
ἱ ἅ γιοι Θε ο πά το ρες Ἰ ω α κεὶμ καὶ Ἄν να
(9 Σε πτ.) ἀ νή κουν στὰ ἅ για ἀν τρό γυ να
τῆς Ἱ ε ρᾶς Ἱ στο ρί ας. Μὲ τὴ θε ο σέβεια
ποὺ τοὺς δι έ κρι νε ἀ ξι ώ θη καν νὰ γί -

νουν οἱ κα τὰ σάρ κα προ πά το ρες (οἱ παπ ποῦ -
δες δη λα δὴ) τοῦ Χρι στοῦ. Κι ὅ μως οἱ εὐ λα -
βεῖς αὐ τοὶ ἄν θρω ποι εἶ χαν γε ρά σει χω ρὶς νὰ
ἀ πο κτή σουν τέ κνα. Ἡ βα θειά τους ἐ πι θυ μί α
ἔ με νε ἀ νεκ πλή ρω τη.  

Ὁ Θε ὸς ἤ θε λε ὅ λα τὰ πε ρι στα τι κὰ ποὺ ἀ -
φο ροῦ σαν τὴν ἐν σάρ κω ση τοῦ Υἱ οῦ του νὰ
γί νουν μὲ τρό πο θαυ μα στό. Ὅ ταν λοι πὸν εἶ -
χε ἐ κλεί ψει κά θε φυ σι κὴ δυ να τό τη τα γιὰ ἀ -
πό κτη ση παι διοῦ, ἀ φοῦ ἡ Ἄν να ἦ ταν σχε δὸν
ἑ ξήν τα χρο νῶν, ὁ Θε ὸς ἀ να τρέ πει τοὺς φυ -
σι κοὺς νό μους καὶ τοὺς χα ρί ζει αὐ τὸ ποὺ δι -
α κα ῶς ἐ πι θυ μοῦ σαν: τὴ θυ γα τέ ρα ποὺ θὰ γι -
νό ταν «ἡ πάν των χα ρά», ἡ μη τέ ρα τοῦ Υἱ οῦ
τοῦ Θε οῦ. 

Τί ἔ κα ναν μέ χρι τό τε οἱ Θε ο πά το ρες; Εἶ -
χαν ἀ να θέ σει «τὴν πᾶ σαν ἐλ πί δα» τους στὸν
Θε ό. Ἡ σχέ ση τους μα ζί του ἦ ταν σχέ ση ἐμ -
πι στο σύ νης καὶ ἀ γά πης. Ὁ με γά λος τους πό -
θος εἶ χε γί νει συ νε χής, ἀ δι ά λει πτη προ σευ -
χή. Μιὰ προ σευ χὴ ὅ μως ποὺ δι α κρι νό ταν γιὰ
τὴν ἤ ρε μη ἀ πο δο χὴ τοῦ θε λή μα τος τοῦ Θε -
οῦ. Ἀ πεγ κλω βι σμέ νη ἀ πὸ τὴν ἐ γω κεν τρι κὴ
μο νο μέ ρεια τοῦ δι κοῦ τους θε λή μα τος. Εἶ -
χαν κα τα λά βει ὅ τι πά νω καὶ ἀ πὸ αὐ τὸ ποὺ ἤ -
θε λαν αὐ τοί, ἀ�ξί�α�ἔ�χει�ὁ�Θε�ὸς�καὶ�τὸ�θέ�λη�μά

του. Ἀ γα ποῦ σαν πρῶ τα τὸν Θε ὸ καὶ με τὰ τὰ
δῶ ρα του. Ζη τοῦ σαν μὲν ὡς ἄν θρω ποι αὐ τὸ
ποὺ ἐ πι θυ μοῦ σαν. Ἄ φη ναν ὅ μως στὸν Θε ὸ
τὸ πε ρι θώ ριο νὰ ἐ νερ γή σει ὅ πως αὐ τὸς ἤ θε -
λε. «Οὐχ ὡς ἐ γὼ θέ λω, ἀλ λ’ ὡς σύ». Δὲν ἐ -
πέ με ναν πά σῃ θυ σί ᾳ νὰ γί νει τὸ δι κό τους. 

