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25 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΗ ΑΓΙΟΤ 

ΕΝΔΟΞΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΑΡΚΟΤ 
 

 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέπων ἡμῶν, Κύπιε Ἰησοῦ Υπιστέ ὁ 

Θεόρ, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶρ, Ἀμήν. 

 

Ψαικόο ξκβ’ (142). 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ…  

 

Θεόρ Κύπιορ καὶ ἐπέθανεν ἡμῖν, εὐλογημένορ ὁ ἐπσόμενορ ἐν 

ὀνόμαηι Κςπίος.(ηεηπάκιρ μεηα ηων ζηοίσων) 

 

Εἶηα ηὸ ηξνπάξηνλ. Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Ὡο ζπγγξαθεὺο Δὐαγγειίνπ ηνῦ ζείνπ, πινπζίαλ ράξηλ 

νὐξαλόζελ ἐδέμσ, ἀξήγεηλ ηνῖο ηηκῶζί ζε θαὶ ζθέπεηλ ἀεί, ηνὺο ὡο 

ζενθίλεηνλ, ζὲ ὑκλνῦληαο γξαθίδαο, ηνῦ Φξηζηνῦ ηὴλ δύλακηλ, δη’ 

ἀπείξσλ ζαπκάησλ, ἐλεξγνπκέλελ πᾶζη ηνῖο βξνηνῖο, ζεόθξνλ 

Μᾶξθε, ζαθῶο θαηαγξάςαζαλ. 

Δόμα. 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 Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ, Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ψαικόο λ’ (50). 

ιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, … 

 

 

Δἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Εὐαγγελιζηοῦ Μάπκος, λιηὰρ 

αἰηοῦμαι. Χ.  

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

Δὐΐιαηνλ Κύξηνλ θαὶ Θεόλ, ἱθέηεπε Μᾶξθε, ὑπὲξ πάλησλ ηῶλ 

εὐιαβῶο, ηηκώλησλ ζνπ κλήκελ ηὴλ ἁγίαλ, πλεπκαηνθίλεηε ζεῖε 

Ἀπόζηνιε. 
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Υἱὲ ηῆο Μαξίαο ηῆο εὐζεβνῦο, Βαξλάβα ηνῦ πάλπ, αὐηαδέιθεο 

πἱνὺο θσηόο, ἀλάδεημνλ Μᾶξθε ηνῦ ἀζηέθηνπ, ἡκᾶο ηνὺο πίζηεη θαὶ 

πόζῳ ὑκλνῦληάο ζε. 

 

Ἀπόζηνιε Μᾶξθε ζενεηδέο, Βαξλάβα θαὶ Παύινπ, ζπλνδῖηα θαὶ 

ζπλεξγέ, ὁ Κύπξνλ ζαθῶο πεξηνδεύζαο, πξὸο ζσηεξίαο ἡκᾶο 

ηξίβνπο ἴζπλνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γηλώζθνληεο πάληεο Σὲ ἀξσγόλ, ηαρεῖαλ Παξζέλε, ἀληηιήπηνξα 

βνεζόλ, θαὶ ῥῦζηελ ἐθ πάζεο βίνπ δάιεο, ηῇ παλεπζζελεῖ Σνπ 

πξνζπίπηνκελ ράξηηη. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Γξακκαηεὺο ρξεκαηίζαο ηῆο ηνῦ Φξηζηνῦ πίζηεσο, Μᾶξθε 

θνξπθῆο Ἀπνζηόισλ, Πέηξνπ παξέδσθαο, ἡκῖλ ηὰο ζείαο ἀξράο, 

ηνῖο ζὲ ηηκῶζηλ εὐζρήκσο, θαὶ ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ, ζπεύδνπζη 

πάληνηε. 

 

θθιεζίαο θνζκῆηνξ θαὶ ζπγγξαθεῦ ἔλζεε, ηνῦ Δὐαγγειίνπ ηνῦ 

ζείνπ, Μᾶξθε ηὸλ Κύξηνλ, κὴ δηαιίπῃο ἀεί, ὑπὲξ ἡκῶλ ἱθεηεύσλ, 

ηῶλ ἀλεπθεκνύλησλ ζε, ὡο βάζξνλ πίζηεσο. 

