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Φάκεθε ὁ Φνηζηόξ ζηόκ θόζμμ θαί ηόκ ἄπανμ θόζμμ ζηόιηζε μ᾿ ἀπένακηε 

εὐθνμζύκε. Σήθςζε πάκς Τμο ηήκ ἁμανηία ημῦ θόζμμο, θαί θαηαπάηεζε γηά 

πάκηα ηόκ ἐπζνό ημῦ θόζμμο. Ἅγηαζε ηίξ πεγέξ ηῶκ ὑδάηςκ θαί θώηηζε ηίξ 

ροπέξ ηῶκ ἀκζνώπςκ. Θαύμαηα μίπζεθακ μέ μεγαιύηενα ζαύμαηα. Σήμενα, 

ἀπό ηή πανά πμύ ἔθενε ὁ Σςηήναξ μαξ Φνηζηόξ, πςνίζηεθακ ἡ γῆ θαί ἡ 

ζάιαζζα θαί ἀπ᾿ ἄθνε ὡξ ἄθνε γέμηζε ὁ θόζμμξ εὐθνμζύκε. Ἡ ζεμενηκή γημνηή 

ἀπμθαιύπηεη μεγαιύηενα ζαύμαηα ἀπό ἐθείκε ηῆξ Φνηζημογεκκηάηηθεξ 

κοπηηᾶξ. Γηαηί θείκε ηήκ κύπηα πμύ μᾶξ πέναζε παηνόηακε μμκάπα ἡ γῆ, 

θαζώξ βάζηαδε πάκς ηεξ ζηήκ ἀγθαιηά ηῆξ θάηκεξ ηόκ Πακημθνάημνα Θεό. 

Σήμενα ὅμςξ, πμύ γημνηάδμομε ηά Θεμθάκεηα, εὐθναίκεηαη μαδί ηεξ θαί ἡ 

ζάιαζζα. Καί εὐθναίκεηαη γηαηί δηά μέζμο ημῦ Ἰμνδάκε ιαβαίκεη μένμξ θαί αὐηή 

ζηήκ εὐιμγία ημῦ ἁγηαζμμῦ. 



 Σηήκ γημνηή ηῆξ ζείαξ Γέκκεζεξ ὁ Θεόξ θάκεθε βνέθμξ μηθνό, 

κημγέκκεημ, δείπκμκηαξ ἔηζη ηή δηθή μαξ κεπηόηεηα. Σήμενα ὅμςξ ηόκ 

βιέπμομε ηέιεημ ἄκζνςπμ, ηέιεημ Υἱό, ἀπό ηέιεημ Παηένα γεκκεμέκμκ. Ἐθεῖ 

θακένςζε ηό ζεῖμ βνέθμξ ηό ἀζηένη πμύ ἀκέηεηιε ἀπό ηήκ ἀκαημιή, θαί ἐδῶ 

ὁμμιμγεῖ γη᾿ Αὐηόκ ἀπό ηόκ μὐνακό ὁ Θεόξ Παηέναξ, ἀπό ηόκ Ὁπμῖμκ 

γεκκήζεθε πνό ηῶκ αἰώκςκ. Ἐθεῖ Τμῦ πνόζθενακ -ὡζάκ ζέ βαζηιηά- δῶνα μἱ 

Μάγμη, πμύ πεδμπόνεζακ ἀπό ηήκ ἀκαημιή. Ἐδῶ ἄγγειμη ἀπό ηόκ μὐνακό 

θενμέκμη Τμῦ πνόζθενακ ηή δηαθμκία πμύ πνέπεη μόκμ ζέ Θεό. Ἐθεῖ ηοιίπηεθε 

μέζα ζηά ζπάνγακα θαί ἐδῶ ιύκεη μέ ηό βάπηηζμα ηίξ ζεηνέξ ηῶκ 

παναπηςμάηςκ θαί ηά δεζμά ηῆξ ἁμανηίαξ μαξ. Ἐθεῖ ὁ βαζηιηάξ ηῶκ μὐνακῶκ 

κηύζεθε ζάκ βαζηιηθή ἀιμονγίδα ηόκ θόζμμ, ἐδῶ ἡ πεγή ηῆξ δςῆξ κηύκεηαη 

ὁιόγονα ηά πμηαμίζηα θύμαηα. Ἐιᾶηε ιμηπόκ κά ἰδεῖηε πανάδμλα ζαύμαηα.  

