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Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων 

«Νμηῶζε μεγάιε πανά, ζογαηένα Σηχκ, δηαιάιεζε ηὴ πανά ζμο, ζογαηένα 

Ἱενμοζαιὴμ». Φυνεοε, ιαὲ ηῆξ πυιεςξ ημῦ Θεμῦ. Σθηνηᾶηε μἱ πφιεξ θαὶ ηὰ 

ηείπε ηῆξ Σηχκ θαὶ ὁιυθιενε ἡ γῆ. Φςκάληε ζεῖξ ηὰ ὄνε θαὶ ηὰ βμοκὰ 

ζθηνηήζαηε πμιφ. Τὰ πμηάμηα, πεηνμθνμηεῖζηε θαὶ ηὰ πιήζε πενηθοθιῶζηε ηήκ 

Σηχκ, βιέπμκηαξ ηὴκ πανμοζία ημῦ Θεμῦ μέζα ζ’ αὐηήκ. Ἂξ 

ὁμμκμήζμοκ ζήμενα  ηὰ μὐνάκηα μὲ ηὰ ἐπίγεηα θαὶ ἂξ ἀκαπέμπεη ὕμκμοξ ἡ 

ἄκς μαδὶ μὲ ηὴκ θάης Ἱενμοζαιήμ, γηὰ ηὸκ Φνηζηὸ πμφ βνίζθεηαη ζʼ αὐηήκ, ηὸκ 

μὐνάκημ θαὶ ηὸκ ἐπίγεημ. Γφνς ἀπὸ ηὸκ μὐνάκημ πμνέρηε μἱ κμενὲξ δοκάμεηξ, 

θαὶ ηὸκ ἐπίγεημ ἀκομκεῖζηε ημκ μἱ ἄκζνςπμη μαδὶ μὲ ημὺξ ἀγγέιμοξ. 
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Δηυηη ζήμενα  ἐμθακίζηεθε ὁ Θεὸξ ηῶκ ζεῶκ ζηὴ Σηχκ. Σήμενα 

εἰπχζεθακ ιυγηα δυλεξ γηὰ ζέκα, πυιε ημῦ Θεμῦ Ἱενμοζαιήμ, πυιε ημῦ 

μεγάιμο βαζηιηᾶ. Ἄκμηλε ηὶξ πφιεξ πνὸξ ηημὴκ αὐημῦ πμφ ἄκμηλε ζὲ ὅιμοξ ηὶξ 

πφιεξ ημῦ παναδείζμο, θαὶ ἐπίζεξ ἄκμηλε ηὶξ πφιεξ ηῶκ ηάθςκ πάκς ἀπὸ ηὸκ 

Σηαονυ, ζοκέηνηρε ηὶξ πφιεξ ημῦ ἅδε πμφ ἦηακ γηὰ αἰῶκεξ θιεηζηέξ, θαὶ 

ἔθιεηζε θαηὰ ηνυπμ πανάδμλμ ηὶξ πφιεξ ηῆξ πανζεκίαξ. Σὴμενα, ἐθεῖκμξ πμφ 

ηὰ παιηὰ πνυκηα μίιεζε μὲ ηὸκ Μςοξῆ πάκς ζηὺ ὄνμξ Σηκᾶ θαηὰ ηνυπμκ 

ζεμπνεπῆ, ἐθπιενχκεη ηὸκ κυμμ, ὑπμηαζζυμεκμξ ζηὸκ κυμμ ζὰκ δμῦιμξ. 

Σήμενα ἔνπεηαη ὁ Θεὸξ ἀπὸ ηὴ ζαημάκ ζηὴ Σηχκ. Σήμενα ὁ μὐνάκημξ 

Νομθίμξ, μαδὶ μὲ ηὴ Θεμμήημνα παζηάδα, ἔνπεηαη ζηὸκ καυ. Θογαηένεξ ηῆξ 

Ἱενμοζαιήμ, βγεῖηε πνὸξ πνμτπάκηεζή ημο. Ἀκᾶρηε γεμάηεξ πανὰ ηὶξ 

ιαμπάδεξ ζηὸ ἀιεζηκὸ θῶξ. Πενηπμηεζεῖηε ημὺξ πηηῶκεξ ηῶκ ροπῶκ ζαξ γηὰ 

πάνε ημῦ Νομθίμο Φνηζημῦ. 

Μαδὶ μὲ ηὴ Σηχκ θαὶ μἱ ιαμὶ ηῶκ ἐζκῶκ, θναηχκηαξ ιαμπάδεξ, ἂξ ηὸκ 

πνμτπακηήζμομε. Ἂξ μπμῦμε ζηὸκ καὸ μαδὶ μὲ ηὸκ καὸ θαὶ Θεὸ θαὶ Φνηζηυ. 

