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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ 
 

ηνπ Ἀξρηκ. Ἀλησλίνπ Ρσκαίνπ 
 

     λῶ δνῦζε ζηόλ Παξάδεηζν ὁ ἄλζξσπνο, κέ δηαβνιηθή ζπκβνπιή 
κεηεζηξάθε, δηεζηξάθε. Καί ἐλῶ ἦηαλ ἕλαο ἄλζξσπνο πνύ ζαύκαδε θαί δνμνινγνῦζε 
ηόλ Θεό θαί πήθνπε ζηίο ἐληνιέο ηνῦ Θενῦ θαί ραηξόηαλε ηήλ πνηαγή ηνπ ζηόλ 
Θεό, ἔγηλε ἕλαο ἄλζξσπνο ἐγσθεληξηθόο, ἐγστζηήο. Ἤζειε ηά πξάγκαηα λά γίλνπλ 
θαηά ηό δηθό ηνπ ζέιεκα, θαηά ηό ζπκθέξνλ ηνπ, ὅπσο ἐθεῖλνο βέβαηα ηό ἐλλννῦζε, 
ὄρη πιένλ ὅπσο ηό ἐλλννῦζε ὁ Θεόο θαί γη᾿ αηό ὁ ἄλζξσπνο ἔπεζε. Ἄθνπζε ηή 
ζπκβνπιή ηνῦ δηαβόινπ θαί ἐπαλαζηάηεζε θαηά ηῆο ἐληνιῆο ηνῦ Θενῦ, ἐπεηδή 
ζεώξεζε ὅηη εἶλαη πιένλ ζπκθεξόηεξν ζέ αηόλ λά ἀθνύζεη ηήλ ὁδεγία ηνῦ δηαβόινπ 
παξά ηήλ ἐληνι ηνῦ Θενῦ. 

Ἀπό ηόηε θαί ἐκεῖο ὅινη νἱ πεζκέλνη ἄλζξσπνη θιεξνλνκήζακε ἕλαλ ἐγσθεληξηζκό 
ἀδπζώπεην θαί ἄθακπην, ζά ιέγακε. Κη αηόο ὁ ἐγσθεληξηζκόο μεθηλάεη ἀπό ηή 
γέλλεζή καο θαί πνιιέο θνξέο, δπζηπρῶο, κᾶο ζπλνδεύεη κέρξη ηόλ ηάθν. 
πγθεληξσκέλνη ἀπό ηόηε πνύ γελληόκαζηε ζηά ιηθά ἀγαζά πνύ κπνξεῖ λά κᾶο 
πξνζθέξεη  Μάλλα καο, ὅηαλ κᾶο ἔρεη ἀθόκα ζηήλ ἀγθαιηά ηεο, βξέθε ὀιίγσλ 
κεξῶλ, ἄλ κᾶο δώζεη γάια ὅια πᾶλε θαιά, ἄλ δέλ κᾶο δώζεη ἀξρίδνπκε ηά θιάκαηα· 
ἄλ ηήλ ἔρνπκε θνληά καο ὅια πᾶλε θαιά, ἄλ θύγεη ἀπό θνληά καο, αἰζζαλόκαζηε 
ἀλαζθάιεηα. Ἔηζη κπαίλνπκε κέζα ζηή δσή κ᾿ αηόλ ηόλ ἐγσθεληξηζκό, ὁ ὁπνῖνο 
εἶλαη ζπλπθαζκέλνο κέ ηό ἔλζηηθην ηῆο αηνζπληεξήζεσο, ὅπσο ιέλε νἱ 
ἐπηζηήκνλεο, θαί πνιιέο θνξέο ηά κπεξδεύνπκε θαί ὅ,ηη ζέινπκε λνκίδνπκε ὅηη εἶλαη 
θαί ἀπαξαίηεην γηά ηήλ πόζηαζή καο, γηά ηή δηαηήξεζή καο θαί ἀιίκνλν ζέ ἐθεῖλνλ 
πνύ δέλ ζά ζειήζεη λά θάλεη αηό πνύ ἐκεῖο λνκίδνπκε ὅηη κᾶο εἶλαη ἀπαξαίηεην. Καί 
ἀλάινγα κέ ηήλ θνζκνζεσξία ηῆο νἰθνγελείαο καο, ἀλάινγα κέ ηίο ζξεζθεπηηθέο καο 
πεπνηζήζεηο, ἀλάινγα κέ ηήλ ἀγσγή πνύ ἔρνπκε ὁ θαζέλαο ἀπό ηό ζπηηηθό καο, ηήλ 
νἰθνγέλεηά καο, αηόλ ηόλ ἐγσθεληξηζκό ηόλ δηαηεξνῦκε θαί ηόλ δηακνξθώλνπκε 
ὅζν κπνξνῦκε πηό ὁινθιεξσκέλν, πηό ἄηεγθην, πηό ζθιεξό. 

