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ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 

Ἔκδοζιρ ἀκπιβὴρ ηῆρ ὀπθοδόξος πίζηεωρ 

Ἀπυδμζδ εἰξ ηὴκ κέα ἑθθδκζηή: Ἀνπζιακδνίηδξ Αςνυεεμξ Πάπανδξ 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 1. Ὅηζ ἀηαηάθδπημκ ηὸ εεῖμκ 

ηαὶ ὅηζ μ δεῖ γδηεῖκ ηαὶ  

πενζενβάγεζεαζ ηὰ ιὴ παναδεδμιέκα ιῖκ 

πὸ ηκ ἁβίςκ πνμθδηκ  

ηαὶ ἀπμζηυθςκ ηαὶ εαββεθζζηκ.  

«Θεὸκ μδεὶξ ἑχναηε πχπμηε. Ὁ 

ιμκμβεκὴξ οἱὸξ ὁ ὢκ ἐκ ημῖξ ηυθπμζξ  

ημῦ παηνυξ, αηὸξ ἐλδβήζαημ». Ἄννδημκ 

μὖκ ηὸ εεῖμκ ηαὶ  

ἀηαηάθδπημκ. «Οδεὶξ βὰν ἐπζβζκχζηεζ 

ηὸκ παηένα εἰ ιὴ ὁ οἱυξ, μδὲ  

ηὸκ οἱὸκ εἰ ιὴ ὁ παηήν». Καὶ ηὸ πκεῦια δὲ 

ηὸ ἅβζμκ μὕηςξ μἶδε ηὰ ημῦ  

εεμῦ, ὡξ ηὸ πκεῦια ημῦ ἀκενχπμο μἶδε ηὰ 

ἐκ αηῶ. Μεηὰ δὲ ηὴκ  

πνχηδκ ηαὶ ιαηανίακ θφζζκ μδεὶξ ἔβκς 

πμηὲ ηὸκ Θευκ, εἰ ιὴ ᾧ αηὸξ  

ἀπεηάθορεκ, μη ἀκενχπςκ ιυκμκ ἀθθ᾿ 

μδὲ ηκ πενημζιίςκ  

δοκάιεςκ ηαὶ αηκ, θδιί, ηκ Υενμοαὶι 

ηαὶ εναθίι.  

Οη ἀθηε ιέκημζ ιξ ὁ Θεὸξ ἐκ 

πακηεθεῖ ἀβκςζίᾳ· πζζ βὰν  βκζζξ  

ημῦ εἶκαζ Θεὸκ π᾿ αημῦ θοζζηξ 

ἐβηαηέζπανηαζ. Καὶ αηὴ δὲ   

ηηίζζξ ηαὶ  ηαφηδξ ζοκμπή ηε ηαὶ 

ηοαένκδζζξ, ηὸ ιεβαθεῖμκ ηξ εείαξ  

ἀκαηδνφηηεζ θφζεςξ. Καὶ δζὰ κυιμο ιέκ 

ηαὶ πνμθδηκ πνυηενμκ,  

ἔπεζηα δὲ ηαὶ δζὰ ημῦ ιμκμβεκμῦξ αημῦ 

Τἱμῦ, Κονίμο δὲ ηαὶ Θεμῦ ηαὶ  

ςηνμξ ικ Ἰδζμῦ  Υνζζημῦ, ηαηὰ ηὸ 

ἐθζηηὸκ ιῖκ ηὴκ ἑαοημῦ  

ἐθακένςζε βκζζκ.  

Πάκηα ημίκοκ ηὰ παναδεδμιέκα ιῖκ δζά ηε 

κυιμο ηαὶ πνμθδηκ ηαὶ  

ἀπμζηυθςκ ηαὶ εαββεθζζηκ δεπυιεεα 

ηζ ημ εείμ είκαζ αηαηάθδπημ ηαζ υηζ δεκ 

πνέπεζ κα ενεοκά ηακείξ ηαζ κα  

πενζενβάγεηαζ αοηά πμο δεκ ιαξ έπμοκ 

παναδμεεί απυ ημοξ αβίμοξ πνμθήηεξ  

ηαζ απμζηυθμοξ ηαζ εοαββεθζζηέξ.  

«Σμκ Θευ πμηέ ηακείξ δεκ ημκ είδε. Ο 

ιμκμβεκήξ ημο Τζυξ, πμο ανίζηεηαζ  

ιέζα ζηδκ αβηαθζά ημο Παηένα ημο, αοηυξ 

ιαξ ημκ βκχνζζε». Σμ εείμ θμζπυκ  

είκαζ άννδημ ηαζ αηαηάθδπημ. «Αζυηζ 

ηακέκαξ δεκ βκςνίγεζ ημκ Παηένα πανά  

ιυκμκ μ Τζυξ· μφηε ημκ Τζυ βκςνίγεζ ηακείξ 

πανά ιυκμκ μ Παηέναξ». Καζ ημ  

άβζμ Πκεφια επίζδξ βκςνίγεζ ηα ημο Θεμφ,  

υπςξ ημ πκεφια ημο ακενχπμο βκςνίγεζ ηα 

ημο ακενχπμο. Καζ ιεηά ηήκ πνχηδ  

εηείκδ ηαζ ιαηάνζα θφζδ ημο Ώβίμο 

Πκεφιαημξ ηακείξ πμηέ δεκ βκχνζζε ημ Θευ,  

πανά ιυκμκ εηείκμξ ζημκ μπμίμ μ ίδζμξ μ 

Θευξ απμηάθορε· ηακέκαξ απυ ημοξ  

ακενχπμοξ δεκ ημκ βκχνζζε μφηε απυ ηζξ 

οπενηυζιζεξ δοκάιεζξ, αηυιδ, κμιίγς,  

ηαζ αοηά ηα Υενμοαίι ηαζ ηα εναθείι.  

Ώθθά μ Θευξ δεκ ιαξ άθδζε ζε ηέθεζα 

άβκμζα. Αζυηζ δ βκχζδ ηδξ οπάνλεςξ  

ημο Θεμφ έπεζ εη θφζεςξ δμεεί ζε υθμοξ ιαξ. 

Ώηυιδ ηαζ δ ίδζα δ ηηίζδ  

ηαζ δ ζοκμπή ηαζ δ δζαηοαένκδζή ηδξ 

δζαηδνφζζεζ ημ ιεβαθείμ ηδξ θφζεςξ  

ημο Θεμφ. Μαξ θακένςζε, υζμ είκαζ 

δοκαηυκ, ηδ βκχζδ ημο εαοημφ Σμο  

πνχηα ιε ημ κυιμ ηαζ ημοξ πνμθήηεξ ηαζ 

έπεζηα ιε ημκ ιμκμβεκή Τζυ ημο,  

ημκ Κφνζμ ηαζ Θευ ιαξ, ςηήνα Εδζμφ 

Υνζζηυ.  

θα, θμζπυκ, πμο ιαξ έπεζ παναδχζεζ μ 

κυιμξ, μζ πνμθήηεξ, μζ απυζημθμζ  
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ηαὶ βζκχζημιεκ ηαὶ ζέαμιεκ  

μδὲκ πεναζηένῳ ημφηςκ ἐπζγδημῦκηεξ· 

ἀβαεὸξ βὰν ὢκ ὁ Θεὸξ  

πακηὸξ ἀβαεμῦ πανεηηζηυξ ἐζηζκ μ θευκῳ 

μδὲ πάεεζ ηζκὶ  

πμηείιεκμξ· «ιαηνὰκ βὰν ηξ εείαξ 

θφζεςξ θευκμξ ηξ βε ἀπαεμῦξ  

ηαὶ ιυκδξ ἀβαεξ». ῾Χξ μὖκ πάκηα εἰδὼξ 

ηαὶ ηὸ ζοιθένμκ ἑηάζηῳ  

πνμιδεμφιεκμξ, ὅπεν ζοκέθενεκ ιῖκ 

βκκαζ ἀπεηάθορεκ, ὅπεν δὲ  

μη ἐδοκάιεεα θένεζκ, ἀπεζζχπδζε. 

Σαῦηα ιεῖξ ζηένλςιεκ ηαὶ  

ἐκ αημῖξ ιείκςιεκ ιὴ ιεηαίνμκηεξ ὅνζα 

αἰχκζα, ιδδὲ πενααίκμκηεξ  

ηὴκ εείακ πανάδμζζκ. 

ηαζ μζ εοαββεθζζηέξ ηα απμδεπυιαζηε, ηα 

βκςνίγμοιε ηαζ ηα ζεαυιαζηε  

ηαζ δεκ γδηάιε ηίπμηε πενζζζυηενμ απ’ αοηά. 

Αζυηζ μ Θευξ είκαζ αβαευξ ηαζ  

ιαξ πανέπεζ υθα ηα αβαεά. Αεκ πέθηεζ μφηε 

ζε γήθεζα μφηε ζε ηάπμζμ άθθμ  

πάεμξ· δζυηζ μ θευκμξ είκαζ ιαηνζά απυ ηδ 

εεία θφζδ, δ μπμία είκαζ απαεήξ  

ηαζ ιυκδ αβαεή. Βπεζδή θμζπυκ βκςνίγεζ ηα 

πάκηα ηαζ πνμκμεί βζα ημ  

ζοιθένμκ ημο ηαεέκα, απμηάθορε ζε ιαξ 

αοηυ πμο ιαξ ζοκέθενε κα  

βκςνίγμοιε, εκχ απμζζχπδζε αοηυ πμο δεκ 

ιπμνμφιε κα ηαηαθάαμοιε. Ώξ  

ανηεζεμφιε ηαζ ιείκμοιε ζ’ αοηά, πςνίξ κα 

ιεηαηζκμφιε ηα αζχκζα ζφκμνα  

ηαζ πςνίξ κα παναααίκμοιε ηδ εεία 

πανάδμζδ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 2. Πενὶ ῥδηκ ηαὶ ἀννήηςκ 

ηαὶ βκςζηκ ηαὶ ἀβκχζηςκ.  

Υνὴ μὖκ ηὸκ πενὶ Θεμῦ θέβεζκ ἠ ἀημφεζκ 

αμοθυιεκμκ ζαθξ εἰδέκαζ,  

ὡξ μδὲ πάκηα ἄννδηα μδὲ πάκηα ῥδηά, 

ηά ηε ηξ εεμθμβίαξ ηά ηε  

ηξ μἰημκμιίαξ· μὔηε ιὴκ πάκηα ἄβκςζηα, 

μὔηε πάκηα βκςζηά·  

ἕηενμκ δέ ἐζηζ ηὸ βκςζηὸκ ηαὶ ἕηενμκ ηὸ 

ῥδηυκ, ὥζπεν ἄθθμ ηὸ θαθεῖκ  

ηαὶ ἄθθμ ηὸ βζκχζηεζκ. Πμθθὰ ημίκοκ ηκ 

πενὶ Θεμῦ ἀιοδνξ  

κμμοιέκςκ μ ηαζνίςξ ἐηθναζεκαζ 

δφκαηαζ, ἀθθὰ ηὰ ηαε᾿ ιξ  

ἀκαβηαγυιεεα ἐπὶ ηκ πὲν ιξ θέβεζκ· 

ὥζπεν ἐπὶ Θεμῦ θέβμιεκ  

ὕπκμκ ηαὶ ὀνβὴκ ηαὶ ἀιέθεζακ πεῖνάξ ηε 

ηαὶ πυδαξ ηαὶ ηὰ ημζαῦηα.  

Ὅηζ ιὲκ μὖκ ἐζηζ Θεὸξ ἄκανπμξ, 

ἀηεθεφηδημξ, αἰχκζυξ ηε ηαὶ ἀίδζμξ,  

ἄηηζζημξ, ἄηνεπημξ, ἀκαθθμίςημξ, ἁπθμῦξ, 

ἀζφκεεημξ, ἀζχιαημξ,  

ἀυναημξ, ἀκαθήξ, ἀπενίβναπημξ, ἄπεζνμξ, 

ἀπενίθδπημξ, ἀηαηάθδπημξ,  

ἀπενζκυδημξ, ἀβαευξ, δίηαζμξ, 

πακημδφκαιμξ, πάκηςκ ηηζζιάηςκ  

δδιζμονβυξ,πακημηνάηςν, πακηεπυπηδξ, 

πάκηςκ πνμκμδηήξ,  

Γζ’ αοηά πμο είκαζ δοκαηυκ κα θεπεμφκ ηαζ 

βζ’ αοηά πμο είκαζ άννδηα, ηαζ  

βζα υζα ιπμνεί κα είκαζ βκςζηά ηαζ υζα 

άβκςζηα.  

Ώοηυξ πμο εέθεζ κα μιζθεί ή κ’ αημφεζ βζα ημ 

Θευ πνέπεζ κα βκςνίγεζ ηαθά  

υηζ υζα ακαθένμκηαζ ζημ Θευ ηαε’ εαοηυκ 

ηαζ υζα ζημ ένβμ ηδξ μζημκμιίαξ Σμο,  

μφηε υθα απμζζςπχκηαζ μφηε υθα θέβμκηαζ· 

μφηε υθα είκαζ άβκςζηα μφηε υθα  

βκςζηά. Καζ άθθμ είκαζ αοηυ πμο ιπμνεί κα 

βίκεζ βκςζηυ ηαζ άθθμ αοηυ πμο  

ιπμνεί κα θεπεεί, υπςξ άθθμ είκαζ ημ κα 

μιζθεί ηακείξ ηαί άθθμ ημ κα βκςνίγεζ  

ηάηζ. Πμθθά θμζπυκ πμο ακηζθαιαακυιαζηε 

αηεθχξ ιε ημ κμο βζα ημ Θευ  

δεκ ιπμνμφιε κα ηα δζαηοπχζμοιε 

ηαηάθθδθα, αθθά ακαβηαγυιαζηε ιε δζηέξ  

εηθνάζεζξ κα μιζθμφιε βζ’ αοηά πμο είκαζ 

πάκς απυ ιαξ (εεία)· έηζζ  

απμδίδμοιε ζημ Θευ φπκμ, μνβή, αιέθεζα, 

πένζα, πυδζα ηαζ ηα υιμζα.  

Γκςνίγμοιε ηαζ μιμθμβμφιε υηζ μ Θευξ είκαζ 

πςνίξ ανπή ηαζ ηέθμξ, αζχκζμξ,  

πακημηζκυξ, αδδιζμφνβδημξ, αιεηάαθδημξ, 

ακαθθμίςημξ, απθυξ, αζφκεεημξ,  

αζχιαημξ, αυναημξ, αρδθάθδημξ, 

απενίβναπημξ, άπεζνμξ, απενζυνζζημξ,  
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ἐλμοζζαζηήξ, ηνζηήξ, ηαὶ βζκχζημιεκ ηαὶ 

ὁιμθμβμῦιεκ.  

Καὶ ὅηζ εἷξ ἐζηζ Θεὸξ, ἢβμοκ ιία μζία, ηαὶ 

ὅηζ ἐκ ηνζζὶκ πμζηάζεζζ  

βκςνίγεηαί ηε ηαὶ ἔζηζκ, Παηνί θδιζ ηαὶ 

Τἱῶ ηαὶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ,  

ηαὶ ὅηζ ὁ Παηὴν ηαὶ ὁ Τἱὸξ ηαὶ ηὸ Πκεῦια 

ηὸ Ἅβζμκ ηαηὰ πάκηα ἕκ εἰζζ,  

πθὴκ ηξ ἀβεκκδζίαξ ηαὶ ηξ βεκκήζεςξ 

ηαὶ ηξ ἐηπμνεφζεςξ·  

ηαὶ ὅηζ ὁ ιμκμβεκὴξ Τἱὸξ ηαὶ Λυβμξ ημῦ 

Θεμῦ ηαὶ Θεὸξ δζὰ ζπθάβπκα  

ἐθέμοξ αημῦ, δζὰ ηὴκ ιεηένακ ζςηδνίακ, 

εδμηίᾳ ημῦ Παηνὸξ ηαὶ  

ζοκενβίᾳ ημῦ Ἁβίμο Πκεφιαημξ ἀζπυνςξ 

ζοθθδθεεὶξ ἀθευνςξ ἐη ηξ  

Ἁβίαξ Πανεέκμο ηαὶ Θεμηυημο Μανίαξ 

βεβέκκδηαζ δζὰ Πκεφιαημξ  

Ἁβίμο ηαὶ ἄκενςπμξ ηέθεζμξ ἐλ αηξ 

βέβμκε·  

ηαὶ ὅηζ ὁ αηὸξ Θεὸξ ηέθεζυξ ἐζηζκ ὁιμῦ 

ηαὶ ἄκενςπμξ ηέθεζμξ, ἐη δφμ  

θφζεςκ,εευηδηυξ ηε ηαὶ ἀκενςπυηδημξ, 

ηαὶ ἐκ δφμ θφζεζζ κμεναῖξ  

εεθδηζηαῖξ ηε ηαὶ ἐκενβδηζηαῖξ ηαὶ 

αηελμοζίμζξ ηαὶ ἁπθξ εἰπεῖκ,  

ηεθείςξ ἐπμφζαζξ ηαηὰ ηὸκ ἑηάζηῃ 

πνέπμκηα ὅνμκ ηε ηαὶ θυβμκ, εευηδηί  

ηε ηαὶ ἀκενςπυηδηί θδιζ, ιζᾶ δὲ ζοκεέηῳ 

πμζηάζεζ· ὅηζ ηε ἐπείκδζε  

ηαὶ ἐδίρδζε ηαὶ ἐημπίαζε ηαὶ ἐζηαονχεδ 

ηαὶ εακάημο ηαὶ ηαθξ πεῖνακ  

ἐδέλαημ ηαὶ ἀκέζηδ ηνζήιενμξ ηαὶ εἰξ 

μνακμὺξ ἀκεθμίηδζεκ, ὅεεκ ηαί  

πνὸξ ιξ παναβέβμκε ηαὶ παναβεκήζεηαζ 

πάθζκ εἰξ ὕζηενμκ, ηαὶ  εεία  

Γναθὴ ιάνηοξ ηαὶ πξ ὁ ηκ ἁβίςκ πμνυξ.  

Σί δέ ἐζηζ Θεμῦ μζία ἠ πξ ἐζηζκ ἐκ 

πζζκ ἠ πξ ἐη Θεμῦ Θεὸξ  

βεβέκκδηαζ ἠ ἐηπεπυνεοηαζ ἠ πξ ἑαοηὸκ 

ηεκχζαξ ὁ ιμκμβεκὴξ  

Τἱὸξ ηαὶ Θεὸξ ἄκενςπμξ βέβμκεκ ἐη 

πανεεκζηκ αἱιάηςκ ἑηένῳ  

πανὰ ηὴκ θφζζκ εεζιῶ πθαζημονβδεεὶξ ἠ 

πξ ἀανυπμζξ πμζὶ ημῖξ  

ὕδαζζκ ἐπεπυνεοημ, ηαὶ ἀβκμμῦιεκ ηαὶ 

αηαηάθδπημξ,  

απχνδημξ ζημ κμο, αβαευξ, δίηαζμξ, 

πακημδφκαιμξ, δδιζμονβυξ  

υθςκ ηςκ ηηζζιάηςκ,πακημηνάημναξ, 

πακηεπυπηδξ, πνμκμδηήξ υθςκ,  

ελμοζζαζηήξ ηαζ ηνζηήξ.  

Γκςνίγμοιε επίζδξ ηαζ μιμθμβμφιε υηζ μ 

Θευξ είκαζ έκαξ, δδθαδή ιία μοζία·  

απμηαθφπηεηαζ ηαζ οπάνπεζ ζε ηνεζξ 

οπμζηάζεζξ, εκκμχ ημο Παηένα, ημο Τζμφ  

ηαζ ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ. Καζ αηυιδ υηζ μ 

Παηέναξ, μ Τζυξ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια  

είκαζ ζε υθα έκα, εηηυξ απυ ηδκ αβεκκδζία, 

ηδ βέκκδζδ ηαζ ηδκ εηπυνεοζδ.  

Γκςνίγμοιε αηυιδ ηαζ μιμθμβμφιε υηζ μ 

ιμκμβεκήξ Τζυξ ηαζ Λυβμξ ημο Θεμφ  

ηαζ Θευξ  

μ ίδζμξ, απυ ηδ ιεβάθδ ημο εοζπθαβπκία ηαζ 

βζα ηδ δζηή ιαξ ζςηδνία,  

ιε ηδκ ηαθή εέθδζδ ημο Παηένα ημο ηαζ ηδ 

ζοκενβία ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ,  

ζοκεθήθεδ αζπυνςξ ηαζ βεκκήεδηε απυ ηδκ 

αβία Πανεέκμ ηαζ Θεμηυημ Μανία  

ιε ηδκ επέθεοζδ ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ· έβζκε 

απ’αοηήκ ηέθεζμξ άκενςπμξ.  

Γκςνίγμοιε επίζδξ υηζ μ ίδζμξ είκαζ 

ζοβπνυκςξ ηαζ ηέθεζμξ Θευξ ηαζ ηέθεζμξ  

άκενςπμξ· έπεζ δφμ θφζεζξ, ηδ εεία ηαζ ηδκ 

ακενχπζκδ· οπάνπεζ ζε δφμ θφζεζξ  

πμο έπμοκ κμο, εέθδζδ, εκένβεζα ηαζ 

αοηελμφζζμ· ηαζ βζα κα ημ πς ι’ έκα θυβμ,  

είκαζ ιε δφμ θφζεζξ, ηδ εεία ηαζ ηδκ 

ακενχπζκδ, πμο είκαζ ηέθεζεξ υζμκ αθμνά ηα  

βκςνίζιαηα πμο ανιυγμοκ ζηδκ ηαεειία ηαζ 

απμηεθμφκ ιία ζφκεεηδ οπυζηαζδ.  

Αζυηζ δ Ώβία Γναθή ηαζ υθδ δ πμνεία ηςκ 

Ώβίςκ ιανηονεί υηζ ηαζ πείκαζε ηαζ  

δίραζε ηαζ ημονάζηδηε ηαζ ζηαονχεδηε ηαζ 

δμηίιαζε ημ εάκαημ ηαζ ηδκ ηαθή,  

αθθά ακαζηήεδηε ηδκ ηνίηδ διένα ηαζ 

ακαθήθεδηε ζημοξ μονακμφξ, απ’ υπμο  

ήθεε πάθζ ζε ιαξ ηαζ εα ιαξ έθεεζ ανβυηενα.  

Ώβκμμφιε υιςξ ηαζ δεκ ιπμνμφιε κα πμφιε 

πμζά είκαζ δ μοζία ημο Θεμφ  

ή πχξ είκαζ πακηαπμφ πανχκ ή πχξ 

βεκκήεδηε Θευξ απυ Θευ ηαζ έπεζ  
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θέβεζκ μ δοκάιεεα.  

Ο δοκαηὸκ μὖκ ηζ πανὰ ηὰ εεζςδξ πὸ 

ηκ εείςκ θμβίςκ ηξ ηε  

Παθαζξ ηαὶ Καζκξ Αζαεήηδξ ιῖκ 

ἐηπεθαζιέκα, ἢημζ εἰνδιέκα ηαὶ  

πεθακενςιέκα, εἰπεῖκ ηζ πενὶ Θεμῦ ἠ ὅθςξ 

ἐκκμζαζ. 

εηπμνεοεεί ή πχξ ηαπείκςζε ημκ εαοηυ ημο μ 

ιμκμβεκήξ Τζυξ ηαζ Θευξ ηαζ  

έβζκε άκενςπμξ απυ πανεέκμ, αθμφ 

ηομθμνήεδηε ιε άθθμ ηνυπμ πένα  

απυ ημκ θοζζηυ, ή πχξ πενπαημφζε πάκς ζηα 

κενά πςνίξ κα αναπμφκ ηα πυδζα  

ημο. Αεκ ιπμνμφιε, θμζπυκ, μφηε κα πμφιε 

μφηε κα εκκμήζμοιε  

ηάηζ άθθμ απ’ αοηά πμο ιαξ έπμοκ 

απμηαθοθεεί ιε Πκεφια Θεμφ απυ ηα  

ζενά θυβζα ηδξ Παθαζάξ ηαζ Καζκήξ 

Αζαεήηδξ, ηα μπμία ηαζ έπμοκ θεπεεί ηαζ  

έπμοκ απμηαθοθεεί. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 3. Ἀπυδεζλζξ, ὅηζ ἔζηζ Θευξ.  

Ὅηζ ιὲκ μὖκ ἔζηζ Θευξ, ημῖξ ιὲκ ηὰξ Ἁβίαξ 

Γναθὰξ δεπμιέκμζξ, ηήκ  

ηε Παθαζὰκ ηαὶ Καζκὴκ Αζαεήηδκ θδιί, 

μη ἀιθζαάθθεηαζ, μὔηε δὲ  

ημῖξ ηκ ῾Βθθήκςκ πθείζημζξ· ὡξ βὰν 

ἔθδιεκ,  βκζζξ ημῦ εἶκαζ  

Θεὸκ θοζζηξ ιῖκ ἐβηαηέζπανηαζ. 

πεζδὴ δὲ ημζμῦημκ ἴζποζεκ   

ημῦ πμκδνμῦ ηαηία ηαηά ηξ ηκ 

ἀκενχπςκ θφζεςξ, ὥζηε ηαί ηζκαξ  

εἰξ ηὸ ἀθμβχηαημκ ηαὶ πάκηςκ ηαηκ 

ηάηζζημκ ηαηαβαβεῖκ ηξ  

ἀπςθείαξ αάναενμκ, ηὸ θέβεζκ ιὴ εἶκαζ 

Θευκ, ὧκ ηὴκ ἀθνμζφκδκ  

ἐιθαίκςκ ὁ ἱενμθάκηδξ ἔθδ Ααοίδ· «Βἶπεκ 

ἄθνςκ ἐκ ηανδίᾳ αημῦ·  

μη ἔζηζκ Θευξ», μἱ ιὲκ μὖκ ημῦ Κονίμο 

ιαεδηαὶ ηαὶ ἀπυζημθμζ ηῶ  

Πακαβίῳ ζμθζζεέκηεξ Πκεφιαηζ ηαὶ ηῆ 

αημῦ δοκάιεζ ηαὶ πάνζηζ  

ηὰξ εεμζδιίαξ ἐνβαγυιεκμζ ηῆ ηκ 

εαοιάηςκ ζαβήκῃ πνὸξ ηὸ θξ  

ηξ εεμβκςζίαξ ἐη ημῦ αοεμῦ ηξ 

ἀβκςζίαξ αημὺξ γςβνμῦκηεξ  

ἀκβμκ.  

Ὁιμίςξ ηαὶ μἱ ημφηςκ ηξ πάνζημξ ηαὶ ηξ 

ἀλίαξ δζάδμπμζ, πμζιέκεξ  

ηε ηαὶ δζδάζηαθμζ, ηὴκ θςηζζηζηὴκ ημῦ 

Πκεφιαημξ πάνζκ δελάιεκμζ ηῆ  

ηε ηκ εαοιάηςκ δοκάιεζ ηῶ ηε θυβῳ ηξ 

πάνζημξ ημὺξ ἐζημηζζιέκμοξ  

ἐθχηζγμκ ηαὶ ημὺξ πεπθακδιέκμοξ 

Ώπυδεζλδ υηζ οπάνπεζ Θευξ.  

Κακείξ αέααζα δεκ αιθζζαδηεί υηζ οπάνπεζ 

Θευξ, μφηε αοημί πμο δέπμκηαζ  

ηδκ Ώβία Γναθή -εκκμχ ηαζ ηδκ Παθαζά ηαζ 

ηδκ Καζκή Αζαεήηδ-, αθθά μφηε  

ηαζ μζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ Έθθδκεξ 

(ζοββναθείξ). Αζυηζ, υπςξ είπαιε,  

δ βκχζδ ημο Θεμφ έπεζ απυ ηδ θφζδ ηδξ 

ζπανεί ιέζα ιαξ. Βπεζδή υιςξ δ  

ηαηία ημο πμκδνμφ επζηνάηδζε πάνα πμθφ 

ζηδ γςή ηςκ ακενχπςκ, ιε  

απμηέθεζια κα μδδβήζεζ μνζζιέκμοξ ζημ 

πθέμκ πανάθμβμ ηαζ πεζνυηενμ  

απ’ υθα ηα ηαηά αάναενμ ηδξ απχθεζαξ: κα 

θέκε δδθαδή υηζ δεκ οπάνπεζ  

Θευξ· ηδκ αθνμζφκδ ημοξ ηδκ πενζβνάθεζ μ 

πνμθήηδξ Αααίδ θέβμκηαξ:  

«Βίπε μ άθνςκ ιε ηδ ζηέρδ ημο· δεκ οπάνπεζ 

Θευξ». Οζ ιαεδηέξ ιάθζζηα  

ηαζ απυζημθμζ ημο Κονίμο, αθμφ έβζκακ 

ζμθμί απυ ημ Πακάβζμ Πκεφια ηαζ  

ιε ηδ δφκαιδ ηαζ ηδ πάνδ ημο έηακακ εεία 

ζδιεία, αζπιαθχηζζακ ημοξ  

ακενχπμοξ ιε ηα δίπηοα ηςκ εαοιάηςκ ηαζ 

ημοξ ακέζονακ απυ ημ ζημηάδζ  

ηδξ άβκμζαξ ζημ θςξ ηδξ εείαξ βκχζεςξ.  

Σμ ίδζμ ηαζ μζ δζάδμπμζ ημοξ ζηδ πάνδ ηαζ ηδκ 

αλία, μζ παηένεξ ηαζ δάζηαθμζ,  

αθμφ δέπεδηακ ηδ θςηζζηζηή πάνδ ημο Ώβίμο 

Πκεφιαημξ, θχηζγακ αοημφξ πμο  

ανίζημκηακ ζηδκ άβκμζα ηαζ επακέθενακ 

ζηδκ αθήεεζα ημοξ πθακειέκμοξ ιε ηδ  

δφκαιδ ηςκ εαοιάηςκ ηαζ ιε ηα θυβζα ηδξ 
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ἐπέζηνεθμκ. Ἡιεῖξ δὲ μἱ ιδδὲ  

ηὸ ηκ εαοιάηςκ ιδδὲ ηὸ ηξ δζδαζηαθίαξ 

δελάιεκμζ πάνζζια  

(ἀκαλίμοξ βὰν ἑαοημὺξ ηῆ πνὸξ ηὰξ δμκὰξ 

πνμζπαεείᾳ πεπμζήηαιεκ)  

θένε ὀθίβα ηκ παναδεδμιέκςκ ιῖκ πὸ 

ηκ πμθδηκ ηξ πάνζημξ  

πενὶ ημφημο δζαθελχιεεα ηὸκ Παηένα ηαὶ 

ηὸκ Τἱὸκ ηαὶ ηὸ Πκεῦια  

ηὸ Ἅβζμκ ἐπζηαθεζάιεκμζ.  

Πάκηα ηὰ ὄκηα ἠ ηηζζηά ἐζηζκ ἠ ἄηηζζηα. 

Βἰ ιὲκ μὖκ ηηζζηά, πάκηςξ  

ηαὶ ηνεπηά· ὧκ βὰν ηὸ εἶκαζ ἀπὸ ηνμπξ 

ἢνλαημ, ηαῦηα ηῆ ηνμπῆ  

πμηείζεηαζ πάκηςξ ἠ θεεζνυιεκα ἠ ηαηὰ 

πνμαίνεζζκ ἀθθμζμφιεκα.  

Βἰ δὲ ἄηηζζηα, ηαηὰ ηὸκ ηξ ἀημθμοείαξ 

θυβμκ, πάκηςξ ηαὶ ἄηνεπηα·  

ὧκ βὰν ηὸ εἶκαζ ἐκακηίμκ, ημφηςκ ηαὶ ὁ ημῦ 

πξ εἶκαζ θυβμξ ἐκακηίμξ,  

ἢβμοκ αἱ ἰδζυηδηεξ. Σίξ μὖκ μ ζοκεήζεηαζ 

πάκηα ηὰ ὄκηα, ὅζα πὸ ηὴκ  

ιεηένακ αἴζεδζζκ, ἀθθὰ ιὴκ ηαὶ 

ἀββέθμοξ ηνέπεζεαζ ηαὶ ἀθθμζμῦζεαζ  

ηαὶ πμθοηνυπςξ ηζκεῖζεαζ ηαὶ 

ιεηααάθθεζεαζ;  

Σὰ ιὲκ κμδηά, ἀββέθμοξ θδιὶ ηαὶ ροπὰξ 

ηαὶ δαίιμκαξ, ηαηὰ πνμαίνεζζκ  

ηήκ ηε ἐκ ηῶ ηαθῶ πνμημπὴκ ηαὶ ηὴκ ἐη 

ημῦ ηαθμῦ ἀπμθμίηδζζκ,  

ἐπζηεζκμιέκδκ ηε ηαὶ θζειέκδκ, ηὰ δὲ 

θμζπὰ ηαηά ηε βέκεζζκ ηαὶ θεμνὰκ  

αὔλδζίκ ηε ηαὶ ιείςζζκ ηαὶ ηὴκ ηαηὰ 

πμζυηδηα ιεηααμθὴκ ηαὶ ηὴκ  

ημπζηὴκ ηίκδζζκ. Σνεπηὰ ημίκοκ ὄκηα 

πάκηςξ ηαὶ ηηζζηά. Κηζζηὰ δὲ  

ὄκηα πάκηςξ πυ ηζκμξ ἐδδιζμονβήεδζακ. 

Αεῖ δὲ ηὸκ δδιζμονβὸκ  

ἄηηζζημκ εἶκαζ· εἰ βὰν ηἀηεῖκμξ ἐηηίζεδ, 

πάκηςξ πυ ηζκμξ ἐηηίζεδ, ἕςξ  

ἂκ ἔθεςιεκ εἴξ ηζ ἄηηζζημκ. Ἄηηζζημξ μὖκ 

ὢκ ὁ δδιζμονβὸξ πάκηςξ ηαὶ  

ἄηνεπηυξ ἐζηζ. Σμῦημ δὲ ηί ἂκ ἄθθμ εἴδ ἠ 

Θευξ;  

Καὶ αηὴ δὲ  ηξ ηηίζεςξ ζοκμπὴ ηαὶ 

ζοκηήνδζζξ ηαὶ ηοαένκδζζξ  

πάνζημξ. Βιείξ υιςξ, μζ μπμίμζ δεκ  

απμηηήζαιε μφηε ημ πάνζζια ηςκ εαοιάηςκ 

μφηε αοηυ ηδξ δζδαζηαθίαξ -δζυηζ  

βίκαιε ακάλζμζ ελαζηίαξ ηδξ πνμζημθθήζεχξ 

ιαξ ζηζξ δδμκέξ-  

αξ ακαπηφλμοιε θίβα απυ εηείκα πμο ιαξ 

έπμοκ παναδχζεζ μζ ενιδκεοηέξ ηδξ  

εείαξ πάνζημξ βζα ημ εέια αοηυ, αθμφ 

γδηήζμοιε ηδ αμήεεζα ημο Παηένα,  

ημο Τζμφ ηαζ ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ.  

θα ηα υκηα είκαζ ή ηηζζηά ή άηηζζηα. Βάκ 

αέααζα είκαζ ηηζζηά, ζίβμονα είκαζ  

ηαζ ιεηααθδηά. Αζυηζ, εηείκα ηα μπμία 

άνπζζακ ηδκ φπανλή ημοξ ιε ηδ ιεηααμθή,  

αοηά ζίβμονα εα οπυηεζκηαζ ζηδ ιεηααμθή ή 

ιε θοζζηή θεμνά ή ιε εεθδιαηζηή  

αθθμίςζδ. Βάκ υιςξ είκαζ άηηζζηα, ζφιθςκα 

ιε θμβζηή αημθμοεία, εα είκαζ  

μπςζδήπμηε ηαζ αιεηάαθδηα. Αζυηζ αοηά πμο 

έπμοκ ημ είκαζ ακηίεεημ, ακηίεεημ  

έπμοκ ηαζ ημκ ηνυπμ οπάνλεςξ, δδθαδή ηζξ 

ζδζυηδηεξ. Πμζυξ, θμζπυκ, δεκ εα  

ζοιθςκήζεζ υηζ υθα ηα υκηα, υζα 

οπμπίπημοκ ζηζξ αζζεήζεζξ ιαξ, αηυιδ ηαζ μζ  

άββεθμζ, ιεηααάθθμκηαζ ηαζ αθθμζχκμκηαζ 

ηαζ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ ηζκμφκηαζ;  

Αζυηζ ηα κμδηά υκηα –εκκμχ ημοξ αββέθμοξ, 

ηζξ ροπέξ ηαζ ημοξ δαίιμκεξ-  

ηζκμφκηαζ πνμαζνεηζηά είηε ζηδκ πνυμδμ ημο 

ηαθμφ είηε ζηδκ απμιάηνοκζδ  

απ’ αοηυ, δ μπμία άθθμηε αολάκεζ ηζ άθθμηε 

εθαηηχκεηαζ. Σα οπυθμζπα υιςξ υκηα  

ιεηααάθθμκηαζ ιε ηδ βέκκδζδ, ηδ θεμνά, ηδκ 

αφλδζδ ηαζ ηδ ιείςζδ, ιε ηδ  

ιεηααμθή ζηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ ηίκδζδ ζημ 

πχνμ. κηαξ θμζπυκ ιεηααθδηά,  

είκαζ ζίβμονα ηαζ ηηζζηά. Καζ εθυζμκ είκαζ 

ηηζζηά, είκαζ αέααζμ υηζ απυ ηάπμζμκ  

δδιζμονβήεδηακ. Πνέπεζ υιςξ μ δδιζμονβυξ 

κα είκαζ άηηζζημξ· εάκ ηζ εηείκμξ  

δδιζμονβήεδηε, απυ ηάπμζμκ 

δδιζμονβήεδηε, έςξ υημο θεάζμοιε ζε 

ηάπμζμ μκ  

άηηζζημ. κηαξ θμζπυκ άηηζζημξ μ 

δδιζμονβυξ, μπςζδήπμηε είκαζ ηαζ  

αιεηάαθδημξ. Ώοηυ ημ άηηζζημ μκ ηί άθθμ εα 
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δζδάζηεζ ιξ, ὅηζ ἔζηζ Θεὸξ ὁ ηυδε ηὸ πκ 

ζοζηδζάιεκμξ ηαὶ ζοκέπςκ  

ηαὶ ζοκηδνκ ηαὶ ἀεὶ πνμκμμφιεκμξ· πξ 

βὰν ἂκ αἱ ἐκακηίαζ θφζεζξ,  

πονὸξ θέβς ηαὶ ὕδαημξ, ἀένμξ ηαὶ βξ, εἰξ 

ἑκὸξ ηυζιμο ζοιπθήνςζζκ  

ἀθθήθμζξ ζοκεθδθφεαζζ ηαὶ ἀδζάθοημζ 

ιέκμοζζκ, εἰ ιή ηζξ πακημδφκαιμξ  

δφκαιζξ ηαῦηα ηαὶ ζοκεαίααζε ηαὶ ἀεὶ 

ηδνεῖ ἀδζάθοηα;  

Σί ηὸ ηάλακ ηὰ μνάκζα ηαὶ ἐπίβεζα, ὅζα ηε 

δζ᾿ ἀένμξ ηαὶ ὅζα ηαε᾿  

ὕδαημξ, ιθθμκ δὲ ηὰ πνὸ ημφηςκ, 

μνακὸκ ηαὶ βκ ηαὶ ἀένα ηαὶ  

θφζζκ πονυξ ηε ηαὶ ὕδαημξ; Σίξ ηαῦηα 

ἔιζλε ηαὶ ἐιένζζε; Σί ηὸ ηαῦηα  

ηζκζακ ηαὶ ἄβμκ ηὴκ ἄθδηημκ θμνὰκ ηαὶ 

ἀηχθοημκ; Ἆν᾿ μπ ὁ ηεπκίηδξ  

ημφηςκ ηαὶ θυβμκ ἐκεεὶξ πζζ, ηαε᾿ ὃκ ηὸ 

πκ θένεηαί ηε ηαὶ δζελάβεηαζ;  

Σίξ δὲ ὁ ηεπκίηδξ ημφηςκ; Ἆν᾿ μπ ὁ 

πεπμζδηὼξ ηαῦηα ηαὶ εἰξ ηὸ εἶκαζ  

παναβαβχκ; Ο βὰν ηῶ αημιάηῳ 

δχζμιεκ ημζαφηδκ δφκαιζκ. Ἔζης  

βὰν ηὸ βεκέζεαζ ημῦ αημιάημο· ηίκμξ ηὸ 

ηάλαζ; Καὶ ημῦημ, εἰ δμηεῖ,  

διεκ· ηίκμξ ηὸ ηδνζαζ ηαὶ θοθάλαζ ηαε᾿ 

μὓξ πνημκ πέζηδ θυβμοξ;  

῾Βηένμο δδθαδὴ πανὰ ηὸ αηυιαημκ. 

Σμῦημ δὲ ηί ἄθθμ ἐζηὶκ εἰ ιὴ Θευξ; 

είκαζ πανά μ Θευξ;  

Δ ζοκμπή, δ ζοκηήνδζδ ηαζ δ δζαηοαένκδζδ 

ηδξ ηηίζεςξ ιαξ δζδάζηεζ  

υηζ οπάνπεζ Θευξ, μ μπμίμξ δδιζμφνβδζε ζμ 

ζφιπακ, ημ ζοβηναηεί, ημ  

ζοκηδνεί ηαζ πάκημηε πνμκμεί βζ’ αοηυ. Αζυηζ, 

πχξ είκαζ δοκαηυκ ακηίεεηα  

ζημζπεία ηδξ θφζεςξ, υπςξ δ θςηζά ηαζ ημ 

κενυ, μ αέναξ ηαζ δ βδ, εάκ δεκ  

ηα ζοκέπεζ ιζα πακίζπονδ δφκαιδ πμο ηα 

ηναηά αδζάζπαζηα πάκημηε, κα  

εκχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ βζα κ’ απμηεθέζμοκ 

ιζα ανιμκία ηαζ κα ιείκμοκ αδζάθοηα;  

Πμζά δφκαιδ είκαζ αοηή πμο έθενε ηδκ ηάλδ 

ζηα μονάκζα ηαζ ηα επίβεζα, ζε  

υζα πεημφκ ζημκ αένα ηαζ υζα είκαζ ιέζα 

ζημ κενυ, ηαζ ηονίςξ ζε υζα οπήνπακ  

πνζκ απ’ αοηά, δδθαδή ημκ μονακυ, ηδ βδ, 

ημκ αένα ηαζ ζηδ θφζδ ηδξ θςηζάξ ηαζ  

ημο κενμφ; Πμζυξ ηα ακέιζλε ηαζ ηα δζαίνεζε; 

Πμζά δφκαιδ ηα έεεζε ζε ηίκδζδ  

ηαζ ηαηεοεφκεζ ηδκ αδζάημπδ ηαζ 

ακειπυδζζηδ ηίκδζή ημοξ; Άναβε δεκ είκαζ μ  

δδιζμονβυξ ημοξ πμο ημοξ έδςζε ημκ 

πνμμνζζιυ ημοξ, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ ημ  

ηαεέκα ηζκείηαζ ηαζ ηαηεοεφκεηαζ; Πμζυξ 

είκαζ μ δδιζμονβυξ ημοξ; Αεκ είκαζ αοηυξ  

πμο ηα ηαηαζηεφαζε ηαζ ηα έθενε ζηδκ 

φπανλδ; Αζυηζ δεκ εα εεςνήζμοιε υηζ δ  

ηφπδ έπεζ ηέημζα δφκαιδ. Κζ έζης υηζ 

δδιζμονβήεδηακ απυ ηφπδ. Σίκμξ ένβμ  

είκαζ δ ηάλδ ημοξ; Σίκμξ ένβμ είκαζ δ 

δζαηήνδζδ ηαζ δ δζαθφθαλή ημοξ,  

ζφιθςκα ιε ημκ ανπζηυ πνμμνζζιυ ημοξ;  

Βκκμείηαζ ηάπμζμο άθθμο ηαζ υπζ ηδξ ηφπδξ. 

Κζ ηί είκαζ αοηυ ημ άθθμ πανά μ Θευξ; 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 4. Πενὶ ημῦ ηί ἐζηζ Θευξ; 

ὅηζ ἀηαηάθδπημκ  

Ὅηζ ιὲκ μὖκ ἔζηζ Θευξ, δθμκ. Σί δέ ἐζηζ 

ηαη᾿ μζίακ ηαὶ θφζζκ,  

ἀηαηάθδπημκ ημῦημ πακηεθξ ηαὶ 

ἄβκςζημκ. Ὅηζ ιὲκ βὰν  

ἀζχιαημκ, δθμκ. Πξ βὰν ζια ηὸ 

ἄπεζνμκ ηαὶ ἀυνζζημκ ηαὶ  

ἀζπδιάηζζημκ ηαὶ ἀκαθὲξ ηαὶ ἀυναημκ ηαὶ 

ἁπθμῦκ ηαὶ ἀζφκεεημκ;  

Γζα ημ ηί είκαζ μ Θευξ; ηζ δδθαδή είκαζ 

αηαηάθδπημξ.  

Βίκαζ, θμζπυκ, θακενυ υηζ οπάνπεζ Θευξ. 

Ώθθά είκαζ ηεθείςξ αηαηάθδπημ  

ηαζ άβκςζημ ηί είκαζ ζηδκ μοζία ηαζ ηδ θφζδ 

ημο. Βπίζδξ, είκαζ θακενυ  

υηζ είκαζ αζχιαημξ. Αζυηζ, πχξ είκαζ δοκαηυκ 

μ άπεζνμξ (Θευξ), μ αυνζζημξ, μ  

αζπδιάηζζημξ, μ αρδθάθδημξ, μ αυναημξ, μ 

απθυξ ηαζ αζφκεεημξ κα είκαζ ζχια;  
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Πξ βὰν ἄηνεπημκ, εἰ πενζβναπηὸκ ηαὶ 

παεδηυκ; Καὶ πξ ἀπαεὲξ  

ηὸ ἐη ζημζπείςκ ζοβηείιεκμκ ηαὶ εἰξ αηὰ 

πάθζκ ἀκαθουιεκμκ;  

φκεεζζξ βὰν ἀνπὴ ιάπδξ, ιάπδ δὲ 

δζαζηάζεςξ, δζάζηαζζξ δὲ θφζεςξ·  

θφζζξ δὲ ἀθθυηνζμκ Θεμῦ πακηεθξ.  

Πξ δὲ ηαὶ ζηαεήζεηαζ ηὸ «δζὰ πάκηςκ 

ἣηεζκ ηαὶ πθδνμῦκ ηὰ πάκηα  

Θευκ», ὥξ θδζζκ  Γναθή· «Οπὶ ηὸκ 

μνακὸκ ηαὶ ηὴκ βκ ἐβὼ πθδν,  

θέβεζ Κφνζμξ»; Ἀδφκαημκ βὰν ζια δζὰ 

ζςιάηςκ δζήηεζκ ιὴ ηέικμκ ηαὶ  

ηεικυιεκμκ ηαὶ πθεηυιεκμκ ηαὶ 

ἀκηζπαναηζεέιεκμκ, ὥζπεν ὅζα ηκ  

βνκ ιίβκοηαζ ηαὶ ζοβηζνκηαζ.  

Βἰ δὲ ηαί ηζκέξ θαζζκ ἄοθμκ ζια, ὡξ ηὸ 

πανὰ ημῖξ ηκ ῾Βθθήκςκ ζμθμῖξ  

πέιπημκ ζια θεβυιεκμκ, ὅπεν ἀδφκαημκ, 

ηζκμφιεκμκ ἔζηαζ πάκηςξ,  

ὥζπεν ὁ μνακυξ· ημῦημκ βὰν πέιπημκ 

ζιά θαζζ. Σίξ μὖκ ὁ ημῦημκ  

ηζκκ; Πκ βὰν ηζκμφιεκμκ θ᾿ ἑηένμο 

ηζκεῖηαζ. Κἀηεῖκμκ ηίξ; Καὶ ημῦημ  

ἐπ᾿ ἄπεζνμκ, ἕςξ ἂκ ηαηακηήζςιεκ εἴξ ηζ 

ἀηίκδημκ· ηὸ βὰν πνημκ  

ηζκμῦκ ἀηίκδημκ, ὅπεν ἐζηὶ ηὸ εεῖμκ. Πξ 

δὲ μη ἐκ ηυπῳ πενζβναπηὸκ  

ηὸ ηζκμφιεκμκ; Μυκμκ μὖκ ηὸ εεῖμκ 

ἀηίκδημκ, δζ᾿ ἀηζκδζίαξ ηὰ πάκηα  

ηζκμῦκ. Ἀζχιαημκ ημίκοκ πμθδπηέμκ ηὸ 

εεῖμκ.  

Ἀθθ᾿ μδὲ ημῦημ ηξ μζίαξ παναζηαηζηυκ 

ἐζηζκ ὥζπεν μδὲ ηὸ  

ἀβέκκδημκ ηαὶ ηὸ ἄκανπμκ ηαὶ ηὸ 

ἀκαθθμίςημκ ηαὶ ηὸ ἄθεανημκ  

ηαὶ ὅζα πενὶ Θεμῦ ἠ πενὶ Θεὸκ εἶκαζ 

θέβεηαζ· ηαῦηα βὰν μ ηὸ ηί ἐζηζ  

ζδιαίκεζ, ἀθθὰ ηί μη ἔζηζ. Υνὴ δὲ ηὸκ 

αμοθυιεκμκ ηήκ ηζκμξ μζίακ  

εἰπεῖκ, ηί ἐζηζ, θνάζαζ, μ ηυ ηί μη ἔζηζ· 

ὅιςξ ἐπὶ Θεμῦ, ηί ἐζηζκ, εἰπεῖκ  

ἀδφκαημκ ηαη᾿ μζίακ. Οἰηεζυηενμκ δὲ 

ιθθμκ ἐη ηξ πάκηςκ ἀθαζνέζεςξ  

πμζεῖζεαζ ηὸκ θυβμκ· μδὲκ βὰν ηκ ὄκηςκ 

ἐζηὶκ μπ ὡξ ιὴ ὤκ, ἀθθ᾿ ὡξ  

Κζ ακ ιπμνεί κα πενζβναθεί ηαζ κα πάεεζ, 

πχξ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ αιεηάαθδημξ;  

Καζ αοηυ πμο απμηεθείηαζ απυ ζημζπεία ηαζ 

δζαθφεηαζ ζ’ αοηά, πχξ εα είκαζ ηαζ  

απαεέξ. Αζυηζ δ ζφκεεζδ είκαζ αζηία 

δζαιάπδξ, δ δζαιάπδ πςνζζιμφ ηαζ μ  

πςνζζιυξ αζηία ηδξ δζαζπάζεςξ. Καζ δ 

δζάζπαζδ είκαζ ηεθείςξ λέκδ πνμξ ημ Θευ.  

Πχξ υιςξ εα έπεζ ζζπφ μ θυβμξ ηδξ Γναθήξ 

«υηζ μ Θευξ είκαζ ιέζα ζ’ υθα ηαζ  

υθα ηα βειίγεζ». «Λέεζ μ Κφνζμξ: δεκ είιαζ 

εβχ πμο βειίγς υθμ ημκ μονακυ ηαζ  

ηδ βδ;». Αζυηζ είκαζ αδφκαημ ημ ζχια κα 

πενκά ιέζα απυ ζχιαηα πςνίξ κα ηα  

ηέικεζ μφηε ημ ίδζμ κα ηέικεηαζ ή κα 

ζοκηίεεηαζ ηαζ κα ακηζπαναηίεεηαζ, υπςξ  

αηνζαχξ ζοιααίκεζ ιε ηα οβνά πμο 

ακαιεζβκφμκηαζ ηαζ απμηεθμφκ έκα ηνάια.  

Καζ εάκ πάθζ μνζζιέκμζ ζζπονίγμκηαζ υηζ 

οπάνπεζ άτθμ ζχια, υπςξ αοηυ πμο μζ  

Έθθδκεξ ζμθμί ημ μκυιαγμοκ πέιπημ ζχια -

πνάβια πμο είκαζ αδφκαημ-, ζίβμονα  

υιςξ αοηυ εα ηζκείηαζ υπςξ μ μονακυξ. Αζυηζ 

αοηυξ είκαζ ημ πέιπημ ζχια. Καζ  

πμζυξ είκαζ αοηυξ πμο ημ ηζκεί; Αζυηζ ηαεεηί 

πμο ηζκείηαζ, απυ άθθμκ ηζκείηαζ. Καζ  

εηείκμκ πμζυξ ημκ ηζκεί; Κζ έηζζ εα πάιε χξ 

ημ άπεζνμ, έςξ υημο θεάζμοιε ζε  

ηάηζ αηίκδημ. Ώοηυ είκαζ ημ πνχημ αηίκδημ 

πμο ηζκεί, ηαζ είκαζ ημ εείμκ. Καζ πχξ  

πάθζ αοηυ πμο ηζκείηαζ δεκ πενζμνίγεηαζ ζε 

ηυπμ; Βπμιέκςξ, ιυκμ ημ εείμκ είκαζ  

αηίκδημ ηαζ ηζκεί ιε ηδκ αηζκδζία ημο ηα 

πάκηα. Γζ’ αοηυ πνέπεζ κα εεςνήζμοιε  

ημ εείμ αζχιαημ.  

Ώθθά μφηε αοηυ (δ αηζκδζία) ιπμνεί κα 

παναζηήζεζ ηδκ μοζία ημο, υπςξ μφηε  

δ έκκμζα αβέκκδημξ, άκανπμξ, ακαθθμίςημξ, 

άθεανημξ ηαζ υζα θέβμκηαζ βζα ημ  

Θευ ή ζπεηζηά ιε ημ Θευ. Αζυηζ αοηά δεκ 

θακενχκμοκ ηί είκαζ μ Θευξ, αθθά ηί  

δεκ είκαζ. Πνέπεζ αέααζα αοηυξ πμο εέθεζ κα 

μνίζεζ ηδκ μοζία ηάπμζμο υκημξ  

κα πεζ ηί είκαζ, ηαζ υπζ ηί δεκ είκαζ. ιςξ, βζα 

ημ Θευ είκαζ αδφκαημ κα πμφιε ηί  

είκαζ ζηδκ μοζία ημο. Βίκαζ πενζζζυηενμ 
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πὲν πάκηα ηὰ ὄκηα ηαὶ πὲν αηυ ηὸ εἶκαζ 

ὤκ. Βἰ βὰν ηκ ὄκηςκ αἱ  

βκχζεζξ, ηὸ πὲν βκζζκ πάκηςξ ηαὶ πὲν 

μζίακ ἔζηαζ, ηαὶ ηὸ ἀκάπαθζκ  

ηὸ πὲν μζίακ ηαὶ πὲν βκζζκ ἔζηαζ.  

Ἄπεζνμκ μὖκ ηὸ εεῖμκ ηαὶ ἀηαηάθδπημκ, 

ηαὶ ημῦημ ιυκμκ αημῦ  

ηαηαθδπηυκ,  ἀπεζνία ηαὶ  ἀηαηαθδρία. 

Ὅζα δὲ θέβμιεκ ἐπὶ Θεμῦ  

ηαηαθαηζηξ, μ ηὴκ θφζζκ ἀθθὰ ηὰ πενὶ 

ηὴκ θφζζκ δδθμῖ. Κἂκ ἀβαευκ,  

ηἂκ δίηαζμκ, ηἂκ ζμθυκ, ηἂκ ὅ ηζ ἂκ εἴπῃξ, 

μ θφζζκ θέβεζξ Θεμῦ, ἀθθὰ ηὰ  

πενὶ ηὴκ θφζζκ. Βἰζὶ δὲ ηαί ηζκα 

ηαηαθαηζηξ ἐπὶ Θεμῦ θεβυιεκα δφκαιζκ  

πενμπζηξ ἀπμθάζεςξ ἔπμκηα, μἷμκ 

ζηυημξ θέβμκηεξ ἐπὶ Θεμῦ μ ζηυημξ  

κμμῦιεκ, ἀθθ᾿ ὅηζ μη ἔζηζ θξ ἀθθ᾿ πὲν 

ηὸ θξ· ηαί θξ ὅηζ μη ἔζηζ  

ζηυημξ. 

εφημθμ κα ιζθήζμοιε ιε ηδκ αθαίνεζδ  

υθςκ ηςκ ζδζςιάηςκ ημο· επεζδή δεκ 

ηαοηίγεηαζ ιε ηακέκα απυ ηα υκηα· υπζ υηζ  

ηάπα δεκ οπάνπεζ, αθθά δζυηζ λεπενκά υθα ηα 

υκηα ηαζ αοηήκ αηυιδ ηδκ έκκμζα ηδξ  

οπάνλεςξ.  

Αζυηζ, ακ ζηα υκηα ακήημοκ μζ βκχζεζξ, αοηυ 

πμο λεπενκά ηδ βκχζδ  

είκαζ ηαί πάκς απυ ηδκ μοζία· ηαζ ημ 

ακηίζηνμθμ, αοηυ πμο είκαζ πάκς απυ ηδκ  

μοζία, είκαζ ηαζ πάκς απυ ηδ βκχζδ.  

Βπμιέκςξ, ημ εείμ είκαζ απενζυνζζημ ηαζ 

αηαηάθδπημ· ημ ιυκμ πμο  

ηαηαθαααίκμοιε βζ’ αοηυ είκαζ ημ 

απενζυνζζημ ηαζ αηαηάθδπηυ ημο. Καζ υζα  

θέιε ηαηαθαηζηά βζα ημ Θευ, δεκ 

θακενχκμοκ ηδ θφζδ ημο, αθθά ηα ζπεηζηά 

ι’  

αοηήκ. Δ έκκμζα αβαευξ, δίηαζμξ, ζμθυξ ηζ 

υ,ηζ άθθμ πμφιε, δεκ ακαθένμκηαζ ζηδ  

θφζδ ημο Θεμφ αθθά ζηα ζπεηζηά ι’ αοηήκ. 

Τπάνπμοκ ηαζ μνζζιέκεξ ηαηαθαηζηέξ  

έκκμζεξ πμο θέβμκηαζ βζα ημ Θευ ιε ηαεανή 

ανκδηζηή έκκμζα· π.π. θέβμκηαξ ζημηάδζ  

βζα ημ Θευ, δεκ εκκμμφιε ζημηάδζ, αθθά υηζ 

δεκ οπάνπεζ θχξ πμο λεπενκά ημ δζηυ  

Σμο θςξ· ηαζ θέβμκηαξ θςξ, εκκμμφιε υηζ 

δεκ είκαζ ζημηάδζ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 5. Ἀπυδεζλζξ, ὅηζ εἷξ ἐζηζ 

εεὸξ ηαὶ μ πμθθμί.  

Ὅηζ ιέκ ἐζηζ Θευξ, ἱηακξ ἀπμδέδεζηηαζ, 

ηαὶ ὅηζ ἀηαηάθδπηυξ ἐζηζκ  

 αημῦ μζία. Ὅηζ δὲ εἷξ ἐζηζ ηαὶ μ 

πμθθμί, ημῖξ ιὲκ ηῆ εείᾳ  

πεζεμιέκμζξ Γναθῆ μη ἀιθζαάθθεηαζ. 

Φδζὶ βὰν ὁ Κφνζμξ ἐκ ηῆ ηξ  

κμιμεεζίαξ ἀνπῆ· «βὼ Κφνζμξ ὁ Θευξ 

ζμο ὁ ἐλαβαβχκ ζε ἐη βξ  

Ώἰβφπημο. Οη ἔζμκηαί ζμζ εεμὶ ἕηενμζ 

πθὴκ ἐιμῦ», ηαὶ πάθζκ· «Ἄημοε,  

Ἰζναήθ· Κφνζμξ ὁ Θευξ ζμο Κφνζμξ εἷξ 

ἐζηζ». Καὶ δζὰ ἩζαΎμο ημῦ  

πνμθήημο· «βὼ βάν, θδζί, Θεὸξ πνημξ 

ηαὶ ἐβὼ ιεηὰ ηαῦηα ηαὶ  

πθὴκ ἐιμῦ μη ἔζηζ Θευξ. Ἔιπνμζεέκ ιμο 

μη ἐβέκεημ ἄθθμξ Θεὸξ  

Ώπυδεζλδ, υηζ έκαξ είκαζ μ Θευξ ηαζ υπζ 

πμθθμί.  

Ώπμδείλαιε ζηακμπμζδηζηά υηζ οπάνπεζ μ 

Θευξ ηαζ υηζ δ μοζία ημο είκαζ  

αηαηάθδπηδ. Βπίζδξ, υζμζ πζζηεφμοκ ζηδκ 

Ώβία Γναθή, δεκ αιθζζαδημφκ  

υηζ μ Θευξ είκαζ έκαξ ηαζ υπζ πμθθμί. Αζυηζ ημ 

θέεζ μ Κφνζμξ ζηδκ ανπή ημο  

Νυιμο (ζημ Μςτζή): «Ββχ είιαζ μ Κφνζμξ 

ηαζ Θευξ ζμο πμο ζ’ έαβαθα απυ  

ηδ βδ ηδξ Ώζβφπημο. Αεκ εα θαηνεφεζξ 

άθθμοξ εεμφξ εηηυξ απυ ιέκα». Καζ  

πάθζ θέεζ: «Άημοζε, θαέ ημο Εζναήθ· μ 

Κφνζμξ ηαζ Θευξ ζμο είκαζ έκαξ».  

Σμ θέεζ ηαζ ιε ημκ πνμθήηδ ΔζαΎα: «Ββχ 

είιαζ μ πνχημξ Θευξ, εβχ ηαζ μ  

ιεηέπεζηα ηαζ ηακέκαξ άθθμξ εηηυξ απυ ιέκα. 

Αεκ οπήνλε άθθμξ Θευξ πνζκ  
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ηαὶ ιεη᾿ ἐιὲ μη ἔζηαζ ηαὶ πθὴκ ἐιμῦ μη 

ἔζηζ». Καὶ ὁ Κφνζμξ δὲ ἐκ  

ημῖξ ἱενμῖξ Βαββεθίμζξ μὕης θδζὶ πνὸξ 

ηὸκ Παηένα· «Ώὕηδ ἐζηὶκ   

αἰχκζμξ γςή, ἵκα βζκχζηςζί ζε ηὸκ ιυκμκ 

ἀθδεζκὸκ Θευκ».  

Σμῖξ δὲ ηῆ εείᾳ Γναθῆ ιὴ πεζεμιέκμζξ 

μὕης δζαθελυιεεα. Σὸ εεῖμκ  

ηέθεζυκ ἐζηζ ηαὶ ἀκεθθζπὲξ ηαηά ηε 

ἀβαευηδηα ηαηά ηε ζμθίακ ηαηά  

ηε δφκαιζκ, ἄκανπμκ, ἀηεθεφηδημκ, ἀίδζμκ, 

ἀπενίβναπημκ ηαὶ ἁπθξ  

εἰπεῖκ ηαηὰ πάκηα ηέθεζμκ. Βἰ μὖκ πμθθμὺξ 

ἐνμῦιεκ εεμφξ, ἀκάβηδ  

δζαθμνὰκ ἐκ ημῖξ πμθθμῖξ εεςνεῖζεαζ. Βἰ 

βὰν μδειία δζαθμνὰ ἐκ  

αημῖξ, εἷξ ιθθυκ ἐζηζ ηαὶ μ πμθθμί. Βἰ 

δὲ δζαθμνὰ ἐκ αημῖξ, πμῦ  

 ηεθεζυηδξ; Βἴηε βὰν ηαηὰ ἀβαευηδηα, εἴηε 

ηαηὰ δφκαιζκ, εἴηε ηαηὰ  

ζμθίακ, εἴηε ηαηὰ πνυκμκ, εἴηε ηαηὰ ηυπμκ 

ζηενήζεζ ημῦ ηεθείμο,  

μη ἂκ εἴδ Θευξ.  

Ἡ δὲ δζὰ πάκηςκ ηαοηυηδξ ἕκα ιθθμκ 

δείηκοζζ ηαὶ μ πμθθμφξ.  

Πξ δὲ ηαὶ πμθθμῖξ μὖζζ ηὸ ἀπενίβναπημκ 

θοθαπεήζεηαζ; Ἔκεα βὰν  

ἂκ εἴδ ὁ εἷξ, μη ἂκ εἴδ ὁ ἕηενμξ. Πξ δὲ 

πὸ πμθθκ ηοαενκδεήζεηαζ  

ὁ ηυζιμξ ηαὶ μ δζαθοεήζεηαζ ηαὶ 

δζαθεανήζεηαζ ιάπδξ ἐκ ημῖξ  

ηοαενκζζ εεςνμοιέκδξ; Ἡ βὰν δζαθμνὰ 

ἐκακηίςζζκ εἰζάβεζ. Βἰ δὲ  

εἴπμζ ηζξ, ὅηζ ἕηαζημξ ιένμοξ ἄνπεζ, ηί ηὸ 

ηάλακ ηαὶ ηὴκ δζακμιὴκ  

αημῖξ πμζδζάιεκμκ; ηεῖκμ βὰν ἂκ εἴδ 

ιθθμκ Θευξ.  Βἷξ ημίκοκ ἐζηὶ  

Θευξ, ηέθεζμξ, ἀπενίβναπημξ, ημῦ πακηὸξ 

πμζδηὴξ ζοκμπεφξ ηε ηαὶ  

ηοαενκήηδξ, πενηεθὴξ ηαὶ πνμηέθεζμξ. 

Πνὸξ δὲ ηαὶ θοζζηὴ ἀκάβηδ  

ιμκάδα εἶκαζ δοάδμξ ἀνπήκ. 

απυ ιέκα, μφηε εα οπάνλεζ ιεηά ηαζ εηηυξ 

απυ ιέκα». Καζ ζηα ζενά  

Βοαββέθζα μ Κφνζμξ θέεζ ηα ελήξ πνμξ ημκ 

Παηένα: «Ώοηή είκαζ δ αζχκζα  

γςή, κα βκςνίζμοκ εζέκα, ημ ιμκαδζηυ 

αθδεζκυ Θευ».  

Με υζμοξ, υιςξ, δεκ πζζηεφμοκ ζηδκ Ώβία 

Γναθή, εα ζογδηήζμοιε ςξ ελήξ.  

Σμ εείμ είκαζ ηέθεζμ ηαζ δεκ ημο θείπεζ ηίπμηε 

μφηε ζηδκ αβαεςζφκδ μφηε ζηδ  

ζμθία ηαζ ηδ δφκαιδ· είκαζ πςνίξ ανπή ηαζ 

ηέθμξ, αζχκζμ, απενζυνζζημ ηαζ  

βεκζηά ηέθεζμ ζε υθα. Βάκ, θμζπυκ, 

παναδεπεμφιε πμθθμφξ εεμφξ, οπμπνεςηζηά  

δεπυιαζηε δζαθμνά ακάιεζα ζημοξ πμθθμφξ. 

Κζ ακ δεκ οπάνπεζ ηαιζά δζαθμνά  

ιεηαλφ ημοξ, ηυηε μ Θευξ είκαζ έκαξ ηαζ υπζ 

πμθθμί. Ώκ πάθζ οπάνπεζ δζαθμνά,  

πμφ είκαζ δ ηεθεζυηδηα; Αζυηζ, ακ οζηενεί απυ 

ηδκ ηεθεζυηδηα ζε ηάηζ, είηε ζηδκ  

αβαεςζφκδ ή ηδ δφκαιδ ή ηδ ζμθία ή ημ 

πνυκμ ή ημκ ηυπμ, ηυηε δεκ ιπμνεί  

κα είκαζ Θευξ.  

Δ ηαφηζζδ υιςξ ζε υθα απμδεζηκφεζ υηζ μ 

Θευξ είκαζ ιάθθμκ έκαξ ηαζ υπζ  

πμθθμί. Κζ ακ ιάθζζηα είκαζ πμθθμί, πχξ εα 

δζαηδνδεεί ημ απενζυνζζημ; Αζυηζ  

υπμο εα είκαζ μ έκαξ, δεκ εα ανίζηεηαζ μ 

άθθμξ. Καζ πχξ μζ πμθθμί εεμί εα  

δζεοεφκμοκ ημκ ηυζιμ ηαζ δεκ εα ημκ 

δζαθφζμοκ ηαζ ηαηαζηνέρμοκ, εθυζμκ  

εα έπμοκ πυθειμ ιεηαλφ ημοξ μζ ηοαενκήηεξ; 

Αζυηζ δ δζαθμνά μδδβεί ζηδκ  

έπενα. Κζ ακ ηάπμζμξ οπμζηδνίλεζ υηζ μ 

ηαεέκαξ ηοαενκά έκα ιένμξ ημο  

ηυζιμο, πμζυξ είκαζ αοηυξ πμο έααθε αοηή 

ηδκ ηάλδ ηαζ έηακε ηδ δζακμιή;  

Βηείκμξ εα είκαζ αζθαθχξ μ Θευξ. 

Βπμιέκςξ, έκαξ είκαζ μ Θευξ, ηέθεζμξ,  

απενζυνζζημξ, δδιζμονβυξ, πνμκμδηήξ ηαζ 

ηοαενκήηδξ ημο ζφιπακημξ, πνζκ  

ηαζ πάκς απ’υθα ηέθεζμξ. Βπζπθέμκ, απμηεθεί 

ηαζ θοζζηυ κυιμ, δ ιμκάδα κα  

είκαζ δ αάζδ ηδξ δοάδμξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 6. Πενὶ Λυβμο Θεμῦ.  

Οὗημξ ημίκοκ ὁ εἷξ ηαὶ ιυκμξ Θεὸξ μη 

Γζα ημ Λυβμ ημο Θεμφ.  

Ώοηυξ θμζπυκ μ έκαξ ηαζ ιμκαδζηυξ Θευξ δεκ 
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ἄθμβυξ ἐζηζ. Λυβμκ δὲ ἔπςκ  

μη ἀκοπυζηαημκ ἕλεζ, μη ἀνλάιεκμκ ημῦ 

εἶκαζ μδὲ παοζυιεκμκ·  

μ βὰν ἤκ, ὅηε ἤκ πμηε ὁ Θεὸξ Λυβμξ. Ἀεὶ 

δὲ ἔπεζ ηὸκ ἑαοημῦ Λυβμκ  

ἐλ αημῦ βεκκχιεκμκ, μ ηαηὰ ηὸκ 

ιέηενμκ θυβμκ ἀκοπυζηαημκ ηαὶ  

εἰξ ἀένα πευιεκμκ, ἀθθ᾿ ἐκοπυζηαημκ, 

γκηα, ηέθεζμκ, μη ἔλς αημῦ  

πςνμῦκηα, ἀθθ᾿ ἐκ αηῶ ἀεὶ ὄκηα· πμῦ βὰν 

ἔζηαζ ἔλς αημῦ βζκυιεκμξ;  

πεζδὴ βὰν  ιεηένα θφζζξ ἐπίηδνυξ ἐζηζ 

ηαὶ εδζάθοημξ, δζὰ ημῦημ  

ηαὶ ὁ θυβμξ ικ ἐζηζκ ἀκοπυζηαημξ. Ὁ δὲ 

Θεὸξ ἀεὶ ὢκ ηαὶ ηέθεζμξ ὢκ  

ηέθεζμκ ηαὶ ἐκοπυζηαημκ ἕλεζ ηὸκ ἑαοημῦ 

Λυβμκ ηαὶ ἀεὶ ὄκηα ηαὶ  

γκηα ηαὶ πάκηα ἔπμκηα, ὅζα ὁ βεκκήηςν 

ἔπεζ. Ὥζπεν βὰν ὁ ιέηενμξ  

θυβμξ ἐη ημῦ κμῦ πνμενπυιεκμξ μὔηε δζ᾿ 

ὅθμο ὁ αηυξ ἐζηζ ηῶ κῶ μὔηε  

πακηάπαζζκ ἕηενμξ —ἐη ημῦ κμῦ ιὲκ βὰν 

ὢκ ἄθθμξ ἐζηὶ παν᾿ αηυκ,  

αηὸκ δὲ ηὸκ κμῦκ εἰξ ηὸ ἐιθακὲξ ἄβςκ 

μηέηζ πακηάπαζζκ ἕηενυξ ἐζηζ  

πανὰ ηὸκ κμῦκ, ἀθθὰ ηαηὰ ηὴκ θφζζκ ἓκ ὢκ 

ἕηενυκ ἐζηζ ηῶ πμηεζιέκῳ—  

μὕης ηαὶ ὁ ημῦ Θεμῦ Λυβμξ, ηῶ ιὲκ 

θεζηάκαζ ηαε᾿ ἑαοηὸκ δζῄνδηαζ  

πνὸξ ἐηεῖκμκ, παν᾿ μὗ ηὴκ πυζηαζζκ ἔπεζ, 

ηῶ δὲ ηαῦηα δεζηκφεζκ ἐκ  

ἑαοηῶ, ἃ πενὶ ηὸκ Θεὸκ ηαεμνηαζ, ὁ 

αηυξ ἐζηζ ηαηὰ ηὴκ θφζζκ ἐηείκῳ·  

ὥζπεν βὰν ηὸ ἐκ ἅπαζζ ηέθεζμκ ἐπὶ ημῦ 

Παηνὸξ εεςνεῖηαζ, μὕηςξ ηαὶ  

ἐπὶ ημῦ ἐλ αημῦ βεβεκκδιέκμο Λυβμο 

εεςνδεήζεηαζ. 

είκαζ άθμβμξ. Βθυζμκ έπεζ Λυβμ,  

δεκ εα είκαζ πςνίξ οπυζηαζδ, μφηε εα έπεζ 

ανπή ηαζ ηέθμξ δ φπανλή ημο. Αζυηζ,  

δεκ οπήνπε πνυκμξ, πμο κα ιδκ οπήνπε μ 

Θευξ Λυβμξ. (Ο Θευξ) έπεζ πάκημηε  

ημ Λυβμ ημο, βεκκδιέκμ απ’ Ώοηυκ· δεκ είκαζ 

ακοπυζηαημξ ηαζ ζημνπζζιέκμξ  

ζημκ αένα υπςξ μ δζηυξ ιαξ θυβμξ, αθθά 

είκαζ εκοπυζηαημξ, γςκηακυξ, ηέθεζμξ.  

Αεκ πνμπςνεί έλς απ’ Ώοηυκ, αθθά είκαζ 

πάκημηε εκςιέκμξ ιαγί ημο. Αζυηζ, πμφ  

εα είκαζ, ακ αβεζ έλς απ’ Ώοηυκ;  

Βπεζδή, δδθαδή, δ δζηή ιαξ θφζδ είκαζ εκδηή 

ηαζ θεανηή, βζ’ αοηυ ηαζ μ θυβμξ  

ιαξ είκαζ ακοπυζηαημξ. Ο Θευξ υιςξ, επεζδή 

είκαζ αζχκζμξ ηαζ ηέθεζμξ, εα έπεζ  

ηαζ ημ Λυβμ ημο ηέθεζμ ηαζ εκοπυζηαημ, 

αζχκζμ, γςκηακυ ηαζ ηάημπμ υθςκ  

υζςκ ηαηέπεζ ηαζ μ βεκκήημνάξ ημο. Αζυηζ, 

υπςξ αηνζαχξ μ δζηυξ ιαξ θυβμξ  

πνμένπεηαζ απυ ημ κμο αθθά δεκ ηαοηίγεηαζ 

απυθοηα ι’ αοηυκ ηαζ μφηε είκαζ  

ζε υθα δζαθμνεηζηυξ —δζυηζ, ακ ηαζ 

πνμένπεηαζ απυ ημ κμο είκαζ ηάηζ άθθμ  

απ’ αοηυκ· ηαζ πανυθμ πμο θακενχκεζ ημ 

κμο, δεκ είκαζ ζε υθα δζαθμνεηζηυξ  

απυ ημ κμο· αθθά, υκηαξ ηαηά ηδ θφζδ 

υιμζμξ, είκαζ δζαθμνεηζηυξ ζηδκ οπυζηαζδ—  

έηζζ ηαζ μ Λυβμξ ημο Θεμφ, ιε ηδ δζηή ημο 

οπυζηαζδ είκαζ δζαθμνεηζηυξ ι’  

Βηείκμκ (βεκκήημνα), απυ ημκ μπμίμ έθααε 

ηδκ οπυζηαζδ· επεζδή υιςξ δείπκεζ  

ηα ίδζα πμο αθέπμοιε ζημ Θευ (Παηένα), 

είκαζ μ ίδζμξ ζηδ θφζδ ι’ εηείκμκ.  

Αζυηζ, υπςξ αθέπμοιε ημκ Παηένα κα είκαζ 

ηέθεζμξ ζε υθα, ημ ίδζμ αθέπμοιε  

ηαζ ζημ Λυβμ πμο βεκκήεδηε απ’ Ώοηυκ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 7. Πενὶ ημῦ Ἁβίμο 

Πκεφιαημξ ζοθθμβζζηζηή ἀπυδεζλζξ.  

Αεῖ δὲ ηὸκ Λυβμκ ηαὶ Πκεῦια ἔπεζκ· ηαὶ 

βὰν ηαὶ ὁ ιέηενμξ θυβμξ μη  

ἄιμζνυξ ἐζηζ ημῦ πκεφιαημξ. Ἀθθ᾿ ἐθ᾿ 

ικ ιὲκ ηὸ πκεῦια ἀθθυηνζμκ  

ηξ ιεηέναξ ἐζηὶκ μζίαξ· ημῦ ἀένμξ βάν 

ἐζηζκ ὁθηὴ ηαὶ θμνὰ  

εἰζεθημιέκμο ηαὶ πνμπεμιέκμο πνὸξ ηὴκ 

Λμβζηή απυδεζλδ βζα ημ Άβζμ Πκεφια.  

Πνέπεζ, επίζδξ, μ Λυβμξ κα έπεζ ηαζ Πκεφια. 

Ώηυιδ ηαζ μ δζηυξ ιαξ θυβμξ  

δεκ ζηενείηαζ πκεφια. ε ιαξ, υιςξ, ημ 

πκεφια είκαζ λέκμ ζηδ θφζδ ιαξ·  

δζυηζ πνυηεζηαζ βζα εζζπκμή ηαζ ηίκδζδ ημο 

αένα, μ μπμίμξ εζζένπεηαζ  

ηαζ δζαζημνπίγεηαζ ζημ ζχια, βζα κα ημο 

δχζεζ γςή. Ώοηυ, ζηδ δζάνηεζα ηδξ  
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ημῦ ζχιαημξ ζφζηαζζκ, ὅπεν  

ἐκ ηῶ ηαζνῶ ηξ ἐηθςκήζεςξ θςκὴ ημῦ 

θυβμο βίκεηαζ ηὴκ ημῦ θυβμο  

δφκαιζκ ἐκ ἑαοηῆ θακενμῦζα. πὶ δὲ ηξ 

εείαξ θφζεςξ ηξ ἁπθξ ηαὶ  

ἀζοκεέημο ηὸ ιὲκ εἶκαζ Πκεῦια Θεμῦ 

εζεαξ ὁιμθμβδηέμκ δζὰ ηὸ ιὴ  

εἶκαζ ηὸκ ημῦ Θεμῦ Λυβμκ ἐθθζπέζηενμκ 

ημῦ ιεηένμο θυβμο, μη ἔζηζ  

δὲ εζεαὲξ ἀθθυηνζυκ ηζ ἔλςεεκ 

ἐπεζζενπυιεκμκ ηῶ Θεῶ ηὸ Πκεῦια  

θμβίγεζεαζ ὡξ ηαὶ ἐθ᾿ ικ ηκ ζοκεέηςκ.  

Ἀθθ᾿ ὥζπεν Θεμῦ Λυβμκ ἀημφζακηεξ μη 

ἀκοπυζηαημκ μδὲ ἐη  

ιαεήζεςξ πνμζβζκυιεκμκ μδὲ δζὰ θςκξ 

πνμθενυιεκμκ μδὲ εἰξ  

ἀένα πευιεκμκ ηαὶ θουιεκμκ ᾠήεδιεκ, 

ἀθθ᾿ μζζςδξ θεζηηα  

πνμαζνεηζηυκ ηε ηαὶ ἐκενβὸκ ηαὶ 

πακημδφκαιμκ, μὕης ηαὶ Πκεῦια  

ιειαεδηυηεξ Θεμῦ ηὸ ζοιπανμιανημῦκ ηῶ 

Λυβῳ ηαὶ θακενμῦκ αημῦ  

ηὴκ ἐκένβεζακ μ πκμὴκ ἀκοπυζηαημκ 

ἐκκμμῦιεκ —μὕης βὰν ἂκ  

ηαεαζνεῖηαζ πνὸξ ηαπεζκυηδηα ηὸ 

ιεβαθεῖμκ ηξ εείαξ θφζεςξ, εἰ ηαε᾿  

ὁιμζυηδηα ημῦ ιεηένμο πκεφιαημξ ηαὶ ηὸ 

ἐκ αηῶ Πκεῦια πμκμμῖημ—  

ἀθθὰ δφκαιζκ μζζχδδ, αηὴκ ἐθ᾿ ἑαοηξ 

ἐκ ἰδζαγμφζῃ πμζηάζεζ  

εεςνμοιέκδκ, ἐη ημῦ Παηνὸξ 

πνμενπμιέκδκ ηαὶ ἐκ ηῶ Λυβῳ  

ἀκαπαομιέκδκ ηαὶ αημῦ μὖζακ 

ἐηθακηζηήκ, μὔηε πςνζζεκαζ ημῦ  

Θεμῦ, ἐκ ᾧ ἐζηζ, ηαὶ ημῦ Λυβμο, ᾧ 

ζοιπανμιανηεῖ, δοκαιέκδκ μὔηε  

πνὸξ ηὸ ἀκφπανηημκ ἀκαπεμιέκδκ, ἀθθὰ 

ηαε᾿ ὁιμζυηδηα ημῦ Λυβμο  

ηαε᾿ πυζηαζζκ μὖζακ, γζακ, 

πνμαζνεηζηήκ, αημηίκδημκ, ἐκενβυκ,  

πάκημηε ηὸ ἀβαεὸκ εέθμοζακ ηαὶ πνὸξ 

πζακ πνυεεζζκ ζφκδνμιμκ  

ἔπμοζακ ηῆ αμοθήζεζ ηὴκ δφκαιζκ, ιήηε 

ἀνπὴκ ἔπμοζακ ιήηε ηέθμξ.  

Οὔηε βὰν ἐκέθεζρέ πμηε ηῶ Παηνὶ Λυβμξ 

μὔηε ηῶ Λυβῳ Πκεῦια.  

μιζθίαξ, βίκεηαζ θςκή ημο θυβμο, πμο 

θακενχκεζ ιέζα ηδξ ηδ δφκαιδ ημο θυβμο.  

ηδ εεία υιςξ θφζδ, πμο είκαζ απθή ηαζ 

αζφκεεηδ, πνέπεζ κα μιμθμβήζμοιε  

ιε ζεααζιυ υηζ οπάνπεζ ημ Πκεφια ημο 

Θεμφ. Αζυηζ μ Λυβμξ ημο Θεμφ  

δεκ είκαζ πζμ εθθζπήξ απυ ημ δζηυ ιαξ θυβμ· 

ηαζ δεκ είκαζ εοζεαέξ κα εεςνμφιε  

υηζ ημ Πκεφια εζζένπεηαζ ζημ Θευ απέλς ζακ 

ηάηζ ημ λέκμ, υπςξ ζοιααίκεζ  

ζε ιαξ πμο είιαζηε ζφκεεημζ.  

Ώθθά, υπςξ αηνζαχξ υηακ αημφζαιε βζα ημ 

Λυβμ ημο Θεμφ, δεκ ημκ  

εεςνήζαιε πςνίξ οπυζηαζδ μφηε υηζ είκαζ 

απμηέθεζια ηδξ ιαεήζεςξ ή  

πνμθένεηαζ ιε θςκή ηαζ δζαζημνπίγεηαζ ζημκ 

αένα ηαζ πάκεηαζ, αθθά  

εεςνήζαιε υηζ οθίζηαηαζ ιε μοζία, εθεφεενδ 

αμφθδζδ, εκένβεζα ηαζ  

πακημδοκαιία· έηζζ, υηακ ιάεαιε ηαζ βζα ημ 

Πκεφια ημο Θεμφ, ημ μπμίμ  

ζοιιανηονεί βζα ημ Λυβμ ηαζ θακενχκεζ ηδκ 

εκένβεζά ημο, δεκ ημ εεςνήζαιε  

ζακ ηάπμζα πκμή πςνίξ οπυζηαζδ —δζυηζ 

έηζζ ελεοηεθίγμοιε ηδ  

ιεβαθμπνέπεζα ηδξ εείαξ θφζεςξ, εθυζμκ 

εεςνμφιε ημ Πκεφια ημο Θεμφ  

ζπεδυκ υιμζμ ιε ημ δζηυ ιαξ πκεφια.  

Ώκηίεεηα, ημ εεςνήζαιε δφκαιδ ιε μοζία, 

πμο έπεζ δζηή ηδξ ζδζαίηενδ  

οπυζηαζδ· πνμένπεηαζ απυ ημκ Παηένα ηαζ 

ακαπαφεηαζ ζημ Λυβμ,  

ημκ μπμίμ ηαζ απμηαθφπηεζ. Αεκ είκαζ 

δοκαηυκ κα πςνζζηεί απυ ημ Θευ ζημκ  

μπμίμ ηαημζηεί, μφηε απυ ημ Λυβμ ημκ μπμίμ 

ζοκμδεφεζ· μφηε ααδίγεζ πνμξ  

ηδκ ακοπανλία, αθθά είκαζ οπμζηαηζηή 

δφκαιδ υιμζα ιε ημ Λυβμ,  

γςκηακή, ιε εέθδζδ, αοημηζκμφιεκδ ηαζ 

εκενβδηζηή·  

επζεοιεί πάκημηε ημ αβαευ ηαζ δ δφκαιή ηδξ 

ζοκμδεφεζ ηδ εέθδζδ βζα ηάεε  

ηαθυ ζημπυ· δεκ έπεζ μφηε ανπή μφηε ηέθμξ. 

Αζυηζ πμηέ μ Λυβμξ  

δεκ απμοζίαζε απυ ημκ Παηένα μφηε ημ 

Πκεφια απυ ημ Λυβμ.  
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Οὕηςξ δζὰ ιὲκ ηξ ηαηὰ θφζζκ ἑκυηδημξ  

πμθφεεμξ ηκ ῾Βθθήκςκ  

ἐλαθακίγεηαζ πθάκδ, δζὰ δὲ ηξ ημῦ Λυβμο 

παναδμπξ ηαὶ ημῦ  

Πκεφιαημξ ηκ Ἰμοδαίςκ ηαεαζνεῖηαζ ηὸ 

δυβια, ἑηαηέναξ ηε  

αἱνέζεςξ παναιέκεζ ηὸ πνήζζιμκ, ἐη ιὲκ 

ηξ Ἰμοδασηξ πμθήρεςξ  

 ηξ θφζεςξ ἑκυηδξ, ἐη δὲ ημῦ 

῾Βθθδκζζιμῦ  ηαηὰ ηὰξ πμζηάζεζξ  

δζάηνζζζξ ιυκδ.  

Βἰ δὲ ἀκηζθέβμζ ὁ Ἰμοδαῖμξ πνὸξ ηὴκ ημῦ 

Λυβμο παναδμπὴκ ηαὶ ημῦ  

Πκεφιαημξ, πὸ ηξ εείαξ Γναθξ 

ἐθεβπέζες ηε ηαὶ ἐπζζημιζγέζες.  

Πενὶ ιὲκ βὰν ημῦ Λυβμο θδζὶκ ὁ Ααοίδ· 

«Βἰξ ηὸκ αἰκα, Κφνζε, ὁ θυβμξ  

ζμο δζαιέκεζ ἐκ ηῶ μνακῶ», ηαὶ πάθζκ· 

«Ἀπέζηεζθε ηὸκ θυβμκ αημῦ  

ηαὶ ἰάζαημ αημφξ». Λυβμξ δὲ πνμθμνζηὸξ 

μη ἀπμζηέθθεηαζ μδὲ εἰξ  

ηὸκ αἰκα δζαιέκεζ.  Πενὶ δὲ ημῦ 

Πκεφιαημξ ὁ αηὸξ Ααοίδ·  

«λαπμζηεθεῖξ ηὸ Πκεῦιά ζμο, ηαὶ 

ηηζζεήζμκηαζ», ηαὶ πάθζκ·  

«Σῶ θυβῳ Κονίμο μἱ μνακμὶ 

ἐζηενεχεδζακ, ηαὶ ηῶ πκεφιαηζ ημῦ  

ζηυιαημξ αημῦ πζα  δφκαιζξ αηκ», 

ηαὶ ὁ Ἰχα· «Πκεῦια εεῖμκ  

ηὸ πμζζάκ ιε, πκμὴ δὲ πακημηνάημνμξ  

ζοκέπμοζά ιε.» Πκεῦια δὲ  

ἀπμζηεθθυιεκμκ ηαὶ πμζμῦκ ηαὶ ζηενεμῦκ 

ηαὶ ζοκέπμκ μη ἄζεια ἐζηὶ  

θουιεκμκ, ὥζπεν μδὲ ζςιαηζηὸκ ιέθμξ 

ηὸ ημῦ Θεμῦ ζηυια· ἀιθυηενα  

βὰν εεμπνεπξ κμδηέμκ. 

Έηζζ, απυ ηδ ιζα, ιε ηδκ εκυηδηα ηδξ 

θφζεςξ, ελαθακίγεηαζ δ πθάκδ ηδξ  

πμθοεεΎαξ ηςκ Βθθήκςκ, ηζ απυ ηδκ άθθδ, ιε 

ηδκ μιμθμβία ηδξ οπάνλεςξ  

ημο Λυβμο ηαζ ημο Πκεφιαημξ, ακαηνέπεηαζ 

δ πίζηδ ηςκ Εμοδαίςκ. Καζ  

απυ ηζξ δφμ αζνεηζηέξ απμηθίζεζξ παναιέκεζ 

δ ςθέθεζα: απυ ηδκ ζμοδασηή  

ακηίθδρδ έπμοιε ηδκ εκυηδηα ηδξ μοζίαξ, 

εκχ απυ ηδκ εθθδκζηή ηδ  

δζάηνζζδ ηςκ οπμζηάζεςκ.  

Βάκ υιςξ μζ Εμοδαίμζ έπμοκ ακηίννδζδ ζηδκ 

παναδμπή ηδξ οπάνλεςξ ημο  

Λυβμο ηαζ ημο Πκεφιαημξ, δ Ώβία Γναθή εα 

ημοξ εθέβλεζ ηαζ απμζημιχζεζ.  

Αζυηζ βζα ημ Λυβμ θέεζ μ Αααίδ: «Ο Λυβμξ 

ζμο, Κφνζε, εα ιέκεζ αζχκζα ζημκ  

μονακυ». Καζ αθθμφ πάθζ θέεζ: «Έζηεζθε ημ 

Λυβμ ημο ηαζ ημοξ εενάπεοζε».  

Ώκ πνυηεζηαζ βζα θυβμ πνμθμνζηυ, αοηυξ 

μφηε απμζηέθθεηαζ μφηε ιέκεζ  

αζχκζα. Ο ίδζμξ μ Αααίδ μιζθεί ηαζ βζα ημ 

Πκεφια:  

«Θα ζηείθεζξ ημ Πκεφια ζμο ηαζ εα 

δδιζμονβδεμφκ»· ηαζ αθθμφ πάθζ θέεζ:  

«Οζ μονακμί ζπδιαηίζεδηακ ιε ημ Λυβμ ημο 

Κονίμο· υθδ δ δφκαιή ημοξ είκαζ  

ζημ Πκεφια ημο ζηυιαηυξ ημο». Ο Εχα, 

επίζδξ, θέεζ: «Με δδιζμφνβδζε ημ  

εείμ Πκεφια ηαζ ιε ζοβηναηεί δ πκμή ημο 

πακημηνάημνα». Καζ ημ Πκεφια πμο  

απμζηέθθεηαζ, δδιζμονβεί, ζηαεενμπμζεί ηαζ 

ζοβηναηεί δεκ είκαζ έκαξ αέναξ  

πμο πάκεηαζ, υπςξ ηαζ ημ ζηυια δεκ είκαζ 

ιέθμξ ημο ζχιαημξ ημο Θεμφ· δζυηζ  

ηαζ ηα δφμ πνέπεζ κα ηα εκκμήζμοιε ιε 

εεμπνεπή ηνυπμ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 8. Πενὶ ηξ Ἁβίαξ Σνζάδμξ  

Πζζηεφμιεκ ημζβανμῦκ εἰξ ἕκα Θευκ, ιίακ 

ἀνπὴκ ἄκανπμκ, ἄηηζζημκ,  

ἀβέκκδημκ ἀκυθεενυκ ηε ηαὶ ἀεάκαημκ, 

αἰχκζμκ, ἄπεζνμκ,  

ἀπενίβναπημκ, ἀπενζυνζζημκ, 

ἀπεζνμδφκαιμκ, ἁπθκ, ἀζφκεεημκ,  

ἀζχιαημκ, ἄννεοζημκ, ἀπαε, ἄηνεπημκ, 

ἀκαθθμίςημκ, ἀυναημκ,  

Γζα ηδκ Ώβία Σνζάδα  

Γζ’ αοηυ πζζηεφμοιε ζ’ έκα Θευ, ημκ 

πνςηανπζηυ αίηζμ, ημκ αδδιζμφνβδημ,  

αβέκκδημ, άθεανημ ηαζ αεάκαημ, αζχκζμ, 

άπεζνμ,  

απενίβναπημ, απενζυνζζημ, πακημδφκαιμ, 

απθυ, αζφκεεημ,  

αζχιαημ, αιεηάαθδημ, απαεή, άηνεπημ, 

ακαθθμίςημ, αυναημ· ζ’ Ώοηυκ πμο  
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πδβὴκ ἀβαευηδημξ ηαὶ δζηαζμζφκδξ, θξ 

κμενυκ, ἀπνυζζημκ, δφκαιζκ  

μδεκὶ ιέηνῳ βκςνζγμιέκδκ, ιυκῳ δὲ ηῶ 

μἰηείῳ αμοθήιαηζ  

ιεηνμοιέκδκ —πάκηα βάν, ὅζα εέθεζ, 

δφκαηαζ— πάκηςκ ηηζζιάηςκ  

ὁναηκ ηε ηαὶ ἀμνάηςκ πμζδηζηήκ, πάκηςκ 

ζοκεηηζηὴκ ηαὶ  

ζοκηδνδηζηήκ, πάκηςκ πνμκμδηζηήκ, 

πάκηςκ ηναημῦζακ ηαὶ  

ἄνπμοζακ ηαὶ ααζζθεφμοζακ ἀηεθεοηήηῳ 

ηαὶ ἀεακάηῳ ααζζθείᾳ,  

ιδδὲκ ἐκακηίμκ ἔπμοζακ, πάκηα 

πθδνμῦζακ, π᾿ μδεκὸξ  

πενζεπμιέκδκ, αηὴκ δὲ ιθθμκ 

πενζέπμοζακ ηὰ ζφιπακηα ηαὶ  

ζοκέπμοζακ ηαὶ πνμέπμοζακ· ἀπνάκηςξ 

ηαῖξ ὅθαζξ μζίαζξ  

ἐπζααηεφμοζακ ηαὶ πάκηςκ ἐπέηεζκα ηαὶ 

πάζδξ μζίαξ ἐλῃνδιέκδκ  

ὡξ πενμφζζμκ ηαὶ πὲν ηὰ ὄκηα μὖζακ, 

πένεεμκ, πενάβαεμκ,  

πενπθήνδ, ηὰξ ὅθαξ ἀνπὰξ ηαὶ ηάλεζξ 

ἀθμνίγμοζακ ηαὶ πάζδξ ἀνπξ  

ηαὶ ηάλεςξ πενζδνοιέκδκ πὲν μζίακ 

ηαὶ γςὴκ ηαὶ θυβμκ ηαὶ ἔκκμζακ,  

αημθξ, αημαβαευηδηα, αημγςήκ, 

αημμοζίακ ὡξ ιὴ παν᾿  

ἑηένμο ηὸ εἶκαζ ἔπμοζακ ἢ ηζ ηκ ὅζα 

ἐζηίκ, αηὴκ δὲ πδβὴκ μὖζακ ημῦ  

εἶκαζ ημῖξ μὖζζ, ημῖξ γζζ ηξ γςξ, ημῖξ 

θυβμο ιεηέπμοζζ ημῦ θυβμο,  

ημῖξ πζζ πάκηςκ ἀβαεκ αἰηίακ· πάκηα 

εἰδοῖακ πνὶκ βεκέζεςξ αηκ·  

ιίακ μζίακ, ιίακ εευηδηα, ιίακ δφκαιζκ, 

ιίακ εέθδζζκ, ιίακ ἐκένβεζακ,  

ιίακ ἀνπήκ, ιίακ ἐλμοζίακ, ιίακ 

ηονζυηδηα, ιίακ ααζζθείακ, ἐκ ηνζζὶ  

ηεθείαζξ πμζηάζεζζ βκςνζγμιέκδκ ηε ηαὶ 

πνμζηοκμοιέκδκ ιζᾶ  

πνμζηοκήζεζ πζζηεομιέκδκ ηε ηαὶ 

θαηνεομιέκδκ πὸ πάζδξ θμβζηξ  

ηηίζεςξ ἀζοβπφηςξ κςιέκαζξ ηαὶ 

ἀδζαζηάηςξ δζαζνμοιέκαζξ· ὃ ηαὶ  

πανάδμλμκ· εἰξ Παηένα ηαὶ Τἱὸκ ηαὶ 

Ἅβζμκ Πκεῦια, εἰξ ἃ ηαὶ  

είκαζ πδβή αβαευηδημξ ηαζ δζηαζμζφκδξ, 

κμενυ θςξ ηαζ απνυζζημ, δφκαιδ πμο  

λεπενκά ηάεε ιέηνμ ηαζ ιεηνζέηαζ ιυκμ ιε ημ 

δζηυ ηδξ εέθδια  

—δζυηζ ηαημνεχκεζ υθα υζα εέθεζ—· ζ’ 

Ώοηυκ πμο δδιζμονβεί υθα  

ηα ηηίζιαηα, μναηά ηαζ αυναηα, πμο υθα ηα 

ζοκέπεζ, ηα ζοκηδνεί  

ηαζ ηα πνμκμεί· ελμοζζάγεζ, ηοαενκά ηαζ 

ααζζθεφεζ πάκς ζ’ υθα,  

ιε ααζζθεία αηέθεζηδ ηαζ αεάκαηδ, ζηδκ 

μπμία ηίπμηε  

δεκ ακηζζηέηεηαζ· υθα ηα βειίγεζ ηαζ απυ 

ηίπμηε δεκ πενζέπεηαζ,  

ηαζ ιάθθμκ δ ίδζα πενζηθείεζ ηα ζφιπακηα, ηα 

ζοβηναηεί ηαζ είκαζ  

ακχηενδ απ’ αοηά. (Πζζηεφμοιε ζε ιία 

δφκαιδ) πμο ιε άζπζθμ ηνυπμ  

γςμβμκεί υθα ηα υκηα ηαζ είκαζ πάκς απ’ 

αοηά· λεπςνίγεζ απυ ηάεε μκ,  

επεζδή είκαζ οπενμφζζα μοζία, ακχηενδ απυ 

ηα ηηίζιαηα, οπένεεδ, οπενάβαεδ,  

οπενπθήνδξ· πμο μνίγεζ υθεξ ηζξ ανπέξ ηαζ 

ελμοζίεξ ηαζ ανίζηεηαζ πάκς απυ  

ηάεε ανπή ηαζ ελμοζία, πάκς απυ ηάεε 

μοζία, γςή, θυβμ ηαζ κυδια·  

είκαζ δ ίδζα ημ θςξ, δ ίδζα δ αβαεμζφκδ, δ 

ίδζα δ γςή, δ ίδζα δ μοζία, δζυηζ δεκ  

δεκ έπεζ ηδκ φπανλδ απυ άθθμκ ή απυ ηάπμζμ 

οπάνπμκ μκ, αθθά δ ίδζα είκαζ δ  

αζηία ηδξ οπάνλεςξ, δ γςή ηςκ γχκηςκ, μ 

θυβμξ υζςκ έπμοκ θμβζηή, δ αζηία  

ηάεε ηαθμφ βζα υθα. Σα βκςνίγεζ υθα πνμημφ 

δδιζμονβδεμφκ.  

Βίκαζ ιία μοζία, ιία εευηδηα, ιία δφκαιδ, 

ιία εέθδζδ, ιία εκένβεζα,  

ιία ανπή, ιία ελμοζία, ιία ηονζυηδηα, ιία 

ααζζθεία, ηδκ μπμία βκςνίγμοιε  

ζε ηνεζξ ηέθεζεξ οπμζηάζεζξ ηαζ ηδκ 

πνμζηοκάιε ιε ιία ζοβπνυκςξ  

πνμζηφκδζδ· ηάεε θμβζηή φπανλδ ηδξ 

δδιζμονβίαξ πζζηεφεζ ηαζ θαηνεφεζ (ηζξ  

ηνεζξ οπμζηάζεζξ) πμο είκαζ εκςιέκεξ 

αζφβποηα ηαζ δζαηνίκμκηαζ απχνζζηα.  

Ώοηυ είκαζ ημ πανάδμλμ (βζα ηδ θμβζηή). 

(Πζζηεφμοιε) ζημκ Παηένα, ημκ Τζυ  
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αεααπηίζιεεα· μὕης βὰν ὁ Κφνζμξ ημῖξ 

ἀπμζηυθμζξ ααπηίγεζκ  

ἐκεηείθαημ· «ΐαπηίγμκηεξ αημφξ», 

θάζηςκ, «εἰξ ηὸ ὄκμια ημῦ Παηνὸξ  

ηαὶ ημῦ Τἱμῦ ηαὶ ημῦ Ἁβίμο Πκεφιαημξ».  

Βἰξ ἕκα Παηένα, ηὴκ πάκηςκ ἀνπὴκ ηαὶ 

αἰηίακ, μη ἔη ηζκμξ  

βεκκδεέκηα, ἀκαίηζμκ δὲ ηαὶ ἀβέκκδημκ 

ιυκμκ πάνπμκηα,  

πάκηςκ ιὲκ πμζδηήκ, ἑκὸξ δὲ ιυκμο 

Παηένα θφζεζ ημῦ  

ιμκμβεκμῦξ Τἱμῦ αημῦ, Κονίμο δὲ ηαὶ 

Θεμῦ ηαὶ ςηνμξ ικ  

Ἰδζμῦ Υνζζημῦ, ηαὶ πνμαμθέα ημῦ 

Πακαβίμο Πκεφιαημξ.  Καὶ εἰξ ἕκα  

Τἱὸκ ημῦ Θεμῦ ηὸκ ιμκμβεκ, ηὸκ Κφνζμκ 

ικ Ἰδζμῦκ Υνζζηυκ,  

ηὸκ ἐη ημῦ Παηνὸξ βεκκδεέκηα πνὸ πάκηςκ 

ηκ αἰχκςκ, θξ  

ἐη θςηυξ, Θεὸκ ἀθδεζκὸκ ἐη Θεμῦ 

ἀθδεζκμῦ, βεκκδεέκηα μ πμζδεέκηα,  

ὁιμμφζζμκ ηῶ Παηνί, δζ᾿ μὗ ηὰ πάκηα 

ἐβέκεημ.  

«Πνὸ πάκηςκ ηκ αἰχκςκ» θέβμκηεξ 

δείηκοιεκ, ὅηζ ἄπνμκμξ ηαὶ  

ἄκανπμξ αημῦ  βέκκδζζξ· μ βὰν ἐη ημῦ 

ιὴ ὄκημξ εἰξ ηὸ εἶκαζ  

πανήπεδ ὁ Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ, ηὸ ἀπαφβαζια 

ηξ δυλδξ, ὁ παναηηὴν  

ηξ ημῦ Παηνὸξ πμζηάζεςξ,  γζα 

ζμθία ηαὶ δφκαιζξ, ὁ θυβμξ  

ὁ ἐκοπυζηαημξ,  μζζχδδξ ηαὶ ηεθεία ηαὶ 

γζα εἰηὼκ ημῦ ἀμνάημο  

Θεμῦ, ἀθθ᾿ ἀεὶ ἤκ ζὺκ ηῶ Παηνὶ ηαὶ ἐκ 

αηῶ ἀζδίςξ ηαὶ ἀκάνπςξ  

ἐλ αημῦ βεβεκκδιέκμξ· μ βὰν ἤκ πμηε ὁ 

Παηήν, ὅηε μη ἤκ ὁ Τἱυξ,  

ἀθθ᾿ ἅια Παηήν, ἅια Τἱὸξ ἐλ αημῦ 

βεβεκκδιέκμξ· Παηὴν βὰν ἐηηὸξ  

Τἱμῦ μη ἂκ ηθδεείδ. Βἰ δὲ ἤκ ιὴ ἔπςκ 

Τἱυκ, μη ἤκ Παηήν, ηαὶ εἰ ιεηὰ  

ηαῦηα ἔζπεκ Τἱυκ, ιεηὰ ηαῦηα ἐβέκεημ 

Παηὴν ιὴ ὢκ πνὸ ημφημο  

Παηὴν ηαὶ ἐηνάπδ ἐη ημῦ ιὴ εἶκαζ Παηὴν 

εἰξ ηὸ βεκέζεαζ Παηήν,  

ὅπεν πάζδξ αθαζθδιίαξ ἐζηὶ 

ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, πμο ζημ υκμιά ημοξ 

έπμοιε ααπηζζεεί. Αζυηζ μ Κφνζμξ  

ζημοξ απμζηυθμοξ αοηή ηδκ εκημθή έδςζε, 

υηακ ααπηίγμοκ. Βίπε, «κα ααπηίγμοκ  

αοημφξ ζημ υκμια ημο Παηένα ηαζ ημο Τζμφ 

ηαζ ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ».  

(Πζζηεφμοιε) ζ’ έκα Παηένα, ηδ δδιζμονβζηή 

ανπή ηαζ αζηία υθςκ, μ μπμίμξ  

δεκ βεκκήεδηε απυ ηάπμζμκ, αθθά είκαζ μ 

ιυκμξ πςνίξ ανπζηή αζηία ηαζ  

αβέκκδημξ· πμο είκαζ δδιζμονβυξ υθςκ, αθθά 

ηαηά θφζζκ Παηέναξ ιυκμκ ημο  

ιμκμβεκή Τζμφ ημο, ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ 

ςηήνα ιαξ Εδζμφ Υνζζημφ,  

μ μπμίμξ ηαζ εηπμνεφεζ ημ Πακάβζμ Πκεφια. 

Πζζηεφμοιε ηαζ ζ’ έκα Τζυ,  

ιμκμβεκή οζυ ημο Θεμφ (Παηένα), ημκ Κφνζυ 

ιαξ Εδζμφ Υνζζηυ,  

πμο  

βεκκήεδηε απυ ημκ Παηένα πνζκ απ’ υθμοξ 

ημοξ αζχκεξ, θςξ (μ Τζυξ) απυ ημ  

θςξ (ημο Παηένα), αθδεζκυξ Θευξ απυ 

αθδεζκυ Θευ, πμο βεκκήεδηε ηαζ δεκ  

δδιζμονβήεδηε, μιμμφζζμξ ιε ημκ Παηένα, 

ηαζ μ μπμίμξ δδιζμφνβδζε ηα πάκηα.  

Λέβμκηαξ «πνμ πάκηςκ ηςκ αζχκςκ» 

δείπκμοιε υηζ δ βέκκδζή ημο είκαζ  

άπνμκδ ηαζ άκανπδ. Αζυηζ μ Τζυξ ημο Θεμφ 

δεκ πνμήθεε απυ ηδκ ακοπανλία  

ζηδκ φπανλδ, ηαεχξ είκαζ δ αηηζκμαμθία ηδξ 

εείαξ δυλδξ, μ ηφπμξ ηδξ  

οπμζηάζεςξ ημο Παηένα, δ γςκηακή ζμθία 

ηαζ δφκαιδ, μ εκοπυζηαημξ  

θυβμξ, δ ηέθεζα ηαζ γςκηακή εζηυκα ηδξ 

μοζίαξ ημο αυναημο Θεμφ· ήηακ  

πάκημηε ιε ημκ Παηένα ζημοξ ηυθπμοξ ημο 

ηαζ βεκκήεδηε απ’ Ώοηυκ  

πνμαζςκίςξ ηαζ πςνίξ ανπή. Αεκ οπήνπε 

πνυκμξ πμο μ Παηέναξ ήηακ πςνίξ ημκ  

Τζυ, αθθά μ Παηέναξ ηαζ μ Τζυξ, πμο 

βεκκήεδηε απ’ Ώοηυκ, οπήνπακ ζοβπνυκςξ·  

δζυηζ πςνίξ Τζυ, δεκ ηαθείηαζ Παηέναξ. Βάκ 

δεκ είπε Τζυ, δεκ εα ήηακ Παηέναξ·  

ηζ ακ απυηηδζε ηαηυπζκ Τζυ, έβζκε Παηέναξ 

ιεηά ηδ βέκκδζδ, πςνίξ κα είκαζ  

πνζκ απ’ αοηήκ· ηαζ ιεηααθήεδηε απυ ημ κα 
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παθεπχηενμκ. Ἀδφκαημκ βὰν ηὸκ Θεὸκ  

εἰπεῖκ ἔνδιμκ ηξ θοζζηξ βμκζιυηδημξ·  

δὲ βμκζιυηδξ ηὸ ἐλ αημῦ  

ἢβμοκ ἐη ηξ ἰδίαξ μζίαξ ὅιμζμκ ηαηὰ 

θφζζκ βεκκκ.  

πὶ ιὲκ μὖκ ηξ ημῦ Τἱμῦ βεκκήζεςξ 

ἀζεαὲξ θέβεζκ πνυκμκ ιεζζηεῦζαζ  

ἠ ιεηὰ ηὸκ Παηένα ηὴκ ημῦ Τἱμῦ βεκέζεαζ 

ὕπανλζκ. λ αημῦ βὰν,  

ἢβμοκ ηξ ημῦ Παηνὸξ θφζεχξ θαιεκ ηὴκ 

ημῦ Τἱμῦ βέκκδζζκ.  

Καὶ εἰ ιὴ ἐλ ἀνπξ διεκ ηὸκ Τἱὸκ 

ζοκοπάνπεζκ ηῶ Παηνὶ ἐλ αημῦ  

βεβεκκδιέκμκ, ηνμπὴκ ηξ ημῦ Παηνὸξ 

πμζηάζεςξ πανεζζάβμιεκ·  

ὅηζ ιὴ ὢκ Παηὴν ὕζηενμκ ἐβέκεημ Παηήν· 

 βὰν ηηίζζξ, εἰ ηαὶ ιεηὰ  

ηαῦηα βέβμκεκ, ἀθθ᾿ μη ἐη ηξ ημῦ Θεμῦ 

μζίαξ, ἐη δὲ ημῦ ιὴ ὄκημξ  

εἰξ ηὸ εἶκαζ αμοθήζεζ ηαὶ δοκάιεζ αημῦ 

πανήπεδ, ηαὶ μπ ἅπηεηαζ  

ηνμπὴ ηξ ημῦ Θεμῦ θφζεςξ. Γέκκδζζξ ιὲκ 

βάν ἐζηζ ηὸ ἐη ηξ μζίαξ  

ημῦ βεκκκημξ πνμάβεζεαζ ηὸ βεκκχιεκμκ 

ὅιμζμκ ηαη᾿ μζίακ,  

ηηίζζξ δὲ ηαὶ πμίδζζξ ηὸ ἔλςεεκ ηαὶ μη ἐη 

ηξ μζίαξ ημῦ ηηίγμκημξ  

ηαὶ πμζμῦκημξ βίκεζεαζ ηὸ ηηζγυιεκμκ ηαὶ 

πμζμφιεκμκ ἀκυιμζμκ πακηεθξ.  

πὶ ιὲκ μὖκ ημῦ ιυκμο ἀπαεμῦξ ηαὶ 

ἀκαθθμζχημο ηαὶ ἀηνέπημο  

ηαὶ ἀεὶ ὡζαφηςξ ἔπμκημξ Θεμῦ ηαὶ ηὸ 

βεκκκ ηαὶ ηὸ ηηίγεζκ ἀπαεέξ·  

θφζεζ βὰν ὢκ ἀπαεὴξ ηαὶ ἄννεοζημξ ὡξ 

ἁπθμῦξ ηαὶ ἀζφκεεημξ,  

μ πέθοηεκ πμιέκεζκ πάεμξ ἠ ῥεῦζζκ μὔηε 

ἐκ ηῶ βεκκκ μὔηε ἐκ ηῶ  

ηηίγεζκ μδέ ηζκμξ ζοκενβίαξ δεῖηαζ, ἀθθ᾿  

ιὲκ βέκκδζζξ ἄκανπμξ ηαὶ  

ἀίδζμξ θφζεςξ ἔνβμκ μὖζα ηαὶ ἐη ηξ 

μζίαξ αημῦ πνμάβμοζα, ἵκα  

ηνμπὴκ ὁ βεκκκ ιὴ πμιείκῃ ηαὶ ἵκα ιὴ 

Θεὸξ πνημξ ηαὶ Θεὸξ  

ὕζηενμξ εἴδ ηαὶ πνμζεήηδκ δέλδηαζ. Ἡ δὲ 

ηηίζζξ ἐπὶ Θεμῦ εεθήζεςξ  

ἔνβμκ μὖζα μ ζοκαΎδζυξ ἐζηζ ηῶ Θεῶ, 

ιδκ είκαζ Παηέναξ ζηδκ ηαηάζηαζδ  

κα βίκεζ Παηέναξ, ημ μπμίμ είκαζ πεζνυηενμ 

απυ ηάεε αθαζθδιία. Αζυηζ είκαζ  

αδφκαημ κα πμφιε βζα ημκ Παηένα υηζ δεκ 

έπεζ ηδ θοζζηή βμκζιυηδηα· ηαζ δ  

βμκζιυηδηα έπεζ ηδκ ζδζυηδηα κα βεκκά υιμζμ 

απυβμκμ απυ ηδκ ίδζα θφζδ.  

Γζα ηδ βέκκδζδ ημο Τζμφ είκαζ αζέαεζα κα 

θέιε υηζ ιεζμθάαδζε πνμκζηυ  

δζάζηδια ηαζ υηζ μ Τζυξ βεκκήεδηε πνμκζηά 

ιεηά ημκ Παηένα.  

Αζυηζ ζζπονζγυιαζηε υηζ δ βέκκδζδ ημο Τζμφ 

είκαζ απυ ηδκ μοζία ημο Παηένα. Καζ ακ  

δεκ δεπεμφιε υηζ μ Τζυξ απυ ηδκ ανπή 

ζοκοπήνπε ιε ημκ Παηένα, απυ ημκ μπμίμ  

ηαζ βεκκήεδηε, εεζιμεεημφιε ιεηααμθή ζηδκ 

οπυζηαζδ ημο Παηένα· υηζ,  

δδθαδή, δεκ ήηακ ζηδκ ανπή Παηέναξ αθθά 

έβζκε ηαηυπζκ. Μπμνεί αέααζα δ ηηίζδ  

κα έβζκε ιεηέπεζηα, αθθά δεκ πνμήθεε απυ 

ηδκ μοζία ημο Παηένα, εθυζμκ  

δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ ακοπανλία ζηδκ 

φπανλδ ιε ηδ εέθδζδ ηαζ ηδ δφκαιή Σμο·  

έηζζ αοηυ δεκ ζδιαίκεζ ιεηααμθή ζηδ θφζδ 

ημο Θεμφ. Αζυηζ, βέκκδζδ ζδιαίκεζ  

πνμέθεοζδ ημο βεκκδιέκμο απυ ηδκ μοζία 

ημο βεκκήημνα ηαζ μιμζυηδηα  

ζηδκ μοζία· ακηίεεηα, πθάζδ ηαζ δδιζμονβία 

ζδιαίκεζ υηζ ημ δδιζμφνβδια είκαζ  

απέλς ηαζ υπζ απυ ηδκ μοζία ημο δδιζμονβμφ 

ηαζ πακηεθχξ ακυιμζμ.  

Γζα ημ Θευ υιςξ, μ μπμίμξ είκαζ μ ιυκμξ 

απαεήξ, ακαθθμίςημξ, αιεηάαθδημξ  

ηαζ παναιέκεζ αζχκζα ζηδκ ίδζα ηαηάζηαζδ, 

ηαζ δ βέκκδζδ ηαζ δ δδιζμονβία  

είκαζ απαεείξ ζδζυηδηεξ. Ώθμφ, ζακ απθυξ ηαζ 

αζφκεεημξ, είκαζ απυ ηδ θφζδ  

ημο απαεήξ ηαζ αιεηάαθδημξ· δεκ είκαζ ζηδ 

θφζδ ημο κα οθίζηαηαζ πάεμξ ή  

ιεηααμθή, μφηε υηακ βεκκά μφηε υηακ 

δδιζμονβεί, ηαζ δεκ πνεζάγεηαζ αμήεεζα  

απυ ηακέκακ. Δ βέκκδζή ημο είκαζ πςνίξ 

ανπή ηαζ αζχκζα, επεζδή είκαζ ένβμ ηδξ  

θφζεςξ ηαζ πνμένπεηαζ απυ ηδκ μοζία ημο· 

έηζζ μ βεκκήημναξ δεκ οθίζηαηαζ  

ιεηααμθή· δεκ οπάνπεζ πνμδβμφιεκμξ ηαζ 
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ἐπεζδὴ μ πέθοηε ηὸ ἐη ημῦ  

ιὴ ὄκημξ εἰξ ηὸ εἶκαζ παναβυιεκμκ 

ζοκαΎδζμκ εἶκαζ ηῶ ἀκάνπῳ ηαὶ  

ἀεὶ ὄκηζ.  

Ὥζπεν ημίκοκ μπ ὁιμίςξ πμζεῖ ἄκενςπμξ 

ηαὶ Θευξ —ὁ ιὲκ βὰν  

ἄκενςπμξ μδὲκ ἐη ημῦ ιὴ ὄκημξ εἰξ ηὸ 

εἶκαζ πανάβεζ, ἀθθ᾿ ὅπεν πμζεῖ  

ἐη πνμτπμηεζιέκδξ ὕθδξ πμζεῖ, μ εεθήζαξ 

ιυκμκ ἀθθὰ ηαὶ  

πνμεπζκμήζαξ, ηαὶ ἐκ ηῶ κῶ ἀκαηοπχζαξ 

ηὸ βεκδζυιεκμκ, εἶηα ηαὶ  

πενζὶκ ἐνβαζάιεκμξ ηαὶ ηυπμκ πμιείκαξ 

ηαὶ ηάιαημκ, πμθθάηζξ δὲ  

ηαὶ ἀζημπήζαξ ιὴ ἀπμαάκημξ, ηαεὰ 

αμφθεηαζ ημῦ ἐπζηδδεφιαημξ· ὁ δὲ  

Θεὸξ εεθήζαξ ιυκμκ ἐη ημῦ ιὴ ὄκημξ εἰξ 

ηὸ εἶκαζ ηὰ πάκηα πανήβαβεκ—  

μὕηςξ μδὲ ὁιμίςξ βεκκᾶ Θεὸξ ηαὶ 

ἄκενςπμξ.  

Ὁ ιὲκ βὰν Θεὸξ ἄπνμκμξ ὢκ ηαὶ ἄκανπμξ 

ηαὶ ἀπαεὴξ ηαὶ ἄννεοζημξ  

ηαὶ ἀζχιαημξ ηαὶ ιυκμξ ηαὶ ἀηεθεφηδημξ 

ἀπνυκςξ ηαὶ ἀκάνπςξ ηαὶ  

ἀπαεξ ηαὶ ἀννεφζηςξ βεκκᾶ ηαὶ ἐηηὸξ 

ζοκδοαζιμῦ· ηαὶ μὔηε ἀνπὴκ  

ἔπεζ  ἀηαηάθδπημξ αημῦ βέκκδζζξ, μὔηε 

ηέθμξ. Καὶ ἀκάνπςξ ιὲκ  

δζὰ ηὸ ἄηνεπημκ, ἀννεφζηςξ δὲ δζὰ ηὸ 

ἀπαεὲξ ηαὶ ἀζχιαημκ· ἐηηὸξ δὲ  

ζοκδοαζιμῦ δζά ηε ηὸ ἀζχιαημκ πάθζκ ηαὶ 

ἕκα ιυκμκ εἶκαζ Θεὸκ  

ἀπνμζδε ἑηένμο· ἀηεθεοηήηςξ δὲ ηαὶ 

ἀηαηαπαφζηςξ δζά ηε ηὸ  

ἄκανπμκ ηαὶ ἄπνμκμκ ηαὶ ἀηεθεφηδημκ ηαὶ 

ἀεὶ ὡζαφηςξ ἔπεζκ·  

ηὸ βὰν ἄκανπμκ ἀηεθεφηδημκ, ηὸ δὲ πάνζηζ 

ἀηεθεφηδημκ μ πάκηςξ  

ἄκανπμκ ὥζπεν μἱ ἄββεθμζ.  

Γεκκᾶ ημίκοκ ὁ ἀεὶ ὢκ Θεὸξ ηὸκ ἑαοημῦ 

Λυβμκ ηέθεζμκ ὄκηα ἀκάνπςξ  

ηαὶ ἀηεθεοηήηςξ, ἵκα ιὴ ἐκ πνυκῳ ηίηηῃ 

Θεὸξ ὁ πνυκμο ἀκςηένακ  

ἔπςκ ηήκ ηε θφζζκ ηαὶ ηὴκ ὕπανλζκ. Ὁ δὲ 

ἄκενςπμξ δθμκ ὡξ  

ἐκακηίςξ βεκκᾶ πὸ βέκεζζκ ηεθκ ηαὶ 

επυιεκμξ Θευξ, χζηε κα δεπεεί  

πνμζεήηδ. Δ ηηίζδ, υκηαξ ένβμ ηδξ 

εεθήζεςξ ημο Θεμφ, δεκ έπεζ ηδκ ίδζα  

μοζία ιε ημ Θευ, επεζδή αοηυ πμο πνμένπεηαζ 

απυ ημ ιδδέκ δεκ βίκεηαζ κα  

είκαζ ζφβπνμκμ ιε ημ άκανπμ ηαζ αζχκζμ.  

πςξ θμζπυκ μ άκενςπμξ ηαζ μ Θευξ δεκ 

δδιζμονβμφκ ιε ίδζμ ηνυπμ —δζυηζ  

μ άκενςπμξ ηίπμηε δεκ δδιζμονβεί απυ ημ 

ιδδέκ, αθθά υ,ηζ θηζάπκεζ, ημ ηάκεζ  

απυ πνμτπάνπμοζα φθδ· ηαζ ημ ηάκεζ υπζ 

ιυκμ επεζδή ημ εέθδζε, αθθά ηαζ αθμφ  

ζηέθηδηε ηαζ ζπεδίαζε πνχηα ζημ κμο ημο ημ 

ιεθθμφιεκμ κα βίκεζ· έπεζηα  

ημ δμοθεφεζ ιε ηα πένζα ηαζ οπμιέκεζ ηυπμ 

ηαζ ημφναζδ· ηαζ πμθθέξ θμνέξ  

απέηοπε, δζυηζ δεκ έβζκε ημ ένβμ ημο υπςξ ημ 

εέθεζ· ακηίεεηα μ Θευξ, ιυκμ ιε  

ηδ εέθδζή ημο ηα δδιζμφνβδζε υθα απυ ημ 

ιδδέκ ζηδκ φπανλδ— έηζζ, θμζπυκ,  

δεκ δδιζμονβεί ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ μ Θευξ ηαζ 

μ άκενςπμξ.  

Αζυηζ μ Θευξ, υκηαξ έλς απυ ημ πνυκμ ηαζ 

πςνίξ ανπή, απαεήξ, αιεηάαθδημξ,  

αζχιαημξ, ιυκμξ ηαζ αζχκζμξ, βεκκά εηηυξ 

πνυκμο ηαζ πςνίξ ανπή, απαεχξ  

ηαζ πςνίξ ιεηααμθή ηαζ δίπςξ ζοκενβαζία. 

Μάθζζηα, δ αηαηάθδπηδ βέκκδζή  

ημο δεκ έπεζ μφηε ανπή μφηε ηέθμξ. Γεκκά 

πςνίξ ανπή, δζυηζ είκαζ αιεηάαθδημξ·  

βεκκά πςνίξ ιεηααμθή, δζυηζ είκαζ απαεήξ ηαζ 

πςνίξ ζχια· βεκκά, επίζδξ, πςνίξ  

ζοκενβαζία, δζυηζ είκαζ ηαζ πάθζ αζχιαημξ, 

έκαξ ηαζ ιμκαδζηυξ Θευξ, πςνίξ  

κα έπεζ ηδκ ακάβηδ άθθμο· ηαζ βεκκά πςνίξ 

ηέθμξ ηαζ δζαημπή, επεζδή είκαζ  

άκανπμξ, άπνμκμξ, αζχκζμξ ηαζ αιεηάαθδημξ 

πάκημηε. Αζυηζ ημ απυ ηδ θφζδ ημο  

πςνίξ ανπή είκαζ ηαζ πςνίξ ηέθμξ, εκχ εηείκμ 

πμο πανζζηζηά είκαζ πςνίξ ηέθμξ  

δεκ είκαζ ηαζ μπςζδήπμηε πςνίξ ανπή, υπςξ 

ζοιααίκεζ ιε ημοξ αββέθμοξ.  

Ο αζχκζμξ, θμζπυκ, Θευξ βεκκά πςνίξ ανπή 

ηαζ ηέθμξ ημ Λυβμ ημο, πμο είκαζ  

ηέθεζμξ· έηζζ χζηε κα ιδ βεκκά ιέζα ζημ 

πνυκμ μ Θευξ, πμο έπεζ ηδ θφζδ ηαζ  



17 
 

θεμνὰκ ηαὶ ῥεῦζζκ ηαὶ  

πθδεοζιὸκ ηαὶ ζια πενζηείιεκμξ ηαὶ ηὸ 

ἄννεκ ηαὶ ηὸ εθο ἐκ ηῆ θφζεζ  

ηεηηδιέκμξ· ἐκδεὲξ βὰν ηὸ ἄννεκ ηξ ημῦ 

εήθεμξ αμδεείαξ. Ἀθθ᾿ ἵθεςξ  

εἴδ ὁ πάκηςκ ἐπέηεζκα ηαὶ πζακ κυδζζκ 

ηαὶ ηαηάθδρζκ πενηείιεκμξ.  

  

Αζδάζηεζ μὖκ  Ἁβία Καεμθζηὴ ηαὶ 

Ἀπμζημθζηὴ ηηθδζία ἅια  

Παηένα ηαὶ ἅια ηὸκ ιμκμβεκ αημῦ Τἱὸκ 

ἐλ αημῦ βεβεκκδιέκμκ  

ἀπνυκςξ ηαὶ ἀννεφζηςξ ηαὶ ἀπαεξ ηαὶ 

ἀηαηαθήπηςξ, ὡξ ιυκμξ  

ὁ ηκ ὅθςκ μἶδε Θευξ. Ὥζπεν ἅια ηὸ πῦν 

ηαὶ ἅια ηὸ ἐλ αημῦ θξ,  

ηαὶ μ πνημκ ηὸ πῦν ηαὶ ιεηὰ ηαῦηα ηὸ 

θξ ἀθθ᾿ ἅια· ηαὶ ὥζπεν  

ηὸ θξ ἐη ημῦ πονὸξ ἀεὶ βεκκχιεκμκ ἀεὶ ἐκ 

αηῶ ἐζηζ ιδδαιξ  

αημῦ πςνζγυιεκμκ, μὕης ηαὶ ὁ Τἱὸξ ἐη 

ημῦ Παηνὸξ βεκκηαζ  

ιδδαιξ αημῦ πςνζγυιεκμξ, ἀθθ᾿ ἀεὶ ἐκ 

αηῶ ἐζηζκ. Ἀθθὰ ηὸ ιὲκ  

θξ ἐη ημῦ πονὸξ βεκκχιεκμκ ἀπςνίζηςξ, 

ηαὶ ἐκ αηῶ ἀεὶ ιέκμκ  

μη ἔπεζ ἰδίακ πυζηαζζκ πανὰ ηὸ πῦν —

πμζυηδξ βάν ἐζηζ θοζζηὴ  

ημῦ πονυξ—, ὁ δὲ Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ ὁ 

ιμκμβεκὴξ ἐη Παηνὸξ βεκκδεεὶξ  

ἀπςνίζηςξ ηαὶ ἀδζαζηάηςξ ηαὶ ἐκ αηῶ 

ιέκςκ ἀεὶ ἔπεζ ἰδίακ  

πυζηαζζκ πανὰ ηὴκ ημῦ Παηνυξ.  

Λυβμξ ιὲκ μὖκ ηαὶ ἀπαφβαζια θέβεηαζ δζὰ 

ηὸ ἄκεο ζοκδοαζιμῦ ηαὶ  

ἀπαεξ ηαὶ ἀπνυκςξ ηαὶ ἀννεφζηςξ ηαὶ 

ἀπςνίζηςξ βεβεκκζεαζ  

ἐη ημῦ Παηνυξ, Τἱὸξ δὲ ηαὶ παναηηὴν ηξ 

παηνζηξ πμζηάζεςξ  

δζὰ ηὸ ηέθεζμκ ηαὶ ἐκοπυζηαημκ ηαὶ ηαηὰ 

πάκηα ὅιμζμκ ηῶ Παηνὶ  

εἶκαζ πθὴκ ηξ ἀβεκκδζίαξ, ιμκμβεκὴξ δέ, 

ὅηζ ιυκμξ ἐη ιυκμο ημῦ  

Παηνὸξ ιυκςξ ἐβεκκήεδ.  Οδὲ βὰν 

ὁιμζμῦηαζ ἑηένα βέκκδζζξ ηῆ  

ημῦ Τἱμῦ ημῦ Θεμῦ βεκκήζεζ, μδὲ βάν 

ηδκ φπανλή ημο πάκς απυ ημ πνυκμ. Βκχ μ 

άκενςπμξ είκαζ θακενυ υηζ βεκκά  

ιε ακηίεεημ ηνυπμ, δζυηζ ηαζ μ ίδζμξ βεκκζέηαζ 

ηαζ θεείνεηαζ, είκαζ νεοζηυξ  

ηαζ πμθθαπθαζζάγεηαζ, έπεζ ζχια ηαζ 

δζαηνίκεηαζ δ θφζδ ημο ζε ανζεκζηυ  

ηαζ εδθοηυ βέκμξ. Αζυηζ ημ ανζεκζηυ βέκμξ 

πνεζάγεηαζ ηδ αμήεεζα ημο  

εδθοημφ. Ώθθά αξ ιαξ ζπθαβπκζζεεί μ Θευξ 

μ μπμίμξ είκαζ πένα απ’ υθα ηαζ  

λεπενκά ηάεε έκκμζα ηαζ ακηίθδρδ.  

Δ Ώβία Καεμθζηή ηαζ Ώπμζημθζηή Βηηθδζία 

δζδάζηεζ υηζ οπάνπεζ ζοβπνυκςξ  

μ Παηέναξ ηαζ μ ιμκμβεκήξ ημο Τζυξ, μ 

μπμίμξ βεκκήεδηε απ’ Ώοηυκ εηηυξ  

πνυκμο, ιε ηνυπμ αιεηάαθδημ, απαεή ηαζ 

αηαηάθδπημ, υπςξ ημ βκςνίγεζ  

ιυκμκ μ Θευξ ημο ζφιπακημξ. οιααίκεζ ημ 

ίδζμ ιε ηδ θςηζά, πμο οπάνπεζ  

ηαοηυπνμκα ιε ημ θςξ ηδξ, ηαζ υπζ πνχηα δ 

θςηζά ηαζ ιεηά ημ θςξ, αθθά  

ηαοηυπνμκα. Καζ υπςξ ημ θςξ πνμένπεηαζ 

απυ ηδ θςηζά ηαζ είκαζ πάκημηε ιαγί  

ηδξ, πςνίξ ηαευθμο κα λεπςνίγεζ, έηζζ ηαζ μ 

Τζυξ βεκκζέηαζ απυ ημκ Παηένα  

πςνίξ ηαευθμο κα πςνίγεηαζ απ’ Ώοηυκ· 

αθθά πάκημηε είκαζ ιαγί ημο. Σμ θςξ  

υιςξ, ακ ηαζ πνμένπεηαζ πςνίξ κα λεπςνίγεζ 

απυ ηδ θςηζά ηαζ ιέκεζ πάκημηε  

ιαγί ηδξ, δεκ έπεζ δζηή ημο λεπςνζζηή φπανλδ 

απυ ηδ θςηζά —δζυηζ είκαζ  

θοζζηή πμζυηδηα ηδξ θςηζάξ. Ώκηίεεηα, μ 

ιμκμβεκήξ Τζυξ ημο Θεμφ, πμο  

βεκκήεδηε απχνζζηα ηαζ αδζάζπαζηα απυ ημκ 

Παηένα ηαζ ιέκεζ πάκημηε  

εκςιέκμξ ιαγί Σμο, έπεζ ζδζαίηενδ οπυζηαζδ 

απ’ αοηήκ ημο Παηένα.  

Ο Λυβμξ, θμζπυκ, μκμιάγεηαζ ηαζ απαφβαζια 

(θάιρδ) ημο Παηένα, δζυηζ  

βεκκήεδηε απ’ Ώοηυκ πςνίξ ζοκενβαζία, ιε 

ηνυπμ απαεή, πένα απυ ημ πνυκμ,  

αιεηάαθδημ ηαζ απχνζζημ. Οκμιάγεηαζ, 

επίζδξ, Τζυξ ηαζ παναηηήναξ ηδξ  

οπμζηάζεςξ ημο Παηένα, επεζδή είκαζ 

ηέθεζμξ, έπεζ δζηή ημο οπυζηαζδ ηαζ  

είκαζ υιμζμξ ζε υθα ιε ημκ Παηένα, εηηυξ 
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ἐζηζκ ἄθθμξ Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ.  

Βἰ βὰν ηαὶ ηὸ Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ ἐη ημῦ 

Παηνὸξ ἐηπμνεφεηαζ, ἀθθ᾿  

μ βεκκδηξ ἀθθ᾿ ἐηπμνεοηξ. Ἄθθμξ 

ηνυπμξ πάνλεςξ μὗημξ  

ἄθδπηυξ ηε ηαὶ ἄβκςζημξ, ὥζπεν ηαὶ  ημῦ 

Τἱμῦ βέκκδζζξ.  

Αζὸ ηαὶ πάκηα, ὅζα ἔπεζ ὁ Παηήν, αημῦ 

εἰζζ πθὴκ ηξ ἀβεκκδζίαξ,  

ἣηζξ μ ζδιαίκεζ μζίαξ δζαθμνὰκ μδὲ 

ἀλίςια, ἀθθὰ ηνυπμκ  

πάνλεςξ· ὥζπεν ηαὶ ὁ Ἀδὰι ἀβέκκδημξ 

ὤκ –πθάζια βάν ἐζηζ Θεμῦ–  

ηαὶ ὁ ὴε βεκκδηυξ –οἱὸξ βάν ἐζηζκ ημῦ 

Ἀδάι– ηαὶ  Βὔα ἐη ηξ ημῦ  

Ἀδὰι πθεονξ ἐηπμνεοεεῖζα –μ βὰν 

ἐβεκκήεδ αὕηδ– μ θφζεζ  

δζαθένμοζζκ ἀθθήθςκ –ἄκενςπμζ βάν 

εἰζζκ–, ἀθθὰ ηῶ ηξ πάνλεςξ  

ηνυπῳ.  

Υνὴ βὰν εἰδέκαζ, ὅηζ ηὸ ἀβέκδημκ δζὰ ημῦ 

ἑκὸξ Νῦ βναθυιεκμκ ηὸ  

ἄηηζζημκ, ἢημζ ηὸ ιὴ βεκυιεκμκ ζδιαίκεζ· 

ηὸ δὲ ἀβέκκδημκ δζὰ ηκ  

δφμ Νῦ βναθυιεκμκ δδθμῖ ηὸ ιὴ βεκκδεέκ. 

Καηὰ ιὲκ μὖκ ηὸ πνημκ  

ζδιαζκυιεκμκ δζαθένεζ μζία μζίαξ· 

ἄθθδ βὰν μζία  ἄηηζζημξ, ἢημζ  

ἀβέκδημξ δζὰ ημῦ ἑκὸξ Νῦ, ηαὶ ἄθθδ  

βεκδηὴ, ἢημζ ηηζζηή. Καηὰ δὲ  

ηὸ δεφηενμκ ζδιαζκυιεκμκ μ δζαθένεζ 

μζία μζίαξ· πακηὸξ βὰν  

εἴδμοξ γῴςκ  πνχηδ πυζηαζζξ 

ἀβέκκδηυξ ἐζηζκ, ἀθθ᾿ μη ἀβέκδημξ·  

ἐηηίζεδζακ ιὲκ βὰν πὸ ημῦ δδιζμονβμῦ 

ηῶ Λυβῳ αημῦ  

παναπεέκηα εἰξ βέκεζζκ, μ ιὴκ 

ἐβεκκήεδζακ ιὴ πνμτπάνπμκημξ  

ἑηένμο ὁιμεζδμῦξ, ἐλ μὗ βεκκδεζζ.  

Καηὰ ιὲκ μὖκ ηὸ πνημκ ζδιαζκυιεκμκ 

ημζκςκμῦζζκ αἱ ηνεῖξ ηξ  

ἁβίαξ εευηδημξ πένεεμζ πμζηάζεζξ· 

ὁιμμφζζμζ βὰν ηαὶ ἄηηζζημζ  

πάνπμοζζ. Καηὰ δὲ ηὸ δεφηενμκ 

ζδιαζκυιεκμκ μδαιξ· ιυκμξ βὰν  

ὁ Παηὴν ἀβέκκδημξ· μ βὰν ἐλ ἑηέναξ 

απυ ηδκ ζδζυηδηα ηδξ αβεκκδζίαξ.  

Οκμιάγεηαζ ιμκμβεκήξ, δζυηζ ιυκμξ αοηυξ 

βεκκήεδηε απυ ημκ Παηένα ιυκμ.  

Καιζά άθθδ βέκκδζδ δεκ ελμιμζχκεηαζ  

ιε ηδ βέκκδζδ ημο Τζμφ ημο Θεμφ, μφηε 

οπάνπεζ άθθμξ Τζυξ ημο Θεμφ.  

Ώηυιδ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, ημ μπμίμ 

εηπμνεφεηαζ απυ ημκ Παηένα, παν’ υθα  

αοηά δεκ βεκκζέηαζ αθθά εηπμνεφεηαζ. Ώοηυ 

απμηεθεί άθθμ ηνυπμ οπάνλεςξ,  

αηαηάθδπημ ηαζ άβκςζημ, υπςξ ηαζ δ 

βέκκδζδ ημο Τζμφ.  

Γζ’ αοηυ ημ θυβμ, υζα έπεζ μ Παηέναξ, είκαζ 

ηαζ δζηά ημο, εηηυξ απυ ηδκ  

αβεκκδζία, δ μπμία δεκ ζδιαίκεζ δζαθμνά 

ζηδκ μοζία ή ζημ αλίςια, αθθά ζημκ  

ηνυπμ οπάνλεςξ. πςξ ηαζ μ Ώδάι πμο δεκ 

βεκκήεδηε (απυ άκενςπμ) δζυηζ  

ημκ έπθαζε μ Θευξ, ηαζ μ ήε πμο βεκκήεδηε 

αθμφ είκαζ παζδί ημο Ώδάι, ηαζ δ  

Βφα πμο πνμήθεε απυ ηδκ πθεονά ημο Ώδάι 

ηαεχξ δεκ βεκκήεδηε, υθμζ αοημί  

δεκ δζαθένμοκ ζηδ θφζδ ιεηαλφ ημοξ –δζυηζ 

υθμζ είκαζ ημ ίδζμ άκενςπμζ–, αθθά  

δζαθένμοκ ζημκ ηνυπμ ηδξ οπάνλεςξ.  

Καζ πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ δ θέλδ 

«αβέκδημ» πμο βνάθεηαζ ιε έκα «κ»  

ζδιαίκεζ ημ άηηζζημ, δδθαδή ημ 

αδδιζμφνβδημ· εκχ δ θέλδ «αβέκκδημ» ιε 

δφμ  

«κ» ζδιαίκεζ αοηυ πμο δεκ έπεζ βεκκδεεί. 

φιθςκα ιε ηδ ζδιαζία ηδξ πνχηδξ  

θέλεςξ δζαθένεζ δ ιία μοζία απυ ηδκ άθθδ· 

δζυηζ άθθδ μοζία είκαζ ημ άηηζζημ,  

δδθαδή ημ αβέκδημ ι’ έκα «κ», ηαζ άθθδ ημ 

βεκκδηυ, δδθαδή ημ ηηζζηυ.  

φιθςκα υιςξ ιε ηδ δεφηενδ ζδιαζία ηδξ 

θέλεςξ δεκ δζαθένεζ δ ιία μοζία  

απυ ηδκ άθθδ· δζυηζ δ ανπζηή οπυζηαζδ ηάεε 

είδμοξ γχμο είκαζ αβέκκδηδ (ιδ  

δδιζμονβδιέκδ), υπζ αβέκδηδ (άηηζζηδ). 

Αζυηζ δδιζμονβήεδηακ ηαζ ήθεακ ζηδκ  

φπανλδ απυ ημ δδιζμονβυ Λυβμ· ηαζ δεκ 

δδιζμονβήεδηακ, επεζδή δεκ οπήνπε  

ηάπμζμ άθθμ υιμζμ μκ, απυ ημ μπμίμ κα 

πθαζεμφκ.  
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ἐζηὶκ αηῶ πμζηάζεςξ ηὸ  

εἶκαζ. Καὶ ιυκμξ ὁ Τἱὸξ βεκκδηυξ· ἐη ηξ 

ημῦ Παηνὸξ βὰν μζίαξ  

ἀκάνπςξ ηαὶ ἀπνυκςξ βεβέκκδηαζ. Καὶ 

ιυκμκ ηὸ Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ  

ἐηπμνεοηὸκ ἐη ηξ μζίαξ ημῦ Παηνυξ, μ 

βεκκχιεκμκ ἀθθ᾿  

ἐηπμνεουιεκμκ. Οὕης ιὲκ ηξ εείαξ 

δζδαζημφζδξ Γναθξ, ημῦ δὲ  

ηνυπμο ηξ βεκκήζεςξ ηαὶ ηξ 

ἐηπμνεφζεςξ ἀηαηαθήπημο πάνπμκημξ.  

Καὶ ημῦημ δὲ ἰζηέμκ, ὡξ μη ἐλ ικ 

ιεηδκέπεδ ἐπὶ ηὴκ ιαηανίακ  

εευηδηα ηὸ ηξ παηνυηδημξ ηαὶ οἱυηδημξ 

ηαὶ ἐηπμνεφζεςξ ὄκμια·  

ημκακηίμκ δὲ ἐηεῖεεκ ιῖκ ιεηαδέδμηαζ, 

ὥξ θδζζκ ὁ εεῖμξ ἀπυζημθμξ·  

«Αζὰ ημῦημ ηάιπης ηὰ βυκαηά ιμο πνὸξ 

ηὸκ Παηένα, ἐλ μὗ πζα  

παηνζὰ ἐκ μνακῶ ηαὶ ἐπὶ βξ».  

Βἰ δὲ θέβμιεκ ηὸκ Παηένα ἀνπὴκ εἶκαζ ημῦ 

Τἱμῦ ηαὶ ιείγμκα, μ  

πνμηενεφεζκ αηὸκ ημῦ Τἱμῦ πνυκῳ ἠ 

θφζεζ πμθαίκμιεκ, «δζ᾿ αημῦ  

βὰν ημὺξ αἰκαξ ἐπμίδζεκ», μδὲ ηαε᾿ 

ἕηενυκ ηζ, εἰ ιὴ ηαηὰ ηὸ αἴηζμκ,  

ημοηέζηζκ ὅηζ ὁ Τἱὸξ ἐη ημῦ Παηνὸξ 

ἐβεκκήεδ ηαὶ μπ ὁ Παηὴν ἐη ημῦ  

Τἱμῦ ηαὶ ὅηζ ὁ Παηὴν αἴηζυξ ἐζηζ ημῦ Τἱμῦ 

θοζζηξ, ὥζπεν μη ἐη ημῦ  

θςηὸξ ηὸ πῦν θαιεκ πνμένπεζεαζ, ἀθθὰ ηὸ 

θξ ιθθμκ ἐη ημῦ πονυξ.  

Ὅηε μὖκ ἀημφζςιεκ ἀνπὴκ ηαὶ ιείγμκα 

ημῦ Τἱμῦ ηὸκ Παηένα, ηῶ  

αἰηίῳ κμήζςιεκ. Καὶ ὥζπεν μ θέβμιεκ 

ἑηέναξ μζίαξ ηὸ πῦν ηαὶ  

ἑηέναξ ηὸ θξ, μὕηςξ μπ μἷυκ ηε θάκαζ 

ἑηέναξ μζίαξ ηὸκ Παηένα  

ηαὶ ηὸκ Τἱὸκ ἑηέναξ, ἀθθὰ ιζξ ηαὶ ηξ 

αηξ. Καὶ ηαεάπεν θαιὲκ  

δζὰ ημῦ ἐλ αημῦ πνμενπμιέκμο θςηὸξ 

θαίκεζκ ηὸ πῦν ηαὶ μ ηζεέιεεα  

ὄνβακμκ πμονβζηὸκ εἶκαζ ημῦ πονὸξ ηὸ ἐλ 

αημῦ θξ, δφκαιζκ δὲ  

ιθθμκ θοζζηήκ, μὕης θέβμιεκ ηὸκ 

Παηένα πάκηα, ὅζα πμζεῖ,  

οκεπχξ, ιε ηδκ πνχηδ ζδιαζία ηδξ θέλεςξ 

ζοιθςκμφκ μζ ηνεζξ οπένεεεξ  

οπμζηάζεζξ ηδξ αβίαξ εευηδημξ· δζυηζ είκαζ 

μιμμφζζεξ ηαζ άηηζζηεξ.  

Αεκ ζοιθςκμφκ υιςξ ηαευθμο ιε ηδ 

ζδιαζία ηδξ δεφηενδξ θέλεςξ. Αζυηζ  

ιυκμκ  

μ Παηέναξ είκαζ αβέκκδημξ· δεκ πνμήθεε δ 

φπανλή ημο απυ ηάπμζα άθθδ  

οπυζηαζδ. Καζ ιυκμκ μ Τζυξ είκαζ βεκκδηυξ· 

δζυηζ έπεζ βεκκδεεί πςνίξ ανπή  

ηαζ ηέθμξ απυ ηδκ μοζία ημο Παηένα. Καζ 

ιυκμ ημ Άβζμ Πκεφια είκαζ  

εηπμνεοηυ απυ ηδκ μοζία ημο Παηένα, υπζ 

βεκκδιέκμ αθθά εηπμνεουιεκμ.  

Έηζζ ιαξ δζδάζηεζ δ Ώβία Γναθή, εκχ μ 

ηνυπμξ ηαζ ηδξ βεκκήζεςξ ηαζ ηδξ  

εηπμνεφζεςξ παναιέκεζ αηαηάθδπημξ.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε ηαζ ημ ελήξ· δ 

ζδζυηδηα ηδξ παηνυηδηαξ, ηδξ οζυηδηαξ ηαζ  

ηδξ εηπμνεφζεςξ δεκ ιεηαθένεδηε ζηδ 

ιαηανία εευηδηα απυ ηδ δζηή ιαξ  

ηαηάζηαζδ. Σμ ακηίεεημ· απυ εηεί έπεζ δμεεί 

ζε ιαξ, υπςξ θέεζ μ εείμξ  

Ώπυζημθμξ: «Γζ’ αοηυ θοβίγς ηα βυκαηά ιμο 

ιπνμζηά ζημκ Παηένα, απυ ημκ  

μπμίμ πνμένπεηαζ ηάεε παηνυηδηα ηαζ ζημκ 

μονακυ ηαζ ζηδ βδ».  

Ώκ ιάθζζηα θέιε υηζ μ Παηέναξ είκαζ δ 

ανπζηή αζηία ημο Τζμφ ηαζ ιεβαθφηενμξ,  

δεκ εκκμμφιε υηζ Ώοηυξ πνμδβείηαζ απυ ημκ 

Τζυ ζημ πνυκμ ηαζ ηδ θφζδ, δζυηζ  

«ι’ αοηυκ (ημκ Τζυ) ηαηαζηεφαζε ημ 

ζφιπακ». Οφηε εκκμμφιε υηζ πνμδβείηαζ  

ζε ηάηζ άθθμ, πανά  

ιυκμ ζηδκ αζηία· δδθαδή, μ Τζυξ βεκκήεδηε 

απυ ημκ  

Παηένα ηαζ υπζ μ Παηέναξ απυ ημκ Τζυ· μ 

Παηέναξ είκαζ αίηζμξ ημο Τζμφ ζηδκ  

μοζία, υπςξ δ θςηζά δεκ πνμένπεηαζ απυ ημ 

θςξ, αθθά ιάθθμκ ημ θςξ απυ ηδ  

θςηζά.  

ηακ, θμζπυκ, αημφζμοιε υηζ μ Παηέναξ 

είκαζ δ ανπζηή μοζία ημο Τζμφ ηαζ  

ιεβαθφηενυξ ημο, αξ εκκμήζμοιε υηζ είκαζ 

ζηδκ αζηία. Καζ υπςξ δεκ θέιε υηζ  
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δζὰ ημῦ ιμκμβεκμῦξ αημῦ Τἱμῦ πμζεῖκ μπ 

ὡξ δζ᾿ ὀνβάκμο  

θεζημονβζημῦ, ἀθθὰ θοζζηξ ηαὶ 

ἐκοπμζηάημο δοκάιεςξ.  

Καὶ ὥζπεν θέβμιεκ ηὸ πῦν θςηίγεζκ ηαὶ 

πάθζκ θαιὲκ ηὸ θξ ημῦ  

πονὸξ θςηίγεζκ, μὕης «πάκηα, ὅζα πμζεῖ ὁ 

Παηήν, ὁιμίςξ ηαὶ ὁ  

Τἱὸξ πμζεῖ». Ἀθθὰ ηὸ ιὲκ θξ μη ἰδίακ 

πυζηαζζκ πανὰ ηὸ πῦν  

ηέηηδηαζ, ὁ δὲ Τἱὸξ ηεθεία πυζηαζίξ ἐζηζ 

ηξ παηνζηξ ἀπχνζζημξ  

πμζηάζεςξ, ὡξ ἀκςηένς πανεζηήζαιεκ. 

Ἀδφκαημκ βὰν ενεεκαζ  

ἐκ ηῆ ηηίζεζ εἰηυκα ἀπαναθθάηηςξ ἐκ 

ἑαοηῆ ηὸκ ηνυπμκ ηξ Ἁβίαξ  

Σνζάδμξ παναδεζηκφμοζακ.  Σὸ βὰν 

ηηζζηὸκ ηαὶ ζφκεεημκ ηαὶ ῥεοζηὸκ  

ηαὶ ηνεπηὸκ ηαὶ πενζβναπηὸκ ηαὶ ζπια 

ἔπμκ ηαὶ θεανηυκ, πξ  

ζαθξ δδθχζεζ ηὴκ πάκηςκ ημφηςκ 

ἀπδθθαβιέκδκ πενμφζζμκ εείακ  

μζίακ; Πζα δὲ  ηηίζζξ δθμκ ὡξ ημῖξ 

πθείμζζ ημφηςκ ἐκέπεηαζ ηαὶ  

πζα ηαηὰ ηὴκ ἑαοηξ θφζζκ ηῆ θεμνᾶ 

πυηεζηαζ.  

Ὁιμίςξ πζζηεφμιεκ ηαὶ εἰξ ἓκ Πκεῦια ηὸ 

Ἅβζμκ, ηὸ Κφνζμκ ηαὶ  

γςμπμζυκ, ηὸ ἐη ημῦ Παηνὸξ 

ἐηπμνεουιεκμκ ηαὶ ἐκ Τἱῶ  

ἀκαπαουιεκμκ, ηὸ ηῶ Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ 

ζοιπνμζηοκμφιεκμκ ηαὶ  

ζοκδμλαγυιεκμκ ὡξ ὁιμμφζζυκ ηε ηαὶ 

ζοκαΎδζμκ, ηὸ ημῦ Θεμῦ Πκεῦια,  

ηὸ εεέξ, ηὸ βειμκζηυκ, ηὴκ πδβὴκ ηξ 

γςξ ηαὶ ημῦ ἁβζαζιμῦ, Θεὸκ  

ζὺκ Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ πάνπμκ ηαὶ 

πνμζαβμνεουιεκμκ, ἄηηζζημκ,  

πθνεξ, δδιζμονβυκ, πακημηναημνζηυκ, 

πακημονβυκ, πακημδφκαιμκ,  

ἀπεζνμδφκαιμκ, δεζπυγμκ πάζδξ ηξ 

ηηίζεςξ μ δεζπμγυιεκμκ,  

πθδνμῦκ μ πθδνμφιεκμκ, ιεηεπυιεκμκ μ 

ιεηέπμκ, ἁβζάγμκ μπ  

ἁβζαγυιεκμκ, πανάηθδημκ ὡξ ηὰξ ηκ 

ὅθςκ παναηθήζεζξ δεπυιεκμκ,  

είκαζ απυ άθθδ μοζία δ θςηζά ηαζ απυ άθθδ 

ημ θςξ, έηζζ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα  

πμφιε υηζ μ Παηέναξ είκαζ απυ άθθδ μοζία 

ηαζ απυ άθθδ μ Τζυξ, αθθά είκαζ  

απυ ηδ ιία ηαζ ίδζα μοζία. Καζ υπςξ θέιε  

υηζ δ θςηζά θςηίγεζ ιε ημ θςξ πμο αβαίκεζ 

απ’ αοηήκ, ηαζ δεκ εεςνμφιε ημ  

θςξ πμο πδβάγεζ απυ ηδ θςηζά ςξ οπδνεηζηυ 

υνβακυ ηδξ, αθθά ιάθθμκ ςξ  

θοζζηή ηδξ ζδζυηδηα, έηζζ θέιε υηζ μ Παηέναξ 

υθα υζα ηάκεζ, ηα ηάκεζ  

ιε ημ ιμκμβεκή ημο Τζυ, μ μπμίμξ δεκ 

θεζημονβεί ςξ οπδνεηζηυ  

υνβακμ, αθθά ςξ θοζζηή ηαζ εκοπυζηαηδ 

δφκαιδ (ημο Παηένα).  

Καζ υπςξ θέιε υηζ δ θςηζά θςηίγεζ ηαζ υηζ ημ 

θςξ ηδξ θςηζάξ επίζδξ θςηίγεζ,  

ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ «υθα, υζα ηάκεζ μ 

Παηέναξ, ηα ίδζα ηάκεζ ηαζ μ Τζυξ».  

Ώθθά, εκχ ημ θςξ δεκ έπεζ ζδζαίηενδ 

οπυζηαζδ απυ ηδ θςηζά, μ Τζυξ  

απμηεθεί ηέθεζα οπυζηαζδ ηαζ είκαζ 

απχνζζημξ απυ ηδκ οπυζηαζδ ημο Παηένα,  

υπςξ ημ απμδείλαιε παναπάκς. Αζυηζ είκαζ 

αδφκαημ κα ανεεεί ζηδκ ηηίζδ  

εζηυκα πμο κα θακενχκεζ απανάθθαηηα ιε ημ 

πενζεπυιεκυ ηδξ ηδκ ηαηάζηαζδ  

ηδξ Ώβίαξ Σνζάδμξ. Αζυηζ, πχξ ημ ηηζζηυ ηαζ 

ζφκεεημ, ημ ιεηααθδηυ ηαζ ηνεπηυ,  

ημ πενζμνζζιέκμ ηαζ ζπδιαηζζιέκμ ηαζ 

θεανηυ, είκαζ δοκαηυκ κα θακενχζεζ  

ηδ εεία μοζία πμο είκαζ απαθθαβιέκδ απ’ 

υθα αοηά; Βίκαζ ιάθζζηα θακενυ  

υηζ υθδ δ ηηίζδ είκαζ δέζιζα ζηα 

πενζζζυηενα απ’ αοηά ηαζ υηζ ζηδ θφζδ ηδξ  

ελμοζζάγεηαζ απυ ηδ θεμνά.  

Πζζηεφμοιε, επίζδξ, ηαζ ζημ έκα Άβζμ 

Πκεφια, ημ Κφνζμ ηαζ γςμπμζυ,  

ημ μπμίμ εηπμνεφεηαζ απυ ημκ Παηένα ηαζ 

ακαπαφεηαζ ζημκ Τζυ·  

ημ πνμζηοκάιε ηαζ ημ δμλάγμοιε ιαγί ιε ημκ 

Παηένα ηαζ ημκ Τζυ  

επεζδή είκαζ μιμμφζζμ ηαζ ζοκαζχκζμ. Βίκαζ 

ημ Πκεφια ημο Θεμφ, ημ εοεέξ,  

πμο ελμοζζάγεζ ημ κμο, πδβή γςήξ ηαζ 

αβζαζιμφ, πμο ζοκοπάνπεζ ηαζ  
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ηαηὰ πάκηα ὅιμζμκ ηῶ Παηνὶ ηαὶ ηῶ Τἱῶ, 

ἐη ημῦ Παηνὸξ  

ἐηπμνεουιεκμκ ηαὶ δζ᾿ Τἱμῦ 

ιεηαδζδυιεκμκ ηαὶ ιεηαθαιαακυιεκμκ  

πὸ πάζδξ ηξ ηηίζεςξ ηαὶ δζ᾿ ἑαοημῦ 

ηηίγμκ ηαὶ μζζμῦκ ηὰ  

ζφιπακηα ηαὶ ἁβζάγμκ ηαὶ ζοκέπμκ, 

ἐκοπυζηαημκ ἢημζ ἐκ ἰδίᾳ  

πμζηάζεζ πάνπμκ, ἀπχνζζημκ ηαὶ 

ἀκεηθμίηδημκ Παηνὸξ ηαὶ Τἱμῦ  

ηαὶ πάκηα ἔπμκ, ὅζα ἔπεζ ὁ Παηὴν ηαὶ ὁ 

Τἱυξ, πθὴκ ηξ ἀβεκκδζίαξ  

ηαὶ ηξ βεκκήζεςξ.  

Ὁ ιὲκ βὰν Παηὴν ἀκαίηζμξ ηαὶ ἀβέκκδημξ –

μ βὰν ἔη ηζκμξ· ἐλ  

ἑαοημῦ βάν ηὸ εἶκαζ ἔπεζ, μδέ ηζ ηκ ὅζα 

πεν ἐλ ἑηένμο ἔπεζ, αηὸξ δὲ  

ιθθυκ ἐζηζκ ἀνπὴ ηαὶ αἰηία ημῦ εἶκαζ ηαὶ 

ημῦ πξ εἶκαζ θοζζηξ ημῖξ  

πζζκ. Ὁ δὲ Τἱὸξ ἐη ημῦ Παηνὸξ βεκκδηξ· 

ηὸ δὲ Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ ηαὶ  

αηὸ ιὲκ ἐη ημῦ Παηνυξ, ἀθθ᾿ μ βεκκδηξ 

ἀθθ᾿ ἐηπμνεοηξ. Καὶ ὅηζ  

ιὲκ ἔζηζ δζαθμνὰ βεκκήζεςξ ηαὶ 

ἐηπμνεφζεςξ, ιειαεήηαιεκ· ηίξ δὲ  

ὁ ηνυπμξ ηξ δζαθμνξ, μδαιξ. Ἅια δὲ 

ηαὶ  Τἱμῦ ἐη ημῦ Παηνὸξ  

βέκκδζζξ, ηαὶ  ημῦ Ἁβίμο Πκεφιαημξ 

ἐηπυνεοζζξ.  

Πάκηα μὖκ, ὅζα ἔπεζ ὁ Τἱυξ, ηαὶ ηὸ 

Πκεῦια ἐη ημῦ Παηνὸξ ἔπεζ ηαὶ  

αηὸ ηὸ εἶκαζ. Καὶ εἰ ιὴ ὁ Παηήν ἐζηζκ, 

μδὲ ὁ Τἱυξ ἐζηζκ μδὲ ηὸ  

Πκεῦια. Καὶ εἰ ιὴ ὁ Παηὴν ἔπεζ ηζ, μδὲ ὁ 

Τἱὸξ ἔπεζ, μδὲ ηὸ Πκεῦια.  

Καὶ δζὰ ηὸκ Παηένα, ημοηέζηζκ δζὰ ηὸ εἶκαζ 

ηὸκ Παηένα, ἔζηζκ ὁ Τἱὸξ  

ηαὶ ηὸ Πκεῦια. Καὶ δζὰ ηὸκ Παηένα ἔπεζ ὁ 

Τἱὸξ ηαὶ ηὸ Πκεῦια πάκηα,  

ἃ ἔπεζ, ημοηέζηζ δζὰ ηὸ ηὸκ Παηένα ἔπεζκ 

αηά, πθὴκ ηξ ἀβεκκδζίαξ  

ηαὶ ηξ βεκκήζεςξ ηαὶ ηξ ἐηπμνεφζεςξ. 

κ ηαφηαζξ βὰν ιυκαζξ ηαῖξ  

πμζηαηζηαῖξ ἰδζυηδζζ δζαθένμοζζκ 

ἀθθήθςκ αἱ ἅβζαζ ηνεῖξ πμζηάζεζξ  

μη μζίᾳ, ηῶ δὲ παναηηδνζζηζηῶ ηξ 

ημ επζηαθμφιαζηε ιαγί ιε ημκ Παηένα ηαζ 

ημκ Τζυ· πμο είκαζ άηηζζημ, πθήνεξ,  

δδιζμονβζηυ, ηονζανπζηυ, πακδδιζμονβζηυ, 

πακημδφκαιμ ηαζ απεζνμδφκαιμ·  

πμο ηονζανπεί ζ’ υθδ ηδκ ηηίζδ πςνίξ κα 

δζεοεφκεηαζ απυ ηακέκα, βειίγεζ  

πςνίξ κα ημ βειίγμοκ, ιεηέπμοκ ζ’ αοηυ ηαζ 

δεκ ιεηέπεζ ημ ίδζμ, αβζάγεζ ηαζ  

δεκ αβζάγεηαζ, ηαζ πανδβμνεί δζυηζ δέπεηαζ ηζξ 

παναηθήζεζξ υθςκ·  

είκαζ ζ’ υθα υιμζμ ιε ημκ Παηένα ηαζ ημκ 

Τζυ, εηπμνεφεηαζ απυ ημκ Παηένα,  

ιεηαδίδεηαζ ιέζς ημο Τζμφ ηαζ ημ δέπεηαζ 

υθδ δ ηηίζδ.  

Μ’ αοηυ δδιζμονβείηαζ ηαζ θαιαάκμοκ μοζία 

ηα ζφιπακηα, ηα αβζάγεζ  

ηαζ ηα ζοβηναηεί· είκαζ εκοπυζηαημ, έπεζ 

δδθαδή δζηή ημο οπυζηαζδ,  

απχνζζημ ηαζ ζοκδεδειέκμ ιε ημκ Παηένα 

ηαζ ημκ Τζυ· ηα έπεζ υθα, υζα έπεζ  

ηαζ μ Παηέναξ ηαζ μ Τζυξ, εηηυξ απυ ηδκ 

ζδζυηδηα ημο αβέκκδημο  

ηαζ ημο βεκκδημφ.  

Αζυηζ μ Παηέναξ είκαζ ακαίηζμξ ηαζ 

αβέκκδημξ, επεζδή δεκ πνμήθεε απυ  

ηακέκακ·  

έπεζ ηδκ φπανλδ απυ ημκ εαοηυ ημο ηαζ, υ,ηζ 

έπεζ, δεκ ημ έπεζ απυ  

άθθμκ· αοηυξ ιάθζζηα είκαζ δ ανπή ηαζ δ 

αζηία ηδξ θοζζηήξ οπάνλεςξ υθςκ  

ηςκ υκηςκ. Ο Τζυξ πάθζ πνμένπεηαζ ιε 

βέκκδζδ απυ ημκ Παηένα· ηαζ ημ Άβζμ  

Πκεφια πάθζ απυ ημκ Παηένα, υπζ υιςξ ιε 

βέκκδζδ αθθά ιε εηπυνεοζδ. Ήδδ  

ιάεαιε υηζ οπάνπεζ δζαθμνά ιεηαλφ 

βεκκήζεςξ ηαζ εηπμνεφζεςξ· πμζυξ υιςξ  

είκαζ αηνζαχξ μ ηνυπμξ ηδξ δζαθμνάξ, δεκ ημ 

λένμοιε ηαευθμο. Σμ ίδζμ δεκ  

βκςνίγμοιε ηί είδμοξ είκαζ δ βέκκδζδ ημο 

Τζμφ απυ ημκ Παηένα ηαζ ηί  

δ εηπυνεοζδ ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ.  

θα, θμζπυκ, υζα έπεζ μ Τζυξ, ηα έπεζ ηαζ ημ 

Πκεφια απυ ημκ Παηένα· έπεζ ηαζ  

ηδκ ίδζα ηδκ φπανλδ. Κζ ακ δεκ οπάνπεζ μ 

Παηέναξ, δεκ οπάνπεζ μφηε μ Τζυξ  

μφηε ηαζ ημ Πκεφια. Κζ ακ μ Παηέναξ δεκ 
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μἰηείαξ πμζηάζεςξ ἀδζαζνέηςξ  

δζαζνμφιεκαζ.  

Φαιὲκ δὲ ἕηαζημκ ηκ ηνζκ ηεθείακ ἔπεζκ 

πυζηαζζκ, ἵκα ιὴ ἐη ηνζκ  

ἀηεθκ ιίακ ζφκεεημκ θφζζκ ηεθείακ 

βκςνίζςιεκ, ἀθθ᾿ ἐκ ηνζζὶ  

ηεθείαζξ πμζηάζεζζ ιίακ ἁπθκ μζίακ, 

πενηεθ ηαὶ πνμηέθεζμκ·  

πκ βὰν ἐλ ἀηεθκ ζοβηείιεκμκ ζφκεεημκ 

πάκηςξ ἐζηίκ, ἐη δὲ ηεθείςκ  

πμζηάζεςκ, ἀδφκαημκ ζφκεεζζκ βεκέζεαζ. 

Ὅεεκ μδὲ θέβμιεκ ηὸ εἶδμξ  

ἐλ πμζηάζεςκ, ἀθθ᾿ ἐκ πμζηάζεζζκ. 

Ἀηεθκ δὲ εἴπμιεκ ηκ ιὴ  

ζῳγυκηςκ ηὸ εἶδμξ ημῦ ἐλ αηκ 

ἀπμηεθμοιέκμο πνάβιαημξ. Λίεμξ  

ιὲκ βὰν ηαὶ λφθμκ ηαὶ ζίδδνμξ, ἕηαζημκ 

ηαε᾿ ἑαοηὸ ηέθεζυκ ἐζηζ ηαηὰ  

ηὴκ ἰδίακ θφζζκ, πνὸξ δὲ ηὸ ἐλ αηκ 

ἀπμηεθμφιεκμκ μἴηδια ἀηεθὲξ  

ἕηαζημκ αηκ πάνπεζ· μδὲ βάν ἐζηζκ 

ἕηαζημκ αηκ ηαε᾿ ἑαοηὸ  

μἶημξ.  

Σεθείαξ ιὲκ μὖκ ηὰξ πμζηάζεζξ θαιέκ, 

ἵκα ιὴ ζφκεεζζκ ἐπὶ ηξ εείαξ  

κμήζςιεκ θφζεςξ· «ζφκεεζζξ βὰν ἀνπὴ 

δζαζηάζεςξ». Καὶ πάθζκ ἐκ  

ἀθθήθαζξ ηὰξ ηνεῖξ πμζηάζεζξ θέβμιεκ, 

ἵκα ιὴ πθεμξ ηαὶ διμκ εεκ  

εἰζαβάβςιεκ. Αζὰ ιὲκ ηκ ηνζκ 

πμζηάζεςκ ηὸ ἀζφκεεημκ ηαὶ  

ἀζφβποημκ, δζὰ δὲ ημῦ ὁιμμοζίμο ηαὶ ἐκ 

ἀθθήθαζξ εἶκαζ ηὰξ πμζηάζεζξ  

ηαὶ ηξ ηαοηυηδημξ ημῦ εεθήιαηυξ ηε ηαὶ 

ηξ ἐκενβείαξ ηαὶ ηξ  

δοκάιεςξ ηαὶ ηξ ἐλμοζίαξ ηαὶ ηξ 

ηζκήζεςξ, ἵκ᾿ μὕηςξ εἴπς,  

ηὸ ἀδζαίνεημκ ηαὶ ηὸ εἶκαζ ἕκα Θεὸκ 

βκςνίγμιεκ. Βἷξ βὰν ὄκηςξ Θεὸξ  

ὁ Θεὸξ ηαὶ ὁ Λυβμξ ηαὶ ηὸ Πκεῦια αημῦ.  

Υνὴ δὲ εἰδέκαζ, ὅηζ ἕηενυκ ἐζηζ ηὸ 

πνάβιαηζ εεςνεῖζεαζ ηαὶ ἄθθμ ηὸ  

θυβῳ ηαὶ ἐπζκμίᾳ. πὶ ιὲκ μὖκ πάκηςκ ηκ 

ηηζζιάηςκ  ιὲκ ηκ  

πμζηάζεςκ δζαίνεζζξ πνάβιαηζ 

εεςνεῖηαζ· πνάβιαηζ βὰν ὁ Πέηνμξ  

έπεζ ηάηζ, δεκ ημ έπεζ μφηε μ Τζυξ,  

μφηε ηαζ ημ Πκεφια. Καζ ελαζηίαξ ημο 

Παηένα, επεζδή δδθαδή οπάνπεζ μ Παηέναξ,  

οπάνπμοκ μ Τζυξ ηαζ ημ Πκεφια. Καζ 

ελαζηίαξ ημο Παηένα μ Τζυξ ηαζ ημ Πκεφια  

έπμοκ υθα υζα έπμοκ· δδθαδή ηα έπμοκ, 

επεζδή ηα έπεζ μ Παηέναξ, εηηυξ απυ ηδκ  

ζδζυηδηα ηδξ αβεκκδζίαξ, ηδξ βεκκήζεςξ ηαζ 

ηδξ εηπμνεφζεςξ. Αζυηζ, μζ άβζεξ  

ηνεζξ οπμζηάζεζξ δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ 

ιυκμκ ζ’ αοηέξ ηζξ οπμζηαηζηέξ  

ζδζυηδηεξ· δεκ δζαθένμοκ ζηδκ μοζία, αθθά 

δζαζνμφκηαζ απχνζζηα απυ ηδκ  

ζδζαζηενυηδηα ηδξ ηαεειζάξ οπμζηάζεςξ.  

Εζπονζγυιαζηε, επίζδξ, υηζ ηαεέκα απυ ηα 

ηνία πνυζςπα έπεζ ηέθεζα οπυζηαζδ,  

βζα κα ιδ δεπεμφιε ςξ ηέθεζα ιζα ζφκεεηδ 

θφζδ πμο απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ  

αηεθείξ οπμζηάζεζξ· αθθά κα βκςνίζμοιε 

ζηζξ ηνεζξ ηέθεζεξ οπμζηάζεζξ ιία απθή  

μοζία ιε άπεζνδ ηαζ πνμαζχκζα ηεθεζυηδηα.  

Αζυηζ, ηαεεηί πμο απμηεθείηαζ απυ αηεθή 

ιένδ είκαζ μπςζδήπμηε ζφκεεημ, εκχ  

είκαζ αδφκαημ κα βίκεζ ζφκεεζδ απυ ηέθεζεξ 

οπμζηάζεζξ. Γζ’ αοηυ θέιε υηζ δ  

μοζία δεκ απμηεθείηαζ απυ οπμζηάζεζξ αθθά 

οπάνπεζ ζε οπμζηάζεζξ. Καζ  

μκμιάζαιε αηεθή αοηά πμο δεκ δζαηδνμφκ ηδ 

ιμνθή ημο ακηζηεζιέκμο πμο  

απμηεθείηαζ απ’ αοηά. Δ πέηνα, βζα 

πανάδεζβια, ημ λφθμ, ημ ζίδενμ, ημ ηαεέκα  

είκαζ λεπςνζζηά ηέθεζμ ζηδκ ζδζαίηενδ θφζδ 

ημο· υζμκ αθμνά υιςξ ημ ζπίηζ  

πμο πηίγεηαζ απ’ αοηά, ημ ηαεέκα είκαζ 

αηεθέξ· δζυηζ ηακέκα απ’ αοηά απυ ιυκμ  

ημο δεκ είκαζ ζπίηζ.  

Λέιε, θμζπυκ, υηζ μζ οπμζηάζεζξ είκαζ ηέθεζεξ, 

βζα κα ιδ κμιίζμοιε υηζ δ εεία  

θφζδ είκαζ ζφκεεηδ· «δζυηζ δ ζφκεεζδ 

απμηεθεί αζηία δζαπςνζζιμφ». Καζ πάθζ  

θέιε υηζ μζ ηνεζξ οπμζηάζεζξ 

αθθδθμτπάνπμοκ, βζα κα ιδ εζζάβμοιε 

πθήεμξ  

ηαζ υιζθμ εεχκ. Με ηζξ ηνεζξ οπμζηάζεζξ 

εκκμμφιε ημ αζφκεεημ ηαζ αζφβποημ,  

εκχ ιε ημ μιμμφζζμ ηαζ ηδκ αθθδθμΰπανλδ 
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ημῦ  Παφθμο ηεπςνζζιέκμξ εεςνεῖηαζ. Ἡ 

δὲ ημζκυηδξ ηαὶ  ζοκάθεζα  

ηαὶ ηὸ ἓκ θυβῳ ηαὶ ἐπζκμίᾳ εεςνεῖηαζ. 

Νμμῦιεκ βὰν ηῶ κῶ, ὅηζ  

ὁ Πέηνμξ ηαὶ ὁ  Παῦθμξ ηξ αηξ εἰζζ 

θφζεςξ ηαὶ ημζκὴκ ιίακ ἔπμοζζ  

θφζζκ· ἕηαζημξ βὰν αηκ γῶυκ ἐζηζ 

θμβζηὸκ εκδηυκ, ηαὶ ἕηαζημξ  

ζάνλ ἐζηζκ ἐιροπςιέκδ ροπῆ θμβζηῆ ηε 

ηαὶ κμενᾶ. Ώὕηδ μὖκ  ημζκὴ  

θφζζξ ηῶ θυβῳ ἐζηὶ εεςνδηή.  

Οδὲ βὰν αἱ πμζηάζεζξ ἐκ ἀθθήθαζξ εἰζίκ· 

ἰδίᾳ δὲ ἑηάζηδ ηαὶ  

ἀκαιένμξ, ἢβμοκ ηαε᾿ ἑαοηὴκ ηεπχνζζηαζ, 

πθεῖζηα ηὰ  

δζαζνμῦκηα αηὴκ ἐη ηξ ἑηέναξ ἔπμοζα· 

ηαὶ βὰν ηαὶ ηυπῳ  

δζεζηήηαζζ ηαὶ πνυκῳ δζαθένμοζζ ηαὶ 

βκχιῃ ιενίγμκηαζ ηαὶ ἰζπφζ  

ηαὶ ιμνθῆ, ἢβμοκ ζπήιαηζ ηαὶ ἕλεζ ηαὶ 

ηνάζεζ ηαὶ ἀλίᾳ ηαὶ  

ἐπζηδδεφιαηζ ηαὶ πζζ ημῖξ 

παναηηδνζζηζημῖξ ἰδζχιαζζ· πθέμκ δὲ  

πάκηςκ ηῶ ιὴ ἐκ ἀθθήθαζξ ἀθθὰ 

ηεπςνζζιέκςξ εἶκαζ. Ὅεεκ ηαὶ  

δφμ ηαὶ ηνεῖξ ἄκενςπμζ θέβμκηαζ ηαὶ 

πμθθμί.  

Σμῦημ δὲ ηαὶ ἐπὶ πάζδξ ἔζηζκ ἰδεῖκ ηξ 

ηηίζεςξ. πὶ δὲ ηξ Ἁβίαξ  

ηαὶ πενμοζίμο ηαὶ πάκηςκ ἐπέηεζκα ηαὶ 

ἀθήπημο Σνζάδμξ ηὸ  

ἀκάπαθζκ. ηεῖ βὰν ηὸ ιὲκ ημζκὸκ ηαὶ ἓκ 

πνάβιαηζ εεςνεῖηαζ δζά ηε  

ηὸ ζοκαΎδζμκ ηαὶ ηὸ ηαοηὸκ ηξ μζίαξ ηαὶ 

ηξ ἐκενβείαξ ηαὶ ημῦ  

εεθήιαημξ ηαὶ ηὴκ ηξ βκχιδξ ζφιπκμζακ 

ηήκ ηε ηξ ἐλμοζίαξ ηαὶ ηξ  

δοκάιεςξ ηαὶ ηξ ἀβαευηδημξ ηαοηυηδηα –

μη εἶπμκ ὁιμζυηδηα,  

ἀθθὰ ηαοηυηδηα– ηαὶ ηὸ ἓκ ἔλαθια ηξ 

ηζκήζεςξ· ιία βὰν μζία,  

ιία ἀβαευηδξ, ιία δφκαιζξ, ιία εέθδζζξ, 

ιία ἐκένβεζα, ιία ἐλμοζία,  

ιία ηαὶ  αηὴ μ ηνεῖξ ὅιμζαζ ἀθθήθαζξ, 

ἀθθὰ ιία ηαὶ  αηὴ ηίκδζζξ  

ηκ ηνζκ πμζηάζεςκ.  

ηςκ οπμζηάζεςκ ηαζ ηδκ  

ηαφηζζδ ημο εεθήιαημξ, ηδξ εκένβεζαξ, ηδξ 

δοκάιεςξ,  

ηδξ ελμοζίαξ ηαζ ηδξ ηζκήζεςξ, βζα κα ημ πςξ 

έηζζ, βκςνίγμοιε  

υηζ μ Θευξ είκαζ αδζαίνεημξ ηαζ έκαξ. Ο Θευξ 

πνάβιαηζ είκαζ έκαξ,  

μ Θευξ Παηέναξ, μ Λυβμξ ηαζ ημ Πκεφια ημο.  

Καζ πνέπεζ ηακείξ κα βκςνίγεζ υηζ άθθμ 

πνάβια είκαζ δ πναβιαηζηή εεχνδζδ,  

ηαζ άθθμ εεχνδζδ ιε ηδ θμβζηή ηαζ ημ κμο. 

ηδκ πενίπηςζδ ηςκ  

δδιζμονβδιάηςκ, δ δζάηνζζδ ηςκ 

οπμζηάζεςκ κμείηαζ πναβιαηζηά· δζυηζ  

μ Πέηνμξ είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα 

λεπςνζζηυξ απυ ημκ Παφθμ. Ώθθά, ηα  

ημζκά βκςνίζιαηα ηαζ δ ζοββέκεζα κμμφκηαζ 

ιε ηδ θμβζηή ηαζ ηδκ ακηίθδρδ.  

Αζυηζ ιε ημ κμο ακηζθαιαακυιαζηε υηζ μ 

Πέηνμξ ηαζ μ Παφθμξ έπμοκ ηδκ ίδζα,  

ιία ηαζ ημζκή θφζδ. Ο ηαεέκαξ ημοξ είκαζ 

εκδηή θμβζηή φπανλδ ηαζ έπεζ ζάνηα  

ιε ροπή, πμο δζαεέηεζ θμβζηή ηαζ κμο. Ώοηή 

δ ημζκή θφζδ ιπμνεί κα βίκεζ  

ακηζθδπηή ιε ηδ θμβζηή.  

Καζ μφηε μζ οπμζηάζεζξ αθθδθμτπάνπμοκ. 

Αζυηζ, δ ηαεειζά οθίζηαηαζ  

ζδζαζηένςξ ηαζ πςνζζηά· οπάνπεζ, δδθαδή, 

ιυκδ ηδξ, ηαζ είκαζ πάνα πμθθά  

αοηά πμο ηδκ δζαηνίκμοκ απυ ηδκ άθθδ. 

Αζαθένμοκ ιάθζζηα ζηδκ  

απυζηαζδ ηαζ ζημ πνυκμ· λεπςνίγμοκ επίζδξ, 

ζηδ βκχιδ, ηδ δφκαιδ ηαζ  

ηδ ιμνθή, δδθαδή ζημ ζπήια, ηζξ ζοκήεεζεξ, 

ηδκ ζδζμζοβηναζία, ηδκ  

αλία, ημ επάββεθια ηαζ υθεξ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο 

παναηηήνα. Πενζζζυηενμ  

υιςξ απ’ υθα δζαθένμοκ ζημ υηζ γμοκ 

πςνζζηά ηαζ υπζ ιαγί. Γζ’ αοηυ ηαζ  

θέιε, δφμ, ηνεζξ ηαζ πμθθμί άκενςπμζ.  

Καζ αοηυ ιπμνμφιε κα ημ δζαπζζηχζμοιε ζ’ 

υθα ηα ηηίζιαηα. Ώθθά, ζηδκ  

Ώβία, οπενμφζζα, οπενααηζηή ηαζ 

αηαηάθδπηδ Σνζάδα παναηδνμφιε ημ  

ακηίεεημ. Αζυηζ εηεί δ ημζκςκία ηαζ δ εκυηδηα 

κμμφκηαζ πναβιαηζηά,  
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Ἓκ βὰν ἕηαζημκ αηκ ἔπεζ πνὸξ ηὸ 

ἕηενμκ μπ ἥηημκ ἠ πνὸξ ἑαοηυκ,  

ημοηέζηζκ ὅηζ ηαηὰ πάκηα ἕκ εἰζζκ ὁ Παηὴν 

ηαὶ ὁ Τἱὸξ ηαὶ ηὸ Ἅβζμκ  

Πκεῦια πθὴκ ηξ ἀβεκκδζίαξ ηαὶ ηξ 

βεκκήζεςξ ηαὶ ηξ ἐηπμνεφζεςξ·  

ἐπζκμίᾳ δὲ ηὸ δζῃνδιέκμκ. Ἕκα βὰν Θεὸκ 

βζκχζημιεκ, ἐκ ιυκαζξ δὲ  

ηαῖξ ἰδζυηδζζ ηξ ηε παηνυηδημξ ηαὶ ηξ 

οἱυηδημξ ηαὶ ηξ  

ἐηπμνεφζεςξ ηαηά ηε ηὸ αἴηζμκ ηαὶ 

αἰηζαηὸκ ηαὶ ηὸ ηέθεζμκ ηξ  

πμζηάζεςξ, ἢημζ ηὸκ ηξ πάνλεςξ 

ηνυπμκ ηὴκ δζαθμνὰκ ἐκκμμῦιεκ.  

Οὔηε βὰν ημπζηὴκ δζάζηαζζκ ὡξ ἐθ᾿ ικ 

δοκάιεεα ἐπὶ ηξ  

ἀπενζβνάπημο θέβεζκ εευηδημξ–ἐκ 

ἀθθήθαζξ βὰν αἱ πμζηάζεζξ εἰζίκ,  

μπ ὥζηε ζοβπεῖζεαζ, ἀθθ᾿ ὥζηε ἔπεζεαζ 

ηαηὰ ηὸκ ημῦ Κονίμο θυβμκ·  

«βὼ ἐκ ηῶ Παηνί, ηαὶ ὁ Παηὴν ἐκ ἐιμί», 

θήζακημξ μὔηε εεθήιαημξ  

δζαθμνὰκ ἠ βκχιδξ ἠ ἐκενβείαξ ἠ 

δοκάιεςξ ἢ ηζκμξ ἑηένμο, ἅηζκα ηὴκ  

πναβιαηζηὴκ ηαὶ δζ᾿ ὅθμο ἐκ ιῖκ βεκκζζ 

δζαίνεζζκ.  

Αζὸ μδὲ ηνεῖξ Θεμὺξ θέβμιεκ ηὸκ Παηένα 

ηαὶ ηὸκ Τἱὸκ ηαὶ ηὸ Ἅβζμκ  

Πκεῦια, ἕκα δὲ ιθθμκ Θευκ, ηὴκ Ἁβίακ 

Σνζάδα, εἰξ ἓκ αἴηζμκ Τἱμῦ ηαὶ  

Πκεφιαημξ ἀκαθενμιέκςκ, μ 

ζοκηζεειέκςκ μδὲ ζοκαθεζθμιέκςκ  

ηαηὰ ηὴκ ααεθθίμο ζοκαίνεζζκ –ἑκμῦκηαζ 

βάν, ὡξ ἔθδιεκ, μπ ὥζηε  

ζοβπεῖζεαζ, ἀθθ᾿ ὥζηε ἔπεζεαζ ἀθθήθςκ· 

ηαὶ ηὴκ ἐκ ἀθθήθαζξ  

πενζπχνδζζκ ἔπμοζζ δίπα πάζδξ 

ζοκαθμζθξ ηαὶ ζοιθφνζεςξ– μδὲ  

ἐλζζηαιέκςκ ἠ ηαη᾿ μζίακ ηεικμιέκςκ 

ηαηὰ ηὴκ Ἀνείμο δζαίνεζζκ.  

Ἀιένζζημξ βὰν ἐκ ιειενζζιέκμζξ, εἰ δεῖ 

ζοκηυιςξ εἰπεῖκ,  εευηδξ ηαὶ  

μἷμκ ἐκ θίμζξ ηνζζὶκ ἐπμιέκμζξ ἀθθήθςκ 

ηαὶ ἀδζαζηάημζξ μὖζζ ιία ημῦ  

θςηὸξ ζφβηναζίξ ηε ηαὶ ζοκάθεζα.  

Ὅηακ ιὲκ μὖκ πνὸξ ηὴκ εευηδηα αθέρςιεκ 

επεζδή οπάνπεζ ημ ζοκαΎδζμ, δ ηαοηυηδηα ηδξ 

μοζίαξ, ηδξ εκένβεζαξ ηαζ  

εεθήζεςξ, δ ζοιθςκία ηδξ βκχιδξ, δ 

ηαφηζζδ ηδξ ελμοζίαξ, ηδξ δοκάιεςξ  

ηαζ ηδξ ηαθςζφκδξ ηαζ δ εκζαία εηδήθςζδ 

ηδξ ηζκήζεςξ· αξ πνμζέλμοιε,  

δεκ είπα μιμζυηδηα αθθά (απυθοηδ) ηαφηζζδ. 

Αζυηζ είκαζ ιία μοζία, ιία  

αβαευηδηα, ιία δφκαιδ, ιία εέθδζδ, ιία 

εκένβεζα, ιία ελμοζία· είκαζ ιία  

ηαζ δ ίδζα ηίκδζδ ηςκ ηνζχκ οπμζηάζεςκ, ηαζ 

υπζ ηνεζξ υιμζεξ ιεηαλφ ημοξ.  

Αζυηζ δ ηαεειία (οπυζηαζδ) απ’ αοηέξ 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ άθθδ υπζ θζβυηενμ απ’  

υηζ ιε ημκ εαοηυ ηδξ· δδθαδή, μ Παηέναξ, μ 

Τζυξ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια είκαζ έκα  

ζε υθα, εηηυξ απυ ηδκ αβεκκδζία, ηδ βέκκδζδ 

ηαζ ηδκ εηπυνεοζδ· δ δζαίνεζδ  

υιςξ εεςνείηαζ ιε ημ κμο. Αζυηζ βκςνίγμοιε 

έκα Θευ· ηαζ ιυκμ ζηζξ  

ζδζυηδηεξ ηδξ παηνυηδημξ, ηδξ οζυηδημξ ηαζ 

ηδξ εηπμνεφζεςξ εκκμμφιε  

ηδ δζαθμνά ζπεηζηά ιε ηδκ αζηία, ημ 

απμηέθεζια ηαζ ηδκ ηεθεζυηδηα ηδξ  

οπμζηάζεςξ, δδθαδή υζμκ αθμνά ζημκ 

ηνυπμ ηδξ οπάνλεςξ.  

Αζυηζ δεκ ιπμνμφιε κα θέιε υηζ ζζπφεζ βζα 

ημκ απενίβναπημ Θευ ημπζηή  

απμιάηνοκζδ υπςξ βίκεηαζ ζε ιαξ –εθυζμκ 

μζ οπμζηάζεζξ αθθδθμτπάνπμοκ,  

υπζ βζα κα ζοβπέμκηαζ, αθθά βζα ακήηεζ δ ιία 

ζηδκ άθθδ, ζφιθςκα ιε ηα θυβζα  

ημο Κονίμο, πμο είπε: «Ββχ οπάνπς ιε ημκ 

Παηένα, ηαζ μ Παηέναξ ιε ιέκα»·  

μφηε ιπμνμφιε κα ιζθάιε βζα δζαθμνά 

εεθήζεςξ ή βκχιδξ ή εκένβεζαξ ή  

δοκάιεςξ ή ηάπμζμο άθθμο, ηα μπμία 

πνμλεκμφκ βεκζηά ζε ιαξ ηδκ πναβιαηζηή  

δζαίνεζδ.  

Γζ’ αοηυ ηαζ δεκ ηάκμοιε θυβμ βζα ηνεζξ 

εεμφξ, βζα ημκ Παηένα, ημκ Τζυ ηαζ  

ημ Άβζμ Πκεφια, αθθά ηονίςξ βζα έκα Θευ, 

ηδκ Ώβία Σνζάδα, επεζδή μ Τζυξ  

ηαζ ημ Πκεφια ακαθένμκηαζ ζε έκα αίηζμ· δεκ 

ζοκεέημοκ μφηε ζοβπςκεφμκηαζ,  

ζφιθςκα ιε ηδ δζδαζηαθία ημο ααέθθζμο 
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ηαὶ ηὴκ πνχηδκ αἰηίακ  

ηαὶ ηὴκ ιμκανπίακ ηαὶ ηὸ ἓκ ηαὶ ηαηὸκ ηξ 

εευηδημξ, ἵκ᾿ μὕηςξ εἴπς,  

ηίκδιά ηε ηαὶ αμφθδια ηαὶ ηὴκ ηξ μζίαξ 

ηαὶ δοκάιεςξ ηαὶ ἐκενβείαξ  

ηαὶ ηονζυηδημξ ηαοηυηδηα, ἓκ ιῖκ ηὸ 

θακηαγυιεκμκ. Ὅηακ δὲ πνὸξ  

ηὰ ἐκ μἷξ  εευηδξ, ἢ, ηυ βε ἀηνζαέζηενμκ 

εἰπεῖκ, ἃ  εευηδξ ηαὶ ηὰ ἐη  

ηξ πνχηδξ αἰηίαξ ἀπνυκςξ ἐηεῖεεκ ὄκηα 

ηαὶ ὁιμδυλςξ ηαὶ  

ἀδζαζηάηςξ, ημοηέζηζ ηὰξ πμζηάζεζξ ημῦ 

Τἱμῦ ηαί ημῦ Πκεφιαημξ,  

ηνία ηὰ πνμζηοκμφιεκα.  

Βἷξ Παηὴν ὁ Παηὴν ηαὶ ἄκανπμξ, 

ημοηέζηζκ ἀκαίηζμξ· μ βὰν ἔη ηζκμξ.  

Βἷξ Τἱὸξ ὁ Τἱὸξ ηαὶ μη ἄκανπμξ, 

ημοηέζηζκ μη ἀκαίηζμξ· ἐη ημῦ  

Παηνὸξ βάν. Βἰ δὲ ηὴκ ἀπὸ πνυκμο θάαμζξ 

ἀνπήκ, ηαὶ ἄκανπμξ·  

πμζδηὴξ βὰν πνυκςκ μπ πὸ πνυκμκ. Ἓκ 

Πκεῦια ηυ Ἅβζμκ Πκεῦια,  

πνμσὸκ ιὲκ ἐη ημῦ Παηνυξ, μπ οἱσηξ δὲ 

ἀθθ᾿ ἐηπμνεοηξ· μὔηε ημῦ  

Παηνὸξ ἐηζηάκημξ ηξ ἀβεκκδζίαξ, δζυηζ 

βεβέκκδηεκ, μὔηε ημῦ Τἱμῦ  

ηξ βεκκήζεςξ, ὅηζ ἐη ημῦ ἀβεκκήημο· πξ 

βάν; Οὔηε ημῦ Πκεφιαημξ  

ἠ εἰξ Παηένα ιεηαπίπημκημξ ἠ εἰξ Τἱυκ, ὅηζ 

ἐηπεπυνεοηαζ ηαὶ ὅηζ  

Θευξ·  βὰν ἰδζυηδξ ἀηίκδημξ. Ἢ πξ ἂκ 

ἰδζυηδξ ιέκμζ, ηζκμοιέκδ ηαὶ  

ιεηαπίπημοζα; εἰ βὰν Τἱὸξ ὁ Παηήν, μ 

Παηὴν ηονίςξ· εἷξ βὰν  

ηονίςξ Παηήν. Καὶ εἰ Παηὴν ὁ Τἱυξ, μ 

ηονίςξ Τἱυξ· εἷξ βὰν ηονίςξ  

Τἱὸξ ηαὶ ἓκ Πκεῦια Ἅβζμκ.  

Υνὴ βζκχζηεζκ, ὅηζ ηὸκ Παηένα μ 

θέβμιεκ ἔη ηζκμξ· θέβμιεκ δὲ αηὸκ  

ημῦ Τἱμῦ Παηένα. Σὸκ δὲ Τἱὸκ μ θέβμιεκ 

αἴηζμκ μδὲ Παηένα·  

θέβμιεκ δὲ αηὸκ ηαὶ ἐη ημῦ Παηνὸξ ηαὶ 

Τἱὸκ ημῦ Παηνυξ. Σὸ δὲ  

Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ ηαὶ ἐη ημῦ Παηνὸξ 

θέβμιεκ ηαὶ Πκεῦια Παηνὸξ  

ὀκμιάγμιεκ. η ημῦ Τἱμῦ δὲ ηὸ Πκεῦια 

βζα ζοκέκςζδ –δζυηζ, υπςξ είπαιε,  

εκχκμκηαζ υπζ βζα κα ζοβπέμκηαζ, αθθά κα 

αθθδθμτπάνπμοκ· ηαζ έπμοκ ηδκ  

αθθδθμπενζπχνδζδ πςνίξ ηαιζά ζοβπχκεοζδ 

ή ακάιεζλδ–· μφηε αβαίκμοκ  

έλς απυ ηδκ μοζία ημοξ μφηε πςνίγμκηαζ, 

ζφιθςκα ιε ηδ δζαίνεζδ ηδξ δζδαπήξ  

ημο Ώνείμο. Αζυηζ, ακ πνέπεζ κα ημ πς ιε 

ζοκημιία, δ εευηδηα –ακ ηαζ  

πςνζζιέκδ ζε ιένδ–είκαζ αδζαίνεηδ, ζακ ιζα 

ζφκεεζδ ηαζ ζοκέκςζδ ημο θςηυξ  

ζε ηνεζξ ήθζμοξ εκςιέκμοξ ηαζ απχνζζημοξ 

ιεηαλφ ημοξ.  

ηακ, θμζπυκ, βζα κα ημ πς έηζζ, ζηνέρμοιε 

ηδκ πνμζμπή ιαξ ζηδ εευηδηα,  

ζηδκ πνχηδ αζηία  

ηαζ ιμκαδζηή ανπή, ζηδκ εκυηδηα ηαζ 

ηαοηυηδηα ηδξ  

εευηδημξ, ζηδκ ηίκδζδ, ηδ αμφθδζδ ηαζ ηδκ 

ηαοηυηδηα ηδξ μοζίαξ, ηδξ  

δοκάιεςξ, ηδξ εκένβεζαξ ηαζ ελμοζίαξ, έκα 

βίκεηαζ ακηζθδπηυ απυ ηδ θακηαζία  

ιαξ. ηακ πάθζ ζηνέρμοιε ηδκ πνμζμπή ζ’ 

αοηά πμο οπάνπεζ δ εευηδηα, ή, βζα  

κα ημ πς ιε ιεβαθφηενδ αηνίαεζα, ζ’ αοηά 

πμο απμηεθμφκ ηδ εευηδηα ηαζ ζ’  

αοηά πμο πνμήθεακ απυ ηδκ πνχηδ αζηία 

πνμαζςκίςξ, ιε ημζκή ζοιθςκία ηαζ  

πςνίξ δζαίνεζδ, εκκμχ δδθαδή ηζξ 

οπμζηάζεζξ ημο Τζμφ ηαζ ημο Πκεφιαημξ,  

ηυηε ηνία είκαζ αοηά πμο πνμζηοκάιε.  

Έκαξ είκαζ μ Παηέναξ, μ Παηέναξ πμο είκαζ 

άκανπμξ, δδθαδή πςνίξ αζηία· δζυηζ δεκ  

ημκ δδιζμφνβδζε ηάπμζμξ. Έκαξ είκαζ μ Τζυξ, 

μ Τζυξ πμο δεκ είκαζ πςνίξ  

ανπή, δδθαδή έπεζ αζηία· δζυηζ πνμένπεηαζ 

απυ ημκ Παηένα. Ώκ υιςξ  

οπμθμβίζεζξ ηδκ ανπή ιε ηδκ έκανλδ ημο 

πνυκμο, ηυηε είκαζ ηαζ άκανπμξ·  

δζυηζ αοηυξ δδιζμφνβδζε ημ πνυκμ, ηαζ δεκ 

οπυηεζηαζ ζημ πνυκμ. Έκα είκαζ  

ημ Πκεφια, ημ Άβζμ Πκεφια, πμο πνμένπεηαζ 

απυ ημκ Παηένα, υπζ ςξ οζυξ αθθά  

εηπμνεουιεκμ. Οφηε μ Παηέναξ πάκεζ ηδκ 

αβεκκδζία επεζδή βέκκδζε, μφηε μ  

Τζυξ πάκεζ ηδ βέκκδζδ επεζδή πνμένπεηαζ 
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μ θέβμιεκ. Πκεῦια δὲ Τἱμῦ  

ὀκμιάγμιεκ· «εἴ ηζξ βὰν Πκεῦια  Υνζζημῦ 

μη ἔπεζ», θδζὶκ ὁ εεῖμξ  

ἀπυζημθμξ, «μὗημξ μη ἔζηζκ αημῦ». Καὶ 

δζ᾿ Τἱμῦ πεθακενζεαζ  

ηαὶ ιεηαδίδμζεαζ ιῖκ ὁιμθμβμῦιεκ· 

«κεθφζδζε» βὰν, θδζί, ηαὶ εἶπε  

ημῖξ ιαεδηαῖξ αημῦ· «Λάαεηε Πκεῦια 

Ἅβζμκ»· ὥζπεν ἐη ημῦ θίμο  

ιὲκ ἣ ηε ἀηηὶξ ηαὶ  ἔθθαιρζξ –αηὸξ βάν 

ἐζηζκ  πδβὴ ηξ ηε ἀηηῖκμξ  

ηαὶ ηξ ἐθθάιρεςξ–, δζὰ δὲ ηξ ἀηηῖκμξ  

ἔθθαιρζξ ιῖκ ιεηαδίδμηαζ  

ηαὶ αὕηδ ἐζηὶκ  θςηίγμοζα ιξ ηαὶ 

ιεηεπμιέκδ θ᾿ ικ. Σὸκ δὲ  

Τἱὸκ μὔηε ημῦ Πκεφιαημξ θέβμιεκ μὔηε 

ιὴκ ἐη ημῦ Πκεφιαημξ. 

απυ ημκ αβέκκδημ. Πχξ είκαζ  

δοκαηυκ κα βίκεζ αοηυ; Οφηε ημ Πκεφια 

ιεηααάθθεηαζ ζε Παηένα ή ζε Τζυ,  

επεζδή εηπμνεφεηαζ ηαζ είκαζ Θευξ· δζυηζ δ 

ζδζυηδηα ιέκεζ ζηαεενή. Καζ πχξ εα  

ιείκεζ ζηαεενή δ ζδζυηδηα, υηακ ηζκείηαζ ηαζ 

ιεηααάθθεηαζ; Αζυηζ, εάκ μ  

Παηέναξ είκαζ Τζυξ, δεκ είκαζ ηονζμθεηηζηά 

Παηέναξ. Κζ ακ μ Τζυξ είκαζ  

Παηέναξ, δεκ είκαζ ηονζμθεηηζηά Τζυξ· 

επεζδή έκαξ είκαζ ζηδκ ηονζμθελία  

μ Τζυξ ηαζ έκα ημ Άβζμ Πκεφια.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ βζα ημκ Παηένα 

θέιε υηζ δεκ βεκκήεδηε απυ ηάπμζμκ·  

θέιε υιςξ υηζ αοηυξ είκαζ μ Παηέναξ ημο 

Τζμφ. Γζα ημκ Τζυ θέιε υηζ δεκ  

είκαζ μφηε μ αίηζμξ μφηε Παηέναξ· θέιε υηζ 

πνμένπεηαζ απυ ημκ Παηένα  

ηαζ  

είκαζ Τζυξ ημο Παηένα. Καζ βζα ημ Άβζμ 

Πκεφια πάθζ θέιε υηζ πνμένπεηαζ απυ  

ημκ Παηένα ηαζ ημ ηαθμφιε Πκεφια ημο 

Παηένα. Καζ δεκ θέιε υηζ ημ Πκεφια  

πνμένπεηαζ απυ ημκ Τζυ· ημ μκμιάγμοιε 

Πκεφια ημο Τζμφ· θέεζ μ εείμξ  

απυζημθμξ: «εάκ ηάπμζμξ δεκ έπεζ ημ Πκεφια 

ημο Υνζζημφ, αοηυξ δεκ ακήηεζ  

ζ’ αοηυκ». Οιμθμβμφιε υηζ ιε ημκ Τζυ ιαξ 

θακενχεδηε ηαζ ιεηαδυεδηε. Λέεζ  

υηζ «Φφζδζε» ηαζ είπε ζημοξ ιαεδηέξ ημο: 

«Λάαεηε ημ Άβζμ Πκεφια». πςξ  

αηνζαχξ δ αηηίκα ηαζ δ θάιρδ πνμένπμκηαζ 

απυ ημκ ήθζμ –δζυηζ αοηυξ είκαζ δ  

πδβή ηδξ αηηίκαξ ηαζ ηδξ θάιρεςξ–, ηαζ ιε 

ηδκ αηηίκα ιαξ ιεηαδίδεηαζ δ θάιρδ  

ηαζ αοηή είκαζ πμο ιαξ θςηίγεζ ηαζ ζηδκ 

μπμία ιεηέπμοιε. Γζα ημκ Τζυ, αέααζα,  

μφηε θέιε υηζ είκαζ Τζυξ ημο Πκεφιαημξ μφηε 

βεκκήεδηε απυ ημ Πκεφια. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 9. Πενὶ ηκ ἐπὶ Θεμῦ 

θεβμιέκςκ.  

Σὸ εεῖμκ ἁπθμῦκ ἐζηζ ηαὶ ἀζφκεεημκ. Σὸ 

δὲ ἐη πμθθκ ηαὶ δζαθυνςκ  

ζοβηείιεκμκ ζφκεεηυκ ἐζηζκ. Βἰ μὖκ ηὸ 

ἄηηζζημκ ηαὶ ἄκανπμκ ηαὶ  

ἀζχιαημκ ηαὶ ἀεάκαημκ ηαὶ αἰχκζμκ ηαὶ 

 Γζ’ αοηά πμο θέβμκηαζ βζα ημ Θευ.  

Σμ εείμ είκαζ απθυ ηαζ αζφκεεημ. Βκχ αοηυ 

πμο απμηεθείηαζ απυ πμθθά ηαζ  

δζάθμνα ζημζπεία είκαζ ζφκεεημ. Βάκ υιςξ 

εεςνήζμοιε ημ άηηζζημ, ημ  

άκανπμ, ημ αζχιαημ, ημ αεάκαημ, ημ αζχκζμ, 

ημ αβαευ, ημ δδιζμονβζηυ ηαζ  
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ἀβαεὸκ ηαὶ δδιζμονβζηὸκ  

ηαὶ ηὰ ημζαῦηα μζζχδεζξ δζαθμνὰξ 

εἴπμιεκ ἐπὶ Θεμῦ ἐη ημζμφηςκ  

ζοβηείιεκμκ, μπ ἁπθμῦκ ἔζηαζ, ἀθθὰ 

ζφκεεημκ, ὅπεν ἐζπάηδξ  

ἀζεαείαξ ἐζηίκ.  Υνὴ ημίκοκ ἕηαζημκ ηκ 

ἐπὶ Θεμῦ θεβμιέκςκ μ ηί  

ηαη᾿ μζίακ ἐζηί ζδιαίκεζκ μἴεζεαζ, ἀθθ᾿ 

ἢ, ηί μη ἔζηζ, δδθμῦκ ἠ  

ζπέζζκ ηζκὰ πνυξ ηζ ηκ 

ἀκηζδζαζηεθθμιέκςκ ἢ ηζ ηκ 

πανεπμιέκςκ  

ηῆ θφζεζ ἠ ἐκένβεζακ.  

Αμηεῖ ιὲκ μὖκ ηονζχηενμκ πάκηςκ ηκ ἐπὶ 

Θεμῦ θεβμιέκςκ  

ὀκμιάηςκ εἶκαζ ὁ ὤκ, ηαεὼξ αηὸξ 

πνδιαηίγςκ ηῶ Μςζεῖ ἐπὶ ημῦ  

ὄνμοξ θδζίκ· «Βἶπμκ ημῖξ οἱμῖξ Ἰζναήθ· Ὁ 

ὢκ ἀπέζηαθηέ ιε». Ὅθμκ  

βὰν ἐκ ἑαοηῶ ζοθθααὼκ ἔπεζ ηὸ εἶκαζ μἷυκ 

ηζ πέθαβμξ μζίαξ  

ἄπεζνμκ ηαὶ ἀυνζζημκ. Ὡξ δέ ὁ ἅβζμξ 

Αζμκφζζμξ θδζίκ, ὁ ἀβαευξ. Ο  

βάν ἔζηζκ ἐπί Θεμῦ εἰπεῖκ, πνημκ ηυ εἶκαζ, 

ηαί ηυηε ηυ ἀβαευκ.  

Αεφηενμκ δὲ ηὸ Θεὸξ ὄκμια, ὃ θέβεηαζ ἠ ἐη 

ημῦ εέεζκ ηαὶ πενζέπεζκ ηὰ  

ζφιπακηα ἠ ἐη ημῦ αἴεεζκ ὅ ἐζηζ ηαίεζκ –«ὁ 

βὰν Θεὸξ πῦν  

ηαηακαθίζημκ» πζακ ηαηίακ ἐζηίκ– ἠ 

ἀπὸ ημῦ εεζεαζ ηὰ πάκηα·  

ἀθάεδημξ βάν ἐζηζ ηαὶ πάκηςκ ἐπυπηδξ. 

εεάζαημ βὰν «ηὰ πάκηα  

πνὶκ βεκέζεςξ αηκ» ἀπνυκςξ ἐκκμήζαξ 

ηαὶ ἕηαζημκ ηαηὰ ηὴκ  

εεθδηζηὴκ αημῦ ἄπνμκμκ ἔκκμζακ, ἣηζξ 

ἐζηὶ πνμμνζζιὸξ ηαὶ εἰηὼκ  

ηαὶ πανάδεζβια, ἐκ ηῶ πνμμνζζεέκηζ, 

ηαζνῶ βίκεηαζ.  

Σὸ ιὲκ μὖκ πνυηενμκ αημῦ ημῦ εἶκαζ 

παναζηαηζηυκ ἐζηζ ηαὶ ημῦ  

ηί εἶκαζ, ηὸ δὲ δεφηενμκ ἐκενβείαξ· ηὸ δὲ 

ἄκανπμκ ηαὶ ἄθεανημκ ηαὶ  

ἀβέκδημκ, ἢημζ ἄηηζζημκ ηαὶ ἀζχιαημκ ηαὶ 

ἀυναημκ ηαὶ ηὰ ημζαῦηα,  

ηί μη ἔζηζ, δδθμῖ, ημοηέζηζκ ὅηζ μη 

ηα πανυιμζα ςξ μοζζαζηζηέξ δζαθμνέξ βζα ημ 

Θευ, εθυζμκ απμηεθείηαζ απυ  

ηυζα πμθθά ζημζπεία, δεκ εα είκαζ απθυξ 

αθθά ζφκεεημξ, πνάβια πμο ζοκζζηά  

ηδ ιεβαθφηενδ αζέαεζα. Γζ’ αοηυ πνέπεζ κα 

εεςνμφιε υηζ ηαεεηί πμο θέβεηαζ  

βζα ημ Θευ δεκ δδθχκεζ ηί είκαζ ηαη’ μοζία μ 

Θευξ, αθθά ή δείπκεζ ηί δεκ είκαζ,  

ή δδθχκεζ ηάπμζα ζπέζδ ιε ηάηζ ακηίεεημ, ή 

θακενχκεζ ηάηζ πανεπυιεκμ ηδξ  

θφζεςξ, ή δείπκεζ ηάπμζα εκένβεζα.  

Φαίκεηαζ, θμζπυκ, υηζ ημ ηονζυηενμ απ’ υθα 

ηα θεβυιεκα μκυιαηα βζα ημ Θευ  

είκαζ ημ υκμια «μ Χκ», υπςξ ημ θέεζ μ ίδζμξ 

ηδ ζηζβιή πμο απμηνίκεηαζ  

ζημ Μςτζή πάκς ζημ αμοκυ: «Βίπα ζηα 

παζδζά ημο Εζναήθ· ι’ έζηεζθε μ Χκ».  

Αζυηζ πενζέηθεζζε ζημκ εαοηυ ημο κα έπεζ υθδ 

ηδκ φπανλδ, ζακ ηάπμζμ  

άπεζνμ ηαζ απενζυνζζημ πέθαβμξ οπάνλεςξ. 

Καζ υπςξ θέεζ μ άβζμξ Αζμκφζζμξ,  

ημ υκμια «αβαευξ». Αζυηζ δεκ επζηνέπεηαζ κα 

πμφιε βζα ημ Θευ υηζ πνχηα  

οπάνπεζ ηαζ έπεζηα είκαζ αβαευξ. Αεφηενμ 

υκμια είκαζ ημ «Θευξ», ημ μπμίμ  

πνμένπεηαζ ή απυ ηδ θέλδ «εέεζκ»(=ηνέπεζ), 

δζυηζ πενζηνέπεζ ηα ζφιπακηα, ή  

απυ ηδ θέλδ «αίεεζκ», πμο ζδιαίεζ ηαίεζ –

«δζυηζ μ Θευξ είκαζ θςηζά πμο υθα  

ηα ηαίεζ», ηαζ ιαγί ηάεε ηαηία–, ή 

πνμένπεηαζ απυ ηδ θνάζδ «αθέπεζ ηα πάκηα»·  

δζυηζ είκαζ αθάεδημξ ηαζ υθα ηα επμπηεφεζ. 

Αζυηζ ηα είδε «υθα πνμημφ κα  

βίκμοκ», αθμφ ηα είπε πνμαζχκζα ζημ κμο 

ημο· ηαζ ημ ηαεεηί δδιζμονβήεδηε  

ζημκ ηαεμνζζιέκμ πνυκμ, ζφιθςκα ιε ημ 

πνμαζχκζμ ζπέδζμ ηδξ εεθήζεχξ ημο,  

ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ημκ πνμμνζζιυ, ηδκ 

εζηυκα ηαζ ημ πανάδεζβια.  

Σμ πνχημ, θμζπυκ, υκμια εηθνάγεζ ηδκ ίδζα 

ηδκ φπανλδ ηαζ ηδ θφζδ ηδξ,  

εκχ ημ δεφηενμ εηθνάγεζ ηδκ εκένβεζα. Σα 

μκυιαηα πάθζ άκανπμ, άθεανημ ηαζ  

αβέκδημ, δδθαδή αδδιζμφνβδημ, αζχιαημ, 

αυναημ ηαζ ηα πανυιμζα,  

δδθχκμοκ ηί δεκ είκαζ· δδθαδή, υηζ δ φπανλή 
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ἢνλαημ ημῦ εἶκαζ, μδὲ θεείνεηαζ,  

μδὲ ἔηηζζηαζ, μδέ ἐζηζ ζια, μδὲ 

ὁνηαζ. Σὸ δὲ ἀβαεὸκ ηαὶ δίηαζμκ  

ηαὶ ὅζζμκ ηαὶ ηὰ ημζαῦηα πανέπμκηαζ ηῆ 

θφζεζ, μη αηὴκ δὲ ηὴκ  

μζίακ δδθμῖ. Σὸ δὲ Κφνζμξ ααζζθεφξ ηε 

ηαὶ ηὰ ημζαῦηα ζπέζζκ πνὸξ  

ηὰ ἀκηζδζαζηεθθυιεκα δδθμῖ· ηκ βὰν 

ηονζεομιέκςκ θέβεηαζ Κφνζμξ  

ηαὶ ηκ ααζζθεομιέκςκ ααζζθεφξ, ηκ 

δδιζμονβμοιέκςκ δδιζμονβὸξ  

ηαὶ ηκ πμζιαζκμιέκςκ πμζιήκ. 

ημο δεκ έπεζ ανπή, δεκ θεείνεηαζ,  

δεκ έπεζ δδιζμονβδεεί, δεκ είκαζ ζχια ηαζ 

δεκ είκαζ μναηή. Σα μκυιαηα πάθζ  

αβαευξ, δίηαζμξ, υζζμξ ηαζ ηα υιμζα έπμοκ 

ζπέζδ ιε ηδ θφζδ (μοζία), αθθά δεκ  

δδθχκμοκ ηδκ ίδζα ηδκ μοζία. Σα μκυιαηα 

Κφνζμξ, ααζζθεφξ ηαζ ηα υιμζα  

δείπκμοκ ηδ ζπέζδ ι’ αοηά πμο 

ακηζδζαζηέθθμκηαζ· δζυηζ μκμιάγεηαζ Κφνζμξ  

αοηχκ πμο ημοξ ηονζεφεζ, ααζζθεφξ αοηχκ 

πμο ηοαενκά, δδιζμονβυξ αοηχκ  

δδιζμονβεί ηαζ πμζιέκαξ αοηχκ πμο 

πμζιαίκεζ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 10. Πενὶ εείαξ ἑκχζεςξ ηαὶ 

δζαηνίζεςξ  

Πάκηα ιὲκ μὖκ ηαῦηα ημζκξ ἐπὶ πάζδξ 

ηξ εευηδημξ ἐηθδπηέμκ ηαὶ  

ηαοηξ ηαὶ ἁπθξ ηαὶ ἀιενξ ηαὶ 

κςιέκςξ, δζαηεηνζιέκςξ δὲ ηὸ  

Παηὴν ηαὶ ηὸ Τἱὸξ ηαὶ ηὸ Πκεῦια ηαὶ ηὸ 

ἀκαίηζμκ ηαὶ ηὸ αἰηζαηὸκ  

ηαὶ ηὸ ἀβέκκδημκ ηαὶ ηὸ βεκκδηὸκ ηαὶ 

ἐηπμνεοηυκ, ἅηζκα μη μζίαξ  

εἰζὶ δδθςηζηά, ἀθθὰ ηξ πνὸξ ἄθθδθα 

ζπέζεςξ ηαὶ ημῦ ηξ  

πάνλεςξ ηνυπμο.  

Σαῦηα μὖκ εἰδυηεξ ηαὶ ἐη ημφηςκ ἐπὶ ηὴκ 

εείακ μζίακ  

πεζναβςβμφιεκμζ μη αηὴκ ηὴκ μζίακ 

ηαηαθαιαάκμιεκ, ἀθθὰ ηὰ  

πενὶ ηὴκ μζίακ· ὥζπεν μδέ, ἐὰκ βκιεκ 

ὅηζ  ροπὴ ἀζχιαηυξ ἐζηζ  

ηαὶ ἄπμζμξ ηαὶ ἀζπδιάηζζημξ, ἢδδ ηαὶ ηὴκ 

μζίακ αηξ  

ηαηεζθήθαιεκ, μδὲ ημῦ ζχιαημξ, εἴπεν 

βκιεκ, ὅηζ θεοηὸκ ἠ ιέθακ  

ἐζηίκ, ἀθθὰ ηὰ πενὶ ηὴκ μζίακ. Ὁ δὲ 

ἀθδεὴξ θυβμξ δζδάζηεζ ἁπθμῦκ  

εἶκαζ ηὸ εεῖμκ ηαὶ ιίακ ἁπθκ ἔπεζκ 

ἐκένβεζακ, ἀβαεήκ, πζζ ηὰ  

πάκηα ἐκενβμῦζακ ηαηὰ ηὴκ ημῦ θίμο 

ἀηηῖκα, ἣηζξ πάκηα εάθπεζ  

ηαὶ ἐκ ἑηάζηῳ ηαηὰ ηὴκ θοζζηὴκ 

ἐπζηδδεζυηδηα ηαὶ δεηηζηὴκ δφκαιζκ  

ἐκενβεῖ ἐη ημῦ δδιζμονβήζακημξ Θεμῦ ηὴκ 

ημζαφηδκ εἰθδθὼξ  

Γζα ηδ εεία έκςζδ ηαζ δζάηνζζδ.  

θα, θμζπυκ, αοηά ηα μκυιαηα πνέπεζ κα ηα 

εεςνήζμοιε ημζκά ηαζ ηα ίδζα  

βζα υθδ ηδ εευηδηα ιε απθυηδηα, πςνίξ 

δζαίνεζδ ηαζ εκςιέκα· κμμφιε  

πςνζζηά ιυκμ ηα μκυιαηα Παηέναξ, Τζυξ ηαζ 

Πκεφια ηαεχξ ηαζ ηα ακαίηζμξ,  

αζηζαηυξ, αβέκκδημξ, βεκκδηυξ, εηπμνεοηυ, ηα 

μπμία δεκ θακενχκμοκ ηδκ  

μοζία, αθθά ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ημκ 

ηνυπμ ηδξ οπάνλεχξ ημοξ.  

ηακ, θμζπυκ, ηα βκςνίζμοιε αοηά ηαζ ιαξ 

μδδβήζμοκ πνμξ ηδ εεία μοζία,  

δεκ ηαηακμμφιε ηδκ ίδζα ηδκ μοζία, αθθά ηα 

ζπεηζηά ι’ αοηήκ. πςξ  

αηνζαχξ, εάκ βκςνίζμοιε υηζ δ ροπή είκαζ 

πςνίξ ζχια, ιέβεεμξ ηαζ ζπήια,  

δεκ ζδιαίκεζ υηζ ηαηακμήζαιε αιέζςξ ηαζ 

ηδκ μοζία ηδξ· ημ ίδζμ ηαζ ιε ημ  

ζχια, εάκ βκςνίζμοιε υηζ είκαζ θεοηυ ή 

ιαφνμ, δεκ βκςνίζαιε ηδκ μοζία ημο,  

αθθά ηα ζπεηζηά ι’ αοηήκ. Δ αθδεζκή 

δζδαζηαθία δζδάζηεζ υηζ ημ εείμ είκαζ  

απθυ ηαζ έπεζ ιζα απθή εκένβεζα, πμο είκαζ 

αβαεή· αοηή εκενβεί ημ ηαεεηί  

ζε υθα, υπςξ δ αηηίκα ημο ήθζμο, δ μπμία ηα 

εενιαίκεζ υθα ηαζ εκενβεί  

ζημ ηαεέκα ακάθμβα ιε ηδ θοζζηή ημο 

δζάεεζδ ηαζ ηδ δεηηζηή ημο ζηακυηδηα·  

δζυηζ έπεζ θάαεζ αοημφ ημο είδμοξ ηδκ 

εκένβεζα απυ ημ Θευ πμο ημ  

δδιζμφνβδζε.  

Βλαζνμφκηαζ αέααζα υζα βεβμκυηα 
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ἐκένβεζακ.  

Αζαηέηνζηαζ δὲ ηαί, ὅζα ηξ εείαξ ηαὶ 

θζθακενχπμο ημῦ Θεμῦ Λυβμο  

ζανηχζεςξ· ἐκ ημφημζξ βὰν μὔηε ὁ Παηὴν 

μὔηε ηὸ Πκεῦια ηαη᾿  

μδέκα θυβμκ ηεημζκχκδηεκ, εἰ ιὴ ηαη᾿ 

εδμηίακ ηαὶ ηαηὰ ηὴκ  

ἄννδημκ εαοιαημονβίακ, ἡκ ηαὶ ηαε᾿ ιξ 

ἄκενςπμξ ὁ Θεὸξ Λυβμξ  

βεκυιεκμξ εἰνβάγεημ ὡξ ἀκαθθμίςημξ Θεὸξ 

ηαὶ Θεμῦ Τἱυξ. 

ακαθένμκηαζ ζηδ εεία ηαζ θζθάκενςπδ  

εκζάνηςζδ ημο Λυβμο ημο Θεμφ. Αζυηζ δεκ 

είπακ ζοιιεηάζπεζ ζ’ αοηά ιε  

ηακέκα ηνυπμ μφηε μ Παηέναξ μφηε ημ 

Πκεφια, πανά ιυκμκ ιε ηδκ ηαθή ημοξ  

εέθδζδ ηαζ ηδκ ακέηθναζηδ εαοιαημονβία, 

ηδκ μπμία πναβιαημπμίδζε βζα  

ιαξ ιε ηδκ εκακενχπδζή ημο μ Λυβμξ ημο 

Θεμφ, ζακ ακαθθμίςημξ Θευξ ηαζ  

Τζυξ ημο Θεμφ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 11. Πενὶ ηκ ζςιαηζηξ 

ἐπὶ Θεμῦ θεβμιέκςκ  

πεὶ δὲ πθεῖζηα πενὶ Θεμῦ 

ζςιαηζηχηενμκ ἐκ ηῆ εείᾳ Γναθῆ  

ζοιαμθζηξ εἰνδιέκα ενίζημιεκ, εἰδέκαζ 

πνή, ὡξ ἀκενχπμοξ ὄκηαξ  

ιξ ηαὶ ηὸ παπὺ ημῦημ ζανηίμκ 

πενζηεζιέκμοξ ηὰξ εείαξ ηαὶ ρδθὰξ  

ηαὶ ἀΰθμοξ ηξ εευηδημξ ἐκενβείαξ κμεῖκ ἠ 

θέβεζκ ἀδφκαημκ, εἰ ιὴ  

εἰηυζζ ηαὶ ηφπμζξ ηαὶ ζοιαυθμζξ ημῖξ ηαε᾿ 

ιξ πνδζαίιεεα. Ὅζα  

ημίκοκ πενὶ Θεμῦ ζςιαηζηχηενμκ εἴνδηαζ, 

ζοιαμθζηξ ἐζηζ  

θεθεβιέκα, ἔπεζ δέ ηζκα ρδθμηένακ 

δζάκμζακ· ἁπθμῦκ βὰν ηὸ εεῖμκ  

ηαὶ ἀζπδιάηζζημκ.  

᾿Οθεαθιμὺξ ιὲκ μὖκ Θεμῦ ηαὶ αθέθανα 

ηαὶ ὅναζζκ ηὴκ ηκ  

ἁπάκηςκ ἐπμπηζηὴκ αημῦ δφκαιζκ ηαὶ ηὸ 

ἀθάεδημκ ηξ αημῦ  

βκχζεςξ ἐκκμήζςιεκ ἀπὸ ημῦ παν᾿ ιῖκ 

δζὰ ηαφηδξ ηξ αἰζεήζεςξ  

ἐκηεθεζηένακ βκζίκ ηε ηαὶ πθδνμθμνίακ 

ἐββίκεζεαζ. Ὦηα δὲ ηαὶ  

ἀημὴκ ηὸ ἐλζθεςηζηὸκ αημῦ ηαὶ ηξ 

ιεηέναξ δεηηζηὸκ δεήζεςξ·  

ηαὶ βὰν ιεῖξ ημῖξ ηὰξ ἱηεζίαξ πμζμοιέκμζξ 

δζὰ ηαφηδξ ηξ αἰζεήζεςξ  

ειεκεῖξ βζκυιεεα βκδζζχηενμκ αημῖξ ηὸ 

μὖξ ἐπζηθίκμκηεξ. ηυια δὲ  

ηαὶ θαθζὰκ ηὸ ἐκδεζηηζηὸκ ηξ αμοθήζεςξ 

αημῦ ἐη ημῦ παν᾿ ιῖκ δζὰ  

ζηυιαημξ ηαὶ θαθζξ ζδιαίκεζεαζ ηὰ 

ἐβηάνδζα κμήιαηα. ΐνζζκ δὲ  

Γζ’ αοηά πμο θέβμκηαζ βζα ημ Θευ 

ακενςπμπαεχξ.  

Βπεζδή υιςξ ανίζημοιε ζηδκ Ώβία Γναθή κα 

έπμοκ εζπςεεί πάνα πμθθά  

βζα ημ Θευ ιε ηνυπμ ακενςπμιμνθζηυ, 

πνέπεζ κα βκςνίγμοιε, εθυζμκ  

είιαζηε άκενςπμζ ηαζ έπμοιε αοηή ηδκ παπζά 

ζάνηα, υηζ είκαζ αδφκαημ κα  

εκκμήζμοιε ή κα ιζθήζμοιε βζα ηζξ εείεξ, 

ορδθέξ ηαζ άτθεξ εκένβεζεξ ηδξ  

εευηδημξ, εάκ δεκ πνδζζιμπμζήζμοιε 

ακάθμβεξ ζε ιαξ εζηυκεξ, ηφπμοξ ηαζ  

ζφιαμθα. ζα, θμζπυκ, θέιε ιε 

ακενςπμιμνθζηυ ηνυπμ βζα ημ Θευ, ηα θέιε  

ιε ζοιαμθζηή ζδιαζία, ηαζ έπμοκ ηάπμζμ 

ααεφηενμ κυδια· δζυηζ ημ εείμ είκαζ  

απθυ ηαζ δεκ παίνκεζ ζπήιαηα.  

Λέβμκηαξ ιάηζα, αθέθανα ηαζ υναζδ ημο 

Θεμφ, αξ εκκμήζμοιε ζοιαμθζηά  

ηδκ επμπηεία ημο πάκς ζ’ υθα ηαζ ημ 

αθάεδημ ηδξ βκχζεχξ ημο· δζυηζ  

ι’ αοηή ηδκ αίζεδζδ (ηδξ μνάζεςξ) 

απμηηάιε πζμ ηέθεζα βκχζδ ηαζ ιάεδζδ.  

Λέβμκηαξ αοηζά ηαζ αημή, αξ εκκμήζμοιε 

ζοιαμθζηά ηδ δζάεεζή ημο  

κα ιαξ ζπθαβπκζζηεί ηαζ κα δεπεεί ηδ δζηή 

ιαξ δέδζδ· δζυηζ ηζ ειείξ ι’ αοηή  

ηδκ αίζεδζδ  

βζκυιαζηε εοδζάεεημζ ζ’ αοημφξ πμο ιαξ 

παναηαθμφκ ηαζ  

ημοξ αημφιε ιε πενζζζυηενμ εκδζαθένμκ. 

ηακ θέιε ζηυια ηαζ μιζθία, κα  

εκκμήζμοιε ηδ θακένςζδ ηδξ εεθήζεχξ ημο, 

δζυηζ ηαζ ζε ιαξ μζ δζαεέζεζξ  

ηδξ ηανδζάξ θακενχκμκηαζ ιε ημ ζηυια ηαζ 
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ηαὶ πυζζκ ηὴκ ιεηένακ πνὸξ ηὸ αημῦ 

εέθδια ζοκδνμιήκ· ηαὶ βὰν  

ιεῖξ δζὰ ηξ βεοζηζηξ αἰζεήζεςξ ηὴκ ηξ 

θφζεςξ ἀκαπθδνμῦιεκ  

ὄνελζκ ἀκαβηαίακ. Ὄζθνδζζκ δέ, ηὸ 

ἀπμδεηηζηὸκ ηξ πνὸξ αηὸκ  

ικ ἐκκμίαξ ηε ηαὶ εκμίαξ ἐη ημῦ παν᾿ 

ιῖκ δζὰ ηαφηδξ αἰζεήζεςξ  

ηὴκ ηξ εςδίαξ ἀπμδμπὴκ ἐββίκεζεαζ.  

Πνυζςπμκ δὲ ηὴκ δζ᾿ ἔνβςκ αημῦ ἔκδεζλίκ 

ηε ηαὶ ἐιθάκεζακ ἐη ημῦ  

ηὴκ ιεηένακ ἐιθάκεζακ δζὰ πνμζχπμο 

βίκεζεαζ. Υεῖναξ δὲ ηὸ  

ἀκοζηζηὸκ ηξ ἐκενβείαξ αημῦ· ηαὶ βὰν 

ιεῖξ ηὰ πνεζχδδ ηαὶ  

ιάθζζηα ηζιζχηενα δζὰ ηκ μἰηείςκ 

ηαημνεμῦιεκ πεζνκ.  Αελζὰκ δὲ  

ηὴκ ἐπὶ ημῖξ αἰζίμζξ αημῦ αμήεεζακ ἐη ημῦ 

ηαὶ ιξ ιθθμκ ἐπὶ ηκ  

εζπδιμηένςκ ηαὶ ηζιζςηένςκ ηαὶ 

πθείζηδξ ἰζπφμξ δεμιέκςκ ηῆ  

δελζᾶ ηεπνζεαζ. Φδθάθδζζκ δὲ ηὴκ 

ἀηνζαεζηένακ αημῦ ηαὶ ηκ  

θίακ θεπηκ ηε ηαὶ ηνοπηκ δζάβκςζίκ ηε 

ηαὶ εἴζπναλζκ ἐη ημῦ  

παν᾿ ιῖκ ιὴ δφκαζεαζ ημὺξ 

ρδθαθςιέκμοξ ἐκ ἑαοημῖξ ηζ ηνφπηεζκ.  

Πυδαξ δὲ ηαὶ αάδζζζκ ηὴκ πνὸξ ἐπζημονίακ 

ηκ δεμιέκςκ ἠ ἐπενκ  

ἄιοκακ ἠ ἄθθδκ ηζκὰ πνλζκ ἔθεοζίκ ηε ηαὶ 

πανμοζίακ ἐη ημῦ παν᾿  

ιῖκ δζὰ ηξ ηκ πμδκ πνήζεςξ 

ἀπμηεθεῖζεαζ ηὴκ ἄθζλζκ.  

Ὅνημκ δὲ ηὸ ἀιεηάεεημκ ηξ αμοθξ 

αημῦ ἐη ημῦ παν᾿ ιῖκ δζ᾿  

ὅνημο ηὰξ πνὸξ ἀθθήθμοξ αεααζμῦζεαζ 

ζοκεήηαξ. ᾿Ονβὴκ δὲ ηαὶ  

εοιὸκ ηὴκ πνὸξ ηὴκ ηαηίακ ἀπέπεεζάκ ηε 

ηαὶ ἀπμζηνμθήκ· ηαὶ βὰν  

ιεῖξ ηὰ ἐκακηία ηξ βκχιδξ ιζζμῦκηεξ 

ὀνβζγυιεεα. Λήεδκ δὲ ηαὶ  

ὕπκμκ ηαὶ κοζηαβιὸκ ηὴκ πένεεζζκ ηξ 

ηαηὰ ηκ ἐπενκ ἀιφκδξ  

ηαὶ ηὴκ ηξ ζοκήεμοξ πνὸξ ημὺξ μἰηείμοξ 

αμδεείαξ ἀκααμθήκ. Καὶ  

ἁπθξ εἰπεῖκ πάκηα ηὰ ζςιαηζηξ 

ηδκ μιζθία. ηακ θέιε θαβδηυ ηαζ  

πζμηυ, αξ εκκμήζμοιε ηδ δζηή ιαξ 

ζοιιυνθςζδ ζημ εέθδιά ημο· δζυηζ ηζ  

ειείξ ιε ηδκ αίζεδζδ ηδξ βεφζεςξ 

ζηακμπμζμφιε ηδκ ακαβηαία επζεοιία ηδξ  

θφζεχξ ιαξ. ηακ θέιε υζθνδζδ, αξ 

εκκμήζμοιε ηδκ απμδμπή ηδξ ζηέρεςξ  

ηαζ ηδξ αβάπδξ ιαξ βζ’ αοηυκ, δζυηζ ηζ ειείξ 

ι’ αοηή ηδκ αίζεδζδ δεπυιαζηε  

ηδκ εοςδία εοπάνζζηα.  

Λέβμκηαξ πάθζ πνυζςπμ αξ εκκμήζμοιε ηδκ 

απυδεζλδ ηαζ ηδκ ειθάκζζή ημο  

ιε ηα ένβα ημο, δζυηζ ηαζ δ δζηή ιαξ 

ειθάκζζδ βίκεηαζ ιε ημ πνυζςπμ.  

Λέβμκηαξ πένζα, αξ κμήζμοιε ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ εκένβεζάξ ημο·  

ηζ ειείξ ηα πζμ ακαβηαία ηαζ ζπμοδαία ηα 

πεηοπαίκμοιε ιε ηα πένζα ιαξ.  

Λέβμκηαξ δελί πένζ, αξ εκκμήζμοιε ηδ 

αμήεεζά ημο βζα κα έθεμοκ υθα ηαθά·  

δζυηζ ηζ ειείξ πνδζζιμπμζμφιε ημ δελί πένζ 

βζα ηα πζμ αλζμπνεπή ηαζ δίηαζα ηαζ  

πμο πνεζάγμκηαζ ιεβάθδ δφκαιδ. Λέβμκηαξ 

ρδθάθδζδ αξ εκκμήζμοιε ηδκ πζμ  

αηνζαή ηαζ ηέθεζα βκχζδ ηαζ πνμζαμθή ηςκ 

πζμ θεπηχκ ηαζ ηνοθχκ θμβζζιχκ·  

δζυηζ ηαζ αοημφξ πμο ειείξ ρδθαθμφιε δεκ 

ιπμνμφκ κα ηνφρμοκ ηάηζ πάκς  

ημοξ. Λέβμκηαξ επίζδξ πυδζα ηαζ αάδδκ 

εκκμμφιε ημκ ενπμιυ ηαζ ηδκ  

πανμοζία ημο, βζα κα αμδεήζεζ υζμοξ έπμοκ 

ακάβηδ ή κ’ ακηζιεηςπίζμοκ  

ημοξ επενμφξ ή βζα ηάπμζα άθθδ πνάλδ· δζυηζ 

ηαζ ζε ιαξ δ άθζλδ βίκεηαζ ιε ηδ  

πνήζδ ηςκ πμδζχκ.  

Λέβμκηαξ υνημ αξ εκκμήζμοιε ημ 

αιεηαηίκδημ ηδξ αμοθήξ ημο, δζυηζ ηζ ειείξ  

ιε υνημ επζαεααζχκμοιε ηζξ ζοιθςκίεξ 

ιεηαλφ ιαξ. Ονβή ηαζ εοιυ θέβμκηαξ  

εκκμμφιε ηδκ απέπεεζα ηαζ ημ ιίζμξ ζηδκ 

ηαηία· δζυηζ ηζ ειείξ εοιχκμοιε,  

επεζδή ιζζμφιε ηζξ ακηίεεηεξ βκχιεξ. 

Λέβμκηαξ αηυιδ θδζιμκζά, φπκμ ηαζ  

κοζηαβιυ, αξ εκκμήζμοιε ηδκ αιέθεζα ζηδκ 

άιοκα εκάκηζα ζημοξ επενμφξ  

ηαζ ηδ ιαηαίςζδ ηδξ ζοπκήξ αμήεεζαξ πνμξ 
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εἰνδιέκα ἐπὶ Θεμῦ ηεηνοιιέκδκ  

ἔπεζ ηζκὰ ἔκκμζακ ἐη ηκ ηαε᾿ ιξ ηὰ 

πὲν ιξ ἐηδζδάζημοζακ, εἰ ιή  

ηζ πενὶ ηξ ζςιαηζηξ ημῦ Θεμῦ Λυβμο 

ἐπζδδιίαξ εἴνδηαζ· αηὸξ βὰν  

πάκηα ηὸκ ἄκενςπμκ δζὰ ηὴκ ιεηένακ 

ζςηδνίακ ἀκεδέλαημ, ροπὴκ  

κμενὰκ ηαὶ ζια ηαὶ ηὰ ηξ ἀκενςπίκδξ 

θφζεςξ ἰδζχιαηα ηά ηε  

θοζζηὰ ηαὶ ἀδζάαθδηα πάεδ. 

ημοξ θίθμοξ. Καζ ι’ έκα θυβμ,  

υθα υζα έπμοκ εζπςεεί βζα ημ Θευ ιε 

ακενςπμιμνθζηέξ εηθνάζεζξ, έπμοκ  

ηνοιιέκδ ηάπμζα ζδιαζία πμο δζδάζηεζ ηα 

οπενθοζζηά ιε ακενςπμιμνθζηέξ  

εηθνάζεζξ, εηηυξ ιυκμκ ακ εζπςεεί ηάηζ βζα 

ηδκ ζςιαηζηή έθεοζδ ημο Θεμφ  

Λυβμο. Αζυηζ Ώοηυξ ακάθααε υθδ ηδκ 

ακενχπζκδ θφζδ βζα ηδ ζςηδνία ιαξ,  

δδθαδή ηδ κμενή ροπή, ημ ζχια ηαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ ακενςπίκδξ  

θφζεςξ, πμο είκαζ ηα θοζζηά ηαζ αδζάαθδηα 

πάεδ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 12. Ἔηζ πενὶ ηκ αηκ  

Σαῦηα ιὲκ μὖκ ἐη ηκ ἱενκ ιειοήιεεα 

θμβίςκ, ὡξ ὁ εεῖμξ ἔθδ  

Αζμκφζζμξ ὁ Ἀνεμπαβίηδξ, «ὅηζ ὁ Θεὸξ 

πάκηςκ ἐζηὶκ αἰηία ηαὶ ἀνπή,  

ηκ ὄκηςκ μζία, ηκ γχκηςκ γςή, ηκ 

θμβζηξ ὄκηςκ θυβμξ,  

ηκ κμενξ ὄκηςκ κμῦξ· ηαὶ ηκ ιὲκ 

ἀπμπζπηυκηςκ αηξ  

ἀκάηθδζίξ ηε ηαὶ ἀκάζηαζζξ, ηκ δὲ 

παναθεεζνυκηςκ ηὸ ηαηὰ θφζζκ  

ἀκαηαζκζζιὸξ ηαὶ ἀκαιυνθςζζξ· ηκ 

ηζκμοιέκςκ ηαηά ηζκα ἀκίενμκ  

ζάθμκ ἵδνοζζξ ἱενὰ ηαὶ ηκ ἑζηδηυηςκ 

ἀζθάθεζα ηαὶ ηκ ἐπ᾿ αηὴκ  

ἀκαβμιέκςκ ὁδὸξ ηαὶ ἀκαηαηζηὴ 

πεζναβςβία.  

»Πνμζεήζς δέ, ὅηζ ηαὶ ηκ π᾿ αημῦ 

πεπμζδιέκςκ Παηήν,  

ηονζχηενμκ βὰν ὁ Θεὸξ ικ ἐζηζ Παηὴν, 

ὁ ἐη ιὴ ὄκηςκ εἰξ ηὸ εἶκαζ  

παναβαβὼκ ἠ μἱ βεκκήζακηεξ μἱ ἐλ αημῦ 

ηαὶ ηὸ εἶκαζ ηαὶ ηὸ βεκκκ  

εἰθδθυηεξ· ηκ ἑπμιέκςκ ηαὶ π᾿ αημῦ 

πμζιαζκμιέκςκ πμζιήκ, ηκ  

θςηζγμιέκςκ ἔθθαιρζξ, ηκ ηεθμοιέκςκ 

ηεθεηανπία, ηκ  

εεμοιέκςκ εεανπία, ηκ δζεζηχηςκ εἰνήκδ 

ηαὶ ηκ ἁπθμοιέκςκ  

ἁπθυηδξ ηαὶ ηκ ἑκζγμιέκςκ ἑκυηδξ· ἀνπξ 

ἁπάζδξ πενμφζζμξ ηαὶ  

πάνπζμξ ἀνπὴ ηαὶ ημῦ ηνοθίμο, ἢημζ ηξ 

αημῦ βκχζεςξ ηαηὰ ηὸ  

Γζα ηα ίδζα εέιαηα.  

Ώοηά, αέααζα, ηα έπμοιε δζδαπεεί απυ ημοξ 

ζενμφξ ζοββναθείξ, υπςξ είπε μ  

άβζμξ Αζμκφζζμξ μ Ώνεμπαβίηδξ, «υηζ μ Θευξ 

είκαζ δ αζηία ηαζ δ ανπή υθςκ,  

μ πμνδβυξ ηδξ θφζεςξ ζηα υκηα, ηδξ γςήξ 

ζηα γςκηακά, ηδξ θμβζηήξ ζηα  

θμβζηά υκηα ηαζ ημο κμο ζηα κμενά· είκαζ δ 

επακαθμνά ηαζ δ επακυνεςζδ  

αοηχκ πμο έπμοκ πέζεζ· δ ακαηαίκζζδ ηαζ 

ακαιυνθςζδ υζςκ έπμοκ θεείνεζ  

ηδ θφζδ ημοξ· είκαζ δ ζενή ζηαεενυηδηα 

αοηχκ πμο ηζκμφκηαζ ιε ιία ακίενδ  

ηαναπή· δ αζθάθεζα αοηχκ πμο ζηέημκηαζ 

ζηαεενμί· ηαζ δ μδυξ ηαζ  

πεζναβχβδζδ πνμξ ηα άκς αοηχκ πμο 

ααδίγμοκ πνμξ Ώοηυκ.  

»Θα πνμζεέζς επίζδξ υηζ είκαζ Παηέναξ 

αοηχκ πμο δδιζμφνβδζε· ηαζ ημ  

ζπμοδαζυηενμ, μ Θευξ ιαξ είκαζ Παηέναξ 

ιαξ, δζυηζ Ώοηυξ ηαζ υπζ μζ βμκείξ  

ιαξ, ιάξ έθενε ζηδ γςή απυ ηδκ ακοπανλία· 

ηαεχξ μζ βμκείξ ιαξ έθααακ απ’  

Ώοηυκ ηδ γςή ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα βεκκμφκ. 

Βίκαζ πμζιέκαξ αοηχκ πμο Σμκ  

αημθμοεμφκ ηαζ ημοξ πμζιαίκεζ· είκαζ μ 

θςηζζιυξ ηςκ θςηζγμιέκςκ,  

μ ιφζηδξ υζςκ ιομφκηαζ ζηα ζενά ιοζηήνζα, 

δ αζηία ηδξ εεχζεςξ ηςκ  

εεμοιέκςκ, δ ζοιθζθίςζδ υζςκ έπμοκ 

θζθμκζηήζεζ, δ απθυηδηα ηςκ απθμσηχκ  

ηαζ δ εκυηδηα υζςκ εκχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. 

Βίκαζ δ ελμοζία πάκς απυ ηάεε  



32 
 

εειζηὸκ ηαὶ ἐθζηηὸκ ἑηάζηῳ ἀβαεὴ 

ιεηάδμζζξ».  

Ἔηζ πενὶ εείςκ ὀκμιάηςκ ἀηνζαέζηενμκ.  

Σὸ εεῖμκ ἀηαηάθδπημκ ὂκ πάκηςξ ηαὶ 

ἀκχκοιμκ ἔζηαζ. Ἀβκμμῦκηεξ  

μὖκ ηὴκ μζίακ αημῦ ηξ μζίαξ αημῦ ιὴ 

ἐηγδηήζςιεκ ὄκμια·  

δδθςηζηὰ βὰν ηκ πναβιάηςκ ἐζηὶ ηὰ 

ὀκυιαηα. Ἀθθ᾿ ἀβαεὸξ ὢκ  

ὁ Θεὸξ ηαὶ ἐπὶ ιεεέλεζ ηξ ἀβαευηδημξ 

αημῦ παναβαβὼκ ιξ  

ἐη ημῦ ιὴ ὄκημξ εἰξ ηὸ εἶκαζ ηαὶ 

βκςζηζημὺξ πμζήζαξ ιξ, ὥζπεν μ  

ηξ μζίαξ αημῦ ιεηέδςηεκ ιῖκ, μὕηςξ 

μδὲ ηξ βκχζεςξ ηξ  

μζίαξ αημῦ· ἀδφκαημκ βὰν θφζζκ ηεθείςξ 

βκκαζ ηὴκ  

πενηεζιέκδκ θφζζκ. Βἰ δὲ ηαὶ ηκ ὄκηςκ 

αἱ βκχζεζξ, ηὸ πενμφζζμκ  

πξ βκςζεήζεηαζ;  

Αζ᾿ ἄθαημκ μὖκ ἀβαευηδηα δδυηδζεκ ἐη 

ηκ ηαε᾿ ιξ ὀκμιάγεζεαζ,  

ἵκα ιὴ ἀιέημπμζ πακηεθξ ὦιεκ ηξ αημῦ 

ἐπζβκχζεςξ, ἀθθ᾿  

ἔπςιεκ ηἂκ ἀιοδνὰκ αημῦ ἔκκμζακ. Καεὸ 

ιὲκ μὖκ ἀηαηάθδπηυξ  

ἐζηζ, ηαὶ ἀηαημκυιαζημξ· ὡξ δὲ πάκηςκ 

αἴηζμξ ηαὶ πάκηςκ ηκ  

ὄκηςκ ημὺξ θυβμοξ ηαὶ ηὰξ αἰηίαξ ἐκ ἑαοηῶ 

πνμέπςκ, ἐη πάκηςκ  

ηκ ὄκηςκ ηαημκμιάγεηαζ, ηαὶ ἐη ηκ 

ἐκακηίςκ μἷμκ θςηὸξ ηαὶ  

ζηυημοξ, ὕδαημξ ηαὶ πονυξ, ἵκα βκιεκ, 

ὅηζ μ ηαῦηα ηαη᾿ μζίακ  

ἐζηίκ· ἀθθ᾿ ἔζηζ ιὲκ πενμφζζμξ, δζὸ ηαὶ 

ἀηαημκυιαζημξ, ὡξ δὲ  

πάκηςκ ηκ ὄκηςκ αἴηζμξ ἐη πάκηςκ ηκ 

αἰηζαηκ ὀκμιάγεηαζ.  

Αζὸ ηκ εείςκ ὀκμιάηςκ ηὰ ιὲκ 

ἀπμθαηζηξ θέβεηαζ δδθμῦκηα ηὸ  

πενμφζζμκ, μἷμκ ἀκμφζζμξ, ἄπνμκμξ, 

ἄκανπμξ, ἀυναημξ, μπ ὅηζ  

ηζκὸξ ἣηηςκ ἐζηὶκ ἢ ηζκμξ ἐζηένδηαζ –

αημῦ βάν ἐζηζ ηὰ πάκηα ηαὶ  

ἐλ αημῦ ηαὶ δζ᾿ αημῦ βέβμκε ηαὶ ἐκ αηῶ 

ζοκέζηδηεκ–, ἀθθ᾿ ὅηζ  

ελμοζία, δ ανπή ηδξ οπάνλεςξ ηαζ δ αβαεή 

ιεηάδμζδ ηςκ απμννήηςκ  

ιοζηδνίςκ, δδθαδή ηδξ βκχζεχξ Σμο ζημκ 

ηαεέκα, ζφιθςκα ιε ημ ιέηνμ ημο  

δοκαημφ ηαζ εθζηημφ».  

Ώηυιδ πζμ θεπημιενχξ βζα ηα μκυιαηα ημο 

Θεμφ.  

Βπεζδή ημ εείμ είκαζ αηαηάθδπημ, ζίβμονα εα 

είκαζ ηαζ πςνίξ υκμια. Καζ  

επεζδή δεκ βκςνίγμοιε ηδκ μοζία ημο, αξ ιδ 

γδηήζμοιε ημ υκμια ηδξ μοζίαξ  

ημο· δζυηζ ηα μκυιαηα θακενχκμοκ ηα 

πνάβιαηα. Ο Θευξ υιςξ, επεζδή είκαζ  

αβαευξ ηαζ ιαξ έθενε απυ ημ ιδδέκ ζηδκ 

φπανλδ βζα κα ιεηέπμοιε  

ζηδκ αβαευηδηά ημο, ηαζ ιαξ έηαιε υκηα ιε 

βκχζδ, έηζζ, υπςξ δεκ ιαξ  

ιεηάδςζε ηάηζ απυ ηδκ μοζία ημο, μφηε ιαξ 

έδςζε ηαζ ηδ βκχζδ ηδξ μοζίαξ  

ημο. Αζυηζ δεκ είκαζ δοκαηυκ ιζα ηηζζηή θφζδ 

κα βκςνίζεζ ηεθείςξ  

ηδκ ακχηενδ απ’ αοηήκ θφζδ. Καζ ακ, 

ιάθζζηα, μζ βκχζεζξ βζα ηα υκηα είκαζ  

εθθζπείξ, πχξ εα βκςνίζμοιε αοηυ πμο 

λεπενκά ηδκ μοζία;  

Ο Θευξ, θμζπυκ, απυ ηδκ πμθθή ημο 

αβαευηδηα, εέθδζε κα παίνκεζ δζηά ιαξ  

μκυιαηα, χζηε κα ιδκ είιαζηε εκηεθχξ 

αιέημπμζ απυ ηδ βκχζδ ημο, αθθά κα  

έπμοιε έζης ηαζ ηάπμζα αιοδνή ζδέα βζ’ 

Ώοηυκ. Έηζζ, υπςξ είκαζ  

αηαηάθδπημξ, είκαζ ηαζ πςνίξ υκμια. θα ηα 

υκηα υιςξ μιμθμβμφκ υηζ Ώοηυξ  

είκαζ δ αζηία υθςκ ηαζ ηαηέπεζ εη ηςκ 

πνμηένςκ ημ θυβμ ηαζ ηδκ αζηία ηάεε  

υκημξ· ημ μιμθμβμφκ αηυιδ ηαζ ηα ακηίεεηα 

ιεηαλφ ημοξ, υπςξ ημ θςξ ηαζ  

ημ ζημηάδζ, ημ κενυ ηαζ δ θςηζά, βζα κα 

βκςνίγμοιε υηζ Ώοηυξ δεκ είκαζ ζηδκ  

μοζία ημο αοηά. Ώθθά κα βκςνίγμοιε υηζ 

είκαζ οπενμφζζμξ, βζ’ αοηυ ηαζ πςνίξ  

υκμια· ηαζ υθα ηα δδιζμονβήιαηά ημο 

αεααζχκμοκ υηζ Ώοηυξ είκαζ μ αίηζμξ  

ηάεε υκημξ.  

Γζ’ αοηυ, απυ ηα εεία μκυιαηα άθθα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε απμθαηζηή ζδιαζία  
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πάκηςκ πενμπζηξ ηκ ὄκηςκ ἐλῄνδηαζ –

μδὲκ βὰν ηκ ὄκηςκ,  

ἀθθ᾿ πὲν πάκηα ἐζηί. Σὰ δὲ ηαηαθαηζηξ 

θεβυιεκα ὡξ αἰηίμο ηκ  

πάκηςκ ηαηδβμνεῖηαζ· ὡξ βὰν αἴηζμξ πάζδξ 

μζίαξ ηαὶ πάκηςκ ηκ  

ὄκηςκ θέβεηαζ ηαὶ ὢκ ηαὶ μζία, ηαὶ ὡξ 

αἴηζμξ θυβμο πακηὸξ ηαὶ  

ζμθίαξ θμβζημῦ ηε ηαὶ ζμθμῦ θέβεηαζ 

θυβμξ ηαὶ θμβζηυξ, ζμθία ηαὶ  

ζμθυξ· ὁιμίςξ ηαὶ κμῦξ ηαὶ κμενυξ, γςὴ 

ηαὶ γκ, δφκαιζξ ηαὶ δοκαηυξ·  

ηαὶ ἐπὶ πάκηςκ ηκ θμζπκ ὁιμίςξ, 

ιθθμκ δὲ ἐη ηκ ηζιζςηένςκ  

ηαὶ πθδζζαγυκηςκ αηῶ μἰηεζμηένςξ 

ὀκμιαζεήζεηαζ.  

Σζιζχηενα δὲ ηὰ ἄοθα ηκ θζηκ ηαὶ ηὰ 

ηαεανὰ ηκ ῥοπανκ ηαὶ  

ηὰ ἅβζα ηκ ἐκαβκ, ηαὶ ιθθμκ αηῶ 

πθδζζάγμκηα, ἐπεὶ ηαὶ πθέμκ  

ιεηέπμοζζκ αημῦ.  Οἰηεζυηενμκ μὖκ 

ιθθμκ ὀκμιαζεήζεηαζ ἣθζμξ ηαὶ  

θξ ἢπεν ζηυημξ, ηαὶ ιένα ἢπεν κφλ, ηαὶ 

γςὴ ἢπεν εάκαημξ, ηαὶ  

πῦν ηαὶ πκεῦια ηαὶ ὕδςν ὡξ γςηζηὰ ἢπεν 

β· ηαὶ πνὸ πάκηςκ ηαὶ  

πθέμκ ἀβαευηδξ ἢπεν ηαηία. Σαηὸκ δὲ 

εἰπεῖκ «ὄκ» ἢπεν «ιὴ ὄκ»· ηὸ  

βὰν ἀβαεὸκ ὕπανλζξ ηαὶ πάνλεςξ αἴηζμκ, 

ηὸ δὲ ηαηὸκ ἀβαεμῦ ἢημζ  

πάνλεςξ ζηένδζζξ.  

Καὶ αὗηαζ ιὲκ αἱ ἀπμθάζεζξ ηαί 

ηαηαθάζεζξ· βθοηοηάηδ δὲ ηαὶ  ἐλ  

ἀιθμῖκ ζοκάθεζα, μἷμκ « πενμφζζμξ 

μζία,  πένεεμξ εευηδξ,   

πενάνπζμξ ἀνπὴ» ηαὶ ηὰ ημζαῦηα. Βἰζὶ δὲ 

ηαί ηζκα ηαηαθαηζηξ ἐπὶ  

Θεμῦ θεβυιεκα δφκαιζκ πενμπζηξ 

ἀπμθάζεςξ ἔπμκηα, μἷμκ  

«ζηυημξ»· μπ ὅηζ ὁ Θεὸξ ζηυημξ ἐζηίκ, 

ἀθθ᾿ ὅηζ μη ἔζηζ θξ ἀθθ᾿  

πὲν ηὸ θξ.  

Λέβεηαζ ιὲκ μὖκ ὁ Θεὸξ κμῦξ ηαὶ θυβμξ 

ηαὶ πκεῦια ζμθία ηε ηαὶ  

δφκαιζξ ὡξ ημφηςκ αἴηζμξ ηαὶ ὡξ ἄοθμξ ηαὶ 

ὡξ πακημονβὸξ ηαὶ  

βζα κα δδθχζμοκ ημ οπενμφζζμ, υπςξ 

ακμφζζμξ, άπνμκμξ, άκανπμξ, αυναημξ·  

υπζ υηζ είκαζ ηαηχηενμξ απυ ηάπμζμκ ή ημο 

θείπεζ ηάηζ –δζυηζ ζ’ Ώοηυκ  

ακήημοκ υθα ηαζ Ώοηυξ ηα δδιζμφνβδζε ηαζ 

ηα ζοκέζηδζε βζα ημκ εαοηυ Σμο·  

λεπςνίγεζ απ’ υθα ηα υκηα, δζυηζ οπενέπεζ –

δεκ είκαζ ζακ ηάπμζμ μκ, αθθά  

πάκς απ’ υθα. Σα μκυιαηα πάθζ, πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηαθαηζηά βζα ημ  

Θευ, θέβμκηαζ επεζδή είκαζ αίηζμξ υθςκ. 

Οκμιάγεηαζ ςκ ηαζ μοζία, δζυηζ είκαζ  

αίηζμξ ηάεε μοζίαξ ηςκ υκηςκ· μκμιάγεηαζ 

θυβμξ, θμβζηυξ, ζμθία ηαζ ζμθυξ,  

δζυηζ είκαζ αίηζμξ ηάεε θυβμο ηαζ ζμθίαξ, 

δδθαδή ημο θμβζημφ ηαζ ημο ζμθμφ.  

Πανυιμζα θέβεηαζ κμοξ, κμενυξ, γςή, γςκ, 

δφκαιδ ηαζ δοκαηυξ· ηαζ ζ’ υθα  

ηα οπυθμζπα, επίζδξ, εα ηθδεεί ιε πανυιμζα 

μκυιαηα, πμο εα θδθεμφκ  

πενζζζυηενμ απυ ηα πζμ αλζυθμβα ηαζ 

ημκηζκά ζ’ Ώοηυκ μκυιαηα.  

Πζμ αλζυθμβα ηαζ ηαηάθθδθα μκυιαηα βζ’ 

Ώοηυκ είκαζ ηα άτθα απυ ηα οθζηά,  

ηα ηαεανά απυ ηα νοπανά ηαζ ηα άβζα απυ ηα 

ιζαζιέκα, επεζδή πενζζζυηενμ  

ιεηέπμοκ ζ’ Ώοηυκ. Αζυηζ πζμ ηαηάθθδθα εα 

ηθδεεί ήθζμξ ηαζ θςξ πανά  

ζημηάδζ, διένα πανά κφπηα, γςή πανά 

εάκαημξ, ηαζ θςηζά ηαζ πκεφια ηαζ  

κενυ, δζυηζ έπμοκ γςή, πανά βδ. Καζ πάκς 

απ’ υθα εα μκμιαζεεί αβαευηδηα  

ηαζ υπζ ηαηυ. Σμ ίδζμ, εα ημκ ηαθέζεζ 

ηακέκαξ «μκ» πανά «ιδ μκ»· δζυηζ ημ  

αβαευ είκαζ φπανλδ ηαζ αίηζμ ηδξ οπάνλεςξ, 

εκχ ημ ηαηυ είκαζ ζηένδζδ ημο  

αβαεμφ, δδθαδή ηδξ οπάνλεςξ.  

