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5 Μαξηίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΜΑΡΚΟΤ ηνῦ Ἀζελαίνπ, κ. Γεξαζίκνπ  
 

Γί’ 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. 

Δἶηα ηά Σξνπάξηα.  

                 Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ὡο ὑπὲξ θύζηλ ἐπὶ γῆο ἠγσλίζσ, ὑπεξθπῶο παξὰ Φξηζηνῦ 

ἐδνμάζζεο, ηῶλ Ἀζθεηῶλ ὦ Μᾶξθε ἐγθαιιώπηζκα· ὅζελ θαζηθέηεπε, 

πάζεο ῥύεζζαη βιάβεο, θαὶ παληνίσλ ζιίςεσλ, θαὶ ζθαλδάισλ ἐλ βίῳ, 

ηνὺο πξνζηόληαο Πάηεξ εὐιαβῶο, ηῇ ζεξκνηάηῃ, πξεζβείᾳ ζνπ Ὅζηε. 

                           Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη, εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Δέζπνηλα ἐθ Σνῦ, Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ παληνίσλ 

δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Χριζηῷ ὦ Μᾶρκε προζάγαγέ με. 

Γεραζίμοσ. 

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

Φξηζηὸλ θαζηθέηεπε ἐθηελῶο, Μᾶξθε ζενθόξε, ράξηλ δνῦλαη θαὶ 

θσηηζκόλ, ηνῖο πίζηεη θαὶ πόζῳ πξνζηνῦζη, ηῇ ζεξκνηάηῃ πξεζβείᾳ ζνπ 

Ὅζηε. 

Ῥεπκάησλ ἀλάζηεηινλ ηὴλ ῥνήλ, παζῶλ ἀθαζάξησλ, ζπκπληγόλησλ 

κνπ ηὴλ ςπρήλ κνπ, ηῇ ζῇ πξνζηαζίᾳ Πάηεξ Μᾶξθε, θαὶ θαηαλύμεσο 

ῥεῖζξνλ παξάζρνπ κνη. 

 

Ἰζρὺλ ἡκῖλ δίδνπ παξὰ Φξηζηνῦ, θαηὰ ηῶλ πνηθίισλ, ηνῦ βειίαξ 

κεζνδεηῶλ, θαὶ ζύληξηςνλ ηνύηνπ ηὴλ καλίαλ, ηὴλ θαζ’ ἡκῶλ Πάηεξ 

Μᾶξθε δεόκεζα. 
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Θενηνθίνλ. 

Σαξθὸο ὁκνηώκαηη ἐθ ηῶλ Σῶλ, ἀρξάλησλ αἱκάησλ, πεθαλέξσηαη 

ηνῖο ἐλ γῇ, ὁ πάλησλ Δεζπόηεο Θενηόθε, θαὶ ηῆο θαηάξαο ἡκᾶο 

ἐιπηξώζαην. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Τὸλ ἰζάγγεινλ βίνλ κεηὰ ζαξθὸο ἔδεζαο, θαὶ ἀγγειηθῶλ 

ραξηζκάησλ Μᾶξθε ηεηύρεθαο, ἐμ ὧλ κεηάδνο ἡκῖλ, ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ 

ζηαγόλαο, ηνῖο πηζηῶο πξνζηξέρνπζη, ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ. 

 

Ὡο θσηὸο ζείνπ πιήξεο ζθόηνπο παζῶλ ιύηξσζαη, ηαῖο ζαῖο 

θσηνθόξνηο πξεζβείαηο, Μᾶξθε καθάξηε, ηνὺο πξνζηόληαο ζνη, 

θαζηθεηεύσλ δνζῆλαη, ηῶλ πηαηζκάησλ ἄθεζηλ, ηνῖο ζὲ γεξαίξνπζηλ. 

 

Ὡο πνιιὴλ παῤῥεζίαλ πξὸο ηὸλ Φξηζηὸλ Ὅζηε, ἔρσλ ὡο αὐηὸλ 

ζεξαπεύζαο, βίνπ ιακπξόηεηη, ἀπαύζησο πξέζβεπε, δηδόλαη ιύζηλ 

πηαηζκάησλ, Μᾶξθε πακκαθάξηζηε, ηνῖο εὐθεκνῦζί ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μεηξνπάξζελε Κόξε ἡ ηὸλ Θεὸλ ηέμαζα, θαὶ ηὴλ ηῆο Πξνκήηνξνο 

ιύπελ ἐμαθαλίζαζα, πάζεο ἀλάγθεο κε, θαὶ ἀζπκίαο θαὶ ιύπεο, ζᾶηηνλ 

ἀπνιύηξσζαη, ηῇ Σῇ ρξεζηόηεηη. 

