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21 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηνλ 

Άγην Μάξηπξα Δπγέλην ηνλ Σξαπεδνύληην 

Πνίεκα εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ Ἐδέζζεο Ισήι 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο, 

Ἀκήλ. 

άξρόκεζα άλαγηλώζθνληεο ηνλ ΡΜΒ’ (142) Ψαικόλ. 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ…. 

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

                          Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 
Ὡο Τξαπεδνῦληνο ηὸ παλεύνζκνλ ἄλζνο, θαὶ ηῶλ Πνληίσλ βνεζὸλ 

ἐλ ἀλάγθαηο, θαὶ Ἐθθιεζίαο πάζεο ἐγθαιιώπηζκα, πξόθζαζνλ 

Εὐγέληε, θαὶ βνήζεζνλ ηάρεη, ηνὺο ἐλ πεξηζηάζεζη, πεπησθόηαο ηνῦ 

βίνπ, θαὶ ἐμαηηνῦληαο Μάξηπο ηνῦ Φξηζηνῦ, ηὴλ πξνζηαζίαλ ηὴλ 

ζὴλ θαὶ πεξίζαιςηλ. 

                       Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο…. 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο:  

Δὐγέληε δέμαη κνπ ᾠδὴλ ἱθεηεξίαλ. Ἰσήι. 

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

Εὐγέληε ηήλδε ἱθεηηθήλ, ᾠδήλ ζνη ἐλ πίζηεη, ἀλαπέκπνληεο νἱ πηζηνί, 

ιύηξσζαη νὖλ Μάξηπο ἐθ παγίδσλ, ηνῦ πνιεκήηνξνο πάληαο ηνὺο 

δνύινπο ζνπ. 

θέξπσλ δνιίσο ὁ δπζκελήο, θαὶ δόιηνο ὄθηο, ηνῦ ηεξῆζαη ἐκὴλ 

ςπρήλ, Εὐγέληε ζπεῦζνλ ηαῖο ιηηαῖο ζνπ, δηαθπιᾶμαί κε Μάξηπο 

ἀιώβεηνλ. 
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Γεώξγεζνλ ἄξνπξαλ ηῆο ςπρῆο, ἡκῶλ ηῶλ ὑκλνύλησλ, ηὴλ ζὴλ 

κλήκελ θαὶ βηνηήλ, ηὰ ζπέξκαηα Μάξηπο θαηαβάιισλ, ηὰ ζξεπηηθὰ 

εὐζεβείαο Εὐγέληε. 

                                          Θενηνθίνλ. 

Ἐιένπο θπήζαζα ηὴλ πεγήλ, Φξηζηὸλ ηὸλ Σσηῆξα, θαὶ ηνῦ θόζκνπ 

ηὸλ Πνηεηήλ, ὑπάλνημνλ πύιαο εὐζπιαγρλίαο, ηῶλ ἀλπκλνύλησλ 

Παξζέλε ηὸλ Τόθνλ Σνπ. 

                               ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἀςῖδνο. 

Νηθεηὴο ἀζεΐαο ἀλαδεηρζεὶο ἔλδνμε, πάζεο ἁκαξηίαο θαὶ πιάλεο, θαὶ 

ηῶλ αἱξέζεσλ, ἀλεπεξέαζηνλ, ηῶλ ξζνδόμσλ ηὴλ πνίκλελ, ηαῖο 

ἱθεηεξίαηο ζνπ, ηήξεζνλ Ἅγηε. 

Ἰμεπζεὶο παλνπξγίᾳ ηνῦ πνλεξνῦ δξάθνληνο, θεῖκαη ἐλ ηῷ ιάθθῳ 

ὀδύλεο, θαὶ ἀπνγλώζεσο, δηὸ Εὐγέληε, ἐπὶ ηὴλ ζὴλ θαηαθεύγσλ, 

πξνζηαζίαλ δένκαη, δόο κνη ηὴλ ἄλεζηλ. 

