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9  Α Π ΡΙ Λ Ι Ο Τ(  Η  Σ Ρ Ι Σ Η  Σ Η  Γ Ι Α Κ ΑΙ Ν Ι  ΗΜ Ο Τ )   

Π Α Ρ Α Κ Λ Η ΣΙ Κ Ο   Κ Α Ν Χ Ν  Σ Χ Ν  Ν Δ Ο Φ ΑΝ Χ Ν  

Δ Ν Γ Ο Ξ Χ Ν   ΑΓ Ι Χ Ν  Μ Α Ρ Σ ΤΡ Χ Ν                 

Ρ Α Φ Α ΗΛ ,  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Τ  Κ ΑΙ  Δ Ι Ρ Η Ν Η  

 

 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ,  

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηὲ ὁ Θεόο,  ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

Φαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ…  

 

Ἦρνο δ΄ 

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ· εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

 

Ἦρνο  δ’. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Σῇ ηῶλ καξηύξσλ ζαπκαζηῇ πξνζηαζίᾳ, ηῶλ ἐλ Θεξκῇ ἡκῖλ ἀξηίσο 

θαλέλησλ, ἀπὸ ςπρῆο πξνζπέζσκελ θξαπγάδνληεο· Ραθαὴι καθάξηε, 

θαὶ Νηθόιαε ζεῖε, θαὶ Εἰξήλε πάλζεκλε, πάζεο ξύζαζζε βιάβεο, θαὶ 

ἀλαγθῶλ θαὶ πάζεο ἀπεηιῆο, ηνὺο ηῇ πξεζβείᾳ ὑκῶλ θαηαθεύγνληαο. 

 

Γόμα. Ἦρνο  δ’. Σαρὺ πξνθαηάιαβε. 

λ Λέζβῳ ἀζιήζαληεο, ὑπὲξ Υξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ· ἐλ νύιη 

ἐκθαλίζζεηε, ἐλ Θείῳ ὁξάκαηη θαὶ ἡγηάζαηε αὐηό. Ὅζελ ὑκᾶο 

ηηκῶκελ, Ραθαὴι ζενθόξε, ἅκα ζὺλ Νηθνιάῳ, θαὶ παξζέλῳ Εἰξήλῃ, 

ὡο ζείνπο ἡκῶλ πξνζηάηαο, θαὶ πξέζβεηο πξὸο Κύξηνλ. 

 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

 

Οὐ ζησπήζσκελ πνηέ… 

 

Ὁ Ν΄ ςαικὸο (50) 

 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο… 
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Ὠδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Ἅγηνη ηνῦ Θενῦ, πξεζβεύζαηε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

πλόληεο Μαξηύξσλ ζείνηο ρνξνῖο, Ραθαὴι πακκάθαξ, θαὶ Νηθόιαε 

ἱεξέ, ἅκα ζὺλ Εἰξήλῃ δπζσπεῖηε, πνιπεηδῶλ ἡκᾶο ξύεζζαη ζιίςεσλ.  

 

Ἅγηε ηνῦ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

Κεπζκώλσλ ὡο ὤθζε ἀπὸ ηῆο γῆο, ηὸ ζεῖόλ ζνπ ζθῆλνο, ἁγηάδεη ηνὺο 

εὐζεβεῖο· ἀιι’ ὦ Ραθαὴι ζαπκαηνθόξε, ἁγηαζκὸλ ἡκῖλ δίδνπ θαὶ 

ιύηξσζηλ.  

 

Γόμα. 

θάλεζαλ ἄλζε ὡο λνεηά, ὑκῶλ ηὰ ὀζηέα, ὧλ ἡ ράξηο ἡ κπζηηθή, 

Νηθόιαε ἅκα θαὶ Εἰξήλε, ηὴλ δπζσδίαλ δηώθεη ηῶλ ζιίςεσλ.  

 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Πεγὴ εὐζπιαγρλίαο ηῆο ζετθῆο, βιῦζόλ κνη Παξζέλε, ζσηεξίαο ηὸλ 

γιπθαζκόλ, θαὶ ιῦζνλ πηθξίαλ ηῆο ςπρῆο κνπ, ἥλ ηῶλ παζῶλ κνπ ηὸ 

πιῆζνο ἐλέζηαμε.  

