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Ἐθείκε ηὴκ πνμγμκηθὴ θαηάνα θαὶ θαηαδίθε πνὸ Χνηζημῦ ηὴκ εἴπαμε ὅιμη
θμηκὴ θαὶ ἴδηα, ἐθπομέκε ζὲ ὅιμοξ ἀπὸ ἕκακ πνμπάημνα, ζὰκ κὰ ἀκαπηοζζυηακ
ἀπὸ ηὴ νίδα ημῦ γέκμοξ θαὶ κὰ ἦηακ ζοκεμμέκε μὲ ηὴ θφζη. Ὁ θαζέκαξ ἐπέζονε
ἢ ηὴκ μμμθὴ ἢ ηὸκ ἔπαηκμ ἀπὸ ηὸκ Θευ, μὲ ὅζα ἔπναηηε πνμζςπηθῶξ, ἐκῶ δὲκ
μπμνμῦζε κὰ θάμε ηίπμηε ἀπέκακηη ζ’ ἐθείκε ηὴκ θμηκὴ θαηάνα θαὶ θαηαδίθε
θαὶ ἀπέκακηη ζηὸκ πμκενὸ θιῆνμ πμφ θαηεβαίκεη ἀπὸ ἐπάκς ζ’ αὐηὸκ θαὶ δηʼ
αὐημῦ ζημὺξ ἀπμγυκμοξ ημο. Ἀιι’ ἦιζε ὁ Χνηζηὸξ ἐιεοζενςηὴξ ηῆξ θφζεςξ,
πμφ μεηέβαιε ηὴκ θμηκὴ θαηάνα ζὲ θμηκὴ εὐιμγία· ἀθμῦ ἀκέιαβε ηὴκ ἔκμπε
θφζη μαξ ἀπὸ ηὴκ ἀθήναηε Πανζέκμ θαὶ ηὴκ ἥκςζε ζηὴκ ὑπυζηαζί ημο κέακ,
πςνὶξ κὰ ἔπε μεηάζπεη ζὲ παιαηὸ ζπένμα, ηὴκ θαηέζηεζε ἀζῶα θαὶ
δηθαηςμέκε, ὥζηε θαὶ μἱ γεκκχμεκμη ἀπὸ αὐηυκ ἔπεηηα θαηὰ πκεῦμα κὰ μέκμοκ
ὅιμη ἔλς ἀπὸ ηὴκ πνμγμκηθὴ ἐθείκε θαηάνα θαὶ θαηαδίθε.
Σί ιμηπυκ; Δὲκ μεηαδίδεη ηὴ πάνη ημο ζὲ θαζεμηὰ ἀπὸ ηὶξ ὑπμζηάζεηξ μαξ
θαὶ δὲκ ιαμβάκεη ὁ θαζέκαξ μαξ ἄθεζη ηῶκ πιεμμειεμάηςκ ημο ἀπὸ αὐηυκ,
ἐπεηδὴ αὐηὸξ δὲκ ἀκέιαβε ὑπυζηαζη ἀπὸ ἐμᾶξ, ἀιιά ηὴκ θφζη μαξ. ηὴκ ὁπμία
ἀκακέςζε ἑκςζείξ μὲ αὐηήκ θαηὰ ηὴκ ἰδηαίηενε ὑπυζηαζί ημο: Πῶξ ὅμςξ ζὰ
ἐκενγμῦζε ἔηζη, αὐηυξ πμφ ζέιεη κὰ ζςζμῦκ ὅιμη ηειείςξ θαὶ θαηῆιζε
θιίκμκηαξ ημὺξ μὐνακμφξ γηὰ πάνη ὅιςκ θαί, ἀθμῦ δη’ ἔνγςκ θαὶ ιυγςκ θαὶ
παζεμάηςκ ημῦ ὑπέδεηλε θάζε δνυμμ ζςηενίαξ, ἐπακῆιζε ζημὺξ μὐνακμφξ,
ἑιθφμκηαξ πνὸξ ηὰ ἐθεῖ ημφξ πηζημφξ ημο; Ἑπμμέκςξ γηὰ κὰ πανάζπε ηειεία
ἀπμιφηνςζη ὄπη μυκμ ζηὴ θφζη ηὴκ ὁπμία ἔιαβε ὁ Ἴδημξ ἀπὸ ἐμᾶξ ζὲ
ἀδηάζπαζηε ἕκςζε, ἀιιά θαὶ ζηὸκ θαζέκα ἀπὸ ημὺξ πηζηεφμκηαξ ζ’ αὐηυκ;
Σμῦημ ιμηπὸκ ἔπναλε θαὶ δὲκ ἔπαοζε κὰ πνάηηε, ζοκδηαιιάζζμκηαξ ηὸκ
θαζέκα μαξ δη’ ἑαοημῦ πνὸξ ηὸκ Παηένα θαὶ ἐπακαθένμκηαξ ηὸκ θαζέκα ζηὴκ
ὑπαθμὴ θαὶ ζεναπεφμκηαξ θάζε παναθμή.
