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7 Μανηίμο Κακώκ εζξ ημκ Όζζμ ηαζ Θεμθόνμκ 

Παηένα διώκ Παύθμκ ημκ Απθμύκ 

Πμίδια Γεναζίιμο ιμκαπμύ Μζηναβζακκακίημο 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ ἱεξέσο ἀξρόκεζα άλαγηλώζθνληεο ηόλ ΡΜΒ’ 

(142) Φαικόλ. 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ)  

                           Ἦπμξ δ΄. Ὁ ὑρςεεὶξ ἐκ ηῷ Σηαονῷ. 
Ὡο ηῆο ἁπιόηεηνο ὑπέξηηκνλ ζθεῦνο, θαὶ ηνῦ σηῆξνο ζενθόξνο 

ζεξάπσλ, ὑπὲξ ἡκῶλ ἀπαύζησο θαζηθέηεπε, Παῦιε πακκαθάξηζηε, 

ὅπσο πάζεο ἀλάγθεο, θαὶ παληνίσλ ζιίςεσλ, θαὶ θηλδύλσλ 

ῥπζζῶκελ, νἱ ζὲ ηηκῶληεο Πάηεξ εὐιαβῶο, θαὶ ηὴλ ζεξκήλ ζνπ, 

αἰηνῦληεο ἀληίιεςηλ. 

                              Γόλα. Καὶ κῦκ. Θεμημηίμκ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο νπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη, εἰκὴ γὰξ ὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Σίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Γέζπνηλα ἐθ νῦ, νὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαθιόξ. 

ιέεζόλ κε, ὁ Θεόο…. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο 

Αἴηεη κνη ιύζηλ  ὦ Παῦιε. Γεξαζίκνπ. 

                        ᾨδὴ α΄. Ἦπμξ πθ. δ΄. Ὑβνὰκ δζμδεύζαξ. 

Ἀγγέισλ ρνξείαηο ἐλ νὐξαλνῖο, Παῦιε ζπγρνξεύσλ, θαζηθέηεπε 

ἐθηελῶο, πηαηζκάησλ δηδόλαη ἡκῖλ ιύζηλ, θαὶ πεηξαζκῶλ 

πνιπηξόπσλ ζπγρώξεζηλ. 
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Ἰιύνο κε θάζαξνλ ηῶλ παζῶλ, Παῦιε ζενθόξε, ἱθεζίαηο ζνπ πξὸο 

Υξηζηόλ, θαὶ πάζεο καλίαο ηνῦ βειίαξ, ῥῦζαί κε Πάηεξ ζεξκῇ 

πξνζηαζίᾳ ζνπ. 

Σὸλ πάλησλ Γεζπόηελ θαὶ Πνηεηήλ, δπζώπεη ιπηξνῦζζαη, πνλεξίαο 

κε ραιεπῆο, ὦ Παῦιε ἁπιόηεηνο ἡ ζηήιε, θαὶ θσηηζζῆλαη θσηὶ 

κεηαλνίαο κε. 

                                             Θεμημηίμκ. 

θ νῦ ἀλαηέηαιθελ ἐλ ζαξθί, ὁ πάλησλ Γεζπόηεο, ὥζπεξ Ἥιηνο 

ηῆο δσῆο, νὗ ιάκπξπλνλ Κόξε ηαῖο ἀθηῖζη, ηὴλ ζθνηηζζείζαλ ςπρήλ 

κνπ ηνῖο πάζεζη. 

                                ᾨδὴ β΄. Οὐνακίαξ ἁρῖδμξ. 
Ἱιαζκὸλ θαὶ εἰξήλελ θαὶ θσηηζκὸλ αἴηεζαη, παξὰ ηνῦ σηῆξνο ηῶλ 

ὅισλ, Παῦιε καθάξηε, θαὶ παζῶλ ιύηξσζηλ, ηνῖο πξνζηνῦζηλ ἐλ 

πίζηεη, ηῇ ζεξκῇ πξεζβείᾳ ζνπ, θαὶ ζὲ γεξαίξνπζη. 

