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ÅÍ  Ôῼ ÌΕΓΑΛῼ ÅÓÐÅÑÉÍῼ 

 
 Ἡ óõíÞèçò óôé÷ïëïãßá, ôü ÌáêÜñéïò ἀíÞñ.  

 
Åἰò ôü Êýñéå ἐêÝêñáîá, ἱóôῶìåí óôß÷ïõò στ΄. 

 
Óôé÷çñÜ ðñïóüìïéá, ἦ÷ïò ðë. δ΄. 

 
Ôß ὑìᾶò êáëÝóùìåí. 

 

ß óå ὀíïìÜóù Ἀðüóôïëå; οὐñáíüí, ὃôé ôÞí äüîáí äéçãÞóù ôïῦ Èåïῦ 

ἀóôñáðÞí, ὃôé ôüí κüóìïí êáôáõãÜæåéò öωτισìῷ íåöÝëçí, ἐðïìâñïῦóáí 

èåῖá íÜìáôá êñáôῆñá, ôῆò óïößáò ἐíèåþôáôïí, ïἶíïí ἡìῖí ἀíáâñýïíôá, ôüí 
ôÜò êáñäßáò åὐöñáßíïíôá. Ἱêåýôåõå, ôïῦ óùèῆíáé ôÜò øõ÷Üò ἡìῶí. 
 

ß óå íῦí ðñïóåßðù Θåüëçðôå; ðïôáìüí, ἐê Πáñáäåßóïõ ðñïåñ÷üìåíïí 

ἡìῖí êéâùôüí ôῆò äéáèÞêçò, ἧν äéέèεôï ×ñéóôüò öùóôῆñá, íïçôüí öῶò 

ἀðáóôñÜðôïíôá ëõ÷íßáí, Ἐêêëçóßáí êáôáõãÜæïõóáí ἂñôïí æùῆò, èåßáí 
ôñÜðåæáí, ðïôήñιïí èåßïõ πόìáôïò. ἹêÝôåõå, ôïῦ óùèῆíáé ôÜò øõ÷Üò ἡìῶí. 
 

ß óå íῦí Θåüðôá êáëÝóùìåí; ëåéôïõñãüí ôῶí μõóôçñßùí, äñáóôéêþôáôïí 

×ñéóôïῦ ôῆò óêçíῆò ôῆò íïïõìÝíçò, ἀñ÷éôÝêôïíá óïöüí ôÜò ðëÜêáò 
ëáôïìïῦíôá ôÜò ôῆò ÷Üñéôïò, ôüí íüìïí ãåãñáöüôá ôüí êáéíüôáôïí, ôόí ἐê 
Σéþí ðñïåñ÷üìåíïí, êáß äéÜ óïῦ êçñõôôüìåíïí. ἹêÝôåõå, ôïῦ óùèῆíáé ôÜò 
øõ÷Üò ἡìῶí. 
 

ß óå íῦí êáëÝóùìåí Ἒíäïîå; èçóáõñüí, ôῶí οὐñáíßùí ÷áñéóìÜôùí 

ἀóöáëῆ ἰáôñüí êáß ôῶí øõ÷ῶí, êáß ôῶí óùìÜôùí, ἀêñéâῆ ôïῦ Ðáýëïõ 

óõíåñãÜôην êáß óõíÝêäçìïí ôÜò ÐñÜîåéò Ἀðïóôüëùí ἐêôéèÝìåíïí. ΠïëëÜ 
Ëïõêᾶ ôÜ ὁíüìáôá, ἡ ἀñåôÞ óïé ðåðïßçêåí. ἹêÝôåõå, ôïῦ óùèῆíáé ôÜò øõ÷Üò 
ἡìῶí. 
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ß óå Θåïρñῆìïí ðñïóöèÝãîïìáé; ìáèçôÞí, ὃôé ἡìῖí Åὐηããåëßóù ôüí 

×ñéóôüí ἰáôñüí, ὃôé ôÜ ðÜèç èåñáðåýåéò ôῶí øõ÷ῶí ëõ÷íßáí, íïçôüí 

öῶò ἀðáóôñÜπτουóáí êñçðßäá êáß èåìÝëéïí ôῆò ðßóôåùò óý ãÜñ ἡìῖí 
äéå÷Üñáîáò, ôü ðÜíóåðôïí ÅὐáããÝëéïí. ἹêÝôåõå, ôïῦ óùèῆíáé ôÜò øõ÷Üò 
ἡìῶí. 
 