 

Ὠδὴ  γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

 

Ἅγηε ηνῦ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

Ἡ πινπζία ζνπ ράξηο, παξὰ Θενῦ Ἅγηε, πᾶζη ζαπκαζηῶο ἐλεξγνῦζα, 

λέκεη ηὰ θξείηηνλα· δηὸ ηνῖο ζπεύδνπζηλ, ὦ Ραθαὴι ηῇ ζῇ ζθέπῃ, 

δίδνπ ηὰ ἰάκαηα, ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο. 

 

Ἅγηνη ηνῦ Θενῦ, πξεζβεύζαηε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

Ἠζιεθόηεο λνκίκσο, ὑπὲξ Υξηζηνῦ Μάξηπξεο, πάζεο ἀλνκίαο θαὶ 

βιάβεο, ηνῦ πνιεκήηνξνο, ἡκᾶο ιπηξώζαζζε, ζὺλ Νηθνιάῳ, Εἰξήλῃ, 

ηαῖο πξὸο ηὸλ Οἰθηίξκνλα, ὑκῶλ δεήζεζη.  

Γόμα. 

Μπζηεξίσλ ἐλζέσλ, ὡο ἀιεζῶο ἔθβαζηο, γέγνλελ ὑκῶλ ἐλ ηῷ θόζκῳ, 

ἡ ἀπνθάιπςηο, ὦ Ραθαὴι ἱεξέ, ζὺλ Νηθνιάῳ Εἰξήλῃ· ὅζελ ἡκῖλ 

λείκαηε, θόβνλ ηὸλ ἔλζενλ.  

 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ὡο πεξίδνμνο ζξόλνο, θαὶ θσηαπγὲο ζθήλσκα, ηνῦ πακβαζηιέσο ηῆο 

δόμεο, θαὶ Παληνθξάηνξνο, θόξε παλάκσκε, ζθεῦνο θσηὸο ἁγλνῦ 

βίνπ, ηὴλ ςπρήλ κνπ πνίεζνλ, ὡο ἂλ ζσζήζσκαη.  
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Δηάζσζνλ, ὦ Ραθαὴι θαὶ Νηθόιαε θαὶ Εἰξήλε, ηνὺο ἐλ πίζηεη ὑκῖλ 

πξνζηξέρνληαο Ἅγηνη, ἀπὸ παληνίσλ θηλδύλσλ θαὶ λνζεκάησλ.  

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα 

Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξνζηάηαη ἡκῶλ, ἀξηίσο ἀλεδείρζεηε, θαὶ πᾶζη πηζηνῖο, θαηλόκελνη 

παξέρεηε, παξαδόμνηο ὄςεζη, ηὰ αἰηήκαηα Ἅγηνη πάληνηε· δηὰ ηνῦην 

ὑκλνῦκελ ὑκᾶο, ζνθὲ Ραθαὴι ηε θαὶ Νηθόιαε.  

 

Ὠδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε.  

 

Ἅγηε ηνῦ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

Ννζεκάησλ ἀπάιιαμνλ, Πάηεξ Ραθαήι, θαὶ πάζεο θαθώζεσο, 

ἀνξάηῳ ἐπηζθέςεη ζνπ, ηνὺο ηὸ ζὸλ θσλνῦληαο κέγα ὄλνκα.  

 

Ἅγηνη ηνῦ Θενῦ, πξεζβεύζαηε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

θιπηξνύκελνη θάλεηε, ηῆο ηνῦ ἀνξάηνπ ἐρζξνῦ ἐπηζέζεσο, ὦ Εἰξήλε 

θαὶ Νηθόιαε, ηνὺο εἰιηθξηλῶο ὑκῖλ πξνζηξέρνληαο.  

 

Γόμα. 

σηεξίαλ αἰηήζαζζε, ηὴλ θαηὰ ςπρὴλ θαὶ ζῶκα ηνῖο ζπεύδνπζη, 

Ραθαὴι ηὲ θαὶ Νηθόιαε, θαὶ Εἰξήλε πᾶζηλ ὑκῖλ Ἅγηνη. 

 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Σῆο ςπρῆο κνπ ηὰ ηξαύκαηα, ἴαζαη Παξζέλε ηῇ ζῇ ρξεζηόηεηη, θαὶ 

ὑγείαλ ηὴλ θαη’ ἄκθσ κνη, θαὶ πηαηζκάησλ αἴηεη ηὴλ ζπγρώξεζηλ. 

 

Ὠδὴ  ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

 

Ἅγηε ηνῦ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

Εἰδόλ ζε πνιινί, θαὶ ραξᾶο πνιιῆο ἐπιήζζεζαλ· ραξνπνίεζνλ νὖλ 

Πάηεξ θαὶ ἡκῶλ, ηὴλ δσὴλ ιειππεκέλελ πηθξαῖο ζιίςεζη.  

