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17 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΩΝ 

ΔΙ ΣΟΤ ΔΙΚΟΙΝ ΑΓΙΟΤ ΑΝΑΡΓΤΡΟΤ 

 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικὸο θαὶ ηὸ Θεὸο 

Κύξηνο κεηὰ ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηὰ Σξνπάξηα: 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τῶλ Ἀλαξγύξσλ ηῷ Ναῷ πξνζπειάζσκελ, θαὶ ηῇ εἰθόλη ηῇ αηῶλ 

πξνζθπλήζσκελ, ἀπὸ βαζέσλ θξάδνληεο ἐθ κέζεο ςπρῆο, Ἅγηνη 

Ἀλάξγπξνη, ἰαηξνὶ ηῶλ λνζνύλησλ, πάζεο πεξηζηάζεσο ραιεπῶλ 

λνζεκάησλ, θαὶ ἐθ θηλδύλσλ ῥύζαζζε ἡκᾶο, ηνὺο θαινπκέλνπο κᾶο 

εἰο ἀληίιεςηλ. 

Γόμα. 
 ζεῖνο νἶθνο ηῶλ ζεπηῶλ Ἀλαξγύξσλ, ὥζπεξ παξάδεηζνο ηεξπλὸο 

δεδεηγκέλνο, ὡο ἄλζε κὲλ ἡδύπλνα ηὰ ζαύκαηα αηῶλ, θαὶ ὡο ῥόδα 

εὔνζκα, ἔρσλ ηνύησλ εἰθόλαο, πεγὴλ δὲ πνηίδνληα, ηὰο πνηθίιαο 

ἰάζεηο˙ δηὸ νἱ εἰζηόληεο ἐλ αηῷ, ηῶλ ἰακάησλ ηὴλ ράξηλ δξεπόκεζα.  

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 
Ο ζησπήζσκέλ πνηε, Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο θαὶ ὁ θαλώλ. 

 

ᾨδὴ α΄. Ἁξκαηειάηελ Φαξαώ. 
Θεὲ ηῶλ ὅισλ ἱεξαῖο δεήζεζη ηῶλ Ἀλαξγύξσλ ηῶλ Σῶλ, πάλησλ 

ηνὺο Σνὺο δνύινπο, νἴθηεηξνλ ἐιέεζνλ, θαὶ Βαζηιείαο πνίεζνλ, 

θιεξνλόκνπο ζὺλ ηνύηνηο, ὡο ἂλ Σὲ πάληεο δνμάδσκελ, θαὶ κὴ 

ζηεξεζῶκελ ηῆο δόμεο Σνπ. 

 

Τῶλ Ἀλαξγύξσλ ἡ ηεξπλὴ ὁκήγπξηο εἰθὰο παλάξηζηε, ηξηηηὴ 

ζπδπγία, Κνζκᾶ ηε θαὶ Γακηαλὲ, θαὶ Κῦξε, Ἰσάλλε ηε, θαὶ ξκόιαε 

ἅκα, Παληειεήκνλη δένκαη, πάζεο κε ιπηξώζαζζε ζιίςεσο. 

 

Σακςὼλ ὁ ζεῖνο ὁ ζεπηόο ηε Μώθηνο θαὶ ὁ Ἀλίθεηνο, Ἰνπιηαλόο ηε, 

ὁ θιεηλὸο Θαιάιαηνο, θαὶ Τξύθσλ ὁ παλάξηζηνο, ὁ Δηξόπηνο ἅκα 

ηῷ Λενληίῳ ηηκάζζσκελ, θαὶ ζὺλ ηῷ Ἀλζίκῳ Γηνκήδεο 
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κλείζζσζαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 
θ ζηεηξεπνύζεο θπεζεῖζα Πάλαγλε Σὺ παξαδόμεσο γαζηξόο, 

ηίθηεηο Θεὸλ Λόγνλ, πὲξ ιόγνλ ἄθζνξνο, θαὶ κεηὰ ηόθνλ κείλαζα, 

ἀεὶ ηνῦηνλ δπζώπεη, ζὺλ Ἀλαξγύξνηο δνζῆλαί κνη, ηῶλ 

πιεκκειεκάησλ ηὴλ ἄθεζηλ. 

