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3 Φεανμοανίμο Πανάηθδζδ Αβζμο Σοιεώκ ημο 

Θεμδόπμο  

 

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

Θεόξ, ἐθέδζμκ ηαί ζῶζμκ ἠιᾶξ. Ἀιήκ. 

 

Εοεφξ 142 Χαθιόξ Κύνζε εζζάημοζμκ ηδξ πνμζεοπήξ ιμο…. 

Είηα ημ Θέμξ Κφνζμξ (ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

Ήπμξ δ  Ο Υρςεείξ εκ ης Σηαονώ 

Σμκ έκ πενζί δζαηναημΰκηα ημκ Κυζιμκ, ημκ ηαζ Δεζπυηδκ ηαζ 

δμηήνα ημτ Νυιμο, οπυ Πανεέκμο ης Νας θενυιεκμκ, πυεμ 

εΎζδελάιεκμκ, ηαίξ άβηάθαζξ ζμο, Πνέζαο, οιεχκ Μαηάνζε, 

ηαεζηέηεοε πάζζ, ηςκ υθθδιάηςκ θφζζκ παναζπεΎκ, ηαζ βοκαζλίκ 

εφημηίακ δςνήζαζεαζ. 

 

Δυλα. Καί κοκ. Θεμημηίμκ. Σδ Θεμηυης έηηεκχξ. 

 Ν' Φαθιυξ ηαί υ Κακχκ. 

 

δή α'. Ήπμξ πθ. δ'. ’Υβνάκ δζμδεύζαξ. 

Δζηαίςκ ζηδκχιαζζκ έκ πανά, ηαζ πυες άθνάζηα, αφθζγυιεκμξ 

οιεχκ, πάκηαξ ημοξ ηεθμΰκηάξ ζμο ηδκ ικήιδκ, Θευκ ηςκ υθςκ 

δζηαζχζαζ ίηέηεοζμκ. 

 

Έκ Νυις βεκυιεκμξ ίενεφξ, οιεχκ ςξ δΰπμο,ζφ ηεεέαζαζ Ίδζμΰκ, 

ημκ Υνίζημκ Κονίμο, μκ δοζχπεζ, έη πάζδξ θφπδξ διάξ 

άπαθθάλαζεαζ. 

 

Υεζνζ ημκ ηαηέπμκηα πάζακ βδκ, έκ Υενζζκ έδέπεδξ, άβζχηαηε 

οιεχκ. Σμτημκ μοκ δοζχπεζ δοζημηίαξ, έθεοεενχζαζ ηδκ ζμζ 

ηαηαθεΰβμοζακ. 
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Θεμημηίμκ. 

Οφη έ'πς παννδζίακ Μήηεν Θεμΰ, ζδεΎκ άιανηήζαξ εζξ ημ φρμξ ημτ 

Οφνακμΰ, άθθ’ μζηηεζνμκ Κυνδ ημκ ζυκ δμΰθμκ, ή ημκ Θευκ έκ 

βαζηνί ζμο πςνήζαζα. 

 

δή β'. Σύ εΐ ηό ζηενέςια. 

'Όρςεεζξ ηαΎξ πνάλεζζ ηαΎξ ίεναίξ, άβζχηαηε, ημκ Ίδζμΰκ, έκ πενζζκ 

έδέπεδξ, οπέν πάκηςκ δευιεκμξ. 

 

Σμκ ημτ Νυιμο Κφνζμκ, ιήηνακ Πανεέκμο άκμίλακηα, ίδχκ, ζεπηέ 

οιεχκ, δοζχπεζ, έη ηζκδφκςκ νοζεήκαί ιε. 

 

 πενζζ ημκ άκενςπμκ, δήιζμονβήζαξ ηαηέπεηαζ, έκ οιεχκ, 

βδναζαΎξ άβηάθαζξ, νχζζκ πάζζ δςνμφιεκμξ. 

 

Θεμημηίμκ. 

Νμδηήκ θααίδα ζε, άκεναηα θένμοζακ, Πάκαβκε, ημκ έη ηςκ ζχκ, 

αζιάηςκ ηεπεέκηα, υ ΉζαΎαξ ζε έαθερεκ. 

 

Ώδδ δ'. Δσζαηήημα Κύνζε. 

