
Λόγος Α´ γιὰ τὴ Νηστεία 

 

Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας 

 «Νὰ ζαιπίζεηε, ιέγεη, θαηὰηὴκ πνχηε ἡμένα ημῦ μῆκα μὲηὴκ ζάιπηγγα, 

θαζὼξ θαὶθαηὰ ηὴκ ἐπίζεμε ἡμένα ηῆξ μεγάιεξ ἑμνηῆξ ζαξ» (Ψαιμ. 80, 4). 

Αῦηὸ εἶκαη πνυζηαγμα πνμθεηηθυ. Γηὰ μᾶξ δὲ ἀπὸ ηὴκ ζάιπηγγα 

πηὸ μεγαιυθςκμ θαὶ ἀπὸ θάζε ὄνγακμ μμοζηθὸπηὸ ἐπίζεμμ, 

ηὴκ ἀκαμεκυμεκε ἑμνηὴ ηῶκ ἑμνηῶκὑπμδειχκμοκ ηὰ ἀκαγκχζμαηα (Ἡζ. 58, 4-

6). Δηυηηἐγκςνίζαμε ηὴκ πάνε ηῶκ κεζηεηῶκ ἀπὸ ηὸκ Ἡζαΐα, πμὺ ἀπέῤῥηρε μὲκ 

ηὸκ ἰμοδασθὸ ηνυπμ ηῆξ κεζηείαξ, ηὴκ δὲ ἀιεζηκὴ κεζηεία ζὲ μᾶξ ἔδεηλε. 

«Νὰ μὴ κεζηεφεηε πάνηκ δηαμάπεξ θαὶ ἔνηδμξ», «ἀιιὰ κὰ θαηανγήζεηξ θάζε 

ζφκδεζμμ ἀδηθίαξ» (Ἡζ. 63, 6). Καὶ ὁ Κφνημξ ιέγεη· «κὰ μὴγίκεζζε 

ζθοζνςπμί, ἀιιὰ κὰ κίρεηξ ηὸ πνυζςπυ ζμο, θαὶκὰ ἀιείρεηξ ηὸ θεθάιη ζμο» 

(Μαηζ. 6, 16-17). 

Ἂξ ζομπενηθενζμῦμε ιμηπυκ, ὅπςξ ἐδηδαπζήθαμε, κὰ μὴθαηκυμαζηε 

ζθοζνςπμὶ γηὰ ηὶξ ἡμένεξ πμὺ ἔνπμκηαη,ἀιιὰ μὲ θαηδνὸ πνυζςπμ πνὸξ 

αῦηέξ, ὅπςξ πνέπεη ζημὺξἁγίμοξ, κὰ ζομπενηθενυμαζηε. Κακεὶξ ἄθανδμξ δὲκ 



ζηεθακχκεηαη, θακεὶξ θαηεθὴξ δὲκ ζηήκεη ηνυπαημ. 

Νὰμὴ ζθοζνςπάζεηξ ἐκῷ δέπεζαη πενηπμηήζεηξ. Γἶκαη ἄημπμ 

κὰ μὴ παηνυμαζηε γηὰ ηὴκ ὑγεία ηῆξ ροπῆξ, ἀιιὰ κὰιοπυμαζηε 

μὲ ηὴκ ἀιιαγὴ ηῶκ ηνμθῶκ θαὶ κὰθαηκυμαζηε ὅηη πανηδυμαζηε ζηὴκ ἡδμκὴ ηῆξ 

ζάνθαξ, πανὰ ζηὴκ ἐπημέιεηα ηῆξ ροπῆξ. Δηυηη ὁ μὲκ θμνεζμὸξ ζηαμαηᾷ ηὴκ 

εῦπανίζηεζε ζηὴκ θμηιηά, ἡ δὲ κεζηείαἀκεβάδεη ηὸ θένδμξ ζηὴκ ροπή. 

Νὰ παίνεζαη δηυηη ζμῦ ἔπεη δμζεῖ ἀπὸ ηὸκ ἰαηνὸ θάνμαθμ πμὺ θαηαζηνέθεη 

ηὴκἁμανηία. Δηυηη ὅπςξ ἀθνηβῶξ ζηὰ ἔκηενα ηῶκ παηδηῶκ 

ηὰ ἀκαδςμγμκμφμεκα ζθμοιήθηα ἐλαθακίδμκηαη μὲθάπμηα 

δναζηηθὰ θάνμαθα, ἔηζη θαὶ ηὴκ ἁμανηία, πμὺβνίζθεηαη ζηὸ βάζμξ ηῆξ ροπῆξ, 

ηὴκ ζθμηχκεη ἡ κεζηεία πμὺ εἰζπςνεῖ ζηὴκ ροπή, ἡ ὁπμία κεζηεία εἶκαη 

πνάγμαηηἀλία ημῦ ὀκυμαηυξ ηεξ. 

2. «Ἄιεηρε ηὸ θεθάιη ζμο θαὶ πιῦκε ηὸ πνυζςπυ ζμο» (Μαηζ. 6, 17). 

Σὲ μοζηήνηα ζὲ θαιεῖ ὁ ιυγμξ. Αῦηὸξ πμὺ ἀιείθζεθε ἐμονχζεθε· αῦηὸξ 

πμὺ ἐκίθζεθεἐθαζανίζζεθε. Νὰ ἐκκμεῖξ ηὴ κμμμζεζία 

ζηὸκἐζςηενηθὸ ἄκζνςπμ. Νὰ θαζανίζεηξ ηὴκ ροπὴ ἀπὸηὰ ἁμανηήμαηα. 

Νὰ πνίζεηξ ηὸ θεθάιη ζμο μὲ πνῖζμαἅγημ, γηὰ κὰ γίκεηξ μέημπμξ ημῦ Χνηζημῦ, 

θαὶ ἔηζη κὰπνμζέιζεηξ ζηὴ κεζηεία. Νὰ μὴκ ἀιιμηχζεηξ ηὸ πνυζςπυ 

ζμο ὅπςξ ἀθνηβῶξ oἱ ὑπμθνηηέξ. 

Τὸ πνυζςπμ ἀμαονχκεηαη,ὅηακ ἡ ἐζςηενηθὴ δηάζεζε ἐπηζθηάδεηαη 

μὲ ηὸ ἐπίπιαζημἐλςηενηθὸ ζπῆμα, θαιοπηυμεκε μὲ ηὸ ρεῦδμξ ζὰκ 

μὲπαναπέηαζμα.Ὑπμθνηηὴξ εἶκαη αῦηὸξ πμὺ ὑπμδφεηαη λέκμ πνυζςπμ 

ζηὸ ζέαηνμ· ἐκῷ εἶκαη δμῦιμξ, πμιιὲξ θμνὲξὑπμδφεηαη ηὸ πνυζςπμ 

ημῦ θονίμο, θαὶ ἐκῷ εἶκαη πμιίηεξ, ηὸ πνυζςπμ ημῦ βαζηιέςξ. Ἔηζη θαὶ ζηὸκ 

βίμ αῦηυ, ζὰκ ζηὴ ζθεκὴ ηῆξ δηθῆξ ημοξ δςῆξ, μἱ πμιιμὶ παίδμοκ ζέαηνμ,ἄιια 

μὲκ θένμκηαξ ζηὴκ θανδηά, ἄιια δὲ δεηθκφμκηαξ θακενὰ ζημὺξ ἀκζνχπμοξ. 



Νὰ μὴκ ἀιιμηχκεηξ ιμηπὸκ ηὸ πνυζςπυ ζμο. Ὅπμημξ εἶζαη, ηέημημξ 

κὰ θαίκεζαη· κὰ μὴκ ὑπμθνίκεζαη ηὸκ ζθοζνςπυ,ἐπηδηχθμκηαξ ηὴκ 

δυλα ἀπὸ ημῦ κὰ θαίκεζαη ἐγθναηήξ. Δηυηη μῧηε εῦενγεζία 

πμὺ δηαηομπακίδεηαη εἶκαη ὄθειμξ, θαὶ θακέκα θένδμξ δὲκ 

πνμένπεηαη ἀπὸ κεζηεία πμὺδεμμζηεφεηαη. Δηυηη ἐθεῖκα 

πμὺ γίκμκηαη ἐπηδεηθηηθὰ δὲκ πνμεθηείκμοκ ηὸκ θανπὸ ζηὴ μέιιμοζα 

δςή, ἀιιὰ ηὸκ πενημνίδμοκ ζηὸκ ἔπαηκμ ηῶκ ἀκζνχπςκ. Τνέλε ιμηπὸκ 

μὲπανὰ ζηὴ δςνεὰ ηῆξ κεζηείαξ. Ἡ κεζηεία εἶκαη ἀνπαῖμ δῶνμ· δὲκ παιαηχκεη 

θαὶ δὲκ γενάζθεη, ἀιιὰ πάκημηεἀκακεμφμεκμ, ἀκζίδεη πάκημηε 

γηὰ κὰ θένεη ὥνημμοξ θανπμφξ. 

3. Νμμίδεηξ ὅηη ὑπμιμγίδς ηὴκ ἀνπαηυηεηά ηεξ ἀπὸ ηὸκυμμ; Ἡ κεζηεία 

εἶκαη παιαηυηενε θαὶ ἀπὸ ηὸ κυμμ. Ἐὰκἀκαμείκεηξ ιίγμ, ζὰ βνεῖξ ηὴκ ἀιήζεηα 

ημῦ ιυγμο. Ἡκεζηεία εἶκαη ἡ πνχηε ἐκημιὴ ημῦ Θεμῦ ζηὸκ 

Πανάδεηζμ.Ἡ πανάβαζή ηεξ ἀπὸ ημὺξ πνςημπιάζημοξ εἶκαη ἡ πηχζε 

ημῦ ἀκζνςπίκμο γέκμοξ ζηὴκ ἁμανηία. 