Μνλαζηὴο ζενθόξνο θαὶ ἀζθεηὴο Ὅζηνο, Παῦιε ζενθόξε ἐδείρζεο, 

ηῇ ζπληνλίᾳ ζνπ· ὅζελ ἀλάδεημνλ, θἀκὲ ζεξκὸλ θαηὰ πάληα, εἰο ὃ 

ζρῆκα ἔιαβνλ, βίνπ ιακπξόηεηη. 

Ὁιηθῶο θαζππείθσλ ηνῖο ἱεξνῖο ῥήκαζη, Παῦιε Ἀλησλίνπ ηνῦ πάλπ, 

ἐπιήζζεο ράξηηνο· ὅζελ ὑπήθννλ, θἀκὲ ἀπέξγαζαη Πάηεξ, ἐλ ηνῖο 

δηθαηώκαζη, ηνῦ Παληνθξάηνξνο. 

                                       Θεμημηίμκ. 
Ἰεζνῦλ ηὸλ σηῆξα θαὶ ηνῦ παληὸο Κύξηνλ, ηέηνθαο ἐλ ὕιῃ βξνηείᾳ, 

ἄλεπ ζπγρύζεσο, Κόξε ᾯ πξέζβεπε, ἁκαξηηῶλ θαὶ θηλδύλσλ, 

ῥύεζζαη ηνὺο κέιπνληαο, ηὰ κεγαιεῖά νπ. 

Γηάζσζνλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο ἐθ πάζεο ἡκᾶο ἀλάγθεο, Πάηεξ 

Παῦιε ηὸ ηῆο ἁπιόηεηνο ζθήλσκα, ηνὺο πξνζηόληαο ηῇ ζείᾳ ζνπ 

πξνζηαζίᾳ. 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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                                     Ἦπμξ α΄. Πνεζαεία εενιή. 

Υξηζηὸλ ηὸλ Θεόλ, ἱθέηεπε δεόκεζα, ἐθ πάζεο ἡκᾶο, ζηελώζεσο θαὶ 

ζιίςεσο, ιπηξνῦζζαη Παῦιε Ὅζηε, θαὶ ἐλ θόβῳ ηῶ ζείῳ 

πνξεύεζζαη, ἐλ ηαῖο ηξίβνηο ηῶλ ζείσλ ἐληνιῶλ, ὡο ἂλ ηῆο ἀιήθηνπ 

δσῆο ηύρσκελ. 

                                ᾨδὴ δ΄. Δἰζαηήημα Κύνζε. 

Λπκεῶλα ηὸλ θάθηζηνλ, ηὸλ ηὴλ ἁκαξηίαλ θόζκῳ εἰζάμαληα, θαζ’ 

ἡκῶλ ἐπηηηζέκελνλ, Πάηεξ Παῦιε ζύληξηςνλ πξεζβείαηο ζνπ. 

Ὕδσξ βιῦζόλ κνη ἄλσζελ, Παῦιε ζενθόξε ζείαο ρξεζηόηεηνο, ηαῖο 

πξὸο Κύξηνλ πξεζβείαηο ζνπ, ηῶλ παζῶλ ζβελλῦόλ κνπ ηνὺο 

ἄλζξαθαο. 

πκπαζῶο ἐπηθιώκελνο, ηαῖο θσλαῖο ηῶλ πίζηεη παξαθαινύλησλ ζε, 

Πάηεξ Παῦιε δίδνπ ἅπαζη, ηὴλ ραξὰλ ηὴλ ζείαλ θαὶ νὐξάληνλ 

                                         Θεμημηίμκ. 

Ἴαζαη κνπ ηνὺο κώισπαο, ηῆο ςπρῆο Παξζέλε θαὶ ηνὺο ηνῦ 

ζώκαηνο, ἡ ηεθνῦζα ηὸλ ῥπζάκελνλ, ηὸλ Ἀδὰκ ηῆο πάιαη 

θαηαθξίζεσο. 

