Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

ΘΕΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ
«Ἐμεῖς κηρύττουμε Χριστόν ἐσταυρωμένον· γιά τούς μέν Ἰουδαίους σκάνδαλο· γιά τούς δέ Ἕλληνες ἀνοησία· γι᾿
αὐτούς πού κάλεσε ὁ Θεός (κλητούς),
ὁ Χριστός πού ἐμεῖς κηρύττουμε εἶναι
τοῦ Θεοῦ ἡ δύναμη καί τοῦ Θεοῦ ἡ σοφία (Α΄ Κορ. 1, 23-24)».
Τά λόγια αὐτά εἶναι γεμᾶτα σοφία.
Μέ αὐτά ὁ ἀπόστολος θέλει νά μᾶς
εἰπεῖ:
Ὅταν ποῦμε στούς Ἑβραίους «πιστέψτε στόν Χριστό», μᾶς ἀπαντοῦν:
«Ἀναστῆστε νεκρούς, θεραπεῦστε δαιμονισμένους, κάντε μας θαύματα».
Ἐμεῖς ὅμως ἀντί γι᾿ αὐτά τούς λέμε:
«ὁ Χριστός σταυρώθηκε καί πέθανε
στόν Σταυρό!». Αὐτό ὅμως ὄχι μόνον
δέν ἑλκύει αὐτούς πού δέν θέλουν νά
γίνουν χριστιανοί, ἀλλά καί ἐκείνους
πού ἔκαναν κάποια τέτοια σωτήρια
σκέψη, τούς ἀπωθεῖ! Καί ὅμως, ὁ
Σταυρός δέν ἀπωθεῖ! Τραβάει. Ἐπιβάλλεται. Τά νικάει ὅλα!
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, οἱ Ἕλληνες
(=οἱ εἰδωλολάτρες) μᾶς ζητοῦν ὄμορφα λόγια· συλλογισμούς· στοχασμούς
δυνατούς! Ἐμεῖς ὅμως καί σ᾿ αὐτούς κηρύττουμε ὅτι ὁ Χριστός πέθανε στόν
Σταυρό. Κάτι πού γιά μέν τούς Ἑβραίους εἶναι δεῖγμα ἀδυναμίας· γιά δέ τούς
Ἕλληνες δεῖγμα βλακείας! Καί ἔτσι, κη-

ρύττοντας τόν Χριστό, ὄχι μόνο δέν τούς
προσφέρουμε αὐτό πού ζητοῦν, ἀλλά
κάτι τό ἐντελῶς ἀντίθετο. Γιατί ὁ
σταυρός ὄχι μόνο δέν ἀποτελεῖ γιά τόν
συνομιλητή μας λογική ἀπόδειξη, ἀλλά
ἀντίθετα καταργεῖ κάθε ἔννοια λογικῆς
ἀπόδειξης!
Λοιπόν. Ὅταν ἐκεῖνοι πού ζητοῦν εἴτε
θαύματα, εἴτε σοφίες, ὄχι μόνο δέν βρίσκουν στά λόγια μας αὐτά πού ζητοῦν,
ἀλλά ἀκοῦνε τά ἐντελῶς ἀντίθετα ἀπό
αὐτά πού θέλουν, καί ἀκούοντάς τα, τά
δέχονται, δέν εἶναι αὐτό μιά σαφέστατη
ἀπόδειξη ὅτι ὁ Χριστός πού ἐμεῖς κηρύττουμε ἔχει δύναμη ἀπερίγραπτη;
Ὅλα αὐτά, λοιπόν, τά κατάλαβε ὁ
ἀπόστολος Παῦλος καί κατάπληκτος
ἔλεγε: «Αὐτό πού μοιάζει μέ μωρία τοῦ
Θεοῦ εἶναι σοφώτερο ἀπό τήν σοφία
τῶν ἀνθρώπων· κι αὐτό πού μοιάζει μέ
ἀδυναμία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἰσχυρότερο
ἀπό τήν δύναμη τῶν ἀνθρώπων»
(Α΄Κορ. 1, 25). Μικρό καί ἀδύναμο ὀνομάζει τόν σταυρό. Ὄχι γιατί πράγματι εἶναι. Ἀλλά ἐπειδή μιά τέτοια ἐντύπωση δίνει σέ ἐκείνους πού ζοῦν μακριά ἀπό τόν Χριστό.
