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 Ὁσίου Ἐυραίμ τοῦ Σύρου 

Σηνέρηε ηὰ αὐηηὰ ζαξ ζ’ ἐμέκα, ἀγαπεημὶ ἀδειθμί· ζὰ ζᾶξ δηεγεζῶ μηὰ 

ὡναηόηαηε δηήγεζε. Δηόηη εἶκαη ζςζηὸ κὰ θνύβεη θακεὶξ ηὶξ ἀπμθάζεηξ ηῶκ 

βαζηιέςκ, εἶκαη ὅμςξ θαιὸ κὰ ἀπμθαιύπηεη ηὰ μοζηήνηα ημῦ Θεμῦ, ὁ Ὁπμῖμξ 

μὲ ἀθμνμή ημύξ πηζημὺξ δμύιμοξ ημο ζηενίδεη ημὺξ ἀδύκαμμοξ, ἀπὸ ημὺξ 

ὁπμίμοξ πνῶημξ εἶμαη ἐγώ. Ὑπάνπεη ιμηπὸκ ζ’ ἐμέκα ὁ πόζμξ κὰ ἀγγίλς 

γεγμκόηα πμύ ἔπμοκ ζομβεῖ γηὰ ηὴ ζεναπεία ηῆξ ηαιαίπςνεξ ροπῆξ μμο. 

Θέις κὰ βάις ζήμενα ζηὸκ ἀνγαιεηὸ ζηεμόκη ἀπὸ ηὸ ὡναῖμ μαιιὶ ημῦ ιμγηθμῦ 

πνμβάημο. 

Πμζῶ κὰ ὑθάκς θεκηεμέκμ πηηώκα ἀπὸ ηὸ μαιιὶ ηῆξ ιμγηθῆξ θαὶ 

πνμζεοπεηηθῆξ γιώζζαξ. Δηόηη εἶδα θάπμηε ἕκα θνηάνη πμύ εἶπε ὡναία 

ἐμθάκηζε θαὶ πκεομαηηθὰ θέναηα, ηὰ ὁπμῖα ἠπμῦζακ μὲ ιόγηα ημῦ Θεμῦ· θαὶ 
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ἀθμῦ ηὸ πιεζίαζα μὲ μεγάιε ἀγςκία, ἀθαίνεζα ἀπ’ αὐηό ἀζόνοβα μηὰ μηθνὴ 

ημύθα. 

Μὲ θονίεοζε ὅμςξ ἕκαξ ἀβάζηαπημξ θόβμξ, δηόηη ἀπμηόιμεζα ηέημηεξ 

θμβενὲξ πνάλεηξ, ἐπεηδὴ δὲκ ἤμμοκ ζοκεηόξ. 

Θέιεηε ιμηπὸκ κὰ θακενώζς πμηὸ ἦηακ αὐηό ηὸ θνηάνη πμύ ἦηακ 

ζημιηζμέκμ μὲ ηόζμ ὡναῖα πνώμαηα; Αὐηό ηὸ θνηάνη ἦηακ ὁ ζμθὸξ θαὶ πηζηὸξ 

Βαζίιεημξ, ὁ ὁπμῖμξ ἐπηζθόπεοζε ζηὴ πώνα ηῶκ Καππαδμθῶκ θαὶ θήνολε ζηὴκ 

πόιε ηῶκ Καηζανέςκ ζςηήνηεξ δηδαζθαιίεξ γηὰ ὅιε ηὴκ μἰθμομέκε. 

Ὁ Βαζίιεημξ, ὁ ὁπμῖμξ εἶκαη ἀιεζηκὰ ἡ βάζε ηῶκ ἀνεηῶκ, ηὸ βηβιίμ ηῶκ 

ἐπαίκςκ, ὁ βίμξ ηῶκ ζαομάηςκ· αὐηόξ πμύ βαδίδεη μὲ ηὴ ζάνθα θαὶ πνμπςνεῖ 

μὲ ηὸ πκεῦμα· αὐηόξ πμύ δεῖ μὲ ηὰ γήηκα θαὶ ἔπεη ηὸ βιέμμα ημο ζηναμμέκμ 

ζηὰ μὐνάκηα· αὐηόξ πμύ εἶκαη ηὸ βενύιιημ πιῆθηνμ ηῆξ μοζηηθῆξ θηζάναξ, 

αὐηό πμύ ἔηενρε ηὴ πμνεία ηῶκ ἁγίςκ Ἀγγέιςκ· αὐηόξ πμύ εἶκαη ηὸ ζηαζενὸ 

ἀνκί ηῆξ μάκδναξ ηῆξ δςῆξ, πμύ θαηαβνόπζηζε ηὸ πμνηάνη ημῦ ἱενμῦ 

Πκεύμαημξ· αὐηόξ πμύ εἶκαη ηὸ ἀνκί πμύ πήδεζε ἀπὸ ηὸκ πόζμ θαὶ ἅνπαλε ηὸ 

ἄκζμξ ἀπὸ ηὴκ θμνοθὴ ημῦ ηημίμο Σηαονμῦ· αὐηόξ πμύ εἶκαη ηὸ παπκὶ ηῶκ 

δμγμάηςκ, ἡ γιώζζα ηῶκ ιόγςκ, ηὸ βναβεῖμ ηῶκ ὀνζῶκ θαὶ ὠθέιημςκ 

κμεμάηςκ· αὐηόξ πμύ βύζηζε ηὸκ ἑαοηό ημο ζηὸ βοζὸ ηῶκ Γναθῶκ θαὶ 

ἀκέζονε ηὸ ιαμπνὸ μανγανηηάνη· αὐηόξ πμύ εἶκαη ηὸ ὥνημμ ζηαθύιη ηῆξ ζεσθῆξ 

θιεμαηανηᾶξ, πμύ ἀπὸ ηὸκ μὐνακὸ πῆνε ηὴ ζεία γιοθύηεηα· αὐηόξ πμύ εἶκαη ἡ 

ὡναία μεμβνάκε ηῆξ ἱενῆξ ζμθίαξ, ζηὴκ ὁπμία γνάθεθακ ἀπὸ ηὸκ μὐνακὸ ηὰ 

ζεία πανάγμαηα· αὐηόξ πμύ εἶκαη ηὸ εὔθμνμ πςνάθη ηῆξ μὐνάκηαξ βαζηιείαξ, 

ηὸ ὁπμῖμ θανπμθόνεζε γηὰ ηὸκ Θεὸ θανπμὺξ δηθαημζύκεξ· αὐηόξ πμύ εἶκαη 

βμοκὸ ζημιηζμέκμ μὲ ηὰ ἄκζε ηῆξ μοζηηθῆξ ηνηακηαθοιιηᾶξ, πμύ ἡ εὐςδηὰ ημο 

ἔθζαζε ζηὸκ ἴδημ ηὸκ μὐνακό· αὐηόξ πμύ ἔραιε ἐπάκς ζηὴ γῆ ἄζμαηα ἀνεζηά 

ζηὸκ Θεὸ θαὶ πῆνε ἀπ’ ημὺξ μὐνακμύξ ζηεθάκηα εὐπνόζδεθηα· αὐηόξ πμύ 



ἀκηηιήθζεθε ηὴ πάνε θαὶ δηαθήνολε, ὅπςξ ὁ Ἰώβ, ηὴκ ὁμμιμγία ημο ζηὸκ 

Σςηήνα ηῶκ ὅιςκ, ιέγμκηαξ: «Τὸ Πκεῦμα ημῦ Κονίμο ημῦ Θεμῦ εἶκαη αὐηό 

πμύ μὲ δεμημύνγεζε, θαὶ ἡ ἔμπκεοζε ημῦ Πακημθνάημνμξ εἶκαη αὐηή πμύ μὲ 

δηδάζθεη»· βεβαηώκμκηαξ ὅηη μὲ ηὴκ ἔμπκεοζε ημῦ Ἁγίμο Πκεύμαημξ θήνοηηε 

ζὲ ὅιμοξ ηὸκ Κύνημ Ἰεζμῦ Φνηζηό. 

