Κανων Παρακλητικος

εις τον αρτιφανως εκλαψαντα
Οσιον και Θεοφορον πατερα ημων
Παΐσιον τον Αγιορειτην**

Ἡ παροῦσα ὑμνογραφία ἀποτελεῖ προϊὸν εὐλαβείας τοῦ ὑμνογράφου πρὸς τὸν ἐν ὁσίοις
Γέροντα καὶ προορίζεται διὰ προσευχητικὴ χρήση.
Θὰ τεθεῖ εἰς δημοσίαν λατρείαν ἅμα τῇ ἁγιοκατατάξει τοῦ Γέροντος ἀπὸ τὴ Μητέρα Ἐκκλησία.

*

Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Ψαλμὸς 142
Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ
σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου. Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ
τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν
ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου· ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου. Ἐκάθισέ με ἐν
σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος, καὶ ἠκηδίασεν ἐπ' ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ
ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς
ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς
χεῖράς μου· ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε·
ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου. Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ καὶ
ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ
τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν, ἐν ᾗ πορεύσομαι,
ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, πρὸς σὲ
κατέφυγον· δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. Τὸ
πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ· ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου,
Κύριε, ζήσεις με. Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου, καὶ
ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου. Καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς
θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σου εἰμι.
Καὶ εὐθὺς τὸ· Θεὸς Κύριος ὡς ἑξῆς:
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχ. α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν,εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχ. β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην
αὐτούς.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχ. γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Ἦχος δ΄. Τῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς.
Τῷ φρυκτωρήσαντι ἀρτίως τὰ σύμπαντα, χαρίτων θείων ταῖς ἀκτῖσι
προσπέσωμεν, ἐν σκότει οἱ καθεύδοντες παθῶν ζοφερῶν, κράζοντες· Παΐσιε,
ἀσκητῶν ὡραιότης, Ἄθωνος ἀγλάϊσμα καὶ προπύργιον μέγα τῶν εὐσεβῶν, μὴ

παύσῃ ἐκτενῶς, Χριστῷ πρεσβεύων ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε.
Δόξα. Τὸ αὐτό.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Οὐ σιωπήσομέν ποτε, Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι· εἰ μὴ
γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων;
Τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ·
σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων δεινῶν.
Εἶτα ὁ Ν΄ Ψαλμός
Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἐλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος των
οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου, καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου
καθάρισόν με.
Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι
διὰ παντὸς.
Σοὶ μόνω ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν
δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.
Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ
μήτηρ μου.
Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου
ἐδήλωσάς μοι.
Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα
λευκανθήσομαι
Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀγαλλιάσονται ὀστέα
τεταπεινωμένα.
Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς
ἀνομίας μου ἐξάλειψον.
Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον
ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.
Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιόν
μὴ ἀντανέλῃς ἀπ' ἐμοῦ.
Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ
στήριξόν με.
Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι.
Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ
γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου.
Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν
σου.
Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἂν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.
Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρδίαν συντετριμμένην καὶ
τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ
τείχη Ἱερουσαλήμ.
Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.
Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.
Εἶτα ὁ Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς·
«Παΐσιε, νέε ἀσκητά, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.Χ»

