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Τῇ 12 Ἰουλίου 
Μνήμη Ὁσίου Παϊσίου μοναχοῦ τοῦ Ἀγιορείτου

Εἰς τὸν Ὄρθρον

Ἦχος Κε

ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ

λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα

τι Κυ ρι ι ι ι ι ου

Στίχος· Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (τὸ ὡς ἄνω )

Στίχος· Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν

ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο

νο μα τι Κυ ρι ι ι ι ου

Στίχος· Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (τὸ ὡς ἄνω)
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Ἀπολυτίκιον 
μελοποιΐα Ἰωάννου Χασανίδη

Ἦχος Κε

Τὸν συνάναρχον Λόγον

ης εν θε ου α γα πης το πυρ δε ξα με

νος υ περ βαλ λου ση α σκη η η σει ε

δο θης ο ο λος Θε ω και πα ρα κλη σις πολ

λων αν θρω πων γε γο νας λο γοις τοις θει οις νου

θε των προ σευ χαις θαυ μα τουρ γων Πα ι ι σι

ε θε ο φο ρε και νυν πρε σβευ εις α

πα αυ στως υ περ παν τος του κο σμου ο ο

σι ι ε
∆ὸξα καὶ νῦν... Θεοτοκίον

αι ρε Πυ λη Κυ ρι ου η α δι ο

δευ τος χαι ρε τει χος και σκε ε πη των προσ
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τρε χον των εις Σε χαι ρε α χει μα στε λι μην

και α πει ρο γα με η τε κου σα εν σαρ κι

τον ποι η την σου και θε ον πρε σβευ ου σα μη

ελ λει πης υ περ των α νυ μνου ουν των και

προ σκυ νουν των τον το κον σου ου ου ου ου

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα.
Ἦχος α΄.

Τὸν τάφον σου, Σωτήρ.

Ζωὴν ἀγγελικήν, ὡς οἱ πάλαι Πατέρες, ἐν Ἄθῳ καὶ
Σινᾶ καὶ Στομίῳ διῆλθες, Παΐσιε ὅσιε, καὶ τοὺς
πάντας προέτρεψας ἔργοις λόγοις τε καταφρονεῖν
τῶν ματαίων, μόνης δὲ ψυχῆς ἐπιμελεῖσθαι
ἀπαύστως· ὑπάρχει γὰρ ἀθάνατος.

∆όξα Πατρί...
Τὴν θείαν σου λαμπρῶς ἑορτάζοντες μνήμην,
κυκλοῦμεν εὐλαβῶς τὸν σὸν πάνσεπτον τάφον,
πατὴρ ἡμῶν Παΐσιε, εὐγνωμόνως συμπλέκοντες
ἄνθη εὔοσμα τῶν ἱερῶν ἐγκωμίων· ταῦτα πρόσδεξαι
καὶ τὰς ἡμῶν ἱκεσίας Θεῷ διαβίβασον.

Καὶ νῦν.... Θεοτοκίον.
Μαρία, καθαρὸν ὁ ∆εσπότης δοχεῖον εὑρών σε ἐπὶ
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γῆς, οὐρανῶν Πλατυτέραν ἀνέδειξέ σε, Πάναγνε, ἐν
γαστρί σου σαρκούμενος· ὅθεν πλάτυνον ἡμῶν τὸ
στόμα καὶ πλῆσον σῆς αἰνέσεως, ὅπως τὰ σὰ
μεγαλεῖα δοξάζωμεν, ∆έσποινα.

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα.
Ἦχος δ΄.

Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

Ἀδιάλειπτος εὐχή, φύσεως βία διαρκής, ὑπομονὴ ἐν
πειρασμοῖς, εὐχαριστία ἐν παντὶ ἡ βιοτή σου ὑπῆρξε,
θεόφρον Πάτερ· ἔσχες γὰρ ὡς πῦρ ἐν τῇ καρδίᾳ σου
φιλοτιμίαν θαυμαστὴν ἐκπηγάζουσαν ἐκ τῆς
ἀμέτρου εὐγνώμονος ἀγάπης πρὸς τὸν ∆εσπότην καὶ
Κύριον, δἰ Ὃν καὶ θνῄσκειν σφοδρῶς ἐπόθεις καθ̓
ἑκάστην ἡμέραν.

∆όξα Πατρί...
Συμπαθέστατος πατήρ, σύμβουλος ὄντως ἀπλανής,
πλανωμένων παιδευτὴς καὶ τῶν πλανώντων ἐλεγκτὴς
γέγονας, Πάτερ, παρέχων ἑνὶ ἑκάστῳ ἴαμα ψυχῆς τὸ
προσφορώτερον, μετρῶν ἐν τῷ ζυγῷ τῆς διακρίσεως·
ἐκ τῆς θεοσυνέτου σου καρδίας ὁμοῦ γὰρ ἔβλυζον,
Ἅγιε, ἡ στοργική σου φιλαδελφία καὶ ἡ
φιλεύσπλαγχνος παιδαγωγία.

Καὶ νῦν.... Θεοτοκίον.
Μεγαλεῖα ἀληθῶς ὁ πάντων Πλάστης καὶ Θεὸς σοὶ
ἐποίησεν, Ἁγνή, διὸ ἱκέτευε Αὐτὸν τοῦ μεγαλῦναι τὸ
ἔλεος ἐπὶ πάντας, ὅπως ἐν χαρᾷ ἀπαύστως
ψάλλωμεν· Ἄξιόν ἐστι μακαρίζειν σε, τὴν Χερουβεὶμ
καὶ Σεραφεὶμ ὑπερτέραν, ὡς Μητέρα ὑπάρχουσαν
τοῦ ἐν ὑψίστοις Θεοῦ καὶ Κτίστου καὶ Σωτῆρος τοῦ
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κόσμου.

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα.
Ἦχος γ΄.

Τὴν ὡραιότητα.

Τὸ πῦρ τοῦ ζήλου σου καὶ τοὺς ἀγῶνάς σου τίς
οἶδεν, Ὅσιε; ἢ τῆς ἀγάπης σου τοὺς ἀειῤῥύτους
ποταμοὺς τίς δύναται ἐκμετρῆσαι; καθ̓ ἡμέραν
ἔθνῃσκες, ῥῶσιν δίδων τοῖς κάμνουσιν· εἰ δὲ καὶ
ἠδύνασο, τὴν καρδίαν σου ἔδωκας ἄν, μιμούμενος
Χριστοῦ τὴν εὐσπλαγχνίαν, τοῦ ὑπὲρ πάντων
κενωθέντος.

