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Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου  

Νενί ἐιεεμμζύκεξ θαί πμηόξ εἶκαη αὐηόξ πμύ ηνέθεη ηόκ Θεό ὅηακ πεηκᾶ 

θαί ηόκ πμηίδεη ὅηακ δηρᾶ θηι. Ηαί πῶξ μπμνεῖ θακείξ κά ἐπηηύπεη θάηη ηέημημ. 

Ἐπίζεξ ἄκ θάπμημξ δέκ θάκεη ἐθανμμγή ὅιςκ αὐηῶκ θαί ζηόκ ἑαοηό ημο θαί 

δέκ ζνέρεη θαί δέκ πμηίζεη ηόκ νηζηό (πμύ δεῖ μέζα ημο), δέκ ζά ὠθειεζεῖ 

ἀπό ηό ὅηη ηά ἐθανμόδεη ὅια αὐηά ζημύξ θηςπμύξ, ἐκῶ παναμειεῖ θαί ἀθήκεη 

ηόκ ἑαοηό ημο πεηκαζμέκμ θαί γομκό ἀπό ηή άνε ημῦ Θεμῦ. 

Ἀδειθμί θαί Ναηένεξ 

Θά ἔπνεπε βέβαηα κά μήκ ημιμῶ θαζόιμο κά ὁμηιῶ θαί κά θναηῶ ηή ζέζε 

ημῦ δηδαζθάιμο θαί θαζμδεγεηῆ ἐκώπημκ ηῆξ ἀγάπεξ ζαξ. Ἀιιά θαί ζεῖξ 

γκςνίδεηε ὅηη ηό μμοζηθό ὄνγακμ, πμύ θαηαζθεοάζηεθε ἀπό ηόκ ηεπκίηε, 

ἀπμδίδεη ηόκ ἦπμ θαί γεμίδεη ηά αὐηηά ὅιςκ μαξ μέ γιοθύηαηε μειςδία, ὄπη 

ὅηακ ἐθεῖκμ ζέιεη, ἀιιά ὅηακ γεμίζμοκ μἱ ζςιῆκεξ ημο μέ ἀένα θαί ηό 

θνμύζμοκ νοζμηθά ηά δάθηοια ημῦ ὀνγακμπαίθηε. Ἔηζη ἀθνηβῶξ πνέπεη κά 
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θαηαιάβεηε ὅηη ζομβαίκεη θαί μέ μέκα. Γη� αὐηό κά μή ζᾶξ θάκεη ἡ 

μεδαμηκόηεηα θαί ἡ εὐηέιεηα ημῦ ὀνγάκμο κά θναηήζεηε ἀνκεηηθή ζηάζε ζέ 

ὅζα πνόθεηηαη κά ζᾶξ πῶ. Ἀιιά κά ἔπεηε ζηναμμέκε ηήκ πνμζμπή ζαξ πνόξ ηή 

άνε ημῦ Ἁγίμο Νκεύμαημξ πμύ ἐμπκέεη ἄκςζεκ θαί γεμίδεη ηίξ ροπέξ ηῶκ 

πηζηῶκ·θαί πνόξ ηόκ ἴδημ ηό δάθηοιμ ημῦ Θεμῦ (Θμοθ. 11, 20), πμύ θνμύεη ηίξ 

πμνδέξ ημῦ κμῦ θαί μᾶξ πνμηνέπεη κά ζᾶξ ἀπεοζύκμομε ηό ιόγμ. Ηαί ζάκ κά 

ἠπεῖ ἡ δεζπμηηθή ζάιπηγγα ἤ, γηά κά ηό πῶ πηό ζςζηά, κά μᾶξ ὁμηιεῖ μέζς 

θάπμημο ὀνγάκμο ὁ Βαζηιέαξ ηῶκ ὅιςκ, μέ ζύκεζε θαί πμιιή πνμζήιςζε, 

ἀθμύζαηε ὅζα ἔπς κά ζᾶξ πῶ: 

Ὅιμη μἱ ἄκζνςπμη ὀθείιμομε κά ἐλεηάδμομε θαί κά πνμηνέπμομε ημύξ 

ἑαοημύξ μαξ -θαί μἱ πηζημί θαί μἱ ἄπηζημη θαί μἱ μηθνμί θαί μἱ μεγάιμη- ἔηζη 

ὥζηε μἱ μέκ ἄπηζημη κά θζάζμομε ζηήκ ἐπίγκςζε θαί κά πηζηέρμομε ζηόκ Θεό 

πμύ μᾶξ δεμημύνγεζε, θαί μἱ πηζημί μέ ηήκ ἐκάνεηε βημηή θαί ηά ἔνγα μαξ κά 

Πόκ εὐανεζηήζμομε. Μἱ μηθνμί κά ὑπμηαπζμῦμε ζημύξ μεγάιμοξ πάνηκ ημῦ 

Ηονίμο θαί μἱ μεγάιμη κά ζομπενηθενζμῦμε ζημύξ μηθνμύξ θαί ἀζήμακημοξ ζάκ 

ζέ γκήζηα ηέθκα μαξ, ὅπςξ ηό δεηάεη θαί ἡ ἐκημιή ημῦ Ηονίμο πμύ 

ιέεη: «Ηαζεηί πμύ θάκαηε ζέ ὁπμημκδήπμηε ἀπ� αὐημύξ ημύξ θηςπμύξ θαί 

ἀζήμακημοξ ἀδειθμύξ μμο, ζέ μέκα ηό θάκαηε» (Ιαηζ. 25, 40).  

Αὐηό ηό ιόγμ δέκ ηόκ εἶπε ὁ Ηύνημξ μόκμ γηά ημύξ θηςπμύξ, ὅπςξ 

κμμίδμοκ μενηθμί, θαί γηά ὅζμοξ ζηενμῦκηαη ηά ὑιηθά ἀγαζά, ἀιιά θαί γηά 

ὅιμοξ ημύξ ἄιιμοξ ἀδειθμύξ μαξ πμύ πάκμκηαη, ὄπη γηαηί ζηενμῦκηαη ηό ρςμί 

θαί ηό κενό, ἀιιά ἀπό ηή μεγάιε θαί βανηά πείκα πμύ δεμημονγεῖ ἡ ἀκοπαθμή 

θαί ἡ πενηθνόκεζε ηῶκ ἐκημιῶκ ημῦ Ηονίμο (πνβι. Ἀμώξ 8, 11). Δηόηη ὅζμ 

εἶκαη ἡ ροπή ἀκώηενε ἀπό ηό ζῶμα, ηόζμ εἶκαη θαί ἡ πκεομαηηθή ηνμθή 

ἀκώηενε ἀπό ηή ζςμαηηθή. Ηαί κμμίδς ὅηη γη� αὐηήκ ηήκ ηνμθή ιέεη ὁ 

Ηύνημξ «πείκαζα θαί μμῦ δώζαηε κά θάγς, δίραζα θαί μμῦ δώζαηε κά πηῶ 

κενό» (Θμοθ. 12, 23), πανά γηά ηή θζανηή ὑιηθή ηνμθή. 



Ννάγμαηη, πεηκᾶ ὁ νηζηόξ θαί δηρᾶ ηή ζςηενία ημῦ θαζεκόξ μαξ. Ηαί ἡ 

ζςηενία μαξ εἶκαη ἡ ἀπμπή ἀπό θάζε ἁμανηία. Γἶκαη ὅμςξ ἀδύκαημκ κά 

ἐπηηύπμομε ηήκ ἀπμπή ἀπό θάζε ἁμανηία πςνίξ ηήκ ἄζθεζε ηῶκ ἀνεηῶκ  θαί 

ηήκ ἐθανμμγή θαί ἐθπιήνςζε ὅιςκ ηῶκ ἐκημιῶκ. Δειαδή μέ ηήκ ἐθανμμγή θαί 

ἐθπιήνςζε ηῶκ ἐκημιῶκ ηνέθεηαη ἀπό μᾶξ ὁ Δεζπόηεξ μαξ Θεόξ θαί Ηύνημξ 

ημῦ πακηόξ! Δηόηη μἱ ἅγημη Ναηένεξ μᾶξ ιέκε ὅηη ὅπςξ ἀθνηβῶξ μἱ δαίμμκεξ 

ηνέθμκηαη ἀπό ηίξ πμκενέξ μαξ πνάλεηξ θαί παίνκμοκ δύκαμε ἐκακηίμκ μαξ -

ὅηακ ὅμςξ ἐμεῖξ ἀπέπμομε ἀπό ηήκ ἁμανηία ὑπμθένμοκ ἀπό ἀζηηία θαί πάκμοκ 

ηή δύκαμή ημοξ- ἔηζη ζθέπημμαη ὅηη ηνέθεηαη ἀπό μᾶξ, ἤ θαί ηό ἀκηίζεημ, 

παναμειεῖηαη θαί πεηκᾶ θαί Ἐθεῖκμξ πμύ «ἐπηώπεοζε» (Β’ Ημν. 8, 9) γηά ηή 

ζςηενία μαξ. 

