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31 Μαξηίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Μάξηπξνο ΘΕΟΦΙΛΟΥ, Ἱεξνδ. Πξνδξόκνπ Ξελάθε  

     Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 
ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Εἶηα 

ηά Τξνπάξηα.  

                               Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ.  

1 Θενῦ ηόλ Μάξηπξα ηηκήζσκελ πάληεο,* θαί θίινλ γλήζηνλ, ὁκνῦ 

ζύλ ηνῖο ηέθλνηο,* θαί ηῇ ζπλεύλῳ, εὐκελῶο θξαπγάδνληεο·* ἱεξέ 

Θεόθηιε,* ζνῖο ἱθέηαηο παξάζρνπ,* ἔλζενλ ἀγάπεζηλ* θαί ζεόθηινλ 

βίνλ,* ἵλα εὐραῖο ζνπ ηύρσκελ ηεξπλῶο,* ζείνπ ἐιένπο,* ἐλ ὥξᾳ ηῆο 

Κξίζεσο. 

                 Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 
 

Εἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Θεοῦ θίλε γνήζιε, μέμνηζο ζῶν 

ἱκεηῶν. δ. Π(ξνδξόκνπ). 

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

Θενῦ θίινλ γλήζηνλ, ἀδειθνί,* Θεόθηινλ πάληεο,* ἐπαηλέζσκελ 

ςαικηθῶο,* αὐηνῦ ηῆο ηαρείαο βνεζείαο,* θαί πξόο Θεόλ ἱθεζίαο, 

δεόκελνη. 

 

θήξπμαο πόζῳ πίζηηλ ζηεῤῥάλ,* θσλῇ ζηεληνξείᾳ,* εὐζαξζῶο ηε 

ηῷ βαζηιεῖ·* αὐηήλ ηήλ θαιήλ ζνπ καξηπξίαλ,* ἡκῖλ παξάζρνπ, 

πακκάθαξ Θεόθηι 

 

ξζῶο ἀπεθξνύζσ ηῶλ δπζκελῶλ,* ζέ ἐπαπεηινύλησλ,* ηάο 

ἐλέδξαο θαί ἀπεηιάο,* Χξηζηνῦ πξνειόκελνο ηήλ πίζηηλ,* εἰο ἥλ ἱθέηαο 

ηνύο πάληαο ζηεῥέσζνλ. 

Θενηνθίνλ. 
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κλνῦληαο ἐπάθνπζνλ κεηξηθῶο,* Παληάλαζζα Μῆηεξ,* Σνύο 

ἱθέηαο θαί δαςηιῶο,* ραξίησζνλ ζείαηο Σνπ πξεζβείαηο,* πξόο ηόλ 

Δεζπόηελ ηνῦ θόζκνπ θαί Κύξηνλ.  

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Φσηνθόξνλ ἰδόληεο* ζνῦ ηήλ δσήλ, Ἅγηε,* κίκεζηλ αἰηνύκεζα 

πάληεο,* πξόο ζήλ ὑπάληεζηλ,* Μάξηπο Θεόθηιε,* εἰο νὐξαλίνπο 

ζαιάκνπο,* ἔλζα θῶο ἀλέζπεξνλ,* πᾶζηλ ἐθιάκπεηαη. 

 

Ἱεξόλ ὅισο, Πάηεξ,* ὄλησο Χξηζηνῦ ζθάγηνλ,* γέγνλαο ζπδύγνπ 

πξνζύκσο* ἀθνινπζνύζεο ζνη,* ὁκνῦ ζύλ ηέθλνηο πηζηνῖο,* ἐλ νὐξαλίνηο 

ζαιάκνηο,* πάλησλ ἡκῶλ κέκλεζσ,* ηῶλ εὐθεκνύλησλ ζε. 

 

Λεινπκέλνη πινπζίσο,* ζείᾳ Χξηζηνῦ ράξηηη,* ἅπαληεο ὁδόλ 

ηεζιεκκέλελ,* ἠθνινπζήζαηε,* Μάξηπο Θεόθηιε,* ζύλ ἐθιεθηῇ 

ζπλνδείᾳ,* ἡκῶλ ἐπαθνύζαηε,* ἐλ πεξηζηάζεζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Εὐθξνζύλεο ηακεῖνλ* θαί ἀῤῥαγέο πξόκαρνλ,* ἔρνληεο Παξζέλε 

Σε πάληεο,* πίζηεη πξνζπίπηνκελ,* ἀπαῥπόκελνη,* εἰο ζσηεξίαλ ηαρέσο,* 

πάληα ηά αἰηήκαηα,* Μῆηεξ Παλάρξαληε. 
 