∆όξα Πατρί...
Θείαν ἀνάβασιν διατιθέμενος, ἀπὸ τῆς πράξεως,
Ὅσιε, ἔφθασας εἰς καθαρότητα ψυχῆς καὶ δύναμιν
θεωρίας· ὅθεν ἡμῖν ἔδωκας ἀρετῆς, Πάτερ, κλίμακα,
ὡς βαθμίδας ἔχουσαν τοὺς θεοσόφους λόγους σου, δἰ
ὧν ἀπὸ βυθοῦ ἐμπαθείας εἰς ὕψος ἀπαθείας
ἀνερχόμεθα.

Καὶ νῦν.... Θεοτοκίον.
Τί σε καλέσωμεν, Μῆτερ Ἀνύμφευτε; Ἀγγέλων
∆έσποιναν, κόσμου μεσίτριαν, θείων χαρίτων
θησαυρόν, ἀλάβαστρον θείου μύρου, βάτον
ἀκατάφλεκτον, στάμνον μάννα βαστάζουσαν,
κλίμακα μετάγουσαν ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια, καὶ
σκέπην οὐρανῶν πλατυτέραν, σκέπουσαν ἡμᾶς καὶ
διασῴζουσαν.
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Α' Ἀντίφωνον ἀναβαθμῶν δ' ἤχου

Ἦχος Βου

κ νε ο τη το ος μου πολ λα πο λε

μει με πα α α θη αλλ αυ τος αν τι λα

βου και σω σον Σω τη η η ηρ μου
(δὶς)

ι μι σουν τες Σι ων αι σχυν θη τε α

πο του Κυ ρι ι ι ου ως χο ορ το ος

γαρ πυ ρι ε σε σθε α πε ξη ρα με ε ε ε

νοι
(δὶς)

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα

τι

γι ω Πνε ευ μα α τι πα α σα ψυ

χη ζω ου ου ου ται και κα θαρ σει υ ψου
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ται λαμ πρυ νε ται τη τρι α δι κη μο να

α α δι ι ε ρο κρυ φι ι ι ι ως

Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων α μην

γι ω Πνε ευ μα α τι α να βλυ υ ζει

τα της χα α ρι τος ρει ει ει θρα αρ δε

ευ ο ον τα α πα σαν την κτι ι ι σιν προς ζω

ο γο νι ι ι ι αν

Προκείμενον

ι ι ι μι ος εν αν τι ον Κυ ρι

ι ι ου ο θα να τος του Ο σι ου αυ

του
(δὶς)

Στίχ. Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων,
ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;

ΕΝΧ 07/2019



8

ι μι ος εν αν τι ον Κυ ρι ι ου ο

θα α να τος του Ο σι ου αυ του ου ου ου

ου
Ἡ τάξις Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου

Α μην Îα α σα πνο η αι νε σα τω τον

Κυ υ ρι ον
(δὶς)

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν
στερεώματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ.

Αι νε σα α τω πνο η πα σα τον Κυ υ

υ ρι ο ο ον

Ὁ Ν΄ Ψαλμὸς (χῦμα)

Ἦχος Δι

ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ μα τι Ταις του σου Ο σι ι ου πρε σβει αις
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ε ε λε η μον ε ξα λει ψον τα πλη θη των

ε μων εγ κλη μα α των

αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των

αι ω νων Α μην Ταις της Θε ο το ο κου

πρε σβει αις ε ε λε η μον ε ξα λει ψον τα

πλη θη των ε μων εγ κλη μα α των

Ι∆ΙΟΜΕΛΟΝ  Ν΄ ΨΑΛΜΟΥ 
Ἀστερίου ∆εβρελῆ

Ἦχος Πα

Ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το

με γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος

των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψον το α νο

ο μη η η μα α α α μου
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ευ τε πι στοι της Πα ι σι ι ου ου

ου τρα α πε ε ε ζης εν θε ε ω ω ως

με τα α α σχω ω ω ω μεν ι δου ου γαρ

ο Πα τη ηρ η η μων Πα ι ι σι ι ι

ο ο ος ο ο νε ε ε ε ος του πα λαι ου

ο μο ο ο τρο ο πος φα α α νεις συγ κα

λει ει ει ει ται αι αι η η μας προς ε στι α

σιν πνε ε ευ μα τι ι ι κην δευ τε α παν τες

ε ευ φρα αν θω ω ω ω ω μεν τοις καρ ποι

οις των κα α μα α των τοις με λιρ ρυ η

τοι οις λο ο ο γοι οις και τοις να μα σι

τω ω ων θαυ μα α α των α α αυ του ως

Β
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πα ρον τα δε ο ο ρω ω ων τες τον η

με ε τε ε ε ρο ο ον προ ο στα α α α

την αυ το ον ι ι ι κε τε ε ευ σω ω ω

ω μεν Ο ο ο σι ε ε Πα α α τερ

πρε ε σβε ευ ε Χρι στω ω ω ω τω Θε ε

ω ω ω ω σω θη ναι τα ας ψυ χας η μω ω

ω ω ων
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ἦχος Δι

Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε

η σον Κυ ρι ε ε λε η σον
(τρὶς)

Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε

η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η η η σο ον
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ὁ Κανὼν τῆς Θεοτόκου
Ἦχος πλ. δ'

ᾨδὴ α' Ὁ Εἱρμὸς
Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, καὶ τὴν αἰγυπτίαν
μοχθηρίαν διαφυγών, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα, τῷ
Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ᾄσωμεν.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, πρὸς σὲ
καταφεύγω, σωτηρίαν ἐπιζητῶν· Ὦ Μῆτερ τοῦ Λόγου
καὶ Παρθένε, τῶν δυσχερῶν καὶ δεινῶν με διάσωσον.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Παθῶν με ταράττουσι προσβολαί, πολλῆς ἀθυμίας,
ἐμπιπλῶσαί μου τὴν ψυχήν, εἰρήνευσον, Κόρη, τῇ
γαλήνῃ, τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου, Πανάμωμε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Σωτῆρα τεκοῦσάν σε καὶ Θεόν, δυσωπῶ, Παρθένε,
λυτρωθῆναί με τῶν δεινῶν· σοὶ γὰρ νῦν προσφεύγων
ἀνατείνω, καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν διάνοιαν.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ἐπισκοπῆς θείας,
καὶ προνοίας τῆς παρὰ σοῦ, ἀξίωσον, μόνη Θεομῆτορ,
ὡς ἀγαθὴ ἀγαθοῦ τε λοχεύτρια.

