
ΓΔΤΣΔ ΙΓΩΜΔΝ ΠΙΣΟΙ, ΠΟΤ ΔΓΔΝΝΗΘΗ Ο ΥΡΙΣΟ» 

            «Γεύηε ίδσκελ πηζηνί, πνύ εγελλήζε ν Χξηζηόο- 

αθνινπζήζσκελ ινηπόλ, έλζα νδεύεη ν αζηήξ, κεηά ησλ Κάγσλ 
Αλαηνιήο ησλ Βαζηιέσλ. Άγγεινη πκλνύζηλ, αθαηαπαύζησο εθεί. 
Πνηκέλεο αγξαπινύζηλ, ώδήλ επάμηνλ, Γόμα ελ πςίζηνηο ιέγνληεο, ησ 

ζήκεξνλ ελ Σπειαίσ ηερζέληη, εθ ηεο Παξζέλνπ, θαη Θενηόθνπ, ελ 
Βεζιεέκ ηεο Ηνπδαίαο». 

            Πόζν όκνξθα, πόζν θαηαλπθηηθά, κέζα ζηελ άγηα λύρηα ησλ 
Χξηζηνπγέλλσλ, αθνύγεηαη ζηνπο λανύο καο ν ύκλνο απηόο, καδί κε ηόζνπο 

άιινπο, σο δπλαηό πξνζθιεηήξην  πξνο ηνπο πηζηνύο, γηα κηα κπζηηθή, 
πλεπκαηηθή πνξεία σο πέξα καθξηά, ζηε Βεζιεέκ, όπνπ πνιιά ζαπκαζηά 
ηειεζηνπξγνύληαη! 

Ζ επινγεκέλε απηή πόιε, γελέηεηξα ηνπ βαζηιηά θαη πξνθήηε Γαπίδ, είρε 
πξναλαγγειζεί από ηνπο πξνθήηεο, σο ηόπνο ζεκαληηθώλ εζραηνινγηθώλ 
γεγνλόησλ. Εεηήκαηα, όπσο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο 

επνρήο ηεο Γέλλεζεο θ. ά., κπνξεί λα απαζρνινύλ  ηνπο ζενιόγνπο θαη ηνπο 
ηζηνξηθνύο, αιιά, δελ επεξεάδνπλ θαζόινπ ην πεξηερόκελν ηεο πίζηεο. Όπσο, 
άιισζηε, καο είλαη γλσζηό, όηη, ν θαζνξηζκόο ηεο Δνξηήο ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ 

έγηλε γηα αληηθαηάζηαζε ηεο εηδσινιαηξηθήο γηνξηήο ηνπ ειίνπ. 
Όπσο καο πξνεηνηκάδεη ε Δθθιεζία   γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Γελλήζεσο ηνπ 
Θπξίνπ, έηζη θαη ην ίδην ην γεγνλόο δελ ήηαλ απξνζδόθεην, μαθληθό. Σν 

αληίζεην, κάιηζηα: πξαγκαηνπνηήζεθε, ζύκθσλα κε ηνλ επαγγειηθό ιόγν, 
«όηαλ ήιζε ην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ»- ν θαηάιιεινο θαηξόο. Ζ αμία ησλ 
πξνθεηεηώλ θαίλεηαη θη από ηηο ζπρλόηαηεο αλαθνξέο ησλ επαγγειηζηώλ, 

αιιά, θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Ηεζνύ, ζηελ εθπιήξσζε ησλ «ξεζέλησλ ππό ησλ 
πξνθεηώλ» γηα ηελ Δλαλζξώπεζε θαη όια ηα ηεο επίγεηαο δσήο Σνπ. Θαη 
ζεσξνύκε ηδηαηηέξσο αμηνπξόζεθηε ηε δηαπίζησζε ηνπ αξρηξαββίλνπ ηεο 

εβξατθήο θνηλόηεηαο ηεο Ρώκεο Italo Zolli, πνπ έγηλε ρξηζηηαλόο ην 1945:  
«Όιε ε παιαηά Γηαζήθε- γξάθεη- κνπ θαίλεηαη ζαλ έλα 
θξππηνγξαθεκέλν ηειεγξάθεκα πνπ έζηεηιε ν Θεόο ζηνπο 

αλζξώπνπο…Ινηπόλ, ν κπςπηογπαθικόρθώδηθαο είλαη ν Χξηζηόο, ν 
νπνίνο θσηίδεη θαη δίλεη λόεκα ζην κεζζηαληθό αίληγκα πνπ δηεηζδύεη ζ’ 
όια ηα βηβιία ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο» («Τπόθεζη Ιηζούρ», ζελ.74). 