'Τπενήηιαζαξ βήναηζ, πίζηεζ δέ ηδ εεία υκηςξ έκέαγεξ, ίδεΎκ εέθςκ 

ημκ Πακηέθεζμκ, υκ οπέν ζχκ δμφθςκ ηαεζηέηεοε. 

 

Μαηανίζςιεκ άπακηεξ, οιεχκ ημκ Δίηαζμκ ηαζ αζήζςιεκ, θεάζμκ 

νΰζαζ ηασξ πνεζαείαζξ ζμο, πάκηαξ ημφξ ηζιχκηαξ ζε Θευπκεοζηε. 

 

Νμιμδυηδκ ζφ Κφνζμκ, έκ ηασξ ζαΎξ άβηάθαζξ πάθαζ έαάζηαζαξ, 

οιεχκ, ηαζ κΰκ πνεζαείαζξ ζμο, ανέθδ ηά εδθάγμκηα έβημθπχεδηζ. 

                                        Θεμημηίμκ. 

 πεζνζ Κυζιμκ άπακηα, θένςκ ηήξ Πανεέκμο ααζηάγεηαζ, ιζηνυκ 

άβηάθαζξ κήπζμκ, υ βαζηνζ ζοκέπςκ άπακ κήπζμκ. 
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δή ε'. Φώηζζμκ διάξ. 

Νΰκ έκ ΟφνακμΎξ, άβαθθυιεκμξ, Μαηάνζε, πάκηαξ ημφξ ηεθμτκηαξ 

ηδκ εείακ ικήιδκ ζμο, δεζκχκ πακημίςκ, ηασξ πνεζαείαζξ ζμο 

άπάθθαλμκ. 

 

φ χ οιεχκ, Θεδβυνε άπεηέθεζαξ, ζεαοηυκ Ναυκ ημτ Θεμτ 

πακάβζμκ δζυ ηαί είδεξ, έκ Ναχ αοηυκ χξ κήπζμκ. 

 

"Τικμζξ ίενμσξ, οιεχκ άκεοθδιήζςιεκ ηυκ Θεδβυνμκ, 

άκαηνάγμκηεξ, χ Θεμδυπε, ζαΎξ θζηαΎξ ήιάξ μίηηείνδζμκ. 

 

                                        εεμημηίμκ. 

Μήηεν ημτ Θεμτ, ηδ θεμνά ηαημθζζεήζακηαξ, πάκηαξ ημφξ ζμφξ 

δμφθμοξ ζφ έλακάζηδζμκ, ηαί πνυξ αθεανζίαξ, ηδκ γςήκ ήιάξ 

υδήβδζμκ. 

 

                           δή ξ'. Ίθάμεδηί ιμζ Σςηήν. 

Έαυδζαξ, οιεχκ, υηε ηαηεΎδεξ ημκ Κφνζμκ, άπυθοζυκ ιε ςηήν, 

κοκί, χξ τπέζπμο ιμζ• ηαζ κΰκ ημφημκ αίηδζαζ άπμθτζαζ πάκηαξ, ηςκ 

δεζκχκ ηαζ πενζζηάζεςκ. 

 

ναζςεεζξ οιεχκ, ημτ Μςτζέςξ θαιπνυηενμξ, έβέκμο έκ ηαΎξ 

πενζί, ημκ ηάθθεζ εαοιάζζμκ, δελάιεκμξ, Πάκζεπηε• ημτημκ μφκ 

δοζχπεζ, μίηηεζνήζαζ ημοξ μίηέηαξ ζμο. 

 

Νεηνχζεςξ ημΎξ εεζιμΎξ, άπήθεεξ πνυξ ημκ πμίΎμΰιεκμκ, υκ 

έηδοζχπεζ αεί, οιεχκ Πακάβζε, νοζεήκαί ιε εθίρεςξ, ηαζ δεζκχκ 

πακημίςκ, ζαΎξ θζηαΎξ ηαί πενζζηάζεςκ. 

 

                                             Θεμημηίμκ. 
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Θδνετζαί ιε πνμζπαεεί, υ ιζανυξ δαίιςκ πάκημηε, Πανεεκμιήημν 

'Ώβκή, άθθα ζο έλάνπαζμκ ηςκ αφημτ παβίδςκ ιε, ηαζ ηή εεία ζηέπδ 

ηήξ πνεζαείαξ ζμκ ζοκηήνδζμκ. 

