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((ΤΤρροοππάάρριιοονν  ΗΗ´ ὨὨδδῆῆςς  ττῆῆςς  ἙἙοορρττῆῆςς  ττῶῶνν  ΘΘεεοοφφααννεείίωωνν))

ΟΟἱἱ  ΧΧρριισσττιιααννοοίί,,  ὁὁ  ΝΝέέοοςς  ἸἸσσρρααήήλλ,,  ὅὅππωωςς  κκααίί  ὁὁ  ΠΠααλλααιιόόςς  ἸἸσσρρααήήλλ,,  ὅὅππωωςς  κκααίί  οοἱἱ
ἌἌγγγγεελλοοιι,,  ἡἡ  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ττῶῶνν  ΠΠρρωωττοοττόόκκωωνν  ἐἐνν  ΟΟὐὐρρααννοοῖῖςς  (Ἑβρ. ΙΒ´ 23), ππιισσττεεύύοο--
µµεενν εεἰἰςς  ττόόνν  ἈἈλληηθθιιννόόνν  ΘΘεεόόνν,,  λλααττρρεεύύοοµµεενν ττόόνν  ΤΤρριισσυυππόόσσττααττοονν  ΘΘεεόόνν,,  ππρροοσσκκυυ--
ννοοῦῦµµεενν ΠΠααττέέρραα  ΥΥἱἱόόνν  κκααίί  ἍἍγγιιοονν  ΠΠννεεῦῦµµαα,,  ΤΤΡΡΙΙΑΑ∆∆ΑΑ  ὉὉµµοοοούύσσιιοονν  κκααίί  ἈἈχχώώρριισσττοονν,,
ΤΤΡΡΙΙΑΑ∆∆ΑΑ  ἌἌττρρεεππττοονν  κκααίί  ἈἈννααλλλλοοίίωωττοονν,,  ΤΤΡΡΙΙΑΑ∆∆ΑΑ  ἌἌκκττιισσττοονν  κκααίί  ὙὙππεερροούύσσιιοονν..

ΤΤάά  ἜἜθθννηη,,  οοἱἱ  λλααοοίί  κκααίί  ααἱἱ  φφυυλλααίί  ττῆῆςς  γγῆῆςς,,  ππιισσττεεύύοουυνν ττάά  ἀἀπποοκκυυήήµµαατταα  ττῆῆςς
φφαανντταασσίίααςς  ττωωνν,,  λλααττρρεεύύοουυνν κκααττάά  δδεειισσιιδδααιιµµοοννίίαανν,,  ππρροοσσκκυυννοοῦῦνν θθεεοούύςς  κκααττ᾽̓
ἐἐφφεεύύρρεεσσιινν..

ΤΤάά  ττέέκκνναα  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ππιισσττεεύύοοµµεενν  κκααττ᾽̓  ἀἀπποοκκάάλλυυψψιινν  ΘΘεεοοῦῦ,,  ππρροοσσκκυυ--
ννοοῦῦµµεενν  ΘΘεεόόνν  ἀἀπποοκκααλλυυφφθθέένντταα,,  λλααττρρεεύύοοµµεενν ττόόνν  ἝἝνναα  κκααίί  ΜΜόόννοονν  ΘΘεεόόνν,,  ὁὁ
ὁὁπποοῖῖοοςς  ἐἐφφααννέέρρωωσσεε ττόόνν  ἙἙααυυττόόνν  ΤΤοουυ,,  ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς  δδιιααχχρροοννιικκῶῶςς  εεἰἰςς  ττήήνν  ἹἹσσττοο--
ρρίίαανν  ἐἐββεεββααίίωωσσεενν ππέέρραανν  ππάάσσηηςς  ἀἀννττιιλλοογγίίααςς  ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  ἍἍγγιιοοςς  κκααίί  ΤΤρριιααδδιικκόόςς,,
ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  ΜΜίίαα  ΦΦύύσσιιςς  ἐἐνν  ΤΤρριισσίίνν  ΠΠρροοσσώώπποοιιςς,,  ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  ὁὁ  ΩΩΝΝ,,  ὁὁ  ΟΟΝΝΤΤΩΩΣΣ
ΩΩΝΝ..

ὉὉ  ἐἐνν  ΤΤρριιάάδδιι  ΕΕἷἷςς  ΘΘεεόόςς  ἐἐφφααννέέρρωωσσεε  κκααίί  δδιιααρρκκῶῶςς  φφααννεερρώώννεειι  ἙἙααυυττόόνν,,  δδιιάά
ττοοῦῦ  ΜΜεεγγααλλεείίοουυ  ττῆῆςς  κκττίίσσεεωωςς,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί  λλααλλώώνν  ππρρόόςς  ττόό  ππλλάάσσµµαα  ΤΤοουυ  σσττόόµµαα
ππρρόόςς  σσττόόµµαα (Γέν.       ). ««ΠΠοολλυυµµεερρῶῶςς  κκααίί  πποολλυυττρρόόππωωςς  ππάάλλααιι  ὁὁ  ΘΘεεόόςς  λλααλλήή--
σσααςς  ττοοῖῖςς  ππααττρράάσσιινν  ἐἐνν  ττοοῖῖςς  ΠΠρροοφφήήττααιιςς»»,, λλέέγγεειι  ὁὁ  ἈἈππόόσσττοολλοοςς  ΠΠααῦῦλλοοςς,,  ««ἐἐππ᾽̓
ἐἐσσχχάάττωωνν  ττῶῶνν  ἡἡµµεερρῶῶνν  ττοούύττωωνν  ἐἐλλάάλληησσεενν  ἡἡµµῖῖνν  ἐἐνν  ΥΥἱἱῷῷ»» (Ἑβρ. Α´ 1).

ἘἘφφααννεερρώώθθηη εεἰἰςς  ττόόνν  ἄἄννθθρρωωπποονν  ὁὁ  ΘΘεεόόςς..  ὌὌχχιι  µµόόννοονν  ἐἐδδηηµµιιοούύρργγηησσεε  ττόόνν
ἄἄννθθρρωωπποονν  ὁὁ  ΘΘεεόόςς,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί  ἐἐφφααννεερρώώθθηη  εεἰἰςς  ττόόνν  ἄἄννθθρρωωπποονν,,  ττοοῦῦ  ἔἔγγιιννεε  γγννωω--
σσττόόςς..  ΓΓννωωσσττόόςς  ἐἐνν  ττῇῇ  ἸἸοουυδδααίίᾳᾳ  ὁὁ  ΘΘεεόόςς,,  κκααίί  ἐἐνν  µµόόννῳῳ  ττῷῷ  ἸἸσσρρααήήλλ  µµέέγγαα  ττόό
ὄὄννοοµµαα  ΑΑὐὐττοοῦῦ,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί  ππᾶᾶσσαα  ἡἡ  γγῆῆ  ἐἐππλληηρρώώθθηη  ττῆῆςς  ∆∆όόξξηηςς  ΑΑὐὐττοοῦῦ,,  ὡὡςς  κκααίί  ὁὁ
ΟΟὐὐρρααννόόςς  ππλλήήρρηηςς  γγέέγγοοννεε  ττῆῆςς  ΜΜεεγγααλλωωσσύύννηηςς  ΑΑὐὐττοοῦῦ  (Ἅγιος Κύριλλος Ἀλε-
ξανδρείας, P.G. 76, 860-861). ἜἜδδωωκκεενν ὁὁ  ΘΘεεόόςς  εεἰἰςς  ττόόνν  ἄἄννθθρρωωπποονν  ὑὑπποοσσχχέέ--
σσεειιςς,,  κκααίί  ὑὑππεερρφφυυῶῶςς  ττάάςς  ἐἐξξεεππλλήήρρωωσσεενν..  ΠΠρροοεειιδδοοπποοίίηησσεενν ὁὁ  ΘΘεεόόςς  ττόόνν  ἄἄννθθρρωωπποονν
µµέέ  ππεειιννάάςς,,  κκααίί  δδιικκααίίωωςς  ττάάςς  ἐἐππέέββααλλεενν..  ἈἈππεεκκάάλλυυψψεενν ὁὁ  ΘΘεεόόςς  δδιι᾽̓  ἉἉγγίίωωνν  ἀἀννδδρρῶῶνν
ττάά  µµέέλλλλοονντταα,,  κκααίί  ὑὑππέέρρ  ππᾶᾶσσαανν  κκττιισσττήήνν  δδύύννααµµιινν  ααὐὐττάά  ἐἐππρρααγγµµααττώώθθηησσαανν..
ΕΕὐὐηηγγγγεελλίίσσααττοο ττήήνν  ἘἘννααννθθρρώώππηησσιινν  ττοοῦῦ  ΥΥἱἱοοῦῦ  κκααίί  ΛΛόόγγοουυ  δδιιάά  µµυυρρίίωωνν  ΠΠρροο--
φφηηττεειιῶῶνν,,  κκααίί  ππᾶᾶσσαανν  ΠΠρροοφφηηττεείίαανν  ὁὁ ἸἸηησσοοῦῦςς ἐἐππααλλήήθθεευυσσεενν..

