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18 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Μάξηπξνο 

ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ηνῦ ἐλ Ῥνδνζηόιῳ, Ἀλη. Μάξθνπ  

  

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 

 

ὁ ξκβ΄(142) Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αηνῦ. 

Δἶηα  ηά  παξόληα  Τξνπάξηα.   

Ἦρνο  δ΄. Ὁ  ὑςσζείο  ἐλ  ηῷ  Σηαπξῷ. 

Τῷ ἀιεζείαο Φξηζηνῦ ζηξαηηώηῃ,*  αζέληνπ δνῦινλ, πιήλ 

Κπξίνπ ηῷ δνύιῳ,* ηό Ῥνδνζηόινπ θαύρεκα, ζηεῤῤῷ ἀζιεηῇ,*  

δεῦηε θαί πξνζπέζσκελ* κεη’ ειαβείαο βνῶληεο,*  ζαῖο εραῖο 

ἐιέεζνλ*  ηνύο θινγῇ θαηνκέλνπο* ἀπνζηαζίαο πλεύκαηνο δεηλῆο,* 

ἵλα ηηκῶκελ* ηά ζά, Μάξηπο, κλεκόζπλα.   

Γόμα. Ὅκνηνλ. 

Τόλ ηῆο Μνηζίαο εγελέζηαηνλ γόλνλ,* ηόλ Ῥνδνζηόινπ 

ἁγηάζαληα ρζόλα,* ηό Παξαβάηνπ ζῦκα ἐζεινύζηνλ,* δεῦηε 

εθεκήζσκελ,* ἐιέεζνλ ἐθβνῶληεο* ηνύο παξαπηθξαίλνληαο* ηόλ 

Θεόλ ἀπηζηίᾳ*  θαί εἰο ηάο ἄλσ ὁδήγεζνλ κνλάο* θαί κεηαλνίᾳ* 

ἡκᾶο ρεηξαγώγεζνλ. 

Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. Ὅκνηνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

Δἶηα  ὁ Καλώλ, νὗ  ἡ  ἀθξνζηηρίο· ΑΙΜΙΛΙΑΝῼ 

ΡΟΔΟΣΤΟΛΟΥ ΔΕΗΣΙΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ. 

 

ᾨδή  α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ  δηνδεύζαο. 

Ἀιεζείαο, ὦ θίινη, ηῷ ἐξαζηῇ* θαί ὁκνινγίαο* δηά βίνπ ηῷ 

ηηκεηῇ,* Αἰκηιηαλῷ ηῷ Μάξηπξη Μνηζίαο,* νἱ ππξνύκελνη πάζεζη 

ζπεύζσκελ.  

 

Ἴαζηλ ζσκάησλ ηε θαί ςπρῶλ* παξάζρνπ ηνῖο ὅζνη* ηῷ 

ιεηςάλῳ ζνπ ηῷ ζεπηῷ* πξνζηξέρνπζη ἐλ Βνπθνπξεζηίῳ,* εἰο 

Κσλζηαληίλνπ λαόλ παλζεβάζκηνλ. 
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Μάρῃ θαηά ηνῦ πιάλνπ ἐπηηπρώλ,* λίθαο λῦλ ραξίδεηο* ηνῖο 

ηξπρσκέλνηο πό παζῶλ·* δηό ἡκᾶο ῥῦζαη, ζενθόξε,* ἀπό παζῶλ 

ηῶλ ςπρνθζόξσλ πξεζβείαηο ζνπ. 

 

 

. Θενηνθίνλ. 

Ἴδε ηόλ ἐλππάξρνληα ἐλ δεζκνῖο*  ζαξθόο ζθηξηεκάησλ,*   

θαί ἀπάιιαμνλ, Μαξηάκ,* δεζκῶλ ηῶλ ἐθεῖζε, Θενηόθε,*  εραῖο 

ἁγίαηο, ζεπηή κεζηηείᾳ Σνπ.   