            Γελ ήηαλ, όκσο, κόλν ν ηζξαειηηηθόο ιαόο πνπ, ελαγσλίσο, πξόζκελε 
ηελ ζετθή βνήζεηα. Κειεηώληαο ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία, θαζώο θαη 
ηηο παξαδόζεηο θαη ηηο κπζνινγίεο ησλ ιαώλ, βιέπνπκε έθπιεθηνη πσο  ν 

αξραίνο θόζκνο, παξά ηελ εηδσινιαηξία θαη ηελ εζηθή θαη θνηλσληθή 
θαηάπησζή ηνπ,  δηαζώδνληαο, σο θαίλεηαη, κηα παλάξραηε παξάδνζε, δνύζε 

ππνζπλείδεηα, ηνλ εξρνκό ηνπ Ιπηξσηή ηνπ.  
Ο αγαπεκέλνο καζεηήο  Σνπ Ησάλλεο γξάθεη ζην Δπαγγέιηό ηνπ: «Ζλ ην θσο 
ην αιεζηλόλ, ν θσηίδεη πάληα άλζξσπνλ, εξρόκελνλ εηο ηνλ θόζκνλ. Δλ 

ησ θόζκσ ελ θαη ν θόζκνο δη’ απηνύ εγέλεην, θαη ν θόζκνο απηόλ νπθ 
έγλσ…Θαη ν Ιόγνο ζαξμ εγέλεην θαη εζθήλσζελ ελ εκίλ, θαη 
εζεαζάκεζα ηελ δόμαλ απηνύ, δόμαλ σο κνλνγελνύο παξά Παηξόο, 

πιήξεο ράξηηνο θαη αιεζείαο» (1,9-11,14). 
Ζ Γέλλεζε ηνπ Χξηζηνύ είλαη έλα ηζηνξηθό γεγνλόο- ην ζπνπδαηόηεξν ζηελ 
ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο. πλέβε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή: 

όηαλ  απηνθξάηνξαο ηεο Ρώκεο ήηαλ ν Θαίζαξαο Αύγνπζηνο θαη βαζηιηάο ηεο 
Ηνπδαίαο ν Ζξώδεο ν Κεγάινο. Οη επαγγειηζηέο ηνλίδνπλ ηελ ηζηνξηθόηεηα ησλ 
γεγνλόησλ, πξνιαβαίλνληαο, έηζη, ηελ ακθηζβήηεζε ησλ αξλεηώλ ηεο 

αλζξώπηλεο θύζεο ηνπ Χξηζηνύ ζηηο επόκελεο γεληέο. 
Όηαλ , ινηπόλ, «ζπκπιεξώζεθαλ νη κέξεο» ηεο Παλαγίαο, θαζώο είρε κεηαβεί 



κε ηνλ Ησζήθ ζηε Βεζιεέκ, γηα λα απνγξαθνύλ, «έηεθε ηνλ πηόλ απηήο ηνλ 
πξσηόηνθνλ, θαη εζπαξγάλσζελ απηόλ θαη αλέθιηλελ απηόλ ελ ηε 

θάηλε, δηόηη νπθ ελ ηόπνο ελ ησ θαηαιύκαηη» (Ινπθ.1,7). 
Γελ ππήξρε ηόπνο ζην παλδνρείν…Δπηπρώο, όκσο, πνπ ππήξρε ζην βξσκεξό 
ζηάβιν, όπνπ, ηα αζώα δώα, πξώηα θη από ηνπο αλζξώπνπο, ζα ηδνύλ θαη ζα 

δεζηάλνπλ ην Γεκηνπξγό ηνπο! 