ᾨδὴ γ΄. Ὁ ζηεξεώζαο θαη’ ἀξράο. 
λ ηῇ Γεπηέξᾳ ζνπ Φξηζηέ, θαὶ θνβεξᾷ Παξνπζίᾳ, ζύληαμόλ κε 

δεμηνῖο Σνπ πξνβάηνηο, ηῆο εθηαίαο Σνπ θσλῆο, θαηαμηῶλ ὡο 

εὔζπιαγρλνο, ηαῖο ηῶλ Σῶλ Ἀλαξγύξσλ, παλεππξνζδέθηνηο 

δεήζεζηλ. 

 

πηζπκίαο βιαβεξᾶο, ζπκνῦ δεηλῆο ἀθεδείαο, θαὶ παζῶλ 

παληνδαπῶλ ῥύζαζζέ κε, Ἀλαξγύξσλ ἡ ζεπηή, θαὶ έθιεθηὴ 

ὁκήγπξηο, θαὶ Βαζηιείαο ζείαο ἐπηηπρεῖλ ἱθεηεύζαηε. 

 

Ἀπὸ παληνίσλ ζπκθνξῶλ, θαὶ βιάβεο ηνῦ βξνηνθηόλνπ, θαὶ δεηλῶλ 

ἀζζελεηῶλ ἱθεηεύσ, ἐθιπηξώζαζζέ κε λῦλ, Ἀλάξγπξνη πξεζβείαηο 

κῶλ, θαὶ ἐληζρύζαηέ κε, πνηεῖλ Κπξίνπ ηὸ ζέιεκα. 

Θενηνθίνλ. 
Ἡ ηεηνθπῖα ηὸλ Θεόλ, Αηὸλ δπζώπεη Παξζέλε, ζὺλ ηνῖο ζείνηο 

Ἀλαξγύξνηο θαὶ πᾶζη, ηνῖο Ἁγίνηο ηὸλ Αηὸλ, εἰιηθξηλῶο 

ιαηξεύζαζη, θαὶ ζσηεξίαο ζείαο ἐπηηπρεῖλ κε ἀμίσζνλ. 

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο δνύινπο κῶλ εἰθὰο Ἀλαξγύξσλ, ὅηη 

ηῇ ζθέπῃ κῶλ ἀεὶ θαηαθεύγνκελ, ὡο ἄγξππλνη βνεζνὶ ἐλ ἀλάγθαηο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Σὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Πνιινῖο ἐλ δεηλνῖο θαὶ ζιίςεζη θπθινύκελνη, κῶλ ηῇ ζεξκῇ 

πξεζβείᾳ θαηαθεύγνκελ, ζενθόξνη Ἀλάξγπξνη ηνῦ ῥπζζῆλαη 

θηλδύλσλ θαὶ ζιίςεσλ, κεῖο γὰξ ἀεὶ ηὸ ζεῖνλ εκελίδεηε, ηὴλ 

ιύηξσζηλ βξαβεύνληεο. 

ᾨδὴ δ΄. ύ κνπ ἰζρύο, Κύξηε. 
 

Ἔξγνηο θαθνῖο, γεγεξαθὼο ὁ ἀζύλεηνο, παξνξγίδσ, Σὲ ηὸλ 
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Ὑπεξάγαζνλ θαὶ πᾶζαλ ὥξαλ δηελεθῶο, ιόγνηο ηε θαὶ ἔξγνηο, 

παξαπηθξαίλσ Φηιάλζξσπε, ἀιιὰ ηαῖο ἱθεζίαηο, ηῶλ ζεπηῶλ 

Ἀλαξγύξσλ, ηῶλ πηαηζκάησλ κνη δὸο ηὴλ ζπγρώξεζηλ. 

