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Εἶναι δφςκολο νὰ ςυλλάβει ὁ ἄνκρωποσ τὸ νόθμα τῆσ ἁγιότθτασ. Στὴ ςφγχρονθ
μάλιςτα ἐποχὴ μὲ τὴν τρομακτικὴ ςφγχυςθ τῶν ἰδεῶν καὶ τῶν ἐναλλαςςόμενων
ἀντιφάςεων μπορεῖ νὰ εἶναι ἐλάχιςτοι ἐκεῖνοι, ποὺ προβλθματίηονται πάνω ςτὴ
ςθμαςία τῆσ λζξθσ ἢ τὶσ διαςτάςεισ τοῦ περιεχομζνου τθσ.
Ἡ ἁγιότθτα γιὰ τοὺσ πολλοὺσ μζνει μία ἀπλθςίαςτθ ἀξία, ποὺ ςυνδζεται μόνο μὲ τὸ
Θεό. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἡ ἁγιότθτα εἶναι δεμζνθ μὲ τὴ ηωι μασ, ποὺ κυλᾶ ἀκόμα κι ἂν
δὲ κζλουμε νὰ τὸ πιςτζψουμε μζςα ςτὸ χῶρο καὶ τὸ χρόνο τῆσ Ἐκκλθςίασ. Ἰδιαίτερα
ὡσ Χριςτιανοὶ ηοῦμε ςὲ μία χρονικὴ διάςταςθ, ποὺ εἶναι προβολὴ τοῦ παρελκόντοσ,
καὶ τὸ παρελκὸν ὡσ παράδοςθ τῆσ Ἐκκλθςίασ ἐκφράηει τὴν ἱςτορία, ποὺ γράφτθκε
μὲ τὶσ κυςίεσ καὶ τὸ αἷμα τῶν ἁγίων καὶ τῶν μαρτφρων. Τὸ γεγονόσ, μάλιςτα, ὅτι ὁ
κακζνασ μασ ἔχει βαφτιςτεῖ ςτὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ςθμαίνει ἔνταξθ ςὲ μία
πραγματικότθτα, ὅπου ὑπάρχουν οἱ δυνατότθτεσ καὶ τὰ μζςα γιὰ τὴν προςζγγιςθ
τῆσ ἁγιότθτασ. Τὸ μόνο ἐμπόδιο εἶναι ἡ ὑπζρβαςθ τοῦ ἑαυτοῦ μασ· ὄχι ἡ
ἐκμθδζνιςθ τῆσ προςωπικότθτασ, ὄχι ἡ ἐξαφάνιςθ τῶν πνευματικῶν ποιοτιτων. Ἡ
μοναδικὴ δυςκολία εἶναι ἡ ἀποδζςμευςθ ἀπὸ τὴ δουλεία τῶν αἰςκιςεων καὶ τῶν
ἐνςτίκτων καὶ ςτὴ ςυνζχεια ἡ χωρὶσ περιοριςμοὺσ καὶ κρατοφμενα ἀποδοχὴ τοῦ
κελιματοσ τοῦ Θεοῦ.
Οἱ ἅγιοι, ποὺ ἔηθςαν ςτὸ παρελκόν, δὲν εἶχαν διαφορετικὲσ δυνάμεισ καὶ
δυνατότθτεσ ἀπὸ τὶσ δικζσ μασ. Οὔτε κι οἱ ἐποχζσ τουσ γιὰ τὴν ἁγιότθτα ἦταν πιὸ
πρόςφορεσ ἀπὸ τὴ δικι μασ. Ἔηθςαν μζςα ςτὸν κόςμο, κάτω ἀπὸ τὶσ ἴδιεσ ἠκικὲσ καὶ
πνευματικὲσ ςυνκῆκεσ μ’ ἑκατομμφρια ςυνανκρϊπων τουσ, καὶ φυςικὰ μὲ
ἑκατομμφρια Χριςτιανῶν. Ἡ διαφορὰ τουσ ὅμωσ ἀπ’ ἐκείνουσ ἦταν ὅτι αὐτοὶ
ἐναρμόνιςαν τὴ ηωι τουσ μὲ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ δὲ δίςταςαν νὰ τὸ ὁμολογιςουν
μὲ παρρθςία ὅταν βρζκθκαν ςὲ δίλθμμα. Τὸ ςτοιχεῖο αὐτὸ τοῦ ἡρωιςμοῦ εἶναι ἡ
μεγαλφτερθ ἀρετὴ τοῦ ἁγίου. Μία ἀρετὴ ποὺ τοῦ δίνει τὴ δφναμθ νὰ βλζπει τὰ

πάντα κάτω ἀπὸ τὸ φῶσ τῆσ αἰωνιότθτασ, καὶ ἀπὸ τὴν προοπτικὴ αὐτὴ νὰ ἀξιολογεῖ
τὸν κόςμο, τὶσ χαρζσ, τὶσ λάμψεισ, τὶσ ἐπιδιϊξεισ ἢ τὶσ ματαιότθτζσ του.
