξ πάιη
ζὲ ζομβμοιεύεη μὲ ηὸ πανάδεηγμά ημο θαὶ ηὴκ δηδαζθαιία ημο κὰ δεηεῖξ
πνςηίζηςξ ηὴκ Βαζηιεία ημῦ Θεμῦ θαὶ κὰ θαηαθνμκεῖξ ὅια ηὰ θαιά ηῆξ γῆξ
ζὰκ ἕκα πειό. “Δεηεῖηε πνῶημκ ηὴκ Βαζηιείακ ημῦ Θεμῦ θαὶ ηὴκ δηθαημζύκεκ
αὐημῦ” (Μαηζ. 6,33). Ἀθόμε ζμῦ δεηᾶ κὰ ζηενεῖζαη ηὰ γήηκα ἀγαζὰ ἢ μενηθὰ
ἀπ‟ αὐηὰ δίκμκηάξ ηα ἐιεεμμζύκε ζημὺξ θηςπμὺξ ἢ ἀθόμε ἀπμηαζζόμεκμξ ηὰ
πάκηα γηὰ ηὴκ θαιμγενηθὴ δςὴ θαὶ ἐλαγμνάδμκηαξ ἕκα ζεζαονὸ ζηὸκ
πανάδεηζμ. “Πώιεζόκ ζμο ηὰ ὑπάνπμκηα θαὶ δὸξ πηςπμῖξ θαὶ ἕλεηξ ζεζαονὸκ
ἐκ μὐνακῷ θαὶ δεῦνμ ἀθμιμύζεη μμη” (Μαηζ. 19, 21). Καὶ πάιη· “πᾶξ ἐλ ὑμῶκ,

ὃξ μὐθ ἀπμηάζζεηαη πᾶζη ημῖξ ἑαοημῦ ὑπάνπμοζηκ, μὐ δύκαηαη εἶκαη μμο
μαζεηὴξ” (Λμοθ. 14, 33).
Λμηπὸκ ἐζύ, θαὶ ζὰκ μαζεηὴξ ημῦ Υνηζημῦ θαὶ ζὰκ θνόκημμξ θαὶ ζημπαζηηθὸξ
ἄκζνςπμξ, πνέπεη κ‟ ἀπμθαζίζεηξ κὰ ἀθμύζεηξ θαὶ κὰ θάκεηξ πνάλε ἐθεῖκμ
πμύ ζμῦ ιέγεη ὁ Υνηζηὸξ θαὶ ὄπη ὅ,ηη ζμῦ ἐπηβάιιεη ὁ θόζμμξ. Γηαηί δὲκ ζὰ
ζςζμῦκ αὐημὶ πμὺ ἀθμύμοκ μόκμ ηὸκ κόμμ ημῦ Θεμῦ, ἀιι‟ αὐημὶ πμὺ ηὸκ
ἐθανμόδμοκ ζηὴκ πνάλε. (Ρςμ. 2, 13).
Γἶκαη ἀιήζεηα πὼξ δὲκ εἶζαη ὑπμπνεςμέκμξ, ἂκ εἶζαη ιασθόξ, κὰ εἶζαη ἀθηήμςκ
θαὶ πάμπηςπμξ. εἶζαη ὅμςξ ὑπμπνεςμέκμξ κὰ ἐθηημᾶξ ηόζμ ιίγμ ηὰ πιμύηε
θαὶ ηὰ πνήμαηα, ὥζηε γηὰ ὅια αὐηὰ πμηὲ κὰ μὴκ παναθηκεζεῖξ κὰ παναβεῖξ
μὔηε μία ἐκημιὴ ημῦ Θεμῦ. ηόζμ δὲ κὰ εἶκαη ἀπμθμιιεμέκε ἡ θανδηά ζμο ἀπ‟
αὐηά, ὥζηε κὰ ηὰ ἀπμθηᾶξ θαὶ κὰ ηὰ ἔπεηξ μὲ ηόζε ἀπνμζπάζεηα ζὰκ κὰ μὴ ηὰ
ἔπεηξ θαὶ κὰ μὴ ηὰ λμδεύεηξ ζηὰ μάηαηα θαὶ πενηηηὰ θαὶ πάκς ἀπὸ ὅζα
πνεηάδεζαη πνάγμαηα θαζὼξ ιέγεη ὁ Παῦιμξ. “Ὁ θαηνὸξ ζοκεζηαιμέκμξ ηὸ
ιμηπὸκ ἐζηηκ … ἵκα ὦζηκ μἱ πνώμεκμη ηῷ θόζμῳ ημύηῳ ὡξ μὴ θαηαπνώμεκμη.
πανάγεη γὰν ηὸ ζπῆμα ημῦ θόζμμο ημύημο” (Α‟ Κόν. 7, 29, 31).
Ἀιιά γη‟ αὐηὸ ηὸ ζέμα κὰ ζοδεηήζεηξ μὲ ηὸ Πακάγημ βνέθμξ, ηὸκ Ἰεζμῦ, θαὶ κὰ
κμηώζεηξ κηνμπὴ μπνμζηά ημο, πμὺ ὡξ ηώνα εἶπεξ ζὲ ηόζε ὑπόιερε θαὶ
ἀγάπε ἐθεῖκα ηὰ πιμύηε πμὺ ηὸ Θεῖμκ Βνέθμξ ηόζμ θαηαθνμκεῖ θη‟ ἀθόμε πὼξ
ἔκμηςζεξ ηόζμ μίζμξ θαὶ θαηαθνόκεζε γηὰ ηὴκ πηςπεία ἐθείκε θαὶ ηὴκ
εὐηέιεηα πμὺ αὐηὸ ηόζμ ἀγαπᾶ. Δήηεζέ Σμο ἀμέζςξ ζογπώνεζε γηὰ ὅια ηὰ
θαθὰ πμὺ ἔθακεξ γηὰ κ‟ ἀπμθηήζεηξ πιμῦημ θη‟ ἐπίγεηα ἀγαζὰ ἢ γηὰ κὰ ηὰ
πνεζημμπμηήζεηξ παναθάιεζέ Σμκ κὰ ζμῦ δώζεη πάνε. Γηαηί, ὅπςξ ὁ Ἴδημξ ἀπὸ
πιμύζημξ ἔγηκε θηςπὸξ ἀπὸ ἀγάπε γηὰ ζέκα, ἔηζη θαὶ ζὺ κὰ γίκεηξ θηςπὸξ γηὰ
ηὴκ ἀγάπε Σμο, γηὰ κὰ πιμοηήζεηξ ἀπὸ ηὴ Θεόηεηά Σμο.”Γηκώζθεηε γὰν ηὴκ
πάνηκ ημῦ Κονίμο ἡμῶκ Ἰεζμῦ Υνηζημῦ, ὅηη δη‟ ὑμᾶξ ἐπηώπεοζε πιμύζημξ ὧκ,
ἵκα ὑμεῖξ ηὴ ἐθείκμο πηςπεία πιμοηήζεηε” (Β‟ Κμν. 2, 9). Ἀθόμε κὰ ηὸκ
παναθαιέζεηξ κὰ μὴ ζ‟ ἀθήζεη λακὰ κὰ πιακεζεῖξ ἀπὸ ηὸκ θόζμμ. ἀιιὰ ὅηακ

ἔπεηξ ηὰ ὑπάνπμκηά ζμο ἢ ὅηακ ηὰ ζηενεῖζαη γηὰ ηὴκ ἀγάπε ημῦ Κονίμο, κὰ μὴ
ηὰ μεηαπεηνίδεζαη γηὰ ἄιιμ ζθμπό, πανὰ μόκμκ θαὶ μόκμ γηὰ κὰ ἐλαγμνάζεηξ μὲ
αὐηὰ ηὴκ αἰώκηα εὐδαημμκία, θαζὼξ εἶκαη γναμμέκμ: “Λύηνμκ ἀκδνὸξ ροπῆξ ὁ
ἴδημξ πιμῦημξ” (Πανμημ. 13, 8).