 

Τῆο δνθεξᾶο, ὄςεσο ἐλ ηῇ ἐμόδῳ κνπ, ηῶλ δαηκόλσλ, ῥύζαζζέ κε 

δένκαη ηῶλ Ἀλαξγύξσλ ζεπηὴ εἰθὰο, Κνζκᾶ Γακηαλέ ηε, Κῦξε θαὶ 

Ἰσάλλε, ξκόιαε, Τξύθσλ, Παληειεήκσλ, θαὶ Μώθηε, Σακςώλ ηε 

Δηξόπηε ζὺλ ἅπαζη δένκαη. 

. 

Φνβεξά Σνπ ἡ θξίζηο, θαὶ ἀδέθαζηνο θαὶ ἀπαξαίηεηνο, ἀιιὰ θαὶ 

δηθαία, θαὶ ὁ ηαύηεο νδεὶο ἐμαηξνύκελνο, εραῖο ηῶλ Ἀλαξγύξσλ, 

ηῶλ Σὲ πηζηῶο ζεξαπεπζάλησλ, ηῆο ἀλάγθεο ἐθείλεο κε ιύηξσζαη..  

Θενηνθίνλ. 
Πνιιήλ ζνπ Ἁγλὴ, ἄιιελ νθ ἔρσ βνήζεηαλ, θαὶ ἐθηόο Σνπ, ζθέπελ 

νθ ἐπίζηακαη Σύ κνπ ἐιπίο, Σὺ θαηαθπγή, Σύ κνπ εεξγέηηο, Σύ 

κνπ ἑηνίκε ἀληίιεςηο, θαὶ Σὲ ἐπηθαινῦκαη, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο, 

ἐμεινῦ κε θαὶ ζῶζνλ ηὸλ δνῦιόλ Σνπ. 

ᾨδὴ ε΄. Ἵλα ηὶ κὲ ἀπώζσ.. 
Ἀζινθόξνη Κπξίνπ, Ἅγηνη Ἀλάξγπξνη πηζηῶλ νἱ πξόκαρνη, 

βνεζήζαηέ κνη, θαὶ παληνίαο κε λόζνπ ἰάζαηε, θαὶ ἐλ ὥξᾳ πάιηλ, ηῇ 

θνβεξᾷ θαὶ ηειεπηαίᾳ, ἐθ ρεηξὸο ηῶλ δαηκόλσλ κε ῥύζαζζε. 

 

 Ναὸο κῶλ νὗηνο, ἄιιε Σνινκῶληνο ζηνὰ ἀλαδείθλπληαη, νρὶ 

κόλνλ πᾶλ ηὸ πιῆζνο, ηῶλ κεηὰ πόζνπ πξνζηξερόλησλ, ἀλαξγύξσο 

ἰᾶηαη παλόιβηνη. 

 

Ἰαηξνὶ ηῶλ λνζνύλησλ, ἄκηζζνη θαὶ ἕηνηκνη ζεῖνη Ἀλάξγπξνη, 

ζεξαπεύαηέ κνπ, ηὰ ηνῦ ζώκαηνο πάζε θαὶ ῥύζαηε, ηὴλ ςπρήλ κνπ 

ηόηε, ὅηε ρσξίδεηαη ηνῦ ζθήλνπο, ὡο ζεξκνὶ πξνζηάηαη κνπ θαὶ 

ἀληηιήπηνξεο. 

. Θενηνθίνλ. 

Ἡ Κπξία ηνῦ θόζκνπ, ηὸλ θπξηεπζέληα κε ηνῖο παξαπηώκαζη, 

δνῦινλ ηνῦ Υἱνῦ Σνπ, θαηαμίσζνλ Κόξε γελέζζαη κε, Ὅλπεξ 

ἐθδπζώπεη, ζὺλ ηνῖο Ἁγίνηο Ἀλαξγύξνηο, ἐμαιεῖςαη πιεζὺλ ηῶλ 

πηαηζκάησλ κνπ. 

ᾨδὴ ϛ΄. Ἰιάζζεηί κνη σηήξ. 
Πεθσηηζκέλνη Φξηζηνῦ, θσηίζαηέ κε Ἀλάξγπξνη, ηὸλ ζθνηηζζέληα 

δεηλῶο, θαθνῖο θαὶ γεξύζαληα αἰζρξῶο ηε βηώζαληα, ηαῖο κῶλ 
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πξεζβείαηο, ηὸλ Κξηηήλ κνη εκελίζαηε.. 