Ἐθ ρεηκῶλνο πηαηζκάησλ ηῶλ ραιεπῶλ Ἅγηε, ἐπὶ ηὸ ηῆο ράξηηνο ἔαξ, 

πάληαο ὁδήγεζνλ, ζὺ γὰξ δηδάζθαινο, ηῶλ ζσηεξίσλ δνγκάησλ, ἐλ 

ηῷ Πόληῳ ἄξηζηνο, ὤθζεο Εὐγέληε. 

                                    Θενηνθίνλ. 

Δαδνπρνῦζα κὴ παύζῃ ηῷ Σῷ θσηὶ ἔξεβνο, ηνῦ γεγαπξσκέλνπ λνόο 

κνπ, Μῆηεξ ἀπείξαλδξε, Σὺ γὰξ παιάηηνλ, ηὸ θσηνθόξνλ ηνῦ 

Λόγνπ, θαὶ ιπρλία ράξηηνο, γέγνλαο πάκθσηνο. 

Δηάζσζνλ, Μεγαινκάξηπο Εὐγέληε ἐμ ἀλάγθεο, ἐθ λνζεκάησλ 

παληνδαπῶλ θαὶ θαθώζεσλ, ηνὺο ἐθδεηνῦληαο ἐλ πίζηεη ηὴλ ζὴλ 

πξεζβείαλ. 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

                           Αἴηεζηο θαη ην Κάζηζκα. 

                         Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνηθίια θαθὰ θαὶ ζώκαηνο ηὴλ θάθσζηλ, ζηεῤῥῶο ὑπνζηάο, δηὰ 

Φξηζηὸλ παλεύθεκε, ἐθηήζσ ηὴλ ιακπξόηεηα, ἐλ νὐξαλνῖο ηῶλ 

Μαξηύξσλ Εὐγέληε, θαὶ παῤῥεζίαλ ζρῶλ ὑπὲξ ἡκῶλ, ἀεὶ ηαῖο ιηηαῖο 

ζνπ θαζηθέηεπε. 
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                           ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἐθ ρεηξὸο ηνῦ ἀιάζηνξνο, ηῆο ηπξαλληθῆο ζεόθξνλ Εὐγέληε, 

ἐλεξγείαηο ζνπ ἐμάξπαζνλ, ηνὺο ἐλ κεηαλνίᾳ βηνηεύνληαο. 

Ξεξαλζεὶο ὁ ηαιαίπσξνο, θαύζσλη ἀζηέθηῳ ηῆο ῥαζπκίαο κνπ, ὑεηῷ 

ηῆο ἐγξεγόξζεσο, ηὴλ ςπρήλ κνπ ἔγεηξνλ Εὐγέληε. 

Ἀθεζώδπλνλ θάξκαθνλ, Ἅγηε εὐραῖο ζνπ ηάρνο κνη δώξεζαη, ἐλ ηνῖο 

λόζνηο γὰξ ηνῦ ζώκαηνο, θαὶ ςπρῆο Εὐγέληε ηαξάζζνκαη. 

                                        Θενηνθίνλ. 

Ἱθεηεύνπζα πάληνηε, ηνῦ Υἱνῦ Σνπ Μῆηεξ Θενραξίησηε, κὴ ἐιιίπῃο 

ηαῖο πξεζβείαηο Σνπ, πάζεο ἁκαξηίαο ιπηξσζῆλαί κε. 

                              ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Μέιινληνο ἐιζεῖλ, ηνῦ θαηξνῦ ηῆο ἐμεηάζεσο, πξὸ ηνῦ βήκαηνο 

Φξηζηνῦ ἐλ νὐξαλῷ, παξαζηάηεο ηνῖο πηζηνῖο, γελνῦ Εὐγέληε. 

Ὅινλ ηῷ θσηί, θαηαιάκπξπλνλ Εὐγέληε, ηῶλ ραξίησλ ζνπ πνιιῶλ 

ηῶλ ιππεξῶλ, ηῇ λπθηὶ ηξνπαηνθόξε, θαιπθζέληα κε. 

