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(Κοσµᾶς καὶ ∆αµιανός, Κῦρος καὶ Ἰωάννης, Παντελεήµων καὶ Ἐρµόλαος,  
Σαµψὼν καὶ ∆ιοµήδης, Μώκιος καὶ Ἀνίκητος, Θαλλέλαιος καὶ Τρύφων) 

 
 

Ὁ Ἱερεύς 
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. 

Ὁ Ἀναγνώστης 
Ἀµήν. 

 

Ψαλµός ρµβ΄ (142) 
Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς µου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν µου ἐν τῇ 
ἀληθείᾳ Σου, εἰσάκουσόν µου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου καὶ µὴ εἰσέλθῃς εἰς 
κρίσιν µετὰ τοῦ δούλου Σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν Σου πᾶς ζῶν. 
Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρός τὴν ψυχήν µου ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν 
µου. Ἐκάθισέ µε ἐν σκοτεινοῖς, ὡς νεκρούς αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐµὲ 
τὸ πνεῦµά µου, ἐν ἐµοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία µου. Ἐµνήσθην ἡµερῶν 
ἀρχαίων, ἐµελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις Σου, ἐν ποιήµασι τῶν χειρῶν Σου 
ἐµελέτων. ∆ιεπέτασα  πρὸς Σὲ τὰς χεῖράς µου ἡ ψυχή µου ὡς γῆ ἄνυδρός 
σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν µου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦµά µου. Μὴ ἀποστρέψῃς 
τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ’ ἐµοῦ, καὶ ὁµοιωθήσοµαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς 
λάκκον. Ἀκουστόν ποίησόν µοι τὸ πρωU τὸ ἔλεός Σου, ὅτι ἐπὶ Σοὶ ἤλπισα. 
Γνώρισόν µοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ἧ πορεύσοµαι, ὅτι πρὸς Σὲ ἦρα τὴν ψυχήν 
µου. Ἐξελοῦ µε ἐκ τῶν ἐχθρῶν µου, Κύριε πρὸς Σὲ κατέφυγον δίδαξόν µε 
τοῦ ποιεῖν τὸ θέληµά Σου, ὅτι Σὺ εἶ ὁ Θεός µου. Τὸ Πνεῦµά Σου τὸ ἀγαθὸν 
ὁδηγήσει µε ἐν γῇ εὐθεία ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός Σου, Κύριε, ζήσεις µε.  Ἐν 
τῇ δικαιοσύνῃ Σου, ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν µου, καὶ ἐν τῷ ἐλέει Σου 
ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς µου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν 
ψυχήν µου, ὅτι ἐγώ δοῦλός Σού εἰµι. 
 

Καὶ εὐθύς τό 
Ἦχος δ΄. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι 
Κυρίου. (4 φορές) 
 

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῶ. 
Τὰς χαµαιζήλους ἡδονὰς συµπατοῦντες, καὶ ἀναργύρων τοὺς νοσοῦντας 
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ἰώµενοι, Ἀνάργυροι πανεύφηµοι καὶ θεῖοι Ἰατροί, πρὸς Χριστοῦ ἐστέφθητε, 
Οὐρανίοις στεφάνοις, ὅθεν ἱκετεύοµεν, σκοτασµοῦ ἁµαρτίας, καὶ 
νοσηµάτων ρύσασθε ἡµᾶς, τὸν ἐπὶ πάντων Θεὸν ἱκετεύοντες.  

 

∆όξα... 
 

Ἀπολυτίκιον Ναοῦ. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 
Στῦλος γέγονας ὀρθοδοξίας, θείοις δόγµασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, 
Ἱεράρχα Ἀθανάσιε τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱόν, ὁµοούσιον, ἀνακηρύξας, 
κατῄσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἰκέτευε δωρήσασθαι ἡµῖν 
τό µέγα ἔλεος. 

 

Καὶ νῦν… 
 

Θεοτοκίον 
Τῇ Θεοτόκῳ µετὰ δέους ἐµφρόνως, πάντες προσδράµωµεν κραυγάζοντες 
πόθῳ, Ὑπεραγία ∆έσποινα Πανύµνητε, ρῦσαι τῷ ἐλέει σου, ἀδοκήτων 
κινδύνων, πάσης περιστάσεως καὶ κολάσεως τάχος, καὶ πάσης νόσων 
λύµης, Ἀγαθή, εὐλογηµένη Μαρία Θεόνυµφε. 
 

Οὐ σιωπήσοµεν ποτὲ Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι εἰµὴ 
γὰρ σὺ προUστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡµᾶς ἐῤῥύσατο, ἐκ τοσούτων 
κινδύνων; τίς δὲ διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶµεν 
∆έσποινα ἐκ σοῦ σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεὶ, ἐκ παντοίων δεινῶν. 

 

Ψαλµὸς Ν΄ (50) 
Ἐλέησόν µε ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἔλεός Σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν 
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 µού ἐστι διὰ παντός. Σοὶ µόνῳ 
ἥµαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς 
λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδού γὰρ ἐν ἀνοµίαις 
συνελήφθην, καὶ ἐν ἁµαρτίαις ἐκίσσησέ µε ἡ µήτηρ µου.  Ἰδού γὰρ 
ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς µοι. 
Ῥαντιεῖς µε ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσοµαι πλυνεῖς µε, καὶ ὑπὲρ χιόνα 
λευκανθήσοµαι. Ἀκουτιεῖς µοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται 
ὀστέα τεταπεινωµένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁµαρτιῶν 
µου, καὶ πάσας τὰς ἀνοµίας µου ἐξάλειψον.  Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν 
ἐµοὶ ὁ Θεός, καὶ πνεῦµα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις µου.  Μὴ 
ἀπορρίψῃς µε ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, καὶ τὸ Πνεῦµά σου τὸ ἅγιον µὴ 
ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐµοῦ. Ἀπόδος µοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου, καὶ 
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πνεύµατι ἡγεµονικῷ στήριξόν µε.  ∆ιδάξω ἀνόµους τὰς ὁδούς σου, καὶ 
ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί µε ἐξ αἱµάτων ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς 
σωτηρίας µου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά µου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τὰ 
χείλη µου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόµα µου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι, εἰ 
ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώµατα οὐκ εὐδοκήσεις.  Θυσία τῷ 
Θεῷ πνεῦµα συντετριµµένον καρδίαν συντετριµµένην καὶ τεταπεινωµένην, 
ὁ Θεός, οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, 
καὶ οἰκοδοµηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήµ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν 
δικαιοσύνης, ἀναφοράν καὶ ὁλοκαυτώµατα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ 
θυσιαστήριόν σου µόσχους. 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Πολλοῖς συνεχόµενος ἀλγεινοῖς, πρὸς ὑµᾶς ἐνθέρµως, καταφεύγων 
ἐκδυσωπῶ, ταῖς πρὸς τὸν Θεὸν ὑµῶν πρεσβείαις, τούτων µε τάχος, 
Ἀνάργυροι ρύσασθε. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Παθῶν καταφλέγει µου φλὸξ δεινή, Ἀνάργυροι θεῖοι, τὴν καρδίαν καὶ τὴν 
ψυχήν, ταχέως οὖν ταύτην ἱκετεύω, ταῖς ὑµετέραις δεήσεσι σβέσατε. 
 

∆όξα… 
 

Νοσῶν πλείστοις πάθεσι χαλεποῖς, πολλῶν ἐκ πταισµάτων, τῷ φαρµάκῳ 
τῶν δραστικῶν, ὑµῶν πρεσβειῶν πρὸς τὸν ∆εσπότην, ἐκλιπαρῶ ἰαθῆναι, 
Ἀνάργυροι. 
 

Καὶ νῦν…   
 

Συνέτισον τὸν δοῦλόν σου, Μαριάµ, ἄνοιξόν µοι πύλας µετανοίας, καὶ ἐκ 
πυλῶν, τῆς θανατηφόρου ἁµαρτίας, τῇ µεσιτείᾳ σου ρῦσαί µε, ∆έσποινα. 
 

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Προστασίαις ταῖς θείαις ὑµῶν, Ἀνάργυροι ρύσασθε, ἐµὲ τὸν ἐν ζάλῃ καὶ 
τρικυµίαις τοῦ βίου ἐγκυµατούµενον ὑµᾶς γὰρ εὕρηκα, µετὰ Θεὸν 
κυβερνήτας, πρὸς λιµένα ἄσυλον καὶ ἀχείµαστον. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
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Ἱκετεύω ἐν πόθῳ τὴν τῆς ψυχῆς κάκωσιν, καὶ τὰς σαρκικὰς ἀσθενείας µου 
ἰατρεύσατε ὑµεῖς γὰρ Πάνσεπτοι, τὸν τῶν ψυχῶν καὶ σωµάτων, ἰατρὸν τὸν 
Πάνσοφον ἐµιµήσασθε. 
 

∆όξα… 
 

Χαλεπαῖς ἀρρωστίαις καὶ τακτικοῖς πάθεσιν, ὅλῳ καθ’ ἑκάστην, Ἀνάργυροι, 
τηκοµένῳ µοι, ταῖς πρὸς τὸν Κύριον, ὑµῶν ἐνθέρµοις πρεσβείαις, φάρµακα 
δωρήσασθε ἀλεξίπονα. 
 

Καὶ νῦν…   
 

Ἐπὶ κλίνης ὀδύνης ὀδυνηρῶς κείµενος, σὲ ἐπικαλοῦµαι Παρθένε, κλῖνον τὸ 
οὖς σου ἐµοί, σπεῦσον τοῦ σῶσαί µε καὶ ἐξελέσθαι ἐν τάχει, πυρὸς 
ὑποσµύχοντος νῦν τὴν καρδίαν µου. 
 

∆ιάσωσον, ὦ ∆ωδεκάς Ἀναργύρων ἁγία, ἐπὶ τὴν ἐµὴν ψυχῆς τε καὶ 
σώµατος κάκωσιν, καὶ ἴασιν δώρησαί µοι λιταῖς σου. 
 

Ἐπίβλεψον ἐν εὐµενείᾳ, πανύµνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐµὴν χαλεπὴν τοῦ 
σώµατος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς µου τό ἄλγος. 
 

Αἴτησις καὶ τὸ Κάθισµα. 
Ἦχος β΄. Πρεσβεία θερµὴ. 

Παθῶν χαλεπῶν, ἀκέστορες ὀξύτατοι, καὶ πάσης ψυχῆς, πασχούσης 
ἀνακούφισις, ὦ θαυµαστῇ ∆ωδεκάς θεοφόροι Ἀνάργυροι, ἐν ὑγείᾳ ἡµών 
τήν ζωήν, ἀπτώτῳ τηρήσατε δεόµεθα. 
 

ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Τῶν παθῶν µου τὸν καύσωνα, καὶ τὸν τῆς ἀθλίας ψυχῆς µου τάραχον, ταῖς 
εὐχαῖς ἡµῶν, Ἀνάργυροι, σβέσατε ἐν τάχει καὶ κατευνάσατε.  
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἀπολαύοντες πάντοτε, τῶν ἐκ τῆς Εἰκόνος ὑµῶν, Ἀνάργυροι, χαρισµάτων, 
ἀναµέλποµεν, τὸν ὑµᾶς δοξάσαντα ὑπεράγαθον.  

 
∆όξα... 

 

Ἐπὶ κλίνης µε κείµενον, καὶ νόσον νοσοῦντα ψυχῆς καὶ σώµατος, ὦ 
Ἀνάργυροι ἐγείρατε, ταῖς πρὸς τὸν Σωτήρα ὑµῶν δεήσεσι. 
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Καὶ νῦν… 
 

Ρῶσιν δίδου µοι, Πάναγνε, ἐπικαµπτοµένη οἰκτραῖς δεήσεσι, πᾶσαν νόσον 
καὶ ἐπάχθειαν, ἐπιοῦσαν ἄφνω ἀναστέλλουσα. 
 
 

ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡµᾶς. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἔµπλησον ταχὺ τὴν ψυχήν µου θείας χάριτος, τῶν Ἀναργύρων ἡ σεπτὴ 
∆ωδεκάς, τοῦ προσιόντος τῇ σκέπῃ καὶ τῇ εἰκόνι σου. 

 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Λύτρωσαί µε νῦν σαῖς πρὸς Κύριον ἐντεύξεσι, δεινῆς ἐκ νόσου καὶ πάσης 
θλίψεως, ὦ ∆ωδεκάς Ἰατρῶν ἀξιάγαστε. 

 

∆όξα… 
 

Ἴασαι ψυχῆς τὰ πολλὰ πάθη καὶ σώµατος, ὦ ∆ωδεκάς Ἰατρῶν 
Παµµακάριστε, τῶν µετὰ πόθου προσκυνούντων τὴν Εἰκόνα σου. 
 

Καὶ νῦν…   
 

Ἅπαντα ἐχθρὸν δυσµενῶς ἐπιτιθέµενος, ἡµῖν τοῖς δούλοις σου, 
Πανάµωµε, θείῳ σου κράτει, συµπατοῦσα ἐξαφάνισον. 
 

ᾨδὴ στ΄.  Τὴν δέησιν ἐκχεῶ. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Θανάτου καὶ συµφορῶν καὶ θλίψεων, ἀπαλλάξατε δεινῶν τε παντοίων, ὦ 
Ἰατροὶ ἄµισθοι τῶν νοσούντων, τὸν εὐλαβῶς πρὸς ὑµᾶς καταφεύγοντα, καὶ 
πάσης νόσου χαλεπῆς, ταῖς ὑµῶν ἱκεσίαις, Πανάγιοι.  
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ὡς τεῖχος ἐν τοῖς κινδύνοις ἄρρηκτον, τὴν ὑµῶν ἐγκεκτηµένοι εἰκόνα, ἐκ 
τῶν δεινῶν ἐκλυτρούµεθα πάντων, ἐσαεὶ λυτρωτὰς ἐπιγραφόµενοι, 
σωτῆράς τε µετὰ Θεόν, εὐκλεέστατοι θεῖοι Ἀνάργυροι. 
 