Πμζῶ ἀθόμε κὰ πνμζζέζς θαὶ ἄιιε ὕθακζε ζηὸ ιόγμ γηὰ ηὰ ἐγθώμηα, 

ὥζηε μὲ ηὴκ ἀπόιαοζε θαὶ μὲ ηὴκ ἀκάμκεζε ημῦ δίθαημο ἄκδνα κὰ βνμῦμε ζηὶξ 

πνμζεοπὲξ μαξ γκώζε θαὶ θαηάκολε. Πνέπεη ιμηπὸκ κὰ πάνμομε ζηὰ πένηα 

μαξ ηὴ ζαΐηα ημῦ Πκεύμαημξ θαὶ κὰ ηαθημπμημῦμε ηὸ κῆμα ηῶκ κμεμάηςκ μαξ. 

Ἔπεηηα πνέπεη κὰ ἑημημαδόμαζηε γη’ αὐηή ηὴκ ἐνγαζία ἔηζη., ὥζηε κὰ θιείκμομε 

μέζα ζηὸ ζηεμόκη θαὶ ηὸ ὑθάδη. Ἂκ ιμηπὸκ θάπμημξ θιώζεη αὐηό ηὸ μαιιὶ μὲ 

πνμζμπή, ζὰ πνμζθένεη ζημιὴ ἀζακαζίαξ ζ’ ἐθείκμοξ πμύ πμζμῦκ αὐηὴ ηὴ 

ζημιή. 

Τέημηεξ εἶκαη μἱ ἀπανπέξ ημῦ μοζηηθμῦ ζνέμμαημξ· ηέημηεξ εἶκαη μἱ 

ζμδεηὲξ ημῦ ἅγημο θηήμαημξ. Ἔηζη ἄθζμκμξ ἦηακ ζηὴ δηδαζθαιία, ὥζηε κὰ 

κηύκεη ὅζμοξ ηύπαηκε κὰ εἶκαη πανόκηεξ. Ἦηακ πκεομαημθόνμ θνηάνη ημῦ 

θμπαδημῦ ημῦ Φνηζημῦ, ηὸ ὁπμῖμ ἀκζμῦζε μέζα ζηὸ ἔιεμξ ηῆξ ιαμπνῆξ 

Ἐθθιεζίαξ· ἀπὸ ηὴ μηὰ πνμζθένμκηαξ δεζηαζηὰ ζημὺξ θηςπμὺξ μὲ ηὸ μαιιί 

ημο, ἀπὸ ηὴκ ἄιιε, ὁδεγώκηαξ ζὲ θαηάκολε ημὺξ πιμύζημοξ μὲ ηὰ πηοπήμαηα 

ηῶκ θενάηςκ ημο. Καζὼξ πανέμεκε κύπηα θαὶ μένα ζηὰ ἴδηα ἄδοηα, δέπζεθε 

ηὴ Φάνε ἀπὸ ηὸκ μὐνακό. Γη’ αὐηό θαὶ θάζε μένα βγάδμκηαξ ἄθζμκα ἄκζε ὡξ 

πνὸξ ηὸ ιόγμ, ἀκακέςκε γηὰ ηὶξ ροπὲξ ηὸκ ἀκαιιμίςημ ζημιηζμό. Καὶ πανόιμ 

πμύ μμίναδε ηὸκ ἑαοηό ημο ζηὸκ θαζέκα πςνηζηά, δὲκ ἀιαδμκεύμκηακ γηὰ ηὴκ 

πμηθηιία ημο. 

Ἐπεηδὴ ιμηπὸκ πιήζαηκε ζηὰ ἄθζανηα ἄκζε, ἐπεηδὴ ηνεθόηακ μὲ ημὺξ 

ἅγημοξ θάιοθεξ, ἐπεηδὴ ἔβνηζθε ἀκάπαοζε πάκημηε μέζα ζηὶξ Γναθὲξ θαὶ ἀπὸ 



αὐηέξ ἔβμζθε ἄθζμκμ ηὸ ζεσθὸ πμνηάνη, θαί ἀπμιάμβακε ηὴ πιόε ζηὰ 

βμζθμηόπηα ηῆξ ἀπμζημιηθῆξ δηδαζθαιίαξ, θαὶ εὐθναηκόηακ μέζα ζηὶξ 

ἱεναηηθὲξ αὐιὲξ, γη’ αὐηό θαὶ ὁ ιόγμξ ημο θοιμῦζε ζὰκ πμηαμόξ, θαὶ ἡ ἀνεηὴ 

ημο πνμπςνμῦζε ζὰκ ηὰ θύμαηα ηῆξ ζάιαζζαξ. Ἐθεῖ ηνεθόηακ μὲ ζεία 

κμήμαηα, θαὶ ἐδῶ θήνοηηε μὲ δοκαηὴ θςκὴ ἀζάκαηα ιόγηα· ἐθεῖ ἔηνςγε 

ἐκάνεηα θαγεηά, θαὶ ἐδῶ δηαθήνοηηε εὐπνόζδεθηα ιόγηα. Δὲκ ἦηακ δειαδὴ ἡ 

ηνμθὴ ημο ζηνύπκμξ θαὶ βάημξ, ἀιιά ἦηακ νόδμ θαὶ θνίκμ, θνόθμξ θαὶ 

θηκκάμςμμ. Ἀθμιμοζμῦζε δειαδὴ πίζς ἀπὸ ηέημημ πμνηάνη, ἀνςμαηίδμκηαξ 

ηὴκ ηνμθή ημο μὲ μοζηηθὰ βιαζηάνηα. Γη’ αὐηό θαὶ ηὸ μαιιὶ ημο γίκμκηακ 

ιαμπνό, θαὶ ἦηακ θαηάιιειμ γηὰ ηὴκ ὕθακζε ηῶκ ζείςκ δηδαγμάηςκ. 

