
[17] 

 

7 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗ Μπαζηᾶ, ἀξρηκ. Γ. 

Σηακαηειάηνπ  

 
Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 

            

 

 ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο ηαί ηό Θεὸξ Κύνζμξ ιεηά ηῶκ ζηίπςκ αὐημῦ. 

Δἶηα ηά Τνμπάνζα.   

Ἦρνο δ΄. Ταρύ  πξνθαηάιαβε. 

Ταπύ πνμηαηάθααε, Πάηεν Παΐζζε, ηαί  ζῶζμκ  ημύξ  δμύθμοξ  

ζμο  ηῶκ  ἐκεζηώηςκ  δεζκῶκ,  ηαί  πάκηςκ  ηῶκ εθίρεςκ· ἔπεζξ  βάν  

πνόξ  ηόκ  Κηίζηδκ,  ηαί  Θεόκ  παννδζίακ, πάνεζμ  μὖκ  ἐκ  ηάπεζ, 

ημῖξ  πζζηῶξ  ζέ  ηαθμῦζζ, ηήκ  ζήκ  κῦκ  πνμζηαζίακ,  ηαί ζηέπδκ  

δςνμύιεκμξ.  

Γόμα. Ὁ  αὐηόο. Ὁ  ὑςσζείο  ἐλ  ηῷ  Σηαπξῷ. 

Τμῦ  Ἱενέςξ  ηῇ  πακζέπηῳ  εἰηόκζ, πζζημί  πνμζπέζςιεκ, 

αὐηῷ  ἐηαμῶκηεξ, μἱ  ἁιανηίαζξ πμθθαῖξ ἐβηοθζκδμύιεκμζ· ζπεῦζμκ, 

ὦ  Παΐζζε, Ἱενεῦ ημῦ Κονίμο, ζαῖξ  πνόξ  ηόκ  Φζθάκενςπμκ, ἱεναῖξ  

ἱηεζίαζξ· πακηόξ  ηζκδύκμο, θύπδξ  ηαί θεμνᾶξ,  ηαί  δεζκῶκ  κόζςκ,  

ἀπάθθαλμκ  ἅπακηαξ. 

Καί  λῦλ. Ὁ  αὐηόο. Θενηνθίνλ Παλαγίαο Γησηίζζεο. 

Τήκ πανζηόανοημκ πζζημί ηῆξ  Πανεέκμο,  ηῆξ  Γζςηίζζδξ ηήκ 

εείακ  εἰηόκα, πνμζηοκμῦκηεξ  ἐκ  πίζηεζ,  πανιμκζηῶξ  αμήζςιεκ  

Αὐηῇ· παίνμζξ  ὁ  ἀέκκαμξ,  πμηαιόξ  ηῶκ  εαοιάηςκ,  ημύξ  πίζηεζ  

πνμζηνέπμκηαξ,  ἅπακηαξ  ηαηανδεύςκ·  ηήκ  πνμζηαζίακ  ἔπμκηεξ  

ηήκ  Σήκ, Σέ  ἀκοικμῦιεκ  Γζώηζζζα  Πακάπνακηε. 

  

Ὁ  Ν΄ (50)  Ψαικόο. 

  

  Κακώκ.  

ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Ῥδιάηςκ ροπῆξ ιμο ηῆξ  ηαπεζκῆξ,  ἐπάημοζμκ, ιάηαν,  ηαί  

πανάζπμο ιμζ ζοιπαεῶξ, ηῆξ  ζῆξ  ἀκηζθήρεςξ  ηήκ  πάνζκ, Ὅζζε  

Πάηεν, εεόθνμκ  Παΐζζε. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_811.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_811.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_811.html
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Ὡξ  δῶνμκ  πθμοηήζακηεξ ἱενόκ, Παΐζζε Πάηεν, ηόκ  ζόκ  

ηάθμκ, ηά  κῦκ  αὐηῷ, πνμζθεύβμιεκ ημύηῳ πάζῃ ὥνᾳ, ηαί πακηόξ 

πόκμο  ηαπέςξ  θοηνμύιεεα. 