 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Λώβελ ὄθεσο, Μάξηπο,* ἐλ ηῇ ζαξθί θέξνληη,* παζῶλ 

ἰνβόισλ ηακεῖνλ* ὁ ηάιαο πέθπλα,* πιήλ ζύ κνί δώξεζαη* 

ἀπαιιαγήλ ἀπό ηνύησλ,* ηό ἁγηόηεηνο* ηακεῖνλ ἄξηζηνλ. 

 

Ἰόο ηῆο ἁκαξηίαο* ηήλ ὀδύλελ ἐπέθεξε,* ηνῖο κεηά ηήλ πηῶζηλ 

ἀλζξώπνηο,* πιήλ  ζύ  ζεξάπεπζνλ,* ὡο ηῶλ βαζάλσλ ιαβώλ*  ἐλ 

ζώκαηη ηήλ πεῖξαλ·* δηό παζρόλησλ πύξσζηλ* ζβέζνλ θαί δξόζηζνλ.  

 

Ἀπό παζῶλ ὀιεζξίσλ*  ἡκᾶο ἀγάπῃ ζνπ θάιπςνλ,* ὡο θαί 

ζσθξνζύλεο θαιύπηξᾳ·* ςπρήλ δέ ζηέγαζνλ* ἐλ ἀπαζείαο ζθεπῇ, * 

αηῆο δέ Μάξηπο, ηήλ δξόζνλ*  ζνῖο δνύινηο ἐπέρεε,*  ὡο 

ζπκπαζέζηαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ναόλ, Παξζέλε, κνιύλαο ηόλ ηνῦ ζώκαηνο πάζεζη, Σνί ηῇ  

Μεηξί ηνῦ Κπξίνπ ἔλδαθξπο ἔξρνκαη ῥῦζαη δεόκελνο* ηνῦ 

Μάξηπξνο πξεζβείᾳ βαζάλνπ θνιάζεσο αἰσληδνύζεο κε. 

 

Γηάζσζνλ* ἀπὸ παζῶλ ηνύο δνύινπο ζνπ, ζεῖε Μάξηπο,* ὅηη 

πάληεο νἱ ἐλ δεηλνῖο πξὸο ζὲ θαηαθεύγνκελ,* ὡο ἔρνληα πξὸο Θεὸλ 

παῤῥεζίαλ. 
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Ἐπίβιεςνλ  ἐλ εκελείᾳ, Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ 

ραιεπήλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ* θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Αἰκηιηαλέ, ηνῦ Ῥνδνζηόινπ θόζκεκα, δπζώπεη 

Φξηζηόλ,ιπηξνῦζζαη πάζεο πηώζεσο, ηνύο πίζηεη ζέ γεξαίξνληαο 

θαὶ πηαηζκάησλ δηδόλαη ζπγρώξεζηλ  θαὶ ἐθ παζῶλ λνόο ἀπαιιαγήλ, 

ηνὺο ζπεύδνληαο, Μάξηπο, ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ. 

 

ᾨδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὦ θαί πῶο θαηεῤῥύπσζα ηῆο ςπρῆο κνπ Κύξηε, ηό ρηηώληνλ,     

πιήλ πξεζβείαηο ηνῦ ἱθέηνπ Σνπ Αἰκηιηαλνῦ Σύ ἀπνθάζαξνλ.  

 

Ῥῶζηλ δίδνπ κνη, Ἅγηε, ςπρῆο κνπ δέ ζεξαπεύνλ ηξαύκαηα,* 

ηῇ δπλάκεη ηῇ δνζείζῃ ζνη, εἰο ἀληίδνζηλ ηῶλ ζείσλ παιαηζκάησλ 

ζνπ.  