2. Γηάηνερε ηὸκ ἔνςηα ηῶκ ἡδμκῶκ.
οιιμγίζμο ἀδειθέ, ὅηη ὁ Υνηζηὸξ μὲ ηὴ γέκκεζή ημο ἦνζε κὰ πμιεμήζεη ηὸκ
ἄηαθημ ἔνςηα ηῶκ ἡδμκῶκ μὲ ηὶξ ὀδύκεξ θαὶ ημὺξ πόκμοξ πμὺ δμθίμαζε. Ὁ
ζανθηθὸξ ἄκζνςπμξ πηζηεύεη πὼξ ἡ μόκε ἀπόιαοζε εἶκαη ἐθείκε ηῶκ
αἰζζήζεςκ γη‟ αὐηὸ δὲκ θονηανπεῖ πάκς ζ‟ αὐηέξ, ὅπςξ ηαηνηάδεη ζὲ ιμγηθὸ ὄκ,
ἀιιὰ ἀθήκεη ηὸκ ἑαοηό ημο κὰ ζομπενηθένεηαη ὅπςξ ἕκα ἄιμγμ δῶμ θαὶ κὰ
παναζύνεηαη ἀπὸ ηὶξ αἰζζήζεηξ ημο: ηνέπεη ἀπαιίκςηα γηὰ κὰ παίνεηαη θαὶ κ‟
ἀπμιαμβάκεη ὅιεξ ηὶξ πανακμμίεξ. Ἐπηδεηεῖ ηὴκ ἡδμκὴ ζὰκ ζθμπὸ θαὶ ηὴκ
ζεςνεῖ ἔκηημε, ἂκ θαὶ ηὴ βνίζθεη μέζα ζηὶξ μεγαιύηενεξ ἀηημίεξ θαὶ βνςμηέξ.
Ὁ Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ ἀπὸ ζομπόκηα γηὰ ηὴκ ηύθιςζε αὐηὴ ημῦ ἀκζνώπμο ἦνζε
γηὰ κὰ ηὸκ γηαηνεύζεη ἀπὸ ἕκα ηέημημ μεγάιμ ζθάιμα.
Γη‟ αὐηό, ἐκῶ μπμνμῦζε κὰ γεκκεζεῖ μ‟ ἕκα ζῶμα ζθιεναγςγεμέκμ ὡνίμμο
ἀκδνόξ, ζέιεζε κὰ γεκκεζεῖ μ‟ ἕκα ἁπαιὸ ζῶμα βνέθμοξ γηὰ κὰ αἰζζακζεῖ ηὴκ
ὀδύκε (ηῆξ ηνοθενῆξ ζάνθαξ) θαὶ ἀθμιμύζςξ γηὰ κὰ ὑπμθένεη πενηζζόηενμ.
Καὶ ὕζηενα ἀπὸ ηὴκ βαζακηζηηθὴ θοιαθὴ πμὺ ὑπέθενε μέζα ζηὴκ θμηιηὰ ηῆξ
Πανζέκμο, ζέιεζε κὰ ὑπμθένεη θη‟ ὅια ηὰ βάζακα θαὶ ηὶξ δμθημαζίεξ ηῆξ
κεπηαθῆξ ἡιηθίαξ, ζάκ κὰ ἐζηενεῖημ ηὴκ πνήζε ημῦ ιμγηθμῦ.
Ἐλ ἀνπῆξ ἔπνεπε ὁ Ἰεζμῦξ κὰ ιάβεη ἕκα ζῶμα, ὄπη μόκμ ηειεηόηενμ ἀπὸ ηὸ
ζῶμα ημῦ Ἀδάμ, ἀιιὰ ἕκα ζῶμα ἀπαζέξ, ἀκώδοκμ, μαθάνημ θαὶ ἄλημ
θαημηθεηήνημ ηῆξ πανμμμίαξ μαθανίαξ ροπῆξ Σμο2. Παν‟ ὅια αὐηὰ ζηὴ ζέζε
ἐθείκμο παίνκεη ἕκα ζῶμα πμιὺ ἁπαιό, πμιὺ ιεπηὸ θαὶ ηνοθενώηαημ,
θαηάιιειμ κὰ ἀκηηιαμβάκεηαη δηὰ ηῶκ αἰζζήζεςκ θάζε ηαιαηπςνία θαὶ
θαμςμέκμ ἔηζη ὥζηε κὰ μπμνεῖ κὰ δέπεηαη ἀπ‟ ὅιεξ ηὶξ αἰζζήζεηξ ὅιμοξ ημύξ

πόκμοξ, ὅπςξ ηὸ πέιαγμξ δέπεηαη ὅιμοξ ημύξ πμηαμμύξ. Γη‟ αὐηὸ ἀθνηβῶξ ηὸ
ιόγμ πανμμμηάδεη ηὸκ ἑαοηό ημο μὲ ηὸ ζθμοιήθη, ὄπη μόκμ γηαηί γεκκήζεθε
πςνὶξ ζπένμα (ὅπςξ γεκκημῦκηαη ηὰ ζθμοιήθηα), ἀιιὰ θαὶ γηαηί ἡ ζάνθα ημο
εἶπε ηὴκ αἴζζεζε θαὶ ηὴκ ηνοθενόηεηα ηῶκ ζθμοιεθηῶκ “ἐγὼ δὲ εἰμὶ ζθώιελ
θαὶ μὐθ ἄκζνςπμξ” (Φαιμ. 21, 6).
Ἐλ αἰηίαξ αὐηῆξ ηῆξ ἁπαιόηεημξ μόιηξ γεκκήζεθε δέπηεθε μὲ ηὴκ ἁθὴ ηὴκ
πνμζβμιὴ ημῦ ροπνμῦ ἀένμξ θαὶ ηῆξ ὑγναζίαξ ημῦ ζπειαίμο. Μὲ ηὴ θςκὴ
θιαίεη. Μὲ ηὴκ ὄζθνεζε αἰζζάκεηαη ηὴκ ἔκημκε θαθμζμία ηῆξ θάηκεξ θαὶ ηῶκ
δώςκ. Μὲ ηὴκ ὅναζε βιέπεη μία ζθμηεηκὴ θαὶ ἄπανε ζπειηά. Καὶ μὲ ηὴκ ἀθμὴ
δὲκ ἀθμύεη ἄιιμ ἀπὸ ηὶξ ηναπηὲξ θςκὲξ ηῶκ ἀγνίςκ δώςκ. Καὶ γηὰ κὰ
ζοκμρίζμομε μόιηξ γεκκήζεθε ὁ Ἰεζμῦξ, ἀθηενώκεη ηὴκ ἀνπὴ ηῆξ δςῆξ ημο ζὲ
ἕκα πῶνμ ὑπενβμιηθὰ ζηεκὸ θαὶ ζὲ μία ἔιιεηρε ὅιςκ ηῶκ ἀκαπαύζεςκ θαὶ ζὲ
θάζε εἶδμξ ὀδύκεξ θαὶ βαζάκςκ πμὺ μπμνμῦζε κὰ δεπζεῖ ἡ ηνοθενὴ ἐθείκε
ἡιηθία ημο. Ὤ! ἀθῆζηε μὲ κὰ πάς θμκηὰ ζηὴ θάηκε θαὶ κὰ πῶ ζηὸκ Ἰεζμῦ. “Σί
εἶκαη αὐηὴ ἡ ἄθνα ζογθαηάβαζίξ ζμο, γιοθύηαηέ μμο Ἰεζμῦ; Ἐζὺ εἶζαη ἐθεῖκμξ ὁ
ἐπηζομεηὸξ Μεζζίαξ ἀπὸ ὅια ηὰ ἔζκε θαὶ εὐζὺξ κὰ γεκκεζῆξ μὲ ημηαῦηα
βάζακα;” Ναί, μμῦ ἀπμθνίκεηαη. αὐηὸ ἦηακ ἀπὸ ηὴκ ἀνπὴ ηὸ ζέιεμα ημῦ
Οὐνακίμο Παηνόξ μμο. Νὰ θαηανγεζεῖ ἡ ἡδμκὴ μὲ ηὴκ ὀδύκε. Αὐηὸ ηὸ
παηνηθὸ ζέιεμα ἦνζα κὰ ἐθπιενώζς εὐζὺξ μόιηξ γεκκήζεθα ζηὸκ θόζμμ,
θαζὼξ ἐθ μένμοξ μμο πνμεῖπε ὁ Δαβὶδ θαὶ μὲ ηὸκ Δαβὶδ ὁ Ἀπόζημιμξ. “Δηὸ
εἰζενπόμεκμξ εἰξ ηὸκ θόζμμκ „ζοζίακ θαὶ πνμζθμνὰκ μὐθ ἠζέιεζαξ, ζῶμα δὲ
θαηενηίζς μμη‟ ηόηε εἶπμκ. ἰδμὺ ἤθς ημῦ πμηῆζαη ὁ Θεὸξ ηὸ ζέιεμά ζμο” (Ἑβν.
