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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ

Για το Ρωµανό τον Μελωδό και τους Ύµνους του έχουν γραφτεί πάµπολλα κείµενα, ελληνικά και ξένα, ώστε να είναι περιττό να προσθέσω
ακόµη ένα. Οι κάποιες προσωπικές απόψεις µου, φαίνονται από τους
στίχους του Ρωµανού που απέδωσα όπως εγώ τους διαβάζω και τους
αισθάνοµαι.
Από τεχνικής πλευράς σηµειώνω ότι σε µερικά σηµεία διατήρησα τις
άνω τελείες, παρότι δεν συνηθίζονται στον σηµερινό γραπτό µας λόγο,
καθώς και ότι το πρωτότυπο κείµενο πήρα από τον TLG, που είναι
προσβάσιµο σε όλους.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΡΗΝΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Προοίµιον
Τον δι’ ]ηµ~ας σταυρωθέντα
δε~υτε πάντες, ]υµνήσωµεν
α[υτόν γ`αρ κατε~ ιδε Μαρία
[επί ξύλου, και {ε λεγεν.
«Ε[ ι κα`ι σταυρόν ]υποµένεις,
σ`υ ]υπάρχεις
]ο υ] ι`ος κα`ι θε`ος µου.»

Τον σταυρωµένο για µας
ελάτε να υµνήσουµε
επάνω σε ξύλο τον είδε
η Μαρία και έλεγε·
«Αν και σε σταυρό παραµένεις
εξακολουθείς να είσαι
ο θεός µου και γιος µου.»

Ο@ικοι
α’
Τ`ον { ιδιον {αρνα
[]η αµν`ας θεωρο~υσα
πρ`ος σφαγ`ην ]ελκόµενον
[ηκολούθει ]η Μαρία
τρυχοµένη
µεθ’ ]ετρα`ιρων γυναικ~ων,
τα~υτα βο~ωσα.
«Πο~υ πορεύει τέκνον;
Τίνος χάριν τ`ον ταχύν
δρόµον τελέεις;
Μ`η \εταιρος γάµος
πάλιν {εστιν [εν Καν~?α,
κ[ακε~ ι νυν`ι σπεύδεις,
\ιν’ [εξ \υδατος α[υτο~ ις
ο@ ινον ποιήσ?ης;

Τον δικό της αµνό
βλέποντας η αµνάδα
να σύρεται στη σφαγή,
πίσω του η Μαρία
εξαντληµένη
µε άλλες γυναίκες,
αυτά αναφώναζε.
«Που πηγαίνεις γιε µου
για χάρη τίνος
τώρα βιάζεσαι;
Μήπως και άλλος γάµος
γίνεται πάλι στην Κανά,
και σπεύδεις εκεί,
να κάνεις γι’ αυτούς
κρασί από νερό;
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Συνέλθω σοι, τέκνον,
{η µείνω σε µ~αλλον;
∆ός µοι λόγον, Λόγε,
µ`η σιγ~ων παρέλθ?ης µε,
]ο [αγνήν τηρήσας µε,
]ο υ] ι`ος κα`ι θεός µου.

Να ’ρθω µαζί σου γιε µου,
ή να σε περιµένω εδώ;
Πες µου ένα λόγο, Λόγε
µην προσπερνάς σιωπηλός,
εσύ που αγνή µε κράτησες,
ο θεός µου και γιός µου.
β

Ο[υκ }ηλπιζον, τέκνον,
[εν τούτοις ίδε~ ιν σε,
ο[υδ’ [επίστευόν ποτε
\εως τούτου το`υς [ανόµους
[εκµαν~ηναι,
κα`ι [εκτε~ιναι [επ`ι σ`ε
χε~ ιρας [αδίκως..
{ετι γ`αρ τ`α βρέφη
τούτων κράζουσι σοι το
ε[υλογηµένος.
[ Ακµ`ην δ`ε βαΐων
πεπλησµένη ]η ]οδ`ος
µηνύει το~ις π~ασι
τ~ων [αθέσµων τ`ας πρ`ος σ`ε
πανευφηµίας.
Κα`ι ν~υν τίνος χάριν
[επράχθη τ`ο χε~ ιρον;
γν~ωναι θέλω, ο}ιµοι,
π~ως τ`ο φ~ως µου σβέννυται
π~ως σταυρ~?ω προσπήγνυται
]ο υ] ι`ος κα`ι θεός µου.

∆εν περίµενα, γιε µου,
έτσι να σ’ έβλεπα,
ούτε ποτέ πίστευα
ότι αυτοί οι άνοµοι
µανιασµένοι,
θ’ απλώνουν αδίκως
τα χέρια τους πάνω σου.
ακόµη και τα βρέφη
αυτών, σου φωνάζουν
Ευλογηµένος.
Ακόµη µε βάγια
γεµάτος ο δρόµος
δείχνει σε όλους
πόσο οι άνοµοι
σε παίνευαν.
Και για ποιο τώρα λόγο
συνέβη το κακό;
Θέλω να µάθω, αλοίµονο,
πώς το φως µου χάνεται
πώς καρφώνεται στον σταυρό
ο θεός µου και γιος µου.
γ’

] Υπάγεις, ω
# τέκνον
πρ`ος {αδικον φόνον
κα`ι ο[υδε`ις σοι συναλγε~ι.
ο[υ συνέρχεταί σοι Πέτρος
]ο ε[ ιπών σοι.
“ο[υκ [αρνο~υµαί σέ ποτε,
κ}αν [αποθνήσκω”.
{ελειπέ σε Θωµ~ας

Πηγαίνεις γιέ µου
σε άδικο φόνο,
και κανείς δεν συµπάσχει·
ούτε σ’ ακολουθεί ο Πέτρος
που σου είπε.
“ποτέ δεν σ’ αρνούµαι,
ούτ’ αν πεθάνω”.
Σ’ εγκατέλειψε και ο Θωµάς
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που φώναζε. “µαζί του
θα πεθάνουµε όλοι”.
Οι άλλοι δε πάλι
γνωστοί και φίλοι
αυτοί που θα έκριναν
τις φυλές του Ισραήλ
που βρίσκονται τώρα;
κανένας απ’ όλους
αλλά ένας για όλους
πεθαίνεις µόνος σου γιε µου,
αντί όλων που έσωσες,
αντί όλων που τους άρεσες
ο θεός µου και γιος µου.

]ο βοήσας. “µετ’ α[υτο~υ
θάνωµεν π`αντες”.
Ο]ι {αλλοι δ`ε πάλιν,
ο]ι ο] ικε~ ιοι κα`ι γνωστο`ι
ο]ι µέλλοντες κρίνειν
τ`ας φυλάς το~υ [ Ισραήλ,
πο~υ ε[ ισιν {αρτι;
ο[υδε`ις [εκ τ~ων πάντων,
[αλλ’ ε# ις ]υπ`ερ πάντων
θνήσκεις, τέκνον, µόνος,
[ανθ’ ω# ν πάντας {εσωσας,
[ανθ’ ω# ν π~ασιν {ηρεσας,
]ο υ]ι`ος κα`ι θεός µου.
δ’
Τοια~υτα Μαρίας
[εκ λύπης βαρείας
κα`ι [εκ θλίψεως πολλ~ης
κραυγαζούσης κα`ι κλαιούσης
[επεστράφη
πρ`ος α[υτην ]ο [εξ α[υτ~ης
ο\υτω βοήσας.
«Τί δακρύεις, µ~ητηρ,
τί τα~ις {αλλαις γυναιξ`ι
συνυπεφέρ?η;
µ`η πάθω; µ`η θάνω;
π~ως ο@υν σώσω τ`ον [ Αδάµ;
µ`η τάφον ο[ ικήσω;
π~ως ]ελκύσω πρ`ος ζωήν
το`υς [εν τ~?ω \ ?Αδ?η;
κα`ι µ`ην καθ`ως ο@ ιδας
[αδίκως σταυρο~υµαι.

Σε αυτά της Μαρίας
που µε λύπη βαριά
και πολλή θλίψη
κραυγάζοντας και κλαίγοντας
στράφηκε
προς αυτή ο εξ αυτής
και έτσι της µίλησε.
«Γιατί δακρίζεις µητέρα,
γιατί υποφέρεις µαζί
µε τις άλλες γυναίκες;
µήπως υποφέρω; µήπως πεθάνω;
πώς λοιπόν θα σώσω τον Αδάµ;
αν δεν ζήσω στον τάφο
πώς θα φέρω στη ζωή
εκείνους που είναι στον Άδη;
αν άδικα, όπως βλέπεις,
δεν σταυρωθώ.
Γιατί λοιπόν κλαίς µητέρα;
Καλύτερα φώναξε τούτο
“ότι θέλοντας έπασχε
ο θεός µου και γιος µου”.