Καὶ γηὰ πμηὸ ιόγμ πνέπεη κὰ ιές πμιιὰ γη’ αὐηό ηὸ θνηάνη, ὅπμο ὁιόθιενμ 

ἔγηκε ζθεῦμξ ἕημημμ, ὄπη ζθεῦμξ ηοπαῖμ, ἀιιά ηέημημ πμύ εἶδε ὁ Πέηνμξ κὰ 

θαηεβαίκεη ἀπὸ ηὸκ μὐνακό, πηαζμέκμ ἀπὸ ηὶξ ηέζζενεξ ἄθνεξ; Ἀιιά ἐθεῖκμ 

θαηεβαίκμκηαξ ζηὴ γῆ, ἔδεηλε ὅηη εἶπε πηεκὰ θαὶ ηεηνάπμδα· ὁ Βαζίιεημξ ὅμςξ 

πμύ βνῆθε ηὴκ ἄκμδμ ζηὸκ μὐνακό, πανμοζίαζε ζ’ ἐμᾶξ ιόγηα ἔκδμλα θαὶ 

πανάδμλα. Καὶ ἐθεῖκμ βέβαηα ηὸ ζθεῦμξ θάκεθε γηὰ ιίγμ, θαὶ ἀκαζύνζεθε ἡ 

ἐμθάκηζή ημο, ἀθμῦ ἀπμθαιύθζεθε μόκμ ζὲ ἕκακ· αὐηὸξ ὅμςξ ἀκορςμέκμξ 

πμιιὰ πνόκηα, πμνήγεζε ζὲ πμιιμὺξ ηὴ πάνε ημῦ Πκεύμαημξ. Γηὰ ἐθεῖκμ ηὸ 

ζθεῦμξ ὁ Πέηνμξ ἄθμοζε ἀπὸ ηὸκ μὐνακό, «Ἀπὸ ἐθεῖκα πμύ ἐγώ θαζάνηζα, 

θάγε»· θαὶ γη’ αὐηὸκ εἰπώζεθε ζὲ ὅιμοξ· «Αὐηόκ πμύ ἐγώ ἁγίαζα, θαὶ ζεῖξ κὰ 

ηὸκ ηημήζεηε». 

Πμηὸξ ιμηπὸκ δὲκ ζὰ ἐπαηκμῦζε ἐθεῖκμκ πμύ δόλαζε ὁ Παηέναξ; ἤ πμηὸξ 

δὲκ ζὰ ηημμῦζε ἐθεῖκμκ πμύ ἁγίαζε ὁ Υἱόξ; Καὶ πμηὸξ δὲκ ζὰ μαθάνηδε ἐθεῖκμκ 

πμύ μαθάνηζε ηὸ ζμθὸ θαὶ κμενὸ θαὶ ζεβάζμημ Πκεῦμα; 

Πςπώ, πῶξ εὐδόθεζε ἡ ἀπόθαζε ημῦ Θεμῦ κὰ θαημηθήζεη μέζα ημο θαὶ 

κὰ πενπαηήζεη μέζα ημο! «Βνίζθς ἀκάπαοζε, εἶπε ὁ Θεόξ, ζηὸκ ηαπεηκὸ θαὶ 



ἥζοπμ, θαὶ ζ’ αὐηόκ πμύ θμβᾶηαη ηὰ ιόγηα μμο». Ἔηζη ἡ Φάνε ημῦ πιεμμύνηζε 

ηὸ κμῦ, μὲ ἐθεῖκα ηὰ ζεμκὰ θαὶ ἀζηείνεοηα νεύμαηα, ὥζηε κὰ πανμοζηάζεη 

θόζμημοξ θαὶ αὐημύξ πμύ μμιύκζεθακ μέζα ζηὰ ἁμανηήμαηά ημοξ, ὅπςξ θαὶ 

αὐημύξ πμύ βαπηίζζεθακ. 

Γηὰ κὰ δείλεη ιμηπὸκ ὁ Κύνημξ ηὴκ εὐζπιαπκία ημο θαὶ ζ’ ἐμέκα, ὅηακ μμῦ 

δόζεθε ἀθμνμή γηά κά πνμζθένς ἐιεεμμζύκε ζὲ θάπμηα πόιε, ἄθμοζα ὅηακ 

βνέζεθα ἐθεῖ θςκὴ κὰ μμῦ ιέεη: «Σήθς, Ἐθναίμ, θαὶ θάγε κμήμαηα». Καὶ ἀθμῦ 

ἀπάκηεζα, εἶπα μὲ πμιιὴ ἀγςκία: «Ἀπὸ πμῦ, Κύνηε, κὰ θάς;». Καὶ μμῦ 

ἀπάκηεζε: «Νά, ζηὸκ μἶθμ μμο, ηὸ βαζηιηθό ζθεῦμξ ζά ζμῦ πνμζθένεη ηὸ 

θαγεηό». Καὶ ἀθμῦ ζαύμαζα πμιὺ γηὰ ηὰ ιεγόμεκα, ζεθώζεθα θαὶ πῆγα ζηὸ 

καὸ ημῦ Ὕρηζημο, θαὶ ἀθμῦ πνμπώνεζα ἀζόνοβα ζηὸ πνμαύιημ θαὶ ἔζθορα ἀπὸ 

ηὸκ πόζμ ζηὰ πνόζονα, εἶδα ζηὰ ἅγηα ηῶκ ἁγίςκ ηὸ ζθεῦμξ ηῆξ ἐθιμγῆξ κὰ 

εἶκαη ἁπιςμέκμ ιαμπνὰ μπνμζηὰ ζηὸ πμίμκημ, κὰ εἶκαη ὁιόθιενμ ζημιηζμέκμ 

μὲ ζεμπνεπῆ ιόγηα, θαὶ ηὰ μάηηα ὅιςκ κὰ εἶκαη ζηναμμέκα ζ’ αὐηόκ. Γἶδα ηὸ 

ιαὸ κὰ ηνέθεηαη ἀπὸ αὐηόκ μὲ πκεῦμα, θαὶ ηὴ πήνα θαὶ ηὸ ὀνθακὸ κὰ ἐιεεῖηαη 

πάνα πμιύ. Γἶδα ἐθεῖ κὰ θοιμῦκ πνὸξ αὐηόκ ηὰ δάθνοα ζὰκ πμηάμη, θαὶ ηὸ 

μαιιὶ ηῆξ δςῆξ κὰ ιάμπεη ζὲ ὅιμοξ ζὰκ πνοζάθη, θαὶ ηὸκ ἴδημ ηὸκ πμημέκα κὰ 

ζηέικεη ρειὰ μὲ ηὰ θηενὰ ημῦ Πκεύμαημξ δεήζεηξ θαὶ κὰ θαηεβάδεη 

ἀπακηήζεηξ. Γἶδα ηὴκ ‘Ἐθθιεζία κὰ θαιιςπίδεηαη ἀπὸ αὐηόκ, θαὶ ηὴκ 

ἀγαπεμέκε κὰ ζημιίδεηαη μὲ πμιιὰ ζημιίδηα. Γἶδα ηὰ δόγμαηα ημῦ Παύιμο, ηὰ 

δηδάγμαηα ηῶκ Πνμθεηῶκ, ηὸ κόμμ ηῶκ Γὐαγγειίςκ, ηὸ θόβμ ηῶκ μοζηενίςκ. 