∆όξα… 
 

Ἐν κλίνη τῶν ἀνιάτων παθῶν µου, κατακείµενος, Ἀνάργυροι θεῖοι, 
ἐκλιπαρῶ τῆς θερµῆς ὑµῶν σκέπης, καὶ ἀντιλήψεως µή µε στερήσητε, 
πρεσβεύοντες διηνεκῶς, ὅπως εὕρω ὑγείας ἀντίληψιν. 

 



 

 

8 

Καὶ νῦν…   
 

Φιλεύσπλαγχνε τοῦ Θεοῦ λοχεύτρια, ὦ Παρθένε Θεοτόκε Μαρία, τῇ πρὸς 
Θεὸν ἐκτενεῖ σου πρεσβεῖᾳ, τῶν δυσχερῶν µε ἀπάλλαξον κράζοντα 
δοξάζω σε µόνη Ἁγνή,  Παναγία Θεόνυµφε ∆έσποινα. 
 
 

∆ιάσωσον, ὦ ∆ωδεκάς Ἀναργύρων ἁγία, ἐπὶ τὴν ἐµὴν ψυχῆς τε καὶ 
σώµατος κάκωσιν, καὶ ἴασιν δώρησαί µοι λιταῖς σου. 
 

Ἄχραντε ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερµηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡµερῶν 
τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα µητρικὴν παῤῥησίαν. 
 

Αἴτησις καὶ τὸ Κοντάκιον. 
Ἦχος β΄. Τά ἄνω ζητῶν. 

Προστάται θερµοὶ καὶ φύλακες ἄγρυπνοι, τῶν πίστει ἡµᾶς ἀνυµνούντων 
ὑπάρχοντες, ἐκ ψυχῆς βοῶµεν ὑµῖν, Ἀκέστορες πάνσεπτοι σπεύσατε, καὶ ἐκ 
κινδύνων λυτρώσασθε ἡµᾶς, ὡς παῤῥησίαν πρὸς Κύριον ἔχοντες. 

 

Προκείµενον. 
Ἦχος δ΄. 

 

Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυµάστωσεν ὁ Κύριος. 
 

Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη. 
 

Εὐαγγέλιον.   Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον. 
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, προσκαλεσάµενος ὁ Ἰησοῦς τοὺς δὼδεκα Μαθητὰς 
αὐτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν κατὰ πνευµάτων ἀκαθάρτων, ὥστε 
ἐκβάλλειν αὐτά, καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν. 
Τούτους ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς, παραγγείλας αὐτοῖς, λέγων Εἰς ὁδόν ἐθνῶν 
µὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαµαρειτῶν µὴ εἰσέλθητε.  Πορεύεσθε δὲ 
µᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. Πορευόµενοι δὲ 
κηρύσσετε, λέγοντες, ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀσθενοῦντας 
θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρὶζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιµόνια ἐκβάλλετε 
δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 
 

∆όξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. 
 

Ταῖς τῶν Ἀναργύρων, πρεσβείαις, Ἐλεῆµον, ἀπάλλαξον παθῶν µε καὶ 
δώρησαι ὑγείαν. 
 

Καὶ νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν.   
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Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις εὐπροσδέκτοις, ἐλέησον τὸν Κόσµον, 
Χριστὲ ὡς εὐεργέτης. 
 

Στίχ. Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός Σου, καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος τῶν οἰκτιρµῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόµηµά µου. 
 

Προσόµοιον. 
Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέµενοι 

Μεταβολὴ θλίψεως πάσης, ἀπαλλαγὴ παντοίας νόσου ὑπάρχουσα, 
∆ωδεκὰς ἡ ἁγία, Ἀναργύρων τῶν πανευκλεῶν, σῶζε πάντας ἐκ τῆς 
ὀλεθρίας, τοῦ ἐχθροῦ ὁρµῆς καὶ ἐπηρείας, θείαις σου πρὸς Κύριον 
ἐντεύξεσι.  
 

Ὁ Ἱερεύς 
Σῶσον ὁ Θεός τὸν λαόν σου… 

 

ᾨδὴ ζ΄.  Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Τὴν ὀξεῖάν µου νόσον, εἰς ὑγείαν, Ἅγιοι, µεταποιήσατε νῦν, ψυχὴν ὁµοῦ 
καὶ σῶµα, ἰώµενοι τελείως, τοῦ βοῶντος πρὸς Κύριον| ὁ τῶν πατέρων 
ἡµῶν Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.  
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Θελητὴν τοῦ ἐλέους, τὸν Χριστὸν κηρύξαντες, θεῖοι Ἀνάργυροι, αὐτὸν 
ἐκδυσωπεῖτε, λυτρώσασθαι κινδύνων, τοὺς ἐν πίστει κραυγάζοντας| ὁ ἐν 
Ἁγίοις θαυµαστὸς Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 
 

∆όξα… 
 

Σωµάτων ἰατῆρας, καὶ ψυχῶν σωτῆρας ὑµᾶς ἐπιστάµενοι, δεόµεθα ἰᾶσθαι, 
καὶ σώζειν τοὺς βοῶντας, πρὸς τὸν πάντων Σωτῆρα Χριστόν| ὁ τῶν 
Πατέρων ἡµῶν Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

 

Καὶ νῦν…  
 

Ἐκ χειµῶνος τὸ ἔαρ, καὶ ἐκ ζάλης γαλήνη, Ἁγνή προέρχεται, ἐκ ζόφου δὲ 
πταισµάτων, τὸ φῶς τῆς ἀπαθείας, µετανοίᾳ εἰσέρχεται οἱ ἐµπαθεῖς 
τοιγαροῦν θαρρῶµεν µεταγνόντες. 
 

ᾨδὴ η΄.   Τὸν Βασιλέα. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
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Τοὺς βοηθείας τῆς παρ’ ὑµῶν δεοµένους, µη παρίδητε Ἀνάργυροι θεῖοι, 
ἀλλ’ ἐκ νόσου πάσης λυτρώσασθε καὶ βλάβης. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Τῶν πειρασµῶν ὑµεῖς, προσβολὰς τὰς ποικίλας, ἐκδιώκετε, Ἀνάργυροι 
πάσας, ταῖς πρὸς τὸν ∆εσπότην θερµαῖς ὑµῶν πρεσβείαις. 

 

 

∆όξα… 
 

Τῶν νοσηµάτων σύ, Ἰατρεία ἑτοίµη, ἡ τῶν θείων ἐδείχθης Ἀναργύρων, 
∆ωδεκὰς σοφή τε καὶ ὄντως θαυµασία. 
 

Καὶ νῦν…   
 

Ἵνα τιµῶν ἀνυµνῶ µετὰ πόθου, τὸ παµπόθητον, Μαρία, ὄνοµά σου, νόσων 
καὶ κινδύνων ἐκλύτρωσαί µε τάχος. 
 

ᾨδὴ θ΄.   Κυρίως Θεοτόκον. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ροήν µου τῶν δακρύων, δέξασθε ἀσµένως, καὶ ταῖς λιταῖς ὑµῶν πάντα τὸν 
βόρβορον, τῶν νοσηµάτων µου πλύνατε, ὦ Ἀνάργυροι. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Χαρᾶς τῆς αἰωνίου, πάντες σὺν Ἀγγέλοις ἐπαπολαύοντες, θεῖοι 
Ἀνάργυροι, χαρᾶς ἀλήκτου πληροῦτε καὶ τὰς καρδίας ἡµῶν. 

 

∆όξα… 
 

Λιµὴν καὶ ἰατρεῖον πέλει τῶν νοσούντων, ἡ τῶν σοφῶν Ἰατρῶν σεβασµία 
Εἰκών, ἧ προσιόντες ἐν πίστει νόσων λυτρούµεθα. 
 

 
Καὶ νῦν…   

 

Μαρία Θεοτόκε, τῶν Πιστῶν χορείας, ἐξ ὁρατῶν ρυοµένη καὶ ἀοράτων 
ἐχθρῶν, σῶζε ἐκ πάσης φθορᾶς κινδύνων καὶ θλίψεων. 

__________________________________ 
 

Ἄξιόν ἐστιν, ὡς ἀληθῶς, µακαρίζειν Σε τὴν Θεοτόκον, τὴν 
ἀειµακάριστον, καὶ παναµώµητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡµῶν. Τὴν 
τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, 
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τὴν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, Σὲ 
µεγαλύνοµεν. 
 

Καὶ τὰ Μεγαλυνάρια 
Πάντων τῶν νοσούντων τοὺς Ἰατρούς, πηγὰς ἰαµάτων, Ἀναργύρους τοὺς 
εὐκλεεῖς, δεῦτε συνδραµόντες οἱ φιλέορτοι τούτους, χρεωστικῶς ἐν 
ὕµνοις δοξολογήσωµεν.  
 

Ἀνάργυροι θεῖοι, θαυµατουργοί, Ἰατροὶ νοσούντων, ἰατρεύσατε τοὺς 
θερµῶς, ἐπικαλουµένους ὑµᾶς, παθῶν ποικίλων, ταῖς ὑµῶν πρεσβείαις 
πρὸς τὸν φιλάνθρωπον. 
 

Μὴ παύσητε, Ἀνάργυροι Ἰατροί, ψυχῶν καὶ σωµάτων, ἱκετεύειν ὑπὲρ ἡµῶν, 
τὴν σεπτὴν Τριάδα, ρυσθῆναι ἐκ κινδύνων, καὶ πάσης ἀσθενείας ἡµᾶς καὶ 
θλίψεως. 
 

Ἰάσεων ἅπαντες τὰς πηγὰς, ὀχετοὺς ἀφθόνους δωρηµάτων τῶν τοῦ Θεοῦ, 
φωτὸς τοῦ ἀΰλου τὰ πάµφωτα δοχεῖα, τοὺς θείους Ἀναργύρους 
ἀνευφηµήσωµεν. 
 

∆εῦτε οἱ ἐν νόσοις παντοδαπαῖς, καὶ οἱ ἐν κινδύνοις, κατακείµενοι 
χαλεπῶς, σπεύσωµεν προθύµως, ἐν τούτῳ τῷ τεµένει, τῶν θείων 
Ἀναργύρων, καὶ σωθησόµεθα. 
 

Τρύφωνα, Κοσµὰς καὶ ∆αµιανούς, ἅµα Θαλλελαίῳ,  καὶ τὸν Μώκιον τοὺς 
σοφούς, Σαµψὼν, ∆ιοµήδην, σὺν Κύρῳ, Ἰωάννῃ καὶ τὸν Ἀνίκητόν τε 
ἀνευφηµήσωµεν. 
 

Τὸν Παντελεήµονα τὸν κλεινόν, σὺν τῷ διδασκάλῳ, Ἑρµολάῳ τῷ 
θαυµαστῷ, Ἰουλιανῷ τε φωστῆρας Ἐκκλησίας, καὶ τῶν πιστῶν σωτῆρας, 
ὕµνοις τιµήσωµεν. 
 

Ρώσεως οὐκ εἶδεν ἄλλον µισθόν, ἀπαιτεῖν ἤ µόνον, τὴν εὐσέβειαν πρὸς 
Θεόν, ἡ ἀγιωτάτη εἰκὰς τῶν Ἀναργύρων, ἐν ὕµνοις οὕς τιµῶντες 
ἀνευφηµήσωµεν. 
 

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδροµε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ 
δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, µετὰ τῆς Θεοτόκου ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τὸ 
σωθῆναι ἡµᾶς. 
 

Τὸ Τρισάγιον 
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. (3 
φορές) 
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∆όξα… Καὶ νῦν…  
 

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς.  Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν.  
∆έσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν.  Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς 
ἀσθενείας ἡµῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου. Κύριε, ἐλέησον Κύριε, 
ἐλέησον Κύριε, ἐλέησον. 
 

∆όξα…  Καὶ νῦν…   
 

Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά Σου.  Ἐλθέτω ἡ 
βασιλεία Σου. Γεννηθήτω τὸ θέληµά Σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 
Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον. Καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ 
ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν. Καὶ µὴ 
εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλά ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 
 

Ὁ Ἱερεύς : Ὅτι Σοῦ ἐστίν ἡ βασιλεία…   Ἀµήν. 
 

Τροπάριον.  
Ἦχος πλ. δ΄. 

Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυµατουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡµῶν| 
δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡµῖν. 
 

Ἐκτενὴς καὶ Ἀπόλυσις, µεθ’,  ἥν ψάλλοµεν τὸ ἑξῆς: 
Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 

 

∆εῦτε ὀρθοδόξων ἡ πληθύς, δεῦτε τῶν Πιστῶν αἱ χορεῖαι κατασπασώµεθα, 
εἰκόνα τὴν πάνσεπτον, τῶν Ἀναργύρων Χριστοῦ, Ἰατρῶν τῶν παθῶν ἡµῶν, 
πρὸς αὐτοὺς βοῶντες ρύσασθε Ἀνάργυροι, ἐκ τῶν κινδύνων ἡµᾶς, νόσων 
καὶ παθῶν ἀνιάτων, ταῖς εὐχαῖς ὑµῶν πρὸς τὸν Κτίστην, τοὺς ἡµᾶς 
τιµῶντας, Πανσεβάσµιοι. 
 

