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Ἁγίμο Θεμδώνμο Σημοδίημο 

  

α. -Λαμπνή θαί ζεμπανμόζοκε εἶκαη, εὐζεβεῖξ πνηζηηακμί, ἡ πακήγονε πμύ 

μᾶξ ζογθέκηνςζε ζήμενα γηά κά γημνηάζμομε πκεομαηηθά. Πμιύ ζςζηά 

παναθηενίδεηαη ιαμπνή, γηαηί θεγγμβμιάεη θαί ἀπό αὐηό ἀθόμα ηό ὄκμμα 

ἐθείκμο πμύ ζήμενα ηημᾶμε, ἐπεηδή αὐηόξ θαί εἶκαη θαί ὀκμμάδεηαη ιοπκάνη 

ημῦ θςηόξ. Δέκ εἶκαη βέβαηα ιοπκάνη πμύ μᾶξ πενηιμύδεη μέ ὑιηθό θῶξ, γηαηί 

ηόηε δέκ ζά ἦηακ δηανθήξ θαί ἀδηάθμπε ἡ ιάμρε ημο θαί ζά πακόηακ θάζε 

θμνά πμύ ζά ’μπαηκε μπνμζηά ημο θάπμημ ἐμπόδημ. Ἀιι’ εἶκαη θῶξ πμύ δείπκεη 

ηήκ ἀζηναθηενή ιαμπνόηεηα ηῆξ ζείαξ πάνηημξ ζηά θαηάβαζα ηῆξ θανδηᾶξ 

ἐθείκςκ πμύ ἔπμοκ ζογθεκηνςζεῖ γηά κά γημνηάζμοκ ηή μκήμε ημο θαί 

ἀκεβάδεη ηό κμῦ ζηό κά ζημπάδεηαη ηά παζήμαηα ημῦ δηθαίμο ἄκδνα, ὥζηε 

βιέπμκηαξ μέ ηά μάηηα ηῆξ ροπῆξ ηό μαθάνημ ἐθεῖκμ μανηύνημ, κά γεμίζμομε 

μέ πκεομαηηθή εὐθνμζύκε.  



Σέ θαμία πενίπηςζη βέβαηα, ἡ ζέα ημῦ πομέκμο θαηαγῆξ αἵμαημξ θάπμημο 

ἄιιμο ἀπμθεθαιηζμέκμο ἀκζνώπμο, δέκ ζά ’θενκε εὐπανίζηεζε. Οὔηε ηό 

ἄθμοζμα μηᾶξ ηέημηαξ εἴδεζεξ ζά πνμθαιμῦζε ζεβαζμό ζηή μκήμε ημῦ 

ἀπμζαμέκμο. Γηαηί πῶξ ζά μπμνμῦζε ὁ ἄκζνςπμξ, πμύ ἀπό θοζηθμῦ ημο 

ἀγαπάεη ηή δςή, κά πανεῖ μία αἱμμνναγία πμύ ὁδεγεῖ ζηό ζάκαημ; Ἀκηίζεηα, 

πμιύ πενηζζόηενμ, ηό ζέαμα αὐηό ζά ηόκ ὁδεγμῦζε ζέ ἀπέπζεηα, μἶθημ θαί 

θαθμιμγία ηῆξ πνάλεςξ, ἐθηόξ ἄκ παναιμγηδόηακ θαί ἀπμζενηςκόηακ, μή 

μπμνώκηαξ κά ἀκηηδνάζεη ιμγηθά ζ’ αὐηά πμύ βιέπεη, ὅπςξ ἀθνηβῶξ θάκμοκ 

ηά δηάθμνα δῶα πμύ δέκ ἔπμοκ ιμγηθή. Χαίνμκηαη δειαδή, θαθανίδμοκ θαί 

πμνμπεδᾶκε μἱ πεηεηκμί ὅηακ βιέπμοκ κά ζθάδμοκ ἕκα ἄιιμ θμθόνη, 

ἀπμιαμβάκμκηαξ μόκμ ηό ζέαμα, πςνίξ κά ζθέπημκηαη ὅηη ημύξ πενημέκεη θαί 

αὐημύξ ηό ἴδημ πάζεμα. Χαίνμκηαη ὅμςξ ηά μάηηα μαξ κά βιέπμοκ ηό αἷμα 

θάζε ἁγίμο, εὐθναίκμκηαη η’ ἀθηηά μαξ κ’ ἀθμῦκ ηά ζςηήνηα μεκύμαηά ημο θαί 

ηά πείιε μαξ ηό πνμζθοκμῦκ. Γηαηί ἡ ἀθαίνεζή ημο πανίδεη ηέιεηα ζομμεημπή 

ζηήκ ἀζάκαηε θαί ἀιεζηκή δςή. Δέκ ἐκκμῶ βέβαηα μόκμ ηή ζηαγόκα ημῦ 

αἵμαημξ, ἀιιά θαί ὁηηδήπμηε ἀπό ηά ἅγηα μέιε ημο -ἤ μηά ηνίπα θαί θαζεηί πμύ 

θμνμῦζε ἤ ἔπηακακ ηά πένηα ημο- εἶκαη πενηδήηεημ θαί πμιύηημμ γηά θεῖκμκ 

πμύ ἔπεη ἀπμθαζίζεη κά πηζηεύεη θαί κά ιαηνεύεη ζςζηά ηόκ Θεό. Γη’ αὐηό 

ἐθεῖκμξ πμύ ἔπεη θάηη ηέημημ ζηό ζπίηη ημο ἤ ζηήκ ἐθθιεζία -δειαδή ηό 

ὁιόθιενμ ιείρακμ ἤ ἕκα μένμξ ημο, ἀθόμα θαί ηό ἐιάπηζημ θμμμαηάθη- ηό 

ζεςνεῖ ἰδηαίηενε ηημή θαί θαοπηέηαη γη’ αὐηό, ζάκ κά ’πεη ζεζαονό πμύ 

ὑπμβμεζάεη ηόκ ἁγηαζμό ημο θαί ἐλαζθαιίδεη ηή ζςηενία ημο. Ἔηζη 

πνμζένπεηαη μέ πμιιή εὐιάβεηα ζηή ιεηρακμζήθε μέ ηήκ ἱενή ζθόκε θαί 

ἐγγίδεη μέ δέμξ ηά ἀκέγγηπηα, ιόγς ηῆξ ἱενόηεηάξ ημοξ, ἱενά ιείρακα. 