τί ο@υν κλαίεις, µήτηρ;
µ~αλλον ο\υτω κραύγασον
“\οτι θέλων {επαθεν
]ο υ]ι`ος κα`ι θεός µου”.
ε’
[ Απόθου @ω µ~ητερ,
[απόθου τ`ην λύπην

Άφησε µητέρα
άφησε τη λύπη
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ο[υ γ`αρ πρέπει σοι θρηνε~ ιν,
\οτι κεχαριτωµένη
[ωνοµάσθης.
τ`ην ο@υν κλ~ησιν τ~?ω κλαυθµ~?ω
µ`η συγκαλύψης.
µ`η τα~ ις [ασυνέτοις
]οµοιώσεις ]εαυτήν,
πάνσοφε κόρη.
[εν µέσ?ω ]υπάρχεις
το~υ νυµφ~ωνος το~υ [εµο~υ.
µ`η ο@υν \ωσπερ {εξω
]ισταµένη τ`ην ψυχ`ην
καταµαράν?ης.
το`υς [εν τ~?ω νυµφ~ωνι
]ως δούλους σου φώνει.
π~ας γ`αρ τρέχων τρόµ?ω
]υπακούσει σου, σεµνή,
\οταν ε{ιπ?ης. “πο~υ [εστιν
]ο υ]ι`ος κα`ι θεός µου”.

δεν σου πρέπει να κλαις
αφού κεχαριτωµένη
σε είπαν.
Αυτό το όνοµα µε θρήνους
µην το καλύψεις.
Μην κατατάξεις τον εαυτό σου
µε τους ασύνετους
πάνσοφη κόρη.
υπάρχεις µέσα
στον νυµφώνα µου
µη, λοιπό, σαν να ’σαι έξω
την ψυχή σου
µαραίνεις.
Όσους βρίσκονται στον νυµφώνα
σαν δούλους σου φώναξε.
καθένας θα τρέχει µε φόβο
να σε ακούσει, σεµνή,
όταν πεις· “πού είναι
ο θεός µου και γιος µου”.
στ’

Πικρ`αν τ`ην ]ηµέραν
το~υ πάθους µ`η δείξ?ης.
δι’ α[υτ`ην γ`αρ ]ο γλυκ`ης
ο[υρανόθεν ν~υν κατ~ηλθον
]ως τ`ο µάννα,
ο[υκ [εν {ορει τ~?ω Σιν~?α,
[αλλ’ [εν γαστρί σου.
{ενδοθεν γ`αρ ταύτης
[ετυρώθην
]ως ∆αβ`ιδ προανεφώνει.
τ`ο τετυρωµένον
{ορος νόησον, σεµνή,
[εγ`ω γ`αρ ]υπάρχω
\οτι λόγος }ων [εν σο`ι
σάρξ [εγενόµην.
[εν ταύτ?η ο@υν πάσχω,
[εν ταύτ?η κα`ι σώζ?ω.
µ`η ο@υν κλαίεις, µ~ητερ.
µ~αλλον κράξον [εν χαρ~?α.

Πικρή την ηµέρα
του πάθους µην πάρης·
γιαί γι’ αυτήν ο γλυκός σου
σαν µάννα εξ ουρανού
κατέβηκα,
όχι στο όρος Σινά
αλλά στην κοιλιά σου·
γιατί µέσα σ’ αυτήν
σκλήρηνα, όπως το γάλα σε τυρί,
που ο ∆αβίδ προείπε·
το σκληρηµένο βουνό
θυµήσου, σεµνή,
γιατί εγώ υπάρχω
γιατί από Λόγος που ήµουν
στην κοιλιά σου σαρκώθηκα·
µέσα σ’ αυτήν λοιπόν πάσχω,
µέσα σ’ αυτήν και σώζω.
Μην κλαίς λοιπόν µητέρα
καλύτερα φώναξε µε χαρά·
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“θέλων πάθος δέχεται
]ο υ]ι`ος κα`ι θεός µου”.

“θέλοντας δέχεται το πάθος
ο θεός µου και γιος µου”.
ζ’

«[ Ιδού», φησί, «τέκνον,
[εκ τ~ων [οφθαλµ~ων µου
τ`ον κλαυθµ`ον [αποσοβ~ω.
τ`ην καρδίαν µου συντρίβω
[επ`ι πλε~ιον
[αλλ’ ο[υ δύναται σιγ~αν
]ο λογισµός µου.
τί µοι λέγεις, σπλάχνον.
“ε[ι µ`η θάνω ]ο [ Αδ`αµ
ο[υχ ]υγειαίνει”;
κα`ι µ`ην {ανευ πάθους
[εθεράπευσες πολλούς.
λεπρ`ον γ`αρ καθ~ηρας
κα`ι ο[υκ {ηλγησας ο[υδέν,
[αλλ’ [ηβουλήθης.
παράλυτον σφίγξας
ο[υ κατεπονήθης.
π~ηρον πάλιν λόγ?ω
[οµµατώσας, [αγαθέ,
[απαθ`ης µεµένηκας,
]ο υ]ι`ος κα`ι θεός µου.

«Ναι παιδί µου», λέει,
«από τα µάτια µου
το κλάµα µου σταµατώ·
την καρδιά µου σφίγγω
περισσότερο
αλλά δεν µπορεί να σιγήσει
ο λογισµός µου·
τι µου λες εσύ σπλάχνο µου·
“αν εγώ δεν πεθάνω
ο Αδάµ δεν γιατρεύεται”;
Κι όµως χωρίς πάθος
εγιάτρεψες τόσους·
τον λεπρόν καθάρισες
χωρίς να πονέσεις καθόλου,
µόνο το θέλησες·
τον παράλυτο στερεώνοντας
δεν καταπονήθηκες·
και στον ανάπηρο µιλώντας
έδωσες µάτια, καλέ µου,
χωρίς κάτι να πάθεις,
ο θεός µου και γιος µου.
η’

Νεκρο`υς [αναστήσας
νεκρός ο[υκ [εγένου,
ο[υδ’[ετέθης [εν ταφ~?η,
υ[ιέ µου κα`ι ζωή µου.
π~ως ο@υν λέγεις
“ε[ι µ`η πάθω,
]ο [ Αδ`αµ ο[υχ ]υγιείνει”;
κέλευσον, σωτήρ µου,
κα`ι [εγείρεται ε[υθ`υς
κλίνην βαστάζων.
ε[ι δ`ε κα`ι [εν τάφ?ω
κατεχώσθη ]ο [ Αδάµ,

Νεκρούς αναστένωντας
νεκρός δεν έγινες
ούτε µπήκες σε τάφο
ζωή µου και γιε µου·
πώς λοιπόν λες
“αν δεν πάθω
ο Αδάµ δεν γιατρεύεται”;
∆ιάταξε, σωτήρα µου,
και θα σηκώνεται αµέσως
κρατώντας το κρεβάτι του·
αν δε και σε τάφο
χώθηκε ο Αδάµ
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]ως Λάζαρον τάφου
[εξανέστησας φων~?η,
ο\υτως κα`ι το~υτον.
δουλεύει σοι πάντα
]ως πλάστ?η τ~ων πάντων.
τί ο@υν τρέχεις, τέκνον;
µ`η [επείγου πρ`ος σφαγήν.
µ`η φιλ~?ης τ`ον θάνατον,
]ο υ]ι`ος κα`ι θεός µου.

όπως τον Λάζαρο απ’ τον τάφο
µε την φωνή σήκωσες
έτσι κι αυτόν·
σε υπακούουν τα πάντα
ως δηµιουργό των πάντων·
γιατί λοιπόν τρέχεις, παιδί µου;
Μην βιάζεσαι για σφαγή
µην αγαπάς τον θάνατο,
ο θεός µου και γιός µου».

θ’
«Ο[υκ ο@ ιδας, @ω µ~ητερ,
ο[υκ ο@ ιδας \ο λέγω.
δι`ο {ανοιξον τ`ον νο~υν
κα`ι ε[ισο`ικησον τ`ο ]ρ~ηµα
\ο [ακούεις,
κα`ι α[υτ`η καθ’ ]εαυτ`ην
νόει \α λέγω.
ο#υτος, \ον προε~ιπον,
ο ταλαίπορος [ Αδάµ,
]ο [αρρωστήσας
ο[υ µόνον τ`ο σ~ωµα
[αλλ`α γ`αρ κα`ι τ`ην ψυχήν,
[ενόσησε θέλων.
ο[υ γ`αρ {ηκουσεν [εµο~υ
κα`ι κινδυνεύει.
γνωρίζεις \ο λέγω.
µ`η κλαύσης ο@υν, µ~ητερ,
µ~αλλον το~υτο κράξον.
τ`ον [ Αδ`αµ [ελέησον
κα`ι τ`ην Ε{υαν ο{ικτηρον,
]ο υ]ι`ος κα`ι θεός µου.

