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29 Παξαθιεηηθόο Καλώλ ἀπ. ΠΑΥΛΟΥ, κ. Γεξαζίκνπ  
 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηὸ Θεὸο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. 

Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 

 

Ἦρνο δ´. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ὡο ηῶλ ἁγίσλ Ἀπνζηόισλ ἀθξόηεο* θαὶ ηνῦ Σσηῆξνο 

ἐλζεώηαηνο κύζηεο,* ὑπὲξ ἡκῶλ ἱθέηεπε δεόκεζα,* Παῦιε 

πακκαθάξηζηε,* ἐθινγῆο ζείαο ζθεῦνο,* ὅπσο ιπηξσζείεκελ* 

πεηξαζκῶλ θαὶ θηλδύλσλ* θαὶ ηῆο κειινύζεο ηύρνηκελ δσῆο,* νἱ 

πξνζηόληεο* ηῇ ζείᾳ πξεζβείᾳ ζνπ. 

Γόμα. Τὸ αὐηό. Καὶ λῦλ.Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε,* ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη,* εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα,* ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην 

ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ;* Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο;* 

Οὐθ ἀπνζηῶκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ,* Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, 

ἐθ παληνίσλ δεηλῶλ. 

  

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

  

Δἶηα ὁ Καλὼλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Αἴηει μοι Παῦλε,θείαν ἀκηῖνα. 

Γεπαζίμος. 

ᾨδὴ α’. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Ἀθηῖζη ιακπόκελνο ζετθαῖο* Ἀπόζηνιε Παῦιε* ηνῦ λνόο κνπ 

ηὸλ ζθνηαζκόλ* ηαῖο ζαῖο θσηνθόξνηο ἱθεζίαηο* θαὶ ηῶλ παζῶλ ηὴλ 

ὁκίριελ δηάιπζνλ. 

 

Ἰιύνο κε θαζαξὸλ κνρζεξάο* παζῶλ ἀθαζάξησλ* θαὶ 

πνηθίισλ ἁκαξηηῶλ,* ηνῖο ῥείζξνηο ηῶλ ζείσλ πξεζβεηῶλ ζνπ,* 

νὐξαλνθνῖηα Ἀπόζηνιε ἔλδνμε. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_389.html


[212] 

 

Τὸλ πάλησλ Γεζπόηελ θαὶ Λπηξσηήλ,* ὡο ἔρσλ κεγίζηελ* 

παῤῥεζίαλ ὑπὲξ ἡκῶλ* ἱθέηεπε, Παῦιε ζεεγόξε* πάζεο ῥπζζῆλαη 

ἡκᾶο πεξηζηάζεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

ηέρζε αἱκάησλ Σνπ ἐμ ἁγλῶλ* ὁ πᾶζη ηὸ εἶλαη* παξερόκελνο 

ὡο Θεόο,* ὦ πξέζβεπε Πάλαγλε Παξζέλε,* ἁκαξηηῶλ κνπ θαζάξαη 

ηὸλ βόξβνξνλ. 

  

ᾨδὴ γ´. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἰδὼλ θῶο κέγα Παῦιε* θσλῆο Χξηζηνῦ ἤθνπζαο* θαὶ θιεηὸο 

Ἀπόζηνινο ὤθζεο* ζείῳ βνπιήκαηη·* ὅζελ ἐλίζρπζνλ* ἡκᾶο θσλῆο 

εἰζαθνύεηλ* ζείσλ δηαηάμεσλ,* ςπρῆο ζεξκόηεηη. 

 

Μπζηεξίσλ ἁγίσλ* κύζηεο ζνθὸο γέγνλαο·* ὅζελ κεηαλνίαο 

πξὸο ηξίβνλ* ὁδήγεη πάληνηε,* Παῦιε παλεύθεκε,* δηὰ δσῆο 

ἐλαξέηνπ,* ηνὺο πηζηῶο πξνζηξέρνληαο* ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ. 

