Εἰς τὴμ Ὑπαπαμτὴμ τοῦ Κσρίοσ ἡμῶμ Ἰησοῦ
Υριστοῦ καὶ εἰς τὴμ Θεοτόκομ καὶ εἰς τὸμ
σμεὼμ

ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ ΣΟΤ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ
Δὲκ θμνεῖ μόκμ ζάνθα ὁΚύνηόξ μαξ Ἰεζμῦξ Χνηζηόξ,ἀιιὰ θαὶ πενηηέμκεηαη
ζύμθςκα

μὲ ηὸκ

Μςζασθὸκόμμ,

γηὰ κὰ μὴκ ἔπε

πνόθαζηἡ ἀπηζηία

ηῶκ Ἰμοδαίςκ. Γηαηίἔνπεηαη πνὸξ ηὸκ κόμμ γηὰπάνη ημῦ ἴδημο ημῦ κόμμο,
γηὰ κὰ ἐιεοζενώζε ημὺξ μαζεηὲξ ημο μέζς ηῆξ πίζηεςξ πμὺ βαζηδόηακ ζηὸκ
κόμμ. Καὶ παίνκεη ζάνθα θαὶ πενηηέμκεηαη θη αὐηὸξ μαδὶ μὲ ημὺξἸμοδαίμοξ.

Πῆνε ηὸ ἴδημ μὲ αὐημὺξ ζῶμα, πῆνε θαὶ ηὴκ ἴδηα πενηημμή. Ἔθακε ἀκακηίννεηε
ηὴκ

ζογγέκεηά

Σμο

μὲαὐημύξ, ὥζηε

Αὐηόκ, ὁ ὁπμῖμξ ἦηακ ὁΧνηζηὸξ

πμὺ ἔνπεηαη ἀπὸ ηὴκ

θαὶ πμὺαὐημὶ πνμζδμθμῦζακ. Ἔδεηλε
μὲ αὐημύξ.

Γηαηί, ἂκ ἀθόμε

κὰ μὴ ηὸκ ἀνκεζμῦκ,

ηὸ γκώνηζμα

θαὶ μεηὰ ηὴκ

γεκηὰ ημῦ Δαοίδ,

ηῆξ

ζογγεκείαξ

Σμο

πενηημμὴ Σμοἔιεγακ

«δὲκ

λένμομε ἀπὸ πμῦ εἶκαη»[1], ἐὰκ δὲκ εἶπε πενηημεζῆ θαηὰ ζάνθα, ἡ ἄνκεζίξ
ημοξ ζὰ εἶπε θάπμηα εὔιμγε πνόθαζη.
«Ὅηακ

ζομπιενώζεθακ

ηὴκ ὀγδόε ἡμένα
μέζα ὁ γηαηνὸξ

μἱ ὀθηὼ ἡμένεξ»:

κὰ γίκεηαη ἡ πενηημμή,
θαὶ πηάκεη

ηὸμαπαηνάθη

θαὶ ὅηακ

Γηαηί ὁ κόμμξὁνίδεη
θζάζε ἡ ὀγδόε, ἔνπεηαη

θαὶ θάκεη

ηὰ ηῆξ

ηέπκεξ

ημο.

Δὲκ ἰζπύεη δὲ ηόηεἡ ἀνγία ημῦ αββάημο ιόγς ηῆξ πενηημμῆξ.
Ἂξ νςηήζμομε ιμηπὸκ ημὺξ Ἰμοδαίμοξ: Ἀκάπαοζηξ ηὸάββαημ· ηέιεηα ἀνγία
αὐηὴ ηὴκ ἡμένα…

Γηὰ πμηὰ ιμηπὸκ

αἰηία ἡ ὀγδόε ἐθημπίδεη

Γηαηί ἡ ὀγδόε

γίκεηαηἀκώηενε ἀπὸ ηὴκ ἑβδόμε; Ὅμςξ

γκςνίδμοκ

ηὰ ηῶκ Ἰμοδαίςκ. Ἐκῶ ἡ Ἐθθιεζία

Χνηζηὸ γκςνίδεη

θαὶ ηὶξ Ἰμοδασθὲξ

ηὴκ ἑβδόμε;

μἱ Ἰμοδαῖμη

δὲκ

ημῦ Χνηζημῦ θαὶ ηὸκ

δηδαζθαιίεξ.

Πενηηέμκεηαη

ιμηπὸκ

ηὸ παηδὶ ηὴκ ὀγδόε ἡμένα, ἐπεηδὴθαηὰ ηὴκ ὀγδόε ἡ Ἀκάζηαζηξ,
δειαδὴ ἡ Κονηαθή, ἔμειιε

κὰ ἀπμβῆ ἡ πενηημμὴ[2] ὅιμο

ημο

θόζμμο.

Γηαηί ἄιιςζηε δὲκ δηέηαλε ὁ Μςοζῆξ κὰ γίκεηαη ἡ πενηημμὴ ηὴκ ἕθηεἡμένα;
Γηαηί ὄπη

ηὴκ ἐκκάηε ἢ ηὴκ

δεθάηε;

Γἶκαη

ιμηπὸκ

πνμθακὴξ ἡ ζεμαζία

ηῆξ ὀγδόεξ ἡμέναξ, θαηὰ ηὴκ ὁπμία γίκεηαη ἡ Ἀκάζηαζηξ ημῦ Κονίμο. Ὅπμημξ
ιμηπὸκ

δὲκ

πηζηεύεη

θανδηά,ἀθμῦ μὲ ηὴκ ἀπηζηία

ζηὴκ Ἀκάζηαζη

εἶκαη ἀπενίημεημξ

ζηὴκ

ημῦ ἀπμλεκώκεηαη ἀπὸ ηὸκ

Θεό.Ἐκῶ ἡ πενηημμὴ ηῆξ πίζηεςξ εἶκαη ἀιεζηκὴ γκῶζηξ θαὶαἴζζεζηξ.
Γη’