10, 5, 7), (Φαιμ. 39, 7 . 8).
Ἐδῶ ηώνα, ἐζὺ ἀγαπεηέ, κὰ γίκεηξ θνηηὴξ ἀκάμεζα ζηὸκ Υνηζηὸ θαὶ ζηὸκ θόζμμ
θαὶ κὰ ἀπμθαζίζεηξ πμηὸξ ζὰ ζ‟ ἐλμοζηάδεη, ὁ Υνηζηὸξ ἢ ὁ θόζμμξ; Πμηὸκ
πνέπεη κ‟ ἀθμιμοζεῖξ, ἐθεῖκμκ πμύ ζέιεη ηὴ ζςηενία ζμο μὲ ηὴκ ὀδύκε, ἢ
ἐθεῖκμκ πμύ δεηεῖ ηὴκ ἀπώιεηά ζμο μὲ ηὴκ ἡδμκή; Γἶκαη θακενὸκ ὅηη ηὸ πνῶημ.
“εἰξ ημῦημ γὰν ἐθιήζεηε, ὅηη θαὶ Υνηζηὸξ ἔπαζεκ ὑπὲν ἡμῶκ, ὑμ{ηκ

ὑπμιημπάκςκ ὑπμγναμμόκ, ἵκα ἐπαθμιμοζήζεηε ημῖξ ἴπκεζηκ αὐημῦ” (Α‟ Πέην.
2, 21). Ὅμςξ ὁ θόζμμξ εἶκαη ηόζμ ηοθιόξ, πμὺ ὄπη μόκμ δὲκ γκςνίδεη ηὴκ
ἀιήζεηα, ἀιιὰ μὔηε μπμνεῖ κὰ ηὴκ γκςνίζεη, θαζὼξ ιέγεη ἡ ἴδηα ἡ
αὐημαιήζεηα. “θαὶ ἐγὼ ἐνςηήζς ηὸκ παηένα θαὶ ἄιιμκ πανάθιεημκ δώζεη
ὑμῖκ, ἵκα μέκε μεζ‟ ὑμῶκ εἰξ ηὸκ αἰώκα, ηὸ Πκεῦμα ηῆξ ἀιεζείαξ, ὃ ὁ θόζμμξ
μὐ δύκαηαη ιαβεῖκ, ὅηη μὐ ζεςνεῖ αὐηὸ μὐδὲ γηγκώζθεη αὐηὸ” (Ἰς. 14, 16-17).
Ἐὰκ ιμηπὸκ ἐζὺ ζέιεηξ κὰ ζεναπεοζεῖξ μέζα ζ‟ αὐηὸκ ηὸκ ηοθιὸ θόζμμ θαὶ
εἶζαη ἱθακμπμηεμέκμξ κὰ θοβενκᾶξ ηὴ δςή ζμο μὲ ηὰ ρεύηηθα δηαηάγμαηά ημο,
ὢ ηαιαίπςνμξ πμὺ εἶζαη! Μόκμξ ζμο παναδόζεθεξ ζηὰ πένηα ημῦ
ζακαηεθόνμο ἐπζνμῦ ζμο, ὅπςξ ἔθακε ὁ αμρώκ πμὺ παναδόζεθε ζηὰ πένηα
ηῶκ ἀιιμθύιςκ θη ἀθόμε ἔγηκεξ μόκμξ ζμο θακενὸξ ἀπμζηάηεξ ημῦ Κονίμο,
ημῦ μόκμο εὐενγέημο ζμο. Γηαηί ζέιεζεξ κὰ ὑπενεηεῖξ ηὶξ αἰζζήζεηξ ζμο μὲ
ηὶξ ἡδμκὲξ θαὶ πνμηίμεζεξ μία δςὴ ηνοθειή, μαιζαθὴ θαὶ ἡδμκηθή, ηὴκ ὁπμία
ηόζμ πμιὺ μίζεζε ὁ Ἰεζμῦξ μόιηξ γεκκήζεθε, ἂκ θαὶ αὐηὴ ἡ δςὴ ζεςνεῖηαη
ἀπὸ ημὺξ ἄθνμκεξ ἀιάκζαζηε θαὶ ἀζώα!
Ἂπ ἀδειθέ μμο! Καὶ πηζηεύεηξ ἐζὺ πμηὲ πὼξ ἡ ἄπεηνε ζμθία ημῦ Θεμῦ ζέιεζε
κὰ βαζακίζεη ηόζμ πμιὺ ηὸ πακάγηόκ ηεξ ζῶμα, ὄπη μόκμ θαηὰ ηὴκ γέκκεζή ημο
ἀιιὰ θαὶ ζ‟ ὁιόθιενε ηὴ δςή ημο θαὶ ζηὸ ζάκαηό ημο, ἐὰκ δὲκ ἦηακ ἀκαγθαῖμ
ζὲ ζέκα κὰ ἀπμθεύγεηξ ηὶξ ἡδμκὲξ θαὶ κὰ ζθιεναγςγεῖξ ηὸ ζῶμα ζμο; Καὶ ζὲ ηί
ζὰ ὠθειήζεη ἡ ἀζεβήξ ζμο πνόθαζε πμὺ ιὲξ πὼξ ὁ Υνηζηὸξ δὲκ ζὲ πνμζηάδεη
μὲ ἐκημιὴ κὰ ἀπέπεηξ ἀπὸ ηὶξ ἡδμκὲξ θαὶ ηὶξ ἀκαπαύζεηξ ηῶκ αἰζζήζεςκ θαὶ
ημῦ ζώμαημξ, ἀιιὰ ὅηη ζὲ ζομβμοιεύεη μόκμ ιέγμκηαξ: “ὅζηηξ ζέιεη ὀπίζς μμο
ἀθμιμοζεῖκ, ἀπανκεζάζζς ἑαοηὸκ θαὶ ἀνάης ηὸκ ζηαονὸκ αὐημῦ, θαὶ
ἀθμιμοζείης μμη”; (Μάνθ. 8,36). Καιά, θαὶ ἔηζη ὑπμιμγίδεηξ ἐζὺ ηὶξ
ζομβμοιὲξ ηῆξ ἀθηίζημο ζμθίαξ, πνμθαζηδόμεκμξ πνμθάζεηξ ἐκ ἁμανηίαηξ
ζέιμκηαξ κὰ ἐλμοζηάδεηξ (θαὶ κὰ ὑπεναζπίδεζαη) ηὴκ ηνοθειὴ δςή ζμο; Νὰ
λένεηξ ιμηπὸκ ὅηη πνέπεη κὰ μημεῖζαη ηὸκ Ἰεζμῦ Υνηζηό, ἂκ ζέιεηξ κὰ εἶζαη
πνμμνηζμέκμξ γηὰ ηὴκ Βαζηιεία ηῶκ μὐνακῶκ. Ἄθμοζε ηώνα ἐθεῖκεξ ηὶξ

θμβενὲξ ἀπμθάζεηξ πμὺ θςκάδεη μὲ δοκαηὴ θςκὴ μέζα ἀπὸ ηὴ θάηκε ηὸ
Βνέθμξ ὁ Ἰεζμῦξ. “Οὐαὶ ὑμῖκ ημῖξ πιμοζίμηξ, ὅηη ἀπέπεηε ηὴκ πανάθιεζηκ
ὑμῶκ. μὐαὶ ὑμῖκ μἱ ἐμπεπιεζμέκμη, ὅηη πεηκάζεηε. μὐαὶ ὑμῖκ μἱ γειῶκηεξ κῦκ,