Ὁ ἅγιοσ δὲν προβάλλει τὸν ἑαυτό του. Προβάλλει πάντοτε τὸ κζλθμα τοῦ Θεοῦ, καὶ
ς’ αὐτὸ προςανατολίηεται καὶ ἐντάςςεται ὁλοκλθρωτικὰ μὲ μία ἐκπλθκτικὴ ὑπακοι,
ποὺ τὸν ἀποδεςμεφει ἀπὸ τὸν ἑαυτό του καὶ τὸν κόςμο. Κι ἐνῶ ηεῖ μζςα ςτὸν κόςμο
μὲ ἀνκρϊπινο ςχῆμα καὶ προχποκζςεισ ἢ ὑποχρεϊςεισ, πολιτεφεται ὡσ πολίτθσ τοῦ
οὐρανοῦ, ὡσ ἀλθκινὸσ ὑπικοοσ τοῦ Θεοῦ. Ἔτςι ἀποκτᾶ τὴ δυνατότθτα νὰ
ἀνυψϊνεται πάνω ἀπὸ τὴ ςυμβατικότθτα τῆσ ηωῆσ, πάνω ἀπὸ τὶσ ἐφιμερεσ
ἐκδθλϊςεισ τθσ, πάνω ἀπὸ τὶσ φαινομενικζσ τθσ λαμπρότθτεσ καὶ νὰ προςεγγίηει
ςτὴ ςφαίρα τοῦ πραγματικοῦ, τοῦ τζλειου, τοῦ ἰδανικοῦ, ςτὴ ςφαίρα τῆσ ἁγιότθτασ
καὶ τοῦ Θείου. Μία τζτοια προςζγγιςθ ςθμαίνει πίςτθ, δφναμθ ψυχῆσ καὶ κζλθςθ,
μπροςτὰ ςτὴν ὁποία εἶναι ἀνίςχυρθ κάκε πίεςθ, κάκε ςτζρθςθ, κάκε δζςμευςθ,
κάκε ταπείνωςθ καὶ κάκε μαρτφριο.
Αὐτὴ τὴ ςυγκλονιςτικὴ πραγματικότθτα τὴ βλζπουμε διάχυτθ καὶ πλοφςια ςτὴ ηωὴ
τῶν ἁγίων καὶ τῶν μαρτφρων τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ. Ἐκεῖ ὅμωσ ποφ διακρίνεται
χαρακτθριςτικότερα εἶναι ςτὴ ηωὴ τῆσ Θεοτόκου, ποὺ δὲν εἶναι ἁπλῶσ μία ἁγία,
ἀλλ’ ἡ βαςίλιςςα τῶν ἁγίων, ἡ Παναγία μασ. Σ’ αὐτὴν κ’ ἀναφερκοῦμε εὐλαβικὰ γιὰ
ν’ ἀντλιςουμε δυνάμεισ ἀπὸ τὴν ἁγιότθτά τθσ, ποὺ δφο χιλιάδεσ χρόνια τϊρα
παραμζνει φωτεινὸσ δείκτθσ γιὰ τὸν κάκε πιςτό.
Ἡ ἁγιότθτα τῆσ Παναγίασ εἶναι κάτι ἀςφλλθπτο γιὰ τὴν ἐποχι μασ, ἀλλὰ καὶ γιὰ κάκε
ἐποχι. Γιὰ ν’ ἀντιλθφτοῦμε τὸ μζγεκόσ τθσ πρζπει νὰ ςκεφτοῦμε τὶσ εὐκφνεσ, ποὺ
δζχτθκε νὰ ἀναλάβει, δθλϊνοντασ ςτὸν ἀρχάγγελο —τότε ςτὸν εὐαγγελιςμὸ— ὅτι
ἀποδζχεται τὴν τιμὴ τοῦ Ὑψίςτου γιὰ τὴ γζννθςθ τοῦ Ἰθςοῦ.