αὐηό, ἀγαπεηέ

μμο, ἡ πενηημμὴ δίδεηαη

ζεςνεηηθὰζημὺξ

πηζημὺξ ὑπὸ ηὴκ ἔκκμηα ημῦ ἁγίμο Βαπηίζμαημξ. Σὸδὲ ἅγημ Βάπηηζμα εἶκαη

ηύπμξ ηῆξ Ἀκαζηάζεςξ ημῦΧνηζημῦ. Νὰ πενάζεξ ιμηπὸκ ἀπὸ ηὴκ ζάνθα
ζηὸ πκεῦμα

θαὶ ἀπὸ ηὰ ζςμαηηθὰ ζηὸ μεγαιεῖμ

ημο

πκεύμαημξ

θαὶ ζὰβνῆξ ἐθεῖ μὲκ
πενηημμὴ ζανθηθή, ἐδῶ δὲ πενηημμὴπκεομαηηθὴ θαὶ θάζανζη ἀπὸ ηὶξ ἁμανηίεξ.
Ὀγδόε ἡμένα εἶκαη ἡ πενηημμή· ἡ δὲ ὀγδόε ἡμένα εἶκαη θαὶ ἡ ἀκάζηαζηξ· ηῆξ
δὲ ἀκαζηάζεςξ

ηύπμξ

εἶκαη

ηὸ Βάπηηζμα.

Δέζηε

πῶξἀπὸ ηὰ μηθνὰ πνμμδεύμομε
ζηὰ μεγαιύηενα, ἀπὸ ηὰζςμαηηθὰ ζηὰ πκεομαηηθώηενα.
μἱ Ἰμοδαῖμη

θη

Νὰ ἔιζμοκ

αὐημὶ θαὶ κὰ πνμμδεύζμοκ.

Γηαηί

ιμηπὸκ
πνέπεη

κὰπνμμδεύζμοκ ἀπὸ ηὰ ζανθηθὰ θαὶ κὰ μὴκ ἀνθεζημῦκ ζ’ αὐηά.
Λμηπὸκ ὁ Κύνημξ ἡμῶκ Ἰεζμῦξ Χνηζηόξ, ὁ ὁπμῖμξ δὲκ ἦιζε κὰ θαηαιύζε
ηὸκ

κόμμ, ἀιιὰ κὰ ηὸκ ἐθπιενώζε,

μαδὶ μὲ ημὺξ Ἰμοδαίμοξ.

πενηεημήζε

Λέγεη

«ομπιενώζεθακ ὀθηὼ ἡμένεξ

γηὰ ηὴκ

θη

αὐηὸξ

ιμηπὸκὁ Γὐαγγειηζηήξ:
πενηημμή

ημο

θαὶ ημῦ δόζεθε

ηὸ ὄκμμα Ἰεζμῦξ, ὅπςξὠκμμάζηεθε ἀπὸ ηὸκ ἄγγειμ πνμημῦ κὰ ζοιιεθζῆ ζηὴκ
θμηιηὰ ηῆξ μεηέναξ ημο». Ἐμεῖξ δειαδὴ παίνκμομε ηὸ ὄκμμα μεηὰ ηὴκ γέκκεζί
μαξ, ἐκῶ ὁ Ἰεζμῦξ παίνκεη ηὸ ὄκμμά ημο πνμημῦ κὰ γεκκεζῆ. Γηαηί ὑπῆνπε
θαὶπνμημῦ κὰ ζοιιεθζῆ. Ὠκμμάζηεθε δὲ Ἰεζμῦξ, ἐπεηδὴηὸ ἔνγμ ημο ἦηακ ἔνγμ
ςηῆνμξ.
«Καὶ ὅηακ ζομπιενώζεθακ, ιέεη, μἱ ἡμένεξ ημῦθαζανηζμμῦ ημοξ ζύμθςκα
μὲ ηὸκ κόμμ ημῦ Μςοζέςξ». Σίκμξ θαζανηζμμῦ; Σῆξ Μανίαξ θαὶ ημῦ Ἰςζήθ.
Δηέηαδε δειαδὴ ὁ κόμμξ, ἡ γοκαίθα πμὺ μόιηξ εἶπε γεκκήζεη κὰθαζανίδεηαη
θαὶ κὰ θοιάγε ηὶξ ἡμένεξ θαὶ κὰ μὴκ βγαίκεἔλς.
«Ὅηακ ιμηπὸκ ζομπιενώζεθακ μἱ ἡμένεξ ημῦθαζανηζμμῦ ζύμθςκα μὲ ηὸκ
κόμμ

ημῦ Μςοζέςξ»

−θαίημη

δὲκ ὑθίζηαημ

Πανζέκμ, ἀιι’ ὅμςξἐθπιενςκόηακ ἔηζη ὁ κόμμξ−

ηέημηα ἀκάγθε

γηὰ ηὴκ

«ηὸκ ἀκέβαζακ

ζηὰ Ἱενμζόιομα, γηὰ κὰ ηὸκ πνμζθένμοκ ζηὸκ Κύνημ,ὅπςξ ἔπεη γναθῆ ζηὸκ
κόμμ

ημῦ Κονίμο». Ὅπμο ὁ ιόγμξ

«ζύμθςκα

μὲ ηὸκ

«ὅπςξ ἔπεη

κόμμ

γναθηῆ,

εἶκαη

γηὰ ζςμαηηθὸ θαζανηζμό,

ημῦ Μςοζέςξ»· ὅπμο

ιέεη,

ζηὸκ

κόμμ

ιέεη

γηὰ πνμζθμνὰ ημῦ Ἁγίμο,

ημῦ Κονίμο». Ὄπη ὅηη ὁκόμμξ

ημῦ Μςοζέςξ δὲκ ἦηακ κόμμξ ημῦ Κονίμο· δηόηη, ὅζα ιέεη ἕκαξ πνμθήηεξ
θηκμύμεκμξ ἀπὸ ηὸ Ἅγημ