ὅηη πεκζήζεηε θαὶ θιαύζεηε. μὐαί, ὅηακ θαιῶξ ὑμᾶξ εἴπςζη πάκηεξ μἱ
ἄκζνςπμη” (Λμοθ. 6,24-26). Σί ἀπακηᾶξ ζ‟ αὐηὰ ἐζύ, πμὺ ζέιεηξ κὰ πενκᾶξ
ηὴ δςή ζμο μὲ ἀκέζεηξ θη‟ ἔπεηηα ἐπηδηώθεηξ γη‟ αὐηὸ κὰ βνίζθεηξ ἀθόμε θαὶ
δηθαημιμγίεξ; Θεςνεῖξ πὼξ αὐηὰ πμὺ ιέγεη ὁ Κύνημξ εἶκαη ιόγηα θεκὰ θαὶ πώξ
ὁ Θεὸξ μίιεζε πςνὶξ κὰ μπμνμῦκ κὰ ἐθπιενςζμῦκ ηὰ ιόγηα ημο; Αὐηὸ βγάιημ
ἀπὸ ηὸ μοαιό ζμο. “Ὁ μὐνακὸξ θαὶ ἡ γῆ πανειεύζμκηαη, μἱ δὲ ιόγμη μμο μὐ μὴ
πανέιζςζη” (Μαηζ. 24, 35). Νὰ αἰζπύκεζαη ιμηπόκ, κὰ αἰζπύκεζαη γηὰ ὅιεξ
ηὶξ ἡδμκὲξ θαὶ ἀπμιαύζεηξ θαὶ κὰ ζεςνεῖξ ηὸκ ἑαοηό ζμο ἀκάλημ ημῦ ὀκόμαημξ
ημῦ Υνηζηηακμῦ, ἐπεηδὴ μὲ ηὴ δςὴ θαὶ ηὰ ἔνγα ζμο πνόζβαιεξ πμιὺ ηὴκ
πνηζηηακηθή ζμο ἰδηόηεηα θαὶ ηόζεξ θμνὲξ πνμηίμεζεξ κὰ ὑπενεηήζεηξ ηὴ
ζάνθα ζμο πανὰ ηὸκ Θεό. Μὲ ηὴκ ζομπενηθμνά ζμο αὐηὴ ἔγηκεξ αἰηία κὰ
βιαζθεμεῖηαη ἀπὸ ηὰ ἔζκε ὁ πνηζηηακηζμὸξ θαὶ ηὸ ὑπενύμκεημκ ὄκμμα ημῦ
Θεμῦ, θαζὼξ αὐηὸξ ὁ ἴδημξ παναπμκεῖηαη θαὶ ιέγεη. “δη‟ ὑμᾶξ δηὰ πακηὸξ ηὸ
ὄκμμά μμο βιαζθεμεῖηαη ἐκ ημῖξ ἔζκεζηκ” (Ἤζ. 52, 5).
Γη‟ αὐηὸ ἀπμθάζηζε ἐπηηέιμοξ κὰ ἀπανκεζεῖξ ὅιεξ ηὶξ ἡδμκὲξ πμὺ
ἀπμδεδεηγμέκα δὲκ εἶκαη ἀπαναίηεηεξ ζηὴ δςή ζμο θαὶ κὰ δεπηεῖξ ζηὸ ἑλῆξ
εὐπανίζηςξ ὅιμοξ ημοξ ζηαονμὺξ θαὶ ηὶξ ζιίρεηξ πμὺ ζὰ ζμῦ ζηείιεη ὁ Θεόξ.
Νὰ ἀγθαιηάζεηξ ηὴκ ζθιεναγςγία πμὺ πενηιαμβάκεη ἡ ἀιεζηκὴ μεηάκμηα θαὶ κὰ
μὴ ιμγανηάδεηξ ηίπμηε ἄιιμ γηὰ κὰ ηὴκ ἀγαπᾶξ, πανὰ κὰ ιμγανηάδεηξ μόκμ ηὴκ
ἀγάπε πμὺ ἔδεηλε ὁ Υνηζηὸξ γη‟ αὐηὴκ ἤδε ἀπὸ ηὴκ γέκκεζή ημο. Γὐπανίζηεζε
ηὸκ Κύνημ, πμὺ γηὰ ηὴκ ἀγάπε ζμο ζέιεζε κὰ γεκκεζεῖ μὲ ηέημηα βάζακα. Καὶ
πνμπάκηςκ παναθάιεζέ Σμκ κὰ ζμῦ δώζεη πάνε κὰ θαηαιάβεηξ θαιὰ ἀπὸ ηὸ
πανάδεηγμά ημο αὐηὴ ηὴκ ἀιήζεηα: ὅηη δει. ἡ πανμῦζα δςὴ εἶκαη θαηνὸξ γηὰ κὰ
θιαῖξ θαὶ κὰ ζιίβεζαη θη ὄπη γηὰ κὰ γειᾶξ θαὶ κὰ λεθακηώκεηξ θαζὼξ ημκίδεη ὁ
Ἐθθιεζηαζηῆξ “θαηνὸξ ημῦ θιαίεηκ” (3, 4) θαὶ μὲ ηὸκ Ἐθθιεζηαζηή θαὶ ὁ

Ἀπόζημιμξ. “ὁ θαηνὸξ ζοκεζηαιμέκμξ ηὸ ιμηπὸκ ἐζηηκ, ἵκα θαὶ μἱ ἔπμκηεξ
γοκαίθα, ὡξ μὴ ἔπμκηεξ ὦζη, θαὶ μἱ θιαίμκηεξ ὡξ μὴ θιαίμκηεξ, θαὶ μἱ
παίνμκηεξ ὡξ μὴ παίνμκηεξ… πανάγεη γὰν ηὸ ζπῆμα ημῦ θόζμμο ημύημο” (Α‟
Κόν. 7, 29).
3. Γηάηνερε ηὸκ ἔνςηα ηῆξ δόλαξ.
θέρμο ἀθόμε ὅηη ὁ Υνηζηὸξ μὲ ηὴκ γέκκεζή ημο ἦνζε κὰ πμιεμήζεη μὲ ηὴκ
ηαπείκςζή ημο ηὸκ ἄηαθημ ἔνςηα ηῆξ δόλαξ. Ὁ θμζμηθὸξ ἄκζνςπμξ ἐπηδηώθεη
κὰ ὑπενέπεη ἀπὸ ημὺξ ἄιιμοξ, κὰ ηημᾶηαη θαὶ κὰ δμλάδεηαη θαὶ γεκηθὰ κὰ
θαίκεηαη ὅηη εἶκαη ὁ ἐθιεθηόηενμξ ηῶκ ὑπμιμίπςκ. Νὰ δίκεη δηαηαγὲξ μὲ
δεζπμηηθὴ ἀιαδμκεία, κὰ μηιάεη ἀθ‟ ὑρειμῦ θαὶ κὰ πανμοζηάδεηαη ὡξ αὐζεκηία.
Ἂκ θαμηὰ θμνά ηύπεη θη ἔνζμοκ ζὲ ἀκηηπανάζεζε ἡ δόλα ημῦ Θεμῦ θαὶ ἡ δόλα
ἡ δηθή ημο, ηόηε αὐηὸξ θαηαθνμκεῖ ηὴκ δόλα ημῦ Θεμῦ θαὶ ἐθ ηῶκ πνμηένςκ
πνμηημᾶ ηὴ δηθή ημο δόλα.