 

Σὺλ ηῷ Κνζκᾷ ηῷ ζνθῷ, Γακηαλὸο ὁ παλάξηζηνο, Παληειεήκσλ 

ὁκνῦ, θαὶ ζεῖνο ξκόιανο θαὶ πάληεο Ἀλάξγπξνη, πξὸο κεηάλνηάλ 

κε, λῦλ πξὸ ηέινπο ἐπηζηξέςαηε. 

 

Ῥπζζῆλαί κε δπζσπῶ, αἰσληδνύζεο θνιάζεσο, θαὶ παξαδείζνπ 

ηξπθῆο, θαηαμησζῆλαί κε Ἅγηνη Ἀλάξγπξνη, ηαῖο ἡκῶλ πξεζβείαηο, 

δπζσπῶ ὁ πνιπώδπλνο. 

Θενηνθίνλ. 
Τὴλ Σὴλ Μεηέξα Φξηζηέ, θαὶ ηνὺο ζνθνὺο Ἀλαξγύξνπο Σνπ, 

πξνζδέρνπ πὲξ ἡκῶλ, θαὶ δώξεζαη ἄθεζηλ ηῶλ πνιιῶλ πηαηζκάησλ 

κνπ, θαὶ θνιάζεσο κὲ, ἀπνιύηξσζαη ὡο εὔζπιαγρλνο. 

 

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο δνύινπο κῶλ εἰθὰο Ἀλαξγύξσλ, ὅηη 

ηῇ ζθέπῃ κῶλ ἀεὶ θαηαθεύγνκελ, ὡο ἄγξππλνη βνεζνὶ ἐλ ἀλάγθαηο. 

 

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

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

Κoληάθηνλ. Ἦρνο δ΄. 
Ἰαηξνὶ ηῆο ςπρῆο θαὶ ηνῦ ζώκαηνο ἄκηζζνη, ηῶλ ἐλ δάιῃ ιηκέλεο 

γαιελνὶ θαὶ ἀρείκαζηνη, ζενθόξνη Ἀλάξγπξνη, ηνὺο κῶλ ἱθέηαο 

ζπεύζαηε, ζεξαπεῦζαη ηαρύ, ηνὺο θαη’ ἄκθσ ἀζζελεῖο, θαὶ πξὸο 

κᾶο θαηαθεύγνληαο, παύζαηε ηξηθπκίαο, ζηήζαηε θαηαηγίδαο, ηῶλ 

ἐπεξρνκέλσλ ζαπκαηνπξγνί, θαηὰ ηῆο πνίκλεο κῶλ. 

 

Πξνθείκελνλ. 

Τνῖο Ἁγίνηο ηνῖο ἐλ ηῇ γῇ αηνῦ ἐζεπκάζησζελ ὁ Κύξηνο. 

Σηηρ. Ἀθνύζαηε ηαῦηα πάληα ηὰ ἔζλε. 

Δὐαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (θεθ.η΄ 1 θαὶ 5-8). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, πξνζθαιεζάκελνο ὁ Ἰεζνῦο ηνὺο δώδεθα 

Μαζεηὰο αηνῦ, ἔδσθελ αηνῖο ἐμνπζίαλ θαηὰ πλεπκάησλ 

ἀθαζάξησλ, ὥζηε ἐθβάιιεηλ αηά, θαὶ ζεξαπεύεηλ πᾶζαλ λόζνλ θαὶ 

πᾶζαλ καιαθίαλ. Τνύηνπο ἀπέζηεηιελ ὁ Ἰεζνῦο, παξαγγείιαο 

αηνῖο, ιέγσλ˙ εἰο ὁδὸλ ἐζλῶλ κὴ ἀπέιζεηε, θαὶ εἰο πόιηλ 

Σακαξεηηῶλ κὴ εἰζέιζεηε˙ Πνξεύεζζε δὲ κᾶιινλ πξὸο ηὰ πξόβαηα 

ηὰ ἀπνισιόηα νἴθνπ Ἰζξαήι. Πνξεπόκελνη δὲ θεξύζζεηε ιέγνληεο, 
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ὅηη ἤγγηθελ ἡ βαζηιεῖα ηῶλ νξαλῶλ. Ἀζζελνῦληαο ζεξαπεύεηε, 

