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Ι. Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ 

έ ιίγεξ ἡμένεξ ζά ἑμνηάζςμε ηήκ μεγάιεκ ἑμνηή 

ημῦπνηζηηακηθμῦ θυζμμο, ηήκἑμνηή ηῶκ Χνηζημογέκκςκ. Συ γεγμκυξ ηῆξ 

γεκκήζεςξ ημῦΗονίμο ζά λακαθένῃ ἡ Ἐθθιεζία μπνμζηά ζηά μάηηα ηῆξ ροπῆξ 

μαξ θαί ζά μᾶξ θαιέζῃ κά πνμζθοκήζςμε μαδί μέ ημφξ πμημέκαξ θαί μέ ημφξ 

μάγμοξ ηυκ γεκκεζέκηα βαζηιέα θαί κά ὑμκμιμγήζςμε μαδί μέ ηίξ ζηναηηέξ 

ηῶκ μὐνακίςκἀγγέιςκ ηήκ ἐκακζνχπεζη ημῦ Θεμῦ ηῆξ εἰνήκεξ θαί 

ηῆξἀγάπεξ. Συ «Δυλα ἐκ ὑρίζημηξ Θεῷ θαί ἐπί γῆξ εἰνήκε, ἐκἀκζνχπμηξ 



εὐδμθία», ὁ ἀγγειηθυξ ὕμκμξ ηῆξ γεκκήζεςξ (Θμοθ. 2, 3), ζά ἀκηεπήζῃ θαί 

πάιη ζημφξ καμφξ μαξ. ηυ κεμγέκκεημ βνέθμξ ηῆξ Βεζιεέμ ζά ἰδμῦμε ηυκ 

ηεπζέκηα ςηῆνά μαξ, ηυκ ἐκακζνςπήζακηα Θευ. ᾿ αὐηυ ηυ βνέθμξ 

ζά ἀκηηθνφζςμε ηήκ «ιφηνςζηκ» πμφ «ἀπέζηεηιεκὁ Ηφνημξ ηῷ ιαῷ αὐημῦ» 

(Ψαιμ. 110, 9), γηαηί μέζα ζηυ βνεθηθυ ημο ζῶμα δέκ θνφβεηαη 

μυκμκ ὁ Θευξ, ἀιιά θαί ηυ πιήνςμα ηῆξ ζςηενίαξ μαξ, ἡ ἀκαθαίκηζηξ 

θαί ἡζέςζηξ ηῆξ θζανηῆξ μαξ θφζεςξ, ἡ θαηκή θηίζηξ·ὁ ἄκζνςπμξ πμφ γίκεηαη 

Θευξ, αὐηυ ηυ μοζηήνημ ηῆξ ζςηενίαξ θαί ηῆξ ιοηνχζεςξ ὅιςκ ἡμῶκ. 

Ἀθνηβῶξ δέ ιυγῳ ηῆξ ζεμιμγηθῆξ ηεξ αὐηῆξ ζπμοδαηυηεημξ ἡ ἑμνηή ηῶκ 

Χνηζημογέκκςκ ἀπμηειεῖ μαδί μέ ηήκ ἑμνηή ημῦ Πάζπα ημφξ δφμ μεγάιμοξ 

πυιμοξ γφνςἀπυ ημφξ ὁπμίμοξ ζηνέθεηαη ηυ ιεηημονγηθυ ἔημξ. Συ Πάζπα 

εἶκαη ἡ θμνςκίξ ηῶκ θηκεηῶκ θαί ηά Χνηζημφγεκκα ηῶκ ἀθηκήηςκ ἑμνηῶκ. 