Μαδὶ μὲ ημὺξ ἀγγέιμοξ ἂξ ράιμομε δοκαηὰ ηὸκ ὕμκμ ηῶκ ἀγγέιςκ, «Ἅγημξ, 

ἅγημξ, ἅγημξ ὁ Κφνημξ Σαβαχζ ὁ μὐνακὸξ θαὶ ἡ γῆ εἶκαη γεμάηα ἀπὸ ηὴ δυλα 

ημο». Γἶκαη γεμάηα ηὰ πέναηα ημῦ θυζμμο ἀπὸ ηὴκ θαιςζφκε ημο. Γἶκαη 

γεμάηε ὅιε ἡ θηίζε ἀπὸ ηὴ δμλμιμγία ημο. Γἶκαη γεμάηε ἡ ἀκζνςπυηεηα ἀπὸ 

ηὴ ζογθαηάβαζή ημο. Τὰ μὐνάκηα, ηὰ ἐπίγεηα θαὶ ηὰ θαηαπζυκηα εἶκαη γεμάηα 

ἀπὸ ηὴκ εὐζπιαγπκία ημο, γεμάηα ἀπὸ ηὰ ἐιέε ημο, γεμάηα ἀπὸ ηὶξ δςνεέξ 

ημο, γεμάηα ἀπὸ ηὶξ εὐενγεζίεξ ημο.  

«Ὅια ιμηπὸκ ηὰ ἔζκε πεηνμθνμηεῖζηε»· ὅια ηὰ πέναηα ηῆξ γῆξ, «ἐιᾶηε θαὶ 

δέζηε ηὰ ἔνγα ημῦ Θεμῦ»· θάζε ηί πμφ ἀκαπκέεη ἂξ αἰκέζεη ηὸκ Κφνημ»· «ὅιε ἡ 

γῆ ἂξ πνμζθοκήζεη»· θάζε γιχζζα ἂξ ηναγμοδήζεη· θάζε γιχζζα ἂξ ράιιεη· 

θάζε γιχζζα ἂξ δμλμιμγήζεη παηδὶ-Θευκ, ζανάκηα ἡμενῶκ θαὶ πνμαηχκημ· 

παηδὶ μηθνὸ θαὶ ἡιηθηςμέκμ· παηδὶ πμφ ζειάδεη, θαὶ δεμημονγὸ ηῶκ ὅιςκ. 
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Βιέπς βνέθμξ, θαὶ ἀκαγκςνίδς ηὸκ Θευ μμο· βνέθμξ πμφ ζειάδεη θαὶ 

δηαηνέθεη ηὸκ θυζμμ· βνέθμξ πμφ θιαίεη, θαὶ πανίδεη ζηὸκ θυζμμ δςὴ θαὶ 

πανὰ· βνέθμξ πμφ ζπανγακχκεηαη, θαὶ μὲ ιοηνχκεη ἀπὸ ηὰ ζπάνγακα ηῆξ 

ἁμανηίαξ· βνέθμξ ζηὴκ ἀγθαιηά ηῆξ μεηέναξ, μὲ ζάνθα πναγμαηηθὰ μέ ζοκεπή 

πανμοζία πάκς ζηὴ γῆ, θαὶ ηαοηυπνμκα ὁ ἴδημξ θαὶ ζημὺξ θυιπμοξ ημῦ 

Παηένα, πναγμαηηθὰ θαὶ ζοκεπῶξ ζημὺξ μὐνακμφξ. 

Βιέπς βνέθμξ πμφ ἀπὸ ηὴ Βεζιεὲμ μπαίκεη ζηὴκ Ἱενμοζαιήμ, πςνὶξ ὅμςξ 

κʼ ἀπμπςνίδεηαη θαζυιμο ἀπὸ ηὴκ ἄκς Ἱενμοζαιήμ. Βιέπς βνέθμξ πμφ 

πνμζθένεη ζφμθςκα μὲ ηὸκ κυμμ ζηὸ καὸ ζοζία πάκς ζηὴ γῆ, ἀιιά θαὶ ηὸ ἴδημ 

κὰ δέπεηαη ηὶξ εὐζεβεῖξ ζοζίεξ ὅιςκ ζημὺξ μὐνακμφξ. Τὸκ Ἴδημ κὰ θναηηέηαη 

ζηὶξ ἀγθάιεξ ημῦ γένμκηα θαη’ μἰθμκμμίακ, θαὶ ηὸκ Ἴδημ κὰ θάζεηαη ζὲ ζνυκμοξ 

πενμοβηθμφξ, ὅπςξ ηαηνηάδεη ζὲ Θευ. Τὸκ Ἴδημ κὰ πνμζθένεηαη θαὶ κὰ 

ἐλαγκίδεηαη, θαὶ ηὸκ Ἴδημ κὰ ἐλαγκίδεη θαὶ κὰ θαζανίδεη ηὰ πάκηα. Νὰ εἶκαη ὁ 

ἴδημξ ηὸ δῶνμ, θαὶ ὁ ἴδημξ ὁ καυξ. Ὁ Ἴδημξ ἀνπηενεφξ, θαὶ ὁ ἴδημξ ηὸ 

ζοζηαηήνημ, ὁ ἴδημξ ηὸ ἱιαζηήνημ. Ὁ ἴδημξ κὰ εἶκαη αὐηὸξ πμφ πνμζθένεη ζοζὶα, 

θαὶ ὁ ἴδημξ κὰ πνμζθένεηαη ζοζία ὑπὲν ημῦ θυζμμο, θαὶ ὁ ἴδημξ κὰ πνμζθμμίδεη 

ηὰ λφια ηῆξ δςῆξ θαὶ ηῆξ γκχζεςξ. Νὰ εἶκαη ὁ ἴδημξ ηὸ ἀνκί, θαὶ ὁ Ἴδημξ ἡ 

θςηηά. Ὁ ἴδημξ κὰ εἶκαη ηὸ ὁιμθαφηςμα, θαὶ ὁ ἴδημξ ἡ μάπαηνα ημῦ Πκεφμαημξ. 

