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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,… 

Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Ἦχος πλ. α΄. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 

ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ, α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ 

Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα 
τό ἔλεος αὐτοῡ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Στίχ, β΄. Πάντα τὰ ἔθνη 

ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι 
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν… 

Στίχ, γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο 

αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλ-
μοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Ἀπολυτίκιον τα 

Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. 

Ἦχος πλ. ά. Τὸν συνάναρχον Λόγον.  

Ποίημα Γερασίμου. 

Μνηστευθεῖσα τῷ Λόγῳ Μαρίνα ἔν-

δοξε, τῶν ἐπιγείων τὴν σχέσιν πᾶσαν 
κατέλιπες, καὶ ἐνήθλησας λαμπρῶς 
ὡς καλλιπάρθενος· τὸν γὰρ ἀόρατον 

ἐχθρόν, κατεπάτησας στεῤῥῶς, ὀφθέ-
ντα σοι Ἀθληφόρε. Καὶ νῦν πηγάζεις 

τῷ κόσμῳ, τῶν ἰαμάτων τὰ χαρίσμα-
τα. 

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος· 
Χαῖρε τεῖχος καὶ σκέπη τῶν προστρε-
χόντων εἰς σέ· Χαῖρε ἀχείμαστε λι-

μήν, καὶ ἀπειρόγαμε· ἡ τεκοῦσα ἐν 

σαρκὶ τὸν ποιητήν σου καὶ Θεόν, πρε-
σβεύουσα μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀ-

νυμνούντων, καὶ προσκυνούντων τὸν 
τόκον σου. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

  Ὅτι σὸν τὸ κράτος…   
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος πλ. ά. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 

Ὡς ῥόδον εὐθαλές, καὶ πανεύοσμον 
κρίνον, ἐξήνθησας σεμνή, ἀκανθώ-

δους ἐκ ῥίζης, καὶ κόσμον εὐωδιασας, 
ταῖς ὀσμαῖς τῶν ἀγώνων σου. Ὅθεν 

σήμερον, τὴν σὴν γεραίροντες μνήμην, 
ἀνυμνοῦμέν σε, Μεγαλομάρτυς Μα-

ρίνα, Χριστὸν μεγαλύνοντες. 

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὀπίσω σου Ἁγνή, ἠκολούθησε πόθῳ, 

Μαρίνα ἡ σεμνή, καὶ θεόληπτος κόρη, 
καὶ νύμφη ἀδιάφθορος, τοῦ ἐκ σοῦ ἀ-
νατείλαντος, ἀναδέδεικται, θεοκυῆ-

τορ Παρθένε, δι᾿ ἀθλήσεως, καταβα-
λοῦσα τὸν ὄφιν, ὑμνοῦσα τὴν δόξαν 

σου. 
Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ξεσμοὺς καθυπέμεινας, καὶ τῶν λα-
μπάδων σεμνή, τὴν ἔκκαυσιν ἤνεγ-
κας, ἀπεριτρέπτῳ ψυχῇ, Μαρίνα πα-

νεύφημε· ὅθεν καὶ τοῦ Βελίαρ, ὀρα-
τῶς σοι ὀφθέντος, ᾔσχυνας τὴν μανί-

αν, τῇ δυνάμει τῇ θείᾳ, οὗ τῆς ἀπάτης 
λύτρωσαι ἡμᾶς τοὺς τιμῶντάς σε. 

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τεχθεὶς ἐξ αἱμάτων σου, ὁ τῶν ἁπά-
ντων Θεός, τὸν κόσμον ἐῤῥύσατο, ἐκ 
τῆς ἀρχαίας ἀρᾶς, δι᾿ ἄφατον ἔλεος· 

ὅθεν σε Θεοτόκε, κατὰ χρέος ὑμνοῦ-
μεν, πάντες οἱ σεσωσμένοι, τῷ ἀφρά-

στῳ σου τόκῳ, καὶ πίστει τῇ θερμῇ 
σου, πρεσβείᾳ προστρέχομεν. 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. 

Ἦχος δ´. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 

17-07-2020 ΕΣΠΕΡΑΣ 
†  Μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδόξου καλλινίκου 

Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. (δ´ αἰ.) 
 



17-07-2020  ΟΡΘΡΟΣ  ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ 

2 
 

Ὥσπερ παρθένος ἐκλεκτὴ καὶ ὡ-
ραία, γνώμην θεόφρονα ἐκτήσω Μα-

ρίνα, καὶ τῷ Σωτῆρι πάνσεμνε νενύμ-
φευσαι· ὅθεν καὶ ἀθλήσασα, σκληρο-
τάταις βασάνοις, χαίρουσα ἀνέδρα-

μες, πρὸς νυμφῶνα τὸν θεῖον, καὶ κα-
θορᾷς τὸ κάλλος τοῦ Χριστοῦ, ὑπὲρ 

τοῦ κόσμου, ἀπαύστως πρεσβεύου-
σα. 

