Σηόμ πάμζεπηο ηοῦ Χριζηοῦ Πρόδρομο καί
Βαπηιζηή Ἰωάμμη

Ἁγίου Γρηγορίου ηοῦ Παλαμᾶ
Ἄκ ὁ ζάκαημξ ηῶκ ὁζίςκ εἶκαη ἀλημηίμεημξ θαί ἡ μκήμε ημῦ ἀκζνχπμο,
πμφ ζ’ ὅιε ημο ηή δςή ἔθακε μέ ζοκέπεηα ηυ ζέιεμα ημῦ Θεμῦ, πακεγονίδεηαη
μέ ἐγθςμηαζηηθμφξ ιυγμοξ, πυζμ πενηζζυηενμ ἔπμομε ἐμεῖξ ὑπμπνέςζε κά
γημνηάδμομε μέ ἐγθχμηα ηή μκήμε ημῦ Ἰςάκκε, πμφ βνίζθεηαη ζηήκ πηυ ρειή
θμνοθή, πάκς ἀπ’ ὅιμοξ ημφξ ὁζίμοξ θαί ημφξ δηθαίμοξ; ημῦ Ἰςάκκε πμφ
ζθίνηεζε πνμθεηηθά γηά ηή ζάνθςζε ημῦ Θεμῦ-Λυγμο -ἐκυζς ἀθυμα
βνηζθυηακ ζηή μεηνηθή θμηιηά- πμφ γεκκήζεθε θαί θήνολε πνίκ ἀπυ Ἐθεῖκμκ
θαί μέ ηά θενφγμαηά ημο ἑημίμαζε ηήκ ἔιεοζή Σμο ζηυκ θυζμμ; ημῦ Ἰςάκκε
πμφ ἀπυ Αὐηυκ ηυκ Θευ-Λυγμ ἐπίζεξ ἀκαθενφπηεθε θαί ὁμμιμγήζεθε δεμυζηα
ὡξ ἀκχηενμξ ἀπ᾽ ὅιμοξ ημφξ πνμθῆηεξ, ημφξ δηθαίμοξ θαί ημφξ ὁζίμοξ ὅιςκ
ηῶκ αἰχκςκ; Δέκ μπμνμῦμε βέβαηα κά ἰζπονηζημῦμε ὅηη, ἐπεηδή ἡ δςή ημο
λεπενκάεη ηά ἀκζνχπηκα ιυγηα ἤ ὅηη ἐπεηδή ὁμμιμγήζεθε ἀπυ ηυκ ἴδημ ηυκ
Μμκμγεκῆ Λυγμ ημῦ Θεμῦ θαί ηημήζεθε δεμυζηα, δέκ ἔπεη ἀκάγθε θαί ἀπυ ηυ
δηθυ μαξ ἐγθχμημ, θαί μέ αὐηή ηήκ πνυθαζε κά ζηςπήζμομε θαί κ’ ἀθήζμομε

κά πενάζεη ἡ ἡμένα ηῆξ μκήμεξ ημο πςνίξ ἐγθςμηαζηηθμφξ ιυγμοξ, αὐημφξ
πμφ μἱ δοκάμεηξ μαξ ἐπηηνέπμοκ κά ἐθθςκήζμομε, μέ ζθμπυ κά ηημήζμομε
αὐηυκ πμφ, θαηά ηίξ γναθέξ, ὑπῆνλε ἡ θςκή ημῦ Θεμῦ-Λυγμο. Ἴζα-ἴζα,
ἐπεηδή ηυζμ μεγάιμξ ἀκαθενφπηεθε θαί ὁμμιμγήζεθε δεμυζηα ἀπυ ηυκ ἴδημ ηυ
Δεζπυηε ηῶκ ὅιςκ Ἰεζμῦ Υνηζηυ, θάζε γιχζζα πηζημῦ πνηζηηακμῦ ἄξ θηκεζεῖ
γηά κά ηυκ ὑμκήζεη μ᾽ ὅιε ηεξ ηή δφκαμε. Ὄπη βέβαηα γηαηί ζά θαηαθένμομε κά
πνμζζέζμομε ἕκα ἀθυμε ζημιίδη ζηή δυλα ημο -πῶξ εἶκαη δοκαηυκ;- ἀιιά γηά
κά ἐθπιενχζμομε ηυ πνέμξ μαξ θαζέκαξ πςνηζηά θαί ὅιμη μαδί, ἐληζημνχκηαξ
θαί ὑμκχκηαξ ὅια ηά ἀλημζαφμαζηα πμφ ζπεηίδμκηαη μέ ηήκ ἁγία μμνθή ημο.
Γηαηί ὁιυθιενε ἡ δςή ημῦ μεγαιφηενμο ἀπ᾽ ὅιμοξ ὅζμοξ πμηέ γεκκήζεθακ
πάκς ζηή γῆ, λεπενκάεη θάζε ζαῦμα. Καί μάιηζηα, ὄπη μυκμ ὁιυθιενε ἡ δςή
ἐθείκμο πμφ πνμθήηερε, πνίκ ἀθυμα γεκκεζεῖ θαί πμφ ἀνγυηενα λεπέναζε
θάζε πνμθήηε, ἀιιά θαί ὅζα ζοκέβεθακ πμιφ πνίκ ἀπυ ηή γέκκεζή ημο θαί
μεηά ηήκ ὁζηαθή δςή ημο θαί ἔπμοκ ζπέζε μ᾽ αὐηυκ, ὑπενβαίκμοκ θάζε ζαῦμα.
Θεῖεξ γη᾽ αὐηυκ ιαιηέξ ζεμθχηηζηςκ πνμθεηῶκ ηυκ ὀκυμαζακ, πνίκ ἀπ᾽
ηή γέκκεζή ημο, ἄγγειμ θαί ὄπη ἄκζνςπμ, ιοπκάνη ημῦ μὐνάκημο θςηυξ πμφ
ζάκ ἄιιμξ ὁιυιαμπνμξ αὐγενηκυξ ἀκέηεηιε πνίκ ἀπυ ηυκ Ἥιημ ηῆξ δηθαημζφκεξ
θαί πμφ ὑπῆνλε -ἀθμῦ πνμεγήζεθε ἀπυ ηυκ Υνηζηυ, ηυκ Ἥιημ ηῆξ
δηθαημζφκεξ- θςκή ημῦ Ἴδημο ημῦ Θεμῦ-Λυγμο. Γηαηί ηί εἶκαη θμκηηκυηενμ ἤ
πηυ ζογγεκηθυ μέ ηυ Θευ-Λυγμ ἀπυ ηήκ ἴδηα ηή θςκή Σμο;
Ὅηακ ἔγγηδε ὁ θαηνυξ ηῆξ ζοιιήρεςξ ημῦ Ἰςάκκε, ἀθμῦ θαηέβεθε ἀπυ
ηυκ μὐνακυ ἄγγειμξ θαί ὄπη ἄκζνςπμξ, ἔιοζε ηή ζηείνςζε ημῦ Δαπανία θαί
ηῆξ Ἐιηζάβεη, μεκφμκηαξ ὅηη μἱ μέπνη ηυηε ἄγμκμη ζφδογμη ζά ἀπμθημῦζακ ζηά
βαζηά γενάμαηά ημοξ παηδί θαί πνμελαγγέιιμκηαξ ὅηη ἡ γέκκεζή ημο ζά ἦηακ
γηά ὅιμοξ ἀθμνμή πανᾶξ θαί ζςηενίαξ. Ὅπςξ ιέεη ἡ Ἁγ. Γναθή «ζά
ἀκαδεηπηεῖ μεγάιμξ ἐκχπημκ ημῦ Θεμῦ. Δέκ ζά δμθημάζεη πμηέ ημο θναζί ἤ
ἄιια μἰκμπκεομαηχδε πμηά θαί ζά εἶκαη γεμάημξ ἀπυ Πκεῦμα Ἅγημ, ἐκῶ ἀθυμα

ζά βνίζθεηαη ζηή μεηνηθή θμηιηά. Θά βμεζήζεη ἀθυμα κά ἐπηζηνέρμοκ ζηυκ
Θευ μέ ηή μεηάκμηα πμιιμί Ἰζναειίηεξ. Καί ζά ἔνζεη πνίκ ἀπυ Ἐθεῖκμκ μέ ηυ
Πκεῦμα θαί ηή δφκαμε ημῦ πνμθήηε Ἠιία» (Λμοθ. 1,15). Γηαηί θαί ὁ Σίμημξ
Πνυδνμμμξ ζά εἶκαη πανζέκμξ ὅπςξ θαί ὁ πνμθήηεξ Ἠιίαξ θαί ζνέμμα ηῆξ
ἐνήμμο πενηζζυηενμ ἀπ᾽ ἐθεῖκμκ. Καί ἀθυμα ζά εἶκαη ἐιεγθηήξ βαζηιηάδςκ θαί
βαζηιηζζῶκ πμφ ἔπεζακ ζηήκ πανακμμία. Ὅ,ηη ἀκαθένεηαη ζηυ πνυζςπμ ημῦ
Ἠιία ηυ ᾽πεη ἐθεῖκμξ πηυηενμ ἐθηειέζεη, γηαηί ὑπῆνλε πάκς ἀπ᾽ ὅια πνυδνμμμξ
ημῦ Ἴδημο ημῦ Θεμῦ. Γηαηί ιέεη ἡ Ἁγ. Γναθή: «ζά ἔνζεη πνίκ ἀθυμα Ἐθεῖκμξ
ζανθςζεῖ».
Ἐπεηδή ζ᾽ ὅια αὐηά ὁ Δαπανίαξ ζεχνεζε ζθυπημμ κά μή δχζεη
ἀκεπηθφιαθηα ηήκ πίζηε ημο, ἔπαζε ηή ιαιηά ημο. Ἀθμῦ ἀνκήζεθε κά θενφλεη
μέ ηή ζέιεζή ημο, θνάδεη πςνίξ κά ηυ ζέιεη μέ ηή ζηςπή ημο θαί δηαιαιεῖ ηήκ
πανάλεκε ζφιιερε ημῦ παηδημῦ, μέπνη κά γεκκεζεῖ αὐηυξ πμφ ζά ἔνζεη ζηυκ
θυζμμ, πνίκ ἀπυ ηυκ Θευ Λυγμ ζάκ θςκή ημῦ Λυγμο.
Ἀθμῦ ζοκειήθζεθε μεηά ἀπυ ηέημηεξ θαί ηυζμ μεγάιεξ ἐπαγγειίεξ,
πνίεηαη πνμθήηεξ πνίκ ἀθυμα γεκκεζεῖ θαί μεηαδίδεη ζαομαημονγηθά ζηή
μεηένα ημο ηήκ πνμθεηηθή πάνε. Καί ὅπςξ ιέεη ὁ πνμθήηεξ Ἡζαΐαξ «Νηφκεηαη
ζςηενηῶδεξ ἱμάηημ θαί πηηχκα εὐθνμζφκεξ» (Ἡζ. 61,10). Ὅπςξ ἀθυμα ἔθακε ὁ
πνμθήηεξ Ἠιίαξ ζηυκ Ἐιηζζαῖμ, ἔηζη θαί αὐηυξ πνίεη ζηή ζέζε ημο πνμθήηε ηυκ
παηένα ημο. Καί ὄκηαξ ἀθυμα ἔμβνομ θηάκεη θαί λεπενκάεη θαί ηῶκ δφμ
πνμθεηῶκ ηήκ ηειεηυηεηα, ἀπμθαιφπημvηαξ ηήκ πνμθεηηθή ημο δφκαμε μέ ηυ
ἰδηαίηενμ ζθίνηεμά ημο θαηά ηήκ πανμοζία ημῦ Κονίμο. Καί ἦηακ πνμθεηηθυ ηυ
ζθίνηεμά ημο ἐπεηδή ἀθνηβῶξ ηυ ἔμβνομ μεηά ηή δηάπιαζε ηῶκ μειῶκ ημο
μπμνεῖ κά θηκεῖηαη μέζα ζηή μεηνηθή θμηιηά, ἀιιά δέκ μπμνεῖ κά μηιάεη, γηαηί ἤ
θομθμνία ημο ηυ ἐμπμδίδεη κά ἔνζεη ζέ ἐπαθή μέ ηυκ ἀημμζθαηνηθυ ἀένα θαί
θαηά ζοκέπεηα δέκ μπμνεῖ κά πανάγεη θαί κά μεηαδίδεη ἤπμοξ.