 

Ὁινηξόπσο ηῷ πιάλῳ* ὑπνηαρζεὶο γέγνλα* ζθεῦνο ἁκαξηίαο 

ἁπάζεο,* λνΐ ἀγλώκνλη·* ζὺ νὖλ κε ιύηξσζαη* ὡο ἐθινγῆο Χξηζηνῦ 

ζθεῦνο,* Παῦιε πακκαθάξηζηε,* ρεηξῶλ ηνῦ δξάθνληνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰεζνῦλ ηὸλ Σσηῆξα* θαὶ ηνῦ παληὸο αἴηηνλ* ηέηνθαο 

ἀθξάζησο, Παξζέλε,* θόζκνλ θαηλίδνληα·* δηὸ ἐγθαίληζνλ* ἐλ ηῇ 

ἀζιίᾳ ςπρῇ κνπ* πλεῦκα θαζαξόηεηνο*θαζηθεηεύσ Σε. 

  

Γηάζσζνλ* νὐξαλνβάκνλ Ἀπόζηνιε ζεῖε Παῦιε* ρακαηδήισλ 

ἐπηθνξῶλ θαὶ θαθώζεσλ* ηνὺο πξνζηόληαο ηῇ ζείᾳ ζνπ πξνζηαζίᾳ. 

 

πίβιεςνλ* ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε,* ὅηη πάληεο 

κεηὰ Θεὸλ εἰο Σὲ θαηαθεύγνκελ,* ὡο ἄῤῥεθηνλ ηεῖρνο θαὶ 

πξνζηαζίαλ. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β´. Τὰ ἄλσ δεηῶλ. 

μ ὕςνπο ιαβώλ* ηὴλ θιῆζηλ, Παῦιε ἔλδνμε,* ἐδείρζεο 

Χξηζηνῦ* Ἀπόζηνινο ζεόιεπηνο·* δηὸ θἀκὲ ἀλύςσζνλ* γεεξῶλ 

θξνλεκάησλ πξεζβείᾳ ζνπ * θαὶ ζετθόλ κνη αἰηεῖ θσηηζκόλ,* ὡο 

πιήξεο θσηὸο ηνῦ ζείνπ Πλεύκαηνο. 

  

ᾨδὴ δ´. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Παζεκάησλ θαὶ ζιίςεσλ* θαὶ ἐπεξεηῶλ πηθξῶλ ηνῦ 

ἀιάζηνξνο* ἀλσηέξνπο Παῦιε θύιαηηε, * ηνὺο εἰιηθξηλῶο ζὲ 

καθαξίδνληαο. 

 

Ἀζζελείαηο ηξπρόκελνο* ηαῖο θαηὰ ςπρὴλ θαὶ ζῶκα 

πξνζηξέρσ ζνη,* ἵλα εὔξῳ Παῦιε ἱᾶζηλ,* ἥλ κνη δίδνπ ζᾶηηνλ ηῇ 

πξεζβείᾳ ζνπ. 

 

ςηβάκσλ γελόκελνο* θαὶ νὐξαλνθνίηεο Παῦιε Ἀπόζηνιε* 

ρακαηδήισλ κε ἀπάιιαμνλ* ἐλλνηῶλ θαὶ ιόγσλ ηε θαὶ πξάμεσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λύηξσζαί κε, Παλάκσκε, * ἐθ ηῆο κνρζεξίαο ηνῦ 

παλαιάζηνξνο* ηῇ ἀκάρῳ πξνζηαζία Σνπ* θαὶ εἰξήλελ δίδνπ ηῇ 

θαξδίᾳ κνπ. 

  

ᾨδὴ ε´. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἔπηδε ἡκῖλ* νὐξαλόζελ Παῦιε ἔλδνμε* θαὶ παξάζρνπ ὡο 

ζεξάπσλ ηνῦ Χξηζηνῦ,* ηὰ αἰηήκαηα ἡκῶλ ηῶλ δενκέλσλ ζνπ. 

 

Θξαῦζνλ ηνῦ ἐρζξνῦ* θαζ’ ἡκῶλ ηὰ κεραλήκαηα,* ἐλ ἀγάπῃ 

θαὶ εἰξήλῃ ἀιεζεῖ* θαηεπζύλσλ ηὴλ δσὴλ ἡκῶλ, Ἀπόζηνιε. 

