
ηή Γέμμηζη ηοῦ Ἁγίου Προθήηου Προδρόμου καί 

Βαπηιζηοῦ Ἰωάμμου 

 

ΑΓΙΟΤ ΘΓΟΔΩΡΟΤ ΣΟΤΔΙΣΟΤ 

 α’. — Ἀθόμα θαί ἄκ ἔμμηαδε ὁ ιόγμξ μαξ μέ ἀκμηληάηηθμ ηναγμύδη 

θαιηθέιαδμο ἀεδμκημῦ, πμιύ θηςπά ζά θαηάθενκε κά ὑμκήζεη ηή μεγάιε θςκή 

ηῆξ ἀιήζεηαξ πμύ γεκκηέηαη ζήμενα. Τώνα ὅμςξ πμύ ἡ ιαιηά μαξ εἶκαη 

ἀζζεκηθή θαί πμιύ θαθμθςκή, πῶξ κά ὑμκήζεη ηόκ πηό δμλαζμέκμ ἀπό ὅιμοξ 

ημύξ Πνμθῆηεξ; Πῶξ κά ράιιεη αὐηόκ πμύ εἶκαη ἡ ηημή θαί ἡ δόλα ηῶκ 

Ἀπμζηόιςκ; Πῶξ κά δμλμιμγήζεη αὐηόκ πμύ ἔπεη μηά λέπςνε ηημή ἀκάμεζα 

ζημύξ μάνηονεξ; 

Ἐθεῖκμ δέ πμύ μμῦ θαίκεηαη ἀλημπνόζεπημ εἶκαη ηό ὅηη, ὅζμκ ἀθμνᾶ ημύξ 

ἄιιμοξ ἁγίμοξ, πιέθεη ὁ ἕκαξ ημῦ ἄιιμο ηά ἐγθώμηα, ὁ πηό ἀλημηίμεημξ ημῦ 

πηό ἀκαγκςνηζμέκμο θαί ὁ ιηγόηενμ γκςζηόξ ημῦ ιηγόηενμ θεμηζμέκμο. Αὐηόκ 

ὅμςξ πμύ ηώνα ἐμεῖξ ἐλομκμῦμε ηόκ ἐγθςμίαζε, πνίκ ἀπ’ ὅιμοξ ημύξ ἄιιμοξ 

ἐγθςμηαζηέξ ημο, ὁ Ἴδημξ ὁ Φνηζηόξ θαί Θεόξ, ἡ Ἀιήζεηα, ιέγμκηαξ: «Δέκ ἔπεη 
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μέπνη ζήμενα γεκκεζεῖ μεγαιύηενμξ πνμθήηεξ ἀπό ηόκ Ἰςάκκε ηό Βαπηηζηή» 

(Μαηζ. 11, II).  

 Ἀθμῦ  ιμηπόκ ηόζμ πιμύζηα θαί ἀκοπένβιεηα ἔπεη ἐπαηκεζεῖ θαί ἔπεη 

ἐγθςμηαζηεῖ ὁ μέγαξ Πνόδνμμμξ ἀπό ηόκ Ὑρηζημ Θεό-Λόγμ, ἔπεη ηάπα ἀκάγθε 

ἀπό ηά θηςπά μαξ ιόγηα, ἀγαπεημί μμο ἀθνμαηέξ; Ὄπη βέβαηα, δέκ ἔπεη 

ἀκάγθε ἀπό ηά θηςπά μαξ ιόγηα ὁ Τίμημξ Πνόδνμμμξ. Ἐμεῖξ ὅμςξ ἀπμημιμᾶμε 

κά πμῦμε δοό ιόγηα γη’ αὐηόκ, γηαηί εἴμαζηε ὑπμπνεςμέκμη κά ηό θάκμομε ἀπό 

ὑπαθμή ζηόκ παηένα θαί ἡγμύμεκό μαξ, ἐθηειώκηαξ ὁπςζδήπμηε ηήκ ἐκημιή 

πμύ μᾶξ ἔδςζε. Σογπνόκςξ ὅμςξ ζά ιάβμομε ἁγηαζμό θαί Φάνε θαί μόκμ πμύ 

ὁ κμῦξ μαξ ζ’ ἀζπμιεζεῖ μέ ηόκ Τίμημ Πνόδνμμμ. 

β’.— Ἐμπνόξ ιμηπόκ, ἄξ γημνηάζμομε ηήκ ἡμένα. Ἄξ πακεγονίζμομε ηό 

γεγμκόξ ηῆξ γεκκήζεώξ ημο, ὄπη μόκμ ὅζμη θαημηθμῦκ ζηά πενίπςνα, ἀιιά θαί 

ὅιμη ὅζμη πενηηνηγονίδμοκ ηόκ πκεομαηηθό Ἰμνδάκε. 

Ἄξ μπμῦμε βαζηά ζηό κόεμα αὐημῦ ημῦ πανάδμλμο μοζηενίμο. Ἄξ 

γκςνίζμομε αὐηό πμύ ηόζμ ὑπενθοζηθά γίκεηαη ζήμενα. Ἄξ ἐμβαζύκμομε ζηά 

ὅζα ἔπμοκ ζομβεῖ γύνς ἀπό ηό πνόζςπμ ημῦ Δαπανία. Καί ἄξ μήκ 

παναιείρμομε κά ἀκαθένμομε ὅια ἐθεῖκα πμύ δηαδναμαηίζηεθακ ζηό πνόζςπμ 

ηῆξ Ἐιηζάβεη. Πόζμ μεγάιμξ ὑπῆνλε ὁ Πνόδνμμμξ θαίκεηαη θαί μόκμ ἀπό 

ημύξ γμκεῖξ πμύ εἶπε, γηαηί μἱ γμκεῖξ ημο δέκ ὑπῆνλακ ἄζεμμη ἀιιά πμιύ 

πενίδμλμη θαί ἐπηθακεῖξ. 

Ὁ μέκ Δαπανίαξ, ζάκ ἄιιμξ Ἀανώκ θαί ζηήκ ἡιηθία θαί ζηό ἀλίςμα, 

κηομέκμξ ηήκ Ἀνπηεναηηθή ζημιή —δειαδή ηό πενηζηήζημ, ηήκ ἐπςμίδα, ηό 

πηηώκα πμύ ἔθηακε μέπνη ημύξ ἀζηναγάιμοξ θαί ηό πηηώκα ηόκ θνμζζςηό, ηό 

δηαθνηηηθό ζθμῦθμ ηῆξ ἱενςζύκεξ θαί ηή δώκε, πμύ ἦηακ ὅια θαηαζηόιηζηα μέ 

πνοζάθη θαί πμιύηημμοξ ιίζμοξ θαί ὑάθηκζμ θαί βύζζμ— εἰζῆιζε ζηά Ἅγηα ηῶκ 

Ἁγίςκ κά ἱενμονγήζεη γηαηί ἐθεμένεοε. 