Ὁ ἴδημξ ὁ πμημέκαξ, θαὶ ὁ ἴδημξ ηὸ ἀνκί. Ὁ ἴδημξ κὰ εἶκαη ὁ ζφηεξ, θαὶ ὁ ἴδημξ ηὸ 

ζῦμα. Αὐηυξ Ἐθεῖκμξ πμφ πνμζθένεηαη, θαὶ ὁ Ἴδημξ Ἐθεῖκμξ πμφ δέπεηαη ηὴ 

ζοζία. Αὐηυξ κὰ εἶκαη ὁ κυμμξ θαὶ ὁ Ἴδημξ ηχνα κὰ ὑπμηάζζεηαη ζηὸκ κυμμ. 

Ἐμπνὸξ ὅμςξ ηχνα κὰ ἀθμφζμομε ηὶξ ζπεηηθὲξ μὲ ηὴκ ἡμένα δηεγήζεηξ 

ηῶκ ἱενῶκ Γὐαγγειίςκ. Λέγεη ιμηπὸκ γηὰ ηὸκ Φνηζηὸ ὁ ζαομάζημξ Λμοθᾶξ, ὅηη, 

«Ὅηακ ζομπιενχζεθακ μἱ ἡμένεξ ημῦ θαζανηζμμῦ ημοξ ζφμθςκα μὲ ηὸκ 

Μςζασθὸ κυμμ, ἔθενακ ηὸκ Ἰεζμῦ ζηὴκ Ἱενμοζαιήμ, γηὰ κὰ ηὸκ πανμοζηάζμοκ 

ζηὸκ Κφνημ, ὅπςξ εἶκαη γναμμέκμ ζηὸκ κυμμ ημῦ Κονίμο ὅηη θάζε ἀνζεκηθὸ πμφ 

ἀκμίγεη μήηνα, πνέπεη κὰ ζεςνεῖηαη ὡξ ἀθηενςμέκμ ζηὸκ Κφνημ». Ὁ Σαμμοὴι 



ιμηπὸκ θαὶ ὁ Ἰζαὰθ θαὶ μαδὶ μ’ αὐημφξ θαὶ ὁ Ἰαθὼβ θαὶ ὁ Ἰςζὴθ θαὶ ὅιμη ὅζμη 

γεκκήζεθακ ἀπὸ ζηείνα μεηένα, πςνὶξ ἐιπίδα, θαὶ ἄκμηλακ ηὶξ ἄθανπεξ 

μῆηνεξ ηῶκ μεηένςκ ημοξ, ὀκμμάζηεθακ ἅγημη (ἀθηενςμέκμη) ημῦ Κονίμο. Ἐκῶ 

ὁ Φνηζηυξ, ὁ μυκμξ πμφ γεκκήζεθε ἀπὸ μμκαδηθὴ πανζέκμ (ημῦ μυκμο Θεμῦ 

Υἱὸξ Μμκμγεκήξ), θαὶ δὲκ ἄκμηλε ηὶξ πανζεκηθὲξ πφιεξ, δὲκ εἶκαη ἁπιῶξ ἅγημξ 

(ἀθηενςμέκμξ) ημῦ Κονίμο, ἀιι’ εἶκαη Ἅγημξ ηῶκ ἁγίςκ, θαὶ Κφνημξ ηῶκ 

θονίςκ, θαὶ Θεὸξ ηῶκ ζεῶκ, θαὶ πνςηυημθμξ ηῶκ πνςημηυθςκ, θαὶ ἄνπμκηαξ 

ηῶκ ἀνπυκηςκ, θαὶ βαζηιηὰξ ηῶκ βαζηιέςκ, θαὶ ὡξ ηέημημξ ζὰ ὀκμμάδεηαη θαὶ 

ζὰ πηζηεφεηαη θαὶ ζὰ πνμζθοκεῖηαη, θαὶ ηχνα ζηὸκ καὸ ζὰ ἀκαθενοπζεῖ ἀπὸ 

ηὸκ Σομεχκ. 