Αὐηό μπμνμῦμε κά ηό μάζμομε θαί κά ηό ρειαθήζμομε θαί ζηή δςή ηῶκ 

Ἁγίςκ μαξ. Ἀιιά ἐπεηδή ὁ ἀνηζμόξ ημοξ εἶκαη μεγάιμξ θαί ὑπενβαίκεη ημύξ 

θόθθμοξ ηῆξ ἄμμμο, ζά πνμζπενάζς ὅιμοξ ημύξ ἄιιμοξ θαί ζά ζηαζῶ ζηό 

βίμ ἑκόξ Ἁγίμο ἤ μηᾶξ Ἁγίαξ γηά κά πιενμθμνήζς ηήκ ἀγάπε ζαξ γηά ηό ζέμα 

αὐηό. 

Λένς ὅηη ἀθμῦηε ηό βίμ ηῆξ ἁγίαξ Ιανίαξ ηῆξ Αἰγοπηίαξ πμύ δέκ ηόκ 

δηεγεῖηαη θακέκαξ ἄιιμξ, ἀιιά ἐθείκε ἡ ἴδηα ἡ ἰζάγγειμξ, ἡ ὁπμία μᾶξ θάκεη 

γκςζηή, ζάκ κά ἐλμμμιμγεῖηαη, ηή θηώπεηα ηεξ μέ ηά ἑλῆξ ιόγηα: «Νμιιέξ 

θμνέξ δέκ ἔπαηνκα μηζζό ἀπό ημύξ ἐναζηέξ μμο, πανά μόκμ ηό μηζζό ηῆξ 

ἁμανηίαξ. Ηαί αὐηό δέκ ηό ἔθακα γηαηί ἤμμοκ πιμύζηα, ἀθμῦ ἔγκεζα ιηκάνη γηά 

κά δήζς, ἀιιά γηά κά μπμνῶ κά ἔπς πηό πμιιμύξ ἐναζηέξ θαί κά ἱθακμπμηῶ ζέ 

μεγαιύηενμ βαζμό ηό πάζμξ μμο»(P.G. 87, 3709D, 3712A θαί B). 

Ὅηακ δέ πήγαηκε ζηά Ἱενμζόιομα θαί πῆγε κά ἐπηβηβαζζεῖ ζηό πιμῖμ ἦηακ 

ηόζμ θηςπή πμύ δέκ εἶπε μὔηε ηά καῦια, μὔηε ηά ἔλμδα γηά ηό ηαλίδη. Ιεηά 

ὅμςξ ηήκ ἀθηένςζή ηεξ ζηήκ Νακάμςμμ Θεμηόθμ, ἀκαπώνεζε γηά ηήκ ἔνεμμ. 



Ηαί μέ δοό κμμίζμαηα πμύ ηῆξ ἔδςζε θάπμημξ ἀγόναζε ρςμί θαί μέ αὐηά ηά 

ἐθόδηα πέναζε ηόκ Ἰμνδάκε, ἔδεζε μέ θανηενία ζηήκ ἔνεμμ μέπνη ηό ηέιμξ ηῆξ 

δςῆξ ηεξ, πςνίξ κά δεῖ πνόζςπμ ἀκζνώπμο, πανά μόκμ ηόκ ἅγημ Δςζημᾶ, θαί 

πςνίξ βέβαηα κά ζνέρεη θάπμημ πεηκαζμέκμ θηςπό ἤ πςνίξ κά λεδηράζεη 

θάπμημ δηραζμέκμ ἤ κά κηύζεη θάπμημ γομκό ἤ κά ἐπηζθεθζεῖ ημύξ 

θοιαθηζμέκμοξ ἤ κά θηιμλεκήζεη λέκμοξ (Ιαηζ. 25, 35-38). Πό ἀκηίζεημ 

μάιηζηα, θαί πανέζονε πμιιμύξ ζηό βάναζνμ ηῆξ ἀπώιεηαξ μέ ηό κά ημύξ 

δέπεηαη ζηό θαηαγώγημ ηῆξ ἁμανηίαξ. 

Νέξ μμο ιμηπόκ πῶξ ζά ζςζεῖ θαί πῶξ ζά εἰζέιζεη ζηή Βαζηιεία ηῶκ 

μὐνακῶκ μαδί μέ ημύξ ἐιεήμμκεξ αὐηή πμύ μὔηε πιμύηε ἐγθαηέιεηρε, μὔηε 

πενημοζία μμίναζε ζημύξ θηςπμύξ (Ιαηζ. 19, 21), μὔηε ἔθακε πμηέ ἔζης 

θάπμηα ἐιεεμμζύκε, ἀιιά μᾶιιμκ ζέ μύνημοξ ἀκζνώπμοξ ἔγηκε αἰηία 

θαηαζηνμθῆξ; 

Ἀκηηιαμβάκεζαη πώξ ἄκ πμῦμε ὅηη ἡ ἐιεεμμζύκε γίκεηαη μόκμ μέ πνήμαηα 

θαί ὑιηθά ἀγαζά θαί πώξ ὁ νηζηόξ ηνέθεηαη ἀπό μᾶξ μέ αὐημῦ ημῦ εἴδμοξ 

ηήκ ἐιεεμμζύκε θαί πώξ ζώδμκηαη μόκμ ἐθεῖκμη πμύ Πόκ ηνέθμοκ, Πόκ 

πμηίδμοκ θαί γεκηθά Πόκ ὑπενεημῦκ μέ αὐηό ηόκ ηνόπμ, ἐκῶ αὐημί πμύ δέκ ηό 

θάκμοκ πάκμκηαη, εἶκαη πμιύ πανάδμλμ. Δηόηη ηόηε ζά δηςπζμῦκ ἀπό ηή 

Βαζηιεία ηῶκ μὐνακῶκ πμιιμί Ἅγημη! Ἀιιά δέκ εἶκαη δοκαηόκ κά γίκεη αὐηό. Ὄπη, 

δέκ εἶκαη. 

Πά πνάγμαηα θαί θαζεηί πμύ ὑπάνπεη ζηόκ θόζμμ εἶκαη θμηκά ζέ ὅιμοξ, 

ὅπςξ εἶκαη δειαδή ηό θῶξ θαί ὁ ἀέναξ πμύ ἀκαπκέμομε, ηό πμνηάνη θαί ἡ 

βμζθή πμύ ὑπάνπεη ζηίξ πεδηάδεξ θαί ζηά βμοκά γηά ηά ἄιμγα δῶα. Πά πάκηα 

εἶκαη θμηκά γηά ὅιμοξ, μπμνμῦκ ὅιμη κά ηά πνεζημμπμημῦκ θαί κά ηά 

ἀπμιαμβάκμοκ, ἀιιά δέκ μπμνμῦκ κά ηά ἐλμοζηάδμοκ. Ἡ πιεμκελία ὅμςξ μέ 

ημύξ δμύιμοξ θαί ημύξ ὑπενέηεξ ηεξ, ζάκ ἕκαξ ηύνακκμξ, μπῆθε ζηή δςή μαξ 



θαί μμίναζε ἐδῶ θαί ἐθεῖ αὐηά πμύ δόζεθακ ἀπό θμηκμῦ ζέ ὅιμοξ ἀπό ηόκ 

Δεζπόηε νηζηό. Πά πενηόνηζε θαί ηά ἀζθάιηζε μέ θνάθηεξ θαί πύνγμοξ, μέ 

θιεηδανηέξ θαί πόνηεξ θαί ἔηζη ζηένεζε ἀπό ημύξ ἄιιμοξ ἀκζνώπμοξ ηήκ 

ἀπόιαοζε ηῶκ ἀγαζῶκ πμύ μᾶξ πάνηζε ὁ Ηύνημξ, ιέγμκηαξ μάιηζηα ἡ 

ἀδηάκηνμπε πώξ ὅια αὐηά ἀκήθμοκ ζηήκ ἐλμοζία ηεξ θαί ὑπμζηενίδμκηαξ μέ 

πάζμξ πώξ δέκ ἀδηθεῖ ἀπμιύηςξ θακέκακ! 