Γύν θαηεγνξίεο ζά κπνξνύζακε λά πνῦκε ὅηη πάξρνπλ: θεῖλνη πνύ ζηεξίδνπλ 
ὅια ηνπο ηά βηώκαηα, ὅια ηνπο ηά αἰζζήκαηα γηά ὀληόηεηα θαί γηά πεξνρή ζηό ηί 
ἔρνπλ, ηί ἀπνιακβάλνπλ, ηί θάλνπλ, θαί νἱ ἄιινη πνύ ζπγθεληξώλνπλ ηήλ πξνζνρή 
ηνπο ζηό ηί εἶλαη, πῶο ηνύο ζεσξεῖ ὁ θόζκνο, πόζν κεγάινη, πόζν κηθξνί, πόζν 
κεδακηλνί θαί πόζν πέξνρνη εἶλαη. 

Ἕλαο ἀπό αηνύο ηνύο ἀλζξώπνπο, θαίλεηαη, ἦηαλ θαί ὁ Φαξηζαῖνο, ὁ ὁπνῖνο 
παξνπζηάζζεθε ζηό Θεό κπξνζηά, ἔρνληαο θσηνγξαθίζεη, θαηά ηή γλώκε ηνπ, πνιύ 
θαιά ηόλ ἑαπηό ηνπ θαί ἔιεγε ὅια ἐθεῖλα ηά ἐγθσκηαζηηθά, ζηεξίδνληαο ἕλα αἴζζεκα 
εεμίαο, ἕλα βίσκα ὀληόηεηνο θαί πεξνρῆο ἔλαληη ὅισλ ηῶλ ἄιισλ θαί ἰδηαίηεξα 
ἔλαληη ηνῦ Σειώλνπ. 

Δἶρε θάλεη βέβαηα δύν ιάζε κεγάια. Σό ἕλα ἦηαλ ὅηη ζέιεζε λά θάλεη ζύγθξηζε 
ηνῦ ἑαπηνῦ ηνπ κέ ἄιινπο ἀλζξώπνπο θαί ηό δεύηεξν ἦηαλ ὅηη ἤζειε λά ζπγθξίλεη 
ηά δῶξα πνύ ηνῦ ἔδσζε ὁ Θεόο ζηόλ ἴδην, κέ ἐθεῖλα πνύ δέλ εἶρε πάξεη ὁ Σειώλεο. 
Γηόηη ὅ,ηη θαιό εἶρε ὡο ἄλζξσπνο ἦηαλ δῶξν ηνῦ Θενῦ θαί δέλ κπνξνῦζε λά ηό 
ζεσξεῖ δηθό ηνπ θαηόξζσκα. Καί ἔηζη ἔθζαζε ζ᾿ αηή ηή θαξηζατθή ἔπαξζε, ὅπσο ηή 
ιέκε, ηό αἴζζεκα ηῆο πεξνρῆο θαί ηῆο ὀληόηεηνο, πνύ παξνπζηάζηεθε ηόζν πνιύ 
θνβεξό θαί, ὅπσο ηό ηνλίδεη θαί ὁ Κύξηνο, κᾶο θάλεη θαί κᾶο, πνιιέο θνξέο, ὅηαλ ηό 
ἀθνῦκε, ηνπιάρηζηνλ λά ηξέκνπκε. 