 

Νμζμῦζακ ιμο  ἴαζαζ  ηήκ  ροπήκ, Παΐζζε  ηνζζιάηαν, ηῶκ  

κμζμύκηςκ ὁ  ἰαηνόξ,  ηαί  ααίκεζκ ηάξ ηνίαμοξ  ημῦ  Κονίμο, ζῇ  

ιεζζηείᾳ, παιιάηαν, ἐκίζποζμκ.  

Θενηνθίνλ. 

Κονίςξ  Σέ μἴδαιεκ ἀθδεῶξ,  πάκηεξ  Θεμηόημκ, ηάξ  ἐθπίδαξ  

ιεηά  Θεόκ,  ἐπί  Σμί  ἐκαπμεέημκηεξ  ζςεῆκαζ, ηαῖξ  Πασζίμο  θζηαῖξ  

κῦκ ἐθπίγμιεκ. 

  

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο  ἁςίδνο. 

Ἔπμκηέξ ζε ιεζίηδκ,  πνόξ  ηόκ  Θεόκ, Ἅβζε, Λδλμοναῖμζ 

πάκηεξ  ηζιῶιέκ,  ζε  ηαί  βεβαίνμιεκ, Πάηεν  Παΐζζε, ημύξ  ζέ  

πζζηῶξ  εὐθδιμῦκηαξ, πεζναζιῶκ  ἀπάθθαλμκ,  ηῇ  ιεζζηείᾳ ζμο. 

 

Γαζιμκίςκ ἐκέδναξ, ηάξ ἀπεζκεῖξ, Ὅζζε, πάζαξ  ὑπελῆθεεξ  

πακζόθςξ, Πάηεν  Παΐζζε,  ἐπί  πμθίηεοια,  ἐκ  μὐνακμῖξ 

ηεηηδιέκμξ· ὅεεκ  ἱηεηεύς ζε, ζύ  ιμί  πνμΐζηαζμ. 

 

Ἱηεηεύς ζε, ιάηαν, ηήκ  ροπζηήκ  ζηόηςζζκ,  ηαί  ηήκ  ηῆξ  

ζανηόξ  ἀννςζηίακ, ηαπέςξ  ἴαζαζ· ζύ  βάν  ημῦ  αἴνμκημξ,  ηάξ  

ἀζεεκείαξ  ημῦ  ηόζιμο, ηήκ  πηςπείακ  ἔζηενλαξ, Πάηεν  Παΐζζε. 

 

Παννδζίακ  ὡξ  ἔπςκ,  πνόξ  ηόκ  Θεόκ, Ἅβζε,  ὡξ ἐπί  ηῆξ βῆξ  

δζαηνίραξ  ἐκ  ὁζζόηδηζ, Ὧ  ζύ  ἐθάηνεοζαξ, Πάηεν, ιή  παύζεζ  

πνεζαεύςκ, ὑπέν  ηῶκ  ηζιώκηςκ  ζε, εεῖε  Παΐζζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τήκ  πμίικδκ  Σμο ηαύηδκ, Θεμπανίηςηε Γέζπμζκα, πάζδξ  

ἐπδνείαξ  ημῦ  αίμο,  ηαί  πενζζηάζεςξ, ηήνεζ  ἀπήιμκμκ, ἀθθά  ηαί  

ηαύηδκ  ζοκηήνεζ, Σμί  δοκάιεζ  ἄηνςημκ, εεία  Γζώηζζζα. 