Ἔθηαζε ιμηπυκ ζηυ παηνηθυ ημο ἡ Πανζέκμξ Μανηάμ, θένκμκηαξ ζηά
ζπιάπκα ηῆξ ηυκ Ἴδημ ηυκ Θευ. Ὁ Ἰςάκκεξ, ἐκῶ ἀθυμε βνηζθυηακ ζηήκ θμηιηά
ηῆξ μεηέναξ ημο, δέκ ἄθεζε κά πενάζεη ἀπαναηήνεηε ἡ Θεία πανμοζία θαί ἡ
μἰθμκμμία Σμο γηά ηυκ ἄκζνςπμ, ἀιιά, πνεζημμπμηχκηαξ ηή γιχζζα ηῆξ
μεηέναξ ημο θαί ζεμιμγχκηαξ, ἀκομκεῖ ἀπυ ἐθεῖ ηήκ Ἀεηπάνζεκμ Θεμηυθμ.
Σί ἀλημζαφμαζημ ἀιήζεηα πνάγμα! θηνηάεη θαί εὐθναίκεηαη, ὄκηαξ ζηά
μεηνηθά ζπιάπκα, ἀθμῦ μέ ηή πάνε ημῦ Ἁγίμο Πκεφμαημξ δέπηεθε ζηή μεηνηθή
θμηιηά ηήκ ηειεηυηεηα ημῦ «μέιιμκηα αἰχκα». Γηαηί ἀθνηβῶξ θαί ὁ μεγάιμξ
ἀπυζημιμξ Παῦιμξ, πνμθαηαγγέιιμκηαξ ηυ μοζηήνημ ηῆξ αἰχκηαξ δςῆξ, ιέεη:
«πένκεηαη ζῶμα ὑιηθυ, ἀκαζηαίκεηαη ζῶμα πκεομαηηθυ» (Α΄ Κμνηκζ. 15, 44),
δειαδή ζῶμα πμφ ζά δεῖ θαί ζά θηκεῖηαη μέ ηήκ ὑπενθοζηθή δφκαμε ημῦ Ἁγίμο
Πκεφμαημξ, ζηήκ αἰχκηα μαθανηυηεηα. Ἔηζη θαί ὁ Ἰςάκκεξ ζοκειήθζεθε θαί
ζογθνμηήζεθε ὡξ θοζηθυ ζῶμα ζηή μεηνηθή θμηιηά, μέ ηήκ πανάδμλε ὅμςξ
πανηζμαηηθή ἐπεκένγεηα ημῦ Ἁγίμο Πκεφμαημξ, ἀκαδείπηεθε ζῶμα πκεομαηηθυ.
Καί μέ ηή πάνε ημῦ Ἁγίμο Πκεφμαημξ, ζθηνηχκηαξ γεμάημξ ἀγαιιίαζε, ἀλίςζε
ηή μεηένα πμφ ηυκ θομθμνμῦζε κά μηιήζεη πνμθεηηθά. Ἔηζη μέ δοκαηή θςκή,
πνεζημμπμηχκηαξ ηή μεηνηθή γιχζζα, εὐιμγμῦζε ηυκ Θευ θαί θήνολε
ιαμπνυθςκα ηήκ Πανζέκμ, πμφ θομθμνμῦζε, Μεηένα ημῦ Κονίμο θαί Ἐθεῖκμκ
πμφ βνηζθυηακ ζηά ζπιάπκα ηεξ, θανπυ ηῆξ θμηιηᾶξ ηεξ, γκςνίδμκηάξ ηεκ ἔηζη
ζ᾽ ὅιμοξ ἔγθομ ζογπνυκςξ θαί πανζέκμ. Ἔηζη ὁ Ἰςάκκεξ ὄπη μυκμ, ὅπςξ ιέεη ἡ
Ἁγ. Γναθή (Ἡζαΐα, 7, 15-16), πνίκ ἀθυμα γκςνίζεη ηυ θαθυ δηάιελε ηυ ἀγαζυ,
ἀιιά θαί πνίκ ἀθυμα γκςνίζεη ηυκ θυζμμ, ὄκηαξ ἔμβνομ, ἦηακ πάκς ἀπυ ηά
ἐγθυζμηα πνάγμαηα. Μεηά δέ ηή γέκκεζή ημο γέμηζε ὅιμοξ μέ πανά θαί
ἔθπιελε γηά ηά ζαομάζηα θαί πνςηυγκςνα πμφ ζοκέβεθακ γφνς ἀπ᾽ ηυ
πνυζςπυ ημο. «Ἦηακ ηυ πένη ημῦ Θεμῦ ἐπάκς ημο», ὅπςξ ιέεη ἡ Ἁγ.Γναθή,
ἐπηηειχκηαξ θαί πάιη, ὅπςξ θαί πνίκ ἀπυ ηή γέκκεζή ημο, πνάγμαηα
ζαομαζηά. Συ ζηυμα ημῦ παηένα ημο πμφ εἶπε θιεηζηεῖ, ἐπεηδή δέκ πίζηερε

ηυκ πανάδμλμ ηνυπμ ηῆξ ζοιιήρεςξ ημῦ παηδημῦ, ἀκμίπηεθε θαί γέμηζε
Πκεῦμα Ἅγημ θαί πνμθήηερε πμιιά θαί γηά δηάθμνα ἄιια ζέμαηα, ἀιιά θαί γηά
ηυ ἴδημ ηυ παηδί ημο, θαί εἶπε: «Καί ζφ παηδί μμο, ζά ὀκμμαζηεῖξ πνμθήηεξ ημῦ
ὕρηζημο Θεμῦ, γηαηί ζά πνμπμνεοηεῖξ πνίκ ἀπυ ηή ζάνθςζή Σμο, γηά κά
ἑημημάζεηξ ζηίξ ροπέξ ηῶκ ἀκζνχπςκ ηυ δνυμμ ημῦ ἐνπμμμῦ Σμο θαί κά
γκςνίζεηξ ζηυ ιαυ Σμο ηή ζςηενία, πμφ Αὐηυξ ἔνπεηαη κά πανίζεη» (Λμοθ. 1,
76). Ὅπςξ ιμηπυκ θαηά ηή ζφιιερή ημο ηυ Θεῖμ αὐηυ παηδί, ἔμβνομ ὄκηαξ,
ἦηακ δςκηακυ ὄνγακμ ηῆξ Υάνεξ ημῦ Θεμῦ θαί μέ ηή πάνε Σμο ζθηνημῦζε θαί
μέζα ζηήκ πιενυηεηα ημῦ Ἁγίμο Πκεφμαημξ ἀγαιιυηακ, ἔηζη θαί μεηά ηή
γέκκεζή ημο μεγάιςκε θαί δοκάμςκε μέ ηή πάνε ημῦ Ἁγίμο Πκεφμαημξ. Καί
ἐπεηδή ὁ θυζμμξ δέκ ἦηακ ἄλημξ κά ηυκ θναηάεη ζημφξ θυιπμοξ ημο, πανέμεηκε
ἀπυ μηθνυξ, ζ’ ὅιε ημο ηή δςή ζηήκ ἔνεμμ, πενκχκηαξ ηίξ ἡμένεξ ημο πςνίξ
μένημκα, πςνίξ ἰδημθηεζία, πςνίξ θαμηά ἀπμιφηςξ ὑιηθή θνμκηίδα. Ἡ ροπή ημο
δέκ γκχνηζε ηή ιφπε πμφ θένκεη ἡ ἀκζνχπηκε ἐμπάζεηα, δέκ ἔδςζε ηυπμ μέζα
ημο ζέ δηεζηναμμέκα πάζε θαί δείπηεθε ἀκχηενμξ ἀπυ θάζε ἐθήμενε ὑιηθή
ἡδμκή πμφ θμιαθεφεη ηυ ζῶμα θαί ηίξ ζςμαηηθέξ αἰζζήζεηξ. Γηά ηυκ Θευ μυκμ
δμῦζε, ηυκ Θευ μυκμ ἔβιεπε, ηυκ Θευ μυκμ εἶπε ἀπυιαοζε θαί πανά ημο.
Δμῦζε ζάκ ἕκα ἀπμθμμμέκμ ἀπυ ηή γῆ θμμμάηη θαί ὅπςξ ιέεη ἡ Ἁγία Γναθή
«δμῦζε ζηήκ ἔνεμμ, μέπνη ηήκ ἡμένα πμφ ἔγηκε γκςζηυξ ζημφξ Ἰζναειίηεξ».
Καί πμηά ἦηακ αὐηή ἡ ἡμένα; «Ὅηακ ἔθηαζε ὁ θαηνυξ ημῦ Βαπηίζμαημξ ημῦ
Κονίμο», γηά ηυκ ὁπμῖμ θαηνυ ἔιεγε θάπμημξ ραιμυξ: «Δέκ ὑπάνπεη πηά
θακέκαξ ζοκεηυξ, θακέκαξ πμφ κά ἀπμδεηάεη ηυκ Θευ. Ὅιμη λεζηνάηηζακ ἀπυ
ηυ δνυμμ Σμο, ὅιμη ἀιιμηχζεθακ μέζα ζηή θζμνά ηῆξ ἁμανηίαξ» (Φαιμ. 13, 23). Ὅπςξ ἀθνηβῶξ ιμηπυκ ὁ Κφνημξ, ἐκῶ ὅιμη μαξ εἴμαζηε ἀζεβεῖξ, θαηέβεθε
ἀπυ ημφξ μὐνακμφξ ἀπυ ἀκέθθναζηε ἀγάπε γηά ηυκ ἄκζνςπμ, ἔηζη θαί ὁ
Ἰςάκκεξ ηυηε ἄθεζε ηήκ ἔνεμμ γηά πάνε μαξ, γηά κά ὑπενεηήζεη ηή Θεία βμοιή
Ἐθείκμο, ζπεηηθά μέ ηή ζςηενία ημῦ ἀκζνχπμο. Γηαηί ἔπνεπε κά εἶκαη ηυζμ
μεγάιε θαί ὑπενβμιηθή ἡ ἀνεηή αὐημῦ ὁ ὁπμῖμξ ζά ὑπενεημῦζε ηήκ ζςηενία