Μἱ ἀθόιμοζμη ὅμςξ θαί μἱ δμῦιμη ηῆξ ηονάκκμο αὐηῆξ πμύ ιέγεηαη 

πιεμκελία, ὁ ἕκαξ θαηόπηκ ημῦ ἄιιμο, δέκ ἔγηκακ μόκμ θονίανπμη ηῶκ θμηκῶκ 

ὑπανπόκηςκ, ἀιιά θαί πμκενμί δμῦιμη θαί θαθμί θύιαθεξ. Νῶξ ιμηπόκ αὐημί, 

ἔζης θαί ἄκ ἀπό θόβμ γηά ηήκ ἀπεηιή ηῶκ θμιάζεςκ ἤ ἀπό ηήκ ἐιπίδα πώξ ζά 

ιάβμοκ ἑθαημκηαπιάζηα ἤ ἐπεηδή, ηέιμξ πάκηςκ, θάμθζεθακ ἀπό ηή δοζηοπία 

ηῶκ ζοκακζνώπςκ ημοξ, ἄκ δώζμοκ ιίγα ἀπ� αὐηά ηά ἀγαζά, ἤ θαί ὅια, ζέ 

ἐθείκμοξ πμύ μέπνη ηόηε ἦηακ παναμειεμέκμη μέζα ζηή θηώπεηα θαί ζηή 

ζηένεζε, ζά ζεςνεζμῦκ ἐιεήμμκεξ, δηόηη ἔζνερακ ηόκ νηζηό ἤ ἔθακακ μηά 

πνάλε γηά ηήκ ὁπμία πνέπεη κά ἀμεηθζμῦκ; 

Ὄπη, δέκ εἶκαη δοκαηόκ, ἀιιά, ὅπςξ εἶπα, ἔπμοκ πνέμξ θαί κά μεηακμμῦκ 

μέπνη ηό ηέιμξ ηῆ δςῆξ ημοξ γηά ὅια ὅζα ἐπί πνόκηα εἶπακ ζηήκ θαημπή ημοξ 

θαί ζηένεζακ ημύξ ἀδειθμύξ ημοξ ἀπό ηήκ ἀπόιαοζή ημοξ. 

Νῶξ ὅμςξ ἐμεῖξ πμύ ἔπμομε δηαιέλεη ηή δςή ηῆξ πηςπείαξ -ὅπςξ ὁ 

νηζηόξ «ἐπηώπεοζε» γηά πάνε μαξ ἐκῶ ἦηακ πιμύζημξ- μέ ηό κά ἐιεμῦμε 

ημύξ ἑαοημύξ μαξ ζεςνμῦμε ὅηη ἐιεμῦμε Αὐηόκ πμύ ἔγηκε ὅμμημξ μέ μᾶξ; 

Οθέρμο θαιά αὐηό πμύ ζμῦ ιές: Ἔγηκε γηά ζέκα ὁ Θεόξ ἄκζνςπμξ θηςπόξ! 

Ὀθείιεηξ ιμηπόκ θαί ζύ πμύ πηζηεύεηξ ζ� Αὐηόκ κά γίκεηξ ὅμμημξ μέ Ἑθεῖκμκ, 

θηςπόξ. Ἐθεῖκμξ«ἐπηώπεοζε», ἔγηκε θηςπόξ θαηά ηήκ ἀκζνςπόηεηα θαί ζύ 

εἶζαη θηςπόξ θαηά ηή ζεόηεηα. Οθέρμο ιμηπόκ πῶξ ζά Πόκ ζνέρεηξ, ἐλέηαζε 

μέ ἀθνίβεηα. «Ἐπηώπεοζε Ἐθεῖκμξ γηά κά πιμοηίζεηξ ἐζύ» (Β’ Ημν. 8, 9), «γηά 



κά ζμῦ μεηαδώζεη ηόκ πιμῦημ ηῆξ άνηηόξ Πμο» Ἐθεζ.1, 7. 2, 7.). Γη� αὐηό ηό 

ιόγμ πνμζέιαβε ζάνθα. Ἀθνηβῶξ γηά κά μπμνεῖξ ἐζύ κά γίκεηξ μέημπμξ ζηή 

ζεόηεηά Πμο. Ὅηακ ιμηπόκ ἑημημάζεηξ ηόκ ἑαοηό ζμο γηά ηήκ ὑπμδμπή Ἐθείκμο, 

ηόηε μπμνμῦμε κά πμῦμε ὅηη Πόκ ὑπμδέπεζαη. Ὅηακ δειαδή πεηκᾶξ θαί δηρᾶξ 

γηά Ἐθεῖκμκ, αὐηό ιμγίδεηαη ηνμθή θαί πμηό γη� Αὐηόκ. 

Νῶξ; Ἐπεηδή μέ ηήκ πηςπεία θαί ηά πανόμμηα ἔνγα θαί ηίξ πνάλεηξ ζμο 

θαζανίδεηξ ηήκ ροπή ζμο θαί ἀπαιιάζζεηξ ηόκ ἑαοηό ζμο ἀπό ηή θζμνά θαί ηό 

μμιοζμό ηῶκ παζῶκ. Ηαί ὁ νηζηόξ πμύ ζέ πνμζέιαβε ζηόκ ἑαοηό Πμο θαί 

ἔηζη ἔθακε δηθά Πμο ὅια ηά δηθά ζμο θαί ἐπηζομεῖ δηαθαῶξ κά ζέ θάκεη ζεό 

“θαηά πάνηκ”, ὅπςξ Ἐθεῖκμξ ἔγηκε ἄκζνςπμξ. Ἐθεῖκμξ, αὐηά πμύ θάκεηξ ἐζύ 

ζηόκ ἑαοηό ζμο ηά ζεςνεῖ παζήμαηα δηθά Πμο θαί ιέεη: «Ὅ,ηη ἔθακεξ ζηήκ 

ηαπεηκή ροπή ζμο, ζέ μέκα ηό ἔθακεξ» (πνβι. Ιαηζ. 25, 40). 

Δηόηη, πνάγμαηη, μέ πμηά ἄιια ἔνγα εὐανέζηεζακ ηόκ Θεό ἐθεῖκμη πμύ 

ἔδεζακ ζηά ζπήιαηα θαί ζηά ὄνε; Ὁπςζδήπμηε μέ ηίπμηε ἄιιμ πανά μέ ηή 

μεηάκμηα, ηήκ ἀγάπε θαί ηήκ πίζηε, ἀθμῦ ἐγθαηέιεηρακ ὅιμ ηόκ θόζμμ θαί 

ἀθμιμύζεζακ Αὐηόκ μόκμ. Ιέ ηή μεηάκμηα θαί ηά δάθνοα Πόκ ὑπμδέπηεθακ 

θαί Πόκ θηιμλέκεζακ, ἀιιά θαί Πόκ ἔζνερακ θαί ηόκ λεδίραζακ. Ἄιιςζηε ἔηζη 

δέκ δμῦκ ὅιμη ὅζμη γίκμκηαη μέ ηό Ἅγημ Βάπηηζμα οἱμί ημῦ Θεμῦ, πμύ γηά ηόκ 

θόζμμ ὅμςξ εἶκαη ἀζήμακημη θαί θηςπμί; 

Ἐθεῖκμη πμύ ἔκηςζακ μέζα ζηήκ ροπή ημοξ θαί ζοκεηδεημπμίεζακ ὅηη ἔγηκακ 

οἱμί Θεμῦ, δέκ ἀκέπμκηαη κά θαιιςπίδμκηαη μέ θζανηά ζημιίδηα, δηόηη ἔπμοκ 

ἐκδοζεῖ ηόκ νηζηό (Γαι. 3, 27). Ἀιήζεηα, πμηόξ ἄκζνςπμξ ζημιηζμέκμξ μέ 

βαζηιηθή πμνθύνα ζά θαηαδεπζεῖ πμηέ κά βάιεη πάκς ἀπ� αὐηή ἕκα 

ιενςμέκμ θαί ζπηζμέκμ πηηώκα; Ὅζμη ιμηπόκ δέκ ἔπμοκ θάκεη αὐηή ηή 

ζοκεηδεημπμίεζε θαί εἶκαη γομκμί ἀπό ηό βαζηιηθό ἔκδομα, ἀγςκίδμκηαη ὅμςξ 

μέ ηή μεηάκμηα θαί μέ ηίξ ἄιιεξ, ὅπςξ εἴπαμε, ἀγαζμενγίεξ ημοξ κά ἐκδοζμῦκ  



ηόκ νηζηό, αὐημί εἶκαη ἐθεῖκμη πμύ “ἐκδύμοκ ηόκ νηζηό”. Δηόηη εἶκαη θαί 

αὐημί νηζημί, ἐθόζμκ ἔγηκακ οἱμί Θεμῦ μέ ηό Ἅγημ Βάπηηζμα. Ἄκ ηώνα δέκ ηό 

θάκμοκ αὐηό, ἀιιά κηύκμοκ ὅιμοξ ημύξ γομκμύξ ημῦ θόζμμο, ἐγθαηαιείπμοκ 

ὅμςξ ημύξ ἑαοημύξ ημοξ γομκμύξ, πμηό εἶκαη ηό ὄθειόξ ημοξ; 

