
ρι- -στὸς ἐν πό- -λειΒη- -θλε- -ὲµ βρε--φουρ-

-γεῖ- -ται τὴν ἡ- -µῶνὡς εὔ- -σπλαγ- -χνος και- -νουρ-

-γῶν φύ- -σιν· προ- -θύ- -µωςδεῦ- -τε γη- -γε- -νεῖς τῇ

καρ- -δί- -ᾳ ᾆ- -σµαµε- -λῳ- -δὸνᾄ- -σω- -µεν

τῷ ∆εσ- -πό- -τῃ· εἰς αἰ- -ῶ- -νας ἐν- -δό- -ξως

γὰρ δε- -δό- -ξα- -σται.

- -ψι- -µέ- -δων ἄ- -ναρ--χε εὐ- -µε- -νὲς Λό-

-γε, ἐ-

Π

-πί- -βλε- -ψονπρόσ- -χες µοι δα- -κρυ- -ῤῥο-

-ού- -σα ἐκ-

Π

-τε- -νῶς ἐ- -βό- -α σοι πρόπά--λαι Ἄν-

-να· ἀλλ྿ ὡς ἐ- -κεί- -νης ἤ- -κου- -σαςθρη-

-νῳ- -δού- -σης καὶ ἡ- -µῶν στε- -ρέ- -ω- -σον

τὰςφρέ- -νας, ἄ- -ναξ,τοῦ ἀ- -ξί- -ως ὑ- -µνεῖνσου

τὰ γε- -νέ- -θλι- -α.



Τὸ παρὸν τοῦ ΓΚΜ

β- -βα--κοὺµ τὴν ἔν- -δο--ξόνσου πα- -ρου- -σί-

-αν αὖ- -θις, Λό- -γε, προ- -ϊ- -δὼν ἐ-

-µε- -λῴ- -δει ἀ- -κή- -κο- -α, ∆έ- -σπο- -τα, ὅ- -τι ἐξ

ὄ- -ρους ἁ- -γί- -ου ἥ- -ξειςεἰς βρο- -τῶν

σω- -τη- -ρί- -αν καὶ δέ- -ους πλή- -ρης γε-

-γο- -νὼς ἀ- -να- -κρά- -ζω ὡς µε- -γά- -λα τὰ ἔρ-

-γα, Χρι- -στέ µου, τῆς σῆςδό- -ξης.

Γρηγορίου τοῦ Πρωτοψάλτου

- -κη--κο- -ὼς ὁ προ- -φή- -της, Χρι- -στέ, τὴνἀ-

-κο- -ήν σου ἐ- -φο- -βή- -θη, ὅ- -τι µέλ- -λεις

ἐκ Παρ--θέ- -νουπρο- -ελ- -θεῖν. Καὶ ἐ- -βό- -η-

-σε τρό- -µῳ· δό- -ξα τῇ δυ- -νά- -µει

σου, Κύ- -ρι- -ε.

πα- -ντε- -πό- -πτατῶν ἀ-

-νάκ- -των τὸ κλέ- -ος τίςσουτὸφι--λάν--θρω- -πονγη-

-γε- -νῶν οὐ θαυ- -µά- -σει; ἐν γῇγὰρ ὤφ-



-θηςµὴ λι- -πὼν τὰ πα- -τρῷ- -α σή- -µε--ρονπᾶ-

-σαν ἐ- -γκαι- -νί- -ζων τὴν κτί- -σιν καὶ εἰ-

-ρή- -νηνὡς µό- -νος εἰ- -ρη- -νάρ- -χηςβρα-

-βεύ- -ων.

ἰς βυ- -θὸν ἀ- -πω--λεί- -ας ἡ τα--λαί- -πω-

-ροςφύ- -σις Χρι- -στέ µου Σῶ- -τερ,κα- -τα- -ντή-

-σα- -σα πά- -λαι ἔ- -κει- -το φεῦ µοι!σκο-

-τει--νοῖς ἐν κευ- -θµῶ- -σιν· ἐ- -πεὶ δὲ τῇ σῇ

θε- -ϊ- -κῇ δυ- -να- -στεί- -ᾳ πρὸς οὐ- -ρα- -νὸνἀ-

-νέ- -βη τὰ τερ- -πνό--τα--τακάλ- -λη· θύ- -σω σοι, Σῶ-

-τερ, βo- -ᾶ, θυ- -σί- -αν αἰ- -νέ-

-σε- -ως.

ς οἱ παῖ- -δεςπά- -λαι σοι κρά--ζω- -µεν, Λό-

-γε· γε- -νοῦσῶνδού- -λωνΣῶ- -τερ φύ- -λαξ καὶ

σκέ- -πη καὶ σῶ- -σον πά- -ντας προσ- -βο- -λῆς



ἐ- -να- -ντί- -ας ὅ- -πως ὑ- -µνοῦ- -ντεςσοῖς

γε- -νε- -θλί- -οις εἰς αἰ- -ῶ- -νας λέ- -γο- -µεν·

εὐ- -λο- -γη- -τὸς εἶ.

Τὸ παρὸν τοῦ ΓΚΜ

ἰ- -νοῦ--µεν,εὐ- -λο--γοῦ--µεν καὶ προ- -σκυ- -νοῦ- -µεν

τὸν Κύ- -ρι- -ον.

Γρηγορίου τοῦ Πρωτοψάλτου

ε- -ου- -ργὲτοῦσύ--µπα- -ντοςκό--σµουκαὶ σῶ- -στα

ὑ- -µνεῖ σεπᾶ- -σα µε- -τ྿ἀ--γγέ- -λων ἡ

κτί- -σις σκι- -ρτᾷ χο--ρεύ- -ει καὶ ἀ- -γάλ--λε- -ται τρό-

-µῳ, εὐ- -λο--γεῖ- -τε λέ--γου- -σα πά- -ντα τὰ ἔρ-

-γα τὰ σε--πτὰΓε- -νέ- -θλι- -α τοῦ Λυ- -τρω- -τοῦ

µου σὺν ἐ- -µοὶεἰςτοὺςαἰ- -ῶ- -ναςπό- -θῳ ὑ- -πε- -ρυ-

-ψοῦ- -ντες.

αί--ροις,πά- -να- -γνε Θε- -ο- -δέ- -γµων Μα-

-ρί- -α, χαί--ροις,ἄ--χρα- -ντε τῶν πε- -πτω--κό- -των



βά- -σις· ἐν σοὶ γὰρ ὤ- -φθη σή- -µε- -ρον

ὁ ∆ε- -σπό- -της ὦ θαῦ- -µα! και- -νου- -ργῶν

τοὺς φθα- -ρέ- -ντας καὶ πρὸς φῶςἐ--πα--νά- -γων

τὸ ἀ- -νέ- -σπε--ρον,Κό- -ρη.
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