Ὕπλνλ ἡδνλῶλ, ἐμαλάζηεζνλ παλόιβηε, ηνὺο εὐέιπηδαο Εὐγέληε 

ρνξνύο, ηῆο λεόηεηνο πακκάθαξ, δπζσπείαηο ζνπ. 

                                      Θενηνθίνλ. 

Ὥζπεξ πνηακόο, δσξεαῖο ὑπεξθαιύπηνπζα, ἰακάησλ ηὰ ζπζηήκαηα 

βξνηῶλ, Θενηόθε ηὴλ ςπρήλ κνπ θαηαδξόζηζνλ. 

                                ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ. 

Δηδάζθαινο, Ἀζιεηὰ Εὐγέληε, ηῶλ δνγκάησλ ηνῦ Φξηζηνῦ ἐλ ηῷ 

Πόληῳ, ἀλαδεηρζεὶο ηῶλ πηζηῶλ ηὰο ἀγέιαο, πξὸο ηὴλ ὁδὸλ ηὴλ 

εὐζεῖαλ θαηεύζπλαο, δηὸ πξνθζάζαο ἀγαζέ, θαὶ ἡκᾶο ἐμ αἱξέζεσλ 

ιύηξσζαη. 

Ἡζύρηνλ, θαὶ γαιήληνλ βίνλ, ἀπὸ πάζεο ηαξαρῆο ηῶλ δαηκόλσλ, θαὶ 

θαθνηξόπσλ ἀλζξώπσλ ἐξίδσλ, γνλππεηῶο ζενθόξεηε δένκαη, ηαῖο 

ἱθεζίαηο ζνπ εὑξεῖλ, ηὴλ ἀζιίαλ ςπρήλ κνπ Εὐγέληε. 
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Νελέθξσκαη, λνεηῶο Ἀζινθόξε, ἐμ ἀπείξσλ κνπ θαθῶλ θαὶ 

πηαηζκάησλ, θαὶ ηῆο ςπρῆο ἀκαπξώζαο ηὸ θάιινο, ἐλ ηῷ βαξάζξῳ 

Εὐγέληε πέπησθα, ηῆο ἀθξαζίαο ἐμαηηῶλ, ηῆο ζσδνύζεο πξεζβείαηο 

ζνπ δύλακηλ. 

                                          Θενηνθίνλ. 
Ἰδνὺ θαηξόο, κεηαλνίαο ἤγγηθελ, θαζὼο εἴξεθελ ὁ Παύιεηνο ιόγνο, 

δηὸ πξνζθεύγσ ἐλ πίζηεη θξαπγάδσλ, πξὸο ηὸλ Υἱόλ Σνπ παλάρξαληε 

Δέζπνηλα, Φηιάλζξσπε ηῆο Σῆο Μεηξόο, ἱθεζίαηο ηὸλ δνῦιόλ Σνπ 

ζηήξημνλ. 

Δηάζσζνλ, Μεγαινκάξηπο Εὐγέληε ἐμ ἀλάγθεο, ἐθ λνζεκάησλ 

παληνδαπῶλ θαὶ θαθώζεσλ, ηνὺο ἐθδεηνῦληαο ἐλ πίζηεη ηὴλ ζὴλ 

πξεζβείαλ. 

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

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

                     Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ νπ. 

Σεκεηνθόξνο ἐδείρζεο Εὐγέληε, ηῶλ λνζεκάησλ θαη’ ἄκθσ ηὴλ 

ἴαζηλ, ηῇ ζῇ δπλάκεη θαὶ ράξηηη πάζρνπζη, Μεγαινκάξηπο ραξίδσλ 

ἑθάζηνηε, δηό ζε ηηκῶκελ ἐλ ᾄζκαζη. 

Πξνθείκελνλ 
Δίθαηνο ὡο θνῖλημ ἀλζήζεη, θαὶ ὡζεὶ θέδξνο ἡ ἐλ ηῷ Ληβάλῳ 

πιεζπλζήζεηαη. 

η.: Θαπκαζηὸο ὁ Θεὸο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο Αὐηνῦ. 