∆εν κατάλαβες µητέρα,
δεν κατάλαβες τι λέω.
Γι’ αυτό άνοιξε τον νού σου
και άφησε να µπουν µέσα
τα λόγια που ακούς,
και µόνη σου η ίδια
στοχάσου τι λέω.
Αυτός που προείπα,
ο Αδάµ ο ταλαίπορος,
που αρρώστησε
όχι µόνο στο σώµα
αλλά και στην ψυχή,
αρρώστησε θέλοντας·
γιατί δεν µε άκουσε
και πια κινδυνεύει.
Καταλαβαίνεις τι λέω.
Λοιπόν, µην κλάψεις µητέρα
καλύτερα φώναξε τούτο:
τον Αδάµ ελέησε
και την Εύα συµπόνεσε,
ο θεός µου και γιος µου.
ι’

] Υπ`ο [ασωτίας
κα`ι [αδηφαγίας
[αρρωστήσας ]ο [ Αδ`αµ
κατηνέχθη \εως { Αδου

Από ασωτία
και λαιµαργία
αρρωσταίνοντας ο Αδάµ
γκρεµίστηκε στου Άδη
[ 9]

κατωτάτου
κα`ι [εκε`ι τ`ον τ~ης ψυχ~ης
πόνον δακρύει.
Ε{υα δ`ε ]η το~υτον
[εκδιδάξασά ποτε
τ`ην [αταξίαν
σ`υν το~υτ?ω στενάζει.
σ`υν α[υτ~?ω γ`αρ [αρρωστε~ ι,
\ινα µάθωσιν \αµα
το~υ φυλάττειν [ιατρο~υ
παραγγελίαν.
συν~ηκας γ`αρ {αρτι;
[επέγνως \α ε@ιπον;
πάλιν, µήτηρ, κράξον.
“τ~?ω [ Αδ`αµ ε[ι συγχωρε~ ις,
κα`ι τ~?η Ε{υ?α σύγγνωθι,
]ο υ]ι`ος κα`ι θεός µου”.

τα έγκαιτα
και εκεί κλαίει
της ψυχής του τον πόνο.
Και η Εύα
που του δίδαξε
τότε την αµαρτία
µαζί του υποφέρει.
Και µαζί του είναι άρρωστη
για να µάθουν συγχρόνως
να τηρούν του γιατρού
τις συστάσεις.
Κατάλαβες λοιπόν τώρα
γνώρισες όσα είπα;
Φώναξε πάλι µητέρα,
“αν συγχωρείς τον Αδάµ,
συγχώρεσε και την Εύα,
ο θεός µου και γιος µου”.

ια’
] Ρηµάτων δ`ε τούτων
]ως {ηκουσε τότε
]η [αµώµητος [αµνάς,
[απεκρίθη πρ`ος {αρνα.
«Κύριέ µου,
{ετι \απαξ {αν ε}ιπω,
µ`η [οργισθ~?ης µοι.
λέξω σοι \ο {εχω,
\ινα µάθω παρ`α σο~υ
πάντως \ο θέλω.
{αν πάθ?ης, {αν θάν?ης,
[αναλύσεις πρ`ος [εµέ;
{αν περιοδεύσ?ης
σ`υν τ~?η Ε{υα τ`ον [ Αδαµ,
βλέψω σ`ε πάλιν;
α[υτ`ο γ`αρ φοβο~υµαι,
µήπως [εκ το~υ τάφου
{ανω δράµ?ης, τέκνον,
κα`ι ζητο~υσά σε [ιδε~ιν
κλαύσω, κράξω. “πο~υ [εστιν

Τα λόγια αυτά
καθώς άκουσε τότε
η άψογη αµνάδα
απάντησε στον αµνό.
Κύριέ µου
κι αν πω κάτι ακόµη
µην µου θυµώσεις·
θα σου πω όσα έχω
για να µάθω από σένα
ακριβώς ό,τι θέλω.
Αν βασανιστείς, αν πεθάνεις
θα ξαναζήσεις για µένα;
Αν φύγεις
για τον Αδάµ και την Εύα
θα σε ξαναδώ;
Γιατί αυτό φοβάµαι,
µήπως από τον τάφο
φύγεις για πάνω, παιδί µου
και ζητώντας σε, να σε δω
κλάψω και κράξω· “πού είναι
[10]

]ο υ]ι`ος κα`ι θεός µου”.

ο θεός µου και γιος µου”.
ιβ’

] Ως {ηκουσε τα~υτα
]ο πάντα γινώσκων
πρ`ιν γενέσεως α[υτ~ων,
[απεκρίθη πρ`ος Μαρίαν.
«Θάρσει, µ~ητερ,
\οτι πρώτη µε ]ορ~?ας
[απ`ο το~υ τάφου.
{ερχοµαί σοι δε~ιξαι
πόσων πόνων τ`ον [ Αδ`αµ
[ελυτρωσάµην
κα`ι πόσους [ιδρ~ωτας
{εσχον \ενεκεν α[υτο~υ.
δηλώσω το~ ις φίλοις
τ`α τεκµήρια δεικν`υς
[εν τα~ ις χερσί µου.
κα`ι τότε θεάσ?η
τ`ην Ε{υαν, @ω µ~ητερ,
ζ~ωσαν \ωσπερ πρώην
κα`ι βοήσεις [εν χαρ~?α·
“το`υς γονε~ις µου {εσωσεν
]ο υ]ι`ος κα`ι θεός µου”.

Σαν άκουσε αυτά
ο γνωρίζων τα πάντα
ακόµη πριν γίνουν,
απάντησε στη Μαρία.
«Θάρεψε µητέρα,
γιατί πρώτη θα µε δεις
απ’ τον τάφο.
Έρχοµαι να σου δείξω
πόσο πόνεσα
να λυτρώσω τον Αδάµ
και πόσο ίδρωσα
για χάρη του.
Θα γνωρίσω στους φίλους
δείχνοντας τα τεκµήρια
που έχω στα χέρια.
Και τότε δεις
την Εύα, µητέρα,
ζωντανή όπως πριν
και χαρούµενη θα φωνάξεις·
“τους γονείς µου έσωσε
o θεός µου και γιος µου”.
ιγ’

Μικρ`ον ο@υν, @ω µ~ητερ,
[ανάσχου κα`ι βλέπεις,
π~ως καθάπερ [ιατρ`ος
[αποδύοµαι κα`ι φθάνω
\οπου κε~ινται,
κα`ι [εκείνων τ`ας πληγ`ας
περιοδεύω,
τέµνων [εν τ~?η λόγχ?η
τ`α πωρώµατα α[υτ~ων
κα`ι τ`ην σκληρίαν.
λαµβάνω κα`ι {οξος,

Για λίγο, µητέρα,
υπόµενε και θα δεις
πώς, σαν γιατρός,
γυµνώνοµαι και φθάνω
εκεί όπου κείνται
και τις πληγές τους
θεραπεύω,
τέµνοντας µε τη λόγχη
τους ρόζους τους
και τα καρκινώµατα·
και παίρνοντας ξίδι
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κα`ι [επιστύφω τ`ην πληγήν.
τ~?η σµίλ?η τ~ων \ηλων
[ανευρήνας τ`ην τοµ`ην
χλαίν?η µοτώσω.
κα`ι δ`η τ`ον σταυρόν µου
]ως νάρθηκα {εχων
τούτ?ω χρ~ωµαι, µ~ητερ,
\ινα ψάλλ?ης συνετ~ως.
“πάσχων πάθος {ελυσεν
]ο υ]ι`ος κα`ι θεός µου”.

απολυµαίνω την πληγή.
Και µε σµιλάρι1 πλαταίνοντας
την τοµή των καρφιών
µε ύφασµα λινό θα την κλείσω.
Και µάλιστα τον σταυρό µου
σαν θήκη φαρµάκων
θα έχω, µητέρα,
ώστε ταπεινά να ψέλνεις:
“πάσχοντας γιάτρεψε τα πάθη
ο θεός µου και γιος µου”.
ιδ’

[ Απόθου ο@υν, µ~ητερ,
τ`ην λύπην [απόθου,
κα`ι πορεύου [εν χαρ~?α.
[εγ`ω γ`αρ δι’ \ο κατ~ηλθον
{ηδη σπεύδω
[εκτελέσαι τ`ην βουλ`ην
το~υ πέµψαντός µε.
το~υτο γ`αρ [εκ πρώτης
δεδογµένον @ην [εµο`ι
κα`ι τ~?ω πατρί µου,
κα`ι τ~?ω πνευµατί µου
ο[υκ [απήρεσέ ποτε
τ`ο [ενανθρωπ~ησαι
κα`ι παθε~ιν µε δι`α τ`ον
παραπεσόντα.
δραµο~υσα ο@υν, µ~ητερ,
[ανάγγειλον π~ασιν
\οτι “πάσχων πλήττει
τ`ον µισο~υντα τ`ον [ Αδ`αµ
κα`ι νικήσας {ερχεται
]ο υ]ι`ος κα`ι θεός µου”.

Παράτησε, λοιπόν, µητέρα,
παράτησε τη λύπη
και προχώρησε µε χαρά·
γιατί εγώ, για ό,τι κατέβηκα
ήδη σπεύδω
να εκτελέσω την θέληση
εκείνου που µ’ έστειλε.
Γιατί αυτό, απ’ την αρχή,
αποφασίστηκε από µένα
και τον πατέρα µου,
και το πνεύµα µου
ποτέ δεν αρνήθηκε
να γίνω άνθρωπος
και για τον παραπλανηµένο
να υποφέρω.
Τρέξε λοιπόν µητέρα
και ανάγγειλε σ’ όλους
“ότι πάσχοντας πλήττει
εκείνον που µίσησε τον Αδάµ
και έρχεται νικητής
ο θεός µου και γιος µου”.
ιε’

«Νικ~ωµαι, @ω τέκνον,

1

«Νικιέµαι παιδί µου

το εργαλείο των γλυπτών
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νικ~ωµαι τ~?ω πόθ?ω
κα`ι ο[υ στέγω [αληθ~ως,
\ιν’ [εγ`ω µ`εν [εν θαλάµ?ω,
σ`υ δ’ [εν ξύλ?ω,
κα`ι [εγ`ω µ`εν [εν ο[ικί?α,
σ`υ δ’ [εν µνηµεί?ω.
{αφες ο@υν συνέλθω.
θεραπεύει γ`αρ [εµ`ε
τ`ο θωρε~ιν σε.
κατίδω τ`ην τόλµαν
τ~ων τιµώντων τ`ον Μωυσ~ην.
α[υτ`ον γ`αρ ]ως δ~ηθεν
[εκδικο~υντες ο]ι τυφλο`ι
κτε~ιναί σε @ηλθον.
Μωυσ~ης δ`ε τοιο~υτ?ω
τ~?ω [ Ισρα`ηλ ε@ιπεν
\οτι. “µέλλεις βλέπειν
[επ`ι ξύλου τ`ην ζωήν”.
]η ζω`η δ`ε τίς [εστιν;
]ο υ]ι`ος κα`ι θεός µου».

