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28 Φεανμοανίμο Παναηθδηζηόξ Κακώκ εζξ ηδκ 

Αβία Νεμιάνηοξ Κονάκκα δ εκ Όζζα 

Πμίδια Γεναζίιμο ιμκαπμύ Μζηναβζακκακίημο 

 

Δΰθμβήζακημξ ημῦ ίενέςξ άνπόιεεα άκαβζκώζημκηεξ ημκ ΡΜΒ’ 

(142) Ψαθιόκ. 

 

Κύνζε, εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο, … 

 

Θεὸξ Κύνζμξ, ηαὶ ἐπέθακεκ ἡιῖκ(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

                  Ἦπμξ δ΄. Ὁ ὑρςεεὶξ ἐκ ηῷ ηαονῷ. 

Ὡξ ἐκαεθήζαζα πμθθῇ ηανηενίᾳ, Πανεεκμιάνηοξ Ἀεθδθόνε 

Κονάκκα, ηὴκ ηῶκ εαοιάηςκ ἔθααεξ ἐκένβεζακ· ὅεεκ ημὺξ 

πνμζηνέπμκηαξ, ηῷ ἁβίῳ καῷ ζμο, ζηέπε ηαὶ δζάζςγε, ἀπὸ πάζδξ 

ἀκάβηδξ, ηαὶ κμζδιάηςκ ῥῦζαζ παθεπῶκ, ημὺξ ηὴκ εενιήκ ζμο, 

αἰημῦκηαξ ἀκηίθδρζκ. 

                         Γόλα. Καὶ κῦκ. Θεμημηίμκ. 
Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε, ηὰξ δοκαζηείαξ Σμο θαθεῖκ μἱ 

ἀκάλζμζ· εἰιὴ βὰν Σὺ πνμΐζηαζμ πνεζαεύμοζα, ηίξ ἡιᾶξ ἐῤῥύζαημ ἐη 

ημζμύηςκ ηζκδύκςκ; Τίξ δὲ δζεθύθαλεκ, ἕςξ κῦκ ἐθεοεένμοξ; Οὐη 

ἀπμζηῶιεκ Γέζπμζκα ἐη Σμῦ· Σμὺξ βὰν δμύθμοξ ζώγεζξ ἀεί, ἐη 

πακημίςκ δεζκῶκ. 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαθιόξ. 

θέδζόκ ιε, ὁ Θεόξ… 

 

εἶηα ὁ Κακώκ, μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ:  

μῖξ αμήεεζ ἱηέηαζξ Κονάκκα. Γεναζίιμο. 

               ᾨδὴ α΄. Ἦπμξ πθ. δ΄. Ὑβνὰκ δζμδεύζαξ. 
Σοκμῦζα Μανηύνςκ εείμζξ πμνμῖξ, ὡξ Μάνηοξ Κονίμο, ηαὶ 

πανεέκμξ πακεοηθεήξ, δοζώπεζ Κονάκκα ιαηανία, ὑπὲν ηῶκ πίζηεζ 

εενιῇ πνμζζόκηςκ ζμζ. 
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 κύιθδκ μἰηείακ ζε ἐηθεηηήκ, Χνζζηὸξ ἀκαδείλαξ, πνμζηαζίακ ζε 

ἀζθαθῆ, πανέζπεκ ἡιῖκ Μάνηοξ Κονάκκα, δζὸ εενιῶξ ηῇ πνεζαείᾳ 

ζμο ζπεύδμιεκ. 

Ἰάιαηα αθύγεζ πακημδαπά, ὁ εεῖμξ καόξ ζμο, πμνδβίᾳ ηῇ εεσηῇ, ηαὶ 

θύεζ Κονάκκα Ἀεθδθόνε, πμθοεζδῶκ κμζδιάηςκ ἐπήνεζακ. 

                                       Θεμημηίμκ. 

Σανηὸξ ὁιμζώιαηζ ὁ Σςηήν, ἐη Σμῦ ὤθεδ ηόζιῳ, ηαὶ ἀκέπθαζε ηὸκ 

Ἀδάι, δζὸ ηῆξ ζανηόξ ιμο Θεμηόηε, ηαὶ ηῆξ ροπῆξ ηὰξ ὀδύκαξ 

εενάπεοζμκ. 