Πκεῦμα,

δὲκ

ηὰ ιέεη

μόκμξ, ἀιιὰ ὁ Κύνημξ

ημο

ηὰ ὑπαγμνεύεη.Ἐπεηδὴ ὅμςξ θαὶ ὁ θαζανηζμὸξ εἶπε παναθηήνα ζςμαηηθό, γη’
αὐηὸ ιέεη «κόμμ ημῦ Μςοζέςξ». Ὅηακ ὅμςξ πνμζθενόηακ ηὸ πνςηόημθμ,
ιέεη «θαηὰ ηὸκ κόμμ ημῦΚονίμο» ηημώκηαξ ἔηζη ηὸ κεμγέκκεημ.
«Ὅπςξ εἶκαη γναμμέκμ ζηὸκ κόμμ ημῦ Κονίμο: θάζεἀνζεκηθὸ πμὺ δηακμίγεη
μήηνα κὰ ὀκμμαζζῆ ἅγημ θαὶ ἀθηενςμέκμ ζηὸκ Κύνημ». Αὐηὴ ιμηπὸκ ἡ θνάζηξ
θαὶ ἡδηάηαληξ ὁιόθιενε θαὶ ἡ ἀθμνμὴ ηῆξ δηαηάλεςξ βάιζεθε γη’ αὐηὸκ
πμὺ ἐπνόθεηημ

κὰ δηακμίλε

μήηνα.

Γηαηί ὅια

ηὰπνςηόημθα

ηῶκ

δώςκ

θαὶ ηῶκ ἀκζνώπςκ μὐδέπμηε δηήκμηλακ μήηνα, ἀιιὰ ἦηακ ἁπιῶξ θαὶ μόκμ
πνςηόημθα.Ἐθεῖκμξ ὅμςξ πμὺ γεκκήζεθε ἀπὸ μεηένα πανζέκμ, αὐηὸξ μόκμ
δηήκμηλε μήηνα. Κάκε μμο ιμηπὸκ ηὴκ πάνη θαὶπνόζελε ὅηη ἡ δηαηύπςζηξ ὅιμο
αὐημῦ ημῦ κόμμο ἔγηκε

γηὰ Ἐθεῖκμκ

μόκμ

πμὺ ἐπνόθεηημ

κὰ γεκκεζῆ ἀπὸ μεηένα πανζέκμ. Πῶξ ὅμςξ κὰ ηὴκ θαηακμμῦζακ μἱ Ἰμοδαῖμη;
Γηαηί

ζὰκ

ζανθηθμὶ πμὺ εἶκαη ἀπέπμοκ

πμιὺ ἀπὸ ημῦ κὰθαηαιάβμοκ

ηὰ κμήμαηα ηῆξ πκεομαηηθῆξ δηδαζθαιίαξ.
Ἔπεηηα ἀκεβαίκμοκ
μὲ αὐηὸ πμὺ ιέεη ὁ κόμμξ

«γηὰ κὰ πνμζθένμοκ
ημῦ Κονίμο, ἕκα

ζοζία,

ζύμθςκα

δεογάνη ἀπὸηνογόκηα ἢ δύμ

κεμζζμὺξ ἀπὸ πενηζηένηα»[3]. Ἔγηκακ δὲθαὶ αὐηὰ ηοπηθά, θαηὰ ηὸκ κόμμ, ὥζηε
κὰ μὴκ ὑπάνπε θαμμηὰ ἔιιεηρηξ ζηὴκ πηζηὴ ἐθηέιεζη ημῦ κόμμο. Αὐηὰεἶκαη
ζογθεθαιομμέκα κμήμαηα ημῦ Μςζασθμῦ κόμμο. Ἂξἔιζμομε ὅμςξ ζηὴκ ἐλήγεζη
ημῦ Γὐαγγειίμο.

«Καὶ κά, ὑπῆνπε ἕκαξ ἄκζνςπμξ

ζηὴκ Ἱενμοζαιὴμ

πμὺ ὠκμμαδόηακ

ομεώκ. Καὶ ὁ ἄκζνςπμξ αὐηὸξ ἦηακ δίθαημξ θαὶ εὐιαβὴξ θαὶ ηὸ Πκεῦμα
ημῦ Θεμῦ ἦηακ ἐπάκς

ημο.

Αὐηὸξ

εἶπε

ιάβεη ἀπμθάιορη ἀπὸ ηὸ Ἅγημ

Πκεῦμα ὅηη δὲκ ζὰ ηειείςκε ηὴκ δςὴ ημῦ πνμημῦ δὴ ηὸκ Χνηζηὸ ηὸκ Κονίμο».
Γένμκηαξ ἦηακ ὁ ομεὼκ θαὶ πενίμεκε ηὴκἐθπιήνςζη ηῆξ ὑπμζπέζεςξ. Ἔμεκε
ζηὸκ

καὸ μέζα

θαὶμμκμιμγμῦζε: Ὅπμο

θαὶ κὰ γεκκεζῆ, ὁπςζδήπμηε ἐδῶ ζὰπανμοζηαζζῆ.
«Αὐηὸξ ἦιζε θαη’ ἔμπκεοζηκ ημῦ Πκεύμαημξ ζηὸκ καὸ»ἐθείκε ηὴκ ὥνα
πμὺ μἱ γμκεῖξ ἔθενκακ ἐθεῖ ηὸ παηδί.

Δηόηη

βέβαηα

πμιιὲξ

θμνὲξ ἐνπόηακ, ἀιιὰ μὲ δηθή ημο πνόζεζη. Σόηε ὅμςξ ὁδεγεμέκμξ ἀπὸ ηὸ Ἅγημ
Πκεῦμα

ζηὴκ

θαηάιιειε

ζηηγμή, ἔνπεηαη,

γηὰ κὰ ιάβε

ηὴκ ἐθπιήνςζη

ηῆξ ὑπμζπέζεςξ.
«Αὐηὸξ

δέπηεθε

ζηὴκ ἀγθαιηὰ ημῦ ηὸκ Ἰεζμῦ θαὶεὐιόγεζε

ηὸκ

Θεὸ θαὶ εἶπε: ήμενα ἀθήκεηξ ἐιεύζενμ ηὸκ δμῦιμ ζμο, Δέζπμηα, κὰ πεζάκε
θαηὰ ηὸκ ιόγμ ζμο μὲεἰνήκε». Ἀπὸ πμῦ ηὸκ ἀθήκεηξ ἐιεύζενμ; Ἀπὸ ηὸκ ζηίβμ
ηῆξ

δςῆξ.

