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Ωδή α´. ῏Ητος πλ. δ´ 

 «ηαονόκ πανάλαξ Μςζῆξ, ἐπ᾿ εὐζείαξ ῥάβδῳ, ηήκ ᾿Γνοζνάκ δηέηεμε, ηῷ 

᾿Ιζναήι πεδεύζακηη· ηήκ δέ ἐπηζηνεπηηθῶξ, Φαναώ ημῖξ ἅνμαζη, θνμηήζαξ 

ἥκςζεκ· ἐπ᾿ εὔνμοξ δηαγνάραξ, ηό ἀήηηεημκ ὅπιμκ· δηό Υνηζηῷ ᾄζςμεκ, ηῷ 

Θεῷ ἡμῶκ· ὅηη δεδόλαζηαη». 

῾Ο Μςοζῆξ, ἀθμῦ πάναλε ζέ εὐζεία γναμμή ζηό κενό μέ ηή νάβδμ ημο ηό 

ζεμεῖμ ημῦ ζηαονμῦ, πώνηζε ζηά δύμ ηήκ ᾿Γνοζνά ζάιαζζα, γηά κά πενάζεη 

πεδῆ ὁ ᾿Ιζναειηηηθόξ ιαόξ. Σήκ ἴδηα δέ (ηή ζάιαζζα), ὅηακ γύνηζακ μέ ἅνμαηα 

ημῦ Φαναώ θαηαδηώθμκηαξ ηό ιαό, ἀθμῦ ηήκ πηύπεζε πιαγίςξ, ηήκ ἕκςζε 

πάιη (γηά κά πκίλεη ημύξ δηῶθηεξ), ἀθμῦ ζπεμάηηζε ζηό πιάημξ ηῆξ ζάιαζζαξ 
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ηό ἀήηηεημ ὅπιμ ημῦ ζηαονμῦ. Γηαοηό ἄξ ἀκομκμῦμε ηό Θεό μαξ, γηαηί μέ ὅ,ηη 

ἔθακε δμλάζζεθε ἡ δύκαμή ημο. 

῾Η ὑπόζεζε ηῆξ ὠδῆξ ἀκαθένεηαη ζηή ζαομαζηή δηάζςζε ηῶκ ῾Γβναίςκ ἀπό 

ηό δηςθηηθό μέκμξ θαί ηήκ θαθόηεηα ημῦ Φαναώ, ἡγεμόκα ηῶκ Αἰγοπηίςκ. Σά 

γεγμκόηα εἶκαη γκςζηά. Οἱ ῾Γβναῖμη ζηεκάδμοκ θάης ἀπό ηόκ ἐπαπζή δογό 

ηῶκ Αἰγοπηίςκ. Μέ ηήκ πανέμβαζε ημῦ Μςοζῆ, ὁ Φαναώ, μή ἀκηέπμκηαξ ηά 

ζαομαζηά ζεμεῖα θαί ηίξ θμβενέξ πιεγέξ πμύ ἐπέθενε ὁ Θεόξ δηά μέζμο ημῦ 

ἀπεζηαιμέκμο ὑπενέηε ημο, ἄθεζε ἐιεύζενμ ηόκ ᾿Ιζναήι κά γονίζεη πίζς ζηή 

πώνα ηῶκ παηένςκ ημο. ᾿Αθμῦ ὅμςξ ἀκαπώνεζε ὁ ιαόξ, ὁ μηαηθόκμξ 

ἄνπμκηαξ μεηάκηςζε. Θέιεζε κά γονίζεη πίζς ημύξ ἐιεοζενςζέκηαξ 

ζθιάβμοξ. 

Γζηεηιε, ιμηπόκ, ημύξ ἁνμαηειάηεξ ημο γηά κά ἐθπιενώζμοκ ηήκ πνμζηαγή 

ημο. ῾Ο ιαόξ εἶπε ἤδε θζάζεη μπνμζηά ζηήκ ᾿Γνοζνά ζάιαζζα. Πῶξ ὅμςξ ζά 

μπμνμῦζε κά δηαπιεύζεη ηό ὑγνό ζημηπεῖμ, μή δηαζέημκηαξ μέζα πιςηά; ηήκ 

ἀμεπακία ημο αὐηή πνμζηέζεθε θαί ὁ θόβμξ, γηαηί εἶδε λαθκηθά ηό πιῆζμξ 

ηῶκ ἁνμάηςκ ηῶκ Αἰγοπηίςκ κά ημύξ θαηαδηώθεη θαί κά ἀπεηιεῖ ηήκ μόιηξ 

ἀπμθηεζείζα ἐιεοζενία ημοξ θαί ηή δςή ημοξ. ῾Η ζέζε ημοξ ἦηακ 

ἀπειπηζηηθή. Πανέιοζακ ἀπό θόβμ ἡ θανδηά θαί ηά γόκαηά ημοξ. ῎Ανπηζακ κά 

θςκάδμοκ θαί κά θιαῖκε. Σόηε πανεκέβε ὁ ἐιεοζενςηήξ. Μέ ὑπόδεηλε ημῦ 

Θεμῦ ὁ Μςοζῆξ, πμύ ἡγεῖημ ημῦ ιαμῦ, πάναλε μέ ηή νάβδμ ημο ζηαονμεηδῶξ 

ηή ζάιαζζα, ἡ ὁπμία πςνίζηεθε ζηά δύμ, ηά κενά ὀνζώζεθακ ἔκζεκ θαί 

ἔκζεκ, θαί ἄθεζακ κά θακεῖ ὁ ποζμέκαξ ηῆξ ζάιαζζαξ ζάκ πένζα γῆ. Σόηε 

ὅνμεζε ὁ ιαόξ θαί δηόδεοζε πεδῆ ηό ἀκαθακέκ πώνηζμα. 