Ἔπεηηα ἕκα ἄιιμ: Ὀκμμαδόμαζηε ἀδειθμί ημῦ νηζημῦ ὅζμη 

βαπηηζηήθαμε «εἰξ ηό Ὄκμμα ημῦ Ναηνόξ θαί ημῦ Ρἱμῦ θαί ημῦ Ἁγίμο 

Νκεύμαημξ» (Ιαηζ. 28, 19). Ηαί ὄπη μόκμ αὐηό, ἀιιά ἐπηπιέμκ εἴμαζηε θαί 

μέιε ημῦ Οώμαημξ ημῦ νηζημῦ. Οάκ ἀδειθόξ ιμηπόκ θαί μέιμξ ημῦ νηζημῦ, 

ἄκ ηημήζεηξ, θηιμλεκήζεηξ, ὑπενεηήζεηξ ὅιμοξ ημύξ ἄιιμοξ, παναβιέρεηξ 

ὅμςξ ηόκ ἑαοηό ζμο θαί δέκ ἀγςκηζζεῖξ μέ ὅιε ζμο ηή δύκαμε κά θηάζεηξ 

ζηήκ ηειεηόηεηα ηῆξ θαηά Θεό πμιηηείαξ θαί ηημῆξ, ἄκ δειαδή ιόγς ηῆξ 

γαζηνημανγίαξ θαί ηῆξ θηιεδμκίαξ ἐγθαηαιείρεηξ ζηό ιημό ηῆξ ὀθκενίαξ ἤ ζηή 

δίρα ηῆξ ναζομίαξ ἤ ζηήκ ἀζθοθηηθή θοιαθή ημῦ νοπανμῦ ζώμαημξ ηήκ ροπή 

ζμο ἀθάζανηε, ἄζιηα, πεζμέκε ζέ βαζύηαημ ζθμηάδη, ζάκ κεθνή, ηόηε δέκ 

θαηαθνόκεζεξ ηόκ ἀδειθό ημῦ νηζημῦ; Δέκ ηόκ ἐγθαηέιεηρεξ ζηήκ πείκα θαί 

ζηή δίρα Πμο; Πόκ ἐπηζθέθζεθεξ ὅηακ ἦηακ ζηή θοιαθή; (Ιαηζ. 25, 42-43). 

Γη� αὐηό ηό ιόγμ ιμηπόκ ζά ἀθμύζεηξ: «Ἐπεηδή δέκ ἐιέεζεξ ηόκ ἑαοηό ζμο, δέκ 

ζά ἐιεεζεῖξ θαί ζύ». 

Ἄκ ηώνα θάπμημξ θένεη ηό ἑλῆξ ἐπηπείνεμα: Ἀθμῦ εἶκαη ἔηζη ηά πνάγμαηα 

θαί δέκ ζά ιάβμομε μηζζό γηά ὅζα πνάγμαηα δίκμομε, ηόηε πμηόξ ὁ ιόγμξ κά 

ἐιεμῦμε ημύξ θηςπμύξ; Ἄξ ἀθμύζεη Αὐηόκ πμύ πνόθεηηαη κά ηόκ θνίκεη θαί κά 

ἀπμδώζεη ζηόκ θαζέκα ἀκάιμγα μέ ηά ἔνγα ημο (Ξςμ. 14, 10), κά ημῦ ιέεη 

θαηά θάπμημ ηνόπμ ηά ἑλῆξ: Ἀκόεηε θαί ἀπενίζθεπηε, ηί ἔθενεξ ἐζύ ζηόκ 

θόζμμ ἤ ηί δεμημύνγεζεξ ἀπό ὅζα βιέπεηξ ζέ ημύηε ηή θηίζε; Δέκ βγῆθεξ ἀπό 

ηήκ θμηιηά ηῆξ Ιάκκαξ ζμο γομκόξ θαί δέκ ζά θύγεηξ ἀπό ηή δςή θαί πάιη 

γομκόξ θαί δέκ ζά πανμοζηαζηεῖξ μπνμζηά ζηό θνηηήνηό μμο ἀπμγομκςμέκμξ 

ἀπό ηίξ ἀνεηέξ; (Ξςμ. 14, 10). Γηά πμηά πνάγμαηα ἀπαηηεῖξ μηζζμύξ θαί 



ἀμμηβέξ; Ηαί μέ πμηά δηθά ζμο ἀγαζά, ιέξ ὅηη ἐιεεῖξ ημύξ ἀδειθμύξ ζμο θαί 

μέζς ηῶκ ἀδειθῶκ ζμο, Ἐμέκα, ὁ Ὁπμῖμξ ηά πανέζεζα ὅια αὐηά θμηκά, ὄπη 

μόκμ ζέ ζέκα, ἀιιά ζέ ὅιμοξ ημύξ ἀκζνώπμοξ; Ἤ μήπςξ κμμίδεηξ ὅηη ἔπς 

ἀκάγθε ἀπό θάηη θαί θακηάδεζαη ὅηη ζά μέ δςνμδμθήζεηξ θη Ἐμέκα ὅπςξ 

δςνμδμθεῖξ ημύξ θηιάνγονμοξ δηθαζηέξ ηῶκ ἀκζνώπςκ; Δηόηη εἶκαη δοκαηόκ 

κά πενάζεη θάηη ηέημημ ἀπό ηό ἀκόεημ μοαιό ζμο. 

Ηαζόιμο ιμηπόκ δέκ ηά κμμμζεηῶ αὐηά, ἐπεηδή ἐπηζομῶ θάπμηα ἀγαζά, 

ἀιιά γηά κά ζᾶξ ἐιεήζς. Μὔηε ηό θάκς ἐπεηδή ἔπς ηήκ ἐπηζομία κά 

μἰθεημπμηεζῶ ηά δηθά ζαξ (Β’ Ημν. 12, 14), ἀιιά ἐπεηδή ζέις κά ζᾶξ 

ἀπαιιάλς ἀπό ηίξ δηαβνςηηθέξ πανεκένγεηεξ ὅιςκ αὐηῶκ. Γη� αὐηό θαί γηά 

θακέκακ ἄιιμ ιόγμ. 

Ἀιιά μή κμμίδεηξ, ἀδειθέ, ὅηη ὁ Θεόξ ζηενεῖηαη θαί δέκ μπμνεῖ κά ζνέρεη 

ημύξ θηςπμύξ θαί γη� αὐηό μᾶξ πνμηνέπεη κά ἐιεμῦμε ημύξ ἀδειθμύξ μαξ θαί 

κά ζεςνμῦμε ζεμακηηθή αὐηή ηήκ ἐκημιή. Ιή γέκμηημ! Ἀιιά αὐηό πμύ 

ἐπηκόεζε ὁ δηάβμιμξ μέ ηήκ πιεμκελία γηά κά μᾶξ θαηαζηνέρεη, αὐηό ὁ 

νηζηόξ ηό μἰθμκόμεζε θαί ηό ἔζηνερε μέ ηήκ ἐιεεμμζύκε, ὥζηε κά γίκεηαη 

αἰηία ηῆξ ζςηενίαξ μαξ. 

