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Κονζαηή ηδξ Πεκηδημζηήξ Παναηθδηζηόξ Κακώκ εζξ 

ηδκ Πακμζηηίνιμκα ηαζ Πμθοεύζπθαπκμ 

Αβίακ Σνζάδα 

 

Γζ’ εὐπῶκ ηῶκ Ἁβίςκ Παηένςκ ἡιῶκ. Κύνζε Ἰδζμῦ Υνζζηέ ὅ 

Θεόξ ἡιῶκ ἐθέδζμκ ἡιᾶξ. 

ΡΜΒ’ (142) Φαθιόκ. 

Κφνζε, εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμοΘεὸξ Κφνζμξ, ηαὶ ἐπέθακεκ 

ἡιῖκ, εὐθμβδιέκμξ ὁ ἐνπυιεκμξ ἐκ ὀκυιαηζ Κονίμο.(ηεηνάηζξ ιεηα 

ηςκ ζημίπςκ) 

Βίηα ηά ηνμπάνζα ηαΰηα. 

Ἦπμξ δ’. Ο ὐρςεείξ ἐκ ηῶ ηαονῶ 

Οὶ άιανηήιαζζ πμθθμῖξ αανοκεέκηεξ, ηαὶ ηάξ ηανδζάξ ηαί ροπάξ 

ιμθοκεέκηεξ, ἐκ ζοκηνζαῆ ηανδίαξ μὶ πνμζπίπημιεκ πζζηῶξ, 

ἄκανπε, ἀυναηε, έπμονάκζε Πάηεν, ζφιιμνθε, ζοκάκανπε, ζοκαΎδζε 

Λυβε, ηαζ εεῖμκ Πκεφια, θφηνςζαζ ἠιᾶξ, ἐη πάζδξ κυζμο ροπῆξ ηε 

ηαὶ ζῶιαημξ. 

Γόλα. Ὂιμζμκ. 

Σμφξ εὶξ ηυ ὄκμια ηὸ υκ ααπηζζεέκηαξ, Σνζάξ „Ώβία ηαζ ηακῦκ 

εὐνεεέκηαξ, εἰξ Ώκηίπνζζημο πνυκμοξ ηαζ ήιέναξ πμκδνάξ, ζηήνζλμκ, 

ἐδναίςζμκ έκ ηῆ ῆ Έηηθδζία, Αέζπμηα θζθάκενςπε, ηαὶ ἐκ ῶνα 

ἀκάβηδξ, ηδκ ήκ έλ ῦρμοξ δυξ ήιῖκ ίζπφκ, ηαί ηῶκ ἀκυιςκ αμοθάξ 

δζαζηέδαζμκ. 

Καί κΰκ. Ὂιμζμκ. 

Ο ηὴξ Σνζάδμξ ἀβζχηαημξ μἴημξ, ή ηῆξ Θευηδημξ ζηδκή πακαβία, ἐκ 

ὴ Παηήν δὐδυηδζεκ, υ πάκηςκ Θευξ, Πκεῦια δὲ ηυ “Ώβζμκ 

ἐπεζηίαζεκ ὄκηςξ, ηαί Τζυξ ἐζηήκςζε, πνμεθεχκ ἀπμννήηςξ, φ 

Θεμηυηε πάκηςκ ή ἐθπίξ• ημφξ ε φικμῦκηαξ ηζκδῦκςκ δζάζςγε. 
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Ὁ Ν΄ (50) Φαθιόξ. 

Ἐθέδζυκ ιε, ὁ Θευξ… 

ᾨδὴ α’. Ήπμξ δ’. ‘Ανιαηδθάηδκ Φαναῶ εαύεζζε. 

‘Αβία Σνζάξ ὀ Θεόξ ἐθέδζμκ ηαὶ ζῶζμκ ἠιᾶξ.(επακαθαιαάκμοιε 

ζε ηάεε ηνμπάνζμ εηημξ ηςκ Θεμημηίςκ) 

Ώνπή ηςκ ὄθςκ ὀναηῶκ ἀπάκηςκ ηε, ηαί άμνάηςκ Θευξ, ὸ Παηήν, ὸ 

Λυβμξ, Πκεῦια ηυ Πακάβζμ Μμκάξ ἠ ηνζζοπυζηαημξ, ζοβηαηάαδεζ, 

δέλε ηδκ ἰηεζίακ ηςκ δμφθςκ μο, ἤκ πανιμκζηχξ μί πνμζάβμιεκ. 

Αζὰ πακηυξ μἰ κμενμί δζάημζιμζ, μὶ ηχκ Άββέθςκ. πμνμί, μί Σνζάξ 

„Ώβία, κμενμῖξ ημΎξ πείθεζζ, *  ὔικμκ ἀκαπέιπμοζζ, ιεε‟ ῶκ δέλαζ 

ηαί ηαφηδκ ηὴκ ἰηεζίακ ῶξ εὔζπθαβπκμξ, ηαὶ ηαὸκ ἰθαζιυκ ή 

δχνδζαζ. 