«Ὑπῆνπε», ιέγεη, «ἕκαξ ἄκζνςπμξ ζηὴκ Ἱενμοζαιήμ, πμφ ὀκμμαδυηακ 

Σομεχκ, θαὶ ὁ ἄκζνςπμξ αὐηὸξ ἦηακ δίθαημξ θαὶ ὑπῆνπε ἅγημ Πκεῦμα ἐπάκς 

ημο. Καὶ ημῦ εἶπε ἀπμθαιοθζεῖ ἀπὸ ηὸ ἅγημ Πκεῦμα, ὅηη δὲκ ζὰ πεζάκεη 

πνμημῦ κὰ δεῖ ηὸκ Φνηζηὸ ημῦ Κονίμο. Πῆγε ιμηπὸκ μὲ ἔμπκεοζε ημῦ 

Πκεφμαημξ ζηὸ ἱενυ, θαὶ θαζὼξ μἱ γμκεῖξ ημο ἔθενκακ ηὸ παηδὶ Ἰεζμῦ, γηὰ κὰ 

ἐθπιενχζμοκ γη’ αὐηυ ηὰ ἔζημα ημῦ κυμμο, αὐηυξ ηυηε ηὸ δέπζεθε ζηὴκ 

ἀγθαιηά ημο, εὐιυγεζε ηὸκ Θεὸ θαὶ εἶπε: Τχνα ἀπυιοζε, Δέζπμηα, ηὸκ δμῦιμ 

ζμο μὲ εἰνήκε, ζφμθςκα μὲ ηὸκ ιυγμ ζμο, δηυηη εἶδα μὲ ηὰ μάηηα μμο ηὴ 

ζςηενία ζμο πμφ ἑημίμαζεξ γηὰ ὅιμοξ ημφξ ιαμφξ, ἕκα θῶξ πμφ ζὰ εἶκαη 

ἀπμθάιορε γηὰ ημὺξ ἐζκηθμὺξ θαὶ δυλα γηὰ ηὸκ ιαυ ζμο ηὸκ Ἰζναὴι». «Πμηὸξ 

ζὰ μπμνέζεη κὰ ἐλομκήζεη ηὰ ἔνγα ηῆξ δφκαμεξ ημῦ Κονίμο θαὶ κὰ θάκεη 

ἀθμοζημὺξ ὅιμοξ ημφξ ὕμκμοξ ζ’ αὐηυκ;». Αὐηυξ πμφ θναηάεη ὅιε ηὴ γῆ ζηὴ 

πμφθηα ημο, πςνάεη ζηὴκ ἀγθαιηὰ ημῦ γένμκηα, θαὶ βαζηάδεηαη, «αὐηυξ πμφ 

θναηεῖ ηὰ πάκηα μὲ ηὸκ πακημδφκαμμ ιυγμ ημο». 

Ἂξ ἀγάιιεηαη ὁ Ἀδάμ, ιέγμκηαξ μέζς ημῦ Σομεὼκ ζηὸκ Φνηζηὸ: «Τχνα 

ἀπυιοζε ηὸκ δμῦιμ ζμο, Δέζπμηα, ὅπςξ εἶπεξ, εἰνεκηθά». Τχνα ἀπάιιαλέ με 

ἀπὸ ηὰ αἰχκηα δεζμὰ· ηχνα γιφηςζέ με ἀπὸ ηὴ θζμνὰ· ηχνα ιφηνςζέ με ἀπὸ 



ηὸ ζάκαημ· ηχνα ἀπάιιαλέ με ἀπὸ ηὴ ιφπε, ζὺ ὁ Υἱὸξ θαὶ Θευξ μμο, ηὸκ 

ὁπμῖμκ ζηὸκ καὸ ὁ Σομεὼκ ἀγθαιηάδμκηάξ ημκ θαὶ θενφηημκηαξ ηὸ μεγάιμ 

μοζηήνημ ηῆξ ζείαξ μἰθμκμμίαξ ζʼ ὅιμοξ ημφξ ἐζκηθμὺξ θαὶ Ἰμοδαίμοξ, ζθηνηᾶ 

θαὶ ἀγάιιεηαη θαὶ μὲ ιαμπνὴ θαὶ δηαπεναζηηθὴ θςκὴ θναφγαδε γη’ αὐηυκ 

ιέγμκηαξ· Αὐηυξ εἶκαη ἐθεῖκμξ πμφ ὑπάνπεη, θαὶ πνμτπῆνπε, θαὶ εἶκαη δηανθῶξ 

πανὼκ ζηὸκ Παηένα, ὁμμμφζημξ, ὁμυδμλμξ, ὁμμδφκαμμξ, ἰζμδφκαμμξ, 

πακημδφκαμμξ, ἄκανπμξ, ἄθηηζημξ, ἀκαιιμὶςημξ, ἀπενίγναπημξ, ἀυναημξ, 

ἀθαηακυμαζημξ, ἀθαηάιεπημξ, ἀρειάθεημξ, ἀθαηακυεημξ, ἄδειμξ. 