β. – Τέημημ εἶκαη γηά μᾶξ ηό αἷμα ημῦ δηθαίμο Ἄβει, ἄκ θαί γηά ημύξ γμκεῖξ 

ημο ὑπῆνλε αἰηία ημῦ πηό παναδόλμο θαί ημῦ πηό πμκεμέκμο ζνήκμο. Πῶξ 

μπμνμῦζακ κά μήκ θαηαπιαγμῦκ μέ ηό ζθάλημμ ημῦ παηδημῦ ημοξ -ἀθμῦ μέπνη 



ηόηε δέκ εἶπακ ἀκηηθνύζεη κεθνό- κά μή ζνεκήζμοκ, κά μήκ λεζπάζμοκ ζέ 

γμενέξ θναογέξ, βιέπμκηάξ ημ ἔηζη λαθκηθά νηγμέκμ θαηαγῆξ, βμοηεγμέκμ ζηά 

αἵμαηα, κεθνό ἀπό ηό θμκηθό μαπαίνη ημῦ ἀδειθμῦ ημο; 

Τέημημ εἶκαη ηό ἅγημ αἷμα ημῦ δηθαίμο πνμθήηε Ἀμώξ, ηόκ ὁπμῖμ, ἀθμῦ 

πνῶηα λοιμθόπεζε ἄγνηα ὁ βαζηιηάξ Ἀμαζίαξ, ηόκ ζακάηςζε μέ λίθμξ. Ἐπεηδή 

ηόκ θηοπμῦζακ ζάκ βόιηα μἱ πνμθεηεῖεξ ημο, ηόκ πηύπεζε θαί αὐηόξ ζηό 

θεθάιη μέ νόπαιμ θαί ηόκ πανέδςζε ζηό ζάκαημ. 

Τέημημ εἶκαη ηό ἅγημ αἷμα ημῦ πνμθήηε Μηπαία ηόκ ὁπμῖμ γθνεμίδμκηαξ 

ζθόηςζε ὁ Ἰςνάμ, ὁ γηόξ ημῦ Ἀπαάβ, ἐπεηδή θήνοηηε μέ παννεζία ηό ιόγμ ημῦ 

Θεμῦ. Γηαηί ηόκ ἔιεγπε, ὅπςξ ιέεη ἡ Ἁγ. Γναθή, γηά ηίξ ἀζέβεηεξ ηῶκ 

πνμγόκςκ ημο. 

Τέημημ ἦηακ ηό ἅγημ αἷμα ημῦ πνμθήηε Ἡζαΐα πμύ ηόκ ἔθμρε μέ πνηόκη ζηά 

δοό ὁ Μακαζζῆξ, ὁ ὁπμῖμξ εἶπε παναζύνεη ζηήκ εἰδςιμιαηνεία ηόκ ἐπηπόιαημ 

θαί εὐμεηάβιεημ Ἰζναειηηηθό ιαό -πμύ ἀιιαλμπηζημῦζε ηόζμ εὔθμια- γηαηί δέκ 

ὑπέθενε κά ἀθμύεη ηά ὅζα ημῦ θακένςκε ὁ πνμθήηεξ. 

Τέημημ ἦηακ ηό ἅγημ αἷμα ημῦ γεκκαίμο Ἐιεάδαν, ηῶκ ἑπηά παίδςκθαί ηῆξ 

ζεμθμβμύμεκεξ μεηέναξ ημοξ, πμύ ἔποζε ὁ Ἀκηίμπμξ, μεηά ἀπό πμιιά 

βαζακηζηήνηα, γηαηί δέκ ἀκέπζεθε ηή ζζεκανή ἀκηίζηαζε πμύ ημῦ πνόβαιακ μἱ 

ἀήηηεημη γηά πάνε ηῆξ ηενήζεςξ ηῆξ ἐκημιῆξ ημῦ Θεμῦ θαί πμύ ημύξ βνῆθε ὁ 

ζάκαημξ μέ ηέιεηα θαί ἀθέναηε ηήκ πίζηε ημοξ. 

Τέημημ ἦηακ ηό ἅγημ αἷμα ημῦ πνμθήηε Δαπανία, πμύ ἔποζε μπνμζηά ζηό 

ζοζηαζηήνημ ηό μαπαίνη ηῆξ ἀθεκηαζμέκεξ ὠμόηεηαξ ηῶκ Ἰμοδαίςκ, ἐπεηδή δέκ 

μπμνμῦζακ κά ὑπμθένμοκ ηό ἄθμοζμα ηῶκ πνμθεηηθῶκ ἀπμθαιύρεςκ. 

Τί πνεηάδεηαη κά πῶ πενηζζόηενα ἀπό ηό κά ἀκαθένς γεκηθά ὅιςκ ηῶκ 

ἀπμζηόιςκ, ηῶκ μανηύνςκ θαί ηῶκ πνμθεηῶκ ηό ἅγημ αἷμα, ηό ὁπμῖμ μέ 



πμιιμύξ ηνόπμοξ ἔποζακ δηάθμνμη αἱμαημβαμμέκμη δμιμθόκμη θαί πμύ ηώνα 

θοθιώκεη ηή γῆ ζάκ πιμύζημξ πμηαμόξ θαί ζβήκεη ηήκ ἀζέβεηα; 

γ. – Τέημημ ἦηακ θαί ηό ἅγημ αἷμα ημῦ Πνμδνόμμο θαί Βαπηηζηῆ ημῦ 

Χνηζημῦ, γηά ηό ὁπμῖμ μηιᾶμε ζήμενα θαί ηό ὁπμῖμ ἔποζε ἀπό ηόκ ἱενό ημο 

ηνάπειμ ζάκ πμιύηημμ μύνμ πμύ εὐςδηάδεη ηήκ μἰθμομέκε. Τό αἷμα αὐηό δέκ 

ηό ἔθηηαλε ἡ ἡδμκηθή πμιοθαγία, μὔηε ηό θναζί, μὔηε θάπμηα ἀπό ηίξ ἄιιεξ 

ηνμθέξ πμύ ζοκήζςξ παπαίκμοκ θαί εὐπανηζημῦκ ημύξ ιαίμανγμοξ. 

Ἀιιά ηό δεμημύνγεζε ἡ Χάνε ηῆξ ἐγθνάηεηαξ, πμύ ὁ Ἅγημξ ηήκ ἀζθμῦζε 

ἀπό ηά ζπάνγακά ημο μέπνη ηό μανηονηθό ημο ηέιμξ. Καί ὅπςξ εἶπε ὁ 

Κύνημξ, ὁ Ἰςάκκεξ, πμύ μὔηε ἔηνςγε, μὔηε ἔπηκε… (Μαηζ. 11, 18-19). 