Γἶδα ἐθεῖ ηὸκ ὠθέιημμ θαὶ ζςηήνημ ιόγμ κὰ ὑρώκεηαη πηζηὰ ζηὸκ ἴδημ ηὸκ 

μὐνακό, θαὶ γεκηθὰ ὅιε ἐθείκε ηὴ Σύκαλε κὰ ιάμπεη ἀπὸ ηὶξ ἀθηῖκεξ ηῆξ 

Φάνεξ. Ἐπεηδὴ ιμηπὸκ ὅιμη αὐημί ηόζμ πμιὺ πνμόδεοακ ζηὴκ εὐζέβεηα, θαζὼξ 

ἀκηιμῦζακ ἀπὸ ηὸ ἐθιεθηό ζθεῦμξ ηῆξ βαζηιείαξ, ἀκύμκεζα ηὸκ ζμθὸ θαὶ 

ἀγαζό Κύνημ, ὁ Ὁπμῖμξ ηόζμ πμιὺ δμλάδεη ἐθείκμοξ πμύ ηὸκ δμλάδμοκ. 



Ὕζηενα ιμηπὸκ ἀπὸ ηὸ θήνογμα, δόζεθε ζηὸκ ἄκδνα πιενμθμνία γηὰ μέκα 

ἀπὸ ηὸ Ἅγημ Πκεῦμα, θαὶ ἀθμῦ ἔζηεηιε θαὶ θάιεζε ἐμέκα ηὸκ ηηπμηέκημ, 

ἀπεοζύκζεθε ζέ μέκα δηὰ μέζμο ημῦ δηενμεκέα, θαί μέ νώηεζε: «Ἐζύ εἶζαη ὁ 

Ἐθναίμ, ὁ ὁπμῖμξ ἔζθορεξ ηέιεηα ηὸκ ηνάπειό ζμο θαὶ ζήθςζεξ ηὸ δογὸ ημῦ 

ζςηήνημο ιόγμο;». Καὶ ἀθμῦ ἀπάκηεζα θαί εἶπα, «ἐγώ εἶμαη ὁ Ἐθναίμ, ὁ ὁπμῖμξ 

ἄθεζα ηὸκ ἑαοηό μμο πίζς ἀπὸ ηὸκ μὐνάκημ δνόμμ». Καὶ ἀθμῦ μὲ πιεζίαζε ὁ 

ζεόπκεοζημξ αὐηόξ ἄκδναξ, πνόζθενε ζ’ ἐμέκα ηὸ ἅγημ θίιεμά ημο θαὶ ἀθμῦ 

ἔζηνςζε ηναπέδη μὲ ηὰ θαγεηὰ ηῆξ ζμθῆξ θαὶ ἅγηαξ θαὶ πηζηῆξ ροπῆξ ημο, ὄπη 

ηναπέδη θανοθεομέκμ μὲ θζανηὰ θαγεηά, ἀιιά γεμάημ μὲ ἄθζανηα κμήμαηα, 

ἔιεγε μὲ πμηὲξ δειαδὴ θαιὲξ πνάλεηξ μπμνμῦμε κὰ δείλμομε ηήκ ηέιεηα 

μεηάκμηά μαξ ζηὸκ Κύνημ  πῶξ ζὰ ἐμπμδίζμομε ηὶξ ἐπηζέζεηξ ηῶκ 

ἁμανηεμάηςκ, θαὶ πῶξ ζὰ θιείζμομε ηὶξ εἰζόδμοξ ηῶκ παζεμάηςκ· πῶξ ζὰ 

ἀπμθηήζμομε ηὴκ ἀπμζημιηθὴ ἀνεηή, θαὶ πῶξ ζὰ θάμρμομε ηὸκ ἀδςνμδόθεημ 

Κνηηή. Καὶ ἀθμῦ ἔθιαρα, θναύγαζα θαὶ εἶπα: «Ἐζύ, πάηεν, θνμύνεζε ἐμέκα ηὸκ 

πιαδανὸ θαὶ νάζομμ· ἐζύ ὁδήγεζέ με ζηὸκ ἴζημ δνόμμ· ἐζύ θένε ζὲ θαηάκολε 

ηὴ ζθιενὴ ζὰκ πέηνα θανδηά μμο· δηόηη ζ’ ἐζέκα μὲ ἀκέζεζε ὁ Θεὸξ ηῶκ 

πκεομάηςκ, γηὰ κὰ ζεναπεύζεηξ ηὴκ ροπή μμο. Ἐζύ πνμζόνμηζε ηὸ ζθάθμξ ηῆξ 

ροπῆξ μμο ζηὸ ἥζοπμ ιημάκη». 

Καὶ πνόζελε ηὴ θνμκηίδα ημῦ θαιμῦ δηδαζθάιμο, ἀπὸ πμῦ δειαδὴ ἄδναλε 

ηὸ πανάδεηγμα ηῆξ ἀνεηῆξ μμο. Κνάηεζε ζθηπηά, γηὰ κὰ ηὸ πῶ ἔηζη, ηὸ ναβδὶ 

ημῦ ζώμαημξ, θαὶ ἀθμῦ μάδεζε ηὴ ζοκήζεηα ηῶκ ἀκόεηςκ παζῶκ, ἀθαίνεζε ηὰ 

ιέπηα μμο, δειαδὴ ηὴκ ἀδοκαμία ηῶκ μαηηῶκ μμο· θαὶ ἀθμῦ ἐιάηηςζε ηὴκ 

ὠπνόηεηα θαὶ ἀκςνημόηεηα ημῦ ιόγμο, μὲ πῆνε μὲ ηὸ δῆιμ θαὶ μὲ βύζηζε ζηὰ 

βάζε ηῶκ δηδαγμάηςκ ημο. Τόηε ηὰ ζπιάπκα μμο πόζεζακ πμιὺ κὰ ζοκζέζμοκ 

ηὸκ ἔπαηκμ ηῶκ Σανάκηα Μανηύνςκ· δηόηη ὁ ἐθιεθηόξ πιενμθόνεζε ηὰ αὐηηά 

μμο γηὰ θάζε πνάλε ηῆξ θανηενίαξ ημοξ· πῶξ δειαδὴ πνμηίμεζακ κὰ 

πεζάκμοκ γηὰ ηὸκ Φνηζηό, θαὶ πόζμοξ θηκδύκμοξ πενηθνόκεζακ, γηὰ κὰ Τὸκ 



θενδίζμοκ, θαὶ πόζμη ἦηακ μἱ ἅγημη ὡξ πνὸξ ηὸκ ἀνηζμό· θαὶ ἐληζημνμῦζε ηὰ 

ὑπόιμηπα θαημνζώμαηα ηῆξ εὐζέβεηάξ ημοξ. 