Ἀιιά δπζηπρῶο, εἴηε ζπλεηδεηά εἴηε ἀζπλείδεηα, εἴκαζηε ὅινη Φαξηζαῖνη! Δἴκαζηε! 
Καί ὅινη καο ζπγθεληξώλνπκε ηήλ πξνζνρή καο, εἴηε θξπθά εἴηε θαλεξά, εἴηε 
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ζξεζθεπηηθά εἴηε κή ζξεζθεπηηθά, ζπγθεληξώλνπκε ηήλ πξνζνρή καο λά δνῦκε ηί 
πήξακε ἀπό ηή δσή, ηί θεξδίζακε, ηί θαηαθηήζακε, πόζν νἱ ἄλζξσπνη κᾶο 
πνιήπηνληαη, πόζν νἱ ἄλζξσπνη κᾶο πνινγίδνπλ, ἄλ πάξρνπλ θαηώηεξνη ἤ 
ἀλώηεξνη ἀπό κᾶο, ἄλ νἱ ἄλζξσπνη ληύλνληαη θαιύηεξα ἀπό κᾶο, ἄλ ηά παηδηά ηνπο 
πᾶλε ζηό ζρνιεῖν ηό ἰδησηηθό κέ ηό αηνθίλεην θαί ηά δηθά καο πᾶλε κέ ηά πόδηα, ἄλ 
ηά παπνύηζηα καο εἶλαη πηό θαηλνύξγηα ἤ πηό παιηά. Ἄλ θαί πνηά ἀπό ηά παηδηά κηιᾶλε 
πηό εγεληθά ἤ ὄρη, ἄλ πᾶλε ἤ δέλ πᾶλε ζηήλ θθιεζία θαί ρίιηα δπό ἄιια. Χίιηεο δπό 
ζπγθξίζεηο θάλνπκε ζύκθσλα κέ ηό κπαιό καο, ηήλ θνζκνζεσξία καο, γηά λά δνῦκε 
ηέινο πάλησλ ηί ἔρνπκε θαηαθηήζεη, ηί ἀπνιακβάλνπκε ηί κᾶο ιείπεη, πόζν κᾶο 
πνινγίδνπλ θαί πόζν δέλ κᾶο πνινγίδνπλ. 

Καί πνιιέο θνξέο αηά ηά βηώκαηα ηῆο ὀληόηεηνο, ηῆο πεξνρῆο πνύ ἀπνθηνῦκε 
ηά θάλνπκε θαί πξνζεπρέο ἀλάινγεο κέ ηνῦ Φαξηζαίνπ θαί λνκίδνπκε ὅηη ὅια ηά 
πξάγκαηα πᾶλε θαιά. 

Βεβαίσο πάξρεη θαί  ἄιιε πιεπξά. Ὅηαλ ὅιε αηή  ἔξεπλα πνύ θάλνπκε γηά 
λά δνῦκε πνηνί εἴκαζηε θαί ηί ἔρνπκε θαί πόζν ἀμίδνπκε κᾶο πιεξνθνξεῖ ἀξλεηηθά, 
κᾶο ιέεη ὅηη ἐκεῖο εἴκαζηε ἐθεῖλνη πνύ πνιεηπόκεζα, ζηεξνύκεζα, πνύ 
κεηνλεθηνῦκε· ηόηε ἀληί λά ἔρνπκε αἴζζεκα ὀληόηεηνο ἔρνπκε αἴζζεκα 
ἐμνπδελώζεσο θαί ηάζεηο αηνθαηαζηξνθῆο! Ἀθνῦ δέλ εἶκαη ηίπνηε, ἀθνῦ δέλ ἀμίδσ 
ηίπνηε, ἀθνῦ ὁ θόζκνο δέλ κέ πνιήπηεηαη, ἀθνῦ δέλ κπνξῶ λά θαηαθηήζσ ηνύο 
ζηόρνπο πνύ ζέισ, ηί ηή ζέισ ηή δσή; Ἄο ἐμαθαληζζῶ ἀπό πξνζώπνπ ηῆο γῆο. Ὅινη 
αηνί πνύ αηνεμαθαλίδνληαη δέλ θάλνπλ ηίπνηε ἄιιν παξά θαλεξώλνπλ αηή ηήλ 
ἀδπλακία. Ἤζειαλ λά ἱθαλνπνηήζνπλ αηό ηό θαξηζατζκό, δέλ κπόξεζαλ θαί πῆγαλ 
ἀπό ηήλ ἀλάπνδε λά δηαηεξήζνπλ ηόλ ἐγστζκό ηνπο θαί αηνεμαθαλίδνληαη ἀπό ηή 
δσή γεκάηνη αἰζζήκαηα πόλνπ θαί πηθξίαο. 

