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Ἁγίου ‘Ἠσυχίου Ἱεροσολύμων
Ἡ γημνηὴ ιέγεηαη γημνηὴ ημῦ θαζανηζμμῦ, ἀιιά δὲκ ζὰ θάκεη ιάζμξ θακείξ,
ἂκ ηὴκ ὀκμμάζεη ἑμνηή ηῶκ ἑμνηῶκ, άββαημ ηῶκ αββάηςκ, ἅγηα ηῶκ ἁγίςκ.
Γηαηί πενηιαμβάκεη ὅιμ ηὸ μοζηήνημ ηῆξ ζάνθςζεξ ημῦ Υνηζημῦ, πενηγνάθεη
ὅιμ ηὸ μοζηήνημ ημῦ Μμκμγεκμῦξ Κονίμο. ηὴ γημνηὴ αὐηὴ ὁ Υνηζηὸξ
θναηήζεθε ὡξ βνέθμξ θαὶ ὁμμιμγήζεθε ὅηη εἶκαη Θεόξ, θαὶ πνμζθένζεθε
ζηὴκ ἀγθαιηά, θαζηζμέκμξ ζὰκ ζὲ ζνόκμ, ὁ Δεμημονγόξ ηῆξ δηθῆξ μαξ θύζεςξ,
θαὶ πνόζθενε ἕκα δεογάνη ηνογόκηα ιμγηθὰ ζηὸκ ομεὼκ θαὶ ηὴκ Ἄκκα. Ἀιιά,
ἂκ ζομθςκεῖηε, ἂξ πανεμβάιμομε ηὰ ἴδηα ηὰ εὐαγγειηθὰ ιόγηα, γηαηί ἐθεῖ ζὰ
δμῦμε ηὴκ πανεμβμιὴ ημῦ Θεμῦ. Νὰ ιμηπὸκ πῶξ δηεγεῖηαη ηὴκ ἱζημνία ηῆξ
γημνηῆξ ὁ εὐαγγειηζηήξ Λμοθᾶξ: «Καὶ ὅηακ ζομπιενώζεθακ μἱ ἡμένεξ ημῦ
θαζανηζμμῦ, ζύμθςκα μὲ ηὸκ μςζασθὸ κόμμ, ηὸκ πῆγακ ζηὰ Ἱενμζόιομα, γηὰ κὰ
ηὸκ πανμοζηάζμοκ ζηὸκ Κύνημ, ὅπςξ εἶκαη γναμμέκμ ζηὸκ κόμμ ημῦ Κονίμο, ὅηη

θάζε ἀνζεκηθὸ πμύ ἀκμίγεη μήηνα, πνέπεη κὰ ζεςνεῖηαη ἀθηενςμέκμ ζηὸκ
Κύνημ, θαὶ κὰ πνμζθένμοκ ζοζία, ζύμθςκα μ‟ ἐθεῖκμ πμύ ιέγεη ὁ κόμμξ ημῦ
Κονίμο, ἕκα δεογάνη ηνογόκηα, ἡ δύμ μηθνὰ πενηζηένηα». Ἔπνεπε Ἐθεῖκμξ, πμύ
γηὰ πάνε μαξ ἔγηκε δμῦιμξ, κὰ πνμζθένεη γηὰ μᾶξ θαζάνζηα δῶνα· Ἐθεῖκμξ πμύ
δὲκ ιοπήζεθε ηὸ αἷμα ημο, κὰ μὴ ιοπεζεῖ ἕκα δεογάνη ηνογόκηα. Νὰ ιμηπὸκ
πμύ, ζύμθςκα μὲ ηὸκ κόμμ, ἐνγάδεηαη ὑπὲν ημῦ κόμμο ζὰκ κμμμζέηεξ. Καὶ
μμιμκόηη αὐηόξ δίκεη ηὴκ ἐιεοζενία ημῦ Πκεύμαημξ, ὡζηόζμ δὲκ ἀπμθεύγεη ηὴ
δμοιεία (ηὴκ πηζηὴ ηήνεζε) ημῦ γνάμμαημξ. Δὲκ παναβαίκεη ηὸκ κόμμ ημῦ
Μςοζῆ, γηὰ κὰ γίκεη ζηὸκ θαηάιιειμ θαηνὸ μάνηοναξ ἀληόπηζημξ.
«Καὶ ὅηακ ζομπιενώζεθακ μἱ ἡμένεξ ημῦ θαζανηζμμῦ αὐηῶκ, ζύμθςκα μὲ
ηὸκ κόμμ ημῦ Μςοζῆ». Αὐηῶκ. Πμηῶκ; Γηαηί ὁ Ἰςζὴθ μὔηε παηέναξ ἦηακ, μὔηε
ὑπμπνεςμέκμξ γηὰ θαζανηζμό, ἀιι‟ μὔηε θαὶ ἡ Μανία μὔηε θαὶ ηὸ βνέθμξ
εἶπακ ἀκάγθε θαζανηζμμῦ. Γηαηί ιέγεηαη ηὸ ἑλῆξ: «Μηὰ γοκαίθα, ἐὰκ μείκεη
ἔγθομξ θαὶ γεκκήζεη ἀνζεκηθό, ζὰ εἶκαη ἑπηά ἡμένεξ ἀθάζανηε». „Ἀιιὰ ἡ
Μανία δὲκ δέπζεθε ζπένμα, ἑπμμέκςξ δὲκ πνεηαδόηακ θαζανηζμό. «Μηὰ
γοκαίθα ἐὰκ δεπζεῖ ζπένμα θαὶ γεκκήζεη ἀνζεκηθὸ παηδί, ζὰ εἶκαη ἑπηά ἡμένεξ
ἀθάζανηε». Γηαηί; Ἐπεηδὴ ἔθενε ζηὸκ θόζμμ δεύηενμ Ἀδάμ. «Ἐὰκ ὅμςξ
γεκκήζεη ζειοθό, ζὰ εἶκαη ἀθάζανηε δεθαηέζζενηξ ἡμένεξ».