 
                                                                                                  Β΄ 

 

Σαπεηλνί πξνζθπλεηέο θη εκείο, παξαηεξνύκε ηα  θαηλόκελα, θαζώο 
κηα οπθόδοξη εικόνακπνξεί λα 
καο δείμεη, κε ηε δύλακε θαη ηνπο 

ζπκβνιηζκνύο ηεο: 
«Σρεδόλ γπκλό πεηξόβνπλν, ζηε 
κέζε ηνπ έλα πιάηωκα. 

            Τξηζθόηεηλν ην Σπήιαην. Τ’ 
αβπζζαιέν βάζνο ηνπ 
            ηνλ Κόζκν ζπκβνιίδεη ηελ 

ακαξηία πνπ ληύζεθε- 
            θαη κέζα ζη’ αθηιόμελν 
ιαγνύκη γηα η’ αγξίκηα,  

            ν Αρώξεηνο θωηνβνιεί 
ζην ηαπεηλό θιηλάξη… 
            Η Παλαγία αλαγεξηή, ζε 

θηωρηθό ζηξωζίδη… 
ηε Σάξθωζή Τνπ ραίξεηαη ηε ζεϊθή 
ζηνλ θόζκν. 

Τξεηο άγγεινη, 
ζθύβνπλ θαη λαλαξίζκαηα ζην 
Βξέθνο ιελ’  πξωηάθνπζηα… 

Λαηξεία, επθξνζύλε, έθζηαζε δείρλνπλ ηα πξόζωπά ηνπο. 
Κη άγγεινο αγιαόκνξθνο, Άγγεινο 

θαεζθόξνο,                                                                       επαγγειίδεηαη 
ραξά κεγάιε… ζε θηωρνύο, ζε άζεκνπο, ζε ηαπεηλνύοπνηκέλεο. 
Οη Κάγνη πάλω ζη’ άινγα… 

Δελ πξνζθπλνύλ ην Οπξάλην Βξέθνο ζην Σπήιαην κέζα, 
κεηά ηε Γέλλεζε έθηαζαλ… Θη νδνηπνξεί καδί ηνπο θαη η’ Αζηέπι. 
Αγγειηθή θαη ζεία δύλακηο κε ηε κνξθή αζηέξνο. 

ηελ άθξε, ν Ιωζήθ ρώξηα από Παηδί θαη Κάλα. 
Δίλ’ ν πξνζηάηεο κόλν, ηεο Άγηαο Οηθνγέλεηαο. 
Κέγαο ηνπ αλζξώπνπ ν πεηξαζκόο… 

Γέπορ…ν Δσζθόξνο, δνιεξόο, ύπνπια ηαπεηλόζρεκνο. 
Σέινο, ζηελ άθξε δεμηά, γπλαίθεο δπν εηνηκάδνπλ 
ηνπ ζείνπ Λεπίνπ ην λοςηπό… 

Ώ, θαη λα μέξνπλ πσο θξαηνύλ Θεόλ Δλαλζξσπήζαληα! 
Δηθόλα ηεο αξθώζεσο, ζύξα ηεο σηεξίαο, 
ην Θείν θαη η’ Αλζξώπηλν ζηε Γέλλεζε ελσκέλν,  

αζύγρπηα, αδηαίξεηα, αηώληα ζξηακβεύεη». 
(Λ. Σππάιδνπ, «ΓΩΓΔΘΑΟΡΣΟΛ») 
Κηα ζύγθξηζε, βεβαίσο, κε ηελ εηθνλνγξαθία ηεο Γύζεσο, ζα έδεηρλε ηηο 

κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δύν παξαδόζεηο. Θα μέθεπγε, όκσο, από ηα 
όξηα θαη ην ζθνπό απηήο εδώ ηεο εξγαζίαο. Ο Λίθνο Είαο γξάθεη: 



«Ζ νξζόδνμε εηθόλα ηεο Γελλήζεσο κνξθνπνηεί ηε ζενινγία ηεο 
Δθθιεζίαο, βξίζθνληαο ην κέηξν αλάκεζα ζην ζετθό θαη ην αλζξώπηλν, 

δνμνινγεί κε ρξώκαηα θαη ζρήκαηα, κε ηξπθεξόηεηα, αιιά ρσξίο 
γιπθεξόηεηα, ηελ ελαλζξώπεζε θαη πξνζθέξεη ζηνλ πηζηό ηελ πύιε 
γηα ηελ είζνδν ζην Κπζηήξην, αιιά θαη ηελ αηζζεηηθή ραξά θαη 

επθξνζύλε ηεο αιεζηλήο ηέρλεο».    

