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Τὰο ἐθιακπνύζαο καξκαξπγὰο ηῆο Θενηόθνπ ἀθηῖλαο θνβεξὰο θαὶ ἀθαηαιήπηνπο 

δπλάκεηο, νξαλνῦ θαὶ γῆο νἰθνπκέλεο κπζηήξηνλ, ζαῦκα, ἱιαζηήξηνλ θξάζαο ὁ ηάιαο 

ἐγὼ, εἰο ἀθξηβεζηέξαλ ἔλλνηαλ ὁ ηῆο θαξδίαο κνπ ἔλδνλ ζθηξηήζαο ινγηζκὸο βαζείαο 

κλήκεο, θαὶ ςεινηάηεο ζεσξίαο πεηξώκελνο θέξεηλ ηὸ ζαῦκα, ηξόκνο θαὶ θόβνο πνιὺο 

θαὶ δεηλὸο ζπλέζρε κε, ὦ ἀγαπεηνί. Ἡ γὰξ κλήκε ηῆο θξηθηῆο ζεσξίαο, ἔληξνκνλ ηὴλ 

ςπρήλ κνπ, θαὶ θξηθώδε ηὴλ θαξδίαλ ἐλέγθαζα ν κεηξίσο ἐηηκώξεζελ, ἀιιὰ δπλαηο 

ἐβαζάληζελ. πηπιήηηεη γάξ κνπ ηὸλ λνῦλ, ηῆο κεγίζηεο ζεσξίαο ἡ κλήκε, ὡο 

ἀθαηαιήπηνπ κπζηεξίνπ, ηὸ ιέγεηλ νθ ἰζρύνπζα. Τίο γὰξ ἱθαλὸο ηνηνῦην θξᾶζαη 

κπζηήξηνλ; πνῖνλ δὲ θζέγμαζζαη ζηόκα, ἢ πνία γιζζα ιαιήζεη, Λέιεζελ, εἰπεῖλ νθ 

ἰζρύεη. Νῦλ δὲ ηνικήζσ πεξὶ ηῆο κόλεο Θενηόθνπ θαζ᾿ ὃ θαηαιακβάλσ· θαὶ πάιηλ 

θνβνῦκαη. Οθ ἔρσ γιηηαλ ἀμίσο εἰπεῖλ ηὰ ιίαλ κεγάια. Ἰζρλόσλνο γὰξ θαὶ 

βξαδύγισζζνο, θαὶ νθ εὔιαινο πάξρσ, ἵλ᾿ νὕησο εἴπσ, πεξὶ ηῆο κεγαισλύκνπ θαὶ 

ὁζίαο θαὶ ἀπεηξνγάκνπ θαὶ ζενηόθνπ Μαξίαο, κεηξὸο ηνῦ Κπξίνπ· πεξὶ ἧο νθ εκαξο 

ἀλζξώπσλ γιηηα ιαιήζεη. Ἰζρλνθσλεῖ γὰξ πξὸο ηαύηελ, θαὶ πνζηέιιεηαη ἡ γιζζα, 

νθ ἀμίσο ἔρνπζα ηὸ ιέγεηλ. Αὕηε γὰξ θαὶ ηὰο ηλ νξαλλ δπλάκεηο ἐμέληζελ· 

ἐμέζηεζαλ πάληεο ἄγγεινη, ἀξράγγεινη, ἀξραὶ, ἐμνπζίαη, ζξόλνη, θπξηόηεηεο, ηὰ 

ρεξνπβεὶκ θαὶ ηὰ ζεξαθεὶκ θαὶ πᾶζα ζηξαηηὰ ἀγγέισλ θόβῳ θαὶ ηξόκῳ δεηλῶ 

ζπζρεζέληεο. ζεώξεζαλ γὰξ ἐπὶ γῆο ἐλ αηῇ ηὸλ ἐλ νξαλνῖο, θαὶ ἔθξηηηνλ. Ἔβιεπνλ 

ηὴλ Παξζέλνλ, νξαλὸλ θαὶ ζξόλνλ, θαὶ ζπλείρνλην θόβῳ, ζεσξνῦζαη ηὸλ ἄλαξρνλ ἀπὸ 

ζξόλνπ ρεξνπβηθνῦ εἰο κήηξαλ παξζεληθὴλ θαζίζαληα. 

Ὦ καθαξία ῥίδα· πόζελ ηαύηελ ἐβιάζηεζε; Πεξὶ ηαύηεο ὁ πξνθήηεο Ἡζαΐαο ὡο ρειηδὼλ 

θειαδεῖ, ηῇ ππξίλῳ γιώηηῃ βνλ· Ἀλαζηήζεηαη ῥάβδνο ἐθ ηῆο ῥίδεο Ἰεζζαὶ, θαὶ ἄλζνο ἐθ 

ηῆο ῥίδεο ἀλαβήζεηαη, θαὶ ἀλαπαύζεηαη ἐπ᾿ αηὴλ Πλεῦκα θόβνπ Θενῦ. θ ηῆο ῥίδεο δὲ 

Ἰεζζαὶ Γαβὶδ ὁ βαζηιεὺο, θαὶ ἐθ ηῆο θπιῆο Γαβὶδ ηνῦ βαζηιέσο ἡ ἁγία Παξζέλνο, ἡ ὁζία 

ηλ ὁζίσλ ἀλδξλ ζπγάηεξ, ἧο νἱ γνλεῖο Ἰσαθεὶκ θαὶ Ἄλλα, νἵηηλεο ἐλ ηῇ δσῇ αηλ ηῶ 

Θεῶ εεξέζηεζαλ, νἳ θαὶ θαξπὸλ ηνηνῦηνλ ἐβιάζηεζαλ, ηὴλ ἁγίαλ Παξζέλνλ Μαξίαλ, 

λαὸλ Θενῦ ὁκνῦ θαὶ κεηέξα· Ἰσαθεὶκ δὲ θαὶ Ἄλλα θαὶ Μαξία, νἱ ηξεῖο ηῇ Τξηάδη ζαθο 

ἐιεηηνύξγεζαλ. Ἰσαθεὶκ γὰξ ἑξκελεύεηαη ἡ ἑηνηκαζία Κπξίνπ· ἐμ αηνῦ γὰξ ἡηνηκάζζε 

λαὸο Κπξίνπ ἡ Παξζέλνο. Ἄλλα δὲ πάιηλ ὁκνίσο ἡ ράξηο ἑξκελεύεηαη· ράξηλ γὰξ ἔιαβελ 

