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10 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Μαξηύξσλ 

ΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΒΔΛ θαί ΙΣΜΑΗΛ ηῶλ ἐθ 

Πεξζίαο  

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

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

Εἶηα  ηά Τξνπάξηα.  

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ἐλ ηῷ παλζέπηῳ θαὶ ἁγίῳ ηεκέλεη, ζπλαζξνηζζέληεο νἱ πηζηνὶ 

ὁκνθξόλσο, ἐθιηπαξνῦκελ πόζῳ ὑκᾶο Ἅγηνη, ῥύζαζζε θνιάζεσλ, 

θαὶ παζῶλ ηξηθπκίαο, ὅπσο κεγαιύλσκελ, ηὰ ζεπηὰ ὑκῶλ πᾶζε, 

ἅπεξ ὑπέζηεηε, ζηεῤῥῶο ὑπὲξ Φξηζηνῦ, ζηεθαλεθόξνη ὁπιῖηαη 

αὐηάδειθνη. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο.  

 

Εἶηα  ὁ Καλὼλ, νὗ  ἡ ἀθξνζηηρίο· Τὴν ηῶν Μαπηύπων μέλπω 

κλεινὴν ηπιάδα. 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο α΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Τάμεηο ηῶλ Ἀγγέισλ ἐλ νὐξαλνῖο, ἔρνληεο γελλαῖνη, 

ζπκπνιίηαο ὑπὲξ ἡκῶλ, πξεζβεύεηλ ἀπαύζησο ηῷ Κπξίῳ, κὴ 

δηαιίπνηηε ἔλδνμνη Μάξηπξεο 

 

Τξηάδη πξνζθεύγσ καξηπξηθῇ, πεηξαζκνῖο πνηθίινηο 

ζπλερόκελνο θαὶ δεηλνῖο, ζὴλ ζθέπελ ηξηὰο θαὶ πξνζηαζίαλ, δόο κνη 

ηαρὺ, θαὶ θαθῶλ κε δηάζσζνλ. 

 

Ἡ ζεπηὴ παλήγπξηο ηνὺο πηζηνὺο, πάληαο ζπγθαιεῖηαη, ηῶλ 

Μαξηύξσλ ἡ ηξηθεγγὴο, ῥπόκελνη ηνύηνπο ἐθ θηλδύλσλ, εὐσρεζῆλαη 

πξὸο ζείαλ ἑζηίαζηλ. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/05/blog-post_70.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/05/blog-post_70.html
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Ἡ δεηλὴ ἀζζέλεηα Ἀζιεηαὶ, ἐμ ἐκῶλ πηαζηζκάησλ, θαηαηξύρεη 

κε αὐζηεξῶο· ηαρέσο νὖλ ηαύηελ ἐκνῦ πόῤῥῳ, λῦλ ἐθδηώμαηε 

δένκαη Μάξηπξεο. 

 

Νέκεηε πινπζίσο ηὰο δσξεὰο, ράξηλ εἰιεθόηεο, ηὴλ ηνῦ 

Πλεύκαηνο Ἀζιεηαὶ, ηνῖο πηζηνῖο θαὶ ηνύηνπο ἐθ θηλδύλσλ, ηῶλ 

πνιπηξόπσλ ηαρέσο ἁξπάζαηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τὴλ ηῶλ αὐηαδέιθσλ ηξηζζνιακπῆ, ὑκλνῦκελ ρνξείαλ, 

ὁκνθξόλσο νἱ εὐζεβεῖο, ζὺλ ηῇ Θενηόθῳ ἱθεζίαλ, ὑπὲξ ἡκῶλ ηῷ 

Κπξίῳ πξεζβεύνπζαλ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Ὡο ἀείθσηνη ιύρλνη, ἐλ νὐξαλῷ ιάκπεηε, θαὶ ηὰο ηῶλ πηζηῶλ 

δηαλνίαο θαηαθσηίδεηε· ὅζελ ἐλ ᾄζκαζηλ, ὑκῶλ ηὴλ κλήκελ γελλαῖνη, 

ζπλειζόληεο ἅπαληεο, πόζῳ γεξαίξνκελ. 