 

Ἅγηνη ηνῦ Θενῦ, πξεζβεύζαηε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

Ἄθνπζνλ ἡκῶλ, ηῆο θσλῆο ζεῖε Νηθόιαε, θαὶ παξάζρνπ ὦ Εἰξήλε 

ζαπκαζηή, ηῇ δσῇ ἡκῶλ εἰξήλελ ἀζηαζίαζηνλ.   

 

Γόμα. 
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Θεῖνη Ἀζιεηαί, Ραθαήι ηε θαὶ Νηθόιαε, θαὶ Εἰξήλε ηῶλ Λεζβίσλ ἡ 

ραξά, ιππεξῶλ ἡκῶλ ιπηξνῦζζε πεξηζηάζεσλ. 

 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Λύηξσζαη ἡκᾶο, Θενηόθε Ἀεηπάξζελε, καληώδνπο ηνῦ ἐρζξνῦ 

ἐπηθνξᾶο, θαζ’ ἡκῶλ ἀεὶ ὡο ιένληνο ζθαδάδνληνο.  

 

Ὠδὴ  ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ.  

 

Ἅγηε ηνῦ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

Ὁξάζεζη, θαὶ πνιιαῖο ζεσξίαηο, ηνῖο πηζηνῖο ἐκθαληδόκελνο κάθαξ, 

ηῶλ θεθξπκκέλσλ ηὴλ γλῶζηλ ἐθθαίλεηο, ἀιιὰ θαὶ λῦλ κπζηηθῶο 

ἐπηθάλεζη, Ὁζηνκάξηπο Ραθαήι, θαὶ παξάζρνπ ἡκῖλ ηὰ αἰηήκαηα.  

 

Ἅγηνη ηνῦ Θενῦ, πξεζβεύζαηε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

Φαλέληεο, ὡο ἐμ ἀδύησλ ηῷ θόζκῳ, ὑπὸ γῆλ ρξόλνηο πνιινῖο 

θεθξπκκέλνη, ηῆο ηνῦ Θενῦ εὐζπιαγρλίαο ηὸλ πινῦηνλ, πξεζβεπηηθῶο 

ηνῖο ἀλζξώπνηο παξέρεηε, Νηθόιαε κάξηπο ζηεξξέ, θαὶ Εἰξήλε ζεκλὴ 

θαιιηπάξζελε. 

 

Γόμα. 

Οἱ λένη, ηῆο θθιεζίαο θσζηῆξεο, νἱ ἀζιήζεη ἀξηζηεύζαληεο πάιαη, ὁ 

Ραθαὴι ὁ ζνθὸο ζεεγόξνο, θαὶ ζὺλ Εἰξήλῃ ὁ ζεῖνο Νηθόιανο, 

ἐπηζηαζίαηο ηαῖο ὑκῶλ, ηῶλ ἐλ βίῳ δεηλῶλ ἡκᾶο ξύζαζζε. 

 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ρπζζῆλαί κε, ηῶλ παζῶλ  ηῆο θαθίαο, θαὶ ἁπάζεο ηνῦ ἐρζξνῦ 

θαθνπξγίαο, ηῇ ζῇ εὐδόθεζνλ Κόξε πξεζβείᾳ, πξὸο ηὸλ Τἱὸλ θαὶ 

Θεόλ ζνπ θαὶ Κύξηνλ, θαὶ δίδνπ κνη ὡο ἀγαζή, κεηαλνίαο ζσηήξηνλ 

δάθξπνλ.  

 

Δηάζσζνλ, ὦ Ραθαὴι θαὶ Νηθόιαε θαὶ Εἰξήλε, ηνὺο ἐλ πίζηεη ὑκῖλ 

πξνζηξέρνληαο Ἅγηνη, ἀπὸ παληνίσλ θηλδύλσλ θαὶ λνζεκάησλ.  

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παξξεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ.  

Ἦρνο  β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡο ἀληηιήπηνξεο πάλησλ ζεξκόηαηνη, ὦ Ραθαὴι θαὶ ζεόθξνλ 

Νηθόιαε, ἀεὶ βνεζεῖηε ηνῖο πάζρνπζη, θαὶ ηῶλ παζῶλ ηὰο ὀδύλαο 
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θνπθίδεηε, ὑκῶλ ηαρηλαῖο ἀληηιήςεζη.  

