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28 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΠΑΥΛΟΥ ηνῦ Ξεξνπνηακηλνῦ, κ. Γεξαζίκνπ  
 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 
ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τῆο νὐξαλίνπ Βαζηιείαο νἰθήησξ, ηῇ ἰζαγγέιῳ πνιηηείᾳ 

ἐδείρζεο, ὡο ηνῦ Φξηζηνῦ ζεξάπσλ Παῦιε Ὅζηε· ὅζελ ἀεὶ πξέζβεπε, 

ηῷ Γεζπόηῃ ηῶλ ὅισλ, πάζεο ἡκᾶο ῥύεζζαη, ἀπεηιῆο θαὶ ἀλάγθεο, 

θαὶ ηῆο κειινύζεο δόμεο κεηαζρεῖλ, ηνὺο πξνζηόληαο, πηζηῶο ηῇ 

πξεζβείᾳ ζνπ. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε…. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Σῶζε, ὦ Παῦλε, τήν Μονήν 

σοσ. Γερασίμοσ. 

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

Σνθείαο δνρεῖνλ πεξηθαλέο, Παῦιε ζενθόξε, ηῶλ ηνῦ πιάλνπ 

ζνθηζηεηῶλ, ηαῖο ζαῖο πξὸο ηὸλ Κηίζηελ ἱθεζίαηο, ηὰο δηαλνίαο ἡκῶλ 

ζᾶηηνλ ιύηξσζαη. 

 

Ὡο ηεῖρνο θαὶ θύιαμ θαὶ ὁδεγόο, ηαύηεο ζνπ ηῆο πνίκλεο, 

θαζνδήγεη αὐηὴλ θαιῶο, Παῦιε ζενθόξε πξὸο ηὴλ ηξίβνλ, ηῶλ 

ἐληαικάησλ Φξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. 

 

Εσῆο ἐλαξέηνπ ὑθεγεηά, πξὸο ἔλζενλ βίνλ, θαὶ πξὸο θηῆζηλ 

ηῶλ ἀξεηῶλ, δηέγεηξνλ Παῦιε ηὰο θαξδίαο, ηῶλ ἀζθνύκελσλ ἐλ 

ηαύηῃ ηῇ Μάλδξᾳ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/06/blog-post_393.html
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Ἐηέρζε Παξζέλε ὑπεξθπῶο, ἐθ ηῶλ Σῶλ αἱκάησλ, ὁ ηῶλ ὅισλ 

Γεκηνπξγόο, κνξθῇ ηῇ βξνηείᾳ θόζκνλ ζώδσλ, ὁ θαὶ ηὸλ Παῦινλ 

δνμάζαο ηὸλ Ὅζηνλ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ὡο θσηὸο ζείνπ πιήξεο, Παῦιε ἡκῶλ ζηήξηγκα, ηαῖο 

θσηηζηηθαῖο ζνπ πξεζβείαηο, ἡκῶλ θαηαύγαζνλ, λνῦλ θαὶ δηάλνηαλ, 

ὡο ἂλ ηνῦ ζθόηνπο ηὰ ἔξγα, ηάρνο ἀπνθιίλσκελ, θόβῳ ηῷ θξείηηνλη. 

 

Παζεκάησλ πνηθίισλ θαὶ ζπλνρῆο ρείξνλνο, θαὶ ἐπηβνπιῆο 

ὀιεζξίαο, ηνῦ πνιεκήηνξνο, ἡκᾶο ἀπάιιαμνλ, ηνὺο ζὲ πξνζηάηελ 

πινπηνῦληαο, θαὶ κεζίηελ κέγηζηνλ, Παῦιε πξὸο Κύξηνλ. 

 

Ἀπαζείαο ηὰ ἄλζε, δηὰ δσῆο θξείηηνλνο, ηαύηελ γεσξγεῖλ ζνπ 

ηὴλ πνίκλελ, Παῦιε ἐλίζρπζνλ, θαὶ ἀπνηξέπεζζαη, ηὰο ζπζηξνθὰο 

ηῶλ ζθαλδάισλ, δη’ ὧλ ὑπεηζέξρεηαη, ἐρζξὸο ὁ δόιηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπὲξ θύζηλ ηεθνῦζα κεηὰ ζαξθὸο Ἄρξαληε, ηὸλ ἐθ ηνῦ κὴ 

ὄληνο ηὰ πάληα, δεκηνπξγήζαληα, Αὐηὸλ ἱθέηεπε, ηνῦηνλ ηὸλ θιῆξόλ 

Σνπ Κόξε, ἄηξσηνλ θπιάηηεζζαη, ἐθ πάζεο ζιίςεσο. 