Ἰσαθεὶκ θαὶ Ἄλλα, ἵλα ηνηνῦηνλ βιαζηήζσζη θαξπὸλ δηὰ πξνζεπρῆο, ηὴλ ἁγίαλ 



Παξζέλνλ θηεζάκελνη. Ἰσαθεὶκ γὰξ ἐλ ηῶ ὄξεη πξνζεύρεην, θαὶ Ἄλλα ἐλ ηῶ παξαδείζῳ 

αηῆο. Κπνθνξήζαζα δὲ Ἄλλα, νξαλὸλ θαὶ ζξόλνλ ρεξνπβηθὸλ ἔηεθε, ηὴλ ἁγίαλ θόξελ 

Μαξίαλ. Αὕηε γὰξ νξαλὸο θαὶ λαὸο θαὶ ζξόλνο εξίζθεηαη.Ἡ γὰξ Μαξία ἑξκελεύεηαη 

θπξία, ἀιιὰ θαὶ ἐιπίο. Κύξηνλ γὰξ ἔηεθε, ηὴλ ἐιπίδα ηνῦ παληὸο θόζκνπ 

Φξηζηόλ.ξκελεύεηαη πάιηλ ηὸ Μαξία, ζκύξλα ζαιάζζεο· ζκύξλαλ δὲ ἐξεῖ, ὃ θαὶ θεκὶ, 

πεξὶ ἀζαλαζίαο, ὅηη ἤκειιε ηὸλ ἀζάλαηνλ καξγαξίηελ ηίθηεηλ ἐλ ηῇ ζαιάζζῃ, ηνπηέζηηλ 

ἐλ ηῶ θόζκῳ. Θάιαζζαλ δὲ ἐξεῖ ηὸλ ἅπαληα θόζκνλ, ᾧ ἡ Παξζέλνο γαιήλελ ἐδσξήζαην, 

ηὸλ ιηκέλα ηεθνῦζα Φξηζηόλ. Τνηγαξνῦλ πάιηλ ηῆο ζεκλῆο θόξεο Μαξίαο ἑξκελεύεηαη ηὸ 

καθάξηνλ ὄλνκα, θσηηδνκέλε, ἥηηο ἐθσηίζζε παξὰ ηνῦ Υἱνῦ ηνῦ Θενῦ, θαὶ ἐθώηηζε ηνὺο 

πηζηεύζαληαο εἰο ηὰ πέξαηα ηῆο γῆο ηῇ Τξηάδη. Τξηάδνο γὰξ λύκθε πάξρεη ἡ ἁγία 

Θενηόθνο θόξε Μαξία, ηὸ παλάῤῥεηνλ ηῆο νἰθνλνκίαο θεηκήιηνλ· πξὸο ἣλ ὁ Γαβξηήι· 

Φαῖξε, θεραξηησκέλε, ὁ Κύξηνο κεηὰ ζνῦ.πέκλεζελ ὁ Γαβξηὴι, θαὶ ὁ Παηὴξ 

νξαλόζελ ἀῤῥαβλα ηὸ Πλεῦκα ηὸ ἅγηνλ ἀπέζηεηιελ, ὡξκήζαην ηὴλ Παξζέλνλ εἰο ηὸλ 

κνλνγελῆ Υἱὸλ, νξάληνλ λύκθελ, ἣλ ὁ Παηὴξ ἠγάπεζελ, ὁ Υἱὸο ἐλῴθεζε, ηὸ ἅγηνλ 

Πλεῦκα ἐπεπόζεζελ. Αὕηε γὰξ λύκθε θαὶ παζηὰο, θαὶ ἐθ ηαύηεο ὁ λπκθίνο 

ἐθπνξεπόκελνο Φξηζηὸο, ηὸ παξζεληθὸλ ἔλδπκα, θαηὰ ηὴλ ηνῦ πξνθήηνπ Γαβὶδ 

κειῳδίαλ· λ ηῶ ἡιίῳ ἔζεην ηὸ ζθήλσκα αηνῦ, θαὶ αηὸο ὡο λπκθίνο ἐθπνξεπόκελνο 

ἐθ παζηνῦ αηνῦ. Ὦ λπκθίνπ πόζνο ἁγλείαο ηὴλ ἰδίαλ δνύιελ, λύκθελ, θαὶ κεηέξα 

ὁξκᾶηαη ὁ Γαβξηήι· πξόμελνο ηῆο Παξζέλνπ ἐγέλεην, νξαλνῦ θαὶ γῆο ζπλάπησλ ηὸ 

ζπκίακα· ἣλ πξνθῆηαη ζαθο πέγξαςαλ, ηνῦ γάκνπ ηὴλ ηάμηλ θεξύμαληεο, πο ἡ 

Παξζέλνο νξάληνο εξίζθεηαη λύκθε ὁκνῦ ηε θαὶ κήηεξ, ἡ ηὰ πξὸ γάκνπ δξα ιαβνῦζα 

ηὸ ἅγηνλ Πλεῦκα, πξνῖθα δὲ ηὸλ νξαλὸλ ὁκνῦ ηε θαὶ παξάδεηζνλ. 

δήηεη νὖλ ἰδεῖλ ἡ Παξζέλνο ὃλ ἐπόζεη, θαὶ ἔιεγε· Πνῦ ὁ λπκθίνο νὗ ηὸ θάιινο πνζ; 

πνῦ ηὸ θάιινο ηνῦ ἡιίνπ ιακπξόηεξνλ; πνῦ ηῆο πάζεο εκνξθίαο ἡ ἀλεθιάιεηνο δόμα; 

πνῦ ηὸ ἄζβεζηνλ θο ὃ πνζνῦζα δεη; πνῦ ὁ ἥιηνο ὃο ἀθηῖλα δεηεῖ; πνῦ ηλ ρεξνπβεὶκ ἡ 

θηζάξα; πνῦ ηλ ζεξαθεὶκ ηὸ ἀθνίκεηνλ ὄκκα Φξηζηόο; πνῦ ηλ ἀγγέισλ ἡ 

πξνζθύλεζηο, ἣλ ὁ Γαβξηὴι ἐκήλπζε; πνῦ ὁ κόλνο ηνῦ κόλνπ κνλνγελὴο Υἱὸο ηνῦ 

Παηξὸο, ὃλ ἡ Παξζέλνο πνζνῦζα, θαὶ θηινῦζα ὁκνῦ ηε θαὶ δεηνῦζα ἀζπάδεηαη; πξὸο ἣλ 

ὁ Γαβξηήι· Φαῖξε, θεραξηησκέλε, ἡ ράξηο ἡ ἀπέξαληνο ηῆο ἁγίαο Παξζέλνπ. Φαῖξε, 

θεραξηησκέλε, πνιιλ ἀξεηλ θαηαθεθνζκεκέλε, ιακπαδεθνξνῦζα Παξζέλε ηὸ 

ἄζβεζηνλ ηνῦ ἡιίνπ ιακπξόηεξνλ θο. Φαῖξε, θεραξηησκέλε, ηνῦ λνεηνῦ ἀγθίζηξνπ ηὸ 

δέιεαξ· ἐλ ζνὶ γὰξ ἄγθηζηξνλ ἡ ζεόηεο. Φαῖξε, θεραξηησκέλε, ἡ λνεξὰ ηῆο δόμεο 

θηβσηόο· Φαῖξε, θεραξηησκέλε, ἡ ζηάκλνο ἡ ρξπζῆ, ηὸ νξάληνλ ἔρνπζα κάλλα. Φαῖξε, 

θεραξηησκέλε, ἡ ηὴλ γιπθεῖαλ ηῆο ἀελλάνπ πεγῆο ηνὺο δηςληαο ἐκπιήζαζα. Φαῖξε, 

θεραξηησκέλε, λνεξὰ ζάιαζζα, ηὸλ νξάληνλ ἔρνπζα καξγαξίηελ Φξηζηόλ· Φαῖξε, 

θεραξηησκέλε, ὁ ιακπξὸο νξαλὸο, ἡ ηὸλ ἀρώξεηνλ ἐλ νξαλνῖο ἔρνπζα Θεόλ. Φαῖξε, 

θεραξηησκέλε, ἡ ηὸλ ρεξνπβηθὸλ ζξόλνλ ηῆο ζεόηεηνο ἐμαζηξάπηνπζα. Φαῖξε, 

θεραξηησκέλε, θύθινλ ἔρνπζα νξαλνῦ, θαὶ Θεὸλ ἀρώξεηνλ, ἐλ ζνὶ δὲ ρσξεηὸλ, θαὶ 

ἀζηελνρώξεηνλ. Φαῖξε, θεραξηησκέλε, ζηπινεηδὴο λεθέιε, ἡ ηὸλ Θεὸλ ἔρνπζα, ηὸλ ἐλ ηῇ 