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Παΐσιε, ἄστρον νεολαμπές, Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἐν τῷ Ἄθῳ ἀρτιφανώς, ὁ
λάμψας ἀσκήσεως βολίσιν, ὑπὲρ ἡμῶν τὸν Χριστὸν καθικέτευε.
Ἀγάπης θεόδοτε θησαυρέ, Παΐσιε μάκαρ, Ἀθωνῖτα πανευκλεές, ἀγάπης πρὸς
πέλας σοὺς ἱκέτας, καὶ πρὸς Θεόν δεῖξον τείχη ἀκράδαντα.
Ἱκάνωσον, πάτερ, τυχεῖν ἡμᾶς, τοῦ θείου ἐλέους τοὺς τιμῶντας πανευλαβῶς,
Παΐσιε, πόνους τοὺς ἀόκνους, οὕς ἔτλης ἄρτι ποθῶν τὴν τελείωσιν.
Θεοτοκίον
Σωτῆρος τοῦ γένους τῶν χοϊκῶν ὑπέρλαμπρε Μῆτερ, πανυπέρτιμε Μαριάμ,
ὁδοὺς σωτηρίας δεῖξον τάχος, τῷ σῷ οἰκέτῃ καὶ σῶσόν με δέομαι.
ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος.
Ἰσαγγέλως βιώσας, ἐν τοῖς δρυμοῖς Ἄθωνος, ἄρτι καὶ μυρίσας χαρίτων, θείων
σου ἅπαντας, ταῖς ἡδυπνόοις ὀδμαῖς, τὴν δυσωδίαν παθῶν μου, κάθαρον,
Παΐσιε, ταῖς ἱκεσίαις σου.
Εὐσυμπάθητε πάτερ, τῶν μοναστῶν σέμνωμα, ὁ πιστῶν χορείας φαιδρύνας,
θείοις σου ῥήμασιν, ἀξίωσόν με τυχεῖν, τοῦ ἀμετρήτου ἐλέους, τοῦ Θεοῦ,
Παΐσιε, καὶ Παντοκράτορος.
Νεοπύρσευτον σέλας, τοῦ νοητοῦ, ὅσιε πάτερ, στερεώματος κόσμου πλήθη
ἐφώτισας, πεζοποροῦντα σεμνῶς πρὸς Παναγούδης κελλίον, ἵνα εὐλογίας σου
φέγγους πλησθήσωνται.
Θεοτοκίον
Ἐντολῶν με τῶν θείων, τὸν σὲ πιστῶς, Δέσποινα, ἀνυμνολογοῦντα ἐργάτην,
δεῖξον ἀνύστακτον, ἵνα γεέννης πυρός, ταῖς πρὸς Υἱόν σου πρεσβείαις, ταῖς
σεπταῖς ῥυσθήσωμαι, Θεογεννήτρια.

Διάνοιξον, τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ βλέπειν, καὶ ἀπαύστως
ἐπιζητεῖν ἐν πόλῳ τὰ ἄῤῥευστα, Παΐσιε, σύσκηνε τῶν ἀγγέλων.
Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ
σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι, τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος.
Αἴτησις καὶ τὸ Κάθισμα.
Ἦχος β΄. Πρεσβεία θερμή.
Βοήθει πιστοῖς ὑψόθεν τοῖς προστρέχουσι, τῇ σῇ ἀρωγῇ ἐν κλύδωσι, Παΐσιε,
καὶ πιστῶς ἀνακράζουσιν· ἴσθι πάντων προστάτης καὶ πρόμαχος, τῶν σὲ
τιμώντων ὕμνοις μελιχροῖς, νεότευκτον οἶκον ὡς χρηστότητος.
ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα, Κύριε.
Ἐγκρατείας καμάτοις σου, δωρεῶν ἐπλήσθης τοῦ θείου Πνεύματος,
χαριτόβρυτε Παΐσιε, θλιβομένων πάντων παραμύθιον.
Ἀκτησίᾳ καὶ δάκρυσιν, ἔλεος προσείλκυσας τοῦ Παντάνακτος, Οὗ εὐχαῖς
σου νῦν, Παΐσιε, πέμψον καὶ ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
Συμπαθείας ἀκρώρεια, ὁ μετὰ κλαιόντων ἀεὶ θλιβόμενος, κλῖνον οὖς ἡμῖν
εὐήκοον τοῖς σοὶ καταφεύγουσι, Παΐσιε.
Θεοτοκίον
Κυβερνῆτις μοι, Δέσποινα, τῷ ἐν τῷ πελάγει νῦν θαλαττεύοντι, πειρασμῶν
γενοῦ καὶ θλίψεων, ζοφερῶν τοῦ βίου μου καὶ σῶσόν με.
ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς.
Ἤσχυνας ἐχθρόν, τὸν παμβέβηλον ἀγῶσί σου, θεαρέστοις ἐν ἐσχάτοις τοῖς
καιροῖς, πρεσβευτὰ ἡμῶν θερμότατε, Παΐσιε.
Τλήμονες βροτοί, οἱ μὴ γνῶντές σε, Παΐσιε, καὶ μηδέποτε λαβόντες σὴν
εὐχήν, τὴν ἀνοίγουσαν ὁδὸν αὐτοῖς θεώσεως.
Ἄγγελον φωτός, ὁ σχὼν πάτερ, ἑστιάτορα, ὁμοζήλους πολιτείας τῆς αὐτοῦ,
δεῖξον πάντας τοὺς τιμῶντάς σε, Παΐσιε.
Θεοτοκίον
Πάντα τῆς σαρκός, τὰ κινήματα ὑπόταξον, τῷ νοΐ τῶν οἰκετῶν σου, ἀγαθή,
τὰς ἡμῶν αἰσθήσεις πάσας ἀσφαλίζουσα.