 

Γηάζσζνλ, ηαῖο πξὸο Θεόλ Σνπ πξεζβείαηο Ὅζηε Παῦιε, ἀπὸ 

πάζεο ἐπηθνξᾶο θαὶ θαθώζεσο, ηνὺο θαηαθεύγνληαο Πάηεξ ηῇ ζῇ 

πξεζβείᾳ. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξεζβείαλ ηὴλ ζὴλ ὡο ηεῖρνο ἀπξνζκάρεηνλ, πινπηνῦληεο 

ζνθέ, ἐθ πάζεο ἐπηζέζεσο, ηνῦ ἐρζξνῦ ῥπόκεζα, θαὶ κπξίσλ θαιῶλ 

ἀμηνύκεζα· ζὺ γὰξ Παῦιε ἡκῶλ θεδεκώλ, θαὶ ζεῖνο πνηκὴλ θαὶ 

κέγαο ἔθνξνο. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Λακπξπλόκελνο Ὅζηε, ηαῖο ζεαξρηθαῖο θαὶ ζείαηο ἐιιάκςεζη, 

πξὸο ηὸ θῶο ηῶλ ζείσλ πξάμεσλ, θαζνδήγεη πάληνηε ηὰ ηέθλα ζνπ. 

 

Ἐλαξέησο ἐλίζρπζνλ, Παῦιε πνιηηεύεζζαη ζεκλνῖο ἤζεζηλ, 

ὁκνλνίᾳ θαὶ ρξεζηόηεηη, ηνὺο ζὲ θεθηεκέλνπο ζεῖνλ πξόηππνλ. 

 

Τὴλ Μνλὴλ ηαύηελ Ὅζηε, ἣλ ἱδξῶζη πιείζηνηο ἀλῳθνδόκεζαο, 

πεξηηείρηζνλ πξεζβείαηο ζνπ, ἐμ ἐπεξεηῶλ ηνῦ πνιεκήηνξνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ Σὴ ράξηο ἐθιάκπνπζα, Κόξε ἐλ ηῷ Ἄζῳ ὑπὲξ ηὸλ ἥιηνλ, 

δηαιύεη ηὰ βνπιεύκαηα, θαζ’ ἡκῶλ ηνῦ ζθόηνπο ηὰ ὀιέζξηα. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Νέθξσζνλ ἡκῶλ, ηῆο ζαξθὸο Παῦιε ηὸ θξόλεκα, θαὶ 

θαηαύγαζνλ ηὸλ λνῦλ θόβῳ Θενῦ, ηνῦ θαληάδεζζαη Φξηζηνῦ θάιινο 

ηὸ ἄῤῥεηνλ. 

 

Γόμεο ἀιεζνῦο, Πάηεξ Παῦιε ὢλ ζπκκέηνρνο, ἀδνμίαο 

ἀπνιύηξσζαη παζῶλ, ηνὺο ἐλ πίζηεη πξνζηόληαο ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ. 

 

Ἔρεη ζε ζεξκόλ, ἡ Μνλή ζνπ αὕηε Ἅγηε, ἀληηιήπηνξα θαὶ 

ζεῖνλ ὁδεγόλ· δηὸ πίζηεη θαηαθεύγεη ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, Θενηόθε ἀεηπάξζελε, ηῷ θσηὶ ηῶλ κεηξηθῶλ 

Σνπ πξεζβεηῶλ, δηαζθέδαζνλ θαξδίαο κνπ ηὴλ ζθόησζηλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

 ζεῖνο, θαὶ νὐξαλόθσηνο ζηῦινο, ηῆο ηνῦ Πλεύκαηνο 

ιακπξᾶο θσηαπγείαο, ζενκαθάξηζηε Ὅζηε Παῦιε, πξὸο νὐξαλὸλ ηὰο 

ςπρὰο ἡκῶλ πηέξσζνλ, θαὶ ἀκαπξώζεσο παζῶλ, ἀπνιύηξσζαη 

Πάηεξ ηὰ ηέθλα ζνπ. 
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Νακάησλ, ηῶλ ζετθῶλ πεπιεζκέλνο, ἀθζαξζίαο ηὸ δσήῤῥπηνλ 