                           ᾨδὴ β΄. Οὐνακίαξ ἁρίδμξ. 
Βαζζθέςξ εοβάηδν, ηῶκ μὐνακῶκ πέθδκαξ, ημῖξ ιανηονζημῖξ ζμο 

ἀβῶζζ, Κονάκκα πάκζεικε, Ὃκ ηαεζηέηεοε, ηῶκ ημῦ Βεθίαν 

παβίδςκ, ῥύεζεαζ ἑηάζημηε, ημὺξ ζὲ βεναίνμκηαξ. 

 

δοκώιεκμζ ζθόδνα, ηαῖξ πμθθαπθαῖξ εθίρεζζ, ηῇ ζῇ ηαηαθεύβμιεκ 

ζηέπῃ, ηαὶ πίζηεζ ηνάγμιεκ· ηῆξ ζοκεπμύζδξ ἡιᾶξ, ῥῦζαζ ἀκάβηδξ 

Κονάκκα, ἴαζζκ ηαὶ θύηνςζζκ, ἡιῖκ ανααεύμοζα. 

 

Ἡ εενιή ζμο πνεζαεία, ηεῖπμξ ἡιῖκ βέκμζημ, πᾶζακ ἀπμηνέπμοζα 

αθάαδκ, ημῦ πμθειήημνμξ, Κονάκκα ἔκδμλε, ὅηζ ηῇ ζῇ πνμζηαζίᾳ, 

πανιμκῆξ πθδνμύιεεα, ηαὶ παναηθήζεςξ. 

                                 

                                      Θεμημηίμκ. 
Θεὸκ Λόβμκ ηεημῦζα, ζςιαηζηῶξ Ἄπνακηε, ἔθοζαξ Ἀδὰι ηὴκ 

ηαηάνακ, ηαὶ πάκηαξ ἔζςζαξ, ημὺξ Θεμηόημκ Σε, ὁιμθμβμῦκηαξ 

Πανεέκε· δζὸ ηἀιὲ Γέζπμζκα, ζῶζμκ ηὸκ δείθαζμκ. 

 

Γζάζςζμκ, Πανεεκμιάνηοξ Κονάκκα ηαῖξ ζαῖξ πνεζαείαζξ, πάζδξ 

αθάαδξ ηαὶ κμζδιάηςκ ηαὶ εθίρεςκ, ημὺξ πνμζζόκηαξ ηῇ εείᾳ ζμο 

ἀκηζθήρεζ. 

 

πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ Πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ παθεπὴκ 

ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 
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                          Ἦπμξ α΄. Πνεζαεία εενιή. 

Πνεζαείᾳ ηῇ ζῇ, πνμζηνέπμοζα ἑηάζημηε, Κονάκκα ζεική, 

θαιαάκεζ ηὰ αἰηήιαηα, Ὄζζα ἡ ζὲ αθαζηήζαζα, ηαὶ αμᾷ ζμζ ἀεὶ 

ιεηὰ πίζηεςξ· ἐη ζοιθμνῶκ ιε ἐκ αίῳ πζηνῶκ, ἀπήιακημκ Μάνηοξ 

δζαθύθαηηε. 

                             ᾨδὴ δ΄. Δἰζαηήημα Κύνζε. 
πζαθέραζα ἄκςεεκ, ἐπὶ ηῶκ ιδηένςκ Μάνηοξ ηὰ δάηνοα, πᾶζακ 

αθάαδκ ἐλαθάκζζμκ, ἐη ηῶκ ηέηκςκ ημύηςκ ηῇ ζῇ πάνζηζ. 

Ἰαηνεύμοζα πάκζεικε, πᾶζακ ηαπελίακ ηῶκ πνμζζόκηςκ ζμζ, 

ἀεοιίαξ ηαὶ ηαηώζεςξ, θῦζμκ ὦ Κονάκκα ηὴκ ηαηήθεζακ. 

Ἰδζμῦκ ηὸκ Νοιθίμκ ζμο, ἐηηεκῶξ δοζώπεζ Κονάκκα ἔκδμλε, 

ἱθαζιὸκ ἡιῖκ δςνήζαζεαζ, ηαὶ πθδιιεθδιάηςκ ηὴκ ζοβπώνδζζκ. 

                                           Θεμημηίμκ. 

