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Ἀπό ηήκ β΄ ᾠδή 

Καηέπνςζα ηῆξ πνίκ εἰθόκμξ ηό θάιιμξ, Σῶηεν, ημῖξ πάζεζηκ· 

ἀιι᾽ ὥξ πμηε ηήκ δναπμή ἀκαδεηήζαξ εὑνέ. 

Μόιοκα ηῆξ εἰθόκαξ ημῦ Θεμῦ ηό θάιιμξ, Σςηήνα, μέ ηά πάζε 

μμο. Ἀιι᾽ ὅπςξ θάπμηε ηή παμέκε δναπμή ράλε κά μέ ἀκεύνεηξ. 

* 

Ἡμάνηεθα, ὥζπεν ἡ Πόνκε βμῶ ζμη μόκμξ ἡμάνηεθά ζμη 

ὡξ μύνμκ δέπμο, Σςηήν, θἀμμῦ ηά δάθνοα. 

Ὅπςξ ἡ Πόνκε θςκάδς δοκαηά: Ἁμάνηεζα! Ἔπς 

ἁμανηήζεη ζέ Σέκα μμκαπόξ μμο. Ὅπςξ ἀπό θείκε ηό μύνμ, 

Σςηήνα μμο, δέλμο θη ἀπό μέκα ηά δάθνοα. 

* 

Ὀιίζζεζα ὡξ ὁ Δαοίδ ἀθμιάζηςξ, θαί βεβμνβόνςμαη· 
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ἀιι᾽ ἀπμπιύκαηξ θἀμέ, Σςηήν, ημῖξ δάθνοζη. 

Γιίζηνεζα ζηήκ ἀθμιαζία ὅπςξ ὁ Δαβίδ θαί θοιίζηεθα μέζα ζηό 

βμῦνθμ! Γἴζε θη ἐμέκα κ᾽ ἀπμπιύκεηξ, Σςηήνα, μέ ηά δάθνοα. 

* 

Ἱιάζζεηη, ὡξ ὁ Τειώκεξ βμῶ ζμη, Σῶηεν, ἱιάζζεηί μμη· 

μὐδείξ γάν ηῶκ ἐλ Ἀδάμ ὡξ ἐγώ ἥμανηέ ζμη. 

Ὅπςξ ὁ Τειώκεξ θςκάδς δοκαηά: Σπιαπκίζμο· Σςηήνα 

μμο, ζπιαπκίζμο με. Γηαηί θακέκαξ ἀπ᾽ ημύξ ἀπμγόκμοξ 

ημῦ Ἀδάμ, ὅπςξ ἐγώ ζέ Σέκα, δέκ ἁμάνηεζε. 

* 

Οὐ δάθνοα, μὐδέ μεηάκμηακ ἔπς, μὐδέ θαηάκοληκ· 

αὐηόξ μμη ηαῦηα, Σςηήν, ὡξ Θεόξ δώνεζαη. 

Οὔηε δάθνοα, μὔηε μεηάκμηα, μὔηε θαηάκολε ἔπς! 

Σύ, Σςηήνα μμο, ὡξ Θεόξ, Φάνηζέ μμύ ηα. 

* 

Τήκ ζύνακ ζμο μή ἀπμθιείζῃξ μμη ηόηε, Κύνηε, Κύνηε· 

ἀιι᾽ ἄκμηλόκ μμη αὐηήκ μεηακμμῦκηί ζμη. 

Κύνηε! Μή μμῦ θιείζεηξ ηόηε, ηή ζύνα ημῦ κομθώκα Σμο. 

Ἀιι᾽ ἄκμηλέ μμύ ηεκ, βιέπμκηαξ ηή μεηάκμηά μμο. 

* 



Φηιάκζνςπε, ὁ πάκηαξ ζέιςκ ζςζῆκαη, ζύ ἀκαθάιεζαί με 

θαί δέλαη ὡξ ἀγαζόξ μεηακμμῦκηά με 

Φηιάκζνςπε, πμύ ζέιεηξ ὅιμη κά ζςζμῦκ, 

Σέ παναθαιῶ κά μέ λακαθένεηξ θμκηά Σμο 

θαί κά δεπηεῖξ ζάκ ἀγαζόξ ηή μεηάκμηά μμο. 