ὕδσξ, θαὶ ἀπαζείαο ηὸ ἥδηζηνλ πόκα, ηαῖο ἐπνκβξίαηο ηῶλ ζῶλ 

παξαθιήζεσλ, βιῦζνλ ἐθ ζείσλ ζεζαπξῶλ, ηνῖο πνζνῦζί ζε ηέθλνηο 

ζνπ Ὅζηε. 

 

Ἡ πνίκλε, λῦλ ηὸλ θαιόλ ζε πνηκέλα, ἀλπκλνῦζα ἐθ θαξδίαο 

θξαπγάδεη· ἐπὶ λνκάο, ἀξεηῶλ νὐξαλίσλ, θαὶ πξὸο ιεηκῶλαο ἠζῶλ 

θαζαξόηεηνο, ὁδήγεη Παῦιε λνεξῶο, ηῶλ πηζηῶλ θνηηεηῶλ ζνπ ηὸλ 

ζύιινγνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ναόλ Σε, θαὶ θαζαξώηαηνλ νἶθνλ, θαὶ παιάηηνλ πεξίδνμνλ 

Κόξε, ηνῦ Βαζηιέσο ηῆο δόμεο εἰδόηεο, νἱ ζεζσζκέλνη ηῷ ηόθῳ Σνπ 

Ἄρξαληε, βνῶκέλ Σνη εἰιηθξηλῶο, ζείνπ ζθεύε θσηὸο ἡκᾶο ἔξγαζαη.  

 

Γηάζσζνλ, ηαῖο πξὸο Θεόλ Σνπ πξεζβείαηο Ὅζηε Παῦιε, ἀπὸ 

πάζεο ἐπηθνξᾶο θαὶ θαθώζεσο, ηνὺο θαηαθεύγνληαο Πάηεξ ηῇ ζῇ 

πξεζβείᾳ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τῇ ἡγεζίᾳ ζνπ Παῦιε θαπρώκελνη, ηῇ ἀξσγῇ ζνπ 

πξνζηξέρνκελ θξάδνληεο· Μὴ παύζῃ ηεξεῖλ ἀζηαζίαζηνλ, 

κεζνδεηῶλ θαὶ ζθαλδάισλ ηνῦ ὄθεσο, ηὴλ πνίκλελ ζνπ ηαύηελ 

δεόκεζα. 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίοσ 

Αὐτοῦ. 

Ση. Μακάριος ἀνὴρ ὁ υοβούμενος τὸν Κύριον. 

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

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνη παξεδόζε 

ὑπὸ ηνῦ Παηξόο κνπ, θαὶ νὐδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ Υἱόλ, εἰκὴ ὁ 

Παηήξ, νὐδὲ ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη, εἰκὴ ὁ Υἱόο, θαὶ ᾧ ἐὰλ 

βνύιεηαη ὁ Υἱὸο ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο 

θαὶ πεθνξηηζκέλνη, θᾀγὼ ἀλαπαύζσ ἡκᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’ 
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ὑκᾶο, θαὶ κάζεηε ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη πξᾷνο εἰκί, θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ, 

θαὶ εὑξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο ὑκῶλ.  γὰξ δπγόο κνπ 

ρξεζηόο, θαὶ ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξὸλ ἐζηί.  

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ ζίνπ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

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

με, ὁ Θεός... 