 

Ὡο πνιιὴλ παῤῥεζίαλ, πξὸο ηὸλ Φξηζηὸλ ἔρνληεο, ὑπὲξ 

ὑγείαο, ηνῦ λνζνῦληνο θαζηθεηεύζαηε· ὅπσο ραξᾷ ὑκῖλ, 

εὐραξηζηήξηνλ ὕκλνλ, πξνζαγάγῃ Μάξηπξεο, λόζνπ ιπηξνύκελνο. 

 

Νηθεηαὶ ἐλ ζηαδίῳ, γελλαηνθξόλσο ἐδείρζεηε, ηὴλ ηνῦ 

Παξαβάηνπ, καλίαλ θαηαηξνπώζαληεο· ἀιιὰ πξνθζάζαηε, θαὶ ηνὺο 

ηεινῦληαο πξνζύκσο, ηὰ ὑκῶλ κλεκόζπλα, ἐθ βιάβεο ῥύζαζζε. 

 

Μαλνπὴι ὦ γελλαῖε, θαὶ Ἰζκαὴι πάλζνθε, ζὺλ Σαβὲι ηῷ 

ζείῳ, ἐθηελῶο πξεζβεύζαηε, ὑπὲξ ἡκῶλ πξὸο Κύξηνλ, ὅπσο εὕξσκελ 

ιύζηλ, ἁκαξηηῶλ νἱ ηξηζάζιηνη, θαὶ ηῶλ ἀγαζῶλ ηὴλ ἀπόιαπζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀιεζῆ Θενηόθνλ, ὁκνινγῶ Δέζπνηλα, Σὲ ηὴλ ηνῦ ζαλάηνπ ηὸ 

θξάηνο ἐμαθαλίζαζαλ· ὡο γὰξ θπζίδῳνο, ἐθ ηῶλ δεζκῶλ ηῶλ ηνῦ 

ᾅδνπ, πξὸο δσὴλ ἀλήγαγεο, εἰο γῆλ κε ῥεύζαληα. 
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Ἐθ ζιίςεσο, θαὶ ἐθ θηλδύλσλ ιπηξώζαηε Ἀζινθόξνη, ηνὺο ηὴλ 

ζείαλ κλήκελ ὑκῶο ζεξκῶο ἑνξηάδνληεο, ὡο ἔρνληεο παῤῥεζίαλ 

κεγίζηελ.  

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Τὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Τῇ πίζηεη Φξηζηνῦ, ηξσζέληεο πακκαθάξηζηνη, θαὶ Τνύηνπ 

πηζηῶο πηόληεο ηὸ πνηήξηνλ, ηῶλ Πεξζῶλ ζεβάζκαηα, θαὶ ηὸ ζξάζνο 

εἰο γῆλ θαηεβάιεηε, ηῆο Τξηάδνο ἰζάξηζκνη, πξεζβείαηο πνηνῦληεο 

ὑπὲξ πάλησλ ἡκῶλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Ῥεηνξεύνληεο ὤθζεηε, ἔλαληη ηπξάλλνπ ὑπὲξ ηῆο πίζηεσο· δηὸ 

δέρεζζε δεηλόηαηα, Ἀζιεηαὶ γελλαῖνη θνιαζηήξηα. 

 

Ῥππαξὸο ὤλ θαὶ ἄζσηνο, ςπρηθνῦ ηαξάρνπ Ἅγηνη πέπιεζκαη· 

ἀιι’ αὐηνὶ δάιελ θαὶ θίλδπλνλ, θαὶ ηὴλ ἀζπκίαλ ἐθδηώμαηε. 

 

Τεηξαπκάηηζκαη βέιεζη, δεηλνῖο ἰνβόινηο ηνῦ πνιεκήηνξνο· 

ὑκεῖο ἔλδνμνη αὐηάδειθνη, ηνύηνπ ηῶλ παγίδσλ κε ιπηξώζαηε. 

