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23 Ιακμοανίμο  Κακώκ εζξ ημκ Όζζμκ ηαζ 

Θεμθόνμκ Παηένα διώκ Γζμκύζζμκ μ εκ Οθύιπς 

Πμίδια Γεναζίιμο Μμκάπμο Μζηναβζακκακίημο 

 

Γί’ εὐπῶκ ηῶκ ἁβίςκ παηένςκ ἠιῶκ, Κύνζε Ἰδζμῦ Χνζζηέ ὁ 

Θεόξ, ἐθέδζμκ ηαί ζῶζμκ ἠιᾶξ. Ἀιήκ. 

 Εοεύξ άνπόιεεα άκαβζκώζημκηεξ ημκ  

ΡΜΒ’ (142) Ψαθιόκ. 
Κύνζε εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο,… 

 

Θεόξ Κύνζμξ ηαὶ ἐπέθακεκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκμξ ὁ ἐνπόιεκμξ ἐκ 

ὀκόιαηζ Κονίμο.(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

 

 

                          Ἦπμξ δ´. Ὁ ὑρςεεὶξ ἐκ ηῷ ηαονῷ. 
Ὠξ ηῶκ εαοιάηςκ ηεηηδιέκμξ ηὴκ πάνζκ, πάζδξ ἀπάθθαλμκ ἀκάβηδξ 

ηαὶ αθάαδξ, ημοξ πίζηεζ πνμζζόκηαξ ηῆ πνεζαεῖα ζμο, Πάηεν 

Δζμκύζζε, ηςκ Όζίςκ θαιπνόηδξ, ἄθεζζκ αἰημύιεκμξ, ηαί παεῶκ 

εεναπείακ, ηαὶ πεζναζιῶκ δεζκῶκ ἀπαθθαβήκ, ημῖξ ζέ πνμζηάηδκ, 

εενιόκ ἐπζβνάθμοζζ. 

                         Γόλα. Σμ αὐηό. Καὶ κῦκ. Θεμημηίμκ. 
Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε, Θεμηόηε, ηὰξ δοκαζηείαξ μο θαθεῖκ μἱ 

ἀκάλζμζ· εἰ ιὴ βὰν ὺ πνμΐζηαζμ πνεζαεύμοζα, ηίξ ἡιᾶξ ἐῤῥύζαημ 

ἐη ημζμύηςκ ηζκδύκςκ; Σίξ δὲ δζεθύθαλεκ, ἕςξ κῦκ ἐθεοεένμοξ; Οὐη 

ἀπμζηῶιεκ, Δέζπμζκα, ἐη μῦ· μὺξ βὰν δμύθμοξ ζώγεζξ ἀεί, ἐη 

πακημίςκ δεζκῶκ. 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαθιόξ. 
θέδζόκ ιε, ὁ Θεόξ …. 

ηαί ό ηακώκ μύ ή άηνμζηζπίξ:  

Δζμκύζζε ἰζπύκ ιμζ δίδμο. Γεναζίιμο. 
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                ᾨδὴ α΄. Ἦπμξ πθ. δ΄. Ὑβνὰκ δζμδεύζαξ. 

Δμπεῖμκ ημῦ Πκεύιαημξ ἐηθεηηόκ, δέπμο ηάξ δεήζεζξ. Δζμκύζζε ἰενέ, 

ηςκ πίζηεζ ηαὶ πόες πνμζζόκηςκ, ηδ πνόξ Υνζζηόκ ζηεζία ζμο 

πάκημηε. 

Ἰάζεζξ πδβάγςκ πακημδαπάξ, ροπῶκ ηαὶ ζςιάηςκ, εεναπεύεζξ πάεδ 

δεζκά’ δζό ιε ηαη’ ἄιθς ἀζεεκμῦκηα, εαοιαημονβέ Δζμκύζζε ἴαζαζ. 

δύκδξ ἀπάθθαλμκ ροπζηήξ, ημύξ ηῆ ζῆ πνεζαεία, ηαηαθεύβμκηαξ 

εὐθααῶξ, ηαὶ ζώιαημξ ἴαζαζ ηήκ κόζμκ, ηῶκ ζε ηζιώκηςκ ζμθέ 

Δζμκύζζε. 