Κανὼν α΄ τοῦ Ὁσίου
Ἦχος πλ.δ΄ ᾨδὴ α΄

Ἁρματηλάτην Φαραώ
Ὄσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
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Πῶς ἐπαξίως ἐν ᾠδαῖς ὑμνήσωμεν, πάτερ Παΐσιε, τὴν
ἀσκητικήν σου πολιτείαν, Ὅσιε, καὶ ποίοις λόγοις
ᾄσωμεν τὴν θερμήν σου ἀγάπην τὴν μετὰ πάντων
συμπάσχουσαν καὶ παραμυθίαν παρέχουσαν;

Ὄσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἀσκητικῶς ἀπὸ παιδὸς ἐβίωσας ἀγάπῃ θείᾳ φλεχθείς,
βίοις δὲ Ἁγίων ἐντρυφῶν ἐσπούδαζες μιμεῖσθαι
μετὰ ζέσεως τὰ μεγάλα ἐκείνων καὶ ὑπὲρ φύσιν
παλαίσματα καὶ τὴν βιοτὴν τὴν ἰσάγγελον.

Ὄσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἰδὼν Χριστὸς πῶς ἀπιστίας κλύδωνα σοφῶς
διέφυγες, ἔτι παῖς ὑπάρχων, φιλοτίμῳ πίστει σου,
μέσῳ φωτὸς ἐφάνη σοι, ἀσφαλῶς βεβαιῶν σοι ὅτι
Αὐτὸς ἡ ἀνάστασις καὶ ζωή ἐστι τοῖς πιστεύουσι.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Σοὶ ἀληθῶς μετὰ Θεὸν ἀνέθηκα πᾶσαν ἐλπίδα,
Ἁγνή, καὶ σοὶ ἀνατείνων ὅλην μου τὴν ἔφεσιν,
ἀναβοῶ ἐξ ὅλης μου τῆς ψυχῆς καὶ ἰσχύος· Πρὸς
σωτηρίαν με ἴθυνον, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, Παναγία μου.

Κανὼν β΄ τοῦ Ὁσίου
Ἦχος δ΄ ᾨδὴ α΄
Ἀνοίξω τὸ στόμα μου

Ὄσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Χαρμόσυνα ᾄσματα ᾄδομεν σήμερον χαίροντες,
Παΐσιε ὅσιε, τῇ θείᾳ μνήμῃ σου, ὡς ἐλάμπρυνας
Χριστοῦ τὴν τῷ φέγγει τῶν ἄθλων σου καὶ τῶν
θαυμάτων σου.
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Ὄσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἀγάλλου καὶ χόρευε, Καππαδοκία, θαυμάζουσα
Θεὸς πῶς ἐδόξασε τῇ καθ᾽ ἡμᾶς γενεᾷ ὃν ἐγέννησας,
Παΐσιον τὸν νέον, ἐν Ἄθῳ ἀσκήσαντα ζέοντι
πνεύματι.

∆όξα Πατρί...
Ἰθύνθης στεῤῥότατα πρὸς ἀρετῶν τελειότητα ἐκ
πρώτων βημάτων σου, πάτερ Παΐσιε, καὶ ἠγώνισαι
ἐν πᾶσι φιλοτίμως, διὸ καὶ ἀπείληφας στέφανον
ἄφθαρτον.

Καὶ νῦν.... Θεοτοκίον.
Ῥητόρων οὐδέποτε γλῶσσαι σοφαὶ ἐξισχύσουσι τὸ
μέγα μυστήριον ἐξερευνῆσαι, Ἁγνή, πῶς διέμεινας
Παρθένος μετὰ τόκον, πῶς Μήτηρ τοῦ Κτίστου σου
ἡ δούλη γέγονας.

ὁ Κανὼν τῆς Θεοτόκου
Ἦχος πλ. δ'

ᾨδὴ γ' Ὁ Εἱρμὸς
Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας
∆ομῆτορ, σὺ με στερέωσον, ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν
ἐφετῶν ἡ ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνε
φιλάνθρωπε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Προστασίαν καὶ σκέπην, ζωῆς ἐμῆς τίθημι, Σέ,
Θεογεννῆτορ, Παρθένε, σύ με κυβέρνησον, πρὸς τὸν
λιμένα σου, τῶν ἀγαθῶν ἡ αἰτία, τῶν πιστῶν τὸ
στήριγμα, μόνη πανύμνητε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἱκετεύω, Παρθένε, τὸν ψυχικὸν τάραχον, καὶ τῆς
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ἀθυμίας τὴν ζάλην, διασκεδάσαι μου· σὺ γάρ,
Θεόνυμφε, τὸν ἀρχηγὸν τῆς γαλήνης, τὸν Χριστὸν
ἐκύησας, μόνη πανάχραντε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Εὐεργέτην τεκοῦσα, τὸν τῶν καλῶν αἴτιον, τῆς
εὐεργεσίας τὸν πλοῦτον, πᾶσιν ἀνάβλυσον· πάντα
γὰρ δύνασαι, ὡς δυνατὸν ἐν ἰσχύϊ, τὸν Χριστὸν
κυήσασα, Θεομακάριστε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Χαλεπαῖς ἀρρωστίαις, καὶ νοσεροῖς πάθεσιν,
ἐξεταζομένῳ, Παρθένε, σύ μοι βοήθησον· τῶν
ἰαμάτων γάρ, ἀνελλιπῆ σε γινώσκω, θησαυρόν,
Πανάμωμε, τὸν ἀδαπάνητον.

Κανὼν α΄τοῦ Ὁσίου
Ἦχος πλ.δ΄ ᾨδὴ γ΄
Ὁ στερεώσας κατ᾽ ἀρχάς

Ὄσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἰδοὺ πεπλήρωται σαφῶς ἡ περὶ σοῦ προφητεία τοῦ
ἁγίου Ἀρσενίου εἰπόντος ὡς ὁμότροπος αὐτοῦ
ὀφθήσῃ, ὦ Παΐσιε· καὶ νῦν ὡς δύο ἄστρα τὴν
Ἐκκλησίαν φαιδρύνετε.

Ὄσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ὅλος πυρίπνους εἰσελθὼν εἰς κοινοβίου παλαίστραν,
πῦρ ἐτίθεις τῷ πυρὶ καθ̓ ἡμέραν, ἐν ἱδρῶσι κοπιῶν καὶ
δάκρυσιν εὐχόμενος· ὅθεν ἡ θεία Χάρις σὲ
περιέλουσεν ἄνωθεν.

Ὄσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

ΕΝΧ 07/2019



16

Ὑπερβαλλόντως ὁ σφοδρὸς τῆς ἡσυχίας ὁ πόθος σὲ
διήγειρε δραμεῖν πρὸς ἐρήμους· ἔνθα πίνων διαυγῆ
τῆς ἀπαθείας νάματα, πηγὴ ἐγένου, Πάτερ, ὕδωρ
τὸ ζῶν ἀναβλύζουσα.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἄχραντε Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, τῇ σῇ ἀγάπῃ ἐθέλχθη ἡ
καρδία τοῦ σεπτοῦ Παϊσίου, ὃς προσπίπτων σοι
θερμῶς μετ̓ εὐλαβείας ἔκραζεν· Ἡδύτερον οὐκ ἔστι
σοῦ τῆς Μητρὸς τοῦ Κυρίου μου.

Κανὼν β΄ τοῦ Ὁσίου
Ἦχος δ΄ ᾨδὴ γ΄
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους

Ὄσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ὁ ἄσβεστος ζῆλός σου, θεόφρον, ὁ μέγας σου ἔρως
πρὸς Χριστὸν ἀπαύστως σε προέτρεπεν ἀναβοᾶν
τρανότατα· Ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστός ἐστι καὶ μέγα
κέρδος ὁ θάνατος.

Ὄσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἰσχύϊ Θεοῦ καθωπλισμένος, ἐπ᾽ ὤμων σου ἦρας τὸν
σταυρὸν καὶ ἐσταυρώθης, Ὅσιε, τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς
πάθεσι· διὸ ὁ ἅπας βίος σου Πάσχα Κυρίου ἐγένετο.

∆όξα Πατρί...
Σοφίαν τοῦ κόσμου οὐκ ἐκτήσω, σοφίαν δὲ ὄντως
τοῦ Θεοῦ ἐδέξω, θεοδίδακτε, τῇ καθαρᾷ καρδίᾳ σου
καὶ ἔγνως τὰ ἀνέκφραστα καὶ ὑπὲρ φύσιν
μυστήρια.

Καὶ νῦν.... Θεοτοκίον.
Παρθένε πανύμνητε Μαρία, ἡ θεία εἰκών σου
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θαυμαστῶς εὐφραίνει χείλη, ὄμματα, καρδίαν καὶ
διάνοιαν· ἣν πίστει ἀσπαζόμενοι, ἰσχὺν μεγίστην
λαμβάνομεν.

Μεσώδιον Κάθισμα.
Ἦχος πλ. δ΄.

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Γλυκυτάτῳ τῷ βέλει τῆς θεϊκῆς ἀγαπήσεως, Πάτερ,
ἐκκεντηθείς, τὸν κόσμον κατέλιπες καὶ μητρὸς
σχέσιν ἔῤῥιψας καὶ ἐν ἐρήμῳ ἐκτήσω τὴν θείαν
πρὸς ἅπαντας γενικὴν ἀγάπην, ἧς βέλος σε ἔνυττεν,
Ὅσιε, ἀπαύστως πρὸς ἀνάπαυσιν πάντων· διὸ ἐκ
τοῦ αἵματος σῆς καρδίας ἠλέησας ἀσθενεῖς,
κινδυνεύοντας, πενθοῦντας, πλανωμένους, πτωχούς,
ἔτι δὲ τεθνεῶσιν ἔδωκας ἀναψυχὴν ταῖς εὐχαῖς σου
πρὸς Κύριον.

∆όξα Πατρί...
Ὑποκύπτων τῷ βάρει τῶν πειρασμῶν καὶ
κεντούμενος βέλει τῶν λυπηρῶν, ἐξαίφνης σε εὕρηκα
ὀξυτάτην ἀντίληψιν, ὅτι πρὶν εἴπω· Ἅγιε Παΐσιε,
πρόφθασον, ἐνώπιόν μου ἔστης, ὦ θαῦμα ἐξαίσιον!
τὸν γὰρ στεναγμόν μου τὸν κρυπτὸν οὐ παρεῖδες,
οὐδὲ τῆς καρδίας μου τὴν πικρὰν θλῖψιν, Ὅσιε, ἀλλ᾽
ὡς δοῦλος φιλότιμος τοῦ μόνου φιλανθρώπου Θεοῦ
ἐπεσκέψω τὴν ἐμὴν ἀσθένειαν, ἰατρείαν παρέχων
ἀνέλπιστον.

Καὶ νῦν.... Θεοτοκίον.
Ὁρατῶς τῇ εἰκόνι σου παρεστώς, ὥσπερ ζώσῃ
παρίσταμαι νοερῶς καὶ πόθῳ προσπίπτων σοι,
εὐλαβείᾳ ἀσπάζομαι τοὺς σοὺς ἀχράντους πόδας,
Παντάνασσα ∆έσποινα, εὐχαριστίας προσφέρων,
ἀνθ̓ ὧνπερ ἀπήλαυσα, καὶ ἀναβοῶν σοι ἐν καρδίᾳ
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σκιρτώσῃ· Μαρία, τὸ πάμφωτον τοῦ ∆εσπότου
παλάτιον σὺ ὑπάρχεις, Πανάχραντε· ὅλος γὰρ
κατῴκησεν ἐν σοὶ Θεὸς Λόγος, ἵνα με τὸν ἄνθρωπον
κατὰ χάριν θεὸν ἀπεργάσηται.

