
ώτησαν κάποτε τὸν ἀββᾶ Ἀγάθωνα:
«Ἐσὺ εἶσαι ὁ Ἀγάθων; Ἀκοῦμε γιὰ σένα

ὅτι εἶσαι πόρνος καὶ ὑπερήφανος». «Ναί,
ἔτσι εἶναι», ἀπαντᾶ ὁ ἀσκητής. «Ἐσὺ εἶσαι
ὁ Ἀγάθων ποὺ φλυαρεῖς καὶ κατακρί-
νεις»; «Ἐγὼ εἶμαι». «Ἐσὺ εἶσαι ὁ Ἀγά-
θων ὁ αἱρετικός»; «Δὲν εἶμαι αἱρετικός»,
ἀπαντᾶ ὁ Ἀγάθων. «Πές μας», τὸν παρα-
κάλεσαν τότε, «γιατί τόσα σοῦ εἴπαμε καὶ
τὰ δέχθηκες, ἀλλὰ τὸ τελευταῖο δὲν τὸ
ἄντεξες»; «Τὰ πρῶτα ὠφελοῦν τὴν ψυχή
μου, ἀλλὰ ἡ αἵρεση εἶναι χωρισμὸς ἀπ᾿ τὸν
Θεό, καὶ δὲν θέλω νὰ χωρισθῶ ἀπ᾿ τὸν
Θεὸ» (ἀπ᾿ τὸ Γεροντικό). 

Νὰ ἕνα θέμα ποὺ σήμερα ἔπαψε νὰ εἶναι
οὐσιῶδες καὶ πέρασε σὲ δευτερεύουσα μοί-
ρα. Δὲν θεωροῦμε ὅτι ἡ ὀρθὴ πίστη εἶναι
ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ τὸν ὀρθὸ τρόπο
ζωῆς. Νομίζουμε ὅτι στὸν Θεὸ καὶ στὴ σω-
τηρία μας (ζητήματα ζωῆς καὶ θανάτου) μπο-
ροῦμε νὰ φτάσουμε ἀπὸ χίλια-δυὸ δρομά-
κια. Δὲν ἔχει σημασία τελικὰ ποιὰ πίστη
ἀκολουθεῖς, σὲ τί Θεὸ πιστεύεις. 

Ρωτήθηκε κάποιος ποὺ στὸν καιρό
μας ἀπὸ Χριστιανὸς ἔγινε Μουσουλμάνος:
«Πῶς τὸ ἀποφάσισες»; «Μόνος μου, ἀπά-
ντησε. Ψάχνοντας σιγὰ-σιγὰ βρῆκα αὐτὸ
ποὺ ἤθελα στὸ Ἰσλάμ». «Ἔμαθα ὅτι πα-
ραλίγο νὰ γινόσουν μοναχὸς στὸ Ἅγιον
Ὅρος»! «Ναί! Δὲν ἔχει καμμία διαφορά.

Διαφορετικοὶ δρόμοι, ἴδιο τέλος». «Δὲν
ὑπάρχει ἀπόσταση ἀνάμεσα στὸ Ἅγιον
Ὅρος καὶ τὸ Ἰσλάμ»; «Ἀπολύτως καμμία.
Ὅταν πᾶς στὸ Ἅγιον Ὅρος ἢ ἐπισκέπτε-
σαι κάποιον τεκὲ στὴν Αἴγυπτο (=κάτι σὰν
μοναστήρι ἰσλαμικό), βλέπεις ὅτι δὲν ὑπάρ-
χει ἀπολύτως καμμία διαφορὰ» (Στ. Θεο-
δωράκη, Οἱ ἄνθρωποί μου, σελ. 214).