  

Γζάζςζμκ, ἀπό  ηζκδύκςκ  ημύξ  δμύθμοξ  ζμο, εεμθόνε, ὧκ  

ἐη  Θεμῦ πνμζηάηδξ βεβέκδζαζ,  ηαί  θύθαλ  ηαί  ῥύζηδξ  ημύηςκ, 

Παΐζζε. 
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Ἐπάημοζμκ, Γζώηζζζα  Κόνδ Θεμβεκκῆημν, ηάξ  ἱηεζίαξ, 

Πανεέκε, ηῶκ  δμύθςκ  Σμο  ηαί  θύηνςζαζ  ἡιᾶξ,  ἐη  πακημίςκ  

ηζκδύκςκ. 

  

 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνμζηάηδξ  εενιόξ,  ὑπάνπεζξ, ὦ  Παΐζζε, ημῖξ  πόεῳ  εενιῷ, 

ηῷ  ηάθῳ ζμο  πνμζηνέπμοζζ,  ηαί  πίζηεζ  βεναίνμοζζ,  ηαί  αμῶζί 

ζμζ, ιαηάνζε· ὅεεκ  ηζκδύκςκ  θύηνςζαζ ἡιᾶξ, ὡξ  θύθαλ  ἄβνοπκμξ,  

ηαί  ιέβαξ  πνόιαπμξ.  

  

ᾨδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νέμξ ζύ κῦκ  ἀκέηεζθαξ, θαεζκόξ  ηαί  θαιπνόξ  ἀζηήν  ηῇ 

Ἐηηθδζίᾳ, Ἅβζε, ημύξ  πάκηαξ  ηαηαοβάγςκ,  ηαί  θςηίγςκ  ημύξ  

εὐζεαεῖξ, Παΐζζε. 

 

Θεμθόνε Παΐζζε, πάκηαξ  ζμῦ  ὁ  αίμξ ανμημύξ  ἐλέπθδλε,  ηαί  

μὐνάκζα  ζηναηεύιαηα, ζμῖξ  ἀβῶζζ, Πάηεν, ὑπενδΰθνακαξ. 

 

Τμύξ  εμνύαμοξ  ημῦ  αίμο  ιμο, Ὅζζε, ηόπαζμκ  ηαῖξ  

πνεζαείαζξ  ζμο,  ηαί  ηόκ  ηθύδςκα  ηαηεύκαζμκ  ηῶκ  παεῶκ, 

ροπῆξ  ηαί  ημῦ  ζανηίμο ιμο.  

 

Τῶκ Κεθαθθδκέςκ  ἀβθάσζια, δόλα  μἰημοιέκδξ, Λδλμοναίςκ 

ηαύπδια, ἀκεδείπεδξ, ὦ Παΐζζε, Ἐηηθδζίαξ  ηθέμξ  δέ  ηαί  

ἑδναίςια. 

Θενηνθίνλ. 

δοκῶκ  ἐθεοεένςζμκ, ηῶκ  ηαηά  ροπήκ  ηαί  ζῶια, 

Πακάιςιε, πάκηςκ  ἡιῶκ, εεῖα  Γζώηζζζα, ημύξ  ηά  ιεβαθεῖα  Σμο  

δμλάγμκηαξ. 

  

ᾨδή ε΄. Ἵλα  ηί  κέ  ἀπώζσ. 

Ἐκ κοηηί  ηαί  ἡιένᾳ, ζέ  ἐπζηαθμῦιαζ ηόκ  ιέβακ  πνμζηάηδκ  

ιμο, ἐκ  πακηί  ιε  ηόπῳ,  ηαί  ηαζνῷ  δζαθύθαλμκ  ἄηνςημκ, ἀπό  

πάζδξ αθάαδξ  ηαί  ἐπδνείαξ  ἐκακηίςκ, ηόκ εἰξ ζέ ηήκ ἐθπίδακ ιμο 

εέιεκμκ. 

 

Ἀκαζιάηημοξ  εοζίαξ,  θεζημονβῶκ  πνμζέθενεξ Θεῷ, 

ηνζζόθαζε, Ἱενεύξ  ὑπάνπςκ  ημῦ  ρίζημο, Παΐζζε  ἀμίδδιε· ἀθθά  
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Τμῦημκ, Πάηεν, ἐηδοζςπῶκ  ιή  δζαθείπῃξ, ὑπέν  ηῶκ  πίζηεζ  

ηζιώκηςκ  ζε. 