 

Δηάζσζνλ, πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο Ὅζηε Μᾶξθε, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη ηῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ ζπεύδνληαο, ηαῖο πξὸο Φξηζηὸλ εὐπξνζδέθηνηο 

ζνπ κεζηηείαηο. 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ἀζθήζαο ζηεῤῥῶο, πνιιῶλ ἐπάζισλ ἔηπρεο, ὦ Μᾶξθε ζνθέ, παξὰ 

ηνῦ Παληνθξάηνξνο· δηὸ ἐθδπζσπνῦκέλ ζε, πνιιαπιῶλ πεηξαζκῶλ θαὶ 

θαθώζεσλ, ἀλσηέξνπο ζπληήξεη ἡκᾶο, ὑκλνῦληαο ηνῦ βίνπ ζνπ ηὰ 

ζθάκκαηα. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἀπὸ πάζεο ζηελώζεσο, Μᾶξθε ζενθόξε ἡκᾶο ἀπάιιαηηε, θαὶ 

πνηθίισλ πεξηζηάζεσλ, ηνὺο εἰιηθξηλῶο ζε καθαξίδνληαο. 

 

Ῥῶζηλ ζώκαηνο αἴηεζαη, θαὶ ηῶλ ςπρηθῶλ ηξαπκάησλ ηὴλ ἴαζηλ, 

ηαῖο πξὸο Κύξηνλ πξεζβείαηο ζνπ, Μᾶξθε ζενθόξε ἡκῖλ πάληνηε. 

 

Καηαιύζαο ηνῦ δξάθνληνο, πᾶζαλ κεραλὴλ ζπληόλῳ ἀζθήζεη ζνπ, 

ηῆο αὐηνῦ ἀπάηεο ιύηξσζαη, Μᾶξθε ζενθόξε ηνὺο ὑκλνῦληάο ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

μ ἀρξάλησλ αἱκάησλ Σνπ, ζάξθα πξνζιαβὼλ Ἁγλὴ ὁ Ὑπέξζενο, 

δηαζώδεη ηνὺο δνμάδνληαο, Κόξε ηὸ ηνῦ ηόθνπ Σνπ κπζηήξηνλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Πόλσλ ραιεπῶλ, ἀλσηέξνπο δηαηήξεζνλ, θαὶ πηθξῶλ δπζρεξεηῶλ 

θαὶ ζπκθνξῶλ, Πάηεξ Μᾶξθε ηνὺο πηζηῶο ζὲ καθαξίδνληαο. 

 

Ῥώκελ θαὶ ἰζρύλ, ἡκῖλ αἴηεη Μᾶξθε Ὅζηε, ηνῦ παηεῖλ θαὶ 

θαηαβάιιεηλ ἐζαεί, θαζ’ ἡκῶλ ηὰο κεζνδείαο ηνῦ ἀιάζηνξνο. 

 

Ὅξκῳ γαιελῷ, θαζνδήγεη ἡκᾶο πάληνηε, ηῶλ ἐλ βίῳ ραιεπῶλ 

ηξηθπκηῶλ, ἐθιπηξνύκελνο ἡκᾶο Πάηεξ δεόκεζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σύληξηςνλ Ἁγλή, ηὴλ ἰζρὺλ ηνῦ παλαιάζηνξνο, ηνῦ ὁξκῶληνο θαζ’ 

ἡκῶλ καλησδῶο, θαὶ εἰξήλελ ἡκῖλ δίδνπ ἀζηαζίαζηνλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἀγγέισλ, ηὴλ πνιηηείαλ κεηῆιζεο, κεηὰ ζώκαηνο ὡο ἄζαξθνο 

Πάηεξ· ὅζελ Ἀγγέισλ ἰζόηηκνο ὤθζεο, κεζ’ ὧλ δπζώπεη ἀπαύζησο ηὸλ 

Κύξηνλ, δαηκνληθῆο ἐπαγσγῆο, ἐθιπηξνῦζζαη ηνὺο πόζῳ ηηκῶληάο ζε. 
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Γαιήλελ, αἴηεη ἡκῖλ νὐξαλόζελ, θαὶ εἰξήλελ Πάηεξ Μᾶξθε ἐλ βίῳ, 

θαὶ ιύζηλ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ πόλσλ, ἀπαιιαγὴλ θαὶ πηαηζκάησλ 

ζπγρώξεζηλ, ηνῖο καθαξίδνπζη ζεξκῶο, ηνῦ ζνῦ βίνπ ηὰ μέλα 

παιαίζκαηα. 

