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15 ΙΟΤΛΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΗ ΣΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ 

ΜΑΡΣΤΡΩΝ ΚΗΡΤΚΟΤ ΚΑΙ ΙΟΤΛΙΣΣΗ 

 

Δι’ εστών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Υριστέ ο 

Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, Αμήν. 

 

Ψαικόο ξκβ’ (142). 

Κύριε εισάκοσσον της προσεστής μοσ….. 

 

Θεόο Κύξηνο θαη επέθαλελ εκίλ, επινγεκέλνο ν εξρόκελνο ελ 

νλόκαηη Κπξίνπ(Σεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Δίηα ην ηξνπάξηνλ. Ήρνο δ’. Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ. 

Χξατζζέληεο επθιεώο Αζινθόξνη, θξνπλνίο αηκάησλ ηνπ ζεπηνύ 

καξηπξίνπ, ππεξθπώο αζιήζαληεο δνμάζαληεο Υξηζηόλ, Κήξπθε 

ζεόζνθε, θαη ζεκλή Ινπιίηηα, ηνύηνλ ηθεηεύζαηε, ακνξθνύζαλ 

ςπρήλ κνπ, θαζσξαΐζαη Μάξηπξεο ζεπηνί, όπσο γεξαίξσ, πκάο 

ζείνηο άζκαζη. 

Γόμα. 

Χο επζεβείαο εξαζηάο Αζινθόξνη, σο Δθθιεζίαο αξξαγείο 

ζεκειίνπο, σο νηθνπκέλεο πξέζβεαο θαη Μάξηπξαο Υξηζηνύ, 

πίζηεσο εξείζκαηα, σο Σξηάδνο Αγίαο, παλαξίζηνπο θήξπθαο, 

δπζσπνύκελ ελ πίζηεη, ζαιεπνκέλνπο πιάλνπ πξνζβνιαίο, πκώλ 

αγίαηο, επραίο ζηεξεώζαηε. 

Καη λπλ. Θενηνθίνλ. 

Οπ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

 

Ψαικόο λ’ (50). 

Ελέησόν με, ο Θεός..,  
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                                      Δίηα ν Καλώλ. 

            Ωδή α’. Ήρνο πι. δ’. Αξκαηειάηελ Φαξαώ. 

Πεξηαληινύκελνη αεί νη ηάιαλεο θύκαζη βίνπ δεηλνίο, ζσζηηθή 

πξεζβεία, εκάο δηαζώζαηε, ζεπηνί Μεγαινκάξηπξεο, πξνο γαιήληνλ 

όξκνλ, ίλ’ ελ γαιήλε ησ πλεύκαηη, αίλεζηλ Θεώ αλαπέκςσκελ. 

 

Παύινο σο έθεζελ εκάο θαηέιαβνλ ιίαλ θαηξνί ραιεπνί, όζελ 

Αζινθόξνη, εκάο πξνζηαηεύνληεο, κε παύζεηε δεόκεζα, θαη γαξ 

άλεπ ηεο ζείαο, πκώλ πξνλνίαο καθάξηνη, πάληεο αιεζώο 

απνιιύκεζα. 

 

Σελ αζιηόηεηα νξώλ ελ θέθηεκαη νίκνη ν ηάιαο εγώ, πώξσζηλ 

θαξδίαο, λνόο ηε ηελ δόθσζηλ, ζηελάδσ νδπξόκελνο, ηεο αζιίαο 

ςπρήο κνπ, νινζρεξή ηελ απώιεηαλ, ξύζαηέ κε όζελ πξνζηάηαη κνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Άιιελ νπ θέθηεκαη ζεξκήλ βνήζεηαλ εη κε ε Κόξε αγλή, όζελ κε 

λνζνύληα, θαη θαηαηξπρόκελνλ, παληνίνηο αξξσζηήκαζη, ηελ πγείαλ 

παξάζρνπ, σο ηεηνθπία ηνλ ζύκπαληα, θόζκνλ πγηώζαληα ράξηηη. 

 

Ωδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Οπξαλνύο ππεξβάληεο παλεπθιεείο Μάξηπξεο, θαη ησ θηιαλζξώπσ 

Γεζπόηε σο εληπγράλνληεο, εκάο ηνπο θάησ αεί, εθλελεπθόηαο 

ειθύζαη, άλσ ηθεηεύζαηε, σ κεγαιώλπκνη. 