ἐξήκῳ ηὸλ ιαὸλ θαζνδεγήζαληα. 

Τὶ εἴπσ; θαὶ ηὶ ιαιήζσ; πο καθαξίζσ ηὴλ ὁιόῤῥηδνλ δόμαλ; ὅηη ρσξὶο Θενῦ κόλνπ 

πάλησλ ἀλσηέξα πάξρεη. Καιιησηέξα γὰξ ηλ ρεξνπβεὶκ θαὶ ζεξαθεὶκ, θαὶ πάζεο 

ζηξαηηᾶο πέθπθελ ἀγγειηθῆο· πξὸο ἣλ νξαλνῦ θαὶ γῆο νθ ἐπαξθέζεη γιηηα, ηάρα δὲ 

νὔηε ἀγγέισλ. Καὶ γὰξ αηνὶ ὕκλνλ θαὶ αἶλνλ θαὶ ηηκὴλ θαὶ δόμαλ πξνζήλεγθαλ· ἀιι᾿ 



νὔηε νὕησ θαη᾿ ἀμίαλ εἰπεῖλ ἴζρπζαλ. Ἔραηξνλ δὲ ἄγγεινη, ὡο αηνὶ κόλνλ ηὸλ Θεὸλ 

ἔρνληεο, πξὸο νὓο ἡ παλαγία Παξζέλνο ἀλσηέξα πέθπθε, ηὸλ Θεὸλ ηὸλ ἐλ νξαλῶ ἐπὶ γῆο 

θπήζαζα, ἵλ᾿ νὕησο ἑιθύζῃ ζηξαηηὰο ἀγγέισλ ἐπὶ γῆο κεηὰ ἀλζξώπσλ. Αὕηε γὰξ 

νξαλνῦ θαὶ γῆο κεζίηεο πέθπθελ ἑλόηεηα πνηήζαζα. 

Ὦ καθαξία Παξζέλε, ἁγλὴ πεξηζηεξὰ, ἡ νξάληνο λύκθε Μαξία, νξαλὸο θαὶ λαὸο θαὶ 

ζξόλνο ηῆο ζεόηεηνο· ἡ ηὸλ ἐμαζηξάπηνληα ἐλ νξαλῶ θαὶ ἐπὶ γῆο ἥιηνλ ἔρνπζα Φξηζηόλ· 

ἡ θσηεηλὴ λεθέιε, πάκθσηνλ ἀζηξαπὴλ ἐμ νξαλνῦ ηῶ θόζκῳ θαηαιάκςαζα Φξηζηόλ· ἡ 

νξάληνο λεθέιε, ἡ ηὴλ βξνληὴλ ηνῦ ἁγίνπ Πλεύκαηνο ἐλ ἑαπηῇ θξππηνκέλελ ηῶ θόζκῳ 

θαηαβηβάζαζα, ἡ ηὸλ ὄκβξνλ ηνῦ ἁγίνπ Πλεύκαηνο ηῇ πάζῃ γῇ πξὸο θαξπνθνξίαλ 

πίζηεσο θαηαξάμαζα. Φαῖξε, θεραξηησκέλε, ἡ πύιε ηλ νξαλλ, πεξὶ ἧο ὁ πξνθήηεο 

θέθξαγε ιέγσλ· Ἰδνὺ ἡ πύιε θεθιεηζκέλε, θαὶ νδεὶο εἰζειεύζεηαη δη᾿ αηῆο, νδὲ 

ἐμειεύζεηαη, εἰ κὴ Κύξηνο ὁ Θεὸο κόλνο· θαὶ ἔζηαη ἡ πύιε θεθιεηζκέλε ηῶ ἡγνπκέλῳ, 

δηόηη ἡγνύκελνο αηὸο θιεζήζεηαη, θαὶ εἰο αηὸλ ἐιπηνῦζη πάληα ηὰ ἔζλε. Πεξὶ ηαύηεο 

ηῆο πύιεο θαὶ ἐλ ηνῖο Ἄζκαζη ηῇ ιέμεη ὁ πξνθήηεο ηξαλο θαὶ ζαθο θαηαιέγεηαη 

θεθξαγώο· Κῆπνο θεθιεηζκέλνο, ἀδειθή κνπ, λύκθε· θῆπνο θεθιεηζκέλνο, πεγὴ 

ἐζθξαγηζκέλε. Ἔκεηλελ ἐλ ηῇ παξζελίᾳ ἡ ἁγία θαὶ ζεκλὴ θόξε Μαξία, ἡ θσηεηλὴ 

λεθέιε, ἡ ἔλδνλ ἔρνπζα ηὸλ Θεὸλ Λόγνλ· πξὸο ἣλ ὁ κεγαιόθσλνο Ἡζαΐαο· Ἰδνὺ λεθέιε 

θνύθε, θαὶ ἥμεη εἰο Αἴγππηνλ· ηὸ ἀιαηόκεηνλ ὄξνο, ἡ ηὴλ ἀθξόηνκνλ ἔρνπζα πέηξαλ 

Φξηζηὸλ, πεξὶ ἧο ὁ ζνθώηαηνο Γαληὴι ιέγεη· Ἀπεηκήζε ιίζνο ἐμ ὄξνπο ἄλεπ ρεηξλ· 

ηνπηέζηηλ, ἄλεπ ἀλδξὸο ηὴλ ζηεξεὰλ πέηξαλ Φξηζηὸλ ἔηεθελ ἡ Παξζέλνο, ὁ ἀζύλζεηνο 

λαὸο, ἡ ηὸλ νξάληνλ ἔρνπζα ιίζνλ Φξηζηὸλ, ἡ βξνληνεηδὴο λεθέιε, ἡ ηὴλ ἀζηξαπὴλ 

ἔλδνλ θνηιηνθόξσο βαζηάζαζα· θαὶ καξηπξεῖ κνη ηῶ ιόγῳ ἡ ζεία Γξαθὴ ιέγνπζα· 

Κνηιία ζνπ ζεκσλία ζίηνπ πεθξαγκέλε ἐλ θξίλνηο· ἡ ἀγεώξγεηνο ρώξα, ἡ ηὸλ Λόγνλ ὡο 

θόθθνλ ζίηνπ δεμακέλε, θαὶ ηὸ δξάγκα βιαζηήζαζα, ἡ λνεξὰ θιίβαλνο, ἡ ηὸ πῦξ θαὶ ηὸλ 

ἄξηνλ ηῆο δσῆο ἔρνπζα· ἡ ὁζία κήηεξ ηνῦ Σσηῆξνο, ἡ ηὸλ Λόγνλ ηνῦ Παηξὸο ἐθ ζνῦ 

ζαξθσζέληα ηεθνῦζα, πξὸο ἣλ Ἡζαΐαο· Ἰδνὺ ἡ παξζέλνο ἐλ γαζηξὶ ἕμεη, θαὶ ηέμεηαη πἱὸλ, 

θαὶ θαιέζνπζη ηὸ ὄλνκα αηνῦ, κκαλνπήι. 