Σό ἴδημ ἔθακε θαί ηό ζηνάηεομα ημῦ Φαναώ. Οἱ ζηναηηῶηεξ ὅνμεζακ θαί αὐημί 

μέ ηά ἅνμαηά ημοξ ζηό πώνηζμα ηῆξ ζάιαζζαξ, θαηαδηώθμκηαξ ηόκ ἄμαπμ ιαό. 

῞Οηακ ὅμςξ εἶπακ πενάζεη μἱ ῾Γβναῖμη ζηήκ ἀκηίπενα ὄπζε θαί ἐκόζς μἱ 

δηῶθηεξ δηέηνεπακ ἀθόμε μέ ὁνμή ηό ζαιάζζημ βοζό, ὁ Μςοζῆξ πηύπεζε θαί 



πάιη ζηαονμεηδῶξ ηά ζαιάζζηα κενά, ηά ὁπμῖα ἑκώζεθακ γηά κά πκίλμοκ 

πακζηναηηά ἵππμοξ θαί ἀκαβάηεξ. 

Η ζθεκή ἦηακ πνάγμαηη θνηπηή θαί μεγαιεηώδεξ. ᾿Από ηή μηά ἔβιεπεξ ἕκακ 

ἄκζνςπμ ζενηώδε θαί πςνςμέκμ, ὁ ὁπμῖμξ, ἄκ θαί εἶπε ἀκαγκςνίζεη ηήκ 

ἀκςηενόηεηα ημῦ Θεμῦ ηῶκ ῾Γβναίςκ, πεηζζείξ ἀπό ηά γεγμκόηα πμύ 

λεηοιίπζεθακ μπνμζηά ημο, ἐκ ημύημηξ, ζθμηηζμέκμξ ἀπό ηό πάζμξ ηῆξ 

ἀιαδμκείαξ θαί πκηγόμεκμξ ἀπό ηό μίζμξ θαηά ημῦ ιαμῦ πμύ ηόζα πνόκηα 

βαζάκηδε, ηά ἔβαιε πάιη μέ ηόκ ἀιεζηκό Θεό! Θέιεζε κά ἀκαμεηνεζεῖ μαδί 

ημο, πηζηεύμκηαξ ζηά ἅνμαηα θαί ηήκ πμιεμηθή ημο μεπακή. 

Μέ ηόκ ηνόπμ αὐηόκ ὁ Φαναώ πανάθηεθε ζηήκ ἱζημνία ὡξ ηό θιαζηθόηενμ 

πανάδεηγμα θμοθόηεημξ θαί ἀιαδμκείαξ, μμπζενίαξ θαί θαθόηεημξ, 

πςνώζεςξ πκεομαηηθῆξ θαί ἔζπαηεξ ἠζηθῆξ ἐλαζιηώζεςξ! 

Καί ἀπό ηήκ ἄιιε ἔβιεπεξ ἕκα ιαό δεηιό θαί ἀδύκαμμ, πμύ ἔηνεμε μπνμζηά 

ζηή μηαηθόκμ ἀπεηιή ημῦ ζηογενμῦ ἄνπμκηα, ἕκα ιαό πμύ ζογθιμκηδόηακ 

θονημιεθηηθά μπνμζηά ζηή δηαγναθόμεκε ἀπεηιή. ῎Γβιεπεξ ἐπίζεξ θαί ἕκακ 

ἄλημ ὑπενέηε, ὁ ὁπμῖμξ ζηεθόηακ ζάκ βνάπμξ ζηήκ ἀπμζημιή πμύ ἔιαβε ἀπό 

ηό Θεό, ἕκακ ἄλημ ἡγέηε ἑκόξ ιαμῦ ἀκίζπονμο θαί θμβηζμέκμο. Καί ηέιμξ 

ἔβιεπεξ ἕκα Θεό πακημδύκαμμ, ὁ ὁπμῖμξ πάηαλε ἀμείιηθηα ηή ζθιενόηεηα ημῦ 

ἀκόεημο ἡγεμόκα. 

῎Γβιεπεξ ζαύμαηα πμιιά. Μηά ζάιαζζα κά πςνίδεηαη, ἕκα βοζό κά 

δηαθαίκεηαη, ἕκα ιαό κά πεδμπμνεῖ, βιέπμκηαξ ἑθαηένςζεκ ηά θύμαηα κά 

ὑρώκμκηαη ζάκ ηείπε ζηενεά, ἕκα ζηνάηεομα κά ὁδεύεη ὑπκςηηζμέκμ ηό ὑγνό 

ζημηπεῖμ θαί κά θαηαπμκηίδεηαη ζη᾿ ἀγνηεμέκα θύμαηα ηῆξ ζάιαζζαξ! Γη᾿ αὐηό 

θη ὁ ιαόξ μεηά ηή δηάζςζή ημο δόλαζε μέ πμνμύξ θαί ηύμπακα θαί ἄζμαηα ηό 

Θεό ηῶκ παηένςκ ημο γηά ηή ζαομαζηή ημο δηάζςζε θαί ηά ἄπεηνα μεγαιεῖα 

Σμο. 