ηήλ θθιεζία ἀπό ηόηε πνύ ὁ Κύξηνο ἔγηλε ἄλζξσπνο θαί ζαξθώζεθε θαί 
πξνζέιαβε ὅιν ηό ἀλζξώπηλν γέλνο θαί ἦξζε θαί ἔδεζε γηά κᾶο θαί ζά ἔιεγα κέ κηά 
ἁπιή ιέμε ἔγηλε «ἀπνηπρεκέλνο» γηά κᾶο -πάλσ ζηό ηαπξό πέζαλε ζάλ 
ἀπνηπρεκέλνο, ὁ πηό ἀπνηπρεκέλνο ἄλζξσπνο ηνῦ θόζκνπ, ὁ πηό ἀπνηπρεκέλνο 
ἐπαλαζηάηεο πξαμηθνπηκαηίαο, ἔηζη ηόλ ζεσξήζαλε, ἔηζη ηόλ ζηαπξώζαλε. Ὁ Χξηζηόο 
ἀπό ηόηε πνύ ἔγηλε ἄλζξσπνο, ζπγθέληξσζε ὅιε ηήλ ἀπνηπρία ὅινπ ηνῦ ἀλζξώπηλνπ 
γέλνπο ζηή δηθή ηνπ «ἀπνηπρία», ἀιιά ὄρη γηά λά κείλεη ἀπνηπρία θαί ὄρη γηά λά 
ὁδεγήζεη ζηήλ αηνθηνλία, ἀιιά γηά λά ὁδεγήζεη ζηό ζξίακβν, ζηήλ Ἀλάζηαζε. 
Ἔγηλε ἀπνηπρεκέλνο γηά κᾶο, ἀιιά ἔγηλε ζπγρξόλσο θαί ληθεηήο γηά κᾶο. Ἔγηλε  
ζσηεξία καο,  ἐπηζπκία καο,  αἰώληα ιύηξσζή καο,  αἰώληα καθαξηόηεο καο. 

Ἀπό ηόηε ινηπόλ ἐκεῖο νἱ πηζηνί δέλ πξέπεη λά πξνζέρνπκε ηί εἴκαζηε, πόζν 
ἀμίδνπκε, πόζα ἀγαζά θαηαθηήζακε ἤ ηέρλεο ἤ πόιεςε θνηλσληθή ἤ ἐπηζηεκνληθή 
θαί ρίιηα δπό ἄιια πξάγκαηα. θεῖλν πνύ πξέπεη λά θάλνπκε εἶλαη πξῶηα-πξῶηα ζάλ 
ηόλ Σειώλε λά δεηᾶκε κέ θαηάλπμε κέ δάθξπα, κέ ζπληξηβή ηό ἔιενο ηνῦ Θενῦ, λά 
θαζαξίζεη ηήλ ςπρή καο, λά ἀλνίμεη ηά κάηηα καο λά βιέπνπκε πξαγκαηηθά, λά 
ραηξόκαζηε ηά ὅζα ἔθαλε γηά κᾶο. Σά αἰζζήκαηα ηῆο ὀληόηεηόο καο λά ἑδξαηώλνληαη 
θαί λά πεγάδνπλ ἀπό ηό ηί ἔθαλε ὁ Θεόο γηά κᾶο, ὄρη ἄλ ἔρνπκε ἐκεῖο ἤ ἄιινη θάλεη 
ηίπνηε. Καί δεύηεξν, ὅηαλ δηαπηζηώλνπκε ηί ἔθαλε ὁ Θεόο γεληθά γηά ηό ἀλζξώπηλν 
γέλνο, γηά ηήλ θθιεζία Σνπ, γηά κᾶο ὅινπο, λά κπνξνῦκε λά πξνρσξνῦκε πηό πέξα 
θαί λά ἀλαγλσξίδνπκε ηίο κεγάιεο εεξγεζίεο πνύ ἔθαλε θαί ζηόλ ἴδην καο ηόλ ἑαπηό. 

Πνιιέο θνξέο ἀλαγλσξίδνπκε ηόλ Θεό ὅηη εἶλαη Παηέξαο ὅινπ ηνῦ θόζκνπ, ἀιιά 
δέλ ἀλαγλσξίδνπκε ὅηη εἶλαη Παηέξαο δηθόο καο θαί κάιηζηα ὁ πηό παλίζρπξνο θαί ὁ 
πηό παληνδύλακνο ὅισλ Παηέξαο, πνύ δέλ ζά κπνξνῦζε λά ηόλ ἔρεη θαλείο ἄιινο. 
Γέλ ηό ληώζνπκε ὅκσο αηό, γη' αηό θαί ἀπειπηδόκαζηε, γη' αηό θαί ἀδεκνλνῦκε, 
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ἀγρόκεζα. Αἰζζαλόκαζηε ἕλα ηίπνηε, κεδακηλνί, θνπξειηάξεδεο... Γηαηί, γηαηί λά 
κεηνλεθηνῦκε; 