Τί Μωάμεθ, τί Χριστός! Ἕνα καὶ τὸ
αὐτὸ λοιπόν; Καμμιὰ διαφορά; Μέσα ἀπ᾿
τὸ κανάλι τοῦ παγκοσμίου κινήματος τῆς
«Νέας Ἐποχῆς» περνάει τὸ καταστροφικὸ
μήνυμα, ὅτι οἱ θρησκεῖες ὅλες εἶναι μία. Δὲν
ἔχουν διαφορά. Σὲ ὅποια θέλεις, πηγαίνεις.
Καὶ ὅποιον Θεὸ θέλεις, προσκυνᾶς. Αὐτὸς
εἶναι ὁ λεγόμενος θρησκευτικὸς συγκρητι-
σμός.

Ὅμως ὁ ἕνας καὶ μοναδικὸς Θεός, ποὺ
ποτὲ βέβαια δὲν εἶχε ἀφήσει ἀμάρτυρο
(=χωρὶς μαρτυρίες, χωρὶς σημάδια) τὸν ἑαυ-
τό του (Πράξ. 14,17), φανερώθηκε ὁλοφά-
νερα στὸν κόσμο μὲ τὴν ἔνσαρκη παρουσία
τοῦ μονογενοῦς του Υἱοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ
Χριστὸς εἶναι ὁ μόνος ποὺ ἦρθε γιὰ νὰ σώ-
σει τὸν κόσμο (Ἰω.  3,16-18). «Εὐαγγελί-
ζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην», εἷπε ὁ ἄγγελος
στοὺς ποιμένες, «ὅτι ἐτέχθη (=γεννήθηκε)
«ὑμῖν Σωτὴρ» (Λουκ.  2,10-11.) 

Σωζόμαστε μόνο διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Κανένας ἄλλος δὲν μπορεῖ, οὔτε ἄνθρωπος,
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ύο φίλοι, νεαρά παιδιά, ἀποφάσισαν
νά πᾶνε γιά κυνήγι. Ξεκίνησαν, λοι-
πόν, μέ τά ὅπλα τους, χαρούμενοι καί

αἰσιόδοξοι γιά ἐπιτυχίες μεγάλες! Προχώ-
ρησαν βαθιά στό δάσος. Ἀμέριμνοι φθάνουν
σέ ἕνα μικρό ξέφωτο. Καί ἐκεῖ, ἀντικρίζουν
μιά πελώρια ἀρκούδα νά στέκεται ὄρθια
ἀπέναντί τους. Φόβος καί τρόμος κατέλα-
βε τούς νεαρούς. Ὁ ἕνας, ὡς πιό εὐκίνητος,
ἔτρεξε καί σκαρφάλωσε σ᾿ ἕνα ψηλό δένδρο.
Ὁ ἄλλος, ἀπελπισμένος, κοίταξε δεξιά-ἀρι-
στερά καί ὥρμησε στήν εἴσοδο μιᾶς σπηλιᾶς
ἀπέναντι ἀπό τό δένδρο. Ἡ ἀρκούδα «στρα-
τοπέδευσε» μεταξύ δένδρου καί σπηλιᾶς.
Μά, πολύ σύντομα, ὁ νέος βγῆκε τρέχοντας
ἀπό τήν σπηλιά. Εἶδε τήν ἀρκούδα καί ξα-
ναμπῆκε στήν σπηλιά! Αὐτό ἔγινε δυό-τρεῖς
φορές. Ἀπό τό δένδρο ὁ φίλος του τοῦ φώ-
ναξε ἀνήσυχος: 

-Μά τί κάνεις; Μεῖνε στήν σπηλιά. Θά
βαρεθῆ καί θά φύγει τό θηρίο. 