Μὴ κμμίδεηξ ὅηη ἡ ἡμένα ημῦ ἐληιαζμμῦ, πμὺ ἔπεη δηαηαπζεῖ γηὰ ηὸκ Ἰζναὴι 

ηὸκ ἕβδμμμ μήκα (Λεοση. 16 – 29· 23, 27), ηὴκ δεθάηε ἡμένα ημῦ μῆκα, 

αῦηὴ εἶκαη ἡ ἀνπὴ ηῆξ κεζηείαξ. Ἔια ιμηπυκ, βαδίδμκηαξ 

μέζῳ ηῆξ ἱζημνίαξ,ἐνεφκεζε ηὴκ ἀνπαηυηεηά ηεξ. Δηυηη δὲκ εἶκαη κεχηενμ 

ηὸ ἐθεφνεμα. Τὸ θεημήιημ εἶκαη ηῶκ παηένςκ. Κάζε ηί πμὺεἶκαη ἀνπαῖμ, εἶκαη 

ζεβαζηυ. Νὰ ζέβεζαη ηὴκ παιαηυηεηα ηῆξ κεζηείαξ. Γἶκαη ζοκμμήιηθε 

μὲ ηὴκ ἀκζνςπυηεηα· ἡκεζηεία ἐκμμμζεηήζεθε ζηὸκ πανάδεηζμ. 

Γἶκαη ἡ πνχηεἐκημιὴ πμὺ ἔιαβε ὁ Ἀδάμ· «ἀπὸ ηὸ δέκδνμ ηῆξ γκχζεςξ 

ημῦ θαιμῦ θαὶ ημῦ θαθμῦ δὲκ ζὰ θᾶηε» (Γεκ. 2, 17). Τὸ«δὲκ ζὰ θάγεηε» εἶκαη 

κμμμζεζία κεζηείαξ θαὶ ἐγθναηείαξ. Ἐὰκ εἶπε κεζηεφζεη ἀπὸ ηὸκ 

θανπὸ ημῦδέκδνμο ἡ Γῧα, ηχνα δὲκ ζὰ εἴπαμε ἀκάγθε ἀπὸ ηὴκεζηεία αῦηή. 

«Δηυηη δὲκ ἔπμοκ ἀκάγθε ἰαηνμῦ μἱ ὑγηεῖξ,ἀιιὰ μἱ ἄῤῥςζημη» (Μαηζ. 9, 12). 



Ἐπάζαμε πμιιὰ θαθὰ ἀπὸ ηὴκ ἁμανηία· ἂξ ζεναπεοζμῦμε μὲ ηὴκ 

μεηάκμηα. Ἡ μεηάκμηα δὲ πςνὶξ ηὴκεζηεία εἶκαη ἀνγή. 

«Καηαναμέκε ἡ γῆ, ἀγθάζηα θαὶηνηβυιηα κὰ ζμῦ βιαζηάκεη» (Γεκ. 3, 17-

18).Ἐπνμζηάπζεθεξ κὰ δμθημάδεζαη, ὄπη βέβαηα κὰ δεῖξ ηνοθειῶξ. 

Μὲ ηὴ κεζηεία κὰ ἐλμμμιμγεῖζαη ζηὸκ Θευ.Ἀιιὰ θαὶ ὁ ηνυπμξ δςῆξ ζηὸκ 

πανάδεηζμ εἶκαη εἰθυκα κεζηείαξ, ὄπη μυκμκ δηυηη ὁ ἄκζνςπμξ 

μὲ ηὸ κὰ εἶκαηὁμμηνάπεδμξ ηῶκ ἀγγέιςκ θαηχνζςκε μὲ ηὴκ ὀιηγάνθεηα 

ηὴκ ὁμμίςζε πνὸξ αῦημφξ, ἀιιὰ δηυηη θαὶ ὅζα ὕζηεναἐθεῦνε ἡ δηάκμηα 

ηῶκ ἀκζνχπςκ, δὲκ εἶπακἐπηκμεζεῖ ἀθυμε ἀπὸ ημὺξ ηνεθμμέκμοξ ζηὸκ 

πανάδεηζμ·ὄπη ἀθυμε μἰκμπμζίεξ, ὄπη ἀθυμε δςμζοζίεξ· μῧηε ὅζα ζμιχκμοκ 

ηὸκ ἀκζνχπηκμ κμῦ. 

4. Ἐπεηδὴ δὲκ ἐκεζηεφζαμε, ἐθφγαμε ἀπὸ ηὸκ πανάδεηζμ·ἂξ κεζηεφζμομε 

ιμηπυκ, γηὰ κὰ ἐπακέιζμομε ζ᾿ αῦηυκ. Δὲκ βιέπεηξ ηὸκ Λάδανμ, πῶξ 

μὲ ηὴ κεζηεία μπῆθε ζηὸκ πανάδεηζμ; (Λμοθ. 16, 20-31). Νὰ μὴκ μημεζεῖξ ηὴκ 

παναθμὴ ηῆξ Γῧαξ, κὰ μὴκ παναδεπζεῖξ ηὸ θίδη πάιη ζὰκ ζφμβμοιμ, 

πμὺ πνμηείκεη ηὴκ βνχζε, θνμκηίδμκηαξ γηὰ ηὸζῶμα. 

Σημὺξ ἀζζεκεῖξ ἐπηβάιιεηαη ὄπη ἡ πμηθηιία ηῶκ θαγεηῶκἀιιὰ ἡ κεζηεία 

θαὶ ἡ δίαηηα. Νὰ μὴκ πνμθαζίδεζαηἀῤῥχζηηα ημῦ ζχμαημξ θαὶ ἀδοκαμία. Δηυηη 

ηὶξ δηθαημιμγίεξ δὲκ ηὶξ ιέγεηξ ζὲ μέκα, ἀιιὰ ζ᾿ αῦηὸκ πμὺγκςνίδεη. Πέξ μμο, 

δὲκ μπμνεῖξ κὰ κεζηεφεηξ; Μπμνεῖξὅμςξ κὰ παναπμνηαίκεηξ γηὰ ὅιε 

ηὴ δςὴ θαὶ κὰζοκηνίβεηξ ηὸ ζῶμα ζμο μὲ ηὸ βάνμξ ηῶκ θαγεηῶκ. Καὶ ὅμςξ 

ζημὺξ ἀζζεκεῖξ ὄπη πμηθηιία θαγεηῶκ,ἀιιὰ ἀζηηία θαὶ δίαηηα 

γκςνίδς ὅηη ἐπηβάιιμοκ μἱ ἰαηνμί. Πῶξ ιμηπὸκ ζὺ πμφ μπμνεῖξ αῦηά, 

πνμθαζίδεζαηὅηη δὲκ μπμνεῖξ ἐθεῖκα; Τί εἶκαη εῦθμιυηενμ γηὰ ηὴκ θμηιηά, 

κὰ πενάζεη ηὴ κφθηα μὲ ηὴκ ιηηυηεηα ηῆξ δίαηηαξ,ἢ μὲ ηὴκ ἀθζμκία ηῶκ 

θαγεηῶκ κὰ θείηεηαη βανεηά; Μᾶιιμκ δὲ μήηε 

κὰ θείηεηαη, ἀιιὰ κὰποθκμζηνηθμγονίδεη παναθμνηςμέκε θαὶ ζηεκμπςνεμέκε 



μὲ θίκδοκμ κὰ ἀκμίλεη; Ἐθηὸξ ἂκ πεῖξ ὅηη μἱ θοβενκῆηεξ ζῴδμοκ εῦθμιυηενα 

ηὸ βανοθμνηςμέκμ πιμῖμ ἀπὸ ηὸθαιὰ ἐθμδηαζμέκμ θαὶ ἐιαθνυ. Δηυηη αῦηὸ μὲκ 

ηὸ ὁπμῖμ πηέδεηαη ἀπὸ ηὸ πιῆζμξ ημῦ θμνηίμο, ἡ μηθνὴ ηνηθομία 

ηὸθαηαβοζίδεη, ἐθεῖκμ δὲ πμὺ ἔπεη ζφμμεηνα ηὰ ἐμπμνεφμαηα εῧθμια δηαπιέεη 

ηὴκ ηνηθομία, ἐπεηδὴηίπμηα δὲκ ηὸ ἐμπμδίδεη κὰ ἀκέβεη εῦθμιυηενα. 

Καὶ ηὰζχμαηα ιμηπὸκ ηῶκ ἀκζνχπςκ ὅηακ παναθμνηχκμκηαη μὲ ηὸκ 

ζοκεπῆ πμνηαζμυ, εῧθμια ὑπμθφπημοκ ζηὶξἀζζέκεηεξ· ὅηακ δὲ θάκμοκ πνήζε 

ζηενεᾶξ θαὶ ἐιαθνᾶξ ηνμθῆξ, θαὶ ηὸ ἀκαμεκυμεκμ ἀπὸ ηὴ κυζμ 

θαθὸλεθεφγμοκ, ὅπςξ ηὴκ θαθμθαηνία ηὸ πιμῖμ θαὶ ηὸ ἤδε 

πανὸκ ἐκμπιεηηθὸ ηὸ λεπενκμῦκ, ζὰκ θάπμηα ἕθμδμ δίκῃξ.Ὅμςξ θαὶ ἡ ἡζοπία 

θαηὰ ηὴκ γκχμε ζμο εἶκαη πηὸθμοναζηηθὴ ἀπὸ ηὸ ηνέλημμ θαὶ ἡ ἠνεμία ἀπὸ ηὴκ 

πάιε,ἐὰκ ἀθνηβῶξ ἰζπονίδεζαη ὅηη θαὶ ἡ ηνοθὴ εἶκαη θαηαιιειυηενε ἀπὸ ηὴκ 

δίαηηα γηὰ ημὺξ ἀζζεκεῖξ. 