Ἡ δέ Ἐιηζάβεη ὑπῆνλε ἴδηα ζηή δόλα μέ ηή Σάννα θαί μᾶιιμκ πηό 

δμλαζμέκε ἀπ’αὐηήκ, ὡξ ζογγεκήξ ηῆξ Θεμμήημνμξ. Αὐηή ιμηπόκ ζύμθςκα μέ 

ηό ζέιεμα ημῦ Θεμῦ πανηηώζεθε, ἄκ θαί ἦηακ ζηείνα, κά γεκκήζεη ὄπη ηόκ 

Ἰζαάθ, πμύ ὀκμμάζηεθε δμῦιμξ ημῦ Θεμῦ (Γέκ. 34, 14 θαί Δακ. 3, 35), ἀιιά 

ηόκ Ἰςάκκε πμύ ἔγηκε γκήζημξ θίιμξ ημῦ Φνηζημῦ. 

Ὤ ἄγμκε μήηνα, πμύ θνάηεζεξ μέζα ζμο ηέημημ παηδί! Ὤ ἄθανπε γῆ, πμύ 

βιάζηεζεξ ηέημημ θανπενό ζηάπο! 

Γη’ αὐηό δέκ πνέπεη κά δηζηάζμομε κ’ ἀκαθςκήζμομε θαί πάιη πνόξ αὐηήκ, 

μέ θαηκμύνγημ ηώνα κόεμα ηά ιόγηα ημῦ μεγαιόζημμμο Ἠζαῦ. «Γέμηζε ηήκ 

θανδηά ζμο μ’ εὐθνμζύκε ζηείνα, πμύ δέκ ἀπόπηεζεξ παηδηά. Φώκαλε μ’ ὅιε 

ζμο ηή δύκαμε ἐζύ πμύ δέκ δμθίμαζεξ ὠδίκεξ ημθεημῦ» (Ἠζ. 54, 1), γηαηί 

ἔθακεξ κ’ ἀκζίζεη ἀπό ηήκ ἔνεμε μήηνα ζμο ὁ Ἰςάκκεξ, ηό θνίκμ ηῆξ 

ἁγκόηεηαξ, ηό ηνηακηάθοιιμ πμύ εὐςδηάδεη ἀπό Ἅγημ Πκεῦμα, ηό ιηβάδη ηῆξ 

ἐγθνάηεηαξ, πμύ μᾶξ γεμίδεη μέ ἀγαζά, ἡ θςημδόηνα πεγή πμύ ιάμπεη θαηά ηή 

θακένςζε ημῦ Φνηζημῦ πάκς ζηή γῆ, ὁ Ἰςάκκεξ, ὁ ζηναηηώηεξ ημῦ μὐνάκημο 

βαζηιηᾶ, πμύ ὁ Ἴδημξ ηόκ λεπώνηζε θαί ηόκ ὑπέδεηλε ζηό ιαό Τμο, ὁ ἄνηζημξ 

κομθαγςγόξ ηῆξ Ἐθθιεζίαξ ημῦ Φνηζημῦ πνόξ ηόκ μὐνάκημ Νομθίμ ηεξ 

Φνηζηό, ὁ ἀθμύναζημξ δηαιαιεηήξ θαί μάνηοναξ ημῦ Φνηζημῦ πμύ εἶκαη ἡ μόκε 

Ἀιήζεηα, ὁ Ἰςάκκεξ, ὁ θιμγενόξ θήνοθαξ ηῆξ μεηάκμηαξ, ὁ ζανθςμέκμξ 

ἄγγειμξ ημῦ Κονίμο, αὐηόξ πμύ θακένςζε ζέ ὅιμοξ ηόκ Ἀμκό, πμύ ζά ζήθςκε 

πάκς ημο ὅιμο ημῦ θόζμμο ηίξ ἁμανηίεξ. 

Καί δέκ ζά μπμνέζς μέ ὅ,ηη θαί κά πῶ κά ἀκαθένς ὅιεξ ηίξ ἀνεηέξ ημο, 

ἀθόμα θαί ἄκ ἀναδηάζς ὅιμοξ ημύξ ηίηιμοξ πμύ ημῦ ἔπμοκ δμζεῖ. Γηαηί ημῦ 

ηαηνηάδμοκ πμιιά ὀκόμαηα θαί εἶκαη θμζμεμέκμξ μέ πάνα πμιιέξ ἀνεηέξ, μηά 

θαί αὐηόξ ἀληώζεθε κά πάνεη ηήκ πηό μεγάιε πάνε ἀπ’ ὅιμοξ ἐθείκμοξ πμύ 

ζθνάγηζε ηό Ἅγημ Πκεῦμα. 



γ’.— Τημμῦμε βέβαηα θαί ηή γεκέζιηα ἡμένα ημῦ πνμπάημνα Ἰζαάθ, ηόκ 

ὁπμῖμ ζοκέιαβε θαί γέκκεζε ζηά γεναηηά ηεξ ἡ Σάννα θαί γηά ηόκ ὁπμῖμ εἶπε: 

«Πμηόξ ζά θένεη ηό πανμύμεκμ μακηάημ ζηόκ Ἀβναάμ θαί ζά ημῦ μεκύζεη ὅηη ἡ 

Σάννα ζειάδεη βνέθμξ;» (Γέκ. 21, 7), γεγμκόξ πμύ πακεγύνηζε ὁ Ἀβναάμ μέ 

μεγάιμ ζομπόζημ ηήκ ἡμένα ηαῆξ ἀπμγαιαθηίζεώξ ημο. 

Ἐπίζεξ ηημμῦμε θαί ηή γεκέζιηα ἡμένα ημῦ Σαμρώκ πμύ θαί αὐηόξ 

πανίζηεθε ζηό Μακςέ ἀπό ζηείνα μάκα, ζύμθςκα μέ ηό λεπςνηζηό ζέιεμα θαί 

ηήκ λεπςνηζηή πάνε ημῦ Θεμῦ (Ἰμοδ. 13,14). Αὐηόξ, θαζώξ ιέεη ἡ Ἁγία Γναθή, 

δέκ ζα ‘πηκε θναζί θαί μἰκμπκεομαηώδε πμηά θαί δέκ ζά ‘ηνςγε ηίπμηα 

ἀθάζανημ. Θά ἀκαδεηπκόηακ ἀθόμα ἀνπεγόξ ημῦ Ἰζναειηηηθμῦ ιαμῦ γηά κά ηόκ 

ζώζεη ἀπό ημύξ ἀιιμθύιμοξ ἐπζνμύξ ημο. 