ημῦ ἀκζνχπμο, ὅζμ μεγάιε ὑπῆνπε ἡ θαθία ηῶκ ἀκζνχπςκ θαί ὅζμ
ἀζφιιεπηε θαί ἀθάκηαζηε ἦηακ ἡ ζογθαηάβαζε ηῆξ θηιακζνςπίαξ ημῦ Θεμῦ.
Μ᾽ αὐηυκ ηυκ ηνυπμ ζά πνμζέιθοε ὅζμοξ ηυκ ἔβιεπακ, ὅπςξ ἀθνηβῶξ θαί
ἔγηκε, ἐπεηδή ημφξ ἔθενε θμκηά ημο ὁ ζαομαζμυξ πμφ ἐκίςζακ γη᾽ αὐηυκ, γηαηί
δμῦζε δςή ὑπενθοζηθή θαί ἁγηαζμέκε θαί λεπχνηδε ηειείςξ ἀπυ ημφξ ἄιιμοξ
ἀκζνχπμοξ. Ἀθυμα θαί ηυ θήνογμά ημο ηαηνίαδε ἀπυιοηα μέ ηή δςή ημο. Γηαηί
ἔθενκε ηυ μήκομα ηῆξ Βαζηιείαξ ηῶκ μὐνακῶκ θαί ἀπεηιμῦζε μέ θςηηά
ἄζβεζηε. Ἀθυμα θακένςζε ζ᾽ ὅιμοξ ηυκ Βαζηιέα ηῶκ μὐνακῶκ, δειαδή ηυκ
Υνηζηυ πμφ, ὅπςξ ὁ ἴδημξ ιέεη ζηυ ἱενυ Γὐαγγέιημ, «θναηάεη ζηά πένηα Σμο ηυ
θηοάνη θαί ζά θαζανίζεη ὁιυγονα η᾽ ἁιχκη Σμο θαί ζά μαδέρεη ζηήκ ἀπμζήθε
Σμο ηυ ζηάνη. Συ ἄπονμ ὅμςξ ζά ηυ θάρεη ζ᾽ ἄζβεζηε θςηηά» (Λμοθ. 3, 1718).
Καί ὄπη μυκμ μέ ιυγηα ἀιιά θαί μέ ἔνγα θακένςζε ηυκ Ἰεζμῦ ζέ ὅιμοξ,
βαπηίδμκηάξ Σμκ, δείπκμκηάξ Σμκ ζηυ ιαυ, ζοζηήκμκηάξ Σμκ ζημφξ μαζεηέξ
ημο θαί γεκηθά μέ θάζε ηνυπμ μανηονχκηαξ ὅηη Αὐηυξ εἶκαη ὁ Τἱυξ ημῦ
Οὐνάκημο Παηένα, ὁ «Ἀμκυξ» ημῦ Θεμῦ, ὁ Νομθίμξ θάζε ροπῆξ πμφ ζά ηυκ
πιεζίαδε θαί ζά πίζηεοε ζ᾽ Αὐηυκ. Αὐηυκ πμφ ζεθχκεη ζημφξ ὤμμοξ Σμο ηήκ
ἁμανηία ημῦ θυζμμο, πμφ θαζανίδεη ημφξ ἀκζνχπμοξ ἀπυ θάζε μμιοζμυ θαί
ημφξ δςνίδεη ηυκ ἁγηαζμυ ηῆξ ροπῆξ θαί ημῦ ζχμαημξ. Ἀθμῦ ιμηπυκ, ὅπςξ
εἶπε πνμθεηέρεη ὁ Δαπανίαξ, πνμεημίμαζε ηυ δνυμμ ημῦ ἐνπμμμῦ ημῦ Υνηζημῦ
ζηίξ ροπέξ ηῶκ ἀκζνχπςκ, μέ ηυ θήνογμα ηῆξ μεηάκμηαξ θαί ἀθμῦ
ζομπιήνςζε ὅιμ ηυ ἔνγμ ημο, γηά ηυ ὁπμῖμ θαί ζηάιζεθε ζηή γῆ, πνίκ ἀπυ ηυκ
Υνηζηυ θαί ἔγηκε βαπηηζηήξ Σμο ζηυκ Ἰμνδάκε, ἀπμζφνεηαη ζηήκ ἔνεμμ γηά
πάνε ημῦ Υνηζημῦ, ἀπ᾽ ὅπμο μέ παννεζία δίδαζθε ηά ζογθεκηνςμέκα πιήζε
ημῦ ιαμῦ θαί ἀπμμαθνφκεηαη ἀπυ ηυ ιαυ παναδίκμκηάξ ημκ ζηυκ Κφνημ.
Ὁ Ἡνχδεξ ὅμςξ, ὁ γηυξ ἐθείκμο ημῦ Ἡνχδε πμφ ζθυηςζε ηά κήπηα ηῆξ
Βεζιεέμ, μμιμκυηη δέκ θιενμκυμεζε ὅιμ ηυ βαζίιεημ ημῦ παηένα ημο, ἀιιά

δημηθμῦζε μυκμ ηυ ἕκα ηέηανημ ἀπ’ αὐηυ, εἶπε θαθία πμιφ μεγαιφηενε ἀπυ ηυκ
παηένα ημο. Δμῦζε μέζα ζηήκ ἀθμιαζία θαί ἔδηκε μέ ηυκ ηνυπμ αὐηυ ηῆξ δςῆξ
ημο βδειοθηυ πανάδεηγμα θάζε εἴδμοξ θαθίαξ ζημφξ Ἰμοδαίμοξ ὑπεθυμοξ ημο.
Μπνμζηά ζ᾽ αὐηή ηήκ ἄκμμε δςή δέκ ἦηακ δοκαηυκ ὁ Ἰςάκκεξ κά ζηςπήζεη θαί
κά ηήκ ἀκεπηεῖ. Πῶξ μπμνμῦζε κά μή μηιήζεη ἐθεῖκμξ πμφ ἦηακ ἡ θςκή ηῆξ
Ἀιήζεηαξ; Ἔηζη ηυκ ἔιεγπε γηά θαζεηί θαθυ πμφ ἔθακε, ἀιιά θονίςξ γηά ηή
ζπέζε ημο μέ ηήκ Ἡνςδηάδα, ηή γοκαίθα ημῦ ἀδενθμῦ ημο, πμφ ηήκ εἶπε
ἁνπάλεη ἀπ’ αὐηυκ θαί ζοδμῦζε μαδί ηεξ πανάκμμα. Καί ημῦ ἔιεγε: «Δέκ ζμῦ
ἐπηηνέπεηαη κά ζοδεῖξ μέ ηή γοκαίθα ημῦ ἀδενθμῦ ζμο ημῦ Φηιίππμο» (Μάνθ.
6, 18). Ὁ Ἡνχδεξ ὅμςξ, μή ὑπμθένμκηαξ ηυκ ἔιεγπμ ἤ θαιφηενα ημοξ
ἐιέγπμοξ, ἔθακε ἄιιμ ἕκα πμκενυ ἀκδναγάζεμα, ἔθιεηζε δειαδή ηυκ Ἰςάκκε
ζηή θοιαθή.
Ὁ Φίιηππμξ, ὁ ἀδενθυξ ημῦ Ἡνχδε, ἦηακ θαί αὐηυξ γηυξ ημῦ Ἡνχδε ημῦ
βνεθμθηυκμο θαί δημηθεηήξ ἑκυξ ἄιιμο ημήμαημξ ἀπυ ηά ηέζζενα πμφ ἦηακ
πςνηζμέκμ ηυ βαζίιεημ. Γηαηί ὅηακ ὁ παηέναξ ημοξ Ἡνχδεξ -μεηά ἀπυ ηή
ζθιενή θαί ἀιυγηαζηε ζθαγή ηῶκ βνεθῶκ ηῆξ Βεζιεέμ- ἀθμῦ ἔπεζε ζέ
ἀθυνεηεξ θαί ἀγηάηνεοηεξ ἀννχζηηεξ θαί ζομθμνέξ αὐημθηυκεζε, μή
μπμνχκηαξ κά ὑπμθένεη ηυκ πμιφ πυκμ θαί ηή ιφπε, ηυηε πανμοζηάζηεθε ὁ
ἄγγειμξ ζηυκ Ἰςζήθ, πμφ βνηζθυηακ ζηήκ Αἴγοπημ, θαί ημῦ εἶπε: «ήθς θαί
πάνε ηυ παηδί μέ ηή μεηένα ημο θαί γφνηζε πίζς ζηή γῆ ημῦ Ἰζναήι, γηαηί δέκ
δμῦκ πηά αὐημί πμφ δεημῦζακ κά ζθμηχζμοκ ηυ παηδί» (Μαηζ. 2, 13). Ἀθμῦ
ιμηπυκ ὁ Ἡνχδεξ μέ ηέημημ θνηθηυ ηνυπμ ἔθογε ἀπυ ηή δςή, ὁ αὐημθνάημναξ
ηῆξ Ρςμασθῆξ αὐημθναημνίαξ πχνηζε ηυ βαζίιεηυ ημο ζέ ηέζζενα μένε. Σά δφμ
ημήμαηα ἀπ’ αὐηά ηά μμίναζε ζέ δφμ ἄιιμοξ, ἔλς ἀπυ ηήκ μἰθμγέκεηα ημῦ
Ἡνχδε, θαί ζηά ὑπυιμηπα δφμ ἔβαιε δημηθεηέξ ημφξ δφμ γημφξ ημῦ Ἡνχδε, ηυ
Φίιηππμ θαί ηυκ Ἡνχδε, πμφ ιεγυηακ Ἀκηίπαξ, ηυκ ὁπμῖμ θαί ἔιεγπε ὁ
Ἰςάκκεξ. Γη᾽ αὐηυ θαί ὁ Γὐαγγειηζηήξ Λμοθᾶξ ιέεη ὅηη ὁ Ἡνχδεξ ἦηακ

δημηθεηήξ ζηυ ἕκα ηέηανημ ημῦ βαζηιείμο, δειαδή ζηήκ πενημπή ηῆξ Ἰμοδαίαξ.
Ὁ ἀδενθυξ ημο ὁ Φίιηππμξ ἦηακ δημηθεηήξ ζηυ ἄιιμ ηέηανημ, ὅπμο ὑπάγμκηακ
μἱ πενημπέξ ηῆξ Ἰημοναίαξ θαί ηῆξ Σναπςκίηηδαξ, ηυηε πμφ ζηυκ Ἰμνδάκε
βνηζθυηακ ὁ Ἰςάκκεξ θαί θήνοηηε ηυ βάπηηζμα ηῆξ μεηάκμηαξ. Αὐηυξ ιμηπυκ, ὁ
κέμξ Ἡνχδεξ, ζοκέιαβε ηυκ Ἰςάκκε θαί ηυκ ἔθιεηζε δέζμημ ζηή θοιαθή,
θαζχξ μᾶξ ιέκε μἱ Γὐαγγειηζηέξ Μαηζαῖμξ θαί Μάνθμξ, γηαηί ηυκ ἔιεγπε γηά
ηήκ πανάκμμε ζπέζε ημο μέ ηήκ Ἡνςδηάδα, πμφ ἦηακ γοκαίθα ημῦ ἀδενθμῦ ημο
θαί ημῦ ηήκ πῆνε. Ἀθυμα ὁ Γὐαγγειηζηήξ Λμοθᾶξ ἀκαθένεη, ὅηη ὁ Ἰςάκκεξ ηυκ
ἔιεγπε ὄπη μυκμ γηά ηήκ Ἡνςδηάδα, ἀιιά θαί γηά ὅιεξ ηίξ ἄιιεξ πανακμμίεξ
ημο. Γηαηί ὅμςξ ὁ Γὐαγγειηζηήξ Λμοθᾶξ πνμζζέηεη αὐηυ ηυ «γηά ὅια ηά ἄιια
ηυκ ἔθιεηζε ζηή θοιαθή»; (Λμοθ. 3, 19-20). Καί γηαηί μἱ ἄιιμη Γὐαγγειηζηέξ
μκεμμκεφμοκ μυκμ ηυ γεγμκυξ ημῦ ἐιέγπμο γηά ηήκ ὑπυζεζε ηῆξ Ἡνςδηάδαξ;
Ἐπεηδή ἡ θοιάθηζε ημῦ Ἰςάκκε θαί πμιιά ἄιια αἴηηα εἶπε, πενηζζυηενμ ὅμςξ
ηυ ὅηη δέκ ὑπέθενε ὁ ἁμανηςιυξ βαζηιηάξ ηυκ ἔιεγπμ, πμφ μέ ζάννμξ ημῦ
ἀζθμῦζε ὁ Ἰςάκκεξ, γηά ὅια ηά πμκενά ἔνγα ημο. Γηά ηήκ ἀπμημμή ὅμςξ ηῆξ
ηίμηαξ θεθαιῆξ ημο ἡ μυκε αἰηία ἦηακ ἡ μμηπαιίδα, ἡ ὁπμία πνεζημμπμηχκηαξ
ζθεοςνίεξ θαί πμκενέξ πιεθηάκεξ ηειηθά θαηάθενε κά πεηφπεη ηυ ἔνγμ ηῆξ
ἀπμθεθαιίζεςξ. Ὅηακ ὁ Ἰςάκκεξ ἔιεγπε θαί πνμζπαζμῦζε κά ἀπμηναβήλεη
ηυκ Ἡνχδε ἀπυ ηήκ πανάκμμε ζπέζε ημο, αὐηή ἔβναδε μέζα ηεξ ἀπυ μίζμξ γηά
ηυκ Ἰςάκκε θαί ἤζειε κά ηυκ ζακαηχζεη, ἐπεηδή, ὅπςξ κυμηδε, δέκ ὑπῆνπε
ἄιιμξ ηνυπμξ κά θαηαζηγάζεη ηυκ ἔιεγπμ πμφ ηῆξ ἔθακε. Γηαηί δέκ ἦηακ μία
μὔηε δφμ μἱ βνχμηθεξ πνάλεηξ ηεξ ἀιιά πμιιέξ. Ἦηακ βέβαηα ηυ ἁμάνηεμα ηῆξ
μμηπείαξ – ηυ πεηνυηενμ ἀπ’ ὅια ηά ἁμανηήμαηά ηεξ – πμφ δέκ γηκυηακ μέ
λέκμ, ἀιιά μέ ηυκ ἀδενθυ ημῦ κυμημμο ζοδφγμο ηεξ, μέ ηυκ ὁπμῖμ ζφδογμ εἶπε
μἰθμγέκεηα θαί παηδηά θαί μάιηζηα μία θυνε πμφ ἦηακ ἀθυμα ζηή δςή. Καί
ἐθυζμκ εἶπε παηδί, ἔζης θαί ἄκ ἐθεῖκμξ εἶπε πεζάκεη, ὁ Μςζασθυξ κυμμξ δέκ
ημῦ ἐπέηνεπε κά ηήκ πακηνεοηεῖ. Αὐηυξ ὅμςξ θαί ἐκυζς ἀθυμα δμῦζε ὁ
ἀδενθυξ ημο θαί εἶπε θαί ζογαηένα, ημῦ πνυζβαιε ηήκ μἰθμγεκεηαθή ημο ηημή.