Ὦ Παξζέλνο ἁγία, ἁγία κήηεξ Κπξίνπ· καθαξία λύκθε Τξηάδνο ἀρσξίζηνπ· καθαξία ζὺ 

ἐλ γπλαημὶλ, ἡ ηεθνῦζα ἐπὶ γῆο ὡο βξέθνο ηὸλ πάλησλ θηίζηελ Θεόλ· καθαξία ζὺ ἐλ 

γπλαημὶλ, ἡ κόλε ἐπὶ γῆο θπήζαζα ηὸλ νξάληνλ Θεόλ· καθαξία ζὺ ἐλ γπλαημὶλ, ἧο 

καζζνὺο ἐζήιαζελ ὁ ηξέθσλ ηὰ ζύκπαληα· καθαξία ζὺ ἐλ γπλαημὶλ, ἡ λῦλ γελλήζαζα ηὸλ 

πνηὲ πιάζαληα πειῶ ηὸλ Ἀδὰκ ἐλ ηῶ παξαδείζῳ, Θενηόθε ἁγία παξζέλε Μαξία. 

Θενηόθνο γὰξ πάξρεηο, ἡ ηὸλ Λόγνλ ἐθ ζνῦ ζαξθσζέληα ηεθνῦζα· Θενηόθνο πάξρεηο ἡ 

ηὸλ Θεὸλ Λόγνλ ἐλ κνξθῇ δνύινπ θπήζαζα· Θενηόθνο πάξρεηο, ὅηη Θεὸλ Λόγνλ 

δεμακέλε ζαξθσζέληα ἔηεθεο· Θενηόθνο πάξρεηο ἡ κόλε ηνῦ κόλνπ κνλνγελῆ Υἱὸλ ηνῦ 

Θενῦ γελλήζαζα· ν πξόζθαηξνλ Θεὸλ γελλήζαζα, ἀιι᾿ αἰώληνλ ηὸλ πξὸ ζνῦ θαὶ 

πάλησλ Θεὸλ, ἐθ ζνῦ ζαξθσζέληα· ηὸ ἄζπηινλ πξόβαηνλ, ἡ ηὸλ ἀκλὸλ ηεθνῦζα Φξηζηόλ· 

ἡ δάκαιηο ἡ ἀπεηξόδπγνο, ἡ ηὸλ κόζρνλγελλήζαζα· ἡ λνεξὰ ηῆο πίζηεσο ηξάπεδα, ἡ ηὸλ 

ἄξηνλ ηῆο δσῆο ηῶ θόζκῳ ρνξεγήζαζα. 

Τὶ εἴπσ; θαὶ ηὶ ιαιήζσ ηὴλ ὁιόῤῥηδνλ δόμαλ; Πεξὶ ηαύηεο ηῆο ὁζίαο θόξεο ηῆο ἀείπαηδνο 

θαὶ παξζέλνπ, δηὰ ηνῦ πξνθήηνπ ιέγνληνο ὁ Θεόο θεζηλ· θ ζνῦ κνη ἐμειεύζεηαη 

ἡγνύκελνο, ηνῦ εἶλαη εἰο ἄξρνληα ἐλ ηῶ Ἰζξαήι· θαὶ ἔμνδνη αηνῦ ἀπ᾿ ἀξρῆο ἐμ ἡκεξλ 

αἰλνο. Γηὰ ηνῦην δώζεη αηνὺο ἕσο θαηξνῦ ηηθηνύζεο, ηέμεηαη, θαὶ νἱ ἐπίινηπνη ηλ 



ἀδειθλ αηνῦ ἐπηζηξέςνπζηλ ἐπὶ ηνὺο πἱνὺο Ἰζξαήι· θαὶ ζηήζεηαη, θαὶ ὄςεηαη, θαὶ 

πνίκληνλ αηνῦ ἐλ ἰζρύτ Κύξηνο. 

Ὦ Παξζέλε ἁγία, θσηὸο αἰσλίνπ πάξρνπζα κήηεξ· θσηὸο ηνῦ θσηίζαληνο ἐλ νξαλνῖο 

ηὰο ηλ ἀγγέισλ ζηξαηηάο· θσηὸο ηνῦ θσηίζαληνο ηλ ζεξαθεὶκ ηὸ ἀλεθιάιεηνλ ὄκκα· 

θσηὸο ηνῦ θσηίζαληνο ιακπξαῖο ιακπάζη ηὸλ ἥιηνλ· θσηὸο ηνῦ θσηίζαληνο ηὰ πέξαηα 

ηῆο νἰθνπκέλεο ηῇ Τξηάδη· θσηὸο ηνῦ εἰπόληνο· γώ εἰκη ηὸ θο ηνῦ θόζκνπ· θσηὸο ηνῦ 

εἰξεθόηνο· γὼ θο εἰο ηὸλ θόζκνλ ἐιήιπζα· θσηὸο ηνῦ ἀλαιεθζέληνο θαὶ θσηίζαληνο 

ἐλ νξαλνῖο θαὶ ἐπὶ γῆο ηὰ ζύκπαληα. 

Ὦ παλαγία Παξζέλε, ἡ ζηξαηηὰο ἀγγέισλ μελίζαζα· Ξέλνλ γὰξ ζαῦκα ἐλ νξαλνῖο, γπλὴ 

ηὸ θο ἐλ ἀγθάιαηο βαζηάζαζα· μέλνλ ζαῦκα ἐλ νξαλνῖο, ρεξνπβηθὸο ζξόλνο ἕηεξνο· 

μέλνλ ζαῦκα ἐλ νξαλνῖο, γπλαηθὸο πἱὸο, αηῆο θαὶ ηλ αἰώλσλ παηὴξ πάξρσλ· μέλνλ 

ζαῦκα ἐλ νξαλνῖο, Παξζέλνπ ζάιακνο, Υἱὸλ Θενῦ, Θεὸλ λπκθίνλ ἔρνπζα Φξηζηόλ· 

μέλνλ ζαῦκα ἐλ νξαλνῖο, ηὸ βξέθνο ηῆο Παξζέλνπ, Γεζπόηεο ηλ ἀγγέισλ πέθπθελ. 