Γηαηί ὅμςξ ἐδῶ ὅνηζε δηπιάζηεξ ἡμένεξ; Ἐπεηδὴ ἄιιε Γὔα γεκκηέηαη ἀπὸ
ηὴκ Γὔα, ηὸ ζάπημ ζθεῦμξ, ηὸ ἀδύκαημ ἀγγεῖμ, ηὸ ζπαζμέκμ ζηαμκί, αὐηὴ πμύ
ὁδεγεῖ ζηὴκ παναθμή, ἡ ζύμβμοιμξ ημῦ δνάθμκηα. Ὅπςξ ὅμςξ ἄθμοζεξ ηὰ
ἐγθιήμαηα ηῆξ γοκαίθαξ, ἔια ηώνα κὰ μάζεηξ θαὶ ηὸ θαηόνζςμά ηεξ. Ἡ
γοκαίθα εἰζήγαγε ηὴκ πανζεκία ζηὴ δςή, πώνεζε ζηὴκ θμηιηὰ ηεξ ηὸκ Θεό,
ηὸκ Ὁπμῖμ δὲκ μπμνεῖ κὰ πςνέζεη ὁιόθιενε ἡ θηίζε. Γέκκεζε μὲ ζάνθα
Ἐθεῖκμκ πμύ ἀκέπιαζε ηὸ γέκμξ μαξ, ὑπμδέπζεθε πνώηε ηὸκ Ἰεζμῦ ἀπό ημύξ

κεθνμύξ, πνώηε ἄνπηζε ηὸ θήνογμα ηῆξ ἀκαζηάζεςξ, πνώηε ἔθενε ηὸ μήκομα
ηῆξ πανᾶξ ζημὺξ μαζεηέξ. «Γοκαίθα», ιέγεη, «πμύ ζὰ δεπζεῖ ζπένμα». Ἡ
Θεμηόθμξ βέβαηα ἦηακ γοκαίθα, ἀιιά δὲκ ἔπαζε αὐηὰ πμύ παζαίκμοκ μἱ
γοκαῖθεξ. Γηαηί ἡ θμηιηά ηεξ δὲκ δέπζεθε ζπένμα ἀκδνόξ, ηὸ πςνάθη ηῆξ
Μανίαξ δὲκ εἶδε ἀιέηνη, ηὸ πανζεκηθὸ ἀμπέιη δὲκ δμθίμαζε ἀλίκα, ὥζηε ἡ
πνμζθμνὰ δὲκ ἦηακ γη‟ αὐηήκ, ἀιι‟ ἔγηκε γηὰ ὅιμκ ηὸκ θόζμμ. Γηαηί γηὰ μᾶξ ὁ
Υνηζηὸξ πενηηέμκεηαη, γηά μᾶξ θαὶ βαπηίδεηαη, γηὰ μᾶξ ηειμῦκηαη ηὰ θαζάνζηα
ημῦ κόμμο. Ὅηακ δαθνύδεη, λεπιέκεη ηὴ θύζε. Ὅηακ ναπίδεηαη, ἐιεοζενώκεη ηὴ
δηθή μαξ αἰπμαιςζία. Ὅηακ ζεθώκεη ηὸκ ζηαονό, ἐμᾶξ ἐιαθνύκεη ἀπὸ ηὸκ δογὸ
ηῆξ ἁμανηίαξ. Ὅηακ θηύκεηαη, ἀπαιιάζζεη ηὸκ Ἀδὰμ ἀπὸ ηὴκ θαηάνα ημῦ
θηοζίμαημξ.