Κοντάκιον.
Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Ἀγγελικῶς ἐπὶ τῆς γῆς πολιτευσάμενος καὶ δι᾿
ἀγάπης λάμψας, ὅσιε Παΐσιε, μοναζόντων μέγα
στήριγμα ἀνεδείχθης, τῶν πιστῶν χειραγωγὸς πρὸς
βίον ἅγιον, οἰκουμένης δὲ ἐντρύφημα γλυκύτατον·
διὸ κράζομεν· Χαίροις, Πάτερ παγκόσμιε.

Ὁ Οἶκος.
Ἄγγελοι διηπόρουν, πῶς ἐν σώματι ὤν, Πάτερ, εἰς
οὐρανοὺς δι᾿ ἀγάπης ἀνέβης, κἀντεῦθεν θείας ἀγάπης
πλησθείς, τὴν γῆν τῷ φωτὶ τῆς ἀγάπης οὐράνωσας!
Ἡμεῖς δέ, σὲ θαυμάζοντες, πανευλαβῶς βοῶμέν σοι
τοιαῦτα· Χαῖρε, ὁ μύστης τῆς ἡσυχίας· χαῖρε,
δοχεῖον ἀγάπης θείας.

Χαῖρε, ὁ Ἀγγέλων ἄρτον δεξάμενος·
χαῖρε, ὁ Ἁγίους ὑποδεξάμενος.
Χαῖρε, ὅτι τὸν Θεάνθρωπον ἠξιώθης κατιδεῖν·
χαῖρε, ὅτι τῆς Θεόπαιδος ἐθεάσω τὴν μορφήν.
Χαῖρε, ὁ εὐσυμπάθητος ὑπὲρ πάντων εὐχέτης·
χαῖρε, ὁ παντὸς τοῦ κόσμου ἀφανὴς εὐεργέτης.
Χαῖρε, Ὀρθοδοξίας ὑπέρμαχος ἄριστος·
χαῖρε, κακοδοξίας ἀντίπαλος κράτιστος.
Χαῖρε, τοῦ Ὄρους Ἄθω ἡ αἴγλη·
χαῖρε, Μονῆς Θεολόγου ἡ σκέπη.
Χαίροις, πάτερ παγκόσμιε.

ΕΝΧ 07/2019



19

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν
Τῇ ΙΒ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς
ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ἐν εἰρήνῃ τελειω-
θέντος κατὰ τὸ χιλιοστὸν ἐνακοσιοστὸν
ἐνενηκοστὸν τέταρτον ἔτος (1994).

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων μαρτύρων
Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν
Μιχαὴλ τοῦ Μαλεΐνου, ὃς ἐχρημάτισε Πατὴρ
πνευματικὸς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος
Σεραπίωνος, καὶ τῶν Ἁγίων μαρτύρων Ἀνδρέου τοῦ
στρατηλάτου, Ἡρακλείου, Φαύστου, Μηνᾶ, καὶ τῆς
συνοδείας αὐτῶν, καὶ τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος,
πέραν ἐν τῷ Σίγματι.

Ἡ ἁγία Βερονίκη ἡ αἱμορροοῦσα, ἣν ἰάσατο ὁ
Χριστός, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἀμήν.
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ  
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Βου

ῼ∆Η Α΄

νοι οι ξω το στο μα μου και πλη ρω θη

σε ται πνευ μα τος και λο γον ε ρευ ξο μαι τη

βα σι λι δι Μη τρι και ο φθη σο μαι αι

αι φαιδρως πα νη γυ υ ρι ζων και α σω γη θο

με νος τα αυ της τα θαυ μα τα

ῼ∆Η Γ΄

ους σου ους υ μνο λο γους Θε ο το κε

ως ζω ω σα και α φθο νος πη γη η η θι

α σον συγ κρο τη σαν τας πνευ μα τι κον στε ρε

ω ω σον και εν τη θει α δο ξη σου
Α΄
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χορὸς

στε φα νων δο ο ξης α ξι ω σον

ῼ∆Η ∆΄

ην α νε ξι χνι α στον θει ει αν βου λην

της εκ της Παρ θε νου σαρ κω ω σε ε ως σου του

υ ψι στου ο προ φη της Αβ βα κουμ κα τα

νο ων ε κραυ γα ζε δο ξα τη δυ να α μει

σου Κυ ρι ε

ῼ∆Η Ε΄

ξε στη τα συμ παν τα ε πι τη θει α δο

ξη σου συ υ γαρ α πει ρο γα με Παρ θε νε ε

σχες εν μη η τρα τον ε πι πα αν των Θε

ον και τε ε το κας α χρο νον Υι ο ον

πα σι τοις υ μνου σι σε ε σω τη ρι αν
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βρα βευ ον τα
ῼ∆Η ΣΤ΄

ην θει αν τα αυ την και παν τι μον τε λουν

τες ε ορ τη η ην οι θε ο φρο νες της Θε ο

μη το ρος δευ τε τας χει ει ρας κρο τη σω

μεν τον εξ αυ της τε χθε ε εν τα Θε ον δο ξα

ζον τες
ῼ∆Η Ζ΄

υκ ε λα α τρε ευ σαν τη κτι σει οι θε ο φρο

νες πα ρα τον κτι ι σα αν τα αλ λα πυ

ρος α πει λην αν δρει ως πα τη σαν τες χαι ρον

τες ε ψαλ λον Υ περ υ υ μνη η τε ο των

Πα τε ρων Κυ ρι ος και Θε ος ευ λο γη
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το ο ο ος ει

ῼ∆Η Η΄

Αι νου μεν ευ λο γου μεν προ ο σκυ νου ου

μεν τον Κυ ρι ον

αι αι δας ευ α γεις εν τη κα μι νω

ο το ο κος της Θε ο το κου δι ε σω σα

το το τε μεν τυ που με νος νυν δε

ε νερ γου με ε νος την οι κου με νην α πα

σαν α γει ρει ψα αλ λου ου σαν τον Κυ ρι ο ο

ον υ μνει τε τα α ερ γα και υ περ υ ψου

ου τε εις παν τας τους αι ω ω να α α α

α α α α ας
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ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ

Με γα λυ νει η ψυ χη μου τον Κυ ρι

ον και η γαλ λι α σε το πνευ μα μου ε

πι τω Θε ω ω τω Σω τη ρι μου

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βειμ και

εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ

την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον

τε κου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα

λυ νο μεν

Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι την τα πει

νω σιν της δου λης αυ του ι δου γαρ α

πο του νυν μα κα ρι ου σι με πα σαι αι γε νε

αι
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ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βειμ και

εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ

την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον

τε κου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα

λυ νο μεν

Ο τι ε ποι η σε μοι με γα λει α ο

δυ να τος και Α γι ον το ο νο μα αυ

του και το ε λε ος αυ του εις γε νε

αν και γε νε αν τοις φο βου με νοις αυ τον

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την

α δι α φθο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε
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κου ου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα

λυ νο μεν

Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χι ο νι

αυ του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη φα

νους δι α νοι α καρ δι ας αυ των

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την

α δι α φθο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε

κου ου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα

λυ νο μεν

Κα θει λε δυ να στας α πο θρο νων και

υ ψω σε τα πει νους πει νων τας ε νε πλη σεν α
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γα θων και πλου τουν τας ε ξα πε στει λε κε νους

νου ους Την τι μι ω
*

ην τι μι ω
*

τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την

α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου

ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε ε με γα

λυ νο μεν

Αν τε λα βε το Ισ ρα ηλ παι δος αυ

του μνη σθη ναι ε λε ους κα θως ε λα

λη σε προς τους Πα τε ρας η μων τω Α

βρα αμ και τω σπερ μα τι αυ του ε ως αι ω

νος
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ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την

α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου

ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε ε με γα

λυ νο μεν

Ἡ Καταβασία ᾨδὴ Θ΄

πας γη γε νης σκιρ τα τω τω πνευ μα τι λαμ

πα δου χου με νος παν η γυ ρι ζε ε τω ω

δε α υ λων νο ο ων φυ σις γε ραι ρου

σα τα ι ε ρα θαυ μα σι α της Θε ο μη

η το ο ο ρος και βο α α α α τω ω χαι ροις

παμ μα κα ρι στε Θε ο το κε Αγ νη α
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ει παρ θε νε ε ε ε ε

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ
Ἦχος γ΄

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων

Πηγὴ ἀείῤῥυτος ὤφθης χριστομιμήτου ἀγάπης,
Παΐσιε θεοφόρε, τὴν οἰκουμένην ἀρδεύων τοῖς
ῥείθροις τῶν σῶν ῥημάτων καὶ ὄμβροις τῶν σῶν
θαυμάτων.

Ἕτερον ἦχος β΄
Τοῖς Μαθηταῖς.

Συναθροισθέντες σήμερον τῇ ἁγίᾳ σου μνήμῃ ἐν τῷ
ναῷ σου, Ὅσιε, καὶ κύκλῳ τοῦ σοῦ τάφου, ἐν εὐλαβείᾳ
βοῶμεν· Ὦ Παΐσιε πάτερ, καὶ τάφῳ καλυπτόμενος,
ἀοράτως ὑπάρχεις μέσον ἡμῶν, ὅθεν δέξαι πάντων
τὰς ἱκεσίας καὶ δώρησαι πρεσβείαις σου πᾶσι τὴν
σωτηρίαν.

Θεοτοκίον
Χάριν μεγίστην εὕρηκας ἐκ Θεοῦ, ὡς ἐβόα ὁ Γαβριήλ
σοι, Πάναγνε, Μεγαλόχαρη Κόρη· ὅθεν ἡμεῖς
γηθοσύνως ἐκτενῶς σοι βοῶμεν· Χαῖρε, ἡμῶν πρὸς
Κύριον θερμοτάτη πρεσβεία· χαῖρε, δι᾽ ἧς θείας
ἠξιώθημεν μετουσίας· Πανύμνητε, οὐ παύσομεν
ἀναμέλπειν σοι· Χαῖρε.
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Ἦχος Πα

Ἰωάννου Πρωτοψάλτου

α σα πνο η αι νε σα α τω το ον Κυ υ υ

ρι ι ι ι ον αι νει τε τον Κυ ρι ον εκ

τω ω ων ου ρα α νων αι νει τε α αυ το ο ον

εν τοι οις υ ψι ι ι ι στοις Σοι πρε ε ε

πει υ υ μνος τω ω ω ω Θε ε ε ε ω

ι νει τε αυ το ον πα α α ντες οι Α αγ γε

ε λοι οι οι α α α αυ του αι νει ει ει τε

α αυ τον πα σαι αι δυ να α α μεις α αυ του

ου Σοι πρε ε ε πει υ υ μνος τω ω ω ω

Θε ε ε ε ω
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Στιχηρὰ Προσόμοια τῶν Αἴνων
Ἦχος Πα

ΕΝΧ
Πανεύφημοι Μάρτυρες

ι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να

στει αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα

το πλη θος της με γα λω συ νης αυ του

κιρ τη σα τε ο ρη εν χα ρα συν τω Α θω

ση με ρον η οι κου με νη δε χο ρευ ε υ

μνοις δο ξα ζου σα Κυ ρι ον τον δο ον τα εν

ε σχα τοις ε τε σι Πα ι σι ον ο σι ων το

καυ χη μα πι στων ε δραι ω μα με τα νοι οι ας

τον δι δα σκα λον α λη θει ας υ περ μα χον

α α ρι ι στον

ι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πι γγος
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αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και κι θα α

ρα

πο σων χα ρι των καλ λο ναις την ψυ χην

ε κο σμη σας ο σι ε πα τερ Πα ι σι ε

ζη λον γαρ πυ ρι νον Η λι ου ε κτη η

σω ∆α νι ηλ την συν ε σιν γεν ναι ων Μακ κα

βαι ων το φρο νη μα τον θει ει ον ε ρω

τα Ι γνα τι ι ου ε πι πα σι δε την α

γα πην του Παυ λου την α α με ε τρον

ι νει τε αυ τον εν τυμ πα νω και χο

ρω αι νει τε αυ τον εν χορ δαις και ορ

γα α νω
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κε νω τος ον τως θη σαυ ρος η πολ λη α

γα πη σου δι ην συμ πα σχων τοις πα σχου σιν

επ ω μων η νεγ κας τας ο δυ νας του ου των

και προ θυ μως ω δευ σας Παμ μα καρ την ο δον

της σταυ ρω σε ως εν η ευ ρα με νος την χα

ρα αν τη ην α να στα σι μον οι κου με νης

πα ρα κλη σις γε ε γο ο νας

ι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις ευ η

χοις αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις α λα λαγ

μου πα σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι

ον

πι φα νον α νω θεν η μιν ως προ μα
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χος κρα τι στος φρου ρων φυ λατ των λυ τρου