Καεανὸκ μἰηδηήνζμκ, Κόνδ ἐπζπκμίαξ ημῦ εείμο Πκεύιαημξ, ηὴκ 

ηανδίακ ιμο ἀκάδεζλμκ, ἀνεηῶκ Πανεέκε ηῇ θαιπνόηδηζ. 

                           

                                   ᾨδὴ ε΄. Φώηζζμκ ἡιᾶξ. 
Ἔθενεξ ζηεῤῥῶξ, ιαζηζβώζεζξ ὥζπεν ἄζανημξ, δζὰ ημῦημ ηῶκ 

ἀζάηνςκ δοζιεκῶκ, ηαε’ ἡιῶκ Μάνηοξ ἐηκεύνζζμκ ηὴκ δύκαιζκ. 

Τίξ ζμο ηῷ καῷ, πνμζθοβὼκ Μάνηοξ μὐη ἔηοπε, ηῶκ πμθθῶκ ζμο ὦ 

Κονάκκα δςνεῶκ; Σὺ βὰν πᾶζζ αμδεεῖξ ημῖξ πζηνῶξ πάζπμοζζ. 

Ἄθοπμκ γςήκ, ηαὶ εἰνήκδκ ἀζηαζίαζημκ, εὐηανπίακ ηαὶ πᾶκ ἄθθμκ 

ἀβαεόκ, ηῇ παηνίδζ ζμο ηῇ Ὄζζῃ δίδμο πάκζεικε. 

                                         Θεμημηίμκ. 
Ἵκα ηὴκ πμθθήκ, ιεβαθύκς Σμο πνδζηόηδηα, δοκαζηείαξ ηῆξ πζηνᾶξ 

ιε ημῦ ἐπενμῦ, Θεμηόηε ὡξ θζθάβαεμξ ἀπάθθαλμκ. 

                         

                               ᾨδὴ ζη΄. Σὴκ δέδζζκ ἐηπεῶ. 

Σανηόξ ζμο, ηάξ ἀθμνήημοξ ὀδύκαξ, ὡξ ὑπέιεζκαξ ἀεθμῦζα 

Κονάκκα, μὕηςξ ἡιῶκ, ημὺξ ημῦ ζώιαημξ πόκμοξ, ηαὶ ηῆξ ηανδίαξ 

ηὴκ εθῖρζκ εενάπεοζμκ, ηαὶ θύπδκ πᾶζακ ἀθ’ ἡιῶκ, ηῇ ζῇ πάνζηζ 

Μάνηοξ δζάθοζμκ. 

Κονίῳ, ηῷ Βαζζθεῖ ηῶκ αἰώκςκ, κοιθεοεεῖζα Ἀεθδθόνε Κονάκκα, 

ηαῖξ πνὸξ Αὐηόκ, ἱηεζίαζξ ζμο Μάνηοξ, ημῦ μὐνακίμο κοιθῶκμξ 

ἀλίςζμκ, ημοξ ιεβαθύκμκηαξ ζεική, ημὺξ ζηεῤνμὺξ ηαὶ ἁβίμοξ 

ἀβῶκάξ ζμο. 
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Ὑρόεεκ, ιὴ δζαθίπῃξ Κονάκκα, ἐπμπηεύμοζα ημὺξ πίζηεζ ηεθείᾳ, ηῷ 

ζῷ ἁβίῳ καῷ πνμζζόκηαξ, ηαὶ πθήνμο ημύηςκ ἀεὶ ηὰ ζοζηήιαηα, ὡξ 

δεδεβιέκδ ἐη Θεμῦ, ηῶκ εαοιάηςκ ηὴκ πάνζκ ηὴκ ἄθεμκμκ. 

                                         Θεμημηίμκ. 
Ῥοζεῆκαζ, ηῶκ πμκδνῶκ αμοθεοιάηςκ, ηαὶ πμζηίθςκ ζοζηνμθῶκ 

ημῦ Βεθίαν, εκίζποζόκ ιε ηῇ Σῇ δοκαζηείᾳ, Θεμβεκκῆημν Πανεέκε 

Πακάιςιε, ηαὶ δίδμο ιμζ ἰζπὺκ παηεῖκ, ηῆξ αὐημῦ πακμονβίαξ ηὰ 

ἔκεδνα. 