Τέιμξ, πνμζπενκώκηαξ θαί ἄιιςκ ἁγίςκ ζπεηηθέξ πενηπηώζεηξ, ζά 

ἀκαθένς ηόκ πνμθήηε Σαμμοήι, ηόκ ὁπμῖμ γέκκεζε ἡ πμιοδμλαζμέκε Ἄκκα μέ 

ηόκ Ἐιθακά θαί ηόκ ἀθηένςζε ἀπό βνέθμξ ζηόκ Θεό. Ἀιιά ὅιμη αὐημί δέκ 

θηάκμοκ, ἀγαπεημί μμο, ηό μεγαιεῖμ ημῦ Ἰςάκκε. Γηαηί ἄιιμη ἀπ’ αὐημύξ 

ἔδεζακ πνίκ ἀπό ηήκ πανάδμζε ημῦ γναπημῦ Νόμμο θαί ἄιιμη μεηά ἀπ’ αὐηή. Ὁ 

Ἰςάκκεξ ὅμςξ, ὁ γηόξ ημῦ ἱενέα Δαπανία θαί ηῆξ ἀλημζαύμαζηεξ Ἐιηζάβεη, ηό 

ἄκζμξ πμύ ζηόιηζε ηήκ εἴζμδμ ημῦ Φνηζημῦ ζηόκ θόζμμ, θύηνςζε θαί ἄκζηζε 

ζηό μεζμδηάζηεμα ημῦ Νόμμο θαί ηῆξ Φάνεξ. Ἀκέηεηιε ηό κμεηό ἀζηένη, 

πνμακαγγέιιμκηαξ ηήκ ἀκαημιή ημῦ Ἡιίμο ηῆξ δηθαημζύκεξ. Πνμέηνελε ὁ 

ζηναηηώηεξ, θενύηημκηαξ ηόκ ἐνπμμό ημῦ βαζηιηᾶ ὁιόθιενεξ ηῆξ θηίζεξ. 

Ἦνζε ὁ ὁδεγόξ ηῆξ Νύμθεξ ημῦ Φνηζημῦ Ἐθθιεζίαξ, δηαιαιώκηαξ ηήκ 

ἐπηθείμεκε πανμοζία ημῦ Νομθίμο Φνηζημῦ. Καί μἱ μέκ ἄιιμη πνμθῆηεξ 

πνμθήηερακ ἡ ζαομαημύνγεζακ ἀνθεηά πνόκηα μεηά ηή γέκκεζή ημοξ, ὁ Τίμημξ 

Πνόδνμμμξ ὅμςξ πιενώζεθε ἀπό ηό Ἅγημ Πκεῦμα θαί ἀκαδείπηεθε 

ζαομαημονγόξ ἐκόζς ἀθόμα βνηζθόηακ ζηήκ θμηιηά ηῆξ μάκαξ ημο. 



δ’.— Θά θάκς ιμηπόκ μηά πανμμμίςζε γηά κά δείλς ηή μεγαιμπνέπεηα ηῆξ 

μμνθῆξ ημῦ Τημίμο Πνμδνόμμο. Ὅπςξ ἕκαξ βαζηιηᾶξ, πμύ βγαίκεη μέ πμμπή 

θαί βαζηιηθή μεγαιμπνέπεηα ἀπό ηά ἀκάθημνά ημο, ἔπεη ναβδμύπμοξ θαη 

ἄιιμοξ πμύ πνμπμνεύμκηαη μέ ζθῆπηνα, μεηά ὑπάημοξ, ὑπάνπμοξ θαί 

ηαληάνπμοξ —ηειεοηαία δέ ἔνπεηαη ἕκαξ ἀληςμαηηθόξ μέ πμιύ μεγάιμ βαζμό 

θαί μεηά ἀπ’ αὐηόκ ἀμέζςξ ἐμθακίδεηαη ὁ βαζηιηᾶξ, ἀζηνάθημκηαξ μέζα ζηό 

πνοζάθη θαί ημύξ πμιύηημμοξ ιίζμοξ— ηό ἴδημ θακηαζηεῖηε ὅηη ζοκέβε θαί μέ 

ηόκ ἀιεζηκό θαί μόκμ βαζηιηᾶ ὁιόθιενεξ ηῆξ θηίζεξ, ηόκ Φνηζηό θαί Θεό μαξ. 

Ὅηακ ἐπνόθεηημ κά ἔνζεη ὁ Φνηζηόξ ζηόκ θόζμμ ζάκ ἄκζνςπμξ, 

πνμπμνεύηεθακ μἱ παηνηάνπεξ, ὅπςξ ὁ Ἀβναάμ, ὁ Ἰζαάθ θαί ὁ Ἰαθώβ. Ἔπεηηα ὁ 

Μςοζῆξ, πμύ ἀληώζεθε κά θακενώζεη ηό κόμμ ημῦ Θεμῦ ζημύξ ἄκζνςπμοξ, ὁ 

Ἀανώκ θαί ὁ Σαμμοήι θαί ὅιμξ ὁ πμνόξ ηῶκ ἁγίςκ πνμθεηῶκ. Τειεοηαῖμξ δέ 

ἀπό ὅιμοξ ἐμθακίζηεθε ὁ Ἰςάκκεξ θαί ἀμέζςξ μεηά ὁ Δεζπόηεξ μαξ Φνηζηόξ, 

γηά ηόκ Ὁπμῖμ ὁ Ἰςάκκεξ εἶπε: «Αὐηόξ πμύ ἔνπεηαη μεηά ἀπό μέκα, εἶκαη 

ἀκώηενόξ μμο, γηαηί ὑπῆνλε πνίκ ἀπό μέκα» (Ἰςάκ. 1, 15). Ἔηζη ἀπμδείπηεθε ὁ 

Τίμημξ Πνόδνμμμξ ἄκ θαί ηειεοηαῖμξ ζηήκ πανάηαλε, πνῶημξ ζηήκ ἀλία θαί 

ἀπό αὐημύξ ἀθόμα ημύξ Πνμθῆηεξ θαί ημύξ Ἀπμζηόιμοξ θαί ἀπό ὅιμοξ ημύξ 

ἄιιμοξ ἁγίμοξ ζπμοδαηόηενμξ, ζύμθςκα μέ ὅζα θήνολε ὁ ἀιεζηκόξ Λόγμξ ημῦ 

Θεμῦ, ὁ Φνηζηόξ. Καί εἶκαη πηόηενμ ηημεμέκμξ, γηαηί ἦηακ ηειεοηαῖμξ ἀπό ημύξ 

πνμθῆηεξ θαί πνῶημξ ἀπό ημύξ ἁγίμοξ ηῆξ ἐπμπῆξ ηῆξ Καηκῆξ Δηαζήθεξ. 

Ἀκαπηύζζμκηαξ ιμηπόκ ηήκ ἱζημνία, ὅπςξ ἀκαθένεηαη ζηό ἱενό Γὐαγγέιημ, ἄξ 

ἀθμύζμομε ηί ἦηακ ἐθεῖκα πμύ ὁ Γαβνηήι εἶπε ζηό Δαπανία. 

ε’.— «Φακενώζεθε ζ’ αὐηόκ», ιέεη, «ἄγγειμξ Κονίμο θαί παναζηάζεθε 

δεληά ἀπό ηήκ Τνάπεδα πμύ ἔθαηγακ ηό ζομίαμα. Καί μόιηξ ηόκ εἶδε ὁ 

Δαπανίαξ ηανάπηεθε θαη θμβήζεθε πμιύ» (Λμοθ. 1, 11-12). Γηαηί ἦηακ πμιύ 

ζεβάζμηα θαί ἱενή ἡ ὀπηαζία θαί θμβενόξ ὁ ηόπμξ πμύ ζοκέβε ηό γεγμκόξ. 

