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Ζ ρημεοιμή Ισοιακή, Ισοιακή ςηπ Τσοιμήπ όπχπ επικοάςηρε μα λέγεςαι, είμαι
η ςελεσςαία Ισοιακή ποιμ ςημ Λ. Τερραοακξρςή. Από αύοιξ, καθαοά Δεσςέοα,
αουίζξσμ ξι εβδξμάδεπ ςχμ Μηρςειώμ, ςξ Λ. Απόδειπμξ, ξι Οοξηγιαρμέμεπ, ξι
καςαμσκςικξί Δρπεοιμξί και ειρεουόμαρςε πλέξμ ρςη Λ. Τερραοακξρςή.
Ζ Λ. Τερραοακξρςή ρςημ αουαία Δκκληρία ήςαμ, ρσμ ςξιπ άλλξιπ, μια
πεοίξδξπ για καςάοςιρη και ποξεςξιμαρία ασςώμ πξσ εποόκειςξ μα βαπςιρθξύμ.
Τώοα όμχπ πξσ επικοάςηρε ξ μηπιξβαπςιρμόπ και ςα μχοά ποώςα βαπςίζξμςαι και
ύρςεοα σπξςίθεςαι όςι καςηυξύμςαι, ςξ βαρικό μόημα ςηπ Σαοακξρςήπ είμαι μα
ζήρξσμε με έμςαρη ςξμ πμεσμαςικό αγώμα και μα ναμαζήρξσμε ςιπ σπξρυέρειπ και
ςξσπ όοκξσπ, πξσ δώραμε ρςξ βάπςιρμα ςόςε με ςξ ρςόμα ςξσ αμαδόυξσ μαπ.
Απ θσμηθξύμε ςξ διάλξγξ μεςανύ ιεοέχπ και αμαδόυξσ πξσ γίμεςαι ποιμ ςημ
ςελεςή ςξσ βαπςίρμαςξπ. Ατξύ διαβαρθξύμ ξι ενξοκιρμξί, δηλαδή ξι εσυέπ πξσ
απξμακούμξσμ ςα δαιμξμικά πμεύμαςα από ςξμ μέλλξμςα μα βαπςιρςεί, οχςά ξ
ιεοεύπ· «Απξςάρρη ςχ Σαςαμά; Ιαι πάρι ςξιπ έογξιπ ασςξύ; Ιαι πάρη ςη λαςοεία
ασςξύ; Ιαι πάρη ςη πξμπή ασςξύ»; Ιαι απαμςά ξ αμάδξυξπ «απξςάρρξμαι». Ιι ασςή
η ρςιυξμσθία γίμεςαι ςοειπ τξοέπ. Ιαι μεςά ναμαοχςά ξ ιεοεύπ· «Απεςάνχ ςχ
Σαςαμά»; Ιαι απαμςά ξ αμάδξυξπ «Απεςανάμημ», κι ασςό ςοειπ τξοέπ. Ιαι ςόςε
ποξρςάζει ξ ιεοεύπ· «Ιαι εμτύρηρξμ, και έμπςσρξμ ασςώ». Τι ρημαίμει ασςή η
ποξρςαγή ςξσ ιεοέχπ; Όςι κόβξσμε ξοιρςικά κάθε ρυέρη με ςξμ Σαςαμά. Όςαμ
κάπξιξι –πξσ είυαμ ρυέρειπ– ρσγκοξσρςξύμ ρςα ρημεία, ςόςε τςύμει ό έμαπ ςξμ άλλξ,
πξσ δείυμει όςι δεμ σπάουει πεοίπςχρη μα ςα ναμαβοξύμ και μα ρσμτιλιχθξύμ.
Ατξύ τςύρει ξ αμάδξυξπ ποξπ ςα κάςχ, ξ ιεοεύπ ναμαοχςά· «Σσμςάρρη ςχ
Χοιρςώ»; «Σσμςάρρξμαι» απαμςά ξ αμάδξυξπ· και ναμαοχςά ξ ιεοεύπ· «Σσμεςάνχ ςχ
Χοιρςώ»; Ιαι ναμαπαμςά ξ αμάδξυξπ «Σσμεςανάμημ»· κι όλα ασςά ςοειπ τξοέπ πάλι.
Ιαι η ςελεσςαία εοώςηρη «Ιαι πιρςεύειπ ασςώ»; Ιαι η αμςαπάμςηρη «Οιρςεύχ ασςώ,
χπ βαριλεί και Ηεώ» και λέγει ςξ «Οιρςεύχ». Ηα ναμαοχςήρει ξ ιεοεύπ «Σσμεςάνχ ςχ
Χοιρςώ;», «Σσμεςανάμημ» θα απαμςήρει ξ αμάδξυξπ· και μεςά μέα ποξρςαγή ςξσ
ιεοέχπ· «Ιαι ποξρκύμηρξμ ασςώ», για μα πει ξ αμάδξυξπ· «Οοξρκσμώ Οαςέοα, Υιόμ,
και Άγιξμ Ομεύμα, Τοιάδα ξμξξύριξμ και αυώοιρςξμ».
