
[341] 

 

31 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηνπο 

Αγίνπο θαη Θαπκαηνπξγνύο Αλαξγύξνπο           

Κύξν θαη Ισάλλε 

                             Πνίεκα Αζαλαζίνπ Ιεξνκνλάρνπ ηκσλνπεηξίηνπ 

Ο ΡΜΒ’ (142) Ψαικόο 

 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ…. 

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Καὶ ηὸ ηξνπάξηνλ· 

                               ῏Ηρνο δ΄. ῾Ο ὑςσζείο. 
 Σῶλ ἰακάησλ εἰιεθόηεο ηὴλ ράξηλ, ηὰο ἀζζελείαο θαὶ ηὰο λόζνπο 

ἰᾶζζε, ςπρῆο ηε θαὶ ηνῦ ζώκαηνο ἀθέζηνξεο θιεηλνί, ὅζελ 

ζεξαπεύζαηε, ἀλαξγύξσο ηὰ πάζε, Κῦξε ᾿Ισάλλε ηε, ηὴλ γαιήλελ 

δηδόληεο, ηνῦ ἀιεζνῦο θαὶ κόλνπ ᾿Ιαηξνῦ, ζείαηο πξεζβείαηο, ὑκῖλ 

ηνῖο πξνζπίπηνπζη. 

                     Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε…. 

Δἶηα ὁ Ν’ (50) Ψαικόο. 

ιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, … 

Δἶηα, ὁ Καλώλ, νὐ ἡ ἀθξνζηηρίο· 

Πάζε ἡκῶλ ηὰ δπζαρζῆ, ᾿Αλάξγπξνη, ἰᾶζζε.᾿Α (ζαλάζηνο). 

              ᾨδὴ α΄. ῏Ηρνο πι.δ΄. ῾Αξκαηειάηελ Φαξαώ. 

Πεπινπηεθόηεο ἐθ Θενῦ ᾿Αλάξγπξνη, ράξηλ ἰάζεσλ, ηαύηελ ηνῖο 

αἰηνῦζη, θηιαλζξώπσο δίδνηε, ὡο πιήξεηο ὄληεο Ἂγηνη, ηῆο ἀγάπεο 

ηῆο ζείαο, ἣλ θαὶ ἡκῖλ ἐπηδείμαζζε, ηνῖο ὑκῶλ πξεζβείαηο 

πξνζθεύγνπζη. 
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Ἀκαξηεκάησλ ηνῖο θινηνῖο ζθηγγόκελνη, δηθαίσο πάζρνκελ, ἰαηῆξεο 

ζεῖνη, θαὶ ςπρὴλ θαὶ ζώκαηα, ηὴλ ιύζηλ νὖλ κὴ ἔρνληεο, πξὸο ὑκᾶο 

εὐειπίζησο, ἀπνιπηξώζεσο ηξέρνκελ, ὅζελ κὴ θελνὺο θαηαηζρύλεηε. 

Θενπξεπῶο δηαθνλνῦληεο Ἃγηνη, ηὴλ ἐπηζηήκελ ὑκῶλ, ηῇ εὐρῇ 

ἑλνῦληεο, ηαύηελ ἀπεδείθλπηε, ἐλεξγεζηέξαλ γλώζεσο, ἀλζξσπίλεο 

δηό πεξ, κᾶιινλ Υξηζηὸο ἐζεξάπεπελ, ῝Ολ ὑπὲξ ἡκῶλ ἱιεώζαζζε. 

                                            Θενηνθίνλ. 
῾Η ηῶλ ἀπάλησλ ᾿Ιαηξὸλ γελλήζαζα, ηνῦηνλ ἱθέηεπε, Θενκῆηνξ 

Κόξε, ζὺλ δπζὶλ ἀθέζηνξζη, Κύξῳ θαὶ ᾿Ισάλλῃ ηε, ὅπσο πάζε 

πνηθίια, πόῤῥσ δηώμῃ ηῶλ δνύισλ ζνπ, ηῶλ ἀλεπθεκνύλησλ ζε 

Γέζπνηλα. 