Ἐπεηδὴ ιμηπὸκ ὁ πηζηὸξ ἀνπηενέαξ μᾶξ ἔθακε ἄλημοξ γηὰ μηὰ ηέημηα 

ιαμπνὴ ἐνγαζία, ἀθμῦ ἀθήζμομε ημὺξ ἐπαίκμοξ αὐηῶκ ηῶκ ηνμπαημύπςκ 

θαιιηκίθςκ ἀκδνῶκ γηὰ ἄιιε δηήγεζε, ἂξ μαθανίζμομε αὐηόκ, ηὸκ ὅζημ ημῦ 

Φνηζημῦ, ηὸκ ἄκδνα πμύ εἶπε ηὸκ ἴδημ δῆιμ θαὶ ηὴκ ἴδηα ηημὴ μ’ αὐημύξ. Δηόηη, 

ὅπςξ μἱ Ἅγημη ἀκηηζηάζεθακ μὲ ἀκδνεία ζηὸκ ηύνακκμ Ληθίκημ θαὶ ζηὸκ 

ἄνπμκηα Δμύθα, ἔηζη θαὶ ὁ Ὅζημξ ἀκηηπαναηάπζεθε ζηὸκ Οὐάιε θαὶ ζηὸκ 

Ἄνεημ θαὶ ζηὸκ ἀιαδμκηθὸ ἔπανπμ. Ἐθεῖκμη μἱ Ἅγημη λενίδςζακ ηὰ ἀγθάζηα ηῆξ 

πιάκεξ, θαὶ αὐηὸξ λενίδςζε ηὰ ηνηβόιηα ηῆξ αἱνεηηθῆξ μακίαξ. Ἐθεῖκμη 

δηέιοζακ ηὰ ἀγςκίζμαηα ημῦ Ληθίκημο, θαὶ αὐηόξ θαηάνγεζε ηὰ πνμζηάγμαηα 

ημῦ Οὐάιε. Ἐθεῖκμη θαηάνγεζακ ηὶξ πνμζηαγὲξ ημῦ Δμύθα, θαὶ αὐηόξ 

θαηακηνόπηαζε ηὰ ἐπηπεηνήμαηα ημῦ Ἄνεημο. Ἐθεῖκμη δηέιοζακ ηὴκ ἀιαδμκεία 

ημῦ ἄνπμκηα, θαὶ αὐηόξ ηζάθηζε ηὴ μακία ημῦ ἔπανπμο Μόδεζημο. 

Ἀθμῦ ιμηπὸκ ὁπιίζζεθε ἀπὸ ηὴκ ἄζιεζή ημοξ μὲ θεκηνί, ὅπςξ ὁ Φηκεέξ, 

ηνύπεζε ηὶξ γιῶζζεξ πμύ ἔθογακ μαθνηὰ ἀπὸ ηὸκ Θεό. Γη’ αὐηό θαὶ πμζμῦζε 

πμιὺ ἔκημκα κὰ πηεῖ ηὸ πμηήνη ημῦ μανηονίμο θαὶ βηαδόκηακ κὰ ζηήζεη ηνόπαημ 

μὲ ηὸ μανηύνηό ημο. Οἱ Μάνηονεξ, πάνε ζηὴκ πίζηε ημοξ ζηὸκ Φνηζηό, 

ζήθςζακ ἐπάκς ημοξ ὅιε μαδὶ ηὴ ζιίρε θαὶ ηὴκ ὑπέ-μεηκακ μὲ γεκκαηόηεηα· ὁ 

Βαζίιεημξ ἐπίζεξ, πάνε ζηὴκ ἐιπίδα ημο ζηὸκ Φνηζηό, ὑπέθενε μὲ ἀκδνεία ηὴ 

πημκμζύειια ηῶκ πεηναζμῶκ. Ἐθεῖκμη πέηαλακ ημὺξ πηηῶκεξ ημοξ θαὶ 

πνόζθενακ ηὰ μέιε ημοξ ζηὰ βαζακηζηήνηα· θαὶ αὐηόξ βηάδμκηακ κὰ πεηάλεη 

ἀπὸ πάκς ημο ἀθόμε θαὶ ηὸ θμονέιη πμύ εἶπε γύνς ἀπὸ ηὸκ ηνάπειό ημο θαὶ 

ηὸ ζῶμα. Ἐθεῖκμη ζηὴ ιίμκε ηνάβελακ πνὸξ ηὸκ ἑαοηὸ ημοξ αὐηόκ πμύ 

πιακηόηακ ζηὴκ ἀζέβεηα θαὶ ηὸκ ἔθακακ ἄλημ γηὰ ηὴ δόλα· αὐηόξ ἐπίζεξ 

βαθηίδμκηαξ ημὺξ ἄπηζημοξ ζηὴκ θμιομβήζνα, ἔγηκε γη’ αὐημὺξ πνόλεκμξ ηῆξ 

βαζηιείαξ ηῶκ μὐνακῶκ. Ἐθεῖκμη μέζα ζηὰ κενά, θιεγόμεκμη ἀπὸ ηὸκ πόζμ, 



εἶδακ ηὸ θῶξ μαδὶ μὲ ηὰ ζηεθάκηα πάκς ἀπὸ ηὸ θεθάιη ημοξ· θαὶ αὐηόξ 

πονπμιμύμεκμξ ἀπὸ ηὰ δόγμαηα ηῆξ Ἁγίαξ Τνηάδαξ, πῆνε ηὰ βναβεῖα γηὰ ηὸκ 

ἀγώκα ημο ἐκάκηημκ ηῶκ θαθμδόλςκ. 

Πόζεξ πακμονγίεξ μεηαπεηνίζζεθε ὁ πμκενὸξ Βειίαν γηὰ κὰ πςνίζεη ηὸκ 

Βαζίιεημ ἀπὸ ηὴκ μὐνάκηα βαζηιεία! Ἐλόνγηζε βαζηιηάδεξ, ἄνπμκηεξ θαὶ 

ὄπιμοξ, ἀιιά ὁ Βαζίιεημξ ἔγηκε βάζε ηῶκ πηζηῶκ. Ἐλαγνίςζε ὅιεξ ηὶξ 

θαηαηγίδεξ ημο, ἀιιά δὲκ ηάναλε δηόιμο ηὸκ ζμθὸ ἔμπμνμ. Πνμθάιεζε ζύειια 

μὲ ημὺξ βμεζμύξ ημο, δειαδὴ μὲ ηὶξ αἱνέζεηξ, ἀιιά ἡ ηέπκε ημῦ θοβενκήηε 

ἀπμδεηθκύμκηακ πενηζζόηενμ. Ξεζήθςζε ηνηθομίεξ ἐκάκηημκ ηῆξ Ἐθθιεζίαξ, 

ἀιιά δὲκ μπόνεζε κὰ βοζίζεη ηὸ πιμῖμ ηῆξ πίζηεξ ημῦ Βαζηιείμο. Τὸκ 

πμιέμεζε μὲ αἱνεηηθὰ ιόγηα, ἀιιά ἀμέζςξ ηναομαηίδμκηακ ἀπὸ ηὰ δόγμαηα 

ηῆξ ζεμιμγίαξ. Ἐλόπιηζε ἐκακηίμκ ημο ηὸκ Ἄνεημ, ὅπςξ ηὸκ Γμιηάζ, ἀιιά 

πηοπηόηακ ἀπ’ αὐηόκ, ζὰκ μὲ ζθεκδόκε, μὲ ηὰ ηνία ιηζάνηα ηῆξ πίζηεξ. 