Πόσα εἶπε καί ἔγραψε ὁ μέγας φιλόσοφος Πλάτων; Ποιόν ἔπεισε; Ποιόν
ἔκανε ὀπαδό του; Κανέναν δέν ὠφέλησε! Πέρασε ἀπό τήν ζωή, καί τέλος!

ολλοί γονεῖς λένε μέ ἀναπαυμένη τή
συνείδηση: «Ἐγώτόστέλνωτόπαιδί
μουστήνἐκκλησίαἤστόκατηχητικό», ἐνῶ οἱ ἴδιοι πατᾶνε μόνο σέ γάμους καί κηδεῖες!
Τά παιδιά μας ὅμως δέν τρῶνε κουτόχορτο. Ἄν βλέπουν ὅτι ἡ σχέση μας μέ κάτι, ἔχει
καταντήσει ψεύτικη ἤ πεθαμένη, ἄν βλέπουν
ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ἀποτελεῖ γιά μᾶς οὔτε ΠηγήΖωῆς οὔτε ΚριτήριοἈλήθειας,ἀλλά ἔχει
ξεπέσει σέ χῶρο κοινωνικῶν ἐκδηλώσεων ἤ
σέ πολιτιστικό ἀγαθό, τότε ὄχι ἁπλῶς βγαίνουν ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀλλά... βροντᾶνε καί
τήν πόρτα!
Κάπως ἔτσι «βρόντηξε τήν πόρτα» βγαίνοντας ἀπό τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὁ διάσημος
Σουηδός σκηνοθέτης Μπέργκμαν. Πῶς νά μή
γίνει ἄθεος ὁ Μπέργκμαν, ὅταν ἔβλεπε τόν
κληρικό πατέρα του, ἄλλα νά λέει στό κήρυγμα καί ἄλλα νά κάνει μέσα στό σπίτι! Ὁ αὐταρχικός χαρακτήρας αὐτοῦ τοῦ πατέρα (οἱ
ξυλιές, πού ἔδινε, ἄφηναν ματωμένες χαρακιές) καί ἡ φαρισαϊκή ὑποκρισία του, ἔκαναν
τόν Μπέργκμαν νά ὁμολογεῖ στήν αὐτοβιογραφία του:
«Στήνσχέσημέτόνπατέραμουτήνἔβγαλασχετικάκαθαρή,μόνοὅτανἀποφάσισανά
γίνωἐπαγγελματίας ψεύτης.Δημιούργησα
ἕναἐξωτερικόπρόσωπο,πούἐλάχιστησχέση
εἶχεμέτόνπραγματικόμουἑαυτό.Καίαὐτός
ὁδιχασμόςεἶχεβλαβερέςἐπιπτώσεις,τόσο
στήνἐνήλικηζωήμουὅσοκαίστήνδημιουργικότητάμου».
Τί τραγικό, ἕνας πατέρας νά ἐξωθεῖ τό παιδί του νά γίνει ἐπαγγελματίαςψεύτης,ἐπειδή

ὁ ἴδιος δέν φρόντισε νά εἶναι ἀληθινός, οὔτε
στή σχέση του μέ τόν ἑαυτό του οὔτε στή
σχέση του μέ τόν Θεό.
Πόσο διαφορετική ἦταν ἡ ἐμπειρία τοῦ ἁγίου Γέροντα Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτη, ὁ ὁποῖος
ἀξιώθηκε νά ἔχει ἕνα τόσο ἅγιο πατέρα, πού ὁ
ἴδιος ὁ Σιλουανός εὐχόταν νά βρῆ στή ζωή
του ἱερέα-πνευματικό, σάν τόν πατέρα του.
Ἕνα περιστατικό ἀπό τόν βίο του μιλάει
μόνο του: Κάποια φορά στά νιάτα του ξενύχτησε ἀσωτεύοντας. Τήν ἄλλη μέρα τό πρωί ὁ
πατέρας του τοῦ εἶπε σέ ἤπιο τόνο:
- Ποῦἤσουναχθές,παιδίμου;Μέπόναγεἡ
καρδιάμου!