          
                                                                                                  Γ΄ 

 «Κπζηήξηνλ μέλνλ νξώ θαη παξάδνμνλ…», ιέεη ν πκλσδόο.«Γεύηε 

αγαιιηαζώκεζα ησ Θπξίσ, ην παξόλ κπζηήξηνλ εθδηεγνύκελνη». 
Έηζη είδαλ θαη νη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο ηε άξθσζε ηνπ Θπξίνπ: σο κπζηήξην 
αθαηαλόεην. ηεξηγκέλνη ζηε ζπγθινληζηηθή εκπεηξία ηεο πξσηνρξηζηηαληθήο 

Δθθιεζίαο, όληαο νη ίδηνη δνρεία ηνπ Πλεύκαηνο, αγσλίζηεθαλ ελαληίνλ ησλ 
αηξέζεσλ, πνπ δηέζηξεθαλ ηελ νξζόδνμε δηδαζθαιία θαη πνιεκνύζαλ ην 
ζεαλδξηθό πξόζσπν ηνπ Χξηζηνύ.  

Ο ιαόο καο, δεκέλνο άξξεθηα κε ηελ Οξζνδνμία, όπσο έπξαμε θαη κε ηα άιια 
θνζκνζσηήξηα γεγνλόηα, αγθάιηαζε κε ηελ αγάπε θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ θη 
απηά ηνπ Γσδεθαεκέξνπ. Σα έληπζε κε ηνλ ηξόπν ηνπ. Σνπο έδσζε ηνλ 

ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ. Σα έθακε βίσκα. Σα δύκσζε κε ηε δσή ηνπ. Απηό ην 
βιέπνπκε θαζαξά: ζηα θάιαληα, ζηα «Χξηζηόςσκα» θαη ζηα 
«Χξηζηνθνύινπξα», ζηνπο κύζνπο ηεο θσηηάο θαη ζηα «Χξηζηόμπια», ζηηο 

πεξηπέηεηεο κε ηνπο Θαιηθαληδάξνπο θαη ηόζα άιια όκνξθα έζηκα θαη ζηνηρεία 
ηεο ιατθήο παξάδνζεο, πνπ, νινέλα θαη πεξηζζόηεξν, εγθαηαιείπνληαη θαη 
ιεζκνληνύληαη. 

Θη όκσο, κέζα από όια απηά ηα θαλεξώκαηα ηνπ ςπρηζκνύ ηνπ ιανύ καο, 
εύθνια κπνξνύκε λα «αλαγλώζνπκε» ηελ αγάπε ηνπ πξνο ηνλ θηινμελνύκελν 
Θεό ηεο αγάπεο, πνπ έξρεηαη πνιύ θνληά καο. κίγεη νιεκεξίο κε ηνλ άλζξσπν 

ηνπ κόρζνπ, δηώρλεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ςεύδνπο θαη ηνπ ζθόηνπο πνπ ηνλ 
επηβνπιεύνληαη, επινγεί θη αγηάδεη ηε δσή ηνπ. Πξόθεηηαη, πηζηεύσ, γηα ηε 
βαζύηαηε,  δηαρξνληθή αλάγθε, λα δνζεί ηόπνο ζηνλ Αρώξεην θαη, ζπγρξόλσο, 

λόεκα θαη ζθνπόο ζηε δσή  θαη ζηνλ θόζκν. Απηή, αθξηβώο, ε παλαλζξώπηλε 
αλάγθε, πνπ, κε, δηάθνξνπο ηξόπνπο, εθθξάζηεθε ζε δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο 

θαη ιανύο, ηθαλνπνηείηαη κε ηε άξθσζε ηνπ Ιόγνπ ηνπ Θενύ. Δθείλν ην 
κεγαιεηώδεο γεγνλόο, πνπ αλαζηειώλεη θαη θηινηερλεί μαλά ην «αξραίνλ 
θάιινο» ηνπ αλζξώπνπ.  