Γζάζςζμκ, Πανεεκμιάνηοξ Κονάκκα ηαῖξ ζαῖξ πνεζαείαζξ, πάζδξ 

αθάαδξ ηαὶ κμζδιάηςκ ηαὶ εθίρεςκ, ημὺξ πνμζζόκηαξ ηῇ εείᾳ ζμο 

ἀκηζθήρεζ. 

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

ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

                        Αἴηδζζξ ηαζ ημ Κμκηάηζμκ.  

                       Ἦπμξ α΄. Σμῖξ ηῶκ αἱιάηςκ. 

Πανεεκμιάνηοξ Κονάκκα πακόθαζε, κύιθδ Χνζζημῦ ἀθδεῶξ 

ηαθθζπάνεεκε, ημὺξ ηῇ εενιῇ ζμο πνεζαείᾳ πνμζηνέπμκηαξ, 

πακημίςκ κόζςκ ηαὶ εθίρεςκ θύηνςζαζ, ηαὶ δίδμο ἡιῖκ πανὰκ 

ἄθδηημκ. 

Πνμηείιεκμκ.  

Ὑπμιέκςκ ὑπέιεζκα ηὸκ Κύνζμκ ηαὶ πνμζέζπε ιμζ ηαὶ εἰζήημοζε 

ηῆξ θςκῆξ ηῆξ δεήζεώξ ιμο. 

η. Μαηάνζμξ ἀκήν ὁ θμαμύιεκμξ ηόκ Κύνζμκ. 

Δὐαββέθζμκ ἐη ημῦ ηαηὰ Μαηεαῖμκ (Κεθ. ηε΄ 1-13) 

Δἶπεκ ὁ Κύνζμξ ηήκ πανααμθήκ ηαύηδκ. ιμζώεδ ἡ Βαζζθεία ηῶκ 

μὐνακῶκ δέηα πανεέκμζξ, αἵηζκεξ θααμῦζαζ ηὰξ θαιπάδαξ αὐηῶκ 

ἐλῆθεμκ εἰξ ἀπάκηδζζκ ημῦ κοιθίμο. Πέκηε δὲ ἦζακ ἐλ αὐηῶκ 

θνόκζιμζ ηαὶ αἱ πέκηε ιςναί. Αἵηζκεξ ιςναὶ θααμῦζαζ ηὰξ θαιπάδαξ 

ἑαοηῶκ μὐη ἔθααμκ ιεε᾿ ἑαοηῶκ ἔθαζμκ· αἱ δὲ θνόκζιμζ ἔθααμκ 

ἔθαζμκ ἐκ ημῖξ ἀββείμζξ αὐηῶκ ιεηὰ ηῶκ θαιπάδςκ αὐηῶκ. 

Χνμκίγμκημξ δὲ ημῦ κοιθίμο ἐκύζηαλακ πᾶζαζ ηαὶ ἐηάεεοδμκ. 

Μέζδξ δὲ κοηηὸξ ηναοβὴ βέβμκεκ· ἰδμὺ ὁ κοιθίμξ ἔνπεηαζ, 

ἐλένπεζεε εἰξ ἀπάκηδζζκ αὐημῦ. Τόηε ἠβένεδζακ πᾶζαζ αἱ πανεέκμζ 

ἐηεῖκαζ ηαὶ ἐηόζιδζακ ηὰξ θαιπάδαξ αὐηῶκ. Αἱ δὲ ιςναὶ ηαῖξ 

θνμκίιμζξ εἶπμκ· δόηε ἡιῖκ ἐη ημῦ ἐθαίμο ὑιῶκ, ὅηζ αἱ θαιπάδεξ 

ἡιῶκ ζαέκκοκηαζ. Ἀπεηνίεδζακ δὲ αἱ θνόκζιμζ θέβμοζαζ· ιήπμηε 

μὐη ἀνηέζεζ ἡιῖκ ηαὶ ὑιῖκ· πμνεύεζεε δὲ ιᾶθθμκ πνὸξ ημὺξ 

πςθμῦκηαξ ηαὶ ἀβμνάζαηε ἑαοηαῖξ. Ἀπενπμιέκςκ δὲ αὐηῶκ 
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ἀβμνάζαζ ἦθεεκ ὁ κοιθίμξ ηαὶ αἱ ἕημζιμζ εἰζῆθεμκ ιεη᾿ αὐημῦ εἰξ 