Αὐηὰ ὅια εἶκαη ἀκόεηεξ ζέζεηξ θαὶ δηδαζθαιίεξ πμὺ δηδάζθεη ὁ θόζμμξ ζημὺξ
μαζεηέξ ημο θαὶ αὐηὰ ηὰ ζθάιμαηα ἦνζε κὰ ζεναπεύζεη ὁ ιοηνςηήξ μαξ,
ἀθόημο ἄνπηζε κὰ δεῖ ζηὸκ θόζμμ. Μπμνμῦζε ὁ ἴδημξ ἀζθαιῶξ θαὶ βνέθμξ
ἀθόμε κὰ θάκεη ἔνγα ὡνίμμο ἀκδνόξ. Μπμνμῦζε δει. μόιηξ γεκκήζεθε κὰ
μηιάεη μὲ θαζανὴ ἄνζνςζε. Μπμνμῦζε κὰ θαηαιαβαίκεη θαὶ κὰ μηιάεη ηὶξ
γιῶζζεξ ὅιςκ ηῶκ ιαῶκ. Μπμνμῦζε κὰ ἔπεη γύνς ημο πηιηάδεξ θαὶ μονηάδεξ
ἡιημμόνθςκ Ἀγγέιςκ γηὰ κὰ ηὸκ παναζηέθμκηαη ὁιμθάκενα θαὶ κὰ ηὸκ
ὑπενεημῦκ ὄπη μόκμκ ὡξ Θεό, ἀιιὰ θαὶ ὡξ ἄκζνςπμ. Ἀθόμε μπμνμῦζε ἀπὸ
ηὴκ πνώηε ζηηγμὴ ηῆξ δςῆξ ημο κὰ πνεζημμπμηεῖ ηὸκ πνόκμ μὲ ηὸ κὰ ηνέπεη
ζηὸκ θόζμμ κὰ ηὸκ γεμίδεη ἀπὸ ηὰ μεγαιεῖα ηῶκ ζαομάηςκ ημο, κὰ ηὸκ θςηίδεη
μὲ ηὶξ ιάμρεηξ ηῆξ δηδαζθαιίαξ ημο, κὰ ηὸκ δηδάζθεη μὲ ηὴκ ἁγηόηεηα ηῶκ
παναδεηγμάηςκ ημο θαὶ κὰ ηὸκ μεηαζηνέθεη μὲ ηὴ δύκαμε ημῦ θενύγμαηόξ ημο.
Μ‟ αὐηὰ ὅια μπμνμῦζε κὰ δμλάζεη ηὸ ὄκμμά ημο πενηζζόηενμ ἀπ‟ ὅιμοξ ημύξ
ἀκζνώπμοξ πμὺ ὑπῆνπακ θηιόδμλμη ζηὸκ θόζμμ. Καὶ μἱ βαζηιεῖξ θαὶ μἱ
ἄνπμκηεξ θαὶ μἱ μεγηζηάκεξ ημῦ θόζμμο θαὶ ὅιμη μἱ ιαμὶ κὰ λεθηκμῦκ ἀπὸ ηὰ

πέναηα ηῆξ μἰθμομέκεξ θαὶ κὰ ἔνπμκηαη ζηὴκ Ἱενμοζαιὴμ γηὰ κ‟ ἀθμύζμοκ ηὴκ
μὐνάκηα ζμθία πμὺ δηδάζθεη ἕκα βνέθμξ, ὅπςξ ἡ βαζίιηζζα ημῦ Νόημο πμὺ
λεθίκεζε μέζα ἀπὸ ηὴκ Γὐδαίμμκα Ἀναβία θαὶ ἦνζε κ‟ ἀθμύζεη ηὴ ζμθία ημῦ
δςδεθαεημῦξ παηδημῦ, ημῦ μιμμῶκημξ. Νὰ ἔνπμκηαη κὰ δμῦκ ἕκα κήπημ κὰ
θςηίδεη ηοθιμύξ, κὰ θαζανίδεη ιεπνμύξ, κὰ ἀκμνζώκεη πςιμύξ, κὰ γηαηνεύεη
ἀννώζημοξ, κὰ ἀκαζηαίκεη κεθνμὺξ θαὶ γεκηθὰ κὰ θάκεη πανάδμλα θαὶ θνηθηὰ
ζαύμαηα, ὥζηε ὅιμη κὰ ηὸ ἐπαηκμῦκ, ὅιμη κὰ ηὸ δμλάδμοκ, ὅιμη κὰ ηὸ
εὐθεμμῦκ. Ἀιιὰ ὁ Ἰεζμῦξ δὲκ ἤζειε ηέημηα ἀκζνώπηκε θαὶ μάηαηε δόλα. Ὄπη!
Ἀιιὰ “ζπήμαηη εὑνεζείξ ὡξ ἄκζνςπμξ ἐηαπείκςζεκ ἑαοηόκ”, θαζὼξ ιέγεη ὁ
ζεῖμξ Παῦιμξ (Φηιηπ. 2, 8) θαὶ θνύβεηαη μὲ ηὸκ ἐνπμμὸ ημο ζ‟ ἕκα ηόπμ ἀπὸ
ημὺξ πηὸ ἀθακεῖξ ηεξ Ἰμοδαίαξ θαὶ ζ‟ ἕκα ἐκδηαίηεμα ηῶκ ἀιόγςκ δώςκ
ζθεπάδεη δὲ ὅιμοξ ημύξ ζεζαονμὺξ ηῆξ ζμθίαξ ημο μέζα ζ‟ ἕκα θμμμάηη
ζάνθαξ θαὶ θάης ἀπὸ ηὴκ δηακμεηηθὴ ἀδοκαμία ἑκὸξ ἀγκώζημο ἀθώκμο
κεπίμο. “ἐκ ᾧ εἰζη πάκηεξ μἱ ζεζαονμὶ ηῆξ ζμθίαξ θαὶ ηῆξ γκώζεςξ
ἀπόθνοθμη”! (Κμι. 2,3) Δη‟ αὐηὸ θαὶ ὁ Ἠζαΐαξ γηὰ ηὴκ κεπηώδε ἀγκςζία ημῦ
παηδημῦ αὐημῦ ιέγεη. “…πνὶκ ἢ γκῶκαη ηὸ παηδίμκ θαιεῖκ παηένα ἢ μεηένα…”
(Ἤζ. 8, 4). Καὶ θαηὰ ηὴκ ἐπμπὴ πμὺ μἱ βαζηιεῖξ ηῆξ γῆξ -ἐκκμῶ ὁ Αὔγμοζημξ
Καίζαν- θοβενκμῦκ ηὸ θνάημξ ημοξ μὲ ἀπμγναθὲξ θαὶ ἐθδίδμοκ ζημὺξ ιαμὺξ
κόμμοξ θαὶ θαίκμκηαη πακημῦ ἔκδμλμη, αὐηόξ, πμὺ εἶκαη ὁ βαζηιεὺξ ηῶκ
βαζηιεοόκηςκ, γεκκηέηαη θαὶ δεῖ ἐκηειῶξ ἄγκςζημξ θαὶ ζεςνεῖηαη ζὰκ ἕκα
μεδεκηθό. Ὢ ηῆξ ἀκοπένβιεηεξ ηαπεηκώζεώξ ζμο, ὢ γιοθύηαημ ὄκμμα, ὢ
γιοθύηαηε ὑπενάκζνςπε Ἰεζμῦ! Αὐηὴ ἡ ηαπείκςζή ζμο ἔθακε ηὸκ πνμθήηε
Ἀββαθμὺμ κὰ πάζεη ζπεδὸκ ηὸ μοαιό ημο θαὶ κὰ ιέεη· “Κύνηε, θαηεκόεζα ηὰ
ἔνγα ζμο θαὶ ἐλέζηεκ. Ἐκ μέζῳ δύμ δώςκ γκςζζήζε” (Ἀββαθ. 3, 2). Αὐηὴ ἡ
ηαπείκςζε παναθίκεζε ηὸκ ὅζηόκ ζμο Ἰζαὰθ κὰ πεῖ ηὰ ὑρειὰ αὐηὰ ιόγηα. “ἡ
ηαπεηκμθνμζύκε ζημιὴ ζεόηεημξ ἐζηηκ. ὁ γὰν Λόγμξ ὁ ἐκακζνςπήζαξ αὐηὴκ
ἐκεδύζαημ θαὶ ὠμίιεζεκ ἡμῖκ δη‟ αὐηῆξ ἐκ ηῷ ζώμαηη ἡμῶκ… ἵκα μὴ ἡ θηίζηξ ηῇ
αὐημῦ ζεςνία θαηαθιεπζῆ” (Λμγ. θ‟).