Σὸ Δὑαγγέιηνλ, εθ ηνῦ θαηᾶ Ισάλλελ  (Κέθ. ηε`. 17-27, ηζη`. 1-2 ). 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο. Ταῦηα ἐληέιινκαη ὑκῖλ, ἵλα 

ἀγαπᾶηε ἀιιήινπο.  Εἰ ὁ θόζκνο ὑκᾶο κηζεῖ, γηλώζθεηε ὅηη ἐκὲ 

πξῶηνλ ὑκῶλ κεκίζεθελ. εἰ ἐθ ηνῦ θόζκνπ ἦηε, ὁ θόζκνο ἂλ ηὸ ἴδηνλ 

ἐθίιεη· ὅηη δὲ ἐθ ηνῦ θόζκνπ νὐθ ἐζηέ, ἀιι’ ἐγὼ ἐμειεμάκελ ὑκᾶο ἐθ 

ηνῦ θόζκνπ, δηὰ ηνῦην κηζεῖ ὑκᾶο ὁ θόζκνο. Μλεκνλεύεηε ηνῦ 

ιόγνπ νὗ ἐγὼ εἶπνλ ὑκῖλ· νὐθ ἔζηη δνῦινο κείδσλ ηνῦ θπξίνπ αὐηνῦ. 

εἰ ἐκὲ ἐδίσμαλ, θαὶ ὑκᾶο δηώμνπζηλ· εἰ ηὸλ ιόγνλ κνπ ἐηήξεζαλ, θαὶ 

ηὸλ ὑκέηεξνλ ηεξήζνπζηλ, ἀιιὰ ηαῦηα πάληα πνηήζνπζηλ ὑκῖλ δηὰ ηὸ 

ὄλνκά κνπ, ὅηη νὐθ νἴδαζη ηὸλ πέκςαληά κε, εἰ κὴ ἦιζνλ θαὶ 

ἐιάιεζα αὐηνῖο, ἁκαξηίαλ νὐθ εἶρνλ· λῦλ δὲ πξόθαζηλ νὐθ ἔρνπζη 

πεξὶ ηῆο ἁκαξηίαο αὐηῶλ.  ἐκὲ κηζῶλ θαὶ ηὸλ παηέξα κνπ κηζεῖ. Εἰ 

ηὰ ἔξγα κὴ ἐπνίεζα ἐλ αὐηνῖο ἃ νὐδεὶο ἄιινο πεπνίεθελ, ἁκαξηίαλ 
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νὐθ εἶρνλ· λῦλ δὲ θαὶ ἑσξάθαζη θαὶ κεκηζήθαζη θαὶ ἐκὲ θαὶ ηὸλ 

παηέξα κνπ, ἀιι’ ἵλα πιεξσζῇ ὁ ιόγνο ὁ γεγξακκέλνο ἐλ ηῷ λόκῳ 

αὐηῶλ, ὅηη ἐκίζεζάλ κε δσξεάλ. Ὅηαλ δὲ ἔιζῃ ὁ παξάθιεηνο ὃλ ἐγὼ 

πέκςσ ὑκῖλ παξὰ ηνῦ παηξόο, ηὸ Πλεῦκα ηῆο ἀιεζείαο ὃ παξὰ ηνῦ 

παηξὸο ἐθπνξεύεηαη, ἐθεῖλνο καξηπξήζεη πεξὶ ἐκνῦ· θαὶ ὑκεῖο δὲ 

καξηπξεῖηε,ὅηη ἀπ’ ἀξρῆο κεη’ ἐκνῦ ἐζηε. Ταῦηα ιειάιεθα ὑκῖλ ἵλα 

κὴ ζθαλδαιηζζῆηε, ἀπνζπλαγώγνπο πνηήζνπζηλ ὑκᾶο· ἀιι’ ἔξρεηαη 

ὥξα ἵλα πᾶο ὁ ἀπνθηείλαο ὑκᾶο δόμῃ ιαηξείαλ πξνζθέξεηλ ηῷ Θεῷ. 

