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ΥΜΝΟΣ  ΙΩΒΗΛΑΙΟΥ  ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ

∆οξολογήστε τον Θεό Πατέρα  διότι είναι πα-∆οξολογήστε τον Θεό Πατέρα  διότι είναι πα-∆οξολογήστε τον Θεό Πατέρα  διότι είναι πα-∆οξολογήστε τον Θεό Πατέρα  διότι είναι πα-

Επωδός Επωδός Επωδός Επωδός  :     Όπως ο Πατέρας φιλεύσπλαχνοι , όπως ο Πατέρας φιλεύσπλαχνοι  (2) :     Όπως ο Πατέρας φιλεύσπλαχνοι , όπως ο Πατέρας φιλεύσπλαχνοι  (2) :     Όπως ο Πατέρας φιλεύσπλαχνοι , όπως ο Πατέρας φιλεύσπλαχνοι  (2) :     Όπως ο Πατέρας φιλεύσπλαχνοι , όπως ο Πατέρας φιλεύσπλαχνοι  (2)

1.1.1.1.                ∆οξολογήστε τον Θεό Πατέρα, διότι είναι Πανάγαθος        -        Είναι αιώνιο το έλεός του.∆οξολογήστε τον Θεό Πατέρα, διότι είναι Πανάγαθος        -        Είναι αιώνιο το έλεός του.∆οξολογήστε τον Θεό Πατέρα, διότι είναι Πανάγαθος        -        Είναι αιώνιο το έλεός του.∆οξολογήστε τον Θεό Πατέρα, διότι είναι Πανάγαθος        -        Είναι αιώνιο το έλεός του.

       Έπλασε τον κόσµο µε σοφία                              -                           Είναι αιώνιο το έλεός του.       Έπλασε τον κόσµο µε σοφία                              -                           Είναι αιώνιο το έλεός του.       Έπλασε τον κόσµο µε σοφία                              -                           Είναι αιώνιο το έλεός του.       Έπλασε τον κόσµο µε σοφία                              -                           Είναι αιώνιο το έλεός του.

       Οδηγεί τον λαό του µέσα στην ιστορία                    -                    Είναι αιώνιο το έλεός του.       Οδηγεί τον λαό του µέσα στην ιστορία                    -                    Είναι αιώνιο το έλεός του.       Οδηγεί τον λαό του µέσα στην ιστορία                    -                    Είναι αιώνιο το έλεός του.       Οδηγεί τον λαό του µέσα στην ιστορία                    -                    Είναι αιώνιο το έλεός του.

       Συγχωρεί και συνάζει τα παιδιά του                        -                   Είναι αιώνιο το έλεός του.       Συγχωρεί και συνάζει τα παιδιά του                        -                   Είναι αιώνιο το έλεός του.       Συγχωρεί και συνάζει τα παιδιά του                        -                   Είναι αιώνιο το έλεός του.       Συγχωρεί και συνάζει τα παιδιά του                        -                   Είναι αιώνιο το έλεός του.

2.2.2.2.                ∆οξολογήστε τον Υιό, των Εθνών το φώς                    -                 Είναι αιώνιο το έλεός του.∆οξολογήστε τον Υιό, των Εθνών το φώς                    -                 Είναι αιώνιο το έλεός του.∆οξολογήστε τον Υιό, των Εθνών το φώς                    -                 Είναι αιώνιο το έλεός του.∆οξολογήστε τον Υιό, των Εθνών το φώς                    -                 Είναι αιώνιο το έλεός του.

       Μας αγάπησε µε καρδιά αληθινά ανθρώπινη                  -            Είναι αιώνιο το έλεός του.       Μας αγάπησε µε καρδιά αληθινά ανθρώπινη                  -            Είναι αιώνιο το έλεός του.       Μας αγάπησε µε καρδιά αληθινά ανθρώπινη                  -            Είναι αιώνιο το έλεός του.       Μας αγάπησε µε καρδιά αληθινά ανθρώπινη                  -            Είναι αιώνιο το έλεός του.

       Απ’ αυτόν λαβαίνουµε, σ’ αυτόν ας δοθούµε           -                    Είναι αιώνιο το έλεός του.       Απ’ αυτόν λαβαίνουµε, σ’ αυτόν ας δοθούµε           -                    Είναι αιώνιο το έλεός του.       Απ’ αυτόν λαβαίνουµε, σ’ αυτόν ας δοθούµε           -                    Είναι αιώνιο το έλεός του.       Απ’ αυτόν λαβαίνουµε, σ’ αυτόν ας δοθούµε           -                    Είναι αιώνιο το έλεός του.