Ἒκ ηή Σνζάδζ ἠ Μμκάξ βκςνίγεηαζ, έκ ηή Μμκή Σνζάξ, ιενζζηή 

πνμζῶπμζξ, ἐκζηή Θευηδηζ, ἀπνυζζημξ, ἀκέηθναζημξ, πνμζζηή δζ‟ 

ἀβάπδκ, ιία ηήξ πνδζηυηδημξ, πᾶζζ πεμιέκδ ημῖξ ηηίζιαζζ. 

Θεμημηίμκ. 

Συ άπ‟ αζχκςκ υνζζεέκ ιοζηήνζμκ, ηυ άηαηάθδπημκ, ηυ Θευκ 

άκενχπμζξ ζοκακαζηναθήζεζεαζ, ίνμημΎξ υιμζςεήζεζεαζ, 

ζοθθααμῦζα Πανεέκε, ημφημκ Θεάκενςπμκ ἔηεηεξ, “Οκ φπέν ἠιῶκ 

ηαεζηέηεοε.  

                          ᾨδὴ β’.  ‘Ο ζηενεῶζαξ ηαη’ἀνπάξ 

Ἁηαηαθήπηςξ ὸ Τζυξ, πνυ ημῦ ηὸκ ηυζιμκ πανεῖκαζ, ἀπςνίζηςξ ηῶ 

Παηνί ζοκοπῆνπε, ηαὶ ηὸ Πκεῦια ηῶ Παηνὶ ηαὶ ηῶ Τίῶ ἀπχνζζημκ, 

ηνία ὲκ ημῖξ πνμζχπμζξ, ἀθθ‟ ὴκςιέκα Θευηδηζ. 

„Εενςηάηαζξ ἐκ ὠδαῖξ, ὲ ηὴκ ἀυναημκ Φφζζκ, εὐθααῶξ 

φικμθμβμῦκηεξ αμῶιεκ Πακημονβέ, Πακημπμζέ, ηὴκ ηηίζζκ 

ηαημζηηείνζζμκ, ηαὶ ημῖξ θαηνεφμοζί μζ, κμῦκ ηαὶ ηανδίακ 

πανίηςζμκ. 
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Σῶκ Πνμθδηχκ μο ὸ πμνυξ, ηῶκ ‟Ώπμζηυθςκ ὸ δῆιμξ, ηαί 

ἀπάκηςκ ηῶκ „Ώβίςκ αῖ ηάλεζξ, ὐπενμφζζε Σνζάξ, ἀπαφζηςξ ε 

δμλάγμοζζ, ηαὶ ημῖξ ὲκ βῆ αίημῦκηαζ, ημὺξ μἰηηζνιμφξ  μο 

θζθάκενςπε. 

Θεμημηίμκ 

Δ πθαηοηένα μφνακῶκ, ή Πακαβία Πανεέκμξ ηὸκ ἀπχνδημκ ἐκ πάζδ 

ηῆ ηηίζεζ, ἐκ βαζηνί πανεεκζηχξ, ζοκέθααε ηαί ἔηεηε, ηαὶ Θεμηυηε• 

ιυκδ, βκςνίγεηαζ ηαὶ δμλάγεηαζ. 

Αζάζςζμκ, ἀπυ ηζκδφκςκ ἠιᾶξ ὤ Σνζάξ „Ώβία, ηὸκ ἐκ ὀνεμδυλς 

πίζηεζ μί θαηνεφμκηαξ, ηαί εὐζεαχξ άεί ε πνμζηοκμῦκηαξ. 

Ἐπίαθερμκ, ἐκ εὐιεκεία πακφικδηε Θεμηυηε, ἐπί ηήκ ἐιήκ παθεπήκ 

ημο ζχιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ, ηῆξ ροπῆξ ιμο ηυ ἄθβμξ. 

Ἦπμξ α’. Δύζπθαβπκίαξ. 

Βὐζπθαβπκίαξ ηυ πέθαβμξ ἠιῖκ ὐθαπθχζαξ, ὐπέδελαζ ἠιᾶξ 

Έθεήιμκ. ΐθέρμκ εὶξ θαυκ ηὸκ ὲ δμλάγμκηα, δέλαζ ηάξ ὠδάξ ηῶκ 

αἰημοιέκςκ ὲ Σνζάξ Μμκάξ ἄκανπε• εἰξ ὲ βάν ἐθπίγμιεκ ηὸκ ηῶκ 

ὄθςκ Θευκ, ηῶκ πηαζζιάηςκ δμῦκαζ ηήκ ζοβπχνδζζκ. 

ᾨδὴ δ’. ὺ ιμο ζζπῦξ, Κύνζε. 