Οἱ μειλίχιοι αὐτοί λόγοι τοῦ πατέρα ἐντυπώθηκαν βαθιά στήν ψυχή τοῦ Σιλουανοῦ,
καί ἀργότερα, ὅταν τούς θυμόταν, ἔλεγε:
- Ἐγώδένἔφτασαστάμέτρατοῦπατέρα
μου.Ἐκεῖνοςἦτανπρᾶοςκαίσοφόςἄνθρωπος.Νά, ἐγώ τέτοιον γέροντα ἤθελα νά ἔχω.
Ἔψαχνεπάντοτετήνκατάλληληστιγμήγιά
νάμᾶςκάνεικάποιαπαρατήρηση.Ποτέ δέν
μᾶς ἐπέπληττε σέ ἀκατάλληλη στιγμή, γιά νά
μή μᾶς συγχύσει».Ἐφάρμοζε δηλαδή τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τούς Ἐφεσίους: «Οἱ πατέρες, μή παροργίζετε τά τέκνα
ὑμῶν, ἀλλά ἐκτρέφετε αὐτά ἐν παιδείᾳ καί
νουθεσίᾳ Κυρίου».
«Παιδεία καί νουθεσία Κυρίου» δέν σημαίνει ὅτι ἐνθαρρύνουμε τά παιδιά μας στήν
ἀσυδοσία μέ ἀνόητα χαϊδολογήματα. Σημαίνει ὅτι τά «τρέφουμε» καί τά ἀνατρέφουμε,
πρῶτα, μέ τό ζωντανό δικό μας παράδειγμα συνεποῦς καί συνειδητῆς ἐκκλησιαστικῆς
ζωῆς,
ἔπειτα, μέ τήν θερμή καί γεμάτη πόνο
προσευχή μας γι’ αὐτά,
καί τελευταῖα, μέ τίς διακριτικές συστάσεις καί νουθεσίες μας.
Ἀρχιμ.Β.Λ.

Καί ὁ Σταυρός; Γέμισε ὁ κόσμος μέ
ὀπαδούς του· καί μέ πιστούς του. Καί
τούς ἁπλούς, τούς ἀγράμματους, τούς
χωριάτες, τούς ἔκαμε ἀληθινά πιστούς
χριστιανούς.
Καί ἔτσι ὁ Σταυρός κατάφερε τά πιό
ἀπίθανα! Ἔκαμε τούς ἀνθρώπους νά
πιστεύουν: σέ ἀθανασία ψυχῆς· σέ

ἀνάσταση σωμάτων· νά καταφρονοῦν τά
παρόντα καί νά ποθοῦν τά μέλλοντα.
Ἔκαμε τούς ἀνθρώπους «ἀγγέλους»,
δηλαδή ἁγίους γεμάτους ἀπό ἀρετές:
ἀγάπη· θυσία· ἁγνότητα· ἐγκράτεια.
(Εἰς τήν πρός Κορινθίους ἐπιστολήν,
Ὁμιλία Δ΄, §γ, P.G. τ. 61, σ. 33-35, ἐπιλογές)
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ἱ δρόμοι τοῦ Θεοῦ εἶναι θαυμαστοί
καί ἀκατανόητοι. Καί οἱ κρίσεις τοῦ
Θεοῦ εἶναι ἀνεξερεύνητες καί ἀνεξιχνίαστες. Τό μυαλό μας δέν μπορεῖ νά χωρέσει
τήν ἄβυσσο τῆς σοφίας καί τῆς γνώσης
τοῦ Θεοῦ.
Ἕνα θαυμαστό παράδειγμα ἐνέργειας
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ μεταστροφή στήν πίστη
τοῦ Ρωμαίου εἰδωλολάτρη Πλακίδα, ἀρχιστράτηγου τοῦ αὐτοκράτορα Τραϊανοῦ
(98-117 μ.Χ.). Ὁ Πλακίδας ἦταν διάσημος
γιά τίς ἄριστες ἱκανότητες στό ἐπάγγελμά
του. Ὅμως, ἦταν ἐξίσου θαυμαστός γιά
τίς ἀρετές καί τίς ἐλεημοσύνες του. Βλέποντας ὁ Θεός τήν καλή του καρδιά καί
τήν εἰλικρινῆ του διάθεση, τοῦ ἀποκαλύφθηκε μέ τρόπο παρόμοιο μέ ἐκεῖνον πού
χρησιμοποίησε στόν ἀπόστολο Παῦλο.
