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Ποίηµα Λατινικὸν µεταφρασθὲν τῇ Ἑλληνιστῇ

παρὰ τοῦ ἁγίου Νεκταρίου

Ἦχος ∆ι

αῖ- -ρε Νύµ--φη Ἀ--νύµ- -φευ--τε.

γ-

(∆)↓

-νὴΠαρ--θέ- -νε∆έσ- -ποι- -να, Ἄχ--ραν--τε

Θε- -ο- -τό- -κε· αρ- -θέ- -νε Μή- - τηρ

Ἄ- -νασ- -σα, Παν- -έν- -δρο- -σέ τε πό-

-κε· - -ψη- -λο- -τέ- -ρα οὐ- -ρα--νῶν,

ἀκ- -τί--νωνλαµ- -προ- -τέ- -ρα· α- -ρὰ

Παρ- -θε- -νι- -κῶν Χο--ρῶν, Ἀγ- -γέ--λων ὑ-

-περ--τέ- -ρα· κ -λαµ--προ- -τέ- -ρα
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οὐ- -ρα--νῶν, φω- -τὸς κα- -θα- -ρω- -τέ-

-ρα· ῶν οὐ- -ρα- -νί- -ων στρα- -τι- -ῶν,

πα- -σῶν ἁ- -γι- -ω- -τέ- -ρα· α

-ρί- -α Ἀ- -ει--πάρ- -θε- -νε, Κόσ--µουπαν--τὸς Κυ-

-ρί- -α· χ- -ραν- -τε Νύµ- -φη,

Πά- -ναγ- -νε, ∆έσ- -ποι- -να Πα- -να- -γί-

-α· α- -ρί- -α Νύµ- -φη Ἄ- -νασ-

-σα, χα- -ρᾶς ἡ- -µῶν αἰ- -τί- -α· ό-

-ρη σεµ- -νὴ Βα- -σί- -λισ- -σα, Μή- -τηρ ὑ-

-περ- -α- -γί- -α· ι -µι- -ω- -τέ-

-ρα Χε- -ρου- -βείµ, ὑ- -περ- -εν- -δο- -ξο-

-τέ- -ρα· ῶν ἀ- -σω- -µά- -των

Σε- -ρα--φείµ, τῶν Θρό- -νων ὑ- -περ- -τέ-
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-ρα· αῖ- -ρε τὸ ᾆσ- -µα Χε- -ρου--βείµ,

χαῖ- -ρε ὕµ--νος Ἀγ- -γέ- -λων· αῖ-

-ρε ᾠ- -δὴ τῶν Σε- -ρα- -φείµ, χα- -ρὰ τῶν

Ἀρ- -χαγ- -γέ- - λων· αῖ- -ρε εἰ- -ρή-

-νη καὶ χα- -ρά, λι- -µὴν τῆς σω- -τη- -ρί-

- ας· ασ- -τὰς τοῦ Λό- -γου ἱ-

-ε--ρά, ἄν--θοςτῆς ἀφ- -θαρ- -σί- -ας· αῖ-

-ρε Πα- -ρά- -δει- -σε τρυ--φῆς, ζω- -ῆς τε

αἰ- -ω- -νί- -ας· αῖ- -ρε τὸ ξύ-

-λον τῆς ζω--ῆς, Πη- -γὴ ἀ- -θα- -να- -σί-

-ας· ὲ ἱ- -κε- -τεύ- -ω ∆έσ-

-ποι- -να, Σὲ νῦν ἐ- -πι- -κα--λοῦ- -µαι·

ὲ δυ--σω- -πῶ Παντ- -ά- -νασ--σα, Σὴν
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χά- -ριν ἑ- -ξαι- -τοῦ- -µαι· ό- -ρη σεµ-

-νὴ καὶ ἄσ- -πι- -λε, ∆έσ- -ποι- -να Παν- -α-

-γί- -α· π- -ά- -κου- -σόν µου

ἄχ- -ραν--τε, κόσ--µουπαν--τὸς Κυ- -ρί- -α·

ν- -τι- -λα- -βοῦ µου ῥύ- -σαι µε,

ἀ- -πὸ τοῦ πο- -λε- -µί- -ου· αὶ κλη-

-ρο- -νό- -µον δεῖ- -ξονµε, ζω- -ῆς τῆς αἰ-

-ω- -νί- -ου· - -περ- -α- -γί- -α Θε-

-ο- -τό- -κε, σῶ- -σονἡ--µᾶς. -

-περ- -α- -γί- -α Θε- -ο- -τό- -κε, σῶ-

-σον ἡ- -µᾶς.