Ὦ παλαγία Παξζέλε, κήηεξ ηνῦ Σσηῆξνο, ἡ ηὸλ ἄλαξρνλ γελλήζαζα Λόγνλ, ηὸλ ηνῦ 

Παηξὸο ζύλζξνλνλ Υἱὸλ, ηὸλ ὁκννύζηνλ ηνῦ Παηξὸο θαὶ ηνῦ ἁγίνπ Πλεύκαηνο, ηὸλ 

πξναηώληνλ ζὺλ Παηξὶ θαὶ ηῶ ἁγίῳ Πλεύκαηη, ηὸλ ηνὺο νξαλνὺο θακαξώζαληα, ηὸλ ηὴλ 

γῆλ ἑδξάζαληα. 

Φαῖξε, παλαγία Παξζέλε, ἡ ηὸ πῦξ ηῆο ζεόηεηνο ἀθιέθησο, ὡο λνεξὰ βάηνο, θαηέρνπζα, 

ἡ λνεξὰ θιίβαλνο, ἡ ηὸ πῦξ θαὶ ηὸλ ἄξηνλ ηῆο δσῆο ζεξκὸλ ηῶ θόζκῳ πξὸο βξζηλ 

ἐλέγθαζα· πεξὶ νὗ ιέγεη ὁ Σσηὴξ ηνῦ θόζκνπ Φξηζηόο· Λάβεηε, θάγεηε· ηνῦηό κνπ ἐζηὶ 

ηὸ ζκα, ηὸ πὲξ κλ θιώκελνλ εἰο ἄθεζηλ ἁκαξηηλ. 

Πινπζία ηῆο παξζεληθῆο ἡ παλάξεηνο ηξάπεδα, ὦ ἀγαπεηνὶ, παληνίσλ θαιλ βξσκάησλ 

πξὸο ἀπόιαπζηλ ηῇ νἰθνπκέλῃ ἐδσξήζαην ἡ ὁζία Παξζέλνο θαὶ κήηεξ ηνῦ Φξηζηνῦ, ἡ 

ηὸλ θσηεηλὸλ ιύρλνλ ηὸλ ἐθιάκπνληα ἐλ νξαλῶ θαὶ ἐπὶ γῆο βαζηάζαζα Φξηζηόλ· πξὸο 

ἣλ ὁ πξνθήηεο Εαραξίαο· Ἰδνὺ ιπρλία ρξπζῆ θαὶ ηὸ ιακπάδηνλ ἐπάλσ αηῆο. Τνηγαξνῦλ 

θαὶ ὁ Γαβὶδ ηὸ κειῳδηθὸλ ᾆζκα ηνῦην βνᾷ· Λύρλνο ηνῖο πνζί κνπ ὁ ιόγνο ζνπ, θαὶ θο 

ηνῖο ηξίβνηο κνπ. 

Ὦ ιπρλία παξζεληθή, ἡ ηὸ ζθόηνο ἀπειαύλνπζα θαὶ ηὸ θο θαηαπγάδνπζα. Ὦ ιπρλία 

παξζεληθή, ἡ ηὸ πῦξ θαὶ ηὸ ἔιαηνλ ἀρώξηζηνλ πξὸο θσηηζκὸλ ἐλέγθαζα. Ὦ ιπρλία 

παξζεληθή, ηξίθσηνλ ἐλ πῦξ ἄζβεζηνλ, ὁκννύζηνλ ἀθ᾿ ςεινηάηνπ ζξόλνπ ιαβνῦζα, θαὶ 

πξὸο θσηηζκὸλ ηῆο νἰθνπκέλεο ἐθιάκςαζα. Ὦ ιπρλία παξζεληθή, πεξὶ ἧο δηὰ ηνῦ 

Πξνθήηνπ ιέγεη ὁ Θεόο· θεῖ ἐμαλαηει θέξαο ηῶ Γαβὶδ, ἡηνίκαζα ιύρλνλ ηῶ Φξηζηῶ 

κνπ. Ὁ βαζηιηθὸο ζηέθαλνο, ηὸλ καξγαξηηνεηδῆ πνιύηηκνλ ἔρνπζα ιίζνλ Φξηζηόλ· ἡ 

βαζηιηθὴ πνξθύξα, ηὸλ νξαλνῦ θαὶ γῆο ἐλδύζαζα βαζηιέα ηὸ νἰθνπκεληθὸλ ηνῦ 

ζώκαηνο πνξθπξνεηδὲο ἔλδπκα· ἡ ἀθειίδσηνο ηλ Φξηζηηαλλ πίζηηο· ἡ ἀθαηάιεπηνο 

βίβινο, ἡ ηὸλ Λόγνλ θαὶ ηὸλ Υἱὸλ ηνῦ Παηξὸο ηῶ θόζκῳ παξαλαγλώζαζα. Ἡ καθαξία ἐλ 

γπλαημίλ, ἡ ηὸλ Λόγνλ ἐθ ζνῦ ζαξθσζέληα ηεθνῦζα, Λόγνλ ηὸλ ηνῦ Παηξὸο Υἱὸλ, Λόγνλ 

ηὸλ πξναηώληνλ Θεὸλ, Λόγνλ ἄλαξρνλ, θαὶ ἀΐδηνλ, Λόγνλ ηὸλ ζὺλ Παηξὶ θαὶ ἁγίῳ 

Πλεύκαηη πξνζθπλνύκελνλ, Λόγνλ ηὸλ ζύλζξνλνλ ηνῦ Παηξὸο, Λόγνλ ηὸλ ἐπὶ ηλ 

ρεξνπβεὶκ θαζήκελνλ, Λόγνλ, ὃλ ηὰ ηεηξάκνξθα δα δνμνινγνῦζη, Λόγνλ ηὸλ ηνὺο 



ἀγγέινπο θηίζαληα, Λόγνλ ηὸλ ἀξρὰο θαὶ ἐμνπζίαο εἶλαη πνηήζαληα, Λόγνλ ηὸλ νξαλνὺο 

ἐθηείλαληα, θαὶ ηὴλ γῆλ ἑδξάζαληα, Λόγνλ ηὸλ ἀιεζηλὸλ Θεὸλ Ἰεζνῦλ Φξηζηὸλ ηὸλ 

Κύξηνλ ἡκλ, ὃλ ἔηεθεο, παλαγία Παξζέλε, θαὶ κεηὰ ηόθνλ πάιηλ παξζέλνο, ἡ ηὸλ 

καξγαξίηελ ηεθνῦζα, θαὶ ηὸλ βαζηιηθὸλ ζηέθαλνλ πιέμαζα. 

Ὦ καθαξία Παξζέλε, ἡ ηὴλ νξάληνλ δόμαλ βιαζηήζαζα, ἡ ἀπὸ πνιιλ ἀλζλ ηνῦ 

παξαδείζνπ ηὸλ θόζκνλ εσδίᾳ πιεξώζαζα. Κξίλνλ ἄζπηινλ πάξρεη ἡ Παξζέλνο, ηὸ 

ἀκάξαληνλ ῥόδνλ γελλήζαζα Φξηζηὸλ, ἡ ἄκπεινο ηῆο ἀιεζείαο, ἡ πνιύθνξνο θαὶ 

ἀηξύγεηνο ηῇ παξζελίᾳ, ἡ κὴ ζθαθεῖζα, θαὶ βνηξπνθνξήζαζα, ἡ ηὸλ πέπεηξνλ βόηξπλ 

βιαζηήζαζα Φξηζηόλ. 