Λέ γει χα ρα κτη ρι στι κὰ ὁ ἅ γιος Κο σμᾶς ὁ
Αἰ τω λός: «Ἦ σαν ὁ Ἰ ω α κεὶμ καὶ ἡ Ἄν να ἄν -
θρω ποι εὐ λα βεῖς, σώ φρο νες, ἐ νάρε τοι, τα -
πει νοί, …ἀλ λὰ παι διὰ δὲν ἔ κα μνον. Γνω ρί -
ζον τας πὼς ὁ πα νά γα θος Θε ὸς δί δει ὅ λα τὰ
ἀ γα θά, τὸν πα ρε κά λουν νὰ τοὺς δώ σει ἕ να
τέ κνον, ἀρ σε νι κὸν ἢ θη λυ κόν, καὶ νὰ τὸ ἀ φι -
ε ρώ σουν εἰς τὸν Να όν… Βλέ πον τας ὁ πα νά -
γα θος Θε ὸς τὴν κα λήν τους γνώ μην, τοὺς
εὐ λό γη σε καὶ ἐ γέν νη σαν τὴν Δέ σποι ναν τὴν
Θε ο τό κον καὶ τὴν ἔ βγα λαν Μα ρί αν… Σεῖς,
ἀ δελ φοί μου, ὁ πού δὲν κά μνε τε παι διά, νὰ ἔ -
χε τε τὴν ἐλ πί δα σας εἰς τὸν Θε όν, ὡ σὰν ὁ Ἰ -
ω α κεὶμ καὶ ἡ Ἄν να, ὄ χι νὰ κά μνε τε γο η τεί ας
καὶ μα γι κὰ καὶ ἄλ λα δι α βο λι κά… Κα θὼς ὁ Ἰ -
ω α κεὶμ καὶ ἡ Ἄν να ἐ ζη τοῦ σαν παι δί ον ἀ πὸ
τὸν Θε ὸν καὶ ὄ χι ἀ πὸ ἄν θρω πον, ἔ τσι καὶ ἡ
εὐ γε νί α σας ὅ,τι θέ λε τε νὰ ζη τή σε τε, ἀ πὸ
τὸν Θε ὸν νὰ ζη τή σε τε καὶ ὄ χι ἀ πὸ ἄν θρω -
πον…». 

Οἱ ἅ γιοι Θε ο πά το ρες γνω ρί ζουν ὅ τι δὲν
εἶ ναι τί πο τε δι κό τους. Ὅ λα εἶ ναι τοῦ Θε οῦ
καὶ τοὺς τὰ δί νει γιὰ ὅ σο χρό νο θέ λει ἐ κεῖ -
νος νὰ τὰ ἔ χουν. Γι’ αὐ τὸ καὶ δὲν με τέρ χον -
ται ὁ ποι ο δή πο τε μέ σο νὰ τ’ ἀ πο κτή σουν, ἐ πι -
τρε πτὸ ἢ ἀ νε πί τρε πτο, «γο η τεῖ ες καὶ μα γι κὰ
καὶ ἄλ λα δι α βο λι κά». Ἀρ κοῦν ται σὲ ὅ σα καὶ
ὅ ταν καὶ γιὰ ὅ σο τοὺς δώ σει ὁ Θε ός. Γι’ αὐ -
τὸ καὶ δὲν�τὰ�οἰ�κει�ο�ποι�οῦν�ται, ἀλ λὰ τὰ ἀν τι -
προ σφέ ρουν ὅ λα πρό θυ μα στὸν Θε ό, σὲ μιὰ
κί νη ση εὐ χα ρι στί ας, «τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν», μὲ
ἀ πο κο ρύ φω μα τὴν χω ρὶς δι σταγ μὸ ἀ φι έ ρω -
ση τοῦ παι διοῦ τους, ποὺ μὲ τό ση λα χτά ρα
πε ρί με ναν μιὰ ζω ή. Ὁ Θε ὸς τοὺς τὸ ἔ δω σε,
τοῦ Θε οῦ εἶ ναι καὶ τώ ρα. Καὶ τὸ παι δί τους ἀ -
κό μα δὲν τὸ θε ω ροῦν ἀ πό λυ το κτῆ μα τους. 

ΘΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΘΕΛΗΜΑ



συγγραφέας Ρεζίς Ντεμπρέ στό
βιβλίο του «Γάλλος Διανοούμενος,
συνέχεια καί τέλος» (Δεκέμβριος

2000) περιγράφει τόν γάλλο διανοού-
μενο σάν ἕνα ζωντανό νεκρό πού ἀγνοεῖ
τήν κατάστασή του. Σέ σχετική συνέ-
ντευξή του (Καθημερινή, 31-12-2000)
λέει τά ἑξῆς:

«Ὁ διανοούμενος ἀπευθύνεται στήν
κοινή γνώμη γιά νά τήν κατευθύνει, νά
τήν ἐρεθίσει, νά τήν μαστιγώσει. Σήμε-
ρα ὅμως δέν ἔχει πιά ἐπιρροή στήν
οὐσία τῶν πραγμάτων, ἔχει χάσει τό
πάνω χέρι. Τοῦ ἀπομένει ἡ ρητορική -
λίγη γενική πνευματική καλλιέργεια,
κάποιες ἱστορικές ἀναφορές - γιά νά
μιλήσει γιά τήν ἀνθρωπότητα, τό κακό,
τήν δικαιοσύνη. Αὐτό, ὅμως, δέν ἀρκεῖ
γιά νά κατέβει στό «ὑπόγειο μέ τίς μη-
χανές», δηλαδή στά βάθη τῆς ἀνθρώπι-
νης ψυχῆς γιά τήν ἀποκάλυψη καί θε-
ραπεία τῶν παθῶν. Καί ἔτσι ἡ αὐθεντία
του ἀσκεῖται στό κενό. Κατηγορεῖ, κα-
ταγγέλλει, ἀλλά δέν ἐξηγεῖ.

Κοιταζόμαστε (οἱ διανοούμενοι)
στόν καθρέφτη τῆς ἀγανάκτησής μας
καί βρίσκουμε ὡραῖο τόν ἑαυτό μας,
καί τήν ψυχή μας πιό εὐγενική ἀπό τοῦ
γείτονα».

*   *   *

Στίς 23 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία
τιμᾶ τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Βαπτιστή:

ἕναν «διανοούμενο» τῆς ἐρήμου πού
ὅμως ἔδρασε στόν κόσμο, μέ μεγάλη
μάλιστα ἐπιτυχία! Καί ἰδού γιατί:

• Κάποτε, πού εἶδε (ὁ Ἰωάννης)
πολλούς Φαρισαίους καί Σαδδουκαί-
ους, πού εἶχαν πάει νά τούς βαπτίσει,
τούς εἶπε:

-Ποιός σᾶς τό ὑπέδειξε, γεννήματα
ἐχιδνῶν, πώς ἔτσι θά  ἀποφύγετε τήν
μέλλουσα ὀργή; Νά κάμετε λοιπόν τόν
καρπό πού ἀπαιτεῖ ἡ μετάνοια (Ματθ.
3, 7-8).

• Στά πλήθη τῶν ἀνθρώπων πού τόν
ρωτοῦσαν «τί νά κάνουμε»; Τούς ἀπα-
ντοῦσε:

-Ὅποιος ἔχει δύο ροῦχα νά δίνει σέ
ἐκεῖνον πού δέν ἔχει. Ὁμοίως νά κάνει
καί ἐκεῖνος πού ἔχει τροφές.

• Ἦλθαν καί τελῶνες (σκληροί φο-
ροεισπράκτορες) νά βαπτισθοῦν. Καί
τοῦ εἶπαν:

-Διδάσκαλε, ἐμεῖς τί νά κάνουμε;
Καί σ᾿ αὐτούς ἀπάντησε:
-Νά μήν παίρνετε τίποτε περισσότε-

ρο ἀπό αὐτό πού σᾶς διέταξαν (οἱ ἀνώ-
τεροί σας) [Λουκ. 3, 10-13].

Σίγουρα ὁ Ντεμπρέ θά χειροκρο-
τοῦσε τόν ἅγιο Ἰωάννη! Γιατί, σέ ἀντί-
θεση μέ τούς διανοούμενους, μᾶς προ-
τείνει σαφῆ μέθοδο «θεραπείας» ἁμαρ-
τιῶν καί παθῶν.Ἡ δέ ἀπήχηση τοῦ κη-
ρύγματός του στόν κόσμο ὀφειλόταν
στό ὅτι:

• Ἔζησε μέ ἀπόλυτη ἄσκηση καί ἐγ -
κράτεια, μέ τέλεια ἀφιέρωση στόν Θεό.