                                  ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 
Ἡγαζύλζε Γεζπόηεο, ἀζθεηηθῶο βιέπσλ ζε, Κῦξε ἐλ ἐξήκῳ 

βηνῦληα, ὅζελ ἐβξάβεπζε, ηὴλ πνιηηείαλ ζνπ, ηῇ ἐλεξγείᾳ ζαπκάησλ, 

ἅ ἡκῖλ ἐπίδεημαη, ηνῖο αἰηνπκέλνηο ζε. 

Μὴ βνπιόκελνο ἔηη, ηῷ βαζηιεῖ ῞Αγηε, ηῷ ἐλ ηῇ ζθνηίᾳ εἰδώισλ, 

θαζππνηηάζεζζαη, δώλελ ἀπέβαιεο, ἀθνινπζήζαο ηῷ Κύξῳ, κεζ᾿ νὗ 

ἡκῖλ θάλεηε, ζεῖνη ζεξάπνληεο. 

῞Ωζπεξ ρόξηνλ ρξπζίνλ, ηὸ ὑιηθὸλ ἔρνληεο, πάλησλ ἀλαξγύξσο ηὰ 

πάζε, ἀπεδηώθεηε, δηὸ ρξηζηόπινπηνη, ηὴλ δσξεὰλ ηαύηελ δόηε, πᾶζη 

ηνῖο κὴ ἔρνπζηλ, ἄιινλ πξνζθύγηνλ. 

                                      Θενηνθίνλ. 
Νεαλίζθνη Παξζέλε, ᾀζκαηηθῶο ςάιινπζηλ, ἅκα πξεζβπηέξνηο ηὴλ 

δόμαλ, ἣλ ἐραξίζαην, ζνὶ ὁ Γεζπόηεο ζνπ, κεζ᾿ ὧλ θἀγὼ ὁ ἀρξεῖνο, 

κείγλπκη ηὸ Υαῖξέ ζνη, ἀεηκαθάξηζηε. 

Γηάζσζνλ, ἀζζελεηῶλ θαὶ ηῶλ λόζσλ δπὰο ῾Αγίσλ, ᾿Αλαξγύξσλ 

ηνὺο πξνζπίπηνληαο πόζῳ εἰθόλη ζνπ, θαὶ δὸο ὑγηείαλ ζηαζεξάλ, 

ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ πξὸο Γεζπόηελ. 

᾿Δπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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                               ῏Ηρνο β΄. Σὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Γπὰο ζαπκαζηή, Ἀλάξγπξνη ρξηζηόςπρνη, πνηθίισλ παζῶλ, ἡκᾶο 

ἀπνιπηξώζαζζε, θαὶ ζνθίαλ δίδνηε, ἰαηξνῖο ὡο αὐηῶλ ὁκόηερλνη, 

ἵλα νἱ πάληεο Θεόλ, δνμάδσκελ παλεύθεκνη. 

                               ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 
Σῆο ἐξήκνπ θαηέιηπεο, Κῦξε ἡζπρίαλ πιήζεη ἀγάπεο ζνπ, ἧο θἀκὲ 

πνίεζνλ κέηνρνλ, ὡο ἀθέζησξ ζεῖνο θαὶ θηιάδειθνο. 

Ἀζζελεῖο ἐζεξάπεπεο, ζεῖε ᾿Ισάλλε Υξηζηνῦ ὀλόκαηη, δη᾿ νὗ πάζε 

κνπ ζεξάπεπζνλ, ηῆο ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο δπζίαηα. 

Γσδεθάδνο ἐθάλεηε, ζείσλ ᾿Απνζηόισλ ζεπηνὶ ὁκόηξνπνη, 

ζεζαπξνὺο κὴ ζεζαπξίδνληεο, ἐπηγείνπο πάλζνθνη Ἀλάξγπξνη. 

                                    Θενηνθίνλ. 

῾Τςειόθξνλα θέθηεκαη, γλώκελ Παλακώκεηε ἀιιὰ δένκαη, 

ηαπεηλόλ κε ἐλαπέξγαζαη, κεηξηθαῖο πξεζβείαηο ζνπ πξὸο Κύξηνλ. 