Ώοηά, θμζπυκ, είκαζ ηα απμθαηζηά ηαζ 

ηαηαθαηζηά μκυιαηα· ηαζ είκαζ αέααζα  

πμθφ πεηοπδιέκμξ μ ζοκδοαζιυξ ημοξ, βζα 

πανάδεζβια «οπενμφζζα μοζία,  

οπένεεδ εευηδηα, οπενάνπζα ανπή», ηαζ ηα 

πανυιμζα. Τπάνπμοκ ηαζ ιενζηά  

ηαηαθαηζηά μκυιαηα πμο θέβμκηαζ βζα ημ 

Θευ ηαζ έπμοκ έκκμζα οπεναμθζηήξ  

ανκήζεςξ, υπςξ «ζημηάδζ»· υπζ υηζ μ Θευξ 
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πακημδφκαιμξ. Καὶ ηαῦηα ημζκξ ἐπὶ 

πάζδξ θέβεηαζ ηξ εευηδημξ  

ηά ηε ἀπμθαηζηξ ηαὶ ηαηαθαηζηξ 

θεβυιεκα. Καὶ ἐθ᾿ ἑηάζηδξ ηκ  

ηξ Ἁβίαξ Σνζάδμξ πμζηάζεςκ ὁιμίςξ 

ηαὶ ὡζαφηςξ ηαὶ  

ἀπαναθείπηςξ· ὅηακ βὰν ἐκκμήζς ιίακ 

ηκ πμζηάζεςκ, ηέθεζμκ  

Θεὸκ αηὴκ μἶδα, ηεθείακ μζίακ. Ὅηακ δὲ 

ζοκάρς ηαὶ  

ζοκανζειήζς ηὰ ηνία, ἕκα Θεὸκ μἶδα 

ηέθεζμκ· μ ζφκεεηυκ ἐζηζκ   

εευηδξ, ἀθθ᾿ ἐκ ηνζζὶ ηεθείμζξ ἓκ ηέθεζμκ 

ἀιενὲξ ηαὶ ἀζφκεεημκ.  

Ὅηακ δὲ ηὴκ πνὸξ ἄθθδθα ζπέζζκ ηκ 

πμζηάζεςκ ἐκκμήζς, μἶδα,  

ὅηζ ἐζηὶκ ὁ Παηὴν πενμφζζμξ ἣθζμξ, πδβὴ 

ἀβαευηδημξ, ἄαοζζμξ  

μζίαξ, θυβμο, ζμθίαξ, δοκάιεςξ, θςηυξ, 

εευηδημξ, πδβὴ βεκκδηζηὴ  

ηαὶ πνμαθδηζηὴ ημῦ ἐκ αηῆ ηνοθίμο 

ἀβαεμῦ. Ώηὸξ ιὲκ μὖκ ἐζηζ  

κμῦξ, Λυβμο ἄαοζζμξ, Λυβμο βεκκήηςν 

ηαὶ δζὰ Λυβμο πνμαμθεὺξ  

ἐηθακημνζημῦ Πκεφιαημξ· ηαὶ ἵκα ιὴ 

πμθθὰ θέβς, μη ἔζηζ ηῶ  

Παηνὶ θυβμξ, ζμθία, δφκαιζξ, εέθδζζξ, εἰ 

ιὴ ὁ Τἱυξ, ὅξ ἐζηζκ  ιυκδ  

δφκαιζξ ημῦ Παηνὸξ  πνμηαηανηηζηὴ ηξ 

ηκ πάκηςκ πμζήζεςξ.  

Οὗημξ ὡξ ηεθεία πυζηαζζξ βεκκςιέκδ, ὡξ 

μἶδεκ αηυξ, Τἱυξ ἐζηζ ηε  

ηαὶ θέβεηαζ. Σὸ δὲ Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ 

ἐηθακημνζηὴ ημῦ ηνοθίμο ηξ  

εευηδημξ δφκαιζξ ημῦ Παηνυξ, ἐη Παηνὸξ 

ιὲκ δζ᾿ Τἱμῦ ἐηπμνεομιέκδ,  

ὡξ μἶδεκ αηυξ, μ βεκκδηξ· δζὸ ηαὶ 

Πκεῦια Ἅβζμκ ηὸ ηεθεζζμονβὸκ  

ηξ ηκ ἁπάκηςκ πμζήζεςξ.  

Ὅζα μὖκ ἁνιυγεζ αἰηίῳ Παηνί, πδβῆ, 

βεκκήημνζ, ηῶ Παηνὶ ιυκῳ  

πνμζανιμζηέμκ· ὅζα δὲ αἰηζαηῶ, βεκκδηῶ 

Τἱῶ, Λυβῳ, δοκάιεζ  

πνμηαηανηηζηῆ, εεθήζεζ, ζμθίᾳ, ηῶ Τἱῶ· 

ὅζα δὲ αἰηζαηῶ, ἐηπμνεοηῶ,  

ἐηθακημνζηῶ, ηεθεζζμονβζηῆ δοκάιεζ, ηῶ 

είκαζ ζημηάδζ, αθθά δεκ είκαζ θςξ,  

επεζδή είκαζ πάκς απυ ημ θςξ.  

Οκμιάγεηαζ, θμζπυκ, μ Θευξ κμοξ, θυβμξ, 

πκεφια, ζμθία ηαζ δφκαιδ, δζυηζ  

είκαζ μ αίηζμξ αοηχκ ηαζ άτθμξ ηαζ 

δδιζμονβυξ ηςκ υθςκ ηαζ πακημδφκαιμξ.  

Καζ αοηά ηα μκυιαηα, ηαζ ηα απμθαηζηά ηαζ 

ηα ηαηαθαηζηά, απμδίδμκηαζ ζε  

υθμ ημ ημζκυ (μοζία) ηδξ εευηδηαξ. Σμ ίδζμ 

υιςξ ηαζ απανάθθαηηα  

απμδίδμκηαζ ηαζ ζε ηάεε λεπςνζζηή 

οπυζηαζδ ηδξ Ώβίαξ Σνζάδμξ· υηακ  

ακαθμβζζεχ ιία απυ ηζξ οπμζηάζεζξ, ηδκ 

ακαβκςνίγς ςξ ηέθεζμ Θευ ηαζ  

ηέθεζα μοζία. Καζ υηακ πάθζ ζοβηεκηνχζς 

ηαζ απανζειήζς ηα ηνία  

(πνυζςπα), ακαβκςνίγς έκα ηέθεζμ Θευ. 

Αζυηζ δ εευηδηα δεκ είκαζ ζφκεεηδ,  

αθθά είκαζ έκα απχνζζημ ηαζ αζφκεεημ ζε 

ηνία ηέθεζα.  

ηακ πάθζ ακαθμβζζεχ ηδ ζπέζδ ηςκ 

οπμζηάζεςκ ιεηαλφ ημοξ, βκςνίγς υηζ  

μ Παηέναξ είκαζ οπενμφζζμξ ήθζμξ, πδβή 

αβαευηδημξ, άαοζζμξ μοζίαξ,  

θυβμο, ζμθίαξ, δοκάιεςξ, θςηυξ, εευηδημξ, 

πδβή πμο βεκκά ηαζ πνμαάθθεζ  

ημ αβαευ πμο ηνφαεζ ιέζα ηδξ. Ο ίδζμξ, 

θμζπυκ, είκαζ κμοξ, άαοζζμξ ημο  

Λυβμο, βεκκήημναξ ημο Λυβμο ηαζ 

πνμαμθέαξ ιέζς ημο Λυβμο ημο  

εηθακημνζημφ Πκεφιαημξ. Καζ βζα κα ημ πς 

ιε δομ θυβζα, δεκ οπάνπεζ βζα ημκ  

Παηένα θυβμξ, ζμθία, δφκαιδ, εέθδζδ, πανά 

ιυκμκ μ Τζυξ ημο, μ μπμίμξ  

είκαζ δ ιμκαδζηή δφκαιδ ημο Παηένα, δ 

πνχηδ αζηία ηδξ δδιζμονβίαξ υθςκ.  

Ώοηυξ είκαζ ηαζ μκμιάγεηαζ Τζυξ, δζυηζ ζακ 

ηέθεζα οπυζηαζδ βεκκζέηαζ υπςξ  

αοηυξ βκςνίγεζ. Καζ ημ Άβζμ Πκεφια είκαζ δ 

δφκαιδ ημο Παηένα πμο  

θακενχκεζ ηα ηνφθζα ηδξ εευηδημξ· δεκ 

βεκκζέηαζ αθθά εηπμνεφεηαζ ιέζς ημο  

Τζμφ απυ ημκ Παηένα, υπςξ αοηυξ βκςνίγεζ· 

βζ’ αοηυ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια  

ηεθεζμπμζεί ηδ δδιζμονβία ημο ζφιπακημξ.  

ζα, θμζπυκ, ανιυγμοκ ζημκ Παηένα πμο 
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Ἁβίῳ Πκεφιαηζ. Ὁ Παηὴν  

πδβὴ ηαὶ αἰηία Τἱμῦ ηαὶ Πκεφιαημξ, 

Παηὴν δὲ ιυκμο Τἱμῦ ηαὶ  

πνμαμθεὺξ ημῦ Ἁβίμο Πκεφιαημξ· ὁ Τἱὸξ 

Τἱυξ, Λυβμξ, ζμθία ηαὶ  

δφκαιζξ, εἰηχκ, ἀπαφβαζια, παναηηὴν ημῦ 

Παηνὸξ ηαὶ ἐη ημῦ  

Παηνυξ, μπ Τἱὸξ δὲ ημῦ Πκεφιαημξ. Σὸ 

Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ Πκεῦια  

ημῦ Παηνὸξ ὡξ ἐη Παηνὸξ ἐηπμνεουιεκμκ 

–μδειία βὰν ὁνιὴ ἄκεο  

Πκεφιαημξ– ηαὶ Τἱμῦ δὲ Πκεῦια μπ ὡξ 

ἐλ αημῦ, ἀθθ᾿ ὡξ δζ᾿ αημῦ  

ἐη ημῦ Παηνὸξ ἐηπμνεουιεκμκ· ιυκμξ βὰν 

αἴηζμξ ὁ Παηήν. 

είκαζ μ αίηζμξ, δ πδβή ηαζ μ  

βεκκήημναξ, πνέπεζ κα ηα απμδίδμοιε ιυκμ 

ζημκ Παηένα· υζα ανιυγμοκ  

ζημ απμηέθεζια ηδξ αζηίαξ, ζημ βεκκδηυ Τζυ, 

Λυβμ, δφκαιδ πνμηαηανηηζηή,  

εέθδζδ ηαζ ζμθία, κα η’ απμδίδμοιε ζημκ 

Τζυ· υζα επίζδξ ηαζνζάγμοκ ζημ  

απμηέθεζια ηδξ αζηίαξ, ημ εηπμνεοηυ, 

εηθακημνζηυ ηαζ ηεθεζζμονβυ, κα η’  

απμδίδμοιε ζημ Άβζμ Πκεφια. Ο Παηέναξ 

είκαζ δ πδβή ηαζ αζηία ημο Τζμφ ηαζ  

ημο Πκεφιαημξ· είκαζ Παηέναξ ιυκμκ ημο 

Τζμφ ηαζ πνμαμθέαξ ημο Ώβίμο  

Πκεφιαημξ. Ο Τζυξ είκαζ Τζυξ, Λυβμξ, ζμθία 

ηαζ δφκαιδ,  

εζηυκα, ηαημπηνζζιυξ ηαζ ηφπμξ ημο Παηένα· 

πνμένπεηαζ απυ ημκ Παηένα  

ηαζ υπζ απυ ημ Πκεφια. Σμ Πκεφια είκαζ ημ 

Άβζμ Πκεφια ημο Παηένα, δζυηζ  

μ Παηέναξ ημ εηπμνεφεζ ηαζ δζυηζ ηαιζά 

ηίκδζδ δεκ οπάνπεζ πςνίξ ημ Πκεφια·  

ημ Πκεφια είκαζ ηαζ ημο Τζμφ, υπζ ιε ηδκ 

έκκμζα υηζ εηπμνεφεηαζ απ’ αοηυκ,  

αθθά ιέζς αοημφ εηπμνεφεηαζ απυ ημκ 

Παηένα· δζυηζ ιμκαδζηυξ αίηζμξ είκαζ  

μ Παηέναξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 13. Πενὶ ηυπμο εεμῦ ηαὶ 

ὅηζ ιυκμκ ηὸ εεῖμκ ἀπενίβναπημκ  

Συπμξ ἐζηὶ ζςιαηζηὸξ πέναξ ημῦ 

πενζέπμκημξ, ηαε᾿ ὃ πενζέπεηαζ ηὸ  

πενζεπυιεκμκ· μἷμκ ὁ ἀὴν πενζέπεζ, ηυ δέ 

ζια πενζέπεηαζ. Οπ ὅθμξ  

ὁ πενζέπςκ ἀὴν ηυπμξ ἐζηὶ ημῦ 

πενζεπμιέκμο ζχιαημξ, ἀθθὰ ηὸ  

ηέθμξ ημῦ πενζέπμκημξ ἀένμξ, ηὸ 

ἐθαπηυιεκμκ ημῦ πενζεπμιέκμο  

ζχιαημξ. Πάκηςξ δέ, ὅηζ ηὸ πενζέπμκ μη 

ἔζηζκ ἐκ ηῶ πενζεπμιέκῳ.  

Ἔζηζ δὲ ηαὶ κμδηὸξ ηυπμξ, ἔκεα κμεῖηαζ 

ηαὶ ἔζηζκ  κμδηὴ ηαὶ  

ἀζχιαημξ θφζζξ· ἔκεαπεν πάνεζηζ ηαὶ 

ἐκενβεῖ ηαὶ μ ζςιαηζηξ  

πενζέπεηαζ ἀθθὰ κμδηξ· μ βὰν ἔπεζ 

ζπια, ἵκα ζςιαηζηξ  

πενζζπεεῆ.  

Ὁ ιὲκ μὖκ Θεὸξ ἄοθμξ ὢκ ηαὶ 

Γζα ημκ ηυπμ ημο Θεμφ ηαζ υηζ ημ εείμ είκαζ 

απενζυνζζημ  

Ο ηυπμξ ημο ζχιαημξ είκαζ ηα υνζα αοημφ 

πμο ημ πενζέπεζ ςξ πενζεπυιεκμ·  

βζα πανάδεζβια, μ αέναξ πενζέπεζ, εκχ ημ 

ζχια πενζέπεηαζ. θμξ μ αέναξ πμο  

πενζέπεζ δεκ είκαζ μ ηυπμξ ημο ζχιαημξ πμο 

πενζέπεηαζ, αθθά ηα υνζα ημο  

πενζέπμκημξ αένα ηα μπμία αββίγμοκ ημ 

πενζεπυιεκμ ζχια. Γεκζηά ζζπφεζ,  

αοηυ πμο πενζέπεζ κα ιδ ανίζηεηαζ ιέζα ζημ 

πενζεπυιεκμ.  

Τπάνπεζ αέααζα ηαζ κμδηυξ ηυπμξ, υπμο 

ανίζηεηαζ μ κμοξ ηαζ δ κμδηή ηαζ  

αζχιαηδ θφζδ· είκαζ πανμφζα εηεί ηαζ 

εκενβεί, πςνίξ κα πενζέπεηαζ ζςιαηζηά  

αθθά κμδηά· δζυηζ δεκ έπεζ ζπήια, βζα κα 

πενζθδθεεί ζςιαηζηά.  

Ο Θευξ, θμζπυκ, πμο είκαζ άτθμξ ηαζ 

απενίβναπημξ, δεκ ανίζηεηαζ ζε ηυπμ·  
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ἀπενίβναπημξ ἐκ ηυπῳ μη ἔζηζκ·  

αηὸξ βὰν ἑαοημῦ ηυπμξ ἐζηὶ, ηὰ πάκηα 

πθδνκ ηαὶ πὲν ηὰ πάκηα  

ὢκ ηαὶ αηὸξ ζοκέπςκ ηὰ πάκηα. Λέβεηαζ 

δὲ ἐκ ηυπῳ εἶκαζ. Καὶ  

θέβεηαζ ηυπμξ Θεμῦ, ἔκεα ἔηδδθμξ  

ἐκένβεζα αημῦ βίκεηαζ. Ώηὸξ  

ιὲκ βὰν δζὰ πάκηςκ ἀιζβξ δζήηεζ ηαὶ πζζ 

ιεηαδίδςζζ ηξ ἑαοημῦ  

ἐκενβείαξ ηαηὰ ηὴκ ἑηάζημο ἐπζηδδεζυηδηα 

ηαὶ δεηηζηὴκ δφκαιζκ,  

θδιὶ δὴ ηήκ ηε θοζζηὴκ ηαὶ πνμαζνεηζηὴκ 

ηαεανυηδηα· ηαεανχηενα  

βὰν ηὰ ἄοθα ηκ θζηκ ηαὶ ηὰ ἐκάνεηα 

ηκ ηαηίᾳ ζοκεγεοβιέκςκ.  

Λέβεηαζ ημζβανμῦκ Θεμῦ ηυπμξ ὁ πθέμκ 

ιεηέπςκ ηξ ἐκενβείαξ ηαὶ  

ηξ πάνζημξ αημῦ.  

Αζὰ ημῦημ ὁ μνακὸξ αημῦ ενυκμξ –ἐκ 

αηῶ βάν εἰζζκ μἱ πμζμῦκηεξ  

ηὸ εέθδια αημῦ ἄββεθμζ ηαὶ ἀεὶ 

δμλάγμκηεξ αηυκ· αὕηδ βὰν αηῶ  

ἀκάπαοζζξ– ηαὶ  β πμπυδζμκ ηκ πμδκ 

αημῦ –ἐκ αηῆ βὰν δζὰ  

ζανηὸξ ημῖξ ἀκενχπμζξ ζοκακεζηνάθδ–. 

Πμὺξ δὲ ημῦ Θεμῦ  ἁβία  

ζὰνλ αημῦ δζαθυνςξ ὠκυιαζηαζ. Λέβεηαζ 

ηαὶ  ηηθδζία ηυπμξ  

Θεμῦ· ημῦημκ βὰν εἰξ δμλμθμβίακ αημῦ 

ὥζπεν ηζ ηέιεκμξ  

ἀθςνίζαιεκ, ἐκ ᾧ ηαὶ ηὰξ πνὸξ αηὸκ 

ἐκηεφλεζξ πμζμφιεεα. Ὁιμίςξ  

ηαὶ μἱ ηυπμζ, ἐκ μἷξ ἔηδδθμξ ιῖκ  αημῦ 

ἐκένβεζα εἴηε δζὰ ζανηὸξ  

εἴηε ἄκεο ζχιαημξ βέβμκε, ηυπμζ Θεμῦ 

θέβμκηαζ.  

Ἰζηέμκ δέ, ὅηζ ηὸ εεῖμκ ἀιενέξ ἐζηζκ, ὅθμκ 

ὁθζηξ πακηαπμῦ ὂκ ηαὶ  

μ ιένμξ ἐκ ιένεζ ζςιαηζηξ 

δζαζνμφιεκμκ, ἀθθ᾿ ὅθμκ ἐκ πζζ ηαὶ  

ὅθμκ πὲν ηὸ πκ.  

Πενί ηυπμο ἀββέθμο ηαί ηξ ροπξ ηαί 

πενί ημῦ ἀπενζβνάπημο.  

Ὁ δὲ ἄββεθμξ ζςιαηζηξ ιὲκ ἐκ ηυπῳ μ 

πενζέπεηαζ ὥζηε  

ηοπμῦζεαζ ηαὶ ζπδιαηίγεζεαζ, ὅιςξ 

δζυηζ μ ίδζμξ είκαζ ηυπμξ ημο εαοημφ ημο, 

αθμφ βειίγεζ ηα πάκηα ηαζ είκαζ  

πάκς απ’ υθα ηαζ υθα ηα ζοκέπεζ. Λέβεηαζ 

αέααζα υηζ ανίζηεηαζ ζε ηυπμ. Καζ  

μκμιάγεηαζ ηυπμξ Θεμφ εηείκμξ υπμο 

απμηαθφπηεηαζ δ εκένβεζά ημο. Αζυηζ μ  

ίδζμξ πςνίξ ακάιεζλδ δζένπεηαζ ιέζς υθςκ 

ηαζ ιεηαδίδεζ ζ’ υθα ηδκ εκένβεζά  

ημο, ακάθμβα ιε ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηαζ ηδκ 

δεηηζηή ζηακυηδηα ημο ηαεέκα·  

εκκμχ ηδκ ηαεανυηδηα ηδξ θφζεςξ ηαζ ηδξ 

πνμαζνέζεςξ· ηαεχξ είκαζ πζμ  

ηαεανά ηα άτθα απυ ηα οθζηά ηαζ ηα εκάνεηα 

απυ ηα πνμζημθθδιέκα ζηδκ  

ηαηία. Γζ’ αοηυ, θμζπυκ, ηυπμξ Θεμφ 

μκμιάγεηαζ εηείκμξ πμο ιεηέπεζ  

πενζζζυηενμ ζηδκ εκένβεζα ηαζ ηδ πάνδ Σμο.  

Γζ’ αοηυ ημ θυβμ μ μονακυξ είκαζ μ ενυκμξ 

ημο –δζυηζ ζ’ αοηυκ ανίζημκηαζ  

μζ άββεθμζ πμο ηάκμοκ ημ εέθδιά ημο ηαζ ημκ 

δμλάγμοκ αζηαιάηδηα· δ  

δμλμθμβία αοηή είκαζ δ λεημφναζή ημο–. Καζ 

δ βδ είκαζ ημ οπμπυδζμ ηςκ  

πμδζχκ ημο –δζυηζ ζ’ αοηήκ έγδζε ιε ηδκ 

ακενχπζκδ ζάνηα ακάιεζα ζημοξ  

ακενχπμοξ–· ηαεχξ δ αβία ζάνηα ημο 

θέβεηαζ ιε άθθδ μκμιαζία πυδζ ημο  

Θεμφ. Ώθθά ηαζ δ Βηηθδζία θέβεηαζ ηυπμξ 

ημο Θεμφ. Γζαηί ηδκ πνμζθέναιε  

ζακ ζενυ ηυπμ βζα κα ημκ δμλμθμβμφιε· εηεί 

πνμζεοπυιαζηε ζημ Θευ. Βπίζδξ,  

θέβμκηαζ ηυπμζ ημο Θεμφ ηαζ μζ ηυπμζ εηείκμζ 

υπμο θακενχεδηε δ εκένβεζά  

ημο, είηε έκζανηδ είηε άζανηδ.  

Πνέπεζ ιάθζζηα κα βκςνίγμοιε υηζ ημ εείμ 

είκαζ αδζαίνεημ· υθμ ανίζηεηαζ  

ηαε’ μθμηθδνία πακημφ. Αεκ δζαζνείηαζ ζε 

ιένδ, υπςξ ηα ζχιαηα, αθθά υθμ  

ανίζηεηαζ ζε υθα ηαζ πάκς απ’ υθα.  

Γζα ημκ ηυπμ ημο αββέθμο ηαζ ηδξ ροπήξ, ηαζ 

βζα ημ απενίβναπημ.  

Ο άββεθμξ πάθζ δεκ πενζμνίγεηαζ ζ’ έκα ηυπμ 

υπςξ ηα ζχιαηα, χζηε κα  

παίνκεζ ιμνθή ηαζ ζπήια. Λέβεηαζ υιςξ υηζ 

ανίζηεηαζ ζημ πχνμ, επεζδή είκαζ  

πανχκ κμδηά ηαζ εκενβεί ζ’ εηείκμ ημ πχνμ 
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θέβεηαζ εἶκαζ ἐκ ηυπῳ δζὰ ηὸ  

πανεῖκαζ κμδηξ ηαὶ ἐκενβεῖκ ηαηὰ ηὴκ 

ἑαοημῦ θφζζκ ηαὶ ιὴ εἶκαζ  

ἀθθαπμῦ, ἀθθ᾿ ἐηεῖζε κμδηξ 

πενζβνάθεζεαζ, ἔκεα ηαὶ ἐκενβεῖ· μ  

βὰν δφκαηαζ ηαηὰ ηαηὸκ ἐκ δζαθυνμζξ 

ηυπμζξ ἐκενβεῖκ, ιυκμο βὰν  

Θεμῦ ἐζηζ ηὸ πακηαπμῦ ηαηὰ ηαηὸκ 

ἐκενβεῖκ. Ὁ ιὲκ βὰν ἄββεθμξ  

ηάπεζ θφζεςξ ηαὶ ηῶ ἑημίιςξ, ἢβμοκ 

ηαπέςξ, ιεηαααίκεζκ ἐκενβεῖ  

ἐκ δζαθυνμζξ ηυπμζξ, ηὸ δὲ εεῖμκ πακηαπῆ 

ὂκ ηαὶ πὲν ηὸ πκ ηαηὰ  

ηαηὸκ δζαθυνςξ ἐκενβεῖ ιζᾶ ηαὶ ἁπθῆ 

ἐκενβείᾳ.  

Ἡ δὲ ροπὴ ζοκδέδεηαζ ηῶ ζχιαηζ ὅθδ ὅθῳ 

ηαὶ μ ιένμξ ιένεζ ηαὶ μ  

πενζέπεηαζ π᾿ αημῦ, ἀθθὰ πενζέπεζ αηὸ, 

ὥζπεν πῦν ζίδδνμκ, ηαὶ  

ἐκ αηῶ μὖζα ηὰξ μἰηείαξ ἐκενβείαξ 

ἐκενβεῖ. Πενζβναπηυκ ιέκ ἐζηζ  

ηὸ ηυπῳ ἠ πνυκῳ ἠ ηαηαθήρεζ 

πενζθαιαακυιεκμκ, ἀπενίβναπημκ δὲ  

ηὸ ιδδεκὶ ημφηςκ πενζεπυιεκμκ. 

Ἀπενίβναπημκ ιὲκ μὖκ ιυκμκ ἐζηὶ  

ηὸ εεῖμκ ἄκανπμκ ὂκ ηαὶ ἀηεθεφηδημκ ηαὶ 

πάκηα πενζέπμκ ηαὶ  

ιδδειζᾶ ηαηαθήρεζ πενζεπυιεκμκ· ιυκμκ 

βάν ἐζηζκ ἀηαηάθδπημκ ηαὶ  

ἀυνζζημκ, π᾿ μδεκὸξ βζκςζηυιεκμκ, 

αηὸ δὲ ιυκμκ ἑαοημῦ  

εεςνδηζηυκ. Ὁ δὲ ἄββεθμξ ηαὶ πνυκῳ 

πενζβνάθεηαζ –ἢνλαημ βὰν  

ημῦ εἶκαζ– ηαὶ ηυπῳ, εἰ ηαὶ κμδηξ, ὡξ 

πνμείπμιεκ, ηαὶ ηαηαθήρεζ·  

ηαὶ ἀθθήθςκ βὰν ηὴκ θφζζκ ἴζαζζ πςξ ηαὶ 

πὸ ηηίζημο ὁνίγμκηαζ  

ηέθεμκ· ηὰ δὲ ζχιαηα ηαὶ ἀνπῆ ηαὶ ηέθεζ 

ηαὶ ηυπῳ ζςιαηζηῶ ηαὶ  

ηαηαθήρεζ.  

οθθμβζιαῖα πενί ημῦ Θεμῦ ηαί Παηνυξ 

ηαί ημῦ Τἱμῦ ηαί ημῦ Ἁβίμο  

Πκεφιαημξ ηαί ημῦ Λυβμο ηαί ημῦ 

Πκεφιαημξ.  

Ἄηνεπημκ πακηεθξ ηὸ εεῖμκ ηαὶ 

ἀκαθθμίςημκ· πάκηα βὰν ηῆ  

ηαζ δεκ ανίζηεηαζ ηαζ αθθμφ·  

πενζμνίγεηαζ κμδηά εηεί υπμο ηαζ εκενβεί. 

Αεκ ιπμνεί ηαοηυπνμκα κα εκενβεί  

ζε δζαθμνεηζημφξ ηυπμοξ, δζυηζ ιυκμκ μ Θευξ 

είκαζ πακηαπμφ πανχκ ηαζ  

εκενβεί ηαοηυπνμκα. Ο άββεθμξ, δδθαδή, 

ελαζηίαξ ηδξ θφζεςξ ηαζ ηδξ  

εημζιυηδηυξ ημο, πμθφ βνήβμνα ιεηαααίκεζ 

ηαζ εκενβεί ζε δζαθμνεηζημφξ  

ηυπμοξ· εκχ μ Θευξ είκαζ πακηαπμφ πανχκ 

ηαζ πάκς απ’ υθα, ηαζ ιε ιζα ηαζ  

απθή εκένβεζά ημο εκενβεί ζοβπνυκςξ ιε 

δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ.  

Δ ροπή πάθζ έπεζ ζοκδεεεί μθυηθδνδ ιε υθμ 

ημ ζχια, ηαζ υπζ έκα ιένμξ ηδξ  

ι’ έκα ιένμξ ημο·  

δεκ πενζέπεηαζ ζ’ αοηυ αθθά ημ πενζέπεζ, 

υπςξ δ θςηζά ημ  

ζίδενμ· υκηαξ ιέζα ζημ ζχια εκενβεί 

ζφιθςκα ιε ηδ θφζδ ηδξ. Ώοηυ αέααζα  

πμο πενζθαιαάκεηαζ ζημκ ηυπμ, ημ πνυκμ ή 

ηδκ ακηίθδρδ είκαζ πενζμνζζιέκμ,  

εκχ εηείκμ πμο ηακέκα απ’ αοηά δεκ ημ 

πενζέπεζ είκαζ απενζυνζζημ.  

Ώπενζυνζζημ,  

θμζπυκ, είκαζ ιυκμ ημ εείμ, επεζδή είκαζ πςνίξ 

ανπή ηαζ ηέθμξ  

ηαζ ηα πενζέπεζ υθα, πςνίξ κά πενζέπεηαζ απυ 

ηακέκα. Αζυηζ ιυκμ αοηυ είκαζ  

αηαηάθδπημ ηαζ απνμζδζυνζζημ· ηακέκα δεκ 

ημ βκςνίγεζ, ηαζ ιυκμκ αοηυ  

βκςνίγεζ ημκ εαοηυ ημο. Ο άββεθμξ υιςξ ηαζ 

πενζμνίγεηαζ απυ ημ πνυκμ  

–ηαεχξ έπεζ ανπή οπάνλεςξ– ηαζ απυ ημκ 

ηυπμ, ακ ηαζ πενζμνίγεηαζ κμδηά,  

υπςξ είπαιε παναπάκς, ηαζ ιε ηδκ ακηίθδρδ 

πενζμνίγεηαζ. Ο έκαξ ιάθζζηα  

βκςνίγεζ ηάπςξ ηδ θφζδ ημο άθθμο, εκχ μ 

δδιζμονβυξ ημοξ ηα πνμζδζμνίγεζ  

πθήνςξ. Σα ζχιαηα πάθζ πενζμνίγμκηαζ απυ 

ηδκ ανπή ηαζ ημ ηέθμξ ημοξ, απυ  

ημ πχνμ πμο  

ηαηαθαιαάκμοκ, ηαζ απυ ηδκ ακηίθδρδ.  

οθθμβή πςνίςκ βζα ημ Θευ, δδθαδή βζα ημκ 

Παηένα, ημκ Τζυ ηαζ ημ Άβζμ  

Πκεφια ηαζ ζπεηζηά ιε ημ Λυβμ ηαζ ημ 
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πνμβκχζεζ ηὰ μη ἐθ᾿ ιῖκ πνμχνζζεκ, 

ἕηαζημκ ηαηὰ ηὸκ ἴδζμκ ηαὶ  

πνέπμκηα ηαζνὸκ ηαὶ ηυπμκ. Καὶ ηαηὰ 

ημῦημ «ὁ Παηὴν μδέκα  

ηνίκεζ, ηὴκ δὲ ηνίζζκ πζακ δέδςηε ηῶ 

Τἱῶ»· ἔηνζκε βὰν ὁ Παηὴν  

δδθμκυηζ ηαὶ ὁ Τἱὸξ ὡξ Θεὸξ, ηαὶ ηὸ 

Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ· αηὸξ δὲ ὁ  

Τἱὸξ ὡξ ἄκενςπμξ ζςιαηζηξ 

ηαηααήζεηαζ ηαὶ ηαεζεῖηαζ ἐπὶ ενυκμο  

δυλδξ –ζχιαημξ βὰν πενζβναπημῦ  

ηαηάααζζξ ηαὶ  ηαεέδνα– ηαὶ  

ηνζκεῖ πζακ ηὴκ μἰημοιέκδκ ἐκ 

δζηαζμζφκῃ.  

Πάκηα ἀπέπεζ Θεμῦ, μ ηυπῳ ἀθθὰ θφζεζ. 

πὶ ικ θνυκδζζξ ηαὶ  

ζμθία ηαὶ αμοθὴ ὡξ ἕλζξ ζοιααίκεζ ηαὶ 

ἀπμπςνεῖ, μ ιὴκ ἐπὶ Θεμῦ.  

π᾿ αημῦ βὰν μδὲκ βίκεηαζ ηαὶ 

ἀπμβίκεηαζ· ἀκαθθμίςημξ βάν ἐζηζ  

ηαὶ ἄηνεπημξ, ηαὶ μ πνὴ ζοιαεαδηὸξ ἐπ᾿ 

αημῦ θέβεζκ. Σὸ ἀβαεὸκ  

ὁ Θεὸξ ζφκδνμιμκ ἔπεζ ηῆ μζίᾳ.  

Ὁ ἐπζεοικ ἀεὶ ημῦ Θεμῦ, μὗημξ ὁνᾶ 

αηυκ. κ πζζ βάν ἐζηζκ ὁ  

Θευξ· ημῦ βὰν ὄκημξ ἐλπηαζ ηὰ ὄκηα, ηαὶ 

μη ἔζηζκ εἶκαί ηζ, εἰ ιὴ ἐκ  

ηῶ ὄκηζ ηὸ εἶκαζ ἔπμζ, ὅηζ πζζ ιὲκ 

ἐβηέηναηαζ ὁ Θεὸξ ὡξ ζοκέπςκ  

ηὴκ θφζζκ, ηῆ δὲ ἁβίᾳ αημῦ ζανηὶ ὁ Θεὸξ 

Λυβμξ ηαε᾿ πυζηαζζκ  

κχεδ ηαὶ ηαηειίπεδ ἀζοβπφηςξ πνὸξ ηὸ 

ιέηενμκ. Οδεὶξ ὁνᾶ ηὸκ  

Παηένα εἰ ιὴ ὁ Τἱὸξ ηαὶ ηὸ Πκεῦια.  

ΐμφθδζζξ ηαὶ ζμθία ηαὶ δφκαιζξ ὁ Τἱυξ 

ἐζηζ ημῦ Παηνυξ· μ πνὴ βὰν  

θέβεζκ ἐπὶ Θεμῦ πμζυηδηα, ἵκα ιὴ ζφκεεημκ 

αηὸκ εἴπςιεκ ἐλ μζίαξ  

ηαὶ πμζυηδημξ. Ὁ Τἱὸξ ἐη ημῦ Παηνυξ ἐζηζ 

ηαὶ πάκηα, ὅζα ἔπεζ, ἐλ  

αημῦ ἔπεζ. Αζὸ μ δφκαηαζ πμζεῖκ ἀθ᾿ 

ἑαοημῦ μδέκ· μ βὰν ἔπεζ  

ἰδζάγμοζακ ἐκένβεζακ πανὰ ηὸκ Παηένα.  

Ὅηζ θφζεζ ἀυναημξ ὁ Θευξ, ὁναηὸξ ηαῖξ 

ἐκενβείαζξ βίκεηαζ, ἐη ηξ  

ημῦ ηυζιμο ζοζηάζεςξ ηαὶ ηοαενκήζεςξ 

Πκεφια.  

Σμ εείμ είκαζ ηεθείςξ αιεηάαθδημ ηαζ 

ακαθθμίςημ· δζυηζ υθα αοηά πμο δεκ  

ελανηχκηαζ απυ ιαξ ηα απμθάζζζε 

πνμδβμοιέκςξ ιε ηδ πνυβκςζή ημο, ημ  

ηαεέκα ζημκ ζδζαίηενμ ηαζ ηαηάθθδθμ ηαζνυ 

ηαζ ηυπμ. Καζ ζφιθςκα ι’ αοηυ,  

«μ Παηέναξ δεκ ηνίκεζ ηακέκακ, αθθά έδςζε 

υθδ ηδ ηνίζδ ζηδκ ελμοζία ημο  

Τζμφ»· δζυηζ είκαζ θακενυ υηζ δ ηνίζδ ακήηε 

ζημκ Παηένα ηαζ ημκ Τζυ ςξ Θευ  

ηαζ ζημ Άβζμ Πκεφια. Ο ίδζμξ ιάθζζηα μ 

Τζυξ εα ηαηέαεζ ζηδ βδ, ςξ άκενςπμξ  

ιε ζχια, ηαζ εα ηαείζεζ ζε έκδμλμ ενυκμ – δ 

ηαηάααζδ ηαζ μ ενυκμξ αθμνμφκ  

πενζμνζζιέκμ ζχια– ηαζ απυ ηεζ εα ηνίκεζ 

υθδ ηδκ μζημοιέκδ ιε δζηαζμζφκδ.  

θα απέπμοκ απυ ημ Θευ, υπζ ημπζηά, αθθά 

απυ ηδ θφζδ ημοξ. ε ιαξ δ  

ζφκεζδ, δ ζμθία ηαζ δ ζηέρδ οπάνπμοκ ηαζ 

ιαξ εβηαηαθείπμοκ ςξ ζοκήεεζα·  

δεκ ζοιααίκεζ υιςξ έηζζ ιε ημ Θευ. Γζ’ 

Ώοηυκ, ηίπμηε δεκ βίκεηαζ ηαζ ηίπμηε  

δεκ πάκεηαζ· δζυηζ είκαζ ακαθθμίςημξ ηαζ 

αιεηάαθδημξ, ηαζ δεκ πνέπεζ κα ημο  

απμδίδμοιε ηάπμζμ ζοιαάκ. Ο Θευξ έπεζ 

ζοκοθαζιέκμ ζηδκ μοζία ημο ημ αβαευ.  

πμζμξ επζεοιεί δζανηχξ ημ Θευ, αοηυξ ημκ 

αθέπεζ. Αζυηζ μ Θευξ οπάνπεζ ζε  

υθα· ηαευζμκ ηα ηηίζιαηα ελανηχκηαζ απυ 

ημ Θευ πμο οπάνπεζ, ηαζ δεκ είκαζ  

δοκαηυκ κα οπάνπεζ ηάηζ, εάκ δεκ ελανηά ηδκ 

φπανλή ημο απυ ημ Θευ. Ο  

Θευξ ακαιεζβκφεηαζ ιε υθα, δζυηζ ζοβηναηεί 

ηδ θφζδ ημοξ·  

ηαζ ιάθζζηα μ Θευξ Λυβμξ εκχεδηε ιε ηδκ 

αβία ζάνηα ημο οπμζηαηζηά  

ηαζ ακαιίπεδηε πςνίξ ζοβπχκεοζδ ιε ηδ 

δζηή ιαξ θφζδ. Κακείξ δεκ αθέπεζ  

ημκ Παηένα πανά ιυκμκ μ Τζυξ ηαζ ημ 

Πκεφια.  

Ο Τζυξ είκαζ δ αμφθδζδ, δ ζμθία ηαζ δ 

δφκαιδ ημο Παηένα. Καζ δεκ πνέπεζ  

κ’ απμδίδμοιε ζημ Θευ πμζυηδηα, βζα κα ιδκ 

ημκ εεςνήζμοιε ζφκεεημ, απυ  

μοζία ηαζ πμζυηδηα. Ο Τζυξ πνμένπεηαζ απυ 
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βζκςζηυιεκμξ.  

Βἰηὼκ ημῦ Παηνὸξ ὁ Τἱυξ, ηαὶ Τἱμῦ ηὸ 

Πκεῦια, δζ᾿ μὗ ὁ Υνζζηὸξ  

ἐκμζηκ ἀκενχπῳ δίδςζζκ αηῶ ηὸ ηαη᾿ 

εἰηυκα.  

Θεὸξ ηὸ Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ, ιέζμκ 

ἀβεκκήημο ηαὶ βεκκδημῦ ηαὶ δζ᾿  

Τἱμῦ ηῶ Παηνὶ ζοκαπηυιεκμκ· Πκεῦια 

Θεμῦ θέβεηαζ, Πκεῦια  

Υνζζημῦ, κμῦξ  Υνζζημῦ, Πκεῦια Κονίμο, 

αημηφνζμξ, Πκεῦια  

οἱμεεζίαξ, ἀθδεείαξ, ἐθεοεενίαξ, ζμθίαξ 

(ηαὶ βὰν πμζδηζηὸκ ημφηςκ  

ἁπάκηςκ)· πάκηα ηῆ μζίᾳ πθδνμῦκ, πάκηα 

ζοκέπμκ, πθδνςηζηὸκ  

ηυζιμο ηαηὰ ηὴκ μζίακ, ἀπχνδημκ 

ηυζιῳ ηαηὰ ηὴκ δφκαιζκ.  

Θευξ ἐζηζκ ἀίδζμξ μζία ηαὶ 

ἀπανάθθαηημξ, δδιζμονβζηὴ ηκ ὄκηςκ,  

εζεαεῖ ζοκεζδήζεζ πνμζηοκμοιέκδ.  

Θεὸξ ηαὶ Παηὴν ὁ ὢκ ἀεὶ ἀβέκκδημξ, ὡξ ιὴ 

ἔη ηζκμξ βεκκδεείξ,  

βεκκήζαξ δὲ Τἱὸκ ζοκαΎδζμκ. Θεὸξ ἐζηζκ 

ηαὶ ὁ Τἱυξ, ὁ ὢκ ἀεὶ ζὺκ ηῶ  

Παηνί, ἀπνυκςξ ηαὶ ἀζδίςξ ηαὶ ἀννεφζηςξ 

ηαὶ ἀπαεξ ηαὶ  

ἀδζαζηάηςξ ἐλ αημῦ βεβεκκδιέκμξ. Θεὸξ 

ηὸ Πκεῦια ηὸ Ἅβζυκ ἐζηζ,  

δφκαιζξ ἁβζαζηζηή, ἐκοπυζηαημξ, ἐη ημῦ 

Παηνὸξ ἀδζαζηάηςξ  

ἐηπμνεομιέκδ ηαὶ ἐκ Τἱῶ ἀκαπαομιέκδ, 

ὁιμμφζζμξ Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ.  

Λυβμξ ἐζηὶκ ὁ μζζςδξ ηῶ Παηνὶ ἀεὶ 

ζοιπανχκ. Λυβμξ πάθζκ ἐζηὶ  

ηαὶ  θοζζηὴ ημῦ κμῦ ηίκδζζξ, ηαε᾿ ἡκ 

ηζκεῖηαζ ηαὶ κμεῖ ηαὶ θμβίγεηαζ  

μἱμκεὶ θξ αημῦ ὢκ ηαὶ ἀπαφβαζια. 

Λυβμξ πάθζκ ἐζηὶκ ὁ  

ἐκδζάεεημξ, ὁ ἐκ ηανδίᾳ θαθμφιεκμξ. Καὶ 

πάθζκ θυβμξ ἐζηὶκ ἄββεθμξ  

κμήιαημξ. Ὁ ιὲκ μὖκ Θεὸξ Λυβμξ 

μζζχδδξ ηέ ἐζηζ ηαὶ ἐκοπυζηαημξ,  

μἱ δὲ θμζπμὶ ηνεῖξ θυβμζ δοκάιεζξ εἰζὶ ηξ 

ροπξ μη ἐκ ἰδίᾳ πμζηάζεζ  

εεςνμφιεκμζ· ὧκ ὁ ιὲκ πνημξ ημῦ κμῦ 

θοζζηυκ ἐζηζ βέκκδια ἐλ  

ημκ Παηένα, ηαζ υθα, υζα έπεζ, ηα  

έπεζ απ’ αοηυκ. Γζ’ αοηυ ηαζ δεκ ηάκεζ ηίπμηε 

απυ ιυκμξ ημο· δεκ έπεζ  

ζδζαίηενδ εκένβεζα απ’ αοηήκ ημο Παηένα.  

Ο Θευξ είκαζ απυ ηδ θφζδ ημο αυναημξ ηαζ 

βίκεηαζ μναηυξ ιε ηζξ εκένβεζέξ  

ημο· αοηυ ημ βκςνίγμοιε απυ ηδκ ηαηαζηεοή 

ηαζ δζαηοαένκδζδ ημο ηυζιμο.  

Ο Τζυξ είκαζ εζηυκα ημο Παηένα, ημ Πκεφια 

ημο Τζμφ· υηακ μ Υνζζηυξ ιε ημ  

Πκεφια ηαημζηεί ιέζα ζημκ άκενςπμ, ημο 

δίκεζ ημ ηαη’ εζηυκα.  

Σμ Άβζμ Πκεφια είκαζ Θευξ, εκδζάιεζμ ημο 

αβέκκδημο ηαζ ημο βεκκδημφ·  

ζοκάπηεηαζ ιε ημκ Παηένα ιέζς ημο Τζμφ. 

Λέβεηαζ Πκεφια Θεμφ, Πκεφια  

Υνζζημφ, κμοξ Υνζζημφ, Πκεφια Κονίμο, 

Ώοημηφνζμξ, Πκεφια οζμεεζίαξ,  

αθήεεζαξ, εθεοεενίαξ, ζμθίαξ (δζυηζ ηα 

δδιζμονβεί υθα αοηά). Βίκαζ Πκεφια  

πμο ηα βειίγεζ υθα ιε ηδκ μοζία ημο, υθα ηα 

ζοκέπεζ, πμο ιπμνεί κα βειίζεζ  

ημκ ηυζιμ ιε ηδκ μοζία ημο, αθθά ζηδ 

δφκαιή ημο δεκ πςνά ζημκ ηυζιμ.  

Ο Θευξ είκαζ μοζία αζχκζα ηαζ αιεηάαθδηδ, 

δδιζμονβυξ ηςκ υκηςκ· Σμκ  

πνμζηοκάιε ιε αζζεήιαηα εοζεαείαξ.  

Θευξ είκαζ ηαζ μ Παηέναξ, μ μπμίμξ είκαζ 

αζχκζα αβέκκδημξ· δζυηζ δεκ πνμήθεε  

απυ ηάπμζμκ, αθθά βέκκδζε ημκ Τζυ 

ζοκαζχκζμ. Θευξ είκαζ ηαζ μ Τζυξ, πμο  

είκαζ πάκηα ιε ημκ Παηένα ηαζ βεκκήεδηε 

απ’ Ώοηυκ εηηυξ πνυκμο, πςνίξ  

ιεηααμθή ή πάεμξ ή πςνζζιυ απ’ Ώοηυκ. 

Θευξ είκαζ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια,  

αβζαζηζηή δφκαιδ, εκοπυζηαηδ, πμο 

εηπμνεφεηαζ απυ ημκ Παηένα πςνίξ κ’  

απμιαηνφκεηαζ απ’ Ώοηυκ· ακαπαφεηαζ ζημκ 

Τζυ ηαζ έπεζ ηδκ ίδζα μοζία ιε  

ημκ Παηένα ηαζ ημκ Τζυ.  

Ο Λυβμξ είκαζ αοηυξ πμο ανίζηεηαζ πάκημηε 

ηαη’ μοζίακ ιε ημκ Παηένα.  

Λυβμξ, επίζδξ, είκαζ δ θοζζηή ηίκδζδ ημο 

κμο, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία  

ηζκείηαζ, ζηέθηεηαζ ηαζ ζοθθμβίγεηαζ, ζακ κα 

είκαζ ημ θςξ ηαζ δ θάιρδ ημο.  
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αημῦ ἀεὶ θοζζηξ πδβαγυιεκμκ, ὁ 

δεφηενμξ δὲ θέβεηαζ ἐκδζάεεημξ,  

ὁ δὲ ηνίημξ πνμθμνζηυξ.  

Σὸ πκεῦια κμεῖηαζ πμθθαπξ· Σὸ Ἅβζμκ 

Πκεῦια. Λέβμκηαζ δὲ ηαὶ αἱ  

δοκάιεζξ ημῦ Πκεφιαημξ ημῦ Ἁβίμο 

πκεφιαηα· πκεῦια ηαὶ ὁ ἄββεθμξ  

ὁ ἀβαευξ· πκεῦια ηαὶ ὁ δαίιςκ· πκεῦια 

ηαὶ  ροπή· ἔζηζ δέ, ὅηε ηαὶ ὁ  

κμῦξ πκεῦια θέβεηαζ· πκεῦια ηαὶ ὁ ἄκειμξ· 

πκεῦια ηαὶ ὁ ἀήν. 

Λυβμξ είκαζ αηυιδ μ εκδζάεεημξ, πμο 

θαθείηαζ ιέζα ζηδκ ηανδζά. Σέθμξ,  

θυβμξ είκαζ αοηυξ πμο ιεηαδίδεζ ηδ ζηέρδ. 

οιπεναζιαηζηά, μ Θευξ Λυβμξ  

έπεζ μοζία ηαζ οπυζηαζδ, εκχ μζ οπυθμζπμζ 

ηνεζξ θυβμζ απμηεθμφκ δοκάιεζξ  

ηδξ ροπήξ, πςνίξ κα έπμοκ ζδζαίηενδ 

οπυζηαζδ. Ώπ’ αοημφξ, μ πνχημξ είκαζ  

βέκκδια ημο κμο ηαζ πνμένπεηαζ απυ ηδ θφζδ 

ημο, μ δεφηενμξ θέβεηαζ  

εκδζάεεημξ ηαζ μ ηνίημξ πνμθμνζηυξ.  

Δ θέλδ πκεφια έπεζ πμθθέξ ζδιαζίεξ. 

διαίκεζ ημ Άβζμ Πκεφια. Πκεφιαηα  

θέβμκηαζ ηαζ μζ δοκάιεζξ ημο Ώβίμο 

Πκεφιαημξ· πκεφια αηυιδ είκαζ ηαζ μ  

αβαευξ άββεθμξ· πκεφια είκαζ ηαζ μ 

δζάαμθμξ· πκεφια ηαζ δ ροπή· ηάπμηε  

πκεφια θέβεηαζ ηαζ μ κμοξ· πκεφια είκαζ ηαζ 

μ άκειμξ ηαζ μ αέναξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 14. Σὰ ἰδζχιαηα ηξ εείαξ 

θφζεςξ  

Σὸ ἄηηζζημκ, ηὸ ἄκανπμκ, ηὸ ἀεάκαημκ ηαὶ 

ἀπένακημκ ηαὶ αἰχκζμκ,  

ηὸ ἄοθμκ, ηὸ ἀβαευκ, ηὸ δδιζμονβζηυκ, ηὸ 

δίηαζμκ, ηὸ θςηζζηζηυκ,  

ηὸ ἄηνεπημκ, ηὸ ἀπαεέξ, ηὸ ἀπενίβναπημκ, 

ηὸ ἀπχνδημκ,  

ηὸ ἀπενζυνζζημκ, ηὸ ἀυνζζημκ, ηὸ 

ἀζχιαημκ, ηὸ ἀυναημκ,  

ηὸ ἀπενζκυδημκ, ηὸ ἀκεκδεέξ, ηὸ 

αημηναηὲξ ηαὶ αηελμφζζμκ,  

ηὸ πακημηναημνζηυκ, ηὸ γςμδμηζηυκ, ηὸ 

πακημδφκαιμκ,  

ηὸ ἀπεζνμδφκαιμκ, ηὸ ἁβζαζηζηὸκ ηαὶ 

ιεηαδμηζηυκ, ηὸ πενζέπεζκ ηαὶ  

ζοκέπεζκ ηὰ ζφιπακηα ηαὶ πάκηςκ 

πνμκμεῖζεαζ· πάκηα ηαῦηα ηαὶ  

ημζαῦηα θφζεζ ἔπεζ μη ἄθθμεεκ εἰθδθοῖα, 

ἀθθ᾿ αηὴ ιεηαδζδμῦζα  

πακηὸξ ἀβαεμῦ ημῖξ μἰηείμζξ πμζήιαζζ ηαηὰ 

ηὴκ ἑηάζημο δεηηζηὴκ  

δφκαιζκ.  

Ἡ ἐκ ἀθθήθαζξ ηκ πμζηάζεςκ ιμκή ηε 

ηαὶ ἵδνοζζξ· ἀδζάζηαημζ βὰν  

αὗηαζ ηαὶ ἀκεηθμίηδημζ ἀθθήθςκ εἰζὶκ, 

ἀζφβποημκ ἔπμοζαζ ηὴκ ἐκ  

Σα ζδζχιαηα ηδξ εείαξ θφζεςξ.  

Εδζχιαηα ηδξ εείαξ θφζεςξ είκαζ ημ άηηζζημ, 

ημ άκανπμ, ημ άθεανημ, ημ  

αεάκαημ, άπεζνμ ηαζ αζχκζμ, ημ αβαευ, ημ 

δδιζμονβζηυ, ημ δίηαζμ, ημ  

θςηζζηζηυ, ημ αιεηάαθδημ, ημ απαεέξ, ημ 

απενίβναπημ, ημ απχνδημ,  

ημ απενζυνζζημ, ημ αυνζζημ, ημ αζχιαημ, ημ 

αυναημ, ημ αηαηακυδημ,  

δ ζδζυηδηα κα ιδκ έπεζ ηαιία ακάβηδ, ημ 

αοημηονζανπζηυ ηαζ αοηελμφζζμ,  

ημ ελμοζζαζηζηυ ημο ζφιπακημξ, ημ γςμπμζυ, 

ημ πακημδφκαιμ,  

ημ απεζνμδφκαιμ, ημ αβζαζηζηυ ηαζ 

ιεηαδμηζηυ, δ ζδζυηδηα κα πενζέπεζ ηαζ  

ζοβηναηεί ηα ζφιπακηα ηαζ κα πνμκμεί βζα 

υθα. θα αοηά ηαζ ηα πανυιμζα  

δ εευηδηα ηα έπεζ απυ ηδ θφζδ ηδξ, πςνίξ κα 

ηα έπεζ θάαεζ απυ αθθμφ.  

Ώπεκακηίαξ, δ ίδζα δ εευηδηα ιεηαδίδεζ ηάεε 

αβαευ ζηα δδιζμονβήιαηά ηδξ,  

ακάθμβα ιε ηδ δεηηζηή ζηακυηδηα ημο 

ηαεέκα.  

Εδίςια ηδξ εευηδημξ είκαζ δ αιμζααία 

παναιμκή ηαζ δζαιμκή ηςκ εείςκ  

οπμζηάζεςκ· δζυηζ είκαζ απχνζζηεξ ιεηαλφ 

ημοξ πςνίξ κα θείπεζ δ ιία απυ ηδκ  
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ἀθθήθαζξ πενζπχνδζζκ, μπ ὥζηε 

ζοκαθείθεζεαζ ἠ ζοβπεῖζεαζ, ἀθθ᾿  

ὥζηε ἔπεζεαζ ἀθθήθςκ. Τἱὸξ βὰν ἐκ Παηνὶ 

ηαὶ Πκεφιαηζ, ηαὶ  

Πκεῦια ἐκ Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ, ηαὶ Παηὴν ἐκ 

Τἱῶ ηαὶ Πκεφιαηζ, ιδδειζξ  

βζκμιέκδξ ζοκαθμζθξ ἠ ζοιθφνζεςξ ἠ 

ζοβπφζεςξ. Καὶ ηὸ ἓκ ηαὶ  

ηαηὸκ ηξ ηζκήζεςξ· ἓκ βὰν ἔλαθια ηαὶ 

ιία ηίκδζζξ ηκ ηνζκ  

πμζηάζεςκ, ὅπεν ἐπὶ ηξ ηηζζηξ θφζεςξ 

εεςνδεκαζ ἀδφκαημκ.  

Καὶ ὅηζ  εεία ἔθθαιρζξ ηαὶ ἐκένβεζα ιία 

μὖζα ηαὶ ἁπθ ηαὶ ἀιενὴξ  

ηαὶ ἀβαεμεζδξ ἐκ ημῖξ ιενζζημῖξ 

πμζηζθθμιέκδ ηαὶ ημφημζξ πζζ ηὰ  

ηξ μἰηείαξ θφζεςξ ζοζηαηζηὰ κέιμοζα 

ιέκεζ ἁπθ, πθδεοκμιέκδ ιὲκ  

ἐκ ημῖξ ιενζζημῖξ ἀιενίζηςξ ηαὶ ηὰ 

ιενζζηὰ πνὸξ ηὴκ ἑαοηξ  

ἁπθυηδηα ζοκάβμοζα ηαὶ ἐπζζηνέθμοζα –

πάκηα βὰν αηξ ἐθίεηαζ  

ηαὶ ἐκ αηῆ ἔπεζ ηὴκ ὕπανλζκ–· ηαὶ αηὴ 

ημῖξ πζζ ηὸ εἶκαζ ηαεὼξ ἔπεζ  

θφζεςξ ιεηαδίδςζζ· ηαὶ αηή ἐζηζ ηκ 

ὄκηςκ ηὸ εἶκαζ ηαὶ ηκ  

γχκηςκ  γςὴ ηαὶ ηκ θμβζηξ ὄκηςκ ὁ 

θυβμξ ηαὶ ηκ κμενξ  

ὄκηςκ  κυδζζξ, αηὴ πὲν κμῦκ μὖζα ηαὶ 

πὲν θυβμκ ηαὶ πὲν γςὴκ  

ηαὶ πὲν μζίακ.  

Ἔηζ δὲ ηαὶ ηὸ δζὰ πάκηςκ δζήηεζκ ἀιζβξ, 

δζ᾿ αηξ δὲ μδέκ. Ἔηζ ηαὶ  

ηὸ ἁπθῆ βκχζεζ βζκχζηεζκ ηὰ πάκηα ηαὶ 

πάκηα ηῶ εείῳ ηαὶ  

πακηεπμπηζηῶ ηαὶ ἀΰθῳ αηξ ὄιιαηζ 

ἁπθξ ηαεμνκ, ηά ηε  

ἐκεζηηα ηά ηε πανεθδθοευηα ηαὶ ηὰ 

ιέθθμκηα πνὶκ βεκέζεςξ  

αηκ· ηὸ ἀκαιάνηδημκ ηαὶ ἀθζέκαζ 

ἁιανηίαξ ηαὶ ζῴγεζκ· ηαὶ ὅηζ  

πάκηα ιέκ, ὅζα εέθεζ, δφκαηαζ, μπ ὅζα δὲ 

δφκαηαζ, εέθεζ· δφκαηαζ  

βὰν ἀπμθέζαζ ηὸκ ηυζιμκ, μ εέθεζ δέ. 

άθθδ· έπμοκ ηδκ αθθδθμπενζπχνδζή ημοξ  

αζφβποηδ, χζηε μφηε κα  

ζοβπςκεφμκηαζ μφηε κα ζοβπέμκηαζ, αθθά κα 

είκαζ ζε ανιμκία ιεηαλφ ημοξ. Ο  

Τζυξ δδθαδή είκαζ ιε ημκ Παηένα ηαζ ημ 

Πκεφια, ημ Πκεφια ιε ημκ Παηένα  

ηαζ ημκ Τζυ ηαζ μ Παηέναξ ιε ημκ Τζυ ηαζ ημ 

Πκεφια, πςνίξ κα ζοιααίκεζ  

ηαιζά ζοβπχκεοζδ ή ακάιεζλδ ή ζφβποζδ. 

Εδίςια ηδξ εευηδημξ επίζδξ είκαζ δ  

εκυηδηα ηαζ ηαοηυηδηα ηδξ ηζκήζεςξ· βίκεηαζ, 

δδθαδή, ιία ελυνιδζδ ηαζ ιία  

ηίκδζδ ηςκ ηνζχκ οπμζηάζεςκ, ηάηζ πμο δεκ 

ιπμνεί κα παναηδνδεεί ζηδκ  

ηηζζηή θφζδ.  

Καζ αηυιδ, δ εεία αηηζκμαμθία ηαζ εκένβεζα 

είκαζ ιία, απθή ηαζ αδζαίνεηδ·  

πνμζθένεζ πμθθά αβαεά ζηα ηηζζηά πμο 

δζαζνμφκηαζ· ηαζ, εκχ ιμζνάγεζ ζ’ υθα  

ηα ζοζηαηζηά ηδξ θφζεχξ ημοξ, δ ίδζα 

παναιέκεζ απθή·  

ιμζνάγεζ ημκ εαοηυ ηδξ ζε πμθθά πςνίξ κα 

δζαζνείηαζ δ ίδζα· ζοβηεκηνχκεζ ηαζ  

επακαθένεζ ηα δζαζνειέκα ζηδ δζηή ηδξ 

απθυηδηα –δζυηζ υθα ηα υκηα ηδκ  

πμεμφκ ηαζ μθείθμοκ ηδκ φπανλή ημοξ ζ’ 

αοηήκ–· ηαζ αοηή ιεηαδίδεζ ζε υθα  

ηδκ φπανλδ ακάθμβα ιε ηδ θφζδ ημοξ· έηζζ δ 

εευηδηα απμηεθεί ηδκ φπανλδ  

βζα ηα υκηα, ηδ γςή βζα ηα γςκηακά, ηδ 

θμβζηή βζα ηα θμβζηά ηαζ ημ κμο βζα  

ηα κμενά· δ ίδζα αέααζα είκαζ πένα ηαζ πάκς 

απυ ημ κμο, ημ θυβμ, ηδ γςή ηαζ  

ηδ θφζδ.  

Εδίςιά ηδξ αηυιδ είκαζ υηζ πενκά ιέζα απ’ 

υθα ηα υκηα, εκχ απ’ αοηήκ δεκ  

πενκά ηακέκα μκ. Βπίζδξ, υηζ βκςνίγεζ ηα 

πάκηα ιε απθή βκχζδ· υθα ηα  

αθέπεζ ιε απθυ ηνυπμ, ιε ημ εείμ, 

πακηεπμπηζηυ ηαζ άτθμ αθέιια ηδξ· αθέπεζ  

ηα πανυκηα, ηα πανεθευκηα ηαζ ηα ιέθθμκηα 

πνμημφ κα ζοιαμφκ. Εδίςιά ηδξ,  

επίζδξ, είκαζ δ ακαιανηδζία, δ ζοβπχνεζδ 

ηςκ αιανηζχκ ηαζ δ ζςηδνία. Καζ  

αηυιδ, υηζ ιπμνεί κα πεηφπεζ υθα υζα εέθεζ, 

αθθά δεκ εέθεζ κα ηάκεζ υζα  
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ιπμνεί· ιπμνεί, βζα πανάδεζβια, κα 

ηαηαζηνέρεζ ημκ ηυζιμ, αθθά δεκ ημ εέθεζ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 15. Πενὶ αἰκμξ  

Ώηὸξ ημὺξ αἰκαξ ἐπμίδζεκ, ὁ πάνπςκ 

πνὸ ηκ αἰχκςκ, πνὸξ  

ὅκ θδζζκ ὁ εεῖμξ Ααοίδ· «Ἀπὸ ημῦ αἰκμξ 

ηαί ἕςξ ημῦ αἰκμξ ζὺ εἶ».  

Καὶ ὁ εεῖμξ ἀπυζημθμξ· «Αζ᾿ μὗ ηαὶ ημὺξ 

αἰκαξ ἐπμίδζε».  

Υνὴ ημίκοκ βζκχζηεζκ, ὅηζ ηὸ ημῦ αἰκμξ 

ὄκμια πμθφζδιυκ ἐζηζ·  

πθεῖζηα βὰν ζδιαίκεζ. Ώἰὼκ βὰν θέβεηαζ 

ηαὶ  ἑηάζημο ηκ  

ἀκενχπςκ γςή. Λέβεηαζ πάθζκ αἰὼκ ηαὶ ὁ 

ηκ πζθίςκ ἐηκ πνυκμξ.  

Πάθζκ θέβεηαζ αἰὼκ ὅθμξ ὁ πανὼκ αίμξ, ηαὶ 

αἰὼκ ὁ ιέθθςκ, ὁ ιεηὰ  

ηὴκ ἀκάζηαζζκ, ὁ ἀηεθεφηδημξ. Λέβεηαζ 

πάθζκ αἰὼκ, μ πνυκμξ, μδὲ  

πνυκμο ηζ ιένμξ θίμο θμνᾶ ηαὶ δνυιῳ 

ιεηνμφιεκμκ, ἢβμοκ δζ᾿  

ιενκ ηαὶ κοηηκ ζοκζζηάιεκμκ, ἀθθὰ ηὸ 

ζοιπανεηηεζκυιεκμκ ημῖξ  

ἀζδίμζξ μἷυκ ηζ πνμκζηὸκ ηίκδια ηαὶ 

δζάζηδια. Ὅπεν βὰν ημῖξ πὸ  

πνυκμκ ὁ πνυκμξ, ημῦημ ημῖξ ἀζδίμζξ ἐζηὶκ 

αἰχκ.  

Λέβμκηαζ ιὲκ μὖκ ἑπηὰ αἰκεξ ημῦ ηυζιμο 

ημφημο, ἢβμοκ ἀπὸ ηξ  

μνακμῦ ηαὶ βξ ηηίζεςξ ιέπνζ ηξ ημζκξ 

ηκ ἀκενχπςκ  

ζοκηεθείαξ ηε ηαὶ ἀκαζηάζεςξ. Ἔζηζ ιὲκ 

βὰν ζοκηέθεζα ιενζηὴ ὁ  

ἑηάζημο εάκαημξ· ἔζηζ δὲ ηαὶ ημζκὴ ηαὶ 

πακηεθὴξ ζοκηέθεζα, ὅηε  

ιέθθεζ  ημζκὴ βίκεζεαζ ηκ ἀκενχπςκ 

ἀκάζηαζζξ. Ὄβδμμξ δὲ αἰὼκ  

ὁ ιέθθςκ.  

Πνὸ δὲ ηξ ημῦ ηυζιμο ζοζηάζεςξ, ὅηε 

μδὲ ἣθζμξ ἤκ δζαζνκ ιένακ  

ἀπὸ κοηηυξ, μη ἤκ αἰὼκ ιεηνδηυξ, ἀθθὰ 

ηὸ ζοιπανεηηεζκυιεκμκ  

ημῖξ ἀζδίμζξ, μἷυκ ηζ πνμκζηὸκ ηίκδια ηαὶ 

δζάζηδια· ηαὶ ηαηὰ ιὲκ  

ημῦημ εἷξ αἰχκ ἐζηζ, ηαεὸ ηαὶ θέβεηαζ ὁ 

Θεὸξ αἰχκζμξ, ἀθθὰ ηαὶ  

Γζα ημκ αζχκα.  

Ώοηυξ, πμο οπάνπεζ πνζκ απυ ημ πνυκμ, 

δδιζμφνβδζε ημοξ αζχκεξ· πνμξ  

αοηυκ θέεζ μ πνμθήηδξ Αααίδ: «Πνζκ απυ 

ημοξ αζχκεξ ηαζ έςξ ημ ηέθμξ ημοξ  

εζφ οπάνπεζξ». Καζ μ εείμξ απυζημθμξ θέεζ: 

«Με Ώοηυκ δδιζμφνβδζε ημοξ  

αζχκεξ».  

Πνέπεζ, θμζπυκ, κα βκςνίγμοιε υηζ ημ υκμια 

ημο αζχκα είκαζ πμθφζδιμ·  

δδθαδή, έπεζ πμθθέξ ζδιαζίεξ. Ώζχκαξ 

μκμιάγεηαζ δ γςή ηάεε ακενχπμο·  

επίζδξ, αζχκαξ θέβεηαζ ηαζ μ πνυκμξ πζθίςκ 

εηχκ. Ώηυιδ αζχκα ηαθμφιε  

υθμ ημκ πανυκηα αίμ, αθθά ηαζ ηδκ αζχκζα 

ιέθθμοζα γςή, πμο είκαζ ιεηά  

ηδκ ακάζηαζδ. Σέθμξ, αζχκαξ θέβεηαζ υπζ μ 

πνυκμξ, μφηε ηάπμζμ δζάζηδια ημο  

πνυκμο πμο ιεηνζέηαζ ιε ηδκ ηίκδζδ ηαζ ηδκ 

ηνμπζά ημο ήθζμο, πμο  

ζοκίζηαηαζ απυ διενυκοπηα, αθθά δ ηίκδζδ 

ηαζ ημ δζάζηδια ημο πνυκμο  

πμο παναηείκεηαζ ιαγί ιε ηα αζχκζα. ,ηζ 

δδθαδή είκαζ μ πνυκμξ βζ’ αοηά πμο  

ελανηχκηαζ απυ ημ πνυκμ, αοηυ είκαζ μ 

αζχκαξ βζα ηα αζχκζα.  

Ώκαθένμκηαζ αέααζα επηά αζχκεξ αοημφ ημο 

ηυζιμο, απυ ηυηε δδθαδή πμο  

δδιζμονβήεδηε μ μονακυξ ηαζ δ βδ ιέπνζ ημ 

ημζκυ ηέθμξ ηαζ ηδκ ημζκή  

ακάζηαζδ ηςκ ακενχπςκ. Αζυηζ οπάνπεζ ηαζ 

αημιζηυ ηέθμξ, μ εάκαημξ ημο  

ηάεε ακενχπμο· οπάνπεζ επίζδξ ηαζ ημζκυ 

ηαζ βεκζηυ ηέθμξ, υηακ εα βίκεζ  

δ ημζκή ακάζηαζδ υθςκ ηςκ ακενχπςκ. Γζ’ 

αοηυ, υβδμμξ αζχκαξ είκαζ μ  

ιεθθμκηζηυξ.  

Πνζκ αηυιδ απυ ηδ δδιζμονβία ημο ηυζιμο, 

υηακ δεκ οπήνπε μφηε μ ήθζμξ  

πμο πςνίγεζ ηδκ διένα απυ ηδ κφπηα, δεκ 

οπήνπε αζχκαξ πμο κα ιπμνεί κα  

ιεηνδεεί, αθθά οπήνπε αοηυ πμο 

παναηείκεηαζ ιαγί ιε ηα αζχκζα, ζακ ηάπμζα  

ηίκδζδ ηαζ δζάζηδια ημο πνυκμο· ηαζ 
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πνμαζχκζμξ. Καὶ αηὸκ βὰν ηὸκ αἰκα 

αηὸξ ἐπμίδζε· ιυκμξ βὰν  

ἄκανπμξ ὢκ ὁ Θεὸξ πάκηςκ αηυξ ἐζηζ 

πμζδηήξ, ηκ ηε αἰχκςκ ηαὶ  

πάκηςκ ηκ ὄκηςκ. Θεὸκ δὲ εἰπὼκ δθμκ, 

ὅηζ ηὸκ Παηένα θέβς ηαὶ  

ηὸκ ιμκμβεκ αημῦ Τἱυκ, ηὸκ Κφνζμκ 

ικ Ἰδζμῦκ Υνζζηυκ, ηαὶ ηὸ  

Πκεῦια αημῦ ηὸ Πακάβζμκ, ηὸκ ἕκα Θεὸκ 

ικ.  

Λέβμκηαζ δὲ αἰκεξ αἰχκςκ, ηαευηζ ηαὶ μἱ 

ημῦ πανυκημξ ηυζιμο  

ἑπηὰ αἰκεξ πμθθμὺξ αἰκαξ, ἢβμοκ γςὰξ 

ἀκενχπςκ πενζέπμοζζ,  

ηαὶ ὁ αἰὼκ ὁ εἷξ πάκηςκ ηκ αἰχκςκ ἐζηὶ 

πενζεηηζηυξ. Καὶ αἰὼκ  

αἰκμξ θέβεηαζ ὁ κῦκ ηαὶ ὁ ιέθθςκ. 

Ώἰχκζμξ δὲ γςὴ ηαὶ αἰχκζμξ  

ηυθαζζξ ηὸ ἀηεθεφηδημκ ημῦ ιέθθμκημξ 

αἰκμξ δδθμῖ. Οδὲ βὰν  

ιεηὰ ηὴκ ἀκάζηαζζκ ιέναζξ ηαὶ κολὶκ ὁ 

πνυκμξ ἀνζειδεήζεηαζ· ἔζηαζ  

δὲ ιθθμκ ιία ιένα ἀκέζπενμξ, ημῦ 

θίμο ηξ δζηαζμζφκδξ ημῖξ  

δζηαίμζξ θαζδνξ ἐπζθάιπμκημξ, ημῖξ δὲ 

ἁιανηςθμῖξ κὺλ ααεεῖα  

ἀπένακημξ. Πξ ημίκοκ ὁ ηκ πζθίςκ ἐηκ 

ηξ ὠνζβεκζαζηζηξ  

ἀπμηαηαζηάζεςξ ἀνζειδεήζεηαζ πνυκμξ; 

Πάκηςκ μὖκ ηκ αἰχκςκ  

εἷξ πμζδηήξ ἐζηζκ, ὁ Θεὸξ, ὁ ηαὶ ηὰ 

ζφιπακηα δδιζμονβήζαξ,  

ὁ πάνπςκ πνὸ ηκ αἰχκςκ. 

ζφιθςκα ι’ αοηυ  

οπάνπεζ έκαξ αζχκαξ· βζ’ αοηυ ηαζ μ Θευξ 

θέβεηαζ αζχκζμξ αθθά ηαζ  

πνμαζχκζμξ. Αζυηζ μ ίδζμξ δδιζμφνβδζε ηαζ 

ημκ αζχκα. Βπεζδή μ Θευξ είκαζ  

μ ιυκμξ άκανπμξ, είκαζ μ ίδζμξ δδιζμονβυξ 

υθςκ, ηαζ ηςκ αζχκςκ ηαζ υθςκ  

ηςκ υκηςκ. ηακ θές «Θευ», είκαζ θακενυ 

υηζ εκκμχ ημκ Παηένα ηαζ ημ  

ιμκμβεκή ημο Τζυ, ημκ Κφνζυ ιαξ Εδζμφ 

Υνζζηυ, ηαζ ημ Πακάβζμ Πκεφια ημο,  

ημκ έκα Θευ ιαξ.  

Λέβμκηαζ επίζδξ «αζχκεξ αζχκςκ», επεζδή μζ 

επηά αζχκεξ ημο πανυκημξ  

ηυζιμο πενζθαιαάκμοκ πμθθμφξ αζχκεξ, 

δδθαδή γςέξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ  

επεζδή μ έκαξ αζχκαξ είκαζ πενζεηηζηυξ υθςκ 

ηςκ αζχκςκ. Καζ μκμιάγεηαζ  

«αζχκαξ αζχκα» μ ηςνζκυξ ηαζ μ ιεθθμκηζηυξ 

αζχκαξ. Δ θνάζδ πάθζ «αζχκζα  

γςή» ηαζ «αζχκζα ηυθαζδ» δείπκεζ ημ 

αηεθείςημ ημο ιεθθμκηζημφ αζχκα.  

Αζυηζ, ιεηά ηδκ ακάζηαζδ, μ πνυκμξ δεκ εα 

ανζειείηαζ ιε διένεξ ηαζ κφπηεξ·  

εα είκαζ ιάθθμκ ιζα ακέζπενδ διένα, υπμο μ 

ήθζμξ ηδξ δζηαζμζφκδξ εα  

ηαηαθάιπεζ εοπάνζζηα ημοξ δίηαζμοξ, εκχ 

ααεεζά ηαζ απένακηδ κφπηα εα  

ζζπφεζ βζα ημοξ αιανηςθμφξ. Πχξ, θμζπυκ, εα 

ιεηνδεεί ημ πνμκζηυ δζάζηδια  

ηςκ πζθίςκ εηχκ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ πμο 

είπε μ Χνζβέκδξ; Βπμιέκςξ, έκαξ  

δδιζμονβυξ οπάνπεζ βζα ημοξ αζχκεξ, μ Θευξ, 

μ μπμίμξ δδιζμφνβδζε ηαζ ηα  

ζφιπακηα ηαζ οπάνπεζ πνμαζχκζα. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 16. Πενὶ δδιζμονβίαξ  

πεὶ μὖκ ὁ ἀβαεὸξ ηαὶ πενάβαεμξ Θεὸξ 

μη νηέζεδ ηῆ ἑαοημῦ  

εεςνίᾳ, ἀθθ᾿ πεναμθῆ ἀβαευηδημξ 

εδυηδζε βεκέζεαζ ηζκὰ ηὰ  

εενβεηδεδζυιεκα ηαὶ ιεεέλμκηα ηξ 

αημῦ ἀβαευηδημξ, ἐη ημῦ ιὴ  

ὄκημξ εἰξ ηὸ εἶκαζ πανάβεζ ηαὶ δδιζμονβεῖ 

ηὰ ζφιπακηα, ἀυναηά ηε  

ηαὶ ὁναηά, ηαὶ ηὸκ ἐλ ὁναημῦ ηαὶ ἀμνάημο 

ζοβηείιεκμκ ἄκενςπμκ.  

Γζα ηδ Αδιζμονβία  

Βπεζδή, θμζπυκ, μ αβαευξ ηαζ οπενάβαεμξ 

Θευξ δεκ επακαπαφεδηε ζηδ  

εεςνία ημο εαοημφ ημο, αθθά απυ 

οπεναμθζηή αβαευηδηα εέθδζε κα  

δδιζμονβδεμφκ μνζζιέκα δδιζμονβήιαηα 

πμο εα εοενβεηδεμφκ ηαζ εα  

ιεηάζπμοκ ζηδκ αβαευηδηα ημο· βζ’ αοηυ, 

πανάβεζ ηαζ δδιζμονβεί  

εη ημο ιδδεκυξ ηα ζφιπακηα, μναηά ηαζ 

αυναηα· δδιζμονβεί, επίζδξ,  
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Κηίγεζ δὲ ἐκκμκ, ηαὶ ηὸ ἐκκυδια ἔνβμκ 

θίζηαηαζ Λυβῳ  

ζοιπθδνμφιεκμκ ηαὶ Πκεφιαηζ 

ηεθεζμφιεκμκ. 

ηαζ ημκ άκενςπμ πμο απμηεθείηαζ ηαζ απυ 

μναηή ηαζ απυ αυναηδ θφζδ.  

Μυθζξ ζοθθαιαάκεζ ηδκ ζδέα, αοηυιαηα 

δδιζμονβεί· ηαζ δ ζηέρδ ημο βίκεηαζ  

πνάλδ, πμο ηδκ μθμηθδνχκεζ μ Λυβμξ ηαζ 

ηδκ ηεθεζμπμζεί ημ Πκεφια. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 17. Πενὶ ἀββέθςκ  

Ώηὸξ ηκ ἀββέθςκ ἐζηὶ πμζδηὴξ ηαὶ 

Αδιζμονβὸξ, ἐη ημῦ ιὴ ὄκημξ  

εἰξ ηὸ εἶκαζ παναβαβὼκ αημφξ, ηαη᾿ 

μἰηείακ εἰηυκα ηηίζαξ αημὺξ  

θφζζκ ἀζχιαημκ, μἷυκ ηζ πκεῦια ἢ πῦν 

ἄοθμκ, ὥξ θδζζκ ὁ εεῖμξ  

Ααοίδ· «Ὁ πμζκ ημὺξ ἀββέθμοξ αημῦ 

πκεφιαηα ηαὶ ημὺξ  

θεζημονβμὺξ αημῦ πονὸξ θθυβα», ηὸ 

ημῦθμκ ηαὶ δζάπονμκ ηαὶ  

εενιὸκ ηαὶ ημιχηαημκ ηαὶ ὀλὺ πενὶ ηὴκ 

εείακ ἔθεζίκ ηε ηαὶ  

θεζημονβίακ δζαβνάθςκ ηαὶ ηὸ ἀκςθενὲξ 

αηκ ηαὶ πάζδξ θζηξ  

ἐκκμίαξ ἀπδθθαβιέκμκ.  

Ἄββεθμξ ημίκοκ ἐζηὶκ μζία κμενά, 

ἀεζηίκδημξ, αηελμφζζμξ,  

ἀζχιαημξ, Θεῶ θεζημονβμῦζα, ηαηὰ πάνζκ 

ἐκ ηῆ θφζεζ ηὸ ἀεάκαημκ  

εἰθδθοῖα, ἥξ μζίαξ ηὸ εἶδμξ ηαὶ ηὸκ ὅνμκ 

ιυκμξ ὁ Κηίζηδξ ἐπίζηαηαζ.  

Ἀζχιαημξ δὲ θέβεηαζ ηαὶ ἄοθμξ, ὅζμκ 

πνὸξ ιξ· πκ βὰν  

ζοβηνζκυιεκμκ πνὸξ Θεὸκ ηὸκ ιυκμκ 

ἀζφβηνζημκ παπφ ηε ηαὶ θζηὸκ  

ενίζηεηαζ· ιυκμκ βὰν ὄκηςξ ἄοθμκ ηὸ 

εεῖυκ ἐζηζ ηαὶ ἀζχιαημκ.  

Ἔζηζ ημίκοκ θφζζξ θμβζηὴ κμενά ηε ηαὶ 

αηελμφζζμξ, ηνεπηὴ ηαηὰ  

βκχιδκ, ἢημζ ἐεεθυηνεπημξ· πκ βὰν 

ηηζζηὸκ ηαὶ ηνεπηυκ, ιυκμκ δὲ  

ηὸ ἄηηζζημκ ἄηνεπημκ. Καί πκ θμβζηὸκ 

αηελμφζζμκ. ῾Χξ ιὲκ μὖκ  

θμβζηὴ ηαὶ κμενὰ αηελμφζζυξ ἐζηζκ· ὡξ δὲ 

ηηζζηὴ ηνεπηή, ἔπμοζα  

ἐλμοζίακ ηαὶ ιέκεζκ ηαὶ πνμηυπηεζκ ἐκ ηῶ 

ἀβαεῶ ηαὶ ἐπὶ ηὸ πεῖνμκ  

ηνέπεζεαζ.  

Ἀκεπίδεηημξ ιεηακμίαξ, ὅηζ ηαὶ ἀζχιαημξ· 

Γζα ημοξ αββέθμοξ.  

Ο ίδζμξ είκαζ ηηίζηδξ ηαζ δδιζμονβυξ ηςκ 

αββέθςκ, ημοξ μπμίμοξ έθενε ζηδκ  

φπανλδ απυ ημ ιδδέκ, ηαζ ημοξ έηαιε 

ζφιθςκα ιε ηδ δζηή ημο εζηυκα κα  

είκαζ αζχιαηδ θφζδ, ζακ ηάπμζμξ άκειμ ή 

άτθδ θςηζά, υπςξ ημ θέεζ μ εείμξ  

Αααίδ: «Ώοηυξ πμο ηάκεζ ημοξ αββέθμοξ 

αζχιαηα πκεφιαηα ηαζ ημοξ  

θεζημονβμφξ ημο ζακ θθυβα θςηζάξ»· έηζζ 

πενζβνάθεζ ηδκ εοηζκδζία, ηδ  

θθμβενυηδηα, ηδ εενιυηδηα, ηδ 

δζεζζδοηζηυηδηα ηαζ ηδκ ηαπφηδηά ημοξ ζημκ  

πυεμ ηαζ ηδ δζαημκία ημο Θεμφ, ηαεχξ ηαζ 

ηδκ πνμζήθςζή ημοξ πνμξ ηα άκς  

ηαζ ηδκ απμιάηνοκζδ απυ ηάεε οθζηή 

θνμκηίδα.  

Ο άββεθμξ, θμζπυκ, είκαζ κμενή μοζία, 

αεζηίκδηδ, αοηελμφζζα, αζχιαηδ, πμο  

δζαημκεί ημ Θευ ηαζ έθααε ηαηά πάνζκ ζηδ 

θφζδ ηδξ ηδκ αεακαζία· ηδ ιμνθή  

ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ αοηήξ ηδξ οπάνλεςξ 

ιυκμκ μ δδιζμονβυξ ηδξ βκςνίγεζ.  

ε ζπέζδ ιε ιαξ είκαζ αζχιαηδ ηαζ άτθδ· 

αθθά, ηάεε ηζ πμο ζοβηνίκεηαζ  

ιε ημκ ιυκμ αζφβηνζημ Θευ είκαζ παπφ ηαζ 

οθζηυ· δζυηζ, ιυκμ ημ εείμ  

είκαζ υκηςξ άτθμ ηαζ αζχιαημ.  

Ο άββεθμξ, θμζπυκ, είκαζ θφζδ θμβζηή, κμενή 

ηαζ αοηελμφζζα, ιεηααθδηή ζηδκ  

πνμαίνεζδ, δδθαδή ζηδ εέθδζδ· δζυηζ ηάεε 

ηηζζηυ είκαζ ηαζ ιεηααθδηυ, εκχ  

ιυκμ ημ άηηζζημ είκαζ αιεηάαθδημ. Κάεε 

θμβζηυ επίζδξ είκαζ ηαζ αοηελμφζζμ.  

(Ο άββεθμξ), θμζπυκ, ζακ θμβζηή ηαζ κμενή 

θφζδ είκαζ αοηελμφζζμξ· ζακ  

ηηζζηή θφζδ είκαζ ιεηααθδηή, έπμκηαξ ηδ 

δοκαηυηδηα ηαζ κα δζαηδνείηαζ ηαζ  

κα πνμμδεφεζ ζημ αβαευ αθθά ηαζ κα 

πδβαίκεζ πνμξ ημ πεζνυηενμ.  
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ὁ βὰν ἄκενςπμξ δζὰ ηὴκ  

ημῦ ζχιαημξ ἀζεέκεζακ ηξ ιεηακμίαξ 

ἔηοπεκ. Ἀεάκαημξ μ θφζεζ,  

ἀθθὰ πάνζηζ· πκ βὰν ηὸ ἀνλάιεκμκ ηαὶ 

ηεθεοηᾶ ηαηὰ θφζζκ. Μυκμξ  

δὲ ὁ Θεὸξ ἀεὶ ὤκ, ιθθμκ δὲ ηαὶ πὲν ηὸ 

ἀεί· μπ πὸ πνυκμκ βάν,  

ἀθθ᾿ πὲν πνυκμκ ὁ ηκ πνυκςκ πμζδηήξ.  

Φηα δεφηενα κμενὰ ἐη ημῦ πνχημο ηαὶ 

ἀκάνπμο θςηὸξ ηὸκ  

θςηζζιὸκ ἔπμκηα, μ βθχζζδξ ηαὶ ἀημξ 

δευιεκα, ἀθθ᾿ ἄκεο θυβμο  

πνμθμνζημῦ ιεηαδζδυκηα ἀθθήθμζξ ηὰ ἴδζα 

κμήιαηα ηαὶ αμοθήιαηα.  

Αζὰ ημῦ Λυβμο ημίκοκ ἐηηίζεδζακ πάκηεξ 

μἱ ἄββεθμζ ηαὶ πὸ ημῦ  

Ἁβίμο Πκεφιαημξ δζὰ ημῦ ἁβζαζιμῦ 

ἐηεθεζχεδζακ, ηαη᾿ ἀκαθμβίακ  

ηξ ἀλίαξ ηαὶ ηξ ηάλεςξ ημῦ θςηζζιμῦ 

ηαὶ ηξ πάνζημξ ιεηέπμκηεξ.  

Πενζβναπημί εἰζζκ· ὅηε βάν εἰζζκ ἐκ ηῶ 

μνακῶ, μὔη εἰζζκ ἐκ ηῆ βῆ,  

ηαὶ εἰξ ηὴκ βκ πὸ ημῦ Θεμῦ 

ἀπμζηεθθυιεκμζ μη ἐκαπμιέκμοζζκ ἐκ  

ηῶ μνακῶ. Ο πενζμνίγμκηαζ δὲ πὸ 

ηεζπκ ηαὶ εονκ ηαὶ  

ηθείενςκ ηαὶ ζθναβίδςκ· ἀυνζζημζ βάν 

εἰζζκ. Ἀμνίζημοξ δὲ θέβς,  

μ βάν, ηαευ εἰζζκ, ἐπζθαίκμκηαζ ημῖξ 

ἀλίμζξ, μἷξ ὁ Θεὸξ θαίκεζεαζ  

αημὺξ εεθήζεζ, ἀθθ᾿ ἐκ ιεηαζπδιαηζζιῶ, 

ηαεὼξ δφκακηαζ μἱ  

ὁνκηεξ ὁνκ. Ἀυνζζημκ βάν ἐζηζ θφζεζ 

ηαὶ ηονίςξ ιυκμκ ηὸ  

ἄηηζζημκ· πκ βὰν ηηίζια πὸ ημῦ 

ηηίζακημξ αηὸ Θεμῦ ὁνίγεηαζ.  

Ἔλςεεκ ηξ μζίαξ ηὸκ ἁβζαζιὸκ ἐη ημῦ 

Ἁβίμο Πκεφιαημξ ἔπμκηεξ,  

δζὰ ηξ εείαξ πάνζημξ πνμθδηεφμκηεξ, ιὴ 

βάιμο πνῄγμκηεξ,  

ἐπεζδήπεν ιή εἰζζ εκδημί.  

Νυεξ δὲ ὄκηεξ ἐκ κμδημῖξ ηαὶ ηυπμζξ εἰζίκ, 

μ ζςιαηζηξ  

πενζβναθυιεκμζ· μ βὰν ζςιαηζηξ ηαηὰ 

θφζζκ ζπδιαηίγμκηαζ, μδὲ  

ηνζπ εἰζζ δζαζηαημί, ἀθθὰ ηῶ κμδηξ 

(Ο άββεθμξ) δεκ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ιεηακμήζεζ, δζυηζ είκαζ ηαζ αζχιαημξ.  

Ώκηίεεηα μ άκενςπμξ, ελαζηίαξ ηδξ 

αδοκαιίαξ ημο ζχιαηυξ ημο, ιπμνεί κα  

ιεηακμήζεζ. Βίκαζ αεάκαημξ ηαηά πάνζκ ηαζ 

υπζ απυ ηδ θφζδ ημο· δζυηζ υ,ηζ  

έπεζ ανπή έπεζ ηαζ ηέθμξ, ζφιθςκα ιε ημοξ 

κυιμοξ ηδξ θφζεςξ. Καζ ιυκμκ μ  

Θευξ είκαζ αζχκζμξ ηαζ ιάθζζηα πένα απυ 

ημοξ αζχκεξ· δζυηζ μ δδιζμονβυξ  

ημο πνυκμο δεκ ελανηάηαζ απυ ημ πνυκμ, 

αθθά ημκ οπενααίκεζ.  

(Οζ άββεθμζ) είκαζ δεφηενα κμενά θχηα, ηα 

μπμία δέπμκηαζ ημ θςηζζιυ απυ ημ  

πνχημ ηαζ άκανπμ θςξ· δεκ έπμοκ βθχζζα 

ηαζ αημή, αθθά ιεηαδίδμοκ  

ιεηαλφ ημοξ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηζξ απμθάζεζξ 

ημοξ πςνίξ πνμθμνζηυ θυβμ.  

Ο Λυβμξ δδιζμφνβδζε υθμοξ ημοξ αββέθμοξ 

ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια ιε ημκ  

αβζαζιυ ημο ημοξ ηεθεζμπμίδζε· ιεηέπμοκ 

ζημ θςηζζιυ ηαζ ηδ πάνδ ακαθμβζηά  

ιε ηδκ αλία ηαζ ημ ηάβια ημοξ.  

Ο πχνμξ ημοξ πενζμνίγεζ· δζυηζ υηακ είκαζ 

ζημκ μονακυ, δεκ ανίζημκηαζ ζηδ  

βδ· ηζ υηακ μ Θευξ ημοξ απμζηέθθεζ ζηδ βδ, 

δεκ παναιέκμοκ ζημκ μονακυ.  

ΐέααζα, ηα ηείπδ, μζ πυνηεξ, μζ ηθεζδανζέξ ηαζ 

ηα θμοηέηα δεκ ημοξ  

πενζμνίγμοκ· δζυηζ είκαζ αηαευνζζημζ. Καζ 

θέβμκηαξ «αηαευνζζημζ», εκκμχ,  

υηζ θακενχκμκηαζ ζημοξ αλίμοξ, ζημοξ 

μπμίμοξ εέθεζ μ Θευξ κα ειθακζζεμφκ,  

υπζ υπςξ πναβιαηζηά είκαζ, αθθά ιε άθθδ 

ιμνθή, ακάθμβα ιε ηδ δοκαηυηδηα  

πμο έπμοκ κα ημοξ δμοκ. Αζυηζ, ζηδκ 

ηονζμθελία, ιυκμ ημ άηηζζημ είκαζ  

αηαευνζζημ· εκχ ηάεε δδιζμφνβδια έπεζ ηα 

υνζά ημο, υπςξ ηα υνζζε μ Θευξ.  

Έπμοκ ημκ αβζαζιυ απυ ημ Άβζμ Πκεφια, έλς 

απυ ηδκ μοζία ημοξ·  

πνμθδηεφμοκ ιε ηδ εεία πάνδ ηαζ δεκ έπμοκ 

ακάβηδ απυ βάιμ,  

επεζδή δεκ είκαζ εκδημί.  

Βπεζδή είκαζ πκεοιαηζηά υκηα, γμοκ ζε 

ηυπμοξ πκεοιαηζημφξ, πςνίξ κα  
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πανεῖκαζ ηαὶ ἐκενβεῖκ, ἔκεα  

ἂκ πνμζηαπεζζ, ηαὶ ιὴ δφκαζεαζ ηαηὰ 

ηαηὸκ ὧδε ηἀηεῖζε εἶκαζ ηαὶ  

ἐκενβεῖκ.  

Βἴηε ἴζμζ ηαη᾿ μζίακ εἴηε δζαθένμκηεξ 

ἀθθήθςκ, μη ἴζιεκ. Μυκμξ δὲ  

ὁ πμζήζαξ αημὺξ Θεὸξ ἐπίζηαηαζ, ὁ ηαὶ ηὰ 

πάκηα εἰδχξ.  

Αζαθένμκηεξ δὲ ἀθθήθςκ ηῶ θςηζζιῶ ηαὶ 

ηῆ ζηάζεζ, εἴηε πνὸξ ηὸκ  

θςηζζιὸκ ηὴκ ζηάζζκ ἔπμκηεξ ἠ πνὸξ ηὴκ 

ζηάζζκ ημῦ θςηζζιμῦ  

ιεηέπμκηεξ ηαὶ ἀθθήθμοξ θςηίγμκηεξ δζὰ 

ηὸ πενέπμκ ηξ ηάλεςξ ἠ  

θφζεςξ. Αθμκ δέ, ὡξ μἱ πενέπμκηεξ ημῖξ 

πμαεαδηυζζ ιεηαδζδυαζζ  

ημῦ ηε θςηζζιμῦ ηαὶ ηξ βκχζεςξ.  

Ἰζπονμὶ ηαὶ ἕημζιμζ πνὸξ ηὴκ ημῦ εείμο 

εεθήιαημξ ἐηπθήνςζζκ ηαὶ  

πακηαπμῦ εεέςξ ενζζηυιεκμζ, ἔκεα ἂκ  

εεία ηεθεφζῃ ἐπίκεοζζξ,  

ηάπεζ θφζεςξ, ηαὶ θοθάηημκηεξ ηά ιένδ 

ηξ βξ, ηαὶ ἐεκκ ηαὶ  

ηυπςκ πνμσζηάιεκμζ, ηαεὼξ πὸ ημῦ 

Αδιζμονβμῦ ἐηάπεδζακ, ηαὶ  

ηὰ ηαε᾿ ιξ μἰημκμιμῦκηεξ ηαὶ 

αμδεμῦκηεξ ιῖκ. Πάκηςξ δὲ ὅηζ  

ηαηὰ ηὸ εεῖμκ εέθδιά ηε ηαὶ πνυζηαβια 

πὲν ιξ ὄκηεξ ἀεί ηε πενὶ  

Θεὸκ πάνπμκηεξ.  

Αοζηίκδημζ πνὸξ ηὸ ηαηὸκ ἀθθ᾿ μη 

ἀηίκδημζ, κῦκ δὲ ηαὶ ἀηίκδημζ,  

μ θφζεζ, ἀθθὰ πάνζηζ ηαὶ ηῆ ημῦ ιυκμο 

ἀβαεμῦ πνμζεδνείᾳ.  

Ὁνκηεξ Θεὸκ ηαηὰ ηὸ ἐθζηηὸκ αημῖξ ηαὶ 

ηαφηδκ ηνμθὴκ ἔπμκηεξ.  

πὲν ιξ ὄκηεξ ὡξ ἀζχιαημζ, ηαὶ πακηὸξ 

ζςιαηζημῦ πάεμοξ  

ἀπδθθαβιέκμζ, μ ιὴκ ἀπαεεῖξ· ιυκμκ βὰν 

ηὸ εεῖμκ ἀπαεέξ ἐζηζ.  

Μεηαζπδιαηίγμκηαζ δέ, πνὸξ ὅπεν ἂκ ὁ 

Αεζπυηδξ ηεθεφζῃ Θευξ, ηαὶ  

μὕης ημῖξ ἀκενχπμζξ ἐπζθαίκμκηαζ ηαὶ ηὰ 

εεῖα αημῖξ  

ἀπμηαθφπημοζζ ιοζηήνζα.  

κ μνακῶ δζαηνίαμοζζ ηαὶ ἓκ ἔνβμκ 

πενζμνίγμκηαζ υπςξ ηα ζχιαηα· δζυηζ δεκ 

παίνκμοκ ημ ζπήια ημο ζχιαημξ  

ζφιθςκα ιε ημοξ θοζζημφξ κυιμοξ, μφηε 

έπμοκ ηνεζξ δζαζηάζεζξ, αθθά  

πανμοζζάγμκηαζ ηαζ εκενβμφκ πκεοιαηζηά, 

υπμο δζαηαπεμφκ· δεκ ιπμνμφκ  

αέααζα ζημ ίδζμ πνμκζηυ δζάζηδια κα 

ανίζημκηαζ ηαζ κα εκενβμφκ εδχ ηζ εηεί.  

Αεκ βκςνίγμοιε εάκ μζ άββεθμζ είκαζ ιεηαλφ 

ημοξ ίζμζ ζηδκ μοζία ή  

δζαθένμοκ. Σμ βκςνίγεζ ιυκμκ μ 

πακημβκχζηδξ Θευξ, μ μπμίμξ ημοξ έπθαζε.  

Αζαθένμοκ, αέααζα, ιεηαλφ ημοξ ζημ 

θςηζζιυ ηαζ ηδ εέζδ· δδθαδή, ή  

ανίζημκηαζ ζε εέζδ δεηηζηή θςηζζιμφ ή 

ιεηέπμοκ ζημ θςηζζιυ ακάθμβα ιε  

ηδ εέζδ ημοξ ηαζ θςηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ 

ελαζηίαξ ηδξ οπενμπήξ ημο ηάβιαημξ  

ή ηδξ θφζεςξ. Βίκαζ θακενυ υηζ μζ άββεθμζ 

πμο οπενέπμοκ ιεηαδίδμοκ ημ  

θςηζζιυ ηαζ ηδ βκχζδ ζημοξ ηαηχηενμοξ.  

Βίκαζ ζηακμί ηαζ πνυεοιμζ ζηδκ εηηέθεζδ ημο 

εεθήιαημξ ημο Θεμφ ηαζ, θυβς  

ηδξ ηαπφηδημξ ηδξ θφζεχξ ημοξ, ανίζημκηαζ 

αιέζςξ πακημφ, υπμο ημοξ  

δχζεζ εκημθή μ Θευξ. Φοθάβμοκ ηα ιένδ ηδξ 

βδξ, δζμζημφκ έεκδ ηαζ ηυπμοξ,  

υπμο μ Αδιζμονβυξ ημοξ έηαλε, ηαζ 

θνμκηίγμοκ βζα ηα ακενχπζκα ηαζ ιαξ  

αμδεμφκ. Πάκηςξ, είκαζ ακχηενμζ απυ ιαξ, 

ζφιθςκα ιε ημ εέθδια ηαζ ηδκ  

εκημθή ημο Θεμφ, ηαζ ανίζημκηαζ πάκημηε 

ζηδκ οπδνεζία ημο Θεμφ.  

Βίκαζ δοζηίκδημζ πνμξ ημ ηαηυ, υπζ υιςξ 

αηίκδημζ· ηχνα υιςξ έπμοκ βίκεζ ηαζ  

αηίκδημζ (ζημ ηαηυ), υπζ ελαζηίαξ ηδξ θφζεχξ 

ημοξ, αθθά ηαηά πάνζκ ηαζ ιε  

ηδκ πνμζήθςζή ημοξ ζημ ιυκμ αβαευ.  

ΐθέπμοκ ημ Θευ υζμ ημοξ επζηνέπεηαζ ηαζ 

έπμοκ ηδ εέα ημο ζακ ηνμθή.  

Χξ αζχιαημζ είκαζ ακχηενμζ απυ ιαξ· έπμοκ 

απαθθαβεί απυ ηάεε πάεμξ ημο  

ζχιαημξ, αθθά δεκ είκαζ απαεείξ· δζυηζ 

ιυκμκ μ Θευξ είκαζ απαεήξ.  

Ώθθάγμοκ ηδ ιμνθή ημοξ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

εκημθή ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ, ηαζ  
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ἔπμοζζκ ικεῖκ ηὸκ Θεὸκ ηαὶ  

θεζημονβεῖκ ηῶ εείῳ αημῦ εεθήιαηζ. 

Καεὼξ δὲ ὁ ἁβζχηαημξ ηαὶ  

ἱενχηαημξ ηαὶ εεμθμβζηχηαηυξ θδζζ 

Αζμκφζζμξ ὁ Ἀνεμπαβίηδξ·  

«Πζα  εεμθμβία, ἢβμοκ  εεία Γναθὴ, 

ηὰξ μνακίμοξ μζίαξ ἐκκέα  

ηέηθδηε»· ηαφηαξ ὁ εεῖμξ ἱενμηεθεζηὴξ εἰξ 

ηνεῖξ ἀθμνίγεζ ηνζαδζηὰξ  

δζαημζιήζεζξ. «Καὶ πνχηδκ ιὲκ εἶκαί», 

θδζζ, «ηὴκ πενὶ Θεὸκ μὖζακ ἀεὶ  

ηαὶ πνμζεπξ ηαὶ ἀιέζςξ κζεαζ 

παναδεδμιέκδκ, ηὴκ ηκ  

ἑλαπηενφβςκ εναθὶι ηαὶ ηκ 

πμθομιιάηςκ Υενμοαὶι ηαὶ ηκ  

ἁβζςηάηςκ  Θνυκςκ, δεοηένακ δὲ ηὴκ ηκ 

Κονζμηήηςκ ηαὶ ηκ  

Αοκάιεςκ ηαὶ ηκ λμοζζκ, ηνίηδκ δὲ 

ηαὶ ηεθεοηαίακ ηὴκ ηκ  

Ἀνπκ ηαὶ Ἀνπαββέθςκ ηαὶ Ἀββέθςκ».  

Σζκὲξ ιὲκ μὖκ θαζζκ, ὅηζ πνὸ πάζδξ 

ηηίζεςξ ἐβέκμκημ, ὡξ ὁ Θεμθυβμξ  

θέβεζ Γνδβυνζμξ· «Πνημκ ιέκ ἐκκμεῖ ηὰξ 

ἀββεθζηὰξ δοκάιεζξ ηαὶ  

μνακίμοξ, ηαὶ ηὸ ἐκκυδια ἔνβμκ ἤκ». 

Ἕηενμζ δέ, ὅηζ ιεηὰ ηὸ βεκέζεαζ  

ηὸκ πνημκ μνακυκ. Ὅηζ δὲ πνὸ ηξ ημῦ 

ἀκενχπμο πθάζεςξ,  

πάκηεξ ὁιμθμβμῦζζκ. βὼ δὲ ηῶ Θεμθυβῳ 

Γνδβμνίῳ ζοκηίεειαζ·  

ἔπνεπε βὰν πνημκ ηὴκ κμενὰκ μζίακ 

ηηζζεκαζ ηαὶ μὕης ηὴκ  

αἰζεδηὴκ ηαὶ ηυηε ἐλ ἀιθμηένςκ ηὸκ 

ἄκενςπμκ.  

Ὅζμζ δέ θαζζ ημὺξ ἀββέθμοξ δδιζμονβμὺξ 

ηξ μἱαζδήπμηε μζίαξ,  

μὗημζ ζηυια εἰζὶ ημῦ παηνὸξ αηκ, ημῦ 

Αζααυθμο· ηηίζια βὰν  

ὄκηεξ μὔη εἰζζ δδιζμονβμί. Πάκηςκ δὲ 

πμζδηὴξ ηαὶ πνμκμδηὴξ ηαὶ  

ζοκμπεὺξ ὁ Θευξ ἐζηζκ, ὁ ιυκμξ ἄηηζζημξ, 

ὁ ἐκ Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ ηαὶ  

Ἅβίῳ Πκεφιαηζ ικμφιεκυξ ηε ηαὶ 

δμλαγυιεκμξ. 

έηζζ θακενχκμκηαζ ζημοξ ακενχπμοξ ηαζ 

ημοξ απμηαθφπημοκ ηα εεία ιοζηήνζα.  

Γμοκ ζημκ μονακυ ηαζ έπμοκ έκα ένβμ, κα 

οικμφκ ημ Θευ ηαζ κα δζαημκμφκ  

ημ εείμ ημο εέθδια. Έηζζ ημ θέεζ ηαζ μ 

αβζχηαημξ, ζενχηαημξ ηαζ  

εεμθμβζηχηαημξ Αζμκφζζμξ μ Ώνεμπαβίηδξ: 

«θδ δ εεμθμβία, δδθαδή  

δ Ώβία Γναθή, έπεζ λεπςνίζεζ ηζξ μονάκζεξ 

δοκάιεζξ ζε εκκέα ηάβιαηα»·  

μ εείμξ δζδάζηαθμξ ηζξ ηαηαηάζζεζ αοηέξ ζε 

ηνία ηνζαδζηά ζοζηήιαηα.  

«Πνχηδ ηνζάδα», θέεζ, «είκαζ αοηή πμο είκαζ 

πάκημηε βφνς απυ ημ Θευ ηαζ  

είκαζ έημζιδ κα εκςεεί ιαγί ημο αιέζςξ, 

δδθαδή δ ηάλδ ηςκ ελαπηένοβςκ  

εναθίι, ηςκ πμθουιιαηςκ Υενμοαίι ηαζ 

ηςκ αβζχηαηςκ Θνυκςκ·  

δεφηενδ ηνζάδα είκαζ ηςκ Κονζμηήηςκ, ηςκ 

Αοκάιεςκ ηαζ ηςκ Βλμοζζχκ·  

ηαζ ηνίηδ ηαζ ηεθεοηαία ηνζάδα είκαζ ηςκ 

Ώνπχκ, ηςκ Ώνπαββέθςκ ηαζ  

ηςκ Ώββέθςκ».  

Μενζημί θέκε υηζ δδιζμονβήεδηακ πνζκ απ’ 

υθδ ηδ δδιζμονβία, υπςξ μ άβζμξ  

Γνδβυνζμξ μ Θεμθυβμξ, πμο θέεζ: «(Ο Θευξ) 

πνχηα ζοθθαιαάκεζ ζημ κμο ηζξ  

μονάκζεξ δοκάιεζξ ηςκ αββέθςκ, ηαζ δ ζηέρδ 

ημο έβζκε πνάλδ». Άθθμζ θέκε  

υηζ δδιζμονβήεδηακ ιεηά ηδ δδιζμονβία ημο 

πνχημο μονακμφ. θμζ αέααζα  

ζοιθςκμφκ υηζ έβζκακ πνζκ ηδκ πθάζδ ημο 

ακενχπμο. Ββχ ζοιθςκχ ιε ημ  

Θεμθυβμ Γνδβυνζμ. Αζυηζ έπνεπε πνχηα κα 

δδιζμονβδεμφκ μζ κμενέξ μοζίεξ,  

έπεζηα ηα αζζεδηά, ηαζ ζημ ηέθμξ ηαζ απυ ηα 

δφμ μ άκενςπμξ.  

ζμζ ηέθμξ ζζπονίγμκηαζ υηζ μζ άββεθμζ είκαζ 

μζ δδιζμονβμί ηςκ δζαθυνςκ  

οπάνλεςκ, αοημί απμηεθμφκ ημ ζηυια ημο 

παηένα ημοξ, ημο Αζααυθμο· δζυηζ  

μζ άββεθμζ είκαζ ηηίζιαηα ηαζ υπζ δδιζμονβμί. 

Αδιζμονβυξ, πνμκμδηήξ ηαζ  

ζοκηδνδηήξ υθςκ είκαζ ιυκμκ μ άηηζζημξ 

Θευξ, μ μπμίμξ οικείηαζ ηαζ  

δμλάγεηαζ ζημ πνυζςπμ ημο Παηένα, ημο 
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Τζμφ ηαζ ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 18. Πενὶ Αζααυθμο ηαὶ 

δαζιυκςκ.  

η ημφηςκ ηκ ἀββεθζηκ δοκάιεςκ 

πνςημζηάηδξ ηξ πενζβείμο  

ηάλεςξ ηαὶ ηξ βξ ηὴκ θοθαηὴκ 

ἐβπεζνζζεεὶξ πανὰ Θεμῦ μ θφζεζ  

πμκδνὸξ βεβμκχξ, ἀθθ᾿ ἀβαεὸξ ὢκ ηαὶ ἐπ᾿ 

ἀβαεῶ βεκυιεκμξ ηαὶ ιδδ᾿  

ὅθςξ ἐκ ἑαοηῶ πανὰ ημῦ Αδιζμονβμῦ 

ηαηίαξ ἐζπδηὼξ ἴπκμξ, ιὴ  

ἐκέβηαξ ηυκ ηε θςηζζιὸκ ηήκ ηε ηζιήκ, ἡκ 

αηῶ ὁ Αδιζμονβὸξ  

ἐδςνήζαημ, αηελμοζίῳ πνμαζνέζεζ 

ἐηνάπδ ἐη ημῦ ηαηὰ θφζζκ εἰξ ηὸ  

πανὰ θφζζκ ηαὶ ἐπήνεδ ηαηὰ ημῦ 

πεπμζδηυημξ αηὸκ Θεμῦ, ἀκηναζ  

 αηῶ αμοθδεεὶξ, ηαὶ πνημξ ἀπμζηὰξ ημῦ 

ἀβαεμῦ ἐκ ηῶ ηαηῶ  

ἐβέκεημ· μδὲκ βὰν ἕηενυκ ἐζηζ ηὸ ηαηὸκ εἰ 

ιὴ ημῦ ἀβαεμῦ ζηένδζζξ,  

ὥζπεν ηαὶ ηὸ ζηυημξ θςηυξ ἐζηζ ζηένδζζξ. 

Σὸ βὰν ἀβαεὸκ θξ ἐζηζ  

κμδηυκ· ὁιμίςξ ηαὶ ηὸ ηαηὸκ ζηυημξ ἐζηὶ 

κμδηυκ. Φξ μὖκ ηηζζεεὶξ  

πὸ ημῦ Αδιζμονβμῦ ηαὶ ἀβαεὸξ βεβμκχξ –

ηαὶ βὰν· «Βἶδεκ ὁ Θεὸξ  

πάκηα, ὅζα ἐπμίδζε, ηαὶ ἰδμὺ ηαθὰ θίακ»– 

αηελμοζίῳ εεθήιαηζ  

ζηυημξ ἐβέκεημ. οκαπεζπάζεδ δὲ ηαὶ 

ημθμφεδζεκ αηῶ ηαὶ  

ζοκέπεζε πθεμξ ἄπεζνμκ ηκ π᾿ αηῶ 

ηεηαβιέκςκ ἀββέθςκ.  

Σξ αηξ ημζβανμῦκ θφζεςξ ημῖξ ἀββέθμζξ 

πάνπμκηεξ, ηαημὶ  

βεβυκαζζ, ηὴκ πνμαίνεζζκ ἑημοζίςξ ἐη ημῦ 

ἀβαεμῦ πνὸξ ηὸ ηαηὸκ  

ἐηηθίκακηεξ.  

Οη ἔπμοζζ ημίκοκ ἐλμοζίακ ηαηά ηζκμξ 

μδὲ ἰζπὺκ, εἰ ιὴ ἐη Θεμῦ  

μἰημκμιζηξ ζοβπςνμφιεκμζ, ὡξ ἐπὶ ημῦ 

Ἰχα, ηαεάπεν ἐπὶ ηκ  

πμίνςκ ἐκ ηῶ Βαββεθίῳ βέβναπηαζ. 

Παναπςνήζεςξ δὲ Θεμῦ  

βζκμιέκδξ ηαὶ ἰζπφμοζζ ηαὶ ιεηααάθθμκηαζ 

ηαὶ ιεηαζπδιαηίγμκηαζ,  

  

Γζα ημ Αζάαμθμ ηαζ ημοξ δαίιμκεξ.  

Ώπ’ αοηέξ ηζξ αββεθζηέξ δοκάιεζξ ανπδβυξ 

ηδξ ηάλεςξ βφνς ηαζ πάκς ζηδ  

βδ, πμο μ Θευξ ημο ακάεεζε ηδ θφθαλή ηδξ, 

(ήηακ μ Αζάαμθμξ)· δεκ ήηακ  

πμκδνυξ απυ ηδ θφζδ ημο, αθθά αβαευξ ηαζ 

ιε πνμμνζζιυ ημ αβαευ, πςνίξ  

κα έπεζ ιέζα ημο ηακέκα ίπκμξ ηαηίαξ βζα ημ 

Αδιζμονβυ. Βπεζδή υιςξ δεκ  

δέπεδηε ημ θςηζζιυ ηαζ ηδκ ηζιή πμο ημο 

δχνδζε μ Αδιζμονβυξ, ιε ηδ  

δζηή ημο εθεφεενδ επζθμβή λέθοβε απυ ηδ 

θοζζηή ηαηάζηαζδ ζηδκ πανά  

θφζδ.  

Τπενδθακεφεδηε απέκακηζ ζημ δδιζμονβυ 

ημο Θευ ηαζ εέθδζε κα  

επακαζηαηήζεζ εκακηίμκ ημο· αθμφ πνχηα 

απμιαηνφκεδηε απυ ημ αβαευ,  

ηαηάθδλε ζημ ηαηυ. Αζυηζ ημ ηαηυ δεκ είκαζ 

ηίπμηε άθθμ πανά ζηένδζδ ημο  

αβαεμφ· υπςξ ηαζ ημ ζημηάδζ είκαζ έθθεζρδ 

ημο θςηυξ. Σμ αβαευ είκαζ  

πκεοιαηζηυ θςξ· πανυιμζα ηαζ ημ ηαηυ είκαζ 

πκεοιαηζηυ ζημηάδζ. Πανυθμ,  

θμζπυκ, πμο μ Αδιζμονβυξ ημκ έπθαζε αβαευ 

–ζφιθςκα ιε ημ: «Βίδε μ Θευξ  

ηα δδιζμονβήιαηα πμο έπθαζε ηαζ ήηακ υθα 

πμθφ ηαθά»– εηείκμξ υιςξ, ιε  

ηδκ εθεφεενδ εέθδζή ημο, έβζκε ζημηεζκυξ. 

Καζ άπεζνμ πθήεμξ αββέθςκ, πμο  

είπε ζηζξ δζαηαβέξ ημο, επακαζηάηδζε ιαγί 

ημο ηαζ ημκ αημθμφεδζε ζηδκ  

πηχζδ ημο. Καζ πανυηζ έπμοκ ηδκ ίδζα θφζδ 

ιε ημοξ αββέθμοξ, έπμοκ βίκεζ ηαημί,  

επεζδή έζηνερακ ιε ηδ εέθδζή ημοξ ηδκ 

πνμηίιδζδ απυ ημ αβαευ πνμξ ημ ηαηυ.  

Αεκ έπμοκ αέααζα μφηε ελμοζία μφηε δφκαιδ 

εκακηίμκ ηάπμζμο, πανά ιυκμκ  

υηακ ημοξ επζηνέρεζ μ Θευξ ζφιθςκα ιε ημ 

ζπέδζμ ηδξ μζημκμιίαξ ημο, υπςξ  

ζηδκ πενίπηςζδ ημο Εχα ηαζ υπςξ έπεζ 

βναθεί ζημ Βοαββέθζμ βζα ημοξ  

πμίνμοξ. ηακ υιςξ ημ επζηνέρεζ μ Θευξ, ηαζ 

δφκαιδ έπμοκ ηαζ αθθάγμοκ ηαζ  
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εἰξ μἷμκ εέθμοζζ ζπια ηαηὰ θακηαζίακ.  

Καὶ ηὰ ιὲκ ιέθθμκηα μδὲ μἱ ἄββεθμζ ημῦ 

Θεμῦ μδὲ μἱ δαίιμκεξ  

μἴδαζζκ, ὅιςξ πνμθέβμοζζκ· μἱ ιὲκ ἄββεθμζ 

ημῦ Θεμῦ αημῖξ  

ἀπμηαθφπημκημξ ηαὶ πνμθέβεζκ 

ηεθεφμκημξ· ὅεεκ, ὅζα θέβμοζζ,  

βίκμκηαζ. Πνμθέβμοζζ δὲ ηαὶ μἱ δαίιμκεξ, 

πμηὲ ιὲκ ηὰ ιαηνὰκ  

βζκυιεκα αθέπμκηεξ, πμηὲ δὲ 

ζημπαγυιεκμζ· ὅεεκ ηαὶ ηὰ πμθθὰ  

ρεφδμκηαζ· μἷξ μ δεῖ πζζηεφεζκ, ηἂκ 

ἀθδεεφςζζ πμθθάηζξ, μἵῳ ηνυπῳ  

εἰνήηαιεκ. Οἴδαζζ δὲ ηαὶ ηὰξ Γναθάξ.  

Πζα μὖκ ηαηία ἐλ αηκ ἐπεκμήεδ ηαὶ ηὰ 

ἀηάεανηα πάεδ. Καὶ  

πνμζαάθθεζκ ιὲκ ηῶ ἀκενχπῳ 

ζοκεπςνήεδζακ, αζάγεζεαζ δέ ηζκα  

μη ἰζπφμοζζκ· ἐκ ιῖκ βάν ἐζηζ δέλαζεαζ 

ηὴκ πνμζαμθὴκ ἠ ιὴ  

δέλαζεαζ. Αζὸ ηῶ Αζααυθῳ ηαὶ ημῖξ 

δαίιμζζκ αημῦ ημίιαζηαζ ηὸ  

πῦν ηὸ ἄζαεζημκ,  ηυθαζζξ  αἰχκζμξ, ηαὶ 

ημῖξ ἑπμιέκμζξ αηῶ.  

Υνὴ δὲ βζκχζηεζκ, ὅηζ, ὅπεν ἐζηὶ ημῖξ 

ἀκενχπμζξ ὁ εάκαημξ, ημῦημ  

ημῖξ ἀββέθμζξ  ἔηπηςζζξ. Μεηὰ βὰν ηὴκ 

ἔηπηςζζκ μη ἔζηζκ αημῖξ  

ιεηάκμζα, ὥζπεν μδὲ ημῖξ ἀκενχπμζξ 

ιεηὰ ηὸκ εάκαημκ. 

ιεηαιμνθχκμκηαζ θακηαζηζηά ζε υπμζα 

ιμνθή εέθμοκ.  

Σμ ιέθθμκ δεκ ημ βκςνίγμοκ μφηε μζ άββεθμζ 

ημο Θεμφ μφηε μζ δαίιμκεξ·  

ηάκμοκ υιςξ πνμαθέρεζξ. Οζ άββεθμζ 

πνμαθέπμοκ, επεζδή ημοξ ηα  

απμηαθφπηεζ μ Θευξ ηαζ πνμζηάγεζ κα ηα 

πνμθέβμοκ. Γζ’ αοηυ, υζα θέκε,  

εηπθδνχκμκηαζ. Καζ μζ δαίιμκεξ υιςξ 

πνμθέβμοκ, άθθμηε επεζδή αθέπμοκ  

αοηά πμο βίκμκηαζ ζημ ιαηνζκυ ιέθθμκ ηαζ 

άθθμηε επεζδή ηα θακηάγμκηαζ· βζ’  

αοηυ ηαζ θέκε πμθθά ρέιιαηα. Κακείξ δεκ 

πνέπεζ κα ημοξ πζζηεφεζ, αηυιδ ηζ  

ακ θέκε ηδκ αθήεεζα μνζζιέκεξ θμνέξ, ιε ημκ 

ηνυπμ πμο έπμοιε πεζ. Αζυηζ  

βκςνίγμοκ ηαθά ηαζ ηζξ Γναθέξ.  

Κάεε ηαηία ηαζ ηα αηάεανηα πάεδ είκαζ δζηή 

ημοξ εθεφνεζδ. Σμοξ  

επζηνέπεηαζ αέααζα κα πεζνάγμοκ ημκ 

άκενςπμ, πςνίξ υιςξ κα έπμοκ ημ  

δζηαίςια κα ημκ εηαζάγμοκ· απυ ιαξ 

ελανηάηαζ κα ζοβηαηαηεεμφιε ζηδκ  

πνμζαμθή ή υπζ. Γζ’ αοηυ ηαζ έπεζ εημζιαζεεί 

δ αημίιδηδ θςηζά ηαζ δ αζχκζα  

ηυθαζδ βζα ημ Αζάαμθμ ηαζ ημοξ δαίιμκέξ 

ημο, πμο ημκ αημθμοεμφκ.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε επίζδξ υηζ αοηυ πμο 

είκαζ μ εάκαημξ βζα ημοξ  

ακενχπμοξ, είκαζ δ πηχζδ βζα ημοξ αββέθμοξ. 

Αζυηζ ιεηά ηδκ πηχζδ δεκ  

οπάνπεζ βζ’ αοημφξ ιεηάκμζα, υπςξ ηαζ βζα 

ημοξ ακενχπμοξ ιεηά ημ εάκαηυ  

ημοξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 19. Πενὶ ηηίζεςξ ὁναηξ  

Ώηὸξ ὁ Θεὸξ ικ ὁ ἐκ Σνζάδζ ηαὶ ἐκ 

ιμκάδζ δμλμθμβμφιεκμξ,  

«ἐπμίδζε ηὸκ μνακὸκ ηαὶ ηὴκ βκ ηαὶ 

πάκηα ηὰ ἐκ αημῖξ» ἐη ημῦ ιὴ  

ὄκημξ εἰξ ηὸ εἶκαζ παναβαβὼκ ηὰ 

ζφιπακηα· ηὰ ιὲκ μη ἐη  

πνμτπμηεζιέκδξ ὕθδξ, μἷμκ μνακυκ, βκ, 

ἀένα, πῦν, ὕδςν, ηὰ δὲ ἐη  

ημφηςκ ηκ π᾿ αημῦ βεβμκυηςκ, μἷμκ 

γῶα, θοηά, ζπένιαηα·  

ηαῦηα βὰν ἐη βξ ηαὶ ὕδαημξ, ἀένμξ ηε ηαὶ 

Γζα ηα μναηά δδιζμονβήιαηα  

Ο ίδζμξ μ Θευξ ιαξ, πμο ημκ δμλμθμβμφιε ςξ 

Σνζάδα ηαζ Μμκάδα, «έθηζαλε  

ημκ μονακυ, ηδ βδ ηαζ υθα υζα ανίζημκηαζ ζ’ 

αοηά»· έθηζαλε ημ ζφιπακ απυ  

ημ ιδδέκ. Άθθα ηα έθηζαλε απυ φθδ πμο δεκ 

πνμτπήνπε, υπςξ ημκ μονακυ,  

ηδ βδ, ημκ αένα, ηδ θςηζά, ημ κενυ. Άθθα 

πάθζ ηα δδιζμφνβδζε απυ φθδ πμο  

ήδδ είπε δδιζμονβήζεζ, βζα πανάδεζβια ηα 

γχα, ηα θοηά ηαζ ηα ζπένιαηα.  

Αζυηζ αοηά έπμοκ δδιζμονβδεεί ιε 
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πονὸξ ηῶ ημῦ  

Αδιζμονβμῦ πνμζηάβιαηζ βεβυκαζζκ. 

πνυζηαβια ημο Αδιζμονβμφ απυ πχια ηαζ  

κενυ, απυ αένα ηαζ θςηζά. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 20. Πενὶ μνακμῦ  

Ονακυξ ἐζηζ πενζμπὴ ὁναηκ ηε ηαὶ 

ἀμνάηςκ ηηζζιάηςκ· ἐκηὸξ  

βὰν αημῦ αἵ ηε κμεναὶ ηκ ἀββέθςκ 

δοκάιεζξ ηαὶ πάκηα ηὰ  

αἰζεδηὰ πενζηθείμκηαζ ηαὶ πενζμνίγμκηαζ. 

Μυκμκ δὲ ηὸ εεῖμκ  

ἀπενίβναπηυκ ἐζηζ, πάκηα πθδνμῦκ ηαὶ 

πάκηα πενζέπμκ ηαὶ πάκηα  

πενζμνίγμκ, ὡξ πὲν πάκηα ὂκ ηαὶ πάκηα 

δδιζμονβζακ.  

πεὶ ημίκοκ μνακυκ θδζζκ  Γναθὴ ηαὶ 

«μνακὸκ ημῦ μνακμῦ» ηαὶ  

«μνακμὺξ μνακκ» ηαὶ «ἕςξ ηνίημο 

μνακμῦ» ὁ ιαηάνζμξ Παῦθμξ  

νπάπεαζ θδζί, θέβμιεκ, ὅηζ ἐκ ηῆ ημῦ 

πακηὸξ ημζιμβεκείᾳ μνακμῦ  

πμίδζζκ πανεθάαμιεκ, ὃκ μἱ ηκ ἔλς ζμθμὶ 

ἄκαζηνμκ ζθαῖνάκ θαζζ,  

ηὰ  Μςζέςξ ζθεηενζζάιεκμζ δυβιαηα. Ἔηζ 

δὲ ηαὶ ηὸ ζηενέςια  

ἐηάθεζεκ ὁ Θεὸξ μνακυκ, ὃκ ἐκ ιέζῳ ημῦ 

ὕδαημξ βεκέζεαζ  

πνμζέηαλεκ, ηάλαξ αηὸκ δζαπςνίγεζκ ἀκὰ 

ιέζμκ ημῦ ὕδαημξ ημῦ  

ἐπάκς ημῦ ζηενεχιαημξ ηαὶ ἀκὰ ιέζμκ 

ημῦ ὕδαημξ ημῦ πμηάης  

ημῦ ζηενεχιαημξ. Σμφημο ηὴκ θφζζκ ὁ 

εεῖμξ ΐαζίθεζμξ θεπηήκ θδζζκ,  

ὡζεὶ ηαπκὸκ, ἐη ηξ εείαξ ιειοδιέκμξ 

Γναθξ. Ἕηενμζ δὲ δαηχδδ,  

ὡξ ἐκ ιέζῳ ηκ δάηςκ βεκυιεκμκ· ἄθθμζ 

ἐη ηκ ηεζζάνςκ  

ζημζπείςκ, ἄθθμζ πέιπημκ ζια ηαὶ ἕηενμκ 

πανὰ ηὰ ηέζζανα.  

Σζκὲξ ιὲκ μὖκ ἐδυλαζακ ἐκ ηφηθῳ ηὸ πκ 

πενζέπεζκ ηὸκ μνακὸκ,  

ζθαζνμεζδ ηε πάνπεζκ ηαὶ πακηαπυεεκ ηὸ 

ἀκχηαημκ ιένμξ αηὸκ  

εἶκαζ, ηὸ δὲ ιεζχηαημκ ημῦ πενζεπμιέκμο 

π᾿ αημῦ ηυπμο εἶκαζ  

ηαηχηενμκ ιένμξ, ηαὶ ηὰ ιὲκ ημῦθα ηαὶ 

ἐθαθνὰ ηκ ζςιάηςκ ηὴκ  

ἄκς ηάλζκ θαπεῖκ πανὰ ημῦ Αδιζμονβμῦ, ηὰ 

Γζα ημκ μονακυ  

Ο μονακυξ είκαζ μ ηυπμξ ηςκ μναηχκ ηαζ 

αμνάηςκ δδιζμονβδιάηςκ· δζυηζ  

ιέζα ζ’ αοηυκ πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ 

πενζηθείμκηαζ μζ κμενέξ αββεθζηέξ  

δοκάιεζξ ηαζ υθα ηα αζζεδηά. Μυκμ ημ εείμ 

είκαζ απενζυνζζημ· ημ εείμ  

βειίγεζ, πενζθαιαάκεζ ηαζ ηα πενζηθείεζ υθα, 

επεζδή είκαζ πένα απ’ υθα  

ηαζ ηα δδιζμφνβδζε υθα.  

Βπεζδή, θμζπυκ, δ Ώβία Γναθή μιζθεί βζα 

μονακυ ηαζ «μονακυ ημο μονακμφ»  

ηαζ «μονακμφξ ηςκ μονακχκ» ηαζ μ ιαηάνζμξ 

Παφθμξ θέεζ υηζ ακέαδηε «έςξ  

ημκ ηνίημ μονακυ», θέιε υηζ ζηδ δδιζμονβία 

ημο ζφιπακημξ έπμοιε ηδκ  

πανάδμζδ βζα ηδ δδιζμονβία ημο μονακμφ· μζ 

ζμθμί ημο ηυζιμο μκμιάγμοκ  

ημκ μονακυ άκαζηνδ ζθαίνα, αθμφ 

μζηεζμπμζήεδηακ ηδ δζδαζηαθία ημο  

Μςτζή. Ώηυιδ μ Θευξ ηαζ ημ ζηενέςια ημ 

μκυιαζε μονακυ· έδςζε ιάθζζηα  

ηδκ εκημθή κα ζπδιαηζζεεί ζημ ιέζμκ ημο 

κενμφ ηαζ κα πςνίγεζ ημ κενυ πμο  

οπάνπεζ πάκς απυ ημ ζηενέςια απυ ημ κενυ 

πμο είκαζ ηάης απυ ημ  

ζηένεςια. Ο Μέβαξ ΐαζίθεζμξ, πμο έπεζ 

εκηνοθήζεζ ζηδκ Ώβία Γναθή, θέεζ  

υηζ δ θφζδ ημο είκαζ θεπηή ζακ ηαπκυξ. 

Άθθμζ πάθζ θέκε υηζ είκαζ οδάηζκδ,  

επεζδή ανίζηεηαζ ζημ ιέζμκ ημο κενμφ. 

Άθθμζ ηέθμξ θέκε υηζ απμηεθείηαζ δ  

θφζδ ημο απυ ηέζζενα ζημζπεία ηαζ άθθμζ υηζ 

είκαζ πέιπημ ζχια, δζαθμνεηζηυ  

απυ ηα ηέζζενα.  

Ονζιέκμζ αέααζα κυιζζακ υηζ μ μονακυξ 

πενζηθείεζ ηα πάκηα ηοηθζηά, υηζ  

είκαζ ζθαζνζηυξ ηαζ υηζ απυ πακημφ αοηυξ 

είκαζ ημ πζμ ρδθυ ζδιείμ, εκχ ημ  

ηαηχηενμ ιένμξ ημο είκαζ ημ πζμ ηεκηνζηυ 

ζδιείμ ημο ηυπμο πμο πενζηθείεζ·  

εεχνδζακ επίζδξ υηζ ηα πζμ ααανή ηαζ 

εθαθνά ζχιαηα έπμοκ θάαεζ απυ ημ  

Αδιζμονβυ ηζξ ρδθέξ εέζεζξ, εκχ ηα αανζά 
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δὲ αανέα ηαὶ ηαηςθεν  

ηὴκ ηαηςηένακ πχνακ, ἣηζξ ἐζηὶκ  ιέζδ. 

Ἔζηζ ιὲκ μὖκ ημοθυηενμκ  

ηαὶ ἀκςθενέζηενμκ ζημζπεῖμκ ηὸ πῦν, ὅπεν 

δὴ ιεηὰ ηὸκ μνακὸκ  

εεέςξ ηεηάπεαζ θαζί· ημῦημκ δὲ θέβμοζζκ 

ηὸκ αἰεένα, ιεε᾿ ὃκ  

ηαηχηενμκ ηὸκ ἀένα. Σὴκ δὲ βκ ηαὶ ηὸ 

ὕδςν ὡξ αανφηενα ηαὶ  

ηαηςθενέζηενα, ἐκ ηῶ ιεζςηάηῳ 

ηνέιαζεαζ· ὡξ εἶκαζ ἐλ ἐκακηίαξ  

ηάης ιὲκ ηὴκ βκ ηαὶ ηὸ ὕδςν –ηὸ δὲ ὕδςν 

ημοθυηενμκ ηξ βξ,  

ὅεεκ ηαὶ εηζκδηυηενμκ αηξ πάνπεζ–, 

ἄκςεεκ δὲ πακηαπυεεκ ὡξ  

πενζαυθαζμκ ηφηθῳ ηὸκ ἀένα ηαὶ πενὶ ηὸκ 

ἀένα πακηαπυεεκ ηὸκ  

αἰεένα, ἔλςεεκ δὲ πάκηςκ ηφηθῳ ηὸκ 

μνακυκ.  

Κοηθζηξ δέ θαζζ ηζκεῖζεαζ ηὸκ μνακὸκ 

ηαὶ ζοζθίββεζκ ηὰ ἐκηὸξ ηαὶ  

μὕης ιέκεζκ πάβζα ηαὶ ἀδζάπηςηα.  

῾Βπηὰ δὲ γχκαξ θαζὶ ημῦ μνακμῦ, ιίακ 

ηξ ἑηέναξ ρδθμηένακ.  

Λέβμοζζ δὲ αηὸκ θεπημηάηδξ θφζεςξ, 

ὡζεὶ ηαπκὸκ, ηαὶ ηαε᾿  

ἑηάζηδκ γχκδκ εἶκαζ ἕκα ηκ πθακδηκ· 

ἑπηὰ βὰν πθακήηαξ εἶκαζ  

ἔθδζακ, Ἥθζμκ,  εθήκδκ, Αία, ῾Βνικ, 

Ἄνεα, Ἀθνμδίηδκ ηαὶ  

Κνυκμκ. Ἀθνμδίηδκ δέ θαζζ ηὸκ πμηὲ ιὲκ 

῾Βςζθυνμκ, πμηὲ δὲ  

Ἕζπενμκ βζκυιεκμκ. Πθακήηαξ δὲ ημφημοξ 

ἐηάθεζακ, ὅηζπεν  

ἐκακηίςξ ημῦ μνακμῦ πμζμῦκηαζ ηὴκ 

ηίκδζζκ· ημῦ βὰν μνακμῦ ηαὶ  

ηκ θμζπκ ἀζηένςκ ἐλ ἀκαημθξ ἐπὶ 

δοζιὰξ ηζκμοιέκςκ, μὗημζ  

ιυκμζ ἀπὸ δοζικ ἐπὶ ἀκαημθὰξ ηὴκ 

ηίκδζζκ ἔπμοζζ. Καὶ ημῦημ  

βκςζυιεεα ἐη ηξ ζεθήκδξ ιζηνὸκ ηαε᾿ 

ἑζπένακ ἀκαπμδζγμφζδξ.  

Ὅζμζ ημίκοκ ἔθδζακ ζθαζνμεζδ ηὸκ 

μνακυκ, ἴζςξ θέβμοζζκ  

ἀθίζηαζεαζ αηὸκ ηαὶ ἀπέπεζκ ηξ βξ, 

ἄκςεέκ ηε ηαὶ ἐη πθαβίςκ  

ηαζ ιε νμπή πνμξ ηα ηάης ζχιαηα  

ηαηέπμοκ ηζξ παιδθυηενεξ εέζεζξ, πμο είκαζ 

ζημ ηέκηνμ. Δ θςηζά αζθαθχξ  

είκαζ ημ πζμ εθαθνφ ηαζ ακορςηζηυ ζημζπείμ, 

ηυ μπμίμ, θέκε, έπεζ πάνεζ εέζδ  

αιέζςξ ιεηά ημκ μονακυ· ηαζ ημ μκμιάγμοκ 

αοηυ αζεένα, ιεηά ημκ μπμίμ  

ηαηχηενμξ είκαζ μ αέναξ. Δ βδ υιςξ ηαζ ημ 

κενυ, ζακ αανφηενα ηαζ ιε νμπή  

πνμξ ηα ηάης, θέκε υηζ ανίζημκηαζ ζημ 

ιέζμκ· έηζζ ζοιααίκεζ κα είκαζ  

ακηζιέηςπα ζημ ηάης ιένμξ δ βδ ηαζ ημ κενυ 

–ηαζ ημ κενυ είκαζ πζμ εθαθνφ  

απυ ηδ βδ, βζ’ αοηυ είκαζ ηαζ πζμ εοηίκδημ απ’ 

αοηήκ– ηαζ απυ πάκς ηοηθζηά  

απυ πακημφ μ αέναξ ζακ ιακδφαξ ηαζ βφνς 

απυ ημκ αένα απυ πακημφ μ  

αζεέναξ, εκχ έλς απ’ υθα ηοηθζηά ανίζηεηαζ 

μ μονακυξ.  

Λέκε, επίζδξ, υηζ μ μονακυξ ηζκείηαζ ηοηθζηά 

ηαζ ζοζθίββεζ ηα ζχιαηα πμο  

είκαζ ιέζα· βζ’ αοηυ ιέκμοκ ζηαεενά ηαζ 

αδζάπηςηα.  

Λέκε αηυιδ υηζ οπάνπμοκ επηά γχκεξ ημο 

μονακμφ, δ ιία πζμ ρδθά απυ ηδκ  

άθθδ. Καζ θέκε, επίζδξ, υηζ μ μονακυξ έπεζ 

πμθφ θεπηή ζφζηαζδ, ζακ ηαπκυξ,  

ηαζ ζηδ ηάεε γχκδ ημο είκαζ ηζ έκαξ 

πθακήηδξ· δζυηζ είπακ υηζ οπάνπμοκ επηά  

πθακήηεξ: μ Ήθζμξ, δ εθήκδ, μ Αίαξ, μ 

Βνιήξ, μ Άνδξ, δ Ώθνμδίηδ ηαζ μ  

Κνυκμξ. Καζ μκμιάγμοκ Ώθνμδίηδ αοηυκ πμο 

βίκεηαζ άθθμηε Βςζθυνμξ ηαζ  

άθθμηε Έζπενμξ. Σμοξ μκυιαζακ πθακήηεξ, 

δζυηζ έπμοκ ηδκ ακηίεεηδ  

ηίκδζδ ι’ αοηήκ ημο μονακμφ· δζυηζ, εκχ μ 

μονακυξ ηαζ ηα οπυθμζπα άζηνα  

ηζκμφκηαζ απυ ηδκ ακαημθή πνμξ ηδ δφζδ, 

ιυκμκ αοημί έπμοκ ηδκ ηίκδζδ  

απυ ηδ δφζδ ζηδκ ακαημθή. Καζ αοηυ εα ημ 

ακηζθδθεμφιε απυ ηδ ζεθήκδ,  

δ μπμία μπζζεμδνμιεί θίβμ ηάεε ανάδο.  

ζμζ, θμζπυκ, είπακ υηζ μ μονακυξ είκαζ 

ζθαζνζηυξ, οπμζηδνίγμοκ πζεακυκ υηζ  

είκαζ ιαηνζά ηαζ απέπεζ απυ ηδ βδ, ηαζ απυ 

πάκς ηαζ απυ ηα πθάβζα ηαζ απυ  
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ηαὶ ηάηςεεκ. Κάηςεεκ δὲ ηαὶ ἐη πθαβίςκ 

θδιί, ὅζμκ πνὸξ ηὴκ  

ιεηένακ αἴζεδζζκ, ἐπεὶ ηαηὰ ηὸκ ηξ 

ἀημθμοείαξ θυβμκ πακηαπυεεκ  

ηὸκ ἄκς ηυπμκ ὁ μνακὸξ ἐπέπεζ ηαὶ  β 

ηὸκ ηάης. Καί θαζζ ηὸκ  

μνακὸκ ζθαζνμεζδξ ηοηθμῦκ ηὴκ βκ ηαὶ 

ζοιπενζθένεζκ ηῆ ὀλοηάηῃ  

ηζκήζεζ αημῦ ἣθζυκ ηε ηαὶ ζεθήκδκ ηαὶ 

ημὺξ ἀζηέναξ, ηαὶ πὲν ιὲκ  

βκ ὄκημξ ημῦ θίμο ιένακ βίκεζεαζ 

ἐκηαῦεα, πὸ δὲ ηὴκ βκ  

κφηηα. πὸ δὲ βκ ηαηζυκημξ θίμο 

ἐκηαῦεα ιὲκ κφηηα, ἐηεῖζε δὲ  

ιένακ.  

Ἕηενμζ δὲ ιζζθαίνζμκ ηὸκ μνακὸκ 

ἐθακηάζεδζακ ἐη ημῦ ηὸκ  

εεδβυνμκ Ααοὶδ θέβεζκ· «Ὁ ἐηηείκςκ ηὸκ 

μνακὸκ ὡζεὶ δέννζκ», ὅπεν  

δδθμῖ ηὴκ ζηδκήκ. Καὶ ηὸκ ιαηάνζμκ 

ἩζαΎακ· «Ὁ ζηήζαξ ηὸκ  

μνακὸκ ὡζεὶ ηαιάνακ». Καὶ ὅηζ δφκςκ ὅ 

ηε ἣθζμξ ηαὶ  ζεθήκδ ηαὶ  

ηὰ ἄζηνα ηοηθμῖ ηὴκ βκ ἀπὸ δφζεςξ ἐπὶ 

αμννκ ηαὶ μὕης πάθζκ  

ἐπὶ ηὴκ ἀκαημθὴκ ἀθζηκεῖηαζ. Ὅιςξ, εἴηε 

μὕηςξ, εἴηε ἐηείκςξ,  

ἅπακηα ηῶ εείῳ πνμζηάβιαηζ βέβμκέ ηε ηαὶ 

ἣδναζηαζ ηαὶ ηὸ εεῖμκ  

εέθδιά ηε ηαὶ αμφθδια εειέθζμκ 

ἀζάθεοημκ ηέηηδηαζ. «Ώηὸξ βὰν  

εἶπε, ηαὶ ἐβεκήεδζακ· αηὸξ ἐκεηείθαημ, 

ηαὶ ἐηηίζεδζακ. Ἔζηδζεκ  

αηὰ εἰξ ηὸκ αἰκα ηαὶ εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ 

αἰκμξ· πνυζηαβια ἔεεημ,  

ηαὶ μ πανεθεφζεηαζ».  

Ἔζηζ ιὲκ μὖκ μνακὸξ ημῦ μνακμῦ ὁ 

πνημξ μνακυξ, ἐπάκς  

πάνπςκ ημῦ ζηενεχιαημξ. Ἰδμὺ δφμ 

μνακμί· «ηαὶ ηὸ ζηενέςια  

βὰν ἐηάθεζεκ ὁ Θεὸξ μνακυκ». φκδεεξ 

δὲ ηῆ εείᾳ Γναθῆ ηαὶ ηὸκ  

ἀένα μνακὸκ ηαθεῖκ δζὰ ηὸ ὁνζεαζ ἄκς. 

«Βθμβεῖηε» βάν, θδζί,  

«πάκηα ηὰ πεηεζκὰ ημῦ μνακμῦ», ημῦ 

ἀένμξ θέβς. Ὁ ἀὴν βὰν ηκ  

ηάης. Λέβμκηαξ απυ ηάης ηαζ απυ ηα πθάβζα 

εκκμχ ηυζμ, υζμ απέπεζ απυ ηζξ  

αζζεήζεζξ ιαξ, επεζδή, ζφιθςκα ιε ηδ 

θμβζηή, μ μονακυξ ηαηέπεζ  

απυ πακημφ  

ημκ πάκς ηυπμ, εκχ δ βδ ημκ ηάης. Ώηυιδ 

θέκε υηζ μ μονακυξ ηοηθχκεζ  

ζθαζνζηά ηδ βδ ηαζ πενζζηνέθεζ ιαγί ημο ιε 

ηδκ ηαπφηαηδ ηίκδζή ημο  

ημκ ήθζμ, ηδ ζεθήκδ ηαζ ηα άζηνα· επίζδξ, 

υηακ μ ήθζμξ είκαζ πάκς απυ ηδ  

βδ, εδχ βίκεηαζ διένα, εκχ, υηακ είκαζ ηάης 

απυ ηδ βδ, βίκεηαζ κφπηα. ηακ  

πάθζ μ ήθζμξ ανίζηεηαζ ηάης απυ ηδ βδ, εδχ 

βίκεηαζ κφπηα, εκχ εηεί διένα.  

Άθθμζ πάθζ θακηάζεδηακ υηζ μ μονακυξ είκαζ 

διζζθαίνζμ, ζφιθςκα ιε ηα  

θυβζα ημο πνμθήηδ Αααίδ: «Ο (Θευξ) 

απθχκεζ ημκ μονακυ ζακ  

δένια», ηαζ  

πμο δδθχκμοκ ηδ ζηδκή. φιθςκα, επίζδξ, 

ιε ημκ ΔζαΎα: «Ο Θευξ έθηζαλε  

ημκ μονακυ ζακ ηαιάνα». Καζ υηακ δφεζ μ 

ήθζμξ, δ ζεθήκδ ηαζ ηα άζηνα  

δζαβνάθμοκ ηφηθμ βφνς απυ ηδ βδ, απυ ηδ 

δφζδ έςξ ημ αμνά, ηζ έηζζ  

επακένπεηαζ ζηδκ ακαημθή. Ώθθά, είηε έηζζ, 

είηε δζαθμνεηζηά, υθα έπμοκ βίκεζ  

ηαζ ζηενεςεεί ιε ηδκ πνμζηαβή ημο Θεμφ, 

ηαζ έπμοκ ςξ αιεηαηίκδημ εειέθζμ  

ημ εείμ εέθδια ηαζ ηδ εεία απυθαζδ. «Αζυηζ, 

Ώοηυξ είπε ηαζ έβζκακ· Ώοηυξ  

έδςζε εκημθή ηαζ δδιζμονβήεδηακ. Σα 

δδιζμφνβδζε βζα κα ιέκμοκ αζχκζα·  

έδςζε εκημθή πμο δεκ εα ιείκεζ εκεκένβδηδ».  

Τπάνπεζ, θμζπυκ, μ μονακυξ ημο μονακμφ, μ 

πνχημξ μονακυξ, πμο είκαζ  

πάκς απυ ημ ζηενέςια. Να, δφμ μονακμί: 

«δζυηζ ηαζ ημ ζηενέςια μ Θευξ  

ημ μκυιαζε μονακυ». Ώπμηεθεί ζοκήεεζα βζα 

ηδκ Ώβία Γναθή ηαζ ημκ αένα  

κα ημκ μκμιάγεζ μονακυ, δζυηζ ημκ αθέπμοιε 

πάκς. Καεχξ θέεζ: «Αμλμθμβείηε  

(ημ Θευ) υθα ηα πηδκά ημο μονακμφ», ηαζ 

εκκμεί ημκ αένα. Αζυηζ μ αέναξ  

είκαζ μ ηυπμξ ηςκ πηδκχκ ηαζ υπζ μ μονακυξ. 
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πεηεζκκ ἐζηζ πμνεία, ηαὶ μπ ὁ μνακυξ. 

Ἰδμὺ ηνεῖξ μνακμί, μὓξ ὁ  

εεῖμξ ἔθδ ἀπυζημθμξ. Βἰ δὲ ηαὶ ηὰξ ἑπηὰ 

γχκαξ ἑπηὰ μνακμὺξ  

ἐηθααεῖκ εεθήζεζαξ, μδὲκ ηῶ θυβῳ ηξ 

ἀθδεείαξ θοιαίκεηαζ.  

φκδεεξ δὲ ηαὶ ηῆ ῾ΒαναΎδζ θςκῆ ηὸκ 

μνακὸκ πθδεοκηζηξ ηαθεῖκ  

μνακμφξ. Ονακὸκ μὖκ μνακμῦ 

αμοθμιέκδ εἰπεῖκ, μνακμὺξ  

μνακκ ἔθδζεκ, ὅπεν δδθμῖ μνακὸκ 

μνακμῦ ηὸκ ἐπάκς ημῦ  

ζηενεχιαημξ, ηαὶ ηὰ ὕδαηα δὲ ηὰ ἐπάκς 

ηκ μνακκ ἠ ημῦ ἀένμξ  

ηαὶ ημῦ ζηενεχιαημξ ἠ ηκ ἑπηὰ γςκκ 

ημῦ ζηενεχιαημξ ἠ ημῦ  

ζηενεχιαημξ ηῆ ζοκδεείᾳ ηξ ῾ΒαναΎδμξ 

πθδεοκηζηξ μνακκ  

ὀκμιαγμιέκμο.  

Πάκηα ιὲκ μὖκ ηὰ ηαηὰ βέκεζζκ πυηεζηαζ 

θεμνᾶ ηαηὰ ηὴκ ηξ  

θφζεςξ ἀημθμοείακ, ηαὶ μἱ μνακμί, πάνζηζ 

δὲ Θεμῦ ζοκέπμκηαί ηε  

ηαὶ ζοκηδνμῦκηαζ. Μυκμκ δὲ ηὸ εεῖμκ 

ἄκανπυκ ηε θφζεζ ηαὶ  

ἀηεθεφηδημκ. Αζὸ ηαὶ εἴνδηαζ· «Ώημὶ 

ἀπμθμῦκηαζ, ζὺ δὲ δζαιέκεζξ»·  

ὅιςξ μη εἰξ ηὸ πακηεθὲξ ἀθακζζεήζμκηαζ 

μἱ μνακμί·  

«παθαζςεήζμκηαζ ιὲκ βὰν ηαὶ ὡζεὶ 

πενζαυθαζμκ εἱθζβήζμκηαζ ηαὶ  

ἀθθαβήζμκηαζ» ηαὶ «ἔζηαζ μνακὸξ ηαζκὸξ 

ηαὶ β ηαζκή».  

Πμθθῶ δὲ ηῶ ιέηνῳ ὁ μνακὸξ ιείγςκ 

πάνπεζ ηξ βξ. Σὴκ ιέκημζ  

μζίακ ημῦ μνακμῦ μ δεῖ γδηεῖκ, 

ἄβκςζημκ ιῖκ μὖζακ.  

Μδδεὶξ δὲ ἐροπςιέκμοξ ημὺξ μνακμὺξ ἠ 

ημὺξ θςζηναξ  

πμθαιαακέης· ἄροπμζ βάν εἰζζ ηαὶ 

ἀκαίζεδημζ. Ὥζηε εἰ ηαί θδζζκ  

 εεία Γναθή· «Βθναζκέζεςζακ μἱ 

μνακμί, ηαὶ ἀβαθθζάζες  β»,  

ημὺξ ἐκ μνακῶ ἀββέθμοξ ηαὶ ημὺξ ἐκ ηῆ βῆ 

ἀκενχπμοξ πνὸξ  

εθνμζφκδκ ηαθεῖ· Οἶδε δὲ  Γναθὴ ηαὶ 

Να, πμο έπμοιε ηνεζξ μονακμφξ,  

υπςξ θέεζ μ εείμξ απυζημθμξ. Κζ ακ εεθήζεζξ 

πάθζ κα εεςνήζεζξ ηαζ ηζξ επηά  

γχκεξ ζακ ημοξ επηά μονακμφξ, ηαευθμο δεκ 

εα λεθφβεζξ απυ ηδκ αθήεεζα.  

Βίκαζ ιάθζζηα ζοκήεεζα ηδξ εανασηήξ 

βθχζζαξ κα μκμιάγεζ ημκ μονακυ ζημκ  

πθδεοκηζηυ ςξ μονακμφξ. Ώκηί κα πεζ μονακυ 

ημο μονακμφ, είπε μονακμφξ  

ηςκ μονακχκ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ μονακυ 

ημο μονακμφ, μ μπμίμξ είκαζ  

πάκς απυ ημ ζηενέςια· δδθχκεζ υιςξ ηαζ ηα 

κενά πμο είκαζ πάκς απυ ημοξ  

μονακμφξ, ή πάκς απυ ημκ αένα ηαζ απυ ημ 

ζηενέςια, ή πάκς  

απυ ηζξ επηά  

γχκεξ ημο ζηενεχιαημξ, ή πάκς απυ ημ 

ζηενέςια, ημ μπμίμ ζφιθςκα ιε ηδ  

ζοκήεεζα ηδξ εανασηήξ βθχζζαξ θέβεηαζ 

ζημκ πθδεοκηζηυ ανζειυ «μονακμί».  

θα, θμζπυκ, υζα δδιζμονβμφκηαζ, 

θεείνμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηάλδ ηδξ  

θφζεςξ· ηαζ μζ μονακμί, επμιέκςξ, 

ζοβηναημφκηαζ ηαζ δζαηδνμφκηαζ ιε ηδ  

πάνδ ημο Θεμφ. Μυκμκ μ Θευξ είκαζ απυ ηδ 

θφζδ ημο πςνίξ ανπή ηαζ ηέθμξ.  

Γζ’ αοηυ ηαζ θέεζ δ Ώβία Γναθή: «Ώοημί εα 

παεμφκ, εζφ υιςξ εα παναιέκεζξ».  

Αεκ εα ελαθακζζεμφκ υιςξ ηεθείςξ μζ 

μονακμί· «δζυηζ μζ μονακμί εα  

παθζχζμοκ, εα ηοθζπεμφκ ζακ νμφπμ ηαζ ε’ 

αθθάλμοκ», ηαζ ηυηε  

«εα ζπδιαηζζεεί ηαζκμφνζμξ μονακυξ ηαζ 

ηαζκμφνζα βδ»  

ηδκ έηηαζδ μ μονακυξ είκαζ πμθφ 

ιεβαθφηενμξ απυ ηδ βδ. Αεκ πνέπεζ  

υιςξ  

κ’ ακαγδηάιε ηδκ μοζία ημο μονακμφ, δζυηζ 

ιαξ είκαζ άβκςζηδ.  

Καζ ηακείξ κα ιδκ εεςνεί υηζ μζ μονακμί ηαζ 

η’ αζηένζα έπμοκ ροπή·  

δζυηζ είκαζ άροπα ηαζ πςνίξ αζζεήζεζξ. 

Βπμιέκςξ, ακ ηαζ θέεζ δ Ώβία Γναθή,  

«αξ εοθνακεμφκ μζ μονακμί ηαζ αξ πανεί δ 

βδ», εκκμεί υηζ πνμζηαθεί  

κα πανμφκ μζ άββεθμζ ζημκ μονακυ ηαζ μζ 
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πνμζςπμπμζεῖκ, ηαὶ ὡξ ἐπὶ  

ἐιρφπςκ πενὶ ηκ ἀρφπςκ δζαθέβεζεαζ, 

ὡξ ηὸ· « εάθαζζα εἶδε ηαὶ  

ἔθοβεκ, ὁ Ἰμνδάκδξ ἐζηνάθδ εἰξ ηὰ 

ὀπίζς», ηαὶ «ηί ζμί ἐζηζ, εάθαζζα,  

ὅηζ ἔθοβεξ ηαί ζμί, Ἰμνδάκδ, ὅηζ ἐζηνάθδξ 

εἰξ ηά ὀπίζς»; Καὶ ὄνδ ηαὶ  

αμοκμὶ ἐνςηκηαζ θυβμοξ ζηζνηήζεςξ, 

ὥζπεν ηαὶ ιῖκ ζφκδεεξ  

θέβεζκ «ζοκήπεδ  πυθζξ», μ ηὰξ 

μἰημδμιὰξ ζδιαίκεζκ αμοθμιέκμζξ,  

ἀθθὰ ημὺξ ηξ πυθεςξ μἰηήημναξ· ηαὶ «μἱ 

μνακμὶ δζδβμῦκηαζ δυλακ  

Θεμῦ», μ θςκὴκ ὠζίκ αἰζεδημῖξ 

ἀημομιέκδκ ἀθζέκηεξ, ἀθθ᾿ ἐη ημῦ  

μἰηείμο ιεβέεμοξ ηὴκ ημῦ Αδιζμονβμῦ 

δφκαιζκ ιῖκ πανζζηάκμκηεξ,  

ὧκ ηὸ ηάθθμξ ηαηακμμῦκηεξ, ηὸκ πμζδηὴκ 

ὡξ ἀνζζημηέπκδκ  

δμλάγμιεκ. 

άκενςπμζ ζηδ βδ.  

Αζυηζ δ Ώβία Γναθή βκςνίγεζ κα 

πνμζςπμπμζεί ηαζ κα μιζθεί βζα ηα άροπα  

ζακ κα πνυηεζηαζ βζα έιροπα, υπςξ υηακ 

θέεζ: «δ εάθαζζα είδε ηαζ  

απμιαηνφκεδηε, μ Εμνδάκδξ βφνζζε πνμξ ηα 

πίζς», ηαζ επίζδξ «βζαηί,  

εάθαζζα, απμιαηνφκεδηεξ ηαζ ζο, Εμνδάκδ, 

βφνζζεξ πνμξ ηα πίζς»;. Καζ ηα  

αμοκά ηαζ μζ θυθμζ παναηζκμφκηαζ κα 

ζηζνηήζμοκ, υπςξ ηζ ειείξ ζοκδείγμοιε  

κα θέιε «ζοβηεκηνχεδηε δ πυθδ», πςνίξ κα 

εέθμοιε κα δείλμοιε ηα  

μζημδμιήιαηα αθθά ημοξ ηαημίημοξ ηδξ 

πυθεςξ. Καί θέβμκηαξ «μζ μονακμί  

δζδβμφκηαζ ηδ δυλα ημο Θεμφ», δεκ εκκμμφιε 

υηζ αθήκμοκ θςκή πμο ηδκ  

αημοκ η’ αοηζά, αθθά υηζ πανμοζζάγμοκ ζε 

ιαξ ιε ημ ιέβεευξ ημοξ ηδ δφκαιδ  

ημο Αδιζμονβμφ· έηζζ, ηαηακμμφιε ημ 

ηάθθμξ ημοξ ηαζ δμλάγμοιε ημ  

Αδιζμονβυ ζακ άνζζημ ηεπκίηδ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 21.  

Πενὶ θςηυξ, πονυξ, θςζηήνςκ θίμο ηε 

ηαὶ ζεθήκδξ ηαὶ ἄζηνςκ  

Σὸ πῦν ἓκ ηκ ηεζζάνςκ ζημζπείςκ ἐζηί, 

ημῦθυκ ηε ηαὶ  

ἀκςθενέζηενμκ ηκ θμζπκ, ηαοζηζηυκ ηε 

ηαὶ θςηζζηζηυκ,  

ηῆ πνχηῃ ιένᾳ πὸ ημῦ Αδιζμονβμῦ 

ηηζζεέκ· θδζὶ βὰν  εεία  

Γναθή· «Καὶ εἶπεκ ὁ Θευξ· Γεκδεήης θξ, 

ηαὶ ἐβέκεημ θξ». Οπ  

ἕηενμκ βάν ἐζηζ ηὸ πῦν, εἰ ιὴ ηὸ θξ, ὥξ 

ηζκέξ θαζζκ. Ἕηενμζ δὲ ηὸ  

«ημζιζηὸκ πῦν» πὲν ηὸκ ἀένα θαζίκ, ὃ 

ηαθμῦζζκ αἰεένα.  

κ ἀνπῆ ιὲκ μὖκ ἐπμίδζεκ ὁ Θεὸξ ηὸ θξ, 

ἢημζ ηῆ πνχηῃ ιένᾳ,  

ηαθθςπζζιὸκ ηαὶ ηυζιμκ πάζδξ ηξ 

ὁναηξ ηηίζεςξ· ἄθεθε βὰν ηὸ  

θξ, ηαὶ πάκηα ἐκ ηῶ ζηυηεζ ἀδζάβκςζηα 

ιέκμοζζ ηὴκ μἰηείακ ιὴ  

δοκάιεκα επνέπεζακ ἐπζδείλαζεαζ. 

«ηάθεζε δὲ ὁ Θεὸξ ηὸ ιὲκ θξ  

ιένακ, ηὸ δὲ ζηυημξ ἐηάθεζε κφηηα». 

Γζα ημ θςξ, ηδ θςηζά, ημοξ θςζηήνεξ, 

δδθαδή ημκ ήθζμ, ηδ ζεθήκδ ηαζ ηα  

άζηνα.  

Δ θςηζά είκαζ έκα απυ ηα ηέζζενα ζημζπεία, 

εθαθνφ ηαζ ακορςηζηυ ζε ζπέζδ  

ιε ηα οπυθμζπα· ηαοζηζηή ηαζ ζοβπνυκςξ 

θςηζζηζηή· ηδ δδιζμφνβδζε  

μ Αδιζμονβυξ ηδκ πνχηδ διένα. Αζυηζ θέεζ δ 

Ώβία Γναθή: «Καζ είπε μ Θευξ·  

κα δδιζμονβδεεί θςξ, ηαζ δδιζμονβήεδηε». 

Καευζμκ, δ θςηζά δεκ είκαζ  

ηάηζ  

ημ δζαθμνεηζηυ απυ ημ θςξ, υπςξ θέκε 

ιενζημί. Άθθμζ πάθζ θέκε υηζ ημ  

«ημζιζηυ πον» είκαζ πάκς απυ ημκ αένα ηαζ 

ημ μκμιάγμοκ αζεένα.  

ηδκ ανπή, θμζπυκ, ηδκ πνχηδ διένα 

δδιζμφνβδζε μ Θευξ ημ θςξ, ζακ  

ζημθίδζ ηαζ ηυζιδια υθμο ημο μναημφ 

ηυζιμο. Αζυηζ, ακ αθαζνέζεζξ ημ θςξ,  

υθα ιέκμοκ ιέζα ζημ ζημηάδζ άβκςζηα, 

επεζδή δεκ ιπμνμφκ κα θακενχζμοκ  

ηδκ μιμνθζά ημοξ. «Καζ μκυιαζε μ Θευξ ημ 

θςξ διένα, εκχ ημ ζημηάδζ  
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ηυημξ δέ ἐζηζκ μη μζία ηζξ,  

ἀθθὰ ζοιαεαδηυξ· θςηὸξ βάν ἐζηζ 

ζηένδζζξ. Ὁ βὰν ἀὴν μη ἐκ ηῆ  

μζίᾳ αημῦ ἔπεζ ηὸ θξ.  Ώηὸ μὖκ ηὸ 

ἐζηενζεαζ ηὸκ ἀένα θςηὸξ  

ζηυημξ ἐηάθεζεκ ὁ Θευξ. Καὶ μπὶ  μζία 

ημῦ ἀένμξ ἐζηὶ ζηυημξ,  

ἀθθ᾿  ημῦ θςηὸξ ζηένδζζξ, ὅπεν 

ζοιαεαδηὸξ ιθθμκ δδθμῖ ἢπεν  

μζίακ. Οη ἐηθήεδ δὲ πνχηδ  κφλ, ἀθθ᾿ 

 ιένα· ὥζηε πνχηδ ἐζηὶκ  

 ιένα ηαὶ ἐζπάηδ  κφλ. Ἀημθμοεεῖ μὖκ 

 κὺλ ηῆ ιένᾳ, ηαὶ ἀπ᾿  

ἀνπξ ηξ ιέναξ ἕςξ ηξ ἄθθδξ ιέναξ ἓκ 

κοπεήιενυκ ἐζηζκ· ἔθδ  

βὰν  Γναθή· «Καὶ ἐβέκεημ ἑζπένα ηαὶ 

ἐβέκεημ πνςί, ιένα ιία».  

κ ιὲκ μὖκ ηαῖξ ηνζζὶκ ιέναζξ 

ἀκαπεμιέκμο ηαὶ ζοζηεθθμιέκμο ημῦ  

θςηὸξ ηῶ εείῳ πνμζηάβιαηζ ἣ ηε ιένα 

ηαὶ  κὺλ ἐβέκεημ. Σῆ δὲ  

ηεηάνηῃ ιένᾳ ἐπμίδζεκ ὁ Θεὸξ ηὸκ 

θςζηνα ηὸκ ιέβακ, ἢημζ ηὸκ  

ἣθζμκ εἰξ ἀνπὰξ ηαὶ ἐλμοζίαξ ηξ ιέναξ· 

δζ᾿ αημῦ βὰν  ιένα  

ζοκίζηαηαζ· ιένα βάν ἐζηζκ ἐκ ηῶ ηὸκ 

ἣθζμκ πὲν βκ εἶκαζ, ηαὶ  

δζάζηδια ιέναξ ἐζηὶκ ὁ ἀπὸ ἀκαημθξ 

ιέπνζ δφζεςξ πὲν βκ ημῦ  

θίμο δνυιμξ· ηαὶ ηὸκ θςζηνα ηὸκ 

ἐθάζζς, ἢημζ ηὴκ ζεθήκδκ ηαὶ  

ημὺξ ἀζηέναξ εἰξ ἀνπὰξ ηαὶ ἐλμοζίαξ ηξ 

κοηηὸξ ημῦ θςηίγεζκ αηήκ.  

Νὺλ δέ ἐζηζκ ἐκ ηῶ ηὸκ ἣθζμκ πὸ βκ 

εἶκαζ, ηαὶ δζάζηδια κοηηυξ  

ἐζηζκ ὁ ἀπὸ δφζεςξ ιέπνζξ ἀκαημθξ πὸ 

βκ ημῦ θίμο δνυιμξ.  

Ἡ ζεθήκδ ημίκοκ ηαὶ μἱ ἀζηένεξ 

ἐηάπεδζακ ηὴκ κφηηα θςηίγεζκ, μπ  

ὡξ ηῆ ιένᾳ πάκημηε πὸ βκ ὄκηεξ (εἰζὶ 

βὰν ηαὶ ἐκ ιένᾳ ἀζηένεξ  

ἐκ ηῶ μνακῶ πὲν βκ), ἀθθ᾿ ὁ ἣθζμξ 

ημφημοξ ἅια ηαὶ ηὴκ ζεθήκδκ  

ηῆ ζθμδνμηένᾳ αἴβθῃ ἀπμηνφπηςκ μη ἐᾶ 

θαίκεζεαζ.  

Σμῖξ θςζηνζζ ημφημζξ ηὸ πνςηυηηζζημκ 

κφπηα». Καζ ημ ζημηάδζ δεκ είκαζ ηάπμζα 

φπανλδ, αθθά ηάπμζμ ζοιαάκ·  

είκαζ απμοζία ημο θςηυξ. Αζυηζ μ αέναξ δεκ 

έπεζ ιέζα ζηδκ μοζία ημο ημ θςξ.  

Οκυιαζε, θμζπυκ, μ Θευξ ζημηάδζ ηδ 

ζηένδζδ ημο αένα απυ ημ θςξ.  

Καζ δ μοζία ημο αένα δεκ είκαζ ζημηάδζ, 

αθθά δ ζηένδζή ημο απυ ημ θςξ,  

πνάβια ημ μπμίμ δδθχκεζ έκα βεβμκυξ πμο 

ζοιααίκεζ πανά ιζα μοζία.  

Καζ δεκ μκυιαζε πνχηα ηδ κφπηα, αθθά ηδκ 

διένα· έηζζ, πνχηα είκαζ δ διένα  

ηαζ ηεθεοηαία δ κφπηα. Δ κφπηα, θμζπυκ, 

αημθμοεεί ηδκ διένα, ηαζ απυ ηδκ  

ανπή ιζαξ διέναξ έςξ ηδκ άθθδ διένα 

ζπδιαηίγεηαζ έκα διενυκοπημ. Καζ ημ  

είπε δ Ώβία Γναθή: «Έβζκε ανάδο, έβζκε 

πνςΎ, ζπδιαηίζεδηε έκα διενυκοπημ».  

ηζξ ηνεζξ, θμζπυκ, διένεξ ηαεχξ ημ θςξ 

δζαπευηακ ηαζ ζοζηεθθυηακ ιε  

εεία εκημθή, έβζκε δ διένα ηαζ δ κφπηα. Καζ 

ηδκ ηέηανηδ διένα μ Θευξ  

δδιζμφνβδζε ημ ιεβάθμ αζηένζ, δδθαδή ημκ 

ήθζμ, βζα κα μνίγεζ ηδκ ανπή ηαζ  

ηδ δζεφεοκζδ ηδξ διέναξ· δζυηζ αοηυξ 

ζοκζζηά ηδκ διένα, ηαεχξ διένα  

έπμοιε υηακ μ ήθζμξ είκαζ πάκς ζηδ βδ· ηαζ 

δζάνηεζα διέναξ είκαζ δ δζαδνμιή  

ημο ήθζμο πάκς ζηδ βδ απυ ηδκ ακαημθή 

ιέπνζ ηδ δφζδ ημο.  

Αδιζμφνβδζε αηυιδ ημ ιζηνυηενμ αζηένζ, 

δδθαδή ηδ ζεθήκδ, ηαζ ηα αζηένζα  

βζα κα μνίγμοκ ηδκ ανπή ηαζ ηδ δζεφεοκζδ 

ηδξ κφπηαξ θςηίγμκηάξ ηδκ.  

Νφπηα έπμοιε υηακ μ ήθζμξ είκαζ ηάης απυ 

ηδ βδ ηαζ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ  

είκαζ δ δζαδνμιή ημο ήθζμο ηάης απυ ηδ βδ 

απυ ηή δφζδ έςξ ηδκ ακαημθή  

ημο. Δ ζεθήκδ, θμζπυκ, ηαζ ηα αζηένζα 

μνίζεδηακ βζα κα θςηίγμοκ ηδ κφπηα·  

αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ αοηά ηδκ διένα είκαζ 

ηάης απυ ηδ βδ, δζυηζ οπάνπμοκ  

ηαζ ηδκ διένα αζηένζα πάκς απυ ηδ βδ· αθθά 

μ ήθζμξ ιε ημ θαιπνυηενμ θςξ  

ημο ζηεπάγεζ ηαζ η’ αζηένζα ηαζ ηδ ζεθήκδ, 

ηαζ δεκ ηα αθήκεζ κα θαίκμκηαζ.  
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θξ ὁ Αδιζμονβὸξ  

ἐκαπέεεημ μπ ὡξ ἀπμνκ ἄθθμο θςηυξ, 

ἀθθ᾿ ἵκα ιὴ ἀνβὸκ ἐηεῖκμ  

ιείκῃ ηὸ θξ· θςζηὴν βάν ἐζηζκ μη αηὸ 

ηὸ θξ, ἀθθὰ θςηὸξ  

δμπεῖμκ.  

η ημφηςκ ηκ θςζηήνςκ ἑπηὰ πθακήηαξ 

θαζί. Καὶ θέβμοζζκ  

αημὺξ ἐκακηίακ ημῦ μνακμῦ ηζκεῖζεαζ 

ηίκδζζκ, δζὸ ηαὶ πθακήηαξ  

αημὺξ ἐηάθεζακ· ηὸκ ιὲκ βὰν μνακυκ 

θαζζκ ἐλ ἀκαημθκ ἐπὶ  

δοζιὰξ ηζκεῖζεαζ, ημὺξ δὲ πθακήηαξ ἐη 

δοζικ ἐπὶ ἀκαημθάξ·  

ζοιπενζθένεζκ δὲ ηὸκ μνακὸκ ηῆ ἑαοημῦ 

ηζκήζεζ ὡξ ὀλοηένᾳ ημὺξ  

ἑπηὰ πθακήηαξ. Σκ δὲ ἑπηὰ πθακδηκ ηὰ 

ὀκυιαηά ἐζηζ ηαῦηα·  

Ἥθζμξ, εθήκδ, Γεφξ, ῾Βνιξ, Ἄνδξ, 

Ἀθνμδίηδ, Κνυκμξ. Βἶκαζ δὲ ηαε᾿  

ἑηάζηδκ γχκδκ ημῦ μνακμῦ ἕκα ηκ ἑπηὰ 

πθακδηκ· ἐκ ιὲκ ηῆ  

πνχηῃ, ἢημζ ἀκςηένᾳ, ηὸκ Κνυκμκ, ἐκ δὲ 

ηῆ δεοηένᾳ ηὸκ Αία, ἐκ δὲ  

ηῆ ηνίηῃ ηὸκ Ἄνεα, ἐκ δὲ ηῆ ηεηάνηῃ ηὸκ 

Ἥθζμκ, ἐκ δὲ ηῆ πέιπηῃ  

ηὴκ Ἀθνμδίηδκ, ἐκ δὲ ηῆ ἕηηῃ ηὸκ ῾Βνικ, 

ἐκ δὲ ηῆ ἑαδυιῃ ηαὶ  

ηαηςηένᾳ ηὴκ εθήκδκ.  

Σνέπμοζζ δὲ δνυιμκ ἄθδηημκ, ὃκ ὁ 

Αδιζμονβὸξ ἔηαλεκ αημῖξ, ηαὶ  

ηαεὼξ ἐεειεθίςζεκ αηά, ὥξ θδζζκ ὁ εεῖμξ 

Ααοίδ· «εθήκδκ ηαὶ  

ἀζηέναξ, ἃ ζὺ ἐεειεθίςζαξ». Αζὰ βὰν ημῦ 

εἰπεῖκ «ἐεειεθίςζαξ»  

ἐζήιακε ηὸ πάβζμκ ηαὶ ἀιεηάαθδημκ ηξ 

πὸ Θεμῦ δμεείζδξ αημῖξ  

ηάλεχξ ηε ηαὶ εἱνιμῦ. Ἔηαλε βὰν αημὺξ 

εἰξ ηαζνμὺξ ηαὶ εἰξ ιέναξ  

ηαὶ εἰξ ἐκζαοημφξ.  

Αζὰ ιὲκ βὰν ημῦ θίμο αἱ ηέζζανεξ ηνμπαὶ 

ζοκίζηακηαζ. Καὶ πνχηδ  

ιὲκ  ἐανζκή· ἐκ αηῆ βὰν ἐπμίδζεκ ὁ Θεὸξ 

ηὰ ζφιπακηα ηαὶ δδθμῖ  

ηὸ ηαὶ ιέπνζ ημῦ κῦκ ἐκ αηῆ ηκ ἀκεκ 

ηὴκ αθάζηδζζκ βίκεζεαζ,  

’ αοηά η’ αζηένζα μ Αδιζμονβυ έδςζε ημ 

πνςημδδιζμφνβδημ θςξ ημο,  

υπζ δζυηζ δεκ είπε άθθμ θςξ, αθθά βζα κα ιδκ 

παναιείκεζ εηείκμ ημ θςξ  

άπνδζημ. Αζυηζ ημ αζηένζ δεκ είκαζ ημ ίδζμ ημ 

θςξ, αθθά δμπείμ ημο θςηυξ.  

Λέκε υηζ απ’ αοηά η’ αζηένζα πνμένπμκηαζ μζ 

επηά πθακήηεξ, μζ μπμίμζ  

ηζκμφκηαζ ακηίεεηα απυ ηδκ ηίκδζδ ημο 

μονακμφ· βζ’ αοηυ ηαζ ημοξ μκυιαζακ  

πθακήηεξ. Λέκε, δδθαδή, υηζ μ μονακυξ 

ηζκείηαζ απυ ηδκ ακαημθή ζηδ δφζδ,  

εκχ μζ πθακήηεξ απυ ηδ δφζδ ζηδκ ακαημθή· 

θέκε αηυιδ υηζ μ μονακυξ  

ιε ηδκ ηαπφηδηα ηδξ ηζκήζεχξ ημο 

ζοιπαναζφνεζ ημοξ επηά πθακήηεξ.  

Σα μκυιαηα ηςκ επηά πθακδηχκ είκαζ ηα 

ελήξ:  

Ήθζμξ, εθήκδ, Γεοξ, Βνιήξ, Άνδξ, 

Ώθνμδίηδ ηαζ Κνυκμξ. Καζ ζε ηάεε  

γχκδ ημο μονακμφ οπάνπεζ ηαζ έκαξ απυ ημοξ 

επηά πθακήηεξ. ηήκ πνχηδ  

ηαζ ρδθυηενδ γχκδ μ Κνυκμξ, ζηδ δεφηενδ μ 

Αίαξ, ζηδκ ηνίηδ μ Άνδξ,  

ζηδκ ηέηανηδ μ Ήθζμξ, ζηδκ πέιπηδ δ 

Ώθνμδίηδ, ζηδκ έηηδ μ Βνιήξ  

ηαζ ζηδκ έαδμιδ ηαζ παιδθυηενδ δ εθήκδ.  

Αζακφμοκ αηέθεζςηδ δζαδνμιή, πμο μ 

Αδιζμονβυξ ημφξ υνζζε, ηαεχξ έεεζε  

ηα εειέθζά ημοξ, υπςξ ημ θέεζ μ πνμθήηδξ 

Αααίδ: «Σδ εθήκδ ηαζ ηα άζηνα,  

ηςκ μπμίςκ Βζφ έεεζεξ ηα εειέθζα». 

Λέβμκηαξ «εειεθίςζεξ», εκκμεί ηδ  

ζηαεενή ηαζ αιεηάαθδηδ ηάλδ ηαζ ζεζνά, πμο 

ημοξ έδςζε μ Θευξ.  

Αζυηζ ηα έπεζ ηάλεζ κα μνίγμοκ ηζξ επμπέξ, ηζξ 

διένεξ ηαζ ηα έηδ.  

Ώπυ ημκ ήθζμ δδθαδή ζπδιαηίγμκηαζ μζ 

ηέζζενζξ επμπέξ. Πνχηδ δ άκμζλδ.  

ηδ δζάνηεζά ηδξ μ Θευξ έθηζαλε ημ φιπακ· 

αοηυ ημ απμδεζηκφεζ ημ βεβμκυξ  

υηζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα ακείγμοκ ηα θοηά αοηή 

ηδκ επμπή, δ μπμία ηαζ θέβεηαζ  

πενίμδμξ ηδξ ζζδιενίαξ· δζυηζ ηάκεζ κα 

δζανηεί ηαζ δ διένα ηαζ δ κφπηα  

δχδεηα χνεξ. Ώοηή ζπδιαηίγεηαζ ελαζηίαξ 
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ἣηζξ ηαί ἰζδιενζκὴ ηνμπή ἐζηζκ· δχδεηα 

βὰν ὡνκ ηήκ ηε ιένακ ηαὶ  

ηὴκ κφηηα ηαείζηδζζκ. Ώὕηδ ἐη ηξ ιέζδξ 

ἀκαημθξ ημῦ θίμο  

ζοκίζηαηαζ, εηναὴξ μὖζα, αἵιαημξ 

αλδηζηή, εενιὴ ηαὶ βνὰ  

πάνπμοζα ηαὶ δζ᾿ ἑαοηξ ιεζζηεφμοζα ηῶ 

πεζικί ηε ηαὶ ηῶ εένεζ,  

ημῦ ιὲκ πεζικμξ εενιμηένα ηαὶ 

λδνμηένα, ημῦ δὲ εένμοξ ροπνμηένα  

ηαὶ βνμηένα. Αζαηείκεζ δὲ αὕηδ  ὥνα ἀπὸ 

Μανηίμο ηα΄ ιέπνζξ  

Ἰμοκίμο ηδ΄.  

Βἶηα ρμοιέκδξ ηξ ημῦ θίμο ἀκαημθξ 

ἐπὶ ηὰ αμνεζυηενα ιένδ   

εενζκὴ ηνμπὴ δζαδέπεηαζ, ιεζζηεφμοζα ηῶ 

ηε ἔανζ ηαὶ ηῶ ιεημπχνῳ,  

ἐη ιὲκ ημῦ ἔανμξ ηὸ εενιὸκ ἔπμοζα, ἐη δὲ 

ημῦ ιεημπχνμο ηὸ λδνυκ·  

εενιὴ βάν ἐζηζ ηαὶ λδνὰ ηαὶ ηὴκ λακεὴκ 

αὔλεζ πμθήκ. Ώὕηδ δὲ  

ιεβίζηδκ ιὲκ ηὴκ ιένακ ἔπεζ ὡνκ 

πεκηεηαίδεηα, ηὴκ δὲ κφηηα  

πάκο ζιζηνμηάηδκ, ὡνκ ἐκκέα δζάζηδια 

ἔπμοζακ. Καὶ αὕηδ δὲ  

δζαηείκεζ ἀπὸ Ἰμοκίμο ηδ΄ ιέπνζ ιδκὸξ 

επηειανίμο ηε΄.  

Βἶηα πάθζκ εἰξ ηὴκ ιέζδκ ἀκαημθὴκ ημῦ 

θίμο ἐπακζυκημξ   

ιεημπςνζκὴ ηνμπὴ ηὴκ εενζκὴκ ηνμπὴκ 

ἀιείαεζ, ιέζδ πςξ ἔπμοζα  

ρφλεχξ ηε ηαὶ εένιδξ, λδνυηδηυξ ηε ηαὶ 

βνυηδημξ, ηαὶ ιεζζηεφμοζα  

ηῆ ηε εενζκῆ ηαὶ ηῆ πεζιενζκῆ ηνμπῆ, ἐη 

ιὲκ ηξ εενζκξ ηὸ λδνυκ, ἐη δὲ  

ηξ πεζιενζκξ ηὸ ροπνὸκ ἔπμοζα· ροπνὰ 

βάν ἐζηζ ηαὶ λδνὰ πμθξ ηε  

ιεθαίκδξ αλδηζηὴ πέθοηεκ. Ώὕηδ πάθζκ 

ἰζδιενζκὴ ηνμπὴ πάνπεζ  

δχδεηα ὡνκ ηήκ ηε ιένακ ηαὶ ηὴκ κφηηα 

ἔπμοζα. Αζαηείκεζ δὲ  

αὕηδ ἀπὸ επηειανίμο ηε΄ ιέπνζ 

Αεηειανίμο ηε΄.  

Σμῦ δὲ θίμο ἐπὶ ηὴκ ιζηνμηένακ ηαὶ 

πεαιαθςηένακ, ἢημζ  

ιεζδιανζκὴκ ἀκαημθὴκ ηαηζυκημξ,  

ηδξ ακαημθήξ ημο ήθζμο απυ ημ  

ιέζμκ ημο μνίγμκηα, είκαζ εφηναηδ, αολάκεζ 

ημ αίια, είκαζ εενιή ηαζ οβνή  

ηαζ είκαζ ακάιεζα ζημ πεζιχκα ηαζ ημ 

ηαθμηαίνζ· είκαζ πζμ εενιή επμπή  

απυ ημ πεζιχκα, αθθά ηαζ πζμ ροπνή ηαζ 

οβνή απυ ημ ηαθμηαίνζ. Καζ δζανηεί  

αοηή δ επμπή απυ ηδκ εζημζηή πνχηδ 

Μανηίμο ιέπνζ ηζξ είημζζ ηέζζενζξ  

Εμοκίμο.  

Έπεζηα, ηαεχξ ακορχκεηαζ δ ακαημθή ημο 

ήθζμο πνμξ ηα αμνεζυηενα ιένδ,  

αημθμοεεί δ εενζκή πενίμδμξ, πμο είκαζ 

ακάιεζα ζηδκ άκμζλδ ηαζ ημ  

θεζκυπςνμ· απυ ηδκ άκμζλδ έπεζ ηδ 

εενιυηδηα ηαζ απυ ημ θεζκυπςνμ ηδκ  

λδναζία· είκαζ δδθαδή εενιή, λενή ηαζ 

αολάκεζ ηδκ λακεή πμθή. Καζ έπεζ  

πμθφ ιεβάθδ διένα, δζάνηεζαξ δεηαπέκηε 

ςνχκ, εκχ ηδ κφπηα πάνα πμθφ  

ιζηνή, δζάνηεζαξ εκκέα ςνχκ. Καζ δζανηεί 

αοηή δ επμπή απυ ηζξ είημζζ  

ηέζζενζξ Εμοκίμο έςξ ηίξ είημζζ πέκηε 

επηειανίμο.  

Έπεζηα, ιε ηδκ επάκμδμ ημο ήθζμο ζημ ιέζμ 

ηδξ ακαημθήξ, δ θεζκμπςνζκή  

πενίμδμξ δζαδέπεηαζ ηδ εενζκή, ηαζ είκαζ 

ακάιεζα ζημ ρφπμξ ηαζ ηδ  

εενιυηδηα, ηδκ λδναζία ηαζ ηδκ οβναζία· 

ανίζηεηαζ ακάιεζα ζημ ηαθμηαίνζ  

ηαζ ημ πεζιχκα, ηαζ δζαηδνεί απυ ημ 

ηαθμηαίνζ ηδκ λδναζία ηαζ απυ ημ  

πεζιχκα ηδκ οβναζία· είκαζ δδθαδή ροπνή 

ηαζ λενή επμπή ηαζ αολάκεζ ηδ  

ιαφνδ πμθή. Ώοηή, επίζδξ, είκαζ πενίμδμξ 

ηδξ ζζδιενίαξ· έπεζ ηαζ δ διένα  

ηαζ δ κφπηα δχδεηα χνεξ. Αζανηεί απυ ηζξ 

είημζζ πέκηε επηειανίμο ιέπνζ  

ηζξ είημζζ πέκηε Αεηειανίμο.  

ηακ ηέθμξ μ ήθζμξ ηαηέαεζ ζημ πζμ ιζηνυ 

ηαζ παιδθυ ζδιείμ, δδθαδή ηδ  

ιεζδιανζκή ακαημθή, θεάκεζ δ πεζιενζκή 

πενίμδμξ, πμο είκαζ ροπνή ηαζ οβνή  

ηαζ ανίζηεηαζ ακάιεζα ζημ θεζκυπςνμ ηαζ 

ηδκ άκμζλδ· απυ ημ θεζκυπςνμ  

ηναηάεζ ηδκ ρφπνα, εκχ απυ ηδκ άκμζλδ ηδκ 
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πεζιενζκὴ ἐπζθαιαάκεηαζ ηνμπή,  

ροπνά ηε ηαὶ βνὰ ηοβπάκμοζα ηαὶ 

ιεζζηεφμοζα ηῆ ηε ιεημπςνζκῆ  

ηαὶ ηῆ ἐανζκῆ, ἐη ιὲκ ηξ ιεημπςνζκξ ηὸ 

ροπνὸκ ἔπμοζα, ἐη δὲ ηξ  

ἐανζκξ ηὸ βνὸκ ηεηηδιέκδ. Ώὕηδ δὲ 

ζιζηνμηάηδκ ιὲκ ηὴκ ιένακ  

ἔπεζ, ἐκκέα ὡνκ πάνπμοζακ, ηὴκ δὲ 

κφηηα ιεβίζηδκ, ὡνκ  

πάνπμοζακ πεκηεηαίδεηα, θθέβιαημξ δὲ 

αὕηδ πάνπεζ αλδηζηή.  

Αζαηείκεζ δὲ ἀπὸ ηε΄ Αεηειανίμο ιέπνζξ ηά 

Μανηίμο. μθξ βὰν ὁ  

Αδιζμονβὸξ πνμεκμήζαημ, ὡξ ἂκ ιὴ ἐλ 

ἄηναξ ροπνυηδημξ ἠ  

εενιυηδημξ ἠ βνυηδημξ ἠ λδνυηδημξ ἐπὶ 

ηὴκ ἄηνακ ἐκακηίακ  

ἐνπυιεκμζ πμζυηδηα παθεπμῖξ πενζπέζςιεκ 

ἀννςζηήιαζζ· ζθαθενὰξ  

βὰν ηὰξ αἰθκζδίμοξ ιεηααμθὰξ μἶδεκ ὁ 

θυβμξ.  

Οὕης ιὲκ μὖκ ὁ ἣθζμξ ηὰξ ηνμπὰξ ηαὶ δζ᾿ 

αηκ ηὸκ ἐκζαοηὸκ  

ἀπενβάγεηαζ, ηαὶ ηὰξ ιέναξ δὲ ηαὶ ηάξ 

κφηηαξ· ηὰξ ιὲκ ἀκαηέθθςκ  

ηαὶ πὲν βκ βζκυιεκμξ, ηὰξ δὲ πὸ βκ 

δφκςκ ηαὶ ημῖξ ἄθθμζξ  

θςζηνζζ, ζεθήκῃ ηε ηαὶ ἄζηναζζ, ηὴκ 

θαῦζζκ παναπςνκ  

ζοκίζηδζζ.  

Φαζὶ δὲ ηαὶ δχδεηα γῴδζα ἐλ ἀζηένςκ 

εἶκαζ ἐκ ηῶ μνακῶ, ἐκακηίακ  

ηίκδζζκ ἔπμκηα ηῶ ηε θίῳ ηαὶ ηῆ ζεθήκῃ 

ηαὶ ημῖξ ἄθθμζξ πέκηε  

πθακήηαζξ, ηαὶ δζὰ ηκ δχδεηα γῳδίςκ 

πανένπεζεαζ ημὺξ ἑπηά.  

Ὁ ιὲκ μὖκ ἣθζμξ ηαε᾿ ἕηαζημκ γῴδζμκ 

ἀπμηεθεῖ ικα ἕκα ηαὶ δζὰ  

ηκ δχδεηα ιδκκ ηὰ δχδεηα γῴδζα 

δζένπεηαζ. Σκ δὲ δχδεηα  

γῳδίςκ ηὰ ὀκυιαηά ἐζηζ ηαῦηα ηαὶ μἱ 

ημφηςκ ικεξ. Κνζὸξ, ιδκὶ  

Μανηίῳ ηα΄ δέπεηαζ ηὸκ ἣθζμκ, Σαῦνμξ 

Ἀπνζθίῳ ηβ΄, Αίδοιμζ ΜαΎῳ  

ηδ΄, Κανηῖκμξ Ἰμοκίῳ ηδ΄, Λέςκ Ἰμοθίῳ 

ηε΄, Πανεέκμξ Ώβμφζηῳ ηε΄,  

οβναζία.  

Δ πενίμδμξ αοηή έπεζ ηδκ πζμ ιζηνή διένα, 

απυ εκκέα χνεξ,  

ηαζ ηδκ πζμ ιεβάθδ κφπηα, απυ δεηαπέκηε 

χνεξ·  

έπεζ ηδκ ζδζυηδηα κ’ αολάκεζ ηα θθέβιαηα. 

Αζανηεί απυ ηζξ είημζζ πέκηε  

Αεηειανίμο ιέπνζ ηδκ εζημζηή πνχηδ 

Μανηίμο. Καευζμκ μ Αδιζμονβυξ  

ιε πμθθή ζμθία πνμκυδζε, κα ιδ 

ιεηαααίκμοιε απυ ημ οπεναμθζηυ ρφπμξ  

ή ηδ εενιυηδηα ή ηδκ οβναζία ή ηδκ λδναζία 

ζηδκ αηνζαχξ ακηίεεηδ  

ηαηάζηαζδ ηαζ έηζζ κα πέθημοιε ζηζξ πζμ 

αανζέξ αζεέκεζεξ. Αζυηζ δ θμβζηή  

ιαξ δζδάζηεζ υηζ μζ λαθκζηέξ αθθαβέξ είκαζ 

επζηίκδοκεξ.  

Έηζζ, θμζπυκ, μ ήθζμξ ζπδιαηίγεζ ηζξ επμπέξ 

ηαζ ιε αοηέξ μθμηθδνχκεζ  

ημ έημξ, αθθά ηαζ ηζξ διένεξ ηαζ ηζξ κφπηεξ· 

ηζξ διένεξ ηζξ ζπδιαηίγεζ ιε ηδκ  

ακαημθή ημο ηαζ ηδκ πμνεία πάκς απυ ηδ βδ, 

εκχ ηζξ κφπηεξ ιε ηδ δφζδ ημο  

ηάης απυ ηδ βδ ηαζ ιε ηδκ παναπχνδζδ ημο 

θςηζζιμφ ημο ζημοξ άθθμοξ  

θςζηήνεξ, ηδ ζεθήκδ δδθαδή ηαζ η’ αζηένζα.  

Λέκε, επίζδξ, υηζ οπάνπμοκ ζημκ μονακυ ηαζ 

δχδεηα γχδζα απυ αζηένζα, πμο  

έπμοκ ακηίεεηδ ηίκδζδ απυ ημκ ήθζμ, ηδ 

ζεθήκδ ηαζ ημοξ άθθμοξ πέκηε  

πθακήηεξ· ηαζ υηζ ακάιεζα απυ ηα δχδεηα 

γχδζα πενκμφκ μζ επηά πθακήηεξ.  

Ο ήθζμξ, θμζπυκ, ζοιπθδνχκεζ έκα ιήκα 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηάεε γςδίμο ηζ έηζζ  

ζημοξ δχδεηα ιήκεξ πενκά ιέζα απυ ηα 

δχδεηα γχδζα. Σα μκυιαηα ηςκ  

δχδεηα γςδίςκ ηαζ μζ ακηίζημζπμζ ιήκεξ ημοξ 

είκαζ μζ ελήξ: μ Κνζυξ, ηδκ 21δ  

ημο ιήκα Μανηίμο δέπεηαζ ημκ ήθζμ, μ 

Σαφνμξ ηδκ 23δ Ώπνζθίμο, μζ Αίδοιμζ  

ηδκ 24δ ΜαΎμο, μ Κανηίκμξ ηδκ 24δ Εμοκίμο, 

μ Λέςκ ηδκ 25δ Εμοθίμο, μ  

Πανεέκμξ ηδκ 25δ Ώοβμφζημο, μ Γοβυξ ηδκ 

25δ επηειανίμο, μ ημνπζυξ ηδκ  

25δ Οηηςανίμο, μ Σμλυηδξ ηδκ 25δ 

Νμειανίμο, μ Ώζβυηενςξ ηδκ 25δ  
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Γοβὸξ επηειανίῳ ηε΄, ημνπίμξ 

᾿Οηηςανίῳ ηε΄, Σμλυηδξ Νμειανίῳ  

ηε΄, Ώἰβυηενςξ Αεηειανίῳ ηε', δνμπυμξ 

Ἰακμοανίῳ ηε΄, Ἰπεφεξ  

Φεανμοανίῳ ηδ΄.  

Ἡ δὲ ζεθήκδ ηαε᾿ ἕηαζημκ ικα ηὰ 

δχδεηα γῴδζα δζένπεηαζ  

ηαηςηένα μὖζα ηαὶ ηαπφηενμκ ηαῦηα 

δζμδεφμοζα· ὡξ βάν, ἐὰκ  

πμζήζῃξ πυθμκ ἔκδμκ ἄθθμο πυθμο, ὁ 

ἔκδμκ πυθμξ ιζηνυηενμξ  

ενεεήζεηαζ, μὕηςξ ηαὶ ὁ δνυιμξ ηξ 

ζεθήκδξ ηαηςηέναξ μὔζδξ  

ὀθζβχηενυξ ἐζηζ ηαὶ ἀκφεηαζ ηάπζμκ.  

Οἱ ιὲκ μὖκ Ἕθθδκεξ δζὰ ηξ ηκ ἄζηνςκ 

ημφηςκ θίμο ηε ηαὶ  

ζεθήκδξ ἀκαημθξ ηαὶ δφζεςξ ηαὶ 

ζοβηνμφζεχξ θαζζ πάκηα  

δζμζηεῖζεαζ ηὰ ηαε᾿ ιξ· πενὶ ηαῦηα βὰν  

ἀζηνμθμβία ηαηαβίκεηαζ.  

Ἡιεῖξ δέ θαιεκ, ὅηζ ζδιεῖα ιὲκ ἐλ αηκ 

βίκμκηαζ, ὄιανμο ηαὶ  

ἀκμιανίαξ, ρφλεχξ ηε ηαὶ εένιδξ, 

βνυηδημξ ηαὶ λδνυηδημξ ηαὶ  

ἀκέιςκ ηαὶ ηκ ημζμφηςκ, ηκ δὲ 

ιεηένςκ πνάλεςκ μδαιξ.  

Ἡιεῖξ βὰν αηελμφζζμζ πὸ ημῦ 

Αδιζμονβμῦ βεκυιεκμζ ηφνζμζ ηκ  

ιεηένςκ πάνπμιεκ πνάλεςκ. Βἰ βὰν ἐη 

ηξ ηκ ἀζηένςκ θμνξ  

πάκηα πνάηημιεκ, ηαη᾿ ἀκάβηδκ 

πνάηημιεκ, ἃ πνάηημιεκ· ηὸ δὲ  

ηαη᾿ ἀκάβηδκ βζκυιεκμκ μὔηε ἀνεηὴ μὔηε 

ηαηία ἐζηίκ.  

Βἰ δὲ ιήηε ἀνεηὴκ ιήηε ηαηίακ ηεηηήιεεα, 

μὔηε ἐπαίκςκ ηαὶ  

ζηεθάκςκ, μὔηε ρυβςκ ἠ ημθάζεςκ 

πάνπμιεκ ἄλζμζ· ενεεήζεηαζ δὲ  

ηαὶ ὁ Θεὸξ ἄδζημξ ημῖξ ιὲκ ἀβαεά, ημῖξ δὲ 

εθίρεζξ δζδμφξ. Ἀθθ᾿ μδὲ  

ηοαένκδζζκ, μδὲ ηκ ἑαοημῦ ηηζζιάηςκ ὁ 

Θεὸξ πμζήζεηαζ πνυκμζακ,  

εἰ ηαη᾿ ἀκάβηδκ ἄβμκηαζ ηὰ πάκηα ηαὶ 

θένμκηαζ. Καὶ ηὸ θμβζηὸκ δὲ  

πενζηηὸκ ἐκ ιῖκ ἔζηαζ· ιδδειζξ βὰν ὄκηεξ 

πνάλεςξ ηφνζμζ πενζηηξ  

Αεηειανίμο, μ Τδνμπυμξ ηδκ 25δ 

Εακμοανίμο, μζ Επεφεξ ηδκ 24δ Φεανμοανίμο.  

Δ ζεθήκδ υιςξ πενκά απυ ηα δχδεηα γχδζα 

ηάεε ιήκα, επεζδή ανίζηεηαζ  

πζμ παιδθά ηαζ ηα δζαηνέπεζ πζμ βνήβμνα. 

Βίκαζ, δδθαδή, υπςξ υηακ  

ηαηαζηεοάζεζξ ιζα ζθαίνα ιέζα ζε άθθδ· 

ηυηε δ εζςηενζηή ζθαίνα εα είκαζ  

ιζηνυηενδ. Έηζζ ηαζ δ δζαδνμιή ηδξ ζεθήκδξ, 

πμο ανίζηεηαζ πζμ παιδθά,  

είκαζ θζβυηενδ ηαζ δζακφεηαζ βνδβμνυηενα.  

Οζ εζδςθμθάηνεξ αέααζα ζζπονίγμκηαζ υηζ δ 

γςή ιαξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ  

ακαημθή, ηδ δφζδ ηαζ ηδ ζφβηνμοζδ αοηχκ 

ηςκ άζηνςκ, δδθαδή ημο ήθζμο  

ηαζ ηδξ ζεθήκδξ· ηαζ ιε αοηά αέααζα 

αζπμθείηαζ δ αζηνμθμβία. Βιείξ υιςξ  

οπμζηδνίγμοιε υηζ ιπμνεί ηάπμζα ζοιαάκηα 

κα πνμένπμκηαζ απ’ αοηά, υπςξ  

δ ανμπή ηαζ δ ακμιανία, δ ρφπνα ηαζ δ 

γέζηδ, δ οβναζία ηαζ δ λδναζία, μζ  

άκειμζ ηαζ ηα πανυιμζα· ζε ηαιία πενίπηςζδ 

υιςξ δεκ ελανηχκηαζ μζ πνάλεζξ  

ιαξ. Αζυηζ μ Αδιζμονβυξ ιαξ έπθαζε 

αοηελμφζζμοξ, κα είιαζηε οπεφεοκμζ  

βζα ηζξ πνάλεζξ ιαξ. Βάκ, υ,ηζ ηάκμοιε ημ 

μθείθμοιε ζηδκ ηίκδζδ ηςκ  

αζηένςκ, ηυηε ημ ηάκμοιε ηαηακαβηαζηζηά· 

ηαζ υ,ηζ βίκεηαζ ηαηακαβηαζηζηά,  

δεκ είκαζ μφηε ανεηή μφηε ηαηία.  

Ώκ υιςξ δέκ έπμοιε απμηηήζεζ μφηε ανεηή 

μφηε ηαηία, ηυηε δεκ αλίγμοιε  

μφηε επαίκμοξ ηαζ ανααεία, μφηε ηαηδβμνίεξ 

ηαζ ηζιςνίεξ· ε’ απμδεζπεεί  

ιάθζζηα υηζ ηαζ μ Θευξ είκαζ άδζημξ, δζυηζ ζ’ 

άθθμοξ ιμζνάγεζ αβαεά ηαζ ζ’  

άθθμοξ εθίρεζξ. Κζ ακ υθα ηα ηαηεοεφκεζ δ 

ακάβηδ, ηυηε μ Θευξ δεκ εα  

πνεζαζηεί κα ηοαενκά ηαζ κα πνμκμεί βζα ηα 

δδιζμονβήιαηά ημο. Καζ δ θμβζηή  

αηυιδ εα ιαξ είκαζ πενζηηή· δζυηζ ακ δεκ 

είιαζηε οπεφεοκμζ βζα ηαιζά ιαξ  

πνάλδ, ηυηε πενζηηεφεζ δ θμβζηή. Καευζμκ, 

ημ θμβζηυ ιαξ έπεζ δμεεί βζα κα  

ζηεθηυιαζηε· βζ’ αοηυ, ηάεε θμβζηυ μκ είκαζ 

ηαζ αοηελμφζζμ (οπεφεοκμ).  
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αμοθεουιεεα. Σὸ δὲ θμβζηὸκ πάκηςξ ηξ 

αμοθξ ιῖκ ἕκεηεκ δέδμηαζ·  

ὅεεκ πκ θμβζηὸκ ηαὶ αηελμφζζμκ.  

Ἡιεῖξ δέ θαιεκ, ὅηζ μη αηὰ αἴηζά ηζκυξ 

εἰζζ ηκ βζκμιέκςκ, μὔηε  

βεκέζεςξ ηκ βζκμιέκςκ, μὔηε ηκ 

θεεζνμιέκςκ θεμνξ· ζδιεῖα δὲ  

ιθθμκ ὄιανςκ ηε ηαὶ ηξ ημῦ ἀένμξ 

ιεηααμθξ. Ἴζςξ δ᾿ ἄκ ηζξ  

εἴπμζ, ὅηζ ηαὶ πμθέιςκ μη αἴηζα, ἀθθὰ 

ζδιεῖα ζοκίζηακηαζ· ηαὶ   

πμζυηδξ δὲ ημῦ ἀένμξ, πμζμοιέκμο πὸ 

θίμο ηαὶ ζεθήκδξ ηαὶ ηκ  

ἀζηένςκ, ἄθθςξ ηαὶ ἄθθςξ δζαθυνμοξ 

ηνάζεζξ ηαὶ ἕλεζξ ηαὶ δζαεέζεζξ  

ζοκίζηδζζκ. Ώἱ δὲ ἕλεζξ ηκ ἐθ᾿ ιῖκ· 

ηναημῦκηαζ βὰν ηῶ θυβῳ ηαὶ  

ἄβμκηαζ ηνεπυιεκαζ.  

οκίζηακηαζ δὲ πμθθάηζξ ηαὶ ημιηαζ, 

ζδιεῖά ηζκα εάκαημκ  

δδθμῦκηα ααζζθέςκ, ἅηζκα μὔη εἰζζ ηκ ἐλ 

ἀνπξ βεβεκδιέκςκ  

ἄζηνςκ, ἀθθὰ ηῶ εείῳ πνμζηάβιαηζ ηαη᾿ 

αηὸκ ηὸκ ηαζνὸκ  

ζοκίζηακηαζ ηαὶ πάθζκ δζαθφμκηαζ. πεὶ 

ηαὶ ὁ ηαηὰ ηὴκ ημῦ Κονίμο  

δζ᾿ ιξ ηαηὰ ζάνηα θζθάκενςπμκ ηαὶ 

ζςηήνζμκ βέκκδζζκ ὀθεεὶξ  

ημῖξ ιάβμζξ ἀζηὴν μ ηκ ἐκ ἀνπῆ 

βεκμιέκςκ ἄζηνςκ ἤκ. Καὶ δθμκ  

ἐη ημῦ πμηὲ ιὲκ ἐλ ἀκαημθξ ἐπὶ δφζζκ 

πμζεῖζεαζ ηὸκ δνυιμκ, πμηὲ δὲ  

ἐη αμνν ἐπὶ κυημκ, ηαὶ πμηὲ ιὲκ 

ηνφπηεζεαζ, πμηὲ δὲ θαίκεζεαζ·  

ημῦημ βὰν μη ἔζηζκ ἄζηνςκ ηάλεςξ ἠ 

θφζεςξ.  

Υνὴ δὲ βζκχζηεζκ, ὡξ ἐη ημῦ θίμο 

θςηίγεηαζ  ζεθήκδ μπ ὡξ  

ἀπμνήζακημξ ημῦ Θεμῦ δμῦκαζ αηῆ ἴδζμκ 

θξ, ἀθθ᾿ ἵκα ῥοειὸξ ηαὶ  

ηάλζξ ἐκηεεῆ ηῆ ηηίζεζ, ἄνπμκημξ ηαὶ 

ἀνπμιέκμο, ηαὶ παζδεοειεκ ηαὶ  

ιεῖξ ημζκςκεῖκ ἀθθήθμζξ ηαὶ ιεηαδζδυκαζ 

ηαὶ πμηάζζεζεαζ, πνημκ  

ιὲκ ηῶ πμζδηῆ ηαὶ Αδιζμονβῶ, Θεῶ ηαὶ 

Αεζπυηῃ, ἔπεζηα ηαὶ ημῖξ  

Βιείξ υιςξ ζζπονζγυιαζηε υηζ ηα άζηνα δεκ 

είκαζ δ αζηία ηακεκυξ απ’ αοηά  

πμο ζοιααίκμοκ, μφηε αζηία δδιζμονβίαξ ηςκ 

δδιζμονβδιάηςκ μφηε αζηία  

ηαηαζηνμθήξ αοηχκ πμο θεείνμκηαζ· αθθά 

ιάθθμκ είκαζ πνμιδκφιαηα  

ανμπχκ ηαζ αθθαβήξ ηςκ αένςκ. Καηά ημκ 

ίδζμ ηνυπμ εα έθεβε ηάπμζμξ  

υηζ δεκ απμηεθμφκ αίηζα ηςκ πμθέιςκ αθθά 

ζοκζζημφκ πνμιδκφιαηα. Καζ δ  

πμζυηδηα ημο αένα, δ μπμία δδιζμονβείηαζ 

απυ ημκ ήθζμ, ηδ ζεθήκδ ηαζ ηα  

άζηνα, ζοκεέηεζ ηάεε θμνά δζαθμνεηζηέξ 

ηνάζεζξ, ζοκήεεζεξ ηαζ δζαεέζεζξ.  

Οζ ζοκήεεζεξ ιάθζζηα ελανηχκηαζ απυ ιαξ· 

δζυηζ ηζξ ελμοζζάγεζ δ θμβζηή ηαζ  

ζηζξ ιεηααμθέξ ημοξ ηαηεοεφκμκηαζ απ’ 

αοηήκ.  

πδιαηίγμκηαζ ιάθζζηα πμθφ ζοπκά ηαζ 

ημιήηεξ, ηάπμζα ζδιάδζα δδθαδή πμο  

θακενχκμοκ ημ εάκαημ ηςκ ααζζθέςκ· αοημί 

δεκ ακήημοκ ζηα άζηνα πμο  

δδιζμονβήεδηακ ελανπήξ, αθθά 

ζπδιαηίζηδηακ ζε εζδζηή πενίπηςζδ ιε εείμ  

πνυζηαβια ηαζ πάθζ δζαθφμκηαζ. Βπεζδή ηαζ μ 

αζηέναξ πμο θάκδηε ζημοξ  

ιάβμοξ ζηδ θζθάκενςπδ ηαζ ζςηήνζα ηαηά 

ζάνηα βέκκδζδ ημο Κονίμο, δεκ  

ήηακ απυ ηα άζηνα πμο δδιζμονβήεδηακ απυ 

ηδκ ανπή ηδξ δδιζμονβίαξ. Καζ  

θαίκεηαζ αοηυ απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ πμνεία 

ημο ήηακ άθθμηε απυ ακαημθή ζηδ  

δφζδ, άθθμηε απυ αμννά πνμξ κυημ, άθθμηε 

πακυηακ ηαζ άθθμηε θαζκυηακ. Σα  

παναηηδνζζηζηά δδθαδή αοηά δεκ ακήηακ 

ζηδκ ηάλδ ή ηδ θφζδ ηςκ άζηνςκ.  

Πνέπεζ αηυιδ κα βκςνίγμοιε υηζ δ ζεθήκδ 

θςηίγεηαζ απυ ημκ ήθζμ, υπζ δζυηζ  

δεκ είπε μ Θευξ κα ηδξ δχζεζ ζδζαίηενμ θςξ, 

αθθά βζα κα οπάνπεζ νοειυξ ηαζ  

ηάλδ ιέζα ζηδ δδιζμονβία, ιε ηδ δζααάειζζδ 

άνπμκηα ηαζ οπδηυμο· βζα κα  

ιάεμοιε ηζ ειείξ κα είιαζηε ημζκςκζημί 

ιεηαλφ ιαξ, κα πνμζθένμοιε ζημοξ  

άθθμοξ ηαζ κα οπμηαζζυιαζηε πνχηα ζημ 

Αδιζμονβυ ηαζ Πθάζηδ ιαξ, ημ  
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π᾿ αημῦ ηαεζζηαιέκμζξ ἄνπμοζζ, ηαὶ ιὴ 

ἀκαηνίκεζκ, ηίκμξ ἕκεηεκ  

μὗημξ ἄνπεζ, ἐβὼ δὲ μὔ, δέπεζεαζ δὲ πάκηα 

ηά ἐη Θεμῦ επανίζηςξ  

ηαὶ εβκςιυκςξ.  

ηθείπεζ δὲ ὅ ηε ἣθζμξ ηαὶ  ζεθήκδ ηκ 

ηὴκ ηηίζζκ πνμζηοκμφκηςκ  

πανὰ ηὸκ ηηίζακηα ηὴκ ἄκμζακ δζεθέβπμκηα 

ηαὶ παζδεφμκηα, ὡξ  

ηνεπηά εἰζζ ηαὶ ἀθθμζςηά. Πκ δὲ ηνεπηὸκ 

μ Θευξ· ηαηὰ ηὴκ ἰδίακ  

βὰν θφζζκ θεανηὸκ ἅπακ ηνεπηυκ.  

ηθείπεζ δὲ ὁ ιὲκ ἣθζμξ ημῦ ζχιαημξ ηξ 

ζεθήκδξ ὥζπεν ηζκυξ  

ιεζυημζπμκ βζκμιέκμο ηαὶ ἀπμζηζάγμκημξ 

ηαὶ ιὴ ἐκημξ δζαδμεκαζ  

ιῖκ ηὸ θξ. Ὅζμκ μὖκ ενεεῆ ηὸ ζια 

ηξ ζεθήκδξ ἀπμηνφπημκ  

ηὸκ ἣθζμκ, ημζμῦημκ ηαὶ  ἔηθεζρζξ 

βίκεηαζ. Βἰ δὲ ιζηνυηενυκ ἐζηζ ηὸ  

ηξ ζεθήκδξ ζια, ιὴ εαοιάζῃξ· ηαὶ ὁ 

ἣθζμξ βὰν πυ ηζκςκ θέβεηαζ  

πμθοπθαζίςκ ηξ βξ, πὸ δὲ ηκ 

Παηένςκ ἴζμξ ηξ βξ· ηαὶ  

πμθθάηζξ ιζηνὸκ κέθμξ ηαθφπηεζ αηὸκ ἠ 

ηαὶ ιζηνὸξ αμοκὸξ ἠ ημῖπμξ.  

Ἡ δὲ ηξ ζεθήκδξ ἔηθεζρζξ ἐη ημῦ 

ἀπμζηζάζιαημξ ηξ βξ βίκεηαζ, ὅηε  

βέκδηαζ πεκηεηαζδεηαηαία  ζεθήκδ ηαὶ 

ενεεῆ ἐλ ἐκακηίαξ ηαηὰ ηὸ  

ἄηνμκ ηέκηνμκ, ὁ ιὲκ ἣθζμξ πὸ βκ,  δὲ 

ζεθήκδ πὲν βκ·  

ἀπμζηίαζια βὰν πμζεῖ  β ηαὶ μ θεάκεζ 

ηὸ θζαηὸκ θξ θςηίζαζ  

ηὴκ ζεθήκδκ, ηἀηεῖεεκ ἐηθείπεζ.  

Υνὴ δὲ βζκχζηεζκ, ὅηζ ηεθεία ἐηηίζεδ  

ζεθήκδ πὸ ημῦ Αδιζμονβμῦ,  

ἢημζ πεκηεηαζδεηαηαία· ἔπνεπε βὰν 

ἀπδνηζζιέκδκ βεκέζεαζ. Σῆ δὲ  

ηεηάνηῃ ιένᾳ, ὡξ ἔθδιεκ, ἔηηζζηαζ ὁ 

ἣθζμξ. Πνμέθααεκ μὖκ ηὸκ  

ἣθζμκ ἕκδεηα ιέναξ· ἀπὸ βὰν ηεηάνηδξ 

ιέναξ ἕςξ πεκηεηαζδεηάηδξ  

ἕκδεηά εἰζζ. Αζὸ ηαὶ ηαηὰ πνυκμκ μἱ 

δχδεηα ικεξ ηξ ζεθήκδξ ἕκδεηα  

ιέναξ θείπμοζζκ ἐη ηκ δχδεηα ιδκκ 

Θευ ηαζ Αεζπυηδ, ηαζ έπεζηα ζημοξ άνπμκηεξ 

πμο Ώοηυξ έπεζ μνίζεζ· ιήηε κα  

ελεηάγμοιε, βζαηί έπεζ αοηυξ ηδκ ελμοζία ηαζ 

υπζ εβχ· αθθά υθα υζα ιαξ δίκεζ  

μ Θευξ κα ηα δεπυιαζηε ιε εοπανίζηδζδ ηαζ 

εοβκςιμζφκδ.  

Ο ήθζμξ ηαζ δ ζεθήκδ παεαίκμοκ έηθεζρδ· ηζ 

έηζζ απμδεζηκφμοκ ςξ ακυδηδ  

πνάλδ ηδκ πνμζηφκδζδ ηςκ δδιζμονβδιάηςκ 

ηαζ υπζ ημο Αδιζμονβμφ· δζυηζ  

ηα ηηίζιαηα ημφξ δζδάζημοκ υηζ 

ιεηααάθθμκηαζ ηαζ αθθμζχκμκηαζ. Καζ ηάεε 

ηζ  

ημ ιεηααθδηυ δεκ είκαζ Θευξ· δζυηζ ζφιθςκα 

ιε ηδ θφζδ ημοξ υθα ηα  

ιεηααθδηά είκαζ θεανηά.  

Ο ήθζμξ παεαίκεζ έηθεζρδ, υηακ ημ ζχια ηδξ 

ζεθήκδξ πανειαάθθεηαζ ζακ  

ηάπμζμξ ιεζυημζπμξ ηαζ νίπκεζ ηδ ζηζά ηδξ, 

πςνίξ κα επζηνέπεζ κα ιεηαδμεεί  

ημ θςξ ηδξ ζε ιαξ. Καζ υζμ δζάζηδια ημ 

ζχια ηδξ ζεθήκδξ ηνφαεζ ημκ ήθζμ,  

ηυζμ δζανηεί ηαζ δ έηθεζρδ. Καζ ιδκ 

απμνείξ, ακ ημ ζχια ηδξ ζεθήκδξ είκαζ  

πζμ ιζηνυ. Αζυηζ ηαζ μ ήθζμξ εεςνείηαζ απυ 

μνζζιέκμοξ πμθφ ιεβαθφηενμξ απυ  

ηδ βδ, εκχ απυ ημοξ Ώβίμοξ Παηένεξ ίζμξ 

πνμξ ηδ βδ· ηαζ παν’ υθ’ αοηά  

ζοπκά έκα ιζηνυ ζφκκεθμ ή έκαξ ιζηνυξ 

θυθμξ ή ημίπμξ ημκ ζηεπάγεζ.  

Δ έηθεζρδ υιςξ ηδξ ζεθήκδξ πνμηαθείηαζ 

απυ ηδ ζηζά ηδξ βδξ, υηακ δ ζεθήκδ  

βίκεζ δεηαπέκηε διενχκ ηαζ ανεεεί ζημ 

απέκακηζ ακηίεεημ άηνμ· (ζε ιζα εοεεία)  

δδθαδή, μ ήθζμξ ηάης απυ ηδ βδ, εκχ δ 

ζεθήκδ πάκς απυ ηδ βδ. Συηε δ βδ  

νίπκεζ ηδ ζηζά ηδξ ηαζ δεκ θεάκεζ ημ θςξ ημο 

ήθζμο κα θςηίζεζ ηδ ζεθήκδ·  

έηζζ βίκεηαζ δ έηθεζρή ηδξ.  

Πνέπεζ επίζδξ κα βκςνίγμοιε υηζ μ 

Αδιζμονβυξ έθηζαλε ηδ ζεθήκδ ηέθεζα,  

δδθαδή δεηαπέκηε διενχκ· δζυηζ έπνεπε κα 

δδιζμονβδεεί ηέθεζα. Καζ ηδκ  

ηέηανηδ διένα, υπςξ είπαιε, δδιζμονβήεδηε 

μ ήθζμξ. Πνμδβήεδηε, δδθαδή,  

απυ ημκ ήθζμ έκδεηα διένεξ· ηαεχξ απυ ηδκ 
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ημῦ θίμο· μἱ ιὲκ βὰν ημῦ  

θίμο ηνζαημζίαξ ἑλήημκηα πέκηε ιέναξ 

ἔπμοζζκ. Αζὸ ημῦ ηεηάνημο  

ζοκηζεειέκμο ηαηὰ ηέζζανα ἔηδ ιία 

ἀπμηεθεῖηαζ ιένα, ἣηζξ θέβεηαζ  

αίζελημκ. Καὶ ὁ ἐκζαοηὸξ ἐηεῖκμξ ηλζη΄ 

ιέναξ ἔπεζ.  

Οἱ δὲ ηξ ζεθήκδξ ἐκζαοημὶ ηκδ΄ εἰζζκ 

ιενκ·  βὰν ζεθήκδ, ἀθ᾿ μὗ  

βεκκδεῆ, ἢβμοκ ἀκαηαζκζζεῆ, αὔλεζ, ἕςξ 

ἂκ βέκδηαζ ιενκ ζδ΄  

ιίζεμξ ηεηάνημο, ηαὶ ἄνπεηαζ θήβεζκ, ἕςξ 

ιενκ ηε΄ ιίζεμξ,  

ηαὶ ηεθείςξ βίκεηαζ ἀθχηζζημξ. Καὶ πάθζκ 

ζοκαπημιέκδ ηῶ θίῳ  

ἀκαβεκκηαζ ηαὶ ἀκαηαζκίγεηαζ, πυικδια 

θένμοζα ηξ ικ  

ἀκαζηάζεςξ.  Καε᾿ ἕηαζημκ μὖκ ἐκζαοηὸκ 

ηὰξ ἕκδεηα ιέναξ  

ἀπμδίδςζζ ηῶ θίῳ. Καηὰ μὖκ ηνεῖξ 

πνυκμοξ ὁ ἐιαυθζιμξ ιὴκ  

βίκεηαζ ημῖξ ῾Βαναίμζξ, ηαὶ ὁ ἐκζαοηὸξ 

ἐηεῖκμξ δεηαηνζκ ιδκκ  

ενίζηεηαζ ἐη ηξ πνμζεήηδξ ηκ ἕκδεηα 

ιενκ.  

Αθμκ δὲ ὡξ ζφκεεηυξ ἐζηζκ ὅ ηε ἣθζμξ ηαὶ 

 ζεθήκδ ηαὶ ηὰ ἄζηνα,  

ηαὶ θεμνᾶ ηαηὰ ηὴκ ἰδίακ θφζζκ 

πυηεζκηαζ. Σὴκ δὲ ημφηςκ θφζζκ  

μη ἴζιεκ.  Σζκὲξ ιὲκ μὖκ θαζζ ηὸ πῦν 

ἐηηυξ ηζκμξ ὕθδξ ἀθακὲξ εἶκαζ,  

ὅεεκ ηαὶ ζαεκκφιεκμκ ἀθακίγεηαζ. Ἕηενμζ 

δὲ ημῦημ ζαεκκφιεκμκ εἰξ  

ἀένα θαζὶ ιεηααάθθεζεαζ.  

Ὁ γῳδζαηὸξ ηφηθμξ θμλξ ηζκεῖηαζ, 

δζῃνδιέκμξ εἰξ ηιήιαηα δχδεηα,  

ἅηζκα ηαθεῖηαζ γῴδζα. Σὸ δὲ γῴδζμκ ἔπεζ 

δεηακμὺξ ηνεῖξ, ιμίναξ θ΄·  

 δὲ ιμῖνα ἔπεζ θεπηὰ λ΄. Ἔπεζ μὖκ ὁ 

μνακὸξ ιμίναξ ηλ΄, ηὸ πὲν βκ  

ιζζθαίνζμκ ιμίναξ νπ΄ ηαὶ ηὸ πὸ βκ 

νπ΄.  

  

Οἶημζ πθακδηκ  

Κνζὸξ ηαὶ ημνπίμξ Ἄνεςξ, Σαῦνμξ ηαὶ 

Γοβὸξ Ἀθνμδίηδξ, Αίδοιμζ  

ηέηανηδ έςξ ηδ δεηάηδ πέιπηδ  

οπάνπμοκ έκδεηα διένεξ.  

Καζ βζ’ αοηυ, ζημ έημξ μζ δχδεηα ιήκεξ ηδξ  

ζεθήκδξ οπμθείπμκηαζ έκδεηα διένεξ απυ 

ημοξ δχδεηα ιήκεξ ημο ήθζμο·  

ηαεχξ μζ ιήκεξ ημο ήθζμο έπμοκ ηνζαηυζζεξ 

ελήκηα πέκηε διένεξ. Γζ’ αοηυ ιε  

ιε ημκ οπμθμβζζιυ εκυξ ηεηάνημο ηδξ διέναξ 

ηάεε ηέζζενα πνυκζα  

ζοιπθδνχκεηαζ ιία διένα, δ μπμία 

μκμιάγεηαζ δίζεηημξ. Κζ έηζζ ημ έημξ  

εηείκμ έπεζ ηνζαηυζζεξ ελήκηα έλζ διένεξ.  

Σα έηδ υιςξ ηδξ ζεθήκδξ έπμοκ ηνζαηυζζεξ 

πεκήκηα ηέζζενζξ διένεξ· δζυηζ δ  

ζεθήκδ, αθυημο βεκκδεεί, δδθαδή 

ειθακζζεεί ςξ κέα, ιεβαθχκεζ έςξ υημο  

βίκεζ δεηαηέζζενζξ ηαζ ιζζή διένεξ· ηυηε 

ανπίγεζ κα ιζηναίκεζ έςξ ηδκ  

εζημζηή εκάηδ ηαζ ιζζή διένα, μπυηε βίκεηαζ 

ηεθείςξ ζημηεζκή. Καζ πάθζ υιςξ  

ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημκ ήθζμ, λακαβεκκζέηαζ 

ηαζ βίκεηαζ κέα πνμηοπχκμκηαξ  

ηδ δζηή ιαξ ακάζηαζδ. Κάεε έημξ, θμζπυκ, 

επζζηνέθεζ ζημκ ήθζμ ηζξ έκδεηα  

διένεξ. Καζ έηζζ, ηάεε ηνία πνυκζα, 

δδιζμονβείηαζ μ ειαυθζιμξ ιήκαξ βζα ημοξ  

Βαναίμοξ· ηαζ ημ έημξ εηείκμ έπεζ δεηαηνείξ 

ιήκεξ, θυβς ηδξ πνμζεήηδξ  

ηςκ έκδεηα διενχκ.  

Καζ είκαζ θακενυ υηζ μ ήθζμξ, δ ζεθήκδ ηαζ 

ηα άζηνα είκαζ ζφκεεηα, ηαζ  

ζφιθςκα ιε ηδ θφζδ ημοξ πέθημοκ ζηδ 

θεμνά. Αεκ βκςνίγμοιε αέααζα ηδ  

θφζδ ημοξ. Ονζζιέκμζ θέκε υηζ δ θςηζά είκαζ 

αθακήξ, επεζδή είκαζ έλς απυ  

ηδκ φθδ· βζ’ αοηυ ηαζ πάκεηαζ, υηακ ζαήκεζ. 

Άθθμζ πάθζ θέκε υηζ, υηακ ζαήκεζ,  

ιεηααάθθεηαζ ζε αένα.  

Ο γςδζαηυξ ηφηθμξ ηζκείηαζ πθάβζα, 

δζαζνειέκμξ ζε δχδεηα ηιήιαηα, ηα  

μπμία μκμιάγμοιε γχδζα. Σμ ηάεε γχδζμ έπεζ 

ηνεζξ δεηακμφξ (δζαίνεζδ ημο  

γςδζαημφ ηφηθμο: ηυλμ δέηα ιμζνχκ πμο 

ακηζζημζπεί ζε 10 διένεξ), δδθαδή  

ηνζάκηα ιμίνεξ· δ ηάεε ιμίνα έπεζ ελήκηα 

θεπηά. Έηζζ μ μονακυξ έπεζ  
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ηαὶ Πανεέκμξ ῾Βνιμῦ, Κανηῖκμξ εθήκδξ, 

Λέςκ Ἡθίμο, Σμλυηδξ ηαὶ  

Ἰπεφεξ Αζυξ, Ώἰβυηενςξ ηαὶ δνμπυμξ 

Κνυκμο.  

ρχιαηα  

Κνζὸξ Ἡθίμο, Σαῦνμξ εθήκδξ, Κανηῖκμξ 

Αζυξ, Πανεέκμξ Ἄνεςξ,  

Γοβὸξ Κνυκμο, Ώἰβυηενςξ νιμῦ, Ἰπεφεξ 

Ἀθνμδίηδξ.  

Σὰ ζπήιαηα ηξ ζεθήκδξ.  

φκμδμξ, ὅηε βέκδηαζ ἐκ ηῆ ιμίνᾳ, ἐκ ᾗ 

ἐζηζκ ὁ ἣθζμξ· βέκκα, ὅηακ  

ἀπμζηῆ ημῦ θίμο ιμίναξ ζε΄· ἀκαημθή, ὅηε 

θακῆ ιδκμεζδή δίξ, ὅηακ  

ἀπέπῃ ιμίναξ λ΄· δζπμηυιμζ δφμ, ὅηακ 

ἀπέπῃ ιμίναξ ξ΄· ἀιθίηονημζ  

δφμ, ὅηακ ἀπέπῃ ιμίναξ νη΄· 

πθδζζζέθδκμζ, αἳ ηαὶ πθδζζθαεῖξ, δφμ,  

ὅηακ ἀπέπῃ ιμίναξ νκ΄· πακζέθδκμξ, ὅηακ 

ἀπέπῃ ιμίναξ νπ΄. Αίξ δὲ  

εἴπμιεκ, ιίακ αλμφζδξ ηαὶ ιίακ 

θδβμφζδξ. Αζὰ δφμ ἣιζζο ιενκ  

πανένπεηαζ  ζεθήκδ ἕηαζημκ γῴδζμκ. 

ηνζαηυζζεξ ελήκηα ιμίνεξ, δδθαδή εηαηυκ 

μβδυκηα ιμίνεξ ημ πάκς απυ ηδ βδ  

διζζθαίνζμ ηαζ εηαηυκ μβδυκηα ημ ηάης.  

Οίημζ (αζηνμθμβζηά ζδιεία ημο γςδζαημφ 

ηφηθμο, ζηα μπμία υηακ εζζέθεεζ  

μ πθακήηδξ, δέπεηαζ επίδναζδ) ηςκ 

πθακδηχκ  

Ο Κνζυξ ηαζ μ ημνπζυξ είκαζ μίημξ ημο Άνδ, 

μ Σαφνμξ ηαζ μ Γοβυξ ηδξ  

Ώθνμδίηδξ, μζ Αίδοιμζ ηαζ δ Πανεέκμξ ημο 

Βνιή, μ Κανηίκμξ ηδξ εθήκδξ,  

μ Λέςκ ημο Ήθζμο, μ Σμλυηδξ ηαζ μζ Επεείξ 

ημο Αία, μ Ώζβυηενςξ ηαζ μ  

Τδνμπυμξ ημο Κνυκμο.  

Τρχιαηα (δ ορδθή ζηάζδ ημο αζηένα ζημκ 

μνίγμκηα).  

Ο Κνζυξ είκαζ φρςια ημο Ήθζμο, μ Σαφνμξ 

ηδξ εθήκδξ, μ Κανηίκμξ ημο Αία,  

δ Πανεέκμξ ημο Άνδ, μ Γοβυξ ημο Κνυκμο, μ 

Ώζβυηενςξ ημο Βνιή, μζ Επεείξ  

ηδξ Ώθνμδίηδξ.  

Σα ζπήιαηα ηδξ εθήκδξ.  

φκμδμξ είκαζ υηακ δ ζεθήκδ θεάζεζ ζηδ 

ιμίνα πμο ανίζηεηαζ μ ήθζμξ· βέκκα  

είκαζ υηακ έπεζ απμιαηνοκεεί απυ ημκ ήθζμ 

δεηαπέκηε ιμίνεξ· ακαημθή, υηακ  

δφμ θμνέξ θακεί διζζέθδκμξ ηαζ απέπεζ 

ελήκηα ιμίνεξ· δζπμηυιμζ δφμ, υηακ  

απέπεζ εκεκήκηα ιμίναξ· αιθίηονημζ δφμ, 

υηακ απέπεζ εηαηυκ είημζζ ιμίνεξ·  

πθήνεζξ θςηζζιμφ δφμ, μζ μπμίεξ θέβμκηαζ 

ηαζ πθδζζθαείξ, υηακ απέπεζ εηαηυκ  

πεκήκηα ιμίνεξ· πακζέθδκμξ, υηακ απέπεζ 

εηαηυκ μβδυκηα ιμίνεξ. Βίπαιε  

δφμ θμνέξ, δδθαδή ιία υηακ βειίγεζ ηαζ ιία 

υηακ αδεζάγεζ. Δ ζεθήκδ πενκά  

ηάεε γχδζμ ζημ δζάζηδια δζυιζζο διενχκ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 22. Πενὶ ἀένμξ ηαὶ ἀκέιςκ  

Ἀήν ἐζηζ ζημζπεῖμκ θεπηυηαημκ, βνυκ ηε 

ηαὶ εενιυκ, ημῦ ιὲκ πονὸξ  

αανφηενμκ, ηξ δὲ βξ ηαὶ ηκ δάηςκ 

ημοθυηενμκ, ἀκαπκμξ ηαὶ  

ἐηθςκήζεςξ αἴηζμκ, ἀπνςιάηζζημκ, ἢημζ 

ἐη θφζεςξ πνια ιὴ  

ηεηηδιέκμκ, δζεζδέξ, δζαθακέξ (θςηὸξ βάν 

ἐζηζ δεηηζηυκ) ηαὶ ηαῖξ  

Γζα ημκ αένα ηαζ ημοξ ακέιμοξ.  

Ο αέναξ είκαζ ζημζπείμ πμθφ θεπηυ, οβνυ ηαζ 

εενιυ, πζμ αανφ απυ ηδ θςηζά,  

πζμ εθαθνυ απυ ημ πχια ηαζ ημ κενυ, αίηζμ 

ηδξ ακαπκμήξ ηαζ ηδξ μιζθίαξ·  

 είκαζ απνςιάηζζημ, δδθαδή δεκ έπεζ απυ ηδ 

θφζδ ημο πνχια, δζαοβέξ,  

δζάθακμ (δδθαδή ημ δζαπενκά ημ θςξ) ηαζ 

ελοπδνεηεί ηζξ ηνεζξ αζζεήζεζξ ιαξ  
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ηνζζὶκ αἰζεήζεζζκ ικ δζαημκμῦκ (δζ᾿ 

αημῦ βὰν ὁνιεκ, ἀημφμιεκ,  

ὀζθναζκυιεεα), δεηηζηὸκ εάθρεχξ ηε ηαὶ 

ρφλεςξ λδνυηδηυξ ηε ηαὶ  

βνυηδημξ, μὗ πζαζ αἱ ηαηὰ ηυπμκ 

ηζκήζεζξ εἰζίκ· ἄκς, ηάης, ἔζς,  

ἔλς, δελζά, ἀνζζηενὰ ηαὶ  ηοηθμθμνζηὴ 

ηίκδζζξ. Οἴημεεκ ιὴ  

ηεηηδιέκμξ ηὸ θξ, ἀθθ᾿ πὸ θίμο ηαὶ 

ζεθήκδξ ηαὶ ἄζηνςκ ηαὶ  

πονὸξ θςηζγυιεκμξ. Καὶ ημῦηυ ἐζηζκ, ὃ 

εἶπεκ  Γναθή, ὅηζ «ζηυημξ ἤκ  

ἐπάκς ηξ ἀαφζζμο», εέθμοζα δεῖλαζ, ὡξ 

μη μἴημεεκ ὁ ἀὴν ηὸ θξ  

ηέηηδηαζ, ἀθθ᾿ ἄθθδ ηίξ ἐζηζκ μζία  ημῦ 

θςηυξ.  

Ἄκειμξ δέ ἐζηζ ηίκδζζξ ἀένμξ ἢ ἄκειυξ 

ἐζηζ ῥεῦια ἀένμξ ηξ ηκ  

ηυπςκ ἐλαθθαβξ, ὅεεκ ῥεῖ, ηάξ ἐπςκοιίαξ 

ἀιείαςκ. Καὶ ὁ ηυπμξ δὲ  

ημῦ ἀένμξ ἐζηί· ηυπμξ βάν ἐζηζκ ἑηάζημο 

ζχιαημξ  ημφημο πενζμπή.  

Σί δὲ πενζέπεζ ηὰ ζχιαηα, εἰ ιὴ ἀήν; Βἰζὶ 

δὲ ηυπμζ δζάθμνμζ, ὅεεκ   

ημῦ ἀένμξ βίκεηαζ ηίκδζζξ, ἐλ ὧκ ηαὶ μἱ 

ἄκειμζ ηὰξ ἐπςκοιίαξ ἔπμοζζ·  

δχδεηα δὲ μἱ πάκηεξ εἰζί. Φαζὶ δὲ ηὸκ 

ἀένα ζαέζζκ πονὸξ ἠ ἀηιὸκ  

ὕδαημξ εενιακεέκημξ. Ἔζηζ βμῦκ ὁ ἀὴν 

ηαηὰ ιὲκ ηὴκ μἰηείακ θφζζκ  

εενιυξ, ρφπεηαζ δὲ ηῆ βεζηκζάζεζ ηῆ πνὸξ 

ηὸ ὕδςν ηαὶ ηὴκ βκ, ὡξ ηὰ  

ιὲκ ηάης ιένδ αημῦ ροπνὰ εἶκαζ, ηὰ δὲ 

ἄκς εενιά.  

Ἄκειμζ πκέμοζζκ ἀπὸ ἀκαημθξ εενζκξ 

ηαζηίαξ, ὁ ηαί ιέζδξ, ἀπὸ  

ἀκαημθξ ἰζδιενζκξ ἀπδθζχηδξ, ἀπὸ 

ἀκαημθξ πεζιενζκξ εὖνμξ,  

ἀπὸ δφζεςξ πεζιενζκξ θίρ, ἀπὸ δφζεςξ 

ἰζδιενζκξ γέθονμξ, ἀπὸ  

δφζεςξ εενζκξ ἀνβέζηδξ, ἢημζ ᾿Οθοιπίαξ, 

ὁ ηαὶ Ἰάπολ. Βἶηα κυημξ  

ηαὶ ἀπανηηίαξ ἀκηζπκέμκηεξ ἀθθήθμζξ. 

Ἔζηζ δὲ ιέζμξ ἀπανηηίμο ηαὶ  

ηαζηίμο αμνέαξ. Βὔνμο δὲ ηαὶ κυημο ιέζμξ 

Φμῖκζλ, ὁ ηαθμφιεκμξ  

(δζυηζ ιέζς αοημφ αθέπμοιε, αημφιε, 

μζθναζκυιαζηε)· είκαζ ζημζπείμ πμο  

δέπεηαζ ηδ εενιυηδηα ηαζ ηδκ ροπνυηδηα, 

ηδκ λδνυηδηα ηαζ ηδκ οβναζία·  

ζημκ αένα ακήημοκ υθεξ μζ ηζκήζεζξ ζημ 

πχνμ· δδθαδή πάκς, ηάης, ιέζα,  

έλς, δελζά, ανζζηενά ηαζ ηοηθζηά. Αεκ έπεζ 

δζηυ ημο θςξ,  

αθθά θςηίγεηαζ απυ ημκ ήθζμ, ηδ ζεθήκδ, ηα 

άζηνα ηαζ ηδ θςηζά. Καζ αοηυ  

ημ αεααζχκεζ μ θυβμξ ηδξ Γναθήξ, υηζ 

«ζηυημξ οπήνπε πάκς απυ ηδκ  

άαοζζμ»· πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ μ αέναξ 

δεκ έπεζ δζηυ ημο θςξ, αθθά  

δ μοζία ημο θςηυξ είκαζ ηάπμζα άθθδ.  

Ο άκειμξ αηυιδ είκαζ ηίκδζδ ημο αένα ή 

νεφια ημο αένα πμο αθθάγεζ ηζξ  

μκμιαζίεξ ημο απυ ημοξ δζαθμνεηζημφξ 

ηυπμοξ απυ ημοξ μπμίμοξ θοζά. Ώθθά  

ηαζ μ ηυπμξ ακήηεζ ζημκ αένα· δζυηζ ςξ ηυπμξ 

εεςνείηαζ δ πενζμπή ηάεε  

ζχιαημξ. Καζ ηί άθθμ πενζέπεζ ηα ζχιαηα, 

πανά μ αέναξ; Τπάνπμοκ ιάθζζηα  

δζάθμνμζ ηυπμζ, απ’ υπμο πνμένπεηαζ δ 

ηίκδζδ ημο αένα ηαζ απυ ημοξ  

μπμίμοξ μζ άκειμζ παίνκμοκ ηζξ μκμιαζίεξ 

ημοξ· ηαζ υθμζ μζ άκειμζ είκαζ  

δχδεηα. Λέκε αηυιδ υηζ μ αέναξ είκαζ 

ζαήζζιμ θςηζάξ ή αηιυξ κενμφ πμο  

έπεζ εενιακεεί. Ο αέναξ, θμζπυκ είκαζ εενιυξ 

ζηδ θφζδ ημο, αθθά ρφπεηαζ  

απυ ηδκ επαθή ημο ιε ημ κενυ ηαζ ημ έδαθμξ, 

ιε απμηέθεζια ηα ηάης  

ζηνχιαηά ημο κα είκαζ ροπνά, εκχ ηα πάκς 

εενιά.  

Άκειμζ θοζμφκ μζ ελήξ: απυ ηδ εενζκή 

ακαημθή μ ηαζηίαξ  

(=αμνεζμακαημθζηυξ), πμο μκμιάγεηαζ ηαζ 

ιέζδξ, απυ ηδκ ζζδιενζκή ακαημθή  

μ απδθζχηδξ (=ακαημθζηυξ), απυ ηδ 

πεζιενζκή ακαημθή μ εφνμξ (=ακαημθζηυξ-  

κμηζμακαημθζηυξ), απυ ηδ πεζιενζκή δφζδ μ 

θίααξ (=κμηζμδοηζηυξ), απυ ηδκ  

ζζδιενζκή δφζδ μ γέθονμξ (=δοηζηυξ),  

απυ ηδ εενζκή δφζδ μ ανβέζηδξ 

(=αμνεζμδοηζηυξ), δδθαδή μ Οθοιπίαξ, πμο  
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ενυκμημξ. Μέζμξ δὲ κυημο ηαὶ θζαὸξ 

θζαυκμημξ, ὁ ηαὶ θεοηυκμημξ.  

Μέζμξ δὲ ἀπανηηίμο ηαὶ ἀνβέζημο 

εναζηίαξ, ἢημζ ηένηζμξ πὸ ηκ  

πενζμίηςκ ὀκμιαγυιεκμξ.  

(Ἔεκδ δέ μἰηεῖ ηά πέναηα ηαη’ ἀπδθζχηδκ 

ΐαηηνζακμί, ηαη’ εὖνμκ  

Ἰκδζημί, ηαηά Φμίκζηα νοενά εάθαζζα 

ηαί Ώἰεζμπία, ηαηά θζαυκμημκ  

μἱ πὲν φνηζκ Γανάιακηεξ, ηαηά θίαα 

Ώἰείμπεξ ηαί μἱ δοζιζημί  

πένιαονμζ, ηαηά γέθονμκ ηθαζ ηαί 

ἀνπαί Λζαφδξ ηαί Βνχπδξ,  

ηαηά ἀνβέζηδκ Ἰαδνία,  κῦκ Ἱζπακία, 

ηαηά δέ εναζηίακ Κεθημί ηαί  

ηὰ ὅιμνα· ηαηά ἀπανηηίακ μἱ πὲν ηὴκ 

Θνάηδκ ηφεαζ, ηαηά  

αμῤῥκ Πυκημξ, Μαζηζξ ηαί ανιάηαζ, 

ηαηά ηαζηίακ, Καζπία  

εάθαζζα ηαί άηαζ). 

θέβεηαζ ηαζ Εάπολ. Έπεζηα πκέμοκ ακηίεεηα 

ιεηαλφ ημοξ μ κυημξ ηαζ  

μ απανηηίαξ (=αυνεζμξ). Βκδζάιεζμξ πάθζ 

ιεηαλφ ημο απανηηία ηαζ ημο  

ηαζηία πκέεζ μ αμνέαξ (=αυνεζμξ-

αμνεζμακαημθζηυξ). Βκδζάιεζμξ ιεηαλφ  

ημο εφνμο ηαζ ημο κυημο πκέεζ μ Φμίκζλ 

(=κυηζμξ-κμηζμακαημθζηυξ), μ μπμίμξ  

θέβεηαζ εονυκμημξ. Βκδζάιεζμξ πάθζ ιεηαλφ 

κυημο ηαζ θίαα είκαζ μ θζαυκμημξ,  

πμο θέβεηαζ ηαζ θεοηυκμημξ (=κυηζμξ-

κμηζμδοηζηυξ). Βκδζάιεζμξ ηέθμξ  

ιεηαλφ απανηηίμο ηαζ ανβέζημο είκαζ μ 

εναζηίαξ (=αυνεζμξ-αμνεζμδοηζηυξ),  

πμο θέβεηαζ ηένηζμξ απυ ημοξ βφνς 

ηαημίημοξ.  

(Σα άηνα ημο ηυζιμο ηα ηαημζημφκ ηα ελήξ 

έεκδ· πνμξ ημκ απδθζχηδ μζ  

ΐαηηνζακμί, πνμξ ημκ εφνμ μζ Εκδμί· πνμξ ημκ 

Φμίκζηα ανίζηεηαζ δ Βνοενά  

εάθαζζα ηαζ δ Ώζεζμπία· πνμξ ημκ θζαυκμημ 

μζ Γανάιακηεξ πμο ηαημζημφκ  

πάκς απυ ηδ φνηδ· πνμξ ημ θίαα μζ Ώζείμπεξ 

ηαζ μζ Τπένιαονμζ ηδξ δφζεςξ·  

πνμξ ημκ γέθονμ ανίζημκηαζ μζ ηήθεξ ημο 

Δναηθέμοξ ηαζ μζ ανπέξ ηδξ  

Λζαφδξ ηαζ ηδξ Βονχπδξ· πνμξ ημκ ανβέζηδ 

δ Εαδνία, δ ζδιενζκή Εζπακία·  

πνμξ ημκ εναζηία μζ Κέθηεξ ηαζ ηα βεζημκζηά 

έεκδ· πνμξ ημκ απανηηία μζ  

ηφεεξ πμο ηαημζημφκ πάκς απυ ηδ Θνάηδ· 

πνμξ ημ αμννά είκαζ μ Πυκημξ,  

δ Μαζχηζδα ηαζ μζ ανιάηεξ· πνμξ ημκ 

ηαζηία είκαζ δ Καζπία εάθαζζα ηαζ  

μζ άηεξ). 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 23. Πενὶ δάηςκ  

Καὶ ηὸ ὕδςν δὲ ἓκ ηκ ζημζπείςκ ηκ 

ηεζζάνςκ ἐζηί, πμίδια Θεμῦ,  

ηάθθζζημκ. Ὕδςν ἐζηὶ ζημζπεῖμκ βνυκ ηε 

ηαὶ ροπνὸκ, αανφ ηε ηαὶ  

ηαηςθενέξ, εδζάποημκ. Σμφημο δὲ 

ικδιμκεφεζ  εεία Γναθὴ θέβμοζα·  

«Καὶ ζηυημξ ἤκ ἐπάκς ηξ ἀαφζζμο, ηαὶ 

Πκεῦια Θεμῦ ἐπεθένεημ  

ἐπάκς ημῦ ὕδαημξ»· ἄαοζζμξ βὰν μδὲκ 

ἕηενυκ ἐζηζκ, εἰ ιὴ ὕδςν  

Γζα ηα κενά.  

Καζ ημ κενυ, επίζδξ, είκαζ έκα απυ ηα 

ηέζζενα ζημζπεία  

ημ πζμ ςναίμ  

δδιζμφνβδια ημο Θεμφ. Σμ κενυ είκαζ 

ζημζπείμ οβνυ ηαζ ροπνυ, αανφ ηαζ ιε  

νμπή πνμξ ηα ηάης, πμο εφημθα πφκεηαζ. 

Ώοηυ οπεκεοιίγεζ δ Ώβία Γναθή  

υηακ θέεζ: «Τπήνπε ζημηάδζ πάκς απυ ηδκ 

άαοζζμ ηαζ ημ Πκεφια ημο Θεμφ  

ανζζηυηακ πάκς απυ ηα κενά». Δ άαοζζμξ 
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πμθφ, μὗ ηὸ ηέθμξ ἀηαηάθδπημκ 

ἀκενχπμζξ. κ ἀνπῆ ιὲκ μὖκ ηὸ  

ὕδςν ἐπὶ πζακ ηὴκ βκ ἐπεπυθαγε.  Καὶ 

πνημκ ιὲκ ἐπμίδζεκ  

ὁ Θεὸξ ηὸ ζηενέςια δζαπςνίγμκ ἀκαιέζμκ 

ημῦ ὕδαημξ ημῦ ἐπάκς  

ημῦ ζηενεχιαημξ ηαὶ ημῦ ὕδαημξ ημῦ 

πμηάης ημῦ ζηενεχιαημξ·  

ἐκ ηῶ ιέζῳ βὰν ηξ ἀαφζζμο ηκ δάηςκ 

ἐζηενεχεδ ηῶ δεζπμηζηῶ  

πνμζηάβιαηζ. Ὅεεκ ηαὶ ζηενέςια εἶπεκ ὁ 

Θεὸξ βεκέζεαζ, ηαὶ  

ἐβέκεημ. Σίκμξ δὲ πάνζκ ἐπάκς ημῦ 

ζηενεχιαημξ ὕδςν ὁ Θεὸξ  

ἀπέεεημ; Αζὰ ηὴκ ημῦ θίμο ηαὶ ημῦ 

αἰεένμξ εενιμηάηδκ ἔηηαοζζκ·  

εεέςξ βὰν ιεηὰ ηὸ ζηενέςια ὁ αἰεὴν 

ἐθήπθςηαζ. Καὶ ὁ ἣθζμξ δὲ  

ζὺκ ηῆ ζεθήκῃ ηαὶ ημῖξ ἄζηνμζξ ἐκ ηῶ 

ζηενεχιαηί εἰζζ· ηαὶ εἰ ιὴ  

ἐπέηεζημ ὕδςν, ἐθθέπεδ ἂκ πὸ ηξ εένιδξ 

ηὸ ζηενέςια.  

Βἴηα πνμζέηαλεκ ὁ Θεὸξ ζοκαπεκαζ ηὰ 

ὕδαηα εἰξ ζοκαβςβὴκ ιίακ.  

Σὸ δὲ «ιίακ ζοκαβςβὴκ» θέβεζκ μ δδθμῖ 

ηὸ ἐκ ἑκὶ ηυπῳ ζοκαπεκαζ  

αηά –ἰδμὺ βὰν ιεηὰ ηαῦηά θδζζ· «Καὶ ηὰ 

ζοζηήιαηα ηκ δάηςκ  

ἐηάθεζε εαθάζζαξ»–, ἀθθὰ ηὸ ὁιμῦ ηαε᾿ 

ἑαοηὰ ηεπςνζζιέκα ηξ βξ  

βεκέζεαζ ηὰ ὕδαηα ὁ θυβμξ ἐδήθςζε. 

«οκήπεδζακ ημίκοκ ηὰ ὕδαηα  

εἰξ ηὰξ ζοκαβςβὰξ αηκ, ηαὶ ὤθεδ  

λδνά». κηεῦεεκ αἱ δφμ  

εάθαζζαζ αἱ ηὴκ  Ώἴβοπημκ πενζέπμοζαζ –

ιέζδ βὰν αὕηδ ηκ δφμ  

ηεῖηαζ εαθαζζκ– ζοκήπεδζακ, δζάθμνα 

πεθάβδ ηαὶ ὄνδ ηαὶ κήζμοξ  

ηαὶ ἀβηκαξ ηαὶ θζιέκαξ ἔπμοζαζ ηαὶ 

ηυθπμοξ δζαθυνμοξ πενζέπμοζαζ  

αἰβζαθμφξ ηε ηαὶ ἀηηάξ –αἰβζαθὸξ ιὲκ βὰν 

ὁ ραιιχδδξ θέβεηαζ, ἀηηὴ  

δὲ  πεηνχδδξ ηαὶ ἀβπζααεὴξ, ἢημζ  

εεέςξ ἐκ ηῆ ἀνπῆ αάεμξ  

ἔπμοζα. Ὁιμίςξ ηαὶ  ηαηὰ ηὴκ ἀκαημθήκ, 

ἣηζξ θέβεηαζ Ἰκδζηή, ηαὶ   

δεκ είκαζ ηίπμηε άθθμ πανά ηα  

πμθθά κενά, πμο ημ ηέθμξ ημοξ είκαζ 

αζφθθδπημ βζα ημκ άκενςπμ. ηδκ ανπή,  

αέααζα, ημ κενυ ηονζανπμφζε ζ’ υθδ ηδκ 

επζθάκεζα ηδξ βδξ. Καζ μ Θευξ  

δδιζμφνβδζε πνχηα ημ ζηενέςια, πμο 

πςνίγεζ ημ κενυ πμο είκαζ πάκς απυ ημ  

ζηενέςια απυ ημ κενυ πμο είκαζ ηάης απυ ημ 

ζηενέςια· δζυηζ, ιε ηδκ εκημθή  

ημο Αεζπυημο Θεμφ, δδιζμονβήεδηε ημ 

ζηενέςια ζημ ιέζμκ ηδξ ααφζζμο  

ηςκ κενχκ. Καζ βζ’ αοηυ, είπε μ Θευξ κα βίκεζ 

ημ ζηενέςια, ηαζ έβζκε. Γζα  

πμζυ θυβμ, υιςξ, μ Θευξ ημπμεέηδζε κενυ 

πάκς απυ ημ ζηενέςια; Λυβς ηδξ  

οπεναμθζηήξ εενιυηδημξ ημο ήθζμο ηαζ ημο 

αζεένα· ηαεχξ, αιέζςξ ιεηά ημ  

ζηενέςια, απθχκεηαζ απυ ηάης μ αζεέναξ. 

Ώθθά ηαζ μ ήθζμξ ηαζ δ ζεθήκδ  

ηαζ ηα άζηνα ανίζημκηαζ ζημ ζηενέςια. Κζ 

ακ δεκ είπε ημπμεεηδεεί κενυ  

πάκς απ’ αοηυ, ημ ζηενέςια εα είπε ακάρεζ 

απυ εενιυηδηα.  

Καηυπζκ, μ Θευξ έδςζε εκημθή κα 

ζοβηεκηνςεμφκ ηα κενά ζε ιία ζοκαβςβή.  

Δ θνάζδ «ιία ζοκαβςβή» δεκ ζδιαίκεζ υηζ 

αοηά ζοβηεκηνχεδηακ ζ’ έκα ηυπμ,  

–δζυηζ θέεζ, ζηδ ζοκέπεζα, «ηα ζοζηήιαηα 

ηςκ κενχκ ηα μκυιαζε εάθαζζεξ»–·  

δ θνάζδ δδθχκεζ υηζ ηα κενά 

ζοβηεκηνχεδηακ υθα ιαγί, λεπςνζζηά απυ 

ηδκ  

λδνά. «Σα κενά, θμζπυκ, ζοβηεκηνχεδηακ 

ζηζξ δελαιεκέξ ημοξ ηαζ  

θάκδηε  

δ λδνά». Έηζζ ζπδιαηίζηδηακ μζ δφμ 

εάθαζζεξ πμο πενζανέπμοκ ηδκ Ώίβοπημ  

–ηαευζμκ αοηή ανίζηεηαζ ακάιεζα ζε δφμ 

εάθαζζεξ.  

(Οζ εάθαζζεξ) πενζέπμοκ δζάθμνα πεθάβδ, 

αμοκά, κδζζά, ηυθπμοξ ηαζ  

θζιέκεξ, πμο πενζθαιαάκμοκ αζβζαθμφξ ηαζ 

αηηέξ –αζβζαθυξ θέβεηαζ  

δ παναθία πμο έπεζ άιιμ, εκχ αηηή θέβεηαζ 

αοηή πμο έπεζ  

πέηνεξ ηαζ είκαζ  
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αμνεζκή, ἣηζξ θέβεηαζ  Καζπία· ηαὶ αἱ 

θίικαζ δὲ ἐκηεῦεεκ ζοκήπεδζακ.  

Ἔζηζκ μὖκ ὁ ιὲκ ᾿Χηεακὸξ μἷυκ ηζξ 

πμηαιὸξ ηοηθκ πζακ ηὴκ βκ,  

πενὶ μὗ εἴνδηεκ, ὡξ ἐιμὶ δμηεῖ,  Γναθή, 

ὅηζ «πμηαιὸξ ἐηπμνεφεηαζ ἐη  

ημῦ παναδείζμο», πυηζιμκ ηαὶ βθοηὺ ὕδςν 

ἔπςκ. Οὗημξ πμνδβεῖ ηὸ  

ὕδςν ηαῖξ εαθάζζαζξ, ὅπεν ἐκ ηαῖξ 

εαθάζζαζξ πνμκίγμκ ηαὶ ἑζηὼξ  

ἀηίκδημκ πζηνὸκ βίκεηαζ, ημῦ θίμο ἀεὶ ηὸ 

θεπηυηενμκ ἀκζιςιέκμο  

ηαὶ ηκ ζζθχκςκ, ὅεεκ ηαὶ ηὰ κέθδ 

ζοκίζηακηαζ ηαὶ μἱ ὄιανμζ  

βίκμκηαζ δζὰ ηξ δζδεήζεςξ βθοηαζκμιέκμο 

ημῦ ὕδαημξ.  

Οὗημξ ηαὶ εἰξ ηέζζαναξ ἀνπὰξ, ἢημζ εἰξ 

ηέζζαναξ πμηαιμὺξ  

δζαζνεῖηαζ. «Ὄκμια ηῶ ἑκὶ Φεζζχκ», 

ημοηέζηζ Γάββδξ ὁ Ἰκδζηυξ.  

«Καὶ ὄκμια ηῶ ἄθθῳ Γδχκ»· μὗηυξ ἐζηζκ ὁ 

Νεῖθμξ ὁ ἀπὸ Ώἰεζμπίαξ  

εἰξ Ώἴβοπημκ ηαηενπυιεκμξ. Καὶ ὄκμια ηῶ 

ηνίηῳ Σίβνζξ. Καὶ ὄκμια  

ηῶ ηεηάνηῳ Βθνάηδξ. Βἰζὶ δὲ ηαὶ ἕηενμζ 

πθεῖζημζ ηαὶ ιέβζζημζ  

πμηαιμί, ὧκ μἱ ιὲκ εἰξ ηὴκ εάθαζζακ 

ηεκμῦκηαζ, μἱ δὲ ηαὶ ἐκ ηῆ βῆ  

ἀκαθίζημκηαζ. Ὅιςξ ηαὶ πζα  β 

δζάηνδηυξ ἐζηζ ηαὶ πυκμιμξ  

ὥζπεν ηζκὰξ θθέααξ ἔπμοζα, δζ᾿ ὧκ ἐη ηξ 

εαθάζζδξ δεπμιέκδ ηὰ  

ὕδαηα ηὰξ πδβὰξ ἀκίδζζ.  

Πνὸξ μὖκ ηὴκ πμζυηδηα ηξ βξ ηαὶ ηὸ ηκ 

πδβκ ὕδςν βίκεηαζ.  