Ἀπαντᾶ, κατάχλωμος, ὁ φίλος του:
-Ὑπάρχει μιά δεύτερη ἀρκούδα στήν

σπηλιά!!
*  *   *

Πόσα μᾶς διδάσκει αὐτή ἡ ἱστορία-πα-

ραβολή! Κυνήγι εἶναι ἡ ζωή τοῦ καθενός μας.
Πρώτη ἀρκούδα, ἐχθρός πνευματικός, εἶναι
ἡ ἀπιστία, ἴσως καί ἡ ἀμφιβολία μας γιά τόν
Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Δένδρο ὑψη-
λό πού μᾶς παρέχει ἀσφάλεια εἶναι ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὄντας ἑνωμένοι μέ
τήν Ἐκκλησία βλέπουμε μέ καθαρό βλέμ-
μα τήν ψευτιά τῶν εἰδώλων τοῦ κόσμου τού-
του καί καταλαβαίνουμε ὅτι ὁ Χριστός
εἶναι ὁ μοναδικός ἀληθινός Θεός.

Σπηλιά εἶναι ἡ συνείδηση, καί γενικώ-
τερα ἡ ψυχή τοῦ  κάθε ἀνθρώπου. Ἡ συ-
νείδησή μας δέν εἶναι φανερή στούς ἄλλους
ἀνθρώπους. Οἱ σπηλιές εἶναι συνήθως σκο-
τεινές. Ἔτσι καί ἡ συνείδησή μας. Ἄν θέ-
λουμε νά δοῦμε τί ἔχει μέσα, πρέπει νά ἀνά-
ψουμε φῶς γιά νά βλέπουμε. Μέσα, λοιπόν,
στήν ψυχή μας, κρύβεται ἡ δεύτερη ἀρκού-
δα: τά πάθη μας, οἱ χρόνιες ἁμαρτωλές μας
ἀδυναμίες, οἱ ἁμαρτωλοί λογισμοί μας.
Ὅταν τά δοῦμε, κάπως καθαρά, μᾶς πιά-
νει τρόμος! Γι᾿ αὐτό δέν θέλουμε νά τά βλέ-
πουμε. Τρέχομε ἔξω ἀπό τήν «σπηλιά» τῆς
συνείδησής μας, γινόμαστε ἐξωστρεφεῖς. Καί
τότε πέφτουμε στήν πρώτη ἀρκούδα, τήν
ἀπιστία. Καί γίνεται ἡ ζωή μας κόλαση! Κό-
λαση, ἐνῶ βρισκόμαστε ἀκόμη σ᾿ αὐτήν τήν
ζωή!

Χρειαζόμαστε ἐπειγόντως «φῶς» καί
«ὅπλα». Φῶς πνευματικό γιά νά δοῦμε τί
κουβαλᾶμε μέσα μας καί ὅπλα πνευματικά

ΟΙ ΔΥΟ ΑΡΚΟΥΔΕΣ

οὔτε ἄγγελος, νὰ μᾶς σώσει. Μόνο ὁ Κύριός
μας Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ εἶπε: «Ἐγὼ (μόνο)
εἶμαι ἡ ἀλήθεια» (Ἰω. 14, 6). «Καὶ δὲν εἶναι
δυνατὸν διὰ κανενὸς ἄλλου νὰ σωθοῦμε. Διό-
τι δὲν ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα (πλὴν τοῦ ὀνό-
ματος τοῦ Χριστοῦ) ποὺ νὰ δόθηκε κάτω
ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, μὲ
τὸ ὁποῖο ὁρίσθηκε νὰ σωθοῦμε» (Πράξ. 4,
12). Λόγω τῆς ἀπόλυτης, μέχρι σταυρικοῦ
θανάτου, ὑπακοῆς Του στὸν Πατέρα Του,
«ὁ Θεὸς τὸν ὑπερύψωσε καὶ τοῦ χάρισε ὄνο-

μα, ποὺ εἶναι πάνω ἀπὸ κάθε ἄλλο ὄνομα.
Ὥστε στὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ νὰ καμφθεῖ
κάθε γόνυ, ἀγγέλων, ἀνθρώπων καὶ δαι-
μόνων, καὶ νὰ ὁμολογήσει κάθε γλώσσα, ὅτι
Κύριος (ὅλων εἶναι ὁ) Ἰησοῦς Χριστὸς (καὶ
μόνο)» (Φιλ. 2, 9-10).

