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Ἕμα κάθε μήμα.
Ἀγαπηςξί μξσ ἐμξοίςεπ,
Ὁ Κύοιόπ μαπ, ὁ Ἰηρξῦπ Χοιρςόπ, εὑοίρκεςαι ρςό ὅοξπ Θαβώο γιά μά ποξρεσυηθεῖ, ἔυξμςαπ μαζί ςξσ
ςοεῖπ ἀπό ςξύπ μαθηςέπ ςξσ, ςόμ Πέςοξ, ςόμ Ἰάκχβξ καί ςόμ Ἰχάμμη. Καί ἐμῶ ποξρεσυόςαμ, κάπξια ρςιγμή
ςόμ βλέπξσμ μά εἶμαι ὁλόκληοξπ τχςειμόπ καί ςό ποόρχπό ςξσ μά λάμπει ὅπχπ ὁ ἥλιξπ. Δενιά καί
ἀοιρςεοά ςξσ, ρςήμ ὀπςαρία αὐςή, βοίρκξμςαι ξἱ ποξτῆςεπ Μχϋρῆπ καί Ἠλίαπ, ξἱ ὁπξῖξι ρσζηςξῦμ μέ ςόμ
Ἰηρξῦ.
Πξιόπ, ἄοαγε, ἦςαμ ὁ ρκξπόπ αὐςῆπ ςῆπ μεςαμξοτώρεχπ ςξῦ Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ; Δἶμαι ἕμα εὔλξγξ
ἐοώςημα ἀπό πάοα πξλλξύπ.
Ὁ Ἰηρξῦπ Χοιρςόπ ὅςαμ ποάςςει ἤ λέγει κάςι, ἀπξβλέπει ρέ πξλλξύπ ρκξπξύπ, ἀπεσθύμεςαι ρέ
πξλλξύπ ἀπξδέκςεπ, δίμει πξλλαπλέπ ἀπαμςήρειπ.
νεςάζξμςαπ ςή ρςάρη ςξῦ Ἰηρξῦ, ςήμ ὅλη καςάρςαρη ἐπάμχ ρςό ὄοξπ, ςά ποόρχπα, ςξύπ λόγξσπ
πξύ ἀκξύρθηκαμ καί ἄλλα πξλλά, θά μπξοξύραμε μά διακοίμξσμε πάμπξλλα ρημαμςικά καί υοήριμα
ρςξιυεῖα.
1) Ὁ Ἰηρξῦπ Χοιρςόπ ἐμταμίζεςαι ρςό μέρξμ ςῶμ δύξ μεγίρςχμ ποξτηςῶμ ςῆπ Παλαιᾶπ Διαθήκηπ,
ςόμ Μχσρῆ καί ςόμ Ἠλία, ἐκποξρώπξσπ ςξῦ Νόμξσ καί ςῶμ Ποξτηςῶμ. Ὁ Ἰηρξῦπ, δηλαδή, εἶμαι
ἀμώςεοξπ ςξῦ Νόμξσ καί ςῶμ Ποξτηςῶμ. Εἶμαι ὁ Νξμξθέςηπ καί ὁ Παμςξγμώρςηπ Θεόπ. Ἀρταλῶπ καί
δέμ εἶμαι ἀμςίθεςξπ μέ ςόμ Νόμξ ξὔςε μέ ςξύπ Ποξτῆςεπ. Δέμ ἔουεςαι μά ςά καςαογήρει ἀλλά ἔουεςαι μά ςά
ὁλξκληοώρει, ςελειξπξιήρει.
2) Οἱ δύξ ποξτῆςεπ ρσζηςξῦραμ γιά ςό πάθξπ πξύ πεοίμεμε ςόμ Ἰηρξῦ, ἀματεοόμεμξι ρςίπ
ποξτηςεῖεπ ςῶμ ἀουαίχμ ποξτηςῶμ. Ὁ Ἰηρξῦπ εἶμαι ὁ ποξτηςεσμέμξπ Μερίαπ, ὁ Λσςοωςήπ καί Σωςήοαπ
ςξῦ κόρμξσ. Ὅλεπ ξἱ ποξτηςεῖεπ ἑρςιάζξμςαι καί ὑπξδεικμύξσμ ςόμ Ἰηρξῦ, καί ἐκπληοώμξμςαι ρςό
ποόρχπξ ςξῦ Ἰηρξῦ.