Γηαηί

θοιαθή. Ἐθεῖκμξ

εἶκαη

γεμάηα

ιμηπὸκ ἤζειε

ιύπε

ηὰ βημηηθὰ πνάγμαηα.Ἡ δςὴ εἶκαη

κὰ ἐιεοζενςζῆ. Ἐὰκ ὅμςξ

θάπμημξ

ηὴκ ἀκαπώνεζη ἀπὸηὴκ ἐδῶ δςὴ ηὴκ ζεςνῆ δεμία αὐηὸξ δὲκ εἶκαη ἀθόμε
ηέιεημξ ζηὴκ πίζηη.
Ἐθεῖκμξ ὅμςξ ἔιεγε: «ήμενα ἀθήκεηξ ἐιεύζενμ ηὸκ δμῦιμ ζμο, Δέζπμηα,
κὰ πεζάκε θαηὰ ηὸκ ιόγμ ζμο μὲεἰνήκε». Δηόηη αὐηὸξ πμὺ πνόθεηηαη κὰ θάμε
εἰνήκε μὲ ηὸκ θόζμμ ἔθζαζε· ὁ εἰνεκμπμηὸξ ἔπεη ἔιζεη· ἐθεῖκμξ πμὺζοκδέεη
ηὸκ

μὐνακὸ μὲ ηὴκ

γῆ θαὶ μεηαηνέπεη

ηὴκ

γῆ ζὲμὐνακὸ μὲ ηὴκ

εὐαγγειηθὴ δηδαζθαιία ἔπεη θαηαθζάζεη.
Ὁ ομεὼκ θςκάδεη: «ήμενα ἀθήκεηξ ἐιεύζενμ ηὸκ δμῦιμ ζμο, Δέζπμηα,
κὰ πεζάκε θαηὰ ηὸκ ιόγμ ζμο μὲεἰνήκε, γηαηί εἶδακ ηὰ μάηηα μμο ηὴκ ζςηενία

ζμο», ιέεη. Σί εἶκαη αὐηὸ πμῦ ιέεη; Πνμεγμομέκςξ δειαδὴ πίζηεοα μὲηὴκ
δηάκμηά μμο θαὶ γκώνηδα μὲ ηὸκ ιμγηζμό μμο. Σώναὅμςξ εἶδακ θαὶ ηὰ μάηηα
μμο. Καὶ ἐθεῖκμ πμὺ πνμζδμθμῦζα μὲ ηὴκ θανδηά μμο, κὰ πμὺ ηὸ εἶδακ ηὰ μάηηα
μμοἐθπιενςμέκμ. Καὶ πμηὸ εἶκαη αὐηό; «Γἶδα, ιέεη, ηὴκ ζςηενία ζμο».
Πμηὰ ζςηενία;

«Αὐηὴκ

πμὺ ἑημίμαζεξἐκώπημκ ὅιςκ

ηῶκ

ιαῶκ». Ὄπη

ημῦ ιαμῦ ημῦ ἑκὸξ μὔηε ημῦ ιαμῦ ημῦ Ἰζναὴι μόκμ, ἀιιὰ «ἐκώπημκ ὅιςκ ηῶκ
ιαῶκ». Γηαηί αὐηὸξ πμὺ γεκκήζεθε εἶκαη δηδάζθαιμξὅιςκ ηῶκ ἀκζνώπςκ.
«Φῶξ πμὺ ζὰ εἶκαη ἀπμθάιορηξ γηὰ ημὺξ ἐζκηθμὺξ θαὶδόλα γηὰ ηὸκ ιαό
ζμο

ηὸκ Ἰζναήι».

Γηαηί

θῶξ;Ἐπεηδὴ ἀθνηβῶξ

μἱ ἐζκηθμὶ βνίζθμκηακ

ζηὸ ζθμηάδη.Ἐπεηδὴ ηὰ ζθμηηζμέκα εἰδςιμιαηνηθὰ ἔζκε θςηίδμκηακ.
«Φῶξ πμὺ ζὰ εἶκαη ἀπμθάιορηξ γηὰ ημὺξ ἐζκηθμὺξ θαὶδόλα γηὰ ηὸκ ιαό
ζμο

ηὸκ Ἰζναήι». Ἐδῶ ἡ δόλα

θαὶ ἐθεῖ ἡ ἀπμθάιορηξ. Ἐθεῖ ἡ ἀνπὴ ηῆξ

δηδαζθαιίαξ,ἐδῶ ἡ πνόμδμξ ηῆξ μαζήζεςξ.
«Δόλα
θάπμημξ:

γηὰ ηὸκ

ιαό

Καὶ πμῦ εἶκαη

Παῦιμ, ἔπεηξ

ζμο

ηὸκ Ἰζναήι». Ἀιιὰ ἐδῶ ζίγμονα

μἱ Ἰζναειίηεξ; Ἔπεηξ

ηὸκ Ἰςάκκε, ἔπεηξ

πηιηάδεξ, ἔπεηξ

ηὴκἘθθιεζία

πμὺ πίζηερακἀπὸ ηὶξ

ηάλεηξ

ηὶξ

ηνεῖξ

ηὸκ

ζὰ νςηήζε

Πέηνμ, ἔπεηξ

πηιηάδεξ, ἔπεηξ

ηὶξ

ηῆξ Ἱενμοζαιήμ, ἔπεηξ

ηῶκ Ἰμοδαίςκ.