Νὰ γιατί ὁ ἀββᾶς Ἀγάθων νοιαζόταν
τόσο πολὺ νὰ μὴν ξεφύγει ἀπὸ τὴν πίστη
αὐτή. Ἐμεῖς σὲ ποιὸν Θεὸ κλίνουμε γόνυ;
Ποιὸν ἀναγνωρίζουμε Κύριο καὶ Σωτήρα
μας; Πρωτ. Δ. Μ.



Μεγάλη Σαρακοσ-ή ε/ναι 2 κα-’  3ξοχήν
περίοδος -ο: 3κ κλη  σια σ-ι κο: ;-ους,
πού δείχνει -ήν -εράσ-ια σηµασία ->ς
συµ µε -ο χ>ς -ο: ?νθρωπίνου σώµα-ος

σ-ήν λεγόµενη «πνευµα-ική» ζωή. Καί ε/ναι
πολύ φυσικό, ?φο: µέ -ήν Σαρακοσ-ή H-οι-
µαζόµασ-ε νά γιορ -άσουµε Iχι µόνο -ήν Jνά-
σ-αση -ο: Χρισ-ο: ?λλά καί -ήν - δι’  αL->ς -
?νάσ-αση καί -Mν δικMν µας σωµά-ων.

Nέν Oπάρχει Pλλη θρησκευ-ική παράδο-
ση, πού νά -ιµάει -όσο πο λύ, νά σώζει καί -ε-
λικά νά δοξάζει -ό ?νθρώπινο σMµα.

Q Χρι σ-ός καί 2 Rκκλησία Του µTς παρέ-
δωσαν Uνα πλούσιο «πρό γραµ µα ?σκήσεων» γιά
-ήν περίοδο ->ς Σαρακοσ->ς, -ό VποWο, φυ-
σικά, πρέπει νά προσαρµόζε-αι σ-ίς δυνάµεις
καί σ-ίς ?ν-οχές -ο: καθενός µέ -ήν βοήθεια
-ο: πνευµα-ικο: -ου πα-ρός.

ΚΑΙ V σωµα-ικός κόπος ->ς νησ-είας ΚΑΙ
V σωµα-ικός κό πος ->ς προσευχ>ς (γονυκλι-
σίες, [ρθοσ-ασία, αLξηµένες ?κο λου θίες)
δέν ?ποσκοπο:ν σέ Uνα κενόδοξο «πρω-α-
θλη-ισµό», ?λλά 
• σ-ήν πιό συχνή καί α\σθη-ή µνήµη -ο: Σω-

-ηρίου Πάθους -ο: Χρι σ-ο:^
• σ-ήν συναίσθηση _-ι ο` aµαρ-ίες, πού ?νέ-

βασαν -όν Χρισ-ό σ-όν Σ-αυ ρό ;γιναν καί
µέ -ό σMµα µας^ καί

• σ-ήν µαρ-υρία _-ι V Χρισ-ός δέν bλθε... νά

καθίσει σέ µιά κα ρέκλα καί νά µTς κά  νει
aπλMς cθικές διδασκαλίες. Jν-ίθε-α bλθε,
ν-ύθηκε ?νθρώ πι  νο σMµα καί ;παθε ΚΑΙ
σωµα-ικά µαρ-ύρια καί θάνα-ο σ-αυρικό,
γιά νά ?νακαινίσει καί νά σώσει Iχι µόνο
-ήν ψυχή µας ?λλά καί -ό σM µα µας.