 

Ὅινο, Μάξηπο, ἀπόιιπκη,* πάζεζηλ ὀιεζξίνηο ὀιύκελνο·* δηό 

ἀλώξζσζνλ ηόλ θξάδνληα*  Αἰκηιηαλέ, ἴδε ηόλ δνῦινλ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γηαβόινπ, Μεηξόζεε ἀπό ῥύπνπ ςπρήλ κνπ θάζαξνλ ηνῦ 

πξνζθιαίνληνο θαί ηάιαηλνο, Αἰκηιηαλνῦ ηῇ πξεζβείᾳ Σνῦ 

ζεξάπνληνο. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὅινλ κε Παηξί, δηά Πλεύκαηνο Ἁγίνπ Σνπ ἐπηζύλαςνλ, 

ἁγλόηεηη Φξηζηέ, ἐθθαζάξαο* ηῇ πξεζβείᾳ ηνῦ Ἀζινθόξνπ Σνπ.  

 

Σῶζαη Σόλ ιαόλ ηῇ πξεζβείᾳ ηνῦ Ἁγίνπ Σνπ, ηῆο θαπιόηεηνο  

ηόλ ῥῦπνλ θαί παζῶλ* ηῶλ γεΐλσλ δηαιύνλ ηήλ ζθνηόκαηλαλ. 
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Τνῦηνλ ηόλ ιαόλ ηῷ ἐλ βάζεη θαηαθείκελνλ ἀπηζηίαο Σύ 

ἀλάζηεζνλ, Σσηήξ, ηήλ πξεζβείαλ* ηνῦ Ἁγίνπ Σνπ δερόκελνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὄξνο λνεηόλ* ἀξεηῆο θαί ἁγηόηεηνο ἐπηγλῶληεο Σε, Κπξία ηνῦ 

παληόο, ηά ἐιέε Σνπ ηνῖο δνύινηο Σνπ ἐπόκβξεζνλ. 

 

ᾨδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Λύηξσζηλ θαί ἐλίζρπζηλ, Ἅγηε, ἐμαπόζηεηινλ, ηῷ ἄθξνλη βίῳ  

ηήλ ηῆο ςπρῆο θαί ηνῦ ζώκαηνο ῥῶζηλ θαηαβαιόληα, ἀζζελείᾳ δέ 

θαηαθείκελνλ· ζνῦ δένκαη ηνῦ ἀγαζνῦ, ηνῦ λνόο παξαπηώζεσλ, 

ζῶζνλ κε.   

 

Ὁ καλίαλ θαί πξνζβνιήλ Παξαβάηνπ* ἐθληθήζαο, Μάξηπο, ηῇ 

ἀζιήζεη, ηήλ ἐλ ζνί ἐλππάξρνπζαλ ὄλησο* ηνῦ Παξαθιήηνπ ράξηλ, 

ζεζπέζηε, ἐπέδεημαο πᾶζη ιανῖο, πξνζνκηιήζαο ππξί θαηαθαίνληη. 

 

Ὑπόθεηκαη, ηαῖο ηνῦ βίνπ πάζεζη  ηνῖο ἀθαζάξηνηο, ἅ  

κνιύλνπζηλ ὅισο, ηήλ  ἐλ  ἐκνί  ηνῦ  Κπξίνπ  εἰθόλα·πιήλ ζαῖο 

δεήζεζη ζείαηο ἐιέεζνλ, ηόλ πξνζβνιαῖο θζνξνπνηνῖο 

θαηαηξπρόκελνλ,  Μάξηπο ζεζπέζηε.   

 

Θενηνθίνλ. 

Γηάζσζνλ ςπρήλ ἐκήλ, Ἀθήξαηε, ἀκαπξόηεηα παζῶλ 

θαηαξγνῦζα, πέξ ἐκνῦ ηνῦ παληάιαηλνο δνύινπ, ηόλ Σόλ Υἱόλ 

δπζσπνῦζα θαί Κύξηνλ,* ὅηη κεγίζηελ πξόο Αηόλ παῤῥεζίαλ 

θξαηεῖο, Ἀεηπάξζελε. 

 

Γηάζσζνλ ἀπὸ παζῶλ ηνύο δνύινπο ζνπ, ζεῖε Μάξηπο, ὅηη 

πάληεο νἱ ἐλ δεηλνῖο πξὸο ζὲ θαηαθεύγνκελ, ὡο ἔρνληα πξὸο Θεὸλ 

παῤῥεζίαλ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 
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Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία  ηῶλ  Φξηζηηαλῶλ. 