Πί ζέις κά πῶ; Ιᾶξ ὑπέβαιε ηήκ ἐπηζομία ὁ δηάβμιμξ κά 

μἰθεημπμηεζμῦμε θαί κά ἀπμζεζαονίζμομε ὅια ἐθεῖκα πμύ δεμημύνγεζε ὁ Θεόξ 

γηά θμηκή πνήζε. Ηαί αὐηό ηό ἔθακε γηά κά μᾶξ πνμζάρεη μέ ηήκ πιεμκελία δύμ 

θαηεγμνίεξ  θαί κά μᾶξ θαηαζηήζεη ὑπόδηθμοξ γηά ηήκ αἰώκηα θόιαζε θαί 

θαηαδίθε. Ἡ μία εἶκαη ὅηη εἴμαζηε ἀκειεήμμκεξ θαί ἡ ἄιιε ὅηη ἔπμομε ηήκ 

ἐιπίδα μαξ ζηά ἀπμζεζαονηζμέκα ἀγαζά θαί ὄπη ζηό Θεό. Δηόηη αὐηόξ πμύ 

ἔπεη ἀπμζεζαονηζμέκα πμιιά πνήμαηα, δέκ μπμνεῖ κά ἔπεη ηήκ ἐιπίδα ημο 

ζηόκ Θεό. Ηαί αὐηό εἶκαη θακενό ἀπό ὅζα μᾶξ εἶπε ὁ νηζηόξ θαί 



Θεόξ: «Ὅπμο», ιέεη «εἶκαη ὁ ζεζαονόξ ζαξ, ἐθεῖ ζά εἶκαη πνμζθμιιεμέκε θαί 

ἡ θανδηά ζαξ» (Θμοθ. 12, 34). 

Ἐθεῖκμξ ιμηπόκ πμύ δηαμμηνάδεη ἀπό ηά ἀπμζεζαονηζμέκα ἀγαζά ημο ζέ 

ὅιμοξ, δέκ ημῦ ὀθείιεη θακέκαξ μηζζό γη� αὐηά. Ἀκηίζεηα μάιηζηα, εἶκαη θαί 

ἔκμπμξ γηαηί μέπνη ἐθείκε ηήκ ὥνα ηά ζηένεζε ἄδηθα ἀπό ημύξ ἄιιμοξ. 

Ἐπηπιέμκ εἶκαη θαί ὑπεύζοκμξ γηά ὅιμοξ αὐημύξ πμύ θαηά θαηνμύξ ἔπαζακ ηή 

δςή ημοξ ἀπό ηήκ πείκα θαί ηή δίρα. Αὐημύξ, ἐκῶ μπμνμῦζε κά ημύξ ζνέρεη, 

δέκ ημύξ ἔζνερε, ἀιιά θαηαπώκηαζε ηό μενίδηό ημοξ θαί ημύξ ἄθεζε κά 

πεζάκμοκ βάκαοζα ἀπό ηό θνύμ θαί ηήκ πείκα. Ηαί ἔηζη ἀπμδείπηεθε θμκηάξ 

ηόζςκ ἀκζνώπςκ, ὅζςκ μπμνμῦζε κά ζνέρεη γηά κά δήζμοκ θαί κά μήκ 

πεζάκμοκ. 

Ὁ ἀγαζόξ ιμηπόκ θαί εὔζπιαγπκμξ Δεζπόηεξ μᾶξ ἀπάιιαλε ἀπό ηήκ 

εὐζύκε θαί ηήκ θαηαδίθε γηά ὅιεξ αὐηέξ ηίξ θαηεγμνίεξ, δέκ ζεςνεῖ ὅηη 

θαηέπμομε λέκα ἀγαζά, ἀιιά δηθά μαξ, θαί ὑπόζπεηαη ζέ ὅζμοξ ἀπό μᾶξ 

δηαμμηνάδμομε ζημύξ ἀδειθμύξ μαξ, μέ πανά θαί ἱιανόηεηα ηά ἀγαζά αὐηά 

(Ιάνθ. 10, 30), κά πανίζεη ὄπη μόκμ δεθαπιάζηα, ἀιιά ἑθαημκηαπιάζηα. 

Ηαί ὅηακ ιέεη «μέ ἱιανόηεηα» (Ξςμ. 12, 8) ἐκκμεῖ κά μή ζεςνεῖ θακείξ 

δηθά ημο αὐηά ηά ἀγαζά, ἀιιά ὅηη ημῦ ηά ἐμπηζηεύζεθε ὁ Θεόξ γηά ηήκ 

ἐλοπενέηεζε ηῶκ ἀδειθῶκ ημο, πμύ εἶκαη δμῦιμη ημῦ Θεμῦ, ὅπςξ θαί αὐηόξ, 

θαί κά ηά ζθμνπίδεη θαί κά ηά δηαδίδεη μέ ἀθζμκία, μέ πανά θαί μεγαιμροπία 

θαί ὄπη μέ ιύπε θαί ἐλακαγθαζμό (Β’ Ημν.9, 7). Δειαδή ἱιανόηεηα εἶκαη ηό κά 

παναδώζμομε ηά ἀπμζεζαονηζμέκα ἀγαζά μαξ μέ ηήκ ἐιπίδα ηῆξ ἀιεζηκῆξ 

ὑπμζπέζεςξ πμύ μᾶξ ἔδςζε ὁ Θεόξ, ὅηη ζά μᾶξ δώζεη μηζζό γη� αὐηό 

ἑθαημκηαπιάζημ. 

Ηαί ηό ἔθακε αὐηό ὁ Θεόξ ἐπεηδή γκώνηδε ὅηη ὅιμη θονηεοόμαζηε θαί 

αἰπμαιςηηδόμαζηε ἐκηειῶξ ἀπό ηήκ ἐπηζομία ηῆξ πενημοζίαξ θαί ηή μακία ημῦ 



πιμύημο θαί δύζθμια μᾶξ λεθμιιάεη θακείξ ἀπ� αὐηά θαί ὅηη αὐημί ηειηθά πμύ 

ηά ἀπμζηενμῦκηαη πάκμοκ θαί ηό ἐκδηαθένμκ θαί ηήκ ἐπηζομία γηά ηήκ ἴδηα 

ημοξ ηή δςή (Ἰςκᾶ 4, 8). Γη� αὐηό μεηαπεηνίζηεθε ηό θαηάιιειμ θάνμαθμ. 

Ιᾶξ ὑπμζπέζεθε δειαδή ὅηη ζά μᾶξ δώζεη ἑθαημκηαπιάζηα ἀμμηβή. Ηαί αὐηό 

ηό ἔθακε γηά κά μᾶξ ἀπαιιάλεη πνῶηα ἀπό ηήκ θαηαδίθε ηῆξ πιεμκελίαξ γη� 

αὐηά, ἔπεηηα κά παύζμομε κά ἔπμομε ζέ αὐηά ηήκ πεπμίζεζε θαί ηήκ ἐιπίδα 

μαξ, ὥζηε κά ἐιεοζενςζμῦκ μἱ θανδηέξ μαξ ἀπό ηά δεζμά αὐηά. Ηαί ἔηζη 

ἐιεύζενμη πηά κά θάκμομε πνάλε ηίξ ἐκημιέξ ημῦ Θεμῦ θαί κά Πόκ 

ὑπενεηήζμομε μέ θόβμ θαί ηνόμμ (Σαιμ. 2, 11), ὄπη μέ ηό βίςμα ὅηη θάκμομε 

θάηη γηά πάνε Πμο, ἀιιά ὅηη ἐμεῖξ εὐενγεημύμαζηε μέ ηήκ ὑπμηαγή ζηίξ 

ἐκημιέξ Πμο. Δηαθμνεηηθά δέκ μπμνμῦμε κά ζςζμῦμε. 

Νανάδεηγμα. Πμύξ πιμύζημοξ ημύξ πνμέηνερε κά ἐγθαηαιείρμοκ ηά 

πιμύηε ημοξ, ἐπεηδή εἶκαη θμνηίμ θαί ἐμπόδημ γηά ηήκ θαηά Θεό δςή, θαί 

ἔπεηηα κά ζεθώζμοκ ηό ζηαονό ζημύξ ὤμμοξ ημοξ θαί κά ἀθμιμοζήζμοκ ηά 

ἴπκε ημῦ Δεζπόημο (Ιαηζ. 10, 38). Δηόηη εἶκαη ἐκηειῶξ ἀδύκαημκ κά θάκμοκ 

θαί ηά δύμ αὐηά πνάγμαηα μαδί. 