*    *    *
Πρίν δυό χρόνια µε-εσ-ράφη σ-ήν eρθο-

δοξία V πρώην ρω µαι  ο καθο λι κός fλβε-ός ̀ ε-
ροµόναχος καί 3ρηµί-ης π. Γαβριήλ Bunge.
Jνάµεσα σ-ά πολλά βιβλία -ου ξεχωρίζει -ό βι-
βλίο « Πήλινα σκεύη», _που 3ξηγεW ?ναλυ-ικά
πMς -ό «πήλινο σκε:ος» -ο: σώµα-ός µας, γί-
νε-αι Uνα θαυµάσιο 3ργαλεWο καθάρσεως,
aγιασµο: καί σω-ηρίας µας, _-αν πρόθυµα
καλλιεργεW -ίς χρισ-οµίµη-ες ?σκή σεις ->ς νη -
σ-είας καί ->ς προσευχ>ς.

Σέ πρόσφα-η συνέν-ευξή -ου V π. Γαβριήλ
3-όνισε:

«Nέν µπορεWς νά µάθεις νά προσεύχεσαι...
καθισµένος σέ µιά πολυ θρό να. hν ε/σαι U-οι-
µος νά γονα-ίσεις, νά µε-ανοήσεις ε\λι κρινά,
νά Oψώσεις -ά µά -ια καί -ά χέρια σ-όν οLρα-
νό, -ό-ε πολλά πράγµα-α θά σο: ?ποκα λυ -
φθο:ν. ΜπορεW νά διαβάζεις βιβλία, νά παρα-
κολουθεWς διαλέξεις, νά συζη-Tς µέ Pλ λους.
Jλλά ποιά ε/ναι 2 ?ξία _λων αL-Mν, Pν δέν κά-
νεις Uνα πραγµα-ικό β>µα πρός -ά 3µπρός,
?σκών-ας -ό σMµα σου σ-ήν νησ-εία καί σ-ήν
προσευχή; Nέν ε/ναι δυνα-όν νά µάθει κάποιος
νά κολυµπάει ?πό -ήν καρέκλα! Q µόνος
-ρό πος γιά νά µάθει κάποιος κολύµπι, ε/ναι νά
πέσει  µέσα σ-ό νερό!».

Jρχιµ. Β. Λ.
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γιά νά ἐξοντώσουμε τά θηρία τῶν παθῶν
μας.

Κάθε ἡμέρα, ὅλη τήν Μεγάλη Τεσσα-
ρακοστή, στό τέλος τοῦ ὄρθρου (=πρωϊνή
προσευχή) ψάλλομε ἕνα τροπάριο πού λέ-
γεται «φωταγωγικόν», δηλ. τροπάριο πού
«φέρνει φῶς»! Ὅλα τά φωταγωγικά ἔχουν
σχεδόν τό ἴδιο περιεχόμενο. Νά, τό φωτα-
γωγικό τοῦ τρίτου ἤχου:

-Ἐξαπόστειλε, Χριστέ ὁ Θεός, τό φῶς
σου τό ἀΐδιο καί φώτισε τά μάτια τά κρυ-
φά τῆς καρδιᾶς μου, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς
Θεοτόκου καί σῶσε με (Τριώδιον).

Εἶναι ἀκριβῶς τό πνευματικό φῶς πού
χρειαζόμαστε. Ὅμως, γιά νά στείλει αὐτό
τό φῶς ὁ Χριστός, ἀπαιτοῦνται κάποιες προ-
ϋποθέσεις, πού εἶναι:
• Νηστεία καί προσευχή. 
•  Ἰδιαιτέρως ἔρευνα τῆς συνείδησής μας γιά
νά «δοῦμε» τίς «ἀρκούδες» τῶν παθῶν
μας, μέ τήν βοήθεια κατάλληλου ὁδηγοῦ,
τοῦ ἱερέα-πνευματικοῦ μας πατέρα.
Ἄς ἀγωνισθοῦμε, λοιπόν, γιά νά λάμψει

τό πνευματικό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί στήν
δική μας καρδιά.

Ἀρχιμ. Ν. Κ.