                                 ᾨδὴ ε΄. Φώηζζμκ ἡιᾶξ.  
Νόκῳ ηνῦ Θενῦ, πνιηηεύεζζαη ἐλίζρπζνλ, ἐλ ἁπιόηεηη θαὶ βίῳ 

θαζαξῷ, ζενθόξε Πάηεξ Παῦιε ηνὺο ὑκλνῦληάο ζε. 

Πάζε ηὰ δεηλά, ηὰ ὁζῶξαη ηπξαλλνῦληά κε, ἀπνκάξαλνλ θαὶ 

λέθξσζνλ ζνθέ, ηῇ ζεξκῇ ζνπ ἱθεζίᾳ πξὸο ηὸλ Κύξηνλ. 

Ἄκεκπηνλ δσήλ, δηαλύζαο Παῦιε Ὅζηε, ἐλ ἀκέκπηῳ πνιηηείᾳ θαὶ 

ζεκλῇ, βηνηεύεηλ κε ἐλίζρπζνλ καθάξηε. 

                                         Θεμημηίμκ. 
Θξόλνο ηνῦ Θενῦ, θαζσξάζεο ὑςειόηαηνο, ἐλ ἀγθάιαηο νπ 

βαζηάδνπζα ἁγλή, ηὸλ ηὰ ζύκπαληα θξαηνῦληα θαὶ βαζηάδνληα. 

                                  ᾨδὴ ζη΄. Τὴκ δέδζζκ. 
Ὡο πιήξεο, ζείαο ἁπιόηεηνο Παῦιε, ἐπιεξώζεο ζετθῶλ 

ραξηζκάησλ, θαὶ ηῇ ἐληεύμεη ηῇ ζῇ ηὰο δπλάκεηο, ηνῦ πνλεξνῦ 

θνζκνθξάηνξνο ἤιαζαο, νὗ ηῆο θαθίαο θαὶ ἡκᾶο, ἀζηλεῖο δηαθύιαηηε 

Ἅγηε. 
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Νεθξώζαο, ηὸλ πνιπκήραλνλ ὄθηλ, ηῇ ἁπιόηεηη ηῇ ζῇ ζενθόξε, ηὴλ 

θαζ’ ἡκῶλ ηνύηνπ λέθξσζνλ ῥύκελ, θαὶ ἀζθαιῶο ηὴλ δσὴλ ἡκῶλ 

ἴζπλνλ, ἐπὶ ιηκέλα ηῶλ ζεπηῶλ, ηνῦ Θενῦ πξνζηαγκάησλ δεόκεζα. 

Ὡξάζεο, πιήξεο δπλάκεσο ζείαο, ἰζαγγέιῳ πνιηηείᾳ ζνπ Πάηεξ· 

ὅζελ ἐρζξνῦ, ηὰο δπλάκεηο θαζεῖιεο, θαὶ ἀζζελνῦληαο ἰάζσ ἐληεύμεη 

ζνπ· ὅζελ ζεξάπεπζνλ θἀκέ, ἀζζελνῦληα ςπρῇ ηε θαὶ ζώκαηη. 

                                      Θεμημηίμκ. 
Πνηθίιαηο, πεξηπεζὼλ ἁκαξηίαηο, ἐκαθξύλζελ ηνῦ Θενῦ Θενηόθε· 

ἀιιὰ ηῇ ῇ, πξνζηαζίᾳ πξνζηξέρσ, θαὶ ἐθβνῶ ἐθ κπρίσλ θαξδίαο 

κνπ· ἀπάιιαμόλ κε ηνῦ ἐρζξνῦ, ηῆο πηθξᾶο δπλαζηείαο θαὶ ζῶζόλ 

κε. 

Γηάζσζνλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο ἐθ πάζεο ἡκᾶο ἀλάγθεο, Πάηεξ 

Παῦιε ηὸ ηῆο ἁπιόηεηνο ζθήλσκα, ηνὺο πξνζηόληαο ηῇ ζείᾳ ζνπ 

πξνζηαζίᾳ. 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

                         Ἦπμξ α΄. Τμῖξ ηῶκ αἱιάηςκ ζμο. 
Σῇ ζεξκνηάηῃ πξεζβείᾳ ζνπ Ὅζηε, ηῆο ηνῦ ἐρζξνῦ πνλεξίαο κε 

ιύηξσζαη, θαὶ δίδνπ κνη δύλακηλ δένκαη, ὡο ἂλ ἐλ θόβῳ Θενῦ θαὶ 

ἁπιόηεηη, δηέιζσ δσὴλ ηὴλ ἐπίγεηνλ. 