Σιμερα οἱ κοινωνικὲσ ςυνκῆκεσ εἶναι πολὺ διαφορετικὲσ ἀπὸ τὶσ ςυνκῆκεσ τῆσ
ἐποχῆσ ἐκείνθσ. Σιμερα χιλιάδεσ κοπζλεσ ς’ ὅλο τὸν κόςμο καυχῶνται μὲ
κραςφτθτα γιὰ τὸν τίτλο τῆσ ἀνφπαντρθσ μθτζρασ ποὺ κατζχουν, κι ὁ κοινωνικὸσ
ἔλεγχοσ ἢ περιορίηεται μόνον ςτὸ κφκλο τῶν ςυγγενῶν τουσ ἢ εἶναι τελείωσ
ἀνφπαρκτοσ. Σιμερα ἡ οἰκογζνεια ἔχει μεταβλθκεῖ ςὲ ἰδιωτικὴ ςυμβατικότθτα καὶ
ςυνικωσ οὔτε ἡ πολιτεία, οὔτε ἡ κοινωνία, πολὺ περιςςότερο οὔτε ἡ κρθςκεία
μποροῦν νὰ ἐλζγξουν τὶσ ἐκτροπὲσ ἢ τὶσ παραμορφϊςεισ τθσ.
Τότε ὅμωσ τὰ πράγματα ἦταν πολὺ διαφορετικά. Ποιὸσ κὰ πίςτευε ςτὰ λόγια τθσ
ἁγνῆσ παιδοφλασ ὅτι ἡ χάρθ τοῦ Θεοῦ τὴ διάλεξε γιὰ τὴν ἁγιότθτά τθσ γιὰ νὰ γίνει
μθτζρα τοῦ Μεςςία; Τὸ νὰ φζρει ςτὸν κόςμο μία ἀνφπαντρθ κοπζλα ἕνα παιδὶ ἦταν
αὐταπόδεικτο παραςτράτθμα κι ἡ ποινὴ τοῦ μωςαϊκοῦ νόμου ἦταν ςαφισ· πάντοτε
λικοβολιςμόσ. Ἡ οἰκογζνεια κλειςμζνθ ςτὰ ςτενὰ παραδοςιακά τθσ πλαίςια, ποὺ
τῆσ ἐπζβαλε ἡ κρθςκευτικὴ καὶ ἡ κοινωνικὴ αὐςτθρότθτα, δὲν μποροῦςε νὰ νοθκεῖ
χωρὶσ πατζρα. Γι’ αὐτὸ καὶ μόνον ὁ ἀναλογιςμὸσ τῆσ κοινωνικῆσ κατακραυγῆσ, τῆσ
γενικῆσ περιφρόνθςθσ καὶ τῶν φοβερῶν ποινῶν τοῦ λικοβολιςμοῦ καὶ τοῦ

μαρτυρικοῦ κανάτου μετὰ ἀπὸ μία τζτοια διαπίςτωςθ, κὰ μποροῦςε νὰ
δθμιουργιςει πανικό. Παρ’ ὅλα ὅμωσ αὐτὰ ἡ ταπεινὴ κόρθ τῆσ Ναηαρὲτ δθλϊνει
τὴν ἀπόλυτθ ὑπακοι τθσ ςτὸ Θεὸ κι ἀδιαφορεῖ γιὰ τὶσ κοινωνικὲσ ςυνζπειεσ τοῦ
ἐγχειριματόσ τθσ.