Ἦχος πλ. δ΄. 
 

∆έσποινα πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων Σου, καὶ λύτρωσαι ἡµᾶς, 
ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 

 

Ἦχος β΄. 
 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα µου, εἰς Σὲ ἀνατίθηµι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν µε ὑπὸ 
τὴν σκέπην Σου. 
 

Ὁ Ἱερεύς 
∆ι’ εὐχών τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡµῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, 
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡµᾶς. Ἀµήν. 
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Ἐπισκόπου Λαµψάκου τοῦ Θαυµατουργοῦ 
 

(7 Φεβρουαρίου) 
 
 

Ὁ Ἱερεύς 
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. 

Ὁ Ἀναγνώστης 
Ἀµήν. 

 

Ψαλµός ρµβ΄ (142) 
Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς µου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν µου ἐν τῇ 
ἀληθείᾳ Σου, εἰσάκουσόν µου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου καὶ µὴ εἰσέλθῃς εἰς 
κρίσιν µετὰ τοῦ δούλου Σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν Σου πᾶς ζῶν. 
Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρός τὴν ψυχήν µου ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν 
µου. Ἐκάθισέ µε ἐν σκοτεινοῖς, ὡς νεκρούς αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐµὲ 
τὸ πνεῦµά µου, ἐν ἐµοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία µου.  Ἐµνήσθην ἡµερῶν 
ἀρχαίων, ἐµελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις Σου, ἐν ποιήµασι τῶν χειρῶν Σου 
ἐµελέτων. ∆ιεπέτασα πρὸς Σὲ τὰς χεῖράς µου ἡ ψυχή µου ὡς γῆ ἄνυδρός 
σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν µου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦµά µου. Μὴ ἀποστρέψῃς 
τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ’ ἐµοῦ, καὶ ὁµοιωθήσοµαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς 
λάκκον. Ἀκουστόν ποίησόν µοι τὸ πρωU τὸ ἔλεός Σου, ὅτι ἐπὶ Σοὶ ἤλπισα. 
Γνώρισόν µοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ἧ πορεύσοµαι, ὅτι πρὸς Σὲ ἦρα τὴν ψυχήν 
µου. Ἐξελοῦ µε ἐκ τῶν ἐχθρῶν µου, Κύριε πρὸς Σὲ κατέφυγον δίδαξόν µε 
τοῦ ποιεῖν τὸ θέληµά Σου, ὅτι Σὺ εἶ ὁ Θεός µου.  Τὸ Πνεῦµά Σου τὸ 
ἀγαθὸν ὁδηγήσει µε ἐν γῇ εὐθεία ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός Σου, Κύριε, ζήσεις 
µε. Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου, ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν µου, καὶ ἐν τῷ 
ἐλέει Σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς µου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς 
θλίβοντας τὴν ψυχήν µου, ὅτι ἐγώ δοῦλός Σού εἰµι. 
 

Καὶ εὐθύς τό 
Ἦχος δ΄. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι 
Κυρίου. (4 φορές) 
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Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῶ. 
Ὡς ἱεράρχης τοῦ Χριστοῦ θεοφόρος, πλουσίαν χάριν παρ’ αὐτοῦ ἐκοµίσω, 
τοῦ ἐνεργεῖν παράδοξα Παρθένιε ὅθεν ταῖς πρεσβείαις σου, πολυτρόπων 
κινδύνων, καὶ παντοίων θλίψεων, καὶ δαιµόνων µανίας, φύλαττε Πάτερ 
ἅπαντας ἡµᾶς, τοὺς σὲ µεσίτην, πρὸς Κύριον ἔχοντας.  

 

∆όξα... 
 

Ἀπολυτίκιον Ναοῦ. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 
Στῦλος γέγονας ὀρθοδοξίας, θείοις δόγµασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, 
Ἱεράρχα Ἀθανάσιε τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱόν, ὁµοούσιον, ἀνακηρύξας, 
κατῄσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἰκέτευε δωρήσασθαι ἡµῖν 
τό µέγα ἔλεος. 

 

Καὶ νῦν… 
 

Θεοτοκίον 
Οὐ σιωπήσοµεν ποτὲ Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι εἰµὴ 
γὰρ σὺ προUστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡµᾶς ἐῤῥύσατο, ἐκ τοσούτων 
κινδύνων; τίς δὲ διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐλευθέρους;  Οὐκ ἀποστῶµεν 
∆έσποινα ἐκ σοῦ σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεὶ, ἐκ παντοίων δεινῶν. 

 

Ψαλµὸς Ν΄  (50) 
Ἐλέησόν µε ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἔλεός Σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν 
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 µού ἐστι διὰ παντός. Σοὶ µόνῳ 
ἥµαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς 
λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδού γὰρ ἐν ἀνοµίαις 
συνελήφθην, καὶ ἐν ἁµαρτίαις ἐκίσσησέ µε ἡ µήτηρ µου. Ἰδού γὰρ ἀλήθειαν 
ἠγάπησας τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς µοι.  Ῥαντιεῖς 
µε ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσοµαι πλυνεῖς µε, καὶ ὑπὲρ χιόνα 
λευκανθήσοµαι. Ἀκουτιεῖς µοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται 
ὀστέα τεταπεινωµένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁµαρτιῶν 
µου, καὶ πάσας τὰς ἀνοµίας µου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν 
ἐµοὶ ὁ Θεός, καὶ πνεῦµα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις µου. Μὴ 
ἀπορρίψῃς µε ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, καὶ τὸ Πνεῦµά σου τὸ ἅγιον µὴ 
ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐµοῦ. Ἀπόδος µοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου, καὶ 
πνεύµατι ἡγεµονικῷ στήριξόν µε. ∆ιδάξω ἀνόµους τὰς ὁδούς σου, καὶ 
ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί µε ἐξ αἱµάτων ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς 
σωτηρίας µου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά µου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τὰ 



 

 

15 

χείλη µου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόµα µου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι, εἰ 
ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώµατα οὐκ εὐδοκήσεις Θυσία τῷ Θεῷ 
πνεῦµα συντετριµµένον καρδίαν συντετριµµένην καὶ τεταπεινωµένην, ὁ 
Θεός, οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ 
οἰκοδοµηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήµ.  Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, 
ἀναφοράν καὶ ὁλοκαυτώµατα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου 
µόσχους. 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Παθῶν ἀνηκέστων ταῖς προσβολαῖς, θλιβόµενος Πάτερ, τῇ θερµῇ σου 
ἐπισκοπῇ, προστρέχω δεόµενος ῥυσθῆναι, τῆς χαλεπῆς µε Παρθένιε 
θλίψεως. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἀγγέλων συνόµιλος γεγονώς, δαιµόνων κακίας, καὶ ἁπάσης ἐπιβουλῆς, 
ἡµᾶς ἀνωτέρους διατήρει, ταῖς σαῖς πρεσβείαις Παρθένιε Ὅσιε. 
 

∆όξα… 
 

Θεράπευσον Πάτερ ὡς συµπαθής, ἡµῶν τὴν ὀδύνην, τὴν συνέχουσαν τὴν 
ζωήν, ἡµῶν Ἱεράρχα καὶ εἰρήνην, αἴτει ἡµῖν καὶ πταισµάτων συγχώρησιν. 
 

Καὶ νῦν… 
 

Ὡς Μήτηρ τοῦ πάντων ∆ηµιουργοῦ, καὶ πάντων προστάτις, Θεοτόκε 
Χριστιανῶν, προστάτευε πάντοτε Παρθένε, τῶν ἀδιστάκτῳ ψυχῇ 
προσιόντων σοι. 
 

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Νοσηµάτων ποικίλων, καὶ χαλεπῶν θλίψεων, ὥσπερ ἐλυτρώσω θεόφρον, 
τούς προσιόντας σοι, οὕτως ἀπάλλαξον, πάσης ἀνάγκης καὶ λύπης, Ἅγιε 
Παρθένιε, τοὺς σὲ γεραίροντας. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Πῦρ ὁ λόγος σου ὤφθη, ὡς ἀληθῶς Ὅσιε, φλέγων τῶν δαιµόνων τὰ 
σµήνη, δυνάµει κρείττονι ὅθεν κατάφλεξον, τὴν τῶν παθῶν ἡµῶν ὕλην, 
ἂνθραξι Παρθένιε, τῆς προστασίας σου. 
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∆όξα… 
 

Ἀπερίτρεπτον τεῖχος, καί ἀῤῥαγές ἔρεισµα, καὶ καταφυγή ἐν ἀνάγκαις, καὶ 
περιστάσεσι, γενοῦ Παρθένιε, τοῖς ὁλοτρόπῳ καρδίᾳ σπεύδουσιν ἑκάστοτε, 
τῇ ἀντιλήψει σου. 
 

Καὶ νῦν…   
 

Ράβδος ὤφθης ἁγία, ἄνθος Χριστόν φέρουσα, ὥσπερ ἩσαUας προέφη, 
Ἁγίῳ Πνεύµατι, Κόρη Πανύµνητε διὸ τῇ σῇ εὐωδίᾳ, τὸ δυσῶδες σκέδασον, 
τῆς διανοίας µου. 
 

∆ιάσωσον θαυµατουργὲ Ἱεράρχα πάσης ἀνάγκης, καὶ µανίας τοῦ πονηροῦ 
πολεµήτορος, τοὺς σὲ τιµῶντας Παρθένιε θεοφόρε. 
 

Ἐπίβλεψον ἐν εὐµενείᾳ, πανύµνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐµὴν χαλεπὴν τοῦ 
σώµατος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς µου τό ἄλγος. 

 

Αἴτησις καὶ τὸ Κάθισµα. 
Ἦχος β΄.  Πρεσβεία θερµὴ. 

Λαµψάκου ποιµήν, ἐδείχθης ἐνθεώτατος, καὶ πάντας σοφέ, ἐξέπληξας τοῖς 
θαύµασι καὶ νῦν Πάτερ προUστασο, τῶν θερµῶς προσιόντων τῇ σκέπῃ σου, 
καὶ τόν Σωτῆρα δυσώπει ἀεί, διδόναι ἡµῖν πταισµάτων ἄφεσιν. 
 

ᾨδὴ δ΄.  Εἰσακήκοα Κύριε. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Θείαν χάριν δεξάµενος, οἶάπερ θεράπων Χριστοῦ θερµότατος, 
ἀπαλλάττειν τὴν ζωὴν ἡµῶν, Πάτερ µὴ ἐλλίπης πάσης θλίψεως. 

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἐπωδύνων κακώσεων, λύτρωσαι Παρθένιε τῇ πρεσβείᾳ σου, τούς 
προστάτην καὶ µεσίτην σε, κεκτηµένους Πάτερ πρὸς τὸν Κύριον. 

 

∆όξα... 
 

Νεκρωθέντας ὡς ἤγειρας, τῇ ζωοποιῷ ἐντεύξει σου Ὅσιε, οὕτω ζώωσον 
Παρθένιε, νεκρωθεῖσαν Πάτερ τὴν καρδίαν µου. 

 

Καὶ νῦν…   
 

Ἰησοῦν τὸν πανάγαθον, ὅν ἀκαταλήπτως Κόρη ἐκύησας, καθικέτευε 
δωρήσασθαι, τῶν πληµµεληµάτων ἡµῖν ἄφεσιν. 
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ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡµᾶς. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἔχοντες τὴ σήν, προστασίαν οὐ πτοούµεθα, τῶν δαιµόνων καθ’ ἡµῶν τὰς 
προσβολᾶς διά τοῦτό σοι προστρέχοµεν Παρθένιε. 

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἤστραψας ὡς φῶς, καὶ ἀκτῖσι τῶν θαυµάτων σου, διαλύεις τὴν 
σκοτόµαιναν ἀεί, τῶν παθῶν ἡµῶν Παρθένιε πανθαύµαστε. 

 

∆όξα… 
 

Μέγας ἀρωγός, ἀνεδείχθης ἡµῶν Ἅγιε διὰ τοῦτο σοῦ δεόµεθα θερµῶς 

ἐξελοῦ ἡµᾶς στενώσεων καὶ θλίψεων. 
 

Καὶ νῦν… 
 

Ἄχραντε Ἁγνή, Θεοτόκε Ἀειπάρθενε, ἐξελοῦ ἡµᾶς παντοίων πειρασµῶν, 
οἶα Μήτηρ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν φιλάγαθος. 

 

ᾨδὴ στ΄. Τὴν δέησιν ἐκχεῶ. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Σωµάτων, ἴασαι Πάτερ τοὺς πόνους, τῶν πρὸς σὲ µετὰ σπουδῆς 
προσιόντων, καὶ τῶν ψυχῶν ἀθυµίας τὸ βάρος, τὸ καταθλῖβον ἡµᾶς 
ἐπικούφισον, Παρθένιε θαυµατουργέ, τῇ θερµῇ σου πρεσβείᾳ πρὸς Κύριον. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ρυσθῆναι, τῆς τοῦ ἐχθροῦ κακουργίας, καὶ ἁπάσης ἀπειλῆς καὶ µανίας, καὶ 
πικροτάτων ἡµᾶς συµπτωµάτων, Χριστὸν δυσώπει παµµάκαρ Παρθένιε ὅτι 
µεγίστην πρὸς αὐτόν, παῤῥησίαν πλουτεῖς ἱερώτατε. 