 

Λπηξσζῆλαη καλίαο ηνῦ βδειπξνῦ ὄθεσο, θαὶ αὐηνῦ δεηλῆο 

θαθνπξγίαο, Μᾶξθε ηνὺο ζπεύδνληαο, ηῇ ζῇ ζεξκῇ ἀξσγῇ, Φξηζηὸλ 

ἀπαύζησο δπζώπεη, Οὗ ηὸ ζεῖνλ ὄλνκα, θόζκῳ ἐθήξπμαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰεζνῦ παλαγάζνπ Μῆηεξ ἁγλὴ πξόζδεμαη, ηὰο ἱθεηεξίνπο 

δεήζεηο, ηῶλ πξνζηξερόλησλ Σνη, θαὶ ηῶλ πηαηζκάησλ ἡκῶλ, ἐμαίηεη 

ἄθεζηλ πάλησλ, ὡο Θενγελλήηξηαλ, ηῶλ εὐθεκνύλησλ Σε. 

 

Γηάζσζνλ, πλεπκαηνθίλεηε Μᾶξθε ηνὺο ζὲ ὑκλνῦληαο, ἀπὸ 

πάζεο ἐπηβνπιῆο ἐρζξνῦ ηνῦ ἀιάζηνξνο, ὡο ἔρσλ πξὸο Κύξηνλ 

παῤῥεζίαλ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Οἰθεῖε Φξηζηνῦ θαὶ ζπλεξγὲ ἀθάκαηε, Αὐηνῦ καζεηῶλ, ηὸ ζεῖνλ 

Δὐαγγέιηνλ, ὁ ζπγγξάςαο δώξεζαη ηνῖο ἱθέηαηο ζνπ, ἄκθσ ὑγείαλ 

ηνῖο ζὲ ηηκῶζηλ, ὕκλνηο κειηρξνῖο ἑθάζηνηε, Μᾶξθε πλεπκαηέκθνξε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Σῶλ γξαθῶλ ηνῖο ππξζεύκαζη, Μᾶξθε ὁ θσηίζαο ηνῦ θόζκνπ 

πέξαηα, θώηηζόλ κνπ ηὴλ ζθνηόκαηλαλ, ηὴλ δνθώδε βίνπ ηνῦ 

ἀλόκνπ κνπ. 

 

Τὸλ ζεπηὸλ ρξηζηνθήξπθα, ηῆο Ἀιεμαλδξείαο θαὶ ἀξρηπνίκελα, 

Μᾶξθνλ ὕκλνηο κεγαιύλνληεο, ηὰο αὐηνῦ ζεξκὰο ιηηὰο αἰηνύκεζα. 

 

Ὁ ηνῦ Παύινπ ζπλέθδεκνο, ἐλ δεζκνῖο ἀπάιιαμνλ ηνὺο ἱθέηαο 

ζνπ, ηῶλ δεζκῶλ θηιακαξηήκνλνο, βίνπ Μᾶξθε πάλζνθε Ἀπόζηνιε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπεξόπηαο ἀλάδεημνλ, ζρέζεσλ πξνζύισλ ηνὺο Σὲ γεξαίξνληαο, 

Θενηόθε ἀεηπάξζελε, θαὶ πξνζδερνκέλνπο ηὴλ Σὴλ εὔλνηαλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Μᾶξθε ζεαπγέο, ζὺλ ηῷ ζείῳ θαηὰ ζάξθα ζνπ, ηῷ Βαξλάβᾳ ὁ 

θεξύμαο ηὸλ Φξηζηόλ, ἐλ ηῇ Κύπξῳ δίδαμόλ κε ηὰ ζσηήξηα. 