Γηαηί ιέεη ἡ Ἁγία Γναθή: «Πόζμ θμβενόξ εἶκαη αὐηόξ ὁ ηόπμξ! Αὐηόξ δέκ 



εἶκαη ηίπμηε ἄιιμ, πανά ἡ ἴδηα ἡ θαημηθία ημῦ Θεμῦ» (Γέκ. 28, 17). Καί δέκ 

εἶκαη πενίενγμ ηό ὅηη ὁ ἱενέαξ, ἄκ θαί ἦηακ δίθαημξ, ηανάπηεθε θαί θονηεύηεθε 

ἀπό θόβμ, ἀθμῦ ηό ἴδημ ζοκέβε θαί μέ ηόκ Δακηήι ηόκ «ἄκζνςπμ ηῶκ 

ἐπηζομηῶκ» (Δακ. 10, 8), πμύ βιέπμκηαξ ηόκ ἄγγειμ ζαμπώζεθε θαί ἔμεηκε 

ἄθςκμξ θαί ἔπεζε μέ ηό πνόζςπμ ζηή γῆ, ἀπό ημῦ ἄγγειμο ηήκ ὑπένμεηνε 

θαί ἀζύγθνηηε ιαμπνόηεηα. «Φάκεθε» ιέεη, «ζ’ αὐηόκ ἄγγειμξ Κονίμο». Τί 

ἔπμοκ κά μᾶξ πμῦκ γη’ αὐηό μἱ μηζμπνηζηηακμί πμύ δέκ ἱζημνμῦκ εἰθόκεξ ηῶκ 

ἁγίςκ ἀγγέιςκ; Ἄκ πμηέ ἔπεη θακενςζεῖ ἄγγειμξ ζέ ἄκζνςπμ, ηόηε ἔπεη θαί 

δςγναθηζηεῖ ὅπςξ ἀθνηβῶξ θαί θακενώζεθε θαί ὄπη μέ μμνθή δηαθμνεηηθή. 

Καί θακενώζεθε μέ ηήκ ἴδηα ἀθνηβῶξ μμνθή πμύ πανμοζηάζηεθακ παιηά ζηό 

Μςοζῆ, ζηό ὅνμξ Σηκᾶ, ηά Φενμοβείμ πμύ πενηζημηπίδμοκ ηό ἱιαζηήνημ ηῆξ 

θηβςημῦ ηῆξ Δηαζήθεξ. Ἐάκ ιμηπόκ αὐηό πμύ μὔηε ζῶμα μὔηε ὑιηθή μμνθή 

ἔπεη, δύκαηαη κά πενηγναθεῖ —ζύμθςκα μέ ηήκ μμνθή πμύ θακενώζεθε— πῶξ 

δέκ ζά μπμνμύζαμε κά ἱζημνήζμομε εἰθόκα γηά θάηη πμύ θαί ζῶμα ἔπεη θαί 

ὑιηθή μμνθή θαί πνμζιαμβάκεη δηάθμνα πνώμαηα θαί ρειαθηέηαη ζάκ 

ηνηζδηάζηαημ ἀκηηθείμεκμ, ὅπςξ εἶκαη θαί ἡ μμνθή ημῦ Σςηήνα μαξ, ὥζηε μ’ 

αὐηόκ ηόκ ηνόπμ κά θάκμομε ὁιμθάκενε ηή ζάνθςζή ημο, γεγμκόξ πμύ πνέπεη 

κά μέκεη ἔλς ἀπό θάζε θακηαζία; 

Ἄξ μή κμμίζμοκ ιμηπόκ μἱ ἄθνμκεξ ὅηη, δςγναθίδμκηαξ ηή μμνθή ημῦ 

Φνηζημῦ, ἀπεηθμκίδμομε ηαοηόπνμκα θαί ηή ζεόηεηά Τμο, ἡ ὁπμία δέκ μπμνεῖ 

κά ἐθθναζηεῖ, μὔηε κά θαηακμεζεῖ ἤ κά πενηθιεηζηεῖ, μὔηε κά πάνεη ζπῆμα, 

μὔηε ζέζε, μὔηε ἔθηαζε, μὔηε μέγεζμξ, μὔηε θακέκα ἄιιμ γκώνηζμα, ἀπ’ ὅζα 

εἶκαη δοκαηόκ κά πενηγναθμῦκ. Γηαηί ἡ μὐζία ημῦ Θεμῦ εἶκαη ἄπεηνε θαί 

ἀθαηάιεπηε. 

Γη’ αὐηό θαί ὅηακ ἱζημνμῦμε ηήκ εἰθόκα ημῦ Ἰεζμῦ Φνηζημῦ, μέ ηό κά 

πενηγνάθμομε ηή μμνθή Τμο δέκ πενηγνάθμομε ζογπνόκςξ θαί ηήκ ροπή Τμο 

πμύ εἶκαη ἄοιε θαί ἄμμνθε —αὐηό εἶκαη ἀδύκαημκ— ἀιιά ἀπμδίδμομε πςνηζηά 



θαί λεθάζανα ζηό ἄοιμ θαί ζηό ὑιηθό αὐηό πμύ ημῦ ηαηνηάδεη. Δειαδή ηήκ 

μὐζία ημῦ Θεμῦ πμύ δέκ πενηγνάθεηαη, δέκ ηήκ ἀπεηθμκίδμομε. Γἰθμκίδμομε 

ὅμςξ ηό ζῶμα ημῦ Φνηζημῦ, πμύ δύκαηαη κά πενηγναθεῖ, ζύμθςκα μέ ὅζα 

ζημηπεῖα μᾶξ δίκεη ηό ἱενό Γὐαγγέιημ. 

Ἀιιά ἄξ γονίζμομε ζηό ζέμα μαξ. 

ζη’.— «Καί ημῦ εἶπε ὁ ἄγγειμξ·μή θμβᾶζαη Δαπανία, γηαηί ὁ Θεόξ δέπηεθε 

ηήκ πνμζεοπή ζμο» (Λμοθ. 1, 13). Ἀμέζςξ μέ ηή δηαβεβαίςζε αὐηή ημῦ ‘δηςλε 

ηό θόβμ, ὅπςξ ἀθνηβῶξ ζομβαίκεη μέ θάζε ἀγγειηθή ὀπηαζία. Μεηά δειαδή 

ἀπό ηό θόβμ πμύ πνμθαιεῖ ἡ ἐμθάκηζε ημῦ ἀγγέιμο, ἀθαηνεῖηαη ἀπό ηόκ 

ἄκζνςπμ ἡ δεηιία. Ἐκῶ γίκεηαη ἀθνηβῶξ ηό ἀκηίζεημ ὅηακ ἐμθακίδεηαη ὁ 

δαίμμκαξ. Δειαδή ζηήκ ἀνπή ὁ ἄκζνςπμξ πμύ ηόκ δέπεηαη εἶκαη πανμύμεκμξ 

θαί ζανναιέμξ, μεηά ὅμςξ ἀπό ιίγμ γεμίδεη ηαναπή θαί θόβμ. 