Αὐτὴ ἡ ὑπακοι, αὐτὴ ἡ πίςτθ χωρὶσ κρατοφμενα, αὐτὴ ἡ ἀντίρρθτθ ἀποδοχὴ τοῦ
κελιματοσ τοῦ Θεοῦ μπροςτὰ ςτὸν κίνδυνο μίασ γενικῆσ περιφρόνθςθσ κι ἑνὸσ
πικανότατα ἐξευτελιςτικοῦ κανάτου δείχνουν μίαν ὑπζροχθ ψυχι, ἕναν
ἀπαράμιλλο πνευματικὸ κόςμο, μία ἀδαμάντινθ προςωπικότθτα, μίαν
ἀναμφιςβιτθτθ ἁγιότθτα. Αὐτὰ φυςικὰ ἦταν καὶ τὰ ςτοιχεῖα ποὺ προκάλεςαν τὴν
εὔνοια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν κάκοδο τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ γιὰ νὰ γίνει τὸ καῦμα τῆσ
ἐνανκρϊπθςθσ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆσ κζωςθσ τοῦ ἀνκρϊπου. Ἕνα καῦμα ποὺ
ἀποκαλφπτει τὴν ἀγάπθ τοῦ Θεοῦ καὶ ταυτόχρονα τὴν ἀγάπθ, τὴν ταπείνωςθ, τὴν
ὑπακοι, τὴν πίςτθ καὶ τὴν ἁγιότθτα τῆσ Παρκζνου. Ἐδῶ ἀκριβῶσ βρίςκεται καὶ τὸ
μεγαλεῖο τῆσ Παναγίασ. Βλζπει τὴ Θεία εὔνοια καὶ ἀντιπροςφζρει ὅ,τι ἀκριβότερο
ἔχει ὅ,τι πολυτιμότερο διακζτει. Κι αὐτὰ ὄχι μὲ βάςθ τὰ κριτιρια τοῦ κόςμου καὶ τῆσ
κοινωνίασ, ἀλλὰ μὲ βάςθ τὸ κζλθμα τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἁγιότθτα λοιπὸν μπορεῖ νὰ κεωρθκεῖ ςυνάντθςθ τοῦ ἀνκρϊπου μὲ τὸ Θεό. Τὴ
ςυνάντθςθ αὐτὴ προςδιορίηει πάντα κάτι ςτακερὸ καὶ ἀναλλοίωτο, τὸ κζλθμα τοῦ
Θεοῦ, ὁ νόμοσ Του. Ὁ ἄνκρωποσ χρειάηεται νὰ ἐνταχτεῖ ς’ αὐτὸ τὸ κζλθμα, κι
ἀκριβῶσ ἡ ὅλθ του ἐπιτυχὴσ προςπάκεια εἶναι αὐτὴ ποὺ κὰ προςδιορίςει τὸ βακμὸ
τῆσ ἁγιότθτασ. Κατὰ ςυνζπεια ἡ ἁγιότθτα δὲν εἶναι ἕνα ςτατικὸ ἀξιολογικὸ μζγεκοσ,
πολὺ περιςςότερο δὲν εἶναι μία ἀπλθςίαςτθ πνευματικὴ οὐτοπία. Εἶναι μία κλίμακα
ἀρετῆσ, ποὺ ἡ ἀντιςτοιχία τθσ ἀνταποκρίνεται ςτὴν πνευματικὴ ποιότθτα τοῦ
ἀνκρϊπου, τὴ ςτιγμὴ ποὺ ἀγωνίηεται ἡρωικὰ νὰ ςυμμορφωκεῖ ςτὸ κζλθμα τοῦ
Θεοῦ.
Ἔτςι ἡ ἁγιότθτα δὲν εἶναι μονοπϊλιο ὁριςμζνων προικιςμζνων ἀνκρϊπων ἢ
κφκλων, ἀλλ’ ὁ κακζνασ μασ μπορεῖ νὰ ηιςει ςτιγμζσ τθσ, ὅταν ἀγωνιςτεῖ νὰ
ἀναςτείλει ἀτομοκρατικὲσ δεςμεφςεισ, ποὺ τὸν μεταβάλλουν ςὲ ἀνελεφκερθ
προςωπικότθτα, ςὲ δοῦλο ἀναγκαιοτιτων ποὺ γεννᾶ ἡ ςάρκα, οἱ αἰςκιςεισ καὶ ἡ
κοινωνία. Οἱ ὑπερβάςεισ τῶν ἀναγκαιοτιτων αὐτῶν εἶναι ἀναμφιςβιτθτα ςτιγμὲσ
ἁγιότθτασ, ἐνῶ ἡ δουλικὴ ἀποδοχὴ τουσ ςτιγμὲσ πτϊςθσ καὶ ἁμαρτίασ. Ἡ