Τό αἷμα αὐηό πύζεθε πνίκ ἀπό ηό αἷμα ημῦ Δεζπμηηθμῦ θαί ἀζακάημο 

πμηενίμο. Γηαηί ἔπνεπε ὁ Πνόδνμμμξ ημῦ Φςηόξ, πμύ μέ ηό ιαμπνό ἐνπμμό 

ημο ἀπό ζηείνα μάκα θώηηζε ὅζμοξ βνίζθμκηακ πάκς ζηή γῆ, κά γίκεη 

ἀθηηκμβόιμξ θήνοθαξ θαί ζ’ αὐημύξ πμύ ἦηακ θάης ἀπό αὐηήκ, δειαδή ζηόκ 

Ἅδε. 

Τό αἷμα αὐηό ἔπεη παννεζία ἐκώπημκ ημῦ Πακημθνάημνα Κονίμο, 

πενηζζόηενμ ἀπ’ ὅηη εἶπε ηό αἷμα ημῦ δηθαίμο Ἄβει. Γηαηί θάζε ἔνγμ πενηέπεη 

μέζα ημο μηά μοζηηθή θςκή πμύ δέκ πανάγεηαη ἀπό ἠπεηηθά ὄνγακα, ἀιιά πμύ 

γίκεηαη θακενή ἀπό ηή δύκαμη πμύ ἔπεη βάιεη μέζα ζ’ αὐηό ὁ πμηεηήξ ημῦ 

ἔνγμο. 

Τό αἷμα αὐηό εἶκαη πηό ἀλημζέβαζημ ἀπό ηό αἷμα ηῶκ Παηνηανπῶκ 

(Ἀβναάμ, Ἰζαάθ, θ.η.ι.), πηό πμιύηημμ ἀπό ηό αἷμα ηῶκ πνμθεηῶκ θαί πηό 

ἁγηαζμέκμ ἀπό ηό αἷμα ὅιςκ ηῶκ δηθαίςκ. Γηαηί εἶκαη πηό ὑπένμπμ θαί ἀπό 

αὐηό ἀθόμα ηό αἷμα ηῶκ Ἀπμζηόιςκ θαί πηό ἔκδμλμ θαί ἀπό ηό αἷμα ηῶκ 

μανηύνςκ. Καί αὐηά ηά ιόγηα δέκ εἶκαη δηθά μμο, ἀιιά εἶκαη ιόγηα ημῦ 



Μεγάιμο Λόγμο, ημῦ Ἰεζμῦ Χνηζημῦ, πμύ ἔπεη δώζεη ηή ζπεηηθή μανηονία γηά 

ηόκ Τίμημ Πνόδνμμμ. 

Γἶκαη αἷμα πμύ ζημιίδεη ηήκ Ἐθθιεζία ημῦ Χνηζημῦ πηό ὄμμνθα ἀπό θάζε 

ζημιηζμό πμύ ζά ηῆξ γηκόηακ μέ πμιύπνςμα θαί ζπάκηα ιμοιμύδηα. Χύζεθε 

γηά ηήκ δηθαημζύκε ζηό ηέιμξ ηῆξ ἐπμπῆξ πμύ ἴζποε ὁ παιαηόξ κόμμξ θαί ἔγηκε 

ιμύιμοδμ πμύ παναζηέθεη ζηήκ εἴζμδμ ηῆξ πανμοζίαξ ημῦ Χνηζημῦ. 

δ. – Ἀιιά ἄξ ζοκεπίζμομε ηώνα κά πμῦμε, μέ βάζε ηά ἱενά Γὐαγγέιηα, πῶξ 

αὐηό ηό αἷμα πύζεθε, ἀπό πμηόκ θαί γηά πμηά ὑπόζεζε. Ὁ Ἡνώδεξ ιμηπόκ, ιέεη 

ηό ἱενό Γὐαγγέιημ, λζοκέιαβε ηόκ Ἰςάκκε, ηόκ ἔδεζε θαί ηόκ θοιάθηζε, 

ἐλαηηίαξ ηῆξ Ἡνςδηάδαξ, ηῆξ γοκαίθαξ ημῦ ἀδενθμῦ ημο Φηιίππμο. Γηαηί ὁ 

Ἰςάκκεξ ημῦ ἔιεγε: Δέκ ἐπηηνέπεηαη κά ζοδεῖξ μέ αὐηήκ. Ἤζειε ηόηε ιμηπόκ 

κά ηόκ ζακαηώζεη, ἀιιά θμβήζεθε ηό ιαό, γηαηί ὅιμη ζεςνμῦζακ ηόκ Ἰςάκκε 

πνμθήηε (Μαηζ. 14,3-5). 

Ἄξ ἐλεηάζμομε πνῶηα πμηόξ ἦηακ αὐηόξ ὁ Ἡνώδεξ, γηαηί ἡ ζοκςκομία 

ζογπέεη ηά πνάγμαηα θαί δέκ μᾶξ ἐπηηνέπεη κά ἀκαθενόμαζηε ζηό ζςζηό 

πνόζςπμ. Πνόθεηηαη γηά ηόκ Ἡνώδε ηόκ ηεηνάνπε. Γηαηί ὁ παηέναξ ημο 

Ἡνώδεξ, ὁ θμκηάξ ηῶκ κεπίςκ, εἶπε πνό πμιιμῦ πεζάκεη. 

Γηαηί ὅμςξ ηόκ ἔιεγπε ὁ Ἰςάκκεξ; Γηαηί ἔδηςλε ηή κόμημε γοκαίθα ημο, ηήκ 

θόνε ημῦ βαζηιηά Ἀνέηα, θαί ζοδμῦζε πανάκμμα μέ ηή γοκαίθα ημῦ ἀδενθμῦ 

ημο ημῦ Φηιίππμο. Θά μπμνμῦζε βέβαηα κά ηήκ πακηνεοηεῖ κόμημα ζηήκ 

πενίπηςζε πμύ αὐηή δέκ εἶπε παηδηά ἀπό ηόκ ἀδενθό ημο, ὥζηε κά ημῦ 

πανίζεη θιενμκόμμοξ, ὅπςξ ὅνηδε ὁ Μςζασθόξ κόμμξ. Ἀιιά ἀθμῦ δέκ ἦηακ 

ἄηεθκε δέκ μπμνμῦζε. Γἶπε μηά θόνε πμύ ὀκμμαδόηακ θαί αὐηή Ἡνςδηάδα, ηό 

γέκκεμα ηῆξ ὀπηᾶξ, ηό δηαβμιηθό ὄνγακμ ηῆξ ἀπώιεηαξ ηῆξ ροπῆξ ηεξ. Γηά 

αὐηό ιμηπόκ δίθαηα ηόκ ἔιεγπε ὁ Ἰςάκκεξ. Ὁ ἔιεγπμξ ὅμςξ δέκ ἦηακ 



ὑβνηζηηθόξ θαί δέκ γηκόηακ γηά κά ηναομαηίζεη ηήκ ροπή θαί ηήκ ἀλημπνέπεηα 

ημῦ Ἡνώδε, ἀιιά ἦηακ ὑπόμκεζε, πμύ εἶπε ζθμπό ηή ζεναπεία. 