 

 

 

Ὡξ  ηό  αάνμξ  ααζηάζαξ,  ηῆξ  ἡιέναξ μἶα  ἐνβάηδξ  δόηζιμξ,  

ηαί  ηό  δεδμιέκμκ  ηάθακημκ  αὐλήζαξ  ἀηήημαξ, ηῆξ  θςκῆξ  ηῆξ  

εείαξ, δεῦνμ  δή, ὦ  πζζηέ  ιμο  δμῦθε, εἴζεθεε  εἰξ ηήκ πανάκ ημῦ  

Κονίμο  ζμο.  

 

Θενηνθίνλ. 

Κόζιμο  μὖζα  πνμζηάηδξ, Μῆηεν  Γζώηζζζα  Ἀεζπάνεεκε, Σύ  

ιέ  ηοαένκδζμκ, ὁδήβδζόκ ιε εἰξ εὐεεῖακ ὁδόκ ηαί ηαηεύεοκμκ, 

πνόξ δζηαζμζύκδξ, ηνίαμοξ  ὀνεάξ  ηόκ  θμβζζιόκ  ιμο, ηῆξ  ροπῆξ  

ηάξ  πμνείαξ ἰεύκμοζα. 

  

ᾨδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Θακάημο,  θεμνμπμζμῦ ἀπάθθαλμκ,  ηήκ  ροπήκ  ιμο, ὦ Παΐζζε  

Πάηεν, ηῷ  ηῷ  ηάθῳ  ζμο  ἐκ  πίζηεζ πνμζθεύβμκηζ,  ηαί ῥῦζαζ  

πνεζαείαζξ  ζμο, ἐη  πάζδξ  κόζμο  παθεπῆξ,  ηαί  δεζκῶκ  ζοκεπῶκ  

πενζζηάζεςκ. 

 

Ὡξ  ἄθθμκ,  Σαιμοήθ  ὁ  Κύνζμξ, ἐβκςηώξ  ηό  εὐβεκέξ  ηῆξ  

ροπῆξ,  ζμο, ἱενμονβόκ, ὦ  ηνζζιάηαν, πνμηνίκεζ,  ηῆξ  Ἐηηθδζίαξ  

Λδλμοναίςκ, Παΐζζε, ἧκ  ὧζπεν  πάβηαθμξ  πμζιήκ, πνόξ  κμιάξ  

Παναδείζμο  ὡδήβδζαξ. 

 

Ὡξ  ηεῖπμξ,  ηαηαθοβῆξ  ηεηηήιεεα,  ηαί  ροπῶκ  ἀζθαθῆ  

ζςηδνίακ,  ηαί  βθοηαζιόκ  ἐκ  ηαῖξ  εθίρεζζ, ιάηαν, ηαί  ηῇ  ιμνθῇ  

ζμο  ἀεί  ἐβηαοπώιεεα, Παΐζζε, ηαί  κῦκ  ἡιᾶξ, ἐη  πακημίςκ  

ηζκδύκςκ  δζάζςζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰάηνεοζμκ,  ηήκ  ροπήκ  ιμο  κμζμῦζακ, δναζηζηῷ Σμο, 

Θεμηόηε, θανιάηῳ,  ηαί  ηόκ  Υἱόκ  ηαί  Θεόκ  Σμο  δοζώπεζ, ιεηά  

ζεπημῦ  Πασζίμο, ῥοζεῆκαζ  ιε, βεέκκδξ  ἐηείκδξ ημῦ  πονόξ,  ηαί  

ηοπεῖκ μὐνακμῦ  ἀπμθαύζεςξ. 
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Γζάζςζμκ, ἀπό  ηζκδύκςκ  ημύξ  δμύθμοξ  ζμο, εεμθόνε, ὧκ  

ἐη  Θεμῦ πνμζηάηδξ βεβέκδζαζ,  ηαί  θύθαλ  ηαί  ῥύζηδξ  ημύηςκ, 

Παΐζζε. 

