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19 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΗ ΟΙΟΤ ΜΑΚΑΡΙΟΤ ΣΟΤ 

ΑΙΓΤΠΣΙΟΤ 

 (Υ. Μπνύζηα) 

Γη’ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο, Ακήλ. 

Φαικόο ξκβ’ (142). 

Κύξηε εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ... 

Θεόο Κύξηνο θαη επέθαλελ εκίλ, (ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

Δίηα ην ηξνπάξηνλ. Ήρνο δ’ . Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

Σνλ απιαλή ηεο εγθξαηείαο αζηέξα, ηνλ δηαιάκςαληα ππξζεύκαηη 

ζείνηο, ελ ηε Νηηξία κέγηζηνλ Υξηζηνύ αζθεηήλ, ζηνλ Μαθάξηνλ, 

θαη αδύγσλ ρνξείαο, ηνλ θαηαθσηίζαληα, επαηλέζσκελ πόζσ, 

αλαβνώληεο λέθνο ζαηο επραίο, ηεο ακαξηίαο εκώλ δηαζθέδαζνλ. 

Γόμα. Καη λπλ. Θενηνθίνλ. 

Οπ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε.. 

Φαικόο λ’ (50).Διέεζόλ κε, ν Θεόο… 

Δίηα, ν Καλώλ, νπ ε αθξνζηηρίο: Μαθάξηε, πξόζδεμαη ιηηάο 

Υαξαιάκπνπο  

Χδή α’ . Ήρνο πι. Γ’ . Τγξάλ δηνδεύζαο. 

Μαθάξηε άλζνο κπξεςηθόλ, εξήκνπ κε παύζε, ηθεηέπσλ ηνλ 

Λπηξσηήλ, ππέξ ηνπ απαύζησο εθδεηνύληνο, ηελ αξσγήλ ζνπ θαη 

ζείαο πξεζβείαο ζνπ. 
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Αηγύπηνπ εθβιάζηεκα ηεξόλ, θαηά ησλ δαηκόλσλ, εμνπζίαλ εμ 

νπξαλνύ, ιαβώλ απνδίσμνλ ηα βέιε, ηνπ πνλεξνύ θαζ’ εκώλ ηα 

θηλνύκελα. 

Καζάξαο ην όκκα ζνπ ηεο ςπρήο, ζπληόλσ αζθήζεη, εγθξαηεία θαη 

πξνζεπρή, λαόο νζηόηεηνο εδείρζεο, θαη ησλ πξνζθύγσλ ζνπ ξύζηεο 

Μαθάξηε. 

Θενηνθίνλ. 

Αλέπιαζε θύζηλ ησλ ρντθώλ, σο εύζπιαγρλνο Μήηεξ, ηελ 

θζαξείζαλ ν νο Τηόο, ηερζείο σο ζλεηόο εθ ησλ ιαγόλσλ, 

ππεξθπώο ησλ ζσλ ζείσλ ν άθζαξηνο. 

Χδή γ’ . Οπξαλίαο αςίδνο. 

Ραζπκίαο απάζεο ςπρνβιαβνύο ξύζαί κε, ηαηο πξνο ηνλ Υξηζηόλ 

ζνπ πξεζβείαηο, Πάηεξ Μαθάξηε, ν ηαηο απαύζηνηο επραίο, 

πξνζθαξηεξώλ θαη βαΐσλ, ηαο ζππξίδαο ζηε, πιέθσλ εθάζηνηε. 

 

Ηθεηεύνκελ πάζε ηα ηεο ςπρήο ίαζαη, ν ηνπ αζθεηνύ Θενπέκπηνπ, 

πέισλ ηαρύηαηνο, θαη πξαθηηθόο ηαηξόο, εξεκηηώλ πθεγήηνξ, ζηε 

Μαθάξηε, ίλα ηηκώκέλ ζε. 

 

Δπκελή ζε πξνζηάηελ πξνο ηνλ εκώλ Κύξηνλ, πάληεο πξνβαιιόκεζα 

Πάηεξ, ηνλ θαηαηζρύλαληα, ηελ ησλ δαηκόλσλ νθξύλ, πςνπνηώ 

ηαπεηλώζεη, θαη παλλύρνηο ζηάζεζη, ζείε Μαθάξηε. 

Θενηνθίνλ. 
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Παλαγία Παξζέλε Υξηζηηαλώλ θαύρεκα, ηαο ηεο ζσηεξίαο ειπίδαο, 

αλαηηζέκεζα, νη γεγελείο επί νη, ελ νη γαξ πάληεο ζαξξνύληεο, 

αλαγθώλ ιπηξνύκεζα, θαη πεξηζηάζεσλ. 