««ΤΤΡΡΙΙΑΑ∆∆ΟΟΣΣ    ΗΗ    ΦΦΑΑΝΝΕΕΡΡΩΩΣΣΙΙΣΣ    ««ΤΤΡΡΙΙΑΑ∆∆ΟΟΣΣ    ΗΗ    ΦΦΑΑΝΝΕΕΡΡΩΩΣΣΙΙΣΣ    
ΕΕΝΝ    ΙΙΟΟΡΡ∆∆ΑΑΝΝῌῌ    ΓΓΕΕΓΓΟΟΝΝΕΕΝΝ»»ΕΕΝΝ    ΙΙΟΟΡΡ∆∆ΑΑΝΝῌῌ    ΓΓΕΕΓΓΟΟΝΝΕΕΝΝ»»



ἮἮλλθθεεννἮἮλλθθεενν ὁὁ  ἸἸηησσοοῦῦςς  σσήήµµεερροονν  εεἰἰςς  ττόόνν  ἸἸοορρδδάάννηηνν  ΠΠοοττααµµόόνν,,  ππρρόόςς  ττόόνν  ἰἰσσάάγγγγεε--
λλοονν  ἸἸωωάάννννηηνν  ττόόνν  ΠΠρρόόδδρροοµµοονν,,  κκααίί  ἐἐββααππττίίσσθθηη..  ἘἘββααππττίίσσθθηη ἐἐνν  ὕὕδδααττιι  ὁὁ  ἸἸηησσοοῦῦςς,,
κκααίί  ππᾶᾶσσαα  ἡἡ  κκττίίσσιιςς  ἐἐδδιιδδάάχχθθηη  ὅὅττιι  ὁὁ  ἸἸηησσοοῦῦςς  εεἶἶννααιι  ὁὁ  ΠΠρροοααιιώώννιιοοςς  ΜΜοοννοογγεεννήήςς  ΥΥἱἱόόςς
ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  κκααίί  ΘΘεεόόςς,, ὁὁ  ββααππττίίζζωωνν  ἐἐνν  ««ΠΠννεεύύµµααττιι  ἉἉγγίίῳῳ  κκααίί  ππυυρρίί»» (Λουκ. Γ´ 16).
ἘἘββααππττίίσσθθηη ὁὁ  ἸἸηησσοοῦῦςς  ἐἐνν  ττῷῷ  ἸἸοορρδδάάννῃῃ,,  κκααίί  ΦΦωωννήή  ΚΚυυρρίίοουυ  ἐἐππίί  ττῶῶνν  ὑὑδδάάττωωνν
ἐἐββρρόόννττηησσεε (Ψαλµ. ΚΗ´ 3) λλέέγγοουυσσαα,,  ««ΣΣύύ  εεἶἶ  ὁὁ  ΥΥἱἱόόςς  µµοουυ  ὁὁ  ἀἀγγααππηηττόόςς,,  ἐἐνν  σσοοίί
ηηὐὐδδόόκκηησσαα»» (Μάρκ. Α´ 11· Λουκ. Γ´ 22). ἈἈννέέββηη ἀἀππόό  ττοοῦῦ  ὕὕδδααττοοςς  ὁὁ  ΚΚύύρριιοοςς  κκααίί
ΘΘεεόόςς  κκααίί  ΣΣωωττήήρρ  ἡἡµµῶῶνν  ἸἸηησσοοῦῦςς  ΧΧρριισσττόόςς,,  κκααίί  ἐἐσσχχίίσσθθηη  ὁὁ  ΟΟὐὐρρααννόόςς,,  κκααίί  κκααττέέββηη  ἐἐνν
εεἴἴδδεειι  ππεερριισσττεερρᾶᾶςς  ττόό  ΠΠννεεῦῦµµαα
ττόό  ἍἍγγιιοονν ννάά  ββεεββααιιώώσσῃῃ  ττοοῦῦ
λλόόγγοουυ  ττόό  ἈἈλληηθθέέςς,,  ννάά  σσυυµµ--
µµααρρττυυρρήήσσῃῃ,,  ὡὡςς  ΣΣυυννααΐΐδδιιοονν  ττῷῷ
ΠΠααττρρίί,, ὅὅττιι  ὁὁ  ὁὁρρώώµµεεννοοςς  ἐἐνν  ττῷῷ
ὕὕδδααττιι  ἄἄννθθρρωωπποοςς  ἸἸηησσοοῦῦςς,,ἄἄννθθρρωωπποοςς  ἸἸηησσοοῦῦςς,,
εεἶἶννααιι  ὁὁ  ΣΣυυννάάννααρρχχοοςς  ΥΥἱἱόόςς  ττοοῦῦ
ΘΘεεοοῦῦ  ΠΠααττρρόόςς,,  εεἶἶννααιι  ττόό  ΦΦῶῶςς
ττόό  ἐἐκκ  ΦΦωωττόόςς,,  εεἶἶννααιι  ΘΘεεόόςς  ἈἈλληη--
θθιιννόόςς ἐἐκκ  ΘΘεεοοῦῦ  ἈἈλληηθθιιννοοῦῦ..

ΕΕἰἰςς  ττόόνν  ἸἸοορρδδάάννηηνν  ἀἀππεε--
κκααλλύύφφθθηη  σσήήµµεερροονν  ὅὅττιι  εεἶἶννααιι
ΘΘΕΕΟΟΣΣ ὁὁ  ἸἸηησσοοῦῦςς,, ὅὅττιι  εεἶἶννααιι
ΠΠρροοααιιώώννιιοονν ΠΠρρόόσσωωπποονν  ὁὁ
ἸἸηησσοοῦῦςς,,  κκααίί  µµααζζίί  µµέέ  ττήήνν  ΘΘεε--
οοφφάάννεειιαανν ττοοῦῦ  ἸἸηησσοοῦῦ  ἐἐφφαα--
ννεερρώώθθηη  κκααίί  ὁὁ  ΘΘεεόόςς  ΠΠααττήήρρ
κκααίί  ττόό  ἍἍγγιιοονν  ΠΠννεεῦῦµµαα..  

ἜἜχχοοµµεε  σσήήµµεερροονν  εεἰἰςς  ττόόνν
ἸἸοορρδδάάννηηνν  κκααίί ττάά  ΘΘεεοοφφάάννεειιαα
ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ  ἡἡµµῶῶνν  ἸἸηησσοοῦῦ
ΧΧρριισσττοοῦῦ  κκααίί ττήήνν  ΘΘεεοοφφάά--
ννεειιαανν  ττῆῆςς  ἉἉγγίίααςς  ΤΤρριιάάδδοοςς..

ἘἘφφααννεερρώώθθηη ὁὁ  ΘΘεεόόςς  κκααίί
ἐἐππῆῆλλθθεενν  ὁὁ  ἉἉγγιιαασσµµόόςς..  ἘἘφφαα--
ννεερρώώθθηη ὁὁ  ΘΘεεόόςς  κκααίί  ἡἡ  ἀἀγγννωωσσίίαα
ἀἀππηηλλάάθθηη..  ἘἘφφααννεερρώώθθηη  ὁὁ  ΘΘεεόόςς
κκααίί  ὁὁ  ἄἄννθθρρωωπποοςς  ἠἠλλεευυθθεερρώώθθηη..

ἩἩ  ΠΠίίσσττιιςς  εεἰἰςς  ττόόνν  ΧΧρριι--

ΗΗ    ΒΒΑΑΠΠΤΤΙΙΣΣΙΙΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ    ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΗΗ    ΒΒΑΑΠΠΤΤΙΙΣΣΙΙΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ    ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥ
ΕΕἰἰκκώώνν  ττοοῦῦ  11886644,,  ἐἐνν  ᾗᾗ  ἐἐμμφφααίίννεεττααιι  ἡἡ  ΑΑΓΓΙΙΑΑ    ΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ,,ΑΑΓΓΙΙΑΑ    ΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ,,
ὁὁ  ΥΥἱἱόόςς  ὁὁ  ΥΥἱἱόόςς  ἐἐνν  ττῷῷ  ὕὕδδααττιι,,  ὁὁ  ΠΠααττήήρρὁὁ  ΠΠααττήήρρ ἐἐνν  οοὐὐρρααννοοῖῖςς,,  κκααίί

ττόό  ἍἍγγιιοονν  ΠΠννεεῦῦμμαα  ττόό  ἍἍγγιιοονν  ΠΠννεεῦῦμμαα  ἐἐνν  εεἴἴδδεειι  ππεερριισσττεερρᾶᾶςς..

ΤΤΡΡΙΙ ΑΑ ΔΔΟΟΣΣ    ΗΗ     ΦΦΑΑΝΝ ΕΕ ΡΡΩΩ ΣΣΙΙ ΣΣ     ΤΤΡΡΙΙ ΑΑ ΔΔΟΟΣΣ    ΗΗ     ΦΦΑΑΝΝ ΕΕ ΡΡΩΩ ΣΣΙΙ ΣΣ     
ΕΕ ΝΝ    ΙΙ ΟΟΡΡ ΔΔΑΑΝΝῌῌ     ΓΓΕΕ ΓΓΟΟΝΝΕΕ ΝΝΕΕ ΝΝ    ΙΙ ΟΟΡΡ ΔΔΑΑΝΝῌῌ     ΓΓΕΕ ΓΓΟΟΝΝΕΕ ΝΝ
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σσττόόνν  εεἶἶννααιι ἘἘλλεευυθθεερρίίαα.. ἩἩ  ΠΠρροοσσκκύύννηησσιιςς  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  εεἶἶννααιι  ΣΣοοφφίίαα.. ἩἩ  ΛΛαα--
ττρρεείίαα  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  εεἶἶννααιι  ἉἉγγιιωωσσύύννηη..

ΠΠιισσττεεύύοοµµεενν  εεἰἰςς  ττόόνν  ΧΧρριισσττόόνν;; ΣΣκκεεππττόόµµεεθθαα  κκααίί  κκιιννοούύµµεεθθαα  κκααίί  ζζῶῶµµεενν
κκααττάά  ΧΧρριισσττόόνν,,  ἐἐλλεεύύθθεερροοιι  ἀἀππόό  ττήήνν  ἁἁµµααρρττίίαανν..

ΠΠρροοσσκκυυννοοῦῦµµεε  ττόόνν  ΧΧρριισσττόόνν;;  ΒΒιιώώννοοµµεενν  ττόό  ΘΘεεῖῖοονν  ΘΘέέλληηµµαα  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ,,
κκααίί  ττοοῦῦττοο  ἐἐσσττίί  γγννῶῶσσιιςς  κκααίί  κκρρίίσσιιςς,,  σσύύννεεσσιιςς  κκααίί  σσωωφφρροοσσύύννηη..

ΛΛααττρρεεύύοοµµεε  ττόόνν  ΧΧρριισσττόόνν;; ἉἉγγιιααζζόόµµεεθθαα  δδιιάά  ττῆῆςς  ἈἈκκττίίσσττοουυ  ΑΑὐὐττοοῦῦ  ΧΧάάρριι--
ττοοςς· ΣΣυυννααρρµµοολλοογγοούύµµεεθθαα  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΠΠννεεύύµµααττοοςς  εεἰἰςς  ΣΣῶῶµµαα  ἝἝνν,,  ΣΣῶῶµµαα
ἍἍγγιιοονν  ΧΧρριισσττοοῦῦ· κκααίί  ὁὁ  ΧΧρριισσττόόςς  µµᾶᾶςς  ππρροοσσάάγγεειι  ὡὡςς  ἀἀδδεελλφφοούύςς  ΤΤοουυ  εεἰἰςς  ττόόνν  ΠΠρροο--
άάννααρρχχοονν ΑΑὐὐττοοῦῦ  ΠΠααττέέρραα..