 

Ἀγῶλαο, ὑπεξθπεῖο ἐλ ἐξήκῳ, δηαλύζαο ζηεῤῥνηάηῃ θαξδίᾳ, 

ὑπεξθπνῦο, θαηεμίσζαη δόμεο, παξὰ Φξηζηνῦ κεηὰ ηέινο ηὸ ἅγηνλ· ὅζελ 

ἀπάιιαηηε ἡκᾶο, ἀδνμίαο παζῶλ Μᾶξθε Ὅζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γελνῦ κνη, θαηαθπγὴ ἐλ ἀλάγθαηο, ὡο πεγὴ ηῆο εὐζπιαγρλίαο 

Παξζέλε· πξὸο Σὲ γὰξ Κόξε ζεξκῶο θαηαθεύγσ, θαὶ ἀπαιιάηηνκαη 

πάζεο ζηελώζεσο· δηὸ θεξύηησ ηὴλ ζεξκήλ, πξὸο ἡκᾶο πξνζηαζίαλ Σνπ 

Δέζπνηλα. 

 

Δηάζσζνλ, πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο Ὅζηε Μᾶξθε, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη ηῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ ζπεύδνληαο, ηαῖο πξὸο Φξηζηὸλ εὐπξνζδέθηνηο 

ζνπ κεζηηείαηο. 

 

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

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σαῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

λ ηῇ ἐξήκῳ βηώζαο ὡο ἄζαξθνο, ηῆο ζπλαπιίαο Ἀγγέισλ 

ἠμίσζαη· κεζ’ ὧλ Πάηεξ Μᾶξθε ἱθέηεπε, ηὸλ ἐλ ἐιέεη ἀλείθαζηνλ Κύξηνλ, 

δηδόλαη ἡκῖλ ζεῖνλ ἔιενο. 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ, ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ Αὐηοῦ. 

Ση. Μακάριος ἀνὴρ ὁ θοβούμενος ηὸν Κύριον, ἐν ηαῖς ἐνηολαῖς 

Αὐηοῦ θελήζει ζθόδρα. 

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἔζηε ὁ Ἰεζνῦο ἐπὶ ηόπνπ πεδηλνῦ· θαὶ ὄρινο 

πνιὺο καζεηῶλ αὐηνῦ θαὶ πιῆζνο πνιὺ ηνῦ ιανῦ ἀπὸ πάζεο ηῆο 

Ἰνπδαίαο θαὶ Ἱεξνπζαιήκ θαὶ ηῆο παξαιίνπ Τύξνπ θαὶ Σηδῶλνο, νἳ ἦιζνλ 

ἀθνῦζαη αὐηνῦ θαὶ ἰαζῆλαη ἀπὸ ηῶλ λόζσλ αὐηῶλ· θαὶ νἱ ὀρινύκελνη ἀπὸ 

πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ θαὶ ἐζεξαπεύνλην. Καὶ πᾶο ὁ ὄρινο ἐδήηεη 
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ἅπηεζζαη αὐηνῦ, ὅηη δύλακηο παξ’ αὐηνῦ ἐμήξρεην θαὶ ἰᾶην πάληαο. Καὶ 

αὐηόο, ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο αὐηνῦ εἰο ηνὺο καζεηὰο αὐηνῦ, ἔιεγελ· 

καθάξηνη νἱ πησρνί, ὅηη ὑκεηέξα ἐζηὶλ ἡ Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ· καθάξηνη νἱ 

πεηλῶληεο λῦλ, ὅηη ρνξηαζζήζεζζε· καθάξηνη νἱ θιαίνληεο λῦλ, ὅηη 

γειάζεηε· καθάξηνί ἐζηε, ὅηαλ κηζήζσζηλ ὑκᾶο νἱ ἄλζξσπνη, θαὶ ὅηαλ 

ἀθνξίζσζηλ ὑκᾶο, θαὶ ὀλεηδίζσζηλ, θαὶ ἐθβάισζηλ ηὸ ὄλνκα ὑκῶλ ὡο 

πνλεξόλ, ἕλεθα ηνῦ Υἱνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ. Φαίξεηε ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ἡκέξᾳ θαὶ 

ζθηξηήζαηε· ἰδνὺ γὰξ ὁ κηζζὸο ὑκῶλ πνιὺο ἐλ ηῷ νὐξαλῷ. 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέηζόν με, ὁ 

Θεός... 