3) Οἱ ποξτῆςεπ Μχϋρῆπ καί Ἠλίαπ εἶμαι ἐκποόρχπξι ςῶμ μεκοῶμ καί ςῶμ ζώμςχμ, διόςι ὁ ἕμαπ ἔυει
πεθάμει ἐμῶ ὁ ἄλλξπ εἶμαι ζχμςαμόπ. Οἱ ζχμςαμξί ὑπάουξσμ ἀλλά καί ξἱ μεκοξί δέμ υάμξμςαι. Ὁ Ἰηρξῦπ
Χοιρςόπ, ἐμταμιζόμεμξπ ρςό μέρξμ αὐςῶμ, θέλει μά μᾶπ δείνει ὅςι εἶμαι ὁ Κύοιξπ ζώμςωμ καί μεκοῶμ.
4) Κάπξια ρςιγμή ἐμταμίζεςαι μία μετέλη τχςειμή, ἕμα ρύμμετξ λαμπεοό, καί ἀπό ςή μετέλη
ἀκξύγεςαι μία τχμή: «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούετε». Ἡ τωςειμή μετέλη εἶμαι ςό
Ἅγιξ Πμεῦμα, ἡ τωμή εἶμαι ςξῦ Θεξῦ Παςοόπ καί ὁ Ἰηρξῦπ εἶμαι ὁ Υἱόπ ςξῦ Θεξῦ. δῶ ἀπξκαλύπςεςαι
παμηγσοικά ὁ Θεόπ. Ὁ Ἅγιξπ Τοιαδικόπ Θεόπ! Δἶμαι μία θασμάρια καί ἔμδξνη καί δσμαμική καί
ἑλκσρςική ἀπξκάλσφη ςξῦ Θεξῦ.
5) Τό ποόρχπξ ςξῦ Ἰηρξῦ ἔλαμφε ὡπ ὁ ἥλιξπ καί ςά οξῦυα ςξσ ἔγιμαμ λεσκόςαςα. Ὅλξπ ἔγιμε Φῶπ.
Ὁ Ἰηρξῦπ ἦςαμ πάμςξςε Φῶπ, ἀλλά ἐκεῖ ἐπάμχ ρςό ὅοξπ Θαβώο θέληρε μά ςόμ ἰδξῦμ πῶπ εἶμαι. Δέμ
μεςαμξοτώθηκε ὁ Ἰηρξῦπ ἀλλά ςά μάςια ςῶμ μαθηςῶμ. Αὐςό ςό Φῶπ εἶμαι ἡ δόνα ςξῦ Θεξῦ, εἶμαι ςό
ἄκςιρςξ Φῶπ, εἶμαι ὅλεπ ξἱ θεῖεπ ἐμέογειεπ, ξἱ θεῖεπ δωοεέπ, ςά θεῖα υαοίρμαςα. Σ’ αὐςό ςό ἄκςιρςξ Φῶπ
μπξοξῦμε κι ἐμεῖπ μά γίμξσμε μέςξυξι. Μπξοξῦμε μά ἀπξκςήρξσμε ὅλεπ ςίπ δχοεέπ καί ςά υαοίρμαςα, καί
αὐςή ςή θεία δόνα. Πόςε; Ὅςαμ γίμξσμε καθαοξί ρςήμ φσυή καί ρςό ρῶμα. Ὅπχπ ὅςαμ ἔυξσμε ἕμαμ
καθοέτςη καθαοό καί μπξοεῖ μά ἀμςαμακλάρει ςό τῶπ ςξῦ ἡλίξσ, ςό ἴδιξ μπξοεῖ μά ρσμβεῖ καί μέ ςόμ
καθαοό ἑασςό μαπ.