 

Υαιεπώο αξξσζηνύληα ςπρή θαη ζώκαηη Μάξηπξεο, θαη 

εμαπνξνύκελνλ πάζεο ειπίδνο Άγηνη, ηάζαηέ κε πκώλ, ησλ 

πξεζβεηώλ ησ θαξκάθσ, όπσο κέιπσ πάληνηε, πκάο ζσδόκελνο. 

 

Παξξεζίαλ σο ζρόληεο κεγίζηελ λπλ Μάξηπξεο, πξνο Υξηζηόλ Ολ 

κέζσ ζηαδίνπ αλεθεξύμαηε, πηθξνύ ζαλάηνπ εκάο, θαη ηπξαλλίδνο 

ηνπ άδνπ, ξύζαη ηθεηεύζαηε, σ κεγαιώλπκνη. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Δλ εκέξα δίθεο π βνεζόο θάλεζη, πεπιεκκειεθόηνο αθξόλσο 

άρξαληε Γέζπνηλα, θαζηθεηεύνπζα, ηνλ νλ Τηόλ θαη Γεζπόηελ, 

πάληα παξαβιέςαη κνπ, ηα αλνκήκαηα. 

 

Γηάζσζνλ, από θηλδύλσλ νπο δνύινπο δπάο αγία, ελ πίζηεη 

εηιηθξηλεί πξνο ζε θαηαθεύγνληαο, δσήο εκώλ σο ζείνη, θαη 

ζπκπαζείο πξνζηάηαη. 

 

Δπίβιεςνλ, ελ επκελεία παλύκλεηε Θενηόθε, επί ηελ εκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαη ίαζαη ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξεζβεία ζεξκή θαη ηείρνο απξνζκάρεηνλ, ππάξρεηο εκίλ ηνηο πίζηεη 

πξνζηνύζί ζνη, σ δπάο παλεύθεκε, Αζινθόξε Κήξπθε πάλζνθε, θαη 

Ινπιίηηα Μάξηπξεο Υξηζηνύ, γνξγώο νη αείπνηε εκάο πξνθζάλνληεο. 

 

Ωδή δ’. Σπ κνπ ηζρύο Κύξηε. 

Σε ηνπ Υξηζηνύ ζεία αγάπε ππξνύκελνη Αζινθόξνη, αηθηζκνύο 

ελέγθαηε, θαξηεξηθώο, ραίξνληεο ζνθνί, θαη εκάο ηε ζεία απηνύ 

αγάπε δεόκεζα, ζηεξίμαηε ίλ’ όπσο ελ εηξήλε ηνλ βίνλ, δηειζόληεο 

απηώ ζπλαθζείεκελ. 

 

Γόμα Θεώ ησ θηιαλζξώπσ ηνπο Μάξηπξαο ηνηο αλζξώπνηο πξέζβεηο 

αλαδείμαληη, ακαξηηώλ πξνο εμηιαζκόλ, εμ ώλπεξ ηνπο ζείνπο λπλ 

θαη εκείο νη αλάμηνη, πινπηνύκελ Ινπιίηηαλ, ζπλ ζείσ ησ Κεξύθσ, 

ηνπο σο όλησο ελζέξκνπο θαη έκθξνλαο. 

 

Γόμα Θεώ ησ θηιεπζπιάγρλσο δσξήζαληη, ςπρώλ ζείνπο ηαηξνύο 

θαζαίξνληαο, έιθε δπζώδε ησλ ακαξηηώλ, ελ νηο θαη νη ζείνη, θαη 

ζπκπαζείο εκώλ πέινπζη, κεζίηαη θαη πξνζηάηαη, Κήξπθνο ζπλ ηε 

ζεία Ινπιίηηε, νπο λπλ θαη γεξαίξνκελ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Γόμα Θεώ ησ δηα έιενο άθαηνλ, ζαξθσζήλαη, όισο επδνθήζαληη, εθ 

ηεο αγλήο Κόξεο Μαξηάκ, γέλνπο ησλ αλζξώπσλ, πξνο επαλάθιεζηλ 

έλζενλ, εθ ηεο απνζηαζίαο πξνο ηελ πηνζεζίαλ, ελ ε πάληεο 

ζσδόκεζα ράξηηη. 

 

Ωδή ε’. Ίλα ηη κε απώζσ. 