ΤΤίί  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ΠΠίίσσττιιςς  κκααίί  ἡἡ  ΠΠρροοσσκκύύννηησσιιςς  κκααίί  ἡἡ  ΛΛααττρρεείίαα  ττοοῦῦΤΤίί  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ΠΠίίσσττιιςς  κκααίί  ἡἡ  ΠΠρροοσσκκύύννηησσιιςς  κκααίί  ἡἡ  ΛΛααττρρεείίαα  ττοοῦῦ
ΧΧρριισσττοοῦῦ;;ΧΧρριισσττοοῦῦ;;

ΕΕἶἶννααιι  ἡἡ  δδιιάά  ττοοῦῦ  ΥΥἱἱοοῦῦ  ἐἐνν  ἉἉγγίίῳῳ  ΠΠννεεύύµµααττιι  ππρρόόςς  ττόόνν  ΠΠααττέέρρααΕΕἶἶννααιι  ἡἡ  δδιιάά  ττοοῦῦ  ΥΥἱἱοοῦῦ  ἐἐνν  ἉἉγγίίῳῳ  ΠΠννεεύύµµααττιι  ππρρόόςς  ττόόνν  ΠΠααττέέρραα
ππρροοσσααγγωωγγήή  ἡἡµµῶῶνν  κκααίί  κκααττάά  χχάάρριινν  ἕἕννωωσσιιςς..ππρροοσσααγγωωγγήή  ἡἡµµῶῶνν  κκααίί  κκααττάά  χχάάρριινν  ἕἕννωωσσιιςς..

«ΟΟὐὐδδεείίςς» γγάάρρ  «ἔἔρρχχεεττααιι  ππρρόόςς  ττόόνν  ΠΠααττέέρραα  εεἰἰ  µµήή  δδιι᾽̓  ἐἐµµοοῦῦ»,,  ἔἔφφηη  ΧΧρριισσττόόςς
(Ἰωάν. Ι∆´ 6).

ΠΠιισσττεεύύοοµµεενν  εεἰἰςς  ττήήνν  ἉἉγγίίαανν  ΤΤρριιάάδδαα;; ἘἘµµππιισσττεεύύεεττααιι  κκααίί  εεἰἰςς  ἡἡµµᾶᾶςς  ἡἡ  ἉἉγγίίαα
ΤΤρριιάάςς  κκααττάά  χχάάρριινν  ττόόνν  ππλλοοῦῦττοονν  ττῶῶνν  δδωωρρεεῶῶνν  ΤΤηηςς,,  ττήήνν  δδύύννααµµιινν  ττῶῶνν  ἐἐννεερρ--
γγεειιῶῶνν  ΤΤηηςς,,  ττάά  ἰἰδδιιώώµµαατταα  ττῆῆςς  φφύύσσεεώώςς  ΤΤηηςς..

ΠΠρροοσσκκυυννοοῦῦµµεε  ττήήνν  ἉἉγγίίαανν  ΤΤρριιάάδδαα;; ἘἘππιισσκκέέππττεεττααιι ἡἡµµᾶᾶςς  κκααίί  ἡἡ  ἉἉγγίίαα
ΤΤρριιάάςς· µµεεττααδδίίδδεειι εεἰἰςς  ἡἡµµᾶᾶςς  κκααττάά  χχάάρριινν  ττάά  φφυυσσιικκάά  ΤΤηηςς  χχααρρίίσσµµαατταα,,  ττήήνν  ἈἈθθαα--
νναασσίίαανν,,  ττήήνν  ΑΑἰἰ    ώώννιιοονν  ΖΖωωήήνν· κκααττοοιικκεεῖῖ µµεεθθ᾽̓  ἡἡµµῶῶνν  ἡἡ  ἉἉγγίίαα  ΤΤρριιάάςς  κκααίί  γγιιννόόµµεεθθαα
οοἶἶκκοοςς  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ..

ΛΛααττρρεεύύοοµµεενν  ττήήνν  ἉἉγγίίαανν  ΤΤρριιάάδδαα;; ΕΕἰἰσσάάγγεειι  ἡἡµµᾶᾶςς  κκααίί  ἡἡ  ἉἉγγίίαα  ΤΤρριιάάςς  εεἰἰςς  ττόόνν
ΟΟἶἶκκοονν ττῆῆςς  ∆∆όόξξηηςς  ΤΤηηςς,,  εεἰἰςς  ττήήνν  ἌἌκκττιισσττοονν  κκααίί  ἌἌννααρρχχοονν  ΒΒαασσιιλλεείίαανν,, εεἰἰςς  ττήήνν
ΠΠααννττοοδδυυννααµµίίαανν  ττῆῆςς  ΠΠρρααόόττηηττοοςς  κκααίί  ττῆῆςς  ἈἈγγάάππηηςς..

ΤΤίί  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ΠΠίίσσττιιςς  κκααίί  ἡἡ  ΠΠρροοσσκκύύννηησσιιςς  κκααίί  ἡἡ  ΛΛααττρρεείίαα  ττῆῆςςΤΤίί  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ΠΠίίσσττιιςς  κκααίί  ἡἡ  ΠΠρροοσσκκύύννηησσιιςς  κκααίί  ἡἡ  ΛΛααττρρεείίαα  ττῆῆςς
ἉἉγγίίααςς  ΤΤρριιάάδδοοςς;;ἉἉγγίίααςς  ΤΤρριιάάδδοοςς;;

ΕΕἶἶννααιι  ἡἡ  ἐἐκκ  ττοοῦῦ  ΠΠααττρρόόςς  δδιιάά  ττοοῦῦ  ΥΥἱἱοοῦῦ  ἐἐνν  ττῷῷ  ἉἉγγίίῳῳ  ΠΠννεεύύµµααττιιΕΕἶἶννααιι  ἡἡ  ἐἐκκ  ττοοῦῦ  ΠΠααττρρόόςς  δδιιάά  ττοοῦῦ  ΥΥἱἱοοῦῦ  ἐἐνν  ττῷῷ  ἉἉγγίίῳῳ  ΠΠννεεύύµµααττιι
ἐἐννεερργγοουυµµέέννηη  θθέέωωσσιιςς  ττῶῶνν  ἀἀννθθρρώώππωωνν  ππρρόόςς  σσωωττηηρρίίαανν..ἐἐννεερργγοουυµµέέννηη  θθέέωωσσιιςς  ττῶῶνν  ἀἀννθθρρώώππωωνν  ππρρόόςς  σσωωττηηρρίίαανν..

ΑΑὕὕττηη  ἐἐσσττίίνν  ἡἡ  ΠΠόόλλιιςς  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ · ΑΑὕὕττηη  ἐἐσσττίίνν  ἡἡ  ΠΠοολλιιττεείίαα  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς ·
ΑΑὕὕττηη  ἐἐσσττίίνν  ἡἡ  κκλλῆῆσσιιςς  ττῶῶνν  ΧΧρριισσττιιααννῶῶνν..

ἨἨκκοούύσσααµµεε  ττήήνν  ΦΦωωννήήνν  ττοοῦῦ  ΘΘΕΕΟΟΥΥ    ΠΠΑΑΤΤΡΡΟΟΣΣ  σσήήµµεερροονν;;  ἨἨκκοούύσσααµµεε  ττήήνν
ἀἀπποοκκάάλλυυψψιινν,,  ««ΣΣύύ  εεἶἶ  ὁὁ  ΥΥἱἱόόςς  µµοουυ  ὁὁ  ἀἀγγααππηηττόόςς,,  ἐἐνν  σσοοίί  ηηὐὐδδόόκκηησσαα»» (Μάρκ. Α´
11· Λουκ. Γ´ 22); ἘἘάάνν  ττήήνν  ἠἠκκοούύσσααµµεε,,  θθάά  ζζήήσσωωµµεενν..  ἘἘάάνν  ττήήνν  ἠἠκκοούύσσααµµεενν,,
««εεὕὕρροοµµεενν  ππίίσσττιινν  ἀἀλληηθθῆῆ,,  ΤΤρριιάάδδαα  ππρροοσσκκυυννοοῦῦννττεεςς..  ΑΑὕὕττηη  γγάάρρ  ἡἡµµᾶᾶςς  ἔἔσσωωσσεενν»»..
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Μέ κατάνυξιν καί εὐλάβειαν ἑωρτάσθησαν τά Θεοφάνεια εἰς τήν Θεσσαλονίκην
ττήήνν  ΔΔεευυττέέρραανν,,  66  ἸἸααννοουυααρρίίοουυ  22000099.. ὉὉ  ΠΠααννααγγιιώώττααττοοςς  ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς
κκ..  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς ἐτέλεσεν τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τόν Μεγάλον Ἁγιασμόν εἰς
τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου μετά τοῦ συλλειτουργοῦντος ΑΑἰἰδδεεσσιιμμοοττάάττοουυ  ἹἹεερρέέωωςς  ππ..
ΝΝιικκοολλάάοουυ.. Εἰς τήν συνέχειαν, μέ τήν συμμετοχήν τοῦ ἀθρόως προσελθόντος ἐκ
πολλῶν περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος πλήθους, ἐσχηματίσθη πομπή πρός τόν θαλάσσιον
χῶρον τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς, περιοχή Σαλαμῖνος, ὅπου ἐγένετο ὁ Ἁγιασμός
τῶν ὑδάτων διά τῆς τελετῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί τῆς Καταδύσεως τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλασσαν.

ΠΠααρρααττίίθθεεννττααιι  ἀἀκκοολλοούύθθωωςς  φφωωττοογγρρααφφιικκάά  σσττιιγγμμιιόόττυυππαα..

ἈἈννωωττέέρρωω,,  ὁὁ  ΜΜέέγγααςς  ἉἉγγιιαασσμμόόςς  κκααίί  ἡἡ  ἈἈππόόλλυυσσιιςς  εεἰἰςς  ττόόνν  ἹἹ..  ΝΝααόόνν  ἉἉγγ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ..

ΚΚααττωωττέέρρωω,,  ἡἡ  πποομμππήή  κκααττεευυθθυυννοομμέέννηη  ππρρόόςς  ττήήνν  θθάάλλαασσσσαανν  ((ὉὉδδ..  2255ηηςς  ΜΜααρρττίίοουυ))..