Τί ημῦ ἔιεγε ιμηπόκ ημῦ Ἡνώδε; Δέκ ἐπηηνέπεηαη κά ζοδεῖξ μ’ αὐηήκ. Τμῦ 

ζομίδεη ηή ζεία κμμμζεζία ζάκ κά ημῦ ιέεη: “Κύηηαλε θαί μάζε ηί ζμῦ 

παναγγέιιεη ὁ Νόμμξ: Ἄκ μέκμοκ μαδί δοό ἀδενθμί θαί πεζάκεη ὁ ἕκαξ ἀπό 

αὐημύξ, πςνίξ κά ἔπεη ἀπμθηήζεη παηδηά, δέκ ἐπηηνέπεηαη ἡ πήνα κά 

πακηνεοηεῖ λέκμ ἄκζνςπμ. Θά ηήκ πακηνεοηεῖ ὁ ἀδενθόξ ημῦ πεζαμέκμο 

ζοδύγμο ηεξ θαί ηό παηδί πμύ ζά γεκκεζεῖ ζά πάνεη ηό ὄκμμα ημῦ πεζαμέκμο 

θαί ἔηζη δέκ ζά παζεῖ μέζα ἀπό ηό Ἰζναήι ηό ὄκμμά ημο(Δεοη. 15,5). Αὐηά ζμῦ 

ιέεη ὁ κόμμξ. Ἐζύ ὅμςξ πῆνεξ ηή γοκαίθα ημῦ ἀδενθμῦ ζμο πμύ ἔπεη παηδί. Νά 

μήκ παναβεῖξ ιμηπόκ ηόκ ὅνμ πμύ ἔβαιε ὁ κμμμζέηεξ. Οὔηε ηή βαζηιηθή ζμο 

πμνθύνα κά μμιύκεηξ μέ ἀκεπίηνεπηε αἱμμμηλία. Οὔηε πάιη κά θακεῖξ αἴηημξ 

πανακμμίαξ ἐζύ πμύ πνέπεη κά δίκεηξ ζημύξ ὑπεθόμοξ ζμο ηό πανάδεηγμα ηῆξ 

πνόζομεξ θαί εὐπάνηζηεξ ὑπμηαγῆξ ζημύξ κόμμοξ. Καί ἄκ πέζεηξ ζ’ αὐηό ηό 

ιάζμξ ζά ηημςνεζεῖξ, γηαηί ηημςνμῦκηαη πμιύ πηό αὐζηενά ὅζμη βνίζθμκηαη ζέ 

μεγάια ἀληώμαηα. 

ε’. – Αὐηόξ ὅμςξ ἐπεηδή, μόιηξ πῆνε ηήκ ἐλμοζία, λέπαζε ὅηη ὑπάνπεη 

Θεόξ, ὀνγίζηεθε, ἄκαρε ἀπό ζομό θαί δέκ δέπζεθε ηόκ ἔιεγπμ. Δέκ μημήζεθε 

ηό Δαοίδ, ὁ Ὁπμῖμξ ηόηε πμύ ἐιέγπζεθε ἀπό ηόκ πνμθήηε Νάζακ γηά ηό 

ἁμάνηεμα ηῆξ μμηπείαξ, εἶπε ἐθεῖκμ ηό παναθηενηζηηθό: «Ἔπς ἁμανηήζεη 

ἐκώπημκ ημῦ Κονίμο» (Β’ Βαζ. 12-13). Καί ὁ Κύνημξ γηά ηήκ ηαπείκςζή ημο ημῦ 

ζογπώνεζε ηό ἁμάνηεμα. Ἀκηίζεηα, ὁ Ἡνώδεξ ἀθμῦ ζοκέιαβε ηόκ Ἰςάκκε ηόκ 

ἔδεζε θαί ηόκ ἔνηλε ζηή θοιαθή (Μαηζ. 14,3). Σοκέιαβε ἐθεῖκμκ πμύ δμῦζε 

ηήκ ὕρηζηε ἐιεοζενία μέ ηήκ ἅγηα δςή ημο, αὐηόξ πμύ ἦηακ αἰπμαιςηηζμέκμξ 

ζηό πάζμξ ηῆξ ἀζέιγεηαξ. Ἔβαιε δεζμά ζ’ ἐθεῖκμκ πμύ ἦηακ ἀπειεοζενςμέκμξ 

ἀπό ὅια, δώκηαξ ἔλς ἀπό θάζε ἐμπαζή ζπέζε, αὐηόξ πμύ ἦηακ δεμέκμξ μέ ηά 

μαγηθά δεζμά ηῆξ ἀθμιαζίαξ. Ἔβαιε ζηή θοιαθή ηόκ θύιαθα θαί θήνοθα ηῆξ 



Ἐθθιεζίαξ, αὐηόξ πμύ ζηήκ πνάλε ἦηακ βμοηεγμέκμξ ζηήκ ἀθαζανζία. 

Ἐλαηηίαξ ηῆξ Ἡνςδηάδαξ ηῆξ γοκαίθαξ ημῦ ἀδενθμῦ ημο ημῦ Φηιίππμο (Μαηζ. 