                                ᾨδὴ ῞Ιλα ηί κε ἀπώζσ. 
ηήξημόλ κε πεζόληα, ἐμ ἁκαξηηῶλ κνπ Κῦξε παλόιβηε, θαὶ 

ρνξήγεζόλ κνη, ηὴλ ὑγηείαλ ςπρῆο ηε θαὶ ζώκαηνο, ἵλα πξνζθπλῶ 

ζνπ, ηὴλ παλζεβάζκηνλ εἰθόλα, θαὶ δνμάδσ Γεζπόηελ θηιάλζξσπνλ. 

Ἀγαζνὶ Ἰσάλλε, ὑπὲξ ἕλα νἱ δύν ὑπάξρνπζηλ, ὅζελ ζπλεξκόζζεο, 

δη᾿ ἀγάπεο Υξηζηνῦ ὁκνηέρλῳ ζνπ, Κύξῳ κεζ᾿ νὗ πάλησλ, ηῶλ 

ἀζζελνύλησλ ηὰο ἐληεύμεηο, εὐκελῶο πξνζδερζείεηε Ἂγηνη. 

Υξπζῆλ ἔρνληεο ἄκθσ, γλώκελ εὐεξγέηαη ᾿Αλάξγπξνη ηίκηνη, ηὴλ 

ηῶλ ἀζζελνύλησλ, ζσηεξίαλ ἐλ πξώηνηο δηώθνληεο, δίδνηε ἑθάζηῳ, 

θαηὰ ηὴλ πίζηηλ θαὶ ηὸ δῶξνλ, ἰαηξείαο ὡο βξύζεηο ρξηζηόῤῥεηζξνη. 

                                        Θενηνθίνλ. 
Θενηόθε Παξζέλε, θόξνλ νὐ ιακβάλσ ηὸ ζεῖνλ ζνπ ὄλνκα, ἔρσλ ἐλ 

ηῇ γιώζζῃ, ὡο ηξνθὴλ γιπθπηάηελ θαὶ ἥδπζκα, πᾶζαλ ἀπειαῦλνλ, 

ηῆο ἁκαξηίαο ηὴλ πηθξίαλ, ἣλ ὡο ἄθξσλ νὐαί κνη ζηηίδνκαη. 
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                    ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 
Ἡιέεζελ, ὁ θαιὸο Γεζπόηεο κνπ, ἀλζξσπόηεηα ἐζράησο λνζνῦζαλ, 

ζσκαησζείο, θαὶ ἰάηξεπζε λόζνπο, ὡο θπξηεύσλ ἁπάζεο ηῆο 

θηίζεσο, ῝Ολ Κῦξε ζὺ ἐθκηκεζείο, ζεξαπεύεηο δεηλῶο θηλδπλεύνληαο. 

Ἀδάπαλνο, ἰαηξὸο θαζέζηεθαο, Ἰσάλλε ἐλ Υξηζηνῦ ηῇ δπλάκεη, 

θξνῦδαο πνηῶλ, ἀζζελείαο θαὶ λόζνπο, ζῶλ αἰηνπκέλσλ βνήζεηαλ 

ἄκαρνλ, δηὸ θἀκνῦ ηὰ ηὴλ ςπρήλ, θαηαβιάπηνληα πάζε ἐθδίσμνλ. 

Νελίθεηαη, ηῆο θζνξᾶο ἀήηηεηνο, θαὶ παλώιεζξνο θαηλόκελνο 

λόκνο, δηὰ ηαπξνῦ, ὃλ θαηέρνληεο ὅπινλ, Κῦξε ζεπηὲ ὡο δξαπέηελ 

ἀπέδεημαο, ζὺλ Ίσάλλῃ ηῷ θιεηλῷ, ᾿Αλαξγύξσλ δπὰο ζενδώξεηνο. 

                                    Θενηνθίνλ. 
Ἀλάλεςνλ, ὦ ςπρή κνπ ηάιαηλα, θαὶ ἀλάβιεςνλ ηὸ θῶο ηνῦ 

Γεζπόηνπ, ἔρεηο θαὶ γάξ, δπζσπνῦζαλ Παξζέλνλ, ἁκαξηαλόλησλ 

ἐιπίδα ζηεξέκληνλ, θαὶ θεῦγε ηάρεη ἀθνξκάο, ρσξηδνύζαο πξνζώπνπ 

Κπξίνπ ζε. 