Γἰδηθά δέ ἡ ἑμνηή ηῶκ Χνηζημφγεκκςκ εἶκαη ἡ «μεηνυπμιηξ» ηῶκ ἑμνηῶκ θαηά 

ηυκ Ἅγημ Ἰςάκκε ηυκ Χνοζυζημμμ (Γἰξ ηυκ μαθάνημκ Φηιμγυκημκ, 3), γηαηί ηυ 

γεγμκυξ πμφ ἑμνηάδμμε θαη᾿ αὐηή εἶκαη ἡ πνμτπυζεζηξ ὅιςκ ηῶκ ἄιιςκ 

ζηαζμῶκ ηῆξ ζςηενίαξ μαξ. Ἄκ δέκ ἐγεκκᾶημ ὁ Χνηζηυξ μὔηε ζάἐβαπηίδεημ, 

μὔηε ζά ἐδίδαζθε θαί ζά ἐζαομαημφνγεη, μὔηε ζά ἔπαζπε θαί 

ζά ἀκίζηαημ. Ἤδε μέ ηήκ γέκκεζη ημῦΧνηζημῦ ἡ ζςηενία ημῦ γέκμοξ μαξ ἔπεη 

δοκάμεη ζοκηειεζζῆ. Ἡ ζεία θαί ἡ ἀκζνςπίκε θφζηξ ἔπμοκἑκςζῆ ἐκ 

Χνηζηῷ. Ὁ Θευξ θαί ἄκζνςπμξ Ἰεζμῦξ Χνηζηυξἀπμηειεῖ ηήκ δῶζακ εἰθυκα θαί 

ηήκ ἐγγφεζη ηῆξ μειιμκηηθῆξ ἐκ Χνηζηῷ ἀκαθεθαιαηχζεςξ ηῶκ πάκηςκ. 

Θά πενίμεκε θακείξ ὕζηενα ἀπυ ὅια αὐηά ἡ ἑμνηή ηῶκ Χνηζημφγεκκςκ κά 

εἶκαη θαί ἡ πνμκμιμγηθῶξ πνχηε ἑμνηή 

ημῦ πνηζηηακηθμῦ ἡμενμιμγίμο. Ἡ ἑμνηή ὅμςξ ημῦ Πάζπα 

θαί ἡ θαζ᾿ ἑβδμμάδα ἐπακάιερίξ ηεξ, ἡ Ηονηαθή, εἶκαη θαηά 

πμιφ ἀνπαημηένα ἀπυ ηά Χνηζημφγεκκα. Γηά πνχηε θμνά θαηά ηά μέζα 

ημῦ Β´ αἰῶκμξ αἱνεηηθέξ γκςζηηθέξ παναθοάδεξ ἀνπίδμοκ κά ἑμνηάδμοκ ηά 



Χνηζημφγεκκα μαδί μέ ηήκ Βάπηηζη ημῦ Χνηζημῦ ηήκ παιαηά ἡμενμμεκία 

ημῦ πεημενηκμῦ ἡιημζηαζίμο, ζηάξ 6 δειαδή Ἰακμοανίμο. Ιέπνη ηυκ Δ´ αἰῶκα 

ζηήκ Ἀκαημιή ζοκεχνηαδακ ηήκἡμένα αὐηή ηίξ δφμ αὐηέξ ἑμνηέξ μέ ηυ ὄκμμα 

«Ἐπηθάκεηα»ἤ «Θεμθάκεηα». 

Ἡ ἀθνηβήξ ἡμένα ηῆξ γεκκήζεςξ ημῦ Χνηζημῦ δέκ μᾶξ εἶκαη γκςζηή ἀπυ 

ηά Γὐαγγέιηα. Ἀπυ ἐκδείλεηξ πμφ ἔπμμεἀπυ ηυκ εὐαγγειηζηή 

Θμοθᾶ (ἀπμγναθή, ηαλείδη ἐπηηυθμο γοκαηθυξ, παναμμκή ζέ ζηαῦιμ δχςκ, 

πμημέκεξἀγναοιμῦκηεξ θαί θοιάζζμκηεξ ηάξ θοιαθάξ ηῆξ κοθηυξ), 

θαίκεηαη ὅηη ἡ γέκκεζίξ Σμο δέκ ἔγηκε θαηά ημφξ πεημενηκμφξ μῆκεξ. Οἱ ὀπαδμί 

ημῦ Βαζηιείδμο ηήκ θαζχνηδακ ζηάξ 20 Ιαΐμο ἤ ζηάξ 19 ἤ ζηάξ 20 Ἀπνηιίμο. 