ᾨδὴ ς΄. Τὴν δέησιν.
Ῥωννύμενοι σαῖς εὐχαῖς, Παΐσιε, πρὸς τὸν Κύριον τῆς δόξης βοῶμεν·
ἐγκρατευτὰ Ἀθωνῖτα, μὴ παύσῃ, ὑπὲρ ἡμῶν δυσωπῶν τὸν Θεάνθρωπον τὸν
ἀναδείξαντα φανὸν, διοράσεως σὲ τηλαυγέστατον.
Ἐπίκουρος πάσης περιστάσεως, καὶ ἀνάγκης ἄρτι τάχιστος ὤφθης, τοὺς
πρόσφυγάς σου ῥυόμενος, πάτερ, ὡς συμπαθέστατος φύλαξ, Παΐσιε, οὕς
περίφρούρει, ἀσκητά, ἀνυποίστων κινδύνων ἀπήμονας.
Στερέωσον τὰς καρδίας, ὅσιε, εἰς τὸ θέλημα Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος, τῶν σὲ
τιμώντων, Παΐσιε μάκαρ, ὡς στυλοβάτην νεότευκτον πίστεως, θεμέλιον
ὑπακοῆς, καὶ κρηπῖδα διπλῆς ἀγαπήσεως.
Θεοτοκίον
Βοήθησον τοὺς ἐν ὥρᾳ θλίψεων, σὲ καλοῦντας εὐλαβῶς, Θεοτόκε, καὶ εἰς
χαρὰν τρέψον πάντων τὴν λύπην, εὐλογημένη, πανύμνητε Δέσποινα, τῇ
ῥάβδῳ σου τῶν πρεσβειῶν, πρὸς Ὅν ἔτεκες Κτίστην καὶ Κύριον.
Διάνοιξον, τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ βλέπειν καὶ ἀπαύστως
ἐπιζητεῖν ἐν πόλῳ τὰ ἄῤῥευστα, Παΐσιε, σύσκηνε τῶν ἀγγέλων.
Ἄχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν
τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα μητρικὴν παῤῥησίαν.
Αἴτησις καὶ τὸ Κοντάκιον.
Ἦχος β΄. Τοῖς τῶν αἰμάτων σου.
Νεοφανέντα τῶν πάλαι ἐφάμιλλον, πατέρων πάντες Παΐσιον ὅσιον, εὐῶδες
ὀσφράδιον Ἄθωνος, ἐγκωμιάσωμεν κράζοντες· πρέσβευε Χριστῷ ὑπὲρ τῶν
τιμώντων τὴν μνήμην σου.
Προκείμενον. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ.
Στίχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον.
Εὐαγγέλιον. Ματθ. ια΄, 27-30.
Δόξα. Ταῖς τοῦ Σοῦ Ὁσίου πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν
ἐμῶν ἐγκλημάτων.
Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν
ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Προσόμοιον
Στίχ. Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου καὶ κατὰ τὸ
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι.
Ὅσιε Παΐσιε, τῶν ἀρετῶν μυροθήκη, ἔμπνουν στηλογράφημα, νήψεως καὶ
κόσμημα, ταπεινώσεως, ἄρτι ἐφώτισας, εὐσεβῶν τὰ πλήθη, διοράσεως ἀκτῖσί
σου, καὶ εὐηρέστησας τῷ Χριστῷ ἀσκήσει συντόνῳ σου· διὸ καὶ χάριν
εἴληφας, δυσωπεῖν ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε, τὸν Σωτῆρα πάντων, Χριστὸν καὶ
προσκυνούντων εὐλαβῶς, τὸν ἀναβλύζοντα νάματα, θαυμασίων τάφον σου.
Ὁ ἱερεύς: Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου...
ᾨδή ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.
Ἐραστὴς θείου κάλλους, ἐκ νεότητος πέλων, σοφὲ Παΐσιε, καὶ ζηλωτὴς
ἀγγέλων, φωτολαμπῶν ὑπάρχων, ἰσαγγέλως ἐβίωσας, διδάσκων πάντας ἡμᾶς,
ἀκολουθεῖν σαῖς τρίβοις.
Ὑπερόπτα γηΐνων, καὶ φθαρτῶν μὴ παρίδης, τὰς ἱκεσίας μου, Παΐσιε
παμμάκαρ, ἀλλὰ Χριστῷ τῷ μόνῳ, φιλανθρώπῳ προσάγαγε, Θεῷ αὐτάς
ἀσκητά, ὡς ἔχων παῤῥησίαν.
Ἐποπτεύων μὴ παύσῃ, οὐρανόθεν τοὺς πίστει, σοὶ καταφεύγοντας, καὶ θείαν
ἀρωγήν σου, ταχὺ προσδεχομένους, θεοφόρε Παΐσιε, χειραγωγὶ πρὸς ζωήν,
ἀγήρω σῶν προσφύγων.
Θεοτοκίον
Ὑπερύμνητε Κόρη, Παϊσίου πρεσβείαις, τοῦ ὡραΐσαντος, τὸν σὸν λειμῶνα
ἄρτι, ἀσκήσεσι συντόνοις, καὶ πιστοὺς κατευφράναντος, αὐτοῦ χαρίτων
ὀδμαῖς, ἐλέησον τὸν κόσμον.
ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα.
Ποδηγετήσας, πιστοὺς πρὸς πόλιν τὴν ἄνω, συμβουλῶν σου Παΐσιε πλήθει,
ὤφθης Παρακλήτου, χαρίτων κολυμβήθρα.
Ἐλέους βρύσις, καὶ συμπαθείας χειμάῤῥους, πέλων πάτερ Παΐσιε κόσμου,
ἄρδευσον καρδίας, τῶν σῶν προσφύγων χέρσους.
Ῥῦσαι ἱκέτας, τούς σοὺς Παΐσιε πάτερ, κατακρίσεως πάσης καὶ σκότους,
αἰωνίου λύχνε, ἀείφωτε ἀγάπης.