Ἡ πμιοηέιεηα θαὶ ἡ πμηθηιία ηῶκ θαγεηῶκ ἐδεμημφνγεζε ηὰ δηάθμνα εἴδε 

ηῶκ ἀζζεκεηῶκ. Δηυηη ἡ δφκαμε πμὺθοβενκᾷ ηὸκ ἄκζνςπμ ηὴκ αῦηάνθεηα 

θαὶ ηὴκ ιηηυηεηα εῧθμια μὲκ ἐπελενγάζζεθε θαὶ ηὴκ ἔθαμε μἰθεία 

ζηὸηνεθυμεκμ· ὅηακ ὅμςξ πανέιαβε ηὴκ πμιοηέιεηα θαὶπμηθηιία ηῶκ 

θαγεηῶκ, ἔπεηηα ἐπεηδὴ δὲκ μπυνεζε πνὸξ ηὸηέιμξ κὰ ἀκηέλεη, ἐδεμημφνγεζε 

ηὰ δηάθμνα εἴδε ηῶκἀζζεκεηῶκ. 

5. Ἀιι᾿ ὁ ιυγμξ ἂξ βαδίδεη μὲ ηὴκ ἱζημνία, ἐλεηάδμκηαξ ηὴκ ἀνπαηυηεηα 

ηῆξ κεζηείαξ. Καὶ ὅπςξ ὅιμη μἱ ἅγημη, ζὰκ θάπμηα παηνηθὴ θιενμκμμηά, 

ηὴκ ἐθιενμκυμεζακ, ἔηζη ηὴκ δηαθφιαλακ, παναδίκμκηαξ ὁ παηέναξ 

ζηὸ παηδί,ἀπ᾿ ὅπμο θαὶ ζὲ μᾶξ δηαδμπηθὰ δηαζχζεθε ηὸ θηῆμα. Δὲκὑπῆνπε 

ζηὸκ πανάδεηζμ μἶκμξ· ὄπη ἀθυμε δςμζοζίεξ· ὄπηἀθυμε θνεμθαγίεξ. Μεηὰ ηὸκ 

θαηαθιοζμὸ ὁ μἶκμξ· μεηὰηὸκ θαηαθιοζμυ, «κὰ ηνχγεηε ἀπὸ ὅια, ζὰκ 

πιςνὰπμνηάνηα» (Γεκ. 9, 3). Ὅηακ ἀπμῤῥίθζεθε ἡ ηειείςζε, 

ηυηεἐπηηνάπεθε ἡ ἀπυιαοζε. Δεῖγμα δὲ ηῆξ ἀπεηνίαξ ημῦμἴκμο ὁ Νῶε 



πμὺ ἀγκμμῦζε ηὴκ πνήζε ημῦ μἴκμο. Δηυηηἀθυμε δὲκ εἶπε εἰζέιζεη ζηὴ δςή, 

μῧηε εἶπε πνεζημμπμηεζεῖζηὶξ ζοκακαζηνμθὲξ 

ηῶκ ἀκζνχπςκ. Ἐπεηδὴ μῧηε ἄιιμκ εἶπε δεῖ, μῧηε ὁ ἴδημξ ἐδμθίμαζε, 

πενηέπεζε ἀπνυζεθηα ζηὴμέζε ημῦ μἴκμο. 

«Δηυηη ἐθφηεοζε ἄμπειμ ὁ Νῶε, θαὶ ἤπηε ἀπὸ ηὸ γέκκεμα 

ημῦ θανπμῦ θαὶ ἐμέζοζε» (Γεκ. 9, 20-21)· ὄπη δηυηη ἦηακ μέζοζμξ, ἀιιὰ δηυηη 

δὲκ ἐγκχνηδε ηὴκ μέηνηα πυζε. Τυζμκ ηὸ εὕνεμα ηῆξ μἰκμπμζίαξ εἶκαη 

κεχηενμ ἀπὸ ηὸκ πανάδεηζμ, θαὶ ηυζμκ παιαηὸξ ὁ ζεβαζμὸξ ηῆξ 

κεζηείαξ.Ἀιιὰ ἐγκςνίζαμε ὅηη θαὶ ὁ Μςτξῆξ μὲ ηὴ κεζηείαἐπιεζίαζε ηὸ ὄνμξ 

(Ἔλμδ. 24, 18). Δηυηη δὲκ ζὰ ἀπμημιμμῦζε ἐκῷ ἐθάπκηδε ἡ θμνοθή, μῧηε 

ζὰ εἶπε ηὸζάῤῥμξ κὰ εἰζέιζεη ζηὸκ γκυθμ, ἐὰκ δὲκ εἶπε ὁπιηζζεῖ μὲηὸ ὅπιμ 

ηῆξ κεζηείαξ. Μὲ ηὴ κεζηεία ὑπμδέπζεθε ηὸ κυμμ πμὺ ἐγνάθε μὲ ηὸ δάθηοιμ 

ημῦ Θεμῦ ζηὶξ πιάθεξ. Καὶ ἐπάκς μὲκ ἡ κεζηεία ἔγηκε πνυλεκμξ ηῆξ 

κμμμζεζίαξ, θάης δὲ ἡ γαζηνημανγία ημὺξ ἐλέηνερε ζὲ εἰδςιμιαηνεία. 

«Δηυηη ἐθάζηζε o ιαὸξ γηὰ κὰ θάεη θαὶ κὰ πηεῖ, θαὶ ἐζεθχζεθακ 

μεηὰ γηὰ κὰ δηαζθεδάζμοκ» (Ἔλμδ. 32,6). 

Σανάκηα ἡμενῶκ πνμζμμκὴ μὲ κεζηεία θαὶ πνμζεοπὴ ημῦδμφιμο 

ημῦ Θεμῦ ηὴκ ἀπνήζηεοζε μία oἰκμπμζία. Δηυηη αῦηὲξ ηὶξ πιάθεξ 

πμὺ ἔιαβε ἡ κεζηεία μὲ ηὸ δάθηοιμ ημῦΘεμῦ γναμμέκεξ, 

αῦηὲξ ἡ μέζε ἐθμμμάηηαζε, δηυηη ὁπνμθήηεξ δὲκ ἔθνηκε ἄλημ κὰ κμμμζεηεῖηαη 

μέζοζμξ ιαὸξἀπὸ ηὸκ Θευ. Σὲ μία θεογαιέα ζηηγμή, μὲ ηὴκ 

γαζηνημανγία, ὁ ιαὸξ ἐθεῖκμξ πμὺ εἶπε γκςνίζεη ηὸκ Θεὸμὲ ηὰ πηὸ μεγάια 

ζαφμαηα, ἐθοιίζζεθε ζηὴκ εἰδςιμιαηνηθὴ ηνέια ηῶκ Αἰγοπηίςκ. Σφγθνηκε 

θαὶ ηὰδου· πῶξ δειαδὴ ἡ κεζηεία ὁδεγεῖ ζηὸ Θεὸ θαὶ πῶξ ἡηνοθὴ πνμδίδεη 

ηὴκ ζςηενία. Καηέβα, βαδίδμκηαξ ηὸκ δνυμμ πνὸξ ηὰ θάης. 



6. Τί ἐβεβήιςζε ηὸκ Ἠζαῦ θαὶ ηὸκ ἔθαμε δμῦιμ ημῦ ἀδειθμῦ ημο; 

Δὲκ ἦηακ ἕκα θαγεηυ, γηὰ ηὸ ὁπμῖμἐπχιεζε ηὰ πνςημηυθηα; (Γεκ. 25, 30-34). 

Τὸκ δὲ Σαμμοὴι δὲκ ηὸκ ἐπάνηζε ζηὴκ μεηένα ημο ἡ πνμζεοπὴ μὲ ηὴκεζηεία; 

(Α´ Βαζηι.1, 13-16). Τί ἔθαμε ηὸκ Σαμρὼκἀθαηαμάπεημ θαὶ μεγάιμ ἥνςα; 

Δὲκ ἦηακ ἡ κεζηεία μὲηὴκ ὁπμία ζοκειήθζε ζηὴκ θμηιηὰ ηῆξ μεηέναξ ημο; 

(Κνηη. 13, 14). Ἡ κεζηεία ηὸκ ἐγέκκεζε, ἡ κεζηεία ηὸκ ἐζήιαζε, ἡκεζηεία 

ηὸκ ἔθαμε ἄκδνα, πμὺ ηὴκ δηέηαλε ὁ ἄγγειμξ ζηὴκ μεηένα ημο. «Δὲκ πνέπεη 

κὰ θάεη θακέκα ἀπὸ ηὰπνμσυκηα ηῆξ ἀμπέιμο, θαὶ μἶκμ θαὶ ζίθενα 

[μεζοζηηθὰπμηὰ] κὰ μὴκ πηεῖ» (Κνηη. 13, 14). 