                                         Θεμημηίμκ. 
Νμόξ ιμο ηό ζηόημξ ηό παθεπόκ, δζάθοζμκ Κόνδ, ηῶ θςηί ζμο ηῶ 

κμενῶ, ηαὶ δίδμο ιεηάκμζακ βκδζίακ, ηῶ ηαπεζκῶ ζμο ζηέηδ 

Πακάιςιε. 

                              ᾨδή β΄. Οὐνακίαξ ἁρῖδμξ. 
‘Τπενήθακμκ ὄθζκ, ηόκ ηαε’ ἠιῶκ πάκημηε, δόθμοξ ηαζ παβίδαξ 

ύπμύθςξ, ιδπακεοόιεκμκ, ζύκηνζρμκ Ἄβζε, ηαὶ πνόξ μδόκ ζςηδνίαξ, 

Πάηεν Δζμκύζζε, ἠιᾶξ ηαηεύεοκμκ. 

έ πνμζηάηδκ ηαὶ νύζηδκ, ηαί ἀνςβόκ ἔπμκηεξ, πάζδξ ζοιθμνᾶξ ηαὶ 

ἀκάβηδξ, εᾶηημκ νοζεείδιεκ, αῦηδ ἠ Μάκδνα ζμο, ηαὶ μί εενιῶξ ζε 

ηζιῶκηεξ, Πάηεν Δζμκύζζε, ηαῖξ ἴηεζίαζξ ζμο. 

Ἰαηήν παεδιάηςκ, πμθοεζδῶκ πέθδκαξ• ὄεεκ ημύξ πνμζηνέπμκηαξ 

Πάηεν, ηῆ ἀκηζθήρεζ ζμο, ῤὔμο ἐηάζημηε, κόζςκ ηαί πάζδξ 

ἀκάβηδξ, ηαὶ πμζηίθςκ εθίρεςκ ηαί πενζζηάζεςκ. 

                                       Θεμημηίμκ. 
λ άπνάκημο βαζηνόξ ζμο, ζςιαηςεείξ βέβμκεκ, ἄκενςπμξ δζ’ ἔθεμξ 

ιέβα, ὀ ‘Τπενμύζζμξ, ζώγςκ Πακύικδηε, ημύξ αθδεῆ Θεμηόημκ, 

πίζηεζ ζε δμλάγμκηαξ, ηαί ιεβαθύκμκηαξ. 

Δζάζςζμκ εαοιαημονβέ Δζμκύζζε εεμθόνε, πάζδξ αθάαδξ ηαί 

πεζναζιῶκ ηαῖξ πνεζαείαζξ ζμο, ημύξ ἀδζζηάηης ηανδία ζμζ 

πνμζζόκηαξ. 
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πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ παθεπὴκ 

ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 

 

                          Ἦπμξ α´. Πνεζαεία εενιή. 
Πνμζηάηδξ εενιόξ, ηαί ιέβα ηαηαθύβζμκ, ὐπάνπεζξ ἠιῶκ, παιιάηαν 

Δζμκύζζε  δζό πζζηῶξ αμῶιεκ ζμζ από πάζδξ ἀκάβηδξ ἄπάθθαηηε, 

ηήκ εὐαβή ηαί ζεπηήκ ζμο Μμκήκ, ηαὶ πάκηαξ ημύξ ζπεύδμκηαξ ηῆ 

ζηέπδ ζμο. 

                            ᾨδὴ δ΄. Δἰζαηήημα Κύνζε. 
Ἰθαζιόκ ἠιῖκ αἴηδζαζ, ηαὶ πθδιιεθδιάηςκ ηὴκ ἀπμθύηνςζζκ, 

Δζμκύζζε ιαηάνζε, μἴα ηδδειῶκ ἠιῶκ ηαὶ ἔθμνμξ. 

οκηνζαέκηα ημῖξ πάεεζζ, ἰαζαί ιε Πάηεν ὠξ ζοιπαεέζηαημξ, ηαὶ ημκ 

κμῦκ ιμο ηάπμξ θύηνςζαζ, ἐλ αἰπιαθςζίαξ ηῆξ ημῦ πείνμκμξ. 