 

Έπίαθερμκ έκ εφιεκεία, οιεχκ Θεμδυπε, επί ημΎξ έιμΎξ δεζκμσξ ημτ 

ζχιαημξ πάεεζζ, ηαζ Ύαζζκ δχνδζαί ιμζ θζηαΎξ ζμο. 

Έπίαθερμκ.... 

 

ΕΙηα ηυ Κμκηάηζμκ. "Ηπμξ α'. 

 

Δζηαίςκ ηαΎξ ζηδκαΎξ, πενζπανχξ έκδδυιεκμξ, Υνίζημκ ημκ Θευκ, μκ 

έκ άβηάθαζξ χξ ανέθμξ έαάζηαζαξ, αΎηδζαζ αιανηδιάηςκ πμθθχκ 

θοηνχζαζ ήιάξ, ηαζ εφημηίακ ηασξ έβηφμζξ δςνήζαζεαζ, οιεχκ 

Θεμδυπε Μαηάνζε. 

 

Καί εοεφξ ημ Πνμηείιεκμκ. "Ηπμξ δ'. 

Ντκ απμθφεζξ ημκ δμΰθυκ ζμο, Δέζπμηα, ηαηά ημ νήιά ζμο έκ 

εζνήκδ.ηίπμξ. Φςξ εζξ άπμηάθοθζκ έεκχκ, ηαί δυλακ θαμΰ ζμο 

Ιζναήθ. 

 

Εφαββέθζμκ. ’Εη ημΰ ηαηά Λμοηάκ (Κεθ. α' 25—32) . 

 

Σς ηαζνς έηείκς ήκ άκενςπμξ έκ Ίενμοζαθήιμζξ, χ υκμια οιεχκ, 

ηαί υ άκενςπμξ μΰημξ δίηαζμξ ηαί εοθααήξ, πνμζδεπυιεκμξ 

πανάηθδζζκ ημτ Ιζναήθ, ηαί Πκετια "Ώβζμκ ήκ έπ’ αοηυκ ηαί ήκ 

αφης ηεπνδιαηζζιέκμκ οπυ ημτ Πκεφιαημξ ημτ Ώβίμο ιή ίδεΎκ 

εάκαημκ, πνζκ ή ζδδ ημκ Υνίζημκ Κονίμο. Καί ήθεεκ έκ ης Πκεφιαηζ 

εζξ ηυ ίενυκ ηαί έκ ης είζαβαβεΎκ ημφξ βμκείξ ηυ παζδίμκ Ίδζμτκ, ημτ 

πμζήζαζ ηαηά ηυ είεζζιέκμκ ημτ κυιμο πενί αφημτ, ηαί αφηυξ 

έδέλαημ αοηυ εζξ ηάξ άβηάθαξ αφημτ, ηαί εφθυβδζε ημκ Θευκ, ηαί 

είπε. Νΰκ άπμθφεζξ ημκ δμτθυκ ζμο, Δέζπμηα, ηαηά ηυ νήιά ζμο έκ 

εζνήκδ• υηζ εΎδμκ μί μθεαθιμί ιμο ηυ ζςηήνζυκ ζμο, υ ήημίιαζαξ 

ηαηά πνυζςπμκ πάκηςκ ηςκ θαχκ θχξ εζξ άπμηάθορζκ έεκχκ, ηαί 

δυλακ θαμτ ζμο Ιζναήθ 
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Γόλα Παηνί...Σασξ ημτ Θεμδυπμο πνεζαείεξ εθεήιςκ. . . 

Καί κΰκ...Σασξ ηήξ Θεμηυημο πνεζαείεξ εθεήιςκ. . . 

 

Σηίπμξ. Έθεήιμκ, έθέδμόκ ιε ό Θεόξ. Καί ηό πανόκ Πνμζόιμζμκ. 

"Ηπμξ πθ. α'. "Οθδκ άπμεέιεκμζ. 