Γόμα. 
Ταῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ πξεζβείαηο έιεήκνλ έμάιεηςνλ ηα πιήζε ησλ 

έκώλ εγθιεκάησλ. 

Καὶ λῦλ. 
Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο έιεήκνλ έμάιεηςνλ ηα πιήζε ησλ 

έκώλ εγθιεκάησλ. 

η.: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ.  

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη.  
Νόζνλ ηὴλ δπζίαηνλ, ηνῦ Μηραὴι ζεξαπεύζαο, θαὶ Νηθήηα Ἅγηε, ηὴλ 

δεηλὴλ ἀζζέλεηαλ ζηήζαο ιόγνηο ζνπ, ηνῦ θσθνῦ κέξνπνο, ὦηα 

δηαλνίμαο, Πνξθπξίνπ δὲ ηὸλ θάκαηνλ, ιύζαο Εὐγέληε, θαὶ ηνῦ 

Σπκεῶλ ηὸ δαηκόληνλ, ἐιάζαο ηῇ ζῇ ράξηηη, θαὶ πνιιῶλ ἑηέξσλ ηὴλ 

ἴαζηλ, Μάξηπο ἐλεξγήζαο, ἐθάλεο εὐεξγέηεο ηῶλ πηζηῶλ, δηὸ ἡκῶλ 

ηὰ ἀιγήκαηα, κάθαξ θαηαπξάϋλνλ. 

                          ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Καηὰ ρξένο γεξαίξσ ηὰ ἐμαίζηα πάληα ἐλ Τξαπεδνῦληη πνηέ, ηῶλ 

ζῶλ ιακπξῶλ ἀγώλσλ, Εὐγέληε ηξηζκάθαξ, ἀλακέιπσλ ηὸ κέιηζκα· 

 ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

Ἐθ λπθηὸο ἁκαξηίαο θαὶ ἁγλνίαο ηνῦ ζείνπ Φξηζηνῦ ζειήκαηνο, ηνῦ 

δόθνπ ἐγθιεκάησλ, θαὶ πάζεο ζθνηνδίλεο, ἡδνλῶλ ηῶλ ηνῦ 

ζώκαηνο, ἐπηζηαζίᾳ ηῇ ζῇ, ζαῤῥῶ ἀπαιιαγῆλαη. 

Τῆο ςπρῆο κνπ ηὸλ ηόλνλ ἁκαξηίαηο ηνῦ βίνπ ἐμαζζελήζαληα, ηαῖο 

ζαῖο ζεξκαῖο πξεζβείαηο, Εὐγέληε ηξηζκάθαξ, ηαρηλῶο ἐμαλάζηεζνλ, 

ἵλα ὑκλῶ δσεξῶο, Φξηζηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 
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                                        Θενηνθίνλ. 

Ἡ ραξὰ ηῶλ Ἀγγέισλ θξαηαηὰ πξνζηαζία ἀλζξώπσλ ἄρξαληε, ηῶλ 

ἀζζελῶλ ηὸ ἆθνο, θαὶ ηῶλ ἐλ δπζηπρίαηο, ἀγαιιίαζηλ ἄθαηνο, θαὶ 

νἰθνπκέλεο ζεκλή, ὑπάξρεηο εὐθξνζύλε. 

                               ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ῥώκελ θαὶ ζάξζνο, ηνῖο ξζνδόμνηο παξάζρνπ, θαὶ ἱθάλσζνλ 

Εὐγέληε πακκάθαξ, ηνύηνπο εὐαξέζησο, δνπιεύεηλ ηῷ Κπξίῳ. 

Ἴδε εὐζπιάγρλσο, Μεγαινκάξηπο Κπξίνπ, ηνὺο ζπληξέρνληαο 

πηζηνὺο ἐλ ηῷ Ναῷ Σνπ, θαὶ ηειείσο ηνύησλ, ἀπάιεηςνλ ηὴλ ζιῖςηλ. 