Υαθεπῶκ πενζζηάζεςκ, ηαὶ δοζπενείῶκ ζμθέ Δζμκύζζε, ἀκςηένμοξ 

δζαθύθαηηε, ημύξ ηῆ ζῆ πνεζαεία ηαηαθεύβμκηαξ. 

                                      Θεμημηίμκ. 
‘Τπενύικδηε Δέζπμζκα, ηδκ ηεηαηςιέκδκ ροπήκ ιμο πάεεζζ, 

εεναπείαξ ηαηαλίςζμκ, μἴα ημῦ Υνζζημο Μήηδν θζθάβαεμξ. 

                             ᾨδὴ ε΄. Φώηζζμκ ὑιᾶξ. 
Νέηνςζμκ ζμθέ, ημῦ ἐπενμῦ πᾶζακ επήνεζακ, ηαὶ ἀηάναπμκ ηαζ 

ἤνειμκ ἠιῶκ, Δζμκύζζε ημκ αΐμκ δζαηήνδζμκ. 

Μέβαξ ἀνςβόξ, ηήξ Μμκήξ ζμο πέθςκ Ὄζζε, ἐη ιεβάθςκ ζοιθμνῶκ 

ῤύμο αοηήκ, ηή εενιή ζμο πνμζηαζία ηαηαθεύβμοζακ. 

νιμκ βαθδκόκ, ηὴκ πνεζαείακ ζμο μί Πίενεξ, ηεηηδιέκμζ Δζμκύζζε 

ζμθέ, παθεπῶκ ηνζηοιζώκ ημῦ αίμο ῤύμκηαζ. 

                                         Θεμημηίμκ. 
Ἰδε ζοιπαεῶξ, ηῆξ ροπήξ ιμο ηήκ ἀζεέκεζακ, ηαὶ εενάπεοζμκ ηὸ 

ἄθβμξ ιμο Ἀβκή, ηαὶ ηὸ ζηόημξ ημῦ κμόξ ιμο έλαθάκζζμκ. 
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                           ᾨδὴ ζη΄. Σὴκ δέδζζκ ἐηπεῶ. 

Δοκάιεζ, ηῶκ πνεζαεζῶκ ζμο παιιάηαν, πᾶζα κόζμξ ηαὶ ἀκάβηδ ηαί 

θύιδ, ῶ Δζμκύζζε μἴπεηαζ ηάπμξ, ηαί Πζενία ηδνύηηεζ ηδκ πάνζκ ζμο, 

ηαί πανζζηήνζμκ ὤδήκ, εὐβκςιόκςξ πνμζάδεζ ζμζ Ἄβζε. 

Ἰδμύ ζμζ, ἠ ζή Μμκή ηαηαθεύβεζ, ηαὶ πνμζπίπηεζ ηαὶ αμᾶ ἐη 

ηανδίαξ• Μή δζαθίπδξ ἀεί πνμζηαηεύεζκ, ὠξ πμζιεκάνπδξ ἠιῶκ 

ζοιπαεέζηαημξ, ηαύηδξ ηήξ Μάκδναξ ζμο ζμθέ, Δζμκύζζε Πάηεν 

δεόιεεα. 

Δεζκῶκ ιε, ἐπζθμνώκ νῦζαζ Πάηεν, ηόκ πνόξ ζέ από ροπῆξ 

ἀθμνῶκηα, ηαὶ ημύξ πζζηῶξ ηή ἀβία Μμκή ζμο, ἀπακηαπόεεκ 

πνμζηνέπμκηεξ πάκημηε, ἀπάθθαηηε πακηόξ ηαημῦ, Δζμκύζζε Πάηεν 

δεόιεεα. 

                                       Θεμημηίμκ. 
Ο πάκηςκ, Δδιζμονβόξ ηαί Δεζπόηδξ, ζανηςεείξ ἐη ηῶκ άβκῶκ ζμο 

αἰιάηςκ, ζέ πνμζηαζίακ ἀκέδεζλεκ ηόζιμο, ηαί πεπηςηόηςκ 

ἀκόνεςζζκ Δέζπμζκα, δζό ἀκόνεςζμκ ηἀιε, πεπηςηόηα αοεῶ 

παναπηώζεςκ. 