 

Πνεζαφηδκ εαοιάζζμκ, φπεναηιάζακηα βήνεζ, πμθζάκ ζεαάζιζμκ, 

άκενςπμκ Οονάκζμκ ηαί πακέκηζιμκ, πνμζηαζίακ εείακ, έκενβυκ 

εαοιάηςκ, ηαζ εβηφςκ άκηζθήπημνα, παζχκ βζκχζημκηεξ, ζε χ 

οιεχκ 'Ιενχηαηε, ήιείξ πάκηεξ έκ δάηνοζζ, ηή ζδ αμήεεζα 

πνμζηνέπμιεκ σδε Θεμδυπε, ηδκ θφπδκ ηαζ αζεέκεζακ αοηχκ, ηαζ 

εφημηίακ πμνήβδζμκ, αφηαίξ ίηεζίαζξ ζμο. 

 

Ψδδ γ'. Πασδεξ Δαναίςκ. 

Έθααεξ, Μάηαν, έκ άβηάθαζξ, ιζηνυκ ανέθμξ Υνίζημκ ηυκ γςμδυηδκ 

ημφημκ μοκ οιεχκ ζηέηεοε κδπίμζξ, εδθάγμοζζ δςνήζαζεαζ, εκηεθή 

ηδκ φβζείακ. 

 

"Οθςκ ή θφηνςζζξ επέζηδ, έκ Νας βάν χξ ανέθμξ ηθ άβίς, Ιδζμφξ 

ςηήν εακάημο αζθκίδζμο ημφ οιεχκ δεήζεζζ, άπαθθάηηςκ ήιάξ 

πάκηαξ. 

 

Δέπμο ηδκ δέδζίκ ιμο, Πάηεν, ηαζ πνμζάβαβε ηχ οπυ ζμτ χξ 

ανέθμξ, ααζηαπεέκηζ Θεχ, ηαζ ημφημκ έηδοζχπεζ, νοζεήκαί ιε ηυκ 

άεθζμκ, ηχκ παβίδςκ δζααυθμο. 

 

Θεμημηίμκ. 

ΟΎηηεζνμκ ζχζυκ ιε, Μανία, ηυκ θζθάκενςπμκ ηεημτζα Θευκ 

Λυβμκ, ηαζ άηησζζ ηασξ ζαΎξ, ηαηαφβαζμκ ροπήκ ιμο, ηαζ 

θζθακενχπςξ ντζαί ιε, ηήξ δαζιυκςκ ηονακκίαξ. 

 

Ώδή δ'. Τμκ Βαζζθέα 
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Υνίζημκ δοζχπεζ, χ οιεχκ εεμδυπε, πανιμκήξ αζςκίμο άπμθαΰζαζ, 

ηάιε ημκ ζυκ δμΰθμκ, ήξ κΰκ ζο απμθαφεζξ. 

 

Έπςκ, χ Πνέζαο, πανά Θες παννδζίακ, ηαεζηέηεοε οπέν ηςκ ζε 

ηζιχκηςκ, ηαζ νΰμο εφπασξ ζμο, ηζκδφκςκ άδμηήηςκ. 

 

φ Θεμδυπε, ηάξ έκ βαζηνί κΰκ έπμοζαξ, δζαθΰθαηηε εενιαΎξ ζμο 

ίηεζίαζξ, ηαΎξ πνυξ ημκ Δεζπυηδκ, ηαί νΰμο δοζημηίαξ. 

 

Εονχκ ηςκ πυκςκ, ημΰ έπζηήνμο ζμο αίμο, οιεχκ ηά έπαεθα έκ 

αίς, ης άηεθεοηήης, διχκ ιή έπζθάεμο. 

 

Θεμημηίμκ. 

Ράκμκ, χ Κυνδ, Θεμβεκκήημν Μανία, ης πζζηχξ ηζιχκηί ζε νακίζζ, 

ηήξ ζήξ πνμζηαζίαξ, ηαί νΰζαζ ηςκ πηαζζιάηςκ. 

 

δή ε'. Κονίςξ Θεμηόημκ. 

'Ώβκαί ζμο χ Πνεζαΰηα, πεσνεξ αί δεπεείζαζ, ημκ γςμδυηδκ ηαί 

βέβμκαξ Πάκζεπηε, υκηςξ εφδαίιςκ δζυ εφθδιμΰιέκ ζε. 

 

Φζθάκενςπε ημΰ ηυζιμο, Δέζπμηα ηαί χηεν, ηαΎξ Θεμδυπμο 

πνεζαείαζξ άπάθθαλμκ, ημοξ ζμΰξ μίηέηαξ, ηςκ κυζςκ ηαί 

πενζζηάζεςκ. 