απ’ την αγάπη νικιέµαι
και, αληθινά, δεν αντέχω
εγώ να βρίσκοµαι σε κοιτώνα
και εσύ στον σταυρό
εγώ στο σπίτι
κι εσύ στο µνήµα.
Άσε µε λοιπόν να είµαι µαζί σου·
γιατί θεραπεύοµαι
όταν σε βλέπω.
Να δω το θάρρος αυτών
που τιµούν τον Μωυσή.
Γιατί αυτόν τάχα υπερασπίζοντας
έρχονται οι τυφλοί
εσένα να σκοτώσουν.
Ο Μωησής και τούτο
το είπε στους εβραίους
ότι: “πρόκειται να δεις
τη ζωή πάνω στο ξύλο”.
Και η ζωή ποιος είναι;
Ο θεός µου και γιός µου.
ιστ’

«Ο[υκο~υν ε[ι συνέρχ?η,
µ`η κλαύσ?ης, @ω µ~ητερ,
µηδ`ε πάλιν πτοηθ~?ης,
[ε`αν {ιδ?ης σαλευθέντα
τ`α στοιχε~ια.
τ`ο γ`αρ τόλµηµα δονε~ ι
π~ασαν τ`ην κτίσην.
πόλος [εκτυφλο~υται
κα`ι ο[υκ [ανοίγει [οφθαλµόν,
\εως }αν ε{ιπω.
]η γ~η σ`υν θαλάσσ?η
τότε σπεύσουσι φυγε~ιν.
να`ος τ`ον χιτ~ωνα
]ρήξει τ`οτε κατ`α τ~ων το~υτο
τολµώντων.
τ`α {ορη δονο~υνται,
ο]ι τάφοι κενο~υνται.
\οταν { ιδης τα~υτα,

«Λοιπόν αν έρθεις κοντά µου
µην κλάψης, µητέρα,
ούτε πάλι να ταραχτείς,
αν δεις τα συστατικά του κόσµου
να κλονίζονται.
Γιατί αυτό το τόλµηµα ταράζει
όλη την κτίση.
Ο θόλος του ουρανού σβήνει
και δεν ανοίγει το µάτι του,
µέχρι εγώ να του πω.
Η γη και η θάλασσα τότε
σπεύδουν να φύγουν.
Ο ναός τον χιτώνα θα σκίσει
εναντίον αυτών
που αποτόλµησαν.
Τα βουνά δονούνται,
οι τάφοι κενούνται.
Όταν αυτά αντικρίσεις
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[ε`αν πτήξης ]ως γυνή,
κράξον πρός µε. “φε~ισαι µου,
]ο υ]ι`ος κα`ι θεός µου”.

και σαν γυναίκα φοβηθείς
φώναξέ µου· “προφύλαξέ µε
ο θεός µου και γιος µου”.

ιζ’
Υ] ιε τ~ης παρθένου,
θε`ε τ~ης παρθένου
κα`ι το~υ κόσµου ποιητά,
σ`ον τ`ο πάθος, σ`ον τ`ο βάθος
βάθος
τ~ης σοφίας.
σ`υ [επίστασαι |ο @ης
κα`ι |ο [εγένου.
σ`υ παθε~ ιν θελήσας
κατηξίωσας [ελθε~ ιν
[ανθρώπους σ~ωσαι.
σ`υ τ`ας ]αµαρτίας ]ηµ~ων
@ηρας ]ως [αµνός.
σ`υ τα~υτας νεκρώσας
τ~?η σφαγ~?η σου, ]ο σωτήρ,
{εσωσας πάντας.
σ`υ ε@ ι [εν τ~?ω πάσχειν
κα`ι [εν τ~?ω µ`η πάσχειν.
σ`υ ε@ ι θν?ήσκων, σ?ώζων.
σ`υ παρέσχες τ~?η σεµν~?η
παρρησίαν κράζειν σοι
]”]ο υ]ι`ος κα`ι θεός µου”.

Γιε της παρθένου,
θεέ της παρθένου
του κόσµου δηµιουργέ,
δικό σου το πάθος, δικό σου το
της σοφίας.
Εσύ γνωρίζεις εκείνο που ήσουν
κι εκείνο που έγινες.
Εσύ θέλοντας να πάθεις
δέχτηκες να έρθεις
τους ανθρώπους να σώσεις.
Εσύ τις αµαρτίες µας
σήκωσες σαν αµνός.
Εσύ αυτές σβήνοντας
µε την σφαγή σου, σωτήρα,
µας έσωσες όλους.
Εσύ είσαι στο πάθος
και στο µη πάθος.
Εσύ πεθαίνοντας σώζεις.
Εσύ έδωσες στην σεµνή
το θάρρος να σε ονοµάζει
“ο θεός µου και γιος µου”.
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ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Προοίµιον
] Η παρθένος σήµερον
τ`ον ]υπερούσιον τίκτει,
κα`ι ]η γ~η τ`ο σπήλαιον
τ~?ω [απροσήτ?ω προσάγει.
{αγγελοι µετ`α ποιµένων
δοξολογο~υσι,
µάγοι δ`ε µετ`α [αστέρος
]οδοιπορο~υσι.
δι’ ]ηµ~ας [εγεννήθη
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός

Η παρθένος σήµερα
τον υπερούσιο γεννά
και η γη το σπήλαιο
στον απρόσιτο παρέχει.
Άγγελοι και ποιµένες
δοξολογούν,
και µάγοι µε ένα άστρο
πορεύονται·
γιατί για µας γεννήθηκε
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.

Ο@ικοι
α’
Τ`ην [ Εδ`εµ Βηθλε`εµ
{ηνοιξε, δε~υτε { ιδωµεν.
τ`ην τρυφ`ην [εν κρυφ~?η
η\υραµεν, δε~υτε λάβοµεν
τ`α το~υ παραδείσου δω
~ ρα
[εντ`ος το~υ σπηλαίου.
[εκε~ι [εφάνη
]ρίζα [απότιστος
βλαστάνουσα {αφεσιν,
[εκε~ι η]υρέθη
φρέαρ [ανόρυκτον,
ο#υ πιε~ιν ∆αβ`ιδ

Η Βηθλεέµ τον παράδεισο
άνοιξε, ελάτε να δούµε·
την απόλαυση κρυφά
βρήκαµε, ελάτε να πάρουµε
του παραδείσου τα δώρα
µέσα στο σπήλαιο.
Εκεί φάνηκε
δέντρο απότιστο
που βλασταίνει άφεση,
βρέθηκε εκεί
πηγάδι άσκαφτο,
απ’ όπου ο ∆αβίδ κάποτε
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πρ`ιν [επεθύµησεν.
[εκε~ι παρθένος
τεκο~υσα βρέφος
τ`ην δίψαν {επαυσεν ε[υθ`υς
τ~ων [ Αδ`αµ κα`ι ∆αβίδ.
δι`α το~υτο πρ`ος το~υτο
[επειχθ~ωµεν πο~υ [ετέχθη
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.

να πιεί επιθύµησε.
Εκεί η παρθένος
γεννώντας βρέφος
την δίψα αµέσως έσβησε
των Αδάµ και ∆αβίδ.
Γι’ αυτό προς αυτό
ας πάµε εκεί που γεννήθηκε
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.
β’

[ Ο πατ`ηρ τ~ης µητρ`ος
γνώµ?η υ]ι`ος [εγένετο.
]ο σωτ`ηρ τω
~ ν βρεφ~ων
βρέφος [εν φάτν?η {εκειτο.
\ον κατανο~υσα
φησ`ιν ]η τεκο~υσα.