Δζάζςζμκ εαοιαημονβέ Δζμκύζζε εεμθόνε, πάζδξ αθάαδξ ηαί 

πεζναζιῶκ ηαῖξ πνεζαείαζξ ζμο, ημύξ ἀδζζηάηης ηανδία ζμζ 

πνμζζόκηαξ. 

Ἄπνακηε, ἡ δζὰ θόβμο ηὸκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ ηῶκ 

ἡιενῶκ, ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

                              Αἴηδζζξ ηαὶ ηὸ Κμκηάηζμκ.  

                       Ἤπμξ α’. Σμῖξ ηῶκ αἰιάηςκ ζμο. 
Ὠξ ηῶκ Όζίςκ ηῶκ πάθαζ ὀιόηνμπμξ, ηαὶ ημζκςκόξ ηῆξ εὐηθείαξ ηαὶ 

ζύζηδκμξ, ζύκ αὐημῖξ ηαεζηέηεοε Ὄζζε, ἠιῖκ δζδόκαζ πηαζζιάηςκ 

ζοβπώνδζζκ, ηαὶ θύζζκ παεῶκ Δζμκύζζε. 

Πνμηείιεκμκ. 

Σίιζμξ εκακηίμκ Κονίμο ό εάκαημξ ημϋ Όζζμο αύημΰ. ηίπ. 

Μαηάνζμξ άκήν ό θμαμύιεκμξ ηὸκ Κύνζμκ. 

                    Δύαββέθζμκ. Ἐη ημῦ ηαηά Μαηεαίμκ. 
Εἶπεκ ὁ Κύνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ ιαεδηαῖξ. Πάκηα ιμζ πανεδόεδ ὑπό ημῦ 

Παηνόξ ιμο ηαί μὐδείξ ἐπζβζκώζηεζ ηόκ Τἱόκ, εἰιή ὁ Παηήν. Οὐδέ 
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ηόκ Παηένα ηζξ ἐπζβζκώζηεζ, εἰιή ὁ Τἱόξ ηαί ὧ ἐάκ αμύθδηαζ ὁ Τἱόξ 

ἀπμηαθύραζ. Δεῦηε πνόξ ιε πάκηεξ μἱ ημπζῶκηεξ ηαί πεθμνηζζιέκμζ, 

ηἀβώ ἀκαπαύζς ὑιᾶξ. Ἄναηε ηόκ γοβόκ ιμο ἐθ ὑιᾶξ ηαί ιάεεηε ἀπ’ 

ἐιμῦ, ὅηζ πνᾶμξ εἰιί ηαί ηαπεζκόξ ηῇ ηανδίᾳ, εὑνήζεηε ἀκάπαοζζκ 

ηαῖξ ροπαῖξ ὑιῶκ.  βάν γοβόξ ιμο πνδζηόξ ηαί ηό θμνηίμκ ιμο 

ἐθαθνόκ ἐζηζ. 

Γόλα. Σαῖξ ημῦ ζμῦ ‘Οζίμο πνεζαείαζξ θεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηὰ 

πθήεδ, ηῶκ ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

Καὶ κῦκ. Σαῖξ ηῆξ Θεμηόημο πνεζαείαζξ θεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηὰ 

πθήεδ, ηῶκ ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

ηζπ. Ἐθεῆιμκ, ἐθέδζόκ ιε ὁ Θεόξ… 

Πνμζόιμζμκ. 

Ἦπμξ πθ. α΄. Ὅθδκ ἀπμεέιεκμζ. 
Αἴβθδ εείμο Πκεύιαημξ, ηαηαθαιπόιεκμξ Πάηεν, θῦζμκ ηῶκ παεῶκ 

ἠιῶκ, ηήκ δεζκήκ ζημηόιαζκακ Δζμκύζζε, ηαὶ πνόξ θῶξ ἴεοκμκ, εείςκ 

ἐκηαθιάηςκ, θςημθόνμζξ ἰηεζίαζξ ζμο, ημύξ ηαηαθεοβόκηαξ, ηῆ ζῆ 

πνμζηαζία ἐηάζημηε, δοζπενεζῶκ ηαὶ εθίρεςκ, ηαὶ ἀζεεκεζῶκ ηαὶ 

ηαηώζεςκ, ἠιαξ ἀπαθθάηηςκ, ηαὶ πᾶζδξ ημῦ ἐπενμῦ ἐπζαμοθήξ, 

ημύξ ζέ πνμζηάηδκ ηαί ἔθμνμκ, ἐη Θεμῦ πθμοηήζακηαξ. 