Γηαηί

μέζα

ζημὺξ

ηὸκ
πέκηε

αὐημὺξ
πηζημὺξ

βνηζθόηακ ηὸ ἔζκμξ. «Ἐὰκ ὁ Κύνημξ ηῶκ Δοκάμεςκ δὲκἄθεκε γηὰ ζπόνμ μία
μηθνὴ μενίδα πηζημῦ ιαμῦ ἀκάμεζά μαξ, ζὰ εἴπαμε γίκεη ζὰκ ηὰ όδμμα
θαὶ ζὰ εἴπαμε ὅμμηα

ηύπε

μὲ ηὰ Γόμμννα»[4].

Δηόηη

ιέεη ἐπίζεξ ὁ Θεόξ:

«Κνάηεζα γηὰ ηὸκ ἑαοηό μμο ἑπηὰ πηιηάδεξ ἄκδνεξ, μἱ ὁπμῖμη δὲκ γμκάηηζακ
κὰ πνμζθοκήζμοκ ηὸκ Βάαι»[5].Ἔηζη μέζα ζηὸκ ιαὸ θοιαγόηακ ηὸ ζπένμα ηῆξ
πίζηεςξ

θαὶ δὲκ

πάζεθε ὁ ιαὸξ

−μὴ γέκμηημ−

μὔηε ἐλαπνεηώζεθακὅιμη

μἱ Ἰμοδαῖμη. Ἀθμῦ θαὶ ηώνα, ζ’ αὐηὴ ηὴκ μαθάνηα θαηάζηαζη θαὶ θιῆζη ηῶκ
Χνηζηηακῶκ πμιιμὶ εἶκαη μἱθαιεζμέκμη, ιίγμη ὅμςξ μἱ ἐθιεθημί. Ὁ Χνηζηὸξ

δειαδὴθάιεζε ὅιε

ηὴκ

μἰθμομέκε

ημῦ Γὐαγγειίμο. Ἀιιὰ ὅηακ ἔιζε

θαὶ ἑημίμαζε

ζηὴ Δεοηένα

ηὸ ἅγημ

Πανμοζία,

ηναπέδη

μπαίκεη

μέζα

θαὶ θάκεη λεδηάιεγμα θαὶ ἐλεηάδεη μὲπνμζμπὴ ημὺξ ζοκδαηηομόκεξ. Κη ἂκ
βνῆ θακέκα κὰ μὴ ἔπεἔκδομα θαηάιιειμ γηὰ γάμμ ημῦ ιέεη: «Φίιε, πῶξ
μπῆθεξἐδῶ μέζα

πςνὶξ

θαζὼξ ἀθμύζαμε

ζηὰ Γὐαγγέιηα. Ὥζηε, ὅπςξ

θαὶ ἐδῶ ζὰ γίκε ἐθιμγή.
ζηὸ ἑλῆξ

γαμήιημ ἔκδομα;»[6]

Μήπςξ

κὰ ἀιαδμκεοώμαζηε,

ηειεηόηεηα;

ζὰκ

πηιηάδεξ,

γίκε

μὔηε ὁ ιαὸξ
μὔηε ὅιμξἀπίζηεζε,

ημὺξ Ἀπμζηόιμοξ, ἀιιὰ μὲηὸ θήνογμα
πςνὶξ

ηὶξ

θιεζῆ,

πνέπεη

κὰ ἔπμομε, ἀιήζεηα,ἐλαζθαιίζεη

Λμηπόκ, ἡ πηῶζηξ ἐθείκςκἂξ

μὔηε ὅιμξ ἐλαπνεηώζεθε,

βγάιεἔλς

θαὶ ἐθεῖ ἔγηκε ἐθιμγή, ἔηζη

δειαδή, ἐπεηδὴ ἔπμομε

μαξ ἀζθάιεηα. Ἔηζη, ἀγαπεηέ,

ηνεῖξ

Καὶ ζὰ ηὸκ

δηθή

πάζεθε ὁιόθιενμξ,
μὔηε ὅιμξ

ηῶκ Ἀπμζηόιςκ
γοκαῖθεξ

ηὴκ

θαηεδίςλε

πίζηεοζακ ἀμέζςξ

θαὶ ηὰ παηδηά.

ζηὴκἹενμοζαιὴμ Ἐθθιεζία ἀκανίζμεηε, ἐκῶ ἀθόμε

Καὶ ἔγηκε

δὲκ

εἶπε

θαηαζηναθῆ ὁ Ναόξ, ἐκῶ ἀθόμε δὲκ εἶπακ ἐθδηςπζῆ oηἸμοδαῖμη, ἐκῶ ἀθόμε δὲκ
εἶπε

γθνεμηζζῆ ἡ Ἱενμοζαιήμ.

ημο Ἰςάκκε ἔγηκακ

Οἰθμδμμήζεθε Ἐθθιεζία

λεθάζανε ἀιήζεηα:

θαὶ ηὰ ιόγηα

«Ἐθεῖκμξ

πνέπεη

κὰ μεγαιώκε, ἐγὼ δὲκὰ μηθναίκς»[7].
Ὁ ομεὼκ ιμηπὸκ πμὺ εἶκαη πνμθήηεξ ιέγεη: «Δόλα γηὰηὸκ ιαό ζμο
ηὸκ Ἰζναήι».