 

∆όξα… 
 

Ὑπάρχων, θεοειδής Ἱεράρχης, ἀνεδείχθης τῶν πασχόντων προστάτης, καὶ 
θλιβοµένων θερµὸς ἀντιλήπτωρ, καὶ ἐλατὴρ τῶν δαιµόνων Παρθένιε διὸ 
τῆς σῆς δίδου ἡµῖν, ἀρωγῆς καθ' ἑκάστην τὰς χάριτας. 

 

Καὶ νῦν…   
 

Σὲ πάντες, καταφυγήν ἐν ἀνὰγκαις, καὶ βοήθειαν Παρθένιε πλουτοῦντες, 
πάσης ἀνάγκης ἐν βίῳ καὶ ζάλης, τῇ χάριτί σου ταχέως λυτρούµεθα, 
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θεοκυῆτορ Μαριάµ διὰ τοῦτο ἀεὶ σὲ δοξάζοµεν. 
 

∆ιάσωσον θαυµατουργέ Ἱεράρχα πάσης ἀνάγκης, καὶ µανίας τοῦ πονηροῦ 
πολεµήτορος, τοὺς σὲ τιµώντας Παρθένιε θεοφόρε. 
 

Ἄχραντε ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερµηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡµερῶν 
τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα µητρικὴν παῤῥησίαν. 

 

Αἴτησις καὶ τὸ Κοντάκιον. 
Ἦχος β΄. Τοῖς τῶν αἱµάτων σου. 

Τοῖς τῶν θαυµάτων σου Πάτερ πυρσεύµασιν, ἀποδιώκεις παθῶν τὴν 
σκοτόµαιναν καὶ ῥῶσιν καὶ χάριν οὐράνιον, καὶ εὐφροσύνην παρέχεις 
Παρθένιε, ἡµῖν τοῖς ἐκ πόθου τιµῶσί σε. 

 

Προκείµενον. 
Οἱ ἱερεῖς σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου 
ἀγαλλιάσονται. 
 

Στίχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούµενος τὸν Κύριον. 
 

Εὐαγγέλιον. Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον. 
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, προσκαλεσάµενος ὁ Ἰησοῦς τοὺς δὼδεκα Μαθητὰς 
αὐτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν κατὰ πνευµάτων ἀκαθάρτων, ὥστε 
ἐκβάλλειν αὐτά, καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν. 
Τούτους ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς, παραγγείλας αὐτοῖς, λέγων Εἰς ὁδόν ἐθνῶν 
µὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαµαρειτῶν µὴ εἰσέλθητε.  Πορεύεσθε δὲ 
µᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. Πορευόµενοι δὲ 
κηρύσσετε, λέγοντες, ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀσθενοῦντας 
θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρὶζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιµόνια ἐκβάλλετε 
δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 

 

∆όξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. 
 

Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου πρεσβείαις, Ἐλεῆµον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐµῶν 
ἐγκληµάτων. 
 

Καὶ νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 
 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, Ἐλεῆµον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐµῶν 
ἐγκληµάτων. 

 

Στίχ. Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός Σου, καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος τῶν οἰκτιρµῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόµηµά µου. 
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Προσόµοιον. 
Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέµενοι 

Θαύµασιν ἐκόσµησας, τὴν σὴν ζωὴν Ἱεράρχα, καὶ πολλοὺς διέσωσας, 
λύµης τοῦ ἀλάστορος ὡς φιλάγαθος δαψιλῶς πᾶσι γάρ, νέµεις τὰς ἰάσεις 
διὰ τοῦτό σου δεόµεθα. Ἴασαι Ἅγιε, τῆς ψυχῆς ἡµῶν τὴν κατήφειαν, καὶ 
ἄχθος τὸ τῶν θλίψεων, θᾶττον ἀφ’ ἡµῶν διασκέδασον, εἰρήνην παρέχων, 
ἡµῖν καὶ εὐφροσύνην ἀληθῆ, Πάτερ παµµάκαρ Παρθένιε, ταῖς σαῖς 
ἀντιλήψεσι. 
 

Ὁ Ἱερεύς 
Σῶσον ὁ Θεός τὸν λαόν σου… 

 

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἀκαθάρτων πνευµάτων, ὡς καθεῖλες παµµάκαρ πᾶσαν τὴν δύναµιν, οὕτω 
τῆς ἐπηρείας, αὐτῶν τῆς ὀλεθρίου, ἀσινεῖς διαφύλαττε, Παρθένιε θαυµαστέ, 
τοὺς σὲ ὑµνολογοῦντας. 

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἱλασµόν ἡµῖν αἴτει, καὶ δεινῶν συντριµµάτων τὴν ἐπανόρθωσιν, καὶ βίου 
εὐπραγίαν, καὶ πᾶσαν εὐλογίαν, ἐκ Θεοῦ Πάτερ Ὅσιε, τοῖς προσιοῦσιν ἀεί, 
τῇ σῇ σεπτῇ πρεσβείᾳ. 

 

∆όξα… 
 

Γεωργεῖν µετανοίας, τοὺς καρπούς µε ἐνίσχυσov Πάτερ Ὅσιε, ὡς ἄν τῆς 
ἁµαρτίας, ἐκφύγω τὴν ἀπάτην, καὶ ζωῆς τύχω κρείττονος, Παρθένιε ἱερέ, 
διὰ τῶν πρεσβειῶν σου. 
 

Καὶ νῦν…   
 

Ἐν ἀγκάλαις κρατοῦσα, ὥσπερ νήπιον Κόρη τὸv ἀπερίληπτον, χειρῶν µε 
τοῦ Βελίαρ, ἀπάλλαξον ἐν τάχει, καὶ Θεῷ µε οἰκείωσαι, δι’ ἐναρέτου ζωῆς, 
Παρθένε Θεοτόκε. 

 

ᾨδὴ η΄.   Τὸν Βασιλέα. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ρῦσαί µε Πάτερ, τῆς τοῦ ἐχθροῦ δυναστείας, καὶ καταύγασον φωτὶ τῆς 
µετανοίας, τὴν ἀµαυρωθεῖσαν, Παρθένιε ψυχήν µου. 

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
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Ἀπό σκανδάλων, καὶ µαγγανείας καὶ πλάνης, διαφύλαττε Παρθένιε 
ἀτρώτους, τοὺς ἐπιζητοῦντας, τὴν σὴν ἐπιστασίαν. 
 

∆όξα… 
 

Σωµατικῶν µε, καὶ ψυχικῶν νοσηµάτων, τήρει ἄτρωτον Παρθένιε 
παµµάκαρ, ὁ καρκίνου πάθος, τῷ λόγῳ θεραπεύσας. 

 

Καὶ νῦν…   
 

Ἴασαι Κόρη, τὴν ἀσθενοῦσαν ψυχήν µου, δεινοῖς πάθεσι καὶ πλείσταις 
ἁµαρτίαις, ἵνα σε δοξάζω τὴν Κεχαριτωµένην. 

 

ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Μεγίστων θαυµασίων, αὐτουργός ὑπάρχων, µὴ διαλίπῃς παρέχειν 
ἑκάστοτε, ἐνὶ ἑκάστῳ Παρθένιε τὰ αἰτήµατα. 

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ὁ θεῖος τῆς Λαµψάκου, καὶ κλεινὸς ποιµάντωρ, θαυµατουργὲ Ἱεράρχα 
Παρθένιε, ὑπὲρ ἡµῶν τὴν Τριάδα ἀεὶ ἱκέτευε. 
 

∆όξα… 
 

Ὑψίστου νῦν τῷ θρόνῳ, παρεστὼς παµµάκαρ, ἱκετηρίους ἀπαύστως 
προσάγαγε, ὑπὲρ ἁπάντων δεήσεις τῶν εὐφηµούντων σε. 

 

Καὶ νῦν… 
 

Ὑπέρτερον τὸν νοῦν µου, δεῖξον τῶν γηUνων, ὡς ὑπερτέρα ἁπάσης τῆς 
κτίσεως, Θεοκυῆτορ Παρθένε ἵνα δοξάζω σε. 
 

__________________________________ 
 

Ἄξιόν ἐστιν, ὡς ἀληθῶς, µακαρίζειν Σε τὴν Θεοτόκον, τὴν 
ἀειµακάριστον, καὶ παναµώµητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡµῶν. Τὴν 
τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, 
τὴν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, Σὲ 
µεγαλύνοµεν. 

Καὶ τὰ Μεγαλυνάρια 
Χαίροις τῆς Λαµψάκου θεῖος πυρσός, ὁ καταπυρσεύων, ἐν τοῖς θαύµασι 
πᾶσαν γῆν χαίροις ὁ διώκων, παθῶν καὶ νοσηµάτων, καὶ τῶν δαιµόνων 
ζόφον, Πάτερ Παρθένιε. 
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Θεῖος ἀνεδείχθης Ἀρχιερεύς, λαµπρότητι βίου, διαλάµπων ἀπὸ παιδός, καὶ 
τοῖς θαύµασί σου, πολλοὺς εὐεργετήσας, ἀξίως ἐδοξάσθης, Πάτερ 
Παρθένιε.  
 

Ρῦσαι µαγγανείας τῆς χαλεπῆς, καὶ πάσης µαγείας, ἐνεργείᾳ τῇ τοῦ 
ἐχθροῦ, καὶ ἄτρωτον τήρει, ἡµῶν τὸν βίον Πάτερ, ἐκ πάσης ἐπηρείας, τοῦ 
παναλάστορος. 
 

Νόσους θεραπεύεις ὀδυνηράς, καὶ καρκίνου πάθος, ἰασάµενος συµπαθῶς, 
δίδου ἡµῖν ῥῶσιν, ἐν βίῳ καὶ ὑγείαν, Παρθένιε παµµάκαρ, τῇ ἀντιλήψει σου. 
 

Χαίροις Ἀποστόλων ὁ µιµητής, καὶ Ἀρχιερέων, ἐγκαλλώπισµα ἱερόν 
χαίροις τῶν θαυµάτων, ἡ πολυχεύµων κρήνη, Παρθένιε παµµάκαρ, ἡµῶν 
βοήθεια. 
 

Μὴ ἐλλίπῃς Πάτερ ἐκδυσωπεῖν, τὸν πάντων ∆εσπότην, τοῦ διδόναι ἡµῖν ἀεί, 
ἄφεσιν πταισµάτων, καὶ πᾶσαν εὐπραγίαν, Παρθένιε παµµάκαρ, ὡς 
συµπαθέστατος. 
 

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδροµε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ 
δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, µετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τὸ 
σωθῆναι ἡµᾶς. 
 

Τὸ Τρισάγιον 
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. (3 
φορές) 
 

∆όξα…  Καὶ νῦν…   
 

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν. 
∆έσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν.  Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς 
ἀσθενείας ἡµῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου. Κύριε, ἐλέησον Κύριε, 
ἐλέησον Κύριε, ἐλέησον. 
 

∆όξα… Καὶ νῦν… 
 

Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά Σου.  Ἐλθέτω ἡ 
βασιλεία Σου. Γεννηθήτω τὸ θέληµά Σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 
Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον. Καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ 
ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν. Καὶ µὴ 
εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλά ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 
 



 

 

22 

Ὁ Ἱερεύς:  Ὅτι Σοῦ ἐστίν ἡ βασιλεία… Ἀµήν. 
 

Άπολυτίκιον.  
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε 

Τῷ µύρῳ τοῦ Πνεύµατος, ποιµὴν Λαµψάκου ὀφθείς, τὴν θείαν ἐνέργειαν, 
παρὰ Θεοῦ δαψιλῶς, θαυµάτων ἐπλούτησας, δαίµονας ἀπελαύνειν,  
ἀσθενοῦντας ἰᾶσθαι, νόσους ἀποδιώκειν, καὶ πληροῦν τὰς αἰτήσεις, 
Παρθένιε Ἱεράρχα, τῶν προσιόντων σοι. 
 

Ἐκτενὴς καὶ Ἀπόλυσις, µεθ’, ἥν ψάλλοµεν τὸ ἑξῆς: 
 

Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 
Θεῖος Ἱεράρχης πεφηνώς, καὶ θαυµάτων πλήθει ἐµπρέψας, Πάτερ 
Παρθένιε, πάσης περιστάσεως, καὶ ἀλγηδόνος πικρᾶς, καὶ δαιµόνων 
κακώσεως, καὶ δολοπλοκίας, καὶ µαγείας λύτρωσαι, τοὺς προσιόντας σοι 
ἔχεις γὰρ πολλὴν παῤῥησίαν, πρὸς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων, ἐκπληροῦν 
ἁπάντων τὰ αἰτήµατα. 

 

Ἦχος πλ. δ΄. 
 

∆έσποινα πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων Σου, καὶ λύτρωσαι ἡµᾶς, 
ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 

 

Ἦχος β΄. 
 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα µου, εἰς Σὲ ἀνατίθηµι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν µε ὑπὸ 
τὴν σκέπην Σου. 
 

Ὁ Ἱερεύς 
∆ι’ εὐχών τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡµῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, 
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡµᾶς. Ἀµήν. 
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(Τρίτη τῆς ∆ιακαινησίµου) 
 
 

Ὁ Ἱερεύς 
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. 
 

Ὁ Ἀναγνώστης 
Ἀµήν. 