Ἄγγεινο ἐλ ζώκαηη, ὡο ἀιεζῶο ἀλεδείρζεο, ἀζθήζαο ὡο ἄζαξθνο, 

ἐλ ἐξήκῳ Ὅζηε ζείῳ ἔξσηη, θαὶ πνιιῶλ κέηνρνο, ἀκνηβῶλ ἐγέλνπ· δηὰ 

ηνῦηό ζνπ δεόκεζα, Μᾶξθε Παηὴξ ἡκῶλ, πάλησλ ἀζθεηῶλ 

ἐγθαιιώπηζκα, ἀπαύζησο θαζηθέηεπε, πάζεο ζπκθνξᾶο θαὶ θαθώζεσο, 

ἀηξῶηνπο ηεξεῖζζαη, θαὶ πάζεο ηνῦ ἐρζξνῦ ἐπηβνπιῆο, ηνὺο θαηαθεύ-

γνληαο Ὅζηε, ηῇ ζεπηῇ πξεζβείᾳ ζνπ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

λ ἐξήκῳ εὑξώλ ζε, Σεξαπίσλ ὁ ζεῖνο Θεὸλ ἐδόμαζε, κεζ’ νὗ 

Μᾶξθε δπζώπεη, ῥύεζζαη πάζεο βιάβεο, ηνὺο ἐλ πίζηεη θξαπγάδνληαο· ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Μέγαο ὤθζεο ἐλ ἄζινηο, ἐλ ἐξήκῳ βηώζαο νἷάπεξ ἄζαξθνο· δηὸ 

κεγάισλ πόλσλ, ἀηξώηνπο Μᾶξθε ηήξεη, ηνὺο ἐλ πίζηεη θξαπγάδνληαο· ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Εὐιαβῶο πξνζηόληεο, ηῇ ζεπηῇ ζνπ εἰθόλη Μᾶξθε βνῶκέλ ζνη· 

ραξᾶο θαὶ εὐθξνζύλεο, κεηόρνπο ἡκᾶο δεῖμνλ, αἰσλίνπ ηνὺο ςάιινληαο· 

ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 
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Θενηνθίνλ. 

Γεσξγὸλ ηῶλ ἁπάλησλ ἀλεξόησο Παξζέλε θπνθνξήζαζα, 

γεώξγηόλ κε δεῖμνλ, γλεζίαο κεηαλνίαο, ηὸλ πηζηῶο ἐθβνῶληά Σνη· ραῖξε 

ἡκῶλ πξνζθπγή, ὦ Κεραξηησκέλε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

λ ηῇ ἐξήκῳ, ὁ Σεξαπίσλ εὑξώλ ζε, Μᾶξθε Ὅζηε ἠγάζζε ζνπ ηὸλ 

βίνλ· κεζ’ νὗ ἐθδπζώπεη, ὑπὲξ ηῶλ ζὲ ηηκώλησλ. 

 

Ῥύνπ θηλδύλσλ, θαὶ πεηξαζκῶλ πνιπηξόπσλ, Μᾶξθε Ὅζηε ηνὺο ζὲ 

ὑκλνινγνῦληαο, θαὶ ὑπεξπςνῦληαο, Φξηζηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Ἄλσζελ πξόζρεο, Μᾶξθε ἡκῶλ ηῇ δεήζεη, θαὶ ἐθπιήξσζηλ ἡκῶλ 

ηὰο ἱθεζίαο, ηῶλ ζὲ θεθηεκέλσλ, κεζίηελ πξὸο ηὸλ Κηίζηελ. 

Θενηνθίνλ. 

Σσκαησζέληα, ἐθ ηῶλ ἁγλῶλ Σνπ αἰκάησλ, ηὸλ ὑπέξζενλ θαὶ 

πάλησλ Βαζηιέα, ἐθηελῶο δπζώπεη, ὑπὲξ ἡκῶλ Παξζέλε. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰιύνο ἁκαξηίαο, θάζαξνλ ηὸλ λνῦλ κνπ, θαζαξηηθῇ ζνπ πξεζβείᾳ 

πξὸο Κύξηνλ, θαὶ ηῶλ πηαηζκάησλ αἴηεη Μᾶξθε ζπγρώξεζηλ. 