 

Ἄλζνο κπξηζηόλ, θθιεζίαο Μᾶξθε πάληηκε, εὐσδίαζνλ ἡκῶλ 

ηὴλ βηνηήλ, ἀκσκήηνηο ινγηζκνῖο θαὶ ζείαηο πξάμεζη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Κόπαζνλ παζῶλ, δνθεξῶλ ἡκῶλ ηὸλ ηάξαρνλ, Θενηόθε θαὶ πξὸο 

ὅξκνλ γαιελόλ, ἀπαζείαο ηνὺο νἰθέηαο Σνπ ὁδήγεζνλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ. 

Ὁ ἄνθλνο, ηνῦ Φξηζηνῦ Ἀπόζηνινο, Δὐαγγέιηνλ Αὐηνῦ ὁ 

θεξύμαο, ἐλ ηῇ Αἰγύπηῳ θαὶ Ἀιεμαλδξείαο ἀξρηεξεύο, Μᾶξθε 

πξῶηνο γελόκελνο, κὴ δηαιίπῃο ηὸλ Θεόλ, ἱθεηεύσλ ὑπὲξ ηνῦ 

πνηκλίνπ ζνπ. 
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Ὑκλνῦκέλ ζε, καζεηὴλ ηὸλ ηίκηνλ, ηῆο ηξηάδνο Πέηξνπ Παύινπ 

Βαξλάβα, ηῶλ θνξπθαίσλ Φξηζηνῦ Ἀπνζηόισλ, θαὶ ὑθειίνπ 

θεξύθσλ θξαπγάδνληεο· γελνῦ ἡκῖλ θαηαθπγή, ἐλ ἀλάγθαηο ηνῖο ζὲ 

καθαξίδνπζη. 

 

 

 

Λνηκώηηνληαο, ἀληάησο πξόζθπγαο, ηνὺο ζνὺο λόζνπ 

ἀπνθάζαξνλ ηάρνο, ὡο ἰαηξόλ, ηῶλ ςπρῶλ θαὶ ζσκάησλ, ηνὺο ζὲ 

γεξαίξνληαο Μᾶξθε Ἀπόζηνιε, Δὐαγγειίνπ ἱεξνῦ, ηνῦ Φξηζηνῦ 

ζπγγξαθεῦ ἐλζεώηαηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰζύληεηξα, ηῶλ πηζηῶλ πξὸο ζέσζηλ, Παλαγία Θενηόθε Παξζέλε, 

ηῆο κεηαλνίαο ὑπάλνημνλ πύιαο, ηνῖο Σνῖο νἰθέηαηο θαὶ δεῖμνλ 

ζσηήξηνλ, ἡκῖλ ὁδὸλ ηνῖο ἐλ ρνξῷ, κεγαιύλνπζη Σὲ Θενλύκθεπηε. 

 

Γηάζσζνλ, πλεπκαηνθίλεηε Μᾶξθε ηνὺο ζὲ ὑκλνῦληαο, ἀπὸ 

πάζεο ἐπηβνπιῆο ἐρζξνῦ ηνῦ ἀιάζηνξνο, ὡο ἔρσλ πξὸο Κύξηνλ 

παῤῥεζίαλ. 

 

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

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Δὐαγγειίνπ ζνπ Μᾶξθε ππξζεύκαζη, Φξηζηνῦ ζαπκάησλ 

θεξύηηνληνο ἄβπζζνλ, ζθεδάδεηο ἡκῶλ ηὴλ ἀζζέλεηαλ, θαὶ 

εὐθξνζύλελ παξέρεηο θαὶ δύλακηλ, αὐηὸ ἀλαγλῶζαη ηνῖο ζπεύδνπζη 

 

Πποκείμενον: Εἰρ πᾶζαν ηὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ θθόγγορ αὐηοῦ καὶ εἰρ 

ηὰ πέπαηα ηῆρ οἰκοςμένηρ ηὰ ῥήμαηα αὐηοῦ.  

τ.: Οἱ οὐπανοὶ διηγοῦνηαι δόξαν Θεοῦ ποίηζιν δὲ σειπῶν αὐηοῦ 

ἀναγγέλλει ηὸ ζηεπέωμα. 

Εὐαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (η΄, 16-21): 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ καζεηαῖο· ὁ ἀθνύσλ ὑκῶλ ἐκνῦ 

ἀθνύεη θαὶ ὁ ἀζεηῶλ ὑκᾶο ἐκὲ ἀζεηεῖ· ὁ δὲ ἐκὲ ἀζεηῶλ ἀζεηεῖ ηὸλ 

ἀπνζηείιαληά κε. Ὑέζηξεςαλ δὲ νἱ ἑβδνκήθνληα κεηὰ ραξᾶο 

ιέγνληεο· Κύξηε, θαὶ ηὰ δαηκόληα ὑπνηάζζεηαη ἡκῖλ ἐλ ηῷ ὀλόκαηί 

ζνπ. Δἶπε δὲ αὐηνῖο· ἐζεώξνπλ ηὸλ ζαηαλᾶλ ὡο ἀζηξαπὴλ ἐθ ηνῦ 



[215] 

 

νὐξαλνῦ πεζόληα. Ἰδνὺ δίδσκη ὑκῖλ ηὴλ ἐμνπζίαλ ηνῦ παηεῖλ ἐπάλσ 

ὄθεσλ θαὶ ζθνξπίσλ θαὶ ἐπὶ πᾶζαλ ηὴλ δύλακε ηνῦ ἐρζξνῦ, θαὶ 

νὐδὲλ ὑκᾶο νὐ κὴ ἀδηθήζῃ. Πιὴλ ἐλ ηνύηῳ κὴ ραίξεηε, ὅηη ηὰ 

πλεύκαηα ὑκῖλ ὑπνηάζζεηαη· ραίξεηε δὲ ὅηη ηὰ ὀλόκαηα ὑκῶλ 

ἐγξάθε ἐλ ηνῖο νὐξαλνῖο. λ αὐηῇ ηῇ ὥξᾳ ἠγαιιηάζαην ηῷ πλεύκαηη 

ὁ Ἰεζνῦο θαὶ εἶπελ· ἐμνκνινγνῦκαί ζνη, Πάηεξ, Κύξηε ηνῦ νὐξαλνῦ 

θαὶ ηῆο γῆο, ὅηη ἀπέθξπςαο ηαῦηα ἀπὸ ζνθῶλ θαὶ ζπλεηῶλ θαὶ 

ἀπεθάιπςαο αὐηνῖο λεπίνηο· λαί, ὁ Παηήξ, ὅηη νὕησο ἐγέλεην 

εὐδνθία ἔκπξνζζέλ ζνπ. 

Δόξα: Ταῖρ ηοῦ Ἀποζηόλος... 

Καὶ νῦν: Ταῖρ ηῆρ Θεοηόκος... 

Πποσόμοιον. Ἦχορ πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι. τ.: Ἐλεῆμον, 

ἐλέηζόν με ὁ Θεόρ... 

Μᾶξθε ἀμηάγαζηε, ηνῦ ζείνπ Πλεύκαηνο ζθεῦνο, δηαπγὲο 

ὁκόδειε, Ἀπνζηόισλ πίζηεσο θαὶ ἐπίζθνπε, πξῶηε ηῆο πόιεσο, ηῆο 

Ἀιεμαλδξείαο, ὁ ηὸλ ιένληα ὡο ζύκβνινλ ἔρσλ πεξίδνμνλ, ηνῦ 

Δὐαγγειίνπ ηνῦ ζείνπ ζνπ, ηνὺο πόζῳ πξνζηόληαο ζνη, θαὶ 

ἐμαηηνπκέλνπο ζὴλ πξνζηαζίαλ, ηῶλ ζεξῶλ παγίδσλ, ἐμάξπαζνλ 

ηαρὺ ηῶλ λνεηῶλ, θαὶ βαζηιεῦζαη ἀμίσζνλ, πάληαο ζὺλ ηῷ Κηίζαληη. 