Ἡ κεζηεία γεκκᾷ πνμθῆηεξ, δοκαμχκεη δοκαημφξ· ἡκεζηεία θάκεη ζμθμφξ 

ημοξ κμμμζέηεξ, εἶκαη θαιὸθοιαθηήνημ ηῆξ ροπῆξ, ζηὸ ζῶμα ἀζθαιὴξ 

ζφκμηθμξ,ὅπιμ ζημὺξ ἀκδνείμοξ, γομκαζηήνημ ζημὺξ ἀζιεηέξ. Αῦηὴ ἀπμθνμφεη 

ημὺξ πεηναζμμφξ· αῦηὴ πνμεημημάδεη πνὸξ ηὴκ εῦζέβεηα, ζογθάημηθμξ ηῆξ 

κεθαιηυηεηαξ, δεμημονγυξ ηῆξ ζςθνμζφκεξ. Σημὺξ πμιέμμοξ 

θάκεη ἀκδναγαζήμαηα, ζηὴκ εἰνήκε δηδάζθεη ηὴκ ἡζοπία. Τὸκ καδηναῖμ 

[ἀθηενςμέκμξ ζηὸκ Θεὸ γηὰ 30 ἡμένεξ μὲ ἀπμπὴ θαγεηῶκ θαὶ πμηῶκ. Ἰζυβημη 

καδηναῖμη ἦηακ ὁ Σαμρὼκ, 

Σαμμοήι,Ἰςάκκεξ ὁ Πνυδνμμμξ, Ἰάθςβμξ ὁ Ἀδειθυζεμξ. Σηὸκ 

πνηζηηακηζμὸ καδηναῖμη θαιμῦκηαη μἱ Μμκαπμί] ἁγηάδεη, θαὶ θάκεη ηέιεημ 

ηὸκ ἱενέα. Δηυηη δὲκ εἶκαη δοκαηὸκ πςνὶξ κεζηεία κὰ ἀπμημιμήζεη 

ηὴκ ἱενμονγία· ὄπη μυκμκ ηχνα ζηὴκ 

μοζηηθὴ θαὶ ἀιεζηκὴ ιαηνεία, ἀιιὰ θαὶ ζηὴκ ηοπηθὴ πμὺ γηκυηακ θαηὰ ηὸκ 

(Μςζασθυ) κυμμ. Αῦηὴ ἔθαμε ηὸκ Ἠιία ζεαηή ημῦ μεγάιμο ζεάμαημξ· 

δηυηηἀθμῦ ἐπὶ ζανάκηα ἡμένεξ μὲ κεζηεία θαζάνηζε ηὴκ ροπή,ἔηζη 

θαηαληχζεθε κὰ δεῖ ζηὸ ζπήιαημ ημῦ Χςνὴβ (Γ´Βαζηι. 19, 8-13), ὅζμκ εἶκαη 

δοκαηὸκ ζηὸκ ἄκζνςπμ κὰ δεῖ, ηὸκ Κφνημ. Νεζηεφμκηαξ ἔδςζε πίζς ζηὴκ 

πήνα ηὸ παηδί ηεξ, ἀθμῦ ἀπμδείπζεθε ἰζπονὸξ μὲ ηὴ κεζηεία 



θαηὰ ημῦζακάημο. Ἀπὸ ζηυμα πμὺ ἐκήζηεοε ἐβγῆθε ἡ θςκὴπμὺ ἐζηαμάηεζε 

γηὰ ηὸκ πανάκμμμ ιαὸ ηὴ βνμπὴ ημῦμῦνακμῦ γηὰ ηνία πνυκηα θαὶ ἕλη μῆκεξ. 

Δηυηη γηὰ κὰμαιαθχζεη ηὴκ ἀδάμαζηε θανδηὰ ηῶκ ζθιενμηναπήιςκ,ἐπνμηίμεζε 

θαὶ ηὸκ ἑαοηυ ημο ζηὴκ θαθμπάζεηα κὰ ηὸκ θαηαδηθάζεη μαδὶ μὲ ημὺξ ἄιιμοξ. 

Γηὰ ημῦημ «δεῖ Κφνημξ, εἶπε, δὲκ ζὰ ὑπάνλεη ζηὴ γῆ κενυ, πανὰ μυκμ μὲ ηὸκ 

ιυγμ μμο» (Γ´ Βαζηι. 17, 1). Καὶ ἔθενε ζ᾿ ὅιμ ηὸκ ιαὸ κεζηεία μὲ ηὴκ πεῖκα, 

γηὰ κὰ ἐπακμνζχζεη ηὴκ θαθία πμὺ εἶπε πνμέιζεη ἀπὸ ηὴκ ηνοθὴ θαὶ ηὴκ 

μαιζαθὴ δςή. 

Τί ιμγῆξ δὲ ὑπῆνλε ὁ βίμξ ημῦ Ἐιηζζαίμο; Πῶξ μὲκἐθηιμλεκήζεθε ἀπὸ ηὴκ 

Σμοκαμίηηδα; Πῶξ δὲ ὁ ἴδημξἐδεπυηακ ημὺξ πνμθῆηεξ; Δὲκ ἔθακε ηὴκ 

θηιμλεκία μὲ ἄγνηα ιάπακα θαὶ ιίγμ ἀιεῦνη; (Δ´ Βαζηι. 4, 42-44). Κηἔηζη 

θάπμηε μὲ ηὰ πυνηα εἶπε μαδεοηεῖ θαὶ ἀγνημθμιμθφζη,ὥζηε κὰ θηκδοκεφμοκ 

αῦημὶ πμὺ ζὰ ἔηνςγακ, ἐὰκ μὲ ηὴκ εῦπὴ ημῦ κεζηεοηῆ δὲκ 

εἶπε ἀπνεζηεοζεῖ ηὸ δειεηήνημ. Καὶ γεκηθῶξ, ζὰ μπμνμῦζεξ κὰ βνεῖξ 

ηὴ κεζηεία κὰπεηναγςγεῖ ὅιμοξ ημὺξ ἁγίμοξ ζηὴκ θαηὰ Θεὸκ πμιηηεία.Ὑπάνπεη 

θάπμημ εἶδμξ ἀκηηθεημέκμο, πμὺ ὀκμμάδμοκἀμίακημ, ἄθζμνμ ζηὴ θςηηά, 

πμὺ ὅηακ μὲκ ηίζεηαη ζηὴκ θιυγα θαίκεηαη ὅηη ἔπεη ἀπακζναθςζεῖ, ὅηακ 

δὲ ηὸβγάδμοκ ἀπὸ ηὴ θςηηά, ζὰκ κὰ ἔπεη ιεοθακζεῖ ζηὸ κενυ, γίκεηαη 

θαζανυηενμ. Τέημηα ἦηακ ηὰ ζχμαηα ηῶκ ηνηῶκἐθείκςκ παίδςκ ηῆξ 

Βαβοιῶκμξ, πμὺ εἶπακ ηὸκ ἀμίακημἀπὸ ηὴ κεζηεία (Δακηὴι 1, 8-16). Δηυηη 

ζηὴ μεγάιε θιυγα ηῆξ θαμίκμο, ζὰκ κὰ ἦζακ θαηὰ ηὴκ 

θφζε ἀπὸ πνοζυ,ἀπεδεηθκφμκημ ἀκχηενμη ἀπὸ ηὴκ βιάβε ηῆξ θςηηᾶξ. 

Δειαδὴ ἀπεδεηθκφμκημ πηὸ δοκαημὶ θαὶ ἀπὸ ηὸκ πνοζυ· δηυηη δὲκ ημὺξ ἔιοςκε 

αῦημὺξ ἡ θςηηά, ἀιιὰ ημὺξ θφιαγεἀθέναημοξ. Καὶ ὅμςξ ηίπμηε δὲκ 

ζὰ ζογθναημῦζε ηυηε ηὴκ θιυγα ἐθείκε, πμὺ ηὴκ ἔηνεθακ κάθζα θαὶ πίζζα 

θαὶθιεμαηίδεξ, ὥζηε αῦηὴ κὰ ἐλαπιχκεηαη ζανακηαεκκέα πήπεηξ, 

θαὶ θαηαηνχγμκηαξ ηὰ γφνς ἀπ᾿ αῦηὴκ πμιιμὺξἀπὸ ημὺξ Χαιδαίμοξ 



κὰ θαηαθάγεη. Ἐθείκε ιμηπὸκ ηὴκ πονθαγηὰ θαηαπαημῦζακ 

oἱ παῖδεξ, ἀθμῦ εἰζῆιζακ μὲκεζηεία, ἀκαπκέμκηαξ ἔηζη 

ζηὴκ ὁνμεηηθὴ θςηηὰ ζὰκ ιεπηὴ αῧνα θαὶ δνμζενή. Δηυηη ἡ θςηηὰ μῧηε ηὶξ 

ηνίπεξ δὲκἐπείναλε, ἐπεηδὴ ηὶξ εἶπε ἐθζνέρεη ἡ κεζηεία (Δακηὴι 3, 24- 33). 