Καηαύγαζνλ, εξεκηηώλ ηεο Νηηξίαο ππξθόξνλ άζηξνλ, ηελ ζθνηείαλ 

ησλ ζε πηζηώο πκλνύλησλ Μαθάξηε, βνιαίο ησλ ιηηώλ ζνπ πξνο ηνλ 

σηήξα. 

Δπίβιεςνλ, ελ επκελεία παλύκλεηε Θενηόθε, επί ηελ εκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαη ίαζαη ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο. 

Κάζηζκα. Ήρνο β’ . Πξεζβεία ζεξκή. 

Δξήκνπ θιεηλνίο αδύγνηο αξηζκνύκελνο, θαη κέγαο θιεζείο, 

αθζάξησ δηαδήκαηη, εθνζκήζεο ζηε, αζθεηά ησ όληη Μαθάξηε, θαη 

λπλ πξεζβεύεηο ξύζαζζαη εκάο, εμ άρζνπο δεηλώλ θαη πεξηζηάζεσλ. 

Χδή δ’ . Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Ρώζηλ δίδνπ Μαθάξηε, ηελ θαη’ άκθσ πάζη ηνηο αλπκλνύζί ζε, ν 

ηάζαο λένλ πάζρνληα, εθ ηεο επεξείαο ηνπ αιάζηνξνο. 

Ο λεθξόλ εθ ηνπ κλήκαηνο, αλαζηήζαο ζηε ζεία ράξηηη, πεπησθόηα 

ακαξηήκαηα, πιείζηνηο κε Μαθάξηε αλάζηεζνλ. 

θνηηζζέληα κε πάζεζη, ιάκπξπλνλ Μαθάξηε ηεξώηαηε, ν θσηίζαο 

ηνηο ζνηο ξήκαζη, θαη ηνηο ζαπκαζίνηο ζνπ ηελ έξεκνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Γαςηιώο Θενλύκθεπηε, εθ’ εκάο θαηάπεκςνλ ηνπο πκλνύληάο ε, 

θαη πξνζθεύγνληαο ηε ζθέπε νπ, ηνπ Θενύ θαη ηόθνπ νπ ην 

έιενο. 
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Χδή ε’ . Φώηηζνλ εκάο. 

Έγεηξνλ εκάο, εθ ζαλάηνπ θιίλεο ζηε, ν εγείξαο ηνλ παξάιπηνλ 

πνηέ, ηε ζε θειεύζεη Μαθάξηε ζαπκαηόβξπηε. 

Ξέλσλ απηνπξγόο, ζαπκαζίσλ πέισλ μέληζνλ, ηνπο ηηκώληάο ζε 

Μαθάξηε ζνθέ, εηο ηνλ ιεηκώλα ηεο δόμεο ηνλ παλεπθξόζπλνλ. 

Άκβιπλνλ ηζρύλ, ηνπ αιάζηνξνο Μαθάξηε, θαη θαηαίζρπλνλ απηόλ 

ηαηο ζαηο επραίο, ώζπεξ ηνηο θζόγγνηο ην πάιαη ηνηο ζενζόθνηο ζνπ. 

Θενηνθίνλ. 

Ίλα εζαεί, κεγαιύλσ ε Μεηξάλαδξε, θαη δνμάδσ νπ ηνλ ηόθνλ θαη 

Θεόλ, εθιύηξσζαί κε θηλδύλσλ θζνξάο θαη ζιίςεσλ. 

Χδή ζη’ . Σελ δέεζηλ. 

Λνπζάκελνο, ησ θσηί ηεο ράξηηνο, ώζπεξ ήιηνο δηέιακςαο πάζηλ, 

αζθεηηθήο πνιηηείαο αθηίζη, θσηνιακπέο εξεκίηα Μαθάξηε, θαη λπλ 

ιακπξύλεηο ηαο ςπράο, ησλ ζπεπδόλησλ ηαηο ζαηο παξαθιήζεζηλ. 

Ηκάηηνλ, ηεο ςπρήο θαζάξαο ζνπ, εγθξαηεία θαη αζθήζεη παληνία, 

ιεπρεηκνλώλ εηο ηνλ νίθνλ Κπξίνπ, ππέξ εκώλ ηθεηεύεηλ Μαθάξηε, 

εηζήιζεο ηνλ ελ νπξαλνηίο, αξσγέ ηαρηλέ ησλ ηηκώλησλ ζε. 