«Ὅηακ ζομπιενώζεθακ μἱ ἥμενεξ ημῦ θαζανηζμμῦ ημοξ, ηὸκ ἔθενακ ζηὰ
Ἱενμζόιομα, ὅπςξ εἶκαη γναμμέκμ ζηὸ κόμμ, ὅηη θάζε ἀνζεκηθὸ παηδὶ πμύ
ἀκμίγεη μήηνα, ζὰ ζεςνεῖηαη ἀθηενςμέκμ ζηὸκ Κύνημ». Αὐηά ιέγεη ὁ κόμμξ.
Ὅμςξ ὁ Υνηζηόξ, ὅπςξ εἴπαμε, ζὰκ κμμμζέηεξ, ἐθπιήνςζε ηὸκ κόμμ πάκς
ἀπὸ ηὸκ κόμμ. Γηαηί δὲκ ἄκμηλε, ἀιι‟ ἄθεζε θιεηζμέκε ηὴκ πύιε ηῆξ
Πανζέκμο. Δὲκ ἐζύιεζε ηὴ ζθναγίδα ηῆξ θύζεςξ, δὲκ ἔβιαρε ἐθείκε πμύ ηὸκ
γέκκεζε, θαζόζμκ ἄθεζε ἀθέναημ ηὸ ζπῆμα ηῆξ πανζεκίαξ ζʼαὐηήκ. Ἐὰκ ὅμςξ
δὲκ πηζηεύεηξ, μάζε ἀπὸ ηὸκ Ἰεδεθηήι: «Καὶ μὲ ἔζηνερε πνὸξ ηὸ δνόμμ ηῆξ
ἐλςηενηθῆξ πύιεξ ηῶκ ἁγίςκ, πμύ ἔβιεπε πνὸξ ἀκαημιάξ θαὶ ἦηακ θιεηζμέκε,
θαὶ μμῦ εἶπε ὁ Κύνημξ: Ἡ πύιε αὔηε ζὰ μείκεη θιεηζμέκε, δὲκ ζὰ ἀκμηπζεῖ, θαὶ
θακέκαξ δὲκ ζὰ πενάζεη ἀπὸ αὐηὴκ γηαηί ὁ Κύνημξ θαὶ Θεὸξ ημῦ Ἰζναὴι ζὰ
μπεῖ θαὶ ζὰ βγεῖ, θαὶ ζὰ μείκεη θιεηζμέκε». «Κάζε ἀνζεκηθὸ παηδὶ πμύ ἀκμίγεη
μήηνα, ζὰ ζεςνεῖηαη ἀθηενςμέκμ ζηὸκ Κύνημ». Ἐκῶ αὐηὸξ δὲκ εἶκαη μόκμκ
ἅγημξ. Ὅζμ ιμηπὸκ ὑπενέπεη ὡξ πνὸξ ηόκ ἁγηαζμό, ηόζμ πενηζζόηενμ
πιεμκεθηεῖ θαὶ ζηὴ γέκκεζε, θαὶ λεπενκᾶ ηὴκ ἐκημιὴ ημῦ κόμμο. Μήπςξ ὅμςξ

ὁ Λμοθᾶξ, ιέγμκηαξ, «Νὰ πνμζθένμοκ ζοζία, ὅπςξ ὁνίδεη ὁ κόμμξ ημῦ
Κονίμο, ἕκα δεογάνη ηνογμκηῶκ, ἡ δύμ μηθνὰ πενηζηένηα», πενηόνηδε ηὸκ κόμμ;
Δὲκ ηὸ θάκεη αὐηὸ θαηεπόμεκμξ ἀπὸ ἄγκμηα, ἀιι‟ ὁδεγμύμεκμξ ἀπὸ ζμθία.
Γηαηί ὁ κόμμξ ὅνηδε κὰ πνμζθένμοκ ἀνκὶ θαὶ μηθνὸ πενηζηένη, θη ὅηακ ἐθεῖκμξ
πμύ ἔθαμκε ηὴκ πνμζθμνὰ ἦηακ ἄπμνμξ, ὅνηδε κὰ πνμζθένεη ἕκα δεογάνη
ηνογόκηα ἡ δύμ μηθνὰ πενηζηένηα θαὶ ζεμηγδάιη. Ὁ Λμοθᾶξ ὅμςξ ἄθεζε ηὴκ
πνμζθμνὰ ημῦ πιμοζίμο, θαὶ ἀκέθενε ηὴκ πνμζθμνὰ ημῦ θηςπμῦ, ἐθείκμο πμύ
ἔγηκε γηὰ πάνε μαξ θηςπὸξ μὲ ηὴ ζέιεζή ημο. Δὲκ ὑπῆνπε, ιέγεη, θαηάιομα γη‟
αὐηόκ· ἀπὸ πμῦ κὰ εἶπε ἀνκί γηά κά πνμζθένεη ζοζία ζηόκ Θεό; Ἀθμῦ
ζπανγακώζεθε ζηὴ θάηκε, ἀπὸ πμῦ ζὰ εὕνηζθε ἀνκί; Μᾶιιμκ δὲκ εἶπε ἀκάγθε
ἀπὸ ἀνκί, ἀθμῦ ἦηακ ὁ ἴδημξ ὁ Ἀμκόξ ημῦ Θεμῦ, ηὸ ἀιεζηκὸ πνόβαημ. Θοζίαδε
ὁ ἴδημξ ηὸκ ἑαοηό ημο γηὰ πάνε ημῦ θόζμμο. Γη‟ αὐηὸ ἀκέθενε ἐθεῖκμ πμύ
πνόζηαδε ὁ κόμμξ, θαὶ δήιςζε ηί ἔθακε ὁ Υνηζηόξ.

