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““ΔΔεεῦῦττεε  ἀἀππόό  θθέέααςς,,  
γγυυννααῖῖκκεεςς  εεὐὐααγγγγεελλίίσσττρριιααιι,,  

κκααίί  ττῇῇ  ΣΣιιώώνν  εεἴἴππααττεε··  
ΔΔέέχχοουυ  ππααρρ’’  ἡἡµµῶῶνν  χχααρρᾶᾶςς  εεὐὐααγγγγέέλλιιαα  

ττῆῆςς  ἀἀνναασσττάάσσεεωωςς  ΧΧρριισσττοοῦῦ··  
ττέέρρπποουυ,,  χχόόρρεευυεε  κκααίί  ἀἀγγάάλλλλοουυ  ἹἹεερροουυσσααλλήήµµ,,  

ττόόνν  ββαασσιιλλέέαα  ΧΧρριισσττόόνν  
θθεεαασσααµµέέννηη  ἐἐκκ  ττοοῦῦ  µµννήήµµααττοοςς  
ὡὡςς  ννυυµµφφίίοονν  ππρροοεερρχχόόµµεεννοονν””

ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΣΣ
ἩἩ  ἁἁγγίίαα   ππόόλληη  ΣΣ ιιώώνν  δδέέχχθθηηκκεε   ““εεὐὐααγγγγέέλλ ιιαα  χχααρρᾶᾶ ςς”” ,,   χχααρρµµόόσσυυνναα  µµηηννύύµµ αατταα,,   ἀἀ ππόό

ττίί ςς   µµ υυρροοφφόόρρεεςς   γγυυννααῖῖ κκεεςς ..   ἩἩ  θθέέαα  ττῆῆςς   ἀἀνναασσττάάσσεεωωςς   ττοοῦῦ   ΚΚυυρρ ίίοουυ  ττίί ςς   ἔἔκκααννεε   ““γγυυνναα ῖῖκκεεςς
εεὐὐααγγγγεελλίίσσττρριι εεςς””..   ΚΚααίί   ττόό  χχααρρµµόόσσυυννοο  µµ ήήννυυµµαα   πποούύ  µµεεττέέδδωωσσαα νν  ἦἦτταα νν  ἡἡ  ἀἀννάάσστταασσηη
ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ..   

ΟΟἱἱ   µµ ααθθήήττρρ ιι εε ςς   κκαα λλοοῦῦνν   ὅὅλλ ηη  ττήήνν   ἹἹ εερροουυσσ ααλλ ήήµµ  ννάά   δδεε χχθθεε ῖῖ   ττόό  χχ ααρρµµ όόσσυυννοο  µµ ήήννυυµµ αα,,
ννάά  γγεεµµίίζζεε ιι   ττέέ ρρψψηη  κκααίί   ἀἀγγαα λλλλίίαασσηη,,   ννάά   χχοορρεεύύεε ιι   ἀἀππόό  ττήή   χχαα ρράά  ττηηςς ..   ΓΓ ιιαα ττίί ;;   ἩἩ  ἔἔξξοοδδοοςς
ἀἀππόό  ττόό  µµννηηµµ εεῖῖοο   ττοοῦῦ   ββαασσιι λλέέαα   ΧΧρριισσττοοῦῦ,,   µµ έέ   ττήήνν   ἀἀ ννάάσστταα σσήή  ττοουυ,,   εε ἶἶνναα ιι   µµιι άά  κκ ίίννηησσηη
ἀἀ γγ αα ππ ηη ττιι κκ ήή   ττ οοῦῦ   ΝΝ υυ µµ φφ ίί οουυ   ΧΧρρ ιι σσττ οο ῦῦ   ππ ρρ όόςς   ττήή νν   ννύύ µµ φφ ηη   ττοο υυ ,,   ττήή νν   ἘἘ κκ κκλλ ηη σσ ίί αα ..   ΚΚ αα λλ εε ῖῖ
ττήή νν   κκάά θθ εε   ψψ υυχχ ήή  ννάά   ἀἀ νν αα γγεε νν ννηη θθεε ῖῖ   ““δδ ιι ’’   ὕὕ δδαα ττοοςς   κκαα ίί   ΠΠνν εε ύύµµ αα ττ οοςς ”” ,,   νν άά   ἀἀ νναα κκ αα ιινν ιι σσθθεε ῖῖ
κκααίί   ννάά  ἑἑννωωθθεεῖῖ   σσττόό  ἕἕνναα   εεὐὐχχαα ρριισσττιιαακκόό  σσῶῶµµαα ,,   ττήήνν   ἘἘκκκκλληησσίίαα,,   µµέέ   ττήήνν   κκοοιιννωωννίίαα  ττοοῦῦ
ΣΣώώµµαα ττοοςς   κκαα ίί   ΑΑἵἵµµ ααττοοςς   ττοοῦῦ   ΚΚυυρρίίοουυ..

ΕΕὔὔχχοοµµααιι   ννάά  ππάά λλλλεεττααιι   ἡἡ  κκααρρδδ ιιάά  ὅὅλλωωνν  µµααςς   σσττήή  θθέέαα  ττοοῦῦ   ὑὑππεερρφφυυσσιικκοοῦῦ   µµυυσσττηηρρ ίίοουυ
ττῆῆςς   ἀἀνναασσττάάσσεεωωςς..

ΝΝάά  µµεε τταα λλααµµππααδδ εεύύοουυµµεε   ττόό  εεὐὐααγγγγέέλλιιοο   χχααρρᾶᾶςς   ττῆῆςς   ἀἀ νναασσττάάσσεεωωςς  πποούύ  σσυυγγκκλλοοννίίζζεε ιι
ττήήνν   ὕὕππαα ρρξξήή   µµαα ςς ..

ΚΚααίί   ννάά  ἀἀ ννττααπποοκκρριιννόόµµαα σσττεε   σσττήήνν   ἀἀ γγαα ππηηττιικκήή  κκ ίίννηησσηη  ττοοῦῦ   ΝΝυυµµφφίίοουυ   ΧΧρριισσττοοῦῦ  πποούύ
ἐἐξξέέρρχχεε τταα ιι   ἀἀ ππόό  ττόό  κκεε ννόό  µµννηηµµεεῖῖ οο   γγιιάά   ννάά   µµᾶᾶςς   χχααρρίίσσεε ιι   ττόόνν   ἑἑααυυττόό  ττοουυ,,   πποούύ  εε ἶἶ ννααιι   ἡἡ
““ἀἀννάάσστταασσηη  κκααίί   ἡἡ  ζζωωήή””..

ΕΕὐὐαα γγ γγεε λλ ιισσ ττέέ ςς   χχαα ρρᾶᾶ ςς   λλ οοιι ππόό νν   σσ ττοούύ ςς   ἀἀ ννθθ ρρώώπποο υυςς ··   κκ αα ίί   ττόό   χχ αα ρρµµ όόσσυυ ννοο   µµήή ννυυ µµαα ::
ΠΠΑΑΣΣΧΧΑΑ,,   εεὐὐκκααιιρρίίαα   µµεε ττοοχχῆῆςς  σσττήήνν   ΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣ ΗΗ  κκααίί   ττήή   ΖΖΩΩΗΗ..

ἈἈρρχχιιµµααννδδρρίίττηηςς
ΕΕἰἰρρηηννααῖῖοοςς  ΜΜπποουυσσδδέέκκηηςς

κκααίί  ἡἡ  µµοονναασσττιικκήή  µµααςς  ἀἀδδεελλφφόόττηητταα