«Μή θμβᾶζαη, εἶπε, Δαπανία, γηαηί ὁ Θεόξ δέπηεθε ηήκ πνμζεοπή ζμο θαί 

ἡ γοκαίθα ζμο ἡ Ἐιηζάβεη ζά θένεη ζηόκ θόζμμ ἕκα γηό» (Λμοθ. 1, 10). 

Ὤ ἀλημεπηζύμεημ θαί ζεόζδμημ πανάγγειμα, ζύμθςκμ μέ ηή βαζηά 

ἐπηζομία ημοξ! Ὤ ἀγγειμθενμέκε ὑπόζπεζε, πμύ εἶζαη θανπόξ ηόζςκ 

ἐπίμμκςκ πνμζεοπῶκ! Καηάθενε ὁ Δαπανίαξ κά θενδίζεη ἐθεῖκμ πμύ ἡ ροπή 

ημο ἐπηζομμῦζε! Πέηοπε ἐθεῖκμ γηά ηό ὁπμῖμ παναθαιμῦζε μέ ηόζε ζένμε! 

Βνῆθε ἐθεῖκμ πμύ δεημῦζε. Βνῆθε, ὄπη ἀπό θοζηθή ζοκάθεηα ἀιιά ἀπό 

θανπμθόνα πνμζεοπή ηό λακάκηςμα ηῆξ ἄγμκεξ μήηναξ θαί ηήκ ἱθακμπμίεζε 

ηῆξ ιαπηάναξ ηεξ κά θάκεη παηδί. Δηόηη ἡ ζηείνςζή ηεξ δέκ ἦηακ βέβαηα 

ἐπηηίμημ θαί θαηάνα ημῦ Θεμῦ —μήκ πάεη ἐθεῖ ηό μοαιό ζαξ— ἀιιά ἦηακ 

πνμθεηηθό ἐλάγγειμα μεγάιμο μοζηενίμο. 

Ἔπς ηήκ ἐκηύπςζε ὅηη, πανόιμ πμύ ὁ Δαπανίαξ εἶπε παναδμζεῖ ζέ πμιιή 

πνμζεοπή θαί παναθαιμῦζε ηόκ Θεό κά ιύζεη ηή ζηείνςζε ηῆξ Ἐιηζάβεη, δέκ 

εἰζαθμύζηεθε ἀμέζςξ ἀπό ηόκ Θεό, γηαηί δέκ ἦηακ ἀθόμα ὁ θαηάιιειμξ 



θαηνόξ. Δέκ εἶπε θηάζεη ἀθόμα ἡ ἐπμπή πμύ ὁ Φνηζηόξ ζά ζανθςκόηακ. Τόηε 

μόκμκ κά ἐιπίδεηξ ὅηη ζά ἀπόθηεζεηξ παηδί, Δαπανία, ὅηακ ἔνζεη ζηή γῆ Αὐηόξ 

πμύ πνόκηα πνμζδμθμῦκ θαί πενημέκμοκε ηά ἔζκε. Τόηε κά πενημέκεηξ πώξ ἡ 

Ἐιηζάβεη ζά πάρεη κά εἶκαη ζηείνα, ὅηακ ἔνζεη Αὐηόξ πμύ εἶκαη ἡ ἐιπίδα ηῆξ 

μἰθμομέκεξ. Ἐπεηδή ὅμςξ ἦνζε πηά αὐηή ἡ ὥνα, δέλμο μέ ηήκ πνμαγγειία ημῦ 

ἀνπαγγέιμο Γαβνηήι ηῆξ θανδηᾶξ ζμο ηό πμζμύμεκμ. Σάκ ἄιιμξ ἀεηόξ 

λακαπάνε ηό κεακηθό ζμο ζθνίγμξ (Χαιμ. 102, 5). «Γκώνηζε, εἶπε ὁ ἄγγειμξ, 

ηή ζύδογό ζμο. Γηαηί ἔγηκε δεθηή ἡ πνμζεοπή ζμο θαί ἡ γοκαίθα ζμο Ἐιηζάβεη, 

ζά ζμῦ γεκκήζεη ἕκα γηό θαί ζά ημῦ δώζεηξ ηό ὄκμμα Ἰςάκκεξ». Φακένςζε ἔηζη 

ὁ ἄγγειμξ θαί ηό ὄκμμα πμύ ζά ‘παηνκε ηό παηδί, ὄκμμα πμύ θαί ἀπό ηήκ ἴδηα 

ηήκ ἐηομμιμγία ημο θακενώκεη ὅηη ηό παηδί ζά ἦηακ μὐνακόζηαιημ. 

δ’.— Γἶπε δέ ὁ Δαπανίαξ ζηόκ ἄγγειμ —γηαηί μηιάεη μέ ηόκ ἄγγειμ μέ 

ζάννμξ ζάκ ἴζμξ πνόξ ἴζμ. «Πῶξ ζά βεβαηςζῶ γη’ αὐηό, ἀθμῦ ἐγώ εἶμαη 

γένμκηαξ θαί ἡ γοκαίθα μμο πνμπςνεμέκε ζηήκ ἡιηθία;» (Λμοθ. 1, 18). Ἡ 

ἀπόδεηλε πμύ πςνίξ ἰδηαίηενε ζθέρε δήηεζε, γηά ηόκ ηνόπμ πμύ ζά γηκόηακ 

παηέναξ, ημῦ πνμζάπηεη ὡξ ἱενέα ηό ἁμάνηεμα ηῆξ ἀπηζηίαξ. Αὐηή ἡ ἐνώηεζε 

ὅμςξ δέκ πνμένπεηαη ἀπό ηήκ ἀπηζηία, ἀιιά ἀπό ηήκ ἀκάγθε ἐλαθνηβώζεςξ 

ηῆξ ἀιήζεηαξ. Ἔπαζε ἔηζη θαί ὁ Δαπανίαξ ηό ἴδημ μέ ηόκ Ἀπόζημιμ Θςμᾶ. 