 

κλσδίαηο θαὶ ᾄζκαζη, δεῦηε ζπλειζόληεο ηνὺο ηξεῖο 

ζεόθξνλαο, ὑπὲξ πίζηεσο ἀζιήζαληαο, ἅπαληεο ζπκθώλσο 

ἐπαηλέζσκελ. 

 

ςηιόθξσλ θαζέζηεθα, θαὶ ηῇ ἀζσηίᾳ ἀεὶ ζπκπέξθπκαη, θαὶ 

ηνὺο πόξλνπο ὑπεξβέβεθα, ηάρηνλ Δεζπόηελ ἱιεώζαηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦπνο ὅινο γεγέλεκαη, Μῆηεξ ηνῦ Κπξίνπ Σύ κε ἀπόπιπλνλ, 

θαὶ ηὴλ Σὴλ ράξηλ παξάζρνπ κνη, ηνῦ κὴ παξνξγίδεηλ ηὸλ Δεζπόηελ 

κνπ. 
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ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὦ ηξεῖο Ἀζιεηαὶ, ὑπεξέλδνμνη αὐηάδειθνη! ἐπὶ ηῇ παξνπζίᾳ 

ηῇ θνβεξᾷ, ηνῦ Ἰεζνῦ κνπ, ἐκνὶ ηόηε βνεζήζαηε. 

 

Νῶηα ἀθεηδῶο, θαζεινῦζζε γελλαηόηαηνη, θαὶ πᾶζαλ βάζαλνλ 

ὑπέζηεηε ζηεῤῥῶο, ὅζελ πξεζβεύζαηε, ζσζῆλαη ἡκᾶο Ἅγηνη. 

 

Νέκεηε παληὶ, ηὰο αἰηήζεηο ὦ ηξεῖο Μάξηπξεο· δηὸ θαὶ ηῇ 

ηηθηνῦζῃ λῦλ ἀγαζὴλ, δεηλῶο ὠδηλνύζῃ, ἐιεπζεξίαλ δσξήζαζζε. 

 

Μὴ κὲ Ἰεζνῦ ἀπνῤῥίςεο ἐθ πξνζῶπνπ Σνπ, δηὰ ηὸ κέγεζνο 

ηῶλ Σῶλ νἰθηηξκῶλ, ἀιιὰ δὴ ζῷζνλ, ἱθεζίαηο ηῶλ Μαξηύξσλ Σνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἔκπιεζνλ Ἁγλὴ, εὐθξνζύλεο ηὴλ θαξδίαλ κνπ, ηὴλ Σὴλ 

ἀθήξαηνλ δηδνῦζα ραξὰλ, ηῆο εὐθξνζύλεο ἡ γελλήζαζα ηὸλ αἴηηνλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Λαηξείαλ, ηὴλ εἰο Θεὸλ πνζήζαληεο, νὐδακῶο ἐπηνήζεηε 

βαζάλνπο, ἀιιὰ ζηεῤῥῶο, ἐλαληίνλ ηπξάλλνπ, ὁκνινγήζαληεο 

ηαύηελ ἐιάβεηε, ηὸλ ζηέθαλνλ ἐλ νὐξαλνῖο, θαὶ εἰο αἰῶλαο ὡο ἥιηνη 

ιάκπεηε. 

 

Λπηήξηνλ, ηὴο ἐκῆο ἀζζελείαο, ἔζηη Μάξηπξεο ἡ ὑκῶλ 

πξνζηαζία, δηὸ ηαρὺ βαξπηάηελ κνπ λόζνλ, θαὶ ππξεηὸλ ηὸλ ὀμὺλ 

λῦλ ἰάζαηε, ὑπάξρεηε γὰξ ἰαηξνὶ, ηῶλ πξνζηξερόλησλ ὑκῖλ ζεξκῶο 

ἄκηζζνη. 

