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Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, ἐπιλαθόμενοι τῶν ἐν τῷ 

βίω, καταφρονήσαντες καὶ τῶν βασάνων, διὰ 

τὴν μέλλουσαν ζωήν, ταύτης κληρονόμοι 

ἀνεδείχθησαν, ὅθεν καὶ Ἀγγέλοις 

συναγάλλονται. Αὐτῶν ταὶς ἱκεσίαις, δώρησαι 

τῶ λαῶ σου τὸ μέγα ἔλεος. 
Προσόμοια 

Ἐγὼ εἰμι Πανάμωμε, δένδρον τὸ ἄκαρπον τοῦ 

θείου λόγου, καρπὸν σωτήριον μηδόλως φέρον, 

καὶ δειλιῶ τὴν ἐκκοπήν, μήπως εἰς τὸ πῦρ 

βληθῶ τὸ ἄσβεστον· ὅθεν δυσωπῶ σε· Τούτου 

ῥῦσαί με, δείξασα καρποφόρον, ἄχραντε τῷ Υἱῷ 

σου, τῇ μεσιτείᾳ σου. 
 

Οὐ φέρω Τέκνον βλέπειν σε, τὸν τὴν ἐγρήγορσιν 

πᾶσι διδόντα, ξύλῳ ὑπνώσαντα, ὅπως τοῖς 

πάλαι, ἐκ παραβάσεως καρποῦ ὕπνῳ, ὀλεθρίῳ 

ἀφυπνώσασι, θείαν καὶ σωτήριον ἐγρήγορσιν, 

παράσχῃς, ἡ Παρθένος, ἔλεγε θρηνῳδοῦσα, ἣν 

μεγαλύνομεν. 
 

Οἱ λόγοι μου ἀκάθαρτοι, τὰ χείλη δόλια, τὰ 

ἔργα δέ μου, εἰσὶ παμμίαρα, καὶ τὶ ποιήσω, πῶς 

ὑπαντήσω τῷ Κριτῇ; Δέσποινα Παρθένε 

καθικέτευσον, τὸν Υἱὸν καὶ Πλάστην σου καὶ 

Κύριον, ὅπως ἐν μετανοίᾳ, δέξηταί μου τὸ 

πνεῦμα, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος. 
 

Ἡ Πάναγνος ὡς εἶδέ σε, Σταυρῷ κρεμάμενον 

ἐθελουσίως, κατανοοῦντά σου τὴν δυναστείαν, 

λύπῃ συνείχετο Χριστέ, καὶ ὀδυρομένη ἀνεβόα 

σοι· Τέκνον, μὴ με λίπῃς τὴν τεκοῦσάν σε· δὸς 

μοι λόγον Υἱέ μου, μὴ με σιγῶν παρέλθῃς, Λόγε 

Θεοῦ τὴν δούλην σου. 
 

Ἐξάρπασόν με Δέσποινα, χειρὸς τοῦ δράκοντος 

τοῦ βροτοκτόνου, τοῦ πολεμοῦντός με ἐν 

ὑποκρίσει, καταπιεῖν ὁλοτελῶς, σύντριψον τὰς 

μύλας τούτου δέομαι, καὶ τὰ μηχανήματα 

διάλυσον, ὅπως ῥυσθεὶς τῶν τούτου ὀνύχων, 

μεγαλύνω τὴν δυναστείαν σου. 
 

Ὁρῶσά σε σταυρούμενον, καὶ θανατούμενον ἡ 

Θεοτόκος, οἴμοι! ἐκραύγαζε, πῶς τὰς ὀδύνας, 

φέρεις γλυκύτατε Υἱὲ; βάλλει τὴν καρδίαν μου ἡ 

λόγχη σου, φλέγει δὲ τὰ σπλάγχνα μου τὸ 

πάθος σου, ὅμως ὑμνολογῶ σε· θέλων γὰρ 

ταῦτα πάσχεις, σῶσαι τὸν ἄνθρωπον. 
 