7. Καὶ ὁ Δακηήι, ὁ ἄκδναξ ηῶκ ἐπηζομηῶκ, αῦηὸξ πμὺ ηνεῖξἑβδμμάδεξ 

δὲκ ἔθαγε ρςμὶ θαὶ δὲκ ἤπηε κενὸ (Δακηὴι 10, 2-3) ἐδίδαλε θαὶ ηὰ ιημκηάνηα 

κὰ κεζηεφμοκ, ὅηακ θαηέβεθε ζηὸ ιάθθμ (Δακηὴι 6, 16-22). Δηυηη 

ζὰκ ἀπὸπέηνα ἢ παιθὸ ἢ θάπμηα ἄιιε ζηενεὰ ὕιε κὰ ἦηακ θαηαζθεοαζμέκμξ, 

ηὰ ιημκηάνηα δὲκ μπμνμῦζακ κὰμπήλμοκ ηὰ δυκηηα 

ημοξ. Ἔηζη ἡ κεζηεία,ἀθμῦ ἐδοκάμςζε ηὸ ζῶμα 

ημῦ ἀκδνὸξ ὅπςξ ἡ βαθὴ ηὸζίδενμ, ηὸ ἔθακε ἀδάμαζημ ζηὰ ιημκηάνηα· δηυηη 

δὲκἄκμηγακ ηὸ ζηυμα θαηὰ ημῦ ἁγίμο. Ἡ κεζηεία «ἔζβεζε ηὴκ δφκαμε ηῆξ 

θςηηᾶξ, ἔθναλε ηὰ ζηυμαηα ηῶκ ιημκηανηῶκ» (Ἑβν. 11, 33-34). 

Ἡ κεζηεία ἀκαπέμπεη ηὴκ πνμζεοπὴ ζηὸκ μῦνακυ, μὲ ηὸκὰ γίκεηαη ζ᾿ αῦηὴκ 

θαηὰ θάπμημ ηνυπμ θηενὸ πνὸξ ηὴκἄκς πμνεία ηεξ. Ἡ κεζηεία εἶκαη 

πνμθμπὴ ηῶκ μἴθςκ,ὑγείαξ μεηένα, κευηεημξ παηδαγςγυξ, ζημιίδη ζημὺξ 

γένμκηεξ, θαιὴ ζοκμδμηπυνμξ ζημὺξ πεδμπυνμοξ, ἀζθαιὴξὁμυζθεκμξ ζημὺξ 

ζογθαημίθμοξ. Ὁ ἄκδναξ δὲκὑπμρηάδεηαη θίκδοκμ ημῦ γάμμο, ὅηακ βιέπεη ηὴκ 

γοκαῖθα κὰ δεῖ μὲ ηὴ κεζηεία. Δὲκ ιοχκεη ἡ γοκαῖθα ἀπὸηὴκ δειμηοπία, ὅηακ 

βιέπεη ηὸκ ἄκδνα κὰ κεζηεφεη. Πμηὸξ ἐδεμίςζε ηὸ ζπίηη ημο 

μὲ ηὴ κεζηεία; Ὑπμιυγηζε ζήμενα ηὰ πνάγμαηα ημῦ ζπηηημῦ θαὶ ὑπμιυγηζε 

ηὰ θαὶμεηά· δὲκ ζὰ ιείρεη ηίπμηε μὲ ηὴ κεζηεία ἀπὸηὰ ὑπάνπμκηα ζηὸ ζπίηη. 

Κακέκα δῷμ δὲκ βγάδεη θναογὲξ ζακάημο, πμοζεκὰ αἷμα, πμοζεκὰ ἀπυθαζε, 

πμὺ ὑπαγμνεφεηαη θαηὰ ηῶκ δῴςκ ἀπὸ ηὴκ ἄθαμπηε θμηιηά. Ἔπεη ζηαμαηήζεη 

ηὸ μαπαῖνη ηῶκ μαγείνςκ· ηὸηναπέδη ἀνθεῖηαη ζηὰ πνυπεηνα. 

Τὸ Σάββαημ ἐδυζεθε ζημὺξ Ἰμοδαίμοξ, «γηὰ κὰ ἀκαπαοζεῖ, ιέγεη, ηὸ ὑπμδφγηυ 

ζμο θαὶ ὁ δμῦιμξ ζμο» (Ἔλμδ. 20, 10). 



Ἂξ γίκεη ἡ κεζηεία ἀκάπαοζε ἀπὸ ημὺξ ζοκεπεῖξ θυπμοξ ζημὺξ ὑπενέηεξ 

πμὺ ὑπενεημῦκ θαζ᾿ ὅιμ ηὸ ἔημξ.Ἀκάπαοζε ηὸκ μάγεηνά ζμο, δῶζε ἄδεηα ζηὸκ 

ηναπεδμθυμμ, ζηαμάηεζε ηὸ πένη ημῦ θεναζηῆ, ἂξ ζηαμαηήζεη θάπμηε 

θαὶ ὁ παναζθεοαζηὴξ ηῶκ πμηθίιςκ γιοθηζμάηςκ. Ἂξ ἡζοπάζεη θάπμηε 

θαὶ ηὸ ζπίηη ἀπὸ ημὺξ μφνημοξ ζμνφβμοξ, θαὶ ἀπὸ ηὸκ θαπκὸ θαὶ ηὴκ ηζίθκα 

θαὶ ἀπὸ αῦημὺξ πμὺ ἀκεβμθαηεβαίκμοκ θαὶπμὺ ὑπενεημῦκ ζὰκ ἀμείιηθηε 

θονία ηὴκ θμηιηά. Πάκηςξ θάπμηε θαὶ μἱ θμνμεηζπνάθημνεξ ἐπηηνέπμοκ 

γηὰ ιίγμ ζημὺξ ὑπμπείνημφξ ημοξ κὰ δήζμοκ ἐιεφζενα. Ἂξ δχζεη 

θάπμηα ἀκάπαοια θαὶ ἡ θμηιηὰ ζηὸ ζηυμα, ἂξ θάμεη γηὰμᾶξ 

πεκζήμενεξ ἀκαθςπέξ, αῦηὴ πμὺ πάκημηε ἀπαηηεῖ θαὶμῦδέπμηε ζηαμαηᾷ, 

αῦηὴ πμὺ ζήμενα παίνκεη θαὶ αῧνημ ιεζμμκεῖ. Ὅηακ πμνηάζεη, 

θηιμζμθεῖ πενὶ ἐγθναηείαξ,ὅηακ ἀδεηάζεη ιεζμμκεῖ ηὶξ θηιμζμθηθὲξ δμλαζίεξ. 

8. Ἡ κεζηεία δὲκ γκςνίδεη ηὴκ θφζε ημῦ δακείμο· δὲκ 

μονίδεη ἀπὸ ηυθμοξ ἡ ηνάπεδα ημῦ κεζηεοηῆ· δὲκ πκίγμοκ 

ηὸ ὀνθακὸ παηδὶ μἱ παηνηθμὶ ηυθμη ημῦ κεζηεοηῆ, ζὰκ θίδηα πενηπιεθυμεκα. 

Καὶ δηαθμνεηηθὰ ἡ κεζηεία γίκεηαηἀθμνμὴ γηὰ εῦθνμζφκε. Δηυηη ὅπςξ ἡ δίρα 

γιοθὸ ηὸ πμηὸθαζηζηᾶ, θαὶ ἡ πεῖκα πμὺ πνμθιήζεθε θάκεη εῦπάνηζημ 

ηὸηναπέδη, ἔηζη θαὶ ηὴκ ἀπυιαοζε ηῶκ θαγεηῶκ θαηδνφκεηἡ κεζηεία. Δηυηη 

μὲ ηὸ κὰ πανεμβιεζεῖ ζηὸ μέζμ θαὶ κὰδηαθυρεη ηὴκ ζοκέπεηα ηῆξ ηνοθῆξ, 

ζὰ θάμεη ὥζηε κὰ ζμῦθακεῖ ἡ ιήρε ηῆξ 

ηνμθῆξ ἐπηζομεηὴ ζὰκ ἀπυδεμε. Ὥζηεἐὰκ ζέιεηξ γηὰ ηὸκ ἑαοηυ ζμο 

κὰ ἑημημάζεηξ ἐπηζομεηὴηνάπεδα, δέλμο ηὴκ 

μεηαβμιὴ πμὺ πνμένπεηαη ἀπὸ ηὴκεζηεία. Σὺ δὲ πενηθοθιςμέκμξ πάνα 

πμιὺ ἀπὸ ηὴκ ηνοθή, ἔπεηξ λεπάζεη ηὸκ ἑαοηυ ζμο ἀμαονχκμκηαξ 

ηὴκἀπυιαοζε θαὶ ἀπὸ θηιεδμκία ἐλαθακίδμκηαξ ηὴκ πναγμαηηθὴ εῦπανίζηεζε. 

Δηυηη, ηίπμηε δὲκ ὑπάνπεη ηυζμκἐπηζομεηυ, ὥζηε κὰ μὴκ θαηαθνμκεῖηαη μὲ ηὴκ 



ζοκεπῆ ἀπυιαοζε. Ἐθείκςκ δὲ πμὺ εἶκαη ζπάκηαἡ ἀπυθηεζε, 

αῦηῶκ ἡ ἀπυιαοζε γίκεηαη πενηζπμφδαζηε. 