 

Έπί ηδκ πνμζηαζίακ, ηδκ ζήκ, Θεμδυπε, κΰκ ηαηαθεφβς υ δμΰθυξ 

ζμο πνυθεαζμκ, ηαί ηαΎξ πνεζαείαζξ ζμο, ζχζυκ ιε ημκ ηαηάηνζημκ. 

 

Ίαζαζ Σνζζιάηαν, ηδκ έη δοζημηίαξ, ,δεζκχξ κΰκ πάζπμοζακ δμφθδκ 

ζμο, "Ώβζε, ηαζ εφημηίακ έκ ηάπεζ, αφηδ πμνήβδζμκ. 

 

Θεμημηίμκ. 
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Μανία Θεμηυηε, Μήηεν ημΰ Δεζπυημο, ηςκ ροπμθευνςκ παεχκ ιε 

άπάθθαλμκ, ηαζ αζςκίμο πονυξ, νΰζαζ ηαί ζχζυκ ιε. 

 

Συ «' Ώλζυκ έμηζκ» ηαί ηά πανυκηα Μεβαθοκάνζα. 

 

Φχξ εζξ άπμηάθορζκ ηχκ εεκχκ, επί ηδξ βδξ χθεδξ, έη Πανεέκμο 

υκηςξ ηεπεείξ, ηαί έπακεπαΰζς βδναθέαζξ άβηάθαζξ, ηά ανέθδ υ 

θοθάηηςκ, ιυκε θζθάκενςπε. 

 

Πνέζαο Ίενχηαηε οιεχκ, ιδ παΰζδ πνεζαεφςκ, ηχ ςηήνί ζμο 

ηαί Θες, εφημηίακ δμτκαζ ηαίξ έπίηελζ πάζαζξ, ηαί κυζςκ ηαί 

ηζκδφκςκ, ηδκ άπμθφηνςζζκ. 

 

ξ έδέπεδξ ανέθμξ έκ 'Ιενχ, ημΰ Παηνυξ ημκ Λυβμκ, έκ άβηάθαζξ 

ζμο, οιεχκ, μφηςξ έηδοζχπεζ αφηυκ έκ παννδζία, εδθάγμοζζ 

κδπίμζξ, νχζζκ δςνήζαζεαζ. 

 

ξ έκδβηαθίζεδξ έκ Ίενς, ημκ Θευκ ηχκ υθςκ, δζηαζυηαηε οιεχκ, 

μφης ηαί ηά ανέθδ, πνεζαείαζξ ζμο ζοκηδνεί, ηαί ηάξ έβηφμοξ 

πάζαξ, ζο έθεοεένςζμκ. 

 

Καί ηυ' Παζαζ ηςκ Ώββέθςκ. 

 

Συ Σνζζάβζμκ… 

 ηαί ηό Τνμπάνζμκ "Ηπμξ α'. 

Σμτ Δζηαίμο οιεχκ ηδκ Μκήιδκ Κφνζε, έμνηάγμκηεξ, δζ’ αφημτ ζε 

δοζςπμτιεκ, ζχζμκ ηάξ ροπάξ διχκ. 
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                                   40 Κύνζε εθἐδζμκ 

 

 

                "Ηπμξ πθ. δ'. Γέζπμζκα πνόζδελαζ. 

οιεχκ 'Ιενχηαηε, ημκ ςηήνα ζηέηεοε, 

 υκ έκ άβηάθαζξ έδέπεδξ, ηάξ έκ βαζηνζ έπμφζαξ ντζαζ,  

ηαί εφημηίακ αφηαΎξ δςνήζαζεαζ. 

 

Δέζπμζκα πνμζδελαζ, ηάξ δεήζεζξ ηῶκ δμφθςκ ζμο, ηαί θφηνςζαζ 

ἠιᾶξ, ἀπυ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

 

Σήκ πάζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ ζέ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θφθαλμκ 

ιέ ὑπυ ηήκ ζηέπδκ ζμο. 

 

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

Θεόξ, ἐθέδζμκ ηαί ζῶζμκ ἠιᾶξ. Ἀιήκ. 

 

 