Ίλα ηη νπθ απόζρε, αηζρξάο εξγαζίαο ςπρή κνπ ηαιαίπσξε; ηδνύ ε 

εζράηε πξνζεγγίδεη εκέξα θαη βάζαλνο, ζε δεηλή πξνζκέλεη, αιι’ 

νπλ εγείξνπ θαη ελ πίζηεη, εθθαινύ θαη ζσζήζε ηνπο Μάξηπξαο. 

 

πλεηδήζεσο όισο, ειέγρνπο κε θέξσλ, πηθξώο θαηαδύξνκαη, εθώλ 

γαξ ν ηάιαο, ακαξηάλσλ νπ παύνκαη Μάξηπξεο, όζελ κεηαλνίαο 

ηζρύλ δσξήζαηέ κνη ζείνη, ηθεζίαηο πκώλ πξνο ηνλ Κύξηνλ. 

 

Σνπ βνξβόξνπ ησλ έξγσλ, δπάο ε θηιεύζπιαγρλνο Μαξηύξσλ ξύζαί 

κε, Κήξπθε ζπλ ζεία, Ινπιίηηε κεηξί ζνπ ζεόθξνλη, θαη γαξ 

παξνξγίδσ ηνλ θηίζηαληά κε ππεξκέηξσο, όζελ κέιισ εηο ππξ 

παξαπέκπεζζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γνεξάλ αλαπέκπσ, θσλήλ πξνο ε Μήηεξ Θενύ ν ηαιαίπσξνο, 

θίλδπλνη γαξ άδνπ κε θαηέιαβνλ, όζελ απέγλσζκαη, ζώζόλ κε 

πξεζβείαηο, πξνο ηνλ Τηόλ νπ εππξνζδέθηνηο, ηελ ειπίδα ελζείζά 

κνη θξείηηνλα. 

 

Ωδή ζη’. Τελ δέεζηλ. 

Ρεξύπσκαη, θαη δπζώδεο γέγνλα, πξάμαο άηνπα δεηλά ν παληιήκσλ, 

θαη λπλ ηηο νπλ ζπιαγρληζζήζεηαη άιινο, θαη εθαζάξε κε ξύπνπ ηνλ 

άζιηνλ; Δη κε πξνζηάηαη κνπ πκείο, νη δσήλ κνπ αεί 

πξνζηαηεύνληεο. 

 

ύλεο ςπρή, ζελ αμίαλ πάληνικε, Θεόο πέπνλζε εθώλ ππέξ ζνπ γαξ, 

παύε νπθνύλ, ακαξηάλνπζα παύε, θαη έσο έρεηο θαηξόλ κεηαλόεζνλ, 

θαη κάιηζηα εθ’ σ θαηξώ, σ θαη ηνπο Μάξηπξαο έρεηο ζπιιήπηνξαο. 
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Σελ δέεζηλ, ηελ νηθηξάλ κνπ Μάξηπξεο, κε παξίδεηε ζεξκώο 

ηθεηεύσ, αιιά ςπρήο κνπ ηνλ πόζνλ πξεζβείαηο, πκώλ πιεγώζαηε 

θαλ ηε αλάμηνο, ηπγράλσ όισο ν νηθηξόο, ζθόδξα όκσο ζσζήλαη 

επείγνκαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Βαζίιηζζα, νηάπεξ παξίζηαζαη, ηνπ Μεγάινπ Βαζηιέσο ησ ζξόλσ, 

βαζηιηθαίο νπλ ρξσκέλε πξεζβείαηο, θαηά παζώλ ησλ ερζίζησλ 

ελίζρπζνλ, εκάο ηνπο πόζσ ε αεί, επζεβώο Θενηόθνλ θεξύηηνληαο. 

 

Γηάζσζνλ, από θηλδύλσλ νπο δνύινπο δπάο αγία, ελ πίζηεη 

εηιηθξηλεί πξνο ζε θαηαθεύγνληαο, δσήο εκώλ σο ζείνη, θαη 

ζπκπαζείο πξνζηάηαη. 

 

Άρξαληε, ε δηα ιόγνπ ηνλ Λόγνλ αλεξκελεύησο, επ’ εζράησλ ησλ 

εκεξώλ ηεθνύζα δπζώπεζνλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ήρνο β’. Πξνζηαζία ησλ Χξηζηηαλώλ. 