Γη’ αὐηυ ιμηπὸκ θαζχνηζε θαὶ ζεῖμ Βάπηηζμα θη’ ἔζεζε ζςηενίμοξ κυμμοξ,
ἐθήνολε μεηάκμηα ζὲ ὅιμοξ θαὶ μεηέδςζε δὲκ μεηαδίδεη ηὴ πάνη ημο ζὲ

θαζεμηὰ ἀπὸ ηὶξ ὑπμζηάζεηξ μαξ ἀπὸ ηὸ ζῶμα θαὶ αἷμα ημο. Δηυηη δὲκ εἶκαη
γεκηθῶξ ἡ θφζηξ ἀιιά ἡ ὑπυζηαζηξ ημῦ θαζεκὸξ ἀπὸ ημὺξ πηζηεφμκηαξ πμφ
δέπεηαη ηὸ Βάπηηζμα θαὶ πμιηηεφεηαη θαηὰ ηὶξ ζεῖεξ ἐκημιὲξ θαὶ γίκεηαη
μέημπυξ ημο ζεμονγμῦ ἄνημο θαὶ ημῦ πμηενημῦ. Δηὰ ηῶκ μέζςκ ημφηςκ
βέβαηα ὁ Χνηζηὸξ μᾶξ ἐδηθαίςζε ὑπμζηαηηθῶξ θαὶ μᾶξ ἐπακέθενε ζηὴκ
ὑπαθμὴ ημῦ μὐνάκημο Παηνυξ· ηὴκ ἴδηα δὲ ηὴ θὺζηκ πμφ πνμζέιαβε ἀπὸ ἐμᾶξ
θαὶ ἀκακέςζε, ηὴκ ἔδεηλε ἁγηαζμέκε θαὶ δηθαηςμέκε θαὶ ζὲ ὅια ὑπήθμμ ζηὸκ
Παηένα, δη’ ἐθείκςκ πμφ ἔπναλε θαὶ ἔπαζε αὐηυξ θαη’ αὐηήκ ἑκςμέκμξ μὲ
αὐηήκ ὑπμζηαηηθῶξ. Ἀκάμεζα ζὲ αὐηά εἶκαη θαὶ ἡ ἑμνηαδυμεκε ζήμενα ἀπὸ
ἐμᾶξ ἀκάβαζηξ, ἡ ἀκαβίβαζίξ ημο ζηὸκ παιαηὸ ἐθεῖκμ καὸ πνὸξ θαζανηζμυ, ἡ
πνμτπάκηεζηξ ἀπὸ ηὸκ ζευιεπημ ομεὼκ θαὶ ἡ εὐπανηζηία ηῆξ Ἄκκαξ, ἡ ὁπμία
πανέμεκε ζηὸκ καὸ ὅιε ηὴ δςὴ ηεξ (Λμοθᾶ 2,22-38).
Πναγμαηηθὰ μεηὰ ηὴκ γέκκεζη ημῦ ςηῆνμξ ἀπὸ ηὴκ Πανζέκμ θαὶ ηὴκ
θαηὰ ηὸκ μςζασθὸ κυμμ πενηημμὴ ηὴκ ὄγδμε ἡμένα, ὅπςξ ιέγεη ὁ
εὐαγγειηζηὴξ Λμοθᾶξ, «ὅηακ ζομπιενχζεθακ μἱ ἡμενεξ ημῦ θαζανηζμμῦ
αὐηῶκ θαηὰ ηὸκ κυμμ ημῦ Μςτζέςξ, ηὸκ ἀκέβαζακ ζηὰ Ἱενμζυιομα γηὰ κὰ ηὸκ
πανμοζηάζμοκ ζηὸκ Κφνημ». Πενηηέμκεηαη θαηὰ ηὸκ κυμμ, ἀκεβάδεηαη θαηὰ ηὸ
γεγναμμέκμ, πνμζθένεηαη ζοζία θαηὰ ηὰ ιεγυμεκα ζηὸκ κυμμ Κονίμο.