ΏδοκαηεΎ, δυλακ ηαὶ αῖκμκ ἐπάλζμκ, ζμὶ πνμζάβεζκ, πᾶζα ή 

ἀζχιαημξ, ηαὶ ὐθζηή θφζζξ ὠξ ἐη  μῦ, ὔπανλζκ θααμῦζα, 

δοκαιμοιέκδ ηαὶ ζηήημοζα, Σνζάξ Όπεναβία• πθὴκ ηὴκ δέδζζκ 

ηαφηδκ, ἰηεηεφμιεκ Βὔζπθαβπκε, πνυζδελαζ. 

Γήκ ἐκ άνπῆ, ηαὶ μὐνακυκ ἐζηενέςζαξ, ἐκ ἰζπφῖ ηῆ πακημδοκάις 

ζμο, ὸ ”Ωκ Παηήν ζφκ ηῶ πακημονβῶ, Λυβς ηαὶ ηῶ Θείς, 

ὀιμδοκάις ηε Πκεφιαηζ, ηὴκ εάθαζζακ ηαὶ πάκηα, ηὰ ἐκ ημφημζξ• 

δζυ ζμο, ημὺξ πμθθμφξ μἰηηζνιμφξ πᾶζζ δχνδζαζ. 

Ἲκα ηῆξ ῆξ, δυλδξ ηαὶ εείαξ θαιπνυηδημξ, ηαὶ ἐηένα βέκδηαζ 

ζοιιέημπμξ, θφζζξ ηηζζηή, πάκζμθε Θεέ, ἄκενςπμκ ἐη δφμ, ροπῆξ 

ηαί ζχιαημξ  ἔπθαζαξ, ὠξ ὄκηςξ ιέβα ηυζιμκ, ἐκ ζιζηνῶ  ηαί 

αμῶκηα• ηή δοκάιεζ ζμο δυλα θζθάκενςπε. 
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Οὐη ῆκ πμηέ, ὄηε μφη ῆκ, ἀκαηνάγμιεκ, υ Τζυξ ηαὶ Λυβμξ• ἐκ άνπῆ 

βὰν ῆκ, ἄια Παηήν ἄια ηαί Τζυξ, ἄια ηαὶ ηυ Πκεῦια, ζοκασδίςξ 

ἐηθάιπμοζα, Έκὰξ ή ηνζζζμοιέκδ, ηαί Σνζάξ έκμοιέκδ. 

‟Ώηαηάθδπηε  Κφνζε, δυλα ζμζ. 

Θεμημηίμκ 

Ἂθθδκ ζηδκήκ, ηαεανςηάηδκ βζκχζημιεκ, ηήκ ἀβίακ Πάκαβκε 

βαζηένα ζμο, θζθμλεκήζαζακ ἀθδεχξ, ηήξ ζεπηήξ Σνζάδμξ, ηὸκ ἔκα 

ηαὶ ζςιαηχζαζακ, ἀβκῶκ ζμο ἐλ αἰιάηςκ Ώφηυκ μῦκ έηδοζῶπεζ, 

φπέν πάκηςκ ἠιῶκ ηςκ ὐικμφκηςκ ζε. 

ᾨδὴ ε’.  ‘Ἲκα ηὶ ιε ἀπῶζς. 

Συκ ἀυναημκ θφζεζ, “Οκ μφδείξ ακενχπςκ έχνδηε πχπμηε, ἐκ ηῶ 

‟Εμνδάκδ, ημκ Υνζζηυκ Ίδζμῦ  ἐςνάηαιεκ, ηαζ θςκήκ Παηνυεεκ, 

ἠημφζαιεκ ηαὶ εεῖμκ Πκεῦια, ηῶ Υνζζηῶ ἐπεθευκ ὠζεζ πέθεζα. 

Ρδημνεφμοζαζ βθῶζζαζ, αΎ ηῶκ ἀθζέςκ ἀενυμκ δείπεδζακ, ημῦ πονυξ 

ἐκ εἴδεζ, έπεθευκημξ αεὶ ημῖξ εείμο Πκεφιαημξ, δζ‟ Τἰμφ πειθεέκημξ, 

έη ημο Παηνυξ, δζυ αμῶιεκ ‟Ώβαεέ ηάξ ροπάξ ἠιῶκ θχηζζμκ. 

Ἰθαζιυκ ἠιῖκ πᾶζζ, ημῖξ ἐκ ὀνεμδυλς ζὲ πίζηεζ δμλάγμοζζ, ηαὶ 

θαηνεφμοζί ζμζ, Πακαβία Σνζάξ Όπενάβαεε ηαί ροπῆξ ὐβείακ, δίδμο 

ηαί ζχιαημξ ηὴ νῶζζκ, ηαὶ πηαζζιάηςκ πμθθῶκ ηὴκ ζοβπχνδζζκ. 