ιεπξνὺο θαζαξίδεηε, λεθξνὺο ἐγείξεηε, δαηκόληα ἐθβάιιεηε, δσξεὰλ 

ἐιάβεηε, δσξεὰλ δόηε.Γόμα. 

Ταῖο ηῶλ Ἀλαξγύξσλ, πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καί λῦλ. 
Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

ηίρ. Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο νπ, θαὶ θαηὰ ηὸ 

πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ νπ, ἐμάιεηςνλ ηὸ ἀλόκεκά κνπ. 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Ὅιελ ἀπνζέκελνη, ἐλ νξαλνῖο ηὴλ ἐιπίδα, ζεζαπξὸλ ἀζύιεηνλ, 

ἑαπηαῖο νἱ Ἅγηνη ἐζεζαύξηζαλ˙ δσξεὰλ ἔιαβνλ δσξεὰλ δηδνῦζη, ηνῖο 

λνζνῦζη ηὰ ἰάκαηα˙ ρξπζὸλ ἢ ἄξγπξνλ, εαγγειηθῶο νθ ἐθηήζαλην˙ 

ἀλζξώπνηο ηε θαὶ θλήλεζη, ηὰο εεξγεζίαο κεηέδσθαλ˙ ἵλα δηὰ 

πάλησλ, πήθννη γελόκελνη Φξηζηῷ ἐλ παῤῥεζίᾳ πξεζβεύνπζηλ, 

πὲξ ηῶλ ςπρῶλ ἡκῶλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 
Ἄγξππλνη θύιαθεο ὡο ὄληεο, ὦ Ἀλάξγπξνη θξνπξήζαηε ηνὺο πίζηεη, 

ηῷ Τεκέλεη κῶλ πξνζηξέρνληαο θαὶ δόηε, ηὴλ ηῶλ ζσκάησλ ἴαζηλ, 

θαὶ ςπρῶλ ηὴλ ζσηεξίαλ. 

. 

Γεῦηε ἐλ νἴθῳ ηῷ παλζέπηῳ, ηῶλ Ἁγίσλ πξνζδξάκσκελ θαὶ ηνύηνπο, 

εθεκνῦληεο ᾠδαῖο βνήζσκελ Κπξίῳ, ζῶζνλ ἡκᾶο ἐθ ζιίςεσο, 

εραῖο ηνύησλ ὡο Οἰθηίξκσλ. 

 

Πᾶζη πεγάδεηε ηὰ ῥεῖζξα, ηῶλ ἰάζεσλ Ἀλάξγπξνη Κπξίνπ, ηνῖο ἐλ 

πίζηεη κῶλ πξνζηξέρνπζη ηῇ ζθέπῃ, ὅζελ θἀκὲ ἰάζαηε, ηὸλ 

κλνῦληα κᾶο πόζῳ. 

. Θενηνθίνλ. 

Σῶζόλ κε, ζῶζνλ Θενηόθε, ηὸλ Οἰθηίξκνλα Θεὸλ ἀπνηεθνῦζα, θαὶ 

δεηλῶλ ζπκθνξῶλ θαὶ βιάβεο θαὶ θηλδύλσλ, ηῇ θξαηαηᾷ δπλάκεη 

Σνπ, ἐμεινῦ Θενθπῆηνξ. 

