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τίς 15 Σεπτεμβρίου ἡ πόλη τῆς Φιλιππιά-
δας γιορτάζει καί πανηγυρίζει μέ ἰδιαί-

τερη λαμπρότητα καί εὐλάβεια τόν πο-
λιοῦχο καί προστάτη της ἅγιο Βησσαρίωνα.

Ὅμως, γιατί καί ἀπό πότε ἡ περιοχή τῆς
Φιλιππιάδας ἀλλά καί τῆς Ἄρτας τιμᾶ καί
εὐλαβεῖται τόσο τόν ἅγιο Ἱεράρχη Βησσα-
ρίωνα, πού ἔζησε καί ἔδρασε στήν πρώϊμη
Τουρκοκρατία στή γειτονική Θεσσαλία;  

Ἀπό τότε, πού λιτανεύοντας τήν ἁγία Κά-
ρα του σταμάτησε ἡ θανατηφόρα ἐπιδημία,
πού θέριζε τήν περιοχή καί μέχρι τότε ἀριθ-
μοῦσε πολλές ἑκατοντάδες θύματα.

Στό βιβλίο «Δοκίμιο ἱστορικό περί
Ἄρτης καί Πρεβέζης» τοῦ Μητροπολίτου
Ἄρτης Σεραφείμ Ξενοπούλου, ἀναφέρεται
ἐπί λέξει:

« Εἰς τήν δυστυχῆ αὐτή περιοχή συνέβη
κατά τό ἔτος 1816, Μαΐου 2 καί διήρκεσε 14
μῆνες, μέχρι τό 1817, Ἰουλίου 2, τρομερά
λοιμική νόσος, ἡ πανώλης, ἡ ὁποία ὡδήγησε
στόν θάνατο περίπου τρεῖς χιλιάδες (3.000)
ψυχές.

Ἀπηλλάγη δέ αὐτῆς ὁ τόπος διά τῆς ἀφι-
χθείσης, προσκλήσει τῶν Χριστιανῶν, ἱερᾶς
καί χαριτοβρύτου Κάρας  τοῦ μητροπολίτου
Λαρίσης ἁγίου καί θαυματουργοῦ Βησσα-
ρίωνος κτίτορος τῆς σεβασμίας Μονῆς τοῦ
Δούσικου τῶν Μεγάλων Πυλῶν.

Κατά τήν δεινήν αὐτήν περίστασιν διαρ-
κούσης τῆς πανώλους, πολλές οἰκογένειες
μετέβησαν εἰς ἀλλοδαπήν· ἄλλες δέ περί-
που 300 ἄνευ διακρίσεως θρησκείας κατέ-
φυγον εἰς τάς Μονάς Κάτω Παναγίας, Θεο-
τοκίου καί Βλαχέρνης, οἱ ὁποῖες ὄντως ἀνε-

δείχθησαν ἀρωγοί αὐτῶν καί συνετέλεσαν
στήν σωτηρίαν καί περίθαλψιν τῶν ἐνδε -
ῶν...».

Λέγει ὁ Χριστός στό κατά Ἰωάννην Εὐαγ-
γέλιο: «Ἐγώ ἦλθον, ἵνα ζωήν ἔχητε καί πε-
ρισσόν ἔχητε...»· δηλ. Ἐγώ ἦλθα γιά νά σᾶς
δώσω τήν δυνατότητα νά ἔχετε ζωή μέ πλη-
ρότητα· περίσσευμα ζωῆς· αἰώνια ζωή.

Τήν ἀλήθεια αὐτοῦ τοῦ λόγου τοῦ Χρι-
στοῦ διαπιστώνουμε αἰσθητά στό «σημεῖο»
τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνα στήν περιοχή μας. 

Ἔρχεται 300 περίπου χρόνια μετά τόν
θάνατό του ἕνα λείψανό του, ἡ ἁγία Κάρα
του καί μεταδίδει ζωή· καί σταματάει τόν
θάνατο· καί ἐνεργεῖ πράγματα, πού ὅλοι οἱ
σωματικά ζωντανοί μέ ὅλη τους τήν γνώση
καί δύναμη δέν μποροῦν νά κατορθώσουν.
Καί μᾶς δίνει τήν πιό πειστική καί δυναμική
Μαρτυρία γιά τό πόσο ἀληθινός εἶναι ὁ Χρι-
στός καί ὁ λόγος Του.