Πξνθείκελνλ 

Σίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ, ὁ ζάλαηνο ηνῦ Ὁζίνπ Αὐηνῦ. 

ηίρ. Μαθάξηνο ἀλὴξ ὁ θνβνύκελνο ηὸλ Κύξηνλ, ἐλ ηαῖο ἐληνιαῖο 

Αὐηνῦ ζειήζεη ζθόδξα. 

Δὐαββέθζμκ. Ἐη ημῦ ηαηὰ Μαηεαῖμκ. ( Κεθ. ζα’. 27 -30 ). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· Πάληα κνη παξεδόζε ὑπὸ ηνῦ 

Παηξόο κνπ, θαὶ νὐδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ Τἱόλ, εἰκὴ ὁ Παηήξ, νὐδὲ 

ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη, εἰκὴ ὁ Τἱόο, θαὶ ᾧ ἐὰλ βνύιεηαη ὁ Τἱὸο 

ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο θαὶ πεθνξηηζκέλνη, 

θᾀγὼ ἀλαπαύζσ ἡκᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’ ὑκᾶο, θαὶ κάζεηε 

ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη πξᾷνο εἰκί, θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ, θαὶ εὑξήζεηε 

ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο ὑκῶλ. Ὁ γὰξ δπγόο κνπ ρξεζηόο, θαὶ ηὸ 

θνξηίνλ κνπ ἐιαθξὸλ ἐζηί. 
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Γόλα. 
Σαῖο ηνῦ νῦ Ὁζίνπ πξεζβείαηο, Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε ησλ 

εκώλ εγθιεκάησλ. 

Καὶ κῦκ. 
Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε ησλ 

εκώλ εγθιεκάησλ. 

ηίρ. ιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦπμξ πθ. α΄. Ὅθδκ ἀπμεέιεκμζ.  
Βίνπ θαζαξόηεηη, θαὶ ἐλ ἁπιόηεηη πάζῃ, Θεῷ εὐεξέζηεζαο, Παῦιε 

πακκαθάξηζηε, δη’ ἀζθήζεσο θαὶ πνιιῆο κέηνρνο, ράξηηνο ἐγέλνπ· 

δηὰ ηνῦηό ζνπ δεόκεζα· ἡκᾶο ἀπάιιαμνλ, πάζεο ηνῦ ἐρζξνῦ 

ἐπηζέζεσο, θαὶ πεηξαζκῶλ θαὶ ζιίςεσλ, θαὶ πνιπεηδῶλ 

πεξηζηάζεσλ, θαὶ πηαηζκάησλ αἴηεη, ζπγρώξεζηλ ἡκῖλ παξὰ 

Υξηζηνῦ, ὡο ἂλ ἀκέκπησο βηώζαληεο, δόμεο ζείαο ηύρσκελ. 

                             ᾨδὴ γ΄. Οἱ ἐη ηῆξ Ἰμοδαίαξ. 
Ἀθαζάξησλ πλεπκάησλ ὡο θαζεῖιεο ηὴλ ῥύκελ Παῦιε καθάξηε, 

νὕησ παζῶλ ηῆο ιύκεο, ἐθθάζαξνλ ιηηαῖο ζνπ, ηνὺο βνῶληαο 

ἑθάζηνηε· Ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

Ὑπὲξ πάλησλ δπζώπεη ηὸλ σηῆξα ηῶλ ὅισλ Παῦιε καθάξηε, 

ῥπζζῆλαη πάζεο βιάβεο, θαὶ πάζεο δπζρεξείαο, ηνὺο πηζηῶο 

ἀλαθξάδνληαο· Ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

Λακπξπλόκελνο θέγγεη ηῆο ἁπιόηεηνο Πάηεξ θαὶ ηῆο ἀζθήζεσο, 

ιακπξύλεηο ηὰο θαξδίαο, ηῶλ ἀξεηῶλ ἀθηῖζη, ηῶλ βνώλησλ 

ἑθάζηνηε· Ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

                                          Θεμημηίμκ. 
μ ἁγλῶλ νπ αἱκάησλ ἐζαξθώζε ὁ Λόγνο ὁ ὑπεξνύζηνο, θαὶ πάζεο 

ἀινγίαο, ἐῤῥύζαην Παξζέλε, ηνὺο ἐλ πίζηεη θξαπγάδνληαο· Ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