Γηαηί δέκ ἦηακ δηθαημιμγεμέκμ, πνμθήηεξ αὐηόξ θαί γκώζηεξ ηῶκ ζείςκ 

πναγμάηςκ, κά ἀγκμεῖ ὅηη ὁ Θεόξ μπμνεῖ κά ἀκαθαηκίζεη ηή θύζε, κά 

λακακηώζεη ηά γεναηεηά, κά βγάιεη ἀπό ηό ἀδηέλμδμ ηόκ ἄκζνςπμ, κά βνεῖ 

ιύζεηξ ζηά πνμβιήμαηα, ὅπςξ ἄιιςζηε ζοκέβε μέ ηόκ Ἀβναάμ θαί ηή Σάννα, 

μέ ηήκ Σςμακίηηδα θαί μέ ηόζεξ θαί ηόζεξ ἄιιεξ ἀκάιμγεξ πενηπηώζεηξ, πμύ 

ἔδεηλε ηή ζαομαημονγηθή Τμο δύκαμε. Ἀιι’ ὅμςξ ἐπεηδή μἱ πανμύμεκεξ 

ἀγγειίεξ, πμύ μεκύμοκ ηήκ πναγμαημπμίεζε ηῶκ μεγάιςκ θαί ἀζοκήζηζηςκ 

πνμζδμθηῶκ ηῆξ ροπῆξ, ὅηακ ἀθμοζημῦκ ἀπνμζδόθεηα θαί λαθκηθά θένκμοκ 

ζοκήζςξ ηαναπή, γη’ αὐηό θαί ηώνα ὁ Δαπανίαξ, ἐπεηδή ηανάπηεθε, ηενεῖ 



ἐπηθοιαπηηθή ζηάζε. Καί αὐηό κμμίδς ὅηη ηό θάκεη ὄπη ἐλαηηίαξ ηῆξ ἀπηζηίαξ 

ημο, ἀιιά γηαηί βηάδεηαη κά θηάζεη ζηήκ ἀκαμθηζβήηεηε θαί ἀδηάζεηζηε 

βεβαηόηεηα. Καί ἀμέζςξ ζάκ κά θονηεύηεθε ἀπό ἀθόνεηε πανά, θςκάδεη πνόξ 

ηόκ ἄγγειμ θαί ιέεη: «Πῶξ ζά βεβαηςζῶ γη’ αὐηό  πμύ μμῦ ιέξ»; Μήπςξ 

παναιμγίδεζαη; Μή θαί δέκ βγμῦκ ἀιεζηκά αὐηά πμύ μμῦ ἀκαγγέιιεηξ; Δόξ 

μμο ἐπίζεμε δηαβεβαίςζε, δόξ μμο πεηνμπηαζηή ἀπόδεηλε, ὅπςξ παιηόηενα 

ἔδςζε ὁ Θεόξ ζηόκ Ἀβναάμ ηό ζεμεῖμ ηῆξ πενηημμῆξ, βεβαηώκμκηάξ ημκ ἔηζη 

ὅηη ζά γίκεη παηέναξ πμιιῶκ ἐζκῶκ θαί ὅηη ζά γεκκεζμῦκ ἀπ’ ηή γεκηά ημο 

πμιιμί βαζηιεῖξ. Καί ὅπςξ δηαβεβαίςζε πνίκ ἀπ’ αὐηόκ ηό Νῶε μέ ηό ζεμεῖμ 

ημῦ μὐνάκημο ηόλμο, ὅηη δειαδή δέκ ζά θαηαζηνέρεη μέ θαηαθιοζμό ηή γῆ. 

Ἀθόμα ὅπςξ ἔθακε ηή νάβδμ ημῦ Μςοζῆ κά πάνεη μμνθή θηδημῦ θαί κά 

λακαγίκεη ἀμέζςξ πάιη ναβδί, γηά κά πηζηέρμοκ μ’ αὐηόκ ηόκ ηνόπμ μἱ 

Αἰγύπηημη ὅηη ημῦ θακενώζεθε ὁ Θεόξ. 

ε’.— Καί ἀπμθνίζεθε ὁ ἄγγειμξ θαί ημῦ εἶπε: Νά ηό ζεμεῖμ πμύ δεηᾶξ: Θά 

πάζεηξ ηή ιαιηά ζμο θαί δέκ ζά μπμνεῖξ πηά κά βγάιεηξ ιέλε, γηαηί δέκ 

πίζηερεξ ζηά ιόγηα μμο —ἐκκμεῖηαη βέβαηα γηαηί δέκ πίζηερε ἁπιά θαί 

ἀκελέηαζηα— πμύ ζά ἐθπιενςζμῦκ ὅηακ θηάζεη ὁ θαηάιιειμξ θαηνόξ. Πῆνε 

ιμηπόκ ηήκ θαηάιιειε γηά ηήκ πενίζηαζε ἀπόδεηλε, πμύ δεημῦζε ὁ Δαπανίαξ, 

δειαδή ηή ζηγή ηῆξ θςκῆξ ημο, μηᾶξ θςκῆξ πμύ θάπμηε ζά ζηαμαημῦζε γηά 

πάκηα μπνμζηά ζηή δςκηακή θαί ζανθςμέκε θςκή, ηόκ Πνόδνμμμ πμύ ζά 

γεκκηόηακ ἀπ’ αὐηόκ. Καί ἐκῶ ἔμεηκε μέ θιεηζηό ζηόμα ζοκέπηζε κά ὑμκεῖ, μέ 

μοζηηθή πηά θςκή ηό Δςνεηή ημῦ παηδημῦ, πμύ ἔμειιε κά γεκκεζεῖ. Ὅηακ 

βγῆθε, ιέεη ὁ ἱενόξ εὐαγγειηζηήξ, ἀπό ηό ἱενό ημῦ Ναμῦ, «δέκ μπμνμῦζε πηά 

κά μηιήζεη. Καί ἀπ’ αὐηό θαηάιαβακ μἱ ἄιιμη ὅηη εἶπε δεῖ θάπμημ ὅναμα ζηό 

ἱενό, ἐκῶ ὁ ἴδημξ πνμζπαζμῦζε κά ἐλεγήζεη μέ κμήμαηα θαί πανέμεκε βμοβόξ» 

(Λμοθ. 1, 22). Ἔμεηκε θςθάιαιμξ, πνῶηα-πνῶηα γηά κά μή δέπεηαη ἐνςηήζεηξ, 

γηαηί ἀιιηῶξ δέκ ζά μπμνμῦζε κά μήκ πιενμθμνήζεη ημύξ ἄιιμοξ γηά ηό 



ὅναμα. Ἔπεηηα δέ ἐπεηδή θαηά θάπμημ ηνόπμ εἶπε βγεῖ ἀπό ηίξ αἰζζήζεηξ ημο 

θαί θαζώξ ἔμεηκε θαηάπιεθημξ θαί ἐμβνόκηεημξ ἀπό ηό ὅναμα πμύ 

ἐλαθμιμοζμῦζε κά ηό δεῖ ηόζμ βαζηά μέζα ημο, δέκ μπμνμῦζε κά δώζεη 

πνμζμπή ζηά θμύθηα ιόγηα ηῶκ ἄιιςκ. Ἡ ζηςπή ιμηπόκ δέκ εἶπε θακέκα ἄιιμ 

κόεμα, πανά ἦηακ μμκάπα μηά πνμθεηεία, πμύ πνμδήιςκε ὅηη ζά γηκόηακ 

παηέναξ πνμθήηε. Καί αὐηό ἦηακ ἴζςξ θαί ζεμεῖμ ημῦ ηέιμοξ ηῆξ ιαηνείαξ ημῦ 

Μςζασθμῦ Νόμμο, ἀιιά θαί ζεμεῖμ ηῆξ ἀκαημιῆξ ηῆξ ἐπμπῆξ ηῆξ Φάνεξ, πμύ 

ζά ἄνπηδε μέ ηό γεγμκόξ ηῆξ γεκκήζεςξ ημῦ Ἰςάκκε. 