με νος εκ πα σης θλι ψε ως στη σον των πο λε ε

μων το δει νον κλυ δω νι ον την πι στιν την ορ

θο δο ξον κρα τυ νον ει ρη νην δω ρη σαι ταις ψυ

χαις η μων δε ο με θα σαις πρε σβει αις Πα ι

σι ε ο ο σι ι ε

∆ΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ  
Ἀστερίου ∆εβρελῆ

Ἦχος Πα

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ι ι

ω ω ω Πνε ευ μα α α τι

σι ε ε Πα α τερ τον πο λυ τι μον

μαρ γα ρι ι ι τη ην ε ευ ρω ων ο
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ος ε ε στι ι Χρι στο ο ο ο ος ο ο Θε ε

ε ος τα πα α αν τα χαι ρων ε ε δω

ω ω κας ε ως θα να α α α του α γω

νι σα α α α με ε ε ε νος ι να Αυ

τον μο νον κερ δη η η η η σης α με ε

τρω πο θω δε κτη σα με ε νος α α αυ το ον

πλου τον υ περ κο σμι ον υ πε ε ερ ε

πλου ου ου ου τη η η η σας ον και φυ λατ

των νη φου ση κα αρ δι ι ι α εν τοις τα

μι ει οις της η η συ χι ι ι ι ι ας

εξ α αρ χον τι κης α α γα α α α α α

πης με τα πο νου δι ε ε νε ε μες ερ
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γοις λο γοις με γι ι ι στοι οι οις θα αυ

μα α α σι κα τα πλου τι ι ι ι ζω

ω ων το ο ον κο ο ο ο ο σμον και

νυ υν θε ο δο ξα α στε Πα ι ι ι ι

ι ι ι ι ι ι σι ι ι ι ι ι Πα ι ι

σι ι ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε α

πο λα α α α α αυ ω ω ων των πα

ρα Θε ου η τοι μα σμε νω ων α α γα α θων

τοις α γα πω ω ω ω σιν Α α αυ τον

πρε ε ε ε ε ε σβευ ε υ περ η η

μω ω ω ω ων ο πως κα λως τον πα ρον

τα α βι ι ι ον πραγ μα τευ σα α με ε
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νοι κτη σω ω ω ω ε κτη σω ω ω με ε

θα αν τι τω ων ε πι ι γει ει ων

τα ε ε που ρα α α νι ι α α α

ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ

Ἦχος Κε

Και νυ υν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων α μην
π. Κ.Παπαγιάννη

α κα ρι ζο μεν σε Θε ο το ο κε Παρ θε

ε νε και δο ξα ζο μεν σε οι πι στοι οι κα

τα χρε ε ος την πο λιν την α σει στον το τει ει

χος το αρ ρη κτον την αρ ρα γη η προ στα σι ι

αν και κα τα φυ γη ην των ψυ χων η η
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μω ω ων

∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ

Ἦχος

Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν

υ ψι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η

νη εν αν θρω ποις ευ δο κι ι α

μνου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ νου

μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου μεν

σοι δι α την με γα α λην σου δο ο ξαν

υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε

Πα τερ Παν το κρα α τορ Κυ ρι ε Υι ε μο νο

γε νες Ι η σου Χρι στε ε και Α γι ον Πνε
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ευ μα

υ ρι ε ο Θε ος ο αμ νος του Θε ου

ο Υι ος του Πα τρος ο αι αι ρων την α μαρ

τι ι αν του κο σμου ε λε η σον η μας ο

αι αι ρων τας α μαρ τι ι ας του κο ο σμου

ρο σδε ξαι την δε η σιν η μων ο κα

θη με νος εν δε ξι α του Πα τρος και ε λε

η σον η μας

τι συ ει μο νος Α γι ος συ ει μο νος

Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε

ου Πα τρος α μη ην

αθ ε κα α στην η με ραν ευ λο γη σω
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σε και αι νε σω το ο νο μα σου εις τον αι

ω ω να και εις τον αι ω να του αι ω

νος

α τα ξι ω σον Κυ ρι ε εν τη η με

ρα τα αυ τη α να μαρ τη τους φυ λα χθη ναι η

μας

υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των

Πα τε ρων η μων και αι νε τον και δε δο

ξα σμε ε νον το ο νο μα α σου εις τους αι

ω νας α μη ην

ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ η

μας καθ α περ ηλ πι ι ι σα μεν ε πι
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σε

υ λο γη τος ει ει Κυ ρι ε δι δα ξον με

τα δι και ω μα τα α σου
(τρὶς)

υ ρι ε κα τα φυ γη ε γε νη η θης η μιν

εν γε νε α και γε νε α ε γω ω ει πα Κυ

ρι ε ε λε η σο ον με ι α σαι την ψυ χην

μου ου ο τι η μαρ το ον σοι

υ ρι ε προς σε κα τε φυ γον δι δα ξο ον

με τον ποι ειν το θε λη μα α σου ο τι συ ει

ει ο Θε ος μου

τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω

φω τι σου ο ψο με θα φως
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α ρα τι νον το ε λε ος σου ου τοις γι νω

σκου σι σε

γι ος ο Θε ος
*

Α γι ος Ι σχυ ρος

Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η μας
*(τρὶς)

ο ξα Πα τρι ι και Υι ω και Α γι ω Πνευ

μα τι

αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων α μην

γι ος α θα να τος ε λε η σον η μας

α γι ι ι ος ο ο ο Θε ε

ο ο ο ος Α α α α α α γι ι ι

ος Ι ι σχυ υ υ ρος Α γι ο ος α α α
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θα α α να α α τος ε λε ε η η σο

ο ον η η η η μα α μα ας

Ἀπολυτίκιον Ὁσίου Παϊσίου
Ἦχος Κε

ης εν θε ου α γα πης το πυρ δε ξα με νος

υ περ βαλ λου ση α σκη η η σει ε δο θης

ο ο λος Θε ω και πα ρα κλη σις πολ λων αν

θρω πων γε γο νας λο γοις τοις θει οις νου θε των

προ σευ χαις θαυ μα τουρ γων Πα ι ι σι ε θε ο

φο ρε και νυν πρε σβευ εις α πα αυ στως υ περ

παν τος του κο σμου Ο ο σι ι ε ε ε
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ἦχος νη