                          ᾨδὴ γ΄. Οἱ ἐη ηῆξ Ἰμοδαίαξ. 
‘Τπέν πάκηςκ δοζῶπεζ, Δζμκύζζε Πάηεν ηῶκ εὐθδιμύκηώκ ζε, ηαὶ 

πίζηεζ πνμζηοκμύκηςκ, ηά εεία θείρακά ζμο, ηαὶ αμῶκηςκ 

ἐηάζημηε, Ό ηῶκ Παηένςκ ἠιῶκ Θεόξ εὐθμβδηόξ εί. 

Γεςνβήζαξ ημῖξ πόκμζξ, ἀπαεείαξ ηήκ πάνζκ ηήκ πμθύῦικδημκ, 

παεῶκ ἐλ ἀηαεάνηςκ, ἐηηάεανμκ ημῖξ νείενμζξ, Δζμκύζζε Ὄζζε, ηῶκ 

ζῶκ ζεπηῶκ πνεζαεζῶκ, ημὺξ ζὲ ὐικμθμβμῦκηαξ. 

κ ηῆ ζῆ πνμζηαζία, ἠ αβία Μμκή ζμο ηαοπάηαζ Ὄζζε, ηαὶ πάζα 

Πζενία, εενιῶξ ζμζ ηαηαθεύβεζ, ηαὶ αμᾶ ιεηά πίζηεςξ• Ό ηῶκ 

Παηένςκ ἠιῶκ, Θεόξ εὐθμβδηόξ εί. 

                                       Θεμημηίμκ. 
Ρῶζζκ δΐδμο ιμζ Κόνδ, ηαὶ παεῶκ πμθοηνόπςκ ηὴκ ἀπμθύηνςζζκ 

πνμξ ζὲ βάν ηαηαθεύβς, ὐικῶκ ζε Θεμηόηε, ηαὶ αμῶ ἀβαθθόιεκμξ, 

παῖνε Πανεέκε Ἀβκή, ανμηῶκ ή ζςηδνία. 
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                                  ᾨδὴ δ . Σόκ Βαζζθέα,  
Ἀννςζηδιάηςκ, ζαέζμκ ηὴκ ἄζπεημκ θθόβα, Δζμκύζζε ηῶκ πίζηεζ 

ἐηγδημύκηςκ, ηὴκ ζὴκ εενιμηάηδκ, ἐκ πᾶζζ πνμζηαζίακ. 

εέκμξ πανάζπμο, ηῆ ηαθαζπῶνς ροπή ιμο, Δζμκύζζε ὠξ ἀκ 

ὐπενκζηήζδ, ηάξ ἐπενπμιέκαξ, ἐκ αίς δοζπένεζαξ. 

Ἰαζζκ δῖδμο, ηαὶ ηὴκ ηαη’ ἄιθς ὐβείακ, Δζμκύζζε ημῖξ πίζηεζ 

πνμζζμῦζζ, ημῖξ εαοιαημανύημζξ, ηαζ εείμζξ ζμο θεζράκμζξ. 

                                        Θεμημηίμκ. 

Μήηεν Κονίμο, ηαὶ Ἀεζπάνεεκε Κόνδ, πόννς δίςλμκ ἐη ηὴξ ἐιήξ 

ηανδίαξ, ηάξ ημῦ ανμημηηόκμο, ἐπίαμοθάξ ηαὶ δόθμοξ. 

                          ᾨδὴ ε’. Κονίςξ Θεμηόημκ. 
Οθύιπμο ὀ πνμζηάηδξ, ηαὶ ηὴξ Πζενίαξ, ὀ θςημθόνμξ ἀζηήν 

Δζμκύζζε, ηὰξ ἰηεζίαξ πνμζδέπμο ἠιῶκ ἐηάζημηε. 