Αιγεδόλαο ππέξ ηνπ Υξηζηνύ ππεκείλαηε, θξηθηάο όλησο θαη κειώλ 

πκώλ ζξίςηλ πάλζνθνη, ηα σο όλησο αγαζά απνζθνπνύληεο ζαθώο, 

δηα ηνύην θαη ελ νπξαλνίο, ζπλδνμαδόκελνη Απηώ, αησλίσο 

αγάιιεζζε, ηάρνο νπλ εηο πξεζβείαλ, λπλ ζπεύζαηε Αζινθόξνη, 

ππέξ εκώλ ησλ ελ δεηλνίο, όλησλ σ Μεγαινκάξηπξεο. 

 

Πξνθείκελνλ: Θαπκαζηόο ν Θεόο ελ ηνηο Αγίνηο Απηνύ. 

τ.: Σοις Αγίοις τοις εν τη γη Αστού, εθασμάστωσεν ο Κύριος. 

Δπαγγέιηνλ. Δθ ηνπ θαηά Λνπθάλ. 

Δίπελ ν Κύξηνο ηνηο εαπηνύ καζεηαίο· Πξνζέρεηε από ησλ 

αλζξώπσλ, επηβαινύζη γαξ εθ’ πκάο ηαο ρείξαο απηώλ, θαη δηώμνπζη 

παξαδηδόληεο εηο ζπλαγσγάο θαη θπιαθάο, αγνκέλνπο επί βαζηιείο 

θαη εγεκόλαο έλεθελ ηνπ νλόκαηόο κνπ. Απνβήζεηε δε πκίλ εηο 

καξηύξηνλ. Θέζζε νπλ εηο ηαο θαξδίαο πκώλ κε πξνκειεηάλ 

απνινγεζήλαη, εγώ γαξ δώζσ πκίλ ζηόκα θαη ζνθίαλ, ε νπ 
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δπλήζνληαη αληεηπείλ, νπδέ αληηζηήλαη πάληεο νη αληηθείκελνη πκίλ. 

Παξαδνζήζεζζε δε θαη ππό γνλέσλ θαη αδειθώλ θαη ζπγγελώλ θαη 

θίισλ θαη ζαλαηώζνπζηλ εμ πκώλ· θαη έζεζζε κηζνύκελνη ππό 

πάλησλ δηα ην όλνκά κνπ· θαη ζξημ εθ ηεο θεθαιήο πκώλ νπ κε 

απόιπηαη. Δλ ηε ππνκνλή πκώλ θηίζαζζαη ηαο ςπράο εκώλ. 

 

Γόμα: Ταις των Αθλοφόρων... 

 

Καη λπλ: Ταις της Θεοτόκοσ... 

Πξνζόκνηνλ. Ήρνο πι. Β’. ιελ απνζέκελνη. Ση.: Διεήκνλ, 

ειέεζόλ κε ν Θεόο... 

ώκα λνζεξώηαηνλ, ςπρήλ δεηλώο ακαξηώζαλ, θέθηεκαη ν άζιηνο, 

όζελ ζείνη Μάξηπξεο ζθόδξα θζείξνκαη, θαηαηξπρόκελνο, εμ 

ακθνηεξώζελ, όζελ ζέακα νηθηξώηαηνλ, θείκαη ν δύζηελνο, 

ζπεύζαηε εκέ νπλ ηάζαζζαη, επραίο πκώλ καθάξηνη, ηαηο 

παλεππξνζδέθηνηο πξνο Κύξηνλ, ίλα κεγαιύλσ, ζσδόκελνο πκάο σ 

Αζιεηαί, θαη Βαζηιείαο ηεο άλσζελ, θαηαμησζήζνκαη. 

 

Ωδή δ’. Παίδεο Δβξαίσλ. 

Γλώκεο εκήο εθδπζσπώ ζε, ην αθόιαζηνλ εηο ζσθξνζύλελ ηξέςνλ, 

ζαηο ιηηαίο ίλ’ όπσο, αγλόηεηη θαξδίαο, Υξηζηόλ κνπ αλπκλνινγώ, 

Αζιεηάο εηο ηνπο αηώλαο. 

 

Μάξηπο ζεόθξνλ Ινπιίηηα, δηαζθέδαζνλ ην ζθόηνο ηνπ λνόο κνπ, 

πξνο Θεόλ επραίο ζνπ ίλα ςάιισ, θσηηζηηθώο Κπξίσ κνπ, 

Υξηζηνκάξηπο εηο αηώλαο. 