Ὅμως σήμερα, στήν ἐποχή μας κινδυ-
νεύουμε, ἀπό μιά πανούκλα χειρότερη ἀπό
ἐκείνη, πού λυμαινόταν τόν τόπο, ὅταν ἔκα-
νε τό θαῦμα του ὁ ἅγιος Βησσαρίωνας.

Οἱ δυνατότητες, πού μᾶς δίνει ὁ σύγχρο-
νος τρόπος ζωῆς εὐκολώτερα μᾶς δημιουρ-
γοῦν μιά ψευδαίσθηση αὐτάρκειας καί δύ-
ναμης.

Εὐκολώτερα φουσκώνουν τά μυαλά μας
καί παίρνουν ἀέρα.

Εὐκολώτερα «ψηλώνει» ὁ νοῦς μας· καί
ἔτσι εὐκολώτερα ξεχνᾶμε τόν Χριστό καί
τήν ἀληθινή ζωή καί ἐλευθερία ἀπό τά πάθη,
πού μᾶς ὑποδεικνύει.

Εὐκολώτερα ἀμελοῦμε καί καταφρο-
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Δ
έ κα ἑ πτὰ χρό νια ἔ ζη σε στὴν Αἴ γυ -
πτο ὁ Ἰ α κώβ, ὅ που λό γῳ τοῦ συ νε -
χι ζό με νου λι μοῦ τὸν εἶ χε φέ ρει ὁ

γιός του Ἰ ω σήφ.  Ὁ πο λυ κύ μαν τος βί ος
του ἔ φτα νε στὸ τέ λος του. Σὲ βα θιὰ γη ρα -
τειά, ἑ κα τὸν σα ράν τα  ἑπτὰ ἐ τῶν, ὁ γη ραι -
ὸς πατριά ρχης ἀρ ρώ στη σε. Ὁ Ἰ ω σὴφ μὲ τὰ
δύο παι διά του, τὸν Μα νασ σῆ καὶ τὸν Ἐ -
φραίμ, ἔ τρε ξε κον τά του. Τὰ μά τια τοῦ Ἰ α -
κὼβ εἶ χαν βα ρύ νει ἀ πὸ τὸ γῆ ρας καὶ δὲν ἔ -
βλε πε κα λά. Ἀγ κά λι α σε τὰ ἐγ γό νια του καὶ
τὰ φί λη σε. «Ὁ Θε ὸς μὲ εὐ λό γησε πο λύ, εἶ -
πε στὸν Ἰ ω σήφ. Ὄ χι μό νο μὲ ἀ ξί ω σε νὰ ξα -
να δῶ τὸ πρό σω πό σου, ἀλ λά μοῦ ἔ δει ξε
καὶ τοὺς ἀ πο γό νους σου».

Τὰ παι διὰ προ σκύ νη σαν τὸ γέ ρον τα
παπ πού τους σκύ βον τας τὸ πρό σω πό τους
ὣς τὸ ἔ δα φος. Ὁ Ἰ ω σὴφ ἔ βα λε τό τε τὸν
πρω τό το κο Μα νασ σῆ στὰ δε ξιὰ τοῦ πα τέ -
ρα του καὶ τὸν Ἐ φραὶμ σὰν μι κρό τε ρο στὰ
ἀ ρι στε ρά του. Ὅ μως ὁ Ἰ α κὼβ ἅ πλω σε τὸ
δε ξί του χέ ρι πά νω στὸ κε φά λι τοῦ Ἐ -
φραίμ, ἐ νῶ στὸ κε φά λι τοῦ πρω τό το κου
Μα νασ σῆ ἔ βα λε τὸ ἀ ρι στε ρό του χέ ρι. Ἔ -
τσι σχη μά τι σε ἀ πὸ πά νω τους τὸ σχῆ μα
τοῦ σταυ ροῦ καὶ τοὺς εὐ λό γη σε.