‘Τθένπμκηα ὐπμύθςξ, ηαη’ ἐιμῦ ημκ ὄθζκ, ηῆ δεδμιέκδ ζμζ πάνζηζ 

ζύκηνζρμκ, ὠ Δζμκύζζε Πάηεν ἴκα βεναίνς ζε. 

‘Τρίζημο ὠξ εενάπςκ, πνέζαεοε ἀπαύζηςξ, ὐπέν ἠιῶκ ζενέ 

Δζμκύζζε, ἴκα νοῶιεεα πόζδξ ἐκακηζόηδημξ. 

                                        Θεμημηίμκ. 
‘Τικμῦιεκ ζμο ηὸ ιέβα, ιοζηήνζμκ Κόνδ,  ὄηζ Θεόκ ἀπμννήηςξ 

βεβέκκδηαξ, ηαὶ ιεηά ηόημκ Πανεέκμξ ἄθεμνμξ ἔιεζκαξ. 

Ἄλζμκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ ε ηήκ Θεμηόημκ, ηήκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαί  πακαιώιδημκ ηαί ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Σήκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Υενμοαείι ηαί  ἐκδμλμηένακ  ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

εναθείι· ηήκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηήκ  ὄκηςξ 

Θεμηόημκ έ ιεβαθύκμιεκ. 

 

Υαῖνμζξ Θεζζαθίαξ εείμξ αθαζηόξ, ηαὶ Όθύιπμο ηθέμξ, Δζμκύζζε 

εαοιαζηέ• παῖνμζξ ηηθδζίαξ θςζηήν ὀ κέμξ ιάηαν, ὸ πάκηαξ 

ηαηαοβάγςκ, εαοιάηςκ θάιρεζζ. 
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θμξ ἐη κεόηδημξ ηῶ Υνζζηῶ, πίζηεζ ἀκεηέεδξ, ὠξ ἐιάηνοκαξ ηῶκ 

θεανηῶκ, ηαζὶ ηῆξ ἐβηναηεΐαξ, ὐπήθεεξ ημύξ ἀβώκαξ, ἀηνέπηῶ 

δζακμία, ὠ Δζμκύζζε. 

Ἀββεθμξ ηαεάπεν επί ηῆξ βῆξ, ἤκοζαξ εεόθνμκ, ηδκ γςήκ ζμο ηήκ 

εαοιαζηήκ, ηαὶ πμθθῶκ πανίηςκ, εεόεεκ ἠλζώεδξ, ἠιᾶξ 

ηαηαπονζεύςκ, ὠ Δζμκύζζε. 

Σov ηῆξ ιεηάκμζαξ ηαεδβδηήκ, ηαὶ ημκ ἐκ ’Οθύιπς πμδδβέηδκ ηαὶ 

μἰηζζηήκ, ημκ εεῖμκ πνμζηάηδκ ηαὶ θεζημονβόκ Κονίμο, Δζμκύζζμκ 

ηόκ ιέβα πάκηεξ ὐικήζςιεκ. 

Γκόθμκ ύπεζζῆθεεξ ηὸκ ιοζηζηόκ, ὠξ ἀκήθεεξ Πάηεν, ἐκ Όθύιπς 

πίζηεζ εενιή, ηαὶ ὐπενημζιίμο, θςηόξ ηαηδλζώεδξ, ὠξ ηῶκ αννήηςκ 

ιύζηδξ, ὠ Δζμκύζζε. 

Ὠξ ήθζμξ θάιραξ ἐκ ηῶ πμνώ, ηῶκ ἀβίςκ πάκηςκ Δζμκύζζε ἀζηδηά, 

πνέζαεοε ἀπαύζηςξ οπέν ἠιῶκ ηῶκ πόες, ἀεί ἀκεοθδιμοκηώκ ηαί 

δεόιεκςκ ζμο. 

Φνμύνεζ ηὴκ Μμκήκ ζμο ηὴκ ἰενάκ, από πάζδξ αθάαδξ, Δζμκύζζε 

εαοιαζηέ, ηαὶ ηῶκ πνμζζόκηςκ, αύηῆ ιεη’ εὐθααείαξ, ηάξ ζηεζίαξ 

πθήνμο, ὠξ ζοιπαεέζηαημξ. 