Γηά πνχηε θμνά γφνς ζηυ 330 εἰζήπζε ζηήκ Ρχμε ἡ ἑμνηή ηῶκ 

Χνηζημογέκκςκ πςνηζηά ἀπυ ηήκ ἑμνηή ηῶκἘπηθακείςκ ηῆξ 

6εξ Ἰακμοανίμο. Ἡμένα ἑμνηαζμμῦ ηεξ θαζςνίζζε ἡ 25ε Δεθεμβνίμο, ὄπη γηαηί 

θαη᾿ αὐηήκὑπειυγηζακ ὅηη ἐγεκκήζε ὁ Χνηζηυξ, ἀιιά γηά ημφξ ἰδίμοξ ιυγμοξ 

πμφ εἴδαμε ὅηη ζηεκ Ἀκαημιή ὡνίζζε ἡ 6εἸακμοανίμο. 

Ἡ 25ε Δεθεμβνίμο ἦηακ θαηά ηυ κέμ ηυηε ἡμενμιυγημἡ ἡμένα 

ημῦ πεημενηκμῦ ἡιημζηαζίμο. Ηαη᾿ αὐηεκ μἱ ἐζκηθμί ἑχνηαδακ ηήκ 

γεκέζιημ ἡμένα ημῦ ἀεηηήημοἡιίμο, ηήκ αὔλεζε δειαδή ηῆξ ἡμέναξ, ηήκ κίθε 

ημῦθςηυξ θαηά ημῦ ζθυημοξ. ηήκ παγακηζηηθή 

αὐηήκ ἑμνηήἡ πνηζηηακηθή Ἐθθιεζία πμιφ ζμθά ἀκηέηαλε ηήκ γέκκεζη 

ημῦ ἀιεζηκμῦ θςηυξ, ημῦ κμεημῦ ἡιίμο ηῆξ δηθαημζφκεξ, ημῦ Χνηζημῦ, 

πμφ ἀκέηεηιεκ ἐθ Πανζέκμο θαί ἐθχηηζε ηήκ ἐκ ζθυηεη θαί 

ζθηᾷ ζακάημοἀκζνςπυηεηα. Ἦηακ δέ ηυζμκ ἐπηηοπήξ ὁ ζοκδοαζμυξ 

αὐηυξ, ὥζηε μέζα ζέ ιίγα πνυκηα ἡ ἑμνηή ηῶκ Χνηζημογέκκςκ δηεδυζε 

ζ᾿ ὁιμθιενμ ζπεδυκ ηυκ πνηζηηακηθυ θυζμμ. Ἀπυ ηήκ Ρχμε δηεδυζε ζηήκ Δφζη· 

γφνς ζηά 376 ηήκ βνίζθμμε ζηίξ Ἐθθιεζίεξ ηῆξἈκηημπείαξ θαί ηῆξ Ηαηζανείαξ 



Ηαππαδμθίαξ, γφνς ζηυ 431 ζηά Ἱενμζυιομα θαί βαζμεδυκ ζ᾿ ὅιεξ 

ηίξ Ἐθθιεζίεξ ηῆξ Ἀκαημιῆξ, ἐθηυξ ἀπυ ηήκ ἀνμεκηθή. 

ογπνυκςξ μέ ηήκ δηάδμζί ηεξ πανμοζηάδεηαη θαί μία 

πνμζπάζεηα ἱζημνηθῆξ ηεξ δηθαηχζεςξ. Ὁ Πνυδνμμμξ ζοκειήθζε ἕλ μῆκεξ 

πνυ ημῦ εὐαγγειηζμμῦ ηῆξ Θεμηυθμο (Θμοθ. 1, 26). Ιέ βάζη ηήκ 25ε 

Δεθεμβνίμο ὁ εὐαγγειηζμυξ πνέπεη κά ἔγηκε πνίκ ἀπυ ἐκκέα μῆκεξ, δειαδή 

ηήκ 25ε Ιανηίμο θαί ἡ ζφιιερηξ ημῦ Πνμδνυμμο ηήκ 23ε επηεμβνίμο. 