 

 Ἐπάημοζμκ, Γζώηζζζα  Κόνδ Θεμβεκκῆημν, ηάξ  ἱηεζίαξ, 

Πανεέκε, ηῶκ  δμύθςκ  Σμο  ηαί  θύηνςζαζ  ἡιᾶξ,  ἐη  πακημίςκ  

ηζκδύκςκ. 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο  ηῶλ  αἱκάησλ  ζνπ. 
Τῇ πνμζηαζίᾳ  ζμο  ζπεύδμκηεξ, Ἅβζε, ηῶκ  παηνζηῶκ  

δςνεῶκ  ζμο  πθδνμύιεεα, Φνζζηόκ  ιεβαθύκμκηεξ, Ὅζζε,  ηόκ  ζέ 

πνμζηάηδκ ἡιῖκ  ἀκαδείλακηα, Παΐζζε Λδλμονίμο  ἀβθάσζια. 

  

Πξνθείκελνλ. Δίκαιορ ὡρ θοῖνιξ ἀνθήζει καὶ ὡζεὶ κέδπορ ἡ 

ἐν ηῷ Λιβάνῳ πληθςνθήζεηαι.Ση. Ὑπομένων ὑπέμεινα ηὸν Κύπιον καὶ 

πποζέζσε μοι καὶ εἰζήκοςζε ηῆρ θωνῆρ ηῆρ δεήζεώρ μος. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30).  

Δἶπεκ ὁ Κύνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ Μαεδηαῖξ· πάκηα ιμζ πανεδόεδ 

ὑπὸ ημῦ Παηνόξ ιμο· ηαὶ μὐδεὶξ ἐπζβζκώζηεζ ηὸκ Υἱὸκ εἰ ιὴ ὁ 

Παηήν· μὐδὲ ηὸκ Παηένα ηζξ ἐπζβζκώζηεζ εἰ ιὴ ὁ Υἱὸξ ηαὶ ᾧ ἐὰκ 

αμύθδηαζ ὁ Υἱὸξ ἀπμηαθύραζ. Γεῦηε πνόξ ιε πάκηεξ μἱ ημπζῶκηεξ 

ηαὶ πεθμνηζζιέκμζ, ηἀβὼ ἀκαπαύζς ὑιᾶξ. Ἄναηε ηὸκ γοβόκ ιμο ἐθ’ 

ὑιᾶξ ηαὶ ιάεεηε ἀπ’ ἐιμῦ, ὅηζ πνᾷόξ εἰιζ ηαὶ ηαπεζκὸξ ηῇ ηανδίᾳ ηαὶ 

εὑνήζεηε ἀκάπαοζζκ ηαῖξ ροπαῖξ ὑιῶκ· ὁ βὰν γοβόξ ιμο πνδζηὸξ ηαὶ 

ηὸ θμνηίμκ ιμο ἐθαθνόκ ἐζηζκ.  

Γόμα. Ταῖξ ημῦ Σμῦ ζίμο…   

Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο…   

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεὸρ,…   

Ὅθδκ  ἀπμεέιεκμξ,  ἐκ  μὐνακμῖξ  ηήκ  ἐθπίδα, ηό  εεῖμκ  

ιεθέηδια,  ηαιζεύζαξ  ἔκδμεεκ,  ἐπαθίκςζαξ,  ηόκ  δεζκόκ  δνάημκηα, 

ηόκ  πμθθμύξ  ηνώζακηα,  ηαί  Σηαονμῦ  δοκάιεζ, Ὅζζε, κέηνςζαξ  

ηέθεζμκ,  αίμκ  ἐαζώζς  ἰζάββεθμκ, Παηένςκ  ηε  βεκόιεκμξ,  πάκηςκ  

ἀηνμείκζμκ ἔλμπμκ· ὅεεκ ἐκηοβπάκςκ, ιεβίζηδξ παννδζίαξ  πνόξ   

Φνζζηόκ, ὑπέν  ἡιῶκ  ηαεζηέηεοε, ιέβζζηε  Παΐζζε.  