ᾨδὴ ε΄. Ἐπηαπιαζίσο θάκηλνλ.. 
Ννῦλ ἐκπαζῆ θαὶ ἄζεκλνλ, ηὸλ ἐκὸλ ἁγηάζαηε, παλεγηαζκέλνη ηνῦ 

Φξηζηνῦ Ἀλάξγπξνη, Κνζκᾶ ηε θαὶ Γακηαλέ, Σακςὼλ θιεηλὲ 
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ξκόιαε, ζὺλ ηῷ Ἀληθήηῳ θαὶ ηνῖο ινηπνῖο ἅπαζηλ, ἀπαύζησο ἵλα 

κέιπσ, ἱεξεῖο ἀλπκλεῖηε, ιαὸο πεξπςνῦηε εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

 

Νὺμ ἀθεγγὴο ζπλέρεη κε, ηῶλ παζῶλ, ὦ Ἀλάξγπξνη, θαὶ δεηλῶο 

ρεηκάδεη κε ἡ ἔλπινο πξνζπάζεηα, θαὶ θαηαπνληίδεη κε, ἡ θηιαπηία 

ζὺλ ηνῖο ινηπνῖο, πξεζβείαηο κῶλ ζείαηο, δηαζώζαηε ηνύησλ, θαὶ 

γαιελὸλ πξὸο ὅξκνλ, θαηεπζύλαηε ὅπσο, ἀπαύζηνηο κᾶο ὕκλνηο 

γεξαίξσ εἰο αἰῶλαο. 

 

Γεῦηε πηζηῶλ ὁκήγπξηο, εζεβῶο ἀλπκλήζσκελ, ηὴλ ἐθ ηνῦ κὴ 

ὄληνο, ἅπαληα πνηήζαζαλ, Τξηάδα ἀκέξηζηνλ, ζὺλ ηνῖο Ἀλαξγύξνηο 

ζενπξεπῶο, θαὶ δηελεθῶο ἀλαβνῶληεο ηὸλ ὕκλνλ, Παηέξα 

εινγνῦκελ, ηὸλ Υἱὸλ θαὶ ηὸ Πλεῦκα, ηὰ ηξία Θεὸλ ἕλα ἀΐδηνλ 

θξνλνῦληεο. 

Θενηνθίνλ. 
Ἀκαξησιῶλ πξνζθύγηνλ, ηαπεηλῶλ ἱιαζηήξηνλ, ηὴλ ὀδπλσκέλελ 

κνπ ςπρὴλ ζεξάπεπζνλ, ἱιέῳ Σνπ ὅκκαηη, θαὶ ζιηβνκέλελ Κόξε 

ςπρήλ, θαὶ δηελεθῆ, πηεδνκέλελ ζθνηείᾳ, θσηί ζνπ γιπθπηάηῳ, 

λνεξᾷ παξαθιήζεη, ἱιάξπλνλ θαὶ δεῖμνλ, γαιεληῶληα ὅινλ. 

ᾨδὴ ζ΄. Ἐμέζηε ἐπὶ ηνύηῳ. 
Ἰζύλεζζαη δπζώπεη εἰθὰο ζεπηή, ηὸ θνηλόβηνλ ηνῦην πνιίηεπκα, ηὸ 

ἐθιεθηόλ, θαὶ ἡγηαζκέλνλ ζαπκαηνπξγνί, θαὶ ἐθηελῆ πνηήζαηε, 

δέεζηλ πξὸο Κύξηνλ ηνῦ ινηπνῦ, θαιῶο ἡκᾶο βηῶζαη, ηπρεῖλ ηῆο 

ζσηεξίαο, θαὶ ηῶλ δεηλῶλ ἀπνιπηξώζεσο. 

 

Μεγίζηελ παῤῥεζίαλ πξὸο ηὸλ Φξηζηόλ, ὦ Ἀλάξγπξνη ζεῖνη ὡο 

ἔρνληεο, πὲξ ἡκῶλ, δέεζηλ πνηήζαηε ἐθηελῆ, ῥπζζῆλαη ἡκᾶο 

ζιίςεσλ, θαὶ ἀῤῥσζηεκάησλ παληνδαπῶλ, ὀξγῆο ηε ηῆο κειινύζεο, 

θαὶ πάζεο ἄιιεο βιάβεο, πξνζδνθσκέλεο ηνὺο ηηκῶληαο κᾶο. 