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ  2009 ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Η  ΚΑΤΑ∆ΥΣΙΣ  ΤΟΥ  ΤΙΜΙΟΥ  ΚΑΙ  ΖΩΟΠΟΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΘΑΛΑΣΣΑΝ 
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ΚΚΑΑΙΙ    ΣΣΩΩΤΤΗΗΡΡΟΟΣΣ    ΗΗΜΜΩΩΝΝ    ΙΙΗΗΣΣΟΟΥΥ    ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΚΚΑΑΙΙ    ΣΣΩΩΤΤΗΗΡΡΟΟΣΣ    ΗΗΜΜΩΩΝΝ    ΙΙΗΗΣΣΟΟΥΥ    ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥ

Νήπιον τεσσαρακονθήµερον ἐν ἀγκάλαις
Παρθένου Μητρός, φέρεται σήµερον εἰς
τόν Ναόν ὁ Κύριος τοῦ Ναοῦ, ὁ Παλαιός
τῶν Ἡµερῶν, ὁ λατρευόµενος ἐν τῷ Ναῷ
ΘΕΟΣ, Ἰησοῦς Χριστός, ὁ τοῦ Θεοῦ Πα-
τρός Μονογενής Υἱός, ὁ Συνάναρχος καί
Συναΐδιος Λόγο ς. Ὡς Βρέφος ἐπί τῆς γῆς
προϋπαντᾶται ὁ τῆς γῆς καί τοῦ οὐρα-
νοῦ Προαιώνιος Ποιητής. «Θέλων Ἐνην-
θρώπησας ὁ ΠΡΟΑΝΑΡΧΟΣ  ΘΕΟΣ, καί
Ναῷ προσφέρεσαι τεσσαρακονθήµερος»
(Μεγαλυνάριον τῆς Ἑορτῆς, Θ´ Ὠδή).

Συµεών δέ ὁ πρεσβύτης, ἐν γηραλέοις
χερσίν, ὑποδέχεται Παιδίον Νέον, τόν
Ἀπερίγραπτον Λόγον, τόν Ὑπερούσιον καί
Ἀναφῆ, τόν τῶν ἁπάντων προγενέστερον
καί τῶν αἰώνων προηγούµενον, τόν παντός
χρόνου καί ἡλικίας ἁπάσης ἐπέκεινα Ἰησοῦν.
«Ἀγκαλίζεται χερσίν ὁ Πρεσβύτης Συµεών,
τόν τοῦ Νόµου ΠΟΙΗΤΗΝ ΚΑΙ ∆ΕΣΠΟ-
ΤΗΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ» (Μεγαλυνάριον τῆς Ἑορτῆς, Θ´ Ὠδή).

Τό τελούµενον ἐν τῇ Παρθενοµήτορι, τό πῶς ὁ Πλαστουργός ᾤκησεν ἐν
µήτρα, πῶς ὁ Θεός ἐτέχθη ὡς ἄνθρωπος, πῶς ὁ Ἀπερίγραπτος κατέχεται
σήµερον ἐν χερσίν γέροντος κεκµηκότος, τοῦτο µέν Ἀκατάληπτον καί
Ἀγγέλοις καί ἀνθρώποις, πᾶσι δέ τοῖς πιστοῖς Σωτηρίας ἐστίν ἀγαλλίασις.

Συµεών δέ λαµπρυνθείς τήν ψυχήν, ὕµνον ἀναπέµπει πρός τόν ἐν χειρί
βασταζόµενον Ἰησοῦν καί κηρύττει Αὐτόν Θεόν Ἐνανθρωπήσαντα:
«Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλόν Σου, ∆ΕΣΠΟΤΑ, κατά τό ρῆµά Σου ἐν
εἰρήνῃ · ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλµοί µου τό ΣΩΤΗΡΙΟΝ Σου, ὅ ἡτοίµασας
κατά πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, ΦΩΣ εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καί
δόξαν λαοῦ Σου Ἰσραήλ» (Λουκ. Β´ 29).

««ΝΝηηππιιάάζζεειι  δδιι᾽̓  ἐἐµµέέ  ὁὁ  ΠΠααλλααιιόόςς  ττῶῶνν  ἩἩµµεερρῶῶνν»»
(Τροπάριον τῆς Ἑορτῆς)

ἩἩ  ὙὙππααππααννττήή  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ,,  
ἐἐνν  ττῷῷ  ΝΝααῷῷ  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ
««ὍὍνν  οοἱἱ  ἄἄννωω  λλεειιττοουυρργγοοίί  

ττρρόόμμῳῳ  λλιιττααννεεύύοουυσσιι,,  
κκάάττωω  ννῦῦνν  ὁὁ  ΣΣυυμμεεώώνν  
ἀἀγγκκααλλίίζζεεττααιι  χχεερρσσίίνν»»

(Μεγαλυνάριον τῆς Ἑορτῆς, Θ� Ὠδή).



««ὁὁ  ννεεώώττεερροοςς  υυἱἱὸὸςς  ἀἀππεεδδήήμμηησσεενν  εεἰἰςς  χχώώρραανν  μμαακκρράάνν,,  
κκααὶὶ  ἐἐκκεεῖῖ  δδιιεεσσκκόόρρππιισσεε  ττὴὴνν  οοὐὐσσίίαανν  ααὐὐττοοῦῦ  ζζῶῶνν  ἀἀσσώώττωωςς»»

((ΛΛοουυκκ..  ΙΙΕΕ´́  1111--3322))

ὉὉ  ἌἌσσωωττοοςς  υυἱἱόόςς  ἐἐκκλλήήθθηη  ««ἌἌσσωωττοοςς»» δδιιόόττιι
ὁὁ  ββίίοοςς  ττόόνν  ὁὁπποοῖῖοονν  ἐἐππέέλλεεξξεενν,,  ἀἀννααχχωωρρῶῶνν  ἐἐκκ
ττοοῦῦ  οοἴἴκκοουυ  ττοοῦῦ  ππααττρρόόςς  ττοουυ,,  ττόόνν  ὡὡδδήήγγεειι  µµαα--
κκρράάνν  ττῆῆςς  σσωωττηηρρίίααςς  ττοουυ,,  δδέένν  θθάά  ττόόνν  ἔἔσσωωζζεε..

ἈἈσσωωττίίαα  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ββιιοοττήή  ἡἡ  ἄἄγγοουυσσαα  εεἰἰςς  ττήήνν
ἀἀππώώλλεειιαανν,,  ἡἡ  ἀἀπποοκκλλίίννοουυσσαα  ττοοῦῦ  ττέέλλοουυςς  χχάάρριινν
ττοοῦῦ  ὁὁπποοίίοουυ  ὑὑππάάρρχχεειι  ὁὁ  ἄἄννθθρρωωπποοςς,,  ἡἡ  φφθθεείίρροουυσσαα
ττήήνν  ὕὕππααρρξξίίνν  ττοουυ  κκααίί  δδιιαασσππῶῶσσαα  ττήήνν  ἕἕννωωσσίίνν  ττοουυ
µµέέ  ττήήνν  ππηηγγήήνν  ττῆῆςς  ὑὑππάάρρξξεεώώςς  ττοουυ..

ΕΕἰἰςς  ττήήνν  ππααρραα--
ββοολλήήνν  ττοοῦῦ  ΕΕὐὐααγγ--
γγεελλίίοουυ,,  ὁὁ  ννεεώώττεερροοςς
ττῶῶνν  δδύύοο  υυἱἱῶῶνν  λλέέγγεειι
ππρρόόςς  ττόόνν  ππααττέέρραα
ττοουυ,,  ««δδόόςς  µµοοιι  ττόό
ἐἐππιιββάάλλλλοονν  µµέέρροοςς
ττῆῆςς  οοὐὐσσίίααςς»».. ΚΚααίί,,
««µµεεττ᾽̓  οοὐὐ  πποολλλλάάςς
ἡἡµµέέρρααςς  ἀἀππεεδδήήµµηη--
σσεενν  εεἰἰςς  χχώώρραανν
µµαακκρράάνν»»..  

ὉὉ  ννεεώώττεερροοςς
υυἱἱόόςς,,  ὁὁ  ττάά  ππάάνντταα
ττοολλµµῶῶνν,,  δδέένν  ζζηηττεεῖῖ
ἀἀππόό  ττόόνν  ππααττέέρραα  ττοουυ,,
ἀἀλλλλάά  ἀἀππααιιττεεῖῖ,,  ««δδόόςς  µµοοιι»»,, κκααίί  ἀἀππααιιττεεῖῖ  ὡὡςς
ἐἐππιιββεεββλληηµµέέννοονν..  ««ΤΤόό  ἐἐππιιββάάλλλλοονν  µµέέρροοςς»»,,
λλέέγγεειι,,  ὡὡςς  ννάά  ττόό  ἐἐδδιικκααιιοοῦῦττοο,,  ὡὡςς  ννάά  ἦἦττοο
ἀἀννααγγκκαασσµµέέννοοςς  ὁὁ  ππααττήήρρ  ννάά  ττοοῦῦ  ττόό  δδώώσσῃῃ..
ΤΤόό  δδέέ  ἀἀππααιιττοούύµµεεννοονν,,  ««ττόό  ἐἐππιιββάάλλλλοονν  µµέέρροοςς
ττῆῆςς  οοὐὐσσίίααςς»»,, ἦἦττοο  ττόό  µµεερρίίδδιιοονν  ττῆῆςς  ππεερριιοουυσσίίααςς,,
ἤἤ  µµᾶᾶλλλλοονν,,  ὅὅ,,ττιι  ἀἀννῆῆκκεε  εεἰἰςς  ττήήνν  οοὐὐσσίίαανν  ττοουυ..

ὍὍ,,ττιι  ἀἀννήήκκεειι  εεἰἰςς  ττήήνν  οοὐὐσσίίαανν  ττοοῦῦ  υυἱἱοοῦῦ  ἐἐκκ
ττῆῆςς  οοὐὐσσίίααςς  ττοοῦῦ  ππααττρρόόςς  ππρροοέέρρχχεεττααιι..

∆∆ιιῄῄρρεεσσεενν  λλοοιιππόόνν  ὁὁ  ππααττήήρρ  ττόόνν  ββίίοονν  µµεε--
ττααξξύύ  ττῶῶνν  δδύύοο  υυἱἱῶῶνν  ττοουυ..  ΚΚααίί  ὁὁ  ννεεώώττεερροοςς,,
γγρρήήγγοορραα  --  γγρρήήγγοορραα,,  ««µµεεττ᾽̓  οοὐὐ  πποολλλλάάςς  ἡἡµµέέ--
ρρααςς»»,,  σσυυννααγγααγγώώνν  ττάά  ππάάνντταα,,  ὄὄχχιι  λλααββώώνν,,  ὄὄχχιι
εεὐὐχχααρριισσττήήσσααςς ττόόνν  δδιιδδόόνντταα,,  ἀἀλλλλάά  σσυυννάάξξααςς,,
σσυυγγκκεεννττρρώώσσααςς  κκααίί  δδρράάξξααςς,,  ««ἀἀππεεδδήήµµηησσεενν
εεἰἰςς  χχώώρραανν  µµαακκρράάνν»»..  