 Αἰκηιηαλνῦ ηῇ πξεζβείᾳ, Πνιπέιεε,* ἱθεζίαηο ηε αηνῦ θαί 

δεήζεζη* ηῷ  Σῷ ιαῷ  ἐπίβιεςνλ  θαί  ζῶζνλ  ἡκᾶο·* ἡκάξηνκέλ  

Σνη, Ἀγαζέ,* θαί  παξνξγίδνκελ  ἀεί,* ηήλ  Σήλ  ἀγαζόηεηα·* δέρνπ  

ηήλ  κεζηηείαλ*  ηνῦ ἁγίνπ Σνπ δνύινπ,* ἐπηθακπηόκελνο, Σσηήξ,* 

αηνῦ  ηαῖο  δεήζεζη.  

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ, ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ 

Αὐηοῦ.  

Ση.  Τὶ ἀνηαποδώζωμεν ηῷ Κσρίῳ περὶ πάνηων, ὧν 

ἀνηαπέδωκε ἡμῖν; 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ηβ΄ 8 – 12). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πᾶο ὃο ἂλ ὁκνινγήζῃ 

ἐλ ἐκνὶ ἔκπξνζζελ ηῶλ ἀλζξώπσλ θαὶ ὁ Υἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ 

ὁκνινγήζεη ἐλ αηῷ ἔκπξνζζελ ηῶλ Ἀγγέισλ ηνῦ Θενῦ· ὁ δὲ 

ἀξλεζάκελόο κε ἐλώπηνλ ηῶλ ἀλζξώπσλ, ἀπαξλεζήζεηαη ἐλώπηνλ 

ηῶλ Ἀγγέισλ ηνῦ Θενῦ. Καὶ πᾶο ὃο ἐξεῖ ιόγνλ εἰο ηὸλ Υἱὸλ ηνῦ 

ἀλζξώπνπ, ἀθεζήζεηαη αηῷ· ηῷ δὲ εἰο ηὸ Ἅγηνλ Πλεῦκα 

βιαζθεκήζαληη, νθ ἀθεζήζεηαη. Ὅηαλ δὲ πξνζθέξσζηλ κᾶο ἐπὶ 

ηὰο ζπλαγσγάο θαὶ ηὰο ἀξράο θαὶ ηὰο ἐμνπζίαο, κὴ κεξηκλᾶηε πῶο ἤ 

ηη ἀπνινγήζεζζε, ἤ ηη εἴπεηε· ηὸ γὰξ Ἅγηνλ Πλεῦκα δηδάμεη κᾶο ἐλ 

αηῇ ηῇ ὥξᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖλ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ* πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ,* 

ἐμάιεηςνλ ηά πιήζε* ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ* πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ,* 

ἐμάιεηςνλ ηά πιήζε* ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός... 

Γαηκόλσλ ζθνηόκαηλαλ* θαηαβαιὼλ ζείῳ πόζῳ,* ἀλδξηθῶο 

ἐλήζιεζαο* ζεῖνλ ηῷ Παληάλαθηη* ἔρσλ ἔξσηα·* θαὶ δσῆο 

θξείηηνλνο* θαηαμησκέλνο,* ηνῦ Γνπλάβεσο ηό θαύρεκα,* 

ἀπαύζησο πξέζβεπε,* πάζεο ζπκθνξᾶο θαὶ θαθώζεσο,* δεηλῆο ηε 

πεξηζηάζεσο* θαὶ ἐπηβνπιῆο ηνῦ ἀιάζηνξνο,* ἀηξώηνπο ηεξεῖζζαη* 

ηνὺο κέιπνληαο ηὴλ ἄζιεζηλ ηὴλ ζήλ,* δη’ ἧο Φξηζηὸλ ἐκεγάιπλαο,* 

ηὸλ ζὲ ζαπκαζηώζαληα.  
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ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἐκαθξύλζελ Σνῦ θόβνπ* θαί εἰο ἀπείξνπο αἰῶλαο κέιισ 