Παηήν ημῦ Πνμδνυμμο ἦηακ ὁ ἱενεφξ Δαπανίαξ, πμφ μπῆθε ζηυ ἱενυ κά 

ζομηάζῃ θαί εἶδε ηυκἄγγειμ, πμφ ημῦ εὐαγγειίζζε ηήκ μέιιμοζα ζφιιερη 

ημῦΒαπηηζημῦ (Θμοθ. 1, 9-11). Ἐδῶ ηά πνάγμαηα πηέδμκηαη ιίγμ γηά κά δχζμοκ 

ηυ δεημφμεκμ. Ὁ Δαπανίαξ γίκεηαηἀνπηενεφξ θαί δέκ μπαίκεη ζηά ἅγηα, ἀιιά 

ζηά ἅγηα ηῶκἁγίςκ ημῦ ἰμοδασθμῦ καμῦ. ηά ἅγηα 

ηῶκ ἁγίςκ ἔμπαηκεὁ ἀνπηενεφξ μυκμκ μία θμνά ηυ ἔημξ, ζηήκ ἑμνηή 

ημῦ ἐληιαζμμῦ. Αὐηή ημπμζεηεῖηαη ιίγμ πνυ ηῆξ 23εξ ημῦεπηεμβνίμο. Ἔηζη 

θαί ἀπυ ἄιιμ δνυμμ ἐνπυμαζηε ζηίξἴδηεξ ἡμενμμεκίεξ: 23ε επηεμβνίμο 

ζφιιερηξ ημῦΠνμδνυμμο, 25ε Ιανηίμο εὐαγγειηζμυξ ηῆξ Θεμηυθμο «ηῷμεκί 

ηῷ ἕθηῳ»· 24ε Ἰμοκίμο γέκκεζηξ ημῦ Πνμδνυμμο θαί μεηά ἀπυ ἕλ μῆκεξ 

γέκκεζηξ ημῦ Χνηζημῦ: 25ε Δεθεμβνίμο. 

ηήκ ιεηημονγηθή δηαμυνθςζη ηῆξ ἑμνηῆξ ηῶκ 

Χνηζημογέκκςκ ἐπέδναζε ἡ πνμτθηζηαμέκε, θαζχξ εἴπαμε, ἑμνηή ημῦ Πάζπα. 

Ηαηά ηυκ Δ´ αἰῶκα ζηάἹενμζυιομα, θαζχξ μανηονεῖ ἡ πνμζθοκήηνηα Αἰζενία 

ζηυὉδμηπμνηθυ ηεξ, θαηά μίμεζη ημῦ Πάζπα ἐγίκεημ κοθηενηκή ιεηημονγία ἀπυ 

ηυκ ἐπίζθμπμ Ἱενμζμιφμςκ ζηυκ καυ ηῆξ Γεκκήζεςξ ζηήκ Βεζιεέμ. Ιεηά ἀπυ 

αὐηήκὅιμξ ὁ ιαυξ μέ ἐπί θεθαιῆξ ηυκ θιῆνμ θαί ηυκ ἐπίζθμπμ 

θαηεοζφκμκημ ἐκ ιηηακείᾳ ζηά Ἱενμζυιομα ράιιιμκηεξ ηυ 

«Γὐιμγεμέκμξ ὁ ἐνπυμεκμξ ἐκ ὀκυμαηη Ηονίμο». ηυ καυ 

ηῆξ Ἀκαζηάζεςξ ἐγίκεημ ὕζηενα ἀπυ μηθνά δηαθμπή ἡΔεοηένα ιεηημονγία. Ιέ 



ηήκ πάνμδμ ημῦ πνυκμοἡ ἐπίδναζηξ ημῦ Πάζπα ἐγίκεημ ὅιμ θαί μεγαιοηένα. 

ηήκ ζεμενηκή δέ μμνθή ηῶκ ἀθμιμοζηῶκ μπμνμῦμε εὔθμια κά δηαθνίκςμε ηυκ 

βαζμυ θαί ηά ζημηπεῖα ηῶκ ἐπηδνάζεςκ αὐηῶκ, ἰδίςξ ζηήκ πνμευνηημ πενίμδμ, 

ηήκ ὁπμία θαί δηενπυμεζα. 

Πνῶημκ πνμζεηέζε ζηήκ ἑμνηή ηῶκ Χνηζημογέκκςκ μία 

πνμπαναζθεοαζηηθή Ηονηαθή· ηήκ ὠκυμαζακ «Ηονηαθή ηῶκ ἁγίςκ Παηένςκ». 