Γηάζσζνλ, ἀζζελεηῶλ θαὶ ηῶλ λόζσλ δπὰο ῾Αγίσλ, ᾿Αλαξγύξσλ 

ηνὺο πξνζπίπηνληαο πόζῳ εἰθόλη ζνπ, θαὶ δὸο ὑγηείαλ ζηαζεξάλ, 

ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ πξὸο Γεζπόηελ. 

Ἃρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ᾿ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

                   Αἲηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ. 

             ῏Ηρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ ρξηζηηαλῶλ. 
Ἀλαξγύξσλ δπὰο ἡ ρξηζηόθσηνο, ἰαηξνὶ ἀθαηαίζρπληνη ηάρηζηα, 

ἀζζελείαο, ηῶλ αἰηνπκέλσλ ἐμηᾶζζε ζαπκαζηῶο, εὐραῖο, ηαῖο πξὸο 

ηὸλ Υξηζηόλ, Οὗ ηῆο ἀγάπεο κηκεηαί, ἀθξηβεῖο ἀλεδείρζεηε, Κῦξε 

ζὺλ ᾿Ισάλλε, κάξηπξεο ζηεθαλῖηαη, ἵλα ηηκῶκελ ἐθ ςπρῆο, ηὴλ 

ζεπηὴλ ὑκῶλ ἄζιεζηλ. 

Πξνθείκελνλ. 

Θαπκαζηὸο ὁ Θεὸο ἐλ ηνῖο ἁγίνηο αὑηνῦ. 

ηίρ. Σί ἀληαπνδώζνκελ ηῷ Κπξίῳ… 

Δὐαγγέιηνλ,᾿Δθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ.η΄ 1.5 – 8). 

Σῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, πξνζθαιεζάκελνο ὁ ᾿Ιεζνῦο ηνὺο δώδεθα 

καζεηὰο αὑηνῦ, ἔδσθελ αὐηνῖο ἐμνπζίαλ θαηὰ πλεπκάησλ 
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ἀθαζάξησλ, ὥζηε ἐθβάιιεηλ αὐηὰ θαὶ ζεξαπεύεηλ πᾶζαλ λόζνλ θαὶ 

πᾶζαλ καιαθίαλ· ηνύηνπο ἀπέζηεηιελ ὁ ᾿Ιεζνῦο παξαγγείιαο αὐηνῖο 

ιέγσλ· εἰο ὁδὸλ ἐζλῶλ κὴ ἀπέιζεηε θαὶ εἰο πόιηλ ακαξεηηῶλ κὴ 

εἰζέιζεηε. Πνξεύεζζε δὲ κᾶιινλ πξὸο ηὰ πξόβαηα ηὰ ἀπνισιόηα 

νἴθνπ ᾿Ιζξαήι. Πνξεπόκελνη δὲ θεξύζζεηε ιεγνληεο, ὅηη ἤγγηθελ ἡ 

Βαζηιεία ηῶλ νὐξαλῶλ. Ἀζζελνῦληαο ζεξαπεύεηε, ιεπξνὺο 

θαζαξίδεηε, λεθξνὺο ἐγείξεηε, δαηκόληα ἐθβάιιεηε· δσξεὰλ ἐιάβεηε, 

δσξεὰλ δόηε. 

Γόμα. 
Σαῖο ηῶλ Ἀλαξγύξσλ πξεζβείαηο ᾿Διεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ Νῦλ. 
Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

ηίρ. ᾿Διεεζόλ κε ὁ Θεόο… 

θαὶ ηὸ πξνζόκνηνλ 

῏Ηρνο πι.β΄. ῞Οιελ ἀπνζέκελνη. 