Η δηάζςζε ὅμςξ αὐηή ἔπεη θαί ηοπμιμγηθή ζεμαζία. ῾Η πάναλε ηῆξ ζάιαζζαξ 

μέ ηό ζεμεῖμ ημῦ ζηαονμῦ, ηό πώνηζμα ηῶκ ὑδάηςκ, ἡ δηέιεοζε ημῦ ιαμῦ θαί ὁ 

πκηγμόξ ηῶκ Αἰγοπηίςκ, πνμηύπςκακ ηόκ Σίμημ ηαονό, ζηόκ ὁπμῖμκ πέζακε 

ὁ ςηήναξ ημῦ θόζμμο, ηό ὅπιμ ηό θναηαηό θαί ηό ἀήηηεημ. Μέ ηό ζηαονηθό 

ημο ζάκαημ ὁ Κύνημξ δάμαζε ηή ζάιαζζα ηῆξ ἁμανηίαξ, ἔζηνςζε δνόμμ ζηένεμ 

θαί ἀζθαιή γηά κά πενάζεη ὁ ἄκζνςπμξ ἀπό ηή πώνα ηῆξ δμοιείαξ ηῆξ 

ἁμανηίαξ ζηή γῆ ηῆξ ἐπμονάκηαξ ζείαξ Βαζηιείαξ, δεμημονγώκηαξ ηό Πάζπα 

ηῆξ δςῆξ θαί πκίγμκηαξ ζηά κενά ηῆξ ζείαξ ημο δοκάμεςξ ηά ζηίθε ηῶκ 

εἰδεπζῶκ δαημόκςκ, ηῶκ ἐπζνῶκ ημῦ Θεμῦ. 

Πανάιιεια ἡ δηάζςζε ἐθθνάδεη ηοπμιμγηθά θαί ηό ζαῦμα ηῆξ Πανζέκμο. 

῞Οπςξ δειαδή ηά κενά δηαπςνίζηεθακ πνμζςνηκά γηά κά πενάζεη ὁ ιαόξ ημῦ 

᾿Ιζναήι θαί μεηά ηή δηέιεοζε ἑκώζεθακ θαί πάιη, ἔηζη θαί ἡ πάκαγκε μήηνα 

ηῆξ Πανζέκμο, ἡ πύιε ἡ θιεηζηή ἀπό ηήκ ὁπμία θακέκαξ δέκ πέναζε πμηέ, 

ἄκμηλε πνμζςνηκά γηά κά πενάζεη δη᾿ αὐηῆξ θαί κά ἔιζεη ζηόκ θόζμμ ὁ Τἱόξ 

ημῦ Θεμῦ, γηά κά θιείζεη θαί πάιη θαί κά μείκεη ἀδηόδεοηε μεηά ηή γέκκεζε ημῦ 

᾿Γμμακμοήι. ᾿Γθθνάδεηαη μέ ἄιια ιόγηα ὁ ἄθζμνμξ ηόθμξ ηῆξ Πακάγκμο. 

῾Η ὠδή αὐηή εἶκαη πναγμαηηθά μεγαιεηώδεξ. Θά ηή ζοκακηήζμομε θαί ζέ 

πμιιέξ ἄιιεξ ὠδέξ ηῶκ Καηαβαζηῶκ, ἀιιά θαί ζέ ὁιόθιενε ηήκ ῾Τμκμιμγία ηῆξ 

᾿Γθθιεζίαξ μαξ, ὡξ ηό μεγάιμ ζαῦμα ημῦ Θεμῦ, ἡ δίθαηε ἀπάκηεζή ημο ζηήκ 

θαθόηεηα ηῆξ ἱζημνίαξ ηῶκ ἀκζνώπςκ θαί ηήκ ἰηαμή πνόθιεζε ηῶκ δοκάμεςκ 

ημῦ ζθόημοξ θαί ηῆξ ἁμανηίαξ. 

᾿Ωδή γ´. 

«῾Ράβδμξ εἰξ ηύπμκ ημῦ Μοζηενίμο παναιαμβάκεηαη· ηῷ βιαζηῷ γάν 

πνμθνίκεη ηόκ ἱενέα· ηῇ ζηεηνεομύζε δέ πνῴεκ, ᾿Γθθιεζίᾳ κῦκ, ἐλήκζεζε, 

λύιμκ ηαονμῦ, εἰξ θνάημξ θαί ζηενέςμα». 



῾Η νάβδμξ (ημῦ ᾿Αανώκ ἡ βιαζηήζαζα) πνεζημεύεη ζάκ πνμηύπςζε ημῦ 

μοζηενίμο (ημῦ ζηαονμῦ θαί ηῆξ ᾿Γθθιεζίαξ)· δηόηη μέ ηό βιαζηό πμύ ἔβγαιε, 

θνίκεη πμηόξ ζά ὁνηζηεῖ ἱενέαξ. Σώνα (ζηή κέα μἰθμκμμία ημῦ Θεμῦ) ζηήκ 

πνώεκ ᾿Γθθιεζία (ηῆξ Παιαηᾶξ Δηαζήθεξ) πμύ ἦηακ ζηείνα, βιάζηεζε ηό λύιμ 

ημῦ ηαονμῦ, πμύ ηήκ ἔθακε ζηένεε θαί δοκαηή. 