Βιέπεηε ὅηη ὁ πμηεηὴξ θαὶ δεζπυηεξ ημῦ κυμμο γίκεηαη θαζ’ ὅια ὑπήθμμξ
ζηὸκ κυμμ; Ἐπηηειχκηαξ ηί μὲ αὐηά; Καζηζηχκηαξ θαζ’ ὅια ὑπήθμμ ηὴκ θφζη
μαξ ζηὸκ Παηένα θαὶ ζεναπεφμκηαξ ηὴκ θαη’ αὐηήκ παναθμή μαξ θαὶ
μεηαηνέπμκηαξ ηὴκ γη’ αὐηήκ θαηάνα ζ’ εὐιμγία. Ὅπςξ δειαδὴ ὅιε ἡ θφζηξ μαξ
ἦηακ ζηὸκ Ἀδάμ, ἔηζη θαὶ ζηὸκ Χνηζηὸ· θαὶ ὅπςξ δηὰ ημῦ ἀπὸ ηὴκ γῆ Ἀδὰμ ὅιμη
ὅζμη ἐιάβαμε ἀπὸ ἐθεῖκμκ ηὴκ ὕπανλη ἐζηναθήθαμε πνὸξ ηὴκ γῆ θαὶ
θαηαννηθζήθαμε, θεῦ, ζηὸκ ‘Ἅδε, ἔηζη δηὰ ημῦ ἀπὸ ηὸκ μὐνακυ Ἀδάμ, θαηὰ ηὸκ
ἀπυζημιμ, ὅιμη ἀκαθιεζήθαμε ζηὸκ μὐνακυ θαὶ ἀληςζήθαμε ηὴκ ἐθεῖ δυλα θαὶ
πάνη. Σχνα ὅμςξ ἀληςζήθαμε μοζηηθῶξ, δηυηη, ιέγεη «ἡ δςὴ ζαξ μαδὶ μὲ ηὸκ

Χνηζηὸ εἶκαη ζηὸκ Θευ, ὅηακ δὲ ὁ Χνηζηὸξ θακενςζῆ θαηὰ ηὴκ δεοηένα
ἐπηθάκεηα θαὶ πανμοζία, ηυηε θαὶ ζεῖξ ὅιμη ζὰ θακενςζῆηε ζὲ δυλα» (Ἐθ. 5,
5). Πμημὶ «ὅιμη»; Ὅζμη οἱμπμηήζεθακ θαηὰ ηὸκ Χνηζηὸ δηὰ ημῦ Πκεφμαημξ
ἀπμδείπζεθακ θαὶ δηὰ ηῶκ ἔνγςκ πκεομαηηθὰ ηέθκα ημφημο.
Ὅηακ ζομπιενχζεθακ μἱ ἡμένεξ ημῦ θαζανηζμμῦ αὐηῶκ, ηὸκ ἀκέβαζακ
ζηὰ Ἱενμζυιομα γηὰ κὰ ηὸκ πανμοζηάζμοκ ζηὸκ Κφνημ. Πμηῶκ «αὐηῶκ»; Ὁ
ιυγμξ ημῦ κυμμο εἶκαη πενὶ ηῶκ γεκκεηυνςκ, θαζὼξ ἐπίζεξ θαὶ ηῶκ
γεκκςμέκςκ ἀπὸ ηὴκ ἕκςζί ημοξ, πμφ ἔπμοκ ἀκάγθε θαζάνζεςξ. Δηυηη θαὶ ὁ
ραιμςδὸξ ιέγεη «ζοκειήθζεθα ζὲ ἀκμμίεξ θαὶ ἡ μεηένα μμο μ’ ἐθομθυνεζε ζὲ
ἁμανηίεξ». Ἐδῶ δὲ πμφ δὲκ ὑπάνπμοκ γεκκήημνεξ, ἀιιά ἦηακ μυκμ μεηένα, θαὶ
αὐηή Πανζέκμξ, πμφ ὑπάνπεη ἐπίζεξ γὲκκεζηξ παηδημῦ ζοιιεθζέκημξ
ἀζπυνςξ, ὁπςζδήπμηε δὲκ ὑπῆνπε πνεία θαζανηζμμῦ, ἀιι’ ἦηακ ἔνγμ
ὑπαθμῆξ θαὶ ημῦημ, πμφ ἐπακέθενε ηὴκ παναθμφζαζα θφζη θαὶ ἀπήιεηθε ηὴκ
εὐζφκε ἐλ αἰηίαξ ηῆξ παναθμῆξ.