ß óå νῦν ðñïóåßðù ΘáõìÜóéå; èåùñüí ôῶí ôῆò óïößáò, äéäáãìÜôùí 
ἀøåõäῆ; óõããñáöÝá ðñáêôéêüí, ôῆò Ἀðïóôüëùí äéäá÷ῆò, êáß óôῦëïí 
åὐóåâåßáò ἀêáôÜóåéóôïí, ἢ ðύñãïí Ἐêêëçóßáò ἀêáôÜëõôïí; ΠïëëÜ óïõ ôÜ 

ðñïôåñÞìáôá, êáß ìåßæïíá ôÜ ÷áñßóìáôá. ἹêÝôåõå ôïῦ óùèῆíáé ôÜò øõ÷Üò 
ἡìῶí. 
 

Äüîá. Ἦ÷ïò ðë. β΄. Ἀνατολίου. 
 

 ðüóôïëå ×ñéóôïῦ, êáß ôῶí Èåßùí äïãìάôùí Óõããñáöåῦ, êáß ôῆò Ἐêêëç-

óßáò ἑäñáßùìá óý ὡò ἀëçèῶò, ôÜò ἐí æüöῳ ôῆò ἀãíùóßáò êáñäßáò, 
åἰóäõóάσαò ἐí ôῷ âõèῷ ôῆò ἀðωëåßáò, ἑλκύóáò èåηãïñßáιò, äéÝóùóáò ὡò ἐê 
óÜëïõ ôñéêõìßáò, ὁðáäüò ãåíüìåíïò ôïῦ óêεύïõò ôῆò ἐêëïãῆò Ðáῦëïõ, ἀëëÜ 
êáß ìéìçôÞò. Ὃèåí αἰôïῦìåí óå, Ëïõêᾶ ἀîéÜãáóôå, ôῶí Ἀíôéï÷Ýùí ôü 

ἐãêáëëþðéóìá ðñÝóâåõå ôῷ Óùôῆñé êáß Èåῷ, ὑðÝñ ôῶí ðßóôåé ἐêôåëïýíôùí 
ôÞí ἀåéóÝâáóôïí ìíÞìçí óïõ. 
 

Καί νῦν. Ὁ αὐτός. 
 

ίς μή μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τίς μή ἀνυμνήσει σου τόν ἀλόχευτον 
τόκον; ὁ γάρ ἀχρόνως ἐκ Πατρός ἐκλάμψας Υἱός μονογενής, ὁ αὐτός ἐκ 
σοῦ τῆς Ἁγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεός ὑπάρχων, καί 

φύσει γενόμενος ἂνθρωπος δι΄ ἡμᾶς, οὐκ εἰς δυάδα προσώπων τεμνόμενος, 
ἀλλ΄ ἐν δυάδι φύσεων ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. Αὐτόν ἱκέτευε, σεμνή παμ-

μακάριστε, ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν. 
 

Εἲσοδος, τό Φῶς ἱλαρόν. Προκείμενον τῆς ἡμέρας, 
καί τά Ἀναγνώσματα. 

 
Καθολικῆς  Β΄  Ἐπιστολῆς  Πέτρου  τό  Ἀνάγνωσμα. 

 
(Κεφ. Α΄ 20-21, κεφ. Β΄ 1-9) 

 
γαπητοί, τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὃτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας 
ἐπιλύσεως οὐ γίνεται, οὐ γάρ θελήματι ἀνθρώπoυ ἠνέχθη ποτέ προφη-
τεία, ἀλλ΄ ὑπό Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν οἱ Ἃγιοι Θεοῦ 

ἂνθρωποι. Ἐγένοντο δέ καί ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καί ἐν ὑμῖν ἒσονται 
ψευδοδιδάσκαλοι, οἳτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καί τόν 
ἀγοράσαντα αὐτούς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινήν 
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ἀπώλειαν καί πολλοί ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δι΄ οὓς ἡ ὁδός 

τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται καί ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς 
ἐμπορεύσονται, οἷς τό κρίμα ἒκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καί ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυ-
στάξει. Εἰ γάρ ὁ Θεός Ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλά σειραῖς 
ζόφου ταρταρώσας, παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους, καί ἀρχαίου κόσμου 
οὐκ ἐφείσατο ἀλλ΄ ὂγδοον Νῶε, δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξε, κατακλυσμόν 
κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας, καί πόλεις Σοδόμων καί Γομόῤῥας τεφρώσας 
καταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς, καί δίκαιον 
Λώτ καταπονούμενον ὑπό τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾷ ἀναστροφῆς 
ἐρρύσατο, βλέμματι γάρ καί ἀκοῇ ὁ δίκαιος, ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς, ἡμέραν ἐξ 

ἡμέρας ψυχήν δικαίαν, ἀνόμοις ἒργοις ἐβασάνιζεν οἶδε Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ 
πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δέ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν. 
 