* 

Ἐκώηηζαη ημύξ ζηεκαγμμύξ ηῆξ ροπῆξ μμο, 

θαί ηῶκ ἐμῶκ ὀθζαιμῶκ πνμζδέπμο 

ημύξ ζηαιαγμμύξ, Σςηήν, θαί ζῶζόκ με. 

Ἄθμοζε μέ πνμζμπή ημύξ ζηεκαγμμύξ ηῆξ ροπῆξ μμο 

θαί θάκε δεπηά ηά δάθνοα, πμύ ζηάδμοκ ἀπ᾽ ηά μάηηα μμο. 

Κη ἔηζη, Σςηήνα, ζῶζε με. 

Ἀπό ηήκ ε΄ ᾠδή 

* 

Δηθαημθνῖηα, Σςηήν, ἐιέεζμκ θαί ῥύζαί με ημῦ πονόξ 

θαί ηῆξ ἀπεηιῆξ, ἧξ μέιις ἐκ ηῇ θνίζεη δηθαίςξ ὑπμζηῆκαη· 

ἄκεξ μμη πνό ηέιμοξ δη᾽ ἀνεηῆξ θαί μεηακμίαξ. 

Δίθαηε Κνηηή θαί Σςηήνα μμο, ἐιέεζε θαί ιύηνςζέ με 

ἀπ᾽ ηή θςηηά θαί ηήκ ἀπεηιή, πμύ πνόθεηηαη 

ηή μένα ηῆξ θνίζεςξ δίθαηα κά ὑπμζηῶ. 



Λύηνςζέ με πνίκ ἀπ᾽ ηήκηειεοηαία μμο ζηηγμή 

μέ ηήκ ἀνεηή θαί ηή μεηάκμηα. 

* 

Ὡξ ὁ Λῃζηήξ ἐθβμῶ ζμη ηό Μκήζζεηη· ὡξ ὁ Πέηνμξ 

θιαίς πηθνῶξ Ἄκεξ μμη, Σςηήν, θνάδς 

ὡξ ὁ Τειώκεξ· δαθνύς ὡξ ἡ Πόνκε· 

δέλαη μμο ηόκ ζνῆκμκ, θαζώξ πμηε ηῆξ Φακακαίαξ. 

Ὅπςξ ὁ ιεζηήξ Σμῦ θςκάδς δοκαηά ηό «Μκήζζεηη». 

Ὅπςξ ὁ Πέηνμξ θιαίς πηθνά. 

Ὅπςξ ὁ Τειώκεξ θνάδς: Λύηνςζέ με, Σςηήνα μμο. 

Ὅπςξ ἡ Πόνκε δαθνύδς. 

θαί ὅπςξ παιηά ηῆξ Φακακαίαξ δέλμο ηό ζνῆκμ μμο. 

* 

Τήκ ζεπεδόκα, Σςηήν, ζενάπεοζμκ ηῆξ ηαπεηκῆξ μμο ροπῆξ, 

μόκε ἰαηνέ· μάιαγμά μμη ἐπίζεξ θαί ἔιαημκ θαί μἶκμκ, 

ἔνγα μεηάκμηαξ, θαηάκοληκ μεηά δαθνύςκ. 

Τή ζαπίια γηάηνερε ηῆξ ηαπεηκῆξ μμο ροπῆξ, Σςηήνα 

μμο, Σύ ὁ μμκαδηθόξ γηαηνόξ. Βάιε μμο θαηάπιαζμα 

θαί ιάδη θαί θναζίἔνγα μεηακμίαξ, θαηάκολε θαί δάθνοα. 

* 



Τήκ Φακακαίακ θἀγώ μημμύμεκμξ, Ἐιέεζόκ με, βμῶ, 

ηῷ Υἱῷ Δαοίδ· ἅπημμαη ημῦ θναζπέδμο ὡξ ἡ Αἱμμννμμῦζα θιαίς 

ὡξ ἡ Μάνζα θαί Μανία ἐπί Λαδάνμο. 

Τῆξ Φακακαίαξ ηό πανάδεηγμα θη ἐγώ ἀκηηγνάθμκηαξ, 

θςκάδς δοκαηάπνόξ ηό Γηό ημῦ Δαβίδ: ἐιέεζέ με. 