Όλα ασςά πξσ σπξρυεθήκαμε ςόςε, αμ ςα ενεςάρξσμε λεπςξμεοώπ, θα δξύμε
όςι ςα παοαβήκαμε και ςα παοαβαίμξσμε ρσμευώπ. Ξπόςε η Δκκληρία τοξμςίζει με ςξ
όλξ κλίμα και πεοιβάλλξμ ςηπ ιεοάπ ασςήπ πεοιόδξσ μα μαπ τέοει ρςημ καςάμσνη και
από εκεί ρςη μεςάμξια. Γι’ ασςό ςξ ρημεοιμό απξρςξλικό αμάγμχρμα είμαι έμα
εγεοςήοιξ ράλπιρμα, για μα ρηκχθξύμε από ςημ ακηδία και ςημ μάοκη και ςξ
Βαοξύυειξ ύπμξ. Απ δξύμε κάπξια μξήμαςά ςξσ.
«Αδελτξί, μσμ εγγύςεοξμ ημώμ η ρχςηοία ή όςε επιρςεύραμεμ». Δηλαδή η
Β´Οαοξσρία ή ξ ποξρχπικόπ μαπ θάμαςξπ, πξσ θα τέοξσμ ςημ πλήοη απξλύςοχρη
και δικαίχρη ςχμ πιρςώμ, έυξσμ έοθει πιξ κξμςά, ατξύ πέοαρε αοκεςόπ υοόμξπ από

ςόςε πξσ πιρςέφαμε. «Βήμα-βήμα ποξπ ςξ μμήμα» λέγει έμα γμχμικό. Σσμεπώπ η
σπξδξυή ςξσ βαριλέχπ Χοιρςξύ επίκειςαι και είμαι επί θύοαιπ. Γι’ ασςό ξ Οαύλξπ
ποξειδξπξιεί· «Ζ μύν ποξέκξφεμ, η δε ημέοα ήγγικεμ. Απξθώμεθα ξσμ ςα έογα ςξσ
ρκόςξσπ και εμδσρώμεθα ςα όπλα ςξσ τχςόπ». Δηλαδή όπχπ όςαμ τεύγει η μύυςα
ατήμξσμε ςξ κοεβάςι μαπ και ςημ αμάπασρη μαπ και ρηκχμόμαρςε για μα αουίρξσμε
ςα καθήκξμςα και ςιπ σπξυοεώρειπ μαπ, έςρι ςώοα, πξσ πέοαρε η μύυςα ςηπ αμαοςίαπ,
ξ ποξηγξύμεμξπ άπιρςξπ και αμαοςχλόπ βίξπ μαπ, απ ατήρξσμε εμςελώπ ςιπ
αμαοςχλέπ ποάνειπ και απ πάοξσμε ςα όπλα ςξσ τχςόπ.
Ξ άγιξπ Χοσρόρςξμξπ παοαςηοεί όςι εμώ ςα όπλα είμαι βαοιά, ςα όπλα ςα
πμεσμαςικά, επειδή είμαι από τχπ, είμαι ελατοόςαςα. Δδώ απ θσμηθξύμε ασςά πξσ
λέγει ξ Χοιρςόπ ρςξ καςά Λαςθαίξ εσαγγέλιξ (11, 28-30)· «Δεύςε ποξπ με πάμςεπ ξι
κξπιώμςεπ και ξι πετξοςιρμέμξι καγώ αμαπαύρχ σμάπ. Άοαςε ςξμ ζσγόμ μξσ ετ’
ημάπ και μάθεςε απ’ εμξύ, όςι ποάξπ ειμί και ςαπειμόπ ςη καοδία και εσοήρεςε
αμάπασριμ ςαιπ φσυαίπ σμώμ. Ξ ζσγόπ μξσ υοηρςόπ και ςξ τξοςίξμ μξσ ελατοόμ
ερςίμ». Δηλαδή ξ καςά Χοιρςόμ βίξπ όρξ κι αμ ταίμεςαι κξσοαρςικόπ και δύρκξλξπ,
εμ ςξύςξιπ ποξρτέοει αμάπασρη και νεκξύοαρη. Ιαι ρσμευίζει ξ Οαύλξπ· «Ωπ εμ
ημέοα εσρυημόμχπ πεοιπαςήρχμεμ, μη κώμξιπ και μέθαιπ, μη κξίςαιπ και αρελγείαιπ,
μη έοιδι και ζήλχ, αλλ’ εμδύραρθε ςξμ Ιύοιξμ Θηρξύμ Χοιρςόμ, και ςηπ ραοκόπ
ποόμξιαμ μη πξιείρθε ειπ επιθσμίαπ».