 Ὁ Ἥιημξ ηῆξ δηθαημζύκεξ ιμύδεηαη ζημῦ Ἰμνδάκε ηά κενά. Ἡ θςηηά 

βμοηάεη θαί ζμίγεη μέ ηά κενά. Καί ὁ Θεόξ ἀπ ̉ ἄκζνςπμ ἁγηάδεηαη. Σήμενα 

ὁιόθιενε ἡ θηίζε βνμκημθςκάδεη θαί ἀκομκεῖ: 

 «Γὐιμγεμέκμξ κά ̉ζαη Σύ πμύ ἔνπεζαη ζη̉ ὄκμμα ημῦ Κονίμο!!» Σύ πμύ 

ἔνπεζαη δηά ηῆξ Πνμκμίαξ Σμο μέζα ἀπ᾿ ὅια ηά θηίζμαηά Σμο. Σύ πμύ 

ζοκηενεῖξ ηό ὕρμξ ημῦ ζηενεώμαημξ θαί ἔκηεπκα ὁδεγεῖξ ζάκ ἥμενμ ἄιμγμ μέ 

παιηκάνη ηήκ ηνμπηά ημῦ Ἥιημο. Σύ πμύ βάδεηξ ζέ ηάλε πςνίξ δηόιμο κ᾿ 

ἀκαθαηεύμκηαη ηά πιήζε ηῶκ ἀζηένςκ θαί μᾶξ θενκᾶξ πιμύζηα ἀγένα γηά κά 

ἀκαπκέμομε ἀζηαμάηεηα δςή. Σύ πμύ δεζηαίκεηξ θαί δςμγμκεῖξ ηή μάκκα γῆ 

ὥζηε κά μᾶξ πανίδεη ημύξ θανπμύξ ηεξ ὁιμπνμκίξ. Σύ πμύ δαμάδεηξ θαί 

ζηαμαηᾶξ ηή πμιοθύμακηε ζάιαζζα δώκμκηάξ ηεκ ὁιμηνόγονα μ᾿ ἕκα 

μηθνμύηζηθμ παιηκάνη ἀπό ἀμμμπάιηθμ. Σύ πμύ ζπνώπκεηξ ηά κενά ἀπό ηῆξ 

γῆξ ηά ζπιάπκα θαί θηηάπκεηξ ηίξ πεγέξ. Σύ πμύ θαζμδεγεῖξ ηίξ πμηαμίζηεξ 

ὄπζεξ κά πμνεύμκηαη πςνίξ παμό θαί πενηπιάκεζε ὡξ ηή ζάιαζζα. Τμῦηα ὅια 



ηά ζαομάζηα ἀκαιμγηδόμαζηε θαί ἀπό ηά θαηάβαζά μαξ βγαίκεη ἡ θναογή: 

«Γὐιμγεμέκμξ Σύ πμύ ἔνπεζαη ζη̉ ὄκμμα ημῦ Κονίμο». 

 — Πέξ μαξ ιμηπόκ, Πμηόξ εἶκ᾿ Αὐηόξ, μαθάνηε Δαοΐδ; 

 — Ὁ Κύνημξ θαί ὁ Θεόξ μαξ πμύ μᾶξ θακενώζεθε μ᾿ ἀκζνώπηκε μμνθή. 