       Ας ανοίξει η καρδιά µας στον πεινασµένο και διψασµένο      -     Είναι αιώνιο το έλεός του.       Ας ανοίξει η καρδιά µας στον πεινασµένο και διψασµένο      -     Είναι αιώνιο το έλεός του.       Ας ανοίξει η καρδιά µας στον πεινασµένο και διψασµένο      -     Είναι αιώνιο το έλεός του.       Ας ανοίξει η καρδιά µας στον πεινασµένο και διψασµένο      -     Είναι αιώνιο το έλεός του.

3.3.3.3.                Ας ζητήσουµε από το Πνεύµα τα επτά δώρα του               -        Είναι αιώνιο το έλεός του.Ας ζητήσουµε από το Πνεύµα τα επτά δώρα του               -        Είναι αιώνιο το έλεός του.Ας ζητήσουµε από το Πνεύµα τα επτά δώρα του               -        Είναι αιώνιο το έλεός του.Ας ζητήσουµε από το Πνεύµα τα επτά δώρα του               -        Είναι αιώνιο το έλεός του.

       Αυτός είναι πηγή κάθε αγαθού και γλυκιά αγαλλίαση         -       Είναι αιώνιο το έλεός του.       Αυτός είναι πηγή κάθε αγαθού και γλυκιά αγαλλίαση         -       Είναι αιώνιο το έλεός του.       Αυτός είναι πηγή κάθε αγαθού και γλυκιά αγαλλίαση         -       Είναι αιώνιο το έλεός του.       Αυτός είναι πηγή κάθε αγαθού και γλυκιά αγαλλίαση         -       Είναι αιώνιο το έλεός του.

       Ενισχυµένοι  από Αυτόν, ας προσφέρουµε ανακούφιση       -       Είναι αιώνιο το έλεός του.       Ενισχυµένοι  από Αυτόν, ας προσφέρουµε ανακούφιση       -       Είναι αιώνιο το έλεός του.       Ενισχυµένοι  από Αυτόν, ας προσφέρουµε ανακούφιση       -       Είναι αιώνιο το έλεός του.       Ενισχυµένοι  από Αυτόν, ας προσφέρουµε ανακούφιση       -       Είναι αιώνιο το έλεός του.

       Η αγάπη όλα τα ελπίζει και τα υποµένει.                   -                Είναι αιώνιο το έλεός του.       Η αγάπη όλα τα ελπίζει και τα υποµένει.                   -                Είναι αιώνιο το έλεός του.       Η αγάπη όλα τα ελπίζει και τα υποµένει.                   -                Είναι αιώνιο το έλεός του.       Η αγάπη όλα τα ελπίζει και τα υποµένει.                   -                Είναι αιώνιο το έλεός του.

4.4.4.4.                Ας ζητήσουµε ειρήνη από το Θεό της ειρήνης                 -            Είναι αιώνιο το έλεός του.Ας ζητήσουµε ειρήνη από το Θεό της ειρήνης                 -            Είναι αιώνιο το έλεός του.Ας ζητήσουµε ειρήνη από το Θεό της ειρήνης                 -            Είναι αιώνιο το έλεός του.Ας ζητήσουµε ειρήνη από το Θεό της ειρήνης                 -            Είναι αιώνιο το έλεός του.

       Ο κόσµος αναµένει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας             -             Είναι αιώνιο το έλεός του.       Ο κόσµος αναµένει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας             -             Είναι αιώνιο το έλεός του.       Ο κόσµος αναµένει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας             -             Είναι αιώνιο το έλεός του.       Ο κόσµος αναµένει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας             -             Είναι αιώνιο το έλεός του.

       Στις καρδιές όσων αγαπούν χαρά και συγχώρεση           -           Είναι αιώνιο το έλεός του.       Στις καρδιές όσων αγαπούν χαρά και συγχώρεση           -           Είναι αιώνιο το έλεός του.       Στις καρδιές όσων αγαπούν χαρά και συγχώρεση           -           Είναι αιώνιο το έλεός του.       Στις καρδιές όσων αγαπούν χαρά και συγχώρεση           -           Είναι αιώνιο το έλεός του.

       Ο ουρανός και η γη νέοι θα είναι                        -                         Είναι αιώνιο το έλεός του.       Ο ουρανός και η γη νέοι θα είναι                        -                         Είναι αιώνιο το έλεός του.       Ο ουρανός και η γη νέοι θα είναι                        -                         Είναι αιώνιο το έλεός του.       Ο ουρανός και η γη νέοι θα είναι                        -                         Είναι αιώνιο το έλεός του.

Έπλασε τον          κόσµο µε σο -Έπλασε τον          κόσµο µε σο -Έπλασε τον          κόσµο µε σο -Έπλασε τον          κόσµο µε σο -
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Στίχος

Στίχος (Μελωδία για γραµµές στροφής 2 & 4)

(Μελωδία για γραµµές στροφής 1 & 3)