 

 

 

Πξνθείκελνλ. 

Θαπκαζηὸο ὁ Θεὸο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο Αὐηνῦ. ηίρ. Σνῖο Ἁγίνηο ηνῖο ἐλ ηῇ 

γῇ Αὐηνῦ ἐζαπκάζησζελ ὁ Κύξηνο. 

 

Δὐαγγέιηνλ θαηὰ Λνπθᾶλ. 

 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πξνζέρεηε ἀπὸ ηῶλ 

ἀλζξώπσλ· ἐπηβαινῦζη γὰξ ἐθ’ ὑκᾶο ηὰο ρεῖξαο αὐηῶλ θαὶ δηώμνπζη, 

παξαδηδόληεο εἰο ζπλαγσγὰο θαὶ θπιαθάο, ἀγνκέλνπο ἐπὶ βαζηιεῖο θαὶ 

ἡγεκόλαο ἕλεθελ ηνῦ ὀλόκαηόο κνπ· ἀπνβήζεηαη δὲ ὑκῖλ εἰο 

καξηύξηνλ. Θέζζε νὖλ εἰο ηὰο θαξδίαο ὑκῶλ, κὴ πξνκειεηᾶλ 

ἀπνινγεζῆλαη· ἐγὼ γὰξ δώζσ ὑκῖλ ζηόκα θαὶ ζνθίαλ, ἧ νὐ 

δπλήζνληαη ἀληεηπεῖλ, νὐδὲ ἀληηζηῆλαη πάληεο νἱ ἀληηθείκελνη ὑκῖλ. 

Παξαδνζήζεζζε δὲ θαὶ ὑπὸ γνλέσλ θαὶ ἀδειθῶλ θαὶ ζπγγελῶλ θαὶ 

θίισλ· θαὶ ζαλαηώζνπζηλ ἐμ ὑκῶλ, θαὶ ἔζεζζε κηζνύκελνη ὑπὸ 

πάλησλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ· θαὶ ζξὶμ ἐθ ηῆο θεθαιῆο ὑκῶλ νὐ κὴ 

ἀπόιεηαη· ἐλ ηῇ ὑπνκνλῇ ὑκῶλ θηήζαζζε ηὰο ςπρὰο ὑκῶλ.  

 

 

Γόμα.  

Σαῖο ηῶλ Ἀζινθόξσλ, πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ.  

Καὶ λῦλ. 

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Πξνζόκνηνλ. 

ηίρ. ιέεζόλ κε ὁ Θεὸο θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο ζνπ, θαὶ θαηὰ ηὸ 

πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ, ἐμάιεηςνλ ηὸ ἀλόκεκά κνπ. 

 

Ἦρνο πι. β’. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Ἄζηξα ὡο λεόθσηα, ηῇ ηνῦ Υξηζηνῦ θθιεζίᾳ, ἐθ ηῆο Λέζβνπ 

ιάκςαληεο, πάληαο θαηαπγάδεηε ἐλ ηνῖο ζαύκαζη, Ραθαὴι κέγηζηε, 

ζὺλ ηῷ Νηθνιάῳ, θαὶ Εἰξήλε θαιιηπάξζελε, θαὶ δηαιύεηε, ηὴλ ηῶλ 

παζεκάησλ ζθνηόκαηλαλ, πηζηνῖο ἐπηθαηλόκελνη, πιήξεηο ζπκπαζείαο 

θαὶ ράξηηνο· ὅζελ ἐθβνῶκελ, ἐλ πάζῃ ηῇ δσῇ ἡκῶλ ζνθνί, κὴ 

δηαιίπῃηε ζθέπνληεο, πάζεο πεξηζηάζεσο.  
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Ὠδὴ  δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο.  

Ἅγηε ηνῦ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

Οἱ ηὴλ ζὴλ θαηηδόληεο, Ραθαὴι ζενθόξε ζέαλ νὐξάληνλ, ἐδέμαλην ἐθ 

ηαύηεο, θῶο ζείαο εὐθξνζύλεο· δὸο θἀκνὶ νὖλ καθάξηε, ηῆο βνεζείαο 

ηῆο ζῆο, ηὰο ζσηεξίνπο δόζεηο.  