Ὁ Ἰ ω σὴφ ὅ μως, βλέ πον τας πὼς ὁ πα τέ -
ρας του ἔ βα λε στὸν μι κρό τε ρο τὸ δε ξί του
χέ ρι καὶ στὸν πρω τό το κο τὸ ἀ ρι στε ρό, στε -
νο χω ρή θη κε πο λύ. Ἡ εὐ λο γί α τοῦ πρω τό -
το κου θε ω ροῦν ταν με γα λύ τε ρη καὶ δι νό -
ταν μὲ τὸ δε ξὶ χέ ρι. Νό μισε πὼς ὁ πα τέ ρας
του μέ σα στὴ γε ρον τι κή του τύ φλω ση ἔ κα -
νε λά θος. Ἔ πια σε λοι πὸν τὸ δε ξὶ χέ ρι τοῦ

Ἰ α κὼβ καὶ πῆ γε νὰ τὸ βά λει στὸ κε φά λι τοῦ
Μα νασ σῆ. «Ὄ χι ἔ τσι, πα τέ ρα μου, εἶ πε.
Αὐ τὸς ἐ δῶ εἶ ναι ὁ πρω τό το κος». «Τὸ γνω -
ρί ζω, τέ κνο μου, ἀ πάν τη σε ὁ Ἰ α κώβ. Θὰ
γεν νη θεῖ καὶ ἀ πὸ τὸν Μα νασ σῆ λα ὸς πο -
λύς. Θὰ δο ξα στεῖ κι αὐ τός. Ἀλ λὰ ὁ νε ώ τε-
ρος ἀ δελ φός του, ὁ Ἐ φραίμ, θὰ εἶ ναι με -
γα λύ τε ρός του καὶ οἱ ἀ πό γο νοί του θὰ εἶ -
ναι πλῆ θος λα ῶν. Μ᾿ αὐ τοὺς τοὺς δύο θὰ
εὐ λο γη θεῖ ὁ Ἰσ ρα ὴλ καὶ ὅ λοι, ὅ ταν θὰ εὔ -
χον ται, θὰ λέ νε: Μα κά ρι νὰ σὲ κά μει ὁ Θε -
ὸς σὰν τὸν Ἐ φραὶμ καὶ τὸν Μα νασ σῆ». Ἔ -
τσι ὁ Ἰ α κὼβ εὐ λό γη σε τὸν Ἐ φραὶμ πε ρισ -
σό τε ρο ἀ πὸ τὸν πρω τό το κο Μα νασ σῆ (Γεν.
48, 1-20).

Ἡ ἐ ναλ λα γὴ τῶν χε ρι ῶν τοῦ πα τριά ρχη
Ἰ α κὼβ κα τὰ τὴν εὐ λο γί α τῶν ἐγ γο νῶν του
δὲν ἔ γι νε κα θό λου τυ χαῖ α, ἀλ λὰ «προεικό-
νισε τὸ δυνατὸ σύμβολο τοῦ σταυροῦ» (Ἰ -
διόμ. Ὑ ψώ σε ως). Ἂν καὶ εἶ χε καμ φθεῖ ἀ πὸ
τὸ γῆ ρας ὁ Ἰ α κὼβ καὶ εἶ χε τα λαι πω ρη θεῖ ἀ -
πὸ τὴν ἀρ ρώ στεια του, ὅ μως ἀ νόρ θω σε τὸ
κορ μί του καὶ ἔ δω σε σταυ ρο ει δῶς τὴν εὐ -
λο γί α του, γιὰ νὰ προ ει κο νί σει «τὴν ἐ νέρ -
γειαν τοῦ ζω η φό ρου σταυ ροῦ». Καὶ ὁ μὲν
Ἰ α κὼβ ἐ νι σχύ θη κε ἀ πὸ τὸν τύ πο ἁ πλῶς
τοῦ σταυ ροῦ ποὺ σχη μά τι σε μὲ τὰ χέ ρια
του καὶ ὑ περ νί κη σε τὸ γῆ ρας καὶ τὴν ἀ δυ -
να μί α του. Ὁ Χρι στὸς ὅ μως διὰ τοῦ σταυ -
ροῦ του «ἔδιωξε τὴν καταστροφικὴ γιὰ
τὴν ψυχὴ νόσο τῆς πλάνης» καὶ «ἀνακαίνι-
σε τὴν παλαιότητα καὶ τὴ σκιὰ τοῦ γράμ-
ματος τοῦ (Μωσαϊκοῦ) νόμου», ἀ να ζω ο γο -
νών τας το μὲ τὸ νέ ο πνεῦ μα τῆς Χά ρι τος.
Στὸ γράμ μα τῆς Πα λαι ᾶς πε ρι έ χε ται πλέ ον
τὸ πνεῦ μα τῆς Και νῆς Δι α θή κης (ἅγ. Νι κό -
δη μος Ἁ γι ο ρεί της).