 

ξζόδνμνο πάξρεη ἅπαο πηζηόο, ὁ Πξνζώπνηο ηξηζὶλ ἕλα Κύξηνλ, 

ἕλα Θεόλ, θαὶ ςπρῇ θαὶ γιώζζῃ ὁκνινγῶλ, ηνὺο νὕησ γνῦλ 

πηζηεύνληαο, θαὶ ὁκνινγνῦληαο Τξηὰο ζεπηή, ἀμίσζνλ γελέζζαη, 

πνιῖηαη παξαδείζνπ, ηῶλ Ἀλαξγύξσλ ηαῖο δεήζεζη. 

 

Θενηνθίνλ. 
Παξζέλε Παλαγία Μήηεξ Θενῦ, ηῶλ ζεπηῶλ Ἀλαξγύξσλ δεήζεζη, 

ηῶλ πὲξ Σνῦ, θαὶ ηνῦ γιπθπηάηνπ Σνπ Τνθεηνῦ, ζπζάλησλ ηὰο 
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ςπρὰο αηῶλ, γέλνηην ὁ ὕκλνο νὗηνο δεθηόο, θαὶ θαηαμίσζόλ κε, ηῆο 

ἄλσ θιεξνπρίαο ὅπσο ζσζεὶο ἀεὶ δνμάδσ Σε. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο… 

Γεῦηε νἱ ἐλ λόζνηο παληνδαπαῖο, θαὶ νἱ ἐλ θηλδύλνηο, θαηαθείκελνη 

ραιεπῶο, ζπεύζσκελ πξνζύκσο, ἐλ ηνύηῳ ηῷ Τεκέλεη, ηῶλ ζείσλ 

Ἀλαξγύξσλ, θαὶ ζσζεζόκεζα. 

Φάξηο λῦλ ἐθθέρπηαη δαςηιήο, ἐλ ηῷ ἰαηξείῳ Ἀλαξγύξσλ ηῶλ 

ζαπκαζηῶλ, πᾶζη ηνῖο αἰηνῦζηλ, αηνὺο κεη’ ειαβείαο θαὶ πόζῳ 

εθεκνῦζηλ αηῶλ ηὰ ζαύκαηα. 

Τνὺο ηῶλ ζιηβνκέλσλ ζεξαπεπηάο, θαὶ ἐμαηηνπκέλσλ, ζεξαπείαο 

ἐπηηπρεῖλ, ἰαηξνὺο ἀκίζζνπο, ἐλδόμνπο Ἀλαξγύξνπο, πηζηνὶ 

κεγαινθώλσο, ἀλεπθεκήζσκελ. 

Γεῦηε ηὸλ ρξπζόπινθνλ θξνζζσηόλ, ηῶλ ἐμ Ἀξαβίαο, πεληαδέιθσλ 

ηῶλ θαεηλῶλ ηὸλ ἐλ ηῇ Λπθίᾳ βαθαῖο καξηπξίνπ, θαηδξῶο 

πνξθπξσζέληα κλνινγήζσκελ. 

Τξύθσλα, Κνζκὰο θαὶ Γακηαλνύο, ἅκα Θαιαιαίῳ, θαὶ ηὸλ Μώθηνλ 

ηνὺο ζνθνύο, Σακςὼλ Γηνκήδελ, ζὺλ Κύξῳ, Ἰσάλλῃ, θαὶ ηῶλ 

πηζηῶλ ζσηῆξαο, ὕκλνηο ηηκήζσκελ. 

Τὴλ εἰθάδα πάληεο ηὴλ ζαπκαζηήλ, πάλησλ Ἀλαξγύξσλ, ἐλ ηῷ νἴθῳ 

λῦλ ἑαπηῆο, ᾄζκαζηλ ἐλζένηο, αηὴλ ἀλεπθεκνῦληεο, Φξηζηὸλ 

δνμνινγνῦκελ ηὸλ ηαύηελ δείμαληα. 

Πόζῳ ηὸλ ηὴλ κλήκελ κῶλ ζνθνί, ηαύηελ ἐθηεινῦληα, θαὶ ζὺλ 

πίζηεη παλεπιαβεῖ, ὅινλ ἀλαζέληα κῶλ ηῇ πξνζηαζίᾳ 

ιπηξώζαζζαη, ἐθ βιάβεο ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο. 