• Εἶχε τέλεια προσήλωση στό θέλη-

Ο «ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ» 
ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

Πό ση ἀν τί θε ση μὲ τὸν ση με ρι νὸ ἄν θρω -
πο, γιὰ τὸν ὁ ποῖ ο τὸ νό η μα τῆς ζω ῆς εἶ ναι ἡ
ἄ με ση καὶ μὲ κά θε τρό πο, θε μιτὸ ἢ ἀ θέ μι το,
ἱ κα νο ποί η ση τῆς κά θε του ἐ πι θυ μί ας! Γιὰ τὸν
ὁ ποῖ ο καὶ ὁ Θε ὸς δὲν εἶ ναι τίποτε περισσότε-
ρο από ἁπλὸ ὄρ γα νο γιὰ τὴν ἐ πι τυ χί α τῶν
σκο πῶν του. Καὶ κατὰ τὴν ἐν τε λῶς βρε φι κὴ

νο ο τρο πί α τοῦ καλομαθημένου ἀνθρώπου,
εἶναι κα λὸς ὁ Θεὸς ὅ ταν ἐκ πλη ρώ νει τὰ αἰ τή -
μα τά του, ἄ δι κος ὅμως, κα κὸς καὶ ἄ χρη στος,
ὅ ταν συμ βαί νει τὸ ἀντίθετ ο. 

Ἡ τό σο νη φά λια στά ση τῶν ἁ γί ων Θε ο πα -
τό ρων ἔ χει νὰ μᾶς πεῖ ἄ ρα γε τί πο τε; 

Πρωτ. Δ. Μ. 



μα τοῦ Θεοῦ.
• Μά πάνω ἀπό  ὅλα εἶχε τήν ἀπό-

λυτη πεποίθηση καί πίστη ὅτι ὁ Ἰησοῦς
Χριστός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Δικαίως,
λοιπόν, καί ὁ Χριστός τόν ὀνόμασε μέ-
γιστο ὅλων τῶν προφητῶν! 

Συμπέρασμα: Ὁ μόνος τρόπος γιά
νά βγοῦμε ἀπό τόν λάκκο τῶν ἁμαρ-
τιῶν - ἀνομιῶν μας εἶναι ὁ δρόμος πού

μᾶς ὑπέδειξε ὁ Κύριος καί Σωτήρας
μας Ἰησοῦς Χριστός. Κάθε ἄλλος δρό-
μος διανοουμένων καί ἐπιστημόνων
εἶναι μάταιος, γιατί δέν μπορεῖ νά ὁδη-
γήσει στήν θεραπεία τῆς ἀρρώστειας
τῆς ἁμαρτίας. Ἄς ἐπικαλούμαστε, λοι-
πόν, τόν Σωτήρα μας λέγοντας: Κύριε,
πρίν χαθοῦμε ὁλοκληρωτικά, σῶσε μας.

Ἀρχιμ. Ν.Κ.

Ἡ πρώτη σελίδα τῆς Καινῆς Διαθή-
κης (δηλαδή ἡ πρώτη σελίδα τοῦ κατά
Ματθαῖον Εὐαγγελίου) ἐκ πρώτης ὄψε-
ως φαίνεται νά εἶναι ἡ πιό κουραστική,
ἡ πιό ἀνιαρή καί ἡ πιό... ἀπωθητική σε-
λίδα τῆς παγκόσμιας λογοτεχνίας! Για-
τί; Διότι ἁπλούστατα ἀποτελεῖ μιά...
ἀτέλειωτη λίστα ἀπό ἑβραϊκά ὀνόματα.