 

Πξνζηάηαο, πξὸο ηὸλ Θεὸλ θεθηήκεζα, ηνὺο ιακπξνὺο ἐθ ηῆο 

Πεξζίδνο ἀζηέξαο, ηὸλ Ἰζκαὴι, θαὶ Σαβὲι ηὸλ γελλαῖνλ, θαὶ 

Μαλνπὴι ηὸλ πνιύαζινλ Μάξηπξα· αἰλέζσκελ νὐθνῦλ αὐηνὺο, ὡο 

ηῷ Θεῷ ὑπὲξ πάλησλ πξεζβεύνληαο. 
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Ὡο ἥιηνη, ηαῖο ἀθηῖζη ιάκπεηε, ηξεῖο αὐηάδειθνη ζηεῤῥνὶ ἐλ 

βαζάλνηο, ηὸλ ῥππαξὸλ, θαὶ ἀρξεῖόλ κε ἄκθσ, θαζαξσηάηαηο ἀθηῖζη 

ιακπξύλαηε, πξεζβεύνληεο δηελεθῶο, ὅπσο ιάβσ πηαηζκάησλ ηὴλ 

ἄθεζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Κπθιώζαζαη, αἱ ηνῦ βίνπ κε δάιαη, ὥζπεξ κέιηζζαη θεξίνλ 

Παξζέλε, θαὶ ηὴλ ἐκὴλ, θαηαζρνῦζαη θαξδία, θαηαηηηξώζθνπζη βέιε 

ηῶλ ζιίςεσλ, ἀιι’ εὕξνηκί ζε βνεζὸλ, θαὶ δηώθηελ θαὶ ῥύζηελ 

Παλάρξαληε. 

 

Ἐθ ζιίςεσο, θαὶ ἐθ θηλδύλσλ ιπηξώζαηε Ἀζινθόξνη, ηνὺο ηὴλ 

ζείαλ κλήκελ ὑκῶο ζεξκῶο ἑνξηάδνληεο, ὡο ἔρνληεο παῤῥεζίαλ 

κεγίζηελ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ ὡο ἔρνπζα Μεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. 

Ἀζινθόξνη Φξηζηνῦ ηξεῖο αὐηάδειθνη, ηῆο Ἁγίαο Τξηάδνο 

ἰζάξηζκνη, κὴ παξίδεηε δεήζεηο εὐζεβῶλ, ἀιιὰ πξνθζάζαηε ηαρὺ, 

εἰο ηὴλ βνήζεηαλ ἡκῶλ, ηῶλ πηζηῶο θξαπγαδόλησλ ὑκῖλ· ἔλδνμνη 

ὁπιῖηαη, πξεζβείαο Θεῷ πνηεῖηε, ὅπσο ῥπζζῶκελ ηῶλ δεηλῶλ, θαὶ 

ππξὸο ηνῦ αἰσλίδνληνο. 

 

Πξνθείκελνλ. Δίκαιορ ὡρ θοίνιξ ἀνθήζει, καὶ ὡζεὶ κέδπορ ἡ ἐν 

ηῷ Λιβάνῳ πληθςνθήζεηαι. 

Ση. Τοῖρ Ἁγίοιρ ηοῖρ ἐν ηῇ γῇ Αὐηοῦ ἐθαςμάζηωζεν ὁ Κύπιορ. 

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

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ καζεηαῖο· πᾶο ὃο ἂλ ὁκνινγήζῃ ἐλ 

ἐκνὶ ἔκπξνζζελ ηῶλ ἀλζξώπσλ θαὶ ὁ πἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ 

ὁκνινγήζεη ἐλ αὐηῷ 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 πἱὸλ ηνῦ 

ἀλζξώπνπ, ἀθεζήζεηαη αὐηῷ· ηῷ δὲ εἰο ηὸ ἅγηνλ Πλεῦκα 

βιαζθεκήζαληη, νὐθ ἀθεζήζεηαη. Ὅηαλ δὲ πξνζθέξσζηλ ὑκᾶο ἐπὶ 



[38] 

 

ηὰο ζπλαγσγὰο θαὶ ηὰο ἀξρὰο θαὶ ηὰο ἐμνπζίαο, κὴ κεξηκλήζεηε πῶο 

ἢ ηί ἀπνινγήζεζζε ἢ ηί εἴπεηε· ηὸ γὰξ ἅγηνλ Πλεῦκα δηδάμεη ὑκᾶο ἐλ 

αὐηῇ ηῇ ὥξᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖλ. 