Ἐπεηδὴ θαὶ ἡ αἰηία ηῆξ πηώζεςξ ηῶκ ἀγγέιςκ ζηὸκ μὐνακὸ θαὶ ηῶκ ἀκζνώπςκ
ζηὴ γῆ ὑπῆνλε ἡ δηαθμνὰ ἀκάμεζα ζηὸ μεγαιύηενμ θαὶ ζηὸ μηθνόηενμ, γη‟ αὐηὸ
ἐζύ, ὁ Λόγμξ ημῦ Θεμῦ, μὲ ηὴ γέκκεζή ζμο ζεθώκεηξ ἀπὸ ηὸκ θόζμμ αὐηὸ ηὸ
μεγάιμ ζθάκδαιμ ηῆξ ἀπςιείαξ ημῦ θόζμμο. Καὶ ύ, ὁ ἀκώηενμξ θαὶ “ὑπὲν ηὰ
ὄκηα ὦκ”, ἀθμῦ ἔγηκεξ θαηώηενμξ θαὶ ἔζπαημξ ὅιςκ, θάκεηξ μ‟ αὐηὸ ηὸκ ηνόπμ
ὅμμηα ὅια ζμο ηὰ θηίζμαηα, ηόζμ ηὰ μεγαιύηενα θαὶ ἀκώηενα, ὅζμ θαὶ ηὰ
μηθνόηενα θαὶ θαηώηενα θαὶ θαηαδεηθκύεηξ ὡξ ἄνηζηε ὁδὸ ὑρώζεςξ, ηὴκ
ηαπείκςζε, θαζὼξ ζεμιμγεῖ ὁ δηθόξ ζμο ηῆξ Θεζζαιμκίθεξ Γνεγόνημξ ὁ
Παιαμᾶξ ιέγμκηαξ: “Ἐιεοζενώκεη μὲ πανάδμλμ ηνόπμ ὁ Θεὸξ ἀπὸ ηὴκ αἰηία
ηῆξ ἀνπηθῆξ πηώζεςξ (ηὸκ ἄκζνςπμ). θαὶ αὐηὴ (ἡ αἰηία) ἦηακ ἡ ὑπενμπὴ θαὶ
ἡ θαηςηενόηεηα πμὺ ἐκοπάνπεη ζηὰ ὄκηα. Καὶ ἀπὸ ἐδῶ λεθηκάεη ὁ θζόκμξ θαὶ
ὁ δόιμξ θαὶ μἱ θακενὲξ θαὶ θνοθὲξ ἀκηηπαιόηεηεξ. Ὁ Θεὸξ ιμηπὸκ εὐδόθεζε
πνόζθαηα (μὲ ηὴκ ἐκακζνώπεζε ημῦ Υνηζημῦ) κὰ δηαιύζεη ηὴκ αἰηία ηῆξ
ὑπενεθάκεηαξ πμὺ θαηαζηνέθεη ηὰ ιμγηθά ημο θηίζμαηα. Ἐλμμμηώκεη δει. ηὰ
πάκηα μὲ ηὸκ ἑαοηό ημο θαὶ ἐπεηδὴ βέβαηα ὁ ἴδημξ μὲ ηὸκ ἑαοηὸ ημε εἶκαη ἴζμξ
θαὶ ὅμμημξ θαηὰ θύζηκ, θάκεη θαὶ ηὴκ θύζε ἴζε θαηὰ πάνηκ μὲ ηὸκ ἑαοηό ηεξ.
Καὶ αὐηὸ πῶξ ἔγηκε; Ὁ ἴδημξ ὁ ἐθ Θεμῦ Θεὸξ Λόγμξ, ἀθμῦ ἄδεηαζε ηὸκ ἑαοηὸ
ημο ἀπόννεηα θαὶ μοζηηθά, θαηέβεθε ἀπὸ ρειὰ ζηὴκ ἔζπαηε ἀκζνώπηκε
ὕπανλε θαὶ αὐηὴ ἀθμῦ ηὴκ ἔδεζε μαδί ημο θαηὰ ηνόπμ ἄιοημ θαὶ ἀθμῦ
ηαπεηκώζεθε θαὶ πηώπεοζε ζὰκ ἄκζνςπμξ (ὅμμηόξ μαξ) ἔθακε ηὰ θάης πάκς,
μᾶιιμκ δὲ ζοκέκςζε θαὶ ηὰ δύμ ζὲ ἕκα. Μὲ ηὴ Θεόηεηα δει. ζοκέκςζε ηὴκ
ἀκζνςπόηεηα θαὶ ἔηζη ὑπέδεηλε ζὲ ὅιμοξ ηὴκ ηαπείκςζε ὡξ δνόμμ πμὺ ὁδεγεῖ
πνὸξ ηὰ ἄκς, ἀθμῦ πνόζθενε ηὸκ ἑαοηὸ ημο ζήμενα ὑπόδεηγμα μπνμζηὰ
ζημὺξ ἀκζνώπμοξ θαὶ ζημὺξ ἁγίμοξ Ἀγγέιμοξ” (Λόγμξ ζηὴ Γέκκεζε ημῦ
Υνηζημῦ).
Σώνα, ἐζὺ ἀγαπεηέ, μπμνεῖξ κὰ βνεῖξ μεγαιύηενε ἀπ‟ αὐηὴ ηὴ δηαθμνὰ
μεηαλύ ημῦ Θεμῦ θαὶ ημῦ θόζμμο; Λμηπόκ, ἀπὸ αὐημὺξ ημὺξ δύμ πμηὸξ εἶκαη
δίθαημ κὰ ζ‟ ἐλμοζηάδεη; Ὁ Υνηζηὸξ ἢ ὁ θόζμμξ; Βέβαηα ὁ Υνηζηόξ. Γηαηί ὁ

Υνηζηὸξ μὔηε πιακᾶ μὔηε πιακᾶηαη, ἐκῶ ὁ θόζμμξ θαὶ πιακᾶ θαὶ πιακᾶηαη.
Ἔπεηηα, ζθέρμο, πὼξ γηὰ ηὸκ Υνηζηὸ δὲκ ἦηακ ἀνθεηὸ πμὺ γεκκήζεθε ὑπήθμμξ
ημῦ Καίζανμξ Αὐγμύζημο, ἀιιὰ ζέιεζε ἀθόμε κὰ γεκκεζεῖ θαὶ ζηὴκ ἐπμπὴ
πμὺ γηκόηακ ἐπίζεμε δήιςζε ἔμπναθηεξ ὑπμηαγῆξ. “ἐκ ηαῖξ ἡμέναηξ ἐθείκαηξ
ἐλῆιζε
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μἰθμομέκεκ” (Λμοθ. 2,1) θαὶ ζέιεζε κὰ θένεη ἄκς – θάης ὅια ηὰ πνάγμαηα,
θονίςξ ὅμςξ κὰ βάιεη ηὸκ ἑαοηὸ ημο θάης ἀπ‟ αὐηὴκ ηὴκ ὑπμηαγή. “Ἀκέβε δὲ
θαὶ Ἰςζὴθ ἀπὸ ηῆξ Γαιηιαίαξ ἐθ πόιεςξ Βεζιεέμ… ἀπμγνάραζζαη ζὺκ Μανηὰμ
ηὴ μεμκεζηεομέκε αὐηῷ γοκαηθὶ μὔζε ἐγθύῳ” (Λμοθ. 2, 4).