Δέκ ἀζειγμῦζε δέ μαδί ηεξ θνοθά, ἀπυ κηνμπή γηά ηήκ πανακμμία, ἀιιά
θακενά θαί πςνίξ ζοζημιή δηέπναηηε ηυ ἀκυμεμα. Ἔηζη δίκμκηαξ ὅιε ημο ηήκ
πνμαίνεζε ζηυ θαθυ δέκ μπυνεζε κά ζεθχζεη ηυκ ἔιεγπμ θαί ἔθιεηζε ηυκ
Ἰςάκκε ζηή θοιαθή. Ἀιι᾽ ὅμςξ ἡ ἴδηα ἡ θοιαθή ημῦ ἦηακ μεγαιφηενμξ ἔιεγπμξ.
Γηαηί ὅζμη ὀπαδμί ημῦ Ἰςάκκε ἄθμογακ ὅηη εἶκαη θοιαθηζμέκμξ ἔηνεπακ κά ηυκ
δμῦκ ζηή θοιαθή θαί πιήζε ζφπκαδακ ἐθεῖ γηά πάνε ημο. Αὐηυ ηυ γεγμκυξ
ἔδηκε μεγάιε ἐκυπιεζε ζηήκ Ἡνςδηάδα, πμφ ἔηνεθε ἄγνημ μίζμξ ἐκακηίμκ ημῦ
Ἰςάκκε θαί δεημῦζε κά ηυκ ζακαηχζεη, μά δέκ ηῆξ ἦηακ μπμνεηυ. Γηαηί «ὁ
Ἡνχδεξ θμβυηακ ηυκ Ἰςάκκε, ἐπεηδή ηυκ ἤλενε γηά ἄκζνςπμ δίθαημ θαί ἅγημ»
(Μάνθ. 6, 20). Φμβυηακ ὁ Ἡνχδεξ ηυκ Ἰςάκκε γηά ηήκ μεγάιε ημο ἀνεηή, ἀιιά
δέ θμβυηακ ηυκ Θευ, ἀπυ ηυκ ὁπμῖμ δίκεηαη ζημφξ ἀκζνχπμοξ ἡ ἀνεηή. Καί
δέκ θμβυηακ ηυκ Ἰςάκκε γηά ηήκ ἁγηυηεηά ημο, ἄκ θαί ἤλενε ὅηη ἦηακ ἅγημξ θαί
δίθαημξ ἄκζνςπμξ, ἀιιά ηυκ θμβυηακ ἐλαηηίαξ ημῦ ιαμῦ πμφ ηημμῦζε ηυκ
Ἰςάκκε θαί ηυκ ζεςνμῦζε πνμθήηε, ὅπςξ μᾶξ δηεγεῖηαη ὁ Γὐαγγειηζηήξ
Μαηζαῖμξ, ὁ ὁπμῖμξ ιέεη ὅηη ὄπη μυκμκ ἡ Ἡνςδηάδα, ἀιιά θαί ὁ ἴδημξ ὁ
Ἡνχδεξ, ἤζειε κά ζακαηχζεη ηυκ Ἰςάκκε, ἀιιά θμβυηακ ηυ ιαυ. Ἐθεῖκμ πμφ
ἀκαθένεη ὁ Γὐαγγειηζηήξ Μάνθμξ γηά ηυκ Ἡνχδε (Μάνθ. 6, 20), ὅηη δειαδή
ἄθμογε μέ εὐπανίζηεζε ηυκ Ἰςάκκε, ζεμαίκεη ημῦημ: Ὅπςξ ἀθνηβῶξ ζομβαίκεη
μέ ηά θάνμαθα, πμφ ἄκ θαί αἰζζακυμαζηε πίκμκηάξ ηα ηήκ πηθνάδα ημοξ, ὅμςξ
ηά παίνκμομε ἀδηαμανηφνεηα, γηαηί λένμομε ηίξ ζεναπεοηηθέξ ἰδηυηεηέξ ημοξ,
ηυ ἴδημ ἀθνηβῶξ ἀιιά ἀκηίζηνμθα ζομβαίκεη θαί μέ ηά πκεομαηηθά δηδάγμαηα.
Μ᾽ αὐηά δειαδή εὐπανηζηημῦκηαη πμιφ μἱ ἄκζνςπμη, γηαηί ἀπυ θοζηθμῦ ημοξ
πνμλεκμῦκ εὐθνμζφκε. Ἐθεῖκμη ὅμςξ πμφ δέκ πείζμκηαη ζ᾽ αὐηά, δέκ
ζομμμνθχκμοκ θαί ηίξ πνάλεηξ ημοξ μέ αὐηά, γηαηί θαηαιαβαίκμοκ ὅηη εἶκαη
ηειείςξ ἀκηίζεηα ἀπυ ηήκ πμκενή θαί ἁμανηςιή δςή ημοξ.
Ἴζςξ ἀθυμα ὁ Ἡνχδεξ ἄθμογε ηυκ Ἰςάκκε ζηήκ ἀνπή εὐπάνηζηα γη᾽ αὐηυ
θαί δέκ ηυκ εἶπε ζακαηχζεη. Καί ἀθμφγμκηάξ ημκ ἴζςξ ἔθακε πμιιά ἀπ’ ὅζα

αὐηυξ ἔιεγε. Ἐπεηδή ὅμςξ, ὅπςξ εἶκαη θοζηθυ, μἱ θαθμί μηζμῦκ αὐημφξ πμφ
ημφξ ἐιέγπμοκ, ὁ Ἡνχδεξ μίζεζε ηυκ Ἰςάκκε γηά ηυκ ἔιεγπμ πμφ ημῦ ἔθακε θαί
ἀθμῦ λέπαζε ὅια ἐθεῖκα, ηά ὁπμῖα ἄθμογε εὐπάνηζηα ἀπυ ηυκ Ἰςάκκε,
ζομθχκεζε μέ ηήκ ἐγθιεμαηηθή γκχμε ηῆξ μμηπαιίδαξ θαί ὅπςξ ιέεη ὁ
Γὐαγγειηζηήξ Μαηζαῖμξ, ἤζειε πιέμκ θαί αὐηυξ κά ηυκ ζθμηχζεη ἀιιά
θμβυηακ ηυ ιαυ (Μαηζ. 14, 5). Ὄπη βέβαηα γηαηί θμβυηακ ἐπακάζηαζε ἀπυ
μένμξ ημῦ ιαμῦ, ἀιιά μυκμ θαί μυκμ ηήκ ἀπμδμθημαζία πμφ ζά ημῦ ἔθακακ,
γηαηί ὅιμη εἶπακ ηυκ Ἰςάκκε γηά πνμθήηε. Ἤλενε πμιφ θαιά ὅηη ἀπυ θακέκα δέκ
ἔμεηκε ἀπαναηήνεηε ἡ μεγάιε ἀνεηή θαί ἡ πάνε ημῦ Ἰςάκκε. Ἐπεηδή ιμηπυκ
ἀθνηβῶξ ζηυ θνυκεμα ημῦ ιαμῦ ἦηακ πμιφ θαηχηενμξ ἀπυ ηυκ Ἰςάκκε,
θμβυηακ ηήκ θαηεγμνία πμφ ζά ημῦ ἀπέδηδακ. Πνμζπαζχκηαξ ἔηζη κά
θενδίζεη ηυκ ἔπαηκμ ημῦ ιαμῦ πνμζπμηυηακ ἀθυμε πενηζζυηενμ ὅηη ὑπάθμοε
θαί εὐιαβεῖημ ηυκ Ἰςάκκε.
Ἡ Ἡνςδηάδα ὅμςξ, πμφ ἦηαv ζμθή ζηήκ ηέπκε ηῆξ θαθμπναγίαξ, ημῦ
ἀπμμάθνοvε θαί αὐηυκ ἀθυμα ηυ θυβμ θαί ηυκ ἔζπνςλε ζηυ θυκμ ἔηζη ὅπςξ
ἤζειε, μέ ηυ κά ηυκ πείζεη ὅηη δέκ θάvεη θακέκα ἔγθιεμα. Μ᾽ αὐηυ ιμηπυκ ηυ
θμκηθυ μίζμξ ζηήκ θανδηά ηεξ δεημῦζε ηήκ θαηάιιειε πενίζηαζε γηά κά θνφρεη
ηυ ἀκυμεμά ηεξ θαί κά θάκεη ἔνγμ ηή μακία ηεξ θαηά ημῦ Βαπηηζηῆ θαί
πνμθήηε Ἰςάκκε, πςνίξ κά πνμθαιέζεη ηυ δοζμεκή ζπμιηαζμυ ὅζμ ηυ δοκαηυκ
ηῶκ πενηζζυηενςv ὑπεθυςκ.
Ἔηζη ὅηακ ἦνζε ἡ θαηάιιειε ζηηγμή γηά κά μπεῖ ζέ ἐκένγεηα ηυ θμκηθυ
ζπέδημ, θαηά ηή δηάνθεηα ηῆξ γημνηῆξ πμφ γηκυηακ, μέ ἀθμνμή ηά γεκέζιηα ημῦ
Ἡνχδε, ἐκῶ ἦηακ μαδεμέvμξ ὅιμξ ὁ ιαυξ θαί ὅιμη μἱ ἐπίζεμμη, μπῆθε ἀκάμεζά
ημοξ θαί ἡ θυνε ηῆξ Ἡνςδηάδαξ, πμφ ηήκ ἔμπαζε ἡ ἴδηα ἡ μάκα ηεξ, ἔπμκηαξ
βάιεη ζέ ἐκένγεηα ηυ πμκενυ ζπέδηυ ηεξ. Υυνερε ιμηπυκ ἡ κεανή θυνε
μπνμζηά ζ᾽ ὅιμοξ θαί ἄνεζε πμιφ θαί ζημφξ ἄιιμοξ ζεαηέξ θαί ζηυκ Ἡνχδε.
Γηαηί πῶξ ἤηακ δοvαηυκ θυνε δηθή ηεξ, δαζθαιεμέvε ἀπ’ αὐηή κά μή πμνέρεη