Ἀπνζθνπνῦληεο, ἐπὶ ηὴλ ζὴλ πξνζηαζίαλ, ἀλαηείλνκελ Εὐγέληε ηὰο 

ρεῖξαο, πξὸ ηῆο ζῆο εἰθόλνο, δεηνῦληεο ηὴλ ζὴλ ράξηλ. 

                                   Θενηνθίνλ. 

Ννζνῦζαλ ὄλησο, ἐμ ἐπεξείαο δαηκόλσλ, ηὴλ θαξδίαλ κνπ 

ζεξάπεπζνλ θαὶ δόο κνη, δάθξπα Παξζέλε, θαὶ θόβνλ ηνῦ Δεζπόηνπ. 

                        ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰὸλ ἀιαδνλείαο, θαὶ κεγαιαπρίαο, ηῆο δηαλνίαο κνπ πξόῤῥηδνλ 

ἔθθνςνλ, ὡο ἂλ ἀηύθσο δηάγσ, ηὸλ βίνλ Ἅγηε. 

Ὡο ἥιηνο ὡξαῖνο, ἐθ ηῆο Τξαπεδνῦληνο, ἐμαλαηείιαο Εὐγέληε ἔλδνμε, 

ηνὺο ἐθ ηνῦ Πόληνπ ἐιζόληαο, ἀεὶ θαηαύγαδε. 

Ἡδέσο ηῶλ Πνληίσλ, ζύιινγνη πξνζηάηελ, θαὶ ἀξσγόλ ζε Εὐγέληε 

ἔρνληεο, ἐπηδεηνῦζη ιακβάλεηλ, ςπρῆο ηὰ πξόζθνξα. 

                                    Θενηνθίνλ. 

Λανὶ ηῶλ ξζνδόμσλ, γλόληεο Θενηόθε, ηὴλ παῤῥεζίαλ ἣλ ἔρεηο 

πξὸο Κύξηνλ, παξαθαινῦζη πξεζβεύεηλ ὑπὲξ ηῶλ δνύισλ Σνπ. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο καθαξίδεηλ ζε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβὶκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθίκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεὸλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ ζὲ κεγαιύλνκελ. 
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Φαίξνηο Τξαπεδνῦληνο ηεῖρνο ζηεῤῥόλ, ραίξνηο ηῶλ Μαξηύξσλ 

ἐγθαιιώπηζκα ἱεξόλ, ραίξνηο ηῶλ Πνληίσλ, ἁπάλησλ ὁ πξνζηάηεο, 

Εὐγέληε ζεόθξνλ, πηζηῶλ ηὸ ζηήξηγκα. 

Ξόαλα ζπληξίςαο δαηκνληθά, εἰδσινκαλέλησλ, ηῇ δεήζεη θαὶ 

πξνζεπρῇ, ηνῦ Εὐαγγειίνπ, ὡο θήξπμ ζενθόξνο, Εὐγέληε ἀηόλσο, 

πίζηηλ ἐηξάλσζαο. 

Σηίγκαηη ἐλ ζώκαηη ηὰ πηθξά, ηνῦ Φξηζηνῦ ἐλέγθαο, ἐλεδύζεο ηὴλ 

ἱεξά, ἀκπερόλελ Μάξηπο, ηῶλ Ἀζιεηῶλ ἐλ δόμῃ, θαὶ εἴιεθαο ηῆο 

λίθεο, ζηέθνο ἀκάξαληνλ. 

Ὤθζεο θαὶ θαη’ ὄλαξ ηνῖο θιεξηθνῖο, ἐλ ηῷ ζῷ ηεκέλεη, θαὶ 

ἐδήηεζαο παξ’ αὐηνῖο, ηῶλ ζῶλ γελεζιίσλ, ηὴλ ἑνξηὴλ παλδήκσο, 

ζπζηήζαζζαη ζεόθξνλ, ζνθὲ Εὐγέληε. 