 

Ψαλµός ρµβ΄ (142) 
Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς µου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν µου ἐν τῇ 
ἀληθείᾳ Σου, εἰσάκουσόν µου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου καὶ µὴ εἰσέλθῃς εἰς 
κρίσιν µετὰ τοῦ δούλου Σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν Σου πᾶς ζῶν. 
Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρός τὴν ψυχήν µου ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν 
µου. Ἐκάθισέ µε ἐν σκοτεινοῖς, ὡς νεκρούς αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐµὲ 
τὸ πνεῦµά µου, ἐν ἐµοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία µου.  Ἐµνήσθην ἡµερῶν 
ἀρχαίων, ἐµελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις Σου, ἐν ποιήµασι τῶν χειρῶν Σου 
ἐµελέτων. ∆ιεπέτασα  πρὸς Σὲ τὰς χεῖράς µου ἡ ψυχή µου ὡς γῆ ἄνυδρός 
σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν µου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦµά µου. Μὴ ἀποστρέψῃς 
τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ’ ἐµοῦ, καὶ ὁµοιωθήσοµαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς 
λάκκον. Ἀκουστόν ποίησόν µοι τὸ πρωU τὸ ἔλεός Σου, ὅτι ἐπὶ Σοὶ ἤλπισα. 
Γνώρισόν µοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ἧ πορεύσοµαι, ὅτι πρὸς Σὲ ἦρα τὴν ψυχήν 
µου.  Ἐξελοῦ µε ἐκ τῶν ἐχθρῶν µου, Κύριε πρὸς Σὲ κατέφυγον δίδαξόν µε 
τοῦ ποιεῖν τὸ θέληµά Σου, ὅτι Σὺ εἶ ὁ Θεός µου.  Τὸ Πνεῦµά Σου τὸ 
ἀγαθὸν ὁδηγήσει µε ἐν γῇ εὐθεία ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός Σου, Κύριε, ζήσεις 
µε. Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου, ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν µου, καὶ ἐν τῷ 
ἐλέει Σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς µου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς 
θλίβοντας τὴν ψυχήν µου, ὅτι ἐγώ δοῦλός Σού εἰµι. 
 

Καὶ εὐθύς τό 
Ἦχος δ΄. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι 
Κυρίου. (4 φορές) 
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Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῶ. 
Τῇ τῶν Μαρτύρων θαυµαστῇ προστασίᾳ, τῶν ἐν Θερµῇ ἡµῖν ἀρτίως 
φανέντων, ἀπὸ ψυχῆς προσπέσωµεν κραυγάζοντες Ραφαὴλ µακάριε, καὶ 
Νικόλαε θεῖε, καὶ Εἰρήνη πάνσεµνε, πάσης ρύσασθε βλάβης, καὶ ἀναγκῶν 
καὶ πάσης ἀπειλῆς, τοὺς τῇ πρεσβείᾳ ὑµῶν καταφεύγοντας. 

 

∆όξα... 
 

Ἀπολυτίκιον Ναοῦ.  Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 
Στῦλος γέγονας ὀρθοδοξίας, θείοις δόγµασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, 
Ἱεράρχα Ἀθανάσιε τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱόν, ὁµοούσιον, ἀνακηρύξας, 
κατῄσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἰκέτευε δωρήσασθαι ἡµῖν 
τό µέγα ἔλεος. 

 

Καὶ νῦν…   
 

Θεοτοκίον 
Οὐ σιωπήσοµεν ποτὲ Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι εἰµὴ 
γὰρ σὺ προUστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡµᾶς ἐῤῥύσατο, ἐκ τοσούτων 
κινδύνων; τίς δὲ διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶµεν 
∆έσποινα ἐκ σοῦ σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεὶ, ἐκ παντοίων δεινῶν. 

 

Ψαλµὸς Ν΄  (50) 
Ἐλέησόν µε ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἔλεός Σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν 
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 µού ἐστι διὰ παντός. Σοὶ µόνῳ 
ἥµαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς 
λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδού γὰρ ἐν ἀνοµίαις 
συνελήφθην, καὶ ἐν ἁµαρτίαις ἐκίσσησέ µε ἡ µήτηρ µου.  Ἰδού γὰρ 
ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς µοι. 
Ῥαντιεῖς µε ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσοµαι πλυνεῖς µε, καὶ ὑπὲρ χιόνα 
λευκανθήσοµαι. Ἀκουτιεῖς µοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται 
ὀστέα τεταπεινωµένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁµαρτιῶν 
µου, καὶ πάσας τὰς ἀνοµίας µου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν 
ἐµοὶ ὁ Θεός, καὶ πνεῦµα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις µου. Μὴ 
ἀπορρίψῃς µε ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, καὶ τὸ Πνεῦµά σου τὸ ἅγιον µὴ 
ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐµοῦ. Ἀπόδος µοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου, καὶ 
πνεύµατι ἡγεµονικῷ στήριξόν µε. ∆ιδάξω ἀνόµους τὰς ὁδούς σου, καὶ 
ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί µε ἐξ αἱµάτων ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς 
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σωτηρίας µου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά µου τὴν δικαιοσύνην σου.  Κύριε, 
τὰ χείλη µου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόµα µου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι, εἰ 
ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώµατα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ 
Θεῷ πνεῦµα συντετριµµένον καρδίαν συντετριµµένην καὶ τεταπεινωµένην, 
ὁ Θεός, οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, 
καὶ οἰκοδοµηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήµ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν 
δικαιοσύνης, ἀναφοράν καὶ ὁλοκαυτώµατα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ 
θυσιαστήριόν σου µόσχους. 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Συνόντες Μαρτύρων θείοις χοροῖς, Ραφαὴλ παµµάκαρ, καὶ Νικόλαε ἱερέ, 
ἅµα σὺν Εἰρήνῃ δυσωπεῖτε, πολυειδῶν ἡµᾶς ρύεσθαι θλίψεων. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Κευθµώνων ὡς ὤφθη ἀπὸ τῆς γῆς, τὸ θεῖόν σου σκῆνος, ἁγιάζει τούς 
εὐσεβεῖς ἀλλ’ ὦ Ραφαὴλ θαυµατοφόρε, ἁγιασµόν ἡµῖν δίδου καὶ λύτρωσιν. 
 

∆όξα… 
 

Ἐφάνησαν ἄνθη ὡς νοητά, ὑµῶν τὰ ὀστέα, ὧν ἡ χάρις ἡ µυστική, Νικόλαε 
ἅµα καὶ Εἰρήνη, τὴν δυσωδίαν διώκει τῶν θλίψεων. 
 

Καὶ νῦν…   
 

Πηγή εὐσπλαγχνίας τῆς θε�κῆς, βλῦσόν µοι Παρθένε, σωτηρίας τὸν 
γλυκασµόν, καὶ λῦσον πικρίαν τῆς ψυχῆς µου, ἥν τῶν παθῶν µου τὸ 
πλῆθος ἐνέσταξε. 
 

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἡ πλουσία σου χάρις, παρὰ Θεοῦ Ἅγιε, πᾶσι θαυµαστῶς ἐνεργοῦσα, νέµει 
τὰ κρείττονα διὸ τοῖς σπεύδουσιν, ὦ Ραφαὴλ τῇ σῇ σκέπῃ, δίδου τὰ ἰάµατα, 
ψυχῆς καὶ σώµατος. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἠθληκότες νοµίµως, ὑπὲρ Χριστοῦ Μάρτυρες, πάσης ἀνοµίας καὶ βλάβης, 
τοῦ πολεµήτορος, ἡµᾶς λυτρώσασθε, σὺν Νικολάῳ Εἰρήνῃ, ταῖς πρὸς τὸν 
Οἰκτίρµονα, ὑµῶν δεήσεσι. 
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∆όξα… 
 

Μυστηρίων ἐνθέων, ὡς ἀληθῶς ἔκβασις, γέγονεν ἡµῶν ἐν τῷ κόσµῳ, ἡ 
ἀποκάλυψις, ὦ Ραφαήλ ἱερέ, σὺν Νικολάῳ Εἰρήνῃ ὅθεν ἡµῖν νείµατε, 
φόβον τὸν ἔνθεον. 
 

Καὶ νῦν…   
 

Ὡς περίδοξος θρόνος, καὶ φωταυγὲς σκήνωµα, τοῦ παµβασιλέως τῆς 
δόξης, καὶ Παντοκράτορος, κόρη πανάµωµε, σκεῦος φωτὸς ἁγνοῦ βίου, τὴν 
ψυχήν µου ποίησον, ὡς ἄν σωθήσωµαι. 
 

∆ιάσωσον, ὦ Ραφαὴλ καὶ Νικόλαε καὶ Εἰρήνη, τοὺς ἐν πίστει ὑµῖν 
προστρέχοντας Ἅγιοι, ἀπὸ παντοίων κινδύνων καὶ νοσηµάτων. 
 

Ἐπίβλεψον ἐν εὐµενείᾳ, πανύµνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐµὴν χαλεπὴν τοῦ 
σώµατος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς µου τό ἄλγος. 

 

Αἴτησις καὶ τὸ Κάθισµα. 
Ἦχος β΄. Πρεσβεία θερµὴ. 

Προστάται ἡµῶν, ἀρτίως ἀνεδείχθητε, καὶ πᾶσι πιστοῖς, φαινόµενοι 
παρέχετε, παραδόξοις ὄψεσι, τὰ αἰτήµατα Ἅγιοι πάντοτε διὰ τοῦτο 
ὑµνοῦµεν ὑµᾶς, σοφὲ Ραφαήλ τε καὶ Νικόλαε. 

 

ᾨδὴ δ΄.  Εἰσακήκοα Κύριε. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Νοσηµάτων ἀπάλλαξον, πάτερ Ραφαὴλ καὶ πάσης κακώσεως, ἀοράτῳ 
ἐπισκέψει σου, τοὺς τὸ σὸν φωνοῦντας µέγα ὄνοµα. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἐκλυτρούµενοι φάνητε, τῆς τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ ἐπιθέσεως, ὦ Εἰρήνη καὶ 
Νικόλαε, τοὺς εἰλικρινῶς ὑµῖν προστρέχοντας. 

 

∆όξα... 
 

Σωτηρίαν αἰτήσασθε, τὴν κατὰ ψυχήν καὶ σῶµα τοῖς σπεύδουσι, Ραφαήλ τε 
καὶ Νικόλαε, καὶ Εἰρήνη πᾶσιν ὑµῖν Ἅγιοι. 

Καὶ νῦν… 
 

Τῆς ψυχῆς µου τὰ τραύµατα, ἴασαι Παρθένε τῇ σῇ χρηστότητι, καὶ ὑγείαν τὴν 
κατ’ ἄµφω µοι, καὶ πταισµάτων αἴτει τὴν συγχώρησιν. 
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ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡµᾶς. 
  

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Εἶδόν σε πολλοί, καὶ χαρᾶς πολλῆς ἐπλήσθησαν χαροποίησον οὖν Πάτερ 
καὶ ἡµῶν, τὴν ζωὴν λελυπηµένην πικραῖς θλίψεσι. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἄκουσον ἡµῶν, τῆς φωνῆς θεῖε Νικόλαε, καὶ παράσχου ὦ Εἰρήνη 
θαυµαστή, τῇ ζωῇ ἡµῶν εἰρήνην ἀστασίαστον. 

 

∆όξα… 
 

Θεῖοι Ἀθληταί, Ραφαήλ τε καὶ Νικόλαε, καὶ Εἰρήνη τῶν Λεσβίων ἡ χαρά, 
λυπηρῶν ἡµῶν λυτροῦσθε περιστάσεων. 

 

Καὶ νῦν…   
 

Λύτρωσαι ἡµᾶς, Θεοτόκε Ἀειπάρθενε, µανιώδους τοῦ ἐχθροῦ ἐπιφορᾶς, 
καθ’ ἡµῶν ἀεὶ ὡς λέοντος σφαδάζοντος. 

 

ᾨδὴ στ΄. Τὴν δέησιν ἐκχεῶ. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ὡράσεσι, καὶ πολλαῖς θεωρίαις, τοῖς πιστοῖς ἐµφανιζόµενος µάκαρ, τῶν 
κεκρυµµένων τὴν γνῶσιν, ἐκφαίνεις, ἀλλὰ καὶ νῦν µυστικῶς ἐπιφάνηθι, 
Ὁσιοµάρτυς Ραφαήλ, καὶ παράσχου ἡµῖν τὰ αἰτήµατα. 

 
 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Φανέντες, ὡς ἐξ ἀδύτων τῷ κόσµῳ, ὑπό γῆν χρόνοις πολλοῖς 
κεκρυµµένοι, τῆς τοῦ Θεοῦ εὐσπλαγχνίας τὸν πλοῦτον, πρεσβευτικῶς τοῖς 
ἀνθρώποις παρέχετε, Νικόλαε µάρτυς στερρέ, καὶ Εἰρήνη σεµνὴ 
καλλιπάρθενε. 

 

∆όξα… 
 

Οἱ νέοι, τῆς Ἐκκλησίας φωστῆρες, οἱ ἀθλήσει ἀριστεύσαντες πάλαι, ὁ 
Ραφαὴλ ὁ σοφὸς θεηγόρος, καὶ σὺν Εἰρήνῃ ὁ θεῖος Νικόλαος, ἐπιστασίαις 
ταῖς ὑµῶν, τῶν ἐν βίῳ δεινῶν ἡµᾶς ρύσασθε. 

 
 

Καὶ νῦν…   
 

Ρυσθῆναί µε, τῶν παθῶν τῆς κακίας, καὶ ἁπάσης τοῦ ἐχθροῦ κακουργίας, τῇ 
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σῇ εὐδόκησον Κόρη πρεσβείᾳ, πρὸς τὸν Υἱὸν καὶ Θεόν σου καὶ Κύριον, 
καὶ δίδου µοι ὡς ἀγαθή, µετανοίας σωτήριον δάκρυον. 
 