Μεηά ηήκ ἀπειεοζένςζε ημῦ ιαμῦ, ηήκ πενηπιάκεζή ημο ζηήκ ἔνεμμ θαί ηήκ 

ἐγθαηάζηαζή ημο ζηή γῆ ηῶκ παηένςκ ημο, δεμημονγήζεθε δήηεμα ἀπό πμηά 

παηνηά ἐθ ηῶκ δώδεθα θαί ἀπό πμηόκ μἶθμ ζά ιαμβακόηακ ηό ἱεναηεῖμ ημῦ 

ιαμῦ. Μέ ὑπόδεηλε ημῦ Θεμῦ πάνζεθακ δώδεθα νάβδμη λενέξ, μηά ἀπό θάζε 

μἶθμ παηνηᾶξ, μἱ ὁπμῖεξ ημπμζεηήζεθακ ζηήκ Κηβςηό ηῆξ Δηαζήθεξ ζηή 

θεκή ημῦ Μανηονίμο. ῞Οπμηα νάβδμξ ζά ἔβγαδε βιαζηό, ἦηακ ζεμεῖμ ὅηη 

ἀπό ηήκ ἀκηίζημηπε παηνηά ηεξ ἔπνεπε, θαηά ηό ζέιεμα ημῦ Θεμῦ, κά 

ιαμβάκεηαη ηό ἱεναηεῖμ. Βιάζηεζε δέ ἡ νάβδμξ πμύ ἀκῆθε ζηήκ παηνηά ημῦ 

Λεοΐ, ἐπί ηῆξ ὁπμίαξ ἦηακ γναμμέκμ ηό ὄκμμα ημῦ ᾿Αανώκ. 

῞Ο,ηη ζοκέβε ηόηε πνμηοπώκεη ηό μοζηήνημ ημῦ ηημίμο ηαονμῦ θαί ηῆξ 

πνηζηηακηθῆξ ᾿Γθθιεζίαξ. ῾Η παιαηά ᾿Γθθιεζία (ἡ οκαγςγή) ἦηακ ζηείνα θαί 

ἄγμκε. ᾿Ακῆθε ζηήκ πνώηε μἰθμκμμία ημῦ Θεμῦ. ᾿Απ᾿ αὐηήκ ἔιεηπακ ηό αἷμα 

ημῦ Υνηζημῦ, ἡ πιήνεξ ἐκένγεηα ημῦ πακαγίμο Πκεύμαημξ, ηό πιήνςμα ηῆξ 

ιοηνςηηθῆξ ημο πάνηημξ. ῏Ηηακ γεναζμέκε θαί ἀδύκαμε. 

Μέ ηό ιοηνςηηθό ὅμςξ πάζμξ ημῦ Υνηζημῦ πμύ ἔγηκε ἐπάκς ζηό ζηαονό, ηόκ 

ὁπμῖμ πνμηύπςκε ἡ παιαηά ἐθείκε νάβδμξ πμύ ἐλήκζεζε, βιάζηεζε ἡ κέα δςή 

ημῦ Θεμῦ, ηό ζθνίγμξ ηῆξ κέαξ ιοηνςηηθῆξ μἰθμκμμίαξ, γνάθηεθε ἡ Νέα 

Δηαζήθε ζηό αἷμα ημῦ Τἱμῦ ημῦ Θεμῦ θαί ἡ παιαηά ᾿Γθθιεζία 

ἀκαδςμγμκήζεθε ζηή κέα ᾿Γθθιεζία, «ἥκ πενηεπμηήζαημ ὁ Κύνημξ δηά ημῦ 

ἰδίμο αἵμαημξ». Μέ ηόκ ηίμημ ηαονό θναηαηώζεθε ηό μοζηήνημ ημῦ Θεμῦ, 



ζηενεώζεθε ἡ ᾿Γθθιεζία ημο ζηόκ θόζμμ θαί δμλάζηεθε ηό ἅγημ ῎Οκμμά ημο 

ζηά πέναηα ηῆξ γῆξ. 

᾿Ωδή ε´ 

«῎Ω ηνηζμαθάνηζημκ Ξύιμκ! ἐκ ᾧ ἐηάζε Υνηζηόξ, ὁ Βαζηιεύξ θαί Κύνημξ· δη᾿ 

μὗ πέπηςθεκ ὁ λύιῳ ἀπαηήζαξ, ηῷ ἐκ ζμί δειεαζζείξ, Θεῷ ηῷ πνμζπαγέκηη 

ζανθί, ηῷ πανέπμκηη, ηήκ εἰνήκεκ ηαῖξ ροπαῖξ ἡμῶκ». 

῎Ω λύιμ ηνηζμαθάνηζημ! πάκς ζηό ὁπμῖμ ἅπιςζε ηό ζῶμα ημο (ζηαονώζεθε) 

ὁ Βαζηιεύξ θαί Κύνημξ· δηά ημῦ ὁπμίμο ἔπεζε (ἡηηήζεθε) αὐηόξ (ὁ δηάβμιμξ), 

ὁ ὁπμῖμξ, δηά ημῦ λύιμο (ημῦ δέκηνμο ηῆξ γκώζεςξ ημῦ θαιμῦ θαί ημῦ θαθμῦ) 

ἐλαπάηεζε (ηόκ ἄκζνςπμ ζηήκ ᾿Γδέμ δηά ηῆξ βνώζεςξ ημῦ ἀπαγμνεομέκμο 

θανπμῦ), ἀθμῦ δειεάζηεθε ἀπό ηό Θεό πμύ θανθώζεθε ἐπάκς ζμο, θαηά ηή 

ζάνθα ημο (ηήκ ἀκζνώπηκε θύζε ημο), θαί ὁ ὁπμῖμξ πανέπεη εἰνήκε ζηίξ ροπέξ 

μαξ. 