Αζδεεῖηαζ ιὲκ βὰν ηαί δζτθίγεηαζ δζὰ ηξ 

βξ ηὸ εαθάηηζμκ ὕδςν ηαὶ  

μὕης βθοηαίκεηαζ. Βἰ δὲ ὁ ηυπμξ, ὅεεκ  

πδβὴ ἀκαδίδμηαζ, ηφπμζ  

πζηνὸξ ἠ ἁθιονυξ, πνὸξ ηὴκ βκ ηαὶ ηὸ 

ὕδςν ἀκάβεηαζ. ηεκμφιεκμκ  

δὲ πμθθάηζξ ηὸ ὕδςν ηαὶ αίᾳ ῥδβκφιεκμκ 

εενιαίκεηαζ, ηἀκηεῦεεκ ηὰ  

αημθο εενιὰ ἀκάβμκηαζ ὕδαηα. Σῶ μὖκ 

εείῳ πνμζηάβιαηζ  

ημζθχιαηα ἐκ ηῆ βῆ βεβυκαζζ, ηαὶ μὕηςξ 

απυημιδ, δδθαδή αοηή πμο έπεζ αάεμξ απυ 

ηδκ ανπή ηδξ. Πανυιμζα,  

ζπδιαηίζεδηε εάθαζζα ζηα ακαημθζηά ηαζ 

θέβεηαζ Εκδζηή, ηαεχξ ηαζ  

αυνεζα ηαζ θέβεηαζ Καζπία· αθθά ηαζ μζ 

θίικεξ ζπδιαηίζεδηακ απυ ηυηε.  

Ο Χηεακυξ, θμζπυκ, είκαζ ζακ πμηαιυξ πμο 

πενζηοηθχκεζ υθδ ηδ βδ· βζ’  

αοηυκ, υπςξ κμιίγς, είπε δ Ώβία Γναθή, υηζ 

«έκα πμηάιζ πδβάγεζ απυ ημκ  

Πανάδεζζμ» ημ μπμίμ έπεζ πυζζιμ ηαζ βθοηυ 

κενυ. Ώοηυξ πφκεζ ζηζξ εάθαζζεξ  

ημ κενυ ημο, ημ μπμίμ, υηακ ιείκεζ ζηάζζιμ 

ζηζξ εάθαζζεξ βζα πμθφ πνυκμ,  

βίκεηαζ πζηνυ, επεζδή μ ήθζμξ ηαζ μζ ζίθςκεξ 

ακηθμφκ πάκημηε ημ πζμ εθαθνυ  

ιένμξ ημο· έηζζ ζπδιαηίγμκηαζ ηα ζφκκεθα 

ηαζ πέθημοκ μζ ανμπέξ, εκχ  

ηαοηυπνμκα ημ κενυ βίκεηαζ βθοηυ ηαζ 

ηαεανίγεηαζ.  

Ώοηυξ (μ Χηεακυξ) δζαζνείηαζ ζε ηέζζενα 

ιένδ, δδθαδή ζε ηέζζενζξ πμηαιμφξ.  

Σμ υκμια ημο πνχημο είκαζ Φεζζχκ, δδθαδή 

μ Γάββδξ ζηδκ Εκδία. Σμ υκμια  

ημο δεοηένμο είκαζ Γδχκ· αοηυξ είκαζ μ 

Νείθμξ, πμο πδβάγεζ απυ ηδκ Ώζεζμπία  

ηαζ πφκεηαζ ζηδκ Ώίβοπημ. Σμ υκμια ημο 

ηνίημο είκαζ Σίβνδξ ηαζ ημο  

ηεηάνημο Βοθνάηδξ. Τπάνπμοκ αέααζα ηαζ 

πμθθά άθθα ιεβάθα πμηάιζα, απυ  

ηα μπμία άθθα πφκμκηαζ ζηδ εάθαζζα ηαζ 

άθθα ζημνπίγμοκ ζηδκ λδνά.  

Γζ’ αοηυ υθδ δ λδνά είκαζ δζάηνδηδ ηαζ έπεζ 

οπυβεζα κενά ζακ θθέαεξ,  

ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ παίνκεζ ηα εαθάζζζα 

κενά ηαζ ακααθφγεζ ηζξ πδβέξ.  

Καζ ημ κενυ ηςκ πδβχκ είκαζ ακάθμβμ ιε ηδκ 

πμζυηδηα ηδξ βδξ. Αζυηζ, ημ  

εαθαζζζκυ κενυ ηαεανίγεζ ηαζ δζτθίγεηαζ 

ιέζα ζηδ βδ, ηαζ έηζζ βίκεηαζ βθοηυ.  

Ώκ υιςξ ημ έδαθμξ ημο ηυπμο, απ’ υπμο 

πδβάγεζ ημ κενυ, είκαζ πζηνυ ή  

αθιονυ, ηυηε ηαζ ημ κενυ είκαζ ακάθμβμ ιε ημ 

πχια. οπκά, επίζδξ, επεζδή ημ  

κενυ ζοιπζέγεηαζ ηαζ εηηζκάζζεηαζ ιε πίεζδ, 

βίκεηαζ γεζηυ, ηαζ έηζζ πδβάγμοκ  
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εἰξ ηὰξ ζοκαβςβὰξ αηκ  

ζοκήπεδ ηὰ ὕδαηα· ἐκηεῦεεκ ηαὶ ηὰ ὄνδ 

βεβυκαζζ.  

Πνχηῳ ημίκοκ ηῶ ὕδαηζ πνμζέηαλεκ ὁ 

Θεὸξ ἐλαβαβεῖκ ροπὴκ  

γζακ, ἐπεζδὴ ἢιεθθε δζ᾿ ὕδαημξ ηαὶ ημῦ 

ἐκ ἀνπῆ ἐπζθενμιέκμο ημῖξ  

ὕδαζζκ Ἁβίμο Πκεφιαημξ ἀκαηαζκίγεζκ ηὸκ 

ἄκενςπμκ. Σμῦημ βὰν ὁ  

εεῖμξ ἔθδ  ΐαζίθεζμξ. λήβαβε δὲ γῶα 

ιζηνά ηε ηαὶ ιεβάθα, ηήηδ,  

δνάημκηαξ, ἰπεφαξ ἐκ ημῖξ ὕδαζζκ ἕνπμκηαξ 

ηαὶ πεηεζκὰ πηενςηά.  

Αζὰ ηκ πεηεζκκ μὖκ ζοκάπηεηαζ ηυ ηε 

ὕδςν ηαὶ  β ηαὶ ὁ ἀήν·  

ἐλ δάηςκ ιὲκ βὰν ηαῦηα βέβμκεκ, ἐκ ηῆ βῆ 

δὲ δζαηνίαεζ ηαὶ ἐκ ἀένζ  

ἵπηαηαζ. Κάθθζζημκ δὲ ζημζπεῖμκ ηὸ ὕδςν 

ηαὶ πμθφπνδζημκ ηαὶ  

ῥφπμο ηαεάνζζμκ, μ ιυκμκ ιὲκ 

ζςιαηζημῦ, ηαὶ ροπζημῦ δέ,  

εἰ πνμζθάαμζ ηὴκ πάνζκ ημῦ Πκεφιαημξ. 

ηα θοζζηά εενιά κενά. Με εκημθή, θμζπυκ, 

ημο Θεμφ οπάνπμοκ ημζθχιαηα  

ζηδ βδ, ηαζ ι’ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηα κενά 

ζοβηεκηνχεδηακ ζηζξ δελαιεκέξ ημοξ·  

απυ εηεί δδιζμονβήεδηακ ηαζ ηα αμοκά.  

Πνχηα ζημ κενυ, θμζπυκ, έδςζε εκημθή μ 

Θευξ κα αβάθεζ γςκηακμφξ  

μνβακζζιμφξ, επεζδή επνυηεζημ κ’ 

ακαηαζκίζεζ ημκ άκενςπμ ιε ημ κενυ ηαζ  

ιε ημ Άβζμ Πκεφια, ημ μπμίμ ζηδκ ανπή ηδξ 

δδιζμονβίαξ ηζκμφκηακ πάκς απυ  

ηα κενά. Ώοηυ αέααζα ημ είπε μ Μέβαξ 

ΐαζίθεζμξ. Καζ έαβαθε ημ κενυ ιζηνά  

ηαζ ιεβάθα γχα, εαθάζζζα ηήηδ, δνάημκηεξ, 

ζπεείξ πμο ένπμοκ ιέζα ζηα  

κενά ηαζ πηδκά πμο πεημφκ. Με ηα πηδκά 

ζοκδέμκηαζ ημ κενυ, δ λδνά ηαζ μ  

αέναξ· δζυηζ αοηά πνμήθεακ απυ ηα κενά, 

γμοκ ζηδκ λδνά ηαζ πεημφκ ζημκ  

αένα. Σμ κενυ ιάθζζηα είκαζ ημ πζμ ςναίμ 

ζημζπείμ ηδξ θφζεςξ ηαζ πμθφ  

πνήζζιμ· ηαεανίγεζ, υπζ ιυκμκ ηδ ζςιαηζηή 

ανςιζά, αθθά ηαζ ηδκ ροπζηή,  

εθυζμκ δεπεεί ηδ πάνδ ημο Ώβίμο 

Πκεφιαημξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 23. Πενὶ πεθαβκ  

Αζαδέπεηαζ ηὸ Ώἰβαῖμκ πέθαβμξ 

῾Βθθήζπμκημξ, θήβςκ εἰξ Ἄαοδμκ  

ηαὶ δζηυκ· εἶηα  Πνμπμκηὶξ, θήβμοζα εἰξ 

Υαθηδδυκα ηαὶ  

ΐογάκηζμκ, ἔκεα ηὰ ζηεκά, ἀθ᾿ ὧκ ὁ 

Πυκημξ ἄνπεηαζ· εἶηα  Μαζηζξ  

θίικδ. Πάθζκ δὲ ἀπ᾿ ἀνπξ Βνχπδξ ηαὶ 

Λζαφδξ Ἰαδνζηὸκ, ηὸ ἀπὸ  

ηδθκ εἰξ Πονήκδκ ηὸ ὄνμξ· Λζβοζηζηὸκ 

δὲ, ηὸ ἕςξ ηκ ηξ  

Σοννδκίαξ πενάηςκ·  ανδχκζμκ δὲ, ηὸ 

πὲν ηὴκ ανδὼ, κεῦμκ  

πνὸξ ηὴκ Λζαφδκ ηάης· Σοννδκζηὸκ δὲ, ηὸ 

ιέπνζ ζηεθίαξ θβμκ,  

ἀνπυιεκμκ ἀπὸ ηκ ηξ Λζβοζηζηξ 

ἄηνςκ· εἶηα Λζαοηυκ· εἶηα  

Κνδηζηὸκ ηαὶ ζηεθζηὸκ ηαὶ Ἰυκζμκ ηαὶ 

Ἄδνζμκ, ηὸ δὲ ἀκαηεποιέκμκ  

ἐη ημῦ ζηεθζημῦ πεθάβμοξ, ὃκ ηαθμῦζζκ 

Κμνζκεζαηὸκ ηυθπμκ, ἢημζ  

Γζα ηα πεθάβδ  

Ο Βθθήζπμκημξ, πμο ηεθεζχκεζ ζηδκ Άαοδμ 

ηαζ ηδ δζηυ, δζαδέπεηαζ ημ  

Ώζβαίμ πέθαβμξ. Έπεζηα είκαζ δ Πνμπμκηίδα, 

δ μπμία ηαηαθήβεζ ζηδ  

Υαθηδδυκα ηαζ ημ ΐογάκηζμ, υπμο είκαζ ηα 

ζηεκά απυ ηα μπμία ανπίγεζ μ  

Πυκημξ. Ώημθμοεεί δ θίικδ Μαζχηζξ. 

Βπίζδξ, ζηδκ άηνδ ηδξ Βονχπδξ ηαζ ηδξ  

Λζαφδξ είκαζ ημ Εαδνζηυ πέθαβμξ, απυ ηζξ 

ηήθεξ ημο Δναηθή έςξ ηα  

Πονδκαία νδ. Μεηά είκαζ ημ Λζβοζηζηυ 

πέθαβμξ, πμο θεάκεζ ζηα πέναηα ηδξ  

Σονδκίαξ. Μεηά είκαζ ημ ανδυκζμ πέθαβμξ, 

πάκς απυ ηδκ ανδδκία, ηαζ  

εηηείκεηαζ ηάης πνμξ ηδ Λζαφδ· ημ 

Σοννδκζηυ πέθαβμξ επίζδξ, πμο  

ηαηαθήβεζ ζηδ ανδδκία ηαζ ανπίγεζ απυ ηα 

υνζα ηδξ Λζβοζηζηήξ· έπεζηα ημ  

Λοαζηυ πέθαβμξ· ηαηυπζκ ημ Κνδηζηυ, ηδξ 

ζηεθίαξ, ημ Ευκζμ, ηδξ Ώδνζαηζηήξ,  
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Ἀθηομκίδα εάθαζζακ. Σῶ δὲ μοκίῳ ηαὶ 

ηοθθαίῳ πενζεπυιεκμκ  

πέθαβμξ, ανςκζηυκ· εἶηα Μονηῶμκ ηαὶ 

Ἰηάνζμκ, ἐκ ᾧ αἱ Κοηθάδεξ·  

εἶηα Κανπάεζμκ ηαὶ Παιθφθζμκ ηαὶ 

Ώἰβφπηζμκ. πὲν δὲ ηὸ Ἰηάνζμκ  

ἑλξ ἀκαπεῖηαζ ηὸ  Ώἰβαῖμκ. Ἔζηζ δὲ ὁ ηξ 

Βνχπδξ πανάπθμοξ ἀπὸ  

Σακάζδμξ πμηαιμῦ ἐηαμθκ ἕςξ 

Ἡναηθέμοξ ζηδθκ ζηάδζα Ϛερε΄·  

ηξ δὲ Λζαφδξ ἀπὸ Σίββεςξ ἕςξ ζηυιαημξ 

Κακςαζημῦ ζηάδζα αεζκα΄·  

ηξ δὲ Ἀζίαξ ἀπὸ Κακχαμο ἕςξ Σακάζδμξ 

πμηαιμῦ ιεηὰ ηκ  

ηυθπςκ ὁ πανάπθμοξ ζηάδζα δνζα΄. Ὁιμῦ 

πανάθζμξ ζὺκ ηυθπμζξ ηξ  

ηαε᾿ ιξ μἰημοιέκδξ ζηάδζα ζβεμα΄. 

πμο απθχκεηαζ ζημ πέθαβμξ ηδξ ζηεθίαξ ηαζ 

πμο ημ μκμιάγμοκ Κμνζκεζαηυ  

ηυθπμ ή Ώθηομκίδα εάθαζζα. Μεηά είκαζ ημ 

ανςκζηυ πέθαβμξ, ιεηαλφ ημο  

μοκίμο ηαζ ημο ηοθθαίμο· αημθμοεεί ημ 

Μονηχμ ηαζ Εηάνζμ πέθαβμξ, υπμο  

ανίζημκηαζ μζ Κοηθάδεξ. Έπεζηα είκαζ ημ 

Κανπάεζμ, Παιθφθζμ ηαζ Ώζβοπηζαηυ  

πέθαβμξ. Ο πανάπθμοξ ηδξ Βονχπδξ απυ ηζξ 

εηαμθέξ ημο πμηαιμφ Σάκαδ  

(=Αμκ) έςξ ηζξ Δνάηθεζεξ ζηήθεξ είκαζ 

ελαηυζζα εκκέα πζθζάδεξ επηαηυζζα  

εκκέα ζηάδζα· μ πανάπθμοξ ηδξ Λζαφδξ απυ 

ηδ Σίββδ (=Σαββένδ) έςξ ηδκ  

είζμδμ ημο Κακχαμο (=Ώαμοηίν) είκαζ 

δζαηυζζα εκκέα πζθζάδεξ δζαηυζζα  

πεκήκηα δφμ ζηάδζα. Ο πενίπθμοξ ηδξ Ώζίαξ 

απυ ημκ Κάκςαμ έςξ ημκ πμηαιυ  

Σακάδ ιε ηζξ αηηέξ ηςκ ηυθπςκ είκαζ 

ηέζζενζξ πζθζάδεξ εηαηυκ έκδεηα ζηάδζα.  

Πανυιμζα, μ πενίπθμοξ υθδξ ηδξ μζημοιέκδξ 

ιαγί ιε ημ ιήημξ ηςκ αηηχκ  

είκαζ έκα εηαημιιφνζμ ηνζαηυζζεξ εκκέα 

πζθζάδεξ ηαζ εαδμιήκηα δφμ ζηάδζα. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 24. Πενὶ βξ ηαὶ ηκ ἐλ 

αηξ.  

Ἡ β ἓκ ηκ ηεζζάνςκ ζημζπείςκ ἐζηὶ 

λδνυκ ηε ηαὶ ροπνὸκ ηαὶ  

αανὺ ηαὶ ἀηίκδημκ, πὸ ημῦ Θεμῦ ἐη ημῦ 

ιὴ ὄκημξ εἰξ ηὸ εἶκαζ ηῆ  

πνχηῃ ιένᾳ πανδβιέκμκ. «κ ἀνπῆ» βάν, 

θδζίκ, «ἐπμίδζεκ ὁ Θεὸξ  

ηὸκ μνακὸκ ηαὶ ηὴκ βκ», ἥξ ηὴκ ἕδνακ 

ηαὶ ηὴκ αάζζκ μδεὶξ ηκ  

ἀκενχπςκ εἰπεῖκ δεδφκδηαζ. Οἱ ιὲκ βὰν 

ἐπὶ δάηςκ θαζὶκ δνάζεαζ  

ηαὶ πεππεαζ αηήκ, ὥξ θδζζκ ὁ εεῖμξ 

Ααοίδ· «Σῶ ζηενεχζακηζ ηὴκ  

βκ ἐπὶ ηκ δάηςκ», μἱ δὲ ἐπὶ ημῦ ἀένμξ. 

Ἄθθμξ δέ θδζζκ·  

«Ὁ ἑδνάζαξ ηὴκ βκ ἐπ᾿ μδεκυξ». Καὶ 

πάθζκ ὁ εεδβυνμξ Ααοὶδ ὡξ ἐη  

πνμζχπμο ημῦ Αδιζμονβμῦ· «βχ», 

θδζίκ, «ἐζηενέςζα ημὺξ ζηφθμοξ  

αηξ», ηὴκ ζοκεηηζηὴκ αηξ δφκαιζκ 

ζηφθμοξ ὀκμιάζαξ. Σὸ δὲ «ἐπὶ  

Γζα ηδ βδ ηαζ βζα υζα πνμένπμκηαζ απ’ 

αοηήκ.  

Δ βδ είκαζ έκα απυ ηέζζενα ζημζπεία ηδξ 

θφζεςξ· είκαζ λδνυ, ροπνυ, αανφ  

ηαζ αηίκδημ. Ο Θευξ ηδ δδιζμφνβδζε απυ ημ 

ιδδέκ ηδκ πνχηδ διένα ηδξ  

δδιζμονβίαξ. Αζυηζ, (δ Γναθή) θέεζ «μ Θευξ 

δδιζμφνβδζε ζηδκ ανπή ημκ  

μονακυ ηαζ ηδ βδ»· ηαζ ηακείξ άκενςπμξ δεκ 

ιπμνεί κα βκςνίγεζ ηδ εέζδ ηαζ  

ηδ αάζδ ηδξ βδξ. Άθθμζ θέκε υηζ έπεζ 

ζηδνζπεεί ηαζ ζηαεενμπμζδεεί πάκς ζηα  

κενά, υπςξ θέεζ μ πνμθήηδξ Αααίδ: «Ώοηυξ 

πμο ηδ ζηενέςζε πάκς ζηα  

κενά»· άθθμζ πάθζ θέκε υηζ ζηδνίγεηαζ ζημκ 

αένα. Καζ άθθμξ θέεζ: «Ώοηυξ πμο  

ζηήνζλε ηδ βδ πάκς ζημ ηίπμηε». Καζ πάθζ μ 

πνμθήηδξ Αααίδ θέεζ βζα  

θμβανζαζιυ ημο Αδιζμονβμφ: «Ββχ ζηήνζλα 

ημοξ ζηφθμοξ ηδξ βδξ»· ηαζ ιε ηδ  

θέλδ «ζηφθμζ» εκκμεί ηα εειέθζά ηδξ πμο ηδκ 

ζοβηναημφκ. Δ θνάζδ πάθζ  
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εαθαζζκ ἐεειεθίςζεκ αηὴκ» δδθμῖ ηὸ 

πακηαπυεεκ πενζηεπφζεαζ  

ηῆ βῆ ηὴκ ημῦ ὕδαημξ θφζζκ. Κἂκ μὖκ ἐθ᾿ 

ἑαοηξ, ηἂκ ἐπὶ ἀένμξ, ηἂκ  

ἐπὶ δάηςκ, ηἂκ ἐπ᾿ μδεκὸξ διεκ 

δνάζεαζ αηήκ, πνὴ ιὴ  

ἀθίζηαζεαζ ηξ εζεαμῦξ ἐκκμίαξ, ἀθθὰ 

πάκηα ὁιμῦ ζοβηναηεῖζεαζ,  

ὁιμθμβεῖκ ηαὶ ζοκέπεζεαζ ηῆ δοκάιεζ ημῦ 

ηηίζακημξ.  

κ ἀνπῆ ιὲκ μὖκ, ηαεχξ θδζζκ  εεία 

Γναθή, πὸ δάηςκ  

ἐηαθφπηεημ ηαὶ ἀηαηαζηεφαζημξ, ἢημζ 

ἀηυζιδημξ ἤκ. Σμῦ δὲ Θεμῦ  

πνμζηάλακημξ ηὰ ηκ δάηςκ δμπεῖα 

βεβυκαζζ, ηαὶ ηυηε ηὰ ὄνδ  

πνλακ, ηῶ ηε εείῳ πνμζηάβιαηζ ηὸκ 

μἰηεῖμκ ἀκείθδθε ηυζιμκ  

πακημδαπέζζ πθυαζξ ηαὶ θοημῖξ 

ὡνασζεεῖζα, μἷξ ηὸ εεῖμκ ἐκέεδηε  

πνυζηαβια δφκαιζκ αλδηζηήκ ηε ηαὶ 

ενεπηζηὴκ ηαὶ ζπενιαηζηὴκ,  

ἢημζ ὁιμίμο βεκκδηζηήκ.  

λήβαβε δὲ ημῦ Αδιζμονβμῦ ηεθεφζακημξ 

ηαὶ πακημῖα βέκδ γῴςκ  

ἑνπεηκ ηε ηαὶ εδνίςκ ηαὶ ηηδκκ. Πάκηα 

ιὲκ πνὸξ ηὴκ ημῦ  

ἀκενχπμο εὔηαζνμκ πνζζκ, ἀθθὰ ημφηςκ 

ηὰ ιὲκ πνὸξ ανζζκ, μἷμκ  

ἐθάθμοξ, πνυααηα, δμνηάδαξ ηαὶ ηὰ 

ημζαῦηα, ηὰ δὲ πνὸξ δζαημκίακ,  

μἷμκ ηαιήθμοξ, αμῦξ, ἵππμοξ, ὄκμοξ ηαὶ ηὰ 

ημζαῦηα, ηὰ δὲ πνὸξ  

ηένρζκ μἷμκ πζεήημοξ, ηαὶ ηκ ὀνκέςκ 

ηίζζαξ ηε ηαὶ ρζηηαημὺξ ηαὶ  

ηὰ ημζαῦηα· ηαὶ ηκ θοηκ δὲ ηαὶ αμηακκ 

ηὰ ιὲκ ηάνπζια ηαὶ  

ἐδχδζια, ηὰ δὲ εχδδ ηαὶ ἀκεδνὰ πνὸξ 

ηένρζκ ιῖκ δεδςνδιέκα, μἷμκ  

ηὸ ῥυδμκ ηαὶ ηὰ ημζαῦηα, ηὰ δὲ πνὸξ 

κμζδιάηςκ ἴαζζκ. Οη ἔζηζ βὰν  

μδὲκ γῶμκ, μδὲ θοηυκ, ἐκ ᾧ μη 

ἐκένβεζάκ ηζκα ηῆ ηκ ἀκενχπςκ  

πνείᾳ πνδζζιεφμοζακ ὁ Αδιζμονβὸξ 

ἐκαπέεεημ. Ὁ βὰν ηὰ πάκηα  

πνὶκ βεκέζεςξ αηκ ἐπζζηάιεκμξ εἰδχξ, 

«εειεθίςζε ηδ βδ ζηζξ εάθαζζεξ» εκκμεί υηζ 

δ βδ πενζαάθθεηαζ απυ πακημφ  

ιε κενά. Έηζζ, είηε δεπεμφιε υηζ δ βδ 

ζηδνίγεηαζ ζημκ εαοηυ ηδξ, είηε ζημκ  

αένα, είηε ζηα κενά, είηε πάκς ζε ηίπμηε, 

πνέπεζ κα ιδκ απμιαηνοκεμφιε  

απυ ημκ εοζεαή θμβζζιυ, αθθά κα 

μιμθμβμφιε υηζ δ δφκαιδ ημο Αδιζμονβμφ  

είκαζ πμο ηα ζοβηναηεί υθα ηαζ ηα ζοκηδνεί.  

ηδκ ανπή, θμζπυκ, υπςξ ιαξ θέεζ δ Ώβία 

Γναθή, δ βδ ηαθοπηυηακ απυ κενά  

ηαζ ήηακ αδζαιυνθςηδ, δδθαδή αζηυθζζηδ. 

ηακ υιςξ έδςζε εκημθή μ Θευξ,  

ζπδιαηίζεδηακ μζ δελαιεκέξ ηςκ κενχκ ηαζ 

ηυηε θάκδηακ ηα αμοκά.  

Με ηδ εεία εκημθή, δ βδ πήνε ημκ ηαηάθθδθμ 

ζημθζζιυ ηδξ, αθμφ μιυνθοκε  

ιε ηάεε είδμοξ πυνηα ηαζ θοηά. Μέζα ζ’ 

αοηά μ Θευξ, ιε εκημθή ημο,  

έααθε ηδκ αολδηζηή, ενεπηζηή ηαζ 

ακαπαναβςβζηή δφκαιδ, πμο βεκκά ηα  

ίδζα είδδ.  

Βπίζδξ, ιε πνυζηαβια ημο Αδιζμονβμφ, δ βδ 

έδςζε ηάεε είδμοξ γχα, ενπεηά,  

εδνία ηαζ ηηήκδ. θα, αέααζα, έβζκακ βζα κα 

ηα έπεζ μ άκενςπμξ ζηδκ  

ακαβηαία πνήζδ· άθθα απ’ αοηά κα ηα έπεζ 

βζα θαβδηυ, υπςξ εθάθζα, πνυααηα,  

γανηάδζα ηαζ πανυιμζα· άθθα κα ηα έπεζ βζα 

κα ημκ οπδνεημφκ, υπςξ ηαιήθεξ,  

αυδζα, άθμβα, βασδμφνζα ηαζ ηα υιμζα· ηαζ 

άθθα κα ηα έπεζ βζα δζαζηέδαζδ,  

υπςξ ημοξ πίεδημοξ ηαζ απυ ηα πηδκά ηζξ 

ηαναηάλεξ, ημοξ παπαβάθμοξ ηαζ  

ηα πανυιμζα. Ώπυ ηα θοηά ηαζ ηα αυηακα, 

άθθα είκαζ ηανπμθυνα ηαζ  

θαβχζζια, άθθα εοςδζαζηά ηαζ 

ακεμζηυθζζηα, ηα μπμία ιαξ έπμοκ δμεεί ςξ  

δχνα υπςξ ηα ηνζακηάθοθθα ηαζ ηα υιμζα, 

ηαζ άθθα βζα εεναπεία απυ  

αζεέκεζεξ. Αζυηζ δεκ οπάνπεζ ηακέκα γχμ 

μφηε θοηυ, ιέζα ζημ μπμίμ μ  

Αδιζμονβυξ δεκ έααθε ηάπμζα πνήζζιδ 

εκένβεζα βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ  

ακενχπςκ. Αζυηζ μ Θευξ, επεζδή ηα βκχνζγε 

υθα πνζκ ηα δδιζμονβήζεζ ηαζ  
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ὡξ ιέθθεζ ἐκ αηελμοζίῳ  

πανααάζεζ ὁ ἄκενςπμξ βεκέζεαζ ηαὶ ηῆ 

θεμνᾶ παναδίδμζεαζ, πάκηα  

πνὸξ εὔηαζνμκ πνζζκ αημῦ, ηά ηε ἐκ ηῶ 

ζηενεχιαηζ ηά ηε ἐκ ηῆ βῆ  

ηαὶ ηὰ ἐκ ὕδαζζκ ἔηηζζε.  

Πνὸ ιὲκ μὖκ ηξ πανααάζεςξ, πάκηα 

πμπείνζα ηῶ ἀκενχπῳ ἤκ·  

ἄνπμκηα βὰν αηὸκ ηαηέζηδζεκ ὁ Θεὸξ 

πάκηςκ ηκ ἐκ ηῆ βῆ ηαὶ  

ηκ ἐκ ημῖξ ὕδαζζ. Καὶ ὁ ὄθζξ δὲ ζοκήεδξ 

ηῶ ἀκενχπῳ ἤκ, ιθθμκ  

ηκ ἄθθςκ αηῶ πνμζενπυιεκμξ ηαὶ 

ηενπκμῖξ πνμζμιζθκ ημῖξ  

ηζκήιαζζκ. Ὅεεκ δζ᾿ αημῦ ηὴκ ηαηίζηδκ ὁ 

ἀνπέηαημξ Αζάαμθμξ  

πμεήηδκ ημῖξ πνμπάημνζζκ εἰζδβήζαημ. 

Καὶ  β δὲ αημιάηδ ημὺξ  

ηανπμὺξ ἔθενε πνὸξ πνείακ ηκ 

πμπεζνίςκ αηῶ γῴςκ, ηαὶ μὔηε  

ὄιανμξ ἤκ ηῆ βῆ μὔηε πεζιχκ. Μεηὰ δὲ ηὴκ 

πανάααζζκ, κίηα  

«παναζοκεαθήεδ ημῖξ ηηήκεζζ ημῖξ 

ἀκμήημζξ ηαὶ ὡιμζχεδ αημῖξ»,  

ἄνπεζκ ἐκ ἑαοηῶ ηὴκ ἄθμβμκ ἐπζεοιίακ ημῦ 

θμβζημῦ κμῦ  

παναζηεοάζαξ, πανήημμξ ηξ ημῦ 

Αεζπυημο ἐκημθξ βεκυιεκμξ,  

ἐπακέζηδ ηῶ πὸ ημῦ Αδιζμονβμῦ 

πεζνμημκδεέκηζ ἄνπμκηζ  

 πμπείνζμξ ηηίζζξ, ηαί ἐηάβδ ἐκ ἱδνηζ 

ἐνβάγεζεαζ ηὴκ βκ, ἐλ ἥξ  

ἐθήθεδ.  

Ἀθθ᾿ μδὲ κῦκ ἄπνδζημξ  ηκ εδνίςκ 

πνζζξ ἐηθμαμῦζα ηαὶ πνὸξ  

ἐπίβκςζζκ ηαὶ ἐπίηθδζζκ ημῦ πεπμζδηυημξ 

θένμοζα Θεμῦ. Καὶ   

ἄηακεα δὲ ιεηὰ ηὴκ πανάααζζκ ἐλεθφδ ηξ 

βξ ηαηὰ ηὴκ ημῦ Κονίμο  

ἀπυθαζζκ, ιεε᾿ ἡκ ζοκεγεφπεδ ηαὶ ηῆ 

ἀπμθαφζεζ ημῦ ῥυδμο  ἄηακεα  

εἰξ πυικδζζκ ηξ πανααάζεςξ ιξ 

ἄβμοζα, δζ᾿ ἡκ ἀηάκεαξ ηαὶ  

ηνζαυθμοξ  β ἀκαηέθθεζκ ιῖκ 

ηαηεδζηάζεδ.  

Ὅηζ ιὲκ ηαῦηα μὕηςξ ἔπεζ, πζζηεοηέμκ ἐη 

βκχνζγε επίζδξ υηζ μ άκενςπμξ πνυηεζηαζ 

εεθδιαηζηά κα βίκεζ πανααάηδξ ηαζ  

κα παναδμεεί ζηδ θεμνά, ηα δδιζμφνβδζε 

υθα –αοηά πμο οπάνπμοκ ζημ  

ζηενέςια, ζηδ βδ ηαζ ημ κενυ– βζα κα 

πνδζζιμπμζεί μ άκενςπμξ ηαηάθθδθα.  

Πνζκ, θμζπυκ, απυ ηδκ πανάααζδ, υθα ήηακ 

ζηδκ ελμοζία ημο ακενχπμο,  

ηαεχξ μ Θευξ ημκ είπε ηαηαζηήζεζ άνπμκηα 

υθςκ ηςκ ηηζζιάηςκ ηαζ ηδξ βδξ  

ηαζ ηςκ οδάηςκ. Καζ ημ θίδζ ιάθζζηα ήηακ 

ελμζηεζςιέκμ ιε ημκ άκενςπμ ηαζ  

ημκ πθδζίαγε πενζζζυηενμ απυ ηα άθθα γχα 

ηαζ ιε εοπάνζζηεξ ηζκήζεζξ ημο  

ζχιαηυξ ημο ημκ δζαζηέδαγε. Γζ’ αοηυ μ 

ανπέηαημξ Αζάαμθμξ ιέζς αοημφ  

εζζδβήεδηε ζημοξ πνμπάημνεξ ηδ πεζνυηενδ 

ζοιαμοθή. Δ βδ πάθζ αοηυιαηα  

πανήβαβε ηανπμφξ βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ γχςκ 

πμο ήηακ ζηδκ ελμοζία ημο, ηαζ  

μφηε ανμπή οπήνπε ζηδ βδ μφηε ηαημηαζνία. 

Μεηά ηδκ πανάααζδ υιςξ,  

υηακ «ιπθέπηδηε ιε ηα ακυδηα γχα ηαζ έβζκε 

υιμζμξ ι’ αοηά», έηακε χζηε  

δ πανάθμβδ επζεοιία κα ελμοζζάγεζ ημ 

θμβζηυ κμο ημο, δζυηζ πανάημοζε  

ηδκ εκημθή ημο Αεζπυημο. Συηε, δ ηηίζδ πμο 

ήηακ ηάης απυ ηδκ ελμοζία  

ημο ακενχπμο, ηαεχξ είπε μνζζεεί άνπμκηάξ 

ηδξ απυ ημ Αδιζμονβυ,  

επακαζηάηδζε εκακηίμκ ημο· έηζζ πήνε ηδκ 

εκημθή κα ενβάγεηαζ ιε ζδνχηα  

ηδ βδ, απυ ηδκ μπμία πνμήθεε.  

Ώθθά ηαζ δ ηςνζκή πνδζζιυηδηα ηςκ εδνίςκ 

δεκ είκαζ πςνίξ ςθέθεζα, δζυηζ  

ιαξ πνμηαθμφκ θυαμ ηαζ ιαξ μδδβμφκ ζηδκ 

επίηθδζδ ηδξ αμήεεζαξ ημο Θεμφ.  

Καζ ηα αβηάεζα αηυιδ πμο, ζφιθςκα ιε 

απυθαζδ ημο Κονίμο, θφηνςζακ απυ  

ηδ βδ ιεηά ηδκ πανάααζδ, ιεηά απ’ αοηήκ 

ζοκδέεδηακ ιε ηδκ απυθαοζδ  

ηςκ ηνζακηάθοθθςκ, βζα κα ιαξ 

οπεκεοιίγμοκ ηδκ πανάααζδ, ελαζηίαξ ηδξ  

μπμίαξ δ βδ ηζιςνήεδηε κα αβάγεζ βζα ιαξ 

αβηάεζα ηαζ ηνζαυθζα.  

Καζ υηζ αοηά έηζζ είκαζ, πνέπεζ κα ημ 
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ημῦ ηαὶ ιέπνζ ημῦ κῦκ ηὴκ  

ημφηςκ δζαιμκὴκ ἐκενβεῖκ ηὸκ ημῦ Κονίμο 

θυβμκ· ἔθδ βάν·  

«Ώλάκεζεε ηαὶ πθδεφκεζεε ηαὶ 

πθδνχζαηε ηὴκ βκ».  

θαζνμεζδ δέ ηζκέξ θαζζ ηὴκ βκ, ἕηενμζ 

δὲ ηςκμεζδ. Ἥηηςκ δὲ ηαὶ  

πάκο ζιζηνμηένα ἐζηὶ ημῦ μνακμῦ, ὥζπεν 

ηζξ ζηζβιὴ ἐκ ιέζῳ  

ημφημο ηνειαιέκδ. Καὶ αηὴ δὲ 

πανεθεφζεηαζ ηαὶ ἀθθαβήζεηαζ.  

Μαηάνζμξ δέ ἐζηζκ ὁ ηὴκ ηκ πναέςκ βκ 

ηθδνμκμικ·  βὰν  

ιέθθμοζα ημὺξ ἁβίμοξ πμδέπεζεαζ β 

ἀεάκαηυξ ἐζηζ. Σίξ μὖκ ἀλίςξ  

ηὴκ ἄπεζνυκ ηε ηαὶ ἀηαηάθδπημκ ημῦ 

Αδιζμονβμῦ ζμθίακ  

εαοιάζεζεκ; Ἢ ηίξ ηξ πνεπμφζδξ 

επανζζηίαξ ἐθίημζημ ημῦ δμηνμξ  

ηκ ημζμφηςκ ἀβαεκ; 

πζζηεφμοιε απυ ημ βεβμκυξ υηζ ιέπνζ ηαζ  

ζήιενα μ θυβμξ ημο Κονίμο εκενβεί ηδ 

δζαηήνδζή ημοξ· δζυηζ είπε:  

«Ν’ αολάκεζεε ηαζ κα πμθθαπθαζζάγεζεε ηαζ 

κα βειίζεηε ηδ βδ».  

Ονζζιέκμζ θέκε υηζ δ βδ είκαζ ζθαζνζηή, εκχ 

άθθμζ ηςκζηή. Βίκαζ αέααζα πμθφ  

πζμ ιζηνή απυ ημκ μονακυ, ζακ ιζα ημοηίδα 

πμο αζςνείηαζ ζημ ιέζμκ ημο.  

Ώθθάηαζ αοηή εα πανέθεεζ ηαζ εα 

ιεηααθδεεί. Καζ είκαζ ιαηάνζμξ αοηυξ πμο  

ηθδνμκμιεί ηδ βδ ηςκ πνάςκ ακενχπςκ· 

δζυηζ δ ιέθθμοζα βδ πμο εα  

οπμδεπεεί ημοξ αβίμοξ είκαζ αεάκαηδ. Πμζυξ, 

θμζπυκ, ιπμνεί κα εηθνάζεζ  

εαοιαζιυ υπςξ αλίγεζ βζα ηδκ άπεζνδ ηαζ 

αηαηάθδπηδ ζμθία ημο Αδιζμονβμφ;  

Ή, πμζυξ ιπμνεί κα εοπανζζηήζεζ επάλζα ημκ 

δμηήνα ηυζςκ ιεβάθςκ αβαεχκ; 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 24.   Βἰζὶ δὲ αἱ βκςζεεῖζαζ 

ἐπανπίαζ ηξ βξ ἢημζ ζαηναπίαζ  

αὗηαζ· Βνχπδξ ιὲκ ἐπανπίαζ θ΄, πίκαηεξ ί· 

ά Ἰμοαενκία, κζμξ ΐνεηακζηή ΄  

Ἀθμοίςκμξ κζμξ ΐνεηακζηή ΄ Ἱζπακία 

ΐαζηζηή ΄ Ἱζπακία Λμοζζηακία έ  

Ἱζπακία Σαναηςκδζία ΄ Γαθθία 

Ἀημοζηακία ΄ Γαθθία Λμοβδμκδζία ή  

Γαθθία Κεθηζηή ΄ Γαθθία Ναναςκδζία 

ί  Γενιακία ιεβάθδ ζά ῾Ραζηία ηαὶ  

Οζκδεθζηία ζ΄ Νςνζηυκ ζ΄ Πακκμκία  ἄκς 

ζ΄ Πακκμκία  ηάης ζέ Ἰθθονίξ  

ζ΄ Αεθιαηία ζ΄ Ἰηαθία ζή Κφνκμξ κζμξ ζ΄ 

ανδὼ κζμξ ΄     ζηεθία κζμξ  

ηά ανιαηία  ἐκ Βνχπῃ η΄ Σαονζηὴ 

Υενζυκδζμξ η΄ Ἰάγοβεξ  Μεηακάζηαζ  

η΄ Ααηία ηέ Μοζία  ἄκς η΄ Μοζία  

ηάης η΄ Θνᾴηδ ηή Υενζυκδζμξ η΄  

Μαηεδμκία ΄ Ἤπεζνμξ θά ἈπαΎα θ΄ Βὔαμζα 

κζμξ θ΄ Πεθμπυκκδζμξ θ΄  

Κνήηδ κζμξ.   Λζαφδξ ἐπανπίαζ ζ΄, 

πίκαηεξ ή· ά Μαονζηακία Σζββζηακή ΄  

Μαονζηακία Καζζανδκζία ΄ Νμοιζδία ΄ 

Ἀθνζηὴ ὅθδ έ Κονδκασηὴ  

πεκηάπμθζξ ΄ Μανιανζηή ΄  Λζαφδ ή 

Ώἴβοπημξ  ηάης ΄ Ώἴβοπημξ ΘδααΎξ  
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ί  ἐκηὸξ Ἀθνζηξ Λζαφδ ζά  ἄκς 

Ώἰβφπημο Ώἰεζμπία ζ΄  ἐκηὸξ ημφηςκ  

πάκηςκ κςηζςηάηδ Ώἰεζμπία.  Ἀζίαξ 

πείνμο ιεβάθδξ ἐπανπίαζ ιή,  

ηακυκεξ ζ΄· ά ΐζεοκία Πυκημο ΄ Ἀζία  

ἰδίςξ, πνὸξ ηῆ θέζῳ ΄ Φνοβία  

ιεβάθδ ΄ Λοηία έ Γαθαηία ΄ Παθθαβμκία 

΄  Παιθοθία ή Καππαδμηία ΄  

Ἀνιεκία ιζηνά ί Κζθζηία ζά ανιαηία  

ἐκηὸξ Ἀζίαξ ζ΄  Κμθπίξ ζ΄ Ἰαδνία ζ΄  

Ἀθαακία ζέ Ἀνιεκία ιεβάθδ ζ΄ Κφπνμξ 

κζμξ ζ΄ ονία ημίθδ ζή ονία  

Φμζκίηδ ζ΄ ονία Παθαζζηίκδ ΄ Ἀνααία 

Πεηναία ηά Μεζμπμηαιία η΄  

Ἀνααία ἔνδιμξ η΄ ΐααοθςκία η΄ Ἀζζονία 

ηέ μοζζακή η΄ Μδδία η΄  Πενζίξ  

ηή Πανεία η΄ Κανιακία ἔνδιμξ ΄ 

Κανιακία ἑηένα θά Ἀνααία εδαίιςκ θ΄  

νηακία θ΄ Μανβζακή θ΄ ΐαηηνζακή θέ 

μβδζακή θ΄ αηκ θ΄ ηοεία   

ἐκηὸξ Ἰιάμο ὄνμοξ θή ηοεία  ἐηηὸξ 

Ἰιάμο ὄνμοξ θ΄ δνζηή ΄ Ἀνεία ιά  

Πανμπακζζάδαζ ι΄ Αναββζακή ι΄ 

Ἀναπςζία ι΄ Γεδνςζία ιέ Ἰκδζηὴ   

ἐκηὸξ Γάββμο ημῦ πμηαιμῦ ι΄ Ἰκδζηὴ  

ἐηηὸξ Γάββμο ημῦ πμηαιμῦ ι΄  

ῖκαζ ιή Σαπνμαάκδ κζμξ.  Ὁιμῦ 

βίκμκηαζ  Βνχπδξ ιὲκ πίκαηεξ ί,  

ἐπανπίαζ θ΄, πυθεζξ ἐπίζδιμζ νζή  Λζαφδξ 

δὲ πίκαηεξ ιὲκ ή, πναζ δὲ ζ΄,  

πυθεζξ ἐπίζδιμζ κ΄ Ἀζίαξ δὲ ιεβάθδξ 

πίκαηεξ ιὲκ ζ΄, ἐπανπίαζ δὲ ιή, πυθεζξ  

ἐπίζδιμζ ν΄ αἱ πζαζ ηξ μἰημοιέκδξ 

πναζ Ϟ΄, πυθεζξ η΄.  Ἔεκδ δὲ μἰηεῖ ηὰ  

πέναηα· ηαη᾿ ἀπδθζχηδκ ΐαηηνζακμί, ηαη᾿ 

εὗνμκ Ἰκδμί, ηαηὰ  Φμίκζηα  

νοενὰ εάθαζζα ηαὶ Ώἰεζμπία, ηαηὰ 

θεοηυκμημκ μἱ πὲν φνηζκ  

Γενάιακηεξ, ηαηὰ θίαα Ώἰείμπεξ ηαὶ 

δοζιζημὶ πένιαονμζ, ηαηὰ γέθονμκ  

ηθαζ ηαὶ ἀνπαὶ Λζαφδξ ηαὶ Βνχπδξ, 

ηαηὰ ἀνβέζηδκ Ἰαδνία  κῦκ  

Ἱζπακία, ηαηὰ δὲ εναζηίακ Κεθημὶ ηαὶ ηὰ 

ὅιμνα, ηαηὰ ἀπανηηίακ μἱ πὲν  

Θνᾴηδκ ηφεαζ, ηαηὰ αμννκ Πυκημξ 

Μαζηζξ ηαὶ  ανιάηαζ, ηαηὰ  
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ηαζηίακ Καζπία εάθαζζα ηαὶ άηεξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 25. Πενὶ παναδείζμο  

πεζδὴ δὲ ἔιεθθεκ ὁ Θεὸξ ἐλ ὁναηξ ηε 

ηαὶ ἀμνάημο ηηίζεςξ  

πθαζημονβεῖκ ηὸκ ἄκενςπμκ ηαη᾿ μἰηείακ 

εἰηυκα ηε ηαὶ ὁιμίςζζκ,  

ὥζπεν ηζκὰ ααζζθέα ηαὶ ἄνπμκηα πάζδξ 

ηξ βξ ηαὶ ηκ ἐκ αηῆ  

πνμηαείζηδζζκ αηῶ μἷυκ ηζ ααζίθεζμκ, ἐκ 

ᾧ δζαζηχιεκμξ ιαηανίακ  

ηαὶ πακμθαίακ ἕλεζ γςήκ.  Οὗηυξ ἐζηζκ ὁ 

εεῖμξ πανάδεζζμξ, Θεμῦ  

πενζὶκ ἐκ δὲι πεθοηεοιέκμξ, 

εθνμζφκδξ ηαὶ εοιδδίαξ ἁπάζδξ  

ηαιζεῖμκ. δὲι βὰν ηνοθὴ ἑνιδκεφεηαζ. 

κ ηῆ ἀκαημθῆ ιὲκ πάζδξ  

ηξ βξ ρδθυηενμξ ηείιεκμξ, εηναὴξ δὲ 

ηαὶ ἀένζ θεπηῶ ηαὶ  

ηαεανςηάηῳ πενζθαιπυιεκμξ, θοημῖξ 

ἀεζεαθέζζ ημικ, εςδίαξ  

πθήνδξ, θςηὸξ ἔιπθεςξ, ὥναξ ἁπάζδξ 

αἰζεδηξ ηαὶ ηάθθμοξ  

πενααίκςκ ἐπίκμζακ, εεῖμκ ὄκηςξ πςνίμκ 

ηαὶ ἄλζμκ ημῦ ηαη᾿ εἰηυκα  

Θεμῦ ἐκδζαίηδια, ἐκ ᾧ μδὲκ ηκ ἀθυβςκ 

δθίγεημ, ιυκμξ δὲ ὁ  

ἄκενςπμξ, ηκ εείςκ πεζνκ ηὸ 

πθαζημφνβδια.  

κ ιέζῳ ημφημο λφθμκ γςξ ὁ Θεὸξ 

ἐθφηεοζεκ ηαὶ λφθμκ ηξ  

βκχζεςξ. Σὸ ιὲκ λφθμκ ηξ βκχζεςξ 

ἀπυπεζνάκ ηζκα ηαὶ δμηζιὴκ  

ηαὶ βοικάζζμκ ηξ ημῦ ἀκενχπμο παημξ 

ηαὶ παναημξ. Αζὸ ηαὶ  

λφθμκ ημῦ βζκχζηεζκ ηαθὸκ ηαὶ πμκδνὸκ 

ηέηθδηαζ, ἠ ὅηζ δφκαιζκ  

ἐδίδμο βκςζηζηὴκ ημῖξ ιεηαθαιαάκμοζζ 

ηξ μἰηείαξ θφζεςξ, ὅπεν  

ηαθὸκ ιὲκ ημῖξ ηεθείμζξ, ηαηὸκ δὲ ημῖξ 

ἀηεθεζηένμζξ, ἔηζ ηαὶ ηὴκ  

ἔθεζζκ θζπκμηένμζξ, ὥζπεν ζηενεὰ ηνμθὴ 

ημῖξ ἀπαθμῖξ ἔηζ ηαί  

δεμιέκμζξ βάθαηημξ· μη ἐαμφθεημ βὰν ὁ 

ηηίζαξ ιξ Θεὸξ ιενζικκ  

ηαὶ πενὶ πμθθὰ ηοναάγεζεαζ, μδὲ 

θνμκηζζηὰξ ηαὶ πνμκμδηὰξ ηξ  

Γζα ημκ Πανάδεζζμ.  

Βπεζδή επνυηεζημ μ Θευξ κα πθάζεζ ημκ 

άκενςπμ απυ μναηή ηαζ αυναηδ  

θφζδ, ζφιθςκα ιε ηδ δζηή ημο εζηυκα ηαζ 

μιμζυηδηα, ζακ ηάπμζμ ααζζθζά  

ηαζ άνπμκηα υθδξ ηδξ βδξ ηαζ ηςκ αβαεχκ 

ηδξ, βζ’ αοηυ ημ θυβμ πνμεημζιάγεζ  

βζ’ αοηυκ ηάηζ ζακ παθάηζ, ιέζα ζημ μπμίμ ακ 

ηαημζηεί εα έπεζ ιαηάνζα ηαζ  

ηνζζεοηοπζζιέκδ γςή. Ώοηυξ μ ηυπμξ είκαζ μ 

εείμξ πανάδεζζμξ, ημκ μπμίμ  

μ Θευξ έπεζ θοηέρεζ ιε ηα πένζα ημο, ηαιείμ 

ηάεε πανάξ ηαζ εοπανζζηήζεςξ.  

Αζυηζ δ θέλδ Βδέι ζδιαίκεζ απυθαοζδ. Ήηακ 

αέααζα ζηδκ ακαημθή ηαζ  

ανζζηυηακ πζμ ρδθά απ’ υθδ ηδ βδ, αθθά είπε 

εφηναημ ηθίια ηαζ  

αηηζκμαμθμφζε απυ θεπηυ ηαζ πμθφ ηαεανυ 

αένα· ήηακ ηαηάθοημξ απυ  

αεζεαθή θοηά, βειάημξ απυ εοςδία ηαζ θςξ, 

μ μπμίμξ λεπενκά ζηδ θακηαζία  

ηάεε επμπή ημο έημοξ ηαζ μιμνθζά· είκαζ 

πνάβιαηζ εείμξ ηυπμξ ηαζ άλζα  

ηαημζηία ημο ακενχπμο πμο πθάζεδηε ηαη’ 

εζηυκα Θεμφ, ιέζα ζημκ μπμίμ  

δεκ ζφπκαγε ηακέκα απυ ηα άθμβα γχα, αθθά 

ιυκμκ μ άκενςπμξ, ημ  

πθαζημφνβδια ημο Θεμφ.  

Καζ ζημ ιέζμκ ημο Παναδείζμο μ Θευξ 

θφηεοζε ημ δέκδνμ ηδξ γςήξ ηαζ ημ  

δέκδνμ ηδξ βκχζεςξ. Σμ δέκδνμ ηδξ βκχζεςξ 

δυεδηε ςξ αθμνιή, δμηζιαζία  

ηαζ άζηδζδ ηδξ οπαημήξ ηαζ παναημήξ ημο 

ακενχπμο. Γζ’ αοηυ ηαζ πήνε  

ημ υκμια «λφθμ ηδξ βκχζεςξ ημο ηαθμφ ηαζ 

ημο ηαημφ»· δζυηζ έδζκε ζε υζμοξ  

ημ δμηίιαγακ ηδ δφκαιδ κα βκςνίζμοκ ηδ 

θφζδ ημοξ· αοηυ υιςξ ήηακ ηαθυ  

βζα ημοξ ηέθεζμοξ, αθθά ηαηυ βζα ημοξ 

αηεθείξ ηαζ ημοξ επζννεπείξ ζηζξ  

επζεοιίεξ· αηνζαχξ υπςξ δ λδνά ηνμθή ηάκεζ 

ηαηυ ζηα ανέθδ πμο ηνέθμκηαζ  

αηυιδ ιε βάθα. Αζυηζ μ Θευξ πμο ιαξ έπθαζε 

δεκ ήεεθε κα ιενζικάιε ηαζ  

κ’ αζπμθμφιαζηε ιε πμθθά, μφηε αηυιδ κα 
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ἰδίαξ γςξ βεκέζεαζ.  

Ὅπεν δὴ ηαὶ πέπμκεεκ ὁ Ἀδάι· 

βεοζάιεκμξ βὰν ἔβκς, ὅηζ βοικὸξ ἤκ,  

ηαὶ πενίγςια ἑαοηῶ πενζεπμζεῖημ· θφθθα 

βὰν ζοηξ θααὼκ  

πενζεγχζαημ. Πνὸ δὲ ηξ βεφζεςξ βοικμὶ 

ἤζακ ἀιθυηενμζ, ὅ ηε  

Ἀδὰι ηαὶ  Βὔα, ηαὶ μη ᾐζπφκμκημ. 

Σμζμφημοξ δὲ ἀπαεεῖξ ἐαμφθεημ  

εἶκαζ ιξ ὁ Θευξ (ἀπαεείαξ βὰν ἄηναξ 

ημῦηυ ἐζηζκ). Ἔηζ δὲ ηαὶ  

ἀιενίικμοξ, ἓκ ἔνβμκ ἔπμκηαξ, ηὸ ηκ 

ἀββέθςκ, ικεῖκ ἀθήηηςξ ηαὶ  

ἀδζαθείπηςξ ηὸκ ηηίζακηα, ηαὶ ηξ αημῦ 

ηαηαηνοθκ εεςνίαξ ηαὶ  

αηῶ ἐπζννίπηεζκ ηὴκ ἑαοηκ ιένζικακ. 

Ὅπεν ηαὶ δζὰ ημῦ  

πνμθήημο Ααοὶδ πνὸξ ιξ ἀπεθεέβλαημ· 

«πίννζρμκ ἐπὶ Κφνζμκ  

ηὴκ ιένζικάκ ζμο», θέβςκ, «ηαὶ αηυξ ζε 

δζαενέρεζ». Καὶ ἐκ ημῖξ ἱενμῖξ  

Βαββεθίμζξ ημὺξ μἰηείμοξ ιαεδηὰξ 

δζδάζηςκ θδζί· «Μὴ ιενζικήζδηε  

ηῆ ροπῆ ικ, ηί θάβδηε, ηαὶ ηῶ ζχιαηζ 

ικ, ηί ἐκδφζδζεε». Καὶ  

πάθζκ· «Ώἰηεῖηε ηὴκ ααζζθείακ ημῦ Θεμῦ 

ηαὶ ηὴκ δζηαζμζφκδκ αημῦ,  

ηαὶ ηαῦηα πάκηα πνμζηεεήζεηαζ ιῖκ». Καὶ 

πνὸξ ηὴκ  Μάνεακ·  

«Μάνεα, Μάνεα, ιενζικᾶξ ηαὶ ηοναάγῃ 

πενὶ πμθθά, ἑκὸξ δέ ἐζηζ  

πνεία· Μανία βὰν ηὴκ ἀβαεὴκ ιενίδα 

ἐλεθέλαημ, ἣηζξ μη  

ἀθαζνεεήζεηαζ ἀπ᾿ αηξ»· ηὸ ηαεζεαζ 

δδθμκυηζ πανὰ ημὺξ πυδαξ  

αημῦ ηαὶ ἀημφεζκ ηκ θυβςκ αημῦ.  

Σὸ δὲ ηξ γςξ λφθμκ ἠ λφθμκ ἔπμκ 

ἐκένβεζακ γςξ πανεηηζηὴκ ἠ ημῖξ  

ηξ γςξ ἀλίμζξ ηαὶ ηῶ εακάηῳ μπ 

πμηεζιέκμζξ ιυκμζξ ἐδχδζιμκ.  

Σζκὲξ ιὲκ μὖκ αἰζεδηὸκ ηὸκ πανάδεζζμκ 

ἐθακηάζεδζακ, ἕηενμζ δὲ  

κμδηυκ. Πθὴκ ἔιμζβε δμηεῖ, ὅηζ ὥζπεν ὁ 

ἄκενςπμξ αἰζεδηὸξ ἅια ηαὶ  

κμδηὸξ δεδδιζμφνβδημ, μὕης ηαὶ ηὸ 

ημφημο ἱενχηαημκ ηέιεκμξ  

θνμκηίγμοιε ηαζ κα  

πνμκμμφιε  

βζα ηδ δζηή ιαξ ηδ γςή.  

Βδχ υιςξ ηδκ έπαεε μ Ώδάι· δζυηζ, ιυθζξ 

βεφεδηε ημκ ηανπυ ημο δέκδνμο,  

αζζεάκεδηε ηδ βφικζα ημο ηαζ θνυκηζζε κα 

αάθεζ έκδοια· πήνε δδθαδή θφθθα  

ζοηζάξ ηαζ κηφεδηε. Βκχ, πνζκ απυ ηδ βεφζδ, 

ηαζ μζ δφμ, μ Ώδάι ηαζ δ Βφα,  

ήηακ βοικμί, αθθά δεκ κηνέπμκηακ. Αζυηζ, 

ηυζμ πμθφ μ Θευξ ήεεθε κα είιαζηε  

απαεείξ (δζυηζ δ βοικυηδηα είκαζ 

παναηηδνζζηζηυ ηδξ ηέθεζαξ απάεεζαξ).  

Ήεεθε αηυιδ κα είιαζηε αιένζικμζ, έπμκηαξ 

έκαξ ένβμ, ημ αββεθζηυ, κα  

δμλμθμβμφιε δδθαδή αηαηάπαοζηα ημκ 

Πθάζηδ ιαξ, κα εκηνοθμφιε ζηδ δζηή  

ημο εεςνία ηαζ κα ειπζζηεουιαζηε ζ’ Ώοηυκ 

ηδ θνμκηίδα ημο εαοημφ ιαξ.  

Ώοηυ ιαξ ημ είπε ηαζ ιε ημκ πνμθήηδ Αααίδ, 

ιε ηα ελήξ θυβζα: « Άθδζε ηδ  

ιένζικά ζμο ζημκ Κφνζμ ηαζ Ώοηυξ εα ζε 

ακαενέρεζ». Ώθθά ηαζ ζηα ζενά  

Βοαββέθζα δίδαζηε ημοξ ιαεδηέξ ημο ιε ηα 

αηυθμοεα θυβζα: «Μδ θνμκηίζεηε  

βζα ηδκ ροπή ζαξ ηί εα θάεζ, ηαζ βζα ημ ζχια 

ηί εα θμνέζεζ». Καζ ζοκεπίγεζ:  

«Γδηάηε ηδ ΐαζζθεία ημο Θεμφ ηαζ ηδ 

δζηαίςζδ πμο Ώοηυξ πνμζθένεζ,  

ηαζ ηα οπυθμζπα εα έθεμοκ ζηδ γςή ζαξ». 

Καζ πνμξ ηδ Μάνεα θέεζ:  

«Μάνεα, Μάνεα, ιενζικάξ ηαζ αζπμθείζαζ 

ιε πμθθά, αθθά έκα είκαζ ακαβηαίμ·  

δ Μανία έηακε ηδκ ηαθή επζθμβή, ηδκ μπμία 

δε εα ηδ πάζεζ  

πμηέ».  

Χξ επζθμβή ηδξ εκκμμφζε αέααζα υηζ ηαευηακ 

ζηα πυδζα ημο ηαζ άημοβε  

ηα θυβζα ημο.  

Συ δέκδνμ υιςξ ηδξ γςήξ ήηακ δέκδνμ πμο 

είπε γςμπάνμπδ εκένβεζα ηαζ  

ήηακ θαβχζζιμ ιυκμκ απ’ αοημφξ πμο ήηακ 

άλζμζ ηδξ γςήξ ηαζ δεκ  

οπυηεζκηακ ζημ εάκαημ. Ονζζιέκμζ αέααζα 

εεςνμφζακ αζζεδηυ ημκ πανάδεζζμ,  

εκχ άθθμζ κμδηυ. Ββχ υιςξ έπς ηδ βκχιδ 
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αἰζεδηὸκ ἅια ηαὶ κμδηὸκ ηαὶ δζπθκ ἔπμκ 

ηὴκ ἔιθαζζκ· ηῶ βὰν  

ζχιαηζ ἐκ ηῶ εεζμηάηῳ πχνῳ ηαὶ 

πενηαθθεῖ, ηαεὼξ ἱζημνήζαιεκ,  

αθζγυιεκμξ, ηῆ ροπῆ ἐκ πενηένῳ ηαὶ 

ἀζοβηνίηῳ ηαὶ  

πενζηαθθεζηένῳ ηυπῳ δζέηνζαε Θεὸκ ἔπςκ 

μἶημκ ηὸκ ἔκμζημκ ηαὶ  

αηὸκ ἔπςκ εηθεὲξ πενζαυθαζμκ ηαὶ ηὴκ 

αημῦ πενζαεαθδιέκμξ  

πάνζκ ηαὶ ημῦ ιυκμο βθοηοηάημο ηανπμῦ 

ηξ αημῦ εεςνίαξ  

ηαηαηνοθκ, μἷά ηζξ ἄββεθμξ ἄθθμξ ηαὶ 

ηαφηῃ ηνεθυιεκμξ. Ὅπεν  

δὴ ηαὶ λφθμκ γςξ ἀλίςξ ὠκυιαζηαζ· γςξ 

βὰν εακάηῳ ιὴ  

δζαημπημιέκδξ  βθοηφηδξ ηξ εείαξ 

ιεεέλεςξ ημῖξ ιεηαθαιαάκμοζζ  

ιεηαδίδςζζκ. Ὃ δὴ ηαὶ πκ λφθμκ ὁ Θεὸξ 

ἐηάθεζεκ· «Ἀπὸ πακηὸξ  

λφθμο ημῦ ἐκ ηῶ παναδείζῳ ανχζεζ», 

θδζί, «θάβεζεε·» αηὸξ βάν  

ἐζηζ ηὸ πκ, ἐκ ᾧ ηαὶ δζ᾿ μὗ ηὸ πκ 

ζοκέζηδηε.  

Σὸ δὲ ηξ ημῦ ηαθμῦ ηε ηαὶ ηαημῦ 

βκχζεςξ λφθμκ  ηξ πμθοζπεδμῦξ  

εεςνίαξ δζάβκςζζξ. Ώὕηδ δέ ἐζηζκ  ηξ 

μἰηείαξ ἐπίβκςζζξ θφζεςξ,  

ἣηζξ ηαθὴ ιὲκ ημῖξ ηεθείμζξ ηαὶ ἐκ ηῆ εείᾳ 

εεςνίᾳ αεαζςηυζζκ,  

ἐλ ἑαοηξ ηὴκ ημῦ Αδιζμονβμῦ 

ιεβαθμονβίακ δδιμζζεφμοζα, ημῖξ ιὴ  

δεδζυζζ ιεηάπηςζζκ δζὰ ηὸ ἐη ημῦ πνυκμο 

εἰξ ἕλζκ ηζκὰ ηξ ημζαφηδξ  

ἐθδθαηέκαζ εεςνίαξ, μ ηαθὴ δὲ ημῖξ κέμζξ 

ἔηζ ηαὶ ηὴκ ἔθεζζκ  

θζπκμηένμζξ, μὓξ δζὰ ηὸ ἀαέααζμκ ηξ ἐκ ηῶ 

ηνείηημκζ δζαιμκξ ηαὶ  

ιήπς παβίςξ ἐκεδναζεκαζ ηῆ ημῦ ιυκμο 

ηαθμῦ πνμζεδνείᾳ  ημῦ  

μἰηείμο ηδδειμκία ζχιαημξ πνὸξ ἑαοηὴκ 

ἀκεέθηεζκ ηαὶ πενζζπκ  

πέθοηεκ.  

Οὕης δζπθμῦκ μἶιαζ ηὸκ εεῖμκ πανάδεζζμκ. 

Καὶ ἀθδεξ μἱ εεμθυνμζ  

Παηένεξ πανέδςηακ μἵ ηε μὕηςξ, μἵ ηε 

υηζ, υπςξ μ άκενςπμξ πθάζηδηε ηαζ  

αζζεδηυξ ηαζ κμδηυξ, έηζζ ηαζ ημ ζενχηαημ 

ηέιεκυξ ημο δδιζμονβήεδηε  

ηαοηυπνμκα αζζεδηυ ηαζ κμδηυ ηαζ ιε δζπθή 

υρδ. Αζυηζ, υπςξ ελζζημνήζαιε,  

ηαημζημφζε ιε ημ ζχια ζημ εεσηυ ηαζ 

πακέιμνθμ ηυπμ,  

εκχ ιε ηδκ ροπή γμφζε ζε αηυιδ ακχηενμ 

ηαζ αζφβηνζημ ηαζ  

πακέιμνθμ ηυπμ, έπμκηαξ ςξ έκμζημ ηδξ 

ηαημζηίαξ ημο ημ Θευ ηαζ ςξ  

έκδμλμ έκδοια ημκ ίδζμ ημ Θευ· ήηακ 

κηοιέκμξ ιε ηδ Υάνδ ημο ηαζ  

απμθάιαακε ημ ιμκαδζηυ βθοηφηαημ ηανπυ, 

ηδ εεςνία ημο πνμζχπμο ημο,  

δ μπμία ημκ έηνεθε ζακ άθθμ άββεθμ. Γζ’ 

αοηυ ημ θυβμ, πακάλζα πήνε ημ  

υκμια «δέκδνμ ηδξ γςήξ». Αζυηζ δ βθοηφηδηα 

ηδξ ημζκςκίαξ ιε ημ Θευ  

ιεηαδίδεζ ζημοξ ιεηυπμοξ ηδξ γςή πμο δεκ 

δζαηυπηεηαζ απυ ημ εάκαημ.  

Ο Θευξ αοηυ ημ μκυιαζε «ηάεε δέκδνμ» ηαζ 

είπε: «Ώπυ ηάεε δέκδνμ πμο  

ανίζηεηαζ ζημκ Πανάδεζζμ εα ηνχηε»· δζυηζ 

μ Ίδζμξ είκαζ ημ πακ ηαζ ιε ηδ  

δφκαιή ημο ζπδιάηζζε ηα πάκηα.  

Σμ δέκδνμ ηδξ βκχζεςξ ημο ηαθμφ ηαζ ημο 

ηαημφ είκαζ δ δζάηνζζδ ηδξ  

ηάεε είδμοξ παναηδνήζεςξ. Καζ αοηή είκαζ δ 

ηέθεζα βκχζδ ηδξ θφζεςξ,  

δ μπμία είκαζ αέααζα ηαθή βζα ημοξ ηέθεζμοξ 

ηαζ βζ’ αοημφξ πμο γμοκ ηδ  

εεςνία ημο Θεμφ, δζυηζ ημοξ ηαεζζηά βκςζηή 

ηδκ πακημδοκαιία ημο  

Αδιζμονβμφ ηαζ δεκ θμαμφκηαζ ηδκ πηχζδ, 

ηαεχξ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο  

έπμοκ θεάζεζ ζε ηάπμζμ ααειυ αοηήξ ηδξ 

εεςνίαξ· δεκ είκαζ υιςξ ηαθή βζα  

ημοξ κέμοξ ηαζ επζννεπείξ ζηζξ επζεοιίεξ, 

δζυηζ δ θνμκηίδα βζα ημ ζχια ημοξ  

ηνααά ηδκ πνμζμπή ηαζ ημοξ απμζπά, ηαεχξ 

είκαζ αζηαεείξ ζηδκ παναιμκή  

ζημ αβαευ ηαζ δεκ ζηαεενμπμζήεδηακ αηυιδ 

ζηδκ αθμζίςζδ ζημ ιμκαδζηυ  

ηαθυ.  

Θεςνχ, θμζπυκ, υηζ μ εείμξ Πανάδεζζμξ έπεζ 
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ἐηείκςξ δζδάλακηεξ. Αοκαηὸκ  

δὲ κμζαζ πκ λφθμκ ηὴκ ἐη πάκηςκ ηκ 

ηηζζιάηςκ ηξ εείαξ  

δοκάιεςξ βζκμιέκδκ ἐπίβκςζζκ, ὥξ θδζζκ 

ὁ εεῖμξ ἀπυζημθμξ· «Σὰ  

βὰν ἀυναηα αημῦ ἀπὸ ηηίζεςξ ηυζιμο 

ημῖξ πμζήιαζζ κμμφιεκα  

ηαεμνηαζ». Παζκ δὲ ηκ ἐκκμζκ ηαὶ 

εεςνζκ ημφηςκ  ηαε᾿ ιξ  

ρδθμηένα πέθοηεκ,  ηξ ιεηέναξ θδιὶ 

ζοζηάζεςξ, ὥξ θδζζκ ὁ  

εεῖμξ Ααοίδ· «εαοιαζηχεδ  βκζίξ ζμο 

ἐλ ἐιμῦ», ημοηέζηζκ ἐη ηξ  

ἐιξ ηαηαζηεοξ. πζζθαθὴξ δὲ αὕηδ ηῶ 

Ἀδὰι πνπε κεμπαβεῖ  

ὄκηζ, δζ᾿ ἃξ εἴπμιεκ αἰηίαξ.  

Ἤ λφθμκ ιὲκ γςξ ηὴκ ἐη πάκηςκ ηκ 

αἰζεδηκ ἐββζκμιέκδκ  

εεζμηένακ ἔκκμζακ ηαὶ ηὴκ δζ᾿ αηκ ἐπὶ 

ηὸκ ἁπάκηςκ βεκεζζμονβυκ  

ηε ηαὶ δδιζμονβὸκ ηαὶ αἴηζμκ ἀκαβςβήκ, 

ὅπεν ηαὶ πκ λφθμκ  

ὠκυιαζε, ηὸ πθνεξ ηαὶ ἀδζαίνεημκ, ιυκδκ 

ηε ημῦ ηαθμῦ θένςκ ηὴκ  

ιέεελζκ, λφθμκ δὲ βκχζεςξ ηαθμῦ ηαὶ 

πμκδνμῦ ηὴκ αἰζεδηὴκ ηαὶ  

ἐκήδμκμκ ανζζκ, ηὴκ ηῶ δμηεῖκ ιὲκ 

βθοηαίκμοζακ, ηῶ ὄκηζ δὲ ἐκ  

ιεημοζίᾳ ηαηκ ηὸκ ιεηέπμκηα 

ηαεζζηζακ· θδζὶ βὰν ὁ Θευξ· «Ἀπὸ  

πακηὸξ λφθμο ημῦ ἐκ ηῶ παναδείζῳ ανχζεζ 

θαβῆ», δζὰ πάκηςκ,  

μἶιαζ, ηκ ηηζζιάηςκ ἐπ᾿ ἐιὲ ηὸκ πμζδηὴκ 

ἀκααζαάζεδηζ, θέβςκ, ηαὶ  

ἕκα ηανπὸκ ἐη πάκηςκ ηάνπςζαζ, ἐιὲ ηὴκ 

ὄκηςξ γςήκ. Πάκηα ζμζ  

γςὴκ ηανπμθμνείηςζακ, ηαὶ ηὴκ ἐιὴκ 

ιέεελζκ πμζμῦ ηξ μἰηείαξ  

πάνλεςξ ζφζηαζζκ· μὕης βὰν ἔζῃ 

ἀεάκαημξ. «Ἀπὸ δὲ ημῦ λφθμο  

ημῦ βζκχζηεζκ ηαθὸκ ηαὶ πμκδνυκ, μ 

θάβεζεε ἀπ᾿ αημῦ. ᾟ δ᾿ ἂκ  

ιένᾳ θάβδηε ἀπ᾿ αημῦ, εακάηῳ 

ἀπμεακεῖζεε»· θοζζηξ βὰν   

αἰζεδηὴ ανζζξ ημῦ πεηνεφζακηυξ ἐζηζκ 

ἀκαπθήνςζζξ ηαὶ εἰξ  

δφμ έκκμζεξ. Καζ μζ εεμθυνμζ  

Παηένεξ ιαξ πανέδςζακ ηδκ αθήεεζα, είηε 

δίδαλακ ηδ ιία είηε ηδκ άθθδ έκκμζα.  

Μπμνμφιε ιάθζζηα κα ενιδκεφζμοιε υηζ δ 

έηθναζδ «πακ λφθμκ» ζδιαίκεζ  

ηδκ ηέθεζα βκχζδ πμο πνμένπεηαζ απυ ηα 

δδιζμονβήιαηα ηδξ εείαξ δοκάιεςξ,  

υπςξ θέεζ μ εείμξ Ώπυζημθμξ: «Ο αυναημξ 

ηυζιμξ βίκεηαζ ακηζθδπηυξ απυ ηα  

ηηζζηά δδιζμονβήιαηα». Καζ απ’ υθεξ ηζξ 

έκκμζεξ ηαζ παναηδνήζεζξ πζμ  

ζπμοδαία είκαζ αοηή πμο ακαθένεηαζ ζε ιαξ, 

ζηδ δζηή ιαξ ζφζηαζδ, υπςξ θέεζ  

μ πνμθήηδξ Αααίδ: «Ώπυ ηδκ βκχζδ ημο 

εαοημφ ιμο εαοιάγς ηδ ζμθία ζμο»·  

δδθαδή, απυ ηδκ παναηήνδζδ ηδξ θφζεχξ 

ιμο. Ώοηή υιςξ δ βκχζδ ήηακ  

επζηίκδοκδ βζα ημκ Ώδάι, πμο ήηακ άπεζνμξ, 

βζα ημοξ θυβμοξ πμο εηεέζαιε.  

Ή πνέπεζ κα εεςνήζμοιε ςξ δέκδνμ ηδξ 

γςήξ ηδκ πζμ ααεζά έκκμζα βζα ημ  

Θευ πμο πνμένπεηαζ απυ ηα ηηζζηά, ηαζ ηδκ 

ακαβςβή ιέζς αοηχκ ζημκ  

Πθάζηδ, Αδιζμονβυ ηαζ Ώίηζμ υθςκ ηςκ 

υκηςκ· ηαζ αοηυ ημ μκυιαζε «πακ  

λφθμκ», εκκμχκηαξ δδθαδή ηδκ πθδνυηδηα 

ηαζ ηδκ εκυηδηα, πμο ιαξ πανέπεζ  

ηδκ ιμκαδζηή ιεημπή ημο ηαθμφ· ηαζ «δέκδνμ 

ηδξ βκχζεςξ ημο ηαθμφ ηαζ ημο  

ηαημφ» μκυιαζε ηδκ αζζεδηή ηαζ δδμκζηή 

ανχζδ, δ μπμία θαίκεηαζ βθοηζά,  

αθθά ζηδκ πναβιαηζηυηδηα μδδβεί αοηυκ πμο 

ηδκ βεφεηαζ ζηδκ ιεημπή ηςκ  

ηαηχκ· δζυηζ θέεζ μ Θευξ: «Ώπυ ηάεε δέκδνμ 

ημο Παναδείζμο ιπμνείξ κα  

θαξ»· κμιίγς είκαζ ζακ κα θέεζ μ Θευξ, «ιε 

υθα ηα ηηζζηά μδδβήζμο ζε ιέκα  

ημκ Πθάζηδ ηαζ δμηίιαζε ημκ ιμκαδζηυ 

ηανπυ, ειέκα,ηδκ υκηςξ γςή. θα αξ  

ζμο πνμζθένμοκ ςξ ηανπυ ηδκ γςή, ηαζ ηδκ 

ημζκςκία ιαγί ιμο κα ηδκ ηάκεζξ  

ζοζηαηζηυ ηδξ οπάνλεχξ ζμο· δζυηζ έηζζ εα 

βίκεζξ αεάκαημξ». «Καζ δεκ εα  

θάηε απυ ημ δέκδνμ ηδξ βκχζεςξ ημο ηαθμφ 

ηαζ ημο ηαημφ. Σδκ διένα πμο  

εα θάηε απ’ αοηυ, εα πεεάκεηε». Αζυηζ δ 
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ἀθεδνκα πςνεῖ ηαὶ θεμνάκ· ηαὶ 

ἀιήπακμκ ἄθεανημκ δζαιέκεζκ ηὸκ  

αἰζεδηξ ανχζεςξ ἐκ ιεημοζίᾳ βζκυιεκμκ. 

Ἢ λφθμκ ιὲκ γςξ  ιεημπὴ ημῦ εεμῦ, δζ᾿ 

ἥξ ηαὶ μἱ ἄββεθμζ ηνέθμκηαζ, δζ᾿  

ἥξ ηὴκ ἀθεανζίακ θαιαάκεζκ ιέθθμιεκ· 

ἔδεζ βὰν ιξ πνημκ  

ἀδζαηνίηςξ πμηαβκαζ ηῶ κυιῳ ημῦ εεμῦ, 

ἕςξ εἰξ ηεθείακ ἕλζκ ηξ  

ἀνεηξ ἢθεμιεκ, ηαὶ μὕηςξ δνμκ πανὰ 

εεμῦ θααεῖκ ηὴκ δζάηνζζζκ  

ηαθμῦ ηε ηαὶ ηαημῦ, ὅπεν ἐζηὶ λφθμκ ημῦ 

βζκχζηεζκ ηαθὸκ ηαὶ ηαηυκ.  

Οη ἀζθαθὴξ βὰν ηῶ ἀνηζπαβεῖ  

δζάηνζζζξ ηκ θμβζζικ ηαὶ ηὸ  

ἀκηζννδηζηὸκ δζὰ ηὸ ἐιπαε ἔηζ ηαὶ 

δοπαε ἔπεζκ ηὸκ θμβζζιυκ. Ξφθμκ  

ιὲκ μὖκ γςξ θδιζ ηὴκ ἐη εεμῦ δεδμιέκδκ 

ἐκημθήκλφθμκ βὰν γςξ ἐζηζκ  

 δζηαζμζφκδ πζζ ημῖξ ἀκηεπμιέκμζξ 

αηξ. Καὶ δθυβδηαζ λφθμκ, δζ᾿ μὗ  

δζηαζμζφκδ πεθφηεοηαζ, θδζὶ 

μθμιχκλφθμκ δὲ βκχζεςξ ηὴκ δζάηνζζζκ  

ηαθμῦ ηε ηαὶ ηαημῦ. Ἔδεζ μὖκ ηὸκ Ἀδὰι 

δζὰ ηξ ἀδζαηνίημο παημξ  

ἑκςεκαζ εεῶ ηαὶ πθμοηζαζ ηῆ ἑκχζεζ 

ηὴκ εέςζζκ ἐκ ηαζνῶ, ὅηε ὁ θφζεζ  

εεὸξ δδυηεζ, ηαὶ πάκηςκ ηὴκ ἀθδε 

βκζίκ ηε ηαὶ δζάηνζζζκ ηαὶ ηὴκ  

ἀπένακημκ γςήκ. Ἔδεζ δὲ ἀπυπεζνακ 

βεκέζεαζ ηξ ἀδζαηνίημο παημξ.  

Αίδςζζ ημίκοκ ἐκημθὴκ ὁ εευξ, ιὴ 

βεφζαζεαζ ημῦ λφθμο ηξ βκχζεςξ,  

ιὴ πζζηεῦζαζ ηῆ ἰδίᾳ δζαηνίζεζ ιδδὲ 

θαβεῖκ ἀπὸ λφθμο ηζκὸξ ἔπμκημξ  

θοζζηὴκ ἐκένβεζακ ἐιπμζδηζηὴκ ηξ 

ἐπζβκχζεςξ ἑαοημῦ ἢημζ ηξ ἰδίαξ  

θφζεςξ. Πνμζααθυκημξ μὖκ ημῦ πμκδνμῦ 

δζὰ ημῦ ὄθεςξ ηαὶ εἰπυκημξ·  

«ἔζεζεε ὡξ εεμὶ βζκχζημκηεξ ηαθὸκ ηαὶ 

πμκδνυκ», ἐὰκ θάβδηε, ἐπίζηεοζε  

ηῆ ἰδίᾳ δζαηνίζεζ, ηαὶ ἔδμλεκ αηῶ ηαθὸκ  

εέςζζξ ηαὶ  βκζζξ. Καὶ μη  

ἐθμβίζαημ, ὅηζ πάκηα ηαθὰ ἐκ ηαζνῶ αηκ 

ηαὶ μ ηαθὸκ ηὸ ηαθυκ, εἰ  

αζζεδηή ηνμθή είκαζ απυ ηδ θφζδ ηδξ  

ακαπθήνςζδ αοηχκ πμο απμαάθθμκηαζ ηαζ 

πδβαίκεζ ζημκ αθεδνχκα ηαζ  

πάκεηαζ· ηαζ είκαζ αδφκαημκ κα ιέκεζ 

άθεανημξ αοηυξ πμο ηαηακαθχκεζ ηδκ  

αζζεδηή ηνμθή. 
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ιὴ ηαθξ βέκδηαζ, ηαὶ ὡξ μ πνὴ 

πνμανπάγεζκ ηὸ δμεδζυιεκμκ πανὰ  

βκχιδκ ημῦ δζδυκημξ ηὸ εἶκαζ ηαὶ ηὸ εὖ 

εἶκαζ. Καὶ εἶδεκ, ὡξ ηαθυκ, ηαὶ  

ἔθαβεκ ηαὶ ἐβοικχεδ ηξ πνὸξ εεὸκ 

ἐηζηάζεςξ, ηαὶ δζδκμίπεδζακ μἱ  

ὀθεαθιμὶ μἱ ζςιαηζημί, ηαὶ ηὰ πάεδ 

ἐηζκήεδζακ, ηαὶ ἔβκςζακ, ὅηζ  

βοικμί εἰζζ, ηαὶ ᾐζπφκεδζακ. Καὶ 

πενζεζπάζεδζακ ἀπὸ εεμῦ ηαὶ ὡξ κήπζμζ  

ἐθζπκεφεδζακ πνὸξ ηὴκ δμκὴκ ηαὶ 

ἐλςνίζεδζακ ἐη ημῦ λφθμο ηξ γςξ  

ηαὶ εκδημὶ βεβυκαζζκ. ᾜδεζ δὲ ὁ ἐπενὸξ ἐη 

ηξ πείναξ, ὅηζ ηὸ  

πνμζεδνεφεζκ εεῶ εεχζεςξ ηαὶ γςξ 

αἰςκίμο βίκεηαζ πνυλεκμκ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 26. Πενὶ ἀκενχπμο  

Οὕης ιὲκ μὖκ ηὴκ κμδηὴκ μζίακ 

πεζηήζαημ ὁ Θευξ, ἀββέθμοξ  

θδιὶ ηαὶ πάκηα ηὰ ηαη᾿ μνακὸκ ηάβιαηα –

ηαῦηα βὰν ἀνζδήθςξ  

κμενξ ἐζηζ ηαὶ ἀζςιάημο θφζεςξ· 

«ἀζςιάημο» δέ θδιζ  

ζοβηνζκμιέκδξ πνὸξ ηὴκ ηξ ὕθδξ 

παπφηδηα· ιυκμκ βὰν ὄκηςξ ηὸ  

εεῖμκ ἄοθυκ ηε ηαὶ ἀζχιαημκ–, ἔηζ δὲ ηαὶ 

ηὴκ αἰζεδηήκ, μνακυκ ηε  

ηαὶ βκ ηαὶ ηὰ ημφηςκ ἐκ ιέζῳ ηείιεκα· 

ηαὶ ηὴκ ιὲκ μἰηείακ (μἰηεία  

βὰν Θεῶ  θμβζηὴ θφζζξ ηαὶ κῶ ιυκῳ 

θδπηή), ηὴκ δὲ πάκηῃ πμο  

πμννςηάης ηεζιέκδκ, ὡξ πὸ ηὴκ αἴζεδζζκ 

δδθαδὴ πίπημοζακ.  

Ἔδεζ δὲ ἐλ ἀιθμηένςκ ιίλζκ βεκέζεαζ, ηαί 

ζμθίαξ ιείγμκμξ βκχνζζια  

ηαὶ ηξ πενὶ ηὰξ θφζεζξ πμθοηεθείαξ, ὥξ 

θδζζκ ὁ εεδβυνμξ Γνδβυνζμξ,  

μἷυκ ηζκα ζφκδεζιμκ «ηξ ὁναηξ ηε ηαὶ 

ἀμνάημο θφζεςξ». Σὸ δὲ  

«ἔδεζ», θδιὶ, ηὴκ ημῦ Αδιζμονβμῦ 

πειθαίκςκ αμφθδζζκ· αὕηδ βὰν  

εεζιὸξ ηαὶ κυιμξ πνεπςδέζηαημξ, ηαὶ 

μδεὶξ ἐνεῖ ηῶ πθαζημονβῶ·  

«Σί ιε ἐπμίδζαξ μὕηςξ»; λμοζίακ βὰν 

ἔπεζ ὁ ηεναιεὺξ ἐη ημῦ ἰδίμο  

πδθμῦ δζάθμνα ηαηαζηεοάγεζκ ζηεφδ πνὸξ 

Γζα ημκ άκενςπμ.  

Έηζζ, θμζπυκ, δδιζμφνβδζε μ Θευξ ηζξ κμδηέξ 

οπάνλεζξ, εκκμχ ημοξ αββέθμοξ  

ηαζ υθα ηα μονάκζα ηάβιαηα –δζυηζ αοηά 

μθμθάκενα έπμοκ κμενή ηαζ  

αζχιαηδ θφζδ· θέβμκηαξ «αζχιαηδ θφζδ», 

ηδκ εκκμχ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ  

παπφηδηα ηδξ φθδξ· δζυηζ ιυκμκ ημ εείμ είκαζ 

πναβιαηζηά άτθμ ηαζ αζχιαημ.  

Αδιζμφνβδζε αηυιδ ηδκ αζζεδηή θφζδ, 

δδθαδή ημκ μονακυ, ηδ βδ ηαζ ηα  

εκδζάιεζά ημοξ· ηαζ δδιζμφνβδζε απυ ηδ ιζα 

ηδκ κμδηή θφζδ πθδζζέζηενδ  

ζημ Θευ (δζυηζ δ θμβζηή θφζδ είκαζ μζηεία 

ζημ Θευ ηαζ βίκεηαζ ακηζθδπηή ιυκμ  

ιε ημ κμο)  

ηαζ απυ ηδκ άθθδ ηδκ αζζεδηή θφζδ εκηεθχξ 

ιαηνζά ημο, επεζδή  

βίκεηαζ ακηζθδπηή ιυκμ ιε ηζξ αζζεήζεζξ.  

Ώθθά έπνπε κα δδιζμονβδεεί ηαζ ζφκεεζδ 

απυ ηζξ δφμ θφζεζξ, ςξ βκχνζζια  

ιεβαθφηενδξ ζμθίαξ ηαζ βεκκαζμδςνίαξ πνμξ 

ηζξ θφζεζξ, υπςξ θέεζ μ εείμξ  

Γνδβυνζμξ: ζακ ηάπμζμξ ζφκδεζιμξ «ηδξ 

μναηήξ ηαζ αυναηδξ θφζεςξ». Καζ  

θές «έπνεπε», εέθμκηαξ κα δδθχζς ηδ 

εέθδζδ ημο Αδιζμονβμφ· δζυηζ αοηή  

απμηεθεί ημκ πζμ ηαηάθθδθμ εεζιυ ηαζ κυιμ, 

ηαζ ηακείξ δεκ ιπμνεί κα πεζ  

ζημκ Πθάζηδ: «Γζαηί ι’ έθηζαλεξ έηζζ;». 
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ἔκδεζλζκ ηξ ἑαοημῦ ζμθίαξ.  

πεὶ δὲ ηαῦηα μὕηςξ εἶπεκ, ἐλ ὁναηξ ηε 

ηαὶ ἀμνάημο θφζεςξ  

δδιζμονβεῖ ηὸκ ἄκενςπμκ μἰηείαζξ πενζὶ 

ηαη᾿ μἰηείακ εἰηυκα ηε ηαὶ  

ὁιμίςζζκ· ἐη βξ ιὲκ ηὸ ζια δζαπθάζαξ, 

ροπὴκ δὲ θμβζηὴκ ηαὶ  

κμενὰκ δζὰ ημῦ μἰηείμο ἐιθοζήιαημξ δμὺξ 

αηῶ, ὅπεν δὴ εείακ  

εἰηυκα θαιέκ· ηὸ ιὲκ βὰν «ηαη᾿ εἰηυκα» ηὸ 

κμενὸκ δδθμῖ ηαὶ  

αηελμφζζμκ, ηὸ δὲ «ηαε᾿ ὁιμίςζζκ» ηὴκ 

ηξ ἀνεηξ ηαηὰ ηὸ δοκαηὸκ  

ὁιμίςζζκ.  

Ἅια δὲ ηὸ ζια ηαὶ  ροπὴ πέπθαζηαζ· μ 

ηὸ ιὲκ πνημκ, ηὸ δὲ  

ὕζηενμκ ηαηὰ ηὰ ᾿Χνζβέκμοξ θδνήιαηα.  

πμίδζεκ μὖκ ὁ Θεὸξ ηὸκ ἄκενςπμκ 

ἄηαημκ, εε, ἐκάνεημκ, ἄθοπμκ,  

ἀιένζικμκ, πάζῃ ἀνεηῆ ηαηδβθασζιέκμκ, 

πζζκ ἀβαεμῖξ ημικηα,  

μἷυκ ηζκα ηυζιμκ δεφηενμκ, ἐκ ιεβάθῳ 

ιζηνυκ, ἄββεθμκ ἄθθμκ,  

πνμζηοκδηὴκ ιζηηυκ, ἐπυπηδκ ηξ ὁναηξ 

ηηίζεςξ, ιφζηδκ ηξ  

κμμοιέκδξ, ααζζθέα ηκ ἐπὶ βξ, 

ααζζθεουιεκμκ ἄκςεεκ, ἐπίβεζμκ  

ηαὶ μνάκζμκ, πνυζηαζνμκ ηαὶ ἀεάκαημκ, 

ὁναηὸκ ηαὶ κμμφιεκμκ,  

ιέζμκ ιεβέεμοξ ηαὶ ηαπεζκυηδημξ, ηὸκ 

αηὸκ πκεῦια ηαὶ ζάνηα·  

ζάνηα δζὰ ηὴκ ἔπανζζκ, πκεῦια δζὰ ηὴκ 

πάνζκ· ηὸ ιὲκ ἵκα πάζπῃ ηαὶ  

πάζπςκ πμιζικήζηδηαζ ηαὶ παζδεφδηαζ, 

ηὸ δὲ ἵκα ιέκῃ ηαὶ δμλάγῃ  

ηὸκ εενβέηδκ, ηῶ ιεβέεεζ 

θζθμηζιμφιεκμκ, γῶμκ ἐκηαῦεα  

μἰημκμιμφιεκμκ ημοηέζηζκ ἐκ ηῶ πανυκηζ 

αίῳ, ηαὶ ἀθθαπμῦ  

ιεεζζηάιεκμκ ἐκ ηῶ αἰκζ ηῶ ιέθθμκηζ, ηαί 

πέναξ ημῦ ιοζηδνίμο ηῆ  

πνὸξ Θεὸκ κεφζεζ εεμφιεκμκ· εεμφιεκμκ 

δὲ ηῆ ιεημπῆ ηξ εείαξ  

ἐθθάιρεςξ ηαὶ μη εἰξ ηὴκ εείακ 

ιεεζζηάιεκμκ μζίακ.  

πμίδζε δὲ αηὸκ θφζζκ ἀκαιάνηδημκ ηαὶ 

Αζυηζ μ αββεζμπθάζηδξ έπεζ ηδ δφκαιδ  

κα θηζάπκεζ απυ ηδκ ίδζα θάζπδ δζάθμνα 

ζηεφδ, βζα κα δείλεζ ηδ ζμθία ημο.  

ηακ θμζπυκ αοηά ήηακ έηζζ, μ Θευξ 

δδιζμονβεί ιε ηα πένζα ημο ημκ άκενςπμ  

ηαζ απυ μναηή ηαζ απυ αυναηδ θφζδ, κ’ 

απμηεθεί δζηή ημο εζηυκα ηαζ  

μιμίςζδ· ημ ζχια ημ έπθαζε απυ ηδ βδ, εκχ 

ιε ημ δζηυ ημο θφζδια έδςζε  

ηδ θμβζηή ηαζ κμενή ροπή, πνάβια ημ μπμίμ 

ημ μκμιάγμοιε εεία εζηυκα.  

Αζυηζ ημ κμενυ ηαζ ημ αοηελμφζζμ ημο 

ακενχπμο δείπκεζ ημ «ηαη’ εζηυκα»,  

εκχ δ, υζμ είκαζ δοκαηυκ, μιμζυηδηα ζηδκ 

ανεηή δείπκεζ ημ «ηαε’ μιμίςζζκ».  

Καζ πθάζεδηακ ζοβπνυκςξ ημ ζχια ηαζ δ 

ροπή· υπζ ημ έκα πνχηα ηαζ ημ άθθμ  

έπεζηα, ζφιθςκα ιε ηζξ θθοανίεξ ημο 

Χνζβέκδ.  

Ο Θευξ, θμζπυκ, έπθαζε ημκ άκενςπμ άηαημ, 

απθυ, εκάνεημ, πανμφιεκμ,  

αιένζικμ, ζημθζζιέκμ ιε ηάεε ανεηή, 

πνμζηζζιέκα ιε υθα ηα αβαεά, ζακ  

ηάπμζμκ δεφηενμ ηυζιμ, ιζηνυ ηυζιμ ιέζα 

ζε ιεβάθμ, άθθμ άββεθμ,  

ζφκεεημ πνμζηοκδηή, επυπηδ ηδξ μναηήξ 

δδιζμονβίαξ, βκχζηδ ηςκ  

ιοζηδνίςκ ηδξ αυναηδξ, επίβεζμ ααζζθζά πμο 

ημκ ηοαενκά απυ ρδθά,  

ηαοηυπνμκα επίβεζμ ηαζ μονάκζμ, πνυζηαζνμ 

ηαζ αεάκαημ, μναηυ ηαζ κμδηυ,  

εκδζάιεζμ ιεηαλφ ιεβαθείμο ηαζ ιζηνυηδημξ, 

ημκ ίδζμ ηαζ πκεφια ηαζ ζάνηα.  

Βίκαζ ζάνηα ελαζηίαξ ηδξ οπενδθάκεζαξ ηαζ 

πκεφια ελαζηίαξ ηδξ πάνδξ· ημ έκα,  

βζα κα οπμθένεζ ηαζ οπμθένμκηαξ κα εοιάηαζ 

ηαζ κα βίκεηαζ ζοκεηυξ, ηαζ ημ  

άθθμ, βζα κα ιέκεζ ζηαεενυξ ηαζ κα δμλάγεζ 

ημκ εοενβέηδ ημο θζθμηζιμφιεκμξ  

απυ ημ ιεβαθείμ ημο· ημκ έπθαζε γχζα 

φπανλδ πμο ηαη’ μζημκμιία γεζ εδχ,  

δδθαδή ζηδκ πανμφζα γςή, αθθά πμο 

πνμμνίγεηαζ βζα αθθμφ,  

κα ιεημζηήζεζ ζηδ ιέθθμοζα γςή· ηαζ ημ 

ηέθμξ ημο ιοζηδνίμο είκαζ υηζ  

εεχκεηαζ ιε ηδκ ηίκδζή ημο πνμξ ημ Θευ· 
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εέθδζζκ αηελμφζζμκ.  

Ἀκαιάνηδημκ δέ θδιζ μπ ὡξ ιὴ 

ἐπζδεπυιεκμκ ἁιανηίακ –ιυκμκ  

βὰν ηὸ εεῖμκ ἁιανηίαξ ἐζηὶκ ἀκεπίδεηημκ–, 

ἀθθ᾿ μπ ὡξ ἐκ ηῆ θφζεζ  

ηὸ ἁιανηάκεζκ ἔπμκηα, ἐκ ηῆ πνμαζνέζεζ δὲ 

ιθθμκ, ἢημζ ἐλμοζίακ  

ἔπμκηα ιέκεζκ ηαὶ πνμηυπηεζκ ἐκ ηῶ ἀβαεῶ 

ηῆ εείᾳ ζοκενβμφιεκμκ  

πάνζηζ, ὡζαφηςξ ηαὶ ηνέπεζεαζ ἐη ημῦ 

ηαθμῦ ηαὶ ἐκ ηῶ ηαηῶ  

βίκεζεαζ, ημῦ Θεμῦ παναπςνμῦκημξ δζὰ ηὸ 

αηελμφζζμκ· μη ἀνεηὴ  

βὰν ηὸ αίᾳ βζκυιεκμκ.  

Φοπὴ ημίκοκ ἐζηὶκ μζία γζα, ἁπθ, 

ἀζχιαημξ, ζςιαηζημῖξ  

ὀθεαθιμῖξ ηαη᾿ μἰηείακ θφζζκ ἀυναημξ, 

θμβζηή ηε ηαὶ κμενά,  

ἀζπδιάηζζημξ, ὀνβακζηῶ ηεπνδιέκδ 

ζχιαηζ ηαὶ ημφηῳ γςξ,  

αλήζεχξ ηε ηαὶ αἰζεήζεςξ ηαὶ βεκκήζεςξ 

πανεηηζηή, μπ ἕηενμκ  

ἔπμοζα παν᾿ ἑαοηὴκ ηὸκ κμῦκ, ἀθθὰ ιένμξ 

αηξ ηὸ ηαεανχηαημκ·  

ὥζπεν βὰν ὀθεαθιὸξ ἐκ ζχιαηζ, μὕηςξ ἐκ 

ροπῆ κμῦξ· αηελμφζζμξ,  

εεθδηζηή ηε ηαὶ ἐκενβδηζηή, ηνεπηὴ, ἢημζ 

ἐεεθυηνεπημξ, ὅηζ ηαὶ  

ηηζζηή. Πάκηα ηαῦηα ηαηὰ θφζζκ ἐη ηξ 

ημῦ δδιζμονβήζακημξ  

αηὴκ πάνζημξ εἰθδθοῖα, ἐλ ἥξ ηαὶ ηὸ εἶκαζ 

ηαὶ ηὸ θφζεζ μὕηςξ εἶκαζ  

εἴθδθεκ.  

Ὁζαπξ ηυ ἀζχιαημκ  

Ἀζχιαηα δὲ ηαὶ ἀυναηα ηαὶ ἀζπδιάηζζηα 

ηαηὰ δφμ ηνυπμοξ  

κμμῦιεκ· ηὰ ιὲκ ηαη᾿ μζίακ, ηὰ δὲ ηαηὰ 

πάνζκ· ηαὶ ηὰ ιὲκ θφζεζ ὄκηα,  

ηὰ δὲ πνὸξ ηὴκ ηξ ὕθδξ παπφηδηα. πὶ 

Θεμῦ ιὲκ μὖκ θφζεζ, ἐπὶ δὲ  

ἀββέθςκ ηαὶ δαζιυκςκ ηαὶ ροπκ πάνζηζ, 

ηαὶ ὡξ πνὸξ ηὴκ ηξ ὕθδξ  

παπφηδηα θέβεηαζ ἀζχιαημκ.  

ιά ἐζηζ ηὸ ηνζπῆ δζαζηαηὸκ ἢβμοκ ηὸ 

ἔπμκ ιημξ ηαὶ πθάημξ ηαὶ  

αάεμξ, ἢημζ πάπμξ. Πκ δὲ ζια ἐη ηκ 

εεχκεηαζ ιάθζζηα ιε ηδκ ιεημπή  

ζημ εείμ θςηζζιυ, αθθά πςνίξ κα 

ιεηααάθθεηαζ ζε εεία μοζία.  

Καζ ημκ έπθαζε ακαιάνηδημ ζηδ θφζδ ημο 

ηαζ αοηελμφζζμ ζηδ εέθδζή ημο.  

Λέβμκηαξ «ακαιάνηδημ» δεκ εκκμχ υηζ δεκ 

είκαζ δεηηζηυξ αιανηίαξ –ιυκμκ  

μ Θευξ είκαζ ακεπίδεηημξ αιανηίαξ–, αθθά 

εκκμχ υηζ δεκ έπεζ ηδκ αιανηία  

ζηδ θφζδ ημο, αθθά ιάθθμκ ζηδκ πνμαίνεζή 

ημο· δδθαδή, έπεζ ηδ δφκαιδ κα  

δζαηδνείηαζ ηαζ κα πνμμδεφεζ ζημ αβαευ, ιε 

ηδ αμήεεζα ηδξ εείαξ πάνζημξ· ηαζ  

επίζδξ, ιπμνεί κα πανεηηναπεί απυ ημ ηαθυ 

ηαζ κα μδδβδεεί ζημ ηαηυ,  

ιε παναπχνδζδ ημο Θεμφ, ελαζηίαξ ημο 

αοηελμοζίμο ημο· δζυηζ, υ,ηζ βίκεηαζ  

ελακαβηαζηζηά, δεκ είκαζ ανεηή.  

Δ ροπή, επίζδξ, είκαζ γχζα φπανλδ, απθή, 

αζχιαηδ· δ θφζδ ηδξ είκαζ  

αυναηδ ιε ηα ιάηζα ημο ζχιαημξ· είκαζ 

θμβζηή ηαζ κμενή,  

πςνίξ ζπήια· ηαημζηεί ζε μνβακζηυ ζχια ηαζ 

ημο πανέπεζ γςή,  

ακάπηολδ, ακηίθδρδ ηαζ βέκκδζδ· δεκ έπεζ 

ημκ κμο ζακ ηάηζ δζαθμνεηζηυ απυ  

ημκ εαοηυ ηδξ, αθθά ζακ ημ πζμ ηαεανυ 

ζημζπείμ ηδξ· δζυηζ, υπςξ είκαζ  

ημ ιάηζ ζημ ζχια, έηζζ είκαζ ηαζ μ κμοξ βζα 

ηδκ ροπή. Βίκαζ αοηελμφζζα ηαζ  

έπεζ εέθδζδ ηαζ εκένβεζα· είκαζ ιεηααθδηή, 

δδθαδή ιεηααάθθεηαζ ζφιθςκα ιε  

ηδ εέθδζή ηδξ, δζυηζ είκαζ ηηζζηή. θα αοηά 

ηα έπεζ θάαεζ ιε θοζζηή ηάλδ απυ  

ηδ πάνδ ημο Αδιζμονβμφ ηδξ, δ μπμία ηδξ 

έδςζε ηαζ ηδκ φπανλδ ηαζ ηδ θφζδ.  

Με πυζμοξ ηνυπμοξ κμείηαζ ημ αζχιαημ.  

Ώκηζθαιαακυιαζηε ηα αζχιαηα, ηα αυναηα 

ηαζ ηα άιμνθα ιε δφμ ηνυπμοξ:  

άθθα ηαη’ μοζίακ ηαζ άθθα ηαηά πάνζκ· δζυηζ 

ηα πνχηα είκαζ απυ ηδ θφζδ  

ημοξ, εκχ ηα δεφηενα ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ 

παπφηδηα ηδξ φθδξ. Γζα ημ Θευ  

αέααζα θέιε «αζχιαημξ απυ ηδ θφζδ ημο», 

εκχ βζα ημοξ αββέθμοξ, ημοξ  

δαίιμκεξ ηαζ ηζξ ροπέξ θέιε «αζχιαημζ 
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ηεζζάνςκ ζημζπείςκ  

ζοκίζηαηαζ, ηὰ δὲ ηκ γῴςκ ζχιαηα ἐη 

ηκ ηεζζάνςκ ποικ.  

Υνὴ εἰδέκαζ, ὅηζ ηέζζανα ζημζπεῖά ἐζηζ· 

β, λδνὰ ηαὶ ροπνά· ὕδςν,  

ροπνὸκ ηαὶ βνυκ· ἀήν, βνὸξ ηαὶ εενιυξ· 

πῦν, εενιὸκ ηαὶ λδνυκ.  

Ὁιμίςξ ηαὶ ποιμὶ ηέζζανεξ, ἀκαθμβμῦκηεξ 

ημῖξ ηέζζανζζ ζημζπείμζξ·  

ιέθαζκα πμθὴ ἀκαθμβμῦζα ηῆ βῆ (λδνὰ βάν 

ἐζηζ ηαὶ ροπνά)· θθέβια  

ἀκαθμβμῦκ ηῶ ὕδαηζ (ροπνὸκ βάν ἐζηζ ηαὶ 

βνυκ)· αἷια ἀκαθμβμῦκ  

ηῶ ἀένζ (βνὸκ βάν ἐζηζ ηαὶ εενιυκ)· 

λακεὴ πμθὴ ἀκαθμβμῦζα ηῶ  

πονί (εενιὴ βάν ἐζηζ ηαὶ λδνά). Οἱ ιὲκ 

μὖκ ηανπμὶ ἐη ηκ ζημζπείςκ  

ζοκίζηακηαζ, μἱ δὲ ποιμὶ ἐη ηκ ηανπκ, 

ηὰ δὲ ηκ γῴςκ ζχιαηα  

ἐη ηκ ποικ ηαὶ εἰξ ηὰ αηὰ ἀκαθφεηαζ· 

πκ βὰν ζοκηζεέιεκμκ εἰξ  

ηὰ αηὰ ἀκαθφεηαζ, ἐλ ὧκ ζοκεηέεδ.  

Ὅηζ ὁ ἄκενςπμξ ημζκςκεῖ ηαί ἀρφπμζξ ηαί 

ἀθυβμζξ ηαί θμβζημῖξ.  

Υνὴ βζκχζηεζκ, ὅηζ ὁ ἄκενςπμξ ηαὶ ημῖξ 

ἀρφπμζξ ημζκςκεῖ ηαὶ ηξ  

ηκ ἀθυβςκ ιεηέπεζ γςξ ηαὶ ηξ ηκ 

θμβζηκ ιεηείθδθε κμήζεςξ.  

Κμζκςκεῖ βὰν ημῖξ ιὲκ ἀρφπμζξ ηαηὰ ηὸ 

ζια ηαὶ ηὴκ ἀπὸ ηκ  

ηεζζάνςκ ζημζπείςκ ηνζζκ, ημῖξ δὲ 

θοημῖξ ηαηά ηε ηαῦηα ηαὶ ηὴκ  

ενεπηζηὴκ ηαὶ αλδηζηὴκ ηαὶ ζπενιαηζηὴκ, 

ἢβμοκ βεκκδηζηὴκ δφκαιζκ,  

ημῖξ δὲ ἀθυβμζξ ηαὶ ἐκ ημφημζξ ιέκ, ἐλ 

ἐπζιέηνμο δὲ ηαηὰ ηὴκ ὄνελζκ,  

ἢβμοκ εοιὸκ ηαὶ ἐπζεοιίακ ηαὶ ηαηὰ ηὴκ 

αἴζεδζζκ ηαὶ ηαηὰ ηὴκ ηαε᾿  

ὁνιὴκ ηίκδζζκ.  

Ώἰζεήζεζξ ιὲκ μὖκ εἰζζ πέκηε· ὅναζζξ, 

ἀημή, ὄζθνδζζξ, βεῦζζξ, ἁθή. Σξ  

δὲ ηαε᾿ ὁνιὴκ ηζκήζεχξ ἐζηζ ηὸ ἀπὸ ηυπμο 

εἰξ ηυπμκ ιεηαααηζηὸκ ηαὶ  

ηὸ ηζκδηζηὸκ ὅθμο ημῦ ζχιαημξ ηαὶ ηὸ 

θςκδηζηὸκ ηαὶ ἀκαπκεοζηζηυκ·  

ηαῦηα βὰν ἐκ ιῖκ ἐζηζ πμζεῖκ ηαὶ ιὴ 

πανζζηζηά ηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ  

παπφηδηα ηδξ φθδξ».  

χια είκαζ αοηυ πμο έπεζ ηνεζξ δζαζηάζεζξ, 

δδθαδή ιήημξ, πθάημξ ηαζ αάεμξ  

ή πάπμξ. Καί ηάεε ζχια ζοκίζηαηαζ απυ 

ηέζζενα ζημζπεία, εκχ ηα ζχιαηα  

ηςκ γχςκ απμηεθμφκηαζ απυ ηέζζενζξ 

ποιμφξ.  

Πνέπεζ ιάθζζηα κα βκςνίγμοιε υηζ ηα 

ηέζζενα ζημζπεία είκαζ: δ βδ, πμο είκαζ  

λενή ηαζ ροπνή· ημ κενυ, πμο είκαζ ροπνυ 

ηαζ οβνυ· μ αέναξ, πμο είκαζ οβνυξ  

ηαζ εενιυξ· δ θςηζά, πμο είκαζ εενιή ηαζ 

λενή.  

Σμ ίδζμ ηαζ μζ ποιμί είκαζ ηέζζενζξ ηαζ 

ακαθμβμφκ ζηα ηέζζενα ζημζπεία: δ  

ιαφνδ πμθή, πμο ακαθμβεί ζηδ βδ (δζυηζ είκαζ 

λενή ηαζ ροπνή)· ημ θθέβια, πμο  

ακαθμβεί ζημ κενυ (δζυηζ είκαζ ροπνυ ηαζ 

οβνυ)· ημ αίια, πμο ακαθμβεί ζημκ  

αένα (δζυηζ είκαζ οβνυ ηαζ εενιυ)· δ λακεή 

πμθή, πμο ακαθμβεί ζηδ θςηζά  

(δζυηζ είκαζ εενιή ηαζ λενή). Οζ ηανπμί, 

θμζπυκ, απμηεθμφκηαζ απυ ηα  

ζημζπεία, μζ ποιμί πάθζ απυ ημοξ ηανπμφξ, 

εκχ ηα ζχιαηα ηςκ γχςκ  

απμηεθμφκηαζ απυ ημοξ ποιμφξ, ηαζ 

ακαθφμκηαζ ζ’ αοηά· δζυηζ ηαεεηί πμο  

είκαζ ζφκεεημ, ακαθφεηαζ ζηα ιένδ απυ ηα 

μπμία ζοκηίεεηαζ.  

ηζ μ άκενςπμξ ιεηέπεζ ηαζ ζηα άροπα ηαζ 

ηα άθμβα ηαζ ηα θμβζηά υκηα.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ μ άκενςπμξ έπεζ 

ημζκά βκςνίζιαηα ιε ηα άροπα·  

αηυιδ ιεηέπεζ ζηδ γςή ηςκ αθυβςκ γχςκ 

ηαζ έπεζ πάνεζ ηδ κυδζδ απυ ηα  

θμβζηά υκηα. Σα ημζκά, δδθαδή, βκςνίζιαηα 

ιε ηα άροπα είκαζ ζημ ζχια  

ηαζ ζηδ ζφκεεζή ημο απυ ηέζζενα ζημζπεία· 

ιε ηα θοηά έπεζ ημζκά ζημζπεία ηδ  

ενεπηζηή δοκαηυηδηα, ηδκ αολδηζηή ηαζ ηδκ 

ζπενιαηζηή, δδθαδή ηδκ  

ακαπαναβςβζηή· ιε ηα άθμβα γχα έπεζ ηαζ ηα 

παναπάκς, αθθά επζπθέμκ ηαζ  

ημκ πυεμ, δδθαδή ημ εοιυ ηαζ ηδκ επζεοιία, 

ηαζ αηυιδ ηδκ αίζεδζδ ηαζ ηδκ  
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πμζεῖκ.  

οκάπηεηαζ δὲ δζὰ ημῦ θμβζημῦ ηαῖξ 

ἀζςιάημζξ ηαὶ κμεναῖξ θφζεζζ  

θμβζγυιεκμξ ηαὶ κμκ ηαὶ ηνίκςκ ἕηαζηα 

ηαὶ ηὰξ ἀνεηὰξ ιεηαδζχηςκ  

ηαὶ ηκ ἀνεηκ ηὸκ ημθμθκα, ηὴκ 

εζέαεζακ, ἀζπαγυιεκμξ· δζὸ ηαὶ  

ιζηνὸξ ηυζιμξ ὁ ἄκενςπυξ ἐζηζκ.  

Υνὴ δὲ εἰδέκαζ, ὡξ ἴδζα ιὲκ ημῦ ζχιαημξ 

ιυκμο ημιὴ ηαὶ ῥεῦζζξ ηαὶ  

ιεηααμθή. Μεηααμθὴ ιὲκ  ηαηὰ 

πμζυηδηα, ἢβμοκ εενιαζίακ ηαὶ  

ρφλζκ ηαὶ ηὰ ημζαῦηα. ῾Ρεῦζζξ δὲ  ηαηὰ 

ηέκςζζκ· ηεκμῦηαζ βὰν λδνὰ  

ηαὶ βνὰ ηαὶ πκεφιαηα, ὧκ πνῄγεζ ηξ 

ἀκαπθδνχζεςξ· ὥζηε θοζζηά  

εἰζζ πάεδ ἣ ηε πεῖκα ηαὶ  δίρα· ημιή δέ  

ηκ ποικ ἀπ’ ἀθθήθςκ  

δζαπχνζζζξ ηαί ὁ εἰξ εἶδμξ ηαί ὕθδκ 

ιενζζιυξ.  

Ἴδζα δὲ ηξ ροπξ  εζέαεζα ηαὶ  

κυδζζξ. Κμζκὰ δὲ ροπξ ηαὶ  

ζχιαημξ αἱ ἀνεηαί, ἐπμοζκ ηαὶ ημφηςκ 

ἐπὶ ηὴκ ροπὴκ ηὴκ  

ἀκαθμνάκ, μἷμκ ροπξ πνμζπνςιέκδξ 

ζχιαηζ.  

Υνὴ βζκχζηεζκ, ὅηζ ηὸ θμβζηὸκ θφζεζ 

ηαηάνπεζ ημῦ ἀθυβμο·  

δζαζνμῦκηαζ βὰν αἱ δοκάιεζξ ηξ ροπξ εἰξ 

θμβζηὸκ ηαὶ ἄθμβμκ.  

Σμῦ δὲ ἀθυβμο ιένδ εἰζὶ δφμ· ηὸ ιὲκ 

ἀκήημυκ ἐζηζ θυβμο, ἢβμοκ μ  

πείεεηαζ θυβῳ, ηὸ δὲ ηαηήημυκ ἐζηζ ηαὶ 

ἐπζπεζεὲξ θυβῳ. Ἀκήημμκ ιὲκ  

μὖκ ηαὶ ιὴ πεζευιεκμκ θυβῳ ἐζηὶ ηὸ 

γςηζηυκ, ὃ ηαὶ ζθοβιζηὸκ  

ηαθεῖηαζ, ηαὶ ηὸ ζπενιαηζηὸκ, ἢβμοκ 

βεκκδηζηὸκ ηαὶ ηὸ θοηζηυκ, ὃ ηαὶ  

ενεπηζηὸκ ηαθεῖηαζ· ημφημο δέ ἐζηζ ηαὶ ηὸ 

αλδηζηυκ, ηὸ ηαὶ  

δζαπθάζζμκ ηὰ ζχιαηα. Σαῦηα βὰν μ 

θυβῳ ηοαενκκηαζ, ἀθθὰ ηῆ  

θφζεζ. Σὸ δὲ ηαηήημμκ ηαὶ ἐπζπεζεὲξ θυβῳ 

δζαζνεῖηαζ εἰξ ἐπζεοιίακ ηαὶ  

εοιυκ. Καθεῖηαζ δὲ ημζκξ ηὸ ἄθμβμκ 

ιένμξ ηξ ροπξ παεδηζηὸκ ηαὶ  

μνιέιθοηδ ηίκδζδ.  

Οζ αζζεήζεζξ αέααζα είκαζ πέκηε· δ υναζδ, δ 

αημή, δ υζθνδζδ, δ βεφζδ, δ αθή.  

ηδκ μνιέιθοηδ υιςξ ηίκδζδ ακήηεζ δ 

ζηακυηδηα κα ιεηαααίκεζ απυ ηυπμ ζε  

ζε ηυπμ, δ ζηακυηδηα ηδξ ηζκήζεςξ υθμο ημο 

ζχιαημξ ηαζ δ ζηακυηδηα ηδξ  

θςκήξ ηαζ ηδξ ακαπκμήξ· δζυηζ απυ ιαξ 

ελανηάηαζ κα ηα ηάκμοιε ή κα ιδκ ηα  

ηάκμοιε.  

Ο άκενςπμξ ζοκδέεηαζ ιε ημ θμβζηυ ημο ιε 

ηζξ αζχιαηεξ ηαζ κμενέξ θφζεζξ,  

δζυηζ ζοθθμβίγεηαζ, ζηέθηεηαζ ηαζ ηνίκεζ ημ 

ηαεεηί· επζδζχηεζ ηζξ ανεηέξ ηαζ  

πμεεί ηδκ ημνςκίδα ηςκ ανεηχκ, εκκμχ ηδκ 

εοζέαεζα· βζ’ αοηυ ηαζ μ  

άκενςπμξ είκαζ έκαξ ιζηνυξ ηυζιμξ.  

Πνέπεζ αηυιδ κα βκςνίγμοιε υηζ 

απμηθεζζηζηά παναηηδνζζηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο  

ζχιαημξ είκαζ δ ημιή, δ νεφζδ ηαζ δ 

ιεηααμθή. Μεηααμθή αέααζα είκαζ αοηή  

πμο βίκεηαζ ζπεηζηά ιε ηδκ πμζυηδηα, δδθαδή 

δ εένιακζδ, δ ρφλδ ηαζ ηα  

πανυιμζα. Ρεφζδ πάθζ είκαζ αοηή πμο βίκεηαζ 

ιε ημ άδεζαζια· αδεζάγμοκ  

δδθαδή ηα ζηενεά, ηα οβνά ηαζ ηα αένζα, ηαζ 

πνεζάγεηαζ δ ακαπθήνςζή ημοξ·  

επμιέκςξ, δ πείκα ηαζ δ δίρα είκαζ 

θοζζμθμβζηέξ ιεηααμθέξ. Σμιή πάθζ είκαζ  

μ δζαπςνζζιυξ ηςκ ποιχκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ δ 

δζαίνεζή ημοξ ζφιθςκα ιε ηδ  

ιμνθή ηαζ ηδκ οθζηή ημοξ ζφζηαζδ.  

Υαναηηδνζζηζηέξ πάθζ ζδζυηδηεξ ηδξ ροπήξ 

είκαζ δ εοζέαεζα ηαζ δ κυδζδ. Βκχ  

μζ ανεηέξ απμηεθμφκ ημζκέξ ζδζυηδηεξ ηδξ 

ροπήξ ηαζ ημο ζχιαημξ·  

απμδίδμκηαζ υιςξ ζηδκ ροπή, δζυηζ δ ροπή 

ηοαενκά ημ ζχια.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ ημ θμβζηυ απυ ηδ 

θφζδ ημο ηοαενκά ημ άθμβμ·  

δζυηζ μζ δοκάιεζξ ηδξ ροπήξ δζαζνμφκηαζ ζε 

θμβζηυ ηαζ άθμβμ. Σα ιένδ  

ιάθζζηα ημο αθυβμο είκαζ δφμ· ημ έκα είκαζ 

ημοθυ ζηδ θςκή ημο θμβζημφ,  

δεκ οπαημφεζ δδθαδή ζηδ θμβζηή, εκχ ημ 

άθθμ είκαζ πνμζεηηζηυ ηαζ  
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ὀνεηηζηυκ. Υνὴ δὲ βζκχζηεζκ, ὅηζ ημῦ 

ἐπζπεζεμῦξ θυβῳ ἐζηὶ ηαὶ  ηαε᾿  

ὁνιὴκ ηίκδζζξ.  

Σμῦ δέ ιή πεζεμιέκμο θυβῳ ἐζηί ηυ 

ενεπηζηυκ ηαί βεκκδηζηυκ ηαί  

ζθοβιζηυκ· ηαθεῖηαζ δέ θοηζηυκ ιέκ ηυ 

αλδηζηυκ ηαί ηυ ενεπηζηυκ  

ηαί ηυ βεκκδηζηυκ, γςηζηυκ δέ ηυ 

ζθοβιζηυκ.  

Σμῦ ιέκ μὖκ ενεπηζημῦ δοκάιεζξ εἰζί 

ηέζζανεξ· ἑθηηζηή  ἕθημοζα ηήκ  

ηνμθήκ, ηαεεηηζηή  ηαηέπμοζα ηήκ 

ηνμθήκ ηαί ιή ἐζα αηήκ  

εεέςξ ἐηηνζεκαζ, ἀθθμζςηζηή  

ἀθθμζμῦζα ηήκ ηνμθήκ εἰξ ημφξ  

ποιμφξ, ἀπμηνζηζηή  ηυ πενίηηςια δζά 

ημῦ ἀθεδνκμξ ἐηηνίκμοζα  

ηαί ἐηαάθθμοζα.  

Υνή δέ εἰδέκαζ, ὅηζ ηκ ηαηά ηυ γμκ 

δοκάιεςκ αἱ ιέκ εἰζζ ροπζηαί,  

αἱ δέ θοζζηαί, αἱ δέ γςηζηαί. Καί ροπζηαί 

ιέκ αἱ ηαηά πνμαίνεζζκ,  

ἢβμοκ  ηαε’ ὁνιήκ ηίκδζζξ ηαί  

αἴζεδζζξ. Σξ δέ ηαε’ ὁνιήκ ηζκήζεςξ  

ἐζηζ ηυ ηε ηαηά ηυπμκ ιεηαααηζηυκ ηαί 

ηζκδηζηυκ ὅθμο ημῦ ζχιαημξ  

ηαί θςκδηζηυκ ηαί ἀκαπκεοζηζηυκ· ἐκ ιῖκ 

βάν ἐζηζ ηυ πμζζαζ ηαί  

ηυ ιή πμζζαζ ηαῦηα. Φοζζηαί δέ ηαί 

γςηζηαί αἱ ἀπνμαίνεημζ. Καί  

θοζζηαί ιέκ  ενεπηζηή ηαί αλδηζηή ηαί 

ζπενιαηζηή, γςηζηή δέ   

ζθοβιζηή· αὗηαζ βάν ηαί εεθυκηςκ ικ 

ηαί ιή εεθυκηςκ ἐκενβμῦζζ.  

Αεῖ δέ βζκχζηεζκ, ὅηζ ηκ πναβιάηςκ ηὰ 

ιέκ ἐζηζκ ἀβαεά, ηὰ δὲ  

θαῦθα. Πνμζδμηχιεκμκ ιὲκ μὖκ ἀβαεὸκ 

ἐπζεοιίακ ζοκζζηᾶ, πανὸκ  

δὲ δμκήκ· ὁιμίςξ δὲ πάθζκ 

πνμζδμηχιεκμκ ηαηὸκ θυαμκ, πανὸκ δὲ  

θφπδκ. Αεῖ δὲ εἰδέκαζ, ὅηζ ἀβαεὸκ ἐκηαῦεα 

εἰπυκηεξ ἠ ηὸ ὄκηςξ  

ἀβαεὸκ ἠ ηὸ δμημῦκ ἀβαεὸκ εἴπμιεκ· 

ὁιμίςξ ηαὶ ηαηυκ. 

οπάημομ ζηδ θμβζηή. Ώκοπάημομ αέααζα ηαζ 

απείεανπμ ζηδ θμβζηή  

είκαζ ημ γςηζηυ ιένμξ ηδξ ροπήξ, ημ μπμίμ 

μκμιάγεηαζ ηαζ ζθοβιζηυ· επίζδξ  

ηαζ ημ ζπενιαηζηυ ιένμξ, δδθαδή ημ 

ακαπαναβςβζηυ ηαζ ημ θοηζηυ, ημ μπμίμ  

θέβεηαζ ηαζ ενεπηζηυ· ζ’ αοηυ ακήηεζ ηαζ ημ 

αολδηζηυ ιένμξ, ημ μπμίμ ηαζ  

δζαπθάεεζ ημ ζχια. Ώοηά δεκ ηα ελμοζζάγεζ δ 

θμβζηή, αθθά δ θφζδ. Σμ ιένμξ  

πάθζ ηδξ ροπήξ πμο είκαζ πνμζεηηζηυ ηαζ 

οπάημομ ζηδ θμβζηή δζαζνείηαζ ζε  

επζεοιία ηαζ εοιυ. Μάθζζηα, ημ άθμβμ ιένμξ 

ηδξ ροπήξ μκμιάγεηαζ παεδηζηυ  

ηαζ μνεηηζηυ  

(αοευνιδημ). Καζ πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ 

δ μνιέιθοηδ ηίκδζδ  

ακήηεζ ζημ ιένμξ ηδξ ροπήξ πμο οπαημφεζ 

ζηδ θμβζηή.  

’ αοηυ υιςξ πμο δεκ οπαημφεζ ζηδ θμβζηή 

ακήηεζ ημ ενεπηζηυ, ημ βεκκδηζηυ  

ηαζ ημ ζθοβιζηυ. Σμ αολδηζηυ, ημ ενεπηζηυ 

ηαζ ημ βεκκδηζηυ μκμιάγμκηαζ  

«θοηζηυ», εκχ ημ ζθοβιζηυ ηαθείηαζ 

«γςηζηυ».  

Σμ ενεπηζηυ έπεζ ηέζζενζξ δοκάιεζξ: ηδκ 

εθηηζηή, πμο έθηεζ ηδκ ηνμθή·  

ηδκ ηαεεηηζηή πμο ηναηεί ηδκ ηνμθή ηαζ δεκ 

ηδξ επζηνέπεζ κα απμαθδεεί  

αιέζςξ· ηδκ αθθμζςηζηή, πμο ιεηααάθθεζ ηδκ 

ηνμθή ζε ποιμφξ· ηδκ  

απμηνζηζηή, δ μπμία απμαάθθεζ ηα 

πενζηηχιαηα ιέζς ημο αθεδνχκα ηαζ ηα  

απμννίπηεζ απυ ημκ μνβακζζιυ.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ απυ ηζξ δοκάιεζξ 

πμο οπάνπμοκ ζηα υκηα άθθεξ  

είκαζ ροπζηέξ, άθθεξ θοζζηέξ ηαζ άθθεξ 

γςηζηέξ. Φοπζηέξ είκαζ αοηέξ πμο  

ακήημοκ ζηδκ πνμαίνεζδ, δδθαδή δ επζεοιία 

ηαζ δ αίζεδζδ. ηδκ επζεοιία  

ακήηεζ  

δ ζηακυηδηα ιεηααάζεςξ απυ ηυπμ ζε ηυπμ, 

δ ηίκδζδ υθμο ημο  

ζχιαημξ, δ θςκδηζηή ηαζ ακαπκεοζηζηή 

ζηακυηδηα· απυ ιαξ ελανηάηαζ κα ηα  

εκενβμφιε αοηά ή κα ιδκ ηα εκενβμφιε. 
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Φοζζηέξ ηαζ γςηζηέξ δοκάιεζξ είκαζ  

αοηέξ πμο εκενβμφκ πςνίξ ηδ εέθδζή ιαξ. 

Φοζζηέξ είκαζ δ ενεπηζηή, δ  

αολδηζηή ηαζ δ ακαπαναβςβζηή· γςηζηή είκαζ 

δ ζθοβιζηή. Ώοηέξ εκενβμφκ  

είηε ημ εέθμοιε είηε υπζ.  

Βπίζδξ, πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ άθθα απυ 

ηα πνάβιαηα είκαζ αβαεά ηαζ άθθα  

ηαηά. Σμ αβαευ πμο πνμζδμηάιε βεκκά ηδκ 

επζεοιία, εκχ αοηυ πμο έπεζ  

πναβιαημπμζδεεί βεκκά ηδκ εοπανίζηδζδ. 

Πανυιμζα, ημ πνμζδμηχιεκμ ηαηυ  

δδιζμονβεί θυαμ, εκχ ηα πναβιαημπμζδιέκμ 

θφπδ. Καζ κα βκςνίγμοιε υηζ  

θέβμκηαξ αβαευ εκκμμφιε ηαζ ημ αθδεζκυ 

αβαευ ηαζ ημ εεςνμφιεκμ· ημ ίδζμ  

εκκμφιε ηαζ ιε ημ ηαηυ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 27. Πενὶ δμκκ.  

Σκ δμκκ αἱ ιέκ εἰζζ ροπζηαί, αἱ δὲ 

ζςιαηζηαί. Καὶ ροπζηαὶ ιέκ,  

ὅζαζ ιυκδξ εἰζὶ ηξ ροπξ αηξ ηαε᾿ 

αηὴκ ὡξ αἱ πενὶ ηὰ ιαεήιαηα  

ηαὶ ηὴκ εεςνίακ. ςιαηζηαὶ δὲ αἱ ιεηὰ 

ημζκςκίαξ ηξ ροπξ ηαὶ ημῦ  

ζχιαημξ βζκυιεκαζ ηαὶ δζὰ ημῦημ 

ζςιαηζηαὶ ηαθμφιεκαζ ὡξ αἱ πενὶ  

ηνμθὰξ ηαὶ ζοκμοζίαξ ηαὶ ηὰ ημζαῦηα. 

Μυκμο δὲ ημῦ ζχιαημξ μη  

ἂκ εὕνμζ ηζξ δμκάξ.  

Πάθζκ ηκ δμκκ αἱ ιέκ εἰζζκ ἀθδεεῖξ, αἱ 

δὲ ρεοδεῖξ· ηαὶ αἱ ιὲκ ηξ  

δζακμίαξ ιυκδξ ηαη᾿ ἐπζζηήιδκ ηαὶ 

εεςνίακ, αἱ δὲ ιεηὰ ζχιαημξ ηαη᾿  

αἴζεδζζκ. Καὶ ηκ ιεηὰ ζχιαημξ δμκκ 

αἱ ιέκ εἰζζ θοζζηαὶ ἅια ηαὶ  

ἀκαβηαῖαζ, ὧκ πςνὶξ γκ ἀδφκαημκ, ὡξ αἱ 

ηνμθαὶ αἱ ηξ ἐκδείαξ  

ἀκαπθδνςηζηαὶ, ηαὶ ηὰ ἐκδφιαηα 

ἀκαβηαῖα, αἱ δὲ θοζζηαὶ ιέκ, μη  

ἀκαβηαῖαζ δέ, ὡξ αἱ ηαηὰ θφζζκ ηαὶ ηαηὰ 

κυιμκ ιίλεζξ (αὗηαζ βὰν εἰξ  

ιὲκ ηὴκ δζαιμκὴκ ημῦ πακηὸξ βέκμοξ 

ζοκηεθμῦζζ, δοκαηὸκ δὲ ηαὶ  

πςνὶξ αηκ ἐκ πανεεκίᾳ γκ)· αἱ δὲ μὔηε 

ἀκαβηαῖαζ μὔηε θοζζηαὶ,  

ὡξ ιέεδ ηαὶ θαβκεία ηαὶ πθδζιμκαὶ ηὴκ 

Γζα ηζξ δδμκέξ.  

Ώπυ ηζξ δδμκέξ άθθεξ είκαζ ροπζηέξ ηαζ άθθεξ 

ζςιαηζηέξ. Φοπζηέξ αέααζα  

είκαζ υζεξ ακήημοκ απμηθεζζηζηά ζηδκ ίδζα 

ηδκ ροπή, υπςξ μζ ζπεηζηέξ ιε ηζξ  

επζζηήιεξ ηαζ ηδ βκχζδ. ςιαηζηέξ πάθζ 

είκαζ αοηέξ πμο απμθαιαάκεζ απυ  

ημζκμφ δ ροπή ιε ημ ζχια ηαζ βζ’ αοηυ 

μκμιάγμκηαζ ζςιαηζηέξ, υπςξ είκαζ  

μζ ζπεηζηέξ ιε ηδκ ηνμθή, ηδ ζοκμοζία ηαζ ηα 

πανυιμζα. Ώπμηθεζζηζηά ιυκμκ  

ζςιαηζηέξ δδμκέξ δεκ ζοκακηάξ.  

Άθθεξ πάθζ δδμκέξ είκαζ πναβιαηζηέξ ηαζ 

άθθεξ ρεφηζηεξ· μζ δδμκέξ  

απμηθεζζηζηά ημο κμο πνμένπμκηαζ απυ ηζξ 

επζζηήιεξ ηαζ ηδ βκχζδ, εκχ μζ  

ζςιαηζηέξ απυ ηζξ αζζεήζεζξ. Ώπυ ηζξ 

ζςιαηζηέξ δδμκέξ άθθεξ είκαζ  

θοζζμθμβζηέξ ηαζ ακαβηαίεξ, δζυηζ δεκ 

οπάνπεζ γςή πςνίξ αοηέξ· ηέημζεξ είκαζ  

μζ ηνμθέξ πμο πμνηαίκμοκ ηδκ πείκα ηαζ δ 

απαναίηδηδ έκδοζδ. Άθθεξ είκαζ  

θοζζμθμβζηέξ, υπζ υιςξ απαναίηδηεξ, υπςξ μζ 

θοζζηέξ ηαζ κυιζιεξ ζανηζηέξ  

επαθέξ (δζυηζ αοηέξ ζοκηεθμφκ ζηδκ 

ακαπαναβςβή υθμο ημο ακενχπζκμο  

βέκμοξ· ιπμνεί υιςξκα γήζεζ ηάπμζα ηαζ ιε 

πανεεκία). Άθθεξ πάθζ δδμκέξ δεκ  

είκαζ απαναίηδηεξ μφηε θοζζμθμβζηέξ, υπςξ δ 
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πνείακ πενααίκμοζαζ· μὔηε  

βὰν εἰξ ζφζηαζζκ ηξ γςξ ικ 

ζοκηεθμῦζζκ μὔηε εἰξ δζαδμπὴκ ημῦ  

βέκμοξ, ημκακηίμκ δέ ηαὶ αθάπημοζζκ. Σὸκ 

ημίκοκ ηαηὰ Θεὸκ γκηα  

δεῖ ιεηένπεζεαζ ηὰξ ἀκαβηαίαξ ἅια ηαὶ 

θοζζηάξ, ἐκ δεοηένᾳ δὲ ηάλεζ  

ηὰξ θοζζηὰξ ηαὶ μη ἀκαβηαίαξ ηίεεζεαζ 

ιεηὰ ημῦ πνμζήημκημξ  

ηαζνμῦ ηαὶ ηνυπμο ηαὶ ιέηνμο βζκμιέκαξ, 

ηὰξ δὲ ἄθθαξ πνὴ πάκηςξ  

παναζηεῖζεαζ.  

Καθὰξ δὲ δμκὰξ πνὴ βεῖζεαζ ηὰξ ιὴ 

ζοιπεπθεβιέκαξ θφπῃ, ιήηε  

ιεηαιέθεζακ ἐιπμζμφζαξ, ιδδὲ ἑηέναξ 

αθάαδξ βεκκδηζηάξ, ιήηε ημῦ  

ιεηνίμο πένακ πςνμφζαξ, ιδδέ ηκ 

ζπμοδαίςκ ἔνβςκ ιξ  

ἀθεθημφζαξ ἐπὶ πμθὺ ἠ ηαηαδμοθμφζαξ. 

ιέεδ, δ αημθαζία ηαζ ημ  

οπεναμθζηυ θαβδηυ· δζυηζ δεκ ζοκηεθμφκ 

μφηε ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ γςήξ ιαξ  

μφηε ζηδκ ακαπαναβςβή ημο βέκμοξ· ημ 

ακηίεεημ, ηαζ αθάπημοκ. Ώοηυξ,  

θμζπυκ, πμο γεζ ζφιθςκα ιε ημ εέθδια ημο 

Θεμφ πνέπεζ κ’ απμθαιαάκεζ ηζξ  

απαναίηδηεξ ηαζ θοζζμθμβζηέξ δδμκέξ, κα 

αάγεζ ζε δεφηενδ ιμίνα ηζξ  

θοζζμθμβζηέξ αθθά υπζ απαναίηδηεξ δδμκέξ, 

–ζημκ ηαηάθθδθμ πνυκμ, ιε ημκ  

μνευ ηνυπμ ηαζ ιέηνμ–, ηαζ κ’ απμθεφβεζ 

ηεθείςξ ηζξ άθθεξ.  

Πνέπεζ κα εεςνμφιε ηαθέξ δδμκέξ αοηέξ πμο 

δεκ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ θφπδ·  

αοηέξ πμο δεκ πνμλεκμφκ ιεηαιέθεζα, μφηε 

δδιζμονβμφκ άθθδ αθάαδ, μφηε  

πνμπςνμφκ πένα απυ ημ ηακμκζηυ, μφηε ιαξ 

απμζπμφκ πμθφ πνυκμ απυ ηζξ  

ζμαανέξ αζπμθίεξ μφηε ιαξ ηάκμοκ δμφθμοξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 28. Πενὶ θφπδξ  

Σξ δὲ θφπδξ εἴδδ ηέζζανα· ἄπμξ, ἄπεμξ, 

θευκμξ, ἔθεμξ. Ἄπμξ ιὲκ μὖκ  

ἐζηζ θφπδ ἀθςκίακ ἐιπμζμῦζα, ἄπεμξ δὲ 

θφπδ αανφκμοζα, θευκμξ δὲ  

θφπδ ἐπὶ ἀθθμηνίμζξ ἀβαεμῖξ, ἔθεμξ δὲ 

θφπδ ἐπὶ ἀθθμηνίμζξ ηαημῖξ. 

Γζα ηδκ θφπδ.  

Σά είδδ ηδξ θφπδξ είκαζ ηέζζενα· δ 

ηαηάεθζρδ, δ ζηεκμπχνζα, μ θευκμξ ηαζ δ  

ζοιπάεεζα. Καηάεθζρδ είκαζ δ θφπδ πμο ιαξ 

αθαζνεί ηδ θςκή· ζηεκμπχνζα  

είκαζ δ θφπδ πμο ααναίκεζ ηδκ ροπή· θευκμξ 

είκαζ δ θφπδ βζα ηα αβαεά ηςκ  

άθθςκ· ηαζ ζοιπάεεζα είκαζ δ θφπδ βζα ηδ 

λέκδ δοζηοπία. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 29. Πενὶ θυαμο.  

Αζαζνεῖηαζ δὲ ηαὶ ὁ θυαμξ εἰξ ἕλ· εἰξ ὄηκμκ, 

εἰξ αἰδ, εἰξ αἰζπφκδκ, εἰξ  

ηαηάπθδλζκ, εἰξ ἔηπθδλζκ, εἰξ ἀβςκίακ. 

Ὄηκμξ ιὲκ μὖκ ἐζηζ θυαμξ  

ιεθθμφζδξ ἐκενβείαξ. Ώἰδὼξ δὲ θυαμξ ἐπὶ 

πνμζδμηίᾳ ρυβμο·  

ηάθθζζημκ δὲ ημῦημ ηὸ πάεμξ. Ώἰζπφκδ δὲ 

θυαμξ ἐπὶ αἰζπνῶ  

πεπναβιέκῳ· μδὲ ημῦημ δὲ ἀκέθπζζημκ εἰξ 

ζςηδνίακ. Καηάπθδλζξ  

δὲ θυαμξ ἐη ιεβάθδξ θακηαζίαξ. 

Ἔηπθδλζξ δὲ θυαμξ ἐλ ἀζοκήεμοξ  

θακηαζίαξ. Ἀβςκία δὲ θυαμξ δζαπηχζεςξ, 

ἢβμοκ ἀπμηοπίαξ·  

θμαμφιεκμζ βὰν ἀπμηοπεῖκ ηξ πνάλεςξ 

ἀβςκζιεκ. 

Γζα ημ θυαμ.  

Καζ μ θυαμξ δζαζνείηαζ ζε έλζ είδδ: ζημ 

δζζηαβιυ, ηδκ κηνμπή, ηδκ αζζπφκδ,  

ηδκ ηαηάπθδλδ, ηδκ έηπθδλδ ηαζ ηδκ αβςκία. 

Αζζηαβιυξ θμζπυκ είκαζ μ θυαμξ  

βζα ιζα ιεθθμκηζηή ιαξ πνάλδ. Νηνμπή είκαζ 

μ θυαμξ βζα πνμζδμηχιεκδ ζε  

αάνμξ ιαξ ηαηδβμνία· αοηυ ημ ζοκαίζεδια 

ιάθζζηα είκαζ πμθφ ηαθυ. Ώζζπφκδ  

είκαζ μ θυαμξ βζα αζζπνέξ πνάλεζξ· ηαζ αοηυ 

ημ ζοκαίζεδια ηαθθζενβεί ηδ  

ζςηδνία ιαξ. Καηάπθδλδ είκαζ μ θυαμξ απμ 

ιεβάθδ θακηαζίςζδ. Έηπθδλδ  

είκαζ μ θυαμξ απυ αζοκήεζζηδ θακηαζία. 

Ώβςκία είκαζ μ θυαμξ ηδξ πηχζεςξ,  

δδθαδή ηδξ απμηοπίαξ· έπμοιε αβςκία απυ 

θυαμ ιήπςξ απμηφπμοιε ζηζξ  
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πνάλεζξ ιαξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 30. Πενὶ εοιμῦ  

Θοιὸξ δέ ἐζηζ γέζζξ ημῦ πενὶ ηανδίακ 

αἵιαημξ ἐλ ἀκαεοιζάζεςξ ηξ  

πμθξ ἠ ἀκαεμθχζεςξ βζκμιέκδ. Αζὸ ηαὶ 

πμθὴ θέβεηαζ ηαὶ πυθμξ.  

Ἔζηζ δέ, ὅηε ὁ εοιὸξ ηαὶ ὄνελίξ ἐζηζκ 

ἀκηζηζιςνήζεςξ· ἀδζημφιεκμζ  

βὰν ἠ κμιίγμκηεξ ἀδζηεῖζεαζ εοιμφιεεα, 

ηαὶ βίκεηαζ ηυηε ιζηηὸκ ηὸ  

πάεμξ ἐλ ἐπζεοιίαξ ηαὶ εοιμῦ.  

Βἴδδ δὲ ημῦ εοιμῦ ηνία· ὀνβή, ἣηζξ 

ηαθεῖηαζ πμθὴ ηαὶ πυθμξ, ηαὶ ικζξ  

ηαὶ ηυημξ. Θοιὸξ ιὲκ βὰν ἀνπὴκ ηαὶ 

ηίκδζζκ ἔπςκ, ὀνβὴ ηαὶ πμθὴ ηαὶ  

πυθμξ θέβεηαζ. Μκζξ δὲ πμθὴ ἐπζιέκμοζα, 

ἢβμοκ ικδζζηαηία· εἴνδηαζ  

δὲ πανὰ ηὸ ιέκεζκ ηαὶ ηῆ ικήιῃ 

παναδίδμζεαζ. Κυημξ δὲ ὀνβὴ  

ἐπζηδνμῦζα ηαζνὸκ εἰξ ηζιςνίακ· εἴνδηαζ 

δὲ ηαὶ μὗημξ πανὰ ηὸ  

ηεῖζεαζ.  

Ἔζηζ δὲ ὁ εοιὸξ ηὸ δμνοθμνζηὸκ ημῦ 

θμβζζιμῦ, ἔηδζημξ ηξ ἐπζεοιίαξ·  

ὅηακ βὰν ἐπζεοιήζςιεκ πνάβιαημξ ηαὶ 

ηςθοειεκ πυ ηζκμξ,  

εοιμφιεεα ηαη᾿ αημῦ ὡξ ἀδζηδεέκηεξ, 

ημῦ θμβζζιμῦ δδθμκυηζ  

ηνίκακημξ ἄλζμκ ἀβακαηηήζεςξ ηὸ 

βζκυιεκμκ ἐπὶ ηκ θοθαηηυκηςκ  

ηαηὰ θφζζκ ηὴκ μἰηείακ ηάλζκ. 

Γζα ημ εοιυ.  

Ο εοιυξ είκαζ μ αναζιυξ ημο αίιαημξ βφνς 

απυ ηδκ ηανδζά ηαζ πνμένπεηαζ  

απυ ενεεζζιυ ή ακαηαναπή ηδξ πμθήξ. Γζ’ 

αοηυ μκμιάγεηαζ ηαζ πμθή ηαζ πυθμξ.  

Κάπμηε μ εοιυξ είκαζ επζεοιία 

ακηεηδζηήζεςξ· υηακ ιαξ αδζημφκ ή 

κμιίγμοιε  

υηζ ιαξ αδζημφκ, ηυηε εοιχκμοιε· ζηδκ 

πενίπηςζδ αοηή έπμοιε ακάιεζηημ  

πάεμξ, απυ επζεοιία ηαζ εοιυ.  

Σνία είκαζ ηα είδδ ημο εοιμφ: δ μνβή, πμο 

θέβεηαζ ηαζ πμθή ηαζ πυθμξ, δ ιήκδ  

ηαζ μ ηυημξ. Αζυηζ μ εοιυξ πμο έπεζ ανπή ηαζ 

ηίκδζδ, θέβεηαζ ηαζ πμθή ηαζ  

πυθμξ. Μήκδ είκαζ εοιυξ πμο ηναηάεζ, 

δδθαδή ικδζζηαηία· θέβεηαζ έηζζ απυ  

ημ βεβμκυξ υηζ παναιέκεζ ηαζ δζαηδνείηαζ ζηδ 

ικήιδ. Κυημξ είκαζ δ μνβή πμο  

ηαζνμθοθαηηεί κα εηδζηδεεί· ηαζ έπεζ πάνεζ 

αοηή ηδκ μκμιαζία απυ ημ  

«ηείζεαζ» (έπεζ ηαείζεζ).  

Βίκαζ ιάθζζηα μ εοιυξ οπδνέηδξ ημο 

θμβζζιμφ, οπεναζπζζηήξ ηδξ επζεοιίαξ·  

υηακ, δδθαδή, επζεοιήζμοιε ηάπμζμ πνάβια 

ηαζ ηάπμζμξ ιαξ ειπμδίζεζ,  

εοιχκμοιε εκακηίμκ ημο υηζ ιαξ αδίηδζε· μ 

θμβζζιυξ, δδθαδή, αβάγεζ ηδκ  

απυθαζδ υηζ αοηυ πμο έβζκε είκαζ άλζμ κα 

πνμηαθέζεζ αβακάηηδζδ ζ’ αοημφξ  

πμο απυ ηδ θφζδ ημοξ πνμζηαηεφμοκ ηδ 

ζπεηζηή ηάλδ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 31. Πενὶ ημῦ θακηαζηζημῦ  

Φακηαζηζηυκ ἐζηζ δφκαιζξ ηξ ἀθυβμο 

ροπξ δζὰ ηκ αἰζεδηδνίςκ  

ἐκενβμῦζα, ἣηζξ θέβεηαζ αἴζεδζζξ. 

Φακηαζηὸκ δὲ ηαὶ αἰζεδηὸκ ηὸ ηῆ  

θακηαζίᾳ ηαὶ ηῆ αἰζεήζεζ πμπῖπημκ· ὡξ 

ὅναζζξ ιὲκ αηὴ  ὀπηζηὴ  

δφκαιζξ, ὁναηὸκ δὲ ηὸ πμπῖπημκ ηῆ 

ὁνάζεζ, θίεμξ ηοπὸκ ἢ ηζ ηκ  

ημζμφηςκ. Φακηαζία δέ ἐζηζ πάεμξ ηξ 

ἀθυβμο ροπξ πὸ  

θακηαζημῦ ηζκμξ βζκυιεκμκ, θάκηαζια δὲ 

πάεμξ δζάηεκμκ ἐκ ημῖξ  

Γζα ηδ θακηαζία.  

Σμ θακηαζηζηυ είκαζ ζηακυηδηα ημο αθυβμο 

ιένμοξ ηδξ ροπήξ, πμο εκενβεί ιε  

ηζξ αζζεήζεζξ ηαζ θέβεηαζ αίζεδζδ. Φακηαζηυ 

ηαζ αζζεδηυ είκαζ αοηυ πμο  

οπμπίπηεζ ζηδ θακηαζία ηαζ ηδκ αίζεδζδ· 

υπςξ υναζδ είκαζ δ ίδζα δ μπηζηή  

δφκαιδ, ηαζ μναηυ είκαζ αοηυ πμο οπμπίπηεζ 

ζηδκ υναζδ, βζα πανάδεζβια  

ηάπμζα πέηνα ή ηάηζ πανυιμζμ. Φακηαζία 

πάθζ είκαζ πάεμξ ημο αθυβμο  

ιένμοξ ηδξ ροπήξ πμο ηδκ πνμηαθεί ηάπμζμ 

θακηαζηυ· θάκηαζια πάθζ είκαζ  
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ἀθυβμζξ ηξ ροπξ ἀπ᾿ μδεκὸξ θακηαζημῦ 

βζκυιεκμκ. Ὄνβακμκ δὲ  

ημῦ θακηαζηζημῦ  ἐιπνυζεζμξ ημζθία ημῦ 

ἐβηεθάθμο. 

πάεμξ πςνίξ πενζεπυιεκμ, ζημ πχνμ ημο 

αθυβμο ιένμοξ ηδξ ροπήξ, πμο δεκ  

ημ πνμηαθεί ηάπμζμ θακηαζηυ. νβακμ ημο 

θακηαζηζημφ ιένμοξ ηδξ ροπήξ  

είκαζ δ ημζθυηδηα ζημ ιπνμζηά ιένμξ ημο 

εβηεθάθμο. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 32. Πενὶ αἰζεήζεςξ  

Ώἴζεδζίξ ἐζηζ δφκαιζξ ηξ ροπξ 

ἀκηζθδπηζηὴ ηκ θκ, ἢβμοκ  

δζαβκςζηζηή· αἰζεδηήνζα δὲ ηὰ ὄνβακα, 

ἢβμοκ ηὰ ιέθδ, δζ᾿ ὧκ  

αἰζεακυιεεα· αἰζεδηὰ δὲ ηὰ ηῆ αἰζεήζεζ 

πμπίπημκηα· αἰζεδηζηὸκ δὲ  

ηὸ γῶμκ ηὸ ἔπμκ ηὴκ αἴζεδζζκ. Βἰζὶ δὲ 

αἰζεήζεζξ πέκηε, ὁιμίςξ ηαὶ  

αἰζεδηήνζα πέκηε.  

Πνχηδ αἴζεδζζξ ὅναζζξ. Ώἰζεδηήνζα δὲ 

ηαὶ ὄνβακα ηξ ὁνάζεςξ ηὰ  

ἐλ ἐβηεθάθμο κεῦνα ηαὶ μἱ ὀθεαθιμί. 

Ώἰζεάκεηαζ δὲ  ὄρζξ ηαηὰ  

πνημκ ιὲκ θυβμκ ημῦ πνχιαημξ, 

ζοκδζαβζκχζηεζ δὲ ηῶ πνχιαηζ  

ηαὶ ηὸ ηεπνςζιέκμκ ζια ηαὶ ηὸ ιέβεεμξ 

αημῦ ηαὶ ηὸ ζπια ηαὶ  

ηὸκ ηυπμκ, ἔκεα ἐζηί, ηαὶ ηὸ δζάζηδια ηὸ 

ιεηαλὺ ηαὶ ηὸκ ἀνζειὸκ,  

ηίκδζίκ ηε ηαὶ ζηάζζκ ηαὶ ηὸ ηναπὺ ηαὶ 

θεῖμκ ηαὶ ὁιαθὸκ ηαὶ  

ἀκχιαθμκ ηαὶ ηὸ ὀλὺ ηαὶ ηὸ ἀιαθὺ ηαὶ ηὴκ 

ζφζηαζζκ, εἴηε δαηχδδξ  

ἐζηίκ, εἴηε βεχδδξ ἢβμοκ βνὰ ἠ λδνά.  

Αεοηένα αἴζεδζίξ ἐζηζκ ἀημὴ, ηκ θςκκ 

ηαὶ ηκ ρυθςκ μὖζα  

αἰζεδηζηή. Αζαβζκχζηεζ δὲ αηκ ηὴκ 

ὀλφηδηα ηαὶ ηὴκ αανφηδηα,  

θεζυηδηά ηε ηαὶ ηναπφηδηα ηαὶ ιέβεεμξ. 

Ὄνβακα δὲ αηξ ηὰ κεῦνα  

ηὰ ἐλ ἐβηεθάθμο ηὰ ιαθαηὰ ηαὶ ηκ ὤηςκ 

 ηαηαζηεοή. Μυκμξ δὲ  

ἄκενςπμξ ηαὶ πίεδημξ μ ηζκμῦζζ ηὰ ὦηα.  

Σνίηδ αἴζεδζζξ ὄζθνδζζξ, ἣηζξ βίκεηαζ ιὲκ 

δζὰ ηκ ῥζκκ  

ἀκαπειπμοζκ ημὺξ ἀηιμὺξ ἐπὶ ηὸκ 

ἐβηέθαθμκ, πεναίκεηαζ δὲ εἰξ ηὰ  

πέναηα ηκ πνμζείςκ ημζθζκ ημῦ 

ἐβηεθάθμο. Ἔζηζ δὲ αἰζεδηζηὴ  

Γζα ηδκ αίζεδζδ.  

Δ αίζεδζδ είκαζ δφκαιδ ηδξ ροπήξ ζηακή κ’ 

ακηζθαιαάκεηαζ ηα οθζηά  

πνάβιαηα, δδθαδή δζαβκςζηζηή ζηακυηδηα. 

Ώζζεδηήνζα πάθζ είκαζ ηα υνβακα,  

δδθαδή ηα ιέθδ ημο ζχιαημξ, ιε ηα μπμία 

αζζεακυιαζηε. Ώζζεδηά είκαζ αοηά  

πμο οπμπίπημοκ ζηζξ αζζεήζεζξ. Ώζζεδηζηυ 

μκ είκαζ αοηυ πμο έπεζ αζζεήζεζξ.  

Οζ αζζεήζεζξ είκαζ πέκηε ηαζ ηα αζζεδηήνζα 

πέκηε.  

Πνχηδ αίζεδζδ είκαζ δ υναζδ· αζζεδηήνζα 

ηαζ υνβακα ηδξ μνάζεςξ είκαζ ηα  

κεφνα ημο εβηεθάθμο ηαζ ηα ιάηζα. Δ υναζδ 

πνχηα ακηζθαιαάκεηαζ ημ  

πνχια, δζαηνίκεζ ζηδ ζοκέπεζα ηαζ ημ 

πνςιαηζζιέκμ ζχια,  

ημ ιέβεεμξ ηαζ ημ ζπήια ημο, ημκ ηυπμ υπμο 

ανίζηεηαζ,  

ημ εκδζάιεζμ δζάζηδια, ηδκ πμζυηδηα,  

ηδκ ηίκδζδ ηαζ ηδ ζηάζδ, ημ ηναπφ ηαζ ημ 

θείμ, ημ μιαθυ ηαζ  

ημ ακχιαθμ, ημ ημθηενυ ηαζ ημ αιαθφ, ηδ 

ζφκεεζδ, ακ είκαζ οδάηζκδ ή  

πςιαηέκζα, δδθαδή λενή ή οβνή.  

Αεφηενδ αίζεδζδ είκαζ δ αημή, δ μπμία 

ακηζθαιαάκεηαζ ηζξ θςκέξ ηαζ ημοξ  

εμνφαμοξ. Αζαηνίκεζ ημκ μλφ ή αανφ ηυκμ 

ημοξ, ηδκ απαθυηδηα,  

ηδκ ζηθδνυηδηα ηαζ ηδκ έκηαζδ. νβακά ηδξ 

είκαζ ηα ιαθαηά κεφνα ημο  

εβηεθάθμο ηαζ δ ζδζμζοζηαζία ηδξ 

ηαηαζηεοήξ ηςκ αοηζχκ. Μυκμκ μ  

άκενςπμξ ηαζ μ πίεδημξ δεκ ηζκμφκ ηα αοηζά 

ημοξ.  

Σνίηδ αίζεδζδ είκαζ δ υζθνδζδ, δ μπμία 

πανάβεηαζ ιέζα απυ ηα νμοεμφκζα,  

ηα μπμία ζηέθκμοκ ηζξ ακαπκμέξ ζημκ 

εβηέθαθμ· δ υζθνδζδ ηαηαθήβεζ ζηα  

άηνα ηςκ ειπνμζείςκ ημζθμηήηςκ ημο 
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ηαὶ ἀκηζθδπηζηὴ ηκ ἀηικ. Σκ δὲ ἀηικ 

 βεκζηςηάηδ δζαθμνά  

ἐζηζκ εςδία ηαὶ δοζςδία ηαὶ ηὸ ιέζμκ 

ημφηςκ, ὃ ιήηε εδέξ ἐζηζ  

ιήηε δοζδεξ. Γίκεηαζ δὲ εςδία ηκ 

βνκ ηκ ἐκ ημῖξ ζχιαζζκ  

ἀηνζαξ πεθεέκηςκ, ιέζςξ δὲ ιέζδ 

δζάεεζζξ· ηαηαδεέζηενμκ δὲ ἠ ιδδὲ  

ὅθςξ πεθεέκηςκ  δοζςδία βίκεηαζ.  

Σεηάνηδ αἴζεδζζξ  βεῦζζξ. Ἔζηζ δὲ ηκ 

ποικ ἀκηζθδπηζηὴ, ἢβμοκ  

αἰζεδηζηή. Ὄνβακα δὲ αηξ  βθζζα 

ηαὶ ηαφηδξ πθέμκ ηὸ ἄηνμκ  

ηαὶ  πενῴα, ἡκ ηαθμῦζί ηζκεξ 

μνακίζημκ, ἐκ μἷξ ἐζηζ ηὰ ἐλ  

ἐβηεθάθμο θενυιεκα κεῦνα πεπθαηοζιέκα 

ηαὶ ἀπαββέθθμκηα ηῶ  

βειμκζηῶ ηὴκ βεκμιέκδκ ἀκηίθδρζκ, 

ἢβμοκ αἴζεδζζκ. Ώἱ δὲ  

ηαθμφιεκαζ βεοζηζηαὶ πμζυηδηεξ ηκ 

ποικ εἰζζκ αὗηαζ· βθοηφηδξ,  

δνζιφηδξ, ὀλφηδξ, ζηνοθκυηδξ, 

αζηδνυηδξ, πζηνυηδξ, ἁθιονυηδξ,  

θζπανυηδξ, βθζζπνυηδξ· ημφηςκ βάν ἐζηζκ 

 βεῦζζξ δζαβκςζηζηή.  

Σὸ δὲ ὕδςν ἄπμζυκ ἐζηζ ηαηὰ ηαφηαξ ηὰξ 

πμζυηδηαξ· μδειίακ βὰν  

αηκ ἔπεζ. Ἡ δὲ ζηνοθκυηδξ ἐπίηαζζξ ηαὶ 

πθεμκαζιυξ ἐζηζ ηξ  

αζηδνυηδημξ.  

Πέιπηδ αἴζεδζίξ ἐζηζκ  ἁθή, ἣηζξ ημζκή 

ἐζηζ πάκηςκ ηκ γῴςκ·  

ἣηζξ βίκεηαζ ἐη ημῦ ἐβηεθάθμο πειπμιέκςκ 

κεφνςκ εἰξ ὅθμκ ηὸ ζια.  

Αζὸ ηαὶ ὅθμκ ηὸ ζια, ἀθθὰ ηαὶ ηὰ ἄθθα 

αἰζεδηήνζα ηὴκ ηξ ἁθξ  

ἔπμοζζκ αἴζεδζζκ. πυηεζηαζ δὲ ηῆ ἁθῆ ηὸ 

ροπνὸκ ηαὶ εενιυκ, ηυ ηε  

ιαθαηὸκ ηαὶ ζηθδνὸκ ηαὶ βθίζπνμκ ηαὶ 

ηναῦνμκ, αανφ ηε ηαὶ ημῦθμκ·  

δζὰ ιυκδξ βὰν ἁθξ ηαῦηα βκςνίγεηαζ. 

Κμζκὰ δὲ ἁθξ ηαὶ ὄρεςξ ηυ  

ηε ηναπὺ ηαὶ θεῖμκ, ηυ ηε λδνὸκ ηαὶ βνυκ, 

παπφ ηε ηαὶ θεπηυκ, ἄκς  

ηε ηαὶ ηάης ηαὶ ὁ ηυπμξ ηαὶ ηὸ ιέβεεμξ, 

ὅηακ ᾖ ημζμῦημκ, ὡξ ηαηὰ  

εβηεθάθμο. Δ υζθνδζδ αζζεάκεηαζ  

ηαζ ακηζθαιαάκεηαζ ηζξ μζιέξ. Δ ααζζηή 

δζάηνζζδ ηςκ μζιχκ είκαζ δ εοςδία,  

δ δοζςδία ηαζ ημ εκδζάιεζυ ημοξ, ημ μπμίμ 

δεκ ιονίγεζ μφηε ςναία μφηε  

άζπδια. Βοςδία έπμοιε, υηακ ηα οβνά πμο 

οπάνπμοκ ζηα ζχιαηα  

ελαηιίγμκηαζ αιέζςξ· εκδζάιεζδ ηαηάζηαζδ, 

υηακ ελαηιίγμκηαζ ιέηνζα· ηαζ  

δοζςδία οπάνπεζ, υηακ δεκ ελαηιίγμκηαζ 

ηαευθμο ή πμθφ θίβμ.  

Σέηανηδ αίζεδζδ είκαζ δ βεφζδ. Ώοηή έπεζ 

ηδκ ζδζυηδηα κ’ ακηζθαιαάκεηαζ  

ημοξ ποιμφξ, δδθαδή κα ημοξ αζζεάκεηαζ. 

Έπεζ ςξ υνβακα ηδ βθχζζα ηαζ  

πενζζζυηενμ ημ άηνμ ηδξ ηαζ ηδκ οπενχα, 

πμο μνζζιέκμζ ηδκ μκμιάγμοκ  

μονακίζημ· ζ’ αοηά ανίζημκηαζ ηα κεφνα πμο 

ένπμκηαζ απυ ημκ εβηέθαθμ,  

ηα μπμία ηαηαθαιαάκμοκ πμθφ πχνμ ηαζ 

εζδμπμζμφκ ημκ δβειυκα κμο  

βζα υ,ηζ ακηζθήθεδηακ, δδθαδή αζζεάκεδηακ. 

Οζ μκμιαγυιεκεξ πάθζ  

βεοζηζηέξ πμζυηδηεξ ηςκ ποιχκ είκαζ μζ ελήξ: 

δ βθοηφηδηα, δ ηαοζηζηυηδηα,  

δ μλφηδηα, δ αράδα, δ ζηοθυηδηα, δ 

πζηνυηδηα, δ αθιονυηδηα, δ θζπανυηδηα,  

δ ημθθδηζηυηδηα. Δ βεφζδ έπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα υθεξ αοηέξ κα ηζξ δζαηνίκεζ.  

Σμ κενυ υιςξ είκαζ δεκ έπεζ ζπέζδ ιε αοηέξ 

ηζξ πμζυηδηεξ· δζυηζ δεκ έπεζ ηαιία  

απ’ αοηέξ. Δ αράδα πάθζ είκαζ αφλδζδ ηαζ 

πθεμκαζιυξ ηδξ ζηοθυηδημξ.  

Πέιπηδ αίζεδζδ είκαζ δ αθή, ηδκ μπμία 

έπμοκ υθα ηα γχα. Ώοηή ζπδιαηίγεηαζ  

απυ ηα κεφνα πμο μ εβηέθαθμξ ζηέθκεζ ζε 

υθμ ημ ζχια. Γζ’ αοηυ ηαζ υθμ ημ  

ζχια αθθά ηαζ ηα οπυθμζπα αζζεδηήνζα 

έπμοκ ηδκ αίζεδζδ ηδξ αθήξ.  

Δ αθή ακηζθαιαάκεηαζ ημ ροπνυ ηαζ ημ 

εενιυ, ημ ιαθαηυ ηαζ ημ ζηθδνυ  

ημ ημθθχδεξ ηαζ ημ λδνυ, ημ αανφ ηαζ ημ 

εθαθνυ· αοηά βίκμκηαζ ακηζθδπηά  

ιυκμκ ιε ηδκ αθή. Κμζκά αζζεήιαηα ηδξ 

αθήξ ηαζ ηδξ μνάζεςξ είκαζ ημ  

ηναπφ ηαζ ημ θείμ, ημ λδνυ ηαζ ημ οβνυ, ημ 
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ιίακ πνμζαμθὴκ ηξ ἁθξ 

πενζθαιαάκεζεαζ· ηαὶ ηὸ ποηκυκ ηε ηαὶ  

ιακὸκ, ἢβμοκ ἀναζὸκ ηαὶ ηὸ ζηνμββφθμκ, 

ὅηακ ᾖ ιζηνυκ, ηαὶ ἄθθα  

ηζκὰ ζπήιαηα. Ὁιμίςξ δὲ ηαὶ ημῦ 

πθδζζάγμκημξ ζχιαημξ  

αἰζεάκεηαζ, ζὺκ ηῆ ικήιῃ δὲ ηαὶ ηῆ 

δζακμίᾳ· ὡζαφηςξ δὲ ηαὶ ἀνζειμῦ  

ιέπνζ δφμ ἠ ηνζκ ηαὶ ημφηςκ ιζηνκ ηαὶ 

ῥᾳδίςξ πενζθαιαακμιέκςκ.  

Σμφηςκ δὲ ιθθμκ ηξ ἁθξ  ὅναζζξ 

ἀκηζθαιαάκεηαζ.  

Υνὴ βζκχζηεζκ, ὡξ ἕηαζημκ ηκ ἄθθςκ 

αἰζεδηδνίςκ δζπθμῦκ ὁ  

Αδιζμονβὸξ ηαηεζηεφαζεκ, ἵκα ημῦ ἑκὸξ 

αθαπημιέκμο ηὸ ἕηενμκ  

ἀκαπθδνμῖ ηὴκ πνείακ· δφμ βὰν ὀθεαθιμὺξ 

ηαὶ δφμ ὦηα ηαὶ δφμ  

πυνμοξ ηξ ῥζκὸξ ηαὶ δφμ βθχζζαξ, ἀθθ᾿ 

ἐκ ημῖξ ιὲκ ηκ γῴςκ  

δζῃνδιέκαξ, ὡξ ἐκ ημῖξ ὄθεζζκ, ἐκ ημῖξ δὲ 

κςιέκαξ, ὡξ ἐκ ηῶ  

ἀκενχπῳ· ηὴκ δὲ ἁθὴκ ἐκ ὅθῳ ηῶ ζχιαηζ 

πθὴκ ὀζηέςκ ηαὶ κεφνςκ,  

ὀκφπςκ ηε ηαὶ ηενάηςκ ηαὶ ηνζπκ ηαὶ 

ζοκδέζιςκ ηαὶ ἄθθςκ ηζκκ  

ημζμφηςκ.  

Υνὴ βζκχζηεζκ, ὅηζ  ιὲκ ὄρζξ ηαη᾿ 

εεείαξ βναιιὰξ ὁνᾶ,  δὲ  

ὄζθνδζζξ ηαὶ  ἀημὴ μ ηαη᾿ εεεῖακ 

ιυκμκ, ἀθθὰ πακηαπυεεκ. Ἡ δὲ  

ἁθὴ ηαὶ  βεῦζζξ μδὲ ηαη᾿ εεεῖακ μδὲ 

πακηαπυεεκ βκςνίγμοζζκ,  

ἀθθὰ ηυηε ιυκμκ, ὅηακ αημῖξ πθδζζάζςζζ 

ημῖξ ἰδίμζξ αἰζεδημῖξ. 

παπφ ηαζ ημ θεπηυ, ημ πάκς ηαζ  

ημ ηάης, δ εέζδ ηαζ δ πμζυηδηα, υηακ 

οπάνπεζ ηέημζα πμο δ αθή κα ηδκ  

ακηζθαιαάκεηαζ ιε ιία εκένβεζά ηδξ· αηυιδ 

ημζκά είκαζ ημ ποηκυ ηαζ ημ  

ιακυ, δδθαδή ημ αναζυ ηαζ ημ ζηνυββοθμ, 

υηακ είκαζ ιζηνυ, ηαζ ηάπμζα άθθα  

ζπήιαηα. Πανυιμζα δ αθή αζζεάκεηαζ ηαζ ημ 

ζχια πμο πθδζζάγεζ, ιε ηδ  

ζοκενβαζία αέααζα ηδξ ικήιδξ ηαζ ημο κμο. 

Σμ ίδζμ ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ ηδκ  

πμζυηδηα ιέπνζ δφμ ή ηνία ζχιαηα ηαζ 

εθυζμκ αοηά είκαζ ιζηνά ηαζ εφημθα  

βίκμκηαζ ακηζθδπηά. Ώοηά υιςξ, πενζζζυηενμ 

απυ ηδκ αθή, ηα ακηζθαιαάκεηαζ  

δ υναζδ.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ μ Αδιζμονβυξ 

ηαηαζηεφαζε ημ ηαεέκα απυ ηα  

άθθα αζζεδηήνζα δζπθυ, χζηε, υηακ ημ έκα 

ηαηαζηνέθεηαζ, ημ άθθμ κ’  

ακαπθδνχκεζ ημ παθαζιέκμ· έηζζ έθηζαλε δφμ 

ιάηζα, δφμ αοηζά, δφμ  

νμοεμφκζα ηδξ ιφηδξ, δφμ βθχζζεξ, μζ μπμίεξ 

ζε ηάπμζα γχα, υπςξ ζηα θίδζα,  

οπάνπμοκ πςνζζηά, ηαζ ζ’ άθθα υκηα, υπςξ 

ζημκ άκενςπμ, είκαζ εκςιέκεξ ζε  

ιία. Σδκ αθή υιςξ ηδκ ζηυνπζζε ζε υθμ ημ 

ζχια, εηηυξ απυ ηα μζηά, ηα  

ηα κφπζα, ηα ηέναηα, ηζξ ηνίπεξ, ηζξ ανενχζεζξ 

ηαζ ζε ιενζηά άθθα ηέημζα.  

Να βκςνίγμοιε αηυιδ υηζ δ υναζδ αθέπεζ ζε 

εοεεία βναιιή, δ υζθνδζδ υιςξ  

ηαζ δ αημή ακηζθαιαάκμκηαζ υπζ ιυκμ ζε 

εοεεία αθθά απυ πακημφ. Δ αθή πάθζ  

ηαζ δ βεφζδ δεκ ακηζθαιαάκμκηαζ μφηε ζε 

εοεεία βναιιή μφηε απυ πακημφ,  

αθθά ηυηε ιυκμκ, υηακ έθεμοκ ημκηά ζηα ίδζα 

ηα αζζεδηά. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 33. Πενὶ ημῦ δζακμδηζημῦ  

Σμῦ δὲ δζακμδηζημῦ εἰζζκ αἵ ηε ηνίζεζξ ηαὶ 

αἱ ζοβηαηαεέζεζξ ηαὶ αἱ  

ὁνιαὶ αἱ πνὸξ ηὴκ πνλζκ ηαὶ αἱ ἀθμνιαὶ 

ηαὶ αἱ ἀπμθοβαὶ ηξ  

πνάλεςξ· ἰδζηξ δὲ αἵ ηε κμήζεζξ ηκ 

κμδηκ ηαὶ αἱ ἀνεηαὶ ηαὶ αἱ  

ἐπζζηιαζ ηαὶ ηκ ηεπκκ μἱ θυβμζ ηαὶ ηὸ 

Γζα ημ δζακμδηζηυ.  

ημ δζακμδηζηυ ακήημοκ μζ ηνίζεζξ, μζ 

ζοβηαηαεέζεζξ, μζ επζεοιίεξ πμο  

μδδβμφκ ζηζξ πνάλεζξ, μζ αζηίεξ ηαζ μζ 

απμθοβέξ ηςκ πνάλεςκ.  

Βζδζηά ακήημοκ ζ’ αοηυ δ κυδζδ ηςκ 

κμδηχκ, μζ ανεηέξ, μζ επζζηήιεξ,  

μζ εεςνίεξ ηςκ ηεπκχκ, δ ζηακυηδηα ηδξ 
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αμοθεοηζηὸκ ηαὶ ηὸ  

πνμαζνεηζηυκ. Σμφημο δέ ἐζηζ ηὸ ηαὶ δζὰ 

ηκ ὀκείνςκ εεζπίγμκ ιῖκ  

ηὸ ιέθθμκ, ἣκπεν ιυκδκ ἀθδε ιακηείακ μἱ 

Ποεαβυνεζμζ θέβμοζζκ  

εἶκαζ, ημῖξ ῾Βαναίμζξ ἀημθμοεήζακηεξ. 

Ὄνβακμκ δὲ ηαὶ ημφημο   

ιέζδ ημζθία ημῦ ἐβηεθάθμο ηαὶ ηὸ ροπζηὸκ 

πκεῦια ηὸ ἐκ αηῆ. 

ζηέρεςξ ηαζ ηδξ πνμαζνέζεςξ.  

Ώοηυ είκαζ εηείκμ πμο ιε υκεζνα ηαεμνίγεζ ημ 

ιέθθμκ ιαξ ηαζ ημ μπμίμ μζ  

Ποεαβυνεζμζ, αθμφ αημθμφεδζακ ημοξ 

Βαναίμοξ, θέκε υηζ απμηεθεί ηδκ  

ιυκδ πναβιαηζηή ηέπκδ ηδξ ιακηείαξ. 

νβακμ ηαζ ημο δζακμδηζημφ είκαζ δ  

ιεζαία ημζθυηδηα ημο εβηεθάθμο ηαζ ημ 

ροπζηυ πκεφια πμο οπάνπεζ ζ’ αοηήκ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 34. Πενὶ ημῦ 

ικδιμκεοηζημῦ  

Σὸ δὲ ικδιμκεοηζηυκ ἐζηζ ικήιδξ ηαὶ 

ἀκαικήζεςξ αἴηζυκ ηε ηαὶ  

ηαιζεῖμκ· ικήιδ βάν ἐζηζ θακηαζία 

ἐβηαηαθεθεζιιέκδ ἀπυ ηζκμξ  

αἰζεήζεςξ ηξ ηαη᾿ ἐκένβεζακ θαζκμιέκδξ 

ἠ ζςηδνία αἰζεήζεχξ ηε  

ηαὶ κμήζεςξ. Ἡ βὰν ροπὴ ηκ ιὲκ 

αἰζεδηκ δζὰ ηκ αἰζεδηδνίςκ  

ἀκηζθαιαάκεηαζ, ἢβμοκ αἰζεάκεηαζ, ηαὶ 

βίκεηαζ δυλα, ηκ δὲ κμδηκ  

δζὰ ημῦ κμῦ, ηαὶ βίκεηαζ κυδζζξ· ὅηακ μὖκ 

ημὺξ ηφπμοξ, ὧκ ηε  

ἐδυλαζεκ, ὧκ ηε ἐκυδζεκ, δζαζῴγῃ, 

ικδιμκεφεζκ θέβεηαζ.  

Αεῖ δὲ βζκχζηεζκ, ὅηζ  ηκ κμδηκ 

ἀκηίθδρζξ μ βίκεηαζ, εἰ ιὴ ἐη  

ιαεήζεςξ ἠ θοζζηξ ἐκκμίαξ, μ βὰν ἐλ 

αἰζεήζεςξ· ηὰ ιὲκ βὰν  

αἰζεδηὰ ηαε᾿ ἑαοηὰ ικδιμκεφεηαζ· ηὰ δὲ 

κμδηά, εἴ ηζ ιὲκ ἐιάεμιεκ,  

ικδιμκεφμιεκ, ηξ δὲ μζίαξ αηκ 

ικήιδκ μη ἔπμιεκ.  

Ἀκάικδζζξ δὲ θέβεηαζ ικήιδξ 

ἀπμθθοιέκδξ πὸ θήεδξ ἀκάηηδζζξ.  

Λήεδ δέ ἐζηζ ικήιδξ ἀπμαμθή. Σὸ ιὲκ μὖκ 

θακηαζηζηὸκ δζὰ ηκ  

αἰζεήζεςκ ἀκηζθαιαακυιεκμκ ηκ θκ 

παναδίδςζζ ηῶ  

δζακμδηζηῶ ἠ δζαθμβζζηζηῶ· ηαηὸκ βὰν 

ἀιθυηενα· ὃ παναθααὸκ  

ηαὶ ηνῖκακ παναπέιπεζ ηῶ ικδιμκεοηζηῶ. 

Ὄνβακμκ δὲ ημῦ  

ικδιμκεοηζημῦ  ὄπζζεεκ ημζθία ημῦ 

ἐβηεθάθμο, ἡκ ηαὶ  

πανεβηεθαθίδα ηαθμῦζζ, ηαὶ ηὸ ἐκ αηῆ 

Γζα ημ ικδιμκζηυ.  

Σμ ικδιμκζηυ είκαζ δ αζηία ηαζ ημ ηαιείμ ηδξ 

ικήιδξ ηαζ ηδξ ακαικήζεςξ.  

Αζυηζ ικήιδ είκαζ θακηαζία πμο έπεζ ιείκεζ 

ιέζα ιαξ απυ ηάπμζα αίζεδζδ, πμο  

εκενβεί ηαζ πανμοζζάγεηαζ, ή είκαζ δζαηήνδζδ 

ηδξ αζζεήζεςξ ηαζ ηδξ κμήζεςξ.  

Δ ροπή ακηζθαιαάκεηαζ, δδθαδή αζζεάκεηαζ, 

ηα αζζεδηά ιε ηα αζζεδηήνζα  

υνβακα, ηαζ δδιζμονβεί ηδκ πανάζηαζδ· εκχ 

ιε ημ κμο ακηζθαιαάκεηαζ ηα  

κμδηά ηαζ δδιζμονβεί ηδ κυδζδ. ηακ, 

θμζπυκ, δζαηδνεί ηζξ ιμνθέξ ηςκ  

παναζηάζεςκ ή ηςκ ζηέρεςκ, ηυηε θέιε υηζ 

εοιάηαζ.  

Πνέπεζ αηυιδ κα βκςνίγμοιε υηζ δ ακηίθδρδ 

ηςκ κμδηχκ δεκ απμηηάηαζ πανά  

ιυκμκ ιε ηδ ιάεδζδ ή ιε ηδκ έκκμζα πμο 

ζπδιαηίγεηαζ απυ ηδ θφζδ ηαζ υπζ  

απυ ηζξ αζζεήζεζξ. Αζυηζ ηα αζζεδηά 

δζαηδνμφκηαζ ζηδ ικήιδ απυ ηδ ιμνθή  

ημοξ· εκχ ηα κμδηά, εάκ ηα βκςνίζαιε, ηα 

εοιυιαζηε, αθθά δεκ ιπμνμφιε κα  

έπμοιε ζηδ ικήιδ ζπδιαηζζιέκδ ηδκ μοζία 

ημοξ.  

Ώκάικδζδ, επίζδξ, θέβεηαζ δ ακάηηδζδ ηδξ 

ικήιδξ πμο πάεδηε απυ ηδ θήεδ  

(θδζιμκζά). Λήεδ πάθζ είκαζ δ απχθεζα ηδξ 

ικήιδξ. Σμ θακηαζηζηυ, θμζπυκ,  

πμο ακηζθαιαάκεηαζ ιε ηζξ αζζεήζεζξ ηα 

οθζηά υκηα, ιεηαδίδεζ ηδκ ακηίθδρή  

ημοξ ζηδ δζάκμζα ή ζημ κμο· δζυηζ ηαζ ηα δφμ 

αοηά είκαζ ημ ίδζμ. Ώοηά, αθμφ  

παναθάαμοκ ηδκ εκηφπςζδ ηαζ ζπδιαηίζμοκ 

βκχιδ, ηδκ παναπέιπμοκ ζημ  

ικδιμκζηυ. νβακμ πάθζ ημο ικδιμκζημφ 

είκαζ δ ειπνυζεζα ημζθυηδηα ημο  
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ροπζηὸκ πκεῦια. εβηεθάθμο, ηδκ μπμία μκμιάγμοκ ηαζ 

πανεβηεθαθίδα, ηαζ ημ ροπζηυ πκεφια  

πμο οπάνπεζ εηεί. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 35. Πενὶ ἐκδζαεέημο θυβμο 

ηαὶ πνμθμνζημῦ  

Πάθζκ δὲ δζαζνεῖηαζ ηὸ θμβζηὸκ ηξ ροπξ 

εἴξ ηε ηὸκ ἐκδζάεεημκ θυβμκ  

ηαὶ εἰξ ηὸκ πνμθμνζηυκ. Ἔζηζ δὲ 

ἐκδζάεεημξ ιὲκ θυβμξ ηίκδια ροπξ  

ἐκ ηῶ δζαθμβζζηζηῶ βζκυιεκμκ ἄκεο ηζκὸξ 

ἐηθςκήζεςξ· ὅεεκ πμθθάηζξ  

ηαί ζζςπκηεξ θυβμκ ὅθμκ παν᾿ ἑαοημῖξ 

δζελενπυιεεα ηαὶ ἐκ ημῖξ  

ὀκείνμζξ δζαθεβυιεεα. Καηὰ ημῦημ δὲ 

ιάθζζηα θμβζημὶ πάκηεξ ἐζιέκ·  

ηαὶ βὰν μἱ ἐη βεκκεηξ ηςθμὶ ἠ μἱ δζά ηζ 

κυζδια ἠ πάεμξ ηὴκ θςκὴκ  

ἀπμααθυκηεξ μδὲκ ἥηημκ θμβζημί εἰζζκ. Ὁ 

δὲ πνμθμνζηὸξ θυβμξ ἐκ  

ηῆ θςκῆ ηαὶ ηαῖξ δζαθέηημζξ ηὴκ ἐκένβεζακ 

ἔπεζ, ἢβμοκ ὁ δζὰ βθχζζδξ  

ηαὶ ζηυιαημξ πνμθενυιεκμξ θυβμξ· δζὸ ηαὶ 

πνμθμνζηὸξ θέβεηαζ.  

Ἔζηζ δὲ ἄββεθμξ κμήιαημξ.  Καηὰ ημῦημ 

δέ ηαὶ θαθδηζημὶ θεβυιεεα. 

Γζα ημκ εκδζάεεημ ηαζ πνμθμνζηυ θυβμ.  

Αζαζνείηαζ αηυιδ ημ θμβζηυ ηδξ ροπήξ ζε 

εκδζάεεημ ηαζ πνμθμνζηυ θυβμ.  

Ο εκδζάεεημξ θυβμξ είκαζ ηίκδζδ ηδξ ροπήξ 

πμο ζοιααίκεζ ιέζα ζημ κμο,  

πςνίξ υιςξ κα εζπςεεί ηίπμηε ιε ημ ζηυια· 

βζ’ αοηυ, πμθθέξ θμνέξ, εκχ  

ζζςπάιε, ηάκμοιε μθυηθδνδ ζοκμιζθία ιέζα 

ιαξ ηαζ ζογδηάιε ζηα υκεζνά  

ιαξ. Καζ αοηυ ημ βεβμκυξ πζζημπμζεί ηδ 

θμβζηυηδηά ιαξ· ιάθζζηα, υζμζ είκαζ  

απυ ηδ βέκκδζή ημοξ ημοθμί ή, ελαζηίαξ 

ηάπμζαξ αννχζηζαξ ή δοζηοπήιαημξ,  

έπαζακ ηδ θςκή ημοξ, είκαζ ελίζμο θμβζημί. 

Ο πνμθμνζηυξ θυβμξ πάθζ δείπκεζ  

ηδκ εκένβεζά ημο ιε ηδ θςκή ηαζ ηζξ 

βθςζζζηέξ δζαθέηημοξ· είκαζ, δδθαδή, μ  

θυβμξ πμο εηθένεηαζ ιε ηδ βθχζζα ηαζ ημ 

ζηυια· βζ’ αοηυ ηαζ μκμιάγεηαζ  

πνμθμνζηυξ. Βίκαζ ιάθζζηα αββεθζαθυνμξ ηδξ 

ζηέρεςξ. Καζ βζα ημ θυβμ αοηυ  

θεβυιαζηε μιζθδηζημί. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 36. Πενὶ πάεμοξ ηαὶ 

ἐκενβείαξ  

Σὸ πάεμξ ὁιςκφιςξ θέβεηαζ· θέβεηαζ βὰν 

πάεμξ ηαὶ ηὸ ζςιαηζηὸκ  

ὡξ ηὰ κμζήιαηα ηαὶ ηὰ ἕθηδ, θέβεηαζ πάθζκ 

πάεμξ ηαὶ ηὸ ροπζηυκ, ἣ  

ηε ἐπζεοιία ηαὶ ὁ εοιυξ. Ἔζηζ δὲ ημζκξ 

ιὲκ ηαὶ βεκζηξ πάεμξ γῴμο,  

ᾧ ἕπεηαζ δμκὴ ηαὶ θφπδ· ἕπεηαζ βὰν ηῶ 

πάεεζ θφπδ. Καὶ μη αηὸ  

ηὸ πάεμξ ἐζηὶ θφπδ· ηὰ βὰν ἀκαίζεδηα 

πάζπμκηα μη ἀθβεῖ. Οη  

ἄνα ηὸ πάεμξ ἐζηὶκ ἄθβδια, ἀθθ᾿  ημῦ 

πάεμοξ αἴζεδζζξ. Αεῖ δὲ  

ημῦημ ἀλζυθμβμκ εἶκαζ, ἢβμοκ ιέβα, ἵκα ηῆ 

αἰζεήζεζ πμπέζῃ.  

Σκ δὲ ροπζηκ παεκ ὅνμξ ἐζηὶκ μὗημξ· 

πάεμξ ἐζηὶ ηίκδζζξ ηξ  

ὀνεηηζηξ δοκάιεςξ αἰζεδηὴ ἐπὶ θακηαζίᾳ 

ἀβαεμῦ ἠ ηαημῦ. Καὶ  

ἄθθςξ· πάεμξ ἐζηὶ ηίκδζζξ ἄθμβμξ ηξ 

Γζα ημ πάεμξ ηαζ ηδκ εκένβεζα.  

Σμ πάεμξ είκαζ θέλδ ιε πμθθέξ ζδιαζίεξ· 

πάεμξ μκμιάγμοιε ηαζ αοηυ πμο  

ζοιααίκεζ ζημ ζχια, υπςξ αννχζηζεξ ηαζ 

πθδβέξ, ηαζ αοηυ πμο βίκεηαζ ζηδκ  

ροπή, υπςξ δ επζεοιία ηαζ μ εοιυξ. Γεκζηά 

ηαζ ημ ίδζμ βζα υθα, πάεμξ εκυξ  

υκημξ είκαζ αοηυ πμο έπεζ επαηυθμοεμ ηδκ 

δδμκή ηαζ ηδ θφπδ· δζυηζ δ θφπδ  

αημθμοεεί ημ πάεμξ. Καζ δεκ είκαζ δ θφπδ ημ 

ίδζμ ημ πάεμξ· δζυηζ αοηά πμο  

δεκ έπμοκ αζζεήζεζξ, υηακ πάζπμοκ, δεκ 

πμκμφκ. Βπμιέκςξ, ημ πάεμξ  

δεκ είκαζ πυκμξ, αθθά (πυκμξ είκαζ) δ 

ακηίθδρδ ημο πάεμοξ. Καζ πνέπεζ ημ  

πάεμξ κα είκαζ αλζυθμβμ, δδθαδή ιεβάθμ, βζα 

κα ημ ακηζθδθεμφκ μζ αζζεήζεζξ.  

Ο μνζζιυξ ηςκ ροπζηχκ παεχκ είκαζ μ ελήξ: 

πάεμξ είκαζ δ αζζεδηή ηίκδζδ ηδξ  

επζεοιδηζηήξ δοκάιεςξ ηδξ ροπήξ βζα κα 

θακηαζεμφιε ηάηζ ηαθυ ή ηαηυ. Καζ  
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ροπξ δζ᾿ πυθδρζκ ηαθμῦ ἠ  

ηαημῦ. Ἡ ιὲκ πυθδρζξ ημῦ ηαθμῦ ηὴκ 

ἐπζεοιίακ ηζκεῖ,  δὲ ημῦ ηαημῦ  

πυθδρζξ ηὸκ εοιυκ. Σὸ δὲ βεκζηὸκ, ἢβμοκ 

ημζκὸκ πάεμξ, μὕηςξ  

ὁνίγεηαζ· πάεμξ ἐζηὶ ηίκδζζξ ἐκ ἑηένῳ ἐλ 

ἑηένμο. κένβεζα δέ ἐζηζ  

ηίκδζζξ δναζηζηή· δναζηζηὸκ δὲ θέβεηαζ ηὸ 

ἐλ αημῦ ηζκμφιεκμκ.  

Οὕηςξ ηαὶ ὁ εοιὸξ ἐκένβεζα ιέκ ἐζηζ ημῦ 

εοιμεζδμῦξ, πάεμξ δὲ ηκ  

δφμ ιενκ, ηξ ροπξ ηαὶ πνμζέηζ πακηὸξ 

ημῦ ζχιαημξ, ὅηακ πὸ  

ημῦ εοιμῦ αζαίςξ ἄβδηαζ πνὸξ ηὰξ πνάλεζξ· 

ἐλ ἑηένμο βὰν ἐκ ἑηένῳ  

βέβμκεκ  ηίκδζζξ, ὅπεν θέβεηαζ πάεμξ.  

Καὶ ηαε᾿ ἕηενμκ δὲ ηνυπμκ  ἐκένβεζα 

πάεμξ θέβεηαζ· ἐκένβεζα ιὲκ  

βάν ἐζηζ ηαηὰ θφζζκ ηίκδζζξ, πάεμξ δὲ, 

πανὰ θφζζκ. Καηὰ ημῦημκ μὖκ  

ηὸκ θυβμκ  ἐκένβεζα πάεμξ θέβεηαζ, ὅηακ 

ιὴ ηαηὰ θφζζκ ηζκηαζ,  

εἴηε ἐλ ἑαοημῦ, εἴηε ἐλ ἑηένμο. Σξ μὖκ 

ηανδίαξ  ιὲκ ηαηὰ ημὺξ  

ζθοβιμὺξ ηίκδζζξ θοζζηὴ μὖζα ἐκένβεζά 

ἐζηζκ,  δὲ ηαηὰ ημὺξ  

παθιμὺξ ἄιεηνμξ μὖζα ηαὶ μ ηαηὰ θφζζκ 

πάεμξ ἐζηὶ ηαὶ μη ἐκένβεζα.  

Ο πζα δὲ ηίκδζζξ ημῦ παεδηζημῦ πάεμξ 

ηαθεῖηαζ, ἀθθ᾿ αἱ  

ζθμδνυηεναζ ηαὶ εἰξ αἴζεδζζκ 

πνμααίκμοζαζ· αἱ βὰν ιζηναὶ ηαὶ  

ἀκεπαίζεδημζ μδέπς πάεδ εἰζί· δεῖ βὰν 

ἔπεζκ ηὸ πάεμξ ηαὶ ιέβεεμξ  

ἀλζυθμβμκ. Αζὸ πνυζηεζηαζ ηῶ ὅνῳ ημῦ 

πάεμοξ ηίκδζζξ αἰζεδηή·  

αἱ βὰν ιζηναὶ ηζκήζεζξ θακεάκμοζαζ ηὴκ 

αἴζεδζζκ μ πμζμῦζζ πάεμξ.  

Υνὴ βζκχζηεζκ, ὅηζ  ιεηένα ροπὴ δζηηὰξ 

ἔπεζ ηὰξ δοκάιεζξ, ηὰξ ιὲκ  

βκςζηζηάξ, ηὰξ δὲ γςηζηάξ. Καὶ βκςζηζηαὶ 

ιέκ εἰζζ κμῦξ, δζάκμζα,  

δυλα, θακηαζία, αἴζεδζζξ, γςηζηαὶ δὲ, 

ἢβμοκ ὀνεηηζηαὶ, αμφθδζζξ ηαὶ  

πνμαίνεζζξ. Ἵκα δὲ ζαθέζηενμκ βέκδηαζ ηὸ 

θεβυιεκμκ,  

αθθζχξ: πάεμξ είκαζ άθμβδ ηίκδζδ ηδξ ροπήξ 

βζα κα ηαηακμήζεζ ημ ηαθυ ή ημ  

ηαηυ. Δ ηαηακυδζδ αέααζα ημο ηαθμφ 

δζεβείνεζ ηδκ επζεοιία, εκχ ημο ηαημφ  

ημ εοιυ. Σμ βεκζηυ, δδθαδή ημ ημζκυ πάεμξ, 

έπεζ ημκ αηυθμοεμ μνζζιυ: πάεμξ  

είκαζ ηίκδζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ημκ έκακ 

ζημκ άθθμκ. Βκένβεζα πάθζ είκαζ  

δναζηζηή ηίκδζδ· ηαζ δναζηζηυ μκμιάγεηαζ 

αοηυ πμο ηζκείηαζ απυ ιυκμ ημο.  

Έηζζ αέααζα ηαζ μ εοιυξ απμηεθεί εκένβεζα 

ημο εοιμεζδμφξ, αθθά είκαζ πάεμξ  

ηαζ ηςκ δφμ ιενχκ, δδθαδή ηδξ ροπήξ ηαζ 

πνμπακηυξ υθμο ημο ζχιαημξ,  

υηακ μ εοιυξ ημ ελςεεί ιε αία ζε πνάλεζξ· ημ 

έκα δδθαδή πνμλέκδζδ ηίκδζδ  

ζημ άθθμ, βεβμκυξ πμο μκμιάγεηαζ πάεμξ.  

Καζ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ δ εκένβεζα 

μκμιάγεηαζ πάεμξ· εκένβεζα δδθαδή  

είκαζ δ θοζζηή ηίκδζδ, εκχ πάεμξ δ πανά 

θφζδ. φιθςκα θμζπυκ ι’ αοηά,  

δ εκένβεζα θέβεηαζ πάεμξ, υηακ δεκ ηζκείηαζ 

θοζζηά, είηε απυ ημκ εαοηυ ηδξ  

είηε απυ ηάπμζμκ άθθμκ. Γζα πανάδεζβια, δ 

ηίκδζδ ηδξ ηανδζάξ ιε ημοξ  

ζθοβιμφξ απμηεθεί θοζζηή ηίκδζδ, εκχ δ 

ηίκδζδ ηδξ ιε ημοξ παθιμφξ,  

επεζδή είκαζ αημκυκζζηδ ηαζ αθφζζηδ, 

απμηεθεί πάεμξ ηαζ υπζ εκένβεζα.  

Κάεε ηίκδζδ υιςξ ημο παεδηζημφ ιένμοξ ηδξ 

ροπήξ δεκ μκμιάγεηαζ πάεμξ,  

αθθά μζ πζμ δοκαηέξ πμο βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ· 

μζ ιζηνέξ ηαζ ακεπαίζεδηεξ  

ηζκήζεζξ δεκ είκαζ αηυιδ πάεδ· πνέπεζ 

δδθαδή ημ πάεμξ κα έπεζ ηαζ αλζυθμβμ  

ιέβεεμξ. Γζ’ αοηυ πνμζεέημοιε ζημκ μνζζιυ 

ημο πάεμοξ ηαζ ημκ  

πνμζδζμνζζιυ «αζζεδηή ηίκδζδ»· ηαεχξ μζ 

ιζηνέξ ηζκήζεζξ, επεζδή δζαθεφβμοκ  

ηδκ ακηίθδρή ιαξ, δεκ δδιζμονβμφκ πάεμξ.  

Οθείθμοιε κα βκςνίγμοιε υηζ δ ροπή ιαξ 

έπεζ δφμ εζδχκ δοκάιεζξ, ηζξ  

βκςζηζηέξ ηαζ ηζξ γςηζηέξ. Γκςζηζηέξ είκαζ μ 

κμοξ, δ δζάκμζα, δ βκχιδ,  

δ θακηαζία ηαζ δ αίζεδζδ. Γςηζηέξ, δδθαδή 

επζεοιδηζηέξ, είκαζ δ αμφθδζδ  
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θεπημθμβήζςιεκ ηὰ πενὶ ημφηςκ. Καὶ 

πνημκ πενὶ ηκ βκςζηζηκ  

εἴπςιεκ.  

Πενὶ ιὲκ μὖκ θακηαζίαξ ηαὶ αἰζεήζεςξ 

ἱηακξ ἢδδ ἐκ ημῖξ  

πνμθεθεβιέκμζξ εἴνδηαζ. Αζὰ ηξ 

αἰζεήζεςξ ημίκοκ ἐκ ηῆ ροπῆ  

ζοκίζηαηαζ πάεμξ, ὃ ηαθεῖηαζ θακηαζία· ἐη 

δὲ ηξ θακηαζίαξ βίκεηαζ  

δυλα. Βἶηα  δζάκμζα ἀκαηνίκαζα ηὴκ 

δυλακ, εἴηε ἀθδεήξ ἐζηζκ, εἴηε  

ρεοδήξ, ηνίκεζ ηὸ ἀθδεέξ· ὅεεκ ηαὶ δζάκμζα 

θέβεηαζ ἀπὸ ημῦ δζακμεῖκ  

ηαὶ δζαηνίκεζκ. Σὸ μὖκ ηνζεὲκ ηαὶ ὁνζζεὲκ 

ἀθδεὲξ κμῦξ θέβεηαζ.  

Ἄθθςξ δέ· Υνὴ βζκχζηεζκ, ὅηζ  ιὲκ 

πνχηδ ημῦ κμῦ ηίκδζζξ κυδζζξ  

θέβεηαζ·  δὲ πενί ηζ κυδζζξ ἔκκμζα θέβεηαζ, 

ἣηζξ ἐπζιείκαζα ηαὶ  

ηοπχζαζα ηὴκ ροπὴκ πνὸξ ηὸ κμμφιεκμκ 

ἐκεφιδζζξ πνμζαβμνεφεηαζ.  

Ἡ δὲ ἐκεφιδζζξ ἐκ ηαηῶ ιείκαζα ηαὶ 

ἑαοηὴκ ααζακίζαζα ηαὶ  

ἀκαηνίκαζα θνυκδζζξ ὀκμιάγεηαζ. Ἡ δὲ 

θνυκδζζξ πθαηοκεεῖζα πμζεῖ  

ηὸκ δζαθμβζζιὸκ, ἐκδζάεεημκ θυβμκ 

ὀκμιαγυιεκμκ, ὃκ ὁνζγυιεκμί  

θαζζ, ηίκδια ροπξ πθδνέζηαημκ, ἐκ ηῶ 

δζαθμβζζηζηῶ βζκυιεκμκ,  

ἄκεο ηζκὸξ ἐηθςκήζεςξ, ἐλ μὗ ηὸκ 

πνμθμνζηὸκ θυβμκ θαζὶ  

πνμένπεζεαζ ηὀκ δζὰ βθχζζδξ 

θαθμφιεκμκ.  

Βἰπυκηεξ ημίκοκ πενὶ ηκ βκςζηζηκ 

δοκάιεςκ εἴπςιεκ ηαὶ πενὶ  

ηκ γςηζηκ, ἢβμοκ ὀνεηηζηκ.  

Υνὴ βζκχζηεζκ, ὅηζ ηῆ ροπῆ ἐκέζπανηαζ 

θοζζηξ δφκαιζξ ὀνεηηζηὴ  

ημῦ ηαηὰ θφζζκ ὄκημξ ηαὶ πάκηςκ ηκ 

μζζςδξ ηῆ θφζεζ  

πνμζυκηςκ ζοκεηηζηή, ἣηζξ θέβεηαζ 

εέθδζζξ·  ιὲκ βὰν μζία ημῦ ηε  

εἶκαζ ηαὶ γκ ηαὶ ηζκεῖζεαζ ηαηὰ κμῦκ ηε 

ηαὶ αἴζεδζζκ ὀνέβεηαζ, ηξ  

μἰηείαξ ἐθζειέκδ θοζζηξ ηαὶ πθήνμοξ 

ὀκηυηδημξ. Αζυπεν ηαὶ μὕηςξ  

ηαζ δ πνμαίνεζδ. Γζα κα ηάκμοιε ιάθζζημ 

πζμ ζοβηεηνζιέκμ αοηυ πμο θέιε,  

αξ ακαθενεμφιε ιε θεπημιένεζεξ ζ’ αοηέξ. 

Καζ πνχηα κα ιζθήζμοιε βζα ηζξ  

βκςζηζηέξ δοκάιεζξ.  

Ώνηεηά ήδδ είπαιε πνμδβμοιέκςξ βζα ηδκ 

θακηαζία ηαζ ηδκ αίζεδζδ.  

Με ηδκ αίζεδζδ, θμζπυκ, δδιζμονβείηαζ ζηδκ 

ροπή πάεμξ,  

ημ μπμίμ μκμιάγμοιε θακηαζία· ηαζ απυ ηδ 

θακηαζία δδιζμονβείηαζ δ ζδέα.  

ηδ ζοκέπεζα, δ δζάκμζα, αθμφ ελεηάζεζ ηδκ 

ζδέα, ακ είκαζ αθδεήξ ή ρεοδήξ,  

ηαηαθήβεζ ζηδκ αθήεεζα· βζ’ αοηυ θέβεηαζ ηαζ 

δζάκμζα, επεζδή ελεηάγεζ ηαζ  

λεπςνίγεζ (ηδκ αθήεεζα). Βηείκμ, θμζπυκ, πμο 

απμδείπεδηε ηαζ ανέεδηε  

αθδεζκυ μκμιάγεηαζ κμοξ (δζακυδια).  

Καζ ιε άθθδ δζαηφπςζδ· πνέπεζ κα 

βκςνίγμοιε υηζ δ πνχηδ ηίκδζδ ημο κμο  

θέβεηαζ κυδζδ· δ κυδζδ πάθζ βζα ηάηζ θέβεηαζ 

θμβζζιυξ, μ μπμίμξ, ακ  

παναιείκεζ ηαζ ζπδιαηίζεζ ζηδκ ροπή 

πανάζηαζδ ζπεηζηή ιε ημ κμμφιεκμ,  

ηαθείηαζ ζηέρδ. Δ ζηέρδ πάθζ, ακ ιείκεζ 

πνμζδθςιέκδ ζημ ίδζμ ηαζ εθέβλεζ  

ηαζ ελεηάζεζ ημκ εαοηυ ηδξ, θέβεηαζ θνυκδζδ. 

Δ θνυκδζδ πθέμκ, ακ  

δζεονοκεεί, ζπδιαηίγεζ δζαθμβζζιυ, πμο ημκ 

μκμιάγμοιε εκδζάεεημ θυβμ ηαζ  

ημκ μνίγμοιε ςξ πθήνδ ηίκδζδ ηδξ ροπήξ 

πμο ζοιααίκεζ ζημ ιένμξ ημο  

δζακμδηζημφ, πςνίξ ηίπμηε κα εηθςκείηαζ· 

αοηυξ, θέκε, δδιζμονβεί ημκ  

πνμθμνζηυ θυβμ, μ μπμίμξ μιζθείηαζ ιε ηδ 

βθχζζα.  

Ώθμφ, θμζπυκ, είπαιε βζα ηζξ βκςζηζηέξ 

δοκάιεζξ, αξ ιζθήζμοιε ηαζ βζα ηζξ  

γςηζηέξ, δδθαδή ηζξ επζεοιδηζηέξ.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ ηάπμζα δφκαιδ 

έπεζ ζπανεί ιέζα ζηδκ ροπή απυ ηδ  

θφζδ· αοηή επζεοιεί αοηυ πμο είκαζ θοζζηυ 

ηαζ ζοβηναηεί υθα υζα ακήημοκ  

ηαη’ μοζίακ ζηδ θφζδ ιαξ· θέβεηαζ εέθδζδ. 

Δ φπανλή ιαξ, δδθαδή, επζεοιεί  

κα οπάνπεζ ιε ημ κμο ηαζ ηδκ αίζεδζδ· κα γεζ 
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ὁνίγμκηαζ ημῦημ ηὸ θοζζηὸκ εέθδια· 

εέθδιά ἐζηζκ ὄνελζξ θμβζηή ηε  

ηαὶ γςηζηὴ ἐη ιυκςκ νηδιέκδ ηκ 

θοζζηκ. Ὥζηε  ιὲκ εέθδζίξ  

ἐζηζκ αηὴ  θοζζηὴ ηαὶ θμβζηὴ ὄνελζξ 

πάκηςκ ηκ ηξ θφζεςξ  

ζοζηαηζηκ,  ἁπθ δφκαιζξ·  βὰν ηκ 

ἀθυβςκ ὄνελζξ ιὴ μὖζα  

θμβζηὴ μ θέβεηαζ εέθδζζξ.  

ΐμφθδζζξ δέ ἐζηζ πμζὰ θοζζηὴ εέθδζζξ, 

ἢβμοκ θοζζηὴ ηαὶ θμβζηὴ ὄνελίξ  

ηζκμξ πνάβιαημξ. Ἔβηεζηαζ ιὲκ βὰν ηῆ ημῦ 

ἀκενχπμο ροπῆ δφκαιζξ  

ημῦ θμβζηξ ὀνέβεζεαζ. Ὅηε μὖκ θοζζηξ 

ηζκδεῆ αὕηδ  θμβζηὴ  

ὄνελζξ πνυξ ηζ πνβια, θέβεηαζ αμφθδζζξ· 

αμφθδζζξ βάν ἐζηζκ ὄνελζξ  

ηαὶ ἔθεζίξ ηζκμξ πνάβιαημξ θμβζηή.  

Λέβεηαζ δὲ αμφθδζζξ ηαὶ ἐπὶ ηκ ἐθ᾿ ιῖκ 

ηαὶ ἐπὶ ηκ μη ἐθ᾿ ιῖκ,  

ημοηέζηζ ηαὶ ἐπὶ ηκ δοκαηκ ηαὶ ἐπὶ ηκ 

ἀδοκάηςκ. ΐμοθυιεεα  

βὰν πμθθάηζξ πμνκεῦζαζ ἠ ζςθνμκζαζ ἠ 

πκζαζ ἢ ηζ ηκ  

ημζμφηςκ· ηαὶ ηαῦηα ηκ ἐθ᾿ ιῖκ εἰζζ ηαὶ 

δοκαηά. ΐμοθυιεεα δὲ ηαὶ  

ααζζθεῦζαζ· ημῦημ μη ἔζηζ ηκ ἐθ᾿ ιῖκ. 

ΐμοθυιεεα δὲ ηοπὸκ ηαὶ  

ιδδέπμηε ἀπμεακεῖκ· ημῦημ ηκ ἀδοκάηςκ 

ἐζηίκ.  

Ἔζηζ δὲ  αμφθδζζξ ημῦ ηέθμοξ, μ ηκ 

πνὸξ ηὸ ηέθμξ. Σέθμξ ιὲκ μὖκ  

ἐζηζ ηὸ αμοθδηὸκ ὡξ ηὸ ααζζθεῦζαζ, ὡξ ηὸ 

βζκαζ· πνὸξ ηὸ ηέθμξ δὲ  

ηὸ αμοθεοηὸκ, ἢβμοκ ὁ ηνυπμξ, δζ᾿ μὗ 

ὀθείθμιεκ βζκαζ ἠ  

ααζζθεῦζαζ· εἶηα ιεηὰ ηὴκ αμφθδζζκ 

γήηδζζξ ηαὶ ζηέρζξ. Καὶ ιεηὰ  

ηαῦηα, εἰ ηκ ἐθ᾿ ιῖκ ἐζηζ, βίκεηαζ αμοθὴ, 

ἢβμοκ αμφθεοζζξ. ΐμοθὴ  

δέ ἐζηζκ ὄνελζξ γδηδηζηὴ πενὶ ηκ ἐθ᾿ ιῖκ 

πναηηκ βζκμιέκδ·  

αμοθεφεηαζ βάν, εἰ ὤθεζθε ιεηεθεεῖκ ηὸ 

πνβια ἠ μὔ. Βἶηα ηνίκεζ ηὸ  

ηνεῖηημκ, ηαὶ θέβεηαζ ηνίζζξ. Βἶηα 

δζαηίεεηαζ ηαὶ ἀβαπᾶ ηὸ ἐη ηξ  

ηαζ κα ηζκείηαζ πμεχκηαξ ηδ  

δζηή ηδξ θοζζηή ηαζ ηέθεζα φπανλδ. Γζ’ αοηυ 

ηαζ μ μνζζιυξ ημο θοζζημφ  

εεθήιαημξ είκαζ μ ελήξ: εέθδια είκαζ θμβζηή 

επζεοιία ηςκ γςηζηχκ, πμο  

ελανηάηαζ ιυκμκ απ’ υζα ακήημοκ ζηδ θφζδ 

ιαξ. Βπμιέκςξ, δ εέθδζδ είκαζ  

δ ίδζα δ θοζζηή ηαζ θμβζηή επζεοιία υθςκ 

ηςκ ζοζηαηζηχκ ηδξ θφζεχξ ιαξ,  

δ απθή δφκαιδ· ακηίεεηα, δ επζεοιία ηςκ 

άθμβςκ υκηςκ, επεζδή δεκ είκαζ  

θμβζηή, δεκ θέβεηαζ εέθδζδ.  

Δ αμφθδζδ είκαζ ηάπμζα θοζζηή εέθδζδ, 

δδθαδή θοζζηή ηαζ θμβζηή επζεοιία  

ηάπμζμο πνάβιαημξ. Τπάνπεζ, δδθαδή, ιέζα 

ζηδκ ροπή ημο ακενχπμο δφκαιδ  

ηδξ θμβζηήξ επζεοιίαξ. ηακ, θμζπυκ, δ 

θμβζηή επζεοιία ηζκδεεί θοζζηά πνμξ  

ηάπμζμ πνάβια, θέβεηαζ αμφθδζδ· αμφθδζδ, 

δδθαδή, είκαζ δ θμβζηή επζεοιία  

ηαζ μ πυεμξ ηάπμζμο πνάβιαημξ.  

Δ αμφθδζδ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ βζα υζα 

ελανηχκηαζ απυ ιαξ ηαζ βζα υζα δεκ  

ελανηχκηαζ, δδθαδή ηαζ βζ’ αοηά πμο είκαζ 

δοκαηυκ κα βίκμοκ ηαζ βζ’ αοηά  

δεκ είκαζ. Βπζεοιμφιε, βζα πανάδεζβια,  

πμθθέξ θμνέξ κα πμνκεφζμοιε ή κα 

εβηναηεοεμφιε ή κα ημζιδεμφιε ή ηάηζ  

πανυιμζμ· αοηά ελανηχκηαζ απυ ιαξ ηαζ 

ιπμνμφκ κα βίκμοκ. Θέθμοιε, αηυιδ,  

κα βίκμοιε ααζζθζάδεξ· αοηυ υιςξ δεκ 

ελανηάηαζ απυ ιαξ. Βπζεοιμφιε ηέθμξ  

κα ιδκ πεεάκμοιε πμηέ· αοηυ υιςξ είκαζ απυ 

ηα αδφκαηα.  

Δ αμφθδζδ ακαθένεηαζ ζημκ ζημπυ, υπζ ζ’ 

αοηά πμο μδδβμφκ ζημκ ζημπυ.  

ημπυξ αέααζα είκαζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ 

αμοθήζεςξ, υπςξ κα ααζζθεφζμοιε ή  

κα βίκμοιε οβζείξ. ημκ ζημπυ μδδβεί δ 

ζηέρδ, δδθαδή μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ  

πνέπεζ κα βίκμοιε οβζείξ ή κα ααζζθέρμοιε. 

Έπεζηα, ιεηά απυ ηδ αμφθδζδ,  

αημθμοεεί δ ένεοκα ηαζ δ ελέηαζδ. Καζ ιεηά 

απ’ αοηά, ακ ελανηάηαζ απυ ιαξ,  

αημθμοεεί αμοθή, δδθαδή απυθαζδ. Καζ 

«αμοθή» είκαζ επζεοιία βζα κα  
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αμοθξ ηνζεέκ, ηαὶ θέβεηαζ βκχιδ· ἐὰκ βὰν 

ηνίκῃ ηαὶ ιὴ δζαηεεῆ πνὸξ  

ηὸ ηνζεὲκ, ἢβμοκ ἀβαπήζῃ αηυ, μ 

θέβεηαζ βκχιδ. Βἶηα ιεηὰ ηὴκ  

δζάεεζζκ βίκεηαζ πνμαίνεζζξ, ἢβμοκ 

ἐπζθμβή· πνμαίνεζζξ βάν ἐζηζ δφμ  

πνμηεζιέκςκ ηὸ αἱνεῖζεαζ ηαὶ ἐηθέβεζεαζ 

ημῦημ πνὸ ημῦ ἑηένμο.  

Βἶηα ὁνιᾶ πνὸξ ηὴκ πνλζκ, ηαὶ θέβεηαζ 

ὁνιή. Βἶηα ηέπνδηαζ, ηαὶ  

θέβεηαζ πνζζξ. Βἶηα παφεηαζ ηξ ὀνέλεςξ 

ιεηὰ ηὴκ πνζζκ.  

πὶ ιὲκ μὖκ ηκ ἀθυβςκ ὄνελζξ βίκεηαί 

ηζκμξ, ηαὶ εεέςξ ὁνιὴ πνὸξ  

ηὴκ πνλζκ· ἄθμβμξ βάν ἐζηζκ  ὄνελζξ ηκ 

ἀθυβςκ, ηαὶ ἄβμκηαζ  

πὸ ηξ θοζζηξ ὀνέλεςξ. Αζὸ μδὲ 

εέθδζζξ θέβεηαζ  ηκ ἀθυβςκ  

ὄνελζξ, μδὲ αμφθδζζξ· εεθήζζξ βάν ἐζηζ 

θμβζηὴ ηαὶ αηελμφζζμξ  

θοζζηὴ ὄνελζξ. πὶ δὲ ηκ ἀκενχπςκ 

θμβζηκ ὄκηςκ ἄβεηαζ  

ιθθμκ  θοζζηὴ ὄνελζξ ἢπεν ἄβεζ· 

αηελμοζίςξ βὰν ηαὶ ιεηὰ θυβμο  

ηζκεῖηαζ, ἐπεζδὴ ζοκεγεοβιέκαζ εἰζὶκ αἱ 

βκςζηζηαὶ ηαὶ γςηζηαὶ  

δοκάιεζξ ἐκ αηῶ. Ώηελμοζίςξ μὖκ 

ὀνέβεηαζ ηαὶ αηελμοζίςξ  

αμφθεηαζ ηαὶ αηελμοζίςξ γδηεῖ ηαὶ 

ζηέπηεηαζ ηαὶ αηελμοζίςξ  

αμοθεφεηαζ ηαὶ αηελμοζίςξ ηνίκεζ ηαὶ 

αηελμοζίςξ δζαηίεεηαζ ηαὶ  

αηελμοζίςξ πνμαζνεῖηαζ ηαὶ αηελμοζίςξ 

ὁνιᾶ ηαὶ αηελμοζίςξ  

πνάηηεζ ἐπὶ ηκ ηαηὰ θφζζκ ὄκηςκ.  

Υνὴ δὲ βζκχζηεζκ, ὅηζ ἐπὶ Θεμῦ αμφθδζζκ 

ιὲκ θέβμιεκ, πνμαίνεζζκ δὲ  

ηονίςξ μ θέβμιεκ· μ βὰν αμοθεφεηαζ ὁ 

Θευξ. Ἀβκμίαξ βάν ἐζηζ ηὸ  

αμοθεφεζεαζ· πενὶ βὰν ημῦ βζκςζημιέκμο 

μδεὶξ αμοθεφεηαζ. Βἰ δὲ   

αμοθὴ ἀβκμίαξ, πάκηςξ ηαὶ  πνμαίνεζζξ. 

Ὁ δὲ Θεὸξ πάκηα εἰδὼξ  

ἁπθξ μ αμοθεφεηαζ.  

Οὔηε δὲ ἐπὶ ηξ ημῦ Κονίμο ροπξ θαιεκ 

αμοθὴκ ἠ πνμαίνεζζκ· μ  

ενεοκήζμοιε αοηά πμο πνέπεζ κα πνάλμοιε. 

ηέθηεηαζ, δδθαδή, ηάπμζμξ,  

ακ πνέπεζ κ’ αζπμθδεεί ιε ηδκ οπυεεζδ ή 

υπζ. Έπεζηα ζηέθηεηαζ ημ ηαθφηενμ,  

ηαζ αοηυ θέβεηαζ δζάηνζζδ. ηδ ζοκέπεζα, 

απμδέπεηαζ ηαζ αβαπά αοηυ πμο  

έηνζκε ιε ηδ ζηέρδ ημο, ηαζ αοηυ μκμιάγεηαζ 

ζοβηαηάεεζδ. Ώκ αέααζα δεκ  

απμθαζίζεζ κ’ απμδεπεεί ηδκ ηνίζδ ημο, 

δδθαδή δεκ ηδκ αβαπήζεζ, ηυηε  

δεκ μκμιάγεηαζ ζοβηαηάεεζδ. Έπεζηα, ιεηά 

ηδκ απμδμπή, ένπεηαζ  

δ πνμαίνεζδ, δδθαδή δ επζθμβή· πνμαίνεζδ 

δδθαδή είκαζ δ εηθμβή ημο εκυξ  

ιεηαλφ δφμ πναβιάηςκ, κα πνμηζιήζμοιε 

αοηυ ακηί βζα ημ άθθμ. Καηυπζκ,  

ζπεφδεζ κα ημ ηάκεζ πνάλδ, ηαζ αοηυ 

μκμιάγεηαζ μνιή. Έπεζηα, εηπθδνχκεζ  

ηδκ επζεοιία, ηαζ αοηυ θέβεηαζ πνήζδ. Σέθμξ, 

ιεηά ηδ πνήζδ, δ επζεοιία  

ζηαιαηά.  

ηδκ πενίπηςζδ αέααζα ηςκ αθυβςκ γχςκ, 

υηακ έπμοκ επζεοιία ηάπμζμο  

πνάβιαημξ, αιέζςξ μνιμφκ κα ηδκ 

πναβιαημπμζήζμοκ· δζυηζ δ επζεοιία  

ηςκ αθυβςκ γχςκ είκαζ άθμβδ ηαζ 

ηαηεοεφκεηαζ  

απυ ηδ θοζζηή επζεοιία. Γζ’ αοηυ δ επζεοιία 

ηςκ αθυβςκ γχςκ δεκ  

μκμιάγεηαζ εέθδζδ μφηε αμφθδζδ· δζυηζ δ 

εέθδζδ είκαζ θμβζηή ηαζ αοηελμφζζα  

θοζζηή επζεοιία. ημοξ ακενχπμοξ υιςξ, μζ 

μπμίμζ έπμοκ θμβζηή, δ θοζζηή  

ημοξ επζεοιία ιάθθμκ ηαηεοεφκεηαζ πανά 

ηαηεοεφκεζ· δζυηζ αοηή ηζκείηαζ  

εθεφεενα ηαζ θμβζηά, επεζδή ιέζα ζημκ 

άκενςπμ μζ βκςζηζηέξ ηαζ γςηζηέξ  

δοκάιεζξ επζημζκςκμφκ ιεηαλφ ημοξ. (Ο 

άκενςπμξ), θμζπυκ, εθεφεενα  

επζεοιεί, εθεφεενα εέθεζ, εθεφεενα ενεοκά 

ηαζ ελεηάγεζ, εθεφεενα ζηέθηεηαζ,  

εθεφεενα δζαηνίκεζ, εθεφεενα παίνκεζ εέζδ 

απέκακηζ ζηα πνάβιαηα,  

εθεφεενα εηθέβεζ, εθεφεενα ζπεφδεζ (βζα 

εηπθήνςζδ ηςκ επζεοιζχκ) ηαζ  

εθεφεενα εκενβεί ζ’ αοηά πμο είκαζ ζφιθςκα 
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βὰν εἶπεκ ἄβκμζακ. Βἰ βὰν ηαὶ ηξ 

ἀβκμμφζδξ ηὰ ιέθθμκηα θφζεςξ  

ἤκ, ἀθθ᾿ ὅιςξ ηαε᾿ πυζηαζζκ ἑκςεεῖζα 

ηῶ Θεῶ Λυβῳ πάκηςκ ηὴκ  

βκζζκ εἶπεκ μ πάνζηζ, ἀθθ᾿, ὡξ εἴνδηαζ, 

δζὰ ηὴκ ηαε᾿ πυζηαζζκ  

ἕκςζζκ· ὁ αηὸξ βὰν ἤκ ηαὶ Θεὸξ ηαὶ 

ἄκενςπμξ. Αζὸ μδὲ βκςιζηὸκ  

εἶπε εέθδια. Θέθδζζκ ιὲκ βὰν εἶπε ηὴκ 

θοζζηὴκ, ηὴκ ἁπθκ, ηὴκ ἐκ  

πάζαζξ ηαῖξ πμζηάζεζζ ηκ ἀκενχπςκ 

ὁιμίςξ εεςνμοιέκδκ, ηὴκ  

δὲ βκχιδκ, ἢβμοκ ηὸ εεθδηὸκ, μη εἶπεκ  

ἁβία αημῦ ροπὴ ἐκακηίμκ  

ημῦ εείμο αημῦ εεθήιαημξ μδὲ ἄθθμ 

πανὰ ηὸ εεῖμκ αημῦ εέθδια.  

Ἡ βὰν βκχιδ ζοκδζαζνεῖηαζ ηαῖξ 

πμζηάζεζζ πθὴκ ηξ ἁβίαξ ηαὶ  

ἁπθξ ηαὶ ἀζοκεέημο ηαὶ ἀδζαζνέημο 

εευηδημξ· ἐηεῖ βὰν ηκ  

πμζηάζεςκ ιὴ εἰξ ἅπακ δζαζνμοιέκςκ ηαὶ 

δζζζηαιέκςκ, μδὲ ηὸ  

εεθδηὸκ δζαζνεῖηαζ. Κἀηεῖ ιέκ, ἐπεζδὴ ιία 

 θφζζξ, ιία ηαὶ  θοζζηὴ  

εέθδζζξ· ἐπεζδὴ δὲ ηαὶ αἱ πμζηάζεζξ 

ἀδζάζηαημί εἰζζκ, ἓκ ηαὶ ηὸ  

εεθδηὸκ ηαὶ ιία  ηίκδζζξ ηκ ηνζκ 

πμζηάζεςκ.  

πὶ δὲ ηκ ἀκενχπςκ, ἐπεζδὴ ιὲκ  θφζζξ 

ιία, ιία ηαὶ  θοζζηὴ  

εέθδζζξ· ἐπεζδὴ δὲ αἱ πμζηάζεζξ 

ηεπςνζζιέκαζ εἰζὶ ηαὶ δζεζηήηαζζκ  

ἀθθήθςκ ηαηά ηε ηυπμκ ηαὶ πνυκμκ ηαὶ ηὴκ 

πνὸξ ηὰ πνάβιαηα  

δζάεεζζκ ηαὶ ἕηενα πθεῖζηα, ημφημο ἕκεηα 

δζάθμνα ηὰ εεθήιαηα ηαὶ  

αἱ βκιαζ. πὶ δὲ ημῦ Κονίμο ικ 

Ἰδζμῦ  Υνζζημῦ, ἐπεζδὴ ιὲκ  

δζάθμνμζ αἱ θφζεζξ, δζάθμνμζ ηαὶ αἱ 

εεθήζεζξ αἱ θοζζηαὶ ηξ αημῦ  

εευηδημξ ηαὶ ηξ αημῦ ἀκενςπυηδημξ, 

ἢβμοκ αἱ εεθδηζηαὶ δοκάιεζξ·  

ἐπεζδὴ δὲ ιία  πυζηαζζξ ηαὶ εἷξ ὁ εέθςκ, 

ἓκ ηαὶ ηὸ εεθδηὸκ, ἢβμοκ  

ηὸ βκςιζηὸκ εέθδια, ηξ ἀκενςπίκδξ 

αημῦ εεθήζεςξ ἑπμιέκδξ  

ιε ηδ θφζδ ημο.  

Πνέπεζ επίζδξ κα βκςνίγμοιε υηζ ζημ Θευ 

απμδίδμοιε αμφθδζδ ηαζ υπζ  

πνμαίνεζδ· δζυηζ μ Θευξ δεκ ζηέθηεηαζ. Δ 

ζηέρδ απμηεθεί βκχνζζια ηδξ  

άβκμζαξ· ηακείξ υιςξ δεκ ζηέθηεηαζ βζα ηάηζ 

πμο ημ βκςνίγεζ. Βάκ, θμζπυκ,  

δ ζηέρδ είκαζ βκχνζζια ηδξ αβκμίαξ, 

μπςζδήπμηε είκαζ ηαζ δ πνμαίνεζδ.  

Ώθθά μ Θευξ, μ μπμίμξ ηα βκςνίγεζ υθα 

απμθφηςξ, δεκ ζηέθηεηαζ.  

Ώθθά μφηε ζηδκ ροπή ημο Κονίμο 

απμδίδμοιε ζηέρδ ή πνμαίνεζδ· δζυηζ δεκ  

είπε άβκμζα. Ώκ ηαζ δ (ακενχπζκδ) θφζδ ημο 

αβκμμφζε ηα ιέθθμκηα κα  

ζοιαμφκ, υιςξ, επεζδή εκχεδηε οπμζηαηζηά 

ιε ημ Θευ Λυβμ, είπε ηδ βκχζδ  

υθςκ υπζ πανζζηζηά αθθά, υπςξ θέβεηαζ, 

ελαζηίαξ ηδξ οπμζηαηζηήξ εκχζεχξ  

ηδξ· δζυηζ μ ίδζμξ ήηακ ηαζ Θευξ ηαζ 

άκενςπμξ. Γζ’ αοηυ ηαζ δεκ είπε βκςιζηυ  

εέθδια. Βίπε αέααζα απθή θοζζηή εέθδζδ, 

ηδκ ίδζα πμο ζοκακηάιε  

ζε ηάεε ακενχπζκδ οπυζηαζδ· αθθά δ αβία 

ημο ροπή δεκ είπε βκχιδ,  

δδθαδή επζεοιδηυ, ημ μπμίμ (κα ιπμνεί κα 

είκαζ) ακηίεεημ ζημ εείμ ημο  

εέθδια ή ηάηζ ημ δζαθμνεηζηυ απυ ημ εείμ 

ημο εέθδια.  

Αζυηζ δ βκχιδ πςνίγεηαζ ιαγί ιε ηζξ 

οπμζηάζεζξ (πνυζςπα), εηηυξ απυ ηα  

πνυζςπα ηδξ αβίαξ, απθήξ, αζφκεεηδξ ηαζ 

αδζαίνεηδξ Θευηδημξ· επεζδή  

μζ οπμζηάζεζξ ηδξ Θευηδημξ είκαζ αδζαίνεηεξ 

ηαζ απχνζζηεξ, μφηε ηαζ δ  

εέθδζή ημοξ πςνίγεηαζ. Καζ ζηδ εευηδηα 

αέααζα, επεζδή δ θφζδ είκαζ ιία, ιία  

είκαζ ηαζ δ θοζζηή ημοξ εέθδζδ. Καζ επεζδή 

μζ οπμζηάζεζξ είκαζ απχνζζηεξ,  

είκαζ ηαζ ιία δ εέθδζή ηαζ δ ηίκδζδ 

(εκένβεζα) ηςκ ηνζχκ οπμζηάζεςκ.  

ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ακενχπςκ ιάθζζηα, 

επεζδή ιία είκαζ δ θφζδ, ιία είκαζ  

ηαζ δ εέθδζδ· επεζδή υιςξ ηα πνυζςπα ηςκ 

ακενχπςκ είκαζ πςνζζηά ηαζ  

δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ ζημκ ηυπμ, ημ πνυκμ, 
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δδθαδὴ ηῆ εείᾳ αημῦ εεθήζεζ ηαὶ ηαῦηα 

εεθμφζδξ, ἃ  εεία αημῦ  

ἢεεθε εέθδζζξ εέθεζκ αηήκ.  

Υνὴ δὲ βζκχζηεζκ, ὡξ ἕηενμκ ιέκ ἐζηζκ  

εέθδζζξ, ἕηενμκ δὲ αμφθδζζξ,  

ἕηενμκ δὲ ηὸ εεθδηὸκ ηαὶ ἕηενμκ ηὸ 

εεθδηζηὸκ ηαὶ ἕηενμκ ὁ εέθςκ.  

Θέθδζζξ ιὲκ βάν ἐζηζκ αηὴ  ἁπθ 

δφκαιζξ ημῦ εέθεζκ, αμφθδζζξ δὲ  

 πενί ηζ εέθδζζξ, εεθδηὸκ δὲ ηὸ 

πμηείιεκμκ ηῆ εεθήζεζ πνβια,  

ἢβμοκ ὅπεν εέθμιεκ· μἷμκ ηζκεῖηαζ  ὄνελζξ 

πνὸξ ανζζκ·  ιὲκ ἁπθξ  

ὄνελζξ  θμβζηὴ εέθδζίξ ἐζηζκ,  δὲ πνὸξ 

ανζζκ ὄνελζξ αμφθδζίξ ἐζηζκ,  

αηὴ δὲ  ανζζξ εεθδηυκ ἐζηζ, εεθδηζηὸκ 

δὲ ηὸ ἔπμκ ηὴκ εεθδηζηὴκ  

δφκαιζκ, μἷμκ ὁ ἄκενςπμξ. Θέθςκ δὲ 

αηὸξ ὁ ηεπνδιέκμξ ηῆ εεθήζεζ.  

Αεῖ εἰδέκαζ, ὡξ ηὸ εέθδια, πμηὲ ιὲκ ηὴκ 

εέθδζζκ δδθμῖ, ἢημζ ηὴκ  

εεθδηζηὴκ δφκαιζκ ηαὶ θέβεηαζ εέθδια 

θοζζηυκ, πμηὲ δὲ ηὸ εεθδηὸκ  

ηαὶ θέβεηαζ εέθδια βκςιζηυκ. 

ηδ ζπέζδ ημοξ πνμξ ηα  

πνάβιαηα ηαζ άθθα πμθθά, ελαζηίαξ αοημφ 

έπμοιε ηαζ δζαθμνεηζηά εεθήιαηα  

ηαζ βκχιεξ. πεηζηά υιςξ ιε ημ πνυζςπμ 

ημο Κονίμο ιαξ Εδζμφ Υνζζημφ,  

επεζδή μζ θφζεζξ δζαθένμοκ, δζαθένμοκ ηαζ μζ 

θοζζηέξ εεθήζεζξ ηδξ εείαξ  

ηαζ ηδξ ακενςπίκδξ θφζεχξ ημο, δδθαδή μζ 

εεθδηζηέξ δοκάιεζξ. Βπεζδή υιςξ  

ιία είκαζ δ οπυζηαζδ ημο πνμζχπμο ημο ηαζ 

έκαξ αοηυξ πμο εέθεζ, έκα είκαζ  

ηαζ αοηυ πμο εέθεζ, δδθαδή ημ βκςιζηυ ημο 

εέθδια· δζυηζ δ ακενχπζκδ  

εέθδζή ημο αημθμοεεί ηδ εεία ημο εέθδζδ 

ηαζ εέθεζ αοηά, ηα μπμία δ εεία ημο  

εέθδζδ ήεεθε κα εέθεζ αοηή (δ ακενχπζκδ).  

Πνέπεζ αηυιδ κα βκςνίγμοιε υηζ άθθμ είκαζ 

δ εέθδζδ ηαζ άθθμ δ αμφθδζδ,  

άθθμ ημ εεθδηυ, άθθμ ημ εεθδηζηυ ηαζ άθθμ μ 

εέθςκ.  

Θέθδζδ, δδθαδή, είκαζ δ ίδζα δ απθή δφκαιδ 

κα εέθμοιε, εκχ αμφθδζδ είκαζ  

δ εέθδζδ βζα ηάηζ· εεθδηυ πάθζ είκαζ ημ 

ακηζηείιεκμ ηδξ εεθήζεςξ, δδθαδή  

αοηυ πμο εέθμοιε· βζα πανάδεζβια, δ 

επζεοιία ηζκείηαζ βζα θαβδηυ· δ απθή  

επζεοιία είκαζ θμβζηή εέθδζδ, εκχ δ 

επζεοιία βζα θαβδηυ είκαζ αμφθδζδ·  

δ ίδζα δ ηνμθή είκαζ ημ εεθδηυ, εκχ εεθδηζηυ 

είκαζ αοηυ πμο έπεζ ηδ δφκαιδ  

ηδξ εεθήζεςξ, βζα πανάδεζβια μ άκενςπμξ. 

Θέθςκ πάθζ είκαζ αοηυξ πμο  

πνδζζιμπμζεί ηδ εέθδζδ.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ ημ εέθδια άθθμηε 

ζδιαίκεζ ηδ εέθδζδ, δδθαδή ηδ  

εεθδηζηή δφκαιδ ηαζ μκμιάγεηαζ θοζζηυ 

εέθδια· άθθμηε πάθζ ζδιαίκεζ ημ  

επζεοιδηυ ηαζ μκμιάγεηαζ βκςιζηυ εέθδια. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 37. Πενὶ ἐκενβείαξ.  

Υνὴ βζκχζηεζκ, ὡξ πζαζ αἱ δοκάιεζξ αἱ 

πνμεζνδιέκαζ, αἵ ηε  

βκςζηζηαὶ αἵ ηε γςηζηαὶ ηαὶ αἱ θοζζηαὶ ηαὶ 

αἱ ηεπκζηαί, ἐκένβεζαζ  

θέβμκηαζ· ἐκένβεζα βάν ἐζηζκ  θοζζηὴ 

ἑηάζηδξ μζίαξ δφκαιίξ ηε ηαὶ  

ηίκδζζξ. Καὶ πάθζκ· ἐκένβεζά ἐζηζ θοζζηὴ  

Γζα ηδκ εκένβεζα.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ υθεξ μζ δοκάιεζξ 

πμο έπμοιε ακαθένεζ, μζ  

βκςζηζηέξ, μζ γςηζηέξ, μζ θοζζηέξ ηαζ μζ 

ηεπκζηέξ, μκμιάγμκηαζ εκένβεζεξ.  

Βκένβεζα είκαζ δ θοζζηή δφκαιδ ηαζ ηίκδζδ 

ηάεε μοζίαξ. Καζ επίζδξ·  

θοζζηή εκένβεζα είκαζ δ έιθοηδ ηίκδζδ ηάεε 
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πάζδξ μζίαξ ἔιθοημξ  

ηίκδζζξ. Ὅεεκ δθμκ, ὅηζ, ὧκ  μζία  

αηή, ημφηςκ ηαὶ  ἐκένβεζα  

 αηή, ὧκ δὲ αἱ θφζεζξ δζάθμνμζ, ημφηςκ 

ηαὶ αἱ ἐκένβεζαζ δζάθμνμζ·  

ἀιήπακμκ βὰν μζίακ ἄιμζνμκ εἶκαζ 

θοζζηξ ἐκενβείαξ.  

κένβεζα πάθζκ ἐζηὶ θοζζηὴ,  δδθςηζηὴ 

ἑηάζηδξ μζίαξ δφκαιζξ.  

Καὶ πάθζκ· ἐκένβεζά ἐζηζ θοζζηὴ ηαὶ 

πνχηδ  ἀεζηίκδημξ δφκαιζξ ηξ  

κμενξ ροπξ, ημοηέζηζκ ὁ ἀεζηίκδημξ 

αηξ θυβμξ θοζζηξ ἐλ αηξ  

ἀεὶ πδβαγυιεκμξ. Καί πάθζκ· ἐκένβεζά ἐζηζ 

θοζζηὴ  ἑηάζηδξ μζίαξ  

δφκαιίξ ηε ηαὶ ηίκδζζξ, ἥξ πςνὶξ ιυκμκ ηὸ 

ιὴ ὄκ.  

Λέβμκηαζ δὲ ἐκένβεζαζ ηαὶ αἱ πνάλεζξ ὡξ ηὸ 

θαθεῖκ, ηὸ πενζπαηεῖκ,  

ηὸ ἐζείεζκ ηαὶ πίκεζκ ηαὶ ηὰ ημζαῦηα. Καὶ 

ηὰ πάεδ δὲ ηὰ θοζζηὰ  

πμθθάηζξ ἐκένβεζαζ θέβμκηαζ, μἷμκ πεῖκα, 

δίρα ηαὶ ηὰ ημζαῦηα.  

Λέβεηαζ πάθζκ ἐκένβεζα ηαὶ ηὸ ἀπμηέθεζια 

ηξ δοκάιεςξ.  

Αζηηξ δὲ θέβεηαζ ηαὶ ηὸ δοκάιεζ ηαὶ ηὸ 

ἐκενβείᾳ. Λέβμιεκ βὰν ηὸκ  

παῖδα ηὸκ εδθάγμκηα δοκάιεζ 

βναιιαηζηυκ· ἔπεζ βὰν ἐπζηδδεζυηδηα  

δζὰ ιαεήζεςξ βεκέζεαζ βναιιαηζηυξ. 

Λέβμιεκ πάθζκ ηὸκ  

βναιιαηζηὸκ ηαὶ δοκάιεζ βναιιαηζηὸκ ηαὶ 

ἐκενβείᾳ· ἐκενβείᾳ ιέκ,  

ὅηζ ἔπεζ ηὴκ βκζζκ ηξ βναιιαηζηξ, 

δοκάιεζ δέ, ὅηζ δφκαηαζ  

ἐλδβεῖζεαζ, μη ἐκενβεῖ δὲ ηὴκ ἐλήβδζζκ. 

Λέβμιεκ πάθζκ ἐκενβείᾳ  

βναιιαηζηυκ, ὅηε ἐκενβεῖ, ἢβμοκ ἐλδβεῖηαζ.  

Υνὴ μὖκ βζκχζηεζκ, ὅηζ ὁ δεφηενμξ ηνυπμξ 

ημζκυξ ἐζηζ ημῦ δοκάιεζ ηαὶ  

ημῦ ἐκενβείᾳ· δεφηενμξ ιὲκ ημῦ δοκάιεζ, 

πνημξ δὲ ημῦ ἐκενβείᾳ.  

κένβεζα θφζεχξ ἐζηζ πνχηδ ηαὶ ιυκδ ηαὶ 

ἀθδεὴξ,  αεαίνεημξ,  

ἢημζ θμβζηὴ ηαὶ αηελμφζζμξ γςὴ ηαὶ ημῦ 

ηαε᾿ ιξ εἴδμοξ ζοζηαηζηή·  

μοζίαξ. Γζ’ αοηυ είκαζ θακενυ  

υηζ υπμζα υκηα έπμοκ ηδκ ίδζα μοζία, αοηά 

έπμοκ ηαζ ηδκ ίδζα εκένβεζα· υπμζα  

υιςξ έπμοκ δζαθμνεηζηέξ θφζεζξ, αοηά έπμοκ 

ηαζ δζαθμνεηζηέξ εκένβεζεξ·  

δζυηζ είκαζ αδφκαημ δ μοζία κα είκαζ αιέημπδ 

ζηδ θοζζηή εκένβεζα.  

Φοζζηή εκένβεζα πάθζ είκαζ δ δφκαιδ πμο 

θακενχκεζ ηάεε μοζία. Καζ επίζδξ·  

θοζζηή ηαζ πνχηδ εκένβεζα είκαζ δ αεζηίκδηδ 

δφκαιδ ηδξ κμενήξ ροπήξ,  

δδθαδή δ αεζηίκδηδ δφκαιδ ηδξ δζάκμζάξ ηδξ, 

δ μπμία απυ ηδ θφζδ ηδξ  

πδβάγεζ πάκημηε απ’ αοηήκ. Καζ αηυιδ· 

θοζζηή εκένβεζα είκαζ δ δφκαιδ ηαζ δ  

ηίκδζδ ηάεε μοζίαξ, πςνίξ ηδκ μπμία οπάνπεζ 

ιυκμ αοηυ πμο δεκ έπεζ φπανλδ.  

Βκένβεζεξ μκμιάγμκηαζ ηαζ μζ πνάλεζξ, υπςξ 

ημ κα μιζθεί ηακείξ, κα πενπαηά,  

κα ηνχεζ, κα πίκεζ ηαζ ηα πανυιμζα. Καζ 

αηυιδ, ηα θοζζηά πάεδ θέβμκηαζ  

πμθθέξ θμνέξ εκένβεζεξ, υπςξ δ πείκα, δ δίρα 

ηαζ ηα πανυιμζα. Βκένβεζα  

μκμιάγεηαζ ηέθμξ ηαζ ημ απμηέθεζια ηδξ 

δοκάιεςξ.  

Με δζπθή ζδιαζία θέβμκηαζ ηαζ μζ εηθνάζεζξ 

«δοκάιεζ» ηαζ «εκενβεία». Σμ  

παζδί πμο εδθάγεζ ημ μκμιάγμοιε δοκάιεζ 

βναιιαημδζδάζηαθμ· δζυηζ έπεζ ηδκ  

ζηακυηδηα ιε ηδ ιάεδζδ κα βίκεζ 

βναιιαημδζδάζηαθμξ. Σμ  

βναιιαημδζδάζηαθμ πάθζ ημκ θέιε ηαζ 

δοκάιεζ ηαζ εκενβεία  

βναιιαημδζδάζηαθμ· εκενβεία, δζυηζ βκςνίγεζ 

ηδ βναιιαηζηή ηέπκδ, ηαζ  

δοκάιεζ, δζυηζ ιπμνεί κα ηδκ δζδάλεζ, αθθά 

δεκ δζδάζηεζ. Σμκ ηαθμφιε πάθζ  

εκενβεία βναιιαημδζδάζηαθμ, υηακ 

ενβάγεηαζ, δδθαδή δζδάζηεζ.  

Πνέπεζ θμζπυκ κα βκςνίγμοιε υηζ δ δεφηενδ 

πενίπηςζδ ακήηεζ απυ ημζκμφ  

ηαζ ζημ δοκάιεζ ηαζ ζημ εκενβεία· ηαηά 

δεφηενμ θυβμ ακήηεζ ζημ δοκάιεζ,  

εκχ ηαηά πνχημ ακήηεζ ζημ εκενβεία.  

Πνχηδ, ιμκαδζηή ηαζ αθδεζκή εκένβεζα ηδξ 

θφζεχξ ιαξ είκαζ δ ακελάνηδηδ,  
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ἥξ μἱ ἀπμζηενμῦκηεξ ηὸκ Κφνζμκ, μη μἶδα 

ὅπςξ αηὸκ Θεὸκ  

ἐκακενςπήζακηα θέβμοζζκ. κένβεζά ἐζηζ 

θφζεςξ ηίκδζζξ δναζηζηή·  

δναζηζηὸκ δὲ θέβεηαζ ηὸ ἐλ ἑαοημῦ 

ηζκμφιεκμκ. 

δδθαδή δ θμβζηή ηαζ εθεφεενδ γςή, πμο είκαζ 

ζοζηαηζηή ηδξ ακενςπίκδξ  

θφζεχξ ιαξ· αοημί πμο ανκμφκηαζ αοηή ηδ 

θφζδ (ακενχπζκδ) βζα ημκ Κφνζμ,  

δεκ λένς πχξ ημκ μκμιάγμοκ 

εκακενςπήζακηα Θευ. Δ εκένβεζα είκαζ  

δναζηζηή ηίκδζδ ηδξ θφζεςξ· ηαζ μκμιάγεηαζ 

δναζηζηυ αοηυ πμο ηζκείηαζ  

απυ ημκ εαοηυ ημο. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 38. Πενὶ ἑημοζίμο ηαὶ 

ἀημοζίμο  

πεζδὴ ηὸ ἑημφζζμκ ἐκ πνάλεζ ηζκί ἐζηζ ηαὶ 

ηὸ κμιζγυιεκμκ δὲ  

ἀημφζζμκ ἐκ πνάλεζ ηζκί ἐζηζ, πμθθμὶ δέ 

ηζκεξ ηαὶ ηὸ ὄκηςξ ἀημφζζμκ  

μ ιυκμκ ἐκ ηῶ πάζπεζκ ἀθθὰ ηαὶ ἐκ ηῶ 

πνάηηεζκ ηίεεκηαζ, δεῖ  

εἰδέκαζ, ὅηζ πνλίξ ἐζηζκ ἐκένβεζα θμβζηή, 

ηαῖξ δὲ πνάλεζζκ ἕπεηαζ  

ἔπαζκμξ ἠ ρυβμξ· ηαὶ αἱ ιὲκ αηκ ιεε᾿ 

δμκξ, αἱ δὲ ιεηὰ θφπδξ  

πνάηημκηαζ· ηαὶ αἱ ιὲκ αηκ εἰζζκ αἱνεηαὶ 

ηῶ πνάηημκηζ, αἱ δὲ  

θεοηηαί· ηαὶ ηκ αἱνεηκ αἱ ιὲκ ἀεὶ 

αἱνεηαί, αἱ δὲ ηαηά ηζκα πνυκμκ.  

Ὁιμίςξ ηαὶ ηκ θεοηηκ. Καὶ πάθζκ· αἱ 

ιὲκ ηκ πνάλεςκ ἐθεμῦκηαζ,  

αἱ δὲ ζοββκχιδξ ἀλζμῦκηαζ, αἱ δὲ 

ιζζμῦκηαζ ηαὶ ημθάγμκηαζ. Σῶ ιὲκ  

μὖκ ἑημοζίῳ πάκηςξ ἐπαημθμοεεῖ ἔπαζκμξ 

ἠ ρυβμξ ηαὶ ηὸ ιεε᾿ δμκξ  

πνάηηεζεαζ ηαὶ ηὸ αἱνεηὰξ εἶκαζ ηὰξ 

πνάλεζξ ημῖξ πνάηημοζζκ ἠ ἀεὶ ἠ  

ηυηε, ὅηε πνάηημκηαζ. Σῶ δὲ ἀημοζίῳ ηὸ 

ζοββκχιδξ ἠ ἐθέμοξ  

ἀλζμῦζεαζ, ηαὶ ηὸ ιεηὰ θφπδξ πνάηηεζεαζ 

ηαὶ ηὸ ιὴ εἶκαζ αἱνεηὰξ  

ιδδὲ δζ᾿ ἑαοημῦ ηεθεῖκ ηὸ πναηηυιεκμκ, εἰ 

ηαὶ αζάγμζημ.  

Σμῦ δὲ ἀημοζίμο ηὸ ιέκ ἐζηζ ηαηὰ αίακ, ηὸ 

δὲ δζ᾿ ἄβκμζακ· ηαηὰ αίακ  

ιέκ, ὅηακ  πμζδηζηὴ ἀνπὴ, ἢβμοκ αἰηία 

ἔλςεέκ ἐζηζκ, ἢβμοκ ὅηακ  

θ᾿ ἑηένμο αζαγχιεεα, ιδδ᾿ ὅθςξ 

πεζευιεκμζ, ιδδὲ ζοιααθθχιεεα  

ηαη᾿ μἰηείακ ὁνιὴκ, ιδδὲ ὅθςξ 

Γζα ημ εημφζζμ ηαζ ημ αημφζζμ.  

Βπεζδή ζε ιζα πνάλδ οπάνπεζ δ εημφζζα ηαζ 

ζ’ άθθδ δ εεςνμφιεκδ αημφζζα  

ζοιιεημπή ηαζ πμθθμί πζζηεφμοκ υηζ οπάνπεζ 

δ αημφζζα ζοιιεημπή υπζ ιυκμκ  

υηακ οπμθένμοιε αθθά ηαζ υηακ εκενβμφιε, 

πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ  

δ πνάλδ είκαζ θμβζηή εκένβεζα ηαζ υηζ ιεηά 

ηζξ πνάλεζξ αημθμοεεί ή έπαζκμξ  

ή ηαηδβμνία. Καζ άθθεξ πνάλεζξ βίκμκηαζ ιε 

εοπανίζηδζδ ηαζ άθθεξ ιε θφπδ.  

Ώοηυξ πμο ηίξ ηάιεζ, άθθεξ ηζξ πνμηζιά ηαζ 

άθθεξ ηζξ απμθεφβεζ· ηαζ απ’ αοηέξ  

πμο πνμηζιά, άθθεξ ηζξ πνμηζιά βζα πάκηα, 

εκχ άθθεξ πνυζηαζνα· ημ ίδζμ ηαζ  

αοηέξ πμο απμθεφβεζ. Βπίζδξ, άθθεξ απυ ηζξ 

πνάλεζξ ηζκμφκ ηδκ ζοιπάεεζα,  

άθθεξ εεςνμφκηαζ άλζεξ ζοβπςνήζεςξ, άθθεξ 

είκαζ ιζζδηέξ ηαζ άθθεξ άλζεξ  

ηζιςνίαξ. ηδκ εημφζζα, θμζπυκ, ζοιιεημπή 

αημθμοεεί μπςζδήπμηε έπαζκμξ  

ή ηαηδβμνία ηαζ υηζ αοηυξ πμο ηζξ ηάιεζ ηζξ 

πνμηζιά ή βζα πάκηα ή βζα ηάπμζμ  

πνμκζηυ δζάζηδια πμο βίκμκηαζ. ηδκ 

αημφζζα υιςξ ζοιιεημπή αημθμοεεί  

δ ζοβπχνεζδ ή δ ζοιπάεεζα, υηζ βίκμκηαζ ιε 

θφπδ ηαζ υηζ δεκ ηζξ επζθέβεζ μφηε  

ηζξ εκενβεί απυ ημκ εαοηυ ημο αοηυξ πμο ηζξ 

ηάιεζ, αηυιδ ηζ ακ πζέγεηαζ.  

Δ αημφζζα ζοιιεημπή μθείθεηαζ απυ ηδ ιζα 

ζηδ αία ηζ απυ ηδκ άθθδ ζηδκ  

άβκμζα· ζηδ αία αέααζα μθείθεηαζ, υηακ δ 

δδιζμονβζηή ανπή, δδθαδή δ αζηία  

ηδξ ανίζηεηαζ έλς απμ ιαξ, υηακ δδθαδή 

άθθμξ ιαξ πζέγεζ, πςνίξ ηαευθμο κα  

ιαξ πείεεζ ηαζ πςνίξ κα ζοιιεηέπμοιε 

αοευνιδηα ή κα ζοιπνάηημοιε ή κα  
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ζοιπνάηηςιεκ ἠ δζ᾿ ἑαοηκ ηὸ  

αζαζεὲκ πμζιεκ· ὃ ηαὶ ὁνζγυιεκμί θαιεκ· 

ἀημφζζυκ ἐζηζκ μὗ  ἀνπὴ  

ἔλςεεκ ιδδὲκ ζοιααθθμιέκμο ηαη᾿ 

μἰηείακ ὁνιὴκ ημῦ αζαζεέκημξ.  

Ἀνπὴκ δέ θαιεκ ηὴκ πμζδηζηὴκ αἰηίακ. Σὸ 

δὲ δζ᾿ ἄβκμζακ ἀημφζζυκ  

ἐζηζκ, ὅηακ ιὴ αημὶ πανέπςιεκ αἰηίακ ηξ 

ἀβκμίαξ, ἀθθ᾿ μὕης  

ζοιαῆ. Βἰ βὰν ιεεφςκ ηζξ θυκμκ πμζήζεζ, 

ἀβκμκ ἐθυκεοζεκ, μ ιὴκ  

ἀημοζίςξ· ηὴκ βὰν αἰηίακ ηξ ἀβκμίαξ, 

ἢβμοκ ηὴκ ιέεδκ, αηὸξ  

ἔπναλεκ. Βἰ δέ ηζξ ἐκ ηῶ ζοκήεεζ ηυπῳ 

ημλεφςκ ηὸκ παηένα  

πανζυκηα ἀπέηηεζκε, δζ᾿ ἄβκμζακ θέβεηαζ 

ἀημοζίςξ ημῦημ πεπμζδηέκαζ.  

Σμῦ μὖκ ἀημοζίμο δζηημῦ ὄκημξ, ημῦ ιὲκ 

ηαηὰ αίακ, ημῦ δὲ δζ᾿  

ἄβκμζακ, ηὸ ἑημφζζμκ ἀιθμηένμζξ 

ἀκηίηεζηαζ· ἔζηζ βὰν ἑημφζζμκ ηὸ  

ιήηε ηαηὰ αίακ ιήηε δζ᾿ ἄβκμζακ 

βζκυιεκμκ. ῾Βημφζζμκ ημίκοκ ἐζηίκ,  

μὗ  ἀνπὴ, ημοηέζηζκ  αἰηία, ἐκ αηῶ 

εἰδυηζ ηὰ ηαε᾿ ἕηαζηα, δζ᾿ ὧκ  

ηαὶ ἐκ μἷξ  πνλζξ. «Καε᾿ ἕηαζηα» δέ 

ἐζηζκ, ἃ ηαθεῖηαζ πανὰ ημῖξ  

ῥήημνζζ πενζζηαηζηὰ ιυνζα· μἷμκ ηίξ, 

ἢβμοκ ὁ πνάλαξ, ηίκα, ἢβμοκ  

ηὸκ παευκηα, ηί, ἢβμοκ αηὸ ηὸ πναπεέκ, 

ηοπὸκ ἐθυκεοζε· ηίκζ,  

ἢβμοκ ὀνβάκῳ, πμῦ, ἢβμοκ ηυπῳ, πυηε, 

ἢβμοκ ἐκ πμίῳ πνυκῳ, πξ,  

ὁ ηνυπμξ ηξ πνάλεςξ, δζὰ ηί, ἢβμοκ δζὰ 

πμίακ αἰηίακ.  

Ἰζηέμκ, ὥξ εἰζί ηζκα ιέζα ἑημοζίςκ ηαὶ 

ἀημοζίςκ, ἅηζκα ἀδδ ηαὶ  

θοπδνὰ ὄκηα δζὰ ιεῖγμκ ηαηὸκ 

ηαηαδεπυιεεα, ὡξ δζὰ καοάβζμκ  

ἀπμαάθθμιεκ ηὰ ἐκ ηῶ πθμίῳ.  

Ἰζηέμκ, ὡξ ηὰ παζδία ηαὶ ηὰ ἄθμβα 

ἑημοζίςξ ιὲκ πμζεῖ, μ ιὴκ δὲ ηαὶ  

πνμαζνμφιεκα, ηαὶ ὅζα δζὰ εοιὸκ 

πνάηημιεκ ιὴ πνμαμοθεοζάιεκμζ,  

ἑημοζίςξ πμζμῦιεκ, μ ιὴκ ηαὶ ηαηὰ 

πνμαίνεζζκ. Καὶ ὁ θίθμξ  

ηάκμοιε απυ ιυκμζ ιαξ αοηυ βζα ημ μπμίμ 

ιαξ πζέγμοκ. Ο μνζζιυξ αοημφ  

είκαζ: αημφζζα ζοιιεημπή είκαζ αοηή ηδξ 

μπμίαξ δ ανπή ανίζηεηαζ έλς απυ  

ιαξ, πςνίξ ηαευθμο κα ζοιιεηέπεζ ιε ημκ 

εαοηυ ημο αοηυξ πμο δέπεδηε  

πίεζδ. Ώνπή πάθζ μκμιάγμοιε ηδ 

δδιζμονβζηή αζηία. Δ αημφζζα υιςξ  

ζοιιεημπή μθείθεηαζ ζηδκ άβκμζα, υηακ μζ 

ίδζμζ δεκ βζκυιαζηε αίηζμζ ηδξ  

άβκμζαξ, αθθά υηακ έηζζ ζοιαεί. Γζα 

πανάδεζβια, ακ ηάπμζμξ ιεεοζιέκμξ  

ηάκεζ θυκμ, ζηυηςζε απυ άβκμζα, αθθά υπζ 

άεεθα· δζυηζ μ ίδζμξ πνμλέκδζε  

ηδκ αζηία ηδξ άβκμζαξ, δδθαδή ηδ ιέεδ. Ώκ 

υιςξ ηάπμζμξ νίπκμκηαξ ημ ηυλμ  

ημο ζε ζοκδεζζιέκμ ηυπμ, ζηυηςζε ημκ 

παηένα ημο πμο πενκμφζε ηοπαία,  

ηυηε θέιε υηζ πςνίξ ηδ εέθδζή ημο ημ έπναλε, 

απυ άβκμζα.  

Βκχ, θμζπυκ, δ αημφζζα ζοιιεημπή είκαζ δφμ 

εζδχκ, έκα είδμξ ιε πίεζδ ηαζ  

άθθμ απυ άβκμζα, δ εημφζζα ζοιιεημπή είκαζ 

ακηίεεηδ ηαζ ζηα δφμ· δζυηζ  

εημφζζα ζοιιεημπή είκαζ εηείκδ πμο βίκεηαζ 

πςνίξ πίεζδ ηαζ πςνίξ άβκμζα.  

Βημφζζα, θμζπυκ, ζοιιεημπή είκαζ αοηή πμο 

δ ανπή ηδξ, δδθαδή δ αζηία,  

οπάνπεζ ζ’ αοηυκ ημκ ίδζμ πμο βκςνίγεζ ηζξ 

ζπεηζηέξ θεπημιένεζεξ, ιε ηζξ  

μπμίεξ ζοκηεθείηαζ δ πνάλδ. πεηζηέξ 

θεπημιένεζεξ είκαζ αοηέξ πμο μζ νήημνεξ  

μκμιάγμοκ παναιέηνμοξ: υπςξ «πμζμξ», 

δδθαδή μ δνάζηδξ, «πμζμ», δδθαδή  

ημ εφια, «πμζά», δδθαδή δ πνάλδ, ακ ηοπυκ 

δζέπναλε θυκμ· «ιε ηζ», δδθαδή ιε  

πμζμ υνβακμ, «πμο», δδθαδή ζε πμζυ ηυπμ, 

«πυηε», δδθαδή ζε πμζμ πνυκμ,  

«πςξ», δδθαδή ιε πμζμ ηνυπμ έβζκε δ πνάλδ, 

«βζαηί», δδθαδή βζα πμζα αζηία.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ οπάνπμοκ 

μνζζιέκεξ εκένβεζέξ ιαξ εκδζάιεζεξ  

ιεηαλφ εημοζίςκ ηαζ αημοζίςκ, ηζξ μπμίεξ 

δεπυιαζηε, ακ ηαζ είκαζ  

δοζάνεζηεξ ηαζ θοπδνέξ, βζα κ’ απμθφβμοιε 

ιεβαθφηενμ ηαηυ, υπςξ ζηδκ  
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αἰθκζδίςξ ἐπέζηδ ἑημοζίςξ ιὲκ ιῖκ, μ 

ιὴκ ηαὶ πνμαζνμφιεκμξ. Καὶ  

ὁ εδζαονῶ ἀκεθπίζηςξ πενζηοπὼκ 

ἑημοζίςξ πενζέηοπεκ, μ ιὴκ ηαὶ  

πνμαζνμφιεκμξ. Πάκηα ηαῦηα ἑημφζζα ιὲκ 

δζὰ ηὸ ἐπ᾿ αημῖξ ἣδεζεαζ,  

μ ιὴκ ηαὶ ηαηὰ πνμαίνεζζκ, δζυηζ μη ἀπὸ 

αμοθξ· δεῖ δὲ πάκηςξ  

αμοθὴκ πνμδβεῖζεαζ ηξ πνμαζνέζεςξ, 

ηαεὼξ εἴνδηαζ. 