Γηαηί ἦηακ

δόλα

γη’

αὐημὺξ

πμὺπνμζδμθμῦζακ ἡ ζοκάκηεζηξ ἐθείκμο ηὸκ ὁπμῖμ πνμζδμθμῦζακ.
Καὶ ἀκαιμγίδμκηακ ὁ Ἰςζὴθ

θαὶ ἡ Μανία

αὐηὰπμὺ ἄθμογακ: Ὁ ἄγγειμξ ἔθενε

ηὴκ

εὐπάνηζηε

εἴδεζη,

μἱμάγμη

ηὸκ ἐγκώνηζακ, μἱ πμημέκεξ ηὸκ ἔμαζακ, μἱ ζηναηηὲξ ηῶκ ἀγγέιςκ πόνεοακ,
ηὸ ἀζηένη ἀπὸ πάκς
ημῦΦακμοὴι

ηὸκἀκήγγεηιε, ὁ ομεὼκ

πνμθεηεύεη, ἡ Ἄκκα ἡ θόνε

πνμθεηεύεη, ἡ γῆ ἀγαιιόηακ, ὁ μὐνακὸξ

μἱ μάγμη ἀνκήζεθακ

ηὸκ

ηύνακκμ,

μίιεζε

μἱπμημέκεξ

μὲ ηὸ ἀζηένη,
πνμζθύκεζακ

ηὸκ ἀνπηπμημέκα, ὅια

ηὸκἐγκώνηζακ, ἡ μεηένα ἤλενε, ὁ Ἰςζὴθ

πιενμθμνήζεθε,ἔηνεμακ γηὰ ὅζα ἔγηκακ, ὅμςξ θαηάιαβακ ηὴκ ἔθβαζη ηῶκ
γεγμκόηςκ.
«Καὶ ὁ ομεὼκ ημὺξ εὐιόγεζε θαὶ εἶπε ζηὴκ Μανηὰμ ηὴκ μεηένα ημο:
Αὐηὸξ πνόθεηηαη κὰ γίκε πηῶζηξ θαὶ ἔγενζηξ γηὰ πμιιμὺξ μέζα ζηὸκ Ἰζναὴι
θαὶ ζεμεῖμ ἀκηηιεγόμεκμ».
πμὺ ἀπηζημῦκ,

αὐημὺξ

Πηῶζηξ

γηὰ πμημύξ;

πμὺ ἀκηηιέγμοκ,

αὐημὺξ

αθῶξ

γη’

αὐημὺξ

πμὺ ηὸκ

ζηαονώκμοκ.

Καὶ ἔγενζηξ γηὰ πμημύξ; Αὐημὺξ πμὺ ηὸκ ἀκαγκςνίδμοκ θαὶηὸκ ὁμμιμγμῦκ
μὲ εὐγκςμμζύκε.
«Καὶ ζεμεῖμ ἀκηηιεγόμεκμ».

Πμηὸ ζεμεῖμ ἀκηηιεγόμεκμ;

Σὸζεμεῖμ

ημῦ ηαονμῦ, πμὺ ἡ Ἐθθιεζία ηὸ ζεςνεῖ ζςηενία ημῦ θόζμμο, πμὺ μἱ Ἰμοδαῖμη
ηὸ ἐπζνεύμκηαη

θαὶ πμὺπμιιὲξ

ηὸ δηεθήνολε. Ἀμθηζβεηεῖηαη
πςνὶξ ἀκηίιμγμ

δὲκ

θμνὲξ

ηὸ ζεμεῖμ,

γηὰ κὰ κηθήζε ἡ ἀιήζεηα.

μπμνεῖ κὰ γίκε ὁιμθιενςμέκε

κὰ ἐμθακηζζῆ ἡ ἀκηηιμγία,

θαὶ ὁ μὐνακὸξ

κίθε. Ἔπνεπε

γηὰ κὰ ἐθδώζε

Γηαηί
ιμηπὸκ

ηὴκ ἀπόθαζί

ημο ὁ δηθαζηήξ, ἀθμῦ μαθνμζομήζε μέπνη ηὸ ηέιμξ ηῶκ αἰώκςκ. Γη’ αὐηὸ ιέεη
«θαὶ ζεμεῖμ ἀκηηιεγόμεκμ».Ἀκηηιέγμοκ δὲ ἐθεῖκμη πμὺ ἀπηζημῦκ.
Καὶ ζύ,

ιέεη,

ζεςνεῖζαη

μεηένα. Ἄναγε

ιμηπὸκ ἐζὺ ζὰμείκεξ ἐθηὸξ

πεηναζμμῦ, ἐπεηδὴ ζομθώκεζεξ

κὰ γίκεξ

μεηένα, ἐπεηδὴ ηὸκ ἐγέκκεζεξ, ἐπεηδὴ ἔθνηκεξ θαιὸ κὰ ημῦδακείζεξ ηὴκ μήηνα
ζμο;

(Δηόηη ἡ θμηιηά

Πκεύμαημξ). Ἄναγε

ζμο ἔγηκε
ιμηπὸκ

Θεμηόθμξ, ἐπεηδὴζοκέιαβεξ

δμπεῖμ

ηῆξ ἐκενγείαξ

ζὰμείκεξ ἐθηὸξ
πςνὶξ

πείνα

ημῦ Ἁγίμο

πεηναζμμῦ, ἐπεηδὴ ἔγηκεξ
γάμμο, ἐπεηδὴ θαηαζηάζεθεξ

Μεηένα ημῦ Δεμημονγμῦ ζμο; Ἄναγε ἐζὺ ζὰ μείκεξ ἐθηὸξ πεηναζμμῦ; Οὔηε
θη ἐζὺ ζὰ μείκεξ ἐθηὸξ

πεηναζμμῦ, ἀιιὰ«θη ἐζέκα

ηὴκ ἴδηα

μία

νμμθαία

ζὰ ζμῦ δηαπενάζε ηὴκ ροπή». Γηαηί, Κύνηέ μμο; ὲ ηί ἁμάνηεζα; ὲ ηίπμηε

δὲκἁμάνηεζεξ βέβαηα. Ὅηακ ὅμςξ Σὸκ δῆξ θνεμαζμέκμ ζηὸκ ηαονό, ὅηακ
Σὸκ δῆξ κὰ ὑπμθένε γηὰ ὅιμ ηὸκ θόζμμ,ὅηακ δῆξ ζηὸκ ηαονὸ ηὰ πένηα Σμο
ηνοπεμέκα

