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1 Φεβξνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Μάξηπξνο 

ΣΡΤΦΧΝΟ 
 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Εἰηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τὸλ ηξνπαηνῦρνλ ἐλ ἀγῶζηλ ὀθζέληα, θαὶ ηὸλ ἐπώλπκνλ 

ηξπθῆο ηῆο ἐλζένπ, Τξύθσλα ηὸλ ἔλδνμνλ Μάξηπξα Χξηζηνῦ, πόζῳ 

ἀλπκλήζσκελ, πξὸο αὐηὸλ ἐθβνῶληεο· ῥῦζαη ηνὺο νἰθέηαο ζνπ, ἐθ 

δεηλῶλ ἀδνθήησλ, ηνὺο κεηὰ πόζνπ Ἀλάξγπξε ηὸ ζόλ, 

ἐπηθαινπκέλνπο, ζαπκάζηνλ ὄλνκα. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε.. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο… 

 

Εἶηα, ὁ Καλώλ.  

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

Τξπθῶλ ηῆο ἐλζένπ ἐλ νὐξαλνῖο, ηξπθῆο Μάξηπο Τξύθσλ, ὡο 

παλάξηζηνο Ἀζιεηήο, ηαῖο ζαῖο ἱθεζίαηο ηὴλ ςπρήλ κνπ, ηῆο 

ἐλεδόλνπ ηξπθῆο ἐιεπζέξσζνλ. 

 

Ῥεκάησλ ηῶλ ζείσλ ἐλσηηζζείο, ἐηέιεζαο ηαῦηα, κάθαξ 

Τξύθσλ ζὺ πξαθηηθῶο, ηὸλ ἅγηνλ βίνλ ἀγαπήζαο· δηὸ ἁγίσο θᾀκὲ 

δῆλ ἀμίσζνλ. 

 

Ὑπῆξμαο ὦ Τξύθσλ πνηκαληηθόο, πνηκαίλσλ ςπρῆο ζνπ, ἐλ 

ζνθίᾳ ηνὺο ινγηζκνύο, θᾀκὲ νὖλ εὐδόθεζνλ ὦ Μάξηπο, ἀεὶ ηῇ ζείᾳ 

ζνθίᾳ πνηκαίλεζζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φσηίδεηο κε θέγγεη ηῷ λνεηῷ, ἀπαύγαζκα δόμεο, ἡ ηεθνῦζα ηὸ 

παηξηθόλ, παλάζπηιε Κόξε θαὶ ηὸ ζθόηνο, ηῆο ἁκαξηίαο κνπ Σὺ 

δηαζθέδαζνλ. 
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ᾨδὴ γ΄. ὺ εἶ ηὸ ζηεξέσκα. 

Ἤκβιπλαο ηὴλ δύλακηλ, ηνῦ πνλεξνῦ Τξύθσλ ἔλδνμε, ζζέλεη 

Θενῦ· δηὸ λῦλ ηῆο ηνῦηνπ, δνιηόηεηνο κὲ ιύηξσζαη. 

 

Σάξθα πεξηθείκελνο, ὀθξὺλ ὦ Τξύθσλ θαηέπαπζαο, ηνῦ 

πνλεξνῦ· θαὶ λῦλ ὅζελ θηεῖλνλ, αὐηὸλ ζείαηο ἱθεζίαηο ζνπ. 

 

Μόλῃ Τξύθσλ πλεύκαηα, ηὰ πνλεξὰ θπγαδεύνληαη, ηῇ ζεπηῇ 

ὄλησο παξνπζίᾳ, θαὶ δπλάκεη ηνῦ Πλεύκαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἔρσλ Σε βνήζεηαλ, νὐ κὴ πξνζθόςσ Παλάκσκε, βίῳ παληί, 

ἔρσλ Σε πξνζηάηηλ, ἐθ ηῶλ λόζσλ ζσζήζνκαη. 

 

Δηάζσζνλ, ηαῖο πξὸο Χξηζηὸλ ἱθεζίαηο ζνπ Τξύθσλ, ἀπὸ 

θηλδύλσλ θαὶ λόζσλ Ἀλάξγπξε, ηνὺο πόζῳ ζε θαὶ πίζηεη 

εὐθεκνῦληαο. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Δηηηῶο ἐπὶ γῆο ηειέζαο ηὸλ ἀγῶλά ζνπ, δσῆο ἀιεζνῦο, 

ἀπέιαβεο ραξίζκαηα, Τξύθσλ ζενδόμαζηε· ὅζελ πίζηεη ζεξκῇ 

ἀλαθξάδσ ζνη· ραξίησζόλ κνπ Μάξηπο ηὴλ δσήλ, ὡο πέισλ ηῆο 

ηξπθῆο ἐπώλπκνο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Θενθόξε Ἀλάξγπξε, πάληαο ηνὺο ηηκῶληάο ζε πεξηθξνύξεζνλ, 

θαὶ ηαρέσο δὸο ηὴλ ἴαζηλ, ηαῖο πξὸο ηὸλ Σσηῆξα κεζηηείαηο ζνπ. 