ημιμενά θαί κά μήκ ἀνέζεη θαί ζηυκ Ἡνχδε; Συζμ πμιφ μάιηζηα μέζοζε ηήκ
ροπή ημῦ Ἡνχδε -πμφ ζομπαζμῦζε ἰδηαίηενα ηά λεθνεκα παηπκηδίζμαηα θαί η᾽
ἄζεμκα πςναηά- ὁ ἀδηάκηνμπμξ αὐηυξ πμνυξ, ὥζηε κά θηάζεη ζηυ ζεμεῖμ κά
πεῖ ζηήκ θυνε: «Δήηεζέ μμο ὅ,ηη ζέιεηξ θαί ἐγχ ζά ζηυ δχζς». Καί ηῆξ
ὁνθίζηεθε: «Ὅ,ηη μμῦ δεηήζεηξ ζά ζηυ δχζς, μέπνη ηυ μηζυ βαζίιεηυ μμο»
(Μαηζ. 14, 7). Βγῆθε ιμηπυv ἡ λεηζίπςηε θυνε θαί πῆγε ζηή μεηένα ηεξ, ηή
δαζθάια ηεξ ζημφξ ἄζεμκμοξ πμνμφξ θαί ζηά θαμχμαηα, ηῆξ ιέεη ηυκ ὅνθμ
πμφ ἔθακε μπνμζηά ηεξ ὁ Ἡνχδεξ θαί ηῆξ δεηάεη κά ηῆξ ὑπμδείλεη ηί κά ημῦ
δεηήζεη. Ἐθείκε ηή δαζθαιεφεη θαηάιιεια. Ἡ θυνε ἀμέζςξ πείζεηαη μέ
πνμζομία θαί λακαγονίδεη ὁιμηαπῶξ ζηυ βαζηιηά θαί ημῦ θαvενχκεη
ἀδηάκηνμπα ηυ αἴηεμα: «Θέις», ιέεη, «κά μμῦ θένεηξ ἀμέζςξ, αὐηή ηή ζηηγμή,
ζηυ πηάημ, ηυ θεθάιη ημῦ Ἰςάκκε ημῦ Βαπηηζηῆ» (Μάνθ. 6, 25). Αὐηά δήηεζε
πςνίξ ἴπκμξ κηνμπῆξ ἡ θυνε, ἡ δέ μμηπαιίδα μάκα πνμζπαζμῦζε μέ ηυ κμῦ ηεξ
κά ἀκαζθεοάζεη ηήκ θαηεγμνία γηά ηυ θυκμ ημῦ πνμθήηε θαί Βαπηηζηή,
ιέγμvηαξ ζηυ βαζηιηά ηά παναθάης: Θά θακεῖξ ὅηη ἔθακεξ ηυ θυκo, ὄπη ἀπυ
μίζμξ γηά ηυκ δίθαημ ἄκζνςπμ, ἀιιά γηά κά θναηήζεηξ ηυ ιυγμ ζμο. Καί «γέμηζε
ιφπε ὁ βαζηιηάξ, ἀιιά ἐπεηδή εἶπε ὁνθηζηεῖ θαί ἐπεηδή κηνεπυηακ ημφξ
θαιεζμέκμοξ, ἄκ δέκ δεηπκυηακ ζοκεπήξ ζημφξ ὅνθμοξ, δέκ ἤζειε κά ηῆξ
ἀνκεζεῖ» (Μάνθ. 6, 26). Γη᾽ αὐηυ ἔζηεηιε ζηή θοιαθή θαί ἀπμθεθάιηζε ηυκ
Ἰςάκκε θαί ἔθενακ ηήκ θεθαιή θαί ηήκ πνμζθένακε ζηήκ θυνε.
Ἀιίμμκμ! Πυζα θαθά θένκεη ἡ μακηαζμέκε θηιμδμλία! Δέκ μπμνμῦζε ὁ
Ἡνχδεξ κά ηυκ ζακαηχζεη, γηαηί θμβυηακ ηυ ιαυ θαί ὅμςξ ηυκ ζακάηςζε γηά
μία πμφθηα πνμζθαιεζμέκμοξ. Γέμηζε ἡ ροπή ημο ιφπε, ὄπη γηά ηίπμηα ἄιιμ,
ἀιιά γηαηί κυμηζε ὅηη ζά ἔπακε ηή δυλα πμφ εἶπε ἀπυ ηά πιήζε. Δοζθμιέρακε
ιμηπυκ γηά ηυ βαζηιηά ἀπυ πακημῦ ηά πνάγμαηα. Ἄκ μέκ θυκεοε ηυκ δίθαημ
Ἰςάκκε, ζά ηυκ θαηεγμνμῦζακ γηά ηυ θυκμ θαί ἄκ δέκ ηυκ θυκεοε, ζά
νεδηιεουηακ δεμυζηα, γηαηί δέκ ζά ἦηακ ζέ ζέζε κά θναηήζεη ηυκ ὅνθμ ημο.

Ὁνθίζηεθε ἀπυ ηήκ ἀθυνεζηε ἐπηζομία κά ηυκ ηημμῦκ θαί θμβήζεθε κά
παναβεῖ ηυκ ὅνθμ ἀπυ ηή θηιμδμλία. Ἔηζη ἔθακε ηυ θυκμ ὑπμπνεςμέκμξ κά
ηενήζεη ηυκ ὅνθμ ημο, ἀιιά ζογπνυκςξ ἱθακμπμημῦζε ηήκ θμφθηα θηιμδμλία
ημο.
Αὐηυ ηυ ζομπυζημ εἶπε ὁιυθιενμ ζογθνμηεζεῖ γηά πάνε θμζμηθῆξ δυλαξ
θαί θακηαζίαξ. Μήπςξ ἔηζη δέκ μᾶξ ιέεη ὁ Κφνημξ ζηυ Γὐαγγέιημ: «Πῶξ
μπμνεῖηε κά ἔπεηε πίζηε ζέ μέκα, ἀθμῦ δεπυζαζηε ηημέξ ὁ ἕκαξ ἀπυ ηυκ ἄιιμ
θαί δέκ δεηᾶηε ηήκ ηημή πμφ πνμένπεηαη ἀπυ ηυκ Θευ, πμφ εἶκαη ἡ μυκε πεγή
ηῆξ δυλαξ θαί ηῆξ ηημῆξ;» (Ἰςάκ. 5, 44). Αὐηή ηήκ ἀκζνχπηκε δυλα
ἀπμδεηχκηαξ μἱ Ἰμοδαῖμη, ἀζέηεζακ ηήκ πίζηε πνυξ ηυκ Θευ. Αὐηυ δέ πμφ
ημφξ βαναίκεη πενηζζυηενμ εἶκαη ηυ ὅηη ἀπμθεθάιηζακ ὅιμοξ ημφξ πνμθῆηεξ
θαί ηειεοηαῖμ ζηαφνςζακ ηυκ Υνηζηυ, πμφ εἶκαη ηυ «πιήνςμα» ὅιςκ ηῶκ
Πνμθεηῶκ. Αὐηά εἶκαη ηά ἔνγα ἑκυξ βαζηιηᾶ πμφ δηαθεκηεφεηαη ἀπυ
μμηπαιίδεξ θαί πμνεφηνηεξ. αὐηά εἶκαη ἐθεῖκα πμφ ηυκ ζέιγμοκ, ζηά ὁπμῖα
ἀνέζθεηαη θαί γηά ηά ὁπμῖα δέκ ιμγανηάδεη θαί πνμδίδεη ηυ βαζηιηθυ ημο
ἀλίςμα θαί ηειηθά θηάκεη ζ᾽ αὐηυ ηυ ἔγθιεμα.
Κάηη πανυμμημ, ἀδενθμί μμο, παζαίvεη θαί ὁ κμῦξ μαξ. Ἐκῶ εἶκαη ἀπυ ηυκ
Θευ θηηαγμέvμξ κά εἶκαη βαζηιηάξ θαί θοβενκήηεξ ζηά πάζε, ὅηακ παναζονζεῖ
ἀπυ αὐηυ λεπέθηεη ζηή δηάπναλε θαθῶκ θαί δμοιχκεηαη ζηήκ ἁμανηία. Ἔηζη
ὅιμη μἱ δμοιςμέκμη ζηήκ ἁμανηία θαί ζηά πάζε, ἐκῶ ἡ ζοκείδεζή ημοξ ημφξ
ἐιέγπεη, ημφξ βαναίκεη θαί ημφξ ἐμπμδίδεη, ζηήκ ἀνπή θαηά θάπμημ ηνυπμ ηήκ
ἀπμζημμχκμοκ -ὅπςξ ὁ Ἡνχδεξ ηυκ Ἰςάκκε- γηαηί δέκ ζέιμοκ κά ηήκ ἀθμφκε.
Ἀθυμα δέκ ἀκέπμvηαη κά ἀθμφκε μὔηε θαί ηίξ γναθέξ πμφ παναθηκμῦκ ζηήκ
ἀπμμάθνοκζε ἀπυ ηήκ ἁμανηία θαί ηήκ ζηνμθή πνυξ ηήκ θαηυνζςζε ηῆξ
ἀνεηῆξ. Σειηθά ὅηακ θαηαθονηεοημῦκ ἀπυ ηυ δηεζηναμμέκμ ιμγηζμυ, πμφ
ζοvηνμθεφεη πηά ηυκ ἄvζνςπμ πανάκoμα, ὅπςξ ἡ Ἡνςδηάδα ηυκ Ἡνχδε, ηυηε
θαί ηυκ ἔμθοημ ιυγμ πμφ ἡ Υάνε ἔπεη πανάλεη ζηήκ ροπή -ἐκκμῶ ηή

ζοvείδεζε- ηήv ἐλμοδεηενχκμοκ, βμοβαίκμκηάξ ηεκ ηειείςξ. οκέπεηα αὐημῦ
εἶκαη κά γίκμκηαη ἄπηζημη θαί κά ἔνπμκηαη ζέ ἀκηίζεζε μέ ὅζα ιέεη ἡ
ζευπκεοζηε Γναθή, θηάκμκηαξ ζηυ ζεμεῖμ ηῆξ ηέιεηαξ ἀζοκεηδεζίαξ θαί ηῆξ
ἐκακηηχζεςξ ζηυ ιυγμ ημῦ Θεμῦ, ὅπςξ ἀθνηβῶξ ὁ Ἡνχδεξ ζηυκ Ἰςάκκε. Ἀιιά
θαί ἐθεῖκμη πμφ ἀκηηιέγμοv ζηή δμγμαηηθή δηδαζθαιία ηῆξ Ἐθθιεζίαξ πάζπμοκ
ἀπυ ηήκ ἴδηα πάζεζε ἤ θαιφηενα θάκμοκ ηά ἴδηα μέ ημφξ πνμεγμφμεκμοξ.
Γηαηί, αὐημί ὅηακ ἐιέγπμκηαη ἀπυ ηίξ γναπηέξ μανηονίεξ ηῶκ πνμθεηῶκ, ηῶκ
ἀπμζηυιςκ θαί ηῶκ παηένςκ ηῆξ Ἐθθιεζίαξ πμφ ἐμεῖξ ημφξ πνμβάιιμομε,
ζηήκ ἀνπή μέκ ζάκ κά ηίξ θοιαθίδμοκ αὐηέξ ηίξ μανηονίεξ μέζα ζηά βηβιία,
μᾶξ ιέvε: Ἀθῆζηε ηηξ αὐηέξ κά βνίζθμκηαη ἐθεῖ πένα θαί μήκ ηίξ
πνεζημμπμηεῖηε μὔηε κά ηίξ πνμβάιιεηε ζέ μᾶξ. Δειαδή δέκ ζέιμοκ κά
δεπημῦκ μὔηε ηά ιυγηα ημῦ Κονίμο πμφ ιέεη: «Νά ἐνεοκᾶηε ηίξ Γναθέξ θαί
μέζα ζ᾽ αὐηέξ ζά βνεῖηε δςή αἰχvηα» (Ἰςάκ. 5, 39). ηή ζοκέπεηα ιμηπυκ, ἀπυ
ηή δηεζηναμμέκε ἀκηηιερή ημοξ πμφ ιεηημονγεῖ ζάκ ἄιιε Ἡνςδηάδα,
πεγαίκμκηαξ ἀπυ ηυ θαθυ ζηυ πεηνυηενμ, θαηακημῦκ κά πνμζθένμοv αὐημφξ
ημφξ ιυγμοξ μέζα ζηά ζογγνάμμαηά ημοξ δηεζηναμμέκμοξ, ζάκ κά πνμζθένμοκ
θμμμέκα θεθάιηα ζηήκ πηαηέια, γηά κά εὐπανηζημῦκ θαί κά ὁδεγμῦκ ζηήκ
ἀπχιεηα αὐημφξ πμφ ζομθςκμῦκ μαδί ημοξ.
Ἔηζη ὁ μέκ Ἡνχδεξ ἔγηκε ὑπυδεηγμα γηά θάζε θαθία θαί ἀζέβεηα, ὁ δέ
Ἰςάκκεξ ἔγηκε ὁδεγεηηθή ζηήιε γηά θάζε ἀνεηή θαί εὐζέβεηα. Ὁ Ἡνχδεξ εἶκαη ὁ
θαθυξ, μέ ὅιε ηή ζεμαζία ηῆξ ιέλεςξ, ἄκζνςπμξ. Αὐηυξ πμφ ζογθεκηνχκεη
μέζα ημο ὅιε ηή δφκαμε ηῆξ ἀζέβεηαξ θαί γίκεηαη ὄνγακμ γηά ηήκ ἐπηηέιεζε
αἰζπνῶκ πνάλεςκ. άνθα ζθέηε, πςνίξ ἴπκμξ πκεφμαημξ, δμῦιμξ ηῆξ ζάνθαξ
θαί ἄκζνςπμξ μέ ὁιυηεια ζανθηθυ θνυκημα. Ὁ δέ Ἰςάκκεξ εἶκαη ὁ ἁγηυηενμξ
ἀπ’ ὅιμοξ ημφξ ζεμθυνμοξ ἄκηνεξ πμφ ἔδεζακ πμηέ ζηή γῆ. Ἡ ἐλαίζηα ροπή
πμφ εἶπε μέζα ηεξ ζογθεκηνςμέκα ὅια ηά πανίζμαηα ημῦ Ἁγίμο Πκεφμαημξ,