Μὲ τὴ σταυ ρο ει δῆ του εὐ λο γί α ὁ Ἰ α κὼβ
ἔ δει ξε ἐ πὶ πλέ ον ὅ τι ὁ νο μο λά τρης λα ός, οἱ

Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ

νοῦμε τήν ἀξία τοῦ λόγου Του.
Εὐκολώτερα κολλάει ἡ καρδιά μας στά

κάτω καί στήν ματαιότητα.
Γι’ αὐτό σήμερα ἔχουμε μεγαλύτερη

ἀνάγκη τήν δυναμική μαρτυρία τῆς ζωῆς καί
τοῦ φρονήματος τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος.

Γι᾿ αὐτό εἶναι πολύ σημαντικώτερο θαῦ -
μα νά καταφέρουμε σήμερα νά ἀποφύγουμε

τόν κίνδυνο τῆς φοβερῆς πανούκλας, τῆς
ἀποστασίας ἀπό τόν Χριστό· καί ἐμπνεόμε-
νοι ἀπό τό ὁλοζώντανο καί ὁλοφώτεινο πα-
ράδειγμα τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνα νά ἐμπι-
στευθοῦμε ἔμπρακτα τόν Χριστό ζώντας ὡς
συνειδητά μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του.

Ἀρχιμ. Σ. Δ.



Ἑ βραῖ οι, εἶ ναι ἕ να «πρε σβύτε ρον κλέ ος».
Μιὰ πα λιά, γε ρα σμέ νη δό ξα. Καὶ συμ βο λί -
ζε ται σω στὰ ἀ πὸ τὸν Μα νασ σῆ, τὸν πρε -
σβύ τε ρο γιὸ τοῦ Ἰ ω σήφ. Γι᾿ αὐ τὸ δὲν θέ λη -
σε νὰ ἀλ λοι ώ σει τὸν τύ πο τοῦ σταυ ροῦ
ποὺ ἔ κα με μὲ τὰ χέ ρια του, ὅ ταν ὁ Ἰ ω σὴφ
τοῦ ὑ πέ δει ξε ὅ τι μπέρ δε ψε τὰ κε φά λια
τῶν παι δι ῶν του. Ἤ θε λε νὰ κη ρύ ξει πὼς ἕ -
νας ἄλ λος λα ὸς «νεοσύστατος» Χρι στοῦ
τοῦ Θε οῦ, περι χα ρα κω μέ νος ἀ πὸ τὸν
σταυ ρό, θὰ ἀ να δει χθεῖ ἀ νώ τε ρος ἀ πὸ τὸν

πα λαι ό. Καὶ συμ βο λί ζε ται ἀ π᾿ τὸν νε ώ τε ρο
Ἐφραίμ, ποὺ πῆ ρε γι᾿ αὐ τὸ με γα λύ τε ρη εὐ -
λο γί α ἀ π᾿ τὸν πρε σβύ τε ρο ἀ δελ φό του
(Κα νὼν Ὑ ψώ σε ως, ᾠ δὴ ς').Ἐ σύ; Τί γο η τεί -
α βρί σκεις ἀ κό μα στὴ γε ρα σμέ νη δό ξα τοῦ
πα λαι οῦ ἀν θρώ που μέ σα σου; Δὲν εἶ ναι
πιὰ και ρὸς ἡ χά ρη τοῦ σταυ ροῦ νὰ σὲ ἀ να -
και νί σει; Νὰ νοι ώ σεις τὴν ὑ πε ρο χή τοῦ
νέου ἀ πέ ναν τι στὸ πα λαι ό; (πρβλ. Β΄ Κορ.
5, 17).

Πρωτ. Δ. Μ.

Ἡ ψυχή πού ἔχει ταπείνωση καί πραό-
τητα εἶναι πιό ὄμορφη ἀπό τά λουλούδια. Καί
ἔχει πιό ὡραία εὐωδία· πιό γλυκό ἄρωμα! Ὁ
Κύριος ἔκαμε ὄμορφα τά λουλούδια. Μά ἀγα-
πάει πιό πολύ ἀπό αὐτά τόν ἄνθρωπο. Καί σ᾿
αὐτόν ἔδωκε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτό εἶναι
γιά τήν ψυχή πιό γλυκό καί πιό ποθητό ἀπό
ὅλο τόν κόσμο.