Ἂκεζηάζης ίζπφσ, ἄπακηα ηὸκ ηυζιμκ ἐπμίδζμκ Κφνζε, ηαὶ ιονίμοξ 

ἀθθμοξ, δοκαηυκ ζμζ εἴεεθεκ ημῦ πμζήζαζεαζ πάκηα δοκαηά ζμζ, 

πακημπμεεκ  Σνζάξ „Ώβία, πάκηαξ μῦκ ὠξ μἰηηίνιςκ ἐθέδζμκ. 

Θεμημηίμκ 

Ώηαηαθδπηυκ ὄκηςξ* ἠ ημῦ Λυβμο ὐπυζηαζζξ πΰν ηὸ ἀπνυζζημκ, 

ἐπςνήεδ ὄθδ, ἐκ βαζηνί ἀκαθθμίςημξ ιείκαζα, θφζεζ ἐκςεεῖζα, ηῆ 

ἀκενςπίκδ παναδυλςξ, ηαὶ ἠιεῖξ δζ‟ αὐηῆξ ἐεεχεδιεκ. 
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ᾨδὴ ζη’. Σὴκ δέδζζκ εηπεῶ. 

Πνμάκανπε, ‟Ώβαεέ, ‟Ώυναηε, „Τπενμφζζε Θεέ Πακημηνάημν, 

Παηήν υ Νμῦξ, ή πδβή ηαὶ αἰηία, ηῶκ * ἐηθοέκηςκ ζμο Λυβμο ηαί 

Πκεφιαημξ, ζπθαβπκίζεδηζ ηαὶ δὸξ ήιῖκ, ηα πμθθά ηαὶ ἀνπαῖα ἐθέδ 

ζμο. 

Θεάκενςπε, ἐθεῆιμκ, εὔζπθαβπκε, Πακμζηηίνιμκ ημῦ Παηνυξ Τζέ 

ηαί Λυβε, ημῦ δζὰ μῦ, ὸναηυκ πάκηα ηυζιμκ, ηαὶ ηὸκ ἀυναημκ 

Πκεφιαηζ πήλακημξ. Άθθ‟ ῶ Πακηάκαλ Ίδζμῦ! ῶζμκ δὴ ὸ ςηήν 

ηᾶξ ροπάξ ἠιῶκ. 

Πανάηθδηε, ‟Ώβαεέ, Πακάβζε, ὀιμμφζζε Παηνζ ηαὶ ηῶ Λυβς* 

εἰνδκζηυκ, ηαὶ μὐνάκζμκ Πκεῦια, πδβή ζμθίαξ, ηὸ θῶξ, ή Γςή ἠιῶκ, 

ἐθεέ ηαί ζηήκςζμκ ἐκ ἠιῖκ, ηαὶ πακηυξ ιμθοζιμῦ ἀπμηάεανμκ. 

Θεμημηίμκ. 

Πακηάκαζζα, Πακαβία Αέζπμζκα, Πακαιχιδηε Ἀβκή Θεμιήημν, ηὸ 

ἐηθεηηυκ, πνὸ αἰῶκςκ ἀπάκηςκ, ημῦ Θεμῦ Λυβμο ἀβκυκ μἰηδηήνζμκ, 

ηαὶ Σὸκ ημο Μήηδν ἀθδεήξ, ηαὶ ἠιῶκ ηῶκ πζζηῶκ ὴ αμήεεζα. 

Αζάζςζμκ, ἀπυ ηζκδφκςκ ἠιᾶξ, ῶ Σνζάξ „Ώβία, ημῦξ ἐκ ὀνεμδυλς 

πίζηεζ ζμί θαηνεφμκηαξ, ηαί εὐζεαχξ ἀεί ζε πνμζηοκμῦκηαξ. 

Ἂπνακηε, ὴ δζὰ θυβμο ηὸκ Λυβμκ ἀκενιδκεφηςξ, ἐζπάηςκ ηῶκ 

ἠιενχκ, ηεημῦζα, δοζχπδζμκ, χξ ἐπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

Ἦπμξ α’. Πνμζηαζία ηῶκ Υνζζηζακῶκ. 

Ἐηηθδζία ηῶκ Υνζζηζακῶκ ἠ ‟Ονευδμλμξ, ἀκοικεί ζε Πακαβία 

Σνζάξ ὸ Θευξ ὴιῶκ ιή πανίδδξ  ἀιανηςθμφξ μἰηέηαξ ζμο ἠιᾶξ, 

ἀθθά δχνδζαζ πάζζκ ήισκ, ηὴκ ζὴκ αμήεεζακ ηαπφ, ημῖξ πζζηῶξ ζμὶ 

ηναοβάγμοζζ νῦζαζ πάζδξ ιακίαξ, ηαὶ ηαηίαξ ηῶκ ἀκηζπνίζηςκ, ηαὶ 

ηὴκ πίζηζκ ἠιῶκ πνὸξ έ, δζαηήνδζμκ ἀηθυκδημκ. 