 

Ἔρσλ πξὸο Χξηζηόλ* παῤῥεζίαλ πνιιὴλ Ἅγηε,* ὡο 

Ἀπόζηνινο Αὐηνῦ ζενεηδήο,* ἡκῖλ ἵιεσλ Αὐηὸλ Παῦιε ἀπέξγαζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴαζαη Ἁγλή* ηῆο ςπρῆο κνπ ηὴλ ἀζζέλεηαλ* θαὶ ἁπάζεο 

ἐξγαζίαο πνλεξάο* θαὶ θαθίζηεο ζπλεζείαο κε ἀπάιιαμνλ. 
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                              ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἀθηῖζη* ιειακπξπζκέλνο ηαῖο ζείαηο* ζθνηαζκνῦ ἁκαξηηῶλ 

πνιπηξόπσλ* θαὶ ζπκθνξῶλ θαὶ θηλδύλσλ θαὶ πόλσλ,* ἀπάιιαμόλ 

κε ηαῖο ζαῖο ἀληηιήςεζηλ* ὦ Παῦιε ζθεῦνο ἐθινγῆο,* ὡο πξνζηάηεο 

κνπ ζεῖνο θαὶ ἔθνξνο. 

 

Νακάησλ* πλεπκαηηθῶλ πεπιεζκέλνο,* ζεῖε Παῦιε, ἐθ πεγῶλ 

ζσηεξίνπ,* ηὸ ηῆο ἀθέζεσο βιῦζόλ κε ὕδσξ* θαὶ γιπθαζκὸλ ζετθῆο 

ἀγαζόηεηνο* ηαῖο εὐπξνζδέθηνηο ζνπ ιηηαῖο,* πξὸο Χξηζηὸλ ηὸλ 

θηιάλζξσπνλ Κύξηνλ. 

 

Ἀπαύζησο* ἐλ ηῷ πειάγεη ηνῦ βίνπ* ρεηκαδόκελνο καηαίαηο 

θξνληίζη,* πξὸο ηὴλ γαιήλελ ηὴλ ζὴλ θαηαθεύγσ* θαὶ ἐθβνῶ ζνη, ὦ 

Παῦιε Ἀπόζηνιε,* θπβέξλεζόλ κε ἀζθαιῶο* πξὸο ιηκέλα ηνῦ ζείνπ 

ζειήκαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Κηλδύλνηο* θιπδσληδόκελνο πιείζηνηο* ἐθ πνιιῶλ ἁκαξηηῶλ 

κνπ ὁ ηάιαο,* ἐπηθαινῦκαη ηὴλ Σὴλ πξνζηαζίαλ* θαὶ ἀλαθξάδσ Σνη 

Κόξε Παλύκλεηε·* ηὰ θύκαηα ηὰ ραιεπά* ηῶλ πνιιῶλ πεηξαζκῶλ 

κνπ θαηεύλαζνλ. 

  

Γηάζσζνλ,* νὐξαλνβάκνλ Ἀπόζηνιε ζεῖε Παῦιε,* 

ρακαηδήισλ ἐπηθνξῶλ θαὶ θαθώζεσλ* ηνὺο πξνζηόληαο ηῇ ζείᾳ ζνπ 

πξνζηαζίᾳ. 

Ἄρξαληε* ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο,* ἐπ᾿ 

ἐζράησλ ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ,* ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ 

παῤῥεζίαλ. 

  

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β´. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ Σνπ. 

Ὡο εὐζεβείαο θσζηὴξ θαὶ δηδάζθαινο* θαὶ Ἀπνζηόισλ 

ιακπξὸλ ἀθξνζίληνλ,* ἡκῖλ εὐκελίδνπ ἑθάζηνηε* ηὸλ πάλησλ 

θηίζηελ Χξηζηὸλ, Παῦιε ἔλδνμε,* ὡο ἂλ ζεῖνλ ἔιενο εὕξσκελ. 