Πο νὖλ ἐβιάζηεζαο, πεῖζνλ ἡκᾶο, παλαγία Παξζέλε· πο κήηεξ Θενῦ ὤθζεο ἐπὶ γῆο, 

Λόγνλ πξναηώληνλ δεμακέλε. Ἡ θνηιηνθνξήζαζα παξζέλνο ἐγὼ ἄθζαξηνο, λαὸο 

ἀκόιπληνο γέγνλα ηνῦ ἐλνηθήζαληνο ἐλ ἐκνὶ Λόγνπ Θενῦ ἀπεηξνγάκνπ. Τὸλ κκαλνπὴι 

ἐλ ἀθζάξηῳ θνηιίᾳ θέξνπζα, εἰο γαζηέξα ἀκόιπληνλ, ἀθνκνηνπκέλε ζξόλῳ ρεξνπβηθῶ· 

εἰο ἣλ ὁ Λόγνο ηνῦ Παηξὸο ζὰξμ ἐγέλεην, ὁ ἄλαξρνο θαὶ ἀόξαηνο· ὁξαηὸο νἰθνλνκηθο, ὁ 

ἐλαλζξσπήζαο Θεόο· πεῖξαλ νθ ἐγλσθπῖα ἀλδξὸο, ηὸλ πξναηώληνλ Θεὸλ Ἰεζνῦλ 

Φξηζηὸλ ἔηεθνλ. Παξζέλνο γὰξ θαὶ λῦλ πάξρσ κεηὰ ηὸλ ηόθνλ, θαζαξσηέξα ηνῦ πξώελ. 

Ἀπόλσο ἔηεθνλ, νρ ὡο πᾶζα γπλή· ἀλόκνηα γὰξ ἐκνῦ θἀθείλσλ ηὰ κεηαμὺ πξάγκαηα. 

Οθ ἔγλσ θύζηο ἀλζξώπσλ ηὸλ ηόθνλ κνπ, εἰ κὴ κόλνο ὁ ἐλ ἐκνὶ νἰθήζαο Θεόο. 

Ὦ Παξζέλε, θξηθηὸλ ηῆο θθιεζίαο θεηκήιηνλ, ηὸ κέγα ηπρὸλ κπζηήξηνλ, ἱεξέα θαιεῖ 

ηὴλ παξζέλνλ ὁκνῦ ηε θαὶ ζπζηαζηήξηνλ· ἥηηο ηξαπεδνθνξνῦζα ηὸλ νξάληνλ ἄξηνλ 

Φξηζηὸλ ἔδσθελ ἡκλ εἰο ἄθεζηλ ἁκαξηηλ. Ὦ γαζηὴξ ἀκόιπληνο νξαλὸλ θύθινλ 

ἔρνπζα, θαὶ Θεὸλ ἀρώξεηνλ, ἐλ ζνὶ δὲ ρσξεηὸλ βαζηάζαζα. Ὦ γαζηὴξ νξαλνῦ 

πιαηπηέξα, Θεὸλ ηὸλ ἐλ ζνὶ κὴ ζηελνρσξήζαζα. Ὦ γαζηὴξ ἑπηάθπθινο νξαλὸο, θαὶ 

κεηδνηέξσο αηλ ηπγράλνπζα. Ὦ γαζηὴξ ἑπηὰ νξαλλ ςεινηέξα θαὶ πιαηπηέξα. Ὦ 

γαζηὴξ ὁ ὄγδννο νξαλὸο ζηεξεσκάησλ ἀλσηέξα. Ὦ γαζηὴξ ἑπηαθώηνπ ράξηηνο ηὸ 

ἄζβεζηνλ ἔρνπζα θο. 

Τὶ εἴπσ, ἢ ηὶ ιαιήζσ πεξὶ ηῆο ζεκλῆο θαὶ ἁγίαο Παξζέλνπ; Ὁ πόζνο ἕιθεη κε ιέγεηλ πεξὶ 

ηῆο Θενηόθνπ, θαὶ θόβνο θαηέρεη κε ηνῦ ζησπᾷλ, νθ ἀμίσο ἔρσλ ηνῦ ιέγεηλ. Ὁ λνῦο 

πξνθαιεῖηαη, θαὶ ὁ θόβνο ἀπσζεῖηαη· ὃο κὲλ ἕιθεη κε, ὃο δὲ ἀλζέιθεη κε. πεηδὴ νὖλ 

ζπλέρνκαη ηλ ἀκθνηέξσλ, ζπκθέξεη κνη ιαιῆζαη πεξὶ ηῆο κεγαισλύκνπ θαὶ ὁζίαο 

Παξζέλνπ. Λέγσ γὰξ ηαύηελ νξαλὸλ θαὶ ζξόλνλ ὁκνῦ ηε θαὶ ζηαπξόλ· ηὰο γὰξ ἁγίαο 

ἀγθάιαο ἐθηείλαζα, ηὸλ Γεζπόηελ ἐβάζηαζελ ὁ ζξόλνο ρεξνπβηθὸο, ζηαπξνεηδὴο, 

νξάληνο, πεξὶ ἧο δηὰ ηλ Γξαθλ ἐλ νξαλνῖο παξαθύπησ, θαὶ βιέπσ ηαύηελ πὸ 

ἀγγέισλ πξνζθπλνπκέλελ. Ὄζελ πξηνλ ὁ Γαβξηὴι ηὴλ Παξζέλνλ ἀζπάδεηαη· Φαῖξε, 

θεραξηησκέλε, ὁ Κύξηνο κεηὰ ζνῦ· ραῖξε, θεραξηησκέλε, ὁ ιακπξὸο νξαλόο· ραῖξε, 

θεραξηησκέλε, ἡ ηὸλ ἐμαζηξάπηνληα ἐμ νξαλνῦ ιακπξαῖο ιακπάζηλ ἀθηῖλα ἔρνπζα 

ἥιηνλ ηὸλ Φξηζηόλ. Σεξαθεὶκ γέγνλελ ἡ Παξζέλνο, ἡ πνιπώλπκνο, θαὶ πνιπόκκαηνο, ηῆο 

ἀθαηαιήπηνπ ζέαο· ζθέπε ηηο λνεξὰ, δη᾿ νἰθνπκεληθνῦ ζώκαηνο εξεζεῖζα, ηὰ ρεξνπβεὶκ 

πεξβαίλνπζα. θεῖλα κὲλ γὰξ ἀπνζηξέθνληαη κὴ δπλάκελα ἀηελίζαη πξὸο λνεηὸλ πῦξ 

ηῆο ζεόηεηνο. Αὕηε δὲ ηξαλνῖο ὄκκαζηλ ἐλαηελίδνπζα ηὸ ἀθαηάιεπηνλ θαὶ ἀθνίκεηνλ 

ὄκκα Φξηζηνῦ, πνζνῦζα θαὶ θηινῦζα ἠζπάδεην. Σηξαηηαὶ ἀγγέισλ πνπόδηνλ ηλ πνδλ 



ηνῦ Σσηῆξνο πξνζπίπηνληεο, νὔηε ἰδεῖλ, νὔηε πξνζςαῦζαη ἰζρύνπζηλ· αὕηε δὲ ρείιε 

ρείιεζη ζπλάπηνπζα ηὸλ ἀθαηάιεπηνλ ἠζπάδεην. 