 

Ἐληξπθῶλ Τξύθσλ ἔλδνμε, δόμεο ἀτδίνπ θαὶ ἀγαιιόκελνο, 

ὑπὲξ πάλησλ ηῶλ ὑκλνύλησλ ζε, πξέζβεπε ῥπζζῆλαη πάζεο 

ζιίςεσο. 

 

Ξελσζέληα κε ἔλδνμε, ηῆο Θενῦ ἀγάπεο δόιῳ ηνῦ ὄθεσο, ζαῖο 

πξεζβείαηο ἀλαθάιεζαη, θαὶ ἐθ ηῶλ ρεηξῶλ αὐηνῦ ἀπάιιαμνλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ἐπὶ Σὲ ηὴλ ἐιπίδα κνπ, πᾶζαλ ἀλαηίζεκη Ἀεηπάξζελε, θαὶ βνῶ 

Σνη· δηαθύιαμνλ, ἐθ παληὸο θηλδύλνπ κε πξεζβείαηο Σνπ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἵλα ζε ὑκλῶ, ὡο πξνζηάηελ Τξύθσλ ἔλδνμε, δεηλῶλ παληνίσλ 

ηαῖο ζαῖο ιηηαῖο, ηὸλ ζὸλ ἱθέηελ ἀεὶ ἐιεπζέξσζνλ. 

 

Νίθελ θαη’ ἐρζξνῦ, ηνῦ δνιίνπ κνη ρνξήγεζνλ, Τξύθσλ 

παλανίδηκε ζνῦ ηαῖο εὐραῖο, ἵλα ζσδόκελνο δνμάδσ ζε πάληνηε. 

 

Ἄλνζνλ δσήλ, Τξύθσλ Μάξηπο δὸο ηῷ δνύιῳ ζνπ, ὡο ηῶλ 

ςπρῶλ θαὶ ζσκάησλ ἰαηξόο, ζὲ γὰξ γηλώζθσ, ἰαηῆξα λόζσλ 

ἄκηζζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἄρξαληε Ἁγλή, ηὸ γιπθύηαηόλ κνπ ὄλνκα, Σῇ πξνζηαζίᾳ 

ζῶζνλ ηῇ ἰζρπξᾷ, ηὸλ ἐπὶ Σνὶ ἀδηζηάθησο θαηαθεύγνληα. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Ἱιάζζεηί κνη σηήξ. 

Ξεξάλαο ηὰο κπζαξάο, ζπνλδάο ηε θαὶ ηὰ κηάζκαηα, καλίαο 

εἰδσιηθῆο, θαηήξδεπζαο ἔλδνμε, ζνῖο αἵκαζηλ ἅπαληα, ηὰ ηῆο 

εὐζεβείαο εὐγελῆ Τξύθσλ βιαζηήκαηα. 

 

Ἰρώξ ζνπ καξηπξηθόο, ὡο κῦξνλ εὐσδίαδεη λῦλ, ηὸ αἷκά ζνπ 

Ἀζιεηά, πεγάδεη ἰάκαηα, ἡ θνλὶο ηνῦ ζώκαηνο, ςπρὰο ἁγηάδεη, ηῶλ 

πηζηῶο πξνζπειαδόλησλ ζνη. 

 

Ἰάζεσλ αὐηνπξγόλ, εηδόηεο ζε Τξύθσλ ἔλδνμε, μεξαηλνκέλσλ 

παζῶλ, πεγὴλ ἀλεμάληιεηνλ, ἐμ ἧο ἀπαληινῦκελ λῦλ, ἰακάησλ 

ῥεῖζξα, θαὶ ζσηήξηα ραξίζκαηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡο Μήηεξ νὖζα Χξηζηνῦ, ηνῦ Πνηεηνῦ πάζεο θηίζεσο, Σὲ 

ἱθεηεύσ ζεξκῶο, παλάζπηιε Δέζπνηλα, ἱιαζκόλ κνη δώξεζαη, ηῶλ 

πνιιῶλ πηαηζκάησλ, θαὶ θηλδύλσλ κε ἐμάξπαζνλ. 