θηόο ηνῦ ὅηη ινηπόλ ὁ Θεόο ἔθαλε ηόζα γηά κᾶο, κᾶο ἔδσζε ηή δπλαηόηεηα ἀλά 
πᾶζαλ ζηηγκήλ λά δνῦκε κέζα ζηή δσή ηνῦ Χξηζηνῦ ὅπσο θαί  ἐπηηπρία καο ἤ  
ἀπνηπρία καο ἐμαξηᾶηαη ἀπό ηό πόζν εἶλαη ἐπηηπρία ἤ ἀπνηπρία θαηά Χξηζηόλ. Ὄρη 
πῶο ηήλ θξίλνπλ νἱ ἄλζξσπνη, ὄρη πῶο ηή ιέεη ηό κπαιό καο, ὄρη πῶο ζά κηιήζεη  
γεηηόληζζα γηά κᾶο ἤ ὁ δάζθαινο ζηό ζρνιεῖν ἤ -μέξσ ᾿γώ- ὁπνηνζδήπνηε ἄιινο ἤ 
πνιύ πεξηζζόηεξν νἱ ἐθεκεξίδεο θαί ηά πεξηνδηθά. Αηά δέλ κᾶο ζπγθηλνῦλ. Σά 
ἀθνῦκε, ηά δηαβάδνπκε, ηά θξίλνπκε, ἀιιά δέλ ζηεξίδνπκε πάλσ ζ' αηά ηά ζηνηρεῖα 
ηά βηώκαηα ηῆο πλεπκαηηθῆο εεμίαο καο, δέλ ζηεξίδνπκε ηήλ ὀληόηεηά καο, δέλ 
ζηεξίδνπκε ηήλ ἐπηηπρία καο θαί πνιύ πεξηζζόηεξν ηό ζάξξνο θαί ηήλ ἐιπίδα καο γηά 
ηή δσή. 

Γηαηί ἄλ ζηεξηδόκαζηε πάλσ ζ' αηά ηά ζηνηρεῖα ηά γήηλα, γηλόκαζηε 
εἰδσινιάηξεο. Ἄλ ζηεξηδόκαζηε πάλσ ζηό Χξηζηό θαί ζηό ηί ἔθαλε ὁ Χξηζηόο γηά κᾶο, 
εἴκαζηε κέιε ηῆο θθιεζίαο δσληαλά θαί  ἐιπίδα καο δέλ θεύγεη πνηέ θαί  ζσηεξία 
εἶλαη βεβαία θαί  ἀλάζηαζε κέ ηόλ Χξηζηό εἶλαη βεβαία. 

Χσξίο πάιη λά ἔρνπκε ηό δηθαίσκα λά πεξεθαλεπζνῦκε θαί λά πνῦκε ὅηη ἐκεῖο 
εἴκαζηε ρξηζηηαλνί θαί θαιύηεξνη ἀπό ηνύο ἄιινπο πνύ δέλ εἶλαη ρξηζηηαλνί. Γηαηί ὁ 
Χξηζηόο κᾶο εἶπε δπό θνβεξά πξάγκαηα. Πξῶηα -πξῶηα κᾶο εἶπε ὅηη, ἄλ ζέινπκε λά 
εἴκαζηε καδί Σνπ, πξέπεη λά ἀπαξλεζνῦκε ηόλ ἑαπηό καο θαί δεύηεξν λά ζεθώζνπκε 
ηόλ ζηαπξό θαί λά ηόλ ἀθνινπζήζνπκε. Καί κεηά κᾶο εἶπε, ἄλ ὅια ὅζα κᾶο ἔρεη 
δηαηάμεη, κᾶο ἔρεη δώζεη ἐληνιέο ηά θάλνπκε, λά αἰζζαλόκαζηε θαί λά δνῦκε ὅηη 
εἴκαζηε ἀρξεῖνη δνῦινη γηαηί θάλακε ὅηη ἔπξεπε λά θάλνπκε θαί ηίπνηε παξαπάλσ. Καί 
αηό ηό θάλακε κέ ηή δύλακε θαί ηή Χάξε ηή δηθή Σνπ. Γέλ κᾶο ἀθήλεη πεξηζώξηα 
γηά θαπρήζεηο ηέηνηνπ εἴδνπο, γηά πεξεθάλεηεο, γηά πεξνρέο θαί γηά κεηνλεμίεο. Μᾶο 
θηάλεη κόλν λά κείλεη  ςπρή καο ἐθζηαηηθή, λά βιέπνπκε ηά ὅζα θεῖλνο ἔθαλε, λά 
Σόλ ζαπκάδνπκε, λά αἰζζαλόκαζηε, ὅπσο ιέλε νἱ Παηέξεο, ἕλα κεδεληθό, ηό νδέλ 
θαί λά ζθεπηόκαζηε γηαηί ὁ Θεόο ηόζν πνιύ ζέιεζε λά κᾶο ἀγαπήζεη θαί ηόζν πνιύ 
ζέιεζε λά κᾶο εεξγεηήζεη ἐλῶ δέλ ηό ἀμίδνπκε. 