ημὺξ βάιμοξ, ηαὶ ἐηθείζεδ ἡ εύνα. Ὕζηενμκ δὲ ἔνπμκηαζ ηαὶ αἱ 

θμζπαὶ πανεέκμζ θέβμοζαζ· ηύνζε ηύνζε, ἄκμζλμκ ἡιῖκ.  δὲ 

ἀπμηνζεεὶξ εἶπεκ· ἀιὴκ θέβς ὑιῖκ, μὐη μἶδα ὑιᾶξ. Γνδβμνεῖηε μὖκ, 

ὅηζ μὐη μἴδαηε ηὴκ ἡιένακ μὐδὲ ηὴκ ὥνακ ἐκ ᾗ ὁ οἱὸξ ημῦ ἀκενώπμο 

ἔνπεηαζ. 

Γόλα.  
Ταῖξ ηῆξ Ἀεθδθόνμο πνεζαείαζξ, Δθεήιμκ, ελάθεζρμκ ηα πθήεδ ηςκ 

ειώκ εβηθδιάηςκ 

Καί κῦκ. 
Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο πνεζαείαζξ, Δθεήιμκ, ελάθεζρμκ ηα πθήεδ ηςκ 

ειώκ εβηθδιάηςκ 

                   ηίπ. Ἐθεῆιμκ, ἐθέδζόκ ιε…. 

                       Καζ ημ πνμζόιμζμκ. 

                    Ἦπμξ πθ. α’. Ὅθδκ ἀπμεέιεκμζ.  

Ἥκοζαξ ζηεῤνόηαηα, ηὸ ηῆξ ἀεθήζεςξ ζηάιια, ηαὶ ὡξ εῦια 

ἄιςιμκ, πνμζδκέπεδξ πάκζεικε ηῷ Νοιθίῳ ζμο, Ὧ ἀεὶ πνέζαεοε, 

Κονάκκα εεόθνμκ, ηῶκ ἐκ αίῳ πενζζηάζεςκ, ἀηνώημοξ ζώγεζεαζ, 

ημὺξ εἰθζηνζκῶξ ζὲ βεναίνμκηαξ, ὑβείακ ηε ηαὶ ἴαζζκ, πᾶζζ ημῖξ παζζὶ 

ηαὶ κδπίμζξ ηε, ἅια ηαὶ ἐθήαμζξ, δζδόκαζ ηαὶ ιδηνάζζ ηαῖξ αὐηῶκ, 

πανὰκ ὁνᾷκ ηῇ ζῇ πάνζηζ, ηαῦηα ἀκαεάθθμκηα. 

 

                          ᾨδὴ γ΄. Οἱ ἐη ηῆξ Ἰμοδαίαξ. 
Αἰςνήζεζξ ὑπέζηδξ, ηαὶ πζηνὰξ ἀθβδδόκαξ Χνζζημῦ ηῷ ἔνςηζ, δζὸ 

ἡιῶκ ηὰξ εθίρεζξ, ηαὶ ηὰξ πζηνὰξ ὀδύκαξ, εἰξ πανὰκ ἀκαθαίνεημκ, 

Κονάκκα εαοιαημονβέ, ιεηάααθε θζηαῖξ ζμο. 

 

Ναὸκ εεῖμκ ἡ Ὄζζα, ἡ παηνίξ ζμο Ἁβία ζμὶ ἐδμιήζαημ, ἐκ ᾧ ὡξ ἐκ 

θζιέκζ, ἀηθύζηῳ πνμζζόκηεξ, ηῆξ βαθήκδξ ηῆξ ηνείηημκμξ, ἐπζζηζάζεζ 

ηῇ ζῇ, πθδνμύιεεα Κονάκκα. 

 

Νέμοξ παῖδαξ Ἁβία, πάζδξ αθάαδξ θοηνμῦζαζ ἅια ηαὶ κήπζα, ηαὶ 

κέιεζξ εὐνςζηίακ, εἰξ πᾶζακ ἡθζηίακ, ηαὶ γςῆξ ἀκεδνόηδηα, δζὸ ηὴκ 

πάνζκ ηὴκ ζήκ, ηδνύηημιεκ εὐζήιςξ. 
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                                    Θεμημηίμκ. 