∆ιάσωσον, ὦ Ραφαὴλ καὶ Νικόλαε καὶ Εἰρήνη, τοὺς ἐν πίστει ὑµῖν 
προστρέχοντας Ἅγιοι, ἀπό παντοίων κινδύνων καὶ νοσηµάτων.  
 

Ἄχραντε ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερµηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡµερῶν 
τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα µητρικὴν παῤῥησίαν. 

 

Αἴτησις καὶ τὸ Κοντάκιον. 
Ἦχος β΄. Τοῖς τῶν αἱµάτων σου. 

Ὡς ἀντιλήπτορες πάντων θερµότατοι, ὦ Ραφαὴλ καὶ θεόφρον Νικόλαε, ἀεὶ 
βοηθεῖτε τοῖς πάσχουσι, καὶ τῶν παθῶν τὰς ὀδύνας κουφίζετε, ὑµῶν 
ταχιναῖς ἀντιλήψεσι. 

 

Προκείµενον. 
Θαυµαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 

 

Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυµάστωσεν ὁ Κύριος.  
 

Εὐαγγέλιον.   Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν  
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς προσέχετε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων 
ἐπιβαλοῦσι γὰρ ἐφ’ ὑµᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ διώξουσι, παραδιδόντες 
εἰς συναγωγάς καὶ φυλακάς, ἀγοµένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεµόνας, 
ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός µου. Ἀποβήσεται δὲ ὑµῖν εἰς µαρτύριον. Θέσθε οὖν 
εἰς τὰς καρδίας ὑµῶν, µή προµελετᾶν ἀπολογηθῆναι ἐγώ γὰρ δώσω ὑµῖν 
στόµα καὶ σοφίαν, ἧ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν, οὐδέ ἀντιστῆναι πάντες οἱ 
ἀντικείµενοι ὑµῖν. Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων, καὶ ἀδελφῶν, καὶ 
συγγενῶν, καὶ φίλων καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑµῶν καὶ ἔσεσθε µισούµενοι 
ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνοµά µου καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑµῶν οὐ µὴ 
ἀπόληται.  Ἐν τῇ ὑποµονῇ ὑµῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑµῶν. 

 

∆όξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. 
 

Ταῖς τῶν Ἀθλοφόρων πρεσβείαις, Ἐλεῆµον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐµῶν 
ἐγκληµάτων. 
 

Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.  
 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, Ἐλεῆµον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐµῶν 
ἐγκληµάτων. 
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Στίχ. Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός Σου, καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος τῶν οἰκτιρµῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόµηµά µου. 

 

Προσόµοιον. 
Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέµενοι 

Ἄστρα ὡς νεόφωτα, τῇ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ, ἐκ τῆς Λέσβου λάµψαντες, 
πάντας καταυγάζετε ἐν τοῖς θαύµασι, Ραφαὴλ µέγιστε, σὺν τῷ Νικολάῳ, καὶ 
Εἰρήνη καλλιπάρθενε, καὶ διαλύετε, τὴν τῶν παθηµάτων σκοτόµαιναν, 
πιστοῖς ἐπιφαινόµενοι, πλήρεις συµπαθείας καὶ χάριτος ὅθεν ἐκβοῶµεν ἐν 
πάσῃ τῇ ζωῇ ἡµῶν σοφοί, µὴ διαλίπητε σκέποντες, πάσης περιστάσεως. 
 

Ὁ Ἱερεύς 
Σῶσον ὁ Θεός τὸν λαόν σου… 

 

ᾨδὴ ζ΄.  Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Οἱ τὴν σὴν κατιδόντες, Ραφαὴλ θεοφόρε θέαν οὐράνιον, ἐδέξαντο ἐκ 
ταύτης, φῶς θείας εὐφροσύνης δὸς κἀµοὶ οὖν µακάριε, τῆς βοηθείας τῆς 
σῆς, τὰς σωτηρίους δόσεις. 

 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἰατρεύειν τὰ πάθη, τῶν ψυχῶν καὶ σωµάτων ἡµῶν µὴ παύσησθε, Νικόλαε 
τρισµάκαρ, καὶ πάνσεµνε Εἰρήνη, καὶ διδόναι ἑκάστοτε, ἀπαλλαγὴν τῶν 
δεινῶν, καὶ ἀναγκῶν τὴν λύσιν. 

 

∆όξα… 
 

Γνωρισθέντες τῷ κόσµῳ, ὡς γνωστοὶ τῷ Κυρίῳ πάλαι τυγχάνοντες, 
λαµπρῶς θαυµατουργεῖτε, προφθάνοντες ταχέως, Ραφαὴλ καὶ Νικόλαε, 
τοὺς προσιόντας θερµῶς, ὑµῶν τῇ προστασίᾳ.  
 

Καὶ νῦν…   
 

Ἐξ ἀχράντου γαστρός σου, προελθὼν ὁ τῶν ὅλων Θεὸς καὶ Κύριος, 
µορφῇ τῇ ἀνθρωπίνῃ, προστάτιν σε δεικνύει, παντὸς κόσµου Πανάµωµε 
ὅθεν ἐκ πάσης ἡµᾶς, ἀπάλλαξον ἀνάγκης. 

 

ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

 



 

 

30 

Ρῶσιν παράσχου, καὶ τὴν κατ’ ἄµφω ὑγείαν, τοῖς προστρέχουσι τοῖς 
θείοις σου λειψάνοις, Ραφαὴλ παµµάκαρ, καὶ σὲ ὑµνολογοῦσι. 

 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἄλυπον βίον, ἐν ἀληθεῖ εὐπραγίᾳ, καταξίωσον ἡµᾶς πιστῶς ἀνύειν, ταῖς 
σαῖς ἱκεσίαις, Νικόλαε θεόφρον. 
 

∆όξα… 
 

Σθένος µοι δίδου, ἐν ταῖς τοῦ βίου ἀνάγκαις, καὶ παράκλησιν ἐν πάσαις 
ἀθυµίαις, ὦ δυὰς ἁγία, νεοφανῶν Μαρτύρων. 

 

Καὶ νῦν…   
 

Ἴασαι Κόρη, τὴν θλιβοµένην ψυχήν µου, καὶ θεράπευσον τοῦ σώµατος τὸ 
ἄλγος, τῇ συµπαθεστάτῃ, προνοίᾳ σου Παρθένε. 

 

ᾨδὴ θ΄.   Κυρίως Θεοτόκον. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Μεγάλων χαρισµάτων, κατηξιωµένος, παρὰ Χριστοῦ Ραφαὴλ ἱερώτατε, 
µέγας προστάτης ἐδείχθης ἡµῶν καὶ στήριγµα. 
 

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Οἱ Μάρτυρες Κυρίου, οἱ δεδοξασµένοι, σὺν Νικολάῳ Εἰρήνη θεόνυµφε, τῆς 
τῶν παθῶν ἀδοξίας ἡµᾶς λυτρώσασθε. 
 

∆όξα… 
 

Ὑψόθεν ἀοράτως, σκέπετε ἀπαύστως, ὦ Ραφαὴλ ἱερέ καί Νικόλαε, σύν τῇ 
Εἰρήνῃ τούς πίστει ὑµᾶς γεραίροντας. 

 

Καὶ νῦν…  
 

Ὑµνοῦµέν σου τὴν χάριν, Κεχαριτωµένη ὅτι ἡµᾶς διασώζεις ἑκάστοτε, καὶ 
ἀσφαλῶς κατευθύνεις πρὸς θεῖον θέληµα. 

__________________________________ 
 

Ἄξιόν ἐστιν, ὡς ἀληθῶς, µακαρίζειν Σε τὴν Θεοτόκον, τὴν 
ἀειµακάριστον, καὶ παναµώµητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡµῶν. Τὴν 
τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, 
τὴν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, Σὲ 
µεγαλύνοµεν. 
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Καὶ τὰ Μεγαλυνάρια 
Χαίροις τῆς Ἰθάκης θεῖος βλαστός, Ραφαὴλ τρισµάκαρ, καὶ τῆς Λέσβου ὁ 
ἀρωγός χαίροις ∆ιακόνων, Νικόλαε λαµπρότης χαῖρε σεµνὴ Εἰρήνη, 
Χριστοῦ ὀσφράδιον. 
 

Πάλαι ἐναθλήσαντες καρτερῶς, καὶ ἄρτι γνωσθέντες, ἐν τῇ Λέσβῳ 
περιφανῶς, λάµπετε ἐν κόσµῳ, θαυµάτων ἐνεργείαις, εἰς δόξαν τοῦ 
Κυρίου Ἅγιοι Μάρτυρες. 
 

∆όξῃ λαµπρυνόµενοι, θε�κῇ, ὁράσεσι πλείσταις, ἐκκαλύπτετε τοῖς πιστοῖς, 
ἀγνώστων πραγµάτων, σαφέστατα τὴν γνῶσιν, ὡς θεῖοι τοῦ Σωτῆρος, 
Ὁσιοµάρτυρες. 
 

Χαίρετε τῆς Λέσβου κλέος καινόν, Θερµῆς πολιοῦχοι, καὶ τοῦ λόφου τῶν 
Καρυῶν, Ραφαὴλ παµµάκαρ, ὁµοῦ σὺν Νικολάῳ, καὶ τῇ σεµνῇ Εἰρήνῃ, 
πυρσοὶ θεόφωτοι. 
 

Χαίρει κεκτηµένη ὡς θησαυρούς, πλουτίζοντας πάντας, ἰαµάτων ταῖς 
δωρεαῖς, Ραφαὴλ θεόφρον, σὺν θείῳ Νικολάῳ, ἡ Λέσβος τὰ πανέντιµα 
ὑµῶν λείψανα. 
 

Πάντας τοὺς προστρέχοντας εὐλαβῶς, ὑµῶν τῇ πρεσβείᾳ, πάσης ρύσασθε 
συµφορᾶς, Ραφαὴλ Εἰρήνη, ὁµοῦ σὺν Νικολάῳ, τὴν τῶν πταισµάτων λύσιν 
ὑµῖν αἰτούµενοι. 

 

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδροµε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ 
δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, µετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τὸ 
σωθῆναι ἡµᾶς. 
 

Τὸ Τρισάγιον 
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. (3 
φορές) 
 

∆όξα…  Καὶ νῦν…   
 

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν. 
∆έσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν.  Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς 
ἀσθενείας ἡµῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου. Κύριε, ἐλέησον Κύριε, 
ἐλέησον Κύριε, ἐλέησον. 
 

∆όξα… Καὶ νῦν… 
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Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά Σου. Ἐλθέτω ἡ 
βασιλεία Σου. Γεννηθήτω τὸ θέληµά Σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 
Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον. Καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ 
ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν. Καὶ µὴ 
εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλά ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 
 

Ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Σοῦ ἐστίν ἡ βασιλεία… Ἀµήν. 
 

Άπολυτίκιον.  
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε 

Ἐν Λέσβῳ ἀθλήσαντες, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, αὐτὴν ἡγιάσατε, τῇ τῶν 
Λειψάνων ὑµῶν εὑρέσει µακάριοι  ὅθεν ὑµᾶς τιµῶµεν, Ραφαὴλ Θεοφόρε 
ἅµα σὺν Νικολάῳ καὶ παρθένῳ Εἰρήνην, ὡς θείους ἡµῶν προστάτας καὶ 
πρέσβεις πρὸς Κύριον. 
 

Ἐκτενὴς καὶ Ἀπόλυσις, µεθ’,  ἥν ψάλλοµεν τὸ ἑξῆς: 
 

Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 
Πάντας τοὺς ἐν πίστει ἀκλινεῖ, τοῖς ὑµῶν ἁγίοις λειψάνεις, φοιτῶντας 
Ἅγιοι, καὶ πρὸς τὴν ἀντίληψιν, τὴν ὀξυτάτην ὑµῶν, ἀφορῶντας ἑκάστοτε, 
Ραφαὴλ τρισµάκαρ, Εἰρήνη καὶ Νικόλαε, θαυµατουργοὶ θαυµαστοὶ, πάσης 
ἐπηρείας καὶ βλάβης, λύπης καὶ πικρῶν νοσηµάτων, ρύσασθε ὑµῶν τῇ θείᾳ 
χάριτι. 

 

Ἦχος πλ. δ΄. 
∆έσποινα πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων Σου, καὶ λύτρωσαι ἡµᾶς, 
ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 

 

Ἦχος β΄. 
Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα µου, εἰς Σὲ ἀνατίθηµι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν µε ὑπὸ 
τὴν σκέπην Σου. 
 

Ὁ Ἱερεύς 
∆ι’ εὐχών τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡµῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, 
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡµᾶς.  Ἀµήν. 
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΙΜΑΙΑΣ  
ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ  

 

(11 Ιουνίου) 
 
 

Ὁ Ἱερεύς 
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. 

Ὁ Ἀναγνώστης 
Ἀµήν. 