Σό λύιμ ημῦ ηαονμῦ εἶκαη πναγμαηηθά ηνηζμαθάνηζημ. Ξύιμ ἅγημ θαί 

ηημεμέκμ. Πάκς ημο πέζακε ὁ ἴδημξ ὁ Θεόξ. Πέζακε ηό ζῶμα Σμο θοζηθά, ηό 

ὁπμῖμ πνμζέιαβε ἀπό ηήκ ἄπνακηε Μεηένα ημο. Δέκ πέζακε ἡ ζεόηεηα, ἡ 

ὁπμία, ὡξ πκεῦμα ἄπεηνμ, αἰώκημ θαί ἀκαιιμίςημ, εἶκαη ἀπαζήξ, βνίζθεηαη 

πένα ἀπό παζήμαηα ἁνμόδμκηα ζηήκ θηηζηή θαί πεπεναζμέκε θύζε ηῶκ 

ἀκζνώπςκ. Μηά ηέημηα θύζε ἦηακ θαί αὐηή μέ ηήκ ὁπμία ἑκώζεθε ἡ θύζε ημῦ 

Τἱμῦ ημῦ Θεμῦ, θύζε θηηζηή, δοκάμεκε κά πάζεη θαί κά ἀπμζάκεη. 

᾿Αιιηώηηθα, πῶξ ζά ἔζςδε μέ ηό πάζμξ ηεξ ηόκ ἄκζνςπμ ἀπό ηήκ ἁμανηία θαί 

ηόκ αἰώκημ πκεομαηηθό ζάκαημ; 

ηό ηαονό ἅπιςζε ηό πακαθήναημ ζῶμα ημο ὁ Κύνημξ. Κανθώζεθε ζ᾿ αὐηόκ 

ζάκ ἐπμκείδηζημξ θαθμῦνγμξ. Σόκ ἔβαρε μέ ηό πακάζπηιμ αἷμα ημο, μέ ηό 

ὁπμῖμ λέπιοκε ηίξ ἁμανηίεξ ὅιμο ημῦ θόζμμο, ἀθάκηζε ηίξ ἐκμπέξ ηῆξ 



ἁμανηίαξ, θαζάνηζε ηή θύζε ἀπό ημύξ ζπίιμοξ ηῆξ θζμνᾶξ, ηήκ 

ἀθζανημπμίεζε θαί ηή ζέςζε. ηό ηαονό ὁ Θεόξ πάηεζε μέ ηό ζάκαηό Σμο 

ηό ζάκαημ· «ζακάηῳ ζάκαημκ παηήζαξ», ράιιεη πακεγονηθά ἡ ᾿Γθθιεζία μαξ. 

Νίθεζε ηό μεγάιμ ἐπζνό, πμύ ἔπκηγε ἀζθοθηηθά ηόκ θόζμμ. 

ηό ηαονό ὁ Υνηζηόξ δηαπόμπεοζε ηίξ ἀνπέξ ημῦ ζθόημοξ θαί ηῆξ ἀκμμίαξ, 

ηό δηάβμιμ, πίζς ἀπό ηόκ ὁπμῖμ βνηζθόηακ ηό ηναγηθό δνάμα ηῶκ ἀκζνώπςκ. 

Αὐηόξ θαηόνζςζε μέ ηήκ πακμονγία ημο κά παναπιακήζεη θαί κά 

πανεμπμδίζεη ηόκ πνςηόπιαζημ, κά ηόκ νίλεη ζηό πάμξ ηῆξ παναθμῆξ θαί ηῆξ 

ἀπμζηαζίαξ. Μέ ηή ζεηνά ημο ὅμςξ δειεάζηεθε θη αὐηόξ ἀπό ηήκ ἀπεηνόζμθε 

βμοιή ημῦ Θεμῦ, μή γκςνίδμκηαξ ηό ζεῖμ ιοηνςηηθό μοζηήνημ. οκήνγεζε κά 

ζηαονςζεῖ ὁ Υνηζηόξ, ηόκ ὁπμῖμ ζακάζημα μηζμῦζε θαί δήιεοε, μή ἔπμκηαξ 

ὅμςξ ζοκαίζζεζε ὅηη ὁ ζάκαημξ ἐθεῖκμξ δέκ ἦηακ ζάκαημξ ἑκόξ δίθαημο θαί 

ἀκεπίιεπημο ἀκζνώπμο, ἀιιά ὁ ζάκαημξ ημῦ Θεμῦ, πμύ ἦηακ ἑκςμέκμξ μαδί 

ημο. ῎Γηζη πιακήζεθε ὁ πιάκμξ, «πεπιάκεηαη ὁ πιάκμξ», ὅπςξ ράιιεη 

ζνεκςδμύζα ἡ ᾿Γθθιεζία ηόκ Κονηό ηεξ. 

ηό ηαονό ὁ Υνηζηόξ ἔδεζε ηόκ δοκαηό (ηό δηάβμιμ) θαί δηήνπαζε ηά ζθεύε 

ημο, θαηανγήζαξ ηό θνάημξ θαί ηή δύκαμή ημο. ηό ηίμημ λύιμ δόζεθε ἡ 

μεγάιε μάπε θαί θενδίζεθε ἡ παμμέγηζηε κίθε, ἡ κίθε ημῦ Θεμῦ, ηῶκ ἀγγέιςκ 

θαί ηῶκ ἀκζνώπςκ· ἡ κίθε ηῆξ ζείαξ Βαζηιείαξ. 