Ὅηακ ιμηπὸκ ζομπιενχζεθακ μἱ ἡμένεξ ημῦ θαζανηζμμῦ ηςκ, ηὸκ
ἀκέβαζακ γηὰ κὰ ηὸκ πανμοζηάζμοκ ζηὸκ Κφνημ, κὰ ηὸκ ἀθηενχζμοκ, κὰ
θαηαζηήζμοκ θακενὸ ὅηη εἶκαη πνςηυημθμξ, ὅπςξ ἔπεη γναθεῖ ζηὸκ κυμμ ημῦ
Κονίμο, ὅηη «θάζε ἀνζεκηθὸ παηδὶ πμφ δηακμίγεη ηὴκ μήηνα, ζὰ ἀπμθιεζῆ
ἀθηενςμέκμ ζηὸκ Κφνημ.
Καί ὅμςξ αὐηυξ εἶκαη ὁ μυκμξ πμφ δηάκμηλε μήηνα, ἀθμῦ θομθμνήζεθε
πςνὶξ γεκκεηήζηα ἕκςζη μὲ μυκμ ηὸ πνμζθχκεμα θαὶ ηὸ μήκομα ημῦ Θεμῦ, πμφ
δέπζεθε ζηὶξ ἀθμέξ ηεξ ἡ Πανζέκμξ δη’ ἀγγέιμο· πῶξ ιμηπὸκ ὁ κυμμξ ιέγεη
«θάζε ἀνζεκηθὸ παηδὶ πμφ δηακμίγεη μήηνα»; Ὅπςξ πμιιμὶ ιέγμκηαη πνμθῆηεξ
θαὶ πμιιμὶ πνηζμέκμη, θαζὼξ ιέγεη ὁ Θεὸξ δηὰ ημῦ Ψαιμςδμῦ, «μὴ ἐγγίδεηε
ημὺξ πνηζμέκμοξ μμο θαὶ μὴ θαθμπμηῆηε ημὺξ θένμκηαξ ζ’ αὐηυ ὡξ Θεὸκ ηὸκ
ὕμκμ θαὶ ηὴκ ἱθεζία», παναθαιχκηαξ κ’ ἀπαιιαγῆ εἰνεκηθὰ ἀπὸ ηὸ ζῶμα θαὶ

δηαθενφζζμκηαξ ζὲ ὅιμοξ ὅηη αὐηυ εἶκαη ηὸ ζςηήνημ θῶξ, ἰζπονηδυμεκμξ δὲ ὅηη
ημῦημ ἔπεη ηεζῆ ζὲ πηῶζη ηῶκ ἀπηζημφκηςκ θαὶ ζὲ ἀκάζηαζη ηῶκ πηζηεουκηςκ
ζ’ αὐηυ.
Ἔπεηηα ζοκςμίιεζε μὲ ηὴκ Πανζέκμ θαὶ Μεηένα ημῦ βνέθμοξ.
δεηθκφμκηαξ ἀπὸ ηὴκ ὀδφκε γηὰ ηὸκ μειιμκηηθὸ ζηαονὸ ημῦ παηδημῦ ὅηη ζὰ
θακενςζῆ θαηὰ θφζη μεηένα ημῦ ηχνα Θεακζνχπμο βνέθμοξ θαὶ ὅηη, ἀθμῦ
ἀπμθαιφρε ημὺξ ἀμθίβμιμοξ γη’ αὐηυ ιμγηζμμὺξ ζὰ ημὺξ ἀπαιείρε ἀπὸ ηὶξ
θανδηέξ· δηυηη θαὶ ὁ ομεὼκ ηὴκ γκεζία μεηένα ημῦ ἀμθίβμιμο παηδημῦ
πνμζδηχνηζε ἀπὸ ηὴκ ζπεηηθὴ μὲ ηὸ πάζμξ ὀδφκε θαὶ ἀπὸ ηὴκ γη’ αὐηυ ηὸ
πάζμξ ζθμδνὰ ιφπε θαὶ ζομπάζεηα.