Ἔηζη θαὶ ὁ θηίζηεξ μαξ ἐπεκυεζε μὲ ηὴκ πμηθηιία ζηὴ δςὴκὰ παναμέκεη ζέ 

μᾶξ ἡ πάνε αῦηῶκ πμὺ ἔπμοκ δμζεῖ. Δὲκ βιέπεηξ ὅηη θαὶ ὁ ἥιημξ εἶκαη 

ιαμπνυηενμξ μεηὰ ηὴκ κφθηα; Καὶ ἡ ἀγνοπκία γιοθφηενε μεηὰ ηὸκ ὕπκμ; 

Καὶ ἡ ὑγεία πηὸ ἐπηζομεηὴ μεηὰ ηὴκ πεῖνα ηῶκἀκηηζέηςκ; Καὶ ἡ ηνάπεδα 

ιμηπὸκ εἶκαη πηὸ εῦπάνηζηε μεηὰ ηὴ κεζηεία· ὅμμηα μὲκ ζημὺξ πιμοζίμοξ 

θαὶ ζ᾿ αῦημὺξ πμὺ πανέπμοκ πιμφζηα γεφμαηα θαὶ ζημὺξ ιηημὺξ θαὶζημὺξ 

πνυπεηνμοξ θαηὰ ηὴκ δίαηηα. 

9. Νὰ θμβᾶζαη ηὸ πανάδεηγμα ημῦ πιμοζίμο. Ἐθεῖκμκ πανέδςζε 

ζηὸ πῦν ἡ ζοκεπὴξ ηνοθή. Δηυηη ἂκ θαὶ δὲκ θαηεγμνήζεθε 

γηὰ ἀδηθία, ἀιιὰ γηὰ ηνοθειὴ δςή,ἐηεγακηδυηακ ζηὴκ θιυγα ηῆξ θαμίκμο. 

Γηὰ κὰ ζβήζμομε ιμηπὸκ ηὸ πῦν ἐθεῖκμ, πνεηάδεηαη κενυ. Καὶ ὄπη μυκμκ 

γηὰηὰ μέιιμκηα πνάγμαηα εἶκαη ὠθέιημμξ ἡ κεζηεία, ἀιιὰθαὶ ζ᾿ αῦηὴ ηὴκ 

ζάνθα πηὸ ἐπςθειήξ. Δηυηη oη μεγάιεξ παποζανθίεξ ἔπμοκ ὑπμηνμπὲξ 

θαὶ μεηαπηχζεηξ, ὅπμηε ἡθφζε θάμπηεηαη θαὶ ἀδοκαηεῖ κὰ ζεθχζεη ηὸ βάνμξ 

ηῆξ παποζανθίαξ. 

Πνυζεπε μὴ ηοπὸκ ηχνα, ἀπμζηνεθυμεκμξ ηὸ κενυ,ἐπηζομήζεηξ ὕζηενα 

μία ζηαγυκα, ὅπςξ θαὶ ὁ πιμφζημξ (Λμοθ. 16, 24). Κακεὶξ 

δὲκ ἐμέζοζε ἀπὸ ηὸ κενυ. Κακεκὸξ δὲκ ἐπυκεζε ηὸ θεθάιη 

δηυηη ἐβανφκζεθε ἀπὸ ηὸ κενυ. Κακεὶξ δὲκ ἐπνεηάζζεθε λέκα πυδηα πίκμκηαξ 

κενυ. Κακεκὸξ ηὰ πυδηα δὲκ ἐδέζεζακ, θακεκὸξ ηὰ πένηα δὲκἀπνεζηεφζεθακ, 

πμηηδυμεκα μὲ κενυ. Δηυηηἡ ἐιαηηςμαηηθὴ πέρε, 

πμὺ ἀθμιμοζεῖ ἀκαγθαζηηθὰζημὺξ δῶκηεξ μὲ ηνοθειυηεηα, αῦηὴ θένκεη 

ηὰ θμβενὰκμζήμαηα ζηὰ ζχμαηα. Τὸ πνῶμα ημῦ κεζηεφμκημξ ζεμκυ, δὲκ 

θμθθηκίδεη ἀδηάκηνμπα, ἀιιὰ εἶκαη ζημιηζμέκμ μὲ ηὴκ ζχθνμκα 



πιςμάδα· ὀθζαιμὸξ πνᾶμξ, βάδηζμα ζεμκμπνεπέξ, πνυζςπμ 

ζμβανὸ πμὺ δὲκ ἀζπεμίδεη μὲηὸ ἀθυιαζημ γέιημ, ιυγηα μεηνεμέκα, 

θανδηὰ θαζανή. Θομήζμο ημὺξ ἁγίμοξ ὅιςκ ηῶκ αἰχκςκ, «γηὰ ημὺξὁπμίμοξ 

δὲκ ἦηακ ἄλημξ ὁ θυζμμξ» πμὺ ἐγφνηδακ «θμνχκηαξ δένμαηα πνμβάηςκ 

θαὶ δένμαηα γηδηῶκ,ἔπμκηαξ ζηενήζεηξ, ζιίρεηξ, θαθμοπίεξ» (Ἑβν.11, 37-

38).Ἐθείκςκ κὰ ζομᾶζαη ηὴκ δηαγςγή, ἐὰκ ἀθνηβῶξ ἐπηδεηεῖξ κὰ εἶζαη 

μὲ ηὸ μένμξ ημοξ. 

Τί ἀκάπαοζε ηὸκ Λάδανμ ζημὺξ θυιπμοξ 

ηὸκ Ἀβναάμ; Ὄπηἡ κεζηεία; Ἢ δςὴ δὲ ημῦ Ἰςάκκμο ὑπῆνλε μηὰ ζοκεπὴξ 

κεζηεία· ὁ ὁπμῖμξ δὲκ εἶπε θνεββάηη, μῧηε ηναπέδη, μῧηε θαιιηενγήζημε γῆ, 

μῧηε βυδη γηὰ ὄνγςμα, μῧηε ἀνημπμηυ, μῧηε ηίπμηε ἄιιμ ἀπὸ ηὰ πνάγμαηα ηῆξ 

δςῆξ. Γηὰ ημῦημ «μεηαλὺ ηῶκ γεκκεζέκηςκ ἀπὸ ηὶξ γοκαῖθεξ μεγαιφηενμξ 

δὲκ ἔπεη ἀκαθακεῖ ἄιιμξ ἀπὸ ηὸκ Ἰςάκκε ηὸκ Βαπηηζηή» (Μαηζ. 11, 11). Τὸκ 

Παῦιμ μαδὶ μὲ ηὰ ἄιια θαὶ ἡ κεζηεία, πμὺ ἀπανίζμεζε ζηὰ θαοπήμαηα γηὰ ηὶξ 

ζιίρεηξ ημο, ηὸκἀκέβαζε ζηὸκ ηνίημ μῦνακὸ (Β´ Κμνηκζ. 11, 27· 12, 

2). Ὁπνῶημξ δὲ γηὰ ὅζα ἔπμομε πεῖ, ὁ Κφνηυξ μαξ,ἀθμῦ ὀπφνςζε μὲ κεζηεία 

ηὴκ ζάνθα, πμὺ ἐπῆνε γηὰ πάνε μαξ, ἔηζη ἐδέπζεθε ζ᾿ αῦηὴ (Μαηζ. 4, 2) 

ημῦ δηαβυιμο ηὶξ πνμζβμιέξ, θαὶ γηὰ κὰ μᾶξ δηδάζθεη κὰ ἑημημαδυμαζηε 

μὲκεζηεῖεξ θαὶ κὰ γομκαδυμαζηε γηὰ ημὺξ ἀγῶκεξ θαηὰ ηῶκ πεηναζμῶκ, 

θαὶ γηὰ κὰ πνμζθένεη ζηὸκ ἀκηίπαιμ μὲ ηὴκ ζηένεζε θαηὰ θάπμημ ηνυπμ 

ιαβή. Ἀπνυζηημξ ζὰ ἦηακ ζ᾿αῦηὸκ ιυγς ημῦ ὕρμοξ ηῆξ ζευηεημξ, ἐὰκ μὲ ηὴκ 

θηχπεηα δὲκ εἶπε θαηεβῇ πνὸξ ηὸ ἀκζνχπηκμ. Ἐπακενπυμεκμξ ιμηπὸκ ζημὺξ 

μῦνακμφξ, ἔθαγε, γηὰ κὰ πηζημπμηήζεη ηὴκ θφζε ημῦ ἀκαζηάκημξ ζχμαημξ. 

Σὺ δὲ παναπαπαίκμκηαξ ηὸκ ἑαοηυ ζμο θαὶ ὄκηαξ πμιφζανθμξ, δὲκ γίκεζαη 

μαιζαθυξ; Ἐλαζζεκίδμκηαξ δὲηὸ κμῦ μὲ ἀηνμθία, γηὰ ηὰ ζςηήνηα 

θαὶ δςμπμηὰδηδάγμαηα μπμνεῖξ κὰ μηιήζεηξ; Ἢ ἀγκμεῖξ ὅηη, ὅπςξ 

ζὲπμιεμηθὴ πανάηαλε, ἡ ζομμαπία μὲ ηὸκ ἄιιμκ θένκεη ηὴκἧηηα 



ημῦ ἀκηηπάιμο, ἔηζη θαὶ αῦηὸξ πμὺ ζομμαπεῖ μὲ ηὴκ ζάνθα, ἀκηαγςκίδεηαη 

ηὸ πκεῦμα θαὶ αῦηὸξ πμὺ πεγαίκεη μὲ ηὴκ πανάηαλε 

ημῦ πκεφμαημξ ὑπμδμοιχκεη ηὴκ ζάνθα; «Δηυηη αῦηὰ μεηαλὺ ημὺξ 

εἶκαη ἀκηίζεηαη» (Γαιαη. 5, 17).Ὥζηε, ἐὰκ ζέιεηξ κὰ θάκεηξ ἰζπονὸ ηὸ κμῦ, 

κὰ δαμάζεηξ ηὴκ ζάνθα μὲ ηὴ κεζηεία. Δηυηη αῦηὸ εἶκαη ἐθεῖκμ 

πμὺιέγεη ὁ ἀπυζημιμξ· ὅηη «ὅζμκ ὁ ἐλςηενηθὸξ ἄκζνςπμξ θζείνεηαη, 

ηυζμκ ὁ ἐζςηενηθὸξ ἀκαθαηκίδεηαη» (Β´ Κμν. 4,16)· θαὶ ηυ· «ὅηακ ἀζζεκῶ, 

ηυηε εἶμαη δοκαηυξ» (Β´ Κμν. 12, 10). Δὲκ ζὰ πενηθνμκήζεηξ ηὰ θαγεηὰ πμφ 

πάκμκηαη; Δὲκ ζὰ ἐπηζομήζεηξ ηὴκ ηνάπεδα ηῆξ βαζηιείαξ, 

ηὴκὁπμία ἐλάπακημξ ἡ ἐδῶ κεζηεία ζὰ ἐλςναΐζεη; Ἀγκμεῖξ ὅηη μὲ ηὴκ ἀμεηνία 

ημῦ πμνηαζμμῦ ἑημημάδεηξ γηὰ ηὸκ ἑαοηυ ζμο παπὺ ηὸκ βαζακηζηὴ ζθχιεθα; 