Αὐηὸξ εἶκαη ηὸ ἀπαφγαζμα ηῆξ δυλαξ ημῦ Παηένα. Αὐηὸξ εἶκαη ἡ ζθναγίδα 

ηῆξ ζοζηάζεςξ ηῶκ πάκηςκ. Αὐηυξ εἶκαη ηὸ θῶξ ηῶκ θχηςκ, πμφ ἀκαηέιιεη 

ἀπὸ ημὺξ θυιπμοξ ημῦ Παηένα. Αὐηυξ εἶκαη ὁ Θεὸξ ηῶκ ζεῶκ, θαὶ Θευξ πμφ 

ἀκαγκςνίδεηαη ἀπὸ ηὸκ Θευ. Αὐηυξ εἶκαη ἡ πεγὴ ηῆξ δςῆξ, πμφ πνμένπεηαη 

ἀπὸ ηὴκ πεγὴ ηῆξ δςῆξ ημῦ Θεμῦ. Αὐηυξ εἶκαη ὁ πμηαμὸξ ημῦ Θεμῦ, πμφ 

πεγάδεη ἀπὸ ηὴ ζεία ἄβοζζμ, ἀιιὰ δὲκ ἀπμπςνίδεηαη ἀπ’ αὐηήκ. Αὐηυξ εἶκαη ὁ 

ζεζαονὸξ ηῆξ ἀγαζυηεηαξ ημῦ Παηένα θαὶ ηῆξ αἰχκηαξ μαθανηυηεηαξ. Αὐηυξ 

εἶκαη, ηὸ κενὸ ηῆξ δςήξ, πμφ πανίδεη ζηὸκ θυζμμ δςή. Αὐηυξ εἶκαη ἡ ἄθηηζηε 

ἀθηίκα, πμφ γεκκήζεθε ἀπὸ ηὸκ ἥιημ, πμφ ὑπῆνπε πνὶκ ἀπὸ ηὸ θῶξ, ἀιιά δὲκ 

ἀπμθυπηεηαη ἀπὸ αὐηυκ. Αὐηυξ εἶκαη ὁ Θεὸξ−Λυγμξ, ὁ Ὁπμῖμξ ἔθενε ηὰ 

πάκηα ζηὴκ ὕπανλε ἀπὸ ηὴκ ἀκοπανλία μυκμ μὲ ηὸκ ιυγμ ημο. Αὐηυξ εἶκαη ὁ 

Ἑςζθυνμξ, πμφ πνὶκ ἀπὸ ηὸκ ἑςζθυνμ ὀνγάκςζε ηὶξ δοκάμεηξ ηῶκ μὐνακίςκ, 

ἀζχμαηςκ, ἀυναηςκ ζηναηεομάηςκ θαὶ ηαγμάηςκ. Αὐηυξ εἶκαη πμφ μυκμξ 

ἅπιςζε ηὸκ μὐνακυ, θαὶ πενπαηᾶ πάκς ζηὴ ζάιαζζα, ζὰκ κὰ εἶκαη ἔδαθμξ. 

Αὐηυξ εἶκαη πμφ ηφιηλε ηὴκ ἄβοζζμ μὲ ὁμίπιε. Αὐηυξ εἶκαη πμφ ζηενέςζε ηὴ 

γῆ πάκς ζηὰ κενά. Αὐηυξ εἶκαη ἐθεῖκμξ πμφ πενηηείπηζε ηὴ ζάιαζζα μὲ ἄμμμ. 

Αὐηυξ εἶκαη ἐθεῖκμξ πμφ δηαπχνηζε ηὸ θῶξ ἀπὸ ηὸ ζθμηάδη. Αὐηυξ εἶκαη πμφ 

θαζυνηζε ηὴκ θοθιηθὴ δηάηαλε ηῶκ ἄζηνςκ. Αὐηυξ εἶκαη πμφ δεμημφνγεζε μὲ 

ζμθία ὅιμ ηὸκ ὁναηὸ θαὶ κμεηὸ θυζμμ. Αὐηυξ εἶκαη πμφ μὲ πένηα ἀπεηνμπμίεηα 



ἔπιαζε θαὶ δηαμυνθςζε ηὸκ ἄκζνςπμ ἀπὸ πειυ. Αὐηυξ εἶκαη ἐθεῖκμξ πμφ μᾶξ 

δεμημφνγεζε ‘θαη εἰθυκα’ Θεμῦ, θαὶ πμφ ηχνα ὁ Ἴδημξ ἔγηκε ἄκζνςπμξ 

ζφμθςκα μὲ ηὴ δηθή μαξ εἰθυκα. Ἄκζνςπμξ, ἀιιά θαὶ Θεὸξ ὁ Ἴδημξ. Ἔγηκε 

ἄκζνςπμξ ὡξ πνὸξ αὐηυ πμφ βιέπεηαη, ὁιυθιενμξ ὅπςξ θαὶ ἐγὼ ὁ ἴδημξ μαδὶ 

μὲ ημὺξ ὁμμίμοξ μμο, γηὰ κὰ μὲ θαζανίζεη θαὶ κὰ μέ ζχζεη. Γἶκαη Θευξ, μὲ ὅιε 

ηὴ ζεμαζία ηῆξ ιέλεςξ, ηέιεημξ, ἔπμκηαξ ηὴκ μὐζία ημῦ ηέιεημο Παηένα. 