 

Δηάζσζνλ, ηαῖο πξὸο Χξηζηὸλ ἱθεζίαηο ζνπ Τξύθσλ, ἀπὸ 

θηλδύλσλ θαὶ λόζσλ Ἀλάξγπξε, ηνὺο πόζῳ ζε θαὶ πίζηεη 

εὐθεκνῦληαο. 



[12] 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ἐλζένπ ηξπθῆο, ἐλ νὐξαλνῖο ἀπνιαύσλ Ἀλάξγπξε, ηὰο ςπρὰο 

ηῶλ ζῶλ νἰθεηῶλ, ηαῖο πξὸο Θεὸλ ἀπαύζηνηο πξεζβείαηο ζνπ, ηῆο 

ηῶλ παζῶλ πάζεο ῥῦζαη ζπγρύζεσο, ὡο Ἀζιεηὴο ἀήηηεηνο, Τξύθσλ 

παλανίδηκε. 

 

Πξνθείκελνλ. Θασμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ.  

η. Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν 

Ἰσραήλ. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. η΄ 19-21). 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο·.. 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀλαξγύξνπ...Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Οὐδεὶο πξνζηξέρσλ. η. 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός... 

Οὐδείο, πξνζηξέρσλ ἐλ ηῇ ζθέπῃ ζνπ, ἀλίζρπξνο ἐθπνξεύεηαη, 

θαηὰ παζῶλ θαὶ δεηλῶλ, Τξύθσλ Μάξηπο Κπξίνπ, ἀιιὰ ηῶλ 

ἰακάησλ ηὴλ ράξηλ ἐθδεηῶλ, ιακβάλεη ηαῖο πξὸο Θεὸλ ιηηαῖο ζνπ, 

ζσηεξίαλ θαὶ ἴαζηλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Σηεθεθόξνο ρνξεύσλ, θαὶ ρνξνῖο ηῶλ Μαξηύξσλ 

ζπλαγαιιόκελνο, ηνῖο ζὲ Τξύθσλ ηηκῶζη, θαὶ πίζηεη ἀλπκλνῦζηλ, ὡο 

Ἀλάξγπξνο δώξεζαη, ἀζζελεηῶλ θαὶ παζῶλ, ηὴλ κείσζηλ εὐραῖο ζνπ. 

 

Ὁ Δεζπόηεο ηῶλ ὅισλ, θαὶ Θεὸο νὐξαλίῳ ζηέθεη ζε ἔζηεςε, 

θαὶ ἐλ ἐπνπξαλίνηο, ζθελαῖο λῦλ ἐλαπιίδεηλ, θαηεμίσζελ Ἅγηε. 

Τνῦηνλ ὑπὲξ ἡκῶλ, ὦ Τξύθσλ ἐθδπζώπεη. 

 

Ὅκβξνηο ἐκῶλ δαθξύσλ, πιῦλνλ ὦ Ἀλάξγπξε Τξύθσλ, 

θαξδίαλ κνπ πεγήλ ηε, ζῆο Εἰθόλνο ἰάκαηα ῥενύζεο, θαηαλύμεσο 

πιήξσζνλ, ἵλ’ ἀπνπιύλσ παζῶλ, ηὸλ βόξβνξνλ ηξηζκάθαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νένλ θέξνπζα βξέθνο, ηὸλ πξὸ αἰώλσλ Θεὸλ Παλακώκεηε, 

ηαῖο Σαῖο ζεπηαῖο ἀγθάιαηο, κὴ παύζῃ δπζσπνῦζα, ιπηξσζῆλαη ηνὺο 

δνύινπο Σνπ, ππξὸο ζεηζκνῦ θαὶ ιηκνῦ, θαὶ λόζσλ ἀληάησλ. 
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ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Μπξίνηο λόζνηο, πηεδόκελνο κάθαξ, ζνὶ πξνζηξέρσ αἰηῶλ 

ζσηεξίαλ· ζὺ γὰξ εἶ ὦ Τξύθσλ, ἡ ῥῶζηο ηῶλ λνζνύλησλ. 

 

Ἐλ νὐξαλίνηο, ηνῖο ζθελώκαζη Τξύθσλ, ἐληξπθῶλ θαὶ ραίξσλ 

ζὺλ Ἀγγέινηο, πξέζβεπε Κπξίῳ, ὑπὲξ ηῶλ ζὲ ὑκλνύλησλ. 