Ἐζέκα ὅμςξ ἀδειθὲ θαίκεηαη πὼξ ζ‟ εὐπανηζηεῖ κὰ ηὰ θάκεηξ ὅια ἄκς θάης,
κὰ ζογπύδεηξ ὅιμ ηὸκ θόζμμ, μόκμ γηὰ κὰ ἐθπιενώζεηξ ηὴκ ἐπηζομία ζμο, μόκμ
γηὰ κὰ ὑπμηάλεηξ ὅιμοξ ζηὴ γκώμε ζμο, μόκμ γηὰ κὰ γίκεηξ μεγάιμξ θαὶ γηὰ κὰ
ἀπμθηήζεηξ δόλα ζηὸκ θόζμμ. Μ‟ αὐηὸ πμὺ θάκεηξ θαίκεζαη κὰ ιέξ: Ἐγὼ
πνμηημῶ κ‟ ἀθμιμοζήζς ηὸ πανάδεηγμα ημῦ θόζμμο ἀπὸ ηὸ πανάδεηγμα ημῦ
Υνηζημῦ. Ἐγὼ ἐπηιέγς ηὴκ δόλα ηῶκ ἀκζνώπςκ ἀπὸ ηὴ δόλα ημῦ Θεμῦ.
Ὢ πόζμ ζὰ ζμῦ θακεῖ βανηὰ αὐηὴ ἡ πανάιμγε ἐθιμγή ζμο, ὅηακ ζηὸ θῶξ ηῆξ
θνίζεςξ ημῦ Θεμῦ ζὰ δεῖξ ηὰ πνάγμαηα ὅπςξ ἀθνηβῶξ εἶκαη θη ὄπη θαζὼξ
ηώνα ζμῦ θαίκμκηαη θαὶ ὅηακ αὐηὸ ηὸ βνέθμξ, πμὺ ηώνα βιέπεηξ μέζα ζηὴ
θάηκε ἄδμλμ θαὶ ηαπεηκό, ἔνζεη ὡξ μέγαξ βαζηιεὺξ μὲ δύκαμε θαὶ δόλα πμιιὴ
γηὰ κὰ θνίκεη ὅιμ ηὸκ θόζμμ.
Ἀιιὰ ηί ἀπακηᾶξ; Ναὶ ἐγὼ πνέπεη κὰ παναβιέπς ηὴκ ηημή μμο θαὶ κὰ
ηαπεηκώκμμαη γηὰ ηὸκ Υνηζηό, ἀιιὰ ὁ θόζμμξ εἶκαη πςνὶξ δηάθνηζε θαὶ μὲ
πενηθνμκεῖ θαὶ δὲκ μὲ ὑπμιμγίδεη γηὰ ηίπμηε. Γὖγε, ζςζηὰ ἀπάκηεζεξ. Ἄθεζε
ιμηπὸκ κὰ εἶκαη θνομμέκε θαὶ θαηαθνμκεμέκε ἀπ‟ αὐηὸκ ηὸκ θόζμμ ἡ δηθή ζμο
ηημὴ θαὶ ἡ δςή, γηὰ κὰ θακενςζεῖξ θαὶ ζὺ μὲ ηημὴ θαὶ δόλα, ὅηακ θακενςζεῖ ὁ
Υνηζηόξ. “Ἀπεζάκεηε γάν, θαὶ ἡ δςὴ ὑμῶκ θέθνοπηαη ζὺκ ηῷ Υνηζηῷ ἐκ ηῷ
Θεῶ. ὅηακ ὁ Υνηζηὸξ θακενςζῆ, ἡ δςὴ ἡμῶκ, ηόηε ὑμεῖξ ζὺκ αὐηῶ
θακενςζήζεζζε ἐκ δόλε” (Κμι. 3, 3-4).

Ἂξ ιέεη ὁ θόζμμξ ηὰ δηθά ημο. ηί ζὲ κμηάδεη; Ἐζὺ κ‟ ἀθμιμοζεῖξ ηὴκ ὁδεγία ηῆξ
ζμθίαξ ημῦ Υνηζημῦ θη ὄπη ηῆξ μςνίαξ ημῦ θόζμμο, πμὺ εἶκαη θαὶ δηθόξ ζμο
ἐπζνὸξ θαὶ ἐπζνόξ ημο ιοηνςημῦ ζμο. Γἶκαη ηόζμ μεγάιμξ ἐπζνόξ ημο πμὺ ὁ
ἴδημξ ὁ Υνηζηὸξ ζηὸ θαηνὸ ημῦ πάζμοξ ημο, ἐκῶ παναθάιεζε ηὸκ μὐνάκημ
παηένα ἀθόμε θαὶ γηὰ ημὺξ ζηαονςηέξ ημο, ὅμςξ γηὰ ηὸκ θόζμμ δὲκ ζέιεζε κὰ
παναθαιέζεη. “μὐ πενὶ ημῦ θόζμμο ἐνςηῶ” (Ἰς. 17, 9). Γη‟ αὐηὸ πνέπεη κὰ
δηαιέλεηξ ἕκα ἀπὸ ηὰ δύμ, ἂκ εἶζαη θίιμξ ημῦ Ἰεζμῦ, πνέπεη κὰ εἶζαη ἐπζνόξ
ημῦ θόζμμο. θαὶ ἂκ ἀκηίζεηα ζειήζεηξ κὰ εἶζαη θίιμξ ημῦ θόζμμο, ἐλάπακημξ
ζὰ εἶζαη ἐπζνόξ ημῦ Ἰεζμῦ. “μμηπμὶ θαὶ μμηπαιίδεξ! μὐθ μἴδαηε ὅηη ἡ θηιία ημῦ
θόζμμο ἔπζνα ημῦ Θεμῦ ἐζηηκ; ὃξ ἂκ μὖκ βμοιεζῆ θίιμξ εἶκαη ημῦ θόζμμο
ἐπζνόξ ημο Θεμῦ θαζίζηαηαη” (Ἰαθςβ. 4,4). Μά ζμῦ θαθμθαίκεηαη ἐπεηδὴ ζὲ
θαηαθνμκεῖ θαὶ ζὲ μηζεῖ ὁ θόζμμξ; Ἀκόεημξ πμὺ εἶζαη! Αὐηὸ ηὸ μίζμξ θαὶ αὐηὴ
ἡ θαηαθνόκεζε (ημῦ θόζμμο) εἶκαη θαιὸ ζεμάδη. Πώξ δει. δὲκ εἶζαη μαζεηὴξ
ημῦ θόζμμο, ἀιιὰ μαζεηὴξ ημῦ Υνηζημῦ. “Γἰ ἐθ ημῦ θόζμμο ἦηε, ὁ θόζμμξ ἂκ
ηὸ ἴδημκ ἐθίιεη. ὅηη δὲ ἐθ ημῦ θόζμμο μὐθ ἐζηέ, ἀιι‟ ἐγὼ ἐλειελάμεκ ὑμᾶξ ἐθ
ημῦ θόζμμο, δηὰ ημῦημ μηζεῖ ὑμᾶξ ὁ θόζμμξ” (Ἰς. 15, 19).