Ἀιιά δέκ ηό ιέεη αὐηό μόκμκ ὁ πνμθήηεξ Δαοΐδ. Τό ιέεη θαί ὁ Ἀπόζημιμξ 

Παῦιμξ πμύ ζομθςκεῖ μαδί ημο θαί δηδάζθεη: «Μᾶξ θακενώζεθε ἡ Φάνε ημῦ 

Θεμῦ πμύ ζώδεη θάζε ἄκζνςπμ θαί μᾶξ δηδάζθεη ὅιμοξ μαξ». Ὄπη μενηθμύξ 

ἀιιά ὅιμοξ μαξ. Σ᾿ ὅιμοξ, Ἰμοδαίμοξ θαί Ἕιιεκεξ πανίδεη μέ ηό βάπηηζμα ηή 

ζςηενία θαί ὑπμδείπκεη ηό ζςηήνημ αὐηό ιμοηνό ζάκ εὐενγέηεμα δμζμέκμ 

δςνεάκ ζέ θάζε ἀκζνώπηκε ροπή πμύ ηό δεηάεη. Ἐιᾶηε κά δεῖηε πνςηόγκςνμ 

θαηαθιοζμό, πμιύ μεγαιύηενμκ θαί δοκαηόηενμκ ἀπ᾿ ἐθεῖκμκ πμύ γίκεθε ηήκ 

ἐπμπή ημῦ Νῶε. Ἐθεῖ ηό κενό ἔπκηλε ημύξ ἀκζνώπμοξ θαί ἐδῶ ηό κενό ημῦ 

βαπηίζμαημξ, θείκμοξ πμύ εἶπακ πεζάκεη πκεομαηηθά λακαδςκηάκερε, μέ ηή 

δύκαμε ημῦ Θεμῦ πμύ ζήμενα βαπηίζηεθε. 

 Ἐθεῖ ὁ Νῶε ἔθηηαλε θηβςηό ζηένεα ἀπό λύια θαί ἐδῶ ὁ Φνηζηόξ ὁ κμεηόξ 

Νῶε, πνμζέιαβε ἀπό ηήκ ἄθζμνμ πανζέκμ Μανία ηήκ θηβςηό ημῦ ζώμαημξ. 

Ἐθεῖ ὁ Νῶε ἄιμηρε ηήκ θηβςηό ἐλςηενηθά μέ ἄζθαιημ πίζζα. Ἐδῶ ὁ Φνηζηόξ 

δοκάμςζε θαί πενηθνμύνεζε ηήκ θηβςηό ημῦ ζώμαημξ μέ ηό πνῖζμα ηῆξ 

πίζηεςξ. Ἐθεῖ πενηζηενά πμύ βάζηαδε θιαδί ἐιεᾶξ πνμμήκοζε ηήκ εὐςδηά ημῦ 

Δεζπόημο Φνηζημῦ. Ἐδῶ ηό Πκεῦμα ηό Ἅγημκ μέ ηή μμνθή ὁιόαζπνεξ 

πενηζηενᾶξ πανμοζηάζηεθε θαί ζ᾿ ὅιμοξ θακένςζε ηόκ ἐιεήμμκα Κύνημ. Ἀιιά 

μέ θαηαπιήηηεη ἡ ὑπενβμιηθή ηαπείκςζε ημῦ Κονίμο. Γηαηί δέκ ἀνθέζηεθε, 

Αὐηόξ ὁ γεκκεμέκμξ ηέιεημξ Υἱόξ ἀπό ηέιεημ Παηένα, κά γεκκεζῆ θαί ἐπί γῆξ 

ηέιεημ βνέθμξ ἀπό ηά ζπιάπκα μηᾶξ γοκαίθαξ. 

