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You have elevated me to the heights of Your commandments, O God. Let virtue
shine upon me that I may praise You.
With Your right hand, O Logos, keep me and protect me, that the fire of sin not
consume me.
Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and always, and
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Στίχ. Τά λόγια Κυρίου λόγια αγνά.
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Νύν αναστήσομαι λέγει Κύριος, θήσομαι εν σωτηρίω παρρησιάσομαι εν αυτώ.
Now will I rise, said the Lord, I will place them in safety, I will speak of it openly.
Στίχ. Τά λόγια Κυρίου λόγια αγνά.
Verse: The words of the Lord are sacred words.