Κῦξε ρξηζηνθάξδηε, θαὶ ᾿Ισάλλε ηξηζκάθαξ, ἰαηξνὶ παλζαύκαζηνη, 

ὡο θαξκάθῳ ρξώκελνη ζεῖνλ ῎Ολνκα, πάζε ηὰ δπζίαηα, θαὶ ηὰο 

ἀζζελείαο, ηῶλ ἀλζξώπσλ ἐθδηώθεηε, πᾶζη δσξνύκελνη, ηὰ πξὸο 

ζσηεξίαλ ζπληείλνληα, θαὶ γὰξ ἐμσκνηώζεηε, ηῷ Υξηζηῷ ὑκῖλ ὅζε 

δύλακηο· ὅζελ ὁκνηέρλνηο, ηὴλ ράξηλ δόηε ῞Αγηνη πνιιήλ, θαὶ ηνῖο 

λνζνῦζη ηὴλ ἴαζηλ, ηῆο ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο. 

 

                          ᾨδὴ δ΄. Παῖδεο ἑβξαίσλ. 
‘Ρῶζηλ παξάζρνπ κνη ὦ Κῦξε, ηῷ ἐθ πιήζνπο κνπ, παζῶλ 

ἀπνθακόληη, ὅπσο ραίξσλ ὑκλῶ, πνιιήλ ζνπ παῤῥεζίαλ, ἣλ πξὸο 

Υξηζηὸλ ἐπινύηεζαο, ἐμ ἀκέκπηνπ πνιηηείαο. 

Γξήγνξνλ ἔρνληεο πξνζηάηελ, θαὶ ἀθέζηνξα, ἀλάξγπξνλ ἐλ βίῳ, 

᾿Ισάλλε θιεηλέ, εὐηόλσο βαδηνῦκελ, πνξείαλ ηὴλ ζσζίςπρνλ, ηὸλ 

σηῆξα εὐινγνῦληεο. 

Ὓςσζνλ θέξαο ἀζζελνύλησλ, ἰαηξόηερλε, δπὰο ἱεξσηάηε, δσξεὰλ 

ηὸ δνζέλ, ζνὶ ράξηζκα δηδνῦζα, ἵλ᾿ αὐμεζῇ ἡ αἴλεζηο, ηνῦ Υξηζηνῦ 

εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 
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                                       Θενηνθίνλ. 

‘Ρίπησ πξὸ ηῶλ πνδῶλ ζνπ Κόξε, ἐκαπηὸλ αἰηῶλ, ζὴλ ζείαλ ἱθεζίαλ, 

ὅηη πέλεο εἰκί, ἐθ ηῶλ ἁκαξηηῶλ κνπ, θαὶ νὐθ ἰζρύσ ὄκκαηα, ἆξαη 

πξὸο ηὸλ Πνηεηήλ κνπ. 

 

                            ᾨδὴ ε΄. Σὸλ ἐλ ὄξεη ἁγίῳ. 
ιηζζαίλσλ ἐθ ηῆο ἀπξνζεμίαο, ηεηξαπκάηηζκαη θαηξίσο ζεῖε Κῦξε, 

ὡο θαιὸο ἰαηξόο, δεῦξν θαὶ ἴαζαί κε, ὅπσο ηὴλ ζείαλ κλήκελ ζνπ, 

ἑνξηάδσ εὐγλσκόλσο. 

Ἰσάλλε ηὸ θιένο ᾿Αλαξγύξσλ, ζῶζνλ ῥίςαζπηλ, ἐθ ηνῦ θαινῦ 

ἀγῶλνο, θαὶ ηῇ ηάμεη Υξηζηνῦ, πάιηλ ζπλάξκνζόλ κε, νἷο ηξόπνηο 

θηιαλζξώπνηο ζύ, θαὶ θαινῖο ἐπηγηλώζθεηο. 

Ἰππνθξάηνπο θαὶ Γαιελνῦ ηὰο βίβινπο, ἠθπξώζαηε ὑκῶλ ηῇ ἰαηξείᾳ, 

ὦ δπὰο εὐθιεήο, ἁγίσλ Ἀλαξγύξσλ, ἔρνληεο ἀιεμίλνζνλ, ηὴλ  

ἐπίθιεζηλ Κπξίνπ. 