Πνμηείιεκμκ 

Σῶ Λυβς Κονίμο μὶ μὐνακμί ἐζηενέςεδζακ, ηαί ηῶ Πκεφιαηζ ημῦ 

ζηυιαημξ Ώφημῦ, πάζα ἠ δφκαιζξ αὐηῶκ. (Αίξ). 
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ηίπ. Οὶ μονακμί δζδβμῦκηαζ δυλακ Θεμῦ, πμίδζζκ δε πεζνῶκ Ώὐημῦ, 

ἀκαββέθθεζ ηὸ ζηενέςια. 

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΝ έη ημῦ ηαηά Μαηεαίμκ. 

Σῶ ηαζνῶ ἐηείκς, μἰ ἔκδεηα ιαεδηαί ἐπμνεφεδζακ εἰξ ηὴκ 

Γαθζθαίακ, εΎξ ηὸ ὄνμξ μῦ ἐηάλαημ αὐημῖξ ὸ „Εδζμῦξ. Καζ ἰδυκηεξ 

αὐηυκ πνμζεηφκδζακ αὐηῶ, μἰ δε ἐδίζηαζακ. Καζ πνμζεθεχκ υ 

Ίδζμῦξ ἐθάθδζεκ αφημῖξ θέβςκ. ἐδυεδ ιμζ πάζα ἐλμοζία ἐκ μὐνακῶ 

ηαζ ἐπῖ  βῆξ. Πμνεοεέκηεξ μῦκ ιαεδηεφζαηε πάκηα ηὰ ἔεκδ, 

ααπηίγμκηεξ αὐημῦξ εὶξ ηὸ ὄκμια ημῦ Παηνυξ ηαζ ημῦ Τίμῦ ηαζ ημῦ 

„Ώβίμο Πκεφιαημξ, δζδάζημκηεξ αὐημῦξ ηδνεῖκ πάκηα υζα 

ἐκεηεζθάιδκ φιῖκ ηαὶ ἰδμφ ἐβχ ιεε‟ ὐιῶκ εἰιί πάζαξ ηὰξ ἠιέναξ, 

ἔςξ ηῆξ ζοκηέθεζαξ ημῦ αἰῶκμξ• ἀιήκ. 

Γόλα. Πάηεν, Λυβε, Πκεῦια, Σνζάξ ὴ ἐκ Μμκάδζ, ἐλάθεζρμκ ηὰ 

πθήεδ ηῶκ ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

Καί κῦκ.Σαῖξ ηῆξ Θεμηυημο, πνεζαείαζξ Έθεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηὰ 

πθήεδ ηῶκ ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

η.: Ἐθεῆιμκ, ἐθέδζόκ ιε ὁ Θεόξ… 

Πνμζυιμζμκ. 

Ἦπμξ πθ. α’. Ὃθδκ ἀπμεέιεκμζ. 

Αεῦηε πνμζηοκήζςιεκ, ηὴκ Πακαβίακ Σνζάδα, ηαὶ ηαεζηεηεφζςιεκ, 

μὶ ηαῖξ πανααάζεζζ αανοκυιεκμζ, ῶ Θεέ εὔζπθαβπκε! ιυκε 

άκελίηαηε, ηᾶξ ροπάξ ἠιῶκ μἰηηείνδζμκ, ῶξ ἀκαιάνηδημξ, 

πηαίζιαηά ηε πάκηα ζοβπχνδζμκ, ὺ βὰν εὶ Πμζιήκ ἠιῶκ πνυααηα 

ἠιεῖξ ὀνεζάθςηα, ιὴ παναπχνδζδξ, πεζεῖ ἠιᾶξ εὶξ πεῖναξ ημῦ 

ἐπενμῦ, ἀθθ‟ ὠξ θζθάκενςπμξ δυξ  ἠιῖκ, ηὸ ιέβα ζμο ἔθεμξ. 

’Χδή γ’.Παῖδεξ ‘Δαναίςκ ὲκ ηαιίκς. 

Αφμ πδβάξ δοζζεαμθνυκςξ, ηῆξ Θευηδημξ δυλάγμοζζ Λαηῖκμζ, ἀθθ‟ 

ἠιεῖξ εὐζεαῶξ, ιίακ πδβήκ ηαὶ νίγακ, ημῦ Λυβμο ηαὶ ημῦ 

Πκεφιαημξ, ημκ  Παηένα πνμζηοκμῦιεκ. 
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Ἲζμζ Θευηδηζ ηαὶ δυλδ, ηῶ Παηνί εΎζίκ ὸ Λυβμξ ηαὶ ηὸ Πκεῦια, ἐκ 

ἀπνυζζημκ θῶξ, ηαί ἄαοζζμξ ἐθέμοξ. „΄Ω, Κφνζε ἐθέδζμκ! Σμὺξ 

πζζηῶξ ζε πνμζηοκμῦκηαξ. 

