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Ἐγίνετον ὁ Ἰσαὰκ στοὺς χρόνους δεκοκτάρι, 

ἐμπιστεμένος στὸν Θεὸν κ’ εἶχε μεγάλην χάριν. 

Μὲ δοκιμὴν ὁ Κύριος τὸν Ἀβραὰμ πειράζει, 

«Ἀβραάμ, Αβραάμ», τοῦ σύντυχε, σύντομα τονε κράζει, 
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«θέλω αὐτὸν τὸν Ἰσαὰκ θυσίαν νὰ τὸν κάμης, 

σ’ ἐκεῖνο τὸ ὄρος, τὸ σοῦ πῶ, γοργὸν ἐκεῖ νὰ δράμης». 

Ὡς τό ’κουσεν ὁ Ἀβραάμ, τὴν ὄνον ἑτοιμάζει, 

τὰ ξύλα τσ’ ὁλοκάρπωσης, τὴν στίαν ὀρδινιάζει. 

Τὴν μάχαιραν ἐκόνισε, στὸ πλάγιν του τὴν βάνει, 
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τὸν Ἰσαὰκ ἐκάλεσε καὶ ἄκω τι ἀναθιβάνει: 

«Τέκνον μου ποθεινότατον, βούλομαι νὰ κοπιάσω 

στὸν τόπον ὁποὺ ὁρίζει ὁ Θεός, ἐκεῖ νὰ θυσιάσω». 

Παραλαμβάνει μετ’ αὐτὸν τοὺς δυό του δουλευτάδες 

κ’ ἐπῆρε καὶ τὸν Ἰσαὰκ καὶ ὄχι ἄλλον ’κ τοὺς τινάδες. 
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Καὶ πορπατῶντα σώνουσιν ἀνάντια στὴν θυσίαν˙ 

ἐπαίρνει αὐτὸν τὸν Ἰσαὰκ, τὰ ξύλα καὶ τὴν στίαν. 

Λέγει τῶν δουλευτάδων του: «Πάγω νὰ προσκυνήσω 

ὁμάδι μὲ τὸν Ἰσαὰκ κ’ ἔρχομαι ὀμπρὸς ὀπίσω». 

Τοῦ Ἰσαὰκ τὰ ’φόρτωσε καὶ ὁμάδι πορπατοῦσι 
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καὶ παίρνουν τ’ ἀναβάσταμαν εἰς τ’ ὄρος ν’ ἀνεβοῦσι. 

Καὶ ἀφήνει ἐκεῖ τοὺς δούλους του ἀντάμα μὲ τὴν ὄνον, 

τὰ μάτια του γεμώνουσιν ἐκ τὸν μεγάλον πόνον. 

Καὶ πορπατῶντα ὁ Ἰσαὰκ τοῦ Ἀβραάμη λέγει, 

ὁποὺ τὰ σπλάγχνα κ’ ἡ ψυχὴ διὰ τὸ τέκνον φλέγει: 

 

 

 

«Ἰδοὺ τὰ ξύλα καὶ τὸ πῦρ, τὰ μέλλει διὰ νὰ πιάσης, 

μὰ πὄν’ αὐτὸ τὸ πρόβατον, τὸ θὲς νὰ θυσιάσης;». 

«Ὁ Θεὸς ἐμᾶς, παιδάκι μου, πρόβατον θέλει στείλει, 
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αὐτὸ νὰ θυσιάσωμεν ὡς δοῦλοι του καὶ φίλοι». 

Κι αὐτοῦ ἀφοῦ ἐσώσασι, τοῦ λέγει τὴν αἰτίαν, 
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τὰ ξύλα ἐκονομήσασι, ἅπτουσι τὴν ἱστίαν. 

Φιλεῖ, περιλαμβάνει τον, τ’ ἅγιον παλληκαράκι, 

σύντομα τὸ μαχαίριν του βγάνει ’κ τὸ φηκαράκι. 

Ἐσήκωσεν τὰ χέρια του, αὐτοῦνον διὰ νὰ σφάξη, 

καὶ πέμπει ὁ Θεὸς τὸν ἄγγελον, αὐτὸν νὰ κατατάξη. 
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Καὶ τρεῖς φορὲς τοῦ ’λάλησεν, «Ἀβράμ, Ἀβρὰμ» τοῦ λέγει,

τὰ μάτια του ἐγεμώσασι, φαρμακεμένα κλαίγει. 

«Βάλε στὴν θήκην τὸ σπαθίν, δὲν θέλω ἐγὼ νὰ σφάξης, 

καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ τέκνου σου διὰ μένα νὰ πατάξης. 

Κ’ἐδὰ θωρῶ σε, δοῦλε μου, καὶ τὸν Θεὸν φοβεῖσαι, 
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νύκτα καὶ μέρα μετὰ σὲ θέλώ ’σταιν ὅπου εἶσαι, 

καὶ μ’εὐλογιὰν καὶ χάρισμαν να ‘σαι ευλογημένος, 

σ’ όλα τα έθνη και λαόν νά ’σαι χαριτωμένος». 

Ἐσήκωσεν τὰ μάτια του καὶ βλέπει ἄσπρον ὡς γάλα 

ἕνα κριάριν παχουλὸν μὲ κέρατα μεγάλα. 

  Αὐτὸ εἰς ὁλοκάρπωσιν τὸν Κύριον ἁγιάζει, 

ἀντὶ Ἰσαὰκ τοῦ τέκνου του τὸν Κύριον θυσιάζει. 
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