Κπξνζηά ζην κεγάιν Κπζηήξην ηεο Γελλήζεσο, ν νξζόδνμνο ρξηζηηαλόο 
ζηέθεηαη κε δένο. Σν ζέβεηαη θαη ζησπά. Πξνζπαζεί λα ζπκκεηάζρεη κ’ όιεο ηηο 
δπλάκεηο ηνπ ζηνλ εθθιεζηαζηηθό ενξηαζκό ησλ ππεξθπώλ γεγνλόησλ. 

Πεξηζζόηεξν ηα βηώλεη, παξά πνπ  ηα θαηαιαβαίλεη. Δηνηκάδεηαη  θαη ελώλεηαη 
κε ηνλ αξθνύκελν Θύξην ζηελ επραξηζηηαθή ζύλαμε. Αγηάδεηαη θαη δνμνινγεί.  
Θαιεζκέλνο, θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ Αγίσλ Παηέξσλ, λα γίλεη «ρξηζηνηόθνο», 

αμηώλεηαη ν ίδηνο, καδί κε όινπο ηνπο αγίνπο, λα ηηκεζεί σο ηόπνο κηαο λέαο  
Γελλήζεσο, θηάλνληαο ζηνλ ππέξηαην ζθνπό: ζηε ζέσζή ηνπ. Θαζώο, 
κάιηζηα, καο παηδαγσγεί ε εθπιεθηηθή πκλνγξαθία ησλ Χξηζηνπγέλλσλ,  

κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε όηη ε Δθθιεζία ζπλδέεη ηε Γέλλεζε κε ηα Πάζε 
θαη ηελ Αλάζηαζε ηνπ Θπξίνπ θαη, θαη’ επέθηαζε, κε ηε Γεπηέξα Παξνπζία 
Σνπ. 

                                                                                                  Γ΄ 

             ε κηαλ επνρή, κε ηηο ηζρπξόηαηεο επηδξάζεηο ηνπ θνζκηθνύ πλεύκαηνο 
ζηνλ ηξόπν ηεο ζθέςεο θαη δσήο καο θαη ηελ ηξνκεξή αιινίσζε ηνπ λνήκαηνο 



ησλ αγίσλ απηώλ εκεξώλ, πνιινί αλαδεηνύλ έλα γλήζην ενξηαζκό ηεο 
Γελλήζεσο ηνπ Χξηζηνύ. Αο αθνύζνκε, έλαλ  Γέξνληα, ηνλ καθαξηζηό 

Θεόθιεην  Γηνλπζηάηε, πνπ καο κεηαθέξεη ζην Άγηνλ Όξνο: 
            «Έηζη, κε όια ηα πκλνινγηθά αξηζηνπξγήκαηα ηεο πνηεηηθήο 
γξακκαηείαο ηεο Οξζνδνμίαο, πνπ θαιύπηνπλ ηηο ζείεο δηαζηάζεηο ηεο 

Δλαλζξσπήζεσο ηνπ Θενύ, νη κνλάδνληεο δνπλ ζε έλα θιίκα 
ιεηηνπξγηθήο ζπκκεηνρήο σο ηεξνπξγνύκελνη ζην αλήθνπζην 
Κπζηήξηνλ. 

            …Ζ αηκόζθαηξα πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ ελ Πλεύκαηη θαη 
αιεζεία ιαηξείαλ απνβαίλεη αιεζηλή κπζηαγσγία ησλ πην πςειώλ 
ζενινγηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ εκπεηξηώλ. Λνκίδεη θαλείο, όηη άγγεινη 

Θπξίνπ επεδήκεζαλ εμ νπξαλνύ θαη ζπκςάιινπλ ελαξκόληα 
κεισδήκαηα κε ηνπο απνδήκνπο ηνπ θόζκνπ νξεζηηξόθνπο Κνλαρνύο 
θαη όηη ε ζξηακβεύνπζα ζηνλ νπξάλην θόζκνλ Δθθιεζία, ζε κηα 

ιεηηνπξγηθή Σύλαμε κε ηνπο εξεκηθνύο θαη αξλεζηθόζκνπο 
ρξηζηηαλνύο, πκλνινγνύλ θαηά ηελ ηεξή λύρηα ηεο Γελλήζεσο ηνπ 
Χξηζηνύ… 