Της µητέρας ο πλάστης
έγινε γιός της θέλοντας.
Των βρεφών ο σωτήρας
βρέφος σε φάτνη έκειτο.
Προαπαθώντας να καταλάβει
η µητέρα τού έλεγε.
«Πες µου, παιδί µου,
πώς σπάρθηκες µέσα µου
ή πώς φύτρωσες.
Σε βλέπω, σπλάχνο µου,
και µένω κατάπληκτη,
πως σε θηλάζω
όντας ανύπαντρη.
Και ενώ σε βλέπω
σε σπάργανα,
την παρθενία µου ακόµη
θεωρώ σφραγισµένη·
γιατί εσύ την διαφύλαξες
αφού δέχτηκες και γεννήθηκες
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός

«Ε[ιπέ µοι, τέκνον,
π~ως [ενεσπάρης µοι
~ς [ενεφύης µοι.
|η πω
~ σε, σπλάχνον,
]ορω
κα`ι καταπλήττοµαι,
\οτι γαλουχ~ω
κα`ι ο[υ νενήµφευµαι.
κα`ι σ`ε µ`εν βλέπω
µετ`α σπαργάνων,
τ`ην παρθενίαν δ`ε [ακµ`ην
[εσφραγισµένην θεωρω
~ .
σ`υ γ`αρ ταύτην φυλάξας
[εγεννήθης ε[υδοκίσας
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.
γ’
] Υψιστε βασιλε~υ,
τί σοι κα`ι το~ις πτωχεύσασι;
ποιητ`α ο[υρανο~υ,
τί πρ`ος γηΐνους {ηλυθας;
σπηλαίου [ηράσθης

Ύψιστε βασιλιά,
τι το κοινό σου µε τους τωχεύσαντες;
∆ηµιουργέ του ουρανού
γιατί στους γήινους ήρθες;
Αγάπησες το σπήλαιο
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|η φάτνης [ετέρφθης;
[ ι δο`υ ο[υκ {εστι
τόπος τ~?η δούλ?η σου
[εν τ~?ω καταλύµατι.
ο[υ λέγω τόπον,
[αλλ’ ο[υδ`ε απήλαιον,
\οτι κα`ι α[υτ`ο
το~υτο [αλλότριον.
κα`ι τ~?η µ`εν Σάρρ?α
τεκούσ?η βρέφος
[εδόθη κλ~ηρος γ~ης πολύς,
[εµο`ι δ`ε ο{υτε φωλαιός.
[εχρησάµην τ`ο {αντρον,
|ο κατ?ώκησας βουλήσει
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.»

ή χάρηκες τη φάτνη;
Να που δεν βρίσκεται
δωµάτιο για την δούλη σου
σ’ αυτό το κατάλυµα·
δεν λέω δωµάτιο
αλλ’ ούτε και σπήλαιο,
γιατί και αυτό το ίδιο
ανήκει σε άλλον.
Και στην Σάρρα
όταν γέννησε βρέφος
κληρονοµιά µεγάλη της δόθηκε,
αλλά σε µένα, ούτε τρώγλη.
Χρησιµοποίησα το το σπήλαιο,
που θέλησες να κατοικήσεις
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.»
δ’

Τ`α τοιαύτα ]ρητ`α
[εν [απορρήτ?ω λέγουσα
κα`ι τ`ον τ~ων [αφαν~ων
γνώστην καθικετεύσα
[ακούει τ~ων µάγων
τ`ο βρέφος ζητούντων.
ε[υθ`υς δ`ε τούτοις.
«Τίνες ]υπάρχετε;»
]η κόρη [εβόησεν.
ο]ι δ`ε πρ`ος ταύτην.
«Σ`υ γ`αρ τις πέφυκας,
\οτι τ`ον τοιούτον [απεκύησας;
τίς ]ο πατήρ σου,
τίς ]η τεκο~υσα,
\οτι [απάτορος υ]ιο~υ
[εγένου µήτηρ κα`ι τροφός;
ο#υ τ`ο {αστρον [ιδόντες
συνήκαµεν \οτι {ωφθη
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.

Αυτά τα µυστικά
λόγια λέγοντας
και ικετεύοντας
τον γνώστη των αφανών
ακούει τους Μάγους
να ζητάνε το βρέφος.
Και αµέσως σ’ αυτούς.
«Ποιοι είσθε;»
τους ρώτησε.
Και αυτοί απαντούν.
«Και εσύ πού βρέθηκες,
που τέτοιο παιδί γέννησες;
Ποιος ο πατέρας σου,
ποια η µητέρα σου,
αφού γιου χωρίς πατέρα
µητέρα έγινες και τροφός;
Όπου το άστρο βλέποντας
καταλήξαµε ότι φάνηκε
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.
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ε’
[ Ακριβ~ως γ`αρ ]ηµ~ιν
]ο Βαλαάµ παρέθετο
τ~ων ]ρηµάτων τ~ων τ`ον νο~υν
#ων περ προεµαντεύσατο,
ε[ιπ`ων \οτι µέλλει
[αστ`ηρ [ανατέλλειν,
[αστ`ηρ σβεννύων
πάντα µαντεύµατα
κα`ι τ`α ο[ιωνίσµατα.
[αστ`ηρ [εκλύων
παραβολ`ας σοφ~ων,
]ρήσεις τε α[υτ~ων
κα`ι τ`α α[ινίγµατα.
[αστ`ηρ [αστέρος
το~υ φαινοµένου
]υπερφαιδρότερος πολ`υ
]ως {αστρον πάντων ποιητής,
περ`ι ο#υ προεγράφη.
[εκ το~υ Ίακ`ωβ [ανατέλλει
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.»

∆ιότι ακριβέστατα
ο Βαλαάµ παρουσίασε
το νόηµα των λόγων
µε τους οποίους προφήτεψε,
λέγοντας ότι πρόκειται
να ανατείλει άστρο,
άστρο που θα σβήσει
όλες τις µαντείες
και τις προβλέψεις·
αστέρας που µας γλυτώνει
απ’ τις παραβολές των σοφών,
καθώς και τα λόγια τους
και τις ασάφιες.
Αστέρι που φαίνεται
από τα άλλα αστέρια
υπέρλαµπρο
αφού αυτό τα έπλασε,
όπως προφήτεψαν.
Από τον Ιακώβ ανατέλλει
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.»
στ’

Παραδόξων ]ρητ~ων
]η Μαρι`αµ ω
] ς {ηκουσε,
τ~?ω [εκ σπλάχνων α[υτ~ης
κύψασα προσεκύνησε
της
κα`ι κλαίουσα ε@ιπε.
«Μεγάλα µοι, τέκνον,
µεγάλα πάντα
\οσα [εποίησας
µετ`α τ~ης πτωχείας µου.
[ιδο`υ γ`αρ µάγοι
{εξω ζητο~υσί σε.
τω
~ ν [ανατολω
~ ν
ο] ι βασιλεύοντες
τ`ο πρόσωπόν σου

Τα παράδοξα λόγια
σαν άκουσε η Μαριάµ
έσκυψε και προσκύνησε
αυτό που βγήκε απ΄ τα σπλάχνα
και κλαίγοντας είπε.
«Για µένα, παιδί µου, µεγάλα,
όλα µεγάλα,
όσα εποίησες
σε µε την φτωχή.
Γιατί οι Μάγοι έξω
εσένα ζητούν.
Αυτοί της ανατολής
οι βασιλεύοντες
το πρόσωπό σου
[18]

[επιζητο~υσι,
κα`ι λιτανεύουσιν [ ιδε~ιν
ο] ι πλούσιοι το~υ σο~υ λαο~υ.
]ο λαός σου γ`αρ {οντως
ε[ισ`ιν ο#υτοι ο#ις [εγνώσθης
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.

αναζητούν,
και ικετεύουν να δουν
οι εκλεκτοί του λαού σου.
Γιατί είναι αυτοί ο λαός σου
για τον οποίο γεννήθηκες
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.
ζ’

[ Επειδ`η ο@υν λα`ος
σός [εστι, τέκνον, κέλευσον
]υπ`ο σκέπην τ`ην σ`υν
γένωνται, \ινα {ιδωσι
πενίαν πλουσίαν,
πτωχείαν τιµίαν.
α[υτόν σε δόξαν
{εχω κα`ι καύχηµα.
δι`ο ο[υκ α[ισχύνοµαι.
α[υτ`ος ε@ ι χάρις
κα`ι ]η ε[υπρέπεια
τ~ης σκην~ης κ[αµο~υ.
νε~υσον ε[ισέλθωσιν.
ο[υδέν µοι µέλει
τ~ης ε[υτελείας.
]ως θησαυρ`ον γάρ σε κρατ~ω
\ον βασιλε~ις @ηλθον [ιδε~ιν,
βασιλέων κα`ι µάγων
[εγνωκώτων \οτι ω
{ φθης
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.

Επειδή, λοιπόν, λαός
δικός σου είναι, τέκνο µου, ζήτησε
µες στο κατάλυµα
να έρθουν να δουν
ανέχεια πλούσια,
τίµια φτώχεια.
∆όξα µου εσύ ‘σαι ο ίδιος
και καύχηµα.
Γι’ αυτό δεν ντρέποµαι.
Εσύ είσαι η οµορφιά
και η ευπρέπεια
της φάτνης κι εµού.
∆είξ’ τους να µπουν.
∆εν µ’ ενδιαφέρει
η λιτότητα.
Γιατί σε κρατώ θησαυρό
που ήρθαν να δουν βασιλείς,
βασιλείς και Μάγοι
που έµαθαν ότι φάνηκες
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.
η’

[ Ιησο~υς ]ο Χριστ`ος
{οντως κα`ι ]ο θε`ος ]ηµ~ων
τ~ων φρεν~ων [αφαν~ως
\ηψατο τ~ης µητρ`ος α[υτο~υ,
«Ε[ισάγαγε, λέγων,
ο\υς {ηγαγε λόγ?ω.
[εµ`ος γ`αρ λόγος

Ο Ιησούς Χριστός
και θεός µας πράγµατι,
µπαίνοντας µυστικά
στη σκέψη της µάνας του
«άφησέ τους να µπουν», είπε,
«αυτούς που οδήγησα νοερά
γιατί δική µου φήµη
[19]

ο#υτος \ος {ελαµψε
το~ ις [επιζητο~υσι µε.
[αστ`ηρ µέν [εστιν
τ`ο φαινόµενον,
δύναµις δέ τις
πρ`ος τ`ο νοούµενον.
συν~ηλθε µάγοις
]ως λειτουργω
~ ν µοι,
κα`ι {ετι \ισταται πληρω
~ ν
τ`ην διακονίαν α[υτο~υ
κα`ι [ακτ~ ισι δεικνύων
τ`ον τόπον \οπου [ετέχθη
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.