Παῦιε πακκαθάξηζηε, ηῶλ ἐλ ηῷ Ἄζῳ ζίσλ, ἱεξὸλ ἀγιάτζκα, 

θαὶ Ἀλάθησλ βιάζηεκα θαὶ θαιιώπηζκα, ηὰο θσλὰο πξόζδεμαη, ηὰο 

ἱθεηεξίνπο, ἃο ἐλ πίζηεη ζνη πξνζάγνκελ, Πάηεξ ηὰ ηέθλα ζνπ, ηῇ 

ζεπηῇ θαὶ ζείᾳ εἰθόλη ζνπ, παλεπιαβῶο ἱζηάκελνη, θαὶ ἀπὸ ςπρῆο 

ἐθβνῶληέο ζνη· πάζεο ἐπεξείαο, θαὶ πάζεο πξνζβνιῆο ηνῦ 

δπζκελνῦο, ἡκᾶο ἀηξώηνπο δηάζσδε, ηῇ ἐπηζηαζίᾳ ζνπ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Σσηεξίαο πξὸο ὅξκνλ, ἐθ παζῶλ ηξηθπκίαο ἡκᾶο θπβέξλεζνλ, 

ὁκόλνηαλ εἰξήλελ, θαὶ ζηαζεξὰλ ἀγάπελ, παξερόκελνο πάληνηε, 

Παῦιε ζίσλ ἀζηήξ, ἡκῖλ ηνῖο ζνῖο ηεθλίνηο. 

 

κβξνθόξνο λεθέιε, ἡ ζεπηή ζνπ πξεζβεία γέλνηην Ὅζηε, ὡο 

δξόζνλ νὐξαλίαλ, θαὶ λέθηαξ ἀκβξνζίαο, κπζηηθῶο ὑεηίδνπζα, 

Παῦιε Παηέξσλ θσζηήξ, ἡκῖλ ηὰο ζείαο δόζεηο. 

 

Ὑπεξάλσ ηῆο ὕιεο, ἐλ ηῷ θόβῳ Κπξίνπ ἡκᾶο ἀλύςσζνλ, ἀεὶ 

θξνλεῖλ ηὰ ἄλσ, θαὶ ηνύησλ ὁινηξόπσο, ζενθόξε ἐθίεζζαη, δη’ 

ἐλαξέηνπ δσῆο, θαὶ πάζεο ἐγθξαηείαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεσξγίᾳ Παξζέλε ηῶλ ζεξκῶλ πξεζβεηῶλ Σνπ πξὸο ηὸλ 

Φηιάλζξσπνλ, παζῶλ κνπ ηὰο ἀθάλζαο, ἀλάζπαζνλ εἰο ηέινο, θαὶ 

βνῶληά κε ιάκπξπλνλ· ραῖξε ἡκῶλ πξνζθπγή, ἁγλὴ Θενγελλῆηνξ. 
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ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἔπηδε Πάηεξ, ὡο ζπκπαζὴο νὐξαλόζελ, θαὶ εὐιόγεζνλ ηὰ 

ηέθλα ζνπ ἑζηῶηα, πξὸ ηῆο ζῆο εἰθόλνο, ἐλ εὐιαβείᾳ Πάηεξ. 

 

Ῥάβδῳ ἁγίᾳ, ηῶλ πξεζβεηῶλ ζνπ πακκάθαξ, θαηαζύληξηςνλ 

ηὸλ θαηὰ ηῆο ζῆο πνίκλεο, ἐζαεὶ ὁξκῶληα, ἐρζξὸλ ηὸλ παιακλαῖνλ. 

 

Ἄλσζελ Πάηεξ, ζθέπε ἡκᾶο πάζεο βιάβεο, θόβνλ ἔλζενλ θαὶ 

πᾶζαλ πξνζπκίαλ, πξὸο ηὰο ἐπηδόζεηο, ηῆο ἀξεηῆο παξέρσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σθέπαζνλ Κόξε, ἐθ ηῶλ βειῶλ ηνῦ βειίαξ, ηνὺο 

πξνζπίπηνληαο ηῇ θξαηαηᾷ Σνπ ζθέπῃ, ἄθεζηλ πηαηζκάησλ, ἡκῖλ 

ἐμαηηνπκέλε. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰδνὺ Παῦιε πακκάθαξ, αὕηε ζνπ ἡ πνίκλε, ζπλαξζξνηζζεῖζα 

πξνζπίπηεη ηῇ ζθέπῃ ζνπ· ὅζελ ἡκῖλ ἀεὶ δίδνπ ηὴλ εὐινγίαλ ζνπ. 

 

Μὴ παύζῃ κλεκνλεύσλ, ἡκῶλ Ὅζηε Παῦιε, ηῶλ πεπνηζόησλ 

ηαῖο ζαῖο ἀληηιήςεζηλ, ἵλα ῥπώκεζα πόλσλ πηθξῶλ θαὶ ζιίςεσλ. 

