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2 Ιαλνπαξίνπ ΠΑξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΜΑΡΚΟΤ ηνῦ Κσθνῦ, πξ. Παηξῶλ Νηθνδήκνπ  
 

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. Εἶηα ηα Τξνπάξηα.  

                       Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τὸλ ζεῖνλ Μᾶξθνλ, ηῶλ θσθῶλ κέγα θιένο, παλεπιαβῶο 

ἀλεπθεκήζσκελ πάληεο, ἐλ ὑκλῳδίαηο ςάιινληεο αὐηνῦ βηνηήλ, 

ἄζθεζηλ θαὶ πξνζεπρὴλ ζεξκήλ, θαὶ ἐγθξάηεηαλ ἔλζνλ, ἆξζηλ ηνῦ 

ζηαπξνῦ αὐηνῦ, ἐλ πνιιῇ πξνζπκίᾳ· δηὸ δσῆο ηῆο ὄλησο ἀιεζνῦο, 

ἐπαπνιαύζεη ἐλ δόμῃ ὁ Ἅγηνο. 

                    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: Μάρκῳ κωθῷ, κωθῶν 

κλέος, ὕμνον ᾄδω. Νικοδ(ήκνπ).  

 

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

Μαθάξηνλ Μᾶξθνλ ἐλ ηνῖο θσθνῖο, πνζῶλ εὐθεκῆζαη, 

Παξαθιήηνπ ἐπηδεηῶ, ηὴλ ράξηλ ηνῦ πιέμαη ζείνπο ὕκλνπο, θαὶ 

ἐγθσκίσλ ηὸλ ἄθζηηνλ ζηέθαλνλ. 

 

Ἀμίσζνλ Μᾶξθε ζὸλ ὑκλεηήλ, ἀλνῖμαη ηὰ ὦηα, ηῆο θαξδίαο 

πξὸο ηνῦ Χξηζηνῦ, θσλὴλ ηὴλ ζσηήξηνλ θαὶ ζείαλ, ἣλ ἠμηώζεο 

ἀθνύεηλ ηξηζόιβηε. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_62.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_62.html
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Ῥεκάησλ Κπξίνπ ἐλσηηζζείο, ἐλ Πλεύκαηη Μᾶξθε, ἀπεξλήζεο 

ηὰ γεεξά, θαὶ γέγνλαο ἄμηνλ δνρεῖνλ, ηῶλ ἀξεηῶλ ηῶλ ὁζίσλ 

παλέλδνμε. 

Θενηνθίνλ. 

Καηῆιζελ ὁ Λόγνο ὁ ηνῦ Παηξόο, ἐλ ζπιάγρλνηο Σνπ Μῆηεξ, 

θαὶ ἀλέιαβε ηὴλ ἡκῶλ, ζεόθηηζηνλ θύζηλ Θενηόθε, θαὶ ἐιπηξώζαην 

ηαύηελ ἐλ αἵκαηη. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ὡξαΐζαο ὁ Μᾶξθνο ηὰ ηῆο ςπρῆο ἅπαληα, ἔιαβε ηὴλ ράξηλ 

Κπξίνπ ἀθνύεηλ πλεύκαηη, θαὶ αὐγαζζεὶο ηῇ ςπρῇ, ηὰ ἐπὶ γῆο 

ἀπεξλήζε, ἀγαπήζαο ἄῤῥεηα, Θενῦ κπζηήξηα. 

 

Καηελόεζαο Μᾶξθε ηὴλ ηνῦ Χξηζηνῦ ιύηξσζηλ, θαὶ ηῶλ 

ἐθιεθηῶλ ηνῦ Κπξίνπ, ζείσλ ἀπόιαπζηλ· δηὸ ηὸλ θόζκνλ ιηπώλ, ἐλ 

ηῇ ἐξήκῳ εἰζέδπο, ἐλδπζεὶο ηξηβώληνλ, ηὸ ηῆο ἀζθήζεσο. 