Ἡ δὲ πνμθήηηξ Ἄκκα, πήνα ημῦ Φακμοὴι ἡιηθίαξ ὀγδυκηα ηεζζάνςκ ἐηῶκ,
ἐπηδηδμμέκε ζὲ κεζηεῖεξ θαὶ δεήζεηξ θαὶ μὴ ἀπμμαθνοκυμεκε θαζυιμο ἀπὸ ηὸκ
καυ, θαηαιεθζεῖζα ηυηε πενηζζυηενμ ἀπὸ Θεῖμ Πκεῦμα εὐπανίζηεζε ηὸκ Θευ
θαὶ εὐαγγειίζζεθε ὅηη ζὰ ἔιζε ἡ ιφηνςζηξ ζ’ ὅζμοξ ηὴκ πνμζδέπμκηαη,
δεηθκφμκηαξ ὅηη αὐηή εἶκαη ηὸ βνέθμξ ημῦημ.
Σέημηα ιμγηθὰ ηνογυκηα πνμέπεμρε ηὸ ἅγημ Πκεῦμα πνὸξ πνμτπάκηεζη
ημῦ Χνηζημῦ, θαζὼξ ἀκέβαηκε ζηὸκ καὸ θαὶ μᾶξ ἔδεηλε ὁπμῖμη πνέπεη κὰ εἶκαη
μἱ δεπυμεκμη μέζα ημοξ ηὸκ Χνηζηυ, θαὶ ὁπμῖμη θαὶ ὁπμῖεξ πνέπεη κὰ εἶκαη
αὐηέξ πμφ ἔπαζακ ημὺξ ἄκδνεξ ηςκ θαὶ αὐημί πμφ ἔπαζακ ηὶξ ζοδφγμοξ ηςκ.
Δηυηη ἡ Ἄκκα αὐηή ἦηακ πήνα ημῦ Φακμοὴι ἀιιά θαὶ πνμθήηηξ. Πῶξ; δηυηη,
ἀθμῦ ἄθεζε ηὶξ θμζμηθὲξ θαὶ βηςηηθὲξ θνμκηίδεξ, δὲκ ἐγθαηέιεηρε ηὸκ καυ·
δηυηη εἶπε ἄμςμμ ηὸκ βίμ δηεμενεφμκηαξ θαὶ δηακοθηενεφμκηαξ μὲ κεζηεῖεξ θαὶ
ἀγνοπκίεξ, μὲ πνμζεοπὲξ θαὶ ραιμςδίεξ. Γη’ αὐηυ θαὶ ἡ γοκαίθα αὐηή ηὸκ
Κφνημ, πμφ ιάηνεοε μὲ ἔνγα, εὐιυγςξ ηὸκ ἀκεγκχνηζε ὅηακ ἦιζε, ὅπςξ ιέγεη
πνὸξ αὐηυκ ὁ ραιμςδὸξ πνμθήηεξ, «ζὰ ράις θαὶ ζὰ πνμζέλς ζηὴκ ηειεία
ὁδυ, πυηε ζὰ ἔιζεξ πνὸξ ἐμέκα».

Σί πνέπεη ιμηπὸκ κὰ αἰζζακχμαζηε ἐμεῖξ πμφ, ἐκῶ ἔπμμε δηαηαπζῆ κὰ
ζηαονχζςμε ηὴ ζάνθα μαδὶ μὲ ηὶξ ἐπηζομίεξ, πενηπίπημμε πάιη ζηὰ ἴδηα, ἐλ
αἰηίαξ ηῶκ ὁπμίςκ ἔνπεηαη ἡ ὀνγή ημῦ Θεμῦ πνὸξ ημὺξ οἱμὺξ ηῆξ ἀπείζεηαξ;
πμφ, ἐκῶ δηαηαπζήθαμε κὰ κεθνχζςμε ηὰ μέιε ηὰ ἐπὶ ηῆξ γὴξ, πμνκεία,
ἀθαζανζία, πάζμξ θαθυ θαὶ ηὴκ ἐπηζομία, δὲκ ἐθανμυδμμε ηὴκ παναίκεζη; Δὲκ
ζὰ θμβεζμῦμε ιμηπὸκ θάπμηε, ἂκ ὄπη ηίπμηε ἄιιμ, ημοιάπηζημ ηὶξ ζεμμεκίεξ,
ηὶξ ἀπὸ θάης, ηὶξ ἀπὸ ἐπάκς, ηὶξ πεναζμέκεξ, ηὶξ μειιμκηηθὲξ ἐθεῖκεξ θαὶ
αἰχκηεξ πμφ μᾶξ ἀπεηιμῦκ; Δὲκ ζὰ ζεβαζζμῦμε ηὴκ θαηὰ ζάνθα ἐπηθάκεηα ημῦ