 

Οίκνη ςπρή θηιακαξηήκσλ, πσο ζηεζόκεζα εκέξα ηε ηεο δίθεο; 

ξππαξνί θαη άδεηλ σο δεη κε εγλσθόηεο· Δπινγεηόο εη Κύξηε, ν Θεόο 

εηο ηνπο αηώλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Πηώζηλ ηελ ζελ ζξελεί ε θηίζηο, ςπρή πάληνικε αιι’ έγεηξε 

δξακνύζα, ηε Μεηξί ηνπ Θενύ, θαη κόλε Θενηόθσ, ηε δπλακέλε 

ζώδεηλ ζε, επρεξώο εηο ηνπο αηώλαο. 

 

 

Ωδή ε’. Τνλ ελ όξεη αγίσ. 

Αδειθνί νη βνπιόκελνη ζσζήλαη, ζείνηο Μάξηπζη λπλ πξνζπέζσκελ 

αηηνύληεο, ηελ ηεο ςπρήο πγείαλ θαη ηνπ ζώκαηνο, πίζηεη ηε θαη 

πόζσ, Κύξηνλ πκλνύληεο, εηο πάληαο ηνπο αηώλαο. 

 

 

Ιθεζίαηο πκώλ πξνο ηνλ Γεζπόηελ, Ινπιίηηα ζεκλή θαη Κήξπθε 

ζεόθξνλ, παζώλ εκώλ εζκόλ δηαζθεδάζαηε, ηεο επνπξαλίνπ, ζείαο 

Βαζηιείαο, εκάο θαηαμηνύληεο. 

 

 

Γηα ε εθρπζέληνο ηνπ ηηκίνπ, ζείνπ αίκαηνο Μαξηύξσλ 

παλνηθηίξκσλ, γελνύ εκίλ ηνηο δνύινηο νπ λπλ ίιεσο, Υξηζηέ 

δπζσπνύκελ, νπ ηελ Βαζηιείαλ, ραξίδσλ εηο αηώλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σνπ Θενύ ηελ Μεηέξα επινγνύληεο, νη πηζηνί εθ ςπρήο παπζώκεζα 

κεδόισο, θαη γαξ απηή, αγαζσζύλεο πέιαγνο, πάζηλ αλεδείρζε, 

γέλεη ησλ αλζξώπσλ, εηο πάληαο ηνπο αηώλαο. 

 

 

Ωδή ζ’. Δμέζηε επί ηνύησ ν νπξαλόο. 

Φπρήο κνπ ζσθξνζύλεο επηκεινύ, θαη γαξ αύηε θαηά 

Υξπζνξξήκνλα, θαη’ εμνρήλ, είξεηαη θαη πέιεη αγηαζκόο, δην ν 

ζώθξσλ πώπνηε, πιεκκειεί θαη κάιηζηα ελ σ θαηξώ, θέθηεηαη 

πξνζηαζίαλ ζείαλ ηηλά θαζώζπεξ, ζπ ηνπο ζεπηνύο Κπξίνπ 

Μάξηπξαο. 
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Γηθαίσο θαηαβξώμαί κε εθδεηεί, θξπαηηόκελνο θαηελαληίνλ κνπ, ν 

πνλεξόο, ζέιεκα γαξ πξάμαο ην εαπηνύ, αιι’ όκσο ηε κεγίζηε ζνπ, 

Μάξηπο ζπκπαζεία ηε πξνο εκέ, απηνύ εθ ησλ παγίδσλ, ζνθέ 

ιύηξσζαη ηάρνο, ζεόθξνλ ηνλ ζπλσλπκνύληα ζνη. 

 

 

 

Πξνζπίπηνληά κε δέμαη καθαξηζηή, Ινπιίηηα εκέ ηνλ παλάζιηνλ, ζε 

δπζσπώ, Μάξηπξνο Κεξύθνπ ηνπ ζνπ πηνύ, νηθηξόηαηνλ 

ζπλώλπκνλ, θαη εθ πεξηζηάζεσλ ραιεπώλ, δηάζσζνλ σο ζρνύζα, 

Κπξίσ παξξεζίαλ, ππέξ Απηνύ σο ελαζιήζαζα. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Χξαία ε εηθώλ θαη πεξηθαιιήο, νπ ππάξρεη Παξζέλε Μεηξόζεε, 

ράξηλ ηελ ελ, ελ απηή εμέρεα δαςηιώο, όζελ σ ζπκεδία κνπ, 

παξάθιεζηο ςπρήο κνπ αληηβνιώ, ηξπθάλ αμίσζόλ κε, απηήο ηε 

ζεσξία αεί, θαη βξάβεπζνλ νλ έιενο. 