Θεοτοκίον
Ἡ τὸν Σωτῆρα, Χριστὸν ἀφράστως τεκοῦσα, Θεοτόκε ἁγνὴ σῶσον πάντας,
μεγαλύνοντάς σε, πρεσβείαις σου ἀόκνοις.
ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.
Μεσίτην σε πρὸς Κτίστην, εὐμενῆ πλουτοῦντες, καὶ τὸν σὸν τάφον πιστῶς
ἀσπαζόμενοι, βοῶμεν· Χαῖρε, ὁσίων φωστήρ, Παΐσιε.
Ὠδήγησας σοῖς λόγοις, τὸν λαὸν Κυρίου, πρὸς σωτηρίας σκηνώσεις, Παΐσιε,
ἰθύντωρ θεῖος ἀρτίως πιστῶν γενόμενος.
Νεόφωτον ὡς ἄστρον, ἀρετῆς ἐνθέου, σὲ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· Παΐσιε, τῶν
ἱκετῶν σου ἀκέστωρ γενοῦ ταχύτατος.
Θεοτοκίον
Χαρίτων πλῆσον πάντας, θεϊκῶν τοὺς πόθῳ, σὲ μεγαλύνοντας, Μῆτερ
θεόνυμφε, τοῦ Παϊσίου πρεσβείαις, Κυρία Δέσποινα.
Ἄξιόν ἐστι ....καὶ τὰ παρόντα
Μεγαλυνάρια.
Χαίροις, Ἐκκλησίας νεολαμπές, ἄστρον τὸ ἐν Ἄθῳ, ἐξαστράψαν διαγωγῇ,
ἀκραιφνεῖ ἐν χρόνοις, ἡμῶν τοῖς δυσχειμέροις, Παΐσιε, ὁσίων ἔμπνουν
θησαύρισμα.
Ὡς οἰακοστρόφος ψυχῶν στεῤῥός, ἴθυνας πρὸς ὅρμον, ἀκλυδώνιστον
ἀρετῶν, τοὺς ἐν βίου ζάλαις, πανδείνως ποντουμένους, καὶ καταφεύγοντάς
σοι, πάτερ Παΐσιε.
Δέχου τὰς αἰτήσεις τῶν εὐσεβῶς, νῦν ἀσπαζομένων, πνευματέμφορε ἀσκητά,
τάφον σου τὸν θεῖον, καὶ προστασίαν τάχος, τὴν σὴν ἐκδεχομένων, μάκαρ
Παΐσιε.
Τὸν φωστῆρα πάντες τὸν φαεινόν, ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ἐγκρατείᾳ καὶ προσευχῇ,
λάμψαντα ἀρτίως, Παΐσιον τὸν θεῖον, μελισταγέσιν ὕμνοις, πάντες τιμήσωμεν.
Τῶν θαυμάτων πάντες τὸν ποταμόν, καὶ ἀγάπης κέρας, πρὸς πλησίον καὶ
πρὸς Θεόν, τὸν τὰς ἀσθενείας, βαστάζοντα τῶν ἄλλων, τιμήσωμεν ἀσμένως,
θεῖον Παΐσιον.