                                     Θενηνθίνλ. 
᾿Αραξίζησο θεξόκελνο Παξζέλε, πξὸο Γεζπόηελ κνπ, θαηέρσζα ηὴλ 

ράξηλ, εἰο θνπξίαλ παζῶλ, ὡο δνῦινο ἀλνήησο, πῶο Σνύηῳ νὖλ 

ὀθζήζνκαη, ὁ θαηάθξηηνο ἐμ ἔξγσλ. 

                          ᾨδὴ ζ΄. ᾿Δμέζηε ἐπὶ ηνύηῳ. 
πλῆθαο ἐθ ηῆο πείξαο ὅηη θαιόλ, ἀζζελεῖο ἐπηζθέπηεζζαη Ἂγηε δηὸ 

πνιινύο, ὤξζσζαο ἐθ θιίλεο ὀδπλεξᾶο, ηῇ ράξηηη ἣλ εἴιεθαο, Κῦξε 

θαὶ παξέζηεζαο ὑγηεῖο· ὅζελ ηνὺο ἐμαηηνῦληαο, ζεπηήλ ζνπ 

κεζηηείαλ, κὴ ἀπνζηξέςῃο ὡο θηιάδειθνο. 

Θεῷ ἀθηεξώζαο ζνπ ηὴλ δσήλ, ᾿Ισάλλε ηξηζκάθαξ Ἀλάξγπξε, ηὴλ 

δσξεάλ, δέδεμαη ἰᾶζζαη ηνὺο ἀζζελεῖο, νὐρὶ θαξκάθνηο ρξώκελνο, 

ἀιιὰ ηῇ εὐρῇ ηῇ ηειεζηηθῇ, δη᾿ ἧο θαὶ δσξνθόξεη, ηνὺο πίζηεη 

πξνζθπλνῦληαο, ηὸ ἱεξόλ ζνπ ἐμεηθόληζκα. 

ιαίῳ ἐπαιείςαληεο ᾿Ιεζνῦ, ηῆο ἀγάπεο κεηέξα ζεόθξνλα, ζὺλ ηαῖο 

ηξηζί, ζπγαηξάζη ηαύηεο παλεπθιεεῖο, κάξηπξαο ἀπεδείμαηε, εἶηα 

ἐλεζιήζαηε θαὶ ὑκεῖο, Κῦξε θαὶ ᾿Ισάλλε, πξεζβεύνληεο Κπξίῳ, 

δνῦλαη ἡκῖλ καξηύξσλ θξόλεκα. 
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                                   Θενηνθίνλ. 
Ἀλάγθαηο πεξηθείκελνη θαὶ δεηλνῖο, Θενηόθε πξὸο ζὲ θαηαθεύγνκελ, 

νἱ εὐηειεῖο, ράξηλ ἐμαηηνύκελνη πξεζβεηῶλ, πξὸο ῝Ολ ἐθπνθόξεζαο, 

ὅπσο ἐπηδείμεηαη εὐκελῆ, ἡκῖλ ηὴλ θξίζηλ Κόξε, ὅηαλ θαζίζῃ θξῖλαη, 

ηὴλ νἰθνπκέλελ ὁ Φηιάλζξσπνο. 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο καθαξίδεηλ ζε ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Σήλ 

ηηκησηέξα ηῶλ Υεξνπβείκ, θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξαθείκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ ὄλησο 

Θενηόθνλ ζε κεγαιύλνκελ. 

 

Υαίξεηε Ἀλάξγπξνη ἱεξνί, ἰαηῆξεο ζεῖνη, λνζεκάησλ παληνδαπῶλ, 

Κῦξε ζενθόξε, θαὶ ζεῖε ᾿Ισάλλε, ἰαηξῶλ πξὸο ηὸλ σηῆξα, πξέζβεηο 

ζεξκόηαηνη. 

Πάληαο ηνὺο ηηκῶληαο κλήκελ ὑκῶλ, θαὶ ζεπηὴλ εἰθόλα, 

πξνζθπλνῦληαο πόζῳ πνιιῷ, Κῦξε ᾿Ισάλλε, θπιάηηεηε ἀηξώηνπο, 

ἀπὸ παζῶλ πνηθίισλ, θαὶ λόζσλ πάληνηε. 