Δέκ ἀνθέζηεθε Ἐθεῖκμξ πμύ εἶκαη ζύκζνμκμξ μέ ηόκ Θεό Παηένα κά ιάβεη 

ηή μμνθή ημῦ δμύιμο ἀιιά θαί ζάκ ηόκ ηειεοηαῖμ ἁμανηςιό πνμζένπεηαη κά 



βαπηηζζεῖ. Ἀιιά ἄξ μή γίκεη ἡ θμηκή γηά ὅιμοξ ημύξ ἀκζνώπμοξ εὐενγεζία 

ζθάκδαιμ γη᾿ αὐημύξ πμύ ημύηε ηήκ ὥνα μέ ἀθμῦκε. Γηαηί βαπηίδεηαη ὁ 

Δεζπόηεξ πάκηςκ Φνηζηόξ ὄπη γηαηί ἔπεη ἀκάγθε ἀπό ροπηθό θαζανηζμό, 

ἀιιά γηά κά μἰθμκμμήζεη μέ δοό ηνόπμοξ ηό ζομθένμκ ηῶκ ροπῶκ μαξ, ὥζηε 

θαί μέ ηό κενό κά μᾶξ δςνήζεη ηήκ ἁγηαζηηθή πάνε θαί κά πνμηνέρεη ηόκ 

θαζέκα μαξ κά βαπηηζηεῖ. Καζώξ μᾶξ ιέεη ὁ ἱενόξ Γὐαγγειηζηήξ, ἦνζε ὁ 

Ἰεζμῦξ ἀπό ηή Γαιηιαία ζηόκ Ἰμνδάκε ὅπμο βνηζθόηακ ὁ Ἰςάκκεξ γηά κά 

βαπηηζηεῖ ἀπ ̉ αὐηόκ. Τό ηί ζοκέβεθε ηόηε ἀδενθμί μμο δέκ μπμνεῖ κά ηό 

πςνέζεη κμῦξ ἀκζνώπηκμξ. Γηαηί λεπενκᾶκε θάζε ζέαμα θαί ἄθμοζμα ὅζα 

ζοκέβεθακ ἐθεῖ. Τνέμεη ὁ κμῦξ. 

Φάκεηαη ἡ ιαιηά μή ημιμώκηαξ κά ἐληζημνίζεη ηά ἀκέθθναζηα. Γη‹ αὐηό 

ιμηπόκ θαί ὅηακ εἶδε ὁ Ἰςάκκεξ ηόκ Δεζπόηε μαξ Φνηζηό κά ηόκ πιεζηάδεη, μέ 

πμιύ θανδημπηύπη, πέθημκηαξ θαί ἀγθαιηάδμκηαξ ηά πόδηα Τμο ημῦ εἶπε 

παναθιεηηθά: — Γηαηί βηάδεη ἐμέκα ηόκ ἀδύκαημ ἄκζνςπμ ὁ Πακημδύκαμμξ 

Θεόξ μμο κά θάκς θάηη πμύ λεπενκάεη ηίξ δοκάμεηξ μμο; Δέκ εἶμαη ἐγώ ζέ 

ζέζε κά ἐπηπεηνήζς θάηη ηέημημ. Πῶξ κά ημιμήζς κά Σέ βαπηίζς; Πόηε 

ζοκέβεθε κά θαζανηζηεῖ ἡ θςηηά ἀπό ηό λενό πμνηάνη; Πόηε ἔπιοκε ἡ ιάζπε 

ηήκ πεγή; Πῶξ κά βαπηίζς Ἐζέκα ηόκ Κνηηή ηῆξ μἰθμομέκεξ ἐγώ ὁ ὑπεύζοκμξ 

γηά ηόζεξ ἁμανηίεξ; Πῶξ κά Σέ βαπηίζς Δέζπμηά μμο; Δέκ βιέπς ἁμανηία 

πάκς Σμο. Δέκ ἔπεηξ πέζεη ζῦμα ηῆξ θαηάναξ ημῦ πνμπάημνα Ἀδάμ. Δέκ 

ἔπεηξ θαζόιμο ιενςζεῖ ἀπό ηήκ ἁμανηία. Γηαηί ἄκ θαί ἔθιηκεξ μὐνακμύξ θαί 

θαηέβεθεξ, ηίπμηα ἀπό ηά ζειήμαηα ημῦ Θεμῦ Παηένα δέκ πανέβεθεξ. 