προοδευτικὴ μείωςθ τῶν ςτιγμῶν αὐτῶν ςθμαίνει πρόοδο ςτὴν ἁγιότθτα καὶ
οὐςιαςτικὴ προςζγγιςθ ςτὸ κζλθμα τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἀξία λοιπὸν τῶν ἁγίων βρίςκεται ςτὸ γεγονὸσ ὅτι μ’ ἕναν πραγματικὰ
ἀξιοκαφμαςτο ἀγϊνα πζτυχαν νὰ μειϊςουν ςτὸ ἐλάχιςτο δυνατὸ τὶσ ςτιγμὲσ τῆσ
πτϊςθσ κι ἔκαναν ςτὴ ηωὴ τουσ μονιμότερθ τὴν ἁγιότθτα. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ μυςτικό
τῆσ ἁγιότθτασ, ὁ ἐξαγιαςμὸσ τῶν λεπτομερειῶν τῆσ ηωῆσ κι ἡ μεταμόρφωςι τουσ ςὲ
εὐκαιρίεσ τελείωςθσ. Πίςω ἀπὸ τὸ μυςτικὸ αὐτὸ κρφβεται ὄχι μόνον ὁ δρόμοσ πρὸσ
τὴν ἁγιότθτα, ἀλλὰ καὶ κάκε δρόμοσ πρὸσ τὴν ἀρετὴ ἢ τὴν ἔντιμθ ἐπιτυχία. Αὐτὸσ ὁ

δρόμοσ, ποὺ εἶναι ἄνοδοσ, καὶ πολὺ φυςικὸ νὰ ἔχει κι ὀπιςκοχωριςεισ, φωτίηεται
πάντοτε ἀπὸ τὴν κορυφὴ καὶ γίνεται ςτόχοσ τοῦ ἀνκρϊπου. Μόνο τοῦ ἀνκρϊπου,
γιατί μόνον ὁ ἄνκρωποσ εἶναι φτιαγμζνοσ γιὰ ν’ ἀναηθτᾶ τὸ τζλειο καὶ τὸ ἰδανικό.
Γιὰ νὰ γίνουν ὅμωσ ὅλα αὐτὰ χρειάηεται ὁ ἄνκρωποσ νὰ φφγει ἀπὸ τὰ χαμθλά, νὰ
ςπάςει τὸ φράγμα τῆσ ἀτομικότθτασ καὶ τοῦ βιολογιςμοῦ, ποὺ τὸν κρατᾶ δζςμιο
ςτὶσ μορφὲσ τὶσ ἀναγκαιότθτασ. Εἶναι ἀπαραίτθτο νὰ προςεγγίςει τὴ ςφαίρα τοῦ
πνεφματοσ γιὰ νὰ μεταβλθκεῖ ςὲ πρόςωπο καὶ ὡσ πρόςωπο ν’ ἀναηθτιςει τὴ
ςυνάντθςθ μὲ τὸν προςωπικὸ Θεό, τὴν προςζγγιςθ ςτὴν ἁγιότθτα. Κατὰ ςυνζπεια ἡ
ἁγιότθτα ςυνδζεται μὲ τὰ πρόςωπα κι οἱ ἅγιοι πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἦταν πρόςωπα,
ἀδιαμφιςβιτθτεσ προςωπικότθτεσ.
Προςωπικότθτα ἦταν καὶ παραμζνει πάντα κι ἡ Παναγία. Μία φωτεινὴ μορφὴ ποὺ
ςτζκει ὡσ πρότυπο κόρθσ, ὡσ πρότυπο μθτζρασ καὶ ὡσ πρότυπο ἁγίασ. Μία μορφὴ
ποὺ μζςα ἀπὸ τοὺσ αἰῶνεσ ἔγινε φάροσ ςτὴ ηωὴ χιλιάδων ἀνκρϊπων. Γιατί ἦταν
πάντα ςτιριγμα καὶ καταφυγὴ τοῦ κάκε πονεμζνου. Αὐτι τθσ ἡ ἀγάπθ γιὰ τὸν
ἀνκρϊπινο πόνο τὴν ἔκανε ςτὴ ςυνείδθςθ τῶν πιςτῶν Μεγαλόχαρθ, Παντάναςςα,
Παρθγοριτρα, Γοργοεπικοο, Λαοδθγιτρια, Θεία Σκζπθ. Τὰ καφματα τῆσ ἀγάπθσ
τθσ κακθμερινὰ ςυγκλονίηουν κι ἀποδεικνφουν μ’ ἕναν ἀξιοκαφμαςτο τρόπο τὴ
δφναμθ, ποὺ τῆσ ἔδωςε ἡ ἁγιότθτα. Μία δφναμθ ἀγάπθσ ποὺ ἑλκφεται ςτὴ γῆ καὶ
πάλι μὲ τὴν ἁγιότθτα, τὴν πίςτθ, τὴν ταπείνωςι μασ.