6) πάμχ ρςό Θαβώο ὅλα ἔλαμπαμ ἀπό ςό ἄκςιρςξ τῶπ. Ὁ Χοιρςόπ, ξἱ ἄμθοχπξι, ἡ τύρη ὅλη.
Αὐςό ςό ἄκςιρςξ τῶπ ἦςαμ ἡ ρςξλή ςῶμ ἀμθοώπωμ μέρα ρςόμ ἐπίγειξ Παοάδειρξ. Δέμ ἦςαμ γσμμξί.
Ὅςαμ ἁμάοςηραμ, ἔτσγε ςό ἄκςιρςξ τῶπ καί εἶδαμ ςή γσμμόςηςά ςξσπ. Τόςε ςξύπ ἔμςσρε ὁ Θεόπ μέ
δεομάςιμξσπ υιςῶμεπ καί μεςέπειςα μςύμξμςαι ξἱ ἄμθοχπξι μέ ςά διάτξοα οξῦυα ςξσπ. Νςύμξμςαι, γιά μά
κούφξσμ ςήμ ἀρυήμια ςξσπ, ποάγμα πξύ τέοει μςοξπή, καί,
7) Ἡ μεςαμξοτωμέμη καςάρςαρη ἐκεῖ πάμω ρςό Θαβώο εἶμαι ἕμα λαμποό δεῖγμα ςῆπ αἰώμιαπ
καςαρςάρεωπ ςῶμ ἁγίωμ ἀμθοώπωμ ρςή Βαριλεία ςξῦ Θεξῦ. κεῖ ξἱ ἅγιξι θά ζξῦμ ςή μακαοιόςηςα, ςή
γμώρη ςξῦ Θεξῦ, ςήμ ἁγιόςηςα ςήμ ἀπξσρία κάθε λσπηοξῦ. Μία μόμξ «λύπη» θά ὑπάουει: Τό, ὅςι δέμ
καςαρςήραμε ςόμ ἑασςό μαπ πεοιρρόςεοξ δεκςικό ςῆπ θείαπ δόναπ καί ἁγιόςηςαπ, γιά μά ἀπξλαμβάμξσμε
πεοιρρόςεοξ καί πεοιρρόςεοξ ςή θεία δόνα καί μακαοιόςηςα.
Ἡ μεςξυή μαπ ρςήμ ἄκςιρςη θεία δόνα, μέ ὅλα ὅρα αὐςή ρσμεπάγεςαι, δέμ εἶμαι κάςι ςξῦ μακοιμξῦ
μέλλξμςξπ καί ςῆπ ἄλληπ ζχῆπ. Δἶμαι ποάγμα ςξῦ παοόμςξπ. Πάοα πξλλξί ἅγιξι ςῆπ κκληρίαπ ἔζηραμ
ἀπό ςήμ παοξῦρα ζωή καςαρςάρειπ ςῆπ Βαριλείαπ ςξῦ Θεξῦ. Γμώοιραμ ςόμ Θεό, ἔζηραμ θεάοερςα,
θασμαςξύογηραμ, θεξλόγηραμ, ποξτήςεφαμ, γλχρρξλάληραμ, ἔλαμφαμ ὡπ ὁ ἥλιξπ.
Δἴθε κι ἐμεῖπ μά καςαρςήρξσμε ςόμ ἑασςό μαπ μακάοιξ ρκεῦξπ ςῶμ ἀκςίρςχμ δχοεῶμ καί
υαοιρμάςχμ ςξῦ Θεξῦ ρςήμ παοξῦρα ζχή, καί ρςήμ αἰώμια ζχή μά εἴμαρςε λαμποξί ρσμδαιςημόμεπ ρςήμ
θεία ςοάπεζα ςῆπ μακαοιόςηςαπ ςξῦ Ἁγίξσ Τοιαδικξῦ Θεξῦ, ὅπξσ ὁ ἦυξπ ςῶμ ἑξοςαζόμςχμ εἶμαι
ἀκαςάπασρςξπ.
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