Μιά βαθύτερη ὅμως καί πιό προσε-
κτική ματιά μᾶς ἀποκα λύπτει ὅτι πε-
ριέχει τό χαρούμενο προμήνυμα τῆς
σωτηρίας μας. Πε ριέχει τόν γενεαλογι-
κό κατάλογο τοῦ Σωτήρα μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Καταγράφει ὀνομαστικά
τούς προπάτορες τοῦ Χριστοῦ ἀρχίζο-
ντας ἀ πό τόν Ἀβραάμ καί καταλήγο-
ντας στόν Δίκαιο Ἰωσήφ, τόν ΦΑΙ ΝΟ -
ΜΕΝΙΚΑ «ἄν  δρα Μαρίας» καί ΣΤΗΝ
ΟΥΣΙΑ Α ΠΛΩΣ προ στάτη τῆς Ἀειπαρ-
θένου, ἡ ὁποία «ἀσπόρως», ἄνευ ἀν -
δρός ἀξιώθηκε νά γίνει ἡ κατά σάρκα
Μητέρα Του.

Ἔτσι μαρτυρεῖ μέ τόν πιό συγκεκρι -
μένο τρόπο, τό πῶς ὁ Θεός «μπῆκε»
στόν κόσμο, «μπῆκε» στήν ἀνθρώπινη
ἱστορία προσλαμ βά νοντας ‘ἀνθρώπινη
σάρκα’ ἀπό ἕνα λαό, τούς Ἑβραίους.
Καί γι’ αὐ τό, ἀπό μιά κουραστική λί-
στα ὀνομάτων γίνεται μιά τρανή ἀπό -

δει ξη τῆς Ἄπειρης Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
πρός τόν ἄνθρωπο, μιά συγκλο νι στική
ἔκφραση τῆς Φιλανθρωπίας Του καί τῆς
Συγκα τάβασής Του μέ σκοπό τήν σω-
τηρία μας.

Ἡ συγκατάβαση αὐτή τοῦ Θεοῦ γί-
νεται ἀκόμα πιό φανερή, ἄν προσέξουμε
ὅτι μέσα σ’ αὐτόν τόν κατάλογο περι-
λαμβάνονται προ πάτορες τοῦ Χριστοῦ,
πού γεν νή θηκαν ἀπό ἀθέμιτες σχέσεις,
ὅπως: α) ὁ Φαρές, πού προῆλθε ἀπό τήν
σχέση τοῦ Ἰούδα μέ τήν νύφη του  (ἔστω
κι ἄν ἐκεῖνος δέν τήν κατά λαβε γιατί
εἶχε μεταμφιε στεῖ σέ πόρνη), β) ὁ
Βοόζ, πού γεννή θηκε ἀ πό τήν πόρνη
Ραάβ καί γ) ὁ Σολομώντας, πού γεν-
νήθηκε ἀπό τήν μοι χεία πού διέπραξε
ὁ Δαβίδ μέ τήν Βηρσαβεέ.

«Τέτοιους συγγενεῖς καταδέχθηκε νά
ἔχει ὁ Χριστός!», λέει θαυ μάζοντας ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. «Δέν
ντράπηκε τά αἴ σχη μας. Ἦρθε ὄχι γιά
νά τά ἀποφύγει ἀλλά γιά νά τά κα ταρ -
γή σει». Καί κάτι ἀκόμα: «Μέ αὐτό μᾶς
δίδαξε ὅτι δέν πρέπει νά δι και ο λογοῦμε
τίς ἁμαρτίες μας ἐπικαλούμενοι κακούς
προ γό νους, ἀλλά μόνο ἕνα νά ζητᾶμε:
τήν ἀρετή. Ὅποιος διψάει καί ἀγωνί-
ζεται γιά τήν ἀρετή, δέν πρόκειται κα-
θόλου νά τόν βλάψει τό γεγονός ὅτι ἔτυ-
χε νά ἔχει ἁμαρτωλούς προπάτορες»
(P.G. 57, 34).

Ἄς τό ἀκούσουν αὐτό, ὅσοι (μερικές

Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

➥



πως  δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος ἀθά-
νατος, ἔτσι δέν ὑπάρχει καί ἄν -
θρωπος χωρίς λύπη. Μόνο, πού ὁ

καθένας μας προσέχει μόνο τήν δική του
λύπη· καί ὄχι τίς λύπες τῶν ἄλλων. Καί
ἔτσι νομίζει, ὅτι τά δικά του βάσανα
εἶναι πιό ὀδυνηρά ἀπό τά βάσανα τῶν
ἄλλων.
• Ὅποιος δέν ἔχει παιδιά, νομίζει ὅτι τό

πιό δεινό πρᾶγμα εἶναι ἡ ἔλλειψη
παιδιῶν. Ὅποιος ἔχει πολλά παιδιά,
φαντάζεται ὅτι τά πολλά παιδιά εἶ -
ναι ἡ αἰτία τῆς ταλαιπωρίας του.