Ἐπηηέζεθε μὲ ὁνμή ζηὸκ πύνγμ ημο μὲ ημὺξ ἀκέμμοξ ηῆξ θαθμδμλίαξ —ἄκεμμη 

δειαδὴ ἦηακ μἱ ιόγμη ηῶκ ἀζεβῶκ— ἀιιά δὲκ ηὸκ ἔπεηζακ, δηόηη εἶπε 

ὀπονςζεῖ μὲ ηὰ ηνία ἀπόνζεηα ηείπε ηῆξ ἄπνακηεξ Τνηάδαξ. Ἐθηόλεοζε ηὰ 

βέιε ηῆξ πμιοζεΐαξ, ἀιιά ἀμέζςξ ηνάπεθε ζὲ θογὴ ἀπὸ ηὴ μμκμζεΐα. 

Ἔνπμκηακ ζηναηεύμαηα ζθοιηῶκ πμύ γαύγηδακ, ἀιιά μὲ ηὴ νάβδμ ημῦ ζηαονμῦ 

ηὰ ηναομάηηδε. Οἱ ιύθμη θμνμῦζακ πάιη ηὸ δένμα ηῶκ πνμβάηςκ, ἀιιά ἀμέζςξ 

ἔιεγπε ηὴκ ὑπμθνηζία ημοξ. Βηαδόηακ ἡ ἀδηθία κὰ ηὸκ ηανάλεη, ἀιιά ἀμέζςξ 

κηθηόηακ ἀπὸ ηὴ δηθαημζύκε ημῦ ἀκδνόξ. Φηιμκεηθμῦζακ μἱ ἄπηζημη κὰ μημεζμῦκ 

ηὴκ πίζηε θαὶ ηὴ δηδαζθαιία ημο, ἀιιά ἀμέζςξ δηαθενοζζόηακ ἡ θαθόπηζηε θαὶ 

ἀζεβήξ γκώμε ημοξ. Μεηαπεηνίδμκηακ θμιαθεῖεξ γηὰ κὰ ἀπμθηήζμοκ ηὴκ 

παννεζία ημο, ἀιιά ἀμέζςξ ἀπμθαιοπηόηακ ἡ ἀθνμζύκε ημοξ. 

Ἐπεηδὴ δειαδὴ γκςνίδμοκ θαὶ μἱ ἔπζνμη κὰ ζέβμκηαη θαὶ κὰ ηημμῦκ ηὴκ 

ἀνεηή θαὶ ηὴκ ἀκδνεία, ὅηακ ηὸ παηδὶ ημῦ ηονάκκμο βαζακηδόηακ ἀπὸ θμβενὴ 

ἀννώζηηα, παναθαιμῦζακ ηὸκ ἄκδνα κὰ πνμζεοπεζεῖ γη’ αὐηό ·ἐθεῖκμξ ὅμςξ 



πνόηεηκε, ιέγμκηαξ: «ζὰ πνμζεοπεζῶ, ἂκ μμῦ ηὸ δώζεηξ κὰ ηὸ ὁδεγήζς ζηὴκ 

ἀρεγάδηαζηε πίζηε θαὶ κὰ ηὸ ἀπαιιάλς ἀπὸ θάζε δοζζέβεηα ηῶκ μαζεμάηςκ 

ημῦ Ἀνείμο»· θαὶ ὅηακ ὁ παηέναξ ζομθώκεζε, ἀμέζςξ ὁ Βαζίιεημξ ἔγηκε 

μεζμιαβεηὴξ γηὰ ηὸκ ἐπίγεημ βαζηιηὰ πνὸξ ηὸκ μὐνάκημ· πνμζθόμηδε ηὴκ 

ὑπόζπεζε ημῦ ἄκδνα, θαὶ ἔθενκε ζ’ αὐηόκ ηὴ ζεναπεία ημῦ παηδημῦ ημο. 

Μόιηξ ιμηπὸκ εἶδακ ηὰ θίδηα κὰ ἔπεη ζςζεῖ ηὸ παηδί, λακὰ ἔβιαρακ 

ὕπμοια ηὴ ζέιεζε ημῦ ἀκόεημο βαζηιηᾶ, θαὶ ἀθμῦ πῆνακ ηὸ γηό ημο, ηὸκ 

βάθηηζακ μὲ κενό, ὄπη ὅμςξ μὲ Πκεῦμα. Δίδαζθακ κὰ ἀνκεζεῖ ηόκΥἱό ημῦ 

Θεμῦ. Ἐλςηενηθά κηύκμκηαξ θαὶ ἐζςηενηθὰ λεκηύκμκηαξ· ἐλςηενηθὰ κηύκεη 

ηὸκ Φνηζηὸ θαὶ ἐζςηενηθὰ ηὸκ λεζπίδεη. Γη’ αὐηό θαὶ ὕζηενα ἀπὸ ιίγμ 

ἀθαίνεζε ηὸ πκεῦμα ημῦ δύζηοπμο παηδημῦ, θενύηημκηαξ ηὴκ ἀπανηζηία ημοξ. 

Αὐηά δὲκ εἶκαη δεοηενόηενα ἀπὸ ηὰ θαηαπιεθηηθὰ ἔνγα ημῦ Ἠιία, θαὶ δὲκ 

εἶκαη θαηώηενα ἀπὸ ηὰ ζαύμαηα ημῦ Ἐιηζζαίμο. Ὅπςξ ἐθεῖκμη ἐπακέθενακ ζηὴ 

δςὴ ημὺξ κεθνμύξ, ἔηζη θαὶ ὁ πηζηὸξ Βαζίιεημξ μὲ ηὴκ πνμζεοπὴ ημο ἅνπαλε 

ἀπὸ ηὸ ζάκαημ ηὸ παηδὶ πμύ ἐπνόθεηημ κὰ πεζάκεη. Καὶ ὅπςξ ἐπίζεξ ὁ 

Πέηνμξ ηὸκ Ἀκακία θαὶ ηὴ Σαπθείνα, πμύ ἔθιερακ, ημὺξ ζακάηςζε, ἔηζη θαὶ ὁ 

Βαζίιεημξ, θαηέπμκηαξ ηὴ ζέζε ημῦ Πέηνμο, θαὶ ζογπνόκςξ μεηέπμκηαξ ζηὴκ 

παννεζία ἐθείκμο, ἔιεγλε ηὸκ Οὐάιε, πμύ ἀζέηεζε ηὴκ ὑπόζπεζή ημο, θαὶ 

ζακάηςζε ηὸ γηό ημο. Ἀπὸ ηὸ γεγμκὸξ αὐηό θονίεοζε πμιιὴ ιύπε θαὶ ἀμεπακία 

ημὺξ ἐιεεηκμὺξ θαὶ ἐθεῖκμ ηὸκ ἄπηζημ βαζηιηά. 