Ὓικμκ ηαί δέδζζκ πνμζδέπμο, Σνζάξ Ἂκανπε ηα ηήκ «Αμλμθμβίακ»* 

ἤκ ἐκ πυες πμθθῶ πνμζέθενμκ ηαὶ δίδμο, νακίδα ηῆξ ῆξ πάνζημξ, 

ηαὶ πηαζζιάηςκ ιμο ηὴκ θῦζζκ. 

Θεμημηίμκ 

Μέβα ηαζκυκ εἴδεκ ἠ ηηίζζξ, ἐκ ηῆ Κχιδ ΐδεθεέι ηὸκ λέκμκ ηυημκ, 

Θευξ ηὸ ηεπεέκ, ἠ Μήηδν δέ Πανεέκμξ, Ήκ ἀκοικμῦκηεξ θέβμιεκ 

παῖνε Κεπανζηςιέκδ. 

ᾨδὴ δ’. Σὸκ ἐκ ὄνεζ ἀβίς. 

Παθαζυκ ἠιενῶκ ηαζ ἐπί ενυκμο, Αακζήθ εεςνεῖ, ηαὶ ηὸκ Τζυκ 

ἀκενχπμο, ηὸ εεῖμκ Πκεῦια ῶξ αὐηυκ ἐκίζποζε. Αέζπμηα πανάζπμο, 

δῦκαιζκ ζμῖξ δμφθμζξ, ὐικεῖκ ζε εἰξ αἰῶκαξ. 

Πᾶζακ βαῖακ πανίηςκ ηῆξ Σνζάδμξ, πθδνμοιέκδκ υνᾶ υ γδθςηήξ 

Ήθίαξ, ηνεῖξ εἰξ αὐηήκ ηεθῶκ ἐηπφζεζξ ὔδαημξ• εείμο γήθμο πθῆζμκ, 

Κφνζε ημφξ πίζηεζ, ἀεί ζὲ εὐθμβμῦκηαξ. 

 

 „Δζαίαξ έκ ενυκς ἐπδνιέκς, ηὸκ Θευκ αααῶε ημῖξ ὀθεαθιμῖξ 

ἐχνα, ηαὶ ἐκ πμθθῶ ηῶ δέεζ Έλαπηένοβα, ἄβζμξ αμῶκηα, “Ώβζμξ 

Άβζμξ, ὸ Θευξ εὶξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

Μςτζῆξ ἐκ ηῆ αάης ηαηεκυεζ, ημῦ ζμῦ ηυημῦ Ἀβκή, ιοζηήνζμκ ηυ 

ιέβα• ὄθμκ ἐκ ζμὶ πῦν βὰν ηὴξ Θευηδημξ, ὤηδζεκ ἀθθέηηςξ• ὄεεκ 

ζε ὐικμῦιεκ, εἰξ πάκηαξ ημῦξ αζῶκαξ. 

ᾨδὴ ε’. Δλέζηδ ἐπί ημῦης. 

Νοιθίε ὠναζυηαηε Ίδζμῦ, ηὴκ πηςπήκ ιμο ηανδίακ ἀβάπδζμκ, ηαζ 

ζεαοηῶ, μίημκ ηαηαζηεφαζμκ θςηεζκυκ, ζὺκ ηῶ Παηνί ζμο ἔθεεηε, 

ηαὶ ηῶ εείς Πκεφιαηζ ηαὶ ιμκήκ, πμζήζαηε ἀβίακ, Ώββέθμο 

εοιδδίακ, ηαὶ πᾶζζ δαίιμζζκ ἀπνυζζημκ. 
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Οφη μἴδαιεκ ἐηηυξ ζμο ἄθθμκ Θευκ, ηᾶξ δέ πεῖνακ ήιχκ πνυξ 

ἀθθυηνζμκ, εευκ πμηέ, μὺ δζεπεηάζα ιεκ δμοθζηῶξ, ἀθθ‟ εί ηαὶ 

άιανηάκμιεκ, πνυξ ὲ ἐπζζηνέθμιεκ εὐθααῶξ• μἰηηείνδζμκ ηαὶ 

ζῶζμκ Σνζάξ Όπεναβία, ημὺξ ζμῦξ μἰηέηαξ ῶξ θζθάκενςπμξ. 

οκάπεδηε πμνεῖαζ ηῶκ Μμκαπῶκ, Εενεῖξ ηα Λεοῖηαζ ἀενμίζεδηε, 

ιεηά πζζηῶκ, ηαί Εενμράθηαζ ιεθςδζηχξ, ὐικμῦκηεξ 

πνμζηοκήζςιεκ, ημκ Αδιζμονβυκ ἠιῶκ ηαζ Θευκ, Παηένα, Λυβμκ, 

Πκεῦια, αἰημῦκηεξ ἠιῖκ δμῦκαζ, ηαζ ΐαζζθείακ ηὴκ μὐνάκζμκ. 