 

Ὡξαηόηεηα Μᾶξθε ηνῦ νὐξαλνῦ ἄθαηνλ, βιέπσλ ἐμεδήηεζαο 

πόζῳ, ἣλ θαὶ ἀπέιαβεο· δηὸ θἀκὲ ζαῖο ιηηαῖο, ἐπηζπκεῖλ δηὰ βίνπ, ηνῦ 

ιαβεῖλ ηὴλ ράξηλ ζνπ, Λόγνλ ἱθέηεπε. 

Θενηνθίνλ. 

Φαηδξῶο ὄλησο ἐδέρζεο ηῆο ἀθνῆο ζηέξεζηλ, θαὶ ραξνπνηῶο 

ἐπεπόζεηο, Χξηζηνῦ ηὰ ιόγηα· δηὸ ζὰ ὦηα ςπρῆο, ἡ Θενηόθνο 

ἀλνίγεη, Μᾶξθε ἱθεηεύνπζα, ζεξκῶο ηὸλ Κύξηνλ. 

 

Δηάλνημνλ, ηὴλ ἀθνὴλ ηῆο ςπρῆο κνπ Μᾶξθε ζεόθξνλ, ὅηη 

πέιεηο πξὸο ηὸλ Θεὸλ ἱθέηεο ζεξκόηαηνο, θαὶ γλώζνκαη ηὰο βνπιὰο 

ηνῦ Κπξίνπ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Σὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Τὰ ἄλσ πνζῶλ ηῶλ θάησ θαηεθξόλεζαο, θαὶ ράξηο πνιιὴ 

ἐδόζε ζνη ηξηζόιβηε, ηνῦ ἀθνύεηλ ἄῤῥεηα, ηνῦ Χξηζηνῦ κπζηήξηα 

Ὅζηε, ἃ ὑπερεῖ ἐλ ζνὶ ὁ Θεόο, ὦ Μᾶξθε ἀπαύζησο, ηῶλ θσθῶλ 

ὁδεγέ. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὡξαηώζεο ἐλ Πλεύκαηη, Μᾶξθε ὑπαθνύζαο ζείνηο 

πξνζηάγκαζη· δηὸ πξέζβεπε πξὸο Κύξηνλ, ὡξαΐζαη ἡκᾶο ηνὺο 

ηηκῶληάο ζε. 

 

Καηαμίσζνλ Ὅζηε, ηῶλ ζῶλ ραξηζκάησλ ηνὺο ζὲ γεξαίξνληαο, 

ἱθεζίαηο ζνπ πξὸο Κύξηνλ, ἀθνήλ ζνη δόληα ηὴλ ηνῦ πλεύκαηνο. 

 

Ὠθειεία ζνη πξόμελνο, ἐγεγόλεη Μᾶξθε ηῶλ ὤησλ ζηέξεζηο, 

ἀλνηρζέλησλ ζνη ζεόζνθε, ςπρηθῶλ ὠηίσλ δηὰ Πλεύκαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φῶο Παξζέλε ἐμαλέηεηιαο, θαὶ ἐθ ηῆο ζθνηίαο ἡκᾶο 

ἠιεπζέξσζαο, Θενηόθε ἀεηπάξζελε, θαὶ ηὴλ πιάλνπ πιάλνπ Σὺ 

δηέιπζαο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὦηα ηῆο ςπρῆο, δηαλνίγεηο ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ, ηῶλ ζὲ 

ηηκώλησλ Μᾶξθε παλεπιαβῶο, θαὶ ζηεξίδεηο ἐλ ἀγῶλη ζενηίκεηε. 

 

Νέθξσζνλ θιεηλέ, ηῶλ παζῶλ ἡκῶλ ηὸ θξόλεκα, θαὶ ηῆο 

ςπρῆο ὦ Μᾶξθε ηὸ ἀζζελέο, ἵλα ἁγίσο ἐλ θόζκῳ πνιηηεπζώκεζα. 