Καὶ πμηὸξ ζὰ μπμνέζεη κὰ δηεγεζεῖ ἀκηάληα ηὸ πιῆζμξ ηῶκ ζαομάηςκ, 

πμύ πανμοζίαζε ὁ μαθάνημξ θαὶ πηζηὸξ Βαζίιεημξ, μέζα ζηὰ ἴδηα ηὰ γεγμκόηα; 

Ἐπεηδὴ ιμηπὸκ εἴμαζηε ἀδύκαημη κὰ ἐλεγήζμομε ηὰ ηόζα πμιιὰ θαημνζώμαηα 

ημῦ ἄκδνα, παναιείπμκηαξ ὅια, θαὶ ἀκαθένμκηαξ ἕκα, ἂξ δείλμομε πῶξ θαὶ ηὰ 

ἀκαίζζεηα ζομμαπμῦζακ μὲ ηὸκ ἄκδνα. Ἐπεηδὴ δειαδὴ ηὰ γεκκήμαηα ηῆξ ὀπηᾶξ 

μεηαπεηνίδμκηακ θάζε ηνόπμ κὰ θμκεύζμοκ ηὸκ δίθαημ, δηόηη ζοκεπῶξ 



πμιεμμῦκηακ μὲ ηὰ ιόγηα ἐθείκμο θαὶ ζογπνόκςξ μὲ ηὰ ζαύμαηά ημο, ζὰκ μὲ 

βέιε, πνμζῆιζακ ζηὸ βαζηιηὰ δεηώκηαξ κὰ ηὸκ ἁνπάλεη θαὶ κὰ ηὸκ ἐλμνίζεη: 

«Γἶκαη ἀκοπόθμνμξ, εἶπακ, ἀθόμε θαὶ κὰ ηὸκ βιέπμομε· δηόηη ἐκακηηώκεηαη 

πάνα πμιὺ ζ’ ἐμᾶξ μὲ ηὰ ιόγηα ημο· γη’ αὐηό εἶκαη ἀδύκαημ, βαζηιηά, κὰ 

πνμμδεύζεη ἡ δηθή μαξ πίζηε, ὅζμ αὐηόξ εἶκαη πανώκ». 

Ἐπεηδὴ ιμηπὸκ ὁ βαζηιηὰξ παναζύνζεθε ἀπὸ ηὰ ιόγηα ημοξ, ἀπμθάζηζε κὰ 

ἐλμνηζζεῖ αὐηόξ· ἡ γναθίδα ὅμςξ ἀμέζςξ, ἐπεηδὴ δὲκ ἄκηελε κὰ ὑπενεηήζεη 

ηὴκ πανάκμμε ἀπόθαζε, ζοκηνίθζεθε ἀπὸ μόκε ηεξ, δηδάζθμκηαξ ζηὸκ ἀκόεημ 

πόζμ μεγάιε ἀζέβεηα ζέιεη κὰ δηαπνάλεη ζηὸ δμῦιμ ημῦ Φνηζημῦ, ὁ ὁπμῖμξ 

θήνοηηε μία ζεόηεηα ημῦ Παηνὸξ θαὶ ημῦ Υἱμῦ θαὶ ημῦ Ἁγίμο Πκεύμαημξ, θαὶ 

ἀπμδείθκοε ἐκηειῶξ μὲ ζμθία ὅηη εἶκαη ζθοιηὰ ιοζζαζμέκα ἐθεῖκμη πμύ 

θνμκμῦζακ ἡ ὁμμιμγμῦζακ ηὴ δηαίνεζε. Ἐπεηδὴ ὅμςξ δὲκ ἀκηηιαμβάκμκηακ ὁ 

ἀκαηζζεηόηενμξ ἀπὸ ηὴκ ἄροπε γναθίδα, ὁ ὁπμῖμξ ἦηακ γηὸξ ηῆξ πιάκεξ, 

πῆνε θαὶ δεύηενε γναθίδα γηὰ κὰ ὑπμγνάρεη θαὶ κὰ ἀπμηειεηώζεη ηὴκ πμκενὴ 

ἐπηζομία ημο. Γἶδε ὅμςξ θαὶ αὐηή ηὴ γναθίδα κὰ ζναύεηαη θαὶ κὰ μὴ δέπεηαη 

κὰ ζομμεηάζπεη ζηὸ θαθὸ πμύ ἔζπεοδε κὰ δηαπνάλεη. «Γηαηί ζπεύδεηξ, 

βαζηιηά, κὰ ἐλμνίζεηξ ζὲ λέκε πώνα αὐηόκ πμύ ἔπεη ἔκμηθμ μέζα ημο Ἐθεῖκμκ 

πμύ γεμίδεη ηὰ πάκηα; Γηαηί ζέιεηξ κὰ ἐλμκηώζεηξ αὐηόκ πμύ εἶκαη ζέ ὅια 

ἀδηάβιεημξ; Γηαηί δηώπκεηξ ἀπὸ ηὴκ πόιε ηὸκ μὐνακμπμιίηε; Ἂκ μάιηζηα 

πάνεηξ θαὶ ηνίηε γναθίδα, ζὰ ηὴκ δεῖξ κὰ θμμμαηηάδεηαη θαὶ κὰ μὴ δέπεηαη θη 

αὐηή κὰ ζοκενγεῖ», πνάγμα πμύ ηειηθά ἔγηκε. 

Τόηε δηαθενύπζεθε θακενὰ ζὲ ὅιμοξ ἡ κίθε θαὶ ηὸ ιαμπνὸ ηνόπαημ ημῦ 

ἀθαηακίθεημο ἄκδνα. Οἱ ηνεῖξ γναθίδεξ ἔγηκακ ὑπεναζπηζηὲξ αὐημῦ πμύ 

θήνοηηε ηὴκ ὁμμμύζηα Τνηάδα. Τὸ πένη ἔζπεοδε κὰ βγάιεη ηὴκ ἀπόθαζε, μἱ 

γναθίδεξ ἀπμδείθκοακ ὅηη αὐηή εἶκαη ἄδηθε. Τὸ πένη βηαδόηακ κὰ δώζεη 

πμκενὴ ρῆθμ, μἱ γναθίδεξ ἐμπόδηδακ ηὴκ ἀκςθειῆ βηαζύκε. Καὶ ὅπςξ ηὸ 

ναβδὶ ημῦ Μςοζῆ κηνόπηαδε ὅιμοξ ημύξ γεηεοηὲξ θαὶ ημὺξ ὑπόιμηπμοξ 



μάγμοξ ηῆξ Αἰγύπημο, ἔηζη θαὶ μἱ γναθίδεξ θαηάνγεζακ ἀμέζςξ ηὴκ ἀπόθαζε 

ηῶκ ἀζεβῶκ θαὶ ηῶκ παηδηῶκ ημῦ ζθόημοξ. 