                                    ᾨδὴ δ΄. Τὸκ Βαζζθέα. 
Γλώκῃ εὐζείᾳ, εὐξαζηήζαο Κπξίῳ, Παῦιε Ὅζηε Αὐηῷ εὐαξεζηεῖλ 

κε, δύλακηλ παξάζρνπ, ἵλα ζε καθαξίδσ. 
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θ πνιππιόθσλ, ἐπεξεηῶλ ηνῦ βειίαξ, Παῦιε Ὅζηε ἀηξώηνπο 

δηαηήξεη, ηνὺο ὑπεξπςνῦληαο, Υξηζηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

Ῥῦζαί κε Πάηεξ, ἐθ ινγηζκῶλ ἀθαζάξησλ, θαὶ παξάζρνπ κνη 

κεηάλνηαλ γλεζίαλ, ηαῖο πξὸο ηὸλ Γεζπόηελ, ζεξκαῖο ζνπ ἱθεζίαηο. 

                                       Θεμημηίμκ. 
Ἀδηαθζόξσο, θζνξᾶο ηὸλ ιύηελ ηεθνῦζα, ἀεηπάξζελε Υξηζηὸλ ηὸλ 

Εσνδόηελ, ἐθ θζνξνπνηῶλ κε, ιύηξσζαη λνζεκάησλ. 

                                   ᾨδὴ ε΄. Κονίςξ Θεμηόημκ. 
πλὼλ Ἀγγέισλ δήκνηο, Παῦιε ζενθόξε, κὴ δηαιίπῃο πξεζβεύσλ 

δεόκεζα, ὑπὲξ ἡκῶλ ηῶλ ἐλ πίζηεη καθαξηδόλησλ ζε. 

Ἰζρὺλ ἡκῖλ ἐμαίηεη, θαηὰ πάζεο βιάβεο, ηνῦ βξνηνθηόλνπ ἐρζξνῦ 

Παῦιε Ὅζηε, παξὰ Υξηζηνῦ ηνῦ ἀμίσο ζὲ ζαπκαζηώζαληνο. 

Μεγίζηεο εὐθιεξίαο, θαηεμησκέλνο, κεγάισλ πόλσλ θαὶ ζιίςεσλ 

ιύηξσζαη, ηνὺο ζὲ γεξαίξνληαο Παῦιε ἀμηνζαύκαζηε. 

Ὁδὸλ ἡκᾶο βαδίδεηλ, ηὴλ πξὸο ζσηεξίαλ, δίδνπ ἰζρὺλ ηαῖο 

πξεζβείαηο ζνπ Ἅγηε, νἷα κεζίηεο θαὶ πξέζβπο ἡκῶλ πξὸο Κύξηνλ, 

                                        Θεμημηίμκ. 

Ὑςίζηνπ ὤθζεο Μήηεξ, ηνῦηνλ ἐθ γαζηξόο νπ, ἀπεηξνγάκσο 

θπήζαζα πάλαγλε· δηὸ ἁγλείαο ἀθηῖζη ηὸλ λνῦλ κνπ ιάκπξπλνλ. 

Ἄμηνλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ε ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί  παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Σήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβείκ θαί  ἐλδνμνηέξαλ  ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξαθείκ· ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ  ὄλησο 

Θενηόθνλ έ κεγαιύλνκελ. 