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὁ ἐκ μὴ ὄντων ὑποστήσας τὰ πάντα, 
ἐκ τῶν ἀχράντων σου σαρκοῦται αἱ-

μάτων, ἀναλλοιώτως Κόρη ὑπὲρ ἔν-
νοιαν, πλούτῳ ἀγαθότητος, διασῴζων 
τὸν κόσμον· ᾧ ἀπαύστως πρέσβευε, 

Θεοτόκε Παρθένε, δοῦναι πταισμά-
των ἄφεσιν ἡμῖν, τοῖς προσκυνοῦσι, 

τὴν ἄῤῥητον δόξαν σου. 
 

Τὸ α´ Ἀντίφωνον τοῦ δ́  ἤχου. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ 
με πάθη· ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ 

σῶσον Σωτήρ μου. (δίς) 

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε 
ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ  

ἔσεσθε ἀπεξηραμένοι. (δίς) 

Δόξα. 

Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζω-
οῦται,  καὶ καθάρσει ὑψοῦται,  λα-

μπρύνεται,  τῇ τριαδικῇ μονάδι  ἱερο-
κρυφίως. 

Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς 
χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα,  ἅπασαν 

τὴν κτίσιν πρὸς ζωογονίαν. 
Προκείμενον. Ψαλμὸς ριγ́ 113 

Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύ-
ριον, καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε 

τῆς δεήσεώς μου. (δίς) 

Στίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς 
πόδας μου καὶ κατηύθυνε τὰ διαβή-

ματά μου.  

Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ 
προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε τῆς δεή-

σεώς μου. 
Ἡ Τάξις τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου 

Ἦχος β΄. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον. 
Εὐαγγέλιον. Ἐκ τοῦ κατὰ  

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
Καὶ εὐθὺς ὁ Ν’ Ψαλμὸς χῦμα.  

Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ 
μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος 

των οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ 
ἀνόμημά μου. 

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς 

ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας 
μου καθάρισόν με. 

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 

γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν 
μου ἐστὶ διὰ παντὸς. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πο-
νηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν 
δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ 

νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ-
νελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ 

με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας 
τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας 

σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθα-
ρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ 

χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ 
εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα τε-

ταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας 

τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν 

ἐμοὶ ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς 
ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 
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Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 
προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου τὸ 

ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν 
τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγε-

μονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς 
σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψου-

σιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ 
Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλλιάσε-

ται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην 
σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, 
καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν 
αἴνεσίν σου. 

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα 
ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντε-

τριμμένον΄ καρδίαν συντετριμμένην 
καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξου-
δενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδο-
κίᾳ σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδομηθήτω 
τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαι-
οσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυ-

τώματα. 

 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσια-
στήριόν σου μόσχους, καὶ ἐλέησόν με 

ὁ Θεός. 

Δόξα Πατρὶ…  
Ἦχος β’ 

Ταῖς τῆς Ἀθληφόρου πρεσβεί-

αις, ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν 

ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν… 

 Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, 
ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐ-

μῶν ἐγκλημάτων. 
Καὶ τὸ παρὸν Ἰδιόμελον. 

Ἦχος β´. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ 
τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆ-

θος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ 
ἀνόμημά μου. 

Τῆς παρθενίας τὸ κάλλος, ἄσυ-

λον τηρήσασα τῷ σῷ νυμφίῳ Χριστῷ, 
τῶν παθῶν αὐτοῦ μάρτυς ἐχρημάτι-

σας, Μαρίνα μεγαλώνυμε· τῆς γὰρ 
θνῃσκούσης σαρκός, οὐδόλως ἐφρόν-
τισας, καὶ ὡς χρυσὸς ἐν καμίνῳ ἐδο-

κιμάσθης, ταῖς ποικίλαις βασάνοις· 
καὶ νῦν τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ κατα-

τρυφῶσα, πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου… 

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. 

Κύριε, ἐλέησον.(δ΄) 
Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς… 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ 

Ὠδὴ α΄ 

Ὁ Κανὼν τῆς Θεοτόκου 

ᾨδὴ ά. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πλη-
ρωθήσεται πνεύματος, καὶ λόγον ἐ-
ρεύξομαι, τῇ βασιλίδι Μητρί· καὶ ὀ-

φθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ 
ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τὰ θαύματα. 

(δίς) 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς. 

Χριστοῦ βίβλον ἔμψυχον, ἐ-
σφραγισμένην σε Πνεύματι, ὁ μέγας 
Ἀρχάγγελος, Ἁγνὴ θεώμενος, ἐπεφώ-

νει σοι· Χαῖρε χαρᾶς δοχεῖον, δι᾿ ἧς 
τῆς Προμήτορος, ἀρὰ λυθήσεται. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς. 

Ἀδὰμ ἐπανόρθωσις, χαῖρε Παρ-

θένε Θεόνυμφε, τοῦ ᾍδου ἡ νέκρωσις· 
χαῖρε πανάμωμε, τὸ παλάτιον, τοῦ 

μόνου Βασιλέως· χαῖρε θρόνε πύρινε, 
τοῦ Παντοκράτορος. 
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Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς. 