Σκήνωμα θεῖον Ἔνδοξε, καὶ ναὸς ἔμψυχος 

γεγενημένος, βίου λαμπρότητι καὶ πολιτείας, 

ἄψυχον ἤγειρας Ναόν, τὸν πάλαι πεσόντα 

πανσεβάσμιε, τῷ τῆς οἰκουμένης βασιλεύοντι· 

διὸ ταῖς σαῖς πρεσβείαις, αἴτησαι πᾶσι δοῦναι, 

τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Ο 
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Σκεῦος ὤφθης τοῦ Πνεύματος, τὰς οὐρανόθεν 

σοι χορηγουμένας, ὑποδεχόμενον φωτοχυσίας, 

καὶ λαμπηδόνων δεκτικόν· ὅθεν προφητεύεις 

τὴν σωτήριον, πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις 

ἀπολύτρωσιν, αὐτὸν ταῖς σαῖς πρεσβείαις, 

αἴτησαι πᾶσι δοῦναι, τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Αἴγλῃ τῆς θείας χάριτος, περιεχόμενος καὶ 

θεωρίας, καταξιούμενος καθαρωτέρας, καὶ 

ἀνεσπέρου φωτισμοῦ, ἀναδεδειγμένος Μάκαρ 

ἔμπλεως, τοὺς σὲ ἀνυμνοῦντας περιφρούρησον, 

αἰτούμενος τὸν μόνον, Κύριον πᾶσι δοῦναι, τὸ 

μέγα ἔλεος. 
 

Οἱ λογισμοὶ ἀκάθαρτοι, τὰ χείλη δόλια, τὰ ἔργα 

δέ μου, εἰσὶ παμμίαρα, καὶ τὶ ποιήσω; πῶς 

ὑπαντήσω τῷ Κριτῇ; Δέσποινα Παρθένε 

καθικέτευε, τὸν Υἱὸν καὶ πλάστην σου καὶ 

Κύριον, ὅπως ἐν μετανοίᾳ, δέξηταί μου τὸ 

πνεῦμα, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος. 
 

Οὐ φέρω τέκνον βλέπειν σε, τὸν τὴν ἐγρήγορσιν 

πᾶσι διδόντα, ξύλῳ ὑπνώσαντα, ὅπως τοῖς 

πάλαι, ἐν παραβάσεως καρπῷ, ὕπνῳ ὀλεθρίῳ 

ἀφυπνώσασι, θείαν καὶ σωτήριον ἐγρήγορσιν, 

παράσχῃς, ἡ Παρθένος, ἔλεγε θρηνῳδοῦσα, ἣν 

μεγαλύνομεν. 
 

Σταυρῷ σε καθηλούμενον, ὡς ἐθεάσατο ἡ σὲ 

Τεκοῦσα, μόνε μακρόθυμε, ὀδυρομένη δάκρυα 

ἔρρει κρουνηδόν, καὶ τὸ ὑπερβάλλον τῆς 

χρηστότητος, καὶ τὸ συμπαθὲς τὸ ὑπὲρ ἄνθρωπον, 

λίαν ἐκπληττομένη, ὕμνει τὸ κράτος σου. 
 

Φωτὶ τῶν λόγων Ἄρχιππος, λαοὺς ἐφώτισε, καὶ 

ἀγνωσίας, σκότους ἐρρύσατο· καὶ ἐναθλήσας, 

καὶ συμπατήσας τὸν ἐχθρόν, φέγγος πρὸς 

ἀνέσπερον ἀνέδραμε, καὶ σύν τοῖς Ἀγγέλοις νῦν 

εὐφραίνεται· Αὐτοῦ ταὶς ἱκεσίαις, Δέσποτα 

δίδου πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Συρόμενος Μακάριε, καὶ ἐκκεντούμενος, καὶ 

πάσαις ἄλλαις, περικυκλούμενος δεινῶν ἰδέαις, 

οὐκ ἐξηρνήσω τὸν Χριστόν, οὐδὲ τοῖς γλυπτοῖς 

σέβας ἀπένειμας· Ὅθεν στεφανίτης ἐχρημάτισας, 

ἀεὶ καθικετεύων, ἅπασι δωρηθῆναι τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Αἱμάτων θείοις ῥεύμασι, Μάρτυς ἡγίασας, τὴν 

γῆν θεόφρον, καὶ ἐτραυμάτισας τοῖς τραύμασί 

σου, πληθὺν δαιμόνων πονηράν· βλύζων δὲ 

ἀπαύστως τὰ ἰάματα, πάθη ἰατρεύεις 

χαλεπώτατα· Διὸ ταῖς σαῖς πρεσβείαις, αἴτησαι 

πᾶσι Μάκαρ τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Οἱ λογισμοὶ ἀκάθαρτοι, τὰ χείλη δόλια, τὰ ἔργα 

δέ μου, εἰσὶ παμμίαρα· καὶ τὶ ποιήσω; πῶς 

ὑπαντήσω τῷ Κριτῇ; Δέσποινα Παρθένε 

καθικέτευσον, τὸν Υἱὸν καὶ Πλάστην σου καὶ 

Κύριον, ὅπως ἐν μετανοίᾳ, δέξηταί μου τὸ 

πνεῦμα, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος. 
 