 

 

Ἅγηνη ηνῦ Θενῦ, πξεζβεύζαηε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

Ἰαηξεύεηλ ηὰ πάζε, ηῶλ ςπρῶλ θαὶ ζσκάησλ ἡκῶλ κὴ παύζεζζε, 

Νηθόιαε ηξηζκάθαξ, θαὶ πάλζεκλε Εἰξήλε, θαὶ δηδόλαη ἑθάζηνηε, 

ἀπαιιαγὴλ ηῶλ δεηλῶλ, θαὶ ἀλαγθῶλ ηὴλ ιύζηλ.  

 

Γόμα. 

Γλσξηζζέληεο ηῷ θόζκῳ, ὡο γλσζηνὶ ηῷ Κπξίῳ πάιαη ηπγράλνληεο, 

ιακπξῶο ζαπκαηνπξγεῖηε, πξνθζάλνληεο ηαρέσο, Ραθαὴι θαὶ 

Νηθόιαε, ηνὺο πξνζηόληαο ζεξκῶο, ὑκῶλ ηῇ πξνζηαζίᾳ.  

 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

μ ἀρξάληνπ γαζηξόο ζνπ, πξνειζὼλ ὁ ηῶλ ὅισλ Θεὸο θαὶ Κύξηνο, 

κνξθῇ ηῇ ἀλζξσπίλῃ, πξνζηάηηλ ζὲ δεηθλύεη, παληὸο θόζκνπ 

Παλάκσκε· ὅζελ ἐθ πάζεο ἡκᾶο, ἀπάιιαμνλ ἀλάγθεο. 

 

Ὠδὴ  ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

  

Ἅγηε ηνῦ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

Ρῶζηλ παξάζρνπ, θαὶ ηὴλ θαη’ ἄκθσ ὑγείαλ, ηνῖο πξνζηξέρνπζη ηνῖο 

ζείνηο ζνπ ιεηςάλνηο, Ραθαὴι πακκάθαξ, θαὶ ζὲ ὑκλνινγνῦζη. 

 

Ἅγηε ηνῦ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

Ἄιππνλ βίνλ, ἐλ ἀιεζεῖ εὐπξαγίᾳ, θαηαμίσζνλ ἡκᾶο πηζηῶο ἀλύεηλ, 

ηαῖο ζαῖο ἱθεζίαηο, Νηθόιαε ζεόθξνλ.  

 

Γόμα. 

ζέλνο κνη δίδνπ, ἐλ ηαῖο ηνῦ βίνπ ἀλάγθαηο, θαὶ παξάθιεζηλ ἐλ 

πάζαηο ἀζπκίαηο, ὦ ηξηὰο ἁγία, λενθαλῶλ Μαξηύξσλ.  

 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ἴαζαη Κόξε, ηὴλ ζιηβνκέλελ ςπρήλ κνπ, θαὶ ζεξάπεπζνλ ηνῦ 

ζώκαηνο ηὸ ἄιγνο, ηῇ ζπκπαζεζηάηῃ, πξνλνίᾳ ζνπ Παξζέλε.  

 

Ὠδὴ  ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ.  
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Ἅγηε ηνῦ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

Μεγάισλ ραξηζκάησλ, θαηεμησκέλνο, παξὰ Υξηζηνῦ Ραθαὴι 

ἱεξώηαηε, κέγαο πξνζηάηεο ἐδείρζεο ἡκῶλ θαὶ ζηήξηγκα. 

 

Ἅγηνη ηνῦ Θενῦ, πξεζβεύζαηε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

Οἱ Μάξηπξεο Κπξίνπ, νἱ δεδνμαζκέλνη, ζὺλ Νηθνιάῳ Εἰξήλε 

ζεόλπκθε, ηῆο ηῶλ παζῶλ ἀδνμίαο ἡκᾶο ιπηξώζαζζε.  

 

Γόμα. 

Ὑςόζελ ἀνξάησο, ζθέπεηε ἀπαύζησο, ὦ Ραθαὴι ἱεξὲ θαὶ Νηθόιαε, 

ζὺλ ηῇ Εἰξήλῃ ηνὺο πίζηεη ὑκᾶο γεξαίξνληαο.  

 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ὑκλνῦκέλ ζνπ ηὴλ ράξηλ, Κεραξηησκέλε· ὅηη ἡκᾶο δηαζώδεηο 

ἑθάζηνηε, θαὶ ἀζθαιῶο θαηεπζύλεηο πξὸο ζεῖνλ ζέιεκα.  

 

Μεγαιπλάξηα. 

 

Ἄμηνλ ἐζηίλ, ὡο ἀιεζῶο καθαξίδεηλ ε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Σὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβεὶκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο, Θεὸλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ· ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, ὲ κεγαιύλνκελ. 