θνιάδεζζαη* θαὶ θόπηεζζαη θαὶ θιαίεηλ,* ἀιιά  ζῶζόλ κε, Σῶηεξ,* 

ηῇ πξεζβείᾳ ηνῦ δνύινπ Σνπ,* ἵλα Σε πόζῳ ἀλπκλῶ,* εἰο πάληαο 

ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Ἡ ράξηο ηῶλ ἀγώλσλ,* δη’ ὧλ ἡγηάζζεο, Μάξηπο καθάξηε,* 

ράξηλ θαὶ εἰξήλελ,* παξέρεη αηαδέιθνηο,* ηνῖο πηζηῶο 

ἀλαθξάδνπζη·* ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεὸο, εινγεηὸο εἶ. 

 

Σσηεξίαο ηὴλ ηξίβνλ* εὔζπλόλ κνη, Μάξηπο, θαὶ θαηαμίσζνλ* 

ηὸλ ἐιαθξὸλ βαζηάδεηλ* δπγὸλ Φξηζηνῦ Κπξίνπ,* ηνῦ Ῥνδνζηόινπ 

ἀγιάτζκα,* ἵλα ηῆο ζείαο ραξᾶο* ἀμησζῶ θαὶ δόμεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴαζαη ἀπό λόζσλ* ἐθιπηξνύκελνο, Μάξηπο, ηῇ πξνζηαζίᾳ 

ζνπ,* ζαξθόο ἐπαλαζηάζεηο* θαηαζηέισλ εραῖο ζνπ* ηνῖο ἐθ 

πόζνπ θξαπγάδνπζη·* ραῖξε Παξζέλε Ἁγλή,* Μαξηύξσλ κόλνλ 

γέξαο. 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Σαξθόο ἀηάθηνπ* ηῶλ ἐπηζέζεσλ ῥύνπ*  θαί δηαλνίαο ἀηάθησλ 

ζθηξηεκάησλ,* ὡο νξαλόζελ* ιαβώλ ηαύηελ ηήλ ράξηλ. 

 

Ἁγλείαο ηείρεη* πεξηηείρηζνλ, ὅπσο* ἀληηζηῆλαη δπλεζώκεζα, 

Μάξηπο,* ηνῦ ἀληηθεηκέλνπ* ηά βέιε ηά ππξθόξα. 

Θενηνθίνλ. 

Ναόλ Υἱνῦ Σνπ* ἀλάδεημνλ, Κόξε,* ηήλ ςπρήλ ηνῦ Σνῦ 

παληιήκνλνο δνύινπ,* ηνῦ ἐμαλπςνῦληνο* πξόο Σέ λνόο ηό ὄκκα. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Τνὺο πόζῳ πξνζθπλνῦληαο* εἰθόλαλ ζνπ ἁγίαλ,* ηήλ ἐλ 

Σθνπδέ ηῷ λαῷ ζνπ πάξρνπζαλ,* ηῆο ηῶλ παζῶλ ἀινγίαο* πάληαο 

ἀπάιιαμνλ. 
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. 

Ὡξάΐζνλ εραῖο ζνπ* ςπρῶλ ηήλ ἀθνζκίαλ* θαί δπζσδίαλ 

παζῶλ ἐμαθάληζνλ* ηῇ εσδίᾳ ἀξεηῶλ* ηῶλ ηνῦ Πλεύκαηνο. 

 

Νηθήζαο ἐλ ηῷ θόζκῳ* Μάξηπζη ζπγρνξεύεηο* θαί ηῶλ 

Γηθαίσλ ηνῖο δήκνηο δεόκελνο,* πὲξ ηῶλ πίζηεη ηεινύλησλ* ηὴλ 

ζείαλ κλήκελ ζνπ. 

 

Ἰιύνο ἁκαξηίαο* θάζαξόλ κε, Πάηεξ,* πξεζβεπηηθαῖο ζνῦ 

ἀξδείαηο, ζεόηηκε,* θαὶ νξαλόζελ γιπθαζκόλ* ἐπόκβξεζνλ δένκαη. 