πενίπηςζδ ημο καοαβίμο νίπκμοιε ζηδ 

εάθαζζα ηα ειπμνεφιαηα ημο πθμίμο.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ ηα παζδζά ηαζ ηα 

άθμβα εκενβμφκ ιε ηδ εέθδζή ημοξ,  

αθθά πςνίξ κα πνμαπμθαζίζμοκ· ηαζ υηζ, υζα 

ηάκμοιε ελαζηίαξ ηδξ μνβήξ,  

πςνίξ πνμδβμοιέκςξ κα ζηεθεμφιε, ημ 

ηάκμοιε ιε ηδ εέθδζή ιαξ, αθθά υπζ  

ηαζ ιε πνμδβμφιεκδ απυθαζδ. Καζ μ θίθμξ 

ιαξ  

πανμοζζάζηδε λαθκζηά ιε ηδ εέθδζή ιαξ, 

πςνίξ υιςξ κα πνμαπμθαζίζμοιε.  

Κζ αοηυξ πμο ανήηε ακέθπζζηα εδζαονυ, ημκ 

ανήηε ιε ηδ εέθδζή ημο, αθθά  

πςνίξ κα πνμαπμθαζίζεζ. θα αοηά είκαζ 

εημφζζα, δζυηζ ιαξ πνμηαθμφκ  

εοπανίζηδζδ, αθθά δεκ βίκμκηαζ ιε 

πνμδβμφιεκδ απυθαζδ, δζυηζ δεκ ηα  

έπμοιε ζηεθεεί. Πνέπεζ, επίζδξ, υπςξ 

είπαιε, δ ζηέρδ κα πνμδβείηαζ απυ ηδκ  

απυθαζδ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 39. Πενὶ ημῦ ἐθ᾿ ιῖκ, 

ημοηέζηζ ημῦ αηελμοζίμο.  

Ὁ πενὶ ημῦ αηελμοζίμο θυβμξ, ημοηέζηζ 

ημῦ ἐθ᾿ ιῖκ, πνχηδκ ιὲκ  

ἔπεζ γήηδζζκ, εἰ ἔζηζ ἐθ᾿ ιῖκ· πμθθμὶ βὰν 

μἱ πνὸξ ημῦημ  

ἀκηζααίκμκηεξ.  Αεοηένακ δέ, ηίκα ἐζηὶ ηὰ 

ἐθ᾿ ιῖκ ηαὶ ηίκςκ  

ἐλμοζίακ ἔπμιεκ. Σνίηδκ ηὴκ αἰηίακ 

ἐλεηάζαζ, δζ᾿ ἡκ ὁ πμζήζαξ ιξ  

Θεὸξ αηελμοζίμοξ ἐπμίδζεκ. 

Ἀκαθααυκηεξ μὖκ πενὶ ημῦ πνχημο,  

πνημκ εἴπςιεκ ἀπμδεζηκφκηεξ, ὅηζ ἔζηζ 

ηζκὰ ἐθ᾿ ιῖκ, ἐη ηκ παν᾿  

ἐηείκμζξ ὁιμθμβμοιέκςκ, ηαὶ εἴπςιεκ 

μὕηςξ.  

Σκ βζκμιέκςκ πάκηςκ ἠ Θευκ θαζζκ 

αἴηζμκ εἶκαζ ἠ ἀκάβηδκ ἠ  

εἱιανιέκδκ ἠ θφζζκ ἠ ηφπδκ ἠ ηὸ 

αηυιαημκ. Ἀθθὰ ημῦ ιὲκ Θεμῦ  

ἔνβμκ μζία ηαὶ πνυκμζα, ηξ δὲ ἀκάβηδξ 

ηκ ἀεὶ ὡζαφηςξ ἐπυκηςκ  

 ηίκδζζξ· ηξ δὲ εἱιανιέκδξ ηὸ ἐλ 

ἀκάβηδξ ηὰ δζ᾿ αηξ ἐπζηεθεῖζεαζ  

(ηαὶ βὰν αὕηδ ηξ ἀκάβηδξ ἐζηί)· ηξ δὲ 

Γζα ηδκ ελμοζία ηδξ αμοθήζεχξ ιαξ, δδθαδή 

βζα ημ αοηελμφζζμ.  

Ο θυβμξ βζα ημ αοηελμφζζμ, δδθαδή βζα ηδκ 

ελμοζία ηδξ αμοθήζεχξ ιαξ, έπεζ  

πνχημ ζηυπμ, ακ οπάνπεζ ηάηζ πμο ελανηάηαζ 

απυ ιαξ· δζυηζ πμθθμί είκαζ πμο  

δζαθςκμφκ ι’ αοηυ. Αεφηενμ ζηυπμ έπεζ, πμζα 

είκαζ αοηά πμο ελανηχκηαζ απυ  

ιαξ ηαζ ζηα μπμία έπμοιε ελμοζία. Καζ ηνίημ 

ζηυπμ, κα ανμφιε βζα πμζα αζηία  

μ Αδιζμονβυξ ιαξ Θευξ ιαξ έηακε 

αοηελμφζζμοξ. Ώκαθφμκηαξ ημκ πνχημ  

ζηυπμ, αξ απμδείλμοιε πνχηα υηζ οπάνπμοκ 

μνζζιέκα απ’ αοηά πμο δέπμκηαζ  

εηείκμζ (πμο δζαθςκμφκ) πμο ελανηχκηαζ απυ 

ιαξ, ηζ έηζζ κ’ ανπίζμοιε ημ θυβμ.  

Λέκε υηζ αζηία υθςκ αοηχκ πμο ζοιααίκμοκ 

είκαζ ή μ Θευξ ή δ ακάβηδ ή δ  

ιμίνα ή δ θφζδ ή δ ηφπδ ή μ αοημιαηζζιυξ. 

Ώθθά, ένβμ ημο Θεμφ είκαζ δ  

φπανλδ ηαζ δ πνυκμζα, εκχ ηδξ ακάβηδξ ένβμ 

είκαζ δ ηίκδζδ υζςκ ανίζημκηαζ  

ζηδκ ίδζα ηαηάζηαζδ αζχκζα· ένβμ πάθζ ηδξ 

ιμίναξ είκαζ κα βίκμκηαζ  

οπμπνεςηζηά υζα δ ίδζα θένεζ (δζυηζ ηαζ δ 
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θφζεςξ βέκεζζξ, αὔλδζζξ,  

θεμνά, θοηὰ ηαὶ γῶα· ηξ δὲ ηφπδξ ηὰ 

ζπάκζα ηαὶ ἀπνμζδυηδηα·  

ὁνίγμκηαζ βὰν ηὴκ ηφπδκ ζφιπηςζζκ ηαὶ 

ζοκδνμιὴκ δφμ αἰηίςκ  

ἀπὸ πνμαζνέζεςξ ηὴκ ἀνπὴκ ἐπυκηςκ, 

ἄθθμ ηζ, παν᾿ ὃ πέθοηεκ,  

ἀπμηεθμφκηςκ, ὡξ ηάθνμκ ὀνφζζμκηα 

εδζαονὸκ ενεῖκ· μὔηε βὰν ὁ  

εεὶξ ηὸκ εδζαονὸκ μὕηςξ ἔεδηεκ, ὥζηε 

ἄθθμκ ημῦημκ ενεῖκ, μὔηε ὁ  

ενὼκ μὕηςξ ὤνολεκ, ὡξ ενεῖκ εδζαονυκ, 

ἀθθ᾿ ὁ ιὲκ ἵκ᾿ ὅηακ εέθῃ,  

ἀκέθδηαζ, ὁ δὲ ἵκα ηάθνμκ ὀνφλῃ· 

ζοκέπεζε δὲ ἄθθμ ηζ, παν᾿ ὃ  

πνμῃνμῦκημ ἀιθυηενμζ. Σμῦ δὲ αημιάημο 

ηὰ ηκ ἀρφπςκ ἠ  

ἀθυβςκ ζοιπηχιαηα ἄκεο θφζεςξ ηαὶ 

ηέπκδξ. Οὕηςξ αημί θαζζ.  

Σίκζ ημίκοκ ημφηςκ παβάβςιεκ ηὰ δζὰ ηκ 

ἀκενχπςκ, εἴπεν ὁ  

ἄκενςπμξ μη ἔζηζκ αἴηζμξ ηαὶ ἀνπὴ 

πνάλεςξ; Οδὲ βὰν Θεῶ  

εειζηὸκ ἐπζβνάθεζκ αἰζπνὰξ ἔζε᾿ ὅηε 

πνάλεζξ ηαὶ ἀδίημοξ μδὲ ἀκάβηῃ  

(μ βὰν ηκ ἀεὶ ὡζαφηςξ ἐπυκηςκ ἐζηίκ), 

μδὲ εἱιανιέκῃ (μ βὰν  

ηκ ἐκδεπμιέκςκ, ἀθθὰ ηκ ἀκαβηαίςκ ηὰ 

ηξ εἱιανιέκδξ  

θέβμοζζκ), μὔηε θφζεζ (θφζεςξ βὰν ἔνβα 

γῶα ηαὶ θοηά), μδὲ ηφπῃ  

(μ βὰν ζπάκζμζ ηαὶ ἀπνμζδυηδημζ ηκ 

ἀκενχπςκ αἱ πνάλεζξ), μὔηε  

ηῶ αημιάηῳ (ἀρφπςκ βὰν θέβμοζζκ ἠ 

ἀθυβςκ ζοιπηχιαηα ημῦ  

αημιάημο).  

Λείπεηαζ δὴ αηὸκ ηὸκ πνάηημκηα ηαὶ 

πμζμῦκηα ἄκενςπμκ ἀνπὴκ  

εἶκαζ ηκ ἰδίςκ ἔνβςκ ηαὶ 

αηελμφζζμκ.  Ἔηζ, εἰ ιδδειζξ ἐζηζκ ἀνπὴ  

πνάλεςξ ὁ ἄκενςπμξ, πενζηηξ ἔπεζ ηὸ 

αμοθεφεζεαζ· εἰξ ηί βὰν  

πνήζεηαζ ηῆ αμοθῆ ιδδειζξ ὢκ ηφνζμξ 

πνάλεςξ;  Πζα βὰν αμοθὴ  

πνάλεςξ ἕκεηα. Σὸ δὲ ηάθθζζημκ ηαὶ 

ηζιζχηαημκ ηκ ἐκ ἀκενχπῳ  

ίδζα απμηεθεί ένβμ ηδξ ακάβηδξ)·  

ένβμ ηδξ θφζεςξ πάθζ είκαζ δ δδιζμονβία, δ 

αφλδζδ, δ θεμνά, ηα θοηά ηαζ ηα  

γχα· ηδξ ηφπδξ πάθζ είκαζ ηα ζπάκζα ηαζ 

απνμζδυηδηα· δζυηζ δίκμοκ μνζζιυ  

ζηδκ ηφπδ ςξ ζφιπηςζδ ηαζ ζοκενβαζία δφμ 

αζηζχκ, πμο λεηζκμφκ απυ ηδκ  

πνμαίνεζδ, αθθά έπμοκ δζαθμνεηζηυ 

απμηέθεζια απυ ημ θοζζμθμβζηυ· υπςξ  

ζοιααίκεζ ι’ αοηυκ πμο ζηάαεζ ηάθνμ ηαζ 

ανίζηεζ εδζαονυ· δζυηζ μφηε αοηυξ  

πμο έηνορε ημ εδζαονυ, ημκ ημπμεέηδζε βζα 

κα ημκ ανεζ άθθμξ, μφηε αοηυξ  

πμο ημκ ανήηε έζηαρε βζα κα ανεζ εδζαονυ· 

ημ ακηίεεημ, μ έκαξ έζηαρε βζα  

κα ημκ ανεζ υπμηε εέθεζ, ηαζ μ άθθμξ βζα κα 

θηζάλεζ ηάθνμ. οκέαδ υιςξ ηάηζ  

δζαθμνεηζηυ απ’ αοηυ πμο ηαζ μζ δφμ 

επζδίςηακ. Σέθμξ, ένβμ ημο  

αοημιαηζζιμφ είκαζ ηα ηοπαία ζοιαάκηα ηςκ 

αρφπςκ ηαζ αθυβςκ γχςκ, πμο  

ζοιααίκμοκ πςνίξ ηδ ιεζμθάαδζδ ηδξ 

θφζεςξ ή ηδξ ηέπκδξ. Έηζζ θέκε αοημί.  

ε πμζυ, θμζπυκ, απυ αοηά εα ηαηαηάλμοιε 

ηζξ ακενχπζκεξ πνάλεζξ, ακ μ  

άκενςπμξ δεκ είκαζ δ αζηία ηαζ δ ανπή 

ηάπμζαξ πνάλεςξ; Αζυηζ δεκ είκαζ  

δίηαζμ κ’ απμδίκμοιε ζοπκά αζζπνέξ ηαζ 

άδζηεξ πνάλεζξ ζημ Θευ, μφηε ζηδκ  

ακάβηδ (δζυηζ δεκ είκαζ παναηηδνζζηζηυ 

αοηχκ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ ίδζα  

ηαηάζηαζδ), μφηε ζηδ ιμίνα (δζυηζ θέκε υηζ 

αοηά πμο ακήημοκ ζηδ ιμίνα  

δεκ ακήημοκ ζηα εκδεπυιεκα αθθά ζηα 

οπμπνεςηζηά κα ζοιαμφκ), μφηε ζηδ  

θφζδ (δζυηζ ένβα ηδξ θφζεςξ είκαζ ηα γχα 

ηαζ ηα θοηά), μφηε ζηδκ ηφπδ (δζυηζ  

μζ ακενχπζκεξ πνάλεζξ δεκ είκαζ ζπάκζεξ ηαζ 

απνμζδυηδηεξ), μφηε ζημκ  

αοημιαηζζιυ (δζυηζ ηα ζοιαάκηα ημο 

αοημιαηζζιμφ θέκε υηζ βίκμκηαζ ζηα  

άροπα ηαζ άθμβα γχα).  

Μαξ απμιέκεζ, θμζπυκ, κα είκαζ μ ίδζμξ μ 

άκενςπμξ, πμο εκενβεί ηαζ  

δδιζμονβεί· κα είκαζ δ αζηία ηςκ ένβςκ ημο 

ηαζ εθεφεενμξ ζηδ αμφθδζή ημο.  
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πενζηηὸκ ἀπμθαίκεζκ ηκ ἀημπςηάηςκ ἂκ 

εἴδ. Βἰ ημίκοκ αμοθεφεηαζ,  

πνάλεςξ ἕκεηα αμοθεφεηαζ· πζα βὰν 

αμοθὴ πνάλεςξ ἕκεηα ηαὶ δζὰ  

πνλζκ. 

Βπζπθέμκ, εάκ μ άκενςπμξ δεκ είκαζ μ αίηζμξ 

ηαιζάξ πνάλεςξ, δεκ ημο  

πνεζάγεηαζ κ’ απμθαζίγεζ· ηί κα ηδκ ηάκεζ ηδκ 

απυθαζή ημο, ακ δεκ είκαζ  

αίηζμξ ηαιζάξ πνάλεςξ; Δ απυθαζδ οπάνπεζ 

βζα κα ηάκεζ πνάλεζξ. Θα ήηακ  

υιςξ απυ ηα πζμ πανάθμβα κα 

πανμοζζάγμοιε ςξ άπνδζηδ ηδκ πζμ ςναία 

ηαζ  

πμθφηζιδ ζηακυηδηα ημο ακενχπμο. Ώκ, 

θμζπυκ, απμθαζίγεζ, απμθαζίγεζ βζα  

πνάλεζξ· δζυηζ ηάεε απυθαζδ βίκεηαζ βζα ηδκ 

πνάλδ ηαζ ιε ζημπυ ηδκ εηηέθεζή  

ηδξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 40. Πενὶ ηκ βζκμιέκςκ  

Σκ βζκμιέκςκ ηὰ ιέκ εἰζζκ ἐθ᾿ ιῖκ, ηὰ 

δὲ μη ἐθ᾿ ιῖκ. θ᾿ ιῖκ ιὲκ  

μὖκ εἰζζκ, ὧκ ιεῖξ ἐζιεκ αηελμφζζμζ 

πμζεῖκ ηε ηαὶ ιὴ πμζεῖκ,  

ημοηέζηζ πάκηα ηὰ δζ᾿ ικ ἑημοζίςξ 

πναηηυιεκα (μ βὰν ἑημοζίςξ  

ἐθέβεημ πνάηηεζεαζ ηξ πνάλεςξ μη 

μὔζδξ ἐθ᾿ ιῖκ) ηαὶ ἁπθξ, μἷξ  

ἕπεηαζ ρυβμξ ἠ ἔπαζκμξ ηαὶ ἐθ᾿ μἷξ ἐζηζ 

πνμηνμπὴ ηαὶ κυιμξ. Κονίςξ  

δὲ ἐθ᾿ ιῖκ ἐζηζ ηὰ ροπζηὰ πάκηα ηαὶ πενὶ 

ὧκ αμοθεουιεεα·  δὲ  

αμοθὴ ηκ ἐπίζδξ ἐκδεπμιέκςκ ἐζηίκ. 

πίζδξ δὲ ἐκδεπυιεκυκ ἐζηζκ,  

ὃ αηυ ηε δοκάιεεα, ηαὶ ηὸ ἀκηζηείιεκμκ 

αηῶ· πμζεῖηαζ δὲ ημφημο  

ηὴκ αἵνεζζκ ὁ κμῦξ ὁ ιέηενμξ, ηαὶ μὗηυξ 

ἐζηζκ ἀνπὴ πνάλεςξ.  

Σαῦηα ημίκοκ ἐζηὶ ηὰ ἐθ᾿ ιῖκ, ηὰ ἐπίζδξ 

ἐκδεπυιεκα, μἷμκ ηὸ  

ηζκεῖζεαζ ηαὶ ιὴ ηζκεῖζεαζ, ὁνικ ηαὶ ιὴ 

ὁνικ, ὀνέβεζεαζ ηκ ιὴ  

ἀκαβηαίςκ ηαὶ ιὴ ὀνέβεζεαζ, ρεφδεζεαζ 

ηαὶ ιὴ ρεφδεζεαζ, δζδυκαζ  

ηαὶ ιὴ δζδυκαζ, παίνεζκ ἐθ᾿ μἷξ δεῖ ηαὶ ιὴ 

παίνεζκ ὁιμίςξ, ηαὶ ἐθ᾿ μἷξ  

μ δεῖ, ηαὶ ὅζα ημζαῦηα, ἐκ μἷξ ἐζηζ ηὰ ηξ 

ἀνεηξ ηαὶ ηξ ηαηίαξ  

ἔνβα· ημφηςκ βάν ἐζιεκ αηελμφζζμζ. Σκ 

δὲ ἐπίζδξ ἐκδεπμιέκςκ  

εἰζὶ ηαὶ αἱ ηέπκαζ· ἐθ᾿ ιῖκ βάν ἐζηζ 

Γζ’ αοηά πμο ζοιααίκμοκ.  

Ώπ’ αοηά πμο ζοιααίκμοκ, άθθα ελανηχκηαζ 

απυ ιαξ ηαζ άθθα υπζ. Ώπυ ιαξ  

ελανηχκηαζ αοηά ηα μπμία ειείξ είιαζηε 

εθεφεενμζ κα ηάκμοιε ή υπζ, δδθαδή  

υθα αοηά πμο εηηεθμφιε ιε ηδ εέθδζή ιαξ 

(δζυηζ δεκ εα θέβαιε υηζ ηάκμοιε  

ηάηζ ιε ηδ εέθδζή ιαξ, ακ δ πνάλδ δεκ 

ελανηάηαζ απυ ιαξ)· ι’ έκα θυβμ, απυ  

ιαξ ελανηχκηαζ υζα έπμοκ ςξ ζοκέπεζα 

ηαηάηνζζδ ή έπαζκμ ηαζ βζα υζα  

οπάνπεζ παναίκεζδ ή κυιμξ. Κονίςξ 

ελανηχκηαζ απυ ιαξ υζα ακήημοκ ζηδκ  

ροπή ηαζ βζα υζα απμθαζίγμοιε· δζυηζ 

παίνκμοιε απυθαζδ βζα ηα εκδεπυιεκα  

κα ζοιαμφκ. Βλίζμο εκδεπυιεκμ είκαζ αοηυ 

πμο ηαζ ημ ίδζμ ιπμνμφιε κα  

ηάκμοιε ηαζ ημ ακηίεεηυ ημο· ημ επζθέβεζ 

υιςξ δ δζάκμζά ιαξ ηαζ απμηεθεί ηδκ  

αζηία ηδξ πνάλεςξ.  

Ώοηά, θμζπυκ, είκαζ εηείκα πμο ελανηχκηαζ 

απυ ιαξ, ηα μπμία είκαζ ελίζμο  

εκδεπυιεκα κα ζοιαμφκ, υπςξ κα ηζκμφιαζηε 

ή υπζ, κα ζπεφδμοιε ή υπζ, κα  

επζεοιμφιε ηα ιδ απαναίηδηα ή υπζ, κα θέιε 

ρέιαηα ή υπζ, κα δίκμοιε ή υπζ,  

κα παζνυιαζηε βζα υζα πνέπεζ, αθθά ηαζ ημ 

ίδζμ κα ιδκ παζνυιαζηε βζα υζα δεκ  

πνέπεζ, ηαζ υθα ηα πανυιμζα, ζηα μπμία 

οπάβμκηαζ ηα ένβα ηδξ ανεηήξ ηαζ ηδξ  

ηαηίαξ. Αζυηζ υθα αοηά ελανηχκηαζ απυ ηδκ 

εθεοεενία ιαξ. ηα εκδεπυιεκα,  
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ιεηεθεεῖκ, ἡκ ἂκ εεθήζςιεκ,  

ηαὶ ιὴ ιεηεθεεῖκ.  

Υνὴ δὲ βζκχζηεζκ, ὡξ  ιὲκ αἵνεζζξ ηκ 

πναηηκ ἀεὶ ἐθ᾿ ιῖκ ἐζηζκ·  

 δὲ πνλζξ πμθθάηζξ ηςθφεηαζ ηαηά ηζκα 

ηνυπμκ ηξ πνμκμίαξ. 

επίζδξ, κα ζοιαμφκ ακήημοκ ηαζ μζ ηέπκεξ· 

απυ ιαξ ελανηάηαζ κα αζηήζμοιε  

υπμζα ηέπκδ εεθήζμοιε ή κα ιδκ αζηήζμοιε.  

Πνέπεζ αηυιδ κα βκςνίγμοιε υηζ δ εηθμβή 

αοηχκ πμο είκαζ δοκαηυκ κα  

βίκμοκ πνάλδ ελανηάηαζ απυ ιαξ· αθθά ηδκ 

πνάλδ ειπμδίγεζ πμθθέξ θμνέξ  

ηάπμζμ ζπέδζμ ηδξ εείαξ πνυκμζαξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 41. Αζὰ πμίακ αἰηίακ 

αηελμφζζμζ βεβυκαιεκ  

Φαιὲκ ημίκοκ εεέςξ ηῶ θμβζηῶ 

ζοκεζζένπεζεαζ ηὸ αηελμφζζμκ ηαί  

ημῖξ βεκκδημῖξ ζοιπεθοηέκαζ ιεηααμθήκ 

ηαζ ηνμπήκ. Πκ βὰν  

βεκκδηὸκ ηαὶ ηνεπηυκ ἐζηζκ. Ὧκ βὰν  

ἀνπὴ ηξ βεκέζεςξ ἀπὸ  

ηνμπξ ἢνλαημ, ἀκάβηῃ ηαῦηα ηνεπηὰ 

εἶκαζ. Σνμπὴ δέ ἐζηζ ηὸ ἐη ιὴ  

ὄκηςκ εἰξ ηὸ εἶκαζ παναπεκαζ ηαὶ ηὸ ἐλ 

πμηεζιέκδξ ὕθδξ ἕηενυκ ηζ  

βεκέζεαζ. Σὰ ιὲκ μὖκ ἄροπα ηαὶ ἄθμβα 

ηνέπμκηαζ ηαηὰ ηὰξ  

πνμεζνδιέκαξ ζςιαηζηὰξ ἀθθμζχζεζξ, ηὰ 

δὲ θμβζηὰ ηαηὰ πνμαίνεζζκ.  

Σμῦ βὰν θμβζημῦ ηὸ ιέκ ἐζηζ εεςνδηζηυκ, 

ηὸ δὲ πναηηζηυκ.  

Θεςνδηζηὸκ ιὲκ ηὸ ηαηακμμῦκ, ὡξ ἔπεζ ηὰ 

ὄκηα, πναηηζηὸκ δὲ ηὸ  

αμοθεοηζηυκ, ηὸ ὁνίγμκ ημῖξ πναηημῖξ ηὸκ 

ὀνεὸκ θυβμκ. Καὶ ηαθμῦζζ  

ηὸ ιὲκ εεςνδηζηὸκ κμῦκ, ηὸ δὲ πναηηζηὸκ 

θυβμκ· ηαὶ ηὸ ιὲκ  

εεςνδηζηὸκ ζμθίακ, ηὸ δὲ πναηηζηὸκ 

θνυκδζζκ.  

Πξ μὖκ ὁ αμοθεουιεκμξ ὡξ ἐπ᾿ αηῶ ηξ 

αἱνέζεςξ μὔζδξ ηκ  

πναηηέςκ αμοθεφεηαζ, ἵκα ηὸ πνμηνζεὲκ ἐη 

ηξ αμοθξ ἕθδηαζ ηαὶ  

ἑθυιεκμξ πνάλῃ· εἰ δὲ ημῦημ, ἐλ ἀκάβηδξ 

πανοθίζηαηαζ ηῶ θμβζηῶ  

ηὸ αηελμφζζμκ· ἠ βὰν μη ἔζηαζ θμβζηυκ, 

ἠ θμβζηὸκ ὂκ ηφνζμκ ἔζηαζ  

πνάλεςκ ηαὶ αηελμφζζμκ. Ὅεεκ ηαὶ ηὰ 

ἄθμβα μὔη εἰζζκ αηελμφζζα·  

ἄβμκηαζ βὰν ιθθμκ πὸ ηξ θφζεςξ ἢπεν 

ἄβμοζζ· δζὸ μδὲ  

Γζα πμζυ θυβμ δδιζμονβδεήηαιε 

αοηελμφζζμζ.  

Τπμζηδνίγμοιε υηζ ημ αοηελμφζζμ εζζένπεηαζ 

ζημκ άκενςπμ αιέζςξ ιαγί ιε  

ημ θμβζηυ, ηαζ υηζ δ αθθαβή ηαζ ιεηααμθή 

είκαζ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ υζςκ  

βεκκζμφκηαζ. Αζυηζ, ηάεεηζ πμο βεκκζέηαζ είκαζ 

ηαζ ιεηααθδηυ. Καεχξ, αθμφ δ  

ανπή ηδξ δδιζμονβίαξ βίκεηαζ ιε ιεηααμθή, 

είκαζ επυιεκμ ηα υκηα κα είκαζ  

ιεηααθδηά. Καζ ιεηααμθή ζδιαίκεζ κα 

παναπεεί ηάηζ απυ ημ ιδδέκ ηαζ απυ  

πνμτπάνπμοζα φθδ κα βίκεζ ηάηζ άθθμ. Σα 

άροπα αέααζα ηαζ ηα άθμβα γχα  

ιεηααάθθμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζςιαηζηέξ 

ιεηααμθέξ πμο πνμακαθέναιε, εκχ  

ηα θμβζηά υκηα ζφιθςκα ιε ηδκ πνμαίνεζή 

ημοξ. Καζ απυ ηα ιένδ ημο  

θμβζημφ, ημ έκα είκαζ εεςνδηζηυ ηαζ ημ άθθμ 

πναηηζηυ. Θεςνδηζηυ είκαζ αοηυ  

πμο ακηζθαιαάκεηαζ ζε πμζά ηαηάζηαζδ είκαζ 

ηα υκηα, εκχ πναηηζηυ είκαζ  

αοηυ πμο απμθαζίγεζ ηαζ ημ μπμίμ μνίγεζ ζε 

υζα ιπμνμφκ κα βίκμοκ ςξ  

ηνζηήνζμ ημκ μνευ θυβμ. Καζ μκμιάγμοκ ημ 

εεςνδηζηυ κμο, εκχ ημ πναηηζηυ  

θυβμ· επίζδξ, μκμιάγμοκ ημ εεςνδηζηυ 

ζμθία, εκχ ημ πναηηζηυ ζφκεζδ.  

Γζ’ αοηυ ηαεέκαξ πμο ζηέθηεηαζ, ζηέθηεηαζ 

ιε ηδκ ζδέα υηζ απυ ημκ εαοηυ ημο  

ελανηάηαζ δ απυθαζδ βζ’ αοηά πμο ιπμνεί κα 

βίκμοκ· έηζζ χζηε κα εηθέλεζ  

αοηυ πμο πνμηίιδζε ιε ηδ ζηέρδ, ηαζ, αθμφ 

ημ εηθέλεζ, κα ημ πνάλεζ. Κζ ακ  

είκαζ έηζζ ηα πνάβιαηα, ηυηε ημ αοηελμφζζμ 

ζοκοπάνπεζ οπμπνεςηζηά ιε ημ  

θμβζηυ. Αζυηζ, ή δεκ εα οπάνπεζ θμβζηυ ή ημ 

θμβζηυ εα είκαζ οπεφεοκμ βζα ηζξ  
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ἀκηζθέβμοζζ ηῆ θοζζηῆ ὀνέλεζ, ἀθθ᾿, ἅια 

ὀνεπεζί ηζκμξ, ὁνιζζ  

πνὸξ ηὴκ πνλζκ. Ὁ δὲ ἄκενςπμξ, θμβζηὸξ 

ὢκ, ἄβεζ ιθθμκ ηὴκ  

θφζζκ, ἢπεν ἄβεηαζ· δζὸ ηαὶ ὀνεβυιεκμξ, 

εἴπεν ἐεέθμζ, ἐλμοζίακ ἔπεζ  

ηὴκ ὄνελζκ ἀκαπαζηίζαζ ἠ ἀημθμοεζαζ 

αηῆ. Ὅεεκ ηὰ ιὲκ ἄθμβα  

μδὲ ἐπαζκεῖηαζ μδὲ ρέβεηαζ, ὁ δὲ 

ἄκενςπμξ ηαὶ ἐπαζκεῖηαζ ηαὶ ρέβεηαζ.  

Υνὴ δὲ βζκχζηεζκ, ὅηζ ηαὶ μἱ ἄββεθμζ, 

θμβζημὶ ὄκηεξ, αηελμφζζμζ  

πάνπμοζζ, ηαὶ ὡξ ηηζζημὶ ηαὶ ηνεπημί. Καὶ 

ἔδεζλεκ ὁ ιὲκ Αζάαμθμξ  

ἀβαεὸξ πὸ ημῦ Αδιζμονβμῦ βεκυιεκμξ, 

αηελμοζίςξ δὲ ηξ ηαηίαξ  

ενεηὴξ βεβμκχξ, ηαὶ αἱ ζὺκ αηῶ 

ἀπμζηαηήζαζαζ δοκάιεζξ, ἢβμοκ  

μἱ δαίιμκεξ, ηὰ δὲ θμζπὰ ηάβιαηα ηκ 

ἀββέθςκ ἐκ ηῶ ἀβαεῶ  

δζαιείκακηα. 

πνάλεζξ, ηαζ αοηελμφζζμ. Γζ’ αοηυ ηαζ ηα 

άθμβα γχα δεκ είκαζ αοηελμφζζα· δ  

θφζδ ημοξ ηα ηαηεοεφκεζ ιάθθμκ πανά ηα 

ίδζα ηδκ ηαηεοεφκμοκ· ηαζ δεκ  

ακηζδνμφκ ζηδ θοζζηή επζεοιία, αθθά, υηακ 

επζεοιήζμοκ ηάηζ, αιέζςξ  

ηζκμφκηαζ βζα εηπθήνςζή ηδξ. Βκχ μ 

άκενςπμξ, επεζδή είκαζ θμβζηυξ, ιάθθμκ  

ηαηεοεφκεζ ηδ θφζδ, πανά αοηή ημκ 

ελμοζζάγεζ· βζ’ αοηυ, υηακ επζεοιεί ηάηζ,  

ιπμνεί, ακ εέθεζ, ή κ’ ακαηυρεζ ηδκ επζεοιία 

ημο ή κα ηδκ αημθμοεήζεζ. Καζ  

βζα ημ θυβμ αοηυ, ηα άθμβα γχα μφηε ηα 

επαζκμφιε μφηε ηα ηαηαηνίκμοιε,  

εκχ ημκ άκενςπμ ηαζ ημκ επαζκμφιε ηαζ ημκ 

ηαηαηνίκμοιε.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ μζ άββεθμζ, επεζδή 

είκαζ θμβζημί, είκαζ αοηελμφζζμζ,  

ηαζ ζακ δδιζμονβήιαηα είκαζ ιεηααθδημί. 

Καζ ημ απυδεζλε αοηυ μ Αζάαμθμξ,  

μ μπμίμξ, ακ ηαζ δδιζμονβήεδηε αβαευξ απυ 

ημ Αδιζμονβυ, ιε εθεφεενδ  

απυθαζή ημο εθεφνε ηδκ ηαηία· ημ ίδζμ 

έηακακ ηαζ μζ αββεθζηέξ δοκάιεζξ πμο  

επακαζηάηδζακ ιαγί ημο, δδθαδή μζ 

δαίιμκεξ, εκχ ηα οπυθμζπα αββεθζηά  

ηάβιαηα έιεζκακ ζηαεενά ζημ αβαευ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 42. Πενὶ ηκ μη ἐθ᾿ ιῖκ.  

Σκ δὲ μη ἐθ᾿ ιῖκ ηὰ ιὲκ ἐη ηκ ἐθ᾿ 

ιῖκ ἔπεζ ηὰξ ἀνπὰξ, ἢημζ ηὰξ  

αἰηίαξ, ημοηέζηζκ αἱ ἀιμζααὶ ηκ πνάλεςκ 

ικ ἔκ ηε ηῶ πανυκηζ  

ηαὶ ἐκ ηῶ ιέθθμκηζ αἰκζ, ηὰ δὲ θμζπὰ 

πάκηα ηξ εείαξ αμοθξ  

ἐλήνηδηαζ. Ἡ ιὲκ βὰν βέκεζζξ πάκηςκ ἐη 

ημῦ Θεμῦ,  δὲ θεμνὰ δζὰ  

ηὴκ ιεηένακ ηαηίακ πεζζήπεδ πνὸξ 

ηζιςνίακ ηαὶ ὠθέθεζακ. «Θεὸξ  

βὰν εάκαημκ μη ἐπμίδζεκ μδὲ ηένπεηαζ 

ἐπ᾿ ἀπςθείᾳ γχκηςκ»· δζ᾿  

ἀκενχπμο δὲ ιθθμκ εάκαημξ, ημοηέζηζ 

ηξ ημῦ Ἀδὰι πανααάζεςξ,  

ὁιμίςξ ηαὶ αἱ θμζπαὶ ηζιςνίαζ. Σὰ δὲ θμζπὰ 

πάκηα ηῶ Θεῶ  

ἀκαεεηέμκ· ἣ ηε βὰν βέκεζζξ ικ ηξ 

δδιζμονβζηξ αημῦ δοκάιεχξ  

Γζ’ αοηά πμο δεκ ελανηχκηαζ απυ ιαξ.  

Ώπ’ υζα δεκ ελανηχκηαζ απυ ιαξ, άθθα 

έπμοκ ηζξ ανπέξ, δδθαδή ηδκ αζηία  

ημοξ, ζε ιαξ, υπςξ μζ αιμζαέξ ηςκ πνάλεχκ 

ιαξ ζηδκ πανμφζα ηαζ ιέθθμοζα  

γςή, εκχ ηα οπυθμζπα ελανηχκηαζ απυ ηδ 

αμοθή ημο Θεμφ.  

Δ δδιζμονβία, δδθαδή, υθςκ ακήηεζ ζημ 

Θευ, εκχ δ θεμνά ημοξ εζζάπεδηε  

απυ ηδ δζηή ιαξ ηαηία, βζα κα ηζιςνδεμφιε 

ηαζ ςθεθδεμφιε. «Αζυηζ μ Θευξ  

δε δδιζμφνδζε ημ εάκαημ μφηε εοπανζζηζέηαζ 

απυ ηδκ απχθεζα ηςκ γςκηακχκ».  

Ο εάκαημξ ιάθθμκ πνμήθεε απυ ημκ 

άκενςπμ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ ηδκ  

πανάααζδ ημο Ώδάι· ημ ίδζμ ηαζ μζ 

οπυθμζπεξ ηζιςνίεξ. θα υιςξ ηα  

οπυθμζπα πνέπεζ κα ηα απμδχζμοιε ζημ Θευ· 

δζυηζ δ δδιζμονβία ιαξ είκαζ  
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ἐζηζ, ηαὶ  δζαιμκὴ ηξ ζοκεηηζηξ 

δοκάιεςξ αημῦ, ηαὶ  ηοαένκδζζξ  

ηαί ζςηδνία ηξ πνμκμδηζηξ αημῦ 

δοκάιεςξ ηαί  ηκ ἀβαεκ  

αἰςκία ἀπυθαοζζξ ηξ ἀβαευηδημξ αημῦ, 

ημῖξ θοθάζζμοζζ ηυ ηαηά  

θφζζκ, ἐθ’ ᾧ ηαί ἐπθάζεδιεκ.  

πεζδὴ δέ ηζκεξ ἀκηζθέβμοζζ ηῆ πνμκμίᾳ, 

εἴπςιεκ θμζπὸκ ὀθίβα ηαὶ  

πενὶ πνμκμίαξ. 

απμηέθεζια ηδξ δδιζμονβζηήξ ημο δοκάιεςξ· 

δ δζαηήνδζή ιαξ ακήηεζ ζηδκ  

ζοκηδνδηζηή ημο δφκαιδ· δ δζαηοαένκδζδ 

ηαζ δ ζςηδνία ιαξ ακήηεζ ζηδκ  

πνυκμζά ημο· ηαζ δ απυθαοζδ ηςκ αζχκζςκ 

αβαεχκ ζηδκ αβαευηδηά ημο, βζα  

εηείκμοξ πμο δζαηδνμφκ ημ «ηαηά θφζζκ», βζα 

ημ μπμίμ ηαζ ιαξ έπθαζε.  

Βπεζδή υιςξ μνζζιέκμζ ανκμφκηαζ ηδ εεία 

πνυκμζα, αξ πμοιε, θμζπυκ, θίβα  

ηαζ βζα ηδκ πνυκμζά ημο. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 43. Πενὶ πνμκμίαξ  

Πνυκμζα ημίκοκ ἐζηὶκ ἐη Θεμῦ εἰξ ηὰ ὄκηα 

βζκμιέκδ ἐπζιέθεζα. Καὶ  

πάθζκ·  Πνυκμζά ἐζηζ αμφθδζζξ Θεμῦ, δζ᾿ 

ἡκ πάκηα ηὰ ὄκηα ηὴκ  

πνυζθμνμκ δζελαβςβὴκ θαιαάκεζ. Βἰ δὲ 

Θεμῦ αμφθδζίξ ἐζηζκ   

πνυκμζα, πζα ἀκάβηδ πάκηα ηὰ ηῆ 

πνμκμίᾳ βζκυιεκα ηαηὰ ηὸκ  

ὀνεὸκ θυβμκ ηάθθζζηά ηε ηαὶ 

εεμπνεπέζηαηα βίκεζεαζ ηαὶ ὡξ μη ἔκζ  

ηνείηης βεκέζεαζ. Ἀκάβηδ βὰν ηὸκ αηὸκ 

εἶκαζ πμζδηὴκ ηκ ὄκηςκ  

ηαὶ πνμκμδηήκ· μὔηε βὰν πνέπμκ μὔηε 

ἀηυθμοεμκ ἄθθμκ ιὲκ πμζδηὴκ  

εἶκαζ ηκ ὄκηςκ, ἄθθμκ δὲ πνμκμδηήκ· 

μὕης βὰν ἐκ ἀζεεκείᾳ  

πάκηςξ εἰζὶκ ἀιθυηενμζ, ὁ ιὲκ ημῦ πμζεῖκ, 

ὁ δὲ ημῦ πνμκμεῖκ.  

Ὁ Θεὸξ ημίκοκ ἐζηὶκ ὅ ηε πμζδηὴξ ηαὶ 

πνμκμδηήξ, ηαὶ  πμζδηζηὴ δὲ  

αημῦ δφκαιζξ ηαὶ  ζοκεηηζηὴ ηαὶ  

πνμκμδηζηὴ  ἀβαεὴ αημῦ  

εέθδζίξ ἐζηζ· «πάκηα βάν, ὅζα εέθδζεκ, ὁ 

Κφνζμξ ἐπμίδζεκ ἐκ ηῶ  

μνακῶ ηαί ἐκ ηῆ βῆ», ηαὶ ηῶ εεθήιαηζ 

αημῦ μδεὶξ ἀκεέζηδηεκ.  

᾿Δεέθδζε βεκέζεαζ ηὰ πάκηα, ηαὶ βέβμκε· 

εέθεζ ζοκίζηαζεαζ ηὸκ  

ηυζιμκ, ηαὶ ζοκίζηαηαζ, ηαὶ πάκηα, ὅζα 

εέθεζ, βίκεηαζ.  

Ὅηζ δὲ πνμκμεῖ ηαὶ ὅηζ ηαθξ πνμκμεῖ, 

ὀνευηαηα ζημπήζεζεκ ἄκ ηζξ  

μὕηςξ· Μυκμξ ὁ Θευξ ἐζηζ θφζεζ ἀβαεὸξ 

ηαὶ ζμθυξ· ὡξ μὖκ ἀβαεὸξ  

Γζα ηδκ Πνυκμζα  

Πνυκμζα είκαζ δ θνμκηίδα πμο δείπκεζ μ Θευξ 

βζα ηα δδιζμονβήιαηα. Καζ  

αηυιδ: Πνυκμζα είκαζ δ εέθδζδ ημο Θεμφ, 

ελαζηίαξ ηδξ μπμίαξ υθα ηα υκηα  

εηπθδνχκμοκ ημκ ηαηάθθδθμ πνμμνζζιυ 

ημοξ. Βάκ δ πνυκμζα είκαζ εέθδζδ  

ημο Θεμφ, είκαζ εκηεθχξ απαναίηδημ υθα υζα 

ηάκεζ δ πνυκμζα ζφιθςκα ιε ηδ  

θμβζηή, κα βίκμκηαζ υθμ ηαζ πζμ ςναία ηαζ 

εεμπνεπή ηαζ υζμ βίκεηαζ ηαθφηενα.  

Αζυηζ είκαζ ακάβηδ ημ ίδζμ πνυζςπμ κα είκαζ 

ηαζ δδιζμονβυξ ηαζ πνμκμδηήξ  

ηςκ υκηςκ. Αεκ είκαζ πνέπμκ ηαζ θμβζηυ 

άθθμξ κα είκαζ μ δδιζμονβυξ ηςκ  

υκηςκ ηαζ άθθμξ μ πνμκμδηήξ. Αζυηζ έηζζ ηαζ 

μζ δφμ εα είκαζ εθθζπείξ,  

μ έκαξ ζπεηζηά ιε ηδ δδιζμονβζηυηδηα ηαζ 

άθθμξ ιε ηδκ πνυκμζα.  

Ο Θευξ, θμζπυκ, είκαζ μ δδιζμονβυξ ηαζ 

πνμκμδηήξ ηαζ δ αβαεή εέθδζή ημο  

απμηεθεί ηδ δδιζμονβζηή, ζοκηδνδηζηή ηαζ 

πνμκμδηζηή ημο δφκαιδ·  

«δζυηζ, υθα υζα εέθδζε μ Κφνζμξ, ηα 

δδιζμφνβδζε ηαζ ζημκ μονακυ  

ηαζ ζηδ βδ», ηαζ ηακείξ δεκ ακηζζηάεδηε ζημ 

εέθδιά ημο.  

Θέθδζε κα βίκμοκ υθα, ηαζ έβζκακ· εέθεζ κα 

οπάνπεζ μ ηυζιμξ,  

ηαζ οπάνπεζ· υθα, υζα εέθεζ, βίκμκηαζ.  

Μπμνεί ηακείξ κα ηάκεζ πμθφ μνεέξ ζηέρεζξ 

βζα ηδκ πνυκμζα ημο Θεμφ, ηαζ  

ιάθζζηα υηζ είκαζ ηαθή. Να ζηεθεεί, δδθαδή, 

υηζ ιυκμκ μ Θευξ είκαζ απυ ηδ  

θφζδ ημο αβαευξ ηαζ ζμθυξ· ηαζ επεζδή είκαζ 
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πνμκμεῖ (ὁ βὰν ιὴ πνμκμκ μη ἀβαευξ· 

ηαὶ βὰν ηαὶ μἱ ἄκενςπμζ ηαὶ  

ηὰ ἄθμβα ηκ μἰηείςκ ηέηκςκ πνμκμμῦκηαζ 

θοζζηξ, ηαὶ ὁ ιὴ  

πνμκμκ ρέβεηαζ), ὡξ δὲ ζμθὸξ ἄνζζηα 

ηκ ὄκηςκ ἐπζιεθεῖηαζ.  

Υνὴ ημίκοκ ημφημζξ πνμζέπμκηαξ πάκηα 

εαοιάγεζκ, πάκηα ἐπαζκεῖκ,  

πάκηα ἀκελεηάζηςξ ἀπμδέπεζεαζ ηὰ ηξ 

πνμκμίαξ ἔνβα, ηἂκ  

θαίκδηαζ ημῖξ πμθθμῖξ ἄδζηα δζὰ ηὸ 

ἄβκςζημκ ηαὶ ἀηαηάθδπημκ  

εἶκαζ ημῦ Θεμῦ ηὴκ πνυκμζακ ηαί ημφξ 

θμβζζιμφξ ικ ηαί ηάξ  

πνάλεζξ ηαί ηά ιέθθμκηα αηῶ ιυκῳ 

βκςζηά. Πάκηα δὲ θέβς ηὰ  

μη ἐθ᾿ ιῖκ· ηὰ βὰν ἐθ᾿ ιῖκ μ ηξ 

πνμκμίαξ ἐζηίκ, ἀθθὰ ημῦ  

ιεηένμο αηελμοζίμο.  

Σξ δὲ πνμκμίαξ ηὰ ιὲκ ηαη᾿ εδμηίακ 

ἐζηί, ηὰ δὲ ηαηὰ ζοβπχνδζζκ.  

Καη᾿ εδμηίακ ιέκ, ὅζα ἀκακηζννήηςξ 

εἰζὶκ ἀβαεά, ηαηὰ  

ζοβπχνδζζκ δὲ ὅζα εἰζί πμκδνά. οβπςνεῖ 

βὰν πμθθάηζξ ηαὶ ηὸκ  

δίηαζμκ πενζπεζεῖκ ζοιθμναῖξ, ἵκα ηὴκ ἐκ 

αηῶ θακεάκμοζακ ἀνεηὴκ  

δείλῃ ημῖξ ἄθθμζξ, ὡξ ἐπὶ ημῦ Ἰχα. Ἄθθμηε 

ζοβπςνεῖ ηκ ἀηυπςκ  

ηζ πναπεκαζ, ἵκα δζὰ ηξ πνάλεςξ ηξ 

δμημφζδξ ἀηυπμο ιέβα ηζ ηαὶ  

εαοιαζηὸκ ηαημνεςεῆ ὡξ δζὰ ημῦ 

ζηαονμῦ ηὴκ ζςηδνίακ ηκ  

ἀκενχπςκ.  

Καη᾿ ἄθθμκ ηνυπμκ ζοβπςνεῖ ηὸκ ὅζζμκ 

πάζπεζκ ηαηξ, ἵκα ιὴ ἐη  

ημῦ ὀνεμῦ ζοκεζδυημξ ἐηπέζῃ ἠ ηαὶ ἐη ηξ 

δμεείζδξ αηῶ δοκάιεχξ  

ηε ηαὶ πάνζημξ εἰξ ἀθαγμκείακ ἐηπέζῃ ὡξ 

ἐπὶ ημῦ Παφθμο.  

βηαηαθείπεηαί ηζξ πνὸξ ηαζνὸκ πνὸξ 

δζυνεςζζκ ἄθθμο, ἵκα ηὸ ηαη᾿  

αηὸκ ζημπμῦκηεξ μἱ ἄθθμζ παζδεφςκηαζ, 

ὡξ ἐπὶ ημῦ  Λαγάνμο ηαὶ  

ημῦ πθμοζίμο· θοζζηξ βὰν ὁνκηέξ ηζκαξ 

πάζπμκηαξ ζοζηεθθυιεεα.  

αβαευξ, πνμκμεί (δζυηζ αοηυξ  

πμο δεκ πνμκμεί δεκ είκαζ αβαευξ· απυδεζλδ 

απμηεθεί υηζ ηαζ μζ άκενςπμζ ηαζ  

ηα γχα πνμκμμφκ απυ ηδ θφζδ ημοξ βζα ηα 

παζδζά ημοξ, εκχ αοηυξ πμο δεκ  

ηα θνμκηίγεζ ηαηδβμνείηαζ)· ηαζ επεζδή (μ 

Θευξ) είκαζ ζμθυξ, θνμκηίγεζ βζα ηα  

δδιζμονβήιαηα ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ.  

Πνέπεζ, θμζπυκ, έπμκηαξ ζηναιιέκδ ηδκ 

πνμζμπή ιαξ ζ’ αοηά, υθα ηα ένβα  

ηδξ εείαξ πνυκμζαξ κα ηα  

εαοιάγμοιε, κα ηα επαζκμφιε, κα ηα 

απμδεπυιαζηε  

πςνίξ κα ηα ελεηάγμοιε, αηυιδ ηζ ακ 

θαίκμκηαζ ζημοξ πμθθμφξ άδζηα· δζυηζ δ  

πνυκμζα ημο Θεμφ ιαξ είκαζ άβκςζηδ ηαζ 

αηαηακυδηδ, ηαζ ιυκμκ αοηυξ  

βκςνίγεζ ημοξ θμβζζιμφξ, ηζξ πνάλεζξ ιαξ ηαζ 

ηα ιέθθμκηα. Καζ ιε υθα αοηά  

εκκμχ υζα δεκ ελανηχκηαζ απυ ιαξ· υζα 

ελανηχκηαζ απυ ιαξ, δεκ είκαζ ένβμ  

ηδξ πνμκμίαξ ημο, αθθά ηδξ εθεφεενδξ 

αμοθήζεχξ ιαξ.  

Καζ απ’ αοηά πμο ακήημοκ ζηδκ πνυκμζα 

Σμο, μ Θευξ άθθα ηα ηάκεζ ιε  

εοπανίζηδζδ ηαζ άθθα ιε παναπχνδζδ. Με 

εοπανίζηδζδ ηάκεζ υζα  

ακακηίννδηα είκαζ ηαθά, εκχ ιε παναπχνδζδ 

υζα είκαζ ηαηά. Βπζηνέπεζ,  

δδθαδή, πμθθέξ θμνέξ ηαζ μ δίηαζμξ κα πέζεζ 

ζε ζοιθμνέξ, βζα κα θακενχζεζ  

ζημοξ άθθμοξ ηδκ ανεηή πμο είκαζ ηνοιιέκδ 

ιέζα ημο, υπςξ ζοκέαδ ιε ημκ  

Εχα. Άθθμηε επζηνέπεζ κα ζοιαεί έκα 

πανάδμλμ βεβμκυξ, βζα κα πεηφπεζ ι’  

αοηυ ηάηζ ζπμοδαίμ ηαζ εαοιαζηυ, υπςξ ιε 

ημκ ζηαονυ πναβιαημπμίδζε ηδ  

ζςηδνία ηςκ ακενχπςκ.  

ε άθθδ πενίπηςζδ επζηνέπεζ κα οπμθένεζ μ 

υζζμξ, βζα κα ιδκ λεθφβεζ απυ  

ηδκ μνεή ζοκείδδζδ ή βζα κα ιδκ 

παναζονεεί ζε αθαγμκεία απυ ηδ δφκαιδ  

ηαζ ηδ πάνδ πμο ημο δυεδηε, υπςξ ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο Παφθμο.  

Ββηαηαθείπεηαζ ηάπμζμξ βζα μνζζιέκμ 

πνμκζηυ δζάζηδια βζα κα δζμνεςεεί  
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βηαηαθείπεηαί ηζξ ηαὶ εἰξ ἄθθμο δυλακ, 

μ δζ᾿ μἰηείαξ ἠ βμκέςκ  

ἁιανηίαξ ὡξ ὁ ἐη βεκεηξ ηοθθὸξ εἰξ δυλακ 

ημῦ οἱμῦ ημῦ ἀκενχπμο.  

Πάθζκ ζοβπςνεῖηαί ηζξ παεεῖκ εἰξ ἄθθμο 

γθμκ, ἵκα ηξ δυλδξ ημῦ  

παευκημξ ιεβαθοκεείζδξ ἄμηκμκ ηὸ πάεμξ 

ημῖξ ἄθθμζξ βέκδηαζ ἐθπίδζ  

ηξ ιεθθμφζδξ δυλδξ ηαὶ ἐπζεοιίᾳ ηκ 

ιεθθυκηςκ ἀβαεκ, ὡξ ἐπὶ  

ηκ ιανηφνςκ. Παναπςνεῖηαί ηζξ ηαὶ εἰξ 

αἰζπνὰκ ἐιπεζεῖκ πνλζκ  

ἐκίμηε εἰξ δζυνεςζζκ ἑηένμο πείνμκμξ 

πάεμοξ· μἷμκ, ἔζηζ ηζξ  

ἐπαζνυιεκμξ ἐπὶ ηαῖξ ἀνεηαῖξ ηαὶ ημῖξ 

ηαημνεχιαζζκ αημῦ·  

παναπςνεῖ ημῦημκ ὁ Θεὸξ εἰξ πμνκείακ 

ἐιπεζεῖκ, ὅπςξ δζὰ ημῦ  

πηχιαημξ εἰξ ζοκαίζεδζζκ ηξ μἰηείαξ 

ἀζεεκείαξ ἐθεὼκ ηαπεζκςεῆ  

ηαὶ πνμζεθεὼκ ἐλμιμθμβήζδηαζ ηῶ 

Κονίῳ.  

Υνὴ δὲ βζκχζηεζκ, ὅηζ  ιὲκ αἵνεζζξ ηκ 

πναηηκ ἐθ᾿ ιῖκ ἐζηζ,  

ηὸ δὲ ηέθμξ ηκ ιὲκ ἀβαεκ ηξ ημῦ Θεμῦ 

ζοκενβίαξ δζηαίςξ  

ζοκενβμῦκημξ ημῖξ πνμαζνμοιέκμζξ ηὸ 

ἀβαεὸκ ὀνεῶ ηῶ ζοκεζδυηζ  

ηαηὰ ηὴκ πνυβκςζζκ αημῦ, ηκ δὲ 

πμκδνκ ηξ ἐβηαηαθείρεςξ  

ημῦ Θεμῦ πάθζκ ηαηὰ ηὴκ πνυβκςζζκ αημῦ 

δζηαίςξ  

ἐβηαηαθζιπάκμκημξ.  

Σξ δὲ ἐβηαηαθείρεχξ εἰζζκ εἴδδ δφμ· ἔζηζ 

βὰν ἐβηαηάθεζρζξ  

μἰημκμιζηὴ ηαὶ παζδεοηζηὴ ηαὶ ἔζηζκ 

ἐβηαηάθεζρζξ ηεθεία  

ἀπμβκςζηζηή. Οἰημκμιζηὴ ιὲκ ηαὶ 

παζδεοηζηὴ  πνὸξ δζυνεςζζκ ηαὶ  

ζςηδνίακ ηαὶ δυλακ ημῦ πάζπμκημξ 

βζκμιέκδ ἠ ηαὶ πνὸξ ἄθθςκ  

γθμκ ηαὶ ιίιδζζκ ἠ ηαὶ πνὸξ δυλακ Θεμῦ· 

 δὲ ηεθεία ἐβηαηάθεζρζξ,  

ὅηε ημῦ Θεμῦ πάκηα πνὸξ ζςηδνίακ 

πεπμζδηυημξ ἀκεπαίζεδημξ ηαὶ  

ἀκζάηνεοημξ, ιθθμκ δὲ ἀκίαημξ ἐλ μἰηείαξ 

μ άθθμξ, βζα κα δζδάζημκηαζ δδθαδή μζ άθθμζ 

αθέπμκηαξ ηδ δοζηοπία ημο,  

υπςξ έβζκε ιε ημ Λάγανμ ηαζ ημκ πθμφζζμ· 

δζυηζ είκαζ απυ ηδ θφζδ ιαξ, υηακ  

αθέπμοιε ηάπμζμοξ κα οπμθένμοκ, κα 

γανχκμοιε απυ θυαμ.  

Ββηαηαθείπεηαζ ηάπμζμξ υπζ ελαζηίαξ ηςκ 

αιανηζχκ ημο ή ηςκ αιανηζχκ ηςκ  

βμκέςκ ημο, αθθά βζα κα δμλαζεεί έκαξ 

άθθμξ, υπςξ μ εη βεκεηήξ ηοθθυξ  

εβηαηαθείθεδηε βζα κα δμλαζεεί μ οζυξ ημο 

ακενχπμο.  

Παναπςνεί πάθζ μ Θευξ κα ηαημπαεήζεζ 

ηάπμζμξ βζα κ’ αολδεεί μ γήθμξ  

άθθμο, ιε ζημπυ απυ ημ ιεβαθείμ ηδξ δυλαξ 

ημο παευκημξ κα βίκμοκ ηαζ  

μζ άθθμζ αηνυιδημζ ζημ ιανηφνζμ, ιε ηδκ 

εθπίδα ηδξ ιεθθμκηζηήξ δυλαξ ηαζ ηςκ  

ιεθθμκηζηχκ αβαεχκ, υπςξ βίκεηαζ ιε ημοξ 

ιάνηονεξ. Βπζηνέπεζ, επίζδξ, κα  

πέζεζ ηάπμζμξ αηυιδ ηαζ ζε αζζπνή πνάλδ, 

βζα κα δζμνεχζεζ ημ πεζνυηενμ  

πάεμξ ηάπμζμο άθθμο· βζα πανάδεζβια, 

οπενδθακεφεηαζ ηάπμζμξ βζα ηζξ  

ανεηέξ ηαζ ηα ηαημνεχιαηά ημο· παναπςνεί 

μ Θευξ κα πέζε ζε πμνκεία, χζηε  

αθμφ ζοκαζζεακεεί ιε ηδκ πηχζδ ηδκ 

αδοκαιία ημο, κα ηαπεζκςεεί ηαζ κα  

πνμζέθεεζ κα ελμιμθμβδεεί ζημκ Κφνζμ.  

Πνέπεζ, επίζδξ, κα βκςνίγμοιε υηζ δ εηθμβή 

αοηχκ πμο πνέπεζ κα ηάκμοιε  

ελανηάηαζ απυ ιαξ, αθθά δ εηηέθεζδ ηςκ 

αβαεχκ είκαζ ένβμ ηδξ αμήεεζαξ ημο  

Θεμφ, μ μπμίμξ δίηαζα αμδεεί αοημφξ πμο 

πνμηζιμφκ ημ αβαευ ιε μνεή  

ζοκείδδζδ, ζφιθςκα ιε ηδ δζηή ημο 

πνυβκςζδ, εκχ δ ηέθεζδ ηςκ ηαηχκ  

είκαζ απμηέθεζια ηδξ εβηαηαθείρεςξ ημο 

Θεμφ, μ μπμίμξ, ζφιθςκα ιε ηδκ  

πνυβκςζή ημο, δίηαζα εβηαηαθείπεζ.  

Τπάνπμοκ δφμ είδδ ηδξ εβηαηαθείρεςξ· 

οπάνπεζ δδθαδή εβηαηάθεζρδ  

μζημκμιζηή ηαζ δζδαηηζηή ηαζ οπάνπεζ 

εβηαηάθεζρδ πμο μδδβεί ζε πθήνδ  

απεθπζζία. Οζημκμιζηή ηαζ δζδαηηζηή είκαζ 

αοηή πμο βίκεηαζ βζα δζυνεςζδ,  
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πνμεέζεςξ δζαιείκῃ ὁ  

ἄκενςπμξ· ηυηε παναδίδμηαζ εἰξ ηεθείακ 

ἀπχθεζακ ὡξ ὁ Ἰμφδαξ.  

Φείζμζηαζ ικ ὁ Θεὸξ ηαὶ ἐλεθμῖημ ηξ 

ημζαφηδξ ἐβηαηαθείρεςξ.  

Υνὴ δὲ εἰδέκαζ, ὡξ πμθθμί εἰζζκ μἱ ηνυπμζ 

ηξ ημῦ Θεμῦ πνμκμίαξ,  

ηαὶ ιήηε θυβῳ ἑνιδκεοεκαζ, ιήηε κῶ 

πενζθδθεκαζ δοκάιεκμζ.  

Αεῖ βζκχζηεζκ, ὡξ πζαζ αἱ ζηοενςπαὶ 

ἐπζθμναὶ ημῖξ ιεη᾿  

επανζζηίαξ δεπμιέκμζξ πνὸξ ζςηδνίακ 

ἐπάβμκηαζ ηαὶ πάκηςξ  

ὠθεθείαξ βίκμκηαζ πνυλεκμζ.  

Υνὴ εἰδέκαζ, ὡξ ὁ Θεὸξ πνμδβμοιέκςξ 

εέθεζ πάκηαξ ζςεκαζ ηαὶ ηξ  

ααζζθείαξ αημῦ ηοπεῖκ· μ βὰν ἐπὶ ηὸ 

ημθάζαζ ἔπθαζεκ ιξ, ἀθθὰ  

πνὸξ ηὸ ιεηαζπεῖκ ηξ ἀβαευηδημξ αημῦ, 

ὡξ ἀβαευξ.  

῾Ώιανηάκμκηαξ δὲ εέθεζ ημθάγεζεαζ ὡξ 

δίηαζμξ.  

Λέβεηαζ μὖκ ηὸ ιὲκ πνημκ πνμδβμφιεκμκ 

εέθδια ηαὶ εδμηία,  

ἐλ αημῦ ὄκ, ηὸ δὲ δεφηενμκ ἑπυιεκμκ 

εέθδια ηαὶ παναπχνδζζξ,  

ἐλ ιεηέναξ αἰηίαξ. Καὶ αὕηδ δζηηή·  ιὲκ 

μἰημκμιζηὴ ηαὶ παζδεοηζηὴ  

πνὸξ ζςηδνίακ,  δὲ ἀπμβκςζηζηὴ πνὸξ 

ηεθείακ ηυθαζζκ, ὡξ  

εἰνήηαιεκ. Σαῦηα δὲ ἐπὶ ηκ μη ἐθ᾿ ιῖκ.  

Σκ δὲ ἐθ᾿ ιῖκ ηὰ ιὲκ ἀβαεὰ 

πνμδβμοιέκςξ εέθεζ ηαὶ εδμηεῖ, ηὰ δὲ  

πμκδνὰ ηαὶ ὄκηςξ ηαηὰ μὔηε 

πνμδβμοιέκςξ μὔηε ἑπμιέκςξ εέθεζ·  

παναπςνεῖ δὲ ηῶ αηελμοζίῳ· ηὸ βὰν ηαηὰ 

αίακ βζκυιεκμκ μ  

θμβζηὸκ, μδὲ ἀνεηή. Πνμκμεῖ δὲ ὁ Θεὸξ 

πάζδξ ηξ ηηίζεςξ ηαὶ δζὰ  

πάζδξ ηξ ηηίζεςξ εενβεηκ ηαὶ 

παζδεφςκ ηαὶ δζ᾿ αηκ πμθθάηζξ  

ηκ δαζιυκςκ ὡξ ἐπὶ ημῦ Ἰὼα ηαὶ ηκ 

πμίνςκ. 

ζςηδνία ηαζ δυλα αοημφ πμο οπμθένεζ ή ηαζ 

βζα ημ γήθμ ηςκ άθθςκ ηαζ βζα  

ιίιδζδ ή ηαζ βζα δυλα ημο Θεμφ. Δ ηέθεζα 

υιςξ εβηαηάθεζρδ βίκεηαζ υηακ,  

εκχ μ Θευξ ηάκεζ ηα πάκηα βζα ηδ ζςηδνία 

ημο, μ άκενςπμξ παναιέκεζ  

ιέ πνυεεζή ημο ακαίζεδημξ ηαζ αδζυνεςημξ, 

ή ηαθφηενα αεενάπεοημξ·  

ηυηε αθήκεηαζ ζε κα παεεί ηεθείςξ, υπςξ μ 

Εμφδαξ. Βίεε κα ιαξ θοπδεεί  

μ Θευξ ηαζ κα ιαξ βθοηχζεζ απυ ηέημζμο 

είδμοξ εβηαηάθεζρδ.  

Πνέπεζ αηυιδ κα βκςνίγμοιε υηζ οπάνπμοκ 

πμθθμί ηνυπμζ ηδξ εείαξ πνυκμζαξ,  

μζ μπμίμζ μφηε μ θυβμξ ημοξ ενιδκεφεζ μφηε μ 

κμοξ ημοξ ζοθθαιαάκεζ.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ υθεξ μζ θοπδνέξ 

δμηζιαζίεξ μδδβμφκ ζηδ  

ζςηδνία εηείκμοξ μζ μπμίμζ ηζξ δέπμκηαζ ιε 

εοπανίζηδζδ ηαζ  

μπςζδήπμηε ημοξ πνμλεκμφκ ςθέθεζα.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ μ Θευξ εέθεζ πάκς 

απ’ υθα υθμζ κα ζςεμφκ ηαζ κα  

ηθδνμκμιήζμοκ ηδ ααζζθεία ημο· δζυηζ δεκ 

ιαξ δδιζμφνβδζε βζα κα ιαξ  

ηζιςνεί, αθθά βζα κα ιεηάζπμοιε ζηδκ 

αβαευηδηά ημο, επεζδή μ ίδζμξ είκαζ  

αβαευξ. Θέθεζ υιςξ, επεζδή είκαζ ηαζ δίηαζμξ, 

κα ηζιςνμφκηαζ αοημί πμο  

αιανηάκμοκ.  

Σμ πνχημ εέθδια, θμζπυκ, μκμιάγεηαζ 

πνμδβμφιεκμ εέθδια ηαζ εοδμηία,  

επεζδή πνμένπεηαζ απ’ αοηυκ (ημ Θευ), εκχ 

ημ δεφηενμ θέβεηαζ επυιεκμ  

εέθδια ηαζ παναπχνδζδ, επεζδή πνμένπεηαζ 

απυ δζηή ιαξ οπαζηζυηδηα. Καζ  

αοηή (δ παναπχνδζδ) είκαζ δφμ εζδχκ: δ ιία 

μζημκμιζηή ηαζ δζδαηηζηή βζα ηδ  

ζςηδνία ιαξ, δ άθθδ μδδβεί ζηδκ απεθπζζία 

ηαζ ηέθεζα ηζιςνία, υπςξ έπμοιε  

πεζ. Καζ αοηά ζζπφμοκ βζα υζα δεκ 

ελανηχκηαζ απυ ιαξ.  

Ώπ’ αοηά πάθζ πμο ελανηχκηαζ απυ ιαξ, (μ 

Θευξ) ηαηανπήκ εέθεζ ηαζ  

ζοβηαηαηίεεηαζ ζηα αβαεά, εκχ ηα ηαηά ηαζ 

αθδεζκά επζγήιζα μφηε ζηδκ ανπή  



111 
 

μφηε ηαηυπζκ ηα εέθεζ· ηα αθήκεζ ζηδ 

δζάεεζδ ημο αοηελμοζίμο· δζυηζ αοηυ  

πμο βίκεηαζ ιε πίεζδ μφηε θμβζηυ είκαζ μφηε 

ανεηή. Ο Θευξ πνμκμεί βζα υθδ  

ηδκ ηηίζδ ηαζ ιέζς ηδξ ηηίζεςξ ιαξ 

εοενβεηεί ηαζ δζδάζηεζ, πμθθέξ θμνέξ  

αηυιδ ηαζ ιέζς ηςκ δαζιυκςκ, υπςξ ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο Εχα, ηαζ ηςκ  

βμονμοκζχκ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 44. Πενὶ πνμβκχζεςξ ηαὶ 

πνμμνζζιμῦ  

Υνὴ βζκχζηεζκ, ὡξ πάκηα ιὲκ πνμβζκχζηεζ 

ὁ Θευξ, μ πάκηα δὲ  

πνμμνίγεζ· πνμβζκχζηεζ βὰν ηαὶ ηὰ ἐθ᾿ 

ιῖκ, μ πνμμνίγεζ δὲ αηά· μ  

βὰν εέθεζ ηὴκ ηαηίακ βεκέζεαζ μδὲ 

αζάγεηαζ ηὴκ ἀνεηήκ. Ὥζηε ηξ  

εείαξ πνμβκςζηζηξ ηεθεφζεςξ ἔνβμκ 

ἐζηὶκ ὁ πνμμνζζιυξ. Πνμμνίγεζ  

δὲ ηὰ μη ἐθ᾿ ιῖκ ηαηὰ ηὴκ πνυβκςζζκ 

αημῦ· ἢδδ βὰν ηαηὰ ηὴκ  

πνυβκςζζκ αημῦ πνμέηνζκε πάκηα ὁ Θεὸξ 

ηαηὰ ηὴκ ἀβαευηδηα  

ηαὶ ηὴκ δζηαζμζφκδκ αημῦ.  

Υνὴ δὲ βζκχζηεζκ, ὅηζ  ιὲκ ἀνεηὴ ἐη ημῦ 

Θεμῦ ἐδυεδ ἐκ ηῆ θφζεζ ηαὶ  

αηυξ ἐζηζ πακηὸξ ἀβαεμῦ ἀνπὴ ηαὶ αἰηία 

ηαὶ ἐηηὸξ ηξ αημῦ  

ζοκενβίαξ ηαὶ αμδεείαξ ἀδφκαημκ ἀβαεὸκ 

εεθζαζ ἠ πνλαζ ιξ.  

θ᾿ ιῖκ δέ ἐζηζκ ἠ ἐιιεῖκαζ ηῆ ἀνεηῆ ηαὶ 

ἀημθμοεζαζ ηῶ Θεῶ πνὸξ  

ηαφηδκ ηαθμῦκηζ ἠ ἀπμθμζηζαζ ηξ 

ἀνεηξ, ὅπεν ἐζηὶκ ἐκ ηῆ ηαηίᾳ  

βεκέζεαζ ηαὶ ἀημθμοεζαζ ηῶ Αζααυθῳ 

πνὸξ ηαφηδκ ηαθμῦκηζ  

ἀαζάζηςξ·  βὰν ηαηία μδὲκ ἕηενυκ ἐζηζκ, 

εἰ ιὴ ἀκαπχνδζζξ ημῦ  

ἀβαεμῦ, ὥζπεν ηαὶ ηὸ ζηυημξ ημῦ θςηυξ 

ἐζηζκ ἀκαπχνδζζξ.  

Μέκμκηεξ μὖκ ἐκ ηῶ ηαηὰ θφζζκ ἐκ ηῆ 

ἀνεηῆ ἐζιεκ, ἐηηθίκμκηεξ δὲ ἐη  

ημῦ ηαηὰ θφζζκ, ἢβμοκ ἐη ηξ ἀνεηξ, εἰξ 

ηυ πανὰ θφζζκ ἐνπυιεεα ηαὶ  

ἐκ ηῆ ηαηίᾳ βζκυιεεα.  

Μεηάκμζά ἐζηζκ ἐη ημῦ πανὰ θφζζκ εἰξ ηὸ 

Γζα ηδκ πνυβκςζδ ηαζ ημκ πνμμνζζιυ.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ μ Θευξ υθα ηα 

βκςνίγεζ εη ηςκ πνμηένςκ, αθθά δεκ  

πνμαπμθαζίγεζ υθα· βκςνίγεζ, δδθαδή, εη 

ηςκ πνμηένςκ αοηά πμο  

ελανηχκηαζ απυ ιαξ, αθθά δεκ ηα 

πνμαπμθαζίγεζ· δζυηζ δεκ εέθεζ  

μφηε ηδκ ηαηία κα ηάκμοιε μφηε υιςξ ιαξ 

εηαζάγεζ ζηδκ ανεηή. Βπμιέκςξ, μ  

πνμμνζζιυξ είκαζ ένβμ ημο πνμβκςζηζημφ 

πνμζηάβιαημξ ημο Θεμφ. Βπίζδξ,  

πνμαπμθαζίγεζ αοηά πμο δεκ ελανηχκηαζ απυ 

ιαξ θυβς ηδξ πνμβκχζεχξ ημο·  

δζυηζ έςξ ηχνα μ Θευξ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

πνυβκςζή ημο, ηα πνμηαευνζζε υθα  

ιε ηνζηήνζμ ηδκ αβαευηδηα ηαζ ηδ 

δζηαζμζφκδ ημο.  

Πνέπεζ, επίζδξ, κα βκςνίγμοιε υηζ μ Θευξ 

έδςζε ηδκ ανεηή ζηδ θφζδ ιαξ,  

υηζ μ ίδζμξ είκαζ δ πδβή ηαζ δ αζηία ηάεε 

αβαεμφ ηαζ είκαζ αδφκαημ πςνίξ ηδ  

ζοκενβαζία ηαζ αμήεεζά ημο κα εεθήζμοιε ή 

κα ηάκμοιε ηάηζ ηαθυ. Ώθθά  

απυ ιαξ ελανηάηαζ ή κα ιείκμοιε ζηαεενμί 

ζηδκ ανεηή ηαζ κ’ αημθμοεήζμοιε  

ημ Θευ πμο ιαξ πνμζηαθεί πνμξ αοηήκ, ή κα 

απμιαηνοκεμφιε απυ ηδκ ανεηή,  

πμο ζδιαίκεζ κα μδδβδεμφιε ζηδκ ηαηία ηαζ 

κ’ αημθμοεήζμοιε ημ Αζάαμθμ  

πμο ιαξ πνμζηαθεί πςνίξ αία ζ’ αοηήκ· δζυηζ 

ηίπμηε άθθμ δεκ είκαζ δ ηαηία,  

πανά απμιάηνοκζδ απυ ημ αβαευ, υπςξ 

αηνζαχξ ημ ζημηάδζ είκαζ  

απμιάηνοκζδ ημο θςηυξ. Παναιέκμκηαξ, 

θμζπυκ, ζηδ θοζζηή ιαξ ηαηάζηαζδ,  

είιαζηε ζηδκ ανεηή, εκχ πανεηηθίκμκηαξ 

απυ ηδ θφζδ ιαξ, δδθαδή ηδκ  
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ηαηὰ θφζζκ ηαὶ ἐη ημῦ  

Αζααυθμο πνὸξ ηὸκ Θεὸκ ἐπάκμδμξ δζ᾿ 

ἀζηήζεςξ ηαὶ πυκςκ.  

Σμῦημκ ημίκοκ ηὸκ ἄκενςπμκ ὁ 

Αδιζμονβὸξ ἄννεκα ηαηεζηεφαζε,  

ιεηαδμὺξ αηῶ ηξ ἑαοημῦ εείαξ πάνζημξ 

ηαὶ ἐκ ημζκςκίᾳ ἑαοημῦ  

δζὰ ηαφηδξ αηὸκ πμζδζάιεκμξ· ὅεεκ ηαὶ 

ηὴκ ηκ γῴςκ ὀκμιαζίακ  

πνμθδηζηξ, ὡξ δμφθςκ αηῶ δμεέκηςκ, 

δεζπμηζηξ ἐπμζήζαημ.  

Καη᾿ εἰηυκα βὰν Θεμῦ θμβζηυξ ηε ηαὶ 

κμενὸξ ηαὶ αηελμφζζμξ  

βεκυιεκμξ, εἰηυηςξ ηὴκ ηκ ἐπζβείςκ 

ἀνπὴκ ἐκεπεζνίγεημ πὸ ημῦ  

ημζκμῦ ηκ ἁπάκηςκ Αδιζμονβμῦ ηε ηαὶ 

Αεζπυημο.  

Βἰδὼξ δὲ ὁ πνμβκχζηδξ Θευξ, ὡξ ἐκ 

πανααάζεζ βεκήζεηαζ ηαὶ ηῆ  

θεμνᾶ πμπεζεῖηαζ, ἐπμίδζεκ ἐλ αημῦ ηὸ 

εθο, «αμδεὸκ αηῶ ηαη᾿  

αηυκ»· αμδεὸκ δὲ πνὸξ ηὴκ δζὰ βεκκήζεςξ 

ιεηὰ ηὴκ πανάααζζκ ημῦ  

βέκμοξ ἐη δζαδμπξ ζφζηαζζκ. Ἡ βὰν 

πνχηδ πθάζζξ βέκεζζξ θέβεηαζ  

ηαὶ μ βέκκδζζξ· βέκεζζξ ιὲκ βάν ἐζηζκ  

ἐη Θεμῦ πνχηδ πθάζζξ,  

βέκκδζζξ δὲ  ἐη ηαηαδίηδξ ημῦ εακάημο 

δζὰ ηὴκ πανάααζζκ ἐλ  

ἀθθήθςκ δζαδμπή.  

Σμῦημκ ἔεεημ ἐκ ηῶ παναδείζῳ ηῶ ηε 

κμδηῶ ηαὶ ηῶ αἰζεδηῶ· ἐκ ιὲκ  

βὰν ηῶ αἰζεδηῶ ἐπὶ βξ ζςιαηζηξ 

δζαζηχιεκμξ ροπζηξ ημῖξ  

ἀββέθμζξ ζοκακεζηνέθεημ εείαξ βεςνβκ 

ἐκκμίαξ ηαὶ ηαφηαζξ  

ηνεθυιεκμξ, βοικὸξ ηῆ ἁπθυηδηζ ηαὶ 

ἀηέπκῳ γςῆ πνὸξ ιυκμκ ηὸκ  

Αδιζμονβὸκ δζὰ ηκ ηηζζιάηςκ 

ἐκαβυιεκμξ ηαὶ ηῆ αημῦ εεςνίᾳ  

ἐκδδοκυιεκυξ ηε ηαὶ εθναζκυιεκμξ.  

πεζδὴ ημίκοκ αηὸκ αηελμοζίῳ εεθήιαηζ 

θοζζηξ ηαηεηυζιδζε,  

δίδςζζ κυιμκ αηῶ ιὴ βεφζαζεαζ ημῦ 

λφθμο ηξ βκχζεςξ. Πενὶ μὗ  

λφθμο αηανηξ ἐκ ηῶ πενὶ παναδείζμο 

ανεηή, ενπυιαζηε ζημ πανά θφζδ ηαζ 

ηαηαθήβμοιε ζηδκ ηαηία.  

Μεηάκμζα είκαζ δ επζζηνμθή, ιε άζηδζδ ηαζ 

ηυπμ, απυ ηδκ πανά θφζδ ζηδ  

θοζζηή ηαηάζηαζδ ηαζ απυ ημ Αζάαμθμ ζημ 

Θευ.  

Ο Αδιζμονβυξ έπθαζε ημκ άκενςπμ άκδνα 

ζημ θφθμ· ημο ιεηάδςζε ηδ δζηή  

ημο εεία πάνδ ηαζ ημκ έθενε ζε ημζκςκία 

ιαγί ημο ιέζς αοηήξ. Γζα ημ θυβμ  

αοηυ, ςξ ηονίανπμξ, έδςζε ιε πνμθδηζηυ 

πάνζζια ηα μκυιαηα ηςκ γχςκ,  

ηα μπμία ημο δυεδηακ βζα κα ημκ οπδνεημφκ. 

Βπεζδή, δδθαδή, μ Θευξ  

ημκ έπθαζε ηαη’ εζηυκα ημο, κα είκαζ θμβζηυξ, 

πκεοιαηζηυξ ηαζ αοηελμφζζμξ,  

δζηαζμθμβδιέκα πήνε ζηα πένζα ημο απυ ημ 

Αδιζμονβυ ηαζ Κφνζμ υθςκ  

ηδκ ελμοζία ζε υθδ ηδκ ηηίζδ.  

Βπεζδή υιςξ μ πνμβκχζηδξ Θευξ βκχνζγε υηζ 

μ άκδναξ εα βίκεζ πανααάηδξ  

ηαζ εα πέζεζ ζηδ θεμνά, δδιζμφνβδζε απ’ 

αοηυκ ηδ βοκαίηα, «πθάζια υιμζμ  

ηαζ αμδευ ημο»· αμδευ ιάθζζηα χζηε, ιεηά 

ηδκ πανάααζδ, ιε ηδ βέκκδζδ κα  

βίκεηαζ δ ακαπαναβςβή ημο ακενχπζκμο 

βέκμοξ. Αζυηζ δ ανπζηή πθάζδ θέβεηαζ  

δδιζμονβία ηαζ υπζ βέκκδζδ· δδιζμονβία 

δδθαδή είκαζ δ ανπζηή πθάζδ,  

εκχ βέκκδζδ δ δζαδμπή ημο βέκμοξ πμο 

πνμήθεε ιεηά ηδκ ηαηαδίηδ ζε  

εάκαημ ελαζηίαξ ηδξ πανααάζεςξ.  

(Ο Θευξ) ημπμεέηδζε ημκ άκενςπμ ζε κμδηυ 

ηαζ αζζεδηυ πανάδεζζμ· δζυηζ,  

ακ ηαζ γμφζε ζςιαηζηά ιέζα ζε αζζεδηυ 

επίβεζμ πανάδεζζμ, ζοκακαζηνεθυηακ  

ροπζηά ιε ημοξ αββέθμοξ, ηαθθζενβχκηαξ 

εεία κμήιαηα ηαζ ηνεθυιεκμξ απ’  

αοηά· ήηακ βοικυξ, γχκηαξ απθή ηαζ 

ακεπζηήδεοηδ γςή, ηαζ ακορςκυηακ  

ιέζς ηςκ δδιζμονβδιάηςκ ιυκμ πνμξ ημ 

Αδιζμονβυ· αζζεακυηακ  

εοπανίζηδζδ ηαζ πανά ιε ηδ εεςνία ημο 

Θεμφ.  

Ώθμφ, θμζπυκ, ζηυθζζε ηδ θφζδ ημο (ημο 

ακενχπμο) ιε ημ αοηελμφζζμ εέθδια,  
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ηεθαθαίῳ ηαηά βε ηὴκ  

ιεηένακ εἰνήηαιεκ δφκαιζκ. Σαφηδκ ηὴκ 

ἐκημθὴκ αηῶ δίδςζζκ  

ἐπαββεζθάιεκμξ, ὡξ, εἰ ιὲκ θοθάλμζ ηὸ ηξ 

ροπξ ἀλίςια ηῶ θυβῳ  

ηὴκ κίηδκ δζδμφξ, ἐπζβζκχζηςκ ηὸκ 

ηηίζακηα ηαὶ ημφημο θοθάηηςκ  

ηὸ πνυζηαβια, ηξ ἀζδίμο ιεεέλεζ 

ιαηανζυηδημξ ηαὶ γήζεηαζ εἰξ ηὸκ  

αἰκα ηνείηηςκ εακάημο βεκυιεκμξ. Βἰ δέ 

βε ηὴκ ροπὴκ πμηάλεζ  

ηῶ ζχιαηζ ηαὶ ηὰ ημῦ ζχιαημξ πνμηζιήζεζ 

ηενπκὰ, ηὴκ μἰηείακ  

ηζιὴκ ἀβκμήζαξ ηαὶ ημῖξ ἀκμήημζξ 

πανεζηαζεεὶξ ηηήκεζζ, ημῦ  

πεπμζδηυημξ ηὴκ γεφβθδκ ἀπμζεζζάιεκμξ 

ηαὶ ηὸ εεῖμκ αημῦ  

πανζδὼκ ἐπίηαβια, εακάηῳ ἔζηαζ 

πεφεοκμξ ηαὶ θεμνᾶ ηαὶ πυκῳ  

ηαεοπμαθδεήζεηαζ ηὸκ ηαθαίπςνμκ ἕθηςκ 

αίμκ.  

Ο βὰν ἤκ θοζζηεθὲξ ἀπείναζημκ ἔηζ 

ηοβπάκμκηα ηαὶ ἀδυηζιμκ ηξ  

ἀθεανζίαξ ηοπεῖκ, ἵκα ιὴ εἰξ ηῦθμκ ἐιπέζῃ 

ηαὶ ηνῖια ημῦ Αζααυθμο.  

ηεῖκμξ βάν δζὰ ηὸ ἄθεανημκ ιεηὰ ηὴκ ἐη 

πνμαζνέζεςξ ἔηπηςζζκ  

ηὴκ ἐκ ηῶ ηαηῶ ἀιεηαιέθδημκ ἔζπε ηαὶ 

ἄηνεπημκ παβζυηδηα,  

ὥζπεν αὖ πάθζκ ηαὶ μἱ ἄββεθμζ, ιεηὰ ηὴκ 

ἐη πνμαζνέζεςξ ηξ ἀνεηξ  

ἐηθμβὴκ, ηὴκ ἐκ ηῶ ηαθῶ δζὰ ηξ πάνζημξ 

ἀιεηαηίκδημκ ἵδνοζζκ.  

Ἔδεζ ημίκοκ πνυηενμκ δμηζιαζεέκηα ηὸκ 

ἄκενςπμκ –ἀκήν βάν  

ἀπείναζημξ ηαί ἀδυηζιμξ, μδεκυξ θυβμο 

ἄλζμξ– ηαὶ ηῆ πείνᾳ δζὰ ηξ  

ηδνήζεςξ ηξ ἐκημθξ ηεθεζςεέκηα, μὕης 

ηὴκ ἀθεανζίακ ἀνεηξ  

ημιίζαζεαζ ἔπαεθμκ· ιέζμξ βὰν Θεμῦ ηαὶ 

ὕθδξ βεκυιεκμξ, δζὰ ιὲκ  

ηξ ηδνήζεςξ ηξ ἐκημθξ ιεηὰ ηὴκ 

ἀπαθθαβὴκ ηξ πνὸξ ηὰ ὄκηα  

θοζζηξ ζπέζεςξ, ἑκςεεὶξ ηῶ Θεῶ ηαε᾿ 

ἕλζκ, ηὴκ πενὶ ηὸ ηαθὸκ  

παβζυηδηα θαιαάκεζκ ἀιεηαηίκδημκ 

ημο έδςζε εκημθή κα ιδ θάεζ απυ ημ δέκδνμ 

ηδξ βκχζεςξ. Γζ’ αοηυ ημ  

δέκδνμ έπμοιε πεζ ανηεηά –υζα 

ιπμνμφζαιε– ζημ ηεθάθαζμ ζπεηζηά ιε ημκ  

Πανάδεζζμ. Ώοηή ηδκ έκημθή έδςζε μ Θευξ 

ζημκ άκενςπμ, ιε ηδκ οπυζπεζδ  

υηζ, εάκ δζαθοθάλεζ ηδκ αλία ηδξ ροπήξ, 

πανίγμκηαξ ηδ κίηδ ζημ θμβζηυ, ημ  

μπμίμ εα ακαβκςνίγεζ ημ Αδιζμονβυ ηαζ εα 

ηδνεί ηδκ εκημθή ημο, ηυηε  

εα βίκεζ ιέημπμξ ηδξ αζχκζαξ ιαηανζυηδηαξ 

ηαζ εα γεζ αζχκζα, δζυηζ εα θακεί  

ακχηενμξ απυ ημ εάκαημ. Βάκ υιςξ 

οπμδμοθχζεζ ηδκ ροπή ζημ ζχια ηαζ  

πνμηζιήζεζ ηζξ ζςιαηζηέξ απμθαφζεζξ, 

θδζιμκχκηαξ ηδκ πνμζςπζηή ημο  

αλία ηαζ ελμιμζμφιεκμξ ιε ηα άθμβα γχα, 

επεζδή έδζςλε απυ πάκς ημο ηδ  

πάνδ ημο Αδιζμονβμφ ηαζ ανκήεδηε κα 

ηδνήζεζ ηδ εεία εκημθή ημο,  

ηυηε εα είκαζ οπυθμβμξ ζε εάκαημ ηαζ εα 

δμηζιάζεζ ηδ θεμνά ηαζ ημκ πυκμ,  

γχκηαξ άεθζα γςή.  

Αζυηζ δεκ ήηακ ςθέθζιμ κα βίκεζ αεάκαημξ 

πςνίξ πεζναζιμφξ ηαζ δμηζιαζία,  

βζα κα ιδκ οπενδθακεοεεί ηαζ πέζεζ ζε 

πηχζδ ακάθμβδ ιε ημο Αζααυθμο.  

Βηείκμξ δδθαδή, επεζδή ήηακ άθεανημξ, ιεηά 

ηδ εεθδιαηζηή πηχζδ ημο,  

απυηηδζε ηδκ αιεηακυδηδ ηαζ ιυκζιδ 

παβίςζή ημο ζημ ηαηυ· υπςξ, επίζδξ,  

απυ ηδκ άθθδ πθεονά μζ άββεθμζ, ιεηά ηδκ 

εημφζζα επζθμβή ηδξ ανεηήξ απυ  

ιένμοξ ημοξ, απυηηδζακ ιε ηδ πάνδ ηδκ 

αιεηαηίκδηδ δζαιμκή ημοξ ζημ ηαθυ.  

Έπνεπε, θμζπυκ, αθμφ πνχηα δμηζιαζεεί μ 

άκενςπμξ –δζυηζ άκενςπμξ  

πςνίξ πεζναζιυ ηαζ δμηζιαζία δεκ έπεζ ηαιζά 

αλία– ηαζ αθμφ θεάζεζ ζηδκ  

ηεθεζυηδηα ιε ηδκ ειπεζνία ηδξ ηδνήζεςξ ηδξ 

εκημθήξ, κ’ απμημιίζεζ ι’ αοηυ  

ημκ ηνυπμ ηδκ ανεηή ςξ ανααείμ ηδξ ανεηήξ. 

Καεχξ, θμζπυκ, μ άκενςπμξ  

δδιζμονβήεδηε εκδζάιεζμξ ιεηαλφ Θεμφ ηαζ 

φθδξ, αθμφ εκςεεί ιε ημ Θευ  

πάνδ ζηδ ζοκήεεζα πμο πήνε κα ηδνεί ηδκ 
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ἔιεθθε, δζὰ δὲ ηξ πανααάζεςξ  

πνὸξ ηὴκ ὕθδκ ιθθμκ ηζκδεεὶξ ηαὶ ηξ 

αημῦ αἰηίαξ, ημῦ Θεμῦ θδιζ,  

ἀπμζπάζαξ ηὸκ κμῦκ, ηῆ θεμνᾶ 

πνμζμζηεζμῦζεαζ, ηαὶ παεδηὸξ ἀκηὶ  

ἀπαεμῦξ ηαὶ εκδηὸξ ἀκηὶ ἀεακάημο 

βίκεζεαζ ηαὶ ζοκδοαζιμῦ ηαὶ  

ῥεοζηξ βεκκήζεςξ ἐπζδέεζεαζ ηαὶ ηῆ 

ἐθέζεζ ηξ γςξ ηκ ιὲκ δέςκ,  

ὡξ δεεκ ηαφηδκ ζοκζζηχκηςκ ἀκηέπεζεαζ, 

πνὸξ δὲ ημὺξ ημφηςκ  

πνμιδεμοιέκμοξ ηὴκ ζηένδζζκ ἀδεξ 

ἀπεπεάκεζεαζ· ηαὶ ηὴκ ιὲκ  

ἔθεζζκ ἐη Θεμῦ πνὸξ ηὴκ ὕθδκ, ηὸκ δὲ 

εοιὸκ ἐη ημῦ ηξ ζςηδνίαξ  

ὄκηςξ ἐπενμῦ ιεηαθένεζκ πνὸξ ηὸ 

ὁιυθοθμκ. Φευκῳ ημίκοκ  

Αζααυθμο ηηήεδ ὁ ἄκενςπμξ· μ βὰν 

ἔθενεκ ὁ θεμκενὸξ ηαὶ  

ιζζυηαθμξ δαίιςκ αηὸξ δζὰ ηὴκ ἔπανζζκ 

ηάης βεκυιεκμξ ιξ  

ηκ ἄκς ηοπεῖκ, ὅεεκ ηαὶ εευηδημξ ἐθπίδζ ὁ 

ρεφζηδξ δεθεάγεζ ηὸκ  

ἄεθζμκ ηαὶ πνὸξ ηὸ ἴδζμκ ηξ ἐπάνζεςξ 

ὕρμξ ἀκαβαβὼκ, πνὸξ ηὸ  

ὅιμζμκ ηαηαθένεζ ηξ πηχζεςξ αάναενμκ. 

εκημθή Σμο ηαζ ιεηά ηδκ απαθθαβή  

απυ ημ  

θοζζηυ δεζιυ ιε ηα οθζηά πνάβιαηα, 

επνυηεζημ κα απμηηήζεζ ιυκζιδ  

ηδ ζηαεενυηδηα ζημ ηαθυ. Ώκηίεεηα ιε ηδκ 

πανάααζδ, αθμφ μ άκενςπμξ  

ζηνάθδηε πενζζζυηενμ πνμξ ηα οθζηά ηαζ 

απμιάηνοκε ημ κμο ημο απυ ημ  

δδιζμονβυ ημο Θευ, επνυηεζημ κα 

ελμζηεζςεεί ιε ηδ θεμνά ηαζ κα ηαηακηήζεζ  

απυ απαεήξ παεδηυξ ηαζ απυ αεάκαημξ 

εκδηυξ· κα έπεζ επίζδξ ακάβηδ απυ  

ζοκεφνεζδ ηαζ ζπενιαηζηή βέκκδζδ ηαζ απυ 

πυεμ βζα ηδ γςή κα  

πνμζημθθάηαζ ζηζξ απμθαφζεζξ, επεζδή ηάπα 

αοηέξ ηδ ζοκεέημοκ· ηαζ κα  

αζζεάκεηαζ ιεβάθδ απμζηνμθή ζε υζμοξ 

πνμζπαεμφκ κα ημο ζηενήζμοκ ηζξ  

απμθαφζεζξ· ηαζ έζηνερε ηδκ επζεοιία ημο 

απυ ημ Θευ πνμξ ηδκ φθδ ηαζ ημ  

εοιυ ημο απυ ημκ πναβιαηζηυ επενυ ηδξ 

ζςηδνίαξ ημο πνμξ ημοξ  

ζοκακενχπμοξ ημο. Ο άκενςπμξ, θμζπυκ, 

κζηήεδηε απυ θευκμ ημο Αζααυθμο·  

μ θεμκενυξ ηαζ ιζζυηαθμξ δαίιμκαξ δεκ 

άκηεπε κα πεηφπμοιε ειείξ ηδκ  

μονάκζα ααζζθεία, εκχ μ ίδζμξ έπεζε απυ 

οπενδθάκεζα· βζ αοηυ μ ρεφηδξ ιε  

δυθςια ηδκ ζζμεεΎα πέηοπε κα παναζφνεζ ημ 

δοζηοπή άκενςπμ ηαζ, αθμφ ημκ  

ακέααζε ζημ φρμξ ηδξ δζηήξ 

οπενδθάκεζαξ,ημκ βηνέιζζε ζημ δζηυ ημο  

αάναενμ ηδξ πηχζεςξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 45. Πενὶ ηξ εείαξ 

μἰημκμιίαξ ηαὶ πενὶ ηξ δζ᾿ ιξ  

ηδδειμκίαξ ηαὶ ηξ ικ ζςηδνίαξ.  

Σαφηῃ ημίκοκ ηῆ πνμζαμθῆ ημῦ ἀνπεηάημο 

δαίιμκμξ δεθεαζεέκηα  

ηὸκ ἄκενςπμκ ηαὶ ηὴκ ημῦ Αδιζμονβμῦ 

ἐκημθὴκ μ θοθάλακηα ηαὶ  

βοικςεέκηα ηξ πάνζημξ ηαὶ ηὴκ πνὸξ 

Θεὸκ παννδζίακ  

ἀπεηδοζάιεκμκ ηαὶ ζηεπαζεέκηα ηῆ ημῦ 

ιμπεδνμῦ αίμο ηναπφηδηζ  

–ημῦημ βὰν ηὰ θφθθα ηξ ζοηξ– ηαὶ 

πενζαθδεέκηα ηὴκ κέηνςζζκ,  

Γζα ηδ εεία μζημκμιία ηαζ βζα ηδ θνμκηίδα 

ημο βζα ιαξ ηαζ ηδ ζςηδνία ιαξ.  

Βπεζδή, θμζπυκ, ελαζηίαξ αοηήξ ηδξ 

πνμζαμθήξ ημο ανπδβμφ ηδξ ηαηίαξ  

δαίιμκα, ελαπαηήεδηε μ άκενςπμξ ηαζ δεκ 

θφθαλε ηδκ εκημθή ημο  

Αδιζμονβμφ, απμβοικχεδηε απυ ηδ πάνδ ηαζ 

ηδκ παννδζία πμο είπε απυ  

ημ Θευ ηαζ ζηέπαζε ηδ βφικζα ημο ιε ηδ 

ζηθδνυηδηα ηδξ άεθζαξ γςήξ ημο  

–δζυηζ αοηυ ζδιαίκμοκ ηα θφθθα ηδξ ζοηζάξ–

· πενζηοθίπεδηε ηδ κεηνυηδηα,  

δδθαδή ηδ εκδηυηδηα ηαζ ηδκ οθμθνμζφκδ 
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ἢημζ ηὴκ εκδηυηδηα ηαὶ παπφηδηα ηξ 

ζανηυξ –ημῦημ βὰν  ηκ  

κεηνκ δενιάηςκ ἀιθίαζζξ– ηαὶ ημῦ 

παναδείζμο ηαηὰ ηὴκ ημῦ Θεμῦ  

δζηαζμηνζζίακ βεβμκυηα ἐλυνζζημκ ηαὶ 

εακάηῳ ηαηάηνζημκ ηαὶ θεμνᾶ  

πμπείνζμκ, μ πανεῖδεκ ὁ ζοιπαεὴξ, ὁ ηὸ 

εἶκαζ δμὺξ ηαὶ ηὸ εὖ εἶκαζ  

πανζζάιεκμξ, ἀθθὰ πμθθμῖξ πνυηενμκ 

παζδαβςβήζαξ ηαὶ πνὸξ  

ἐπζζηνμθὴκ ηαθέζαξ ζηυκῳ ηαὶ ηνυιῳ, 

ὕδαημξ ηαηαηθοζιῶ ηαὶ  

πακηὸξ ημῦ βέκμοξ ιζηνμῦ δεῖκ 

πακςθεενίᾳ, ζοβπφζεζ ηαὶ δζαζνέζεζ  

βθςζζκ, ἀββέθςκ ἐπζζηαζίᾳ, πυθεςκ 

ἐιπνδζιῶ, ηοπζηαῖξ  

εεμθακείαζξ, πμθέιμζξ, κίηαζξ, ἣηηαζξ, 

ζδιείμζξ ηαὶ ηέναζζ ηαὶ  

πμζηίθαζξ δοκάιεζζ, κυιῳ, πνμθήηαζξ, δζ᾿ 

ὧκ ηὸ ζπμοδαγυιεκμκ ἤκ  

 ηξ ἁιανηίαξ ἀκαίνεζζξ, πμθοζπεδξ 

πεεείζδξ ηαὶ  

ηαηαδμοθςζαιέκδξ ηὸκ ἄκενςπμκ ηαὶ πκ 

εἶδμξ ηαηίαξ  

ἐπζζςνεοζάζδξ ηῶ αίῳ ηαὶ  πνὸξ ηὸ εὖ 

εἶκαζ ημῦ ἀκενχπμο ἐπάκμδμξ.  

πεζδὴ δζ᾿ ἁιανηίαξ ὁ εάκαημξ εἰξ ηὸκ 

ηυζιμκ εἰζθεεκ, ὥζπεν ηζ  

εδνίμκ ἄβνζμκ ηαὶ ἀκήιενμκ ηὸκ 

ἀκενχπζκμκ θοιαζκυιεκμξ αίμκ, ἔδεζ  

δὲ ηὸκ θοηνμῦζεαζ ιέθθμκηα ἀκαιάνηδημκ 

εἶκαζ ηαὶ ιὴ ηῶ εακάηῳ  

δζὰ ηξ ἁιανηίαξ πεφεοκμκ, ἔηζ δὲ 

κεονςεκαζ ηαὶ ἀκαηαζκζζεκαζ  

ηὴκ θφζζκ ηαὶ ἔνβῳ παζδαβςβδεκαζ ηαὶ 

δζδαπεκαζ ἀνεηξ ὁδὸκ,  

ηξ ιὲκ θεμνξ ἀπάβμοζακ, πνὸξ δὲ ηὴκ 

γςὴκ πμδδβμῦζακ ηὴκ αἰχκζμκ·  

ηέθμξ ηὸ ιέβα πενὶ αηὸκ ηξ 

θζθακενςπίαξ ἐκδείηκοηαζ πέθαβμξ·  

αηὸξ βὰν ὁ Αδιζμονβυξ ηε ηαὶ Κφνζμξ ηὴκ 

πὲν ημῦ μἰηείμο  

πθάζιαημξ ἀκαδέπεηαζ πάθδκ ηαὶ ἔνβῳ 

δζδάζηαθμξ βίκεηαζ· ηαὶ  

ἐπεζδὴ εευηδημξ ἐθπίδζ ὁ ἐπενὸξ δεθεάγεζ 

ηὸκ ἄκενςπμκ, ζανηὸξ  

ηδξ ζάνηαξ –δζυηζ αοηυ δείπκεζ  

δ έκδοζδ ηςκ δενιάηζκςκ πζηχκςκ–· 

ελμνίζηδηε απυ ημκ πανάδεζζμ  

ζφιθςκα ιε ηδ δίηαζδ ηνίζδ ημο Θεμφ· 

ηαηαδζηάζηδηε ζε εάκαημ ηαζ ημκ  

οπμδμφθςζε ζηδ θεμνά. Παν’ υθα αοηά, μ 

εφζπθαβπκμξ Θευξ, πμο ιαξ  

έπθαζε ηαζ ιαξ έδςζε ηδ πάνδ ημο, δεκ 

έιεζκε αδζάθμνμξ, αθθά αθμφ πνχηα  

ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ ιαξ παζδαβχβδζε ηαζ 

ιαξ ηάθεζε κα ιεηακμήζμοιε  

ιε ζηεκαβιμφξ ηαζ ηνυιμοξ, ιε ημκ 

ηαηαηθοζιυ ηαζ ηδκ παν’ μθίβμ  

ελμθυενεοζδ υθμο ημο ακενςπίκμο βέκμοξ, 

ιε ηδ ζφβποζδ ηαζ δζαίνεζδ ηςκ  

βθςζζχκ, ιε ειθακίζεζξ αββέθςκ, ιε 

ειπνδζιυ ηςκ πυθεςκ, ιε εζημκζηέξ  

θακενχζεζξ ημο Θεμφ, ιε πμθέιμοξ, ιε κίηεξ, 

ιε ήηηεξ, ιε εαοιαζηά ζδιεία  

ηαζ πμθθά εαφιαηα, ιε ημ Νυιμ, ιε ημοξ 

πνμθήηεξ, πμο ημ ηήνοβια ημοξ είπε  

ζημπυ ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ αιανηίαξ, δ μπμία 

ιε πμθθέξ δζαηθαδχζεζξ  

απθχεδηε ηαζ οπμδμφθςζε ημκ άκενςπμ ηαζ 

ζοζζχνεοζε ζηδ γςή ημο  

ηάεε είδμξ ηαηίαξ· ιε ημ ηήνοβια ηςκ 

πνμθδηχκ πμο είπε ζημπυ επίζδξ ηδκ  

επάκμδμ ημο ακενχπμο ζηδ εεία γςή.  

Βπεζδή, δδθαδή, μ εάκαημξ εζζήθεε ζημκ 

ηυζιμ ελαζηίαξ ηδξ αιανηίαξ ηαζ  

ηαηαηνχεζ ηδκ ακενχπζκδ γςή ζακ ηάπμζμ 

άβνζμ ηαζ ακήιενμ εδνίμ, έπνεπε  

αοηυξ πμο επνυηεζημ κα ηδκ θοηνχζεζ κα 

είκαζ ακαιάνηδημξ ηαζ υπζ οπυθμβμξ  

ζημ εάκαημ ελαζηίαξ ηδξ αιανηίαξ· έπνεπε 

αηυιδ δ ακενχπζκδ θφζδ κα  

εκζζποεεί ηαζ ακακεςεεί, κα παζδαβςβδεεί ιε 

πνάλεζξ ηαζ κα δζδαπεεί ημ  

δνυιμ ηδξ ανεηήξ πμο δεκ μδδβεί ζηδκ 

ηαηαζηνμθή, αθθά ζηδκ αζχκζα γςή.  

Σέθμξ, μ Θευξ θακενχκεζ ημ ιεβάθμ πέθαβμξ 

ηδξ αβάπδξ ημο βζα ημκ  

άκενςπμ. Αζυηζ μ ίδζμξ μ Αδιζμονβυξ ηαζ 

Κφνζμξ παίνκεζ πάκς ημο ημκ  

αβχκα βζα ημ αβαπδιέκμ ημο πθάζια ηαζ 

βίκεηαζ ζηδκ πνάλδ δάζηαθμξ. Καζ  
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πνμαθήιαηζ δεθεάγεηαζ ηαὶ δείηκοηαζ ἅια 

ηὸ ἀβαεὸκ ηαὶ ηὸ ζμθυκ,  

ηὸ δίηαζυκ ηε ηαὶ ηὸ δοκαηὸκ ημῦ Θεμῦ· ηὸ 

ιὲκ ἀβαευκ, ὅηζ μ  

πανεῖδε ημῦ μἰηείμο πθάζιαημξ ηὴκ 

ἀζεέκεζακ, ἀθθ᾿ ἐζπθαβπκίζεδ  

ἐπ᾿ αηῶ πεζυκηζ ηαὶ πεῖνα ὤνελε· ηὸ δέ 

δίηαζμκ, ὅηζ ἀκενχπμο  

ηηδεέκημξ, μπ ἕηενμκ πμζεῖ κζηζαζ ηὸκ 

ηφνακκμκ, μδὲ αίᾳ  

ἐλανπάγεζ ημῦ εακάημο ηὸκ ἄκενςπμκ, 

ἀθθ᾿ ὃκ πάθαζ δζὰ ηξ  

ἁιανηίαξ ηαηαδμοθμῦηαζ ὁ εάκαημξ, 

ημῦημκ ὁ ἀβαεὸξ ηαὶ δίηαζμξ  

κζηδηὴκ πάθζκ πεπμίδηε ηαὶ ηῶ ὁιμίῳ ηὸκ 

ὅιμζμκ ἀκεζχζαημ, ὅπεν  

ἄπμνμκ ἤκ· ηὸ δὲ ζμθυκ, ὅηζ εὗνε ημῦ 

ἀπυνμο θφζζκ επνεπεζηάηδκ·  

εδμηίᾳ βὰν ημῦ Θεμῦ ηαὶ Παηνὸξ ὁ 

ιμκμβεκὴξ Τἱὸξ ηαὶ Λυβμξ ημῦ  

Θεμῦ ηαὶ Θεὸξ, ὁ ὢκ εἰξ ηὸκ ηυθπμκ ημῦ 

Παηνυξ, ὁ ὁιμμφζζμξ ηῶ  

Παηνὶ ηαὶ ηῶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, ὁ 

πνμαζχκζμξ, ὁ ἄκανπμξ, ὁ ἐκ ἀνπῆ  

ὢκ ηαὶ πνὸξ ηὸκ Θεὸκ ηαὶ Παηένα ὢκ ηαὶ 

Θεὸξ ὤκ, ὁ ἐκ ιμνθῆ Θεμῦ  

πάνπςκ ηθίκαξ μνακμὺξ ηαηένπεηαζ, 

ημοηέζηζκ, ηὸ ἀηαπείκςημκ  

αημῦ ὕρμξ ἀηαπεζκχηςξ ηαπεζκχζαξ 

ζοβηαηαααίκεζ ημῖξ ἑαοημῦ  

δμφθμζξ ζοβηαηάααζζκ ἄθναζηυκ ηε ηαὶ 

ἀηαηάθδπημκ –ημῦημ βὰν  

δδθμῖ  ηαηάααζζξ– ηαὶ Θεὸξ ὢκ ηέθεζμξ 

ἄκενςπμξ ηέθεζμξ βίκεηαζ  

ηαὶ ἐπζηεθεῖηαζ ηὸ πάκηςκ ηαζκκ 

ηαζκυηαημκ, ηὸ ιυκμκ ηαζκὸκ πὸ  

ηὸκ ἣθζμκ, δζ᾿ μὗ  ἄπεζνμξ ημῦ Θεμῦ 

ἐιθακίγεηαζ δφκαιζξ.  

Σί βὰν ιεῖγμκ ημῦ βεκέζεαζ ηὸκ Θεὸκ 

ἄκενςπμκ; Καὶ ὁ Λυβμξ ζὰνλ  

ἀηνέπηςξ ἐβέκεημ ἐη Πκεφιαημξ Ἁβίμο ηαὶ 

Μανίαξ ηξ Ἁβίαξ  

Ἀεζπανεέκμο ηαὶ Θεμηυημο, ηαὶ ιεζίηδξ 

Θεμῦ ηαὶ ἀκενχπςκ  

πνδιαηίγεζ ὁ ιυκμξ θζθάκενςπμξ, μη ἐη 

εεθήιαημξ ἠ ἐπζεοιίαξ ἠ  

επεζδή μ επενυξ ιε ηδκ εθπίδα ηδξ ζζμεεΎαξ 

λεβέθαζε ημκ άκενςπμ, ηχνα μ  

ίδζμξ λεβεθζέηαζ απυ ημ πνμηάθοιια ηδξ 

ζάνηαξ. Σαοηυπνμκα απμδείπκεηαζ  

δ αβαευηδηα, δ ζμθία, δ δζηαζμζφκδ ηαζ δ 

δφκαιδ ημο Θεμφ. Δ αβαευηδηά  

ημο, δζυηζ δεκ αδζαθυνδζε βζα ηδκ αδοκαιία 

ημο πθάζιαηυξ ημο, αθθά ημ  

ζπθαβπκίζηδηε, υηακ έπεζε, ηαζ ημο άπθςζε 

ημ πένζ. Δ δζηαζμζφκδ ημο, δζυηζ  

εκχ μ άκενςπμξ κζηήεδηε, δεκ θένκεζ άθθμκ 

κα κζηήζεζ ημκ δοκάζηδ  

(δζάαμθμ) μφηε ιε αία βθοηχκεζ ημκ άκενςπμ 

απυ ημ εάκαημ, αθθά ημκ ίδζμ  

ημκ άκενςπμ, πμο μ εάκαημξ θυβς ηδξ 

αιανηίαξ οπυηαλε, αοηυκ μ αβαευξ ηαζ  

δίηαζμξ (Θευξ) ημκ ακαδείπκεζ πάθζ κζηδηή 

ηαζ ζχγεζ ημ υιμζμ ιε ημ υιμζμ,  

πνάβια πμο ήηακ αδφκαημ· δ ζμθία ημο 

θαίκεηαζ, δζυηζ ανήηε αλζμπνεπή θφζδ  

βζα ηάηζ αδφκαημ. Αζυηζ, ιε ηδκ ηαθή εέθδζδ 

ημο Θεμφ Παηένα, μ ιμκμβεκήξ  

ημο Τζυξ ηαζ Θευξ Λυβμξ, πμο είκαζ ζημκ 

ηυπμ ημο Θεμφ Παηένα ηαζ είκαζ  

μιμμφζζμξ ιε ημκ Παηένα ηαζ ημ Άβζμ 

Πκεφια, μ πνμαζχκζμξ ηαζ άκανπμξ,  

υκηαξ  

ελανπήξ ιε ημ Θευ Παηένα ηαζ Θευξ μ ίδζμξ, 

έπμκηαξ ηδ εεσηή θφζδ,  

έηθζκε ημοξ μονακμφξ ηαζ ηαηέαδηε ηάης 

ζηδ βδ· ηαπείκςζε, δδθαδή, ημ  

αηαπείκςημ φρμξ ημο πςνίξ κα πάζεζ ηδ δμλα 

ημο ηαζ ζοβηαηαααίκεζ ιε  

ακέηθναζηδ ηαζ αηαηάθδπηδ ζοβηαηάααζδ 

ζημοξ δμφθμοξ ημο – δζυηζ αοηυ  

δείπκεζ δ ηαηάααζδ ημο–· υκηαξ ηέθεζμξ Θευξ 

βίκεηαζ ηέθεζμξ άκενςπμξ ηαζ  

πναβιαημπμζεί ημ πζμ πνςηάημοζημ απ’ υθα 

ηα ηαζκμθακή, ημ ιμκαδζηυ  

ηαζκμφνβζμ ηάης απυ ημκ ήθζμ, ιε ημ μπμίμ 

θακενχκεηαζ δ άπεζνδ δφκαιδ  

ημο Θεμφ.  

Αζυηζ, ηί ιεβαθφηενμ οπάνπεζ απυ ημ κα βίκεζ 

μ Θευξ άκενςπμξ; Καζ μ Λυβμξ,  

πςνίξ κα ιεηααθδεεί δ εεία θφζδ ημο, 

ζανηχεδηε απυ Άβζμ Πκεφια ηαζ ηδ  
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ζοκαθείαξ ἀκδνὸξ ἠ βεκκήζεςξ ἐκδδυκμο 

ἐκ ηῆ ἀπνάκηῳ ιήηνᾳ ηξ  

Πανεέκμο ζοθθδθεείξ, ἀθθ᾿ ἐη Πκεφιαημξ 

Ἁβίμο ηαὶ ηξ πνχηδξ ημῦ  

Ἀδὰι βεκέζεςξ· ηαὶ βίκεηαζ πήημμξ ηῶ 

Παηνὶ ηῶ ηαε᾿ ιξ ηαὶ ἐλ  

ικ πνμζθήιιαηζ ηὴκ ιεηένακ 

παναημὴκ ἰχιεκμξ ηαὶ  

πμβναιιὸξ ιῖκ παημξ βζκυιεκμξ, ἥξ 

ἐηηὸξ μη ἔζηζ ζςηδνίαξ ηοπεῖκ. 

Μανία, ηδκ αβία ηαζ αεζπάνεεκμ Θεμηυημ· μ 

ιυκμξ θζθάκενςπμξ βίκεηαζ  

ιεζίηδξ ιεηαλφ Θεμφ ηαζ ακενχπςκ. 

οθθήθεδηε ιέζα ζηδκ άπνακηδ ιήηνα  

ηδξ Πανεέκμο υπζ ιε ημ εέθδια, ηδκ 

επζεοιία, ηδ ζπέζδ ιε άκδνα ηαζ ηδ  

βέκκδζδ πμο είκαζ ηανπυξ δδμκήξ, αθθά απυ 

ημ Άβζμ Πκεφια ηαζ ιε ημκ  

ηνυπμ ηδξ ανπζηήξ δδιζμονβίαξ ημο Ώδάι. 

Κάκεζ οπαημή ζημκ Παηένα  

εεναπεφμκηαξ ηδ δζηή ιαξ παναημή ιε ημ 

ακενχπζκμ ζχια πμο πήνε απυ  

ιαξ, ιε ημ κα βίκεζ ζε ιαξ ηφπμξ οπαημήξ, 

πςνίξ ηήκ μπμία δεκ είκαζ δοκαηυκ  

κα επζηφπμοιε ηδ ζςηδνία. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 46. Πενὶ ημῦ ηνυπμο ηξ 

ζοθθήρεςξ ημῦ Θεμῦ Λυβμο  

ηαὶ ηξ εείαξ αημῦ ζανηχζεςξ.  

Ἄββεθμξ βὰν Κονίμο ἀπεζηάθδ πνὸξ ηὴκ 

Ἁβίακ Πανεέκμκ, ἐη  

δαοζηζημῦ θφθμο ηαηαβμιέκδκ· «πνυδδθμκ 

βὰν ὡξ ἐλ Ἰμφδα  

ἀκαηέηαθηεκ ὁ Κφνζμξ ικ», «ἐλ ἥξ 

θοθξ μδεὶξ πνμζέζπδηε ηῶ  

εοζζαζηδνίῳ», ὡξ ὁ εεῖμξ ἔθδ ἀπυζημθμξ, 

πενὶ μὗ ὕζηενμκ ἐνμῦιεκ  

ἀηνζαέζηενμκ, ἣκ εαββεθζγυιεκμξ ἔθεβε· 

«Υαῖνε, ηεπανζηςιέκδ,  

ὁ Κφνζμξ ιεηὰ ζμῦ. Ἡ δὲ δζεηανάπεδ ἐπὶ 

ηῶ θυβῳ» ηαί θδζζ πνὸξ  

αηὴκ ὁ ἄββεθμξ· «Μὴ θμαμῦ, Μανζάι· 

εὗνεξ βὰν πάνζκ πανὰ Κονίῳ  

ηαὶ ηέλῃ Τἱὸκ ηαὶ ηαθέζεζξ ηὸ ὄκμια 

αημῦ Ἰδζμῦκ. Ώηὸξ βὰν ζχζεζ  

ηὸκ θαὸκ αημῦ ἀπὸ ηκ ἁιανηζκ 

αηκ.» Ὅεεκ ηαί ηὸ «Ἰδζμῦξ»  

ζςηὴν ἑνιδκεφεηαζ. Σξ δὲ δζαπμνμφζδξ· 

«Πξ ἔζηαζ ιμζ ημῦημ, ἐπεὶ  

ἄκδνα μ βζκχζης;», πάθζκ θδζὶ πνὸξ 

αηὴκ ὁ ἄββεθμξ· «Πκεῦια  

Ἅβζμκ ἐπεθεφζεηαζ ἐπὶ ζέ, ηαὶ δφκαιζξ 

ρίζημο ἐπζζηζάζεζ ζμζ. Αζὸ  

ηαὶ ηὸ βεκκχιεκμκ ἐη ζμῦ ἅβζμκ 

ηθδεήζεηαζ, Τἱὸξ Θεμῦ». Ἡ δὲ πνὸξ  

αηυκ· «Ἰδμὺ  δμφθδ Κονίμο· βέκμζηυ ιμζ 

ηαηὰ ηὸ ῥιά ζμο».  

Γζα ημκ ηνυπμ ηδξ ζοθθήρεςξ ημο Θεμφ 

Λυβμο ηαζ ηδ εεία ζάνηςζδ.  

Άββεθμξ Κονίμο ζηάθεδηε ζηδκ αβία 

Πανεέκμ, δ μπμία ηαηαβυηακ απυ ηδ  

βεκζά ημο Αααίδ. πςξ ημ είπε μ εείμξ 

Ώπυζημθμξ: «Βίκαζ θακενυ υηζ μ  

Κφνζυξ ιαξ πνμήθεε απυ ηδ  

θοθή ημο Εμφδα, απυ ηδκ μπμία ηακείξ δεκ 

είπε  

πθδζζάζεζ ζημ εοζζαζηήνζμ»· βζ’ αοηυ εα 

ιζθήζμοιε ζηδ ζοκέπεζα ιε  

θεπημιένεζεξ. ’ αοηήκ μ άββεθμξ έθενε ηδ 

πανιυζοκδ είδδζδ θέβμκηαξ:  

«Να παίνεζαζ εζφ πμο είζαζ δ πζμ 

πανζηςιέκδ· μ Κφνζμξ είκαζ ιαγί ζμο. Βηείκδ  

υιςξ ηνυιαλε ζηα θυβζα ημο», ηαζ ηδξ είπε μ 

άββεθμξ: «Μδ θμαάζαζ, Μανία·  

δζυηζ μ Θευξ ζε πανίηςζε ηαζ εα βεκκήζεζξ 

παζδί πμο εα ημ μκμιάζεζξ Εδζμφ.  

Αζυηζ αοηυξ εα ζχζεζ ημ θαυ ημο απυ ηζξ 

αιανηίεξ ημοξ». Γζ’ αοηυ, ημ υκμια  

«Εδζμφξ» ζδιαίκεζ ζςηήναξ. Καζ εκχ εηείκδ 

απμνμφζε, «πχξ εα βίκεζ αοηυ,  

αθμφ δεκ είιαζ πακηνειέκδ», ηδξ είπε πάθζ μ 

άββεθμξ: «εα ζε επζζηεθεεί ημ  

Άβζμ Πκεφια ηαζ δ δφκαιδ ημο φρζζημο 

Θεμφ εα ζ’ επζζηζάζεζ. Γζ’ αοηυ ηαζ  

ημ παζδί πμο εα βεκκδεεί απυ ζέκα εα είκαζ 

ελαβζαζιέκμ, μ Τζυξ ημο Θεμφ».  

Συηε εηείκδ ζοβηαηαηέεδηε: «Να, είιαζ 

πνυεοιδ δμφθδ ημο Κονίμο· αξ βίκεζ  
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Μεηὰ μὖκ ηὴκ ζοβηαηάεεζζκ ηξ Ἁβίαξ 

Πανεέκμο Πκεῦια Ἅβζμκ  

ἐπθεεκ ἐπ᾿ αηὴκ ηαηὰ ηὸκ ημῦ Κονίμο 

θυβμκ, ὃκ εἶπεκ ὁ ἄββεθμξ,  

ηαεαῖνμκ αηὴκ ηαὶ δφκαιζκ δεηηζηὴκ ηξ 

ημῦ Λυβμο εευηδημξ  

πανέπμκ, ἅια δὲ ηαὶ βεκκδηζηήκ. Καὶ ηυηε 

ἐπεζηίαζεκ ἐπ᾿ αηὴκ   

ημῦ Θεμῦ ημῦ ρίζημο ἐκοπυζηαημξ 

ζμθία ηαὶ δφκαιζξ, ὁ Τἱὸξ ημῦ  

Θεμῦ ὁ ηῶ Παηνὶ ὁιμμφζζμξ, μἱμκεὶ εεῖμξ 

ζπυνμξ, ηαὶ ζοκέπδλεκ  

ἑαοηῶ ἐη ηκ ἁβκκ ηαὶ ηαεανςηάηςκ 

αηξ αἱιάηςκ ζάνηα  

ἐροπςιέκδκ ροπῆ θμβζηῆ ηε ηαὶ κμενᾶ, 

ἀπανπὴκ ημῦ ιεηένμο  

θονάιαημξ, μ ζπενιαηζηξ ἀθθὰ 

δδιζμονβζηξ δζὰ ημῦ Ἁβίμο  

Πκεφιαημξ, μ ηαῖξ ηαηὰ ιζηνὸκ 

πνμζεήηαζξ ἀπανηζγμιέκμο ημῦ  

ζπήιαημξ, ἀθθ᾿ θ᾿ ἓκ ηεθεζςεέκημξ, αηὸξ 

ὁ ημῦ Θεμῦ Λυβμξ  

πνδιαηίζαξ ηῆ ζανηὶ πυζηαζζξ· μ βὰν 

πνμτπμζηάζῃ ηαε᾿ ἑαοηὴκ  

ζανηὶ κχεδ ὁ εεῖμξ Λυβμξ, ἀθθ᾿ 

ἐκμζηήζαξ ηῆ βαζηνὶ ηξ Ἁβίαξ  

Πανεέκμο ἀπενζβνάπηςξ ἐκ ηῆ ἑαοημῦ 

πμζηάζεζ ἐη ηκ ἁβκκ ηξ  

Ἀεζπανεέκμο αἱιάηςκ ζάνηα ἐροπςιέκδκ 

ροπῆ θμβζηῆ ηε ηαὶ κμενᾶ  

πεζηήζαημ ἀπανπὴκ πνμζθααυιεκμξ ημῦ 

ἀκενςπίκμο θονάιαημξ,  

αηὸξ ὁ Λυβμξ βεκυιεκμξ ηῆ ζανηὶ 

πυζηαζζξ.  

Ὥζηε ἅια ζάνλ, ἅια Θεμῦ Λυβμο ζάνλ, 

ἅια ζὰνλ ἔιροπμξ θμβζηή  

ηε ηαὶ κμενά, ἅια Θεμῦ Λυβμο ζὰνλ 

ἔιροπμξ θμβζηή ηε ηαὶ κμενά.  

Αζὸ μη ἄκενςπμκ ἀπμεεςεέκηα θέβμιεκ, 

ἀθθὰ Θεὸκ  

ἐκακενςπήζακηα· ὢκ βὰν θφζεζ ηέθεζμξ 

Θεὸξ, βέβμκε θφζεζ ηέθεζμξ  

ἄκενςπμξ ὁ αηὸξ, μ ηναπεὶξ ηὴκ θφζζκ, 

μδὲ θακηάζαξ ηὴκ  

μἰημκμιίακ, ἀθθὰ ηῆ ἐη ηξ Ἁβίαξ 

Πανεέκμο θδθεείζῃ θμβζηξ ηε ηαὶ  

ζφιθςκα ιε ηδκ εκημθή ζμο».  

Μεηά ηδ ζοβηαηάεεζδ ηδξ αβίαξ Πανεέκμο, 

ημ Άβζμ Πκεφια ήθεε ζ’ αοηήκ,  

ζφιθςκα ιε ηδκ οπυζπεζδ ημο Κονίμο πμο 

ιεηέθενε μ άββεθμξ· ηδκ ηαεάνζζε  

ηαζ ηδκ εκίζποζε ιε δφκαιδ χζηε κα δεπεεί 

ηαζ κα βεκκήζεζ ημ Θευ Λυβμ.  

Συηε έπεζε πάκς ηδξ ζακ ζηζά δ εκοπυζηαηδ 

ζμθία ηαζ δ δφκαιδ ημο  

Όρζζημο Θεμφ, μ Τζυξ ημο Θεμφ, πμο είκαζ 

μιμμφζζμξ ιε ημκ Παηένα· έπεζε  

ζακ εείμξ ζπυνμξ, ηαζ δδιζμφνβδζε βζα ημκ 

εαοηυ ημο απυ ημ αβκυ ηαζ  

ηαεανυ ζχια ηδξ ζάνηα ιε ροπή θμβζηή ηαζ 

κμενή·  

πήνε υ,ηζ πζμ εηθεηηυ απυ ηδ δζηή ιαξ 

ακενχπζκδ θφηνα,  

υπζ ιε ζπένια αθθά ιε δδιζμονβία απυ ηδκ 

επεκένβεζα ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ·  

δεκ ζπδιάηζζε ημ ζχια θίβμ θίβμ ιε 

ηιδιαηζηέξ πνμζεήηεξ,  

αθθά μθμηθδνςιέκμ ιε ηδ ιία, επεζδή μ ίδζμξ 

μ Θευξ Λυβμξ απμηεθεί  

ηδκ οπυζηαζδ ηαζ ηδξ ζάνηαξ. Ο Θευξ 

Λυβμξ, δδθαδή, δεκ εκχεδηε ιε ιία  

ζάνηα δ μπμία έβζκε πνχηα λεπςνζζηή 

οπυζηαζδ, αθθά, αθμφ εκμίηδζε ζηδ  

βαζηένα ηδξ αβίαξ Πανεέκμο, ιε 

απενίβναπημ ηνυπμ ζπδιάηζζε ιέζα ζηδ δζηή  

ημο οπυζηαζδ, απυ ημ αβκυ ζχια ηδξ 

Πανεέκμο, ζχια ιε ροπή θμβζηή ηαζ  

κμενή. Έηζζ, μ ίδζμξ μ Λυβμξ παίνκμκηαξ υ,ηζ 

πζμ εηθεηηυ απυ ημ δζηυ ιαξ  

ακενχπζκμ θφναια, έβζκε οπυζηαζδ ιε 

ζάνηα.  

Βπμιέκςξ, είκαζ ηαοηυπνμκα ηαζ ακενχπζκδ 

ζάνηα ηαζ ζάνηα ημο Θεμφ  

Λυβμο· ζοβπνυκςξ ηαζ ακενχπζκδ έιροπδ 

θμβζηή ηαζ κμενή ζάνηα ηαζ  

ζάνηα έιροπδ θμβζηή ηαζ κμενή ημο Θεμφ 

Λυβμο.  

Γζ’ αοηυ ηαζ δεκ θέιε υηζ μ άκενςπμξ έβζκε 

Θευξ, αθθά υηζ μ Θευξ έβζκε  

άκενςπμξ· υκηαξ ζηδ θφζδ ημο ηέθεζμξ Θευξ, 

έβζκε μ ίδζμξ ηέθεζμξ άκενςπμξ  

ζηδ θφζδ, πςνίξ κ’ αθθάλεζ ζηδ θφζδ ημο, 
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κμενξ ἐροπςιέκῃ ζανηὶ ηαὶ ἐκ αηῶ ηὸ 

εἶκαζ θαπμφζῃ ἑκςεεὶξ  

ηαε᾿ πυζηαζζκ ἀζοβπφηςξ ηαὶ 

ἀκαθθμζχηςξ ηαὶ ἀδζαζνέηςξ, ιὴ  

ιεηαααθὼκ ηὴκ ηξ εευηδημξ αημῦ θφζζκ 

εἰξ ηὴκ ηξ ζανηὸξ  

μζίακ, ιήηε ηὴκ μζίακ ηξ ζανηὸξ αημῦ 

εἰξ ηὴκ θφζζκ ηξ αημῦ  

εευηδημξ μδὲ ἐη ηξ εείαξ αημῦ θφζεςξ 

ηαί, ἥξ πνμζεθάαεημ  

ἀκενςπίκδξ θφζεςξ, ιίακ θφζζκ 

ἀπμηεθέζαξ ζφκεεημκ. 

ηαζ πςνίξ κα ιείκεζ ςξ θακηαζία ημ  

ζπέδζμ ηδξ εείαξ μζημκμιίαξ. Ώθθά εκχεδηε 

οπμζηαηζηά πςνίξ ζφβποζδ,  

πςνίξ ιεηααμθή ηαζ πςνίξ δζαίνεζδ, ιε ηδ 

ζάνηα πμο πήνε απυ ηδκ αβία  

Πανεέκμ ηαζ δ μπμία έπεζ θμβζηή ηαζ κμενή 

ροπή· δεκ ιεηάααθε ηδ θφζδ  

ηδξ εευηδηυξ ημο ζε θφζδ ηδξ ζανηυξ ημο  

μφηε ηδ θφζδ ηδξ ζανηυξ ημο ζε εεία θφζδ, 

ηαζ πςνίξ  

δ εεία ημο θφζδ ηαζ δ ακενχπζκδ θφζδ, ηδκ 

μπμία πνμζέθααε,  

κ’ απμηεθέζμοκ ιία ζφκεεηδ θφζδ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 47. Πενὶ ηκ δφμ θφζεςκ  

Ἀηνέπηςξ βὰν ηαὶ ἀκαθθμζχηςξ κχεδζακ 

ἀθθήθαζξ αἱ θφζεζξ,  

ιήηε ηξ εείαξ θφζεςξ ἐηζηάζδξ ηξ 

μἰηείαξ ἁπθυηδημξ, ιήηε ιὴκ ηξ  

ἀκενςπίκδξ ἠ ηναπείζδξ εἰξ εευηδημξ 

θφζζκ ἠ εἰξ ἀκοπανλίακ  

πςνδζάζδξ, ιήηε ἐη ηκ δφμ ιζξ 

βεβεκδιέκδξ ζοκεέημο θφζεςξ·   

βὰν ζφκεεημξ θφζζξ μδ᾿ ὁπμηέναξ ηκ, ἐλ 

ὧκ ζοκεηέεδ, θφζεςκ  

ὁιμμφζζμξ πάνπεζκ δφκαηαζ, ἐλ ἑηένςκ 

ἀπμηεθεζεεῖζα ἕηενμκ· μἷμκ  

ηὸ ζια ηὸ ἐη ηκ ηεζζάνςκ ζημζπείςκ 

ζοκηεεεζιέκμκ μδὲ ηῶ πονὶ  

θέβεηαζ ὁιμμφζζμκ, μὔηε πῦν ὀκμιάγεηαζ, 

μὔηε ἀὴν θέβεηαζ μὔηε  

ὕδςν, μὔηε β, μδέ ηζκζ ημφηςκ ἐζηὶκ 

ὁιμμφζζμκ. Βἰ ημίκοκ ηαηὰ  

ημὺξ αἱνεηζημὺξ ιζξ ζοκεέημο θφζεςξ ὁ 

Υνζζηὸξ ιεηὰ ηὴκ ἕκςζζκ  

ἐπνδιάηζζεκ, ἐλ ἁπθξ θφζεςξ ἐηνάπδ εἰξ 

ζφκεεζζκ ηαὶ μὔηε ηῶ  

Παηνὶ ἁπθξ θφζεςξ ὄκηζ ἐζηὶκ 

ὁιμμφζζμξ, μὔηε ηῆ ιδηνί (μ βὰν ἐη  

εευηδημξ ηαὶ ἀκενςπυηδημξ αὕηδ 

ζοκηέεεζηαζ), μὔηε ιὴκ ἐκ εευηδηί  

ἐζηζ ηαὶ ἀκενςπυηδηζ, μὔηε δὲ Θεὸξ 

ὀκμιαζεήζεηαζ μδὲ ἄκενςπμξ,  

ἀθθὰ  Υνζζηὸξ ιυκμκ. Καὶ ἔζηαζ ηὸ 

Υνζζηὸξ μ ηξ πμζηάζεςξ  

αημῦ ὄκμια, ἀθθὰ ηξ ιζξ ηαη᾿ αημὺξ 

θφζεςξ.  

Γζα ηζξ δφμ θφζεζξ.  

Οζ (δφμ) θφζεζξ (ημο Υνζζημφ) εκχεδηακ 

ιεηαλφ ημοξ πςνίξ ιεηαηνμπή ηαζ  

ιεηααμθή, πςνίξ μφηε δ εεία θφζδ κα πάζεζ 

ηδκ απθυηδηά ηδξ, μφηε αέααζα δ  

δ ακενχπζκδ κα ιεηααθδεεί ζε εεία θφζδ ή 

κα ηαηαθήλεζ ζε ακοπανλία,  

μφηε ηέθμξ απυ ηζξ δφμ κα αβεζ ιία ζφκεεηδ 

θφζδ. Αζυηζ δ ζφκεεηδ θφζδ  

δεκ ιπμνεί κα είκαζ μιμμφζζα ιε ηαιία απυ 

ηζξ δφμ θφζεζξ πμο ηδ ζοκέεεζακ,  

αθμφ απυ δζαθμνεηζηά ζημζπεία πνμήθεε ηάηζ 

άθθμ· βζα πανάδεζβια, ημ ζχια  

ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ ηέζζενα ζημζπεία 

δεκ είκαζ μιμμφζζμ μφηε ιε ηδ  

θςηζά, μφηε θέβεηαζ θςηζά, μφηε θέβεηαζ 

αέναξ ή κενυ ή βδ,  

μφηε ιε ηάπμζμ απ’ αοηά είκαζ μιμμφζζμ. 

Βάκ, θμζπυκ, ζφιθςκα ιε ημοξ  

αζνεηζημφξ, μ Υνζζηυξ, ιεηά ηήκ έκςζδ ηςκ 

δφμ θφζεςκ, είπε ιία ζφκεεηδ  

θφζδ, ηυηε δ θφζδ ημο απυ απθή 

ιεηαηνάπδηε ζε ζφκεεηδ· ηαζ μφηε είκαζ  

μιμμφζζμξ ιε ημκ Παηένα ημο πμο έπεζ απθή 

θφζδ, μφηε ιε ηδ ιδηένα ημο  

(δζυηζ αοηή δεκ είκαζ ζφκεεηδ απυ εεία ηαζ 

ακενχπζκδ θφζδ), μφηε αέααζα  

ιεηέπεζ ζηδ εεία ηαζ ακενχπζκδ θφζδ, μφηε 

πάθζ εα μκμιαζεεί Θευξ ή  

άκενςπμξ, αθθά ιυκμκ Υνζζηυξ. Καζ ημ 

υκμια Υνζζηυξ δεκ εα είκαζ βζ’  

αοημφξ ημ υκμια ηδξ οπμζηάζεςξ ημο, αθθά 

ηδξ ιζαξ ημο θφζεςξ.  
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Ἡιεῖξ δὲ μ ιζξ ζοκεέημο θφζεςξ ηὸκ 

Υνζζηὸκ δμβιαηίγμιεκ, μδὲ  

ἐλ ἑηένςκ ἕηενμκ, ὥζπεν ἐη ροπξ ηαὶ 

ζχιαημξ ἄκενςπμκ ἠ ὡξ ἐη  

ηεζζάνςκ ζημζπείςκ ζια, ἀθθ᾿ ἐλ ἑηένςκ 

ηὰ αηά· ἐη εευηδημξ ιὲκ  

βὰν ηαὶ ἀκενςπυηδημξ Θεὸκ ηέθεζμκ ηαὶ 

ἄκενςπμκ ηέθεζμκ ηὸκ  

αηὸκ ηαὶ εἶκαζ ηαὶ θέβεζεαζ ἐη δφμ ηε ηαὶ 

ἐκ δοζὶ θφζεζζκ  

ὁιμθμβμῦιεκ. Σὸ δὲ Υνζζηὸξ ὄκμια ηξ 

πμζηάζεςξ θέβμιεκ, μ  

ιμκμηνυπςξ θεβυιεκμκ, ἀθθὰ ηκ δφμ 

θφζεςκ πάνπμκ  

ζδιακηζηυκ· αηὸξ βὰν ἑαοηὸκ ἔπνζζε, 

πνίςκ ιὲκ ὡξ Θεὸξ ηὸ ζια  

ηῆ εευηδηζ αημῦ, πνζυιεκμξ δὲ ὡξ 

ἄκενςπμξ· αηὸξ βάν ἐζηζ ημῦημ  

ηἀηεῖκμ. Υνίζζξ δὲ  εευηδξ ηξ 

ἀκενςπυηδημξ. Βἰ βὰν ιζξ θφζεςξ  

ζοκεέημο ὢκ ὁ Υνζζηὸξ ὁιμμφζζυξ ἐζηζ ηῶ 

Παηνί, ἔζηαζ ἄνα ηαὶ ὁ  

Παηὴν ζφκεεημξ ηαὶ ηῆ ζανηὶ ὁιμμφζζμξ, 

ὅπεν ἄημπμκ ηαὶ πάζδξ  

αθαζθδιίαξ ἀκάπθεμκ.  

Πξ δὲ ηαὶ ιία θφζζξ ηκ ἐκακηίςκ 

μζζςδκ δζαθμνκ δεηηζηὴ  

βεκήζεηαζ; Πξ βὰν δοκαηὸκ ηὴκ αηὴκ 

θφζζκ ηαηὰ ηαηὸκ ηηζζηὴκ  

εἶκαζ ηαὶ ἄηηζζημκ, εκδηὴκ ηαὶ ἀεάκαημκ, 

πενζβναπηὴκ ηαὶ  

ἀπενίβναπημκ;  

Βἰ δὲ ηαὶ ιζξ θέβμκηεξ ηὸκ Υνζζηὸκ 

θφζεςξ ἁπθκ ηαφηδκ εἴπμζεκ, ἠ  

βοικὸκ αηὸκ Θεὸκ ὁιμθμβήζμοζζ ηαὶ 

θακηαζίακ εἰζάλμοζζκ ηὴκ  

ἐκακενχπδζζκ ἠ ρζθὸκ ἄκενςπμκ ηαηὰ 

Νεζηυνζμκ. Καὶ πμῦ ηὸ  

ἐκ εευηδηζ ηέθεζμκ ηαὶ ηὸ ἐκ ἀκενςπυηδηζ 

ηέθεζμκ; Πυηε δὲ ηαὶ δφμ  

ηὸκ Υνζζηὸκ θέλμοζζ θφζεςκ, ιζξ 

ζοκεέημο θφζεςξ αηὸκ ιεηὰ  

ηὴκ ἕκςζζκ θέβμκηεξ; Ὅηζ βὰν ιζξ ὁ 

Υνζζηὸξ θφζεςξ πνὸ ηξ  

ἑκχζεςξ, πακηί πμο δθμκ.  

Ἀθθὰ ημῦηυ ἐζηζ ηὸ πμζμῦκ ημῖξ αἱνεηζημῖξ 

Βιείξ υιςξ εεςνμφιε ςξ αθήεεζα υηζ μ 

Υνζζηυξ δεκ έπεζ ιία ζφκεεηδ θφζδ,  

μφηε είκαζ ηάηζ άθθμ πμο πνμήθεε απυ ηάηζ 

άθθμ, υπςξ μ άκενςπμξ απυ ροπή  

ηαζ ζχια ή υπςξ ημ ζχια απυ ηέζζενα 

ζημζπεία, αθθά θέιε υηζ πνμήθεακ ηα  

ίδζα απυ δζαθμνεηζηά ζημζπεία· μιμθμβμφιε, 

δδθαδή, υηζ είκαζ ηαζ θέβεηαζ  

ηέθεζμξ Θευξ ηαζ ηέθεζμξ άκενςπμξ πμο έπεζ 

δφμ θφζεζξ ηαζ είκαζ ζε δφμ  

θφζεζξ, ηδ εεία ηαζ ηδκ ακενχπζκδ. Σμ υκμια 

Υνζζηυξ ημ απμδίδμοιε ζηδκ  

οπυζηαζδ, πμο δεκ θέβεηαζ ιμκμιενχξ, αθθά 

δδθχκεζ ηζξ δφμ θφζεζξ.  

Αζυηζ μ ίδζμξ ηαεαβίαζε ημκ εαοηυ ημο, 

ηαεαβζάγμκηαξ απυ ηδ ιζα ςξ Θευξ ημ  

ζχια ιε ηδ εευηδηά ημο, ηαζ απυ ηδκ άθθδ 

ηαεαβζαγυιεκμξ ςξ άκενςπμξ·  

δζυηζ μ ίδζμξ είκαζ ηαζ ημ έκα ηαζ ημ άθθμ. Καζ 

δ εεία θφζδ ηαεαβζάγεζ ηδκ  

ακενχπζκδ. Ώκ, δδθαδή, μ Υνζζηυξ, μ μπμίμξ 

είκαζ μιμμφζζμξ ιε ημκ Παηένα,  

έπεζ ζφκεεηδ θφζδ, ηυηε ηαζ μ Παηέναξ εα 

είκαζ ζφκεεημξ ηαζ μιμμφζζμξ ιε  

ηδ ζάνηα, πνάβια ημ μπμίμ είκαζ άημπμ ηαζ 

πμθφ αθάζθδιμ.  

Καζ πχξ ιία θφζδ εα ιπμνέζεζ κα δεπεεί ηζξ 

ακηίεεηεξ δζαθμνέξ ηςκ θφζεςκ;  

Πχξ είκαζ, δδθαδή, δοκαηυκ δ ίδζα θφζδ κα 

είκαζ ηαοηυπνμκα ηηζζηή ηαζ  

άηηζζηδ, εκδηή ηαζ αεάκαηδ, πενζβναπηή ηαζ 

απενίβναπηδ;  

Ώκ πάθζ θέβμκηαξ υηζ μ Υνζζηυξ έπεζ ιία 

θφζδ, ηδ εεςνμφκ απθή ή ιήπςξ εα  

πμοκ υηζ αοηυξ είκαζ ιυκμκ Θευξ ηαζ εα 

εεςνήζμοκ ηδκ εκακενχπδζδ  

θακηαζηζηή ή υηζ είκαζ ιυκμκ άκενςπμξ, 

ζφιθςκα ιε ηδ δζδαζηαθία ημο  

Νεζημνίμο; Καζ πμφ είκαζ ηυηε δ ηεθεζυηδηα 

ηδξ εείαξ ηαζ ηδξ ακενςπίκδξ  

θφζεςξ; Καζ πυηε εα δεπεμφκ υηζ μ Υνζζηυξ 

έπεζ δφμ θφζεζξ, εθυζμκ θέκε  

υηζ ιεηά ηδκ έκςζδ αοηυξ έπεζ ιία ζφκεεηδ 

θφζδ; Αζυηζ υθμζ βκςνίγμοκ υηζ μ  

Υνζζηυξ, πνζκ ηδκ έκςζδ, είπε ιζα θφζδ 

ιυκμ.  
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ηὴκ πθάκδκ, ηὸ ηαηὸκ  

θέβεζκ ηὴκ θφζζκ ηαὶ ηὴκ πυζηαζζκ. 

πεζδὴ δὲ ιίακ ηκ ἀκενχπςκ  

θφζζκ θαιέκ, ἰζηέμκ, ὡξ μη ἀθμνκηεξ 

εἰξ ηὸκ ηξ ροπξ ηαὶ ημῦ  

ζχιαημξ θυβμκ ημῦημ θέβμιεκ· ἀδφκαημκ 

βὰν ιζξ θφζεςξ θέβεζκ  

ηὴκ ροπὴκ ηαὶ ηὸ ζια πνὸξ ἄθθδθα 

ζοβηνζκυιεκα. Ἀθθ᾿ ἐπεζδὴ  

πθεῖζηαζ πμζηάζεζξ ηκ ἀκενχπςκ εἰζί, 

πάκηεξ δὲ ηὸκ αηὸκ  

ἐπζδέπμκηαζ θυβμκ ηξ θφζεςξ, πάκηεξ βὰν 

ἐη ροπξ εἰζζ  

ζοκηεεεζιέκμζ ηαὶ ζχιαημξ, ηαὶ πάκηεξ ηξ 

θφζεςξ ηξ ροπξ  

ιεηεζθήθαζζ ηαὶ ηὴκ μζίακ ημῦ ζχιαημξ 

ηέηηδκηαζ, ηαί ηὸ ημζκὸκ  

εἶδμξ ηκ πθείζηςκ ηαὶ δζαθυνςκ 

πμζηάζεςκ, ιίακ θφζζκ θαιέκ·  

ἑηάζηδξ δδθαδὴ πμζηάζεςξ δφμ θφζεζξ 

ἐπμφζδξ ηαὶ ἐκ δοζὶ  

ηεθμφζδξ ηαῖξ θφζεζζ, ροπξ θέβς ηαὶ 

ζχιαημξ.  

πὶ δὲ ημῦ Κονίμο ικ Ἰδζμῦ Υνζζημῦ 

μη ἔζηζ ημζκὸκ εἶδμξ θααεῖκ·  

μὔηε βὰν ἐβέκεημ, μδὲ ἔζηζκ, μὔηε πμηὲ 

βεκήζεηαζ ἄθθμξ Υνζζηὸξ  

ἐη εευηδημξ ηαὶ ἀκενςπυηδημξ, ἐκ εευηδηζ 

ηαὶ ἀκενςπυηδηζ Θεὸξ  

ηέθεζμξ ὁ αηὸξ ηαὶ ἄκενςπμξ ηέθεζμξ. 

κηεῦεεκ μη ἔζηζκ εἰπεῖκ  

ιίακ θφζζκ ἐπὶ ημῦ Κονίμο ικ Ἰδζμῦ 

Υνζζημῦ· ὥζπεν ἐπί ημῦ  

ἀηυιμο ἐη ροπξ ηαί ζχιαημξ 

ζοβηεζιέκμο, μὕης ηαί ἐπί ημῦ  

Υνζζημῦ ἐη εευηδημξ ηαί ἀκενςπυηδημξ. 

ηεῖ ιέκ βάν ἄημιμκ, ὁ δέ  

Υνζζηυξ μη ἄημιμκ· μδέ βάν ἔπεζ 

ηαηδβμνμφιεκμκ εἶδμξ πνδζηυηδημξ.  

Αζὸ δὴ ἐη δφμ θφζεςκ ηεθείςκ, εείαξ ηε 

ηαὶ ἀκενςπίκδξ, θαιὲκ  

βεβεκζεαζ ηὴκ ἕκςζζκ, μ ηαηὰ θονιὸκ ἠ 

ζφβποζζκ ἠ ἀκάηναζζκ,  

ὡξ ὁ εεήθαημξ ἔθδ Αζυζημνμξ, Βηοπήξ ηε 

ηαί εονυξ ηαὶ  ημφηςκ  

ἐκαβὴξ ζοιιμνία· μδὲ πνμζςπζηὴκ ἠ 

Ώθθά αοηυ είκαζ εηείκμ πμο μδδβεί ημοξ 

αζνεηζημφξ ζηδκ πθάκδ, υηζ ηαοηίγμοκ  

ηδ θφζδ ιε ηδκ οπυζηαζδ. Βπεζδή ιάθζζηα 

ζζπονζγυιαζηε υηζ είκαζ ιία δ θφζδ  

ηςκ ακενχπςκ, πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ 

αοηυ ημ θέιε υπζ απμαθέπμκηαξ  

ζημκ μνζζιυ ηδξ ροπήξ ηαζ ημο ζχιαημξ· 

δζυηζ είκαζ αδφκαημ κα θέιε υηζ δ  

ροπή ηαζ ημ ζχια, ακ ζοβηνζεμφκ ιεηαλφ 

ημοξ, έπμοκ ιία θφζδ. Ώθθά επεζδή  

οπάνπμοκ πάνα πμθθέξ οπμζηάζεζξ ηςκ 

ακενχπςκ, ηαζ δ θφζδ υθςκ έπεζ ημκ  

ίδζμ μνζζιυ, δζυηζ υθμζ είκαζ ζφκεεημζ απυ 

ροπή ηαζ ζχια,  

ηαζ υθμζ ιεηέπμοκ ζηδ θφζδ ηδξ ροπήξ  

ηαζ έπμοκ ηδ θφζδ ημο ζχιαημξ, θέιε υηζ δ 

ημζκή ειθάκζζδ ηςκ πμθθχκ  

ηαζ δζαθμνεηζηχκ οπμζηάζεςκ έπεζ ιία 

θφζδ· ηαεειία, δδθαδή,  

οπυζηαζδ έπεζ δφμ θφζεζξ ηαζ οπάνπεζ ιέ ηζξ 

δφμ θφζεζξ,  

εκκμχ ηδκ ροπή ηαζ ημ ζχια.  

Γζα ημκ Κφνζυ ιαξ Εδζμφ Υνζζηυ υιςξ δεκ 

είκαζ δοκαηυκ κα εκκμήζμοιε  

ημζκή ιμνθή· δζυηζ μφηε έβζκε μφηε οπάνπεζ 

μφηε πμηέ εα βίκεζ άθθμξ Υνζζηυξ  

απυ εεία ηαζ ακενχπζκδ θφζδ, μ ίδζμξ ηέθεζμξ 

Θευξ ηαζ ηέθεζμξ άκενςπμξ  

ζηδ εεία ηαζ ακενχπζκδ θφζδ. Γζ’ αοηυ δεκ 

ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ μ Κφνζυξ  

ιαξ Εδζμφξ Υνζζηυξ έπεζ ιία θφζδ· υπςξ 

θέιε βζα ημ άημιμ υηζ απμηεθείηαζ  

απυ ροπή ηαζ ζχια, έηζζ θέιε ηαζ βζα ημκ 

Υνζζηυ υηζ απμηεθείηαζ απυ εεία  

ηαζ ακενχπζκδ θφζδ. Βηεί αέααζα έπμοιε 

άημιμ, αθθά μ Υνζζηυξ δεκ είκαζ  

άημιμ· ηαζ μφηε έπεζ μ Υνζζηυξ ιζα ιμνθή 

πμο ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ημο  

αβαεμφ.  

Γζ’ αοηυ οπμζηδνίγμοιε υηζ δ έκςζδ 

πνμήθεε απυ δφμ ηέθεζεξ θφζεζξ, ηδ  

εεία ηαζ ηδκ ακενχπζκδ, υπζ ιε ζοιθονιυ ή 

ζφβποζδ ή ακάιεζλδ, υπςξ είπε  

«ημ εευζηαθημ ηαηυ» μ Αζυζημνμξ, μ 

Βοηοπήξ ηαζ μ εαήνμξ ηαζ δ αζεαήξ  

ζοιιμνία ημοξ· μφηε οπμζηδνίγμοιε υηζ δ 
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ζπεηζηὴκ ἠ ηαη᾿ ἀλίακ ἠ  

ηαοημαμοθίακ ἠ ὁιμηζιίακ ἠ ὁιςκοιίακ ἠ 

εδμηίακ, ὡξ ὁ εεμζηοβὴξ  

ἔθδ Νεζηυνζμξ,  Αζυδςνυξ ηε ηαὶ ὁ 

Μμρμοεζηίαξ Θευδςνμξ, ηαὶ   

ημφηςκ δαζιμκζχδδξ ὁιήβονζξ, ἀθθὰ ηαηὰ 

ζφκεεζζκ, ἢημζ ηαε᾿  

πυζηαζζκ ἀηνέπηςξ ηαὶ ἀζοβπφηςξ ηαὶ 

ἀκαθθμζχηςξ ηαὶ  

ἀδζαζνέηςξ ηαὶ ἀδζαζπάζηςξ ηαὶ ἐκ δοζὶ 

θφζεζζ ηεθείςξ ἐπμφζαζξ  

ιίακ πυζηαζζκ ὁιμθμβμῦιεκ ημῦ Τἱμῦ 

ημῦ Θεμῦ ηαὶ ζεζανηςιέκμο,  

ηὴκ αηὴκ πυζηαζζκ θέβμκηεξ ηξ 

εευηδημξ ηαὶ ηξ ἀκενςπυηδημξ  

αημῦ ηαὶ ηὰξ δφμ θφζεζξ ὁιμθμβμῦκηεξ 

ζῴγεζεαζ ἐκ αηῶ ιεηὰ ηὴκ  

ἕκςζζκ, μη ἰδίᾳ ηαὶ ἀκαιένμξ ηζεέκηεξ 

ἑηάζηδκ, ἀθθ᾿ κςιέκαξ  

ἀθθήθαζξ ἐκ ηῆ ιζᾶ ζοκεέηῳ πμζηάζεζ.  

Οζζχδδ βάν θαιεκ ηὴκ ἕκςζζκ, ημοηέζηζκ 

ἀθδε ηαὶ μ ηαηὰ  

θακηαζίακ. Οζζχδδ δέ, μπ ὡξ ηκ δφμ 

θφζεςκ ἀπμηεθεζαζκ  

ιίακ ζφκεεημκ θφζζκ, ἀθθ᾿ ἑκςεεζζκ 

ἀθθήθαζξ ηαηὰ ἀθήεεζακ εἰξ  

ιίακ πυζηαζζκ ζφκεεημκ ημῦ Τἱμῦ ημῦ 

Θεμῦ.  Καὶ ζῴγεζεαζ αηκ  

ηὴκ μζζχδδ δζαθμνὰκ ὁνζγυιεεα· ηὸ βὰν 

ηηζζηὸκ ιειέκδηε ηηζζηὸκ  

ηαὶ ηὸ ἄηηζζημκ ἄηηζζημκ· ηὸ εκδηὸκ 

ἔιεζκε εκδηὸκ ηαὶ ηυ ἀεάκαημκ  

ἀεάκαημκ· ηὸ πενζβναπηὸκ πενζβναπηὸκ 

ηαὶ ηὸ ἀπενίβναπημκ  

ἀπενίβναπημκ· ηὸ ὁναηὸκ ὁναηὸκ ηαὶ ηὸ 

ἀυναημκ ἀυναημκ· ηὸ ιὲκ  

δζαθάιπεζ ημῖξ εαφιαζζ, ηὸ δὲ ηαῖξ ὕανεζζκ 

πμπέπηςηεκ.  

Οἰηεζμῦηαζ δὲ ηὰ ἀκενχπζκα ὁ Λυβμξ· 

αημῦ βάν εἰζζ ηὰ ηξ ἁβίαξ  

αημῦ ζανηὸξ ὄκηα, ηαὶ ιεηαδίδςζζ ηῆ 

ζανηὶ ηκ ἰδίςκ ηαηὰ ηὸκ  

ηξ ἀκηζδυζεςξ ηνυπμκ δζὰ ηὴκ εἰξ ἄθθδθα 

ηκ ιενκ πενζπχνδζζκ  

ηαὶ ηὴκ ηαε᾿ πυζηαζζκ ἕκςζζκ, ηαὶ ὅηζ εἷξ 

ἤκ ηαὶ ὁ αηὸξ ὁ ηαὶ ηὰ  

έκςζδ ήηακ πνμζςπζηή ή ζπεηζηή  

ή ακάθμβα ιε ηδκ αλία ή ιε ηαφηζζδ ηδξ 

εεθήζεςξ ή ιε ζζμηζιία ή ιε ηαφηζζδ  

ημο μκυιαημξ ή ιε ζοβηαηάααζδ, υπςξ είπε 

μ επενυξ ημο Θεμφ Νεζηυνζμξ,  

μ Αζυδςνμξ ηαζ μ Θευδςνμξ Μμρμοεζηίαξ 

ηαζ δ δαζιμκζηή ζοκηνμθζά ημοξ·  

αθθά μιμθμβμφιε υηζ μ Τζυξ ημο Θεμφ έβζκε 

ιε ζφκεεζδ, δδθαδή οπμζηαηζηά  

πςνίξ ιεηααμθή ηαζ αθθμίςζδ, πςνίξ 

δζαίνεζδ ηαζ δζάζπαζδ ηαζ ιε δφμ  

θφζεζξ ηέθεζεξ πμο έπμοκ ηδκ ίδζα οπυζηαζδ, 

εκκμχ ηδξ εείαξ ηαζ ακενςπίκδξ  

θφζεχξ ημο· μιμθμβμφιε υηζ μζ δφμ θφζεζξ 

δζαηδνμφκηαζ ζημ πνυζςπυ ημο  

ιεηά ηδκ έκςζδ, πςνίξ κα εεςνμφιε υηζ δ 

ηαεειία οπάνπεζ λεπςνζζηά,  

αθθά είκαζ εκςιέκεξ ηαζ μζ δφμ ζε ιία 

ζφκεεηδ οπυζηαζδ.  

Τπμζηδνίγμοιε υηζ δ έκςζδ είκαζ 

μοζζαζηζηή, δδθαδή αθδεζκή ηαζ υπζ  

θακηαζηζηή. Οοζζαζηζηή, υπζ ιε ηδκ έκκμζα 

υηζ μζ δφμ θφζεζξ απμηέθεζακ  

ιία ζφκεεηδ θφζδ, αθθά εκχεδηακ ιεηαλφ 

ημοξ πναβιαηζηά ζε ιία ζφκεεηδ  

οπυζηαζδ ημο Τζμφ ημο Θεμφ. Καζ 

οπμζηδνίγμοιε υηζ  

παναιέκεζ δ μοζζχδδξ δζαθμνά ημοξ· δζυηζ ημ 

ηηζζηυ πανέιεζκε ηηζζηυ  

ηαζ ημ άηηζζημ άηηζζημ·ημ εκδηυ πανέιεζκε 

εκδηυ ηαζ ημ αεάκαημ αεάκαημ·  

ημ πενζβναπηυ πανέιεζκε πανζβναπηυ ηαζ ημ 

απενίβναπημ απενίβναπημ·  

ημ μναηυ πανέιεζκε μναηυ ηαζ ημ αυναημ 

αυναημ· ημ έκα αηηζκμαμθεί  

ιε ηα εαφιαηα ηαζ ημ άθθμ οπέπεζε ζηζξ 

ζοημθακηζηέξ φανεζξ.  

Ο Λυβμξ ηάκεζ δζηά ημο ηα ακενχπζκα 

παναηηδνζζηζηά· δζυηζ αοηά πμο  

ακήημοκ ζηδκ αβία ημο ζάνηα είκαζ δζηά ημο, 

ηαζ ιεηαδίδεζ ζηδ ζάνηα ημο  

απυ ηα δζηά ημο ιε ημκ ηνυπμ ηδξ 

ακηζδυζεςξ, επεζδδ ηα δφμ ιένδ  

αθθδθμπενζπςνμφκηαζ ηαζ είκαζ εκςιέκα 

οπμζηαηζηά ηαζ επεζδή μ εκενβχκ  

ηα εεία ηαζ ηα ακενχπζκα είκαζ έκαξ ιε ηδ 
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εεῖα ηαὶ ηὰ ἀκενχπζκα ἐκενβκ ἐκ ἑηαηένᾳ 

ιμνθῆ ιεηὰ ηξ εαηένμο  

ημζκςκίαξ.  Αζὸ δὴ ηαὶ ὁ Κφνζμξ ηξ δυλδξ 

ἐζηαονζεαζ θέβεηαζ  

ηαίημζ ηξ εείαξ αημῦ ιὴ παεμφζδξ 

θφζεςξ, ηαὶ ὁ Τἱὸξ ημῦ  

ἀκενχπμο πνὸ ημῦ πάεμοξ ἐκ ηῶ μνακῶ 

εἶκαζ ὡιμθυβδηαζ, ὡξ  

αηὸξ ὁ Κφνζμξ ἔθδζεκ· εἷξ βὰν ἤκ ηαὶ ὁ 

αηὸξ Κφνζμξ ηξ δυλδξ,  

ὁ θφζεζ ηαὶ ἀθδεείᾳ Τἱὸξ ἀκενχπμο, ἢημζ 

ἄκενςπμξ βεκυιεκμξ,  

ηαὶ αημῦ ηά ηε εαφιαηα ηαὶ ηὰ πάεδ 

βζκχζημιεκ, εἰ ηαὶ ηαη᾿ ἄθθμ  

ἐεαοιαημφνβεζ ηαὶ ηαη᾿ ἄθθμ ηὰ πάεδ ὁ 

αηὸξ πέιεζκεκ.  

Ἴζιεκ βάν, ὥζπεν ιίακ αημῦ ηὴκ 

πυζηαζζκ, μὕης ηαὶ ηὴκ ηκ  

θφζεςκ μζζχδδ δζαθμνὰκ ζῴγεζεαζ. Πξ 

δὲ ζςεείδ δζαθμνὰ, ιὴ  

ζῳγμιέκςκ ηκ ηὴκ δζαθμνὰκ ἐπυκηςκ 

πνὸξ ἄθθδθα; Αζαθμνὰ βὰν  

δζαθενυκηςκ ἐζηὶ δζαθμνά. Σῶ ιὲκ μὖκ 

θυβῳ, ᾧ δζαθένμοζζκ  

ἀθθήθςκ αἱ θφζεζξ ημῦ  Υνζζημῦ, ημοηέζηζ 

ηῶ θυβῳ ηξ μζίαξ,  

θαιὲκ ζοκάπηεζεαζ αηὸκ ημῖξ ἄηνμζξ· 

ηαηὰ ιὲκ ηὴκ εευηδηα ηῶ ηε  

Παηνὶ ηαὶ ηῶ Πκεφιαηζ, ηαηὰ δὲ ηὴκ 

ἀκενςπυηδηα ηῆ ηε ιδηνὶ ηαὶ  

πζζ ημῖξ ἀκενχπμζξ. ᾯ δὲ θυβῳ 

ζοκάπημκηαζ αἱ θφζεζξ αημῦ,  

δζαθένεζκ αηυκ θαιεκ ημῦ ηε Παηνὸξ ηαὶ 

ημῦ Πκεφιαημξ, ηξ ηε  

ιδηνὸξ ηαὶ ηκ θμζπκ ἀκενχπςκ· 

ζοκάπημκηαζ βὰν αἱ θφζεζξ  

αημῦ ηῆ πμζηάζεζ, ιίακ πυζηαζζκ 

ζφκεεημκ ἔπμοζαζ, ηαε᾿ ἡκ  

δζαθένεζ ημῦ ηε Παηνὸξ ηαὶ ημῦ 

Πκεφιαημξ, ηξ ηε ιδηνὸξ ηαὶ ικ. 

Ἀθθὰ ηαὶ πάζδξ ζοκεέημο θφζεςξ ηὰ ιένδ 

ἅια ηὴκ ἐη ημῦ ιὴ ὄκημξ εἰξ  

ηὸ εἶκαζ παναβςβὴκ ἔζπδηε πνὸξ 

ζοιπθήνςζζκ ημῦ πακηυξ. Καὶ  

δοκαηὸκ ηὰ ὁιυπνμκα ιίακ θφζζκ 

ιία ηαζ ηδκ άθθδ θφζδ πμο  

ανίζημκηαζ ζε ημζκςκία ιεηαλφ ημοξ. Γζ’ 

αοηυ ημ θυβμ θέιε υηζ μ Κφνζμξ ηδξ  

δυλδξ ζηαονχεδηε, ακ ηαζ δεκ έπαεε ηίπμηε 

δ εεία ημο θφζδ· ηαζ αηυιδ  

μιμθμβμφιε υηζ μ Τζυξ ημο άκενχπμο πνζκ 

απυ ημ πάεμξ ημο είκαζ ζημκ  

μονακυ, υπςξ ημ είπε μ ίδζμξ μ Κφνζμξ· δζυηζ 

μ Κφνζμξ ηδξ δυλδξ ήηακ έκαξ  

ηαζ μ ίδζμξ, αοηυξ πμο απυ ηδ θφζδ ημο ήηακ 

αθδεζκά Τζυξ ημο ακενχπμο,  

δδθαδή αοηυξ πμο έβζκε άκενςπμξ· ηαζ 

βκςνίγμοιε ηα εαφιαηα ηαζ ηα πάεδ  

ημο, ιμθμκυηζ αοηυξ ιε ηδ ιία θφζδ έηακε 

εαφιαηα ηαζ ιε ηδκ άθθδ οπέιεζκε  

ηα πάεδ.  

Αζυηζ βκςνίγμοιε υηζ, υπςξ είκαζ ιία δ 

οπυζηαζή ημο, έηζζ παναιέκεζ  

μοζζχδδξ δ δζαθμνά ηςκ θφζεχκ ημο. Πχξ, 

δδθαδή, εα ιπμνμφζε κα ιείκεζ  

δ δζαθμνά, εάκ δεκ πανέιεκακ αοηά πμο 

έπμοκ δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ; Αζυηζ δ  

δζαθμνά οπάνπεζ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ. 

Λέιε, θμζπυκ, υηζ αοηυξ ζοκδέεηαζ  

ιε ηα (δφμ) άηνα, πάνδ ζηδκ αζηία ιε ηδκ 

μπμία μζ θφζεζξ ημο Υνζζημφ  

δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ, πάνδ δδθαδή ζηδκ 

αζηία ηδξ μοζίαξ· πάνδ ζηδ εεία  

θφζδ είκαζ εκςιέκμξ ιε ημκ Παηένα ηαζ ημ 

Πκεφια, ηαζ πάνδ ζηδκ ακενχπζκδ  

ιε ηδ ιδηένα ηαζ υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ. Καζ 

πάνδ ζηδκ αζηία ιε ηδκ μπμία  

είκαζ εκςιέκεξ μζ θφζεζξ ημο, θέιε υηζ αοηυξ 

δζαθένεζ απυ ημκ Παηένα ηαζ ημ  

Πκεφια, αθθά ηαζ ιε ηδ ιδηένα ηαζ ημοξ 

άθθμοξ ακενχπμοξ· δζυηζ μζ θφζεζξ  

είκαζ εκςιέκεξ πάνδ ζηδκ οπυζηαζή ημο· 

ηαεχξ έπμοκ ιία οπυζηαζδ ηαζ  

ζπεηζηά ι’ αοηήκ δζαθένμοκ ιε ημκ Παηένα, 

ημ Πκεφια, ηδ ιδηένα ηαζ ειάξ. 
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ἀπμηεθεῖκ ζφκεεημκ, ημζμῦημκ ὅνμκ ηαὶ  

θοζζηὸκ κυιμκ πανὰ ημῦ δδιζμονβμῦ 

δεπυιεκα, ὥζηε θφζεςξ κυιῳ ηαηὰ  

δζαδμπὴκ ὅιμζα ἐλ ὁιμίςκ βεκκζεαζ. πὶ 

δὲ ημῦ ηονίμο ηκ ἑκςεεζζκ  

θφζεςκ  ιὲκ ἄκανπυξ ἐζηζ ηαὶ ἄπνμκμξ,  

δὲ νβιέκδ ηαὶ πὸ πνυκμκ·  

ηαὶ μ βέβμκεκ εἶδμξ πνὸξ ζοιπθήνςζζκ 

ημῦ πακηυξ ἐπεὶ μ ηαηέπαοζεκ  

ὁ εεὸξ ἀπὸ ηκ ἔνβςκ αημῦ ηῆ ιένᾳ ηῆ 

ἑαδυιῃ μὔηε δφμ θοζζηξ  

κχεδζακ, ἀθθὰ παναδυλςξ ηαὶ 

πενθοξ. Σὰ δὲ πανάδμλα ηαὶ  

πενθο μ θφζζκ ἀπμηεθεῖ· μ βάν θαιεκ 

αάημο θφζζκ πνμζμιζθμῦζακ  

πονὶ ηαὶ ιὴ θθεβμιέκδκ μδὲ θφζζκ 

ἀκενχπμο ιεηανζίμο βεκμιέκμο ὡξ  

ὡξ ὢκ ΄Νῄ εἰξ ηὸκ μνακὸκ μὔηε θφζζκ 

ζχιαημξ ἀκενςπείμο  

δνμζζγμιέκδκ ἐκ πονί, ἀθθὰ πανάδμλα 

ηαῦηά θαιεκ πενὶ ιίακ πυζηαζζκ.  

Οὕης ηαὶ ηὴκ ζάνηςζζκ ημῦ ηονίμο ἐκ ιζᾶ 

πμζηάζεζ ηκ ηξ εευηδημξ  

πμζηάζεςκ μ κυιῳ θφζεςξ, ἀθθ᾿ 

πενθοεῖ μἰημκμιίᾳ ηὴκ ἕκςζζκ ηκ  

θφζεςκ βεβεκζεαί θαιεκ ηαὶ μὔηε πὸ 

θφζεςξ ὅνμκ, ὥζηε ἀπὸ Υνζζημῦ  

Υνζζηὸκ βεκκζεαζ ηαὶ εἶδμξ ἀπμηεθεῖζεαζ 

Υνζζηκ πενζεηηζηὸκ πμθθκ  

πμζηάζεςκ, ἀθθὰ ιίακ πυζηαζζκ 

ζφκεεημκ ἐη δφμ θφζεςκ ηαὶ ἐκ δφμ  

θφζεζζ ηαὶ δφμ θφζεζξ, ἑηάζηδξ θφζεςξ 

ηαὶ ιεηὰ ηὴκ ἕκςζζκ θοθαηημφζδξ  

ηὸκ μἰηεῖμκ ὅνμκ ηε ηαὶ κυιμκ ηαὶ ηὴκ πνὸξ 

ἄθθδθα δζαθμνάκ. πὶ ιὲκ  

βὰν ημῦ ἀκενχπμο, ηαεὸ ιὲκ εεςνεῖηαζ 

πνὸξ ἄθθδθα δζαθμνὰ ροπξ ηε  

ηαὶ ζχιαημξ, δφμ θφζεζξ θαιέκ· ηαεὸ δὲ 

μ εεςνεῖηαζ θοζζηὴ δζαθμνὰ  

πμζηάζεςκ ἐλ πμζηάζεςξ ιζξ, ηαὶ ιζξ 

ιὲκ θφζεςξ θέβμκηαζ ηὰ ηαε᾿  

πυζηαζζκ δζαθένμκηα ὁιμεζδ, ιζξ δὲ 

πμζηάζεςξ ηὰ ηαη᾿ μζίακ  

δζαθένμκηα ηαὶ ηαε᾿ πυζηαζζκ κςιέκα. 

Ώἱ μὖκ ἑηενμεζδεῖξ πμζηάζεζξ  

μπ πμζηαηζηξ ζοβηνίκμκηαζ ἠ 
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δζαηνίκμκηαζ, ἀθθὰ θοζζηξ· ηαὶ αἱ  

ὁιμεζδεῖξ πμζηάζεζξ μ θοζζηξ 

ζοβηνίκμκηαζ ἠ δζαηνίκμκηαζ. Καὶ ὥζπεν  

ἀδφκαημκ ηὰ πμζηαηζηῆ δζαθμνᾶ 

δζαθένμκηα ιζξ εἶκαζ πμζηάζεςξ,  

μὕηςξ ἀδφκαημκ ηὰ θοζζηῆ δζαθμνᾶ 

θοζζηὰ δζάθμνα ΄Νῄ δζαθένμκηα  

ιζξ εἶκαζ θφζεςξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 48. Πενὶ ημῦ ηνυπμο ηξ 

ἀκηζδυζεςξ  

Ὅηζ ιὲκ μὖκ ἕηενυκ ἐζηζκ μζία ηαὶ ἕηενμκ 

πυζηαζζξ, πθεζζηάηζξ  

εἰνήηαιεκ, ηαὶ ὅηζ  ιὲκ μζία ηὸ ημζκὸκ 

ηαὶ πενζεηηζηὸκ εἶδμξ ηκ  

ὁιμεζδκ πμζηάζεςκ ζδιαίκεζ, μἷμκ 

Θευξ, ἄκενςπμξ,  δὲ  

πυζηαζζξ ἄημιμκ δδθμῖ, ἢημζ Παηένα, 

Τἱυκ, Πκεῦια Ἅβζμκ,  

Πέηνμκ, Παῦθμκ. Ἰζηέμκ ημίκοκ, ὅηζ ηὸ ιὲκ 

ηξ εευηδημξ ηαὶ ηξ  

ἀκενςπυηδημξ ὄκμια ηκ μζζκ, ἢημζ 

θφζεχκ ἐζηζ παναζηαηζηυκ,  

ηὸ δὲ Θεὸξ ηαὶ ἄκενςπμξ ηαὶ ἐπὶ ηξ 

θφζεςξ ηάηηεηαζ, ὥζπεν ὅηακ  

θέβςιεκ· Θευξ ἐζηζκ ἀηαηάθδπημξ μζία, 

ηαὶ ὅηζ εἷξ ἐζηζ Θευξ·  

θαιαάκεηαζ δὲ ηαὶ ἐπὶ ηκ πμζηάζεςκ, 

ὡξ ημῦ ιενζηςηένμο  

δεπμιέκμο ηὸ ημῦ ηαεμθζηςηένμο ὄκμια, 

ὡξ ὅηακ θδζὶκ  Γναθή·  

«Αζὰ ημῦημ ἔπνζζέ ζε ὁ Θεὸξ ὁ Θευξ ζμο» 

(ἰδμὺ βὰν ηὸκ Παηένα ηαὶ  

ηὸκ Τἱὸκ ἐδήθςζε), ηαὶ ὡξ ὅηακ θέβῃ· 

«Ἄκενςπυξ ηζξ ἤκ ἐκ πχνᾳ  

ηῆ Ώζίηζδζ» (ηὸκ βὰν Ἰὼα ιυκμκ 

ἐδήθςζεκ).  

πὶ μὖκ ημῦ Κονίμο ικ Ἰδζμῦ Υνζζημῦ, 

ἐπεζδὴ δφμ ιὲκ ηὰξ θφζεζξ  

βζκχζημιεκ, ιίακ δὲ ηὴκ πυζηαζζκ ἐλ 

ἀιθμηένςκ ζφκεεημκ, ὅηε ιὲκ  

ηὰξ θφζεζξ ἀκαεεςνμῦιεκ, εευηδηα ηαὶ 

ἀκενςπυηδηα ηαθμῦιεκ, ὅηε  

δὲ ηὴκ ἐη ηκ θφζεςκ ζοκηεεεῖζακ 

πυζηαζζκ, πμηὲ ιὲκ ἐη ημῦ  

ζοκαιθμηένμο Υνζζηὸκ ὀκμιάγμιεκ ηαὶ 

Θεὸκ ηαὶ ἄκενςπμκ ηαηά  

Γζα ημκ ηνυπμ ηδξ ακηζδυζεςξ.  

Πμθθέξ θμνέξ έπμοιε πεζ υηζ άθθμ είκαζ δ 

μοζία ηαζ άθθμ δ οπυζηαζδ·  

δ μοζία δδθχκεζ ηδκ ημζκή ηαζ πενζεηηζηή 

έκκμζα ηςκ μιμίςκ οπμζηάζεςκ,  

υπςξ, βζα πανάδεζβια, (δ θέλδ) Θευξ, (δ 

θέλδ) άκενςπμξ. Ο υνμξ οπυζηαζδ  

δδθχκεζ ημ άημιμ, δδθαδή ημκ Παηένα, ημκ 

Τζυ, ημ Άβζμ Πκεφια,  

ημκ Πέηνμ, ημκ Παφθμ. Πνέπεζ επίζδξ κα 

βκςνίγμοιε υηζ ημ υκμια «εεία» ηαζ  

«ακενχπζκδ θφζδ» δδθχκεζ ηζξ μοζίεξ, 

δδθαδή ηζξ θφζεζξ, εκχ ημ υκμια  

«Θευξ» ή «άκενςπμξ» πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ 

βζα κα δδθχζεζ ηδ θφζδ, υπςξ  

υηακ θέιε, μ Θευξ είκαζ αηαηάθδπηδ μοζία ή 

μ Θευξ είκαζ έκαξ· αθθά  

θέβεηαζ ηαζ βζα κα δδθχζεζ ηδκ οπυζηαζδ, 

δζυηζ ημ ιενζηυ θαιαάκεζ  

ηδκ μκμιαζία ημο βεκζημφ, υπςξ υηακ θέεζ δ 

Ώβία Γναθή: «Γζ’ αοηυ ημ θυβμ  

ζε έπνζζε Θευ μ Θευξ ζμο» (εδχ δδθχκεζ ηαζ 

ηδκ οπυζηαζδ ημο Παηένα ηαζ  

ημο Τζμφ), ή υπςξ υηακ θέεζ: «Γμφζε ηάπμζμξ 

άκενςπμξ ζηδκ Ώοζίηζδα  

πχνα» ( ηαζ δδθχκεζ ιυκμ ημκ Εχα).  

Γζα ημκ Κφνζμ ιαξ, θμζπυκ, Εδζμφ Υνζζηυ, 

επεζδή βκςνίγμοιε υηζ έπεζ δφμ  

θφζεζξ, αθθά δ οπυζηαζή ημο είκαζ ιία, 

ζφκεεηδ ηαζ απυ ηζξ δφμ, υηακ αέααζα  

ελεηάγμοιε ηζξ θφζεζξ, ηζξ μκμιάγμοιε εεία 

ηαζ ακενχπζκδ· υηακ υιςξ  

ελεηάγμοιε ηδκ οπυζηαζδ πμο ζοκηέεδηε 

απυ ηζξ δφμ θφζεζξ, άθθμηε ημκ  

μκμιάγμοιε Υνζζηυ πμο πνμήθεε ηαζ απυ ηζξ 

δφμ, ημ ίδζμ Θευ ηαζ άκενςπμ,  

ηαζ Θευ πμο ζανηχεδηε, ηαζ άθθμηε ημο 

δίκμοιε υκμια απυ έκα απυ ηα δφμ  
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ηαηὸ ηαὶ Θεὸκ ζεζανηςιέκμκ, πμηὲ δὲ ἐλ 

ἑκὸξ ηκ ιενκ, Θεὸκ  

ιυκμκ ηαὶ Τἱὸκ Θεμῦ ηαὶ ἄκενςπμκ ιυκμκ 

ηαὶ Τἱὸκ ἀκενχπμο·  

ηαὶ πμηὲ ιὲκ ἐη ηκ ρδθκ ιυκμκ, πμηὲ 

δὲ ἐη ηκ ηαπεζκκ ιυκμκ·  

εἷξ βάν ἐζηζκ ὁ ηἀηεῖκμ ηαὶ ημῦημ ὁιμίςξ 

πάνπςκ, ηὸ ιὲκ ὢκ ἀεὶ  

ἀκαζηίςξ ἐη Παηνυξ, ηὸ δὲ βεκυιεκμξ 

ὕζηενμκ δζὰ θζθακενςπίακ.  

Θευηδηα ιὲκ μὖκ θέβμκηεξ μ 

ηαημκμιάγμιεκ αηξ ηὰ ηξ  

ἀκενςπυηδημξ ἰδζχιαηα· μ βάν θαιεκ 

εευηδηα παεδηὴκ ἠ ηηζζηήκ·  

μὔηε δὲ ηξ ζανηὸξ, ἢημζ ηξ 

ἀκενςπυηδημξ ηαηδβμνμῦιεκ ηὰ ηξ  

εευηδημξ ἰδζχιαηα· μ βάν θαιεκ ζάνηα 

ἢημζ ἀκενςπυηδηα  

ἄηηζζημκ. πὶ δὲ ηξ πμζηάζεςξ, ηἂκ ἐη 

ημῦ ζοκαιθμηένμο, ηἂκ ἐλ  

ἑκὸξ ηκ ιενκ ηαφηδκ ὀκμιάζςιεκ, 

ἀιθμηένςκ ηκ θφζεςκ ηὰ  

ἰδζχιαηα αηῆ ἐπζηίεειεκ. Καὶ βὰν ὁ 

Υνζζηυξ, ὅπεν ἐζηὶ ηὸ  

ζοκαιθυηενμκ, ηαὶ Θεὸξ ηαὶ ἄκενςπμξ 

θέβεηαζ, ηαὶ ηηζζηὸξ ηαὶ  

ἄηηζζημξ ηαὶ παεδηὸξ ηαὶ ἀπαεήξ. Καὶ 

ὅηακ ἐλ ἑκὸξ ηκ ιενκ ηαὶ  

Τἱὸξ Θεμῦ ηαὶ Θεὸξ ὀκμιάγδηαζ, δέπεηαζ 

ηὰ ηξ ζοκοθεζηδηοίαξ  

θφζεςξ ἰδζχιαηα, ἢημζ ηξ ζανηυξ, Θεὸξ 

παεδηὸξ ὀκμιαγυιεκμξ ηαὶ  

Κφνζμξ ηξ δυλδξ ἐζηαονςιέκμξ, μ ηαεὸ 

Θεὸξ ἀθθὰ ηαεὸ ηαὶ  

ἄκενςπμξ ὁ αηυξ· ηαὶ ὅηακ ἄκενςπμξ ηαὶ 

Τἱὸξ ἀκενχπμο  

ὀκμιάγδηαζ, δέπεηαζ ηὰ ηξ εείαξ μζίαξ 

ἰδζχιαηα ηαὶ απήιαηα,  

παζδίμκ πνμαζχκζμκ ηαὶ ἄκενςπμξ 

ἄκανπμξ, μ ηαεὸ παζδίμκ ηαὶ  

ἄκενςπμξ, ἀθθὰ ηαεὸ Θεὸξ ὢκ πνμαζχκζμξ 

βέβμκεκ ἐπ᾿ ἐζπάηςκ  

παζδίμκ. Καὶ μὗηυξ ἐζηζκ ὁ ηνυπμξ ηξ 

ἀκηζδυζεςξ· ἑηαηέναξ θφζεςξ  

ἀκηζδζδμφζδξ ηῆ ἑηένᾳ ηὰ ἴδζα δζὰ ηὴκ ηξ 

πμζηάζεςξ ηαοηυηδηα  

ιένδ, ή Θευ ιυκμ ηαζ Τζυ ημο Θεμφ ή ιυκμκ 

άκενςπμ ηαζ Τζυ ημο ακενχπμο.  

Άθθμηε πάθζ ημκ ηαθμφιε ιε μκυιαηα πμο 

πνμένπμκηαζ ιυκμκ απυ ηα ορδθά  

(εεία) ηαζ άθθμηε ιυκμκ απυ ηα ηαπεζκά 

(ακενχπζκα)· δζυηζ έκαξ είκαζ εηείκμξ  

πμο είκαζ ελίζμο ηαζ ημ έκα ηαζ ημ άθθμ· ημ 

έκα, επεζδή οπάνπεζ αζχκζα πςνίξ  

αζηία απυ ημκ Παηένα, ηαζ ημ άθθμ επεζδή 

έβζκε ηαηυπζκ απυ αβάπδ βζα ημοξ  

ακενχπμοξ.  

ηακ, θμζπυκ, ιζθάιε βζα ηδ εεία θφζδ, δεκ 

απμδίδμοιε ζ’ αοηήκ ηα  

παναηηδνζζηζηά ηδξ ακενςπίκδξ θφζεςξ· δεκ 

θέιε δδθαδή υηζ δ εεία θφζδ  

είκαζ παεδηή ή ηηζζηή· μφηε πάθζ απμδίδμοιε 

ζηδ ζάνηα, δδθαδή ζηδκ  

ακενχπζκδ θφζδ, ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ 

εείαξ· δεκ θέιε υηζ δ ζάνηα, δδθαδή  

δ ακενχπζκδ θφζδ, είκαζ άηηζζηδ. Γζα ηδκ 

οπυζηαζδ υιςξ, είηε ηδξ δχζμοιε  

υκμια ηαζ απυ ηζξ δφμ θφζεζξ είηε απυ ηδ 

ιία, ηδξ απμδίδμοιε ηα βκςνίζιαηα  

ηαζ ηςκ δφμ θφζεςκ. Καζ ιάθζζηα μ Υνζζηυξ, 

μ μπμίμξ είκαζ ηαζ μζ δφμ  

θφζεζξ ιαγί, θέβεηαζ ηαζ Θευξ ηαζ άκενςπμξ, 

ηαζ είκαζ ηαζ ηηζζηυξ ηαζ  

άηηζζημξ ηαζ παεδηυξ ηαζ απαεήξ. Καζ υηακ 

ημκ ηαθμφιε ιε ημ υκμια ηδξ ιζαξ  

θφζεςξ ηαζ ημκ θέιε Τζυ ημο Θεμφ ή Θευ, 

ηυηε δέπεηαζ ηαζ ηα βκςνίζιαηα  

ηδξ θφζεςξ πμο ζοκοπάνπεζ, ηδξ ακενχπζκδξ 

δδθαδή· θέβεηαζ παεδηυξ Θευξ  

ηαζ Κφνζμξ ηδξ δυλδξ πμο ζηαονχεδηε, υπζ 

αέααζα ζακ Θευξ αθθά ηαζ ζακ  

άκενςπμξ μ ίδζμξ. ηακ πάθζ θέβεηαζ 

άκενςπμξ ηαζ Τζυξ ημο ακενχπμο,  

δέπεηαζ ηα βκςνίζιαηα ηαζ ηδ δυλα ηδξ εείαξ 

θφζεςξ ηαζ ηαθείηαζ πνμαζχκζμ  

παζδί ηαζ άκανπμξ άκενςπμξ, υπζ αέααζα 

επεζδή ήηακ παζδί ηαζ άκενςπμξ,  

αθθά επεζδή, εκχ είκαζ πνμαζχκζμξ Θευξ, 

έβζκε ηεθεοηαία παζδί.  

Καζ μ ηνυπμξ ηδξ ακηζδυζεςξ είκαζ μ 

αηυθμοεμξ: ηαεειία απυ ηζξ θφζεζξ  

ακηαπμδίδεζ ζηδκ άθθδ ηα ζδζαίηενα 
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ηαὶ ηὴκ εἰξ ἄθθδθα αηκ πενζπχνδζζκ. 

Καηὰ ημῦημ δοκάιεεα  

εἰπεῖκ πενὶ Υνζζημῦ· «Οὗημξ ὁ Θεὸξ ικ 

ἐπὶ ηξ βξ ὤθεδ ηαί ημῖξ  

ἀκενχπμζξ ζοκακεζηνάθδ», ηαί· «Ὁ 

ἄκενςπμξ μὗημξ ἄηηζζηυξ ἐζηζ  

ηαὶ ἀπαεὴξ ηαὶ ἀπενίβναπημξ». 

βκςνίζιαηά ηδξ, επεζδή έπμοκ ηδκ ίδζα  

οπυζηαζδ ηαζ αθθδθμπενζπςνμφκηαζ. 

φιθςκα ι’ αοηά ιπμνμφιεκα πμφιε  

βζα ημ Υνζζηυ: «Ο ίδζμξ μ Θευξ ιαξ 

θακενχεδηε ζηδ βδ ηαζ ζοκακαζηνάθδηε  

ιε ημοξ ακενχπμοξ»· ηαζ αθθμφ: «Ο 

άκενςπμξ αοηυξ είκαζ άηηζζημξ, απαεήξ  

ηαζ απενίβναπημξ». 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 49. Πενὶ ἀνζειμῦ ηκ 

θφζεςκ  

Ὥζπεν δὲ ἐπὶ ηξ εευηδημξ ιίακ θφζζκ 

ὁιμθμβμῦιεκ, ηνεῖξ δὲ  

πμζηάζεζξ ηαηὰ ἀθήεεζακ μὔζαξ θαιὲκ, 

ηαὶ πάκηα ιὲκ ηὰ θοζζηὰ  

ηαὶ μζζχδδ ἁπθ θαιεκ, ηὴκ δὲ δζαθμνὰκ 

ηκ πμζηάζεςκ  

ἐκ ιυκαζξ ηαῖξ ηνζζὶκ ἰδζυηδζζ, ηῆ ἀκαζηίῳ 

ηαὶ παηνζηῆ ηαὶ ηῆ  

αἰηζαηῆ ηαὶ οἱσηῆ ηαὶ ἐηπμνεοηῆ 

ἐπζβζκχζημιεκ, ἀκεηθμζηήημοξ δὲ  

αηὰξ ηαὶ ἀδζαζηάημοξ ἀθθήθςκ ηαὶ 

κςιέκαξ ηαὶ ἐκ ἀθθήθαζξ  

ἀζοβπφηςξ πενζπςνμφζαξ ἐπζζηάιεεα, ηαὶ 

κςιέκαξ ιὲκ  

ἀζοβπφηςξ –ηνεῖξ βάν εἰζζκ, εἰ ηαὶ 

ἣκςκηαζ–, δζαζνμοιέκαξ δὲ  

ἀδζαζηάηςξ. Βἰ βὰν ηαὶ ἑηάζηδ ηαε᾿ 

ἑαοηὴκ θέζηδηεκ, ἢβμοκ ηεθεία  

ἐζηὶκ πυζηαζζξ ηαὶ ηὴκ μἰηείακ ἰδζυηδηα, 

ἢημζ ηὸκ ηξ πάνλεςξ  

ηνυπμκ δζάθμνμκ ηέηηδηαζ, ἀθθ᾿ ἣκςκηαζ 

ηῆ ηε μζίᾳ ηαὶ ημῖξ  

θοζζημῖξ ἰδζχιαζζ ηαὶ ηῶ ιὴ δζίζηαζεαζ, 

ιδδὲ ἐηθμζηκ ηξ παηνζηξ  

πμζηάζεςξ, ηαὶ εἷξ Θευξ εἰζί ηε ηαὶ 

θέβμκηαζ.  

Σὸκ αηὸκ ηνυπμκ ηαὶ ἐπὶ ηξ εείαξ ηαὶ 

ἀπμννήημο ηαὶ πάκηα κμῦκ  

ηαὶ ηαηάθδρζκ πενεπμφζδξ μἰημκμιίαξ 

ημῦ ἑκὸξ ηξ Ἁβίαξ Σνζάδμξ  

Θεμῦ Λυβμο, Κονίμο ηε ικ Ἰδζμῦ 

Υνζζημῦ, δφμ ιὲκ θφζεζξ  

ὁιμθμβμῦιεκ, εείακ ηε ηαὶ ἀκενςπίκδκ, 

ζοκεθδθοεοίαξ ἀθθήθαζξ ηαὶ  

ηαε᾿ πυζηαζζκ ἑκςεείζαξ, ιίακ δὲ 

πυζηαζζκ ἐη ηκ δφμ θφζεςκ  

Γζα ημκ ανζειυ ηςκ θφζεςκ.  

Καζ υπςξ βζα ημ Θευ δεπυιαζηε ιία θφζδ, 

αθθά θέιε υηζ αθδεζκά έπεζ ηνεζξ  

οπμζηάζεζξ, ηαζ δεπυιαζηε υηζ υθα ηα 

βκςνίζιαηα ηδξ θφζεςξ ηαζ ηδξ μοζίαξ  

ημο είκαζ απθά, εκχ ηδ δζαθμνά ηςκ 

οπμζηάζεςκ ηδκ απμδίδμοιε ιυκμ ζηζξ  

ηνεζξ ζδζυηδηεξ, δδθαδή ηδκ ακαίηζα παηνζηή, 

ηδκ αζηζαηή οζσηή,  

ηαζ ηδκ αζηζαηή ηαζ εηπμνεοηή, ηαζ 

βκςνίγμοιε ηαθά υηζ αοηέξ δεκ ιέκμοκ  

ιαηνζά ηαζ ζε δζάζηαζδ δ ιία απυ ηδκ άθθδ, 

αθθά είκαζ εκςιέκεξ ηαζ πςνίξ  

κα ζοβπέμκηαζ· είκαζ εκςιέκεξ αέααζα πςνίξ 

κα ζοβπέμκηαζ –δζυηζ είκαζ ηνεζξ,  

ακ ηαζ είκαζ εκςιέκεξ–, ηαζ είκαζ δζαζνειέκεξ 

πςνίξ κα απμιαηνφκμκηαζ  

ιεηαλφ ημοξ. Αζυηζ εάκ δ ηαεειία ζηέηεηαζ 

απυ ιυκδ ηδξ, είκαζ δδθαδή  

ηέθεζα οπυζηαζδ ηαζ έπεζ ηδ δζηή ηδξ 

ζδζαζηενυηδηα, δδθαδή ζδζαίηενμ ηνυπμ  

οπάνλεςξ· υιςξ είκαζ εκςιέκεξ ηαζ ζηδκ 

μοζία ηαζ ζηα βκςνίζιαηα ηδξ  

θφζεςξ ηαζ, επεζδή δεκ πςνίγμκηαζ μφηε 

αβαίκμοκ έλς απυ ηδκ οπυζηαζδ ημο  

Παηένα, βζ’ αοηυ είκαζ ηαζ ηαθμφκηαζ έκαξ 

Θευξ.  

Με ημκ ίδζμ ηνυπμ ηαζ ζπεηζηά ιε ημ εείμ ηαζ 

ακέηθναζημ ζπέδζμ ηδξ  

μζημκμιίαξ (βζα ηδ ζςηδνία ιαξ), πμο 

λεπενκά ηδκ ακενχπζκδ ζηέρδ ηαζ  

θμβζηή, ημο εκυξ πνμζχπμο ηδξ Ώβίαξ 

Σνζάδμξ, ημο Θεμφ Λυβμο ηαζ Κονίμο  

Εδζμφ Υνζζημφ, δεπυιαζηε δφμ θφζεζξ, εεία 

ηαζ ακενχπζκδ, πμο ζοκδέεδηακ  

ηαζ εκχεδηακ ιεηαλφ ημοξ οπμζηαηζηά, αθθά 

απμηέθεζακ ιία οπυζηαζδ  

ζφκεεηδ απυ δφμ θφζεζξ. Εζπονζγυιαζηε υηζ 
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ἀπμηεθεζεεῖζακ ζφκεεημκ. ῴγεζεαζ δέ 

θαιεκ ηὰξ δφμ θφζεζξ ηαὶ  

ιεηὰ ηὴκ ἕκςζζκ ἐκ ηῆ ιζᾶ ζοκεέηῳ 

πμζηάζεζ, ἢβμοκ ἐκ ηῶ ἑκὶ  

Υνζζηῶ, ηαὶ ηαηὰ ἀθήεεζακ αηὰξ εἶκαζ ηαὶ 

ηὰ ημφηςκ θοζζηὰ  

ἰδζχιαηα, κςιέκαξ ιέκημζ ἀζοβπφηςξ ηαὶ 

ἀδζαζνέηςξ δζαθενμφζαξ  

ηε ηαὶ ἀνζειμοιέκαξ.  

Καὶ ὥζπεν αἱ ηνεῖξ πμζηάζεζξ ηξ Ἁβίαξ 

Σνζάδμξ ἀζοβπφηςξ  

ἣκςκηαζ ηαὶ ἀδζαζνέηςξ δζῄνδκηαζ ηαὶ 

ἀνζειμῦκηαζ, ηαὶ ὁ ἀνζειὸξ  

δζαίνεζζκ ἠ δζάζηαζζκ ἠ ἀθθμηνίςζζκ ηαὶ 

δζαημιὴκ ἐκ αηαῖξ μη  

ἐνβάγεηαζ (ἕκα βὰν Θεὸκ ἐπζβζκχζημιεκ, 

ηὸκ Παηένα ηαὶ ηὸκ Τἱὸκ  

ηαὶ ηὸ Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ). Σὸκ αηὸκ 

ηνυπμκ ηαὶ αἱ ημῦ Υνζζημῦ  

θφζεζξ, εἰ ηαὶ ἣκςκηαζ, ἀθθ᾿ ἀζοβπφηςξ 

ἣκςκηαζ· ηαὶ εἰ ἐκ ἀθθήθαζξ  

πενζπςνμῦζζκ, ἀθθὰ ηὴκ εἰξ ἀθθήθαξ 

ηνμπήκ ηε ηαὶ ιεηααμθὴκ μ  

πνμζίεκηαζ· θοθάηηεζ βὰν ἑηαηένα θφζζξ 

ηὴκ ἑαοηξ θοζζηὴκ  

ἰδζυηδηα ἀιεηάαθδημκ. Αζὸ ηαὶ 

ἀνζειμῦκηαζ, ηαὶ ὁ ἀνζειὸξ μη  

εἰζάβεζ δζαίνεζζκ.  

Βἷξ βάν ἐζηζκ ὁ Υνζζηὸξ ἔκ ηε εευηδηζ ηαὶ 

ἀκενςπυηδηζ ηέθεζμξ·  

ὁ βὰν ἀνζειὸξ μ δζαζνέζεςξ ἠ ἑκχζεςξ 

αἴηζμξ πέθοηεκ, ἀθθὰ ηξ  

πμζυηδημξ ηκ ἀνζειμοιέκςκ ζδιακηζηυξ, 

εἴηε κςιέκςκ εἴηε  

δζῃνδιέκςκ· κςιέκςκ ιέκ, ὡξ ὅηζ 

πεκηήημκηα θίεμοξ ἔπεζ ὁ ημῖπμξ  

μὗημξ, δζῃνδιέκςκ δέ, ὅηζ πεκηήημκηα 

θίεμζ ηεῖκηαζ ἐκ ηῶ πεδίῳ  

ημφηῳ· ηαὶ κςιέκςκ ιέκ, ὅηζ δφμ θφζεζξ 

εἰζὶκ ἐκ ηῶ ἄκεναηζ, πονὸξ  

θέβς ηαὶ λφθμο, δζῃνδιέκςκ δέ, ὅηζ  

θφζζξ ημῦ πονὸξ ἑηένα ἐζηὶ ηαὶ  

 ημῦ λφθμο ἑηένα, ἄθθμο ηνυπμο 

ἑκμῦκημξ ηαὶ δζαζνμῦκημξ αηὰ  

ηαὶ μ ημῦ ἀνζειμῦ. Ὥζπεν ημίκοκ 

ἀδφκαημκ ηὰξ ηνεῖξ πμζηάζεζξ  

μζ δφμ θφζεζξ δζαηδνμφκηαζ ηαζ  

ιεηά ηδκ έκςζή ημοξ ζηδ ιία ζφκεεηδ 

οπυζηαζδ, δδθαδή ζημκ έκα Υνζζηυ·  

ηαζ πναβιαηζηά αοηέξ ηαζ ηα θοζζηά ημοξ 

παναηηδνζζηζηά οπάνπμοκ,  

ηαεχξ είκαζ εκςιέκεξ αζφβποηα ηαζ 

αδζαίνεηα, αθθά ηαζ δζαθένμοκ ηαζ  

ανζειμφκηαζ.  

Καζ υπςξ μζ ηνεζξ οπμζηάζεζξ ηδξ Ώβίαξ 

Σνζάδμξ είκαζ εκςιέκεξ πςνίξ κα  

ζοβπέμκηαζ ηαζ είκαζ δζαζνειέκεξ πςνίξ κα 

ημιιαηζάγμκηαζ, αθθά ανζειμφκηαζ,  

πςνίξ μ ανζειυξ κα εζζάβεζ δζαίνεζδ, 

δζάζηαζδ, απμλέκςζδ ηαζ πςνζζιυ  

ιεηαλφ ημοξ (δζυηζ έκα Θευ βκςνίγμοιε 

ηαθά, ημκ Παηένα, ημκ Τζυ ηαζ ημ  

Άβζμ Πκεφια). Με ημκ ίδζμ ηνυπμ ηαζ μζ 

θφζεζξ ημο Υνζζημφ, ακ ηαζ είκαζ  

εκςιέκεξ, είκαζ εκςιέκεξ πςνίξ κα 

ζοβπέμκηαζ· ακ ηαζ αθθδθμπενζπςνμφκηαζ,  

δεκ πνμπςνεί δ ιία ζε αθθαβή ηαζ ιεηαηνμπή 

ζηδ θφζδ ηδξ άθθδξ.  

Κάεε θφζδ, δδθαδή, δζαηδνεί αιεηάαθδημ ημ 

βκχνζζια ηδξ δζηήξ ηδξ  

θφζεςξ. Γζ’ αοηυ ηαζ ανζειμφκηαζ, ηαζ μ 

ανζειυξ δεκ εζζάβεζ δζαίνεζδ.  

Αζυηζ μ Υνζζηυξ είκαζ έκαξ, ηέθεζμξ ζηδ εεία 

ηαζ ακενχπζκδ θφζδ· δ ανίειδζδ  

δδθαδή δεκ απμηεθεί ηδκ αζηία ηδξ 

δζαζνέζεςξ ή ηδξ εκχζεςξ, αθθά δδθχκεζ  

πυζα είκαζ αοηά πμο ανζειμφκηαζ, είηε είκαζ 

εκςιέκα είηε πςνζζιέκα·  

εκςιέκα δδθαδή, υπςξ υηακ θέιε υηζ μ 

ημίπμξ αοηυξ έπεζ πεκήκηα πέηνεξ·  

ηαζ πςνζζιέκα, υπςξ υηακ θέιε υηζ ζ’ αοηυ 

ημκ ηυπμ ανίζημκηαζ πεκήκηα  

πέηνεξ· ηαζ εκςιέκα αέααζα, υπςξ θέιε υηζ 

δφμ θφζεζξ οπάνπμοκ ιέζα ζημ  

ηάναμοκμ, εκκμχ ηδ θςηζά ηαζ ημ λφθμ, ηαζ 

πςνζζιέκα, υπςξ δ θφζδ ηδξ  

θςηζάξ δζαθένεζ απυ ημο λφθμο· άθθμ 

πνάβια ηα εκχκεζ ή ηα πςνίγεζ, υπζ  

μ ανζειυξ. πςξ, θμζπυκ, είκαζ αδφκαημ κα 

πμφιε υηζ μζ ηνεζξ οπμζηάζεζξ ηδξ  

εείαξ θφζεςξ, ακ ηαζ είκαζ εκςιέκεξ ιεηαλφ 

ημοξ, είκαζ ιία οπυζηαζδ, βζα κα  
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ηξ εευηδημξ, εἰ ηαὶ ἣκςκηαζ ἀθθήθαζξ, 

ιίακ πυζηαζζκ εἰπεῖκ δζὰ ηὸ  

ιὴ ζφβποζζκ ηαὶ ἀθακζζιὸκ ηξ ηκ 

πμζηάζεςκ δζαθμνξ  

ἐνβάζαζεαζ, μὕης ηαὶ ηὰξ δφμ θφζεζξ ημῦ 

Υνζζημῦ, ηὰξ ηαε᾿  

πυζηαζζκ κςιέκαξ, ἀδφκαημκ ιίακ 

θφζζκ εἰπεῖκ, ἵκα ιὴ ἀθακζζιὸκ  

ηαὶ ζφβποζζκ ηαὶ ἀκοπανλίακ ηξ αηκ 

δζαθμνξ ἐνβαζχιεεα. 

ιδκ πνμηαθέζμοιε ζφβποζδ ηαζ ελαθάκζζδ 

ηδξ δζαθμνάξ ηςκ οπμζηάζεςκ  

ιεηαλφ ημοξ, έηζζ είκαζ αδφκαημ κα πμφιε υηζ 

μζ δφμ θφζεζξ ημο Υνζζημφ, πμο  

είκαζ οπμζηαηζηά εκςιέκεξ, απμηεθμφκ ιία 

θφζδ, βζα κα ιδκ πνμηαθέζμοιε  

ελαθάκζζδ, ζφβποζδ ηαζ ακοπανλία ηδξ 

δζαθμνάξ ημοξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 50. Ὅηζ πζα  εεία θφζζξ 

ἐκ ιζᾶ ηκ αηξ  

πμζηάζεςκ κχεδ πάζῃ ηῆ ἀκενςπίκῃ 

θφζεζ ηαὶ μ ιένμξ ιένεζ.  

Σὰ ημζκὰ ηαὶ ηαεμθζηὰ ηαηδβμνμῦκηαζ ηκ 

αημῖξ πμηεζιέκςκ  

ιενζηκ. Κμζκὸκ ημίκοκ  μζία, ὡξ εἶδμξ, 

ιενζηὸκ δὲ  πυζηαζζξ.  

Μενζηὸκ δέ, μπ ὅηζ ιένμξ ηξ θφζεςξ 

ἔπεζ, ιένμξ δὲ μη ἔπεζ, ἀθθὰ  

ιενζηὸκ ηῶ ἀνζειῶ, ὡξ ἄημιμκ· ἀνζειῶ 

βὰν ηαὶ μ θφζεζ δζαθένεζκ  

θέβμκηαζ αἱ πμζηάζεζξ. Καηδβμνεῖηαζ δὲ  

μζία ηξ πμζηάζεςξ,  

δζυηζ ἐκ ἑηάζηῃ ηκ ὁιμεζδκ πμζηάζεςκ 

ηεθεία  μζία ἐζηί. Αζὸ  

μδὲ δζαθένμοζζκ ἀθθήθςκ αἱ πμζηάζεζξ 

ηαη᾿ μζίακ, ἀθθὰ ηαηὰ  

ηά ζοιαεαδηυηα, ἅηζκά εἰζζ ηὰ 

παναηηδνζζηζηὰ ἰδζχιαηα,  

παναηηδνζζηζηὰ δὲ πμζηάζεςξ ηαὶ μ 

θφζεςξ· ηαὶ βὰν ηὴκ  

πυζηαζζκ ὁνίγμκηαζ μζίακ ιεηὰ 

ζοιαεαδηυηςκ. Ὥζηε ηὸ ημζκὸκ  

ιεηὰ ημῦ ἰδζάγμκημξ ἔπεζ  πυζηαζζξ ηαί 

ηυ ηαε’ ἑαοηήκ πάνλαζ·  

 μζία δέ, ηαε᾿ ἑαοηὴκ μπ θίζηαηαζ, 

ἀθθ᾿ ἐκ ηαῖξ πμζηάζεζζ  

εεςνεῖηαζ. Παζπμφζδξ ημίκοκ ιζξ ηκ 

πμζηάζεςκ πζα  μζία,  

ηαε᾿ ἡκ  πυζηαζζξ, πεπμκεέκαζ θέβεηαζ 

ἐκ ιζᾶ ηκ αηξ  

πμζηάζεςκ· μ ιέκημζβε ἀκάβηδ ηαὶ 

πάζαξ ηὰξ ὁιμεζδεῖξ  

πμζηάζεζξ ζοιπάζπεζκ ηῆ παζπμφζῃ 

πμζηάζεζ.  

ηζ υθδ δ εεία θφζδ ιε ιία απυ ηζξ 

οπμζηάζεζξ ηδξ  

εκχεδηε ιε υθδ ηδκ ακενχπζκδ θφζδ ηαζ υπζ 

ιε έκα ιένμξ ηδξ.  

Σα ημζκά ηαζ βεκζηά απμδίδμκηαζ ζακ 

ζδζυηδηεξ ζηα ιενζηά πμο οπυηεζκηαζ  

ζ’ αοηά. Δ μοζία, θμζπυκ, είκαζ ημ ημζκυ, ζακ 

ημ είδμξ, εκχ δ οπυζηαζδ είκαζ  

ημ ιενζηυ. Καζ είκαζ ιενζηυ, υπζ δζυηζ έπεζ 

έκα ιένμξ ηδξ θφζεςξ, αθθά είκαζ  

ιενζηυ ζημκ ανζειυ, ςξ άημιμ· δζυηζ μζ 

οπμζηάζεζξ εεςνμφκηαζ υηζ δζαθένμοκ  

ζημκ ανζειυ ηαζ υπζ ζηδ θφζδ. Καζ δ μοζία 

απμδίδεηαζ ζακ ζδζυηδηα ζηδκ  

οπυζηαζδ, αθμφ δ μοζία οπάνπεζ ηέθεζα ζε 

ηάεε μιμεζδή οπυζηαζδ. Καζ έηζζ  

μζ οπμζηάζεζξ δεκ δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ 

ζηδκ μοζία, αθθά ζηα  

ζοιαεαδηυηα, ηα μπμία είκαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα,  

πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ οπυζηαζδ ηαζ υπζ 

ηδκ μοζία· βζ’ αοηυ μ μνζζιυξ ηδξ  

οπμζηάζεςξ είκαζ μοζία ιε ζοιαεαδηυηα. 

Βπμιέκςξ, δ οπυζηαζδ έπεζ ζακ  

βκχνζζια ημ ημζκυ ιε ημ ζδζαίηενμ βκχνζζια 

ηαζ υηζ είκαζ πνμζςπζηή φπανλδ.  

Δ μοζία πάθζ δεκ οπάνπεζ απυ ιυκδ ηδξ αθθά 

κμείηαζ ζηζξ οπμζηάζεζξ. ηακ,  

θμζπυκ, παεαίκεζ ηάηζ ιία απυ ηζξ 

οπμζηάζεζξ, θέιε υηζ δ μοζία, ζε ζπέζδ ιε  

ηδκ μπμία οπάνπεζ δ οπυζηαζδ, ημ παεαίκεζ 

ζε ιζα απυ ηζξ οπμζηάζεζξ ηδξ.  

Αεκ είκαζ υιςξ οπμπνεςηζηυ, υηακ πάζπεζ 

ιζα οπυζηαζδ, κα πάζπμοκ ηαζ  

υθεξ μζ άθθεξ μιμεζδείξ οπμζηάζεζξ.  

Έηζζ, θμζπυκ, μιμθμβμφιε υηζ υθδ δ εεία 
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Οὕης ημίκοκ ὁιμθμβμῦιεκ ηὴκ ηξ 

εευηδημξ θφζζκ πζακ ηεθείςξ  

εἶκαζ ἐκ ἑηάζηῃ ηκ αηξ πμζηάζεςκ, 

πζακ ἐκ Παηνί, πζακ ἐκ  

Τἱῶ, πζακ ἐκ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ. Αζὸ ηαὶ 

ηέθεζμξ Θεὸξ ὁ Παηήν,  

ηέθεζμξ Θεὸξ ὁ Τἱυξ, ηέθεζμξ Θεὸξ ηὸ 

Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ. Οὕης ηαὶ ἐκ  

ηῆ ἐκακενςπήζεζ ημῦ ἑκὸξ ηξ Ἁβίαξ 

Σνζάδμξ Θεμῦ Λυβμο θαιὲκ  

πζακ ηαὶ ηεθείακ ηὴκ θφζζκ ηξ εευηδημξ 

ἐκ ιζᾶ ηκ αηξ  

πμζηάζεςκ ἑκςεκαζ ηῆ ἀκενςπίκδ 

θφζεζ πάζῃ ηαὶ μ ιένμξ ιένεζ.  

Φδζὶ βμῦκ ὁ εεῖμξ ἀπυζημθμξ, ὅηζ «ἐκ 

αηῶ ηαημζηεῖ πκ ηὸ  

πθήνςια ηξ εευηδημξ ζςιαηζηξ», 

ημοηέζηζκ ἐκ ηῆ ζανηὶ αημῦ·  

ηαὶ ὁ ημφημο θμζηδηὴξ ὁ εεμθυνμξ ηαὶ ηὰ 

εεῖα πμθὺξ Αζμκφζζμξ· «Ὅηζ  

ὁθζηξ ιῖκ ἐκ ιζᾶ ηκ ἑαοηξ 

ἐημζκχκδζεκ πμζηάζεςκ».  

Ο ιὴκ θέβεζκ ἀκαβηαζεδζυιεεα, πάζαξ 

ηὰξ πμζηάζεζξ ηξ ἁβίαξ  

εευηδημξ, ἢημζ ηὰξ ηνεῖξ, πάζαζξ ηαῖξ ηξ 

ἀκενςπυηδημξ πμζηάζεζζ  

ηαε᾿ πυζηαζζκ κζεαζ· ηαη᾿ μδέκα βὰν 

ηεημζκχκδηε θυβμκ  

ὁ Παηὴν ηαὶ ηὸ Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ ηῆ 

ζανηχζεζ ημῦ Θεμῦ Λυβμο,  

εἰ ιὴ ηαη᾿ εδμηίακ ηαὶ αμφθδζζκ. Πάζῃ 

δὲ ηῆ ἀκενςπίκῃ θφζεζ  

θαιὲκ ἑκςεκαζ πζακ ηὴκ ηξ εευηδημξ 

μζίακ. Οδὲκ βάν, ὧκ  

ἐκεθφηεοζε ηῆ ιεηένᾳ θφζεζ ὁ Θεὸξ 

Λυβμξ, ἀνπεεκ πθάζαξ ιξ,  

ἐκέθζπεκ, ἀθθὰ πάκηα ἀκέθααε, ζια, 

ροπὴκ κμενὰκ ηαὶ θμβζηὴκ ηαὶ  

ηὰ ημφηςκ ἰδζχιαηα· ηὸ βὰν ἑκὸξ ημφηςκ 

ἀιμζνμῦκ γῶμκ, μη  

ἄκενςπμξ. Ὅθμκ βὰν ὅθμξ ἀκέθααέ ιε, ηαὶ 

ὅθμξ ὅθῳ κχεδ, ἵκα  

ὅθῳ ηὴκ ζςηδνίακ πανίζδηαζ· «ηὸ βὰν 

ἀπνυζθδπημκ ἀεενάπεοημκ».  

Ἥκςηαζ ημίκοκ ζανηὶ δζὰ ιέζμο κμῦ ὁ 

Λυβμξ ημῦ Θεμῦ, ιεζζηεφμκημξ  

θφζδ οπάνπεζ ηέθεζα ζε ηαεειία  

απυ ηζξ οπμζηάζεζξ ηδξ, υθδ ζημκ Παηένα, 

υθδ ζημκ Τζυ  

ηαζ υθδ ζημ Άβζμ Πκεφια. Γζ’ αοηυ ηαζ είκαζ 

ηέθεζμξ Θευξ μ Παηέναξ,  

ηέθεζμξ Θευξ μ Τζυξ, ηέθεζμξ Θευξ ημ Άβζμ 

Πκεφια. Έηζζ ηαζ ζηδκ  

εκακενχπδζδ ημο εκυξ ηδξ Ώβίαξ Σνζάδμξ, 

ημο Θεμφ Λυβμο, πζζηεφμοιε  

υηζ υθδ ηαζ ηέθεζα δ εεία θφζδ, ιε ιία απυ 

ηζξ οπμζηάζεζξ ηδξ, εκχεδηε  

ιε υθδ ηδκ ακενχπμζκδ θφζδ, ηαζ υπζ ιε έκα 

ιένμξ ηδξ.  

Λέεζ ζπεηζηά ι’ αοηυ μ εείμξ Ώπυζημθμξ: «ζ’ 

Ώοηυκ ηαημζηεί υθδ δ εεία θφζδ  

ζςιαηζηά», δδθαδή ιε ηδκ ακενχπζκδ θφζδ 

ημο· ηαζ μ ιαεδηήξ ημο  

(Ώπμζηυθμο), μ ζπμοδαίμξ εεμθυβμξ 

Αζμκφζζμξ θέεζ: «Δ εεία θφζδ ζε ιζα απυ  

ηζξ οπμζηάζεζξ ηδξ έβζκε ιέημπμξ ηδξ δζηήξ 

ιαξ θφζεςξ».  

Ώθθά μφηε εα οπμπνεςεμφιε κα θέιε υηζ 

υθεξ μζ οπμζηάζεζξ ημο αβίμο Θεμφ,  

δδθαδή μζ ηνεζξ, έπμοκ εκςεεί οπμζηαηζηά ιε 

υθεξ ηζξ ακενχπζκεξ οπμζηάζεζξ.  

Αζυηζ μ Παηέναξ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια ιε 

ηακέκα θυβμ δεκ ιεηείπακ  

ζηδ ζάνηςζδ ημο ΘεμφΛυβμο, πανά ιυκμκ 

ιε ηδκ εοανέζηεζα  

ηαζ ηδ εέθδζή ημοξ. Λέιε υιςξ υηζ υθδ δ 

εεία θφζδ έπεζ εκςεεί  

ιε υθδ ηδκ ακενχπζκδ θφζδ. Αζυηζ ηίπμηε απ’ 

υζα μ Θευξ Λυβμξ  

ζηδκ ανπζηή δδιζμονβία έααθε ιέζα ζηδ 

θφζδ ιαξ δεκ άθδζε κα ιδκ ημ  

πνμζθάαεζ, αθθά υθα ηα πνμζέθααε, δδθαδή 

ζχια, κμενή ηαζ θμβζηή ροπή  

ηαζ ηα βκςνίζιαηά ημοξ· δζυηζ αοηυ πμο 

ζηενείηαζ έκα απ’ αοηά είκαζ γχμ ηαζ  

υπζ άκενςπμξ. Αζυηζ υθμξ αοηυξ ιε 

πνμζέθααε μθυηθδνμ ηαζ εκχεδηε υθμξ  

ιε υθμκ ειέκα, βζα κα πανίζεζ ζε υθμκ ειέκα 

ηδ ζςηδνία· «δζυηζ αοηυ πμο  

είκαζ απνυζθδπημ ιέκεζ αεενάπεοημ».  

Ο Λυβμξ ημο Θεμφ, θμζπυκ, εκχεδηε ιε ηδ 

ζάνηα ιέζς ημο κμο, ιε ημ κα  
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Θεμῦ ηαεανυηδηζ ηαὶ ζανηὸξ παπφηδηζ. 

Ἡβειμκζηὸκ ιὲκ βὰν ροπξ  

ηε ηαὶ ζανηὸξ κμῦξ, ηξ ροπξ ηὸ 

ηαεανχηαημκ, ἀθθὰ ηαὶ κμῦ Θευξ·  

ηαὶ ὅηε ιὲκ παναπςνεῖηαζ πὸ ημῦ 

ηνείηημκμξ, ηὴκ μἰηείακ ὁ κμῦξ  

ημῦ Υνζζημῦ βειμκίακ ἐκδείηκοηαζ. 

ηκζηηαζ δὲ ηαὶ ἕπεηαζ ηῶ  

ηνείηημκζ ηαὶ ηαῦηα ἐκενβεῖ, ἃ  εεία 

αμφθεηαζ εέθδζζξ.  

Υςνίμκ ὁ κμῦξ βέβμκε ηξ ηαε᾿ πυζηαζζκ 

αηῶ κςιέκδξ εευηδημξ,  

ὥζπεν δδθαδὴ ηαὶ  ζάνλ, μ ζφκμζημξ, 

ὡξ  ηκ αἱνεηζηκ ἐκαβὴξ  

πθακηαζ μἴδζζξ· «μ βὰν ἂκ ιεδζικαῖμκ», 

θέβμοζα, «πςνήζεζ  

δζιέδζικμκ», ζςιαηζηξ ηὰ ἄοθα 

ηνίκμοζα. Πξ δὲ Θεὸξ ηέθεζμξ ηαὶ  

ἄκενςπμξ ηέθεζμξ ηαὶ ὁιμμφζζμξ ηῶ ηε 

Παηνὶ ηαὶ ιῖκ ὁ Υνζζηὸξ  

θεπεήζεηαζ, εἰ ιένμξ ηξ εείαξ θφζεςξ 

ιένεζ ηξ ἀκενςπίκδξ ἐκ αηῶ  

ἣκςηαζ θφζεςξ;  

Λέβμιεκ δὲ ηὴκ θφζζκ ικ ἐβδβένεαζ ἐη 

ηκ κεηνκ ηαὶ  

ἀκεθδθοεέκαζ ηαὶ ηεηαεζηέκαζ ἐη δελζκ 

ημῦ Παηνυξ, μ ηαεὸ πζαζ  

αἱ ηκ ἀκενχπςκ πμζηάζεζξ ἀκέζηδζακ 

ηαὶ ἐηάεζζακ ἐη δελζκ  

ημῦ Παηνυξ, ἀθθὰ πζα  θφζζξ ἐκ ηῆ ημῦ 

Υνζζημῦ πμζηάζεζ. Φδζὶ  

βμῦκ ὁ εεῖμξ ἀπυζημθμξ· «οκήβεζνε ηαὶ 

ζοκεηάεζζεκ ιξ ἐκ ηῶ  

Υνζζηῶ».  

Καὶ ημῦημ δέ θαιεκ, ὅηζ ἐη ημζκκ μζζκ 

 ἕκςζζξ βέβμκε· πζα βὰν  

μζία ημζκή ἐζηζ παζκ ηκ π᾿ αηξ 

πενζεπμιέκςκ πμζηάζεςκ,  

ηαὶ μη ἔζηζκ ενεῖκ ιενζηὴκ ηαὶ 

ἰδζάγμοζακ θφζζκ, ἢημζ μζίακ, ἐπεὶ  

ἀκάβηδ ηὰξ αηὰξ πμζηάζεζξ ηαὶ 

ὁιμμοζίμοξ ηαὶ ἑηενμμοζίμοξ  

θέβεζκ ηαὶ ηὴκ Ἁβίακ Σνζάδα ηαὶ 

ὁιμμφζζμκ ηαὶ ἑηενμμφζζμκ ηαηὰ  

ηὴκ εευηδηα θέβεζκ. Ἡ αηὴ ημίκοκ θφζζξ 

ἐκ ἑηάζηῃ ηκ  

πάνεζ μ Θευξ εέζδ ακάιεζα ζηδ ηαεανυηδηα 

ηαζ ηδκ παπφηδηα ηδξ ζάνηαξ.  

Αζυηζ μ κμοξ είκαζ ηοαενκήηδξ ηδξ ροπήξ ηαζ 

ημο ζχιαημξ ηαζ ημ πζμ ηαεανυ  

ιένμξ ηδξ ροπήξ, αθθά ηαζ ηοαενκήηδξ ημο 

κμο είκαζ μ Θευξ. Καζ υηακ ημ  

ακχηενμ επζηνέρεζ, ηυηε μ κμοξ ημο Υνζζημφ 

παίνκεζ δβεηζηή πνςημαμοθία.  

Ώθθά (μ κμοξ ημο Υνζζημφ) οπμπςνεί ηαζ 

αημθμοεεί ημ ακχηενμ ηαζ  

ηάκεζ αοηά ηα μπμία εέθεζ δ εεία αμφθδζδ.  

Ώηυιδ μ κμοξ έπεζ βίκεζ ηυπμξ ηδξ εευηδημξ 

πμο οπμζηαηζηά εκχεδηε ι’  

αοηυκ, υπςξ αέααζα ηαζ δ ζάνηα δεκ είκαζ 

έκαξ ζοβηάημζημξ, υπςξ δ αζεαήξ  

θακηαζία ηςκ αζνεηζηχκ πθακζέηαζ, θέβμκηαξ: 

«έκα δμπείμ ιζαξ ιέδζικαξ δεκ  

πςνάεζ δφμ ιέδζικεξ»· δζυηζ ηνίκμοκ ηα 

πκεοιαηζηά ιε οθζηά ιέηνα.  

Πχξ εα μκμιάζμοιε ημ Υνζζηυ ηέθεζμ Θευ 

ηαζ ηέθεζμ άκενςπμ, μιμμφζζμ ιε  

ημκ Παηένα, εάκ ζημ πνυζςπυ ημο έπεζ 

εκςεεί ιυκμκ έκα ιένμξ ηδξ εείαξ ηαζ  

έκα ηδξ ακενςπίκδξ θφζεςξ;  

Λέιε, επίζδξ, υηζ δ ακενχπζκδ θφζδ ιαξ έπεζ 

ακαζηδεεί απυ ημοξ κεηνμφξ  

ηαζ ηάεζζε ζηα δελζά ημο Παηένα, υπζ επεζδή 

υθεξ μζ ακενχπζκεξ οπμζηάζεζξ  

ακαζηήεδηακ ηαζ ηάεζζακ ζηα δελζά ημο 

Παηένα, αθθά επεζδή  

ακαζηήεδηε υθδ δ ακενχπζκδ θφζδ ζηδκ 

οπυζηαζδ ημο Υνζζημφ. Αζυηζ θέεζ  

μ εείμξ Ώπυζημθμξ: «Μαξ ακάζηδζε ηαζ ιαξ 

φρςζε ιαγί ημο, πάνδ ζημ  

πνυζςπμ ημο Υνζζημφ».  

Λέιε επίζδξ ηαζ ημ ελήξ, υηζ δ έκςζδ 

πνμήθεε απυ ημζκέξ μοζίεξ· δζυηζ ηάεε  

μοζία είκαζ ημζκή βζα ηζξ οπμζηάζεζξ πμο 

πενζθαιαάκεζ αοηή, ηαζ δεκ είκαζ  

δοκαηυκ κα ανεζ ηάπμζμξ ιενζηή ηαζ 

απμιμκςιέκδ θφζδ, δδθαδή μοζία·  

δζαθμνεηζηά, ηαη’ ακάβηδκ εα εεςνμφιε ηζξ 

ίδζεξ οπμζηάζεζξ ηαζ μιμμφζζεξ  

ηαζ εηενμφζζεξ· ημ ίδζμ ηαζ ηδκ Ώβία Σνζάδα 

ηαζ μιμμφζζα ηαζ εηενμφζζα ζηδ  

εεία θφζδ. Δ ίδζα, θμζπυκ, θφζδ εεςνείηαζ ζε 
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πμζηάζεςκ εεςνεῖηαζ. Καὶ ὅηε εἴπςιεκ 

ηὴκ θφζζκ ημῦ Λυβμο  

ζεζανηζεαζ ηαηὰ ημὺξ ιαηανίμοξ 

Ἀεακάζζυκ ηε ηαὶ Κφνζθθμκ,  

ηὴκ εευηδηα θέβμιεκ κζεαζ ζανηί. Αζὸ 

δέ μ δοκάιεεα εἰπεῖκ·  

 θφζζξ ημῦ Λυβμο ἔπαεεκ –μ βὰν ἔπαεεκ 

 εευηδξ ἐκ αηῶ–,  

θέβμιεκ δὲ ηὴκ ἀκενςπίκδκ θφζζκ 

πεπμκεέκαζ ἐκ ηῶ Υνζζηῶ,  

μ ιὴκ δὲ πάζαξ ηὰξ πμζηάζεζξ ηκ 

ἀκενχπςκ ἐπειθαίκμκηεξ,  

ηαὶ ηῆ ἀκενςπίκῃ θφζεζ ὁιμθμβμῦιεκ ηὸκ 

Υνζζηυκ πεπμκεέκαζ.  

Ὥζηε θφζζκ ημῦ Λυβμο θέβμκηεξ αηὸκ 

ηὸκ Λυβμκ ζδιαίκμιεκ·  

ὁ δὲ Λυβμξ ηαὶ ηὸ ημζκὸκ ηξ μζίαξ 

ηέηηδηαζ ηαὶ ηὸ ἰδζάγμκ ηξ  

πμζηάζεςξ. 

ηαεειία απυ ηζξ οπμζηάζεζξ.  

Καζ υηακ πμφιε υηζ δ θφζδ ημο Λυβμο έπεζ 

ζανηςεεί,  

ζφιθςκα ιε ημοξ ιαηάνζμοξ Ώεακάζζμ ηαζ 

Κφνζθθμ, εκκμμφιε  

υηζ δ εευηδηα εκχεδηε ιε ηδ ζάνηα. Γζ’ αοηυ 

ηαζ δεκ ιπμνμφιε κα πμφιε,  

δ θφζδ ημο Λυβμο έπαεε –δζυηζ δ εευηδηα 

δεκ έπαεε ηίπμηε ζ’ αοηυκ–,  

αθθά θέιε υηζ δ ακενχπζκδ θφζδ έπαεε ζημ 

πνυζςπμ ημο Υνζζημφ·  

δεκ οπμκμμφιε αέααζα υηζ υθεξ μζ 

ακενχπζκεξ οπμζηάζεζξ έπαεακ,  

αθθά μιμθμβμφιε υηζ μ Υνζζηυξ έπαεε ιε 

ηδκ ακενχπζκδ θφζδ ημο.  

Βπμιέκςξ, υηακ θέιε δ «θφζδ ημο Λυβμο», 

εκκμμφιε ημκ ίδζμ ημ Λυβμ·  

ηαζ μ Λυβμξ έπεζ ηαζ ημ ημζκυ ηδξ μοζίαξ ηαζ 

ηδκ ζδζαζηενυηδηα ηδξ οπμζηάζεςξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 51. Πενὶ ηξ ιζξ ημῦ Θεμῦ 

Λυβμο ζοκεέημο πμζηάζεςξ  

Πνμεῖκαζ ιὲκ μὖκ ἀπνυκςξ ηαὶ ἀσδίςξ 

θαιὲκ ηὴκ εείακ ημῦ Θεμῦ  

Λυβμο πυζηαζζκ, ἁπθκ ηαὶ ἀζφκεεημκ, 

ἄηηζζημκ, ἀζχιαημκ,  

ἀυναημκ, ἀκαθ, ἀπενίβναπημκ, πάκηα 

ἔπμοζακ ὅζα ἔπεζ ὁ Παηὴν,  

ὡξ αηῶ ὁιμμφζζμκ, ηῶ ηξ βεκκήζεςξ 

ηνυπῳ ηαὶ ζπέζεζ ηξ  

παηνζηξ πμζηάζεςξ δζαθένμοζακ, 

ηεθείςξ ἔπμοζακ, μδέπμηε ηξ  

παηνζηξ ἐηθμζηζακ πμζηάζεςξ, ἐπ᾿ 

ἐζπάηςκ δὲ ηκ ιενκ ηκ  

παηνζηκ ηυθπςκ μη ἀπμζηάκηα ηὸκ 

Λυβμκ ἀπενζβνάπηςξ βάν  

ἐκῳηδηέκαζ ηῆ βαζηνὶ ηξ Ἁβίαξ Πανεέκμο 

ἀζπυνςξ ηαὶ  

ἀπενζθήπηςξ, ὡξ μἶδεκ αηυξ, ηαὶ ἐκ αηῆ 

ηῆ πνμαζςκίῳ αημῦ  

πμζηάζεζ πμζηήζαζεαζ ἑαοηῶ ζάνηα ἐη 

ηξ Ἁβίαξ Πανεέκμο.  

κ πζζ ιὲκ μὖκ ηαὶ πὲν ηὰ πάκηα ἤκ ηαὶ 

ἐκ ηῆ βαζηνὶ πάνπςκ  

ηξ Ἁβίαξ Θεμηυημο, ἀθθ᾿ ἐκ αηῆ 

ἐκενβείᾳ ζανηχζεςξ· ζεζάνηςηαζ  

ημίκοκ ἐλ αηξ πνμζθααυιεκμξ ηὴκ 

Γζα ηδ ιία ζφκεεηδ οπυζηαζδ ημο Θεμφ 

Λυβμο.  

Εζπονζγυιαζηε υηζ δ εεία οπυζηαζδ ημο 

Θεμφ Λυβμο πνμτπήνπε αζχκζα πνζκ  

απυ ημ πνυκμ, απθή ηαζ αζφκεεηδ, άηηζζηδ, 

αζχιαηδ,  

αυναηδ, αρδθάθδηδ, απενίβναπηδ, έπμκηαξ 

υθα υζα έπεζ μ Παηέναξ, επεζδή  

είκαζ μιμμφζζά ημο. Αζαθένεζ ιε ηδκ 

οπυζηαζδ ημο Παηένα ζημκ ηνυπμ ηαζ  

ηδ ζπέζδ ηδξ βεκκήζεςξ, πμο είκαζ ηέθεζα, 

πςνίξ πμηέ κα έπεζ αβεζ έλς απυ  

ηδκ παηνζηή οπυζηαζδ. Σα ηεθεοηαία υιςξ 

πνυκζα, μ Λυβμξ, πςνίξ ηαευθμο  

κα απμιαηνοκεεί απυ ημκ ηυπμ ημο Παηένα 

ημο, ιε ηνυπμ απενίβναπημ,  

ηαημίηδζε ιέζα ζηδκ ημζθζά ηδξ αβίαξ 

Πανεέκμο, πςνίξ ζπένια ηαζ πςνίξ κα  

εβηθεζζηεί, υπςξ αοηυξ ιυκμ βκςνίγεζ· ηαζ 

ιέζα ζ’ αοηήκ απυηηδζε ζάνηα  

βζα ημκ εαοηυ ημο απυ ηδκ αβία Πανεέκμ 

αθθά ζηδκ πνμαζχκζα οπυζηαζή ημο.  

Τπήνπε, θμζπυκ, (μ Υνζζηυξ) ιέζα ζ’ υθα ηαζ 

πάκς απ’ υθα, ηαζ ζηδκ ημζθία  

ηδξ αβίαξ Θεμηυημο ηαζ ζημ εκενβμφιεκμ 

βεβμκυξ ηδξ ζανηχζεςξ.  

ανηχεδηε απ’ αοηήκ πνμζθαιαάκμκηαξ ημ 
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ἀπανπὴκ ημῦ ιεηένμο  

θονάιαημξ, ζάνηα ἐροπςιέκδκ ροπῆ 

θμβζηῆ ηε ηαὶ κμενᾶ, ὥζηε  

αηὴκ πνδιαηίζαζ ηῆ ζανηὶ πυζηαζζκ, ηὴκ 

ημῦ Θεμῦ Λυβμο  

πυζηαζζκ, ηαὶ ζφκεεημκ βεκέζεαζ ηὴκ 

πνυηενμκ ἁπθκ μὖζακ ημῦ  

Λυβμο πυζηαζζκ –ζφκεεημκ δὲ ἐη δφμ 

ηεθείςκ θφζεςκ, εευηδηυξ ηε  

ηαὶ ἀκενςπυηδημξ– ηαὶ θένεζκ αηὴκ ηξ 

εείαξ ημῦ Θεμῦ Λυβμο  

οἱυηδημξ ηὸ παναηηδνζζηζηὸκ ηαὶ 

ἀθμνζζηζηὸκ ἰδίςια, ηαε᾿ ὃ  

δζαηέηνζηαζ ημῦ Παηνὸξ ηαὶ ημῦ 

Πκεφιαημξ, ηά ηε ηξ ζανηὸξ  

παναηηδνζζηζηὰ ηαὶ ἀθμνζζηζηὰ ἰδζχιαηα, 

ηαε᾿ ἃ δζαθένεζ ηξ ηε  

ιδηνὸξ ηαὶ ηκ θμζπκ ἀκενχπςκ. Φένεζκ 

δὲ ηαὶ ηὰ ηξ εείαξ  

θφζεςξ ἰδζχιαηα, ηαε᾿ ἃ ἣκςηαζ ηῶ Παηνὶ 

ηαὶ ηῶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ,  

ηαὶ ηὰ ηξ ἀκενςπίκδξ θφζεςξ 

βκςνίζιαηα, ηαε᾿ ἃ ἣκςηαζ ηῆ ηε  

ιδηνὶ ηαὶ ιῖκ. Ἔηζ δὲ δζαθένεζ ημῦ ηε 

Παηνὸξ ηαὶ ημῦ Πκεφιαημξ,  

ηξ ηε ιδηνὸξ ηαὶ ικ ηαηὰ ηὸ πάνπεζκ 

Θευκ ηε ὁιμῦ ηαὶ  

ἄκενςπμκ ηὸκ αηυκ· ημῦημ βὰν ηξ ημῦ 

Υνζζημῦ πμζηάζεςξ  

ἰδζαίηαημκ ἰδίςια βζκχζημιεκ.  

Σμζβανμῦκ ὁιμθμβμῦιεκ αηὸκ ἕκα Τἱὸκ 

ημῦ Θεμῦ ηαὶ ιεηὰ ηὴκ  

ἐκακενχπδζζκ, ηαὶ Τἱὸκ ἀκενχπμο ηὸκ 

αηυκ, ἕκα Υνζζηυκ, ἕκα  

Κφνζμκ, ηὸκ ιυκμκ ιμκμβεκ Τἱὸκ ηαὶ 

Λυβμκ ημῦ Θεμῦ, Ἰδζμῦκ,  

ηὸκ Κφνζμκ ικ, δφμ αημῦ ηὰξ βεκκήζεζξ 

ζέαμκηεξ, ιίακ ηὴκ ἐη  

Παηνὸξ πνμαζχκζμκ πὲν αἰηίακ ηαὶ θυβμκ 

ηαὶ πνυκμκ ηαὶ θφζζκ  

ηαὶ ιίακ ηὴκ ἐπ᾿ ἐζπάηςκ δζ᾿ ιξ, ηαε᾿ 

ιξ ηαὶ πὲν ιξ·  

«δζ᾿ ιξ», ὅηζ δζὰ ηὴκ ιεηένακ 

ζςηδνίακ, «ηαε᾿ ιξ», ὅηζ βεκυιεκμξ  

ἄκενςπμξ ἐη βοκαζηὸξ ηαὶ πνυκῳ 

ηοήζεςξ, «πὲν ιξ», ὅηζ μη ἐη  

πζμ εηθεηηυ απυ ηδ δζηή ιαξ  

(ακενχπζκδ) βεκζά· πνμζέθααε ζάνηα 

πθμοηζζιέκδ ιε θμβζηή ηαζ κμενή ροπή,  

βζα κα πνδζζιεφζεζ αοηή ςξ οπυζηαζδ ηδξ 

ζάνηαξ, δ οπυζηαζδ δδθαδή ημο  

Θεμφ Λυβμο· έηζζ ζοκέαδ χζηε δ οπυζηαζδ 

ημο Λυβμο, δ μπμία πνζκ  

ήηακ απθή, κα βίκεζ ζφκεεηδ –ζφκεεηδ απυ 

δφμ ηέθεζεξ θφζεζξ, ηδ εεία  

ηαζ ηδκ ακενχπζκδ– ηαζ κ’ απμηηήζεζ αοηή 

ημ παναηηδνζζηζηυ ηαζ δζαηνζηζηυ  

βκχνζζια ηδξ εείαξ ζδζυηδηαξ ημο Τζμφ πμο 

έπεζ μ Θευξ Λυβμξ, ιε ημ μπμίμ  

βκχνζζια δζαηνίκεηαζ απυ ημκ Παηένα ηαζ ημ 

Πκεφια· κα έπεζ επίζδξ ηαζ ηα  

παναηηδνζζηζηά ηαζ δζαηνζηζηά βκςνίζιαηα 

ηδξ ακενςπίκδξ θφζεςξ ζηα  

μπμία δζαθένεζ ιε ηδ ιδηένα ηαζ ημοξ 

θμζπμφξ ακενχπμοξ. Να θένεζ υιςξ  

ηαζ ηα βκςνίζιαηα ηδξ εείαξ θφζεςξ, ιε ηα 

μπμία ζοκδέεηαζ ιε ημκ Παηένα  

ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, ηαεχξ ηαζ ηα 

βκςνίζιαηα ηδξ ακενςπίκδξ θφζεςξ, ιε ηα  

μπμία είκαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδ ιδηένα ηαζ ιαξ. 

Αζαθένεζ αέααζα ιε ημκ Παηένα,  

ημ Πκεφια, ηδ ιδηένα ηαζ ειάξ, ζημ υηζ είκαζ 

μ ίδζμξ ιαγί ηαζ Θευξ ηαζ  

άκενςπμξ· αοηυ πνάβιαηζ είκαζ ημ ζδζαίηενμ 

παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηδξ  

οπμζηάζεςξ ημο Υνζζημφ.  

Γζ’ αοηυ, θμζπυκ, μιμθμβμφιε υηζ αοηυξ είκαζ 

μ έκαξ Τζυξ ημο Θεμφ ηαζ ιεηά  

ηδκ εκακενχπδζή ημο, ηαζ μ ίδζμξ είκαζ Τζυξ 

ημο ακενχπμο, έκαξ Υνζζηυξ,  

έκαξ Κφνζμξ, μ ιμκαδζηυξ ιμκμβεκήξ Τζυξ 

ηαζ Λυβμξ ημο Θεμφ, μ Εδζμφξ,  

μ Κφνζυξ ιαξ. Πνμζηοκμφιε ηζξ δφμ 

βεκκήζεζξ ημο, ιία βέκκδζδ απυ ημκ  

Παηένα, πνμαζχκζα, πένα απυ αζηία, θμβζηή, 

πνυκμ ηαζ θφζδ, ηαζ άθθδ  

βέκκδζδ ηεθεοηαία βζα ιαξ, ζφιθςκα ιε ηα 

δζηά ιαξ, ηαζ πάκς απυ ηα δζηά  

ιαξ. «Γζα ιαξ», δζυηζ έβζκε βζα ηδ δζηή ιαξ 

ζςηδνία· «ζφιθςκα ιε ιαξ», δζυηζ  

βεκκήεδηε απυ βοκαίηα ιε ηακμκζηυ ημηεηυ· 

ηαζ «πάκς απυ ιαξ», δζυηζ δεκ  
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ζπμνξ, ἀθθ᾿ ἐλ Ἁβίμο Πκεφιαημξ ηαὶ ηξ 

Ἁβίαξ Πανεέκμο πὲν  

κυιμκ ηοήζεςξ· μ Θεὸκ αηὸκ ιυκμκ 

ηδνφηημκηεξ βοικὸκ ηξ  

ηαε᾿ ιξ ἀκενςπυηδημξ, μδὲ ιὴκ 

ἄκενςπμκ ιυκμκ ρζθμῦκηεξ  

αηὸκ ηξ εευηδημξ, μη ἄθθμκ ηαὶ ἄθθμκ, 

ἀθθ᾿ ἕκα ηαὶ ηὸκ αηὸκ  

ὁιμῦ Θευκ ηε ηαὶ ἄκενςπμκ, Θεὸκ ηέθεζμκ 

ηαὶ ἄκενςπμκ ηέθεζμκ,  

ὅθμκ Θεὸκ, ηαὶ ὅθμκ ἄκενςπμκ, ηὸκ αηὸκ 

ὅθμκ Θεὸκ ηαὶ ιεηὰ  

ηξ ζανηὸξ αημῦ ηαὶ ὅθμκ ἄκενςπμκ ηαὶ 

ιεηὰ ηξ πενεέμο αημῦ  

εευηδημξ· δζὰ ημῦ εἰπεῖκ «ηέθεζμκ Θεὸκ ηαὶ 

ηέθεζμκ ἄκενςπμκ»,  

ηὸ πθνεξ ηαὶ ἀκεθθζπὲξ δδθμῦκηεξ ηκ 

θφζεςκ, δζὰ δὲ ημῦ εἰπεῖκ  

«ὅθμκ Θεὸκ ηαὶ ὅθμκ ἄκενςπμκ» ηὸ 

ιμκαδζηὸκ ηαὶ ἄηιδημκ  

δεζηκφκηεξ ηξ πμζηάζεςξ.  

Καὶ «ιίακ θφζζκ ημῦ Θεμῦ Λυβμο 

ζεζανηςιέκδκ» ὁιμθμβμῦιεκ·  

δζὰ ημῦ εἰπεῖκ «ζεζανηςιέκδκ», ηὴκ ηξ 

ζανηὸξ μζίακ ζδιαίκμκηεξ  

ηαηὰ ηὸκ ιαηάνζμκ Κφνζθθμκ. Καὶ 

ζεζάνηςηαζ ημίκοκ ὁ Λυβμξ ηαὶ  

ηξ μἰηείαξ ἀτθυηδημξ μη ἐλέζηδηε, ηαὶ 

ὅθμξ ζεζάνηςηαζ ηαὶ ὅθμξ  

ἐζηὶκ ἀπενίβναπημξ.  ιζηνφκεηαζ 

ζςιαηζηξ ηαὶ ζοζηέθθεηαζ ηαὶ  

εεσηξ ἐζηζκ ἀπενίβναπημξ, μ 

ζοιπανεηηεζκμιέκδξ ηξ ζανηὸξ  

αημῦ ηῆ ἀπενζβνάπηῳ αημῦ εευηδηζ.  

Ὅθμξ ιὲκ μὖκ ἐζηζ Θεὸξ ηέθεζμξ, μπ ὅθμκ 

δὲ Θευξ· μ βὰν ιυκμκ  

Θευξ, ἀθθὰ ηαὶ ἄκενςπμξ· ηαὶ ὅθμξ 

ἄκενςπμξ ηέθεζμξ, μπ ὅθμκ δὲ  

ἄκενςπμξ· μ ιυκμκ βὰν ἄκενςπμξ, ἀθθὰ 

ηαὶ Θευξ. Σὸ ιὲκ βάν  

«ὅθμκ» θφζεςξ ἐζηζ παναζηαηζηυκ, ηὸ 

«ὅθμξ» δὲ πμζηάζεςξ, ὥζπεν  

ηὸ ιὲκ «ἄθθμ» θφζεςξ, ηὸ «ἄθθμξ» δὲ 

πμζηάζεςξ.  

Ἰζηέμκ δέ, ὡξ, εἰ ηαὶ πενζπςνεῖκ ἐκ 

ἀθθήθαζξ ηὰξ ημῦ Κονίμο θφζεζξ  

βεκκήεδηε ιε ζπένια, αθθά απυ ημ Άβζμ 

Πκεφια ηαζ ηδκ αβία Πανεέκμ, πένα  

απυ ηδ θοζζμθμβζηή ηφδζδ. Αεκ ηδνφηημοιε 

υηζ είκαζ ιυκμ Θευξ πςνίξ ηδκ  

ακενχπζκδ θφζδ ιαξ, μφηε αέααζα ιυκμκ 

άκενςπμξ απμβοικςιέκμξ  

απυ ηδ εεία θφζδ· δεκ ηδνφηημοιε υηζ είκαζ 

άθθμξ ηαζ άθθμξ, αθθά έκαξ ηαζ  

μ αοηυξ, Θευξ ιαγί ηαζ άκενςπμξ· είκαζ 

ηέθεζμξ Θευξ ηαζ ηέθεζμξ άκενςπμξ,  

μθυηθδνμξ Θευξ ηαζ μθυηθδνμξ άκενςπμξ· 

είκαζ μ ίδζμξ υθμξ Θευξ  

ιε ηδ ζάνηα ημο, ηαζ υθμξ άκενςπμξ ιε ηδκ 

οπένεεδ εεία  

θφζδ ημο. Με ηδκ έηθναζδ «ηέθεζμξ Θευξ 

ηαζ ηέθεζμξ άκενςπμξ»,  

δδθχκεηαζ δ πθδνυηδηα ηαζ ηεθεζυηδηα ηςκ 

θφζεςκ· ηαζ ιε ηδκ έηθναζδ  

«μθυηθδνμξ Θευξ ηαζ μθυηθδνμξ άκενςπμξ» 

δδθχκεηαζ δ ιμκαδζηυηδηα  

ηαζ εκυηδηα ηδξ οπμζηάζεςξ.  

Οιμθμβμφιε αηυιδ «ιία θφζδ ημο Θεμφ 

Λυβμο δ μπμία έπεζ ζανηςεεί».  

Με ηδκ έηθναζδ «ζανηςιέκδ», εέθμοιε κα 

θακενχζμοιε ηδ θφζδ ηδξ  

ζάνηαξ, ζφιθςκα ιε ημκ ιαηάνζμ Κφνζθθμ. 

ανηχεδηε, θμζπυκ, μ Λυβμξ,  

αθθά δεκ άθδζε ημ αζχιαημ ηδξ θφζεχξ 

ημο· μθυηθδνμξ ζανηχεδηε ηαζ  

μθυηθδνμξ είκαζ απενίβναπημξ. Μζηναίκεζ 

ζςιαηζηά ηαζ ζοζηέθθεηαζ αθθά  

παναιέκεζ απενίβναπημξ ζηδ εεία θφζδ ημο, 

πςνίξ ημ ζχια ημο κα έπεζ ηδκ  

ίδζα έηηαζδ ιε ηδκ απενίβναπηδ εεία θφζδ 

ημο.  

Βπμιέκςξ, υθμξ είκαζ ηέθεζμξ Θευξ, αθθά δεκ 

είκαζ ςξ μθυηδηα Θευξ· δζυηζ  

δεκ είκαζ ιυκμ Θευξ, αθθά ηαζ άκενςπμξ· ηαζ 

είκαζ μθυηθδνμξ ηέθεζμξ  

άκενςπμξ, αθθά δεκ είκαζ ςξ μθυηδηα 

άκενςπμξ· δζυηζ δεκ είκαζ ιυκμκ  

άκενςπμξ, αθθά ηαζ Θευξ. Δ έηθναζδ 

«μθυηδηα» ζδιαίκεζ ηδ θφζδ, εκχ δ  

έηθναζδ «υθμξ» δδθχκεζ ηδκ οπυζηαζδ, 

υπςξ δ έηθναζδ «άθθμ» δδθχκεζ ηδ  

θφζδ, εκχ δ έηθναζδ «άθθμξ» ηδκ 
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θαιέκ, ἀθθ᾿ μἴδαιεκ, ὡξ ἐη ηξ εείαξ 

θφζεςξ  πενζπχνδζζξ βέβμκεκ·  

αὕηδ ιὲκ βὰν δζὰ πάκηςκ δζήηεζ, ηαεὼξ 

αμφθεηαζ, ηαὶ πενζπςνεῖ,  

δζ᾿ αηξ δὲ μδέκ. Καὶ αηὴ ιὲκ ηκ 

μἰηείςκ απδιάηςκ ηῆ ζανηὶ  

ιεηαδίδςζζ ιέκμοζα αηὴ ἀπαεὴξ ηαὶ ηκ 

ηξ ζανηὸξ παεκ  

ἀιέημπμξ. Βἰ βὰν ὁ ἣθζμξ ιῖκ ηκ μἰηείςκ 

ἐκενβεζκ ιεηαδζδμὺξ  

ιέκεζ ηκ ιεηένςκ ἀιέημπμξ, πυζῳ 

ιθθμκ ὁ ημῦ θίμο πμζδηήξ ηε  

ηαὶ Κφνζμξ! 

Ο βὰν πέπμκεεκ ζανηςεείξπξ βὰν ἂκ 

πάεμζ ηὸ θφζεζ ἀπαεέξ; μδὲ  

ἐηνάπδ ὁ ἁπθμῦξ ζφκεεημξ βεκυιεκμξ·  

βὰν ηνμπὴ πάεμξ ἐζηί, ηὸ δὲ  

ἀπαεὲξ πάκηςξ ηαὶ ἄηνεπημκ. κήνβδζε 

ημζβανμῦκ ζανηςεείξ, μη  

ἔπαεεκ· μὔηε βὰν  θφζζξ αημῦ  εεία 

ἐηνάπδ ἠ πνμζεήηδκ ἐδέλαημ,  

μδὲ ηὸ ηξ πμζηάζεςξ αημῦ ἰδίςια, 

ημοηέζηζκ  οἱυηδξ, ἐηνάπδ·  

ἔιεζκε βὰν οἱὸξ ημῦ εεμῦ ηαὶ οἱὸξ 

ἀκενχπμο βεκυιεκμξ. Οη ἔπαεεκ μὖκ,  

ἀθθ᾿ ἐκήνβδζε δδιζμονβήζαξ ἑαοηῶ 

ζάνηα ἐροπςιέκδκ ροπῆ θμβζηῆ ηε  

ηαὶ κμενᾶ ηαὶ δμὺξ αηῆ ἑαοηὸκ πυζηαζζκ 

ηαὶ ἐκ ἑαοηῶ αηὴκ  

πμζηήζαξ. Ἰζηέμκ βάν, ὡξ ἐπὶ ηξ 

πονχζεςξ δφμ πνὴ ἐκκμεῖκ.  

Πεπονζεαζ βὰν θέβεηαζ ηὸ πονμφιεκμκ 

ηαε᾿ ἕκα ιὲκ ηνυπμκ, ὅηζ ὁ  

ζίδδνμξ ηοπὸκ ἠ ηὸ λφθμκ εἰξ πῦν 

πνμτθεζηὼξ εἰζενπυιεκμκ θαιαάκεζ  

ἐλ αημῦ πῦν ιήπς ηαε᾿ αηὸ πνμτπμζηὰκ 

ηαὶ βίκεηαζ αηῶ πυζηαζζξ  

ἐκ αηῶ βὰν ηῶ λφθῳ πνμτπάνπμκηζ ηαὶ 

πνμτθεζηηζ θίζηαηαζ ηὸ  

πῦν, ὃ θαιαάκεζ ἐη ημῦ πνμτθεζηημξ 

πονυξ ηαὶ βίκεηαζ  ημῦ ζζδήνμο  

πυζηαζζξ ηαὶ ημῦ ἐκ αηῶ εεςνμοιέκμο 

πονὸξ πυζηαζζξ ιία  

πυζηαζζξ ημῦ ηε λφθμο ηαὶ ημῦ ἐκ αηῶ 

πονυξ μ βὰν πέζηδ ηαε᾿  

οπυζηαζδ.  

Πνέπεζ ιάθζζηα κα βκςνίγμοιε υηζ, ακ ηαζ 

θέιε υηζ μζ θφζεζξ ημο Κονίμο  

αθθδθμπενζπςνμφκηαζ, δ αθθδθμπενζπχνδζδ 

βίκεηαζ πάνδ ζηδ εεία θφζδ.  

Αζυηζ αοηή ηα δζαπενκά υθα ιε ηδ εέθδζή ηδξ 

ηαζ ηα πενζπςνεί· ηίπμηε υιςξ  

δεκ δζαπενκά αοηήκ. Καζ εκχ αέααζα 

πνμζθένεζ ηδ δυλα ηδξ ζηδ ζάνηα,  

δ ίδζα παναιέκεζ απαεήξ ηαζ αιέημπδ ζηα 

πάεδ ηδξ ζάνηαξ.  

Αζυηζ, ακ μ ήθζμξ ιεηαδίδεζ ζε ιαξ ηζξ δζηέξ 

ημο εκένβεζεξ, αθθά μ ίδζμξ  

δεκ ιεηέπεζ ζηα δζηά ιαξ, πυζμ ιάθθμκ μ 

δδιζμονβυξ ηαζ Κφνζμξ ημο ήθζμο! 
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αηὸ ηὸ ἐκ ηῶ λφθῳ πῦν, ἀθθ᾿ αἰηίακ ηξ 

πμζηάζεςξ ηαὶ ηξ ἀκαιένμξ  

ηεπςνζζιέκδξ ἐη ηκ θμζπκ πονκ 

πάνλεςξ ηαὶ ζοιπήλεςξ ηὸ λφθμκ  

ἔζπε ηαὶ ἔζηζ ιία πυζηαζζξ ημῦ ηε λφθμο 

ηαὶ ημῦ ἐκ αηῶ πμζηάκημξ  

πονυξ, πνμδβμοιέκςξ ιὲκ ημῦ λφθμο, 

ἑπμιέκςξ δὲ ημῦ πονυξ·  

πνμτπάνπμοζα βὰν ημῦ λφθμο ιεηὰ ηαῦηα 

ἐβέκεημ ηαὶ ημῦ πονυξ.  