ι k ? π’ -lς σο βα ρώ -ε ρες 3 πα να σ-ά σεις
-Mν f βραί ων πρmς -mν 2 γέ -η -ους Μω υ -
σ> b -αν αL -n -Mν Κο ρέ, Nα θkν καl J βει -

ρών, ποo µp Pλ λους 250 3 πι φα νεWς qσ ρα η λί -ες
καl ?ρ κε -m πλ> θος λα ο: ?µ φι σβή-η σαν -mν J -
α ρών, rς -mν µό νο ? π’ -mν Θε m 3 κλεγ µέ νο ?ρ -
χι ε ρέ α. t ? πάν -η ση -ο: Θε ο: b -αν P µε ση καl
2 -ι µω ρί α -ους δρα σ-ι κή, γιk νk πα ρα δειγ µα -
-ι σθεW V \ δι αί -ε ρα ? πει θnς καl σκλη ρο κάρ διος
λα mς -ο: qσ ρα ήλ. Γιk νk σ-ε ρε ώ σει πε ρισ σό -
-ε ρο -nν ? σ-α θ> -ους πί σ-η V Θε ός, ε/ πε -ε -
λι κk σ-mν Μω υ σ>:

« Κά θε ?ρ χη γmς φυ λ>ς νk σο: δώ σει ? -
πm U να ρα βδί. Θk συγ κεν -ρώ σεις δώ δε κα ρα -
βδιk καl θk γρά ψεις σ-m κα θέ να -m I νο µα -ο:
?ρ χη γο: κά θε φυ λ>ς. Σ-m ρα βδl ->ς φυ λ>ς -ο:
Λευu θk γρά ψεις -m I νο µα -ο: J α ρών. Θk -k
βά λεις _ λα σ-n Σκη νn -ο: Μαρ -υ ρί ου, µπρο -
σ-k σ-m ̀  λα σ-ή ριο (-m χρυ σm κά λυµ µα ->ς Κι -
βω -ο: ->ς Nι α θή κης µp -k δύ ο χρυ σT Χε ρου -
βίµ), _ που σTς 3µ φα νί ζο µαι. Τm ρα βδl -ο: Pν -
δρα ποo θk 3 κλέ ξω θk βλα σ-ή σει καl ; -σι θk
2 συ χά σω ? π’ -k πα ρά πο να -Mν qσ ρα η λι -Mν 3 -
ναν -ί ον σου».

Q Μω υ σ>ς µά ζε ψε -k δώ δε κα ρα βδιk καl
-k -ο πο θέ -η σε 3 νώ πιον -ο: Κυ ρί ου σ-n Σκη -
νn -ο: Μαρ -υ ρί ου. Τnν Pλ λη µέρα 2 ρά βδος
-ο: J α ρών, ->ς φυ λ>ς -ο: Λευ ΐ, ε/ χε βλα σ-ή -
σει. w βγα λε φύλ λα, Pν θι σε λου λού δια καl ; -
δε σε καρ πούς. x λοι ο` qσ ρα η λί -ες ε/ δαν -m
θα: µα. Q Κύ ριος ε/ πε σ-mν Μω υ σ>: « Βά λε -n
ρά βδο -ο: J α ρyν σ-nν Κι βω -ό, z σ-ε νk ε/ ναι
ση µεW ο γιk -οoς ? πει θεWς. w -σι θk σ-α µα -ή σει
V γογ γυ σµός -ους 3 ναν -ί ον µου καl δpν θk πε -
θά νουν» (J ριθµ. 17, 16-26). 

t βλα σ-ή σα σα ρά βδος -ο: J α ρών, µιk ? -
πm -lς πιm c χη ρpς µαρ -υ ρί ες -ο: Θε ο: πρmς
-m λα ό -ου, b -αν καl U να δυ να -m σύµ βο λο µιTς
Pλ λης, µελ λον -ι κ>ς πραγ µα -ι κό -η -ας. { -αν
ε\ κό να ->ς Θε ο -ό κου, ->ς πα να γί ας µη -έ ρας
-ο: Υ` ο: -ο: Θε ο:. J κο: µε σ-οoς Χαι ρε -ι -
σµούς, ποo ψάλ λον -αι -n Με γά λη Σα ρα κο σ-n
σ-nν Rκ κλη σί α, πyς 2 Πα να γί α ε/ ναι «2 ρά βδος
2 µυ σ-ι κή, Pν θος -m ? µά ραν -ον 2 3ξαν θή σα -
σα».