Σαο θάιαγγαο, ηνπ ερζξνύ δηώιεζαο, ηνλ ζνλ λνπλ πξνο ηνλ 

παληάλαθηα έρσλ, θαη σο θζαξηά ινγηδόκελνο πάληα· δην θαη ράξηλ 

Μαθάξηε είιεθαο, εθηξέπεηλ βέιε αθ’ εκώλ, ηνπ δνιίνπ ζαηάλ ηα 

ππξίθιεθηα. 

Θενηνθίνλ. 
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Απύζκελνλ, θξέαξ ζείαο ράξηηνο, δνθεξώλ εκάο απάιιαμνλ λόζσλ, 

γνλππεηώο, ηνπο πξνζηξέρνληαο πίζηεη, ηε παλζζελεί πξνο Υξηζηόλ 

κεζηηεία νπ, θαη ξύζαη πάληαο εθ θζνξάο, ε δσή ηελ αηώληνλ 

ηέμαζα. 

Καηαύγαζνλ, εξεκηηώλ ηεο Νηηξίαο ππξθόξνλ άζηξνλ, ηελ ζθνηείαλ 

ησλ ζε πηζηώο πκλνύλησλ Μαθάξηε, βνιαίο ησλ ιηηώλ ζνπ πξνο ηνλ 

σηήξα. 

Άρξαληε, ε δηα ιόγνπ ηνλ Λόγνλ αλεξκελεύησο, επ’ εζράησλ ησλ 

εκεξώλ ηεθνύζα δπζώπεζνλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

Κνληάθηνλ. Ήρνο β’ . Πξνζηαζία ησλ Υξηζηηαλώλ. 

Ωο αζηήξ πακθαήο ελ Νηηξία δηέιακςαο, ηελ δνθώδε αριύλ 

απειαύλσλ ηνπ δξάθνληνο, θαη απγάδσλ εξεκηηώλ θαξδίαο 

αζηξαπαίο, πνιηηείαο ζνπ ηεο επζεβνύο, ζενθόξε Μαθάξηε, παύζνλ 

νπλ ακαξηίαο, ηνλ δόθνλ ζαηο ηθεζίαηο, θαη ήκαξ πάζη θσηεηλόλ, 

εμαλάηεηινλ δεόκεζα. 

Πξνθείκελνλ: Θαπκαζηόο ν Θεόο ελ ηνηο Αγίνηο Απηνύ. 

η.: Σνηο Αγίνηο ηνηο ελ ηε γε Απηνύ, εζαπκάζησζελ ν Κύξηνο 

Δπαγγέιηνλ, εθ ηνπ θαηά Λνπθάλ (Κεθ. ζη , 17-21) 

Σσ θαηξώ εθείλσ, έζηε ν Ηεζνύο επί ηόπνπ πεδηλνύ· θαη όρινο πνιύο 

καζεηώλ απηνύ, θαη πιήζνο πνιύ ηνπ ιανύ από πάζεο ηεο Ηνπδαίαο 

θαη Ηεξνπζαιήκ, θαη ηεο παξαιίνπ Σύξνπ θαη ηδώλνο, νη ήιζνλ 

αθνύζαη απηνύ, θαη ηαζήλαη από ησλ λόζσλ απηώλ· θαη νη 

νρινύκελνη από πλεπκάησλ αθαζάξησλ θαη εζεξαπεύνλην. Καη παο 

ν όρινο εδήηεη άπηεζζαη απηνύ, όηη δύλακηο παξ’ απηνύ εμήξρεην θαη 
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ηάην πάληαο. Καη απηόο, επάξαο ηνπο νθζαικνύο απηνύ εηο ηνπο 

καζεηάο απηνύ, έιεγελ· Μαθάξηνη νη πησρνί, όηη πκεηέξα εζηίλ ε 

Βαζηιεία ηνπ Θενύ. Μαθάξηνη νη πεηλώληεο λπλ, όηη ρνξηαζζήζεζζε. 

Μαθάξηνη νη θιαίνληεο λπλ, όηη γειάζεηε. Μαθάξηνί εζηε, όηαλ 

κηζήζσζηλ πκάο νη άλζξσπνη, θαη όηαλ αθνξίζσζηλ πκάο, θαη 

νλεηδίζσζηλ, θαη εθβάισζηλ ην όλνκα πκώλ σο πνλεξόλ, έλεθα ηνπ 

Τηνύ ηνπ αλζξώπνπ. Υάξεηε ελ εθείλε ηε εκέξα θαη ζθηξηήζαηε· 

ηδνύ γαξ ν κηζζόο πκώλ πνιύο ελ ησ νπξαλώ. 