Λέβεηαζ δὲ ηαὶ ηαε᾿ ἕηενμκ ηνυπμκ 

πφνςζζξ ὡξ ημῦ πονμοιέκμο λφθμο  

δεπμιέκμο ηὴκ ημῦ πονὸξ ἐκένβεζακ· ηὸ 

βὰν θεπηυηενμκ ιεηαδίδςζζ ηῶ  

παποηένῳ ηξ μἰηείαξ ἐκενβείαξ. πὶ ιὲκ 

μὖκ ηξ πονχζεςξ ηὸ λφθμκ  

ἐζηὶ ηὸ πονμφιεκμκ, ηαὶ θέβεηαζ πφνςζζξ 

ημῦ λφθμο ηαὶ μ λφθςζζξ ημῦ  

πονυξ· ηὸ βὰν λφθμκ πνμτπάνπεζ ηε ηαὶ 

πυζηαζζξ ηῶ πονὶ βίκεηαζ ηαὶ  

ηὴκ ημῦ πονὸξ ἐκένβεζακ δέπεηαζ. πὶ δὲ 

ημῦ ηονίμο ικ Ἰδζμῦ  Υνζζημῦ  

μπ μὕηςξ, ἀθθὰ ζάνηςζζξ ιὲκ ημῦ θυβμο 

θέβεηαζ ὡξ ημῦ θυβμο  

βεκμιέκμο ηῆ ζανηὶ πμζηάζεςξ 

πνμτπνπε βὰν  πυζηαζζξ ημῦ θυβμο,  

ηαὶ ἐκ αηῆ πέζηδ  ζάνλ, εέςζζξ δὲ ηξ 

ζανηυξ· αὕηδ βὰν ιεηέζπε ηκ  

ηξ εευηδημξ, ηαὶ μπ  εευηδξ ηκ αηξ 

παεκ· δζὰ βὰν ηξ ζανηὸξ   

εευηδξ ἐκήνβεζ ὡξ ηὸ πῦν δζὰ ημῦ λφθμο, 

μπ  ζὰνλ δζὰ ημῦ θυβμο. Οη  

ἔπαεε ημίκοκ ζανηςεεὶξ ὁ θυβμξ, ἀθθ᾿ 

ἐκήνβδζε ηὴκ ζάνηςζζκ ιεηαδμὺξ  

ηῆ ζανηὶ ηξ ηε πμζηάζεςξ ηαὶ ηξ 

εεχζεςξ. Θεχζεςξ δὲ θέβς μπὶ  

ηναπείζδξ εἰξ εευηδημξ θφζζκ, ἀθθὰ ηξ 

ιεεέλεςξ ηξ πὸ ηκ ηξ  

εευηδημξ απδιάηςκ· ἐγςμπμίεζ βὰν μ 

ηαη᾿ μἰηείακ θφζζκ, ἀθθὰ ηῆ  

ἑκχζεζ ηῆ πνὸξ ηὴκ εευηδηα. Καὶ ἐκ 

Θααὼν ἢζηναρε ηαὶ ἀπαζηνάπηεζ  

μ δζὰ ηὴκ ἰδίακ θφζζκ, ἀθθὰ δζὰ ηὴκ ηξ 

ηαε᾿ πυζηαζζκ κςιέκδξ αηῆ  

εευηδημξ ἐκένβεζακ, ὡξ ηὸ λφθμκ θάιπεζ 

ηαὶ ηαίεζ μ ηαηὰ ηὴκ μἰηείακ  
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θοζζηὴκ ἐκένβεζακ, ἀθθὰ δζὰ ηὴκ ημῦ ηαε᾿ 

πυζηαζζκ κςιέκμο αηῶ  

πονὸξ ηξ ἐκενβείαξ ιέεελζκ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 52. Πνὸξ ημὺξ θέβμκηαξ· 

πὸ ηὸ ζοκεπὲξ πμζὸκ  

ἀκάβμκηαζ αἱ ημῦ Κονίμο θφζεζξ ἠ πὸ ηὸ 

δζςνζζιέκμκ.  

Βἰ δέ ηζξ ἐνςηκ πενὶ ηκ ημῦ Κονίμο 

θφζεςκ, εἰ πὸ ηὸ ζοκεπὲξ  

πμζὸκ ἀκάβμκηαζ ἠ πὸ ηὸ δζςνζζιέκμκ, 

ἐνμῦιεκ, ὅηζ αἱ ημῦ Κονίμο  

θφζεζξ μὔηε ἓκ ζιά εἰζζκ μὔηε ιία 

ἐπζθάκεζα μὔηε ιία βναιιή,  

μ πνυκμξ, μ ηυπμξ, ἵκα πὸ ηὸ ζοκεπὲξ 

ἀκαπεζζ πμζυκ· ηαῦηα  

βάν εἰζζ ηὰ ζοκεπξ ἀνζειμφιεκα.  

Ἰζηέμκ δέ, ὡξ ὁ ἀνζειὸξ ηκ δζαθενυκηςκ 

ἐζηὶ ηαὶ ἀδφκαημκ  

ἀνζειεῖζεαζ ηὰ ηαηὰ ιδδὲκ δζαθένμκηα, 

ηαε᾿ ὃ δὲ δζαθένμοζζ, ηαηὰ  

ημῦημ ηαὶ ἀνζειμῦκηαζ· μἷμκ ὁ Πέηνμξ ηαὶ 

ὁ Παῦθμξ, ηαε᾿ ὃ ιὲκ  

ἣκςκηαζ, μη ἀνζειμῦκηαζ· ηῶ θυβῳ βὰν 

ηξ μζίαξ ἑκμφιεκμζ  

δφμ θφζεζξ μ δφκακηαζ θέβεζεαζ, ηαε᾿ 

πυζηαζζκ δὲ δζαθένμκηεξ  

δφμ πμζηάζεζξ θέβμκηαζ. Ὥζηε ὁ ἀνζειὸξ 

ηκ δζαθενυκηςκ ἐζηί,  

ηαὶ ᾧ ηνυπῳ δζαθένμοζζ ηὰ δζαθένμκηα, 

ημφηῳ ηῶ ηνυπῳ ηαὶ  

ἀνζειμῦκηαζ.  

Ἥκςκηαζ ιὲκ αἱ ημῦ Υνζζημῦ θφζεζξ 

ἀζοβπφηςξ ηαε᾿ πυζηαζζκ,  

δζῄνδκηαζ δὲ ἀδζαζνέηςξ θυβῳ ηαὶ ηνυπῳ 

ηξ δζαθμνξ. Καὶ ᾧ ιὲκ  

ηνυπῳ ἣκςκηαζ, μη ἀνζειμῦκηαζ· μ βὰν 

ηαε᾿ πυζηαζζκ δφμ εἶκαί  

θαιεκ ηὰξ θφζεζξ ημῦ Υνζζημῦ· ᾧ δὲ 

ηνυπῳ ἀδζαζνέηςξ δζῄνδκηαζ,  

ἀνζειμῦκηαζ· δφμ βάν εἰζζκ αἱ θφζεζξ ημῦ 

Υνζζημῦ θυβῳ ηαὶ ηνυπῳ  

ηξ δζαθμνξ. Ἡκςιέκαζ βὰν ηαε᾿ 

πυζηαζζκ ηαὶ ηὴκ ἐκ ἀθθήθαζξ  

πενζπχνδζζκ ἔπμοζαζ ἀζοβπφηςξ ἣκςκηαζ, 

ηὴκ μἰηείακ ἑηάζηδ  

θοζζηὴκ δζαθμνὰκ δζαζῴγμοζα. Σῶ ηνυπῳ 

Γζ’ αοημφξ πμο νςημφκ· μζ θφζεζξ ημο 

Κονίμο οπάβμκηαζ ζημ αδζάζπαζημ  

πμζυ ή ζημ δζαπςνζζιέκμ;  

Ώκ ηακείξ νςηά βζα ηζξ θφζεζξ ημο Κονίμο, 

ακ οπάβμκηαζ ζημ αδζάζπαζημ  

πμζυκ ή ζημ δζαπςνζζιέκμ, εα απακηήζμοιε 

υηζ μζ θφζεζξ ημο Κονίμο  

δεκ είκαζ μφηε έκα ζχια μφηε ιία επζθάκεζα 

μφηε ιία βναιιή,  

μφηε πνυκμξ μφηε ηυπμξ, βζα κ’ απμδμεμφκ 

ζημ αδζάζπαζημ πμζυ· δζυηζ αοηά  

είκαζ εηείκα πμο ανζειμφκηαζ ζε ζοκέπεζα.  

Πνέπεζ ιάθζζηα κα βκςνίγμοιε υηζ δ 

ανίειδζδ παναηηδνίγεζ αοηά πμο  

δζαθένμοκ ηαζ είκαζ αδφκαημ κ’ ανζειδεμφκ 

αοηά πμο δεκ δζαθένμοκ  

ηαευθμο· ζ’ αοηυ πμο δζαθένμοκ,  

ζ’ αοηυ ηαζ ανζειμφκηαζ· υπςξ μ Πέηνμξ ηαζ 

μ Παφθμξ δεκ ανζειμφκηαζ  

ζ’ αοηυ πμο είκαζ εκςιέκμζ· επεζδή, δδθαδή, 

είκαζ εκςιέκμζ ελαζηίαξ ηδξ  

μοζίαξ ημοξ, δεκ ιπμνεί κα θέβμκηαζ δφμ 

θφζεζξ, εκχ δζαθένμοκ ζηδκ  

οπυζηαζδ ηαζ θέβμκηαζ δφμ οπμζηάζεζξ. 

Βπμιέκςξ, δ ανίειδζδ είκαζ  

παναηηδνζζηζηυ αοηχκ πμο δζαθένμοκ· ηαζ 

ιε υπμζμ ηνυπμ δζαθένμοκ,  

ι’ αοηυκ ηαζ ανζειμφκηαζ.  

Οζ θφζεζξ ημο Υνζζημφ είκαζ αέααζα 

εκςιέκεξ οπμζηαηζηά πςνίξ κα  

ζοβπέμκηαζ, αθθά δζαζνμφκηαζ ηαζ αδζαίνεηα 

πάνδ ζηδκ αζηία ηαζ ημκ ηνυπμ  

ηδξ δζαθμνάξ. Καζ πάνδ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ  

είκαζ εκςιέκεξ, δεκ ανζειμφκηαζ· δζυηζ δεκ 

θέιε υηζ μζ θφζεζξ ημο Υνζζημφ  

είκαζ δφμ οπμζηάζεζξ. Με ημκ ηνυπμ πάθζ 

πμο αδζαίνεηα δζαζνμφκηαζ,  

ανζειμφκηαζ· δζυηζ δφμ είκαζ μζ θφζεζξ ημο 

Υνζζημφ πάνδ ζηδκ αζηία ηαζ ημκ  

ηνυπμ ηδξ δζαθμνάξ. Βπεζδή είκαζ εκςιέκεξ 

ζηδκ οπυζηαζδ ηαζ  

αθθδθμπενζπςνμφκηαζ, είκαζ εκςιέκεξ 
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ημζβανμῦκ ηξ δζαθμνξ  

ηαὶ ιυκῳ ἀνζειμφιεκαζ πὸ ηὸ 

δζςνζζιέκμκ πμζὸκ ἀκαπεήζμκηαζ.  

Βἷξ ημίκοκ ἐζηὶκ ὁ Υνζζηυξ, Θεὸξ ηέθεζμξ 

ηαὶ ἄκενςπμξ ηέθεζμξ, ὃκ  

πνμζηοκμῦιεκ ζὺκ Παηνὶ ηαὶ Πκεφιαηζ 

ιζᾶ πνμζηοκήζεζ ιεηὰ ηξ  

ἀπνάκημο ζανηὸξ αημῦ μη 

ἀπνμζηφκδημκ ηὴκ ζάνηα θέβμκηεξ  

–πνμζηοκεῖηαζ βὰν ἐκ ηῆ ιζᾶ ημῦ Λυβμο 

πμζηάζεζ, ἣηζξ αηῆ  

πυζηαζζξ βέβμκεκ–, μ ηῆ ηηίζεζ 

θαηνεφμκηεξ –μ βὰν ὡξ ρζθήκ  

ζάνηα πνμζηοκμῦιεκ ἀθθ᾿ ὡξ κςιέκδκ 

εευηδηα ηαὶ ὡξ εἰξ ἓκ  

πνυζςπμκ ηαὶ ιίακ πυζηαζζκ ημῦ Θεμῦ 

Λυβμο ηκ δφμ αημῦ  

ἀκαβμιέκςκ θφζεςκ. Αέδμζηα ημῦ 

ἄκεναημξ ἅραζεαζ δζὰ ηὸ ηῶ  

λφθῳ ζοκδιιέκμκ πῦν. Πνμζηοκ ημῦ 

Υνζζημῦ ηὸ ζοκαιθυηενμκ  

δζὰ ηὴκ ηῆ ζανηὶ κςιέκδκ εευηδηα. Ο 

βὰν ηέηανημκ πανεκηίεδιζ  

πνυζςπμκ ἐκ ηῆ Σνζάδζ –ιὴ βέκμζημ–, ἀθθ᾿ 

ἓκ πνυζςπμκ ὁιμθμβ  

ημῦ Θεμῦ Λυβμο ηαὶ ηξ ζανηὸξ αημῦ· 

Σνζὰξ βὰν ἔιεζκεκ  Σνζὰξ  

ηαὶ ιεηὰ ηὴκ ημῦ Λυβμο ζάνηςζζκ. 

αζφβποηα, δζαηδνχκηαξ δ ηαεειία ηδ  

δζηή ηδξ θοζζηή δζαθμνά. Βπεζδή, θμζπυκ, 

ανζειμφκηαζ ιε ημκ ηνυπμ ιυκμκ  

ηδξ δζαθμνάξ, εα οπαπεμφκ ζημ 

δζαπςνζζιέκμ πμζυ.  

Έκαξ, θμζπυκ, είκαζ μ Υνζζηυξ, ηέθεζμξ Θευξ 

ηαζ ηέθεζμξ άκενςπμξ, ημκ μπμίμ  

πνμζηοκμφιε ιαγί ιε ημκ Παηένα ηαζ ημ 

Πκεφια ζε ιία πνμζηφκδζδ, ιαγί ιε  

ηδκ αιυθοκηδ ζάνηα ημο· δεκ εεςνμφιε υηζ 

δ ζάνηα ημο δεκ πνμζηοκείηαζ  

–δζυηζ ηδκ πνμζηοκμφιε ζηδ ιία οπυζηαζδ 

ημο Λυβμο, δ μπμία βζα πάνδ ηδξ  

έβζκε οπυζηαζδ–· μφηε πάθζ θαηνεφμοιε ηδκ 

ηηίζδ (είδςθα) –δζυηζ δεκ ηδκ  

πνμζηοκμφιε ζακ απθή ζάνηα, αθθά 

εκςιέκδ ιε ηδ εευηδηα ηαζ επεζδή  

μζ δφμ θφζεζξ ακαθένμκηαζ ζε έκα πνυζςπμ 

ηαζ ιία οπυζηαζδ  

ημο Θεμφ Λυβμο. Φμαάιαζ κα πζάζς ημ 

ηάναμοκμ, δζυηζ έβζκε έκα ιε ημ  

ακαιιέκμ λφθμ. (Πανυιμζα) πνμζηοκχ ηαζ 

ηζξ δφμ θφζεζξ ημο Υνζζημφ πάνδ  

ζηδ εευηδηα πμο εκχεδηε ιε ηδ ζάνηα. Αζυηζ 

δεκ πνμζεέης ηέηανημ  

πνυζςπμ ζηδκ Ώβία Σνζάδα –αθίιμκμ!–, 

αθθά μιμθμβχ έκα πνυζςπμ ημο  

Θεμφ Λυβμο ιε ηδκ ακενχπζκδ θφζδ ημο. Δ 

Σνζάδα πανέιεζκε Σνζάδα ηαζ  

ιεηά ηδ ζάνηςζδ ημο Λυβμο. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 53. Πνὸξ ηυ, εἰ μη ἔζηζ 

θφζζξ ἀκοπυζηαημξ, ἀπάκηδζζξ  

Βἰ βὰν ηαὶ ιή ἐζηζ θφζζξ ἀκοπυζηαημξ ἠ 

μζία ἀπνυζςπμξ  

–ἐκ πμζηάζεζζ βὰν ηαὶ πνμζχπμζξ ἣ ηε 

μζία ηαὶ  θφζζξ  

εεςνεῖηαζ–, ἀθθ᾿ μη ἀκάβηδ ηὰξ ἀθθήθαζξ 

ἑκςεείζαξ θφζεζξ  

ηαε᾿ πυζηαζζκ ἑηάζηδκ ἰδίακ ηεηηζεαζ 

πυζηαζζκ· δφκακηαζ βὰν  

εἰξ ιίακ ζοκδναιμῦζαζ πυζηαζζκ ιήηε 

ἀκοπυζηαημζ εἶκαζ ιήηε  

ἰδζάγμοζακ ἑηάζηῃ ἔπεζκ πυζηαζζκ, ἀθθὰ 

ιίακ ηαὶ ηὴκ αηὴκ  

ἀιθυηεναζ. Ἡ αηὴ βὰν ημῦ Λυβμο 

πυζηαζζξ ἀιθμηένςκ  

Ώπάκηδζδ ζημ ενχηδια, ακ οπάνπεζ θφζδ 

ακοπυζηαηδ.  

Μμθμκυηζ δεκ οπάνπεζ ακοπυζηαηδ θφζδ ή 

απνυζςπδ μοζία  

–δζυηζ δ μοζία ηαζ δ θφζδ κμείηαζ ζε 

οπμζηάζεζξ ηαζ πνυζςπα–,  

παν’ υθ’ αοηά δεκ είκαζ οπμπνεςηζηυ δ 

ηαεειία απυ ηζξ ιεηαλφ ημοξ  

εκςιέκεξ θφζεζξ κα έπεζ λεπςνζζηά ζδζαίηενδ 

οπυζηαζδ· δζυηζ ιπμνμφκ  

κα ζοκεκςεμφκ ζε ιία οπυζηαζδ ηαζ κα ιδκ 

είκαζ μφηε ακοπυζηαηεξ μφηε  

δ ηαεειία κα έπεζ ζδζαίηενδ οπυζηαζδ, αθθά 

ηαζ μζ δφμ κα έπμοκ ιία ηαζ ηδκ  

ίδζα. Αζυηζ δ ίδζα δ οπυζηαζδ ημο Λυβμο, 

επεζδή έβζκε οπυζηαζδ  
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ηκ θφζεςκ πυζηαζζξ πνδιαηίζαζα μὔηε 

ἀκοπυζηαημκ ιίακ  

αηκ εἶκαζ ζοβπςνεῖ, μὔηε ιὴκ 

ἑηενμτπμζηάημοξ ἀθθήθςκ εἶκαζ  

παναπςνεῖ, μδὲ πμηε ιὲκ ηζδε, πμηὲ δὲ 

ἐηείκδξ, ἀθθ᾿ ἀεὶ  

ἀιθμηένςκ ἀδζαζνέηςξ ηαὶ ἀπςνίζηςξ 

πάνπεζ πυζηαζζξ,  

μ ιενζγμιέκδ ηαὶ δζαζνμοιέκδ ηαὶ ιένμξ 

ιὲκ, ἑαοηξ ηῆδε, ιένμξ δὲ  

ηῆδε δζακέιμοζα, ἀθθὰ πζα ηαφηδξ ηαὶ 

πζα ἐηείκδξ ἀιενξ  

ηαὶ ὁθμζπενξ πάνπμοζα.  Ο βὰν 

ἰδζμζοζηάηςξ πέζηδ  

 ημῦ Θεμῦ Λυβμο ζὰνλ μδὲ ἑηένα 

πυζηαζζξ βέβμκε πανὰ  

ηὴκ ημῦ Θεμῦ Λυβμο πυζηαζζκ, ἀθθ᾿ ἐκ 

αηῆ πμζηζα  

ἐκοπυζηαημξ ιθθμκ ηαὶ μ ηαε᾿ ἑαοηὴκ 

ἰδζμζφζηαημξ πυζηαζζξ  

βέβμκε. Αζὸ μδὲ ἀκοπυζηαηυξ ἐζηζκ μδὲ 

ἑηένακ ἐκ ηῆ Σνζάδζ  

πανεζζθένεζ πυζηαζζκ. 

ηαζ ηςκ δφμ θφζεςκ, δεκ επζηνέπεζ ζε ηαιία 

απ’ αοηέξ κα είκαζ ακοπυζηαηδ,  

μφηε κα έπμοκ ιεηαλφ ημοξ δζαθμνεηζηή 

οπυζηαζδ,  

μφηε δ οπυζηαζδ άθθμηε κα ακήηεζ ζηδ ιία 

ηαζ άθθμηε ζηδκ άθθδ (θφζδ),  

αθθά πάκημηε δ οπυζηαζδ κα ακήηεζ ηαζ ζηζξ 

δφμ αδζαίνεηα ηαζ απχνζζηα·  

κα ιδ πςνίγεηαζ μφηε κα δζαζνείηαζ, ηαζ κα ιδ 

δζακέιεζ έκα ιένμξ ηδξ ζηδ ιία  

ηζ έκα άθθμ ζηδκ άθθδ, αθθά μθυηθδνδ κ’ 

ακήηεζ ζηδ ιία ηαζ ηδκ άθθδ,  

πςνίξ δζαίνεζδ ηαζ ζημ ζφκμθυ ηδξ. Αζυηζ δ 

ζάνηα ημο Θεμφ Λυβμο δεκ  

έβζκε οπυζηαζδ ιε ζδζαίηενμ ηνυπμ, μφηε 

έβζκε ηάπμζα δζαθμνεηζηή  

οπυζηαζδ απυ ηδκ οπυζηαζδ ημο Θεμφ 

Λυβμο, αθθά (δ ζάνηα) απυηηδζε  

οπυζηαζδ ιέζα ζ’ αοηήκ (οπυζηαζδ ημο 

Λυβμο) ηαζ έβζκε εκοπυζηαηδ ηαζ υπζ  

λεπςνζζηή οπυζηαζδ απυ ιυκδ ηδξ. Γζ’ αοηυ 

δεκ είκαζ μφηε ακοπυζηαηδ μφηε  

εζζάβεζ ιέζα ζηδκ Σνζάδα ηάπμζα άθθδ 

οπυζηαζδ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 54. Πενὶ ημῦ ηνζζαβίμο  

κηεῦεεκ ηαὶ ηὴκ ἐκ ηῶ ηνζζαβίῳ 

πνμζεήηδκ πὸ ημῦ ιαηαζυθνμκμξ  

Πέηνμο ημῦ ηκαθέςξ βεβεκδιέκδκ 

αθάζθδιμκ ὁνζγυιεεα  

ὡξ ηέηανημκ πανεζζάβμοζακ πνυζςπμκ ηαὶ 

ἀκαιένμξ ηζεεῖζακ  

ηὸκ ημῦ Θεμῦ Τἱὸκ, ηὴκ ημῦ Παηνὸξ 

ἐκοπυζηαημκ δφκαιζκ ηαὶ  

ἀκαιένμξ ηὸκ ἐζηαονςιέκμκ, ὡξ ἄθθμκ 

ὄκηα πανὰ ηὸκ ἰζπονὸκ,  

ἠ παεδηὴκ ηὴκ Ἁβίακ Σνζάδα δμλάγμοζακ 

ηαὶ ζοζηαονμῦζακ  

ηῶ Τἱῶ ηὸκ Παηένα ηαὶ ηὸ Πκεῦια ηὸ 

Ἅβζμκ. Ἄπαβε ηαφηδκ  

ηὴκ αθάζθδιμκ ηαὶ πανέββναπημκ 

θθοανίακ. Ἡιεῖξ βὰν  

ηὸ «Ἅβζμξ ὁ Θεὸξ» ἐπὶ ημῦ Παηνὸξ 

ἐηθαιαάκμιεκ, μη αηῶ ιυκῳ  

ηὸ ηξ εευηδημξ ἀθμνίγμκηεξ ὄκμια, ἀθθὰ 

ηαὶ ηὸκ Τἱὸκ Θεὸκ εἰδυηεξ  

ηαὶ ηὸ Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ· ηαὶ ηὸ «Ἅβζμξ 

Γζα ημκ Σνζζάβζμ Όικμ.  

Γζ’ αοηυ ημ θυβμ ηαζ παναηηδνίγμοιε 

αθάζθδιδ ηδκ πνμζεήηδ πμο έηακε  

ζημκ Σνζζάβζμ Όικμ μ ακυδημξ Πέηνμξ μ 

Κκαθέαξ·  

δζυηζ εζζάβεζ εζθαθιέκα ηέηανημ πνυζςπμ 

(ζηδκ Σνζάδα) ηαζ δζαηνίκεζ  

ημκ Τζυ ημο Θεμφ, ηδκ εκοπυζηαηδ δφκαιδ 

ημο Παηένα,  

απυ ημκ Βζηαονςιέκμ, υηζ ηάπα είκαζ άθθμξ 

απυ ημκ ζζπονυ (Θευ)·  

ή εεςνεί υηζ δ Ώβία Σνζάδα πάζπεζ ηαζ υηζ 

ιαγί ιε ημκ Τζυ ζηαονχκεηαζ  

ηαζ μ Παηέναξ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια. Ώξ 

αθήζμοιε ζηδκ άηνδ αοηή ηδ  

αθάζθδιδ ηαζ πνςημθακή θθοανία. Αζυηζ 

ειείξ εεςνμφιε υηζ ημ  

«Άβζμξ μ Θευξ» ακαθένεηαζ ζημκ Παηένα, 

πςνίξ κα πενζμνίγμοιε ημ υκμια  

ημο Θεμφ ιυκμ ζ’ αοηυκ, αθθά 

ακαβκςνίγμοιε (ςξ Θευ) ηαζ ημκ Τζυ ηαζ  

ημ Άβζμ Πκεφια. Σμ «Άβζμξ ζζπονυξ» ημ 
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ἰζπονὸξ», ἐπὶ ημῦ Τἱμῦ ηίεειεκ  

μη ἀπαιθζεκκφκηεξ ηξ ἰζπφμξ ηὸκ 

Παηένα ηαὶ ηὸ Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ·  

ηαὶ ηὸ «Ἅβζμξ ἀεάκαημξ» ἐπὶ ημῦ Ἁβίμο 

Πκεφιαημξ ηάηημιεκ,  

μη ἔλς ηξ ἀεακαζίαξ ηζεέκηεξ ηὸκ 

Παηένα ηαὶ ηὸκ Τἱυκ,  

ἀθθ᾿ ἐθ᾿ ἑηάζηδξ ηκ πμζηάζεςκ πάζαξ 

ηὰξ εεςκοιίαξ ἁπθξ  

ηαὶ ἀπμθφηςξ ἐηθαιαάκμκηεξ ηαὶ ηὸκ 

εεῖμκ ἀπυζημθμκ ἐηιζιμφιεκμζ  

θάζημκηα· «Ἡιῖκ δὲ εἷξ Θεὸξ, ὁ Παηήν, ἐλ 

μὗ ηὰ πάκηα ηαὶ ιεῖξ  

ἐλ αημῦ, ηαὶ εἷξ Κφνζμξ Ἰδζμῦξ Υνζζηυξ, 

δζ᾿ μὗ ηὰ πάκηα ηαὶ ιεῖξ  

δζ᾿ αημῦ ηαί ἕκ Πκεῦια Ἅβζμκ, ἐκ ᾧ ηά 

πάκηα ηαί ιεῖξ ἐκ αηῶ».  

Ο ιὴκ ἀθθὰ ηαὶ ηὸκ εεμθυβμκ Γνδβυνζμκ, 

ὧδέ πῃ θέβμκηα· «Ἡιῖκ δὲ  

εἷξ Θεὸξ ὁ Παηήν, ἐλ μὗ ηὰ πάκηα, ηαὶ εἷξ 

Κφνζμξ Ἰδζμῦξ  Υνζζηυξ,  

δζ᾿ μὗ ηὰ πάκηα, ηαὶ ἓκ Πκεῦια Ἅβζμκ, ἐκ 

ᾧ ηὰ πάκηα», ημῦ «ἐλ μὗ»  

ηαὶ «δζ᾿ μὗ» ηαὶ «ἐκ ᾧ» ιὴ θφζεζξ 

ηεικυκηςκ –μδὲ βὰν ἂκ ιεηέπζπημκ  

αἱ πνμεέζεζξ ἠ αἱ ηάλεζξ ηκ ὀκμιάηςκ–, 

ἀθθὰ παναηηδνζγυκηςκ  

ιζξ ηαὶ ἀζοβπφημο θφζεςξ ἰδζυηδηαξ· ηαὶ 

ημῦημ δθμκ· ἐλ ὧκ εἰξ ἓκ  

ζοκάβμκηαζ πάθζκ, εἴ ηῳ ιὴ πανένβςξ 

ἐηεῖκμ ἀκαβζκχζηεηαζ πανὰ  

ηῶ αηῶ ἀπμζηυθῳ, ηὸ «ἐλ αημῦ ηαὶ δζ᾿ 

αημῦ ηαὶ εἰξ αηὸκ ηὰ  

πάκηα· αηῶ  δυλα εἰξ ημὺξ αἰκαξ. 

Ἀιήκ».  

Ὅηζ βὰν μη εἰξ ηὸκ Τἱὸκ ιυκμκ θέθεηηαζ 

ηὸ ηνζζάβζμκ, ἀθθ᾿ εἰξ ηὴκ  

Ἁβίακ Σνζάδα, ιάνηοξ ὁ εεῖμξ ηαὶ ἱενὸξ 

Ἀεακάζζμξ, ΐαζίθεζυξ ηε ηαὶ  

Γνδβυνζμξ ηαὶ πξ ὁ ηκ εεμθυνςκ 

παηένςκ πμνυξ· ὅηζπεν δζὰ ηξ  

ηνζζζξ ἁβζυηδημξ ηὰξ ηνεῖξ ηξ 

πενμοζίμο εευηδημξ πμζηάζεζξ  

ηὰ ἅβζα εναθὶι ιῖκ πειθαίκμοζζ, δζὰ 

δὲ ηξ ιζξ ηονζυηδημξ  

ηὴκ ιίακ ηξ εεανπζηξ Σνζάδμξ μζίακ ηε 

απεοεφκμοιε ζημκ Τζυ  

πςνίξ κ’ απμβοικχκμοιε απυ ηδ δφκαιδ ημκ 

Παηένα ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια.  

Καζ ημ «Άβζμξ αεάκαημξ» ημ απεοεφκμοιε 

ζημ Άβζμ Πκεφια,  

πςνίξ κ’ απμηθείμοιε απυ ηδκ αεακαζία ημκ 

Παηένα ηαζ ημκ Τζυ,  

αθθά απμδίδμοιε ζε ηάεε οπυζηαζδ υθα ηα 

μκυιαηα ημο Θεμφ ιε απθυ ηαζ  

ηαηδβμνδιαηζηυ ηνυπμ· ιζιμφιαζηε ημ εείμ 

απυζημθμ πμο θέεζ:  

«Γζα ιαξ έκαξ είκαζ μ Θευξ, μ Παηέναξ, απυ 

ημκ μπμίμ πνμήθεακ ηα πάκηα  

ηαζ ειείξ, ηαζ έκαξ Κφνζμξ Εδζμφξ Υνζζηυξ, 

ιε ημκ μπμίμ έβζκακ υθα ηαζ ειείξ  

απ’ αοηυκ, ηαζ έκα ημ Άβζμ Πκεφια, ιέζα 

ζημ μπμίμ γμοκ υθα ηαζ ειείξ  

επίζδξ». Αεπυιαζηε, επίζδξ, ηαζ ηα θυβζα ημο 

αβίμο Γνδβμνίμο ημο εεμθυβμο:  

«Γζα ιαξ έκαξ είκαζ μ Θευξ, μ Παηέναξ, πμο 

έηακε ηα πάκηα, έκαξ μ Κφνζμξ  

Εδζμφξ Υνζζηυξ, ιε ημκ μπμίμ έβζκακ υθα, ηαζ 

έκα ημ Άβζμ Πκεφια, ιέζα ζημ  

μπμίμ είκαζ υθα»· μζ θνάζεζξ «απυ ημκ 

μπμίμ», «ιε ημκ μπμίμ» ηαζ  

«ιέζα ζημ μπμίμ» δεκ ηάκμοκ λεπςνζζηέξ 

θφζεζξ –δζυηζ δεκ εα ιεηαααθθυηακ  

μζ πνμεέζεζξ ή δ ζεζνά ηςκ μκμιάηςκ– αθθά 

απμδίδμοκ ηζξ ζδζυηδηεξ  

ηδξ ιζαξ ηαζ αδζαίνεηδξ θφζεςξ. Καζ είκαζ 

θακενυ αοηυ· δζυηζ εκχκμκηαζ  

πάθζ ζε ιία θφζδ, εάκ δζαααζηεί ιε πνμζμπή 

εηείκμ πμο θέεζ μ ίδζμξ  

απυζημθμξ, υηζ «υθα πνμένπμκηαζ απ’ αοηυκ 

ηαζ βίκμκηαζ ι’ αοηυκ ηαζ  

απεοεφκμκηαζ ζ’ αοηυκ· ζ’ αοηυκ ακήηεζ δ 

αζχκζα δυλα. Ώιήκ».  

ηζ μ ηνζζάβζμξ Όικμξ δεκ απμδίδεηαζ ιυκμ 

ζημκ Τζυ, αθθά ζηδκ  

Ώβία Σνζάδα, ιάνηοναξ είκαζ μ εείμξ ηαζ 

ζενυξ Ώεακάζζμξ, μ ΐαζίθεζμξ,  

μ Γνδβυνζμξ ηαζ υθδ δ πμνεία ηςκ εεμθυνςκ 

παηένςκ· ηα άβζα εναθείι  

ιε ηδκ ηνζπθή αβζυηδηα θακενχκμοκ ηζξ ηνεζξ 

οπμζηάζεζξ  

ηδξ οπενμοζίμο εευηδημξ, ηαζ ιε ηδκ ιία 



141 
 

ηαὶ ααζζθείακ βκςνίγμοζζ.  

Φδζὶ βμῦκ ὁ Θεμθυβμξ Γνδβυνζμξ· «Οὕης 

ιὲκ μὖκ ηὰ ἅβζα ηκ  

ἁβίςκ, ἃ ηαὶ ημῖξ  εναθὶι ζοβηαθφπηεηαζ 

ηαὶ δμλάγεηαζ ηνζζὶκ  

ἁβζαζιμῖξ εἰξ ιίακ ζοκζμῦζζ ηονζυηδηα ηαὶ 

εευηδηα· ὃ ηαὶ ἄθθῳ ηζκὶ  

πνὸ ικ πεθζθμζυθδηαζ ηάθθζζηά ηε ηαὶ 

ρδθυηαηα».  

Φαζὶ ιὲκ μὖκ μἱ ηὴκ ἐηηθδζζαζηζηὴκ 

ἱζημνίακ ζοκηάλακηεξ ὅηζ  

θζηακεφμκημξ ημῦ ἐκ Κςκζηακηζκμοπυθεζ 

θαμῦ δζά ηζκα εεήθαημκ  

ἀπεζθὴκ ἐπὶ  Πνυηθμο ημῦ ἀνπζεπζζηυπμο 

βεβεκδιέκδκ, ζοκέαδ  

ἁνπαβκαζ παζδίμκ ημῦ θαμῦ ηαὶ μὕης 

ιοδεκαζ π᾿ ἀββεθζηξ ηζκμξ  

δζδαζηαθίαξ ηὸκ ηνζζάβζμκ ὕικμκ «Ἅβζμξ ὁ 

Θευξ, Ἅβζμξ ἰζπονυξ,  

Ἅβζμξ ἀεάκαημξ, ἐθέδζμκ ιξ» ηαὶ αὖεζξ 

ἐπζζηναθέκημξ ημῦ παζδίμο  

ηαὶ ηὸ ιοδεὲκ ἀπαββείθακημξ ᾆζαζ ηὸκ 

ὕικμκ ἅπακ ηὸ πθεμξ ηαὶ  

μὕης ημπάζαζ ηὴκ ἀπεζθήκ. Καὶ ἐκ ηῆ Ἁβίᾳ 

δὲ ηαὶ ιεβάθῃ  

ηῆ Οἰημοιεκζηῆ ηεηάνηῃ οκυδῳ, ηῆ ἐκ 

Υαθηδδυκζ θδιί, μὕηςξ  

ικδεκαζ ὁ ηνζζάβζμξ μὗημξ ὕικμξ 

παναδέδμηαζ· μὕης βὰν  

ημῖξ πεπναβιέκμζξ ηξ αηξ ἁβίαξ 

οκυδμο ἐιθένεηαζ. Γέθςξ μὖκ  

ὄκηςξ ηαὶ παίβκζμκ ηὴκ δζ᾿ ἀββέθςκ 

ιοδεεῖζακ ηαὶ ηῆ ηξ ἐπαβςβξ  

θήλεζ πζζηςεεῖζακ ηαὶ ηῆ ημζκδε ἁβίςκ 

παηένςκ οκυδῳ  

ηονςεεῖζακ ηαὶ αεααζςεεῖζακ ηαὶ 

πνυηενμκ πὸ ηκ εναθὶι  

ικδεεῖζακ ηὴκ ηνζζάβζμκ ᾠδὴκ ὡξ ηξ 

ηνζζοπμζηάημο εευηδημξ  

ἐιθακηζηὴκ ηῆ ημῦ Κκαθέςξ μἷμκ 

ηαηαπαηδεκαζ ἀθυβῳ μἰήζεζ ηαὶ  

δεεκ δζμνεςεκαζ, ὡξ ηκ εναθὶι 

πεναάθθμκημξ. Ἀθθ᾿ ὢ  

ηξ αεαδείαξ, ἵκα ιὴ θέβς ηξ ἀκμίαξ! 

Ἡιεῖξ δὲ μὕης θαιέκ,  

ηἂκ δαίιμκεξ δζαννήβκοκηαζ· «Ἅβζμξ ὁ 

ηονζυηδηα βκςνίγμοκ ζε ιαξ  

ηδ ιία μοζία ηαζ ααζζθεία ηδξ εεανπζηήξ 

Σνζάδμξ.  

Λέεζ πνάβιαηζ μ εεμθυβμξ Γνδβυνζμξ: «Έηζζ, 

θμζπυκ, ηα άβζα ηςκ αβίςκ,  

ηα μπμία ηνφαμκηαζ ηαζ απυ ηα εναθείι ηαζ 

δμλάγμκηαζ ιε ηνζπθυ αβζαζιυ,  

μδδβμφκ ζε ιία ηονζυηδηα ηαζ εευηδηα· αοηυ 

έπεζ ιεθεηδεεί πμθφ ηαθά  

ηαζ πμθφ ζμαανά ηαζ απυ ηάπμζμκ άθθμκ απμ 

ημοξ πνμδβμοιέκμοξ ιαξ».  

Ώοημί πμο έβναρακ ηδκ εηηθδζζαζηζηή 

ζζημνία δζδβμφκηαζ υηζ, υηακ ηάπμηε  

μ θαυξ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ έηακε 

θζηακεία ελαζηίαξ ηάπμζμξ εευζηαθηδξ  

απεζθήξ, ηδκ επμπή πμο ήηακ παηνζάνπδξ μ 

Πνυηθμξ, ζοκέαδ  

έκα παζδί ημο θαμφ κα ανπαβεί ηαζ κα 

δζδαπεεί απυ αββέθμοξ  

ημκ ηνζζάβζμ φικμ «Άβζμξ μ Θευξ, Άβζμξ 

ζζπονυξ,  

Άβζμξ αεάκαημξ, εθέδζμκ ειάξ»· ηαζ υηακημ 

παζδί επακήθεε ζημκ εαοηυ  

ημο ηαζ ακήββεζθε αοηυ πμο δζδάπεδηε, ηυηε 

υθμξ μ θαυξ έραθε ημκ φικμ  

ηζ έηζζ δ απεζθή ζηαιάηδζε. Βπίζδξ, δ 

πανάδμζδ θέεζ  

υηζ μ ηνζζάβζμξ αοηυξ φικμξ ράθεδηε ηαζ 

ζηδκ αβία ηαζ ιεβάθδ  

ηέηανηδ Οζημοιεκζηή φκμδμ ηδξ 

Υαθηδδυκμξ· δζυηζ έηζζ  

ακαθένμοκ ηα πναηηζηά ηδξ ίδζαξ αοηήξ 

Ώβίαξ οκυδμο. Βπμιέκςξ,  

απμηεθεί υκηςξ βεθεζυηδηα ηαζ θμβμπαίβκζμ δ 

ηνζζάβζα ςδή πμο θακενχκεζ  

ηδκ ηνζζοπυζηαηδ εευηδηα, πμο ηδκ δίδαλακ 

μζ άββεθμζ ηαζ ηαεζενχεδηε  

ιε ηδ θήλδ ηδξ θζηακείαξ ηαζ επζηονχεδηε 

ηαζ πζζημπμζήεδηε απυ ηδ φκμδμ  

ηυζςκ Ώβίςκ Παηένςκ ηαζ οικήεδηε 

πνμδβμοιέκςξ απυ ηα εναθείι, (δ  

ηνζζάβζα αοηή ςδή) κα ηαηαπαηδεεί απυ ηδκ 

ακυδηδ αθαγμκεία ημο Κκαθέςξ  

ηαζ κα δζμνεςεεί ηάπα, ζακ κα είκαζ 

ακχηενμξ απυ ηα εναθείι. Ώθίιμκμ  

ζηδκ αοεάδεζα, βζα κα ιδκ πς ηδκ ακμδζία! 
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Θευξ, Ἅβζμξ ἰζπονυξ,  

Ἅβζμξ ἀεάκαημξ, ἐθέδζμκ ιξ». 

Βιείξ υιςξ, αηυιδ ηζ ακ μζ  

δαίιμκεξ ζηάγμοκ απυ ημ ηαηυ ημοξ, έηζζ 

θέιε: «Άβζμξ μ Θευξ,  

Άβζμξ ζζπονυξ, Άβζμξ αεάκαημξ, εθέδζμκ 

ειάξ». 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 55. Πενὶ ηξ ἐκ εἴδεζ ηαὶ ἐκ 

ἀηυιῳ εεςνμοιέκδξ θφζεςξ  

ηαὶ δζαθμνξ, ἑκχζεςξ ηαὶ ζανηχζεςξ, 

ηαὶ πξ ἐηθδπηέμκ  

«ηὴκ ιίακ θφζζκ ημῦ εεμῦ θυβμο 

ζεζανηςιέκδκ».  

Ἡ θφζζξ ἠ ρζθῆ εεςνίᾳ ηαηακμεῖηαζ ηαε᾿ 

ἑαοηὴκ βὰν μπ θέζηδηεκ,  

ἠ ημζκξ ἐκ πάζαζξ ηαῖξ ὁιμεζδέζζκ 

πμζηάζεζζ ηαφηαξ ζοκάπημοζα  

ηαὶ θέβεηαζ ἐκ ηῶ εἴδεζ εεςνμοιέκδ θφζζξ, 

ἠ ὁθζηξ  αηὴ  

ἐκ πνμζθήρεζ ζοιαεαδηυηςκ ἐκ ιζᾶ 

πμζηάζεζ ηαὶ θέβεηαζ ἐκ ἀηυιῳ  

εεςνμοιέκδ θφζζξ  αηή μὖζα ηῆ ἐκ ηῶ 

εἴδεζ εεςνδιέκῃ. Ὁ μὖκ  

Θεὸξ Λυβμξ ζανηςεεὶξ, μὔηε ηὴκ ἐκ ρζθῆ 

εεςνίᾳ ηαηακμμοιέκδκ  

θφζζκ ἀκέθααεκ –μ βὰν ζάνηςζζξ ημῦημ, 

ἀθθ᾿ ἀπάηδ ηαὶ πθάζια  

ζανηχζεςξ– μὔηε ηὴκ ἐκ ηῶ εἴδεζ 

εεςνμοιέκδκ –μ βὰν πάζαξ ηὰξ  

πμζηάζεζξ ἀκέθααεκ–, ἀθθὰ ηὴκ ἐκ 

ἀηυιῳ, ηὴκ αηὴκ μὖζακ ηήκ ἐκ  

ηῶ εἴδεζ –ἀπανπὴκ βὰν ἀκέθααε ημῦ 

ιεηένμο θονάιαημξ–,  

μ ηαε᾿ ἑαοηὴκ πμζηζακ ηαὶ ἄημιμκ 

πνδιαηίζαζακ πνυηενμκ  

ηαὶ μὕηςξ π᾿ αημῦ πνμζθδθεεῖζακ, ἀθθ᾿ 

ἐκ ηῆ αημῦ πμζηάζεζ  

πάνλαζακ.  

Ώηὴ βὰν  πυζηαζζξ ημῦ Θεμῦ Λυβμο 

ἐβέκεημ ηῆ ζανηὶ πυζηαζζξ,  

ηαὶ ηαηὰ ημῦημ «ὁ Λυβμξ ζὰνλ ἐβέκεημ», 

ἀηνέπηςξ δδθαδή, ηαὶ  

 ζὰνλ Λυβμξ ἀιεηααθήηςξ, ηαὶ ὁ Θεὸξ 

ἄκενςπμξ· Θεὸξ βὰν  

ὁ Λυβμξ, ηαὶ ὁ ἄκενςπμξ Θεὸξ δζὰ ηὴκ 

ηαε᾿ πυζηαζζκ ἕκςζζκ.  

Σαηὸκ μὖκ ἐζηζκ εἰπεῖκ θφζζκ ημῦ Λυβμο 

ηαὶ ηὴκ ἐκ ἀηυιῳ θφζζκ·  

Γζα ηδ θφζδ ηαζ δζαθμνά, ηδκ έκςζδ ηαζ 

ζάνηςζδ πμο εεςνείηαζ  

ζημ βέκμξ ηαζ ζημ άημιμ, ηαζ πχξ πνέπεζ κα 

εκκμμφιε  

«ηδ ιία θφζδ ημο Θεμφ Λυβμο ζανηςιέκδ».  

Δ θφζδ ή βίκεηαζ ακηζθδπηή ιε απθή 

παναηήνδζδ δζυηζ δεκ οθίζηαηαζ ιυκδ  

ηδξ ή βεκζηά ζοκδέεζ αοηέξ ιε υθεξ ηζξ 

μιμεζδείξ οπμζηάζεζξ·  

ηαζ μκμιάγεηαζ θφζδ πμο βίκεηαζ ακηζθδπηή 

ζημ είδμξ, ή βεκζηά δ ίδζα  

ιε ηδκ πνυζθδρδ ηςκ ζοιαεαδηυηςκ ζε ιζα 

οπυζηαζδ ηαζ μκμιάγεηαζ θφζδ  

πμο βίκεηαζ ακηζθδπηή ζημ ιειμκςιέκμ 

άημιμ. Ο Θευξ Λυβμξ, θμζπυκ,  

ζανηχεδηε πςνίξ κα πνμζθάαεζ θφζδ πμο 

βίκεηαζ ακηζθδπηή ιε απθή  

παναηήνδζδ –δζυηζ αοηυ δεκ είκαζ ζάνηςζδ, 

αθθά απάηδ ηαζ θακηαζία  

ζανηχζεςξ– μφηε (θφζδ) πμο βίκεηαζ 

ακηζθδπηή ζημ είδμξ –δζυηζ δεκ  

πνμζέθααε υθεξ ηζξ οπμζηάζεζξ–, αθθά 

αημιζηή θφζδ, δ μπμία είκαζ δ ίδζα  

πμο βίκεηαζ ακηζθδπηή ζημ είδμξ –δζυηζ 

πνμζέθααε υ,ηζ εηθεηηυ απυ ημ βέκμξ  

ιαξ– δ μπμία δεκ οπήνπε ιυκδ ηδξ μφηε ήηακ 

πνμδβμοιέκςξ άημιμ,  

ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδκ πνμζέθααε, αθθά 

άνπζζε κα οπάνπεζ ζηδκ οπυζηαζή ημο.  

Αζυηζ δ ίδζα δ οπυζηαζδ ημο Θεμφ Λυβμο 

έβζκε οπυζηαζδ ιε ζάνηα,  

ηαζ ζπεηζηά ι’ αοηυ «μ Λυβμξ ζανηχεδηε», 

δδθαδή πςνίξ ιεηααμθή, ηαζ  

δ ζάνηα έβζκε Λυβμξ πςνίξ ιεηααμθή, ηαζ μ 

Θευξ έβζκε άκενςπμξ· δζυηζ μ  

Λυβμξ ήηακ Θευξ ηαζ μ άκενςπμξ έβζκε Θευξ 

πάνδ ζηδκ οπμζηαηζηή έκςζδ.  

Βπμιέκςξ, είκαζ ημ ίδζμ κα πμφιε θφζδ ημο 

Λυβμο ηαζ αημιζηή θφζδ· δζυηζ  

δεκ θακενχκεζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ημ 

άημιμ, δδθαδή ηδκ οπυζηαζδ,  
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μὔηε βὰν ηὸ ἄημιμκ, ἢβμοκ ηὴκ πυζηαζζκ 

ηονίςξ ηαὶ ιυκςξ δδθμῖ,  

μὔηε ηὸ ημζκὸκ ηκ πμζηάζεςκ, ἀθθὰ ηὴκ 

ημζκὴκ θφζζκ ἐκ ιζᾶ  

ηκ πμζηάζεςκ εεςνμοιέκδκ ηαὶ 

ἐλεηαγμιέκδκ.  

Ἄθθμ ιὲκ μὖκ ἐζηζκ ἕκςζζξ, ηαὶ ἕηενμκ 

ζάνηςζζξ·  ιὲκ βὰν ἕκςζζξ  

ιυκδκ δδθμῖ ηὴκ ζοκάθεζακ, πνὸξ ηί δὲ 

βέβμκεκ  ζοκάθεζα, μηέηζ·  

 δὲ ζάνηςζζξ, ηαηὸκ δ᾿ ἐζηὶκ εἰπεῖκ ηαὶ 

ἐκακενχπδζζξ, ηὴκ πνὸξ  

ζάνηα, ἢημζ πνὸξ ἄκενςπμκ ζοκάθεζακ 

δδθμῖ· ηαεάπεν ηαὶ  πφνςζζξ  

ημῦ ζζδήνμο ηὴκ πνὸξ ηὸ πῦν ἕκςζζκ. 

Ώηὸξ ιὲκ μὖκ ὁ ιαηάνζμξ  

Κφνζθθμξ ἐκ ηῆ πνὸξ μφηεκζμκ δεοηένᾳ 

ἐπζζημθῆ ἑνιδκεφςκ ηὸ  

«ιίακ θφζζκ ημῦ Θεμῦ Λυβμο 

ζεζανηςιέκδκ» μὕης θδζίκ· «Βἰ ιὲκ  

βὰν ιίακ εἰπυκηεξ ημῦ Λυβμο θφζζκ 

ζεζζβήηαιεκ, μη ἐπεκεβηυκηεξ  

ηὸ «ζεζανηςιέκδκ», ἀθθ᾿ μἷμκ ἔλς 

ηζεέκηεξ ηὴκ μἰημκμιίακ, ἤκ αημῖξ  

ηάπα πμο ηαὶ μη ἀπίεακμξ ὁ θυβμξ 

πνμζπμζμοιέκμζξ ἐνςηκ· εἰ ιία  

θφζζξ ηὸ ὅθμκ, πμῦ ηὸ ηέθεζμκ ἐκ 

ἀκενςπυηδηζ; Ἢ πξ θέζηδηεκ  

 ηαε᾿ ιξ μζία; πεζδὴ δὲ ηαὶ  ἐκ 

ἀκενςπυηδηζ ηεθεζυηδξ  

ηαὶ ηξ ηαε᾿ ιξ μζίαξ  δήθςζζξ 

εἰζηεηυιζζηαζ δζὰ ημῦ θέβεζκ  

«ζεζανηςιέκδκ», παοζάζεςζακ 

ηαθαιίκδκ ῥάαδμκ ἑαοημῖξ  

πμζηήζακηεξ».  

κηαῦεα ιὲκ μὖκ ηὴκ θφζζκ ημῦ Λυβμο ἐπὶ 

ηξ θφζεςξ ἔηαλεκ.  

Βἰ βὰν ἀκηὶ πμζηάζεςξ ηὴκ θφζζκ 

πανείθδθεκ, μη ἄημπμκ ἤκ,  

ηαὶ δίπα ημῦ «ζεζανηςιέκδκ» ημῦημ 

εἰπεῖκ· ιίακ βὰν πυζηαζζκ  

ημῦ Θεμῦ Λυβμο ἀπμθφηςξ θέβμκηεξ μ 

ζθαθθυιεεα. Ὁιμίςξ δὲ  

ηαὶ Λευκηζμξ ὁ ΐογάκηζμξ ἐπὶ ηξ θφζεςξ 

ηὸ ῥδηὸκ ἐκυδζεκ, μη ἀκηὶ  

ηξ πμζηάζεςξ. κ δὲ ηῆ πνὸξ ηὰξ 

μφηε θακενχκεζ ημ ημζκυ ηςκ οπμζηάζεςκ, 

αθθά ηδκ ημζκή θφζδ, υηακ  

εεςνείηαζ ηαζ ελεηάγεηαζ ζε ιία πυ ηζξ 

οπμζηάζεζξ.  

Άθθμ πνάβια αέααζα είκαζ δ έκςζδ ηαζ άθθμ 

δ ζάνηςζδ· δζυηζ δ έκςζδ  

θακενχκεζ ηδ ζοκάθεζα, υπζ υιςξ ζε ζπέζδ 

ιε πμζυ πνάβια έπεζ βίκεζ·  

δ ζάνηςζδ πάθδ ή μ ηαοηυζδιμξ υνμξ 

εκακενχπδζδ, θακενχκεζ ηδ  

ζοκάθεζα πνμξ ηδ ζάνηα, δδθαδή πνμξ ημκ 

άκενςπμ· υπςξ αηνζαχξ ηαζ ημ  

πφνςια ημο ζίδενμο δείπκεζ ηδκ έκςζδ ιε ηδ 

θςηζά. Ο ίδζμξ, θμζπυκ,  

μ ιαηάνζμξ Κφνζθθμξ ζηδ δεφηενδ επζζημθή 

ημο πνμξ ημκ μφηεκζμ,  

ενιδκεφμκηαξ ηδ θνάζδ «ιία θφζδ ημο Θεμφ 

Λυβμο ζανηςιέκδ», θέεζ ηα  

ελήξ: «Ώκ πμφιε υηζ δ θφζδ ημο Λυβμο είκαζ 

ιία ηαζ ζζςπήζμοιε, πςνίξ κα  

πνμζεέζμοιε ημ «ζανηςιέκδ», 

απμννίπημκηαξ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ηδκ  

μζημκμιία (ηδξ ζςηδνίαξ), ίζςξ μ θυβμξ δεκ 

εα ήηακ απανάδεηημξ βζ’ αοημφξ  

πνμζπμζμφκηαζ υηζ νςημφκ· εάκ ημ υθμ 

πνυζςπμ ήηακ ιία θφζδ, πμφ οπάνπεζ  

δ ηεθεζυηδηα ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ; Ή πχξ 

οθίζηαηαζ δ θφζδ ιαξ; Βπεζδή  

υιςξ ηαζ δ ηεθεζυηδηα ηδξ ακενςπίκδξ 

θφζεςξ ηαζ δ θακένςζδ ηδξ μοζίαξ  

ιαξ δδθχκεηαζ ιε ημκ υνμ «ζανηςιέκδ», αξ 

ζηαιαηήζμοκ αοημί πμο  

ζηδνίγμκηαζ ζε ηαθαιέκζμ νααδί».  

Βδχ, θμζπυκ, πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ «θφζδ 

ημο Λυβμο» ζπεηζηά ιε ηδ θφζδ.  

Αζυηζ, εάκ πήνε ημκ υνμ θφζδ ακηί βζα ημκ 

υνμ οπυζηαζδ, δεκ εα ήηακ  

πανάδμλμ κα ημ πεζ αοηυ ηαζ πςνίξ ημκ υνμ 

«ζανηςιέκδ»· ηαεχξ, υηακ θέιε  

πςνίξ πενζμνζζιυ ιία οπυζηαζδ ημο Θεμφ 

Λυβμο, δεκ πέθημοιε ζε ζθάθια.  

Σμ ίδζμ ηαζ μ Λευκηζμξ μ ΐογάκηζμξ εεχνδζε 

ημκ υνμ ζε ζπέζδ ιε ηδ θφζδ  

ηαζ υπζ ιε ηδκ οπυζηαζδ. Μάθζζηα, μ 

ιαηάνζμξ Κφνζθθμξ ζηδκ απάκηδζή ημο  

ζηζξ ηαηδβμνίεξ ημο Θεμδχνδημο βζα ημ 
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Θεμδςνήημο ιέιρεζξ ημῦ  

δεοηένμο ἀκαεειαηζζιμῦ μὕης θδζὶκ ὁ 

ιαηάνζμξ Κφνζθθμξ· «Ἡ θφζζξ  

ημῦ Λυβμο, ἢβμοκ  πυζηαζζξ, ὅ ἐζηζκ 

αηὸξ ὁ Λυβμξ». Ὥζηε ηὸ  

εἰπεῖκ «θφζζκ ημῦ Λυβμο» μὔηε ηὴκ 

πυζηαζζκ ιυκδκ ζδιαίκεζ μὔηε  

ηὸ ημζκὸκ ηκ πμζηάζεςκ, ἀθθὰ ηὴκ 

ημζκὴκ θφζζκ ἐκ ηῆ ημῦ Λυβμο  

πμζηάζεζ ὁθζηξ εεςνμοιέκδκ.  

Ὅηζ ιὲκ μὖκ  θφζζξ ημῦ Λυβμο 

ἐζανηχεδ, ἢημζ κχεδ ζανηί,  

εἴνδηαζ· θφζζκ δὲ ημῦ Λυβμο παεμῦζακ 

ζανηὶ μδέπς ηαὶ κῦκ  

ἀηδηυαιεκ, Υνζζηὸκ δὲ παευκηα ζανηὶ 

ἐδζδάπεδιεκ· ὥζηε μ ηὴκ  

πυζηαζζκ δδθμῖ ηὸ εἰπεῖκ «θφζζκ ημῦ 

Λυβμο». Λείπεηαζ ημίκοκ  

εἰπεῖκ, ὅηζ ηὸ ζεζανηζεαζ ιὲκ κζεαί 

ἐζηζ ζανηί, ηὸ δὲ ζάνηα  

βεκέζεαζ ηὸκ Λυβμκ αηὴκ ηὴκ ημῦ Λυβμο 

πυζηαζζκ ἀηνέπηςξ  

βεκέζεαζ ηξ ζανηὸξ πυζηαζζκ.  

Καὶ ὅηζ ιὲκ ὁ Θεὸξ ἄκενςπμξ βέβμκε ηαὶ ὁ 

ἄκενςπμξ Θευξ, εἴνδηαζ.  

Θεὸξ βὰν ὁ Λυβμξ, βέβμκεκ δὲ 

ἀιεηααθήηςξ ἄκενςπμξ. Ὅηζ δὲ  

 εευηδξ ἄκενςπμξ βέβμκεκ ἠ ἐζανηχεδ ἠ 

ἐκδκενχπδζεκ, μδαιξ  

ἀηδηυαιεκ. Ὅηζ δὲ  εευηδξ κχεδ ηῆ 

ἀκενςπυηδηζ ἐκ ιζᾶ  

ηκ αηξ πμζηάζεςκ, 

ιειαεήηαιεκ.  Καὶ ὅηζ ὁ Θεὸξ ιμνθμῦηαζ,  

ἢημζ μζζμῦηαζ ηὸ ἀθθυηνζμκ, ἢημζ ηὸ ηαε᾿ 

ιξ, εἴνδηαζ. θ᾿ ἑηάζηδξ  

βὰν ηκ πμζηάζεςκ ηὸ Θεὸξ ὄκμια 

ηάηηεηαζ, εευηδηα δὲ  

ἐπὶ πμζηάζεςξ εἰπεῖκ μ δοκάιεεα. 

Θευηδηα βὰν ηὸκ Παηένα  

ιυκμκ ἠ ηὸκ Τἱὸκ ιυκμκ ἠ ιυκμκ ηὸ 

Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ μη ἀηδηυαιεκ·  

εευηδξ ιὲκ βὰν ηὴκ θφζζκ δδθμῖ, ηὸ δὲ 

Παηὴν ηὴκ πυζηαζζκ, ὥζπεν  

ηαὶ ἀκενςπυηδξ ηὴκ θφζζκ, Πέηνμξ δὲ ηὴκ 

πυζηαζζκ. Θεὸξ δὲ  

ηαὶ ηὸ ημζκὸκ ηξ θφζεςξ ζδιαίκεζ ηαὶ ἐθ᾿ 

δεφηενμ ακαεειαηζζιυ, θέεζ ηα ελήξ:  

«Δ θφζδ ημο Λυβμο, δδθαδή δ οπυζηαζδ, 

δδθαδή μ ίδζμξ μ Λυβμξ». ζηε  

μ υνμξ «θφζδ ημο Λυβμο» δεκ δδθχκεζ μφηε 

ιυκμ ηδκ οπυζηαζδ μφηε ημ  

ημζκυ ηςκ οπμζηάζεςκ, αθθά ηδκ ημζκή θφζδ 

πμο εεςνείηαζ ηαεμθζηά  

ζηδκ οπυζηαζδ ημο Λυβμο.  

Βίπαιε, θμζπυκ, υηζ δ θφζδ ημο Λυβμο 

ζανηχεδηε, δδθαδή πνμζέθααε ηδ  

ζάνηα. Μέπνζ ηχνα υιςξ πμηέ δεκ έπμοιε 

αημφζεζ υηζ δ θφζδ ημο Λυβμο  

έπαεε ζηδ ζάνηα ηδξ, αθθά δζδαπεήηαιε υηζ 

μ Υνζζηυξ έπαεε ζηδ ζάνηα.  

Βπμιέκςξ, μ υνμξ «θφζδ ημο Λυβμο» δεκ 

θακενχκεζ ηδκ οπυζηαζδ.  

Ώπμιέκεζ, θμζπυκ, κα πμφιε υηζ δ ζάνηςζδ 

είκαζ έκςζδ ιε ηδ ζάνηα, ηαζ ημ  

υηζ μ Λυβμξ έβζκε ζάνηα ζδιαίκεζ υηζ δ ίδζα 

δ οπυζηαζδ ημο Λυβμο πςνίξ  

ιεηαηνμπή έβζκε ηαζ οπυζηαζδ ηδξ ζάνηαξ.  

Καζ ήδδ έπμοιε πεζ υηζ μ Θευξ έβζκε 

άκενςπμξ ηαζ μ άκενςπμξ Θευξ. Αζυηζ  

μ Λυβμξ ήηακ Θευξ ηαζ έβζκε πςνίξ ηνμπή 

άκενςπμξ. Πμοεεκά υιςξ δεκ  

έπμοιε αημφζεζ υηζ δ εευηδηα έβζκε 

άκενςπμξ ή ζανηχεδηε ή εκακενχπδζε.  

Ώκηίεεηα, έπμοιε ιάεεζ υηζ δ εευηδηα 

εκχεδηε ιε ηδκ ακενχπζκδ θφζδ  

ζε ιία απυ ηζξ οπμζηάζεζξ ηδξ. Βίπαιε, 

επίζδξ, υηζ μ Θευξ παίνκεζ ιμνθή,  

δδθαδή ηάκεζ φπανλή ημο ηδκ λέκδ θφζδ, 

εκκμχ ηδ δζηή ιαξ. Αζυηζ ημ υκμια  

ημο Θεμφ πνδζζιμπμζείηαζ ζε ηαεειία απυ ηζξ 

οπμζηάζεζξ, αθθά δεκ ιπμνμφιε  

κα απμδχζμοιε ηδ εευηδηα ζε ιία απυ ηζξ 

οπμζηάζεζξ. Αεκ αημφζηδηε υηζ  

ιυκμκ μ Παηέναξ είκαζ Θευξ ή ιυκμκ μ Τζυξ 

ή ιυκμκ ημ Άβζμ Πκεφια·  

δζυηζ μ υνμξ εευηδηα δείπκεζ ηδ θφζδ, εκχ μ 

Παηέναξ ηδκ οπυζηαζδ, υπςξ  

ηαζ δ ακενςπυηδηα ηδ θφζδ ηαζ μ Πέηνμξ 

ηδκ οπυζηαζδ. Καζ μ υνμξ Θευξ  

θακενχκεζ ημ ημζκυ ηδξ θφζεςξ ηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζακ επχκοιμ ζε ηαεειία  

απυ ηζξ οπμζηάζεζξ, υπςξ ηαζ μ υνμξ 
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ἑηάζηδξ ηκ πμζηάζεςκ  

ηάηηεηαζ πανςκφιςξ ὥζπεν ηαὶ ἄκενςπμξ· 

Θεὸξ βάν ἐζηζκ ὁ εείακ  

ἔπςκ θφζζκ, ηαὶ ἄκενςπμξ ὁ ἀκενςπίκδκ.  

πὶ πζζ ημφημζξ ἰζηέμκ, ὡξ ὁ Παηὴν ηαὶ 

ηὸ Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ  

ηαη᾿ μδέκα θυβμκ ηῆ ζανηχζεζ ημῦ 

Λυβμο ηεημζκχκδηεκ  

εἰ ιὴ ηαηὰ ηὰξ εεμζδιίαξ ηαὶ ηαη᾿ 

εδμηίακ ηαὶ αμφθδζζκ. 

άκενςπμξ· δζυηζ Θευξ είκαζ αοηυξ πμο  

έπεζ εεία θφζδ, ηαζ άκενςπμξ αοηυξ πμο έπεζ 

ακενχπζκδ θφζδ.  

Βπζπθέμκ απ’ αοηά πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ 

μ Παηέναξ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια  

ιε ηακέκα ηνυπμ δεκ έπμοκ ζοιιεηάζπεζ ζηδ 

ζάνηςζδ ημο Λυβμο,  

πανά ιυκμκ ιε ζδιάδζα πμο δείπκμοκ ηδκ 

ζοβηαηάεεζδ ηαζ ηδ εέθδζή ημοξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 56. Ὅηζ Θεμηυημξ  ἁβία 

πανεέκμξ.  

Θεμηυημκ δὲ ηονίςξ ηαὶ ἀθδεξ ηὴκ 

Ἁβίακ Πανεέκμκ ηδνφηημιεκ·  

ὡξ βὰν Θεὸξ ἀθδεὴξ ὁ ἐλ αηξ βεκκδεείξ, 

ἀθδεὴξ Θεμηυημξ  

 ηὸκ ἀθδεζκὸκ Θεὸκ ἐλ αηξ 

ζεζανηςιέκμκ βεκκήζαζα· Θεὸκ βάν  

θαιεκ ἐλ αηξ βεβεκκζεαζ, μπ ὡξ ηξ 

εευηδημξ ημῦ Λυβμο ἀνπὴκ  

ημῦ εἶκαζ θααμφζδξ ἐλ αηξ, ἀθθ᾿ ὡξ 

αημῦ ημῦ Θεμῦ Λυβμο  

ημῦ πνὸ αἰχκςκ ἀπνυκςξ ἐη ημῦ Παηνὸξ 

βεκκδεέκημξ ηαὶ ἀκάνπςξ  

ηαὶ ἀζδίςξ πάνπμκημξ ζὺκ ηῶ Παηνὶ ηαὶ 

ηῶ Πκεφιαηζ ἐπ᾿ ἐζπάηςκ  

ηκ ιενκ δζὰ ηὴκ ιεηένακ ζςηδνίακ ἐκ 

ηῆ βαζηνὶ αηξ  

ἐκμζηήζακημξ ηαὶ ἐλ αηξ ἀιεηααθήηςξ 

ζανηςεέκημξ ηαὶ βεκκδεέκημξ.  

Ο βὰν ἄκενςπμκ ρζθὸκ ἐβέκκδζεκ  Ἁβία 

Πανεέκμξ, ἀθθὰ Θεὸκ  

ἀθδεζκυκ· μ βοικὸκ ἀθθὰ ζεζανηςιέκμκ, 

μη μνακυεεκ ηὸ ζια  

ηαηαβαβυκηα ηαὶ ὡξ δζὰ ζςθκμξ δζ᾿ αηξ 

πανεθευκηα,  

ἀθθ᾿ ἐλ αηξ ὁιμμφζζμκ ιῖκ ζάνηα 

ἀκαθααυκηα ηαὶ ἐκ ἑαοηῶ  

πμζηήζακηα. Βἰ βὰν μνακυεεκ ηὸ ζια 

ηεηυιζζηαζ ηαὶ μη  

ἐη ηξ ηαε᾿ ιξ θφζεςξ εἴθδπηαζ, ηίξ 

πνεία ηξ ἐκακενςπήζεςξ;  

Ἡ βὰν ἐκακενχπδζζξ ημῦ Θεμῦ Λυβμο δζὰ 

ημῦημ βέβμκεκ, ἵκα αηὴ  

 ἁιανηήζαζα ηαὶ πεζμῦζα ηαὶ θεανεῖζα 

θφζζξ κζηήζῃ  

ηζ δ αβία πανεέκμξ είκαζ Θεμηυημξ.  

Κδνφηημοιε ιάθζζηα υηζ δ αβία Πανεέκμξ 

είκαζ ηονζμθεηηζηά ηαζ αθδεζκά  

Θεμηυημξ· υπςξ δδθαδή αοηυξ πμο 

βεκκήεδηε απ’ αοηήκ είκαζ αθδεζκυξ  

Θευξ, ηαζ αοηή πμο βέκκδζε ιε ζάνηα ημκ 

αθδεζκυ Θευ είκαζ πναβιαηζηή  

Θεμηυημξ. Αζυηζ ζζπονζγυιαζηε υηζ βέκκδζε 

ημ Θευ, υπζ ιε ηδκ έκκμζα υηζ δ  

εευηδηα ημο Λυβμο έπεζ ηδκ ανπή ηδξ απ’ 

αοηήκ, αθθά υηζ μ ίδζμξ μ Θευξ  

Λυβμξ, πμο βεκκήεδηε απυ ημκ Παηένα 

πνμαζχκζα ηαζ έλς απυ ημ πνυκμ ηαζ  

οπάνπεζ ιαγί ιε ημκ Παηένα ηαζ ημ Πκεφια 

άπνμκα ηαζ αΎδζα, αοηυξ μ ίδζμξ  

ηζξ έζπαηεξ διένεξ βζα ηδ δζηή ιαξ ζςηδνία 

ηαημίηδζε ιέζα ζηα ζπθάβπκα ηδξ  

ηαζ πςνίξ ιεηααμθή ζανηχεδηε ηαζ 

βεκκήεδηε απ’ αοηήκ.  

Αζυηζ δ αβία Πανεέκμξ δεκ βέκκδζε ιυκμ 

άκενςπμ, αθθά αθδεζκυ Θευ·  

υπζ θακηαζηζηυ, αθθά ιε ζάνηα· δεκ 

ηαηέαδηε ημ ζχια απυ ημκ μονακυ  

ηαζ πέναζε ιέζα απυ ημ ζχια ηδξ υπςξ 

πενκά απυ ζςθήκα,  

αθθά πνμζέθααε απ’ αοηήκ υιμζα ζάνηα ιε 

ηδ δζηή ιαξ ηαζ ηδξ έδςζε ηδ  

δζηή ημο οπυζηαζδ. Αζυηζ, εάκ έθενκε ημ 

ζχια απυ ημκ μονακυ ηαζ δεκ  

ημ πήνε απυ ηδ θφζδ ιαξ, ηυηε πμζά ακάβηδ 

οπήνπε βζα κα εκακενςπίζεζ;  

Δ εκακενχπδζδ ιάθζζηα ημο Λυβμο ημο 

Θεμφ έβζκε βζα ημκ ελήξ θυβμ, βζα κα  

ιπμνέζεζ δ θφζδ ιαξ πμο αιάνηδζε, έπεζε 

ηαζ δζαθεάνεδηε, κα κζηήζεζ  

ημκ δοκάζηδ πμο ιαξ λεβέθαζε, ηαζ έηζζ κα 
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ηὸκ ἀπαηήζακηα ηφνακκμκ ηαὶ μὕης ηξ 

θεμνξ ἐθεοεενςεῆ,  

ηαεχξ θδζζκ ὁ εεῖμξ ἀπυζημθμξ· «πεζδὴ 

δζ᾿ ἀκενχπμο ὁ εάκαημξ,  

ηαὶ δζ᾿ ἀκενχπμο ἀκάζηαζζξ κεηνκ»· εἰ 

ηὸ πνημκ ἀθδεξ,  

ηαὶ ηὸ δεφηενμκ.  

Βἰ δὲ ηαὶ θέβεζ· «Ὁ πνημξ Ἀδὰι ἐη βξ 

πμσηυξ, ὁ δεφηενμξ Ἀδάι,  

ὁ Κφνζμξ, ἐλ μνακμῦ», μ ηὸ ζιά θδζζκ 

ἐλ μνακμῦ, ἀθθὰ δδθκ  

ὡξ μ ρζθὸξ ἄκενςπυξ ἐζηζκ. Ἰδμὺ βὰν ηαὶ 

Ἀδὰι αηὸκ ὠκυιαζε  

ηαὶ Κφνζμκ ηὸ ζοκαιθυηενμκ ζδιαίκςκ. 

Ἀδὰι ιὲκ βὰν ἑνιδκεφεηαζ  

βδβεκήξ· βδβεκὴξ δὲ δθμκ, ὅηζ ἐζηίκ  

ἀκενχπμο θφζζξ  ἐη πμὸξ  

πθαζεεῖζα· ηυ Κφνζμξ δὲ ηξ εείαξ μζίαξ 

ἐζηὶ παναζηαηζηυκ.  

Πάθζκ δέ θδζζκ ὁ ἀπυζημθμξ· 

«λαπέζηεζθεκ ὁ Θεὸξ ηὸκ Τἱὸκ αημῦ  

ηὸκ ιμκμβεκ βεκυιεκμκ ἐη βοκαζηυξ». 

Οη εἶπε δζὰ βοκαζηυξ, ἀθθ᾿  

«ἐη βοκαζηυξ». ζήιακεκ μὖκ ὁ εεῖμξ 

ἀπυζημθμξ, ὡξ αηυξ ἐζηζκ  

ὁ ιμκμβεκὴξ Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ ηαὶ Θεὸξ, ὁ ἐη 

ηξ Πανεέκμο βεκυιεκμξ  

ἄκενςπμξ, ηαὶ αηυξ ἐζηζκ ὁ ἐη ηξ 

Πανεέκμο βεκκδεεὶξ, ὁ Τἱὸξ  

ημῦ Θεμῦ ηαὶ Θευξ· βεκκδεεὶξ δὲ 

ζςιαηζηξ, ηαεὸ βέβμκεκ ἄκενςπμξ,  

μ πνμδζαπθαζεέκηζ ἀκενχπῳ ἐκμζηήζαξ, 

ὡξ ἐκ πνμθήηῃ, ἀθθ᾿ αηὸξ  

μζζςδξ ηαὶ ἀθδεξ βεκυιεκμξ 

ἄκενςπμξ, ἢημζ ἐκ ηῆ πμζηάζεζ  

αημῦ ἐροπςιέκδκ ζάνηα ροπῆ θμβζηῆ ηε 

ηαὶ κμενᾶ πμζηήζαξ,  

αηὸξ βεβμκὼξ αηῆ πυζηαζζξ· ημῦημ βὰν 

ζδιαίκεζ ηὸ «βεκυιεκμκ  

ἐη βοκαζηυξ». Πξ βὰν ἂκ αηὸξ ὁ ημῦ 

Θεμῦ Λυβμξ πὸ κυιμκ  

βέβμκεκ, εἰ ιὴ ἄκενςπμξ ιῖκ ὁιμμφζζμξ 

βέβμκεκ;  

Ὅεεκ δζηαίςξ ηαὶ ἀθδεξ Θεμηυημκ ηὴκ 

ἁβίακ Μανίακ ὀκμιάγμιεκ·  

ημῦημ βὰν ηὸ ὄκμια ἅπακ ηὸ ιοζηήνζμκ 

εθεοεενςεεί απυ ηδ θεμνά·  

αηνζαχξ ημ θέεζ μ εείμξ Ώπυζημθμξ: «Βπεζδή 

μ εάκαημξ εζζήθεε ιέζς ημο  

ακενχπμο, ηαζ δ ακάζηαζδ απυ ημοξ κεηνμφξ 

εα βίκεζ ιε άκενςπμ»· εθυζμκ  

ημ πνχημ βεβμκυξ ζοκέαδ αθδεζκά, εα ζοιαεί 

ηαζ ημ δεφηενμ.  

ιςξ, ακ ηαζ θέεζ, «μ πνχημξ Ώδάι ήηακ 

πμσηυξ απυ ηδ βδ, εκχ μ δεφηενμξ  

Ώδάι, μ Κφνζμξ, είκαζ απυ ημκ μονακυ», δεκ 

εκκμεί υηζ ημ ζχια είκαζ απυ ημκ  

μονακυ, αθθά δείπκεζ υηζ δεκ είκαζ απθυξ 

άκενςπμξ. Γζ’ αοηυ ηαζ ημκ ηάθεζε  

ηαζ Ώδάι ηαζ Κφνζμ, δείπκμκηαξ υηζ είκαζ ηαζ 

ημ έκα ηαζ ημ άθθμ. Βπεζδή ημ  

υκμια Ώδάι ελδβείηαζ βήσκμξ· ηαζ είκαζ 

βήσκμξ, δζυηζ δ θφζδ ημο ακενχπμο  

πθάζηδηε απυ πχια· εκχ ημ υκμια Κφνζμξ 

πανζζηάκεζ ηδ εεία μοζία.  

Καζ πάθζ θέεζ μ Ώπυζημθμξ: «Ο Θευξ έζηεζθε 

ημκ Τζυ ημο ημ ιμκμβεκή  

πμο έβζκε απυ βοκαίηα». Αεκ είπε ιε βοκαίηα, 

αθθά «απυ βοκαίηα».  

Έδεζλε, θμζπυκ, μ εείμξ Ώπυζημθμξ, υηζ αοηυξ 

είκαζ  

μ ιμκμβεκήξ Τζυξ ημο Θεμφ ηαζ Θευξ μ ίδζμξ, 

μ μπμίμξ έβζκε άκενςπμξ απυ  

ηδκ Πανεέκμ, ηαζ αοηυξ πμο βεκκήεδηε απυ 

ηα ζπθάβπκα ηδξ Πανεέκμο είκαζ  

μ Τζυξ ημο Θεμφ ηαζ Θευξ· βεκκήεδηε ιε 

ζχια, πάνδ ζημ μπμίμ έβζκε  

άκενςπμξ, ηαζ δεκ ιπήηε ιέζα ζε 

πνμηαηαζηεοαζιέκμ άκενςπμ,  

υπςξ ζοιααίκεζ ιε ημοξ πνμθήηεξ, αθθά μ 

ίδζμξ έβζκε πναβιαηζηυξ ηαζ  

αθδεζκυξ άκενςπμξ· έδςζε δδθαδή ιέζα 

ζηδκ οπυζηαζή ημο φπανλδ  

ζε ζάνηα πμο έπεζ ροπή θμβζηή ηαζ κμενή,  

ηαζ έβζκε μ ίδζμξ οπυζηαζή ηδξ· αοηυ 

πνάβιαηζ ζδιαίκεζ δ έηθναζδ «έβζκε  

απυ βοκαίηα». Αζυηζ, πχξ εα ιπμνμφζε μ 

ίδζμξ μ Λυβμξ ημο Θεμφ κα  

οπμηαπεεί ζημ κυιμ, ακ δεκ είπε βίκεζ 

άκενςπμξ υιμζμξ ζηδκ μοζία ιε ιαξ;  

Αίηαζα, θμζπυκ, ηαζ αθδεζκά μκμιάγμοιε ηδκ 

αβία Μανία Θεμηυημ·  
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ηξ μἰημκμιίαξ ζοκίζηδζζ.  

Βἰ βὰν Θεμηυημξ  βεκκήζαζα, πάκηςξ 

Θεὸξ ὁ ἐλ αηξ βεκκδεείξ,  

πάκηςξ δὲ ηαὶ ἄκενςπμξ. Πξ βὰν ἂκ ἐη 

βοκαζηὸξ βεκκδεείδ Θεὸξ  

ὁ πνὸ αἰχκςκ ἔπςκ ηὴκ ὕπανλζκ, εἰ ιὴ 

ἄκενςπμξ βέβμκεκ; Ὁ βὰν  

Τἱὸξ ἀκενχπμο ἄκενςπμξ δδθμκυηζ. Βἰ δὲ 

αηὸξ ὁ βεκκδεεὶξ  

ἐη βοκαζηὸξ Θευξ ἐζηζκ, εἷξ ἐζηζ δδθμκυηζ 

ὁ ἐη Θεμῦ Παηνὸξ βεκκδεεὶξ  

ηαηὰ ηὴκ εείακ ηαὶ ἄκανπμκ μζίακ ηαὶ ἐπ᾿ 

ἐζπάηςκ ηκ πνυκςκ  

ἐη ηξ Πανεέκμο ηεπεεὶξ ηαηὰ ηὴκ 

νβιέκδκ ηαὶ πὸ πνυκμκ μζίακ,  

ἢημζ ηὴκ ἀκενςπίκδκ. Σμῦημ δὲ ιίακ 

πυζηαζζκ ηαὶ δφμ θφζεζξ ηαὶ  

δφμ βεκκήζεζξ ζδιαίκεζ ημῦ Κονίμο ικ 

Ἰδζμῦ Υνζζημῦ.  

Υνζζημηυημκ δὲ μὔ θαιεκ ηὴκ Ἁβίακ 

Πανεέκμκ, δζυηζ ἐπ᾿ ἀκαζνέζεζ  

ηξ Θεμηυημξ θςκξ ὁ ιζανὸξ ηαὶ 

αδεθονὸξ ηαὶ ἰμοδαζυθνςκ  

Νεζηυνζμξ, ηὸ ζηεῦμξ ηξ ἀηζιίαξ, ηαὶ ἐπὶ 

ἀηζιίᾳ ηξ ιυκδξ ὄκηςξ  

ηεηζιδιέκδξ πὲν πζακ ηηίζζκ Θεμηυημο, 

ηἂκ αηὸξ δζαννήβκοηαζ  

ζὺκ ηῶ παηνὶ αημῦ ηῶ αηακᾶ, ηαφηδκ 

ηήκ πνμζδβμνίακ  

ἐλδφναημ, ὡξ ἐπδνεαγμιέκδκ· Υνζζηὸξ 

βὰν ηαὶ Ααοὶδ ὁ ααζζθεὺξ  

ηαὶ Ἀανὼκ ὁ ἀνπζενεφξ –ηαῦηα βὰν ηὰ 

πνζυιεκα, ααζζθεία ηε  

ηαὶ ἱενςζφκδ– ηαὶ πξ εεμθυνμξ 

ἄκενςπμξ Υνζζηὸξ θέβεζεαζ  

δφκαηαζ, ἀθθ᾿ μ Θεὸξ θφζεζ, ὡξ ηαὶ 

Νεζηυνζμξ ὁ εεήθαημξ  

ηὸκ ἐη Πανεέκμο ηεπεέκηα εεμθυνμκ 

εἰπεῖκ ἐθνοάλαημ· ιξ δὲ  

ιὴ βέκμζημ εεμθυνμκ αηὸκ εἰπεῖκ ἠ 

κμζαζ, ἀθθὰ Θεὸκ ζεζανηςιέκμκ.  

Ώηὸξ βὰν ὁ Λυβμξ ζὰνλ ἐβέκεημ, ηοδεεὶξ 

ιὲκ ἐη ηξ Πανεέκμο,  

πνμεθεὼκ δὲ Θεὸξ ιεηὰ ηξ πνμζθήρεςξ, 

ἢδδ ηαὶ αηξ π᾿ αημῦ  

εεςεείζδξ ἅια ηῆ εἰξ ηὸ εἶκαζ ηαφηδξ 

δζυηζ αοηυ ημ υκμια εηθνάγεζ υθμ ημ 

ιοζηήνζμ ηδξ εείαξ μζημκμιίαξ.  

Αζυηζ αοηή πμο βέκκδζε είκαζ Θεμηυημξ, ηαζ 

μπςζδήπμηε είκαζ Θευξ αοηυξ  

πμο βεκκήεδηε απ’ αοηήκ ηαζ μπςζδήπμηε 

είκαζ ηαζ άκενςπμξ. Αζυηζ, πχξ εα  

ιπμνμφζε αοηυξ πμο πνμαζχκζα οπάνπεζ κα 

βεκκδεεί απυ βοκαίηα Θευξ, εάκ  

δεκ βζκυηακ άκενςπμξ; Αζυηζ μ Τζυξ ημο 

ακενχπμο είκαζ θακενυ υηζ είκαζ  

άκενςπμξ. Καζ εάκ αοηυξ πμο βεκκήεδηε απυ 

βοκαίηα είκαζ Θευξ, είκαζ  

θακενυ υηζ έκαξ ηαζ ίδζμξ είκαζ αοηυξ πμο 

βεκκήεδηε απυ ημ Θευ Παηένα  

ζε ζπέζδ ιε ηδ εεία ηαζ άκανπδ μοζία ημο 

ηαζ αοηυξ πμο βεκκήεδηε ημοξ  

έζπαημοξ ηαζνμφξ απυ ηδκ Πανεέκμ ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ μοζία πμο έπεζ ανπή ηαζ  

είκαζ ιέζα ζημ πνυκμ, δδθαδή ηδκ 

ακενχπζκδ. Ώοηυ θακενχκεζ ιία οπυζηαζδ  

ηαζ δφμ θφζεζξ ηαζ δφμ βεκκήζεζξ ημο Κονίμο 

ιαξ Εδζμφ Υνζζημφ.  

Αεκ μκμιάγμοιε ηδκ αβία Πανεέκμ 

Υνζζημηυημ, δζυηζ ηδκ μκμιαζία αοηή  

ζακ πνμζαθδηζηή ηδκ επζκυδζε μ απνείμξ ηαζ 

ζζπαιενυξ ηαζ μπαδυξ ημο  

Εμοδασζιμφ Νεζηυνζμξ, ημ υνβακμ ηδξ 

κηνμπήξ, ζηάγμκηαξ μ ίδζμξ απυ ημ  

ηαηυ ημο ιαγί ιε ημκ παηένα ημο ημ αηακά, 

βζα κα ηαηανβήζεζ ημ υκμια  

«Θεμηυημξ» ηαζ κα αηζιάζεζ ηδκ πζμ 

ηζιδιέκδ απ’ υθδ ηδκ ηηίζδ Θεμηυημ.  

δζυηζ πνζζηυξ (πνζζιέκμξ) είκαζ ηαζ μ 

ααζζθζάξ Αααίδ ηαζ μ ανπζενέαξ Ώανχκ  

–ηαεχξ αοηά ηα δφμ πνίμκηαζ, δ ααζζθεία ηαζ 

δ ζενςζφκδ–·  

ηαζ ηάεε εεμθυνμξ άκενςπμξ ιπμνεί κα 

θέβεηαζ πνζζηυξ (πνζζιέκμξ),  

αθθά υπζ Θευξ ζηδ θφζδ ημο, υπςξ μ 

ηζιςνδιέκμξ απυ ημ Θευ Νεζηυνζμξ  

ιε ιακία είπε εεμθυνμ (=δέπεδηε εη ηςκ 

οζηένςκ ημ Θευ) αοηυκ πμο  

βεκκήεδηε απυ ηδκ Πανεέκμ· ειείξ υιςξ δεκ 

είκαζ δοκαηυκ κα ημκ ηαθέζμοιε  

ή κα ημκ εεςνήζμοιε εεμθυνμ, αθθά 

ζανηςιέκμ Θευ.  
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παναβςβῆ, ὡξ ὁιμῦ βεκέζεαζ  

ηὰ ηνία, ηὴκ πνυζθδρζκ, ηὴκ ὕπανλζκ, ηὴκ 

εέςζζκ αηξ  

πὸ ημῦ Λυβμο· ηαὶ μὕης κμεῖζεαζ ηαὶ 

θέβεζεαζ Θεμηυημκ  

ηὴκ ἁβίακ Πανεέκμκ μ ιυκμκ δζὰ ηὴκ 

θφζζκ ημῦ Λυβμο, ἀθθὰ ηαὶ  

δζὰ ηὴκ εέςζζκ ημῦ ἀκενςπίκμο, ὧκ ἅια  

ζφθθδρζξ ηαὶ  ὕπανλζξ  

ηεεαοιαημφνβδηαζ·  ιὲκ ζφθθδρζξ ημῦ 

Λυβμο, ηξ δὲ ζανηὸξ  

 ἐκ αηῶ ηῶ Λυβῳ ὕπανλζξ, αηξ ηξ 

Θεμιήημνμξ πενθοξ  

πμνδβμφζδξ ηὸ πθαζεκαζ ηῶ πθάζηῃ ηαὶ 

ηὸ ἀκενςπζζεκαζ  

ηῶ Θεῶ ηαὶ πμζδηῆ ημῦ πακηὸξ, εεμῦκηζ ηὸ 

πνυζθδιια,  

ζῳγμφζδξ ηξ ἑκχζεςξ ηὰ ἑκςεέκηα 

ημζαῦηα, μἷα ηαὶ ἣκςκηαζ·  

μ ηὸ εεῖμκ θέβς ιυκμκ, ἀθθὰ ηαὶ ηὸ 

ἀκενχπζκμκ ημῦ Υνζζημῦ  

ηὸ πὲν ιξ ηαὶ ηαε᾿ ιξ. Οὔηε βὰν 

βεκυιεκμξ πνυηενμκ  

ηαε᾿ ιξ ὕζηενμκ βέβμκεκ πὲν ιξ, 

ἀθθ᾿ ἠ ἐη πνχηδξ πάνλεςξ  

ἄιθς πνλε δζὰ ηὸ ἐλ ἄηναξ ζοθθήρεςξ 

ἐκ αηῶ ηῶ Λυβῳ  

ηὴκ ὕπανλζκ ἐζπδηέκαζ· ἀκενχπζκμκ ιὲκ 

μὖκ ἐζηζ ηαηὰ ηὴκ μἰηείακ  

θφζζκ, Θεμῦ δὲ ηαὶ εεῖμκ πενθοξ. Ἔηζ 

δὲ ηαὶ ηξ ἐιρφπμο ζανηὸξ  

ηὰ ἰδζχιαηα ἔζπε· ηαηεδέλαημ βὰν αηὰ ὁ 

Λυβμξ μἰημκμιίαξ θυβῳ  

θοζζηξ ηζκήζεςξ ηάλεζ ηαηὰ ἀθήεεζακ 

θοζζηξ βζκυιεκα. 

Αζυηζ μ ίδζμξ μ Λυβμξ έβζκε άκενςπμξ, επεζδή 

δ Πανεέκμξ ημκ ηομθυνδζε·  

ηαζ πνμήθεε Θευξ ιεηά ηδκ πνυζθδρδ, 

ηαεχξ δ ζάνηα εεχεδηε αιέζςξ  

ιυθζξ ηδκ πνμζέθααε ηαζ δδιζμονβήεδηε, 

χζηε ζοβπνυκςξ κα βίκμοκ ηαζ  

ηα ηνία, δ πνυζθδρδ, δ φπανλδ ηαζ δ εέςζδ 

ηδξ ζάνηαξ απυ ημκ Λυβμ.  

Έηζζ κμείηαζ ηαζ θέβεηαζ Θεμηυημξ δ αβία 

Πανεέκμξ,  

υπζ ιυκμκ ελαζηίαξ ηδξ θφζεςξ ημο Λυβμο, 

αθθά ηαζ ελαζηίαξ  

ηδξ εεχζεςξ ηδξ ακενςπίκδξ θφζεςξ, πμο δ 

ζφθθδρδ ηαζ δ φπανλή ημοξ  

έβζκε ιε εαοιαζηυ ηνυπμ ζοβπνυκςξ. Δ 

ζφθθδρδ αέααζα ακήηεζ ζημ Λυβμ,  

εκχ δ φπανλδ ιέζα ζημκ ίδζμ ημ Λυβμ ακήηεζ 

ζηδ ζάνηα, ηαεχξ δ ίδζα δ  

Θεμιήηςν ιε οπενθοζζηυ ηνυπμ πμνδβεί 

ζημκ πθάζηδ ηδκ πθάζδ ημο ηαζ ζημ  

Θευ ηαζ Αδιζμονβυ ημο ζφιπακημξ ηδκ 

ακενχπζκδ θφζδ ημο, δζυηζ εέςζε  

αοηυ πμο πνμζέθααε· εκχ δ έκςζδ δζέζςγε 

αοηά πμο εκχεδηακ κα είκαζ υπςξ  

υηακ εκχεδηακ· ηαζ δεκ εκκμχ ιυκμ ηδ εεία 

θφζδ, αθθά ηαζ ηδκ ακενχπζκδ  

θφζδ ημο Υνζζημφ, αοηυ πμο ιαξ λεπενκά 

αθθά ηαζ είκαζ ζφιθςκμ ι’ ειάξ.  

Αζυηζ δεκ έβζκε πνχηα ζακ ηζ ειάξ ηζ έπεζηα 

έβζκε πάκς απυ ιαξ, αθθά απυ  

ηδκ πνχηδ ζηζβιή ηδξ οπάνλεχξ ημο ήηακ ηαζ 

ηα δφμ, επεζδή είπε απυ ηδκ  

ανπή ηδξ ζοθθήρεςξ ηδκ φπανλή ημο ιέζα 

ζημκ ίδζμ ημ Λυβμ· ημ ακενχπζκμ  

αέααζα είκαζ ζφιθςκμ ιε ηδκ ακενχπζκδ 

θφζδ, εκχ μ Θευξ ηαζ ημ εείμ  

εκκμμφκηαζ οπενθοζζηά. Ώηυιδ ιάθζζηα 

απυηηδζε ηαζ ηα ζδζχιαηα ηδξ  

έιροπδξ ζάνηαξ· μ Λυβμξ ηα δέπηδηε βζα 

θυβμοξ μζημκμιίαξ, βζα κα βίκμοκ  

αοηά ιε ηδκ ηάλδ ηδξ θοζζηήξ ζεζνάξ, 

αθδεζκά ηαζ θοζζμθμβζηά. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 57. Πενὶ ηκ ἰδζςιάηςκ 

ηκ δφμ θφζεςκ.  

Σέθεζμκ δὲ Θεὸκ ὁιμθμβμῦκηεξ ηὸκ αηὸκ 

Κφνζμκ ικ Ἰδζμῦκ  

Γζα ηα βκςνίζιαηα ηςκ δφμ θφζεςκ.  

Οιμθμβχκηαξ υηζ μ ίδζμξ μ Κφνζυξ ιαξ 

Εδζμφξ Υνζζηυξ είκαζ ηέθεζμξ Θευξ  

ηαζ ηέθεζμξ άκενςπμξ, οπμζηδνίγμοιε υηζ 
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Υνζζηυκ ηαὶ ηέθεζμκ ἄκενςπυκ θαιεκ ηὸκ 

αηὸκ πάκηα ἔπεζκ,  

ὅζα ὁ Παηήν, πθὴκ ηξ ἀβεκκδζίαξ, ηαὶ 

πάκηα ἔπεζκ, ὅζα ὁ Ἀδὰι  

ὁ πνημξ, δίπα ιυκδξ ηξ ἁιανηίαξ, ἅηζκά 

ἐζηζ ζια ηαὶ ροπὴ  

θμβζηή ηε ηαὶ κμενά· ἔπεζκ δὲ αηὸκ 

ηαηαθθήθςξ ηαῖξ δφμ θφζεζζ  

δζπθ ηὰ ηκ δφμ θφζεςκ θοζζηά· δφμ 

εεθήζεζξ θοζζηάξ, ηήκ ηε εείακ  

ηαὶ ηὴκ ἀκενςπίκδκ, ηαὶ ἐκενβείαξ δφμ 

θοζζηάξ, εείακ ηε ηαὶ  

ἀκενςπίκδκ, ηαὶ αηελμφζζα δφμ θοζζηά, 

εεῖυκ ηε ηαὶ ἀκενχπζκμκ,  

ηαὶ ζμθίακ ηαὶ βκζζκ, εείακ ηε ηαὶ 

ἀκενςπίκδκ. Ὁιμμφζζμξ βὰν ὢκ  

ηῶ Θεῶ ηαὶ Παηνὶ αηελμοζίςξ εέθεζ ηαὶ 

ἐκενβεῖ ὡξ Θευξ,  

ὁιμμφζζμξ δὲ ὢκ ηαὶ ιῖκ αηελμοζίςξ 

εέθεζ ηαὶ ἐκενβεῖ ὡξ ἄκενςπμξ  

ὁ αηυξ· αημῦ βὰν ηὰ εαφιαηα, αημῦ ηαὶ 

ηὰ παεήιαηα. 

έπεζ υθα  

υζα έπεζ μ Παηέναξ, εηηυξ απυ ηδκ 

αβεκκδζία, ηαζ υθα υζα είπε μ πνχημξ  

Ώδάι, εηηυξ απυ ηδκ αιανηία· αοηά πμο έπεζ 

απυ ημκ Ώδάι είκαζ ημ ζχια ηαζ  

δ θμβζηή ηαζ κμενή ροπή. Ώοηυξ έπεζ αηυιδ, 

ακάθμβα ιε ηζξ δφμ θφζεζξ,  

δζπθά ηα θοζζηά βκςνίζιαηα ηςκ δφμ 

θφζεςκ· έπεζ δφμ θοζζηέξ εεθήζεζξ,  

ηδ εεία ηαζ ηδκ ακενχπζκδ, δφμ θοζζηέξ 

εκένβεζεξ, ηδ εεία ηαζ  

ηδκ ακενχπζκδ, δφμ θοζζηά αοηελμφζζα, ημ 

εείμ ηαζ ημ ακενχπζκμ,  

ηαζ ζμθία ηαζ βκχζδ, ηδ εεία ηαζ ηδκ 

ακενχπζκδ. Βπεζδή είκαζ μιμμφζζμξ ιε  

ημ Θευ Παηένα, εέθεζ ηαζ εκενβεί αοηελμφζζα 

ζακ Θευξ·  

ηαζ επεζδή είκαζ μιμμφζζμξ ιε ιαξ, μ ίδζμξ 

εέθεζ ηαζ εκενβεί ζακ άκενςπμξ·  

δδθαδή, δζηά ημο είκαζ ηα εαφιαηα, δζηά ημο 

ηαζ ηα παεήιαηα. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 58. Πενὶ εεθδιάηςκ ηαὶ 

αηελμοζίςκ ημῦ Κονίμο ικ  

Ἰδζμῦ Υνζζημῦ  

πεζδὴ ιὲκ μὖκ δφμ θφζεζξ ημῦ Υνζζημῦ, 

δφμ αημῦ ηαὶ ηὰ θοζζηὰ  

εεθήιαηα ηαὶ ηὰξ θοζζηὰξ ἐκενβείαξ 

θαιέκ. πεζδὴ δὲ ιία ηκ δφμ  

αημῦ θφζεςκ  πυζηαζζξ, ἕκα ηαὶ ηὸκ 

αηυκ θαιεκ εέθμκηά ηε  

ηαὶ ἐκενβμῦκηα θοζζηξ ηαη᾿ ἄιθς, ἐλ ὧκ 

ηαὶ ἐκ αἷξ ηαὶ ἅπεν ἐζηὶ  

Υνζζηὸξ ὁ Θεὸξ ικ· εέθεζκ δὲ ηαὶ 

ἐκενβεῖκ μ δζῃνδιέκςξ,  

ἀθθ᾿ κςιέκςξ· εέθεζ βὰν ηαὶ ἐκενβεῖ 

ἑηαηένα ιμνθὴ ιεηὰ ηξ  

εαηένμο ημζκςκίαξ. Ὧκ βὰν  μζία  

αηή, ημφηςκ ηαὶ  εέθδζζξ  

ηαὶ  ἐκένβεζα  αηή· ὧκ δὲ δζάθμνμξ  

μζία, ημφηςκ δζάθμνμξ  

ηαὶ  εέθδζζξ ηαὶ  ἐκένβεζα. Καὶ ηὸ 

ἀκάπαθζκ, ὧκ  εέθδζζξ ηαὶ  

 ἐκένβεζα  αηή, ημφηςκ ηαὶ  μζία  

αηή· ὧκ δὲ δζάθμνμξ  

 εέθδζζξ ηαὶ  ἐκένβεζα, ημφηςκ ηαὶ  

Γζα ηα εεθήιαηα ηαζ ηα αοηελμφζζα ημο 

Κονίμο ιαξ Εδζμφ Υνζζημφ.  

Βπεζδή, θμζπυκ, θέιε υηζ μζ θφζεζξ ημο 

Υνζζημφ είκαζ δφμ, δφμ είκαζ ηαζ ηα  

θοζζηά ημο εεθήιαηα ηαζ μζ θοζζηέξ ημο 

εκένβεζεξ. Βπεζδή υιςξ ιία είκαζ  

δ οπυζηαζδ ηςκ δφμ θφζεχκ ημο, βζ’ αοηυ 

θέιε υηζ έκαξ είκαζ αοηυξ πμο  

εέθεζ ηαζ εκενβεί θοζζηά ηαζ ζηζξ δφμ θφζεζξ, 

απυ ηζξ μπμίεξ, ζηζξ μπμίεξ ηαζ  

μζ μπμίεξ είκαζ μ Υνζζηυξ μ Θευξ ιαξ· εέθεζ 

ηαζ εκενβεί υπζ πςνζζηά, αθθά  

εκςιέκα· εέθεζ ηαζ εκενβεί ηάεε ιμνθή 

(θφζδ) ζε ζοκενβαζία  

ιε ηδκ άθθδ. Αζυηζ αοηά πμο έπμοκ ηδκ ίδζα 

θφζδ, έπμοκ ηαζ ηδκ ίδζα εέθδζδ  

ηαζ εκένβεζα· ηαζ υπμζα έπμοκ δζαθμνεηζηή 

μοζία, αοηά έπμοκ ηαζ  

δζαθμνεηζηή εέθδζδ ηαζ εκένβεζα. Καζ ημ 

ακηίζηνμθμ, υζα έπμοκ ηδκ ίδζα  

εέθδζδ ηαζ εκένβεζα έπμοκ ηαζ ηδκ ίδζα 

μοζία· υζα έπμοκ δζαθμνεηζηή  

εέθδζδ ηαζ εκένβεζα έπμοκ ηαζ δζαθμνεηζηή 

μοζία.  
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μζία δζάθμνμξ.  

Αζὸ δὴ ἐπὶ ιὲκ Παηνὸξ ηαὶ Τἱμῦ ηαὶ Ἁβίμο 

Πκεφιαημξ ἐη ηξ  

ηαοηυηδημξ ηξ ηε ἐκενβείαξ ηαὶ ημῦ 

εεθήιαημξ ηὴκ ηαοηυηδηα  

ηξ θφζεςξ ἐπζβζκχζημιεκ. πὶ δὲ ηξ 

εείαξ μἰημκμιίαξ  

ἐη ηξ δζαθμνξ ηκ ἐκενβεζκ ηαὶ ηκ 

εεθδιάηςκ ηαὶ  

ηὴκ ηκ θφζεςκ δζαθμνὰκ ἐπζβζκχζημιεκ 

ηαὶ ηὴκ ηκ θφζεςκ  

δζαθμνὰκ εἰδυηεξ ζοκμιμθμβμῦιεκ ηαὶ ηὸ 

ηκ εεθδιάηςκ ηαὶ  

ἐκενβεζκ δζάθμνμκ. Ὥζπεν βὰν ηκ ημῦ 

αημῦ ηαί ἑκὸξ Υνζζημῦ  

θφζεςκ ὁ ἀνζειὸξ εζεαξ κμμφιεκυξ ηε 

ηαὶ θεβυιεκμξ μ δζαζνεῖ  

ηὸκ ἕκα Υνζζηυκ, ἀθθὰ ζῳγμιέκδκ ηαὶ ἐκ 

ηῆ ἑκχζεζ πανίζηδζζ  

ηκ θφζεςκ ηὴκ δζαθμνάκ, μὕης ηαὶ ὁ 

ἀνζειὸξ ηκ μζζςδξ  

πνμζυκηςκ ηαῖξ αημῦ θφζεζζ εεθδιάηςκ 

ηαὶ ἐκενβεζκ  

–ηαη᾿ ἄιθς βὰν ηὰξ θφζεζξ εεθδηζηὸξ ἤκ 

ηαὶ ἐκενβδηζηὸξ ηξ ικ  

ζςηδνίαξ– μ δζαίνεζζκ εἰζάβεζ –ιὴ 

βέκμζημ–, ἀθθὰ ηὴκ αηκ δδθμῖ  

ηαὶ ιυκμκ, ηἂκ ηῆ ἑκχζεζ, θοθαηὴκ ηαὶ 

ζςηδνίακ· θοζζηὰ βὰν ηαὶ  

μπ πμζηαηζηά θαιεκ ηὰ εεθήιαηα ηαὶ 

ηὰξ ἐκενβείαξ. Λέβς δὲ  

αηὴκ ηὴκ εεθδηζηὴκ ηαὶ ἐκενβδηζηὴκ 

δφκαιζκ, ηαε᾿ ἡκ εέθεζ ηαὶ  

ἐκενβεῖ ηά ηε εέθμκηα ηαὶ ἐκενβμῦκηα. Βἰ 

βὰν πμζηαηζηὰ διεκ  

αηά, ἑηενμεεθεῖξ ηαὶ ἑηενμεκενβεῖξ ηὰξ 

ηνεῖξ πμζηάζεζξ  

ηξ Ἁβίαξ Σνζάδμξ εἰπεῖκ 

ἀκαβηαζεδζυιεεα.  

Ἰζηέμκ βάν, ὡξ μ ηαηυκ ἐζηζ, εέθεζκ ηαὶ 

πξ εέθεζκ· ηὸ ιὲκ βὰν  

εέθεζκ θφζεςξ, ὥζπεν ηαὶ ηὸ ὁνκ –πζζ 

βὰν ἀκενχπμζξ πνυζεζηζ–,  

ηὸ δὲ πξ εέθεζκ μ θφζεςξ, ἀθθὰ ηξ 

ιεηέναξ βκχιδξ, ὥζπεν ηαὶ  

ηὸ πξ ὁνκ, ηαθξ ἠ ηαηξ –μ βὰν 

Γζ’ αοηυ, θμζπυκ, βζα ημκ Παηένα, ημκ Τζυ 

ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια  

βκςνίγμοιε ηδκ ηαοηυηδηα ηδξ θφζεςξ απυ 

ηδκ ηαοηυηδηα ηδξ εκενβείαξ  

ηαζ ημο εεθήιαημξ. πεηζηά ιε ηδ εεία 

μζημκμιία  

βκςνίγμοιε ηδ δζαθμνά ηςκ θφζεςκ απυ ηδ 

δζαθμνά ηςκ εκενβεζχκ  

ηαζ ηςκ εεθδιάηςκ· ηαζ επεζδή βκςνίγμοιε 

ηδ δζαθμνά ηςκ θφζεςκ,  

δεπυιαζηε ηαζ ηδ δζαθμνά ηςκ εεθδιάηςκ 

ηαζ ηςκ εκενβεζχκ.  

Αζυηζ, υπςξ αηνζαχξ μ ανζειυξ ηςκ θφζεςκ 

ημο ίδζμο ηαζ εκυξ Υνζζημφ,  

υηακ ημκ εκκμμφιε ηαζ ημκ θέιε ιε εοζέαεζα, 

δεκ ημιιαηζάγεζ  

ημκ έκα Υνζζηυ, αθθά πανμοζζάγεζ ηδ 

δζαθμνά ηςκ θφζεςκ κα δζαηδνείηαζ  

ζηδκ εκυηδηα, πανυιμζα ηαζ μ ανζειυξ ηςκ 

εεθδιάηςκ ηαζ εκενβεζχκ πμο  

οπάνπμοκ ζηζξ θφζεζξ ημο, ζφιθςκα ιε ηδκ 

μοζία ημοξ  

–δζυηζ ηαζ ιε ηζξ δφμ θφζεζξ ημο ήεεθε ηαζ 

εκήνβδζε ηδ ζςηδνία ιαξ–,  

δεκ εζζάβεζ δζαίνεζδ –αθίιμκμ–, αθθά 

θακενχκεζ ιυκμ ηδ δζαθφθαλδ ηαζ  

δζάζςζή ημοξ, παν’ υθδ ηδκ ιεηαλφ ημοξ 

έκςζδ. Αζυηζ ζζπονζγυιαζηε υηζ ηα  

εεθήιαηα ηαζ μζ εκένβεζεξ ακήημοκ ζηζξ 

θφζεζξ ηαζ υπζ ζηδκ οπυζηαζδ. Καζ  

εκκμχ ηδ εεθδηζηή ηαζ εκενβδηζηή δφκαιή 

ημο, ιε ηδκ μπμία εέθεζ ηαζ  

εκενβεί αοηά πμο εέθεζ ηαζ εκενβεί. Αζυηζ, ακ 

ηα εεςνήζμοιε υηζ ακήημοκ  

ζηδκ οπυζηαζδ, ηυηε οπμπνεςηζηά εα 

εεςνήζμοιε ηζξ ηνεζξ οπμζηάζεζξ ηδξ  

Ώβίαξ Σνζάδμξ κα έπμοκ δζαθμνεηζηή εέθδζδ 

ηαζ εκένβεζα.  

Πνέπεζ,δδθαδή, κα βκςνίγμοιε υηζ δεκ είκαζ 

ημ ίδζμ πνάβια δ εέθδζδ ηαζ μ  

ηνυπμξ ηδξ εεθήζεςξ· δζυηζ δ εέθδζδ ακήηεζ 

ζηδ θφζδ, υπςξ ηαζ δ υναζδ  

–ηαεχξ υθμζ μζ άκενςπμζ είκαζ πνμζηζζιέκμζ 

ι’ αοηήκ–·  

μ ηνυπμξ υιςξ ηδξ εεθήζεςξ  

δεκ ακήηεζ ζηδ θφζδ, αθθά ζηδκ απυθαζή 
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πάκηεξ ἄκενςπμζ ὁιμίςξ  

εέθμοζζκ μδ᾿ ὁιμίςξ ὁνζζ. Σμῦημ ηαὶ 

ἐπὶ ηκ ἐκενβεζκ δχζμιεκ·  

ηὸ βὰν πξ εέθεζκ, πξ ὁνκ, ἢ πξ 

ἐκενβεῖκ, ηνυπμξ ἐζηὶ ηξ ημῦ  

εέθεζκ ηαὶ ὁνκ ηαὶ ἐκενβεῖκ πνήζεςξ, 

ιυκῳ ηῶ ηεπνδιέκῳ πνμζὸκ  

ηαὶ ηκ ἄθθςκ αηὸκ ηαηὰ ηὴκ ημζκξ 

θεβμιέκδκ δζαθμνὰκ πςνίγμκ.  

Λέβεηαζ μὖκ ηὸ ιὲκ ἁπθξ εέθεζκ εέθδζζξ, 

ἢημζ  εεθδηζηὴ δφκαιζξ,  

θμβζηὴ μὖζα ὄνελζξ ηαὶ εέθδια θοζζηυκ· 

ηὸ δὲ πξ εέθεζκ, ἢημζ ηὸ  

ηῆ εεθήζεζ πμηείιεκμκ, εεθδηὸκ ηαὶ 

εέθδια βκςιζηυκ· εεθδηζηὸκ δέ  

ἐζηζ ηὸ πεθοηὸξ εέθεζκ, μἷμκ εεθδηζηή 

ἐζηζκ  εεία θφζζξ, ὡζαφηςξ  

ηαὶ  ἀκενςπίκδ· εέθςκ δέ ἐζηζκ ὁ 

ηεπνδιέκμξ ηῆ εεθήζεζ, ἢημζ  

 πυζηαζζξ, μἷμκ ὁ Πέηνμξ.  

πεζδὴ ημίκοκ εἷξ ιέκ ἐζηζκ ὁ Υνζζηὸξ ηαὶ 

ιία αημῦ  πυζηαζζξ,  

εἷξ ηαὶ ὁ αηυξ ἐζηζκ ὁ εέθςκ ηαὶ ἐκενβκ 

εεσηξ ηε ηαὶ ἀκενςπίκςξ.  

πεζδὴ δὲ δφμ θφζεζξ ἔπεζ εεθδηζηὰξ ὡξ 

θμβζηάξ –πκ βὰν θμβζηὸκ  

εεθδηζηυκ ηε ηαὶ αηελμφζζμκ–, δφμ 

εεθήζεζξ, ἢημζ εεθήιαηα θοζζηὰ  

ἐπ᾿ αημῦ ἐνμῦιεκ.  Θεθδηζηὸξ βάν ἐζηζκ ὁ 

αηὸξ ηαη᾿ ἄιθς  

ηάξ αημῦ θφζεζξ· ηὴκ βὰν θοζζηξ 

ἐκοπάνπμοζακ ιῖκ εεθδηζηὴκ  

δφκαιζκ ἀκέθααε. Καὶ ἐπεζδὴ εἷξ ἐζηζκ ὁ 

Υνζζηὸξ ηαὶ ὁ αηὸξ ὁ εέθςκ  

ηαε᾿ ἑηαηένακ θφζζκ, ηὸ αηὸ εεθδηὸκ 

θέλμιεκ ἐπ᾿ αημῦ  

μπ ὡξ ιυκα εέθμκημξ, ἃ θοζζηξ ὡξ Θεὸξ 

ἢεεθεκ –μ βὰν εευηδημξ  

ηὸ εέθεζκ θαβεῖκ, πζεῖκ ηαὶ ηὰ ημζαῦηα–, 

ἀθθὰ ηαὶ ηὰ ζοζηαηζηὰ  

ηκ ηξ ἀκενςπίκδξ θφζεςξ, μη 

ἐκακηζυηδηζ βκχιδξ,  

ἀθθ᾿ ἐκ ἰδζυηδηζ θφζεςκ· ηυηε βὰν ηαῦηα 

θοζζηξ ἢεεθεκ, ὅηε  εεία  

αημῦ εέθδζζξ ἢεεθε ηαὶ πανεπχνεζ ηῆ 

ζανηὶ πάζπεζκ ηαὶ πνάηηεζκ  

ιαξ,  

υπςξ μ ηαθυξ ή ηαηυξ ηνυπμξ ηδξ υναζδξ –

δζυηζ υθμζ μζ άκενςπμζ δεκ  

εέθμοκ μφηε αθέπμοκ ημ ίδζμ. Ώοηυ ημ 

δεπυιαζηε ηαζ βζα ηζξ εκένβεζεξ·  

Αζυηζ ηνυπμξ ηδξ εεθήζεςξ, μ ηνυπμξ ηδξ 

μνάζεςξ, μ ηνυπμξ ηδξ εκενβείαξ  

ακήημοκ ζημκ ηνυπμ πνήζεςξ ηδξ εεθήζεςξ, 

ηδξ μνάζεςξ ηαζ ηδξ εκενβείαξ·  

δζαηνίκεζ αοηυκ πμο ηα πνδζζιμπμζεί ηαζ ημκ 

λεπςνίγεζ απυ ημοξ άθθμοξ  

ζέ υ,ηζ ηαηά ημζκή μιμθμβία δζαθένεζ.  

Βπμιέκςξ, ημ κα εέθεζ απθά ηακείξ θέβεηαζ 

εέθδζδ· πνυηεζηαζ δδθαδή βζα ηδ  

εεθδηζηή δφκαιδ, δ μπμία είκαζ θμβζηή 

επζεοιία ηαζ εέθδια ηδξ θφζεςξ.  

Ο ηνυπμξ πάθζ ηδξ εεθήζεςξ, αοηυ δδθαδή 

πμο είκαζ ζηδ δζάεεζδ ηδξ  

εεθήζεςξ, θέβεηαζ εεθδηυ ηαζ βκςιζηυ 

εέθδια· εεθδηζηυ πάθζ είκαζ αοηυ πμο  

απυ ηδ θφζδ ημο εέθεζ· εεθδηζηή βζα 

πανάδεζβια είκαζ δ εεία ηαζ δ ακενχπζκδ  

θφζδ. Ώοηυξ πάθζ πμο εέθεζ είκαζ εηείκμξ 

πμο πνδζζιμπμζεί ηδ εέθδζδ,  

δδθαδή δ οπυζηαζδ· βζα πανάδεζβια μ 

Πέηνμξ.  

Βπεζδή, θμζπυκ, έκαξ είκαζ μ Υνζζηυξ ηαζ ιία 

δ οπυζηαζή ημο, ηαζ αοηυξ  

πμο εέθεζ ηαζ εκενβεί ηαζ εεσηά ηαζ 

ακενχπζκα είκαζ έκαξ ηαζ μ ίδζμξ.  

Καζ επεζδή έπεζ δφμ εεθδηζηέξ θφζεζξ πμο 

είκαζ θμβζηέξ –δζυηζ ηάεε ηζ ημ  

θμβζηυ είκαζ εεθδηζηυ ηαζ αοηελμφζζμ– εα 

δεπεμφιε υηζ έπεζ δφμ εεθήζεζξ,  

δφμ εεθήιαηα δδθαδή ηδξ θφζεςξ. Βίκαζ 

δδθαδή εεθδιαηζηυξ ηαζ ζηζξ δφμ  

θφζεζξ ημο· δζυηζ πήνε ηδ εεθδηζηή δφκαιδ 

απυ ηδ θφζδ πμο οπάνπεζ ιέζα  

ιαξ. Καζ επεζδή έκαξ είκαζ μ Υνζζηυξ ηαζ μ 

ίδζμξ εέθεζ ηαζ ιε ηδ ιία  

ηαζ ιε ηδκ άθθδ θφζδ, εα ημο απμδχζμοιε 

ημ δζηυ ημο εέθδια·  

ηαζ δεκ εέθεζ ιυκμκ αοηά πμο ςξ Θευξ ήεεθε 

–δζυηζ δεκ παναηηδνίγεζ ημ Θευ  

δ επζεοιία ημο θαβδημφ, ημο πζμημφ ηαζ ηα 

πανυιμζα–, αθθά εέθεζ ηαζ αοηά  
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ηὰ ἴδζα.  

Ὅηζ δὲ θοζζηξ πνυζεζηζ ηῶ ἀκενχπῳ  

εέθδζζξ, ἐκηεῦεεκ δθμκ.  

πελαζνμοιέκδξ ηξ εείαξ ηνία εἴδδ γςξ 

εἰζζκ·  θοηζηή,  αἰζεδηζηή,  

 κμενά. Σξ ιὲκ μὖκ θοηζηξ ἴδζμκ  

ενεπηζηή,  αλδηζηή,  

 βεκκδηζηὴ ηίκδζζξ· ηξ δὲ αἰζεδηζηξ  

ηαε᾿ ὁνιὴκ ηίκδζζξ,  

ηξ δὲ θμβζηξ ηαὶ κμενξ  αηελμφζζμξ. 

Βἰ μὖκ ηαηὰ θφζζκ πνυζεζηζ  

ηῆ θοηζηῆ  ενεπηζηὴ ηαὶ ηῆ αἰζεδηζηῆ  

ηαε᾿ ὁνιὴκ ηίκδζζξ,  

ηαηὰ θφζζκ ἄνα πνυζεζηζ ηαὶ ηῆ θμβζηῆ 

ηαὶ κμενᾶ  αηελμφζζμξ·  

αηελμοζζυηδξ δὲ μδὲκ ἕηενυκ ἐζηζκ, εἰ 

ιὴ  εέθδζζξ· βεβμκὼξ ημίκοκ  

ὁ Λυβμξ ζὰνλ ἔιροπμξ, κμενὰ ηαὶ 

αηελμφζζμξ, βέβμκε ηαὶ εεθδηζηυξ.  

Ἔηζ δὲ ηαὶ ἀδίδαηηά εἰζζ ηὰ θοζζηά· 

μδεὶξ βὰν θμβίγεζεαζ ἠ γκ  

ἠ πεζκκ ἠ δζρκ ἠ πκμῦκ ιακεάκεζ. Οὔηε 

δὲ εέθεζκ ιακεάκμιεκ·  

ὥζηε θοζζηὸκ ηὸ εέθεζκ.  

Καὶ πάθζκ· εἰ ἐκ ημῖξ ἀθυβμζξ ἄβεζ ιὲκ  

θφζζξ, ἄβεηαζ δὲ  

ἐκ ηῶ ἀκενχπῳ ἐλμοζζαζηζηξ ηαηὰ 

εέθδζζκ ηζκμοιέκῳ,  

ἄνα θφζεζ εεθδηζηὸξ ὁ ἄκενςπμξ.  

Καὶ πάθζκ· εἰ ηαη᾿ εἰηυκα ηξ ιαηανίαξ ηαὶ 

πενμοζίμο εευηδημξ  

ὁ ἄκενςπμξ βεβέκδηαζ, αηελμφζζμξ δὲ 

θφζεζ ηαὶ εεθδηζηὴ  

 εεία θφζζξ, ἄνα ηαὶ ὁ ἄκενςπμξ, ὡξ 

αηξ εἰηὼκ, αηελμφζζμξ  

θφζεζ ηαὶ εεθδηζηυξ· ηὸ βὰν αηελμφζζμκ 

εέθδζζκ ὡνίζακημ μἱ παηένεξ.  

Ἔηζ δὲ εἰ πζζκ ἀκενχπμζξ ἐκοπάνπεζ ηὸ 

εέθεζκ ηαὶ μ ημῖξ ιὲκ  

ἐκοπάνπεζ, ημῖξ δὲ μη ἐκοπάνπεζ, ηὸ δὲ 

ημζκξ πζζκ ἐκεεςνμφιεκμκ  

θφζζκ παναηηδνίγεζ ἐκ ημῖξ π᾿ αηὸ 

ἀηυιμζξ, ἄνα θφζεζ εεθδηζηὸξ  

ὁ ἄκενςπμξ.  

Καὶ αὖεζξ· εἰ ηὸ ιθθμκ ηαὶ ἥηημκ  θφζζξ 

μη ἐπζδέπεηαζ, ἐπίζδξ δὲ  

πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ ακενχπζκδ θφζδ· ηαζ 

δεκ ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ  

(μζ δφμ θφζεζξ), αθθά εηθνάγμοκ ημ ζδζαίηενμ 

βκχνζζιά ημοξ. Αζυηζ ηυηε  

δ (ακενχπζκδ) θφζδ ημο ήεεθε κα πάζπεζ ηαζ 

κα ηάιεζ αοηά πμο ηδξ  

ακήημοκ, αθμφ δ εεία εέθδζή ημο ηδξ ηα 

παναπςνμφζε (ζηδκ ακενχπζκδ).  

Καζ είκαζ θακενυ εδχ υηζ δ εέθδζδ δίδεηαζ 

ζημκ άκενςπμ απυ ηδ θφζδ ημο.  

Ώκ ελαζνέζμοιε ηδ εεία γςή, οπάνπμοκ ηνία 

είδδ γςήξ: δ θοηζηή, δ αζζεδηζηή  

ηαζ δ κμενή. Γκςνίζιαηα ηδξ θοηζηήξ γςήξ 

είκαζ δ ενεπηζηή, δ αολδηζηή ηαζ  

ακαπαναβςβζηή ηίκδζδ· ηδξ αζζεδηζηήξ είκαζ 

δ ηίκδζδ ηςκ μνιχκ (εκζηίηηςκ)  

ηαζ ηδξ θμβζηήξ ηαζ κμενήξ δ ηίκδζδ ημο 

αοηελμοζίμο. Βάκ, θμζπυκ,  

πνμζηίεεηαζ ζφιθςκα ιε ηδ θφζδ δ ενεπηζηή 

ηίκδζδ ζηδ θοηζηή γςή ηαζ  

δ ηίκδζδ ηςκ μνιχκ ζηδκ αζζεδηζηή, είκαζ 

επυιεκμ κα πνμζηίεεηαζ  

ζφιθςκα ιε ηδ θφζδ ηαζ δ αοηελμφζζα 

ηίκδζδ ζηδ θμβζηή ηαζ κμενή γςή.  

Σμ αοηελμφζζμ ιάθζζηα ηίπμηε άθθμ δεκ είκαζ 

πανά εέθδζδ· εθυζμκ, θμζπυκ,  

μ Λυβμξ έβζκε ζάνηα ιε ροπή, κμενή ηαζ 

αοηελμφζζα, απυηηδζε ηαζ  

(ακενχπζκδ) εέθδζδ.  

Ώηυιδ, αοηά πμο παναηηδνίγμοκ ηδ θφζδ 

δεκ δζδάζημκηαζ· ηακείξ δδθαδή  

δε ιαεαίκεζ κα ζηέθηεηαζ, κα γεζ, κα πεζκά, 

κα δζρά ηαζ κα ημζιάηαζ. Οφηε  

πάθζ ιαεαίκμοιε κα εέθμοιε· επμιέκςξ, δ 

εέθδζδ είκαζ θοζζηυ πνάβια.  

Καζ επίζδξ· εάκ ηα άθμβα γχα ελμοζζάγμκηαζ 

απυ ηδ θφζδ, μ άκενςπμξ υιςξ,  

μ μπμίμξ ηζκείηαζ ιε ηδ εέθδζή ημο, 

ελμοζζάγεζ (ηδ θφζδ)·  

επμιέκςξ, μ άκενςπμξ έπεζ ηδ εέθδζδ απυ ηδ 

θφζδ ημο.  

Ώηυιδ· εάκ μ άκενςπμξ έβζκε ηαη’ εζηυκα 

ημο ιαηάνζμο ηαζ οπενμφζζμο  

Θεμφ, ηαζ δ εεία θφζδ είκαζ αοηελμφζζα ηαζ 

εεθδηζηή απυ ημκ εαοηυ ηδξ,  

είκαζ επυιεκμ ηαζ μ άκενςπμξ, ζακ εζηυκα 
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πζζκ ἐκοπάνπεζ ηὸ εέθεζκ ηαὶ μ ημῖξ ιὲκ 

πθέμκ, ημῖξ δὲ ἔθαηημκ,  

ἄνα θφζεζ εεθδηζηὸξ ὁ ἄκενςπμξ· ὥζηε, εἰ 

θφζεζ εεθδηζηὸξ  

ὁ ἄκενςπμξ, ηαὶ ὁ Κφνζμξ, μ ιυκμκ ηαεὸ 

Θευξ, ἀθθὰ ηαὶ ηαεὸ  

ἄκενςπμξ βέβμκε, θφζεζ εεθδηζηυξ ἐζηζκ. 

Ὥζπεν βὰν ηὴκ ιεηένακ  

θφζζκ ἀκέθααεκ, μὕης ηαὶ ηὸ ιέηενμκ 

εέθδια θφζεζ ἀκείθδθεκ·  

ηαὶ ηαηὰ ημῦημ μἱ παηένεξ ηὸ ιέηενμκ ἐκ 

ἑαοηῶ ηοπζαζ αηὸκ  

ἔθδζακ εέθδια.  

Βἰ θοζζηὸκ μη ἔζηζ ηὸ εέθδια, ἠ 

πμζηαηζηὸκ ἔζηαζ ἠ πανὰ θφζζκ·  

ἀθθ᾿ εἰ ιὲκ πμζηαηζηυκ, ἑηενυαμοθμξ 

μὕης βε ἔζηαζ ὁ Τἱὸξ  

ηῶ Παηνί· ιυκδξ βὰν πμζηάζεςξ 

παναηηδνζζηζηὸκ  

ηὸ πμζηαηζηυκ· εἰ δὲ πανὰ θφζζκ, 

ἔηπηςζζξ ηξ θφζεςξ ἔζηαζ  

ηὸ εέθδια· θεανηζηὰ βὰν ηκ ηαηὰ θφζζκ 

ηὰ πανὰ θφζζκ.  

Ὁ ηκ ὅθςκ Θεὸξ ηαὶ Παηὴν ἢ ηαεὸ 

Παηὴν εέθεζ ἠ ηαεὸ Θευξ.  

Ἀθθ᾿ εἰ ιὲκ ηαεὸ Παηήν, ἄθθμ αημῦ 

ἔζηαζ πανὰ ηὸ ημῦ Τἱμῦ  

εέθδια· μ βὰν Παηὴν ὁ Τἱυξ. Βἰ δὲ ηαεὸ 

Θευξ, Θεὸξ δὲ ὁ Τἱυξ,  

Θεὸξ δὲ ηαὶ ηὸ Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ, ἄνα ηὸ 

εέθδια θφζεςξ, ἢβμοκ θοζζηυκ.  

Ἔηζ, εἰ ηαηὰ ημὺξ παηέναξ, ὧκ ηὸ εέθδια 

ἕκ, ημφηςκ ηαὶ  μζία  

ιία, ἓκ δὲ εέθδια ηξ εευηδημξ ημῦ 

Υνζζημῦ ηαὶ ηξ ἀκενςπυηδημξ  

αημῦ, ἄνα ιία ηαὶ  αηὴ ημφηςκ ἔζηαζ 

ηαὶ  μζία.  

Καὶ πάθζκ· εἰ ηαηὰ ημὺξ παηέναξ  ηξ 

θφζεςξ δζαθμνὰ ηῶ ἑκὶ  

εεθήιαηζ μ δζαθαίκεηαζ, ἀκάβηδ ἠ ἓκ 

εέθδια θέβμκηαξ θοζζηὴκ  

ἐκ Υνζζηῶ ιὴ θέβεζκ δζαθμνὰκ ἠ θοζζηὴκ 

θέβμκηαξ δζαθμνὰκ  

ἓκ εέθδια ιὴ θέβεζκ.  

Καὶ αὖεζξ· εἰ, ηαεχξ θδζζ ηὸ εεῖμκ 

Βαββέθζμκ, ἐθεὼκ ὁ Κφνζμξ εἰξ ηὰ  

ημο (Θεμφ), κα είκαζ απυ ηδ θφζδ  

ημο αοηελμφζζμξ ηαζ εεθδηζηυξ· δζυηζ μζ 

Παηένεξ μκυιαζακ ημ αοηελμφζζμ  

εέθδζδ.  

Καζ αηυιδ δ εέθδζδ οπάνπεζ ζ’ υθμοξ ημοξ 

ακενχπμοξ· δεκ είκαζ ζ’ άθθμοξ  

έιθοηδ ηαζ ζ’ άθθμοξ υπζ.  

Καζ εάκ αοηυ πμο απμηεθεί ημζκυ βκχνζζια 

ζε  

υθμοξ δζαηνίκεζ ηδ θφζδ ηςκ αηυιςκ πμο ημ 

έπμοκ, επμιέκςξ απυ ηδ θφζδ  

ημο μ άκενςπμξ είκαζ εεθδηζηυξ.  

Βπίζδξ, εάκ δ θφζδ δεκ επζδέπεηαζ ημ 

πενζζζυηενμ ή ημ θζβυηενμ ηαζ  

ζ’ υθμοξ δ εέθδζδ είκαζ έιθοηδ, ηαζ υπζ ζ’ 

άθθμοξ πενζζζυηενμ ηαζ ζ’ άθθμοξ  

θζβυηενμ, άνα είκαζ απυ ηδ θφζδ εεθδηζηυξ 

άκενςπμξ. Βπμιέκςξ, ακ  

μ άκενςπμξ είκαζ απυ ηδ θφζδ ημο 

εεθδηζηυξ, ηαζ μ Κφνζμξ, υπζ ιυκμκ επεζδή  

είκαζ Θευξ, αθθά ηαζ επεζδή έβζκε άκενςπμξ, 

είκαζ εεθδηζηυξ απυ ηδ θφζδ ημο.  

Αζυηζ, υπςξ μ άκενςπμξ ακέθααε ηδ θφζδ 

ιαξ, έηζζ πήνε ηαζ ημ θοζζηυ ιαξ  

εέθδια· ηαζ ζπεηζηά ι’ αοηυ μζ Παηένεξ 

είπακ υηζ αοηυξ ζπδιάηζζε ζημ  

πνυζςπυ ημο ημ δζηυ ιαξ εέθδια.  

Ώκ ημ εέθδια δεκ είκαζ θοζζηυ, ή εα ακήηεζ 

ζηδκ οπυζηαζδ ή εα είκαζ πανά  

θφζδ· αθθά, ακ ακήηεζ ζηδκ οπυζηαζδ, ηυηε 

μ Τζυξ εα έπεζ δζαθμνεηζηή  

εέθδζδ απυ ημκ Παηένα· δζυηζ ημ οπμζηαηζηυ 

εέθδια παναηηδνίγεζ ιυκμ ηδκ  

οπυζηαζδ. Βάκ πάθζ είκαζ πανά θφζδ, ηυηε 

ημ εέθδια ε’ απμηεθεί λεπεζιυ  

ηδξ θφζεςξ· δζυηζ ηα αθφζζηα ηαηαζηνέθμοκ 

ηα θοζζηά.  

Ο Θευξ ηαζ Παηέναξ υθμο ημο ηυζιμο εέθεζ 

ή επεζδή είκαζ Παηέναξ ή επεζδή  

είκαζ Θευξ. Ώκ αέααζα εέθεζ ζακ Παηέναξ, ημ 

εέθδιά ημο εα είκαζ δζαθμνεηζηυ  

απυ ημο Τζμφ· δζυηζ μ Τζυξ δεκ είκαζ 

Παηέναξ. Βάκ υιςξ εέθεζ ζακ Θευξ –ηαζ  

μ Τζυξ, υπςξ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, είκαζ 

Θευξ–, είκαζ επυιεκμ ημ εέθδια κα  

είκαζ βκχνζζια ηδξ θφζεςξ, κα είκαζ δδθαδή 
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ιένδ Σφνμο ηαὶ ζδκμξ «ηαὶ εἰζεθεὼκ εἰξ 

μἶημκ μδέκα εέθδζε  

βκκαζ ηαὶ μη δοκήεδ θαεεῖκ», εἰ ηὸ 

εεῖμκ αημῦ εέθδια  

πακημδφκαιμκ, εεθήζαξ δὲ θαεεῖκ μ 

δεδφκδηαζ, ἄνα ηαεὸ  

ἄκενςπμξ εεθήζαξ μη δοκήεδ ηαὶ 

εεθδηζηὸξ ἤκ ηαὶ ηαεὸ ἄκενςπμξ.  

Καὶ πάθζκ· «θεχκ», θδζίκ, «εἰξ ηὸκ 

ηυπμκ» «εἶπε· Αζρ». «Καὶ ἔδςηακ  

αηῶ μἶκμκ ιεηὰ πμθξ ιειζβιέκμκ, ηαὶ 

βεοζάιεκμξ μη εέθδζε  

πζεῖκ».  Βἰ ιὲκ μὖκ ηαεὸ Θεὸξ ἐδίρδζε, ηαὶ 

βεοζάιεκμξ μη εέθδζε  

πζεῖκ, ἐιπαεὴξ ἄνα ηαεὸ Θευξ· πάεμξ βὰν 

ἣ ηε δίρα ηαὶ  βεῦζζξ.  

Βἰ δὲ μ ηαεὸ Θευξ, πάκηςξ ηαεὸ 

ἄκενςπμξ ἐδίρδζε ηαί εεθδηζηὸξ ἤκ  

ηαί ηαευ ἄκενςπμξ.  

Καὶ ὁ ιαηάνζμξ δὲ Παῦθμξ ὁ ἀπυζημθμξ· 

«Γεκυιεκμξ», θδζίκ,  

«πήημμξ ιέπνζ εακάημο, εακάημο δὲ 

ζηαονμῦ». Ἡ παημὴ ημῦ ὄκημξ  

εεθήιαηυξ ἐζηζκ πμηαβή, ἢ ημῦ ιὴ ὄκημξ· 

μ βὰν ηὸ ἄθμβμκ  

πήημμκ ἠ πανήημμκ θέλμιεκ· πήημμξ δὲ 

βεκυιεκμξ ηῶ Παηνὶ  

ὁ Κφνζμξ μ ηαεὸ Θεὸξ βέβμκεκ, ἀθθὰ 

ηαεὸ ἄκενςπμξ. «Καεὸ βὰν  

Θεὸξ μὔηε πήημμξ μὔηε πανήημμξ· ηκ 

πὸ πεῖνα βὰν ηαῦηα»,  

ηαεὼξ ὁ εεδβυνμξ ἔθδ Γνδβυνζμξ. 

Θεθδηζηὸξ ἄνα ηαὶ ηαεὸ  

ἄκενςπμξ ὁ Υνζζηυξ.  

Φοζζηὸκ δὲ ηὸ εέθδια θέβμκηεξ, μη 

καβηαζιέκμκ ημῦηυ θαιεκ,  

ἀθθ᾿ αηελμφζζμκ· εἰ βὰν θμβζηυκ, πάκηςξ 

ηαὶ αηελμφζζμκ.  

Ο ιυκμκ βὰν  εεία ηαὶ ἄηηζζημξ θφζζξ 

μδὲκ καβηαζιέκμκ ἔπεζ,  

ἀθθ᾿ μδὲ  κμενὰ ηαὶ ηηζζηή. Σμῦημ δὲ 

δθμκ· θφζεζ βὰν ὢκ ἀβαεὸξ  

ὁ Θεὸξ ηαὶ θφζεζ δδιζμονβὸξ ηαὶ θφζεζ 

Θεὸξ μη ἀκάβηῃ ηαῦηά ἐζηζ·  

ηίξ βὰν ὁ ηὴκ ἀκάβηδκ ἐπάβςκ;  

Αεῖ δὲ εἰδέκαζ, ὡξ αηελμοζζυηδξ 

θοζζηυ.  

Βπίζδξ, εάκ ζφιθςκα ιε ημοξ Παηένεξ, πμο 

έπμοκ έκα εέθδια, είκαζ ηαζ δ  

μοζία ημοξ ιία, ηαζ εθυζμκ ημ εέθδια ηδξ 

εείαξ ηαζ ηδξ ακενχπζκδξ θφζεςξ  

ημο Υνζζημφ είκαζ έκα, άνα ηαζ δ μοζία ημοξ 

εα είκαζ ιία ηαζ δ ίδζα.  

Ώηυιδ, εάκ, ζφιθςκα ιε ημοξ Παηένεξ, δ 

δζαθμνά ηδξ θφζεςξ δεκ θαίκεηαζ  

ηαεανά ιε ημ έκα εέθδια, είκαζ ακάβηδ ή 

θέβμκηαξ έκα εέθδια κα ιδκ  

εκκμμφιε δζαθμνά θφζεςξ ζημ Υνζζηυ ή, 

υηακ ιζθάιε βζα θοζζηή δζαθμνά,  

κα ιδκ εκκμμφιε έκα εέθδια.  

Καζ επζπθέμκ, εάκ, υπςξ θέεζ ημ ζενυ 

Βοαββέθζμ, ήθεε μ Κφνζμξ ζηα ιένδ ηδξ  

Σφνμο ηαζ ηδξ ζδχκμξ, «ηαζ ιπήηε ζ’ έκα 

ζπίηζ πςνίξ κα εέθεζ κα ημκ δεζ  

ηακέκαξ, αθθά δεκ ιπυνεζε κα δζαθφβεζ ηδκ 

πνμζμπή», ηυηε, εθυζμκ ημ εείμ  

εέθδιά ημο είκαζ πακημδφκαιμ, ηαζ πανυθμ 

πμο εέθδζε κα δζαθφβεζ ηδκ  

πνμζμπή δεκ ηα ηαηάθενε, επμιέκςξ, ζακ 

άκενςπμξ ήεεθε (κα δζαθφβεζ ηδκ  

πνμζμπή) ηαζ δεκ ηα ηαηάθενε· ηαζ ήηακ 

εεθδηζηυξ, επεζδή ήηακ άκενςπμξ.  

Καζ πάθζ θέεζ δ Γναθή: «Ώθμφ ήθεε ζημκ 

ηυπμ, είπε «δζρχ». Καζ ημο έδςζακ  

κα πζεί ηναζί ακάιεζηημ ιε λφδζ· υηακ υιςξ 

ημ δμηίιαζε, δεκ ήεεθε κα πζεί».  

Βάκ, θμζπυκ, ζακ Θευξ δίραζε ηαζ αθμφ 

δμηίιαζε δεκ εέθδζε κα πζεί,  

άνα ζακ Θευξ έπεζ πάεδ· δζυηζ δ δίρα ηαζ δ 

βεφζδ είκαζ είκαζ πάεμξ.  

Βάκ υιςξ ζακ άκενςπμξ ηαζ υπζ ζακ Θευξ 

δίραζε ηαζ εέθδζε κα πζεί, ήηακ  

εεθδηζηυξ δζυηζ ήηακ άκενςπμξ.  

Καζ μ ιαηάνζμξ απυζημθμξ Παφθμξ θέεζ 

αηυιδ: «Τπάημοζε (ζημ εέθδια ημο  

Παηένα) ιέπνζ κα πεεάκεζ, ηαζ ιάθζζηα ιε 

ζηαονζηυ εάκαημ». Δ οπαημή  

δείπκεζ υηζ οθίζηαηαζ εέθδια, υπζ υηζ δεκ 

οθίζηαηαζ· δζυηζ δεκ εα πμφιε υηζ  

αοηυ πμο δεκ έπεζ θμβζηή ηάκεζ οπαημή ή 

παναημή. Καζ μ Κφνζμξ δεκ έηακε  

ηδκ οπαημή ημο ζημκ Παηένα ζακ Θευξ, 
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ὁιςκφιςξ θέβεηαζ, ἄθθςξ ιὲκ  

ἐπὶ Θεμῦ, ἄθθςξ δὲ ἐπὶ ἀββέθςκ, ηαὶ 

ἄθθςξ ἐπὶ ἀκενχπςκ.  

πὶ Θεμῦ ιὲκ βὰν πενμοζίςξ, ἐπὶ δὲ 

ἀββέθςκ ὡξ ζοκηνεπμφζδξ  

ηῆ ἕλεζ ηξ πνμπεζνήζεςξ ηαὶ πανεκεήηδκ 

ὅθςξ πνυκμο  

ιὴ παναδεπμιέκδξ· ἔπςκ βὰν θοζζηξ ηὸ 

αηελμφζζμκ  

ἀπανειπμδίζηςξ ημφηῳ ηέπνδηαζ, ιδδὲ 

ηὴκ ἐη ζχιαημξ  

ἀκηζπάεεζακ ἔπςκ ιδδὲ ηὸκ πνμζαάθθμκηα. 

πὶ δὲ ἀκενχπςκ  

ὡξ πνμκζηξ ηξ ἕλεςξ πνμεπζκμμοιέκδξ 

ηξ ἐβπεζνήζεςξ·  

αηελμφζζμξ ιὲκ βάν ἐζηζκ ὁ ἄκενςπμξ ηαὶ 

θοζζηξ ἔπεζ  

ηὸ αηελμφζζμκ, ἔπεζ δὲ ηαὶ ηὴκ ἐη ημῦ 

Αζααυθμο πνμζαμθὴκ ηαὶ  

ηὴκ ημῦ ζχιαημξ ηίκδζζκ. Αζὰ μὖκ ηὴκ 

πνμζαμθὴκ ηαὶ ηὸ αάνμξ  

ημῦ ζχιαημξ ἐθοζηενίγεζ  πνμπείνδζζξ 

ηξ ἕλεςξ.  

Βἰ μὖκ εέθςκ ὁ Ἀδὰι πήημοζε ηαὶ 

εεθήζαξ ἔθαβεκ,  

ἄνα πνςημπαεὴξ ἐκ ιῖκ  εέθδζζξ· εἰ δὲ 

πνςημπαεὴξ  εέθδζζξ,  

ηαφηδκ δὲ ιεηὰ ηξ θφζεςξ ὁ Λυβμξ 

ζανηςεεὶξ μη ἀκέθααεκ,  

μη ἄνα ἔλς ηξ ἁιανηίαξ βεβυκαιεκ.  Ἔηζ 

δὲ εἰ ἔνβμκ αημῦ  

 αηελμφζζμξ ηξ θφζεςξ πάνπεζ 

δφκαιζξ, ηαφηδκ δὲ μη ἀκέθααεκ,  

ἠ ηαηαβκμὺξ ηξ μἰηείαξ δδιζμονβίαξ ὡξ 

μ ηαθξ ἠ θεμκήζαξ ιῖκ  

ηξ ηαη᾿ αηὴκ εεναπείαξ, ιξ ιὲκ ηξ 

πακηεθμῦξ ἀπμζηενκ  

εεναπείαξ, ἑαοηὸκ δὲ πὸ πάεμξ ὄκηα 

δεζηκὺξ ηῶ ιὴ εέθεζκ  

ἠ ηῶ ιὴ δφκαζεαζ ηεθείςξ ζῴγεζκ.  

Ἀδφκαημκ δὲ ἕκ ηζ ζφκεεημκ ἐη ηκ δφμ 

εεθδιάηςκ θέβεζκ,  

ὥζπεν ἐη ηκ θφζεςκ ζφκεεημκ ηὴκ 

πυζηαζζκ. Πνημκ ιὲκ ὅηζ  

αἱ ζοκεέζεζξ ηκ ἐκ πμζηάζεζ ὄκηςκ ηαὶ 

μ ηκ ἑηένῳ θυβῳ  

αθθά ζακ άκενςπμξ. Αζυηζ, υπςξ  

θέεζ μ εεμθυβμξ Γνδβυνζμξ «ζακ Θευξ δεκ 

έηακε μφηε οπαημή μφηε παναημή·  

αοηά ακήημοκ ζημοξ ηαηχηενμοξ». 

Βπμιέκςξ, μ Υνζζηυξ είκαζ εεθδηζηυξ,  

επεζδή είκαζ ηαζ άκενςπμξ.  

Λέβμκηαξ θοζζηυ εέθδια, δεκ εκκμμφιε υηζ 

επζαάθθεηαζ ιε αία, αθθά είκαζ  

αοηελμφζζμ· εθυζμκ είκαζ θμβζηυ, 

μπςζδήπμηε είκαζ ηαζ αοηελμφζζμ.  

Αζυηζ υπζ ιυκμκ δ εεία ηαζ άηηζζηδ θφζδ δεκ 

έπεζ ηίπμηε ακαβηαζηζηά, αθθά  

μφηε ηαζ δ κμενή ηαζ ηηζζηή.  

Καζ είκαζ θακενυ αοηυ· επεζδή μ Θευξ είκαζ 

απυ  

ηδ θφζδ ημο αβαευξ ηαζ απυ ηδ θφζδ ημο 

δδιζμονβυξ ηαζ Θευξ, δεκ ηα έπεζ  

αοηά ιε ελακαβηαζιυ· δζυηζ πμζυξ είκαζ 

αοηυξ πμο επζαάθθεζ ιε ελακαβηαζιυ;  

Καζ πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ δ 

αοηελμοζζυηδηα ςξ υνμξ πνδζζιμπμζείηαζ ζε  

υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, αθθά ιε άθθμ κυδια 

βζα ημ Θευ, άθθμ βζα ημοξ αββέθμοξ  

ηαζ άθθμ βζα ημοξ ακενχπμοξ. Γζα ημ Θευ 

πνδζζιμπμζείηαζ οπενααηζηά, εκχ  

βζα ημοξ αββέθμοξ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δ 

επζθμβή ημοξ ζοιθςκεί ι’ αοηυ  

πμο έπμοκ ζοκδείζεζ ηαζ δεκ οπμπίπηεζ 

ηαευθμο ζηζξ ζοκεήηεξ ημο πνυκμο·  

επεζδή, δδθαδή, μ άββεθμξ έπεζ απυ ηδ θφζδ 

ημο ημ αοηελμφζζμ,  

ημ πνδζζιμπμζεί ακειπυδζζηα, πςνίξ κα έπεζ 

μφηε ηδκ ακηίδναζδ ημο ζχιαημξ  

μφηε αοηυκ πμο εα ημο επζηεεεί. Γζα ημοξ 

ακενχπμοξ πάθζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ  

υηζ δ ζοκήεεζα ελεηάγεζ εη ηςκ πνμηένςκ 

αοηυ πμο πνυηεζηαζ κα ηάκεζ.  

Βίκαζ αέααζα αοηελμφζζμξ μ άκενςπμξ ηαζ 

έπεζ απυ ηδ θφζδ ημο ημ  

αοηελμφζζμ, αθθά δέπεηαζ ηαζ ηδκ επίεεζδ 

ημο Αζααυθμο ηαζ έπεζ ηαζ ηδκ  

νμπή ημο ζχιαημξ. Βλαζηίαξ, θμζπυκ, ηδξ 

πνμζαμθήξ ημο δζααυθμο ηαζ ηδξ  

αακηίδναζδξ ημο ζχιαημξ δ εηηέθεζδ 

ηαεοζηενεί ιεηά ηδ ζοκήεεζα.  

Ώκ, θμζπυκ, μ Ώδάι οπάημοζε ηαζ έθαβε ιε 
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ηαὶ μη ἰδίῳ εεςνμοιέκςκ εἰζί· δεφηενμκ 

δέ, ὅηζ, εἰ ηκ εεθδιάηςκ  

ηαὶ ἐκενβεζκ ζφκεεζζκ θέλμιεκ, ηαὶ ηκ 

ἄθθςκ θοζζηκ ἰδζςιάηςκ  

ζφκεεζζκ εἰπεῖκ ἀκαβηαζεδζυιεεα, ημῦ 

ἀηηίζημο ηαὶ ημῦ ηηζζημῦ,  

ημῦ ἀμνάημο ηαὶ ὁναημῦ ηαὶ ηκ 

ημζμφηςκ.  Πξ δὲ ηαὶ ηὸ ἐη ηκ  

εεθδιάηςκ ζφκεεημκ εέθδια 

πνμζαβμνεοεήζεηαζ; Ἀδφκαημκ βὰν  

ηὸ ζφκεεημκ ηῆ ηκ ζοκηεεέκηςκ 

ὀκμιάγεζεαζ πνμζδβμνίᾳ,  

ἐπεὶ ηαὶ ηὸ ἐη ηκ θφζεςκ ζφκεεημκ θφζζκ 

πνμζαβμνεφζμιεκ  

ηαὶ μπ πυζηαζζκ; Ἔηζ δὲ ηαὶ εἰ ἓκ 

ζφκεεημκ εέθδια ἐπὶ Υνζζημῦ  

θέλμιεκ, εεθήιαηζ ημῦ Παηνὸξ αηὸκ 

πςνίγμιεκ· μ βὰν ζφκεεημκ  

ηὸ ημῦ Παηνὸξ εέθδια. Λείπεηαζ ημίκοκ 

εἰπεῖκ ιυκδκ ηὴκ πυζηαζζκ  

ημῦ Υνζζημῦ ζφκεεημκ ηαὶ ημζκὴκ, ὥζπεν 

ηκ θφζεςκ, μὕης ηαὶ  

ηκ θοζζηκ αημῦ.  

Γκχιδκ δὲ ηαὶ πνμαίνεζζκ ἐπὶ ημῦ Κονίμο 

θέβεζκ ἀδφκαημκ,  

εἴπεν ηονζμθεηηεῖκ αμοθυιεεα. Ἡ βκχιδ 

βὰν ιεηὰ ηὴκ πενὶ ημῦ  

ἀβκμμοιέκμο γήηδζζκ ηαὶ αμφθεοζζκ, ἢημζ 

αμοθὴκ ηαὶ ηνίζζκ πνὸξ  

ηὸ ηνζεέκ ἐζηζ δζάεεζζξ· ιεε᾿ ἡκ  

πνμαίνεζζξ ἐηθεβμιέκδ ηαὶ αἱνμοιέκδ  

πνὸ ημῦ ἑηένμο ηὸ ἕηενμκ. Ὁ δὲ Κφνζμξ μ 

ρζθὸξ ὢκ ἄκενςπμξ ἀθθὰ  

ηαὶ Θεὸξ ηαὶ πάκηα εἰδὼξ ἀκεκδεὴξ 

ζηέρεςξ ηαὶ γδηήζεςξ ηαὶ αμοθξ  

πνπε ηαὶ ηνίζεςξ ηαὶ θοζζηξ ηήκ ηε 

πνὸξ ηὸ ηαθὸκ εἶπεκ  

μἰηείςζζκ ηαὶ ηὴκ πνὸξ ηὸ ηαηὸκ 

ἀθθμηνίςζζκ.  

Οὕης βμῦκ ηαὶ ἩζαΎαξ θδζίκ, ὅηζ «πνὶκ ἠ 

βκκαζ ηὸ παζδίμκ  

ἠ πνμεθέζεαζ πμκδνά, ἐηθέλεηαζ ηὸ 

ἀβαευκ· δζυηζ πνὶκ ἠ βκκαζ  

ηὸ παζδίμκ ἀβαεὸκ ἠ ηαηυκ, ἀπεζεεῖ 

πμκδνίᾳ ημῦ ἐηθέλαζεαζ  

ηὸ ἀβαευκ».  Σὸ βὰν «πνὶκ» δδθμῖ, ὅηζ μ 

ηδ εέθδζή ημο, είκαζ επυιεκμ  

δ εέθδζδ κα είκαζ βζα ιαξ πνςημπαεήξ. Καζ 

εάκ είκαζ πνςημπαεήξ ηαζ  

ακ μ Λυβμξ, υηακ ζανηχεδηε, δεκ ηδκ 

πνμζέθααε ιαγί ιε υθδ ηδ θφζδ ιαξ,  

ηυηε δεκ εθεοεενςεήηαιε απυ ηδκ αιανηία. 

Βπζπθέμκ, εάκ μ Θευξ  

δδιζμφνβδζε ηδκ αοηελμφζζα δφκαιδ ηδξ 

θφζεςξ, αθθά δεκ ηδκ πνμζέθααε,  

είηε επεζδή εεχνδζε υηζ ηα δδιζμονβήιαηά 

ημο δεκ ήηακ ηάπα ηαθά, είηε  

επεζδή δεκ εέθδζε αοηήκ ζοβηεηνζιέκα κα 

εεναπεφζεζ, ηυηε δεκ ιαξ έδςζε  

ηδκ ηέθεζα εεναπεία ηαζ πανμοζίαζε ημκ 

εαοηυ ημο κα ηονζανπείηαζ απυ ημ  

πάεμξ κα ιδ εέθεζ –ηαζ υπζ κα ιδκ ιπμνεί– 

ηεθείςξ κα ιαξ ζχζεζ.  

Βίκαζ αδφκαημ κα ηαθέζμοιε ηάπμζμ ζφκεεημ 

ιε δφμ εεθήιαηα, υπςξ  

αηνζαχξ ιία οπυζηαζδ ζφκεεηδ απυ ηζξ 

θφζεζξ. Πνχηα αέααζα δζυηζ  

μζ ζοκεέζεζξ ακήημοκ ζηα υκηα ιε οπυζηαζδ 

ηαζ υπζ ζ’ αοηά πμο ηα  

εεςνμφιε ζε άθθδ αάζδ απυ ηδκ οπυζηαζή 

ημοξ. Έπεζηα, εάκ εα ιζθήζμοιε  

βζα ζφκεεζδ ηςκ εεθδιάηςκ ηαζ ηςκ 

εκενβεζχκ, οπμπνεςηζηά εα πμφιε ηαζ βζα  

ζφκεεζδ ηαζ ηςκ άθθςκ ζδζμηήηςκ, βζα 

πανάδεζβια ημο αηηίζημο ιε ημ ηηζζηυ,  

ημο αμνάημο ιε ημ μναηυ, ηαζ ηα πανυιμζα. 

Καζ πχξ ηυηε εα ηαθέζμοιε ημ  

ζφκεεημ εέθδια πμο πνμήθεε απυ ηα 

εεθήιαηα; Αζυηζ δεκ ιπμνεί ημ ζφκεεημ  

κα παίνκεζ ηδκ μκμιαζία ηςκ ζοκεεηζηχκ ημο 

ιενχκ, επεζδή ηαζ αοηυ πμο  

πνμένπεηαζ απυ ηδ ζφκεεζδ ηςκ θφζεςκ ε’ 

ακαβηαζημφιε κα ημ μκμιάζμοιε  

θφζδ ηαζ υπζ οπυζηαζδ. Ώηυιδ, εάκ 

ιζθήζμοιε βζα έκα ζφκεεημ εέθδια ημο  

Υνζζημφ, εα ημκ απμηυρμοιε απυ ημ εέθδια 

ημο Παηένα· δζυηζ ημ εέθδια ημο  

Παηένα δεκ είκαζ ζφκεεημ. Ώπμιέκεζ, θμζπυκ, 

ιυκμ ηδκ οπυζηαζδ ημο  

Υνζζημφ κα ηδκ μκμιάζμοιε ζφκεεηδ ηαζ 

ημζκή, υπςξ αηνζαχξ βζα ηζξ θφζεζξ  

ημο, έηζζ ηαζ βζα ηζξ θοζζηέξ ημο ζδζυηδηεξ.  
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ηαε᾿ ιξ γδηήζαξ  

ηαὶ αμοθεοζάιεκμξ, ἀθθὰ Θεὸξ ὢκ ηαὶ 

εεσηξ ηαὶ ηὸ ηαηὰ ζάνηα  

πμζηάξ, ημοηέζηζ ηαε᾿ πυζηαζζκ 

κςιέκμξ ηῆ ζανηί,  

αηῶ ηῶ εἶκαζ ηαὶ ηὸ πάκηα εἰδέκαζ ηὸ ἐη 

θφζεςξ εἶπεκ ἀβαευκ·  

θοζζηαὶ βάν εἰζζκ αἱ ἀνεηαὶ ηαὶ θοζζηξ 

ηαὶ ἐπίζδξ πζζκ  

ἐκοπάνπμοζζκ, εἰ ηαὶ ιὴ πάκηεξ ἐπίζδξ 

ἐκενβμῦιεκ ηὰ ηξ θφζεςξ·  

ἐη ημῦ ηαηὰ θφζζκ βὰν εἰξ ηὸ πανὰ θφζζκ 

δζὰ ηξ πανααάζεςξ  

θάζαιεκ.  

Ὁ δὲ Κφνζμξ ἐη ημῦ πανὰ θφζζκ εἰξ ηὸ 

ηαηὰ θφζζκ ιξ ἐπακήβαβε·  

ημῦημ βάν ἐζηζ ηὸ «ηαη᾿ εἰηυκα ηαὶ ηαε᾿ 

ὁιμίςζζκ». Καὶ  ἄζηδζζξ δὲ  

ηαὶ μἱ ηαφηδξ πυκμζ μ πνὸξ ηὸ 

ἐπζηηήζαζεαζ ηὴκ ἀνεηὴκ ἔλςεεκ  

ἐπείζαηημκ μὖζακ ἐπεκμήεδζακ, ἀθθὰ 

πνὸξ ηὸ ηὴκ ἐπείζαηημκ ηαὶ  

πανὰ θφζζκ ηαηίακ ἀπμααθέζεαζ, ὥζπεν 

ηαὶ ηὸκ ημῦ ζζδήνμο ἰὸκ  

μ θοζζηὸκ ὄκηα, ἀθθ᾿ ἐλ ἀιεθείαξ 

ἐπζβεκυιεκμκ, δζὰ ιυπεμο  

ἀπμαάθθμκηεξ ηὴκ θοζζηὴκ ημῦ ζζδήνμο 

θαιπνυηδηα ἐιθακίγμιεκ.  

Ἰζηέμκ δέ, ὡξ ηὸ ηξ βκχιδξ ὄκμια 

πμθφηνμπμκ ηαὶ πμθοζήιακηυκ  

ἐζηζ. Πμηὲ ιὲκ βὰν δδθμῖ ηὴκ παναίκεζζκ, 

ὥξ θδζζκ ὁ εεῖμξ  

ἀπυζημθμξ· «Πενὶ δὲ ηκ πανεέκςκ 

ἐπζηαβὴκ Κονίμο μη ἔπς,  

βκχιδκ δὲ δίδςιζ·» πμηὲ δὲ αμοθήκ, ὡξ 

ὅηακ θδζὶκ ὁ πνμθήηδξ  

Ααοίδ· «πὶ ηὸκ θαυκ ζμο 

ηαηεπακμονβεφζακημ βκχιδκ», πμηὲ δὲ  

ρθμκ, ὡξ ὁ Αακζήθ· «Πενὶ ηίκμξ ἐλθεεκ 

 βκχιδ  ἀκαζδὴξ αὕηδ;»·  

πμηὲ δὲ ἐπὶ πίζηεςξ ἠ δυλδξ ἠ 

θνμκήιαημξ, ηαὶ ἁπθξ εἰπεῖκ,  

ηαηὰ εἴημζζκ ὀηηὼ ζδιαζκυιεκα 

θαιαάκεηαζ ηὸ ηξ βκχιδξ ὄκμια. 

Καζ εάκ εέθμοιε κα ηονζμθεηηήζμοιε, είκαζ 

αδφκαημ κα ιζθμφιε βζα βκχιδ  

ηαζ πνμαίνεζδ ημο Κονίμο. Αζυηζ δ βκχιδ 

είκαζ δζάεεζδ πνμξ ημ απμηέθεζια  

πμο αβήηε απυ ηδκ ηνίζδ, ιεηά απυ ένεοκα 

ηαζ ζηέρδ βφνς απυ αοηυ πμο  

αβκμμφιε, δδθαδή ιεηά απυ απυθαζδ ηαζ 

ηνίζδ· ιεηά απ’ αοηήκ ( ηδ βκχιδ)  

αημθμοεεί δ πνμαίνεζδ πμο επζθέβεζ ημ έκα 

ακηί βζα ημ άθθμ. Ο Κφνζμξ υιςξ,  

επεζδή δεκ είκαζ ιυκμκ απθυξ άκενςπμξ αθθά 

ηαζ Θευξ ηαζ ηα βκςνίγεζ υθα,  

δεκ έπεζ ακάβηδ απυ ζηέρδ, ένεοκα, 

απυθαζδ ηαζ ηνίζδ· απυ ηδ θφζδ ημο  

έπεζ ηδκ ηθίζδ πνμξ ημ ηαθυ ηαζ ηδκ απμθοβή 

ημο ηαημφ.  

Έηζζ, θμζπυκ, ηαζ μ πνμθήηδξ ΔζαΎαξ θέεζ υηζ 

«πνμημφ ημ παζδί βκςνίζεζ ή  

επζθέλεζ ηα ηαηά, εα έπεζ επζθέλεζ ηα ηαθά· 

δζυηζ πνζκ ημ παζδί βκςνίζεζ ημ  

ηαθυ ή ημ ηαηυ, εα παναημφζεζ ζημ ηαηυ ηαζ 

εα δζαθέλεζ ημ αβαευ».  

Αζυηζ ημ «πνζκ» δείπκεζ υηζ δεκ ακαγήηδζε 

μφηε ζηέθεδηε υπςξ ειείξ,  

αθθά υκηαξ Θευξ ηαζ επεζδή έβζκε άκενςπμξ 

ιε εεσηυ ηνυπμ  

–εκχεδηε δδθαδή οπμζηαηζηά ιε ηδκ 

ακενχπζκδ ζάνηα–,  

είπε απυ ηδ θφζδ ημο ημ αβαευ, ηδκ ίδζα ηδκ 

φπανλδ ηαζ ηδ βκχζδ υθςκ.  

Οζ ανεηέξ, δδθαδή, είκαζ βκςνίζιαηα ηδξ 

θφζεςξ ηαζ οπάνπμοκ ιέζα  

ζ’ υθμοξ, ακ ηαζ υθμζ δεκ εκενβμφιε ελίζμο 

αοηά πμο ανιυγμοκ ζηδ θφζδ  

ιαξ· δζυηζ, ιε ηδκ πανάααζδ, μδδβδεήηαιε 

απυ ηδ θοζζηή ζηδκ αθφζζηδ γςή.  

Ο Κφνζμξ υιςξ ιαξ επακέθενε απυ ηδκ 

αθφζζηδ ζηδ θοζζηή γςή· δζυηζ αοηή  

είκαζ δ έκκμζα ημο «ηαη’ εζηυκα ηαζ ηαε’ 

μιμίςζζκ». Δ άζηδζδ πάθζ  

ηαζ μζ ηυπμζ ηδξ δεκ επζκμήεδηακ βζα κ’ 

απμηηήζμοιε ηδκ ανεηή απέλς,  

ζακ κα είκαζ ηάηζ ημ ελςηενζηυ, αθθά βζα κ’ 

απμαάθθμοιε ηδκ επείζαηηδ  

ηαζ αθφζζηδ ηαηία· υπςξ ηαζ δ ζημονζά ημο 

ζίδδνμο δεκ είκαζ θοζζηή,  
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αθθά πνμένπεηαζ απυ αιέθεζα, ηαζ ηδκ 

αβάγμοιε ιε ηυπμ  

ειθακίγμκηαξ ηδ θοζζηή θαιπνυηδηα ημο 

ζζδήνμο.  

Πνέπεζ αηυιδ κα βκςνίγμοιε υηζ δ θέλδ 

«βκχιδ» έπεζ πμθθέξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ  

ζδιαζίεξ. Άθθμηε ζδιαίκεζ ηδ ζοιαμοθή, 

υπςξ ημ θέεζ μ εείμξ απυζημθμξ:  

 «Γζα ηζξ πανεέκεξ δεκ έπς εκημθή απυ ημκ 

Κφνζμ, αθθά θές ηδ ζοιαμοθή  

ιμο»· άθθμηε ζδιαίκεζ αμοθή, υπςξ υηακ 

θέεζ μ πνμθήηδξ Αααίδ:  

 «ηέθεδηακ ηαηή αμοθή εκάκηζα ζημ θαυ 

ζμο»· άθθμηε ζδιαίκεζ απυθαζδ,  

υπςξ θέεζ μ Αακζήθ: «Γζα πμζυκ αβήηε αοηή δ 

κηνμπζαζηζηή απυθαζδ;»·  

άθθμηε ημ υκμια ηδξ βκχιδξ πνδζζιμπμζείηαζ 

βζα κα δδθχζεζ ηδκ πίζηδ, ηδκ  

άπμρδ, ημ θνυκδια ηαζ, ι’ έκα θυβμ, έπεζ 

είημζζ μηηχ ζδιαζίεξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 59. Πενὶ ἐκενβεζκ ηκ ἐκ 

ηῶ Κονίῳ ικ Ἰδζμῦ Υνζζηῶ  

Αφμ δὲ ηαὶ ηὰξ ἐκενβείαξ θαιὲκ ἐπὶ ημῦ 

Κονίμο ικ Ἰδζμῦ Υνζζημῦ.  

Βἶπε βὰν, ὡξ ιὲκ Θεὸξ ηαὶ ηῶ Παηνὶ 

ὁιμμφζζμξ, ηὴκ εείακ ἐκένβεζακ,  

ηαὶ ὡξ ἄκενςπμξ βεκυιεκμξ ηαὶ ιῖκ 

ὁιμμφζζμξ ηξ ἀκενςπίκδξ  

θφζεςξ ηὴκ ἐκένβεζακ.  

Ἰζηέμκ δέ, ὡξ ἄθθμ ἐζηὶκ ἐκένβεζα ηαὶ 

ἄθθμ ἐκενβδηζηὸκ ηαὶ ἄθθμ  

ἐκένβδια ηαὶ ἄθθμ ἐκενβκ. κένβεζα ιὲκ 

μὖκ ἐζηζκ  δναζηζηὴ  

ηαὶ μζζχδδξ ηξ θφζεςξ ηίκδζζξ· 

ἐκενβδηζηὸκ δὲ  θφζζξ,  

ἐλ ἥξ  ἐκένβεζα πνυεζζζκ· ἐκένβδια δὲ ηὸ 

ηξ ἐκενβείαξ ἀπμηέθεζια·  

ἐκενβκ δὲ ὁ ηεπνδιέκμξ ηῆ ἐκενβείᾳ, ἢημζ 

 πυζηαζζξ. Λέβεηαζ δὲ  

ηαὶ  ἐκένβεζα ἐκένβδια, ηαὶ ηὸ ἐκένβδια 

ἐκένβεζα, ὡξ ηαὶ ηὸ ηηίζια  

ηηίζζξ· μὕης βάν θαιέκ· πζα  ηηίζζξ, ηὰ 

ηηίζιαηα δδθμῦκηεξ.  

Ἰζηέμκ, ὡξ  ἐκένβεζα ηίκδζίξ ἐζηζ ηαὶ 

ἐκενβεῖηαζ ιθθμκ ἠ ἐκενβεῖ,  

ηαεχξ θδζζκ ὁ εεδβυνμξ Γνδβυνζμξ ἐκ ηῶ 

Γζα ηζξ εκένβεζεξ πμο έπεζ μ Κφνζμξ ιαξ 

Εδζμφξ Υνζζηυξ.  

Τπμζηδνίγμοιε, επίζδξ, υηζ μ Κφνζυξ ιαξ 

Εδζμφξ Υνζζηυξ έπεζ δφμ εκένβεζεξ.  

Αζυηζ, ζακ Θευξ ηαζ μιμμφζζμξ ιε ημκ 

Παηένα, είπε ηδ εεία εκένβεζα· ηαζ ζακ  

άκενςπμξ πμο έβζκε μιμμφζζμξ ιε ιαξ, είπε 

ηδκ ακενχπζκδ εκένβεζα.  

Πνέπεζ αηυιδ κα βκςνίγμοιε υηζ άθθμ είκαζ 

δ εκένβεζα, άθθμ ημ εκενβδηζηυ  

ηαζ άθθμ μ εκενβχκ. Βκένβεζα αέααζα είκαζ δ 

δναζηζηή ηαζ πναβιαηζηή  

ηίκδζδ ηδξ θφζεςξ· εκενβδηζηυ είκαζ δ θφζδ 

απυ ηδκ μπμία πνμένπεηαζ  

δ εκένβεζα· εκένβδια πάθζ είκαζ ημ 

απμηέθεζια ηδξ εκένβεζαξ· ηαζ εκενβχκ  

είκαζ αοηυξ πμο πνδζζιμπμζεί ηδκ εκένβεζα, 

δδθαδή δ οπυζηαζδ. Καζ δ  

εκένβεζα θέβεηαζ εκένβδια ηαζ ημ εκένβδια 

εκένβεζα, υπςξ ηαζ ημ ηηίζια  

θέβεηαζ ηηίζδ· δζυηζ υηακ θέιε «πάζα 

ηηίζζξ», εκκμμφιε ηα ηηίζιαηα.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ δ εκένβεζα είκαζ 

ηίκδζδ ηαζ εκενβείηαζ ιάθθμκ πανά  

εκενβεί, υπςξ θέεζ μ εεμθυβμξ Γνδβυνζμξ ζημ 

θυβμ ημο βζα ημ Άβζμ Πκεφια:  
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πενὶ ημῦ Ἁβίμο Πκεφιαημξ  

θυβῳ· «Βἰ δὲ ἐκένβεζά ἐζηζκ, 

ἐκενβδεήζεηαζ δδθμκυηζ ηαὶ μη  

ἐκενβήζεζ ηαὶ ὁιμῦ ηῶ ἐκενβδεκαζ 

παφζεηαζ».  

Αεῖ δὲ βζκχζηεζκ, ὅηζ αηὴ  γςὴ ἐκένβεζά 

ἐζηζ ηαὶ  ηνμπὴ ημῦ γῴμο  

ἐκένβεζα, ηαὶ πζα  ημῦ γῴμο μἰημκμιία, 

ἣ ηε ενεπηζηὴ ηαὶ  

αλδηζηὴ, ἢβμοκ θοηζηὴ, ηαὶ  ηαε᾿ ὁνιὴκ 

ηίκδζζξ, ἢβμοκ αἰζεδηζηὴ  

ηαὶ  κμενὰ ηαὶ αηελμφζζμξ ηίκδζζξ. 

Αοκάιεςξ δὲ ἀπμηέθεζια  

 ἐκένβεζα. Βἰ μὖκ ηαῦηα πάκηα εεςνμῦιεκ 

ἐκ ηῶ Υνζζηῶ, ἄνα ηαὶ  

ἀκενςπίκδκ ἐκένβεζακ ἐπ᾿ αημῦ θήζμιεκ.  

κένβεζα θέβεηαζ ηὸ πνημκ ἐκ ιῖκ 

ζοκζζηάιεκμκ κυδια· ηαὶ ἔζηζκ  

ἁπθ ηαὶ ἄζπεημξ ἐκένβεζα ημῦ κμῦ ηαε᾿ 

αηὸκ ἀθακξ ηὰ ἴδζα  

κμήιαηα πνμααθθμιέκμο, ὧκ πςνὶξ μδὲ 

κμῦξ ἂκ ηθδεείδ δζηαίςξ.  

Λέβεηαζ δὲ πάθζκ ἐκένβεζα ηαὶ  δζὰ ηξ 

πνμθμνξ ημῦ θυβμο  

θακένςζζξ ηαὶ ἐλάπθςζζξ ηκ 

κεκμδιέκςκ. Ώὕηδ δὲ μηέηζ ἄζπεηυξ  

ἐζηζ ηαὶ ἁπθ, ἀθθ᾿ ἐκ ζπέζεζ εεςνμοιέκδ 

ἐη κμήιαημξ ηαὶ θυβμο  

ζοκηεεεζιέκδ. Καὶ αηὴ δὲ  ζπέζζξ, ἡκ 

ἔπεζ ὁ πμζκ πνὸξ ηὸ  

βζκυιεκμκ, ἐκένβεζά ἐζηζ· ηαὶ αηὸ ηὸ 

ἀπμηεθμφιεκμκ ἐκένβεζα  

θέβεηαζ. Καὶ ηὸ ιέκ ἐζηζ ροπξ ιυκδξ, ηὸ 

δὲ ροπξ ζχιαηζ  

ηεπνδιέκδξ, ηὸ δὲ ζχιαημξ κμενξ 

ἐροπςιέκμο, ηὸ δὲ ἀπμηέθεζια·  

ὁ κμῦξ βὰν πνμεεςνήζαξ ηὸ ἐζυιεκμκ 

μὕης δζὰ ημῦ ζχιαημξ  

ἐνβάγεηαζ. Σξ ροπξ ημίκοκ ἐζηὶκ  

βειμκία· ηέπνδηαζ βὰν  

ὡξ ὀνβάκῳ ηῶ ζχιαηζ, ἄβμοζα ημῦημ ηαὶ 

ἰεφκμοζα. ῾Βηένα δέ ἐζηζκ  

 ημῦ ζχιαημξ ἐκένβεζα, ἀβμιέκμο πὸ 

ηξ ροπξ ηαὶ ηζκμοιέκμο.  

Σὸ δὲ ἀπμηέθεζια ημῦ ιὲκ ζχιαημξ  ἁθὴ 

ηαὶ  ηνάηδζζξ ηαὶ  

«Βάκ είκαζ εκένβεζα, είκαζ θακενυ υηζ εα 

ηίεεηαζ απυ άθθμ ζε εκένβεζα ηαζ δεκ  

εα εκενβεί, ηαζ εα ζηαιαηήζεζ ιαγί ι’ αοηυ 

πμο ημ εκενβεί».  

Πνέπεζ αηυιδ κα βκςνίγμοιε υηζ ηαζ δ ίδζα δ 

γςή είκαζ εκένβεζα ηαζ  

δ ιεηααμθή ηςκ γςκηακχκ είκαζ εκένβεζα ηαζ 

υθμξ μ ηνυπμξ ηδξ γςήξ ημοξ·  

δδθαδή, δ ενεπηζηή, δ αολδηζηή ή θοζζηή, 

ηαζ δ εκζηζηηχδδξ ηίκδζδ,  

δ ηίκδζδ ηςκ αζζεήζεςκ, ημο κμο ηαζ ημο 

αοηελμφζζμο. Δ έκενβεζα είκαζ  

ιάθζζηα απμηέθεζια δοκάιεςξ. Ώκ, θμζπυκ, 

αοηά παναηδνμφιε κα ηα έπεζ  

μ Υνζζηυξ, είκαζ επυιεκμ κα ημο 

απμδχζμοιε ηαζ ακενχπζκδ εκένβεζα.  

Βκένβεζα θέβεηαζ δ πνχηδ ζηέρδ πμο ένπεηαζ 

ζημ κμο ιαξ· ηαζ είκαζ απθή  

ηαζ ακελάνηδηδ εκένβεζα ημο κμο, υηακ ιυκμξ 

ημο μ κμοξ πανμοζζάγεζ ηνοθά  

ηζξ ζηέρεζξ ημο, πςνίξ ηζξ μπμίεξ δεκ εα 

ιπμνμφζε κα βίκεζ θυβμξ βζα κμο.  

Βκένβεζα πάθζ μκμιάγεηαζ δ ακαημίκςζδ ηαζ 

δζάδμζδ ηςκ ζηέρεχκ ιαξ  

ιε ημκ πνμθμνζηυ θυβμ. Ώοηή υιςξ δεκ είκαζ 

ακελάνηδηδ ηαζ απθή,  

αθθά, ακ ηδκ παναηδνήζμοιε, είκαζ ζφκεεηδ 

απυ ηδ ζηέρδ ηαζ ημ θυβμ.  

Βκένβεζα, επίζδξ, είκαζ ηαζ δ ζπέζδ πμο έπεζ 

αοηυξ πμο εκενβεί ζε ζπέζδ ι’  

αοηυ πμο εκενβείηαζ· ηαζ ημ απμηέθεζια πμο 

πνμηφπηεζ ηαθείηαζ εκένβεζα.  

Καζ άθθμ είκαζ εκένβεζα ιυκμκ ηδξ ροπήξ, 

άθθμ ηδξ ροπήξ πμο πνδζζιμπμζεί  

ημ ζχια, άθθμ ημο ζχιαημξ πμο έπεζ ηδ 

κμενή ροπή ηαζ άθθμ είκαζ ημ  

απμηέθεζια· δζυηζ μ κμοξ θακηάγεηαζ αοηυ 

πμο εα βίκεζ ηαζ έηζζ ημ εκενβεί  

ιε ημ ζχια. Δ δζεφεοκζδ αέααζα ακήηεζ 

ζηδκ ροπή· πνδζζιμπμζεί υιςξ ζακ  

υνβακμ ημ ζχια, μδδβχκηαξ ηαζ 

ηαηεοεφκμκηάξ ημ. Άθθδ πάθζ είκαζ  

δ εκένβεζα ημο ζχιαημξ, υηακ δ ροπή ημ 

μδδβεί ηαζ ημ ηζκεί. Καζ ημ  

απμηέθεζια ηδξ εκένβεζαξ ημο ζχιαημξ είκαζ 

δ αθή, δ ηνάηδζδ ηαζ  
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 ημῦ πμζμοιέκμο μἱμκεὶ πενζέκελζξ, ηξ δὲ 

ροπξ  ημῦ βζκμιέκμο  

μἱμκεὶ ιυνθςζζξ ηαὶ ζπδιαηζζιυξ.  

Οὕης ηαὶ πενὶ ημῦ Κονίμο ικ Ἰδζμῦ 

Υνζζημῦ,  ιὲκ  

ηκ εαοιάηςκ δφκαιζξ ηξ εευηδημξ αημῦ 

πνπεκ ἐκένβεζα,  

 δὲ πεζνμονβία ηαὶ ηὸ εεθζαζ ηαὶ ηὸ 

εἰπεῖκ «εέθς, ηαεανίζεδηζ»,  

ηξ ἀκενςπυηδημξ αημῦ πνπεκ 

ἐκένβεζα. Ἀπμηέθεζια δὲ  

ηξ ιὲκ ἀκενςπίκδξ  ηκ ἄνηςκ ηθάζζξ, 

ηὸ ἀημῦζαζ ηὸκ θεπνὸκ,  

ηὸ «εέθς», ηξ δὲ εείαξ ὁ ηκ ἄνηςκ 

πθδεοζιὸξ ηαὶ  ημῦ θεπνμῦ  

ηάεανζζξ. Αζ᾿ ἀιθμηένςκ βάν, δζά ηε ηξ 

ροπζηξ ἐκενβείαξ ηαὶ  

ημῦ ζχιαημξ, ιίακ ηαὶ ηὴκ αηὴκ ζοββεκ 

ηαὶ ἴζδκ ἐκεδείηκοημ  

αημῦ ηὴκ εείακ ἐκένβεζακ.  

Ὥζπεν βὰν ηὰξ θφζεζξ κςιέκαξ 

βζκχζημιεκ ηαὶ ηὴκ ἐκ ἀθθήθαζξ  

ἐπμφζαξ πενζπχνδζζκ ηαὶ ηὴκ ημφηςκ 

δζαθμνὰκ μη ἀνκμφιεεα,  

ἀθθὰ ηαὶ ἀνζειμῦιεκ ηαὶ ἀδζαζνέημοξ 

ηαφηαξ βζκχζημιεκ, μὕης  

ηαὶ ηκ εεθδιάηςκ ηαὶ ηκ ἐκενβεζκ ηαὶ 

ηὸ ζοκαθὲξ βζκχζημιεκ  

ηαὶ ηὸ δζάθμνμκ ἐπζβζκχζημιεκ ηαὶ 

ἀνζειμῦιεκ ηαὶ δζαίνεζζκ  

μη εἰζάβμιεκ· ὅκ ηνυπμκ βὰν  ζὰνλ ηαὶ 

ηεεέςηαζ ηαὶ ιεηααμθὴκ  

ηξ μἰηείαξ μ πέπμκεε θφζεςξ, ηὸκ αηὸκ 

ηνυπμκ ηαὶ ηὸ εέθδια  

ηαὶ  ἐκένβεζα ηαὶ ηεεέςκηαζ ηαὶ ηκ 

μἰηείςκ μη ἐλίζηακηαζ ὅνςκ·  

εἷξ βάν ἐζηζκ ὁ ημῦημ ηἀηεῖκμ ὢκ, ηαὶ 

μὕηςξ ηἀηείκςξ, ἢημζ εεσηξ ηε  

ηαὶ ἀκενςπίκςξ εέθςκ ηαὶ ἐκενβκ.  

Αφμ ημίκοκ ηὰξ ἐκενβείαξ ἐπὶ Υνζζημῦ 

θέβεζκ ἀκαβηαῖμκ  

δζὰ ηὸ δζηηὸκ ηξ θφζεςξ· ὧκ βὰν  θφζζξ 

πανδθθαβιέκδ,  

ημφηςκ δζάθμνμξ  ἐκένβεζα, ηαὶ ὧκ  

ἐκένβεζα πανδθθαβιέκδ,  

ημφηςκ  θφζζξ δζάθμνμξ. Καὶ ηὸ 

δ πενζθμνά αοημφ πμο δδιζμονβείηαζ· εκχ ημ 

απμηέθεζια ηδξ εκένβεζαξ  

ηδξ ροπήξ είκαζ δ δζαιυνθςζδ ηαζ μ 

ζπδιαηζζιυξ, ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ, αοημφ  

πμο δδιζμονβείηαζ.  

Έηζζ, ηαζ ζπεηζηά ιε ημκ Κφνζυ ιαξ Εδζμφ 

Υνζζηυ, απυ ηδ ιζα δ δφκαιδ  

ηςκ εαοιάηςκ ημο απμηεθμφζε εκένβεζα ηδξ 

εευηδηυξ ημο, ηζ απυ ηδκ άθθδ  

δ πνήζδ ηςκ πενζχκ ημο, δ εέθδζδ ηαζ μ 

θυβμξ ημο «εέθς κα ηαεανζζεείξ»  

ήηακ εκένβεζα ηδξ ακενςπίκδξ θφζεχξ ημο. 

Καζ απμηέθεζια  

ηδξ ακενςπίκδξ θφζεχξ ημο ήηακ μ 

ηειαπζζιυξ ηςκ άνηςκ, ημ κ’ αημφζεζ  

μ θεπνυξ ημ «εέθς», εκχ ηδξ εείαξ ήηακ μ 

πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ άνηςκ ηαζ  

δ εεναπεία ημο θεπνμφ. Αζυηζ ηαζ ιε ηα δφμ, 

ηαζ ιε ηδκ εκένβεζα ηδξ ροπήξ  

ηαζ ιε ηδκ εκένβεζα ημο ζχιαημξ, 

απμδείηκοε υηζ δ εεία ημο εκένβεζα είκαζ  

ιία ηαζ δ ίδζα, ζοββεκζηή ηαζ ίζδ (ιε ημο 

Παηένα).  

πςξ δδθαδή δεπυιαζηε υηζ μζ θφζεζξ είκαζ 

εκςιέκεξ ηαζ  

αθθδθμπενζπςνμφκηαζ, πςνίξ κ’ 

αιθζζαδημφιε ηδ δζαθμνά ημοξ,  

αθθά ηζξ ανζειμφιε ηαζ ηζξ εεςνμφιε 

αδζαίνεηεξ, έηζζ ηαζ βζα ηζξ εεθήζεζξ  

ηαζ ηζξ εκένβεζεξ ηαζ δεπυιαζηε ηδ ζοκάθεζά 

ημοξ αθθά ηαζ ακαβκςνίγμοιε  

ηδ δζαθμνά ημοξ· ηζξ ανζειμφιε, πςνίξ υιςξ 

κα δζαηνίκμοιε δζαίνεζδ.  

πςξ δ ζάνηα ημο εεχεδηε πςνίξ κα πάεεζ 

ηαιζά ιεηααμθή  

ηδξ θφζεχξ ημο, πανυιμζα ηαζ δ εέθδζδ ηαζ 

δ εκένβεζά ημο  

εεχεδηακ πςνίξ κα πάζμοκ ηδ θοζζηή ημοξ 

ηαηάζηαζδ.  

Αζυηζ μ ίδζμξ είκαζ ηαζ ημ έκα ηαζ ημ άθθμ, 

πμο εέθεζ ηαζ εκενβεί ηαζ έηζζ ηαζ  

αθθζχξ, δδθαδή ηαζ εεσηά ηαζ ακενχπζκα.  

Τπμπνεςηζηά, θμζπυκ, μιμθμβμφιε υηζ δφμ 

είκαζ μζ εκένβεζεξ ημο Υνζζημφ,  

επεζδή έπεζ δζπθή θφζδ. Αζυηζ αοηά πμο 

έπμοκ δζαθμνεηζηή θφζδ,  
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ἀκάπαθζκ· ὧκ  θφζζξ  αηή,  

ημφηςκ ηαὶ  ἐκένβεζα  αηή, ηαὶ ὧκ  

ἐκένβεζα ιία, ημφηςκ  

ηαὶ  μζία ιία, ηαηὰ ημὺξ εεδβυνμοξ 

παηέναξ. Ἀκάβηδ ημίκοκ  

δομῖκ εάηενμκ ἠ ιίακ ἐκένβεζακ ἐπὶ 

Υνζζημῦ θέβμκηαξ ιίακ θέβεζκ  

ηαὶ ηὴκ μζίακ ἢ, εἴπεν ηξ ἀθδεείαξ 

ἐπυιεεα ηαὶ δφμ ηὰξ μζίαξ  

εαββεθζηξ ηε ηαὶ παηνζηξ 

ὁιμθμβμῦιεκ, δφμ ηαὶ ηὰξ ἐκενβείαξ  

ηαηαθθήθςξ αημῖξ ἑπμιέκμοξ 

ζοκμιμθμβεῖκ· ὁιμμφζζμξ βὰν ὢκ  

ηῶ Θεῶ ηαὶ Παηνὶ ηαηὰ ηὴκ εευηδηα ἴζμξ 

ἔζηαζ ηαὶ ηαηὰ ηὴκ  

ἐκένβεζακ· ὁιμμφζζμξ δὲ ὢκ ιῖκ ὁ αηὸξ 

ηαηὰ ηὴκ ἀκενςπυηδηα,  

ἴζμξ ἔζηαζ ηαὶ ηαηὰ ηὴκ ἐκένβεζακ. Φδζὶ 

βμῦκ ὁ ιαηάνζμξ Γνδβυνζμξ,  

ὁ Νοζαέςκ ἐπίζημπμξ· «Ὧκ δὲ  ἐκένβεζα 

ιία, ημφηςκ πάκηςξ  

ηαὶ  δφκαιζξ  αηή· πζα βὰν ἐκένβεζα 

δοκάιεχξ ἐζηζκ  

ἀπμηέθεζια». Ἀδφκαημκ δὲ ἀηηίζημο ηαὶ 

ηηζζηξ θφζεςξ ιίακ θφζζκ  

ἠ δφκαιζκ ἠ ἐκένβεζακ εἶκαζ. Βἰ δὲ ιίακ 

Υνζζημῦ ηὴκ ἐκένβεζακ  

εἴπμζιεκ, ηῆ ημῦ Λυβμο εευηδηζ 

πνμζάρμιεκ ηξ κμενξ ροπξ  

ηὰ πάεδ, θυαμκ θδιὶ ηαὶ θφπδκ ηαὶ 

ἀβςκίακ.  

Βἰ δὲ θέβμζεκ, ὡξ πενὶ ηξ Ἁβίαξ Σνζάδμξ 

δζαθεβυιεκμζ μἱ παηένεξ  

μἱ ἅβζμζ ἔθαζακ· «ὧκ  μζία ιία, ημφηςκ 

ηαὶ  ἐκένβεζα, ηαὶ ὧκ  

δζάθμνμξ  μζία, ημφηςκ δζάθμνμξ ηαὶ  

ἐκένβεζα», ηαὶ ὡξ μ πνὴ  

ηὰ ηξ «εεμθμβίαξ» ἐπὶ ηὴκ «μἰημκμιίακ» 

ιεηάβεζκ, ἐνμῦιεκ· εἰ ἐπὶ ηξ  

«εεμθμβίαξ» ιυκμκ εἴνδηαζ ημῖξ παηνάζζ, 

ηαὶ μη ἔηζ ιεηὰ  

ηὴκ ζάνηςζζκ ηξ αηξ ἐκενβείαξ ὁ Τἱὸξ 

ηῶ Παηνὶ μδὲ ηξ αηξ  

ἔζηαζ μζίαξ. Σίκζ δὲ ἀπμκειμῦιεκ ηὸ «ὁ 

Παηήν ιμο ἕςξ ἄνηζ  

ἐνβάγεηαζ, ηἀβὼ ἐνβάγμιαζ», ηαὶ· «ἃ 

ηαζ δ εκένβεζά ημοξ είκαζ δζαθμνεηζηή· ηαζ 

υπμζα έπμοκ δζαθμνεηζηή εκένβεζα,  

ηαζ δ θφζδ ημοξ είκαζ δζαθμνεηζηή. Καζ ημ 

ακηίζηνμθμ· αοηά πμο έπμοκ ίδζα  

θφζδ, έπμοκ ηαζ ίδζα εκένβεζα· ηαζ υπμζα 

έπμοκ ιία εκένβεζα, έπμοκ ηαζ ιία  

θφζδ, ζφιθςκα ιε ημοξ εεμθχηζζημοξ 

Παηένεξ. Βίκαζ ακάβηδ, θμζπυκ, κα  

παναδεπεμφιε έκα απυ ηα δφμ: ή θέβμκηαξ 

υηζ μ Υνζζηυξ έπεζ ιία εκένβεζα  

μιμθμβμφιε υηζ έπεζ ηαζ ιία μοζία ή –εάκ 

αημθμοεμφιε ηδκ αθήεεζα ηαζ  

μιμθμβμφιε, ζφιθςκα ιε ημ Βοαββέθζμ ηαζ 

ημοξ Παηένεξ, υηζ έπεζ δφμ μοζίεξ–  

κα δεπυιαζηε ζοβπνυκςξ, υπςξ ανιυγεζ, υηζ 

έπεζ ηαζ δφμ εκένβεζεξ. Αζυηζ,  

υκηαξ μιμμφζζμξ ιε ημ Θευ ηαζ Παηένα ζηδ 

εεία θφζδ, εα είκαζ ίζμξ ηαζ ζηδ  

(εεία) εκένβεζα· μ ίδζμξ, υκηαξ πάθζ 

μιμμφζζμξ ιε ιαξ ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ,  

εα είκαζ ίζμξ ηαζ ζηδκ (ακενχπζκδ) εκένβεζα. 

Αζυηζ θέεζ μ ιαηάνζμξ Γνδβυνζμξ,  

επίζημπμξ Νφζζδξ: «πμζμζ έπμοκ ιία 

έκένβεζα, μπςζδήπμηε έπμοκ ηαζ  

ηδκ ίδζα δφκαιδ· δζυηζ ηάεε εκένβεζα είκαζ 

απμηέθεζια ηδξ δοκάιεςξ».  

Βίκαζ αδφκαημ, θμζπυκ, δ άηηζζηδ θφζδ κα 

έπεζ ιία ηαζ ηδκ ίδζα θφζδ  

ή δφκαιδ ή εκένβεζα ιε ηδκ ηηζζηή. Καζ ακ 

δεπεμφιε υηζ μ Υνζζηυξ έπεζ ιία  

εκένβεζα, ηυηε ηα πάεδ ηδξ κμενήξ ροπήξ –

εκκμχ ημ θυαμ, ηδ θφπδ ηαζ  

ηδκ αβςκία– εα η’ απμδχζμοιε ζηδ εευηδηα 

ημο Λυβμο.  

Καζ ακ θέκε υηζ, ακαθενυιεκμζ μζ άβζμζ 

Παηένεξ ζηδκ Ώβία Σνζάδα, ηάπα  

είπακ: «αοημί πμο έπμοκ ιία μοζία, έπμοκ ηαζ 

ιία εκένβεζα, ηζ αοημί πμο έπμοκ  

δζαθμνεηζηή μοζία έπμοκ ηαζ δζαθμνεηζηή 

εκένβεζα», ηαζ αηυιδ είπακ υηζ δεκ  

πνέπεζ κα απμδίδμοιε ζηδκ μζημκμιία 

(=ζπέδζμ ηδξ ζςηδνίαξ ηςκ ακενχπςκ)  

αοηά πμο ακήημοκ ζηδ εεμθμβία (=αθμνά 

ηδκ εζςηενζηή γςή ημο Θεμφ),  

εα απακηήζμοιε: ακ μζ Παηένεξ ηα είπακ 

αοηά ιυκμ βζα ηδ εεμθμβία ηαζ ακ  
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αθέπεζ ηὸκ Παηένα πμζμῦκηα,  

ηαῦηα ηαὶ ὁ Τἱὸξ ὁιμίςξ πμζεῖ», ηαὶ· «εἰ 

ἐιμὶ μ πζζηεφεηε, ημῖξ ἔνβμζξ  

ιμο πζζηεφζαηε», ηαὶ· «ηὰ ἔνβα, ἃ ἐβὼ 

πμζ, ιανηονεῖ πενὶ ἐιμῦ»,  

ηαὶ· «ὥζπεν ὁ Παηὴν ἐβείνεζ ημὺξ κεηνμὺξ 

ηαὶ γςμπμζεῖ, μὕης  

ηαὶ ὁ Τἱυξ, μὓξ εέθεζ, γςμπμζεῖ»; Σαῦηα 

βὰν πάκηα μ ιυκμκ  

ὁιμμφζζμκ ηαὶ ιεηὰ ζάνηςζζκ ηῶ Παηνὶ 

δείηκοζζκ αηυκ, ἀθθὰ ηαὶ  

ηξ αηξ ἐκενβείαξ.  

Καὶ πάθζκ· Βἰ  πενὶ ηὰ ὄκηα πνυκμζα μ 

ιυκμκ Παηνὸξ ηαὶ Ἁβίμο  

Πκεφιαημξ, ἀθθὰ ηαὶ ημῦ Τἱμῦ ἐζηζ ηαὶ 

ιεηὰ ζάνηςζζκ, ἐκένβεζα δὲ  

ημῦηυ ἐζηζκ· ἄνα ηαὶ ιεηὰ ζάνηςζζκ ηξ 

αηξ ἐζηζκ ἐκενβείαξ ηῶ Παηνί.  

Βἰ δέ ἐη ηκ εαοιάηςκ ηξ αηξ μζίαξ 

ὄκηα ηῶ Παηνὶ  

ηὸκ Υνζζηὸκ ἔβκςιεκ, ἐκένβεζα δὲ Θεμῦ 

ηοβπάκεζ ηὰ εαφιαηα,  

ἄνα ηαὶ ιεηὰ ζάνηςζζκ ηξ αηξ 

ἐκενβείαξ ἐζηὶ ηῶ Παηνί.  

Βἰ δὲ ιία ἐκένβεζα ηξ εευηδημξ αημῦ ηαὶ 

ηξ ζανηὸξ αημῦ,  

ζφκεεημξ ἔζηαζ, ηαὶ ἔζηαζ ἠ ἑηέναξ 

ἐκενβείαξ πανὰ ηὸκ Παηένα  

ἠ ηαὶ ὁ Παηὴν ζοκεέημο ἐκενβείαξ ἔζηαζ. 

Βἰ δὲ ζοκεέημο ἐκενβείαξ,  

δθμκ ὅηζ ηαὶ θφζεςξ.  

Βἰ δὲ εἴπμζεκ, ὅηζ ηῆ ἐκενβείᾳ πνυζςπμκ 

ζοκεζζάβεηαζ, ἐνμῦιεκ, ὅηζ,  

εἰ ηῆ ἐκενβείᾳ πνυζςπμκ ζοκεζζάβεηαζ, 

ηαηὰ ηὴκ εὔθμβμκ  

ἀκηζζηνμθὴκ ηαὶ ηῶ πνμζχπῳ ἐκένβεζα 

ζοκεζζαπεήζεηαζ,  

ηαὶ ἔζμκηαζ, ὥζπεν ηνία πνυζςπα, ἢημζ 

πμζηάζεζξ,  

ηξ Ἁβίαξ Σνζάδμξ, μὕης ηαὶ ηνεῖξ 

ἐκένβεζαζ, ἠ ὥζπεν ιία ἐκένβεζα,  

μὕης ηαὶ ἓκ πνυζςπμκ ηαὶ ιία πυζηαζζξ. 

Οἱ δὲ ἅβζμζ παηένεξ  

ζοιθχκςξ εἰνήηαζζ ηὰ ηξ αηξ μζίαξ 

ηαὶ ηξ αηξ εἶκαζ ἐκενβείαξ.  

Ἔηζ δέ, εἰ ηῆ ἐκενβείᾳ πνυζςπμκ 

μ Τζυξ ιεηά ηδ ζάνηςζή ημο δεκ έπεζ ηδκ 

ίδζα εκένβεζα ιε ημκ Παηένα, δεκ εα  

έπεζ μφηε ηδκ ίδζα μοζία. Καζ ζε πμζυκ ε’ 

απμδχζμοιε ημ κυδια ηςκ θνάζεςκ  

«μ Παηέναξ ιμο αηυιδ ενβάγεηαζ, ημ ίδζμ ηζ 

εβχ», «μ Τζυξ αοηά πμο αθέπεζ  

κα ηάκεζ μ Παηέναξ ηα ηάκεζ ηαζ αοηυξ», 

«εάκ δεκ πζζηεφεηε ειέκα, πζζηέρηε  

ζηα ένβα ιμο», «ηα ένβα πμο ηάκς δίκμοκ 

ιανηονία βζα ιέκα» ηαζ  

«υπςξ μ Παηέναξ ακαζηαίκεζ ηαζ δίκεζ γςή 

ζημοξ κεηνμφξ, έηζζ ηαζ μ Τζυξ  

υπμζμοξ εέθεζ ημοξ πανίγεζ ηδ γςή»; Αζυηζ 

υθα αοηά απμδεζηκφμοκ υηζ μ Τζυξ  

υπζ ιυκμκ είκαζ μιμμφζζμξ ιε ημκ Παηένα 

ιεηά ηδ ζάνηςζδ, αθθά έπεζ ηαζ  

ηδκ ίδζα εκένβεζα.  

Βπίζδξ, ακ δ πνυκμζα βζα ηα υκηα δεκ ακήηεζ 

ιυκμ ζημκ Παηένα ηαζ ημ Άβζμ  

Πκεφια, αθθά ηαζ ζημκ Τζυ ηαζ ιεηά ηδκ 

εκακενχπδζή ημο, ηαζ εθυζμκ δ  

πνυκμζα είκαζ εκένβεζα, επμιέκςξ ηαζ ιεηά 

ηδ ζάνηςζδ μ Τζυξ έπεζ ηδκ ίδζα  

εκένβεζα ιε ημκ Παηένα.  

Βάκ πάθζ ακηζθδθεήηαιε απυ ηα εαφιαηα υηζ 

μ Υνζζηυξ έπεζ ηδκ ίδζα εκένβεζα  

ιε ημκ Παηένα ηαζ υηζ ηα εαφιαηα απμηεθμφκ 

εκένβεζα ημο Θεμφ,  

επμιέκςξ ηαζ ιεηά ηδ ζάνηςζδ μ Τζυξ έπεζ 

ηδκ ίδζα εκένβεζα ιε ημκ Παηένα.  

Βάκ πάθζ δ εευηδηα ηαζ δ ακενςπυηδηά ημο 

έπμοκ ιία εκένβεζα, ηυηε αοηή  

εα είκαζ ζφκεεηδ ηαζ είηε εα έπεζ δζαθμνεηζηή 

εκένβεζα απυ ημκ Παηένα  

είηε ηαζ μ Παηέναξ εα έπεζ ζφκεεηδ εκένβεζα. 

Βάκ υιςξ έπεζ ζφκεεηδ εκένβεζα,  

ζίβμονα εα έπεζ ηαζ ζφκεεηδ θφζδ.  

Βάκ υιςξ πμοκ υηζ ιε ηδκ εκένβεζα εκκμείηαζ 

ζοβπνυκςξ ηαζ ημ πνυζςπμ,  

εα πμφιε υηζ, ακ ιε ηδκ εκένβεζα εκκμείηαζ 

ηαζ ημ πνυζςπμ, ζφιθςκα ιε ηδ  

θμβζηή ακηζζηνμθή, ηαζ ιε ημ πνυζςπμ εα 

εκκμείηαζ ζοβπνυκςξ ηαζ δ εκένβεζα·  

ηαζ εα οπάνπμοκ, υπςξ ηα ηνία πνυζςπα, 

δδθαδή μζ οπμζηάζεζξ ηδξ Ώβίαξ  

Σνζάδμξ, έηζζ ηαζ ηνεζξ εκένβεζεξ, ή υπςξ 
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ζοκεζζάβεηαζ, μἱ ιήηε ιίακ ιήηε  

δφμ  Υνζζημῦ ηὰξ ἐκενβείαξ θέβεζκ 

εεζπίζακηεξ, μὔηε ἓκ πνυζςπμκ  

αημῦ θέβεζκ μὔηε δφμ πνμζέηαλακ.  

Καὶ ἐπὶ ηξ πεποναηηςιέκδξ δέ ιαπαίναξ, 

ὥζπεν αἱ θφζεζξ  

ζῴγμκηαζ ημῦ ηε πονὸξ ηαὶ ημῦ ζζδήνμο, 

μὕης ηαὶ αἱ δφμ ἐκένβεζαζ  

ηαὶ ηὰ ημφηςκ ἀπμηεθέζιαηα. Ἔπεζ βὰν ὁ 

ιὲκ ζίδδνμξ ηὸ ηιδηζηυκ,  

ηὸ δὲ πῦν ηὸ ηαοζηζηυκ, ηαὶ  ημιὴ ιὲκ 

ηξ ημῦ ζζδήνμο ἐκενβείαξ  

ἐζηὶκ ἀπμηέθεζια,  δὲ ηαῦζζξ ημῦ πονυξ· 

ηαὶ ζῴγεηαζ ηὸ ημφηςκ  

δζάθμνμκ ἐκ ηῆ ηεηαοιέκῃ ημιῆ ηαὶ ἐκ ηῆ 

ηεηιδιέκῃ ηαφζεζ, εἰ ηαὶ  

ιήηε  ηαῦζζξ ηξ ημιξ δίπα βίβκμζημ 

ιεηὰ ηὴκ ἕκςζζκ ιήηε  ημιὴ  

δίπα ηξ ηαφζεςξ· ηαὶ μὔηε δζὰ ηὸ δζηηὸκ 

ηξ θοζζηξ ἐκενβείαξ  

δφμ πεποναηηςιέκαξ ιαπαίναξ θαιὲκ μὔηε 

δζὰ ηὸ ιμκαδζηὸκ  

ηξ πεποναηηςιέκδξ ιαπαίναξ ζφβποζζκ 

ηξ μζζχδμοξ αηκ  

δζαθμνξ ἐνβαγυιεεα.  

Οὕης ηαὶ ἐκ ηῶ Υνζζηῶ ηξ ιὲκ εευηδημξ 

αημῦ  εεία ηαὶ  

πακημδφκαιμξ ἐκένβεζα, ηξ δὲ 

ἀκενςπυηδημξ αημῦ  ηαε᾿ ιξ.  

Ἀπμηέθεζια δὲ ηξ ιὲκ ἀκενςπίκδξ ηὸ 

ηναηδεκαζ ηὴκ πεῖνα  

ημῦ παζδὸξ ηαὶ ἑθηοζεκαζ, ηξ δὲ εείαξ  

γςμπμίδζζξ. Ἄθθμ βὰν  

ημῦημ, ηἀηεῖκμ ἕηενμκ, εἰ ηαὶ ἀθθήθςκ 

ἀπχνζζημζ πάνπμοζζκ  

ἐκ ηῆ εεακδνζηῆ ἐκενβείᾳ. Βἰ δζὰ ηὸ ιίακ 

εἶκαζ ηὴκ ημῦ Κονίμο  

πυζηαζζκ ιία ἔζηαζ ηαὶ  ἐκένβεζα, δζὰ 

ηὴκ ιίακ πυζηαζζκ  

ιία ἔζηαζ ηαὶ  μζία.  

Καὶ πάθζκ· εἰ ιίακ ἐκένβεζακ ἐπὶ ημῦ 

Κονίμο εἴπμζιεκ, ἠ εείακ ηαφηδκ  

θέλμιεκ ἠ ἀκενςπίκδκ ἠ μδεηένακ. Ἀθθ᾿ 

εἰ ιὲκ εείακ, Θεὸκ αηὸκ  

ιυκμκ βοικὸκ ηξ ηαε᾿ ιξ 

ἀκενςπυηδημξ θέλμιεκ. Βἰ δὲ  

αηνζαχξ ιία εκένβεζα,  

έηζζ ηαζ έκα πνυζςπμ ηαζ ιία οπυζηαζδ. 

Ώθθά μζ άβζμζ Παηένεξ  

έπμοκ πεζ υθμζ απυ ημζκμφ υηζ αοηά πμο 

έπμοκ ηδκ ίδζα μοζία, έπμοκ ηαζ  

ηδκ ίδζα εκένβεζα.  

Καζ αηυιδ, ακ ιε ηδκ εκένβεζα εκκμείηαζ 

ζοβπνυκςξ ηαζ ημ πνυζςπμ, ηυηε  

αοημί πμο εέζπζζακ κα θέιε υηζ μ Υνζζηυξ 

δεκ έπεζ μφηε ιία μφηε δφμ  

εκένβεζεξ, αοημί ηαεζένςζακ κα θέιε υηζ δεκ 

έπεζ μφηε έκα μφηε δφμ πνυζςπα.  

Καζ υπςξ ζημ ποναηηςιέκμ ιαπαίνζ 

δζαηδνμφκηαζ μζ θφζεζξ, ηδξ θςηζάξ  

ηαζ ημο ζζδήνμο, έηζζ είκαζ δφμ ηαζ μζ 

εκένβεζεξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηά ημοξ.  

Έπεζ δδθαδή μ ζίδδνμξ ηδκ ζδζυηδηα κα 

ηυαεζ, ηαζ έπεζ πάθζ δ θςηζά  

ηδκ ζδζυηδηα κα ηαίεζ· ηαζ ημ ηυρζιμ είκαζ 

απμηέθεζια ηδξ εκένβεζαξ ημο  

ζζδήνμο, εκχ ημ ηάρζιμ ηδξ θςηζάξ. Δ 

δζαθμνά ημοξ δζαηδνείηαζ  

ζημ ηαιέκμ ηυρζιμ ηαζ ζημ ημιιέκμ ηάρζιμ, 

ακ ηαζ ιεηά ηδκ έκςζδ  

δεκ εα ιπμνμφζε κα βίκεζ μφηε ημ ηάρζιμ 

δίπςξ ημ ηυρζιμ μφηε ημ ηυρζιμ  

δίπςξ ημ ηάρζιμ. Καζ μφηε, επεζδή είκαζ 

δζπθή δ θοζζηή εκένβεζα, θέιε υηζ  

έπμοιε δφμ ποναηηςιέκα ιαπαίνζα μφηε 

πάθζ, επεζδή είκαζ έκα ημ  

ποναηηςιέκμ ιαπαίνζ, ζοβπέμοιε ηδ 

δζαθμνά πμο δζαηνίκεζ  

ηδ θφζδ ημοξ.  

Έηζζ ηαζ ζημ Υνζζηυ, δ εεία ηαζ 

πακημδφκαιδ εκένβεζά ημο ακήηεζ  

ζηδ εεία θφζδ, εκχ δ ακενχπζκδ εκένβεζα 

ακήηεζ ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ ημο.  

Ώπμηέθεζια ηδξ ακενχπζκδξ εκένβεζάξ ημο 

είκαζ κα ηναηήζεζ ηαζ κα  

ηνααήλεζ ημ πένζ ημο παζδζμφ, εκχ ηδξ εείαξ 

είκαζ δ πανμπή ηδξ γςήξ. Αζυηζ  

άθθμ είκαζ ημ έκα ηαζ άθθμ ημ άθθμ, ακ ηαζ 

ιέζα ζηδ εεακδνζηή εκένβεζά ημο  

μζ εκένβεζεξ είκαζ απχνζζηεξ ιεηαλφ ημοξ. 

Βάκ υιςξ, επεζδή είκαζ ιία δ  

οπυζηαζδ ημο Κονίμο, πζζηεφμοιε υηζ εα 
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ἀκενςπίκδκ, ρζθὸκ αηὸκ ἄκενςπμκ 

αθαζθδιήζμιεκ. Βἰ δὲ  

μδὲ εείακ μδὲ ἀκενςπίκδκ, μδὲ Θεὸκ 

μδὲ ἄκενςπμκ,  

μδὲ ηῶ Παηνὶ μδὲ ιῖκ ὁιμμφζζμκ· ἐη 

βὰν ηξ ἑκχζεςξ  

 ηαε᾿ πυζηαζζκ ηαοηυηδξ βέβμκεκ, μ 

ιὴκ δὲ ηαὶ  δζαθμνὰ  

ηκ θφζεςκ ἀκῄνδηαζ. Σξ δὲ δζαθμνξ 

ζῳγμιέκδξ ηκ θφζεςκ,  

ζςεήζμκηαζ δδθαδὴ ηαὶ αἱ ημφηςκ 

ἐκένβεζαζ· μ βάν ἐζηζ  

θφζζξ ἀκεκένβδημξ.  

Βἰ ιία ημῦ Αεζπυημο Υνζζημῦ  ἐκένβεζα, 

ἠ ηηζζηὴ ἔζηαζ ἠ ἄηηζζημξ·  

ιέζμκ βὰν ημφηςκ μη ἔζηζκ ἐκένβεζα, 

ὥζπεν μδὲ θφζζξ.  

Βἰ μὖκ ηηζζηή, ηηζζηὴκ ιυκδκ δδθχζεζ 

θφζζκ· εἰ δὲ ἄηηζζημξ,  

ἄηηζζημκ ιυκδκ παναηηδνίζεζ μζίακ. Αεῖ 

βὰν πάκηςξ ηαηάθθδθα  

ηαῖξ θφζεζζκ εἶκαζ ηὰ θοζζηά· ἀδφκαημκ 

βὰν ἐθθζπμῦξ θφζεςξ  

ὕπανλζκ εἶκαζ. Ἡ δὲ ηαηὰ θφζζκ ἐκένβεζα 

μ ηκ ἐηηὸξ πάνπεζ,  

ηαὶ δθμκ, ὅηζ μὔηε εἶκαζ μὔηε βζκχζηεζεαζ 

ηὴκ θφζζκ δοκαηὸκ  

ἄκεο ηξ ηαηά θφζζκ ἐκενβείαξ· δζ᾿ ὧκ βὰν 

ἐκενβεῖ ἕηαζημκ,  

ηὴκ μἰηείακ θφζζκ πζζημῦηαζ, ὅπεν ἐζηὶ ιὴ 

ηνεπυιεκμκ.  

Βἰ ιία Υνζζημῦ  ἐκένβεζα,  αηὴ ηκ 

εείςκ ηαὶ ηκ ἀκενςπίκςκ  

πμζδηζηή. Οδὲκ δὲ ηκ ὄκηςκ ἐκ ημῖξ ηαηὰ 

θφζζκ ιέκμκ ηὰ ἐκακηία  

πμζεῖκ δφκαηαζ· μ βὰν ηὸ πῦν ρφπεζ ηαὶ 

εενιαίκεζ, μδὲ λδναίκεζ  

ηαὶ βναίκεζ ηὸ ὕδςν. Πξ μὖκ ὁ θφζεζ ὢκ 

Θεὸξ ηαὶ θφζεζ βεκυιεκμξ  

ἄκενςπμξ ηά ηε εαφιαηα ηαὶ ηὰ πάεδ ιζᾶ 

ἐκενβείᾳ ἐπεηέθεζεκ;  

Βἰ μὖκ ἔθααεκ ὁ Υνζζηὸξ κμῦκ 

ἀκενχπζκμκ, ἢβμοκ ροπὴκ κμενάκ ηε  

ηαὶ θμβζηήκ, δζακμδεήζεηαζ πάκηςξ ηαὶ ἀεὶ 

δζακμδεήζεηαζ· ἐκένβεζα  

δὲ κμῦ  δζάκμζα. Ἄνα ηαὶ ηαεὸ ἄκενςπμξ 

είκαζ ηαζ δ εκένβεζα ημο ιία, ηυηε  

ελαζηίαξ ηδξ ιζαξ οπμζηάζεςξ εα έπνεπε 

είκαζ ηαζ ιία δ μοζία ημο.  

Καζ αηυιδ· ακ απμδχζμοιε ζημκ Κφνζμ ιία 

εκένβεζα, εα πμφιε υηζ αοηή είκαζ  

ή εεσηή ή ακενχπζκδ ή μφηε δ ιία μφηε δ 

άθθδ. Βάκ πμφιε υηζ είκαζ εεσηή,  

ηυηε εα δεπεμφιε υηζ είκαζ Θευξ πςνίξ ηδκ 

ακενχπζκδ θφζδ ιαξ. Βάκ πμφιε  

υηζ είκαζ ακενχπζκδ, ηυηε ιε αζέαεζα εα ημκ 

εεςνήζμοιε ιυκμ άκενςπμ. Καζ  

ακ πμφιε υηζ δεκ είκαζ μφηε εεία μφηε 

ακενχπζκδ, εα δεπεμφιε υηζ δεκ είκαζ  

μφηε Θευξ μφηε άκενςπμξ μφηε μιμμφζζμξ ιε 

ημκ Παηένα ημο ηαζ ιε ιαξ.  

Αζυηζ δ ηαοηυηδηα ηδξ οπμζηάζεςξ πνμήθεε 

απυ ηδκ έκςζδ, αθθά ηαζ  

ακαηνάπδηε δ δζαθμνά ηςκ θφζεςκ. Ώκ 

υιςξ δζαηδνδεεί δ δζαθμνά ηςκ  

θφζεςκ, ζίβμονα εα δζαηδνδεμφκ ηαζ μζ 

εκένβεζέξ ημοξ· δζυηζ δεκ οπάνπεζ  

θφζδ πςνίξ εκένβεζα.  

Βάκ δ εκένβεζα ημο Αεζπυηδ Υνζζημφ είκαζ 

ιία, εα είκαζ ή ηηζζηή ή άηηζζηδ·  

δζυηζ δεκ οπάνπεζ εκδζάιεζδ εκένβεζα, υπςξ 

δεκ οπάνπεζ ηαζ θφζδ.  

Βάκ είκαζ ηηζζηή, εα θακενχζεζ ιυκμ ηηζζηή 

θφζδ· εάκ είκαζ άηηζζηδ,  

εα δείλεζ υηζ δ θφζδ είκαζ άηηζζηδ. Αζυηζ 

πνέπεζ ηα θοζζηά βκςνίζιαηα κα  

ζοιθςκμφκ απυθοηα ιε ηζξ θφζεζξ· είκαζ 

αδφκαημ δ φπανλδ κα έπεζ  

εθθζπή θφζδ. Δ εκένβεζα υιςξ πμο είκαζ 

ζφιθςκδ ιε ηδ θφζδ, δεκ ακήηεζ  

ζ’ αοηά πμο είκαζ έλς απ’ αοηήκ· ηαζ είκαζ 

θακενυ υηζ δ θφζδ δεκ ιπμνεί  

μφηε κα οπάνλεζ μφηε κα βίκεζ βκςζηή πςνίξ 

ηδ θοζζηή ηδξ εκένβεζα. Αζυηζ ημ  

ηαεέκα, πμο είκαζ αιεηάαθδημ, ιε υ,ηζ 

εκενβεί επζαεααζχκεζ ηδ θφζδ ημο.  

Βάκ δ εκένβεζα ημο Υνζζημφ είκαζ ιία, δ ίδζα 

εα εκενβεί ηαζ ηα εεία ηαζ ηα  

ακενχπζκα. Κακέκα υιςξ μκ, εάκ ιέκεζ ζηδ 

θφζδ ημο, δεκ ιπμνεί κα εκενβεί  

ηα ακηίεεηα· βζα πανάδεζβια, δ θςηζά δεκ 

παβχκεζ ηαζ εενιαίκεζ, μφηε ημ κενυ  
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ἐκενβὴξ ὁ Υνζζηὸξ  

ηαὶ ἀεὶ ἐκενβήξ.  

Ὁ δὲ ιέβαξ ἅβζμξ Ἰςάκκδξ ὁ Υνοζυζημιμξ 

ἐκ ηῆ ἑνιδκείᾳ  

ηκ Πνάλεςκ, δεοηένῳ θυβῳ, μὕης θδζίκ· 

«Οη ἂκ ηζξ ἁιάνημζ  

ηαὶ ηὸ πάεμξ αημῦ πνλζκ ηαθέζαξ· ἐκ ηῶ 

βὰν ηὰ πάκηα παεεῖκ  

ἐπμίδζε ηὸ ιέβα ηαὶ εαοιαζηὸκ ἐηεῖκμ 

ἔνβμκ ηὸκ εάκαημκ  

ηαηαθφζαξ ηαὶ ηὰ ἄθθα πάκηα 

ἐνβαζάιεκμξ».  

Βἰ πζα ἐκένβεζα θφζεχξ ηζκμξ μζζχδδξ 

ὁνίγεηαζ ηίκδζζξ, ὡξ μἱ πενὶ  

ηαῦηα δεζκμὶ δζεζθήθαζζ, πμῦ θφζζκ ηζξ 

εἶδεκ ἀηίκδημκ ἠ πακηεθξ  

ἀκεκένβδημκ ἠ ἐκένβεζακ εὕνδηεκ μ 

θοζζηξ δοκάιεςξ πάνπμοζακ  

ηίκδζζκ; Μίακ δὲ θοζζηὴκ ηὴκ ἐκένβεζακ 

Θεμῦ ηαὶ πμζήιαημξ μη ἄκ  

ηζξ εὖ θνμκκ δμίδ ηαηὰ ηὸκ ιαηάνζμκ 

Κφνζθθμκ· μδὲ γςμπμζεῖ  

ηὸκ Λάγανμκ  ἀκενςπίκδ θφζζξ, μδὲ 

δαηνφεζ  εεσηὴ ἐλμοζία·  

ηὸ ιὲκ βὰν δάηνομκ ηξ ἀκενςπυηδημξ 

ἴδζμκ,  δὲ γςὴ  

ηξ ἐκοπμζηάημο γςξ. Ἀθθ᾿ ὅιςξ ημζκξ 

ἀιθμηένςκ ἑηάηενα  

δζὰ ηὸ ηαηὸκ ηξ πμζηάζεςξ. Βἷξ ιὲκ 

βάν ἐζηζκ ὁ Υνζζηὸξ ηαὶ  

ἓκ αημῦ ηὸ πνυζςπμκ, ἢημζ  πυζηαζζξ, 

ἀθθ᾿ ὅιςξ ἔπεζ δφμ θφζεζξ,  

ηξ εευηδημξ ηαὶ ηξ ἀκενςπυηδημξ αημῦ. 

η ιὲκ μὖκ ηξ εευηδημξ  

 δυλα θοζζηξ πνμσμῦζα ἑηαηένμο ημζκὴ 

δζὰ ηὴκ ηξ πμζηάζεςξ  

ἐβέκεημ ηαοηυηδηα, ἐη δὲ ηξ ζανηὸξ ηὰ 

ηαπεζκὰ ἑηαηένῳ ημζκά·  

εἷξ βάν ἐζηζ ηαὶ ὁ αηὸξ ὁ ημῦηυ ηε ηἀηεῖκμ 

ὢκ, ἢημζ Θεὸξ ηαὶ  

ἄκενςπμξ, ηαὶ ημῦ αημῦ, ηά ηε ηξ 

εευηδημξ ηαὶ ηὰ ηξ  

ἀκενςπυηδημξ· ηὰξ ιὲκ βὰν εεμζδιίαξ  

εευηδξ εἰνβάγεημ, ἀθθ᾿ μ  

δίπα ηξ ζανηυξ, ηὰ δὲ ηαπεζκὰ  ζάνλ, 

ἀθθ᾿ μ πςνὶξ ηξ εευηδημξ.  

λεναίκεζ ηαζ οβναίκεζ. Βπμιέκςξ, πχξ είκαζ 

δοκαηυκ αοηυξ πμο ήηακ θφζεζ  

Θευξ ηαζ ιεηά έβζκε άκενςπμξ ζηδ θφζδ, κα 

επζηεθεί ιε ιζα εκένβεζα ηαζ ηα  

εαφιαηα ηαζ ηα πάεδ;  

Ώκ, θμζπυκ, μ Υνζζηυξ πνμζέθααε ακενχπζκμ 

κμο, δδθαδή ροπή κμενή ηαζ  

θμβζηή, μπςζδήπμηε εα ζηέθηεηαζ ηαζ εα 

ζηέθηεηαζ δζανηχξ· δζυηζ δ ζηέρδ  

απμηεθεί εκένβεζα ημο κμο. Βπμιέκςξ, μ 

Υνζζηυξ, επεζδή είκαζ άκενςπμξ,  

εκενβεί, ηαζ εκενβεί πάκημηε.  

Μάθζζηα μ ιεβάθμξ άβζμξ Εςάκκδξ μ 

Υνοζυζημιμξ ζημ δεφηενμ θυβμ ημο  

ζηδκ ενιδκεία ηςκ Πνάλεςκ, θέεζ ηα ελήξ: 

«Αεκ εα αζημπμφζε ηακείξ κα  

μκυιαγε ηαζ ημ πάεμξ ημο πνάλδ· δζυηζ ιε 

υθα ηα Πάεδ ημο πέηοπε  

εηείκμ ημ ιεβάθμ ηαζ εαοιαζηυ ένβμ, κα 

ηαηανβήζεζ δδθαδή ημ εάκαημ  

ηαζ κα ηάιεζ υθα ηα οπυθμζπα».  

Ώκ ηάεε εκένβεζα εεςνείηαζ ηίκδζδ ηδξ 

μοζίαξ ηάπμζαξ θφζεςξ, υπςξ θέκε  

μζ ζμθμί ζπεηζηά ι’ αοηά, πμφ είδε ηακείξ 

θφζδ αηίκδηδ ή ηεθείςξ  

ακεκένβδηδ ή πμφ ανήηε εκένβεζα, δ μπμία 

κα ιδκ είκαζ ηίκδζδ θοζζηήξ  

δοκάιεςξ; Κακέκαξ θμβζηυξ άκενςπμξ δεκ 

εα πεζ υηζ μ Θευξ ηαζ ημ πθάζια  

ημο έπμοκ ιία εκένβεζα ηδξ θφζεςξ, 

ζφιθςκα ιε ημκ ιαηάνζμ Κφνζθθμ.  

Δ ακενχπζκδ θφζδ δεκ γςμπμζεί ημκ Λάγανμ 

μφηε δ εεία δαηνφγεζ· δζυηζ  

ηα δάηνοα ανιυγμοκ ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ, 

εκχ δ γςή ακήηεζ ζ’ Ώοηυκ  

πμο ηδκ πανίγεζ. Καζ μζ δφμ υιςξ (θφζεζξ) ηα 

έπμοκ απυ ημζκμφ, ελαζηίαξ  

ηδξ ίδζαξ οπμζηάζεςξ. Αζυηζ έκαξ είκαζ μ 

Υνζζηυξ ηαζ έκα ημ πνυζςπυ ημο,  

δδθαδή δ οπυζηαζή ημο· έπεζ υιςξ δφμ 

θφζεζξ, ηδ εεία ηαζ ηδκ ακενχπζκδ.  

Βθυζμκ, θμζπυκ, δ δυλα πδβάγεζ απυ ηδ εεία 

θφζδ ημο, βίκεηαζ ημζκή ηαζ  

ζηδ ιία ηαζ ηδκ άθθδ θφζδ πάνδ ζηδκ 

ηαοηυηδηα ηδξ οπμζηάζεςξ· ημ ίδζμ ηαζ  

ηα ηαηχηενα, πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ 
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Καὶ παζπμφζῃ βὰν ηῆ ζανηὶ ζοκδιιέκδ ἤκ 

 εευηδξ ἀπαεὴξ  

δζαιέκμοζα ηαὶ ηὰ πάεδ ἐηηεθμῦζα 

ζςηήνζα, ηαὶ ἐκενβμφζῃ  

ηῆ ημῦ Λυβμο εευηδηζ ζοκδιιέκμξ ἤκ ὁ 

ἅβζμξ κμῦξ κμκ ηαὶ εἰδὼξ  

ηὰ ηεθμφιεκα.  

Σκ ιὲκ μὖκ μἰηείςκ απδιάηςκ  εευηδξ 

ηῶ ζχιαηζ ιεηαδίδςζζκ,  

αηὴ δὲ ηκ ηξ ζανηὸξ παεκ δζαιέκεζ 

ἀιέημπμξ. Ο βάν, ὥζπεν  

δζὰ ηξ ζανηὸξ  εευηδξ ημῦ Λυβμο 

ἐκήνβεζ, μὕης ηαὶ δζὰ ηξ  

εευηδημξ  ζὰνλ αημῦ ἔπαζπεκ· ὄνβακμκ 

βὰν  ζὰνλ ηξ εευηδημξ  

ἐπνδιάηζζεκ.  Βἰ ηαὶ ημίκοκ ἐλ ἄηναξ 

ζοθθήρεςξ μδ᾿ ὁηζμῦκ  

δζῃνδιέκμκ ἤκ ηξ ἑηαηέναξ ιμνθξ, ἀθθ᾿ 

ἑκὸξ πνμζχπμο αἱ ημῦ  

πακηὸξ πνυκμο πνάλεζξ ἑηαηέναξ ιμνθξ 

βεβυκαζζκ, ὅιςξ αηά,  

ἅπεν ἀπςνίζηςξ βεβέκδκηαζ, ηαη᾿ μδέκα 

ηνυπμκ ζοβπέμιεκ, ἀθθά,  

ηί πμίαξ εἴδ ιμνθξ, ἐη ηξ ηκ ἔνβςκ 

πμζυηδημξ αἰζεακυιεεα.  

κενβεῖ ημίκοκ ὁ Υνζζηὸξ ηαε᾿ ἑηαηένακ 

αημῦ ηκ θφζεςκ,  

ηαὶ «ἐκενβεῖ ἑηαηένα θφζζξ ἐκ αηῶ ιεηὰ 

ηξ εαηένμο ημζκςκίαξ»,  

ημῦ ιὲκ Λυβμο ηαηενβαγμιέκμο, ἅπεν ἐζηὶ 

ημῦ Λυβμο,  

δζὰ ηὴκ αεεκηίακ ηαὶ ἐλμοζίακ ηξ 

εευηδημξ, ὅζα ἐζηὶκ ἀνπζηὰ  

ηαὶ ααζζθζηά, ημῦ δὲ ζχιαημξ 

ἐηηεθμῦκημξ, ὅζα ἐζηὶ ημῦ ζχιαημξ,  

πνὸξ ηὸ αμφθδια ημῦ ἑκςεέκημξ αηῶ 

Λυβμο, μὗ ηαὶ βέβμκεκ ἴδζμκ.  

Ο βὰν ἀθ᾿ ἑαοημῦ πνὸξ ηὰ θοζζηὰ πάεδ 

ηὴκ ὁνιὴκ ἐπμζεῖημ  

μδ᾿ αηὴκ ἐη ηκ θοπδνκ ἀθμνιὴκ ηαὶ 

παναίηδζζκ ἠ ηὰ ἔλςεεκ  

πνμζπίπημκηα ἔπαζπεκ, ἀθθ᾿ ἐηζκεῖημ ηαηὰ 

ηὴκ ἀημθμοείακ  

ηξ θφζεςξ, ημῦ Λυβμο εέθμκημξ ηαὶ 

παναπςνμῦκημξ μἰημκμιζηξ  

πάζπεζκ αηὸ ηαὶ πνάηηεζκ ηὰ ἴδζα, ἵκα δζὰ 

ζάνηα, βίκμκηαζ ημζκά ηαζ ζηζξ δφμ  

 (θφζεζξ). Αζυηζ είκαζ έκαξ ηαζ μ ίδζμξ αοηυξ 

πμο είκαζ ηαζ ημ έκα ηαζ ημ άθθμ,  

δδθαδή Θευξ ηαζ άκενςπμξ· ηαζ δζηά ημο 

είκαζ ηα βκςνίζιαηα ηδξ εείαξ ηαζ  

ακενςπίκδξ θφζεχξ ημο. Δ εευηδηα, θμζπυκ, 

έηακε ηα εαφιαηα, υπζ υιςξ  

πςνίξ ηδ ζάνηα· δ ζάνηα επίζδξ έηακε ηα 

ηαηχηενα, υπζ υιςξ πςνίξ ηδ  

εευηδηα. Καζ υηακ δ ζάνηα έπαζπε, δ 

εευηδηα ήηακ εκςιέκδ ιαγί ηδξ, αθθά  

έιεκε απαεήξ ηαζ πναβιαημπμζμφζε ηα 

ζςηήνζα πάεδ· ηαζ υηακ δ εευηδηα  

ημο Λυβμο εκενβμφζε, μ άβζμξ κμοξ ημο ήηακ 

εκςιέκμξ· ζηεθηυηακ  

ηαζ βκχνζγε αοηά πμο βίκμκηακ.  

Δ εευηδηα, θμζπυκ, ιεηαδίδεζ ζημ ζχια απυ 

ηδ δζηή ηδξ δυλα, εκχ δ ίδζα  

παναιέκεζ αιέημπδ ζηα πάεδ ηδξ ζάνηαξ. 

Αζυηζ δεκ ζοκέααζκε, υπςξ  

δ εευηδηα ημο Λυβμο εκενβμφζε ιε ηδ 

ζάνηα, έηζζ ηαζ δ ζάνηα ημο κα  

πάζπεζ ιαγί ιε ηδ εευηδηά ημο· δζυηζ δ ζάνηα 

οπήνλε υνβακμ ηδξ εευηδηυξ  

ημο. Πανυθμ, θμζπυκ, πμο απυ ηδκ ανπή ηδξ 

ζοθθήρεςξ δεκ οπήνπε δζαίνεζδ  

ζε ιία ή άθθδ ιμνθή, αθθά υθεξ μζ πνάλεζξ 

ηαζ ηδξ ιζαξ ηαζ ηδξ άθθδξ ιμνθήξ  

ζε ηάεε πνμκζηή ζηζβιή ήηακ πνάλεζξ ημο 

εκυξ πνμζχπμο, υιςξ αοηά πμο  

έβζκακ απχνζζηα, δεκ ηα ζοβπέμοιε ιε 

ηακέκα ηνυπμ, αθθά, ηί ακήηεζ ζηδκ  

ηάεε ιμνθή ημ ακηζθαιαακυιαζηε απυ ηδκ 

πμζυηδηα ηςκ πνάλεςκ.  

Βκενβεί, θμζπυκ, μ Υνζζηυξ ηαζ ιε ηδ ιία ηαζ 

ιε ηδκ άθθδ θφζδ ημο·  

«ζημ πνυζςπυ ημο εκενβεί ηαεειία θφζδ ζε 

ημζκςκία ιε ηδκ άθθδ θφζδ».  

Ο Λυβμξ εηηεθεί αοηά πμο ακήημοκ ζημ 

Λυβμ, υζα είκαζ βκςνίζιαηα  

ημο άνπμκηα ηαζ ααζζθζά, ελαζηίαξ ηδξ 

αοεεκηίαξ ηαζ ελμοζίαξ ηδξ εείαξ  

θφζεχξ ημο· εκχ ημ ζχια εηηεθεί υζα 

ακήημοκ ζημ ζχια,  

ζφιθςκα  

ιε ηδ αμφθδζδ ημο Λυβμο πμο εκχεδηε ι’ 
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ηκ ἔνβςκ ηξ θφζεςξ  

πζζηςεῆ  ἀθήεεζα.  

Ὥζπεν δὲ πὲν μζίακ μζζχεδ ἐη 

Πανεέκμο ηοδεείξ, μὕης ηαὶ  

πὲν ἄκενςπμκ ηὰ ἀκενχπςκ ἐκήνβεζ ἐπὶ 

ἀζηάημο ὕδαημξ βδΎκμζξ  

πμζὶ πμνεουιεκμξ μ βεςεέκημξ ημῦ 

ὕδαημξ, ἀθθὰ ηξ εευηδημξ  

πενθοεῖ δοκάιεζ ζοκζζηαιέκμο πνὸξ ηὸ 

ἀδζάποημκ ηαὶ αάνεζ θζηκ  

πμδκ ιὴ πείημκημξ. Οη ἀκενςπίκςξ 

βὰν ἔπναηηε ηὰ ἀκενχπζκα  

(μ βὰν ἄκενςπμξ ιυκμκ, ἀθθὰ ηαὶ Θευξ· 

ὅεεκ ηαὶ ηὰ ημφημο πάεδ  

γςμπμζὰ ηαὶ ζςηήνζα), μδὲ εεσηξ 

ἐκήνβεζ ηὰ εεῖα (μ βὰν Θεὸξ  

ιυκμκ, ἀθθὰ ηαὶ ἄκενςπμξ· ὅεεκ δζ᾿ ἁθξ 

ηαὶ θυβμο  

ηαὶ ηκ ημζμφηςκ ηὰξ εεμζδιίαξ 

εἰνβάγεημ).  

Βἰ δὲ θέβμζ ηζξ, ὡξ «μη ἐπ᾿ ἀκαζνέζεζ ηξ 

ἀκενςπίκδξ ἐκενβείαξ  

ιίακ ἐκένβεζακ ἐπὶ Υνζζημῦ θέβμιεκ, ἀθθ᾿ 

ἐπεζδὴ ἀκηζδζαζηεθθμιέκδ  

ηῆ εείᾳ ἐκενβείᾳ πάεμξ θέβεηαζ  

ἀκενςπίκδ ἐκένβεζα, ηαηὰ ημῦημ  

ιίακ ἐκένβεζακ ἐπὶ Υνζζημῦ θέβμιεκ, 

ἐνμῦιεκ· ηαηὰ ημῦημκ ηὸκ  

θυβμκ ηαὶ μἱ ιίακ θφζζκ θέβμκηεξ μη ἐπ᾿ 

ἀκαζνέζεζ ηξ ἀκενςπίκδξ  

ηαφηδκ θέβμοζζκ, ἀθθ᾿ ἐπεζδὴ 

ἀκηζδζαζηεθθμιέκδ  ἀκενςπίκδ θφζζξ  

πνὸξ ηὴκ εείακ θφζζκ παεδηζηὴ θέβεηαζ. 

Ἡιξ δὲ ιὴ βέκμζημ  

ηῆ πνὸξ ηὴκ εείακ ἐκένβεζακ δζαζημθῆ 

πάεμξ ηὴκ ἀκενςπίκδκ  

πνμζαβμνεῦζαζ ηίκδζζκ· μδεκὸξ βάν, 

ηαευθμο θάκαζ, ὕπανλζξ  

ἐη παναεέζεςξ ἠ ἐη ζοβηνίζεςξ 

βζκχζηεηαζ ἠ ὁνίγεηαζ. Οὕης βὰν  

παθθδθαίηζα ενεεήζμκηαζ ηὰ ὄκηα 

πνάβιαηα· εἰ βὰν  

δζὰ ηὸ ἐκένβεζακ εἶκαζ ηὴκ εείακ ηίκδζζκ  

ἀκενςπίκδ πάεμξ ἐζηί,  

πάκηςξ ηαὶ δζὰ ηὸ ἀβαεὴκ εἶκαζ ηὴκ εείακ 

θφζζκ πμκδνὰ ἔζηαζ  

αοηυ ηαζ ημ ζδζμπμζήεδηε.  

Αζυηζ (ηυ ζχια) δεκ ηζκμφκηακ πνμξ ηα 

θοζζηά πάεδ απυ ιυκμ ημο,  

μφηε έπαζπε ιε αθμνιή ηδκ απμθοβή απυ ηα 

θοπδνά ή ηζξ ελςηενζηέξ  

πενζζηάζεζξ, αθθά ηζκμφκηακ ζφιθςκα ιε 

ηδκ ηάλδ ηδξ θφζεςξ·  

μ Λυβμξ ήεεθε ηαζ επέηνεπε βζα θυβμοξ 

μζημκμιίαξ κα πάζπεζ αοηυ (ημ ζχια)  

ηαζ κα εκενβεί ηα δζηά ημο, χζηε κα 

πζζημπμζδεεί δ αθήεεζα (ηδξ ζανηχζεςξ)  

απυ ηζξ πνάλεζξ ηδξ θφζεχξ ημο.  

Καζ υπςξ απυηηδζε φπανλδ ιε οπενμφζζμ 

ηνυπμ, ηαεχξ δ Πανεέκμξ ημκ  

ηομθυνδζε, πανυιμζα εκενβμφζε ηαζ ηα 

ακενχπζκα ιε οπενάκενςπμ ηνυπμ·  

αάδζγε πάκς ζε ηνζηοιζζιέκδ εάθαζζαιε ηα 

πυδζα, πςνίξ κα ημ κενυ κα βίκεζ  

λδνά, αθθά ακηζζηεηυηακ ιε ηδκ οπενθοή 

δφκαιδ ηδξ εευηδηυξ ημο ηαζ δεκ  

οπμπςνμφζε ζημ αάνμξ ηςκ οθζηχκ πμδζχκ. 

Αεκ εκενβμφζε, δδθαδή, ηα  

ακενχπζκα ιε ακενχπζκμ ηνυπμ (δζυηζ δεκ 

ήηακ ιυκμκ άκενςπμξ, αθθά ηαζ  

Θευξ· βζ’ αοηυ ηαζ ηα πάεδ ημο θένκμοκ ηδ 

γςή ηαζ ηδ ζςηδνία),  

μφηε εκενβμφζε ηα εεία ιε εεσηυ ηνυπμ (δζυηζ 

δεκ ήηακ ιυκμ Θευξ, αθθά ηαζ  

άκενςπμξ· βζ’ αοηυ ηαζ έηαιε ηα εαοιαζηά 

ζδιεία ιε ηδκ αθή,  

ημ θυβμ ηαζ ηα πανυιμζα).  

Βάκ ηάπμζμξ θέεζ υηζ «απμδίδμοιε ζημ 

Υνζζηυ ιία εκένβεζα υπζ βζα κα  

ηαηανβήζμοιε ηδκ ακενχπζκδ εκένβεζά ημο, 

αθθά επεζδή δ ακενχπζκδ  

εκένβεζα, υηακ ακηζπανααάθθεηαζ ιε ηδ εεία 

εκένβεζα, παναηηδνίγεηαζ πάεμξ,  

ηαζ βζ’ αοηυ ημ θυβμ θέιε υηζ μ Υνζζηυξ έπεζ 

ιία εκένβεζα, εα απακηήζμοιε:  

ζφιθςκα ι’ αοηυ ημ επζπείνδια, αοημί πμο 

θέκε ιία θφζδ, δεκ ημ θέκε βζα κα  

ηαηανβήζμοκ ηδκ ακενχπζκδ, αθθά επεζδή, 

υηακ δ ακενχπζκδ θφζδ  

ακηζπανααάθθεηαζ πνμξ ηδ εεία, 

παναηηδνίγεηαζ παεδηζηή. Βιείξ υιςξ πμηέ  

δεκ πνέπεζ κα μκμιάγμοιε ηδκ ακενχπζκδ 
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 ἀκενςπίκδ· ηαὶ ηαηὰ ηὴκ ζὺκ ἀκηζεέζεζ 

ἀκηζζηνμθὴκ, δζὰ ηὸ πάεμξ  

θέβεζεαζ ηὴκ ἀκενςπίκδκ ηίκδζζκ  εεία 

ηίκδζζξ ἐκένβεζα θέβεηαζ,  

ηαὶ δζὰ ηὸ πμκδνὰκ εἶκαζ ηὴκ ἀκενςπίκδκ 

θφζζκ ἀβαεὴ ἔζηαζ  εεία».  

Καὶ πάκηα δὲ ηὰ ηηίζιαηα μὕηςξ ἔζηαζ 

πμκδνά, ηαὶ ρεφζεηαζ  

ὁ εἰπχκ· «Καὶ εἶδεκ ὁ Θεὸξ πάκηα, ὅζα 

ἐπμίδζε, ηαὶ ἰδμὺ ηαθὰ θίακ».  

Ἡιεῖξ δέ θαιεκ, ὅηζ μἱ ἅβζμζ παηένεξ 

πμθοηνυπςξ ηὴκ ἀκενςπίκδκ  

ὠκυιαζακ ηίκδζζκ πνὸξ ηὰξ πμηεζιέκαξ 

ἐκκμίαξ· πνμζδβυνεοζακ  

βὰν αηὴκ ηαὶ δφκαιζκ ηαὶ ἐκένβεζακ ηαὶ 

δζαθμνὰκ ηαὶ ηίκδζζκ  

ηαὶ ἰδζυηδηα ηαὶ πμζυηδηα ηαὶ πάεμξ, μ 

ηαηὰ ἀκηζδζαζημθὴκ  

ηξ εείαξ, ἀθθ᾿ ὡξ ζοκεηηζηὴκ ιὲκ ηαὶ 

ἀκαθθμίςημκ δφκαιζκ,  

ἐκένβεζακ δὲ ὡξ παναηηδνζζηζηὴκ ηαὶ ηὴκ 

ἐκ πζζ ημῖξ ὁιμεζδέζζκ  

ἀπαναθθαλίακ ἐιθαίκμοζακ, δζαθμνὰκ δὲ 

ὡξ ἀθμνζζηζηήκ, ηίκδζζκ  

δὲ ὡξ ἐκδεζηηζηήκ, ἰδζυηδηα δὲ ὡξ 

ζοζηαηζηὴκ ηαὶ ιυκῃ αηῆ ηαὶ μη  

ἄθθῃ πνμζμῦζακ, πμζυηδηα δὲ ὡξ 

εἰδμπμζυκ, πάεμξ δὲ ὡξ ηζκμοιέκδκ·  

πάκηα βὰν ηὰ ἐη Θεμῦ ηαὶ ιεηὰ Θεὸκ 

πάζπεζ ηῶ ηζκεῖζεαζ  

ὡξ ιὴ ὄκηα αημηίκδζζξ ἠ αημδφκαιζξ· μ 

ηαηὰ ἀκηζδζαζημθὴκ μὖκ,  

ὡξ εἴνδηαζ, ἀθθὰ ηαηά ηὸκ δδιζμονβζηξ 

αημῖξ ἐκηεεέκηα πανὰ  

ηξ ηὸ πκ ζοζηδζαιέκδξ αἰηίαξ θυβμκ· 

ὅεεκ ηαὶ ιεηὰ ηξ εείαξ  

ζοκεηθςκμῦκηεξ αηὴκ ἐκένβεζακ 

πνμζδβυνεοζακ. Ὁ βὰν εἰπχκ·  

«κενβεῖ βὰν ἑηαηένα ιμνθὴ ιεηὰ ηξ 

εαηένμο ημζκςκίαξ»,  

ηί ἕηενμκ πεπμίδηεκ ἠ ὁ εἰπχκ· «Καὶ βὰν 

ηεζζανάημκηα ιέναξ  

ἀπυζζημξ ιείκαξ, ὕζηενμκ ἐπείκαζεκ»· 

ἔδςηε βὰν ηῆ θφζεζ, ὅηε ἢεεθε,  

ηὰ ἴδζα ἐκενβεῖκ· ἠ μἱ δζάθμνμκ ἐκ αηῶ 

θήζακηεξ ἐκένβεζακ  

ηίκδζδ πάεμξ ελαζηίαξ ηδξ  

ακηζδζαζημθήξ πνμξ ηδ εεία εκένβεζα· δζυηζ, 

βζα κα ιζθήζμοιε βεκζηά, ηακεκυξ  

δ φπανλδ δεκ βκςνίγεηαζ ή πνμζδζμνίγεηαζ ιε 

ακηζπανααμθή ή ζφβηνζζδ.  

Έηζζ, υζα έπμοκ φπανλδ εα ανεεμφκ υηζ είκαζ 

αθθδθμελανηχιεκα· δζυηζ εάκ δ  

ακενχπζκδ ηίκδζδ είκαζ πάεμξ, επεζδή δ εεία 

ηίκδζδ είκαζ εκένβεζα,  

μπςζδήπμηε, επεζδή δ εεία θφζδ είκαζ 

αβαεή, εα είκαζ πμκδνή ηαζ δ  

ακενχπζκδ θφζδ. Καζ ζφιθςκα ιε ηδκ 

ακηίεεηδ ακηζζηνμθή, επεζδή δ  

ακενχπζκδ ηίκδζδ θέβεηαζ πάεμξ, δ εεία 

ηίκδζδ θέβεηαζ εκένβεζα, ηαζ επεζδή δ  

ακενχπζκδ θφζδ είκαζ πμκδνή, δ εεία θφζδ 

εα είκαζ αβαεή». Καζ έηζζ, υθα ηα  

δδιζμονβήιαηα εα είκαζ πμκδνά, ηαζ εα αβεζ 

ρεφηδξ εηείκμξ πμο είπε:  

«Καζ είδε μ Θευξ υθα ηα δδιζμονβήιαηά ημο, 

ηαζ κα, υθα ήηακ πμθφ ηαθά».  

Βιείξ υιςξ θέιε υηζ μζ άβζμζ Παηένεξ 

μκυιαζακ ηδκ ακενχπζκδ ηίκδζδ  

ζφιθςκα ιε ηζξ οπμηείιεκεξ έκκμζεξ ιε 

πμθθμφξ ηνυπμοξ· ηδκ είπακ, δδθαδή,  

δφκαιδ, εκένβεζα, δζαθμνά, ηίκδζδ,  

ζδζυηδηα, πμζυηδηα ηαζ πάεμξ· δεκ ηδκ 

ακηζπανέααθακ ιε ηδ εεία ηίκδζδ,  

αθθά ηδκ μκυιαζακ δφκαιδ, επεζδή 

ζοβηναηεί ηαζ ιέκεζ ακαθθμίςηδ·  

ηδκ είπακ εκένβεζα, επεζδή παναηηδνίγεζ ηαζ 

θακενχκεζ ηδκ μιμζυηδηα πμο  

έπμοκ υθα ηα μιμεζδή· ηδκ είπακ δζαθμνά, 

επεζδή λεπςνίγεζ· ηδκ είπακ ηίκδζδ,  

επεζδή δείπκεζ· ηδκ είπακ ζδζυηδηα, επεζδή 

είκαζ ζοζηαηζηή ημο εαοημφ ηδξ ηαζ  

υπζ άθθμο· ηδκ είπακ πμζυηδηα, επεζδή δείπκεζ 

ημ είδμξ· ηαζ ηδκ είπακ πάεμξ,  

επεζδή ιεηααάθθεηαζ. Αζυηζ υθα πμο 

πνμένπμκηαζ απυ ημ Θευ ηαζ είκαζ ιεηά  

ημ Θευ ιεηααάθθμκηαζ ιε ηδκ ηίκδζδ, επεζδή 

δεκ ηζκμφκηαζ μφηε έπμοκ  

δφκαιδ απυ ιυκα ημοξ. Σδκ μκυιαζακ, 

θμζπυκ, υπςξ είπαιε, υπζ ιε  

ακηζπανααμθή (ζηδ εεία ηίκδζδ), αθθά απυ 

ημκ ζημπυ πμο ημπμεέηδζε ιέζα  
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ἠ μἱ δζπθκ ἠ μἱ ἄθθδκ ηαὶ ἄθθδκ; Σαῦηα 

βὰν δζ᾿ ἀκηςκοιίαξ δφμ  

ηὰξ ἐκενβείαξ ζδιαίκμοζζ· ηαὶ δζ᾿ 

ἀκηςκοιίαξ βὰν πμθθάηζξ ὁ ἀνζειὸξ  

ἐκδείηκοηαζ ηαὶ δζὰ ημῦ εἰπεῖκ εεῖυκ ηε ηαὶ 

ἀκενχπζκμκ. Ἡ βὰν  

δζαθμνὰ δζαθενυκηςκ ἐζηὶ δζαθμνά· ηὰ δὲ 

ιὴ ὄκηα, πξ δζμίζμοζζκ; 

ηδξ, ιε δδιζμονβζηυ ηνυπμ, αοηυξ πμο 

απμηεθεί ηδκ αζηία ηδξ ζοζηάζεςξ ημο  

ηυζιμο. Γζ’ αοηυ ηαζ ηδκ μκυιαζακ ιε ημ 

υκμια εκένβεζα πμο ημ εηθςκμφκ  

βζα ημ Θευ. Αζυηζ αοηυξ πμο είπε: «Δ ηαεειία 

ιμνθή εκενβεί ιε ηδ ζοιιεημπή  

ηδξ άθθδξ», είπε αηνζαχξ ημ ίδζμ ι’ αοηυκ 

πμο είπε: «Καζ αθμφ έιεζκε  

κδζηζηυξ ζανάκηα διένεξ, φζηενα πείκαζε». 

Βπέηνερε ζηδ θφζδ, υηακ ήεεθε,  

κα εκενβεί ηα δζηά ηδξ. Σί εα πμοκ πάθζ αοημί 

πμο είπακ υηζ έπεζ δζαθμνεηζηή  

εκένβεζα ή μζ άθθμζ υηζ έπεζ δζπθή εκένβεζα ή 

μζ άθθμζ υηζ έπεζ άθθδ ηαζ άθθδ  

εκένβεζα; Αζυηζ αοηά ιε ηζξ ακηςκοιίεξ 

θακενχκμοκ υηζ μζ εκένβεζεξ είκαζ δφμ·  

ηαζ πμθθέξ θμνέξ ιε ηζξ ακηςκοιίεξ 

δδθχκεηαζ μ ανζειυξ, ηαζ ιε ηδκ έηθναζδ  

εείμ ηαζ ακενχπζκμ. Αζυηζ δ δζαθμνά είκαζ 

δζαθμνά αοηχκ πμο δζαθένμοκ·  

εκχ αοηά πμο δεκ οπάνπμοκ, πχξ εα 

δζαθένμοκ; 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 60. Πνὸξ ημὺξ θέβμκηαξ· εἰ 

δφμ θφζεςκ ηαὶ ἐκενβεζκ  

ὁ ἄκενςπμξ, ἀκάβηδ ἐπὶ Υνζζημῦ ηνεῖξ 

θφζεζξ ηαὶ ημζαφηαξ θέβεζκ  

ηὰξ ἐκενβείαξ.  

Ὁ ιὲκ ηαε᾿ ἕηαζηα ἄκενςπμξ ἐη δφμ 

ζοβηείιεκμξ θφζεςκ, ροπξ ηε  

ηαὶ ζχιαημξ, ηαὶ ηαφηαξ ἀιεηααθήημοξ 

ἔπςκ ἐκ ἑαοηῶ δφμ θφζεζξ  

εἰηυηςξ θεπεήζεηαζ· ζῴγεζ βὰν ἑηαηένςκ 

ηαὶ ιεηὰ ηὴκ ἕκςζζκ  

ηὴκ θοζζηὴκ ἰδζυηδηα. Οὔηε βὰν ηὸ ζια 

ἀεάκαημκ ἀθθὰ θεανηυκ,  

μὔηε  ροπὴ εκδηὴ ἀθθ᾿ ἀεάκαημξ, μὔηε ηὸ 

ζια ἀυναημκ,  

μὔηε  ροπὴ ζςιαηζημῖξ ὀθεαθιμῖξ ὁναηή, 

ἀθθ᾿  ιὲκ θμβζηὴ  

ηαὶ κμενὰ ηαὶ ἀζχιαημξ, ηὸ δὲ παπφ ηε ηαὶ 

ὁναηὸκ ηαὶ ἄθμβμκ.  

Ο ιζξ δὲ θφζεςξ ηὰ ηαη᾿ μζίακ 

ἀκηζδζαζνμφιεκα· μ ιζξ ἄνα  

μζίαξ ροπή ηε ηαὶ ζια.  

Καὶ πάθζκ· εἰ γῶμκ θμβζηὸκ εκδηὸκ ὁ 

ἄκενςπμξ, πξ δὲ ὅνμξ  

Ώπάκηδζδ ζ’ αοημφξ πμο θέκε: εάκ μ 

άκενςπμξ έπεζ δφμ θφζεζξ ηαζ δφμ  

εκένβεζεξ, πνέπεζ βζα ημ Υνζζηυ κα 

παναδεπεμφιε ηνεζξ θφζεζξ ηαζ άθθεξ  

ηυζεξ εκένβεζεξ. 

Ο ηάεε άκενςπμξ πςνζζηά απμηεθείηαζ απυ 

δφμ θφζεζξ, ηδκ ροπή  

ηαζ ημ ζχια· επεζδή ηζξ δζαηδνεί 

αιεηάαθδηεξ ζημ πνυζςπυ ημο, εφθμβα  

θέβεηαζ υηζ έπεζ δφμ θφζεζξ· δζυηζ, ηαζ ιεηά 

ηδκ έκςζδ, δζαηδνεί ηδ θοζζηή  

ζδζυηδηα ηαζ ηδξ ιζαξ ηαζ ηδξ άθθδξ. 

Πνάβιαηζ, μφηε ημ ζχια είκαζ αεάκαημ  

αθθά εκδηυ, μφηε δ ροπή είκαζ εκδηή αθθά 

αεάκαηδ· μφηε ημ ζχια είκαζ  

αυναημ μφηε δ ροπή μναηή ιε βοικυ ιάηζ· 

αθθά δ ιία είκαζ θμβζηή,  

κμενή ηαζ αζχιαηδ, εκχ ημ άθθμ είκαζ οθζηυ, 

μναηυ ηαζ πςνίξ θμβζηή.  

Καζ εθυζμκ αοηά πμο έπμοκ δζαθμνεηζηή 

μοζία δεκ ακήημοκ ζε ιία θφζδ,  

είκαζ επυιεκμ δ ροπή ηαζ ημ ζχια κα ιδκ 

έπμοκ ηδκ ίδζα μοζία.  

Καζ αηυιδ· μ άκενςπμξ είκαζ θμβζηή εκδηή 
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ηκ πμηεζιέκςκ θφζεχκ ἐζηζ δδθςηζηυξ, 

μ ηαηὸκ δὲ  

ηαηὰ ηυκ ηξ θφζεςξ θυβμκ ηὸ θμβζηὸκ ηῶ 

εκδηῶ, μη ἄνα  

ιζξ θφζεςξ εἴδ ὁ ἄκενςπμξ ηαηὰ ηὸκ ημῦ 

μἰηείμο ὁνζζιμῦ ηακυκα.  

Βἰ δὲ θέβμζηυ πμηε ιζξ θφζεςξ ὁ 

ἄκενςπμξ, ἀκηὶ ημῦ εἴδμοξ  

ηὸ ηξ θφζεςξ παναθαιαάκεηαζ ὄκμια 

θεβυκηςκ ικ,  

ὅηζ μ δζαθθάηηεζ ἄκενςπμξ ἀκενχπμο 

ηαηά ηζκα θφζεςξ δζαθμνάκ,  

ἀθθὰ ηὴκ αηὴκ ζφζηαζζκ ἔπμκηεξ πάκηεξ 

μἱ ἄκενςπμζ ηαὶ ἐη ροπξ  

ζοκηεεεζιέκμζ ηαὶ ζχιαημξ ηαὶ δφμ 

ἕηαζημξ θφζεζξ ηεθμῦκηεξ  

θ᾿ ἕκα πάκηεξ ὁνζζιὸκ ἀκάβμκηαζ. Καὶ μ 

πανάθμβμκ ημῦημ,  

ὁπυηε ηαὶ πάκηςκ ηκ ηηζζηκ, ὡξ 

βεκδηκ, ιίακ θφζζκ  

ὁ ἱενὸξ Ἀεακάζζμξ ἔθδζεκ ἐκ ηῶ ηαηὰ ηκ 

αθαζθδιμφκηςκ  

ηὸ Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ μηςζὶ θέβςκ· «Ὅηζ 

δὲ ἄκς ηξ ηηίζεχξ ἐζηζ  

ηὸ Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ ηαὶ ἄθθμ ιὲκ πανὰ 

ηὴκ ηκ βεκδηκ θφζζκ,  

ἴδζμκ δὲ ηξ εευηδημξ, ἔλεζηζ πάθζκ 

ζοκζδεῖκ». Πκ βάν, ὃ ημζκξ  

ηαὶ ἐκ πμθθμῖξ εεςνεῖηαζ, μ ηζκὶ ιὲκ 

πθέμκ, ηζκὶ δὲ ἔθαηημκ  

πάνπμκ, μζία ὀκμιάγεηαζ.  

πεὶ μὖκ πξ ἄκενςπμξ ἐη ροπξ ἐζηζ 

ζοκηεεεζιέκμξ ηαὶ ζχιαημξ,  

ηαηὰ ημῦημ ιία θφζζξ ηκ ἀκενχπςκ 

θέβεηαζ. πὶ δὲ ηξ  

πμζηάζεςξ ημῦ Κονίμο μ θέβεζκ 

δοκάιεεα ιίακ θφζζκ·  

αἵ ηε βὰν θφζεζξ ζῴγμοζζ ηαὶ ιεηὰ ηὴκ 

ἕκςζζκ ἑηάζηδ  

ηὴκ θοζζηὴκ ἰδζυηδηα, ηαὶ εἶδμξ Υνζζηκ 

μη ἔζηζ ενεῖκ.  

Ο βὰν ἐβέκεημ ἄθθμξ Υνζζηὸξ ἐη 

εευηδηυξ ηε ηαὶ ἀκενςπυηδημξ,  

Θευξ ηε ηαὶ ἄκενςπμξ ὁ αηυξ.  

Καὶ πάθζκ· Ο ηαηυκ ἐζηζ ηὸ ηαη᾿ εἶδμξ 

ημῦ ἀκενχπμο ἓκ  

φπανλδ ηαζ ηάεε ηαηάζηαζδ  

παναηηδνίγεζ ηζξ θφζεζξ πμο οπάβμκηαζ ζ’ 

αοηήκ· δεκ είκαζ επίζδξ ημ ίδζμ  

πνάβια, ζφιθςκα ιε ηδ θφζδ, ημ θμβζηυ ιε 

ημ εκδηυ · επμιέκςξ, ηαζ μ  

άκενςπμξ δεκ εα έπεζ ιία θφζδ, ζφιθςκα ιε 

ημ παναπάκς ηνζηήνζα πμο  

μνίζαιε.  