 

δήγεη πξὸο ηὰο ηξίβνπο ηὰο ζσηεξηώδεηο, ηνὺο θνηηεηάο ζνπ 

ἀεὶ Παῦιε Ὅζηε, ἵλα δσὴλ ηὴλ ἀγήξσ θιεξνλνκήζσκελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπέξηεξνλ ηὸλ λνῦλ κνπ, δεῖμνλ Θενηόθε, θζνξνπνηῶλ 

ἐλλνηῶλ ηῇ Σῇ ράξηηη, θαὶ πιῆζνλ ηνῦηνλ Παξζέλε ζείαο ἐιιάκςεσο. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 
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Φαίξνηο ηῶλ ἐλ Ἄζῳ ζεῖνο ἀζηήξ, Παῦιε ζενθόξε, Βαζηιέσλ 

ἡ θαιινλή· ραίξνηο ἐγθξαηείαο, ὁ ζεῖνο ὑπνθήηεο, θαὶ ἀξεηῶλ 

ὁζίσλ, ἔκςπρνλ ὄξγαλνλ. 

 

Γόμαο βαζηιείνπο θαηαιηπώλ, ἐλ πάζῃ πησρείᾳ, ἠθνινύζεζαο 

ηῷ Φξηζηῷ, θαὶ ζηεῤῥᾷ ἀζθήζεη, θαηεπινπηίζζεο Παῦιε, ραξίζκαζη 

ηνῖο ζείνηο, Ἁγίῳ Πλεύκαηη. 

 

Ἔιακςαο ἐλ Ἄζῳ πεξηθαλῶο, ἰζαγγέιῳ βίῳ, ἀξλεζάκελνο 

ζεαπηόλ, θαὶ ηῆο ἀπαζείαο, ζθεῦνο ιακπξὸλ ἐδείρζεο, ὦ Παῦιε 

ζενθόξε, Ἀγγέισλ ζύζθελε. 

 

Τύπνο ἐλαξέηνπ βίνπ ὀθζείο, θνηηεηῶλ ὁζίσλ, ζπλαγείξεηο 

ζεκλὸλ ρνξόλ, Παῦιε ζενθόξε, θαὶ ηνύηνπο θαηεπζύλεηο, ἐλ ιόγῳ ηε 

θαὶ ἔξγῳ, πξὸο βίνλ θξείηηνλα. 

 

Ὡο κνλὴ θαὶ νἶθνο ζενεηδήο, Τξηάδνο ηῆο ζείαο, δηὰ βίνπ 

ἀγγειηθνῦ, Μνλὰο δύν Παῦιε, νἰθνδνκεῖο ἐλ Ἄζῳ, αἷο δίδνπ 

νὐξαλόζελ, ηὴλ εὐινγίαλ ζνπ. 

 

Σθέπε ἀπὸ πάζεο ἐπηβνπιῆο, ηαύηελ ηὴλ Μνλήλ ζνπ, ἐλ 

εἰξήλῃ δηαηεξῶλ, θαὶ ἐλ κεηαλνίᾳ, ὦ Παῦιε ηὰ ζὰ ηέθλα, κεηὰ ηνῦ 

Γεσξγίνπ, ηνῦ Φξηζηνκάξηπξνο. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

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

Ἐιέεζνλ 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 
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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 Φξηζηηαλῶλ. 

 

 

 

40 Κπξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Παῦιε, ηῶλ ἐλ Ἄζῳ θαιινλή, βίνπ ραξαθηὴξ ἐλαξέηνπ, θαὶ 

ὑπνηύπσζηο, πάζεο ἀπνιύηξσζαη, ὀξγῆο θαὶ ζιίςεσο, ηνὺο ηῇ ζείᾳ 

εἰθόλη ζνπ, πξνζπίπηνληαο Πάηεξ, ηαύηῃ δὲ ηῇ Μάλδξᾳ ζνπ, δίδνπ 

ἑθάζηνηε, ράξηλ, θαὶ εἰξήλελ θαὶ πᾶζαλ, ηῆο ζῆο παηξηθῆο εὐινγίαο, 

δόζηλ θαὶ ρξεζηόηεηα δεόκεζα. 

 

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. 

 

 

 Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 
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