Δηάζσζνλ* ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, Θεόθηιε, ζνύο ἱθέηαο,* ἐπεξεηῶλ 

ηνῦ βειίαξ ῥπόκελνο,* ὡο γλήζηνο ηνῦ Παληάλαθηνο θίινο. 

 

πίβιεςνλ,* ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε,* ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Μαξηύξσλ θιεηλῶλ ἀμίσο ἐπαηλέζσκελ,* ἀγῶλαο ζεξκνύο θαί 

ἀξηζηεῖα, θξάδνληεο* πξόο Θεόλ πξεζβεύζαηε ὑπέξ ἡκῶλ ἐλ 

πεξηζηάζεζη,* θαινύλησλ πάληαο ἡκᾶο εἰο βνήζεηαλ. 
 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Γῆλ πνηίζαο παλάξηζηε,* αἴκαζί ζνπ ζείνηο, ἡκῶλ θαηάζηεζνλ,* 

πάλπ εὔθαξπνλ θαί ἔλζενλ* ηήλ δσήλ, παλέλδνμε Θεόθηιε. 
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Νῆζνλ Κξήηελ ζηεῥέσζνλ,* εἰο Χξηζηνῦ ηήλ πίζηηλ 

ἀπεξηθιόλεηνλ,* ζαῖο εὐραῖο Μάξηπο Θεόθηιε,* ὡο αὐηῆο θαξπόο ὄλησο 

γιπθύηαηνο. 

 

Ἡξαθιείνπ λῦλ θύιαηηε* πόιηλ πᾶζαλ, Πάηεξ, ηαῖο πξόο ηόλ 

Κύξηνλ,* ἱθεζίαηο ζνπ Θεόθηιε,* ὡο ἡκῶλ πξνζηάηεο ἀθαηαίζρπληνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σηελαγκνύο κή παξίδῃο κνπ,* Δέζπνηλα ηνῦ θόζκνπ, 

Θενραξίησηε* θαί δαθξύσλ ηάο ἐθρύζεηο κνπ,* πξόζδεμαη Παξζέλε θαί 

ἀληίδνο κνη. 
 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἴζπλνλ ἡκῶλ,* ηάο δεήζεηο θαί ἐπάθνπζνλ,* δαςηιῶο ηῶλ 

ἀλπκλνύλησλ ἐλ ᾠδαῖο,* ηήλ ζήλ ἄζιεζηλ, καθάξηε Θεόθηιε. 

 

Ἔλζενλ ἡκῖλ,* βίνλ Πάηεξ πᾶζη δώξεζαη,* ὦ Θεόθηιε, θαί 

πίζηεσο ζηεῤῥάλ* καξηπξίαλ, ζαῖο εὐραῖο, Μαξηύξσλ θιέτζκα. 

 

Μάξαλνλ γνξγῶο,* ηῶλ παζῶλ θηλήζεηο, Ἅγηε, θαζ’ ἡκέξαλ  

θσιπόλησλ κε δεηλῶο,* καξηπξεῖλ ηε ζζελαξῶο πίζηηλ ξζόδνμνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἔρνπζα πνιιήλ,* παῤῥεζίαλ Πακκαθάξηζηε,* κή παξίδῃο ηῶλ 

Σῶλ ηέθλσλ ηάο ζεξκάο*  ἱθεζίαο θαί δεήζεηο εἰο βνήζεηαλ. 

  

ᾨδὴ ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Μεηάλνηαλ,* ἀθιηλῇ παξάζρνπ κνη,* ηήλ ὁδόλ ηήλ ἀπιαλῆ ηνῦ 

Κπξίνπ,* δηελεθῶο θαί γνξγῶο πνξεπζῆλαη,* ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο 

πακκάθαξ Θεόθηιε,* ἁκαξηηῶλ ηῶλ δπζκελῶλ,* ηάο ζεηξάο δαςηιῶο 

ἐθκεηνύκελνο.  