ἥιημο ηῆξ δηθαημζφκεξ Χνηζημῦ, ὥζηε κὰ πενηπαηήζςμε πνμζεθηηθὰ ζὰκ ζὲ
ἡμένα; Δὲκ ζὰ θνίλςμε ηὶξ ἀπμζημιηθὲξ πνμεηδμπμηήζεηξ θαὶ ἀπμθάζεηξ θαὶ
παναηκέζεηξ, πμφ ιέγμοκ, «δὲκ γκςνίδεηε ὅηη εἶζζε καμὶ Θεμῦ θαὶ μέζα ζαξ
θαημηθεῖ ηὸ Πκεῦμα ημῦ Θεμῦ; Ὅπμημξ θζείνεη ηὸ καὸ ημῦ Θεμῦ, ζὰ ηὸκ
θζείνε ὁ Θευξ»· θαὶ πάιη, «θακενὰ εἶκαη ηὰ ἔνγα ηῆξ ζανθυξ, πμφ εἶκαη
πμνκεία, ἀθαζανζία, ἀζέιγεηα θαὶ ηὰ ὅμμηα, γηὰ ηὰ ὁπμῖα πνμιέγς, ὅπςξ θαὶ
ἤδε πνμεῖπα, ὅηη ὅζμη πνάηημοκ ηέημηα δὲκ ζὰ θιενμκμμήζμοκ ηὴ βαζηιεία ημῦ
Θεμῦ»· θαὶ πάιη, «ημῦημ κὰ γκςνίδεηε, ὅηη θάζε πυνκμξ ἢ ἀθάζανημξ ἢ
πιεμκέθηεξ, δειαδὴ εἰδςιμιάηνεξ, δὲκ ἔπεη θιενμκμμηὰ ζηὴ βαζηιεία ημῦ
Χνηζημῦ θαὶ Θεμῦ»· θαὶ πάιη, «ημῦημ εἶκαη ηὸ ζέιεμα ημῦ Θεμῦ, ὁ ἁγηαζμυξ
μαξ, ἡ ἀπμπή ἀπὸ ηὴκ πμνκεία· δηυηη δὲκ μᾶξ ἐθάιεζε ὁ Θευξ γηὰ ἀθαζανζία,
ἀιιά γηὰ ἁγηαζμὸ· ἑπμμέκςξ ὅπμημξ ηὸ ἀζεηεῖ, δὲκ ἀζεηεῖ ἄκζνςπμ, ἀιιά ηὸκ
Θευ πμφ δίδεη ηὸ ἅγημ Πκεῦμα ημο ζ’ ἐμᾶξ». Πμηὸξ ζὰ μπμνμῦζε κὰ ζοιιέλε
ὅιεξ ηὶξ παναγγειίεξ ηῶκ Ἀπμζηυιςκ θαὶ ηῶκ πνμθεηῶκ γηὰ ηὸ ζέμα ημῦημ;
’ αὐημφξ ἀθνηβῶξ πμφ ζςθνμκμῦκ θαὶ γη’ αὐηυ εὑνίζθμκηαη ἀκάμεζα ζηὰ μέιε
ημῦ Χνηζημῦ, ηί παναγγέιιεη ὁ ἀπυζημιμξ; «ᾶξ ἔγναρα ζηὴκ ἐπηζημιή, μὴ
ζοκακαζηνέθεζζε πυνκμοξ». Πναγμαηηθὰ ἐπεηδὴ ἐθεῖκμη δὲκ ἐκηνέπμκηαη μἱ
ἴδημη, ζομβμοιεφεη ημὺξ ἄιιμοξ κὰ ημὺξ ἀπμθεφγμοκ θαὶ κὰ ημὺξ
ἐκηνμπηάδμοκ, ιέγμκηαξ πνὸξ αὐημφξ, «ἐὰκ θάπμημξ θαη’ ὄκμμα ἀδειθυξ εἶκαη
πυνκμξ, μὲ αὐηυκ μὔηε κὰ ζοκηνχγεηε». Βιέπεηξ ὅηη ὅπμημξ θοιίεηαη ζηὴκ

πμνκεία εἶκαη θμηκὸ μυιοζμα ηῆξ Ἐθθιεζίαξ, θαὶ γη’ αὐηυ πνέπεη ὅιμη κὰ ηὸκ
ἀπμθεφγμοκ θαὶ κὰ ηὸκ ἀπμμαθνφκμοκ; Ὁ ἴδημξ δὲ ὁ Παῦιμξ πανέδςζε ζηὸκ
αηακᾶ ηὸκ πμνκεφμκηα ζηὴκ Κυνηκζμ θαὶ δὲκ ζοκέζηεζε πνὸξ αὐηυκ ἀγάπε
μὔηε ηὸκ πνμζέιαβε, ἕςξ ὅημο ἐπέδεηλε ηὴκ μεηάκμηα ἱθακμπμηεηηθῶξ.