 

Τὸλ ζὸλ νἰθέηελ, ὡο ἰαηξὸο ηῶλ λνζνῦλησλ, Τξύθσλ Ἅγηε 

παζῶλ ἐλνρινύλησλ, θόπαζνλ ηὸλ ζάινλ, ηαῖο ζείαηο ζνπ 

πξεζβείαηο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥεῖζξα δαθξύσλ, ςπρηθῶλ δόο κνη Κόξε, ἵλα πιύλσ παζῶλ 

κνπ ηὸλ ῥύπνλ, θαὶ ὁδήγεζόλ κε, πξὸο ηξίβνπο ζσηεξίαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ὑπὲξ ἡκῶλ δπζώπεη, Θεὸλ ηῶλ ἁπάλησλ, ηξπθῶλ ἐλζένπ 

ηξπθῆο Τξύθσλ ἔλδνμε, ἵλα παξάζρῃ πηαηζκάησλ ἡκῖλ ζπγρώξεζηλ. 

 

Φσηὶ ὡο πξνζπειάζαο, ηῷ πξώηῳ ὦ Τξύθσλ, θαὶ ηῇ Αὐηνῦ 

ζείᾳ αἴγιῃ ππξζνύκελνο, αὐηῆο ιηηαῖο ζνπ ζὸλ δνῦινλ κέηνρνλ 

πνίεζνλ. 

 

Ὦ Τξύθσλ ηῆο ἐλζένπ, ηξπθῆο ἀπνιαύσλ, ζὺλ ηνῖο Ἀγγέινηο 

ἀεὶ ἐλεδόκελνο, ὑπὲξ ζῶλ δνύισλ ηὸ Κηίζηελ κάθαξ ἱθέηεπε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ννζνῦληεο Θενηόθε, θαὶ δεηλνῖο παληνίνηο, νἱ Σνὶ νἰθέηαη ἀεὶ 

ζπλεξρόκελνη, Σνὶ θαηαθεύγνληεο ιύζηλ αὐηῶλ αἰηνύκεζα. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Μάξηπξα Κπξίνπ ηὸλ ζαπκαζηόλ, θαὶ ηὸλ ηῆο Λακςάθνπ, 

ἑηνηκόηαηνλ βνεζόλ, θύιαθα θαὶ ῥύζηελ, ηῶλ ἐπηθαινπκέλσλ, 

Τξύθσλα ηὸλ ζεῖνλ πάληεο ηηκήζσκελ. 
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Δεῦηε πξνζθπλήζσκελ νἱ πηζηνί, Τξύθσλνο ηνῦ ζείνπ, ηὴλ 

Εἰθόλα ηὴλ ἱεξάλ, ηὴλ ἀπνζνβνῦζαλ, παζῶλ ηὰο δπζνζκίαο, θαὶ 

ἴαζηλ θαὶ ῥῶζηλ, πᾶζη παξέρνπζαλ. 

 

Ἴρλεζηλ ἑπόκελνο ἀθιηλῶο, Τξύθσλ Ἀζινθόξε ηνῦ θαλέληνο 

ἐπὶ ηῆο γῆο, ηῶλ Αὐηνῦ ραξίησλ, δνρεῖνλ ἀλεδείρζεο, θαὶ ἱεξνῖο 

ἀγῶζη Μάξηπο δηέπξεςαο. 

 

Τὸλ Μεγαινκάξηπξα ηνῦ Χξηζηνῦ, Τξύθσλα ηὸλ ζεῖνλ, 

εὐθεκήζσκελ νἱ πηζηνί, ἵλα ηαῖο πξεζβείαηο, αὐηνῦ ηαῖο 

εὐπξνζδέθηνηο, πξὸο Κύξηνλ ῥπζζῶκελ, πάζεο θαθώζεσο. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο,.. Δόμα. 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο..Καί λῦλ. 

Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ…. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Τξύθσλ, εἰιεθὼο παξὰ Θενῦ, ράξηλ ρνξεγεῖο ηὰο ἰάζεηο, ηνῖο 

εἰο ηὴλ ζθέπελ ζνπ, πίζηεη θαηαθεύγνπζηλ, θαὶ ζνὶ πξνζηξέρνπζη, 

θαὶ πνηθίια ἀλίαηα, ζεξαπεύεηο πάζε, ράξηηη ηνῦ Πλεύκαηνο, ηνῦ 

Παλαγίνπ ζνθέ· ὅζελ, θαὶ ἡκεῖο δπζσπνῦκελ, δένπ πξὸο ηὸλ Κύξηνλ 

πάλησλ, ηῶλ δεηλῶλ ῥπζζῆλαη ηνὺο ηηκῶληάο ζε. 

 

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. 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