 

Ννῦλ ζώθξνλα,* θαί θαξδίαλ ἄκεκπηνλ* θαί δηάλνηαλ ὀμεῖαλ, ὦ 

Πάηεξ,* ζαῖο πξνζεπραῖο, ζνῖο ἱθέηαηο παξάζρνπ,* ζίσλ θιέτζκα, ζεῖε 

Θεόθηιε,* ἵλα πξνθζάζσκελ ζύλ ζνί,* νὐξαλίσλ ρνξῶλ ζπλαξίζκεζηλ.  
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Ἠξίζηεπζαο,* ὡο θαιόο ζηξαηηώηεο,* θαί ἠμίσζαη ζαιάκνηο 

ηξηζκάθαξ,* ηῶο νὐξαλῶλ ζύλ ζπδύγῳ θαί ηέθλνηο* πεξηπνιεύεηλ, 

πακκάθαξ Θεόθηιε,* ἔλζα θαί κέκλεζν δή*  θαί ἡκῶλ ηαπεηλῶο ηῶλ 

θαινύλησλ ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σσηήξηνο,* ηνῖο βξνηνῖο δεδώξεηαη,* ἡ Σή ράξηο, παληεπιόγεηε 

Μῆηεξ,* ὅηη γνξγῶο αἰηεκάησλ πξνθζάλεηο* ηῶλ εὐιαβῶο Σνί 

θαινύλησλ θαη’ ὄλνκα,* Παλάρξαληε γνλπθιηλῶο,* ὀξθαλνύο κή ἐάζῃο 

ηνύο δνύινπο Σνπ. 

 

Δηάζσζνλ* ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, Θεόθηιε, ζνύο ἱθέηαο,* ἐπεξεηῶλ 

ηνῦ βειίαξ ῥπόκελνο,* ὡο γλήζηνο ηνῦ Παληάλαθηνο θίινο. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ,* ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ ῥείζξνηο. 

Ταῖο πξόο Θεόλ ζνπ ἁγίαηο ἐληεύμεζηλ,* ἀμηνρξέσο ηξηζκάθαξ 

ἐιπίδνκελ,* ἵλα εὐραῖο ζνπ, Θεόθηιε ἔλδνμε,* ηνῦ Παξαδείζνπ αὐιάο 

θαηνηθήζσκελ·* δηό ζε, ἀμίσο κεγαιύλσκελ, 

 

Πξνθείκελνλ. Θασμαζηός ὁ Θεός ἐν ηοῖς Ἁγίοις Αὐηοῦ. 

Ση.  Τοῖς Ἁγίοις ηοῖς ἐν ηῇ γῇ Αὐηοῦ, ἐθασμάζηωζεν ὁ Κύριος. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. θα΄ 12-16). 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πξνζέρεηε ἀπὸ ηῶλ 

ἀλζξώπσλ· ἐπηβαινῦζη γὰξ ἐθ’ ὑκᾶο ηὰο ρεῖξαο αὐηῶλ θαὶ δηώμνπζη, 

παξαδηδόληεο εἰο ζπλαγσγὰο θαὶ θπιαθάο, ἀγνκέλνπο ἐπὶ βαζηιεῖο θαὶ 

ἡγεκόλαο ἕλεθελ ηνῦ ὀλόκαηόο κνπ. Ἀπνβήζεηαη δὲ ὑκῖλ εἰο καξηύξηνλ. 

Θέζζε νὖλ εἰο ηὰο θαξδίαο ὑκῶλ κὴ πξνκειεηᾶλ ἀπνινγεζῆλαη· ἐγὼ γὰξ 

δώζσ ὑκῖλ ζηόκα θαὶ ζνθίαλ, ᾗ νὐ δπλήζνληαη ἀληεηπεῖλ, νὐδὲ 

ἀληηζηῆλαη πάληεο νἱ ἀληηθείκελνη ὑκῖλ. Παξαδνζήζεζζε δὲ θαὶ ὑπὸ 

γνλέσλ θαὶ ἀδειθῶλ θαὶ θίισλ θαὶ ζαλαηώζνπζηλ ἐμ ὑκῶλ θαὶ ἔζεζζε 

κηζνύκελνη ὑπὸ πάλησλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ θαὶ ζξὶμ ἐθ ηῆο θεθαιῆο ὑκῶλ 

νὐ κὴ ἀπόιεηαη. λ ηῇ ὑπνκνλῇ ὑκῶλ θηήζαζζε ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ. 
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Δόμα. Ταῖο ηῶλ Σῶλ Μαξηύξσλ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. λέηζόν με, ὁ 

Θεός... 