–Τί θάκεηξ Δέζπμηά μμο; Γηαηί μ᾿ ἀκαγθάδεηξ κά θάκς θάηη πμύ λεπενκάεη 

ηίξ δοκάμεηξ μμο; Πμηέ θαί ηίπμηα δέκ ηόιμεζα κά θάκς ἀπ᾿ ὅια ὅζα 

πανμνγίδμοκ ηήκ ἀγαζςζύκε Σμο. Σάκ δμοιηθό πηζηό γεμάημ ἀγάπε θαί 

ζεβαζμό γηά ηόκ ἀθέκηε ημο πνόηνελα θαί ἐμήκοζα ζηόκ θόζμμ ηήκ πανμοζία 

Σμο. Ἐκῶ βνηζθόμμοκα ἀθόμε μέζ᾿ ηήκ θμηιηά ηῆξ μάκκαξ μμο, δακείζηεθα ηήκ 



γιώζζα ηεξ θαί Θεό ημῦ θόζμμο Σέ ἐθήνολα. Ὅιμοξ ημύξ πνμεημίμαζα κά Σέ 

δεπζμῦκ, κά Σ᾿ ἀπακηήζμοκ. Πέξ μμο ιμηπόκ Κύνηέ μμο, πῶξ ζ᾿ ἀκεπζεῖ κά 

δεῖ ὁ ἥιημξ ηόκ Πακημθνάημνα Θεό ἔηζη κά ἐλεοηειίδεηαη ἀπό ηήκ ηόιμε ἑκόξ 

δμύιμο Τμο θαί δέκ ζά νίλεη θαοηενέξ θςημβμιίδεξ κά μέ θαηαθάρεη, ὅπςξ 

ἔθακε ἐθείκμοξ ημύξ θαηνμύξ ημύξ ἄζςημοξ Σμδμμίηεξ; Πῶξ ζά ἀκηέλεη ἡ γῆ 

κά δεῖ Ἐθεῖκμκ πμύ ἁγηάδεη ημύξ ἀγγέιμοξ, ἀπένηηηα κά βαπηίδεηαη ἀπό πένη 

ἀκζνώπμο ἁμανηςιμῦ θαί δέκ ζ᾿ ἀκμίλεη ηά ζπιάπκα ηεξ γηά κά μέ θαηαπηεῖ, 

ὅπςξ ἔθακε ηόκ Ἀβεηνώκ θαί ηόκ Δαζάκ; Πῶξ κά βαπηίζς Δέζπμηά μμο 

Ἐζέκα πμύ δέκ μμιύκζεθεξ ἀπό ηήξ θοζηθῆξ γέκκεζεξ ηό ιένςμα; «Ἐλ 

ἀζπόνμο γαζηνόξ, ἄζπμνμξ πνμῆιζε θανπόξ». Πῶξ ιμηπόκ ἐγώ ὁ 

πηιημιενςμέκμξ ἀπό ηήκ ἁμανηία ἄκζνςπμξ κά ἁγκίζς ηόκ Θεό; Θεό 

ἀκαμάνηεημ; Ἐγώ ἔπς ἀκάγθε κά βαπηηζηῶ ἀπό Σέκα θαί Σύ ἔνπεζαη ζέ μέκα; 

Μ᾿ ἔζηεηιεξ κά βαπηίδς, Κύνηέ μμο, θαί δέκ πανάθμοζα ηήκ ἐκημιή Σμο. 

Πνόηνεπα ὅιμοξ πνόξ ηό βάπηηζμα θαί ημύξ ἔιεγα: «Ὁμμιμγῆζηε ἐκώπημκ ημῦ 

Κονίμο ηίξ ἁμανηίεξ ζαξ, γηαηί Αὐηόξ εἶκαη ὁ μόκμξ ἀγαζόξ. Αὐηόξ πμύ 

ἔνπεηαη πίζς μμο δέκ εἶκαη βιμζονόξ θαί αὐζηενόξ. Γἶκαη ἀγαζόξ θαί Υἱόξ 

Παηένα Ἀγαζμῦ. Δέκ θένεηαη γηά ιίγμ μμκάπα μ᾿ ἀγαζςζύκε θαί ὕζηενα κά 

ἀιιάδεη δηάζεζε γηά ηόκ ἁμανηςιό ἄκζνςπμ, ἀιιά ηό ἔιεόξ Τμο μέκεη εἰξ ηόκ 

αἰώκα. Καί ἐπεηδή ηό ἔιεόξ Τμο εἶκαη ἀμέηνεημ γη᾿ αὐηό θαί μἱ μὐνάκηεξ 

δοκάμεηξ ἀκομκώκηαξ Τμῦ ἔιεγακ: «Γὐιμγεμέκμξ Σύ πμύ ἔνπεζαη ζη ̉ ὄκμμα 

ημῦ Κονίμο». 