Ἀθμομπῶ ζηήκ ἄθνε ημῦ ἐκδύμαημξ, ὅπςξ ἡ 

Αἱμμννμμύζα. Κιαίς ὅπςξ ἡ Μάνζα θαί ἡ Μανία γηά ηό Λάδανμ. 

* 

Τό ηῶκ δαθνύςκ, Σςηήν, ἀιάβαζηνμκ ὡξ μύνμκ θαηαθεκῶκ 

ἐπί θεθαιῆξ θνάδς ζμη ὡξ ἡ Πόνκε ηόκ ἔιεμκ δεημῦζα· 

δέεζηκ πνμζάγςθαί ἄθεζηκ αἰηῶ ιαβεῖκ με. 

Ἄδεηάδμκηαξ ζηό θεθάιη ζμο ἐπάκς, Σςηήνα μμο, 

ὡξ μύνμ ηό ἀιάβαζηνμ ηῶκ δαθνύςκ μμο, Σμῦ θςκάδς δοκαηά 

ὅπςξ ἡ Πόνκε, δεηώκηαξ ηή ζομπάζεηά Σμο. Σμῦ πνμζθένς 

ηή δέεζή μμο θαί δεηῶ κά ιάβς ηήκ ἄθεζε. 

* 

Γἰ θαί μεδείξ ὡξ ἐγώ ζμη ἥμανηεκ, ἀιι᾽ ὅμςξ δέλαη θἀμέ, 

εὔζπιαγπκε Σςηήν, θόβῳ μεηακμμῦκηα θαί πόζῳ θεθναγόηα· 

Ἥμανηόκ ζμη μόκῳ, ἠκόμεζα, ἐιεεζόκ με. 

Ἄκ θαί θακείξ, ὅπςξ ἐγώ, δέκ ἁμάνηεζε ζέ Σέκα, 



ζπιαπκηθέ Σςηήνα μμο, ὅμςξ δέλμο με ηώνα, πμύ μεηακμῶ 

μέ θόβμ θαί μέ πόζμ ροπῆξ θςκάδς δοκαηά: Ἁμάνηεζα ζέ Σέκα 

μόκμ! Ἀζέηεζα ηό Νόμμ! Ἐιέεζέ με. 

* 

Φεῖζαη, Σςηήν, ημῦ ἰδίμο πιάζμαημξ θαί δήηεζμκ 

ὡξ πμημήκ ηό ἀπμιςιόξ πνόβαημκ· πιακεζέκηα ἐλάνπαζμκ ημῦ ιύθμο, 

πμίεζόκ με ζνέμμα ἐκ ηῇ κμμῇ ηῶκ ζῶκ πνμβάηςκ. 

Λοπήζμο, Σςηήνα, ηό δηθό Σμο πιάζμα. 

Καί ζάκ πμημέκαξ ἀκαδήηεζε ηό παμέκμ πνόβαημ. 

Ἐμέκα πμύ πιακήζεθα, γιύηςζέ με ἀπ᾽ ημῦ ιύθμο ηά 

δόκηηα. Κάκε θη ἐγώ κά ηνέθμμαη ἀπ᾽ ηό ιηβάδη 

ηῶκ δηθῶκ Σμο πνμβάηςκ. 

* 

Ὅηακ Κνηηήξ θαζίζῃξ ὡξ εὔζπιαγπκμξ θαί δείλῃξ 

ηήκ θμβενάκ δόλακ ζμο Φνηζηέ, ὤ πμῖμξ θόβμξ ηόηε! 

θαμίκμο θαημμέκεξ, πάκηςκ δεηιηώκηςκ 

ηό ἄζηεθημκ ημῦ βήμαηόξ ζμο. 

Ὅηακ ζά θαζίζεηξ, ὡξ ζπιαπκηθόξ Κνηηήξ θαί ζά δείλεηξ, 

Φνηζηέ μμο, ηή θμβενή δόλα Σμο, ηί θόβμξ 

ηόηε ἀκέθθναζημξ ἀπ᾽ ηό θαμίκη πμύ ζά θαίεη! Ὅιμη ζά ηνέμμοκ 



γηαηί δέκ ζά μπμνμῦκ κά ὑπμθένμοκ ηό θνηηήνηό Σμο. 

Ἀπμζπάζμαηα 
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