Ὦ Παξζέλε, ἀθαηαιήπηνπ κπζηεξίνπ θέξνπζα ζαῦκα, ηξηπόζεηνλ πίζηηλ ηῇ νἰθνπκέλῃ 

θεξύμαζα. Ἀγγέισλ ἀλσηέξα γέγνλελ ἡ Παξζέλνο, κεηδνηέξα ηλ ρεξνπβεὶκ θαὶ ηλ 

ζεξαθεὶκ, ἀξέζθνπζα ηῶ βαζηιεῖ Φξηζηῶ, ὡο ἀμία δνύιε θαὶ κήηεξ ηηκεζεῖζα παξὰ 

Θεῶ. Ἁγία κήηεξ ἀκόιπληε, ἡ ηὸλ πξὸ ζνῦ γελλήζαζα Φξηζηὸλ ηὸλ εἰπόληα· Πξὶλ 

Ἀβξαὰκ γελέζζαη ἐγώ εἰκη· ἡ ηὸ ζπήιαηνλ δνμάζαζα, θαὶ ηὴλ θάηλελ κεγαιύλαζα. 

Παξζέλνο γὰξ θαὶ ζπήιαηνλ θαὶ θάηλε, νξαλνῦ θύθινλ ἔρνληεο, Θεὸλ ἀρώξεηνλ 

ἔθεξνλ, νἱ ηξεῖο ηῇ Τξηάδη ζαθο ιεηηνπξγήζαληεο, ὅηε ἡ Παξζέλνο ἀπόλσο ηὸλ νξαλνῦ 

θαὶ γῆο Γεζπόηελ ἐλ ηῶ ζπειαίῳ θπήζαζα, ἐλ ηῇ θάηλῃ ἔζεην, ηόηε θαὶ ηάμεηο ἀγγέισλ 

ηὴλ Παξζέλνλ ἐθύθισζαλ βνληεο θαὶ ιέγνληεο· Γόμα ἐλ ςίζηνηο Θεῶ, θαὶ ἐπὶ γῆο 

εἰξήλε, ἐλ ἀλζξώπνηο εδνθία.Ὄζελ θαὶ πνηκέλεο ἀγξαπινῦληεο ηὴλ ηνηαύηελ δνμνινγίαλ 

ηλ ἀγγέισλ ἤθνπζάλ ηε πεξὶ ηνῦ Σσηῆξνο, θαὶ ηῶ δξόκῳ βαδίζαληεο, ηὸ θο 

πξνζεθύλεζαλ, μέλνλ ζαῦκα ζεαζάκελνη, ηὴλ δνύιελ ηνῦ Γεζπόηνπ θαὶ ηὴλ ἐπίγεηνλ 

παξζέλνλ, νξάληνλ λύκθελ. Αὕηε γὰξ θαὶ λύκθε, θαὶ παζηὰο, θαὶ Θενῦ κήηεξ ὤθζε ἐλ 

ηῶ ζπειαίῳ, ὅηε ηὸ βξέθνο ἔηεθε Φξηζηὸλ, θαηὰ ηὴλ πξνθεηηθὴλ Ἡζαΐνπ θσλήλ· ὅηη 

Παηδίνλ ἐγελλήζε ἡκῖλ· πἱὸο θαὶ ἐδόζε ἡκῖλ, νὗ ἡ ἀξρὴ ἐπὶ ηνῦ ὤκνπ αηνῦ, θαὶ θαιεῖηαη 

ηὸ ὄλνκα αηνῦ κεγάιεο βνπιῆο Ἄγγεινο, Θεὸο ἰζρπξὸο, ἐμνπζηαζηήο, Ἄξρσλ εἰξήλεο, 

Παηὴξ ηνῦ κέιινληνο αἰλνο. 

Δἶηά θεζη κεηὰ ηαῦηα· Μάγνη ἀπὸ ἀλαηνιλ πὸ ἀζηέξνο θσηεηλνῦ θαηαιακπόκελνη, θαὶ 

ὁδεγνύκελνη, ηὸ κῆθνο ηῆο ἐμ ἀλαηνιῆο ὁδνῦ βαδίζαληεο, ἥθαζηλ εἰο πξνζθύλεζηλ ηνῦ 

ηερζέληνο ἐλ Βεζιεέκ. Ὄζελ θαὶ ηὴλ πόιηλ Ἱεξνπζαιὴκ θαηαιαβόληεο, θξύπηεηαη ἀπ᾿ 

αηλ ὁ ἀζηήξ· νἱ δὲ ζνξπβεζέληεο ηὸλ ὁδεγὸλ ἀπνιέζαληεο, ἀλάγθεο ηῇ βίᾳ ηνὺο ἐλ ηῇ 

πόιεη ἐξσηληεο, ἐππλζάλνλην παξ᾿ αηλ· Πνῦ ὁ Φξηζηὸο γελλᾶηαη; μέλνλ δὲ ζαῦκα 

πᾶζηλ ἐλνκίδεην. Πεξὶ νὗ Ἡξώδεο ἀθνύζαο, ἐηαξάηηεην ιίαλ, θαὶ θαιέζαο ηνὺο ἱεξεῖο, 

ἐππλζάλεην παξ᾿ αηλ, πνῦ ὁ Φξηζηὸο γελλᾶηαη. Οἱ δὲ εἶπνλ θαὶ νθ ἠξλήζαλην· 

ὡκνιόγεζαλ θαὶ νθ ἐςεύζαλην. Τὰο ἀθηῖλαο ηνῦ ἡιίνπ θξύπηεηλ νθ ἠδύλαλην, ηὴλ 

πεξὶ ηνῦ Σσηῆξνο θσλὴλ δηὰ ηνῦ πξνθήηνπ ζαθεληδνκέλελ ἐκαξηύξεζαλ ιέγνληεο· λ 

Βεζιεὲκ γελλᾶηαη ὁ Φξηζηόο. Οὕησ γὰξ βνᾷ δηὰ ηνῦ πξνθήηνπ· Καὶ ζύ, Βεζιεὲκ, 

νδακο εἶ ἐιαρίζηε ἐλ ηνῖο ἡγεκόζηλ Ἰνύδα· ἐθ ζνῦ γὰξ ἐμειεύζεηαη ηνῦ εἶλαη εἰο 

ἄξρνληα ἐλ ηῶ Ἰζξαήι. Ὢ ηνῦ ἀπεηζνῦληνο Ἰζξαήι! Ὡκνιόγεζε ηὸ πξᾶγκα ηνῦ λόκνπ, 

θαὶ ηὸλ λνκνζέηελ ἠξλήζαην· αηνὶ ἐκαξηύξεζαλ πνῦ ὁ Φξηζηὸο γελλᾶηαη, θαὶ αηνὶ 

πάιηλ ἠξλήζαλην ηὸλ γελλεζέληα Φξηζηόλ. Τὶ νὖλ νἱ κάγνη; ὧλ ηὸ νἰθεῖνλ ηνῦ λνὸο 

ἠιινηώζε, ὧλ ἡ θαξδία ἐηαξάηηεην ιίαλ, θαὶ ἐζβέλλπην ἐλ ιύπῃ, ὧλ νἱ ζηελαγκνὶ ὡο 

θπκάησλ βία ηὴλ λαῦλ ἐπόληηδνλ, ὧλ νἱ ὀθζαικνὶ καξγαξηηνεηδέζη δάθξπζη ηὴλ γῆλ 

θαηέῤῥαηλνλ, ὧλ ἀθόξεηνο ἡ ζιίςηο, ηὸλ ἀλαηνιλ δεηνῦληεο ὁδεγὸλ, ὃλ νθ εἶρνλ, 

ἔρνληεο ἐδήηνπλ· Πνῦ ὁ ἀζηὴξ ὁ ηλ κάγσλ ὁδεγόο; Καζ᾿ νἷνλ δὲ ηξόπνλ θξύπηεηαη ἀπ᾿ 