Ώκ πάθζ θέιε υηζ μ άκενςπμξ έπεζ ιία θφζδ, 

ηυηε πνδζζιμπμζμφιε  

ζημ θυβμ ιαξ ημ υκμια «θφζδ» ακηί βζα ημ 

υκμια «είδμξ»·  

δζυηζ δεπυιαζηε υηζ άκενςπμξ απυ άκενςπμ 

δεκ δζαθένεζ ζε ηάπμζα θοζζηή  

δζαθμνά, αθθά υθμζ μζ άκενςπμζ έπμοκ ηδκ 

ίδζα ζφζηαζδ, είκαζ ζφκεεημζ απυ  

ροπή ηαζ ζχια ηαζ έπμοκ μ ηαεέκαξ δφμ 

θφζεζξ· επμιέκςξ, υθμζ έπμοκ ημζκυ  

μνζζιυ. Καζ αοηυ δεκ είκαζ πανάδμλμ, ηαεχξ 

μ ιέβαξ Ώεακάζζμξ,  

ζημ θυβμ ημο βζ’ αοημφξ πμο αθαζθδιμφκ ημ 

Άβζμ Πκεφια, είπε  

υηζ ιία είκαζ δ θφζδ υθςκ ηςκ βεκδηχκ, δζυηζ 

είκαζ δδιζμονβήιαηα·  

ημ είπε ςξ ελήξ: «Βίκαζ δοκαηυ κα 

ηαηακμήζμοιε υηζ ημ Άβζμ Πκεφια  

είκαζ πάκς απυ ηδκ ηηίζδ ηαζ δζαθμνεηζηυ 

απυ ηδ θφζδ ηςκ δδιζμονβδιάηςκ,  

ζδζαίηενμ υιςξ πνυζςπμ ηδξ εευηδημξ». 

Αζυηζ, ηαεεηί πμο παναηδνείηαζ απυ  

ημζκμφ ζε πμθθά ηαζ δεκ οπάνπεζ ζ’ άθθμ 

πενζζζυηενμ ηαζ ζ’ άθθμ θζβυηενμ,  

θέβεηαζ μοζία.  

Βπεζδή, θμζπυκ, ηάεε άκενςπμξ είκαζ 

ζφκεεημξ απυ ροπή ηαζ ζχια,  

βζ’ αοηυ θέιε υηζ μζ άκενςπμζ έπμοκ ιία 

θφζδ. Γζα ηδκ οπυζηαζδ υιςξ  

ημο Κονίμο δεκ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ έπεζ 

ιία θφζδ.  

Αζυηζ μζ θφζεζξ ημο δζαηδνμφκ ηαζ ιεηά ηδκ 

έκςζή ημοξ δ ηαεειία  

ηδ θοζζηή ηδξ ζδζυηδηα ηαζ δεκ ιπμνεί κα 

ανεεεί είδμξ Υνζζηχκ.  

Βπεζδή δεκ έβζκε άθθμξ Υνζζηυξ απυ εεία ηαζ 

ακενχπζκδ θφζδ,  

μ ίδζμξ ηαζ Θευξ ηαζ άκενςπμξ.  
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ηαὶ ηὸ ηαη᾿ μζίακ ροπξ ηαὶ ζχιαημξ ἕκ. 

Σὸ ιὲκ βὰν ηαη᾿ εἶδμξ  

ημῦ ἀκενχπμο ἓκ ηὴκ ἐκ πζζ ημῖξ 

ἀκενχπμζξ ἀπαναθθαλίακ  

ἐκδείηκοηαζ· ηὸ δὲ ηαη᾿ μζίακ ροπξ ηαὶ 

ζχιαημξ ἓκ αηὸ ηὸ εἶκαζ  

αηκ θοιαίκεηαζ εἰξ ἀκοπανλίακ αηὰ 

πακηεθ ἄβμκ· ἠ βὰν ηὸ ἓκ  

εἰξ ηὴκ ημῦ ἑηένμο ιεηαπμζδεήζεηαζ 

μζίακ ἠ ἐλ ἑηένςκ ἕηενμκ  

βεκήζεηαζ ηαὶ ἀιθυηενα ηναπήζμκηαζ, ἠ 

ἐπὶ ηκ ἰδίςκ ὅνςκ  

ιέκμκηα δφμ θφζεζξ ἔζμκηαζ· μ βὰν 

ηαηὸκ ηαη᾿ μζίαξ θυβμκ  

ηὸ ζια ηῶ ἀζςιάηῳ. Οη ἀκάβηδ ημίκοκ 

ἐπὶ ημῦ ἀκενχπμο  

ιίακ θφζζκ θέβμκηαξ, μ δζὰ ηὸ ηαηὸκ ηξ 

μζζχδμοξ πμζυηδημξ  

ροπξ ηε ηαὶ ζχιαημξ, ἀθθὰ δζὰ ηὸ 

ἀπανάθθαηημκ ηκ πὸ ηὸ εἶδμξ  

ἀκαβμιέκςκ ἀηυιςκ ιίακ ηαὶ ἐπὶ Υνζζημῦ 

θφζζκ θέβεζκ, ἔκεα εἶδμξ  

πενζεηηζηὸκ πμθθκ πμζηάζεςκ μη 

ἔζηζκ.  

Ἔηζ δὲ πζα ζφκεεζζξ ἐη ηκ πνμζεπξ 

ζοκηεεέκηςκ ζοκηεεεῖζεαζ  

θέβεηαζ· μ βὰν θέβμιεκ ηὸκ μἶημκ ἐη βξ 

ηαὶ ὕδαημξ ζοκηεεεῖζεαζ,  

ἀθθ᾿ ἐη πθίκεμο ηαὶ λφθςκ. πεὶ ἀκάβηδ 

ηαὶ ηὸκ ἄκενςπμκ θέβεζκ  

ἐη πέκηε ημθἀπζζημκ ζοβηεῖζεαζ θφζεςκ, 

ἔη ηε ηκ ηεζζάνςκ  

ζημζπείςκ ηαὶ ροπξ. Οὕης ηαὶ ἐπὶ ημῦ 

Κονίμο ικ Ἰδζμῦ Υνζζημῦ  

μ ηὰ ιένδ ηκ ιενκ ζημπμῦιεκ, ἀθθὰ 

ηὰ πνμζεπξ ζοκηεεέκηα,  

εευηδηά ηε ηαὶ ἀκενςπυηδηα.  

Ἔηζ δὲ εἰ δφμ θφζεζξ ηὸκ ἄκενςπμκ 

θέβμκηεξ ηνεῖξ θφζεζξ ἐπί Υνζζημῦ  

θέβεζκ ἀκαβηαζεδζυιεεα, ηαί ιεῖξ ἐη δφμ 

θφζεςκ ηυκ ἄκενςπμκ  

θέβμκηεξ ἐη ηνζκ ηυκ Υνζζηυκ 

δμβιαηίγεηε θφζεςκ· ὁιμίςξ ηαί  

πενί ἐκενβεζκ· ηαηάθθδθμκ βάν ἀκάβηδ 

ηῆ θφζεζ ηήκ ἐκένβεζακ  

εἶκαζ. Ὅηζ δέ δφμ θφζεςκ ὁ ἄκενςπμξ 

Καζ αηυιδ· δεκ είκαζ ημ ίδζμ θέβμκηαξ «έκα» 

ιε αάζδ ημ είδμξ ημο ακενχπμο,  

ηαζ θέβμκηαξ «έκα» ιε αάζδ ηδκ μοζία ηδξ 

ροπήξ ηαζ ημο ζχιαημξ. Αζυηζ ημ  

«έκα» ιε αάζδ ημ είδμξ ημο ακενχπμο, 

θακενχκεζ ηδκ μιμζυηδηα ιεηαλφ υθςκ  

ηςκ ακενχπςκ· εκχ ημ «έκα» ιε αάζδ ηδκ 

μοζία ηδξ ροπήξ ηαζ ημο ζχιαημξ,  

ηαηαζηνέθεζ ηδκ ίδζα ηδκ φπανλή ημοξ 

μδδβχκηαξ ηα ζε ηέθεζα ακοπανλία·  

δζυηζ ή ημ έκα εα ιεηαηναπεί ζηδκ μοζία ημο 

άθθμο, ή εα δδιζμονβδεεί έκα  

άθθμ απυ άθθα ηαζ εα ιεηααθδεμφκ ηαζ ηα 

δφμ, ή εα παναιείκμοκ ζηα υνζά  

ημοξ ηαζ εα είκαζ δφμ θφζεζξ· επεζδή ημ 

ζςιαηζηυ ιε ημ αζχιαημ δεκ είκαζ  

ημ ίδζμ ζφιθςκα ιε ηδκ μοζία ημοξ. 

Μμθμκυηζ θέιε, θμζπυκ, βζα ημκ άκενςπμ  

ιία θφζδ, υπζ επεζδή ηαοηίγεηαζ δ πμζυηδηα 

ηδξ ροπήξ ηαζ ημο ζχιαημξ αθθά  

επεζδή είκαζ πακμιμζυηοπα ηα άημια πμο 

ακαθένμκηαζ ζημ είδμξ, δεκ ανιυγεζ  

υιςξ κα θέιε ηαζ βζα ημ Υνζζηυ ιία θφζδ, 

αθμφ δεκ οπάνπεζ είδμξ  

πμο κα πενζέπεζ πμθθέξ οπμζηάζεζξ.  

Ώηυιδ ηάεε ζφκεεζδ θέβεηαζ υηζ έπεζ βίκεζ 

απυ ηα άιεζα ζοκεεηζηά ηδξ·  

δεκ θέιε δδθαδή υηζ ημ ζπίηζ απμηεθείηαζ απυ 

πχια ηαζ κενυ, αθθά απυ  

ημφαθα ηαζ λφθα. Βπεζδή είκαζ ακάβηδ κα 

θέιε υηζ μ άκενςπμξ απμηεθείηαζ  

απυ πέκηε ημοθάπζζημκ θφζεζξ, δδθαδή απυ 

ηέζζενα ζημζπεία ηαζ ηδκ ροπή.  

Έηζζ ηαζ βζα ημκ Κφνζυ ιαξ Εδζμφ Υνζζηυ 

δεκ ελεηάγμοιε ηα ιένδ  

ηςκ ιενχκ, αθθά αοηά πμο άιεζα εκχεδηακ, 

δδθαδή ηδ εεία ηαζ ηδκ  

ακενχπζκδ θφζδ.  

Ώηυιδ, ακ θέιε υηζ μ άκενςπμξ έπεζ δφμ 

θφζεζξ, εα ακαβηαζεμφιε κα πμφιε  

υηζ μ Υνζζηυξ έπεζ ηνεζξ θφζεζξ, ηαζ εζείξ ιε 

ημ κα θέηε υηζ μ άκενςπμξ έπεζ  

δφμ θφζεζξ δμβιαηίγεηε υηζ μ Υνζζηυξ έπεζ 

ηνεζξ θφζεζξ· ημ ίδζμ ηαζ βζα ηζξ  

εκένβεζεξ· δζυηζ είκαζ ανιμκζηυ δ εκένβεζα κα 

ζοιααδίγεζ ιε ηδ θφζδ.  
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θέβεηαί ηε ηαί ἔζηζ, ιάνηοξ  

ὁ εεμθυβμξ Γνδβυνζμξ· «Φφζεζξ ιέκ βάν 

δφμ», θάζηςκ, «Θευξ ηαί  

ἄκενςπμξ· ἐπεί ηαί ροπή ηαί ζια». Καί 

ἐκ ηῶ πενί ααπηίζιαημξ δέ  

θυβῳ ημζάδε θδζί· «Αζηηκ δέ ὄκηςκ ικ 

ἐη ροπξ ηαί ζχιαημξ,  

ηαί ηξ ιέκ ὁναηξ ηξ δέ ἀμνάημο 

θφζεςξ, δζηηή ηαί  ηάεανζζξ  

δζ’ ὕδαημξ ηαί Πκεφιαημξ». 

Ο εεμθυβμξ Γνδβυνζμξ ιανηονεί υηζ μ 

άκενςπμξ ηαζ θέβεηαζ ηαζ έπεζ δφμ  

θφζεζξ: «Αφμ θφζεζξ πνάβιαηζ οπάνπμοκ, μ 

Θευξ ηαζ μ άκενςπμξ·  

επεζδή οπάνπεζ ροπή ηαζ ζχια». Καζ ζημ 

θυβμ ημο βζα ημ αάπηζζια θέεζ  

ηα ελήξ: «Βπεζδή ειείξ είιαζηε δζηημί, απυ 

ροπή ηαζ ζχια, ηαζ δ ιία θφζδ  

είκαζ μναηή εκχ δ άθθδ είκαζ αυναηδ, δζπθυξ 

είκαζ ηαζ μ ηαεανζζιυξ ιαξ  

ιε ημ κενυ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια». 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 61. Πενί ημῦ ηεεεζεαζ 

ηήκ θφζζκ ηξ ημῦ Κονίμο ζανηυξ  

ηαί ηυ εέθδια.  

Υνὴ εἰδέκαζ, ὡξ μ ηαηὰ ιεηααμθὴκ 

θφζεςξ ἠ ηνμπὴκ ἠ ἀθθμίςζζκ  

ἠ ζφβποζζκ  ζὰνλ ημῦ Κονίμο ηεεεζεαζ 

θέβεηαζ ηαὶ «ὁιυεεμξ»  

ηαὶ Θεὸξ βεκέζεαζ, ὥξ θδζζκ ὁ εεμθυβμξ 

Γνδβυνζμξ· «Ὧκ ηὸ ιὲκ  

ἐεέςζε, ηὸ δὲ ἐεεχεδ», ηαὶ «εανν θέβεζκ 

ὁιυεεμκ», ηαὶ «ἄκενςπμκ  

βεκέζεαζ ηὸ πνῖζακ ηαὶ Θεὸκ ηὸ 

πνζυιεκμκ». Σαῦηα βὰν μ ηαηὰ  

ιεηααμθὴκ θφζεςξ, ἀθθὰ ηαηὰ ηὴκ 

μἰημκμιζηὴκ ἕκςζζκ,  

ηὴκ ηαε᾿ πυζηαζζκ θέβς, ηαε᾿ ἡκ 

ἀδζαζπάζηςξ ηῶ Θεῶ Λυβῳ  

ἣκςηαζ, ηαὶ ηὴκ ἐκ ἀθθήθαζξ ηκ θφζεςκ 

πενζπχνδζζκ, ὥξ θαιεκ  

ηαὶ ηὴκ ημῦ ζζδήνμο πφνςζζκ· ὥζπεν βὰν 

ηὴκ ἐκακενχπδζζκ  

πςνὶξ ιεηααμθξ ηαὶ ηνμπξ ὁιμθμβμῦιεκ, 

μὕης ηαὶ ηὴκ εέςζζκ  

βεκέζεαζ ηξ ζανηὸξ δμλάγμιεκ. Οὔηε βὰν 

δζυηζ ὁ Λυβμξ ζὰνλ  

ἐβέκεημ, ηκ ὅνςκ ἐλέζηδ ηξ μἰηείαξ 

εευηδημξ μὔηε  

ηκ πνμζυκηςκ αηῆ εεμπνεπκ 

απδιάηςκ, μὔηε ιὴκ  ζὰνλ  

εεςεεῖζα ηξ μἰηείαξ ἐηνάπδ θφζεςξ ἠ 

ηκ αηξ θοζζηκ ἰδζςιάηςκ.  

Μειεκήηαζζ βὰν ηαὶ ιεηὰ ηὴκ ἕκςζζκ αἱ 

θφζεζξ ἀζφιθονημζ  

ηαὶ αἱ ημφηςκ ἰδζυηδηεξ ἀθχαδημζ. Ἡ δὲ 

ημῦ Κονίμο ζὰνλ  

Γζα ημ υηζ έπεζ εεςεεί δ θφζδ ηδξ ζάνηαξ ημο 

Κονίμο ηαζ ημ εέθδιά ηδξ.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ δ ζάνηα ημο 

Κονίμο δεκ θέβεηαζ υηζ έπεζ εεςεεί  

ελαζηίαξ ιεηααμθήξ ηδξ θφζεςξ ή 

ιεηαηνμπήξ ή άθθμζχζεςξ ή ζοβπφζεςξ  

ηαζ υηζ έβζκε υιμζα ιε ημ Θευ ηαζ Θευξ δ 

ίδζα, υπςξ θέεζ μ εεμθυβμξ  

Γνδβυνζμξ: «Ώπ’ αοηά ημ έκα εέςζε ηαζ ημ 

άθθμ εεχεδηε, ηαζ ημθιχ κα ημ  

μκμιάζς μιυεεμ· ηαζ αοηυ πμο έπνζζε έβζκε 

άκενςπμξ, εκχ αοηυ  

πμο πνίζεδηε έβζκε Θευξ». Ώοηά δεκ έβζκακ 

ιε ιεηααμθή ηδξ θφζεςξ, αθθά  

ιε έκςζδ ηαη’ μζημκμιία (Θεμφ)· εκκμχ ηδκ 

οπμζηαηζηή έκςζδ, ζφιθςκα  

ιε ηδκ μπμία εκχεδηε αδζάζπαζηα ιε ημ 

Λυβμ ημο Θεμφ· εκκμχ ηδκ  

αθθδθμπενζπχνδζδ ηςκ θφζεςκ, υπςξ 

ζοιααίκεζ ιε ηδκ πονάηηςζδ ημο  

ζζδήνμο· δζυηζ, υπςξ μιμθμβμφιε ηδκ 

εκακενχπδζδ πςνίξ ιεηααμθή ηαζ  

ιεηαηνμπή, έηζζ πζζηεφμοιε υηζ έβζκε ηαζ δ 

εέςζδ ηδξ ζάνηαξ. Ο Λυβμξ,  

δδθαδή, επεζδή έβζκε ζάνηα, δεκ αβήηε έλς 

απυ ηα υνζα ηδξ εεσηήξ ημο  

θφζεςξ ηαζ απυ ηδκ εεμπνεπή ημο δυλα· μφηε 

υιςξ δ ζάνηα,  

επεζδή εεχεδηε, άθθαλε ηδ δζηή ηδξ θφζδ 

ηαζ ηα θοζζηά ηδξ βκςνίζιαηα.  

Οζ θφζεζξ, δδθαδή, ηαζ ιεηά ηδκ έκςζή ημοξ 

έιεζκακ αζφβποηεξ,  

ηαζ μζ ζδζυηδηέξ ημοξ απείναπηεξ. Δ ζάνηα 

ημο Κονίμο ιάθζζηα  

πθμοηίζηδηε ιε ηζξ εείεξ εκένβεζεξ, ελαζηίαξ 
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ηὰξ εείαξ ἐκενβείαξ ἐπθμφηδζε δζὰ ηὴκ 

πνὸξ ηὸκ Λυβμκ  

ἀηναζθκεζηάηδκ ἕκςζζκ, ἢημζ ηὴκ ηαε᾿ 

πυζηαζζκ, μδαιξ  

ηκ ηαηὰ θφζζκ ἰδίςκ πμζηζα ἔηπηςζζκ· 

μ βὰν ηαη᾿ μἰηείακ  

ἐκένβεζακ, ἀθθὰ δζὰ ηὸκ κςιέκμκ αηῆ 

Λυβμκ ηὰ εεῖα ἐκήνβεζ,  

ημῦ Λυβμο δζ᾿ αηξ ηὴκ μἰηείακ 

ἐκδεζηκοιέκμο ἐκένβεζακ.  

Καίεζ ιὲκ βὰν ὁ πεποναηηςιέκμξ ζίδδνμξ, 

μ θοζζηῶ δὲ θυβῳ  

ηὴκ ηαοζηζηὴκ ηεηηδιέκμξ ἐκένβεζακ, ἀθθ᾿ 

ἐη ηξ πνὸξ ηὸ πῦν  

ἑκχζεςξ ημῦημ ηεηηδιέκμξ.  

Ἡ αηὴ ημζβανμῦκ εκδηή ηε ἤκ δζ᾿ ἑαοηὴκ 

ηαὶ γςμπμζὸξ δζὰ ηὴκ πνὸξ  

ηὸκ Λυβμκ ηαε᾿ πυζηαζζκ ἕκςζζκ. 

Ὁιμίςξ ηαὶ ηὴκ ημῦ εεθήιαημξ  

εέςζζκ μπ ὡξ ιεηααθδεείζδξ ηξ θοζζηξ 

ηζκήζεςξ θέβμιεκ,  

ἀθθ᾿ ὡξ κςιέκδξ ηῶ εείῳ αημῦ ηαὶ 

πακημδοκάιῳ εεθήιαηζ,  

ηαὶ βεβμκυημξ Θεμῦ ἐκακενςπήζακημξ 

εέθδια· ὅεεκ εέθςκ ιὲκ  

θαεεῖκ μη δοκήεδ δζ᾿ ἑαοημῦ 

εδμηήζακημξ ημῦ Θεμῦ Λυβμο  

δεζπεκαζ ἐκ αηῶ ἀθδεξ πάνπμκ ηὸ 

ἀζεεκὲξ ημῦ ἀκενςπίκμο  

εεθήιαημξ, εέθςκ δὲ ηὴκ ημῦ θεπνμῦ 

ἐκήνβδζε ηάεανζζκ  

δζὰ ηὴκ πνὸξ ηὸ εεῖμκ εέθδια ἕκςζζκ.  

Ἰζηέμκ δέ, ὡξ  εέςζζξ ηξ θφζεςξ ηαὶ 

ημῦ εεθήιαημξ  

ἐιθακηζηχηαημκ ηαὶ δεζηηζηχηαηυκ ἐζηζ 

ηκ ηε δφμ θφζεςκ  

ηαὶ ηκ δφμ εεθδιάηςκ· ὥζπεν βὰν  

πφνςζζξ μ ιεηααάθθεζ  

ηὴκ ημῦ πονςεέκημξ θφζζκ εἰξ ηὴκ ημῦ 

πονυξ, ἀθθὰ δδθμῖ  

ηυ ηε πονςεὲκ ηαὶ ηὸ πονζακ, ηαὶ μπ 

ἑκυξ, ἀθθὰ δφμ ἐζηὶ  

δδθςηζηυκ, μὕης ηαὶ  εέςζζξ μ ιίακ 

θφζζκ ἀπμηεθεῖ ζφκεεημκ,  

ἀθθὰ ηὰξ δφμ ηαὶ ηὴκ ηαε᾿ πυζηαζζκ 

ἕκςζζκ. Φδζὶ βμῦκ ὁ εεμθυβμξ  

ηδξ πθήνμοξ εκχζεχξ ηδξ  

ιε ημ Λυβμ· πάνδ, δδθαδή, ζηδκ οπμζηαηζηή 

έκςζδ, πςνίξ ηαευθμο  

κα πάζεζ ηα θοζζηά ηδξ βκςνίζιαηα. Αζυηζ, 

δεκ εκενβμφζε ηα εεία ζφιθςκα  

ιε ηδ δζηή ηδξ εκένβεζα, αθθά πάνδ ζημ Λυβμ 

πμο ήηακ εκςιέκμξ ιαγί ηδξ·  

ηαεχξ μ Λυβμξ ιέζς αοηήξ (ηδξ ζάνηαξ) 

θακένςκε ηδκ εκένβεζά ημο.  

πςξ μ ποναηηςιέκμξ ζίδδνμξ ηαίεζ πςνίξ 

κα έπεζ απμηηήζεζ  

ηδκ ηαοζηζηή εκένβεζα ιε θοζζηή αζηία, αθθά 

ελαζηίαξ ηδξ εκχζεχξ ημο  

ιε ηδ θςηζά.  

Δ ίδζα, θμζπυκ, δ ζάνηα ήηακ εκδηή ελαζηίαξ 

ημο εαοημφ ηδξ, αθθά ηαζ  

γςμμπμζά ελαζηίαξ ηδξ οπμζηαηζηήξ εκχζεχξ 

ηδξ ιε ημ Λυβμ. Πανυιμζα  

θέιε ηαζ βζα ηδ εέςζδ ημο εεθήιαημξ· δεκ 

άθθαλε δ θοζζηή ημο ηίκδζδ·  

αθθά, αθυημο εκχεδηε ιε ημ εείμ ηαζ 

πακημδφκαιμ εέθδια, έβζκε ημ εέθδια  

ημο Θεμφ πμο εκακενχπδζε. Γζ’ αοηυ, υηακ 

(ημ ακενχπζκμ εέθδια) εέθδζε  

κα ηνοθηεί, δεκ ηα ηαηάθενε· δζυηζ μ Θευξ 

Λυβμξ εέθδζε κα θακεί  

υηζ πνάβιαηζ οπάνπεζ ζημκ εαοηυ ημο ημ 

αδφκαιμ ακενχπζκμ εέθδια·  

υηακ εέθδζε, εκήνβδζε ημκ ηαεανζζιυ ημο 

θεπνμφ, πάνδ ζηδκ έκςζδ  

ιε ημ εείμ εέθδια.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε αηυιδ υηζ δ εέςζδ 

ηδξ θφζεςξ ηαζ ηδξ εεθήζεςξ  

είκαζ ειθακηζηή ηαζ δεζηηζηή ηαζ ηςκ δφμ 

θφζεςκ ηαζ ηςκ δφμ εεθήζεςκ.  

Αζυηζ υπςξ δ πονάηηςζδ δεκ ιεηααάθθεζ ζε 

θςηζά ηδ θφζδ  

αοημφ πμο ποναηηχκεηαζ, αθθά θακενχκεζ 

ηαζ αοηυ πμο ποναηηχεδηε  

ηαζ αοηυ πμο πονάηηςζε ηαζ δεκ δδθχκεζ έκα 

πνάβια αθθά δφμ,  

έηζζ ηαζ δ εέςζδ δεκ δδιζμονβεί ιία ζφκεεηδ 

θφζδ, αθθά ιία οπμζηαηζηή  

έκςζδ δφμ θφζεςκ. Λέεζ, θμζπυκ, μ εεμθυβμξ 

Γνδβυνζμξ:  

«Ώπ’ αοηά ημ έκα εέςζε ηαζ ημ άθθμ 
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Γνδβυνζμξ· «Ὧκ ηὸ ιὲκ ἐεέςζε, ηὸ δὲ 

ἐεεχεδ·» «ὧκ» βὰν εἰπὼκ,  

ηαὶ «ηὸ ιὲκ» ηαὶ «ηὸ δὲ» δφμ ἔδεζλεκ. 

εεχεδηε»· ιε ημ κα πεζ «απ’ αοηά»  

ηαζ «ημ έκα» ηαζ «ημ άθθμ» θακένςζε δφμ 

θφζεζξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 62. Ἔηζ πενὶ εεθδιάηςκ 

ηαὶ αηελμοζίςκ κμκ ηε  

ηαὶ βκχζεςκ ηαὶ ζμθζκ  

Θεὸκ ηέθεζμκ ηαὶ ἄκενςπμκ ηέθεζμκ 

θέβμκηεξ ηὸκ Υνζζηὸκ πάκηςξ  

πάκηα δχζμιεκ, ηά ηε ημῦ Παηνὸξ θοζζηὰ 

ηά ηε ηξ ιδηνυξ· βέβμκε  

βὰν ἄκενςπμξ, ἵκα ηὸ κζηδεὲκ κζηήζῃ. Οη 

ἀδφκαημξ βὰν ἤκ  

ὁ ηὰ πάκηα δοκάιεκμξ ηαὶ ηῆ πακημδοκάιῳ 

αημῦ ἐλμοζίᾳ  

ηαὶ δοκάιεζ ἐλεθέζεαζ ημῦ ηονακκμῦκημξ 

ηὸκ ἄκενςπμκ,  

ἀθθ᾿ ἤκ ἐβηθήιαημξ ηῶ ηονακκμῦκηζ 

πυεεζζξ ἄκενςπμκ κζηήζακηζ  

ηαὶ πὸ Θεμῦ αζαζεέκηζ. Ώηὸκ μὖκ ηὸκ 

πεζυκηα κζηδηὴκ ἀκαδεῖλαζ  

αμοθδεεὶξ ὁ ζοιπαεὴξ Θεὸξ ηαὶ 

θζθάκενςπμξ, ἄκενςπμξ βίκεηαζ  

ηῶ ὁιμίῳ ηὸ ὅιμζμκ ἀκαηαθμφιεκμξ.  

Ὅηζ δὲ θμβζηὸκ ηαὶ κμενὸκ γῶμκ ὁ 

ἄκενςπμξ, μδεὶξ ἀκηενεῖ.  

Πξ μὖκ ἄκενςπμξ βέβμκεκ, εἰ ζάνηα 

ἄροπμκ ἠ ροπὴκ ἄκμοκ  

ἀκέθααεκ; Ο ημῦημ βὰν ἄκενςπμξ. Σί δὲ 

ηαὶ ηξ ἐκακενςπήζεςξ  

ἀπςκάιεεα ημῦ πνςημπαεήζακημξ ιὴ 

ζεζςζιέκμο  

ιδδὲ ηῆ ζοκαθείᾳ ηξ εευηδημξ 

ἀκαηεηαζκζζιέκμο ηε  

ηαὶ κεκεονςιέκμο; «Σὸ βὰν ἀπνυζθδπημκ 

ἀεενάπεοημκ».  

Ἀκαθαιαάκεζ ημίκοκ ὅθμκ ηὸκ ἄκενςπμκ 

ηαὶ ηὸ ημφημο ηάθθζζημκ  

πὸ ἀννςζηίακ πεζυκ, ἵκα ὅθῳ ηὴκ 

ζςηδνίακ πανίζδηαζ.  

Νμῦξ δὲ ἄζμθμξ ἐζηενδιέκμξ ηε βκχζεςξ 

μη ἂκ εἴδ πμηέ·  

εἰ βὰν ἀκεκένβδημξ ηαὶ ἀηίκδημξ, ηαὶ 

ἀκφπανηημξ πάκηςξ.  

Σὸ ηαη᾿ εἰηυκα ἀκαηαζκίζαζ αμοθυιεκμξ ὁ 

Θεὸξ Λυβμξ βέβμκεκ  

ἄκενςπμξ. Σί δὲ ηὸ ηαη᾿ εἰηυκα εἰ ιὴ ὁ 

Καζ άθθα βζα ηα εεθήιαηα, βζα ημ 

αοηελμφζζμ, βζα ηζξ ζηέρεζξ,  

ηζξ βκχζεζξ ηαζ ηζξ ζμθίεξ.  

Ώκ μιμθμβήζμοιε ημκ Υνζζηυ ηέθεζμ Θευ 

ηαζ ηέθεζμ άκενςπμ, μπςζδήπμηε  

εα ημο ηα απμδχζμοιε υθα ηα βκςνίζιαηα 

ηδξ θφζεςξ ηαζ ημο Παηένα ηαζ  

ηδξ ιδηέναξ ημο· δζυηζ έβζκε άκενςπμξ, βζα 

κα ηενδίζεζ αοηυ πμο πάεδηε.  

Ώοηυξ πμο υθα ηα ιπμνεί είπε ηδ δοκαηυηδηα 

κα ζχζεζ ημκ άκενςπμ απυ ημκ  

ηφνακκυ ημο ιε ηδκ πακημδφκαιδ ελμοζία 

ηαζ δφκαιή ημο· ήηακ υιςξ  

(δ ζάνηςζή ημο) ημ άθθμεζ ζημκ ηφνακκμ, 

υηζ κίηδζε ημκ άκενςπμ αθθά  

οπμδμοθχεδηε απυ ημ Θευ. Βπεζδή, δδθαδή, 

μ ζοιπαεήξ ηαζ θζθάκενςπμξ  

Θευξ ήεεθε κα ακαδείλεζ κζηδηή ημκ άκενςπμ 

πμο έπεζε, βίκεηαζ άκενςπμξ  

βζα κα επακαθένεζ ζηδκ ανπζηή ηαηάζηαζδ 

ημ υιμζμ ιε ημ υιμζμ.  

Καζ ηακείξ δεκ ακηζθέβεζ υηζ μ άκενςπμξ 

είκαζ θμβζηή ηαζ κμενή φπανλδ.  

Πχξ, θμζπυκ, (μ Θευξ) έβζκε άκενςπμξ, ακ 

πνμζέθααε άροπδ ζάνηα ή ροπή  

πςνίξ κμο; Αζυηζ ηάηζ ηέημζμ δεκ είκαζ 

άκενςπμξ. Καζ βζα πμζυ θυβμ  

κα πανμφιε βζα ηδκ εκακενχπδζδ, εάκ αοηυξ 

πμο πνχημξ έπαεε (μ Υνζζηυξ)  

δεκ έπεζ ζςεεί ηαζ δεκ έπεζ ακακεςεεί ηαζ 

δοκαιχζεζ ιε ηδκ έκςζή ημο  

ιε ηδ εευηδηα; «Καεχξ, υ,ηζ δεκ έπεζ 

πνμζθδθεεί, δεκ εεναπεφεηαζ ηζυθαξ».  

Έηζζ, θμζπυκ, πνμζθαιαάκεζ υθμ ημκ 

άκενςπμ ηαζ ημ πζμ ςναίμ ιένμξ ηδξ  

οπάνλεχξ ημο πμο αζεέκδζε, χζηε κα 

πανίζεζ ηδ ζςηδνία ζε υθμ  

(ημκ άκενςπμ). Νμοξ, δδθαδή, πςνίξ ζμθία 

ηαζ βκχζδ δεκ ιπμνεί πμηέ κα  

οπάνλεζ· εάκ ζηενείηαζ ηδκ εκένβεζα ηαζ ηδκ 

ηίκδζδ, ηυηε είκαζ ηαζ ακφπανηημξ.  

Βπεζδή μ Θευξ Λυβμξ ήεεθε κ’ ακαηαζκίζεζ 

ημ ηαη’ εζηυκα, βζ’ αοηυ έβζκε  
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κμῦξ; Σὸ ηνεῖηημκ μὖκ πανεὶξ  

ηὸ πεῖνμκ ἀκέθααε; Νμῦξ βὰν ἐκ ιεηαζπιίῳ 

ἐζηὶ Θεμῦ ηαὶ ζανηυξ,  

ηξ ιὲκ ὡξ ζφκμζημξ, ημῦ Θεμῦ δὲ ὡξ 

εἰηχκ. Νμῦξ μὖκ κμῒ ιίβκοηαζ,  

ηαὶ ιεζζηεφεζ κμῦξ Θεμῦ ηαεανυηδηζ ηαὶ 

ζανηὸξ παπφηδηζ·  

εἰ βὰν ροπὴκ ἄκμοκ ὁ Κφνζμξ ἀκέθααεκ, 

ἀθυβμο γῴμο ροπὴκ  

ἀκέθααεκ.  

Βἰ δέ, ὅηζ ζάνηα βεκέζεαζ ηὸκ Λυβμκ, ἔθδ 

ὁ Βαββεθζζηήξ, ἰζηέμκ  

ὡξ πανὰ ηῆ Ἁβίᾳ Γναθῆ πμηὲ ιὲκ ροπὴ 

θέβεηαζ ὁ ἄκενςπμξ ὡξ ηὸ  

«ἐκ ἑαδμιήημκηα πέκηε ροπαῖξ εἰζθεεκ 

Ἰαηὼα εἰξ Ώἴβοπημκ»,  

πμηὲ δὲ ζὰνλ ὡξ ηὸ» ὄρεηαζ πζα ζὰνλ ηὸ 

ζςηήνζμκ ημῦ Θεμῦ».  

Ο ζὰνλ ημίκοκ ἄροπμξ μδὲ ἄκμοξ, ἀθθ᾿ 

ἄκενςπμξ βέβμκεκ  

ὁ Κφνζμξ. Φδζὶ βμῦκ αηυξ· «Σί ιε δένεζξ 

ἄκενςπμκ, ὃξ ηὴκ ἀθήεεζακ  

ιῖκ θεθάθδηα;» Ἀκέθααε ημίκοκ ζάνηα 

ἐροπςιέκδκ ροπῆ θμβζηῆ ηε  

ηαὶ κμενᾶ, βειμκζηῆ ιὲκ ηξ ζανηυξ, 

βειμκεομιέκῃ δὲ  

πὸ ηξ ημῦ Λυβμο εευηδημξ.  

Βἶπε ιὲκ μὖκ θοζζηξ ηαὶ ὡξ Θεὸξ ηαὶ ὡξ 

ἄκενςπμξ ηὸ εέθεζκ,  

εἵπεημ δὲ ηαὶ πεηάζζεημ ηῶ αημῦ 

εεθήιαηζ ηυ ἀκενχπζκμκ  

ιὴ ηζκμφιεκμκ βκχιῃ ἰδίᾳ, ἀθθὰ ηαῦηα 

εέθμκ, ἃ ηὸ εεῖμκ αημῦ  

ἢεεθε εέθδια. Παναπςνμφζδξ βὰν ηξ 

εείαξ εεθήζεςξ ἔπαζπε  

ηὰ ἴδζα θοζζηξ. Ὅηε ιὲκ βὰν πανῃηεῖημ 

ηὸκ εάκαημκ,  

θοζζηξ ηξ εείαξ αημῦ εεθδζάζδξ 

εεθήζεςξ ηαὶ παναπςνδζάζδξ  

πανῃηήζαημ ηὸκ εάκαημκ, βςκίαζέ ηε ηαὶ 

ἐδεζθίαζε.  

Καὶ ὅηε ἢεεθεκ  εεία αημῦ εέθδζζξ 

αἱνεῖζεαζ ηὴκ ἀκενςπίκδκ  

αημῦ εέθδζζκ ηὸκ εάκαημκ, ἑημφζζμκ 

αηῆ ηὸ πάεμξ ἐβίκεημ·  

μ βὰν ηαεὸ Θεὸξ ιυκμκ ἑημοζίςξ ἑαοηὸκ 

άκενςπμξ. Καζ ηί άθθμ είκαζ ημ ηαη’ εζηυκα, 

πανά μ κμοξ; Άθδζε, θμζπυκ,  

ημ ηαθφηενμ ηαζ πήνε ημ ηαηχηενμ; Ναζ, 

δζυηζ μ κμοξ ανίζηεηαζ ζημ  

ιεηαίπιζμ ημο Θεμφ ηαζ ηδξ ζάνηαξ· ιε ηδ 

ιία ζοβηαημζηεί, εκχ ημο Θεμφ  

είκαζ εζηυκα. Ο κμοξ, θμζπυκ, ζοκεκχκεηαζ ιε 

ημ κμο· ηαζ μ κμοξ ζοκδέεζ ηδκ  

ηαεανυηδηα ημο Θεμφ ιε ηδκ οθζηυηδηα ημο 

ζχιαημξ.  

Αζυηζ, εάκ μ Υνζζηυξ πνμζθάιαακε ροπή 

πςνίξ κμο, ηυηε εα έπαζνκε ροπή  

άθμβμο γχμο.  

Βθυζμκ ιάθζζηα είπε μ Βοαββεθζζηήξ υηζ μ 

Λυβμξ έβζκε ζάνηα, πνέπεζ κα  

βκςνίγμοιε υηζ ζηδκ Ώβία Γναθή μ 

άκενςπμξ άθθμηε θέβεηαζ ροπή, υπςξ  

ζημ (πςνίμ) «μ Εαηχα εζζήθεε ζηδκ Ώίβοπημ 

ιε εαδμιήκηα πέκηε ροπέξ»,  

ηαζ άθθμηε θέβεηαζ ζάνηα, υπςξ ζημ (πςνίμ) 

«ηάεε ζάνηα εα βκςνίζεζ  

ηδ ζςηδνία ημο Θεμφ». Ο Κφνζμξ, θμζπυκ, 

δεκ έβζκε άροπδ ζάνηα μφηε ροπή  

πςνίξ κμο, αθθά άκενςπμξ. Σμ θέεζ ηαζ μ 

ίδζμξ: «Γζαηί ιε πηοπάξ, έκακ  

άκενςπμ πμο ζαξ θέεζ ηδκ αθήεεζα;». 

Πνμζέθααε, θμζπυκ, ζάνηα  

ειπθμοηζζιέκδ ιε θμβζηή ηαζ κμενή ροπή, δ 

μπμία ηοαενκά ηδ ζάνηα, αθθά  

ηδκ ίδζα ηδκ ελμοζζάγεζ δ εεία θφζδ ημο 

Λυβμο.  

(Ο Υνζζηυξ), θμζπυκ, ζακ Θευξ ηαζ 

άκενςπμξ, είπε ιε θοζζηυ ηνυπμ  

ηδ εέθδζδ· αθθά δ ακενχπζκδ θφζδ ημο, 

πςνίξ κα ηζκείηαζ αοηυκμια,  

αημθμοεμφζε ηαζ οπμηαζζυηακ ζημ (εείμ) 

εέθδιά ημο· ήεεθε υζα ήεεθε  

ηαζ ημ εείμ εέθδιά ημο. Δ εεία εέθδζδ, 

δδθαδή, επέηνεπε ζηδκ ακενχπζκδ κα  

πάζπεζ ιε θοζζηυ ηνυπμ ηα δζηά ηδξ. ηακ, 

βζα πανάδεζβια, ήεεθε  

κ’ απμθφβεζ ημ εάκαημ, δ εεία ημο εέθδζδ ιε 

θοζζηυ ηνυπμ εέθδζε  

ηαζ παναπχνδζε κ’ απμθφβεζ ημ εάκαημ· βζ’ 

αοηυ έκζςζε αβςκία ηαζ δείθζαζε.  

Καζ υηακ δ εεία εέθδζδ εέθδζε δ ακενχπζκδ 
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πανέδςηεκ εἰξ εάκαημκ,  

ἀθθὰ ηαὶ ηαεὸ ἄκενςπμξ· ὅεεκ ηὴκ ηαηὰ 

ημῦ εακάημο ηυθιακ  

ηαὶ ιῖκ ἐπανίζαημ.  

Οὕης βμῦκ πνὸ ημῦ ζςηδνίμο πάεμοξ 

θδζί· «Πάηεν, εἰ δοκαηυκ,  

πανεθεέης ἀπ᾿ ἐιμῦ ηὸ πμηήνζμκ ημῦημ»· 

δδθμκυηζ ὡξ ἄκενςπμξ  

ηὸ πμηήνζμκ πίκεζκ ἔιεθθεκ, μ βὰν ὡξ 

Θευξ. ῾Χξ ἄκενςπμξ ημίκοκ  

εέθεζ ηὸ πμηήνζμκ πανεθεεῖκ· ηαῦηα ηξ 

θοζζηξ δεζθίαξ ηὰ ῥήιαηα.  

«Πθὴκ ιὴ ηὸ ἐιὸκ βζκέζες εέθδια», ἢημζ 

ηαε᾿ ὅ ζμῦ ἑηενμμφζζυξ εἰιζ,  

«ἀθθὰ ηὸ ζὸκ» ἢημζ, ηὸ ἐιὸκ ηαὶ ζυκ, ηαε᾿ 

ὅ ζμί πέθοηα ὁιμμφζζμξ·  

ηαῦηα ηξ εημθιίαξ ηὰ ῥήιαηα. Πνυηενμκ 

βὰν ηξ θοζζηξ  

ἀζεεκείαξ πεζναεεῖζα ηαη᾿ αἴζεδζζκ ηὴκ 

ἐπὶ ηῶ πςνζζιῶ  

ημῦ ζχιαημξ ηαὶ θοζζηὴκ ζοιπάεεζακ 

παεμῦζα  ημῦ Κονίμο ροπὴ  

ὡξ ἀθδεξ ἀκενχπμο βεκμιέκμο ηαη᾿ 

εδμηίακ αημῦ,  

αὖεζξ ηῶ εείῳ κεονςεεῖζα εεθήιαηζ ημῦ 

εακάημο ηαηαεαννφκεηαζ.  

πεζδὴ βὰν ὁ αηὸξ ὅθμξ ἤκ Θεὸξ ιεηὰ ηξ 

ἀκενςπυηδημξ αημῦ  

ηαὶ ὅθμξ ἄκενςπμξ ιεηὰ ηξ αημῦ 

εευηδημξ, αηὸξ ὡξ ἄκενςπμξ  

ἐκ ἑαοηῶ ηαὶ δζ᾿ ἑαοημῦ πέηαλε ηὸ 

ἀκενχπζκμκ ηῶ Θεῶ ηαὶ Παηνὶ  

ηφπμκ ιῖκ ἑαοηὸκ ἄνζζημκ ηαὶ 

πμβναιιὸκ δζδμὺξ ηαὶ πήημμξ  

ηῶ Παηνὶ βέβμκεκ.  

Ώηελμοζίςξ δὲ ἢεεθε ηῶ ηε εείῳ ηαὶ ηῶ 

ἀκενςπίκῳ εεθήιαηζ·  

πάζῃ βὰν θμβζηῆ θφζεζ πάκηςξ ἐιπέθοηε 

ηὸ αηελμφζζμκ εέθδια.  

Βἰξ ηί βὰν ἕλεζ ηὸ θμβζηὸκ ιὴ αηελμοζίςξ 

θμβζγμιέκδ; Σὴκ ιὲκ βὰν  

θοζζηὴκ ὄνελζκ ηαὶ ημῖξ ἀθυβμζξ γῴμζξ ὁ 

Αδιζμονβὸξ ἐκέζπεζνε  

πνὸξ ζφζηαζζκ ηξ μἰηείαξ θφζεςξ αηὰ 

ἄβμοζακ· θυβμο βὰν  

ἀιμζνμῦκηα μ δφκαηαζ ἄβεζκ, ἀθθ᾿ ἄβεηαζ 

εέθδζή ημο κα πνμηζιήζεζ  

ημ εάκαημ, ηυηε δέπεδηε εημφζζα ημ πάεμξ 

ημο.  

Αζυηζ πανάδςζε εεθδιαηζηά ημκ εαοηυ ημο 

ζημ εάκαημ υπζ ιυκμ ζακ Θευξ,  

αθθά ηαζ ζακ άκενςπμξ· βζ’ αοηυ ηαζ ιαξ 

πάνζζε ηδκ ηυθιδ απέκακηζ  

ζημ εάκαημ.  

Έηζζ, θίβμ πνζκ απυ ημ ζςηήνζμ πάεμξ ημο, 

θέεζ: «Παηένα ιμο, ακ βίκεηαζ,  

αξ απμθφβς κα πζς αοηυ ημ (πζηνυ) πμηήνζ»· 

είκαζ θακενυ υηζ ζακ άκενςπμξ  

ηαζ υπζ ζακ Θευξ, πνυηεζημ κα πζεί αοηυ ημ 

πμηήνζ. ακ άκενςπμξ, θμζπυκ,  

εέθεζ κα ημ απμθφβεζ· αοηά ηα θυβζα δείπκμοκ 

ηδ δεζθία ηδξ (ακενςπίκδξ)  

θφζεςξ. «Παν’ υθ’ αοηά υιςξ, αξ ιδ βίκεζ ημ 

εέθδιά ιμο», δδθαδή αοηυ ζημ  

μπμίμ είιαζ δζαθμνεηζηυξ απυ ζέκα ζηδκ 

μοζία (ζακ άκενςπμξ),  

«αθθά κα βίκεζ ημ δζηυ ζμο», δδθαδή ημ δζηυ 

ιμο ηαζ δζηυ ζμο, δζυηζ  

(ζακ Θευξ) είιαζ μιμμφζζμξ ιε ζέκα. Ώοηά 

είκαζ θυβζα ημθιδνά.  

Πνμδβμοιέκςξ, δδθαδή, δ ροπή ημο Κονίμο 

αζζεάκεδηε ημ θοζζηυ θυαμ  

βζα ημ πςνζζιυ ημο ζχιαημξ· έκζςεε ηδ 

θοζζηή ζοιπάεεζα πνμξ ημ ζχια,  

ηαεχξ έβζκε πναβιαηζηά άκενςπμξ ζφιθςκα 

ιε ηδ εέθδζή ημο·  

αιέζςξ ιεηά, υιςξ, ημ εείμ εέθδια ηδξ 

έδςζε δφκαιδ κ’ αρδθά ημ εάκαημ.  

Βπεζδή, δδθαδή, μ ίδζμξ ήηακ υθμξ Θευξ ιαγί 

ιε ηδκ ακενχπζκδ θφζδ ημο  

ηαζ υθμξ άκενςπμξ ιε ηδ εεία θφζδ ημο, 

αοηυξ ζακ άκενςπμξ  

έηακε ζημκ εαοηυ ημο ημ ακενχπζκμ εέθδια 

κα οπαημφζεζ ζημ Θευ ηαζ  

Παηένα. Έηζζ, ιαξ άθδζε ημκ εαοηυ ημο 

άνζζημ ηφπμ ηαζ πανάδεζβια οπαημήξ  

ζημκ Παηένα.  

Σμ εείμ ιάθζζηα ηαζ ημ ακενχπζκμ εέθδιά 

ημο (ημο Υνζζημφ) επζεοιμφζε  

εθεφεενα· ηαεχξ ηάεε θμβζηή φπανλδ έπεζ 

απυ ηδ θφζδ ηδξ αοηελμφζζμ  

(εθεφεενμ) εέθδια.  
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πὸ ηξ θοζζηξ ὀνέλεςξ.  

Ὅεεκ ἅια  ὄνελζξ βέκδηαζ, εεέςξ ηαὶ  

πνὸξ ηὴκ πνλζκ ὁνιή·  

μ βὰν θυβῳ ἠ αμοθῆ ἠ ζηέρεζ ἠ ηνίζεζ 

ηέπνδηαζ. Ὅεεκ μὔηε  

ὡξ ἀνεηὴκ ιεηζυκηα ἐπαζκεῖηαζ ηαὶ 

ιαηανίγεηαζ μὔηε ὡξ ηαηίακ  

πνάηημκηα ημθάγεηαζ. Ἡ δὲ θμβζηὴ θφζζξ 

ἔπεζ ιὲκ ηὴκ θοζζηὴκ ὄνελζκ  

ηζκμοιέκδκ, πὸ δὲ ημῦ θυβμο ἀβμιέκδκ ηε 

ηαὶ ῥοειζγμιέκδκ  

ἐπὶ ηκ θοθαζζυκηςκ ηὸ ηαηὰ θφζζκ· ημῦ 

βὰν θυβμο ηὸ πνμηένδια  

ημῦηυ ἐζηζκ,  αηελμφζζμξ εέθδζζξ, 

ἣκηζκα θοζζηὴκ ἐκ ηῶ θμβζηῶ  

θαιεκ ηίκδζζκ. Αζὸ ηαὶ ὡξ ἀνεηὴκ 

ιεηζμῦζα ἐπαζκεῖηαζ  

ηαὶ ιαηανίγεηαζ ηαὶ ὡξ ηαηίακ ιεηζμῦζα 

ημθάγεηαζ.  

Ὥζηε ἢεεθε ιὲκ αηελμοζίςξ ηζκμοιέκδ  

ημῦ Κονίμο ροπή,  

ἀθθ᾿ ἐηεῖκα αηελμοζίςξ ἢεεθεκ, ἃ  εεία 

αημῦ εέθδζζξ ἢεεθε  

εέθεζκ αηήκ· μ βὰν κεφιαηζ ημῦ Λυβμο  

ζὰνλ ἐηζκεῖημ (ηαὶ Μςζξ  

βὰν ηαὶ πάκηεξ μἱ ἅβζμζ κεφιαηζ εείῳ 

ἐηζκμῦκημ), ἀθθ᾿ ὁ αηὸξ εἷξ ὢκ  

Θευξ ηε ηαὶ ἄκενςπμξ ηαηά ηε ηὴκ εείακ 

ηαὶ ηὴκ ἀκενςπίκδκ ἢεεθε  

εέθδζζκ. Αζὸ μ βκχιῃ, θοζζηῆ δὲ ιθθμκ 

δοκάιεζ αἱ δφμ ημῦ Κονίμο  

εεθήζεζξ δζέθενμκ ἀθθήθςκ. Ἡ ιὲκ βὰν 

εεία αημῦ εέθδζζξ ἄκανπυξ  

ηε ἤκ ηαὶ πακημονβυξ, ἑπμιέκδκ ἔπμοζα 

ηὴκ δφκαιζκ ηαὶ ἀπαεήξ,  

 δὲ ἀκενςπίκδ αημῦ εέθδζζξ ἀπὸ πνυκμο 

ηε ἢνλαημ ηαὶ αηὴ  

ηὰ θοζζηὰ ηαὶ ἀδζάαθδηα πάεδ πέιεζκε 

ηαὶ θοζζηξ  

μ πακημδφκαιμξ ἤκ, ὡξ δὲ ημῦ Θεμῦ 

Λυβμο ἀθδεξ ηαὶ ηαηὰ θφζζκ  

βεκμιέκδ ηαὶ πακημδφκαιμξ. 

Αζυηζ, ηί κα ημ ηάκεζ ημ θμβζηυ, εάκ δεκ 

ζηέθηεηαζ  

εθεφεενα; Ο Αδιζμονβυξ, δδθαδή, έααθε ηδ 

θοζζηή επζεοιία ιέζα ζηα άθμβα  

γχα, βζα κα ηα μδδβεί ζηδκ ακαπαναβςβή ηδξ 

θφζεχξ ημοξ· επεζδή υιςξ  

ζηενμφκηαζ ηδ θμβζηή, αδοκαημφκ κα 

ελμοζζάγμοκ ηαζ ηα ελμοζζάγεζ δ θοζζηή  

επζεοιία. Γζ’ αοηυ, ιυθζξ ακάρεζ δ επζεοιία, 

αιέζςξ ένπεηαζ ηαζ δ μνιή βζα  

ηδκ εηπθήνςζή ηδξ· (ηα άθμβα γχα) δεκ 

ηάκμοκ πνήζδ ημο θμβζημφ ή ηδξ  

απμθάζεςξ ή ηδξ ζηέρεςξ ή ηδξ ηνίζεςξ. Κζ 

έηζζ μφηε επαζκμφκηαζ βζα ηδκ  

ανεηή ημοξ μφηε ηζιςνμφκηαζ βζα ηδκ ηαηία 

ημοξ. Δ θμβζηή υιςξ θφζδ έπεζ  

αέααζα ηδ θοζζηή επζεοιία πμο ηδκ 

παναηζκεί, αθθά, υζμζ δζαηδνμφκ ηδ  

δζαβςβή ζηα υνζα ηδξ θφζεςξ, ηδκ 

ηαηεοεφκμοκ ηαζ ηδ νοειίγμοκ ιε ηδ  

θμβζηή. Σμ πνμζυκ ηδξ θμβζηήξ είκαζ αοηυ, δ 

αοηελμφζζα εέθδζδ, ηδκ μπμία  

ηδκ μκμιάγμοιε θοζζηή ηίκδζδ ημο θμβζημφ 

υκημξ. Γζ’ αοηυ ηδκ επαζκμφιε  

ηαζ ιαηανίγμοιε, υηακ επζδζχηεζ ηδκ ανεηή 

ηαζ ηδκ ηζιςνμφιε,  

υηακ επζδζχηεζ ηδκ ηαηία.  

Βπμιέκςξ, δ ροπή ημο Κονίμο ήεεθε 

εθεφεενα· ήεεθε αέααζα εθεφεενα  

αοηά πμο ηαζ δ εεία εέθδζή ημο επζεοιμφζε 

αοηή κα εέθεζ·  

μ Λυβμξ, δδθαδή, δεκ ηζκμφζε ηδ ζάνηα ημο 

ιε κεφια (ζακ ιανζμκέηα)  

–αθμφ ηαζ μ Μςτζήξ ηαζ υθμζ μζ Άβζμζ ιε 

εείμ κεφια ηζκμφκηακ–,  

αθθά μ ίδζμξ υκηαξ έκαξ, ηαζ Θευξ ηαζ 

άκενςπμξ, ήεεθε ζφιθςκα ιε ηδ εεία  

ηαζ ακενχπζκδ εέθδζή ημο. Έηζζ, μζ δφμ 

εεθήζεζξ ημο Κονίμο δζέθενακ  

ιεηαλφ ημοξ υπζ ζηδ βκχιδ αθθά ζηδ 

δοκαηυηδηα ηδξ θφζεχξ ημοξ. Δ εεία,  

δδθαδή, εέθδζή ημο ήηακ άκανπδ ηαζ 

δδιζμονβυξ υθςκ, πακημδφκαιδ ηαζ  

απαεήξ· εκχ δ ακενχπζκδ εέθδζή ημο είπε 

πνμκζηή αθεηδνία ηαζ είπε δεπεεί  

ηα θοζζηά ηαζ αδζάαθδηα πάεδ· δεκ ήηακ 
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πακημδφκαιδ ζηδ θφζδ ηδξ,  

αθθά, επεζδή έβζκε θοζζηά ηαζ πναβιαηζηά 

εέθδζδ ημο Θεμφ Λυβμο,  

έβζκε ηαζ πακημδφκαιδ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 63. Πενὶ ηξ εεακδνζηξ 

ἐκενβείαξ  

Ὁ ιαηάνζμξ Αζμκφζζμξ «ηαζκήκ ηζκα 

εεακδνζηὴκ ἐκένβεζακ» θήζαξ  

ηὸκ  Υνζζηὸκ «ιῖκ πεπμθζηεοιέκμκ», μη 

ἀκαζνκ ηὰξ θοζζηὰξ  

ἐκενβείαξ ιίακ ἐκένβεζακ ἔη ηε ηξ 

ἀκενςπίκδξ ηαὶ ηξ εείαξ  

βεβεκδιέκδκ θδζίκ –μὕης βὰν ἂκ ηαὶ ιίακ 

θφζζκ εἴπμζιεκ ηαζκήκ,  

ἐη εείαξ ηε ηαὶ ἀκενςπίκδξ θφζεςξ 

βεβεκδιέκδκ· «ὧκ βὰν  ἐκένβεζα  

ιία, ημφηςκ ηαὶ  μζία ιία» ηαηὰ ημὺξ 

ἁβίμοξ παηέναξ–, ἀθθὰ  

εέθςκ δεῖλαζ ηὸκ ηαζκὸκ ηαὶ ἀπυννδημκ 

ηνυπμκ ηξ ηκ θοζζηκ  

ημῦ Υνζζημῦ ἐκενβεζκ ἐηθάκζεςξ ηῶ 

ἀπμννήηῳ ηνυπῳ  

ηξ εἰξ ἄθθδθα ηκ Υνζζημῦ θφζεςκ 

πενζπςνήζεςξ πνμζθυνςξ  

ηαὶ ηὴκ ηαηὰ ἄκενςπμκ αημῦ πμθζηείακ 

λέκδκ ηαὶ πανάδμλμκ  

ηαὶ ηῆ θφζεζ ηκ ὄκηςκ ἄβκςζημκ ηαὶ ηὸκ 

ηνυπμκ  

ηξ ηαηὰ ηὴκ ἀπυννδημκ ἕκςζζκ 

ἀκηζδυζεςξ· μ δζῃνδιέκαξ βάν  

θαιεκ ηὰξ ἐκενβείαξ μδὲ δζῃνδιέκςξ 

ἐκενβμφζαξ ηὰξ θφζεζξ,  

ἀθθ᾿ κςιέκαξ, ἑηάζηδκ ιεηὰ ηξ εαηένμο 

ημζκςκίαξ ἐκενβμῦζακ  

ημῦε᾿ ὅπεν ἴδζμκ ἔζπδηεκ. Οὔηε βὰν ηὰ 

ἀκενχπζκα ἀκενςπίκςξ  

ἐκήνβδζεκ –μ βὰν ρζθὸξ ἤκ ἄκενςπμξ– 

μδὲ ηὰ εεῖα ηαηὰ Θεὸκ  

ιυκμκ –μ βὰν ἤκ βοικὸξ Θευξ–, ἀθθὰ 

Θεὸξ ὁιμῦ πάνπςκ  

ηαὶ ἄκενςπμξ. Ὥζπεν βὰν ηκ θφζεςκ 

ηὴκ ἕκςζζκ  

ηαὶ ηὴκ θοζζηὴκ δζαθμνὰκ ἐπζζηάιεεα, 

μὕης ηαὶ ηκ θοζζηκ  

εεθδιάηςκ ηε ηαὶ ἐκενβεζκ.  

Ἰζηέμκ ημζβανμῦκ, ὡξ ἐπὶ ημῦ Κονίμο 

Γζα ηδ εεακδνζηή εκένβεζα.  

Ο ιαηάνζμξ Αζμκφζζμξ παναηηδνίγεζ ημ 

Υνζζηυ, «πμο έγδζε ιεηαλφ ιαξ. ςξ  

ηάπμζα ηαζκμφνβζα εεακδνζηή εκένβεζα»· 

πςνίξ κα ακαζνεί ηζξ θοζζηέξ  

εκένβεζεξ, θέεζ υηζ απυ ηδκ ακενχπζκδ ηαζ 

εεία εκένβεζα πνμήθεε ιία εκένβεζα.  

Πανυιμζα εα θέβαιε ηαζ βζα ιία ηαζκμφνβζα 

θφζδ, πμο πνμήθεε  

απυ ηδ εεία ηαζ ακενχπζκδ θφζδ· δζυηζ, 

ζφιθςκα ιε ημοξ αβίμοξ Παηένεξ,  

«υζα έπμοκ ιία εκένβεζα, αοηά έπμοκ ηαζ ιία 

μοζία». (Ο ιαηάνζμξ Αζμκφζζμξ)  

ήεεθε κα δείλεζ ημκ ηαζκμφνβζμ ηαζ 

ακέηθναζημ ηνυπμ ηδξ θακενχζεςξ  

ηςκ θοζζηχκ εκενβεζχκ ημο Υνζζημφ ιε ημκ 

ακέηθναζημ ηαζ πνυζθμνμ  

ηνυπμ ηδξ αθθδθμπενζπςνήζεςξ ηςκ θφζεςκ 

ημο Υνζζημφ· κα δείλεζ  

ηδκ λέκδ, πανάδμλδ ηαζ άβκςζηδ ζηδ θφζδ 

ιαξ ακενχπζκδ γςή ημο  

ηαεχξ ηαζ ημκ ηνυπμ ηδξ ακηζδυζεςξ (ηςκ 

ζδζμηήηςκ ηςκ θφζεςκ)  

ζηδκ ακέηθναζηδ έκςζή ημοξ. Αζυηζ μζ 

εκένβεζεξ δεκ είκαζ πςνζζιέκεξ  

μφηε μζ θφζεζξ εκενβμφκ λεπςνζζηά, αθθά 

εκςιέκα·  

ηαεειία εκενβεί ημ ζδζαίηενμ βκχνζζιά ηδξ, 

ζοιιεηέπμκηαξ δ ιία ζηδ γςή  

ηδξ άθθδξ. Αεκ εκενβμφζε, δδθαδή, ηα 

ακενχπζκα ιυκμ ιε ακενχπζκμ ηνυπμ,  

δζυηζ δεκ ήηακ απθυξ άκενςπμξ· μφηε πάθζ ηα 

εεία ιυκμ ιε ηνυπμ εεσηυ,  

δζυηζ δεκ ήηακ απθυξ άκενςπμξ· αθθά ήηακ 

ιαγί ηαζ Θευξ ηαζ άκενςπμξ.  

πςξ δδθαδή βκςνίγμοιε ηδκ έκςζδ ηςκ 

θφζεςκ  

ηαζ ηδ θοζζηή δζαθμνά ημοξ, έηζζ 

βκςνίγμοιε ηαζ ηδ δζαθμνά ηςκ  

εεθήζεςκ ηαζ εκενβεζχκ ηςκ (δφμ) θφζεςκ.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε, επίζδξ, υηζ 

ακαθενυιαζηε ζημκ Κφνζυ ιαξ Εδζμφ  
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ικ Ἰδζμῦ Υνζζημῦ πμηὲ ιὲκ  

ὡξ ἐπὶ δφμ θφζεςκ ηὸκ θυβμκ πμζμφιεεα, 

πμηὲ δὲ ὡξ ἐθ᾿ ἑκὸξ  

πνμζχπμο, ηαὶ ημῦημ δὲ ηἀηεῖκμ εἰξ ιίακ 

ἀκαθένεηαζ ἔκκμζακ·  

αἱ βὰν δφμ θφζεζξ εἷξ ἐζηζ Υνζζηυξ, ηαὶ ὁ 

εἷξ Υνζζηὸξ δφμ θφζεζξ ἐζηί.  

Σαηὸκ μὖκ ἐζηζκ εἰπεῖκ· ἐκενβεῖ ὁ 

Υνζζηὸξ ηαε᾿ ἑηαηένακ ηκ αημῦ  

δφμ θφζεςκ, ηαὶ ἐκενβεῖ ἑηαηένα θφζζξ ἐκ 

ηῶ Υνζζηῶ ιεηὰ ηξ  

εαηένμο ημζκςκίαξ. Κμζκςκεῖ ημίκοκ  ιὲκ 

εεία θφζζξ ηῆ ζανηὶ  

ἐκενβμφζῃ δζὰ ηὸ εδμηίᾳ ηξ εείαξ 

εεθήζεςξ παναπςνεῖζεαζ  

πάζπεζκ ηαὶ πνάηηεζκ ηὰ ἴδζα ηαὶ δζὰ ηὸ ηὴκ 

ἐκένβεζακ ηξ ζανηὸξ  

πάκηςξ εἶκαζ ζςηήνζμκ, ὅπεν μ ηξ 

ἀκενςπίκδξ ἐκενβείαξ ἐζηίκ,  

ἀθθὰ ηξ εείαξ. Ἡ δὲ ζὰνλ ηῆ εευηδηζ ημῦ 

Λυβμο ἐκενβμφζῃ δζά ηε  

ηὸ ὡξ δζ᾿ ὀνβάκμο ημῦ ζχιαημξ ηὰξ εείαξ 

ἐηηεθεῖζεαζ ἐκενβείαξ  

ηαὶ δζὰ ηὸ ἕκα εἶκαζ ηὸκ ἐκενβμῦκηα εεσηξ 

ηε ἅια ηαὶ ἀκενςπίκςξ.  

Βἰδέκαζ βὰν πνή, ὡξ ὁ ἅβζμξ αημῦ κμῦξ 

ηαὶ ηὰξ θοζζηὰξ αημῦ  

ἐκενβεῖ ἐκενβείαξ, κμκ ηαὶ βζκχζηςκ, ὅηζ 

ἐζηὶ Θεμῦ κμῦξ  

ηαὶ ὅηζ πὸ πάζδξ πνμζηοκεῖηαζ ηξ 

ηηίζεςξ, ηαὶ ιεικδιέκμξ  

ηκ ἐπὶ ηξ βξ αημῦ δζαηνζακ ηε ηαὶ 

παεκ, ημζκςκεῖ δὲ  

ἐκενβμφζῃ ηῆ ημῦ Λυβμο εευηδηζ ηαὶ 

δζεπμφζῃ ηαὶ ηοαενκχζῃ  

ηὸ πκ, κμκ ηαὶ βζκχζηςκ ηαὶ δζέπςκ μπ 

ὡξ ρζθὸξ  

ἀκενχπμο κμῦξ, ἀθθ᾿ ὡξ Θεῶ ηαε᾿ 

πυζηαζζκ κςιέκμξ  

ηαὶ Θεμῦ κμῦξ πνδιαηίζαξ.  

Σμῦημ μὖκ δδθμῖ  εεακδνζηὴ ἐκένβεζα, ὅηζ 

ἀκδνςεέκημξ Θεμῦ,  

ἢβμοκ ἐκακενςπήζακημξ, ηαὶ  ἀκενςπίκδ 

αημῦ ἐκένβεζα εεία ἤκ,  

ἢβμοκ ηεεεςιέκδ ηαὶ μη ἄιμζνμξ ηξ 

εείαξ αημῦ ἐκενβείαξ  

Υνζζηυ άθθμηε ζακ κα πνυηεζηαζ βζα δφμ 

θφζεζξ ηαζ άθθμηε ζακ κα πνυηεζηαζ  

βζα έκα πνυζςπμ· ηαζ ημ έκα ηαζ ημ άθθμ 

έπμοκ ηδκ ίδζα έκκμζα. Αζυηζ  

μζ δφμ θφζεζξ είκαζ μ έκαξ Υνζζηυξ, ηαζ μ 

έκαξ Υνζζηυξ είκαζ μζ δφμ θφζεζξ.  

Βπμιέκςξ, είκαζ ημ ίδζμ κα πεζ ηακείξ: μ 

Υνζζηυξ εκενβεί ιε ηαεειία απυ ηζξ  

δφμ θφζεζξ ημο ή εκενβεί ηάεε θφζδ ζημ 

πνυζςπμ ημο Υνζζημφ ιε ζοιιεημπή  

ζηδ γςή ηδξ άθθδξ. οιιεηέπεζ, θμζπυκ, δ 

εεία θφζδ ζηδ ζάνηα πμο εκενβεί,  

επεζδή δ εεία εέθδζδ ηήξ επζηνέπεζ κα πάζπεζ 

ηαζ κα ηάιεζ ηα δζηά ηδξ  

παναηηδνζζηζηά, ηαζ επεζδή δ εκένβεζα ηδξ 

ζάνηαξ ημο είκαζ μπςζδήπμηε  

ζςζηζηή, δζυηζ δεκ απμηεθεί ιυκμκ 

ακενχπζκδ εκένβεζα αθθά ηαζ εεία  

ζοκένβεζα. Δ ζάνηα πάθζ ημο Λυβμο 

ζοιιεηέπεζ ζηδ εευηδηά ημο, επεζδή  

ημ ζχια ζακ υνβακμ εηηεθεί ηζξ εείεξ 

εκένβεζεξ ηαζ επεζδή έκαξ είκαζ  

αοηυξ πμο εκενβεί ηαοηυπνμκα ιε εεσηυ ηαζ 

ακενχπζκμ ηνυπμ.  

Πνέπεζ αηυιδ κα βκςνίγμοιε υηζ μ άβζμξ 

κμοξ ημο (ημο Υνζζημφ) εκενβεί  

ηαζ ηζξ θοζζηέξ ημο εκένβεζεξ, ιε ηδ ζηέρδ 

ηαζ ηδ βκχζδ υηζ είκαζ κμοξ ημο  

Θεμφ ηαζ υηζ υθδ δ ηηίζδ ημκ πνμζηοκά· 

εοιάηαζ ηδ δζαιμκή ημο  

πάκς ζηδ βδ ηαζ ηα πάεδ ημο, ηαζ ζοιιεηέπεζ 

ζηδ εευηδηα ημο Λυβμο  

πμο εκενβεί, δζεοεεηεί ηαζ ηοαενκά ημ πακ.  

ηέθηεηαζ ηαζ βκςνίγεζ ηαζ ηοαενκά υπζ ζακ 

απθυξ ακενχπζκμξ κμοξ,  

αθθά ζακ κμοξ πμο εκχεδηε οπμζηαηζηά ιε 

ημ Θευ  

ηαζ έβζκε κμοξ ημο Θεμφ.  

Δ εεακδνζηή εκένβεζα, θμζπυκ, θακενχκεζ ημ 

ελήξ, υηζ υηακ μ Θευξ  

ακδνχεδηε, δδθαδή εκακενχπδζε, ηαζ δ 

ακενχπζκδ ημο εκένβεζα έβζκε εεία,  

δδθαδή εεςιέκδ ηαζ υπζ αιέημπδ ζηδ εεία 

ημο εκένβεζα·  

ηαζ δ εεία ημο εκένβεζα πάθζ δεκ ήηακ 

αιέημπδ ζηδκ ακενχπζκδ εκένβεζά ημο,  
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ηαὶ  εεία αημῦ ἐκένβεζα μη ἄιμζνμξ ηξ 

ἀκενςπίκδξ αημῦ  

ἐκενβείαξ, ἀθθ᾿ ἑηαηένα ζὺκ ηῆ ἑηένᾳ 

εεςνμοιέκδ. Λέβεηαζ δὲ  

ὁ ηνυπμξ μὗημξ πενίθναζζξ, ὅηακ ηζξ δφμ 

ηζκὰ δζὰ ιζξ πενζθάαῃ  

θέλεςξ. Ὥζπεν βὰν ιίακ ηὴκ ηεηιδιέκδκ 

ηαῦζζκ θέβμιεκ  

ηαὶ ηὴκ ηεηαοιέκδκ ημιὴκ ηξ 

πεποναηηςιέκδξ ιαπαίναξ, ἄθθδκ δὲ  

ἐκένβεζάκ θαιεκ ηὴκ ημιὴκ ηαὶ ἄθθδκ ηὴκ 

ηαῦζζκ, ηαὶ ἄθθδξ  

ηαὶ ἄθθδξ θφζεςξ, ημῦ ιὲκ πονὸξ ηὴκ 

ηαῦζζκ, ημῦ δὲ ζζδήνμο  

ηὴκ ημιήκ, μὕης ηαί ιίακ ημῦ Υνζζημῦ 

εεακδνζηὴκ ἐκένβεζακ  

θέβμκηεξ δφμ ηὰξ ἐκενβείαξ κμμῦιεκ ηκ 

δφμ θφζεςκ αημῦ,  

ηξ ιὲκ εευηδημξ αημῦ ηὴκ εείακ, ηξ δέ 

ἀκενςπυηδημξ αημῦ  

ηὴκ ἀκενςπίκδκ ἐκένβεζακ. 

αθθά δ ηαεειία ζοιιεηείπε ζηδκ άθθδ. Ο 

ηνυπμξ αοηυξ θέβεηαζ  

πενίθναζδ, υηακ δδθαδή ηάπμζμξ ιε ιία θέλδ 

πενζθάαεζ δφμ έκκμζεξ.  

Αζυηζ, υπςξ αηνζαχξ θέιε υηζ ημ ημιιέκμ 

ηάρζιμ ηαζ ημ ηαιιέκμ ηυρζιμ  

ημο ποναηηςιέκμο ιαπαζνζμφ είκαζ έκα, ηαζ 

θέιε επίζδξ  

άθθδ εκένβεζα ημ ηυρζιμ ηαζ άθθδ ημ 

ηάρζιμ, ηαζ ημ ηαεέκα ακήηεζ  

ζε δζαθμνεηζηή θφζδ –ημ ηάρζιμ ζηδ θςηζά 

εκχ ημ ηυρζιμ ζημ ζίδδνμ–,  

έηζζ ηαζ υηακ θέιε υηζ δ εεακδνζηή εκένβεζα 

ημο Υνζζημφ είκαζ ιία,  

εκκμμφιε ηζξ δφμ εκένβεζεξ ηςκ δφμ θφζεχκ 

ημο,  

δδθαδή ηδ εεία εκένβεζα πμο ακήηεζ ζηδ 

εευηδηά ημο ηαζ ηδκ ακενχπζκδ  

πμο παναηηδνίγεζ ηδκ ακενχπζκδ θφζδ ημο. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 64. Πενὶ ηκ θοζζηκ ηαὶ 

ἀδζααθήηςκ παεκ  

Ὁιμθμβμῦιεκ δέ, ὅηζ πάκηα ηὰ θοζζηὰ ηαὶ 

ἀδζάαθδηα πάεδ  

ημῦ ἀκενχπμο ἀκέθααεκ. Ὅθμκ βὰν ηὸκ 

ἄκενςπμκ ηαὶ πάκηα  

ηὰ ημῦ ἀκενχπμο ἀκέθααε πθὴκ ηξ 

ἁιανηίαξ· αὕηδ βὰν μ θοζζηή  

ἐζηζκ μδὲ πὸ ημῦ Αδιζμονβμῦ ιῖκ 

ἐκζπανεῖζα, ἀθθ᾿ ἐη ηξ  

ημῦ δζααυθμο ἐπζζπμνξ ἐκ ηῆ ιεηένᾳ 

αηελμοζίῳ πνμαζνέζεζ  

ἑημοζίςξ ζοκζζηαιέκδ, μ αίᾳ ικ 

ηναημῦζα. Φοζζηὰ δὲ ηαὶ  

ἀδζάαθδηα πάεδ εἰζὶ ηὰ μη ἐθ᾿ ιῖκ, ὅζα 

ἐη ηξ ἐπὶ ηῆ πανααάζεζ  

ηαηαηνίζεςξ εἰξ ηὸκ ἀκενχπζκμκ εἰζθεε 

αίμκ· μἷμκ πεῖκα, δίρα,  

ηυπμξ, πυκμξ, ηὸ δάηνομκ,  θεμνά,  ημῦ 

εακάημο παναίηδζζξ,  

 δεζθία,  ἀβςκία (ἐλ ἥξ μἱ ἱδνηεξ, μἱ 

ενυιαμζ ημῦ αἵιαημξ),  

 δζὰ ηὸ ἀζεεκὲξ ηξ θφζεςξ πὸ ηκ 

ἀββέθςκ αμήεεζα ηαὶ  

ηὰ ημζαῦηα, ἅηζκα πζζ ημῖξ ἀκενχπμζξ 

Γζα ηα θοζζηά ηαζ αδζάαθδηα πάεδ.  

Πζζηεφμοιε αηυιδ υηζ (μ Υνζζηυξ) πήνε υθα 

ηα θοζζηά ηαζ αδζάαθδηα  

(άιειπηα) πάεδ ημο ακενχπμο. Αζυηζ 

πνμζέθααε υθμ ημκ άκενςπμ  

ηαί υθα ηα βκςνίζιαηα ημο ακενχπμο, εηηυξ 

απυ ηδκ αιανηία. Αζυηζ αοηή  

δεκ είκαζ θοζζηυ πνάβια μφηε μ Αδιζμονβυξ 

ηδκ έζπεζνε ιέζα ιαξ, αθθά  

ηδκ απμηηήζαιε εεθδιαηζηά ιε ηδκ 

επίδναζδ ημο δζααυθμο ζηδκ πνμαίνεζή  

ιαξ, πςνίξ κα ηονζανπεί πάκς ιαξ ιε αία. 

Φοζζηά ηαζ αδζάαθδηα πάεδ  

είκαζ αοηά πμο δεκ ελανηχκηαζ απυ ηδ 

εέθδζή ιαξ· υζα εζζήθεακ ζηδκ  

ακενχπζκδ γςή ιαξ ελαζηίαξ ηδξ ηαηαδίηδξ 

θυβς ηδξ πανααάζεχξ ιαξ·  

βζα πανάδεζβια δ πείκα, δ δίρα, μ ηυπμξ, μ 

πυκμξ, ηα δάηνοα, δ θεμνά,  

δ απμθοβή ημο εακάημο, δ δεζθία, δ αβςκία 

(απυ ηδκ μπμία πνμένπμκηαζ μζ  

ζδνχηεξ ηαζ μζ ενυιαμζ ημο αίιαημξ), δ 

αμήεεζα απυ ημοξ αββέθμοξ ελαζηίαξ  

ηδξ αδφκαιδξ θφζεχξ ιαξ ηαζ ηα πανυιμζα, 

ηα μπμία οπάνπμοκ ιέζα ζε ηάεε  
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θοζζηξ ἐκοπάνπμοζζ.  

Πάκηα ημίκοκ ἀκέθααεκ, ἵκα πάκηα ἁβζάζῃ. 

πεζνάζεδ ηαὶ ἐκίηδζεκ,  

ἵκα ιῖκ ηὴκ κίηδκ πναβιαηεφζδηαζ ηαὶ δῶ 

ηῆ θφζεζ δφκαιζκ κζηκ  

ηὸκ ἀκηίπαθμκ, ὅπςξ  θφζζξ  πάθαζ 

κζηδεεῖζα, δζ᾿ ὧκ πνμζαμθκ  

ἐκζηήεδ, δζὰ ημφηςκ κζηήζῃ ηὸκ πάθαζ 

κζηήζακηα.  

Ὁ ιὲκ μὖκ πμκδνὸξ ἔλςεεκ πνμζέααθεκ μ 

δζὰ θμβζζικ,  

ὥζπεν ηαὶ ηῶ Ἀδάι· ηἀηείκῳ βὰν μ δζὰ 

θμβζζικ,  

ἀθθὰ δζὰ ημῦ ὄθεςξ. Ὁ δὲ Κφνζμξ ηὴκ 

πνμζαμθὴκ ἀπεηνμφζαημ  

ηαὶ ὡξ ηαπκὸκ δζέθοζεκ, ἵκα πνμζααθυκηα 

αηῶ ηὰ πάεδ  

ηαὶ κζηδεέκηα ηαὶ ιῖκ εηαηαβχκζζηα 

βέκδηαζ ηαὶ μὕηςξ  

ὁ κέμξ Ἀδὰι ηὸκ παθαζὸκ ἀκαζχζδηαζ.  

Ἀιέθεζ ηὰ θοζζηὰ ικ πάεδ ηαηὰ θφζζκ 

ηαὶ πὲν θφζζκ ἤζακ  

ἐκ ηῶ  Υνζζηῶ. Καηὰ θφζζκ ιὲκ βὰν 

ἐηζκεῖημ ἐκ αηῶ, ὅηε πανεπχνεζ  

ηῆ ζανηὶ πάζπεζκ ηὰ ἴδζα· πὲν θφζζκ δέ, 

ὅηε μ πνμδβεῖημ  

ἐκ ηῶ Κονίῳ ηξ εεθήζεςξ ηὰ θοζζηά· 

μδὲκ βὰν καβηαζιέκμκ  

ἐπ᾿ αημῦ εεςνεῖηαζ, ἀθθὰ πάκηα ἑημφζζα· 

εέθςκ βὰν ἐπείκαζε,  

εέθςκ ἐδίρδζε, εέθςκ ἐδεζθίαζε, εέθςκ 

ἀπέεακεκ. 

άκενςπμ απυ ηδ θφζδ ημο.  

θα, θμζπυκ, ηα πνμζέθααε, βζα κα η’ αβζάζεζ 

υθα. Αμηίιαζε ημοξ πεζναζιμφξ  

ηαζ κίηδζε, βζα κα ηενδίζεζ ηδ κίηδ βζα 

θμβανζαζιυ ιαξ· κα δχζεζ ηδ δφκαιδ  

ζηδ θφζδ ιαξ κα κζηά ημκ ακηίπαθμ, χζηε δ 

θφζδ πμο παθαζά ιε ηζξ  

πνμζαμθέξ ημο επενμφ κζηήεδηε, ιε αοηέξ κα 

κζηήζεζ ημκ παθαζυ ακηίπαθμ.  

Ο πμκδνυξ, θμζπυκ, ημο έηακε (ημο Υνζζημφ) 

επίεεζδ απέλς, υπζ ιε  

θμβζζιμφξ, υπςξ αηνζαχξ ηαζ ζημκ Ώδάι· 

ηαζ ζ’ εηείκμκ επζηέεδηε υπζ  

ιε θμβζζιμφξ, αθθά ιέζς ημο θζδζμφ. Ο 

Κφνζμξ αέααζα απέηνμοζε ηδκ  

επίεεζδ ηαζ ηδ δζέθοζε ζακ ηαπκυ, χζηε ηα 

πάεδ πμο ημκ πνμζέααθακ  

ηαζ ηα ηαηακίηδζε, κα βίκμοκ ηζ απυ ιαξ 

εοημθμκίηδηα ηαζ έηζζ  

μ κέμξ Ώδάι (μ Υνζζηυξ) κα ζχζεζ πάθζ ημκ 

παθαζυ (Ώδάι).  

Οπςζδήπμηε ηα θοζζηά ιαξ πάεδ ζημ 

πνυζςπμ ημο Υνζζημφ ήηακ ζφιθςκα  

ιε ηδ θφζδ ηαζ πάκς απ’ αοηήκ. Κζκμφκηακ 

ζφιθςκα ιε ηδ θφζδ ιέζα ημο,  

υηακ επέηνεπε ζηδ ζάνηα κα παεαίκεζ ηα 

δζηά ηδξ. Κζκμφκηακ πάθζ πάκς απυ  

ηδ θφζδ, υηακ ηα θοζζηά δεκ πνμδβμφκηακ 

απυ ηδ εέθδζδ ημο Κονίμο. Αζυηζ  

ζ’ αοηυκ δεκ οπήνπε ηαιζά ακαβηαζυηδηα, 

αθθά υθα ήηακ εεθδιαηζηά· ήεεθε  

ηαζ πείκαζε, ήεεθε ηαζ δίραζε, ήεεθε ηαζ 

δείθζαζε, ήεεθε ηαζ πέεακε. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 65. Πενὶ ἀβκμίαξ ηαὶ 

δμοθείαξ  

Αεῖ βζκχζηεζκ, ὅηζ ηὴκ ιὲκ ἀβκμμῦζακ ηαὶ 

δμφθδκ ἀκέθααεκ θφζζκ·  

ηαὶ βὰν δμφθδ ἐζηὶκ  ἀκενχπμο θφζζξ 

ημῦ πμζήζακημξ αηὴκ Θεμῦ  

ηαὶ μη ἔπεζ ηὴκ ηκ ιεθθυκηςκ βκζζκ. 

«ὰκ μὖκ» ηαηὰ ηὸκ  

εεμθυβμκ Γνδβυνζμκ «πςνίζῃξ ηὸ 

ὁνχιεκμκ ημῦ κμμοιέκμο»,  

δμφθδ ηε θέβεηαζ ηαὶ ἀβκμμῦζα  ζάνλ, δζὰ 

δὲ ηὴκ ηξ πμζηάζεςξ  

ηαοηυηδηα ηαὶ ηὴκ ἀδζάζπαζημκ ἕκςζζκ 

Γζα ηδκ άβκμζα ηαζ ηδ δμοθεία.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ (μ Υνζζηυξ) 

πνμζέθααε θφζδ ηδκ μπμία δζαηνίκεζ  

δ άβκμζα ηαζ δ δμοθζηυηδηα· δζυηζ δ 

ακενχπζκδ θφζδ είκαζ δμφθδ ημο Θεμφ  

πμο ηδκ έπθαζε ηαζ αβκμεί ηα ιέθθμκηα. 

φιθςκα ιε ημ Γνδβυνζμ  

ημ εεμθυβμ, «εάκ λεπςνίζεζξ αοηυ πμο 

αθέπμοιε απ’ αοηυ πμο  

ακηζθαιαακυιαζηε ιε ημ κμο», δ ζάνηα είκαζ 

δμφθδ ηαζ έπεζ άβκμζα· αθθά,  

δ ροπή ημο Κονίμο, πάνδ ζηδκ ηαφηζζή ηδξ 

ιε ηδκ οπυζηαζή ημο ηαζ ηδκ  



182 
 

ηαηεπθμφηδζεκ  

 ημῦ Κονίμο ροπὴ ηὴκ ηκ ιεθθυκηςκ 

βκζζκ ὡξ ηαὶ ηὰξ θμζπὰξ  

εεμζδιίαξ. Ὥζπεν βὰν  ζὰνλ ηκ 

ἀκενχπςκ ηαηὰ ηὴκ μἰηείακ  

θφζζκ μη ἔζηζ γςμπμζυξ,  δὲ ημῦ Κονίμο 

ζὰνλ ἑκςεεῖζα  

ηαε᾿ πυζηαζζκ αηῶ ηῶ Θεῶ Λυβῳ ηξ 

ιὲκ ηαηὰ θφζζκ  

εκδηυηδημξ μη ἀπέζηδ, γςμπμζὸξ δὲ 

βέβμκε δζὰ ηὴκ πνὸξ ηὸκ Λυβμκ  

ηαε᾿ πυζηαζζκ ἕκςζζκ ηαὶ μ δοκάιεεα 

θέβεζκ, ὅηζ μη ἤκ ηαὶ ἔζηζκ  

ἀεὶ γςμπμζυξ· μὕηςξ  ιὲκ ἀκενςπίκδ 

θφζζξ μζζςδξ μ ηέηηδηαζ  

ηκ ιεθθυκηςκ ηὴκ βκζζκ,  δὲ ημῦ 

Κονίμο ροπὴ δζὰ ηὴκ πνὸξ  

ηὸκ Θεὸκ Λυβμκ ἕκςζζκ ηαὶ ηὴκ 

πμζηαηζηὴκ ηαοηυηδηα  

ηαηεπθμφηδζεκ, ὡξ ἔθδκ, ιεηὰ ηκ θμζπκ 

εεμζδιζκ ηαὶ  

ηὴκ ηκ ιεθθυκηςκ βκζζκ.  

Ἰζηέμκ δέ, ὅηζ μὔηε δμῦθμκ αηὸκ θέβεζκ 

δοκάιεεα· ηὸ βὰν  

ηξ δμοθείαξ ηαὶ ηξ δεζπμηείαξ ὄκμια μ 

θφζεχξ εἰζζ βκςνίζιαηα,  

ἀθθὰ ηκ πνυξ ηζ, ὥζπεν ηὸ ηξ 

παηνυηδημξ ηαὶ ηξ οἱυηδημξ.  

Σαῦηα βὰν μη μζίαξ, ἀθθὰ ζπέζεχξ εἰζζ 

δδθςηζηά. Ὥζπεν μὖκ  

ἐπὶ ηξ ἀβκμίαξ εἴπμιεκ, ὅηζ, ἐὰκ ἰζπκαῖξ 

ἐπζκμίαζξ, ἢημζ κμῦ θεπηαῖξ  

θακηαζίαζξ δζέθῃξ ηὸ ηηζζηὸκ ἐη ημῦ 

ἀηηίζημο, δμφθδ ἐζηὶκ  ζάνλ,  

εἰ ιὴ ἣκςημ ηῶ Θεῶ Λυβῳ· ἅπαλ δὲ 

ἑκςεεῖζα ηαε᾿ πυζηαζζκ  

πξ ἔζηαζ δμφθδ; Βἷξ βὰν ὢκ ὁ  Υνζζηὸξ, 

μ δφκαηαζ δμῦθμξ ἑαοημῦ  

εἶκαζ ηαί Κφνζμξ· ηαῦηα βὰν μ ηκ ἁπθξ 

θεβμιέκςκ εἰζίκ,  

ἀθθὰ πνὸξ ἕηενμκ. Σίκμξ μὖκ ἔζηαζ δμῦθμξ; 

Σμῦ Παηνυξ;  

Οημῦκ μ πάκηα, ὅζα ἔπεζ ὁ Παηήν, ηαὶ 

ημῦ Τἱμῦ εἰζζκ,  

εἴπεν ημῦ Παηνυξ ἐζηζ δμῦθμξ, ἑαοημῦ δὲ 

μδαιξ. Πξ δὲ  

πθήνδ έκςζδ ιαγί ημο, έβζκε πμθφ πθμφζζα 

απυ ηδ βκχζδ ηςκ ιεθθυκηςκ,  

υπςξ ηαζ απυ ηζξ οπυθμζπεξ εεμζδιίεξ. Αζυηζ, 

υπςξ δ ζάνηα ηςκ ακενχπςκ  

ζφιθςκα ιε ηδ θφζδ ηδξ δεκ είκαζ γςμπμζά, 

εκχ δ ζάνηα ημο Κονίμο, επεζδή  

εκχεδηε οπμζηαηζηά ιε ημ Θευ Λυβμ, δεκ 

έπαζε ηδ θοζζηή ηδξ εκδηυηδηα,  

αθθά έβζκε γςμπμζυξ ελαζηίαξ ηδξ 

οπμζηαηζηήξ εκχζεςξ ιε ημ Λυβμ·  

ηαζ δεκ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ δεκ ήηακ ηαζ 

είκαζ πάκημηε γςμμπμζυξ.  

Έηζζ, θμζπυκ, δ ακενχπζκδ θφζδ δεκ έπεζ 

απμηηήζεζ απυ ηδ θφζδ ηδξ  

ηδ βκχζδ ηςκ ιεθθυκηςκ, εκχ δ ροπή ημο 

Κονίμο ελαζηίαξ ηδξ  

εκχζεχξ ηδξ ιε ημ Θευ Λυβμ ηαζ ηδκ 

οπμζηαηζηή ηαφηζζδ  

έβζκε πμθφ πθμφζζα, υπςξ πνμακέθενα, ζηζξ 

οπυθμζπεξ εεμζδιείεξ  

ηαζ ζηδ βκχζδ βζα ηα ιέθθμκηα.  

Πνέπεζ, επίζδξ, κα βκςνίγμοιε υηζ δεκ 

ιπμνμφιε (ημκ Υνζζηυ) μφηε δμφθμ κα  

ημκ θέιε· δζυηζ ηα μκυιαηα «δμφθμξ» ή 

«δεζπυηδξ» δεκ είκαζ βκςνίζιαηα  

ηδξ θφζεςξ, αθθά ηςκ ζπέζεςκ, υπςξ ηα 

μκυιαηα «παηέναξ» ή «οζυξ».  

Ώοηά δδθαδή δεκ δείπκμοκ ηδκ μοζία αθθά 

ηζξ ζπέζεζξ. πςξ αηνζαχξ είπαιε  

βζα ηδκ άβκμζα υηζ, εάκ δζαηνίκεζξ ημ ηηζζηυ 

απυ ημ άηηζζημ ιε αιοδνέξ ζδέεξ,  

δδθαδή ιε θεπηέξ θακηαζίεξ ημο κμο, ηυηε δ 

ζάνηα εα ήηακ δμφθδ ημο Θεμφ,  

εάκ δεκ εκχκμκηακ ιε ημ Θευ Λυβμ· αθμφ 

υιςξ εκχεδηε οπμζηαηζηά, πχξ εα  

είκαζ δμφθδ; Βπεζδή, δδθαδή, μ Υνζζηυξ είκαζ 

έκαξ, δεκ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ  

δμφθμξ ημο εαοημφ ημο ηαζ Κφνζμξ· δζυηζ 

αοηά δεκ είκαζ απυ αοηά πμο  

θέβμκηαζ απθμσηά, αθθά ζπεηζηά ιε ηάηζ 

άθθμ. Πμζακμφ δμφθμξ, θμζπυκ,  

εα είκαζ; Σμο Παηένα; Καθά! Ώθθά, υθα υζα 

έπεζ μ Παηέναξ, δεκ είκαζ ηαζ  

ημο Τζμφ; Βάκ, θμζπυκ, είκαζ δμφθμξ ημο 

Παηένα, δεκ είκαζ ηαευθμο ημο  

εαοημφ ημο. Καζ πχξ, εάκ μ ίδζμξ είκαζ 
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πενὶ ικ θέβεζ ὁ ἀπυζημθμξ· «Ὥζηε 

μηέηζ εἶ δμῦθμξ, ἀθθ᾿ οἱυξ»,  

δζ᾿ αημῦ οἱμεεηδεέκηςκ, εἴπεν αηὸξ 

δμῦθυξ ἐζηζ; Πνμζδβμνζηξ  

μὖκ θέβεηαζ δμῦθμξ μη αηὸξ ὢκ ημῦημ, 

δζ᾿ ιξ δὲ δμφθμο ιμνθὴκ  

εἰθδθὼξ ηαὶ δμῦθμξ ιεε᾿ ικ 

ηεηθδιέκμξ. Ἀπαεὴξ βὰν ὢκ δζ᾿ ιξ  

ἐδμφθεοζε πάεεζζ ηαὶ δζάημκμξ ηξ ικ 

ζςηδνίαξ βέβμκεκ.  

Οἱ δὲ θέβμκηεξ αηὸκ δμῦθμκ δζζζηζζ ηὸκ 

ἕκα Υνζζηὸκ εἰξ δφμ  

ηαεάπεν Νεζηυνζμξ. Ἡιεῖξ δὲ Αεζπυηδκ 

αηυκ θαιεκ ηαὶ Κφνζμκ  

πάζδξ ηξ ηηίζεςξ, ηὸκ ἕκα Υνζζηυκ, ηὸκ 

αηὸκ Θευκ ηε ὁιμῦ  

ηαὶ ἄκενςπμκ, ηαὶ πάκηα εἰδέκαζ· «ἐκ 

αηῶ βάν εἰζζ πάκηεξ  

μἱ εδζαονμὶ ηξ ζμθίαξ ηαὶ ηξ βκχζεςξ 

ἀπυηνοθμζ». 

δμφθμξ, θέεζ μ απυζημθμξ βζα ιαξ:  

«χζηε δεκ είκαζ ηαευθμο δμφθμξ, αθθά οζυξ», 

ηαζ αοηυξ ιαξ οζμεέηδζε;  

Λέβεηαζ επμιέκςξ δμφθμξ πνμζδβμνζηά, 

πςνίξ μ ίδζμξ κα είκαζ αοηυ, αθθά  

πήνε ηδ ιμνθή ημο δμφθμο βζα πάνδ ιαξ ηαζ 

μκμιάζεδηε ιαγί ιαξ δμφθμξ.  

 κηαξ απαεήξ, δμοθχεδηε ζηα πάεδ βζα ιαξ 

ηαζ δζαηυκδζε ηδ δζηή ιαξ  

ζςηδνία. ζμζ ημκ μκμιάγμοκ δμφθμ 

πςνίγμοκ ημκ έκα Υνζζηυ ζε δφμ,  

υπςξ έηακε μ Νεζηυνζμξ. Βιείξ υιςξ ημκ 

θέιε Αεζπυηδ ηαζ Κφνζμ υθδξ ηδξ  

ηηίζεςξ· είκαζ μ έκαξ Υνζζηυξ, μ ίδζμξ Θευξ 

ηαζ άκενςπμξ ηαοηυπνμκα,  

μ μπμίμξ ηα βκςνίγεζ υθα· «δζυηζ αοηυξ 

ηαηέπεζ υθμοξ ημοξ απυηνοθμοξ  

εδζαονμφξ ηδξ ζμθίαξ ηαζ ηδξ βκχζεςξ». 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 66. Πενὶ πνμημπξ  

Πνμηυπηεζκ δὲ θέβεηαζ «ζμθίᾳ ηαὶ θζηίᾳ 

ηαὶ πάνζηζ», ηῆ ιὲκ θζηίᾳ  

αὔλςκ, δζὰ δὲ ηξ αλήζεςξ ηξ θζηίαξ 

ηὴκ ἐκοπάνπμοζακ αηῶ  

ζμθίακ εἰξ θακένςζζκ ἄβςκ· ἔηζ δὲ ηὴκ ηκ 

ἀκενχπςκ ἐκ ζμθίᾳ  

ηαὶ πάνζηζ πνμημπὴκ ηαὶ ηὴκ ηεθείςζζκ ηξ 

ημῦ Παηνὸξ εδμηίαξ,  

ἢβμοκ ηὴκ ηκ ἀκενχπςκ εεμβκςζίακ ηε 

ηαὶ ζςηδνίακ μἰηείακ  

πνμημπὴκ πμζμφιεκμξ ηαὶ μἰηεζμφιεκμξ 

πακηαπμῦ ηὸ ιέηενμκ.  

Οἱ δὲ πνμηυπηεζκ αηὸκ θέβμκηεξ ζμθίᾳ 

ηαὶ πάνζηζ, ὡξ πνμζεήηδκ  

ημφηςκ δεπυιεκμκ, μη ἐλ ἄηναξ 

πάνλεςξ ηξ ζανηὸξ βεβεκζεαζ  

ηὴκ ἕκςζζκ θέβμοζζκ, μδὲ ηὴκ ηαε᾿ 

πυζηαζζκ ἕκςζζκ πνεζαεφμοζζ,  

Νεζημνίῳ δὲ ηῶ ιαηαζυθνμκζ πεζευιεκμζ, 

ζπεηζηὴκ ἕκςζζκ  

ηαὶ ρζθὴκ ἐκμίηδζζκ ηεναηεφμκηαζ, «ιὴ 

βζκχζημκηεξ, ιήηε ἃ θέβμοζζ  

ιήηε πενὶ ηίκςκ δζααεααζμῦκηαζ».  

Βἰ βὰν ἀθδεξ κχεδ ηῶ Θεῶ Λυβῳ  

ζὰνλ ἐλ ἄηναξ πάνλεςξ,  

Γζα ηδκ πνμημπή.  

Λέβεηαζ ιάθζζηα υηζ (μ Υνζζηυξ) πνυημαε 

«ζηδ ζμθία, ηδ ζςιαηζηή ακάπηολδ  

ηαζ ηδ πάνδ»· ιεβάθςκε ζημ ζχια, ηαζ ιε ηδ 

ζςιαηζηή αφλδζδ θακένςκε ηδ  

ζμθία πμο είπε ιέζα ημο. Ώηυιδ, έηαιε δζηή 

ηδκ πνμημπή ηςκ ακενχπςκ  

ζηδ ζμθία ηαζ πάνδ ηαζ εηπθήνςκε ημ 

εέθδια ημο Παηένα ημο, πμο ήηακ  

κα μδδβήζεζ ημοξ ακενχπμοξ ζηδ βκχζδ ημο 

Θεμφ ηαζ ηδ ζςηδνία·  

υθα ηα δζηά ιαξ ηα έηακε δζηά ημο.  

Ώοημί υιςξ πμο θέκε υηζ πνυημαε ζηδ ζμθία 

ηαζ ηδ πάνδ, ηαζ εκκμμφκ υηζ  

αοηά (ζμθία ηαζ πάνδ) ηα δεπυηακ 

πνμζεεηζηά, οπμζηδνίγμοκ υηζ δ έκςζδ  

δεκ έβζκε απυ ηδκ πνχηδ ανπή ηδξ 

ζανηχζεςξ μφηε δέπμκηαζ ηδκ οπμζηαηζηή  

έκςζδ· αημθμοεμφκ ημκ ιαηαζυδμλμ 

Νεζηυνζμ ηαζ ηεναημθμβμφκ βζα εθθζπή  

έκςζδ ηαζ θακηαζηζηή εκζάνηςζδ, 

«αβκμχκηαξ ηαζ ηί θέκε  

ηαζ ηζ οπμζηδνίγμοκ».  

Αζυηζ, ακ δ ζάνηα εκχεδηε αθδεζκά ιε ημ 

Θευ Λυβμ απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή  

ηδξ οπάνλεχξ ηδξ, ή ηαθφηενα, ακ απυηηδζε 
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ιθθμκ δὲ ἐκ αηῶ πνλε ηαὶ ηὴκ 

πμζηαηζηὴκ πνὸξ αηὸκ ἔζπε  

ηαοηυηδηα, πξ μ ηεθείςξ ηαηεπθμφηδζε 

πζακ ζμθίακ ηαὶ πάνζκ;  

Οη αηὴ ηξ πάνζημξ ιεηαθαιαάκμοζα, 

μδὲ ηαηὰ πάνζκ  

ηκ ημῦ Λυβμο ιεηέπμοζα, ἀθθὰ ιθθμκ 

δζὰ ηὴκ ηαε᾿ πυζηαζζκ  

ἕκςζζκ ηκ ηε ἀκενςπίκςκ ηκ ηε εείςκ 

ημῦ ἑκὸξ Υνζζημῦ  

βεβμκυηςκ, ἐπεζδὴ ὁ αηὸξ ἤκ Θευξ ηε 

ὁιμῦ ηαὶ ἄκενςπμξ,  

ηὴκ πάνζκ ηαὶ ηὴκ ζμθίακ ηαὶ πάκηςκ ηκ 

ἀβαεκ ηὴκ πθδνυηδηα  

ηῶ ηυζιῳ πδβάγμοζα. 

οπάνλδ ιέζα ημο ηαζ είπε  

ηδ δζηή οπμζηαηζηή ηαοηυηδηα, βζα πμζυ θυβμ 

κα ιδ βίκεζ πμθφ πθμφζζα  

ζε ηάεε ζμθία ηαζ πάνδ; πζ επεζδή δ ίδζα 

ζοιιεηείπε ζηδ πάνδ,  

μφηε επεζδή πανζζηζηά ιεηείπε ζημ Λυβμ, 

αθθά πενζζζυηενμ, πάνδ  

ζηδκ οπμζηαηζηή έκςζδ ηςκ ακενςπίκςκ ηαζ 

εείςκ βκςνζζιάηςκ  

ημο εκυξ Υνζζημφ, επεζδή μ ίδζμξ ήηακ ιαγί 

ηαζ Θευξ ηαζ άκενςπμξ, πήβαγε  

ζημκ ηυζιμ ηδ πάνδ, ηδ ζμθία ηαζ ηδκ 

πθδνυηδηα υθςκ ηςκ αβαεχκ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 67. Πενὶ δεζθίαξ  

Σὸ ηξ δεζθίαξ ὄκμια δζπθκ ἔπεζ ηὴκ 

ἔκκμζακ. Ἔζηζ βὰν δεζθία  

θοζζηὴ ιὴ εεθμφζδξ ηξ ροπξ 

δζαζνεεκαζ ημῦ ζχιαημξ  

δζὰ ηὴκ ἐλ ἀνπξ πὸ ημῦ Αδιζμονβμῦ 

ἐκηεεεῖζακ αηῆ  

θοζζηὴκ ζοιπάεεζάκ ηε ηαὶ μἰηεζυηδηα, δζ᾿ 

ἡκ θοζζηξ θμαεῖηαζ  

ηαὶ ἀβςκζᾶ ηαὶ παναζηεῖηαζ ηὸκ εάκαημκ. 

Ἧξ ὅνμξ· «Καηὰ θφζζκ  

δεζθία ἐζηὶ δφκαιζξ ηαηὰ ζοζημθὴκ ημῦ 

ὄκημξ ἀκεεηηζηή».  

Βἰ βὰν ἐη ημῦ ιὴ ὄκημξ εἰξ ηὸ εἶκαζ 

πανήπεδ πὸ ημῦ Αδιζμονβμῦ  

ηὰ πάκηα, ημῦ εἶκαζ ηαὶ μ ημῦ ιὴ εἶκαζ ηὴκ 

ἔθεζζκ ἔπεζ θοζζηξ.  

Σμφηςκ δὲ ηαηὰ θφζζκ ἴδζμκ  πνὸξ ηὰ 

ζοζηαηζηὰ ὁνιή.  

Καὶ ὁ Θεὸξ Λυβμξ ημίκοκ ἄκενςπμξ 

βεκυιεκμξ ἔζπε ηαφηδκ  

ηὴκ ἔθεζζκ ἐκ ιὲκ ημῖξ ζοζηαηζημῖξ ηξ 

θφζεςξ ηὴκ ὁνιὴκ  

ἐκδεζλάιεκμξ ανχζεχξ ηε ηαὶ πυζεςξ, 

ὕπκμο ηε ἐθζέιεκμξ  

ηαὶ θοζζηξ ἐκ πείνᾳ ημφηςκ βεκυιεκμξ, 

ἐκ δὲ ημῖξ θεανηζημῖξ  

ηὴκ ὁνιὴκ, ὡξ ηῶ ηαζνῶ ημῦ πάεμοξ 

ἑημοζίςξ  

ηὴκ πνὸξ ηὸκ εάκαημκ ζοζημθὴκ 

πμζήζαζεαζ. Βἰ βὰν ηαὶ κυιῳ  

Γζα ηδ δεζθία.  

Σμ υκμια «δεζθία» έπεζ δζπθή έκκμζα. 

Τπάνπεζ δδθαδή, θοζζηή δεζθία,  

υηακ δ ροπή δεκ εέθεζ κ’ απμπςνζζηεί ημ 

ζχια,  

επεζδή μ Αδιζμονβυξ απυ ηδκ ανπή έααθε 

ιέζα ηδξ ηδ θοζζηή ζοιπάεεζα  

ηαζ μζηεζυηδηα (πνμξ ημ ζχια), ηαζ βζ’ αοηυ 

είκαζ ζηδ θφζδ ηδξ  

κα θμαάηαζ, κα αβςκζά ηαζ κα γδηεί κ’ 

απμθφβεζ ημ εάκαημ. Ο μνζζιυξ ηδξ  

είκαζ: «Φοζζηή δεζθία είκαζ δ δφκαιδ άιοκαξ 

ημο υκημξ, υηακ θμαάηαζ».  

Αζυηζ, ακ υθα πνμήθεακ απυ ημ Αδιζμονβυ, 

απυ ηδκ ακοπανλία  

ζηδκ φπανλδ, ηυηε έπμοκ απυ ηδ θφζδ ημοξ 

ηδκ επζεοιία κα γήζμοκ ηαζ υπζ  

ημ ακηίεεημ. Υαναηηδνζζηζηυ ιάθζζηα ηδξ 

θφζεχξ ημοξ είκαζ δ μνιή πνμξ ηα  

ηα ζοζηαηζηά ημοξ.  

Καζ μ Θευξ Λυβμξ, θμζπυκ, επεζδή έβζκε 

άκενςπμξ, είπε αοηή ηδκ επζεοιία  

(ηδξ γςήξ)· πανμοζίαγε ηδκ μνιή πνμξ ηα 

ζοζηαηζηά ηδξ θφζεχξ ημο,  

έπμκηαξ ηδκ επζεοιία ηδξ ανχζεςξ, ηδξ 

πυζεςξ ηαζ ημο φπκμο.  

Αμηίιαζε αοηά ιε θοζζηυ ηνυπμ ηαζ 

πανμοζίαζε ηδκ μνιή  

πνμξ ηα θεανηά, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο 

πάεμοξ ημο εηδήθςζε  

εεθδιαηζηά ηδκ απμζηνμθή ημο πνμξ ημ 
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θφζεςξ ἐβίκεημ ηὰ βζκυιεκα, ἀθθ᾿ μ ηαε᾿ 

ιξ καβηαζιέκςξ·  

ἑημοζίςξ βὰν ηὰ θοζζηὰ εέθςκ 

ηαηεδέλαημ. Ὥζηε αὕηδ  δεζθία  

ηαὶ ὁ θυαμξ ηαὶ ἀβςκία ηκ θοζζηκ ἐζηζ 

ηαὶ ἀδζααθήηςκ παεκ  

ηαὶ ιὴ πμηεζιέκςκ ἁιανηίᾳ.  

Ἔζηζ πάθζκ δεζθία  ἐη πνμδμζίαξ 

θμβζζικ ζοκζζηαιέκδ  

ηαὶ ἀπζζηίαξ ηαὶ ημῦ ἀβκμεῖκ ηὴκ ημῦ 

εακάημο ὥνακ, ὡξ ὅηακ  

κοηηὸξ δεζθζιεκ ρυθμο ηζκὸξ βζκμιέκμο· 

ἣηζξ πανὰ θφζζκ ἐζηίκ,  

ἡκ ηαὶ ὁνζγυιεκμζ θέβμιεκ· «Πανὰ θφζζκ 

δεζθία ἐζηὶ πανάθμβμξ  

ζοζημθή». Σαφηδκ ὁ Κφνζμξ μ 

πνμζήηαημ· δζὸ μδὲ ἐδεζθίαζέ πμηε,  

εἰ ιὴ ἐκ ηῶ ημῦ πάεμοξ ηαζνῶ, εἰ ηαὶ 

μἰημκμιζηξ ἑαοηὸκ ζοκέζηεθθε  

πμθθάηζξ· μ βὰν βκυεζ ηὸκ ηαζνυκ.  

Ὅηζ δὲ ἀθδεξ ἐδεζθίαζε, θδζὶκ ὁ ἱενὸξ 

Ἀεακάζζμξ ἐκ ηῶ ηαηὰ ημῦ  

Ἀπμθζκανίμο θυβῳ· «Αζὰ ημῦημ ὁ Κφνζμξ 

ἔθεβεκ· «Νῦκ  ροπή ιμο  

ηεηάναηηαζ».  Σὸ δὲ «κῦκ» ημῦηυ ἐζηζκ, ὅηε 

εέθδζεκ, ὅιςξ ιέκημζ  

ηὸ ὂκ ἐπζδείηκοηαζ· μ βὰν ηὸ ιὴ ὂκ ὡξ 

πανὸκ ὠκυιαγεκ ὡξ δμηήζεζ  

βζκμιέκςκ ηκ θεβμιέκςκ.  Φφζεζ βὰν ηαὶ 

ἀθδεείᾳ ηὰ πάκηα  

ἐβίκεημ». Καὶ ιεε᾿ ἕηενα· «Οδαιξ δὲ 

εευηδξ πάεμξ πνμζίεηαζ  

δίπα πάζπμκημξ ζχιαημξ, μδὲ ηαναπὴκ 

ηαὶ θφπδκ ἐπζδείηκοηαζ  

δίπα ροπξ θοπμοιέκδξ ηαὶ 

ηαναζζμιέκδξ, μὔηε ἀδδιμκεῖ  

ηαὶ πνμζεφπεηαζ δίπα κμήζεςξ 

ἀδδιμκμφζδξ ηαὶ πνμζεοπμιέκδξ,  

ἀθθὰ βὰν ηἂκ ιὴ ηηήιαηζ θφζεςξ 

ζοκέααζκε ηὰ βζκυιεκα,  

ἀθθ᾿ ἐπζδείλεζ πάνλεςξ ἐβίκεημ ηὰ 

βζκυιεκα». Σὸ δὲ «ηηήιαηζ  

θφζεςξ ιὴ ζοιααίκεζκ ηὰ βζκυιεκα» ηὸ ιὴ 

ἀημοζίςξ ηαῦηα  

πμιέκεζκ δδθμῖ. 

εάκαημ. Αζυηζ, ακ ηαζ ηα βεβμκυηα  

ζοκέααζκακ ζφιθςκα ιε ηδ θφζδ, υιςξ δεκ 

ήηακ ακαβηαζηζηά βζα ιαξ·  

δζυηζ δέπεδηε ιε ηδ εέθδζή ημο ηα 

βκςνίζιαηα ηδξ ακενςπίκδξ θφζεςξ.  

Βπμιέκςξ, δ ίδζα δ δεζθία, μ θυαμξ ηαζ δ 

αβςκία ακήημοκ ζηα θοζζηά  

ηαζ αδζάαθδηα (άιειπηα) πάεδ, ηα μπμία δεκ 

οπάβμκηαζ ζηδκ αιανηία.  

Βίκαζ αηυιδ δεζθία αοηή πμο πνμλεκείηαζ απυ 

ηδκ εβηαηάθεζρδ ηςκ ζηέρεχκ  

ιαξ, ηδκ απζζηία ηαζ ηδκ άβκμζα ηδξ χναξ ημο 

εακάημο, υπςξ υηακ ηδ κφπηα  

θμαυιαζηε, υηακ αημφιε ηάπμζμ ηνυημ. 

Ώοηή δ δεζθία είκαζ αθφζζηδ,  

ηαζ ηδκ μνίγμοιε ςξ ελήξ: «Ώθφζζηδ δεζθία 

είκαζ αδζηαζμθυβδημξ θυαμξ».  

Ο Κφνζμξ αοηήκ δεκ ηδκ είπε· βζ’ αοηυ πμηέ 

δεκ δείθζαζε, πανά ιυκμκ  

ηδκ χνα ημο πάεμοξ ημο, ακ ηαζ βζα θυβμοξ 

μζημκμιίαξ πμθθέξ θμνέξ  

πανμοζζαγυηακ θμαζζιέκμξ· δζυηζ βκχνζγε 

ηδκ χνα ημο εακάημο.  

ηζ πναβιαηζηά (μ Κφνζμξ) δείθζαζε, ημ θέεζ 

μ ιέβαξ Ώεακάζζμξ ζημ θυβμ ημο  

εκάκηζα ζημκ Ώπμθζκάνζμ: «Γζ’ αοηυ μ 

Κφνζμξ έθεβε· «ηχνα δ ροπή ιμο  

έπεζ ηαναπεεί». Καζ ημ «ηχνα» αοηυ 

ζδιαίκεζ, υηζ εέθδζε· ηαζ δείπκεζ ηάηζ  

πμο οπάνπεζ· δζυηζ δεκ εα ακέθενε ζακ πανυκ 

ηάηζ πμο δεκ οπάνπεζ, δζυηζ ηα  

θυβζα εα ήηακ ημο αένα (θαζκμιεκζηά). θα, 

δδθαδή, βίκμκηακ πναβιαηζηά  

ηαζ αθδεζκά». Καζ παναηάης θέεζ: «Με 

ηακέκα ηνυπμ δ εευηδηα δεκ δέπεηαζ  

ημ πάεμξ πςνζζηά απυ ημ πάζπμκ ζχια· μφηε 

πανμοζζάγεζ ηαναπή ηαζ θφπδ  

πςνζζηά απυ ηδ θοπδιέκδ ηαζ ηαναβιέκδ 

ροπή· μφηε έπεζ αβςκία  

ηαζ πνμζεφπεηαζ πςνζζηά απυ ημ κμο πμο 

αβςκζά ηαζ πνμζεφπεηαζ·  

αθθά, ηζ ακ αηυιδ δεκ ζοκέααζκακ ηα 

βεβμκυηα δίπςξ ηδκ ήηηα ηδξ θφζεςξ,  

εα βζκυηακ ζίβμονα ιε ηδκ πανμοζία ηδξ 

οπάνλεχξ ηδξ». Δ θνάζδ «δεκ  

ζοκέααζκακ ηα βεβμκυηα δίπςξ ηδκ ήηηα ηδξ 
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θφζεςξ», ζδιαίκεζ υηζ οπέιεζκε  

αοηά ιε ηδ εέθδζή ηδξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 68. Πενὶ ηξ ημῦ Κονίμο 

πνμζεοπξ  

Πνμζεοπή ἐζηζκ ἀκάααζζξ κμῦ πνὸξ Θεὸκ 

ἠ αἴηδζζξ  

ηκ πνμζδηυκηςκ πανὰ Θεμῦ. Πξ μὖκ ὁ 

Κφνζμξ ἐπὶ Λαγάνμο  

ηαὶ ἐκ ηῶ ηαζνῶ ημῦ πάεμοξ πνμζδφπεημ; 

Οὔηε βὰν ἀκααάζεςξ  

ηξ πνὸξ ηὸκ Θεὸκ ἐδεῖημ ὁ ἅβζμξ αημῦ 

κμῦξ ἅπαλ ηαε᾿ πυζηαζζκ  

ηῶ Θεῶ Λυβῳ κςιέκμξ, μὔηε ηξ πανὰ 

Θεμῦ αἰηήζεςξ  

–εἷξ βάν ἐζηζκ ὁ Υνζζηυξ– ἀθθὰ ηὸ 

ιέηενμκ μἰηεζμφιεκμξ πνυζςπμκ  

ηαὶ ηοπκ ἐκ ἑαοηῶ ηὸ ιέηενμκ ηαὶ 

πμβναιιὸξ ιῖκ βεκυιεκμξ  

ηαὶ δζδάζηςκ ιξ πανὰ Θεμῦ αἰηεῖκ ηαὶ 

πνὸξ αηὸκ ἀκαηείκεζεαζ  

ηαὶ δζὰ ημῦ ἁβίμο αημῦ κμῦ ὁδμπμζκ 

ιῖκ ηὴκ πνὸξ Θεὸκ ἀκάααζζκ.  

Ὥζπεν βὰν ηὰ πάεδ πέιεζκεκ ιῖκ ηὴκ 

ηαη᾿ αηκ κίηδκ  

ανααεφςκ, μὕης ηαὶ πνμζεφπεηαζ ιῖκ 

ὁδμπμζκ, ὡξ ἔθδκ,  

ηὴκ πνὸξ Θεὸκ ἀκάααζζκ ηαὶ πὲν ικ 

πζακ δζηαζμζφκδκ πθδνκ,  

ὡξ ἔθδ πνυξ Ἰςάκκδκ, ηαί ηαηαθθάηηςκ 

ιῖκ ηὸκ ἑαοημῦ Παηένα  

ηαὶ ὡξ ἀνπὴκ ηαὶ αἰηίακ ἑαοημῦ ημῦημκ 

ηζικ ηαὶ δεζηκφξ,  

ὡξ μη ἔζηζκ ἀκηίεεμξ. Ὅηε ιὲκ βὰν ἔθεβεκ 

ἐπὶ Λαγάνμο·  

«Πάηεν, επανζζη ζμζ, ὅηζ ἢημοζάξ ιμο. 

βὼ δὲ ᾔδεζκ,  

ὅηζ πάκημηέ ιμο ἀημφεζξ, ἀθθὰ δζὰ ηὸκ 

πανεζηδηυηα ὄπθμκ εἶπμκ,  

ἵκα βκζζκ, ὅηζ ζφ ιε ἀπέζηεζθαξ», μ πζζ 

ζαθέζηαημκ πέθοηεκ,  

ὅηζ ὡξ ἀνπὴκ ἑαοημῦ ηαὶ αἰηίακ ηζικ ηὸκ 

ἑαοημῦ Παηένα  

ηαὶ δεζηκφξ, ὡξ μη ἔζηζκ ἀκηίεεμξ ηαῦηα 

ἔθδζεκ;  

Ὅηε δὲ ἔθεβε· «Πάηεν, εἰ δοκαηυκ, 

πανεθεέης ἀπ᾿ ἐιμῦ ηὸ πμηήνζμκ  

Γζα ηδκ πνμζεοπή ημο Κονίμο.  

Πνμζεοπή είκαζ δ ακάααζδ ημο κμο πνμξ ημ 

Θευ ή δ γήηδζδ απυ ημ Θευ  

ηςκ ακαβηαίςκ. Πχξ, θμζπυκ, μ Κφνζμξ 

πνμζεοπυηακ βζα ημ Λάγανμ  

ή ζηδκ πενίπηςζδ ημο πάεμοξ ημο; Αζυηζ μ 

άβζμξ κμο ημο δεκ είπε ακάβηδ  

κ’ ακέαεζ πνμξ ημ Θευ, εθυζμκ ήηακ 

οπμζηαηζηά εκςιέκμξ  

ιε ημ Θευ Λυβμ, μφηε πνεζαγυηακ κα γδηήζεζ 

ηάηζ –δζυηζ μ Υνζζηυξ είκαζ  

έκαξ–· πνμζεοπυηακ υιςξ, επεζδή έηακε δζηυ 

ημο ημ δζηυ ιαξ πνυζςπμ ηαζ  

πνμζάνιμγε ημκ εαοηυ ημο ζημ δζηυ ιαξ 

ηφπμ· βζκυηακ βζα ιαξ πανάδεζβια  

ηαζ ιαξ δίδαζηε κα γδηάιε απυ ημ Θευ ηαζ κ’ 

απεοεοκυιαζηε ζ’ αοηυκ· ηαζ  

ιε ημκ άβζμ κμο ημο ιαξ έδεζπκε ημ δνυιμ βζα 

ηδκ ακάααζδ ιαξ πνμξ ημ Θευ.  

πςξ, δδθαδή, οπέιεζκε ηα πάεδ πανίγμκηαξ 

ζε ιαξ ηδκ κίηδ εκακηίμκ ημοξ,  

ηαηά πανυιμζμ ηνυπμ ηαζ πνμζεφπεηαζ, 

ακμίβμκηαξ, υπςξ είπα, ημ δνυιμ  

βζα ηδκ ακάααζή ιαξ πνμξ ημ Θευ· πθήνςζε 

βζα πάνδ ιαξ ηάεε πνέμξ,  

υπςξ είπε ζημκ Εςάκκδ, ηαζ ιαξ ζοιθζθίςζε 

ιε ημκ Παηένα ημο,  

ημκ μπμίμ ηζιά ηαζ πνμαάθθεζ ςξ ανπή ηαζ 

αίηζμ ημο εαοημφ ημο, ηαζ δείπκεζ  

υηζ δεκ είκαζ ακηίεεηυξ ημο. Αζυηζ, υηακ έθεβε 

ζημ Λάγανμ:  

«Παηένα ιμο, ζ’ εοπανζζηχ πμο ιε άημοζεξ. 

Ββχ αέααζα βκχνζγα  

υηζ πάκημηε ι’ αημφξ, αθθά ημ είπα βζα ημκ 

θαυ πμο πανίζηαηαζ, χζηε κα  

βκςνίγμοκ υηζ είιαζ μ απεζηαθιέκμξ ζμο»· ι’ 

αοηά ηα θυβζα δεκ ηαεζζημφζε  

μθμθάκενμ υηζ αοηά ηα είπε, επεζδή ηζιμφζε 

ημκ Παηένα ημο ςξ ανπή ηαζ  

αζηία ηδξ οπάνλεχξ ημο ηαζ επεζδή ήεεθε κα 

δείλεζ υηζ δεκ είκαζ ακηίεεημξ  

ιε ημ Θευ;  

Καζ υηακ έθεβε: «Παηένα ιμο, εάκ είκαζ 

δοκαηυκ, αξ ιδ δμηζιάζς αοηυ ημ  
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ημῦημ· πθὴκ μπ ὡξ ἐβὼ εέθς, ἀθθ᾿ ὡξ 

ζφ», μ πακηί πμο  

δθυκ ἐζηζκ, ὡξ δζδάζηςκ ιξ ἐκ ημῖξ 

πεζναζιμῖξ πανὰ ιυκμο  

ημῦ Θεμῦ αἰηεῖκ ηὴκ αμήεεζακ ηαὶ ηὸ εεῖμκ 

ημῦ ιεηένμο πνμηνίκεζκ  

εεθήιαημξ ηαὶ δεζηκφξ, ὡξ ἀθδεξ ηὰ ηξ 

ιεηέναξ ᾠηεζχζαημ  

θφζεςξ, ὅηζ ηε ηαηὰ ἀθήεεζακ δφμ 

εεθήιαηα θοζζηὰ ιὲκ  

ηαὶ ηκ αημῦ ηαηάθθδθα θφζεςκ, ἀθθ᾿ 

μπ πεκακηία ηέηηδηαζ;  

«Πάηεν», θδζὶκ ὡξ ὁιμμφζζμξ, «εἰ 

δοκαηυκ», μη ἀβκμκ –ηί δὲ ηαὶ  

ηῶ Θεῶ ἀδφκαημκ;–, ἀθθὰ παζδαβςβκ 

ιξ ηὸ εεῖμκ  

ημῦ ιεηένμο πνμηνίκεζκ εεθήιαημξ· 

ημῦημ βὰν ιυκμκ ἀδφκαημκ,  

ὃ Θεὸξ μ αμφθεηαζ, μδὲ παναπςνεῖ. 

«Πθὴκ μπ ὡξ ἐβὼ εέθς,  

ἀθθ᾿ ὡξ ζφ»· ὡξ ιὲκ Θεὸξ ηαοημηεθὴξ ὢκ 

ηῶ Παηνί, ὡξ δὲ ἄκενςπμξ  

ηὸ ηξ ἀκενςπυηδημξ θοζζηξ ἐκδείηκοηαζ 

εέθδια· ημῦημ βὰν  

θοζζηξ παναζηεῖηαζ ηὸκ εάκαημκ.  

Σὸ δὲ «Θεέ ιμο, Θεέ ιμο, ἱκαηί ιε 

ἐβηαηέθζπεξ;» ηὸ ιέηενμκ  

μἰηεζμφιεκμξ ἔθδζε πνυζςπμκ. Οὔηε βὰν 

Θεὸξ αημῦ ὁ Παηήν,  

εἰ ιή βε, δζαζνεεέκημξ ἰζπκαῖξ ημῦ κμῦ 

θακηαζίαζξ ημῦ ὁνςιέκμο  

ἐη ημῦ κμμοιέκμο, ηάζζμζημ ιεε᾿ ικ, 

μὔηε ηαηεθείθεδ  

πὸ ηξ μἰηείαξ εευηδημξ, ἀθθ᾿ ιεῖξ ἤιεκ 

μἱ ἐβηαηαθεθεζιιέκμζ  

ηαὶ πανεςναιέκμζ. Ὥζηε ηὸ ιέηενμκ 

μἰηεζμφιεκμξ πνυζςπμκ  

ηαῦηα πνμζδφλαημ. 

πμηήνζ· υιςξ αξ ιδ βίκεζ υπςξ εβχ εέθς, 

αθθά υπςξ εζφ εέθεζξ», δεκ είκαζ  

μθμθάκενμ υηζ ιαξ δζδάζηεζ ζημοξ 

πεζναζιμφξ κα γδηάιε αμήεεζα  

ιυκμ απυ ημ Θευ ηαζ κα πνμηζιάιε ημ εείμ 

εέθδια απυ ημ δζηυ ιαξ;  

Αεκ δείπκεζ αηυιδ υηζ πνάβιαηζ έηακε δζηά 

ημο ηα βκςνίζιαηα ηδξ θφζεχξ  

ιαξ ηαζ υηζ αθδεζκά απέηηδζε δφμ θοζζηά 

εεθήιαηα ηαζ ακηίζημζπα  

ηςκ θφζεχκ ημο, αθθά υπζ ακηίεεηα;  

«Παηένα ιμο, εάκ είκαζ δοκαηυκ»», θέεζ· ημ 

θέεζ ζακ μιμμφζζμξ, υπζ επεζδή  

έπεζ άβκμζα –δζυηζ ηί είκαζ αδφκαημ ζημ Θευ;–

, αθθά ιαξ παζδαβςβεί κα  

πνμηζιάιε ημ εείμ ηαζ υπζ ημ δζηυ ιαξ 

εέθδια· δζυηζ αδφκαημ είκαζ ιυκμκ υ,ηζ  

μ Θευξ δεκ εέθεζ, ηαζ μφηε ημ επζηνέπεζ. 

«ιςξ, αξ ιδ βίκεζ υπςξ εβχ εέθς,  

αθθά υπςξ εζφ»· ςξ Θευξ, δδθαδή, έπεζ ημκ 

ίδζμ ημ ζημπυ ιε ημκ Παηένα, εκχ  

ςξ άκενςπμξ πανμοζζάγεζ ιε ηδκ ακενχπζκδ 

θφζδ ημο ημ ακενχπζκμ εέθδια·  

δζυηζ αοηυ (ημ ακενχπζκμ εέθδια) γδηεί απυ 

ηδ θφζδ ημο κ’ απμθφβεζ  

ημ εάκαημ.  

Δ θνάζδ πάθζ «Θεέ ιμο, Θεέ ιμο, βζαηί ιε 

εβηαηέθεζρεξ;» δείπκεζ υηζ έηακε  

δζηυ ημο ημ δζηυ ιαξ πνυζςπμ. Αζυηζ, μφηε μ 

Παηέναξ είκαζ Θευξ ημο,  

εηηυξ εάκ ζοβηαηαθεπεεί ιεηαλφ ιαξ, αθμφ 

πνχηα αοηυ πμο αθέπμοιε  

πςνζζηεί απυ ημ κυδια ημο ιε αιοδνέξ 

θακηαζίεξ ημο κμο· μφηε πάθζ εηείκμξ  

απμπςνίζηδηε απυ ηδ εευηδηά ημο, αθθά 

ειείξ ήιαζηακ μζ εβηαηαθεζιέκμζ  

ηαζ πενζθνμκδιέκμζ. Βπμιέκςξ, έηακε αοηή 

ηδκ πνμζεοπή δζυηζ έηακε δζηή  

ημο ηδ θφζδ ιαξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 69. Πενὶ μἰηεζχζεςξ  

Υνὴ εἰδέκαζ, ὡξ δφμ μἰηεζχζεζξ εἰζί· ιία 

θοζζηὴ ηαὶ μζζχδδξ,  

ηαὶ ιία πνμζςπζηὴ ηαὶ ζπεηζηή. Φοζζηὴ 

ιὲκ μὖκ ηαὶ μζζχδδξ,  

ηαε᾿ ἡκ δζὰ θζθακενςπίακ ὁ Κφνζμξ ηήκ ηε 

θφζζκ ικ  

Γζα ηδκ μζηείςζδ.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ οπάνπμοκ δφμ 

μζηεζχζεζξ· ιία θοζζηή  

ηαζ πναβιαηζηή, ηαζ ιία πνμζςπζηή ηαζ 

ζπεηζηή. Φοζζηή ηαζ πναβιαηζηή είκαζ  

αοηή ηαηά ηδκ μπμία μ Κφνζυξ ιαξ απυ 

θζθακενςπία ακέθααε ηδ θφζδ ιαξ  
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ηαὶ ηὰ θοζζηὰ πάκηα ἀκέθααε θφζεζ ηαὶ 

ἀθδεείᾳ βεκυιεκμξ ἄκενςπμξ  

ηαὶ ηκ θοζζηκ ἐκ πείνᾳ βεκυιεκμξ· 

πνμζςπζηὴ δέ ηαί ζπεηζηή,  

ὅηε ηζξ ηὸ ἑηένμο πμδφεηαζ πνυζςπμκ δζὰ 

ζπέζζκ, μἶηηυκ θδιζ  

ἠ ἀβάπδκ, ηαὶ ἀκη᾿ αημῦ ημὺξ πὲν αημῦ 

πμζεῖηαζ θυβμοξ  

ιδδὲκ αηῶ πνμζήημκηαξ, ηαε᾿ ἡκ ηήκ ηε 

ηαηάνακ  

ηαὶ ηὴκ ἐβηαηάθεζρζκ ικ ηαὶ ηὰ ημζαῦηα, 

μη ὄκηα θοζζηά,  

μη αηὸξ ηαῦηα ὢκ ἠ βεκυιεκμξ 

ᾠηεζχζαημ, ἀθθὰ ηὸ ιέηενμκ  

ἀκαδεπυιεκμξ πνυζςπμκ ηαὶ ιεε᾿ ικ 

ηαζζυιεκμξ.  

Σμζμῦημκ δέ ἐζηζ ηαί ηυ «βεκυιεκμξ πὲν 

ικ ηαηάνα». 

ηαζ υθα ηα ζπεηζηά βκςνίζιαηά ηδξ, ηαζ έβζκε 

ζη’ αθήεεζα άκενςπμξ ηαζ  

απυηηδζε πείνα ηςκ θοζζηχκ. Πνμζςπζηή 

ηαζ ζπεηζηή είκαζ,  

υηακ ηάπμζμξ οπμδφεηαζ ημ πνυζςπμ ημο 

άθθμο απυ ζοιπάεεζα, εκκμχ  

εοζπθαβπκία ή αβάπδ, ηαζ θέεζ θυβζα βζα 

πάνδ ημο, πμο ηαευθμο  

δεκ ημο ανιυγμοκ. Βλαζηίαξ αοηήξ (μ 

Υνζζηυξ) μζηεζμπμζήεδηε ηδκ  

ηαηάνα, ηδκ εβηαηάθεζρή ιαξ ηαζ ηα 

πανυιμζα, ηα μπμία δεκ ακήημοκ ζηδ  

θφζδ, ηαζ μφηε ήηακ δζηά ημο ή η’ απυηηδζε, 

αθθά ηα πήνε επεζδή  

απμδέπεδηε ημ πνυζςπυ ιαξ ηαζ ηάπεδηε 

ιαγί ιαξ.  

Ώοηή ηδκ έκκμζα έπεζ ηαζ δ θνάζδ «έβζκε βζα 

ιαξ ηαηάνα». 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 70. Πενὶ ημῦ πάεμοξ ημῦ 

ζχιαημξ ημῦ Κονίμο  

ηαὶ ηξ ἀπαεείαξ ηξ αημῦ εευηδημξ.  

Ώηὸξ μὖκ ὁ ημῦ Θεμῦ Λυβμξ πάκηα 

πέιεζκε ζανηὶ, ηξ εείαξ ηαὶ  

ιυκδξ ἀπαεμῦξ αημῦ θφζεςξ ἀπαεμῦξ 

ιεκμφζδξ. Σμῦ βὰν ἑκὸξ  

Υνζζημῦ ημῦ ἐη εευηδηυξ ηε ηαὶ 

ἀκενςπυηδημξ ζοκηεεεζιέκμο,  

ἐκ εευηδηί ηε ηαὶ ἀκενςπυηδηζ ὄκημξ, 

πάζπμκημξ ηὸ ιὲκ παεδηὸκ  

ὡξ πεθοηὸξ πάζπεζκ, ἔπαζπεκ, μ 

ζοκέπαζπε δὲ ηὸ ἀπαεέξ.  

Ἡ ιὲκ βὰν ροπὴ παεδηὴ μὖζα, ημῦ 

ζχιαημξ ηεικμιέκμο αηὴ  

ιὴ ηεικμιέκδ ζοκαθβεῖ ηαὶ ζοιπάζπεζ ηῶ 

ζχιαηζ·  δὲ εευηδξ  

ἀπαεὴξ μὖζα, μ ζοκέπαζπε ηῶ ζχιαηζ.  

Ἰζηέμκ δέ, ὅηζ Θεὸκ ιὲκ ζανηὶ παευκηα 

θαιέκ, εευηδηα δὲ ζανηὶ  

παεμῦζακ ἠ Θεὸκ δζὰ ζανηὸξ παευκηα 

μδαιξ. Ὥζπεν βὰν θίμο  

δέκδνῳ ἐπζθάιπμκημξ, εἰ ἀλίκδ ηέικμζ ηὸ 

δέκδνμκ, ἄηιδημξ  

ηαὶ ἀπαεὴξ δζαιέκεζ ὁ ἣθζμξ, πμθθῶ 

ιθθμκ  ἀπαεὴξ ημῦ Λυβμο  

εευηδξ ηαε᾿ πυζηαζζκ κςιέκδ ηῆ ζανηὶ 

ηξ ζανηὸξ παζπμφζδξ  

Γζα ημ πάεμξ ημο ζχιαημξ ημο Κονίμο ηαζ 

βζα ηδκ απάεεζα  

ηδξ εείαξ θφζεχξ ημο.  

Ο ίδζμξ, θμζπυκ, μ Θευξ Λυβμξ ηα οπέθενε 

υθα ιε ηδ ζάνηα, εκχ δ εεία ηαζ  

ιυκδ απαεήξ θφζδ ημο έιεζκε απείναπηδ. 

Αζυηζ μ έκαξ Υνζζηυξ πμο είπε  

εκχζεζ ζημ πνυζςπυ ημο ηδ εεία ηαζ 

ακενχπζκδ θφζδ,  

υκηαξ ηαζ Θευξ ηαζ άκενςπμξ, υηακ έπαζπε, 

έπαζπε δ παεδηή θφζδ ημο,  

εκχ δ απαεήξ (θφζδ) δεκ ζοιιεηείπε ζημ 

πάεμξ.  

Δ ροπή, δδθαδή, επεζδή είκαζ παεδηή, υηακ 

ημ ζχια ηυαεηαζ, δ ίδζα,  

ακ ηαζ δεκ ηυαεηαζ, πμκάεζ ηαζ οπμθένεζ ιαγί 

ιε ημ ζχια. Ώκηίεεηα,  

δ εευηδηα, επεζδή είκαζ απαεήξ, δεκ οπέθενε 

ιαγί ιε ημ ζχια.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ, θέιε υηζ μ Θευξ 

έπαεε ιε ζάνηα, ζε ηαιία υιςξ  

πενίπηςζδ δεκ θέιε υηζ δ εευηδηα έπαεε ιε 

ζάνηα ή μ Θευξ έπαεε ιέζς  

ηδξ ζάνηαξ. πςξ υηακ μ ήθζμξ θςηίγεζ έκα 

δέκδνμ ηαζ ιζα αλίκα ηυαεζ ημ  

δέκδνμ, αθθά μ ήθζμξ παναιέκεζ άηιδημξ ηαζ 

απαεήξ, πμθφ πενζζζυηενμ  

δ απαεήξ εευηδηα ημο Λυβμο, πμο είκαζ 
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δζαιέκεζ ἀπαεήξ. Καὶ ὥζπεν, εἴ ηζξ 

πεποναηηςιέκῳ ζζδήνῳ ἐπζπέμζ  

ὕδςν, ὅ ιὲκ πέθοηε πάζπεζκ πὸ ημῦ 

ὕδαημξ (ηὸ πῦν θέβς,  

ζαέκκοηαζ βάν), ἀαθααὴξ δὲ δζαιέκεζ ὁ 

ζίδδνμξ (μ πέθοηε βὰν  

πὸ ημῦ ὕδαημξ δζαθεείνεζεαζ), πμθθῶ 

πθέμκ ηξ ζανηὸξ  

παζπμφζδξ  ιυκδ ἀπαεὴξ εευηδξ ηὸ 

πάεμξ μ πνμζήηαημ  

ηαὶ ἀπχνζζημξ αηξ δζαιέκμοζα· μη 

ἀκάβηδ βὰν πακηεθξ  

ηαὶ ἀκεθθζπξ ἐμζηέκαζ ηὰ παναδείβιαηα. 

Ἀκάβηδ βὰν  

ἐκ ημῖξ παναδείβιαζζ ηαὶ ηὸ ὅιμζμκ 

εεςνεῖζεαζ  

ηαὶ ηὸ πανδθθαβιέκμκ, ἐπεὶ μ 

πανάδεζβια· ηὸ βὰν ἐκ πζζκ ὅιμζμκ  

ηαηὸκ ἂκ εἴδ ηαὶ μ πανάδεζβια, ηαὶ 

ιάθζζηα ἐπὶ ηκ εείςκ.  

Ἀδφκαημκ βὰν ἐκ πζζκ ὅιμζμκ ενεῖκ 

πανάδεζβια,  

ἐπί ηε ηξ εεμθμβίαξ, ἐπί ηε ηξ 

μἰημκμιίαξ. 

εκςιέκδ οπμζηαηζηά ιε ηδ ζάνηα,  

υηακ δ ζάνηα οπμθένεζ, αοηή ιέκεζ απαεήξ. 

Καζ υπςξ, υηακ ηάπμζμξ πφκεζ  

κενυ ζε ποναηηςιέκμ ζίδενμ, αοηυ παεαίκεζ 

υ,ηζ απυ ηδ θφζδ ημφ πνμηαθεί  

ημ κενυ (εκκμχ, υηζ δ θςηζά ζαήκεζ), αθθά μ 

ζίδενμξ παναιέκεζ ααθααήξ  

(δζυηζ ημ κενυ δεκ ιπμνεί απυ ηδ θφζδ ημο κα 

ημκ αθάρεζ), πμθφ πενζζζυηενμ  

υηακ πάζπεζ δ ζάνηα, δ ιυκδ απαεήξ 

εευηδηα δεκ δέπεηαζ ημ πάεμξ,  

ακ ηαζ είκαζ απχνζζηδ απ’ αοηήκ (ηδ ζάνηα)· 

δεκ είκαζ ακάβηδ αέααζα ηα  

παναδείβιαηα κα πνμζεββίγμοκ ηέθεζα ηαζ 

πςνίξ ρεβάδζ. Αζυηζ πνέπεζ  

κα δζαπζζηχκμοιε ζηα παναδείβιαηα ηαζ ηδκ 

μιμζυηδηα  

ηαζ ηδ δζαθμνά· αθθζχξ, δεκ εα ήηακ 

πανάδεζβια. Ώοηυ πμο είκαζ απμθφηςξ  

υιμζμ, είκαζ ημ ίδζμ ηαζ υπζ πανάδεζβια, ηαζ 

ιάθζζηα ζπεηζηά ιε ηα εεία.  

Βίκαζ αδφκαημ ανεεεί πανάδεζβια υιμζμ ζε 

υθα,  

ηαζ ζηδ εεμθμβία ηαζ ζημ ζπέδζμ ηδξ εείαξ 

μζημκμιίαξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 71. Πενὶ ημῦ ἀπχνζζημκ 

δζαιεῖκαζ ηὴκ ημῦ Λυβμο  

εευηδηα ηξ ροπξ ηαὶ ημῦ ζχιαημξ ηαὶ ἐκ 

ηῶ εακάηῳ ημῦ Κονίμο  

ηαὶ ιίακ δζαιεῖκαζ πυζηαζζκ  

Ἀκαιάνηδημξ ὢκ ὁ Κφνζμξ ικ Ἰδζμῦξ 

Υνζζηυξ –«ἁιανηίακ βὰν  

μη ἐπμίδζεκ, ὁ αἴνςκ ηὴκ ἁιανηίακ ημῦ 

ηυζιμο, μδὲ ενέεδ δυθμξ  

ἐκ ηῶ ζηυιαηζ αημῦ»– μπ πέηεζημ 

εακάηῳ,  

εἴπεν δζὰ ηξ ἁιανηίαξ εἰξ ηὸκ ηυζιμκ 

εἰζθεεκ ὁ εάκαημξ.  

Θκῄζηεζ ημίκοκ ηὸκ πὲν ικ εάκαημκ 

ἀκαδεπυιεκμξ ηαὶ ἑαοηὸκ  

ηῶ Παηνὶ πνμζθένεζ εοζίακ πὲν ικ· 

αηῶ βὰν  

πεπθδιιεθήηαιεκ, ηαὶ αηὸκ ἔδεζ ηὸ πὲν 

ικ θφηνμκ δέλαζεαζ  

ηαὶ μὕηςξ ιξ θοεκαζ ηξ ηαηαηνίζεςξ· 

ιὴ βὰν βέκμζημ  

Γζα ημ υηζ δ εευηδηα ημο Λυβμο πανέιεζκε 

απχνζζηδ απυ ηδκ ροπή  

ηαζ ημ ζχια ηαζ ζημ εάκαημ ημο Κονίμο, ηαζ 

υηζ δ οπυζηαζδ πανέιεζκε ιία.  

Βπεζδή μ Κφνζυξ ιαξ Εδζμφξ Υνζζηυξ ήηακ 

ακαιάνηδημξ –«δζυηζ δεκ έηαιε  

αιανηία, αοηυξ πμο ζδηχκεζ ηζξ αιανηίεξ ημο 

ηυζιμο, μφηε είπε δμθζυηδηα  

ζημ ζηυια ημο»– δεκ επνυηεζημ κα βκςνίζεζ 

εάκαημ,  

δζυηζ μ εάκαημξ εζζήθεε ζημκ ηυζιμ ιε ηδκ 

αιανηία.  

Πεεαίκεζ υιςξ, δζυηζ ακαδέπεηαζ ημ εάκαημ 

βζα πάνδ ιαξ ηαζ πνμζθένεζ  

ημκ εαοηυ ημο εοζία ζημκ Παηένα ημο βζα 

ιαξ. Αζυηζ αιανηήζαιε  

απέκακηζ ζημκ Παηένα ηαζ έηζζ αοηυξ έπνεπε 

κα δεπεεί ημ θφηνμ ιαξ,  

βζα κα εθεοεενςεμφιε απυ ηδκ ηαηαδίηδ 

ιαξ· δζυηζ δεκ ήηακ δοκαηυ  

μ ηφνακκμξ (δζάαμθμξ) κα δεπεεί ημ αίια ημο 
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ηῶ ηονάκκῳ ηὸ ημῦ Αεζπυημο 

πνμζεκεπεκαζ αἷια. Πνυζεζζζ ημίκοκ  

ὁ εάκαημξ ηαὶ ηαηαπζὼκ ηὸ ημῦ ζχιαημξ 

δέθεαν ηῶ ηξ εευηδημξ  

ἀβηίζηνῳ πενζπείνεηαζ, ηαὶ ἀκαιανηήημο 

ηαὶ γςμπμζμῦ βεοζάιεκμξ  

ζχιαημξ δζαθεείνεηαζ ηαὶ πάκηαξ ἀκάβεζ, 

μὓξ πάθαζ ηαηέπζεκ.  

Ὥζπεν βὰν ηὸ ζηυημξ ηῆ ημῦ θςηὸξ 

ἐπεζζαβςβῆ ἐλαθακίγεηαζ,  

μὕηςξ  θεμνὰ ηῆ ηξ γςξ πνμζαμθῆ 

ἀπεθαφκεηαζ, ηαὶ βίκεηαζ  

πζζ γςή, θεμνὰ δὲ ηῶ θεείνμκηζ.  

Βἰ ηαὶ ηέεκδηε ημζβανμῦκ ὡξ ἄκενςπμξ ηαὶ 

 ἁβία αημῦ ροπὴ  

ημῦ ἀπνάκημο δζῃνέεδ ζχιαημξ, ἀθθ᾿  

εευηδξ ἀπχνζζημξ  

ἀιθμηένςκ δζέιεζκε, ηξ ηε ροπξ θδιζ 

ηαὶ ημῦ ζχιαημξ,  

ηαὶ μδὲ μὕηςξ  ιία πυζηαζζξ εἰξ δφμ 

πμζηάζεζξ δζῃνέεδ·  

ηυ ηε βὰν ζια ηαὶ  ροπὴ ηαηὰ ηαηὸκ ἐλ 

ἀνπξ ἐκ ηῆ ημῦ Λυβμο  

πμζηάζεζ ἔζπμκ ηὴκ ὕπανλζκ ηαὶ ἐκ ηῶ 

εακάηῳ ἀθθήθςκ  

δζαζνεεέκηα ἕηαζημκ αηκ ἔιεζκε ηὴκ 

ιίακ πυζηαζζκ  

ημῦ Λυβμο ἔπμκηα. Ὥζηε  ιία ημῦ Λυβμο 

πυζηαζζξ  

ημῦ ηε Λυβμο ηαὶ ηξ ροπξ ηαὶ ημῦ 

ζχιαημξ πνπεκ πυζηαζζξ·  

μδέπμηε βὰν μὔηε  ροπή, μδὲ ηὸ ζια 

ἰδίακ ἔζπμκ πυζηαζζκ  

πανὰ ηὴκ ημῦ Λυβμο πυζηαζζκ· ιία δὲ ἀεὶ 

 ημῦ Λυβμο πυζηαζζξ  

ηαὶ μδέπμηε δφμ. Ὥζηε ιία ἀεὶ ημῦ 

Υνζζημῦ  πυζηαζζξ.  

Βἰ βάν ηαὶ ημπζηξ  ροπὴ ημῦ ζχιαημξ 

ηεπχνζζημ,  

ἀθθ᾿ πμζηαηζηξ δζὰ ημῦ Λυβμο ἣκςημ. 

Αεζπυημο. Πθδζζάγεζ, θμζπυκ,  

μ εάκαημξ ηαζ αθμφ ηαηάπζε ημ δυθςια ημο 

ζχιαημξ ιε ημ αβηίζηνζ ηδξ  

εευηδημξ, ζμοαθίγεηαζ· αθμφ βεφηδηε ημ 

ακαιάνηδημ ηαζ γςμπμζυ ζχια,  

ελμκηχκεηαζ ηαζ εθεοεενχκεζ υθμοξ αοημφξ 

πμο παθαζά είπε ηαηαπζεί.  

πςξ αηνζαχξ ημ ζημηάδζ δζαθφεηαζ ιε ηδκ 

ειθάκζζδ ημο θςηυξ,  

έηζζ ηαζ δ θεμνά ιε ηδκ έθεοζδ ηδξ γςήξ 

πάκεηαζ, ηαζ δ γςή επζηναηεί  

πακημφ, εκχ δ θεμνά ιέκεζ ζ’ αοηυκ πμο ηδκ 

πνμλεκεί.  

Ώκ ηαζ πέεακε ζακ άκενςπμξ ηαζ δ αβία ημο 

ροπή πςνίζηδηε  

απυ ημ αιυθοκημ ζχια ημο, δ εευηδηά ημο 

υιςξ πανέιεζκε απχνζζηδ  

ηαζ απυ ηα δφμ, εκκμχ ηδ ροπή ηαζ ημ ζχια,  

ηαζ έηζζ μφηε δ ιία οπυζηαζή ημο δζαζνέεδηε 

ζε δφμ οπμζηάζεζξ.  

Αζυηζ ηαζ ημ ζχια ηαζ δ ροπή ζοβπνυκςξ 

απυ ηδκ ανπή απέηηδζακ  

ηδκ φπανλή ημοξ ιέζα ζηδκ οπυζηαζδ ημο 

Λυβμο· ηαζ ιε ημ εάκαημ,  

ακ ηαζ πςνίζηδηακ ιεηαλφ ημοξ, ημ ηαεέκα 

απ’ αοηά έιεζκε ζηδκ ιία  

οπυζηαζδ ημο Λυβμο. Βπμιέκςξ, δ ιία 

οπυζηαζδ ημο Λυβμο  

απμηεθμφζε ηδκ οπυζηαζδ ηδξ ροπήξ ηαζ ημο 

ζχιαημξ ημο Λυβμο.  

Αζυηζ πμηέ δ ροπή μφηε ημ ζχια είπακ 

λεπςνζζηή οπυζηαζδ εηηυξ απυ ηδκ  

οπυζηαζδ ημο Λυβμο· δ οπυζηαζδ ημο 

Λυβμο πάκημηε ήηακ ιία,  

ηαζ πμηέ δφμ. Βπμιέκςξ, πάκημηε δ 

οπυζηαζδ ημο Υνζζημφ είκαζ ιία.  

Αζυηζ, ακ ηαζ δ ροπή είπε πςνζζηεί ημπζηά 

απυ ημ ζχια,  

παν’ υθ’ αοηά ήηακ εκςιέκδ οπμζηαηζηά ιε 

ημ Λυβμ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 72. Πενὶ θεμνξ ηαὶ 

δζαθεμνξ  

Σὸ ηξ θεμνξ ὄκμια δφμ ζδιαίκεζ. 

διαίκεζ βὰν ηὰ ἀκενχπζκα  

ηαῦηα πάεδ· πεῖκακ, δίρακ, ηυπμκ, ηὴκ ηκ 

ἣθςκ δζάηνδζζκ,  

Γζα ηδ θεμνά ηαζ ηδ δζαθεμνά.  

Δ θέλδ θεμνά έπεζ δφμ ζδιαζίεξ. διαίκεζ 

πνχηα ηα ακενχπζκα πάεδ·  

δδθαδή ηδκ πείκα, ηδ δίρα, ημκ ηυπμ, ημ 

ηνφπδια απυ ηα ηανθζά,  

ημ εάκαημ, ημ πςνζζιυ δδθαδή ηδξ ροπήξ 
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εάκαημκ, ἢημζ πςνζζιὸκ ηξ ροπξ ἐη ημῦ 

ζχιαημξ ηαὶ ηὰ ημζαῦηα.  

Καηὰ ημῦημ ηὸ ζδιαζκυιεκμκ θεανηὸκ ηὸ 

ημῦ Κονίμο ζιά θαιεκ·  

πάκηα βὰν ηαῦηα ἑημοζίςξ ἀκέθααε. 

διαίκεζ δὲ  θεμνὰ  

ηαὶ ηὴκ ηεθείακ ημῦ ζχιαημξ εἰξ ηά, ἐλ ὧκ 

ζοκεηέεδ, ζημζπεῖα  

δζάθοζζκ ηαὶ ἀθακζζιυκ· ἣηζξ ιθθμκ πὸ 

πμθθκ δζαθεμνὰ  

θέβεηαί ηε ηαὶ ὀκμιάγεηαζ. Σαφηδξ πεῖνακ 

ηὸ ημῦ Κονίμο ζια  

μη ἔζπεκ, ὥξ θδζζκ ὁ πνμθήηδξ Ααοίδ· 

«Ὅηζ μη ἐβηαηαθείρεζξ  

ηὴκ ροπήκ ιμο εἰξ ᾅδδκ, μδὲ δχζεζξ ηὸκ 

ὅζζυκ ζμο ἰδεῖκ δζαθεμνάκ».  

Ἄθεανημκ ιὲκ μὖκ ηυ ημῦ Κονίμο ζια 

θέβεζκ ηαηὰ ηὸκ ἄθνμκα  

Ἰμοθζακὸκ ηαὶ Γασακὸκ ηαηὰ ηὸ πνημκ 

ηξ θεμνξ ζδιαζκυιεκμκ  

πνὸ ηξ ἀκαζηάζεςξ ἀζεαέξ. Βἰ βὰν 

ἄθεανημκ, μπ ὁιμμφζζμκ ιῖκ,  

ἀθθὰ ηαὶ δμηήζεζ ηαὶ μη ἀθδεείᾳ 

βέβμκεκ, ἃ βεβμκέκαζ θδζὶ  

ηὸ Βαββέθζμκ, ηὴκ πεῖκακ, ηὴκ δίρακ, ημὺξ 

ἣθμοξ, ηὴκ ηξ πθεονξ  

κφλζκ, ηὸκ εάκαημκ. Βἰ δὲ δμηήζεζ βέβμκε, 

θεκαηζζιὸξ ηαὶ ζηδκὴ  

ηὸ ηξ μἰημκμιίαξ ιοζηήνζμκ, ηαὶ δμηήζεζ 

ηαὶ μη ἀθδεείᾳ βέβμκεκ  

ἄκενςπμξ, ηαὶ δμηήζεζ ηαὶ μη ἀθδεείᾳ 

ζεζχζιεεα. Ἀθθ᾿ ἄπαβε,  

ηαὶ μἱ ηαῦηα θέβμκηεξ ηξ ζςηδνίαξ 

ἀιμζνείηςζακ. Ἡιεῖξ δὲ  

ηξ ἀθδεμῦξ ζςηδνίαξ ἐηφπμιεκ ηαὶ 

ηεολυιεεα.  

Καηὰ δὲ ηὸ δεφηενμκ ηξ θεμνξ 

ζδιαζκυιεκμκ ἄθεανημκ,  

ἢημζ ἀδζάθεμνμκ, ὁιμθμβμῦιεκ ηὸ ημῦ 

Κονίμο ζια, ηαεὼξ ιῖκ  

μἱ εεμθυνμζ παηένεξ παναδεδχηαζζ. Μεηὰ 

ιέκημζ ηὴκ ἐη κεηνκ  

ἀκάζηαζζκ ημῦ ςηνμξ ηαὶ ηαηὰ ηὸ 

πνημκ ζδιαζκυιεκμκ  

ἄθεανημκ ηὸ ημῦ Κονίμο ζιά θαιεκ· ηαὶ 

ηῶ ιεηένῳ βὰν ζχιαηζ  

απυ ημ ζχια ηαζ ηα πανυιμζα.  

φιθςκα ι’ αοηή ηδκ ζδιαζία θέιε θεανηυ 

ημ ζχια ημο Κονίμο·  

δζυηζ υθα αοηά ηα ακέθααε ιε ηδ εέθδζή ημο. 

Φεμνά επίζδξ ζδιαίκεζ  

ηαζ ηδκ ηέθεζα δζάθοζδ ηαζ ελαθάκζζδ ημο 

ζχιαημξ ζηα ζημζπεία απυ ηα  

μπμία ζοκηίεεηαζ· πμθθμί αοηήκ ηδκ 

μκμιάγμοκ δζαθεμνά.  

Σμ ζχια ημο Κονίμο αοηή ηδ δζαθεμνά δεκ 

ηδκ βεφεδηε,  

υπςξ θέεζ μ πνμθήηδξ Αααίδ: «Αεκ ε’ 

αθήζεζξ ηδκ ροπή ιμο ζημκ άδδ,  

μφηε εα επζηνέρεζξ μ υζζυξ ζμο κα βκςνίζεζ 

ηδ δζαθεμνά».  

Βίκαζ θμζπυκ αζέαεζα κα θέιε, ζφιθςκα ιε 

ηδ βκχιδ ημο άθνμκα Εμοθζακμφ  

ηαζ ημο Γασακμφ, υηζ ημ ζχια ημο Κονίμο 

πνζκ απυ ηδκ ακάζηαζδ είκαζ  

άθεανημ ιε ηδκ πνχηδ ζδιαζία ηδξ θέλεςξ 

θεμνά. Αζυηζ εάκ είκαζ άθεανημ,  

δεκ είκαζ υιμζμ ζηδκ μοζία ιε ημ δζηυ ιαξ· 

ακηίεεηα ιάθζζηα, υθα υζα  

ακαθένεζ ημ Βοαββέθζμ είκαζ θακηαζηζηά ηαζ 

υπζ πναβιαηζηά, υπςξ δ πείκα,  

δ δίρα, ηα ηανθζά, δ θυβπεοζδ ηδξ πθεονάξ, 

μ εάκαημξ.  

Ώκ υιςξ ήηακ θακηαζηζηά, ηυηε ημ ιοζηήνζμ 

ηδξ μζημκμιίαξ είκαζ απάηδ  

ηαζ εέαηνμ ηαζ (μ Θευξ) έβζκε άκενςπμξ 

ηαηά θακηαζία ηαζ υπζ πναβιαηζηά·  

επίζδξ, θαζκμιεκζηά ηαζ υπζ αθδεζκά έπμοιε 

ζςεεί. Μαηνζά υιςξ απυ ιαξ  

ηέημζα αθαζθδιία! Κζ αοημί πμο ηα θέκε αξ 

ζηενδεμφκ ηδ ζςηδνία. Βιείξ  

υιςξ ηενδίζαιε ηαζ ε’ απμθαφζμοιε ηδκ 

αθδεζκή ζςηδνία.  

φιθςκα υιςξ ιε ηδ δεφηενδ ζδιαζία ηδξ 

θέλεςξ θεμνά, μιμθμβμφιε,  

ζφιθςκα ιε ηδκ πίζηδ πμο ιαξ πανάδςζακ 

μζ εεμθυνμζ Παηένεξ, υηζ ημ ζχια  

ημο Κονίμο είκαζ άθεανημ, δδθαδή 

αδζάθεμνμ. Καζ ιεηά υιςξ ηδκ ακάζηαζδ  

ημο ςηήνα απυ ημοξ κεηνμφξ θέιε υηζ ημ 

ζχια ημο Κονίμο, ηαζ ζφιθςκα ιε  

ηδκ πνχηδ ζδιαζία (ηδξ θεμνάξ), είκαζ 
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ηήκ ηε ἀκάζηαζζκ ηαὶ ηὴκ ιεηὰ ηαῦηα 

ἀθεανζίακ ὁ Κφνζμξ  

δζὰ ημῦ ἰδίμο ἐδςνήζαημ ζχιαημξ, αηὸξ 

ἀπανπὴ  

ηξ ηε ἀκαζηάζεςξ ηαὶ ηξ ἀθεανζίαξ ηαὶ 

ηξ ἀπαεείαξ  

ιῖκ βεκυιεκμξ. «Αεῖ βὰν ηὸ θεανηὸκ 

ημῦημ ἐκδφζαζεαζ ἀθεανζίακ»,  

θδζὶκ ὁ εεῖμξ ἀπυζημθμξ. 

άθεανημ. Αζυηζ μ Κφνζμξ ιε ημ δζηυ  

ημο ζχια πάνζζε ηαζ ζημ δζηυ ιαξ ζχια ηδκ 

ακάζηαζδ ηαζ ηδκ ιεηέπεζηα  

αθεανζία· δζυηζ Ώοηυξ έβζκε βζα πάνδ ιαξ δ 

πνχηδ ανπή  

ηδξ ακαζηάζεχξ ιαξ, ηδξ αθεανζίαξ ιαξ ηαζ 

ηδξ απαεείαξ ιαξ.  

Σμ θέεζ μ εείμξ Ώπυζημθμξ: «πνέπεζ ημ 

θεανηυ κα κηοεεί ιε ηδκ αθεανζία». 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 73. Πενὶ ηξ ἐκ ηῶ ᾅδῃ 

ηαευδμο  

Κάηεζζζκ εἰξ ᾅδδκ ροπὴ ηεεεςιέκδ, ἵκα, 

ὥζπεν ημῖξ ἐκ βῆ  

ὁ ηξ δζηαζμζφκδξ ἀκέηεζθεκ ἣθζμξ, μὕης 

ηαὶ ημῖξ πὸ βκ ἐκ ζηυηεζ  

ηαὶ ζηζᾶ εακάημο ηαεδιέκμζξ ἐπζθάιρῃ ηὸ 

θξ· ἵκα, ὥζπεν ημῖξ ἐκ βῆ  

εδββεθίζαημ εἰνήκδκ, αἰπιαθχημζξ 

ἄθεζζκ ηαὶ ηοθθμῖξ ἀκάαθερζκ,  

ηαὶ ημῖξ πζζηεφζαζζ βέβμκεκ αἴηζμξ 

ζςηδνίαξ αἰςκίμο,  

ημῖξ δὲ ἀπεζεήζαζζκ ἔθεβπμξ ἀπζζηίαξ, 

μὕης ηαὶ ημῖξ ἐκ ᾅδμο·  

«ἵκα αηῶ ηάιρῃ πκ βυκο ἐπμονακίςκ 

ηαὶ ἐπζβείςκ  

ηαὶ ηαηαπεμκίςκ», ηαὶ μὕης ημὺξ ἀπ᾿ 

αἰκμξ θφζαξ πεπεδδιέκμοξ  

αὖεζξ ἐη κεηνκ ἀκεθμίηδζεκ ὁδμπμζήζαξ 

ιῖκ ηὴκ ἀκάζηαζζκ. 

Γζα ηδκ ηάεμδμ ζημκ Άδδ.  

Δ εεςιέκδ ροπή ημο (Υνζζημφ) ηαηεααίκεζ 

ζημκ άδδ, χζηε, υπςξ μ ήθζμξ  

ηδξ δζηαζμζφκδξ ακέηεζθε βζα ημοξ 

γςκηακμφξ, έηζζ κα θάιρεζ ηαζ ημ θςξ  

ζημοξ πεεαιέκμοξ πμο ανίζημκηαζ ζημ 

ζημηάδζ ηαζ ηδ ζηζά ημο εακάημο.  

πςξ έθενε ζημοξ γςκηακμφξ ημ πανιυζοκμ 

ιήκοια ηδξ εζνήκδξ,  

ηδ θφηνςζδ απυ ηδκ αζπιαθςζία (ημο 

δζααυθμο) ηαζ ημ θςξ ζημοξ ηοθθμφξ,  

ηαζ έβζκε ζε υζμοξ ημκ πζζηεφμοκ δ αζηία ηδξ 

αζχκζαξ ζςηδνίαξ,  

εκχ ζημοξ άπζζημοξ αζηία ηαηαδίηδξ, έηζζ κα 

ζοιαεί ηαζ ζημοξ έκμζημοξ ημο  

Άδδ· «χζηε ηαζ ηα επμονάκζα ηαζ ηα επίβεζα 

ηαζ ηα οπυβεζα κα πέζμοκ ζηα  

βυκαηα κα ημκ πνμζηοκήζμοκ». Βπμιέκςξ, 

αθμφ εθεοεένςζε απυ ηα δεζιά  

ημοξ πνμαζχκζα κεηνμφξ, αιέζςξ 

ακαζηήεδηε απυ ημοξ κεηνμφξ ηαζ  

άκμζλε βζα ιαξ ημ δνυιμ ηδξ ακαζηάζεςξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 74. Πενὶ ηκ ιεηὰ ηὴκ 

ἀκάζηαζζκ  

Μεηὰ δὲ ηὴκ ἐη κεηνκ ἀκάζηαζζκ πάκηα 

ιὲκ ηὰ πάεδ ἀπέεεημ,  

θεμνὰκ θέβς, πεῖκάκ ηε ηαὶ δίρακ, ὕπκμκ 

ηαὶ ηάιαημκ  

ηαὶ ηὰ ημζαῦηα. Βἰ βὰν ηαὶ ἐβεφζαημ 

ανχζεςξ ιεηὰ ηὴκ ἀκάζηαζζκ,  

ἀθθ᾿ μ κυιῳ θφζεςξ –μ βὰν ἐπείκαζεκ–, 

μἰημκμιίαξ δὲ ηνυπῳ  

ηὸ ἀθδεὲξ πζζημφιεκμξ ηξ ἀκαζηάζεςξ, 

ὡξ αηή ἐζηζκ  ζὰνλ  

 παεμῦζα ηαὶ ἀκαζηζα· μδὲκ δὲ ηκ 

ηξ θφζεςξ ιενκ ἀπέεεημ,  

μ ζια, μ ροπήκ, ἀθθὰ ηαὶ ηὸ ζια ηαὶ 

Γζα ηα ιεηά ηδκ ακάζηαζδ.  

Μεηά ηδκ ακάζηαζή ημο απυ ημοξ κεηνμφξ 

άθδζε ηαηά ιένμξ υθα ηα πάεδ,  

εκκμχ ηδ θεμνά, ηδκ πείκα, ηδ δίρα, ημκ 

φπκμ, ηδκ ημφναζδ  

ηαζ ηα πανυιμζα. Αζυηζ, ακ ηαζ δμηίιαζε 

ηνμθή ιεηά ηδκ ακάζηαζδ, δεκ ηδ  

δμηίιαζε ζφιθςκα ιε ημοξ θοζζημφξ κυιμοξ 

–αθμφ δεκ πεζκμφζε–, αθθά  

επεζδή ήεεθε κα αεααζχζεζ ηδκ αθήεεζα ηδξ 

ακαζηάζεςξ ιε ημκ ηνυπμ ηδξ  

μζημκμιίαξ ημο, υηζ δδθαδή δ ίδζα δ ζάνηα 

ημο είκαζ  

πμο έπαεε ηαζ ακαζηήεδηε· δεκ άθδζε ηαηά 

ιένμξ ηακέκα απυ ηα ιένδ  
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ηὴκ ροπὴκ θμβζηήκ ηε  

ηαὶ κμενάκ, εεθδηζηήκ ηε ηαὶ ἐκενβδηζηὴκ 

ηέηηδηαζ, ηαὶ μὕηςξ  

ἐκ δελζᾶ ημῦ Παηνυξ ηαεέγεηαζ, εέθςκ 

εεσηξ ηε ηαὶ ἀκενςπίκςξ  

ηὴκ ικ ζςηδνίακ ηαὶ ἐκενβκ, εεσηξ 

ιὲκ ηὴκ ηκ ὅθςκ  

πνυκμζάκ ηε ηαὶ ζοκηήνδζζκ ηαὶ 

ηοαένκδζζκ, ἀκενςπίκςξ δὲ  

ιεικδιέκμξ ηκ ἐπὶ βξ δζαηνζακ, ὁνκ 

ηε ηαὶ βζκχζηςκ,  

ὡξ πὸ πάζδξ πνμζηοκεῖηαζ ηξ θμβζηξ 

ηηίζεςξ. Γζκχζηεζ βὰν  

 ἁβία αημῦ ροπή, ὅηζ ηε ηαε᾿ πυζηαζζκ 

ἣκςηαζ ηῶ Θεῶ Λυβῳ,  

ηαὶ ζοιπνμζηοκεῖηαζ ὡξ Θεμῦ ροπὴ ηαὶ 

μπ ὡξ ἁπθξ ροπή.  

Καὶ ηὸ ἀκαακαζ δὲ ἐη βξ εἰξ μνακμὺξ 

ηαὶ ηὸ ηαηαακαζ πάθζκ  

ἐκένβεζαί εἰζζ πενζβναθμιέκμο ζχιαημξ· 

«Οὕηςξ βὰν πάθζκ  

ἐθεφζεηαζ», θδζί, «πνὸξ ιξ, ὃκ ηνυπμκ 

ἐεεάζαζεε αηὸκ  

πμνεουιεκμκ εἰξ ηὸκ μνακυκ». 

ηδξ θφζεχξ ημο, μφηε ημ ζχια μφηε ηδκ 

ροπή, αθθά έπεζ ηαζ ημ ζχια ηαζ ηδκ  

ροπή θμβζηή ηαζ κμενή, ιε εέθδζδ ηαζ 

εκένβεζα· ηαζ έηζζ ηάεεηαζ  

ζηα δελζά ημο Παηένα ημο, εέθμκηαξ ιε εεσηυ 

ηαζ ακενχπζκμ ηνυπμ  

ηδ ζςηδνία ιαξ ηαζ εκενβχκηαξ ιε εεσηυ 

ηνυπμ ηδκ πνυκμζα,  

ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ηοαένκδζδ υθςκ· εοιάηαζ 

ιε ακενχπζκμ ηνυπμ  

ηδ δζαιμκή ημο πάκς ζηδ βδ, εκχ αθέπεζ ηαζ 

βκςνίγεζ  

υηζ υθδ δ θμβζηή ηηίζδ ημκ πνμζηοκά. Αζυηζ 

δ αβία ημο ροπή βκςνίγεζ  

υηζ έπεζ εκςεεί οπμζηαηζηά ιε ημ Θευ Λυβμ 

ηαζ υηζ πνμζηοκείηαζ  

ιαγί ημο ςξ ροπή ημο Θεμφ ηαζ υπζ ςξ απθή 

ροπή.  

Καζ δ ακάααζδ απυ ηδ βδ ζημκ μονακυ ηαζ δ 

ηαηάααζδ ημο πάθζ  

είκαζ εκένβεζεξ ημο πενζμνζζιέκμο ζχιαημξ. 

Λέεζ (μ άββεθμξ) «έηζζ πάθζ εα  

έθεεζ πνμξ εζάξ, ιε ημκ ηνυπμ πμο ημκ είδαηε 

κα ακεααίκεζ ζημκ μονακυ». 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 75. Πενὶ ηξ ἐη δελζκ ημῦ 

Παηνὸξ ηαεέδναξ  

η δελζκ δὲ ημῦ Θεμῦ ηαὶ Παηνὸξ 

ηεηαεζηέκαζ θαιὲκ ηὸκ Υνζζηὸκ  

ζςιαηζηξ, μ ημπζηὴκ δὲ δελζὰκ ημῦ 

Παηνὸξ θέβμιεκ.  

Πξ βὰν ὁ ἀπενίβναπημξ ημπζηὴκ ζπμίδ 

δελζάκ; Αελζὰ βὰν  

ηαὶ ἀνζζηενὰ ηκ πενζβναθμιέκςκ εἰζί. 

Αελζὰκ δὲ ημῦ Παηνὸξ  

θέβμιεκ ηὴκ δυλακ ηαὶ ηζιὴκ ηξ εευηδημξ, 

ἐκ ᾗ ὁ ημῦ Θεμῦ Τἱὸξ  

πνὸ αἰχκςκ πάνπςκ, ὡξ Θεὸξ ηαὶ ηῶ 

Παηνὶ ὁιμμφζζμξ,  

ἐπ᾿ ἐζπάηςκ ζανηςεεὶξ ηαὶ ζςιαηζηξ 

ηάεδηαζ ζοκδμλαζεείζδξ  

ηξ ζανηὸξ αημῦ· πνμζηοκεῖηαζ βὰν ιζᾶ 

πνμζηοκήζεζ  

ιεηὰ ηξ ζανηὸξ αημῦ πὸ πάζδξ ηξ 

ηηίζεςξ. 

Γζα ημ υηζ ηάεεηαζ ζηα δελζά ημο Παηένα ημο.  

Λέιε υηζ μ Υνζζηυξ έπεζ ηαείζεζ ιε ημ ζχια 

ημο ζηα δελζά ημο Θεμφ  

ηαζ Παηένα ημο, αθθά δεκ εκκμμφιε ηδ δελζά 

ημο Παηένα ςξ ηυπμ.  

Αζυηζ, πχξ μ απενίβναπημξ (Θευξ) εα είκαζ 

δελζά εκυξ ηυπμο; Συ «δελζά» ηαζ  

«ανζζηενά» ακήημοκ ζηα πενζμνζζιέκα υκηα. 

Λέβμκηαξ «δελζά ημο Παηένα»,  

εκκμμφιε ηδ δυλα ηαζ ηδκ ηζιή ηδξ εευηδημξ, 

ζηδκ μπμία εκχ ήηακ πνμαζχκζα  

μ Τζυξ ημο Θεμφ, ζακ μιμμφζζμξ ιε ημ Θευ 

Παηένα ημο,  

ημοξ έζπαημοξ ηαζνμφξ ζανηχεδηε ηαζ 

ηάεδζε (ζηδκ ίδζα δυλα) ιε ημ ζχια,  

αθμφ ηαζ δ ζάνηα ημο δμλάζηδηε ιαγί· ηαζ 

υθδ δ ηηίζδ ημκ πνμζηοκά ιαγί  

ιε ηδ ζάνηα ιε ηδκ ίδζα πνμζηφκδζδ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 76. Πνὸξ ημὺξ θέβμκηαξ· Βἰ 

δφμ θφζεζξ ὁ Υνζζηυξ,  

’ αοημφξ πμο ιαξ θέκε υηζ, εάκ μ Υνζζηυξ 

έπεζ δφμ θφζεζξ, ηυηε ζοιααίκεζ  
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ἠ ηαὶ ηῆ ηηίζεζ θαηνεφεηε θφζζκ ηηζζηὴκ 

πνμζηοκμῦκηεξ,  

ἠ ιίακ θφζζκ πνμζηοκδηὴκ θέβεηε ηαὶ ιίακ 

ἀπνμζηφκδημκ.  

Σὸκ Τἱὸκ ημῦ Θεμῦ ζὺκ ηῶ Παηνὶ ηαὶ ηῶ 

Ἁβίῳ Πκεφιαηζ  

πνμζηοκμῦιεκ· ἀζχιαημκ ιὲκ πνὸ ηξ 

ἐκακενςπήζεςξ ηαὶ κῦκ  

ηὸκ αηὸκ ζεζανηςιέκμκ ηαὶ βεκυιεκμκ 

ἄκενςπμκ ιεηὰ ημῦ εἶκαζ  

Θευκ. Ἡ ημίκοκ ζὰνλ αημῦ ηαηὰ ιὲκ ηὴκ 

ἑαοηξ θφζζκ, ἂκ δζέθῃξ  

ἰζπκαῖξ ἐπζκμίαζξ ηὸ ὁνχιεκμκ ἐη ημῦ 

κμμοιέκμο,  

ἀπνμζηφκδηυξ ἐζηζκ ὡξ ηηζζηή, ἑκςεεῖζα 

δὲ ηῶ Θεῶ Λυβῳ  

δζ᾿ αηὸκ ηαὶ ἐκ αηῶ πνμζηοκεῖηαζ.  

Ὅκπεν βὰν ηνυπμκ ὁ ααζζθεὺξ ηαὶ βοικὸξ 

πνμζηοκεῖηαζ  

ηαὶ ἐκδεδοιέκμξ, ηαὶ  ἁθμονβὶξ, ὡξ ιὲκ 

ρζθὴ ἁθμονβὶξ παηεῖηαζ  

ηαὶ πενζννίπηεηαζ, ααζζθζηὸκ δὲ βεκμιέκδ 

ἔκδοια ηζιηαζ  

ηαὶ δμλάγεηαζ ηαί, εἴ ηζξ αηὴκ 

πανμζηηνχζεζε, εακάηῳ ὡξ ηὰ πμθθὰ  

ηαηαηνίκεηαζ, ὡξ δὲ ηαὶ λφθμκ ρζθὸκ μη 

ἔζηζ ηῆ ἁθῆ ἀπνυζζημκ,  

πονὶ δὲ πνμζμιζθζακ ηαὶ ἄκεναλ 

βεκυιεκμκ μ δζ᾿ ἑαοηυ,  

δζὰ δὲ ηὸ ζοκδιιέκμκ πῦν ἀπνυζζημκ 

βίκεηαζ, ηαὶ μπ  ημῦ λφθμο  

θφζζξ πάνπεζ ἀπνυζζημξ, ἀθθ᾿ ὁ ἄκεναλ, 

ἢημζ ηὸ πεπονςιέκμκ  

λφθμκ, μὕηςξ  ζὰνλ ηαηὰ ιὲκ ηὴκ ἑαοηξ 

θφζζκ μη ἔζηζ  

πνμζηοκδηή, πνμζηοκεῖηαζ δὲ ἐκ ηῶ 

ζεζανηςιέκῳ Θεῶ Λυβῳ  

μ δζ᾿ ἑαοηήκ, ἀθθὰ δζὰ ηὸκ κςιέκμκ 

αηῆ ηαε᾿ πυζηαζζκ  

Θεὸκ Λυβμκ· ηαὶ μὔ θαιεκ, ὅηζ ζάνηα 

πνμζηοκμῦιεκ ρζθήκ,  

ἀθθὰ ζάνηα Θεμῦ, ἢημζ ζεζανηςιέκμκ 

Θευκ. 

έκα απυ ηα δφμ: ή θαηνεφεηε ηαζ ηδκ ηηίζδ, 

πνμζοκχκηαξ ηδκ ηηζζηή θφζδ,  

ή εεςνείηε υηζ ιία θφζδ πνέπεζ κα 

πνμζηοκείηαζ ηαζ ιία δεκ πνέπεζ.  

Πνμζηοκμφιε ημκ Τζυ ημο Θεμφ ιαγί ιε ημκ 

Παηένα ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια·  

πνζκ απυ ηδκ εκακενχπδζδ αέααζα (ημκ 

πνμζηοκμφιε) αζχιαημ, εκχ ηχνα  

ημκ ίδζμ ζανηςιέκμ ηαζ μθμηθδνςιέκμ 

άκενςπμ ιαγί ιε ηδ εευηδηά ημο.  

Δ ζάνηα ημο αέααζα, ζε υ,ηζ αθμνά ζηδ θφζδ 

ηδξ, ακ αθαζνέζεζξ ιε ζζπονή  

θακηαζία ημ θαζκυιεκμ απυ ημ κμμφιεκμ, 

ζακ ηηίζια  

πμο είκαζ δεκ πνμζηοκείηαζ· επεζδή υιςξ 

εκχεδηε ιε ημ Θευ Λυβμ,  

ελαζηίαξ ημο ηαζ ζημ πνυζςπυ ημο 

πνμζηοκείηαζ.  

Αζυηζ, υπςξ μ ααζζθζάξ, είηε βοικυξ είκαζ είηε 

κηοιέκμξ, πνμζηοκείηαζ·  

ηαζ δ πμνθφνα, ζακ απθή πμνθφνα ηδκ 

παηάιε ηαζ ηδκ πεηάιε,  

αθθά ιυθζξ βίκεζ έκδοια ημο ααζζθζά ηδξ 

απμδίδμοιε ηζιέξ  

ηαζ δυλεξ, εκχ, ακ ηάπμζμξ ηδκ πενζθνμκήζεζ, 

ηαηαδζηάγεηαζ ζοκήεςξ  

ζε εάκαημ· ημ ίδζμ, υπςξ ηάπμζμξ ιπμνεί κα 

πζάζεζ έκα απθυ λφθμ,  

αθθά ακ εκςεεί ιε ηδ θςηζά ηαζ βίκεζ 

ηάναμοκμ, υπζ ελαζηίαξ ηδξ θφζεχξ ημο  

αθθά ελαζηίαξ ηδξ εκςιέκδξ ιαγί ημο θςηζάξ, 

ηυηε βίκεηαζ απθδζίαζημ·  

ηαζ δεκ είκαζ απθδζίαζηδ δ θφζδ ημο λφθμο, 

αθθά ημ ηάναμοκμ, δδθαδή  

ημ πονςιέκμ λφθμ· έηζζ ηαζ δ ζάνηα, 

ζφιθςκα ιε ηδ θφζδ ηδξ, δεκ είκαζ  

απυ ιυκδ ηδξ άλζα πνμζηοκήζεςξ· ηήκ 

πνμζηοκάιε υιςξ υπζ βζα πάνδ ηδξ,  

αθθά πάνδ ζημ ζανηςιέκμ Θευ Λυβμ, ημ 

Θευ Λυβμ πμο εκχεδηε οπμζηαηζηά  

ιαγί ηδξ. Καζ δεκ θέιε υηζ πνμζηοκάιε απθή 

ζάνηα, αθθά ηδ ζάνηα ημο Θεμφ,  

ημ Θευ δδθαδή πμο ζανηχεδηε. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 77. Αζὰ ηί ὁ Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ 

ἐκδκενχπδζε ηαὶ μπ  

ὁ Παηὴν μδὲ ηὸ Πκεῦια ηαὶ ηί 

Γζαηί έβζκε άκενςπμξ μ Τζυξ ηαζ υπζ μ 

Παηέναξ ή ημ Άβζμ Πκεφια  

ηαζ ηί πέηοπε ιε ηδκ εκακενχπδζή ημο.  



195 
 

ἐκακενςπήζαξ ηαηχνεςζεκ.  

Παηὴν ὁ Παηὴν ηαὶ μπ Τἱυξ· Τἱὸξ ὁ Τἱὸξ 

ηαὶ μ Παηήν·  

Πκεῦια Ἅβζμκ ηὸ Πκεῦια ηαὶ μ Παηὴν 

μδὲ Τἱυξ·  βὰν ἰδζυηδξ  

ἀηίκδημξ. Ἢ πξ ἂκ ἰδζυηδξ εἴδ ηζκμοιέκδ 

ηαὶ ιεηαπίπημοζα;  

Αζὰ ημῦημ ὁ Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ Τἱὸξ 

ἀκενχπμο βίκεηαζ, ἵκα ιείκῃ  

 ἰδζυηδξ ἀηίκδημξ· Τἱὸξ βὰν ὢκ ημῦ Θεμῦ 

Τἱὸξ ἀκενχπμο βέβμκεκ  

ζανηςεεὶξ ἐη ηξ Ἁβίαξ Πανεέκμο, ηαὶ 

μη ἐλέζηδ  

ηξ μἰηείαξ ἰδζυηδημξ.  

κδκενχπδζε δὲ ὁ Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ, ἵκα, 

ἐθ᾿ ὅπεν ἐπμίδζε  

ηὸκ ἄκενςπμκ, πάθζκ αηῶ πανίζδηαζ· 

ἐπμίδζε βὰν αηὸκ  

ηαη᾿ εἰηυκα ἑαοημῦ, κμενὸκ ηαὶ 

αηελμφζζμκ ηαὶ ηαε᾿ ὁιμζυηδηα,  

ἢημζ ἐκ ἀνεηαῖξ ηέθεζμκ, ὡξ ἐθζηηὸκ 

ἀκενχπμο θφζεζ· αὗηαζ βὰν  

μἱμκεὶ παναηηνεξ ηξ εείαξ πάνπμοζζ 

θφζεςξ· ηὸ ἀιένζικμκ  

ηαὶ ἀπενίζπαζημκ ηαὶ ἀηέναζμκ, ηὸ 

ἀβαευκ, ηὸ ζμθυκ, ηὸ δίηαζμκ,  

ηὸ πάζδξ ηαηίαξ ἐθεφεενμκ. κ ημζκςκίᾳ 

ιὲκ μὖκ ἑαοημῦ  

ηαηαζηήζαξ ηὸκ ἄκενςπμκ –«ἐπ᾿ 

ἀθεανζίᾳ βὰν ημῦημκ ἐπμίδζε»–,  

δζὰ δὲ ηξ ἑαοημῦ ημζκςκίαξ ἀκήβαβεκ 

αηὸκ πνὸξ ηὸ ἄθεανημκ.  

πεζδὴ δὲ δζὰ ηξ πανααάζεςξ ηξ 

ἐκημθξ ημὺξ ηξ εείαξ εἰηυκμξ  

παναηηναξ ἐγμθχζαιέκ ηε ηαὶ 

ζοκεπέαιεκ ηαὶ ἐκ ηαηίᾳ βεκυιεκμζ  

ηξ εείαξ ημζκςκίαξ ἐβοικχεδιεκ –«ηίξ 

βὰν ιεημοζία πνὸξ ζηυημξ  

θςηί;»– ηαὶ ἔλς ηξ γςξ βεκυιεκμζ ηῆ 

ημῦ εακάημο θεμνᾶ  

πεπέζαιεκ, ηαί ἐπεζδὴ ιεηέδςηε ημῦ 

ηνείηημκμξ ηαὶ μη ἐθοθάλαιεκ,  

ιεηαθαιαάκεζ ημῦ πείνμκμξ, ηξ ιεηέναξ 

θέβς θφζεςξ,  

ἵκα δζ᾿ ἑαοημῦ ἐκ ἑαοηῶ ἀκαηαζκίζῃ ιὲκ ηὸ 

ηαη᾿ εἰηυκα  

Ο Παηέναξ είκαζ Παηέναξ ηαζ υπζ Τζυξ. Ο 

Τζυξ είκαζ Τζυξ ηαζ υπζ Παηέναξ.  

Σμ Πκεφια είκαζ Άβζμ Πκεφια ηαζ υπζ 

Παηέναξ ή Τζυξ· δζυηζ δ ζδζυηδηα  

δεκ αθθάγεζ. Καζ πχξ εα ήηακ πνμζςπζηή 

ζδζυηδηα, εάκ άθθαγε  

ηαζ ιεηαααθυηακ; Γζ’ αοηυ μ Τζυξ ημο Θεμφ 

βίκεηαζ οζυξ ακενχπμο, βζα κα  

παναιέκεζ αιεηάαθδηδ δ ζδζυηδηα· υκηαξ 

Τζυξ ημο Θεμφ έβζκε ηαζ οζυξ  

ακενχπμο, ιε ηδ ζάνηςζή ημο απυ ηδκ Ώβία 

Πανεέκμ, ηαζ δεκ έπαζε  

ηδκ πνμζςπζηή ημο ζδζυηδηα.  

Ο Τζυξ ημο Θεμφ έβζκε άκενςπμξ, βζα κα 

πανίζεζ ζημκ άκενςπμ αοηυ  

βζα ημ μπμίμ ημκ έπθαζε· δζυηζ ημκ έηαιε 

ζφιθςκα ιε ηδ δζηή Σμο εζηυκα,  

κα έπεζ κμο, κα είκαζ αοηελμφζζμξ ηαζ υιμζμξ 

ιαγί Σμο,  

δδθαδή ηέθεζμξ ζηζξ ανεηέξ, υζμ είκαζ εθζηηυ 

ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ· δζυηζ  

αοηέξ οπάνπμοκ ζακ βκςνίζιαηα ηδξ εείαξ 

θφζεςξ· δδθαδή, δ αιενζικδζία,  

δ αηαναλία, δ αηεναζυηδηα, δ αβαεςζφκδ, δ 

ζμθία, δ δζηαζμζφκδ,  

δ απαθθαβή απυ ηάεε ηαηία. Ώθμφ, θμζπυκ, 

έπθαζε ημκ άκενςπμ ζε ημζκςκία  

ιαγί Σμο –«δζυηζ ημκ έπθαζε ιε ζημπυ κα 

ιείκεζ άθεανημξ»–,  

ημκ μδήβδζε ιε ηδκ ημζκςκία ηδξ θφζεχξ ημο 

ζηδκ αθεανζία.  

Βπεζδή υιςξ ιε ηδκ πανάααζδ ηδξ εκημθήξ 

ιαονίζαιε ηαζ λεεςνζάζαιε  

ηα βκςνίζιαηα ηδξ εείαξ εζηυκμξ ηαζ 

πέθημκηαξ ζηδκ ηαηία απμλεκςεήηαιε  

απυ ηδκ επαθή ιαξ ιε ημ Θευ –«δζυηζ πμζά 

επζημζκςκία οπάνπεζ ημο θςηυξ  

ιε ημ ζημηάδζ;»–, ανεεήηαιε έλς απυ ηδκ 

γςή ηαζ οπμηφραιε ζηδ θεμνά  

ημο εακάημο. Βπεζδή ιαξ ιεηάδςζε ημ 

ηαθφηενμ ηαζ δεκ ημ δζαηδνήζαιε,  

ιεηέπεζ μ ίδζμξ ζημ πεζνυηενμ, εκκμχ ηδ θφζδ 

ιαξ, χζηε ζημ πνυζςπυ ημο  

ηαζ ιέζς ημο εαοημφ ημο κα ακακεχζεζ ημ 

ηαη’ εζηυκα  

ηαζ ηαε’ μιμίςζδ· κα ιαξ δζδάλεζ ηδκ 
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ηαὶ ηαε᾿ ὁιμίςζζκ, δζδάλῃ δὲ ιξ ηὴκ 

ἐκάνεημκ πμθζηείακ  

ηαὶ ηαφηδκ δζ᾿ ἑαοημῦ πμζήζῃ ιῖκ 

εεπίααημκ ηαὶ ηῆ ηξ γςξ  

ημζκςκίᾳ ἐθεοεενχζῃ ηξ θεμνξ ἀπανπὴ 

βεκυιεκμξ  

ηξ ικ ἀκαζηάζεςξ ηαὶ ηὸ ἀπνεζςεὲκ 

ηαὶ ζοκηνζαὲκ ζηεῦμξ  

ἀκαηαζκίζῃ, ἵκα ηξ ηονακκίδμξ ημῦ 

δζααυθμο θοηνχζδηαζ  

πνὸξ εεμβκςζίακ ιξ ηαθέζαξ ηαὶ 

κεονχζῃ ηαὶ παζδεφζῃ  

δζ᾿ πμιμκξ ηαὶ ηαπεζκχζεςξ 

ηαηαπαθαίεζκ ηὸκ ηφνακκμκ.  

Πέπαοηαζ βμῦκ  ηκ δαζιυκςκ ενδζηεία, 

 ηηίζζξ ηῶ εείῳ  

βίαζηαζ αἵιαηζ, αςιμὶ ηαὶ καμὶ εἰδχθςκ 

ηαεῄνδκηαζ,  

εεμβκςζία πεθφηεοηαζ, Σνζὰξ  ὁιμμφζζμξ, 

 ἄηηζζημξ εευηδξ  

θαηνεφεηαζ, εἷξ Θεὸξ ἀθδεήξ, δδιζμονβὸξ 

ηκ ἁπάκηςκ ηαὶ Κφνζμξ·  

ἀνεηαὶ πμθζηεφμκηαζ, ἀκαζηάζεςξ ἐθπὶξ 

δζὰ ηξ Υνζζημῦ δεδχνδηαζ  

ἀκαζηάζεςξ, θνίηημοζζ ημὺξ πάθαζ 

πμπεζνίμοξ ἀκενχπμοξ  

μἱ δαίιμκεξ, ηαὶ ηυ βε εαοιαζηυκ, ὅηζ 

ηαῦηα πάκηα δζὰ ζηαονμῦ  

ηαὶ παεκ ηαὶ εακάημο ηαηχνεςηαζ· εἰξ 

πζακ ηὴκ βκ  

ηὸ Βαββέθζμκ ηξ εεμβκςζίαξ ηεηήνοηηαζ 

μ πμθέιῳ ηαὶ ὅπθμζξ  

ηαὶ ζηναημπέδμζξ ημὺξ ἐκακηίμοξ 

ηνμπμφιεκμκ, ἀθθ᾿ ὀθίβμζ πηςπμί,  

ἀβνάιιαημζ, δζςηυιεκμζ, αἰηζγυιεκμζ, 

εακαημφιεκμζ, ζηαονςεέκηα  

ζανηὶ ηαὶ εακυκηα ηδνφηημκηεξ ηκ 

ζμθκ ηαὶ δοκαηκ  

ηαηεηνάηδζακ· εἵπεημ βὰν αημῖξ ημῦ 

ζηαονςεέκημξ  

 πακημδφκαιμξ δφκαιζξ. Ὁ εάκαημξ ὁ 

πάθαζ θμαενχηαημξ  

ἣηηδηαζ, ηαὶ ηξ γςξ κῦκ ὁ παθαζζηφβδημξ 

ηαὶ ιζζδηὸξ  

πνμηνίκεηαζ. Σαῦηα ηξ Υνζζημῦ 

πανμοζίαξ ηὰ ηαημνεχιαηα,  

εκάνεηδ γςή ηαζ ιέζς ημο εαοημφ ημο  

κα ηδκ ηαηαζηήζεζ βζα ιαξ εφημθδ κα ηδ 

δζααμφιε· ιε ηδκ ημζκςκία ηδξ δζηήξ  

ημο γςήξ κα ιαξ εθεοεενχζεζ απυ ηδ θεμνά 

ηαζ κα βίκεζ δ πνχηδ ανπή  

ηδξ ακαζηάζεχξ ιαξ· κα λακαηαηαζηεοάζεζ 

ημ άπνδζημ ηαζ ενοιιαηζζιέκμ  

ζηεφμξ, βζα κα ιαξ εθεοεενχζεζ απυ ηδκ 

ηοννακία ημο δζααυθμο,  

αθμφ ιαξ ηάθεζε ζηδ εεμβκςζία· κα ιαξ 

εκδοκαιχζεζ ηαζ εηπαζδεφζεζ  

ιε ηδκ οπμιμκή ηαζ ηδκ ηαπείκςζδ κα 

ηαηαπμθειάιε ημκ ηφνακκμ.  

Δ δαζιμκζηή, θμζπυκ, ενδζηεία 

ηαηανβήεδηε· δ δδιζμονβία ελαβζάζηδηε  

ιε ημ εείμ αίια· μζ αςιμί ηαζ μζ καμί ηςκ 

εζδχθςκ ηαηαζηνάθδηακ,  

δ εεμβκςζία θοηεφεδηε, δ μιμμφζζα Σνζάδα 

ηαζ άηηζζηδ εευηδηα, μ έκαξ  

Θευξ ηαζ Κφνζμξ, μ δδιζμονβυξ ημο 

ζφιπακημξ, είκαζ αοηυξ πμο θαηνεφεηαζ·  

μζ ανεηέξ ηαθθζενβμφκηαζ, δ ακάζηαζδ ημο 

Υνζζημφ ιαξ έδςζε ςξ δχνμ  

ηδκ εθπίδα ηδξ ακαζηάζεςξ, μζ δαίιμκεξ 

ηνέιμοκ ημοξ ακενχπμοξ πμο πνζκ  

ημοξ είπακ οπμπείνζμοξ· ηαζ ημ πζμ εαοιαζηυ, 

υθα αοηά ηα ηαηυνεςζακ  

μ ζηαονυξ, ηα πάεδ ηαζ μ εάκαημξ. ’ υθδ ηδ 

βδ ημ Βοαββέθζμ  

ηδξ εείαξ βκχζεςξ ηδνφπεδηε πςνίξ κα 

κζηήζεζ ημοξ επενμφξ  

ιε πυθειμ, ιε υπθα ηαζ ζηναηυ· αθθά, θίβμζ 

αδφκαημζ,  

αβνάιιαημζ, ηοκδβδιέκμζ, ααζακζζιέκμζ, ιε 

ηίκδοκμ ηδξ γςήξ ημοξ ηήνολακ  

ημκ ζηαονςιέκμ ηαζ εακαηςιέκμ ζηδ ζάνηα 

(Υνζζηυ) ηαζ ηαηαηνυπςζακ  

ημοξ ζμθμφξ ηαζ ζζπονμφξ· δζυηζ δ πακίζπονδ 

δφκαιδ ημο ζηαονςιέκμο  

ημοξ ζοκυδεοε πάκημηε. Ο εάκαημξ, πμο 

πνςηφηενα πνμηαθμφζε πάνα πμθφ  

θυαμ, κζηήεδηε ηαζ πνμηζιάηαζ ηχνα απυ ηδ 

γςή αοηυξ πμο πνζκ ήηακ  

απμηνμοζηζηυξ ηαζ ιζζδηυξ. Ώοηά είκαζ ηα 

ηαημνεχιαηα ηδξ πανμοζίαξ  

ημο Υνζζημφ, ηα βκςνίζιαηα ηδξ δοκάιεχξ 
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ηαῦηα ηξ αημῦ δοκάιεςξ ηὰ βκςνίζιαηα.  

Ο βὰν ὡξ δζὰ Μςζέςξ ἕκα θαὸκ ἐλ 

Ώἰβφπημο ηαὶ ηξ Φαναὼ  

δμοθείαξ εάθαζζακ δζαζηήζαξ δζέζςζε, 

πζακ δὲ ιθθμκ  

ηὴκ ἀκενςπυηδηα ἐη θεμνξ εακάημο ηαὶ 

ημῦ πζηνμῦ ηονάκκμο,  

ηξ ἁιανηίαξ, ἐννφζαημ, μ αίᾳ ἄβςκ πνὸξ 

ἀνεηήκ,  

μ βῆ ηαηαπςκκὺξ ηαὶ πονὶ θθέβςκ ηαὶ 

θζεμαμθεῖζεαζ πνμζηάηηςκ  

ημὺξ ἁιανηάκμκηαξ, ἀθθὰ πναυηδηζ ηαὶ 

ιαηνμεοιίᾳ, πείεςκ  

ημὺξ ἀκενχπμοξ αἱνεῖζεαζ ηὴκ ἀνεηὴκ ηαὶ 

ημῖξ πὲν ηαφηδξ  

ἐκαιζθθζεαζ πυκμζξ ηαὶ ἐκδδφκεζεαζ· 

πάθαζ ιὲκ βὰν ἁιανηάκμκηεξ  

ᾐηίγμκημ ηαὶ ἔηζ ηξ ἁιανηίαξ ἀκηείπμκημ, 

ηαὶ εεὸξ αημῖξ  

 ἁιανηία θεθυβζζημ· κῦκ δὲ πὲν 

εζεαείαξ ηαὶ ἀνεηξ αἰηζζιμὺξ  

αἱνμῦκηαζ ηαὶ ζηνεαθχζεζξ ηαὶ εάκαημκ.  

Βὖβε, ὦ Υνζζηέ, Θεμῦ Λυβε ηαὶ ζμθία ηαὶ 

δφκαιζξ ηαὶ Θεὲ  

πακημηνάημν.  Σί ζμζ ημφηςκ ἁπάκηςκ μἱ 

ἄπμνμζ ιεῖξ ἀκηζδμίδιεκ;  

ὰ βὰν ἅπακηα, ηαὶ αἰηεῖξ παν᾿ ικ 

μδὲκ ἠ ηὸ ζῴγεζεαζ,  

αηὸξ ηαὶ ημῦημ δζδμὺξ ηαὶ θαιαάκμοζζ 

πάνζκ εἰδὼξ δζ᾿ ἄθαημκ  

ἀβαευηδηα· ζμὶ πάνζξ ηῶ ηὸ εἶκαζ δεδςηυηζ 

ηαὶ ηὸ εὖ εἶκαζ  

πανζζαιέκῳ, ηἀη ημφημο παναπεζυκηαξ 

αὖεζξ ἐπακαβαβὼκ  

πνὸξ ημῦημ δζὰ ηξ ἀθάημο 

ζοβηαηααάζεςξ. 

ημο.  

Αεκ ιαξ έζςζε υπςξ ιε ημκ Μςτζή πμο, 

δζαζνχκηαξ ηδ εάθαζζα, έαβαθε  

έκα θαυ απυ ηδκ Ώίβοπημ ηαζ ηδ δμοθεία ημο 

Φαναχ, αθθά ηαθφηενα,  

έζςζε υθδ ηδκ ακενςπυηδηα απυ ηδ θεμνά 

ημο εακάημο ηαζ απυ ημκ ζηθδνυ  

δοκάζηδ ηδξ αιανηίαξ· δεκ ιαξ μδήβδζε ιε 

ηδ αία ζηδκ ανεηή,  

δεκ ζηέπαζε ιε πχια μφηε ιαξ έηαρε ιε ηδ 

θςηζά μφηε έδςζε εκημθή κα  

πεηνμαμθμφκ ημοξ αιανηςθμφξ, αθθά ιε 

πναυηδηα ηαζ ιαηνμεοιία, πείεεζ  

ημοξ ακενχπμοξ κα εηθέβμοκ ηδκ ανεηή ηαζ 

κα ζοκαβςκίγμκηαζ ζημοξ ηυπμοξ  

βζ’ αοηήκ ηαζ κα εοπανζζημφκηαζ. Αζυηζ 

πνμδβμοιέκςξ, υηακ αιάνηακακ,  

ααζακζγυηακ ηαζ αηυιδ πνμζδθχκμκηακ 

ζηδκ αιανηία, ηαζ αοηή ήηακ  

μ εευξ ημοξ· ηχνα υιςξ πνμηζιμφκ βζα πάνδ 

ηδξ εοζέαεζαξ ηαζ ηδξ  

ανεηήξ ηα ααζακζζηήνζα, ηζξ ζηνεαθχζεζξ ηαζ 

ημ εάκαημ.  

Βφβε, Υνζζηέ, Λυβε ημο Θεμφ, ζμθία ηαζ 

δφκαιδ ηαζ πακημηνάημνα Θεέ!  

Σί κα ζμο ακηαπμδχζμοιε, ειείξ μζ 

θηςπμφθδδεξ, βζα υθα αοηά;  

Αζηά ζμο είκαζ υθα, ηαζ ηίπμηε δεκ γδηάξ απυ 

ιαξ πανά ιυκμκ ηδ ζςηδνία ιαξ·  

μ ίδζμξ ιαξ ηδ πανίγεζξ ηαζ, απυ ηδκ 

ακέηθναζηδ ηαθςζφκδ ζμο, αζζεάκεζαζ  

εοβκςιμζφκδ ζ’ αοημφξ πμο ηδ δέπμκηαζ! ε 

ζέκα ακήηεζ δ εοβκςιμζφκδ,  

πμο ιαξ πανίγεζξ ηδκ φπανλδ ηαζ ηδκ αθδεζκή 

γςή· αηυιδ ηζ υηακ  

απμιαηνοκεήηαιε απ’ αοηήκ, ιαξ 

επακέθενεξ ιε ηδκ ακέηθναζηδ  

ζοβηαηάααζή ζμο. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 78. Πνὸξ ημὺξ ἐνςηκηαξ, 

εἰ  πυζηαζζξ ημῦ Υνζζημῦ  

ηηζζηή ἐζηζκ ἠ ἄηηζζημξ.  

Ἡ πυζηαζζξ ημῦ Θεμῦ Λυβμο πνὸ ηξ 

ζανηχζεςξ ἁπθ ἤκ  

ηαὶ ἀζφκεεημξ ηαὶ ἀζχιαημξ ηαὶ ἄηηζζημξ, 

ζανηςεεῖζα δὲ αὕηδ  

βέβμκε ηαὶ ηῆ ζανηὶ πυζηαζζξ ηαὶ βέβμκε 

Ώπάκηδζδ ζε υζμοξ νςημφκ ηί είκαζ δ 

οπυζηαζδ ημο Υνζζημφ,  

ηηζζηή ή άηηζζηδ.  

Δ οπυζηαζδ ημο Θεμφ Λυβμο πνζκ απυ ηδ 

ζάνηςζή ημο ήηακ απθή,  

αζφκεεηδ, αζχιαηδ ηαζ άηηζζηδ· υηακ υιςξ 

ζανηχεδηε, έβζκε  

ηαζ οπυζηαζδ ηδξ ζάνηαξ· έηζζ έβζκε 
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ζφκεεημξ ἐη εευηδημξ,  

ἥξ ἀεὶ εἶπε, ηαὶ ἐλ ἥξ πνμζείθδθε ζανηυξ· 

ηαὶ θένεζ ηκ δφμ θφζεςκ  

ηὰ ἰδζχιαηα ἐκ δοζὶ βκςνζγμιέκδ ηαῖξ 

θφζεζζκ· ὥζηε  αηὴ ιία  

πυζηαζζξ ἄηηζζηυξ ηέ ἐζηζ ηῆ εευηδηζ ηαὶ 

ηηζζηὴ ηῆ ἀκενςπυηδηζ,  

ὁναηὴ ηαὶ ἀυναημξ· ἐπεὶ ἀκαβηαγυιεεα ἠ 

δζαζνεῖκ ηὸκ ἕκα Υνζζηὸκ  

δφμ ηὰξ πμζηάζεζξ θέβμκηεξ, ἠ ηὴκ ηκ 

θφζεςκ ἀνκεῖζεαζ δζαθμνὰκ  

ηαὶ ηνμπὴκ εἰζάβεζκ ηαὶ ζφβποζζκ. 

ζφκεεηδ οπυζηαζδ, απυ ηδ εευηδηα  

ηδκ μπμία είπε πάκημηε, ηαζ απυ ηδ ζάνηα, 

ηδκ μπμία πνμζέθααε. Έπεζ ηα  

βκςνίζιαηα ηςκ δφμ θφζεςκ, επεζδή βίκεηαζ 

βκςζηή ιε δφμ θφζεζξ.  

Βπμιέκςξ, δ ίδζα είκαζ ιία άηηζζηδ οπυζηαζδ 

ζηδ εεία θφζδ ηαζ ηηζζηή ζηδκ  

ακενχπζκδ, μναηή ηαζ αυναηδ. Αζαθμνεηζηά, 

ακαβηαγυιαζηε ή κα πςνίζμοιε  

ημκ έκα Υνζζηυ θέβμκηαξ δφμ ηζξ οπμζηάζεζξ 

ημο, ή κ’ ανκδεμφιε ηδ δζαθμνά  

ηςκ θφζεςκ ηαζ κα δζδάζημοιε ιεηαηνμπή 

ηαζ ζφβποζδ ηςκ θφζεςκ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 79. Πενὶ ημῦ πυηε ἐηθήεδ 

Υνζζηυξ  

Οπ, ὥξ ηζκεξ ρεοδδβμνμῦζζ, πνὸ ηξ ἐη 

Πανεέκμο ζανηχζεςξ  

ὁ κμῦξ κχεδ ηῶ Θεῶ Λυβῳ ηαὶ ἐη ηυηε 

ἐηθήεδ Υνζζηυξ·  

ημῦημ ηκ ᾿Χνζβέκμοξ θδνδιάηςκ ηὸ 

ἀηυπδια πνμΰπανλζκ  

ηκ ροπκ δμβιαηίζακημξ. Ἡιεῖξ δὲ 

Υνζζηὸκ βεβεκζεαί ηε  

ηαὶ ηεηθζεαί θαιεκ ηὸκ Τἱὸκ ηαὶ Λυβμκ 

ημῦ Θεμῦ,  

ἀθ᾿ μὗ ἐκ ηῆ βαζηνὶ ηξ Ἁβίαξ 

Ἀεζπανεέκμο ἐζηήκςζε ηαὶ ζὰνλ  

ἀηνέπηςξ ἐβέκεημ ηαὶ ἐπνίζεδ  ζὰνλ ηῆ 

εευηδηζ· «πνίζζξ βὰν αὕηδ  

ηξ ἀκενςπυηδημξ», ὥξ θδζζκ ὁ εεμθυβμξ 

Γνδβυνζμξ.  

Καὶ ὁ ἱενχηαημξ δὲ ηξ Ἀθελακδνέςκ 

Κφνζθθμξ πνὸξ ηὸκ ααζζθέα  

Θεμδυζζμκ βνάθςκ ηάδε θδζίκ· «Υνκαζ 

βὰν ἔβςβέ θδιζ ιήηε  

ηὸκ ἐη Θεμῦ Λυβμκ ἀκενςπυηδημξ δίπα, 

ιήηε ιὴκ ηὸκ ἐη βοκαζηὸξ  

ἀπμηεπεέκηα καὸκ, μπ ἑκςεέκηα ηῶ 

Λυβῳ,  Υνζζηὸκ Ἰδζμῦκ  

ὀκμιάγεζεαζ· ἀκενςπυηδηζ βὰν ηαε᾿ 

ἕκςζζκ μἰημκμιζηὴκ ἀπμννήηςξ  

ζοκεκδκεβιέκμξ ὁ ἐη Θεμῦ Λυβμξ κμεῖηαζ 

Υνζζηυξ».  

Καὶ πνὸξ ηὰξ ααζζθίδαξ μὕηςξ· «Σζκέξ 

θαζζκ, ὅηζ ηὸ Υνζζηὸξ ὄκμια  

πνέπεζ ηαὶ ιυκῳ ηαὶ ἰδίᾳ ηαε᾿ αηὸκ 

Γζα ημ πυηε μκμιάζεδηε Υνζζηυξ.  

Ο κμοξ δεκ εκχεδηε ιε ημ Θευ Λυβμ πνζκ 

απυ ηδ ζάνηςζή ημο απυ  

ηδκ Πανεέκμ ηαζ απυ ηυηε μκμιάζεδηε 

Υνζζηυξ, υπςξ μνζζιέκμζ ρεφδμκηαζ.  

Ώοηυ ημ αηυπδια ακήηεζ ζηζξ θθοανίεξ ημο 

Χνζβέκδ, μ μπμίμξ δμβιάηζζε  

πνμΰπανλδ ηςκ ροπχκ. Βιείξ υιςξ 

μιμθμβμφιε υηζ μ Τζυξ ηαζ Λυβμξ  

έβζκε ηαζ μκμιάζεδηε Υνζζηυξ απυ ηυηε πμο 

ζοθθήθεδηε  

ιέζα ζηδκ ημζθία ηδξ αβίαξ Ώεζπανεέκμο ηαζ 

πήνε ζάνηα απ’ αοηήκ πςνίξ  

ιεηαηνμπή ηαζ δ ζάνηα πνίζεδηε ιε ηδ 

εευηδηα· υπςξ θέεζ μ εεμθυβμξ  

Γνδβυνζμξ, «αοηή είκαζ δ πνίζδ ηδξ 

ακενςπίκδξ θφζεςξ».  

Καζ μ ζενυηαημξ Κφνζθθμξ Ώθελακδνείαξ, 

βνάθμκηαξ ζημ ααζζθέα Θεμδυζζμ,  

ημο θέεζ ηα ελήξ: «Ββχ κμιίγς υηζ δεκ πνέπεζ 

κα μκμιάγεηαζ Εδζμφξ Υνζζηυξ  

μφηε μ Θευξ Λυβμξ πςνίξ ηδκ ακενχπζκδ 

θφζδ, μφηε υιςξ «μ καυξ»  

(ημ ηαημζηδηήνζμ) πμο βεκκήεδηε απυ ηδκ 

βοκαίηα πςνίξ κα έπεζ εκςεεί ιε ημ  

Λυβμ· δζυηζ Υνζζηυξ εεςνείηαζ μ Λυβμξ ημο 

Θεμφ πμο είκαζ εκςιέκμξ ιε απυννδημ  

ηνυπμ ιε ημκ άκενςπμ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ 

ζπέδζμ ηδξ εείαξ μζημκμιίαξ».  

Καζ πνμξ ηζξ ααζίθζζζεξ έηζζ είπε: «Μενζημί 

θέκε υηζ ημ υκμια Υνζζηυξ  

ανιυγεζ ζημ Λυβμ πμο βεκκήεδηε απυ ημ Θευ 

Παηένα, πμο κμείηαζ  
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κμμοιέκῳ ηαὶ πάνπμκηζ,  

ηῶ ἐη Θεμῦ Παηνὸξ βεκκδεέκηζ Λυβῳ. 

Ἡιεῖξ δὲ μπ μὕης  

δεδζδάβιεεα θνμκεῖκ ἠ θέβεζκ· ὅηε βὰν 

βέβμκε ζὰνλ ὁ Λυβμξ,  

ηυηε ηαὶ ὠκμιάζεαζ θέβμιεκ αηυκ 

Υνζζηὸκ Ἰδζμῦκ. πεζδὴ βὰν  

ηέπνζζηαζ ηῶ ἐθαίῳ ηξ ἀβαθθζάζεςξ, ἢημζ 

ηῶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ  

πανὰ ημῦ Θεμῦ ηαὶ Παηνυξ, ηαφηῃ ημζ 

Υνζζηὸξ ὀκμιάγεηαζ.  

Ὅηζ δὲ πενὶ ηὸ ἀκενχπζκμκ  πνίζζξ, μη 

ἂκ ἐκδοάζεζέ ηζξ  

ηκ ὀνεὰ θνμκεῖκ εἰςευηςκ». Καὶ 

Ἀεακάζζμξ δὲ ὁ πακαμίδζιμξ  

ἐκ ηῶ πενὶ ηξ ζςηδνζχδμοξ ἐπζθακείαξ 

θυβῳ ὧδέ πῃ θέβεζ·  

«Ὁ πνμτπάνπςκ Θεὸξ πνὸ ηξ ἐκ ζανηὶ 

ἐπζδδιίαξ μη ἤκ ἄκενςπμξ,  

ἀθθὰ Θεὸξ ἤκ πνὸξ ηὸκ Θεὸκ, ἀυναημξ ηαὶ 

ἀπαεὴξ ὤκ· ὅηε ηε δέ  

βέβμκεκ ἄκενςπμξ, ηὸ Υνζζηὸξ ὄκμια δζά 

ηξ ζανηὸξ πνμζάβεηαζ,  

ἐπεζδὴ ἀημθμοεεῖ ηῶ ὀκυιαηζ ηὸ πάεμξ ηαὶ 

ὁ εάκαημξ».  

Βἰ δὲ  εεία Γναθή θδζζ· «Αζὰ ημῦημ 

ἔπνζζέ ζε ὁ Θεὸξ, ὁ Θευξ ζμο  

ἔθαζμκ ἀβαθθζάζεςξ», ἰζηέμκ ὡξ πμθθάηζξ 

 εεία Γναθὴ ηέπνδηαζ  

ηῶ πανῳπδηυηζ πνυκῳ ἀκηὶ ημῦ ιέθθμκημξ, 

ὡξ ηὸ «ιεηὰ ηαῦηα  

ἐπὶ ηξ βξ ὤθεδ ηαὶ ημῖξ ἀκενχπμζξ 

ζοκακεζηνάθδ»· μὔπς βὰν  

ὤθεδ μδὲ ζοκακεζηνάθδ Θεὸξ 

ἀκενχπμζξ, ὅηε ηαῦηα ἐθέβεημ·  

ηαὶ ηὸ «ἐπὶ ηκ πμηαικ ΐααοθκμξ, ἐηεῖ 

ἐηαείζαιεκ  

ηαὶ ἐηθαφζαιεκ»· μὔπς δὲ ηαῦηα ἐβεβυκεζ. 

ηαζ οπάνπεζ ιυκμξ ηαζ λεπςνζζηά. Βιείξ 

υιςξ δεκ δζδαπεήηαιε  

κα πζζηεφμοιε ηαζ κα θέιε αοηά· δζυηζ, υηακ 

μ Λυβμξ ζανηχεδηε, ηυηε θέιε  

υηζ ηαζ μκμιάζεδηε αοηυξ Εδζμφξ Υνζζηυξ. 

Βπεζδή δδθαδή πνίζεδηε  

ιε ημ έθαζμ ηδξ αβαθθζάζεςξ, δδθαδή απυ ημ 

Θευ Παηένα ιε ηδ πάνδ ημο  

Ώβίμο Πκεφιαημξ, βζ’ αοηυ ηαζ μκμιάγεηαζ 

Υνζζηυξ.  

Καζ ηακείξ απ’ αοημφξ πμο ζηέθημκηαζ 

ζοκεηά δεκ εα δζζηάζεζ κα πεζ υηζ  

δ πνίζδ ακαθένεηαζ ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ. 

Καζ μ μκμιαζηυξ ζε υθμοξ  

Ώεακάζζμξ, ζημ θυβμ ημο βζα ηδ Βπζθάκεζα 

ημο ςηήνμξ, ηάπςξ έηζζ θέεζ:  

«Ο πνμαζχκζμξ Θευξ, πνίκ απυ ηδκ έκζανηδ 

πανμοζία ημο, δεκ ήηακ  

άκενςπμξ, αθθά Θευξ ημκηά ζημ Θευ, 

αυναημξ ηαζ απαεήξ· υηακ υιςξ έβζκε  

άκενςπμξ, δέπεηαζ ημ υκμια Υνζζηυξ 

ελαζηίαξ ηδξ ζανηχζεςξ,  

επεζδή ημ υκμια αοηυ ημ αημθμοεεί ημ πάεμξ 

ηαζ μ εάκαημξ».  

Ώκ ηαζ δ Ώβία Γναθή θέεζ, «βζ’ αοηυ ζε 

έπνζζε μ Θευξ Παηέναξ ζμο  

ιε θάδζ αβαθθζάζεςξ», πνέπεζ κα βκςνίγμοιε 

υηζ πμθθέξ θμνέξ δ Ώβία Γναθή  

πνδζζιμπμζεί πανεθευκηα πνυκμ ακηί ημο 

ιέθθμκημξ, υπςξ ζηδ θνάζδ  

«ιεηά απ’ αοηά θακενχεδηε ζηδ βδ ηαζ 

ζοκακαζηνάθδηε ιε ημοξ  

ακενχπμοξ»· δζυηζ, υηακ θεβυηακ αοηά, μ 

Θευξ δεκ είπε θακεί αηυιδ μφηε  

ζοκακαζηναθεί ιε ημοξ ακενχπμοξ· ημ ίδζμ 

ηαζ δ θνάζδ «ηαεήζαιε ηαζ  

ηθάραιε εηεί, ζηα πμηάιζα ηδξ ΐααοθχκαξ»· 

ηαζ αοηά δεκ είπακ βίκεζ αηυιδ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 80. Πνὸξ ημὺξ ἐνςηκηαξ, 

εἰ δφμ θφζεζξ ἐβέκκδζεκ  

 Ἁβία Θεμηυημξ, ηαί εἰ δφμ θφζεζξ ἐπὶ 

ζηαονμῦ ἐηνέιακημ.  

Φφζεςξ ιέκ ἐζηζ ηὸ ἀβέκδημκ ηαὶ ηὸ 

βεκδηὸκ δζ᾿ ἑκὸξ ημῦ κ  

βναθυιεκμκ, ὅπεν δδθμῖ ηὸ ἄηηζζημκ ηαὶ 

ηηζζηυκ· ηὸ δὲ ἀβέκκδημκ  

Ώπάκηδζδ ζ’ αοημφξ πμο νςημφκ, εάκ δ αβία 

Θεμηυημξ βέκκδζε δφμ  

θφζεζξ, ηαζ εάκ δφμ θφζεζξ ηνειάζεδηακ 

πάκς ζημ ζηαονυ.  

Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ θφζεςξ είκαζ ημ 

αβέκδημ ηαζ ημ βεκδηυ, πμο βνάθμκηαζ  

ι’ έκα «κ», πμο δείπκμοκ ημ άηηζζημ ηαζ ημ 

ηηζζηυ· ημ αβέκκδημ ηαζ  
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ηαὶ βεκκδηὸκ μ θφζεςξ, ἀθθ᾿ 

πμζηάζεςξ, ἢημζ ηὸ βεκκδεκαζ  

ηαὶ ηὸ ιὴ βεκκδεκαζ, ὅπεν δζὰ ηκ δφμ κ 

ἐηθένεηαζ. Ἔζηζ μὖκ  

 ιὲκ εεία θφζζξ ἀβέκδημξ, ἢημζ ἄηηζζημξ, 

πάκηα δὲ  

ηὰ ιεηὰ ηὴκ εείακ θφζζκ βεκδηὰ ἢημζ 

ηηζζηά. Θεςνεῖηαζ ημίκοκ  

ἐκ ιὲκ ηῆ εείᾳ ηαὶ ἀηηίζηῳ θφζεζ ηὸ ιὲκ 

ἀβέκκδημκ ἐκ ηῶ Παηνί  

–μ βὰν ἐβεκκήεδ–, ηὸ δὲ βεκκδηὸκ ἐκ ηῶ 

Τἱῶ –ἐη Παηνὸξ βὰν  

ἀζδίςξ βεβέκκδηαζ–, ηὸ δὲ ἐηπμνεοηὸκ ἐκ 

ηῶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ.  

῾Βηάζημο δὲ εἴδμοξ γῴςκ ηὰ ιὲκ πνηα 

ἀβέκκδηα, ἀθθ᾿ μη ἀβέκδηα·  

βεβυκαζζ ιὲκ βὰν πὸ ημῦ Αδιζμονβμῦ, 

μη ἐβεκκήεδζακ δὲ  

ἐλ ὁιμίςκ. Γέκεζζξ ιὲκ ηηζζηή ἐζηζ, 

βέκκδζζξ δὲ ἐπὶ ιὲκ Θεμῦ  

ἐη ιυκμο Παηνὸξ ὁιμμοζίμο Τἱμῦ 

πνυμδμξ, ἐπὶ δὲ ηκ ηηζζιάηςκ  

 ἐη ζοκαθείαξ ἄννεκυξ ηε ηαὶ εδθείαξ 

ὁιμμοζίμο πμζηάζεςξ  

πνυμδμξ. Ὅεεκ βζκχζημιεκ, ὡξ μη ἔζηζ 

θφζεςξ ηὸ βεκκζεαζ,  

ἀθθ᾿ πμζηάζεςξ. Βἰ βὰν θφζεςξ ἤκ, μη 

ἂκ ἐκ ηῆ αηῆ θφζεζ  

ηὸ βεκκδηὸκ ἐεεςνεῖημ ηαὶ ηὸ ἀβέκκδημκ. 

πυζηαζζκ ημίκοκ  

ἐβέκκδζεκ  Ἁβία Θεμηυημξ ἐκ δοζὶ 

βκςνζγμιέκδκ ηαῖξ θφζεζζ,  

εευηδηζ ιὲκ ἐη Παηνὸξ βεκκδεεῖζακ 

ἀπνυκςξ, ἐπ᾿ ἐζπάηςκ δὲ  

ἐκ πνυκῳ ἐλ αηξ ζανηςεεῖζακ ηαὶ ζανηὶ 

ηζηημιέκδκ.  

Βἰ δὲ μἱ ἐνςηκηεξ αἰκίηημζκημ, ὅηζ ὁ 

βεκκδεεὶξ  

ἐη ηξ Ἁβίαξ Θεμηυημο δφμ θφζεζξ ἐζηί, 

θαιέκ· καί, δφμ θφζεζξ ἐζηί·  

«Θεὸξ βάν ἐζηζκ ὁ αηὸξ ηαὶ ἄκενςπμξ». 

Ὁιμίςξ ηαὶ πενὶ  

ηξ ζηαονχζεςξ, ἀκαζηάζεχξ ηε ηαὶ 

ἀκαθήρεςξ· μ θφζεςξ βάν  

ηαῦηά ἐζηζκ, ἀθθ᾿ πμζηάζεςξ. Ἔπαεεκ 

μὖκ ὁ  Υνζζηὸξ ὁ ἐκ δφμ  

ημ βεκκδηυ, δδθαδή δ βέκκδζδ ηαζ δ ιδ 

βέκκδζδ, πμο βνάθμκηαζ ιε δφμ «κ»,  

δεκ είκαζ παναηηδνζζηζηά ηδξ θφζεςξ αθθά 

ηδξ οπμζηάζεςξ. Δ εεία θφζδ  

θμζπυκ είκαζ αβέκδηδ (ιε έκα «κ»), δδθαδή 

άηηζζηδ, εκχ υθα ηα ιεηέπεζηα  

απυ ηδ εεία θφζδ είκαζ βεκδηά (ιε έκα «κ»), 

δδθαδή ηηζζηά. Καζ ζηδ εεία ηαζ  

άηηζζηδ θφζδ ημ αβέκκδημ αέααζα εεςνείηαζ 

ζημκ Παηένα  

–δζυηζ δεκ βεκκήεδηε–, εκχ ημ βεκκδηυ ζημκ 

Τζυ –δζυηζ βεκκήεδηε πνμαζχκζα  

απυ ημκ Παηένα–, εκχ ημ εηπμνεοηυ 

εεςνείηαζ ζημ Άβζμ Πκεφια.  

Καζ απυ ηάεε είδμξ γχςκ ηα πνχηα είκαζ 

αβέκκδηα, υπζ υιςξ αβέκδηα  

(άηηζζηα)· δζυηζ μ Αδιζμονβυξ ηα έπθαζε, δεκ 

βεκκήεδηακ απυ υιμζά ημοξ  

γχα. Καεχξ δ βέκεζδ είκαζ δδιζμονβία, εκχ 

δ βέκκδζδ ζημ Θευ είκαζ  

δ πνμέθεοζδ ημο μιμμοζίμο Τζμφ απυ ιυκμ 

ημκ Παηένα· εκχ ζηα ηηίζιαηα  

δ πνμέθεοζδ απυ ηδκ μιμμφζζα οπυζηαζδ 

βίκεηαζ απυ ηδ ζοκάθεζα  

ημο ανζεκζημφ ιε ημ εδθοηυ. Γκςνίγμοιε, 

θμζπυκ, υηζ δ βέκκδζδ δεκ ακήηεζ  

ζηδ θφζδ αθθά ζηδκ οπυζηαζδ. Αζυηζ, ακ 

ακήηε ζηδ θφζδ, δεκ εα είπαιε  

ζηδκ ίδζα θφζδ ηαζ ημ βεκκδηυ ηαζ ημ 

αβέκκδημ. Βπμιέκςξ, δ αβία Θεμηυημξ  

βέκκδζε οπυζηαζδ πμο ηδκ βκςνίγμοιε ιε 

δφμ θφζεζξ, ιε ηδ εεία θφζδ  

πμο βεκκήεδηε πνμαζχκζα απυ ημκ Παηένα 

ηαζ ιε ηδκ ακενχπζκδ, πμο ημοξ  

έζπαημοξ ηαζνμφξ ζανηχεδηε ιέζα ηδξ ηαζ 

βεκκήεδηε ιε ζάνηα.  

Βάκ αοημί πμο νςημφκ οπαζκίζζμκηακ υηζ 

αοηυξ πμο βεκκήεδηε απυ  

ηδκ αβία Θεμηυημ είκαζ δφμ θφζεζξ, ε’ 

απακηήζμοιε· καζ, είκαζ δφμ θφζεζξ:  

«δζυηζ μ ίδζμξ είκαζ ηαζ Θευξ ηαζ άκενςπμξ». 

Σμ ίδζμ ηαζ βζα ηδ ζηαφνςζδ,  

ηδκ ακάζηαζδ ηαζ ηδκ ακάθδρδ· δεκ είκαζ 

αοηά παναηηδνζζηζηά ηδξ θφζεςξ,  

αθθά ηδξ οπμζηάζεςξ. Ο Υνζζηυξ, θμζπυκ, 

εκχ είκαζ ιε δφμ θφζεζξ, έπαεε ιε  
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θφζεζζκ ὢκ ηῆ παεδηῆ θφζεζ ἐζηαονχεδ 

ηε· ζανηὶ βὰν ἐπὶ ζηαονμῦ  

ἐηνέιαημ ηαὶ μ εευηδηζ. πεὶ ἂκ εἴπςζζκ 

ιῖκ ἐνςηζζκ·  

Αφμ θφζεζξ ἀπέεακμκ; Οπί, ἐνμῦιεκ. 

Οημῦκ μδὲ δφμ θφζεζξ  

ἐζηαονχεδζακ, ἀθθ᾿ ἐβεκκήεδ ὁ Υνζζηὸξ, 

ἢημζ ὁ Θεὸξ Λυβμξ  

ἐκακενςπήζαξ, ἐβεκκήεδ ζανηί, 

ἐζηαονχεδ ζανηί, ἔπαεε ζανηί,  

ἀπέεακε ζανηί, ἀπαεμῦξ ιεζκάζδξ αημῦ 

ηξ εευηδημξ. 

ηδ παεδηή θφζδ ηαζ ζηαονχεδηε· δζυηζ 

ηνειάζεδηε ζημ ζηαονυ ιε ηδ ζάνηα  

ηαζ υπζ ιε ηδ εευηδηα. Βπεζδή εα πμοκ ζε 

ιαξ, πμο ημοξ νςηάιε:  

Αφμ θφζεζξ πέεακακ; πζ, ε’ απακηήζμοιε. 

Αεκ ζηαονχεδηακ, θμζπυκ, μφηε  

δφμ θφζεζξ, αθθά βεκκήεδηε μ Υνζζηυξ, 

δδθαδή μ Λυβμξ ημο Θεμφ, πμο πήνε  

ζάνηα· βεκκήεδηε ιε ηδ ζάνηα, ζηαονχεδηε 

ιε ηδ ζάνηα, έπαεε ιε ηδ ζάνηα,  

πέεακε ιε ηδ ζάνηα, εκχ δ εευηδηά ημο 

έιεζκε απαεήξ.  

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 81. Πξ πνςηυημημξ 

θέβεηαζ ὁ ιμκμβεκὴξ Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ  

Πνςηυημηυξ ἐζηζκ ὁ πνημξ βεκκδεεὶξ, 

εἴηε ιμκμβεκήξ,  

εἴηε ηαὶ πνὸ ἄθθςκ ἀδεθθκ. Βἰ ιὲκ μὖκ 

ἐθέβεημ ὁ Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ  

πνςηυημημξ, ιμκμβεκὴξ δὲ μη ἐθέβεημ, 

πεκμήζαιεκ ἂκ ηηζζιάηςκ  

αηὸκ εἶκαζ πνςηυημημκ ὡξ ηηίζια 

πάνπμκηα. πεζδὴ δὲ  

ηαὶ πνςηυημημξ ηαὶ ιμκμβεκὴξ θέβεηαζ, δεῖ 

δὲ ηαὶ ἀιθυηενα  

ηδνζαζ ἐπ᾿ αημῦ. «Πνςηυημημκ» ιὲκ 

αηυκ θαιεκ  

«πάζδξ ηηίζεςξ», ἐπεζδὴ ηαὶ αηὸξ ἐη ημῦ 

Θεμῦ ηαὶ  ηηίζζξ  

ἐη ημῦ Θεμῦ, ἀθθ᾿ αηὸξ ιὲκ ἐη ηξ μζίαξ 

ημῦ Θεμῦ ηαὶ Παηνὸξ  

ιυκμξ ἀπνυκςξ βεβεκκδιέκμξ εἰηυηςξ Τἱὸξ 

ιμκμβεκὴξ πνςηυημημξ  

ηαὶ μ πνςηυηηζζημξ θεπεήζεηαζ·  βὰν 

ηηίζζξ μη ἐη ηξ μζίαξ  

ημῦ Παηνυξ, ἀθθὰ εεθήιαηζ αημῦ ἐη ημῦ 

ιὴ ὄκημξ εἰξ ηὸ εἶκαζ  

πανήπεδ.  

«Πνςηυημημξ δὲ ἐκ πμθθμῖξ ἀδεθθμῖξ»· 

ιμκμβεκὴξ βὰν ὢκ  

ηαὶ ἐη ιδηνὸξ, ἐπεζδήπεν ιεηέζπδηεκ 

αἵιαημξ ηαὶ ζανηὸξ  

παναπθδζίςξ ιῖκ ηαὶ ἄκενςπμξ βέβμκε. 

Γεβυκαιεκ δὲ ηαὶ ιεῖξ  

δζ᾿ αημῦ οἱμὶ Θεμῦ οἱμεεηδεέκηεξ δζὰ ημῦ 

ααπηίζιαημξ· αηὸξ  

ὁ θφζεζ Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ πνςηυημημξ ἐκ 

Πχξ θέβεηαζ μ ιμκμβεκήξ Τζυξ ημο Θεμφ 

πνςηυημημξ.  

Πνςηυημημξ είκαζ αοηυξ πμο βεκκήεδηε 

πνχημξ, είηε ιμκμβεκήξ  

είηε πνζκ απυ ημοξ άθθμοξ αδεθθμφξ, Ώκ 

αέααζα θεβυηακ μ Τζυξ ημο Θεμφ  

πνςηυημημξ ηαζ δεκ θεβυηακ ιμκμβεκήξ, εα 

οπμκμμφζαιε υηζ αοηυξ είκαζ  

πνςηυημημξ απυ ηα δδιζμονβήιαηα, επεζδή 

ηάπα είκαζ δδιζμφνβδια. Βπεζδή  

υιςξ θέβεηαζ ηαζ πνςηυημημξ ηαζ ιμκμβεκήξ, 

πνέπεζ κα δζαηδνήζμοιε  

ζ’ αοηυκ ηαζ ηα δφμ. Σμκ μκμιάγμοιε 

«πνςηυημημ υθδξ ηδξ δδιζμονβίαξ»,  

επεζδή ηαζ μ ίδζμξ πνμήθεε απυ ημ Θευ ηαζ δ 

ηηίζδ έβζκε απυ ημ Θευ·  

αοηυξ αέααζα, επεζδή έπεζ βεκκδεεί 

πνμαζςκίςξ ιυκμξ απυ ηδκ μοζία  

ημο Θεμφ ηαζ Παηένα, δζηαζμθμβδιέκα εα 

μκμιαζεεί ιμκμβεκήξ Τζυξ ηαζ  

πνςηυημημξ, υπζ υιςξ πνςημδδιζμφνβδημξ. 

Αζυηζ δ ηηίζδ δεκ πνμήθεε  

απυ ηδκ μοζία ημο Παηένα αθθά ιε ημ 

εέθδιά ημο μδδβήεδηε  

απυ ηδκ ακοπανλία ζηδκ φπανλδ.  

Βίκαζ «πνςηυημημξ ακάιεζα ζε πμθθμφξ 

αδεθθμφξ», δζυηζ ήηακ ιμκμβεκήξ  

ηαζ απυ ιδηένα ηαζ επεζδή έβζκε ιέημπμξ ημο 

αίιαημξ ηαζ ζάνηαξ ιε πανυιμζμ  

ηνυπμ ιε ιαξ ηαζ έβζκε άκενςπμξ. Μέζς 

αοημφ βίκαιε ηζ ειείξ οζμί ημο  

Θεμφ, αθμφ οζμεεηδεήηαιε ιε ημ αάπηζζια· 

μ ίδζμξ μ ηαηά θφζζκ Τζυξ ημο  

Θεμφ έβζκε πνςηυημημξ ιεηαλφ ιαξ, μζ 
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ιῖκ ημῖξ εέζεζ ηαὶ πάνζηζ  

οἱμῖξ Θεμῦ βεκμιέκμζξ ηαὶ ἀδεθθμῖξ αημῦ 

πνδιαηίζαζζ βέβμκεκ.  

Ὅεεκ ἔθεβεκ· «Ἀκαααίκς πνὸξ ηὸκ 

Παηένα ιμο ηαὶ Παηένα ικ.»  

Οη εἶπε· «Παηένα ικ», ἀθθὰ «παηένα 

ιμο», θφζεζ δθμκ,  

ηαὶ «Παηένα ικ» πάνζηζ, ηαὶ «Θευκ ιμο 

ηαὶ Θεὸκ ικ».  

Καὶ μη εἶπε «Θεὸκ ικ», ἀθθὰ «Θευκ 

ιμο», –ἂκ δζέθῃξ θεπηαῖξ  

ηαῖξ ἐπζκμίαζξ ηὸ ὁνχιεκμκ ἐη ημῦ 

κμμοιέκμο–, ηαὶ «Θεὸκ ικ»  

ὡξ δδιζμονβὸκ ηαὶ Κφνζμκ. 

Πνὸξ ημὺξ ἐνςηκηαξ, εἰ πὸ ηὸ ζοκεπὲξ 

πμζὸκ ἀκάβμκηαζ ἠ πὸ ηὸ  

δζςνζζιέκμκ αἱ δφμ θφζεζξ1 Ώἱ ημῦ ηονίμο 

θφζεζξ μὔηε ἓκ ζιά  

Ώἱ ημῦ ηονίμο θφζεζξ μὔηε ἓκ ζιά εἰζζκ, 

μὔηε ἐπζθάκεζα μὔηε βναιιή, μ  

ηυπμξ, μ πνυκμξ, ἵκα πὸ ηὸ ζοκεπὲξ 

πμζὸκ ἀκαπεζζ· ηαῦηα βάν εἰζζ  

ηὰ ζοκεπξ ἀνζειμφιεκα. Ἥκςκηαζ δὲ αἱ 

ημῦ ηονίμο θφζεζξ ἀζοβπφηςξ  

ηαε᾿ πυζηαζζκ ηαὶ δζῄνδκηαζ ἀδζαζνέηςξ 

θυβῳ ηαὶ ηνυπῳ ηξ δζαθμνξ.  

Καὶ ᾧ ιὲκ ηνυπῳ ἣκςκηαζ, μη 

ἀνζειμῦκηαζ μ βὰν θέβμιεκ δφμ  

πμζηάζεζξ εἶκαζ ηὰξ θφζεζξ ημῦ  Υνζζημῦ 

ἠ δφμ ηαηὰ ηὴκ πυζηαζζκ, ᾧ  

δὲ ηνυπῳ ἀδζαζνέηςξ δζῄνδκηαζ, 

ἀνζειμῦκηαζ δφμ βάν εἰζζ θφζεζξ θυβῳ  

ηαὶ ηνυπῳ ηξ δζαθμνξ· κςιέκαζ βὰν 

ηαε᾿ πυζηαζζκ ηαὶ ἐκ ἀθθήθαζξ  

πενζπςνμῦζαζ ἀζοβπφηςξ ἣκςκηαζ ηὴκ εἰξ 

ἀθθήθαξ ιεηααμθὴκ μ  

δελάιεκαζ, ηὴκ μἰηείακ ἑηάζηῃ θοζζηὴκ 

δζαθμνὰκ ηαὶ ιεηὰ ηὴκ ἕκςζζκ  

δζαζῴγμοζα· ηὸ βὰν ηηζζηὸκ ιειέκδηε 

ηηζζηυκ, ηαὶ ηὸ ἄηηζζημκ ἄηηζζημκ.  

Σῶ ηνυπῳ ημίκοκ ηξ δζαθμνξ ηαὶ ιυκῳ 

ἀνζειμφιεκαζ πὸ ηὸ  

δζςνζζιέκμκ πμζὸκ ἀκαπεήζμκηαζ. 

Ἀδφκαημκ βὰν ηὰ ηαηὰ ιδδὲκ  

δζαθένμκηα ἀνζειεῖζεαζ· ηαεὸ δὲ 

μπμίμζ απυ εέζδ ηαζ ηαηά πάνδ  

οζμί ημο Θεμφ βίκαιε ηαζ μκμιαζεήηαιε 

αδεθθμί ημο.  

Γζ’ αοηυ έθεβε: «Ώκεααίκς πνμξ ημκ Παηένα 

ιμο ηαζ Παηένα ζαξ».  

Αεκ είπε, «Παηένα ιαξ», αθθά «παηένα 

ιμο», δείπκμκηαξ ηδ θοζζηή ζπέζδ·  

ηαζ είπε «Παηένα ζαξ» ηαζ «Θευ ιμο ηαζ 

Θευ ζαξ» δείπκμκηαξ ηδ πάνδ.  

Αεκ είπε «Θευ ιαξ» αθθά «Θευ ιμο» –βζα κα 

λεπςνίζεζξ ιε θεπηέξ ζδέεξ  

ημ θαζκυιεκμ απυ ημ κμμφιεκμ– ηαζ «Θευ 

ζαξ», ςξ δδιζμονβυ ηαζ Κφνζμ. 
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δζαθένμοζζ, ηαηὰ ημῦημ ηαὶ ἀνζειμῦκηαζ,  

μἷμκ ὁ  Πέηνμξ ηαὶ ὁ  Παῦθμξ, ηαεὸ ιὲκ 

ἣκςκηαζ, μη ἀνζειμῦκηαζ ηῶ  

θυβῳ βὰν ηξ μζίαξ ἑκμφιεκμζ δφμ θφζεζξ 

μδὲ εἰζὶκ μδὲ θέβμκηαζ, ηαε᾿  

πυζηαζζκ δὲ δζαθένμκηεξ δφμ πμζηάζεζξ 

θέβμκηαζ. Ὥζηε  δζαθμνὰ  

αἰηία ημῦ ἀνζειμῦ.ῄ 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 82. Πενὶ πίζηεςξ ηαὶ 

ααπηίζιαημξ.  

Ὁιμθμβμῦιεκ δὲ ἓκ αάπηζζια εἰξ ἄθεζζκ 

ἁιανηζκ ηαὶ εἰξ γςὴκ  

αἰχκζμκ· ηὸ βὰν αάπηζζια ηὸκ ημῦ Κονίμο 

εάκαημκ δδθμῖ.  

οκεαπηυιεεα βμῦκ ηῶ Κονίῳ δζὰ ημῦ 

ααπηίζιαημξ, ὥξ θδζζκ  

ὁ εεῖμξ ἀπυζημθμξ. Ὥζπεν μὖκ ἅπαλ 

ἐηεθέζεδ ὁ ημῦ Κονίμο  

εάκαημξ, μὕης ηαὶ ἅπαλ δεῖ ααπηίγεζεαζ, 

ααπηίγεζεαζ δὲ  

ηαηὰ ηὸκ ημῦ Κονίμο θυβμκ «εἰξ ηὸ ὄκμια 

ημῦ Παηνὸξ ηαὶ ημῦ Τἱμῦ  

ηαὶ ημῦ Ἁβίμο Πκεφιαημξ», 

δζδαζημιέκμοξ ηὴκ εἰξ Παηένα ηαὶ Τἱὸκ  

ηαὶ Ἅβζμκ Πκεῦια ὁιμθμβίακ.  

Ὅζμζ ημίκοκ εἰξ Παηένα ηαὶ Τἱὸκ ηαὶ 

Ἅβζμκ Πκεῦια ααπηζζεέκηεξ,  

ιίακ θφζζκ ἐκ ηνζζὶκ πμζηάζεζζ ηξ 

εευηδημξ δζδαπεέκηεξ αὖεζξ  

ἀκαααπηίγμκηαζ, μὗημζ ἀκαζηαονμῦζζ ηὸκ 

Υνζζηυκ, ὥξ θδζζκ  

ὁ εεῖμξ ἀπυζημθμξ· «Ἀδφκαημκ βὰν ημὺξ 

ἅπαλ θςηζζεέκηαξ»  

ηαὶ ηὰ ἑλξ, «αὖεζξ ἀκαηαζκίγεζκ εἰξ 

ιεηάκμζακ, ἀκαζηαονμῦκηαξ  

ἑαοημῖξ ηὸκ Υνζζηὸκ ηαὶ 

παναδεζβιαηίγμκηαξ». Ὅζμζ δὲ  

ιὴ εἰξ ηὴκ Ἁβίακ Σνζάδα ἐααπηίζεδζακ, 

ημφημοξ δεῖ ἀκαααπηίγεζεαζ.  

Βἰ βὰν ηαί θδζζκ ὁ ἀπυζημθμξ, ὅηζ «εἰξ 

Υνζζηὸκ» ηαὶ «εἰξ ηὸκ εάκαημκ  

αημῦ ἐααπηίζεδιεκ», μπ μὕης δεῖκ 

βίκεζεαί θδζζ ηὴκ ἐπίηθδζζκ  

ημῦ ααπηίζιαημξ, ἀθθ᾿ ὅηζ ηφπμξ ημῦ 

εακάημο ημῦ Υνζζημῦ ἐζηζ  

ηὸ αάπηζζια· δζὰ βὰν ηκ ηνζκ 

Γζα ηδκ πίζηδ ηαζ ημ αάπηζζια.  

Οιμθμβμφιε, επίζδξ, έκα αάπηζζια βζα ηδκ 

άθεζδ ηςκ αιανηζχκ ιαξ ηαζ βζα  

αζχκζα γςή· δζυηζ ημ αάπηζζια θακενχκεζ ημ 

εάκαημ ημο Κονίμο.  

Με ημ αάπηζζια, θμζπυκ, εαπηυιαζηε ιαγί ιε 

ημκ Κφνζμ, υπςξ θέεζ μ εείμξ  

Ώπυζημθμξ. πςξ, δδθαδή, μ Κφνζμξ πέεακε 

ιία θμνά,  

έηζζ πνέπεζ ηαζ ιία θμνά κα ααπηζγυιαζηε· 

ηαζ κα ααπηζγυιαζηε ιάθζζηα,  

ζφιθςκα ια ηα θυβζα ημο Κονίμο «ζημ 

υκμια ημο Παηένα ηαζ ημο Τζμφ  

ηαζ ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ», χζηε κα 

δζδαζηυιαζηε ηδκ μιμθμβία ηδξ πίζηεςξ  

ζημκ Παηένα, ημκ Τζυ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια.  

ζμζ αέααζα, αθμφ ααπηίζεδηακ ζημ υκμια 

ημο Παηένα, ημο Τζμφ ηαζ ημο  

Ώβίμο Πκεφιαημξ ηαζ δζδάπεδηακ υηζ δ 

εευηδηα είκαζ ιία θφζδ ζε ηνεζξ  

οπμζηάζεζξ, ιεηά υιςξ πάθζ ααπηίγμκηαζ, 

αοημί λακαζηαονχκμοκ ημ Υνζζηυ,  

υπςξ θέεζ μ εείμξ Ώπυζημθμξ: «Αζυηζ είκαζ 

αδφκαημ αοημί πμο ιία θμνά  

θςηίζεδηακ» ηαί ηά θμζπά, «πάθζ κα 

επζζηνέθμοκ ζηδ ιεηάκμζα· δζυηζ ιε  

ηδ ζηάζδ ημοξ λακαζηαονχκμοκ ηαζ 

δζαπμιπεφμοκ ημ Υνζζηυ». ζμζ υιςξ  

δεκ ααπηίζεδηακ ζηδκ Ώβία Σνζάδα, αοημί 

πνέπεζ κα λακαααπηίγμκηαζ.  

Αζυηζ, ακ ηαζ θέεζ μ Ώπυζημθμξ υηζ 

«ααπηζζεήηαιε ζημ Υνζζηυ ηαζ ημ εάκαηυ  

ημο», δεκ θέεζ υηζ έηζζ πνέπεζ κα βίκεηαζ δ 

επίηθδζδ ημο ααπηίζιαημξ,  

αθθ’ υηζ ημ αάπηζζια απμηεθεί ηφπμ ημο 

εακάημο ημο Υνζζημφ·  

δζυηζ ημ αάπηζζια ιε ηζξ ηνεζξ ηαηαδφζεζξ 

ζοιαμθίγεζ ηδκ ηνζήιενδ  
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ηαηαδφζεςκ ηὰξ ηνεῖξ ιέναξ  

ηξ ημῦ Κονίμο ηαθξ ζδιαίκεζ ηὸ 

αάπηζζια.  

Σὸ μὖκ εἰξ Υνζζηὸκ ααπηζζεκαζ δδθμῖ ηὸ 

πζζηεφμκηαξ εἰξ αηὸκ  

ααπηίγεζεαζ. Ἀδφκαημκ δὲ εἰξ Υνζζηὸκ 

πζζηεῦζαζ ιὴ δζδαπεέκηαξ  

ηὴκ εἰξ Παηένα ηαὶ Τἱὸκ ηαὶ Ἅβζμκ 

Πκεῦια ὁιμθμβίακ. Υνζζηὸξ βάν  

ἐζηζκ ὁ Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ ημῦ γκημξ, ὃκ 

ἔπνζζεκ ὁ Παηὴν  

ηῶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, ὥξ θδζζκ ὁ εεῖμξ 

Ααοίδ· «Αζὰ ημῦημ ἔπνζζέ ζε  

ὁ Θεὸξ ὁ Θευξ ζμο ἔθαζμκ ἀβαθθζάζεςξ 

πανὰ ημὺξ ιεηυπμοξ ζμο».  

Καὶ ἩζαΎαξ ἐη πνμζχπμο ημῦ Κονίμο· 

«Πκεῦια Ἅβζμκ ἐπ᾿ ἐιέ,  

μὗ εἵκεηεκ ἔπνζζέ ιε». Σὴκ ιέκημζ 

ἐπίηθδζζκ ημὺξ μἰηείμοξ ιαεδηὰξ  

ὁ Κφνζμξ δζδάζηςκ ἔθεβε· «ΐαπηίγμκηεξ 

αημὺξ εἰξ ηὸ ὄκμια  

ημῦ Παηνὸξ ηαὶ ημῦ Τἱμῦ ηαὶ ημῦ Ἁβίμο 

Πκεφιαημξ».  

πεζδὴ βὰν ἐπ᾿ ἀθεανζίᾳ πεπμίδηεκ ιξ 

ὁ Θευξ, πανααάκηαξ δὲ  

ηὴκ ζςηήνζμκ αημῦ ἐκημθὴκ θεμνᾶ 

εακάημο ηαηεδίηαζεκ,  

ἵκα ιὴ ἀεάκαημκ ᾖ ηὸ ηαηυκ, ζοβηαηααὰξ 

ημῖξ δμφθμζξ  

ὡξ εὔζπθαβπκμξ ηαὶ ηαε᾿ ιξ βεκυιεκμξ 

ηξ θεμνξ  

δζὰ ημῦ ἰδίμο πάεμοξ ἐθοηνχζαημ, 

ἐπήβαζεκ ιῖκ ἐη ηξ ἁβίαξ  

ηαὶ ἀπνάκημο αημῦ πθεονξ πδβὴκ 

ἀθέζεςξ· ὕδςν ιὲκ  

εἰξ ἀκαβέκκδζζκ ηαὶ ἔηπθοζζκ ηξ ηε 

ἁιανηίαξ ηαὶ ηξ θεμνξ,  

αἷια δὲ πμηὸκ γςξ ἀζδίμο πνυλεκμκ.  

κημθάξ δέ ιῖκ δέδςηε δζ᾿ ὕδαημξ 

ἀκαβεκκζεαζ ηαὶ Πκεφιαημξ  

δζ᾿ ἐκηεφλεςξ ηαὶ ἐπζηθήζεςξ ηῶ ὕδαηζ 

ἐπζθμζηκημξ ημῦ Ἁβίμο  

Πκεφιαημξ. πεζδὴ βὰν δζπθμῦξ ὁ 

ἄκενςπμξ, ἐη ροπξ ηαὶ ζχιαημξ,  

δζπθκ ιῖκ ἔδςηε ηαὶ ηὴκ ηάεανζζκ, δζ᾿ 

ὕδαηυξ ηε ηαὶ Πκεφιαημξ·  

ηαθή ημο Κονίμο.  

Σμ κα ααπηζζεμφιε, θμζπυκ, ζημ υκμια ημο 

Υνζζημφ θακενχκεζ ημ κα  

ααπηζγυιαζηε ζ’ αοηυκ ιε πίζηδ. Καζ είκαζ 

αδφκαημ κα πζζηεφζμοιε  

ζημ Υνζζηυ, ακ δεκ απμδεπεμφιε ηδκ 

μιμθμβία πίζηεςξ ζημκ Παηένα, ημκ Τζυ  

ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια. Αζυηζ μ Υνζζηυξ είκαζ μ 

Τζυξ ημο γςκηακμφ Θεμφ,  

ημκ μπμίμ μ Παηέναξ έπνζζε ιε ημ Άβζμ 

Πκεφια, υπςξ θέεζ μ πνμθήηδξ Αααίδ:  

«Γζ’ αοηυ μ Θευξ Παηέναξ ζμο ζε έπνζζε ιε 

θάδζ αβαθθζάζεςξ πενζζζυηενμ  

απυ ημοξ ιεηυπμοξ ζμο. Καζ μ ΔζαΎαξ θέεζ εη 

ιένμοξ ημο Κονίμο:  

«Σμ Πκεφια ημ Άβζμ ήθεε πάκς ιμο ηαζ ιε 

έπνζζε». Αζδάζημκηαξ υιςξ  

μ Κφνζμξ ημοξ ιαεδηέξ ημο έθεβε ηδκ 

επίηθδζδ: «Να ημοξ ααπηίγεηε  

ζημ υκμια ημο Παηένα ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο 

Ώβίμο Πκεφιαημξ».  

Βπεζδή, δδθαδή, μ Θευξ ιάξ έπθαζε κα 

είιαζηε άθεανημζ, υηακ  

παναημφζαιε ηδ ζςηήνζα εκημθή ημο ιαξ 

ηζιχνδζε ιε ηδ θεμνά  

ημο εακάημο, βζα κα ιδ βίκεζ ημ ηαηυ 

αεάκαημ· απυ εοζπθαβπκία υιςξ έδεζλε  

ιαηνμεοιία ζε ιαξ ημοξ δμφθμοξ ημο, έβζκε 

ζακ ηζ ειάξ ηαζ ιαξ θφηνςζε  

ιε ημ Πάεμξ ημο απυ ηδ θεμνά· απυ ηδκ άβζα 

ηαζ αιυθοκηδ πθεονά ημο  

πήβαζε μ ηνμοκυξ ηδξ ζοβπςνήζεχξ ιαξ. 

Πήβαζε κενυ βζα κα ιαξ  

ακαβεκκήζεζ ηαζ κα ιαξ λεπθφκεζ απυ ηδκ 

αιανηία ηαζ ηδ θεμνά,  

εκχ ημ αίια χξ πμηυ ιαξ πάνζζε ηδκ αζχκζα 

γςή.  

Ώηυιδ, ιαξ έδςζε εκημθέξ κ’ ακαβεκκδεμφιε 

ιε ημ κενυ ηαζ ημ Πκεφια  

ιε πνμζεοπή ηαζ επίηθδζδ, ηαεχξ ημ Άβζμ 

Πκεφια επζθμζηά ζημ κενυ.  

Καζ επεζδή μ άκενςπμξ είκαζ δζπθυξ, απυ 

ροπή ηαζ ζχια,  

έδςζε κα είκαζ δζπθή ηαζ δ ηάεανζή ιαξ, ιε 

ημ κενυ ηαζ ημ Πκεφια.  

Σμ Πκεφια απυ ηδ ιζα ακακεχκεζ ιέζα ιαξ 
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ημῦ ιὲκ Πκεφιαημξ ηὸ «ηαη᾿ εἰηυκα ηαὶ 

ηαε᾿ ὁιμίςζζκ» ἐκ ιῖκ  

ἀκαηαζκίγμκημξ, ημῦ δὲ ὕδαημξ δζὰ ηξ ημῦ 

Πκεφιαημξ πάνζημξ  

ηαεαίνμκημξ ηὸ ζια ηξ ἁιανηίαξ ηαὶ ηξ 

θεμνξ ἀπαθθάηημκημξ,  

ηαὶ ηὴκ ιὲκ ημῦ εακάημο εἰηυκα 

ἐηπθδνμῦκημξ ημῦ ὕδαημξ, ηὸκ δὲ  

ηξ γςξ ἀνναακα πανεπμιέκμο ημῦ 

Πκεφιαημξ.  

Ἀπ᾿ ἀνπξ βὰν «Πκεῦια Θεμῦ ημῖξ ὕδαζζκ 

ἐπεθένεημ». Καὶ ἄκςεεκ  

 Γναθὴ ιανηονεῖ ηῶ ὕδαηζ, ὡξ ἔζηζ 

ηαεανηήνζμκ. πὶ Νε  

δζ᾿ ὕδαημξ ὁ Θεὸξ ηὴκ ημζιζηὴκ ἁιανηίακ 

ηαηέηθοζε. Αζ᾿ ὕδαημξ  

πξ ἀηάεανημξ ηαηὰ ηὸκ κυιμκ 

ηαεαίνεηαζ, ηαὶ αηκ ηκ ἱιαηίςκ  

πθοκμιέκςκ ηῶ ὕδαηζ. Ἔδεζλεκ Ἡθίαξ ηὴκ 

πάνζκ ημῦ Πκεφιαημξ  

ζοιιειζβιέκδκ ηῶ ὕδαηζ, ὕδαηζ θθέλαξ ηὴκ 

ὁθμηαφηςζζκ.  

Καὶ ζπεδὸκ ἅπακηα ηαηὰ ηὸκ κυιμκ ὕδαηζ 

ηαεανίγμκηαζ  

–ηὰ βὰν ὁναηὰ ζφιαμθα ηκ κμμοιέκςκ 

εἰζίκ–,  ιέκημζ  

ἀκαβέκκδζζξ ηαηὰ ροπὴκ βίκεηαζ· πίζηζξ 

βὰν οἱμεεηεῖκ μἶδε  

ηαίημζ ὄκηαξ ηηίζιαηα δζὰ ημῦ Πκεφιαημξ  

ηαὶ εἰξ ηὴκ ἀνπαίακ ἀκάβεζκ ιαηανζυηδηα.  

Ἡ ιὲκ μὖκ ηκ ἁιανηζκ ἄθεζζξ πζζκ 

ὁιμίςξ δζὰ ημῦ ααπηίζιαημξ  

δίδμηαζ,  δὲ πάνζξ ημῦ Πκεφιαημξ ηαηὰ 

ηὴκ ἀκαθμβίακ ηξ πίζηεςξ  

ηαὶ ηξ πνμηαεάνζεςξ. Νῦκ ιὲκ μὖκ δζὰ 

ημῦ ααπηίζιαημξ  

ηὴκ ἀπανπὴκ ημῦ Ἁβίμο Πκεφιαημξ 

θαιαάκμιεκ, ηαὶ ἀνπὴ  

ἑηένμο αίμο βίκεηαζ ιῖκ  παθζββεκεζία 

ηαὶ ζθναβὶξ  

ηαὶ θοθαηηήνζμκ ηαὶ θςηζζιυξ.  