14,9). Γηά ηήκ Ἡνςδηάδα, πμύ ἦηακ ὅμμηα ζηό ἦζμξ μέ ηή Δαιηδά, πναγμαηηθό 

ὄνγακμ ημῦ δηαβόιμο. Γηαηί αὐηή πανόηνοκε αὐηόκ πμύ μμηναδόηακ μαδί ημο 

ηό θνεββάηη -θαιύηενα ζά ιέγαμε ηόκ πανάκμμμ ἔνςηα- κά μακηάζεη θαηά ημῦ 

Ἰςάκκε. Δέκ μπμνῶ, ημῦ ιέεη, βαζίιηζζα ἐγώ, κά γειμημπμημῦμαη ἀπό ηό γηό 

ημῦ Δαπανία. Φοιάθηζε ηή γιώζζα πμύ μμῦ ηζαθίδεη ηά θόθθαια. Μαπαίνςζε 

ἀμέζςξ αὐηόκ πμύ ηά ιόγηα ημο ζάκ βέιε μμῦ πιεγώκμοκ ηήκ ροπή. Κη ἐκῶ 

ἤζειε κά ηόκ ζακαηώζεη, δέκ ηό ἔθακε, γηαηί θμβόηακε ηό ιαό, πμύ ζεςνμῦζε 

θαί ζεβόηακ ηόκ Ἰςάκκε ὡξ πνμθήηε (Μαηζ. 14,5). Γηαηί δέκ μπμνμῦκ μἱ 

θοβενκῆηεξ, ὅηακ ζέιμοκ κά θάκμοκ θάηη πανάκμμμ κά ηό ἐπηηειέζμοκ ἀμέζςξ 

μόιηξ ηό ἐπηζομήζμοκ γηά δοό ιόγμοξ: Πνῶημκ γηαηί κηνέπμκηαη θαί 

θμβμῦκηαη ημύξ ὑπεθόμοξ ημοξ, θαί δεύηενμκ γηαηί πενημέκμοκ μέπνη κά 

βνμῦκ ηήκ θαηάιιειε πενίζηαζε γηά κά θάκμοκ ἀθίκδοκα πνάλε ηό μίζμξ ηῆξ 

ροπῆξ ημοξ. 

ζη – Ἐκῶ ιμηπόκ γημνηάδακε ηά γεκέζιηα ημῦ Ἡνώδε, βγῆθε ζηή μέζε θαί 

πόνερε ἡ θόνε ηῆξ Ἡνςδηάδαξ.Ἄνεζε πμιύ ζηόκ Ἡνώδε, γη’ αὐηό θαί ὁ Ἡνώδεξ 

ὁνθίζηεθε κά ηῆξ πανίζεη, ὅ, ηη ημῦ δεηήζεη (Μαηζ. 14,6). 

Τήκ ἡμένα πμύ ἔπνεπε κά δμλάζεη ηό Θεό γηαηί ηόκ ἔθενε ζηό θῶξ αὐηῆξ 

ηῆξ δςῆξ, ηόηε πνμηίμεζε ηά ἔνγα ημῦ ζθόημοξ. Αὐηή ἡ ἡμένα ἦηακ ἀθμνμή 

γηά πκεομαηηθή εὐθνμζύκε θαί ὄπη γηά πμνμύξ θαί μάιηζηα γοκαηθείμοξ 

μπνμζηά ζέ ἄκδνεξ. Τί γεκκήζεθε ἀπ’ αὐηόκ ηό πμνό; Ὁ ὅνθμξ. Καί ἀπ’ αὐηόκ; 

Ὁ θόκμξ. Ξενίδςζε ηήκ θαθία θαί δέκ ζά βιαζηήζεη ἀκμμία. Ἄκ ὅμςξ νηδώζεη ἡ 

θαθία, ἀζθαιῶξ ζά θανπίζεη, δειαδή ζά θζάζεη μέπνη ηήκ πνάλε. Χόνερε ἡ 

θόνε ηῆξ Ἡνςδηάδαξ ζηή μέζε ηῶκ θαιεζμέκςκ θαί ἄνεζε ζηόκ Ἡνώδε. Τί 

ἄιιμ ζά μάζαηκε ἀπό ηή μάκα ηεξ ἡ πμνκμδαζθαιεμέκε θόνε, πανά ηό κά 

πμνεύεη πνμθιεηηθά, θαί κά ’καη ηόζμ ἀζθεμέκε ζηό πμνό ὥζηε κά ἀνέζεη πμιύ 



ζηόκ Ἡνώδε; Γη’ αὐηό θαί ἐθεῖκμξ ηῆξ ὑπμζπέζεθε μέ ὅνθμ ὅηη ζά ηῆξ ἔδηκε ὅ, 

ηη ημῦ δεημῦζε. Τόζμ ἀπενίζθεπηα ηνέπεη ἡ γιώζζα αὐηῶκ πμύ ἔπμοκ 

λςθείιεη ζηά πάζε ηῆξ ἀηημίαξ, ὥζηε λεζημμίδμοκ ἐκακηίμκ ὁπμημοδήπμηε, 

πςνίξ ζθέρε, ὅ, ηη ημύξ ἔνζεη ζηό μοαιό. Αὐηή, δαζθαιεμέκε ἀπό ηή μάκα ηεξ, 

πέηοπε ηόκ ἀπμηνόπαημ ἀπμθεθαιηζμό ημῦ Ἰςάκκε, πμύ ἀπό θαηνό πάζπηδε κά 

πεηύπεη ἡ θηδμγέκκα Ἡνςδηάδα. Καί ὅπςξ θακηάδμμαη ζά εἶπε, ἀθμῦ πνῶηα 

θαιόπηαζε ηήκ θόνε ηεξ: Νά παηδάθη μμο, ἡ εὐθαηνία πμύ δεηάγαμε. 

Καηάθενεξ μέ ηά πόδηα ζμο κά μμῦ πνμζθένεηξ ἐθεῖκμ πμύ πμζμῦζα. 

Σηαμάηεζεξ ηόκ πόκμ μμο μέ ηό πενίηεπκμ ηναγμύδη ζμο. Ἄξ ζάρμομε ζηή γῆ 

αὐηόκ πμύ μᾶξ ἐιέγπεη. Πήγαηκε γνήγμνα κά πεῖξ ζηόκ Ἡνώδε: Δῶζε μμο 

ηώνα ἀμέζςξ, ζηό πηάημ, ηό θεθάιη ημῦ Ἰςάκκε ημῦ Βαπηηζηῆ (Μαηζ. 14,8). 

Ὤ παζηαζμέκε θαί θμκηθή ἀπαίηεζε! Ἐκῶ δέκ εἶπε θάκ ηό δηθαίςμα κά 

ζθεπηεηαη θαί κά ἀπμιαμβάκεη ηό θμκηθό ζέαμα λεπέναζε θάζε ἄιιμκ ζέ 

ζθιενόηεηα.Ὤ μακηαζμέκε θόκηζζα! Δέκ ἀνθέζηεθεξ μόκμ ζηήκ θαναηόμεζε 

ἀιιά δηαπναγμαηεύηεθεξ κά ζμῦ θένμοκ ηήκ ἅγηα θεθαιή ζέ πηαηέια. Ὤ 

ἀκόζηα θαί ἀθόιαζηε! Ἡ ζενηςδία ζμο λεπενκάεη θαί ηήκ αἱμμπανή Ἰεδάβει. 