Γόμα. Ταῖο ηῶλ Ἀζινθόξσλ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

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

με, ὁ Θεὸρ   

Τνὺο ὑπεξαζιήζαληαο, ἐλ ηῷ ζηαδίῳ γελλαίσο, ξζνδόμσλ 

ζύιινγνο, ἐλ ᾠδαῖο θαὶ ᾄζκαζηλ εὐθεκήζσκελ· νὗηνη γὰξ πάληνηε, 

νὐ δηαιείπνπζη, ηνῦ πξεζβεύεηλ πξὸο ηὸλ Κύξηνλ, ὅπσο ἄλ ιάβσκελ 

ηῶλ ἁκαξηεκάησλ ηὴλ ἄθεζηλ, ηνύηνηο νὖλ πξνζεξρόκελνη, πίζηεη ηε 

θαὶ πόζῳ πξνζείπσκελ· Μάξηπξεο Κπξίνπ, αὐηάδειθνη ηὰ ἄλζε ηῶλ 

Πεξζῶλ, ὑπὲξ ἡκῶλ κὴ ἐιιείπνηηε, πξεζβείαηο πνηνύκελνη. 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Λπηξσζῆλαη θηλδύλσλ, ηνὺο πηζηῶο ἐθηεινύληαο ηὴλ ζείαλ 

κλήκελ ὑκῶλ, πξεζβεύζαηε Κπξίῳ, ἵλα πίζηεη θαὶ πόζῳ, 

κεγαιύλσζη ςάιινληεο· ὁ ἐλ Ἁγίνηο ζαπκαζηὸο, Θεὸο εὐινγεηόο εἶ. 

 

Λνηκηθῆο ἀζζελείαο, θαὶ παληνίαο κε λόζνπ, ιπηξώζαηε Ἅγηνη, 

πξεζβεύνληεο Κπξίῳ, ἵλα ςάιισ ἐθ πόζνπ, θαὶ θξαπγάδσ ἑθάζηνηε· 

ὁ ἐλ Ἁγίνηο ζαπκαζηὸο, Θεὸο εὐινγεηόο εἶ. 

 

Ἐλ ηῷ θόβῳ Κπξίνπ, ηαπεηλώζαηε παῖδεο, ηὸ ηῆο ζαξθὸο 

θξόλεκα, ζθηξηῶλ νἷά πεξ πῶινο, ἀηάθησο ηε βαδίδσλ, ἐλ ἐκνὶ θαὶ 

πξὸο βάξαζξνλ, δεηνῦλ θαηαθξεκλίζαη, ηὴλ ηαπεηλὴλ ςπρήλ κνπ. 

 

Ἐλ ςπρῇ ηεζιηκκέλῃ, αἱ ἐπίηνθεο πᾶζαη, ὑκῖλ θξαπγάδνπζη· 

ηξεῖο Μάξηπξεο Κπξίνπ, ἐθπέκςαηε ἐλ ὥξᾳ, ηνῦ ηεθεῖλ ηὴλ 

βνήζεηαλ, δσξνῦληεο εὐηνθίαλ, ἡκῖλ ἐγθπκνλνύζαηο. 

 

Ἱεξεῖα Κπξίῳ, ηὰ ζθελώκαηα ὤθζε ὑκῶλ καθάξηνη, ἰάζεηο 

λνζεκάησλ, θαη’ ἄκθσ ρνξεγνῦληα, ηνῖο ἐλ πίζηεη πξνζηξέρνπζη, 

θαὶ κεγαιύλνπζη πηζηῶο, ηὴλ ζείαλ ὑκῶλ κλήκελ. 
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Ἱθεηεύεηλ κὴ παύζῃ, Μαλνπὴι ηὸλ Δεζπόηελ, ζεξκῶο 

δεόκεζα, ὀξγὴλ Αὐηνῦ δηθαίαλ, εἰξήλῃ κεηαβάιιεηλ, θαὶ αὐρκὸλ 

ιῦζαη ηάρηζηα, θαὶ θαξπνθόξνπο ὑεηνὺο, ἐθπέκςαη γῇ δηςώζῃ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ννῦο βξνηῶλ νὐθ ἰζρύεη, νὐδὲ λόσλ αἱ ηάμεηο, Θενθπήηνξ 

Ἁγλὴ, ηὸλ Τόθνλ Σνπ λνῆζαη, ὡο μέλνλ ηη θαὶ κέγα, δηὸ πάληεο 

θξαπγάδνκελ· εὐινγεκέλνο ὁ θαξπὸο, ἐζηὶ ηῆο Σῆο θνηιίαο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τόλ Βαζηιέα. 