Ὠ πάνζημξ ιεβάθδξ ηαὶ δςνεᾶξ, ῆξ ἀκενῶπςκ ηυ βέκμξ ἠλίςηαζ, ἐκ 

ηῶ Υνζζηῶ! ῶια βὰν ηὸ βήζκov εεςεέκ, εἰξ μὐνακμφξ ἀκφρςηαζ, 

ηαὶ ενυκς ζοβηάεδηαζ Παηνζηῶ. ‟ δυλδξ ἀκεηθνάζημο, ηαὶ εείαξ 

πανιμζφκδξ! ῆξ ὸ Θευξ ἠιᾶξ άλίςζμκ. 

Θεμημηίμκ. 

Ἀκφιθεοηε Πανεέκε ὴ ηὸκ Θεμῦ, Θευκ Λυβμκ ἀθνάζηςξ ηοήζαζα, 

ζμῖξ ὐικδηαῖξ, ‟Άθεζζκ πηαζζιάηςκ ηὸκ ζὸκ Τἰυκ, Νέιεζκ αὐημίξ 

ἰηέηεοε• “Ώπακηα βὰν δφκαζαζ ἀθδεῶξ. οκέηζζμκ μῦκ πάκηαξ• 

‟Εδμφ βὰν ιεη‟ ὀθίβμκ,  πνυκμξ θένεζ ηὴκ οκηέθεζακ. 

Άλζμκ εζηίκ ῶξ ἀθδεχξ ιαηανίγεζκ ζε ηὴκ Θεμηυημκ, ηῆκ 

αεἰιαηάνζζημκ ηαὶ πακαιχιδημκ ηαζ ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἠιῶκ. Σὴκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Υενμοαείι ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

εναθείι ηὴκ ἀδζαθευνςξ Θευκ Λυβμκ ηεημφζακ, ηὴκ ὄκηςξ 

Θεμηυημκ, ε ιεβαθφκμιεκ. 

 

Ἀλζυκ έζηζκ ῶξ ἀθδεῶξ, ηὴκ ὐπένεεμκ ὐικεῖκ Σνζάδα, ηδκ 

πακοπενέκδμλμκ ηαὶ ὐπενφικδημκ, ημκ θζθάκενςπμκ Θευκ 

ἠιῶκ.Παηένα ηὸκ ἄκανπμκ ηαὶ Θευκ, ζοκάκανπμκ Λυβμκ, ηαὶ ηὸ 

Πκεῦια ηὸ ἀβαευκ, ἀπχνζζημκ ιίακ ηαί ἄκανπμκ μοζίακ, 

ηνζζάνζειμκ Μμκάδα, ῦικμζξ ηζιήζςιεκ. 

Τικήζςιεκ πάκηεξ εεμπνεπῶξ, ἄζιαζζκ ἐκεέμζξ, ηὸκ Παηένα ηαὶ 

ηὸκ Τἰυκ, ηαὶ Πκεῦια ηὸ Θεζμκ, ηνζζοπυζηαημκ ηνάημξ, ηὴκ ιίακ 

ααζζθείακ ηαὶ ηονζυηδηα. 
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Σὰξ ἀηηζκμαυθμοξ ζμο ἀζηναπάξ, θάιρμκ ιμζ Θεέ ιμο, 

Σνζζοπυζηαηε Πακημονβέ, ηαὶ μίημκ ιε δεῖλμκ, ήξ ἀπνμζίημο 

δυλδξ, θαζδνυκ ηαί θςημθυνμκ ηαὶ ἀκαθθμίςημκ. 

Σνεῖξ ηαῖξ ὐπμζηάζεζζκ ή Μμκάξ, ιία ηδ Οὐζία ηὴξ Θευηδημξ ὴ 

Σνζάξ, ὸ Παηήν, ὸ Λυβμξ ηαὶ ηὸ “Ώβζμκ Πκεῦια, Θευηδξ ηνζζαβία, 

Μμκάξ ηνζζήθζμξ. 

Πάκηςκ πνὸ αζῶκςκ ιεηά Παηνυξ, ὸ Λυβμξ ὐπήνπε, πεέξ ηαῖ 

ζήιενμκ ὸ αὐηυξ, ηαὶ εὶξ ημῦξ αζῶκαξ, Θεάκενςπμξ δ‟ ἐζπάηςξ, ηαί 

ῶκ ηαὶ δζαιέκςκ ῶξ άκαθθμίςημξ. 