δ’.-.Λοπήζεθε, ιέεη ηό ἱενό Γὐαγγέιημ, ὁ βαζηιηάξ. Ἐπεηδή ὅμςξ εἶπε 

ὁνθηζηεῖ θαί εἶπε ὑπμζπεζεῖ μπνμζηά ζημύξ θαιεζμέκμοξ, ἔδςζε ἐκημιή κά 

ηῆξ δμζεῖ ἡ θεθαιή. Ἔζηεηιε ηόηε ζηή θοιαθή θαί ἀπμθεθάιηζε ηόκ Ἰςάκκε. 

Καί ἔθενακ ηήκ θεθαιή πάκς ζηήκ πηαηέια θαί ηήκ πνόζθενακ ζηήκ θόνε θαί 

αὐηή ζηή μάκα ηεξ (Μαηζ. 14,11). 

Ὤ θαθό ηέιμξ δηαβμιηθῆξ πνμεημημαζίαξ! Πμηόξ ἔμπελε ηό ζακαηενό 

λίθμξ ζηήκ ἱενή Κεθαιή; Ἕκαξ ἄκμμμξ ὑπενέηεξ, πμύ ζάκ ἄιιμξ Δςήθ δέκ 

μημήζεθε ἐθείκμοξ ημύξ Ἰμοδαίμοξ μἱ ὁπμῖμη μέ θνόκεζε θαί ἀκδνεία 

ἀκηηζηάζεθακ ζηόκ βαζηιηά Σαμύι, ηόηε πμύ ημύξ δηέηαλε κά θμκέρμοκ ημύξ 

πνμθήηεξ ημῦ Θεμῦ. Καί ἔθενακ ηήκ θεθαιή ημῦ Ἰςάκκε πάκς ζηήκ πηαηέια… 



Τί κά ηό ὀκμμάζμομε αὐηό ηό θαγμπόηη, ζομπόζημ ἤ θμκεοηήνημ; Τί κά 

ἀπμθαιέζμομε ημύξ θναζμθοβένκεημοξ πνμζθαιεζμέκμοξ,ὁμμηνάπεδμοξ ἤ 

αἱμαημβαμμέκμοξ; 

Ὤ πνςηόγκςνμ ζέαμα! Ὤ ἁμανηςιό ὅναμα! Ἀπό ηό ἕκα μένμξ 

πνμζθένμκηακ θμηόπμοια θαί ἀπό ηό ἄιιμ θένκακε ηό πνμθεηηθό θεθάιη. Ἀπό 

ηή μηά μενηά θενκμῦζακ πιμύζηα θαζανό θναζί θαί ἀπό ηήκ ἄιιε ἔνεε μέ ὁνμή 

ημῦ δηθαίμο ηό αἷμα.Ὤ πόζμ θμβενό εἶκαη κά ηό πῶ θαί πόζμ θνηθηό κά ηό 

ἐθθνάζς! 

Καί ηό ’δςζακ ζηό θμνίηζη θαί ηό πῆγε ζηή μάκα ημο . Ἀιίμμκμ! Πόζμ 

ηνμμενή ἀιιμθμηηά! Χανίζηεθε ἡ ἀηίμεηε θεθαιή γηά μηά ἄηημε πνάλε, ζηήκ 

θαηαναμέκε θαί βέβειε, ἡ ἁγκή θαί ἀκέγγηπηε θαί ἀπ’ ημύξ ἀγγέιμοξ 

ἀλημζέβαζηε Κεθαιή. Καί ηήκ ἔδςζε ζηήκ μάκα ηεξ ζάκ κά ηῆξ πνζθενε 

θαιμμαγεηνεμέκμ θαγεηό ζέ θείκε πμύ ὀνγηαζηηθά ζθεκμζέηεζε ηό ζάκαημ, ζά 

κά ηῆξ ἔιεγε: Φάε, μακμύια μμο, θνέαξ ἀπό ηίξ ζάνθεξ ἐθείκμο μμύ ἔδεζε ζηή 

γῆ ζάκ ἄζανθμξ. Πηέ αἷμα ἀπό ηόκ κεζηεοηή. Τώνα πηά θιείζαμε μηά γηά 

πάκηα ηό ζηόμα ἐθείκμο πμύ μᾶξ ἔιεγπε. 

ε’. -.Καί ἦνζακ μἱ μαζεηέξ ημο, ζοκεπίδεη ηό ἱενό Γὐαγγέιημ, πῆνακ ηό 

ζῶμα ημο θαί ηό ἔζαρακ (Μαηζ. 14,13). Πνόζελε ἐζύ πμύ ἀγαπᾶξ ηήκ ἱζημνία, 

πῶξ εἰθμκίδεηαη ὁ ἐκηαθηαζμόξ ημῦ δηθαίμο θαί ἀπμζηόμςζε ημύξ ἐπζνμύξ 

ηῶκ ἁγίςκ εἰθόκςκ ζάκ ἐπζνμύξ ηῆξ Ἀιήζεηαξ. Βάιε θαιά ζηό κμῦ ζμο ηήκ 

ἱζημνία θαί βγάιε ὠθέιημμ ζομπέναζμα. Πῶξ παίνκμοκ ηό δεμέκμ μέ βανηέξ 

ἁιοζίδεξ ἅγημ ἀπό ηήκ θοιαθή. Πῶξ ὁ δήμημξ ζεθώκεη ζάκ ἄγνημ ζενίμ ηό 

λίθμξ ἐκάκηηα ηῆξ ἱενῆξ Κεθαιῆξ. Πῶξ μεηά ηόκ ἀπμθεθαιηζμό πνμζθένεηαη 

ἡ μονόβιεηε Κεθαιή ζηήκ ἔλαιιε Ἡνςδηάδα. Πῶξ ἀθόμα ζάβεηαη ηό ἱενό 

ζῶμα ἀπό ηά πένηα ηῶκ μαζεηῶκ ημο, πμύ ὁιόγονα παναζηέθμοκ δαθνοζμέκμη 

μέ πόκμ πμύ ζθίδεη ηήκ ροπή ημοξ. Πῶξ ἄιιμξ ἀγθαιηάδεη ηά πόδηα ημῦ Ἁγίμο, 



ἄιιμξ παζπίδεη κά ζοκηαηνηάζεη ηήκ ἅγηα Κεθαιή ζηό ἀθίκεημ ζῶμα θαί ἄιιμξ 

ζομηάδμκηαξ ρέικεη ἐπηθήδεηεξ ὑμκςδίεξ. 