Παηένεξ ἐκκμμῦκηαη ὄπη μἱ Παηένεξ ηῆξ Ἐθθιεζίαξ, ἀιιά μἱ θαηά ζάνθα 

πνυγμκμη ημῦΧνηζημῦ θαί μάιηζηα ὁ γεκάνπεξ Ἀβναάμ. Ὕζηενα ηυ ζέμα ηῆξ 

Ηονηαθῆξ αὐηῆξ δηεπιαηφκζε θαί πενηέιαβεὅιμοξ ημφξ πνυ Χνηζημῦ δηθαίμοξ 

ηῆξ Παιαηᾶξ Δηαζήθεξ, πνμγυκμοξ ἤ μή ημῦ Χνηζημῦ. Ὡξ εὐαγγειηθή 

πενηθμπήἀκεγηκχζθεημ, ὅπςξ θαί μέπνη ζήμενα, ἡ γεκεαιμγία ημῦΧνηζημῦ, 

πμφ πενηέπεηαη ζηυ πνῶημ θεθάιαημ ημῦ Ηαηά Ιαηζαῖμκ Γὐαγγειίμο, 

θαί ὡξ ἀπυζημιμξ ἀπυ ηήκ ΠνυξἙβναίμοξ ἐπηζημιή ἡ πενηθμπή 

πμφ ἀκαθένεηαη ζηά παζήμαηα ηῶκ «μανηονεζέκηςκ δηά ηῆξ 

πίζηεςξ» ἀκδνῶκ ηῆξ Παιαηᾶξ Δηαζήθεξ (Ἑβν. 11, 9-10. 32-

40). Ἡδηαπιάηοκζηξ αὐηή ημῦ ἑμνημιμγηθμῦ πενηεπμμέκμο ηῆξ Ηονηαθῆξ πνυ 

ηῶκ Χνηζημογέκκςκ θαί ἡ ηάζηξἀκαπηφλεςξ ηῆξ πνμπαναζθεοαζηηθῆξ 

πενηυδμο ἐπέθενακ βναδφηενμκ ηήκ δηπμηυμεζη, ηνυπμκ ηηκά, ηῆξ Ηονηαθῆξ 

αὐηῆξ θαί ηήκ μεηάζεζη μένμοξ ημῦ ζέμαηυξ ηεξ ζηήκ πνυ αὐηῆξ 

Ηονηαθή. Ἔηζη μἱ Ηονηαθέξ ηῶκ ἁγίςκ Παηένςκἔγηκακ δφμ θαί, πνυξ 

δηάθνηζηκ, ἡ μία ὠκμμάζζε «Ηονηαθή πνυ ηῆξ 

Χνηζημῦ γεκκήζεςξ», ἡ παιαημηένα, θαί ἡ ἄιιε δηεηήνεζε ηυ παιαηυ ὄκμμα 

«Ηονηαθή ηῶκ ἁγίςκ Παηένςκ», πμφ γηά κά μή ζογπέεηαη μέ ηίξ Ηονηαθέξ ηῶκ 

Παηένςκ ηῶκ Οἰθμομεκηθῶκ οκυδςκ πῆνε ηυ ὄκμμα «Ηονηαθή ηῶκ 

Πνμπαηυνςκ». Γη᾿ αὐηήκ ἐλειέγε ἡεὐαγγειηθή πενηθμπή πμφ ὁμηιεῖ γηά ηυ 

μέγα δεῖπκμ ηῆξ βαζηιείαξ ηῶκ μὐνακῶκ, ζηυ ὁπμῖμ πμιιμί ἀπυ ἀκαημιῶκ θαί 

δοζμῶκ ζά ἔιζμοκ θαί ζά ἀκαθιηζμῦκ μαδί μέ ηυκἈβναάμ, ἐκῷ μἱ οἱμί 



ημῦ κομθῶκμξ, μἱ Ἰζναειῖηαη, ζάἐθβιεζμῦκ ἔλς (Θμοθ. 14, 4. 24. πνβι. Ιαηζ. 

8, 11). 