Κάποια μέρα ὁ Πλακίδας βγῆκε γιά κυνήγι στό δάσος. Καθώς καταδίωκε ἕνα μεγάλο ἐλάφι εἶδε ἀνάμεσα στά κέρατά του
ἕνα λαμπρότατο σταυρό καί τόν Χριστό
νά τόν ἐρωτᾶ: Γιατί μέ καταδιώκεις; Στήν
συνέχεια τόν διαβεβαίωσε ὅτι εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, ὁ δημιουργός τοῦ οὐρανοῦ καί
τῆς γῆς, πού ἀπό ἀγάπη ἔγινε ἄνθρωπος
γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία. Ὁ Πλακίδας πίστευσε ἀπό τά βάθη
τῆς καρδιᾶς του καί βαπτίσθηκε μέ ὅλη
τήν οἰκογένειά του. Στό βάπτισμα πῆρε
τό ὄνομα Εὐστάθιος.
Ὁ Κύριος τοῦ ἐμφανίσθηκε γιά ἄλλη
μιά φορά καί τοῦ προανήγγειλε ὅτι θά
ὑποφέρει μεγάλες δοκιμασίες ἀπό τό διάβολο ὅπως ὁ γνωστός ἀπό τήν Παλαιά
Διαθήκη πολύαθλος Ἰώβ. Ἀλλά ἡ θεία χάρη δέν θά τόν ἐγκαταλείψει. Ὅπως καί
ἔγινε. Ἀπό δαιμονικό πειρασμό τόν εὑρῆκαν πολλές συμφορές. Ἔχασε τά ἐπίγεια ἀγαθά του. Ἐπῆρε τήν οἰκογένειά
του καί ἔφυγε μέ πλοῖο ἀπό τή Ρώμη, γιά

νά ἀποφύγει κάθε τι σχετικό μέ τήν λατρεία τῶν εἰδώλων στήν ὁποία ἔπρεπε νά
συμμετέχει ὡς ἀρχιστράτηγος. Οἱ συμφορές, τώρα, συνεχίζονται. Ὁ καπετάνιος
τοῦ πλοίου μέ δόλο κράτησε τή γυναίκα
του. Στή συνέχεια ἔχασε τά παιδιά του.
Καί ἔμεινε μόνος νά ξενοδουλεύει γιά νά
ἐπιβιώσει. Μοναδικό στήριγμά του ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα του στό ἔλεος τοῦ Χριστοῦ. Καί τοῦτο, γιά δεκαπέντε ὁλόκληρα
χρόνια!
Ἐμᾶς, τούς τάχα χριστιανούς, πόσες
φορές μᾶς κάλεσε καί μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός! Γενόμενος ἄνθρωπος καί πάσχοντας
ὡς ἄνθρωπος γιά μᾶς, μᾶς ἔδωσε τήν δυνατότητα νά γίνουμε γνήσια παιδιά του,
δηλαδή ἅγιοι. Ἀλλά, τυφλωμένοι ἀπό τά
πάθη μας καί τίς ἀδυναμίες μας, δέν
ἀκοῦμε τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ. Καί ἔτσι
βασανιζόμαστε ἀπό τίς ἁμαρτίες μας. Τότε, μερικές φορές (ἐδῶ εἶναι τά κρίματά
Του) παρεμβαίνει ὁ Χριστός μέ πειρασμούς καί θλίψεις. Αὐτά στούς ἁγίους γίνονται ἀφορμή μεγαλύτερης ἁγιότητας. Σέ
μᾶς, εἶναι ξυπνητήρια γιά τήν πωρωμένη
ἀπό τήν ἁμαρτία συνείδησή μας. Καί
ἐμεῖς, οἱ ταλαίπωροι, ἀγανακτοῦμε κατά
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά τήν
πολλή ἀγάπη Του!