Ῥώζεσο νθ εἶδελ ἄιινλ κηζζόλ, ἀπαηηεῖλ ἢ κόλνλ, ηὴλ εζέβεηα 

πξὸο Θεόλ, ἡ ἁγησηάηε εἰθὰο ηῶλ Ἀλαξγύξσλ, ἐλ ὕκλνηο νὓο 

ηηκῶληεο ἀλεπθεκήζσκελ. 

Ῥεῖζξα ἰακάησλ ὡο ἐθ πεγῆο, ράξηηη ζαπκάησλ, βξύεη ρξήδνπζα 

δσξεάλ, ἡ ηῶλ Ἀλαξγύξσλ εἰθὰο ἱεξσηάηε, νἱ ῥώζεσο δηςῶληεο, 

δεῦηε ἀξύζαζζε. 

Ὄλησο ζαπκαηόβξπηνο ἡ πεγή, ἡ ηῶλ Ἀλαξγύξσλ, ηῆο εἰθάδνο ηῆο 

ζαπκαζηῆο, ῥεῖζξα γὰξ ἐθβιύδεη δσήῤῥνα ηνῖο πᾶζη, ηὰο ζείαο 

αηῶλ ὅζελ, ράξηηαο κέιςσκελ. 
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Βξύεη ἰακάησλ παληνδαπῶλ, ράξηηαο ὁ νἶθνο, ηῶλ Ἁγίσλ ἀλειιηπῶο, 

ὃλ πεξηλνζηνῦληεο, αηνὺο άλεπθεκνῦκελ, ὡο Μάξηπξαο Κπξίνπ 

θαὶ ἰαηξνὺο ἡκῶλ. 

Γεῦηε ὁκνθώλσο νἱ εζεβεῖο, κέιςσκελ ἐλ ὕκλνηο, ηὴλ εἰθάδα ηῶλ 

ἱεξῶλ, Ἀλαξγύξσλ ὅπσο ράξηηαο ἰακάησλ, θαὶ ἄθεζηλ πηαηζκάησλ 

ἀπαξπζώκεζα. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

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

εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Τὸ Τξηζάγηνλ θαὶ . 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο γ΄. Σὴλ ὡξαηόηεηα. 
Τὴλ εἰθνζάξηζκνλ, ἔλζενλ θάιαγγα, ηὴλ ἐμαζηξάπηνπζαλ, Φάξηλ 

νξάληνλ, ηῶλ Ἀλαξγύξσλ ηῶλ ιακπξῶλ, ηὸ ζηῖθνο ἀλεπθεκνῦκελ, 

νὗηνη γὰξ θαηέβαινλ, ηνῦ βειίαξ ηὴλ δύλακηλ, πάλησλ ηὰ λνζήκαηα, 

ζπκπαζῶο ἐμηώκελνη, ηῶλ κεη’ ειαβείαο βνώλησλ· δόμα Θεῷ ηῷ ἐλ 

Τξηάδη. 

40 Κύξηε ειέεζνλ  

Σξνπάξηα. Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γεῦηε ξζνδόμσλ ἡ πιεζύο˙ δεῦηε ηῶλ πηζηῶλ αἱ ρνξεῖαη 

θαηαζπαζώκεζα, εἰθόλα ηὴλ πάλζεπηνλ, ηῶλ Αλαξγύξσλ Φξηζηνῦ, 

ἰαηξῶλ ηῶλ παζῶλ ἡκῶλ, πξὸο αηνὺο βνῶληεο, ῥύζαζζε 

Ἀλάξγπξνη, ἐθ ηῶλ θηλδύλσλ ἡκᾶο, λόζσλ θαὶ παζῶλ ἀληάησλ, ηαῖο 

εραῖο κῶλ πξὸο ηὸλ Κηίζηελ, ηνὺο κᾶο ηηκῶληαο, παλζεβάζκηνη. 

 

Γέζπνηλα, πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ 

 

Γηεπρώλ… 