  

ᾨδή δ΄. Οἱ  ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Γζακμίᾳ  εὐεείᾳ,  ηαί  ἀβάπῃ  ηεθείᾳ  ηαί  ζεικμῖξ  ἤεεζζ,  ηαί  

πᾶζζ  ἐπζδόζεζ, ἀιέιπημο  πμθζηείαξ,  γῆκ  ἡιᾶξ  ηαηαλίςζμκ, ηῇ ζῇ 

πνεζαείᾳ  πνόξ  Φνζζηόκ, Παΐζζε εεμθόνε. 
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Πεζναζιῶκ  ηαί  ηζκδύκςκ,  ηαί  ἀκάβηδξ  ηαί  εθίρεςξ  

ἐθεοεένςζμκ·  ηαί αθάαδξ  ηῶκ  δαζιόκςκ, ημύξ  εαννμῦκηαξ ηῇ  

ζηέπῃ  ζμο,  ηαί  ἐκ  πίζηεζ  ηναοβάγμκηαξ· ὁ  ηῶκ  Παηένςκ  ἡιῶκ, 

Θεόξ  εὐθμβδηόξ  εἶ. 

Τῶκ  Ἀββέθςκ  ὑπάνπςκ,  ἰζμζηάζζμξ  ὄκηςξ, Πάηεν 

ηνζζόθαζε, Παΐζζε  εεόθνμκ, ἐηθύηνςζαζ  ηζκδύκςκ, ημύξ  ἐκ  πίζηεζ  

ηναοβάγμκηαξ· ὁ  ηῶκ  Παηένςκ  ἡιῶκ, Θεόξ  εὐθμβδηόξ  εἶ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Μδηνόξ  Σμο  ἱηεζίαζξ, ἀκελίηαηε  Λόβε, ηζκδύκςκ  ῥῦζαζ  

ἡιᾶξ, ημύξ  πόεῳ  Σέ  ηζιῶκηαξ, ὁιμῦ  ηαῖξ  Πασζίμο  ἰζποναῖξ  

παναηθήζεζζκ· ὁ  ηῶκ  Παηένςκ  ἡιῶκ, Θεόξ  εὐθμβδηόξ  εἶ.  

  

ᾨδή ε΄. Τόλ  Βαζηιέα. 

Τμύξ ἐκ  πίζηεζ,  ηαί  πόεῳ  πνμζζόκηαξ, πνόξ  ἴαζζκ  ηῷ  ζῷ  

ηάθῳ, εεόθνμκ, θύθαηηε  ηαί  ζηέπε,  εἰξ  πάκηαξ  ημύξ  αἰῶκαξ. 

 

Ἁβίςκ  αίμκ, ἐκ  ηαῖξ  ἐζπάηαζξ  ἡιέναζξ, ιζιδζάιεκμξ, Παΐζζε  

παιιάηαν, αθύγεζξ  ημῖξ  ζμῖξ  δμύθμζξ, ἁβζαζιόκ  ηαί  πάνζκ. 

 

Τμύξ  δεμιέκμοξ,  ἐηηεκῶξ, εεμθόνε,  ηαί  ηήκ  ζήκ πάνζκ  

αἰημῦκηαξ  πνμζδέπμο,  ημύξ  δμλμθμβμῦκηαξ,  Θεόκ  εἰξ  ημύξ  

αἰῶκαξ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ταῖξ  ἱηεζίαζξ, Φνζζηέ  Σςηήν ηῆξ  Μδηνόξ  Σμο,  ηαί  Παηνόξ 

Πασζίμο  ζῶζμκ,  πάκηαξ  ημύξ  ὑρμῦκηαξ,  Σόκ  ηνάημξ  εἰξ  αἰῶκαξ. 