Ἡ ζηεθεθόξνο, ηῶλ αὐηαδέιθσλ ρνξεία, νὐξαλὸλ ζὺλ 

Ἀγγέινηο νἰθνῦζα, ηῷ Φξηζηῷ πξεζβεύεη, ὑπὲξ ηῶλ ξζνδόμσλ. 

 

Ἥθσ θεξύμσλ, ηὴλ πξὸο ἐκὲ πξνζηαζίαλ, ηῶλ ηξηῶλ 

αὐηαδέιθσλ πξνζύκσο, ηῆο εὐραξηζηίαο, κεδόισο δῶξνλ ἔρσλ. 

 

Ναῷ ηῷ ζείῳ, ηῶλ Ἀζιεηῶλ ὁ πξνζηξέρσλ, εὐρεξῶο ηὰο 

αἰηήζεηο ιακβάλεη, εἰ κεη’ εὐιαβείαο, αὐηνὺο ἐπηθαιεῖηαη. 

 

Τὰο ἀιγεδόλαο, ἅο ἐλεγθόληεο εἰο ηέινο, ηῷ Φξηζηῷ ἠλέρζεηε 

ζπζίᾳ, πίζηεη ξζνδόμῳ, ὑκλνῦκελ εἰο αἰῶλαο. 

 

Τξηὰο Μαξηύξσλ, ἐλ πᾶζη πάξεζό κνη, θαὶ ζπλόδεπζνλ 

ὁδνηπνξνῦληη, ἵλα εὐραξίζησο, ὑκλῶ ηὴλ πξνζηαζίαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥαζπκνηόθνπο, ἐθ ηῆο ςπρῆο κνπ θξνληίδνο, ἀπνζόβεη 

πάληνηε Παξζέλε, ἵλα ηὸλ Σὸλ Τόθνλ, ἐλ πξνζπκίᾳ κέιπσ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰδεῖλ Φξηζηνῦ ηὸ θάιινο, ὄλησο ηὸ ὡξαῖνλ, θαὶ ηῆο γιπθείαο 

ἀθηῖλνο θαὶ αἴγιεο Αὐηνῦ, θαηαθξπθῆζαί κε Ἅγηνη ἱθεηεύζαηε. 

 

Ἀζιήζαληεο γελλαίσο, δέρεζζε δηθαίσο, παξὰ Φξηζηνῦ ηὰ 

βξαβεῖα παλέλδνμνη, ηὸλ Παξαβάηελ θαηξίσο θαηαηξνπώζαληεο. 

 



[40] 

 

Δεήζεηε Κπξίνπ, ηξεῖο ιακπξνὶ ἀζηέξεο, ὑπὲξ ηῶλ πίζηεη 

ηεινύλησλ ηὴλ κλήκελ ὑκῶλ, ηνῦ ιπηξσζῆλαη θηλδύλσλ θαὶ 

πεξηζηάζεσλ. 

 

Δεήζεζη Μαξηύξσλ, θεξαπλνῦ θξηθώδνπο, θαὶ αἰθληδίνπ 

ζαλάηνπ κε ῥῦζαη Φξηζηὲ, κεηαβαιὼλ ἐλ εἰξήλῃ, ζὴλ ἀγαλάθηεζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀζιίσο ὑπὲξ πᾶληαο, βίνλ κνπ παξῆιζνλ, ἐλ ἀζσηίᾳ κεγίζηῃ 

Παξζέλε Ἁγλὴ, ἀιιὰ Σὺ δόο κνη κεηάλνηαλ θαὶ δηόξζσζηλ. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο… 

 

Τνὺο ἐθ ηῆο Πεξζίδνο ηξεῖο θαεηλνὺο, ἀζηέξαο ἐλ ὕκλνηο, 

αὐηαδέιθνπο θαὶ Ἀζιεηὰο, Μαλνπὴι ηὸλ κέγαλ, θαὶ Σαβὲι ηὸλ 

γελλαῖνλ, ζὺλ Ἰζκαὴι ηῷ ζεηῷ, πᾶληεο ηηκήζσκελ. 