Τά λουλούδια τά ἔφτιαξε ὁ Θεός γιά τόν
ἄνθρωπο. Γιά νά δοξάζει τόν δημιουργό γιά
τά δημιουργήματά Του. Καί νά τόν ἀγαπάει.
Τόν Θεό δέν πρέπει νά Τόν λησμονοῦμε
οὔτε γιά μιά στιγμή. Γιατί, ὅπως Ἐκεῖνος μᾶς
ἀγαπάει, ἔτσι καί ἐμεῖς ἔχουμε χρέος νά Τόν
ἀγαπᾶμε μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας·
καί νά ζητοῦμε τό ἔλεός Του· καί νά τη-
ροῦμε τίς ἅγιες ἐντολές Του.

Ἐγώ ἀγαπάω τά λουλούδια! Εἶμαι καλό-
ψυχος ἄνθρωπος! Τόν Κύριο τόν ἀγαπᾶς;
Τούς ἐχθρούς σου, ἐκείνους δηλαδή πού σέ
στενοχωροῦν, τούς ἀγαπᾶς; Ἄν αὐτούς
τούς ἀγαπᾶς, τότε εἶσαι καλός ἄνθρωπος!
Ὄχι ὅταν ἀγαπᾶς τά λουλούδια!

Τόν Θεό Τόν γνωρίζουμε μέ τόν φωτισμό
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· ὄχι μέ τήν δύναμη
τοῦ μυαλοῦ μας! Ὁ ἄνθρωπος πού δέν γνω-
ρίζει τόν Θεό μοιάζει μέ τό ἄλογο κτῆνος.

Οἱ μοναχοί ξέρουν πόσο ἀγαποῦν τόν Κύ-

ριο· καί πόσο ὁ Κύριος ἀγαπάει τούς μονα-
χούς. «Τούς ἀγαπῶντας με, ἀγαπῶ», λέγει ὁ
Κύριος. «Τούς δοξάζοντάς με, ἀντιδοξά-
σω». Εἶναι καλό νά εἶναι κανείς κοντά στόν
Θεό! Ἡ ψυχή κοντά στόν Θεό γεμίζει εἰρήνη.
Ἀγάπη στόν Θεό ἔχει ἐκεῖνος πού τηρεῖ τίς
ἐντολές Του. Ὁ ὑπερήφανος δέν μπορεῖ πο-
τέ νά ἀγαπάει τόν Θεό. Ἐκεῖνος πού θέλει
ὅλο νά τρώει, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀγαπάει
τόν Θεό!

Ἄν ἀγαπᾶς τόν Θεό, πρέπει νά στερηθεῖς
τά ἐπίγεια· σέ τίποτε νά μήν ἔχεις προσκόλ-
ληση· καί νά σκέπτεσαι συνεχῶς τόν Θεό,
τήν ἀγάπη Του καί τήν χαρά τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος.

Στήν ψυχή πού μετανοεῖ, ὁ Κύριος δίνει
τήν δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ ψυχή
τόν ἀγαπάει τόν Θεό. Ἀπό τήν ἀγάπη αὐτή
δέν μποροῦν νά τήν ἀποτραβήξουν οἱ
ἄνθρωποι. Ὁ Κύριος θέλει νά Τόν ἀγαπᾶμε·
καί νά ταπεινωνόμαστε ἀπό ἀγάπη σ᾿ Αὐτόν.
Ὁ Κύριος θέλει νά Τοῦ μιλᾶμε ἁπλᾶ, ὅπως
μιλᾶνε τά παιδιά στήν μητέρα τους. Ἄν εἴμα-
στε ὑπερήφανοι, τότε πρῶτα ἀπό ὅλα πρέπει
νά παραλέσουμε τόν Θεό νά μᾶς δώσει τα-
πείνωση. Καί ὁ Κύριος δίνει στόν ταπεινό
τήν χάρη νά βλέπει τίς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ.
Ὁ Κύριος μᾶς ἀγαπάει πολύ· καί μᾶς ἀποκα-
λύπτει τί γίνεται στόν οὐρανό· καί πῶς ζοῦν
ἐκεῖ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοί μας, πού τόν
εὐαρέστησαν μέ τήν ταπείνωση καί τήν ἀγά-
πη τους. Σέ πολλούς ταπεινούς ἁγίους ὁ Κύ-
ριος ἔδειξε τόν παράδεισο.