Ἒρνληεο ηὴλ ράξηλ παξὰ Θενῦ, ηνῦ ἰᾶζζαη λόζνπο, Ἀλαξγύξσλ δπὰο 

ζεπηή, δόηε ηαύηελ πᾶζη, ηνῖο ἐλ πνηθίιαηο λόζνηο, Κῦξε θαὶ 

᾿Ισάλλε, κάξηπξεο ἔλδνμνη. 

Πάζεζη βαξνύκελνη ηὴλ ςπρήλ, θαὶ ἀιγνῦληεο λόζνηο, ὦ ᾿Αλάξγπξνη 

ζαπκαζηνί, Κῦξε Ἰσάλλε, ὑκῶλ ζείαο πξεζβείαο, αἰηνύκεζα ἐλ 

πίζηεη, ηῆο ἐμηάζεσο. 

Σῇ θηινζεΐᾳ αἷκα ὑκῶλ, ὡο ζπνλδὴλ Κπξίῳ, ἐμερύζαηε ἐλ ραξᾷ, ηῇ 

θηιαδειθίᾳ δὲ ηῶλ πηζηῶλ ηὰο λόζνπο, ᾿Αλάξγπξνη ἰᾶζζε, ὡο ράξηλ 

ἔρνληεο. 

Νέθε ἐθδηώμαηε ραιεπά, Κῦξε ᾿Ισάλλε, ηὰ ζθνηίδνληα ινγηζκνύο, 

ὅηαλ ἀζζελείαηο πίπησκελ δηαθόξνηο, ὑπνκνλὴλ δηδόληεο, θαὶ 

ρξηζηνπείζεηαλ. 

πεύζαηε Ἀλάξγπξνη ζαπκαζηνί, ἐπηθαινπκέλνηο, ἀῤῥσγὴλ ηὴλ 

ἰαηξηθήλ, ὑκῶλ θαὶ ηαρέσο, δίδνηε ηὴλ ὑγίεηαλ, ὅπσο Υξηζηῷ ηὴλ 

δόμαλ, δῶκελ ῥσλλύκελνη. 



[348] 

 

Ἰαηξεῖνλ ἄκηζζνλ ηὸλ λαόλ, ἔρνληεο ηὸλ ζεῖνλ, ὦ ζεόςπρνη ἰαηξνί, 

ὑκῶλ ἀζζελνῦληεο, πξνζηξέρνκελ ἐλ πίζηεη, θαὶ ἴαζηλ πνηθίισλ, 

λόζσλ ιακβάλνκελ. 

Πάζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Σὸ Σξηζάγηνλ…. 

 

θαί ηά Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γάξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ νη ηήλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Γόμα. 
Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί νί γάξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο ἡκῖλ 

ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαί λῦλ 

ὡο εὔζπιαρλνο θαί ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. ύ γάξ εἶ 

Θεόο ἡκῶλ θαί ἡκεῖο ιαόο νπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ νπ θαί ηό 

ὄλνκά νπ ἐπηθεθιήκεζα. 

Καί λῦλ. 
Σῆο εὐζπιαρλίαο ηήλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε Θενηόθε, 

ἐιπίδνληεο εἰο έ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά νῦ ηῶλ 

πεξηζηάζεσλ· ύ γάξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

                     ῏Ηρνο β΄. ῞Οηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζε. 
Κῦξε ἰαηξὲ ζαπκαηνπξγέ, Ἰσάλλε ζεῖε ἀθέζησξ, ζεπηνὶ Ἀλάξγπξνη, 

ράξηλ ἣλ ἐιάβεηε παξὰ Υξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ, ηνῦ ἰᾶζζαη λνζήκαηα, 

ςπρῶλ θαὶ ζσκάησλ, δόηε ηνῖο πξνζηξέρνπζη θαὶ ἐθδεηνῦζηλ αὐηήλ, 

πᾶζη δὲ πηζηνῖο ὁκνηέρλνηο, ζπλαληηιακβάλεζζε ἄκθσ, λνῦλ 

θαξδίαλ ρεῖξαο ἁγηάδνληεο. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, …Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ…. 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ,Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, 

ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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