ΜΜήή  ἀἀννααγγννωωρρίί--
ζζωωνν  ὅὅττιι  ὅὅλλαα  ὅὅσσαα
ττοοῦῦ  ἀἀννήήκκοουυνν,,  ἐἐκκ
ττοοῦῦ  ππααττρρόόςς  ππρροο--
έέρρχχοοννττααιι  κκααίί  ππααρράά
ττοοῦῦ  ππααττρρόόςς  δδωωρρίί--
ζζοοννττααιι  κκααίί  ἐἐνν  ττῇῇ
χχεειιρρίί  ττοοῦῦ  ππααττρρόόςς
σσυυννττηηρροοῦῦννττααιι ,,
ἀἀππεεδδήήµµηησσεενν  µµαα--
κκρράάνν  ττοοῦῦ  ππααττρρόόςς,,
εεἰἰςς  χχώώρραανν  µµαα--
κκρράάνν..  ἜἜφφυυγγεενν  ὁὁ
ἄἄννθθρρωωπποοςς  µµαακκρράάνν
ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ..

ΑΑὐὐττοοµµοολλήήσσααςς  ὁὁ
υυἱἱόόςς,,  δδέένν  εεἶἶχχεε  ττήήνν  δδυυννααττόόττηητταα  ννάά  ππααρράάγγῃῃ
ππλλοοῦῦττοονν  ππααρράά  µµόόννοονν  ννάά  δδιιαασσκκοορρππίίσσῃῃ  κκααίί
ννάά  φφθθεείίρρῃῃ  ττόόνν  ὑὑππάάρρχχοονντταα..  ««∆∆ααππααννήήσσαανν--
ττοοςς  δδὲὲ  ααὐὐττοοῦῦ  ππάάνντταα  ἐἐγγέέννεεττοο  λλιιµµὸὸςς  ἰἰσσχχυυρρὸὸςς
κκααττὰὰ  ττὴὴνν  χχώώρραανν  ἐἐκκεείίννηηνν,,  κκααὶὶ  ααὐὐττὸὸςς  ἤἤρρξξααττοο
ὑὑσσττεερρεεῖῖσσθθααιι »»..  ΑΑὐὐττοοννοοµµηηθθεείίςς  ὁὁ  ἄἄννθθρρωωπποοςς
ἀἀππόό  ττόόνν  ΘΘεεόόνν  κκααίί  µµήή  ἔἔχχωωνν  ττήήνν  δδυυννααττόόττηητταα

ΗΗ    ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ    ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΣΣΩΩΤΤΟΟΥΥ    ΥΥΙΙΟΟΥΥΗΗ    ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ    ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΣΣΩΩΤΤΟΟΥΥ    ΥΥΙΙΟΟΥΥ

Ὁ Ἄσωτος Υἱός, τοιχογραφία Ναοῦ
Ἁγίου Νικολάου, Τσεπέλοβο Ζαγορίου 

Τύµφης Ἰωαννίνων, ἔργον Καπεσοβιτῶν 
Ζωγράφων ἔτους 1756 

- 10- ἸἸααννοουυάάρριιοοςς  -- ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς  ᾽0099  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3377KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN



ΕΕΙΙΚΚΩΩΝΝ    ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΟΟΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟΥΥ:: ἩἩ  πποολλυυππρρόόσσωωπποοςς  φφοορρηηττήή  εεἰἰκκώώνν  μμέέ  ττίίττλλοονν,,  ««ΜΜέέγγααςς  εεἶἶ  ΚΚύύρριιΜΜέέγγααςς  εεἶἶ  ΚΚύύρριιεεεε
κκααίί  ΘΘααυυμμαασσττάά  ττάά  ἔἔρργγαα  σσοοκκααίί  ΘΘααυυμμαασσττάά  ττάά  ἔἔρργγαα  σσοουυυυ »» ,,,, ππεερριιλλααμμββάάννεειι  6611  ππααρραασσττάάσσεειιςς  ἐἐκκ  ττῆῆςς  ΠΠααλλααιιᾶᾶςς  κκααίί  ττῆῆςς  ΚΚααιιννῆῆςς
ΔΔιιααθθήήκκηηςς,,  μμέέ  44  ββαασσιικκάά  θθέέμμαατταα,,  ττήήνν  ἉἉγγίίαανν  ΤΤρριιάάδδαα,,  ττήήνν  ΒΒάάππττιισσιινν  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ,,  ττήήνν  ΘΘεεοοττόόκκοονν
ἜἜννθθρροοννοονν  μμεεττάά  ττῶῶνν  ΠΠρρωωττοοππλλάάσσττωωνν,,  κκααίί  ττήήνν  ΕΕἰἰςς  ἍἍδδοουυ  ΚΚάάθθοοδδοονν  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ..  ΕΕἶἶννααιι  ἐἐμμππννεευυ--
σσμμέέννηη  ἀἀππόό  ττήήνν  ΕΕὐὐχχήήνν  ττοοῦῦ  ΠΠααττρριιάάρρχχοουυ  ΣΣωωφφρροοννίίοουυ  εεἰἰςς  ττόόνν  ἉἉγγιιαασσμμόόνν  ττῶῶνν  ΘΘεεοοφφααννεείίωωνν  κκααίί  ἐἐφφιι--
λλοοττεεχχννήήθθηη  ττόό  11777700  ἀἀππόό  ττόόνν  ΚΚρρηηττιικκόόνν  ζζωωγγρράάφφοονν  ἸἸωωάάννννηηνν  ΚΚοορρννάάρροονν  ((11774455--11882211)),,  ὅὅττεε  ὁὁ
ἁἁγγιιοογγρράάφφοοςς  ἦἦττοο  2255  ἐἐττῶῶνν..  ΕΕὑὑρρίίσσκκεεττααιι  εεἰἰςς  ττήήνν  ΜΜοοννήήνν  ΠΠααννααγγίίααςς  ἈἈκκρρωωττηηρριιααννῆῆςς  ((ἤἤ  ΤΤοοππλλοοῦῦ))  ΣΣηη--
ττεείίααςς  ΛΛαασσιιθθίίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς,, ἁἁγγιιοογγρρααφφηημμέέννηη  ἐἐππίί  ξξύύλλοουυ  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  11,,3333��x 00,,8855..

ννάά  ἀἀπποοττεελλέέσσῃῃ  ππηηγγήήνν  ὀὀννττόόττηηττοοςς  δδιιάά  ττόόνν
ἑἑααυυττόόνν  ττοουυ,,  ππεερριιῆῆλλθθεενν  εεἰἰςς  λλιιµµόόνν,,  ἐἐφφθθάάρρηη--
σσαανν  ααἱἱ  δδυυννάάµµεειιςς  ττῆῆςς  οοὐὐσσίίααςς  ττοουυ,,  κκααττηηνναα--
λλώώθθηησσαανν  ττάά  ππρροοιικκίίσσµµαατταα  ττῆῆςς  φφύύσσεεώώςς  ττοουυ..

ἜἜξξωω  ἀἀππόό  ττήήνν  ΒΒαασσιιλλεείίαανν  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ,,  ἔἔξξωω
ἀἀππόό  ττήήνν  ΜΜίίαανν,,  ἉἉγγίίαανν,,  ΚΚααθθοολλιικκήήνν  κκααίί  ἈἈπποο--
σσττοολλιικκήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν,,  ὁὁ  ἄἄννθθρρωωπποοςς  οοὐὐ  µµόόννοονν
σσττεερρεεῖῖττααιι  ττάά  κκααττάά  χχάάρριινν  δδωωρρήήµµαατταα  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ,,
ἀἀλλλλάά  κκααίί  ττάά  κκααττάά  φφύύσσιινν  ἀἀννθθρρώώππιινναα  δδααππααννᾶᾶ
κκααίί  εεἰἰςς  ττόόνν  ππααρράά  φφύύσσιινν  ββίίοονν  ἐἐκκππίίππττεειι..  

῾̔ΟΟ  ἄἄσσωωττοοςς  υυἱἱὸὸςς  ««πποορρεευυθθεεὶὶςς  ἐἐκκοολλλλήήθθηη
ἑἑννὶὶ  ττῶῶνν  πποολλιιττῶῶνν  ττῆῆςς  χχώώρρααςς  ἐἐκκεείίννηηςς,,  κκααὶὶ
ἔἔππεεµµψψεενν  ααὐὐττὸὸνν  εεἰἰςς  ττοοὺὺςς  ἀἀγγρροοὺὺςς  ααὐὐττοοῦῦ  ββόό--
σσκκεειινν  χχοοίίρροουυςς..  ΚΚααὶὶ  ἐἐππεεθθύύµµεειι  γγεεµµίίσσααιι  ττὴὴνν
κκοοιιλλίίαανν  ααὐὐττοοῦῦ  ἀἀππὸὸ  ττῶῶνν  κκεερρααττίίωωνν  ὧὧνν  ἤἤσσθθιιοονν
οοἱἱ  χχοοῖῖρροοιι,,  κκααὶὶ  οοὐὐδδεεὶὶςς  ἐἐδδίίδδοουυ  ααὐὐττῷῷ»»..

ΜΜαακκρράάνν  ττοοῦῦ  ΚΚττίίσσττοουυ,,  ππρροοσσκκοολλλληηθθεείίςς
εεἰἰςς  ττήήνν  κκττίίσσιινν  ὁὁ  ἄἄννθθρρωωπποοςς  δδέένν  δδύύννααττααιι  δδιιάά
ττῶῶνν  κκττιισσµµάάττωωνν  ννάά  ἐἐξξααρρκκέέσσῃῃ  ππρρόόςς  ττόό  εεἶἶννααιι
ττοουυ  ἤἤ  ππρρόόςς  ττήήνν  γγίίγγννεεσσθθααίί  ττοουυ  ἤἤ  ππρρόόςς  ττήήνν
εεὐὐττυυχχίίαανν  ττοουυ..  ΟΟὐὐδδέένν ἀἀννττάάλλλλααγγµµαα  εεὑὑρρίίσσκκεειι
δδιιάά  ττόό  ἀἀππωωλλεεσσθθέένν  ἀἀγγααθθόόνν..  