πμφ θαί ηυ ἴδημ ηυ ὄκμμά ημο ἀθυμα ζεμαίκεη ηή Θεία πάνε πμφ θένκεη μέζα
ημο. Συ θαημηθεηήνημ θάζε ἀνεηῆξ θαί εὐζέβεηαξ.
Δφμ ἐκηειῶξ ἀκηίζεηεξ εἰθυκεξ πνμβάιιμοκ ζήμενα μπνμζηά ζηά μάηηα
μαξ. Ἀπ᾽ αὐηέξ ἡ μία γηά ιίγμ θαί πενημνηζμέκα, θαίκεηαη ἀνπηθά κά εὐθναίκεη
θαί κά ηημάεη ὅζμοξ ζέιμοκ κά ζομμμνθχζμοκ ηή δςή ημφξ μ᾽ αὐηή, ἀνγυηενα
ὅμςξ ημφξ παναδίδεη ζέ ἀθυνεηε θαί ἀηέιεηςηε ἀηημία θαί ζιίρε. Ἡ ἄιιε ζηήκ
ἀνπή πνμζθένεη θυπμ ζ᾽ αὐημφξ πμφ ηήκ ἀθμιμοζμῦκ, μεηά ὅμςξ ημφξ πανίδεη
Θεία δυλα θαί ἀπυιαοζε μοζηηθή, ἀιεζηκή, αἰχκηα. Ἄκ ιμηπυκ δμῦμε ζφμθςκα
μέ ὅζα μᾶξ ὑπαγμνεφεη ηυ ζανθηθυ θνυκεμα, ζά πεζάκμομε, ὅπςξ μᾶξ ιέεη ὁ
ἀπυζημιμξ Παῦιμξ (Ρςμ. 8, l3), ζάκ ηυ δμοιςμέκμ ζηή ζάνθα Ἡνχδε. Ἄκ
ὅμςξ, μέ ηή βμήζεηα ημῦ Ἁγίμο Πκεφμαημξ, πμζήζμομε κά ἀθμιμοζήζμομε ηά
ἴπκε ημῦ Ἰςάκκε θαί ἀκηηζηεθυμαζηε ζηίξ πμκενέξ ἐπηζομίεξ θαί ἀπαηηήζεηξ
ηῆξ ζάνθαξ, ζά δήζμομε αἰχκηα. Γηαηί ἡ δςή αὐηῶκ πμφ δμῦκ ζφμθςκα μέ ηίξ
ἐπηηαγέξ ημῦ Ἁγίμο Πκεφμαημξ δέκ ἔπεη ηέιμξ, ἀιιά βνίζθεηαη ἀπυ ηχνα
μοζηηθά ἑκςμέκε μέ ηυκ Θευ ζηυ πνυζςπμ ημῦ Ἰεζμῦ Υνηζημῦ (Κμιαζ. 3, 3).
Καί γη᾽ αὐηυ δέκ εἶκαη ζέ ὅιμοξ θακενή. Ὅηακ ὅμςξ ὁ Υνηζηυξ θακενςζεῖ, ζά
γίκμομε ὅμμημη μέ Αὐηυκ, θιενμκυμμη ημῦ Θεμῦ θαί ζογθιενμκυμμη ημῦ
Υνηζημῦ, ἔπμκηαξ ἀληςζεῖ κά θενδίζμομε ηά αἰχκηα ἐθεῖκα θαί ἄθζανηα
ἀγαζά, «ηά ὁπμῖα δέκ εἶδε μέπνη ζήμενα μάηη θαί ἀθηί δέκ ἄθμοζε θαί
ἀκζνχπηκμξ κμῦξ δέκ θακηάζηεθε» (Α΄ Κμν. 2, 9), γηαηί ὑπενβαίκμοκ θάζε
ἄθμοζμα, ζέαμα θαί ιμγηζμυ. Καί αὐηά πμφ ζά γεοημῦκ θαί ζά ἀπμιαφζμοκ
ὅζμη δμῦκ ζανθηθά, δέκ ζά εἶκαη μυκμ ζκεηά θαί πνυζθαηνα. Ἀιιά θαί ἡ
εὐπανίζηεζε πμφ ζά πνμέιζεη ἀπ’ αὐηά ζά εἶκαη ἀζήμακηε θαί ηηπμηέκηα, ζάκ
θάηη λοιμθέναηα πμφ εἶκαη θαηάιιεια μυκμ γηά ηνμθή ηῶκ πμίνςκ.
Καί ἄκ ιμηπυκ ἀθυμα αὐηά ηά λοιμθέναηα ἦηακ αἰχκηα, πάιη ηά ἄιια, ηά
πκεομαηηθά, ζά ἔπνεπε κά πνμηημήζμομε, γηαηί, ἔλς ἀπυ θάζε ζφγθνηζε, εἶκαη
ἀκχηενα. Καί ἄκ ἀθυμα ἦηακ αὐηά ηά λοιμθέναηα ηυζμ μεγάια θαί ζαομαζηά

ὅπςξ ηά πκεομαηηθά θαί μυκμ γηά ηυ ιυγμ ὅηη αὐηά εἶκαη πνυζθαηνα, ἐθεῖκα δέ
αἰχκηα θαί πάιη ηά πκεομαηηθά ἔπνεπε κά πνμηημήζμομε, γηαηί ζά παναμείκμοκ
αἰχκηα.
Ἀθμῦ ιμηπυκ, ἀδενθμί μμο, ἐθεῖκα ηά ἀγαζά εἶκαη αἰχκηα θαί ἀζφγθνηηα,
αὐηά δέ εὐηειῆ θαί πνυζθαηνα, ἄξ πνμηημήζμομε ηά μυκημα θαί μοζηηθά θαί
μὐνάκηα, γηαηί ηά γήηκα δηαζθμνπίδμκηαη θαί θζείνμκηαη. Ἄξ πνμζπενάζμομε,
ὅπςξ ημφξ ἀλίδεη, ηά πνυζθαηνα θαί ἄκ ἀθυμα γηά πμιφ ιίγμ δηάζηεμα
πνμζθένμοκ εὐπανίζηεζε ζηίξ αἰζζήζεηξ. Ἄξ πνμζπαζήζμομε κά θενδίζμομε
ηά μέιιμκηα ἀγαζά, γηαηί αὐηά εἶκαη αἰχκηα θαί ἄθζανηα. Ἄξ ἀπμθεφγμομε κά
μμηάζμομε ημῦ Ἡνχδε. Ἄξ θνμκηίδμομε μέ ἐπημέιεηα, βάδμκηαξ ὅιεξ μαξ ηίξ
δοκάμεηξ, κά μμηάζμομε μέ ηυκ Πνυδνμμμ, πμφ ἔδεζε μέζα ζηή Υάνε ημῦ
Θεμῦ.
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ἀκζνχπμοξ
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πνμζπαζήζμομε ἐμεῖξ πμφ δηαιέλαμε ηή μμκαπηθή δςή, ἡ ὁπμία εἶκαη
ἀπμπςνηζμέκε ἀπυ ηά θμζμηθά ἤζε θαί πνάγμαηα θαί μμηάδεη ιίγμ μέ ηήκ
ἐνεμηθή θαί λέμαθνε ἀπυ ηυκ θυζμμ δςή ημῦ Πνμθήηε θαί Βαπηηζηῆ. Ὁ Σίμημξ
Πνυδνμμμξ πνμγκςνίδμκηαξ -ζάκ πνμθήηεξ πμφ ἦηακ- θαί ημῦημ, ὅηη δειαδή
αὐηυ ζά εἶκαη ηυ μμκαδηθυ ηάγμα πμφ ζά μπμνέζεη, ἔζης θαί ζέ μηθνυ βαζμυ,
κά ἀθμιμοζήζεη ηυκ ηνυπμ ηῆξ δςῆξ ημο, δέκ ἀπμθεθαιίζηεθε πέθημκηαξ
ζηυκ ἀγχκα γηά ζέμαηα δμγμαηηθῆξ πίζηεςξ, ἀιιά γηά ζέμαηα ἠζηθῆξ δςῆξ.
Καί αὐηυ γηά κά εἴμαζηε θαί ἐμεῖξ μἱ μμκαπμί ἕημημμη κά ἀκηηζηεθυμαζηε μέπνη
ζακάημο ἐκακηίμκ ηῆξ ἁμανηίαξ, γκςνίδμκηαξ ὅηη ζά ιάβεη ζηεθάκη μανηονίμο
αὐηυξ πμφ μέ ὅπιμ ηήκ ἀνεηή ζά κηθήζεη ηά πάζε. Γηαηί ὅζμ πηυ μηθνυ θαθυ
εἶκαη ἡ ἁμανηία ζέ ζπέζε μέ ηήκ αἵνεζε, ηυζμ θαηά ζοκέπεηα πηυ μεγάιμ θαιυ
εἶκαη ηυ κά δχζεη θακείξ ηή δςή ημο θαί μυκμ γηά ηήκ ἀνεηή πανά γηά ηήκ
θαηαπμιέμεζε ηῆξ αἵνεζεξ. Γηαηί πῶξ δέκ ζά ᾽δίκε ηή δςή ημο θαί γηά θεῖκo ηυ
μεγαιφηενμ, δειαδή γηά ηήκ ὀνζή πίζηε θαί ιαηνεία ημῦ Θεμῦ, ἄκ ὑπῆνπε
ἀκάγθε, αὐηυξ πμφ ζοζηάδεη ηήκ ροπή ημο γηά ηυ μηθνυηενμ, δειαδή γηά ηή