Βῖδμιεκ ηὸ θῶξ ηὸ ἀθδεζκυκ, ἐθάαμιεκ Πκεῦια, ἐη Παηνυξ δζὰ ημῦ 

Τίμῦ, θςηίγμκ ηανδίαξ, ηῶκ πίζηεζ πνμζηοκμῦκηςκ, Σνζάδα 

Πακαβίακ ηδκ ἀδζαίνεημκ. 

΄Εθεςξ βεκμῦ ιμζ Σνζάξ ζεπηή, ηῶ ἐκ ἀιανηίαζξ ἀπνεζχζακηζ ηὴκ 

ροπήκ, ηαὶ δζηαία ηνίζεζ ηῶ ζχιαηζ κμζμῦκηζ• ἀθθά ιδ ιὲ ζηενήζδξ 

ηὴξ ΐαζζθείαξ μο 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνυδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηυθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ ἅβζμζ Πάκηεξ, ιεηὰ ηῆξ Θεμηυημο, πμζήζαηε πνεζαείακ, 

εἰξ ηὸ ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

Σὸ Σνζζάβζμκ.. 

ηαί ηά Σνμπάνζα ηαῦηα. Ἦπμξ πθ. α΄. 

Ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, Κφνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βάν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαφηδκ μζ ηήκ ἱηεζίακ, ὡξ Αεζπυηῃ, μἱ ἁιανηςθμί  

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ. 

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

ἡιῖκ ζθυδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ‟ ἐπίαθερμκ ηαί 

κῦκ  ὡξ  εὔζπθαπκμξ ηαί θφηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ ἐπενῶκ ἡιῶκ. φ 

βάν εἶ Θευξ ἡιῶκ ηαί ἡιεῖξ θαυξ μο, πάκηεξ ἔνβα πεζνῶκ μο  ηαί  

ηυ  ὄκμιά μο ἐπζηεηθήιεεα. 
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Καί κῦκ.Σῆξ εὐζπθαπκίαξ ηήκ πφθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκδ 

Θεμηυηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ έ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά μῦ 

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

40 Κύνζε εθέδζμκ 

 

Ἦπμξ α΄. Ὅηε ἐη ημῦ λύθμο. 

Αεῦηε πνμζηοκήζςιεκ πζζημί, πυες ηὴκ „Ώβίακ Σνζάδα, Παηένα 

‟Άκανπμκ, ηαζ Τζυκ ζοκάκανπμκ, ηαζ Πκεῦια “Ώβζμκ, ἐηαμχκηεξ ηαὶ 

θέβμκηεξ• Θεέ πακμζηηίνιμκ, πνυζδελαζ ηὴκ δέδζζκ ἠιῶκ ηῶκ 

δμφθςκ ζμο, ὄηζ μὶ θαηνεφμιεκ ιυκς, ηαὶ ὲ δοζςπμῦιεκ ἀλὶμοξ, 

πμίδζμκ ἠιᾶξ ηῆξ ΐαζζθείαξ ζμο. 

 

Αέζπμηα Υνζζηέ Παιααζζθεῦ, ἔθεαζε ηαζνυξ ὄκ πνμεῖπαξ, 

ἐπζζηδνίγςκ ἠιᾶξ, «βίκεζεε μῦκ ἔημζιμζ» ὄηζ πμθθμί πεζναζιμί, ημῖξ 

ὲκ βῆ ἐπεθεφζμκηαζ, δζὸ ζμζ αμῶιεκ ὴ ήιενα ηέηθζηε ηαὶ πνὸξ 

ἐζπένακ ἐζηί, ιεῖκμκ ιεε‟ ἠιῶκ Βὐενβέηα, ζὐκ Παηνί ηαί Πκεφιαηζ 

Θείς, πάκηςκ δοζπενῶκ ἠιᾶξ νουιεκμξ. 

 

Συκ Παηένα δμλάζςιεκ, ημκ Τἰυκ πνμζηοκήζςιεκ πάκηεξ ηαί ηυ 

“Ώβζμκ Πκεῦια, πζζηχξ άκοικήζςιεκ. 

 

Δ ἐθπίξ ιμο ὸ Παηήν, ηαηαθοβή ιμο ὸ Τἰυξ, ζηέπδ ιμο ηὸ Ἂβζμκ 

Πκεῦια, Σνζάξ „Ώβία δυλα ζμζ. 

 

Σὴ πνεζαεία Κφνζε, πάκηςκ ηῶκ „Ώβίςκ ηαί ηήξ Θεμηυημο, ηὴκ ζὴκ 

εἰνήκδκ δὸξ ἠιῖκ, ηαὶ έθέδζμκ ἠιᾶξ, ῶξ ιυκμξ ΟΎηηίνιςκ 

Γζ’ εὐπῶκ ηῶκ Ἁβίςκ Παηένςκ ἡιῶκ. Κύνζε Ἰδζμῦ Υνζζηέ ὅ 

Θεόξ ἡιῶκ ἐθέδζμκ ἡιᾶξ. 