ΜΜόόννηη  θθεερρααππεείίαα  ἡἡ  ΜΜεεττάάννοοιιαα,,  ἡἡ  ἐἐππιισσττρροοφφήή
εεἰἰςς  ἑἑααυυττόόνν,,  ««εεἰἰςς  ἑἑααυυττὸὸνν  δδὲὲ  ἐἐλλθθὼὼνν »»,, ἡἡ  ἀἀνναα--
γγννώώρριισσιιςς  ττοοῦῦ  ἁἁµµααρρττήήµµααττοοςς,,  ἡἡ  ἔἔµµππρραακκττοοςς
ττααππεείίννωωσσιιςς,,  ἡἡ  ππρρόόθθυυµµοοςς  ἐἐξξοοµµοολλόόγγηησσιιςς::
««ἈἈνναασσττὰὰςς  πποορρεεύύσσοοµµααιι  ππρρὸὸςς  ττὸὸνν  ππααττέέρραα
µµοουυ  κκααὶὶ  ἐἐρρῶῶ  ααὐὐττῷῷ··  ππάάττεερρ,,  ἥἥµµααρρττοονν  εεἰἰςς  ττὸὸνν
οοὐὐρρααννὸὸνν  κκααὶὶ  ἐἐννώώππιιόόνν  σσοουυ..  ΟΟὐὐκκέέττιι  εεἰἰµµὶὶ  ἄἄξξιιοοςς
κκλληηθθῆῆννααιι  υυἱἱόόςς  σσοουυ··  πποοίίηησσόόνν  µµεε  ὡὡςς  ἕἕνναα  ττῶῶνν
µµιισσθθίίωωνν  σσοουυ »»..  ἩἩ  ἐἐξξοοµµοολλόόγγηησσιιςς  δδέένν  εεἶἶννααιι
µµόόννοονν  λλόόγγοοςς,,  εεἶἶννααιι  κκααίί  ππρρᾶᾶξξιιςς..  ἩἩ  µµεεττάάννοοιιαα

δδέένν  εεἶἶννααιι  µµόόννοονν  λλοογγιισσµµόόςς,,  εεἶἶννααιι  κκααίί  ἔἔρργγοονν::
««κκααὶὶ  ἀἀνναασσττὰὰςς  ἦἦλλθθεε  ππρρὸὸςς  ττὸὸνν  ππααττέέρραα  ααὐὐττοοῦῦ »»..

ὉὉ  ΘΘεεόόςς  κκααίί  ττήήνν  ππρρᾶᾶξξιινν  ββρρααββεεύύεειι  κκααίί  ττήήνν
ππρρόόθθεεσσιινν  ἐἐππααιιννεεῖῖ,,  κκααίί  ττόόνν  λλοογγιισσµµόόνν  φφωωττίίζζεειι
κκααίί  εεἰἰςς  ττήήνν  ππρροοθθυυµµίίαανν  σσυυννεερργγεεῖῖ..  ΤΤόόνν  δδέέ  µµεε--
ττααννοοοοῦῦννττααιι  ἀἀππόό  µµαακκρράάνν  κκαατταασσκκοοππεεύύεειι  κκααίί
µµέέ  ππόόθθοονν  ττρρέέχχεειι  ππρρόόςς  ααὐὐττόόνν,,  µµήή  ππρροολλάάββῃῃ
κκααίί  ὑὑπποοσσκκεελλίίσσῃῃ  ααὐὐττόόνν  ἐἐππιισσττρρέέφφοονντταα  ὁὁ  ΣΣαα--
ττααννᾶᾶςς..  ««ἜἜττιι  δδὲὲ  ααὐὐττοοῦῦ  µµαακκρρὰὰνν  ἀἀππέέχχοοννττοοςς
εεἶἶδδεενν  ααὐὐττὸὸνν  ὁὁ  ππααττὴὴρρ  ααὐὐττοοῦῦ  κκααὶὶ  ἐἐσσππλλααγγχχννίί--
σσθθηη,,  κκααὶὶ  δδρρααµµὼὼνν  ἐἐππέέππεεσσεενν  ἐἐππὶὶ  ττὸὸνν  ττρράάχχηη--
λλοονν  ααὐὐττοοῦῦ  κκααὶὶ  κκααττεεφφίίλληησσεενν  ααὐὐττόόνν »»..

ΠΠααρράά  ττήήνν  ὑὑπποοδδοοχχήήνν  ἀἀγγάάππηηςς  κκααίί  ττήήνν
ἔἔκκδδηηλλοονν  σσυυγγχχώώρρεεσσιινν  ἀἀππόό  ττόόνν  ππααττέέρραα,,  ὁὁ
µµεεττααννοοήήσσααςς  ἄἄσσωωττοοςς  υυἱἱόόςς  δδέένν  ππααρρααββλλέέππεειι
ννάά  ἐἐξξοοµµοολλοογγηηθθῇῇ  ττόό  ἀἀννόόµµηηµµάά  ττοουυ::  ««εεἶἶππεε  δδὲὲ
ααὐὐττῷῷ  ὁὁ  υυἱἱόόςς··  ππάάττεερρ,,  ἥἥµµααρρττοονν  εεἰἰςς  ττὸὸνν
οοὐὐρρααννὸὸνν  κκααὶὶ  ἐἐννώώππιιόόνν  σσοουυ,,  κκααὶὶ  οοὐὐκκέέττιι  εεἰἰµµὶὶ
ἄἄξξιιοοςς  κκλληηθθῆῆννααιι  υυἱἱόόςς  σσοουυ»»..

ἈἈπποολλααµµββάάννεειι  δδέέ  ὁὁ  µµεεττααννοοήήσσααςς  ἄἄννθθρρωω--
πποοςς  ττήήνν  σσυυγγχχώώρρεεσσιινν  κκααίί  ττὴὴνν  σσττοολλὴὴνν  ττὴὴνν  ππρρώώ--
ττηηνν,,  ττήήνν  κκααθθααρρόόττηητταα  δδιιάά  ννάά  ἔἔχχῃῃ  κκοοιιννωωννίίαανν
µµέέ  ττόόνν  ΘΘεεόόνν,,  κκααίί δδαακκττύύλλιιοονν  εεἰἰςς  ττὴὴνν  χχεεῖῖρραα
ααὐὐττοοῦῦ,,  ττόόνν  ἈἈρρρρααββῶῶνναα  ττῶῶνν  δδωωρρεεῶῶνν  ττοοῦῦ
ἉἉγγίίοουυ  ΠΠννεεύύµµααττοοςς,, κκααὶὶ  ὑὑπποοδδήήµµαατταα  εεἰἰςς  ττοοὺὺςς
ππόόδδααςς,,  ττήήνν  ππρροοσστταασσίίαανν  δδιιάά  ννάά  πποορρεεύύεεττααιι  ττήήνν
ὁὁδδόόνν  ττῆῆςς  ἀἀρρεεττῆῆςς..  ΣΣυυννεευυφφρρααίίννεεττααιι  δδέέ  κκααίί  εεἰἰςς
ττήήνν  ΤΤρράάππεεζζαανν  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ,,  ττρρώώγγωωνν  ττὸὸνν  µµόό--
σσχχοονν  ττὸὸνν  σσιιττεευυττὸὸνν,, ττόό  ΣΣῶῶµµαα  κκααίί  ττόό  ΑΑἷἷµµαα  ττοοῦῦ
ὑὑππέέρρ  ἡἡµµῶῶνν  ττυυθθέέννττοοςς  ΧΧρριισσττοοῦῦ,,  ᾯᾯ  ἡἡ  δδόόξξαα  κκααίί
ττόό  κκρράάττοοςς  κκααίί  ἡἡ  ττιιµµήή  κκααίί  ἡἡ  ππρροοσσκκύύννηησσιιςς  σσύύνν
ττῷῷ  ΠΠααττρρίί  κκααίί  ττῷῷ  ἉἉγγίίῳῳ  ΠΠννεεύύµµααττιι..  ἈἈµµήήνν..
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Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Χαίρει ἡ Χαρά τῆς Ἐκκλησίας, χαί-

ρει ἡ Νύμφη ἡ Ἀνύμφευτος, χαίρει ἡ
Ὑπεραγία Θεοτόκος, διότι καί σήμερον,
εἰς τούς ἐσχάτους καιρούς, εἰς τούς χα-
λεπούς αὐτούς χρόνους τῆς γενικευμέ-
νης ἀνομίας, ὑπάρχουν
κλήματα εἰς τήν
Ἄμπελον τοῦ Χριστοῦ,
ὑπάρχει ἐπί τῆς γῆς
γεώργιον τῷ Θεῷ καί
Πατρί (Ἰωάν. ΙΕ´),
ὑπάρχει καρπός Ἁγίου
Πνεύματος, ὑπάρχει
ἀκόμη ἄνθρωπος εἰς
τήν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν
νά ἀκούσῃ τό Εὐαγγέ-
λιον, νά ἀκούσῃ καί
ποιήσῃ τόν λόγον τοῦ
Λόγου τοῦ Θεοῦ. 

Χαίρει ἡ Παναγία.
Χαίρει τῶν ἀνθρώπων
τό καύχημα. Χαίρει
τῶν Ἀγγέλων τό θάμ-
βος. Χαίρει ἡ Θεοδόχος
Παρθένος καί Ἀληθῶς
Θεοτόκος. Χαίρει ἡ
Θυγάτηρ τοῦ Πατρός.
Χαίρει ἡ Μήτηρ τοῦ Υἱοῦ. Χαίρει ἡ
Νύμφη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Χαιρόμεθα καί ἡμεῖς μετά τῆς Θεο-
τόκου, καί ἡ χαρά ἡμῶν Ὕμνος Ἀκάθι-
στος. Οὐδείς ὁ χαίρων κάθηται. Οὐδείς
ὁ χαίρων κεῖται ἐπί κλίνης. Ἅλλεται καί
σκιρτᾶ ὁ χαίρων. Κόπος οὐδείς τῷ χαί-
ροντι. Πόνος μηδείς τῷ ὑμνοῦντι τήν
Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ Φωτός. Ἡ
γάρ χαρά ἐξ Οὐρανοῦ, ἀκήρατος, δῶρον
αἰώνιον ἐκ τοῦ Πατρός τῶν Φώτων.

Δύο ἐκ τῶν εἱρμῶν τοῦ σήμερον
ψαλλομένου κανόνος ἐξαρκέσωσι πρός
ἐξήγησιν τοῦ αἰτίου τῆς ἀϊδίου χαρᾶς.

«Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ, ἐπί Θρόνου
Θεότητος, ἐν νεφέλῃ κούφῃ ἦλθεν
Ἰησοῦς ὁ Ὑπέρθεος, τῇ ἀκηράτῳ πα-
λάμῃ καί διέσωσε τούς κραυγάζον-
τας, Δόξα Χριστέ τῇ Δυνάμει Σου»
(Εἰρμός Δ´ Ὠδῆς).