x πως δηλ. -m ξε ρm ρα βδl -ο: J α ρών, ; -
ξω ? πm κά θε νό µο καl κα νό να ->ς φύ σης, ; βγα -
λε φύλ λα, Pν θη καl καρ πό, ; -σι καl σ-m πρό -
σω πο ->ς 3 κλε κ->ς _ λων -Mν γε νε Mν, κα -k θέ -
λη µα Θε ο:, «νι κT -αι φύ σε ως -ά ξις». } περ βαί -
νον -ας κά θε ?ν θρώ πι νη λο γι κn καl φυ σι κm νό -
µο 2 Παρ θέ νος P νευ ?ν δρmς γεν νT rς Pν θρω -
πο -mν ~ διο -mν Υ` m -ο: Θε ο:. Γι’ αL -m καl «κα -
-ε πλά γη q ω σnφ -m O πpρ φύ σιν θε ω ρMν», λέ µε
σp Pλ λο -ρο πά ριο. Βλέ πον -ας V q ω σnφ -m O -
πέρ λο γο θα: µα ->ς Γέν νη σης -ο: Χρι σ-ο:, πα -
ρο µοιά ζει -nν πρm -ό κου, 3ν -ό κ� καl µε -k -ό -
κον Παρ θέ νο µε -α ξo Pλ λων καl µp -nν «ρά βδον
J α ρyν -nν βλα σ-ή σα σαν». 

Ρά βδο _ µως O πο νο εW προ φη -ι κk καl V t -
σα ΐ ας -nν Παρ θέ νο, _ -αν λέ γει _ -ι « θk προ -
έλ θει ρά βδος 3κ ->ς ρί ζης q εσ σαl καl Pν θος θk
?ν θί σει ? πm αL -nν» (tσ. 11, 1). Τm ψάλ λει 2 Rκ -
κλη σί α θρι αµ βευ -ι κά: « Ρά βδος 3κ ->ς ρί ζης q -
εσ σαl καl Pν θος 3ξ αL ->ς Χρι σ-έ, 3κ ->ς
Παρ θέ νου ? νε βλά σ-η σας». t Παρ θέ νος ε/ ναι
2 ρά βδος, -m κλα δl ποo προ έρ χε -αι ? πm -n ρί -
ζα -ο: Nαυ uδ καl -ο: q εσ σαί, ? πm -n φυ λn -ο:
q ού δα, _ πως προ φη -εύ ει γι’ αL -mν V πα -έ ρας
-ου, V πα -ριά ρχης q α κώβ: « Npν θk 3 κλεί ψει Pρ -
χον -ας ? π’ -οoς ? πο γό νους -ο: q ού δα, µέ χρις
_ -ου ;λ θει αL -mς ποo θk ε/ ναι 2 προσ δο κί α -Mν
3 θνMν» (Γεν. 49, 10). 

Θα λε ρm κλα δί, ρά βδος λοι πmν 2 Θε ο µή -ωρ,
ποo βλα σ-ά νει, ?ν θο φο ρεW καl καρ πο γο νεW -mν
Χρι σ-ό. R µεWς -ώ ρα -ί ε~µα σ-ε; Ξε ρm ρα βδl �
µή πως κα -α πρά σι νο κλα δl µp Pν θος καl καρ -
πm µυ σ-ι κm σ-nν ψυ χή µας -mν ~ διο -mν Χρι σ-ό;
R κεW νος Pλ λω σ-ε -m ε/ πε, πyς V κα θέ νας
µας µπο ρεW νk γί νει µη -έρα -ου καl ? δελ φmς
καl ? δελ φή -ου (Μα-θ. 12, 50). 
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