ζοκέπεηα ζηήκ ἠζηθή δςή; Γη᾽ αὐηυ ηυ ιυγμ θαί αὐηυξ πμφ ὑπῆνλε ὁ
ἐπηθακέζηενμξ ἀπ’ ὅιμοξ ημφξ ἀκζνχπμοξ, ὁ θήνοθαξ ηῆξ μεηάκμηαξ, ὁ
Πνυδνμμμξ θαί Βαπηηζηήξ ημῦ ςηῆνμξ, ἀπμθεθαιίζηεθε, πέθημκηαξ ἔηζη
ζηυκ ἀγχκα γηά ηή ζοκέπεηα ζηήκ ἠζηθή δςή. Αὐηυξ, ἀδενθμί μμο, δέκ ὑπῆνλε
μυκμ πνυδνμμμξ ημῦ Υνηζημῦ ἀιιά θαί ηῆξ Ἐθθιεζίαξ Σμο θαί ηῆξ δηθῆξ μαξ,
ηῆξ μμκαπηθῆξ πμιηηείαξ. Αὐηυξ γεκκήζεθε ἀπυ ηή ζηείνα Ἐιηζάβεη θαί ἐμεῖξ
ἀπυ ηήκ Ἐθθιεζία ηῶκ ἐζκῶκ, γηά ηήκ ὁπμία ἔπεη γναθηεῖ: «Γέμηζε ἀπυ πανά
θαί ἀγαιιίαζε ζηείνα, πμφ δέκ γεκκᾶξ παηδηά. Ξεθχκηζε ἀπ’ ηή πανά ζμο θαί
θνάλε μέ παννεζία ζφ πμφ μέπνη ηχνα δέκ γεφηεθεξ ηίξ ὠδίκεξ ημῦ ημθεημῦ,
γηαηί ζά εἶκαη πμιφ πενηζζυηενα ηά παηδηά ηῆξ ἐνήμμο, ἀπυ ἐθείκεξ πμφ εἶπε
ηυκ ἄκδνα» (Ἡζ. 54, 1 – Γαι. 4, 27).
Ἐθεῖκμκ, μεηά ηή γέκκεζή ημο, ὁ βνεθμθηυκμξ Ἡνχδεξ μέ ἄγνημ μίζμξ
θαηεδίςθε γηά κά ηυκ ζθμηχζεη. Καί ηυκ θαηαπμιεμμῦζε γηαηί εἶπε ἔπζνα
πνυξ ηυκ Ἴδημ ηυκ Υνηζηυ. Ὁ Ἰςάκκεξ ὅμςξ βνῆθε θαηαθφγηυ ημο ηήκ ἔνεμμ,
ηήκ πνμηίμεζε ἀπυ ηυκ θυζμμ θαί θαημίθεζε ζ᾽ αὐηή. Ἐπηηίζεηαη θαί ζέ μᾶξ ὁ
κoεηυξ Ἡνχδεξ, δειαδή ὁ δηάβμιμξ, μεηά ηήκ πκεομαηηθή μαξ γέκκεζε,
πμιεμχκηαξ ηυκ Ἴδημ ηυκ Υνηζηυ μέζα ζηή δςή μαξ. Αὐηυ θάκεη θαί μᾶξ κά
θεφγμομε ἀπυ ηυκ θυζμμ θαί κά θαηαθεφγμομε ζηά μμκαζηήνηα, ζ᾽ αὐηά ηά
ἀθηενςμέκα ζηυκ Θευ ἐθπαηδεοηήνηα. Ἔηζη λεθεφγμομε ἀπυ ημφξ ἄζπιαπκμοξ
ἐθείκμοξ θαί ὁπιηζμέκμοξ ἐκακηίμκ μαξ ὑπενέηεξ ημο, δειαδή ἀπυ ηά πάζε,
ηά ὁπμῖα πνεζημμπμηεῖ ζάκ πνμζάκαμμα γηά ηή δηάπναλε ηῆξ ἁμανηίαξ θαί μέ
ηά ὁπμῖα μᾶξ κεθνχκεη πκεομαηηθά θαί μᾶξ πςνίδεη ἀπυ ηυκ Θευ. Αὐηυξ εἶκαη
ὁ πκεομαηηθυξ ζάκαημξ πμφ μπαίκεη μέζα μαξ ἀπυ ηά πανάζονα, δειαδή ἀπυ
ηίξ αἰζζήζεηξ μαξ (Ἱεν. 9, 21). Μέζα ἀπυ αὐηά πέναζε ζηήκ ἀνπή θαί γθνέμηζε
ηυ ἀκζνχπηκμ γέκμξ ἀπυ ηήκ μὐνάκηα δυλα θαί ζηένεζε ἀπυ ηήκ ἀζακαζία
ημφξ Πνμπάημνεξ. Ὑπάθμοζε ἡ Γὔα ζηήκ θαθυβμοιε θαί πμκενή ζομβμοιή.
Γκχνηζε, ἔπαζε, ἔθαγε, πέζακε πκεομαηηθά, ἔζειλε ηυκ ἄκδνα θαί ημῦ

μεηέδςζε θαί ηήκ ηνμθή θαί ηήκ ἀπαγμνεομέκε ἁμανηία. Ἐθεῖκμη δέκ μπυνεζακ
κ᾽ ἀκηηζηαζμῦκ ζηήκ πνχηε θαί μυκε δμθημαζία, ἔδςζαv μέ μηᾶξ πνμζμπή ζ᾽
ἕκα δυιημ ιυγμ. Νηθήζεθακ ἀπυ ἕκα ὡναῖμ ζέαμα, ἄκ θαί δέκ ἦηακ ἐμπαζεῖξ,
ἀιιά ἀπαζεῖξ θαί δμῦζακ ζ᾽ ἕκα πενηβάιιμκ πμφ δέκ ηυ θοβενκμῦζακ ηά πάζε.
Ἄναγε, ζά μπμνέζμομε ἐμεῖξ, πμφ ζ᾽ ὅιε μαξ ηή δςή ηνεθυμαζηε ἀπυ ηυ
θμζμηθυ θνυκεμα, ἀπυ ηίξ πμιφμμνθεξ ὄρεηξ ηῶκ παζῶκ, ἀπυ ηίξ πμιοιμγίεξ,
ἀπυ ηά ἄπνεπα ιυγηα πμφ ἀθμῦμε θαί ηίξ ἀζφμθμνεξ ζοκακαζηνμθέξ, κά μή
μμιοκζμῦμε ἀπυ ηυ θαθυ ἤ κά μήκ ηναομαηηζημῦμε ροπηθά θαί κά μή δηαηεζεῖ
πμκενά ὁ ἐζςηενηθυξ μαξ θυζμμξ; Δέκ εἶκαη δοκαηυκ. Ὄπη, δέκ μπμνεῖ κά μή
γίκεη αὐηυ. Γη᾽ αὐηυ ἀθνηβῶξ θαί μἱ Παηένεξ, ἀθμιμοζχκηαξ ηυ πανάδεηγμα
ημῦ Σημίμο Πνμδνυμμο, ἐγθαηέιεηρακ ηυκ θυζμμ, ἀπμθεφγμκηαξ ἔηζη ηή
ζοκμίθεζε μέ ἐθείκμοξ πμφ ἔπμοκ θμζμηθυ θνυκεμα θαί θμζμηθή δςή. Ἄιιμη
θαημίθεζακ ζηήκ ἔνεμμ θαί ἕιθοζακ πνυξ αὐηήκ πμιιμφξ μεηαγεκέζηενμοξ.
Ἄιιμη πάιη ἀζθήηερακ ζηά μμκαζηήνηα θαί ζογθνυηεζακ πκεομαηηθέξ
ἀδειθυηεηεξ, ζηίξ ὁπμῖεξ ὁ θαζέκαξ μαξ, ζφμθςκα μέ ηίξ δηθέξ ημο
πνμτπμζέζεηξ, ἐκζςμαηχκεηαη θαί μημεῖηαη ηυ δῆιμ ἐθείκςκ, δχκηαξ ὅιμη μαξ
μέζα ζ᾽ αὐηά ηά ἱενά μακηνηά.
Δέκ πνέπεη ὅμςξ μυκμ κά θαημηθμῦμε ζ᾽ αὐηά, ἀιιά θαί κά δμῦμε ὅπςξ
ἔδεζακ θαί μἱ Παηένεξ πμφ ηά δεμημφνγεζακ. Γηαηί δέκ ιείπεη ἀπυ ημφξ
ἄιιμοξ αὐημφξ ζεσθμφξ παναδείζμοξ, δειαδή ηά μμκαζηήνηα, ηυ γκςζηυ λφιμ
ημῦ θαιμῦ θαί ημῦ θαθμῦ, μὔηε ὁ δηάβμιμξ παφεη κά εἶκαη ζφμβμοιμξ. Ἔπμκηαξ
πηά ἀπμπηήζεη πείνα ἀπυ ηυ παιηυ πανάδεηγμα ημῦ Ἀδάμ θαί ηῆξ Γὔαξ, ἄξ
ἔπμομε ζηναμμέκε ηήκ πνμζμπή μαξ μυκμ ζηυ ζμθυ θαί ἀγαζυ ζφμβμοιμ,
δειαδή ηυκ Υνηζηυ μαξ.
Ἄξ ἀθμιμοζμῦμε αὐημφξ πμφ θαί παιηυηενα ηυκ ὑπάθμοζακ θαί ηχνα
πεηζανπμῦκε ζηυ κυμμ Σμο, ὁμμηχκoκηαξ ηή δςή μαξ μέ ηή δςή ημοξ, θαηά ηυ

ὑπυδεηγμα θαί ημφξ ιυγμοξ ημῦ ἀπμζηυιμο Παφιμο πμφ ιέεη «μημεηαί μμο
γίκεζζε, θαζχξ θἀγχ Υνηζημῦ» (Α΄ Κμνηκζ. 4, 16), γηαηί πναγμαηηθά μεηά
ἀπυ ηυζεξ δμθημαζίεξ πμφ πέναζακ ἡ δςή ημοξ εἶκαη αὐζεκηηθή.
Ἀιιά ὅπςξ ἀθνηβῶξ ζηήκ ἔνεμμ, ἔηζη θαί ζηά ἱενά αὐηά μμκαζηήνηα
ὑπάνπμοκ ζενία θαί θηήκε. Πνέπεη ιμηπυκ πμιφ κά πνμζέλμομε, μήπςξ -ἄκ
δέκ μημεζμῦμε ὁ θαζέκαξ μαξ ζφμθςκα μέ ηή δφκαμή ημο ηυ βίμ ημῦ Ἰςάκκε ἐληζςζμῦμε μέ ηά ἀκυεηα θηήκε θαί μμηάζμομε ζ᾽ αὐηά (Φαιμ. 48, 13).
Λμηπυκ ηί πνέπεη κά θάκμομε; Ὁ Σίμημξ Πνυδνμμμξ ἦηακ πάκηα ἀζθεπήξ,
δεῖγμα ηῆξ ἀδηάιεηπηεξ πνμζεοπῆξ θαί ηῆξ παννεζίαξ ημο πνυξ ηυκ Θευ.
Γηαηί ζφμθςκα μ᾽ αὐηυ πμφ ιέεη ὁ Ἀπυζημιμξ, ὁ «ἄκδναξ πνέπεη κά
πνμζεφπεηαη ἀζθεπήξ, ὥζηε ἔπμκηαξ ἀθάιοπημ ηυ πνυζςπυ ημο, κά
ἀκηακαθιᾶ ηή δυλα ημῦ Θεμῦ» (Β΄ Κμν. 3, 18). Ἄξ θαιφρμοκ ιμηπυκ ηήκ
θεθαιή ημοξ, δειαδή ἄξ πνμζπαζήζμοκ μέ θάζε ηνυπμ κά ἀζθαιηζημῦκ αὐημί
πμφ δμῦκ μέζα ζηυκ θυζμμ θαί ζπεηίδμκηαη μ᾽ αὐηυκ, ὥζηε κά πνμθοιαπημῦκ
ἀπυ ηίξ δεμηέξ θαί ηά ζθάκδαια, πμφ ηυζμ θοζηθά πανμοζηάδμκηαη ζηή δςή
ημοξ, ἄκ θαί δέκ κμμίδς ὅηη αὐηυ μπμνμῦκ κά ηυ θάκμοκ πάκημηε.
Ἐμεῖξ ὅμςξ, θάκμκηαξ πμιφ θαιά, ἀκαπςνήζαμε ἀπυ ηυκ θυζμμ. Ἄξ
ἀπμμαθνοκζμῦμε ἀπ’ αὐηυκ θαί μέ ηή δηάκμηά μαξ, ἐκχvoκηαξ ηυ κμῦ μαξ μέ
ηυκ Υνηζηυ, ρέικμκηαξ θαί ὑμκχκηάξ Σμκ μέ πκεομαηηθέξ ὑμκςδίεξ θαί
πνμζεοπέξ. Ἀθυμα θάκμκηαξ μέ ηήκ πνμζεοπή ημφξ ἑαοημφξ μαξ καυ ημῦ
ζςηενίμο Ὀκυμαηυξ Σμο, ἔπμκηαξ Αὐηυκ δηανθῶξ ζηή μκήμε μαξ γηά πάνε ημῦ
Ὁπμίμο ἐγθαηαιείραμε ηυκ θυζμμ. Γηαηί ἐθεῖκμξ πμφ ἄθεζε γη’ Αὐηυκ ηυκ
θυζμμ θαί ὅζα θαιά εἶπε ἐθεῖ, πμζεῖ ὁπςζδήπμηε κά ἑκςζεῖ μαδί μέ ηυκ
Υνηζηυ. Ἡ ἕκςζε αὐηή θαημνζχκεηαη μέ ηή δηανθῆ μκήμε ημῦ Ὀκυμαηυξ Σμο, ἡ
ὁπμία θαζανίδεη ηυ κμῦ. Ἄξ θαζανίζμομε ιμηπυκ ηά μάηηα ηῆξ ροπῆξ μαξ μέ ηυ
κά ἀκαδεηᾶμε ηυκ Θευ μέζα ζηά ἔνγα μαξ, ζηά ιυγηα μαξ θαί ζημφξ ιμγηζμμφξ