 

Μνλὰο ηὰο νὐξαλίνπο, Μᾶξθε θαηνηθήζαο, δηὰ παληὸο ἐθδπζώπεη 

ηὸλ Κύξηνλ, πάζεο ἀλάγθεο ιπηξνῦζζαη ηνὺο ζὲ γεξαίξνληαο. 

 

Ὁζίσλ ηαῖο ρνξείαηο, ζπλὼλ Πάηεξ Μᾶξθε, θαὶ θσηηζκνῦ ηνῦ 

ἀδύηνπ πιεξνύκελνο, ἐθ ζθνηαζκνῦ ἁκαξηίαο ἡκᾶο ἀπάιιαηηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑκλνῦκέλ Σνπ ηὴλ δόμαλ, Κεραξηησκέλε, ζὺλ Γαβξηὴι ηῷ Ἀγγέιῳ 

βνῶληέο ζνη· ραῖξε ἡ Μήηεξ Κπξίνπ ἡκῶλ ἡ ἔθνξνο. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο,…. 
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Ἤλζεζαο ἐθ πόιεσο Ἀζελῶλ, θαὶ ἔπλεπζαο θόζκῳ, εὐσδίαλ ηὴλ 

κπζηηθήλ, ὡο εὔνζκνλ ἄλζνο, ὦ Μᾶξθε ζενθόξε, ἀζθήζαο ὑπὲξ θύζηλ, 

θαζάπεξ ἄζαξθνο. 

 

Πάληα ηὰ ἡδέα θαηαιηπώλ, Μᾶξθε ζενθόξε, ἠθνινύζεζαο ηῷ 

Φξηζηῷ, ἀζθήζεσο πόλνηο, λεθξώζαο ηὸ ζαξθίνλ, θαὶ ηὴλ ςπρὴλ 

ιακπξύλαο, Ἁγίῳ Πλεύκαηη. 

 

Εἰο ἔξεκνλ ὄξνο πόζῳ Φξηζηνῦ, Μᾶξθε θαηνηθήζαο, ἐβηώζσ 

ὑπεξθπῶο, θαὶ ἄξηῳ Ἀγγέισλ, ηξαθεὶο παξὰ Κπξίνπ, ὑπεξθνζκίνπ 

δόμεο, Πάηεξ ἠμίσζαη. 

 

μέζηε εὑξώλ ζε ὁ ζαπκαζηόο, Μᾶξθε Σεξαπίσλ, θαὶ ηὸ ζῶκά 

ζνπ ηὸ ζεπηόλ, θεδεύζαο ὁζίσο, εἰο ἅπαληα ηὸλ θόζκνλ, ἐθήξπμε ηνῦ 

βίνπ ζνπ, ηὰ παιαίζκαηα. 

 

Φαίξνηο ηῶλ Ὁζίσλ ἡ θαιινλή, ραίξνηο Ἀζελαίσλ ἐγθαιιώπηζκα 

ζαπκαζηόλ, Μᾶξθε ζενθόξε, Ἀγγέισλ ζπκπνιῖηα, θαὶ πξεζβεπηὰ 

ἁπάλησλ, ἡκῶλ πξὸο Κύξηνλ. 

 

Πξέζβεπε ἀπαύζησο ὑπὲξ ἡκῶλ, Μᾶξθε ζενθόξε, ηῇ Τξηάδη ηῇ 

παληνπξγῷ, ἱιαζκὸλ δηδόλαη, ἡκῖλ ηνῖο ζὲ ηηκῶζη, ὁκνῦ ζὺλ Σεξαπίσλη, 

ηῷ  ζεόθξνλη.  

 

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΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Δεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Γόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

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

ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεόο 
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ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ 

ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ.Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ 

πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Ἔρσλ, παῤῥεζίαλ πξὸο Φξηζηόλ, δη’ ὃλ ἐλ ἐξήκῳ ἀβάηῳ, ραίξσλ 

ἐζθήλσζαο, Μᾶξθε πακκαθάξηζηε, Ἀζελῶλ βιάζηεκα, ἐθηελῶο 

θαζηθέηεπε, ἐθ πάζεο ἀλάγθεο, θαὶ παληνίσλ ζιίςεσλ, ιπηξνῦζζαη 

ἅπαληαο, Πάηεξ, ηνὺο πηζηῶο ζε ηηκῶληαο, θαὶ ηνὺο ζαπκαζηνύο ζνπ 

ἀγῶλαο, κέιπνληαο θαὶ πόζῳ καθαξίδνληαο. 

 

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. 

 

 

 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 