ηὴ ζοκέπεηα ιέγεη: «Ὑπῆνπε ζηὰ Ἱενμζόιομα θάπμημξ ἄκζνςπμξ πμύ
ὀκμμαδόηακ ομεώκ, θαὶ ὁ ἄκζνςπμξ αὐηόξ ἦηακ δίθαημξ θαὶ εὐιαβὴξ θαὶ
πενίμεκε ηὴκ πανεγμνηὰ ημῦ Ἰζναήι· ὑπῆνπε ἐπάκς ημο Πκεῦμα ἅγημ, θαὶ ημῦ
εἶπε πνμθεηεοζεῖ ἀπὸ ηὸ ἅγημ Πκεῦμα, ὅηη δὲκ ζὰ πεζάκεη πνμημῦ κὰ δεῖ ηὸκ
Υνηζηὸ ημῦ Κονίμο». Ὁ πιμῦημξ ημῦ ομεὼκ ἦηακ πμιὺξ θαὶ πμηθίια ηὰ ὅπια
ημῦ ζηναηεγμῦ. Σὸ θοηὸ εἶκαη γεμάημ θανπμύξ, ηὸ ἀμπέιη εἶκαη γεμάημ
ζηαθύιηα. Καὶ δὲκ ἦηακ μόκμ ἄκζνςπμξ, ἀιιά ὀκμμαδόηακ θαὶ ομεώκ, θαὶ ἐπὶ
πιέμκ δίθαημξ, ἀιιά θαὶ εὐζεβήξ, θαὶ ἀθόμα δεημῦζε πανεγμνηὰ γηὰ ηὸκ
Ἰζναήι, θαὶ ὑπῆνπε θαὶ Πκεῦμα ἅγημ ἐπάκς ημο, ἀιιά θαὶ «ημῦ εἶπε
πνμθεηεοζεῖ, ὅηη δὲκ ζὰ πεζάκεη, πνμημῦ κὰ δεῖ ηὸκ Υνηζηὸ ημῦ Κονίμο.
«Ὑπῆνπε ἄκζνςπμξ». Πμῦ; ηὴκ Ἱενμοζαιήμ. Ἡ ιέλε πενηέπεη ἔθπιελε, ὁ
ιόγμξ εἶκαη γεμάημξ ἀπὸ ζαομαζμό. Ὑπῆνπε ἄκζνςπμξ ζηὴκ Ἱενμοζαιήμ, γηὰ
ηὴκ ὁπμία ὁ πνμθήηεξ μθμκίαξ πανμοζηάδεη ηὸκ Θεὸ κὰ ιέγεη: «Θὰ ράλς

ηὴκ Ἱενμοζαιὴμ μὲ ιοπκάνη, θαὶ δὲκ ζὰ ηὴ βνῶ». Υνεηάδεηαη θαὶ ιοπκάνη ηὸ
θῶξ; Ὄπη, ιέγεη· ἀιιά ιοπκάνη ὀκμμάδεη ηὸκ κόμμ. «Καὶ κά, ὑπῆνπε ἄκζνςπμξ
ζηὴκ Ἱενμοζαιήμ, πμύ ὀκμμαδόηακ ομεώκ». Καὶ ηί ζεμαίκεη ηὸ ὄκμμα αὐηό;
«Ἀθμὴ Θεμῦ». Ὥζηε εἶπε ὄκμμα ηέημημ πμύ ηαίνηαδε ζηὴ δςή ημο, θαηὰ
πνόβιερε ημῦ Ἁγίμο Πκεύμαημξ. Γηαηί, ὅπμο ὑπάνπεη ἀθμή ημῦ Θεμῦ, ἐθεῖ
ὁπςζδήπμηε ὑπάνπεη θαὶ ὑπαθμὴ κόμμο θαὶ ηήνεζε ἐκημιῶκ, δνόμμξ ἀγαζμῦ
βίμο, ζθμπὸξ ζςηενίαξ, πμύ θζάκεη ζηὸ ηέιμξ· μὲ αὐηὰ παναθηενίδεηαη ὁ
ἀιεζηκὸξ ἄκζνςπμξ, γηὰ ηὸκ ὁπμῖμ πνόζζεζε ὅια αὐηά.