Γηά κά ἐμπιμοηηζζῇ ηυ ζέμα ηῆξ Ηονηαθῆξ αὐηῆξ μεηεηέζε ζ᾿ αὐηήκ 

θαί ἡ μκήμε ημῦ πνμθήημο Δακηήι θαί ηῶκ ηνηῶκ παίδςκ ἀπυ ηήκ 17ε 

Δεθεμβνίμο. Ἀιιά θαί γηά ηήκ πνυ ηῆξ Ηονηαθῆξ ηῶκ Πνμπαηυνςκ Ηονηαθή, 

ηήκ ηνίηε δειαδή πνυ ηῶκ Χνηζημογέκκςκ, ἀκεδεηήζεἀκάιμγμξ πνμευνηημξ 

πενηθμπή θαί ὡξ ηέημηα πνμεθνίζεἐθ μεηαζέζεςξ ἡ πενηθμπή ημῦ Γὐαγγειίμο 

ημῦ Θμοθᾶ ηῆξ Ζ´ Ηονηαθῆξ, πμφ ὁμηιεῖ γηά ηήκ ζεναπεία ηῆξ ζογθοπημφζεξ, 

πμφ ἦηακ «ζογάηεν ημῦ Ἀβναάμ» (Θμοθ. 13, 10-17). Ἔηζη ὅιμξ ὁ Δεθέμβνημξ 

μῆκαξ πῆνε πνμευνηημ παναθηῆνα. Γἶκαη ἀθηενςμέκμξ ζηήκ Παιαηά Δηαζήθε, 

ζημφξ πνμθήηαξ θαί ζημφξ πνμπάημναξ ημῦ Χνηζημῦ, ζηήκ πενίμδμ 

ηῆξ ἀκαμμκῆξ ημῦ Ιεζζίμο. Γη᾿ αὐηυ ἀθνηβῶξ βιέπμμε κά ἀκαγνάθεηαη 

ζηά ἑμνημιυγηα ἡ μκήμε ημῦπνμθήημο Καμφμ ηήκ Ζε Δεθεμβνίμο, 

ημῦ πνμθήημοἈββαθμφμ ηήκ 2α, ημῦ πνμθήημο μθμκίμο ηήκ 3ε, 

ημῦπνμθήημο Ἀγγαίμο ηήκ 16ε θαί ημῦ πνμθήημο Δακηήι θαί ηῶκ ηνηῶκ 

παίδςκ ηήκ 17ε. Σμῦ Πάζπα πνμεγεῖημ κεζηεία. Σά Χνηζημφγεκκα 

θαη᾿ ἀνπάξ ἀπέθηεζακ μίαὀιηγμήμενμ πνμπαναζθεοαζηηθή κεζηεία, πμφ θαηά 

Δ´αἰῶκα ἑιθομμέκε ἀπυ ηυ πνυηοπμ ηῆξ Ιεγάιεξ Σεζζαναθμζηῆξ ἔγηκε θαί 

αὐηή ηεζζαναθμκζήμενμξ θαίἀνπίδεη ἀπυ ηήκ 15ε Κμεμβνίμο. 

Ἀιιά ηυ ζημηπεῖμ ἐθεῖκμ πμφ ἔδςζε, ὅπςξ ζοκήζςξ,ἰδηαίηενμ 

πνμπαναζθεοαζηηθυ θαί πνμευνηημ ηυκμ ζηήκ πνυ ηῶκ Χνηζημογέκκςκ 

πενίμδμ εἶκαη μἱ ὕμκμη, πμφ πανεμβάιιμκηαη ζηίξ ἀθμιμοζίεξ ημῦ ἑζπενηκμῦ, 

ημῦ ὄνζνμο θαί ημῦ ἀπμδείπκμο ηῶκ ἡμενῶκ αὐηῶκ. Ἡπανεμβμιή γίκεηαη 

θαηά ἕκα μεζμδηθυ θαί θιημαθςηυἀκμδηθυ ζφζηεμα. Ἀπυ ηήκ 21ε 

Κμεμβνίμο ἀνπίδμοκ κά ράιιςκηαη μἱ θαηαβαζίεξ ηῶκ Χνηζημογέκκςκ 

«Χνηζηυξ γεκκᾶηαη δμλάζαηε…» ἀπυ ηήκ 26ε πνμζηίζεηαη θαί ηυ πνμευνηημ 



θμκηάθημ «Ἡ Πανζέκμξ ζήμενμκ ηυκ πνμαηχκημκ Θυγμκ…»· ἀπυ ηήκ 30ε 

Κμεμβνίμο ἀνπίδεη ἡπανεμβμιή θαί ἄιιςκ πνμεμνηίςκ ηνμπανίςκ. 