Ἀεζπάνεεκε Κόνδ, ἡ Θεὸκ ζανηςεέκηα ἡιῖκ ηοήζαζα, εενάπεοζμκ 

ηὸ ἄθβμξ, ροπῆξ ιμο ηῆξ ἀεθίαξ, ηαὶ θςηί ιε ηαηαύβαζμκ, ημῦ 

πνμεθεόκημξ ἐη Σμῦ, ανμηῶκ εἰξ ζςηδνίακ. 

 

                            ᾨδὴ δ΄. Σὸκ Βαζζθέα. 

Γαθήκδκ δίδμο, ηαὶ ἀθδεῆ εὐπναβίακ, ηῇ παηνίδζ ζμο Κονάκκα 

ιαηανία, ηῇ ζὲ ηηδζαιέκδ, εεόεεκ πμθζμῦπμκ. 

 

Ἔπμκηεξ Μάνηοξ, ηὴκ ζὴκ ἁβίακ Δἰηόκα, ἀκααθύγμοζακ ηὴκ εεσηήκ 

ζμο πάνζκ, ηαύηῃ πάζῃ εθίρεζ, πνμζθεύβμιεκ Κονάκκα. 

 

Ῥείενμζξ ἀΰθμζξ, ηῶκ πνεζαεζῶκ ζμο Ἁβία, ηῶκ παεῶκ ἡιῶκ ηὴκ 

πζηνὰκ ζαέζμκ θθόβα, εὐθνμζύκδξ δνόζμκ, πανέπμοζα ηῆξ εείαξ. 

 

                                         Θεμημηίμκ. 

Ἀββέθςκ δόλα, ηαὶ ζςηδνία ἀκενώπςκ, Ἀεζπάνεεκε δεδμλαζιέκδ 

Κόνδ, ῥῦζαζ ηὴκ ροπήκ ιμο, παεῶκ ηῆξ ἀδμλίαξ. 

 

                         ᾨδὴ ε΄. Κονίςξ Θεμηόημκ. 
Σηεθάκῳ ἀθεανζίαξ, ηαεςνασζιέκδ, θεμνμπμζῶκ παεδιάηςκ 

ἀπάθθαλμκ, ημὺξ ζὲ ηζιῶκηαξ Κονάκκα ηαὶ ιεβαθύκμκηαξ. 

 

Ἰάηνεοζμκ Ἁβία, ημὺξ ἀθβοκμιέκμοξ, ἐκ ἀθβδδόζζ ηαὶ πόκμζξ ηαὶ 

πάεεζζκ, ὡξ ἐη Θεμῦ δεδεβιέκδ πάνζκ ἐλαίνεημκ. 

 

Μανηύνςκ ηῇ εὐηθείᾳ, ἀβθασγμιέκδ, ηὰξ ηαε’ ἡιῶκ ἐπζεέζεζξ ημο 

δνάημκημξ, ιανηονζηῇ ζμο πνεζαείᾳ Μάνηοξ ἀπόηνεπε. 

 

θόθςημκ παζηάδα, Μάνηοξ ηαημζημῦζα, θςηζζηζηαῖξ ζμο 

πνεζαείαζξ δζάθοζμκ, ηὴκ ἐπεθεμῦζακ ὀιίπθδκ ἐκ ηῇ ηανδίᾳ ιμο. 
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                                         Θεμημηίμκ. 

Ὑρίζημο ὤθεδξ ενόκμξ, Κεπανζηςιέκδ, Τμῦημκ ηναημῦζα ἀβηάθαζξ 

ὡξ κήπζμκ, Ὧ ηὴκ γςήκ ιμο ηαηεύεοκμκ ἱηεηεύς Σε. 

 

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ ιαηανίγεζκ ζε ηὴκ Θεμηόημκ, ηὴκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαὶ πακαιώιδημκ ηαὶ ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τὴκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Χενμοαὶι ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθίι, ηὴκ ἀδζαθεόνςξ Θεὸκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ ζὲ ιεβαθύκμιεκ. 

 

Χαίνμζξ Ὄζζδξ αθάζηδια ἱενόκ, Κονάκκα εεόθνμκ, κύιθδ ἄιςιε 

ημῦ Χνζζημῦ, ᾧ ηαὶ πνμζαπεεῖζα, ἀβῶζζ ιανηονίμο, ιανηονζηῆξ 

εὐηθείαξ ὤθεδξ ζοιιέημπμξ. 