Δηυηη πμηὸξ ἀπ᾿αῦημὺξ πμὺ δμῦκ μὲ πιμφζηα ηνμθὴ θαὶ δηανθὴηνοθὴ ἐδέπζεθε 

θάπμηα θμηκςκία πκεομαηηθμῦπανίζμαημξ; Ὁ Μςοζῆξ γηὰ κὰ ιάβεη δεφηενε 

κμμμζεζίαἐπνεηάζζεθε μία ἀθυμε δεφηενε κεζηεία. Σημὺξ Νηκεοίηεξ,ἐὰκ 

θαὶ ηὰ δῷα δὲκ εἶπακ κεζηεφζεη, δὲκ ζὰ εἶπακ δηαθφγεη ηὴκ ἀπεηιὴ ηῆξ 

θαηαζηνμθῆξ (Ἰςκὰξ 3, 4-10). Πμίςκ ηὰ ζχμαηα ἔπεζακ ζηὴκ ἔνεμμ; (Ἑβν. 3, 

17). Ὄπη αῦηῶκ πμφ ἐπηδεημῦζακ ηὴκ θνεμθαγία; (Ἀνηζμ.11, 33).Ἐθεῖκμη 

μὲκ ἕςξ ὅημο εἶπακ ἀνθεζζεῖ ζηὸ μάκκα θαὶ ζηὸκενὸ πμὺ βγῆθε ἀπὸ ηὴκ 

πέηνα, ἐκηθμῦζακ ημὺξ Αἰγοπηίμοξ, πενπαημῦζακ μέζα ἀπὸ ηὴκ ζάιαζζα. 

«Δὲκὑπῆνπε ζηὶξ θοιὲξ ημὺξ θακέκαξ πμὺ δὲκ μπμνμῦζε κὰπενπαηήζεη» 

(Ψαιμ. 104, 37)· ἐπεηδὴ δὲ ἐζομήζεθακ ηὰθνέαηα ζημὺξ ιέβεηεξ (Ἔλμδ.16, 3) 

θαὶ ἐζηνάθεζακ μὲ ηὶξἐπηζομίεξ ημοξ ζηὴκ Αἴγοπημ, δὲκ εἶδακ ηὴκ 

γῆ ηῆξἐπαγγειίαξ. 

Δὲκ θμβεῖζαη ηὸ πανάδεηγμα; Δὲκ θνίηηεηξ γηὰ ηὴκ πμιοθαγία, μήπςξ 

ζὲ ἀπμθιείζεη ἀπὸ ηὰ ἐιπηδυμεκαἀγαζά; Ἀιι᾿ μῧηε ὁ ζμθὸξ Δακηὴι ζὰ ἔβιεπε 

ηὰ ὁνάμαηα,ἐὰκ μὲ ηὴ κεζηεία δὲκ ἔθακε θαζανυηενε ηὴκ ροπή. Δηυηηἀπὸ ηὴκ 

παπεηὰ ηνμθὴ θαηὰ θάπμημ ηνυπμ θαπκχδεηξἀκαζομηάζεηξ ἀκενπυμεκεξ, ζὰκ 



ποθκὸ ζφκκεθμ, δηαθυπημοκ ηὶξ ἐιιάμρεηξ πμὺ ἔνπμκηαη ἀπὸ ηὸ Ἅγημ Πκεῦμα 

ζηὸ κμῦ. Ἐὰκ δὲ θαὶ ἀγγέιςκ ὑπάνπεη θάπμηα ηνμθή, εἶκαη ὁ ἄνημξ, θαζὼξ 

ιέγεη ὁ πνμθήηεξ· «ἄνημκἀγγέιςκ [«Γἶκαη ἡ ιμγηθὴ θαὶ μῦνάκημξ δφκαμε 

πμὺδηαηνέθμκηαη μἱ ἄγγειμη», ἐλεγεῖ ὁ Μ. Ἀζακάζημξ (βιέπε ηυμμξ 6μξ ζει. 

262. Γ.Π.Γ.). Δὲκ ἔπεη θαμμία ζπέζε 

μὲ ηὴκὑιηθὴ ηνμθὴ ημῦ ἀκζνχπμο] ἔθαγεκ ὁ ἄκζνςπμξ» (Ψαιμ. 77, 25). Ὄπη 

θνέαξ, μῧηε μἶκμξ, μῧηε ὅζα εἶκαη ζηὴκ θνμκηίδα ηῶκ δμφιςκ ηῆξ 

θμηιηᾶξ. Ἡ κεζηεία εἶκαη ὅπιμ γηὰ ηὴκ ἐθζηναηεία θαηὰ ηῶκ δαημυκςκ. «Δηυηη 

ηὸ γέκμξ αῦηὸ δὲκ ἐλένπεηαη, πανὰ μυκμκ μὲ ηὴκ πνμζεοπὴ θαὶ ηὴκεζηεία» 

(Μανθ. 9, 28). 

Καὶ ηὰ μὲκ ἀγαζὰ πμὺ πνμένπμκηαη ἀπὸ ηὴ κεζηεία εἶκαη ηυζα 

πμιιά· ὁ δὲ θμνεζμὸξ εἶκαη ἡ ἀνπὴ ηῶκ πηχζεςκ. Δηυηη ζογπνυκςξ 

εἰζμνμᾶ μὲ ηὴκ ηνοθὴ θαὶ ηὴκ μέζε θαὶηὰ πμηθίια θανοθεφμαηα θάζε εἶδμξ 

θηεκχδμοξἀθμιαζίαξ. Ἀπ᾿ ἐδῶ μἱ ἄκζνςπμη γίκμκηαη ἵππμη ζειομακεῖξ» 

(Ἱενεμ. 5, 8) ἀπὸ ηὸκ μἶζηνμ ηῆξ ηνοθῆξ πμὺγεκκᾶηαη ζηὴκ ροπή. 

Οἱ δηαζηνμθὲξ ηῆξ θφζεςξ πνμένπμκηαη ἀπὸ ημὺξ μεζφζμοξ, πμὺ ἐπηδεημῦκ 

ηὴκ μὲκ γοκαῖθα ζηὸκ ἄκδνα, ηὸκ δὲ ἄκδνα ζηὴκ γοκαῖθα. H κεζηεία ὅμςξ 

γκςνίδεη ὅνηα θαὶ ζηὰ ἔνγα ημῦ γάμμο θαὶηημςνχκηαξ ηὴκ ἀμεηνία 

ηῶκ ἐπηηνεπμμέκςκ ἀπὸ ηὸ κυμμ,ἐπηθένεη ζφμθςκε ἀκάπαοια, 

γηὰ κὰ ἀθηενςζμῦκ ζηὴκ πνμζεοπὴ (Α´ Κμν. 7, 5). 

10. Μὴ ιμηπὸκ πενημνίδεηξ ηὸ θαιυ ηεξ κεζηείαξ 

ζηὴκἀπμπὴ μυκμκ ἀπὸ ηὰ θαγεηά. Δηυηη ἡ ἀιεζηκὴ κεζηεία 

εἶκαη ἀπμλέκςζε ἀπὸ ηὰ θαθά. «Νὰ ιφζεηξ ηὰ δεζμὰ ηῆξἀδηθίαξ» (Ἡζ. 63, 6)· 

ζογπχνεζε ηὸκ πιεζίμκ γηὰ ηὴκ ιφπε, ζογπχνεζε ηὸκ γηὰ ηὰ πνέε. 

«Νὰ μὴ κεζηεφεηε πάνηκ δηαμάπεξ θαὶ θηιμκηθίαξ» (Ἡζ. 63, 4). Δὲκ ηνχγεηξ 

θνέαηα, ἀιιὰ ηνχγεηξ ηὸκ ἀδειθυ ζμο. Δὲκ πίκεηξ μἶκμ,ἀιιὰ δὲκ 

εἶζαη ἐγθναηὴξ ζηὶξ ὕβνεηξ. Πενημέκεηξ ηὸ βνάδο γηὰ κὰ ιάβεηξ 



ηνμθή, ἀιιὰ λμδεφεηξ ηὴκ ἡμένα ζηὰδηθαζηήνηα. «Ἀιιμίμμκμ ζ᾿ αῦημὺξ πμὺ δὲκ 

μεζμῦκ μὲθναζί» (Ἡζ. 28, 1). 