  

Πξνθείκελνλ. Εἰρ πᾶζαν ηὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ θθόγγορ αὐηοῦ καὶ 

εἰρ ηὰ πέπαηα ηῆρ οἰκοςμένηρ ηὰ ῥήμαηα αὐηοῦ. 
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Ση. Οἱ οὐπανοὶ διηγοῦνηαι δόξαν Θεοῦ, ποίηζιν δὲ σειπῶν 

Αὐηοῦ ἀναγγέλλει ηὸ ζηεπέωμα.  

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Λνπθᾶλ (Κεθ. η΄ 16 -21). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ καζεηαῖο. Ὁ ἀθνύσλ ὑκῶλ ἐκνῦ 

ἀθνύεη θαὶ ὁ ἀζεηῶλ ὑκᾶο ἐκὲ ἀζεηεῖ· ὁ δὲ ἐκὲ ἀζεηῶλ, ἀζεηεῖ ηὸλ 

ἀπνζηείιαληά κε. πέζηξεςαλ δὲ νἱ ἑβδνκήθνληα κεηὰ ραξᾶο 

ιέγνληεο· Κύξηε θαὶ ηὰ δαηκόληα ὑπνηάζζεηαη ἡκῖλ ἐλ ηῷ ὀλόκαηί 

ζνπ. Δἶπε δὲ αὐηνῖο· ἐζεώξνπλ ηὸλ ζαηαλᾶλ ὡο ἀζηξαπὴλ ἐθ ηνῦ 

νὐξαλνῦ πεζόληα. Ἰδνὺ δίδσκη ὑκῖλ ηὴλ ἐμνπζίαλ ηνῦ παηεῖλ ἐπάλσ 

ὄθεσλ θαὶ ζθνξπίσλ θαὶ ἐπὶ πᾶζαλ ηὴλ δύλακηλ ηνῦ ἐρζξνῦ θαὶ 

νὐδὲλ ὑκᾶο νὐ κὴ ἀδηθήζῃ. Πιὴλ ἐλ ηνύηῳ κὴ ραίξεηε, ὅηη ηὰ 

πλεύκαηα ὑκῖλ ὑπνηάζζεηαη· ραίξεηε δὲ ὅηη ηὰ ὀλόκαηα ὑκῶλ 

ἐγξάθε ἐλ ηνῖο νὐξαλνῖο. λ αὐηῇ ηῇ ὥξᾳ ἠγαιιηάζαην ηῷ πλεύκαηη 

ὁ Ἰεζνῦο θαὶ εἶπελ· ἐμνκνινγνῦκαί ζνη, Πάηεξ, Κύξηε ηνῦ νὐξαλνῦ 

θαὶ ηῆο γῆο, ὅηη ἀπέθξπςαο ηαῦηα ἀπὸ ζνθῶλ θαὶ ζπλεηῶλ θαὶ 

ἀπεθάιπςαο αὐηὰ λεπίνηο· λαί, ὁ Παηήξ, ὅηη νὕησο ἐγέλεην εὐδνθία 

ἔκπξνζζέλ Σνπ.  

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀπνζηόινπ…  

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

 

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

με, ὁ Θεόρ.. 

Παῦιε πακκαθάξηζηε,* ηῶλ Ἀπνζηόισλ ἡ δόμα,* ὄξγαλνλ 

ζεόπλεπζηνλ* ηνῦ ἁγίνπ Πλεύκαηνο θαὶ πνιύθσλνλ,* ηῶλ πνιιῶλ 

ζιίςεσλ* θόπαζνλ ηὸλ ζάινλ* ηὸλ ζπλέρνληά κε, Ἅγηε* θαὶ παύιαλ 

δίδνπ κνη* ηῶλ ὀδπλεξῶλ πεξηζηάζεσλ,* εἰξήλελ κνη αἰηνύκελνο* 

θαὶ παξαπησκάησλ ζπγρώξεζηλ,* ὡο πινύησλ κεγίζηελ* ζεόθξνλ 

παῤῥεζίαλ πξὸο Χξη-ηόλ,* Ὅλ ἐθηελῶο θαζηθέηεπε* ὑπὲξ ηῶλ 

ηηκώλησλ ζε. 