«Καὶ ὁ ἄκζνςπμξ αὐηὸξ ἦηακ δίθαημξ θαὶ εὐιαβήξ, θαὶ πενίμεκε ηὴκ
πανεγμνηὰ ημῦ Ἰζναήι». Αὐηὸ εἶκαη δίθαημξ ζθμπόξ, ηὸ κὰ μὴ δεηᾶ θακεὶξ ηὸ
δηθό ημο, ἀιιὰ ηὸ ημῦ ἄιιμο θαὶ ηῶκ πμιιῶκ. Νὰ «ἀπμβιέπεη ζηὴκ θμηκὴ
ζςηενία θαὶ ὄπη ζηὴ δηθή ημο ἀπόιαοζε. «Καὶ Πκεῦμα ἅγημ», ιέγεη, «ὑπῆνπε
ζʼ αὐηόκ». Ὁ ομεὼκ ἦηακ ὄπεμα ημῦ Κονίμο, ζνόκμξ ημῦ Θεμῦ, θαὶ γη‟ αὐηὸ
δέπζεθε μὲ ηὰ πένηα ημο ηὸκ βαζηιηὰ ηῶκ αἰώκςκ. «Καὶ ὑπῆνπε γη‟ αὐηὸκ
πνμθεηεία, ὅηη δὲκ ζὰ πεζάκεη πνμημῦ κὰ δεῖ ηὸκ Υνηζηὸ ημῦ Κονίμο». Ἡ
πνμθεηεία ιμηπὸκ μεηαβηβάδεηαη ἀπὸ δςὴ ζὲ δςή, ἀπὸ ηὸ θῶξ πεγαίκεη ζηὸ
θῶξ, ἀπὸ ηὴκ ἡμένα μεηαπεδᾶ ζηὴκ ἡμένα. Δὲκ παιηώκεη, ἀιιὰ ἀκαθαηκίδεηαη,
ηὸκ θαηνὸ ηῆξ ζοκηέιεηαξ ημῦ θόζμμο δέπεηαη ηὴκ ἀκακέςζε. «Αὐηὸξ πῆγε μὲ
ἔμπκεοζε ημῦ Ἁγίμο Πκεύμαημξ ζηὸ ἱενό». Ἡ πεγὴ ὁδήγεζε ηὸκ δηραζμέκμ
ζηὴκ πεγή. «Καὶ θαζὼξ ὁδεγμῦζακ μἱ γμκεῖξ ηὸ παηδὶ Ἰεζμῦκ μέζα ζηὸ ἱενὸ γηὰ
κὰ ἐθηειέζμοκ γη‟ αὐηὸκ ηὰ ἔζημα ημῦ κόμμο, ὁ ομεὼκ ηὸ δέπζεθε ζηὴκ
ἀγθαιηά ημο». Πῆνε ζηὰ πένηα ημο Αὐηὸκ πμύ θναηᾶ ζηὸ πένη ημο ηὴκ
θαημηθεμέκε γῆ θαὶ ηὴκ ἀθαημίθεηε, αὐηὸκ πμύ μέηνεζε μὲ ηὸ πένη ημο ηὸ
κενό, θαὶ ηὸκ μὐνακὸ μὲ ηὴ ζπηζαμή ημο, θαὶ ὅιε ηὴ γῆ μὲ ηὴ πμύθηα ημο. Καὶ
πῶξ ὁ ομεὼκ πνόζθενε ζοζία πμύ δὲκ ἀκῆθε ζʼ αὐηόκ; Καζόζμκ δὲκ ἦηακ
ἱενέαξ. Δὲκ ἀκαθένεηαη αὐηό· αὐηὸξ μὔηε Λεοίηεξ ἦηακ, μὔηε κεςθόνμξ -γηαηί

μόκμ ζηὴ θοιὴ ημῦ Λεοὶ εἶπε ἀκαηεζεῖ μὲ θιῆνμ ηὸ ιεηημονγηθὸ ἔνγμ. Δὲκ
ἦηακ ἱενέαξ, ἀιι‟ ἦηακ δίθαημξ. Καὶ ἡ δηθαημζύκε ἔπεη θάης ἀπὸ ηὰ πόδηα ηεξ
ηὴκ Ἱενςζύκε. Δὲκ ἦηακ Λεοίηεξ, ἀιι‟ ἦηακ εὐιαβήξ, θαὶ ὁ εὐιαβὴξ ἔπεη ἀπὸ
μόκμξ ημο ηὸ πνίζμα.