 

Υαίξνηο ηῆο Ἰζάθεο ζεῖνο βιαζηόο, Ραθαὴι ηξηζκάθαξ, θαὶ νπιίνπ ὁ 

ἀξσγόο· ραίξνηο Δηαθόλσλ, Νηθόιαε ιακπξόηεο· ραῖξε ζεκλὴ Εἰξήλε, 

Υξηζηνῦ ὀζθξάδηνλ.   

 

Πάιαη ἐλαζιήζαληεο θαξηεξῶο, θαὶ ἄξηη γλσζζέληεο, ἐλ νπιίῳ 

πεξηθαλῶο, ιάκπεηε ἐλ θόζκῳ, ζαπκάησλ ἐλεξγείαηο, εἰο δόμαλ ηνῦ 

Κπξίνπ, Ἅγηνη Μάξηπξεο.   

 

Δόμῃ ιακπξπλόκελνη ζετθῇ, ὁξάζεζη πιείζηαηο, ἐθθαιύπηεηε ηνῖο 

πηζηνῖο, ἀγλώζησλ πξαγκάησλ, ζαθέζηαηα ηὴλ γλῶζηλ, ὡο ζεῖνη ηνῦ 

σηῆξνο, Ὁζηνκάξηπξεο.   

 

Υαίξεηε νπιίνπ θιένο θαηλόλ, ηῆο Μνλῆο πνιηνῦρνη, θαὶ  πξνζηᾶηαη 

ηῶλ Μνλαρῶλ, Ραθαὴι πακκάθαξ, ὁκνῦ ζὺλ Νηθνιάῳ, θαὶ ηῇ ζεκλῇ 

Εἰξήλῃ, ππξζνὶ ζεόθσηνη. 
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Υαίξεηε θηεζέληεο ὡο ζεζαπξνί, πινπηίδνληεο πάληαο, ἰακάησλ ηαῖο 

δσξεαῖο, Ραθαὴι ζεόθξνλ, ζὺλ ζείῳ Νηθνιάῳ, ηὸλ ηόπνλ ηνῦ νπιίνπ 

θαζεγηάζαληεο. 

 

Πάληαο ηνὺο πξνζηξέρνληαο εὐιαβῶο, ὑκῶλ ηῇ πξεζβείᾳ, πάζεο 

ξύζαζζε ζπκθνξᾶο, Ραθαήι, Εἰξήλε, ὁκνῦ ζὺλ Νηθνιάῳ, ηὴλ ηῶλ 

πηαηζκάησλ ιύζηλ, ἡκῖλ αἰηνύκελνη.  

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

 

Σξηζάγηνλ…. 

Ἀπνιπηίθηνλ. 

Ἦρνο  δ΄. Σαρὺ πξνθαηάιαβε. 

λ Λέζβῳ ἀζιήζαληεο, ὑπὲξ Υξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ· ἐλ νύιη 

ἐκθαλίζζεηε, ἐλ Θείῳ ὁξάκαηη θαὶ ἡγηάζαηε αὐηό. Ὅζελ ὑκᾶο 

ηηκῶκελ, Ραθαὴι ζενθόξε, ἅκα ζὺλ Νηθνιάῳ, θαὶ παξζέλῳ Εἰξήλῃ, 

ὡο ζείνπο ἡκῶλ πξνζηάηαο, θαὶ πξέζβεηο πξὸο Κύξηνλ. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάληαο ηνὺο ἐλ πίζηεη ἀθιηλεῖ, ηνῖο ὑκῶλ ἁγίνηο ιεηςάλνηο, θνηηῶληαο 

Ἅγηνη, θαὶ πξὸο ηὴλ ἀληίιεςηλ, ηὴλ ὀμπηάηελ ὑκῶλ, ἀθνξῶληαο 

ἑθάζηνηε, Ραθαὴι ηξηζκάθαξ, Εἰξήλε θαὶ Νηθόιαε, Θαπκαηνπξγνὶ 

Θαπκαζηνί, πάζεο ἐπεξείαο θαὶ βιάβεο, ιύπεο θαὶ πηθξῶλ 

λνζεκάησλ, ξύζαζζε ὑκῶλ ηῇ ζείᾳ ράξηηη. 

 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο 

ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ εἰο ὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ 

ἡκᾶο ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ,  

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηὲ ὁ Θεόο,  ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο. Ἀκήλ. 

 