 

Κύξηνλ Θεόλ, ἐλ ἐξήκῳ ἐμεδήηεζαο, ἐλ ηαπεηλώζεη ἀζθήζεη 

θαὶ εὐρῇ, Μᾶξθε ληθήζαο ἐρζξνῦ θαθίζηνπ θξπάγκαηα. 

                                        Θενηνθίνλ. 

Λόγνλ ηνῦ Θενῦ, ζσκαηώζαζα Παλάκσκε, ηνὺο ὑκλνῦληάο Σε 

ἔζσζαο Ἁγλή, θαὶ δηαβόινπ ηὸ θξάηνο Σὺ θαηεδάθηζαο. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

ζθήλσζαο, ὡο ζηξνπζίνλ Ὅζηε, ἐλ Ὁζίσλ λνζζηᾷ ηῆο 

ἐξήκνπ, θαὶ πξὸο Θεόλ, ἐκειώδεηο ζνὺο ὕκλνπο, ἐπηθαινύκελνο 

ράξηλ ζσηήξηνλ· Μᾶξθε αὐηὴλ ἐλ ηῇ ςπρῇ, ζαῖο πξεζβείαηο ὁ Λόγνο 

παξάζρνη κνη. 
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Οἰθηείξεζνλ, ηὸλ θσθὸλ ηῷ πλεύκαηη, θαὶ παξάζρνπ κνη ὠηία 

θαξδίαο, ἵλα Χξηζηῷ, ὑπαθνύσ ἐλ βίῳ, ἀεὶ πνηῶλ ηὸ Αὐηνῦ ζεῖνλ 

ζέιεκα, Μᾶξθε ιηηαῖο ζνπ πξὸο Αὐηὸλ, Ὃλ ἠγάπεζαο πόζῳ 

ηξηζόιβηε. 

 

Σηεῥέσζνλ, ηνὺο ηηκῶληαο Ὅζηε, ηὴλ ζὴλ κλήκελ ἐλ ᾠδαῖο 

ἐγθσκίσλ· ὅηη πνιύ, πνιεκνύκεζα πάληεο, ἐλ πεηξαζκνῖο ἀζζελείαηο 

νἱ δείιαηνη· ζὺ πέιεηο ὄλησο ἀζζελῶλ, ὑπνκνλῆο ηὸ ὑπόδεηγκα 

ἔλδνμε. 

Θενηνθίνλ. 

Ὑκλνῦκέλ Σε, νἱ πηζηνὶ Παλάρξαληε, Σῶλ ζαπκάησλ 

κειεηῶληεο ηὸλ πινῦηνλ· ὅηη ἐλ Σνί, ὁ Θεὸο ἐζαξθώζε, θαὶ νἱ βξνηνὶ 

δηὰ Σνῦ ἐιπηξώζεκελ, ἀλῆιζεο δὲ εἰο νὐξαλνύο, δεπηεξεῖα Τξηάδνο 

θαηέρνπζα. 

 

Δηάλνημνλ, ηὴλ ἀθνὴλ ηῆο ςπρῆο κνπ Μᾶξθε ζεόθξνλ, ὅηη 

πέιεηο πξὸο ηὸλ Θεὸλ ἱθέηεο ζεξκόηαηνο, θαὶ γλώζνκαη ηὰο βνπιὰο 

ηνῦ Κπξίνπ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Τῶλ θσθῶλ ἀλεδείρζεο ὁ ζηέθαλνο Ὅζηε, θαὶ παζρόλησλ 

ὑπόδεηγκα ζεπηὸλ θαὶ ἐληξύθεκα, ηῶλ πηζηῶλ δὲ ὑπνκνλῆο ὁ ηύπνο 

θαὶ θσζηήξ· εὐραξίζηεηο γὰξ ἐλ πεηξαζκνῖο, ηῷ Θεαλζξώπῳ 

Χξηζηῷ, ηῷ παζόληη ὑπὲξ ἡκῶλ· ζηήξημνλ Μᾶξθε ζεῖε, ζαῖο ιηηαῖο 

πξὸο ηὸλ Λόγνλ, ἐλ πεηξαζκνῖο ηνὺο εὐζεβῶο, ἀλπκλνῦληάο ζε 

παλέληηκε. 