 

Άμηνλ εζηηλ σο αιεζώο, …. 

 

 

Πξόηεξνλ πιεξώζαληεο ηελ σδήλ, ησλ Υξηζηνύ Μαξηύξσλ 

εμαηηνύκελνη ησλ ςπρώλ, εκώλ ην ζπκθέξνλ, λπλ δεύηε ηνύηνπο 

πόζσ, πηζηνί ελζένηο άζκαζη κεγαιύλσκελ. 

 

 

Υαίξεηε παλέλδνμνη Αζιεηαί, Μάξηπξεο Κπξίνπ, επζεβείαο νη 

εξαζηαί, πίζηεσο αγίαο, νη θήξπθεο θαη ζείνη, νπιίηαη θαζειόληεο, 

ηνλ κέγα δξάθνληα. 
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Υαίξεηε Μαξηύξσλ ε θαιινλή, ζηύινη Δθθιεζίαο, νη αζηέξεο νη 

θαεηλνί, νη ηελ νηθνπκέλελ, απγάδνληεο ηε αίγιε, αηκάησλ 

καξηπξίνπ, σ ηξηζκαθάξηζηνη. 

 

 

Υαίξεηε σο όλησο καθαξηζηνί, νπξαλνύο ελδόμσο, νη πνιεύνληεο 

Αζιεηαί, νη πεξί ηνλ ζξόλνλ, Παληάλαθηνο Κπξίνπ, ζπλ πάζη ηνηο 

Αγίνηο πεξηρνξεύνληεο. 

 

 

Υαίξε ησλ Μαξηύξσλ ε μπλσξίο, ραίξε Ινπιίηηα, ζπλ Κεξύθσ ησ 

ζσ πηώ, ραίξεηε ηνπ θόζκνπ, θαηδξνί δσνιακπηήξεο, θαη πιάλεο 

θαζαηξέηαη, Μεγαινκάξηπξεο. 

 

 

Κήξπθνλ ζπλάκα ηνύηνπ κεηξί, Ινπιίηηε ζεία κεγαιύλσκελ νη 

πηζηνί, σο παξηζηακέλνπο, ππέξ παληόο ηνπ θόζκνπ, ελζέξκσο ηε 

Σξηάδη, ηνπο ζενθήξπθαο. 

 

 

Πάλησλ ππεξεύρεζζε Αζιεηαί, ζσηεξίαο όπσο, επηηύρσκελ ελ 

Υξηζηώ, σ αλήθεη δόμα, ηηκή κεγαισζύλε, θαη ύκλνο εμ απάζεο 

ζαθώο ηεο θηίζεσο. 

 

 

Αηλνύκελ επινγνύκελ Μήηεξ αγλή, θαη ε πξνζθπλνύκελ, θαη 

δνμάδνκελ νη πηζηνί, θαη δνμνινγνύκελ, θαη ε επραξηζηνύκελ, δηα 

ηελ πξνο εκάο νπ, κεγίζηελ πξόλνηαλ. 

 

 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, … 
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Τν Τξηζάγηνλ…               Δίηα Απνιπηίθηνλ 

 

 

Οη Μάξηπξεο ζνπ Κύξηε… 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

 

Ήρνο β’. ηε εθ ηνπ μύινπ. 

Όηε, ελ ζηαδίσ ηνλ Υξηζηόλ, Μάξηπξεο αλδξείσο αζινύληεο, 

νκνινγήζαηε, Άγγεινη εζαύκαζαλ, ηεο θαξηεξίαο πκώλ, ην ζηεξξόλ 

ηε θαη έκςπρνλ, πκλνύληεο ηνλ Κηίζηελ, ηνλ νία ηειέζαληα ελ ηνηο 

βξνηνίο ζαπκαζηά, ηνύηνλ νπλ αεί δπζσπείηε, ππέξ ησλ ελ πίζηεη 

θαη πόζσ, λπλ παξαθαινύλησλ πκάο Άγηνη. 

 

 

 

 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη … 

 

 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ … 

 

 

Δι’ εστών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Υριστέ ο 

Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, Αμήν. 