Βίνλ ηόλ ζεόθηινλ*  ζεκλνπξεπῶο πνξεπζέληεο,* ἅπαληεο 

ἐιάβεηε*  ζηέθαλνλ νὐξάληνλ θαί δηάδεκα,* κάθαξ Θεόθηιε,* ζύλ ηῇ 

ζπλνδείᾳ·* ὅζελ πάλησλ ἐπαθνύζαηε* λῦλ ηά αἰηήκαηα* θαί ηνύο 

ζηελαγκνύο θαί ηά δάθξπα* θαί δόηε ἀλύζηαθηνλ* ηήλ ὑκῶλ πξεζβείαλ 

πξόο Κύξηνλ,* ἵλα ζενθίισο,* ηειέζσκελ ηόλ βίνλ θαί ὑκῖλ,* 

ἀμησζείεκελ ἅπαληεο* ηῆο ζπγθαηαηάμεσο.  
 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

κνθξόλσο βνῶληεο,*  ἡγεκόλη ἀζέῳ πίζηηλ ηήλ ἔλζενλ,* 

Θεόθηιε, πξνζύκσο,* ὁκνῦ ζύλ ζπλνδείᾳ,* καξηπξίνπ ὁδεύζαηε,* ηξίβνλ 

ζηελήλ ζζελαξῶο,* Χξηζηόλ δνμνινγνῦληεο. 

 

Σαγελεύζαληεο πᾶζαλ* ηήλ ὑθήιηνλ ηξόπνηο ὑκῶλ ἀνίδεκνη,* 

Θεόθηιε ηξηζκάθαξ,* ὁκνῦ ζύλ ζπλνδείᾳ,* ηειαπγεῖο ἀλεδείρζεθε,* 

θάξνη πηζηνῖο θαεηλνί, θσηίδνληεο ηόλ βίνλ. 

 

Ὡο ηεξπλήλ κπξνζήθελ, ραξηζκάησλ πινπζίσλ θξήλελ ἀδάπαλνλ, 

θαηέρνκελ ηεηξάδα Μαξηύξσλ ηήλ ἁγίαλ, ἡ Κξεηόλεζνο ἅπαζα, 

ἀλαβνώληεο ζεξκῶο, ῥύζαζζε ἐθ ζθαλδάισλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ννεξῶο Σε Παξζέλε,* πξνζθπλνῦληεο ἐλ πίζηεη ράξηλ 

ιακβάλνκελ* ἐθ ζείσλ Σνπ εἰθόλσλ,* παληί εὑξηζθνκέλσλ* εἰο ἡκῶλ 

ζπλαληίιεςηλ,* εὐινγεκέλε Ἁγλή,* ἡκᾶο κή θαηαιίπῃο. 
 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

 Ἰόλ θαζεῖιεο* ηνῦ ἐρζξνῦ καξηπξίῳ,* ὦ Θεόθηιε, ζύλ ηέθλνηο θαί 

ζπλεύλῳ,* ὄζελ, ἐθβνῶκελ* ὑκῶλ ηά ἀξηζηεῖα. 

 

Κάξαλ ἐηκήζεο,* ὑπέξ πίζηεσο ζῦκα,* ἀλαδέδεημαη εὐάξεζηνλ 

Κπξίῳ,* Θεόθηιε κάθαξ,* ὁκνῦ ζύλ ζπλνδείᾳ. 
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λ εὐθξνζύλῃ,* ἐμαηηνύκεζα πάληεο* Κξεηνλήζνπ ηε νἰθήηνξεο 

ἀμίσο,* θαιήλ καξηπξίαλ* εὐραῖο ζνπ ζεεγόξνηο. 

Θενηνθίνλ. 

 Τεῖρηζνλ, Μῆηεξ,* δηαλνίαο κνπ ηείρε*  θαί λνόο ηάο πνιππιόθνπο 

θηλήζεηο,* ἵλα Σαῖο πξεζβείαηο,* ζσζῶ ὑθεγεζίαηο. 
 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ὡο ζεῖνλ πνιηνῦρνλ,* ηῆο Θενῦ θηιίαο,* Πάηεξ, θαη’ ὄλνκα πάληεο 

ζνί θξάδνκελ,* ηαύηελ παξάζρνπ πξνζύκσο,* κάθαξ Θεόθηιε. 

 

Νακάησλ δσεξύησλ,* ἔκπιεζνλ ηήλ λῆζνλ,* ηήλ ζέ γελλήζαζαλ, 

κάθαξ Θεόθηιε,* ὧλ ἐπαμίσο ἀζιήζεη* ἐθιεξνλόκεζαο. 