μαξ. Δέκ ζά ἔπμομε θακέκα ἐμπυδημ, μυκμ κά ζειήζμομε κά ἔπμομε ζηναμμέκε
ηήκ πνμζμπή μαξ, ὅζμ μᾶξ εἶκαη μπμνεηυ, ζηυ βίμ ημῦ Ἁγίμο Ἰςάκκε. Ἐθεῖκμξ
ἦηακ ζηήκ ἔνεμμ ἄζηεγμξ, ἐμεῖξ ἄξ ἀνθεζημῦμε ζηή μηθνή μαξ ζηέγε. Ἄξ
εἴμαζηε εὐπανηζηεμέκμη μέ ηυ μηθνυ θειιί, πμφ μᾶξ ἔπεη παναπςνήζεη ὁ
πνμεζηχηαξ, θένκμκηαξ ζηυ κμῦ μᾶξ ἐθεῖκμκ πμφ ζέ ὅιε ημο ηή δςή δέκ εἶπε
θαζυιμο θαημηθία. Ἐθεῖκμκ πμφ ημῦ ἦηακ ἀνθεηά γηά ηνμθή ηά ἀθνυδνοα θαί ὁ
μειέαγνμξ. Ὁ μειέαγνμξ ἦηακ πυνημ πμφ θφηνςκε μυκμ ημο, πςνίξ
θαιιηένγεηα ζηήκ ἔνεμμ θαί ημῦ ὁπμίμο ηίξ νίδεξ πνεζημμπμημῦζακ γηά ηνμθή
θαί μἱ μεηά ηυκ Ἰςάκκε ἐνεμίηεξ Παηένεξ. Ἀθνυδνοα ὀκμμάδμοκ ημφξ
θανπμφξ. Μέ θανπμφξ ιμηπυκ θαί νίδεξ πυνηςκ δμῦζε ἐθεῖκμξ ἤ μέ μέιη ἄγνημ.
Φμνμῦζε ἕκα μυκμ πηηχκα, δςζμέκμξ δενμάηηκε δχκε, δείπκμκηαξ ἔηζη θαί μέ
ηά δφμ αὐηά ζφμβμια ηή κέθνςζε ηῶκ παζῶκ πμφ ἔθενε πάκς ζηυ ζῶμα ημο
(Β΄ Κμν. 4, 10). Ἀθυμα, ἔπμκηαξ ὁ ἴδημξ ηυ ἀγαζυ ηῆξ ἀθηεμμζφκεξ, ηυ
δηδάζθεη θαί ζέ μᾶξ μέ ηή δςή ημο. Ἐμεῖξ πυζμ ηά ἔπμομε ὅια πιμφζηα!
Σνυθημα θαί νμῦπα, θειιάνηα θαί ἀπμζῆθεξ γεμάηεξ ἀπυ ζηάνη θαί θναζί,
δομςηήνηα θαί πχνμοξ γηά κά θυβμομε ηυ ρςμί θαί μέ ιίγα ιυγηα ἔπμομε ὅ,ηη
πνεηαδυμαζηε.
Ἄξ εὐπανηζημῦμε ιμηπυκ ηυκ Θευ πμφ μᾶξ ηά πμνεγεῖ θαί ηυκ Σίμημ
Πνυδνμμμ, πνυξ Σημή ημῦ ὁπμίμο ὅια αὐηά ἄθμπα ζογθεκηνχκμκηαη, ζάκ κά
ηνέπμοκ ἀπυ θάπμηα πεγή θαί ἄξ ηά πνμζθένμομε γηά ηή δυλα ημο,
ἀκηαπμδίδμκηάξ ημο ηήκ εὐπανηζηία μαξ μέ ἔνγα. Γηαηί ἄκ εἴμαζηε
εὐπανηζηεμέκμη μέ ηά θμηκά αὐηά ἀγαζά ηῆξ Μμκῆξ, δέκ ἀπέπμομε ἀπυ ηήκ
ἀθηεμμζφκε θαί ηήκ ἐγθνάηεηα ημῦ Ἰςάκκε. Ἄκ θαί ἐμεῖξ δέκ μπμνμῦμε κά
παναβιεζμῦμε ζέ ηίπμηα μαδί ημο, ὅμςξ ὅπςξ ἐθεῖκμξ ηνεθυηακ ἀπυ ηυκ
Θευ, ἔηζη θαί ἐμεῖξ ηνεθυμαζηε ἀπυ ηά ηαμεῖα ημο, δειαδή ἀπυ ηά ηαμεῖα ημῦ
Μμκαζηενημῦ, πμφ εἶκαη ἀθηενςμέκα ζηυκ Θευ. Αὐηυ δέκ εἶκαη θαθυ. Καθυ
εἶκαη κά ἔπμομε δηθά μαξ ηαμεῖα θαί θηήμαηα. Αὐηυ μᾶξ πςνίδεη ἀπυ ηήκ

θμηκςκία ηῶκ Ἁγίςκ. Ἐθεῖκμξ πμφ ἔθογε ἀπυ ηυκ θυζμμ θαί ἔπεη δηθά ημο
πνάγμαηα, εἴηε γηαηί ηά ἔθενε μαδί ημο ἀπυ ηυκ θυζμμ, εἴηε γηαηί ηά ἀπέθηεζε
ὄκηαξ μμκαπυξ, ζένκεη μαδί ημο ηυκ θυζμμ θαί πμηέ δέκ ηυκ ἐγθαηαιείπεη,
ἀθυμα θαί ἄκ βνίζθεηαη ζ᾽ αὐηυ ηυ Ἅγημ Ὅνμξ, ἀθυμα θαί ἄκ δεῖ μέζα ζ᾽ αὐηέξ
ηίξ ἱενέξ Μμκέξ πμφ εἰθμκίδμοκ ηυκ μὐνακυ. Αὐηυξ μμιφκεη θαί ηυκ ηυπμ
ἀθυμα πμφ θάζεηαη θαί ηυκ μεηαηνέπεη ζ᾽ ἕκα θμμμάηη ημῦ θυζμμο. Αὐηυξ
ὁπςζδήπμηε ζά θαηαθνηζεῖ, γηαηί κυμηζε ηυκ ἱενυ ηυπμ ημῦ Θεμῦ, ζάκ ηυπμ
θμζμηθυ.
Μήπςξ ὅμςξ ἄθεζε ὁ Βαπηηζηήξ ημῦ Κονίμο θαί Πνυδνμμμξ Ἰςάκκεξ
ηήκ ἠνεμία θαί ηήκ ἐνεμηά ἐθείκε; Βέβαηα ηήκ ἄθεζε. Πυηε ὅμςξ; Ὅηακ
ζηάιζεθε ἀπυ Ἐθεῖκμκ γηά κά γκςνίζεη ηυ δνυμμ ηῆξ ζςηενίαξ ζηυ ιαυ Σμο
θαί κά ἐιέγλεη ὅζμοξ δέκ ὑπάθμοακ ζηίξ ἐκημιέξ Σμο. Γη’ αὐηυ ηυκ ἔιεγπμ
ἀπμθεθαιίζηεθε ἀπ’ αὐημφξ, γεγμκυξ ηυ ὁπμῖμ ζήμενα γημνηάδμομε. Δέκ
ἔπνεπε αὐηυξ κά πεζάκεη μέ «θοζηθυ» ηνυπμ. Γηαηί αὐηυξ ὁ «θοζηθυξ»
ζάκαημξ εἶκαη θαηαδίθε γηά ηήκ πανάβαζε ημῦ Ἀδάμ, γηά ηήκ ὁπμία δέκ ἦηακ
ὀθεηιέηεξ ὁ Ἰςάκκεξ, πμφ ὑπῆνλε ὑπενέηεξ θαί δηάθμκμξ ημῦ Θείμο
ζειήμαημξ θαί Συκ ὑπάθμοζε ἀπυ ηυηε πμφ βνηζθυηακ ἀθυμα ζηήκ θμηιηά ηῆξ
μεηέναξ ημο. Οἱ δίθαημη, ζφμθςκα μέ ηήκ ἐκημιή ημῦ Κονίμο, ὀθείιμοκ κά
ζοζηάδμκηαη ηυζμ γηά ηήκ ὀνζή πίζηε θαί ιαηνεία ημῦ Θεμῦ ὅζμ θαί γηά ηήκ
ἀθεναηυηεηα ηῆξ ἠζηθῆξ δςῆξ. Καί γη’ αὐηυ ηυ ιυγμ εἶκαη πηυ θαηάιιειμξ γη’
αὐημφξ ὁ βίαημξ ζάκαημξ γηά πάνε ημῦ θαιμῦ. Γη’ αὐηυ θαί ὁ Κφνημξ ηέημημ
ζάκαημ γεφηεθε. Ἔπνεπε ιμηπυκ θαί ὁ ζάκαημξ ημῦ Ἰςάκκε, κά εἶκαη ὄπη μυκμ
πνυδνμμμξ ἀιιά θαί ὅμμημξ μέ ηυ ζάκαημ ημῦ Υνηζημῦ, γηά κά πνμπμνεοηεῖ ζφμθςκα μέ ηήκ πνμθεηεία ημῦ παηένα ημο Δαπανία- πνίκ ἀπυ ηήκ θάζμδμ
ημῦ Κονίμο ζηυκ Ἅδε, θαί κά γκςνίζεη ζ᾽ αὐημφξ, πμφ ἦηακ ζηυ ζθμηάδη θαί ζηή
μαονίια ημῦ Ἅδε, ηήκ ὁδυ ηῆξ ζςηενίαξ, δειαδή ηή μεηάκμηα, ὥζηε κά ηνέλμοκ
θαί ἐθεῖκμη θμκηά ζηυκ Υνηζηυ θαί κά ἀπμιαφζμοκ ηή μαθάνηα θαί ἀζάκαηε

αὐηή δςή, πμφ Αὐηυξ πανίδεη. Αὐηή ηή δςή ἄξ εὐπεζμῦμε θαί ἐμεῖξ κά
πεηφπμομε μέ ηίξ πνεζβεῖεξ ἐθείκμο, πμφ ηήκ ἀπυιαοζε ἀπυ ηήκ θμηιηά ἀθυμα
ηῆξ μάκαξ ημο, πμφ ηήκ θήνολε ζηυκ θυζμμ θαί ζηυκ Ἅδε θαί πνυξ ηήκ ὁπμία
θαζμδήγεζε θαί θαζμδεγεῖ ὅιμοξ μέ ηυ ιυγμ θαί ηή δςή ημο θαί ηίξ ἱθεζίεξ
ημο πνυξ ηυκ Θευ, μέ ηή πάνε ημῦ Κονίμο ἡμῶv Ἰεζμῦ Υνηζημῦ. ᾽ Αὐηυκ μυκμ
πνέπεη ἡ αἰχκηα δμλμιμγία. Ἀμήκ.
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