Ῥόδον τὸ ἀμάραντον, χαῖρε ἡ 
μόνη βλαστήσασα· τὸ μῆλον τὸ εὔο-
σμον, χαῖρε ἡ τέξασα· τὸ ὀσφράδιον, 

τοῦ πάντων Βασιλέως· χαῖρε Ἀπειρό-
γαμε, κόσμου διάσωσμα. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς. 

Ἁγνείας θησαύρισμα, χαῖρε, δι᾿ 

ἧς ἐκ τοῦ πτώματος, ἡμῶν ἐξανέστη-
μεν· χαῖρε ἡδύπνοον, κρίνον Δέσποι-
να, πιστοὺς εὐωδιάζον· θυμίαμα εὔο-

σμον, μύρον πολύτιμον. 
Κανὼν πρῶτος τῆς Ἁγίας,  

ᾨδὴ ά. Ἦχος πλ. δ´.  

Ὑγρὰν διοδεύσας. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 

ὑπὲρ ἡμῶν. 

Χορεύουσα Μάρτυς περὶ Θεόν, 

καὶ τῶν λαμπηδόνων, πληρουμένη 
τῶν παρ᾿ αὐτοῦ, αἴγλην μοι παράσχου 
φωτοφόρον, ταῖς σαῖς πρεσβείαις 

καλλιπάρθενε. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 

ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥεόντων τὸ ἄστατον καὶ φθαρ-
τόν, σοφῇ διανοίᾳ, κεχρημένη Μάρτυς 

Χριστοῦ, παρεῖδες ἐμφρόνως καὶ δι-
καίως, κατηξιώθης τῆς ἄνω λαμπρό-

τητος. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 

ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἱκέτης προσέρχομαί σοι σεμνή, 
ταῖς σαῖς ἱκεσίαις, τῶν τοῦ βίου με 
δυσχερῶν, διάσωσον Μάρτυς ἀθλη-

φόρε, καὶ τὸν τῶν παθῶν μου κατεύ-
νασον τάραχον. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 

ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σοφίᾳ καὶ χάριτι λαμπρυνθείς, ὁ 

νοῦς σου Μαρίνα, τῶν τυράννων τὰς 

ἀπειλάς, οὐκ ἔπτηξε Μάρτυς τοῦ Σω-
τῆρος, θείᾳ δυνάμει κρατυνόμενος. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς. 

Τὴν τρίβον ὑπέδειξας τῆς ζωῆς, 

ζωὴν οὐσιώδη, συλλαβοῦσα καὶ σαρ-
κικῶς, κυήσασα ταύτην Θεομῆτορ· 
καὶ τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου διέῤῥηξας. 

Κανὼν δεύτερος 

ᾨδὴ ά.  

Ἦχος δ´.  

Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 

ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μαρτύρων, περιφανῶς λαμπρό-
τησι, περιαστράπτουσα, περὶ Θεὸν 
χορεύεις ἱερῶς, θεουμένη πανεύφημε, 

καὶ φωτισμὸν πρεσβείαις σου, παρε-
χομένη τοῖς ὑμνοῦσί σε. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 

ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀθλήσει, τὴν ψυχικὴν νεώσασα, 

θεόφρον ἄρουραν, τοῦ μαρτυρίου 
στάχυν γεωργεῖς, γεωργῷ συντηρού-
μενον, τῷ τὴν ἰσχύν σοι πνεύσαντι, 

Παρθενομάρτυς ἀξιάγαστε. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 

ὑπὲρ ἡμῶν. 

Πορφύραν, σῶν ἐξ αἱμάτων βά-
ψασα, καὶ στολισθεῖσα φαιδρῶς, πε-

ριφανῶς τὰ ἄνω κατοικεῖς, ὡς παρ-
θένος βασίλεια, καὶ θεϊκαῖς λαμπρό-

τησι, Μάρτυς Μαρίνα κατηγλάισαι. 

Δόξα. 

Ῥωσθεῖσα, τοῦ παντουργοῦ πα-
νεύφημε, δυνάμει Πνεύματος, τὸν ἰ-

σχυρὸν ἀνδρείως συμπλοκαῖς, ἐτα-
πείνωσας τύραννον, μεγαλαυχίᾳ χρώ-

μενον, καὶ σοῖς ποσὶ Μάρτυς ὑπέτα-
ξας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Δοχεῖον, χωρητικὸν γεγένησαι, 
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τῆς θείας χάριτος, Θεογεννῆτορ ἄ-
χραντε· διό, σὲ Μαρίνα ποθήσασα, 

παρθενικῶς ὀπίσω σου, τῷ σῷ Υἱῷ 
προσαπενήνεκται. 

Τῆς Θεοτόκου. ᾨδὴ γ́.  

Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, 
ἡ ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον συ-

γκροτήσαντας, πνευματικὸν στερέω-
σον· καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου, στεφά-

νων δόξης ἀξίωσον. (δίς) 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς. 

Στάχυν ἡ βλαστήσασα τὸν θεῖον, 
ὡς χώρα ἀνήροτος σαφῶς, χαῖρε ἔμ-

ψυχε τράπεζα, ἄρτον ζωῆς χωρήσα-
σα· χαῖρε τοῦ ζῶντος ὕδατος, πηγὴ ἀ-

κένωτος Δέσποινα. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς. 

Δάμαλις τὸν μόσχον ἡ τεκοῦσα, 
τὸν ἄμωμον, χαῖρε τοῖς πιστοῖς· χαῖρε 
Ἀμνὰς κυήσασα, Θεοῦ Ἀμνὸν τὸν αἴ-

ροντα, κόσμου παντὸς τὰ πταίσματα· 
χαῖρε θερμὸν ἱλαστήριον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς. 

Ὄρθρος φαεινὸς χαῖρε, ἡ μόνη, 

τὸν Ἥλιον φέρουσα Χριστόν, φωτὸς 
κατοικητήριον· χαῖρε τὸ σκότος λύ-
σασα, καὶ τοὺς ζοφώδεις δαίμονας, ὁ-

λοτελῶς ἐκμειώσασα. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς. 

Χαῖρε Πύλη μόνη, ἣν ὁ Λόγος, 
διώδευσε μόνος, ἡ μοχλούς, καὶ πύ-

λας ᾍδου Δέσποινα, τῷ τόκῳ σου συ-
ντρίψασα· χαῖρε ἡ θεία εἴσοδος, τῶν 

σῳζομένων Πανύμνητε. 
Τῆς Ἁγίας. ᾨδὴ γ́.  

Ἦχος πλ. δ´. Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς ὁ Θεός. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 

ὑπὲρ ἡμῶν. 

Οὐ πῦρ οὐδὲ μάστιγες, οὐδὲ ξί-
φους ἀκμή, οὐ τυράννων ὠμότητες, 

οὐδὲ θάνατος, οὐ θηρῶν ἀγριότης, τῆς 
θείας ἐχώρισεν, ἀγάπης σε πανόλβιε. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 

ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὑπῆρξας ἄσειστος καὶ ἀσάλευ-
τος, ἐν καιρῷ περιστάσεως, πύργος 

πανένδοξε, εὐσεβείας κρηπῖδα, θε-
μένη τῆς πίστεως, ἐν πέτρᾳ παμμα-

κάριστε. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 

ὑπὲρ ἡμῶν. 

Παρθένος ἐν Μάρτυσιν ἐχρημά-
τισας, ἐν παρθένοις ἀήττητος, Μάρ-

τυς γεγένησαι, τῷ Χριστῷ νυμφευ-
θεῖσα, διπλοῦν σοι παρέχοντι, τὸν 
στέφανον πανόλβιε. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 

ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἁγίων αἱμάτων σου καλλιπάρ-
θενε, οἱ κρουνοὶ προχεόμενοι, πᾶσαν 
κατέσβεσαν, τῶν εἰδώλων τὴν πλά-

νην, καὶ δῆμον προσήγαγον, Μαρτύ-
ρων τῷ νυμφίῳ σου. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς. 

Ῥωσθέντες τῇ χάριτι Θεοτόκον 
σε, ὁμοφρόνως δοξάζομεν· σάρκα γε-

νόμενον, τὸν τὸ εἶναι τοῖς πᾶσι διδό-
ντα γὰρ τέτοκας, καὶ κόσμον ἀνεκαί-

νισας. 
Δεύτερος. ᾨδὴ γ́.  

Ἦχος δ´. Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 

ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὸ πάθος τοῦ ἀπαθοῦς, τοῦ νε-
κρωθέντος δι᾿ ἡμᾶς νέκρωσιν, Μάρτυς 

σεμνὴ στέργουσα, τὸν μαρτυρικὸν 
θνήσκεις θάνατον. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
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ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μεγίστων ἐπιτυχεῖν, ἐφιεμένη 

δωρεῶν πάνσεμνε, πόνους σαρκὸς ἔ-
φερες, ὡς ἐν ἀλλοτρίῳ τῷ σώματι. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 

ὑπὲρ ἡμῶν. 

Αἱμάτων σου σταλαγμοῖς, τῆς ἀ-
θεΐας τὴν πυρὰν ἔσβεσας, καὶ τῶν πι-

στῶν ἤρδευσας, ὦ Μαρίνα Μάρτυς τὸ 
φρόνημα. 

Δόξα. 

Ὡς Μάρτυς μαρτυρικήν, ἐνδει-
κνυμένη καρτερῶς ἔνστασιν, τὸν 

πτερνιστὴν πτέρναις σου, ταῖς ὡραι-
οτάταις συνέτριψας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Κυρίως καὶ ἀληθῶς, σὲ Θεοτό-
κον οἱ πιστοὶ σέβομεν· σὺ γὰρ Θεὸν 
τέτοκας, σάρκα γεγονότα Πανάμωμε. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,… 

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Κάθισμα.  

Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Μαρίνα Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ἀ-
νευφημοῦμέν σε πιστοί, ὅτι τὸν τύ-
ραννον ἐχθρόν, ἐν τῇ δυνάμει τοῦ 

Σταυροῦ, ἐν τοῖς ποσὶ κατεπάτησας, 
γενναιοφρόνως· καὶ γέγονας ἡμῖν, ἀν-

δρεία πίστεως, πᾶσαν τοῦ ἐχθροῦ, 
πατοῦσα δύναμιν· καὶ οὐρανόθεν ἔ-
λαβες τὸν στέφανον, τῇ κορυφῇ σου 

ἀοίδιμε. Χριστὸν δυσώπει, σωθῆναι 
πάντας, τοὺς τελοῦντας τὴν μνήμην 

σου. 

Δόξα. Τὸ αὐτό.  

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Κατεπλάγη Ἰωσήφ, τὸ ὑπὲρ φύ-
σιν θεωρῶν, καὶ ἐλάμβανεν εἰς νοῦν, 
τὸν ἐπὶ πόκον ὑετόν, ἐν τῇ ἀσπόρῳ 

συλλήψει σου Θεοτόκε, βάτον ἐν 
πυρί, ἀκατάφλεκτον, ῥάβδον Ἀαρών, 

τὴν βλαστήσασαν· καὶ μαρτυρῶν ὁ 

μνήστωρ σου καὶ φύλαξ, τοῖς ἱερεῦσιν 
ἐκραύγαζε· Παρθένος τίκτει, καὶ 

Μετὰ τόκον, πάλιν μένει Παρθένος. 
 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς...  
 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον. Ἦχος γ́. Ἡ Παρθένος σήμερον. 

Παρθενίας κάλλεσι, πεποικιλμένη 
παρθένε, μαρτυρίου στίγμασι, στεφα-
νωθεῖσα Μαρίνα, αἵμασιν, ἀθλητικοῖς 

τε ῥεραντισμένη, θαύμασι, καταλαμ-
φθεῖσα τῶν ἰαμάτων, εὐσεβῶς Μάρ-
τυς ἐδέξω, βραβεῖα νίκης τῆς σῆς ἀ-

θλήσεως. 

Ὁ Οἶκος. 

Τῷ νυμφίῳ Χριστῷ, ἔρωτι τῆς καρ-
δίας σου, ἀπὸ βρέφους σεμνὴ πυρπο-

ληθεῖσα, ἔδραμες, δορκὰς ὡς διψῶσα 
πηγαῖς ἀειῤῥύτοις, Παρθενομάρτυς· 

καὶ τῇ ἀθλήσει δὲ σαυτὴν συντηρή-
σασα, ἐν τῷ ἀφθάρτῳ ὄντως τοῦ Κτί-
στου σου, νύμφη εὐκλεής, θαλάμῳ ἔ-

φθασας ἐστολισμένη, πεποικιλμένη, 
στεφανηφόρος, νικητής, λαμπαδηφό-

ρος, εὐθαλής, ἀφθάρτου νυμφῶνος 
τυχοῦσα, καὶ δεξαμένη ὡς χρυσίον, 

βραβεῖα νίκης τῆς σῆς ἀθλήσεως. 

Συναξάριον. 

Τῇ ΙΖ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῆς 
ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. (δ´ 
αἰ.) 

Στίχ. Χεὶρ δημίου τέμνει σε, 
Μαρίνα, ξίφει,  

Χεὶρ Κυρίου χάριτι θείᾳ δὲ στέφει. 
Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ Μαρίνα δει-

ροτομήθη. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρ-
τύρων Σπεράτου καὶ Βηρονίκης. 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, 

ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου…  

Ὠδὴ α΄.  Ἦχος δ΄. 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πλη-

ρωθήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον 
ἐρεύξομαι, τῇ Βασιλίδι Μητρί, καὶ 
ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, 

καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τὰ θαύ-
ματα. 

ᾠδὴ γ’ 

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θε-

οτόκε, ὡς ζῶσα καὶ ἄφθορος πηγή, 
θίασον συγκροτήσαντας πνευματικὸν 
στερέωσον, καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου 

στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 
ᾠδὴ δ’ 

Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν 
βουλήν, τῆς ἐκ τῆς Παρθένου σαρ-

κώσεως, σοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ 
Προφήτης, Ἀββακούμ, κατανοῶν 

ἐκραύγαζε. Δόξα τῇ δυνάμει σου 
Κύριε. 

ᾠδὴ ε’  

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ 
θείᾳ δόξῃ σου, σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε 

Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ τὸν ἐπὶ πά-
ντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, 

πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, σωτηρίαν βρα-
βεύοντα. 