τους φώτισε
να µε ζητήσουν.
Αστέρι µεν είναι
αυτό που φαίνεται,
αλλά είναι δύναµη
αυτό που νοείται.
Με τους Μάγους ήρθε
υπηρετώντας µε,
και ακόµη στέκεται
εκτελώντας τον σκοπό του
να δείχνει µε την ακτίνα του
τον τόπο που γεννήθηκε
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.
θ’

Ν~υν ο@υν δέξαι, σεµνή,
δέξαι το`υς δεξαµένους µε.
[εν α[υτο~ις γ`αρ ε[ι µ`ι
\ωσπερ [εν τα~ις [αγκάλαις σου.
κα`ι σο~υ ο[υκ [απέστην
κ[ακείνοις συν~ηλθον.»
]η δ`ε ανοίγει
θύραν κα`ι δέχεται
µάγων τ`ο σύστηµα.
[ανοίγει τ`ην θύραν
]η [απαράνοικτος2
πύλη, \ην Χριστ`ος
µόνος διώδευσεν.
[ανοίγει θύραν
]η [ανοιχθε~ισα
κα`ι µ`η κλαπε~ισα µηδαµω
~ ς
τ`ον τ~ης [αγνείας θυσαυρόν.
α[υτ`η {ηνοιξε θύραν,
[αφ’ #ης [εγεννήθη θύρα,
παδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.

2

Τώρα λοιπόν δέξου, σεµνή,
εκείνους που µε δέχτηκαν.
Γιατί µέσα τους βρίσκοµαι
όπως στην αγκαλιά σου.
Και από σένα δεν έφυγα
και µε εκείνους ήρθα.»
Και έκείνη ανοίγει
τη θύρα και δέχεται
όλους τους Μάγους.
Ανοίγει την θύρα
η απείραχτη πύλη
που µόνο ο Χριστός
διάβηκε.
Ανοίγει θύρα
η ανοιγµένη
που δεν έχασε διόλου
τον θησαυρό της αγνείας.
Αυτή άνοιξε θύρα
απ’ όπου γεννήθηκε θύρα,
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.

Την λέξη εισήγαγε πρώτος ο Ιωάννης Χρυσόστοµος

[20]

ι’
Ο]ι δ`ε µάγοι ε[υθ`υς
\ωρµησαν ε`ις τ`ον θάλαµον,
κα`ι [ ι δόντες Χριστ`ον
{εφριξαν, \οτι ε{ιδοσαν
τ`ην τούτου µητέρα,
τ`ον ταύτης µνηστήρα.
κα`ι φόβ?ω ε@ιπον.
Ο#υτος υ]ιός [εστιν
[αγενεαλόγητος.
κα`ι πω
~ ς, παρθένε,
τ`ον µνηστευσάµενον
βλέποµεν [ακµ`ην
{ενδον το~υ ο{ικου σου.
ο[υκ {εσχε µ~ωµον
]η κύησίς σου;
µ`η ]η κατοίκησις ψεχθ~?η
συνόντος σοι το~υ [ Ιωσήφ.
πλ~ηθος {εχεις φθονούντων,
[ερευνώντων πο~υ [ετέχθη
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.»

Και οι Μάγοι αµέσως
όρµησαν µέσα
και βλέποντας τον Χριστό
ταράχτηκαν, γιατί είδαν
την µητέρα αυτού,
και τον µνηστήρα της·
και µε φόβο, είπαν.
«Αυτός είναι παιδί
χωρίς προγόνους.
Και πώς Κόρη
τον µνηστήρα
βλέπουµε τώρα
µέσα στο σπίτι σου.
∆εν κατηγόρησαν
την κύησή σου;
Μήπως µεµφθή η κατοίκηση
µαζί σου του Ιωσήφ.
Πολλοί σε φθονούν
ψάχνοντας πού γεννήθηκε
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.»
ια’

–] Υποµνήσω ]υµ~ας,
µάγοις Μαρία {εφησε,
τίνος χάρην κρατ~ω
τ`ον [Ιωσ`ηφ [εν ο{ικ?ω µου.
ε[ις {ελεγχον πάντων
τ~ων καταλαλούντων.
α[υτ`ος γ`αρ λέξει
\απερ [ακήκοε
περ`ι το~υ παιδίου µου.
]υπνω
~ ν γ`αρ ε@ιδεν
{αγγελον \αγιον
λέγοντα α[υτ~?ω,
πόθεν συνέλαβον.
πυρίνη θέα
τ`ον [ακανθώδη

–Θα σας θυµίσω Μάγοι
είπε η Μαρία,
γιατί κρατώ
τον Ιωσήφ σπίτι µου.
Ελέγχοντας όσους
εµένα κατηγορούν.
Γιατί αυτός θα πει
όλα που άκουσε
για το παιδί µου.
Γιατί είδε στο ύπνο του
άγιο άγγελο
να του εξηγεί
πώς συνέλαβα.
Πύρινη όψη
τον ταραγµένο Ιωσήφ
[21]

[επληροφόρησε νυκτ`ος
περ`ι τω
~ ν λυπούντων α[υτόν.
δι’ α[υτ`ο σύνεστί µοι
[ Ιωσ`ηφ δηλω
~ ν ]ως {εστι
παιδίον νέον
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.

νύχτα τον πληροφόρησε
για όσα τον θλίβουν·
γι’ αυτό είναι µαζί µου
µάρτυρας πως υπάρχει
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.
ιβ’

] Ρητορεύει σαφω
~ ς
\απαντα \απερ {ηκουσεν.
[απαγγέλλει τρανω
~ ς
\οσα α[υτ`ος ]εώρακεν
[εν το~ις ο[υρανίοις
κα`ι το~ις [επιγείοις
τ`α τω
~ ν ποιµένων,
πω
~ ς συνανύµνησαν
πηλίνοις ο]ι πύρινοι.
]υ µ ω
~ ν τω
~ ν µάγων,
\οτι προέδραµεν
{αστρον φωταυγο~υν
κα`ι ]οδηγο~υν ]υµ~ας.
δι`ο [αφέντες
τ`α προρρηθέντα
[εκδιηγήσασθε \ηµ~ ιν
τ`α ν~υν γενόµενα ]υµ~ιν.
πόθεν ε\ικατε, πω
~ ς δ`ε
συνήκατε \οτι ω
{ φθη
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.»

Τονίζει σαφώς
όλα όσα άκουσε.
∆ιαλαλεί ολοφάνερα
όσα είδε ο ίδιος
στους επουράνιους
και στους επίγειους
για τους ποιµένες,
πώς µαζί ύµνησαν
γήινοι και ουράνιοι.
Ότι εσάς τους Μάγους
προέπεµψε
και οδηγούσε
άστρο περίλαµπρο.
Γι’ αυτό αφέντες
τα προγούµενα
αναλύστε µας
αυτά που σας έγιναν·
από πού ήρθατε, αλλά και πώς
καταλάβατε ότι φάνηκε
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.»
ιγ’

] Ως δ`ε τα~υτα α[υτο~ις
]η φαεινή [ελάλησεν,
ο]ι τ~ης [ανατολ~ης
λύχνοι πρ`ος ταύτην {εφησαν·
«Μαθε~ιν θέλεις, πόθεν
[ηλύθαµεν ω# δε;
[εκ γ~ης Χαλδαίων
\οθεν ο[υ λέγουσι·

Όταν αυτά τους είπε
η λάµπουσα,
οι λύχνοι της Ανατολής
της απάντησαν.
«Από πού ήρθαµε
θέλεις να µάθεις;
Από την γη των Χαλδαίων,
όπου δεν δέχονται
[22]

θε`ος θεω
~ ν κύριος
[εκ Βαβυλω
~ νος,
\οπου ο[υκ ο{ιδασιν
τίς ]ο ποιητ`ης
τούτων ω# ν σέβουσιν·
[εκε~ ιθεν @ηλθε
κα`ι @ηρεν ]ηµ~ας
]ο το~υ παιδίου σου σπινθ`ηρ
[εκ το~υ πυρ`ος το~υ περσικο~υ·
π~υρ παµφάγον λιπόντες
π~υρ δροσίζον θεωρο~υµεν
παιδίον νέον,
τ`ον πρ`ο α[ιώνων θεόν.