 Ὁ Κύνημξ θαί ὁ Θεόξ μαξ μᾶξ θακενώζεθε. Μᾶξ θακενώζεθε ὁ Ἥιημξ ηῆξ 

δηθαημζύκεξ θαί δηέιοζε ηό ζθμηάδη ηῆξ ἄγκμηαξ πμύ μᾶξ πενηέιμοδε. Μᾶξ 

θακενώζεθε ὁ μὐνάκημξ Τζμπάκεξ θαί ἔδηςλε ἀπό ηό θμπάδη ηῶκ παηδηῶκ 

Τμο ημύξ ιύθμοξ ημῦ δηαβόιμο. Μᾶξ θακενώζεθε ὁ Μμκμγεκήξ Υἱόξ ημῦ 

Παηνόξ θαί πάνηζε μέ ηό βάπηηζμα ηήκ οἱμζεζία ζημύξ πηζημύξ. Μᾶξ 

θακενώζεθε ἡ δςή ὁιόθιενμο ημῦ θόζμμο θαί μέ ηό ζάκαηό Τμο ζακάηςζε 



ηόκ ζάκαημ ὡξ ἀζάκαημξ θαί ἀλίςζε κά δήζμοκ δςή ἀζάκαηε, ἐθεῖκμη πμύ 

εἶπακ πέζεη ζηή θζμνά θαί ζηό ζάκαημ. 

 Ἀιιά ἐκῶ ἐγίκμκηακ ὅια αὐηά, ὁ Θεόξ Παηέναξ ἀγαιώμεκμξ μέ ηήκ 

ὑπενβμιηθή ηαπείκςζε ημῦ Υἱμῦ, ἀκμίγεη δηάπιαηα ηίξ πύιεξ ημῦ μὐνακμῦ θαί 

μέ βνμκηενή θςκή λεπεηιηζμέκε ἀπό αἰζζήμαηα πμύ πιεμμονίδμοκε μηά 

παηνηθή θανδηά, ἀκαθνάδεη: «Αὐηόξ εἶκαη ὁ Υἱόξ μμο ὁ ἀγαπεηόξ». Καί γηά κά 

μήκ μπενδεοηεῖ ὁ κμῦξ ὅζςκ ἀθμύγακε ὅια ημῦηα -ἄκ εἶκαη δειαδή Υἱόξ ὁ 

Βαπηηζηήξ ἤ ὁ Φνηζηόξ- ἔνπεηαη ηό Ἅγημκ Πκεῦμα, ζάκ ἄζπνμ πενηζηένη θαί 

δείπκεη Ἐθεῖκμκ πμύ βαπηηδόηακ θαί πμύ ὁ Θεόξ Παηέναξ ηόκ μανηονμῦζε 

ζημύξ ἀκζνώπμοξ ζάκ μμκμγεκή Υἱό Τμο. Σ᾿ Αὐηόκ πνέπεη ἡ δόλα, ηό θνάημξ, 

ἡ ηημή θαί ἡ πνμζθύκεζε ζήμενα θαί πάκημηε θαί εἰξ ημύξ αἰώκαξ ηῶκ αἰώκςκ. 

Ἀμήκ. 

Πηγή: Ιενά Μμκή Αγίμο Ιςάκκμο Κανέα 

Επιμέλεια: π. Σηέθακμξ Κςζηόπμοιμξ  

(Καζεδνηθόξ Ιενόξ Ναόξ Αγίαξ Τνηάδμξ Βύνςκμξ) 

 

 