ηό ηαονό ἔγηκε ἡ εἰνήκεοζε Θεμῦ θαί ἀκζνώπςκ. Καηανγήζεθε ηό 

μεζόημηπμ ηῆξ ἔπζναξ πμύ πώνηδε ηόκ Πιάζηε ἀπό ηά πιάζμαηά ημο, ἐπῆιζε 

ἡ ζομθηιίςζε, ἑκώζεθακ ηά «ηό πνίκ δηεζηῶηα». Οἱ ἄκζνςπμη βνῆθακ 

παννεζία πνόξ ηό Δεμημονγό ημοξ, λακαβνῆθακ ηό δνόμμ πμύ ὁδεγεῖ πίζς 

ζηόκ Παηένα. ῎Γγηκακ ηέθκα Θεμῦ θαί «ζεμί». 

Οια αὐηά πνμζδίδμοκ ηενάζηηα αἴγιε ζηό ηίμημ θαί ηνηζμαθάνηζημ λύιμ. ῾Ο 

ηαονόξ πάιιεη ηήκ ροπή ηῆξ ᾿Ονζμδμλίαξ. ῾Η αἴγιε ημο ιαμπνύκεη ηίξ 



ὀνζόδμλεξ θανδηέξ. Γἶκαη ὁ θςηεηκόξ ζηύιμξ θαί ηό θνεπίδςμα ηῆξ 

᾿Ονζόδμλεξ Καζμιηθῆξ ᾿Γθθιεζίαξ, ἡ ὁπμία ηόκ ηημᾶ ὡξ ζύμβμιμ ηῆξ 

θναηαηᾶξ κίθεξ ζηό ζεμεῖμ ημῦ πάζμοξ, ηῶκ ἀγώκςκ θαί ηῆξ αὐηαπανκήζεςξ 

ηῶκ μαπεηῶκ ηῆξ Βαζηιείαξ θαί ηῶκ ἐνγαηῶκ ηῆξ ἀνεηῆξ θαί ημῦ ζειήμαημξ 

ημῦ Θεμῦ. Οἱ πηζημί ηόκ θένκμοκ ὡξ θοιαθηήνημ θαηά ηῶκ δαημόκςκ, ὡξ 

θαύπεμα θαί ζέμκςμά ημοξ, ηόκ ηημμῦκ ὑπενβαιιόκηςξ θαί μέ εὐιάβεηα ηόκ 

πνμζθοκμῦκ. 

᾿Ωδή ζη´ 

«Νμηίμο ζενόξ ἐκ ζπιάπκμηξ, παιάμαξ ᾿Ιςκᾶξ, ζηαονμεηδῶξ δηεθπεηάζαξ, ηό 

ζςηήνημκ πάζμξ πνμδηεηύπμο ζαθῶξ· ὅζεκ ηνηήμενμξ ἐθδύξ, ηήκ ὑπενθόζμημκ 

᾿Ακάζηαζηκ ὑπεδςγνάθεζε, ημῦ ζανθί πνμζπαγέκημξ Υνηζημῦ ημῦ Θεμῦ, θαί 

ηνηεμένῳ ἐγένζεη, ηόκ θόζμμκ θςηίζακημξ». 

ηά ζπιάπκα ημῦ ζαιάζζημο ζενόξ (ημῦ ζενημῦ, ημῦ θήημοξ), ἁπιώζαξ ηίξ 

παιάμεξ ημο ζέ ζπῆμα ζηαονμῦ ὁ ᾿Ιςκᾶξ, πνμδηαηύπςκε μέ ζαθήκεηα ηό 

ζςηήνημ πάζμξ (ημῦ Υνηζημῦ)· ἀπό ηό ὁπμῖμ (θῆημξ), ἀθμῦ βγῆθε ηήκ ηνίηε 

ἡμένα, πενηέγναρε μέ πνώμαηα δςκηακά ηήκ ὑπενθόζμηα ᾿Ακάζηαζε Υνηζημῦ 

ημῦ Θεμῦ, πμύ θανθώζεθε (ζηό ηαονό) θαί μέ ηήκ ηνηήμενε ἔγενζή ημο (ἐθ 

ηῶκ κεθνῶκ), θώηηζε ηόκ θόζμμ. 

῾Η ὠδή αὐηή ἱζημνεῖ ηήκ ὑπόζεζε ημῦ ᾿Ιςκᾶ· μηά ἱζημνία πμιύ πανάδμλε θαί 

ἰδηόηοπε, ημῦ ἀκζνώπμο κά παιεύεη μέ ηό Θεό. ῾Ο ᾿Ιςκᾶξ ἦηακ πνμθήηεξ. 

᾿Ακῆθε ζηό Θεό, ἐκηαγμέκμξ ζηήκ ὑπενεζία ημο θαί ἀθμζηςμέκμξ δμῦιμξ ημο. 

Κάπμηα μένα ὁ Θεόξ ημῦ ἀκέζεζε μηά ἀπμζημιή, κά θενύλεη μεηάκμηα ζημύξ 

θαημίθμοξ ηῆξ πόιεςξ Νηκεοή, ημύξ ὁπμίμοξ βάναηκακ ἁμανηίεξ θαί θνίμαηα 

πμιιά. ῾Ο ᾿Ιςκᾶξ ὅμςξ ἀκηέδναζε ἀνκεηηθά ζηό πνόζηαγμα ημῦ Θεμῦ. Δέ 

ζέιεζε κά ἀκαιάβεη ηήκ ἐθηέιεζε ηῆξ πνμθεηηθῆξ ημο ἀπμζημιῆξ. Θά εἶπε 

βέβαηα ημύξ ιόγμοξ ημο. ῎Ιζςξ κά εἶπε ἀπμθάμεη ἀπό ηόκ ἁμανηςιό ἐθεῖκμ 



ιαό. θέθηεθε κά θύγεη ἀπό ηό μένμξ ημο, κά πάεη μαθνηά, ἐιπίδμκηαξ ὅηη ὁ 

Θεόξ ζά ηόκ ἔπακε. 