τον Κύριο θεό των θεών,
από την Βαβυλώνα,
όπου δεν ξέρουν
ποιος ο δηµιουργός
αυτών που λατρεύουν.
Από εκεί ήρθε
και µας πήρε
του παιδιού σου η λάµψη
από το περσικό πύρ.
Το πυρ το παµφάγο αφήνοντας
το πυρ που δροσίζει αντικρίζουµε
παιδί νέο,
τον προαιώνιο θεό.
ιδ’

Ματαιότης [εστ`ι
µαταιοτήτων \απαντα,
[αλλ’ ο[υδε`ις [εν ]ηµ~ιν
τα~υτα φρονω
~ ν ε]υρίσκεται·
ο]ι µ`εν γ`αρ πλανω
~ σιν,
ο]ι δ`ε κα`ι πλανω
~ νται·
διό, παρθένε,
χάρις τ~?ω τόκ?ω σου
δι’ ο#υ [ελυτρώθηµεν
ο[υ µόνον πλάνης
[αλλ`α κα`ι θλίψεως
τω
~ ν χωρω
~ ν πασω
~ ν
ω# νσπερ διήλθοµεν,
[εθνω
~ ν [ασήµων,
γλωσω
~ ν [αγνώστων,
περιερχόµενοι τ`ην γ~ην
κα`ι εξερευνω
~ ντες α[υτ`ην
µετ`α λύχνου το~υ {αστρου
[εκζητο~υντες πο~υ [ετέχθη
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.

Ματαιότητα είναι
όλα µαταιότητα,
αλλά κανείς από µας
δεν τα πιστεύει.
Άλλοι µεν πλανούν
άλλοι δε πλανώνται.
Γι’ αυτό Παρθένε,
ευχαριστούµε το τέκνο σου
που µας ελύτρωσε
και απ’ την πλάνη,
αλλά και απ’ τη θλίψη
σε όλες τις χώρες
που διατρέξαµε,
εθνών ασήµαντων,
γλωσσών αγνώστων,
περιδιαβάζοντας τη γή τους
και εξερευνόντας την
µε λύχνο το άστρο
αναζητώντας πού έγινε
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.
ιε’

[ Αλλ’ ω] ς {ετι α[υτ`ον

Αλλά και µε αυτόν
[23]

το~υτον τ`ον λύχνον ε{ιχοµεν,
τ`ην ] Ιερουσαλ`ηµ
π~ασαν περιωδεύσαµεν,
πληρο~υντες ε[ικότως
τ`α τ~ης προφητείας·
[ηκούσαµεν γ`αρ
\οτι [ηπείλησε
θε`ος [ερευν~αν α[υτ`ην·
κα`ι µετ`α λύχνου
περιηρχόµεθα
θέλοντες ε]υρε~ιν
µέγα δικαίωµα·
[αλλ’ ο[υχ ε]υρέθη
\οτι [επήρθη
]η κιβωτ`ος α[υτ~ης µεθ’ ω# ν
συνε~ιχε πρότερον καλω
~ ν·
τ`α [αρχα~ ια παρ~ηλθεν,
[ανεκαίνησε γ`αρ πάντα
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.»

τον λύχνο που είχαµε,
την Ιερουσαλήµ ολόκληρη
διατρέξαµε,
υπακούοντας, φυσικά,
στα λόγια της προφητείας.
Γιατί ακούσαµε
πως απείλησε ο θεός,
να την ερευνήσει.
Και µε αυτό το λύχνο
περιτριγυρίζαµε
θέλοντας να βρούµε
τις απαιτήσεις του Κυρίου.
Αλλά δεν τις βρήκαµε
γιατί την κιβωτό τους
µε όλα τα καλά
που πριν περιείχε, την πήραν.
Τα παλαιά παρήλθαν,
γιατί τα πάντα ανακαίνισε
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.»
ιστ’

«Ναί», φησί, το~ις πιστο~ις
µάγοις Μαρία {εφησε
« τ`ην ] Ιερουσαλ`ηµ
π~ασαν περιωδεύσατε,
τ`ην πόλιν [εκείνην
τ`ην προφητοκτόνον;
κα`ι πω
~ ς [αλίπως
ταύτην διήλθατε
τ`ην π~ασι βασκαίνουσαν;
] Ηρώδιν πάλιν
πω
~ ς διελάθατε
τ`ον [αντ`ι θεσµω
~ ν
φόνους [εµπνέοντα;»
ο]ι δ`ε πρ`ος ταύτην,
φησί· «Παρθένε,
ο[υ διελάθοµεν α[υτόν,
[αλλ’ [ενεπαίξαµεν α[υτω~? ·
συνετύχοµεν π~ασιν

«Αλήθεια», είπε η Μαρία,
στους πιστούς Μάγους,
«την Ιερουσαλήµ ολόκληρη
την γυρίσατε,
εκείνη την πόλη
που τους προφήτες σκοτώνει;
Και πώς χωρίς όχληση
την διατρέξατε
που όλους τους βλάπτει;
Και από τον Ηρώδη πάλι
πώς ξεφύγατε
που αντί για νόµους
αποπνέει φόνους;»
Και αυτοί απαντούν
σε αυτήν. «Παρθένε
δεν του ξεφύγαµε
αλλά τον εµπαίξαµε·
συµµετέχοντας µ’ όλους
[24]

[ερωτ~ωντες πο~υ [ετέχθη
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.»

που ρωτούν πού γεννήθηκε
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός».
ιζ’

\ Οτε τα~υτα α[υτω
~ ν
]η θεοτόκος {ηκουσεν,
τότε ε@ιπεν α[υτο~ις·
«Τί ]υµ~ας [επερώτησεν
] Ηρώδης ]ο {αναξ
κα`ι ο]ι Φαρισαίοι»
~ τον,
–] Ηρώδης πρω
ε@ιτα ]ως {εφησας
ο]ι πρω
~ τοι το~υ {εθνους σου
τ`ον χρόνον τούτου
το~υ φαινιµένου ν~υν
{αστρου παρ’ ]ηµω
~ ν
[εξηκριβώσαντο·
κα`ι [επιγνόντες
]ως µ`η µαθόντες
ο[υκ [επεθύµησαν [ιδε~ιν
\ον [εξηρεύνησαν µαθε~ιν,
\οτι το~ις [ερευνω
~ σιν
[οφείλει θεωρηθ~ηναι
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.

Όταν αυτά
η θεοτόκος άκουσε
τους είπε.
«Τι σας ερώτησε
ο βασιλιάς Ηρώδης
και οι Φαρισαίοι;»
–Ο Ηρώδης πρώτα
κι έπειτα, όπως είπες,
οι αρχές του έθνου σου
τον χρόνο που φάνηκε
αυτό το άστρο
και αφού από µας
το εξακρίβωσαν
και γνώστες πια
αλλά µη διδαχθένες
δεν επιθύµησαν να δουν
αυτό που ζήτησαν να µάθουν,
ότι για εκείνους που ερευνούν
πρέπει να αναγνωριστεί
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.
ιη’

] Υπενόουν ]ηµ~ας
{αφρονας ο]ι [ανόητοι
κα`ι [ηρώτων, φησί·
πόθεν κα`ι πότε \ηκατε;
πω
~ ς µ`η φαινοµένας
]ωδεύσατε τρίβους;
] Ηµε~ις δ`ε τούτοις
\οπερ [ηπίσταντο
[αντεπιρωτήσαµεν·
] Υµε~ις τ`ο πάρος
πω
~ ς διωδεύσατε

Μας περνούσαν για άφρονες
οι ανόητοι
µια και ρωτούσαν
πότε ήρθαµε κι από πού;
Πώς περάσατε
άγνωστες ατραπούς;
Κι εµείς δε αυτούς
για εκείνο που καλά γνώριζαν
αντιρωτήσαµε.
Εσείς παλαιότερα
πώς βρήκατε δρόµο
[25]

{ερηµον πολλ`ην
\ηνπερ διήλθετε;
] Ο ]οδηγήσας
το`υς άπ’ Α[ιγύπτου
α[υτ`ος ω] δήγησεν κα`ι ν~υν
το`υς Χαλδαίους πρ`ος α[υτόν,
τότε στυλ?ω πυρίν?ω,
ν~υν δ`ε [αστέρι δηλο~υντι
παιδίον νέον,
τ`ον πρ`ο α[ιώνων θεόν.

στην ατέλειωτη άµµο
και περάσατε;
Αυτός που οδήγησε
εκείνους από την Αίγυπτο
ο ίδιος οδήγησε τώρα κοντά του
απ’ τους Χαλδαίους εµάς,
τότε µε φωτεινό στύλο
τώρα µε άστρο που δείχνει
παιδί νέο,
τον προαιώνιο θεό.
ιθ’

] Ο [αστ`ηρ πανταχο~υ
@η ν ] η µ ω
~ ν προηγούµενος
]ως ]υµ~ιν ]ο Μωησ~ης
]ράβδον [επιφερόµενος,
τ`ο φω
~ ς περιλάµπων
τ~ης θεογνωσίας·
]υµ~ας τ`ο µάννα
πάλαι διέθρεψε,
κα`ι πέτραν [επότισεν·
]ηµ~ας [ελπ`ις
]η τούτου [ενέπλησε·
τ~?η τούτου χαρ~?α
διατρεφόµενοι,
ο[υκ [εν Περσίδι
[αναποδίσαι
δι`α τ`ο {αβατον ]οδ`ον
]οδεύειν {εσχοµεν [εν ν~?ω
θεωρ~ησαι ποθο~υντες,
προσκην~ησαι κα`ι δοξάσαι
παιδίον νέον,
τ`ον πρ`ο α[ιώνων θεόν.»