Α μην

1.
υ ρι ε ε λε ε η σον

2.
υ ρι ε ε λε ε ε η σον

3.
υ ρι ε ε λε ε ε η σον

4.
υ ρι ε ε λε ε ε η η σον

5.
υ ρι ε ε λε ε ε η σον

6.
υ ρι ε ε λε ε ε η σον

7.
υ ρι ε ε ε λε η σον

ΕΝΧ 07/2019



45

8.
υ ρι ε ε ε λε η σον

9.
υ ρι ε ε λε η σον

10.
υ ρι ε ε λε ε η σον

11.
υ ρι ε ε λε ε η σον

12.
υ ρι ε ε λε ε η σον

περ Α γι α Θε ο το κε

σω ω σον η μας

οι Κυ ρι ε
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ΑΝΤΙΦΩΝΑ

Ἦχος Δι

Ἀντίφωνον Α΄

Α μην

Στίχος Α΄ Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ, καὶ
ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε.

Στίχος Β΄ Τοῦ ἀναγγέλλειν τῷ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, καὶ
τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα.

αις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ

σω σον η μας

Στίχος Γ΄ Ὅτι εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ
ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ.

αις πρε σβει αις της Θε ο το ο κου

Σω τερ σω σον η μα α ας

ΕΝΧ 07/2019



47

Ἀντίφωνον Β΄

Α μην

Στίχος Α΄ Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, αἰνέσω
Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου, ἕως ὑπάρχω.

Στίχος Β΄ Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ,
ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ.

ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο

εν Α γι ι οι οις θαυ μα τος ψαλ λον τας σοι

αλ λη λου ου ι α

Στίχος Γ΄ Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός
σου, Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο εν

Α γι ι οι οις θαυ μα τος ψαλ λον τας σοι

αλ λη λου ου ι α
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ὁ Μονογενὴς

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ μα τι Και νυν και α ει και εις τους

αι ω νας των αι ω ων α μην

Μο νο γε νης Υι ο και Λο γος

του Θε ου α θα να τος υ πα α αρ αρ

χων και κα τα δε ξα με νος δι α

την η με τε ραν σω τη ρι ι αν σαρ κω

θη ναι εκ της α γι ας Θε ο το κου και

α ει παρ θε νου Μα ρι ας α τρε πτως εν αν

θρω πη σας σταυ ρω θεις τε Χρι στε ο Θε

ος θα να τω θα να τον πα τη σας εις

ων της Α γι ας Τρι α δος συν δο ξα ζο
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ο με νος τω Πα τρι και τω Α γι ω Πνευ μα τι

σω σον μα α ας

Ἀντίφωνον Γ΄
Ἦχος Κε

Στίχος Μακάριος ἀνήρ, ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν
ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα·

ης εν θε ου α γα πης το πυρ δε ξα με νος

υ περ βαλ λου ση α σκη η η σει ε δο θης

ο ο λος Θε ω και πα ρα κλη σις πολ λων αν

θρω πων γε γο νας λο γοις τοις θει οις νου θε των

προ σευ χαις θαυ μα τουρ γων Πα ι ι σι ε θε ο

φο ρε και νυν πρε σβευ εις α πα αυ στως υ περ

παν τος του κο σμου Ο ο σι ι ε ε ε
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Εἰσοδικὸν

Ἦχος Δι

ευ τε προ σκυ νη σω μεν και προσ πε ε

σω ω μεν Χρι στω Ðω σον η μα ας Υι ε Θε

ου ο εν Α γι ι οι οις θαυ μα τος ψαλ

λον τας σοι αλ λη λου ου ι α

Ἀπολυτίκιον Ὁσίου Παϊσίου

Ἦχος Κε

ης εν θε ου α γα πης το πυρ δε ξα με

νος υ περ βαλ λου ση α σκη η η σει ε

δο θης ο ο λος Θε ω και πα ρα κλη σις πολ

λων αν θρω πων γε γο νας λο γοις τοις θει οις νου

θε των προ σευ χαις θαυ μα τουρ γων Πα ι ι σι
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ε θε ο φο ρε και νυν πρε σβευ εις α

πα αυ στως υ περ παν τος του κο σμου ο ο

σι ι ε

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ

Κοντάκιον
Ἦχος Δι

ρο στα σι α των Χρι στι α νων α κα

ται αι σχυν τε με σι τει α προς τον ποι η

την α με τα α θε τε μη πα ρι ι δης α μαρ τω

λων δε η σε ων φω νας αλ λα προ φθα σον ως

α γα θη εις την βο η θει αν η μων των πι

στως κραυ γα ζο ον των σοι τα χυ νον εις πρε

σβει αν και σπευ σον εις ι κε σι ι αν η
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προ στα τευ ου σα α ει Θε ο το κε των τι

μων των σε ε ε

Προκείμενον Ἦχος βαρύς.
Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ.

Στίχ. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν.
Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.

Ἀδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη,
χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης,
ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν
τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν
σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς
ἐπιθυμίαις. Εἰ ζῶμεν Πνεύματι, πνεύματι καὶ
στοιχῶμεν. Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους
προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες. Ἀδελφοί, ἐὰν
καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι,
ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν
πνεύματι πρᾳότητος, σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ
πειρασθῇς. Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως
ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ.

Ἀλληλούϊα (γ΄). Ἦχος α΄.
Στίχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον.

Ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
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Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν. (6, 17-23)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἔστη ὁ Ἰησοῦς ἐπὶ τόπου πεδινοῦ,
καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ
τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ ῾Ιερουσαλὴμ
καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλθον
ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν,
καὶ οἱ ὀχλούμενοι ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων,
καὶ ἐθεραπεύοντο. Καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει
ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ᾿ αὐτοῦ ἐξήρχετο
καὶ ἰᾶτο πάντας. Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἔλεγε·
Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία
τοῦ Θεοῦ. Μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι
χορτασθήσεσθε. Μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι
γελάσετε. Μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ
ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ
ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς
πονηρὸν ἕνεκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Χάρητε ἐν
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε· ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς
ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ.

Κοινωνικόν.
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα.
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