αηλ ὁ ἀζηήξ; ζθόπεη ηὴλ ἀιήζεηαλ, θαὶ βιέπε ηὸ ζαῦκα, θαὶ ηὴλ κήλπζηλ. Ἔλεθελ 

ηνύηνπ θξύπηεηαη ἀπ᾿ αηλ ὁ ἀζηὴξ, ἵλα ηνύησλ ἐξσηώλησλ παξὰ ηλ ἀπίζησλ ἱεξέσλ, 

θαλεξὸλ γέλεηαη πᾶζη ηὸ νξαλνῦ θαὶ γῆο κπζηήξηνλ. Ὄζελ κεηὰ ηὸ γλλαη πάληαο, 

θαλεξνῦηαη πάιηλ κάγνηο ὁ ἀζηὴξ, ἕσο νὗ ἐιζὼλ ἔζηε ἐπάλσ ηνῦ βξέθνπο ἐλ ηῶ 

ζπειαίῳ, ἢ κᾶιινλ ἐλ ηῶ νξαλῶ. Ὅπνπ γὰξ Φξηζηὸο, ἐθεῖ ὁ νξαλόο· ηὸ γὰξ ζπήιαηνλ 

νξαλὸο ὤθζε ἐπὶ γῆο. Οἱ δὲ ἰδόληεο ηὸλ ἀζηέξα, κᾶιινλ δὲ ηὸλ Σσηῆξα, ἐράξεζαλ 

ραξὰλ κεγάιελ, νἳ θαὶ θύςαληεο πξνζεθύλεζαλ, θαὶ ἐθβαιόληεο ηὰ δξα, ρξπζὸλ θαὶ 



ιίβαλνλ θαὶ ζκύξλαλ. Φξπζὸλ κὲλ ὡο βαζηιεῖ· ιίβαλνλ δὲ ὡο Θεῶ· θαὶ ζκύξλαλ ὡο 

ζλεηῶ· κᾶιινλ δὲ ἵλα θαὶ ηὸλ ἐληαθηαζκὸλ κελύζσζη ηνῦ πάλησλ θηίζηνπ θαὶ 

δεκηνπξγνῦ Φξηζηνῦ, ὃλ ἔηεθελ ἡ νξάληνο λύκθε Μαξία, ὁ νξαλὸο θαὶ λαὸο θαὶ 

ζξόλνο ηῆο ζεόηεηνο, ηὸ ἀλεθιάιεηνλ ηνῦ παξαδείζνπ θεηκήιηνλ. 

Ἄγγεινη ηὴλ Δὔαλ ἐκέκθνλην, λπλὶ δὲ ηὴλ Μαξίαλ δνμάδνπζηλ· ἡ ηὸ ἀζζελὲο ηλ 

γπλαηθλ θπξίσο δνμάζαζα, ἡ ηὴλ πεζνῦζαλ Δὔαλ ἀλαζηήζαζα, θαὶ ηὸλ ἐθβιεζέληα ηνῦ 

παξαδείζνπ Ἀδὰκ εἰο νξαλνὺο ἀπνζηείιαζα, ἡ ηὸλ θιεηζζέληα παξάδεηζνλ ἀλνίμαζα, 

θαὶ δηὰ ιῃζηνῦ πάιηλ ηὸλ Ἀδὰκ θαηαθπηεύζαζα. 

Γηὰ ζνῦ γὰξ ηὸ κεζόηνηρνλ ηνῦ θξαγκνῦ ηὴλ ἔρζξαλ θαηέιπζελ, ὦ ἁγία Παξζέλε· δηὰ 

ζνῦ ἡ νξάληνο εἰξήλε ηῶ θόζκῳ ἐδσξήζε, δηὰ ζνῦ ηὰ πέξαηα ηῆο νἰθνπκέλεο ἐθσηίζζε, 

δηὰ ζνῦ ἄλζξσπνη ἄγγεινη γεγόλαζη, δηὰ ζνῦ θίινη, θαὶ δνῦινη, θαὶ ηέθλα Θενῦ ἄλζξσπνη 

ἐθιήζεζαλ, θαὶ δηὰ ζνῦ ζύλδνπινη ἀγγέισλ θαὶ ζπλόκηινη ἄλζξσπνη ἠμηώζεζαλ 

γελέζζαη· δηὰ ζνῦ γλζηο νξάληνο, θαὶ δνμνινγία ἀπὸ γῆο εἰο νξαλνὺο ἀλαπέκπεηαη· 

δηὰ ζνῦ παῤῥεζίαλ ἄλζξσπνη ἐλ νξαλῶ πξὸο ηὸλ Ὕςηζηνλ ἔρνπζη· δηὰ ζνῦ ζηαπξὸο 

ἔιιακςε θαηὰ πάζεο ηῆο νἰθνπκέλεο, ἐλ ᾧ ηὸ βξέθνο ζνπ ἐθξέκαην Φξηζηὸο ὁ Θεὸο 

ἡκλ· δηὰ ζνῦ ζάλαηνο παηεῖηαη, θαὶ ᾅδεο ζθπιεύεηαη· δηὰ ζνῦ ηὰ εἴδσια πεπηώθαζη, θαὶ 

γλζηο νξάληνο ἐγήγεξηαη· δηὰ ζνῦ ηὸλ κνλνγελῆ Υἱὸλ ηνῦ Θενῦ ἐγλώθακελ, ὃλ ἔηεθεο, 

παλαγία Παξζέλε, ηὸλ Κύξηνλ ἡκλ Ἰεζνῦλ Φξηζηὸλ, ᾧ πάληεο ἄγγεινη θαὶ ἄλζξσπνη 

πξνζθπλνῦληεο ιέγνκελ, ἄλαξρνλ ηὸλ Παηέξα, ἄλαξρνλ ηὸλ Υἱὸλ, ἄλαξρνλ ηὸ ἅγηνλ 

Πλεῦκα, Τξηάδα ἀρώξηζηνλ θαὶ ὁκννύζηνλ δνμάδνληεο εἰο ηνὺο αἰλαο ηλ 

αἰώλσλ.Ἀκήλ. 

 