Υνὴ δὲ πάζῃ δοκάιεζ ἀζθαθξ ηδνεῖκ 

ἑαοημὺξ ηαεανμὺξ  

ἀπὸ ῥοπανκ ἔνβςκ, ἵκα ιὴ πάθζκ ὥζπεν 

ηφςκ ἐπὶ ηὸκ ἴδζμκ ἔιεημκ  

ἐπζζηνέρακηεξ δμφθμοξ πάθζκ ἑαοημὺξ ηξ 

ημ «ηαη’ εζηυκα ηαζ  

ηαε’ μιμίςζή», εκχ ημ κενυ απυ ηδκ άθθδ ιε 

ηδ πάνδ ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ  

ηαεανίγεζ ημ ζχια απυ ηδκ αιανηία ηαζ ημ 

απαθθάζζεζ απυ ηδ θεμνά·  

δζυηζ ημ κενυ εζημκίγεζ (ιε ημκ ηαηαηθοζιυ) 

ημ εάκαημ, εκχ ημ Πκεφια  

πμνδβεί ημκ αννααχκα ηδξ γςήξ.  

Πνάβιαηζ, απυ ηδκ ανπή (ηδξ δδιζμονβίαξ) 

«ημ Πκεφια ημο Θεμφ «πεημφζε»  

πάκς απυ ηα κενά». Καζ δ Ώβία Γναθή δίκεζ 

ηδ ιανηονία απυ ημ Θευ υηζ ημ  

κενυ είκαζ ηαεανηζηυ. Σδκ επμπή ημο Νχε μ 

Θευξ ιε ημκ ηαηαηθοζιυ ηςκ  

κενχκ λέπθοκε ηδκ αιανηία ημο ηυζιμο. 

φιθςκα ιε ημ κυιμ, ηάεε  

αηάεανημξ ιε ημ κενυ λεπθέκεηαζ· ηαζ ηα 

νμφπα αηυιδ ιε ημ κενυ ηαεανίγμοκ.  

Ο Δθίαξ θακένςζε ηδ πάνδ ημο Πκεφιαημξ 

ακάιεζηηδ ιε ημ κενυ, ηαεχξ ι’  

αοηυ έααθε θςηζά ζηα ζθάβζα ηδξ εοζίαξ. 

Καζ υθα ζπεδυκ, ζφιθςκα ιε ημ  

κυιμ, ηαεανίγμκηαζ ιε ημ κενυ –δζυηζ ηα 

μναηά ζοιαμθίγμοκ ηα κμμφιεκα–,  

ηαζ βίκεηαζ δ ακαβέκκδζδ ηδξ ροπήξ· δζυηζ δ 

πίζηδ, πανυθμ πμο είιαζηε  

δδιζμονβήιαηα, βκςνίγεζ ιε ημ Άβζμ Πκεφια 

κα ιαξ ηάκεζ παζδζά ημο Θεμφ  

ηαζ κα ιαξ μδδβεί ζηδκ ανπαία ιαηανζυηδηα.  

Δ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ, αέααζα, δίκεηαζ 

υιμζα ζε υθμοξ ιε ημ αάπηζζια,  

εκχ δ πάνδ ημο Πκεφιαημξ δίκεηαζ ακάθμβα 

ιε ηδκ πίζηδ ηαζ ημκ αβχκα  

ηδξ ηαεάνζεςξ πμο πνμδβείηαζ. Σχνα, υιςξ, 

ιε ημ αάπηζζια  

παίνκμοιε ηδκ πνχηδ δςνεά ημο Ώβίμο 

Πκεφιαημξ, ηαζ δ ακαβέκκδζδ  

ιε ημ αάπηζζια βίκεηαζ βζα ιαξ δ ανπή κέαξ 

γςήξ ηαζ ζθναβίδα  

αζθάθεζα ηαζ θςηζζιυξ.  

Πνέπεζ ιάθζζηα ιε υθδ ηδ δφκαιή ιαξ κα 

δζαηδνμφιε ζίβμονα ημκ εαοηυ ιαξ  

ηαεανυ απυ ανςιενέξ πνάλεζξ, χζηε κα ιδ 

επζζηνέρμοιε πάθζ ζακ ημ ζηοθί  

ζηα «λενάζιαηά» ημο ηαζ ηάκμοιε λακά ημκ 

εαοηυ ιαξ δμφθμ ηδξ αιανηίαξ.  
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ἁιανηίαξ πμζήζςιεκ.  

«Πίζηζξ βὰν πςνὶξ ἔνβςκ κεηνά ἐζηζκ», 

ὁιμίςξ ηαὶ ἔνβα  

πςνὶξ πίζηεςξ·  βὰν ἀθδεὴξ πίζηζξ δζὰ 

ηκ ἔνβςκ δμηζιάγεηαζ.  

ΐαπηζγυιεεα δὲ εἰξ ηὴκ Ἁβίακ Σνζάδα, ὅηζ 

αηὰ ηὰ ααπηζγυιεκα  

πνῄγεζ ηξ Ἁβίαξ Σνζάδμξ εἰξ ηὴκ αηκ 

ζφζηαζίκ ηε ηαὶ δζαιμκήκ,  

ηαὶ ἀδφκαημκ ιὴ ζοιπανεῖκαζ ἀθθήθαζξ 

ηὰξ ηνεῖξ πμζηάζεζξ·  

ἀπχνζζημξ βὰν  Ἁβία Σνζάξ.  

Πνημκ αάπηζζια ηὸ ημῦ ηαηαηθοζιμῦ εἰξ 

ἐηημπὴκ ἁιανηίαξ.  

Αεφηενμκ ηὸ δζὰ ηξ εαθάζζδξ ηαὶ ηξ 

κεθέθδξ· ζφιαμθμκ βὰν  

 ιὲκ κεθέθδ ημῦ Πκεφιαημξ,  εάθαζζα 

δὲ ημῦ ὕδαημξ.  

Σνίημκ ηὸ κμιζηυκ· πξ βὰν ἀηάεανημξ 

ἀπεθμφεημ ὕδαηζ,  

ἔπθοκέ ηε ηὰ ἱιάηζα ηαὶ μὕηςξ εἰζῄεζ εἰξ 

ηὴκ πανειαμθήκ.  

Σέηανημκ ηὸ Ἰςάκκμο εἰζαβςβζηὸκ 

πάνπμκ ηαὶ εἰξ ιεηάκμζακ  

ἄβμκ ημὺξ ααπηζγμιέκμοξ, ἵκα εἰξ Υνζζηὸκ 

πζζηεφζςζζκ·  

«ἐβὼ βὰν ιξ», θδζί, «ααπηίγς ἐκ ὕδαηζ· 

ὁ δὲ ὀπίζς ιμο ἐνπυιεκμξ,  

αηὸξ ιξ ααπηίζεζ ἐκ Πκεφιαηζ Ἁβίῳ ηαὶ 

πονί». Πνμηαεαίνεζ μὖκ  

ὁ Ἰςάκκδξ ἐπὶ ηὸ Πκεῦια δζὰ ημῦ ὕδαημξ. 

Πέιπημκ ηὸ ημῦ Κονίμο  

αάπηζζια, ὃ αηὸξ ἐααπηίζαημ. ΐαπηίγεηαζ 

δὲ μπ ὡξ αηὸξ  

πνῄγςκ ηαεάνζεςξ, ἀθθὰ ηὴκ ἐιὴκ 

μἰηεζμφιεκμξ ηάεανζζκ,  

ἵκα ζοκηνίρῃ ηὰξ ηεθαθὰξ ηκ δναηυκηςκ 

ἐπὶ ημῦ ὕδαημξ,  

ἵκα ηθφζῃ ηὴκ ἁιανηίακ ηαὶ πάκηα ηὸκ 

παθαζὸκ Ἀδὰι ἐκεάρῃ  

ηῶ ὕδαηζ, ἵκα ἁβζάζῃ ηὸκ ααπηζζηήκ, ἵκα 

πθδνχζῃ ηὸκ κυιμκ,  

ἵκα ηὸ ηξ Σνζάδμξ ἀπμηαθφρῃ ιοζηήνζμκ, 

ἵκα ηφπμξ  

ηαὶ πμβναιιὸξ ιῖκ πνὸξ ηὸ ααπηίγεζεαζ 

βέκδηαζ. ΐαπηζγυιεεα  

«Αζυηζ, δ πίζηδ πςνίξ ηα ένβα είκαζ κεηνή», 

υπςξ ηαζ ηα ένβα  

πςνίξ ηδκ πίζηδ, επεζδή δ αθδεζκή πίζηδ 

απμδεζηκφεηαζ ιε ηα ένβα.  

ΐαπηζγυιαζηε ζημ υκμια ηδξ Ώβίαξ Σνζάδμξ, 

δζυηζ ηα ίδζα ηα ααπηζγυιεκα  

πνεζάγμκηαζ ηδκ Ώβία Σνζάδα βζα ηδκ φπανλδ 

ηαζ δζαηήνδζή ημοξ· δζυηζ δεκ  

δοκαηυκ κα ιδκ πανμφζεξ ζοβπνυκςξ μζ 

ηνεζξ οπμζηάζεζξ,  

επεζδή δ Ώβία Σνζάδα είκαζ απχνζζηδ.  

Πνχημ αάπηζζια είκαζ μ ηαηαηθοζιυξ, βζα 

κα ημπεί δ αιανηία.  

Αεφηενμ αάπηζζια δζαιέζμο ηδξ εαθάζζδξ 

ηαζ ηδξ κεθέθδξ· δζυηζ δ κεθέθδ  

ζοιαμθίγεζ ημ Πκεφια, εκχ δ εάθαζζα ημ 

κενυ.  

Σνίημ αάπηζζια είκαζ ημ κμιζηυ· δζυηζ ηάεε 

αηάεανημξ θμογυηακ ιε ημ κενυ,  

έπθεκε ηα νμφπα ημο ηαζ έπεζηα εζζενπυηακ 

ζημ ζηναηυπεδμ.  

Σέηανημ αάπηζζια ήηακ ημο Εςάκκμο, πμο 

ήηακ εζζαβςβζηυ ηαζ μδδβμφζε  

ημοξ ααπηζζιέκμοξ ζε ιεηάκμζα, βζα κα 

πζζηέρμοκ ζημ Υνζζηυ·  

«Ββχ, θέεζ, ζαξ ααπηίγς ιε ημ κενυ· αοηυξ 

υιςξ πμο ένπεηαζ πίζς ιμο  

αοηυξ εα ζαξ ααπηίζεζ ιε ημ Άβζμ Πκεφια 

ηαζ θςηζά». Καεανίγεζ, θμζπυκ,  

πνχηα μ Εςάκκδξ ιε ημ κενυ βζα κα δεπεμφκ 

ημ Πκεφια. Πέιπημ αάπηζζια  

είκαζ ημο Κονίμο, ημ μπμίμ αοηυξ 

ααπηίζεδηε. Καζ ααπηίγεηαζ υπζ δζυηζ  

πνεζαγυηακ ηάεανζδ, αθθά βζα κα 

μζηεζμπμζδεεί ηδ δζηή ιμο ηάεανζδ  

ηαζ κα ζοκηνίρεζ ηα ηεθάθζα ηςκ δαζιυκςκ 

ιέζα ζημ κενυ,  

κα λεπθφκεζ ηδκ αιανηία ηαζ κα αμοθζάλεζ 

υθμ ημκ παθαζυ Ώδάι ιέζα  

ζημ κενυ, κ’ αβζάζεζ ημκ ααπηζζηή, κα 

ζοιπθδνχζεζ ημ κυιμ,  

κ’ απμηαθφρεζ ημ ιοζηήνζμ ηδξ Σνζάδμξ, κα 

βίκεζ ζε ιαξ  

ηφπμξ ηαζ οπμβναιιυξ βζα ημ αάπηζζια. 

ΐαπηζγυιαζηε ημ ηέθεζμ  

αάπηζζια ημο Κονίμο, αοηυ πμο βίκεηαζ ιε ημ 
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δὲ ιεῖξ ηὸ ηέθεζμκ ημῦ Κονίμο αάπηζζια, 

ηὸ δζ᾿ ὕδαηυξ ηε  

ηαὶ Πκεφιαημξ.  

Πονὶ δὲ θέβεηαζ ααπηίγεζκ Υνζζηυξ· ἐκ 

εἴδεζ βὰν πονίκςκ βθςζζκ  

ἐπὶ ημὺξ ἁβίμοξ ἀπμζηυθμοξ ηὴκ ημῦ 

Πκεφιαημξ πάνζκ ἐλέπεεκ,  

ὥξ θδζζκ αηὸξ ὁ Κφνζμξ· «Ὅηζ Ἰςάκκδξ 

ιὲκ ἐαάπηζζεκ ὕδαηζ,  

ιεῖξ δὲ ααπηζζεήζεζεε ἐκ Πκεφιαηζ Ἁβίῳ 

ηαὶ πονὶ μ ιεηὰ πμθθὰξ  

ηαφηαξ ιέναξ», ἠ δζὰ ηὸ ημῦ ιέθθμκημξ 

πονὸξ ημθαζηζηὸκ  

αάπηζζια. Ἕηημκ ηὸ δζὰ ιεηακμίαξ ηαὶ 

δαηνφςκ ὄκηςξ ἐπίπμκμκ.  

Ἕαδμιμκ ηὸ δζ᾿ αἵιαημξ ηαὶ ιανηονίμο, ὃ 

ηαὶ αηὸξ Υνζζηὸξ  

πὲν ικ ἐααπηίζαημ ὡξ θίακ αἰδέζζιμκ 

ηαὶ ιαηάνζμκ,  

ὅζμκ δεοηένμζξ μ ιμθφκεηαζ ῥφπμζξ. 

Ὄβδμμκ ηὸ ηεθεοηαῖμκ,  

μ ζςηήνζμκ, ἀθθὰ ηξ ιὲκ ηαηίαξ 

ἀκαζνεηζηυκ –μη ἔηζ βὰν ηαηία  

ηαὶ ἁιανηία πμθζηεφεηαζ–, ημθάγμκ δὲ 

ἀηεθεφηδηα.  

ςιαηζηῶ δέ εἴδεζ, ὡζεὶ πενζζηενὰ 

ηαηεθμίηδζε ηὸ Πκεῦια ηὸ Ἅβζμκ  

ἐπὶ ηὸκ Κφνζμκ ηὴκ ἀπανπὴκ ημῦ ιεηένμο 

πμδεζηκφμκ  

ααπηίζιαημξ ηαὶ ηζικ ηὸ ζια, ἐπεὶ ηαὶ 

ημῦημ, ἢβμοκ ηὸ ζια,  

ηῆ εεχζεζ Θεὸξ ηαὶ ἅια πμο ἄκςεεκ 

εἴεζζηαζ πενζζηενὰ θφζζκ  

ηαηαηθοζιμῦ εαββεθίγεζεαζ. πὶ δὲ ημὺξ 

ἁβίμοξ ἀπμζηυθμοξ  

πονμεζδξ ηάηεζζζ· Θεὸξ βάν ἐζηζκ, «ὁ δὲ 

Θεὸξ πῦν ηαηακαθίζημκ  

ἐζηί».  

Σὸ ἔθαζμκ ἐκ ηῶ ααπηίζιαηζ 

παναθαιαάκεηαζ ιδκφμκ ηὴκ πνίζζκ  

ηαὶ πνζζημὺξ ιξ ἐνβαγυιεκμκ ηαὶ ηὸκ 

ημῦ Θεμῦ ιῖκ  

ἐπαββεθθυιεκμκ δζὰ ημῦ Ἁβίμο Πκεφιαημξ 

ἔθεμκ, ἐπεὶ ηαὶ ηάνθμξ  

ἐθαίαξ ημῖξ ἐη ημῦ ηαηαηθοζιμῦ 

πενζζςεεῖζζκ  πενζζηενὰ ηεηυιζηεκ.  

κενυ ηαζ ημ Πκεφια.  

Λέβεηαζ επίζδξ υηζ μ Υνζζηυξ ααπηίγεζ ιε 

θςηζά· δζυηζ ιε ιμνθή πονίκςκ  

βθςζζχκ έποζε πάκς ζημοξ αβίμοξ 

Ώπμζηυθμοξ ηδ πάνδ ημο Ώβίμο  

Πκεφιαημξ, υπςξ θέεζ μ ίδζμξ μ Κφνζμξ: 

«Αζυηζ μ Εςάκκδξ ιαξ αάπηζζε  

ιε κενυ, εκχ εζείξ εα ααπηζζεείηε ιε ημ Άβζμ 

Πκεφια ηαζ ηδ θςηζά ιεηά απυ  

θίβεξ διένεξ»· ή (ιαξ ααπηίγεζ) ιε ημ 

αάπηζζια ηδξ ηζιςνίαξ ηδξ θςηζάξ ηδξ  

ιεθθμφζδξ ημθάζεςξ. Έηημ αάπηζζια είκαζ 

ηδξ ιεηάκμζαξ ηαζ ηςκ δαηνφςκ,  

πμο είκαζ πμθφ ημοναζηζηυ. Έαδμιμ 

αάπηζζια είκαζ ημο αίιαημξ ηαζ  

ημο ιανηονίμο, ημ μπμίμ ηαζ μ ίδζμξ μ 

Υνζζηυξ ααπηίζεδηε βζα πάνδ ιαξ, πμο  

είκαζ πμθφ ζεααζηυ ηαζ ιαηάνζμ, δζυηζ δεκ 

ιμθφκεηαζ ιε άθθδ αηαεανζία.  

βδμμ ηαζ ηεθεοηαίμ αάπηζζια, υπζ ζςηήνζμ, 

πμο ηαηαζηνέθεζ υιςξ ηδκ  

ηαηία ηαζ ηζιςνεί αζχκζα, ηαεχξ δεκ 

ελμοζζάγεζ πθέμκ δ ηαηία ηαζ δ αιανηία.  

Σμ Πκεφια ημ Άβζμ ηαηέαδηε πάκς ζημκ 

Κφνζμ ζακ πενζζηένζ ιε ζχια  

ηάκμκηαξ ηδκ πνχηδ ανπή ημο δζημφ ιαξ 

ααπηίζιαημξ ηαζ ηζιχκηαξ  

ημ ζχια· δζυηζ ηαζ αοηυ, δδθαδή ημ ζχια, 

βίκεηαζ ιε ηδ εέςζδ Θευξ.  

 (Βιθακίγεηαζ ζακ πενζζηένζ) επεζδή απυ ηδκ 

ανπή αοηυ είπε ηδ ζοκήεεζα  

κα θένεζ ηδκ πανιυζοκδ είδδζδ ημο ηέθμοξ 

ημο ηαηαηθοζιμφ. ημοξ αβίμοξ  

Ώπμζηυθμοξ πάθζ ηαηέαδηε ζακ θςηζά· δζυηζ 

(δ θςηζά) δδθχκεζ ημ Θευ,  

«ηαεχξ μ Θευξ είκαζ θςηζά πμο υθα ηα 

ηαηαηαίεζ».  

Σμ θάδζ ζημ αάπηζζια πνδζζιμπμζείηαζ δζυηζ 

δείπκεζ ηδ πνίζδ ιαξ  

ηαεζζηχκηαξ ιαξ πνζζιέκμοξ· ιαξ οπυζπεηαζ 

ηδκ εοζπθαβπκία ημο Θεμφ  

ιέζς ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ, επεζδή ηαζ ημ 

πενζζηένζ έθενε ηθαδί εθζάξ  

ζε υζμοξ ζχεδηακ απυ ημκ ηαηαηθοζιυ.  

Ο Εςάκκδξ ααπηίζεδηε αημοιπχκηαξ ημ πένζ 

ημο ζημ ζενυ ηεθάθζ ημο Κονίμο·  
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ααπηίζεδ Ἰςάκκδξ ηὴκ πεῖνα ἐπζεεὶξ ἐπὶ 

ηὴκ εείακ ημῦ Αεζπυημο  

ημνοθὴκ ηαὶ ηῶ ἰδίῳ αἵιαηζ.  

Ο πνὴ πενηίεεζεαζ ηὸ αάπηζζια, ὅηε δζ᾿ 

ἔνβςκ  πίζηζξ  

ηκ πνμζζυκηςκ ιανηονδεῆ. Ὁ ἐκ δυθῳ 

πνμζζὼκ ηῶ ααπηίζιαηζ  

ηαηαηνζεήζεηαζ ιθθμκ ἠ ὠθεθδεήζεηαζ. 

ααπηίζεδηε επίζδξ ηαζ ιε ημ αίια ημο.  

Αεκ πνέπεζ κ’ ακααάθθεηαζ ημ αάπηζζια, 

υηακ έπεζ δζαπζζηςεεί δ έιπναηηδ  

πίζηδ αοηχκ πμο πνμζένπμκηαζ. Ώοηυξ πμο 

πνμζένπεηαζ ιε δυθμ  

ζημ αάπηζζια πενζζζυηενμ εα ηαηαδζηαζεεί 

πανά εα ςθεθδεεί. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 83. Πενὶ πίζηεςξ.  

Ἡ ιέκημζ πίζηζξ δζπθ ἐζηζκ. «Ἔζηζ βὰν 

πίζηζξ ἐλ ἀημξ».  

Ἀημφμκηεξ βὰν ηκ εείςκ Γναθκ 

πζζηεφμιεκ ηῆ δζδαζηαθίᾳ  

ημῦ Πκεφιαημξ. Ώὕηδ δὲ ηεθεζμῦηαζ πζζ 

ημῖξ κμιμεεηδεεῖζζκ  

πὸ Υνζζημῦ, ἔνβῳ πζζηεφμοζα, 

εζεαμῦζα  

ηαὶ ηὰξ ἐκημθὰξ πνάηημοζα ημῦ 

ἀκαηαζκίζακημξ ιξ.  

Ὁ βὰν ιὴ ηαηὰ ηὴκ πανάδμζζκ ηξ 

ηαεμθζηξ ηηθδζίαξ πζζηεφςκ  

ἠ ημζκςκκ δζὰ ηκ ἀηυπςκ ἔνβςκ ηῶ 

Αζααυθῳ ἄπζζηυξ ἐζηζκ.  

«Ἔζηζ δὲ» πάθζκ «πίζηζξ ἐθπζγμιέκςκ 

πυζηαζζξ, πναβιάηςκ  

ἔθεβπμξ μ αθεπμιέκςκ» ἠ ἀδίζηαηημξ ηαὶ 

ἀδζάηνζημξ ἐθπὶξ  

ηκ ηε πὸ Θεμῦ ιῖκ ἐπδββεθιέκςκ ηαὶ 

ηξ ηκ αἰηήζεςκ ικ  

ἐπζηοπίαξ. Ἡ ιὲκ μὖκ πνχηδ ηξ ιεηέναξ 

βκχιδξ ἐζηίκ,  

 δὲ δεοηένα ηκ πανζζιάηςκ ημῦ 

Πκεφιαημξ.  

Ἰζηέμκ, ὅηζ δζὰ ημῦ ααπηίζιαημξ 

πενζηεικυιεεα ἅπακ  

ηὸ ἀπὸ βεκέζεςξ ηάθοιια, ἢημζ ηὴκ 

ἁιανηίακ  

ηαὶ Ἰζναδθῖηαζ πκεοιαηζημὶ ηαὶ Θεμῦ θαὸξ 

πνδιαηίγμιεκ. 

Γζα ηδκ πίζηδ.  

Δ πίζηδ αέααζα είκαζ δφμ εζδχκ. «Τπάνπεζ 

δδθαδή πνχηα πίζηδ  

πμο δδιζμονβείηαζ απυ ηδκ αημή». Ώημφιε 

δδθαδή ηζξ εείεξ Γναθέξ ηαζ  

πζζηεφμοιε ζηδ δζδαπή ημο Ώβίμο 

Πκεφιαημξ. Ώοηή υιςξ βίκεηαζ ηέθεζα,  

υηακ είκαζ πίζηδ έιπναηηδ ζε υθα υζα μ 

Υνζζηυξ κμιμεέηδζε, υηακ ζέαεηαζ  

ηαζ εθανιυγεζ ηζξ εκημθέξ Ώοημφ πμο ιαξ 

ακαηαίκζζε.  

Ώοηυξ πμο δεκ πζζηεφεζ ζφιθςκα ιε ηδκ 

πανάδμζδ ηδξ υθδξ Βηηθδζίαξ  

ή ζοιιεηέπεζ ζηζξ απανάδεηηεξ πνάλεζξ ημο 

Αζααυθμο, αοηυξ είκαζ μ άπζζημξ.  

(Αεφηενμ είδμξ) «πίζηεςξ είκαζ δ 

πναβιάηςζδ υζςκ εθπίγμοιε, δ απυδεζλδ  

πναβιάηςκ πμο δεκ αθέπμοιε»· ή είκαζ 

ακαιθίαμθδ ηαζ αδζάηνζηδ εθπίδα  

ηςκ οπμζπέζεςκ ημο Θεμφ ζε ιαξ ηαζ δ 

εηπθήνςζδ ηςκ αζηδιάηςκ ιαξ.  

Σμ πνχημ είδμξ πίζηεςξ είκαζ απμηέθεζια 

ηδξ δζηήξ ιαξ εεθήζεςξ,  

εκχ ημ δεφηενμ απμηεθεί έκα απυ ηα 

πανίζιαηα ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ ιε ημ αάπηζζια 

απμηυπηεηαζ υθμ  

ηυ αάνμξ πμο είπαιε απυ ηδ δδιζμονβία ιαξ, 

δδθαδή δ αιανηία,  

ηαζ βζκυιαζηε πκεοιαηζηυξ Εζναήθ ηαζ θαυξ 

ημο Θεμφ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 84. Πενὶ ζηαονμῦ, ἐκ ᾧ ἔηζ 

ηαὶ πενὶ πίζηεςξ  

«Ὁ θυβμξ ὁ ημῦ ζηαονμῦ ημῖξ ιὲκ 

ἀπμθθοιέκμζξ ιςνία ἐζηί,  

ημῖξ δὲ ζῳγμιέκμζξ ιῖκ δφκαιζξ Θεμῦ 

ἐζηζκ».  

«Ὁ ιὲκ βὰν πκεοιαηζηὸξ πάκηα ἀκαηνίκεζ, 

Γζα ημ ζηαονυ, ηαζ αηυιδ βζα ηδκ πίζηδ.  

«Ο θυβμξ βζα ημ ζηαονυ απμηεθεί ακμδζία βζ’ 

αοημφξ πμο είκαζ κα παεμφκ,  

εκχ βζά υζμοξ πνυηεζηαζ κα ζςεμφκ είκαζ 

δφκαιδ ημο Θεμφ.  

«Αζυηζ μ άκενςπμξ πμο έπεζ Πκεφια Θεμφ ηα 

ελεηάγεζ υθα, εκχ μ άκενςπμξ  
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ροπζηὸξ δὲ ἄκενςπμξ  

μ δέπεηαζ ηὰ ημῦ Πκεφιαημξ». Μςνία βάν 

ἐζηζ ημῖξ ιὴ πίζηεζ  

δεπμιέκμζξ ηαὶ ηὸ ἀβαεὸκ ηαὶ 

πακημδφκαιμκ ημῦ Θεμῦ θμβζγμιέκμζξ,  

ἀθθ᾿ ἀκενςπίκμζξ ηαὶ θοζζημῖξ θμβζζιμῖξ 

ἐνεοκζζ ηὰ εεῖα·  

πάκηα βὰν ηὰ ημῦ Θεμῦ πὲν θφζζκ εἰζὶ 

ηαὶ θυβμκ ηαὶ ἔκκμζακ.  

Βἰ βάν ηζξ θμβίζδηαζ, ὅπςξ ἐη ημῦ ιὴ ὄκημξ 

εἰξ ηὸ εἶκαζ  

ηίκμξ ηε ἕκεηεκ πανήβαβεκ ὁ Θεὸξ ηὰ 

πάκηα, ηαὶ θοζζημῖξ θμβζζιμῖξ  

θεάζαζ αμοθδεῆ, μ ηαηαθαιαάκεζ· 

ροπζηὴ βάν ἐζηζκ  βκζζξ αὕηδ  

ηαὶ δαζιμκζχδδξ. Βἰ δέ ηζξ πίζηεζ 

πεζναβςβμφιεκμξ ἀβαεὸκ  

ηαὶ πακημδφκαιμκ ηαὶ ἀθδεὲξ ηαὶ ζμθὸκ 

ηαὶ δίηαζμκ ηὸ εεῖμκ  

θμβίζδηαζ, ενήζεζ πάκηα θεῖα ηαὶ ὁιαθὰ 

ηαὶ ὁδὸκ εεεῖακ.  

ηηὸξ βὰν πίζηεςξ ἀδφκαημκ ζςεκαζ· 

πίζηεζ βὰν πάκηα,  

ηά ηε ἀκενχπζκα ηά ηε πκεοιαηζηά, 

ζοκίζηακηαζ. Οὔηε βὰν βεςνβὸξ  

ἐηηὸξ πίζηεςξ ηέικεζ βξ αὔθαηα, μη 

ἔιπμνμξ ιζηνῶ λφθῳ  

ηὴκ ἑαοημῦ ροπὴκ ηῶ ιαζκμιέκῳ ηξ 

εαθάζζδξ πεθάβεζ  

παναδίδςζζκ, μ βάιμζ ζοκίζηακηαζ, μη 

ἄθθμ ηζ ηκ ἐκ ηῶ αίῳ.  

Πίζηεζ κμμῦιεκ ἐη ημῦ ιὴ ὄκημξ εἰξ ηὸ 

εἶκαζ ηὰ πάκηα ηῆ ημῦ Θεμῦ  

δοκάιεζ πανπεαζ· πάκηα, ηά ηε εεῖα ηαὶ ηὰ 

ἀκενχπζκα,  

πίζηεζ ηαημνεμῦιεκ. Πίζηζξ δέ ἐζηζκ 

ἀπμθοπναβιυκδημξ  

ζοβηαηάεεζζξ.  

Πζα ιὲκ μὖκ πνλζξ ηαὶ εαοιαημονβία 

Υνζζημῦ ιεβίζηδ ηαὶ εεία  

ηαὶ εαοιαζηή, ἀθθὰ πάκηςκ ἐζηὶ 

εαοιαζηυηενμκ ὁ ηίιζμξ αημῦ  

ζηαονυξ.  Αζ᾿ μδεκὸξ βὰν ἑηένμο ὁ 

εάκαημξ ηαηήνβδηαζ,  

 ημῦ πνμπάημνμξ ἁιανηία θέθοηαζ, ὁ ᾅδδξ 

ἐζηφθεοηαζ,  

ηδξ θμβζηήξ δε δέπεηαζ ηα πκεοιαηζηά». 

Ώπμηεθεί δδθαδή ακμδζία βζα υζμοξ  

δεκ ημκ δέπμκηαζ ιε πίζηδ ηαζ δεκ 

οπμθμβίγμοκ ηδκ αβαευηδηα ηαζ  

πακημδοκαιία ημο Θεμφ, αθθά ελεηάγμοκ ηα 

εεία ιε ακενχπζκμοξ ηαζ  

θοζζημφξ θμβζζιμφξ· δζυηζ υθα ηα εεία 

λεπενκμφκ ηδ θφζδ, ηδ θμβζηή ηαζ ηδ  

ζηέρδ. Βάκ δδθαδή ηακείξ ζηεθηεί, πχξ μ 

Θευξ ηα δδιζμφνβδζε υθα απυ ηδκ  

ακοπανλία ζηδκ φπανλδ ηαζ βζα πμζά αζηία, 

ηαζ εεθήζεζ κα ηα ζοθθάαεζ ιε  

ηδ θμβζηή ηδξ θφζεχξ ημο, δεκ εα ηα 

ηαηαθένεζ· δζυηζ αοηή δ βκχζδ είκαζ  

ροπζηή ηαζ δζααμθζηή. Βάκ υιςξ ηάπμζμξ, ιε 

μδδβυ ηδκ πίζηδ, ζηεθηεί υηζ  

μ Θευξ είκαζ αβαευξ, πακημδφκαιμξ, 

αθδεζκυξ, ζμθυξ ηαζ δίηαζμξ,  

ηυηε εα δζαπζζηχζεζ υηζ υθα είκαζ μιαθά ηαζ 

ηακμκζηά ηαζ μ δνυιμξ εοεφξ.  

Αεκ είκαζ δοκαηυκ κα ζςεμφιε πςνίξ ηδκ 

πίζηδ· δζυηζ υθα, ηαζ ηα ακενχπζκα  

ηαζ ηα πκεοιαηζηά, οθίζηακηαζ ιε ηδκ πίζηδ. 

Οφηε δδθαδή μ βεςνβυξ πςνίξ  

πίζηδ ακμίβεζ ημ αοθάηζ ημο πςναθζμφ, μφηε 

μ έιπμνμξ ειπζζηεφεηαζ ηδ γςή  

ημο ζε ιζηνυ πθμίμ ιέζα ζημ 

θμονημοκζαζιέκμ πέθαβμξ ηδξ εάθαζζαξ,  

μφηε βάιμζ βίκμκηαζ, μφηε ηάηζ άθθμ απυ ηα 

αζςηζηά.  

Με ηδκ πίζηδ δεπυιαζηε υηζ υθα έπμοκ 

πνμέθεεζ απυ ηδκ ακοπανλία ζηδκ  

φπανλδ ιε ηδ δφκαιδ ημο Θεμφ· υθα, ηαζ ηα 

εεία ηαζ ηα ακενχπζκα,  

ηα ηαημνεχκμοιε ιε ηδκ πίζηδ. Δ πίζηδ 

είκαζ ζοβηαηάεεζδ πςνίξ πμθθή  

ένεοκα.  

Κάεε πνάλδ αέααζα ηαζ ηάεε εαφια ημο 

Υνζζημφ είκαζ πμθφ ιεβάθμ, εείμ  

ηαζ ζπμοδαίμ, αθθά ημ πζμ εαοιαζηυ απ’ υθα 

είκαζ μ ηίιζμξ ζηαονυξ ημο.  

Αζυηζ, ιε ηίπμηε άθθμ δεκ ηαηανβήεδηε μ 

εάκαημξ,  

δεκ ζοβπςνέεδηε δ αιανηία ημο πνμπάημνά 

ιαξ, δεκ έπαζε μ άδδξ ηα εφιαηά  

ημο, δεκ ιαξ δυεδηε ςξ δχνμ δ ακάζηαζδ, 
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 ἀκάζηαζζξ δεδχνδηαζ, δφκαιζξ ιῖκ ημῦ 

ηαηαθνμκεῖκ  

ηκ πανυκηςκ ηαὶ αημῦ ημῦ εακάημο 

δέδμηαζ,  

 πνὸξ ηὴκ ἀνπαίακ ιαηανζυηδηα ἐπάκμδμξ 

ηαηχνεςηαζ,  

πφθαζ παναδείζμο κμίβδζακ,  θφζζξ 

ικ ἐη δελζκ ημῦ Θεμῦ  

ηεηάεζηε, ηέηκα Θεμῦ ηαὶ ηθδνμκυιμζ 

βεβυκαιεκ,  

εἰ ιὴ δζὰ ημῦ ζηαονμῦ ημῦ Κονίμο ικ 

Ἰδζμῦ  Υνζζημῦ.  

Αζὰ ζηαονμῦ βὰν ηαῦηα πάκηα 

ηαηχνεςηαζ.  

» Ὅζμζ βὰν ἐααπηίζεδιεκ εἰξ Υνζζηυκ», 

θδζὶκ ὁ ἀπυζημθμξ,  

«εἰξ ηὸκ εάκαημκ αημῦ ἐααπηίζεδιεκ». 

Ὅζμζ δὲ εἰξ Υνζζηὸκ  

ἐααπηίζεδιεκ, Υνζζηὸκ ἐκεδοζάιεεα. 

Υνζζηὸξ δέ ἐζηζ «Θεμῦ δφκαιζξ  

ηαὶ ζμθία». Ἰδμὺ ὁ εάκαημξ ημῦ Υνζζημῦ, 

ἢημζ ὁ ζηαονὸξ  

ηὴκ ἐκοπυζηαημκ ημῦ Θεμῦ ζμθίακ ηαὶ 

δφκαιζκ ιξ πενζέααθε.  

Αφκαιζξ δὲ Θεμῦ ἐζηζκ ὁ θυβμξ ὁ ημῦ 

ζηαονμῦ, ἠ ὅηζ ηὸ δοκαηὸκ  

ημῦ Θεμῦ, ἢημζ  ηαηὰ ημῦ εακάημο κίηδ 

δζ᾿ αημῦ ιῖκ  

πεθακένςηαζ, ἠ ὅηζ, ὥζπεν ηὰ ηέζζανα 

ἄηνα ημῦ ζηαονμῦ  

δζὰ ημῦ ιέζμο ηέκηνμο ηναημῦκηαζ ηαὶ 

ζοζθίββμκηαζ,  

μὕης δζὰ ηξ ημῦ Θεμῦ δοκάιεςξ ηυ ηε 

ὕρμξ ηαὶ ηὸ αάεμξ,  

ιηυξ ηε ηαὶ πθάημξ, ἢημζ πζα ὁναηή ηε 

ηαὶ ἀυναημξ ηηίζζξ  

ζοκέπεηαζ.  

Οὗημξ ιῖκ ζδιεῖμκ δέδμηαζ ἐπὶ ημῦ 

ιεηχπμο, ὃκ ηνυπμκ ηῶ Ἰζναὴθ  

 πενζημιή· δζ᾿ αημῦ βὰν μἱ πζζημὶ ηκ 

ἀπίζηςκ ἀπμδζζζηάιεεά ηε  

ηαὶ βκςνζγυιεεα. Οὗημξ εονεὸξ ηαὶ ὅπθμκ 

ηαὶ ηνυπαζμκ  

ηαηὰ ημῦ Αζααυθμο.  Οὗημξ ζθναβίξ, ἵκα 

ιὴ είβῃ ικ ὁ ὀθμενεφςκ,  

ὥξ θδζζκ  Γναθή. Οὗημξ ηκ ηεζιέκςκ 

δεκ ιαξ δυεδηε δ δφκαιδ κα  

πενζθνμκμφιε ηα πανυκηα ηαζ ημκ ίδζμ αηυιδ 

ημ εάκαημ,  

δεκ πεηφπαιε ηδκ επακυδυ ιαξ ζηδκ παθαζά 

ιαηανζυηδηα,  

δεκ ιαξ ακμίπεδηε μ Πανάδεζζμξ, δεκ ηάεζζε 

δ θφζδ ιαξ ζηα δελζά ημο Θεμφ,  

δεκ βίκαιε παζδζά ηαζ ηθδνμκυιμζ ημο Θεμφ, 

πανά ιυκμκ (πεηφπαιε υθα  

ηα παναπάκς) ιε ημ ζηαονυ ημο Κονίμο ιαξ 

Εδζμφ Υνζζημφ.  

Με ημ ζηαονυ δδθαδή ηαημνεχζαιε υθα 

αοηά.  

Αζυηζ, θέεζ μ Ώπυζημθμξ, «υζμζ 

ααπηζζεήηαιε ζημ υκμια ημο Υνζζημφ,  

δμηζιάζαιε ημ εάκαηυ ημο». Καζ υζμζ 

ααπηζζεήηαιε ζημ Υνζζηυ,  

κηοεήηαιε ημ Υνζζηυ. Ο Υνζζηυξ δδθαδή 

«είκαζ δ δφκαιδ ηαζ δ ζμθία  

ημο Θεμφ». Να, μ εάκαημξ ημο Υνζζημφ, 

δδθαδή μ ζηαονυξ,  

ιαξ έκηοζε ιε ηδκ εκοπυζηαηδ ζμθία ηαζ 

δφκαιδ ημο Υνζζημφ.  

Καζ ημ ηήνοβια βζα ημ ζηαονυ είκαζ δφκαιδ 

ημο Θεμφ ή δζυηζ δ δφκαιδ  

ημο Θεμφ, δδθαδή δ κίηδ ζε αάνμξ ημο 

εακάημο, ιαξ δυεδηε πάνδ ζ’ αοηυκ,  

ή δζυηζ, υπςξ αηνζαχξ μζ ηέζζενζξ ηεναίεξ 

ημο ζηαονμφ  

ηναημφκηαζ ζηένεεξ απυ ημ ηέκηνμ πμο 

οπάνπεζ ζημ ιέζμκ,  

έηζζ ιε ηδ δφκαιδ ημο Θεμφ ζοβηναηείηαζ ημ 

φρμξ ηαζ ημ αάεμξ,  

ημ ιήημξ ηαζ ημ πθάημξ, δδθαδή υθδ δ μναηή 

ηαζ αυναηδ δδιζμονβία.  

Ώοηυξ (μ ζηαονυξ) ιαξ δυεδηε ζακ ζδιάδζ 

πάκς ζημ ιέηςπυ ιαξ, υπςξ ζημκ  

Εζναήθ δυεδηε δ πενζημιή· ι’ αοηυκ μζ 

πζζημί λεπςνίγμοιε απυ ημοξ  

απίζημοξ ηαζ βζκυιαζηε βκςζημί. Ώοηυξ είκαζ 

δ ζδιαία, ημ υπθμ ηαζ  

ημ ηνυπαζμ εκάκηζα ζημ Αζάαμθμ. Ώοηυξ είκαζ 

δ ζθναθίδα, βζα κα ιδκ ιαξ  

ηηοπά μ ελμθμενεοηήξ ιαξ, υπςξ θέεζ δ Ώβία 

Γναθή. Ώοηυξ είκαζ δ ακάζηαζδ  

ηςκ κεηνχκ, ημ ζηήνζβια αοηχκ πμο 
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ἀκάζηαζζξ, ηκ ἑζηχηςκ  

ζηήνζβια, ἀζεεκκ ααηηδνία, 

πμζιαζκμιέκςκ ῥάαδμξ,  

ἐπζζηνεθυκηςκ πεζναβςβία, πνμημπηυκηςκ 

ηεθείςζζξ,  

ροπξ ζςηδνία ηαὶ ζχιαημξ, πάκηςκ ηκ 

ηαηκ ἀπμηνυπαζμκ,  

πάκηςκ ἀβαεκ πνυλεκμξ, ἁιανηίαξ 

ἀκαίνεζζξ, θοηὸκ ἀκαζηάζεςξ,  

λφθμκ γςξ αἰςκίμο.  

Ώηὸ ιὲκ μὖκ ηὸ ηίιζμκ λφθμκ ὡξ ἀθδεξ 

ηαὶ ζεαάζιζμκ,  

ἐκ ᾧ ἑαοηὸκ εἰξ εοζίακ πὲν ικ Υνζζηὸξ 

πνμζεκήκμπεκ,  

ὡξ ἁβζαζεὲκ ηῆ ἁθῆ ημῦ ἁβίμο ζχιαημξ 

ηαὶ αἵιαημξ εἰηυηςξ  

πνμζηοκδηέμκ, ημὺξ ἣθμοξ, ηὴκ θυβπδκ, ηὰ 

ἐκδφιαηα  

ηαὶ ηὰ ἱενὰ αημῦ ζηδκχιαηα, ἅηζκά εἰζζκ 

 θάηκδ, ηὸ ζπήθαζμκ,  

ὁ Γμθβμεξ ὁ ζςηήνζμξ, ὁ γςμπμζὸξ ηάθμξ, 

 ζὼκ ηκ ἐηηθδζζκ  

 ἀηνυπμθζξ, ηαὶ ηὰ ὅιμζα· ὥξ θδζζκ ὁ 

εεμπάηςν Ααοίδ·  

«Βἰζεθεοζυιεεα εἰξ ηὰ ζηδκχιαηα αημῦ, 

πνμζηοκήζμιεκ  

εἰξ ηὸκ ηυπμκ, μὗ ἔζηδζακ μἱ πυδεξ 

αημῦ». Ὅηζ δὲ ηὸκ ζηαονὸκ  

θέβεζ, δδθμῖ ηὸ ἑπυιεκμκ· «Ἀκάζηδεζ, 

Κφνζε, εἰξ ηὴκ ἀκάπαοζίκ ζμο»·  

ἕπεηαζ βὰν ηῶ ζηαονῶ  ἀκάζηαζζξ. Βἰ βὰν 

ηκ ἐνςιέκςκ  

πμεδηὸκ μἶημξ ηαὶ ηθίκδ ηαὶ πενζαυθαζμκ, 

πυζῳ ιθθμκ ηὰ ημῦ Θεμῦ  

ηαὶ ςηνμξ, δζ᾿ ὧκ ηαὶ ζεζῴζιεεα;  

Πνμζηοκμῦιεκ δὲ ηαὶ ηὸκ ηφπμκ ημῦ 

ηζιίμο ηαί γςμπμζμῦ ζηαονμῦ,  

εἰ ηαὶ ἐλ ἑηέναξ ὕθδξ βέκδηαζ, μ ηὴκ ὕθδκ 

ηζικηεξ –ιὴ βέκμζημ,  

ἀθθὰ ηὸκ ηφπμκ ὡξ Υνζζημῦ ζφιαμθμκ. 

Ἔθδ βὰν ημῖξ ἑαοημῦ  

ιαεδηαῖξ δζαηζεέιεκμξ· «Συηε θακήζεηαζ 

ηὸ ζδιεῖμκ ημῦ Τἱμῦ  

ημῦ ἀκενχπμο ἐκ ηῶ μνακῶ», ηὸκ 

ζηαονὸκ θέβςκ.  

Αζὸ ηαὶ ηαῖξ βοκαζλὶκ ἔθεβεκ ὁ ηξ 

ζηέημκηαζ, ημ νααδί πμο ιαξ πμζιαίκεζ,  

δ πεζναβςβία ηςκ ιεηακμμφκηςκ, δ ηεθείςζδ 

αοηχκ πμο πνμμδεφμοκ,  

δ ζςηδνία ηδξ ροπήξ ηαζ ημο ζχιαημξ, δ 

απυηνμοζδ υθςκ ηςκ ηαηχκ,  

μ πνυλεκμξ υθςκ ηςκ αβαεχκ, δ ηαηάνβδζδ 

ηδξ αιανηίαξ, ημ θοηυ ηδξ  

ακαζηάζεςξ, ημ λφθμ ηδξ αζχκζαξ γςήξ.  

Πνέπεζ θμζπυκ κα πνμζηοκμφιε ςξ αθδεζκά 

ζεααζηυ αοηυ ημ ηίιζμ λφθμ,  

πάκς ζημ μπμίμ μ Υνζζηυξ πνυζθενε βζα ιαξ 

εοζία ημκ εαοηυ ημο,  

δζυηζ αβζάζεδηε ιε ηδκ αθή ημο αβίμο 

ζχιαημξ ηαζ αίιαηυξ ημο· πνέπεζ κα  

πνμζηοκμφιε ηα ηανθζά, ηδ θυβπδ, ηα 

εκδφιαηα  

ηαζ ημοξ αβίμοξ ηυπμοξ ημο, υπςξ είκαζ δ 

θάηκδ, ημ ζπήθαζμ,  

μ ζςηήνζμξ Γμθβμεάξ, μ γςμμπμζυξ ηάθμξ, δ 

ζχκ, δ ιδηένα ηςκ εηηθδζζχκ  

ηαζ ηα πανυιμζα, υπςξ θέεζ μ εεμπάημναξ 

Αααίδ:  

«Θα εζζέθεμοιε ζηα ζηδκχιαηά ημο, εα 

πνμζηοκήζμοιε ζημκ ηυπμ  

υπμο ηανθχεδηακ ηα πυδζα ημο». ηζ εκκμεί 

ημ ζηαονυ, ημ θακενχκεζ  

ηαζ ημ επυιεκμ: «Ώκαζηήζμο, Κφνζε, απυ ημ 

ηυπμ υπμο έπεζξ ακαπαοεεί»·  

δζυηζ δ ακάζηαζδ αημθμοεεί ημ ζηαονυ. Καζ 

ακ μζ ενςηεοιέκμζ πμεμφκ πμθφ  

ημ ζπίηζ, ημ ηνεαάηζ ηαζ ημ ζηέπαζιά ημοξ, 

πυζμ πμθφ πενζζζυηενμ (δεκ εα  

πμεμφιε) ηα πνάβιαηα ημο Θεμφ ηαζ ςηήνα 

ιαξ, ιε ηα μπμία έπμοιε ζςεεί;  

Πνμζηοκμφιε ιάθζζηα ηαζ ημ ζπήια ημο 

ηζιίμο ηαζ γςμπμζμφ ζηαονμφ,  

αηυιδ ηζ ακ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ 

δζαθμνεηζηυ οθζηυ· δζυηζ, αθίιμκμ,  

δεκ ηζιάιε ηδκ φθδ, αθθά ημ ζπήια ζακ 

ζφιαμθμ ημο Υνζζημφ. Ώθμφ ζηδ  

δζαεήηδ ημο πνμξ ημοξ ιαεδηέξ ημο είπε: 

«Συηε ημ ζδιείμ ημο Τζμφ  

ημο ακενχπμο εα θακενςεεί ζημκ μονακυ», 

ηαζ εκκμμφζε ημ ζηαονυ.  

Γζ’ αοηυ ηαζ μ άββεθμξ, πμο πανμοζζάζεδηε 

ζηζξ βοκαίηεξ ιεηά  
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ἀκαζηάζεςξ ἄββεθμξ·  

«Ἰδζμῦκ γδηεῖηε ηὸκ Ναγανδκὸκ ηὸκ 

ἐζηαονςιέκμκ;»·  

ηαὶ ὁ ἀπυζημθμξ· «Ἡιεῖξ δὲ ηδνφζζμιεκ 

Υνζζηὸκ ἐζηαονςιέκμκ».  

Πμθθμὶ ιὲκ βὰν Υνζζημὶ ηαὶ Ἰδζμῖ, ἀθθ᾿ 

εἷξ ὁ ἐζηαονςιέκμξ.  

Οη εἶπε θεθμβπεοιέκμκ, ἀθθ᾿ 

«ἐζηαονςιέκμκ». Πνμζηοκδηέμκ  

ημίκοκ ηὸ ζδιεῖμκ ημῦ Υνζζημῦ. Ἔκεα βὰν 

ἂκ ᾖ ηὸ ζδιεῖμκ,  

ἐηεῖ ηαὶ αηὸξ ἔζηαζ. Σὴκ δὲ ὕθδκ, ἐλ ἥξ ὁ 

ηφπμξ ημῦ ζηαονμῦ  

ζοκίζηαηαζ, εἰ ηαὶ πνοζὸξ ἠ θίεμζ εἶεκ 

ηίιζμζ, ιεηὰ ηὴκ ημῦ ηφπμο,  

εἰ ηφπμζ, δζάθοζζκ μ πνμζηοκδηέμκ. 

Πάκηα ημίκοκ ηὰ Θεῶ  

ἀκαηείιεκα πνμζηοκμῦιεκ αηῶ ηὸ ζέααξ 

πνμζάβμκηεξ.  

Σμῦημκ ηὸκ ηίιζμκ ζηαονὸκ πνμεηφπςζε ηὸ 

λφθμκ ηξ γςξ  

ηὸ ἐκ παναδείζῳ πὸ Θεμῦ πεθοηεοιέκμκ· 

ἐπεὶ βὰν δζὰ λφθμο  

ὁ εάκαημξ, ἔδεζ δζὰ λφθμο δςνδεκαζ ηὴκ 

γςὴκ ηαὶ ηὴκ ἀκάζηαζζκ·  

Ἰαηὼα πνημξ πνμζηοκήζαξ ηὸ ἄηνμκ ηξ 

ῥάαδμο Ἰςζήθ  

ηυκ ζηαονυκ εἰηυκζζε ηαί ἐκδθθαβιέκαζξ 

ηαῖξ πενζὶ ημὺξ οἱμὺξ  

Ἰςζὴθ εθμβήζαξ, ηαὶ ηὸ ζδιεῖμκ ημῦ 

ζηαονμῦ δζέβναρε  

ζαθέζηαηα ῥάαδμξ Μςζασηὴ 

ζηαονμηφπςξ ηὴκ εάθαζζακ πθήλαζα  

ηαὶ ζχζαζα ιὲκ ηὸκ Ἰζναήθ, Φαναὼ δὲ 

αοείζαζα, πεῖνεξ  

ζηαονμεζδξ ἐηηεζκυιεκαζ ηαὶ ηὸκ Ἀιαθὴη 

ηνμπμφιεκαζ,  

λφθῳ ηὸ πζηνὸκ ὕδςν βθοηαζκυιεκμκ ηαὶ 

πέηνα ῥδβκοιέκδ  

ηαὶ πνμπέμοζα κάιαηα, ῥάαδμξ ηῶ Ἀανὼκ 

ηὸ ηξ ἱενανπίαξ  

ἀλίςια πνδιαηίγμοζα, ὄθζξ ἐπὶ λφθμο 

ενζαιαεουιεκμξ  

ὡξ κεκέηνςηαζ ημῦ λφθμο ημὺξ κεηνὸκ 

ὁνκηαξ ηὸκ ἐπενὸκ  

δζαζῴγμκημξ ημὺξ πζζηεφμκηαξ, ὡξ 

ηδκ Ώκάζηαζδ, ηίξ είπε: «Φάπκεηε ημκ Εδζμφ 

ημ Ναγςναίμ, ημκ ζηαονςιέκμ;»·  

ηαζ μ Ώπυζημθμξ είπε επίζδξ: «Βιείξ 

ηδνφζζμοιε ημκ ζηαονςιέκμ Υνζζηυ».  

Πμθθμί δδθαδή είκαζ μζ «Υνζζημί» ηαζ μζ 

«Μεζίεξ», αθθά έκαξ μ ζηαονςιέκμξ.  

Καζ δεκ είπε θμβπζζιέκμ, αθθά ζηαονςιέκμ. 

Πνέπεζ, θμζπυκ, κα πνμζηοκάιε  

ημ ζδιείμ ημο ηαονμφ. Αζυηζ υπμο είκαζ 

αοηυ ημ ζδιείμ,  

ηαζ Ώοηυξ εηεί εα είκαζ.Καζ ηδκ φθδ πάθζ, 

απυ ηδκ μπμία είκαζ θηζαβιέκμ  

ημ ζπήια ημο ζηαονμφ, είηε είκαζ πνοζάθζ 

είηε πμθφηζιμζ θίεμζ, ιεηά ηδ  

δζάθοζδ ημο ζπήιαημξ, εάκ ηοπυκ ζοιαεί, 

δεκ πνέπεζ κα ημ πνμζηοκάιε. Αζυηζ  

πνμζηοκάιε υθα ηα αθζενχιαηα ζημ Θευ 

απμκέιμκηαξ ημ ζεααζιυ ζ’ Ώοηυκ.  

Ώοηυκ ημκ ηίιζμ ζηαονυ πνμηφπςζε ημ λφθμ 

ηδξ γςήξ πμο μ Θευξ  

θφηεοζε ιέζα ζημκ πανάδεζζμ· επεζδή, 

δδθαδή, μ εάκαημξ πνμήθεε απυ (ηδ  

βεφζδ) ημο λφθμο, έπνεπε ηαζ δ γςή ηαζ δ 

ακάζηαζδ κα δμεεί ιέζς λφθμο.  

Πνχημξ μ Εαηχα ελεζηυκζζε ημ ζηαονυ, ιε 

ηδκ πνμζηφκδζδ ζηδκ άηνδ  

ημο νααδζμφ ημο Εςζήθ ηαζ υηακ 

ζηαονμεζδχξ εοθυβδζε ιε ηα πένζα  

ηα παζδζά ημο Εςζήθ· ημ νααδί ημο Μςτζή, 

επίζδξ, δζέβναρε ιε πμθφ ζαθή  

ηνυπμ ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ, υηακ πηφπδζε 

ηδ εάθαζζα ηαζ έζςζε ημκ θαυ  

ημο Εζναήθ ηαηαπμκηίγμκηαξ ημκ Φαναχ· ημ 

ίδζμ ηαζ ηα πένζα  

πμο ορχεδηακ ζε ζπήια ζηαονμφ ηαζ μζ 

Ώιαθδηίηεξ κζηήεδηακ·  

αηυιδ, ημ πζηνυ κενυ ιε ημ λφθμ έβζκε 

βθοηυ, μ ανάπμξ (ιε ημ λφθμ) άκμζλε  

ηαζ πήβαζε κενυ· ημ νααδί ημο Ώανχκ, 

επίζδξ, πμο δείπκεζ ημ ζεναηζηυ  

αλίςια· ημ θίδζ αηυιδ πμο μδδβείηαζ ζε 

ενίαιαμ κεηνςιέκμ πάκς ζε λφθμ·  

επεζδή ημ λφθμ έζςγε αοημφξ πμο έαθεπακ 

ημκ επενυ κα είκαζ κεηνυξ  

ηαζ υζμζ πζζηεφμοκ υηζ μ Υνζζηυξ έπεζ 

ζηαονςεεί ιε ημ ζχια ηδξ  
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Υνζζηὸξ ἐκ ζανηὶ ἁιανηίαξ  

ἁιανηίακ μη εἰδοίᾳ πνμζήθςηαζ. Μςζξ 

ὁ ιέβαξ· «Ὄρεζεε», αμκ,  

«ηὴκ γςὴκ ικ ἐπὶ λφθμο ηνειαιέκδκ 

ἀπέκακηζ ηκ ὀθεαθικ  

ικ», ἩζαΎαξ· «Ὅθδκ ηὴκ ιένακ 

δζεπέηαζα ηὰξ πεῖνάξ ιμο  

πνὸξ θαὸκ ἀπεζεμῦκηα ηαὶ ἀκηζθέβμκηα». 

Οἱ ημῦημ πνμζηοκμῦκηεξ  

ηξ ιενίδμξ ηφπμζιεκ Υνζζημῦ ημῦ 

ἐζηαονςιέκμο. Ἀιήκ. 

αιανηίαξ, ακ ηαζ είκαζ ακαιάνηδημξ. Ο 

ιεβάθμξ Μςτζήξ θέεζ: «Θα δείηε  

αοηυκ πμο είκαζ δ γςή ζαξ κα είκαζ 

ηνειαζιέκμξ ζε λφθμ απέκακηί ζαξ»·  

ηαζ μ ΔζαΎαξ θέεζ επίζδξ: «θδ ηδκ διένα 

άπθςζα ηα πένζα ιμο ζε  

ακοπάημομ ηαζ ακηζννδζία θαυ». ζμζ 

πνμζηοκάιε αοηυ (ημ λφθμ ημο  

ζηαονμφ) ιαηάνζ κα αλζςεμφιε ηδκ 

ηθδνμκμιζά ημο ζηαονςιέκμο Υνζζημφ.  

Ώιήκ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 85. Πενὶ ημῦ πνμζηοκεῖκ 

ηαηὰ ἀκαημθάξ  

Οπ ἁπθξ, μδ᾿ ὡξ ἔηοπε, ηαηὰ ἀκαημθὰξ 

πνμζηοκμῦιεκ,  

ἀθθ᾿ ἐπεζδὴ ἐλ ὁναηξ ηε ηαὶ ἀμνάημο, 

ἢημζ κμδηξ ηαὶ αἰζεδηξ  

ζοκηεεείιεεα θφζεςξ, δζπθκ ηαὶ ηὴκ 

πνμζηφκδζζκ ηῶ Αδιζμονβῶ  

πνμζάβμιεκ, ὥζπεν ηαὶ ηῶ κῶ ράθθμιεκ 

ηαὶ ημῖξ ζςιαηζημῖξ  

πείθεζζ, ηαὶ ααπηζγυιεεα ὕδαηί ηε ηαὶ 

Πκεφιαηζ, ηαὶ δζπθξ  

ηῶ Κονίῳ ἑκμφιεεα ηκ ιοζηδνίςκ 

ιεηέπμκηεξ  

ηαὶ ηξ ημῦ Πκεφιαημξ πάνζημξ.  

πεὶ ημίκοκ «ὁ Θεὸξ θξ ἐζηζ» κμδηυκ, 

ηαὶ «ἣθζμξ δζηαζμζφκδξ»  

ηαὶ «ἀκαημθὴ» ἐκ ηαῖξ Γναθαῖξ ὠκυιαζηαζ 

ὁ Υνζζηυξ, ἀκαεεηέμκ  

αηῶ ηὴκ ἀκαημθὴκ εἰξ πνμζηφκδζζκ· πκ 

βὰν ηαθὸκ ηῶ Θεῶ  

ἀκαεεηέμκ, ἐλ μὗ πκ ἀβαεὸκ ἀβαεφκεηαζ. 

Φδζὶ δὲ ηαὶ ὁ εεῖμξ Ααοίδ·  

«Ώἱ ααζζθεῖαζ ηξ βξ, ᾄζαηε ηῶ Θεῶ, 

ράθαηε ηῶ Κονίῳ  

ηῶ ἐπζαεαδηυηζ ἐπὶ ηὸκ μνακὸκ ημῦ 

μνακμῦ ηαηὰ ἀκαημθάξ».  

Ἔηζ δέ θδζζκ  Γναθή· «θφηεοζεκ ὁ 

Θεὸξ πανάδεζζμκ ἐκ δὲι  

ηαηὰ ἀκαημθάξ, ἔκεα ηὸκ ἄκενςπμκ, ὃκ 

ἔπθαζεκ, ἔεεημ»,  

ὃκ πανααάκηα ἐλχνζζεκ ημῦ παναδείζμο 

«ἀπέκακηί ηε  

ημῦ παναδείζμο ηξ ηνοθξ» ηαηῴηζζεκ, 

ἐη δοζικ δδθαδή.  

Γζα ηδκ πνμζηφκδζδ πνμξ ηδκ ακαημθή.  

Αεκ πνμζηοκάιε απθά ηαζ ηοπαία πνμξ ηδκ 

ακαημθή, αθθά επεζδή  

έπμοιε πθαζεεί απυ μναηή ηαζ αυναηδ θφζδ, 

δδθαδή απυ κμδηή  

ηαζ αζζεδηή, βζ’ αοηυ ηαζ πνμζθένμοιε ζημ 

Αδιζμονβυ δζπθή πνμζηφκδζδ,  

υπςξ αηνζαχξ ράθθμοιε ηαζ ιε ημ κμο ηαζ 

ιε ηα πείθδ ημο ζχιαημξ,  

ηαζ υπςξ ααπηζγυιαζηε ιε ημ κενυ ηαί ημ 

Άβζμ Πκεφια, ηαζ υπςξ εκςκυιαζηε  

ιε ημκ Κφνζμ ιε δζπθυ ηνυπμ, ηαζ ιε ηδ 

ιεημπή ζηα ιοζηήνζα  

ηαζ ιε ηδ πάνδ ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ.  

Βπεζδή, θμζπυκ, μ Θευξ είκαζ «κμδηυ θςξ» 

ηαζ «ήθζμξ ηδξ δζηαζμζφκδξ» ηαζ  

επεζδή μ Υνζζηυξ έπεζ ιέζα ζηδκ Ώβία Γναθή 

ημ υκμια «ακαημθή», πνέπεζ  

κα ημο αθζενχκμοιε ηδκ ακαημθή βζα 

πνμζηφκδζδ· δζυηζ ηαεεηί ηαθυ πνέπεζ  

κ’ αθζενχκεηαζ ζημ Θευ, απυ ημκ μπμίμ 

πνμένπεηαζ ηάεε αβαευ. Λέεζ ιάθζζηα  

μ πνμθήηδξ Αααίδ: «Οζ ααζζθείεξ ηδξ βδξ 

οικείζηε ημ Θευ, ράθαηε ημκ Κφνζμ  

πμο έπεζ ακεαεί ζημκ ακχηαημ μονακυ πνμξ 

ηδκ ακαημθή».  

Καζ αηυιδ θέεζ δ Γναθή: «Ο Θευξ θφηεοζε 

πανάδεζζμ ακαημθζηά ζηδκ Βδέι  

υπμο εβηαηάζηδζε ημκ άκενςπμ πμο 

έπθαζε»· ηαζ υηακ αοηυξ  

έηακε ηδκ παναημή, ημκ ελυνζζε απυ ημκ 

πανάδεζζμ ηαζ ημκ εβηαηάζηδζε  

 «απέκακηζ απυ ημκ πανάδεζζμ ηδξ 

απμθαφζεςξ», δδθαδή πνμξ ηδ δφζδ.  

Βπζγδημφιε, θμζπυκ, ηδκ πνχηδ παηνίδα ιαξ 
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Σὴκ μὖκ ἀνπαίακ παηνίδα ἐπζγδημῦκηεξ ηαὶ 

πνὸξ αηὴκ ἀηεκίγμκηεξ  

ηῶ Θεῶ πνμζηοκμῦιεκ.  

Καὶ  ζηδκὴ δὲ  Μςζασηὴ ηαηὰ 

ἀκαημθὰξ εἶπε ηὸ ηαηαπέηαζια  

ηαὶ ηὸ ἱθαζηήνζμκ. Καὶ  θοθὴ ημῦ Ἰμφδα 

ὡξ ηζιζςηένα,  

ἐλ ἀκαημθκ πανεκέααθε. Καὶ ἐκ ηῶ 

πενζςκφιῳ δὲ  

ημῦ μθμικημξ καῶ  ημῦ Κονίμο πφθδ 

ηαηὰ ἀκαημθὰξ δζέηεζημ.  

Ἀθθὰ ιὴκ ηαὶ ὁ Κφνζμξ ζηαονμφιεκμξ ἐπὶ 

δοζιὰξ ἑχνα, ηαὶ μὕης  

πνμζηοκμῦιεκ πνὸξ αηὸκ ἀηεκίγμκηεξ. 

Καὶ ἀκαθαιαακυιεκμξ  

πνὸξ ἀκαημθὰξ ἀκεθένεημ, ηαὶ μὕηςξ αηῶ 

μἱ ἀπυζημθμζ  

πνμζεηφκδζακ, ηαὶ μὕηςξ ἐθεφζεηαζ, ὃκ 

ηνυπμκ ἐεεάζακημ  

αηὸκ πμνεουιεκμκ εἰξ ηὸκ μνακυκ, ὡξ 

αηὸξ ὁ Κφνζμξ ἔθδζεκ·  

«Ὥζπεν  ἀζηναπὴ ἐλένπεηαζ ἀπὸ 

ἀκαημθκ ηαὶ θεάκεζ  

ἕςξ δοζικ, μὕηςξ ἔζηαζ  πανμοζία ημῦ 

Τἱμῦ ημῦ ἀκενχπμο».  

Ώηὸκ μὖκ ἐηδεπυιεκμζ ἐπὶ ἀκαημθὰξ 

πνμζηοκμῦιεκ. Ἄβναθμξ δέ  

ἐζηζκ  πανάδμζζξ αὕηδ ηκ ἀπμζηυθςκ· 

πμθθὰ βὰν ἀβνάθςξ  

ιῖκ πανέδςηακ. 

ηαζ βζ’ αθέπμοιε πνμξ αοηήκ  

(ακαημθζηά) ηαζ πνμζηοκμφιε ημ Θευ.  

Καζ δ ζηδκή ημο Μςτζή είπε ημ 

ηαηαπέηαζια ηαζ ημ ζθαζηήνζμ πνμξ ηδκ  

ακαημθή. Καζ δ θοθή ημο Εμφδα, ζακ δ πζμ 

εηθεηηή, ήηακ παναηαβιέκδ  

ακαημθζηά. Καζ ζημ θδιζζιέκμ Ναυ ημο 

μθμιχκηα  

δ πφθδ ημο Κονίμο ήηακ πνμξ ηδκ ακαημθή.  

Ο Κφνζμξ υιςξ, υηακ ζηαονςκυηακ, έαθεπε 

πνμξ ηδ δφζδ, ηαζ έηζζ ημκ  

πνμζηοκμφιε αθέπμκηαξ ημ πνυζςπυ ημο. 

Καζ υηακ ακαθήθεδηε, πνμξ ηδκ  

ακαημθή ακέααζκε, ηαζ έηζζ μζ Ώπυζημθμζ ημκ 

πνμζηφκδζακ·  

ηαζ πάθζ έηζζ εα έθεεζ (ζηδ Αεοηένα 

Πανμοζία), ιε ημκ ηνυπμ πμο ημκ είδακ  

κ’ ακαθαιαάκεηαζ ζημκ μονακυ, υπςξ μ ίδζμξ 

μ Κφνζμξ είπε:  

«πςξ δ αζηναπή αβαίκεζ απυ ηδκ ακαημθή 

ηαζ θεάκεζ έςξ ηδ δφζδ,  

έηζζ εα βίκεζ ηαζ δ (δεοηένα) πανμοζία ημο 

Τζμφ ημο ακενχπμο».  

Πνμζιέκμκηάξ ημκ, θμζπυκ, πνμζηοκμφιε 

ακαημθζηά. Καζ αοηυ απμηεθεί  

άβναθδ απμζημθζηή πανάδμζδ· δζυηζ πμθθά 

ιαξ ηα πανάδμζακ πςνίξ  

κα ηα βνάρμοκ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 86. Πενὶ ηκ ἁβίςκ ηαὶ 

ἀπνάκηςκ ημῦ Κονίμο ιοζηδνίςκ  

Ὁ ἀβαεὸξ ηαὶ πακάβαεμξ ηαὶ πενάβαεμξ 

Θευξ, ὁ ὅθμξ ὢκ  

ἀβαευηδξ, δζὰ ηὸκ πεναάθθμκηα πθμῦημκ 

ηξ αημῦ ἀβαευηδημξ  

μη κέζπεημ ιυκμκ εἶκαζ ηὸ ἀβαεὸκ, ἢημζ 

ηὴκ ἑαοημῦ θφζζκ  

πὸ ιδδεκὸξ ιεηεπυιεκμκ. Σμφημο πάνζκ 

ἐπμίδζε πνημκ ιὲκ  

ηὰξ κμενὰξ ηαὶ μνακίμοξ δοκάιεζξ, εἶηα 

ηὸκ ὁναηὸκ  

ηαὶ αἰζεδηὸκ ηυζιμκ, εἶηα ἐη κμενμῦ ηαὶ 

αἰζεδημῦ ηὸκ ἄκενςπμκ.  

Πάκηα ιὲκ μὖκ ηὰ π᾿ αημῦ βεκυιεκα 

ημζκςκμῦζζ  

Γζα ηα άβζα ηαζ άπνακηα ιοζηήνζα ημο 

Κονίμο.  

Ο αβαευξ ηαζ πακάβαεμξ ηαζ οπενάβαεμξ 

Θευξ, πμο έπεζ ηδκ πθδνυηδηα  

ηδξ αβαεςζφκδξ, ελαζηίαξ ηδξ οπεναμθζηήξ 

αβαευηδηυξ ημο,  

δεκ ήεεθε κα οπάνπεζ ιυκμκ δ δζηή ημο 

αβαεή θφζδ ηαζ ηακείξ  

κα ιδκ ιεηέπεζ ζ’ αοηήκ. Γζ’ αοηυ ημ θυβμ 

πνχηα έπθαζε ηζξ κμενέξ  

ηαζ μονάκζεξ δοκάιεζξ, έπεζηα ημκ μναηυ ηαζ 

αζζεδηυ ηυζιμ ηαζ ηέθμξ  

ημκ άκενςπμ, πμο απμηεθείηαζ ηαζ απυ κμενυ 

ηαζ απυ αζζεδηυ ιένμξ.  

θα υζα Ώοηυξ δδιζμφνβδζε ιεηέπμοκ ζηδ 

δζηή ημο αβαευηδηα  
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ηξ αημῦ ἀβαευηδημξ ηαηὰ ηὸ εἶκαζ· αηὸξ 

βάν ἐζηζ ημῖξ πζζ  

ηὸ εἶκαζ, ἐπεζδὴ «ἐκ αηῶ εἰζζ ηὰ ὄκηα», μ 

ιυκμκ ὅηζ αηὸξ  

ἐη ημῦ ιὴ ὄκημξ εἰξ ηὸ εἶκαζ αηὰ 

πανήβαβεκ, ἀθθ᾿ ὅηζ  

 αημῦ ἐκένβεζα ηὰ π᾿ αημῦ βεκυιεκα 

ζοκηδνεῖ ηαὶ ζοκέπεζ·  

ἐη πενζζζμῦ δὲ ηὰ γῶα· ηαηά ηε βὰν ηὸ 

εἶκαζ ηαὶ ηαηὰ ηὸ γςξ  

ιεηέπεζκ ημζκςκμῦζζ ημῦ ἀβαεμῦ. Σὰ δὲ 

θμβζηὰ ηαὶ  

ηαηὰ ηὰ πνμεζνδιέκα ιέκ, μ ιὴκ ἀθθὰ ηαὶ 

ηαηὰ ηὸ θμβζηυκ,  

ηαὶ ηαῦηα ιθθμκ· μἰηεζυηενα βάν πχξ εἰζζ 

πνὸξ αηυκ,  

εἰ ηαὶ πάκηςκ μὗημξ πένηεζηαζ 

ἀζοβηνίηςξ.  

Ὁ ιέκημζ ἄκενςπμξ θμβζηὸξ ηαὶ 

αηελμφζζμξ βεκυιεκμξ,  

ἐλμοζίακ εἴθδθεκ ἀδζαθείπηςξ δζὰ ηξ 

μἰηείαξ πνμαζνέζεςξ  

ἑκμῦζεαζ ηῶ Θεῶ, εἴ βε δζαιέκεζ ἐκ ηῶ 

ἀβαεῶ, ημοηέζηζ  

ηῆ ημῦ ηηίζακημξ παημῆ. πεζδὴ ημίκοκ 

ἐκ πανααάζεζ  

ηξ ημῦ πεπμζδηυημξ αηὸκ ἐκημθξ βέβμκε 

ηαὶ εακάηῳ ηαὶ θεμνᾶ  

πμπέπηςηεκ, ὁ Πμζδηὴξ ηαὶ Αδιζμονβὸξ 

ημῦ βέκμοξ ικ  

δζὰ ζπθάβπκα ἐθέμοξ αημῦ ὡιμζχεδ ιῖκ 

ηαηὰ πάκηα βεκυιεκμξ  

ἄκενςπμξ πςνὶξ ἁιανηίαξ ηαὶ κχεδ ηῆ 

ιεηένᾳ θφζεζ. πεζδὴ βὰν  

ιεηέδςηεκ ιῖκ ηξ ἰδίαξ εἰηυκμξ ηαὶ ημῦ 

ἰδίμο πκεφιαημξ  

ηαὶ μη ἐθοθάλαιεκ, ιεηαθαιαάκεζ αηὸξ 

ηξ πηςπξ ηαὶ ἀζεεκμῦξ  

ικ θφζεςξ, ἵκα ιξ ηαεάνῃ ηαὶ 

ἀθεανηίζῃ ηαὶ ιεηυπμοξ πάθζκ  

ηξ αημῦ ηαηαζηήζῃ εευηδημξ.  

Ἔδεζ δὲ ιὴ ιυκμκ ηὴκ ἀπανπὴκ ηξ 

ιεηέναξ θφζεςξ ἐκ ιεημπῆ  

βεκέζεαζ ημῦ ηνείηημκμξ, ἀθθὰ ηαὶ πάκηα 

ηὸκ αμοθυιεκμκ  

ἄκενςπμκ ηαὶ δεοηένακ βέκκδζζκ 

υζμκ αθμνά ζηδκ φπανλή ημοξ· δζυηζ Ώοηυξ 

ημοξ πάνζζε ηδκ φπανλδ,  

επεζδή «ηα δδιζμονβήιαηα οπάνπμοκ απ’ 

αοηυκ»· υπζ δζυηζ ιυκμκ Ώοηυξ  

ηα έθενε απυ ηδκ ακοπανλία ζηδκ φπανλδ, 

αθθ’ επεζδή  

δ δζηή ημο εκένβεζα ζοκηδνεί ηαζ ζοβηναηεί 

ηα δδιζμονβήιαηά ημο.  

Πενζζζυηενμ αέααζα ηα γςκηακά πθάζιαηά 

ημο· δζυηζ ιεηέπμοκ ζημ αβαευ ηαζ  

θυβς ηδξ οπάνλεχξ ημοξ ηαζ θυβς ηδξ 

ιεημπήξ ημοξ ζημ βεβμκυξ ηδξ γςήξ.  

Σα θμβζηά υκηα πάθζ ιεηέπμοκ πενζζζυηενμ, 

ηαζ ζηα πνμακαθενεέκηα ηαζ  

ζηδ θμβζηή· δζυηζ είκαζ πζμ ημκηά ζ’ Ώοηυκ, 

ακ ηαζ αέααζα Ώοηυξ  

ηα λεπενκά ζε αζφβηνζημ ααειυ.  

Ο άκενςπμξ, θμζπυκ, ιε ημ κα βίκεζ θμβζηυξ 

ηαζ αοηελμφζζμξ,  

έπεζ πάνεζ ηδκ ελμοζία κα εκχκεηαζ ζοκεπχξ 

ιε ημ Θευ ιέζς ηδξ δζηήξ ημο  

εεθήζεςξ· ιε ηδκ πνμτπυεεζδ αέααζα κα 

παναιέκεζ ζημ αβαευ, κα οπαημφεζ  

δδθαδή ζημ Αδιζμονβυ. Βπεζδή, θμζπυκ, 

έβζκε πανααάηδξ ηδξ εκημθήξ  

ημο Αδιζμονβμφ ημο ηαζ έπεζε ζηδκ 

ηαηάζηαζδ ημο εακάημο  

ηαζ ηδξ θεμνάξ, μ Πθάζηδξ ηαζ Αδιζμονβυξ 

ημο βέκμοξ ιαξ,  

πάνδ ζηδκ πμθθή ημο εοζπθαβπκία, έβζκε 

άκενςπμξ υιμζμξ ιε ιαξ ζε υθα  

–εηηυξ απυ ηδκ αιανηία–, ηαζ εκχεδηε ιε ηδ 

θφζδ ιαξ. Βπεζδή δδθαδή  

ιαξ ιεηέδςζε ηδκ εζηυκα ημο ηαζ ημ πκεφια 

ημο  

ηαζ δεκ ημ ηδνήζαιε, βίκεηαζ μ ίδζμξ ιέημπμξ 

ηδξ θηςπήξ ηαζ αδφκαιδξ  

θφζεχξ ιαξ, βζα κα ιαξ ηαεανίζεζ ηαζ κα ιαξ 

ηάκεζ άθεανημοξ ηαζ ιέημπμοξ  

ηαζ πάθζ ηδξ εευηδηυξ ημο.  

Έπνεπε, θμζπυκ, υπζ ιυκμκ δ πνχηδ ανπή ηδξ 

θφζεχξ ιαξ (μ Ώδάι)  

κα ιεηάζπεζ ζημ ακχηενμ (Θευ), αθθά ηαζ 

ηάεε άκενςπμξ πμο εέθεζ,  

κα ιπμνεί κα λακαβεκκδεεί βζα δεφηενδ θμνά 

ηαζ κα ηναθεί ιε λέκδ ηνμθή  
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βεκκδεκαζ ηαὶ ηναθκαζ  

ηνμθὴκ λέκδκ ηαὶ ηῆ βεκκήζεζ πνυζθμνμκ 

ηαὶ μὕης θεάζαζ  

ηὸ ιέηνμκ ηξ ηεθεζυηδημξ. Αζὰ ιὲκ ηξ 

αημῦ βεκκήζεςξ,  

ἢημζ ζανηχζεςξ ηαὶ ημῦ ααπηίζιαημξ ηαὶ 

ημῦ πάεμοξ  

ηαὶ ηξ ἀκαζηάζεςξ θεοεένςζε ηὴκ 

θφζζκ ηξ ἁιανηίαξ  

ημῦ πνμπάημνμξ, ημῦ εακάημο, ηξ θεμνξ, 

ηαὶ ηξ ἀκαζηάζεςξ  

ἀπανπὴ βέβμκε ηαὶ ὁδὸκ ηαὶ ηφπμκ ἑαοηὸκ 

ηαὶ πμβναιιὸκ ηέεεζηεκ,  

ἵκα ηαὶ ιεῖξ ημῖξ αημῦ ἀημθμοεήζακηεξ 

ἴπκεζζ βεκχιεεα εέζεζ,  

ὅπεν αηυξ ἐζηζ θφζεζ, οἱμὶ ηαὶ 

ηθδνμκυιμζ Θεμῦ ηαὶ αημῦ  

ζοβηθδνμκυιμζ. Ἔδςηεκ μὖκ ιῖκ, ὡξ 

ἔθδκ, βέκκδζζκ δεοηένακ,  

ἵκα ὥζπεν βεκκδεέκηεξ ἐη ημῦ Ἀδὰι 

ὡιμζχεδιεκ αηῶ,  

ηθδνμκμιήζακηεξ ηὴκ ηαηάνακ ηαὶ ηὴκ 

θεμνάκ, μὕης ηαὶ ἐλ αημῦ  

βεκκδεέκηεξ, ὁιμζςειεκ αηῶ ηαὶ 

ηθδνμκμιήζςιεκ  

ηήκ ηε ἀθεανζίακ ηαὶ ηὴκ εθμβίακ ηαὶ ηὴκ 

δυλακ αημῦ.  

πεζδὴ δὲ πκεοιαηζηυξ ἐζηζκ μὗημξ ὁ 

Ἀδάι, ἔδεζ ηαὶ ηὴκ βέκκδζζκ  

πκεοιαηζηὴκ εἶκαζ, ὁιμίςξ ηαὶ ηὴκ ανζζκ· 

ἀθθ᾿ ἐπεζδὴ δζπθμῖ  

ηζκέξ ἐζιεκ ηαὶ ζφκεεημζ, δεῖ ηαὶ ηὴκ 

βέκκδζζκ δζπθκ εἶκαζ,  

ὁιμίςξ ηαὶ ηὴκ ανζζκ ζφκεεημκ. Ἡ ιὲκ 

μὖκ βέκκδζζξ ιῖκ δζ᾿ ὕδαημξ  

ηαὶ Πκεφιαημξ δέδμηαζ, θδιὶ δὴ ημῦ ἁβίμο 

ααπηίζιαημξ,  δὲ ανζζξ  

αηὸξ ὁ ἄνημξ ηξ γςξ, ὁ Κφνζμξ ικ 

Ἰδζμῦξ Υνζζηὸξ  

ὁ ἐη ημῦ μνακμῦ ηαηααάξ.  

Μέθθςκ βὰν ηὸκ ἑημφζζμκ πὲν ικ 

ηαηαδέπεζεαζ εάκαημκ  

ἐκ ηῆ κοηηί, ἐκ ᾗ ἑαοηὸκ πανεδίδμο, 

δζαεήηδκ ηαζκὴκ δζέεεημ  

ημῖξ ἁβίμζξ αημῦ ιαεδηαῖξ ηαὶ ἀπμζηυθμζξ 

ηαὶ δζ᾿ αηκ  

ηαζ ηαηάθθδθδ βζα ηδκ ακαβέκκδζή ημο, ηαζ 

έηζζ κα θεάζεζ  

ζηδκ ηεθεζυηδηα. Με ηδ βέκκδζή ημο αέααζα,  

δδθαδή ιε ηδ ζάνηςζδ, ημ αάπηζζια, ημ 

πάεμξ  

ηαζ ηδκ ακάζηαζή ημο εθεοεένςζε ηδ θφζδ 

ημο πνμπάημνά ιαξ  

απυ ηδκ αιανηία, ημ εάκαημ ηαζ ηδ θεμνά ηαζ 

έβζκε δ πνχηδ ανπή  

ηδξ ακαζηάζεςξ· έηακε ημκ εαοηυ ημο 

πανάδεζβια, ηφπμ ηαζ οπμβναιιυ,  

χζηε ηζ ειείξ κ’ αημθμοεήζμοιε ζη’ απκάνζα 

ημο· ηαζ, εκχ αοηυξ είκαζ  

θοζζηυξ βζυξ, ειείξ κα βίκμοιε εεημί βζμί ηαζ 

ηθδνμκυιμζ ημο Θεμφ ηαζ  

ζοβηθδνμκυιμζ δζημί ημο. Μαξ πάνζζε, υπςξ 

είπα, δεφηενδ βέκκδζδ,  

χζηε υπςξ, υηακ βεκκδεήηαιε απυ ημκ 

Ώδάι, βίκαιε υιμζμί ημο  

ηαζ ηθδνμκμιήζαιε ηδκ ηζιςνία ηαζ ηδ 

θεμνά, έηζζ ηαζ ηχνα  

πμο βεκκδεήηαιε απ’ Ώοηυκ, κα βίκμοιε 

υιμζμί δζημί Σμο ηαζ  

κα ηθδνμκμιήζμοιε ηδκ αθεανζία, ηδκ 

εοθμβία ηαζ ηδ δυλα ημο.  

Ώηυιδ, επεζδή μ ίδζμξ μ Ώδάι είκαζ 

πκεοιαηζηυξ, έπνεπε ηαζ δ βέκκδζή ημο  

κα είκαζ πκεοιαηζηή· ημ ίδζμ ηαζ δ ηνμθή ημο. 

Ώθθά επεζδή μνζζιέκμζ είιαζηε  

δζπθμί ηαζ ζφκεεημζ, πνέπεζ ηαζ δ βέκκδζή 

ιαξ κα είκαζ δζπθή, ημ ίδζμ  

ηαζ δ ηνμθή ιαξ ζφκεεηδ. Δ βέκκδζδ αέααζα 

ιαξ δυεδηε ιε ημ κενυ ηαζ ημ  

Άβζμ Πκεφια, εκκμχ δδθαδή ιε ημ άβζμ 

αάπηζζια· δ ηνμθή ιαξ υιςξ είκαζ  

μ ίδζμξ μ άνημξ ηδξ γςήξ πμο ηαηέαδηε απυ 

ημκ μονακυ, μ Κφνζυξ ιαξ  

Εδζμφξ Υνζζηυξ.  

Αζυηζ, υηακ επνυηεζημ κα ηαηαδεπεεί ημκ 

εημφζζμ εάκαημ βζα πάνδ ιαξ,  

ηδ κφπηα πμο εα πανέδζδε ημκ εαοηυ ημο 

άθδζε κέα δζαεήηδ  

ζημοξ αβίμοξ ιαεδηέξ ηαζ απμζηυθμοξ ημο 

ηαζ ιέζς αοηχκ  

ζε υθμοξ υζμζ πζζηεφμοκ ζ’ αοηυκ. ημ 

οπενχμ, θμζπυκ,  
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πζζ ημῖξ εἰξ αηὸκ πζζηεφμοζζκ. κ ηῶ 

πενῴῳ ημίκοκ  

ηξ ἁβίαξ ηαὶ ἐκδυλμο ζὼκ ηὸ παθαζὸκ 

πάζπα ιεηὰ ηκ ιαεδηκ  

αημῦ θαβὼκ ηαὶ πθδνχζαξ ηὴκ παθαζὰκ 

δζαεήηδκ κίπηεζ  

ηκ ιαεδηκ ημὺξ πυδαξ, ζφιαμθμκ ημῦ 

ἁβίμο ααπηίζιαημξ  

πανεπυιεκμξ. Βἶηα ηθάζαξ ἄνημκ ἐπεδίδμο 

αημῖξ θέβςκ·  

«Λάαεηε, θάβεηε, ημῦηυ ιμφ ἐζηζ ηὸ ζια 

ηὸ πὲν ικ ηθχιεκμκ  

εἰξ ἄθεζζκ ἁιανηζκ». Ὁιμίςξ δὲ θααὼκ 

ηὸ πμηήνζμκ ἐλ μἴκμο  

ηαὶ ὕδαημξ ιεηέδςηεκ αημῖξ θέβςκ· 

«Πίεηε ἐλ αημῦ πάκηεξ·  

ημῦηυ ιμφ ἐζηζ ηὸ αἷια ηξ ηαζκξ 

δζαεήηδξ ηὸ πὲν ικ  

ἐηποκυιεκμκ εἰξ ἄθεζζκ ἁιανηζκ· ημῦημ 

πμζεῖηε εἰξ ηὴκ ἐιὴκ  

ἀκάικδζζκ. Ὁζάηζξ βὰν ἂκ ἐζείδηε ηὸκ 

ἄνημκ ημῦημκ  

ηαὶ ηὸ πμηήνζμκ ημῦημ πίκδηε, ηὸκ εάκαημκ 

ημῦ Τἱμῦ ημῦ ἀκενχπμο  

ηαηαββέθθεηε ηαὶ ηὴκ ἀκάζηαζζκ αημῦ 

ὁιμθμβεῖηε, ἕςξ ἂκ ἔθεῃ».  

Βἰ ημίκοκ «ὁ θυβμξ ημῦ Θεμῦ γκ ἐζηζ ηαὶ 

ἐκενβὴξ» ηαὶ «πάκηα,  

ὅζα εέθδζεκ ὁ Κφνζμξ, ἐπμίδζεκ»· εἰ 

εἶπε· «Γεκδεήης θξ,  

ηαὶ ἐβέκεημ· βεκδεήης ζηενέςια, ηαὶ 

ἐβέκεημ»· εἰ «ηῶ θυβῳ Κονίμο  

μἱ μνακμὶ ἐζηενεχεδζακ, ηαὶ ηῶ πκεφιαηζ 

ημῦ ζηυιαημξ αημῦ  

πζα  δφκαιζξ αηκ·» εἰ μνακὸξ ηαὶ  

β ὕδςν ηε ηαὶ πῦν  

ηαὶ ἀὴν ηαὶ πξ ὁ ηυζιμξ αηκ ηῶ θυβῳ 

Κονίμο ζοκεηεθέζεδζακ  

ηαὶ ημῦημ δὴ ηὸ πμθοενφθθδημκ γῶμκ ὁ 

ἄκενςπμξ· εἰ εεθήζαξ αηὸξ  

ὁ Θεὸξ Λυβμξ ἐβέκεημ ἄκενςπμξ ηαὶ ηὰ 

ηξ Ἁβίαξ Ἀεζπανεέκμο  

ηαεανὰ ηαὶ ἀιχιδηα αἵιαηα ἑαοηῶ 

ἀζπυνςξ ζάνηα πεζηήζαημ,  

μ δφκαηαζ ηὸκ ἄνημκ ἑαοημῦ ζια 

πμζζαζ ηαὶ ηὸκ μἶκμκ  

ηδξ αβίαξ ηαζ εκδυλμο ζχκ, αθμφ έθαβε ημ 

παθαζυ Πάζπα ιε ημοξ ιαεδηέξ  

ημο ηαζ μθμηθήνςζε ηδκ Παθαζά Αζαεήηδ, 

ζηδ ζοκέπεζα κίπηεζ  

ηα πυδζα ηςκ ιαεδηχκ ημο, παναδίδμκηαξ 

ζφιαμθμ ημο αβίμο ααπηίζιαημξ.  

Έπεζηα έημρε ημκ άνημ ηαζ ημκ ιμίναζε ζ’ 

αοημφξ θέβμκηαξ:  

«Πάνηε κα θάηε, αοηυ είκαζ ημ ζχια ιμο πμο 

ηυπδηε (εοζζάζηδηε) βζα ηδ  

ζοβπχνεζδ ηςκ αιανηζχκ ζαξ». Πανυιμζα, 

πήνε ηαζ ημ πμηήνζμ ιε ηναζί  

ηαζ κενυ ηαζ ημοξ ημ πνυζθενε θέβμκηαξ: 

«θμζ κα πζείηε απ’ αοηυ·  

αοηυ είκαζ ημ αίια ηδξ κέαξ δζαεήηδξ πμο 

πφκεηαζ βζα ζαξ, κα ζοβπςνεεμφκ  

μζ αιανηίεξ ζαξ· αοηυ κα ημ ηάκεηε βζα κα ιε 

εοιάζηε.  

ζεξ θμνέξ δδθαδή ηνχηε αοηυκ ημκ άνημ 

ηαζ πίκεηε αοηυ  

ημ πμηήνζμ, ηδνφζζεηε ημ εάκαημ ημο Τζμφ 

ημο ακενχπμο ηαζ μιμθμβείηε  

ηδκ ακάζηαζή ημο, έςξ κα έθεεζ (πάθζ ιε ηδ 

δεοηένα πανμοζία ημο).  

Βάκ, θμζπυκ, «μ θυβμξ ημο Θεμφ είκαζ 

γςκηακυξ ηαζ δναζηζηυξ» ηαζ  

«μ Κφνζμξ έηακε υθα υζα εέθδζε», ηαζ 

αηυιδ υηακ είπε «κα βίκεζ θςξ,  

ηαζ έβζκε ηαζ κα βίκεζ ημ ζηενέςια, ηαζ 

έβζκε»· «εάκ μζ μονακμί ζηενεχεδηακ  

ιε ημ θυβμ ημο Κονίμο, ηαζ υθδ δ δφκαιή 

ημοξ ζηδνίγεηαζ ζημ πκεφια  

πμο αβήηε απυ ημ ζηυια ημο»· εάκ μ 

μονακυξ, δ βδ, ημ κενυ, δ θςηζά,  

μ αέναξ ηαζ υθα ηα ζοκαθή ημοξ 

δδιζμονβήεδηακ ιε ημ θυβμ ημο Κονίμο,  

αηυιδ ηαζ αοηή δ αλζμεαφιαζηδ φπανλδ, μ 

άκενςπμξ· εάκ ιε ηδ εέθδζή ημο  

μ ίδζμξ μ Θευξ Λυβμξ έβζκε άκενςπμξ ηαζ 

έηακε πςνίξ ακδνζηυ ζπένια  

ζάνηα ημο ηα ηαεανά ηαζ αιυθοκηα αίιαηα 

ηδξ Ώβίαξ Ώεζπανεέκμο,  

πχξ εα ημο είκαζ αδφκαημ κα ιεηααάθεζ ημκ 

άνημ ζε ζχια ημο ηαζ ημ ηναζί  

ηαζ ημ κενυ ζε αίια ημο;  

Βίπε ζηδκ ανπή (ηδξ δδιζμονβίαξ): «Δ βδ κα 
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ηαὶ ηὸ ὕδςν αἷια;  

Βἶπεκ ἐκ ἀνπῆ· «λαβαβέης  β αμηάκδκ 

πυνημο», ηαὶ ιέπνζ  

ημῦ κῦκ ημῦ εημῦ βζκμιέκμο ἐλάβεζ ηὰ ἴδζα 

αθαζηήιαηα  

ηῶ εείῳ ζοκεθαοκμιέκδ ηαὶ δοκαιμοιέκδ 

πνμζηάβιαηζ.  

Βἶπεκ ὁ Θευξ· «Σμῦηυ ιμφ ἐζηζ ηὸ ζια», 

ηαί· «Σμῦηυ ιμο ἐζηζ  

ηὸ αἷια», ηαί· «Σμῦημ πμζεῖηε εἰξ ηήκ ἐιήκ 

ἀκάικδζζκ»  

ηαὶ ηῶ πακημδοκάιῳ αημῦ πνμζηάβιαηζ, 

ἕςξ ἂκ ἔθεῃ, βίκεηαζ·  

μὕης βὰν εἶπεκ· «Ἕςξ ἂκ ἔθεῃ». Καὶ 

βίκεηαζ εηὸξ ηῆ ηαζκῆ ηαφηῃ  

βεςνβίᾳ δζὰ ηξ ἐπζηθήζεςξ  ημῦ Ἁβίμο 

Πκεφιαημξ ἐπζζηζάγμοζα  

δφκαιζξ· ὥζπεν βὰν πάκηα, ὅζα ἐπμίδζεκ, 

ὁ Θεὸξ ηῆ ημῦ Ἁβίμο  

Πκεφιαημξ ἐκενβείᾳ ἐπμίδζεκ, μὕης ηαὶ 

κῦκ  ημῦ Πκεφιαημξ  

ἐκένβεζα ηὰ πὲν θφζζκ ἐνβάγεηαζ, ἃ μ 

δφκαηαζ πςνζαζ,  

εἰ ιὴ ιυκδ πίζηζξ. «Πξ ἔζηαζ ιμζ ημῦημ», 

θδζὶκ  ἁβία Πανεέκμξ,  

«ἐπεὶ ἄκδνα μ βζκχζης;» 

Ἀπμηνίκεηαζ  Γαανζὴθ ὁ ἀνπάββεθμξ·  

«Πκεῦια ἅβζμκ ἐπεθεφζεηαζ ἐπὶ ζέ, ηαὶ 

δφκαιζξ ρίζημο  

ἐπζζηζάζεζ ζμζ». Καὶ κῦκ ἐνςηᾶξ· Πξ ὁ 

ἄνημξ βίκεηαζ ζια Υνζζημῦ  

ηαὶ ὁ μἶκμξ ηαὶ ηὸ ὕδςν αἷια Υνζζημῦ; 

Λέβς ζμζ ηἀβχ·  

Πκεῦια ἅβζμκ ἐπζθμζηᾶ ηαὶ ηαῦηα πμζεῖ ηὰ 

πὲν θυβμκ ηαὶ ἔκκμζακ.  

Ἄνημξ δὲ ηαὶ μἶκμξ παναθαιαάκεηαζ· μἶδε 

βὰν ὁ Θεὸξ  

ηὴκ ἀκενςπίκδκ ἀζεέκεζακ, ὡξ ηὰ πμθθὰ 

βὰν  

ηὰ ιὴ ηαηὰ ηὴκ ζοκήεεζακ ηεηνζιιέκα 

ἀπμζηνέθεηαζ δοζπεναίκμοζα·  

ηῆ μὖκ ζοκήεεζ ζοβηαηααάζεζ ηεπνδιέκμξ 

δζὰ ηκ ζοκήεςκ  

ηξ θφζεςξ πμζεῖ ηὰ πὲν θφζζκ· ηαὶ 

ὥζπεν ἐπὶ ημῦ ααπηίζιαημξ,  

ἐπεζδὴ ἔεμξ ημῖξ ἀκενχπμζξ ὕδαηζ 

αβάθεζ πμνηάνζ»· ηαζ ιέπνζ ηχνα  

ιε ηδ ανμπή πμο πέθηεζ δ βδ αβάγεζ ηα ίδζα 

πυνηα,  

δζυηζ δ εεία εκημθή ηδκ παναηζκεί ηαζ ηδξ 

δίκεζ δφκαιδ.  

Βίπε μ Θευξ: «Ώοηυ είκαζ ημ ζχια ιμο», ηαζ 

«αοηυ είκαζ ημ αίια ιμο»,  

ηαζ «αοηυ κα ημ ηάκεηε βζα κα ιε εοιάζεε»· 

ηαζ πνάβιαηζ,  

ιε ημ πακημδφκαιμ πνυζηαβιά ημο, αοηυ 

βίκεηαζ έςξ κα έθεεζ πάθζ.  

Αζυηζ έηζζ είπε: «έςξ υημο έθεεζ». Καζ πέθηεζ 

ανμπή βζα ηδ κέα  

ηαθθζένβεζα ιε ηδκ επίηθδζδ ηδξ δοκάιεςξ 

ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ πμο υθα  

ηα ζηεπάγεζ. πςξ δδθαδή υθα, υζα μ Θευξ 

έθηζαλε, ηα έθηζαλε ιε ηδκ  

εκένβεζα ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ, έηζζ ηαζ 

ηχνα δ εκένβεζα ημο Πκεφιαημξ  

πναβιαημπμζεί ηα οπενθοζζηά, ηα μπμία δεκ 

ιπμνεί κα ηα πςνέζεζ μ κμοξ,  

πανά ιυκμκ δ πίζηδ. «Πχξ εα ιμο ζοιαεί 

αοηυ, αθμφ δεκ έπς ζπέζδ  

ιε άκδνα;», ακανςηζέηαζ δ αβία Πανεέκμξ. 

«Σδξ απακηά μ ανπάββεθμξ  

Γαανζήθ: «Σμ Άβζμ Πκεφια εα ζε επζζηεθηεί 

ηαζ δ δφκαιδ ημο φρζζημο Θεμφ  

εα ζε ζηεπάζεζ». Καζ ζο ηχνα νςηάξ: πχξ μ 

άνημξ βίκεηαζ ζχια Υνζζημφ  

ηαζ ημ ηναζί ηαζ ημ κενυ αίια Υνζζημφ; μο 

απακηχ εβχ: ημ Άβζμ Πκεφια  

ηα επζθμζηά ηαζ ηα ιεηααάθθεζ 

οπενααίκμκηαξ ηδ θμβζηή ηαζ ηδ ζηέρδ.  

Παίνκμοιε (ζηδ ιεηάθδρδ) άνημ ηαζ μίκμ· 

δζυηζ μ Θευξ βκςνίγεζ  

ηδκ ακενχπζκδ αδοκαιία, δ μπμία απμθεφβεζ 

ζοκήεςξ αοηά ηα μπμία  

δεκ ηα βκχνζζε ιε ηδ πνήζδ, αθμφ ηδ 

ζηεκμπςνμφκ.  

Αείπκμκηαξ, θμζπυκ, ηδ βκςζηή ημο 

ζοβηαηάααζδ πναβιαημπμζεί  

ηα οπενθοζζηά ιε ιέζα βκςζηά ζηδ θφζδ 

ιαξ. Καζ υπςξ ζημ αάπηζζια,  

επεζδή μζ άκενςπμζ ζοκδείγμοκ κα θμφγμκηαζ 

ιε κενυ ηαζ κα πνίμκηαζ ιε θάδζ,  

ζφκδεζε ιε ημ θάδζ ηαζ ημ κενυ ηδ πάνδ ημο 
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θμφεζεαζ ηαὶ ἐθαίῳ πνίεζεαζ,  

ζοκέγεολε ηῶ ἐθαίῳ ηαὶ ὕδαηζ ηὴκ πάνζκ 

ημῦ Πκεφιαημξ  

ηαὶ ἐπμίδζεκ αηὸ θμοηνὸκ ἀκαβεκκήζεςξ, 

μὕηςξ, ἐπεζδὴ ἔεμξ  

ημῖξ ἀκενχπμζξ ἄνημκ ἐζείεζκ ὕδςν ηε ηαὶ 

μἶκμκ πίκεζκ,  

ζοκέγεολεκ αημῖξ ηὴκ αημῦ εευηδηα ηαὶ 

πεπμίδηεκ αηὰ ζια  

ηαὶ αἷια αημῦ, ἵκα δζὰ ηκ ζοκήεςκ ηαὶ 

ηαηὰ θφζζκ  

ἐκ ημῖξ πὲν θφζζκ βεκχιεεα.  

ιά ἐζηζκ ἀθδεξ κςιέκμκ εευηδηζ, ηὸ 

ἐη ηξ ἁβίαξ Πανεέκμο  

ζια, μπ ὅηζ αηὸ ηὸ ζια ηὸ ἀκαθδθεὲκ 

ἐλ μνακκ ηαηένπεηαζ,  

ἀθθ᾿ ὅηζ αηὸξ ὁ ἄνημξ ηαὶ ὁ μἶκμξ 

ιεηαπμζεῖηαζ εἰξ ζια ηαὶ αἷια  

Θεμῦ. Βἰ δὲ ηὸκ ηνυπμκ ἐπζγδηεῖξ, πξ 

βίκεηαζ, ἀνηεῖ ζμζ ἀημῦζαζ,  

ὅηζ δζὰ Πκεφιαημξ Ἁβίμο, ὥζπεν ηαὶ ἐη 

ηξ ἁβίαξ Θεμηυημο  

δζὰ Πκεφιαημξ Ἁβίμο ἑαοηῶ ηαὶ ἐκ ἑαοηῶ 

ὁ Κφνζμξ ζάνηα  

πεζηήζαημ· ηαὶ πθέμκ μδὲκ βζκχζημιεκ, 

ἀθθ᾿ ὅηζ ὁ Λυβμξ  

ημῦ Θεμῦ ἀθδεὴξ ηαὶ ἐκενβήξ ἐζηζ ηαὶ 

πακημδφκαιμξ,  

ὁ δὲ ηνυπμξ ἀκελενεφκδημξ.  

Ο πεῖνμκ δὲ ηαὶ ημῦημ εἰπεῖκ, ὅηζ, ὥζπεν 

θοζζηξ δζὰ ηξ ανχζεςξ  

ὁ ἄνημξ ηαὶ ὁ μἶκμξ ηαὶ ηὸ ὕδςν δζὰ ηξ 

πυζεςξ εἰξ ζια ηαὶ αἷια  

ημῦ ἐζείμκημξ ηαὶ πίκμκημξ ιεηααάθθεηαζ, 

ηαὶ μ βίκεηαζ ἕηενμκ  

ζια πανὰ ηὸ πνυηενμκ αημῦ ζια, 

μὕηςξ ὁ ηξ πνμεέζεςξ  

ἄνημξ, μἶκυξ ηε ηαὶ ὕδςν δζὰ ηξ 

ἐπζηθήζεςξ ηαὶ ἐπζθμζηήζεςξ  

ημῦ Ἁβίμο Πκεφιαημξ πενθοξ 

ιεηαπμζεῖηαζ εἰξ ηὸ ζια  

ημῦ Υνζζημῦ ηαὶ αἷια, ηαὶ μὔη εἰζζ δφμ, 

ἀθθ᾿ ἓκ ηαὶ ηὸ αηυ.  

Γίκεηαζ ημίκοκ ημῖξ πίζηεζ ἀλίςξ 

ιεηαθαιαάκμοζζκ  

εἰξ ἄθεζζκ ἁιανηζκ ηαὶ εἰξ γςὴκ αἰχκζμκ 

Ώβίμο Πκεφιαημξ  

ηαζ ημ έηακε θμοηνυ ακαβεκκήζεςξ, έηζζ ηζ 

εδχ, επεζδή μζ άκενςπμζ  

ζοκήεςξ ηνχκε ρςιί ηαζ πίκμοκ κενυ,  

ζφκδεζε ι’ αοηά ηα δφμ ηδ εευηδηά ημο ηαζ 

ηα ιεηέααθε ζε ζχια ηαζ αίια  

δζηυ ημο, χζηε ιε ηα ζοκδεζζιέκα ηαζ 

θοζζηά  

κα μδδβμφιαζηε ζηα οπενθοζζηά.  

Σμ ζχια πμο (ημζκςκάιε) ηαζ πνμήθεε απυ 

ηδκ αβία Πανεέκμ είκαζ αθδεζκά  

ζχια εκςιέκμ ιε ηδ εεία θφζδ· δεκ 

ηαηεααίκεζ απυ ημκ μονακυ ημ ζχια πμο  

ακαθήθεδηε, αθθά μ ίδζμξ μ άνημξ ηαζ μ 

μίκμξ ιεηααάθθμκηαζ ζε ζχια ηαζ  

αίια Θεμφ. Καζ εάκ εέθεζξ κα ιάεεζξ ημκ 

ηνυπμ –πχξ βίκεηαζ–, ζμο ανηεί  

κ’ αημφζεζξ υηζ βίκεηαζ απυ ημ Άβζμ Πκεφια· 

υπςξ αηνζαχξ μ Κφνζμξ  

πήνε βζα ημκ εαοηυ ημο ζάνηα απυ ηδκ αβία 

Θεμηυημ ιέζς ημο Ώβίμο  

Πκεφιαημξ. Καζ δεκ βκςνίγμοιε ηίπμηε 

πενζζζυηενμ, αθθά ιυκμκ  

υηζ μ Λυβμξ ημο Θεμφ είκαζ αθδεζκυξ, 

δναζηήνζμξ ηαζ πακημδφκαιμξ,  

εκχ μ ηνυπμξ (ηδξ ζανηχζεςξ) 

ακελενεφκδημξ.  

Καθυ είκαζ κα πμφιε ηαζ ημ ελήξ, υηζ, υπςξ 

είκαζ θοζζμθμβζηυ ζημ θαβδηυ  

ημ ρςιί, ημ ηναζί ηαζ ημ κενυ ιε ηδκ 

πνυζθδρή ημοξ κα ιεηααάθθμκηαζ  

ζε ζχια ηαζ αίια αοημφ πμο ηα ηνχεζ ηαζ ηα 

πίκεζ, ηαζ δεκ ζπδιαηίγεηαζ  

δζαθμνεηζηυ ζχια απυ ημ πνμδβμφιεκμ, έηζζ 

ηαζ μ άνημξ ηδξ πνμεέζεςξ,  

ημ ηναζί ηαζ ημ κενυ ιε ηδκ επίηθδζδ ηαζ ηδκ 

επζθμίηδζδ  

ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ ιεηαπμζμφκηαζ ιε 

οπενθοζζηυ ηνυπμ ζημ ζχια  

ηαζ ημ αίια ημο Υνζζημφ· ηαζ δεκ είκαζ δφμ 

ζχιαηα, αθθά έκα ηαζ ημ ίδζμ.  

Καζ βίκεηαζ ζ’ αοημφξ πμο ιε πίζηδ 

ιεηαθαιαάκμοκ επάλζα  

άθεζδ ηςκ αιανηζχκ, αζχκζα γςή ηαζ 

θοθαηηήνζμ  

ηδξ ροπήξ ηαζ ημο ζχιαηυξ ημοξ, εκχ, ζε 
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ηαὶ εἰξ θοθαηηήνζμκ  

ροπξ ηε ηαὶ ζχιαημξ, ημῖξ δὲ ἐκ ἀπζζηίᾳ 

ἀκαλίςξ ιεηέπμοζζκ  

εἰξ ηυθαζζκ ηαὶ ηζιςνίακ, ηαεάπεν ηαὶ ὁ 

ημῦ Κονίμο εάκαημξ  

ημῖξ ιὲκ πζζηεφμοζζ βέβμκε γςὴ ηαὶ 

ἀθεανζία εἰξ ἀπυθαοζζκ  

ηξ αἰςκίμο ιαηανζυηδημξ, ημῖξ δὲ 

ἀπεζεμῦζζ ηαὶ ημῖξ ηονζμηηυκμζξ  

εἰξ ηυθαζζκ ηαὶ ηζιςνίακ αἰχκζμκ.  

Οη ἔζηζ ηφπμξ ὁ ἄνημξ ηαὶ ὁ μἶκμξ ημῦ 

ζχιαημξ ηαὶ αἵιαημξ  

ημῦ  Υνζζημῦ –ιὴ βέκμζημ–, ἀθθ᾿ αηὸ ηὸ 

ζια ημῦ Κονίμο  

ηεεεςιέκμκ, αημῦ ημῦ Κονίμο εἰπυκημξ· 

«Σμῦηυ ιμφ ἐζηζ» μ ηφπμξ  

ημῦ ζχιαημξ ἀθθὰ «ηὸ ζια», ηαὶ μ 

ηφπμξ ημῦ αἵιαημξ ἀθθὰ  

«ηὸ αἷια», ηαὶ πνὸ ημφημο ημῖξ Ἰμοδαίμζξ, 

ὅηζ, «εἰ ιὴ θάβδηε  

ηὴκ ζάνηα ημῦ Τἱμῦ ημῦ ἀκενχπμο, μη 

ἔπεηε γςὴκ αἰχκζμκ.  

Ἡ βὰν ζάνλ ιμο ἀθδεήξ ἐζηζ ανζζξ, ηαὶ 

ηὸ αἷιά ιμο ἀθδεήξ ἐζηζ  

πυζζξ», ηαὶ πάθζκ· «Ὁ ηνχβςκ ιε 

γήζεηαζ».  

Αζὸ ιεηὰ πακηὸξ θυαμο ηαὶ ζοκεζδήζεςξ 

ηαεανξ ηαὶ ἀδζζηάηημο  

πίζηεςξ πνμζέθεςιεκ, ηαὶ πάκηςξ ἔζηαζ 

ιῖκ, ηαεὼξ πζζηεφμιεκ,  

ιὴ δζζηάγμκηεξ. Σζιήζςιεκ δὲ αηὸ πάζῃ 

ηαεανυηδηζ, ροπζηῆ ηε  

ηαὶ ζςιαηζηῆ· δζπθμῦκ βάν ἐζηζ. 

Πνμζέθεςιεκ αηῶ πυεῳ δζαηαεῖ  

ηαὶ ζηαονμεζδξ ηὰξ παθάιαξ ηοπχζακηεξ 

ημῦ ἐζηαονςιέκμο  

ηὸ ζια πμδελχιεεα· ηαὶ ἐπζεέκηεξ 

ὀθεαθιμὺξ ηαὶ πείθδ  

ηαὶ ιέηςπα ημῦ εείμο ἄκεναημξ 

ιεηαθάαςιεκ, ἵκα ηὸ πῦν  

ημῦ ἐκ ιῖκ πυεμο πνμζθααὸκ ηὴκ ἐη ημῦ 

ἄκεναημξ πφνςζζκ  

ηαηαθθέλῃ ικ ηὰξ ἁιανηίαξ ηαὶ θςηίζῃ 

ικ ηὰξ ηανδίαξ  

ηαὶ ηῆ ιεημοζίᾳ ημῦ εείμο πονὸξ 

πονςειεκ ηαὶ εεςειεκ.  

υζμοξ ιε απζζηία ημζκςκμφκ  

ακάλζα, βίκεηαζ ημθαζηήνζμ ηαζ ηζιςνία· 

υπςξ ηαζ μ εάκαημξ ημο Κονίμο  

έβζκε ζημοξ πζζημφξ γςή ηαζ αθεανζία βζα κ’ 

απμθαφζμοκ  

ηδκ αζχκζα ιαηανζυηδηα, εκχ ζημοξ 

ακοπάημομοξ ηαζ θμκζάδεξ ημο Κονίμο  

έβζκε ηζιςνία ηαζ αζχκζα ηυθαζδ.  

Ο άνημξ ηαζ μ μίκμξ δεκ είκαζ πνυηοπμ ημο 

ζχιαημξ ηαζ αίιαημξ  

ημο Υνζζημφ –αθίιμκμ–, αθθά είκαζ ημ ίδζμ 

ημ εεςιέκμ ζχια ημο Κονίμο,  

υπςξ ημ είπε μ ίδζμξ μ Κφνζμξ: «Ώοηυ είκαζ 

ημ ζχια ιμο», υπζ πνυηοπμ  

ημο ζχιαημξ, ηαζ υπζ πνυηοπμ ημο αίιαημξ 

αθθά «ημ αίια ιμο»·  

ηαζ πνζκ πεζ αοηυ, είπε πεζ ζημοξ Εμοδαίμοξ, 

υηζ, «εάκ δεκ θάηε ηδ ζάνηα  

ημο Τζμφ ημο ακενχπμο, δεκ εα έπεηε αζχκζα 

γςή.  

Αζυηζ δ ζάνηα ιμο είκαζ αθδεζκυ θαβδηυ ηαζ 

ημ αίια ιμο αθδεζκυ πζμηυ»·  

ηαζ αθθμφ είπε: «Ώοηυξ πμο ιε ηνχεζ εα γεζ».  

Γζ’ αοηυ ιε ηάεε θυαμ, ιε ηαεανή ζοκείδδζδ 

ηαζ αιεηεχνζζηδ πίζηδ  

αξ πθδζζάζμοιε· ηαζ μπςζδήπμηε, εάκ δεκ 

αιθζαάθθμοιε, εα ζοιαεί ζε ιαξ  

ακάθμβα ιε ηδκ πίζηδ ιαξ. Καζ αξ ηζιήζμοιε 

αοηυ ιε ηάεε ηαεανυηδηα,  

ροπζηή ηαζ ζςιαηζηή· δζυηζ είκαζ δζπθυ. Ώξ 

ημ πθδζζάζμοιε ιε εενιυ πυεμ,  

ηαζ ζηαονχκμκηαξ ηζξ παθάιεξ ηςκ πενζχκ 

ιαξ κα δεπεμφιε ημ ζχια  

ημο ζηαονςιέκμο (Κονίμο)· κα 

πνμζδθχζμοιε ηα ιάηζα, ηα πείθδ  

ηαζ ηα ιέηςπα ηαζ κα ιεηαθάαμοιε ημ εείμ 

άκεναηα, χζηε δ θςηζά  

ημο πυεμο ιαξ κα εκςεεί ιε ηδ θςηζά ημο 

άκεναηα,  

κα ηαηαηάρεζ ηζξ αιανηίεξ ιαξ ηαζ κα 

θςηίζεζ ηζξ ηανδζέξ ιαξ·  

έηζζ, ιε ηδ ιεημπή ιαξ ζηδ εεία θςηζά κα 

πονπμθδεμφιε ηαζ κα εεςεμφιε.  

Ο ΔζαΎαξ είδε άκεναηα· ηαζ μ άκεναηαξ δεκ 

είκαζ απθυ λφθμ,  

αθθά εκςιέκμ ιε θςηζά· έηζζ ηαζ μ άνημξ ηδξ 
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Ἄκεναηα εἶδεκ ἩζαΎαξ· ἄκεναλ δὲ λφθμκ 

θζηὸκ μη ἔζηζκ,  

ἀθθ᾿ κςιέκμκ πονί· μὕηςξ ηαὶ ὁ ἄνημξ 

ηξ ημζκςκίαξ μη ἄνημξ  

θζηυξ ἐζηζκ, ἀθθ᾿ κςιέκμξ εευηδηζ· ζια 

δὲ κςιέκμκ εευηδηζ  

μ ιία θφζζξ ἐζηίκ, ἀθθὰ ιία ιὲκ ημῦ 

ζχιαημξ, ηξ δὲ κςιέκδξ  

αηῶ εευηδημξ ἑηένα· ὥζηε ηὸ 

ζοκαιθυηενμκ μ ιία θφζζξ, ἀθθὰ δφμ.  

Ἄνηῳ ηαὶ μἴκῳ ἐδελζμῦημ Μεθπζζεδὲη ηὸκ 

Ἀαναὰι  

ἐη ηξ ηκ ἀθθμθφθςκ ημπξ 

πμζηνέθμκηα, ὁ ἱενεὺξ ημῦ Θεμῦ  

ημῦ ρίζημο. ηείκδ  ηνάπεγα ηαφηδκ 

ηὴκ ιοζηζηὴκ πνμεζηυκζγε  

ηνάπεγακ, ὃκ ηνυπμκ ἐηεῖκμξ ὁ ἱενεὺξ ημῦ 

ἀθδεζκμῦ ἀνπζενέςξ  

Υνζζημῦ ηφπμξ ἤκ ηαὶ εἰηυκζζια· «ὺ» 

βάν, θδζίκ, «ἱενεὺξ  

εἰξ ηὸκ αἰκα ηαηὰ ηὴκ ηάλζκ 

Μεθπζζεδέη». Σμῦημκ ηὸκ ἄνημκ  

μἱ ἄνημζ εἰηυκζγμκ ηξ πνμεέζεςξ. Ώὕηδ 

βάν ἐζηζκ  ηαεανὰ εοζία,  

δδθαδὴ ηαὶ ἀκαίιαηημξ, ἡκ ἀπὸ ἀκαημθκ 

θίμο ιέπνζ δοζικ  

αηῶ πνμζθένεζεαζ δζὰ ημῦ πνμθήημο ὁ 

Κφνζμξ ἔθδζε.  

ιά ἐζηζ ηαὶ αἷια Υνζζημῦ εἰξ ζφζηαζζκ 

ηξ ιεηέναξ ροπξ ηε  

ηαὶ ζχιαημξ πςνμῦκ, μ δαπακχιεκμκ, μ 

θεεζνυιεκμκ,  

μη εἰξ ἀθεδνκα πςνμῦκ –ιὴ βέκμζημ–, 

ἀθθ᾿ εἰξ ηὴκ ικ μζίακ ηε  

ηαὶ ζοκηήνδζζκ, αθάαδξ πακημδαπμῦξ 

ἀιοκηήνζμκ, ῥφπμο πακηὸξ  

ηαεανηήνζμκ· ἂκ ιὲκ πνοζὸκ θάαῃ 

ηίαδδθμκ, δζὰ ηξ ηνζηζηξ  

πονχζεςξ ηαεαίνεζ, ἵκα ιὴ ἐκ ηῶ ιέθθμκηζ 

ζὺκ ηῶ ηυζιῳ  

ηαηαηνζειεκ. Καεαίνεζ βὰν κυζμοξ ηαὶ 

πακημίαξ ἐπζθμνάξ,  

ηαεχξ θδζζκ ὁ εεῖμξ ἀπυζημθμξ· «Βἰ βὰν 

ἑαοημὺξ ἐηνίκμιεκ,  

μη ἂκ ἐηνζκυιεεα. Κνζκυιεκμζ δὲ πὸ 

Κονίμο παζδεουιεεα,  

εείαξ ημζκςκίαξ δεκ είκαζ  

απθυξ άνημξ, αθθά εκςιέκμξ ιε ηδ εευηδηα. 

Καζ ημ ζχια πμο έπεζ εκςεεί  

ιε ηδ εευηδηα, δεκ είκαζ ιία θφζδ, αθθά 

άθθδ είκαζ δ θφζδ ημο ζχιαημξ  

ηαζ άθθδ δ θφζδ ηδξ εευηδημξ πμο είκαζ 

εκςιέκδ ι’ αοηυ· επμιέκςξ, είκαζ  

ηαζ ηα δφμ ιαγί, υπζ ιία αθθά δφμ θφζεζξ.  

Ο Μεθπζζεδέη, μ ζενέαξ ημο φρζζημο Θεμφ, 

θζθμλέκδζε ημκ Ώαναάι  

ιε άνημ ηαζ μίκμ, υηακ εηείκμξ επέζηνεθε 

απυ ηδ ζθαβή ηςκ αθθμεεκχκ.  

Δ ηνάπεγα εηείκδ πνμεζηυκζγε αοηή ηδ 

ιοζηζηή ηνάπεγα,  

υπςξ αηνζαχξ εηείκμξ μ ζενέαξ ήηακ ηφπμξ 

ηαζ εζηυκα ημο αθδεζκμφ  

ανπζενέα Υνζζημφ. Αζυηζ είπε (βζα ημ 

Υνζζηυ): «φ είζαζ αζχκζμξ ζενέαξ  

ζφιθςκα ιε ημκ ηφπμ ημο Μεθπζζεδέη». Καζ 

μζ άνημζ ηδξ πνμεέζεςξ  

απεζηυκζγακ αοηυ ημκ άνημ. Αζυηζ αοηή είκαζ 

δ ηαεανή εοζία,  

δ ακαίιαηηδ δδθαδή, ηδκ μπμία ιέζς ημο 

πνμθήηδ υνζζε μ Κφνζμξ  

κα ημο ηδκ πνμζθένμοιε απυ ηδκ ακαημθή 

έςξ ηδ δφζδ ημο ήθζμο.  

Βίκαζ ημ ζχια ηαζ ημ αίια ημο Υνζζημφ πμο 

ζοκζζηά ηδκ ροπή  

ηαζ ημ ζχια ιαξ, πςνίξ κα δαπακάηαζ ηαζ κα 

θεείνεηαζ  

ή κ’ απμαάθθεηαζ ζημκ αθεδνχκα –πμηέ κα 

ιδκ βίκεζ ηάηζ ηέημζμ– αθθά  

ζοκζζηά ηδκ μοζία ιαξ ηαζ ηδ ζοκηδνεί· 

απμηεθεί μπφνςια βζα ηάεε είδμοξ  

αθάαδ ηαζ ηαεανηήνζμ ηάεε αηαεανζίαξ. Ώκ 

αέααζα δεπεεί κμεεοιέκμ  

πνοζάθζ, ημ ηαεανίγεζ ιε ηδκ θςηζά ηδξ 

ηνίζεςξ, βζα κα ιδκ ηαηαδζηαζεμφιε  

ζηδ ιέθθμοζα ηνίζδ ιαγί ιε ημκ ηυζιμ. 

Καεανίγεζ δδθαδή ιε αννχζηζεξ  

ηαζ ηάεε θμβήξ επζεέζεζξ, υπςξ θέεζ μ εείμξ 

απυζημθμξ: «Βάκ ηνίκαιε ημκ  

εαοηυ ιαξ, δεκ εα ηνζκυιαζηακ. Κζ υηακ 

ηνζκυιαζηε, μ Κφνζμξ ιαξ ηζιςνεί,  

βζα κα ιδκ ηαηαηνζεμφιε ιαγί ιε ημκ 

ηυζιμ». Καζ αοηυ είκαζ εηείκμ πμο θέεζ:  
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ἵκα ιὴ ζὺκ ηῶ ηυζιῳ ηαηαηνζειεκ». Καὶ 

ημῦηυ ἐζηζκ, ὃ θέβεζ·  

«Ὥζηε ὁ ιεηέπςκ ημῦ ζχιαημξ ηαὶ ημῦ 

αἵιαημξ ημῦ Κονίμο  

ἀκαλίςξ ηνῖια ἑαοηῶ ἐζείεζ ηαὶ πίκεζ». Αζ᾿ 

αημῦ ηαεαζνυιεκμζ  

ἑκμφιεεα ηῶ ζχιαηζ ημῦ Κονίμο ηαὶ ηῶ 

Πκεφιαηζ αημῦ  

ηαὶ βζκυιεεα ζια Υνζζημῦ.  

Οὗημξ ὁ ἄνημξ ἐζηὶκ  ἀπανπὴ ημῦ 

ιέθθμκημξ ἄνημο, ὅξ ἐζηζκ  

ὁ ἐπζμφζζμξ· ηὸ βὰν «ἐπζμφζζμκ» δδθμῖ ἠ 

ηὸκ ιέθθμκηα, ημηέζηζκ  

ηὸκ ημῦ ιέθθμκημξ αἰκμξ, ἠ ηὸκ πνὸξ 

ζοκηήνδζζκ ηξ μζίαξ ικ  

θαιαακυιεκμκ. Βἴηε μὖκ μὕηςξ, εἴηε 

μὕηςξ, ηὸ ημῦ Κονίμο ζια  

πνμζθοξ θεπεήζεηαζ· πκεῦια βὰν 

γςμπμζμῦκ ἐζηζκ  ζὰνλ  

ημῦ Κονίμο, δζυηζ ἐη ημῦ γςμπμζμῦ 

Πκεφιαημξ ζοκεθήθεδ·  

«ηὸ βὰν βεβεκκδιέκμκ ἐη ημῦ Πκεφιαημξ 

πκεῦιά ἐζηζ».  

Σμῦημ δὲ θέβς μη ἀκαζνκ ηὴκ ημῦ 

ζχιαημξ θφζζκ,  

ἀθθὰ ηὸ γςμπμζὸκ ηαὶ εεῖμκ ημφημο 

δδθζαζ αμοθυιεκμξ.  

Βἰ δὲ ηαί ηζκεξ «ἀκηίηοπα» ημῦ ζχιαημξ 

ηαὶ ημῦ αἵιαημξ ημῦ Κονίμο  

ηὸκ ἄνημκ ηαὶ ηὸκ μἶκμκ ἐηάθεζακ, ὡξ ὁ 

εεμθυνμξ ἔθδ ΐαζίθεζμξ,  

μ ιεηὰ ηὸ ἁβζαζεκαζ εἶπμκ, ἀθθὰ πνὶκ 

ἁβζαζεκαζ αηὴκ  

ηὴκ πνμζθμνὰκ μὕης ηαθέζακηεξ.  

Μεηάθδρζξ θέβεηαζ· δζ᾿ αηξ βὰν ηξ 

Ἰδζμῦ εευηδημξ  

ιεηαθαιαάκμιεκ. Κμζκςκία θέβεηαί ηε ηαὶ 

ἔζηζκ ἀθδεξ  

δζὰ ηὸ ημζκςκεῖκ ιξ δζ᾿ αηξ ηῶ 

Υνζζηῶ ηαὶ ιεηέπεζκ αημῦ  

ηξ ζανηυξ ηε ηαὶ ηξ εευηδημξ· ημζκςκεῖκ 

δὲ ηαὶ ἑκμῦζεαζ  

ηαὶ ἀθθήθμζξ δζ᾿ αηξ· ἐπεὶ βὰν ἐλ ἑκὸξ 

ἄνημο ιεηαθαιαάκμιεκ,  

μἱ πάκηεξ ἓκ ζια Υνζζημῦ ηαὶ ἓκ αἷια ηαὶ 

ἀθθήθςκ ιέθδ βζκυιεεα,  

«Βπμιέκςξ, αοηυξ πμο ημζκςκεί ακάλζα ημ 

ζχια ηαζ ημ αίια ημο Κονίμο,  

ηνχεζ ηαζ πίκεζ ηαηαδίηδ βζα ημκ εαοηυ ημο». 

Καεανζγυιαζηε ι’ αοηυ  

ηαζ εκςκυιαζηε ιε ημ ζχια ημο Κονίμο ηαζ 

ιε ημ Πκεφια ημο  

ηαζ βζκυιαζηε ζχια Υνζζημφ.  

Ώοηυξ μ άνημξ είκαζ δ πνχηδ ανπή ημο 

ιεθθμκηζημφ άνημο ιαξ, μ μπμίμξ  

είκαζ μ επζμφζζμξ· δ θέλδ «επζμφζζμξ» 

ζδιαίκεζ ή ημκ ιεθθμκηζηυ άνημ,  

ηδξ ιέθθμοζαξ δδθαδή γςήξ, ή αοηυκ πμο 

ηνχιε βζα ηδ ζοκηήνδζδ  

ηδξ οπάνλεχξ ιαξ. Βίηε έηζζ, θμζπυκ, είηε 

αθθζχξ, ημ ζχια ημο Κονίμο  

εα εκκμδεεί ηαηάθθδθα· δζυηζ δ ζάνηα ημο 

Κονίμο είκαζ πκεφια  

πμο γςμπμζεί, επεζδή ζοκεθήθεδ απυ ημ 

γςμπμζυ Πκεφια.  

«Αζυηζ αοηυ πμο έπεζ βεκκδεεί απυ ημ 

Πκεφια είκαζ πκεφια».  

Ώοηυ υιςξ ημ θές πςνίξ κα ηαηανβχ ηδ 

θφζδ ημο ζχιαημξ,  

αθθά εέθς κα θακενχζς ημ γςμπμζυ ηαζ εείμ 

ημο βκχνζζια.  

Ώκ ηαζ μνζζιέκμζ μκυιαζακ ημκ άνημ ηαζ ημκ 

μίκμ ακηίηοπα ημο ζχιαημξ  

ηαζ ημο αίιαημξ ημο Κονίμο, υπςξ είπε μ 

εεμθυνμξ ΐαζίθεζμξ,  

δεκ ηα μκυιαζακ ιεηά ημκ αβζαζιυ, αθθά 

πνμημφ κ’ αβζαζεμφκ,  

επεζδή έηζζ μκυιαζακ ηδκ πνμζθμνά.  

Λέβεηαζ ιεηάθδρδ· δζυηζ ι’ αοηήκ 

ιεηαθαιαάκμοιε ηδ εευηδηα ημο Εδζμφ.  

Λέβεηαζ ηαζ είκαζ αθδεζκή ημζκςκία, επεζδή 

ιέζς αοηήξ  

ανζζηυιαζηε ειείξ ζε ημζκςκία ιε ημ Υνζζηυ 

ηαζ ιεηέπμοιε  

ζηδ ζάνηα ηαζ ηδ εευηδηά ημο. Ώηυιδ ιέζς 

αοηήξ είιαζηε ζε ημζκςκία  

ηαζ εκυηδηα ιεηαλφ ιαξ. Βπεζδή δδθαδή 

ιεηαθαιαάκμοιε  

απυ ημκ έκα άνημ, υθμζ βζκυιαζηε έκα ζχια 

ηαζ έκα αίια Υνζζημφ  

ηαζ ιεηαλφ ιαξ ιέθδ, ιε ημ κα βζκυιαζηε 

ζφζζςιμζ ημο Υνζζημφ.  
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ζφζζςιμζ Υνζζημῦ πνδιαηίγμκηεξ.  

Πάζῃ δοκάιεζ ημίκοκ θοθαλχιεεα, ιὴ 

θαιαάκεζκ ιεηάθδρζκ  

αἱνεηζηκ, ιήηε δζδυκαζ. «Μὴ δηε βὰν ηὰ 

ἅβζα ημῖξ ηοζίκ»,  

θδζὶκ ὁ Κφνζμξ, «ιδδὲ ῥίπηεηε ημὺξ 

ιανβανίηαξ ικ  

ἔιπνμζεεκ ηκ πμίνςκ», ἵκα ιὴ ιέημπμζ 

ηξ ηαημδμλίαξ  

ηαὶ ηξ αηκ βεκχιεεα ηαηαηνίζεςξ. Βἰ 

βὰν πάκηςξ ἕκςζίξ ἐζηζ  

πνὸξ Υνζζηὸκ ηαὶ πνὸξ ἀθθήθμοξ, πάκηςξ 

ηαὶ πζζ  

ημῖξ ζοιιεηαθαιαάκμοζζκ ιῖκ ηαηὰ 

πνμαίνεζζκ ἑκμφιεεα·  

ἐη πνμαζνέζεςξ βὰν  ἕκςζζξ αὕηδ βίκεηαζ, 

μ πςνὶξ  

ηξ ικ βκχιδξ. «Πάκηεξ βάν ἕκ ζιά 

ἐζιεκ, ὅηζ ἐη ημῦ ἑκυξ ἄνημο  

ιεηαθαιαάκμιεκ» ηαεχξ θδζζκ ὁ εεῖμξ 

ἀπυζημθμξ.  

«Ἀκηίηοπα» δὲ ηκ ιεθθυκηςκ θέβμκηαζ 

μπ ὡξ ιὴ ὄκηα ἀθδεξ  

ζια ηαὶ αἷια Υνζζημῦ, ἀθθ᾿ ὅηζ κῦκ ιὲκ 

δζ᾿ αηκ ιεηέπμιεκ  

ηξ Υνζζημῦ εευηδημξ, ηυηε δὲ κμδηξ δζὰ 

ιυκδξ ηξ εέαξ. 

Γζ’ αοηυ, ιε υθδ ιαξ ηδ δφκαιδ αξ 

πνμζέλμοιε κα ιδκ παίνκμοιε ιεηάθδρδ  

αζνεηζηχκ, μφηε κα δίκμοιε. Αζυηζ μ Κφνζμξ 

θέεζ, «ιδ δχζηε ηα άβζα  

ζημοξ ζηφθμοξ ιήηε ημοξ ιανβανίηεξ ζαξ κα 

ημοξ νίρεηε  

ζηα βμονμφκζα», βζα κα ιδ βίκμοιε 

ζοκέκμπμζ ζηδκ ηαημδμλία ημοξ  

ηαζ δεπεμφιε ηδ δζηή ημοξ ηζιςνία. Αζυηζ, ακ 

(δ ιεηάθδρδ) είκαζ αέααζδ  

έκςζδ ιε ημ Υνζζηυ ηαζ ιεηαλφ ιαξ, ηυηε 

μπςζδήπμηε εκςκυιαζηε  

ιε ηδκ πνμαίνεζδ ιε υθμοξ υζμζ 

ιεηαθαιαάκμοκ ιαγί ιε ιαξ·  

αθμφ αοηή δ έκςζδ δεκ βίκεηαζ πςνίξ ηδ 

ζοβηαηάεεζή ιαξ,  

αθθά ιε ηδ εέθδζή ιαξ. «θμζ, δδθαδή, 

είιαζηε έκα ζχια, δζυηζ ημζκςκάιε  

απυ ημ έκα άνημ», υπςξ θέεζ μ εείμξ 

απυζημθμξ.  

Καζ θέβμκηαζ ακηίηοπα ηςκ ιεθθμκηζηχκ, υπζ 

δζυηζ δεκ είκαζ πναβιαηζηά  

ζχια ηαζ αίια Υνζζημφ, αθθά δζυηζ ηχνα 

ιυκμ ι’ αοηά ιεηέπμοιε  

ζηδ εεία θφζδ ημο Υνζζημφ, εκχ ηυηε κμδηά 

ιε ηδ εέα ημο ιυκμκ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 87. Πενὶ ηξ βεκεαθμβίαξ 

ημῦ Κονίμο  

ηαὶ πενὶ ηξ ἁβίαξ Θεμηυημο.  

Πενὶ ηξ ἁβίαξ πενοικήημο Ἀεζπανεέκμο 

ηαὶ Θεμηυημο Μανίαξ  

ἐκ ημῖξ πνμθααμῦζζ ιεηνίςξ δζαθααυκηεξ 

ηαὶ ηὸ ηαζνζχηαημκ  

παναζηήζακηεξ, ὡξ ηονίςξ ηαὶ ἀθδεξ 

Θεμηυημξ ἔζηζ ηε  

ηαὶ ὀκμιάγεηαζ, κῦκ ηὰ θείπμκηα 

πνμζακαπθδνχζςιεκ.  

Ώὕηδ βὰν ηῆ πνμαζςκίῳ πνμβκςζηζηῆ 

αμοθῆ ημῦ Θεμῦ  

πνμμνζζεεῖζα ηαὶ δζαθυνμζξ εἰηυζζ ηαὶ 

θυβμζξ πνμθδηκ  

δζὰ Πκεφιαημξ Ἁβίμο εἰημκζζεεῖζά ηε ηαὶ 

πνμηδνοπεεῖζα  

ἐκ ηῶ πνμςνζζιέκῳ ηαζνῶ ἐη Ααοζδζηξ 

ῥίγδξ ἐαθάζηδζε  

Γζα ηδ βεκεαθμβία ημο Κονίμο  

ηαζ βζα ηδκ αβία Θεμηυημ.  

Γζα ηδκ αβία ηαζ οπενφικδηδ αεζπάνεεκμ 

Θεμηυημ Μανία  

ζηα πνμδβμφιεκα (ηεθάθαζα) εηεέζαιε ιε 

θεπημιένεζεξ ηαζ πανμοζζάζαιε  

ημ ζπμοδαζυηενμ, υηζ είκαζ ηαζ μκμιάγεηαζ 

ηαηελμπήκ ηαζ αθδεζκά  

Θεμηυημξ· ηχνα υιςξ εα ζοιπθδνχζμοιε ηα 

οπυθμζπα.  

Ώοηή δδθαδή ήηακ πνμμνζζιέκδ απυ ηδκ 

πνμαζχκζα ηαζ πνμβκςζηζηή  

αμφθδζδ ημο Θεμφ ηαζ ιε δζάθμνεξ 

πνμεζημκίζεζξ ηαζ θυβζα ηςκ πνμθδηχκ  

πνμεζημκίζηδηε ηαζ πνμακαββέθεδηε ιε ηδ 

πάνδ ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ·  

ηαζ υηακ ήθεε μ ηαεμνζζιέκμξ ηαζνυξ, 

βεκκήεδηε απυ ηδ βεκζά ημο Αααίδ  

ζφιθςκα ιε ηζξ οπμζπέζεζξ πμο είπακ δμεεί 
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δζὰ ηὰξ πνὸξ αηὸκ βεκμιέκαξ ἐπαββεθίαξ. 

«Ὤιμζε βὰν Κφνζμξ»,  

θδζί, «ηῶ Ααοὶδ ἀθήεεζακ, ηαὶ μ ιὴ 

ἀεεηήζεζ αηυκ· ἐη ηανπμῦ  

ηξ ημζθίαξ ζμο εήζμιαζ ἐπὶ ημῦ ενυκμο 

ζμο», ηαὶ πάθζκ·  

«Ἅπαλ ὤιμζα ἐκ ηῶ ἁβίῳ ιμο, εἰ ηῶ Ααοὶδ 

ρεφζμιαζ.  

Σὸ ζπένια αημῦ εἰξ ηὸκ αἰκα ιέκεζ· ηαὶ 

ὁ ενυκμξ αημῦ ὡξ ὁ ἣθζμξ  

ἐκακηίμκ ιμο ηαὶ ὡξ  ζεθήκδ 

ηαηδνηζζιέκδ εἰξ ηὸκ αἰκα,  

ηαὶ ὁ ιάνηοξ ἐκ μνακῶ πζζηυξ». Καὶ 

ἩζαΎαξ· «λακαηεθεῖ ῥάαδμξ  

ἐλ Ἰεζζαί, ηαὶ ἄκεμξ ἐη ηξ ῥίγδξ 

ἀκααήζεηαζ».  

Ὅηζ ιὲκ μὖκ ὁ Ἰςζὴθ ἐη Ααοζδζηξ θοθξ 

ηαηάβεηαζ, Μαηεαῖμξ  

ηαὶ Λμοηξ, μἱ ἱενχηαημζ εαββεθζζηαί, 

δζαννήδδκ πέδεζλακ·  

ἀθθ᾿ ὁ ιὲκ  Μαηεαῖμξ ἐη Ααοὶδ δζὰ 

μθμικημξ ηαηάβεζ ηὸκ Ἰςζήθ,  

ὁ δὲ Λμοηξ δζὰ  Νάεακ. Σξ δὲ ἁβίαξ 

Πανεέκμο ηὴκ βέκκδζζκ  

ηαὶ ἀιθυηενμζ πανεζζχπδζακ.  

Υνὴ μὖκ εἰδέκαζ, ὡξ μη ἤκ ἔεμξ 

῾Βαναίμζξ, μδὲ ηῆ εείᾳ Γναθῆ  

βεκεαθμβεῖζεαζ βοκαῖηαξ. Νυιμξ δὲ ἤκ ιὴ 

ικδζηεφεζεαζ θοθὴκ  

ἐλ ἑηέναξ θοθξ. Ὁ δὲ Ἰςζὴθ ἐη 

Ααοζδζημῦ ηαηαβυιεκμξ θφθμο,  

δίηαζμξ πάνπςκ (ημῦημ βὰν αηῶ 

ιανηονεῖ ηὸ εεῖμκ Βαββέθζμκ),  

μη ἂκ πανακυιςξ ηὴκ ἁβίακ Πανεέκμκ 

πνὸξ ικδζηείακ βάβεημ,  

εἰ ιὴ ἐη ημῦ αημῦ ζηήπηνμο 

ηαηήβεημ.  Αείλαξ ημίκοκ  

ηὸ ημῦ Ἰςζὴθ ηαηαβχβζμκ νηέζεδ.  

Υνὴ δὲ ηαὶ ημῦημ εἰδέκαζ, ὡξ κυιμξ ἤκ 

ἀβυκμο ἀκδνὸξ ηεθεοηκημξ  

ηὸκ ημφημο ἀδεθθὸκ ηὴκ ημῦ 

ηεηεθεοηδηυημξ βαιεηὴκ πνὸξ βάιμκ  

ἄβεζεαζ ηαὶ ἐβείνεζκ ζπένια ηῶ ἀδεθθῶ. 

Σὸ μὖκ ηζηηυιεκμκ  

ηαηὰ θφζζκ ιὲκ ημῦ δεοηένμο, ἢημζ ημῦ 

βεβεκκδηυημξ ἤκ,  

ζ’ αοηυκ. Αζυηζ θέεζ, «μ Κφνζμξ  

οπμζπέεδηε ζη’ αθήεεζα ζημ Αααίδ ηαζ δε εα 

αεεηήζεζ ηδκ οπυζπεζδ· (είπε)  

απυ ημκ ηανπυ ηςκ απμβυκςκ ζμο εα αάθς 

ζημ ενυκμ ζμο». Καζ αθθμφ θέεζ:  

«ιία θμνά οπμζπέεδηα ζημκ εηθεηηυ ιμο, 

δεκ εα πς ρέιαηα ζημ Αααίδ.  

Οζ απυβμκμί ημο εα δζαηδνδεμφκ ζημοξ 

αζχκεξ· μ ενυκμξ ημο εα θάιπεζ  

ζακ ημκ ήθζμ ιπνμζηά ιμο, ζακ ηδ ζεθήκδ εα 

είκαζ ζηένεμξ ζημοξ αζχκεξ  

ηαζ ζημκ μονακυ εα οπάνπεζ αλζυπζζημξ 

ιάνηοναξ». Καζ μ ΔζαΎαξ θέεζ:  

«Θα πνμέθεεζ νααδί απυ ημκ Εεζζαί ηαζ εα 

αβεζ ακευξ απυ ηδ νίγα ημο».  

Ο Μαηεαίμξ ηαζ μ Λμοηάξ, μζ αλζυπζζημζ 

εοαββεθζζηέξ είπακ ηαηδβμνδιαηζηά  

υηζ μ Εςζήθ ηαηάβεηαζ ζίβμονα απυ ηδ θοθή 

ημο Αααίδ. Ώθθά,  

εκχ μ Μαηεαίμξ ακαθένεζ υηζ ηαηάβεηαζ απυ 

ημ Αααίδ ιέζς ημο μθμιχκημξ,  

μ Λμοηάξ θέεζ απυ ημ Νάεακ. Σή βέκκδζδ 

υιςξ ηδξ αβίαξ Πανεέκμο  

ηαζ μζ δφμ ηδκ απμζζχπδζακ.  

Πνέπεζ, θμζπυκ, κα βκςνίγμοιε υηζ δεκ 

ζοκήεζγακ μζ Βαναίμζ μφηε δ Ώβία  

Γναθή κα βεκεαθμβμφκ βοκαίηεξ. Τπήνπε 

κυιμξ κα ιδ ικδζηεφεηαζ δ ιία  

θοθή απυ ηδκ άθθδ. Ο Εςζήθ πάθζ, εθυζμκ 

ηαηαβυηακ απυ ηδ θοθή  

ημο Αααίδ, υκηαξ δίηαζμξ (δζυηζ αοηυ 

αεααζχκεζ βζ’ αοηυκ ημ ζενυ Βοαββέθζμ),  

δεκ εα ικδζηεουηακ πανάκμια ηδκ αβία 

Πανεέκμ,  

πανά ιυκμκ ακ ηαηαβυηακ απυ ηδκ ίδζα 

ααζζθζηή βεκζά. Γζ’ αοηυ ημο ήηακ  

ανηεηυ κα δείλεζ ηδκ ηαηαβςβή ημο Αααίδ.  

Πνέπεζ ιάθζζηα κα βκςνίγμοιε ηαζ ημ ελήξ, 

υηζ οπήνπε κυιμξ, υηακ πέεαζκε  

έκαξ άηεηκμξ άκδναξ, μ αδεθθυξ ημο κα 

κοιθεφεηαζ ηδ βοκαίηα  

ημο πεεαιέκμο ηαζ κα ηεηκμπμζεί βζα ημκ 

αδεθθυ ημο. Σμ παζδί πμο βεκκζυηακ  

ακήηε, ζφιθςκα ιε ηδ θφζδ, ζημ δεφηενμ 

(άκδνα), δδθαδή ζ’ αοηυκ  

πμο ημ βέκκδζε, εκχ, ζφιθςκα ιε ημ κυιμ, 
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ηαηὰ δὲ κυιμκ ημῦ ηεθεοηήζακημξ.  

η ηξ ζεζνξ ημίκοκ ημῦ Νάεακ ημῦ οἱμῦ 

Ααοὶδ Λεοὶ ἐβέκκδζε  

ηὸκ  Μεθπὶ ηαὶ ηὸκ Πάκεδνα· ὁ Πάκεδν 

ἐβέκκδζε ηὸκ ΐανπάκεδνα  

μὕηςξ ἐπζηθδεέκηα. Οὗημξ ὁ ΐανπάκεδν 

ἐβέκκδζε ηὸκ Ἰςαηείι·  

Ἰςαηεὶι ἐβέκκδζε ηὴκ ἁβίακ Θεμηυημκ. 

η δὲ ηξ ζεζνξ  

μθμικημξ, ημῦ οἱμῦ Ααοὶδ  Μαηεὰκ 

ἔζπε βοκαῖηα, ἐλ ἥξ ἐβέκκδζε  

ηὸκ Ἰαηχα. Σεθεοηήζακημξ δὲ 

ημῦ  Μαηεὰκ, Μεθπὶ ἐη ηξ θοθξ  

ημῦ Νάεακ, ὁ οἱὸξ Λεοί, ἀδεθθὸξ δὲ ημῦ 

Πάκεδνμξ, ἔβδιε ηὴκ βοκαῖηα  

ημῦ Μαηεάκ, ιδηένα δὲ ημῦ Ἰαηχα, ηαὶ ἐλ 

αηξ ἔζπε ηὸκ Ἡθεί.  

βέκμκημ μὖκ ἀδεθθμὶ ὁιμιήηνζμζ Ἰαηὼα 

ηαὶ Ἡθεί, ὁ ιὲκ Ἰαηὼα  

ἐη ηξ θοθξ μθμικημξ, ὁ δὲ Ἡθεὶ ἐη 

θοθξ Νάεακ. ηεθεφηδζε δὲ  

ὁ Ἡθεί, ὁ ἐη ηξ θοθξ ημῦ Νάεακ ἄπαζξ· 

ηαὶ ἔθααεκ Ἰαηχα,  

ὁ ἀδεθθὸξ αημῦ ὁ ἐη ηξ θοθξ 

μθμικημξ, ηὴκ βοκαῖηα αημῦ  

ηαὶ ἀκέζηδζε ζπένια ηῶ ἀδεθθῶ αημῦ 

ηαί ἐβέκκδζε ηὸκ Ἰςζήθ.  

Ὁ μὖκ Ἰςζὴθ θφζεζ ιέκ ἐζηζκ οἱὸξ Ἰαηὼα 

ἐη ημῦ ηαηαβςβίμο  

ημῦ μθμικημξ, ηαηὰ δὲ κυιμκ Ἡθεὶ ημῦ 

ἐη Νάεακ.  

Ἰςαηεὶι ημίκοκ ηὴκ ζεικήκ ηε ηαὶ 

ἀλζέπαζκμκ Ἄκκακ πνὸξ βάιμκ  

βάβεημ. Ἀθθ᾿ ὥζπεν  πάθαζ Ἄκκα 

ζηεζνεφζαζα δζ᾿ επξ  

ηαὶ ἐπαββεθίαξ ηὸκ αιμοὴθ ἐβέκκδζεκ, 

μὕης ηαὶ αὕηδ δζὰ θζηξ  

ηαὶ ἐπαββεθίαξ πνὸξ Θεμῦ ηὴκ Θεμηυημκ 

ημιίγεηαζ, ἵκα ηἂκ ημφηῳ  

ιδδεκὸξ ηκ πενζθακκ ηαεοζηενίγμζημ· 

ηίηηεζ ημζβανμῦκ  πάνζξ  

(ημῦημ βὰν  Ἄκκα ἑνιδκεφεηαζ) ηὴκ 

Κονίακ (ημῦημ βὰν  

ηξ Μανίαξ ζδιαίκεζ ηὸ ὄκμια· Κονία βὰν 

ὄκηςξ βέβμκε  

πάκηςκ ηκ πμζδιάηςκ ημῦ Αδιζμονβμῦ 

ακήηε ζ’ αοηυκ πμο είπε πεεάκεζ.  

Ώπυ ηδ βεκζά, θμζπυκ, ημο Νάεακ, ημο οζμφ 

ημο Αααίδ, μ ΛεοΎ βέκκδζε  

ημ Μεθπί ηαζ ημκ Πάκεδνα· μ Πάκεδναξ 

βέκκδζε αοηυκ πμο μκμιάζεδηε  

ΐανπάκεδναξ. Ώοηυξ μ ΐανπάκεδναξ 

βέκκδζε ημκ Εςαηείι·  

ηαζ μ Εςαηείι βέκκδζε ηδκ αβία Θεμηυημ. 

Ώπυ ηδ βεκζά πάθζ ημο μθμιχκηα,  

ημο βζμο ημο Αααίδ, μ Μαηεάκ πήνε βοκαίηα, 

απυ ηδκ μπμία βέκκδζε  

ημκ Εαηχα. ηακ πέεακε μ Μαηεάκ, μ Μεθπί 

απυ ηδ θοθή ημο Νάεακ,  

βζυξ ημο ΛεοΎ, αδεθθυξ ημο Πάκεδνα, 

κοιθεφεδηε ηδ βοκαίηα  

ημο Μαηεάκ, ηδ ιδηένα ημο Εαηχα, ηαζ απ’ 

αοηήκ απυηηδζε ημκ Δθεί.  

Ήηακ, θμζπυκ δφμ αδεθθμί απυ ηδκ ίδζα 

ιδηένα, μ Εαηχα ηαζ μ Δθεί· μ Εαηχα  

ήηακ απυ ηδ θοθή ημο μθμιχκηα, εκχ μ 

Δθεί απυ ηδ θοθή ημο Νάεακ.  

Πέεακε ηαζ μ Δθεί, απυ ηδ θοθή ημο Νάεακ, 

άηεηκμξ· ηαζ πήνε μ Εαηχα,  

μ αδεθθυξ ημο απυ ηδ θοθή ημο μθμιχκηα, 

ηδ βοκαίηα ημο (ημο Δθεί)  

ηαζ ηεηκμπμίδζε βζα θμβανζαζιυ ημο 

αδεθθμφ ημο ηαζ βέκκδζε ημκ Εςζήθ.  

Ο Εςζήθ, δδθαδή, ζφιθςκα ιε ηδ θφζδ είκαζ 

βζμξ ημο Εαηχα απυ ηδ βεκζά  

ημο μθμιχκηα, εκχ ζφιθςκα ιε ημ κυιμ 

είκαζ βζμξ ημο Δθεί απυ ηδ βεκζά  

ημο Νάεακ.  

Ο Εςαηείι θμζπυκ πήνε βζα βοκαίηα ημο ηδ 

ζεική ηαζ αλζέπαζκδ Άκκα.  

Καζ υπςξ αηνζαχξ δ παθαζά Άκκα, υκηαξ 

ζηείνα, βέκκδζε ημ αιμοήθ  

ιε πνμζεοπή ηαζ οπυζπεζδ, έηζζ ηαζ αοηή ιε 

πνμζεοπή ηαζ οπυζπεζδ  

απμηηά ηδ Θεμηυημ ιε ηδ πάνδ ημο Θεμφ, βζα 

κα ιδ οπμθείπεηαζ ηαζ ζ’ αοηυ  

απυ ηαιζά έκδμλδ πνμζςπζηυηδηα. Γεκκά, 

θμζπυκ, δ πάνδ  

(δζυηζ αοηυ ζδιαίκεζ ημ υκμια Άκκα) ηδκ 

Κονία (ηαζ αοηυ ζδιαίκεζ  

ημ υκμια ηδξ Μανίαξ· δζυηζ πνάβιαηζ έβζκε 

αθδεζκή Κονία,  
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πνδιαηίζαζα ιήηδν).  

Σίηηεηαζ δὲ ἐκ ηῶ ηξ πνμααηζηξ ημῦ 

Ἰςαηεὶι μἴηῳ ηαὶ ηῶ ἱενῶ  

πνμζάβεηαζ. Βἶηα ἐκ ηῶ μἴηῳ ημῦ Θεμῦ 

θοηεοεεῖζά ηε ηαὶ πζακεεῖζα  

ηῶ Πκεφιαηζ, ὡζεὶ ἐθαία ηαηάηανπμξ, 

πάζδξ ἀνεηξ ηαηαβχβζμκ  

βέβμκε, πάζδξ αζςηζηξ ηαὶ ζανηζηξ 

ἐπζεοιίαξ ηὸκ κμῦκ  

ἀπμζηήζαζα ηαὶ μὕης πανεέκμκ ηὴκ 

ροπὴκ ηδνήζαζα  

ζὺκ ηῶ ζχιαηζ, ὡξ ἔπνεπε, ηυκ Θεὸκ 

ἐβηυθπζμκ πμδέπεζεαζ  

ιέθθμοζακ· ἅβζμξ βὰν ὢκ ἐκ ἁβίμζξ 

ἀκαπαφεηαζ.  Οὕης ημίκοκ  

ἁβζςζφκδκ ιεηένπεηαζ ηαὶ καὸξ ἅβζμξ ηαὶ 

εαοιαζηὸξ  

ημῦ ρίζημο Θεμῦ ἀκαδείηκοηαζ ἄλζμξ.  

πεζδὴ δὲ ἐπεηήνεζ ηὰξ πανεέκμοξ ὁ ηξ 

ικ ζςηδνίαξ ἐπενὸξ  

δζὰ ηὴκ ἩζαΎμο πνυννδζζκ· «Ἰδμὺ  

πανεέκμξ ἐκ βαζηνὶ ἕλεζ»,  

θήζακημξ, «ηαὶ ηέλεηαζ οἱυκ, ηαὶ 

ηαθέζμοζζ ηὸ ὄκμια αημῦ  

ιιακμοήθ, ὅ ἐζηζ ιεεενιδκεουιεκμκ 

ιεε᾿ ικ ὁ Θευξ»,  

ὡξ ἂκ δεθεάζῃ ηὸκ ἐκ ζμθίᾳ ἀεὶ 

ἁανοκυιεκμκ «ὁ δναζζυιεκμξ  

ημὺξ ζμθμὺξ ἐκ ηῆ πακμονβίᾳ αηκ», 

πνὸξ ικδζηείακ  κεκζξ  

ηῶ Ἰςζὴθ πὸ ηκ ἱενέςκ δίδμηαζ, ὁ 

ηαζκὸξ ηυιμξ ηῶ βνάιιαηα  

εἰδυηζ·  δὲ ικδζηεία θοθαηή ηε ηξ 

Πανεέκμο πνπε  

ηαὶ ημῦ ηὰξ πανεέκμοξ ἐπζηδνμῦκημξ 

ἀπμαμοηυθδια.  

«Ὅηε δὲ ἤθεε ηὸ πθήνςια ημῦ πνυκμο», 

ἀπεζηάθδ ἄββεθμξ Κονίμο  

πνὸξ αηὴκ ηὴκ ημῦ Κονίμο 

εαββεθζγυιεκμξ ζφθθδρζκ· μὕηςξ ηε  

ζοκείθδθε ηὸκ Τἱὸκ ημῦ Θεμῦ, ηὴκ ημῦ 

Παηνὸξ ἐκοπυζηαημκ  

δφκαιζκ, «μη ἐη εεθήιαημξ ζανηὸξ μδὲ 

ἐη εεθήιαημξ ἀκδνὸξ»,  

ἢημζ ζοκαθείαξ ηαὶ ζπμνξ, ἀθθ᾿ ἐη ηξ 

ημῦ Παηνὸξ εδμηίαξ  

ηαεχξ έβζκε ιδηένα ημο Αδιζμονβμφ υθςκ 

ηςκ δδιζμονβδιάηςκ).  

Γεκκζέηαζ ιάθζζηα ζημ ζπίηζ ημο Εςαηείι 

δίπθα ζηδκ Πνμααηζηή (ημθοιαήενα)  

ηαζ μδδβείηαζ ζημ Εενυ (ημο Ναμφ ημο 

μθμιχκηα). Έπεζηα, ιε ημ κα θοηεοεεί  

ζημκ μίημ ημο Θεμφ ηαζ κα εοδμηζιήζεζ ιε ημ 

Πκεφια, ζακ πμθοθμνηςιέκδ  

εθζά, έβζκε ημ ζηεφμξ ηάεε ανεηήξ· 

απμιάηνοκε ημ κμο ηδξ απυ ηάεε αζςηζηή  

ηαζ ζανηζηή επζεοιία, ηαζ έηζζ δζαηήνδζε 

ηδκ ροπή ηδξ ιαγί ιε ημ ζχια  

πανεέκμ, υπςξ έπνεπε, ηαεχξ επνυηεζημ ζημ 

ιέθθμκ κα εβημθπςεεί ημ Θευ·  

δζυηζ, αοηυξ πμο είκαζ άβζμξ επακαπαφεηαζ 

ζημοξ αβίμοξ. Έηζζ, θμζπυκ,  

απμηηά αβζμζφκδ ηαζ ακαδεζηκφεηαζ καυξ 

άβζμξ ηαζ εαοιαζηυξ  

ημο φρζζημο Θεμφ.  

Ο επενυξ υιςξ ηδξ ζςηδνίαξ ιαξ 

παναιυκεοε ηζξ πανεέκεξ ημπέθεξ  

ελαζηίαξ ηδξ πνμθδηείαξ ημο ΔζαΎα, πμο είπε 

«κα, δ πανεέκμξ ηυνδ  

εα ζοθθάαεζ ηαζ εα βεκκήζεζ βζμ πμο εα ημκ 

μκμιάζμοκ  

Βιιακμοήθ ηαζ πμο ζδιαίκεζ μ Θευξ είκαζ 

ιαγί ιαξ»·  

αθθά (μ Θευξ) «πμο παβζδεφεζ ημοξ ζμθμφξ 

ιέζα ζηδκ πακμονβία ημοξ»,  

βζα κα ημκ λεβεθάζεζ πμο ηαιάνςκε βζα ηδ 

ζμθία ημο, (επζηνέπεζ) μζ ζενείξ  

κα δχζμοκ ηδκ ημπέθα ζημκ Εςζήθ ςξ 

ικδζηή ημο· ημ άβναθμ αζαθίμ δίκεηαζ  

ζ’ αοηυκ πμο βκχνζγε βνάιιαηα. Δ ικδζηεία, 

θμζπυκ, ήηακ δ αζθάθεζα  

ηδξ Πανεέκμο ηαζ ημ λεβέθαζια αοημφ πμο 

παναιυκεοε ηζξ πανεέκεξ.  

«Καζ υηακ ήθεε μ πνμμνζζιέκμξ πνυκμξ», μ 

άββεθμξ Κονίμο ζηάθεδηε  

πνμξ αοηήκ ηαζ ηδξ έθενε ημ εοπάνζζημ 

ιήκοια ηδξ ζοθθήρεςξ ημο Κονίμο.  

Καζ έηζζ ζοκέθααε ημκ Τζυ ημο Θεμφ, ηδκ 

οπμζηαηζηή δφκαιδ ημο Παηένα,  

«πςνίξ κα ζηακμπμζήζεζ ηδ ζανηζηή επζεοιία 

ή ηδ εέθδζδ εκυξ άκδνα»,  

πςνίξ δδθαδή ζανηζηή ιίλδ ηαζ ακδνζηυ 
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ηαὶ ζοκενβίαξ ημῦ Ἁβίμο Πκεφιαημξ· 

ἐπμνήβδζέ ηε ηῶ ηηίζηῃ  

ηὸ ηηζζεκαζ ηαὶ ηῶ πθάζηῃ ηὸ πθαζεκαζ 

ηαὶ ηῶ Τἱῶ ημῦ Θεμῦ  

ηαὶ Θεῶ ηὸ ζανηςεκαζ ηαὶ 

ἀκενςπζζεκαζ ἐη ηκ ἁβκκ  

ηαὶ ἀιμθφκηςκ αηξ ζανηκ ηαὶ 

αἱιάηςκ, ηὸ ηξ πνμιήημνμξ  

ἀπμπθδνμῦζα πνέμξ· ὥζπεν βὰν ἐηείκδ 

ζοκαθείαξ ἐηηὸξ ἐλ Ἀδὰι  

πεπθαζημφνβδηαζ, μὕης ηαὶ αὕηδ ηὸκ κέμκ 

Ἀδὰι ἀπεηφδζε  

κυιῳ ηοήζεςξ ηζηηυιεκμκ ηαὶ πὲν θφζζκ 

βεκκήζεςξ.  

Σίηηεηαζ βὰν ἀπάηςν ἐη βοκαζηὸξ ὁ ἐη 

Παηνὸξ ἀιήηςν·  

ηαὶ ὅηζ ιὲκ ἐη βοκαζηὸξ κυιῳ ηοήζεςξ, ὅηζ 

δὲ ἄκεο παηνυξ,  

πὲν θφζζκ βεκκήζεςξ· ηαὶ ὅηζ ιὲκ ηῶ 

εἰεζζιέκῳ πνυκῳ  

(ηὸκ βὰν ἐκκεαιδκζαῖμκ ηεθέζαξ ηαὶ ηῶ 

δεηάηῳ ἐπζαὰξ βεκκηαζ),  

κυιῳ ηοήζεςξ, ὅηζ δὲ ἀκςδίκςξ, πὲν 

εεζιὸκ βεκκήζεςξ·  

ἥξ βὰν δμκὴ μ πνμδβήζαημ, μδὲ ὠδὶκ 

ἐπδημθμφεδζε,  

ηαηὰ ηὸκ πνμθήηδκ ηὸκ θέβμκηα· «Πνὶκ 

ὠδίκδζεκ, ἔηεηε», ηαὶ πάθζκ·  

«Πνὶκ ἐθεεῖκ ηὸκ ηαζνὸκ ηκ ὠδίκςκ, 

ἐλέθοβε ηαὶ ἔηεηεκ ἄνζεκ».  

Γεβέκκδηαζ ημίκοκ ἐλ αηξ ὁ Τἱὸξ ημῦ 

Θεμῦ ηαὶ Θεὸξ ζεζανηςιέκμξ,  

μ εεμθυνμξ ἄκενςπμξ, ἀθθὰ Θεὸξ 

ζεζανηςιέκμξ, μπ ὡξ πνμθήηδξ  

ἐκενβείᾳ πνζυιεκμξ, πανμοζίᾳ δὲ ὅθμο ημῦ 

πνίμκημξ, ὥζηε ἄκενςπμκ  

ιὲκ βεκέζεαζ ηὸ πνῖζακ ηαὶ Θεὸκ ηὸ 

πνζυιεκμκ, μ ιεηααμθῆ θφζεςξ,  

ἀθθ᾿ ἑκχζεζ ηῆ ηαε᾿ πυζηαζζκ. Ὁ αηὸξ 

βὰν ἤκ, ὅ ηε πνίςκ  

ηαὶ ὁ πνζυιεκμξ· πνίςκ ὡξ Θεὸξ ἑαοηὸκ ὡξ 

ἄκενςπμκ.  

Πξ μὖκ μ Θεμηυημξ  Θεὸκ 

ζεζανηςιέκμκ ἐλ αηξ βεκκήζαζα;  

Ὄκηςξ ηονίςξ ηαὶ ἀθδεξ Θεμηυημξ ηαὶ 

Κονία, ηαὶ πάκηςκ  

ζπένια, αθθά ιε ηδ εέθδζδ ημο  

Παηένα ηαζ ηδ ζοκενβία ημο Ώβίμο 

Πκεφιαημξ. (Δ Θεμηυημξ) πνυζθενε  

ζημκ ηηίζηδ ηδκ ηηίζδ ημο, ζημκ πθάζηδ ηδ 

δδιζμονβία ημο, ηαζ ζημκ Τζυ  

ημο Θεμφ ηαζ Θευ ηδκ εκζάνηςζδ ηαζ ηδκ 

εκακενχπδζδ απυ ηζξ ηαεανέξ  

ηαζ αιυθοκηεξ ζάνηεξ ηαζ απυ ημ αίια ηδξ, 

λεπθδνχκμκηαξ ημ πνέμξ  

ηδξ πνμιήημνμξ (Βφαξ). Αζυηζ, υπςξ εηείκδ 

πθάζηδηε απυ ημκ Ώδάι  

πςνίξ ζανηζηή έκςζδ, έηζζ ηαζ αοηή βέκκδζε 

ημ κέμ Ώδάι, μ μπμίμξ  

βεκκήεδηε ηαζ ζφιθςκα ιε ημ κυιμ ηδξ 

θφζεςξ ηαζ ιε ηνυπμ οπενθοζζηυ.  

Αζυηζ αοηυξ, πμο βεκκήεδηε απυ Παηένα 

πςνίξ ιδηένα, βεκκζέηαζ απυ ιδηένα  

πςνίξ παηένα. Δ βέκκδζή ημο απυ ιδηένα 

είκαζ θοζζηυ βεβμκυξ, εκχ  

δ βέκκδζή ημο πςνίξ παηένα είκαζ 

οπενθοζζηυ· δ βέκκδζή ημο  

ζημκ ηαεμνζζιέκμ πνυκμ (βεκκζέηαζ αθμφ 

ζοιπθήνςζε εκκέα ιήκεξ  

ηομθμνίαξ ηαζ εζζήθεε ζημ δέηαημ) είκαζ 

ζφιθςκα ιε ημ κυιμ ηδξ ηοήζεςξ·  

δ βέκκδζή ημο υιςξ πςνίξ πυκμοξ λεπενκά 

ημοξ κυιμοξ ηδξ βεκκήζεςξ·  

υπμο δδθαδή δεκ πνμδβήεδηε δδμκή, εηεί 

μφηε πυκμξ αημθμφεδζε,  

ζφιθςκα ιε ηα θυβζα ημο πνμθήηδ: 

«Γέκκδζε, πνζκ πμκέζεζ»· ηαζ αθθμφ  

πμο θέεζ: «πνμημφ κα θεάζεζ δ χνα ηςκ 

πυκςκ, λέθοβε ηαζ βέκκδζε αβυνζ».  

Ο Τζυξ ημο Θεμφ, θμζπυκ, ηαζ ζανηςιέκμξ 

Θευξ βεκκήεδηε απ’ αοηήκ·  

δεκ βεκκήεδηε ζακ άκενςπμξ πμο δέπεδηε 

ιέζα ημο ημ Θευ (εεμθυνμξ), αθθά  

ζακ Θευξ πμο έθααε ζάνηα· δεκ ήηακ ζακ 

πνμθήηδξ πμο πνίεηαζ ιε εκένβεζα,  

αθθ’ ήηακ πανχκ υθμξ αοηυξ πμο πνίεζ, χζηε 

αοηυξ πμο έηακε ηδ πνίζδ  

κα βίκεζ άκενςπμξ ηαζ αοηυξ πμο πνίζεδηε 

κα βίκεζ Θευξ· πςνίξ δ θφζδ  

κα ιεηααθδεεί αθθά κα εκςεεί οπμζηαηζηά. 

Ο ίδζμξ ήηακ ηαζ αοηυξ πμο έπνζε  

ηαζ αοηυξ πμο πνίμκηακ· ςξ Θευξ έπνζε ημκ 
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ηηζζιάηςκ δεζπυγμοζα, δμφθδ ηαὶ ιήηδν 

ημῦ Αδιζμονβμῦ  

πνδιαηίζαζα. Ὥζπεν δὲ ζοθθδθεεὶξ 

πανεέκμκ ηὴκ ζοθθααμῦζακ  

ἐηήνδζεκ, μὕης ηαὶ ηεπεεὶξ ηὴκ αηξ 

πανεεκίακ ἐθφθαλεκ ἄηνςημκ  

ιυκμξ δζεθεὼκ δζ᾿ αηξ ηαὶ ηεηθεζζιέκδκ 

ηδνήζαξ αηήκ·  

δζ᾿ ἀημξ ιὲκ  ζφθθδρζξ,  δὲ βέκκδζζξ 

δζὰ ηξ ζοκήεμοξ  

ηκ ηζηημιέκςκ ἐλυδμο, εἰ ηαί ηζκεξ 

ιοεμθμβμῦζζ δζὰ ηξ πθεονξ  

αηὸκ ηεπεκαζ ηξ Θεμιήημνμξ. Ο βὰν 

ἀδφκαημξ ἤκ  

ηαὶ δζὰ ηξ πφθδξ δζεθεεῖκ ηαὶ ηαφηδξ ιὴ 

πανααθάραζ ηὰ ζήιακηνα.  

Μέκεζ ημίκοκ ηαὶ ιεηὰ ηυημκ πανεέκμξ  

Ἀεζπάνεεκμξ μδαιξ ἀκδνὶ  

ιέπνζ εακάημο πνμζμιζθήζαζα. Βἰ βὰν ηαὶ 

βέβναπηαζ·  

«Καὶ μη ἔβκς αηήκ, ἕςξ μὗ ἔηεηε ηὸκ 

οἱὸκ αηξ  

ηὸκ πνςηυημημκ», ἰζηέμκ ὅηζ πνςηυημηυξ 

ἐζηζκ ὁ πνημξ βεκκδεείξ,  

εἰ ηαὶ ιμκμβεκὴξ εἴδ. Σὸ ιὲκ βὰν 

«πνςηυημημκ» πνημκ βεκκδεκαζ  

δδθμῖ, μ πάκηςξ δὲ ηαὶ ἑηένςκ 

ζοκειθαίκεζ βέκκδζζκ. Σὸ δὲ «ἕςξ»  

ηὴκ ιὲκ ημῦ ὡνζζιέκμο πνυκμο 

πνμεεζιίακ ζδιαίκεζ, μη ἀπμθάζηεζ  

δὲ ηὸ ιεηὰ ηαῦηα· θδζὶ βὰν ὁ Κφνζμξ· «Καὶ 

ἰδμὺ ἐβὼ ιεε᾿ ικ εἰιζ  

πάζαξ ηὰξ ιέναξ ἕςξ ηξ ζοκηεθείαξ ημῦ 

αἰκμξ», μπ ὡξ ιεηὰ  

ηὴκ ημῦ αἰκμξ ζοκηέθεζακ 

πςνζζεδζυιεκμξ. Φδζὶ βμῦκ  

ὁ εεῖμξ ἀπυζημθμξ· «Καὶ μὕηςξ πάκημηε 

ζὺκ Κονίῳ ἐζυιεεα»,  

ιεηὰ ηὴκ ημζκὴκ ἀκάζηαζζκ θέβςκ.  

Πξ βὰν ἂκ Θεὸκ βεκκήζαζα ηαὶ ἐη ηξ 

ηκ πανδημθμοεδηυηςκ  

πείναξ ηὸ εαῦια βκςνίζαζα ἀκδνὸξ 

ζοκάθεζακ ηαηεδέλαημ;  

Ἄπαβε. Ο ζςθνμκμῦκημξ θμβζζιμῦ ηὰ 

ημζαῦηα κμεῖκ,  

ιὴ ὅηζ ηαὶ πνάηηεζκ.  

εαοηυ ημο ςξ άκενςπμ.  

Πχξ, θμζπυκ, αοηή πμο βέκκδζε απυ ηα 

ζπθάβπκα ηδξ ημ ζανηςιέκμ Θευ δεκ  

είκαζ Θεμηυημξ; Ναζ, πναβιαηζηά ηαζ 

αθδεζκά είκαζ Θεμηυημξ ηαζ Κονία  

ηαζ Αέζπμζκα υθςκ ηςκ δδιζμονβδιάηςκ, 

δζυηζ έβζκε δμφθδ ηαζ ιδηένα  

ημο Αδιζμονβμφ. Καζ υπςξ Ώοηυξ ιε ηδ 

ζφθθδρδ δζαηήνδζε πανεέκμ αοηήκ  

πμο ημκ ζοκέθααε, έηζζ ηαζ ιε ηδ βέκκδζδ 

ημο δζαηήνδζε ηδκ πανεεκία ηδξ  

απείναπηδ, δζυηζ ιυκμξ πέναζε απ’ αοηήκ ηαζ 

ηδ θφθαλε αθχαδηδ.  

Δ ζφθθδρδ έβζκε ιε ημ άημοζια (ηςκ θυβςκ 

ημο αββέθμο) ηαζ δ βέκκδζδ  

ιε ηδ ζοκδεζζιέκδ έλμδμ ηςκ ειανφςκ (απυ 

ηδκ ημζθζά), ακ ηαζ μνζζιέκμζ  

πθάεμοκ ιφεμοξ υηζ αοηυξ βεκκήεδηε απυ 

ηδκ πθεονά ηδξ Θεμηυημο.  

Αεκ ήηακ, δδθαδή, αδφκαημ βζα ημ Θευ ηαζ κα 

πενάζεζ απυ ιέζα ηδξ  

ηαζ κα ιδκ πεζνάλεζ ηδ ζθναβίδα ηδξ 

πανεεκίαξ ηδξ.  

Δ Ώεζπάνεεκμξ παναιέκεζ, θμζπυκ, ηαζ ιεηά 

ημκ ηυημ πανεέκμξ, πςνίξ,  

χξ ημ εάκαηυ ηδξ, κα ζοκεονεεεί ηαευθμο ιε 

άκδνα. Αζυηζ, ακ ηαζ έπεζ βναθεί,  

«ηαζ (μ Εςζήθ μ Μκήζηςν) δεκ είπε ζπέζδ ι’ 

αοηήκ, αηυιδ ηζ υηακ βέκκδζε  

ημκ πνςηυημημ βζμ ηδξ», πνέπεζ κα 

βκςνίγμοιε υηζ μ πνςηυημημξ είκαζ αοηυξ  

πμο βεκκήεδηε πνχημξ, αηυιδ ηζ άκ ήηακ 

ιμκαπμβζυξ. Δ θέλδ «πνςηυημημξ»,  

δδθαδή, ζδιαίκεζ αοηυκ πμο βεκκήεδηε 

πνχημξ, ηαζ δεκ δδθχκεζ  

οπμπνεςηζηά ηαζ ηδ βέκκδζδ άθθςκ 

(παζδζχκ). Δ θέλδ πάθζ «έςξ»  

δείπκεζ αέααζα ηδκ πνμεεζιία ημο 

πενζμνζζιέκμο πνυκμο, αθθά δεκ απμηθείεζ  

ηα επαηυθμοεα. Λέεζ, βζα πανάδεζβια, μ 

Κφνζμξ: «Καζ κα, εβχ είιαζ ιαγί ζαξ  

υθεξ ηζξ διένεξ έςξ ημ ηέθμξ ηςκ αζχκςκ», 

πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ  

υηζ εα ημοξ απμπςνζζεεί ιεηά ημ ηέθμξ ηςκ 

αζχκςκ. Αζυηζ θέεζ  

μ εείμξ απυζημθμξ: «Καζ έηζζ πάκημηε εα 
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Ἀθθ᾿ αὕηδ  ιαηανία ηαὶ ηκ πὲν θφζζκ 

δςνεκ ἀλζςεεῖζα  

ηὰξ ὠδῖκαξ, ἃξ δζέθοβε ηίηημοζα, ηαφηαξ 

ἐκ ηῶ ημῦ πάεμοξ ηαζνῶ  

πέιεζκε πὸ ηξ ιδηνζηξ ζοιπαεείαξ 

ηκ ζπθάβπκςκ  

ηὸκ ζπαναβιὸκ ἀκαηθζα ηαί, ὃκ Θεὸκ 

ἔβκς δζὰ βεκκήζεςξ,  

ημῦημκ ὡξ ηαημῦνβμκ ἀκαζνμφιεκμκ 

αθέπμοζα ὡξ ῥμιθαίᾳ  

ημῖξ θμβζζιμῖξ ἐζπανάηηεημ· ηαὶ ημῦηυ 

ἐζηζ· «Καὶ ζμῦ δὲ αηξ  

ηὴκ ροπὴκ δζεθεφζεηαζ ῥμιθαία». Ἀθθὰ 

ιεηααάθθεζ ηὴκ θφπδκ  

 πανὰ ηξ ἀκαζηάζεςξ Θεὸκ ηὸκ ζανηὶ 

εακυκηα ηδνφηημοζα. 

είιαζηε ιαγί ιε ημκ Κφνζμ»,  

εκκμχκηαξ ιεηά ηδκ ακάζηαζδ ηςκ πάκηςκ.  

Πχξ, δδθαδή, εα ηαηαδεπυηακ ηδ ζοκέκςζδ 

ιε άκδνα, αθυημο βέκκδζε  

ημ Θευ ηαζ βκχνζζε ημ εαφια απυ ηδκ πείνα 

ηςκ ζδιείςκ πμο έπμοκ  

αημθμοεήζεζ; Μδ αθαζθδιείξ. Ώοηέξ μζ 

ζηέρεζξ δεκ παναηηδνίγμοκ ζοκεηυ  

κμο, ηαζ ιήηε αέααζα ηάπμζμκ πμο κα ηα 

πνάηηεζ.  

Ώοηή υιςξ δ ηνζζεοηοπζζιέκδ, πμο αλζχεδηε 

ηζξ οπενθοζζηέξ δςνεέξ,  

δμηίιαζε ηδκ χνα ημο πάεμοξ (ημο βζμο ηδξ) 

ημοξ πυκμοξ πμο βθφηςζε  

ηαηά ημκ ημηεηυ ηδξ· απυ ιδηνζηή αβάπδ 

οπέιεζκε ημ ζπαναβιυ  

ηςκ ζπθάβπκςκ ηδξ· Ώοηυκ πμο βκχνζζε ςξ 

Θευ ιε ηδ βέκκδζδ,  

ημκ αθέπεζ ζακ ηαημφνβμ κα ζηαονχκεηαζ· 

αοηέξ μζ ζηέρεζξ ηδκ λεζηίγμοκ  

ζακ ημθηενυ ιαπαίνζ. Κζ αοηή είκαζ δ έκκμζα 

ηδξ θνάζεςξ, «ηαζ ηδ δζηή ζμο  

ροπή εα δζαηνοπήζεζ ημθηενυ ιαπαίνζ». 

Ώθθά, δ πανά ηδξ ακαζηάζεςξ  

δζαθφεζ ηδ θφπδ, δζυηζ δζαηδνφζζεζ υηζ αοηυξ 

πμο πέεακε ιε ζάνηα είκαζ Θευξ. 

  

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 88. Πενὶ ηκ ἁβίςκ ηαὶ ηξ 

ηκ θεζράκςκ αηκ ηζιξ  

Σζιδηέμκ ημὺξ ἁβίμοξ ὡξ θίθμοξ Υνζζημῦ, 

ὡξ ηέηκα ηαὶ ηθδνμκυιμοξ  

Θεμῦ, ὥξ θδζζκ Ἰςάκκδξ ὁ εεμθυβμξ 

εαββεθζζηήξ· «Ὅζμζ δὲ ἔθααμκ  

αηυκ, ἔδςηεκ αημῖξ ἐλμοζίακ ηέηκα 

Θεμῦ βεκέζεαζ». «Ὥζηε μηέηζ  

εἰζὶκ δμῦθμζ, ἀθθ᾿ οἱμί· εἰ δὲ οἱμί, ηαὶ 

ηθδνμκυιμζ, ηθδνμκυιμζ ιὲκ  

Θεμῦ, ζοβηθδνμκυιμζ δὲ  Υνζζημῦ». Καὶ ὁ 

Κφνζμξ ἐκ ημῖξ ἱενμῖξ  

εαββεθίμζξ ημῖξ ἀπμζηυθμζξ θδζίκ· 

«ιεῖξ θίθμζ ιμφ ἐζηε.  

Οηέηζ ιξ ηαθ δμφθμοξ· ὁ βὰν δμῦθμξ 

μη μἶδε, ηί πμζεῖ  

αημῦ ὁ Κφνζμξ». Βἰ δὲ ηαὶ «ΐαζζθεὺξ 

ααζζθέςκ ηαὶ Κφνζμξ  

Γζα ηδκ ηζιή ηςκ Ώβίςκ ηαζ ηςκ θεζράκςκ 

ημοξ.  

Πνέπεζ κα ηζιάιε ημοξ αβίμοξ ζακ θίθμοξ ημο 

Υνζζημφ, ζακ ηέηκα  

ηαζ ηθδνμκυιμοξ ημο Θεμφ, υπςξ θέεζ μ 

εεμθυβμξ Εςάκκδξ μ εοαββεθζζηήξ:  

«υζμζ ημκ απμδέπεδηακ, ημοξ έδςζε ηδ πάνδ 

κα βίκμοκ παζδζά ημο Θεμφ».  

«Βπμιέκςξ, ηαευθμο δεκ είκαζ δμφθμζ, αθθά 

παζδζά· ηαζ εθυζμκ είκαζ παζδζά,  

είκαζ ηαζ ηθδνμκυιμζ· είκαζ ηθδνμκυιμζ ημο 

Θεμφ ηαζ ζοβηθδνμκυιμζ  

ημο Υνζζημφ. Καζ μ Κφνζμξ, επίζδξ, ζηα ζενά 

εοαββέθζα  

θέεζ ζημοξ απμζηυθμοξ: «Βζείξ είζηε θίθμζ 

ιμο.  

Αεκ ζαξ ηαθχ πθέμκ δμφθμοξ· δζυηζ μ δμφθμξ 

δεκ βκςνίγεζ ηί ηάκεζ  
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ηονζεουκηςκ» ηαὶ «Θεὸξ εεκ» ὁ 

Αδιζμονβὸξ ηκ ἁπάκηςκ  

ηαὶ Κφνζμξ θέβεηαζ, πάκηςξ μἱ ἅβζμζ εεμί ηε 

ηαὶ ηφνζμζ ηαὶ ααζζθεῖξ.  

Σμφηςκ Θεὸξ ὁ Θεὸξ ηαὶ Κφνζμξ ηαὶ 

ααζζθεφξ ἐζηζ ηαὶ θέβεηαζ.  

«βὼ βάν εἰιζ», θδζὶ ηῶ Μςζεῖ, «Θεὸξ 

Ἀαναὰι ηαὶ Θεὸξ Ἰζαὰη  

ηαὶ Θεὸξ Ἰαηχα». Καὶ Θεὸκ  Φαναὼ ηὸκ 

Μςζκ ὁ Θεὸξ ἐπμίδζεκ.  

Θεμὺξ δὲ θέβς ηαὶ ααζζθεῖξ ηαὶ ηονίμοξ μ 

θφζεζ, ἀθθ᾿ ὡξ ηκ παεκ  

ααζζθεφζακηαξ ηαὶ ηονζεφζακηαξ ηαὶ ηὴκ 

ηξ εείαξ εἰηυκμξ ὁιμίςζζκ,  

ηαε᾿ ἡκ ηαὶ βεβέκδκηαζ, ἀπαναπάναηημκ 

θοθάλακηαξ –ααζζθεὺξ βὰν  

θέβεηαζ ηαὶ  ημῦ ααζζθέςξ εἰηχκ– ηαὶ ὡξ 

ἑκςεέκηαξ Θεῶ  

ηαηὰ πνμαίνεζζκ ηαὶ ημῦημκ δελαιέκμοξ 

ἔκμζημκ ηαὶ ηῆ ημφημο  

ιεεέλεζ βεβμκυηαξ πάνζηζ, ὅπεν αηυξ ἐζηζ 

θφζεζ. Πξ μὖκ  

μ ηζιδηέμκ ημὺξ εενάπμκηαξ ηαὶ θίθμοξ 

ηαὶ οἱμὺξ ημῦ Θεμῦ  

πνδιαηίζακηαξ; Ἡ βὰν πνὸξ ημὺξ 

εβκχιμκαξ ηκ ὁιμδμφθςκ  

ηζιὴ ἀπυδεζλζκ ἔπεζ ηξ πνὸξ ηὸκ ημζκὸκ 

Αεζπυηδκ εκμίαξ.  

Οὗημζ ηαιζεῖα Θεμῦ ηαὶ ηαεανὰ βεβυκαζζ 

ηαηαβχβζα· «κμζηήζς  

βὰν ἐκ αημῖξ», ὁ Θευξ θδζζ, «ηαὶ 

ἐιπενζπαηήζς ηαὶ ἔζμιαζ αηκ  

Θευξ». Ὅηζ ιὲκ μὖκ «ροπαὶ δζηαίςκ ἐκ 

πεζνὶ Θεμῦ, ηαὶ μ ιὴ ἅρδηαζ  

αηκ εάκαημξ», θδζὶκ  εεία Γναθή· ὁ 

εάκαημξ βὰν ηκ ἁβίςκ  

ὕπκμξ ιθθυκ ἐζηζ ἠ εάκαημξ. «ημπίαζακ 

βὰν εἰξ ηὸκ αἰκα  

ηαὶ γήζμκηαζ εἰξ ηέθμξ», ηαί· «Σίιζμξ 

ἐκακηίμκ Κονίμο ὁ εάκαημξ  

ηκ ὁζίςκ αημῦ». Σί μὖκ ηζιζχηενμκ ημῦ 

ἐκ πεζνὶ εἶκαζ Θεμῦ;  

Γςὴ βάν ἐζηζκ ὁ Θεὸξ ηαὶ θξ ηαὶ μἱ ἐκ 

πεζνὶ Θεμῦ ὄκηεξ ἐκ γςῆ  

ηαὶ θςηὶ πάνπμοζζκ.  

Ὅηζ δὲ δζὰ ημῦ κμῦ ημῖξ ζχιαζζκ αηκ 

μ Κφνζυξ ημο». Καζ ακ μ Αδιζμονβυξ ημο 

ζφιπακημξ ηαζ Κφνζμξ μκμιάγεηαζ  

«ΐαζζθζάξ ηςκ ααζζθέςκ, Κφνζμξ ηςκ 

ανπυκηςκ ηαζ Θευξ ηςκ εεχκ»,  

ηυηε μπςζδήπμηε μζ Άβζμζ μκμιάγμκηαζ εεμί, 

ηφνζμζ ηαζ ααζζθείξ.  

Ο Θευξ ηαζ Κφνζμξ ηαζ ααζζθζάξ είκαζ ηαζ 

μκμιάγεηαζ Θευξ αοηχκ  

(ηςκ αβίςκ). Λέεζ ζημ Μςτζή: «Ββχ είιαζ μ 

Θευξ ημο Ώαναάι, μ Θευξ  

ημο Εζαάη ηαζ μ Θευξ ημο Εαηχα. Βπίζδξ, μ 

Θευξ ακέδεζλε ημ Μςτζή Θευ  

ημο Φαναχ. Λέβμκηαξ εεμφξ, ααζζθείξ ηαζ 

ηονίμοξ δεκ εκκμχ υηζ είκαζ  

απυ ηδ θφζδ ημοξ. Βπεζδή υιςξ ελμοζίαζακ 

ηαζ ηονζάνπδζακ ζηα πάεδ  

ηαζ δζαθφθαλακ απείναπηδ ηδ εεία εζηυκα, 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία πθάζεδηακ  

–δζυηζ ηαζ δ εζηυκα ημο ααζζθζά ααζζθζάξ 

ηαθείηαζ– ηαζ επεζδή εκχεδηακ  

ιε ημ Θευ ιε ηδ εέθδζή ημοξ ηαζ ημκ 

δέπεδηακ έκμζηυ ημοξ ηαζ έβζκακ  

ηαηά πάνδ, ιε ηδκ ημζκςκία ημοξ ι’ αοηυκ, 

υ,ηζ είκαζ μ ίδζμξ ζηδ θφζδ ημο,  

(βζ’ αοηυ ημοξ μκμιάγς έηζζ). Πχξ, θμζπυκ, 

δεκ πνέπεζ κα ηζιάιε αοημφξ  

πμο έβζκακ οπδνέηεξ, θίθμζ ηαζ παζδζά ημο 

Θεμφ; Αζυηζ δ ηζιή  

πνμξ ημοξ άλζμοξ ζοκδμφθμοξ ιαξ απμδείπκεζ 

ηδκ ηαθή δζάεεζή ιαξ  

πνμξ ημκ ημζκυ Αεζπυηδ.  

Ώοημί έπμοκ ακαδεζπεεί ηαεανά 

ηαημζηδηήνζα ηαζ ηαηαθφιαηα ημο Θεμφ.  

Αζυηζ μ Θευξ θέεζ, «εα εβηαηαζηαεχ ιέζα 

ημοξ, εα πενπαηήζς ηαζ εα είιαζ  

Θευξ ημοξ». Καζ αηυιδ δ Ώβία Γναθή 

αεααζχκεζ υηζ «μζ ροπέξ ηςκ δζηαίςκ  

είκαζ ζηα πένζα ημο Θεμφ ηαζ μ εάκαημξ δεκ 

ηζξ αββίγεζ· δζυηζ μ εάκαημξ  

ηςκ αβίςκ είκαζ πενζζζυηενμ φπκμξ πανά 

εάκαημξ. «Κυπζαζακ δδθαδή  

ζηδ γςή ημοξ ηαζ ζημ ηέθμξ ε’ απμθαφζμοκ 

ηδ γςή»· ηαζ αηυιδ (θέεζ δ Ώβία  

Γναθή): «μ εάκαημξ ηςκ αβίςκ ημο Κονίμο 

είκαζ πμθφηζιμξ».  

Αζυηζ ηζ πμθοηζιυηενμ οπάνπεζ απυ ημ κα 
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ἐκῴηδζεκ ὁ Θευξ,  

θδζὶκ ὁ ἀπυζημθμξ· «Οη μἴδαηε, ὅηζ ηὰ 

ζχιαηα ικ καὸξ  

ημῦ ἐκμζημῦκημξ ἐκ ιῖκ Πκεφιαημξ Ἁβίμο 

ἐζηίκ;» «Ὁ δὲ Κφνζμξ  

ηὸ πκεῦιά ἐζηζ», ηαί· «Βἴ ηζξ ηὸκ καὸκ ημῦ 

Θεμῦ θεείνεζ, θεενεῖ  

ημῦημκ ὁ Θευξ». Πξ μὖκ μ ηζιδηέμκ ημὺξ 

ἐιρφπμοξ καμὺξ  

ημῦ Θεμῦ, ηὰ ἔιροπα ημῦ Θεμῦ 

ζηδκχιαηα; Οὗημζ γκηεξ  

ἐκ παννδζίᾳ ηῶ Θεῶ πανεζηήηαζζ.  

Πδβὰξ ιῖκ ζςηδνίμοξ ὁ Αεζπυηδξ 

Υνζζηὸξ ηὰ ηκ ἁβίςκ  

πανέζπεημ θείρακα, πμθοηνυπςξ ηὰξ 

εενβεζίαξ πδβάγμκηα,  

ιφνμκ εςδίαξ ανφμκηα. Καὶ ιδδεὶξ 

ἀπζζηείης. Βἰ βὰν ἐλ ἀηνμηυιμο  

πέηναξ ὕδςν ἐκ ἐνήιῳ, ἐπήβαζε 

αμοθμιέκμο Θεμῦ ηαὶ ἐη ζζαβυκμξ  

ὄκμο ηῶ αιρὼκ δζρκηζ, ἐη ιανηονζηκ 

θεζράκςκ ιφνμκ εδεξ  

ἀκααθφγεζκ ἄπζζημκ; Οδαιξ, ημῖξ βε 

εἰδυζζ ηὴκ ημῦ Θεμῦ δφκαιζκ  

ηαὶ ηὴκ ηκ ἁβίςκ παν᾿ αημῦ ηζιήκ.  

κ ηῶ κυιῳ πξ ὁ κεηνμῦ ἁπηυιεκμξ 

ἀηάεανημξ ἐπνδιάηζγεκ,  

ἀθθ᾿ μπ μὗημζ κεηνμί. Ἀθ᾿ μὗ βὰν  

αημγςή, ὁ ηξ γςξ αἴηζμξ,  

ἐκ κεηνμῖξ ἐθμβίζεδ, ημὺξ ἐπ᾿ ἐθπίδζ 

ἀκαζηάζεςξ ηαὶ ηῆ εἰξ αηὸκ  

πίζηεζ ημζιδεέκηαξ μ κεηνμὺξ 

πνμζαβμνεφμιεκ. Νεηνὸκ βὰν ζια  

πξ εαοιαημονβεῖκ δφκαηαζ; Πξ μὖκ δζ᾿ 

αηκ δαίιμκεξ  

ἀπεθαφκμκηαζ, ἀζεεκεῖξ εεναπεφμκηαζ, 

ηοθθμὶ ἀκααθέπμοζζ,  

θεπνμὶ ηαεαίνμκηαζ, πεζναζιμὶ ηαὶ ἀκίαζ 

θφμκηαζ, πζα δυζζξ ἀβαεὴ  

ἐη ημῦ Παηνὸξ ηκ θχηςκ δζ᾿ αηκ ημῖξ 

ἀδζζηάηηῳ πίζηεζ αἰημῦζζ  

ηάηεζζζ;  

Πυζα ἂκ ἔηαιεξ, ἵκα πνμζηάηδκ εὕνῃξ 

εκδηῶ ζε ααζζθεῖ  

πνμζάβμκηα ηαὶ πὲν ζμῦ πνὸξ αηὸκ ημὺξ 

θυβμοξ πμζμφιεκμκ;  

ανίζηεηαζ ηακείξ ζηα πένζα  

ημο Θεμφ; Ο Θευξ, θμζπυκ, είκαζ γςή ηαζ θςξ 

ηαζ υζμζ ανίζημκηαζ ζηα πένζα  

ημο Θεμφ, γμοκ ιέζα ζηδ γςή ηαζ ημ θςξ.  

Βπίζδξ, μ απυζημθμξ αεααζχκεζ υηζ μ Θευξ 

ηαημίηδζε ζηα ζχιαηά ημοξ  

ιέζς ημο κμο: «Αεκ βκςνίγεηε, θέεζ, υηζ ηα 

ζχιαηά ζαξ είκαζ καυξ  

ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ πμο εκμζηεί ιέζα 

ζαξ;». Βπίζδξ (θέεζ): «Ο Κφνζμξ  

είκαζ πκεφια» ηαζ «ακ ηάπμζμξ ηαηαζηνέθεζ 

ημ καυ ημο Θεμφ, εα ημκ  

ηαηαζηνέρεζ ιε ηδ ζεζνά ημο μ Θευξ». Πχξ, 

θμζπυκ, δεκ πνέπεζ κα ηζιάιε  

ημοξ έιροπμοξ καμφξ ημο Θεμφ, ηα έιροπα 

ηαημζηδηήνζά ημο; Ώοημί, υκηαξ  

ζηδ γςή, ζηέημκηαζ ιε παννδζία ιπνμζηά 

ζημ Θευ.  

Ο Αεζπυηδξ Υνζζηυξ ιάξ πάνζζε ηα θείρακα 

ηςκ αβίςκ ζακ πδβέξ ζςηδνίαξ,  

επεζδή πανέπμοκ ηζξ εοενβεζίεξ ιε πμθθμφξ 

ηνυπμοξ ηαζ ακααθφγμοκ  

εοςδζαζηυ ιφνμ. Καζ ηακείξ κα ιδκ 

αιθζαάθθεζ. Αζυηζ, ακ μ απυηνδικμξ  

ηαζ ζηθδνυξ ανάπμξ, ιε ηδ εέθδζδ ημο Θεμφ, 

ακάαθοζε κενυ ζηδκ ένδιμ,  

ηαζ ημ ίδζμ δ ζζαβυκα ημο βασδμονζμφ, υηακ μ 

αιρχκ δίραζε, πχξ είκαζ  

απίζηεοημ ηα θείρακα ηςκ ιανηφνςκ κα ιδκ 

ακααθφγμοκ εοςδζαζηυ ιφνμ;  

Καευθμο δεκ είκαζ, βζ’ αοημφξ πμο βκςνίγμοκ 

ηδ δφκαιδ ημο Θεμφ  

ηαζ ηδκ ηζιή πμο Ώοηυξ απμδίδεζ ζημοξ 

αβίμοξ.  

φιθςκα ιε ημ Μςζασηυ Νυιμ, υπμζμξ 

άββζγε κεηνυ βζκυηακ αηάεανημξ·  

αθθά αοημί (μζ άβζμζ) δεκ είκαζ κεηνμί. 

Ώθυημο, δδθαδή, δ αοημγςή ηαζ πδβή  

ηδξ γςήξ ζοβηαηανζειήεδηε ζημοξ κεηνμφξ, 

δεκ μκμιάγμοιε κεηνμφξ αοημφξ  

πμο ημζιήεδηακ ιε ηδκ εθπίδα ηδξ 

ακαζηάζεςξ ηαζ ηδκ πίζηδ ζ’ Ώοηυκ.  

Αζυηζ, πχξ κεηνυ ζχια ιπμνεί κα 

εαοιαημονβεί; Πχξ ιε αοηά (ηα θείρακα  

ηςκ αβίςκ) ηα δαζιυκζα θοβαδεφμκηαζ, μζ 

αζεεκείξ εεναπεφμκηαζ, μζ ηοθθμί  
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Σμὺξ μὖκ πνμζηάηαξ ημῦ βέκμοξ πακηὸξ 

ημὺξ ηῶ Θεῶ πὲν ικ  

ηὰξ ἐκηεφλεζξ πμζμοιέκμοξ μ ηζιδηέμκ; 

Ναὶ ιὴκ ηζιδηέμκ,  

καμὺξ ἐβείνμκηαξ ηῶ Θεῶ ἐπὶ ηῶ ημφηςκ 

ὀκυιαηζ,  

ηανπμθμνίαξ πνμζάβμκηαξ, ηὰξ ημφηςκ 

ικήιαξ βεναίνμκηαξ  

ηαὶ ἐκ αηαῖξ εθναζκμιέκμοξ 

πκεοιαηζηξ, ἵκα μἰηεία  

ηκ ζοβηαθμφκηςκ  εθνμζφκδ βέκδηαζ, 

ἵκα ιὴ εεναπεφεζκ  

πεζνχιεκμζ ημὔιπαθζκ αημὺξ 

πανμνβίζςιεκ. Οἷξ ιὲκ βὰν Θεὸξ  

εεναπεφεηαζ, ηαὶ μἱ ημφημο εενάπμκηεξ 

εθνακεήζμκηαζ·  

μἷξ δὲ πνμζμπείγεζ Θευξ, ηαὶ μἱ ημφημο 

πνμζμπεζμῦζζκ παζπζζηαί.  

«κ ραθιμῖξ ηαὶ ὕικμζξ ηαὶ ᾠδαῖξ 

πκεοιαηζηαῖξ» ηαὶ ηαηακφλεζ  

ηαὶ ηκ δεμιέκςκ ἐθέῳ ημὺξ ἁβίμοξ πζζημὶ 

εεναπεφζςιεκ,  

μἷξ ιάθζζηα ηαὶ Θεὸξ εεναπεφεηαζ. ηήθαξ 

αημῖξ ἐβείνςιεκ  

ὁνςιέκαξ ηε εἰηυκαξ ηαὶ αημὶ ἔιροπμζ 

ζηθαζ ηαὶ εἰηυκεξ αηκ  

ηῆ ηκ ἀνεηκ ιζιήζεζ βεκχιεεα.  

Σὴκ Θεμηυημκ ὡξ ηονίςξ ηαὶ ἀθδεξ 

Θεμῦ ιδηένα ηζιήζςιεκ·  

ηὸκ πνμθήηδκ Ἰςάκκδκ ὡξ πνυδνμιμκ ηαὶ 

ααπηζζηὴκ ἀπυζημθυκ ηε  

ηαὶ ιάνηονα· «μὔηε βὰν ἐκ βεκκδημῖξ 

βοκαζηκ ιείγςκ Ἰςάκκμο  

ἐβήβενηαζ», ὡξ ὁ Κφνζμξ ἔθδζε, ηαὶ ηξ 

ααζζθείαξ αηὸξ πνημξ  

ηνολ βεβέκδηαζ. Σμὺξ ἀπμζηυθμοξ ὡξ 

ἀδεθθμὺξ ημῦ Κονίμο  

ηαὶ αηυπηαξ ηαὶ πδνέηαξ ηκ αημῦ 

παεδιάηςκ, μὓξ «πνμβκμὺξ  

πνμχνζζε ζοιιυνθμοξ ηξ εἰηυκμξ ημῦ 

Τἱμῦ αημῦ ὁ Θεὸξ  

ηαὶ Παηήν· πνημκ ἀπμζηυθμοξ, δεφηενμκ 

πνμθήηαξ,  

ηνίημκ πμζιέκαξ ηαὶ δζδαζηάθμοξ». Σμφξ 

ηε ημῦ Κονίμο ιάνηοναξ  

ἐη πακηὸξ ηάβιαημξ ἐηθεθεβιέκμοξ ὡξ 

αθέπμοκ, μζ θεπνμί ηαεανίγμκηαζ, μζ 

πεζναζιμί ηαζ μζ εθίρεζξ ελαθακίγμκηαζ,  

ηαζ ιέζς αοηχκ ηάεε ηαθή δςνεά 

ηαηένπεηαζ απυ ημκ Παηένα ηςκ θχηςκ  

ζ’ αοημφξ πμο ιε αηθυκδηδ πίζηδ ηδκ 

γδημφκ;  

Πυζα εα έδζκεξ, βζα κα ανεζξ ιεζάγμκηα κα 

ζε πανμοζζάζεζ  

ζε εκδηυ ααζζθζά ηαζ κα πεζ ζ’ αοηυκ ηαθυ 

θυβμ βζα ζέκα;  

Ώκαθμβζηά, δεκ πνέπεζ κα ηζιάιε ημοξ 

πνμζηάηεξ υθμο ημο ακενςπίκμο  

βέκμοξ πμο πνμζεφπμκηαζ ζημ Θευ βζα ιαξ; 

Ώζθαθχξ πνέπεζ κα ημοξ ηζιάιε,  

ηαζ καμφξ κ’ ακεβείνμοιε ζημ Θευ ιε η’ 

υκμιά ημοξ,  

ηαζ ηανπμφξ κα ημοξ πνμζθένμοιε, ηαζ κα 

ηζιάιε ηζξ ικήιεξ ημοξ  

ηαζ κα πακδβονίγμοιε πκεοιαηζηά ζ’ αοηέξ, 

χζηε δ πανά κα ημοξ είκαζ  

ανεζηή, πμο ιαξ ζοκάγμοκ, βζα κα ιδκ 

ζοιααίκεζ ημ ακηίεεημ,  

ζηδκ πνμζπάεεζά ιαξ κα ημοξ ηζιήζμοιε, κα 

ημοξ ελμνβίγμοιε. Αζυηζ ι’ αοηά  

πμο μ Θευξ θαηνεφεηαζ, ι’ αοηά ηαζ μζ 

εηθεηημί οπδνέηεξ ημο εα πανμφκ·  

ηαζ ιε υζα μ Θευξ δοζανεζηείηαζ, ι’ αοηά 

ηαζ μζ αηυθμοεμί ημο  

εα δοζανεζηδεμφκ. Ώξ ηζιήζμοιε, θμζπυκ, 

(αβαπδημί ιμο) πζζημί, ημοξ αβίμοξ  

«ιε ραθιμφξ, φικμοξ ηαζ πκεοιαηζηά 

άζιαηα», ιε ηαηάκολδ ηαζ εθεδιμζφκδ  

ηςκ θηςπχκ, ιε ηα μπμία ηαηελμπήκ μ Θευξ 

θαηνεφεηαζ. Ν’ ακεβείνμοιε  

πνμξ ηζιή ημοξ πνμζηοκδηάνζα ηαζ μναηέξ 

εζηυκεξ, ηαζ μζ ίδζμζ  

κ’ ακαδεζπεμφιε έιροπα πνμζηοκδηάνζα ηαζ  

εζηυκεξ ημοξ ιε ηδ ιίιδζδ ηςκ ανεηχκ ημοξ.  

Ώξ ηζιήζμοιε ηδ Θεμηυημ ηαηελμπήκ ηαζ 

αθδεζκά ζακ ιδηένα ημο Θεμφ·  

ημκ πνμθήηδ Εςάκκδ ζακ πνυδνμιμ, 

ααπηζζηή, απυζημθμ ηαζ ιάνηονα·  

δζυηζ, υπςξ είπε μ Κφνζμξ, «ηαιζά βοκαίηα 

δεκ βέκκδζε ιεβαθφηενδ  

πνμζςπζηυηδηα απυ ημκ Εςάκκδ»· αοηυξ 

ακαδείπεδηε μ πνχημξ ηήνοηαξ  



233 
 

ζηναηζχηαξ Υνζζημῦ  

ηαὶ ηὸ αημῦ πεπςηυηαξ πμηήνζμκ ηυ ηε 

ημῦ γςμπμζμῦ αημῦ  

εακάημο ααπηζζεέκηαξ αάπηζζια ὡξ 

ημζκςκμὺξ ηκ παεδιάηςκ  

αημῦ ηαὶ ηξ δυλδξ, ὧκ ηαλίανπμξ ὁ 

πνςημδζάημκμξ Υνζζημῦ  

ηαὶ ἀπυζημθμξ ηαὶ πνςημιάνηοξ 

ηέθακμξ· ηαὶ ημὺξ ὁζίμοξ  

παηέναξ ικ ημὺξ εεμθυνμοξ ἀζηδηὰξ, 

ημὺξ ηὸ πνμκζχηενμκ  

ηαὶ ἐπζπμκχηενμκ ιανηφνζμκ ηξ 

ζοκεζδήζεςξ δζαεθήζακηαξ,  

«μἵ πενζθεμκ ἐκ ιδθςηαῖξ, ἐκ αἰβείμζξ 

δένιαζζκ, ζηενμφιεκμζ,  

εθζαυιεκμζ, ηαημπμφιεκμζ, ἐκ ἐνδιίαζξ 

πθακχιεκμζ ηαὶ ὄνεζζ  

ηαὶ ζπδθαίμζξ ηαὶ ηαῖξ ὀπαῖξ ηξ βξ, ὧκ 

μη ἤκ ἄλζμξ ὁ ηυζιμξ».  

Σμὺξ πνὸ ηξ πάνζημξ πνμθήηαξ, 

παηνζάνπαξ, δζηαίμοξ  

ημὺξ πνμηαηδββεθηυηαξ ηὴκ ημῦ Κονίμο 

πανμοζίακ.  

Σμφηςκ πάκηςκ ἀκαεεςνμῦκηεξ ηὴκ 

πμθζηείακ γδθχζςιεκ  

ηὴκ πίζηζκ, ηὴκ ἀβάπδκ, ηὴκ ἐθπίδα, ηὸκ 

γθμκ, ηὸκ αίμκ,  

ηὴκ ηανηενίακ ηκ παεδιάηςκ, ηὴκ 

πμιμκὴκ ιέπνζξ αἵιαημξ,  

ἵκα ηαὶ ηκ ηξ δυλδξ ζηεθάκςκ αημῖξ 

ημζκςκήζςιεκ. 

ηδξ ααζζθείαξ ημο. (Ώξ ηζιήζμοιε) ημοξ 

απμζηυθμοξ ζακ αδεθθμφξ  

ημο Κονίμο, ιάνηοναξ ηαζ δζαηυκμοξ ηςκ 

παεχκ ημο, «ημοξ μπμίμοξ μ Θευξ  

ηαζ Παηέναξ, ηαηά ηδκ πνυβκςζή ημο, ημοξ 

πνμυνζζε κα είκαζ ζφιιμνθμζ  

ιε ηδκ εζηυκα ημο Τζμφ ημο· πνχηα 

απμζηυθμοξ, έπεζηα πνμθήηεξ  

ηαζ ηνίημ πμζιέκεξ ηαζ δαζηάθμοξ». (Ώξ 

ηζιήζμοιε) ημοξ ιάνηονεξ  

ημο Κονίμο, πμο έπμοκ δζαθεπηεί απυ ηάεε 

ηάλδ, ζακ ζηναηζχηεξ Υνζζημφ  

ηαζ ζακ ακενχπμοξ πμο έπμοκ πζεί ημ πμηήνζ 

ημο ηαζ ααπηίζεδηακ  

ημ αάπηζζια ημο γςμπμζμφ εακάημο ημο ηαζ 

ζακ ιεηυπμοξ ζηα παεήιαηα  

ηαζ ηδ δυλα, ηςκ μπμίςκ δβέηδξ είκαζ μ 

πνςημδζάημκμξ, απυζημθμξ  

ηαζ πνςημιάνηοναξ ημο Υνζζημφ ηέθακμξ. 

(Ώξ ηζιήζμοιε) ημοξ μζίμοξ  

παηένεξ ιαξ ηαζ εεμθυνμοξ παηένεξ, πμο 

αβςκίζεδηακ  

ημ πζμ ιαηνμπνυκζμ ηαζ επίπμκμ ιανηφνζμ 

ηδξ ζοκεζδήζεςξ·  

«αοημί ηνζβφνζζακ ιε ιδθςηέξ, ιε δένιαηα 

πνμαάηςκ, ιε ζηενήζεζξ,  

εθίρεζξ, ηαημοπίεξ, πενζπθακχιεκμζ ζηζξ 

ενήιμοξ, ηα υνδ,  

ηα ζπήθαζα, ηζξ ηνφπεξ ηδξ βδξ· μ ηυζιμξ δεκ 

είκαζ ακηάλζυξ ημοξ».  

(Ώξ ηζιήζμοιε) ημοξ πνμ Υνζζημφ πνμθήηεξ, 

ημοξ παηνζάνπεξ, ημοξ δζηαίμοξ  

μζ μπμίμζ πνμηαηήββεζθακ ηδκ έθεοζδ ημο 

Κονίμο.  

Βλεηάγμκηαξ υθςκ αοηχκ ηδκ αζςηή, αξ 

πμεήζμοιε  

ηδκ πίζηδ, ηδκ αβάπδ, ηδκ εθπίδα, ημ γήθμ, ημ 

αίμ,  

ηδκ ακημπή ζηα παεήιαηα, ηδκ οπμιμκή 

ιέπνζ κα πφζμοκ ημ αίια ημοξ,  

βζα κα βίκμοιε ζοιιέημπμζ ηαζ ζηα ζηεθάκζα 

ηδξ δυλδξ ημοξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 89. Πενὶ εἰηυκςκ  

πεζδὴ δέ ηζκεξ ιῖκ ηαηαιέιθμκηαζ 

πνμζηοκμῦζί ηε ηαὶ ηζιζζ  

ηήκ ηε ημῦ ςηνμξ ηαὶ ηξ Αεζπμίκδξ 

Γζα ηζξ εζηυκεξ.  

Βπεζδή μνζζιέκμζ ιαξ ηαηδβμνμφκ υηζ 

πνμζηοκμφιε ηαζ ηζιμφιε  

ηδκ εζηυκα ημο ςηήνα ηαζ ηδξ Αέζπμζκάξ 
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ικ εἰηυκα, ἔηζ δὲ  

ηαὶ ηκ θμζπκ ἁβίςκ ηαὶ εεναπυκηςκ 

Υνζζημῦ, ἀημοέηςζακ,  

ὡξ ἐλ ἀνπξ ὁ Θεὸξ ηὸκ ἄκενςπμκ ηαη᾿ 

μἰηείακ εἰηυκα ἐπμίδζε.  

Σίκμξ μὖκ ἕκεηεκ ἀθθήθμοξ 

πνμζηοκμῦιεκ, εἰ ιὴ ὡξ ηαη᾿ εἰηυκα Θεμῦ  

πεπμζδιέκμοξ; ῾Χξ βάν θδζζκ ὁ εεμθυνμξ 

ηαὶ πμθὺξ ηὰ εεῖα ΐαζίθεζμξ,  

« ηξ εἰηυκμξ ηζιὴ ἐπὶ ηὸ πνςηυηοπμκ 

δζαααίκεζ»· πνςηυηοπμκ δέ  

ἐζηζ ηὸ εἰημκζγυιεκμκ, ἐλ μὗ ηὸ πανάβςβμκ 

βίκεηαζ. Σίκμξ ἕκεηεκ  

ὁ Μςζασηὸξ θαὸξ ηῆ ζηδκῆ ηοηθυεεκ 

πνμζεηφκεζ, εἰηυκα ηαὶ ηφπμκ  

θενμφζῃ ηκ ἐπμονακίςκ, ιθθμκ δὲ ηξ 

ὅθδξ ηηίζεςξ; Φδζὶ βμῦκ  

ὁ Θεὸξ ηῶ Μςζεῖ· «Ὅνα, πμζήζεζξ πάκηα 

ηαηὰ ηὸκ ηφπμκ  

ηὸκ δεζπεέκηα ζμζ ἐκ ηῶ ὄνεζ». Καὶ ηὰ 

Υενμοαὶι δὲ ηὰ ζηζάγμκηα  

ηὸ ἱθαζηήνζμκ μπὶ ἔνβα πεζνκ ἀκενχπςκ 

ἤκ;  

Σί δὲ ὁ ἐκ Ἱενμζμθφιμζξ πενζχκοιμξ καυξ; 

Οπὶ πεζνμπμίδημξ  

ηαὶ ἀκενχπςκ ηέπκῃ ηαηεζηεοαζιέκμξ;  

Ἡ δὲ εεία Γναθὴ ηαηδβμνεῖ ηκ 

πνμζηοκμφκηςκ ημῖξ βθοπημῖξ,  

ἀθθὰ ηαὶ ηκ εουκηςκ ημῖξ δαζιμκίμζξ. 

Ἔεομκ ιὲκ ηαὶ Ἕθθδκεξ,  

ἔεομκ δὲ ηαὶ Ἰμοδαῖμζ· ἀθθ᾿ Ἕθθδκεξ ιὲκ 

δαίιμζζκ, Ἰμοδαῖμζ δὲ  

ηῶ Θεῶ. Καὶ ἀπυαθδημξ ιὲκ  ηκ 

῾Βθθήκςκ εοζία ἤκ  

ηαὶ ηαηάηνζημξ,  δὲ ηκ δζηαίςκ ηῶ Θεῶ 

εαπυδεηημξ.  

«Ἔεοζε βὰν Νε, ηαὶ ὠζθνάκεδ ὁ Θεὸξ 

ὀζιὴκ εςδίαξ»,  

ηξ ἀβαεξ πνμαζνέζεςξ ηαὶ ηξ πνὸξ 

αηὸκ εκμίαξ ηὸ εδεξ  

ἀπμδεπυιεκμξ. Οὕης ηὰ ιὲκ ηκ ῾Βθθήκςκ 

βθοπηά, ἐπεὶ δαζιυκςκ  

ἤζακ ἐλεζημκίζιαηα ἀπυαθδηά ηε ηαὶ 

ἀπδβμνεοιέκα ηοβπάκμοζζ.  

Πνὸξ δὲ ημφημζξ ημῦ ἀμνάημο ηαὶ 

ἀζςιάημο ηαὶ ἀπενζβνάπημο  

ιαξ, ηαζ αηυιδ ηζξ εζηυκεξ  

ηςκ οπμθμίπςκ αβίςκ ηαζ δζαηυκςκ ημο 

Υνζζημφ, αξ ιάεμοκ  

υηζ ελανπήξ μ Θευξ έπθαζε ημκ άκενςπμ 

ζφιθςκα ιε ηδ δζηή ημο εζηυκα.  

Γζα πμζυ θυβμ, βζα πανάδεζβια, πνμζηοκμφιε 

μ έκαξ ημκ άθθμ, πανά ιυκμ  

δζυηζ έπμοιε πθαζεεί ηαη’ εζηυκα Θεμφ; 

Αζυηζ, υπςξ θέεζ μ εεμθυνμξ ηαζ  

ααεφξ βκχζηδξ ηςκ εείςκ ΐαζίθεζμξ, «δ ηζιή 

πνμξ ηδκ εζηυκα απεοεφκεηαζ  

ζημ πνςηυηοπμ· ηαζ πνςηυηοπμ είκαζ ημ 

εζημκζγυιεκμ πνυζςπμ, ημο μπμίμο  

βίκεηαζ ακηίβναθμ. Γζα πμζυ θυβμ, αηυιδ, μ 

θαυξ ημο Μςτζή πνμζηοκμφζε  

βφνς απυ ηδ ζηδκή, πμο εζηυκζγε ηαζ 

πνμηφπςκε ηα επμονάκζα ή ηαθφηενα  

υθδ ηδ δδιζμονβία; Λέεζ ιάθζζηα μ Θευξ ζημ 

Μςτζή: «Πνυζελε, κα ηα ηάκεζξ  

υθα ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ πμο είδεξ ζημ 

νμξ». Καζ ηα Υενμοαείι, επίζδξ,  

πμο ένζπκακ ηδ ζηζά ημοξ ζημ εοζζαζηήνζμ, 

δεκ ήηακ ακενχπζκα  

ηαηαζηεοάζιαηα; Σί ήηακ πάθζ μ πενίθδιμξ 

καυξ ηςκ Εενμζμθφιςκ;  

Αεκ ήηακ πεζνμπμίδημξ ηαζ ηηζζιέκμξ ιε ηδκ 

ακενχπζκδ ηέπκδ;  

Δ Ώβία Γναθή υιςξ ηαηδβμνεί αοημφξ πμο 

πνμζηοκμφκ ηα βθοπηά,  

αθθά ηαζ υζμοξ εοζζάγμοκ ζηα δαζιυκζα. 

Θοζίαγακ αέααζα μζ εζδςθμθάηνεξ,  

εοζίαγακ υιςξ ηαζ μζ Εμοδαίμζ· μζ 

εζδςθμθάηνεξ εοζίαγακ ζημοξ δαίιμκεξ,  

εκχ μζ Εμοδαίμζ ζημ Θευ. Καζ δ εοζία ηςκ 

εζδςθμθαηνχκ ήηακ απμννζπηέα  

ηαζ ηαηαηνζηέα, εκχ ηςκ δζηαίςκ 

εοπνυζδεηηδ απυ ημ Θευ.  

«Θοζίαζε, δδθαδή, μ Νχε ηαζ ιφνζζε μ Θευξ 

μζιή εοςδίαξ»,  

ηαεχξ ιε ηδκ εοςδία απμδέπηδηε ηδκ ηαθή 

πνμαίνεζδ ηαζ ηδκ εοπανζζηία  

(ημο Νχε) πνμξ αοηυκ. Έηζζ, ηα βθοπηά ηςκ 

εζδςθμθαηνχκ, επεζδή  

απεζηυκζγακ δαίιμκεξ είκαζ απμννίρζια ηαζ 

απαβμνεοιέκα.  

Βπζπθέμκ, πμζυξ ιπμνεί κα θηζάλεζ μιμίςια 
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ηαὶ ἀζπδιαηίζημο Θεμῦ ηίξ δφκαηαζ 

πμζήζαζεαζ ιίιδια;  

Παναθνμζφκδξ ημίκοκ ἄηναξ ηαὶ ἀζεαείαξ 

ηὸ ζπδιαηίγεζκ ηὸ εεῖμκ.  

κηεῦεεκ ἐκ ηῆ Παθαζᾶ μη ἤκ ηεηνζιιέκδ 

 ηκ εἰηυκςκ πνζζξ.  

πεὶ δὲ ὁ Θεὸξ δζὰ ζπθάβπκα ἐθέμοξ 

αημῦ ηαηὰ ἀθήεεζακ βέβμκεκ  

ἄκενςπμξ δζὰ ηὴκ ιεηένακ ζςηδνίακ, μπ 

ὡξ ηῶ Ἀαναὰι ὤθεδ  

ἐκ εἴδεζ ἀκενχπμο, μπ ὡξ ημῖξ πνμθήηαζξ, 

ἀθθὰ ηαη᾿ μζίακ ἀθδεξ  

βέβμκεκ ἄκενςπμξ δζέηνζρέ ηε ἐπὶ ηξ βξ 

«ηαὶ ημῖξ ἀκενχπμζξ  

ζοκακεζηνάθδ», ἐεαοιαημφνβδζεκ, 

ἔπαεεκ, ἐζηαονχεδ, ἀκέζηδ,  

ἀκεθήθεδ, ηαὶ πάκηα ηαῦηα ηαηὰ ἀθήεεζακ 

βέβμκε, ηαὶ ὡνάεδ  

πὸ ηκ ἀκενχπςκ, ἐβνάθδ ιὲκ εἰξ 

πυικδζζκ ικ ηαὶ δζδαπὴκ  

ηκ ηδκζηαῦηα ιὴ πανυκηςκ, ἵκα ιὴ 

ἑςναηυηεξ, ἀημφζακηεξ δὲ  

ηαὶ πζζηεφζακηεξ ηφπςιεκ ημῦ 

ιαηανζζιμῦ ημῦ Κονίμο.  

πεὶ δὲ μ πάκηεξ ἴζαζζ βνάιιαηα μδὲ ηῆ 

ἀκαβκχζεζ ζπμθάγμοζζκ,  

μἱ παηένεξ ζοκεῖδμκ ὥζπεν ηζκὰξ ἀνζζηείαξ 

ἐκ εἰηυζζ ηαῦηα  

βνάθεζεαζ εἰξ πυικδζζκ ζφκημιμκ. 

Ἀιέθεζ πμθθάηζξ ιὴ ηαηὰ κμῦκ  

ἔπμκηεξ ηὸ ημῦ Κονίμο πάεμξ, ηὴκ εἰηυκα 

ηξ Υνζζημῦ ζηαονχζεςξ  

ἰδυκηεξ, ημῦ ζςηδνίμο πάεμοξ εἰξ 

ἀκάικδζζκ ἐθευκηεξ, πεζυκηεξ  

πνμζηοκμῦιεκ μ ηῆ ὕθῃ, ἀθθὰ ηῶ 

εἰημκζγμιέκῳ, ὥζπεν μ ηῆ ὕθῃ  

ημῦ Βαββεθίμο μδὲ ηῆ ημῦ ζηαονμῦ ὕθῃ 

πνμζηοκμῦιεκ,  

ἀθθὰ ηῶ ἐηηοπχιαηζ. Σί βὰν δζαθένεζ 

ζηαονὸξ ιὴ ἔπςκ  

ηὸ ημῦ Κονίμο ἐηηφπςια ημῦ ἔπμκημξ;  

῾Χζαφηςξ ηαὶ ηξ Θεμιήημνμξ·  βὰν εἰξ 

αηὴκ ηζιὴ  

εἰξ ηὸκ ἐλ αηξ ζανηςεέκηα ἀκάβεηαζ. 

Ὁιμίςξ ηαὶ ηὰ ηκ ἁβίςκ  

ἀκδναβαεήιαηα ἐπαθείθμκηα ιξ πνὸξ 

ημο αυναημο, αζχιαημο,  

απενίβναπημο ηαζ αζπδιάηζζημο Θεμφ;  

Δ απεζηυκζζδ ημο εείμο απμηεθεί αηναία 

παναθνμζφκδ ηαζ αζέαεζα.  

Γζ’ αοηυ δ πνήζδ εζηυκςκ δεκ ήηακ 

ζοκδεζζιέκδ ζηδκ Παθαζά Αζαεήηδ.  

Ώθυημο υιςξ μ Θευξ, απυ ηδκ πμθθή ημο 

αβάπδ, έβζκε αθδεζκυξ  

άκενςπμξ βζα ηδ ζςηδνία ιαξ, υπζ υπςξ 

ειθακίζεδηε ζημκ Ώαναάι  

ιε ιμνθή ακενχπμο, μφηε υπςξ ζημοξ 

πνμθήηεξ, αθθά έβζκε ζηδκ μοζία  

αθδεζκά άκενςπμξ· έγδζε πάκς ζηδ βδ «ηαζ 

ζοκακαζηνάθδηε ιε ημοξ  

ακενχπμοξ», έηακε εαφιαηα, έπαεε, 

ζηαονχεδηε, ακαζηήεδηε,  

ακαθήθεδηε ηαζ υθα αοηά ήηακ αθδεζκά 

βεβμκυηα· μζ άκενςπμζ ημκ είδακ  

ηαζ ηα έβναρακ αοηά βζα κα ηα βκςνίζμοιε 

ηζ ειείξ, ηαζ κα ηα δζδαπεμφκ  

υζμζ δεκ έγδζακ εηείκδ ηδκ επμπή, βζα κ’ 

αλζςεμφιε ημ ιαηανζζιυ  

ημο Κονίμο (πμο θέεζ) υηζ, ακ ηαζ δεκ είδαιε, 

αημφζαιε ιυκμ ηαζ πζζηέραιε.  

Βπεζδή υιςξ δεκ βκςνίγμοκ υθμζ βνάιιαηα 

ηαζ μφηε αζπμθμφκηαζ  

ιε ηδ ιεθέηδ, μζ Παηένεξ απμθάζζζακ κ’ 

απεζημκζζεμφκ αοηά ζε εζηυκεξ,  

υπςξ απεζημκίγμκηαζ ηάπμζα ακδναβαεήιαηα, 

βζα ζφκημιδ οπεκεφιδζδ.  

Αζυηζ, πςνίξ αιθζαμθία, πμθθέξ θμνέξ, εκχ 

δεκ έπμοιε ζημ κμο ημ πάεμξ  

ημο Κονίμο, αθέπμκηαξ ηδκ εζηυκα ηδξ 

ζηαονχζεςξ ημο Υνζζημφ, εοιυιαζηε  

ημ ζςηήνζμ πάεμξ ημο ηαζ ηάκμκηαξ ιεηάκμζα 

πνμζηοκμφιε υπζ ηδκ φθδ,  

αθθά ημ εζημκζγυιεκμ πνυζςπμ· υπςξ 

αηνζαχξ, δεκ πνμζηοκμφιε ηδκ φθδ  

ημο Βοαββεθίμο ή ημο ζηαονμφ αθθά ημ 

ζπήια. Αζυηζ, ζε ηί δζαθένεζ  

μ ζηαονυξ πμο δεκ έπεζ ηδ ιμνθή ημο Κονίμο 

απυ εηείκμκ πμο ηδκ έπεζ;  

Σμ ίδζμ ηαζ ιε ηδ Θεμηυημ· δ ηζιή, δδθαδή, 

πνμξ ημ πνυζςπυ ηδξ  

απεοεφκεηαζ ζημ βζυ ηδξ, πμο έθααε ζάνηα 

απ’ αοηήκ. Πανυιμζα, ηαζ ηα  
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ἀκδνείακ ηαὶ γθμκ  

ηαὶ ιίιδζζκ ηξ αηκ ἀνεηξ ηαὶ δυλακ 

Θεμῦ. ῾Χξ βὰν ἔθδιεκ,  

 πνὸξ ημὺξ εβκχιμκαξ ηκ ὁιμδμφθςκ 

ηζιὴ ἀπυδεζλζκ ἔπεζ  

ηξ πνὸξ ηὸκ ημζκὸκ δεζπυηδκ εκμίαξ, ηαὶ 

 ηξ εἰηυκμξ ηζιὴ  

πνὸξ ηὸ πνςηυηοπμκ δζαααίκεζ. Ἔζηζ δὲ 

ἄβναθμξ  πανάδμζζξ  

ὥζπεν ηὸ ηαηὰ ἀκαημθὰξ πνμζηοκεῖκ, ηὸ 

πνμζηοκεῖκ ζηαονὸκ  

ηαὶ ἕηενα πθεῖζηα ημφημζξ ὅιμζα.  

Φένεηαζ δὲ ηαί ηζξ ἱζημνία, ὡξ ὁ Κφνζμξ ηῶ 

Ώβάνῳ  

ηξ δεζζδκκ πυθεςξ ααζζθεφμκηζ 

γςβνάθμκ ἀπμζηείθακηζ  

ηὴκ ημῦ Κονίμο ὁιμζμβναθζαζ εἰηυκα ιὴ 

δοκδεέκημξ ημῦ γςβνάθμο  

δζὰ ηὴκ ἀπμζηίθαμοζακ ημῦ πνμζχπμο 

θαιπνυηδηα, αηὸξ ἱιάηζμκ  

ηῶ μἰηείῳ ηαὶ ηαί εείῳ ηαί γςμπμζῶ 

πνμζχπῳ ἐπζεεὶξ  

ἐκαπμιάλαζεαζ ηῶ ἱιαηίῳ ηὸ ἑαοημῦ 

ἀπεζηυκζζια  

ηαὶ μὕηςξ ἀπέζηεζθε ημῦημ πμεμῦκηζ ηῶ 

Ώβάνῳ.  

Ὅηζ δὲ ηαὶ πθεῖζηα μἱ ἀπυζημθμζ ἀβνάθςξ 

παναδεδχηαζζ,  

βνάθεζ  Παῦθμξ, ὁ ηκ ἐεκκ ἀπυζημθμξ· 

«Ἄνα μὖκ, ἀδεθθμί,  

ζηήηεηε ηαὶ ηναηεῖηε ηὰξ παναδυζεζξ 

ικ, ἃξ ἐδζδάπεδηε,  

εἴηε δζὰ θυβμο εἴηε δζ᾿ ἐπζζημθξ ικ». 

Καὶ πνὸξ Κμνζκείμοξ·  

«παζκ δὲ ιξ, ἀδεθθμί, ὅηζ πάκηα ιμο 

ιέικδζεε ηαί,  

ηαεὼξ πανέδςηα ιῖκ, ηὰξ παναδυζεζξ 

ηαηέπεηε». 

ηαημνεχιαηα ηςκ αβίςκ ιαξ παναηζκμφκ 

ζηδκ ακδνεία, ημ γήθμ,  

ηδ ιίιδζδ ηδξ ανεηήξ ημοξ ηαζ βζα ηδ δυλα 

ημο Θεμφ.  

Αζυηζ, υπςξ είπαιε,  

δ ηζιή πνμξ ημοξ ζοκδμφθμοξ ιαξ, πμο 

απμδείπηδηακ εοβκχιμκεξ, θακενχκεζ  

ηδκ ηαθή δζάεεζδ πνμξ ημκ ημζκυ δεζπυηδ· 

ηαζ δ ηζιή πνμξ ηδκ εζηυκα  

απεοεφκεηαζ ζημ πνςηυηοπμ (πνυζςπμ). 

Τπάνπεζ αηυιδ άβναθδ πανάδμζδ,  

υπςξ πνμζηοκμφιε ζηναιέκμζ ζηδκ ακαημθή, 

κα πνμζηοκμφιε ηαζ ημ ζηαονυ·  

ηαζ άθθεξ πμθθέξ πανυιμζεξ παναδυζεζξ.  

Αζδβμφκηαζ ηζ έκα ζπεηζηυ πενζζηαηζηυ. ηακ 

μ Ώφβανμξ ααζίθεοε  

ζηδκ πυθδ ηδξ Έδεζζαξ, έζηεζθε έκα 

γςβνάθμ βζα κα ηάκεζ πακμιμζυηοπδ  

εζηυκα ιε ηδ ιμνθή ημο Κονίμο. Ο γςβνάθμξ 

υιςξ δεκ ηα ηαηάθενε,  

δζυηζ ημ πνυζςπμ ημο Κονίμο έθαιπε 

εηεαιαςηζηά. Συηε μ ίδζμξ Κφνζμξ  

άββζλε έκα ημιάηζ φθαζια ζημ εείμ ηαζ 

γςμπμζυ πνυζςπυ ημο  

ηαζ απμηφπςζε ζ’ αοηυ ηδ ιμνθή ημο. Έηζζ, 

έζηεζθε ημ φθαζια ζημκ Ώφβανμ  

ιε ηδκ απεζηυκζζδ πμο ηυζμ πμεμφζε.  

Βπίζδξ, μζ Ώπυζημθμζ ιαξ έπμοκ ιεηαθένεζ 

πμθθέξ άβναθεξ παναδυζεζξ,  

υπςξ βνάθεζ μ απυζημθμξ ηςκ εεκχκ 

Παφθμξ: «Βπμιέκςξ, αδεθθμί,  

πνμζέπεηε κα δζαηδνείηε ηζξ παναδυζεζξ ιαξ, 

πμο ζαξ δζδάλαιε  

είηε πνμθμνζηά είηε βναπηά. Καζ ημοξ 

Κμνζκείμοξ (βνάθεζ):  

«αξ επαζκχ, αδέθθζα ιμο, δζυηζ εοιάζεε 

υθα ηα δζηά ιμο,  

ηαζ δζαηδνείηε ηζξ παναδυζεζξ πμο ζαξ 

ιεηάδςζα». 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 90. Πενὶ βναθξ  

Βἷξ ἐζηζκ ὁ Θεὸξ πυ ηε Παθαζξ Αζαεήηδξ 

ηαὶ Καζκξ ηδνοηηυιεκμξ,  

ὁ ἐκ Σνζάδζ ικμφιεκυξ ηε ηαὶ 

δμλαγυιεκμξ, ημῦ Κονίμο θήζακημξ·  

«Οη ἤθεμκ ηαηαθῦζαζ ηὸκ κυιμκ, ἀθθὰ 

πθδνζαζ». Ώηὸξ βὰν  

Γζα ηδκ Ώβία Γναθή.  

Έκαξ είκαζ μ Θευξ πμο οικείηαζ ηαζ 

δμλάγεηαζ ςξ Σνζάδα ηαζ ημκ μπμίμ  

ηδνφζζεζ δ Παθαζά ηαζ δ Καζκή Αζαεήηδ, 

ζφιθςκα ιε ηα θυβζα ημο Κονίμο:  

«Αεκ ήθεα κα ηαηανβήζς ημ κυιμ, αθθά κα 

ημκ ζοιπθδνχζς». Αζυηζ Ώοηυξ  
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ηὴκ ικ ζςηδνίακ εἰνβάζαημ, πὲν ἥξ 

πζα Γναθὴ  

ηαὶ ἅπακ ιοζηήνζμκ. Καὶ πάθζκ· 

«νεοκηε ηὰξ Γναθάξ·  

αὗηαζ βὰν ιανηονμῦζζ πενὶ ἐιμῦ». Καὶ ημῦ 

ἀπμζηυθμο εἰπυκημξ·  

«Πμθοιενξ ηαὶ πμθοηνυπςξ πάθαζ ὁ 

Θεὸξ θαθήζαξ ημῖξ παηνάζζκ  

ικ ἐκ ημῖξ πνμθήηαζξ, ἐπ᾿ ἐζπάηςκ ηκ 

ιενκ ημφηςκ  

ἐθάθδζεκ ιῖκ ἐκ Τἱῶ». Αζὰ Πκεφιαημξ 

ημίκοκ Ἁβίμο ὅ ηε κυιμξ  

ηαὶ μἱ πνμθηαζ, εαββεθζζηαὶ ηαὶ 

ἀπυζημθμζ ηαὶ πμζιέκεξ  

ἐθάθδζακ ηαὶ δζδάζηαθμζ.  

«Πζα ημίκοκ Γναθὴ εευπκεοζημξ πάκηςξ 

ὠθέθζιμξ».  

Ὥζηε ηάθθζζημκ ηαὶ ροπςθεθέζηαημκ 

ἐνεοκκ ηὰξ εείαξ Γναθάξ.  

Ὥζπεν βὰν δέκδνμκ πανὰ ηὰξ δζελυδμοξ 

ηκ δάηςκ πεθοηεοιέκμκ,  

μὕης ηαὶ ροπὴ ηῆ εείᾳ ἀνδεομιέκδ Γναθῆ 

πζαίκεηαζ ηαὶ ηανπὸκ  

ὥνζιμκ δίδςζζ, πίζηζκ ὀνευδμλμκ, ηαὶ 

ἀεζεαθέζζ ημῖξ θφθθμζξ,  

ηαῖξ εεανέζημζξ, θδιὶ, ὡναΎγεηαζ πνάλεζζ· 

πνυξ ηε βὰν πνλζκ  

ἐκάνεημκ ηαὶ εεςνίακ ἀευθςημκ ἐη ηκ 

ἁβίςκ Γναθκ ῥοειζγυιεεα.  

Πάζδξ βὰν ἀνεηξ πανάηθδζζκ ηαὶ ηαηίαξ 

ἁπάζδξ ἀπμηνμπὴκ  

ἐκ ηαφηαζξ ενίζημιεκ. ὰκ μὖκ ἐζυιεεα 

θζθμιαεεῖξ, ἐζυιεεα  

ηαὶ πμθοιαεεῖξ· ἐπζιεθείᾳ βὰν ηαὶ πυκῳ 

ηαὶ ηῆ ημῦ δζδυκημξ πάνζηζ  

ηαημνεμῦκηαζ ἅπακηα. «Ὁ βὰν αἰηκ 

θαιαάκεζ ηαὶ ὁ γδηκ  

ενίζηεζ ηαὶ ηῶ ηνμφμκηζ ἀκμζβήζεηαζ».  

Κνμφζςιεκ ημίκοκ εἰξ ηὸκ ηάθθζζημκ 

πανάδεζζμκ ηκ Γναθκ,  

ηὸκ εχδδ, ηὸκ βθοηφηαημκ, ηὸκ 

ὡναζυηαημκ, ηὸκ πακημίμζξ  

κμενκ εεμθυνςκ ὀνκέςκ ηεθαδήιαζζ 

πενζδπμῦκηα ικ ηὰ ὦηα,  

ηὸκ ἁπηυιεκμκ ικ ηξ ηανδίαξ, ηαὶ 

θοπμοιέκδκ ιὲκ  

πναβιαημπμίδζε ηδ ζςηδνία ιαξ, βζα ηδκ 

μπμία μιζθεί υθδ δ Γναθή  

ηαζ υθα ηα ιοζηήνζα. Καζ πάθζ θέεζ: 

«Βνεοκάηε ηζξ Γναθέξ, επεζδή αοηέξ  

ιζθμφκ βζα ιέκα». Καζ μ Ώπυζημθμξ είπε:  

«ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ  

ηαζ ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ μ Θευξ ιίθδζε ημκ 

παθζυ ηαζνυ ζημοξ παηένεξ ιαξ  

ιέζς ηςκ πνμθδηχκ, ηαζ ηζξ ηεθεοηαίεξ 

αοηέξ διένεξ ιαξ ιίθδζε  

ιέζς ημο Τζμφ». Με ηδ πάνδ ημο Ώβίμο 

Πκεφιαημξ, θμζπυκ,  

μ κυιμξ, μζ πνμθήηεξ, μζ εοαββεθζζηέξ, μζ 

απυζημθμζ, μζ πμζιέκεξ  

ηαζ μζ δάζηαθμζ ιίθδζακ».  

«Κάεε Γναθή, θμζπυκ, είκαζ εευπκεοζηδ ηαζ 

πμθφ ςθέθζιδ». Βπμιέκςξ,  

είκαζ πμθφ ςναίμ ηαζ πμθφ ςθέθζιμ ζηδκ 

ροπή κα ενεοκάιε ηζξ εείεξ Γναθέξ.  

πςξ αηνζαχξ έκα δέκδνμ πμο είκαζ 

θοηειέκμ ζημ ιένμξ πμο οπάνπμοκ  

πμθθά κενά, έηζζ ηαζ δ ροπή πμο ανδεφεηαζ 

ιε ηδκ Ώβία Γναθή, εοδμηζιεί  

ηαζ απμδίδεζ χνζιμοξ ηανπμφξ, δδθαδή 

μνευδμλδ πίζηδ, ηαζ είκαζ ζημθζζιέκδ  

ιε αεζεαθή θφθθα, ιε δδθαδή εεάνεζηεξ 

πνάλεζξ. Αζυηζ μζ άβζεξ Γναθέξ  

ιαξ μδδβμφκ ζηζξ εκάνεηεξ πνάλεζξ ηαζ ηδκ 

ηαεανή εεςνδηζηή βκχζδ,  

επεζδή ιέζα ζ’ αοηέξ ανίζημοιε ηδκ 

πνμηνμπή βζα ηάεε ανεηή ηαζ ηδκ  

απμηνμπή βζα ηάεε ηαηία. Ώκ είιαζηε, 

θμζπυκ, θζθμιαεείξ, εα είιαζηε  

ηαζ πμθοιαεείξ· δζυηζ υθα ηα πεηοπαίκεζ δ 

επζιέθεζα, μ ηυπμξ ηαζ δ πάνδ  

πμο δίκεζ μ Θευξ. «Καευζμκ, αοηυξ πμο γδηά 

παίνκεζ, αοηυξ πμο ράπκεζ  

ανίζηεζ ηαζ αοηυξ πμο πηοπά ηδκ πυνηα ημο 

ακμίβμοκ».  

Ώξ πηοπήζμοιε, θμζπυκ ηδκ πυνηα ημο πμθφ 

ςναίμ παναδείζμο ηςκ Γναθχκ,  

πμο είκαζ ιονςδάημξ, πμθφ βθοηφξ ηαζ 

ςναίμξ ηαζ βειίγεζ η’ αοηζά ιαξ  

ιε ηάεε είδμοξ ηεθαδήιαηα ηςκ κμενχκ 

εεμθυνςκ πηδκχκ·  

αοηυξ (μ πανάδεζζμξ ηςκ Γναθχκ) αββίγεζ 
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παναηαθμῦκηα, εοιμοιέκδκ δὲ 

ηαηεοκάγμκηα ηαὶ πανξ ἀζδίμο  

ἐιπζπθκηα, ηὸκ ἐπζαζαάγμκηα ικ ηὴκ 

δζάκμζακ  

ἐπὶ ηὰ πνοζαοβ ιεηάθνεκα ηξ εείαξ 

πενζζηενξ ηαὶ πένθαιπνα  

ηαὶ ηαῖξ θακςηάηαζξ αηξ πηένολζ πνὸξ 

ηὸκ ιμκμβεκ Τἱὸκ  

ηαὶ ηθδνμκυιμκ ημῦ θοημονβμῦ ημῦ 

κμδημῦ ἀιπεθκμξ ἀκάβμκηα  

ηαὶ δζ᾿ αημῦ ηῶ Παηνὶ ηκ θχηςκ 

πνμζάβμκηα.  

Ἀθθὰ ιὴ πανένβςξ ηνμφζςιεκ, πνμεφιςξ 

δὲ ιθθμκ ηαὶ ἐπζιυκςξ·  

ιὴ ἐηηαηήζςιεκ ηνμφμκηεξ· μὕης βὰν 

ιῖκ ἀκμζβήζεηαζ.  

ὰκ ἀκαβκιεκ ἅπαλ ηαὶ δὶξ ηαὶ ιὴ 

δζαβκιεκ, ἃ ἀκαβζκχζημιεκ,  

ιὴ ἐηηαηήζςιεκ, ἀθθ᾿ ἐπζιείκςιεκ, 

ἀδμθεζπήζςιεκ, ἐνςηήζςιεκ·  

«ἐπενχηδζμκ» βάν, θδζίκ, «ηὸκ παηένα 

ζμο, ηαὶ ἀκαββεθεῖ ζμζ,  

ημὺξ πνεζαοηένμοξ ζμο, ηαὶ ἐνμῦζί ζμζ». 

Ο βὰν πάκηςκ  βκζζξ.  

Ἀνοζχιεεα ἐη ηξ ημφημο ημῦ παναδείζμο 

πδβξ ἀέκκαα  

ηαὶ ηαεανχηαηα κάιαηα ἁθθυιεκα εἰξ 

γςὴκ αἰχκζμκ,  

ἐκηνοθήζςιεκ, ἀπθήζηςξ 

ηαηαηνοθήζςιεκ· ηὴκ βὰν πάνζκ  

ἀδάπακμκ ηέηηδκηαζ. Βἰ δέ ηζ ηαὶ πανὰ ηκ 

ἔλςεεκ πνήζζιμκ  

ηανπχζαζεαζ δοκδεείδιεκ, μ ηκ 

ἀπδβμνεοιέκςκ ἐζηί.  

Γεκχιεεα δυηζιμζ ηναπεγῖηαζ ηὸ ιὲκ 

βκήζζμκ ηαὶ ηαεανὸκ πνοζίμκ  

ζςνεφμκηεξ, ηὸ δὲ ηίαδδθμκ 

παναζημφιεκμζ. Λάαςιεκ θυβμοξ  

ηαθθίζημοξ, εεμὺξ δὲ βεθμίμοξ ηαὶ ιφεμοξ 

ἀθθμηνίμοξ ημῖξ ηοζὶκ  

ἀπμννίρςιεκ· πθείζηδκ βὰν ἐλ αηκ ηαη᾿ 

αηκ ἰζπὺκ ηηήζαζεαζ  

δοκδεείδιεκ.  

Ἰζηέμκ δέ, ὡξ εἴημζζ δφμ αίαθμζ εἰζὶ ηξ 

Παθαζξ Αζαεήηδξ  

ηαηὰ ηὰ ζημζπεῖα ηξ ῾ΒαναΎδμξ θςκξ. 

ηδκ ηανδζά ιαξ ηαζ, υηακ αοηή  

είκαζ θοπδιέκδ ηδκ πανδβμνεί, υηακ είκαζ 

ηαναβιέκδ ηδκ δνειεί  

ηαζ ηδ βειίγεζ ιε ακέηθναζηδ πανά· ακεαάγεζ 

ημ κμο ιαξ  

ζηα πνοζαοβή ηαζ οπένθαιπνα εκδυηενα ημο 

κμο ημο «εείμο πενζζηενζμφ»,  

ημ μπμίμ ιε ηα θςηεζκά θηενά ημο ιαξ μδδβεί 

ζημ ιμκμβεκή Τζυ  

ηαζ ηθδνμκυιμ ημο βεςνβμφ ημο κμδημφ 

αιπεθχκα,  

ηαζ ιέζς αοημφ ιαξ πανμοζζάγεζ ζημκ 

Παηένα ηςκ θχηςκ.  

ιςξ, αξ ιδ πηοπήζμοιε ηδ εφνα ιε 

αδζαθμνία, αθθά ιε πενζζζυηενδ  

πνμεοιία ηαζ επζιμκή· αξ ιδκ 

απμεαννοκεμφιε ηνμφμκηαξ· δζυηζ έηζζ  

εα ιαξ ακμίλεζ ηδ εφνα. Ώκ, δδθαδή, 

δζααάζμοιε ιία ηαζ δφμ θμνέξ ηαζ  

δεκ ηαηαθάαμοιε αοηά πμο δζααάζαιε, αξ 

ιδκ απμεαννοκεμφιε, αθθά  

κα επζιείκμοιε, κα εκηνοθήζμοιε, κα 

νςηήζμοιε. Αζυηζ θέεζ (δ Γναθή),  

«νχηδζε ημκ παηένα ζμο ηαζ εα ζε 

πθδνμθμνήζεζ, νχηδζε ημοξ  

πνεζαοηένμοξ ηαζ εα ζμο πμοκ». Αζυηζ δ 

βκχζδ δεκ είκαζ ηηήια υθςκ.  

Ώξ ακηθήζμοιε απυ ηδκ πδβή ημο 

παναδείζμο ηα πάκημηε ακααθφγμκηα  

ηαζ μθμηάεανα κενά πμο ιαξ πνμζθένμοκ 

ηδκ αζχκζα γςή·  

αξ η’ απμθαφζμοιε, αξ ηα πανμφιε ιε 

απθδζηία· δζυηζ έπμοκ ακελάκηθδηδ  

ηδ πάνδ. Ώκ πάθζ ιπμνέζμοιε κ’ 

απμημιίζμοιε ηάηζ ςθέθζιμ απυ ημοξ  

εηηυξ Βηηθδζίαξ, δεκ είκαζ απαβμνεοιέκμ.  

Ώξ βίκμοιε επζηοπδιέκμζ ηναπεγίηεξ 

ζοζζςνεφμκηαξ ημ αηυθζμ ηαζ ηαεανυ  

πνοζάθζ ηαζ απμθεφβμκηαξ ημ κμεεοιέκμ. Ώξ 

δεπεμφιε ημοξ ςναζυηαημοξ  

θυβμοξ ηαζ αξ πεηάλμοιε ημοξ βεθμίεξ ηαζ 

λέκεξ ιοεμθμβίεξ ζηα ζηοθζά·  

δζυηζ εα ιπμνέζμοιε κ’ απμηηήζμοιε απ’ 

αοημφξ ιεβάθδ δφκαιδ εκακηίμκ ημοξ.  

Πνέπεζ, επίζδξ, κα βκςνίγμοιε υηζ ηα αζαθία 

ηδξ Παθαζάξ Αζαεήηδξ είκαζ  
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Βἴημζζ δφμ βὰν ζημζπεῖα  

ἔπμοζζκ, ἐλ ὧκ πέκηε δζπθμῦκηαζ, ὡξ 

βίκεζεαζ αηὰ εἴημζζ ἑπηά·  

δζπθμῦκ βάν ἐζηζ ηὸ  Υὰθ ηαὶ ηὸ Μὲι ηαὶ 

ηὸ Νμῦκ ηαὶ ηὸ Φὶ  

ηαὶ ηὸ αδί. Αζὸ ηαὶ αἱ αίαθμζ ηαηὰ ημῦημκ 

ηὸκ ηνυπμκ εἴημζζ δφμ  

ιὲκ ἀνζειμῦκηαζ, εἴημζζ ἑπηὰ δὲ 

ενίζημκηαζ δζὰ ηὸ πέκηε ἐλ αηκ  

δζπθμῦζεαζ. οκάπηεηαζ βὰν  ῾Ρμὺε ημῖξ 

Κνζηαῖξ ηαὶ ἀνζειεῖηαζ  

παν᾿ ῾Βαναίμζξ ιία αίαθμξ·  πνχηδ ηαὶ 

δεοηένα ηκ ΐαζζθεζκ ιία  

αίαθμξ·  ηνίηδ ηαὶ  ηεηάνηδ ηκ 

ΐαζζθεζκ ιία αίαθμξ·  πνχηδ  

ηαὶ  δεοηένα ηκ Παναθεζπμιέκςκ ιία 

αίαθμξ·  πνχηδ  

ηαὶ  δεοηένα ημῦ Ἔζδνα ιία αίαθμξ.  

Οὕηςξ μὖκ ζφβηεζκηαζ αἱ αίαθμζ ἐκ 

πεκηαηεφπμζξ ηέηναζζ,  

ηαὶ ιέκμοζζκ ἄθθαζ δφμ, ὡξ εἶκαζ ηὰξ 

ἐκδζαεέημοξ αίαθμοξ μὕηςξ·  

πέκηε κμιζηάξ· Γέκεζζκ, Ἔλμδμκ, 

Λεοζηζηυκ, Ἀνζειμφξ, Αεοηενμκυιζμκ·  

αὕηδ πνχηδ πεκηάηεοπμξ, ἡ ηαὶ 

κμιμεεζία.  Βἶηα ἄθθδ πεκηάηεοπμξ,  

ηὰ ηαθμφιεκα Γναθεῖα, πανά ηζζζ δὲ 

῾Ώβζυβναθα, ἅηζκά ἐζηζκ μὕηςξ·  

Ἰδζμῦξ ὁ ημῦ Ναο, Κνζηαὶ ιεηὰ ηξ 

῾Ρμφε,  ΐαζζθεζκ πνχηδ  

ιεηὰ ηξ δεοηέναξ, αίαθμξ ιία, ΐαζζθεζκ 

ηνίηδ ιεηὰ ηξ ηεηάνηδξ,  

αίαθμξ ιία, ηαὶ αἱ δφμ ηκ 

Παναθεζπμιέκςκ, αίαθμξ ιία·  

αὕηδ δεοηένα πεκηάηεοπμξ. Σνίηδ 

πεκηάηεοπμξ αἱ ζηζπήνεζξ αίαθμζ·  

ημῦ Ἰχα, ηὸ Φαθηήνζμκ, Πανμζιίαζ 

μθμικημξ, ηηθδζζαζηὴξ  

ημῦ αημῦ, ηὰ Ἄζζιαηα ηκ ᾀζιάηςκ ημῦ 

αημῦ.  

Σεηάνηδ πεκηάηεοπμξ,  πνμθδηζηή· ηὸ 

δςδεηαπνυθδημκ,  

αίαθμξ ιία, ἩζαΎαξ, Ἰενειίαξ 

Ἰεγεηζήθ,  Αακζήθ. Βἶηα ημῦ Ἔζδνα,  

αἱ δφμ εἰξ ιίακ ζοκαπηυιεκαζ αίαθμκ, ηαὶ  

ζεήν. Ἡ δὲ Πακάνεημξ,  

είημζζ δφμ, ζφιθςκα ιε ηα βνάιιαηα ηδξ 

Βανασηήξ βθχζζαξ. Αζυηζ αοηή έπεζ  

είημζζ δφμ βνάιιαηα, απυ ηα μπμία ηα πέκηε 

δζπθαζζάγμκηαζ, βζα κα βίκμοκ  

αοηά είημζζ εθηά· δζπθυ δδθαδή είκαζ ημ 

Υάθ, ημ Μει, ημ Νμοκ, ημ Φζ  

ηαζ ημ αδί. Γζ’ αοηυ ηαζ ηα αζαθία, ζφιθςκα 

ι’ αοηυ ημκ ηνυπμ, ανζειμφκηαζ  

είημζζ δφμ, αθθά είκαζ είημζζ επηά, επεζδή 

πέκηε απ’ αοηά δζπθαζζάγμκηαζ.  

Βκχκεηαζ, δδθαδή, ημ αζαθίμ ηδξ Ρμοε ιε ηςκ 

Κνζηχκ ηαζ μζ Βαναίμζ  

ηα οπμθμβίγμοκ ςξ έκα αζαθίμ· έκα αζαθίμ 

ανζειμφκηαζ δ πνχηδ ηαζ δεφηενδ  

ηςκ ΐαζζθεζχκ· έκα, επίζδξ, δ ηνίηδ ηαζ 

ηέηανηδ ΐαζζθεζχκ· έκα αζαθίμ αηυιδ  

δ πνχηδ ηαζ δεφηενδ ηςκ Παναθεζπμιέκςκ 

ηαζ έκα δ πνχηδ ηαζ δεφηενδ  

ημο Έζδνα.  

Έηζζ, θμζπυκ, ηα αζαθία ζοκαπμηεθμφκ 

ηέζζενζξ πεκηαηεφπμοξ ηαζ  

οπμθείπμκηαζ άθθα δφμ, χζηε ηα αζαθία πμο 

πενζθαιαάκμκηαζ ζημκ Κακυκα  

κα είκαζ ηα ελήξ: ηα κμιζηά πέκηε· δ Γέκεζδ, 

δ Έλμδμξ, ημ Λεοσηζηυ,  

μζ Ώνζειμί ηαζ ημ Αεοηενμκυιζμ· αοηή είκαζ δ 

πνχηδ πεκηάηεοπμξ, δ μπμία  

θέβεηαζ ηαζ κμιμεεζία. Έπεζηα είκαζ δ άθθδ 

πεκηάηεοπμξ, πμο θέβεηαζ  

Γναθεία, ηαζ απυ μνζζιέκμοξ Ώβζυβναθα, ηα 

είκαζ είκαζ ηα ελήξ:  

Εδζμφξ ημο Ναοή, Κνζηέξ ιε ηδ Ρμοε, πνχηδ 

ηαζ δεφηενδ ΐαζζθεζχκ  

(έκα αζαθίμ), ηνίηδ ηαζ ηέηανηδ ΐαζζθεζχκ 

(έκα αζαθίμ)  

ηαζ ηα δφμ Παναθεζπυιεκα (πάθζ έκα αζαθίμ)·  

αοηή είκαζ δ δεφηενδ πεκηάηεοπμξ. Σνίηδ 

πεκηάηεοπμξ είκαζ ηα ζηζπδνά αζαθία·  

δδθαδή, μ Εχα, ημ Φαθηήνζ, μζ Πανμζιίεξ ημο 

μθμιχκηα, μ Βηηθδζζαζηήξ  

ημο ίδζμο, ημ Άζια Ώζιάηςκ, πάθζ ημο ίδζμο 

ζοββναθέα (μθμιχκηα).  

Σέηανηδ πκεηάηεοπμξ είκαζ δ πνμθδηζηή· μζ 

δχδεηα (ιζηνμί) πνμθήηεξ,  

έκα αζαθίμ, μ ΔζαΎαξ, μ Εενειίαξ, μ Εεγεηζήθ, 

μ Αακζήθ. Έπεζηα ηα δφμ αζαθία  
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ημοηέζηζκ  μθία ημῦ μθμικημξ, ηαὶ 

  μθία ημῦ Ἰδζμῦ,  

ἡκ ὁ παηὴν ιὲκ ημῦ ζνὰπ ἐλέεεημ 

῾Βανασζηί, ῾Βθθδκζζηὶ δὲ  

νιήκεοζεκ ὁ ημφημο ιὲκ ἔββμκμξ Ἰδζμῦξ, 

ημῦ δὲ ζνὰπ οἱυξ·  

ἐκάνεημζ ιὲκ ηαὶ ηαθαί, ἀθθ᾿ μη 

ἀνζειμῦκηαζ μδὲ ἔηεζκημ  

ἐκ ηῆ ηζαςηῶ.  