 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τνὺο θαξπνὺο ζσηεξίαο γεσξγεῖλ ηὸλ ἱθέηελ ηὸλ ζὸλ ἐλίζρπζνλ, 

ὡο ἂλ ηῆο ἁκαξηίαο, ἐθθύγσ ηὴλ ἀπάηελ, θαὶ ραξᾶο ηῆο ἀηέξκνλνο, 

ἐπαπνιαύζσ ιηηαῖο, ηαῖο ζαῖο ζεόθξνλ Μᾶξθε 

 

Ἀπνζηόισλ νἰθεῖνο ἐθ λεόηεηνο Μᾶξθε ὀθζεὶο ἐδήισζαο, αὐηνῖο 

δηαθνλῆζαη, θαὶ ηνῦ Φξηζηνῦ ζπγγξάςαη, ηὸ ζεπηὸλ Δὐαγγέιηνλ, νὗ 

θαὶ ἡκᾶο ηὰο ἀξράο, ἀμίσζνλ ηεξῆζαη. 

 

Σὸλ ἱκάηηνλ Μᾶξθε ὁ ιηπὼλ πξνδνζίαο ἐλ ὥξᾳ Κηίζαληνο, 

Γεζζεκαλῇ ἐλ θήπῳ, Αὐηνῦ ἵλα νἰθεῖνο, κὴ γλσζζῇο θαηαμίσζνλ, 

ἄρξη ζαλάηνπ Φξηζηόλ, ὁκνινγεῖλ κε ραίξσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀπεηξόγακε Κόξε ἐλ ρεξζί Σνπ ὡο βξέθνο Φξηζηὸλ βαζηάζαζα, 

Ὃλ ἔηεθεο ἀθξάζησο, ρεηξῶλ κε ηνῦ βειίαξ, ηνῦ παγθάθνπ 

ἀπάιιαμνλ, ἐλ ἀλνκίαο βπζῷ, πνζνῦληνο θεῦ κὲ πλίμαη 
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ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ὑκλῶλ ζε Μᾶξθε, ὡο ζπγγξαθέαλ ζεόπλνπλ, θαὶ πνηκέλα ηῆο 

Ἀιεμαλδξείαο, πξῶηνλ ἐμαηηνῦκαη, ηὰο πξὸο Θεὸλ εὐράο ζνπ. 

 

Τξνθήλ κνη πέκςνλ, ὑςόζελ Μᾶξθε ἀγήξσ, βηνηῆο ηὸλ ὡο ζεῖνλ 

ηηκῶληα, ρξηζησλύκσλ πάλησλ, ηῷ ὄληη ηξνθνδόηελ. 

 

Ὁ ἐθ ηῆο Κύπξνπ, θαηαγσγὴλ ἕιθσλ Μᾶξθε, ἕιθπζόλ κε πξὸο 

πόιηλ ηὴλ ἄλσ, ἵλα ζὺλ Ἀγγέινηο, Φξηζηὸλ ἀεὶ δνμάδσ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑςίζηνπ ζξόλε, πεξηθιεὲο Θενηόθε, ἀξεηῆο ζξόλνπο πνίεζνλ 

πάλησλ, ηῶλ πηζηῶλ θαξδίαο, ηῶλ Σὲ κεγαιπλόλησλ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Μὴ δηαιίπῃο Μᾶξθε, Ἀπνζηόισλ γέξαο, ἑλὶ ἑθάζηῳ παξέρεηλ 

ἑθάζηνηε, ἄκθσ ὑγείαλ ῥώκελ ἰζρὺλ θαὶ δύλακηλ. 

 

Ἀγγέισλ ζπκπνιῖηα, Μᾶξθε ζενιόγσλ, ἡ κεγαιόθσλνο ζάιπηγμ 

πξνζάγαγε, ἡκῶλ αἰηήζεηο Κπξίῳ ηῷ παληνθξάηνξη. 

 

Ἰρλειαηεῖλ ηὰο ηξίβνπο, ηῶλ ζενθεξύθσλ, ἡκᾶο ζεπηῶλ 

Ἀπνζηόισλ ἀμίσζνλ, ὧλ ἠθνινύζεζαο Μᾶξθε, ὁδνῖο γεζόκελνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φαξᾶο κνπ ηὴλ θαξδίαλ, πιῆζνλ Θενηόθε, ηνῦ ζείνπ Μάξθνπ 

πξεζβείαηο θαὶ δίσμνλ, ὁκίριελ δνθώδε παζῶλ κνπ ζιίςεσλ. 