«Καὶ θναηώκηαξ ηὸ βνέθμξ εἶπε· Σώνα ἀπόιοζε ηὸκ δμῦιό ζμο, Κύνηε,
εἰνεκηθὰ ζύμθςκα μὲ ηὸκ ιόγμ ζμο». Σώνα ἀπόιοζέ ημκ γηαηί ἦνζε ὁ θαηνὸξ
ηῆξ ζογπςνήζεςξ, ἦνζε ἡ ιύηνςζε ηῶκ αἰπμαιώηςκ, ἡ δηαγναθὴ ηῶκ πνεῶκ.
Γεκκήζεθε βαζηιηάξ, ὁ Ὁπμῖμξ ἐιεοζενώκεη ημύξ θοιαθηζμέκμοξ, ἀπαιιάζζεη
ημύξ δεμέκμοξ ἀπὸ ηὰ δεζμά ημοξ, ἀκαθαιεῖ ημὺξ κεθνμὺξ ζηὴ δςή,
ἐιαθνύκεη ηὸ θόνμ ηῆξ γῆξ. «Σώνα ἀπόιοζε ηὸκ δμῦιμ ζμο, Κύνηε». Πῶξ
λένεηξ ὅηη εἶκαη ὁ Κύνημξ; Βιέπς ηὸκ Κύνημ, ιέγεη, κηομέκμκ ηὴ μμνθὴ δμύιμο.
Δὲκ ζὰ θμνμῦζε ηὴ μμνθὴ δμύιμο, ὄκηαξ Κύνημξ, ἂκ δὲκ εἶπε ζθεθζεῖ κὰ
κηύζεη ηὸκ δμῦιμ μὲ ηὴ μμνθὴ ημῦ Κονίμο. Δὲκ ζὰ ἄιιαδε ηὴ ζέζε ημο, μὔηε
ζὰ ηαπεηκςκόηακ, ὄκηαξ ρειόξ, ἂκ δὲκ ἤζειε κὰ ἀκεβάζεη ηὸ ηαπεηκὸ ρειά.
Ἀιιὰ πῶξ ηὸκ ἀπμιύεηξ; «ύμθςκα μὲ ηὸκ ιόγμ ζμο, εἰνεκηθά». Ἄθμῦ δειαδὴ
μὲ ηὸκ ιόγμ ζμο δεμημύνγεζεξ ηὴκ θηίζε, ὁπςζδήπμηε μὲ ηὸκ ιόγμ ζμο
ἐιεοζενώκεηξ ηὸκ ἄνπμκηα ηῆξ θηίζεςξ. «Μὲ εἰνήκε». Μὲ πμηὰ εἰνήκε; Σὴκ
εἰνήκε ημῦ ζηαονμῦ. Γηαηί ἐθεῖκμ ηὸ μαπαίνη ημῦ ηονάκκμο ἔθμρε ηὸ θεθάιη,
θαὶ ἔδςζε εἰνήκε ζʼ ἐθείκμοξ πμύ ζηναηεύζεθακ μαδὶ μὲ ηὸκ Υνηζηό. «Γηαηί
εἶδακ ηὰ μάηηα μμο ηὴ ζςηενία ζμο πμύ ἑημίμαζεξ». Γἶδακ αὐηό πμύ πμιιμὶ
ἐπηζύμεζακ κὰ δμῦκ θαὶ δὲκ ηὸ εἶδακ, Θεὸ μὲ ζάνθα, ἥιημ πμύ θςηίδεη μὲ
ζοκκεθηά. «Γἶδακ ηὰ μάηηα μμο ηὴ ζςηενία ζμο»· δειαδή, εἶδακ ηὴ ζάνθςζή
ζμο, μὲ ηὴκ ὁπμία πναγμαημπμίεζεξ ηὴ ζςηενία ηῶκ ἀκζνώπςκ. Γηαηί δὲκ
εἶδα γομκὴ ζεόηεηα, ἐπεηδὴ ηὸκ Θεό, ὅπςξ εἶκαη ζηὴκ μὐζία, θακεὶξ ἀπό ημύξ
ἀκζνώπμοξ δὲκ μπμνεῖ κὰ ηὸκ δεῖ. «Γηαηί εἶδακ ηὰ μάηηα μμο ηὴ ζςηενία ζμο,
πμύ ἑημίμαζεξ γηὰ ὅιμοξ ημύξ ιαμύξ, ἕκα θῶξ πμύ ζὰ εἶκαη ἀπμθάιορε γηὰ

ημύξ ἐζκηθμύξ, θαὶ δόλα γηὰ ηὸκ ιαό ζμο ηὸκ Ἰζναειηηηθὸ». Γἶκαη θμηκὰ θαὶ
ἀπώνηζηα ηὰ ἀγαζά ζημὺξ Ἰμοδαίμοξ θαὶ ημύξ ἐζκηθμύξ. Ἂξ μὴ δειεύεη ιμηπὸκ
ὁ Ἰμοδαῖμξ, μὔηε κὰ ζηεκμπςνεῖηαη ὁ Φανηζαῖμξ, μὔηε κὰ μπαίκεη ζὲ πεηναζμὸ ὁ
Γναμμαηέαξ. Νὰ μὴ θμβᾶηαη γηὰ ηὴ βαζηιεία ημο ὁ Ἡνώδεξ. Νὰ μὴ θμβᾶηαη γηὰ
ηὴκ ἱενςζύκε ημο ὁ Ἄκκαξ θαὶ ὁ Κασάθαξ. αὐηόξ πμύ ἦνζε δίκεη ζὲ ὅιμοξ, θαὶ
ἀπὸ θακέκακ δὲκ παίνκεη. θμνπάεη μὲ ἀθζμκία, πανίδεη πςνὶξ μέηνμ.