θαὶθανθςμέκα

ζηὸ λύιμ,

ηόηε

ζὰ ἀνπίζεξ

κὰ ἀμθηβάιιεξ

θαὶ κὰ ιέξ: Αὐηὸξ εἶκαη ἐθεῖκμξ γηὰ ηὸκ ὁπμῖμ μμῦ μίιεζεὁ ἄγγειμξ; Αὐηὸξ
εἶκαη ἐθεῖκμξ ζηὸκ ὁπμῖμ ἔγηκε ηὸ ζαῦμα ηῆξ ζοιιήρεςξ; Πανζέκμξ ἤμμοκ
θαὶ γέκκεζα θαὶ ἔμεηκα πάιη πανζέκμξ. Γηαηί ιμηπὸκ αὐηὸξ ζηαονώκεηαη;
«Κη ἐζέκα ηὴκ ἴδηα μία νμμθαία ζὰ ζμῦ δηαπενάζε ηὴκ ροπή». Ὥζηε,
ζύμθςκα μὲ ηὴκ πνμθεηεία ημῦ δηθαίμο ομεώκ, θακέκαξ δὲκ ἔμεηκε ἐθηὸξ
πεηναζμμῦ. Ὁ Πέηνμξ, ὁθμνοθαῖμξ ἀπὸ ημὺξ μαζεηέξ, ηὸκ ἀνκήζεθε ηνεῖξ
θμνέξ.

Οἱ ἄιιμη

μαζεηὲξ

ηὸκ ἐγθαηέιεηρακ

θαὶ ἔθογακ.

εἶπε ἄιιςζηε ὁ ηζμμπάκμξ ἀκάγθε ἀπὸ ηὰ πνόβαηα
πνμζηαηεύζμοκ, ἐκόζς

αὐηὸξ ἔδηςπκε

ημὺξ

Οὔηε
γηὰκὰ ηὸκ

ιύθμοξ,

μὔηε ὁ ἀγςκηζηὴξ

εἶπε ἀκάγθε ἀπὸ βμεζμύξ, ἀιιὰ ὅιμη ημοξ ἔθογακ. Καὶ ὁ Χνηζηὸξ ἔμεηκε μόκμξ
θνεμαζμέκμξ ζηὸκ ηαονὸ ζὰκ θνηάνη ἕημημμ γηὰ ζοζία. Λμηπὸκ θαὶαὐηῆξ ηὴκ
ροπὴ ηὴκ δηεπέναζε ἡ νμμθαία: ὁ πεηναζμὸξ δειαδὴ θαὶ ἡ ἀμθηβμιία.
«Κη ἐζέκα ηὴκ ἴδηα μία νμμθαία ζὰ ζμῦ δηαπενάζε ηὴκ ροπή, ὥζηε
κὰ ἀπμθαιοθζμῦκ ἀπὸ πμιιὲξ θανδηὲξ μἱιμγηζμμί». Πάζπεη ιμηπὸκ ὁ Ἰεζμῦξ,
γηὰ κὰ ἐιέγλε ηὴκἀπηζηία θαὶ γηὰ κὰ γεμίζε ἀπὸ εὐγκςμμζύκε ηὶξ θανδηὲξ
αὐηῶκ

πμὺ Σὸκ

πηζηεύμοκ. Ἀκηηιέγεηαη

ηὸ ζεμεῖμ,

γηὰκὰ ἐιεγπζμῦκ

αὐημὶ πμὺ ἀκηηιέγμοκ ἀπὸ θαθία.
Γηαηί, ἂκἡ ἀιήζεηα ἦηακ ἀπὸ θάζε ἄπμρη ἀκακηίννεηε

γηὰ ημὺξἀκζνώπμοξ,

ηόηε ἡ εὐζέβεηα ζὰ ἔμεκε ἀδμθίμαζηε. Ὅμςξ μὲ ηὸ κὰ γίκεηαη παναπώνεζηξ
ζηὴκ ἀκηηιμγία,

δμθημάδεηαη ἡ ἐιεύζενε ἐθιμγὴ ηῆξ ἀιήζεηαξ.Ἀκηηιέγεηαη

ηὸ ζεμεῖμ. Γηαηί πῶξ ἀιιηῶξ ζὰδμθημάδμκηακ μἱ μάνηονεξ ζημὺξ δηςγμμύξ;
Πῶξ ζὰ ἀγςκίδμκηακ θαὶ ζὰ ἀκαδεηθκύμκηακ κηθεηὲξ μὲ ηὴκ θανηενία ημοξ;
Δὲξ

πόζμ ὠθέιεζε ἡ ἀκηηιμγία,ἀθμῦ ἔθηηαλε ὄπη

ζά ʼιεγε

θακείξ,ἀιιὰ θαὶ μάνηονεξ

πμὺ ἔθζαζακ

πηζημὺξ ἁπιῶξ, ὅπςξ
μέπνη

ηὰ βαζακηζηήνηα

θαὶ ηὸκ ζάκαημ θαὶ πανμοζίαζακ μία ἀπόδεηλη ηῆξ πάνηημξ ημῦ Χνηζημῦ μὲ ηὴκ
θανηενία ημοξ.
Ὅηακ ιμηπὸκ ὁ ομεὼκ ιέεη «μὗημξ θεῖηαη εἰξ πηῶζηκ θαὶ ἀκάζηαζηκ
πμιιῶκ ἐκ ηῷ Ἰζναὴι θαὶ εἰξ ζεμεῖμκἀκηηιεγόμεκμκ», ἐκκμεῖηαη ὅηη μὔηε ηὴκ
πηῶζη ηὴκ πνμλεκεῖ αὐηόξ, μὔηε ηὴκ ἀκάζηαζη ηὴκ πνμζθένεη μὲ ηὴκ
βία, ἀιιὰ «θεῖηαη

εἰξ

πηῶζηκ»

αὐηῶκ

πμὺ ζθμκηάθημοκ

ζηὸκ

ιίζμ

ημῦ πνμζθόμμαημξ θαὶ «εἰξ ἀκάζηαζηκ» ἐθείκςκ πμὺ πηζηεύμοκ μὲ ηὴκ ἀγαζή
ημοξ πνμαίνεζη. Δηόηη ιέεη «θεῖηαη». ὰκ κὰ ἔιεγε θακείξ: Σὸ θῶξ ἀκαηέιιεη
γηὰ κὰβιέπμοκ

μἱ ὑγηεῖξ, ἐκῶ αὐημὶ πμὺ ημὺξ

κὰ ἀπμμαθνοκζμῦκ ἀθόμε
πῶξ ἀιιηῶξ

πενηζζόηενμ ἀπὸ ηὴκ

ζὰ ἦηακ

πμκμῦκ
ιάμρη

δοκαηὸκ

ηὰ μάηηα

ημῦ θςηόξ.