 

Ὁζίσο δηαλῦζαη,* πάληα κνπ ηὸλ βίνλ,* ἐλίζρπζόλ κε, 

Μνηζίαο ηό θαύρεκα,* ἵλα δσῆο ηῆο ἀιήθηνπ* ηύρσ ὁ ἄζιηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑςίζηνπ ραῖξε Μῆηεξ,* Κεραξηησκέλε,* ἡ ηῆο ςπρῆο κνπ 

ραξὰ θαὶ παξάθιεζηο* θαὶ εθξνζύλε ἁγία* θαὶ ζσηεξία κνπ. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο.. 

 

Βίῳ δηαπξέςαο ζεκλνπξεπῇ,* ἤζιεζαο λνκίκσο* θαὶ θαζεῖιεο 

ηὸλ δπζκελῆ,* Αἰκηιηαλέ Μάξηπο* Φξηζηνῦ ἀγαζνδνῦιε·* δηὸ ηνῖο 

ζὲ ηηκῶζη* δίδνπ βνήζεηαλ. 

 

Ὅξκεζνλ ηνύο δνύινπο ζνπ νξαλῷ,* ζεόηηκε Μάξηπο,* 

πάλησλ δέ θάλεζη βνεζόο,* ηῶλ πξνζεξρνκέλσλ* ηῷ ζείῳ ζνπ 

ιεηςάλῳ* θαὶ ἐπηθαινπκέλσλ* ηὴλ πξνζηαζίαλ ζνπ.  

Ἤλεγθαο βαζάλνπο ἐλ ηῇ ζαξθί* ἐκκέλσλ ηῇ πίζηεη,* ὥζπεξ 

ἄζαξθνο, Ἀζιεηά,* θαὶ ηῆο ἀλνκίαο* ἀπέηεκεο ηὸ θξάηνο,* πὲξ 

Φξηζηνῦ ζόλ αἷκα* ἐθρύζαο, Ἅγηε. 
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Θξόλῳ παξηζηάκελνο ηνῦ Φξηζηνῦ,* Αἰκηιηαλέ κάθαξ,* 

εθιεήο ὡο ἀγσληζηήο,* πξέζβεπε ἀπαύζησο,* πάζεο ιπηξνῦζζαη 

βιάβεο,* ηνὺο πξνζηόληαο, Πάηεξ,* ζεπηῇ εἰθόλη ζνπ. 

 

Μέγαο ἀλεδείρζεο ηνῖο ἐλ ηῇ γῇ,* ηξηζόιβηε Πάηεξ,* 

ἀξηζηεύζαο πλεπκαηηθῶο* θαὶ ηῶλ ζῶλ αἱκάησλ* ἐθρύζεη 

πεκθαίλεηο* ηὴλ πξὸο Φξηζηὸλ ηειείαλ* ἀγάπελ, Ἅγηε. 

 

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΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε… Γόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο…  

Καί λῦλ.Τῆο εζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ… 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάληαο ηνύο πξνζθεύγνληαο  πηζηῶο,* ἐπί  ηῇ ζεξκῇ ζνπ 

πξεζβείᾳ* θαί ηῇ εἰθόλη, ζεπηέ,* ῥύνπ πάζεο ζιίςεσο θαί 

πεξηζηάζεσο·* ηῶλ  παζῶλ δέ δηάιπζνλ* ηόλ  ζάινλ πηαηόλησλ,* 

ἅπαζη  πξνρέσλ λῦλ*  ράξηλ  ζσηήξηνλ·* ζύ  γάξ Ῥνδνζηόινπ 

πάξρεηο*  θαί ηῆο Ῥνπκαλίαο πξνζηάηεο,* ἔλζα ηό ζόλ ιείςαλνλ 

ἀπόθεηηαη. 

 

Γέζπνηλα, πξόζδεμαη… 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ…  

 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 
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