 

Πξνθείκελνλ. Ὑπομένων ὑπέμεινα ηὸν Κύριον καὶ προζέζτες 

μοι καὶ εἰζήκοσζε ηῆς θωνῆς ηῆς δεήζεώς μοσ. 

Ση. Καὶ ἔζηηζεν ἐπὶ πέηραν ηοὺς πόδας μοσ καὶ καηεύθσνε ηὰ 

διαβήμαηά μοσ. 
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Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Μᾶξθνλ (Κεθ. δ΄ 31-37). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, πάιηλ ἐμειζὼλ ἐθ ηῶλ ὁξίσλ Τύξνπ θαὶ 

Σηδῶλνο ἦιζε πξὸο ηὴλ ζάιαζζαλ ηῆο Γαιηιαίαο, ἀλὰ κέζνλ ηῶλ 

ὁξίσλ Δεθαπόιεσο. Καὶ θέξνπζηλ Αὐηῷ θσθὸλ κνγηιάινλ θαὶ 

παξαθαινῦζηλ αὐηὸλ ἵλα ἐπηζῇ αὐηῷ ηὴλ ρεῖξα. Καὶ ἀπνιαβόκελνο 

αὐηὸλ ἀπὸ ηνῦ ὄρινπ θαη᾿ ἰδίαλ ἔβαιε ηνὺο δαθηύινπο Αὐηνῦ εἰο ηὰ 

ὦηα αὐηνῦ, θαὶ πηύζαο ἥςαην ηῆο γιώζζεο αὐηνῦ, θαὶ ἀλαβιέςαο 

εἰο ηὸλ νὐξαλὸλ ἐζηέλαμε θαὶ ιέγεη αὐηῷ· ἐθθαζά, ὅ ἐζηη 

δηαλνίρζεηη. Καὶ εὐζέσο δηελνίρζεζαλ αὐηνῦ αἱ ἀθναὶ θαὶ ἐιύζε ὁ 

δεζκὸο ηῆο γιώζζεο αὐηνῦ, θαὶ ἐιάιεη ὀξζῶο. Καὶ δηεζηείιαην 

αὐηνῖο ἵλα κεδελὶ εἴπσζηλ· ὅζνλ δὲ αὐηὸο αὐηνῖο δηεζηέιιεην, 

κᾶιινλ πεξηζζόηεξνλ ἐθήξπζζνλ θαὶ ὑπεξπεξηζζῶο ἐμεπιήζζνλην 

ιέγνληεο· θαιῶο πάληα πεπνίεθε· θαὶ ηνὺο θσθνὺο πνηεῖ ἀθνύεηλ θαὶ 

ηνὺο ἀιάινπο ιαιεῖλ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ...Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με, ὁ Θεός... 

Μᾶξθε ηὰ νὐξάληα, ἐπηπνζῶλ ἐθ θαξδίαο, εἰο Ὁζίνπο 

ἔζπεπζαο, κηκεζῆλαη ηνύησλ ζεῖα παιαίζκαηα· ἐλ ραξᾷ πέπνηζαο, 

ὅηη πᾶζα δόζηο, ἀιγεηλή ηε θαὶ εὐάξεζηνο, ἀλζξώπνηο δίδνηαη, ἐμ 

ἀγάπεο ὄλησο ηνῦ Κηίζαληνο· δηὸ θαὶ θαζππέκεηλαο, ηὴλ ηῶλ ὤησλ 

ζώκαηνο ζηέξεζηλ· ὅζελ ἠμηώζεο, ἀθνύεηλ ἐλ θαξδίᾳ ηνῦ Θενῦ, θαὶ 

ηῶλ Ἀγγέισλ κειίζκαηα, θαὶ Ἁγίσλ ᾄζκαηα. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Μεζίηεπζνλ Κπξίῳ, ὑπὲξ ἁκαξηαλόλησλ ηνῦ ἀλνηγῆλαη ςπρῆο 