ᾠδὴ Ϛ’ 

Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντι-

μον, τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, 
τῆς Θεομήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας 
κροτήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα 

Θεὸν δοξάζοντες. 
ᾠδὴ ζ’ 

Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ 
θεόφρονες, παρὰ τὸν κτίσαντα, ἀλλὰ 

πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως πατήσα-
ντες, χαίροντες ἔψαλλον, 

Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, 
καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

ᾠδὴ η’ 

Στίχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, 

καί προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 

Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ, 
ὁ τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, 
τότε μὲν τυπούμενος, νῦν δὲ ἐνερ-

γούμενος, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, 
ἀγείρει ψάλλουσαν. Τὸν Κύριον 

ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς 
πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ 
φωτὸς… 

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ( Ἦχος δ’ ) 

Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου 

τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά 

μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σε-

ραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον 
τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ με-

γαλύνομεν. 

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν 

ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ 

γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με 
πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 

Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγα-

λεῖα ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰν 
καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 

Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν 

βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερη-
φάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 

Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ 

θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, 

πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ 
πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 

Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παι-

δὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς 

ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ 
Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως 
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αἰῶνος. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Καταβασία 

ᾨδὴ θ΄. 

Ἅπας γηγενής, σκιρτάτῳ τῷ 
πνεύματι, λαμπαδουχούμενος, πανη-

γυριζέτω δέ, ἀΰλων Νόων, φύσις γε-
ραίρουσα, τὰ ἱερὰ θαυμάσια, τῆς Θε-

ομήτορος, καὶ βοάτω. Χαίροις παμ-
μακάριστε, Θεοτόκε ἁγνή, ἀειπάρ-

θενε. 
Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις… 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 

Ἦχος γ΄. 

Ἐξαποστειλάριον. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

Μαρίνα Μάρτυς Κυρίου, καὶ 
καλλιπάρθενε νύμφη, ῥῦσαι λαόν σου 
καὶ πόλιν, ἐκδυσωποῦσα τὸν Θεόν, ὅ-

πως ῥυσθῶμεν οἱ πάντες, φθορᾶς ὀρ-
γῆς καὶ κινδύνων. 

Θεοτοκίον. 

Χρυσοπλοκώτατε πύργε, καὶ 

δωδεκάτειχε πόλις, ἡλιοστάλακτε 
θρόνε, καθέδρα τοῦ Βασιλέως, ἀκα-

τανόητον θαῦμα, πῶς γαλουχεῖς τὸν 
Δεσπότην. 

 

ΑΙΝΟΙ .  Ἦχος δ΄. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Σοὶ 
πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.  

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι 

αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνά-
μεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ.  

Ἱστῶμεν στίχους δ´ καὶ ψάλλομεν  

Στιχηρὰ Προσόμοια τῆς Ἁγίας. 

Ἦχος δ´.  

Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

Στίχ. ά. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς 

δυναστείαις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κα-
τὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐ-

τοῦ. 

Πολυώδυνα βάσανα, ὑποστῆναι 
πανένδοξε, ἀνδρικῷ φρονήματι ηὐτο-

μόλησας· καὶ τῶν Ἑλλήνων σεβά-
σματα, ὡς κόνιν ἐλέπτυνας· καὶ τὸν 

τύραννον ἐχθρόν, ἀθληφόρε πανεύ-
φημε, τὸν καυχώμενον, ὑπεράνωθεν 

ἄστρων θρόνον θεῖναι, σὺ κατῄσχυνας 
Μαρίνα, καὶ τοὺς λαοὺς κατεφώτι-

σας. 

Στίχ. β´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ 

σάλπιγγος· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρί-

ῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Τὸν ἀρχέκακον δράκοντα, τὸν 
τὴν Εὔαν γυμνώσαντα, παραβάσει 

πρότερον Μάρτυς ἔνδοξε, διὰ Σταυ-
ροῦ ἀπενέκρωσας, ἀγῶσι δεσμεύ-

σασα, τοῖς σεπτοῖς σου εὐσεβῶς, Χρι-
στὸν δύναμιν ἔχουσα· ὃν ἱκέτευε, ἐκ 
φθορᾶς καὶ κινδύνων λυτρωθῆναι, 

τοὺς ἐν πίστει ἐκτελοῦντας, τὴν ἀει-
σέβαστον μνήμην σου. 

Στίχ. γ́. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπά-

νῳ καὶ χορῷ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορ-

δαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Ὥσπερ προῖκα πολύτιμον, τῷ 
νυμφίῳ προσήγαγες, ἀθληφόρε ἔν-

δοξε δῆμον ἅγιον, τοῖς θαυμασίοις 
πιστεύσαντα, οἷς πίστει ἐτέλεσας, ἀ-
νωτέρα καὶ ποινῶν, καὶ πυρὸς κατε-

φλέγοντος, καὶ στρεβλώσεων, ἐν Χρι-
στῷ δεικνυμένη τῷ τὴν νίκην, οὐρα-

νόθεν σοι παρθένε, θεουργικῶς χορη-
γήσαντι. 