Ἀπυ ηήκ 20ε Δεθεμβνίμο ηυ πνμευνηημ ζημηπεῖμ θονηανπεῖπηά 

ζηίξ ἀθμιμοζίεξ· θακυκεξ, ζηηπενά, θαζίζμαηα,ἐλαπμζηεηιάνηα ἔπμοκ 

πνμευνηημ παναθηῆνα. Ἀπυ αὐηά ηά πηυ ἀλημπνυζεθηα ὑμκμγναθήμαηα πμφ 

ράιιμκηαη θαηά ηήκ πενίμδμ αὐηή εἶκαη ζεηνά ἀπμζηίπςκ μέἀθνμζηηπίδα 

θαη᾿ ἀιθάβεημκ, πμίεμα Ρςμακμῦ ημῦΙειῳδμῦ, πμφ θαηακέμμκηαη 

θαζ᾿ ὁμάδαξ ὡξ ζηηπενά ηῶκ αἴκςκ, ὅια ημῦ πι. β´ ἤπμο, θαί πνμζυμμηα 

ημῦπνχημο ηνμπανίμο ηῆξ ζεηνᾶξ αὐηῆξ, πμφ παναθηενηζηηθά μᾶξ δίδεη θαί ηυ 

ζέμα ὅιςκ ηῶκ ἄιιςκ: 

«Αἱ ἀγγειηθαί πνμπμνεφεζζε δοκάμεηξ· μἱ ἐκ Βεζιεέμἑημημάζαηε ηήκ 

θάηκεκ· ὁ Θυγμξ γάν γεκκᾶηαη, ἡ μθία πνμένπεηαη· 

δέπμο ἀζπαζμυκ ἡ Ἐθθιεζία· εἰξ ηήκ πανάκ ηῆξ Θεμηυθμο, ιαμί εἴπςμεκ· 

Γὐιμγεμέκμξ ὁ ἐιζχκ Θευξἡμῶκ, δυλα ζμη». 

Σίξ ἡμένεξ αὐηέξ ράιιμκηαη θαηά ηά ἀπυδεηπκα θαί ηά πνμευνηηα ηνηῴδηα 

θαί μἱ θακυκεξ, πμηήμαηα ομεχκ ημῦΙεηαθναζημῦ, πμφ ἐλανηῶκηαη θαί θαηά 

ηήκἀθνμζηηπίδα θαί θαηά ηυ πνενηεπυμεκμ ἀπυ ηά ἀκηίζημηπα ηνηῴδηα ηῆξ 

Ιεγάιεξ Ἑβδμμάδμξ. Ἡ πνυ ηῶκ Χνηζημογέκκςκ ἑβδμμάξ παίνκεη ἔηζη ηυκ 

παναθηῆνα θαί πιέθεηαη θαηά ηήκ μίμεζηκ ηῆξ πνυ ημῦ Πάζπα 

ΙεγάιεξἙβδμμάδμξ. Ἡ μίμεζηξ θμνοθμῦηαη ηήκ παναμμκή ηῶκ Χνηζημογέκκςκ 

μέ ηήκ ἀθμιμοζία ηῶκ μεγάιςκ ὡνῶκ θαί ημῦ ἑζπενηκμῦ, πμφ ἔπμοκ 

πμηεζῆ θαηά ηυ πνυηοπμ ηῶκ μεγάιςκ ὡνῶκ ηῆξ Ιεγάιεξ Παναζθεοῆξ θαί 

ημῦμεγάιμο ἑζπενηκμῦ ημῦ Πάζπα. 

Ἀπυ ηήκ ἀθμιμοζία ηῆξ Ηονηαθῆξ πνυ ηῆξ ΧνηζημῦΓεκκήζεςξ, πμφ ὅπςξ 

εἴδαμε εἶκαη ἀθηενςμέκε ζημφξ πνμπάημναξ ημῦ Χνηζημῦ, ἀπμζπμῦμε ηνία 

παναθηενηζηηθά ηνμπάνηα, ηά δφμ πνῶηα ζηηπενά ηῶκ αἴκςκ ημῦ πι. α´ ἤπμο 



πνυξ ηυ «Χαίνμηξ ἀζθεηηθῶκ» θαί ηυ δμλαζηηθυ ημῦ πι. 