Γόμα: Σαηο ηνπ νπ Οζίνπ... 

Καη λπλ: Σαηο ηεο Θενηόθνπ... 

Πξνζόκνηνλ. Ήρνο πι. β’ . ιελ απνζέκελνη. η.: Διεήκνλ, ειέεζόλ 

κε ν Θεόο... 

Κιίλνλ νπο επήθννλ, εκίλ ηνηο ζνπ δενκέλνηο, αζθεηά Μαθάξηε, θαη 

ηελ ζείαλ κλήκελ ζνπ ενξηάδνπζη, πάζηλ νπλ δώξεζαη, ησλ δεηλώλ 

ιύηξσζηλ, νζηόηεηνο δηάθνζκε, Αγγέισλ ζύζθελε, θαη ηεο άλσ 

δόμεο ζπκκέηνρε, ηαηο ζαηο πξνο ηνλ θηιεύζπιαγρλνλ, θαη Θεόλ 

απαύζηνηο δεήζεζη, ίλα ησλ θακάησλ, ζεβόκελνη ην πιήζόο ζνπ 

ιακπξώο, ηνλ ζε θξαηύλαληα ζηέθνκελ, εγθσκίσλ άλζεζηλ. 

 

 

Χδή δ’ . Παίδεο Δβξαίσλ. 

πέξκαηα ζπείξσλ εγθξαηείαο, θαη ηνπο δήκνπο πξνο απάζεηαο 

ειθύσλ, αζθεηώλ πξνο κνλάο, κεηέζηεο αησλίνπο, ππέξ εκώλ 

Μαθάξηε, ηθεηεύεηλ ηνλ σηήξα. 
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Υάξηηνο εύρξεζηνλ δνρείνλ, θαη παηέξσλ θνζκηόηεο κε ειιίπεο, 

δπζσπείλ ηνλ Υξηζηόλ, παξέρεηλ ηνηο ηηκώζη, ηνπο ζνπο θακάηνπο 

δύλακηλ, θαη πγείαλ ηελ θαη’ άκθσ. 

Άζαξθνο ώζπεξ ελ εξήκσ, ζενθόξεηε Μαθάξηε βηώζαο, θαη 

κηζήζαο ηεξπλά, ηνπ θόζκνπ θαη εδέα, εηο πόινλ αλαβέβεθαο, 

γεγνλώο εκώλ πξνζηάηεο. 

Θενηνθίνλ. 

Ρύζηελ εκώλ θαη δσνδόηελ, ε ηεθνύζα Θενηόθε αλεξόησο, εθ 

ζαλάηνπ θζνξάο, δηέζσζαο ην γέλνο, ην ρντθόλ ζεώζαζα, ηνπ Αδάκ 

ηνπο απνγόλνπο. 

Χδή ε’ . Σνλ Βαζηιέα. 

Ακέκπηνπ βίνπ, ζενεηδέο ππνθήηα, ζνπο ηθέηαο Μαθάξηε δείμνλ, 

ιύρλνπο κεηαλνίαο, θαη ελ Υξηζηώ ζνθίαο. 

Λεηκώλ ραξίησλ, νζκάο εθπέκπσλ αξξήηνπο, ηαπεηλώζεσο θαη 

ζσθξνζύλεο, δείμνλ επσδίαλ, Υξηζηνύ ηνπο πκλεηάο ζνπ. 

Ανξγεζίαο, αλάδεημόλ κε ηακείνλ, ν δηώμαο νξγήο ηελ νκίριελ, ζεία 

ζπλεξγεία, Μαθάξηε ζεόθξνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Με κε παξίδεο, ηνλ νλ πνιύηιαλ νηθέηελ, Θενηόθε ηνλ θξάδνληα 

ζπεύζνλ, ξύζαζζαί κε βιάβεο, παληνίαο ηνπ βειίαξ. 

Χδή ζ’ . Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Παηέξσλ ερεθξόλσλ, θόζκεκα δπζώπεη, ηνλ Λπηξσηήλ θαη σηήξα 

Μαθάξηε, ηνηο ζε ηηκώζη βξαβεύζαη, δσήλ αηώληνλ. 
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Οηθώλ λπλ ελ ησ πόισ, λεύζνλ ηθεζίαηο, ησλ επιαβώο ζε πκλνύλησλ 

Μαθάξηε, θαη ηαηο ιηηαίο ζνπ ηνλ Κηίζηελ, εκίλ ηιέσζαη. 