Αὐηυξ, ἐκῶ ἔπεη δεζπμηηθὴ μμνθὴ Θεμῦ, ηχνα ἔιαβε ηὴ δηθή μμο μμνθὴ ημῦ 

δμφιμο, πςνὶξ κὰ μεηχζεη ηὴ ζεσθή ημο ὑπυζηαζε, ἀιιά ἁγηάδμκηαξ ηὴκ 

πμηυηεηα ηῆξ δηθῆξ μμο θφζεςξ. Γὑνίζθεηαη ὁιυθιενμξ ἐπάκς, ἀιιʼ ἐπίζεξ ὁ 

ἴδημξ ὁιυθιενμξ θαὶ θάης. Σηὸκ μὐνακὸ γεκκήζεθε πνμαηχκηα, θαὶ ζηὴ γῆ 

ἀζπυνςξ. Γἶκαη δεμημονγὸξ ἐθείκςκ πμφ ὑπάνπμοκ ζηὸκ μὐνακὸ ὡξ Θευξ, θαὶ 

ζηὴ γῆ θάης εἶκαη δεμημφνγεμα ὡξ ἄκζνςπμξ. 

«Ἀθμῦζηε ηα αὐηὰ ὅια ηὰ ἔζκε». Ἄθμοζε, Ἰζναειηηηθὲ ιαὲ. Αὐηυξ, ηὸκ 

Ὁπμῖμ ἐγὼ ὁ δηθυξ ζμο ἱενέαξ Σομεὼκ θναηῶ ζηὴκ ἀγθαιηά μμο, Αὐηυξ, 

δηαθενφηης μὲ δοκαηὴ θςκὴ θαὶ ὁμμιμγῶ ζηὸκ ιαὸ μέζα ζηὸκ καυ, εἶκαη ὁ 

Κφνημξ θαὶ Θευξ ζμο. «Γη’ αὐηυ πνυζεπε, ιαέ μμο, ηὰ ιυγηά μμο· ἀκμῖληε ηὰ 

αὐηηά ζαξ ζηὰ ιυγηα πμφ βγαίκμοκ ἀπὸ ηὸ ζηυμα μμο». Αὐηυ ηὸ παηδὶ εἶκαη 

ἐθεῖκμ γηὰ ηὸ ὁπμῖμ ὁ Ἠζαΐαξ πνμθήηερε ιέγμκηαξ: «ζὰ γεκκεζεῖ παηδὶ γηά 

μᾶξ θαὶ ζὰ μᾶξ δμζεῖ οἱυξ, πμφ ζὰ ὀκμμάδεηαη ἀγγειημθυνμξ ηῆξ μεγάιεξ 

ἀπμθάζεςξ (ημῦ Παηένα), ζαομαζηὸξ ζφμβμοιμξ, Θεὸξ ἰζπονυξ, ἐλμοζηζηήξ 

(Ἰζναειηηηθὲ ιαέ), ἀνπεγυξ ηῆξ εἰνήκεξ, παηέναξ ημῦ μέιιμκημξ αἰῶκμξ». 

Ἐθυζμκ ιμηπὸκ ηὸ παηδὶ αὐηυ εἶκαη Θεὸξ ἰζπονυξ, ηυηε γη’ αὐηυκ εἶπε ὁ Δαβίδ, 

«ζὰ θακενςζεῖ ὁ Θεὸξ ηῶκ ζεῶκ ζηὴ Σηχκ». Γηὰ ηὸ παηδὶ αὐηυ θςκάδεη ὁ 

Ἱενεμίαξ, ὅηη «ὁ Θεὸξ θακενχζεθε ζηὴ γῆ θαὶ ζοκακαζηνάθεθε ημὺξ ἀκ- 

ζνχπμοξ». 

Αὐηὸ ηὸ παηδὶ εἶκαη ἐθεῖκμ πμφ ηὰ παιηὰ πνυκηα θαὶ ἒζοζε ηὴ ζάιαζζα γηὰ 

πάνε ημῦ Ἰζναειηηηθμῦ ιαμῦ, θαὶ βφζηζε ηὸκ Φαναχ, θαὶ ἔδςζε ηὸκ κυμμ ζημὺξ 



Ἰζναειίηεξ, θαὶ ἔννηλε ζὰκ βνμπὴ ηὸ μάκκα, θαὶ ὁδήγεζε ηὸ ἑβνασθὸ γέκμξ μὲ 

θςηεηκὴ ζηήιε, θαὶ ἔζθηζε ηὸκ βνάπμ, θαὶ δηαθφιαλε ἄθιεθηε ηὴ βάημ ἀπὸ ηὴ 

θιυγα πμφ ἡ θςηηὰ ηεξ ἦηακ δνμζενή. Αὐηὸ ηὸ παηδὶ ηὸκ Μςοζῆ, ὅηακ ἦηακ 

ζανάκηα ἐηῶκ, ηὸκ ἔθακε θμκηὰ ημῦ αἰγοπηηαθμῦ ιαμῦ, θαὶ γηὰ ζανάκηα πνυκηα 

ηὸκ ἔθακε βμζθὸ πνμβάηςκ, θαὶ ἐπὶ ζανάκηα ἔηε ηὸκ ἔθακε ὁδεγὸ ημῦ 

Ἰζναειηηηθμῦ ιαμῦ, θαὶ ηὸκ ἐκίζποζε, ὥζηε κὰ κεζηέρεη ἐπὶ ζανάκηα ἡμένεξ, 

ὅπςξ θαὶ αὐηυ ηὸ παηδὶ μεηὰ ηὴ βάπηηζή ημο κήζηερε ζανάκηα μένεξ, θαὶ 

ζανάκηα μένεξ, μεηὰ ηὴκ ἀκαζηαζή ημο ἀπυ ημφξ κεθνμφξ, ἀκαιήθζεθε ζηὴκ 

ἄκς Ἱενμοζαιήμ, θαὶ μεηὰ ζανάκηα μένεξ ἀπὸ ηὴ γέκκεζή ημο ἀπὸ ηὴκ 

Πανζέκμ, εἰζῆιζε ηχνα ζηὴκ ἐπίγεηα Ἱενμοζαιήμ. 