Στίχ. δ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβά-

λοις εὐήχοις· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβά-
λοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσά-

τω τὸν Κύριον. 

Τῶν παρθένων ὡράϊσμα, τῶν 
Μαρτύρων καλλώπισμα, νύμφη τοῦ 

Παντάνακτος περιδέξιος, ὡς ἀληθῶς 
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ἀναδέδειξαι, Μαρίνα πανεύφημε, κα-
θελοῦσα τὸν ἐχθρόν, τοῖς τῶν ἄθλων 

σου σκάμμασιν· ὅθεν πρέσβευε, ἐκ 
φθορᾶς καὶ κινδύνων λυτρωθῆναι, 

τοὺς ἐν πίσετει ἐκτελοῦντας, τὴν ἀει-
σέβαστον μνήμην σου. 

Δόξα. Ἦχος πλ. β´. 

Ἀθλητικὴν ὁδεύσασα ὁδόν, προ-
γονικὴν ἐξέφυγες βουλήν, Μαρίνα 

πανσεβάσμιε· καὶ ὡς μὲν παρθένος 
φρονίμη, λαμπαδηφόρος εἰσῆλθες, εἰς 
τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου σου· ὡς δὲ 

Μάρτυς ἀνδρεία, χάριν ἔλαβες, ἀπε-
λαύνειν πᾶσαν νόσον ἐξ ἀνθρώπων. 

Ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς τοὺς ὑμνοῦντάς σε, 
ψυχικῶν ἀλγηδόνων ἐλευθέρωσον, 

ταῖς πρὸς Θεὸν ἱκεσίαις σου. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀλη-

θινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς 
ζωῆς· σὲ ἱκετεύομεν· Πρέσβευε Δέ-
σποινα, μετὰ τῆς Ἀθληφόρου, καὶ πά-

ντων τῶν Ἁγίων, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται εἰς  ἦχον  πλ. β 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. 
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς 

εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, 
προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, 

εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην 
σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, 
Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονο-
γενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον 

Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, 
ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρ-

τίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ 
αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ 
καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ 

ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ 

μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς 
δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. 

Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω 

σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν 
αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι 
ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν 
Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδο-
ξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς 

αἰῶνας. Ἀμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ 
ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 

τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, 
ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα΄ Κύριε, 
ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι 

ἥμαρτόν σοι. 

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, 
δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, 

ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ 
φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς 
γινώσκουσί σε. 

 Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ 

Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 
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Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός,  

Ἅγιος Ἰσχυρός,  

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας.  

Ἦχος πλ. ά. 

Μνηστευθεῖσα τῷ Λόγῳ Μαρίνα 

ἔνδοξε, τῶν ἐπιγείων τὴν σχέσιν πᾶ-
σαν κατέλιπες, καὶ ἐνήθλησας λαμ-
πρῶς ὡς καλλιπάρθενος· τὸν γὰρ ἀό-

ρατον ἐχθρόν, κατεπάτησας στεῤῥῶς, 
ὀφθέντα σοι Ἀθληφόρε. Καὶ νῦν πη-

γάζεις τῷ κόσμῳ, τῶν ἰαμάτων τὰ χα-
ρίσματα. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

ΑΝΤΙΦΩΝΑ  

Ἀντίφωνον Α΄. Ἦχος β´. 

Στίχ.Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν 
Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ 
ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχ.Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν 
Κύριον, καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας 
τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Στίχ. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ 
ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βα-

σιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-

οτόκου… 

Στίχ. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, 
πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ 

τῆς δεσποτείας αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Δόξα Πατρί…Καὶ νῦν. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Ἀντίφωνον Β΄. Ἦχος β´. 

Στίχ. Αἴνει, ἡ ψυχή μου τὸν 

Κύριον, αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου 
ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν 
Ἁγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ.  Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς 

Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ 

ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν 
Ἁγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 

Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. Τὸν ποιήσαντα τὸν 

οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν 

καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν 

Ἁγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ.. Βασιλεύσει Κύριος εἰς 

τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεάν. 

Σῶσον, ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν 
Ἁγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Δόξα Πατρὶ… Καὶ νῦν… 

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος 
τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ 
καταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμετέραν 

σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας 
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, 

ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρω-
θείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνα-

τον πατήσας, Εἷς ὢν τῆς ἁγίας 
Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ 
καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 

 

Ἀντίφωνον Γ´.  

Ἦχος πλ. ά. Ψαλμὸς λθ´ (39). 

Στίχ. ά. Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν 

Κύριον, καὶ προσέσχε μοι, καὶ εἰσή-
κουσε τῆς δεήσεώς μου. 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας. 

Ἦχος πλ. ά. 