Τπεξθπώο αζθήζαο, θαη ζαξθίνλ πόλνηο, ην ρντθόλ θαηαηξύρσλ 

επηέξσζαο, ηνλ λνπλ πξνο ύςε ησ όληη, ζνθέ Μαθάξηε. 

Θενηνθίνλ. 

Υξηζηόλ ηνλ Εσνδόηελ, ηέμαζα Παξζέλε, ππεξθπώο ηελ θαηάξαλ 

ελέθξσζαο, ηελ πξναηώληνλ θόζκσ, δηδνύζα ιύηξσζηλ. 

Μεγαιπλάξηα. 

Άμηόλ εζηηλ σο αιεζώο, καθαξίδεηλ ε ηελ Θενηόθνλ, ηελ 

αεηκαθάξηζηνλ θαη παλακώκεηνλ θαη κεηέξα ηνπ Θενύ εκώλ. Σελ 

ηηκησηέξαλ ησλ Υεξνπβείκ θαη ελδνμνηέξαλ αζπγθξίησο ησλ 

εξαθείκ, ηελ αδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνύζαλ, ηελ όλησο 

Θενηόθνλ ε κεγαιύλνκελ. 

Υαίξνηο ηεο Νηηξίαο ν πνιηζηήο, ραίξνηο ηζαγγέινπ, πνιηηείαο ν 

κηκεηήο, ραίξνηο ν ξσηήζαο, λεθξόλ πνπ θεθξπκκέλελ, ηελ 

παξαθαηαζήθελ, έζρε Μαθάξηε. 

Ωο ησ παληνθξάηνξη παξεζηώο, θαη Απηώ πξεζβεύεηλ, ράξηλ 

άθζνλνλ εηιεθώο, πιήξνπ ηαο αηηήζεηο, ησλ επηθαινπκέλσλ, ηελ 

ζελ αγησζύλελ, Πάηεξ Μαθάξηε. 

Υάξηλ ηεζλεώζη ζπλνκηιείλ, πλεύκαηα ειαύλεηλ, πνλεξίαο θαη ηνπ 

ερζξνύ, ηελ νθξύλ αηζρύλεηλ, απείιεθαο εξήκνπ, Μαθάξηε 

θνζκήηνξ, ζενεηδέζηαηε. 
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Σνλ ιακπηήξα πάληεο ηνλ πακθαή, ηνλ εθ ηεο Αηγύπηνπ, 

εμαζηξάςαληα λνεηώο, θιέτζκα Οζίσλ, θαη αύρνο Δθθιεζίαο, 

Μαθάξηνλ ηνλ κέγαλ, αλεπθεκήζσκελ. 

Ζύγαζαο σο ήιηνο θαεηλόο, ρζόλα Αηγππηίσλ, ηεο εξήκνπ πθεγεηά, 

απόζεζαο θόζκνπ, γεώδε θαη εδέα, Μαθάξηε αδύγσλ, ε 

ππνηύπσζηο. 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Απνζηόισλ ε 

δσδεθάο, νη Άγηνη Πάληεο κεηά ηεο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εηο ην ζσζήλαη εκάο. 

 

 

Σν Σξηζάγηνλ θαη ηα Σξνπάξηα ηαύηα. Ήρνο πι. β’ . 

Διέεζνλ εκάο, Κύξηε, ειέεζνλ εκάο, Γόμα Παηξί… 

Κύξηε ειέεζνλ εκάο, Καη λπλ… 

Σεο επζπιαγρλίαο ηελ πύιελ άλνημνλ εκίλ..  

 

 

 

40 Κύξηε Διέεζνλ 
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Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Ρύζαη, ηεο Νηηξίαο αζθεηά, κέγηζηε Μαθάξηε πάληαο, ηνπο ζε 

γεξαίξνληαο, εθ παληνίσλ ζιίςεσλ, αλόκσλ πξάμεσλ, δπζθνξήηνπ 

θαθώζεσο, δεηλώλ ηε θηλδύλσ, θαη ηεο ηνπ αιάζηνξνο, καλίαο ίλα 

ζνπ, ύκλνηο, ηελ παλένξηνλ κλήκελ, άγσκελ Υξηζηόλ επθεκνύληεο, 

ηνλ ζε θαη’ αμία ζηεθαλώζαληα. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηαο δεήζεηο ησλ δνύισλ νπ, θαη ιύηξσζαη 

εκάο, από πάζεο αλάγθεο θαη ζιίςεσο. 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ε αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνπ Θενύ, θύιαμόλ 

κε ππό ηελ ζθέπελ νπ. 

 

Γη’ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο, Ακήλ. 