Πρός Κορινθίους, Β΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τό Ἀνάγνωσμα. 
 

(Κεφ. Η΄ 16-24, κεφ. Θ΄ 1-5) 
 

δελφοί, χάρις τῷ Θεῷ τῷ διδόντι τήν αὐτήν σπουδήν ὑπέρ ὑμῶν ἐν τῇ 
καρδίᾳ Τίτου, ὃτι τήν μέν παράκλησιν ἐδέξατο, σπουδαιότερος δέ 
ὑπάρχων αὐθαίρετος ἐξῆλθε πρός ὑμᾶς συνεπέμψαμεν δέ μετ’ αὐτοῦ τόν 

ἀδελφόν οὗ ὁ ἒπαινος ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ διά πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν οὐ μόνον 
δέ, ἀλλά καί χειροτονηθείς ὑπό τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν, σύν τῇ χάριτι 
ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ΄ ἡμῶν πρός τήν αὐτοῦ τοῦ Κυρίου δόξαν καί προ-

θυμίαν ἡμῶν στελλόμενοι τοῦτο, μή τις ἡμᾶς μωμήσηται ἐν τῇ ἀδρότητι ταύτῃ 
τῇ διακονουμένῃ ὑφ΄ ἡμῶν, προνοούμενοι καλά οὐ μόνον ἐνώπιον Κυρίου, 
ἀλλά καί ἐνώπιον ἀνθρώπων, συνεπέμψαμεν δέ αὐτοῖς τόν ἀδελφόν ἡμῶν, ὃν 
ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς, πολλάκις σπουδαῖον ὂντα, νυνί δέ πολύ σπουδαιό-
τερον πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς. Εἲτε ὑπέρ Τίτου κοινωνός ἐμός, καί εἰς 

ὑμᾶς συνεργός εἲτε άδελφοί ἡμῶν Ἀπόστολοι Ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ, τήν 
οὖν ἒνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν, καί ἡμῶν καυχήσεως, ὑπέρ ὑμῶν, εἰς αὐτούς 
ἐνδείξασθε, εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν. Περί μέν γάρ τῆς διακονίας τῆς εἰς 

τούς Ἁγίους, περισσόν μοι ἐστι τό γράφειν ὑμῖν οἶδα γάρ τήν προθυμίαν 
ὑμῶν, ἣν ὑπέρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν, ὃτι Ἀχαῒα παρασκεύασται ἀπό 
πέρυσι, καί ὁ ἐξ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισε τούς πλείονας. Ἒπεμψα δέ τούς 
ἀδελφούς, ἳνα μή τό καύχημα ἡμῶν τό ὑπέρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ, 
ἳνα καθώς ἒλεγον, παρεσκευασμένοι ἦτε, μήπως ἐάν ἒλθωσι σύν ἐμοί Μακε-
δόνες καί εὓρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκεύαστους, καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἳνα μή λέ-
γωμεν ὑμεῖς ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ τῆς καυχήσεως. Ἀναγκαῖον οὗν ἡγησάμην 
παρακαλέσαι τούς ἀδελφούς, ἳνα προσέλθωσιν εἰς ὑμᾶς καί προκαταρτίσωσι 
τήν προκατηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν, ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὓτως ὡς 
εὐλογίαν, καί μή ὠς πλεονεξίαν. 
  

Καθολικῆς Α΄ Ἐπιστολῆς Ἰωάννου τό Ἀνάγνωσμα. 
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(Κεφ. Β΄ 7-17) 

 