 

Ἔπμοζα ἁβκείαξ ηὸκ εδζαονόκ, ἐκ ηῇ ζῇ ηανδίᾳ, ημῦημκ ἄζοθμκ ηῷ 

Χνζζηῷ, ἤβαβεξ Ἁβία, ηαὶ ἤζποκαξ εἰξ ηέθμξ, ἐπενμῦ ημῦ 

παθαζικαίμο δεζκὰ αμοθεύιαηα. 

 

Ἔζηδξ ἐκ ηῇ πέηνᾳ ηῇ ἀῤῥαβεῖ, ἀηθόκδημξ Μάνηοξ, ἐκ ηῇ πκεύζεζ 

ηῶκ δοζπενῶκ, ηῆξ ὁιμθμβίαξ, Χνζζημῦ ηῆξ πακαβίαξ, ηαὶ ἤεθδζαξ 

Κονάκκα ζηεῤῥῷ θνμκήιαηζ. 

 

Ἤκεβηαξ ῥααδίζιαηα παθεπά, εἱνηηῆξ ηὰξ ηαηώζεζξ, αἰςνήζεζξ ηε 

ηὰξ πζηνάξ, ηαὶ Χνζζηὸκ ἐκ ἄεθμζξ, δμλάζαζα ἁβίμζξ, θαιπνῶξ 

ἐιεβαθύκεδξ, Κονάκκα ἔκδμλε. 

 

Φέββεζ μὐνακίῳ ηαηαθαιθέκ, ηὸ ζῶιά ζμο Μάνηοξ, ιεηὰ ηεθόξ ηὸ 

ἱενόκ, εείᾳ εὐςδίᾳ, ἐλέπθδλε Κονάκκα, πζζημύξ ηε ηαὶ ἀπίζημοξ, 

ημὺξ ηαῦηα αθέπμκηαξ. 

 

Σηέπε ηὴκ παηνίδα ζμο, ὦ ζεική, ἐη πάζδξ ἀκάβηδξ, ηῇ πνεζαείᾳ 

ζμο πνὸξ Χνζζηόκ, ηαὶ ημῖξ ζὲ ηζιῶζζ, δίδμο ἀεὶ Κονάκκα, 

ηάξ  δςνεὰξ ηῆξ εείαξ ζμο Μάνηοξ πάνζημξ. 



[124] 

 

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 Σμζ ηήκ ἱηεζίακ, ὡξ Γεζπόηῃ, μἱ 

ἁιανηςθμί  πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ. 

Γόλα. 
Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί Σμί βάν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεῆξ ἡιῖκ 

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

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

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

Σμο  ηαί  ηό  ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα. 

Καί κῦκ. 
Τῆξ εὐζπθαπκίαξ ηήκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκδ Θεμηόηε, 

ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ 

ηῶκ  πενζζηάζεςκ· Σύ βάν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηῶκ Χνζζηζακῶκ. 

 

40 Κύνζε εθέδζμκ 

            

                           Ἦπμξ α΄. Ὅηε ἐη ημῦ λύθμο.  

Μάνηοξ, ηαθθζπάνεεκε Χνζζημῦ, Πανεεκμιανηύνςκ ηὸ ηθέμξ, 

Κονάκκα ἔκδμλε, πάῤῥδζίακ ἔπμοζα, πνὸξ ηὸκ Νοιθίμκ ζμο, 

ἐηηεκῶξ ηαεζηέηεοε, ῥοζεῆκαζ ηζκδύκςκ, ηαὶ πακημίςκ εθίρεςκ, ηαὶ 

πεζναζιῶκ παθεπῶκ, πάκηαξ, ημὺξ πζζηῶξ πνμζζόκηαξ, ηῷ ζεπηῷ ηαὶ 

εείῳ καῷ ζμο, ηαὶ ηὴκ ἄεθδζίκ ζμο ιαηανίγμκηαξ. 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ Σμο, ηαὶ θύηνςζαζ 

ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ Σὲ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θύθαλόκ 

ιε ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 

Γζ’ εὐπῶκ ηῶκ Ἁβίςκ Παηένςκ ἡιῶκ. 

Κύνζε Ἰδζμῦ Χνζζηέ ὅ Θεόξ ἡιῶκ έθέδζμκ ἡιᾶξ. 

’Ἀιήκ. 