Ἰδού ἡ αἰτία τῆς
χαρᾶς: «Ἦλθεν Ἰησοῦς
ὁ ΥΠΕΡΘΕΟΣ». Ἰησοῦς,
ὁ τῆς Μητρός Υἱός καί
ἐπί γῆς ἄνθρωπος, εἶναι
ΥΠΕΡΘΕΟΣ. Ὑπέρ τῶν
Ἁγίων ἀνθρώπων καί
τῶν Ἀγγέλων, ὑπέρ
τῶν ψευδῶν θεῶν καί
τῶν εἰδώλων, ὑπέρ τῆς
κτίσεως καί τῆς φαντα-
σίας, ὑπέρ πάσης νοή-
σεως, παντός κτιστοῦ
ὄντος ἐπέκεινα ἡ Ὑπό-
στασις τοῦ Ἰησοῦ.
Ἰησοῦς, τῆς Ὑπερου-
σίου καί Ὑπεραγίας
Τριάδος ὁ Εἷς, ἦλθεν.

Ἦλθεν Ἰησοῦς, «ὁ
καθήμενος ἐν δόξῃ, ἐπί
Θρόνου Θεότητος». Δέν
ἵσταται πρό τοῦ Θείου

Θρόνου, ἀλλά κάθηται ἐπ᾽ Αὐτοῦ ὁ
Ἰησοῦς, ἀκλόνητος, ἑδραῖος, Ἀληθινός
ΘΕΟΣ, φύσει ΘΕΟΣ, οὐχί χάριτι ΘΕΟΣ.
«Ὁ Θεός κάθηται ἐπί Θρόνου Ἁγίου
Αὐτοῦ» (Ψαλμ. ΜΣΤ´ 9). Κάθηται δέ
ἐν Δόξῃ ἀϊδίῳ, ἀκτίστῳ καί προαιωνίῳ,
δεδοξασμένος παρά τοῦ Πατρός ὡς
Μονογενής καί φύσει συνδεδοξασμέ-
νος τῷ Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Ἰησοῦς ὁ Προαιώνιος ἦλθεν.

Πῶς ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ΥΠΕΡΘΕΟΣ ἐκ
Θρόνου Ἁγίου Αὐτοῦ, ἐκ Θρόνου Ὑψη-
λοῦ Τριαδικοῦ; Ἦλθεν «Ἐν νεφέλῃ
κούφῃ». Ἦλθεν ἐκ Παρθένου καί Πα-
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ναγίας Μητρός. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος,
ὑπό οὐδεμιᾶς προαιρετικῆς ἁμαρτίας βα-
ρυνομένη, ὑπερίπταται τῆς γῆς, ὅπως τό
νέφος τό ἐλαφρόν. «Ὅλη καλή ἡ πλη-
σίον μου, καί μῶμος οὐκ ἔστιν ἐν σοί»
(Ἇσμα Δ´ 7). Καί ὅπως ἡ νεφέλη ἄνευ
σπορᾶς συλλαμβάνει καί ἄνευ συνου-
σίας ἐγκυμονεῖ τόν ὑετόν, οὕτω καί ἡ
Παρθένος, ἀσπόρως συλλαμβάνει, ἀκό-
πως κυοφορεῖ καί ἀφθόρως τίκτει τόν
Λόγον τοῦ Θεοῦ. «Ἰδού Κύριος κάθη-
ται ἐπί νεφέλης κούφης» (Ἡσ. ΙΘ´ 1).

«Ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ Ὑπέρθεος». Οὐ
μετάβασις γέγονε τοπική, πανταχοῦ
παρών γάρ ἦν καί ἔστι καί ἔσται. Συγ-
κατάβασις δέ γέγονε Θεϊκή. Ὁ φύσει
Θεός Λόγος ἐγένετο καί φύσει ἄνθρω-
πος, ἔλαβε σάρκα μετά ψυχῆς λογικῆς
καί νοερᾶς, καί τοῖς ἀνθρώποις συνα-
νεστράφη. Ἦλθεν, ἤγουν, ὅπερ ἦν διέ-
μεινε καί ὅπερ οὐκ ἦν ἐγένετο. Ἦν
ΘΕΟΣ καί παρέμεινε ΘΕΟΣ. Οὐκ ἦν
ἄνθρωπος καί ἄνθρωπος ἐγένετο, οὐδό-
λως ἀλλοιωθείς κατά τήν Σάρκωσιν.

Ἦλθεν Ἰησοῦς, τουτέστιν, ἔλαβεν ἐν
τῇ προαιωνίῳ Αὐτοῦ Ὑποστάσει τήν κτι-
στήν ἀνθρωπίνην φύσιν. Ἦλθεν Ἰησοῦς,
ἤτοι, ἐγένετο Ὑπόστασις καί τῆς ἀνθρω-
πίνης φύσεως. Ἦλθεν ἴσον ἔλαβεν.
Λαβών δέ ἔσωσε τό πρόσλημμα. «Τῇ
ἀκηράτῳ παλάμῃ», τῇ ἀτρέπτῳ Αὐτοῦ
Δυνάμει, ὁ ἀτρέπτως Ἐνανθρωπήσας
Ἄτρεπτος Λόγος διαμπάξ διέσωσε τούς
δοξάζοντας Αὐτόν ὡς τόν ὄντως ὄντα
Μεσσίαν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Πατρός
τόν Μονογενῆ καί Παντοδύναμον.

Ἰδού λοιπόν τῆς χαρᾶς τό αἴτιον. Ἡ
δέ χαρά αὕτη, εἰς τό πρόσωπον τῆς
Θεοτόκου καθίσταται ἔκστασις τοῦ
σύμπαντος κόσμου.

«Ἐξέστη τά σύμπαντα, ἐπί τῇ Θείᾳ
δόξῃ σου · σύ γάρ ἀπειρόγαμε Παρ-
θένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ ΤΟΝ  ΕΠΙ  ΠΑΝ-
ΤΩΝ  ΘΕΟΝ, καί τέτοκας ΑΧΡΟΝΟΝ
ΥΙΟΝ, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσι σε, σωτη-
ρίαν βραβεύοντα» (Εἰρμός Ε´ Ὠδῆς).

Ἡ Δόξα τῆς Παρθένου Μητρός οὐκ
ἐξ ἀνθρώπων προέρχεται οὐδέ παρ᾽
ἀνθρώποις λαμβάνεται. Ὅτι Μεγαλεῖα
ἐποίησεν Αὐτῇ ὁ Κύριος καί Ἅγιον τό
Ὄνομα Αὐτοῦ. «Ἔσχε γάρ ἐν μήτρᾳ
τόν ἐπί πάντων ΘΕΟΝ».

Ὁ ἐπί πάντων ΘΕΟΣ, ἐν τῇ Ἀπειρο-
γάμῳ Παρθένῳ. Ὁ ἐπί πάντων ΘΕΟΣ,
ἐν τῇ γαστρί τῆς Ἀειπαρθένου Μητρός.
Ὁ ἐπί πάντων ΘΕΟΣ, ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ
κτίσματος. Οὗτος ἐστίν ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ
ἐπί πάντων Χριστός Ἰησοῦς. Καί αὕτη
ἡ Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὄντως
ΘΕΟΤΟΚΟΣ καί Ἀειμακάριστος Μαρία.

Τίνα ἔτεκεν ἡμῖν ἡ Ἀπειρόγαμος
Παρθένος; Ἄχρονον Υἱόν τέτοκεν
ἡμῖν, τόν ἄνευ ἀνδρός συλληφθέντα
καί ἐκ Θεοῦ Πατρός Ἀχρόνως Γεννη-
θέντα. Ἄχρονον Υἱόν τέτοκεν ἡμῖν,
τόν Πρό Αἰώνων ἐκ Θεοῦ Πατρός, καί
οὐκ ἐκ τῶν ὑστέρων, τό εἶναι ἔχοντα.
Ἄχρονον Υἱόν τέτοκεν ἡμῖν, τόν Σω-
τηρίαν βραβεύοντα πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσι
τήν Μητέρα Αὐτοῦ ὡς Ἀληθῶς Θεοτό-
κον καί Ἀπείρανδρον Παρθένον.

Μόνον ἡ Μήτηρ τοῦ Ἀχρόνου Υἱοῦ
δύναται νά εἶναι καί Μήτηρ καί Παρ-
θένος. 

Ἐάν ὁ Χριστός δέν ἦτο Προαιώνιος,
δέν θά ἦτο Παρθένος ἡ Μήτηρ Αὐτοῦ.
Καί ἐάν ὁ Χριστός δέν ἦτο Προαιώ-
νιος, δέν θά ἦτο Σωτήρ ἡμῶν. Ἡμεῖς
δέ πάντες οἱ Χριστιανοί θά εἴμεθα
Εἰδωλολάτραι. Οὐχ οὕτως ὅμως οὐχ
οὕτως.

Εἶναι καί Μήτηρ καί Παρθένος ἡ
τόν Χριστόν τεκοῦσα ΘΕΟΤΟΚΟΣ
Μαρία. Ὁ γάρ Χριστός ἐστίν ΑΧΡΟ-
ΝΟΣ Υἱός, ὁ ἐπί πάντων Θεός, ἡμῶν
δέ Χαρά καί Ἀλήθεια καί Σωτηρία
Αἰώνιος. Διό καί τήν Μητέρα Αὐτοῦ,
τήν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσα,
ὡς Ἀληθῶς Μητέρα τοῦ Φωτός, μακα-
ρίζοντες ὑμνοῦμεν, ΧΑΙΡΕ  ΝΥΜΦη
ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ.
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ἩἩ  ΚΚυυρριιαακκήή  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς,,  ἙἙοορρττήή  ττῆῆςς  ἈἈνναα--
σσττηηλλώώσσεεωωςς  ττῶῶνν  ἉἉγγίίωωνν  ΕΕἰἰκκόόννωωνν,,  μμᾶᾶςς  δδίίδδεειι  ττήήνν
εεὐὐκκααιιρρίίαανν  ννάά  ἀἀννααλλοογγιισσθθῶῶμμεενν  ὅὅττιι  ἡἡ  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίαα
κκααίί  ἡἡ  ΑΑἵἵρρεεσσιιςς δδέένν  εεἶἶννααιι  μμόόννοονν  δδύύοο  ἀἀννττίίθθεεττοοιι
ἀἀππόόψψεειιςς  ππεερρίί  ττοοῦῦ  ααὐὐττοοῦῦ  θθέέμμααττοοςς..  ἩἩ  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίαα
εεἶἶννααιι  ἡἡ  ΔΔόόξξαα  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ,,  ἡἡ  ἀἀννοορρθθοοῦῦσσαα  ττήήνν  κκττίίσσιινν,,
κκααίί  ἡἡ  ΑΑἵἵρρεεσσιιςς  εεἶἶννααιι  ὁὁ  ππόόλλεεμμοοςς  ττῶῶνν  κκττιισσμμάάττωωνν
κκααττάά  ττοοῦῦ  ΚΚττίίσσττοουυ.. ἩἩ  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίαα κκααίί  ἡἡ  ΑΑἵἵρρεεσσιιςς
δδέένν  εεἶἶννααιι  ἁἁππλλῶῶςς  δδύύοο  δδιιααφφοορρεεττιικκααίί  γγννῶῶμμααιι..  ΕΕἶἶννααιι
δδύύοο  ἀἀσσυυμμββίίββαασσττοοιι  ττρρόόπποοιι  ὑὑππάάρρξξεεωωςς..  ἩἩ  ὈὈρρθθοο--
δδοοξξίίαα  εεἶἶννααιι  μμεεττοοχχήή  εεἰἰςς  ττήήνν  ΔΔόόξξαανν  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  κκααίί  ἡἡ
ΑΑἵἵρρεεσσιιςς  εεἶἶννααιι  ἀἀπποοσσττρροοφφήή  ττῆῆςς  ΔΔόόξξηηςς  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ,,
εεἶἶννααιι  σσυυσσκκόόττιισσιιςς  κκααίί  ἐἐππιικκάάλλυυψψιιςς
ττῆῆςς  ἈἈπποοκκααλλύύψψεεωωςς  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ..