«Δμδύραρθε ςξμ Ιύοιξμ Θηρξύμ Χοιρςόμ»! Μα νεμςσθξύμε ςξμ παλαιό
άμθοχπξ και μα μςσθξύμε ςξμ Χοιρςό. Σςιπ ρκέφειπ μαπ, ρςιπ επιθσμίεπ μαπ, ρςιπ
επιδιώνειπ μαπ, ρςιπ ποάνειπ μαπ, ρε όλα. Μα ζει ξ Χοιρςόπ μέρα μαπ. Μα γίμξσμε μαόπ
ςξσ, εμδιαίςημά ςξσ. Απ θσμηθξύμε ςα ρσγκιμηςικά εκείμα λόγια πξσ φάλλξσμε μεςά
ςημ βάπςιρη και ςξ υοίρμα· «Χιςώμα μξι παοάρυξσ τχςειμόμ, ξ αμαβαλλόμεμξπ τχπ
χπ ιμάςιξμ, πξλσέλεε Χοιρςέ ξ Ηεόπ ημώμ». Ιαι «Όρξι ειπ Χοιρςόμ εβαπςίρθηςε,
Χοιρςόμ εμεδύραρθε. Αλληλξύψα». Τξ «Όρξι ειπ Χοιρςόμ..» ςξ φάλλξσμε αμςί
«Τοιραγίξσ» ςημ ημέοα ςξσ Οάρυα, ςα Χοιρςξύγεμμα και ςα Φώςα, γιαςί ασςέπ ςιπ
ημέοεπ βαπςιζόςαμ ξι καςηυξύμεμξι.
Ξι ποχςόπλαρςξι με ςημ παοακξή ςξσπ ενεδύθηραμ ςημ θεία δόνα, ςξ άκςιρςξ
τχπ. Δεμ ήςαμ γσμμξί ξι ποχςόπλαρςξι, όπχπ μξμίζξσμε ξι πεοιρρόςεοξι. Ήςαμ
μςσμέμξι με ςη θεία δόνα, ςη δόνα ςξσ Χοιρςξύ. Σςημ αιώμια ζχή θα είμαρςε επίρηπ
γσμμξί από οξύυα, αλλά μςσμέμξι και πάλι με ςη θεία δόνα. Έυαραμ λξιπόμ ξι
ποχςόπλαρςξι ςημ θεία ρςξλή και τθάραμε ρςξ καςάμςημα μα μςσθξύμ με τύλλα και
αογόςεοα με δέομαςα ζώχμ!
Τώοα ξ Ηεόπ μαπ καλεί πάλι μα πάοξσμε ςημ ποώςη ρςξλή. «Δνεμέγκαςε ςημ
ρςξλήμ ςημ ποώςημ και εμδύραςε ασςόμ» λέγει ξ Ηεόπ παςέοαπ ρςημ παοαβξλή ςξσ
Αρώςξσ (Κκ. 15,22). Ιαι μςσμόμαρςε ασςή ςημ ποώςη ρςξλή με ςξ βάπςιρμα. Ζ λεσκή
ρςξλή ςχμ καςηυξσμέμχμ ρσμβξλίζει ςημ θεία δόνα. Απ θσμηθξύμε ρςξ Ηαβώο ςα
οξύυα ςξσ Χοιρςξύ ήςαμ λεσκά ραμ υιόμι. Όυι όςι ήςαμ ςξ υοώμα ςχμ οξύυχμ, αλλά
η θεία δόνα ςξσ Χοιρςξύ ςα έκαμε καςάλεσκα.
«Ιαι ςηπ ραοκόπ ποόμξιαμ μη πξιείρθε ειπ επιθσμίαπ». Δεμ απαγξοεύει ςημ
τοξμςίδα ςξσ ρώμαςξπ, ατξύ ρε άλλα ρημεία ςξ επιβάλλει (ποβλ. Α´ Τιμ. 5,23), αλλά
ςημ ςοστή και ςημ ακοαρία. Δεμ εμπξδίζει ςξ πξςό, λέγει ξ άγιξπ Χοσρόρςξμξπ, αλλά
ςξ μεθύρι, ξύςε ςξμ γάμξ αλλά ςημ αρέλγεια, ξύςε ςημ τοξμςίδα για ςη ράοκα αλλά
ςημ τοξμςίδα ποξπ ικαμξπξίηρη κάθε επιθσμίαπ, δηλαδή ςημ σπέοβαρη ςηπ αμάγκηπ.
Ασςό, όςαμ ςξ κάμειπ, παοαδίδειπ ςξμ εασςό ρξσ ρςξ καμίμι ςχμ επιθσμιώμ, πξσ ρε
καίμε, υχοίπ μα ρε λσςοώμξσμ.
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