Στῦλον ἀδιάσειστον προσευχῆς, τεῖχος συμπαθείας, καὶ κρηπῖδα ὑπακοῆς,
τὸν ἐν Ἄθῳ ἄρτι, ἐκλάμψαντα τοῖς ὕμνων, Παΐσιον παντέρπνοις, ἄνθεσι
στέψωμεν.
Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς,
οἱ Ἅγιοι πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι
ἡμᾶς.
Τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τὸν ἐν Ὄρει Ἁγίῳ ἀρτίως λάμψαντα, ἀδιαλείπτῳ ἀσκήσει, καὶ νοερᾷ
προσευχῇ, ἐπαινέσωμεν πιστοί, σεπτὸν Παΐσιον, ὅτι ὡς ῥόδον εὐανθές,
κατεμύρισε ψυχάς, τοῖς λόγοις τοῖς θεοφθόγγοις· καὶ νῦν τὰ κρείττονα νέμει,
αὐτοῦ λιταῖς τοῖς καταφεύγουσιν.
Ἐκτενὴς καὶ Ἀπόλυσις, μεθ’ ἥν ψάλλομεν τὸ ἑξῆς·
Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ Ξύλου.
Δεῦτε, ἀρετῆς τὸν ζηλωτήν, καὶ μοναδικῆς πολιτείας, τὸν νεαυγῆ καὶ
λαμπρόν, νῦν φανὸν τιμήσωμεν, αὐτοῦ μιμούμενοι, τὴν ἀγάπην πρὸς ἅπαντας,
καὶ φρόνημα θεῖον, κράζοντες· Παΐσιε, Χριστὸν ἱκέτευε, πέμψαι τοῖς πιστῶς
σε ὑμνοῦσιν, ὑετὸν ἐλέους πλουσίου, καὶ ψεκάδας θείας ἐπιγνώσεως.
Δέσποινα, πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ
πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως.
Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ
τὴν σκέπην σου.
Δίστιχον
Ἀπέλασον νέφος ἐμῆς ἀθυμίας,
Παΐσιε μάκαρ, βοᾶ Χαραλάμπης.