Αὐημί βέβαηα πμύ δέκ εἶκαη πιμύζημη θαί δμῦκ μέ ὀιηγάνθεηα ἤ πενκμῦκ ηή 

δςή ημοξ μέζα ζηήκ ἐγθνάηεηα θαί ζηή ζηένεζε, δέκ ἔπμοκ ηίπμηε κά ημύξ  

ἐμπμδίζεη, ἄκ ζέιμοκ κά βαδίζμοκ ηή ζηεκή θαί ηεζιημμέκε ὁδό (Ιαηζ. 7, 14). 

Μἱ πνῶημη, μἱ πιμύζημη, ἔπμοκ ἀκάγθε ἀπό θαιή πνμαίνεζε γηά κά ηό 

ἐπηηύπμοκ, ἐκῶ μἱ δεύηενμη, ὅζμη δμῦκ μέ ἐγθνάηεηα, πενπαημῦκ ἤδε ζέ αὐηή 

ηήκ ὁδό. Γηά ηό ιόγμ αὐηό ὀθείιμοκ κά πενκμῦκ ηή δςή ημοξ μέ ὑπμμμκή θαί 

δμλμιμγία. Ηαί ὁ Θεόξ πμύ εἶκαη δίθαημξ, ζέ αὐημύξ πμύ πμνεύμκηαη μέ αὐηό 

ηόκ ηνόπμ πνόξ ηήκ αἰώκηα δςή θαί ἀπόιαοζε, ζά ημύξ ἑημημάζεη ἐθεῖ ηόκ 

ηόπμ ηῆξ ἀκαπαύζεώξ ημοξ. 



Πό κά δώζεη ὅμςξ θακείξ ὅιε ηήκ πενημοζία θαί ηά ἀγαζά ημο, θαί κά μήκ 

ἀγςκίδεηαη μέ ἀκδνεία ζημύξ πεηναζμμύξ θαί ζηίξ ζιίρεηξ, αὐηό εἶκαη, κμμίδς, 

παναθηενηζηηθό ἀμειμῦξ ροπῆξ πμύ δέκ γκςνίδεη πμῦ ζημπεύεη ὁ ἀγώκαξ 

αὐηόξ. Δηόηη ὅπςξ ἀθνηβῶξ ὁ πνοζόξ, ὅηακ ζθμονηάζεη ζέ βάζμξ, δέκ ὑπάνπεη 

ἄιιμξ ηνόπμξ κά θαζανηζηεῖ θαιά θαί κά ἐπακέιζεη ζηή ιαμπνόηεηά ημο, 

πανά μόκμ ἄκ λακαιηώζεη ζηή θςηηά θαί ζθονμθμπεζεῖ πμιιέξ θμνέξ, ἔηζη θαί 

ἡ ροπή πμύ δηαβνώζεθε ἀπό ηόκ ἰό ηῆξ ἁμανηίαξ θαί ἐλαπνεηώζεθε μέπνη ηά 

μύπηα ηεξ, δέκ μπμνεῖ μέ ἄιιμ ηνόπμ κά θαζανηζηεῖ θαί κά ἐπακέιζεη ζηό 

ἀνπαῖμ θάιιμξ ηεξ, πανά μόκμ ἄκ πέζεη ζέ πμιιμύξ πεηναζμμύξ θαί μπεῖ μέζα 

ζηό πςκεοηήνη ηῶκ ζιίρεςκ (Ομθ. Ομι. 3, 6). Ἄιιςζηε αὐηό δειώκεη θαί ὁ 

ιόγμξ ημῦ Ηονίμο πμύ ιέεη: «Νμύιεζε ηά ὑπάνπμκηά ζμο, δόξ ηα ζημύξ 

θηςπμύξ» (Ιαηζ. 19, 21) «ζήθςζε ηό ζηαονό ζμο θαί ἔια κά μέ 

ἀθμιμοζήζεηξ» (Ιαηζ. 19, 21. 16, 24), ἐκκμώκηαξ μέ ηό ζηαονό, ημύξ 

πεηναζμμύξ θαί ηίξ ζιίρεηξ. 

Πίπμηε ιμηπόκ δέκ ζά θενδίζμοκ μόκμ ἀπό ηήκ πενηθνόκεζε θαί ἀπόηαλε 

ηῶκ πνεμάηςκ θαί ηῆξ πενημοζίαξ ημοξ ὅζμη ηά ἐγθαηαιείπμοκ αὐηά θαί 

ζηνέθμκηαη πνόξ ηή μμκαζηηθή δςή, ἄκ δέκ ὑπμμείκμοκ μέπνη ηέιμοξ ημύξ 

πεηναζμμύξ θαί ηίξ ζιίρεηξ θαί ημύξ “θαηά Θεόκ” θόπμοξ θαί ζηενήζεηξ (Β’ 

Ημν. 7, 10). Δηόηη ὁ νηζηόξ δέκ εἶπε «μέ ηήκ ἐγθαηάιεηρε ηῆξ πενημοζίαξ ζαξ 

ζά θενδίζεηε ηήκ ροπή ζαξ, ἀιιά μέ ηήκ ὑπμμμκή ζαξ» (Θμοθ. 21, 19). 

Βέβαηα εἶκαη θακενό ὅηη εἶκαη θαιή θαί ὠθέιημε ἡ δηακμμή ηῶκ πνεμάηςκ 

θαί ηῶκ ὑπανπόκηςκ θαί ἡ θογή ἀπό ηόκ θόζμμ, ἀιιά δέκ μπμνεῖ αὐηή 

θαζεαοηή ἀπό μόκε ηεξ ἡ θογή θαί ἡ ἀπόηαλε κά ζοζηήζεη ηόκ “θαηά Θεόκ” 

ηέιεημ ἄκζνςπμ, πςνίξ ηήκ ὑπμμμκή ζημύξ πεηναζμμύξ. Γηά κά βεβαηςζεῖξ 

ὅηη ἔπμοκ ἔηζη ηά πνάγμαηα θαί ὅηη αὐηό ἀνέζεη ζηό Θεό, ἄθμοζε ηόκ Ἴδημ πμύ 

ιέεη:«Ἄκ ζέιεηξ», ιέεη, «κά εἶζαη ηέιεημξ,πμύιεζε ηά ὑπάνπμκηά ζμο μμίναζέ 

ηα ζημύξ θηςπμύξ, ζήθςζε ηό ζηαονό ζμο θαί ἔια κά μέ 



ἀθμιμοζήζεηξ» (Ιαηζ. 19, 21. 16, 14), ὑπμκμώκηαξ, ὅπςξ εἴπαμε, μέ ηό 

ζηαονό, ημύξ πεηναζμμύξ, ηήκ ὑπμμμκή θαί ηή ζιίρε. 

Ἐπεηδή, πνάγμαηη, ἡ Βαζηιεία ηῶκ μὐνακῶκ “θενδίδεηαη μέ βία θαί μἱ 

βηαζηέξ ηήκ ἁνπάδμοκ” (Ιαηζ. 11, 12), θαί δέκ ὑπάνπεη ἄιιμξ ηνόπμξ γηά 

ημύξ πηζημύξ κά εἰζέιζμοκ ζέ αὐηή, πανά μόκμ δηά ηῆξ ζηεκῆξ πύιεξ ηῶκ 

πεηναζμῶκ θαί ηῶκ ζιίρεςκ. Δηθαίςξ ὁ ζεῖμξ ιόγμξ ημῦ Γὐαγγειίμο μᾶξ 

παναγγέιιεη: «Ἀγςκίδεζζε», ιέεη, «κά εἰζέιζεηε δηά ηῆξ ζηεκῆξ πύιεξ» 

(Θμοθ. 13, 24). Ηαί ἀθόμε: «Ννέπεη κά πενάζμομε πμιιέξ ζιίρεηξ γηά κά 

εἰζέιζμομε ζηή Βαζηιεία ηῶκ μὐνακῶκ»(Ννάλ. 14, 22). 