Μνηστευθεῖσα τῷ Λόγῳ Μαρίνα 
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ἔνδοξε, τῶν ἐπιγείων τὴν σχέσιν πᾶ-
σαν κατέλιπες, καὶ ἐνήθλησας λαμ-

πρῶς ὡς καλλιπάρθενος· τὸν γὰρ ἀό-
ρατον ἐχθρόν, κατεπάτησας στεῤῥῶς, 

ὀφθέντα σοι Ἀθληφόρε. Καὶ νῦν πη-
γάζεις τῷ κόσμῳ, τῶν ἰαμάτων τὰ χα-

ρίσματα. 

Στίχ. β´. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν 

τοὺς πόδας μου, καὶ κατηύθυνε τὰ 

διαβήματά μου. 
Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας. 

Μνηστευθεῖσα τῷ Λόγῳ Μαρίνα 
ἔνδοξε, ... 

Στίχ. γ́. Καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸ στό-

μα μου ᾆσμα καινόν, ὕμνον τῷ Θεῷ 
ἡμῶν. 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας. 

Μνηστευθεῖσα τῷ Λόγῳ Μαρίνα 
ἔνδοξε, 

Μικρὰ Εἴσοδος. 

Εἰσοδικὸν 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προ-
σπέσωμεν Χριστῷ, σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ 

Θεοῦ ὁ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός,, ( ὁ β΄ 

χορὸς) ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Ἀπολυτίκιον. 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας. Ἦχος πλ. ά. 

Μνηστευθεῖσα τῷ Λόγῳ Μαρίνα 
ἔνδοξε, τῶν ἐπιγείων τὴν σχέσιν πᾶ-

σαν κατέλιπες, καὶ ἐνήθλησας λαμ-
πρῶς ὡς καλλιπάρθενος· τὸν γὰρ ἀό-
ρατον ἐχθρόν, κατεπάτησας στεῤῥῶς, 

ὀφθέντα σοι Ἀθληφόρε. Καὶ νῦν πη-
γάζεις τῷ κόσμῳ, τῶν ἰαμάτων τὰ χα-

ρίσματα. 
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ 

 

Κοντάκιον  Ἦχος β΄ 

Προστασία τῶν Χριστιανῶν 
ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν 
Ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ παρίδῃς 

ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ 
πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν 

βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγα-
ζόντων σοι. Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, 

καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστα-
τεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων 

σε. 
Τρισάγιον Ἀποστόλου 

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. ( γ΄ ) 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 
Πνεύματι.  

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν.  

Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον 
ἡμᾶς.  

Δύναμις. 

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 
ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  
 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ   

Προκείμενον. Ἦχος δ΄. 

Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, 

Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.   

Στίχ. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν 

Κύριον.  

Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς 

Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα 10:1-10 

Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς 
ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις πρὸς τὸν 
Θὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν. Μαρ-

τυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ 
ἔχουσιν, ἀλλ’ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν· 

ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαι-
οσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν ζητοῦντες 
στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ 

ὑπετάγησαν· τέλος γὰρ νόμου Χρι-
στὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πι-

στεύοντι. Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δι-
καιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ 

ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτῇ. 
Ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως 
λέγει· Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου· Τίς 

ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ’ 



17-07-2020  ΟΡΘΡΟΣ  ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ 

12 
 

ἔστι Χριστὸν καταγαγεῖν· ἢ, Τίς κα-
ταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ’ 

ἔστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. 
Ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά 

ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ 
καρδίᾳ σου· τοῦτ’ ἔστι τὸ ῥῆμα τῆς 

πίστεως ὃ κηρύσσομεν. Ὅτι ἐὰν ὁμο-
λογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον 
Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ 

σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νε-
κρῶν, σωθήσῃ· καρδίᾳ γὰρ πιστεύε-

ται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμο-
λογεῖται εἰς σωτηρίαν. 

Ἀλληλούϊα (γ΄). Ἦχος δ΄  

Ἔντεινε καὶ κατευοδοῦ καὶ βα-
σίλευε ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πρᾳότη-

τος καὶ δικαιοσύνης.   

Στίχ. Ἠγάπησας δικαιοσύνην 

καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν.   

 

 
Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ 

Χρυσοστόμου 

Εἰς τό᾽Εξαιρέτως 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μα-
καρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀει-

μακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ 
μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιω-

τέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδο-
ξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, 

τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τε-
κοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ με-
γαλύνομεν. 

Κοινωνικὸν  

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται 
δίκαιος. Ἀλληλούϊα.    

ἦχος β’  

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, 
ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρο-

μεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα 
προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσω-
σεν.  

Ἀμὴν ἀμὴν ἀμὴν, εἰς ἄφεσιν 

ἀμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν 

αἰνέσεώς Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν τὴν 
δόξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς τῶν 
ἁγίων σου μετασχεῖν μυστηρίων· τή-

ρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ ἁγιασμῷ, ὅλην 
τὴν ἡμέραν μελετᾶν τὴν δικαιοσύνην 

σου. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλλη-
λούϊα. 

 
ἦχος β΄ 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογη-
μένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ 

αἰῶνος. (τρὶς) 

Ἀπόλυσις 

 
  

 

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   

Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 

Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  

Κουλούρας Βέροιας. 