Τώνα βνίζθμμαη ἐθεῖ μέ ηό κμῦ, ἀθνμαηέξ μμο, θαί βιέπς ηήκ ηαθή ημῦ 

δηθαίμο κά γίκεηαη μέζα ζέ ἀημόζθαηνα εἰνήκεξ, ὅπςξ ἀκαθένεηαη ζηόκ 

Πνμθήηε Ἡζαΐα (Ἡζ.57,2). Ὁναμαηίδμμαη ηό ἀγγειηθό ἐθεῖκμ πνόζςπμ πμύ 

ἔδοζακ ηά μάηηα ημο ζάκ δύμ ἥιημη ιαμπενμί θαί πμύ μέζα ζ’ αὐηά εἶπε 

ἀπμηοπςζεῖ ὅιε ἡ ροπηθή ημο ὀμμνθηά. Χςνίξ ηήκ πνόζθαηνε θαί ἐπίγεηα 

ημύηε πκμή, ἀιιά γεμάημ ἀπό ηήκ μμζπμμύνηζηε εὐςδηά ηῆξ ζείαξ Χάνεξ. 

Ἀζπάδμμαη ηά ἱενά ἐθεῖκα πένηα, πμύ ἁμανηία δέκ ἀγγίλακε θαί πμύ μέ ηό 

δάθηοιό ημοξ ἔδεηλακ ζημύξ ἀκζνώπμοξ ηόκ Χνηζηό, πμύ ζήθςζε ἐπάκς Τμο 

ηήκ ἁμανηία ὁιμθιήνμο ημῦ θόζμμο. Πνμζθοκῶ ἐθεῖκα ηά ὡναῖα πόδηα, πμύ 

εὐαγγειίζηεθακ ηά ἀγαζά ζημύξ ἀκζνώπμοξ θαί μέ ηά ὁπμῖα πνμεημημάζηεθε 

ἡ ὁδόξ ηῆξ πανμοζίαξ ημῦ Κονίμο. Φένηε κά πνμζθοκήζς θαί ηήκ ηίμηα 

ἁιοζίδα μέ ηήκ ὁπμῖα δέζεθε ὁ πηό πμιύηημμξ θαί ἀγγειόμμνθμξ ἀκάμεζα 

ζημύξ ἀκζνώπμοξ. Φένηε θαί ηή ζεβάζμηα πηαηέια ὅπμο ημπμζεηήζεθε ἡ 

πμιοζέβαζηε θαί ἀπ’ ὅια ηά πνοζάθηα ἀθνηβόηενε Κεθαιή. Ἀθόμα ἄκ ἔβνηζθα 

δέκ ζ’ ἄθεκα ἀπνμζθύκεημ ηό θμκηθό μαπαίνη πμύ μπήπζεθε ζηόκ ἱενό 

ηνάπειμ, μὔηε ζά δίζηαδα κά θαηαθηιήζς ηό πῶμα ὅπμο θνμονήζεθε ὁ 

ζεζαονόξ, μέ ηή βεβαηόηεηα, ὅηη θαί αὐηό ζά μμῦ μεηέδηδε ζεία Χάνε. 

Μαθανηζηέ ηάθε θαί πανμόζοκε ηαθόπεηνα, πμύ ζθέπαζεξ ηό 

ηνηζμαθάνηζημ ἐθεῖκμ ζθήκςμα θαί ηύιηλεξ μέζα ζμο ηό πμιοηημώηενμ ἀπό 

ζςνμύξ ζμανάγδηα θαί μανγανηηάνηα ζῶμα. 

Ἐθεῖ ιμηπόκ βνηζθόηακ ὁναηά ἡ ζοκηνμθηά ηῶκ μαζεηῶκ θαί ἀόναηα πιήζε 

ἀγγέιςκ, εὐθεμώκηαξ, δμλάδμκηαξ, ὑρώκμκηαξ ζηόκ μὐνακό θαί 

μεηαθένμκηαξ ζηήκ ἀηειείςηε πανά αὐηόκ πμύ ἔδεζε ζάκ ἔκζανθμξ ἄγγειμξ 

θαί πνμακάγγεηιε ηό Μεζζία. Αὐηόκ πμύ ὑπῆνλε γκήζημξ θίιμξ ημῦ Κονίμο, 



πμύ ὁδήγεζε ζηόκ μὐνάκημ Νομθίμ ηήκ Ἐθθιεζία, ηό ἄζβεζημ ιοπκάνη ημῦ 

ἀκεθθνάζημο θςηόξ, ηή δςκηακή θςκή ημῦ Θεμῦ Λόγμο, ηόκ ἀκώηενμ ἀπ’ 

ημύξ πνμθῆηεξ, ηόκ μεγαιύηενμ ἀπ’ ὅζμοξ γέκκεζε πμηέ γοκαίθα. Τέημηα 

ιμηπόκ ὅπςξ πενηγνάραμε, εἰνεκηθή ἦηακ ἡ ηαθή ημῦ δηθαίμο, πνόλεκμξ θαί 

ἀγαιιίαζεξ θαί ζςηενίαξ, ζ’ ὁιόθιενμ ηόκ θόζμμ. 

ζ. – Ἄναγε ὁ πανάθνμκαξ Ἡνώδεξ θαηάθενε κά λεθύγεη ηήκ ηημςνία γηά ηό 

ἀκμοζημύνγεμά ημο ζηήκ ὑπόιμηπε ἐπίγεηα δςή ημο; Ὄπη βέβαηα. Ἀιιά ὅπςξ 

ιέεη ἡ πανάδμζε, γη’ αὐηό ηό ἀκόμεμά ημο, ἀθμῦ λεζεθώζεθακ ὅιμη μἱ ὑπήθμμί 

ημο, ηόκ ἀπμμάθνοκακ ἀπό ηό ζνόκμ ημο θαί ηόκ θαηέζθαλακ. Μέ αὐηόκ ηόκ 

ηνόπμ ὁ Θεόξ ζέιεζε κά θμβίζεη θαί κά κμοζεηήζεη ημύξ μεηαγεκέζηενμοξ 

βαζηιεῖξ ὥζηε κά μή δηαπνάλμοκ ηέημηα ἐγθιήμαηα. Ἀιιά λακαγονίδμκηαξ ζηό 

ζέμα μαξ ἄξ ἀκαθςκήζμομε ὅπςξ ηαηνηάδεη ζηήκ πανμύζα ἡμένα. 

Σήμενα ὁ Ἰςάκκεξ ὁ Πνόδνμμμξ μαθανίδεηαη γηαηί ζοζηάδεη ηό θεθάιη ημο 

γηά ηήκ ἀιήζεηα θαί ὁ πανάκμμμξ Ἡνώδεξ γειμημπμηεῖηαη θαί ἐλεοηειίδεηαη. 