Ἔηζη κπαίλνπκε ζηό ηεισληθό βίσκα, δειαδή ζηά βηώκαηα ἐθεῖλα πνύ , 
θαηαλύζζνπλ ηήλ ςπρή ηνῦ ἀλζξώπνπ, ηξαβνῦλ ηή Χάξε, ηό ἔιενο ηνῦ Θενῦ θαί ηόλ 
θάλνπλ ἄλζξσπν ηνῦ Θενῦ. Ἔηζη δνῦζαλ θη νἱ Παηέξεο. Ὁ κεγαιύηεξνο Ἅγηνο πνηέ 
δέλ αἰζζαλόηαλ ὅηη εἶλαη ἅγηνο, ἀιιά ὅηη εἶλαη ὁ ἔζραηνο ηῶλ ἁκαξησιῶλ, ὁ πηό 
θζελόο θαί βδειπξόο ἄλζξσπνο. Πνιινί ἔθζαζαλ κέρξη ηό ζεκεῖν λά πνῦλ ὅηη «νὔηε 
ηό ζῶκα κνπ λά κήλ θεδέςεηε»! «Νά ηό ἀθήζεηε λά ηό θᾶλε ηά ζεξία», γηαηί 
πίζηεπαλ ἀπό ηό ηαπεηλό θξόλεκα πνύ εἶραλ γηά ηόλ ἑαπηό ηνπο, ὅηη δέλ ἄμηδε νὔηε 
ηήλ ηηκή ηῆο θεδείαο! Σέηνηα ἰδέα εἶραλ νἱ Ἅγηνη γηά ηόλ ἑαπηό ηνπο. Καί ὁ Ἵδηνο ὁ 
ἐλαλζξσπήζαο Θεόο θαηεδέρζε ἀθξηβῶο ἕλα ηέηνην ἀηηκσηηθό ζάλαην, γηά λά 
μεξξηδώζεη αηά ηά βηώκαηα ηά ἐγσθεληξηθά ἀπό ηή δσή καο θαί λά κᾶο μαλαθέξεη 
ζηή δσή ηῆο Χάξηηνο, ηή ζετθή, λά κᾶο θάλεη ζενύο θαηά ράξηλ, ὅπσο ὁ Ἴδηνο κᾶο ἔρεη 
πεῖ. 

Ἀλνίγεη ηό Σξηώδην ἄιιε κία θνξά  θθιεζία θαί κᾶο θαιεῖ ζηήλ θαηάλπμε, ηήλ 
ζπληξηβή θαί ηή κεηάλνηα. Ἄλ θξαηήζνπκε αηό ηό βίσκα, πνύ ζά ᾿ιεγε θαλείο ὅηη 
εἶλαη ἐπηθεθαιῆο ηῆο κεγάιεο αηῆο πεξηόδνπ ηῆο Σεζζαξαθνζηῆο, θαί ηῆο 
πξνπαξαζθεπῆο γηά ηήλ Σεζζαξαθνζηή, ἄλ θξαηήζνπκε αηό ηό βίσκα λά 
δηαηεξεζνῦκε κέζα ζηό Θεό κέ ηαπείλσζε, κέ ἐιπίδα, ζά ἔρνπκε θαί ραξά θαί εἰξήλε 
θαί ζά δνῦκε, ὄρη θαξηζατθά, ἀιιά ηεισληθά ηή βεβαηόηεηα ηῆο ζσηεξίαο καο. 