 

Ψαλµός ρµβ΄ (142) 
Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς µου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν µου ἐν τῇ 
ἀληθείᾳ Σου, εἰσάκουσόν µου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου καὶ µὴ εἰσέλθῃς εἰς 
κρίσιν µετὰ τοῦ δούλου Σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν Σου πᾶς ζῶν.  
Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρός τὴν ψυχήν µου ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν 
µου.  Ἐκάθισέ µε ἐν σκοτεινοῖς, ὡς νεκρούς αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐµὲ 
τὸ πνεῦµά µου, ἐν ἐµοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία µου.  Ἐµνήσθην ἡµερῶν 
ἀρχαίων, ἐµελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις Σου, ἐν ποιήµασι τῶν χειρῶν Σου 
ἐµελέτων. ∆ιεπέτασα  πρὸς Σὲ τὰς χεῖράς µου ἡ ψυχή µου ὡς γῆ ἄνυδρός 
σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν µου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦµά µου.  Μὴ ἀποστρέψῃς 
τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ’ ἐµοῦ, καὶ ὁµοιωθήσοµαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς 
λάκκον.  Ἀκουστόν ποίησόν µοι τὸ πρωU τὸ ἔλεός Σου, ὅτι ἐπὶ Σοὶ ἤλπισα.  
Γνώρισόν µοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ἧ πορεύσοµαι, ὅτι πρὸς Σὲ ἦρα τὴν ψυχήν 
µου. Ἐξελοῦ µε ἐκ τῶν ἐχθρῶν µου, Κύριε πρὸς Σὲ κατέφυγον δίδαξόν µε 
τοῦ ποιεῖν τὸ θέληµά Σου, ὅτι Σὺ εἶ ὁ Θεός µου.  Τὸ Πνεῦµά Σου τὸ 
ἀγαθὸν ὁδηγήσει µε ἐν γῇ εὐθεία ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός Σου, Κύριε, ζήσεις 
µε. Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου, ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν µου, καὶ ἐν τῷ 
ἐλέει Σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς µου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς 
θλίβοντας τὴν ψυχήν µου, ὅτι ἐγώ δοῦλός Σού εἰµι. 
 

Καὶ εὐθύς τό   
Ἦχος δ΄. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι 
Κυρίου. (4 φορές) 
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Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῶ. 
Ὡς Ἱεράρχης τοῦ Χριστοῦ αἰγληφόρος, καί ἰατρός τῶν ἀσθενούντων 
µερόπων, καί πρεσβευτής Λουκᾶ πρός τόν Φιλάνθρωπον, τούς 
ἐπιζητοῦντας σου, τήν θεόσδοτον χάριν, µή ἐλλείπῃς ἅγιε ἀπό πάσης 
ἀνάγκης καί χαλεπῶν τοῦ βίου ἀναγκῶν, διαφυλάττων, ταῖς θείαις 
πρεσβείαις σου. 
 

∆όξα... 
 

Ἀπολυτίκιον Ναοῦ.  Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 
Στῦλος γέγονας ὀρθοδοξίας, θείοις δόγµασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, 
Ἱεράρχα Ἀθανάσιε τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱόν, ὁµοούσιον, ἀνακηρύξας, 
κατῄσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἰκέτευε δωρήσασθαι ἡµῖν 
τό µέγα ἔλεος. 

 

Καὶ νῦν… 
 

Θεοτοκίον 
Οὐ σιωπήσοµεν ποτὲ Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι εἰµὴ 
γὰρ σὺ προUστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡµᾶς ἐῤῥύσατο, ἐκ τοσούτων 
κινδύνων;  τίς δὲ διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐλευθέρους;  Οὐκ ἀποστῶµεν 
∆έσποινα ἐκ σοῦ σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεὶ, ἐκ παντοίων δεινῶν. 

 

Ψαλµὸς Ν΄  (50) 
Ἐλέησόν µε ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἔλεός Σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν 
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 µού ἐστι διὰ παντός.  Σοὶ 
µόνῳ ἥµαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἄν δικαιωθῇς 
ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδού γὰρ ἐν ἀνοµίαις 
συνελήφθην, καὶ ἐν ἁµαρτίαις ἐκίσσησέ µε ἡ µήτηρ µου.  Ἰδού γὰρ 
ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς µοι.  
Ῥαντιεῖς µε ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσοµαι πλυνεῖς µε, καὶ ὑπὲρ χιόνα 
λευκανθήσοµαι. Ἀκουτιεῖς µοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται 
ὀστέα τεταπεινωµένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁµαρτιῶν 
µου, καὶ πάσας τὰς ἀνοµίας µου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν 
ἐµοὶ ὁ Θεός, καὶ πνεῦµα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις µου. Μὴ 
ἀπορρίψῃς µε ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, καὶ τὸ Πνεῦµά σου τὸ ἅγιον µὴ 
ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐµοῦ. Ἀπόδος µοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου, καὶ 
πνεύµατι ἡγεµονικῷ στήριξόν µε. ∆ιδάξω ἀνόµους τὰς ὁδούς σου, καὶ 
ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί µε ἐξ αἱµάτων ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς 
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σωτηρίας µου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά µου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε, 
τὰ χείλη µου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόµα µου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι, εἰ 
ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώµατα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ 
Θεῷ πνεῦµα συντετριµµένον καρδίαν συντετριµµένην καὶ τεταπεινωµένην, 
ὁ Θεός, οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, 
καὶ οἰκοδοµηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήµ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν 
δικαιοσύνης, ἀναφοράν καὶ ὁλοκαυτώµατα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ 
θυσιαστήριόν σου µόσχους. 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Λουκᾶ Ἀρχιθῦτα τόν Ἰησοῦν, πάντοτε δυσώπει, ὑπέρ πάντων ἡµῶν λιταῖς, 
νόσων λυτρωθῆναι δυσιάτων, καί δυσπραγίας τοῦ βίου πανόλβιε. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ὁρµάς τάς ἀτάκτους τῶν ἡδονῶν, Λουκᾶ καί ἐννοίας, ψυχοφθόρους τῶν 
γεηρῶν, τῇ σῇ προστασίᾳ Ἱεράρχα, ἐκ τῆς ψυχῆς µου ἀνάσπασον 
πρόρριζον. 
 

∆όξα… 
 

Ὑφέρπων δολίως ὁ πονηρός, προσβάλλει µε ὄντως, ἀρρωστήµασι τοῖς 
δεινοῖς, ἀλλ’ ὡς θεοκίνητος ἀκέστωρ, τήν ἰατρείαν Λουκᾶ δός µοι τάχιστα. 
 

Καὶ νῦν…   
 

Καµάτου τοῦ σώµατος καί ψυχῆς, τούς δούλους σου Μῆτερ, ἐλευθέρωσον 
σαῖς λιταῖς, καί χάρισαι πᾶσι τήν ἐλπίδα, τοῦ πλατυσµοῦ καί ἀνέσεως 
∆έσποινα. 
 

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἀπορρήτως τήν χάριν, τά σά ὀστᾶ δίδωσι, τοῖς προσερχοµένοις ἐν πίστει, 
ταῦτα ἀσπάσασθαι, ἐν Σαγµατᾷ τῇ Μονῇ, καί ἐν τῇ χώρᾳ Ρωσίας, ὡς πηγή 
ἀείρροος, Λουκᾶ ἀοίδιµε. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἰαθῆναι λιταῖς σου, παρακαλῶ ἅγιε, ἐκ τῆς ταραχῆς τοῦ νοός µου, καί τῆς 
δειλίας µου, σύ γάρ ὡς εὔτολµος, ἐν τοῖς καιροῖς τοῖς ἐσχάτοις, Χριστοῦ 
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τήν ἀλήθειαν, Λουκᾶ ἐκήρυξας. 
 

∆όξα… 
 

Ἀρχιθύτης ὑπάρχων, ἐν οὐρανῷ ἔπαρον, τάς σεπτάς σου χεῖρας θεόφρον, 
πρός τόν Φιλάνθρωπον, ἀπαλλαγῆναι µε, ἀµπλακηµάτων παντοίων, ὡς ἄν 
τήν σωτήριον, τρίβον  πορεύσωµαι. 
 

Καὶ νῦν…  
 

Τάς συµβάσεις τοῦ βίου, καί δυσµενῆ σκάνδαλα, τάς ἐπιφοράς τοῦ βελίαρ, 
καί µηχανήµατα, γηΐνων θέλγητρα, καί τῶν µαταίων ὀρέξεις, ἀφ’ ἡµῶν 
ἀπόστησον, Παντοβασίλισσα. 
 

∆ιάσωσον, ὦ Ἱεράρχα Λουκᾶ τούς σέ ἀνυµνοῦντας, ἐκ κνδύνων καί 
πονηρῶν καταστάσεων, καί ἐκ τῶν νόσων κάτ’ ἄµφω, σηµειοφόρε. 
 

Ἐπίβλεψον ἐν εὐµενείᾳ, πανύµνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐµὴν χαλεπὴν τοῦ 
σώµατος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς µου τό ἄλγος.  
 

Αἴτησις καὶ τὸ Κάθισµα. 
Ἦχος β΄. Πρεσβεία θερµὴ. 

Ἐν χρόνοις τοῖς νῦν, Λουκᾶ Ἀρχιεπίσκοπε, ἐφάνης πιστοῖς, παραµυθία 
ἄφατος, διό µή παύσῃ ἅγιε, συντηρῶν προµηθείᾳ τῇ κρείττονι, ὡς 
παῤῥησίαν σχών ἐν οὐρανῷ, τούς πόθῳ φωνούντας τό σόν ὄνοµα. 
 

ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ῥίζαν ἔκκοψον ἃγιε, τῆς δαιµονικῆς σαφῶς ἀθεότητος, καί Λουκᾶ πρός 
ἀγαθότητα, ἲθυνας ψυχᾶς τῶν ἀνυµνούντων σε. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἐπί σοί τάς ἐλπίδας µου, ἔχων Ἱεράρχα σεβασµιώτατε, νυσταγνόν τῆς 
ῥαθυµίας µου, στῆσαι ὁ φιλό�λος ἐφίεµαι. 

 

∆όξα... 
 

Τῷ φλογµῷ παραβάσεων, καί ἀσεβηµάτων Λουκᾶ Ἐπίσκοπε, ἐκτακεῖσαν τήν 
καρδίαν µου, δρόσισον ῥανῖσι τοῦ ἐλέους σου. 

 

 
 



 

 

37 

Καὶ νῦν… 
 

Ὁ ὑπάρχων ἀχώρητος, καί πληρῶν τά πάντα Θεός ἐχώρησεν, ἐν τῇ µήτρᾳ 
σου Πανάµωµε, ὃν ὑπέρ ἡµῶν ἀεί ἱκέτευε. 
 

ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡµᾶς. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ὕψωσον Λουκᾶ, πρός τήν ἄνωθεν λαµπρότητα, τά νοήµατα ἡµῶν τῶν 
ἐµπαθῶν, διαλύων ἁµαρτίας τά φαντάσµατα. 

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Στόνον τῶν ψυχῶν, καί σωµάτων τά ἀλγήµατα, Ἱεράρχα ζωηφόροις σου 
λιταῖς, µή ἐλλείπῃς ἰατρεῦσαι τῶν τιµώντων σε. 

 

∆όξα… 
 

Νῦν ἐν Σαγµατᾷ, τάς µερίδας τῶν λειψάνων σου, οἱ µονάζοντες 
κατέχοντες Λουκᾶ, ταῖς εὐχαῖς σου ἐκζητοῦσι τήν εἰρήνευσιν. 

 

Καὶ νῦν…   
 

Ὅν ὑπερφυῶς, Θεοτόκε ἀπεκύησας, δυσωποῦσα µή ἐλλείπῃς ἐσαεί, 
ἐκλυτρώσασθαι ἡµᾶς ἐξ ἀπογνώσεως.  
 

ᾨδὴ στ΄.  Τὴν δέησιν ἐκχεῶ. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Συστήµατα πονηρῶν ἐκύκλωσαν, τάς ψυχάς ἡµῶν Λουκᾶ Ἱεράρχα, καί 
σαρκικῶν τά ἀµέτρητα πάθη, πρός ἀκρασίας τόν λάκκον καθέλκουσιν, ἡµᾶς 
τούς κράζοντας πρός σέ ἐκ φθορᾶς τούς ἱκετάς σου λύτρωσον. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ὁδήγησον πρός λιµένα εὒδιον, Ἱεράρχα τοῦ Χριστοῦ τούς πεσόντας, ἐν 
κλυδωνίῳ τῆς ζάλης τοῦ βίου, καί ἐν ἀβύσσῳ παγίδων τοῦ ὄφεως, ὡς 
κεκτηµένος πρός Θεόν, τήν καλήν παῤῥησίαν πανεύφηµε. 

 

∆όξα… 
 

Ὑπάρχων τῶν λογισµῶν ἀνάπλεως, Ἱεράρχα πολυφρόντιδος βίου, καί 
µεριµνῶν καθ’ ἑκάστην ὁ τάλας, ἐν ἡδοναῖς ψυχοφθόροις τοῦ σώµατος, 
ἐκ βάθους αἴρω τήν φωνήν πρός τό θεῖον µε φῶς καθοδήγησον. 
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Καὶ νῦν… 
 

Νῦν βάρει τῶν ἐµπαθῶν πταισµάτων µου, καλυφθεῖσα ἡ καρδία µου στένει, 
καί µή τολµῶν ἀτενίσαι πρός ὕψος, τοῦ οὐρανοῦ Θεοτόκε ὁ ἄσωτος, 
αἰτοῦµαι ἄφεσιν κακῶν, πανσθενεῖ σου πρεσβείᾳ Θεόνυµφε. 
 

∆ιάσωσον, ὦ Ἱεράρχα Λουκᾶ τούς σέ ἀνυµνοῦντας, ἐκ κινδύνων καί 
πονηρῶν καταστάσεων, καί ἐκ τῶν νόσων κατ’ ἄµφω, σηµειοφόρε. 
 

Ἄχραντε ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερµηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡµερῶν 
τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα µητρικὴν παῤῥησίαν. 

 

Αἴτησις καὶ τὸ Κοντάκιον. 
Ἦχος β΄. Τοῖς τῶν αἱµάτων σου. 