᾿Αθειεῖξ μἱ ζθέρεηξ ημῦ πιάζμαημξ. Γηαηί πμηόξ μπμνεῖ κά ἀπμθύγεη ηήκ 

πανμοζία ημῦ πακηεπόπηε Θεμῦ; ῾Ο ἄκζνςπμξ ὅμςξ, ἔζης θη ἄκ εἶκαη 

πνμθήηεξ, δέκ παύεη κά ἔπεη ηίξ ὅπμηεξ ζηηγμέξ θαί ἰδημηνμπίεξ ημο. 

᾿Γπηβηβάζηεθε, ιμηπόκ ζέ πιμῖμ γηά κά πάεη ζηήκ πόιε Θανζίξ, κά εἶκαη 

μαθνηά ἀπό ηό Θεό θαί κά ἡζοπάζεη ὁνηζηηθά μέ ηό πνόβιεμα πμύ ηόκ 

ἀπαζπμιμῦζε. 

Καηά ηόκ πιμῦκ ὅμςξ ὁ Θεόξ ἄδναλε ηό δναπέηε. εθώζεθε ηνηθομία θαί ηό 

πιμῖμ θηκδύκεοε κά θαηαπμκηηζζεῖ. Φάκεθε, ὅηη θάπμημξ ἀπό ημύξ ηαληδηῶηεξ 

ἦηακ ὁ αἴηημξ ημῦ θαθμῦ. Γηά κά βνεζεῖ δέ πμηόξ ἦηακ ἔβαιακ θιήνμοξ. ῾Ο 

θιῆνμξ ζεμάδερε ηόκ ᾿Ιςκᾶ, ηόκ πανάδμλμ ηαληδηώηε. Μέ ὑπόδεηλή ημο ηόκ 

ἔνηλακ ζηή ζάιαζζα, ἡ ὁπμία ἀμέζςξ γαιήκερε. ῾Ο ᾿Ιςκᾶξ ὅμςξ δέκ πκίγεθε. 

Καηά πνμζηαγή ημῦ Θεμῦ, ἕκα ηενάζηημ ζαιάζζημ θῆημξ θαηάπηε ηόκ 

πνμθήηε, ὁ ὁπμῖμξ ἔμεηκε ζηήκ θμηιηά ημο ηνεῖξ μένεξ θαί ηνεῖξ κύπηεξ. ᾿ 

Γθεῖ ὁ πνμθήηεξ μεηαμειήζεθε γηά ηήκ ἀπείζεηά ημο, θαηάιαβε πόζμ μάηαημ 

ἦηακ κά μάπεηαη θακείξ ηόκ πακημδύκαμμ θαί μεγαιμδύκαμμ Θεό. 

Πνμζεοπήζεθε μέ θαηάκολε, ὑμκμιμγώκηαξ ηό ἅγημ ῎Οκμμά ημο. Σήκ ηνίηε 

ἡμένα ηό θῆημξ ηόκ ἐλήμεζε ζηή ζηενηά, αὐηόξ ηόηε μέ ζοκηνηβή θανδηᾶξ 

ἐθπιήνςζε ηήκ πνμθεηηθή ημο ἀπμζημιή. ῾Ο Θεόξ κίθεζε, ἀιιά θαί ὁ 

ἄκζνςπμξ «κίθεζε» ζηήκ ηόζμ πανάδμλε ἥηηα ημο. ῾Η βμοιή ημῦ Θεμῦ 

ἐθπιενώζεθε. ῾Ο ᾿Ιςκᾶξ ἀπμθαηαζηάζεθε ζηό πνμθεηηθό ημο ἀλίςμα. 

Σό πάζεμα ημῦ ᾿Ιςκᾶ ἔπεη μεγάιε ηοπμιμγηθή ζεμαζία. ηό θῆημξ ὁ ᾿Ιςκᾶξ 

πανέμεηκε πνμζεοπόμεκμξ μέ ηά πένηα ημο ζέ ζπῆμα ζηαονμῦ. Μέ ηή ζηάζε 

ημο αὐηή πνμηύπςκε ηό ζςηήνημ πάζμξ ημῦ Υνηζημῦ, ηό ζῶμα ημῦ ὁπμίμο 

ἁπιώζεθε ζηό ηαονό, γηά κά ζώζεη ηόκ θόζμμ ἀπό ηήκ ἁμανηία. 



 ῾Η ηνηήμενε παναμμκή ημο ζηήκ θμηιηά ημῦ θήημοξ ὑπμδήιςκε ηήκ ἰζόπνμκε 

παναμμκή ημῦ κεθνςμέκμο ζώμαημξ ημῦ Κονίμο ζηόκ ηάθμ· ἐκῶ ἡ θαηά ηήκ 

ηνίηε ἡμένα ἔθβναζή ημο ζηή ζηενηά, πενηέγναθε ζαθῶξ ηήκ ηνηήμενε 

ἀκάζηαζε ημῦ ςηῆνμξ ἐθ ηῶκ κεθνῶκ, ἡ ὁπμία μέ ηό παζπαιηκό ηεξ θῶξ 

θαηαιάμπνοκε ηόκ θόζμμ, κηύκμκηαξ ηή θύζε μέ ηή θςηεηκή ζημιή ηῆξ 

πκεομαηηθῆξ ἀκαθαηκίζεςξ θαί ἀθζανζίαξ. 