Το άστρο παντού
από εµάς προηγείτο
όπως εσάς ο Μωησής
κρατώντας ράβδο,
το περίλαµπρο φως
της θεογνωσίας·
εσάς µε το µάννα
παλιά σας έθρεψε
και µε την πέτρα σας πότισε.
Εµάς η ελπίδα
εκείνου εµψύχωσε.
Κι απ’ τη χαρά εκείνου
τρεφόµενοι,
ούτε προς την Περσία
να επιστρέψουµε
τον δύσκολο δρόµο
έχοντας στο µυαλό µας
τον πόθο να δούµε,
να προσκυνήσουµε και δοξάσουµε
παιδί νέο,
τον προαιώνιο θεό.»
κ’

] Υπ`ο τω
~ ν [απλανω
~ ν
µάγων α[υτ`α [ελέγετο·
]υπ`ο δ`ε τ~ης σεµν~ης
πάντα [επεσφραγίζετο

Οι αλάνθαστοι Μάγοι
αυτά έλεγαν.
Και η σεµνή
όλα τα επισφράγιζε
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κυρο~υντος το~υ βρέφους
τ`α τω
~ ν αµφοτέρων,
τ~ης µ`εν ποιούντος
µετ`α τ`ην κύησιν
τ`ην µήτραν [αµίαντον,
τω
~ ν δ`ε δεικνύοντος
µετ`α τ`ην {ελευσιν
{αµοχθον τ`ον νο~υν
\ωσπερ τ`α βήµατα·
ο[υδε`ις γ`αρ τούτων
]υπέστη κόπον,
]ως ο[υκ [εµόχθησεν [ελθ`ων
]ο [ Αµβακούµ πρ`ος ∆ανιήλ·
]ο φανε`ις γ`αρ προφήταις
]ο α[υτ`ος έφάνη µάγεις
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.

ενώ το βρέφος επιβεβαίωνε
και τους δυο,
και εκείνης
µετά την κύηση
τη µήτρα απείραχτη,
και εκείνων
µετά την άφιξη
τον νου ακούραστο
και τα βήµατα.
Γιατί κανείς απ’ αυτούς
κουράστηκε,
όπως δεν µόχθησε ερχόµενος
ο Αµβακούµ στον ∆ανιήλ.
Αυτός που φάνηκε στους προφήτες
ο ίδιος φάνηκε και στους Μάγους
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.
κα’

Μετ`α πάντα α[υτω
~ ν τα~υτα
τ`α διηγήµατα
δω
~ ρα µάγοι χερσ`ιν
@ηραν κα`ι προσεκύνησαν
τ~?ω δώρ?ω τω
~ ν δώρων
τ~?ω µύρο τω
~ ν µύρων·
χρυσ`ον κα`ι σµύρναν
ε@ιτα κα`ι λίβανον
Χριστ~?ω προσεκόµησαν
βοω
~ ντες· «∆έξε
δώρηµα τρίϋλον,
]ω ς τ ω
~ ν Σεραφ`ιµ
\υµνον τρισάγιον·
µ`η [αποστρέψ?ης
]ως τ`α το~υ Κάϊν,
[αλλ’ [εναγκάλισαι α[υτ`α
]ως τ`ην το~υ {Αβελ προσφορ`αν
δι`α τ~ης σ`ε τεκούσης,
δι’ #ης ]ηµ~ιν [εγεννήθης
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.

Μετά από όλες αυτές
τις διηγήσεις
µε δώρα στα χέρια
οι Μάγοι προσκύνησαν
το δώρο των δώρων,
το µύρο των µύρων.
Χρυσό και σµύρνα
καθώς και λιβάνι
στον Χριστό προσκόµισαν
λέγοντας. «∆έξου
δώρο τριπλό,
όπως τον ύµνο
των Σεραφίµ τον τρισάγιο.
Μην τ’ απορρίψεις
όπως εκείνα του Κάιν,
αλλά αγκαλιασέ τα
όπως του Άβελ την προσφορά
µέσω αυτής που σε γέννησε,
κι απ’ την οποία για µας γεννήθηκες,
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.
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κβ’
Νέα ν~υν κα`ι φαιδρ`α
βλέπουσα ]η [αµώµητος
µάγους δω
~ ρα χερσ`ι
φέροντας κα`ι προσπίπτοντας
[αστέρα δηλο~υντα,
ποιµένας ]υµνο~υντας,
τ`ον πάντων τούτων
κτίστην κα`ι κύριον
]ικέτυε λέγουσα·
«Τριάδα δώρων,
τέκνον, δεξάµενος
τρε~ις α[ιτήσεις δ`ος
τ~?η γεννησάσ?η σε·
]υπ`ερ [αέρων
παρακαλω
~ σε
κα`ι ]υπ`ερ τω
~ ν καρπω
~ ν τ~ης γ~ης
κα`ι τω
~ ν ο[ικούντων [εν α[υτ~?η·
διαλλάγηθι π~ασι
δι’ [εµο~υ, \οτι [ετέχθης
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.

Καινούργια και όµορφα δώρα
η άµεµπτη βλέποντας
να φέρνουν οι µάγοι στα χέρια
και να προσκυνούν
και το άστρο να δείχνει,
τους βοσκούς να δοξάζουν,
όλων αυτών
τον πλάστη και κύριο,
ικέτευε λέγοντας.
«Παιδί µου, που δέχτηκες
τα τρία δώρα
σ’ αυτήν που σε γέννησε
δώσε τρεις χάρες.
Παρακαλώ σε
γι’ ανέµους ευνοϊκούς
για καλούς καρπούς γης
και για τους κατοίκους της.
Συµφιλιώσου µε όλους
µέσω εµού, γιατί γεννήθηκες
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.
κγ’

Ο[υχ ]απλω
~ ς γ`αρ ε[ιµι
µήτηρ σου, σω
~ τερ ε{υσπλαχνε·
ο[υκ ε[ικ~?η γαλουχω
~
τ`ον χορηγ`ον το~υ γάλακτος·
[αλλ’ ]υπ`ερ πάντων
[εγ`ω δυσωπω
~ σε·
[εποίησάς µε
\ολου το~υ γένους µου
κα`ι στόµα κα`ι καύχηµα·
[εµ`ε γ`αρ {εχει
]η ο[ικουµένη σου
σκέπην κραταιάν,
τε~ιχος κα`ι στήριγµα·
[εµ`ε ]ορω
~ σιν
ο]ι [εκβληθέντες

∆εν είµαι µόνο µητέρα σου,
σωτήρα εύσπλαχνε.
Ούτε αλόγιστα σε θηλάζω
εσένα που χορηγείς το γάλα.
Αλλά για όλους
σε ικετεύω.
Με έκανες
όλου του γένους µου
στόµα και καύχηµα.
Γιατί εµένα έχει
η οικουµένη σου
ισχυρή σκέπη
τείχος και στήριγµα.
Εµένα κοιτούν
αυτοί που διώχτηκαν
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το~υ παραδείσου τ~ης τρυφ~ης,
\οτι [επιστρέφω α[υτο`υς
λάβ?η α{ισθησιν πάντα
δι’ [εµο~υ \οτι [ετέχθης,
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.

απ’ τον παράδεισο της τέρψης,
γιατί τους φέρνω πίσω
να αισθανθούν τα πάντα
ότι από µένα γεννήθηκες,
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.
κδ’

Σ~ωσων κόσµον, σωτήρ·
τούτου γ`αρ χάριν {ηλυθας·
στ~ησον πάντα τ`α σά·
τούτου γ`αρ χάριν {ελαµψας
[εµο`ι κα`ι το~ ις µάγοις,
κα`ι πάσ?η τ~?η κτίσει·
[ιδο`υ γ`αρ µάγοι,
ο#ις [ενεφάνισας
τ`ο φω
~ ς το~υ προσώπου σου,
προσπίπτοντές σοι
δω
~ ρα προσφέρουσι
χρήσιµα καλ`α
λίαν ζητούµενα·
α[υτω
~ ν γ`αρ χρ?ήζω,
[επειδ`η µέλλω
[επ`ι τ`ην Α{ιγυπτον µολε~ ιν
κα`ι φεύγειν σ`υν σο`ι δι`α σε,
]οδηγέ µου, υ] ιέ µου,
ποιητά µου, λυτρωτά µου,
παιδίον νέον,
]ο πρ`ο α[ιώνων θεός.

Σώσε τον κόσµο, σωτήρα.
Γι’ αυτό τον λόγο ήρθες.
Στήσε όλα τα δικά σου
γιατί γι’ αυτό τον λόγο έλαµψες
σ’ εµένα στους Μάγους
και όλη την κτίση.
Να τώρα οι Μάγοι
στους οποίους έδειξες
το φως του προσώπου σου,
προσκυνόντας σε
δώρα προσφέρουν
όµορφα χρήσιµα
και αναγκαία.
Αυτά τα χρειάζοµαι
µια και πρόκειται
να φύγω στην Αίγυπτο
µ’ εσένα και για εσένα,
οδηγέ µου, γιε µου,
πλάστη µου, λυτρωτή µου,
παιδί νέο,
ο προαιώνιος θεός.
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