 

Βίνλ δηαλύζαο ἀγγειηθόλ, ἐλ ἐξήκῳ Πάηεξ, ἐπιεξώζεο ζείνπ θσηόο, 

θαὶ ηὴλ ηῶλ δαηκόλσλ, ἐπάηεζαο καλίαλ, νἷα Υξηζηνῦ ζεξάπσλ, 

Παῦιε καθάξηε. 

Πίζηεη Ἀλησλίῳ ηῷ ζαπκαζηῷ, πξνζειζὼλ ἐδείρζεο, ἐθκαγεῖνλ ηῶλ 

ἀξεηῶλ, αὐηνῦ Πάηεξ Παῦιε, ἁπιόηεηη ἐκπξέπσλ, θαὶ 

ηαπεηλνθξνζύλῃ ηε θαὶ πξαόηεηη. 
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θεῦνο ἀλεδείρζεο ηῶλ ἀξεηῶλ, Παῦιε ζενθόξε, δηὰ βίνπ 

ἀζθεηηθνῦ, ὡο ζπλσλπκήζαο, ηῆο ἐθινγῆο ηῷ ζθεύεη, θαὶ ἐλαξέηνπ 

βίνπ, ζεῖνλ ὑπόδεηγκα. 

Φξίηηεη ηῶλ δαηκόλσλ ἡ πνλεξά, θάιαγμ ζενθόξε, ἥλ ζνη δέδσθελ ὁ 

σηήξ, ζείαλ ἐμνπζίαλ, ἀκέκπηῳ πνιηηείᾳ· δηὸ ἡκᾶο ηῆο ηνύησλ, 

βιάβεο ἀπάιιαηε. 

Υαίξνηο Ἀλησλίνπ ὁ θνηηεηήο, Παῦιε ζενθόξε, θαὶ ὁκόδεινο ἐλ 

παληί· ραίξνηο κπξνζήθε, ἁπιόηεηνο ἁγίαο, θαὶ ἰζαγγέινπ βίνπ, 

ιύρλνο πνιύθσηνο. 

Γήκνηο ηῶλ Ἁγίσλ ἐλ νὐξαλνῖο, θαὶ ρνξνῖο Ἀγγέισλ, ζπγρνξεύσλ 

Παῦιε ζνθέ, πξέζβεπε ἀπαύζησο, ἡκῖλ πηαηζκάησλ ιύζηλ, δηδόλαη 

ηνῖο ἐλ πίζηεη, ζὲ καθαξίδνπζη. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Τὸ Τνζζάβζμκ…. 

 

Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γάξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ νη ηήλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ 

ἁκαξησινί  πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Γόλα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί νί γάξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαί 

λῦλ  ὡο  εὔζπιαρλνο θαί ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. ύ 

γάξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαί ἡκεῖο ιαόο νπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ 

νπ  θαί  ηό  ὄλνκά νπ ἐπηθεθιήκεζα. 

Καί κῦκ.Σῆο εὐζπιαρλίαο ηήλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο έ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά νῦ 

ηῶλ  πεξηζηάζεσλ· ύ γάξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύνζε εθέδζμκ 
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                            Ἦπμξ α’. Ὅηε ἐη ημῦ λύθμο.  
Παῦιε, ηῆο ἁπιόηεηνο εἰθώλ, ηαπεηλνθξνζύλεο δνρεῖνλ, 

ἀμηνζαύκαζηνλ, πάζεο ἡκᾶο ιύηξσζαη, θζνξᾶο θαὶ ζιίςεσο, ηῇ 

ζεξκῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ, θαὶ ηῆο πνλεξίαο, θαὶ ηῆο δνιηόηεηνο, ηνῦ 

παιακλαίνπ ἐρζξνῦ, ἔρσλ, πξὸο Υξηζηὸλ παῤῥεζίαλ, Ὃλ ἀεὶ 

δπζώπεη δηδόλαη, ζεῖνλ θσηηζκὸλ ἡκῖλ θαὶ ἔιενο. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ νπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο έ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

Γζ’ εοπώκ ηώκ ‘Αβίςκ Παηένςκ διώκ. 

Κύνζε Ίδζμΰ Χνζζηέ ό Θεόξ διώκ έθέδζμκ διάξ. 

Αιήκ. 