Ἀδειθέ μμο, ἄκμηλε μία θμνὰ ηὰ μάηηα ζμο γηὰ ηὸ θαιό ηῆξ ροπῆξ ζμο θαὶ
ἀπμθάζηζε κὰ μὴκ ἐμπηζηεύεζαη πηὰ ηὸκ ρεύηε θαὶ ἐπίβμοιμ θόζμμ, θαζὼξ ζὲ
ζομβμοιεύεη θαὶ ὁ ζμθὸξ εηνάπ. “Μὴ πηζηεύζεξ ηῷ ἐπζνῷ ζμο εἰξ ηὸκ
αἰώκα” (μθ. εην. 12, 10). Πάνε ζηαζενὴ ἀπόθαζε κὰ μειεηᾶξ πάκημηε θαὶ
κὰ ἀθμιμοζεῖξ ηὴκ ὁδεγία ημῦ θςηὸξ ηῶκ παναδεηγμάηςκ, ημῦ Ἰεζμῦ Υνηζημῦ,
ὁ ὁπμῖμξ μέζα ἀπὸ ηὰ βνεθηθὰ ζπάνγακα ζμῦ θςκάδεη μὲ γιώζζα ρειιίδμοζα
ἐθεῖκμ ηὸ θμβενὸ ἔιεγπμ. “Πῶξ δύκαζζε ὑμεῖξ πηζηεῦζαη, δόλακ πανὰ
ἀιιήιςκ ιαμβάκμκηεξ θαὶ ηὴκ δόλακ ηὴκ πανὰ ημῦ μόκμο Θεμῦ μὐ δεηεῖηε;”
(Ἰς. 6, 44) Καὶ ἐπεηδὴ αὐηὸξ (ὁ Ἰεζμῦξ Υνηζηὸξ) ἔπαζε ηόζα γηὰ κὰ ζὲ δηδάλεη
ηὴκ ἀιήζεηα, παναθάιεζε ηὸκ κὰ ζμῦ δώζεη πάνε κὰ θαηαιάβεηξ ζ‟ ὅιμ ηὸ
βάζμξ ηὸ πανάδεηγμά ημο θαὶ ηὴκ δηδαζθαιία ημο, γηὰ κὰ ἀγαπᾶξ ηὴκ
ηαπείκςζή ημο, ἡ ὁπμία εἶκαη γεμάηε ἀπὸ ἀιεζηκὸ ὕρμξ θαὶ δόλα. Νὰ μηζεῖξ

ὅμςξ θαὶ κὰ ἀπμζηνέθεζαη ηὴκ δόλα θαὶ ηὴκ ηημὴ ημῦ θόζμμο, ἡ ὁπμία εἶκαη
ἀιεζηκὴ ἀηημία θαὶ ἀδμλία. Γηαηί ὄπη μόκμ ζμῦ ζηενεῖ ηὴκ μὐνάκηα δόλα, ἀιιὰ
θαὶ γηαηί ζηὸ ηέιμξ ηῆξ δςῆξ, θαηαιήγεη (ἡ δόλα ημῦ θόζμμο) ζηὸ πῶμα θαὶ
ζηὴκ θμπνηὰ ζύμθςκα μὲ ηὴ Δαβηηηθὴ ἐθείκε θαηάνα. “Καηαδηῶλαη ἄνα ὁ
ἐπζνὸξ ηὴκ ροπήκ μμο… θαὶ ηὴκ δόλακ μμο εἰξ πμῦκ θαηαζθεκῶζαη” (Φαιμ. 7,
5).
εμεηώζεηξ:
1. Αὐηὰ ηὰ ηνία πμιέμεζε ὁ Κύνημξ θαὶ ὅηακ ἀκέβεθε ζηὸ ὅνμξ θαὶ πεηνάζηεθε
ἀπὸ ηὸκ δηάβμιμ:
1) ηὴκ θηιεδμκία ηὴκ πμιέμεζε, ἐπεηδὴ δὲ ζέιεζε κὰ θάκεη ημὺξ ιίζμοξ
ἄνημοξ γηὰ κὰ θάεη θαὶ κὰ πμνηάζεη ηὴκ πείκα ημο θαὶ εἶπε: “μὐθ ἐπ‟ ἄνης
μόκς δήζεηαη ἄκζνςπμξ ἀιι‟ ἐκ πακηὶ νήμαηη ἐθπμνεομμέκς δηὰ ζηόμαημξ
Θεμῦ. (Δεύη. 6, 3),
2) ηὴκ θηιμδμλία, γηαηί δὲκ ζέιεζε κὰ πέζεη θάης ἀπὸ ηὸ πηενύγημκ ημῦ
Ἱενμῦ, γηὰ κὰ δμλαζηεῖ μὴ παζαίκμκηαξ ηίπμηε, ηόηε εἶπε. “μὐθ ἐθπεηνάζεηξ
Κύνημκ ηὸκ Θεόκ ζμο” (Δεύη. 6, 61),
3) ηὴκ δὲ θηιανγονία ηὴκ πμιέμεζε μὴ ζέιμκηαξ κὰ πνμζθοκήζεη ηὸκ
δηάβμιμκ, ὁ ὁπμῖμξ ημῦ ἔδεηλε ὅια ηὰ βαζίιεηα ημῦ θόζμμο, θαὶ ημῦ εἶπε.
“Κύνημκ ηὸκ Θεόκ ζμο πνμζθοκήζεηξ θαὶ αὐηῶ μόκς ιαηνεύζεηξ” (Δεύη. 6,
13). 2. Οἱ ζεμιόγμη ὑπμζηενίδμοκ ὅηη ὁ Κύνημξ θαηὰ ηὸ ζῶμα δὲκ ἦηακ ηέιεημξ
ἀιιὰ αὐηὸ ηὸ ἀπέθηεζε θαηὰ ηὴκ πμνεία ηῆξ δςῆξ ημο, ὅπςξ θαὶ μἱ ἄιιμη
ἅγημη. γηαηί εἶπε θαὶ αὐηὸ ηὸ ζῶμα παζεηὸ θαὶ ζκεηό, ὥζηε κὰ μπμνέζεη δηὰ
μέζμο αὐημῦ κὰ πάζεη θαὶ κὰ ἐθπιενώζεη ηὴκ μἰθμκμμία: θαηὰ ηὴκ ροπὴ ὅμςξ
ἦηακ ηέιεημξ δηόηη δὲκ εἶπε μόκμ ηὴ θοζηθὴ ιεγόμεκε γκώζε θαὶ θηιμζμθία θαὶ
ηὴκ ζεόπκεοζηε, ἀιιὰ εἶπε θαὶ ηὴκ μαθανία ὅναζε ημῦ ζείμο πνμζώπμο, μὲ
ηὴκ ὁπμία ἀθόμε θαὶ ὅηακ ἦηακ ζ‟ αὐηὴκ ἐδῶ ηὴκ δςὴ παηνόηακ ηὴκ ἀπόιαοζε
ηῆξ ζεςνίαξ, ημῦ πνμζώπμο ημῦ Θεμῦ, ηὴκ ὁπμία ἀληώκμκηαη μἱ ἅγημη μεηὰ

ζάκαημκ. Γη‟ αὐηὸ θαὶ ὁ ἱενὸξ Αὐγμοζηίκμξ ζηὸ ηειεοηαῖμ θεθάιαημ ημῦ δ‟
βηβιίμο “πενὶ ζομθςκίαξ ηῶκ Γὐαγγειηζηῶκ” ιέγεη ὅηη ὁ Υνηζηὸξ δηέθενε ἀπὸ
ημὺξ ἄιιμοξ ἀκζνώπμοξ, δηόηη ζὲ θακέκα ζ‟ αὐηὴ ηὴ δςὴ δὲκ ἔπεη ἐπηηναπεῖ
κὰ δεῖ ηὸ Θεό, ὅπςξ ζ‟ ἐθεῖκμκ. ‟ αὐηὸ ζομβάιιμοκ θαὶ ηὰ ἑλῆξ νεηά: “Θεὸκ
μὐδεὶξ ἐώναθε πώπμηε. ὁ μμκμγεκὴξ οἱὸξ ὁ ὧκ εἰξ ηὸκ θόιπμκ ημῦ παηνόξ,
ἐθεῖκμξ ἐλεγήζαημ (Ἰς. 1, 18) θαὶ πάιη “μὐδεὶξ ἀκαβέβεθεκ εἰξ ηὸκ μὐνακόκ, εἰ
μὴ ὁ ἐθ ημῦ μὐνακμῦ θαηαβάξ, ὁ οἱὸξ ημῦ ἀκζνώπμο, ὁ ὧκ ἐκ ηῷ μὐνακῶ” (Ἰς.
3, 13). Γἶκαη δειαδὴ θακενὸ ὅηη ἦηακ ζηὸκ μὐνακὸ δηὰ μέζμο ηεξ μαθανίαξ
ὁνάζεςξ (Βιέπε Ἀζακαζίμο Ἀιελακδνείαξ, Λόγμξ εἰξ ηὸκ Γὐαγγειηζμόκ).
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