Ιθεςξ βεκμῦ ιμζ Πάηεν ζμθέ, ηῶ πμθειμοιέκς, ζώιαηί ηε ηαὶ ηῆ 

ροπή, δεζκμῖξ πακημίςκ κόζςκ ηαὶ πάζδξ ἀθβδδόκμξ, ηαὶ νῦζαί ιε 

βεέκκδξ ηαῖξ ιεζζηείαζξ ζμο. 

δήβδζμκ Πάηεν εἰξ μονακόκ, ημύξ κῦκ πνμζηοκμῦκηαξ, ηήκ ἀβίακ 

ζμο Δελζάκ, ηήκ εείακ ζμο Κάνακ, ζεπηήκ ηε ζαβόκα, ηαὶ ημύηςκ ηά 

ιεβάθα ἀκαηδνύηημκηαξ. 

θοιπε οπένηαηε ηῶκ αμοκῶκ, παῖνε ηαὶ εὐθναίκμο, ηεηηδιέκμξ ζύ 

αμδεόκ, ῤύζηδκ ηαὶ πνμζηάηδκ ἐκ ημῖξ πεζναηδνίμζξ, ηὸκ εεζμκ ηαὶ 

ὐπένθαιπνμκ Δζμκύζζμκ. 

Υαῖνμζξ Πζενίαξ ὀ ἀνςβόξ, ηαὶ ιεζίηδξ ιέβαξ, Δζμκύζζε πνόξ Θεόκ 

παῖνμζξ ὸ πανέπςκ, ἰάζεζξ ημῖξ κμζμύζζ, ηαὶ εαύιαηα πδβάγςκ, ἠιῖκ 

ἐηάζημηε. 
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Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

Σὸ Σνζζάβζμκ…. 

ηαί ηά Σνμπάνζα ηαῦηα. Ἦπμξ πθ. α΄. 
θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βάν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαύηδκ μζ ηήκ ἱηεζίακ, ὡξ Δεζπόηῃ, μἱ 

ἁιανηςθμί  πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ. 

Γόλα.Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί μί βάν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεῆξ 

ἡιῖκ ζθόδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ ἐπίαθερμκ ηαί 

κῦκ  ὡξ  εὔζπθαπκμξ ηαί θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ ἐπενῶκ ἡιῶκ. ύ 

βάν εἶ Θεόξ ἡιῶκ ηαί ἡιεῖξ θαόξ μο, πάκηεξ ἔνβα πεζνῶκ 

μο  ηαί  ηό  ὄκμιά μο ἐπζηεηθήιεεα. 

Καί κῦκ. Σῆξ εὐζπθαπκίαξ ηήκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκδ 

Θεμηόηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ έ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά μῦ 

ηῶκ  πενζζηάζεςκ· ύ βάν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηῶκ Υνζζηζακῶκ. 

                                    40 Κύνζε εθέδζμκ 

                           Ἦπμξ α’. Όηε ἐη ημῦ λύθμο. 
Πάκηαξ ημύξ πνμζπίπημκηαξ πζζηῶξ, ηῆ ζῆ εαοιαζηή πνμζηαζία, ηαὶ 

ἀκηζθήρεζ ζμο, Πάηεν Δζμκύζζε ἀλζμεαύιαζηε, πάζδξ εθίρεςξ 

θῦηνςζαζ, ηαὶ πάζδξ ἀκάβηδξ, ηαὶ πάζδξ ζηεκώζεςξ, ηαί κόζμο 

Ἄβζε, αἰηεί δέ πηαζζιάηςκ ηήκ θΰζζκ, ηαί ηήκ εεσηήκ εὐθνμζύκδκ, 

ημῖξ εἰθζηνζκῶξ ζε ιαηανίγμοζζ. 

Δέζπμζκα πνόζδελαζ ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ μο, ηαὶ θύηνςζαζ 

ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

Σὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ έ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θύθαλόκ 

ιε ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ μο. 

Γί’ εὐπῶκ ηῶκ ἁβίςκ παηένςκ ἠιῶκ, Κύνζε Ἰδζμῦ Χνζζηέ ὁ 

Θεόξ, ἐθέδζμκ ηαί ζῶζμκ ἠιᾶξ. Ἀιήκ. 
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