«Ἀιιὰ ὁ Ἰςζὴθ θαὶ ἡ μεηένα ημο, ἀθμύμκηαξ αὐηά πμύ εἶπε ὁ ομεώκ,
ἀπόνεζακ» πῶξ ὁ Υνηζηὸξ ἀκέπεηαη κὰ γίκεη οἱόξ ἀκζνώπμο. Ἀπόνεζε ἡ
Μανία, πῶξ μηὰ θμηιηὰ γοκαίθαξ πώνεζε ηὸκ Θεό. Πῶξ ἡ δμύιε γέκκεζε
Ἐθεῖκμκ πμύ ἐιεοζενώκεη ηὴκ θηίζε. «Καὶ εἶπε ζηὴ μεηένα ημο ὁ ομεὼκ
αὐηόξ εἶκαη πνμμνηζμέκμξ γηὰ ηὴκ πηώζε θαὶ ἀκύρςζε πμιιῶκ μεηαλὺ ημῦ
Ἰζναήι, θαὶ ὡξ ζεμεῖμ γηὰ ηὸ ὁπμῖμ ζὰ ὑπάνπεη ἀκηηιμγία». Γηὰ ηὴκ πηώζε
ἐθείκςκ πμύ ἐπημέκμοκ ζηὴκ ἀπηζηία, θαὶ γηὰ ηὴκ ἀκύρςζε ἐθείκςκ πμύ ἀπὸ
ηὴκ ἀπηζηία ζὰ ἔνζμοκ ζηὴκ πίζηε. Ὁ Υνηζηὸξ ἦηακ πέηνα πνμμνηζμέκε γηὰ
μἰθμδμμή, ἀιιά ζθόκηαθηακ ἐπάκς ηεξ ἐθεῖκμη πμύ πενηπιακηόκηακ, ἔπμκηαξ
ηοθιὰ ηὰ μάηηα ημοξ. Δὲκ πνέπεη ιμηπὸκ κὰ θαηαιμγίδεηαη ζʼ αὐηόκ ἡ πηώζε
ηῶκ ἁμανηςιῶκ, ἀιιά ἡ ἀκάζηαζε. Γηαηί, ἂκ μόκμ ἔπεθηακ θαὶ δὲκ
ζεθώκμκηακ, δίθαηα ζὰ μπμνμῦζεξ κὰ ὑπμπηεοζεῖξ ηὸκ αἴηημ ηῆξ πίζηεςξ.
Ἐθόζμκ ὅμςξ ὅζμη ἀπὸ αὐημὺξ πέθημοκ ἀπὸ ὀιηγςνία, ζεθώκμκηαη, ἡ
ἀκάζηαζε ημῦ Υνηζημῦ γίκεηαη ἡ πηώζε ἐθείκςκ πμύ εἶκαη θονηεομέκμη ἀπὸ
ναζομία. Δὲκ ἔπεζακ ὁ Ἰμύδαξ μαδὶ θαὶ ὁ Πέηνμξ; Ὁ πνῶημξ ἐπεηδὴ εἶπε, «Σί
ζέιεηε κὰ μμῦ δώζεηε, γηὰ κὰ ζᾶξ ηὸκ παναδώζς;» ἐκῶ ὁ ἄιιμξ ιέγμκηαξ,
«ζὰ ζοζηάζς ηὴ δςή μμο γηὰ ζέκα». Ἔπνεπε δειαδὴ αὐηὸξ κὰ λένεη, ὅηη ἕκαξ
ζκεηὸξ δὲκ ζοζηάδεη ηὴ δςή ημο γηὰ ηὴκ ἀζακαζία. Καὶ ἀιιμῦ πάιη: «Ἐὰκ
πνεηαζζεῖ κὰ πεζάκς μαδί ζμο, δὲκ ζὰ ζὲ ἀπανκεζῶ». Ἔπνεπε κὰ πεῖ: Ἐὰκ μὲ
ἐκηζπύζεηξ, δὲκ ζὰ ζὲ ἀπανκεζῶ. Ἐὰκ μὲ ἀζθαιίζεηξ, ἐγώ ὁ ἀδύκαμμξ δὲκ ζὰ

θμβεζῶ ηὸ καοάγημ. Ἐὰκ πάνεηξ μένμξ ζηὸκ πόιεμμ, δὲκ θμβᾶμαη ηὸκ ζάκαημ.
Ἀιιὰ ηὸ ἕκα ἦηακ ἁμάνηεμα ηῆξ γιώζζαξ, ἐκῶ ηὸ ἄιιμ ηῆξ θανδηᾶξ. Γη‟ αὐηὸ ὁ
Πέηνμξ πμύ ἔπεζε ζεθώζεθε, θαὶ ἔγηκε ὁδεγὸξ πμιιῶκ ἄιιςκ πμύ ἔπεζακ.
Ἐκῶ ὁ ἄιιμξ, ἀθμῦ ὁδεγήζεθε ἀπὸ ηὸ βάζμξ ζηὸ βόζνμ, ἔννηλε ηὰ ἀνγύνηα,
θαὶ παίνκμκηαξ ζπμηκί, θνεμάζζεθε.