Σξ δὲ Νέαξ Αζαεήηδξ εαββέθζα ηέζζανα· 

ηὸ ηαηὰ Μαηεαῖμκ,  

ηὸ ηαηὰ  Μάνημκ, ηὸ ηαηὰ Λμοηκ, ηὸ 

ηαηὰ Ἰςάκκδκ·  

Πνάλεζξ ηκ ἁβίςκ ἀπμζηυθςκ δζὰ Λμοη 

ημῦ εαββεθζζημῦ·  

ηαεμθζηαὶ ἐπζζημθαὶ ἑπηά· Ἰαηχαμο ιία, 

Πέηνμο δφμ, Ἰςάκκμο ηνεῖξ,  

Ἰμφδα ιία· Παφθμο ἀπμζηυθμο ἐπζζημθαὶ 

δεηαηέζζανεξ,  

Ἀπμηάθορζξ Ἰςάκκμο εαββεθζζημῦ,  

ηακυκεξ ηκ ἁβίςκ ἀπμζηυθςκ δζὰ 

Κθήιεκημξ. 

ημο Έζδνα πμο απμηεθμφκ έκα ηαζ δ Βζεήν. 

Καζ δ Πακάνεημξ, δδθαδή  

δ μθία ημο μθμιχκηα ηαζ δ μθία ημο 

Εδζμφ, ηδκ μπμία μ παηέναξ  

ημο ζνάπ έβναρε ζηα εανασηά, ηαζ ζηα 

εθθδκζηά ηδκ ενιήκεοζε  

μ εββμκυξ ημο Εδζμφξ, μ βζμξ ημο ζνάπ. Βίκαζ 

δεζηά ηαζ ηαθά αζαθία,  

αθθά δεκ οπμθμβίγμκηαζ ζημκ ανζειυ (ηςκ 

αζαθίςκ ηδξ Παθαζάξ Αζαεήηδξ)  

ηαζ μφηε ήηακ ημπμεεηδιέκα ιέζα ζηδκ 

ηζαςηυ.  

Καζ (μ Κακυκαξ) ηδξ Καζκήξ Αζαεήηδξ είκαζ 

ηα ηέζζενα Βοαββέθζα·  

ημο Μαηεαίμο, ημο Μάνημο, ημο Λμοηά ηαζ 

ημο Εςάκκδ· επίζδξ,  

μζ Πνάλεζξ ηςκ αβίςκ Ώπμζηυθςκ πμο 

έβναρε μ εοαββεθζζηήξ Λμοηάξ·  

αηυιδ, μζ επηά Καεμθζηέξ Βπζζημθέξ: ιία 

ημο Εαηχαμο, δφμ ημο Πέηνμο,  

ηνεζξ ημο Εςάκκμο, ιία ημο Εμφδα· μζ 

δεηαηέζζενζξ επζζημθέξ ημο απμζηυθμο  

Παφθμο, δ Ώπμηάθορδ ημο εοαββεθζζηή 

Εςάκκδ  

ηαζ μζ Κακυκεξ ηςκ Ώβίςκ Ώπμζηυθςκ, πμο 

έβναρε μ Κθήιδξ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 91. Πενὶ ηκ ἐπὶ Υνζζημῦ 

θεβμιέκςκ.  

Σκ ἐπὶ Υνζζημῦ θεβμιέκςκ ηνυπμζ 

βεκζημί εἰζζ ηέζζανεξ·  

Ώ΄ ηὰ ιὲκ βὰν ηαὶ πνὸ ηξ ἐκακενςπήζεςξ 

ἁνιυζεζ αηῶ,  

ΐ΄ ηὰ δὲ ἐκ ηῆ ἑκχζεζ,  Γ΄ ηὰ δὲ ιεηὰ ηὴκ 

ἕκςζζκ, Α΄ ηὰ δὲ ιεηὰ  

ηὴκ ἀκάζηαζζκ.  

Ώ΄ Καὶ ηκ πνὸ ηξ ἐκακενςπήζεςξ ιὲκ 

ηνυπμζ εἰζὶκ ἕλ. α΄ Σὰ ιὲκ  

βὰν αηκ ηὸ ζοκαθὲξ ηξ θφζεςξ ηαὶ ηὸ 

πνὸξ ηὸκ Παηένα  

ὁιμμφζζμκ δδθμῖ ὡξ ηὸ «βὼ ηαὶ ὁ Παηὴν 

ἕκ ἐζιεκ» ηαὶ «ὁ ἑςναηὼξ  

ἐιὲ ἑχναηε ηὸκ Παηένα» ηαὶ ηὸ «Ὅξ ἐκ 

ιμνθῆ Θεμῦ πάνπςκ»  

ηαὶ ηὰ ημζαῦηα.  

α΄ Σὰ δὲ ηὸ ηέθεζμκ ηξ πμζηάζεςξ ὡξ ηὸ 

«Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ»  

Γζ’ αοηά πμο θέβμκηαζ βζα ημ Υνζζηυ.  

Τπάνπμοκ ηέζζενζξ βεκζημί ηνυπμζ αοηχκ 

πμο θέβμκηαζ βζα ημ Υνζζηυ:  

Ώ΄ υζα αθμνμφκ ζηα βεβμκυηα πνζκ ηδκ 

εκακενχπδζή ημο,  

ΐ΄ υζα αθμνμφκ ζηδκ εκακενχπδζδ, Γ΄ ζηα 

ιεηά ηδκ εκακενχπδζδ ηαζ  

Α΄ ζηα ιεηά ηδκ ακάζηαζδ.  

Ώ΄ Καζ οπάνπμοκ έλζ ηνυπμζ βζ’ αοηά (πμο 

θέβμκηαζ) πνζκ απυ  

ηδκ εκακενχπδζδ: α΄ Άθθα απ’ αοηά 

δδθχκμοκ ηδ ζοκάθεζα ηαζ ημ μιμμφζζμ  

ηδξ θφζεχξ ημο πνμξ ημκ Παηένα, υπςξ ηα 

πςνία «Ββχ ηαζ μ Παηέναξ  

είιαζηε έκα», ημ «υπμζμξ είδε ειέκα είδε ηαζ 

ημκ Παηένα» ηαζ ημ «Ώοηυξ έπεζ  

ηδ ιμνθή ημο Θεμφ» ηαζ ηα πανυιμζα.  

α΄ Άθθα δδθχκμοκ ηδκ ηεθεζυηδηα ηδξ 

οπμζηάζεχξ ημο, υπςξ ημ «Τζυξ  

ημο Θεμφ», ημ «παναηηήναξ ηδξ οπμζηάζεχξ 
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ηαὶ «παναηηὴν ηξ πμζηάζεςξ αημῦ» 

ηαὶ ηὸ «ιεβάθδξ αμοθξ  

ἄββεθμξ, εαοιαζηυξ, ζφιαμοθμξ» ηαὶ ηὰ 

ὅιμζα.  

β΄ Σὰ δὲ ηὴκ ἐκ ἀθθήθαζξ ηκ πμζηάζεςκ 

πενζπχνδζζκ  

ὡξ ηὸ «ἐβὼ ἐκ ηῶ Παηνί, ηαὶ ὁ Παηὴν ἐκ 

ἐιμί»  

ηαὶ ηὴκ ἀκεηθμίηδημκ ἵδνοζζκ ὡξ «θυβμξ», 

«ζμθία ηαὶ δφκαιζξ»  

ηαὶ «ἀπαφβαζια». Ὅ ηε βὰν θυβμξ ἐκ ηῶ 

κῶ -θυβμκ δέ θδιζ  

ηὸκ μζζχδδ-, ηαὶ  ζμθία ὁιμίςξ, ηαὶ ἐκ 

ηῶ δοκαιέκῳ  δφκαιζξ,  

ηαὶ ἐκ ηῶ θςηὶ ηὸ ἀπαφβαζια 

ἀκεηθμζηήηςξ ἵδνοηαζ,  

ἐλ αηκ πδβαγυιεκα.  

δ΄ Σὰ δὲ ὡξ ἐλ αἰηίμο ημῦ Παηνὸξ ὡξ ηὸ «ὁ 

Παηήν ιμο ιείγςκ  

ιμφ ἐζηζκ»· ἐλ αημῦ βὰν ἔπεζ ηυ ηε εἶκαζ 

ηαὶ πάκηα, ὅζα ἔπεζ,  

ηὸ ιὲκ εἶκαζ βεκκδηξ ηαὶ μ 

δδιζμονβδηζηξ  

ὡξ ηὸ «βὼ ἐη ημῦ Παηνὸξ ἐλθεμκ», 

«ηἀβὼ γ δζὰ ηὸκ Παηένα»,  

πάκηα δέ, ὅζα ἔπεζ, μ ιεηαδμηζηξ μὔηε 

δζδαηηζηξ,  

ἀθθ᾿ ὡξ ἐλ αἰηίμο ὡξ ηὸ «μ δφκαηαζ ὁ 

Τἱὸξ πμζεῖκ ἀθ᾿ ἑαοημῦ μδέκ,  

ἐὰκ ιή ηζ αθέπῃ ηὸκ Παηένα μὕης 

πμζμῦκηα». Βἰ ιὴ βὰν ὁ Παηήν  

ἐζηζκ, μδὲ ὁ Τἱυξ· ἐη ημῦ Παηνὸξ βὰν ὁ 

Τἱὸξ ηαὶ ἐκ ηῶ Παηνὶ  

ηαὶ μ ιεηὰ ηὸκ Παηένα. Ὁιμίςξ ηαί, ἃ 

πμζεῖ, ἐλ αημῦ  

ηαὶ ζὺκ αηῶ· ιία βὰν ηαὶ  αηή, μπ 

ὁιμία, ἀθθ᾿  αηὴ  

ημῦ Παηνὸξ ηαὶ ημῦ Τἱμῦ ηαὶ ημῦ Ἁβίμο 

Πκεφιαημξ εέθδζζξ  

ἐκένβεζά ηε ηαὶ δφκαιζξ.  

έ Σὰ δὲ ὡξ ηξ παηνζηξ εδμηίαξ δζὰ ηξ 

αημῦ ἐκενβείαξ  

πθδνμοιέκδξ μπ ὡξ δζ᾿ ὀνβάκμο ἠ 

δμφθμο, ἀθθ᾿ ὡξ δζ᾿ μζζχδμοξ  

ηαὶ ἐκοπμζηάημο αημῦ Λυβμο ηαὶ ζμθίαξ 

ηαὶ δοκάιεςξ  

ημο» ηαζ ημ «αββεθζαθυνμξ  

ηδξ ζπμοδαίαξ αμοθήξ ημο, εαοιαζηυξ 

ζφιαμοθμξ» ηαζ ηα πανυιμζα.  

β΄ Άθθα πςνία θακενχκμοκ ηδκ 

αθθδθμπενζπχνδζδ ηςκ οπμζηάζεςκ,  

υπςξ ημ «εβχ είιαζ ιε ημκ Παηένα ηαζ μ 

Παηέναξ ιε ιέκα»·  

αηυιδ άθθα δδθχκμοκ ηδκ αδζάημπδ 

δζαιμκή υπςξ «θυβμξ», «ζμθία  

ηαζ δφκαιδ» ηαζ «απαφβαζια». Αζυηζ μ 

θυβμξ είκαζ πάκημηε ιε ημ κμο  

–εκκμχ ημ θυβμ πμο έπεζ φπανλδ– ηαζ δ 

ζμθία ημ ίδζμ, ηαζ δ δφκαιδ είκαζ  

πάκηα ζ’ αοηυ πμο έπεζ δφκαιδ, ηαζ δ 

αηηζκμαμθία είκαζ πάκημηε ζημ θςξ,  

επεζδή πδβάγμοκ απ’ αοηά.  

δ΄ Άθθα πςνία δδθχκμοκ υηζ πνμήθεε απυ 

ημκ Παηένα ςξ αίηζμ, υπςξ  

«μ Παηέναξ ιμο είκαζ ιεβαθφηενυξ ιμο»· 

δζυηζ απ’ αοηυκ έπεζ ηαζ ηδκ φπανλδ  

ηαζ υθα υζα έπεζ· ηδκ φπανλδ ηδκ έπεζ ιε 

βέκκδζδ ηαζ υπζ ιε δδιζμονβία,  

υπςξ (ηα πςνία) «Ββχ πνμήθεα απυ ημκ 

Παηένα» ηαζ «εβχ γς  

βζα ημκ Παηένα». Καζ υθα υζα έπεζ, δεκ ηα 

έπεζ απυ ιεηάδμζδ ή δζδαζηαθία,  

αθθά απυ ημκ (Παηένα) ςξ αίηζμ, υπςξ ημ 

(πςνίμ) «μ Τζυξ δεκ ιπμνεί ιυκμξ  

ημο κα ηάκεζ ηάηζ, ακ δεκ αθέπεζ ημκ Παηένα 

κα ημ ηάκεζ». Βάκ, δδθαδή, δεκ  

οπάνπεζ μ Παηέναξ, δεκ οπάνπεζ ηαζ μ Τζυξ· 

μ Τζυξ πνμένπεηαζ  

απυ ημκ Παηένα ηαζ είκαζ ιε ημκ Παηένα ηαζ 

υπζ ιεηά ημκ Παηένα. Σμ ίδζμ,  

ηαζ υζα ηάκεζ, ιε αίηζμ ηαζ ζοκενβυ αοηυκ 

(ημκ Παηένα) ηα ηάκεζ. Αζυηζ  

δ εέθδζδ, δ εκένβεζα ηαζ δ δφκαιδ ημο 

Παηένα, ημο Τζμφ ηαζ ημο Ώβίμο  

Πκεφιαημξ είκαζ ιία ηαζ ίδζα, ηαζ υπζ 

πανυιμζα.  

ε΄ Άθθα πάθζ (πςνία) θακενχκμοκ υηζ δ 

εοδμηία ημο Παηένα εηπθδνχκεηαζ  

ιε ηδ δζηή ημο (ημο Τζμφ) εκένβεζα, υπζ 

αέααζα εκενβχκηαξ ζακ υνβακμ  

ή δμφθμξ, αθθά ζακ πναβιαηζηυξ ηαζ 

εκοπυζηαημξ Λυβμξ ηαζ ζμθία ηαζ  
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δζὰ ηὸ ιίακ ἐκ Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ εεςνεῖζεαζ 

ηίκδζζκ, ὡξ ηὸ  

«Πάκηα δζ᾿ αημῦ ἐβέκεημ», ηαὶ ηὸ 

«ἀπέζηεζθε ηὸκ Λυβμκ αημῦ  

ηαὶ ἰάζαημ αημφξ», ηαὶ ηὸ «ἵκα βκζζκ, 

ὅηζ ζφ ιε ἀπέζηεζθαξ».  

ζη΄ Σὰ δὲ πνμθδηζηξ· ηαὶ ημφηςκ ηὰ ιὲκ 

ὡξ ιέθθμκηα,  

μἷμκ «ἐιθακξ ἣλεζ», ηαὶ ηὸ ημῦ Γαπανίμο 

«ἰδμὺ ὁ ααζζθεφξ ζμο  

ἔνπεηαί ζμζ», ηαὶ ηὸ πὸ Μζπαίμο 

εἰνδιέκμκ «ἰδμὺ Κφνζμξ ἐηπμνεφεηαζ  

ἐη ημῦ ηυπμο αημῦ ηαὶ ηαηααήζεηαζ ηαὶ 

ἐπζαήζεηαζ  

ἐπὶ ηὰ ρδθὰ ηξ βξ»· ηὰ δὲ ιέθθμκηα ὡξ 

πανῳπδηυηα·  

«Οὗημξ ὁ Θεὸξ ικ ιεηὰ ηαῦηα ἐπὶ ηξ 

βξ ὤθεδ  

ηαὶ ημῖξ ἀκενχπμζξ ζοκακεζηνάθδ», ηαὶ ηὸ 

«Κφνζμξ ἔηηζζέ ιε  

ἀνπὴκ ὁδκ αημῦ εἰξ ἔνβα αημῦ», ηαὶ 

«δζὰ ημῦημ ἔπνζζέ ζε  

ὁ Θεὸξ ὁ Θευξ ζμο ἔθαζμκ ἀβαθθζάζεςξ 

πανὰ ημὺξ ιεηυπμοξ ζμο»  

ηαὶ ηὰ ημζαῦηα.  

Σὰ ιὲκ μὖκ πνὸ ηξ ἑκχζεςξ ηαὶ ιεηὰ ηὴκ 

ἕκςζζκ ἐπ᾿ αηῶ  

θεπεήζεηαζ, ηὰ δὲ ιεηὰ ηὴκ ἕκςζζκ πνὸ ηξ 

ἑκχζεςξ μδαιξ,  

εἰ ιήηζβε πνμθδηζηξ, ὡξ ἔθδιεκ.  

ΐ΄ Σκ δὲ ἐκ ηῆ ἑκχζεζ ηνυπμζ εἰζὶ ηνεῖξ. ά 

Ὅηε ιὲκ βὰν  

ἐη ημῦ ηνείηημκμξ ηὸκ θυβμκ πμζμφιεεα, 

εέςζζκ ηξ ζανηὸξ  

ηαὶ θυβςζζκ ηαὶ πενφρςζζκ θέβμιεκ ηαὶ 

ηὰ ημζαῦηα,  

ηὸκ πνμζβεκυιεκμκ ηῆ ζανηὶ πθμῦημκ ἐη 

ηξ πνὸξ ηὸκ ὕρζζημκ Θεὸκ  

Λυβμκ ἑκχζεχξ ηε ηαὶ ζοιθοΎαξ 

ἐιθαίκμκηεξ.  

α΄ Ὅηε δὲ ἀπὸ ημῦ ἐθάηημκμξ, ζάνηςζζκ 

ημῦ Λυβμο, ἐκακενχπδζζκ,  

ηέκςζζκ, πηςπείακ, ηαπείκςζίκ θαιεκ· 

ηαῦηα βὰν ηαὶ ηὰ ημζαῦηα  

ἐη ηξ πνὸξ ηὸ ἀκενχπζκμκ ηνάζεςξ 

ἐπζθέβεηαζ ηῶ Λυβῳ ηε  

δφκαιή ημο (ημο Παηένα), επεζδή ιία ηίκδζδ 

κμείηαζ ζημκ Παηένα ηαζ  

ημκ Τζυ, υπςξ ηα (πςνία) «θα έβζκακ απ’ 

αοηυκ», ημ «απέζηεζθε ημ Λυβμ  

ημο ηαζ ημοξ εενάπεοζε» ηαζ ημ «βζα κα 

βκςνίζμοκ υηζ ζο ιε απέζηεζθεξ».  

Άθθα (πςνία) θέβμκηαζ πνμθδηζηά· ηζ απ’ 

αοηά άθθα ςξ ιέθθμκηα κα ζοιαμφκ,  

υπςξ ημ «εα έθεεζ μθμθάκενα», ή αοηυ ημο 

Γαπανίμο «κα, ένπεηαζ μ ααζζθζάξ  

ζμο» ηαζ αοηυ πμο είπε μ Μζπαίαξ, «κα, μ 

Κφνζμξ θεφβεζ  

απυ ημκ ηυπμ ημο ηαζ εα ηαηέαεζ ηαζ εα 

ακέαεζ ζηα ορδθά ιένδ ηδξ βδξ»·  

άθθα πάθζ δείπκμοκ ηα ιέθθμκηα ζακ 

πανεθευκηα, υπςξ:  

«Έπεζηα, αοηυξ μ Θευξ ιαξ θακενχεδηε ζηδ 

βδ  

ηαζ ζοκακαζηνάθδηε ιε ημοξ ακενχπμοξ», ή 

ημ (πςνίμ) «μ Κφνζμξ ι’ έθηζαλε  

ανπή ηςκ ζπεδίςκ ημο βζα ηα ένβα ημο» ηαζ 

ημ «βζ’ αοηυ μ Κφνζμξ μ Θευξ  

ζμο ζε έπνζζε ιε θάδζ αβαθθζάζεςξ 

πενζζζυηενμ απυ ημοξ ιεηυπμοξ ζμο»  

ηαζ ηα πανυιμζα.  

Βηείκα πμο θέβμκηαζ βζ’ αοηυκ πνζκ ηδ 

ζάνηςζή ημο, εα ημο εζπςεμφκ ηαζ  

ιεηά απ’ αοηήκ· εκχ εηείκα πμο ημο 

απμδίδμκηαζ ιεηά ηδκ έκςζδ, ηαευθμο  

δεκ θέβμκηαζ πνζκ απ’ αοηήκ, πανά ιυκμκ 

πνμθδηζηά, υπςξ είπαιε.  

ΐ΄ Οζ ηνυπμζ ηςκ θυβςκ πμο ακαθένμκηαζ 

ζηδκ έκςζδ είκαζ ηνεζξ:  

α΄ ηακ, πνχηα, ηάκμοιε ανπή απυ ημ 

ακχηενμ· ηυηε μιζθμφιε  

βζα εέςζδ ηδξ ζάνηαξ, βζα «θυβςζδ», 

οπενφρςζδ ηαζ ηα πανυιμζα,  

θακενχκμκηαξ ημκ πθμφημ πμο πνμζηέεδηε 

ζηδ ζάνηα απυ ηδκ έκςζδ ηαζ  

ζφκδεζή ηδξ ιε ημκ φρζζημ Θευ Λυβμ.  

Έπεζηα, υηακ ηάκμοιε ανπή απυ ημ 

ηαηχηενμ, ηυηε θέιε βζα ζάνηςζδ  

ημο Λυβμο, βζα εκακενχπδζδ, ηέκςζδ, 

πηςπεία ηαζ ηαπείκςζδ· αοηά δδθαδή  

ηαζ ηα πανυιμζα απμδίδμκηαζ ζημ Θευ Λυβμ 

ελαζηίαξ ηδξ εκχζεχξ ημο  
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ηαὶ Θεῶ.  

β΄ Ὅηακ δὲ ἐλ ἀιθμῖκ ἅια, ἕκςζζκ, 

ημζκςκίακ, πνίζζκ, ζοιθοΎακ,  

ζοιιυνθςζζκ ηαὶ ηὰ ημζαῦηα θάζημιεκ. 

Αζὰ ημῦημκ μὖκ  

ηὸκ ηνίημκ ηνυπμκ μἱ πνμθεθεβιέκμζ δφμ 

ηνυπμζ θέβμκηαζ.  

Αζὰ βὰν ηξ ἑκχζεςξ δδθμῦηαζ, ηί ἔζπεκ 

ἑηάηενμκ  

ἐη ηξ ημῦ ζοκοθεζηημξ αηῶ ἁνιμβξ 

ηαὶ πενζπςνήζεςξ·  

δζὰ βὰν ηὴκ ηαε᾿ πυζηαζζκ ἕκςζζκ  ζὰνλ 

ηεεεζεαζ θέβεηαζ  

ηαὶ Θεὸξ βεκέζεαζ ηαὶ ὁιυεεμξ ηῶ Λυβῳ· 

ηαὶ ὁ Θεὸξ Λυβμξ  

ζανηςεκαζ ηαὶ ἄκενςπμξ βεκέζεαζ ηαὶ 

ηηίζια θέβεζεαζ  

ηαὶ ἔζπαημξ ηαθεῖζεαζ, μπ ὡξ ηκ δφμ 

θφζεςκ ιεηααθδεεζζκ  

εἰξ ιίακ θφζζκ ζφκεεημκ –ἀδφκαημκ βὰν ἐκ 

ιζᾶ θφζεζ ἅια ηὰ ἐκακηία  

θοζζηὰ βεκέζεαζ–, ἀθθ᾿ ὡξ ηκ δφμ 

θφζεςκ ηαε᾿ πυζηαζζκ  

ἑκςεεζζκ ηαὶ ηὴκ εἰξ ἀθθήθαξ 

πενζπχνδζζκ ἀζφβποημκ  

ηαὶ ἀιεηάαθδημκ ἐπμοζκ. Ἡ δὲ 

πενζπχνδζζξ μη ἐη ηξ ζανηυξ,  

ἀθθ᾿ ἐη ηξ εευηδημξ βέβμκεκ· ἀιήπακμκ 

βὰν ηὴκ ζάνηα  

πενζπςνζαζ δζὰ ηξ εευηδημξ, ἀθθ᾿  εεία 

θφζζξ ἅπαλ πενζπςνμῦζα  

δζὰ ηξ ζανηὸξ ἔδςηε ηαὶ ηῆ ζανηὶ ηὴκ 

πνὸξ αηὴκ ἄννδημκ  

πενζπχνδζζκ, ἡκ δὴ ἕκςζζκ θέβμιεκ.  

Ἰζηέμκ δέ, ὡξ ἐπὶ ημῦ πνχημο ηαὶ 

δεοηένμο ηνυπμο ηκ ἐκ ηῆ ἑκχζεζ  

ηὸ ἀκάπαθζκ εεςνεῖηαζ. Ὅηε βὰν πενὶ ηξ 

ζανηὸξ ηὸκ θυβμκ  

πμζμφιεεα, εέςζζκ ηαὶ θυβςζζκ ηαὶ 

πενφρςζζκ ηαὶ πνίζζκ θαιέκ·  

ἀπὸ ιὲκ βὰν ηξ εευηδημξ ηαῦηα, πενὶ δὲ 

ηὴκ ζάνηα εεςνεῖηαζ.  

Ὅηε δὲ πενὶ ημῦ Λυβμο, ηέκςζζκ, 

ζάνηςζζκ, ἐκακενχπδζζκ,  

ηαπείκςζζκ ηαὶ ηὰ ημζαῦηα, ἅηζκα, ὡξ 

ἔθδιεκ, ἐη ηξ ζανηὸξ  

ιε ηδκ ακενχπζκδ θφζδ.  

ηακ πάθζ μιζθμφιε λεηζκχκηαξ ηαζ απυ ηα 

δφμ ηαοηυπνμκα, ηάκμοιε θυβμ  

βζα έκςζδ, ημζκςκία, πνίζδ, θοζζηή ζφκδεζδ, 

ζοιιυνθςζδ ηαζ ηα πανυιμζα.  

Οζ δφμ πνμδβμφιεκμζ ηνυπμζ θέβμκηαζ βζ’ 

αοηυκ ημκ ηνίημ ηνυπμ.  

Αζυηζ ιε ηδκ έκςζδ θακενχκεηαζ ηί απυηηδζε 

ημ ηαεέκα  

απυ ηδ ζφκαρδ ηαζ πενζπχνδζδ αοημφ ιε ημ 

μπμίμ ζοκδέεδηε.  

Βλαζηίαξ ηδξ οπμζηαηζηήξ εκχζεςξ θέβεηαζ 

υηζ δ ζάνηα έπεζ εεςεεί  

ηαζ έβζκε Θευξ ηαζ μιυεεμξ ιε ημ Λυβμ· ηαζ μ 

Θευξ Λυβμξ  

ζανηχεδηε ηαζ έβζκε άκενςπμξ ηαζ 

εεςνείηαζ ηηίζια  

ηαζ μκμιάγεηαζ «έζπαημξ», υπζ δζυηζ ηάπα μζ 

δφμ θφζεζξ ιεηααθήεδηακ ζε ιία  

ζφκεεηδ θφζδ –δζυηζ είκαζ αδφκαημ ηα 

ακηίεεηα θοζζηά βκςνίζιαηα  

κα εκςεμφκ ηαοηυπνμκα ζε ιία θφζδ–, αθθά 

δζυηζ μζ δφμ θφζεζξ εκχεδηακ  

οπμζηαηζηά ηαζ δζαηδνμφκ ιεηαλφ ημοξ 

αζφβποηδ ηαζ αιεηάαθδηδ  

ηδκ πενζπχνδζδ. Καζ δ πενζπχνδζδ δεκ έβζκε 

ελαζηίαξ ηδξ ζάνηαξ,  

αθθά πάνδ ζηδ εευηδηα. Αζυηζ είκαζ αδφκαημ 

δ ζάνηα κα πενζπςνήζεζ  

ιέζς ηδξ εευηδημξ, αθθά δ εεία θφζδ ιε ημ 

κα πενζπςνήζεζ ιία θμνά  

ιέζς ηδξ ζάνηαξ έδςζε ηαζ ζηδ ζάνηα ηδκ 

ακέηθναζηδ πενζπχνδζδ  

πνμξ αοηήκ, ηδκ μπμία μκμιάγμοιε έκςζδ.  

Πνέπεζ αηυιδ κα βκςνίγμοιε υηζ ζημκ πνχημ 

ηαζ δεφηενμ ηνυπμ αοηχκ πμο  

θέβμκηαζ βζα ηδκ έκςζδ κμείηαζ ημ 

ακηίζηνμθμ. ηακ, δδθαδή, ιζθμφιε  

βζα ηδ ζάνηα, ηάκμοιε θυβμ βζα εέςζδ, 

θυβςζδ, οπενφρςζδ ηαζ πνίζδ·  

δζυηζ αοηά πνμένπμκηαζ αέααζα απυ ηδ 

εευηδηα, αθθά κμμφκηαζ ζπεηζηά ιε ηδ  

ζάνηα. ηακ πάθζ μιζθμφιε βζα ημ Λυβμ, 

ηάκμοιε θυβμ βζα ηέκςζδ, ζάνηςζδ,  

εκακενχπδζδ, ηαπείκςζδ ηαζ ηα πανυιμζα, 

ηα μπμία, υπςξ είπαιε,  
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ἐπζθέβεηαζ ηῶ Λυβῳ ηε ηαὶ Θεῶ· αηὸξ βὰν 

ηαῦηα πέιεζκεκ ἑηχκ.  

Γ΄ Σκ δὲ ιεηὰ ηὴκ ἕκςζζκ ηνυπμζ εἰζὶ 

ηνεῖξ. Πνημξ ὁ ηξ εείαξ  

θφζεςξ δδθςηζηὸξ, ὡξ ηὸ «ἐβὼ ἐκ ηῶ 

Παηνὶ ηαὶ ὁ Παηὴν ἐκ ἐιμί»,  

ηαὶ «ἐβὼ ηαὶ ὁ Παηὴν ἕκ ἐζιεκ», ηαὶ 

πάκηα,  

ὅζα πνὸ ηξ ἐκακενςπήζεςξ αηῶ 

ἐπζθέβεηαζ,  

ηαῦηα ηαὶ ιεηὰ ηὴκ ἐκακενχπδζζκ αηῶ 

ἐπζθεπεήζεηαζ  

πθὴκ ημῦ ιὴ εἰθδθέκαζ ζάνηα ηαὶ ηὰ 

ηαφηδξ θοζζηά.  

Αεφηενμξ ὁ ηξ ἀκενςπίκδξ ὡξ ηὸ «ηί ιε 

γδηεῖηε ἀπμηηεῖκαζ  

ἄκενςπμκ, ὃξ ηὴκ ἀθήεεζακ ιῖκ 

θεθάθδηα;» ηαὶ ηὸ «μὕης δεῖ  

ρςεκαζ ηὸκ οἱὸκ ημῦ ἀκενχπμο» ηαὶ ηὰ 

ημζαῦηα.  

Σμφηςκ δὲ ηκ ἀκενςπμπνεπξ ἐπὶ ημῦ 

ςηνμξ Υνζζημῦ  

θεβμιέκςκ ηαί βεβναιιέκςκ, εἴηε ἐκ 

ῥήιαζζκ εἴηε ἐκ πνάβιαζζκ,  

ηνυπμζ εἰζὶ ἕλ.  

ά Σὰ ιὲκ βὰν αηκ ηαηὰ θφζζκ 

μἰημκμιζηξ πέπναηηαί ηε  

ηαὶ θέθεηηαζ, μἷμκ ὁ ἐη Πανεέκμο ηυημξ,  

ηαε᾿ θζηίακ αὔλδζίξ ηε  

ηαὶ πνμημπή,  πεῖκα,  δίρα, ὁ ηυπμξ, ηὸ 

δάηνομκ, ὁ ὕπκμξ,  

 ηκ ἣθςκ ηνζζξ, ὁ εάκαημξ ηαὶ ηὰ 

ημζαῦηα, ὅζα θοζζηὰ  

ηαὶ ἀδζάαθδηα πάεδ πάνπμοζζκ· ἐκ 

ημφημζξ βὰν ἅπαζζ ιίλζξ ιέκ ἐζηζ  

ημῦ εείμο πνὸξ ηὸ ἀκενχπζκμκ, πθὴκ ημῦ 

ζχιαημξ ἀθδεξ εἶκαζ  

πζζηεφεηαζ, μδὲκ ημφηςκ ημῦ εείμο 

πάζπμκημξ, δζ᾿ αηκ δὲ  

ηὴκ ικ μἰημκμιμῦκημξ ζςηδνίακ.  

α΄ Σὰ δὲ ηαηὰ πνμζπμίδζζκ, μἶμκ ηὸ 

ἐνςηκ «πμῦ ηεεείηαηε  

Λάγανμκ;», ὁ πὸ ηὴκ ζοηκ δνυιμξ, ηὸ 

πμδφεζεαζ,  

ἢβμοκ πακαπςνεῖκ,  πνμζεοπή, ηὸ 

«πνμζεπμζήζαημ πμννςηένς  

απμδίδμκηαζ ζημ Λυβμ ηαζ Θευ απυ ηδ 

ζάνηα· δζυηζ αοηυξ οπέιεζκε αοηά  

ιε ηδ εέθδζή ημο.  

Βίκαζ πάθζ ηνεζξ μζ ηνυπμζ βζ’ αοηά πμο 

απμδίδμκηαζ ιεηά ηδκ έκςζδ. Πνχημξ  

είκαζ αοηυξ πμο δείπκεζ ηδ εεία θφζδ, υπςξ 

«εβχ είιαζ ιε ημκ Παηένα ηαζ  

μ Παηέναξ ιε ιέκα» ή «εβχ ηαζ μ Παηέναξ 

είιαζηε έκα»· ηαζ υθα υζα  

ημο απμδίδμκηαζ πνζκ ηδκ εκακενχπδζδ,  

εηηυξ ημο υηζ δεκ πνμζέθααε ζάνηα ηαζ ηα 

θοζζηά ηδξ ζδζχιαηα,  

αοηά εα ημο απμδμεμφκ ηαζ ιεηά ηδκ 

εκακενχπδζδ.  

Αεφηενμξ ηνυπμξ είκαζ αοηυξ πμο δείπκεζ ηδκ 

ακενχπζκδ θφζδ, υπςξ  

«βζαηί γδηάηε κα ιε ζημηχζεηε, έκακ 

άκενςπμ πμο ζαξ είπα ηδκ αθήεεζα;»  

ή ημ «έηζζ μ οζυξ ημο ακενχπμο πνέπεζ κ’ 

ακορςεεί», ηαζ ηα πανυιμζα.  

Ώπ’ αοηά πάθζ πμο έπμοκ θεπεεί ηαζ βναθεί 

βζα ημ ςηήνα Υνζζηυ,  

ιε ακενςπμιμνθζηυ ηνυπμ, είηε ζηα θυβζα 

είηε ζηα βεβμκυηα, μζ ηνυπμζ έλζ είκαζ.  

Άθθα, δδθαδή, απ’ αοηά έπμοκ βίκεζ ηαζ 

θεπεεί ζφιθςκα ιε ημ θοζζηυ ζπέδζμ  

ηδξ εείαξ μζημκμιίαξ, υπςξ δ βέκκδζδ απυ 

ηδκ Πανεέκμ, δ ζςιαηζηή  

ακάπηολδ ηαζ πνυμδμξ, δ πείκα, δ δίρα, μ 

ηυπμξ, ηα δάηνοα, μ φπκμξ,  

ημ ηνφπδια ηςκ ηανθζχκ, μ εάκαημξ ηαζ ηα 

πανυιμζα, υζα απμηεθμφκ  

ηα θοζζηά ηαζ αδζάαθδηα πάεδ. Αζυηζ ζ’ υθα 

αοηά εκχκεηαζ δ εεία ιε ηδκ  

ακενχπζκδ θφζδ· εεςνείηαζ υιςξ υηζ 

ακήημοκ πναβιαηζηά ιυκμ ζημ ζχια,  

πςνίξ ημ εείμ κα παεαίκεζ ηίπμηε απ’ αοηά, 

αθθά μζημκμιεί ιε αοηά  

ηδ ζςηδνία ιαξ.  

Άθθα θέβμκηαζ πνμζπμζδηά, υπςξ ημ 

ενχηδια «πμφ εάραηε ημ Λάγανμ;»,  

ή υπςξ δ πμνεία ιε ηδ ζοηζά, δ θοβή ηνοθά,  

δδθαδή δ απμπχνδζδ, δ πνμζεοπή, «δ 

πνμζπμίδζδ υηζ εα πμνεοεεί  

ιαηνφηενα». Αζυηζ απ’ αοηά ηαζ ηα πανυιμζα 

δεκ είπε ακάβηδ μφηε ςξ Θευξ  
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πμνεφεζεαζ». Σμφηςκ βὰν ηαὶ ηκ 

παναπθδζίςκ μὔηε ὡξ Θεὸξ  

μὔηε ὡξ ἄκενςπμξ ἔπνῃγε, πθὴκ 

ἀκενςπμπνεπξ ἐζπδιαηίγεημ,  

πνὸξ ὅπεν  πνεία ηαὶ ηὸ θοζζηεθὲξ ἀπῄηεζ, 

μἷμκ ηὴκ ιὲκ πνμζεοπὴκ  

δζὰ ηὸ δεῖλαζ, ὡξ μη ἔζηζκ ἀκηίεεμξ ηαὶ ὡξ 

αἰηίακ αημῦ ηζικ  

ηὸκ Παηένα· ηὸ ἐνςηκ μη ἀβκμκ, ἀθθ᾿ 

ἵκα δείλῃ,  

ὡξ ηαηὰ ἀθήεεζάκ ἐζηζκ ἄκενςπμξ ιεηὰ 

ημῦ εἶκαζ Θευξ·  

ηὸ πακαπςνεῖκ, ἵκα δζδάλῃ ιὴ 

πνμπεηεφεζεαζ ιδδ᾿ ἑαοημὺξ  

πνμδζδυκαζ.  

β΄ Σὰ δὲ ηαη᾿ μἰηείςζζκ ηαὶ ἀκαθμνὰκ ὡξ 

ηὸ «Θεέ ιμο, Θεέ ιμο,  

ἵκα ηί ιε ἐβηαηέθζπεξ»; ηαὶ ηὸ «ιὴ βκυκηα 

ἁιανηίακ πὲν ικ  

ἁιανηίακ ἐπμίδζε», ηαὶ ηὸ «βεκυιεκμξ 

πὲν ικ ηαηάνα»,  

ηαὶ ηὸ «αηὸξ ὁ Τἱὸξ πμηαβήζεηαζ ηῶ 

πμηάλακηζ αηῶ  

ηὰ πάκηα». Οὔηε βὰν ὡξ Θεὸξ μὔηε ὡξ 

ἄκενςπμξ ἐβηαηεθείθεδ πμηὲ  

πὸ ημῦ Παηνὸξ, μὔηε ἁιανηία μὔηε 

ηαηάνα βέβμκεκ,  

μὔηε πμηαβκαζ πνῄγεζ ηῶ Παηνί. Καεὸ 

ιὲκ βὰν Θεὸξ ἴζμξ ἐζηὶ  

ηῶ Παηνὶ ηαὶ μδὲ ἐκακηίμξ μδὲ 

πμηεηαβιέκμξ, ηαεὸ δὲ ἄκενςπμξ  

μδέπς ἀκήημμξ βέβμκε ημῦ βεκκήημνμξ, 

ἵκα πμηαβξ δεδεῆ.  

Σὸ ιέηενμκ ημίκοκ μἰηεζμφιεκμξ 

πνυζςπμκ ηαὶ ιεε᾿ ικ ηάζζςκ  

ἑαοηὸκ ηαῦηα ἔθεβεκ· ιεῖξ βὰν ἤιεκ μἱ 

ἁιανηίαξ ηαὶ ηαηάναξ  

ἔκμπμζ ὡξ ἀπεζεεῖξ ηαὶ πανήημμζ ηαὶ δζὰ 

ημῦημ ἐβηαηαθεθεζιιέκμζ.  

δ΄ Σὰ δὲ δζὰ ηὴκ ηαη᾿ ἐπίκμζακ δζαίνεζζκ. 

ὰκ βὰν ηῆ ἐπζκμίᾳ δζέθῃξ  

ηὰ ηῆ ἀθδεείᾳ ἀπχνζζηα, ἢημζ ηὴκ ζάνηα 

ἐη ημῦ Λυβμο, θέβεηαζ  

ηαὶ δμῦθμξ ηαὶ ἀβκμκ· ηαὶ βὰν ηξ 

δμφθδξ ηαὶ ἀβκμμφζδξ θφζεςξ  

ἤκ ηαί, εἰ ιὴ ἣκςημ ηῶ Θεῶ Λυβῳ  ζάνλ, 

μφηε ςξ άκενςπμξ, υιςξ πνμζπμζμφκηακ ιε 

ηνυπμ πμο ηαζνζάγεζ ζημοξ  

ακενχπμοξ, ακάθμβα ιε ηδκ ακάβηδ· ηαζ 

απαζημφζε ημ ςθέθζιμ, υπςξ ηδκ  

πνμζεοπή, βζα κα δείλεζ υηζ δεκ είκαζ αζεαήξ 

ηαζ υηζ ηζιμφζε ημκ Παηένα ημο  

ςξ αίηζυ ημο. Ρςημφζε υπζ απυ άβκμζα, αθθά 

βζα κα δείλεζ υηζ,  

εηηυξ ημο υηζ είκαζ Θευξ, είκαζ ηαζ αθδεζκά 

άκενςπμξ.  

Καζ απμπχνδζε ηνοθά, βζα κα δζδάλεζ κα ιδκ 

είιαζηε απενίζηεπημζ  

ζημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ κα ιδκ παναδίκμοιε ημκ 

εαοηυ ιαξ ζημοξ επενμφξ.  

Άθθα πάθζ θέβμκηαζ μζηεία ηαζ ακαθμνζηά ιε 

ηδκ ακενχπζκδ θφζδ, υπςξ ημ  

(πςνίμ) «Θεέ ιμο, βζαηί ι’ εβηαηάθεζρεξ;», 

ημ «αοηυξ πμο δε βκχνζγε ηδκ  

αιανηία, έηακε ηδκ αιανηία βζα ιαξ», ημ 

«έβζκε ηαηαναιέκμξ ελαζηίαξ ιαξ»  

ηαζ ημ «μ ίδζμξ μ Τζυξ εα οπμηαβεί ζ’ αοηυκ 

πμο οπυηαλε ηα πάκηα».  

Αζυηζ πμηέ, μφηε ζακ Θευ μφηε ζακ άκενςπμ, 

μ Παηέναξ ημο ημκ εβηαηάθεζρε,  

μφηε έηακε αιανηία, μφηε έβζκε ηαηαναιέκμξ,  

μφηε πνεζάγεηαζ κα οπμηαβεί ζημκ Παηένα. 

Βπεζδή είκαζ Θευξ, είκαζ ίζμξ  

ιε ημκ Παηένα ηαζ δεκ είκαζ ακηίεεημξ ή 

δμφθμξ· ηαζ επεζδή είκαζ άκενςπμξ  

πμηέ δεκ έβζκε ακοπάημομξ ζημ βεκκήημνά 

ημο, βζα κα πνεζαζεεί ηδκ οπμηαβή.  

Ώοηά ηα έθεβε, επεζδή έηακε δζηυ ημο ημ δζηυ 

ιαξ πνυζςπμ ηαζ επεζδή έααγε  

ημκ εαοηυ ημο ιε ιαξ· δζυηζ ειείξ ήιαζηακ μζ 

έκμπμζ ηδξ αιανηίαξ ηαζ  

ηδξ ηαηάναξ, εθυζμκ ήιαζηακ απεζεείξ, 

ακοπάημομζ ηαζ βζ’ αοηυ  

εβηαηαθεζιιέκμζ.  

Άθθα θέβμκηαζ βζα ηδκ οπμεεηζηή δζαίνεζδ. 

Ώκ, δδθαδή, δζαζνέζεζξ εεςνδηζηά  

αοηά πμο αθδεζκά είκαζ απχνζζηα, δδθαδή ηδ 

ζάνηα απυ ημ Λυβμ, ηυηε  

μκμιάγεηαζ ηαζ δμφθμξ ηαζ άκενςπμξ ιε 

άβκμζα· δ ζάνηα ιάθζζηα ήηακ  

ζημζπείμ ηδξ δμφθδξ ηαζ αβκμμφζδξ θφζεςξ 

ηαζ, ακ δεκ είπε εκςεεί ιε ημ Θευ  
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δμφθδ ἤκ ηαὶ ἀβκμμῦζα,  

ἀθθὰ δζὰ ηὴκ πνὸξ Θεὸκ Λυβμκ ηαε᾿ 

πυζηαζζκ ἕκςζζκ μὔηε δμφθδ  

ἤκ μὔηε βκυεζ. Οὕης ηαὶ Θεὸκ ἑαοημῦ ηὸκ 

Παηένα ἐηάθεζεκ.  

έ Σὰ δὲ δζὰ ηὴκ πνὸξ ιξ θακένςζίκ ηε 

ηαὶ πίζηςζζκ ὡξ ηὸ «Πάηεν,  

δυλαζυκ ιε ηῆ δυλῃ, ᾗ εἶπμκ πνὸ ημῦ ηὸκ 

ηυζιμκ εἶκαζ πανὰ ζμί»  

–αηὸξ ιὲκ βὰν δεδμλαζιέκμξ ἤκ ηε ηαὶ 

ἔζηζκ, ἀθθ᾿ ιῖκ μη ἤκ  

θακενςεεῖζα ηαὶ πζζηςεεῖζα  δυλα 

αημῦ–,  

ηαὶ ηὸ πὸ ημῦ ἀπμζηυθμο εἰνδιέκμκ «ημῦ 

ὁνζζεέκημξ Τἱμῦ Θεμῦ  

ἐκ δοκάιεζ, ηαηὰ πκεῦια ἁβζςζφκδξ, ἐλ 

ἀκαζηάζεςξ κεηνκ»  

–δζὰ βὰν ηκ εαοιάηςκ ηαὶ ηξ 

ἀκαζηάζεςξ ηαὶ ηξ ἐπζθμζηήζεςξ  

ημῦ Ἁβίμο Πκεφιαημξ ἐθακενχεδ ηαὶ 

ἐπζζηχεδ ηῶ ηυζιῳ,  

ὅηζ Τἱυξ ἐζηζ ημῦ Θεμῦ–, ηαὶ ηὸ 

«πνμέημπηε ζμθίᾳ ηαὶ πάνζηζ».  

ζη΄ Σὰ δὲ ηαηὰ ηὴκ ημῦ Ἰμοδαίςκ 

πνμζχπμο μἰηείςζζκ  

ιεηὰ ηκ Ἰμοδαίςκ ἀνζεικ ἑαοηυκ, ὡξ 

πνὸξ ηὴκ αιανεῖηίκ θδζζκ·  

«ιεῖξ πνμζηοκεῖηε, ὃ μη μἴδαηε, ιεῖξ 

πνμζηοκμῦιεκ, ὃ μἴδαιεκ,  

ὅηζ  ζςηδνία ἐη ηκ Ἰμοδαίςκ ἐζηίκ».  

Σνίημξ ηνυπμξ ὁ ηξ ιζξ πμζηάζεςξ 

δδθςηζηὸξ  

ηαὶ ημῦ ζοκαιθμηένμο παναζηαηζηυξ, μἷμκ 

ηὸ «ἐβὼ γ  

δζὰ ηὸκ Παηένα, ηαὶ ὁ ηνχβςκ ιε, 

ηἀηεῖκμξ γήζεηαζ δζ᾿ ἐιέ»,  

ηαὶ ηὸ «πάβς πνὸξ ηὸκ Παηένα, ηαὶ 

μηέηζ εεςνεῖηέ ιε»,  

ηαὶ ηὸ «μη ἂκ ηὸκ Κφνζμκ ηξ δυλδξ 

ἐζηαφνςζακ»,  

ηαὶ ηὸ «μδεὶξ ἀκααέαδηεκ εἰξ ηὸκ 

μνακυκ, εἰ ιὴ ὁ ἐη ημῦ μνακμῦ  

ηαηααάξ, ὁ Τἱὸξ ημῦ ἀκενχπμο, ὁ ὢκ ἐκ ηῶ 

μνακῶ»  

ηαὶ ηὰ ημζαῦηα.  

Α΄ Καὶ ηκ ιεηὰ ηὴκ ἀκάζηαζζκ ηὰ ιέκ εἰζζ 

Λυβμ, εα ήηακ πάκηα δμφθδ ηαζ ιέζα ζηδκ 

άβκμζα· ελαζηίαξ υιςξ  

ηδξ οπμζηαηζηήξ έκςζδξ ιε ημ Θευ Λυβμ 

μφηε δμφθδ ήηακ μφηε ζηδκ άβκμζα.  

Καζ έηζζ μκυιαζε ημκ Παηένα Θευ ημο.  

Άθθα  

θέβμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδ θακένςζδ ηαζ ηδκ 

πζζημπμίδζή ημο ζε ιαξ,  

υπςξ ημ πςνίμ «Παηένα ιμο, δυλαζέ ιε ιε 

ηδ δυλα πμο είπα, πνζκ μ ηυζιμξ  

δδιζμονβδεεί –δζυηζ μ ίδζμξ ήηακ ηαζ είκαζ 

δμλαζιέκμξ, αθθά δ δυλα ημο  

δεκ είπε θακενςεεί ηαζ αεααζςεεί ζε ιαξ–,  

ηαζ ημ (πςνίμ) πμο μ απυζημθμξ έπεζ πεζ, υηζ 

«μ Τζυξ ημο Θεμφ μνίζεδηε  

ιε δφκαιδ ηαζ πκεφια αβζςζφκδξ, 

ακαζηδιέκμξ απυ ημοξ κεηνμφξ»,  

–δζυηζ ιε ηα εαφιαηα, ηδκ ακάζηαζδ ηαζ ηδκ 

επζθμίηδζδ  

ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ θακενχεδηε ηαζ 

επζαεααζχεδηε ζημκ ηυζιμ  

υηζ είκαζ Τζυξ ημο Θεμφ–, ηαζ ημ (πςνίμ) 

«πνμυδεοε ζηδ ζμθία ηαζ ηδ πάνδ».  

Άθθα θέβμκηαζ βζα κα πανμοζζαζεεί μζηείμξ 

ζημοξ Εμοδαίμοξ,  

ηάζζμκηαξ ημκ εαοηυ ημο ιε ημοξ Εμοδαίμοξ, 

υπςξ θέεζ ζηδ  

αιανείηζδα:  

«Βζείξ πνμζηοκείηε αοηυ πμο δεκ βκςνίγεηε, 

εκχ ειείξ πνμζηοκμφιε  

αοηυ πμο βκςνίγμοιε, δζυηζ δ ζςηδνία 

πνμένπεηαζ απυ ημοξ Εμοδαίμοξ».  

Σνίημξ ηνυπμξ είκαζ αοηυξ πμο δδθχκεζ ηδ 

ιία οπυζηαζδ  

ηαζ πανζζηάκεζ ηδ ζοκέκςζδ ηςκ δφμ 

θφζεςκ, υπςξ (ημ πςνίμ) «εβχ γς  

βζα ημκ Παηένα, ηαζ αοηυξ πμο ιε ηνχεζ ηαζ 

εηείκμξ εα γεζ βζα ιέκα»,  

ημ (πςνίμ) «πδβαίκς πνμξ ημκ Παηένα ιμο 

ηαζ πθέμκ δεκ εα ιε αθέπεηε»,  

ημ (πςνίμ) «δεκ εα ζηαφνςκακ ημκ Κφνζμ ηδξ 

δυλδξ»,  

ημ (πςνίμ) «ηακείξ δεκ ακέαδηε ζημκ μονακυ 

πανά ιυκμκ αοηυξ  

πμο ηαηέαδηε απυ ημκ μονακυ, μ Τζυξ ημο 

ακενχπμο, πμο είκαζ  
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εεμπνεπ,  

ὡξ ηὸ «ααπηίγμκηεξ αημὺξ εἰξ ηὸ ὄκμια 

ημῦ Παηνὸξ ηαὶ ημῦ Τἱμῦ  

ηαί ημῦ Ἁβίμο Πκεφιαημξ», ὡξ Θεμῦ 

δδθμκυηζ, ηαὶ ηὸ «ἰδμὺ ἐβὼ  

ιεε᾿ ικ εἰιζ πάζαξ ηὰξ ιέναξ ἕςξ ηξ 

ζοκηεθείαξ ημῦ αἰκμξ»  

ηαὶ ηὰ ημζαῦηα –ὡξ βὰν Θευξ ἐζηζ ιεε᾿ 

ικ–, ηὰ δὲ ἀκενςπμπνεπ,  

ὡξ ηὸ «ἐηνάηδζακ αημῦ ημὺξ πυδαξ», ηαὶ 

ηὸ «ηἀηεῖ ιε ὄρμκηαζ»  

ηαὶ ηὰ ημζαῦηα.  

Σκ δὲ ιεηὰ ηὴκ ἀκάζηαζζκ 

ἀκενςπμπνεπκ ηνυπμζ εἰζὶ δζάθμνμζ.  

Σὰ ιὲκ βὰν ἀθδεξ, ἀθθ᾿ μ ηαηὰ θφζζκ, 

ἀθθὰ ηαη᾿ μἰημκμιίακ  

πνὸξ ηὸ πζζηχζαζεαζ, ὅηζ αηὸ ηὸ παεὸκ 

ζια ἀκέζηδ,  

ὡξ μἱ ιχθςπεξ,  ανζζξ ηαὶ  πυζζξ  

ιεηὰ ηὴκ ἀκάζηαζζκ,  

ηὰ δὲ ἀθδεξ ηαηὰ θφζζκ ὡξ ηὸ 

ιεηαααίκεζκ ηυπμοξ ἐη ηυπςκ  

ἀιυπεςξ ηαὶ ηὸ δζὰ ηκ εονκ 

ηεηθεζζιέκςκ εἰζεθεεῖκ,  

ηὰ δὲ ηαηὰ πνμζπμίδζζκ ὡξ ηὸ 

«πνμζεπμζήζαημ πμννςηένς  

πμνεφεζεαζ», ηὰ δὲ ημῦ ζοκαιθμηένμο, ὡξ 

ηὸ «ἀκαααίκς  

πνὸξ ηὸκ Παηένα ιμο ηαὶ Παηένα ικ 

ηαὶ Θευκ ιμο  

ηαὶ Θεὸκ ικ», ηαὶ ηὸ «εἰζεθεφζεηαζ ὁ 

ααζζθεὺξ ηξ δυλδξ»,  

ηαὶ ηὸ «ἐηάεζζεκ ἐκ δελζᾶ ηξ 

ιεβαθςζφκδξ ἐκ ημῖξ ρδθμῖξ»,  

ηὰ δὲ ὡξ ιεε᾿ ικ ἑαοηὸκ ηάηημκημξ ηῶ 

ηνυπῳ  

ηξ ηαηὰ ρζθὴκ ἐπίκμζακ δζαζνέζεςξ ὡξ ηὸ 

«Θευκ ιμο ηαὶ Θεὸκ ικ».  

Αεῖ μὖκ ηὰ ιὲκ ρδθὰ πνμζκέιεζκ ηῆ εείᾳ 

ηαὶ ηνείηημκζ θφζεζ  

παεκ ηαὶ ζχιαημξ, ηὰ δὲ ηαπεζκὰ ηῆ 

ἀκενςπίκῃ, ηὰ δὲ ημζκὰ  

ηῶ ζοκεέηῳ, ἢβμοκ ηῶ ἑκὶ Υνζζηῶ, ὅξ ἐζηζ 

Θεὸξ ηαὶ ἄκενςπμξ,  

ηαὶ εἰδέκαζ ἀιθυηενα ἑκὸξ ηαὶ ημῦ αημῦ 

Κονίμο ικ Ἰδζμῦ  

ζημκ μονακυ», ηαζ ηα πανυιμζα.  

Καζ απ’ αοηά πμο θέβμκηαζ ιεηά ηδκ 

ακάζηαζδ, άθθα είκαζ πμο ανιυγμοκ  

ζημ Θευ, υπςξ (ημ πςνίμ) «κα ααπηίγεηε 

αοημφξ ζημ υκμια ημο Παηένα,  

ημο Τζμφ ηαζ ημο Ώβίμο Πκεφιαημξ», επεζδή 

δδθαδή είκαζ Θευξ, ηαζ ημ  

«κα, εβχ εα είιαζ ιαγί ζαξ πάκημηε έςξ ημ 

ηέθμξ ημο ηυζιμο»  

ηαζ ηα πανυιμζα –δζυηζ ςξ Θευξ είκαζ ιαγί 

ιαξ–· άθθα πάθζ (πςνία) ανιυγμοκ  

ζημκ άκενςπμ, υπςξ ημ «ηνάηδζακ ηα πυδζα 

ημο» ηαζ ημ «εηεί εα ιε δμοκ»  

ηαζ ηα πανυιμζα.  

Γζα υζα πάθζ, ιεηά ηδκ ακάζηαζδ, ανιυγμοκ 

ζημκ άκενςπμ οπάνπμοκ  

δζάθμνμζ ηνυπμζ. Άθθα, δδθαδή, θέβμκηαζ 

αθδεζκά, υπζ υιςξ ζφιθςκα ιε ηδ  

θφζδ, αθθά ζφιθςκα ιε ηδκ μζημκμιία, βζα 

κα αεααζςεμφιε υηζ ημ ίδζμ  

ημ ζχια πμο έπαεε, ακαζηήεδηε, υπςξ μζ 

ιςθςπζζιμί, δ ανχζδ ηαζ δ πυζδ  

ιεηά ηδκ ακάζηαζδ· άθθα θέβμκηαζ αθδεζκά 

ζφιθςκα ιε ηδ θφζδ, υπςξ  

δ ιεηάααζδ πςνίξ ηυπμ απυ ηυπμ ζε ηυπμ 

ηαζ δ είζμδμξ ιέζα απυ ηθεζζηέξ  

πυνηεξ· άθθα πάθζ πνμζπμζδηά, υπςξ ημ 

«πνμζπμζήεδηε υηζ εα πάεζ  

πζμ ιαηνζά»· ηαζ άθθα ακήημοκ ηαζ ζηζξ δφμ 

θφζεζξ, υπςξ ημ «ακεααίκς  

πνμξ ημκ Παηένα ηαζ Παηένα ζαξ ηαζ Θευ 

ιμο ηαζ Θευ ζαξ»,  

ηαζ ημ «εα εζζέθεεζ μ ααζζθζάξ ηδξ δυλδξ»,  

ηαζ ημ «ηάεζζε ζηα δελζά ηδξ ιεβαθςζφκδξ 

ημο ζηα ορδθά»·  

ηαζ άθθα θέβμκηαζ, επεζδή έααθε ημ εαοηυ 

ημο ιεηαλφ ιαξ, ιε ημκ ηνυπμ ηδξ  

απθήξ εεςνδηζηήξ δζαζνέζεςξ, υπςξ ημ 

(πςνίμ) «μ Θευξ ιμο ηαζ Θευξ ζαξ».  

Πνέπεζ, θμζπυκ, κ’ απμδίδμοιε ηα ορδθά ζηδ 

εεία θφζδ πμο είκαζ ακχηενδ  

απυ ηα πάεδ ηαζ ημ ζχια, εκχ ηα ηαπεζκά 

ζηδκ ακενχπζκδ· ηαζ ηα ημζκά  

κ’ απμδίδμοιε ζηδ ζφκεεηδ (οπυζηαζδ), 

δδθαδή ζημκ έκα Υνζζηυ, μ μπμίμξ  

είκαζ Θευξ ηαζ άκενςπμξ, ηαζ κα βκςνίγμοιε 
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Υνζζημῦ· ἑηάζημο βὰν ηὸ ἴδζμκ 

βζκχζημκηεξ ηαὶ ἀιθυηενα ἐλ ἑκὸξ  

πναηηυιεκα αθέπμκηεξ ὀνεξ πζζηεφμιεκ 

ηαὶ μ πθακδεδζυιεεα.  

λ ὧκ ἁπάκηςκ ηκ ιὲκ ἑκςεεζζκ 

θφζεςκ  δζαθμνὰ βζκχζηεηαζ  

ηαὶ «ὅηζ ιὴ ηαηυκ», ὥξ θδζζκ ὁ εεζυηαημξ 

Κφνζθθμξ, «ἐκ πμζυηδηζ  

θοζζηῆ εευηδξ ηε ηαὶ ἀκενςπυηδξ». Βἷξ βε 

ιὴκ Τἱὸξ ηαὶ  Υνζζηὸξ  

ηαὶ Κφνζμξ, ηαὶ ὡξ ἑκὸξ ὄκημξ ἓκ αημῦ 

ηαὶ ηὸ πνυζςπμκ  

ηαη᾿ μδέκα ηνυπμκ δζὰ ηὴκ ἐπίβκςζζκ ηξ 

θοζζηξ δζαθμνξ  

ιενζγμιέκδξ ηξ ηαε᾿ πυζηαζζκ ἑκχζεςξ. 

υηζ ηαζ ηα δφμ είκαζ θφζεζξ  

ημο εκυξ ηαζ αοημφ Κονίμο ιαξ Εδζμφ 

Υνζζημφ. Αζυηζ, ακ βκςνίγμοιε  

ημ ζδζαίηενμ βκχνζζια ημο ηαεέκα ηαζ 

αθέπμοιε υηζ έκαξ εκενβεί ηαζ ηα δφμ,  

ηυηε πζζηεφμοιε μνεά ηαζ δεκ εα 

πθακδεμφιε.  

Ώπ’ υθα αοηά δζαηνίκεηαζ δ δζαθμνά ηςκ 

θφζεςκ πμο εκχεδηακ ηαζ  

«δεκ είκαζ ημ ίδζμ δ θοζζηή πμζυηδηα ηδξ 

εείαξ ηαζ ακενςπίκδξ θφζεςξ»,  

υπςξ θέεζ μ εεζυηαημξ Κφνζθθμξ. Έκαξ είκαζ, 

θμζπυκ, μ Τζυξ ηαζ Υνζζηυξ  

ηαζ Κφνζμξ, ηαζ επεζδή είκαζ έκαξ, έκα είκαζ 

ηαζ ημ πνυζςπυ ημο,  

πςνίξ, ιε ηακέκα ηνυπμ, κα δζαζνείηαζ δ 

οπμζηαηζηή έκςζδ, βζα κα θακεί  

δ δζαθμνά ηςκ θφζεςκ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 92. Ὅηζ μη ἔζηζ ηκ 

ηαηκ αἴηζμξ ὁ εευξ.  

Υνὴ εἰδέκαζ, ὅηζ ἔεμξ ηῆ εείᾳ Γναθῆ ηὴκ 

παναπχνδζζκ ημῦ Θεμῦ  

ἐκένβεζακ αημῦ ηαθεῖκ, ὡξ ὅηακ θέβῃ ὁ 

ἀπυζημθμξ  

ἐκ ηῆ πνὸξ ῾Ρςιαίμοξ ἐπζζημθῆ· "Ἢ μη 

ἔπεζ ἐλμοζίακ ὁ ηεναιεὺξ  

ημῦ πδθμῦ ἐη ημῦ αημῦ θονάιαημξ 

πμζζαζ, ὃ ιὲκ εἰξ ηζιὴκ ζηεῦμξ,  

ὃ δὲ εἰξ ἀηζιίακ;» Ὅηζ ιὲκ βὰν αηὸξ πμζεῖ 

ηαὶ ηαῦηα ηἀηεῖκα·  

ιυκμξ βὰν αηυξ ἐζηζ ηκ ἁπάκηςκ 

Αδιζμονβυξ, ἀθθ᾿ μη αηὸξ  

ηίιζα ηαηαζηεοάγεζ ἠ ἄηζια, ἀθθ᾿  μἰηεία 

ἑηάζημο πνμαίνεζζξ.  

Καὶ ημῦημ δθμκ, ἐλ ὧκ ὁ αηὸξ 

ἀπυζημθμξ ἐκ ηῆ πνὸξ Σζιυεεμκ  

δεοηένᾳ ἐπζζημθῆ θδζζκ· «κ ιεβάθῃ 

μἰηίᾳ μη ἔζηζ ιυκμκ ζηεφδ  

πνοζ ηαὶ ἀνβον, ἀθθὰ ηαὶ λφθζκα ηαὶ 

ὀζηνάηζκα,  

ηαὶ ἃ ιὲκ εἰξ ηζιήκ, ἃ δὲ εἰξ ἀηζιίακ. ὰκ 

μὖκ ηζξ ἐηηαεάνῃ ἑαοηὸκ  

ἀπὸ ημφηςκ, ἔζηαζ ζηεῦμξ εἰξ ηζιήκ, 

βζαζιέκμκ ηαὶ εὔπνδζημκ  

ηῶ Αεζπυηῃ, εἰξ πκ ἔνβμκ ἀβαεὸκ 

ημζιαζιέκμκ».  

ηζ μ Θευξ δεκ είκαζ αίηζμξ ηςκ ηαηχκ.  

Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ δ Ώβία Γναθή 

ζοκδείγεζ κα μκμιάγεζ  

ηδκ παναπχνδζδ ημο Θεμφ εκένβεζα, υπςξ 

υηακ θέεζ μ απυζημθμξ  

ζηδκ πνμξ Ρςιαίμοξ επζζημθή ημο: «Μήπςξ 

δεκ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα  

μ αββεζμπθάζηδξ απυ ημ ίδζμ οθζηυ κα θηζάλεζ 

ζηεφμξ πνήζζιμ ηαζ ζηεφμξ  

άπνδζημ;». Ο ίδζμξ, δδθαδή, θηζάπκεζ ηαζ ημ 

έκα ηαζ ημ άθθμ.  

Αζυηζ ιυκμκ αοηυξ είκαζ μ Αδιζμονβυξ υθςκ, 

αθθά ηα ζηεφδ ηα πνήζζια  

ή άπνδζηα δεκ ηα θηζάπκεζ μ ίδζμξ, αθθά δ 

πνμζςπζηή δζάεεζδ ημο ηαεέκα.  

Καζ αοηυ είκαζ θακενυ απ’ υζα μ ίδζμξ 

απυζημθμξ θέεζ ζηδ δεφηενδ επζζημθή  

ημο ζημ Σζιυεεμ: «ημ πθμφζζμ ζπίηζ δεκ 

οπάνπμοκ ιυκμκ πνοζά  

ηαζ αζδιέκζα ζηεφδ, αθθά ηαζ λφθζκα ηαζ 

μζηνάηζκα, ηαζ απυ αοηά άθθα είκαζ  

βζα ηαθή πνήζδ ηαζ άθθα υπζ. Βάκ, θμζπυκ, 

ηάπμζμξ ηαεανίζεζ ημκ εαοηυ ημο  

απυ αοηά (ηα άπνδζηα), εα είκαζ πνήζζιμ 

ζηεφμξ, αβζαζιέκμ ηαζ ανεζηυ  

ζημ Αεζπυηδ, έημζιμ βζα ηάεε ηαθυ ένβμ».  

Καζ είκαζ θακενυ υηζ δ ηάεανζδ βίκεηαζ ιε 

ηδ εέθδζή ιαξ. Αζυηζ θέεζ, «εάκ  
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Αθμκ δέ, ὡξ ἑημοζίςξ  ηάεανζζξ 

βίκεηαζ· «ὰκ βάν ηζξ», θδζίκ,  

«ἐηηαεάνῃ ἑαοηυκ»,  δὲ ἀηυθμοεμξ 

ἀκηζζηνμθὴ ἀκηζθςκεῖ·  

ἐὰκ δὲ ιὴ ἐηηαεάνῃ, ἔζηαζ ζηεῦμξ εἰξ 

ἀηζιίακ, ἄπνδζημκ ηῶ Αεζπυηῃ,  

ζοκηνζαξ ἄλζμκ. Σὸ μὖκ πνμηείιεκμκ 

ῥδηὸκ ηαὶ ηὸ «ζοκέηθεζζεκ  

ὁ Θεὸξ πάκηαξ εἰξ ἀπείεεζακ», ηαὶ ηὸ 

«ἔδςηεκ αημῖξ ὁ Θεὸξ  

πκεῦια ηαηακφλεςξ, ὀθεαθιμὺξ ημῦ ιὴ 

αθέπεζκ ηαὶ ὦηα  

ημῦ ιὴ ἀημφεζκ»· ηαῦηα πάκηα μπ ὡξ ημῦ 

Θεμῦ ἐκενβήζακημξ  

ἐηθδπηέμκ, ἀθθ᾿ ὡξ ημῦ Θεμῦ 

παναπςνήζακημξ δζὰ ηὸ αηελμφζζμκ  

ηαὶ ηὸ ἀαίαζημκ εἶκαζ ηὸ ηαθυκ.  

Σὴκ μὖκ παναπχνδζζκ αημῦ ὡξ ἐκένβεζακ 

ηαὶ πμίδζζκ αημῦ  

θέβεζκ ζφκδεεξ ηῆ εείᾳ Γναθῆ. Ἀθθὰ ιὴκ 

ηαὶ ὅηε θδζὶ «ηὸκ Θεὸκ  

ηηίγεζκ ηαηὰ ηαὶ ιὴ εἶκαζ ἐκ πυθεζ ηαηίακ, 

ἡκ ὁ Κφνζμξ μη ἐπμίδζεκ»,  

μ ηαηκ αἴηζμκ ηὸκ Θεὸκ δείηκοζζκ, ἀθθ᾿, 

ἐπεζδὴ δζζέιθαημκ  

ηὸ ηξ ηαηίαξ ὄκμια, δφμ ζδιαῖκμκ· πμηὲ 

ιὲκ βὰν ηὸ ηῆ θφζεζ ηαηὸκ  

δδθμῖ, ὅπεν ἐκακηίμκ ἐζηὶ ηῆ ἀνεηῆ ηαὶ ηῆ 

ημῦ Θεμῦ εεθήζεζ,  

πμηὲ δὲ ηὸ πνὸξ ηὴκ ιεηένακ αἴζεδζζκ 

ηαηὸκ ηαὶ ἐπίπμκμκ,  

ἢβμοκ ηὰξ εθίρεζξ ηαὶ ἐπαβςβάξ. Ώὗηαζ δὲ 

ηῶ ιὲκ δμηεῖκ ηαηαί εἰζζκ  

ἀθβεζκαὶ ηοβπάκμοζαζ, ηῆ δὲ ἀθδεείᾳ 

ἀβαεαί· ἐπζζηνμθξ βὰν  

ηαὶ ζςηδνίαξ βίκμκηαζ ημῖξ ζοκζμῦζζ 

πνυλεκμζ· ηαφηαξ δζὰ Θεμῦ  

βίκεζεαί θδζζκ  Γναθή.  

Ἰζηέμκ δέ, ὡξ ηαὶ ημφηςκ ιεῖξ ἐζιεκ 

αἴηζμζ· ηκ βὰν ἑημοζίςκ  

ηαηκ ηὰ ἀημφζζά εἰζζκ ἔηβμκα.  

Καὶ ημῦημ δὲ ἰζηέμκ, ὅηζ ἔεμξ ηῆ Γναθῆ 

ηζκα ἐηααηζηξ ὀθείθμκηα  

θέβεζεαζ αἰηζμθμβζηξ θέβεζκ, ὡξ ηὸ «ζμὶ 

ιυκῳ ἣιανημκ  

ηαὶ ηὸ πμκδνὸκ ἐκχπζυκ ζμο ἐπμίδζα, 

ηάπμζμξ ηαεανίζεζ ημκ εαοηυ ημο», εκκμείηαζ 

υηζ δ ακηίεεηδ θνάζδ απμηεθεί  

ημκ ακηίθμβμ· εάκ, δδθαδή, ηάπμζμξ δεκ 

ηαεανίζεζ ημκ εαοηυ ημο, εα είκαζ  

άπνδζημ ζηεφμξ, απνείαζημ ζημ Αεζπυηδ, 

άλζμ κα πεηαπεεί. Σμ ζογδημφιεκμ,  

θμζπυκ πςνίμ ηαζ ημ «μ Θευξ μδήβδζε υθμοξ 

ζε ακοπαημή», υπςξ ηαζ  

ημ (πςνίμ) «μ Θευξ ημοξ πάνζζε πκεφια 

ηαηακφλεςξ, ιάηζα κα ιδ αθέπμοκ  

ηαζ αοηζά κα ιδκ αημοκ», υθα αοηά δεκ 

πνέπεζ κα ηα εκκμήζμοιε  

ςξ εκένβεζεξ ημο Θεμφ, αθθά ςξ 

παναπχνδζδ ημο, επεζδή ημ ηαθυ είκαζ  

αοηελμφζζμ ηαζ ααίαζημ.  

Δ Ώβία Γναθή, θμζπυκ, ζοκδείγεζ κα 

παναηηδνίγεζ ηδκ παναπχνδζδ ημο Θεμφ  

ςξ εκένβεζα ηαζ ένβμ ημο. Καζ ιάθζζηα υηακ 

θέεζ, «μ Θευξ θηζάπκεζ ηα ηαηά  

ηαζ δεκ οπάνπεζ ηαηία ζηδκ πυθδ, ηδκ μπμία 

κα ιδκ ηδκ έθηζαλε μ Θευξ»,  

δε ζδιαίκεζ αοηυ ημ πνάβια υηζ μ Θευξ είκαζ 

αίηζμξ ηςκ ηαηχκ, επεζδή  

ημ υκμια ηδξ ηαηίαξ εηθνάγεζ δφμ πνάβιαηα 

ηαζ έπεζ δφμ ζδιαζίεξ· άθθμηε,  

δδθαδή,  

ζδιαίκεζ ημ θοζζηυ ηαηυ, ημ μπμίμ είκαζ 

ακηίεεημ ζηδκ ανεηή ηαζ  

ηδ εέθδζδ ημο Θεμφ, ηαζ άθθμηε ζδιαίκεζ 

ηδκ ηαηία ηαζ ηαθαζπςνία  

ζφιθςκα ιε ηδ δζηή ιαξ ακηίθδρδ, δδθαδή 

ηζξ εθίρεζξ ηαζ ηαημοπίεξ. Ώοηέξ,  

θμζπυκ, θαζκμιεκζηά απμηεθμφκ ηαηίεξ, 

επεζδή είκαζ μδοκδνέξ, εκχ ζηδκ  

πναβιαηζηυηδηα αβαίκμοκ ζε ηαθυ· δζυηζ 

βίκμκηαζ αζηία επζζηνμθήξ ηαζ  

ζςηδνίαξ ζ’ αοημφξ πμο ηζξ δμηζιάγμοκ. Δ 

Γναθή θέεζ υηζ αοηέξ μζ εθίρεζξ  

βίκμκηαζ ιε παναπχνδζδ Θεμφ.  

Καζ πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ ειείξ είιαζηε  

αίηζμζ ηαζ αοηχκ· δζυηζ  

ηα αεέθδηα ηαηά πνμηαθμφκ ηαζ αοηά (ηαηά) 

πμο ένπμκηαζ ιε ηδ εέθδζή ιαξ.  

Πνέπεζ αηυιδ κα βκςνίγμοιε ηαζ ημ ελήξ, υηζ 

δ Ώβία Γναθή ζοκδείγεζ  

μνζζιέκα πμο επζαάθθεηαζ κα θέβμκηαζ ςξ 
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ὅπςξ ἂκ δζηαζςεῆξ  

ἐκ ημῖξ θυβμζξ ζμο ηαὶ κζηήζῃξ ἐκ ηῶ 

ηνίκεζεαί ζε»·  

μ βὰν ὁ ἁιανηήζαξ, ἵκα κζηήζῃ ὁ Θευξ, 

ἣιανηεκ,  

μὔηε δὲ ὁ Θεὸξ ἐδεῖημ ηξ ικ ἁιανηίαξ, 

ἵκα ἐη ηαφηδξ κζηδηὴξ  

ἀκαθακῆ· θένεζ βὰν ἀζοβηνίηςξ ηαηὰ 

πάκηςκ  

ηαὶ ιὴ ἁιανηακυκηςκ ηὰ κζηδηήνζα 

δδιζμονβὸξ ὢκ  

ηαὶ ἀηαηάθδπημξ ηαὶ ἄηηζζημξ ηαὶ θοζζηὴκ 

ἔπςκ ηὴκ δυλακ  

ηαὶ μη ἐπίηηδημκ· ἀθθ᾿ ὅηζ ικ 

ἁιανηακυκηςκ μη ἄδζηυξ ἐζηζκ  

ἐπζθένςκ ηὴκ ὀνβὴκ ηαὶ ιεηακμμῦζζ 

ζοβπςνκ,  

κζηδηὴξ ηξ ιεηέναξ ηαηίαξ 

ἀκαδείηκοηαζ. Οη ἐπὶ ημφηῳ δὲ  

ιεῖξ ἁιανηάκμιεκ, ἀθθ᾿ ὅηζ μὕηςξ 

ἀπμααίκεζ ηὸ πνβια,  

ὥζπεν, ἐὰκ ηάεδηαί ηζξ ἐνβαγυιεκμξ, 

θίθμξ δέ ηζξ ἐπζζηῆ, θδζίκ,  

ὅηζ, ἵκα ιδδὲ ζήιενμκ ἐνβάζςιαζ, 

πανεβέκεημ ὁ θίθμξ.  

Ὁ ιὲκ μὖκ θίθμξ μπ, ἵκα ιὴ ἐνβάζδηαζ, 

πανεβέκεημ,  

μὕης δὲ ἀπέαδ· ἀζπμθμφιεκμξ βὰν πενὶ 

ηὴκ ημῦ θίθμο πμδμπὴκ  

μη ἐνβάγεηαζ. Λέβεηαζ δὲ ηαῦηα ἐηααηζηά, 

ὅηζ μὕηςξ ἀπμααίκμοζζ  

ηὰ πνάβιαηα. Ο εέθεζ δὲ ὁ Θεὸξ ιυκμξ 

εἶκαζ δίηαζμξ,  

ἀθθὰ πάκηαξ ὁιμζμῦζεαζ αηῶ ηαηὰ 

δφκαιζκ. 

απμηέθεζια, κα ηα θέεζ ςξ αζηία,  

υπςξ ημ (πςνίμ) «ιπνμζηά ζμο ιυκμ 

αιανηάκς ηαζ ηάκς ημ πμκδνυ,  

βζα κα εηπθδνςεμφκ ηα θυβζα ζμο ηαζ κα 

δζηαζςεμφκ μζ ηνίζεζξ ζμο»·  

δεκ αιάνηδζε μ αιανηςθυξ, βζα κα δζηαζςεεί 

ιε ηδ κίηδ ημο μ Θευξ,  

μφηε πάθζ μ Θευξ ελανηυηακ απυ ηδ δζηή ιαξ 

αιανηία, βζα κα αβεζ απ’ αοηήκ  

κζηδηήξ. Αζυηζ πςνίξ ζφβηνζζδ δ δυλα ηδξ 

κίηδξ ημο ακήηεζ πενζζζυηενμ  

απ’ υθμοξ, αηυιδ ηζ απ’ αοημφξ πμο δεκ 

αιάνηδζακ, επεζδή είκαζ  

μ Αδιζμονβυξ, αηαηάθδπημξ, άηηζζημξ ηαζ 

έπεζ ηδ δυλα απυ ηδ θφζδ ημο  

ηαζ υπζ ςξ απυηηδια. Αζυηζ απμδεζηκφεηαζ 

κζηδηήξ ηδξ ηαηίαξ ιαξ·  

ηαζ υηακ ειείξ αιανηάκμοιε, δεκ είκαζ άδζημξ 

πμο μνβίγεηαζ εκακηίμκ ιαξ·  

ηαζ υηακ ιεηακμμφιε, ιαξ ζοβπςνεί. Καζ 

ειείξ αέααζα  

δεκ αιανηάκμοιε ζηυπζια, αθθά δζυηζ έηζζ 

ζοιααίκμοκ ηα πνάβιαηα·  

υπςξ αηνζαχξ, ακ ακαπαφεηαζ ηακείξ απυ ηδκ 

ενβαζία ημο, ηαζ έθεεζ ηάπμζμξ  

θίθμξ ημο, θέεζ υηζ ήθεε θίθμξ ηαζ δεκ εα 

ενβαζεχ ζήιενα.  

Ο θίθμξ αέααζα δεκ ήθεε, βζα κα ιδκ 

ενβαζεεί, αθθά έηζζ ζοκέπεζε·  

ηαζ επεζδή αζπμθείηαζ ιε ηδ θζθμλεκία ημο 

θίθμο, δεκ ενβάγεηαζ.  

Καζ αοηά θέβμκηαζ ζφιθςκα ιε ημ 

απμηέθεζια, δζυηζ έηζζ ηα πνάβιαηα  

ηαηαθήβμοκ. Ο Θευξ υιςξ δεκ επζεοιεί κα 

είκαζ μ ιυκμξ δίηαζμξ,  

αθθά υθμζ, ηαηά δφκαιδ, κα ημο μιμζάζμοκ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 93. Ὅηζ μ δφμ ἀνπαί  

Ὅηζ μ δφμ ἀνπαί, ιία ἀβαεὴ ηαὶ ιία 

πμκδνά, ἐκηεῦεεκ εἰζυιεεα·  

ἐκακηία βὰν ἀθθήθμζξ ηὸ ἀβαεὸκ ηαὶ ηὸ 

πμκδνὸκ ηαὶ ἀθθήθςκ  

θεανηζηὰ ηαὶ ἐκ ἀθθήθμζξ ἠ ζὺκ ἀθθήθμζξ 

μπ θζζηάιεκα. κ ιένεζ  

ημίκοκ ημφηςκ ἕηαζημκ ἔζηαζ ημῦ πακηυξ. 

Καὶ πνημκ ιὲκ  

πενζβναθήζμκηαζ μπ πὸ ημῦ πακηὸξ 

ηζ δεκ οπάνπμοκ δφμ ανπέξ.  

Θα ιάεμοιε απυ ημ ελήξ, υηζ δεκ οπάνπμοκ 

δφμ ανπέξ, ιία αβαεή ηαζ ιία  

πμκδνή: δζυηζ ημ αβαευ ηαζ ημ πμκδνυ είκαζ 

ακηίεεηα ιεηαλφ ημοξ, ηαζ ημ έκα  

ηαηαζηνέθεζ ημ άθθμ, ηαζ δεκ οπάνπμοκ ημ 

έκα ιέζα ζημ άθθμ μφηε  

ζοκοπάνπμοκ. Γζ’ αοηυ ημ ηαεέκα απ’ αοηά 

εα οπάνπεζ ζ’ εκα ιυκμ ιένμξ  

απυ ημ υθμ. Καζ πνχηα αέααζα ημ ηαεέκα απ’ 
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ιυκμκ, ἀθθὰ ηαὶ πὸ ιένμοξ  

ημῦ πακηὸξ ημφηςκ ἕηαζημκ.  

Ἔπεζηα ηίξ ὁ ηὴκ πχνακ ἑηάζηῳ 

ἀπμηειυιεκμξ; Ο βὰν ἀθθήθμζξ  

ζοκεκεπεκαζ ηαὶ ζοιαζααζεκαζ 

θήζμοζζκ, ἐπεὶ μ ηαηὸκ ηὸ ηαηὸκ  

εἰνήκδκ ἄβμκ πνὸξ ηὸ ἀβαευκ ηε 

ζοιαζααγυιεκμκ, μδ᾿ ἀβαεὸκ  

ηὸ ἀβαεὸκ πνὸξ ηὸ ηαηὸκ θζθζηξ 

δζαηείιεκμκ. Βἰ δὲ ἕηενμξ ὁ ημφηςκ  

ἑηάζηῳ ηὴκ μἰηείακ ἀθχνζζε δζαηνζαήκ, 

ἐηεῖκμξ ιθθμκ ἔζηαζ Θευξ.  

Ἀκάβηδ δὲ ηαὶ δομῖκ εάηενμκ ἠ ἅπηεζεαζ 

ηαὶ θεείνεζκ ἀθθήθμοξ  

ἠ εἶκαί ηζ ιέζμκ, ἐκ ᾧ μδὲ ηὸ ἀβαεὸκ μδὲ 

ηὸ ηαηὸκ ἔζηαζ,  

ὥζπεν ηζ δζάθναβια δζεῖνβμκ ἐλ ἀθθήθςκ 

ἀιθυηενα.  

Καὶ μηέηζ δφμ, ἀθθὰ ηνεῖξ ἀνπαὶ ἔζμκηαζ.  

Ἀκάβηδ δὲ ηαὶ ημφηςκ ηὸ ἕηενμκ ἠ 

εἰνδκεφεζκ, ὅπεν ηὸ ηαηὸκ  

μ δφκαηαζ –ηὸ βὰν εἰνδκεῦμκ μ ηαηυκ–, 

ἠ ιάπεζεαζ,  

ὅπεν ηὸ ἀβαεὸκ μ δφκαηαζ –ηὸ βὰν 

ιαπυιεκμκ μ ηεθέςξ ἀβαευκ–,  

ἠ ηὸ ιὲκ ηαηὸκ ιάπεζεαζ, ηὸ δὲ ἀβαεὸκ ιὴ 

ἀκηζιάπεζεαζ,  

ἀθθ᾿ πὸ ημῦ ηαημῦ θεείνεζεαζ, ἠ ἀεί 

θοπεῖζεαζ ηαὶ ηαημῦζεαζ,  

ὅπεν μ ημῦ ἀβαεμῦ βκχνζζια. Μία ημίκοκ 

ἀνπὴ ἀβαεὴ  

πάζδξ ηαηίαξ ἀπδθθαβιέκδ.  

Ἀθθ᾿ εἰ ημῦημ, θαζί, πυεεκ ηὸ ηαηυκ; 

Ἀιήπακμκ βὰν ἐη ημῦ ἀβαεμῦ  

ηὸ ηαηὸκ ἔπεζκ ηὴκ βέκεζζκ. Φαιὲκ μὖκ, ὅηζ 

ηὸ ηαηὸκ μδὲκ ἕηενυκ  

ἐζηζκ εἰ ιὴ ημῦ ἀβαεμῦ ζηένδζζξ ηαὶ ἐη 

ημῦ ηαηὰ θφζζκ  

εἰξ ηὸ πανὰ θφζζκ παναηνμπή· μδὲκ βὰν 

ηαηὸκ ηαηὰ θφζζκ.  

Πάκηα βάν, ὅζα ἐπμίδζεκ ὁ Θευξ, ηαθὰ 

θίακ, ηαεὸ βέβμκεκ.  

Οὕης ημίκοκ ιέκμκηα, ηαεὼξ ἔηηζζηαζ, 

«ηαθὰ θίακ εἰζίκ»,  

ἑημοζίςξ δὲ ἀκεηθμζηκηα ἐη ημῦ ηαηὰ 

θφζζκ ηαὶ εἰξ ηὸ πανὰ θφζζκ  

αοηά εα μνζζηεί υπζ ιυκμκ  

απυ ημ υθμ, αθθά απυ ημ έκα ιένμξ ημο υθμο.  

Έπεζηα, πμζυξ είκαζ αοηυξ πμο ηαεμνίγεζ ηδκ 

πενζμπή ημο ηαεεκυξ; Αζυηζ δεκ  

εα πμοκ υηζ ζοβηνμφζεδηακ ιεηαλφ ημοξ ηαζ 

ζοιθζθζχεδηακ, επεζδή ημ ηαηυ  

παφεζ κα είκαζ ηαηυ, υηακ εζνδκεφεζ ηαζ 

ζοιθζθζχκεηαζ ιε ημ αβαευ· ηαζ ημ  

αβαευ παφεζ κα είκαζ αβαευ, ακ 

ζοιθζθζχκεηαζ ιε ημ ηαηυ. Ώκ υιςξ αοηυξ  

πμο ηαευνζζε βζα ημκ ηαεέκα απ’ αοηά ηδκ 

πενζμπή ημο είκαζ άθθμξ, εηείκμξ  

ιάθθμκ είκαζ μ Θευξ.  

Βίκαζ οπμπνεςηζηυ κα ζοιααίκεζ ημ έκα απυ 

ηα δφμ: ή κα ζπεηίγμκηαζ ηαζ  

κα ηαηαζηνέθεζ ημ έκα ημ άθθμ ή κα οπάνπεζ 

ηάηζ εκδζάιεζμ ζημ μπμίμ δεκ  

εα οπάνπεζ μφηε αβαευ μφηε ημ ηαηυ, υπςξ 

αηνζαχξ ηάπμζμ δζάθναβια πμο  

δζαπςνίγεζ ηαζ ηα δφμ ιεηαλφ ημοξ. Καζ έηζζ 

δεκ εα οπάνπμοκ δφμ  

αθθά ηνεζξ ανπέξ.  

Βίκαζ αηυιδ ακάβηδ ηαζ ημ έκα απ’ αοηά ή κα 

εζνδκεφεζ, πνάβια ημ μπμίμ δεκ  

ιπμνεί κα ημ ηάκεζ ημ ηαηυ –δζυηζ αοηυ πμο 

εζνδκεφεζ δεκ είκαζ ηαηυ– ή κα  

πμθειά, πνάβια πμο ημ αβαευ δεκ ιπμνεί κα 

ημ ηάκεζ –δζυηζ αοηυ πμο πμθειά  

δεκ είκαζ ηεθείςξ αβαευ–· ή ημ ιεκ ηαηυ κα 

πμθειά ηαζ ημ αβαευ κα ιδκ  

ακηαπμδίδεζ ημκ πυθειμ, αθθά κα 

ηαηαζηνέθεηαζ απυ ημ ηαηυ ή δζανηχξ κα  

θοπάηαζ ηαζ κα ηαημπαεεί, πνάβια πμο δεκ 

είκαζ βκχνζζια ημο αβαεμφ. Αζυηζ  

ιία ανπή ημο αβαεμφ οπάνπεζ, δ μπμία είκαζ 

εθεφεενδ απυ ηάεε ηαηία.  

Ώθθά, νςημφκ, ακ ζοιααίκεζ αοηυ, απυ πμο 

πνμένπεηαζ ημ ηαηυ; Αζυηζ είκαζ  

αδφκαημ κα δδιζμονβδεεί ημ ηαηυ απυ ημ 

αβαευ. Λέιε, θμζπυκ, υηζ ημ ηαηυ  

δεκ ηίπμηε άθθμ πανά ζηένδζδ ημο αβαεμφ 

ηαζ πανεηηνμπή απυ ηδ θοζζηή  

ηαηάζηαζδ ζηδκ πανά θφζδ· δζυηζ ηακέκα 

ηαηυ δεκ απμηεθεί θοζζηή  

ηαηάζηαζδ. θα, δδθαδή, υζα μ Θευξ 

δδιζμφνβδζε είκαζ πμθφ ηαθά,  
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ἐνπυιεκα, ἐκ ηῶ ηαηῶ βίκμκηαζ.  

Καηὰ θφζζκ ιὲκ μὖκ πάκηα δμῦθα ηαὶ 

πήημα ημῦ Αδιζμονβμῦ.  

Ὅηακ μὖκ ἑημοζίςξ ηζ ηκ ηηζζιάηςκ 

ἀθδκζάζῃ ηαὶ πανήημμκ  

ημῦ πμζήζακημξ αηὸ βέκδηαζ, ἐκ ἑαοηῶ 

ζοκεζηήζαημ ηὴκ ηαηίακ·  

ηαηία βὰν μη μζία ηίξ ἐζηζκ, μδὲ 

μζίαξ ἰδίςια, ἀθθὰ ζοιαεαδηὸξ,  

ἢημζ ἐη ημῦ ηαηὰ θφζζκ εἰξ ηὸ πανὰ θφζζκ 

ἑημφζζμξ παναηνμπή,  

ὅπεν ἐζηὶκ  ἁιανηία.  

Πυεεκ μὖκ  ἁιανηία; Σξ αηελμοζίμο 

βκχιδξ ημῦ Αζααυθμο  

εὕνδια. Καηὸξ μὖκ ὁ Αζάαμθμξ; Καεὸ ιὲκ 

βέβμκεκ, μ ηαηυξ,  

ἀθθ᾿ ἀβαευξ· ἄββεθμξ βὰν θαιπνὸξ ηαὶ 

θςηεζκὸξ  

πὸ ημῦ Αδιζμονβμῦ ἔηηζζηαζ, 

αηελμφζζμξ ὡξ θμβζηυξ, ἑημοζίςξ ηε  

ηξ ηαηὰ θφζζκ ἀνεηξ ἀπεθμίηδζε ηαὶ ἐκ 

ηῶ γυθῳ ηξ ηαηίαξ  

βέβμκε, Θεμῦ ιαηνοκεεὶξ ημῦ ιυκμο 

ἀβαεμῦ ηαὶ θςημπμζμῦ·  

ἐλ αημῦ βὰν πκ ἀβαεὸκ ἀβαεφκεηαζ, ηαὶ 

ηαευζμκ ἐλ αημῦ  

ιαηνφκεηαζ βκχιῃ (μ βὰν ηυπῳ), ἐκ ηῶ 

ηαηῶ βέβμκεκ. 

ζφιθςκα ιε ημ δδιζμονβζηυ ημοξ ζημπυ. Ώκ, 

θμζπυκ, παναιέκμοκ έηζζ,  

υπςξ δδιζμονβήεδηακ, «είκαζ πμθφ ηαθά»· 

ακ υιςξ απμιαηνοκεμφκ ιε ηδ  

εέθδζή ημοξ απυ ηδ θοζζηή ηαηάζηαζδ ηαζ 

έθεμοκ ζημ πανά θφζδ,  

ηαηαθήβμοκ ζημ ηαηυ.  

ηδκ ηαηά θφζδ αέααζα ηαηάζηαζδ υθα είκαζ 

οπυδμοθα ηαζ οπάημοα  

ζημ Αδιζμονβυ. ηακ, θμζπυκ, ιε ηδ εέθδζή 

ημο ηάπμζμ δδιζμφνβδια  

επακαζηαηήζεζ ηαζ παναημφζεζ ζημ 

δδιζμονβυ ημο, ζπδιαηίγεζ ιέζα ημο  

ηδκ ηαηία· δ ηαηία, δδθαδή, δεκ είκαζ ηάπμζα 

μοζία, μφηε παναηηδνζζηζηυ  

ηάπμζαξ οπάνλεςξ, αθθά είκαζ ηάπμζμ 

ζοιαάκ, δδθαδή εεθδιαηζηή εηηνμπή  

απυ ηδ θοζζηή ζηδκ πανά θφζδ ηαηάζηαζδ, 

πνάβια πμο είκαζ δ αιανηία.  

Ώπυ πμφ, θμζπυκ, πνμήθεε δ αιανηία; Βίκαζ 

εθεφνδια ηδξ αοηελμφζζαξ  

βκχιδξ ημο Αζααυθμο. Βίκαζ, δδθαδή, μ 

Αζάαμθμξ ηαηυξ; φιθςκα ιε ηδ  

δδιζμονβία ημο δεκ είκαζ ηαηυξ αθθά ηαθυξ· 

δζυηζ μ Αδιζμονβυξ ημκ έπθαζε  

θαιπνυ ηαζ θςηεζκυ άββεθμ, αοηελμφζζμ ςξ 

θμβζηυ μκ· ιε ηδ εέθδζή ημο  

υιςξ εβηαηάθεζρε ηδ θοζζηή ανεηή ηαζ 

έπεζε ζημ ζημηάδζ ηδξ ηαηίαξ,  

ιε ηδκ απμιάηνοκζή ημο απυ ημ ιυκμ αβαευ 

ηαζ θςημπμζυ Θευ.  

Αζυηζ απ’ Ώοηυκ πνμένπεηαζ ηάεε αβαευ, ηαζ 

ακάθμβα υπμζμξ ιε ηδκ απυθαζή  

ημο (ηαζ υπζ ημπζηά) απμιαηνφκεηαζ απ’ 

Ώοηυκ, πέθηεζ ζημ ηαηυ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 94. Σίκμξ ἕκεηεκ 

πνμβζκχζηςκ ὁ Θεὸξ ημὺξ ἁιανηάκεζκ  

ηαὶ ιὴ ιεηακμεῖκ ιέθθμκηαξ ἔηηζζεκ.  

Ὁ Θεὸξ δζ᾿ ἀβαευηδηα ἐη ημῦ ιὴ ὄκημξ εἰξ 

ηὸ εἶκαζ πανάβεζ  

ηὰ βζκυιεκα ηαὶ ηκ ἐζμιέκςκ 

πνμβκχζηδξ ἐζηίκ. Βἰ ιὲκ μὖκ  

ιὴ ἔιεθθμκ ἔζεζεαζ, μδ᾿ ἂκ ηαημὶ 

ἔιεθθμκ ἔζεζεαζ,  

μδ᾿ ἂκ πνμεβζκχζημκημ. Σκ βὰν ὄκηςκ 

αἱ βκχζεζξ,  

Γζα πμζυ θυβμ, ακ ηαζ μ Θευξ βκχνζγε εη ηςκ 

πνμηένςκ υηζ αοημί επνυηεζημ  

κα αιανηήζμοκ ηαζ κα ιδ ιεηακμήζμοκ, ημοξ 

δδιζμφνβδζε.  

Ο Θευξ απυ ηαθςζφκδ δδιζμονβεί ηα υκηα 

απυ ηδκ ακοπανλία ζηδκ φπανλδ  

ηαζ πνμβκςνίγεζ αοηά πμο εα ζοιαμφκ. Ώκ, 

αέααζα, δεκ επνυηεζημ  

κα οπάνπμοκ, μφηε ηαημί επνυηεζημ κα 

βίκμοκ ηαζ μφηε εα είπε βίκεζ  

δ πνυαθερδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημοξ. Αζυηζ μζ 
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ηαὶ ηκ πάκηςξ ἐζμιέκςκ αἱ πνμβκχζεζξ· 

πνημκ βὰν ηὸ εἶκαζ,  

ηαὶ ηυηε ηὸ ηαθὸκ ἠ ηαηὸκ εἶκαζ. Βἰ δὲ 

ιέθθμκηαξ ἔζεζεαζ  

δζὰ ηὴκ ημῦ Θεμῦ ἀβαευηδηα ηὸ ηαημὺξ ἐλ 

μἰηείαξ πνμαζνέζεςξ  

ιέθθεζκ ἔζεζεαζ ἐηχθοζεκ αημὺξ 

βεκέζεαζ, ηὸ ηαηὸκ ἐκίηα ἂκ  

ηὴκ ημῦ Θεμῦ ἀβαευηδηα.  Πμζεῖ ημζβανμῦκ 

ὁ Θεὸξ ἀβαεὰ ἅπακηα,  

ἃ πμζεῖ· ἕηαζημξ δὲ ἐλ μἰηείαξ 

πνμαζνέζεςξ ηαθυξ ηε ηαὶ ηαηὸξ  

βίκεηαζ.  

Βἰ ηαὶ ημίκοκ ἔθδ ὁ Κφνζμξ· «οκέθενε ηῶ 

ἀκενχπῳ ἐηείκῳ,  

εἰ μη ἐβεκκήεδ», μ ηὴκ μἰηείακ ηηίζζκ 

ηαηίγςκ ἔθεβεκ,  

ἀθθὰ ηὴκ ἐλ μἰηείαξ πνμαζνέζεςξ ηαὶ 

ῥαεοιίαξ ἐπζβεκμιέκδκ  

ηῶ ηηίζιαηζ αημῦ ηαηίακ. Ἡ βὰν ηξ 

μἰηείαξ βκχιδξ ῥαεοιία  

ἄπνδζημκ αηῶ ηὴκ ημῦ Αδιζμονβμῦ 

εενβεζίακ ἐπμίδζεκ,  

ὥζπεν ἄκ, εἴ ηζξ πθμῦημκ ηαὶ ἀνπὴκ πανὰ 

ααζζθέςξ ἐβπεζνζζεεὶξ  

ηονακκήζεζ ηὸκ εενβέηδκ, ὃκ ἀλίςξ 

πεζνςζάιεκμξ ηζιςνήζεηαζ,  

εἰ ιέπνζ ηέθμοξ ηῆ ηονακκίδζ ηαηίδμζ 

ημῦημκ ἐκαπμιέκμκηα. 

βκχζεζξ αθμνμφκ ζε υ,ηζ οπάνπεζ  

ηαζ μζ πνμβκχζεζξ ζε υ,ηζ εα οπάνλεζ· 

πνμδβείηαζ, δδθαδή, δ φπανλδ,  

ηαζ αημθμοεεί δ ηαθή ή ηαηή φπανλδ. Βάκ 

υιςξ (ηα υκηα) επνυηεζημ  

κα δδιζμονβδεμφκ απυ ηδκ αβαευηδηα ημο 

Θεμφ αθθά ηαηυπζκ εα βίκμκηακ  

ηαημί ελαζηίαξ ηδξ δζηήξ ημοξ εεθήζεςξ, ηαζ 

βζ’ αοηυ ημ θυβμ μ Θευξ  

ανκμφκηακ κα ηα δδιζμονβήζεζ, ηυηε ημ ηαηυ 

εα κζημφζε ηδκ αβαευηδηα  

ημο Θεμφ. Ο Θευξ, υιςξ, πθάεεζ αβαεά υθα 

ηα υκηα πμο δδιζμονβεί·  

ηαζ ηαεέκαξ ιε ηδ δζηή ημο εέθδζδ βίκεηαζ 

ηαθυξ ή ηαηυξ.  

Μμθμκυηζ είπε μ Κφνζμξ, «ζοκέθενε ζ’ 

εηείκμκ ημκ άκενςπμ  

κα ιδ βεκκζυηακ», ημ έθεβε υπζ επζηνίκμκηαξ 

ημ δδιζμφνβδιά ημο,  

αθθά επέηνζκε ηδκ ηαηία πμο πνμζηέεδηε 

ζημ πθάζια ημο, ελαζηίαξ ηδξ  

εεθήζεςξ ηαζ ναεοιίαξ ημο. Αζυηζ δ ναεοιία 

ηδξ βκχιδξ ημο πθάζιαημξ  

απνήζηεοζε ηδκ εοενβεζία ημο Αδιζμονβμφ, 

υπςξ αηνζαχξ ζοιααίκεζ  

ιε ηάπμζμκ πμο, εκχ μ ααζζθζάξ ημο έδςζε 

πθμφημ ηαζ ελμοζία, αοηυξ  

θένεηαζ απάνζζηα ζημκ εοενβέηδ· (μ 

ααζζθζάξ) αοηυκ εα ημκ δέζεζ ηαζ εα ημκ  

ηζιςνήζεζ, ακ ημκ δεζ ιέπνζ ηέθμξ κα 

παναιέκεζ ζηδκ ελμοζία ημο ηονάκκμο. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 95. Πενὶ κυιμο Θεμῦ ηαὶ 

κυιμο ἁιανηίαξ  

Ἀβαεὸκ ηὸ εεῖμκ ηαὶ πενάβαεμκ, ηαὶ ηὸ 

ημφημο εέθδια·  

ημῦημ βὰν ἀβαευκ, ὅπεν ὁ Θεὸξ αμφθεηαζ. 

Νυιμξ δέ ἐζηζκ  ημῦημ  

δζδάζημοζα ἐκημθή, ἵκ᾿ ἐκ αηῶ ιέκμκηεξ 

ἐκ θςηὶ ὦιεκ.  

Ἧξ ἐκημθξ  πανάααζζξ ἁιανηία ἐζηίκ. 

Ώὕηδ δὲ  

δζὰ ηξ ημῦ Αζααυθμο πνμζαμθξ ηαὶ ηξ 

ιεηέναξ ἀαζάζημο  

ηαὶ ἑημοζίμο παναδμπξ ζοκίζηαηαζ· 

θέβεηαζ δὲ ηαὶ αὕηδ κυιμξ.  

πζααίκςκ μὖκ ὁ ημῦ Θεμῦ κυιμξ ηῶ κῶ 

πεηζηά ιε ημ κυιμ ημο Θεμφ ηαζ ημ κυιμ ηδξ 

αιανηίαξ.  

Σμ εείμ είκαζ αβαευ ηαζ οπενάβαεμ, ηαζ ημ 

εέθδιά ημο επίζδξ·  

δζυηζ αβαευ είκαζ υπμζμ εέθεζ μ Θευξ. Καζ δ 

εκημθή πμο ημ δζδάζηεζ απμηεθεί  

κυιμ, χζηε, ηδνχκηαξ ημ εέθδιά ημο, 

ιέκμοιε ιέζα ζημ θςξ.  

Καζ δ πανάααζδ αοηήξ ηδξ εκημθήξ είκαζ 

αιανηία. Ώοηή (δ αιανηία)  

ζοκίζηαηαζ απυ ηδκ επίεεζδ ημο Αζααυθμο 

ηαζ απυ ηδ δζηή ιαξ  

ααίαζηδ ηαζ εεθδιαηζηή απμδμπή· ηαζ αοηή 

ιάθζζηα μκμιάγεηαζ κυιμξ.  

Ο κυιμξ ημο Θεμφ, θμζπυκ, ηονζανπχκηαξ 
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ικ ἐθέθηεηαζ  

πνὸξ ἑαοηὸκ ηαὶ κφηηεζ ηὴκ ιεηένακ 

ζοκείδδζζκ. Λέβεηαζ δὲ  

ηαὶ  ιεηένα ζοκείδδζζξ κυιμξ ημῦ κμὸξ 

ικ. Καὶ  πνμζαμθὴ δὲ  

ημῦ πμκδνμῦ, ημοηέζηζκ ὁ κυιμξ ηξ 

ἁιανηίαξ, ἐπζααίκςκ  

ημῖξ ιέθεζζ ηξ ζανηὸξ ικ δζ᾿ αηξ 

ιῖκ πνμζαάθθεζ. Ἅπαλ βὰν  

πανααάκηεξ ἑημοζίςξ ηὸκ κυιμκ ημῦ Θεμῦ 

ηαὶ ηὴκ πνμζαμθὴκ  

ημῦ πμκδνμῦ παναδελάιεκμζ ἐδχηαιεκ 

αηῆ εἴζμδμκ,  

πναεέκηεξ θ᾿ ἑαοηκ ηῆ ἁιανηίᾳ. Ὅεεκ 

ἑημίιςξ ἄβεηαζ ηὸ ζια  

ικ πνὸξ αηήκ. Λέβεηαζ μὖκ ηαὶ  

ἐκαπμηεζιέκδ ηῶ ζχιαηζ ικ  

ὀζιὴ ηαὶ αἴζεδζζξ ηξ ἁιανηίαξ, ἢημζ 

ἐπζεοιία ηαὶ δμκὴ  

ημῦ ζχιαημξ, κυιμξ ἐκ ημῖξ ιέθεζζ ηξ 

ζανηὸξ ικ.  

Ὁ ιὲκ μὖκ κυιμξ ημῦ κμυξ ιμο, ἢημζ  

ζοκείδδζζξ, ζοκήδεηαζ  

ηῶ κυιῳ ημῦ Θεμῦ, ἢημζ ηῆ ἐκημθῆ ηαὶ 

ηαφηδκ εέθεζ. Ὁ δὲ κυιμξ  

ηξ ἁιανηίαξ, ἢημζ  πνμζαμθὴ, δζὰ ημῦ 

κυιμο ημῦ ἐκ ημῖξ ιέθεζζκ,  

ἢημζ ηξ ημῦ ζχιαημξ ἐπζεοιίαξ ηαὶ ῥμπξ 

ηαὶ ηζκήζεςξ  

ηαὶ ημῦ ἀθυβμο ιένμοξ ηξ ροπξ, 

ἀκηζζηναηεφεηαζ ηῶ κυιῳ  

ημῦ κμυξ ιμο, ημοηέζηζ ηῆ ζοκεζδήζεζ, ηαὶ 

αἰπιαθςηίγεζ ιε  

ηαὶ εέθμκηα ηὸκ ημῦ Θεμῦ κυιμκ ηαὶ 

ἀβαπκηα ηαὶ ιὴ εέθμκηα  

ηὴκ ἁιανηίακ ηαηὰ ἀκάηναζζκ δζὰ ηε ημῦ 

θείμο ηξ δμκξ  

ηαὶ ηξ ημῦ ζχιαημξ ἐπζεοιίαξ ηαὶ ημῦ 

ἀθυβμο ιένμοξ ηξ ροπξ,  

ὡξ ἔθδκ, πθακᾶ ηαὶ πείεεζ δμοθεῦζαζ ηῆ 

ἁιανηίᾳ· ἀθθ᾿ «ὁ Θεὸξ  

ηὸ ἀδφκαημκ ημῦ κυιμο, ἐκ ᾧ ζεέκεζ ὁ 

κυιμξ δζὰ ηξ ζανηυξ,  

πέιραξ ηὸκ Τἱὸκ αημῦ ἐκ ὁιμζχιαηζ 

ζανηὸξ ἁιανηίαξ»  

–ζάνηα ιὲκ βὰν ἀκέθααεκ, ἁιανηίακ δὲ 

πάκς ζημ κμο ιαξ, ημκ εθηφεζ  

πνμξ ημκ εαοηυ ημο ηαζ πανμηνφκεζ ηδ 

ζοκείδδζή ιαξ. Καζ δ ζοκείδδζή ιαξ  

ιάθζζηα θέβεηαζ κυιμξ ημο κμο ιαξ. Καζ δ 

επίεεζδ ημο πμκδνμφ πάθζ,  

δδθαδή μ κυιμξ ηδξ αιανηίαξ, ηονζανπεί  

πάκς ζηα ιέθδ ηδξ ζάνηαξ ιαξ ηαζ ιέζς 

αοηήξ ιαξ επζηίεεηαζ.  

Αζυηζ, ακ πανααμφιε ιζα θμνά ημ κυιμ ημο 

Θεμφ ηαζ ζοβηαηαηεεμφιε  

ζηδκ επίεεζδ ημο πμκδνμφ, ακμίλαιε ημ 

δνυιμ ζηδκ αιανηία ηαζ ηδξ  

πμοθήζαιε δμφθμ ημκ εαοηυ ιαξ. Γζ’ αοηυ, 

ημ ζχια ιαξ ιε πνμεοιία  

μδδβείηαζ πνμξ αοηήκ. Ώηυιδ δ ιονμοδζά ηαζ 

δ αίζεδζδ ηδξ αιανηίαξ  

πμο οπάνπεζ ζημ ζχια ιαξ, δδθαδή δ 

επζεοιία ηαζ δ δδμκή ημο ζχιαημξ,  

μκμιάγεηαζ κυιμξ πμο οπάνπεζ ζηα ιέθδ ηδξ 

ζάνηαξ ιαξ.  

Ο κυιμξ, θμζπυκ, ημο κμο, δδθαδή δ 

ζοκείδδζδ, εοπανζζηείηαζ  

ιε ημ κυιμ ημο Θεμφ, δδθαδή ιε ηδκ εκημθή, 

ηαζ αοηήκ εέθεζ. Ο κυιμξ υιςξ  

ηδξ αιανηίαξ, δδθαδή δ επίεεζδ (ημο 

δζααυθμο), ιε ημ κυιμ πμο ηονζανπεί  

ζηα ιέθδ (ημο ζχιαημξ), δδθαδή ιε ηδκ 

επζεοιία, ηδ νμπή ηαζ ηδ ηίκδζδ ημο  

ημο ζχιαημξ ηαζ ημο αθυβμο ιένμοξ ηδξ 

ροπήξ, πμθειά ημ κυιμ  

ημο κμο ιμο –εκκμχ ηδ ζοκείδδζδ– ηαζ ιε 

αζπιαθςηίγεζ·  

ηαζ εκχ εέθς ηαζ αβαπχ ημ κυιμ ημο Θεμφ 

ηαζ δεκ εέθς  

ηδκ αιανηία, ζφιθςκα ιε ηδκ ελέηαζδ, ιε ηδ 

βθοηφηδηα ηδξ δδμκήξ  

ηαζ ηδκ επζεοιία ημο ζχιαημξ ηαζ ημο 

αθυβμο ιένμοξ ηδξ ροπήξ,  

υπςξ είπα, ιε απμπθακά ηαζ ιε πείεεζ κα 

δζαπνάλς ηδκ αιανηία. «Ο Θευξ,  

υιςξ, ηδκ αδοκαιία ημο κυιμο, επεζδή μ 

κυιμξ ελαζηίαξ ηδξ ζάνηαξ ήηακ  

αζεεκήξ, απμζηέθθμκηαξ ημκ Τζυ ημο ζε 

μιμίςια ηδξ αιανηςθήξ ζάνηαξ  

–πήνε δδθαδή ηδ ζάνηα, υπζ υιςξ ηδκ 

αιανηία– ηαηαδίηαζε ηδκ αιανηία  
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μδαιξ–, «ηαηέηνζκε  

ηὴκ ἁιανηίακ ἐκ ηῆ ζανηί, ἵκα ηὸ δζηαίςια 

ημῦ κυιμο πθδνςεῆ  

ἐκ ημῖξ ιὴ ηαηὰ ζάνηα πενζπαημῦζζκ, ἀθθὰ 

ηαηὰ Πκεῦια.  

Σὸ βὰν Πκεῦια ζοκακηζθαιαάκεηαζ ηῆ 

ἀζεεκείᾳ ικ»  

ηαὶ πανέπεζ δφκαιζκ ηῶ κυιῳ ημῦ κμὸξ 

ικ ηαηὰ ημῦ κυιμο  

ημῦ ἐκ ημῖξ ιέθεζζκ ικ. Σὸ βὰν «ηί 

πνμζεολχιεεα, ηαεὸ δεῖ,  

μη μἴδαιεκ, ἀθθ᾿ αηὸ ηὸ Πκεῦια 

ἐκηοβπάκεζ πὲν ικ  

ζηεκαβιμῖξ ἀθαθήημζξ», ημοηέζηζ δζδάζηεζ 

ιξ, ηί πνμζεολυιεεα.  

Ὥζηε ἀδφκαημκ, εἰ ιὴ δζ᾿ πμιμκξ ηαὶ 

πνμζεοπξ,  

ηὰξ ἐκημθὰξ ημῦ Κονίμο ηαηενβάζαζεαζ. 

ζηδ ζάνηα, βζα κα εηπθδνςεεί δ δίηαζδ 

απαίηδζδ ημο κυιμο ζ’ αοημφξ  

πμο δεκ ααδίγμοκ ζφιθςκα ιε ηδ ζάνηα 

αθθά ζφιθςκα ιε ημ Πκεφια.  

Αζυηζ ημ Πκεφια ιαξ αμδεάεζ ζηδκ αδοκαιία 

ιαξ»  

ηαζ δίκεζ ηδ δφκαιδ ζημ κυιμ ημο κμο ιαξ κα 

ζηναθεί εκακηίμκ ημο κυιμο  

ηςκ ιεθχκ ηδξ ζάνηαξ ιαξ. Αζυηζ ημ πςνίμ 

«δεκ λένμοιε ηί κα  

πνμζεοπδεμφιε, υπςξ πνέπεζ, αθθά αοηυ ημ 

Πκεφια ιεζζηεφεζ βζα πάνδ ιαξ  

ιε ζηεκαβιμφξ αθάθδημοξ», ιαξ δζδάζηεζ, ηί 

εα πνμζεοπδεμφιε.  

Βπμιέκςξ είκαζ αδφκαημ κα εηηεθέζμοιε ηζξ 

εκημθέξ ημο Κονίμο,  

πανά ιυκμκ ιε οπμιμκή ηαζ πνμζεοπή. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 96. Καηὰ Ἰμοδαίςκ πενὶ 

ημῦ αααάημο.  

άαααημκ  ἑαδυιδ ιένα ηέηθδηαζ, 

δδθμῖ δὲ ηὴκ ηαηάπαοζζκ·  

ἐκ αηῆ βὰν «ηαηέπαοζεκ ὁ Θεὸξ ἀπὸ ηκ 

ἔνβςκ αημῦ»,  

ὥξ θδζζκ  Γναθή.  Αζὸ ηαὶ ιέπνζξ ἑπηὰ ὁ 

ηκ ιενκ ἀνζειὸξ  

πνμααίκςκ πάθζκ ἀκαηοηθμῦηαζ ηαὶ ἀπὸ 

ηξ πνχηδξ ἄνπεηαζ.  

Οὗημξ ὁ ἀνζειὸξ ηίιζμξ πανὰ Ἰμοδαίμζξ 

ημῦ Θεμῦ πνμζηάλακημξ  

ηζιζεαζ αηὸκ –μπ ὡξ ἔηοπεκ, ἀθθὰ ηαὶ 

ιεηὰ αανοηάηςκ  

ηκ ἐπὶ ηῆ πανααάζεζ ἐπζηζιίςκ. Οπ 

ἁπθξ δὲ ημῦημ πνμζέηαλεκ,  

ἀθθὰ δζά ηζκαξ ιοζηζηξ ημῖξ πκεοιαηζημῖξ 

ηε ηαὶ δζμναηζημῖξ  

ηαηακμμοιέκαξ αἰηίαξ.  

῾Χξ ἐιὲ βμῦκ βκκαζ ηὸκ ἀιαε, ἵκ᾿ ἐη ηκ 

ηαηςηένςκ  

ηαὶ παποηένςκ ἄνλςιαζ· Βἰδὼξ ὁ Θεὸξ ηὸ 

παπφ ηε ηαὶ θζθυζανημκ  

ηαὶ πνὸξ ηὴκ ὕθδκ ὅθςξ ἐπζννεπὲξ ημῦ 

Ἰζναδθίημο θαμῦ,  

ἅια δὲ ηαὶ ηὸ ἀδζάηνζημκ· πνημκ ιέκ, 

«ἵκα ὁ δμῦθμξ  

ηαὶ ηὸ πμγφβζμκ ἀκαπαφζδηαζ», ὡξ 

Βκακηίμκ ηςκ Εμοδαίςκ, ζπεηζηά ιε ημ 

άαααημ.  

Δ έαδμιδ διένα έπεζ μκμιαζεεί άαααημ ηαζ 

θακενχκεζ ηδκ λεημφναζδ·  

δζυηζ αοηή ηδκ διένα «μ Θευξ ακαπαφεδηε 

απυ ηα ένβα ημο»,  

υπςξ θέεζ δ Ώβία Γναθή. Γζ’ αοηυ μ ανζειυξ 

(ηςκ διενχκ) πνμπςνεί ιέπνζ  

ημ επηά, επακένπεηαζ ηαζ ανπίγεζ πάθζ απυ 

ηδκ πνχηδ διένα.  

Ο ανζειυξ αοηυξ είκαζ ζεααζηυξ ζημοξ 

Εμοδαίμοξ, επεζδή μ Θευξ πνυζηαλε  

κα ημκ ζέαμκηαζ –υπζ ιε παθανυηδηα–, αθθά 

ηαζ ιε πμθφ αοζηδνέξ ηζιςνίεξ  

ζε πενίπηςζδ πανααάζεςξ. Καζ δεκ ημ 

δζέηαλε αοηυ πςνίξ θυβμ,  

αθθά βζα ηάπμζμοξ θυβμοξ πμο βίκμκηαζ 

ακηζθδπημί ιε ιοζηζηυ ηνυπμ  

απυ ημοξ πνμπςνδιέκμοξ πκεοιαηζηά ηαζ 

ημοξ δζμναηζημφξ.  

πςξ, θμζπυκ, εβχ μ αιαεήξ βκςνίγς –βζα 

κα ανπίζς απυ ηα ηαηχηενα  

ηαζ πμκδνμεζδή–, επεζδή μ Θευξ βκχνζγε ηδκ 

ακαζζεδζία, ηδ θζθμζανηία  

ηαζ ηδ νμπή ημο Εζναδθζηζημφ θαμφ πνμξ ηδκ 

φθδ, ηαζ ζοβπνυκςξ  

ηδκ αδζαηνζζία ημο, βζ’ αοηυ πνχηα 

(ηαεζενχκεζ ηδκ ακάπαοζδ ηδξ εαδυιδξ  
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βέβναπηαζ· ἐπεζδὴ ἀκὴν  

«δίηαζμξ μἰηηείνεζ ροπὰξ ηηδκκ αημῦ», 

ἅια δὲ ἵκα ηαὶ ζπμθὴκ  

ἄβμκηεξ ἐη ημῦ πενὶ ηὴκ ὕθδκ πενζζπαζιμῦ 

πνὸξ Θεὸκ ζοκάβςκηαζ  

«ἐκ ραθιμῖξ ηαὶ ὕικμζξ ηαὶ ᾠδαῖξ 

πκεοιαηζηαῖξ» ηαὶ ιεθέηῃ  

ηκ εείςκ Γναθκ ἅπαζακ ηὴκ ἑαδυιδκ 

ἀκαθίζημκηεξ  

ηαὶ ἐκ ηῶ Θεῶ ηαηαπαφμκηεξ.  

Ὅηε ιὲκ βὰν μη ἤκ κυιμξ, μ Γναθὴ 

εευπκεοζημξ,  

μδὲ ηὸ άαααημκ Θεῶ ἀθζένςημ. Ὅηε δὲ 

 εευπκεοζημξ Γναθὴ  

δζὰ Μςζέςξ ἐδυεδ, ἀθζενχεδ ηῶ Θεῶ ηὸ 

άαααημκ,  

ὡξ ἂκ πενὶ ηὴκ ηαφηδξ ιεθέηδκ ἐκ αηῶ 

ἀδμθεζπήζςζζκ  

μἱ ιὴ πάκηα ηὸκ αίμκ ηῶ Θεῶ ἀθζενμῦκηεξ, 

μἱ ιὴ πυεῳ ηῶ Αεζπυηῃ  

ὡξ Παηνὶ δμοθεφμκηεξ, ἀθθ᾿ ὡξ δμῦθμζ 

ἀβκχιμκεξ, ηἂκ ιζηνὸκ  

ηαὶ ἐθάπζζημκ ιένμξ ηξ ἑαοηκ γςξ ηῶ 

Θεῶ ἀπμηέιςκηαζ,  

ηαὶ ημῦημ θυαῳ ηκ ἐπὶ ηῆ πανααάζεζ 

εεοκκ ηαὶ ἐπζηζιήζεςκ·  

«δζηαίῳ βὰν κυιμξ μ ηεῖηαζ», ἀθθ᾿ 

ἀδίημζξ.  

πεὶ πνημξ Μςζξ ηεζζανάημκηα 

ιενκ ηαὶ αὖεζξ ἑηένςκ  

ηεζζανάημκηα κδζηείᾳ πνμζεδνεφζαξ ηῶ 

Θεῶ, πάκηςξ  

ηαὶ ημῖξ άαααζζ δζὰ ηξ κδζηείαξ ἐηάημο 

ἑαοηὸκ, ημῦ κυιμο  

ιὴ ηαημῦκ ἑαοημὺξ ἐκ ηῆ ημῦ αααάημο 

ιένᾳ πνμζηάζζμκημξ.  

Βἰ δὲ θαῖεκ, ὅηζ πνὸ ημῦ κυιμο ημῦημ, ηί 

θήζμοζζ πενὶ ημῦ Θεζαίημο  

Ἡθζμῦ ηεζζανάημκηα ιενκ ὁδὸκ 

ἀκφζακημξ ἐκ ανχζεζ ιζᾶ;  

Οὗημξ βὰν μ ιυκμκ δζὰ ηξ κδζηείαξ, 

ἀθθὰ ηαὶ δζὰ ηξ ὁδμζπμνίαξ  

ἐκ ημῖξ άαααζζ ηκ ηεζζανάημκηα 

ιενκ ἑαοηὸκ ηαηχζαξ  

ἔθοζε ηὸ άαααημκ· ηαὶ μη ὠνβίζεδ 

ημφηῳ ὁ ηὸκ κυιμκ δεδςηχξ,  

διέναξ) «βζα κ’ ακαπαφμκηαζ μζ δμφθμζ ηαζ 

ηα ιεηαθμνζηά γχα», υπςξ θέεζ  

δ Γναθή, επεζδή «μ δίηαζμξ άκενςπμξ 

θοπάηαζ ηα γχα ημο»·  

ηαζ πανάθθδθα, βζα κα δζαηυπημοκ ηδκ 

απαζπυθδζή ημοξ ιε ηα οθζηά ηαζ κα  

ζοβηεκηνχκμκηαζ κα οικήζμοκ ημ Θευ «ιε 

ραθιμφξ, φικμοξ  

ηαζ πκεοιαηζηά άζιαηα»· ιε ηδ ιεθέηδ ηςκ 

εείςκ Γναθχκ κα πενκμφκ υθδ  

ηδκ έαδμιδ διένα ηαζ κ’ ακαπαφμκηαζ 

ζφιθςκα ιε ημ εέθδια ημο Θεμφ.  

ηακ, δδθαδή, δεκ οπήνπε κυιμξ, δεκ οπήνπε 

μφηε εευπκεοζηδ Γναθή  

μφηε ημ άαααημ ήηακ αθζενςιέκμ ζημ Θευ. 

ηακ υιςξ δ εευπκεοζηδ Γναθή  

δυεδηε ιε ημ Μςτζή, ηυηε ηαζ ημ άαααημ 

αθζενχεδηε ζημ Θευ,  

βζα κα εκηνοθμφκ ζηδ ιεθέηδ ηδξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζά ημο (ημο αααάημο)  

υζμζ δεκ αθζενχκμοκ υθδ ημοξ ηδ γςή ζημ 

Θευ ηαζ υζμζ δεκ οπδνεημφκ  

ιε πυεμ ημ Θευ ςξ Παηένα· αθθά, ζακ 

απάνζζημζ δμφθμζ, ηζ υηακ αηυιδ  

αθζενχκμοκ έκα ιζηνυ ηαζ εθάπζζημ ιένμξ 

ηδξ γςήξ ημοξ ζημ Θευ,  

ημ αθζενχκμοκ απυ θυαμ βζα ηζξ εοεφκεξ ηδξ 

πανααάζεςξ ηαζ ηζξ ηζιςνίεξ.  

ΐέααζα, «δεκ οθίζηαηαζ κυιμξ βζα ημκ 

δίηαζμ», αθθά βζα ημοξ αδίημοξ.  

ηακ πνχημξ μ Μςτζήξ έιεζκε ημκηά ζημ 

Θευ ζανάκηα διένεξ  

ηαζ πάθζ άθθεξ ζανάκηα διένεξ έιεζκε 

κδζηεφμκηαξ, μπςζδήπμηε κήζηεοε  

ηαζ ηα άαααηα ηαζ ηαθαζπςνμφζε ημκ εαοηυ 

ημο, πανυθμ πμο μ κυιμξ  

πνυζηαγε κα ιδκ ηαθαζπςνμφκ ημκ εαοηυ 

ημοξ ηδκ διένα ημο αααάημο.  

Ώκ υιςξ ζζπονζζεμφκ υηζ αοηυ βζκυηακ πνζκ 

απυ ημ κυιμ, ηζ εα πμοκ  

βζα ημ Θεζαίηδ Δθία, μ μπμίμξ δζήκοζε 

δνυιμ ζανάκηα διενχκ ι’ έκα βεφια;  

Ώοηυξ, δδθαδή, ηαθαζπχνδζε ημκ εαοηυ ημο 

ηαζ ηαηάνβδζε ηδκ ανβία  

ημο αααάημο υπζ ιυκμκ ιε ηδ κδζηεία, αθθά 

ηαζ ιε ζανακηαήιενδ πμνεία  
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ἀθθὰ ηαὶ ὡξ ἀνεηξ ἔπαεθμκ ἐκ Υςνὴα 

ἑαοηὸκ ἐκεθάκζζε.  

Σί δὲ πενὶ Αακζὴθ θήζμοζζκ; Οπὶ ηνεῖξ 

ἑαδμιάδαξ δζεηέθεζεκ ἄζζημξ;  

Σί δὲ πξ Ἰζναήθ; Ο πενζηέικεζ ηὸ 

παζδίμκ ἐκ αααάηῳ, εἰ ηφπμζ,  

ὀηηαήιενμκ; Οπὶ δὲ ηαὶ ηὴκ ιεβάθδκ 

κδζηείακ, ἡκ κεκμιμεέηδκηαζ,  

εἰ ἐκ αααάηῳ ηαηακηήζμζ, κδζηεφμοζζ; 

Οπὶ δὲ ηαὶ μἱ ἱενεῖξ  

ηαὶ μἱ Λεοῖηαζ ἐκ ημῖξ ηξ ζηδκξ ἔνβμζξ 

αεαδθμῦζζ ηὸ άαααημκ  

ηαὶ ἀκαίηζμί εἰζζκ; Ἀθθὰ ηαὶ ηηκμξ, ἂκ εἰξ 

αυενμκ ἐιπέζμζ  

ἐκ αααάηῳ, ὁ ιὲκ ἀκαζπάζαξ ἀκαίηζμξ, ὁ 

δὲ πανζδὼκ ηαηάηνζημξ.  

Σί δὲ πξ Ἰζναήθ; Οπὶ ἑπηὰ ιέναξ ηὴκ 

ημῦ Θεμῦ ηζαςηὸκ  

πενζθένμκηεξ ηὰ Ἱενζπμφκηζα ηείπδ 

πενζῄεζακ, ἐκ αἷξ πάκηςξ ἤκ  

ηαὶ ηὸ ζάαααημκ;  

῾Χξ μὖκ ἔθδκ, ζπμθξ ἕκεηα ηξ πνὸξ 

Θευκ, ἵκα ηἂκ ζιζηνμηάηδκ  

ἀπυιμζνακ αηῶ ἀπμκέιςζζ ηαὶ 

ἀκαπαφζςκηαζ ὅ ηε δμῦθμξ  

ηαὶ ηὸ πμγφβζμκ,  ημῦ αααάημο ηήνδζζξ 

ἐπζκεκυδημ ημῖξ κδπίμζξ  

ἔηζ ηαὶ πὸ ηὰ ζημζπεῖα ημῦ ηυζιμο 

δεδμοθςιέκμζξ, ημῖξ ζανηζημῖξ  

ηαὶ ιδδὲκ πὲν ηὸ ζια ηαὶ ηὸ βνάιια 

ἐκκμζαζ δοκαιέκμζξ.  

«Ὅηε δὲ ἤθεε ηὸ πθήνςια ημῦ πνυκμο, 

ἐλαπέζηεζθεκ ὁ Θεὸξ  

ηὸκ Τἱὸκ αημῦ ηὸκ ιμκμβεκ, βεκυιεκμκ 

ἐη βοκαζηὸξ ἄκενςπμκ,  

βεκυιεκμκ πὸ κυιμκ, ἵκα ημὺξ πὸ κυιμκ 

ἐλαβμνάζῃ,  

ἵκα ηὴκ οἱμεεζίακ ἀπμθάαςιεκ».  

Ὅζμζ βὰν ἐθάαμιεκ αηυκ, ἔδςηεκ ιῖκ 

ἐλμοζίακ ηέηκα Θεμῦ  

βεκέζεαζ, ημῖξ πζζηεφμοζζκ εἰξ αηυκ. 

Ὥζηε μηέηζ ἐζιὲκ δμῦθμζ  

ἀθθ᾿ οἱμί, μηέηζ πὸ κυιμκ ἀθθ᾿ πὸ 

πάνζκ· μηέηζ ιενζηξ ηῶ Κονίῳ  

δμοθεφμκηεξ ἐη θυαμο, ἀθθὰ πάκηα ηὸκ 

ηξ γςξ πνυκμκ αηῶ  

ηαζ ηζξ διένεξ ημο αααάημο· ηαζ μ Θευξ, 

πμο έδςζε ημ κυιμ, δεκ εφιςζε  

ιαγί ημο, αθθά βζα κα επζανααεφζεζ ηδκ 

ανεηή ημο, ημο ειθακίζεδηε  

ζημ (υνμξ) Υςνήα.  

Καζ ηί εα πμοκ βζα ημκ Αακζήθ; Αεκ πέναζε 

ηνεζξ εαδμιάδεξ πςνίξ θαβδηυ;  

Καζ ηί ηάκεζ μ Εζναδθζηζηυξ θαυξ; Ώκ ζοιαεί 

έκα αβυνζ κα μβδμήζεζ  

ημ άαααημ, δεκ ημο ηάκεζ πενζημιή; Καζ 

πάθζ, δεκ ηδνμφκ ηδ ιεβάθδ κδζηεία,  

πμο ηδκ εέζπζζε μ κυιμξ, ηαζ ηδκ διένα ημο 

αααάημο, ακ ηοπυκ ζοιπέζεζ;  

Ώθθά ηαζ μζ ζενείξ ηαζ μζ ΛεοΎηεξ δεκ 

ηαηανβμφκ ημ άαααημ ιε ηδκ οπδνεζία  

ζηδ ηδκή, ηαζ ηακέκαξ δεκ ημοξ ηαηδβμνεί; 

Ώηυιδ ηαζ ημ γχμ, ακ ηδκ διένα  

ημο αααάημο πέζεζ ζημ αυενμ, αοηυξ πμο ημ 

ακαζφνεζ είκαζ αεχμξ, εκχ  

αοηυξ πμο ημ παναιεθεί είκαζ έκμπμξ; Σί 

έηακε υθμξ μ θαυξ ημο Εζναήθ;  

Αεκ πενζέθενε ηδκ Κζαςηυ ημο Θεμφ βφνς 

απυ ηα ηείπδ ηδξ Εενζπμφξ  

επηά διένεξ, ιέζα ζηζξ μπμίεξ ήηακ 

μπςζδήπμηε ηαζ ημ άαααημ;  

πςξ είπα, θμζπυκ, δ ηήνδζδ ημο αααάημο 

ηαεζενχεδηε βζ’ αοημφξ  

μζ μπμίμζ είκαζ κήπζμζ πκεοιαηζηά ηαζ δεκ 

ιπμνμφκ κα ηαηαθάαμοκ  

πενζζζυηενμ απυ ηα ζςιαηζηά ηαζ ημ βνάιια 

(ημο κυιμο)· έβζκε βζα  

κ’ ακαπαφμκηαζ ηαζ κα θαηνεφμοκ ημ Θευ, κα 

ημο αθενζχκμοκ θίβμ ηαζνυ,  

ηαζ κα λεημονάγμκηαζ ηαζ μ δμφθμξ ηαζ ημ 

ιεηαθμνζηυ γχμ.  

«ηακ υιςξ ήθεε μ ηαηάθθδθμξ ηαζνυξ, μ 

Θευξ έζηεζθε ζημκ ηυζιμ  

ημκ ιμκμβεκή ημο Τζυ, πμο έβζκε άκενςπμξ 

απυ βοκαίηα,  

ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο κυιμο, βζα κα 

θοηνχζεζ ημοξ οπμηείιεκμοξ  

ζημ κυιμ, ηαζ έηζζ υθμζ κα βίκμοιε παζδζά 

ημο».  

Καζ υζμζ ημκ δεπεήηαιε, ιαξ έδςζε ημ 

δζηαίςια, εθυζμκ πζζηεφμοιε  

ζ’ αοηυκ, κα βίκμοιε παζδζά ημο Θεμφ. 
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ἀκαηζεέκαζ ὀθείθμκηεξ ηαὶ ἀεὶ ηὸκ δμῦθμκ, 

ηὸκ εοιὸκ θέβς  

ηαὶ ηὴκ ἐπζεοιίακ, ἀπὸ ηξ ἁιανηίαξ 

ηαηαπαφμκηεξ ηαὶ ηῶ Θεῶ  

ζπμθάγεζκ ἐπζηνέπμκηεξ· ηὴκ ιὲκ ἐπζεοιίακ 

ἅπαζακ ἀεὶ πνὸξ Θεὸκ  

ἀκαηείκμκηεξ, ηὸκ δὲ εοιὸκ ηαηὰ ηκ ημῦ 

Θεμῦ δοζιεκκ  

ηαεμπθίγμκηεξ· ηαὶ ηὸ πμγφβζμκ, ἢημζ ηὸ 

ζια, ὁιμίςξ  

ηξ ιὲκ δμοθείαξ ηξ ἁιανηίαξ 

ἀκαπαφμκηεξ, ηαῖξ δὲ εείαζξ ἐκημθαῖξ  

ἐλοπδνεηεῖζεαζ πνμηνέπμκηεξ.  

Σαῦηα ὁ πκεοιαηζηὸξ ιῖκ ἐκηέθθεηαζ ημῦ 

Κονίμο κυιμξ,  

ηαὶ μἱ ημῦημκ θοθάζζμκηεξ πένηενμζ ημῦ 

Μςζασημῦ κυιμο  

βεβυκαζζκ· ἐθευκημξ βὰν ημῦ ηεθείμο ηὸ ἐη 

ιένμοξ ηαηήνβδηαζ,  

ηαὶ ημῦ ηαθφιιαημξ ημῦ κυιμο, ἢημζ ημῦ 

ηαηαπεηάζιαημξ,  

δζὰ ηξ ημῦ ςηνμξ δζανναβέκημξ 

ζηαονχζεςξ ηαὶ ημῦ Πκεφιαημξ  

πονίκαζξ βθχζζαζξ ἐηθάιρακημξ ηὸ 

βνάιια ηαηήνβδηαζ,  

ηὰ ζςιαηζηὰ πέπαοηαζ ηαὶ ὁ ηξ δμοθείαξ 

κυιμξ πεπθήνςηαζ  

ηαὶ κυιμξ ἐθεοεενίαξ ιῖκ δεδχνδηαζ. Καὶ 

ἑμνηάγμιεκ ηὴκ ηεθείακ  

ηξ ἀκενςπίκδξ θφζεςξ ηαηάπαοζζκ, θδιὶ 

δὴ ηὴκ ηξ ἀκαζηάζεςξ  

ιένακ, ἐκ ᾗ ιξ ὁ Κφνζμξ Ἰδζμῦξ, ὁ ηξ 

γςξ ἀνπδβὸξ ηαὶ ςηήν,  

εἰξ ηὴκ ἐπδββεθιέκδκ ημῖξ πκεοιαηζηξ ηῶ 

Θεῶ θαηνεφμοζζ  

ηθδνμοπίακ εἰζήβαβεκ, εἰξ ἡκ αηὸξ 

πνυδνμιμξ ικ εἰζθεεκ,  

ἀκαζηὰξ ἐη κεηνκ ηαὶ ἀκμζβέκηςκ αηῶ 

ηκ μνακίςκ ποθκ  

ἐκ δελζᾶ ημῦ Παηνὸξ ηεηάεζηε ζςιαηζηξ,  

ἔκεα ηαὶ μἱ ηὸκ πκεοιαηζηὸκ ηδνμῦκηεξ 

κυιμκ εἰζεθεφζμκηαζ.  

Ἡιῖκ ημίκοκ ημῖξ ηῶ πκεφιαηζ ζημζπμῦζζ 

ηαὶ μ ηῶ βνάιιαηζ  

πζα  ηκ ζανηζηκ ἐζηζκ ἀπυεεζζξ ηαὶ 

 πκεοιαηζηὴ θαηνεία  

Βπμιέκςξ, δεκ είιαζηε πθέμκ δμφθμζ  

αθθά οζμί· δεκ είιαζηε ζηδκ ελμοζία ημο 

κυιμο, αθθά ηδξ πάνζημξ.  

Αεκ οπδνεημφιε ημκ Κφνζμ, ηαηά έκα ιένμξ 

ηδξ γςήξ ιαξ, απυ θυαμ, αθθά  

μθείθμοιε κα ημο ειπζζηεουιαζηε υθδ ιαξ 

ηδ γςή ηαζ πάκημηε ζηαιαηάιε  

ημ δμφθμ, εκκμχ ημ εοιυ ηαζ ηδκ επζεοιία, 

κα δζαπνάηηεζ ηδκ αιανηία ηαζ  

ημκ ηάκμοιε κα οπδνεηεί ημ Θευ. Τρχκμοιε 

ζοκεπχξ υθδ ιαξ ηδκ επζεοιία  

πνμξ ημ Θευ ηαζ μπθίγμοιε ημ εοιυ ιαξ 

εκακηίμκ ηςκ επενχκ ημο Θεμφ.  

Πανυιμζα ηαζ ημ οπμγφβζυ ιαξ, ημ ζχια 

δδθαδή, ημ εθεοεενχκμοιε  

απυ ημ δμοθζηυ θμνηίμ ηδξ αιανηίαξ ηαζ ημ 

παναηζκμφιε κα εηηεθεί  

ιε πνμεοιία ηζξ εείεξ εκημθέξ.  

Ώοηά ιαξ παναββέθθεζ μ πκεοιαηζηυξ κυιμξ 

ημο Κονίμο  

ηαζ υζμζ ημκ ηδνμφκ έπμοκ βίκεζ ακχηενμζ 

απυ ημ κυιμ ημο Μςτζή·  

δζυηζ, υηακ έθεεζ ημ ηέθεζμ, ημ ιενζηυ 

ηαηανβείηαζ,  

ηαζ υηακ ιε ηδ ηαφνςζδ ημο ςηήνα 

ζπίζεδηε ημ ηάθοιια ημο κυιμο,  

ημ ηαηαπέηαζια δδθαδή, ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια 

έθαιρε ιε πφνζκεξ βθχζζεξ,  

ηυηε ηαηανβήεδηε ημ βνάιια ημο κυιμο, ηα 

ζςιαηζηά ένβα  

ζηαιάηδζακ, μ κυιμξ ηδξ δμοθείαξ 

εηπθήνςζε ηδκ απμζημθή ημο  

ηαζ ιαξ δυεδηε μ κυιμξ ηδξ εθεοεενίαξ. 

Βμνηάγμοιε πθέμκ ηδκ ηέθεζα  

ακάπαοζδ ηδξ ακενςπίκδξ θφζεςξ, εκκμχ 

ηδκ εμνηή ηδξ ακαζηάζεςξ,  

ηαηά ηδκ μπμία μ Κφνζυξ ιαξ Εδζμφξ 

Υνζζηυξ, μ ανπδβυξ ηδξ γςήξ  

ηαζ ςηήναξ, ιαξ έδςζε ηδκ ηθδνμκμιία πμο 

είπε οπμζπεεεί ζ’ αοημφξ  

πμο θαηνεφμοκ πκεοιαηζηά ημ Θευ· ζ’ αοηήκ 

Ώοηυξ πνχημξ εζζήθεε  

βζα θμβανζαζιυ ιαξ, αθμφ ακαζηήεδηε απυ 

ημοξ κεηνμφξ ηαζ άκμζλε Ώοηυξ  

ηζξ πφθεξ ημο μονακμφ ηαζ ηάεδζε ιε ημ 

ζχια ημο ζηα δελζά ημο Παηένα ημο·  
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ηαὶ πνὸξ Θεὸκ ζοκάθεζα. Πενζημιὴ ιὲκ 

βάν ἐζηζκ  ηξ ζςιαηζηξ  

δμκξ ηαὶ ηκ πενζηηκ ηαὶ μη 

ἀκαβηαίςκ ἀπυεεζζξ· ἀηνμαοζηία  

βὰν μδὲκ ἕηενυκ ἐζηζκ εἰ ιὴ δένια, 

δμκζημῦ ιμνίμο πενίηηςια.  

Πζα δὲ δμκὴ ιὴ ἐη Θεμῦ ηαὶ ἐκ Θεῶ 

βζκμιέκδ πενίηηςια δμκξ  

ἐζηζκ· ἥξ ηφπμξ  ἀηνμαοζηία. άαααημκ 

δὲ  ἐη ηξ ἁιανηίαξ  

ηαηάπαοζζξ. Ὥζηε ἀιθυηενα ἓκ 

ηοβπάκμοζζ ηαὶ μὕηςξ ἀιθυηενα  

ἅια πὸ ηκ πκεοιαηζηκ ηεθμφιεκα, 

μδὲ ηὴκ ηοπμῦζακ  

πανακμιίακ ἐνβάγμκηαζ.  

Ἔηζ δὲ ἰζηέμκ, ὅηζ ὁ ἑπηὰ ἀνζειὸξ πάκηα 

ηὸκ πανυκηα πνυκμκ δδθμῖ,  

ὥξ θδζζκ ὁ ζμθχηαημξ μθμικ· «Αμῦκαζ 

ιενίδα ημῖξ ἑπηὰ ηαί βε  

ημῖξ ὀηηχ». Καὶ ὁ εεδβυνμξ Ααοὶδ πενὶ ηξ 

ὀβδυδξ ράθθςκ  

πενὶ ηξ ιεθθμφζδξ ιεηὰ ηὴκ ἐη κεηνκ 

ἀκάζηαζζκ ηαηαζηάζεςξ  

ἔραθθε. Σὴκ ἑαδυιδκ μὖκ ιένακ ἀνβίακ 

ἄβεζκ ἐη ηκ ζςιαηζηκ,  

ημῖξ δὲ πκεοιαηζημῖξ ἐκαζπμθεῖζεαζ 

πνμζηάζζςκ ὁ κυιμξ ιοζηζηξ  

πάκηα ηὸκ πνυκμκ ηῶ ἀθδεζκῶ Ἰζναὴθ ηαὶ 

κμῦκ ὁνκηα Θεὸκ  

ἔπμκηζ πέθδκε, ηῶ Θεῶ ἑαοηὸκ πνμζάβεζκ 

ηαὶ πενάκς  

ηκ ζςιαηζηκ βίκεζεαζ. 

εηεί εα εζζέθεμοκ ηαζ υζμζ ηδνμφκ ημκ 

πκεοιαηζηυ κυιμ.  

θδ, θμζπυκ, δ απυεεζδ ηςκ ζανηζηχκ 

ένβςκ, δ πκεοιαηζηή θαηνεία  

ηαζ δ έκςζδ ιε ημ Θευ είκαζ βζα ιαξ πμο 

ααδίγμοιε ζφιθςκα ιε ημ Πκεφια  

ηαζ υπζ ιε ημ βναπηυ κυιμ. Αζυηζ πενζημιή 

είκαζ δ απμαμθή ηδξ ζςιαηζηήξ  

δδμκήξ, ηςκ πενζηηχκ ηαζ ηςκ απνήζηςκ· 

εκχ αηνοαοζηία δεκ είκαζ ηίπμηε  

άθθμ πανά δένια, πενίηηςια ημο βεκκδηζημφ 

ιμνίμο ηδξ δδμκήξ. Μάθζζηα,  

ηάεε δδμκή πμο δεκ πνμένπεηαζ απυ ημ Θευ 

ηαζ δεκ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε  

ημ Θευ, είκαζ πενίηηςια ηδξ δδμκήξ· δ 

αηνμαοζηία απμηεθεί ημκ ηφπμ ηδξ·  

εκχ ημ άαααημ (ζοιαμθίγεζ) ηδκ ηαηάπαοζδ 

απυ ηδκ αιανηία. Βπμιέκςξ,  

ηαζ ηα δφμ είκαζ έκα, ηαζ έηζζ, υηακ 

πκεοιαηζημί άκενςπμζ εηηεθμφκ  

ηαζ ηα δφμ, δεκ ηάκμοκ ηδκ παναιζηνή 

πανάααζδ.  

Πνέπεζ αηυιδ κα βκςνίγμοιε υηζ μ ανζειυξ 

επηά θακενχκεζ υθμ ημ πνυκμ  

ηδξ πανμφζδξ γςήξ, υπςξ θέεζ μ ζμθυηαημξ 

μθμιχκ: «Να δχζεζξ ιενίδα  

ζημοξ επηά ηαζ ημοξ μηηχ». Καζ μ εεδβυνμξ 

Αααίδ, ράθθμκηαξ ηδκ υβδμδ  

διένα, έραθθε βζα ηδ ιεθθμκηζηή ηαηάζηαζδ 

ιεηά ηδκ ακάζηαζδ ηςκ κεηνχκ.  

Ο κυιμξ, θμζπυκ, δίκμκηαξ εκημθή ηδκ 

έαδμιδ διένα κ’ ακαπαφμκηαζ  

απυ ηα ζςιαηζηά ένβα ηαζ κ’ αζπμθμφκηαζ ιε 

ηα πκεοιαηζηά, θακένςζε  

ιε ιοζηζηυ ηνυπμ υηζ πνέπεζ ηαε’ υθμ ημ 

πνυκμ μ αθδεζκυξ Εζναδθίηδξ,  

πμο έπεζ κμο ηαζ αθέπεζ ημ Θευ, κα μδδβεί 

ημκ εαοηυ ημο ζημ Θευ  

ηαζ κα λεπενκά ηα ζςιαηζηά ένβα. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 97. Πενὶ πανεεκίαξ  

Καηίγμοζζκ μἱ ζανηζημὶ ηὴκ πανεεκίακ, 

ηαὶ εἰξ ιανηονίακ  

πνμαάθθμκηαζ μἱ θζθήδμκμζ ηὸ 

«ἐπζηαηάναημξ πξ, ὃξ μη ἐβείνεζ  

ζπένια ἐκ ηῶ Ἰζναήθ». Ἡιεῖξ δέ θαιεκ 

ηῶ ἐη Πανεέκμο ζανηςεέκηζ  

Γζα ηδκ Πανεεκία.  

Οζ ζανηζημί άκενςπμζ ζοημθακημφκ ηδκ 

πανεεκία ηαζ, υκηαξ θζθήδμκμζ,  

επζηαθμφκηαζ ςξ απυδεζλδ ημ (πςνίμ) 

«ηαηαναιέκμξ κα είκαζ υπμζμξ δεκ  

αθήκεζ απμβυκμοξ ζημκ Εζναήθ». Βιείξ 

υιςξ, παίνκμκηαξ εάννμξ απυ ημ Θευ  
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Θεῶ Λυβῳ εαννήζακηεξ, ὡξ  πανεεκία 

ἄκςεεκ ηαὶ ἐλ ἀνπξ  

ἐθοηεφεδ ηῆ θφζεζ ηκ ἀκενχπςκ· ἐη 

πανεέκμο βὰν βξ ὁ ἄκενςπμξ  

πεπθαζημφνβδηαζ, ἐη ιυκμο Ἀδὰι  Βὔα 

ἔηηζζηαζ, ἐκ παναδείζῳ  

πανεεκία ἐπμθζηεφεημ. Φδζὶ βμῦκ  εεία 

Γναθή, ὅηζ «βοικμὶ ἤζακ,  

ὅ ηε Ἀδὰι ηαὶ  Βὔα, ηαὶ μη ᾐζπφκμκημ». 

Ἡκίηα δὲ πανέαδζακ,  

«ἔβκςζακ, ὅηζ βοικμὶ ἤζακ», ηαὶ 

αἰζποκεέκηεξ ἔνναρακ ἑαοημῖξ  

πενζγχιαηα. Καὶ ιεηὰ ηὴκ πανάααζζκ, ὅηε 

ἢημοζε «ὅηζ β εἶ  

ηαὶ εἰξ βκ ἀπεθεφζῃ», ὅηε δζὰ ηξ 

πανααάζεςξ εάκαημξ  

εἰξ ηὸκ ηυζιμκ εἰζθεε, ηυηε «ἔβκς Ἀδὰι 

Βὔακ ηὴκ βοκαῖηα αημῦ,  

ηαὶ ζοκέθααε ηαὶ ἐβέκκδζεκ». Ὥζηε δζὰ ηὸ 

ιὴ ἐηηνζακαζ  

ηαὶ ἀκαθςεκαζ ηὸ βέκμξ πὸ ημῦ εακάημο 

ὁ βάιμξ ἐπζκεκυδηαζ,  

ὡξ ἂκ δζὰ ηξ παζδμπμζίαξ ηὸ βέκμξ ηκ 

ἀκενχπςκ δζαζῴγδηαζ.  

Ἀθθ᾿ ἐνμῦζζ ηοπυκ· Σί μὖκ ηὸ «ἄννεκ ηαὶ 

εθο» αμφθεηαζ  

ηαὶ ηὸ «αλάκεζεε ηαὶ πθδεφκεζεε»; Πνὸξ 

ὃ θέλμιεκ,  

ὅηζ ηὸ ιὲκ «αλάκεζεε ηαὶ πθδεφκεζεε» 

μ πάκηςξ  

ηὸκ δζὰ βαιζηξ ζοκαθείαξ πθδεοζιὸκ 

δδθμῖ. δφκαημ βὰν ὁ Θεὸξ  

ηαὶ ἑηένῳ ηνυπῳ ηὸ βέκμξ πθδεῦκαζ, εἰ ηὴκ 

ἐκημθὴκ ιέπνζ ηέθμοξ  

ἐηήνδζακ ἀπαναπάναηημκ. Ἀθθ᾿ εἰδὼξ ὁ 

Θεὸξ ηῆ πνμβκχζεζ αημῦ,  

«ὁ πάκηα εἰδὼξ πνὶκ βεκέζεςξ αηκ», ὡξ 

ιέθθμοζζκ ἐκ πανααάζεζ  

βίκεζεαζ ηαὶ εακάηῳ ηαηαηνίκεζεαζ, 

πνμθααὼκ ἐπμίδζε ηὸ ἄννεκ  

ηαὶ εθο ηαὶ αλάκεζεαζ ηαὶ πθδεφκεζεαζ 

πνμζέηαλεκ. Ὁδῶ ημίκοκ  

ηαηέθεςιεκ ηαὶ ἴδςιεκ ηὰ ηξ πανεεκίαξ 

απήιαηα·  

ηαηὸκ δὲ ηαὶ ἁβκείαξ εἰπεῖκ.  

Νε εἰξ ηὴκ ηζαςηὸκ εἰζεθεεῖκ 

Λυβμ πμο βεκκήεδηε απυ Πανεέκμ, 

ζζπονζγυιαζηε υηζ δ πανεεκία ελανπήξ  

δυεδηε απυ ημ Θευ ζηδ θφζδ ηςκ ακενχπςκ. 

Πνάβιαηζ, μ άκενςπμξ  

πθάζεδηε απυ ηδκ πανεέκμ βδ, δ Βφα 

δδιζμονβήεδηε απυ ημκ Ώδάι ιυκμ ηαζ  

δ πανεεκία ααζίθεοε ζημκ πανάδεζζμ. Λέεζ 

ιάθζζηα δ Ώβία Γναθή, υηζ  

«μ Ώδάι ηαζ δ Βφα, πανυθμ πμο ήηακ βοικμί, 

δεκ κηνέπμκηακ». ηακ υιςξ  

έηακακ ηδκ παναημή, ηυηε «έκζςζακ υηζ ήηακ 

βοικμί» ηαζ απυ κηνμπή  

ένναρακ νμφπα βζα ημκ εαοηυ ημοξ. Καζ ιεηά 

ηδκ πανάααζδ, υηακ μ Ώδάι  

άημοζε «υηζ απυ ηδ βδ πνμήθεεξ ηαζ ζηδ βδ 

εα ηαηαθήλεζξ» ηαζ ελαζηίαξ  

ηδξ πανααάζεςξ εζζήθεε μ εάκαημξ ζηδ γςή 

ιαξ, ηυηε «ήθεε ζε επαθή ιε ηδ  

βοκαίηα ημο Βφα, ηαζ αοηή ζοκέθααε ηαζ 

βέκκδζε». Βπμιέκςξ, μ βάιμξ  

επζκμήεδηε βζα κα ιδ παεεί ηαζ ελαθακζζεεί 

απυ ημ εάκαημ ημ ακενχπζκμ  

βέκμξ, βζα κα ιπμνέζεζ κα δζαζςεεί ιε ηδ 

βέκκδζδ ηςκ παζδζχκ.  

Ώθθά ίζςξ ιαξ ακηείπμοκ: Συηε, ηί 

πνεζάγεηαζ (δ δζάηνζζδ) ζε «ανζεκζηυ ηαζ  

εδθοηυ (θφθμ)» ηαζ ημ (πςνίμ πμο θέεζ) 

«αολδεείηε ηζ πμθθαπθαζζαζεείηε»;  

Θ’ απακηήζμοιε ζ’ αοηά υηζ ημ ιεκ 

«αολδεείηε ηζ πμθθαπθαζζαζεείηε»  

δεκ ζδιαίκεζ μπςζδήπμηε ημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ιε ηδκ έκςζδ ημο βάιμο.  

Αζυηζ ιπμνμφζε μ Θευξ ηαζ ιε άθθμ ηνυπμ κα 

πμθθαπθαζζάζεζ ημ ακενχπζκμ  

βέκμξ, εάκ αοηυ ηδνμφζε απανάααηδ ηδκ 

εκημθή χξ ημ ηέθμξ. Ώθθά, επεζδή  

μ πνμβκχζηδξ μ Θευξ, πμο «βκςνίγεζ ηα 

πάκηα, πνζκ αηυιδ δδιζμονβδεμφκ»,  

βκχνζγε υηζ πνυηεζηαζ κα ηάκμοκ ηδκ 

πανάααζδ ηαζ κα ηζιςνδεμφκ  

ιε εάκαημ, πνυθααε ηαζ έηακε ανζεκζηυ ηαζ 

εδθοηυ ηαζ έδςζε ηδκ εκημθή  

ηδξ αολήζεςξ ηαζ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ. Ώξ 

επζζηνέρμοιε, υιςξ, ζημ εέια  

βζα κα ελεηάζμοιε ηα ηαημνεχιαηα ηδξ 

πανεεκίαξ· είκαζ ημ ίδζμ κα ιζθήζμοιε  
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πνμζηαζζυιεκμξ ηαὶ ηυζιμο ζπένια  

θοθάηηεζκ ἐβπεζνζγυιεκμξ μὕης 

πνμζηάηηεηαζ· «Βἴζεθεε ζφ», θδζί,  

«ηαὶ μἱ οἱμί ζμο ηαὶ  βοκή ζμο ηαὶ αἱ 

βοκαῖηεξ ηκ οἱκ ζμο».  

Αζεῖθεκ αημὺξ ἐη ηκ βοκαζηκ, ὡξ ἂκ 

ιεηὰ ηξ ἁβκείαξ ηὸ πέθαβμξ  

ηαὶ ηὸ παβηυζιζμκ ἐηεῖκμ καοάβζμκ 

δζαδνάζαζεκ. Μεηὰ ιέκημζ  

ηὴκ ημῦ ηαηαηθοζιμῦ ηαηάπαοζζκ· 

«Ἔλεθεε ζφ», θδζί,  

«ηαὶ  βοκή ζμο ηαὶ μἱ οἱμί ζμο ηαὶ αἱ 

βοκαῖηεξ ηκ οἱκ ζμο».  

Ἰδμὺ πάθζκ δζὰ ηὸκ πθδεοζιὸκ ὁ βάιμξ 

ζοβηεπχνδηαζ.  

Βἶηα Ἡθίαξ, ὁ πονίπκμοξ ἁιανηδθάηδξ ηαὶ 

μνακμθμίηδξ,  

μη ἀβαιίακ ζπάγεημ ηαὶ ηῶ πὲν 

ἀκενχπμοξ ἐιανηονήεδ  

ιεηεςνίζιαηζ;  Σίξ μνακμὺξ ἔηθεζζε; Σίξ 

κεηνμὺξ ἢβεζνε;  

Σίξ Ἰμνδάκδκ ἔηειεκ; Οπ ὁ πανεέκμξ 

Ἡθίαξ; θζζζαῖμξ δέ,  

ὁ ημφημο θμζηδηήξ, μ ηὴκ ἴζδκ ἀνεηὴκ 

ἐπζδεζλάιεκμξ ἐκ δζπθαζίῳ  

ηὴκ πάνζκ ημῦ Πκεφιαημξ αἰηήζαξ 

ἐηθδνμκυιδζε;  

Σί δὲ μἱ ηνεῖξ παῖδεξ; Ο πανεεκίακ 

ἀζηήζακηεξ πονὸξ ηνείηημοξ  

βεβυκαζζ δζὰ ηξ πανεεκίαξ ηκ ζςιάηςκ 

ἀκαθχηςκ ηῶ πονὶ  

βεβμκυηςκ;  Ο Αακζήθ, μὗ ηῶ ζχιαηζ 

πανεεκίᾳ ζημιςεέκηζ  

εδνκ ὀδυκηεξ ἐιπανεῖκαζ μη ἴζποζακ; 

Ο ιέθθςκ  

ημῖξ Ἰζναδθίηαζξ ὁ Θεὸξ ὀπηάκεζεαζ 

ἁβκίγεζκ ηὸ ζια πνμζέηαηηεκ;  

Οπὶ μἱ ἱενεῖξ ἑαοημὺξ ἁβκίγμκηεξ μὕης 

ηκ ἀδφηςκ ἐπέααζκμκ  

ηαὶ ηὰξ εοζίαξ πνμζβμκ; Οπ ὁ κυιμξ 

ιεβάθδκ επὴκ  

ηὴκ ἁβκείακ ἀκδβυνεοζε;  

Υνὴ ημζβανμῦκ ἐπὶ ηὸ πκεοιαηζηχηενμκ 

θαιαάκεζκ ηὸ κμιζηὸκ  

πνυζηαβια. Ἔζηζ βὰν ζπένια 

πκεοιαηζηὸκ δζ᾿ ἀβάπδξ ηαὶ θυαμο  

ηαζ βζα ηδκ αβκυηδηα.  

ηακ μ Νχε πήνε ηδκ εκημθή κα εζζέθεεζ 

ζηδκ ηζαςηυ ηαζ ακέθααε κα ζχζεζ  

ηδ θφηνα ηςκ ακενχπςκ, πνμζηάπεδηε ηα 

ελήξ: «Μπεξ ιέζα (ζηδκ ηζαςηυ)  

εζφ, μζ βζμί ζμο, δ βοκαίηα ζμο ηαζ μζ 

βοκαίηεξ ηςκ βζχκ ζμο».  

(Ο Θευξ) ημοξ λεπχνζζε απυ ηζξ βοκαίηεξ, βζα 

κα βθοηχζμοκ ιε ηδκ αβκυηδηα  

ηδ θμονημφκα ηαζ ημ παβηυζιζμ εηείκμ 

καοάβζμ. Μεηά υιςξ απυ ηδκ παφζδ  

ημο ηαηαηθοζιμφ ημο είπε (μ Θευξ): «ΐβεξ 

έλς (απυ ηδκ ηζαςηυ)  

εζφ, μζ βζμί ζμο, δ βοκαίηα ζμο ηαζ μζ 

βοκαίηεξ ηςκ βζχκ ζμο».  

Καζ κα, πάθζ επζηνέπεζ ημ βάιμ βζα ημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ.  

Έπεζηα μ Δθίαξ, μ πονθυνμξ ηαζ 

μονακμδνυιμξ ανιαηδθάηδξ,  

δεκ πνμηίιδζε ηδκ αβαιία ηαζ δεκ απυηηδζε 

ηδκ ηαθή ιανηονία ιε ηδκ  

οπενάκενςπδ ανεηή ημο; Πμζυξ έηθεζζε ημοξ 

μονακμφξ; Πμζυξ ακέζηδζε  

κεηνμφξ; Πμζυξ δζαίνεζε ημκ Εμνδάκδ; Αεκ 

ήηακ μ πανεέκμξ Δθίαξ; Ώθθά ηαζ  

μ ιαεδηήξ ημο Βθζζζαίμξ δεκ επέδεζλε ηδκ 

ίδζα ανεηή ηαζ, υηακ ημ γήηδζε,  

δεκ πήνε ςξ ηθδνμκμιζά δζπθάζζα (απυ ημκ 

Δθία) ηδ πάνδ ημο Πκεφιαημξ;  

Καζ ηί έβζκε ιε ημοξ ηνεζξ παίδεξ; Με ηδκ 

άζηδζδ ηδξ πανεεκίαξ δεκ θάκδηακ  

πζμ ακεεηηζημί απυ ηδ θςηζά, επεζδή ηα 

πανεεκζηά ημοξ ζχιαηα έβζκακ  

άηαοζηα; Αεκ ήηακ πάθζ μ Αακζήθ, πμο δ 

πανεεκία ημο ζχιαημξ ειπυδζζε  

ηα δυκηζα ηςκ εδνίςκ κα κα ιπδπεμφκ ζ’ 

αοηυ; Αεκ ήηακ μ Θευξ, πμο βζα κα  

ειθακζζεεί ζημοξ Εζναδθίηεξ απαζημφζε κα 

αβκίζμοκ ημ ζχια ημοξ;  

Αεκ ήηακ μζ ζενείξ πμο ηαεάνζγακ ημκ εαοηυ 

ημοξ, βζα κα εζζέθεμοκ ζηα άδοηα  

(ημο Ναμφ) ηαζ κα πνμζθένμοκ ηζξ εοζίεξ; 

Αεκ ήηακ μ κυιμξ πμο δζαηήνολε  

ηδκ αβκυηδηα ςξ ιεβάθδ εοθμβία;  

Πνέπεζ, θμζπυκ, ηδκ εκημθή ημο κυιμο κα ηδ 

εεςνμφιε ιε πκεοιαηζηυ κυδια.  
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Θεμῦ ζοθθαιαακυιεκμκ ἐκ ηῆ ροπζηῆ 

βαζηνὶ ὠδζκμφζῃ ηαὶ ηζηημφζῃ  

πκεῦια ζςηδνίαξ. Οὕης δὲ ἐηθδπηέμκ ηαὶ 

ηὸ «ιαηάνζμξ, ὃξ ἔπεζ  

ζπένια ἐκ ζὼκ ηαὶ μἰηείμοξ ἐκ 

Ἱενμοζαθήι». Σί βάν, ηἂκ πυνκμξ ᾖ,  

ηἂκ ιέεοζμξ ηαὶ εἰδςθμθάηνδξ, ιαηάνζυξ 

ἐζηζκ, εἰ ιυκμκ ἔπεζ ζπένια  

ἐκ ζὼκ ηαὶ μἰηείμοξ ἐκ Ἱενμοζαθήι; 

Οδεὶξ εὖ θνμκκ ημῦημ ἐνεῖ.  

Πανεεκία ηὸ ηκ ἀββέθςκ πμθίηεοια, ηὸ 

πάζδξ ἀζςιάημο θφζεςξ  

ἰδίςια. Σαῦηα θέβμιεκ μ ηὸκ βάιμκ 

ηαηίγμκηεξ –ιὴ βέκμζημ–  

μἴδαιεκ βὰν ηὸκ Κφνζμκ ἐκ ηῆ πανμοζίᾳ 

αημῦ ηὸκ βάιμκ  

εθμβήζακηα ηαὶ ηὸκ εἰπυκηα· «Σίιζμξ ὁ 

βάιμξ ηαὶ  ημίηδ ἀιίακημξ»·  

ἀθθὰ ηαθμῦ ηνείηημκα ηὴκ πανεεκίακ 

βζκχζημκηεξ. Ἔκ ηε βὰν  

ηαῖξ ἀνεηαῖξ εἰζζκ ἐπζηάζεζξ ηαὶ θέζεζξ, 

ὁιμίςξ ηαὶ ἐκ ηαῖξ ηαηίαζξ.  

Γζκχζημιεκ, ὅηζ βάιμο ἔηβμκμζ πάκηεξ 

ανμημὶ ιεηὰ ημὺξ ημῦ βέκμοξ  

ἀνπδβέηαξ. ηεῖκμζ βὰν πανεεκίαξ εἰζὶ ηαὶ 

μ βάιμο πθαζημφνβδια·  

ἀθθ᾿  ἀβαιία ἀββέθςκ ἐζηζκ, ὡξ ἔθδιεκ, 

ιίιδια.  

Ὅζῳ ημζβανμῦκ ἄββεθμξ ἀκενχπμο 

πένηενμξ, ημζμφηῳ πανεεκία  

βάιμο ηζιζςηένα. Σί δὲ θέβς 

ἄββεθμξ;  Ώηὸξ ὁ Υνζζηὸξ  

ηξ πανεεκίαξ ηὸ ηθέμξ, μ ιυκμκ ἐη 

Παηνὸξ ἀκάνπςξ, ἀννεφζηςξ  

ηαὶ ἀζοκδοάζηςξ βεβεκκδιέκμξ, ἀθθ᾿ ὅηζ 

ηαὶ ἄκενςπμξ ηαε᾿ ιξ  

βεκυιεκμξ πὲν ιξ ἐη Πανεέκμο 

ζοκαθείαξ ἄκεο ζεζανηςιέκμξ  

ηαὶ αηὸξ πανεεκίακ ηὴκ ἀθδε ηαὶ 

πακηεθ δεζηκὺξ ἐκ ἑαοηῶ.  

Ὅεεκ ηαὶ ηαφηδκ ιῖκ μη ἐκμιμεέηδζε 

ιέκ· «μ βὰν πάκηεξ πςνμῦζζ  

ηὸκ θυβμκ», ὡξ αηὸξ ἔθδζεκ· ἔνβῳ δὲ 

ιξ ἐλεπαίδεοζεκ  

ηαὶ πνὸξ ηαφηδκ ιξ ἐκεδοκάιςζε.  Σίκζ 

βὰν μη ἔζηζ ζαθέξ,  

Τπάνπεζ, δδθαδή, πκεοιαηζηυ ζπένια πμο ιε 

αβάπδ ηαζ θυαμ Θεμφ  

ζοθθαιαάκεηαζ ιέζα ζηδκ ημζθζά ηδξ ροπήξ, 

ηαζ δ μπμία ημζθμπμκεί ηαζ βεκκά  

πκεφια ζςηδνίαξ. Έηζζ πνέπεζ κα 

εκκμήζμοιε ηαζ ημ (πςνίμ) «εοηοπζζιέκμξ  

υπμζμξ έπεζ παζδζά ζηδ ζχκ ηαζ ζοββεκείξ 

ζηδκ Εενμοζαθήι». Σί εκκμεί,  

δδθαδή; Ώηυιδ ηζ ακ είκαζ πυνκμξ ή ιέεοζμξ 

ή εζδςθμθάηνδξ, είκαζ εοηοπήξ,  

εθυζμκ έπεζ παζδζά ζηδ ζχκ ηαζ ζοββεκείξ 

ζηδκ Εενμοζαθήι; Κακέκαξ  

ζοκεηυξ άκενςπμξ δεκ εα ζζπονζζηεί ηάηζ 

ηέημζμ.  

Δ πανεεκία είκαζ ημ πμθίηεοια ηςκ αββέθςκ, 

ημ βκχνζζια υθδξ ηδξ αζςιάημο  

θφζεςξ. Καζ ηα θέιε αοηά πςνίξ κα 

ηαηδβμνμφιε ημ βάιμ –αθίιμκυ ιαξ–,  

δζυηζ βκςνίγμοιε υηζ μ Κφνζμξ ιε ηδκ 

πανμοζία ημο εοθυβδζε ημ βάιμ  

ηαζ είπε: «Να είκαζ ηίιζμξ μ βάιμξ ηαζ ημ 

κοθζηυ ηνεαάηζ αιυθοκημ»·  

ακαβκςνίγμοιε υιςξ ηδκ παναεεκία ςξ 

ηαθφηενδ απυ ημ ηαθυ. Αζυηζ ηαζ  

ακάιεζα ζηζξ ανεηέξ οπάνπμοκ ακχηενεξ ηαζ 

ηαηχηενεξ, υπςξ ηαζ ζηζξ  

ηαηίεξ. Γκςνίγμοιε υηζ, ιεηά ημοξ ανπδβμφξ 

ημο ακενςπίκμο βέκμοξ, υθμζ  

μζ εκδημί είκαζ ηανπυξ ημο βάιμο. Αζυηζ 

εηείκμοξ (ανπδβμφξ) δδιζμφνβδζε  

δ πανεεκία ηαζ υπζ μ βάιμξ· εκχ δ αβαιία, 

υπςξ είπαιε, είκαζ ιίιδζδ  

ηδξ αββεθζηήξ γςήξ.  

Καζ υζμ μ άββεθμξ είκαζ ακχηενμξ απυ ημκ 

άκενςπμ, ηυζμ δ πανεεκία είκαζ  

πζμ πμθφηζιδ απυ ημ βάιμ. Καζ βζαηί 

ακαθένς ημκ άββεθμ; Ο ίδζμξ μ Υνζζηυξ  

δ δυλα ηδξ πανεεκίαξ, υπζ ιυκμ βεκκήεδηε 

απυ ημκ Παηένα αζχκζα, αθθά ηαζ  

πςνίξ νεφζδ ηαζ επαθή· ηαζ πάθζ έβζκε 

άκενςπμξ ζακ ηζ ειάξ, βζα πάνδ ιαξ,  

πςνίξ κα βεκκδεεί ιε ζανηζηή ζπέζδ αθθά 

απυ Πανεέκμ·  

ηαζ μ ίδζμξ πναβιαημπμίδζε ζημκ εαοηυ ημο 

ηδκ αθδεζκή ηαζ ηέθεζα πανεεκία.  

Γζ’ αοηυ ηαζ δεκ ηδκ έδςζε ςξ κυιμ ζε ιαξ· 
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ὅηζ πανεεκία ἐκ ἀκενχπμζξ κῦκ 

πμθζηεφεηαζ;  

Καθὴ ιὲκ  ηεηκμβμκία, ἡκ ὁ βάιμξ 

ζοκέζηδζε, ηαὶ ηαθὸξ ὁ βάιμξ  

δζὰ ηὰξ πμνκείαξ, ηαφηαξ πενζηυπηςκ ηαὶ 

ηὸ θοζζδεξ ηξ ἐπζεοιίαξ  

δζὰ ηξ ἐκκυιμο ιίλεςξ μη ἐκ πνὸξ 

ἀκυιμοξ ἐηιαίκεζεαζ πνάλεζξ.  

Καθὸξ ὁ βάιμξ, μἷξ μ πάνεζηζκ ἐβηνάηεζα· 

ηνείηηςκ δὲ  πανεεκία,  

ροπξ ηεηκμβμκίακ αὔλμοζα ηαὶ Θεῶ 

ηανπὸκ ὥνζιμκ,  

ηὴκ πνμζεοπήκ, πνμζάβμοζα. «Σίιζμξ ὁ 

βάιμξ ηαὶ  ημίηδ ἀιίακημξ·  

πυνκμοξ δὲ ηαὶ ιμζπμὺξ ηνζκεῖ ὁ Θευξ». 

«δζυηζ, υπςξ είπε μ ίδζμξ,  

δεκ ηδκ ακηέπμοκ υθμζ». Μαξ ηδ δίδαλε υιςξ 

ζηδκ πνάλδ  

ηαζ ιαξ εκίζποζε πνμξ αοηήκ. Αζυηζ, πμζμξ δε 

βκςνίγεζ λεηάεανα  

υηζ ηχνα δ πανεεκία είκαζ ηνυπμξ γςήξ 

ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ;  

Δ ηεηκμβμκία, δ μπμία πνμηφπηεζ απυ ημ 

βάιμ, είκαζ αέααζα ηαθή· ηαζ μ βάιμξ  

είκαζ ηαθυξ βζα ηδκ απμθοβή ηδξ πμνκείαξ, 

δζυηζ ηδκ πενζμνίγεζ· δ θοζζαζιέκδ  

επζεοιία, ιε ηδ κυιζιδ ζπέζδ, δεκ 

εηηνέπεηαζ ζε δζαζηνμθζηέξ πνάλεζξ.  

Βίκαζ ηαθυξ μ βάιμξ βζα υζμοξ δεκ έπμοκ 

εβηνάηεζα. Ώκχηενδ υιςξ είκαζ  

δ πανεεκία, επεζδή αολάκεζ ηδκ ηανπμθμνία 

ηδξ ροπήξ ηαζ πνμζθένεζ  

ζημ Θευ ζακ χνζιμ ηανπυ ηδκ πνμζεοπή. «Ο 

βάιμξ κα είκαζ ηίιζμξ ηαζ ημ κοθζηυ  

ηνεαάηζ αιυθοκημ, δζυηζ μ Θευξ εα 

ηζιςνήζεζ ημοξ πυνκμοξ ηαζ ημοξ ιμζπμφξ». 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 98. Πενὶ ηξ πενζημιξ  

Ἡ πενζημιὴ πνὸ κυιμο ἐδυεδ ηῶ Ἀαναὰι 

ιεηὰ ηὰξ εθμβίαξ,  

ιεηὰ ηὴκ ἐπαββεθίακ, ζδιεῖμκ 

ἀπμδζαζηέθθμκ αηὸκ ηαὶ ημὺξ αημῦ  

μἰημβεκεῖξ ἐη ηκ ἐεκκ, ιεε᾿ ὧκ 

ζοκακεζηνέθεημ. Καὶ δθμκ·  

ὅηε βὰν ἐκ ηῆ ἐνήιῳ ηεζζανάημκηα ἔηδ ὁ 

Ἰζναὴθ ιυκμξ ηαε᾿ ἑαοηὸκ  

δζέηνζρεκ μ ζοκακαιειζβιέκμξ ἑηένῳ 

ἔεκεζ, ὅζμζ ἐκ ηῆ ἐνήιῳ  

ἐβεκκήεδζακ, μ πενζεηιήεδζακ· κίηα δὲ 

Ἰδζμῦξ δζεαίααγεκ αημὺξ  

ηὸκ Ἰμνδάκδκ, πενζεηιήεδζακ, ηαὶ βέβμκε 

δεφηενμξ κυιμξ πενζημιξ.  

πὶ Ἀαναὰι βὰν ἐδυεδ κυιμξ πενζημιξ, 

εἶηα ἐπαφζαημ  

ἐκ ηῆ ἐνήιῳ ηεζζανάημκηα ἔηδ. Καὶ πάθζκ 

ἐη δεοηένμο ἔδςηεκ  

ὁ Θεὸξ ηῶ Ἰδζμῦ κυιμκ πενζημιξ ιεηὰ ηὸ 

δζαακαζ ηὸκ Ἰμνδάκδκ,  

ηαεὼξ ἐκ ηῆ αίαθῳ Ἰδζμῦ ημῦ Ναο 

βέβναπηαζ· «πὸ δὲ ημῦημκ ηὸκ  

ηαζνὸκ εἶπεκ Κφνζμξ ηῶ Ἰδζμῦ· Πμίδζμκ 

ζεαοηῶ ιαπαίναξ πεηνίκαξ  

Γζα ηδκ Πενζημιή.  

Δ πενζημιή δυεδηε ζημκ Ώαναάι πνζκ απυ 

ημ κυιμ, ιεηά απυ εοθμβία  

ηαζ οπυζπεζδ ημο Θεμφ· ήηακ ζδιάδζ βζα κα 

λεπςνίγεζ αοηυξ ηαζ  

μζ ζοββεκείξ απυ ημοξ εζδςθμθάηνεξ, ιε ημοξ 

μπμίμοξ γμφζακ ιαγί. Καζ είκαζ  

λεηάεανμ: υηακ μ Εζναδθζηζηυξ θαυξ 

πενζπθακζυηακ ζηδκ ένδιμ ζανάκηα  

πνυκζα, έγδζε ιυκμξ ημο πςνίξ κ’ ακαιζπεεί 

ιε άθθμ έεκμξ· ηαζ υζμζ  

βεκκήεδηακ εηεί,δεκ πενζηιήεδηακ. 

Πενζηιήεδηακ, υηακ μ Εδζμφξ (ημο Ναοή)  

ημοξ πέναζε απυ ημκ Εμνδάκδ ηαζ έβζκε μ 

δεφηενμξ κυιμξ ηδξ πενζημιήξ.  

Σδκ επμπή, δδθαδή, ημο Ώαναάι δυεδηε μ 

κυιμξ ηδξ πενζημιήξ ηαζ έπεζηα  

ζηαιάηδζε ζηδκ ένδιμ βζα ζανάκηα πνυκζα. 

Καζ πάθζ, βζα δεφηενδ θμνά,  

μ Θευξ έδςζε ζημκ Εδζμφ ημ κυιμ ηδξ 

πενζημιήξ, ιεηά ηδ δζάααζδ  

ημο Εμνδάκδ, υπςξ πενζβνάθεηαζ ζημ αζαθίμ 

Εδζμφ ημο Ναοή: «Βηείκδ  

ηδκ επμπή μ Κφνζμξ είπε ζημκ Εδζμφ: Κάκε 

βζα ημκ εαοηυ ζμο πέηνζκα  
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ἐη πέηναξ ἀηνμηυιμο ηαὶ ηαείζαξ 

πενίηειε ημὺξ οἱμὺξ Ἰζναὴθ  

ἐη δεοηένμο», ηαὶ ιεη᾿ ὀθίβα· «πὶ 

ηεζζανάημκηα βὰν ηαὶ δφμ ἔηδ  

ἀκέζηναπηαζ Ἰζναὴθ ἐκ ηῆ ἐνήιῳ ηῆ 

ΐαηηανίηζδζ, ηαὶ δζὰ ημῦημ  

ἀπενίηιδημζ αηκ ἤζακ μἱ πθεῖζημζ ηκ 

ιαπίιςκ,  

ηκ ἐλεθδθοευηςκ ἐη βξ Ώἰβφπημο, μἱ 

ἀπεζεήζακηεξ ηαῖξ ἐκημθαῖξ  

ημῦ Θεμῦ, μἷξ ηαὶ δζχνζζε ιὴ ἰδεῖκ αημὺξ 

ηὴκ βκ ηὴκ ἀβαεήκ,  

ἡκ ὤιμζε Κφνζμξ ημῖξ παηνάζζκ ικ 

δμῦκαζ αημῖξ, βκ ῥέμοζακ  

βάθα ηαὶ ιέθζ. Ἀκηὶ δὲ ημφηςκ 

ἀκηζηαηέζηδζε ημὺξ οἱμὺξ αηκ,  

μὓξ Ἰδζμῦξ πενζέηειε, δζὰ ηὸ βεβεκζεαζ 

αημὺξ ἀπενζηιήημοξ  

ηαηὰ ηὴκ ὁδυκ». Ὥζηε ζδιεῖμκ ἤκ  

πενζημιὴ ἀθμνίγμκ ηὸκ Ἰζναὴθ  

ἐη ηκ ἐεκκ, μἷξ ζοκακεζηνέθεημ.  

Σφπμξ δὲ ἤκ ημῦ ααπηίζιαημξ. Καεάπεν 

βὰν  πενζημιὴ μ πνεζδεξ  

ιέθμξ ἀπμηέικεζ ημῦ ζχιαημξ, ἀθθὰ 

πενίηηςια ἄπνδζημκ,  

μὕης δζὰ ημῦ ἁβίμο ααπηίζιαημξ ηὴκ 

ἁιανηίακ πενζηεικυιεεα·  

 δὲ ἁιανηία δθμκ ὡξ πενίηηςια 

ἐπζεοιίαξ ἐζηὶ ηαὶ μ πνεζχδδξ  

ἐπζεοιία· ἀδφκαημκ βάν ηζκα ιδδ᾿ ὅθςξ 

ἐπζεοιεῖκ ἠ ηέθεμκ ἄβεοζημκ  

δμκξ εἶκαζ, ἀθθὰ ηὸ ἄπνδζημκ ηξ 

δμκξ ἢημζ  ἄπνδζημξ  

ἐπζεοιία ηε ηαὶ δμκή, ημοηέζηζκ  

ἁιανηία, ἡκ πενζηέικεζ  

ηὸ ἅβζμκ αάπηζζια πανέπμκ ιῖκ ζδιεῖμκ 

ηὸκ ηίιζμκ ζηαονὸκ  

ἐπὶ ημῦ ιεηχπμο, μη ἐλ ἐεκκ ἀθμνίγμκ 

ιξ –πάκηα βὰν ηὰ ἔεκδ  

ημῦ ααπηίζιαημξ ἔηοπμκ ηαὶ ηῶ ζδιείῳ 

ημῦ ζηαονμῦ  

ἐζθναβίζεδζακ–, ἀθθ᾿ ἐκ ἑηάζηῳ ἔεκεζ 

ηὸκ πζζηὸκ ἀπμδζαζηέθθμκ  

ημῦ ἀπίζημο.  

Σξ ημίκοκ ἀθδεείαξ ἐιθακζζεείζδξ 

ἀκυκδημξ ὁ ηφπμξ ηαὶ  ζηζά.  

ημθηενά ιαπαίνζα ηαζ κα ηάκεζξ βζα δεφηενδ 

θμνά πενζημιή ζημοξ βζμοξ  

ημο Εζναήθ»· ηαζ θίβμ παναηάης (θέεζ): «Γζα 

ζανάκηα δφμ πνυκζα  

μ Εζναδθζηζηυξ θαυξ πενζθένμκηακ ζηδκ 

ένδιμ ηδξ ΐαηηάναξ ηαζ βζ’ αοηυ  

μζ πενζζζυηενμζ ιάπζιμζ άκδνεξ, πμο είπακ 

θφβεζ απυ ηδκ Ώίβοπημ,  

ήηακ απενίηιδημζ· επεζδή δεκ οπάημοζακ 

ζηζξ εκημθέξ ημο Θεμφ,  

(μ Κφνζμξ) υνζζε υηζ δεκ εα ημοξ αθήζεζ κα 

δμοκ ηδ βδ ηδξ επαββεθίαξ,  

ηδκ μπμία μ Κφνζμξ μνηίζηδηε υηζ εα δχζεζ 

ζημοξ παηένεξ ιαξ, βδ πμο νέεζ  

ιέθζ ηαζ βάθα. Καζ ζηδ εέζδ ημοξ έααθε ημοξ 

βζμοξ ημοξ, ζημοξ μπμίμοξ  

μ Εδζμφξ έηακε πενζημιή, επεζδή ήηακ 

απενίηιδημζ θυβς ηδξ μδμζπμνίαξ».  

Βπμιέκςξ, δ πενζημιή ήηακ ζδιάδζ πμο 

λεπχνζγε ημκ Εζναδθζηζηυ θαυ  

άπυ ηα εζδςθμθαηνζηά έεκδ, ιε ηα μπμία 

γμφζε ιαγί.  

Ήηακ ιάθζζηα ηφπμξ ημο ααπηίζιαημξ. Αζυηζ, 

υπςξ δ πενζημιή απμηυπηεζ έκα  

απνείαζημ ιέθμξ ημο ζχιαημξ, άπνδζημ 

πθευκαζια,  

έηζζ ηαζ ιε ημ άβζμ αάπηζζια απμηυπημοιε 

ηδκ αιανηία.  

Καζ είκαζ θακενυ υηζ δ αιανηία απμηεθεί 

άπνδζημ πενίηηςια ηδξ επζεοιίαξ,  

απνείαζηδ δδμκή· δζυηζ είκαζ αδφκαημ κα ιδκ 

έπεζ ηακείξ ηαιία επζεοιία ή  

κα είκαζ ηεθείςξ άπεζνμξ ηδξ δδμκήξ, αθθά 

εδχ είκαζ δ άπνδζηδ δδμκή ηαζ  

άπνδζηδ επζεοιία, δδθαδή αιανηία. Σμ άβζμ 

αάπηζζια αοηήκ απμηυπηεζ  

πνμζθένμκηαξ ζε ιαξ ςξ ζδιάδζ ημκ ηίιζμ 

ζηαονυ ζημ ιέηςπμ,  

πςνίξ κα ιαξ λεπςνίγεζ απυ ηα έεκδ –δζυηζ 

υθα ηα έεκδ  

ααπηίζεδηακ ηαζ ζθναβίζεδηακ ιε ημ ζδιείμ 

ημο ζηαονμφ–,  

αθθά ζε ηάεε έεκμξ δζαηνίκεζ ημκ πζζηυ απυ 

ημκ άπζζημ.  

Ώθμφ, θμζπυκ, δ αθήεεζα θακενχεδηε, μ 

ηφπμξ ηαζ δ ζηζά δεκ έπμοκ κυδια.  
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Ὥζηε πενζηηὸκ κῦκ ηὸ πενζηέικεζεαζ ηαὶ 

ἐκακηίμκ  

ημῦ ἁβίμο ααπηίζιαημξ. «Ὁ βὰν 

πενζηεικυιεκμξ πνεςζηεῖ  

ὅθμκ ηὸκ κυιμκ ηδνζαζ»· ὁ δὲ Κφνζμξ, ἵκα 

πθδνχζῃ ηὸκ κυιμκ,  

πενζεηιήεδ· ηαὶ πάκηα δὲ ηὸκ κυιμκ ηαὶ ηὸ 

άαααημκ ἐηήνδζεκ,  

ἵκα πθδνχζῃ ηαὶ ζηήζῃ ηὸκ κυιμκ. Ἀθ᾿ μὗ 

δὲ ἐααπηίζεδ  

ηαὶ ηὸ Ἅβζμκ Πκεῦια ημῖξ ἀκενχπμζξ 

ἐκεθακίζεδ ἐκ εἴδεζ πενζζηενξ  

ηαηαααῖκμκ ἐπ᾿ αηυκ, ἔηημηε  

πκεοιαηζηὴ θαηνεία ηαὶ πμθζηεία  

ηαὶ  ηκ μνακκ ααζζθεία ηεηήνοηηαζ. 

Βπμιέκςξ, ηχνα δ πενζημιή είκαζ πενζηηή 

ηαζ ακηίεεηδ  

ζημ άβζμ αάπηζζια. «Αζυηζ αοηυξ πμο 

πενζηέικεηαζ, οπμπνεχκεηαζ  

κα ηδνήζεζ υθμ ημ κυιμ». Κζ μ Κφνζμξ, βζα 

κα ηδνήζεζ ημ κυιμ, δέπεδηε  

ηδκ πενζημιή. Καζ ηήνδζε υθμ ημ κυιμ ηαζ 

ηδκ ανβία ημο αααάημο,  

βζα κα ζοιπθδνχζεζ ηαζ ακμνεχζεζ ημ κυιμ. 

Ώθυημο υιςξ ααπηίζεδηε  

ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια θακενχεδηε ιπνμζηά 

ζημοξ ακενχπμοξ κα ηαηεααίκεζ  

πάκς ημο ιε ιμνθή πενζζηενζμφ, απυ ηυηε 

έπεζ ηδνοπεεί δ πκεοιαηζηή  

θαηνεία ηαζ γςή, ηαζ δ ααζζθεία ηςκ 

μονακχκ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 99. Πενὶ ημῦ ἀκηζπνίζημο  

Υνὴ βζκχζηεζκ, ὅηζ δεῖ ηὸκ ἀκηίπνζζημκ 

ἐθεεῖκ. Πξ ιὲκ μὖκ  

ὁ ιὴ ὁιμθμβκ ηὸκ Τἱὸκ ημῦ Θεμῦ ηαὶ 

Θεὸκ ἐκ ζανηὶ ἐθδθοεέκαζ  

ηαὶ εἶκαζ Θεὸκ ηέθεζμκ ηαὶ βεκέζεαζ 

ἄκενςπμκ ηέθεζμκ  

ιεηὰ ημῦ ιεῖκαζ Θεὸκ ἀκηίπνζζηυξ ἐζηζκ. 

Ὅιςξ ἰδζμηνυπςξ  

ηαὶ ἐλαζνέηςξ Ἀκηίπνζζημξ θέβεηαζ ὁ ἐπὶ ηῆ 

ζοκηεθείᾳ ημῦ αἰκμξ  

ἐνπυιεκμξ. Υνὴ ημζβανμῦκ πνημκ 

ηδνοπεκαζ ηὸ εαββέθζμκ  

ἐκ πζζ ημῖξ ἔεκεζζ, ηαεὼξ ἔθδ ὁ Κφνζμξ, 

ηαὶ ηυηε ἐθεφζεηαζ  

εἰξ ἔθεβπμκ ηκ ἀκηζεέςκ Ἰμοδαίςκ. Ἔθδ 

βὰν αημῖξ ὁ Κφνζμξ·  

«βὼ ἤθεμκ ἐκ ηῶ ὀκυιαηζ ημῦ Παηνυξ 

ιμο, ηαὶ μ θαιαάκεηέ ιε·  

ἔνπεηαζ ἄθθμξ ἐκ ηῶ ὀκυιαηζ ηῶ ἰδίῳ, 

ηἀηεῖκμκ θήρεζεε».  

Καὶ ὁ ἀπυζημθμξ· «Ἀκε᾿ ὧκ ηὴκ ἀβάπδκ 

ηξ ἀθδεείαξ μη ἐδέλακημ  

εἰξ ηὸ ζςεκαζ αημφξ, ηαὶ δζὰ ημῦημ 

πέιρεζ αημῖξ ὁ Θεὸξ  

ἐκένβεζακ πθάκδξ εἰξ ηὸ πζζηεῦζαζ αημὺξ 

ηῶ ρεφδεζ, ἵκα ηνζεζζ  

πάκηεξ μἱ ιὴ πζζηεφζακηεξ ηῆ ἀθδεείᾳ, 

ἀθθ᾿ εδμηήζακηεξ  

ἐκ ηῆ ἀδζηίᾳ».  

Γζα ημκ Ώκηίπνζζημ.  

Οθείθμοιε κα βκςνίγμοιε υηζ μ ακηίπνζζημξ 

πνέπεζ κα έθεεζ. Καεέκαξ αέααζα  

πμο δεκ παναδέπεηαζ υηζ μ Τζυξ ημο Θεμφ, 

ηαζ Θευξ μ ίδζμξ, δεκ έπεζ  

ζανηςεεί, υηζ δεκ είκαζ ηέθεζμξ Θευξ ηαζ δεκ 

έβζκε ηέθεζμξ άκενςπμξ  

παναιέκμκηαξ Θευξ, αοηυξ είκαζ ακηίπνζζημξ. 

ιςξ ζδζαίηενα ηαζ λεπςνζζηά  

Ώκηίπνζζημξ μκμιάγεηαζ αοηυξ πμο εα έθεεζ 

ζηα ηέθδ ηςκ αζχκςκ.  

Πνχηα, δδθαδή, πνέπεζ ημ εοαββέθζμ κα 

ηδνοπεεί ζε υθα ηα έεκδ,  

υπςξ είπε μ Κφνζμξ, ηαζ ηυηε (μ Ώκηίπνζζημξ) 

εα έθεεζ  

βζα κα εθέβλεζ ηδκ αζέαεζα ηςκ Εμοδαίςκ. 

Αζυηζ μ Κφνζμξ ημοξ είπε:  

«Ββχ ήθεα απεζηαθιέκμξ απυ ημκ Παηένα 

ιμο, ηαζ δεκ ιε δέπεζεε·  

εα έθεεζ υιςξ άθθμξ απυ δζηή ημο 

πνςημαμοθία, ηαζ εηείκμκ εα ημκ δεπεείηε».  

Καζ μ απυζημθμξ (θέεζ): «Βπεζδή δεκ 

δέπεδηακ ηδκ αβάπδ ηαζ ηδκ αθήεεζα  

(δδθαδή ημ Υνζζηυ), βζα κα ζςεμφκ, βζ’ αοηυ 

ηαζ μ Θευξ εα ημοξ ζηείθεζ  

ιζα πθάκδ, βζα κα πζζηέρμοκ ζημ ρέια, ηαζ 

έηζζ κα ηαηαδζηαζεμφκ  

υθμζ υζμζ δεκ πίζηερακ ζηδκ αθήεεζα, αθθά 

ημοξ άνεζε δ αδζηία».  

Οζ Εμοδαίμζ, θμζπυκ, ακ ηαζ μ Κφνζυξ ιαξ 
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Οἱ μὖκ Ἰμοδαῖμζ Τἱὸκ Θεμῦ ὄκηα ηὸκ 

Κφνζμκ Ἰδζμῦκ Υνζζηὸκ  

ηαὶ Θεὸκ μη ἐδέλακημ, ηὸκ δὲ πθάκμκ 

Θεὸκ ἑαοηὸκ θέβμκηα  

δέλμκηαζ. Ὅηζ βὰν Θεὸκ ἑαοηὸκ 

ἀπμηαθέζεζ, ὁ ἄββεθμξ ηῶ Αακζὴθ  

δζδάζηςκ μὕης θδζίκ· «πὶ εεμὺξ ηκ 

παηένςκ αημῦ μ ζοκήζεζ».  

Καὶ ὁ ἀπυζημθμξ· «Μή ηζξ ιξ 

ἐλαπαηήζῃ ηαηὰ ιδδέκα ηνυπμκ,  

ὅηζ, ἐὰκ ιὴ ἔθεῃ  ἀπμζηαζία πνημκ ηαὶ 

ἀπμηαθοθεῆ ὁ ἄκενςπμξ  

ηξ ἀκμιίαξ, ὁ οἱὸξ ηξ ἀπςθείαξ ὁ 

ἀκηζηείιεκμξ ηαὶ πεναζνυιεκμξ  

ἐπὶ πάκηα θεβυιεκμκ εεὸκ ἠ ζέααζια, 

ὥζηε αηὸκ εἰξ ηὸκ καὸκ  

ημῦ Θεμῦ ὡξ εεὸκ ηαείζαζ ἀπμδεζηκφκηα 

ἑαοηυκ, ὅηζ ἔζηζ εευξ».  

Βἰξ ηὸκ καὸκ δὲ ημῦ Θεμῦ μ ηὸκ ιέηενμκ, 

ἀθθὰ ηὸκ παθαζυκ,  

ηὸκ Ἰμοδασηυκ. Ο βὰν ιῖκ, ἀθθὰ ημῖξ 

Ἰμοδαίμζξ εἰζεθεφζεηαζ·  

μπ πὲν Υνζζημῦ ἀθθὰ ηαηὰ Υνζζημῦ ηαὶ 

ηκ ημῦ Υνζζημῦ,  

δζὸ ηαὶ Ἀκηίπνζζημξ θέβεηαζ.  

Αεῖ ημίκοκ πνημκ ηδνοπεκαζ ηὸ 

εαββέθζμκ ἐκ πζζ ημῖξ ἔεκεζζ.  

«Καὶ ηυηε ἀπμηαθοθεήζεηαζ ὁ ἄκμιμξ, μὗ 

ἐζηζκ  πανμοζία  

ηαη᾿ ἐκένβεζακ ημῦ ζαηακ ἐκ πάζῃ 

δοκάιεζ ηαὶ ζδιείμζξ ηαὶ ηέναζζ  

ρεφδμοξ ηαὶ ἐκ πάζῃ ἀπάηῃ ηξ ἀδζηίαξ ἐκ 

ημῖξ ἀπμθθοιέκμζξ,  

ὃκ ὁ Κφνζμξ ἀκεθεῖ ηῶ ῥήιαηζ ημῦ 

ζηυιαημξ αημῦ ηαὶ ηαηανβήζεζ  

ηῆ πανμοζίᾳ ηξ ἐπζθακείαξ αημῦ». Οη 

αηὸξ ημίκοκ ὁ Αζάαμθμξ  

βίκεηαζ ἄκενςπμξ ηαηὰ ηὴκ ημῦ Κονίμο 

ἐκακενχπδζζκ –ιὴ βέκμζημ–,  

ἀθθ᾿ ἄκενςπμξ ἐη πμνκείαξ ηίηηεηαζ ηαὶ 

πμδέπεηαζ  

πζακ ηὴκ ἐκένβεζακ ημῦ αηακ. 

Πνμεζδὼξ βὰν ὁ Θεὸξ ηὸ ἄημπμκ  

ηξ ιεθθμφζδξ αημῦ πνμαζνέζεςξ 

παναπςνεῖ ἐκμζηζαζ ἐκ αηῶ  

ηὸκ Αζάαμθμκ.  

Εδζμφξ Υνζζηυξ είκαζ Τζυξ  

ημο Θεμφ ηαζ Θευξ μ ίδζμξ, δεκ ημκ δέπεδηακ, 

εκχ εα δεπεμφκ ημκ απαηεχκα  

πμο εα δζαδίδεζ υηζ δήεεκ είκαζ Θευξ. Καζ 

πςξ εα ημθιήζεζ κα ηαθέζεζ  

ημκ εαοηυ ημο Θευ, ημ πθδνμθμνεί μ άββεθμξ 

ζημ Αακζήθ ιε ηα ελήξ θυβζα:  

«Αεκ εα θνμκηίγεζ ημοξ εεμφξ ηςκ παηένςκ 

ημο». Σμ θέεζ ηαζ μ απυζημθμξ:  

«Κακείξ ιε ηακέκα ηνυπμ κα ιδκ ζαξ 

ελαπαηήζεζ· δζυηζ (δε εα ένεεζ δ διένα  

εηείκδ ηδξ ηνίζεςξ), εάκ δεκ έθεεζ πνχηα δ 

απμζηαζία ηαζ δεκ θακενςεεί  

μ άκενςπμξ ηδξ αδζηίαξ, μ βζυξ ηδξ απχθεζαξ, 

αοηυξ πμο ακηζηάζζεηαζ ηαζ  

ορχκεζ ημκ εκάκηζα ζε ηαεέκακ πμο θέβεηαζ 

εευξ ή ζέααζια, χζηε αοηυξ  

κα ηαείζεζ ζακ εευξ ζημ καυ ημο Θεμφ, βζα 

κα δείπκεζ ημκ εαοηυ ημο υηζ είκαζ  

εευξ». Βκκμεί, αέααζα, υπζ ημ δζηυ ιαξ καυ 

ημο Θεμφ, αθθά ημκ παθαζυ,  

ημκ Εμοδασηυ. Αζυηζ δεκ εα έθεεζ ζε ιαξ, 

αθθά ζημοξ Εμοδαίμοξ·  

δεκ εα έθεεζ βζα ημ Υνζζηυ, αθθά εκακηίμκ 

ημο Υνζζημφ ηαζ ηςκ πνζζηζακχκ,  

βζ’ αοηυ ηαζ μκμιάγεηαζ Ώκηίπνζζημξ.  

Πνέπεζ, θμζπυκ, πνχηα κα ηδνοπεεί ημ 

εοαββέθζμ ζε υθα ηα έεκδ.  

«Καζ ηυηε εα θακενςεεί μ άκμιμξ, ημο 

μπμίμο δ πανμοζία εα είκαζ ζφιθςκα  

ιε ηδκ εκένβεζα ημο ζαηακά ιε πμθθή 

δφκαιδ, ιε ζδιεία ηαζ ηέναηα  

ρεφδμοξ, ιε ηάεε απάηδ αδζηίαξ ζ’ αοημφξ 

πμο πάκμκηαζ·  

αοηυκ μ Κφνζμξ Εδζμφξ εα ελμθμενεφζεζ ιε 

ηδκ πκμή ημο ζηυιαηυξ ημο  

ηαζ εα ημκ ηαηανβήζεζ ιε ηδκ επζθάκεζα ηδξ 

πανμοζίαξ ημο». Ο Αζάαμθμξ  

αέααζα δεκ βίκεηαζ άκενςπμξ, υπςξ μ Κφνζμξ 

έβζκε άκενςπμξ –αθίιμκυ ιαξ–,  

αθθά βεκκζέηαζ πνχηα έκαξ άκενςπμξ ιε 

ηνυπμ πμνκζηυ ηαζ δέπεηαζ ιεηά  

υθδ ηδκ εκένβεζα ημο αηακά. Βπεζδή, 

δδθαδή, μ Θευξ πνμβκςνίγεζ  

ηδ δζαζηνμθή ηδξ ιεθθμκηζηήξ πνμαζνέζεςξ 

(αοημφ ημο ακενχπμο), επζηνέπεζ  
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Σίηηεηαζ ημίκοκ ἐη πμνκείαξ, ὡξ ἔθδιεκ, 

ηαὶ ἀκαηνέθεηαζ θεθδευηςξ  

ηαὶ αἰθκίδζμκ ἐπακίζηαηαζ ηαὶ ἀκηαίνεζ ηαὶ 

ααζζθεφεζ.  

Καὶ ἐκ ημῖξ πνμμζιίμζξ ιὲκ ηξ ααζζθείαξ 

αημῦ, ιθθμκ δὲ  

ηονακκίδμξ, πμηνίκεηαζ ἁβζμζφκδκ· κίηα 

δὲ ἐπζηναηὴξ βέκδηαζ,  

δζχηεζ ηὴκ ηηθδζίακ ημῦ Θεμῦ ηαὶ 

ἐηθαίκεζ πζακ ηὴκ πμκδνίακ  

αημῦ. θεφζεηαζ δὲ «ἐκ ζδιείμζξ ηαὶ 

ηέναζζ ρεφδμοξ» πεπθαζιέκμζξ  

ηαὶ μη ἀθδεέζζ ηαὶ ημὺξ ζαενὰκ ηαὶ 

ἀζηήνζηημκ ηὴκ αάζζκ  

ηξ δζακμίαξ ἔπμκηαξ ἀπαηήζεζ ηαὶ 

ἀπμζηήζεζ ἀπὸ Θεμῦ γκημξ,  

ὥζηε ζηακδαθζζεκαζ, «εἰ δοκαηυκ, ηαὶ 

ημὺξ ἐηθεηημφξ».  

Ἀπμζηαθήζεηαζ δὲ ῾Βκὼπ ηαὶ Ἡθίαξ ὁ 

Θεζαίηδξ ηαὶ ἐπζζηνέρμοζζ  

ηανδίαξ παηένςκ ἐπὶ ηέηκα, ημοηέζηζ ηὴκ 

ζοκαβςβὴκ  

ἐπὶ ηὸκ Κφνζμκ ικ Ἰδζμῦκ Υνζζηὸκ ηαὶ 

ηὸ ηκ ἀπμζηυθςκ  

ηήνοβια, ηαὶ π᾿ αημῦ ἀκαζνεεήζμκηαζ. 

Καὶ ἐθεφζεηαζ ὁ Κφνζμξ  

ἐλ μνακμῦ, ὃκ ηνυπμκ μἱ ἅβζμζ ἀπυζημθμζ 

ἐεεάζακημ αηὸκ  

πμνεουιεκμκ εἰξ ηὸκ μνακυκ, Θεὸξ 

ηέθεζμξ ηαὶ ἄκενςπμξ ηέθεζμξ,  

ιεηὰ δυλδξ ηαὶ δοκάιεςξ ηαὶ ἀκεθεῖ ηὸκ 

ἄκενςπμκ ηξ ἀκμιίαξ,  

ηὸκ οἱὸκ ηξ ἀπςθείαξ, ηῶ πκεφιαηζ ημῦ 

ζηυιαημξ αημῦ.  

Μδδεὶξ ημίκοκ ἀπὸ βξ ἐηδεπέζες ηὸκ 

Κφνζμκ, ἀθθ᾿ ἐλ μνακμῦ,  

ὡξ αηὸξ ιξ ζθαθίζαημ. 

( μ Θευξ) κα ιπεζ ιέζα ημο μ Αζάαμθμξ.  

Γεκκζέηαζ, θμζπυκ, (μ Ώκηίπνζζημξ) υπςξ 

είπαιε, ιε πμνκεία, ηαζ ακαηνέθεηαζ  

ηνοθά· ηαζ λαθκζηά επακαζηαηεί, ακηανηεφεζ 

ηαζ ηονζανπεί ςξ ααζζθζάξ.  

Καζ ζηδκ ανπή ηδξ ααζζθείαξ ημο –ή 

ηαθφηενα ηδξ ηονακκίαξ ημο–,  

πνμζπμζείηαζ αβζυηδηα· υηακ υιςξ ζηενςεεί 

ηαθά ζηδκ ελμοζία,  

ηυηε ηαηαδζχηεζ ηδκ Βηηθδζία ημο Θεμφ ηαζ 

εηδδθχκεζ υθδ ηδκ πμκδνζά ημο.  

Καζ εα έθεεζ «ιε ζδιεία ηαζ ηέναηα 

ρεφηζηα», πθαζηά ηαζ υπζ αθδεζκά·  

εα ελαπαηήζεζ ηαζ εα απμιαηνφκεζ απυ ημ 

γςκηακυ Θευ υθμοξ αοημφξ  

πμο έπμοκ εημζιυννμπδ ηαζ πςνίξ εειέθζμ ηδ 

αάζδ ηδξ δζάκμζάξ ημοξ,  

ιε απμηέθεζια κα ζηακδαθζζεμφκ «ηαζ μζ 

εηθεηημί, ακ είκαζ δοκαηυκ».  

Συηε εα απμζηαθεί μ Βκχπ ηαζ μ Δθίαξ μ 

Θεζαίηδξ ηαζ εα επζζηνέρμοκ  

μζ ηανδζέξ ηςκ παηένςκ ημκηά ζηα παζδζά 

ημοξ· εα επζζηνέρεζ, δδθαδή,  

δ ζοκαβςβή ημκηά ζημκ Κφνζυ ιαξ Εδζμφ 

Υνζζηυ ηαζ ζημ ηήνοβια  

ηςκ απμζηυθςκ, ηαζ ηυηε (μ Ώκηίπνζζημξ) εα 

ημοξ θμκεφζεζ. Καζ αιέζςξ  

μ Κφνζμξ εα έθεεζ απυ ημκ μονακυ, υπςξ 

αηνζαχξ μζ άβζμζ απυζημθμζ  

ημκ είδακ κ’ ακεααίκεζ ζημκ μονακυ, ιε δυλα 

ηαζ δφκαιδ, δδθαδή ςξ ηέθεζμξ  

Θευξ ηαζ ηέθεζμξ άκενςπμξ, ηαζ εα 

εηιδδεκίζεζ ιε ηδκ πκμή ημο ζηυιαηυξ  

ημο ημκ άκενςπμ ηδξ αδζηίαξ ηαζ βζυ ηδξ 

απςθείαξ (ημκ Ώκηίπνζζημ).  

Κακείξ, θμζπυκ, αξ ιδκ πενζιέκεζ μ Κφνζμξ κα 

έθεεζ απυ ηδ βδ,  

αθθά απυ ημκ μονακυ, υπςξ μ ίδζμξ ιαξ ημ 

αεααίςζε. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ 100. Πενὶ ἀκαζηάζεςξ  

Πζζηεφμιεκ δὲ ηαὶ εἰξ ἀκάζηαζζκ κεηνκ. 

Ἔζηαζ βάν, ὄκηςξ ἔζηαζ  

κεηνκ ἀκάζηαζζξ. Ἀκάζηαζζκ δὲ θέβμκηεξ 

ζςιάηςκ θαιὲκ  

ἀκάζηαζζκ. Ἀκάζηαζζξ βάν ἐζηζ δεοηένα 

ημῦ πεπηςηυημξ ζηάζζξ·  

Γζα ηδκ Ώκάζηαζδ.  

Πζζηεφμοιε επίζδξ ηαζ ζηδκ ακάζηαζδ ηςκ 

κεηνχκ. Θα βίκεζ πνάβιαηζ  

δ ακάζηαζδ ηςκ κεηνχκ. ηακ θέιε 

ακάζηαζδ, εκκμμφιε ηδκ ακάζηαζδ  

ηςκ ζςιάηςκ. Αζυηζ ακάζηαζδ είκαζ ημ 

δεφηενμ γςκηάκεια αοημφ πμο έπεζ  
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αἱ βὰν ροπαὶ ἀεάκαημζ μὖζαζ πξ 

ἀκαζηήζμκηαζ; Βἰ βὰν εάκαημκ  

ὁνίγμκηαζ πςνζζιὸκ ροπξ ἀπὸ ζχιαημξ, 

ἀκάζηαζίξ ἐζηζ πάκηςξ  

ζοκάθεζα πάθζκ ροπξ ηαὶ ζχιαημξ ηαὶ 

δεοηένα ημῦ δζαθοεέκημξ  

ηαὶ πεζυκημξ γῴμο ζηάζζξ. Ώηὸ μὖκ ηὸ 

ζια ηὸ θεεζνυιεκμκ  

ηαὶ δζαθουιεκμκ, αηὸ ἀκαζηήζεηαζ 

ἄθεανημκ· μη ἀδοκαηεῖ βὰν  

ὁ ἐκ ἀνπῆ ἐη ημῦ πμὸξ ηξ βξ αηὸ 

ζοζηδζάιεκμξ πάθζκ ἀκαθοεὲκ  

ηαὶ ἀπμζηναθὲκ εἰξ ηὴκ βκ, ἐλ ἥξ ἐθήθεδ 

ηαηὰ ηὴκ ημῦ Αδιζμονβμῦ  

ἀπυθαζζκ, πάθζκ ἀκαζηζαζ αηυ.  

Βἰ βὰν ιὴ ἔζηζκ ἀκάζηαζζξ, «θάβςιεκ ηαὶ 

πίςιεκ», ηὸκ ἐκήδμκμκ  

ηαὶ ἀπμθαοζηζηὸκ αίμκ ιεηέθεςιεκ. Βἰ 

μη ἔζηζκ ἀκάζηαζζξ,  

ἐκ ηίκζ ηκ ἀθυβςκ δζαθένμιεκ; Βἰ μη 

ἔζηζκ ἀκάζηαζζξ,  

ιαηανίζςιεκ ηὰ εδνία ημῦ ἀβνμῦ ηὸκ 

ἄθοπμκ ἔπμκηα αίμκ.  

Βἰ μη ἔζηζκ ἀκάζηαζζξ, μδὲ Θευξ ἐζηζκ 

μδὲ πνυκμζα,  

αημιάηςξ δὲ πάκηα ἄβμκηαί ηε ηαὶ 

θένμκηαζ. Ἰδμὺ βὰν ὁνιεκ  

πθείζημοξ δζηαίμοξ ιὲκ πεκμιέκμοξ ηαὶ 

ἀδζημοιέκμοξ ηαὶ ιδδειζξ  

ἐκ ηῶ πανυκηζ αίῳ ηοβπάκμκηαξ 

ἀκηζθήρεςξ, ἁιανηςθμὺξ δὲ  

ηαὶ ἀδίημοξ ἐκ πθμφηῳ ηαὶ πάζῃ ηνοθῆ 

εεδκμῦκηαξ.  

Καὶ ηίξ ἂκ ημῦημ δζηαζμηνζζίαξ ἠ ζμθξ 

πνμκμίαξ ἔνβμκ εὖ θνμκκ  

πμθάαμζ; Ἔζηαζ μὖκ, ἔζηαζ ἀκάζηαζζξ. 

Αίηαζμξ βὰν ὁ Θεὸξ  

ηαὶ ημῖξ πμιέκμοζζκ αηὸκ ιζζεαπμδυηδξ 

βίκεηαζ.  Βἰ ιὲκ μὖκ  

 ροπὴ ιυκδ ημῖξ ηξ ἀνεηξ ἀβζζκ 

ἐκήεθδζε,  

ιυκδ ηαὶ ζηεθακςεήζεηαζ. Καὶ εἰ ιυκδ 

ηαῖξ δμκαῖξ ἐκεηοθίζεδ,  

ιυκδ δζηαίςξ ἂκ ἐημθάγεημ· ἀθθ᾿ ἐπεὶ ιήηε 

ηὴκ ὕπανλζκ  

ηεπςνζζιέκδκ ἔζπμκ ιήηε ηὴκ ἀνεηὴκ ιήηε 

πεεάκεζ· δζυηζ μζ ροπέξ, πμο είκαζ αεάκαηεξ, 

πχξ εα ακαζηδεμφκ; Ώκ πνάβιαηζ  

μνίγμοκ ςξ εάκαημ ημ πςνζζιυ ηδξ ροπήξ 

απυ ημ ζχια, ηυηε μπςζδήπμηε  

ακάζηαζδ είκαζ δ έκςζδ ηδξ ροπήξ πάθζ ιε 

ημ ζχια ηαζ δεφηενδ ακυνεςζδ  

ηδξ οπάνλεςξ πμο πέεακε ηαζ δζαθφεδηε. Σμ 

ίδζμ, θμζπυκ, ζχια  

πμο θεάνεδηε ηαζ δζαθφεδηε, εα ακαζηδεεί 

άθεανημ. Αζυηζ αοηυξ πμο ημ  

έπθαζε ζηδκ ανπή απυ ημ πχια ηδξ βδξ 

ιπμνεί ηαζ πάθζκ κα ημ ακαζηήζεζ,  

πανυθμ πμο θφεδηε ζηα ζημζπεία ημο ηαζ 

επέζηνερε ζηδ βδ, απυ ηδκ μπμία  

πθάζεδηε ιε απυθαζδ ημο Αδιζμονβμφ.  

Αζυηζ, ακ δεκ οπάνπεζ ακάζηαζδ, «αξ θάιε 

ηαζ πζμφιε», αξ επζδζχλμοιε  

ηδ γςή ηςκ δδμκχκ ηαζ ηςκ απμθαφζεςκ. Ώκ 

δεκ οπάνπεζ ακάζηαζδ,  

ζε ηί δζαθένμοιε απυ ηα άθμβα γχα; Βάκ δεκ 

οπάνπεζ ακάζηαζδ,  

αξ ιαηανίζμοιε ηα εδνία ημο δάζμοξ πμο δ 

γςή ημοξ ηοθά πςνίξ θφπδ.  

Ώκ δεκ οπάνπεζ ακάζηαζδ, μφηε Θευξ 

οπάνπεζ, μφηε δ πνυκμζά ημο,  

ηαζ υθα βίκμκηαζ ζηδκ ηφπδ. ΐθέπμοιε, βζα 

πανάδεζβια, πάνα πμθθμφξ  

δίηαζμοξ κα είκαζ θηςπμί, κ’ αδζημφκηαζ ηαζ 

κα ιδκ έπμοκ ζημκ πανυκηα  

αίμ ηαιζά αμήεεζα· ακηίεεηα, αιανηςθμί ηαζ 

άδζημζ  

κα εοδιενμφκ ιέζα ζημκ πθμφημ ηαζ ηάεε 

απυθαοζδ.  

Καζ πμζυξ θμβζηυξ άκενςπμξ εα ημ εεςνμφζε 

αοηυ δίηαζδ ηαζ ζμθή πνάλδ;  

Θα βίκεζ, θμζπυκ, εα βίκεζ δ ακάζηαζδ. Αζυηζ 

μ Θευξ είκαζ δίηαζμξ  

ηαζ ανααεφεζ ιε ιζζευ αοημφξ πμο ημκ 

οπαημφκ. Ώκ αέααζα δ ροπή  

αβςκίζεδηε ιυκδ ζημκ αβχκα ηςκ ανεηχκ,  

ηαζ ιυκδ αοηή εα ανααεοεεί. Κζ ακ ιυκδ ηδξ 

έπεζε ζημ αμφνημ ηςκ δδμκχκ,  

εά ήηακ δίηαζμ ιυκδ αοηή κα ηζιςνμφκηακ. 

Ώθθά, επεζδή μφηε δ (ακενχπζκδ)  

φπανλδ έπεζ δφμ πςνζζηά ιένδ, μφηε δ ροπή 

ενβάζεδηε ηδκ ανεηή ή  
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ηὴκ ηαηίακ  ροπὴ  

ιεηθεε δίπα ημῦ ζχιαημξ, δζηαίςξ ἄιθς 

ἅια ηαὶ ηκ ἀιμζακ  

ηεφλμκηαζ.  

Μανηονεῖ δὲ ηαὶ  εεία Γναθή, ὅηζ ἔζηαζ 

ζςιάηςκ ἀκάζηαζζξ.  

Φδζὶ βμῦκ ὁ Θεὸξ πνὸξ Νε ιεηὰ ηὸκ 

ηαηαηθοζιυκ· "῾Χξ θάπακα  

πυνημο δέδςηα ιῖκ ηὰ πάκηα. Πθὴκ ηνέαξ 

ἐκ αἵιαηζ ροπξ  

μ θάβεζεε· ηαὶ βὰν ηὸ ιέηενμκ αἷια ηκ 

ροπκ ικ ἐηγδηήζς,  

ἐη πεζνὸξ πάκηςκ ηκ εδνίςκ ἐηγδηήζς 

αηὸ ηαὶ ἐη πεζνὸξ  

πακηὸξ ἀκενχπμο ἀδεθθμῦ αημῦ 

ἐηγδηήζς ηὴκ ροπὴκ αημῦ.  

Ὁ ἐηπέςκ αἷια ἀκενχπμο, ἀκηὶ ημῦ 

αἵιαημξ αημῦ ἐηποεήζεηαζ,  

ὅηζ ἐκ εἰηυκζ Θεμῦ ἐπμίδζα ηὸκ 

ἄκενςπμκ». Πξ ἐηγδηήζεζ ηὸ αἷια  

ημῦ ἀκενχπμο ἐη πεζνὸξ πάκηςκ ηκ 

εδνίςκ, ἠ ὅηζ ἀκαζηήζεζ  

ηὰ ζχιαηα ηκ ἀκενχπςκ ηκ 

ἀπμεκῃζηυκηςκ;  

Ο βὰν ἀκηὶ ημῦ ἀκενχπμο ἀπμεακεῖηαζ ηὰ 

εδνία.  

Καὶ πάθζκ ηῶ Μςζεῖ· «βχ εἰιζ ὁ Θεὸξ 

Ἀαναὰι ηαὶ Θεὸξ Ἰζαὰη  

ηαὶ Θεὸξ Ἰαηχα. Οη ἔζηζκ ὁ Θεὸξ κεηνκ 

Θεὸξ» ηκ ἀπμεακυκηςκ  

ηαὶ μηέηζ ἐζμιέκςκ, ἀθθὰ γχκηςκ, ὧκ αἱ 

ροπαὶ ιὲκ ἐκ πεζνὶ αημῦ  

γζζ, ηὰ δὲ ζχιαηα πάθζκ δζὰ ηξ 

ἀκαζηάζεςξ γήζεηαζ.  

Καὶ ὁ εεμπάηςν Ααοίδ θδζζ πνὸξ ηὸκ 

Θευκ· «Ἀκηακεθεῖξ  

ηὸ πκεῦια αηκ, ηαὶ ἐηθείρμοζζ ηαὶ εἰξ 

ηὸκ πμῦκ αηκ  

ἐπζζηνέρμοζζκ». Ἰδμὺ πενὶ ηκ ζςιάηςκ ὁ 

θυβμξ. Βἶηα ἐπάβεζ·  

«λαπμζηεθεῖξ ηὸ Πκεῦιά ζμο, ηαὶ 

ηηζζεήζμκηαζ, ηαὶ ἀκαηαζκζεῖξ  

ηὸ πνυζςπμκ ηξ βξ».  

Καὶ ἩζαΎαξ δέ· «Ἀκαζηήζμκηαζ μἱ κεηνμί, 

ηαὶ ἐβενεήζμκηαζ  

μἱ ἐκ ημῖξ ικδιείμζξ».  Αθμκ δέ, ὡξ μπ αἱ 

ηδκ ηαηία λεπςνζζηά απυ ημ ζχια, είκαζ 

δίηαζμ ηαζ ηα δφμ (ροπή ηαζ ζχια)  

κα θάαμοκ ηζξ αιμζαέξ.  

Μάθζζηα, δ Ώβία Γναθή αεααζχκεζ υηζ εα 

βίκεζ ακάζηαζδ ηςκ ζςιάηςκ.  

Λέεζ, θμζπυκ, μ Θευξ ζημ Νχε ιεηά ημκ 

ηαηαηθοζιυ: «αξ ηα επζηνέπς υθα  

έςξ ηα θάπακα ηαζ ηα πυνηα. Χιυ υιςξ 

ηνέαξ, ιε ηδ γςή ηαζ ημ αίια ημο,  

δεκ εα θάηε· ηαζ μπςζδήπμηε ημ αίια ηαζ ηδ 

γςή ζαξ εα ηα γδηήζς πίζς  

απυ ηα εδνία πμο ηα ηαηαζπάναλακ, υπςξ ηδ 

γςή ηάεε ακενχπμο  

εα ηδ γδηήζς πίζς απυ ημ πένζ ημο αδεθθμφ 

ημο (πμο ημκ ζηυηςζε).  

πμζμξ πφζεζ αίια ακενχπμο, απυ άκενςπμ 

εα ποεεί ημ αίια ημο, δζυηζ  

έπθαζα ημκ άκενςπμ ζφιθςκα ιε ηδκ εζηυκα 

ημο Θεμφ». Πχξ εα γδηήζεζ  

πίζς ημ αίια ημο ακενχπμο απυ ηα εδνία 

πμο ημκ ηαηαζπάναλακ,  

πανά ιυκμκ ιε ημ υηζ εα ακαζηήζεζ ηα 

ζχιαηα ηςκ ακενχπςκ πμο πέεακακ;  

Αζυηζ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα πεεάκμοκ εδνία 

ζε ακηάθθαβια ηςκ ακενχπςκ.  

Καζ πάθζ θέεζ ζημ Μςτζή: «Ββχ είιαζ μ 

Θευξ ημο Ώαναάι, ημο Εζαάη  

ηαζ ημο Εαηχα. Ο Θευξ δεκ είκαζ Θευξ ηςκ 

κεηνχκ», δδθαδή αοηχκ πμο  

πέεακακ ηαζ δεκ εα οπάνπμοκ πζα, αθθά ηςκ 

γςκηακχκ, ηςκ μπμίςκ μζ ροπέξ  

ανίζημκηαζ ζηα πένζα ημο, εκχ ηα ζχιαηά 

ημοξ εα γήζμοκ πάθζ  

ιε ηδκ ακάζηαζή ημοξ. Καζ μ εεμπάημναξ 

Αααίδ θέεζ ζημ Θευ:  

«Θ’ αθαζνέζεζξ ημ πκεφια ημοξ ηαζ εα 

παεμφκ, ηαζ εα επζζηνέρμοκ  

ζηδ βδ ημοξ». Να, εδχ βίκεηαζ θυβμξ βζα ηα 

ζχιαηα. Έπεζηα πνμζεέηεζ:  

«Θ’ απμζηείθεζξ ημ πκεφια ζμο ηαζ εα 

πθαζεμφκ ηαζ εα ακακεχζεζξ  

ημοξ ηαημίημοξ ηδξ βδξ».  

Καζ μ ΔζαΎαξ πάθζ θέεζ: «Οζ κεηνμί ε’ 

ακαζηδεμφκ ηαζ εα αβμοκ έλς  

απυ ημοξ ηάθμοξ». Βίκαζ βκςζηυ υηζ ζημοξ 

ηάθμοξ εκαπμηίεεκηαζ  
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ροπαὶ ἐκ ημῖξ ικδιείμζξ  

ηίεεκηαζ, ἀθθὰ ηὰ ζχιαηα.  Καὶ ὁ 

ιαηάνζμξ δὲ Ἰεγεηζήθ·  

«Καὶ ἐβέκεημ», θδζίκ, «ἐκ ηῶ ιε 

πνμθδηεῦζαζ, ηαὶ ἰδμὺ ζεζζιυξ,  

ηαὶ πνμζήβαβε ηὰ ὀζη, ὀζηέμκ πνὸξ 

ὀζηέμκ,  

ἕηαζημκ πνὸξ ηὴκ ἁνιμκίακ αημῦ. Καὶ 

εἶδμκ, ηαὶ ἰδμὺ ἐπεβέκεημ  

αημῖξ κεῦνα, ηαὶ ζάνηεξ ἀκεθφμκημ, ηαὶ 

ἀκέααζκεκ ἐπ᾿ αηὰ  

ηαὶ πενζεηάεδ αημῖξ δένιαηα ἐπάκςεεκ». 

Βἶηα δζδάζηεζ,  

πξ ηεθεοζεέκηα ἐπακθεε ηὰ πκεφιαηα.  

Καὶ ὁ εεῖμξ Αακζήθ θδζζ· «Καὶ ἐκ ηῶ 

ηαζνῶ ἐηείκῳ ἀκαζηήζεηαζ  

Μζπαὴθ ὁ ἄνπςκ ὁ ιέβαξ, ὁ ἑζηδηὼξ ἐπὶ 

ημὺξ οἱμὺξ ημῦ θαμῦ ζμο·  

ηαὶ ἔζηαζ ηαζνὸξ εθίρεςξ, εθῖρζξ, μἵα μ 

βέβμκεκ, ἀθ᾿ μὗ βεβέκδηαζ  

ἔεκμξ ἐπὶ ηξ βξ, ἕςξ ημῦ ηαζνμῦ ἐηείκμο. 

Καὶ ἐκ ηῶ ηαζνῶ ἐηείκῳ  

ζςεήζεηαζ ὁ θαυξ ζμο, πξ ὁ ενεεεὶξ 

βεβναιιέκμξ ἐκ ηῶ αζαθίῳ.  

Καὶ πμθθμὶ ηκ ηαεεοδυκηςκ ἐκ βξ 

πχιαηζ ἐβενεήζμκηαζ,  

μὗημζ εἰξ γςὴκ αἰχκζμκ, ηαὶ μὗημζ εἰξ 

ὀκεζδζζιὸκ ηαὶ αἰζπφκδκ  

αἰχκζμκ. Καὶ μἱ ζοκζυκηεξ ἐηθάιρμοζζκ ὡξ 

 θαιπνυηδξ  

ημῦ ζηενεχιαημξ, ηαὶ ἀπὸ ηκ δζηαίςκ 

ηκ πμθθκ, ὡξ μἱ ἀζηένεξ  

εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηαὶ ἔηζ ἐηθάιρμοζζ». 

«Πμθθμὶ ηκ ηαεεοδυκηςκ  

ἐκ βξ πχιαηζ», θέβςκ, «ἐλεβενεήζμκηαζ», 

δθμκ, ὡξ ἀκάζηαζζκ  

ἐιθαίκεζ ζςιάηςκ· μ βὰν δήπμο ηζξ 

θήζεζε ηὰξ ροπὰξ ἐκ βξ  

πχιαηζ ηαεεφδεζκ.  

Ἀθθὰ ιὴκ ηαὶ ὁ Κφνζμξ ἐκ ημῖξ ἱενμῖξ 

Βαββεθίμζξ ηὴκ ηκ ζςιάηςκ  

ἀνζδήθςξ ἀκάζηαζζκ παναδέδςηεκ. 

«Ἀημφζμκηαζ» βάν, θδζίκ,  

«μἱ ἐκ ημῖξ ικδιείμζξ ηξ θςκξ ημῦ Τἱμῦ 

ημῦ Θεμῦ, ηαὶ ἐλεθεφζμκηαζ  

μἱ ηὰ ἀβαεὰ πμζήζακηεξ εἰξ ἀκάζηαζζκ 

ηα ζχιαηα ηαζ υπζ μζ ροπέξ. Καζ μ ιαηάνζμξ 

Εεγεηζήθ θέεζ:  

«Καζ ιυθζξ πνμθήηεοζα, κα, έβζκε ζεζζιυξ  

ηαζ ζοκανιμθμβήεδηακ ηα μζηά, έκα πνμξ 

έκα,  

ημ ηαεέκα ζηδ εέζδ ημο. Καζ παναηήνδζα, 

αιέζςξ πνμζηέεδηακ κεφνα  

ζ’ αοηά, θφηνςζακ ζάνηεξ ηαζ 

ζπδιαηίζεδηε ηαζ ηα πενζέααθε  

απυ πακημφ δένια». ηδ ζοκέπεζα, ακαθένεζ,  

πχξ ιε ηδκ πνμζηαβή επακήθεε δ γςή (ζ’ 

αοηά).  

Καζ μ εείμξ Αακζήθ θέεζ: «Σμκ ηαζνυ εηείκμ 

εα ζδηςεεί μ Μζπαήθ,  

μ ιεβάθμξ άνπμκηαξ, μ μπμίμξ ζηέηεηαζ βζα 

ημοξ βζμοξ ημο θαμφ ζμο·  

ηαζ εα είκαζ ηαζνυξ εθίρεςξ, ηέημζα εθίρδ 

πμο πμηέ δεκ έβζκε έςξ ηυηε,  

αθυημο ειθακίζεδηακ μζ θαμί ηδξ βδξ. Καζ 

ημκ ηαζνυ εηείκμ (ηδξ εθίρεςξ)  

εα ζςεεί μ θαυξ ζμο, ηαεέκαξ πμο εα ανεεεί 

βναιιέκμξ ζημ αζαθίμ.  

Καζ πμθθμί απ’ αοημφξ πμο ημζιμφκηαζ ιέζα 

ζημ πχια ηδξ βδξ  

ε’ ακαζηδεμφκ, άθθμζ βζα αζχκζα γςή ηαζ 

άθθμζ βζα ηαηαδίηδ ηαζ αζχκζα  

κηνμπή. Καζ μζ ζοκεημί εα θάιρμοκ υπςξ δ 

θαιπνυηδηα  

ημο έκαζηνμο μονακμφ, ηαζ αοημί πμο είκαζ 

πμθφ δίηαζμζ εα θάιρμοκ  

ζηδκ αζςκζυηδηα  

αηυιδ πενζζζυηενμ απυ ηα άζηνα». Με ηδ 

θνάζδ «πμθθμί  

πμο ημζιμφκηαζ ζημ πχια ηδξ βδξ ε’ 

ακαζηδεμφκ», είκαζ θακενυ υηζ εκκμεί  

ηδκ ακάζηαζδ ηςκ ζςιάηςκ. Αζυηζ πμηέ δεκ 

εα έθεβε ηάπμζμξ υηζ μζ ροπέξ  

ημζιμφκηαζ ζημ πχια ηδξ βδξ.  

Ώθθά ηαζ μ Κφνζμξ ζηα ζενά Βοαββέθζα 

μθμθάκενα ηήνολε ηδκ ακάζηαζδ  

ηςκ ζςιάηςκ. Λέεζ, βζα πανάδεζβια: «ζμζ 

ηείημκηαζ πεεαιέκμζ  

ζημοξ ηάθμοξ ε’ αημφζμοκ ηδ θςκή ημο Τζμφ 

ημο Θεμφ ηαζ ε’ ακαζηδεμφκ·  

υζμζ έηακακ ηα ηαθά ένβα ε’ ακαζηδεμφκ βζα 

ηδ γςή, εκχ υζμζ έηακακ  
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γςξ, μἱ δὲ ηὰ θαῦθα  

πνάλακηεξ εἰξ ἀκάζηαζζκ ηνίζεςξ». κ 

ημῖξ ικδιείμζξ δὲ ηὰξ ροπάξ  

πμηε ηκ εὖ θνμκμφκηςκ εἴπμζ ηζξ μη ἄκ;  

Ο θυβῳ δὲ ιυκμκ, ἀθθὰ ηαὶ ἔνβῳ ηὴκ ηκ 

ζςιάηςκ ὁ Κφνζμξ  

ἀκάζηαζζκ ἐθακένςζε. Πνημκ ιὲκ 

ηεηανηαῖμκ ηαὶ ἢδδ θεανέκηα  

ηαὶ ὀδςδυηα ἐβείναξ ηὸκ Λάγανμκ· μ 

ροπὴκ βὰν ἐζηενδιέκδκ  

ζχιαημξ, ἀθθὰ ηαὶ ζια ζὺκ ηῆ ροπῆ, ηαὶ 

μπ ἕηενμκ, ἀθθ᾿ αηὸ  

ηὸ θεανὲκ ἢβεζνε. Πξ βὰν ἂκ ἐβζκχζηεημ 

ἠ ἐπζζηεφεημ  

 ημῦ ηεεκεημξ ἀκάζηαζζξ ιὴ ηκ 

παναηηδνζζηζηκ  

ηξ πμζηάζεςξ ἰδζςιάηςκ ηαφηδκ 

ζοκζζηχκηςκ; Ἀθθὰ  Λάγανμκ  

ιὲκ πνὸξ ἔκδεζλζκ ηξ μἰηείαξ εευηδημξ ηαὶ 

πίζηςζζκ ηξ αημῦ ηε  

ηαὶ ικ ἀκαζηάζεςξ ἢβεζνε, πάθζκ 

πμζηνέθεζκ ιέθθμκηα  

εἰξ εάκαημκ.  

Ώηὸξ δὲ ὁ Κφνζμξ ἀπανπὴ ηξ ηεθείαξ ηαὶ 

ιδηέηζ εακάηῳ  

πμπζπημφζδξ ἀκαζηάζεςξ βέβμκε. Αζὸ δὴ 

ηαὶ ὁ εεῖμξ ἀπυζημθμξ  

Παῦθμξ ἔθεβεκ· «Βἰ κεηνμὶ μη ἐβείνμκηαζ, 

μδὲ Υνζζηὸξ ἐβήβενηαζ.  

Ἄνα μὖκ ιαηαία  πίζηζξ ικ· ἄνα ἔηζ 

ἐζιὲκ ἐκ ηαῖξ ἁιανηίαζξ  

ικ». Καὶ ὅηζ «Υνζζηὸξ ἐβήβενηαζ, 

ἀπανπὴ ηκ ηεημζιδιέκςκ».  

Καί· «Πνςηυημημξ ἐη κεηνκ». Καὶ πάθζκ· 

«Βἰ βὰν πζζηεφμιεκ,  

ὅηζ Ἰδζμῦξ ἀπέεακε ηαὶ ἀκέζηδ, μὕης ηαί 

ὁ Θεὸξ ημὺξ ημζιδεέκηαξ  

δζὰ ημῦ Ἰδζμῦ ἄλεζ ζὺκ αηῶ». «Οὕηςξ» 

ἔθδ, ὡξ ὁ Κφνζμξ ἀκέζηδ.  

Ὅηζ δὲ  ημῦ Κονίμο ἀκάζηαζζξ ζχιαημξ 

ἀθεανηζζεέκημξ  

ηαὶ ροπξ ἕκςζζξ ἤκ (ηαῦηα βὰν ηὰ 

δζαζνεεέκηα), δθμκ· ἔθδ βάν·  

«Λφζαηε ηὸκ καυκ, ηαὶ ἐκ ηνζζὶκ ιέναζξ 

μἰημδμιήζς αηυκ».  

Μάνηοξ δὲ ἀλζυπζζημξ ηὸ ἱενὸκ 

ηα ηαηά ε’ ακαζηδεμφκ βζα ηδκ ηαηαδίηδ». 

Κακέκαξ, θμζπυκ, θμβζηυξ  

άκενςπμξ δεκ θέεζ πμηέ υηζ ζημοξ ηάθμοξ 

ηείημκηαζ μζ ροπέξ.  

Καζ μ Κφνζμξ πζζημπμίδζε ηδκ ακάζηαζδ ηςκ 

ζςιάηςκ υπζ ιυκμκ ιε θυβζα  

αθθά ηαζ ιε ένβα. Πνχηα, αέααζα, ιε ηδκ 

ηεηναήιενδ έβενζδ ημο Λαγάνμο,  

πμο ήδδ είπε δζαθοεεί ηαζ ιφνζγε· ιάθζζηα, 

δεκ ακάζηδζε ροπή πςνίξ ζχια,  

αθθά ηαζ ημ ζχια ιαγί ιε ηδκ ροπή· ηαζ υπζ 

άθθμ ζχια, αθθά ημ ίδζμ  

πμο είπε δζαθοεεί. Αζυηζ, πχξ εα βζκυηακ 

βκςζηή ηαζ πζζηεοηή  

δ ακάζηαζδ ημο πεεαιέκμο, ακ δεκ 

δζαηδνμφζε ηα παναηηδνζζηζηά ζδζχιαηα  

πμο ζοκζζημφκ ηδκ οπυζηαζή ηδξ; Καζ ημ 

Λάγανμ αέααζα ημκ ακάζηδζε,  

βζα κ’ απμδείλεζ ηδ εευηδηά ημο ηαζ κα 

αεααζχζεζ ηδ δζηή ημο ηαζ δζηή ιαξ  

ακάζηαζδ, ακ ηαζ (μ Λάγανμξ) επνυηεζημ 

πάθζ κα επζζηνέρεζ ζημ εάκαημ.  

Ο ίδζμξ υιςξ μ Κφνζμξ έβζκε δ πνχηδ ανπή 

ηδξ ηεθείαξ ακαζηάζεςξ, δ μπμία  

δεκ οπμπίπηεζ ζημ εάκαημ. Γζ’ αοηυ ηαζ μ 

εείμξ απυζημθμξ Παφθμξ έθεβε:  

«Βάκ μζ κεηνμί δεκ ε’ ακαζηδεμφκ, μφηε μ 

Υνζζηυξ έπεζ ακαζηδεεί.  

Βπμιέκςξ, δ πίζηδ ιαξ είκαζ ιάηαζδ ηαζ 

ανζζηυιαζηε αηυιδ ιέζα  

ζηζξ αιανηίεξ ιαξ». Καζ θέεζ αηυιδ: 

«Ώκαζηήεδηε μ Υνζζηυξ, δ ανπή βζα ηδκ  

έβενζδ ηςκ κεηνχκ». Βπίζδξ θέεζ: «Πνχημξ 

αβήηε απυ ημοξ κεηνμφξ».  

Καζ αηυιδ: «Ώκ πζζηεφμοιε υ ηζ μ Εδζμφξ 

πέεακε ηαζ ακαζηήεδηε, ιε ημκ ίδζμ  

ηνυπμ μ Θευξ ιε ημκ Εδζμφ εα εβείνεζ ηαζ 

ημοξ κεηνμφξ ιαγί ημο».  

Βίπε ηδ θνάζδ «ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ», υπςξ 

δδθαδή μ Κφνζμξ ακαζηήεδηε.  

Καζ είκαζ θακενυ υηζ δ ακάζηαζδ ημο Κονίμο 

ήηακ έκςζδ ημο ζχιαημξ,  

πμο έβζκε άθεανημ, ηαζ ηδξ ροπήξ (δζυηζ αοηά 

ηα δφμ είπακ πςνζζεεί ιεηαλφ  

ημοξ)· είπε ιάθζζηα (μ Κφνζμξ): «Γηνειίζηε 

ημ καυ, ηαζ ιέζα ζε ηνεζξ διένεξ  
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Βαββέθζμκ, ὡξ πενὶ ημῦ ἰδίμο ἔθεβε  

ζχιαημξ. «Φδθαθήζαηέ ιε ηαὶ ἴδεηε», 

θδζὶ, ημῖξ μἰηείμζξ ιαεδηαῖξ  

ὁ Κφνζμξ πκεῦια δμημῦζζκ ὁνκ, «ὅηζ ἐβχ 

εἰιζ ηαὶ μη θθμίςιαζ·  

ὅηζ πκεῦια ζάνηα ηαὶ ὀζηέα μη ἔπεζ, 

ηαεὼξ ἐιὲ εεςνεῖηε ἔπμκηα».  

«Καὶ ημῦημ εἰπὼκ ἔδεζλεκ αημῖξ ηὰξ 

πεῖναξ ηαὶ ηὴκ πθεονὰκ»  

ηαὶ ηῶ Θςιᾶ πνμηείκεζ πνὸξ ρδθάθδζζκ. 

Ἆνα μπ ἱηακὰ ηαῦηα  

ηὴκ ηκ ζςιάηςκ πζζηχζαζεαζ 

ἀκάζηαζζκ;  

Πάθζκ θδζὶκ ὁ εεῖμξ ἀπυζημθμξ· «Αεῖ βὰν 

ηὸ θεανηὸκ ημῦημ  

ἐκδφζαζεαζ ἀθεανζίακ, ηαὶ ηὸ εκδηὸκ 

ημῦημ ἐκδφζαζεαζ ἀεακαζίακ».  

Καὶ πάθζκ· «πείνεηαζ ἐκ θεμνᾶ, ἐβείνεηαζ 

ἐκ ἀθεανζίᾳ·  

ζπείνεηαζ ἐκ ἀζεεκείᾳ, ἐβείνεηαζ ἐκ 

δοκάιεζ· ζπείνεηαζ ἐκ ἀηζιίᾳ,  

ἐβείνεηαζ ἐκ δυλῃ· ζπείνεηαζ ζια 

ροπζηὸκ», ἢημζ παπφ ηε  

ηαὶ εκδηυκ, «ἐβείνεηαζ ζια 

πκεοιαηζηυκ», ἄηνεπημκ, ἀπαεέξ,  

θεπηυκ· ημῦημ βὰν ζδιαίκεζ ηὸ 

«πκεοιαηζηυκ», μἷμκ ηὸ ημῦ Κονίμο  

ζια ιεηὰ ηὴκ ἀκάζηαζζκ ηεηθεζζιέκςκ 

ηκ εονκ δζενπυιεκμκ,  

ἀημπίαημκ, ηνμθξ, ὕπκμο ηαὶ πυζεςξ 

ἀκεκδεέξ. «Ἔζμκηαζ βάν»,  

θδζὶκ ὁ Κφνζμξ, «ὡξ μἱ ἄββεθμζ ημῦ 

Θεμῦ»· μ βάιμξ ἔηζ,  

μ ηεηκμβμκία. Φδζὶ βμῦκ ὁ εεῖμξ 

ἀπυζημθμξ· «Ἡικ βὰν  

ηὸ πμθίηεοια ἐκ μνακμῖξ πάνπεζ, ἐλ μὗ 

ηαὶ ςηνα ἀπεηδεπυιεεα  

Κφνζμκ Ἰδζμῦκ, ὃξ ηαὶ ιεηαζπδιαηίζεζ ηὸ 

ζια ηξ ηαπεζκχζεςξ  

ικ εἰξ ηὸ βεκέζεαζ αηὸ ζφιιμνθμκ ηῶ 

ζχιαηζ ηξ δυλδξ αημῦ»·  

μ ηὴκ εἰξ ἑηένακ ιμνθὴκ ιεηαπμίδζζκ 

θέβςκ –ἄπαβε–,  

ηὴκ ἐη θεμνξ δὲ ιθθμκ εἰξ ἀθεανζίακ 

ἐκαθθαβήκ.  

«Ἀθθ᾿ ἐνεῖ ηζξ· Πξ ἐβείνμκηαζ μἱ κεηνμί;» 

εα ημκ λακαηηίζς».  

Καζ ημ ζενυ Βοαββέθζμ απμηεθεί αλζυπζζημ 

ιάνηονα υηζ  

εκκμμφζε (ιε ηδκ παναπάκς θνάζδ) ημ ζχια 

ημο». Λέεζ, επίζδξ, μ Κφνζμξ  

ζημοξ ιαεδηέξ ημο, πμο κυιζγακ πςξ αθέπμοκ 

θάκηαζια: «Ώββίληε ιε ηαζ  

βκςνίζηε υηζ εβχ μ ίδζμξ είιαζ ηαζ δεκ έπς 

αθθάλεζ· δζυηζ (ημ θάκηαζια)  

δεκ έπεζ ζάνηα ηαζ μζηά, υπςξ αθέπεηε κα 

έπς εβχ».  

«Καζ αθμφ είπε ηα θυβζα αοηά, ημοξ έδεζλε ηα 

πένζα ηαζ ηδκ πθεονά ημο»,  

ηαζ ηαθεί ημ Θςιά κα ημκ αββίλεζ. Βπμιέκςξ, 

αοηά δεκ είκαζ ανηεηά  

βζα κα αεααζχζμοκ ηδκ ακάζηαζδ ηςκ 

ζςιάηςκ;  

Λέεζ, επίζδξ, μ εείμξ απυζημθμξ: «Πνέπεζ 

αοηυ ημ θεανηυ (ζχια)  

κα βίκεζ άθεανημ ηαζ ημ ίδζμ ημ εκδηυ (ζχια) 

κα βίκεζ αεάκαημ».  

Καζ πάθζ θέεζ: «Πεεαίκεζ (ζχια) θεανηυ ηαζ 

ακαζηαίκεηαζ άθεανημ·  

πεεαίκεζ αζεεκζηυ ηαζ ακαζηαίκεηαζ δοκαηυ· 

πεεαίκεζ άζδιμ  

ηαζ ακαζηαίκεηαζ έκδμλμ· πεεαίκεζ ζχια 

ροπζηυ (δδθαδή οθζηυ ηαζ εκδηυ)  

ηαζ ακαζηαίκεηαζ ζχια πκεοιαηζηυ», δδθαδή 

άηνεπημ, απαεέξ, άτθμ.  

Σμ «πκεοιαηζηυ» (ζχια) έπεζ αοηή ηδκ 

έκκμζα, υπςξ είκαζ ημ ζχια  

ημο Κονίμο, ημ μπμίμ ιεηά ηδκ ακάζηαζή ημο 

δζαπενκά ηθεζζηέξ πυνηεξ,  

δεκ ημονάγεηαζ, δεκ έπεζ ακάβηδ απυ ηνμθή, 

φπκμ ηαζ πζμηυ. ΐεααζχκεζ  

μ Κφνζμξ: «εα είκαζ (ιεηά ηδκ ακάζηαζδ) ζακ 

άββεθμζ ημο Θεμφ»· μφηε βάιμξ  

μφηε παζδζά. Καζ θέεζ μ εείμξ απυζημθμξ: «Δ 

αθδεζκή γςή ιαξ  

είκαζ ζημκ μονακυ, απ’ υπμο πενζιέκμοιε ημκ 

ςηήνα ιαξ  

Κφνζμ Εδζμφ, μ μπμίμξ ηαζ ε’ αθθάλεζ ηδ 

ιμνθή ημο ηαπεζκμφ ζχιαηυξ ιαξ,  

βζα κα μιμζάζεζ ζηδκ υρδ ημο δζημφ ημο 

εκδυλμο ζχιαημξ». Αεκ εκκμεί,  

αέααζα, –αθίιμκμ ηάηζ ηέημζμ–, ηδκ αθθαβή 
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Ὢ ηξ ἀπζζηίαξ!  

Ὢ ηξ ἀθνμζφκδξ! Ὁ πμῦκ εἰξ ζια 

αμοθήζεζ ιυκῃ ιεηαααθχκ,  

ὁ ιζηνὰκ ὕθδξ ῥακίδα ημῦ ζπένιαημξ ἐκ 

ιήηνᾳ αὔλεζκ πνμζηάλαξ  

ηαὶ ηὸ πμθοεζδὲξ ημῦημ ηαὶ πμθφιμνθμκ 

ἀπμηεθεῖκ ημῦ ζχιαημξ  

ὄνβακμκ, μπὶ ιθθμκ ηὸ βεβμκὸξ ηαὶ 

δζαννοὲκ ἀκαζηήζεζ πάθζκ  

αμοθδεείξ;  

«Πμίῳ δὲ ζχιαηζ ἔνπμκηαζ; Ἄθνμκ»· εἰ 

ημῖξ ημῦ Θεμῦ θυβμζξ  

μ πζζηεφεζκ  πχνςζζξ ζοβπςνεῖ, ηἂκ 

ημῖξ ἔνβμζξ πίζηεοε.  

«ὺ βάν, ὃ ζπείνεζξ, μ γςμπμζεῖηαζ, ἐὰκ 

ιὴ ἀπμεάκῃ· ηαὶ ὃ ζπείνεζξ,  

μ ηὸ ζια ηὸ βεκδζυιεκμκ ζπείνεζξ, 

ἀθθὰ βοικὸκ ηυηημκ, εἰ ηφπμζ,  

ζίημο ἢ ηζκμξ ηκ θμζπκ. Ὁ δὲ Θεὸξ αηῶ 

δίδςζζ ζια,  

ηαεὼξ εέθδζε, ηαὶ ἑηάζηῳ ηκ 

ζπενιάηςκ ηὸ ἴδζμκ ζια».  

Θέαζαζ ημίκοκ ὡξ ἐκ ηάθμζξ ηαῖξ αὔθαλζ ηὰ 

ζπένιαηα  

ηαηαπςκκφιεκα. Σίξ ὁ ημφημζξ ῥίγαξ 

ἐκηζεείξ, ηαθάιδκ ηαὶ θφθθα,  

ηαὶ ἀζηάποαξ ηαὶ ημὺξ θεπημηάημοξ 

ἀκεένζηαξ; Οπ ὁ ηκ ὅθςκ  

Αδιζμονβυξ; Ο ημῦ ηὰ πάκηα 

ηεηηδκαιέκμο ηὸ πνυζηαβια;  

Οὕης ημίκοκ πίζηεοε ηαὶ ηκ κεηνκ ηὴκ 

ἀκάζηαζζκ ἔζεζεαζ  

εείᾳ αμοθήζεζ ηαὶ κεφιαηζ· ζφκδνμιμκ βὰν 

ἔπεζ ηῆ αμοθήζεζ  

ηὴκ δφκαιζκ.  

Ἀκαζηδζυιεεα ημζβανμῦκ ηκ ροπκ 

πάθζκ ἑκμοιέκςκ  

ημῖξ ζχιαζζκ ἀθεανηζγμιέκμζξ ηαὶ 

ἀπμδομιέκμζξ ηὴκ θεμνὰκ  

ηαὶ παναζηδζυιεεα ηῶ θμαενῶ ημῦ 

Υνζζημῦ αήιαηζ·  

ηαὶ παναδμεήζεηαζ ὁ Αζάαμθμξ ηαὶ μἱ 

δαίιμκεξ αημῦ  

ηαὶ ὁ ἄκενςπμξ αημῦ, ἢβμοκ ὁ 

Ἀκηίπνζζημξ, ηαὶ μἱ ἀζεαεῖξ  

ηαὶ μἱ ἁιανηςθμὶ εἰξ ηὸ πῦν ηὸ αἰχκζμκ, 

ιαξ ζε άθθδ ιμνθή, αθθά εκκμεί  

ηδκ αθθαβή ιαξ απυ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ 

θεμνάξ ζ’ αοηήκ ηδξ αθεανζίαξ.  

Θα νςηήζεζ υιςξ ηάπμζμξ: Πχξ ε’ 

ακαζηδεμφκ μζ κεηνμί; Πς, πς, απζζηία!  

Πς, πς, ακμδζία! Ώοηυξ πμο ιεηέααθε ημ 

πχια ζε ζχια ιυκμ ιε ηδ αμφθδζή  

ημο, Ώοηυξ πμο έδςζε εκημθή ζε ιζα ιζηνή 

ζηαβυκα ημο ζπένιαημξ  

κ’ αολδεεί ιέζα ζηδ ιήηνα ηαζ κα 

ζπδιαηίζεζ αοηυ ημ πμθοζπζδέξ ηαζ  

πμθφιμνθμ υνβακμ ημο ζχιαημξ, δεκ εα 

ιπμνέζεζ ηαζ πάθζ ιε ηδ αμφθδζή  

ημο κ’ ακαζηήζεζ αοηυ πμο δδιζμονβήεδηε 

ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δζαθφεδηε;  

«Με πμζυ ζχια ε’ ακαζηδεμφκ; (νςηάεζ). 

Ώκυδηε!». Βάκ δ πχνςζή ζμο  

δεκ ζμο επζηνέπεζ κα πζζηεφεζξ ζηα θυβζα ημο 

Θεμφ, ημοθάπζζημκ πίζηεοε  

ζηα ένβα ημο. «Βζφ αοηυ πμο ζπείνεζξ δεκ 

θοηνχκεζ, εάκ δεκ εαθηεί· ηαζ δεκ  

ζπείνεζξ ημ θοηυ πμο εα θοηνχζεζ, αθθά 

βοικυ ζπυνμ, είηε ηφπεζ ζηανζμφ  

είηε ηάηζ άθθμ. Ο Θευξ υιςξ είκαζ πμο δίκεζ, 

ζφιθςκα ιε ηδ εέθδζή ημο,  

ημκ ημνιυ ζ’ αοηυ (ημ ζπυνμ)· πανυιμζα 

δίκεζ ζημ ηάεε ζπυνμ ημ δζηυ ημο  

ημνιυ». Αεξ, θμζπυκ, πςξ μζ ζπυνμζ 

παναπχκμκηαζ ιέζα ζηα αοθάηζα  

ζακ ζε ηάθμοξ. Πμζυξ είκαζ αοηυξ πμο ημοξ 

δίκεζ νίγεξ, ημνιυ ηαζ θφθθα,  

ζηάπζα ηαζ πμθφ θεπηά ηαθάιζα. Αεκ είκαζ μ 

Αδιζμονβυξ ηςκ πάκηςκ;  

Αεκ είκαζ δ εκημθή αοημφ πμο ηα 

ηαηαζηεφαζε υθα;  

Πανυιμζα, θμζπυκ, πίζηεοε υηζ εα βίκεζ ηαζ δ 

ακάζηαζδ ηςκ κεηνχκ,  

ιε ηδ εεία αμφθδζδ ηαζ ημ εείμ πνυζηαβια· 

δζυηζ δ δφκαιή ημο ζοκενβεί  

αιέζςξ ιε ηδ αμφθδζή ημο.  

Θ’ ακαζηδεμφιε, θμζπυκ, ιε ηδκ έκςζδ πάθζ 

ηςκ ροπχκ ιε ηα ζχιαηα,  

ηα μπμία εα βίκμοκ άθεανηα ηαζ ε’ 

απμαάθθμοκ ηδ θεμνά·  

ηαζ εα πανμοζζαζεμφιε ζημ θμαενυ ηνζηήνζμ 

ημο Υνζζημφ.  
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μπ θζηὸκ,  

μἷμκ ηὸ παν᾿ ιῖκ, ἀθθ᾿ μἷμκ εἰδείδ Θευξ. 

Οἱ δὲ ηὰ ἀβαεὰ πνάλακηεξ  

ἐηθάιρμοζζκ ὡξ ὁ ἣθζμξ ζὺκ ἀββέθμζξ εἰξ 

γςὴκ αἰχκζμκ  

ζὺκ ηῶ Κονίῳ ικ Ἰδζμῦ Υνζζηῶ, 

ὁνκηεξ αηὸκ ἀεί,  

ηαὶ ὁνχιεκμζ ηαὶ ἄθδηημκ ηὴκ ἀπ᾿ αημῦ 

εθνμζφκδκ ηανπμφιεκμζ,  

αἰκμῦκηεξ αηυκ ζφκ ηῶ Παηνί ηαί Ἁβίῳ 

Πκεφιαηζ,  

εἰξ ημφξ ἀπείνμοξ αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Ἀιήκ. 

Συηε μ Αζάαμθμξ, μζ δαίιμκέξ ημο, μ 

άκενςπυξ ημο,  

–μ Ώκηίπνζζηυξ εκκμχ–, ηαζ υθμζ μζ αζεαείξ 

ηαζ μζ αιανηςθμί  

εα παναδμεμφκ ζημ αζχκζμ πον, υπζ ημ οθζηυ, 

υπςξ δ θςηζά πμο ειείξ έπμοιε,  

αθθά ζ’ αοηυ πμο μ Θευξ βκςνίγεζ. Συηε, 

υζμζ έηακακ ηα ηαθά ένβα  

εα θάιρμοκ ζακ ημκ ήθζμ ζηδκ αζχκζα γςή 

ιαγί ιε ημοξ αββέθμοξ  

ηαζ ιε ημκ Κφνζυ ιαξ Εδζμφ Υνζζηυ, ημκ 

μπμίμ εα αθέπμοκ ζοκεπχξ·  

ιε ηδ εέα ημο εα απμθαιαάκμοκ ηδκ 

αηεθείςηδ πανά πμο πνμζθένεζ,  

ηαζ εα ημκ δμλμθμβμφκ ιαγί ιε ημκ Παηένα 

ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια  

ζηδκ άπεζνδ αζςκζυηδηα. Ώιήκ. 

 