Ἀντί, λοιπόν, καί ὁ Εὐστάθιος νά πεῖ:
«ἀνάθεμα τήν ὥρα καί τήν στιγμή πού
εἶδα καί γνώρισα τό Χριστό, γιατί ἀπό τότε δέν εἶδα ἄσπρη μέρα», εἶπε τά λόγια
τοῦ δικαίου Ἰώβ: «Ὁ Κύριος τά ἔδωσε καί
ὁ Κύριος τά πῆρε. Ἄς εἶναι τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένο». Γι᾿ αὐτό καί ὁ Θεός τοῦ
χάρισε τήν παρηγοριά νά ξαναβρεῖ τήν γυναίκα καί τά παιδιά του, τό ἀξίωμά του
καί τήν δόξα του. Καί μαζί μ᾿ αὐτά καί
προπαντός πάνω ἀπό ὅλα αὐτά τοῦ ἔδωσε τήν «χρυσή» εὐκαιρία νά ὁμολογήσει
τόν Χριστό καί νά πεθάνει γι΄Αὐτόν· καί
ἔτσι νά κερδίσει τό ἔνδοξο στεφάνι τοῦ
μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ. (Ἡ μνήμη
του τιμᾶται στίς 20 Σεπτεμβρίου).
Ἀρχιμ. Ἰ. Ν.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ἢ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ;
Γέννηση τῆς Παναγίας (8 Σεπτεμβρίου),
ἔδωσε τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴν ἐνεργοποίηση
τοῦ σχεδίου τῆς Θείας Οἰκονομίας γιὰ τὴ
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ κεντρικὸ γεγονὸς τοῦ σχεδίου αὐτοῦ ἦταν ἡ ἐνανθρώπηση
τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς ὁποίας χρειαζόταν ἡ συνεργασία τοῦ ἀνθρώπου.
Μοναδικὸς ἄνθρωπος, κατ’ ἐξοχὴν κατάλληλος
γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἀνάμεσα στὶς ἀνθρώπινες
γενιὲς ὅλων τῶν αἰώνων, θεωρήθηκε ἡ Παρθένος Μαρία.
Μὲ θριαμβικοὺς τόνους οἱ ὕμνοι τῆς ἑορτῆς
μιλοῦν γιὰ τὸν εἰδικὸ προορισμὸ καὶ τὴν προαιώνια ἐπιλογὴ τῆς Παρθένου ἀπὸ τὸν Θεό. Εἶναι
ἡ «προεκλεχθεῖσαἐκπασῶντῶνγενεῶν»» καὶ
ἡ «προορισθεῖσαἀπὸγενεῶνἀρχαίων» νὰ γίνει
μητέρα τοῦ Θεοῦ. Στὸ πρόσωπό της ἐφαρμόζεται κατ’ ἐξοχὴν ὁ λόγος τοῦ ἀποστ. Παύλου:
«Ἐκείνους ποὺ προεγνώρισε, αὐτοὺς καὶ προώρισε νὰ γίνουν σύμμορφοι (=ἴδιοι) πρὸς τὴν
εἰκόνα τοῦ Υἱοῦ του, …ἐκείνους δὲ ποὺ προώρισε, αὐτοὺς καὶ ἐκάλεσε» (Ρωμ. 8, 29-30).
Ἡ παρανόηση τῶν λόγων αὐτῶν ἔδωσε
ἀφορμὴ νὰ ἀναπτυχθεῖ μιὰ ἐντελῶς παράλογη
διδασκαλία. Ὅτι δηλ. ὁ Θεός, γιὰ δικούς του
ἀνεξερεύνητους λόγους, διαλέγει καὶ προορίζει ἐξ ἀρχῆς αὐτοὺς ποὺ πρόκειται νὰ σωθοῦν
καὶ αὐτούς ποὺ πρόκειται νὰ κολασθοῦν. Ἂν ὁ
ἄνθρωπος ἔχει προορισθεῖ γιὰ σωτηρία, ὅσες
ἁμαρτίες κι ἂν κάνει, δὲν πρόκειται νὰ χαθεῖ.
Καὶ ἂν εἶναι προορισμένος γιὰ τὴν ἀπώλεια,
ὅσες ἀρετὲς κι ἂν ἀποκτήσει, δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ σωθεῖ. Μιὰ ἀμετάκλητη δηλ. εἱμαρμένη προκαθορίζει τὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου.
Εἶναι ἡ περιβόητη θεωρία περὶ τοῦ «ἀπολύτου
προορισμοῦ», πού ἀναπτύχθηκε στήν δυτική
κυρίως χριστιανσύνη.