Ἐθεῖκμξ ιμηπόκ πμύ δηαμμηνάδεη ηά ὑπάνπμκηά ημο ζημύξ θηςπμύξ θαί 

ἀκαπςνεῖ ἀπό ηόκ θόζμμ θαί ἀπό ηά πνάγμαηα ημῦ θόζμμο μέ ηήκ ἐιπίδα πώξ 

ζά ιάβεη μηζζό, αὐηόξ αἰζζάκεηαη πμιύ ἥζοπε ηή ζοκείδεζή ημο, ἀιιά θαμμηά 

θμνά ἀπό ηήκ θεκμδμλία πάκεη ηό μηζζό θαί ηήκ ἀμμηβή. Αὐηόξ ὅμςξ πμύ, 

μεηά ηή δηακμμή ηῶκ ὑπανπόκηςκ ημο ζημύξ θηςπμύξ, ὑπμμέκεη ηίξ ζιίρεηξ 

μέ εὐγκςμμζύκε θαί εὐπανηζηία θαί ἀκηέπεη ζηίξ ζομθμνέξ, αἰζζάκεηαη βέβαηα 

ἔκημκα ὀδοκενμύξ πόκμοξ ζηήκ θανδηά ημο, ἀιιά δηαηενεῖ ηό ιμγηζμό ημο 

θαζανό, θαί ζηό μέιιμκ ζά ἔπεη μεγάιμ μηζζό, δηόηη μημήζεθε ηά πάζε ημῦ 

νηζημῦ θαί ὑπέμεηκε μέ θανηενία ημύξ δηάθμνμοξ πεηναζμμύξ θαί ηίξ ζιίρεηξ. 

Γη� αὐηό ζᾶξ παναθαιῶ, ἀδειθμί ἐκ νηζηῷ, ἄξ θνμκηίζμομε, ζύμθςκα μέ 

ηό ιόγμ ημῦ Ηονίμο Ἰεζμῦ νηζημῦ, ἀθμῦ ἀπανκεζήθαμε ηόκ θόζμμ, κά 

εἰζέιζμομε δηά ηῆξ ζηεκῆξ πύιεξ πμύ εἶκαη ἡ ἐθθμπή ημῦ ζειήμαημξ θαί ἡ 

ἀπμθογή ημῦ ζανθηθμῦ θνμκήμαημξ. Δηόηη πςνίξ κά κεθνώζμομε ηή ζάνθα θαί 

ηίξ ἐπηζομίεξ ηεξ δέκ εἶκαη δοκαηόκ κά θηάζμομε ζηήκ ἄκεζε  θαί ζηήκ 

ἀπαιιαγή ἀπό ηά θαθά θαί ζηήκ ἐιεοζενία πμύ γεκκᾶηαη ζέ μᾶξ ἀπό ηήκ 

πανάθιεζε θαί ηήκ πανεγμνία πμύ δίκεη ηό Ἅγημ Νκεῦμα. Ηαί πςνίξ ηήκ 



ἐπηθμίηεζε ημῦ Ἁγίμο Νκεύμαημξ, θακείξ δέκ ζά δεῖ ηόκ Θεό μὔηε ζ� αὐηό ηόκ 

αἰώκα, μὔηε ζηό μέιιμκηα. 

Ὅηη βέβαηα ἔθακεξ πμιύ θαιό ἔνγμ, πμύ ζθόνπηζεξ ὅια ζμο ηά ὑπάνπμκηα 

ζημύξ θηςπμύξ, πςνίξ κά ἀθήζεηξ ηίπμηε γηά ηόκ ἑαοηό ζμο ὅπςξ ὁ Ἀκακίαξ 

(Ννάλ. 5, 1-5), θαί ἐπηπιέμκ ἀπανκήζεθεξ ηόκ θόζμμ (Α’ Ἰςάκ. 2, 15) θαί ηά 

ημῦ θόζμμο θαί ἐγθαηέιεηρεξ ηό βίμ θαί ηίξ μένημκέξ ημο θαί ἔζπεοζεξ ζηό 

ιημάκη ηῆξ μμκαπηθῆξ δςῆξ θαί θόνεζεξ ηό ἔκδομα ημῦ μμκαπμῦ, ζομθςκῶ θαί 

ἐγώ θαί ζέ ἐπαηκῶ γηά ηό ἔνγμ ζμο αὐηό. Ννέπεη ὅμςξ κά λεκηοζεῖξ θαί ηό 

θνόκεμα ηῆξ ζανθόξ (Ξςμ. 8, 67), ὅπςξ λεκηύζεθεξ ηά ἐκδύμαηα, θαί κά 

ἀπμθηήζεηξ ηέημημ ἦζμξ θαί ηέημημ θνόκεμα, ἀκάιμγμ μέ ηή ζημιή πμύ 

ἐκδύζεθεξ. Ηαί ὄπη μόκμ αὐηό, ἀιιά θαί ηό θςηεηκό πηηώκα κά θμνέζεηξ δηά 

ηῆξ μεηακμίαξ πμύ εἶκαη Αὐηό ηό Ἴδημ ηό Ἅγημ Νκεῦμα. Αὐηό δέκ ζά ηό 

ἐπηηύπεηξ μέ ἄιιμ ηνόπμ, πανά μόκμ μέ ηήκ ἐπίμμκε ἐνγαζία ηῶκ ἀνεηῶκ θαί 

ηήκ ὑπμμμκή ζηίξ ζιίρεηξ. Δηόηη ὅηακ ζιίβεηαη ἡ ροπή, μέ ηήκ πίεζε ηῶκ 

πεηναζμῶκ, πύκεη δάθνοα θαί ηά δάθνοα θαζανίδμοκ ηήκ θανδηά θαί ηήκ 

θαζηζημῦκ καό θαί θαημηθεηήνημ ημῦ Ἁγίμο Νκεύμαημξ. 

Δέκ εἶκαη ιμηπόκ ἀνθεηό γηά ηή ζςηενία μαξ μόκμ ἡ πενηβμιή ημῦ 

ζπήμαημξ θαί ὁ ἐλςηενηθόξ ζημιηζμόξ ημῦ ζώμαημξ. Ἀιιά ἔπμομε πνέμξ ὅπςξ 

ἀθνηβῶξ ηόκ ἐλςηενηθό ἔηζη θαί ηόκ ἐζςηενηθό ἄκζνςπμ κά ηόκ ζημιίζμομε 

μέ ηόκ ζημιηζμό ημῦ Νκεύμαημξ θαί κά ζοζηάζμομε ὁιμθιενςηηθά ημύξ 

ἑαοημύξ μαξ ζηόκ Θεό, “ροπῇ ηε θαί ζώμαηη”. Ννέπεη μέ ηή ζςμαηηθή ἄζθεζε 

κά ἀζθμῦμε ηό ζῶμα ζημύξ θόπμοξ ηῆξ ἀνεηῆξ, ἔηζη ὥζηε κά ζοκεζίδεη ζηά 

“θαηά Θεόκ” ιοπενά. Κά ζεθώκεη δειαδή γεκκαῖα ηή ζιίρε ηῆξ κεζηείαξ, ηή 

βία ηῆξ ἐγθνάηεηαξ, ηήκ ἔκηαζε ηῆξ ἀγνοπκίαξ θαί ὅιε ηή ζςμαηηθή 

θαθμπάζεηα. Ιέ ηήκ «εὐζέβεηα» δέ πμύ ἐμπκέεη ηό Ἅγημ Νκεῦμα, κά 

παηδαγςγμῦμε ηήκ ροπή ὥζηε κά θνμκεῖ αὐηά πμύ πνέπεη. Κά θνμκεῖ θαί κά 

μειεηᾶ πάκημηε ηήκ αἰώκηα δςή. Κά εἶκαη ηαπεηκή, πναεῖα, θαηακοθηηθή. Κά 



πεκζεῖ θαζεμενηκά, κά μεηέπεη μέ ηήκ πνμζεοπή ζηό θῶξ ημῦ Ἁγίμο 

Νκεύμαημξ. 