• Ὅποιος ἔχει ὡραία γυναίκα, τό θεω-
ρεῖ μεγάλο κακό, γιατί ἔχει ὑποψίες,
πώς δέν τοῦ εἶναι πιστή. Ὅποιος δέν
ἔχει ὄμορφη γυναίκα, δυσανασχετεῖ,
γιατί ἐνοχλεῖται ἀπό τήν παρουσία
της.

• Ὁ ἁπλός πολίτης λέει: Ἄχρηστος καί

εὐτελής εἶναι ὁ βίος μου, χωρίς κάτι
τό ἰδιαίτερο! Ὁ στρατιωτικός θά
προ τιμοῦσε ψωμί καί νερό, ἀπό τό νά
διακινδυνεύει τήν ζωή του στούς πο-
λέμους.

• Ὁ ἔγγαμος γκρινιάζει γιά τίς σκο-
τοῦρες γιά γυναίκα καί παιδιά. Ὁ ἄ -
γαμος ὀδύρεται γιά τήν ἔλλειψη
οἰκο γενειακῆς παρηγοριᾶς καί τρυ-
φερότητας.
Μέ λίγα λόγια. Μυριάδες εἶναι οἱ ἀ -

φορμές γιά λύπες. Μόνο μία ὁδός εἶ ναι
κάπως ἀπαλλαγμένη ἀπό λύπη: ἡ ὁδός
τῆς ἀρετῆς. Καί λέγω «κάπως», γιατί
καί αὐτή ἔχει λύπη. Ἀλλά λύπη, πού δί-
νει ὠφέλεια καί κέρδος.
• Ὅποιος ἁμάρτησε καί αἰσθάνθηκε

λύπη, ἔπλυνε τό ἁμάρτημά του.
• Ὅποιος συμπόνεσε τόν ἀδελφό του

στήν συμφορά του καί λυπήθηκε μαζί
του, ἔχει νά πάρει μεγάλο μισθό!

(Εἰς τήν Β΄ πρός Τιμόθεον Ἐπι-
στολήν, Ὁμιλία Α΄, ε΄, P.G.62, 605)

Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Η ΛΥΠΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

φορές μέχρι τά γε ρά ματά τους) ἐπι-
καλοῦνται ‘κληρονομικότητες’ καί ‘παι-
δικά τραύ    ματα’ γιά νά δικαιολογήσουν
τήν τεμπελιά τους καί τήν ἀπρο θυμία
τους νά ἀγωνιστοῦν γιά τήν ἀπελευθέ-
ρωσή τους ἀπό τά πάθη τους.

Ἄς δοξάζουμε λοιπόν τήν μακροθυ-
μία τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος κα ταδέχθηκε νά
«μπεῖ» σέ τέτοιο ἀνθρώπινο ‘σόι’ ἀπό
ἀγάπη γιά μᾶς. Καί κάθε φορά πού ξα-
ναρχίζουμε νά διαβάζουμε τήν Καινή
Δια  θήκη, ἄς μήν... προσπερνᾶμε βια-
στικά αὐτή τήν πρώτη - φαι νο με νικά
«κουραστική» - σελίδα τοῦ κατά Ματ-
θαῖον Εὐαγγε λί ου. Ἀλ λά ἄς προσκυ-
νοῦμε μέ θαυμασμό καί εὐγνωμοσύνη

τήν φι λαν θρω πία Του, ὄχι μόνο γιατί
ἔγινε γιά μᾶς ἄνθρωπος, ἀλλά διότι κα-
τα δέχθηκε νά ἔχει τέτοιους κατά σάρ-
κα συγγενεῖς καί ταπεινώθηκε τόσο
πολύ γιά τήν δική μας σωτηρία, γιά νά
μᾶς κάνει κατά χάριν παιδιά Του!
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