Ἡ ὄντως ἀπάνθρωπη ὅμως αὐτὴ θεωρία
ἔρχεται σὲ ὀξεῖα ἀντίθεση μὲ δυὸ καταλυτικὰ
γεγονότα: α)τὴν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ β)
τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ Θεὸς δὲν θέλει ποτὲ τὸν θάνατο ἀλλὰ τὴν
ἐπιστροφὴ τοῦ ἁμαρτωλοῦ (Ἱεζ. 33, 11). Θέλει
ὅλοι νὰ σωθοῦν (ὄχι μόνο μιὰ μερίδα ἐκλεκτῶν)

«καίνάφθάσουνστήνἐπίγνωσητῆςΆλήθειας»
(Α΄ Τιμ. 2, 4. Βλ. καὶ Ἰω. 1,12· 3, 16). Μᾶς ἔπλασε
ἀπὸ ἀγάπη, γιὰ νὰ συμμετάσχουμε κι ἐμεῖς στὸν
πλοῦτο τῆς δικῆς του ζωῆς. Ἀλλὰ θέλει αὐτὸ νὰ
γίνεται μὲ δική μας ἐλεύθερη ἐπιλογή. Δὲν θέλει ὄντα δουλικὰ κοντά του. «Δὲν ὑπάρχει τίποτε τὸ πιὸ ἀποφασιστικὸ σ’ ὁλόκληρο τὸ σύμπαν
ἀπὸ τὶς συνειδητὲς πράξεις ἐπιλογῆς, ποὺ γίνονται ἀπὸ πρόσωπα προικισμένα μὲ λόγο καὶ συνείδηση» (Καλλίστου Γουέαρ, Ἡ ἐντὸς ἡμῶν
Βασιλεία, ἐκδ. ΑΚΡΙΤΑΣ, σ. 54).
Ἔτσι, ὁ Θεὸς δὲν ἔκαμε τὸν ἄνθρωπο οὔτε
θνητὸ οὔτε ἀθάνατο. «Τὴ ζωὴ καὶ τὸν θάνατο
ἔβαλα μπροστά σας», λέει. Καὶ μᾶς συμβουλεύει (χωρὶς νὰ μᾶς ἀναγκάζει): «Διαλέξτε τὴ ζωὴ»
(Δευτ. 30, 19). Ἡ σωτηρία καὶ ἡ ἀπώλεια ἐξαρτῶνται ἀπὸ μᾶς. Στὴν ἐλεύθερη ἐπιλογὴ γιὰ τὴ
σωτηρία μας ἔρχεται ἀρωγὸς καὶ ἡ Χάρη τοῦ
Θεοῦ. Καὶ μόνο ὅταν ὑπάρχει δυνατότητα ἐλεύθερης ἐπιλογῆς (αὐτεξούσιο), εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὶς πράξεις μας. Ὁ Θεὸς τώρα, προγνωρίζοντας τὴν πορεία μας, κανονίζει τοὺς ρόλους ποὺ ταιριάζουν στὸν καθένα μας (=προορίζει). Ἡ πρόγνωση ὅμως τοῦ Θεοῦ δὲν σημαίνει κατάργηση τῆς ἐλευθερίας. Ἡ πρόγνωσή
του προκαθορίζεται ἀπὸ τὶς πράξεις μας, καὶ ὄχι
οἱ πράξεις μας ἀπὸ τὴν πρόγνωσή του.
Καὶ ἡ Παναγία, μὲ καθαρὰ δική της ἐλεύθερη
ἐπιλογή, ἁγιάσθηκε περισσότερο ἀπὸ κάθε
ἄλλο δημιούργημα. Ἔγινε ἔτσι ἄξια νὰ τὴν προορίσει ὁ Θεὸς γιὰ μητέρα τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι δικό της τὸ κατόρθωμα αὐτό, μοναδικό, καὶ τῆς
ἀξίζει κάθε ἔπαινος. Μὲ εὐγνωμοσύνη τὸ ἀναγνωρίζουμε, τὴν εὐχαριστοῦμε, καὶ ὅλες οἱ γενιὲς «ἕωςαἰῶνος»,ἀκούραστα, «τὴνὄντωςΘεοτόκονμεγαλύνομεν».
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