Ἡ δάμαλις ἡ ἄσπιλος, τὸν μόσχον βλέπουσα ἐπὶ 

τοῦ ξύλου, προσαναρτώμενον ἐθελουσίως, 

ὀδυρομένη γοερῶς· Οἴμοι! ἀνεβόα 

ποθεινότατον, Τέκνον, τὶ σοι δῆμος 

ἀνταπέδωκεν, ἀχάριστος Ἑβραίων, θέλων με 

ἀτεκνῶσαι, ἐκ σοῦ παμφίλτατε; 
 

Ὁ πάνσοφος Εὐψύχιος, κατεπαιρόμενον 

ἀλαζονείᾳ, τὸν ματαιὸφρονα πληγεὶς τῷ ξίφει, 

αἰσχύνης ἔπλησε πολλῆς, καὶ συνηριθμήθη τοῖς 

στρατεύμασι, τοῖς ἐπουρανίοις ἀγαλλόμενος. 

Αὐτοῦ ταὶς ἱκεσίαις, δώρησαι πᾶσι Σῶτερ τὸ 

μέγα ἔλεος. 
 

Εὐψύχιος ὁ ἔνδοξος, στῦλος γεγένηται τῆς 

Ἐκκλησίας, καὶ πύργος ἄσειστος τῆς εὐσεβείας, 

καὶ καθαιρέτης τοῦ ἐχθροῦ, πᾶσι τοῖς νοσοῦσι 

καὶ προστρέχουσι, βλύζων ὡς ἐκ κρήνης τὰ 

ἰάματα, Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις, εὔσπλαγχνε πᾶσι 

δίδου τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Ὡς κρίνον εὐωδίασας, πᾶσαν διάνοιαν ταῖς 

ἡδυπνόοις, ὀσμαῖς τῶν ἄθλων σου, γενναῖε 

Μάρτυς, καὶ ἀπεμείωσας σοφέ, πλάνης τὸ 

δυσῶδες καὶ ἀνέλαμψας, ἥλιος καθάπερ ἐν τοῖς 

πέρασι, πρεσβεύων δωρηθῆναι, ἅπασι 

σωτηρίαν καὶ μέγα ἔλεος. 
 

Ἁγνὴ Θεογεννήτρια, ἡ τὸν σωτήριον τεκοῦσα 

Λόγον, ῥῦσαι τοὺς δούλους σου πειρατηρίων, 

τοῦ πολεμήτορος ἐχθροῦ, φώτισον ἡμῶν τὰ 

αἰσθητήρια, ἴθυνον ἡμῶν τὰ διαβήματα, πρὸς 

τρίβους σωτηρίας, ὅπως σε πίστει Κόρη πάντες 

δοξάζωμεν. 
 

Τοῖς πόνοις τοῖς ἀσκήσεως, ἐγκαρτερήσασα, 

ἐδέξω χάριν, ψυχῶν νοσήματα καὶ τῶν 

σωμάτων, Μῆτερ σεμνὴ ἀποσοβεῖν, πνεύματα 

διώκειν θείῳ Πνεύματι, πάντων τῶν ἐν θλίψεσι 

προΐστασθαι. Διὸ ταῖς, σαῖς πρεσβείαις, αἴτησαι 

πᾶσι ῥῶσιν, καὶ μέγα ἔλεος. 
 

Ἡ κόνις τῶν λειψάνων σου, τυφλοῖς ἀνάβλεψιν 

ἀναπηγάζει, καὶ πᾶσιν ἴασιν τοῖς ἀσθενοῦσι, καὶ 

προσπελάζουσι πιστῶς, καὶ ἐξαιτουμένοις σε 

βοήθειαν, Μῆτερ Ἐλισάβετ ἀξιάγαστε. Διὸ ταῖς 

σαῖς πρεσβείαις, αἴτησαι πᾶσι ῥῶσιν, καὶ μέγα ἔλεος. 
 

Συμπάθειαν ἐξήσκησας, Πίστιν Ὀρθόδοξον καὶ τὴν 

ἀγάπην, τὴν πρὸς τὸν Κύριον καὶ τὸν πλησίον, 

θεομακάριστε σεμνή· ὅθεν θεία χάρις σοι τοῦ 

Πνεύματος, Μῆτερ Ἐλισάβετ ἀνεπαύσατο. Διὸ ταῖς 

σαῖς πρεσβείαις, δίδου ἡμῖν εἰρήνην, ῥῶσιν καὶ ἔλεος. 
 

 