 

Ὤζπεξ ὁ Φξηζηόο κνπ θαὶ Πνηεηὴο, ηὴλ πιεπξὰλ ἐλύγε, θαὶ ηὸ 

Σῶκα ηὸ δσεξὸλ, νὗησ θαὶ ὁ κέγαο, Μαλνπὴι ὁ πνιύηιαο, πιεπξὰο 

ηὰο καθαξίαο, ιόγραηο ηηηξώζθεηαη. 

 

Δέμαη ὦ παλζαύκαζηε Μαλνπὴι, ιηηὰο ηῶλ ζῶλ δνύισλ, ἅο ἐθ 

ζηόκαηνο ῥππαξνῦ, θαὶ γιώηηεο βεβήινπ, πξνζάγνκελ αἰηνύληεο, 

ἁκαξηεκάησλ ιύζηλ ηῇ κεζηηείᾳ ζνπ. 

 

Ὡο ἀζηὴξ ἐμέιακςαο θαεηλὸο, ἐθ ηῆο ηῶλ Φαιδαίσλ, ηῶλ 

Μαξηύξσλ ἡ θαιινλὴ, ὦ Σαβὲι ηξηζκάθαξ, θαὶ πάληαο θαηαπγάδεηο, 

ηνὺο ζὲ ἀλεπθεκνῦληαο θαὶ κεγαιύλνληαο. 

 

Φύιαηηε ζνὺο δνύινπο ὦ Ἰζκαὴι, Μάξηπο ηνῦ Κπξίνπ, ηνὺο 

ηηκῶληάο ζε εὐιαβῶο, πίζηεη ηε θαὶ πόζῳ, ηεινῦληάο ζνπ ηὴλ 

κλήκελ, ἀπὸ παληνίαο βιάβεο θαὶ πεξηζηάζεσο. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 



[41] 

 

 

Τό Τξηζάγηνλ… 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο δ΄. 

Οἱ ηῆο εὐζεβείαο ὑπέξκαρνη, θαὶ ηῆο ἀζεβείαο ἀληίπαινη, 

Μαλνπὴι ζεόπλεπζηε, θαὶ Ἰζκαὴι ζαπκάζηε, θαὶ Σαβὲι ἀμηάγαζηε· 

παῤῥεζίᾳ ηὸλ Φξηζηὸλ, Υἱὸλ Θενῦ θεξύμαληεο, ηὸ αἷκα ὑκῶλ ὑπὲξ 

Αὐηνῦ ἐμερέαηε, ὅλ δπζσπνῦληεο κὴ παύζεηε, ηνῦ ζσζῆλαη ηὰο 

ςπρὰο ἡκῶλ. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Δεῦηε ηνὺο κεγίζηνπο Ἀζιεηὰο, Μαλνπὴι, Σαβὲι, Ἰζκαήι ηε 

ἀλεπθεκήζσκελ· δεῦηε πᾶο ὁκώλπκνο, θαὶ πᾶο ξζόδνμνο, εὐιαβῶο 

πξνζθπλήζαληεο, ηὴλ ηνύησλ εἰθόλα, πόζῳ ἀζπαζώκεζα, ηνύηνπο 

δνμάδνληεο, ὕκλνηο θαὶ ᾠδαῖο ἐγθσκίσλ· νὗηνη γὰξ πξεζβεύνπζηλ 

ὄλησο, ὑπὲξ ηῶλ ςπρῶλ ἡκῶλ ἑθάζηνηε. 

 

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. 

 

 

 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 
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