ηὰ ὦηα ζεῖε Μᾶξθε, θαὶ δὸο ηνῖο ζὲ ὑκλνῦζη, ηνῦ βνᾶλ κεηὰ πίζηεσο· 

ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ννῦλ ἔλζενλ ὦ Μᾶξθε, ἡκῖλ ιηηαῖο ζνπ δίδνπ ηνῦ ὑπνκέλεηλ 

δεηλὰ θαὶ ζηήξημνλ ἐλ πόλνηο, θαὶ ζιίςεζη πνηθίιαηο, ηνὺο ἐθβνῶληαο 

ἐθ πίζηεσο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 
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Ὁ Κύξηνο ηῆο δόμεο δηήλνημε ηνῦ Μάξθνπ ηὴλ ἀθνὴλ ηῆο 

ςπρῆο, ἀθνύεηλ ἐλδνκύρσο, ιπηξώζεσο ηνὺο ιόγνπο, θαὶ ἐθβνᾶλ 

κεηὰ πίζηεσο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

Θενηνθίνλ. 

Ναὲ ηνῦ Ζσνδόηνπ ἐιεπζέξσζνλ πάληαο ἐθ ηῶλ δεζκῶλ ηῶλ 

παζῶλ, θαὶ πύιελ κεηαλνίαο, ὑπάλνημνλ ὦ Μῆηεξ, ηνῖο βνῶζη ηῷ 

Τόθῳ Σνπ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ἀλαλενῦκαη, θαζνξῶλ ζε ζεπηὲ Μᾶξθε, ἐλ ραξᾷ ὑπνκέλνληα 

ζιίςεηο, θαὶ δνμνινγνῦληα, Χξηζηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Δεζκῶλ θαθίαο, ηνὺο εὐθεκνῦληάο ζε Μᾶξθε, ἐιεπζέξσζνλ 

εὐραῖο ζνπ πξὸο Λόγνλ· Ὃλ ἀθαηαπαύζησο, ὑκλνῦκελ εἰο αἰῶλαο. 

 

Ὡξατζκέλε, ηῇ Παξαθιήηνπ δπλάκεη, ἡ ςπρή ζνπ ἐβόα ὦ 

Μᾶξθε· Σνὶ Χξηζηὲ ιαηξεύσ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νίθαο Παξζέλε, ηνῖο Σὲ ηηκῶζηλ ἀμίσο, ρνξεγεῖο Σαῖο 

πξεζβείαηο πξὸο Λόγνλ, Ὃλ ὑπεξπςνῦκελ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰζρύτ Παξαθιήηνπ, ὦ Μᾶξθε ἐγεγόλεηο, πεηξαδόκελνηο 

ἀιείπηεο θαὶ κέγαο θσζηήξ, θαζνδεγῶλ ὑπνκέλεηλ, αὐηνὺο 

ἀιγήκαηα. 

 

Καηάλπμηλ παξάζρνπ, ἐκνὶ ηῷ ἀζιίῳ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο ὦ 

Μᾶξθε Χξηζηνῦ κηκεηά, ἐζηαπξσκέλε ηῷ θόζκῳ, θαὶ 

ηξηζκαθάξηζηε. 

 

Ὁδήγεζνλ ὦ Μᾶξθε, ςπρὰο ηῶλ ζὲ ὑκλνύλησλ, ηνῦ ὑπνκέλεηλ 

ἀλδξείσο δεηλὰο ζπκθνξάο, θαὶ ἐθδεηεῖλ ηνὺ Κπξίνπ, ηὸ κέγα ἔιενο. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Δεζπόηελ δαλεηζζέληα, ἐθ Σνῦ ἀλζξώπσλ θύζηο, θαζηθεηεύνηο 

Παξζέλε ὑπὲξ πάλησλ ἡκῶλ, ηνῦ ιπηξσζῆλαη πηαηζκάησλ, θαὶ 

πάζεο ζιίςεσο. 