  

ᾨδὴ δ´. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τὴλ κεγίζηελ ζνπ ράξηλ* ἐθαπιῶλ κὴ ἐιιίπῃο ἡκῖλ 

Ἀπόζηνιε,* ὡο ἂλ ηῶλ βνπιεπκάησλ* ῥπώκεζα ηνῦ πιάλνπ* νἱ ἐλ 

πίζηεη θξαπγάδνληεο·* ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεὸο, εὐινγεηὸο εἶ. 
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Ἰαηὴξ λνζεκάησλ* ςπρηθῶλ ἀλεδείρζεο, Παῦιε, ηῷ ιόγῳ ζνπ· 

δηὸ θἀκὲ λνζνῦληα* θαηὰ ςπρὴλ θαὶ ζῶκα* ἴαζαί κε θξαπγάδνληα· 

ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεὸο, εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ννκνζέηεο ἐδείρζεο* ηῆο δσῆο ηῆο ἁγίαο ἐλ ζείῳ Πλεύκαηη·* 

δηὸ ηξνπνύκελόλ κε* ηῆο ἁκαξηίαο λόκῳ κε ἕιθπζνλ* πξὸο βηνηὴλ 

θαζαξάλ,* Παῦιε Κπξίνπ, ζηόκα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀεηπάξζελε Κόξε,* ἡ Θεὸλ ζαξθσζέληα ἡκῖλ θπήζαζα,* 

ζαξθόο κνπ ηὰο ὀδύλαο* θαὶ ηῆο ςπρῆο ηὰ πάζε* ζεξαπεύζαζα 

ζῶζόλ κε* εὐινγεκέλε Ἁγλή,* ἵλα Σὲ καθαξίδσ. 

  

ᾨδὴ ε´. Τὸλ Βαζηιέα. 

Γλῶζηλ κνὶ δίδνπ* ηῆο ἀιεζνῦο κεηαλνίαο,* Παῦιε, ἔλδνμε ὡο 

ηῆο ἀγάπεο κύζηεο,* ἵλα ἐλαξέησο* Χξηζηῷ εὐαξεζηήζσ. 

 

θ ηῆο ζῆο γιώηηεο* ηῆο ζσηεξίαο ηὸ λέθηαξ,* Παῦιε ἔλδνμε, 

Πλεύκαηη ζείῳ βιύδεη·* ὅζελ γιύθαλόλ κνπ* ηὴλ ηῆο ςπρῆο πηθξίαλ. 

 

Ῥώκελ κνη δίδνπ* θαηαπαηεῖλ ηνῦ Βειίαξ,* Παῦιε ἔλδνμε, 

ἰζρὺλ ηὴλ ὀιεζξίαλ* θαὶ ἐλ κεηαλνίᾳ* ἀλύεηλ ηὴλ δσήλ κνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀγγέισλ δόμα,* Θενθπῆηνξ Παξζέλε,* ἀδνμίαο κε παζῶλ ηῶλ 

ἀθαζάξησλ* ιύηξσζαη θαὶ ζῶζνλ* ηὸλ Σὸλ ἀρξεῖνλ δνῦινλ. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Σνθίᾳ ηῶλ ζῶλ ιόγσλ* ζόθηζνλ ηὸλ λνῦλ κνπ* θαηαπαηεῖλ 

ηνῦ ἐρζξνῦ ηὰ ζνθίζκαηα* θαὶ ἐλ ζνθίᾳ ἀλύεηλ, Παῦιε, ηὸλ βίνλ 

κνπ. 

Ἰιύνο ἁκαξηίαο* θάζαξνλ ηὸλ λνῦλ κνπ* πξεζβεπηηθαῖο ζνπ 

ἀξδείαηο, Ἀπόζηνιε,* ὡο ἂλ ἐθθύγσ ηνῦ πιάλνπ πᾶλ ἐπηλόεκα. 