Ὡς Ἱεράρχης Λουκᾶ ἀξιάγαστε, Συµφερουπόλεως πάσης και Πρόεδρος, 
τοῖς προσιοῦσιν ἐν πίστει τήν λάρνακα, τῶν σῶν λειψάνων ἁγίασον χάριτι, 
παρέχων κατ’ ἄµφω τήν ἴασιν. 
 

Προκείµενον.  Ἦχος δ΄. 
∆ίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καί ὡσεί κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ 
πληθυνθήσεται. 
 

Στίχ.  Πεφυτευµένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡµῶν 
ἐξανθήσει. 

 

Εὐαγγέλιον.   Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν 
 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἦλθε πρός τόν Ἰησοῦν ὄχλος µαθητῶν αὐτοῦ, καί πλῆθος 
πολύ τοῦ λαοῦ, ἀπό πάσης τῆς Ἰουδαίας καί Ἱερουσαλήµ καί τῆς παραλίου 
Τύρου καί Σιδῶνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ, καί ἰαθῆναι ἀπό τῶν νόσων 
αὐτῶν, καί οἱ ὀχλούµενοι ὑπό πνευµάτων ἀκαθάρτων, καί ἐθεραπεύοντο. 
Καί πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ἃπτεσθαι αὐτοῦ ὅτι δύναµις παρ’ αὐτοῦ ἐξήρχετο 
καί ἰᾶτο πάντας. Συγκαλεσάµενος δέ τούς δώδεκα Μαθητάς αὐτοῦ, ἔδωκεν 
αὐτοῖς δύναµιν καί ἐξουσίαν ἐπί πάντα τά δαιµόνια, καί νόσους θεραπεύειν. 
Καί ἀπέστειλεν αὐτούς κηρύσσειν τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καί ἰᾶσθαι τούς 
ἀσθενοῦντας. Καί ἔλεγεν αὐτοῖς. Ὁ ἀκούων ὑµῶν, ἐµοῦ ἀκούει καί ὁ 
ἀθετῶν ἡµᾶς, ἐµέ ἀθετεῖ ὁ δέ ἐµέ ἀθετῶν, ἀθετεῖ τόν ἀποστείλαντά µε. 
Ὑπέστρεψαν δέ οἱ ἑβδοµήκοντα µετά χαρᾶς, λέγοντες. Κύριε, καί τά 
δαιµόνια ὑποτάσσεται ὑµῖν ἐν τῷ ὀνόµατί σου. Εἶπε δέ αὐτοῖς. Ἐθεώρουν 
τόν Σατανᾶν ὡς ἀστραπήν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. Ἰδού δίδωµι ὑµῖν τήν 
ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καί σκορπίων καί ἐπί πᾶσαν τήν δύναµιν 
τοῦ ἐχθροῦ, και οὐδέν ὑµᾶς οὐ µή ἀδικήσῃ. Πλήν ἐν τούτῳ µή χαίρετε, ὅτι 
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τά πεύµατα ὑµῖν ὑποτάσσεται χαίρετε δέ µᾶλλον, ὅτι τά ὀνόµατα ὑµῶν 
ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλιάσατο τῷ Πνεύµατι ὁ 
Ἰησοῦς, καί εἶπεν Ἐξοµολογοῦµαί σοι, Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς 
γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπό σοφῶν καί συνετῶν, καί  ἀπεκάλυψας αὐτά 
νηπίοις ναί ὁ Πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔµπροσθέν σου. 

 

∆όξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. 
 

Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου πρεσβείαις, Ἐλεῆµον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐµῶν 
ἐγκληµάτων. 
 

Καὶ νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.  
 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, Ἐλεῆµον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐµῶν 
ἐγκληµάτων. 
 

Στίχ. Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός Σου, καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος τῶν οἰκτιρµῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόµηµά µου. 

 

Προσόµοιον. 
Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέµενοι 

Ἅγιε Ἀνάργυρε, Ρωσίας πάσης τό κλέος, τῆς Συµφερουπόλεως, ἔνδοξε 
διδάσκαλε καί Ἐπίσκοπε, τάς δεινάς µάστιγας, τῶν ἀρρωστηµάτων, πυρετόν 
τε καί τά τραύµατα, τῶν  προσιόντων σοι, ἴασαι Λουκᾶ τῷ ἐλέει σου, καί 
ταῖς ἱκετηρίαις σου, πρός τόν σόν Φιλάνθρωπον Κύριον. Πάντιµε ἀκέστορ, 
ἐλπίς τῶν κεκµηκότων ἀρραγής, µή ἐπιλάθῃ δωρήσασθαι, πᾶσι  τά 
εὐφρόσυνα. 
 

Ὁ Ἱερεύς 
Σῶσον ὁ Θεός τὸν λαόν σου… 

 

ᾨδὴ ζ΄.  Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Τῇ σῇ σκέπῃ προστρέχω, Ἱεράρχα αἰτούµενος, τήν καρδιάν µου, τήν 
γέµουσαν ἀκάνθας, τῆς ὑπερηφανίας, καί δαιµόνων θρασύτητος, 
ἀποκαθᾶραι ταῖς σαῖς, ἐντεύξεσι Λουκᾶ µου. 

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἁγιώτατε Πάτερ, νοητῶν Αἰθιόπων καί κακοτρόπων βροτῶν, συµβάσεως 
ἀλόγου, καί τῆς κακοπραγίας, ἀνωτέρους συντήρησον, τούς ἐξαιτοῦντας 
Λουκᾶ, τήν σήν ἐπικουρίαν. 
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∆όξα… 
 

Στηριγµόν ἐν τῇ θλίψει, ἐν πελάγει τοῦ βίου τοῦ Σαγµατᾶ ἡ Μονή, τά 
λείψανά σου Πάτερ, κατέχουσα τό θάρσος, καθ’ ἑκάστην ἀρύεται ἳνα πρός 
πλάτος χαρᾶς, τῆς ὄντως καταντήσῃ. 
 

Καὶ νῦν…   
 

Ἰησοῦ τάς ἀγκάλας, τῆς θερµῆς σου ἀγάπης καί θυµηδίας ὁµοῦ, ὑπάνοιξόν 
µοι Σῶτερ, λιταῖς τῆς σέ τεκούσης, ἳνα ψάλλω γηθόµενος ὁ τῶν Πατέρων 
ἡµῶν, Θεός εὐλογητός εἶ. 

 

ᾨδὴ η΄.   Τὸν Βασιλέα. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἀτρέµας Πάτερ, πρό τῶν βηµάτων ἀθέων, ὡµολόγησας Χριστόν 
Ἐσταυρωµένον, ὃν µή διαλίπῃς, ὑπέρ ἡµῶν λιτάζων. 

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Σοφίας µάκαρ, τῆς θε�κῆς ὢν δοχεῖον, τόν θυµόν καί ταραχώδεις 
ἐννοήσεις, θραῦσον τῆς ψυχῆς µου, Λουκᾶ σηµειοφόρε. 
 

∆όξα… 
 

Ἅγιε λύσον, τῆς ταλαιπώρου ψυχῆς µου, καί τοῦ σώµατος τούς πόνους καί 
ὀδύνας, σύ γάρ Ἀρχιθύτης, τυγχάνεις καί ἀκέστωρ. 

 

Καὶ νῦν…   
 

Ἰσχύς ἡ ὄντως, καί ἡ ἐλπίς καί τό φάος, ἡ παράκλησις καί ἴαµα κατ’ ἄµφω, 
∆έσποινα ὑπάρχεις, ἡµῶν τῶν Ὀρθοδόξων. 

 

ᾨδὴ θ΄.   Κυρίως Θεοτόκον. 
 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ἰάτρευσον τάς νόσους, τῶν ψυχοπασχόντων, καί ἀλγουµένων Λουκᾶ ὑπέρ 
ἔννοιαν, διευθετῶν τάς ἐννοίας αὐτῶν µακάριε. 

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν. 
 

Ὡς µέλισσα ἐτρύγεις, τήν σοφίαν πᾶσαν, ἐπί τῆς γῆς Ἱεράρχα ἀοίδιµε, διό 
νοός µου ἀπέλασον τήν σκοτόµαιναν. 
 

∆όξα… 
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Ἡδέως οἱ Πατέρες, µάνδρας Σαγµατίου, τά σά ὀστᾶ ὡς µαργάρους 
κατέχοντες, ἐπιζητοῦσιν θεόφρον τήν σήν ἀντίληψιν. 

 

Καὶ νῦν…   
 

Λαόν τῶν Ὀρθοδόξων, φύλαττε ἐκ λύκων, αἱρετικῶν Παναγία Πανύµνητε, 
ἀποκαλύπτουσα πᾶσαν αὐτῶν κακότητα. 

__________________________________ 
 

Ἄξιόν ἐστιν, ὡς ἀληθῶς, µακαρίζειν Σε τὴν Θεοτόκον, τὴν 
ἀειµακάριστον, καὶ παναµώµητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡµῶν. Τὴν 
τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, 
τὴν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, Σὲ 
µεγαλύνοµεν. 

 
 

Καὶ τὰ Μεγαλυνάρια 
 

Χαίροις Ἐπισκόπων ὁ κοινωνός, τῆς Ρωσίας πάσης, ὁ θεόσοφος ἰατρός, 
χαίροις τῆς Κριµαίας, ὁ θεῖος Ποιµενάρχης, Λουκᾶ τῶν Ὀρθοδόξων, ὁ 
νέος Ἃγιος.   
 

Ἔχων τήν σοφίαν παρά Θεοῦ, τῶν νενοσηκότων, ἐθεράπευες τά δεινά, καί 
τούς πεπτωκότας, ἐν λάκκῳ τῶν ἀθέων, τῇ σῇ δυνάµει Πάτερ, Λουκᾶ 
ἐξήρπασας.  
  

Πάντα τά ὀνείδη διά Χριστόν, φυλακάς διώξεις, καί αἰκίας σωµατικάς, 
σκύβαλα ἡγήσω, καί ἔφερες γενναίως, Λουκᾶ σηµειοφόρε, καί 
ἀκατάβλητε. 
 

Θαύµατα τεράστια τῷ λαῷ, ἡ σεπτή σωρός σου, ἐν Ρωσίᾳ ἐπιτελεῖ, καί ἐν 
Σαγµατίῳ, ἐκ ταύτης αἱ µερίδες, ἐκβλύζουσιν ἰάσεις, Λουκᾶ τοῖς πάσχουσιν. 
 

Ηὔγασας ὡς ἥλιος παµφαής, ἐν Συµφερουπόλει, τάς χορείας τῶν 
εὐσεβῶν, καί τῆς ἀθεUας, ἐµείωσας τό σκότος, ἐν χώρᾳ τῆς Ρωσίας, Λουκᾶ 
ἀοίδιµε. 
 

Μάνδραν τῶν θρεµµάτων τῶν λογικῶν, ἐν τῷ Σαγµατίῳ, ταῖς πρεσβείαις 
σου πρός Χριστόν, φύλαττε θεόφρων, ἐκ πάσης κακουργίας, δαιµόνων τῶν 
ἐχθίστων, Λουκᾶ πανάριστε. 
 

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδροµε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ 
δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, µετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τὸ 
σωθῆναι ἡµᾶς. 
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Τὸ Τρισάγιον 
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. (3 
φορές) 
 

∆όξα…  Καὶ νῦν…   
 

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς.  Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν. 
∆έσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν.  Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς 
ἀσθενείας ἡµῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου. Κύριε, ἐλέησον Κύριε, 
ἐλέησον Κύριε, ἐλέησον. 
 
 

∆όξα… Καὶ νῦν…  
Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά Σου.  Ἐλθέτω ἡ 
βασιλεία Σου. Γεννηθήτω τὸ θέληµά Σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 
Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον. Καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ 
ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν. Καὶ µὴ 
εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλά ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 
 

Ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Σοῦ ἐστίν ἡ βασιλεία… Ἀµήν. 
 

Άπολυτίκιον.  
Ἦχος πλ. α΄. Τόν συνάναρχον Λόγον. 

Ἰατρόν καί ποιµένα, Λουκᾶν τιµήσωµεν, Συµφερουπόλεως ποίµνης, 
Ἀρχιερέα λαµπρόν, τόν βαστάσαντα Χριστοῦ τά θεῖα στίγµατα, τάς ἐξορίας 
τά δεινά, ἐγκλεισµούς ἐν φυλακαῖς, τάς θλίψεις καί τά ὀνείδη, τόν ἐπ’ 
ἐσχάτων φανέντα, ἐν τῇ Ρωσίᾳ νέον Ἅγιον. 
 

Ἐκτενὴς καὶ Ἀπόλυσις, µεθ’,  ἥν ψάλλοµεν τὸ ἑξῆς: 
 

Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 
Πάτερ Ἱεράρχα τοῦ Χριστοῦ, ἔνδοξε Λουκᾶ µή κατόκνει, ἐπιστασίαις σου, 
ἐν ποικίλαις θλίψεσι, καί περιστάσεσι, συντηρῶν τόν φιλόχριστον, λαόν 
τοῦ Κυρίου, τόν ἐπικαλούµενον, ἐν εὐλαβείᾳ πολλῇ, ὄνοµα τό σόν 
θεοφόρε, καί ὑµνολογοῦντα ἐνθέως, θαύµατα καί βίον σου τόν ἅγιον.  

 

Ἦχος πλ. δ΄. 
∆έσποινα πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων Σου, καὶ λύτρωσαι ἡµᾶς, 
ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 

 

Ἦχος β΄. 
Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα µου, εἰς Σὲ ἀνατίθηµι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν µε ὑπὸ 
τὴν σκέπην Σου. 
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Ὁ Ἱερεύς 
∆ι’ εὐχών τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡµῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, 
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡµᾶς.  Ἀµήν. 
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