            …Θαη, όπσο δηαηεινύλ ζηελ κεηαξζίσζε απηή, λα βιέπνπλ 
εθζηαηηθνί κπξνζηά ηνπο, όπσο ζηέθνληαη ζην ζηαζίδη ηνπο κε 
κεηαζηνηρεησκέλε ηελ ςπρή, Απνζηόινπο, Πξνθήηεο, Κάξηπξεο, 

Ηεξάξρεο, Οζίνπο Αζθεηέο θαη Ζζπραζηέο, απηήλ ηελ Θενηόθνλ κέζα 
ζην πάλζεπην Σπήιαην πιεζίνλ ηνπ Θείνπ Βξέθνπο ηεο, πνπ έρεη ε ίδηα 

αλαθιίλεη σο Ιόγν ζαξθσκέλν ζηε Φάηλε ησλ αιόγσλ θαη πνπ 
πιαηζηώλνληαη από ηνπο Αγγέινπο θαη ηνπο πνηκέλεο-όπσο απνδίδεη ε 
βπδαληηλή Αγηνγξαθία ηε Γέλλεζε ηνπ Χξηζηνύ- κε έθθξαζε απείξνπ 

αγαιιηάζεσο, όινπο ζπκκεηέρνληαο κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηνπο 
ζείνπο ύκλνπο…» («ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΑ», «ΑΚΡΙΣΑ», ζελ.52-54). 
Κέζα ζηελ θαηαρληά πνπ θαηαζηξνθηθά απιώλεηαη ζ’ όιν ηνλ πιαλήηε, ην 

Αζηέξη ηεο Βεζιεέκ κπνξεί θαη πξέπεη λα θσηίζεη ηνπο αλζξώπνπο. Αλ 
ζέινπκε λα ζπλαληήζνπκε ην Χξηζηό, αο κελ ηνλ ςάμνπκε καθξηά. Βξίζθεηαη 
δίπια καο, ζην δξόκν καο. Αο κελ ηνλ πξνζπεξάζνπκε αδηάθνξνη: Άλεξγνο, 

άπνξνο, άζηεγνο, πξνζκέλεη ηελ είζνδν ζην «παλδνρείν» ηεο θαξδηάο θαη ηεο 
δσήο καο. 
Έλαο παιηόο εθθιεζηαζηηθόο ζπγγξαθέαο ιέεη: «Αο ηηκήζσκελ ηελ εκέξαλ 

ηελ δεζπνηηθήλ, αο δνμάζσκελ ηνλ Χξηζηόλ, όρη κε ρνξνύο, κέζαηο θαη 
αξγνινγίαηο…Τνπο πησρνύο, αδειθνί κνπ, αο ζξέςσκελ, ηνπο γπκλνύο 
αο ελδύζσκελ, ηνπο πεηλαζκέλνπο αο ρνξηάζσκελ, ηνπο δηςαζκέλνπο 

αο πνηίζσκελ, ηνπο αζζελείο αο θνηηάμσκελ, ηνπο θπιαθσκέλνπο αο 
επηζθεθζώκελ, ηνπο μέλνπο αο θηινμελήζσκελ, ηνπο ακαξησινύο αο 
θιαύζσκελ, ηνπο αγίνπο αο επαηλέζσκελ…ηόηε λα εηπνύκελ όηη 

ενξηάζακελ θαη επαλεγπξίζακελ: ηόηε λα δερζή θαη ν Θεόο ηελ ενξηήλ 
καο. Τόηε λα ραξνύζηλ νη άγγεινη» (Π. Πάζσος, «ΔΡΩ 
ΟΡΘΟΓΟΞΙΑ», ζελ.33-34).  

Αξρίδνληαο ην Άγην Γσδαθαήκεξν, αο πκλήζνπκε ηνλ Θύξην θαη Θεό καο: 
«Αλέηεηιαο Χξηζηέ εθ Παξζέλνπ, λνεηέ Ήιηε ηεο Γηθαηνζύλεο- 
θαη Αζηήξ ζε ππέδεημελ, ελ Σπειαίσ ρσξνύκελνλ ηνλ αρώξεηνλ. 

            Κάγνπο νδεγήζαο εηο πξνζθύλεζίλ ζνπ- 
            κεζ’ σλ ζε κεγαιύλνκελ, Εσνδόηα, δόμα Σνη». 

 