 



[217] 

 

Ὁ κέγαο ηνῦ ζσηῆξνο* κύζηεο, ζεῖε Παῦιε* κπζηαγσγεῖζζαη 

ηῷ ιόγῳ ζνπ ζζέλσζνλ,* πξὸο ζσηεξίαλ ηνὺο πόζῳ ζὲ 

καθαξίδνληαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

δάησλ ἀπσιείαο* ῥῦζαί κε, Παξζέλε,* ἡ ηὴλ πεγὴλ ηῆο 

δσῆο ἡκῖλ ηέμαζα* θαὶ ἀπαζείαο πξὸο ὕδσξ ηὸλ λνῦλ κνπ ἴζπλνλ. 

  

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Χαίξνηο Ἀπνζηόισλ ἡ θαιινλή,* Παῦιε ζεεγόξε,* ηνῦ 

Σσηῆξνο κπζηαγσγέ,* ἐθινγῆο Κπξίνπ* ζθεῦνο δεδνμαζκέλνλ* θαὶ 

πάζεο θθιεζίαο* ζεῖε δηδάζθαιε. 

 

Ἤθνπζαο ἐμ ὕςνπο ζείαο θσλῆο,* Παῦιε, ζὲ θαινύζεο* 

καζεηείαλ πξὸο ἱεξάλ,* καζεηὴο ππξίλνπο* ἐληεῦζελ ἀλεδείρζεο* 

Χξηζηνῦ ηνῦ Εσνδόηνπ,* ιόγνηο θαὶ πξάμεζηλ. 

 

Ἥιηνο ὡο κέγαο θαὶ θαεηλόο* ἔιακςαο ηῷ θόζκῳ,* δηαηξέρσλ 

πᾶζαλ ηὴλ γῆλ* θαὶ ηνὺο ἐλ ηῷ ζθόηεη* ιανὺο θαηαθσηίδεηο* 

θεξύγκαηνο ηῇ αἴγιῃ,* Παῦιε Ἀπόζηνιε. 

 

Βξύεη ζνπ ἡ γιῶζζα ῥεῖζξα δσῆο* ηνῦ Δὐαγγειίνπ* ηὰ 

δηδάγκαηα ηὰ ζεπηά* θαὶ θαηαπνηίδεη* ηὰο ινγηθὰο ἀξνύξαο* πξὸο 

ζείαλ εὐθαξπίαλ,* Παῦιε Ἀπόζηνιε. 

 

Ἤλπζαο ἀγῶλαο ὑπεξθπεῖο* ὑπὲξ ηῆο ἀγάπεο* ηνῦ Σσηῆξνο 

ἡκῶλ Χξηζηνῦ* θαὶ ἐλ Ῥώκῃ Παῦιε*ἐηέιεζαο ηὸλ δξόκνλ* ηκεζείο 

ζνπ ηὸλ αὐρέλα* ηὸλ ἱεξώηαηνλ. 
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Παῦιε ηῶλ ἀῤῥήησλ κπζηαγσγέ,* Ἀπνζηόισλ δόμα,* 

θαζηθέηεπε ἐθηελῶο* ἄθεζηλ πηαηζκάησλ* θαὶ θῶο ζεῖνλ δηδόλαη* 

παξὰ Χξηζηνῦ ηνῖο πόζῳ* ζὲ καθαξίδνπζη. 

  

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

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Γόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή 

ὀξγηζζῆο ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ 

ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ 

ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα 

ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ.Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, 

εὐινγεκέλε Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, 

ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο 

ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

  

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Παῦιε Ἀπνζηόισλ θαιινλή,* ηνῦ Δὐαγγειίνπ ὁ θῆξπμ* ὁ 

ἐλζεώηαηνο,* ζηόκα ηὸ πνιύζνθνλ* Χξηζηνῦ ηνῦ πάλησλ Θενῦ,* κὴ 

ἐιιείπεο δεόκελνο* ὑπὲξ ηῶλ ἐλ πίζηεη* πξνζηόλησλ, Ἅγηε,* ηῇ 

πξνζηαζίᾳ ζνπ,* ὅπσο ζπκθνξῶλ θαὶ θηλδύλσλ* θαὶ πνιπεηδῶλ 

ζπκπησκάησλ,* ἄηξσηνη ἐλ βίῳ δηακέλσκελ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη* ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ* θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο,* ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ* εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη,* Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ,* 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

  

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 
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