  

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο  Θενηόθνλ. 

Βμᾷ ζμζ  εὐπανίζηςξ, Παΐζζε, ἡ  ζή  πόθζξ,  ηῶκ  Λδλμοναίςκ, 

πανζζηδνίμοξ  ὠδάξ, ἐκ  ζμί ἐβηαοπςιέκδ, ὡξ  ζςγμιέκδ  ηζκδύκςκ,  

ηαῖξ  ἱηεζίαζξ  ζμο ηαί  εθίρεςκ. 

 

Μμκῆξ  ηῆξ  Θεμηόημο, ηῆξ  Κμνςκζςηίζζδξ, εεμπνεπέξ  

ἀβαθθίαια  πέθδκαξ,  ηαί  ἰζπονόκ  ἡιῶκ ηαηαθύβζμκ· ὅεεκ  ἡιᾶξ  

πάζδξ  θύπδξ  ῥῦζαζ, Παΐζζε. 
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Λοηνμύιεκμξ  ὡξ  ὤθεδξ,  πνόηενμκ, Παΐζζε, ημῖξ  ἐκ  

Λδλμονίῳ  ηαί  Κεθαθθδκίᾳ,  πζζηῶξ  ζμζ  πνμζηνέλακηαξ· μὕης  

ηαί  κῦκ  πάζδξ  ῥῦζαί  ιε  πενζζηάζεςξ.  

 

Φανᾶξ  ιμο  ηήκ  ηανδίακ,  πθήνςζμκ, ηνζζιάηαν, ηῷ ηῇ    

εἰηόκζ  ζμο  ηῇ εείᾳ πνμζηνέπμκηζ,  ηαί  ηόκ  Γεζπόηδκ  Φνζζηόκ, δζά 

ζμῦ  ιεβαθύκμκηζ. 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ  πάκαβκόξ  Σμο  Μήηδν, ζύκ  εείῳ  Πασζίῳ, ἐηδοζςπεῖ  Σέ  

ηόκ  ιόκμκ  Μαηνόεοιμκ, ὅπςξ  ηζκδύκςκ  ζώζεζξ  ημύξ  Σέ  

ιεβαθύκμκηαξ. 

  

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ Σε ηήκ Θεμηόημκ, ηήκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαί πακαιώιδημκ, ηαί ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τήκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Φενμοαείι, ηαί ἐκδμλμηένακ, ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθείι, ηήκ ἀδζαθεόνςξ, Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηήκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ Σέ ιεβαθύκμιεκ. 

 

Πνόθεαζμκ  ηαί  ζῶζμκ  πάκηαξ  ἡιᾶξ, δεζκῆξ  ηαηαζβίδμξ, ηῆξ  

ἀπεζθμύζδξ  Παΐζζε, ημύξ  εἰξ  ζέ  ηαηαθεύβμκηαξ,  ηαί  ηήκ  ικήιδκ  

ζμο  ηήκ  εείακ  βεναίνμκηαξ.  

 

Τόκ  θςζηῆνα  πάκηεξ  ηόκ  παιθαῆ, ηόκ  ἐη  Λδλμονίμο, 

ἀπαζηνάρακηα  θαεζκῶξ, ηῶκ  ζίςκ  δόλακ  ηαί  Ἱενέςκ  ηθέμξ, 

Παΐζζμκ  ηόκ εεῖμκ,  πάκηεξ  ὑικήζςιεκ. 

 

Φαίνμζξ  Κεθαθθήκςκ  εεῖμξ  θςζηήν,  ηαί  ηῶκ  δεμιέκςκ  

ἀπνμζιάπδημξ  αμδεόξ· παῖνμζξ  Ἐηηθδζίαξ,  Παΐζζε,  ηό  ηθέμξ· δζό  

ηαί  ζμί  αμῶιεκ, ζηέπε  ημύξ  δμύθμοξ  ζμο. 