ῶδε ὁπςζδήπμηε ηὴκ ροπή ζμο ἀπὸ ηὰ ηυζα θαθά, ὦ ἄκζνςπε, ηῶκ
πανυκηςκ θαὶ ηῶκ μειιυκηςκ, ηῶκ ηειεοηαίςκ, δηηηῶκ μάιηζηα, θαὶ ζηὸκ
μέιιμκηα θαὶ ζηὸκ πανυκηα αἰχκα. Σὸ γέκμξ ημῦ Ἠζαῦ ἦηακ ἀπυβιεημ, δηυηη
ἐθεῖκμξ ἦηακ πυνκμξ θαὶ βέβειμξ, θαὶ ὁ Ρμβμὰμ ἔπαζε ηὸ μεγαιφηενμ μένμξ
ηῆξ βαζηιείαξ, ἐπεηδὴ ὁ παηέναξ ημο μιμμῶκ, γοκαηθμμακῆξ πενηζζυηενμ
ἀπὸ θάζε ἄιιμκ, ἐπέζακε πςνὶξ κὰ πάζε ημῦημ ὁ ἴδημξ ιυγς ημῦ Δαβίδ, ὁ
ὁπμῖμξ ηὸ πνμζαθζὲκ θάπμηε ζὲ βάνμξ ημῦ ἄγμξ ἐθαζάνηζε μὲ νμὲξ δαθνφςκ
θαὶ μὲ ηὰ ἄιια ἔνγα ηῆξ μεηακμίαξ.
Ἀπμθεφγεηε ηὴκ πμνκεία, ἀδειθμί, παναγγέιιεη πάιη ὁ ἀπυζημιμξ. Ἂκ ηὴκ
ἀπέθεογε ὁ αμρχκ, δὲκ ζὰ ἔπηπηε ζηὰ πένηα ηῆξ Δαιηδᾶξ, ὥζηε μαδὶ μὲ ηὰ
μαιιηά ημο κὰ πάζε θαὶ ηὴκ δφκαμί ημο, δὲκ ζὰ ἐηοθιςκυηακ, δὲκ ζὰ ἔπακε
ἀδυλςξ ηὴ δςὴ ημο μαδὶ μὲ ημὺξ ἀιιμθφιμοξ. Ἂκ ηὴκ ἀπέθεογακ μἱ
ὁδεγμφμεκμη ἀπὸ ηὸκ Μςτζῆ ὡξ ζηναηεγὸ θαὶ κμμμζέηε Ἰμοδαῖμη δὲκ ζὰ
ἐζοζίαδακ ζηὸκ Βεειθεγχν, δὲκ ζὰ ἔηνςγακ ζοζίεξ, δὲκ ζὰ ἔπηπηακ ὅζμ
ἔπεζακ. Ἂκ ηὴκ ἀπέθεογε ὁ μιμμῶκ, δὲκ ζ’ ἀπμμαθνοκυηακ ἀπὸ ηὸκ Θευ πμφ
ηὸκ θαηέζηεζε βαζηιέα θαὶ ζμθὸ μὔηε ζὰ ἀκήγεηνε καμὺξ ζηὰ εἴδςια.