μἱ πνῶημη

Γηαηί

κὰ πέζμοκ

θαὶ κὰ εἶκαη ἀλημθαηάθνηημη, ἐκῶ μἱ δεύηενμη κὰ ζεθςζμῦκ μὲ πνεζηὲξ ἐιπίδεξ
πμύ

πνμένπμκηαη ἀπὸηὴκ

ηὸ«ἀκηηιεγόμεκμ

θαιή

ζεμεῖμ»;

ζεμεῖμκ ἀκηηιεγόμεκμκ»;

ημοξ

πνμαίνεζη, ἂκ

Γηαηί

δὲκ ὑπῆνπε

ιέεη ὁ ομεὼκ

«θαὶ εἰξ

Γηὰ κὰ μὴ πνμλεκήζεἡ ἀκηηιμγία ἀπμνία

ζημὺξ

πηζημύξ. Σὸ κὰ ἀμθηζβεηεῖηαη δὲ θαὶ ἡ ἀιήζεηα ημῦ Θεμῦ, εἶκαη θακενὸ ὅηη
αὐηὸ γίκεηαη,ἐπεηδὴ ηὸ ἐπηηνέπεη ὁ Θεόξ.
μπμνεῖκὰ πνμβάιε

Κακέκαξ

θαμμηὰ ἀκηίννεζη, ἂκ

Γἶκαη ὄκηςξ ἀκαγθαία ἡ παναπώνεζη

δὲκ
αὐηὴ ἐθ

δειαδὴ δὲκ

ηὸ ἐπηηνέρε

αὐηὸ ὁΘεόξ.

μένμοξ

ημῦ Θεμῦ,

γηὰ κὰ θακενςζμῦκ μἱ ἄλημη.
Θὰ ἔιζε ὅμςξ ἐπμπὴ πμὺ δὲκ

ζὰ ὑπάνπε

πηὰθαμμηὰ ἀκηίννεζηξ. Ὅηακ

δειαδὴ ηὸ ζεμεῖμ ημῦ ηαονμῦζὰ ιάμρε ζὰκ πνμάγγειμξ ημῦ Κονίμο ἀπὸ ηὸκ
μὐνακό,

«ηόηε

ζὰ θιίκε

θάζε

γόκο

ζηὰ ἐπμονάκηα

θαὶ ζηὰ ἐπίγεηα

θαὶ ζηὰ θαηαπζόκηα θαὶ θάζε γιώζζα ζὰ ὁμμιμγήζε ὅηηὁ Χνηζηὸξ εἶκαη Κύνημξ
πνὸξ δόλακ ημῦ Θεμῦ Παηνὸξ»[8].Ὅζμ δειαδὴ ηὸ ζεμεῖμ αὐηὸ θαίκεηαη μόκμ
ημο θαὶ εἶκαηἁπιὸ ζεμεῖμ θαὶ δὲκ θαίκεηαη πμοζεκὰ ὁ ζεμαηκόμεκμξ, ηὸ ζεμεῖμ
ζὰ ἀκηηιέγεηαη. Ὅηακ ὅμςξ ὁ ἴδημξ ὁζεμαηκόμεκμξ ἀπμθαιύρε

ηὸκ ἑαοηὸ ημο

θαηὰ ηὴκ Δεοηένα Πανμοζία, ηόηε πηὰ θακεὶξ δὲκ ζὰ ημιμᾶκὰ ἀκηηιμγήζε
ζηὸ ζεμεῖμ, γηαηί ὁ ζεμαηκόμεκμξ ζὰ ἔπε θαηαθζάζεη μὲ ὁιμθάκενε ηὴκ
ζεόηεηά

ημο ἐκακηίμκἐθείκςκ

πμὺπνμεγμομέκςξ

εἶπακ

πμὺ Σὸκ ἀνκμῦκηαη.

δεπζῆ ηὸ ζεμεῖμ

πμὺ ἐθεῖκμ ὑπμδήιςκε, ἐκῶ ἐθεῖκμη

Σόηε ἐθεῖκμη

ζὰ δμλαζζμῦκ ἀπὸαὐηὸκ

πμὺ ἀμθηζβήηεζακ

ηὸ ζεμεῖμ

ζὰ θαηαδηθαζζμῦκ ἀπὸ ηὸκὑπμδειςζέκηα. Καὶ αὐηὸ ζὰ εἶκαη ηόηε ηὸ ηέιμξ
ηῆξἀκηηιμγίαξ, ηὸ ηέιμξ ηῆξ πιάκεξ, ηὸ ηέιμξ ηῆξἀμθηβμιίαξ, ηὸ ηέιμξ
ηῆξ ἀπηζηίαξ, ἡ ἀνπὴ δὲ ηῶκ βναβείςκ θαὶ ηῶκ ζηεθάκςκ. Αὐηὰ μαθάνη ὅιμη
μαξ

κὰηὰ ἐπηηύπμομε

μὲ ηὴκ

πάνη

ημῦ Κονίμο ἡμῶκ ἸεζμῦΧνηζημῦ,

ζηὸκ ὁπμῖμ ἀκήθεη ἡ δόλα θαὶ ηὸ θνάημξ ζημὺξἀηειεύηεημοξ αἰῶκεξ. Ἀμήκ.
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