 

Γεῦηε  εὐθδιήζςιεκ  μἱ  πζζημί, Παΐζζμκ  ηόκ  εεῖμκ, Ἱενέα  ηε  

ημῦ  Φνζζημῦ· μὗημξ  ἡιᾶξ  ζώγεζ,  ημύξ  κῦκ  ἀπεζθμοιέκμοξ, ὑπό  

δεζκῆξ  ηε  κόζμο,  ηαί  αθάαδξ ἅπακηαξ. 

 

Ὕρςζμκ  ηάξ  πεῖναξ  ζμο  πνόξ  Θεόκ, ὑπέν  ηῶκ  ζῶκ  

ηέηκςκ, ὦ  Παΐζζε ἱενέ·  ηαί  Τμῦημκ  δοζώπεζ, πμθθῶκ  

ἀιπθαηδιάηςκ, ῥοζεῆκαζ ηαί  ιεθμύζδξ,  ὀνβῆξ  ηαί  εθίρεςξ. 
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Φαίνμζξ  Λδλμονίμο  εεῖμξ  αθαζηόξ,  ηαί  Κεθαθθδκίαξ,  

ἀκηζθήπηςν  ηαί  ἀνςβόξ·  παῖνμζξ  ιμκαγόκηςκ, Παΐζζε, ηό  ηθέμξ,  

ηαί  πάκηςκ ηῶκ ζίςκ,  ὁ  ἰζμζηάζζμξ. 

 

Φύθαηηε  ηά  ηέηκα  ζμο  ἐκ  πακηί, ηθήζεζ  ζμο  ἁβίᾳ, ημύξ  

γδημῦκηαξ  ζέ  αμδεόκ, ἐκ  ηε  ηῷ  πανόκηζ ηαί  ιέθθμκηζ  αἰῶκζ, ηαῖξ  

πνόξ  Θεόκ θζηαῖξ ζμο, εεῖε  Παΐζζε. 

Τόκ  ἀζηένα  πάκηεξ  ηόκ  θαεζκόκ, ηόκ  ἐη  Λδλμονίμο  

ἀπαζηνάρακηα  κμδηῶξ, ζίςκ  ηό  ηθέμξ, Κεθαθθδκίαξ  δόλακ, 

Παΐζζμκ  ηόκ  εεῖμκ ὕικμζξ  ηζιήζςιεκ. 

 

Γεῦηε  εὐθδιήζςιεκ ἀδεθθμί, ημύξ δύμ ιεβάθμοξ, ηαζ ἁβίμοξ 

εαοιαημονβμύξ, Παΐζζμκ  εεῖμκ,  ὁιμῦ  ηῷ Γεναζίιῳ, ημύξ  ηῆξ  

Κεθαθθδκίαξ,  ἐθόνμοξ  πέθμκηαξ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ, ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ, εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

  

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ…. 

Γόμα.Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ….Καί λῦλ.Τῆξ εὐζπθαβπκίαξ…. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

    Γεῦηε  πνμζηοκήζςιεκ  πζζημί, ηαί ιεη’εὐθααείαξ  ηαί  

πόεμο,  ηαηαζπαζώιεεα, ηάθμκ  ηόκ πενίποζημκ ηαί πακοπένηζιμκ, 

Πασζίμο εεόθνμκμξ, ηαί ἡβζαζιέκμο·  αὐηῷ  εενιῶξ  πνμζπίπημκηεξ,  

ἡιᾶξ  ἵκα  ἀλζώζδ, ηέθμοξ  ζςηδνίμο  ηαί  εείμο, ηαῖξ  αὐημῦ  πνόξ  

Κύνζμκ  δεήζεζζκ. 

 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ… 

 

Τήκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο… 

 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ 

ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 
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