Βιέπεηε ὅηη ηὸ πάζμξ ηῆξ πμνκείαξ ὠζεῖ ηὸκ ἄκζνςπμ θαὶ πνὸξ ἀζέβεηα;
Οὔηε
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ζὰ

ζοκεθάιοπηε ηὸκ ιηζμβμιηζμυ, ἂκ αὐημί ἀπέθεογακ ἀπὸ ηὴκ ἀνπή ηὸ βδέιογμα
θαὶ δὲκ ηὴκ παναηενμῦζακ πνςηφηενα θάζε μένα ἀθμιάζηςξ. Οὔηε ὁ
Ὀιμθένκεξ ζὰ ἐθμηηυηακ μὲ θμμμέκμκ ηὸκ ιαημὸ ὁ ἄζιημξ, ἂκ πνμεγμομέκςξ,

ὅπςξ ἔπεη γναθεῖ, δὲκ εἵιθοε ηὸκ ὀθζαιμὸ ημο ηὸ ζακδάιημ ηῆξ Ἰμοδίζ θαὶ δὲκ
αἰπμαιχηηδε ηὴκ ροπή ημο ἡ ὀμμνθηά ηεξ. Γη’ αὐηυ ιέγεη ὁ Ἰχβ· «ἔβαια θακυκα
ζημὺξ ὀθζαιμμφξ μμο, θαὶ δὲκ ζὰ πνμζέλς πανζέκμ», πυζμ μᾶιιμκ ἄζεμκμ
γφκαημ, ἄγαμμ ἢ ἔγγαμμ.
Ἤ ἀγαμία ζεμθηιῆ κὰ ηενῆξ, ἀγαπεηέ, ἢ ζοδογία ζεμδυηε. Πίκε ὕδαηα ἀπὸ
ηὰ πεγάδηα ζμο, θη’ αὐηυ μὲ ζςθνμζφκε, ἄπεπε δὲ ηειείςξ ἀπὸ κμζεομέκμ
πμηυ, δηυηη εἶκαη ὕδςν ηογυξ, νεῦμα ημῦ πμηαμμῦ Ἀπένμκημξ, εἶκαη γεμάημ
ζακαηεθυνμ ἰυ, ἔπεη ηὴ δφκαμη δειεηενίμο· δηυηη ἔπεη ηὴκ ἰδηυηεηα κὰ νίπηε
ὅζμοξ πίκμοκ ζηὴκ θαηαπαθηὴ ημῦ Ἅδε ἢ μᾶιιμκ ζημὺξ ἴδημοξ ημφξ μοπμὺξ
ημῦ Ἅδε. Ἀπυθεογε ηὸ μέιη ἀπὸ πμνκηθὰ πείιε, δηυηη ἔπμοκ ηὴκ ἰδηυηεηα κὰ
ἐπαιείθμοκ πμνκηθὸ ζάκαημ, πμφ εἶκαη ὁ πςνηζμὸξ ἀπὸ ηὸ Θευ. Πνὸξ αὐηυκ
ιέγεη ὁ Δαβίδ, «ἐλςιυζνεοζὲ ὅιμοξ ὅζμη πμνκεφμοκ».
Γἶκαη ιμηπὸκ ἀκάγθε κὰ θαζανεφε ἢ κὰ θαζαίνεηαη θη’ ἔηζη κὰ μέκε
δηανθῶξ ἀμίακημξ, ἀνθμφμεκμξ ζηὶξ ἐπηηνεπηυμεκεξ ἡδμκέξ, αὐηυξ ημῦ
ὁπμίμο ηὸ ζῶμα ἔγηκε καὸξ ημῦ Θεμῦ δηὰ ημῦ Πκεφμαημξ θαὶ ηὸ Πκεῦμα ημῦ
Θεμῦ θαημηθεῖ ζ’ αὐηυ, κὰ ζπεὺδε πνὸξ ἀπυθηεζη ἁγκείαξ θαὶ ζςθνμζφκεξ θαὶ
πνὸξ ἀπμθογὴ πμνκείαξ θαὶ θάζε ἀθαζανζίαξ, γηὰ κὰ παναμείκςμε αἰςκίςξ
εὐθναηκυμεκμη μαδὶ μὲ ηὸκ ἄθζανημ κομθίμ ζηὶξ ἁγκέξ παζηάδεξ, μὲ ηὶξ
πνεζβεῖεξ ηῆξ ἀεηπάνζεκμο θαὶ πακαμχμμο θαὶ ὑπενδμλαζμέκεξ Μεηέναξ
πμφ ηὸκ ἐγέκκεζε πανζεκηθῶξ γηὰ ηὴκ ζςηενία μαξ· ηχνα θαὶ πάκημηε θαὶ
ζημὺξ αἰῶκεξ ηῶκ αἰχκςκ. Γέκμηημ.
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