Θαύκαηα ζεκεῖα παληνδαπά, λόζσλ ζεξαπεῖαη, δαηκνλώλησλ 

ἀπαιιαγαί, ἡ ζεπηὴ ζνξόο ζνπ, ἐπηηειεῖ ἐλ Πόληῳ, ηὰ κῦξα 

ἰαηξείαο, ἀλαβιπζηάλνπζα. 

Σύιινγνλ Πνληίσλ ηὸλ εὐαγῆ, θαὶ ηνὺο ἀπνδήκνπο, ἐθ παηξίδσλ 

Ἀλαηνιῆο, ηῇ ζῇ ἀνξάηῳ, ἐπηζηαζίᾳ Μάξηπο, πξνζηάηεπε 

ἀπαύζησο, θιεηλὲ Εὐγέληε. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Σὸ Σξηζάγηνλ…. 

θαί ηά Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γάξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηήλ ἱθεζίαλ, ὡο Δεζπόηῃ, νἱ 

ἁκαξησινί  πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Γόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνί γάξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαί 

λῦλ  ὡο  εὔζπιαρλνο θαί ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σύ 

γάξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαί ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ 

Σνπ  θαί  ηό  ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα. 
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Καί λῦλ.Τῆο εὐζπιαρλίαο ηήλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ  πεξηζηάζεσλ· Σύ γάξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

                                   Ἀπνιπηίθηνλ.  

                 Ἦρνο πι. α΄. Σὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Τὸλ ιακπξὸλ ἀξηζηέα Φξηζηνῦ Εὐγέληνλ, ηῆο Τξαπεδνῦληνο ηὸ 

ἄλζνο, θαὶ ηῶλ ἐθ Πόληνπ θξνπξόλ, ἀλπκλήζσκελ πηζηνὶ θαὶ 

πξνζθπλήζσκελ, ὅηη ζηεῤῥόηεηη ςπρῆο, κπξηάξηζκνλ πιεζύλ, 

δηέιπζε ηῶλ δαηκόλσλ, δηὸ ἀπαύζησο πξεζβεύεη, ἐιεεζῆλαη ηὰο 

ςπρὰο ἡκῶλ. 

                                         Ἕηεξνλ.  

                           Ἦρνο α΄. Σῆο ἐξήκνπ πνιίηεο 

Τξαπεδνῦληνο ηὸλ γόλνλ θαὶ ζεξκὸλ ἀληηιήπηνξα, θαὶ ηνῦ πάλησλ 

Δεζπόηνπ ζηξαηηώηελ πεξίδνμνλ, Εὐγέληνλ ηὸλ κέγαλ ἀζιεηήλ, 

ηηκήζσκελ ἐλ ὕκλνηο νἱ πηζηνί, ἀπὸ πάζεο γὰξ ιπηξνῦηαη ἐπηθνξᾶο, 

ηνὺο πίζηεη ἀλαθξάδνληαο· δόμα ηῷ δεδσθόηη ζνὶ ἰζρύλ, δόμα ηῷ ζὲ 

ζηεθαλώζαληη, δόμα ηῷ ἐλεξγνῦληη δηὰ ζνῦ πᾶζηλ ἰάκαηα. 

                                    40 Κύξηε ειέεζνλ 

                      Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ.  

Μάξηπο, Ἀζινθόξε ηνῦ Φξηζηνῦ, ἐλ ηῇ Τξαπεδνῦληη ηὸ πάιαη, ὡο 

ἄζηξνλ ἔιακςαο, ἐλ ζνθνῖο δηδάγκαζη, θαὶ καξηπξίῳ ζνπ, 

θαηαπγάδσλ ζπζηήκαηα, πηζηῶλ ξζνδόμσλ, ὅζελ ἐθβνῶκέλ ζνη, 

ηαῖο ζαῖο εὐραῖο πξὸο Θεόλ, πάληαο, ηνὺο ἐθ Πόληνπ ἐιζόληαο, θαὶ 

ινηπῶλ ἀλζξώπσλ ρνξείαο, θύιαηηε παλόιβηε Εὐγέληε. 

Δέζπνηλα 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 Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο, 

Ἀκήλ. 

 