Πνμζπενκώκηαξ ὅμςξ ηά ἄιια ζεμεῖα πμύ ζπεηίδμκηαη μέ ηό ζέμα μαξ —

γηαηί δέκ εἶκαη μὔηε ηῆξ ἡμέναξ, μὔηε ηῆξ δοκαηόηεηάξ μαξ— ἄξ ἔνζμομε 

ἀμέζςξ ζ’ αὐηό πμύ μᾶξ ἐκδηαθένεη ἄμεζα. 

ζ’.— Καί ζοκέβε, ὅπςξ ιέεη ὁ ἱενόξ εὐαγγειηζηήξ, ηό ἑλῆξ: «Μόιηξ 

ἄθμοζε ἡ Ἐιηζάβεη ηό παηνεηηζμό ηῆξ Μανίαξ, ζθίνηεζε ἀπό πανά μέζ’ ηήκ 

θμηιηά ηεξ ηό βνέθμξ» (Λμοθ. 1, 41). 

Ὤ Ἰςάκκε, μαθανηζηό βνέθμξ, ἀθμίμεημ ἔμβνομ! Ἐκῶ ἀθόμα βνηζθόζμοκ 

ζηήκ θμηιηά ηῆξ μεηέναξ ζμο, πῶξ ἔκηςζεξ ηί γίκεηαη ζηόκ θόζμμ; Ἐκῶ ἀθόμα 

δέκ εἶπεξ ηειεηςζεῖ πῶξ πανμοζηάδεζαη ὑπενηέιεημξ; Πῶξ ἔλη μόιηξ μεκῶκ 

ἔμβνομ, ἐθθνάζηεθεξ ζάκ ζμθόξ γένμκηαξ; Πῶξ πςνίξ ἀθόμα κά μπμνεῖξ κά 

δηακμεζεῖξ θάκεθεξ ηόζμ ζοκεηόξ; Πῶξ μίιεζεξ μέ ηόζε εὐθνάδεηα, ἐκῶ 

ἀθόμα δέκ μπμνμῦζεξ κά ἀνζνώζεηξ ιέλε; Πέξ μαξ, πέξ μαξ ιμηπόκ, πῶξ ἐκῶ 

βνηζθόζμοκ ἀθόμε ζηή ζθμηεηκή πώνα ηῶκ μεηνηθῶκ ζπιάπκςκ, πςνίξ κά 

βιέπεηξ, πςνίξ κ’ ἀθμῦξ, πςνίξ κά ἔπεηξ ἀνζνώζεη ἀθόμα μηά ιέλε, πςνίξ κά 

ἔπεηξ θάκεη ἀθόμα μὔηε ἕκα βῆμα, πςνίξ κά ἔπεηξ ἀθόμα ζθάζεη ηό πνῶημ 

πανηηςμέκμ παηδηθό παμόγειμ, πῶξ βιέπεηξ ηόζμ θαζανά ὅζα δέκ μπμνμῦκ κά 

δμῦκ μἱ ἄκζνςπμη; Πῶξ ἔπεηξ μηά ηόζμ ζμθή γκώζε; Πῶξ ζεμιμγεῖξ; Πῶξ 



ζθηνηᾶξ πανμύμεκα; Γηαηί παίνεζαη ηόζμ πμιύ; Ἀπάκηεζέ μαξ, ἀπάκηεζέ μαξ, 

πακζαύμαζηε! 

Μεγάιμ, ιέεη, ηό μοζηήνημ πμύ ζοκηειεῖηαη θαί δέκ μπμνεῖ κά ηό ζοιιάβεη 

κμῦξ ἀκζνώπηκμξ αὐηό πμύ δηαδναμαηίδεηαη. Ἄκ θαί εἶμαη ἁπιόξ ἄκζνςπμξ 

ἐπηηειῶ πανάδμλα πνάγμαηα, γηά κά θακενώζς Ἐθεῖκμκ πμύ πνόθεηηαη ὡξ 

Θεάκζνςπμξ κά ὑπενβεῖ ημύξ ὅνμοξ ηῆξ θύζεξ. Βιέπς μμιμκόηη εἶμαη ἀθόμα 

ἔμβνομ, γηαηί αἰζζάκμμαη θμκηά μμο κά θομθμνεῖηαη ὁ ἥιημξ ηῆξ δηθαημζύκεξ. 

Ἔπς ηή δοκαηόηεηα κά ἀθμύς ἐπεηδή γκςνίδς πμιύ θαιά ηά πάκηα θαί ἐπεηδή 

γεκκηέμαη γηά κά εἶμαη ἡ θςκή ημῦ Λόγμο ημῦ Θεμῦ. Κνάδς μέ ὅιε μμο ηή 

δύκαμε, γηαηί κηώζς κά ζανθώκεηαη ὁ Μμκμγεκήξ Υἱόξ ημῦ Παηνόξ. Σθηνηάς, 

γηαηί αἰζζάκμμαη κά παίνκεη ἀκζνώπηκε μμνθή ὁ Πμηεηήξ ὅιεξ ηῆξ θηίζεξ. 

Φαίνμμαη μέ ὅιε μμο ηήκ ροπή, γηαηί ιμγίδμμαη ὅηη ζανθώκεηαη ὁ Λοηνςηήξ 

ημῦ θόζμμο. Σᾶξ ἀκαγγέιις ηήκ ὥνα πμύ ὁ Θεόξ ἔνπεηαη ζάκ ἄκζνςπμξ ζηόκ 

θόζμμ. Τνέπς μπνμζηά, πνίκ θηάζεη Ἐθεῖκμξ ἀκάμεζά ζαξ, ζάκ θμνοθαῖμξ ημῦ 

δμλμιμγηθμῦ πμνμῦ ζαξ θαί ζάκ ηόκ Δαοίδ ιμηπόκ ζᾶξ παναγγέιις 

πνμθεηηθά: Ἀνπίζηε ηό ηναγμύδη, πάνηε θαιόεπμ ηύμπακμ, ραιηήνη θαί θηζάνα. 

Τναγμοδῆζηε, ράιηε γη’ Αὐηόκ, ὑμκεῖζηε ὅιμ ημο ηό μεγαιεῖμ πμύ βνίζθεηαη ζέ 

ὅζα ζαομάζηα ἐπηηειεῖ. 