Ἡ ἐποχὴ μασ ςτεγνὴ ἀπὸ τὸν ὀρκολογιςμὸ ἀναηθτᾶ διζξοδο καὶ λφςεισ ςτὰ
προβλιματα ποὺ τὴν ἀπαςχολοῦν. Τὸ χάοσ τῶν ἰδεολογιῶν γεννᾶ ςυνζχεια
ἀντιφάςεισ κι αὐτὲσ μὲ τὴ ςειρὰ τουσ νζεσ ἀπειλὲσ γιὰ νὰ μεταβάλουν τὴ ηωι μασ ςὲ
ἀπελπιςία. Κρίςεισ ςτὶσ ἀξίεσ, κρίςεισ ςτὰ ςυςτιματα, κρίςεισ ςτὶσ φιλοςοφίεσ,
κρίςεισ ςτὴν ποιότθτα τοῦ ἀνκρϊπου. Κι ἀναηθτᾶμε τὸ μεγάλο καῦμα μίασ
παγκόςμιασ εἰρινθσ, ποὺ ὅςο πιὸ πολφ μᾶσ τὴν ὑπόςχονται τόςο αὐτὴ μᾶσ
ἀποφεφγει.
Ἔχαςαν πολλοὶ τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν πίςτθ τουσ· μζςα ςτὴν ἀπελπιςία τουσ
διακθρφςςουν πὼσ γιὰ νὰ μὴ γίνεται τίποτε, δὲν ὑπάρχει Θεόσ. Τραγικὸ τὸ
κατάντθμα τοῦ ςφγχρονου ἀνκρϊπου, ποὺ κζλει μόνο καφματα, πάντα καφματα
γιὰ νὰ πιςτεφει. Σὰν τὸ μικρὸ παιδὶ ποὺ ἀγαπᾶ μετὰ ἀπὸ τὴ γεφςθ τοῦ γλυκοῦ καὶ
τὴν ἀπόκτθςθ αὐτῶν, ποὺ κζλει. Τὸ καῦμα εἶναι ἐκδιλωςθ ἀγάπθσ τοῦ Θεοῦ, μὰ
γιὰ νὰ γίνει χρειάηεται μία ςπίκα, ἕνα κάλεςμα, μία ηιτθςθ. Ὅλα αὐτὰ ἀνικουν ςτὸν
ἄνκρωπο κι ἐκφράηονται μὲ πίςτθ, μὲ ταπείνωςθ κι ἁγιότθτα. Χωρὶσ ταπείνωςθ καὶ
πίςτθ κι ἁγιότθτα ἄδικα περιμζνουμε τὰ καφματα, κι ἄδικα κυνθγᾶμε τὴν εἰρινθ.
Ἂν κζλουμε λοιπὸν εἰρινθ, ἡςυχία, ὁμαλότθτα, εἴτε ὡσ ἄνκρωποι, εἴτε ἀκόμα καὶ
ὡσ λαοὶ πρζπει νὰ βροῦμε αὐτὸ ποὺ προκαλεῖ τὰ καφματα. Κι εἴπαμε αὐτὸ πὼσ
εἶναι ἡ ἁγιότθτα. Μζςα τθσ εἶναι ἡ πίςτθ, ἡ ταπείνωςθ, ἡ ὑπομονι, ἡ ἀγάπθ, ἡ
ςυγχωρθτικότθτα, ἡ ἀνοχι, ἡ ἐλεθμοςφνθ, ἡ ἁγνότθτα. Δὲν μᾶσ ηθτᾶ ὁ Θεὸσ μὲ μιᾶσ

νὰ φκάςουμε ςτὴν κορυφι, μὲ μιᾶσ νὰ τ’ ἀποκτιςουμε ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ ςωκοῦμε.
Ζθτᾶ ν’ ἀρχίςουμε ςιγὰ- ςιγὰ καὶ ν’ ἁγιάηουμε τὶσ λεπτομζρειεσ τῆσ ηωῆσ. Ἔτςι κ’
ἀλλάξει ὁ κόςμοσ, γιατί τότε ἡ ἁγιότθτα κὰ προκαλζςει τὸ μεγάλο καῦμα. Τὸ
βεβαιϊνει ἡ Μεγαλόχαρθ, ποὺ πάντα ἀπάντθςε ςτὴν ἁγιότθτα τῶν Χριςτιανῶν μὲ
καῦμα.
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