Γηὰ ηὸ παηδὶ αὐηυ ὁ Ἀββαθμφμ πνμθήηερε ιέγμκηαξ: Θὰ ἔνζεη ὁ Θεὸξ ἀπὸ 

ηὴ ζαημᾶκ», δειαδὴ ἀπὸ ηὸκ κυημ. Δηυηη ἀπὸ ηὰ κυηηα ηεξ Ἱενμοζαιήμ, δειαδὴ 

ἀπὸ ηὴ Βεζιεέμ, μπῆθε ηχνα ζηὴκ Σηχκ. Γηὰ αὐηυ ηὸ παηδὶ ὁ Μςοζῆξ μᾶξ 

δηαβεβαίςζε ιέγμκηαξ, «ὅηη ὁ Κφνημξ θαὶ Θεὸξ ζὰ ἀκαδείλεη πνὸξ πάνηκ ζαξ 

πνμθήηε ἀπυ ημφξ ἀδειθμφξ ζαξ, θαὶ ὅπμημξ δὲκ ηὸκ ἀθμφεη, ζὰ 

ἐλμιμζνεφεηαη ἡ ροπὴ ημο». Γη’ αὐηυ ηὸ παηδὶ θαὶ ὁ πνμθήηεξ Δαβὶδ 

πνμζεοπυηακ ιέγμκηαξ· «Ἐμθακίζμο, ζὺ πμφ θάζεζαη πάκς ζηὰ Φενμοβίμ. 

Θέζε ζὲ ἐκένγεηα ηὴ δφκαμή ζμο θαὶ ἔια κὰ μᾶξ ζχζεηξ»· θαὶ πάιη: «Κάκε κὰ 

μᾶξ πνμθζάζμοκ πςνὶξ ἀνγμπμνία μἱ μἰθηηνμμί ζμο, Κφνηε»· θαὶ πάιη: «Κφνηε, 

παμήιςζε ημὺξ μὐνακμὺξ θαὶ θαηέβα». Καὶ ἀιιηῶξ: «Σὺ Κφνηε, Θεὲ ηῶκ 

δοκάμεςκ, ζπεῦζε κὰ ἐπηζθεθζεῖξ ὅια ηὰ ἔζκε». Γη’ αὐηυ: «Μάζεηέ ημ αὐηυ 

ὅια ηὰ ἔζκε θαὶ ηαπεηκςζεῖηε». 

Δέζηε ιμηπυκ, Ἰμοδαῖμη, θαὶ πεηζζεῖηε, ὅηη αὐηυ ηὸ παηδὶ ὑμκμῦκ μἱ 

ἄγγειμη· αὐηυ πνμζθοκμῦκ μἱ ἀνπάγγειμ· αὐηυ ηνέμμοκ μἱ ἐλμοζίεξ· αὐηυ 

δμλάδμοκ μἱ μὐνάκηεξ δοκάμεηξ· αὐηυ ὑπενεημῦκ ηὰ Φενμοβίμ· αὐηυ 

ζεμιμγμῦκ ηὰ Σεναθίθ. Αὐηυ ὑπενέηεη ὁ ἥιημξ· αὐηυ ὑπενεηεῖ ιεηημονγηθὰ ἡ 

ζειήκε· ζ’ αὐηυ ὑπαθμφμοκ ηὰ ζημηπεῖα ηῆξ θφζεςξ· ζ’ αὐηυ ὑπμηάζζμκηαη μἱ 



πεγέξ. Αὐηυ ηὸ παηδὶ μυιηξ ηὸ εἶδακ μἱ πφιεξ ημῦ ἅδε ζοκηνίθηεθακ, ἐκῶ μἱ 

πφιεξ μἱ μὐνάκηεξ ἄκμηλακ, θαὶ ὁ ἅδεξ βιέπμκηάξ ημ ηνυμαλε. Αὐηυ ηὸ παηδὶ 

θαηάνγεζε ηὸκ ζάκαημ, ηὸκ δηάβμιμ ηὸκ θαηακηνυπηαζε· ηὴκ θαηάνα ηὴκ 

θαηάνγεζε, ηὴ ιφπε ηὴκ ἔπαοζε, ηὸ θίδη ηὸ ζοκέηνηρε· ηὸ μεζυημηπμ ηὸ 

γθνέμηζε, ηὸ πμκενὸ πεηνυγναθμ ηῶκ ἁμανηηῶκ ηὸ ἔζπηζε, ηὴκ ἁμανηία ηὴκ 

πάηεζε, ηὴκ πιάκε ηὴκ θαηάνγεζε, ηὴκ θηίζε ηὴκ ἀκάζηεζε. Αὐηυ ηὸ παηδὶ 

ἔζςζε ηὸκ Ἀδάμ, ἀκέπιαζε ηὴκ Γὕα, πνμζθάιεζε ηὰ ἔζκε, θχηηζε ηὸκ θυζμμ. 