 

Δπλάκσζνλ, πακκάθαξ,* ηῇ ζῇ κεζηηείᾳ,* ηνύο ζζελαξῶο 

καξηπξνῦληαο ἑθάζηνηε,* πίζηηλ Χξηζηνῦ ηελ ἁγίαλ,* Πάηεξ Θεόθηιε.  

 

Θενηνθίνλ. 

Παληάλαζζα Κπξία,*ῥύνπ πνιππιόθσλ* ιπζζνκαλνύλησλ ἐρζξῶλ 

πνιεκνύλησλ κε·* Σέ γάξ θαηέρσ πξνζηάηηλ* ὄλησο ἀθξάδαληνλ. 
 

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. 

 

Θεόθηιε, Πάηεξ, ζαῖο πξνζεπραῖο,*  λῆζνλ πᾶζαλ ῥύνπ* ηῶλ 

ζθαλδάισλ ηνῦ δπζκελνῦο* θαί ηάο ἀεηῤῥόνπο* πεγάο ηῶλ ζαπκαζίσλ,* 

πᾶζηλ ηνῖο ζνῖο ἱθέηαηο* πξνζύκσο ἔθρπζνλ. 

 

Θενῦ ηήλ θηιίαλ ἔρσλ, ζνθέ,* Θεόθηιε ὄλησο* ἀλεδείρζεο πᾶζηλ 

ἡκῖλ,* βίῳ  ηε θαί ηξόπῳ* θαί ιόγῳ ὄλησο θίινο,* Θενῦ γλήζηνο, 

Πάηεξ,* ἀλαθαηλόκελνο. 

 

Σπνύδαζνλ, ὦ Πάηεξ, ζαῖο πξνζεπραῖο* θαί ῥύνπ ζθαλδάισλ* 

πνιππιόθσλ ηνῦ πνλεξνῦ,* ἵλα ηαῖο εὐραῖο ζνπ* θίινη Θενῦ πξνζύκσο,* 

ἅπαληεο πνξεπζέληεο* ἀλαδεημώκεζα. 
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Κξήηεο ηά θιεΐζκαηα ηά ηεξπλά,* ῥόδα γάξ ὡο ζεῖα* ηά κπξίδνληα 

ἀξεηάο,* Θεόθηινλ ζεῖνλ* ὁκνῦ ζύλ ζπλνδείᾳ,* αἰλνῦληεο βαζπκύρσο* 

ἐπηθαινύκεζα. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό 

ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ  θαί ηό Ἀπνιπηίθηνλ.  

 

Ἦρνο α΄. Τῆο ἐξήκνπ πνιίηεο. 

Κξεηνλήζνπ ηά ηέθλα θαί ζπλάζινπο ἐλ Μάξηπζη,* πίζηεη 

ἐπαηλέζσκελ πάληεο* βαζπκύρσο Θεόθηινλ,* ὁκνῦ ζύλ ηῇ ζπδύγῳ  

εὐζαξζῶο* ζύλ ηέθλνηο πξνζύκσο ἱεξνῖο,*  ηνῦ Χξηζηνῦ ηήλ ξζόδνμνλ 

ζζελαξῶο,* πίζηηλ ἀλαθεξύμαληαο,* ηνύηνηο ἀλαθξαπγάδνληεο ζεξκῶο·* 

πᾶζηλ ἡκῖλ παξάζρεηε,* ηήλ καξηπξίαλ ηήλ θαιήλ* θαί βίνλ ἔλζενλ. 

   

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Μάξηπξαο ὑκλήζσκελ Χξηζηνῦ* λένπο, ηόλ Θεόθηινλ πόζῳ* ζύλ 

ηῆ ζπλεύλῳ αὐηνῦ* θαί ζπκκαξηπξήζαζηλ* ηέθλνηο θξνλήκαηη* ἀλδξηθῷ, 

ἐπαηλέζσκελ* αὐηῶλ ζείνπο ἄζινπο* θαί θαιήλ πξόο Κύξηνλ* 

καξηπξηθήλ βηνηήλ,*  πόζῳ ἀηελίδνληεο θῶκελ·* δόηε ηνῖο ὑκᾶο 

ἀλπκλνῦζηλ,* καξηπξίαλ ὄλησο ἀθαηαίζρπληνλ. 

 

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 Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 