Γ.— Ἄνα ιμηπόκ Ἰςάκκε, ζεθώζεθεξ πάκς ἀπ’ ηά ἐπίγεηα θαί ἀληώζεθεξ 

κά ἀκηηθνύζεηξ ηά μὐνάκηα; Ξεπέναζεξ θαί αὐηέξ ηίξ ἀγγειηθέξ δοκάμεηξ πμύ 

ὑπῆνπακ πνίκ ἀπό ηή δεμημονγία ημῦ ὁναημῦ θόζμμο; Πῶξ ιμηπόκ ηημήζεθεξ 

μέ ηό ἀλίςμα ηῶκ ἀγγειηθῶκ ηαγμάηςκ, ἐκῶ δέκ πιάζηεθεξ ἄγγειμξ; Καί πῶξ 

ἀγέκκεημξ ἀθόμα, μᾶξ ἐμήκοζεξ θαί μᾶξ πνμακάγγεηιεξ μέ ἄμεζε ζεσθή 

ἔμπκεοζε ἐθεῖκμ πμύ θαί γηά ημύξ ἀγγέιμοξ ἀθόμα ἦηακ ἄγκςζημ θαί 

ἀδίδαθημ; 



Δέκ πνμζπάζεζα κ’ ἀκέβς ζέ θακηαζηηθά ὕρε. Οὔηε πενπάηεζα πάκς 

ζηά ζύκκεθα, μὔηε λεπέναζα ημύξ μὐνακμύξ, μὔηε ἀκέβεθα πηό ρειά ἀπό ηίξ 

ηάλεηξ ηῶκ θιμγενῶκ θαί ἀζώμαηςκ ἀγγέιςκ. Κακέκαξ ἄξ μή θακηαζηεῖ θάηη 

ηέημημ. Ἀιιά μάζεηε ὅηη Αὐηόξ πμύ βνίζθεηαη πάκς ἀπ’ ὅια θαί μέκεη ζημύξ 

Παηνηθμύξ θόιπμοξ μαδί μέ ηό Ἅγημ Πκεῦμα, πςνίξ κά πςνηζηεῖ ἀπό ηόκ 

Παηένα θαί ηό Ἅγημ Πκεῦμα δηέθογε ηήκ πνμζμπή —θαί αὐηῶκ ἀθόμα ηῶκ 

πύνηκςκ ιεηημονγῶκ ημο— θαί εἰζῆιζε ζηή μήηνα ηῆξ «ἀεηπανζέκμο» Μανίαξ, 

ζάκ ζέ ἄιιμ μὐνακό. Αὐηόξ ιμηπόκ, μμῦ θακενώζεθε θαί μέ μύεζε ζ’ αὐηά ηά 

ζεσθά μοζηήνηα. Γἶμαη ιμηπόκ θήνοθαξ ημῦ βνέθμοξ. Δηαιαιῶ ὅηη «γεκκήζεθε 

παηδί γηά πάνε μαξ θαί μᾶξ δόζεθε ζάκ δῶνμ Αὐηόξ πμύ εἶκαη ὁ πνμαηώκημξ 

Θεόξ», ὅπςξ ιέεη θαί ὁ μεγάιμξ πνμθήηεξ Ἡζαΐαξ (Ἡζ. 9, 6). Γεκκήζεθα ἀπό 

μήηνα ζηείνα, γηαηί πνόθεηηαη κά γεκκεζεῖ παηδί ἀπό μάκα πανζέκμ. Πόζμ 

ὑπενθοζηθά πνάγμαηα, πόζμ πανάδμλα ζαύμαηα εἶκαη αὐηά, πμύ πανμύμεκα 

μᾶξ μεκύεη ζήμενα ηό ἀγέκκεημ ἀθόμα βνέθμξ! Πόζμ πνςημθακῆ μεκύμαηα 

ζεμιμγώκηαξ μᾶξ πνμακάγγεηιε ὁ γηόξ ηῆξ Ἐιηζάβεη; 

Σθίνηεζε ἀπό πανά ιμηπόκ ὁιόθιενε ἡ μἰθμομέκε, ράιιε θαί ὕμκεζε 

Ἐθθιεζία, ηά πνμεόνηηα πακεγονίδμκηαξ, πνίκ ἀπό ηή Γέκκεζε ημῦ Φνηζημῦ, 

ηά γεκέζιηα ημῦ Ἰςάκκε. Γέμηζε ἀπό πανά ὁιόθιενε ἡ θηίζε, θαζώξ δέπεζαη 

ηό μακηαημθόνμ ηῆξ Σανθώζεςξ ημῦ βαζηιηά ηῶκ πάκηςκ. 

ηα’.— Μαθανηζηέ Ἰςάκκε, πμύ εἶζαη μεγαιύηενμξ ἀθόμα θαί ἀπό ημύξ πηό 

ἔκδμλμοξ πνμθῆηεξ, ὁ πηό ἐπηθακήξ ἀπό ημύξ ἀπμζηόιμοξ, ὁ πηό ἀλημηίμεημξ 

ἀπ’ ὅιμοξ ημύξ μεγαιμμάνηονεξ, ὁ θμζμεμέκμξ μέ ζεία θάιιε ἀνπεγόξ ηῶκ 

ἐνεμηηῶκ, ὁ ἀγαπεμέκμξ θίιμξ ημῦ πάγθαιμο Νομθίμο, ηό ἑημημαζμέκμ 

ιοπκάνη πμύ ιάμπεη ηό θῶξ ἐθεῖκμ, πμύ μέ ιόγηα δέκ μπμνεῖ κά πενηγναθεῖ, ὁ 

ἔμπηζημξ θήνοθαξ ημῦ ἄμςμμο Ἀμκμῦ, ὁ πνμζεθηηθόξ ἀθνμαηήξ ηῆξ παηνηθῆξ 

θςκῆξ, ὁ θεμηζμέκμξ Βαπηηζηήξ ημῦ Φνηζημῦ, ὁ ἀηνόμεημξ ἔιεγπμξ ηῆξ 

ἁμανηίαξ ημῦ Ἡνώδε, ὁ πνμάγγειμξ ηῆξ δςῆξ γηά ὅζμοξ βνίζθμκηακ ζηόκ Ἅδε, 



ἡ ζάιπηγγα πμύ ζεμαίκεη ηά ζεσθά πνμζηάγμαηα ζηήκ μἰθμομέκε, μίιεζέ μαξ 

θαί ηώνα ἀπό ηόκ μὐνακό, μέ ηίξ ἱενέξ πνεζβεῖεξ ζμο θαί ηίξ εὐπέξ ημῦ 

μαθανηζημῦ πκεομαηηθμῦ παηένα μμο θαί δεῖλε ηήκ εὐμέκεηά ζμο ζηό ιαό θαί 

ζηό μηθνό ζμο πμίμκημ πμύ ζέ ὑμκεῖ, ζογπςνώκηαξ ηαοηόπνμκα ηό ημιμενό 

ἐπηπείνεμα ἑκόξ θηςπμῦ, πμύ ζηό πνμζθένεη ὄπη ζάκ δῶνμ, ἀιιά ζάκ ηαπεηκό 

πνέμξ θαί θόνμ πμύ ὀθείιεηαη ἀπό ηηπμηέκημ δμῦιμ, πμύ πνμζθένεηαη ὅμςξ 

μέ πόζμ ροπῆξ. 

Σηόκ Κύνημ Ἰεζμῦ Φνηζηό πνέπεη ἡ δόλα, ἡ ηημή θαί ἡ πνμζθύκεζε, θαζώξ 

θαί ζηόκ Πακημθνάημνα Παηένα θαί ζηό Πακάγημ Πκεῦμα, ηώνα θαί πάκημηε 

θαί ζημύξ αἰῶκεξ ηῶκ αἰώκςκ. Ἀμήκ. 

Ἀπό ηό βηβιίμ: «Θεσθό Λοπκάνη, ὁ Τίμημξ Πνόδνμμμξ» 
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