Σήμενα ὁ Ἰςάκκεξ ὁ Πνόδνμμμξ ἀπ’ ὅιμοξ ἐγθςμηάδεηαη γηά ηό ζζεκανό 

ἔιεγπμ θαί ὁ πανάθνμκαξ Ἡνώδεξ ζεςνεῖηαη ἄηημμξ γηά ηήκ μμηπεία ημο. 

Σήμενα ἡ θεθαιή ημῦ Ἰςάκκε ημῦ Πνμδνόμμο πνμζθένεηαη ζθαπηάνη ἱενό 

πάκς ζηήκ πηαηέια θαί ἡ μμηπαιίδα Ἡνςδηάδα, πανά ηή ζέιεζή ηεξ, δέπεηαη 

ηήκ αἰώκηα θαηαδίθε. 

Σήμενα ηό αἷμα ημῦ Ἰςάκκε ημῦ Πνμδνόμμο πύκεηαη γηά ηήκ ηήνεζε ημῦ 

ζείμο κόμμο θαί αὐηόξ πμύ ἐκακηηώζεθε ζηόκ Πνόδνμμμ μέ ηήκ πανακμμία 

δηθαημιμγεμέκα δηαπμμπεύεηαη. Σήμενα ὁ Ἰςάκκεξ ὁ Πνόδνμμμξ ἐλαηηίαξ ηῆξ 

παννεζίαξ ημο πνόξ ηόκ Ἡνώδε ἀπμθεθαιίδεηαη, γηά ηήκ ηήνεζε ηῆξ 

δηθαημζύκεξ.Ἔηζη μαζαίκμοκ μἱ βαζηιεῖξ ηῆξ γῆξ κά μή πςνίδμοκ ηίξ κόμημεξ 

ζοδύγμοξ ημοξ θαί ἀπμδμθημάδμοκ αὐηόκ πμύ πώνηζε ηή γοκαίθα ημο. 



Σήμενα ὁ Ἰςάκκεξ ὁ Πνόδνμμμξ ζηήκεη πάκς ζηή γῆ πκεομαηηθό ὁνόζεμμ 

θαί πνμηνέπεη ὅιμοξ ημύξ ἄκδνεξ κά ἀνθμῦκηαη ζηή κόμημε γοκαῖθα ημοξ θαί 

κά μήκ πνμπςνμῦκ παναπένα. Σήμενα ὁ Ἰςάκκεξ ὁ Πνόδνμμμξ θαηεβαίκεη 

ζηόκ Ἅδε θαί μἱ κεθνμί μαζαίκμοκ ηό πανμόζοκμ ἄγγειμα ηῆξ πανμοζίαξ ημῦ 

Χνηζημῦ. Σήμενα μἱ μὐνακμί εὐθνάκζεθακ μέ ηόκ ἀπμθεθαιηζμό ημῦ Ἰςάκκε 

ημῦ Βαπηηζηῆ, πμύ ζοζηάζηεθε γηά ηή δηθαημζύκε ημῦ Θεμῦ θαί μἱ ἄκζνςπμη 

πάκς ζηή γῆ γημνηάδμοκε μέ εὐπανηζηήνημοξ ὕμκμοξ. Καί ἔπς ηή γκώμε ὅηη 

θαί ἐμᾶξ ηώνα παναθμιμοζεῖ ἀπό ηόκ μὐνακό ὁ Τίμημξ Πνόδνμμμξ θαί μᾶξ 

ἀμείβεη ὡξ ὑμκεηέξ ημο μέ ζεία πανίζμαηα. 

Ἀκάμεζα ζηό πμνό ηῶκ πνμθεηῶκ, ζάκ πνςηκό ἀζηένη μεζμονακεῖ θαί 

θςηίδεη ηό ζηενέςμα ηῆξ Ἐθθιεζίαξ. Ἀκάμεζα ζημύξ ἀπμζηόιμοξ θαί πνίκ ἀπ’ 

αὐημύξ θαί πενηζζόηενμ ἀπ’ αὐημύξ ιάμπεη ζάκ ἥιημξ μέζα ζημύξ ἥιημοξ. 

Μέζα ζημύξ μάνηονεξ λεπςνίδεη μέ ηά ζαύμαηά ημο, ζάκ ὁιμζηόιηζημξ μ’ 

ἀζηένηα μὐνακόξ. Ἀκάμεζα ζημύξ δηθαίμοξ ζηέθεη πενίηνακα γηά ηά πμιιά 

παζήμαηα πμύ ὑπέθενε, γηά πάνε ηῆξ δηθαημζύκεξ θαί ὑρώκεηαη πηό ρειά ἀπό 

ημύξ θέδνμοξ ημῦ Ληβάκμο, αὐηόξ πμύ ζθόνπηζε ζήμενα πανά ζηήκ μἰθμομέκε. 

Γηαηί, ἄκ ζά πανμῦκ πμιιμί θαηά ηή γέκκεζή ημο, ζύμθςκα μέ ηά ιόγηα 

ημῦ Γὐαγγειηζηή Λμοθᾶ (Λμοθ. 2,10), πνέπεη κά εἶκαη ἀκάιμγε θαί ἡ 

εὐθνμζύκε ηήκ ἡμένα αὐηή ημῦ μανηονηθμῦ ηέιμοξ, ηήκ ὁπμία ἀληςζήθαμε κά 

πακεγονίζμομε ὅιμη ἐμεῖξ, δειαδή μἱ ἱενεῖξ θαί μἱ ἐνεμίηεξ θαί μἱ θμηκμβηάηεξ 

θαί μἱ ιασθμί, γηαηί ὅιμη ἔπμοκ μένμξ ζηή πανά πμύ δίκεη ἡ μκήμε ημο. Ἰδηαίηενα 

ἐμεῖξ πμύ ἐγθαηαβηώκμομε ζ’ αὐηό ηό ἱενό μμκαζηήνη, ἄξ ἔπμμε ἀθόμα 

πενηζζόηενμ ηίξ πνεζβεῖεξ ημο, ζηό ὄκμμα ημῦ Ἰεζμῦ Χνηζημῦ, ημῦ Κονίμο 

μαξ. 



Σ’ Αὐηόκ πνέπεη ἡ δόλα θαί ἡ δύκαμε, μαδί μέ ηόκ Παηένα θαί ηό Πακάγημ 

θαί Δςμπμηό Πκεῦμα, ηώνα θαί πάκημηε θαί ζημύξ ἀηειεύηεημοξ αἰῶκεξ ηῶκ 

αἰώκςκ. 

Ἀμήκ. 

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