Ὁ ζομὸξ εἶκαη ἡ μέζε ηῆξ ροπῆξ, δηυηη ηὴκ θάκεη 

πανάθνμκα ὅπςξ ὁ μἶκμξ. Ἡ ιφπε εἶκαη μέζε θαὶ αῦηή, δηυηη θαηαπκίγεη ηὴκ 

δηάκμηα. Ὁ θυβμξ εἶκαη ἄιιε μέζε,ὅηακ ζομβαίκεη ἐθεῖ πμὺ δὲκ πνέπεη. 

«Δηυηη, ἀπὸ ηὸκ θυβμ, ιέγεη, ημῦ ἐπζνμῦ κὰ ἀπαιιάλεηξ ηὴκ ροπή μμο» 

(Ψαιμ.63, 2). Καὶ γεκηθά, θαζέκα ἀπὸ ηὰ πάζε πμὺπαναιμγίδεη ηὸ κμῦ δηθαίςξ 

ζὰ ὀκμμαδυηακ μέζε. Σθέρμο, παναθαιῶ, ηὸκ ὀνγηδυμεκμ πῶξ 

μεζᾷ ἀπὸ ηὸπάζμξ. Δὲκ εἶκαη ὁ ἴδημξ θφνημξ ημῦ ἑαοημῦ ημο· ἀγκμεῖ ηὸκἑαοηυ 

ημο, ἀγκμεῖ ημὺξ πανυκηεξ, ζὰκ κὰ μάπεηαη μέζα ζηὴ κφπηα ηὰ πηάκεη ὅια, 

ζθμκηάθηεη ζ᾿ ὅια, δὲκ λένεη ηί ιέγεη, εἶκαη δοζθμιμζογθνάηεημξ, ὑβνίδεη, 

θηοπᾷ,ἀπεηιεῖ, ὁνθίδεηαη, θναογάδεη, λεζπίδεηαη. Ἀπυθογε αῦηὴηὴκ μέζε, μήηε 

κὰ θαηαδεπζεῖξ ηὴκ μέζε ἀπὸ ηὸκ μἶκμ. Νὰμὴκ πενηθνμκήζεηξ 

ηὴκ ὑδνμπμζία ἀπὸ ηὴκ μἰκμπμζία. Νὰμὴκ ζὲ ὁδεγήζεη ἡ μέζε ζηὴ κεζηεία. 

Δὲκ ὑπάνπεη εἴζμδμξ ζηὴ κεζηεία ἀπὸ ηὴκ μέζε· μῧηε βέβαηα ἀπὸ ηὴκ 

πιεμκελία ζηὴκ δηθαημζφκε, μῧηε ἀπὸ ηὴκ ἀθμιαζία ζηὴζςθνμζφκε, μῧηε, 

γηὰ κὰ πῶ γεκηθά, ἀπὸ ηὴκ θαθία ζηὴκἀνεηή. Ἄιιε εἶκαη ἡ ζφνα γηὰ ηὴ κεζηεία. 

Ἡ μέζε εἰζάγεη ζηὴκ ἀθμιαζία, θαὶ ἡ ἐγθνάηεηα ζηὴκεζηεία. Ὁ ἀζιεηὴξ 

πνμγομκάδεηαη, ὁ κεζηεοηὴξ πνμεγθναηεφεηαη. Μὴ ζέηεηξ ηὴκ μέζε πνὸ ηῶκ 

πέκηεἡμενῶκ, ζὰκ κὰ ἐθδηθεῖζαη ηὶξ ἡμένεξ, μῧηε ζὰκ κὰ ἐλαπαηᾷξ 

μὲ ζμθίζμαηα ημῦ κμμμζέηε. Καζ᾿ ὅζμκ μάιηζηα ἀκχθεια θμπηάδεηξ, ηὸ μὲκ 

ζῶμα κὰ δηαιφεηξ, μῧηε δὲ κὰ πανεγμνεῖζαη γηὰ ηὴκ ζηένεζε. Ἡ ἀπμζήθε 

εἶκαη ἀκαληυπηζηε, ἀκηιεῖξ ζὲ ηνοπεμέκμ πηζάνη. Δηυηη ὁμὲκ μἶκμξ δηαῤῥέεη, 

ηνέπμκηαξ ηὸκ ἴδημ δνυμμ, ἡ δὲ ἁμανηία παναμέκεη. Ὁ δμῦιμξ δναπεηεφεη ὅηακ 

ηὸκ θηοπᾷ ὁ θφνημξ, ζὺ ὅμςξ παναμέκεηξ ζηὸκ μἶκμ, πμὺ θαζεμενηκά 

ζμῦθηοπᾷ ηὸ θεθάιη; Μέηνμ ἄνηζημ ηῆξ πνήζεςξ ημῦ μἴκμο,ἡ ἀκάγθε 

ημῦ ζχμαημξ (Α´ Τημ. 5, 23). Ἐὰκ δὲ θφγεηξ ἔλςἀπὸ ηὰ ὅνηα, αῧνημ ζὰ εἶζαη 



μὲ βανὺ θεθάιη, ζὰ πάζθεηξ, ζὰ δαιίδεζαη, ζὰ μονίδεηξ θναζίια· ὅια 

ζὰ ζμῦθαίκμκηαη ὅηη γονίδμοκ, ὅια ὅηη θιμκίδμκηαη. Ἡ μέζε βέβαηα ὕπκμ μὲκ 

θένεη, ἀδειθυ ημο ζακάημο, ἐγνήγμνζε δὲ πμὺ μμηάδεη μὲ ὄκεηνα. 

11. Ἄναγε γκςνίδεηξ πμηὸξ εἶκαη αῦηὸξ πμὺ πνυθεηηαη κὰ ὑπμδεπζεῖξ; 

Αῦηὸξ πμὺ μᾶξ ὑπμζπέζεθε, ὅηη «ἐγὼ θαὶ ὁπαηέναξ ζὰ ἔιζμομε, ζ᾿ αῦηὸκ 

θαὶ ζὰ θαημηθήζμομε μαδί» (Ἰς. 14, 23). Γηαηί ιμηπὸκ δείπκεηξ πνμηίμεζε 

ζηὴ μέζε θαὶθιείκεηξ ηὴκ εἴζμδμ ζηὸκ Δεζπυηε; Γηαηί πνμηνέπεηξ 

ηὸκἐπζνὸ κὰ πνμθαηαιάβεη ηὰ ὀπονχμαηά ζμο; Ἡ μέζε δὲκὑπμδέπεηαη ηὸκ 

Κφνημ· ἡ μέζε ἀπμμαθνφκεη ηὸ ἅγημ Πκεῦμα. Δηυηη ὁ μὲκ θαπκὸξ ἀπμδηχπκεη 

ηὶξ μέιηζζεξ, ἡθναηπάιε ἀπμδηχπκεη ηὰ πκεομαηηθὰ πανίζμαηα. 

Ἡ κεζηεία εἶκαη ἡ εῦπνέπεηα ηῆξ πυιεςξ, ἡ ζηαζενυηεηα 

ηῆξ ἀγμνᾶξ, ἡ εἰνήκε ηῶκ ζπηηηῶκ, ἡ ζςηενία ηῶκὑπανπυκηςκ. Θέιεηξ κὰ δεῖξ 

ηὴκ μεγαιμπνέπεηά ηεξ; Σφγθνηκε, παναθαιῶ, ηὴκ ζεμενηκὴ ἑζπένα μὲ ηὴκ 

αῧνημ θαὶ ζὰ δεῖξ κὰ μεηαπίπηεη ἡ πυιε ἀπὸ ηὴκ ηαναπὴ θαὶ ηὴκ δάιε 

ζὲ βαζεηὰ γαιήκε. Γῧπμμαη δὲ ἡ ζεμενηκὴ κὰμμηάδεη μὲ ηὴκ αῦνηακὴ θαηὰ ηὴκ 

ζεμκυηεηα θαὶ ἡαῦνηακὴ κὰ μὴκ ὑπμιείπεηαη ζὲ θαηδνυηεηα ἀπὸ ηὴκ 

ζεμενηκή. Ὁ δὲ Κφνημξ πμὺ μᾶξ ὁδήγεζε ζ᾿ αῦηὴ ηὴκ πενίμδμ ημῦ πνυκμο, εἴζε 

κὰ μᾶξ πανίζεη, θαηὰ θάπμημ ηνυπμ ζὰκ ἀγςκηζηέξ, ἀθμῦ ἐπηδείλμομε ζημὺξ 

πνμθαηανθηηθμὺξ ἀγῶκεξ ηὴκ ζηενευηεηα θαὶ ηὴκ δφκαμε ηῆξ θανηενίαξ, 

κὰ θζάζμομε θαὶ ζηὴκ θονία ἡμένα ηῶκ ζηεθάκςκ· ηχνα μὲκ ηῆξ ἀκαμκήζεςξ 

ημῦ πάζμοξ ημῦΣςηῆνμξ, ζηὸκ μέιιμκηα δὲ αἰῶκα, ηῆξ ἀκηαπμδυζεςξ αῦηῶκ 

πμὺ ἔπμομε ἐμεῖξ δήζεη θαηὰ ηὴκ δίθαηε θνίζε αῦημῦ ημῦ Χνηζημῦ, δηυηη 

ζ᾿ αῦηὸκ ἀκήθεη ἡ δυλα ζημὺξ αἰῶκεξ. Ἀμήκ. 
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