Ὁ ζηαονὸξ εἶκαη ζεμεῖμ ἀκηηιεγόμεκμ. Πνάγμαηη ὅηακ μἱ Ἰμοδαῖμη ηὸκ
ζηαύνςκακ ὁ ἥιημξ θνοβόηακ, ἡ ζοκαγςγὴ ζοθμθακημῦζε, θαὶ ἡ γῆ ζαιεοόηακ.
Ὁ ιαὸξ θώκαδε, «ηαύνςζέ ημκ», ἀιιά μἱ πέηνεξ, μὴ ὑπμθένμκηαξ ηὸ
μέγεζμξ ηῆξ βιαζθεμίαξ, ζπίδμκηακ. Οἱ πνεζβύηενμη θαὶ μἱ γναμμαηεῖξ
ἔιεγακ, «Θομεζήθαμε, ὅηη ἐθεῖκμξ ὁ πιάκμξ ὅηακ δμῦζε εἶπε: Μεηὰ ἀπὸ ηνεῖξ
μένεξ ἀκαζηαίκμμαη», ἐκῶ ὁ ἑθαηόκηανπμξ θώκαδε: «Πναγμαηηθὰ ἦηακ Τἱὸξ
ημῦ Θεμῦ αὐηόξ». Ἀιιὰ θαὶ μέπνη ηώνα ηὸ θήνογμα ημῦ ζηαονμῦ εἶκαη γηὰ
ημὺξ Ἰμοδαίμοξ ζθάκδαιμ, θαὶ γηὰ ημὺξ ἐζκηθμύξ μςνία, ἐκῶ γηὰ μᾶξ ημὺξ
θαιεζμέκμοξ ημῦ Υνηζημῦ, εἶκαη δύκαμε ημῦ Θεμῦ θαὶ ζμθία ημῦ Θεμῦ. «Καὶ
ηὴ δηθή ζμο ηὴκ ροπὴ ζὰ ηὴκ δηαπενάζεη νμμθαία, γηὰ κὰ ἀπμθαιοθζμῦκ μἱ
δηαιμγηζμμὶ πμιιῶκ». Ρμμθαία ὀκμμάδεηαη ἡ δηπόκμηα, ἐπεηδή, ὅπςξ ἡ νμμθαία
ζπίδα θαὶ θμμμαηηάδεη ηὰ ζώμαηα, ἔηζη θαὶ ἡ δηπόκμηα ηὶξ ροπὲξ μὲ ηὴκ
ἀμθηβμιία. Γηαηί, ἂκ θαὶ ἦηακ πανζέκμξ, ὅμςξ ἦηακ γοκαίθα. Ἂκ θαὶ ἦηακ
Θεμηόθμξ, ἦηακ ὅμςξ ἀπὸ ηὸ δηθό μαξ θύναμα. Ρμμθαία ιμηπὸκ δηαηνοπμῦζε
ηὴκ ροπή ηεξ, γηὰ κὰ ἀπμθαιοθζμῦκ μἱ ζθέρεηξ πμιιῶκ θανδηῶκ, μἱ δηαθμνέξ
γηὰ ηὸκ Υνηζηὸ θαηὰ ηὸκ θαηνὸ ημῦ πάζμοξ, πμύ δὲκ δέπμκηακ αὐηόκ ἄιιμηε
ὡξ πνμθήηε θαὶ ἄιιμηε ὡξ ιοηνςηὴ ημῦ Ἰζναήι, δμθημάδμκηαξ μεγάιε
ἀμθηβμιία γη‟ αὐηά, ἐλαηηίαξ ημῦ ζάιμο ἀπὸ ηὸ πάζμξ, ὥζηε μἱ γύνς ἀπὸ ηὸκ
Κιεώπα μαζεηὲξ κὰ ιέκε ἀθόμα θαὶ ζηὸκ ἴδημ ηὸκ Υνηζηό: «ὺ ὁ ἴδημξ
θαημηθεῖξ ζηὴκ Ἱενμοζαιήμ, θαὶ δὲκ λένεηξ αὐηὰ πμύ ἔγηκακ ηὶξ μένεξ αὐηέξ;».
Καὶ ὅηακ νςηήζεθακ, πμηά; Ἀπάκηεζακ: «Σὰ ζπεηηθὰ μὲ ηὸκ Ἰεζμῦ ηὸκ

Ναδςναῖμ, ὁ Ὁπμῖμξ ἦηακ πνμθήηεξ» θαὶ ηὰ ιμηπά. Σὸκ ζεςνμῦζακ ιμηπὸκ ὡξ
πνμθήηε θαὶ ιοηνςηὴ ημῦ Ἰζναήι, ἀιι‟ ἐλαηηίαξ ημῦ πάζμοξ θηκδύκεοακ κὰ
ἀμθηζβεηήζμοκ θαὶ αὐηὴκ ἀθόμα ηὴκ ἀκηίιερε, ὅηη εἶκαη ιοηνςηὴξ ημῦ Ἰζναήι.
Καὶ αὐηό δὲκ γηκόηακ ἄδηθα, ἀιιά γηὰ κὰ δείλεη, ὅηη «ηὸ μςνὸ ημῦ Θεμῦ εἶκαη
πηὸ ζμθὸ ἀπὸ ηὴ ζμθία ηῶκ ἀκζνώπςκ». Γηαηί μὲ ηὸ πάζμξ ημῦ ζηαονμῦ ὅιμη
θμζθηκίζζεθακ θαὶ ζοκηανάπζεθακ, ὄπη μόκμ μἱ ἁπιμί μαζεηέξ ημο, ἀιι‟ ἀθόμε
θαὶ μἱ ἐθιεθημί, θαὶ ἡ μεηένα ημο. Αὐηό ζηήνηλε ὅιε ηὴκ μἰθμομέκε, μὲ ηὴ
δύκαμε ημῦ Ἰεζμῦ Υνηζημῦ ημῦ Κονίμο μαξ, μέζς ημῦ Ὁπμίμο θαὶ μαδὶ μὲ ηὸκ
Ὁπμῖμ ἡ δόλα ἀκήθεη ζηὸκ Παηένα, μαδὶ μὲ ηὸ ἅγημ Πκεῦμα, ηώνα θαὶ πάκημηε
θαὶ ζ ὅιμοξ ημύξ αἰῶκεξ ηῶκ αἰώκςκ.
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