Γηʼ αὐηυ ἐιᾶηε θαὶ ζεῖξ, θηιυπνηζημη θαὶ θηιυζεμη, κὰ πνμτπακηήζμομε 

ὅιμη θαζανμὶ θαὶ πανμφμεκμη ηὸκ ἐνπμμυ ημῦ Κονίμο θαὶ Δεζπυηε μαξ. Νὰ ηὸκ 

πνμτπακηήζμομε ὄπη κμμηθά, ἀιιά πκεομαηηθὰ· ὄπη κμηχζμκηαξ ἀπυιαοζε 

ζηὴκ θμηιηά, ἀιιά ζθηνηχκηαξ μὲ ηὸκ πκεῦμα· ὄπη μεζχκηαξ μὲ θναζί, ἀιιά 

ὄκηαξ ζενμμὶ ζηὸ πκεῦμα. Ἔηζη ζήμενα  ἂξ ζημιίζμομε πανμφμεκμη μὲ ηνυπμ 

ιαμπνὸ ηὶξ ιαμπάδεξ. Ἔηζη, ὡξ οἱμί ημῦ θςηυξ, ἂξ πνμζθένμομε ηὰ θενηά μαξ 

ζηὸ ἀιεζηκὸ θῶξ, ηὸκ Φνηζηὸ· δηυηη θακενχζεθε ζηὸκ θυζμμ «ἕκα θῶξ, πμφ 

ζὰ εἶκαη ἀπμθάιορε γηὰ ηὰ ἔζκε». Γη’ αὐηυ, ὡξ θῶηα ἐθ θςηυξ, ἂξ ιάμρμομε 

πενηζζυηενμ θαὶ ἀπὸ ηὸ πηυκη, ἂξ γίκμομε ηονὶ πηὸ ἄζπνμ ἀπὸ ηὰ γάια, ἂξ 

γίκμομε θςηηκμὶ πενηζζυηενμ θαὶ ἀπὸ ηὸ πμιφηημμ ιηζάνη, ηὸ δαθείνη, θαὶ 

πεηχκηαξ ζηὸκ μὐνακὸ ἄζπηιμη πενηζζυηενμ θαὶ ἀπὸ ηὰ πενηζηένηα, ἂξ 

βγμῦμε ζὲ πνμτπάκηεζε ημῦ Θεμῦ ζηὰ ζφκκεθα. 

Ὅιμη ζήμενα , ἀιιά θαὶ πάκημηε, ἂξ δηαθενφλμομε ηὰ γεγμκυηα ηῆξ 

γημνηῆξ. Ἂξ πμνέρμομε μαδὶ μὲ ημὺξ ἀγγέιμοξ, ἂξ ιάμρμοκ ηὰ πνυζςπά μαξ 

μαδὶ μὲ ημὺξ πμημέκεξ, ἂξ πνμζθοκήζμομε μαδὶ μὲ ημὺξ μάγμοξ, ἂξ 

γημνηάζμομε μαδὶ μὲ ηὴ Βεζιεέμ, ἂξ πνμτπακηήζμομε μαδὶ μὲ ηὴ Σηχκ, ἂξ 

ἁγηαζζμῦμε μαδὶ μὲ ηὸκ καυ, ἂξ γεμίζμομε ἀγαιιίαζε δμλάδμκηαξ μαδὶ μὲ ηὴκ 

Πανζέκμ, ἂξ πνμζθένμομε μαδὶ μὲ ηὸκ Ἰςζήθ, ζὰκ δφμ ηνογυκηα, ηὴκ ροπὴ θαὶ 

ηὸ ζῶμα μαξ· ἂξ ἀγθαιηάζμομε μαδὶ μὲ ηὸκ Σομεὼκ ηὸκ Φνηζηυ, θαὶ μαδὶ μὲ ηὴκ 

Ἄκκα ἂξ ηὸκ δμλάδμομε, γηὰ κὰ βνεζμῦμε μέζα ζηὰ αἰχκηα ἀγαζά, μὲ ηὴ πάνε 
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θαὶ ηὴκ εὐζπαγπκία θαὶ ηὴ θηιακζνςπία ημῦ Κονίμο θαὶ Θεμῦ θαὶ Σςηήνα μαξ 

Ἰεζμῦ Φνηζημῦ, ζηὸκ Ὁπμῖμκ ἀκήθεη ἡ δυλα θαὶ ἡ δφκαμε, μαδὶ μὲ ηὸκ Παηένα 

θαὶ ηὸ Ἅγημ Πκεῦμα ζημὺξ αἰῶκεξ ηῶκ αἰχκςκ. Ἀμήκ. 
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