᾿Ωδή θ´ 

«Μοζηηθόξ εἶ Θεμηόθε Πανάδεηζμξ, ἀγεςνγήηςξ βιαζηήζαζα Υνηζηόκ, ὑθ᾿ 

μὗ ηό ημῦ ηαονμῦ δςεθόνμκ ἐκ γῇ, πεθοημύνγεηαη δέκδνμκ· δη᾿ μὗ κῦκ 

ὑρμομέκμο, πνμζθοκμῦκηεξ αὐηόκ, ζέ μεγαιύκμμεκ». 

Θεμηόθε, ζύ εἶζαη Πανάδεηζμξ μοζηηθόξ, δηόηη πςνίξ ἀκζνώπηκμ γεςνγό 

(ἀκζνώπηκε ζοκενγία) βιάζηεζεξ ηό Υνηζηό, ἀπό ηόκ ὁπμῖμ θοηεύηεθε ζηή γῆ 

ηό δςεθόνμ δέκηνμ ημῦ ηαονμῦ. Δηά ημῦ ὁπμίμο ηώνα ὑρμομέκμο (θαηά ηήκ 

ὕρςζε ημῦ ηημίμο ηαονμῦ) πνμζθοκμῦκηεξ ηό Θεό (πμύ ζηαονώζεθε ζ᾿ 

αὐηό), μεγαιύκμομε ζέ, ηήκ ἄπνακηε Μεηένα Σμο. 

Μεηά ηόκ Σνηαδηθό Θεό, ἡ ἀκύμκεζε ηῆξ ᾿Γθθιεζίαξ δηαβαίκεη ζηό ἄπνακημ 

πνόζςπμ ηῆξ ὑπεναγίαξ Θεμηόθμο. Σά δύμ μοζηήνηα εἶκαη ἀιιειέκδεηα. Σό 

πνηζημιμγηθό δόγμα ἐθβάιιεη θοζημιμγηθά ζηό ζεμμεημνηθό. ῾Η Μεηένα δέκ 

μπμνεῖ κά κμεζεῖ πςνίξ ηόκ Τἱόκ. ῞Οπμο ᾿Γθεῖκμξ, ἐθεῖ θαί αὐηή. ηόκ 

ἄπνακημ Τἱό ὑπάνπμοκ ηό ζῶμα θαί ηό αἷμα ηῆξ πάκαγκεξ Μεηέναξ. Σό 

θμβενό δίδομμ ηῆξ μἰθμκμμίαξ ημῦ Θεμῦ, πμύ δοκαμίηηζε ηό θνάημξ ηῆξ 

θζμνᾶξ θαί ἐθηίκαλε ηό θνάημξ ημῦ ζακάημο! 

῾Η ὠδή παναθηενίδεη ηή Θεμηόθμ ζάκ πανάδεηζμ μοζηηθό. ῾Η ζύγθνηζε γίκεηαη 

μέ ηόκ πνῶημ πανάδεηζμ ζηήκ ᾿Γδέμ, ζηόκ ὁπμῖμ ημπμζεηήζεθε ὁ ᾿Αδάμ κά δεῖ 

μεηά ηή δεμημονγία ημο. ηόκ πανάδεηζμ ἐθεῖκμ ὑπῆνπε ηό λύιμ ηῆξ γκώζεςξ 

ημῦ θαιμῦ θαί ημῦ θαθμῦ, θαζώξ θαί ηό δέκηνμ ηῆξ δςῆξ. ᾿Από ηό πνῶημ 



ἐθεῖκμ λύιμ βιάζηεζε, δηά ηῆξ παναθμῆξ, ἡ ἀπμζηαζία ἀπό ηό Θεό θαί ὁ 

ζάκαημξ. ῾ 

Η Θεμηόθμξ εἶκαη ἕκαξ κέμξ μοζηηθόξ Πανάδεηζμξ. ᾿ αὐηόκ θοηεύηεθε, 

πςνίξ ἀκζνώπηκε ζοκενγία, ὁ Υνηζηόξ, ηό δέκδνμ ηῆξ κέαξ πκεομαηηθῆξ δςῆξ 

θαί ἀθζανζίαξ. ῾Ο Υνηζηόξ μέ ηή ζεηνά ημο ἀκύρςζε ζηή γῆ (ζηό Γμιγμζᾶ), ηό 

δςεθόνμ λύιμ ημῦ ηαονμῦ, ζηό ὁπμῖμ, πνμζπαγείξ, «ἀζακαζίακ ἐπήγαζεκ 

ἀκζνώπμηξ». 

Καηά ηήκ ῞Τρςζε ημῦ ηημίμο ηαονμῦ, μἱ πηζημί, πνμζθοκμῦκηεξ ηό 

ζηαονςζέκηα Κύνημ ηῆξ δόλεξ, μεγαιύκμοκ ηήκ ᾿Αεηπάνζεκμ Μεηένα ημο, ἡ 

ὁπμία ζοκήνγεζε, θαηά ηήκ πνόκμηα ημῦ Θεμῦ, ζηό ἄννεημ ζεῖμ μοζηήνημ. 
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