Ὅια αὐηά ζοκήζςξ ἔνπμκηαη ζηήκ ροπή μέ ηή ζενμή θαί ὁιμθιενςηηθή 

μεηάκμηα. Ὅηακ αὐηή θαζανίδεηαη μέ πμιιά δάθνοα, πςνίξ ηά ὁπμῖα δέκ 

μπμνεῖ πμηέ κά ἀπμθηήζεη ιαμπνό πηηώκα μὔηε κά ἀκαπζεῖ ζέ ὕρμξ 

πκεομαηηθῆξ ζεςνίαξ. Ὅπςξ δειαδή ἕκα νμῦπμ, πμύ ἔπεη θαηαιενςζεῖ ἀπό 

ιάζπε θαί ἀθαζανζία, δέκ ὑπάνπεη ἄιιμξ ηνόπμξ κά θαζανηζηεῖ, πανά μόκμ 

ἄκ ημῦ νίλμομε πμιύ κενό θαί ηό πηοπήζμομε δοκαηά, ἔηζη θαί ὁ πηηώκαξ ηῆξ 

ροπῆξ πμύ μμιύκζεθε ἀπό ηό βμῦνθμ θαί ηήκ ἀθαζανζία ηῶκ ἁμανηςιῶκ 

παζῶκ. Δέκ μπμνεῖ αὐηόξ κά θαζανηζηεῖ ἀπό ηό νύπμ ηῆξ ἁμανηίαξ, πανά 

μόκμ μέ πμιιά δάθνοα θαί ὑπμμμκή ζημύξ πεηναζμμύξ θαί ζηίξ ζιίρεηξ. Δηόηη 

δύμ εἶκαη ζέ μᾶξ μἱ νεύζεηξ ημῦ ζώμαημξ. Ἡ μηά εἶκαη ἄκςζεκ, ηά δάθνοα πμύ 

ηνέπμοκ ἀπό ηά μάηηα, θαί ἡ ἄιιε πνμένπεηαη ἀπό ηίξ γεκκεηηθέξ δοκάμεηξ. Ἡ 

νεύζε ηῶκ γεκκεηηθῶκ δοκάμεςκ μμιύκεη ηήκ ροπή ὅηακ ἐθνέεη πανά θύζε θαί 

πανακόμςξ. Πά δάθνοα ὅμςξ θαζανίδμοκ ηήκ ροπή ὅηακ βέβαηα πνμένπμκηαη 

ἀπό ηή μεηάκμηα. 

Ννέπεη ιμηπόκ ὅζμη ἔπμοκ μμιύκεη ηήκ ροπή ημοξ μέ ἐθάμανηεξ πνάλεηξ 

ἤ  ὅζμη ἀπό ηήκ ἐμπαζή θίκεζε ηῆξ θανδηᾶξ πάναλακ μέζα ζηό κμῦ ημοξ 

ἁμανηςιέξ ἐπηζομίεξ, κά θαζανηζημῦκ μέ πμιιά δάθνοα γηά κά θαηαζηήζμοκ 

ηό πηηώκα ηῆξ ροπῆξ ημοξ θαζάνημ θαί ιαμπενό. Δηόηη εἶκαη ἀδύκαημκ κά δμῦκ 

ηόκ Θεό, ηό Φῶξ Αὐηό πμύ θςηίδεη ηήκ θανδηά θάζε ἀκζνώπμο, ηό Ὁπμῖμ 

ἔνπεηαη ζηόκ ἄκζνςπμ μέ ηή μεηάκμηα, ἀθμῦ ηόκ Θεό ἀληώκμκηαη κά ηόκ δμῦκ 

μόκμ αὐημί πμύ ἔπμοκ θαζανή ηήκ θανδηά. 

Ἄξ θνμκηίζμομε ιμηπόκ, παηένεξ μμο, ἀδειθμί θαί ηέθκα, κά ἔπμομε 

θαζανή ηήκ θανδηά, μέ ηό πνμζεθηηθό ἦζμξ θαί ηή ζοκεπή ἐλμμμιόγεζε ηῶκ 

θνοθῶκ μαξ ιμγηζμῶκ. Δηόηη ἡ ζοκεπήξ θαί θαζεμενηκή ἐλμμμιόγεζε, ἐπεηδή 



πνμένπεηαη ἀπό θανδηά ζοκηεηνημέκε, ὁδεγεῖ ζηή μεηάκμηα γηά ὅζα ἔπμομε 

πνάλεη ἤ ἁπιῶξ ιμγηζηήθαμε. Ἡ μεηάκμηα μέ ηή ζεηνά ηεξ θηκεῖ ηά δάθνοα ἀπό 

ηά βάζε ηῆξ ροπῆξ θαί αὐηά θαζανίδμοκ ηήκ θανδηά θαί ἐλαιείθμοκ μεγάιεξ 

ἁμανηίεξ. Ηαί ὅηακ ἐλαιεηθζμῦκ μἱ ἁμανηίεξ μέ ηά δάθνοα, ηόηε ἡ ροπή 

αἰζζάκεηαη μεγάιε πανεγμνία ἀπό ηό Ἅγημ Νκεῦμα. Πόηε δηαπμηίδεηαη 

ζοκέπεηα μέ δάθνοα γιοθύηαηεξ θαηάκολεξ, ἀπό ηά ὁπμῖα ηνέθεηαη κμεηῶξ 

θάζε ἡμένα θαί θαιιηενγεῖ ημύξ θανπμύξ ημῦ Ἁγίμο Νκεύμαημξ (Γαι. 5, 22). 

Ηαί ζηόκ θαηάιιειμ θαηνό, ζάκ πμιύζπμνμ ζηηάνη, παναδίδεη ημύξ θανπμύξ 

αὐημύξ γηά ηνμθή ἀηειεύηεηε ηῆξ ροπῆξ, γηά δςή αἰώκηα θαί ἄθζανηε. 

Ὅηακ θζάζεη ιμηπόκ ζ� αὐηή ηήκ θαηάζηαζε μέ ζπμοδή θαί πνμζμπή ἡ 

ροπή, εἶκαη πηά μἰθεία ζηόκ Θεό θαί γίκεηαη θαημηθεηήνημ ηῆξ Ἁγίαξ Πνηάδμξ. 

Ἀληώκεηαη κά βιέπεη θαζανά ηόκ Νμηεηή ηεξ θαί Θεό (μέ ηίξ ἄθηηζηεξ 

ἐκένγεηεξ ηῆξ ζείαξ άνηημξ) θαί κά ζοκμμηιεῖ μαδί Πμο θαζεμενηκά. Πόηε 

ἐλένπεηαη ἡ ροπή ἀπό ηό ζῶμα, ἀπό ηόκ θόζμμ θαί ἀπό ηήκ ἀημόζθαηνα θαί 

ἀκένπεηαη ζημύξ μὐνακμύξ ηῶκ μὐνακῶκ (Σαιμ. 148, 4), θαί, ἀκάιαθνε ἀπό 

ηίξ ἀνεηέξ θαί ηίξ πηένογεξ ηῆξ ἀγάπεξ ημῦ Θεμῦ, θαηαπαύεη “μεηά πάκηςκ 

ηῶκ Ἁγίςκ”. Ἐιεύζενε ἀπό ημύξ θόπμοξ εἰζένπεηαη μέζα ζηό ἄπεηνμ θαί Θεῖμ 

Φῶξ, ὅπμο ζογπμνεύμοκ θαί ζοκδμλμιμγμῦκ ηά ηάγμαηα ηῶκ Ἀπμζηόιςκ ημῦ 

νηζημῦ, ηῶκ Ιανηύνςκ, ηῶκ Ὁζίςκ θαί ὅιςκ ηῶκ ἀγγειηθῶκ Δοκάμεςκ. 

Ο� αὐηή ηήκ θαηάζηαζε ἄξ ἔιζμομε θαί ἐμεῖξ, ἀδειθμί ἐκ νηζηῷ, γηά κά 

μήκ ὑζηενήζμομε ἀπό ημύξ ἁγίμοξ Ναηένεξ μαξ, ἀιιά μέ ηόκ δῆιμ γηά ηό θαιό 

θαί ηήκ ἐνγαζία ηῶκ ἐκημιῶκ ημῦ νηζημῦ, κά θζάζμομε ζέ μέηνα πκεομαηηθῆξ 

ὡνημόηεηαξ, «εἰξ ἄκδνα ηέιεημκ» (Ἐθεζ. 4, 13). 

Δέκ ὑπάνπεη θακέκα ἐμπόδημ, ἀνθεῖ μόκμ κά ζειήζμομε. Ἔηζη θαί ηόκ Θεό 

ζά δμλάζμομε μέζα ζηήκ θανδηά μαξ θαί ὁ Θεόξ ζά εὐθνακζεῖ ἀπό μᾶξ. Ἔηζη 

ζά Πόκ βνμῦμε ηήκ ὥνα ηῆξ ἀκαπώνεζήξ μαξ ἀπό ηήκ πανμῦζα δςή, κά μᾶξ 



ὑπμδέπεηαη ζάκ μέγαξ θόιπμξ ημῦ Ἀβναάμ θαί κά μᾶξ πενηζάιπεη ζηή 

Βαζηιεία ηῶκ μὐνακῶκ. 

Αὐηή ηή Βαζηιεία εἴζε κά ἐπηηύπμομε ὅιμη μαξ μέ ηήκ άνε ημῦ Ηονίμο 

ἡμῶκ Ἰεζμῦ νηζημῦ, ζηόκ Ὁπμῖμ ἀκήθεη ἡ δόλα ζημύξ αἰῶκεξ. Ἀμήκ. 
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