(Μετάφραση ἐκ τοῦ Ρωσσικοῦ ἀνέκδοτου
κειμένου: Μητροπολίτης Μελέτιος (+))

Ὁσίου Σιλουανοῦ 
τοῦ Ἀθωνίτου (1866 - 1938)

ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟ;



Γύρω στά 1500 π.Χ., ὁ ἅγιος προφή-
της Μωϋσῆς προσκλήθηκε ἀπό τόν Θεό
γιά νά ὁδηγήσει τούς συμπατριῶτες του
Ἰσραηλίτες ἀπό τήν γῆ τῆς δουλείας
τους, τήν Αἴγυπτο, στή γῆ τῆς ἐλευθε-
ρίας, τήν Παλαιστίνη. Ἡ μνήμη τοῦ
ἁγίου Μωϋσῆ ἑορτάζεται στίς 4 Σεπτεμ-
βρίου.

Σέ ἐκείνη τήν θαυμαστή καί ὑπέρλο-
γη συνομιλία, ἐρώτησε ὁ Μωϋσῆς τόν
Θεό:

-Θά τούς πῶ ὅτι μέ στέλνει ὁ Θεός
τῶν πατέρων μας. Ἐκεῖνοι θά μέ ἐρωτή-
σουν: Ποιό εἶναι τό ὄνομά του; Τί θά
τούς πῶ;

Καί εἶπε ὁ Θεός στόν Μωϋσῆ:
-«Ἐγώ εἰμί ὁ Ὤν». Ἐγώ εἶμαι αὐτός

πού ὑπάρχει (!). Ἔτσι θά πεῖς στούς
Ἰσραηλίτες. Ὁ Ὤν (=ὁ Ὑπάρχων) μέ ἀπέ-
στειλε σέ σᾶς (Ἔξ. 3, 13-14).

Ἀργότερα, σέ ἄλλη συνομιλία του μέ
τόν Θεό, ὁ Μωϋσῆς τοῦ εἶπε:

-Δεῖξε μου τόν ἑαυτό Σου.
Τότε, τοῦ ἀπάντησε ὁ Θεός:
-Θά περάσω ἐνώπιόν σου καί θά

ἀκούσεις τό ὄνομά μου.
Ἔτσι ἔγινε, καί ἄκουσε ὁ Μωϋσῆς τά

λόγια:
-Κύριος ὁ Θεός εἶναι οἰκτίρμων καί

ἐλεήμων, μακρόθυμος καί πολυέλεος καί
ἀληθινός (Ἔξ. 33, 18,19 καί 34,6).

Συνεπῶς, ὁ Θεός, ὁ Ὑπάρχων, ὁ Δημι-
ουργός τῶν πάντων εἶναι:

-Κύριος, δηλ. ἐξουσιαστής, ἀληθινός
(ἀφοῦ εἶναι ὁ Ὤν!). Καί ἐπιπλέον οἰκτίρ-

μων καί ἐλεήμων, δηλ. εὐσπλαγχνικός,
ἔχων ἔλεος· μακρόθυμος, δηλ. ἀνεκτικός,
ἀνεξίκακος· πολυέλεος, δηλ. πολυεύ-
σπλαγχνος. Μέ δυό λόγια, ὅλα αὐτά
σημαίνουν ὅτι: Ὁ Θεός ἔχει ἀγάπη καί
τήν διατηρεῖ· τίποτα δέν Τόν μετακινεῖ
ἀπό αὐτή τήν ἀγάπη.

Ποιός εἶναι, λοιπόν, αὐτός πού μίλη-
σε στόν Μωϋσῆ;

-Αὐτός πού κάποτε συνομίλησε μέ
τόν Μωϋσῆ ἐπί τοῦ ὄρους Σινᾶ μέσῳ
συμβόλων (=φωτιά, ἀστραπές καί βρο-
ντές), λέγοντας «Ἐγώ εἶμαι ὁ Ὤν», σήμε-
ρα στό ὄρος Θαβώρ μεταμορφώθηκε
ἐνώπιον τῶν μαθητῶν Του, ὁ Χριστός, ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ (Τροπάριον ἀποστίχων
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, 6
Αὐγούστου).

*    *     *
Εἶναι φανερό, πλέον, πόση ἐμπιστο-

σύνη καί ἀγάπη ὀφείλομε στόν Κύριο καί
Θεό καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστό, γιά
ὅλα ὅσα ἔκαμε, ἀλλά καί ἔπαθε ὡς
ἄνθρωπος ὑπέρ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώ-
πων. Μάλιστα, γιά νά μήν ξεχνᾶμε ὅλα
τά παραπάνω καταπληκτικά πράγματα,
στό φωτοστέφανο τοῦ Χριστοῦ (σέ ὅλες
τίς εἰκόνες Του) βάζουμε τίς λέξεις: «ὁ
Ὤν».
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