 

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. 

 

Χαίξνηο ηῶλ Ὁζίσλ ὁ θνηλσλόο, Μᾶξθε ζενθόξε, ὑπνκείλαο 

πάζνο δεηλόλ· ραίξνηο ἐλ θαξδίᾳ, ἐγγξάςαο ζεῖνλ ιόγνλ, θσθῶλ 

κέγα πξνζηάηα, θαὶ θαηαθύγηνλ. 

 

Δεῦηε ἀλπκλήζσκελ εὐιαβῶο, Μᾶξθνλ θσθῶλ θιένο, 

ἀζθνπκέλσλ ὑπνγξακκόλ, ηῶλ ἐλ ἀζζελείαηο, ὑπόδεηγκα θαὶ ηύπνλ, 

θαὶ ηῶλ πεηξαδνκέλσλ, ηὸ ζεῖνλ πξόηππνλ. 

 

Χάξηηη Κπξίνπ ηῆο ἀθνῆο, ὑπέκεηλε Μᾶξθνο, ηὴλ ἀθαίξεζηλ ὡο 

Θενῦ, δῶξνλ ηῆο πξνλνίαο, Αὐηνῦ πξὸο ζσηεξίαλ, θαὶ ἄζιεζηλ 

ἁγίαλ, θαὶ δόμαλ ἄθζηηνλ. 

 

Μᾶξθε ηὸ ὑπόδεηγκα ηῶλ θσθῶλ, πξέζβεπε ἀπαύζησο, 

ιπηξσζῆλαη ἐθ πεηξαζκῶλ, θσθνὺο θαὶ ἀιάινπο, ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο 

ὕκλνηο, θαὶ ἐπηθαινπκέλνπο, Χξηζηνῦ ηὴλ δύλακηλ. 

 

Σπεῦζνλ Μᾶξθε ἔλδνμε ἀζθεηά, ιηηαῖο ζνπ πξὸο Λόγνλ, 

δηαζῶζαη ἐθ πεηξαζκῶλ, ζαηᾶλ ςπρνθηόλνπ, θσθνὺο ηνὺο 

ἀγαπῶληαο, Χξηζηὸλ ηὸλ ἀζινζέηελ, θαὶ ζὲ παλεύθεκε. 

 

Τηκήζσκελ Μᾶξθνλ ηὸλ ἀζθεηήλ, ἐλ ὕκλνηο ἐλζένηο, ηὸ 

ὑπόδεηγκα ηῶλ θσθῶλ, ηὸλ ἀμησζέληα, ἀθνύεηλ ἐλ θαξδίᾳ, ηνὺο 

ιόγνπο ηνῦ Κπξίνπ, ράξηηη Πλεύκαηνο. 

 



 

[283] 

 

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 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 Χξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Δεῦηε, ἀξηζηέα ηῶλ θσθῶλ, Μᾶξθνλ ηῆο ἐξήκνπ ηὸ θιένο, 

ὑπνκνλῆο ηε θαξπόλ, ὕκλνηο εὐθεκήζσκελ, θαὶ κεγαιύλσκελ, ὡο 

Χξηζηνῦ ἀθνκνίσκα, θσθῶλ ζεῖνλ ζηῦινλ, πξόηππνλ ηῆο πίζηεσο, 

Σηαπξνῦ ηὸ δώξεκα, κέγαλ, ἀζθνπκέλσλ πξνζηάηελ, θαὶ ηῶλ ἐλ ηαῖο 

ζιίςεζηλ ὄησλ, ἀζθαιῆ παξάθιεηνλ πξὸο Κύξηνλ. 

 

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. 

 