δ´ ἤπμο. Ὁ πνμευνηημξ ηυκμξ ηῆξ πανᾶξ θαί ηῆξ ἐιπίδμξ γηά ηεκ ἐπηθεημέκε 

γέκκεζη ημῦΧνηζημῦ ζοκδοάδεηαη ἄνηζηα μέ ηυ μκεμυζοκμ ηῶκ πνμθεηῶκ θαί 

ηῶκ πνυ ημῦ κυμμο παηένςκ. 

«Ἆνυκ ζμο ηήκ θςκήκ ἀιεζῶξ, 

ηχκ Θεμῦ ἡ ζεία πυιηξ, 

 θαί θήνολμκ Παηένςκ ηήκ ζείακ μκήμεκ 

φκ Ἀβναάμ, Ἰζαάθ, Ἰαθχβ ηημῶζα ηυκ ἀμίδημμκ· 

 ἰδμφ ζφκ Ἰμφδᾳ ηε θαί Θεοί μεγαιφκμμεκ, 

Ιςζῆκ ηυκ μέγακ, Ἀανχκ ηυκ ζεζπέζημκ 

θαί γεναίνμμεκ ζφκ Δαοίδ Ἰεζμῦ, αμμοήι. 

Πάκηεξ ηήκ πνμευνηημκ Χνηζημῦ  

ζείακ αἴκεζηκ ὕμκμηξ ἐκζέμηξ θνμημῦκηεξ, 

ηῆξ παν᾿ αὐημῦ ἀγαζυηεημξ ηοπεῖκ ἐλαηημῦμεκ 

 ημῦ πανέπμκημξ ηῷ θυζμῳ ηυ μέγα ἔιεμξ». 

«Δεῦνμ ὁ ἐκ πονίκῳ πμηέ ἐπηδηθνεφζαξ, 

 Ἠιημφ, ζείῳ ἅνμαηη, 

 ζευθνμκ Ἐιηζζαηέ ηε ζφκ Ἐδεθίᾳ ὁμμῦ, 

Ἰςζίᾳ ἅμα ζοκαγάιιεζζε· 

ζεπηή δςδεθάξ ηε ηῶκ πνμθεηῶκ ἡ ζευπκεοζημξ, 

 ημῖξ γεκεζιίμηξ ημῦ ςηῆνμξ ζογπυνεοε 



 θαί ἐκ ᾄζμαζη, πάκηεξ δίθαημη ᾄζαηε. 

Παῖδεξ μἱ παμμαθάνηζημη, 

μἱ δνυζῳ ημῦ Πκεφμαημξ ζβέζακηεξ θιυγα θαμίκμο 

 ὑπέν ἡμῶκ ἱθεηεφζαηε, Χνηζηυκ δοζςπμῦκηεξ 

ηαῖξ ροπαῖξ ἡμῶκ δμζῆκαη ηυ μέγα ἔιεμξ». 

«Σῶκ κμμηθῶκ δηδαγμάηςκ ὁ ζφιιμγμξ 

 ηήκ ἐκ ζανθί ἐμθακίδεη ημῦ Χνηζημῦ ζείακ γέκκεζηκ, 

ημῖξ πνυ ημῦ κυμμο ηήκ πάνηκ εὐαγγειηδμμέκμηξ, 

 ὡξ ὑπέν κυμμκ ηῇ πίζηεη ὑπάνλαζηκ· 

 ὅζεκ ηῆξ θζμνᾶξ ἀπαιιαγῆξ μὖζακ πνυλεκμκ 

 ηαῖξ ἐκ Ἅηδῃ θαηεπυμεκαηξ ροπαῖξ 

πνμεθήνοηημκ, δηά ηῆξ ἀκαζηάζεςξ· 

 Ηφνηε, δυλα ζμη». 

 Ἀπυζπαζμα ἀπυ ηυ βηβιίμ «ΘΟΓΖΗΕ ΘΑΣΡΓΖΑ» 
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