 

 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Φαίξνηο ὁ Ἀπόζηνινο ηνῦ Φξηζηνῦ, πλεπκαηνθηλήησο, 

Δὐαγγέιηνλ ἱεξόλ, ὁ ζπγγξάςαο Μᾶξθε, πξὸο θόζκνπ ζσηεξίαλ, θαὶ 

ἄλνδνλ πξὸο δόκνπο, ἀτδηόηεηνο. 
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Φαίξεη ζε ηηκῶζα παλεπιαβῶο, λῆζνο ηῶλ Κππξίσλ, ὡο 

ζπλέθδεκνλ ζπλεξγόλ, θαὶ πλεπκαηνθόξνλ, ἀλεςηὸλ Βαξλάβα, 

δνρεῖνλ Παξαθιήηνπ, Μᾶξθε παλεύθεκε. 

 

Κιέτζκα ηνῦ ζξόλνπ θαὶ ἀπαξρή, ηῆο Ἀιεμαλδξείαο, Μᾶξθε 

ὄλνκα ηνῦ Φξηζηνῦ, ἐλ Νεηιώᾳ ρώξᾳ, ἐθήξπμαο παλζόθσο, θαὶ 

ἔκςπρνλ ἀγέιε, ηαύηεο ἐπνίκαλαο. 

 

Πέηξνπ θνξπθαίνπ ζεπηὸο πἱόο, ὤθζεο θαηὰ πλεῦκα, ὡο ἐθεῖλνο 

ὁκνινγεῖ, Μᾶξθε ζενθόξε, Δὐαγγειίνπ ζείνπ, γξαθεῦ θαὶ 

Ἀπνζηόισλ, πάλησλ ὁκόζθελε. 

 

Μὴ ἐιιίπῃο Μᾶξθε ἐθδπζσπῶλ, ηὸλ Γεζπόηελ πάλησλ, 

θαηαπέκςαη ἡκῖλ ηαρύ, ἄθεζηλ πηαηζκάησλ, θαὶ ζσηεξίνπο δόζεηο, 

ηνῖο ζὲ ὑκλνινγνῦζηλ, ὡο ζπκπαζέζηαηνο. 

 

Μᾶξθε Ἀπνζηόισλ ἡ θαιινλή, ζείνπ ζνπ Βαξλάβα, 

ἠθνινύζεζαο ηαῖο ὁδνῖο, θαὶ αὐηνῦ ηὸ ζθῆλνο, θεδεῦζαη ἠμηώζεο, 

παλεπιαβῶο ἐλ Κύπξῳ, ηῇ λῦλ ηηκώζῃ ζε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ 

ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε 

πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

 

Τό Τξηζάγηνλ …. 

 

θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄.ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, 

ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ 

ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Δόμα Παηξί… 

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 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. 
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40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Μᾶξθε, Ἀπνζηόισλ ζπλεξγέ, Πέηξνπ θαὶ Βαξλάβα θαὶ Παύινπ, 

ὁ ηὸ ζεόπλεπζηνλ, γξάςαο Δὐαγγέιηνλ ἡκῶλ ηὴλ δέεζηλ, ηῶλ 

ηηκώλησλ ζε πξόζδεμαη, θαὶ ῥῦζαη ζαλάηνπ, ηνῦ δηαησλίδνληνο ηνὺο 

εὐθεκνῦληάο ζε, ὥζπεξ ζείνπ Πλεύκαηνο ιύξαλ, ηὴλ πηζηνὺο 

ἡδύλνπζαλ πάληαο, ζαύκαηα Φξηζηνῦ ἀλαγηγλώζθνληαο. 

 

 

Γέζπνηλα 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. 

 

 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέπων ἡμῶν, Κύπιε Ἰησοῦ Υπιστέ ὁ 

Θεόρ, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶρ, Ἀμήν. 

 