Πῶξ κὰ ζὲ μαθανίζμομε, πάηεν Βαζίιεηε, ἐζέκα πμύ μὲ ηὸ θεκηνὶ ηῆξ 

ἀιήζεηαξ θεκηνίδεηξ θαὶ δηώπκεηξ ηὴκ πιάκε· ἐζέκα πμύ ἀκαπςνεῖξ ζοκεηὰ 

μαδὶ μὲ ηὶξ μέιηζζεξ θαὶ θαηαζθεκώκεηξ ζηὸ ιηβάδη ηῶκ ζεόπκεοζηςκ Γναθῶκ, 

θαὶ ἀπὸ θεῖ ἀκζμιμγεῖξ γηὰ μᾶξ ἄκζε πνμθεηηθά, δνμζηὰ ἀπμζημιηθή, δςὴ 

εὐαγγειηθή· ἐζέκα πμύ δηανθῶξ θάζεζαη ζηὶξ θορέιεξ ηῶκ ἀνεηῶκ, θαὶ ἀπ’ 

αὐηέξ θαηαζθεοάδεηξ γηὰ μᾶξ ηὴ ζεία πνόπμιε· ἐζέκα πμύ πανήγαγεξ ζμθά, 

μὲ ηὴ βμήζεηα ημῦ Ἁγίμο Πκεύμαημξ, ηὸ μέιη ηῆξ ζείαξ θαὶ ἀρεγάδηαζηεξ 

πίζηεξ· ἐζέκα πμύ μᾶξ δηδάζθεηξ κὰ θαηαθνμκμῦμε ηὶξ πμκενὲξ ζθῆθεξ θαὶ κὰ 

θαηεοζύκμομε ηὸ πέηαγμα ζηὸκ ἴδημ ηὸκ μὐνακό· ἐζέκα πμύ θναύγαζεξ ὅπςξ ὁ 

Δαβίδ, «εἶκαη γιοθὰ ηὰ ιόγηα ζμο ζηὸ ιάνογγά μμο, εἶκαη γιοθύηενα ἀπὸ ηὸ 

μέιη ζηὸ ζηόμα μμο»! 

Πηζηὲ Βαζίιεηε, ἔγηκεξ δεθηὸξ ὅπςξ ὁ Ἄβει, μεηαθένζεθεξ ζηὸκ μὐνακό 

ὅπςξ ὁ Ἐκώπ, ζώζεθεξ ὅπςξ ὁ Νῶε, ὀκμμάζζεθεξ θίιμξ ημῦ Θεμῦ ὅπςξ ὁ 

Ἀβναάμ, πνμζθένζεθεξ ζοζία ζηὸκ Θεὸ ὅπςξ ὁ 

Ἰζαάθ, ὑπέθενεξ πεηναζμμὺξ μὲ γεκκαηόηεηα ὅπςξ ὁ Ἰαθώβ, θαὶ δμλάζζεθεξ 

πμιὺ ὅπςξ ὁ Ἰςζήθ. Βύζηζεξ μὲ ηὴ νάβδμ ημῦ ζηαονμῦ ηὸκ δεύηενμ Φαναώ, 

ὅπςξ ὁ Μςοζῆξ, θόβμκηαξ ηὴ ζάιαζζα ηῶκ παζῶκ, ἀκαδείπζεθεξ ἀνπηενέαξ 

ημῦ Κονίμο ὅπςξ ὁ Ἀανώκ, ἔηνερεξ ζὲ θογὴ ημὺξ ἐπζνμύξ ὅπςξ ὁ Ἰεζμῦξ ὁ 

γηὸξ ημῦ Ναοῆ, ἀληώζεθεξ κά δεπζεῖξ ηὴ Φάνε, ἐπεηδὴ ἔδεηλεξ δῆιμ ὅπςξ ὁ 

Φηκεέξ, ὑρώζεθεξ ὅπςξ ὁ Σαμμοήι, δηαθοιάπζεθεξ ὅπςξ ὁ Δαβίδ, 

ἁνπάπζεθεξ ζηὸκ μὐνακό ὅπςξ ὁ Ἠιίαξ, ἀληώζεθεξ δηπιὴ πάνε ὅπςξ ὁ 

Ἐιηζζαῖμξ. Καζανίζζεθεξ μὲ ηὴ κμεηὴ θςηηὰ ὅπςξ ὁ Ἠζαΐαξ θαὶ ἁγηάζζεθεξ 

ἀπὸ ηὰ ζπιάπκα ηῆξ μεηέναξ ζμο ὅπςξ ὁ Ἱενεμίαξ. Γἶδεξ, ὅπςξ ὁ Ἰεδεθηήι, 

Ἐθεῖκμκ πμύ θάζεηαη ἐπάκς ζηὰ Φενμοβείμ, θίμςζεξ, ὅπςξ ὁ Δακηήι, ηὰ 

ζηόμαηα ηῶκ ιημκηανηῶκ, θαὶ ὅπςξ μἱ Τνεῖξ Παῖδεξ θαηαπάηεζεξ ἐκηειῶξ ηὴ 



θιόγα ηῶκ ἐπζνῶκ. Κήνολεξ ὅπςξ ὁ Πέηνμξ, δίδαλεξ ὅπςξ ὁ Παῦιμξ, 

ὁμμιόγεζεξ ὅπςξ ὁ Θςμᾶξ ὅηη Ἐθεῖκμξ εἶκαη ὁ Θεόξ, Αὐηόξ πμύ ἔπαζε γηά 

μᾶξ. Ἐζύ ζεμιόγεζεξ ὅπςξ ὁ Μαηζαῖμξ, ὁ Μάνθμξ, ὁ Λμοθᾶξ θαὶ ὁ Ἰςάκκεξ· 

θαὶ ὅπςξ μἱ Ἀπόζημιμη, δίδαλεξ ημὺξ ἄκμμμοξ, ἐπέζηνερεξ ημὺξ ἀζεβεῖξ, 

εὐανέζηεζεξ ζηὸκ Θεό. 

Μεζίηεοε γηὰ μέκα ηὸκ πμιὺ ἐιεεηκό, θαὶ ἐπακάθενέ με ζηήκ εὐζεία ὁδό 

μὲ ηὶξ πνεζβεῖεξ ζμο, πάηεν· ἐζύ ὁ ἀκδνεῖμξ ἐμέκα ηὸκ παῦκμ, ὁ ἀγςκηζηήξ 

ηὸκ ὀθκενό, ὁ πνόζομμξ ηὸκ νάζομμ, ὁ ζμθὸξ ηὸκ ἀκόεημ· ἐζύ πμύ 

ζεζαύνηζεξ γηὰ ηὸκ ἑαοηό ζμο ηὸ ζεζαονὸ ηῶκ ἀνεηῶκ, ἐμέκα ηὸκ ζηενεμέκμ 

ἀπὸ θάζε θαιό· δηόηη ἐζέκα δόλαζε ὁ Παηέναξ ηῆξ εὐζπιαπκίαξ, θαὶ ἐζέκα 

μαθάνηζε ὁ Υἱόξ ημῦ Θεμῦ· ἐζέκα ζὲ θαζηένςζε καὸ ἅγημ ηὸ Ἅγημ Πκεῦμα· ζηὸ 

Ὁπμῖμ πνέπεη ἡ δόλα, ἡ ἐλμοζία, ἡ μεγαιμπνέπεηα, ζημὺξ αἰῶκεξ. ‘Ἀμήκ. 

Πηγή: Ιενά Μμκή Αγίμο Ιςάκκμο Κανέα 

Επιμέλεια: π. Σηέθακμξ Κςζηόπμοιμξ  

(Καζεδνηθόξ Ιενόξ Ναόξ Αγίαξ Τνηάδμξ Βύνςκμξ) 

 

 