ἩἩ  ἉἉγγίίαα  ΤΤρριιάάςς  ὁὁ  ΘΘεεόόςς  ἀἀππεε--
κκάάλλυυψψεενν  ἑἑααυυττόόνν  ἐἐνν  ἔἔρργγοοιιςς,,  ἐἐνν
λλόόγγοοιιςς,,  ἐἐνν  σσηημμεείίοοιιςς,,  ἐἐνν  ππρροοφφηη--
ττεείίααιιςς,,  ἐἐνν  ὁὁρράάμμαασσιινν,,  ἐἐνν  ὀὀππτταασσίί--
ααιιςς,,  ἐἐνν  ΔΔιιααθθήήκκααιιςς,,  ἐἐνν  ττῇῇ  ἐἐκκ  ττῆῆςς

ἈἈεειιππααρρθθέέννοουυ  ΜΜααρρίίααςς  ἘἘννααννθθρρωωππήήσσεειι  ττοοῦῦ  ΜΜοο--
ννοογγεεννοοῦῦςς  ΥΥἱἱοοῦῦ  κκααίί  ΛΛόόγγοουυ,,  ἐἐνν  ττῷῷ  ΑΑἵἵμμααττιι  ττῷῷ  ΔΔεε--
σσπποοττιικκῷῷ,,  ἐἐνν  ττῇῇ  ἐἐννδδόόξξῳῳ  ἈἈνναασσττάάσσεειι  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ,,
ἐἐνν  ττῷῷ  ννέέφφεειι  ττῶῶνν  ὑὑππέέρρ  ααὐὐττοοῦῦ  ἀἀθθλληησσάάννττωωνν  ἉἉγγίίωωνν
ΜΜααρρττύύρρωωνν  κκααίί  ὉὉσσίίωωνν,,  ἐἐνν  ττῇῇ  ΜΜεεττααλλήήψψεειι  ττῶῶνν
ἈἈχχρράάννττωωνν  ΜΜυυσσττηηρρίίωωνν,,  ἐἐνν  ΠΠννεεύύμμααττιι  κκααίί  ἈἈλληη--
θθεείίᾳᾳ,,  ἐἐνν  ἹἹεερροοῖῖςς  ΔΔόόγγμμαασσιινν,,  κκααίί  ἐἐνν  ττῇῇ  ππρροοσσκκυυννήή--
σσεειι  ττῶῶνν  ἉἉγγίίωωνν  κκααίί  σσεεππττῶῶνν  ΕΕἰἰκκόόννωωνν..

ἘἘππεειιδδήή  ὁὁ  ἈἈόόρρααττοοςς  κκααίί  ἈἈσσχχηημμάάττιισσττοοςς  ΘΘεεόόςς
σσυυγγκκααττααββααττιικκῶῶςς  ἐἐσσχχηημμάάττιισσεενν  ἙἙααυυττόόνν  ἐἐνν  χχεερρ--
σσίίνν  ΠΠρροοφφηηττῶῶνν,,  ἵἵνναα  μμήή  ππααννττεελλῶῶςς  ἀἀγγννοοεεῖῖττααιι  ττόό
ΘΘεεῖῖοονν,,  ἐἐννττεελλλλόόμμεεθθαα  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῶῶςς  δδιιάά  ττῆῆςς

ΖΖ´́  ΟΟἰἰκκοουυμμεεννιικκῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  κκααίί
ὑὑππόό  ττῶῶνν  ἉἉγγίίωωνν  ΠΠααττέέρρωωνν  ννάά
εεἰἰκκοοννίίζζωωμμεενν  ττόόνν  ΘΘεεόόνν  σσυυμμββοο--
λλιικκῶῶςς  κκααίί  ννάά  ππρροοσσκκυυννοοῦῦμμεενν
ττάάςς  ἘἘιικκόόννααςς  ΑΑὐὐττοοῦῦ  ττιιμμηηττιικκῶῶςς..

ΗΗ     ΚΚ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ     ΤΤ ΗΗ ΣΣ     ΟΟ ΡΡ ΘΘ ΟΟ ∆∆ ΟΟ ΞΞ ΙΙ ΑΑ ΣΣΗΗ     ΚΚ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ     ΤΤ ΗΗ ΣΣ     ΟΟ ΡΡ ΘΘ ΟΟ ∆∆ ΟΟ ΞΞ ΙΙ ΑΑ ΣΣ
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ἩἩ  ΠΠεερριιφφοορράά  ττῶῶνν  ἹἹεερρῶῶνν  ΕΕἰἰκκόόννωωνν  εεἰἰςς  ττήήνν
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηνν,,  ΚΚυυρριιαακκήή  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς  22000099

ΕΕἶἶννααιι  ἔἔρργγοονν  ττοοῦῦ  ΦΦωωττίίοουυ  ΚΚόόννττοογγλλοουυ,,  11995555,,  κκααίί  εεὑὑρρίίσσκκεεττααιι
εεἰἰςς  ττόό  ττέέμμππλλοονν  ττοοῦῦ  ΝΝααοοῦῦ  ττῆῆςς  ΜΜοοννῆῆςς  ἉἉγγίίοουυ  ΔΔιιοοννυυσσίίοουυ,,  εεἰἰςς  ττόό
ΛΛιιττόόχχωωρροονν  ὈὈλλύύμμπποουυ..  ΔΔεεξξιιάά  ἡἡ  ὑὑπποογγρρααφφήή  ττοοῦῦ  ΦΦ..  ΚΚόόννττοογγλλοουυ

ἩἩ  ΓΓέέννννηησσιιςς  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ

ἩἩ  ἈἈννάάσστταασσιιςς  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ

ΕΕἰἰκκώώνν  ττῆῆςς  ἉἉγγίίααςς  ΤΤρριιάάδδοοςς



ΒΑΠΤΙΣΙΣ   ΕΙΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝΒΑΠΤΙΣΙΣ   ΕΙΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Τήν Κυριακήν τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου,

26 Ἰανουαρίου 2009 (π. ἡμ.), εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, ἐτελέ-
σθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσ-
σαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, ἡ Βάπτισις τῆς
θυγατρός τοῦ
Ἀ ν τ ω ν ί ο υ
Στρίκου καί
τῆς Βικτωρίας
Θεοδωρίδου,

κατοίκων Θεσσαλονίκης. Ἀνάδο-
χος ἦτο ἡ Ἄννα Τελίδου, ὠνομά-
σασα αὐτήν Γλυκερίαν.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ   ΝΑΟΥΣΑΝΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ   ΝΑΟΥΣΑΝ
Τό Σάββατον πρό τῆς Τυρινῆς, 15 Φε-

βρουαρίου 2009 (π. ἡμ.), εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίων Πάντων Ναούσης, ἐβαπτίσθη ὑπό τοῦ
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης
κ. Χρυσοστόμου, ἡ θυγάτηρ τοῦ Γεωργίου
Νόλτση καί τῆς Ἀλεξάνδρας Ἀνθρακέα. Ἀνά-
δοχος ἦτο ὁ  Δημήτριος Δραγανίδης, ὠνομά-
σας αὐτήν Κλεαρέτην.

ὉὉ  ««ΚΚ..ΕΕ..ΟΟ..»»  εεὔὔχχεεττααιι  εεἰἰςς  ττάά  ννεεοο--
ππρροοσσεελλθθόόνντταα  μμέέλληη  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς
ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  ννάά  δδιιάάγγοουυνν  ββίίοονν  σσυυννεε--
ττόόνν  κκααίί  φφιιλλόόθθεεοονν,,  ννάά  εεὐὐααρρεεσσττήήσσοουυνν
ττόόνν  ΘΘεεόόνν,,  ττοούύςς  γγοοννεεῖῖςς  ααὐὐττῶῶνν  κκααίί
ττοούύςς  ἀἀννααδδόόχχοουυςς  ττωωνν,,  κκααίί  ννάά  κκλληηρροο--
ννοομμήήσσοουυνν  ττήήνν  ααἰἰώώννιιοονν  ΒΒαασσιιλλεείίαανν..
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ΜΜΕΕΓΓΑΑΣΣ    ΕΕΙΙ    ΚΚΥΥΡΡΙΙΕΕ    ΚΚΑΑΙΙ    ΘΘΑΑΥΥΜΜΑΑΣΣΤΤΑΑ    ΤΤΑΑ    ΕΕΡΡΓΓΑΑ    ΣΣΟΟΥΥ

ΦΦοορρηηττήή  ΕΕἰἰκκώώνν  μμέέ  ττίίττλλοονν,,  ««ΜΜέέγγααςς  εεἶἶ  ΚΚύύρριιΜΜέέγγααςς  εεἶἶ  ΚΚύύρριιεεεε κκααίί  ΘΘααυυμμαασσττάά  ττάά  ἔἔρργγαα  σσοουυκκααίί  ΘΘααυυμμαασσττάά  ττάά  ἔἔρργγαα  σσοουυ»»,,,,
ἔἔρργγοονν    ἸἸωωάάννννοουυ  ΚΚοορρννάάρροουυ  11777700,,  ΜΜοοννήή  ΤΤοοππλλοοῦῦ  ΣΣηηττεείίααςς  ΛΛαασσιιθθίίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς

((ΠΠεερρίί  ττῆῆςς  εεἰἰκκόόννοοςς  ααὐὐττῆῆςς,,  ββλλέέππεε  σσεελλίίδδαα  1111))