δελφοί, οὐκ ἐντολήν καινήν γράφω ὑμῖν, ἀλλ΄ ἐντολήν παλαιάν, ἣν εἲχετε 

ἀπ΄ ἀρχῆς ἡ ἐντολή ἡ παλαιά ἐστίν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε ἀπ΄  ἀρχῆς. Πά-
λιν ἐντολήν καινήν γράφω ὑμῖν, ὃ ἐστιν ἀληθές ἐν αὐτῷ καί ἐν ὑμῖν, ὃτι ἡ σκο-
τία παράγεται, καί τό φῶς τό ἀληθινόν ἢδη φαίνει. Ὁ λέγων ἐν τῷ  φωτί εἶναι 
καί τόν ἀδελφόν αὐτοῦ μισῶν, ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστίν ἓως ἂρτι. Ὁ ἀγαπῶν τόν 
ἀδελφόν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτί μένει, καί σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἒστιν, ὁ δέ 
μισῶν τόν ἀδελφόν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστί καί ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, καί 
οὐκ οἶδε ποῦ ὑπάγει, ὃτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσε τούς ὀφθαλμούς αὐτοῦ. Γράφω 
ὑμῖν, τεκνία, ὃτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διά τό ὂνομα αὐτοῦ. Γράφω ὑμῖν, 
πατέρες, ὃτι ἐγνώκατε τόν ἀπ΄ ἀρχῆς. Γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὃτι νενικήκατε 
τόν πονηρόν. Ἒγραψα ὑμῖν, παιδία, ὃτι ἐγνώκατε τόν πατέρα, ἒγραψα ὑμῖν, 
πατέρες, ὃτι ἐγνώκατε τόν ἀπ΄ ἀρχῆς. Ἒγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὃτι ἰσχυροί 
ἐστε καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καί νενικήκατε τόν πονηρόν. Μή 
ἀγαπᾶτε τόν κόσμον μηδέ τά ἐν τῷ κόσμῷ. Ἐάν τις ἀγαπᾷ τόν κόσμον, οὐκ 

ἒστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρός ἐν αὐτῷ ὃτι πᾶν τό ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς 
σαρκός καί ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καί ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἒστιν ἐκ 
τοῦ πατρός, ἀλλ΄ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί, καί ὁ κόσμος παράγεται καί ἡ ἐπιθυμία 

αὐτοῦ ὁ δέ ποιῶν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τόν αἰῶνα. 
 
 
 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΤΗΝ ΙΔΙΟΜΕΛΑ 
 

 Ἦχος α΄. 
 

ριστοῦ τόν Μαθητήν, τόν τοῦ Εὐαγγελίου, συγγραφέαν σοφώτατον, τοῦ 
σκεύους τῆς ἐκλογῆς, τόν ὡραῖον χαρακτῆρα, ἒμψυχον πιστοί, οὗ ἐν ταῖς 
Ἐκκλησίαις ἁπάσας ὁ ἒπαινος, Λουκᾶν τόν Ἀπόστολον ἐν ὑμνοις τιμήσω-

μεν αὐτός γάρ ἐκήρυξε τοῦ Θεοῦ τά παράδοξα θαύματα, φωτίσας τούς ἐπί 
γῆς, θεολογίας ἀκτίσι διά τῆς χάριτος. 
 

υχῶν ἱατρικήν, ὑπέρ τήν τῶν σωμάτων ἐκμαθῶν ἐπιστήμην Σοφέ, κατ΄ 
ἂμφω παγκαλής ἀνεδείχθης, τήν τοῦ Θεοῦ Σοφίαν ἐμπνευσθείς, ἐν ᾖ καί 
θεραπεύων ψυχάς καί τά σώματα, Λουκᾶ Παμμακάριστε, καλεῖς πρός 

ἐπίγνωσιν, πτερεῖς πρός τόν ἒρωτα, τοῦ Θεοῦ τούς ἀνθρώπους ἑκάστοτε, 
ἀνάγεις εἰς οὐρανόν, καί ὑπέρ πάντων πρεσβεύεις, τῶν εὐφημούντων σε. 
 

γκίστρῳ λογικῷ, τούς ἐν βάθει ἀγνοίας, ὠς ἰχθύας εἰσδύσαντας, ἑλκύσας 
εἰς ἐπίγνωσιν θείαν, τῷ Χριστῷ ὀψώνιον καλόν προσηγάγῳ Παμμάκαρ, 
τιμήν ἀξιόχρεον, ζωήν τήν ἀκήρατον, Λουκᾶ Ἱερώτατε, διό καί Ἀπόστο-

Ἀ 
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λος τοῦ Χριστοῦ ἐχρημάτισας, σοφός Εὐαγγελιστής, ἐξηγητής τῶν πρακτέων 
ἒργων τῆς χάριτος. 
  

Ἦχος πλ. δ΄. 
 

εῦτε πᾶσα κτίσις, τόν ἀληθῶς ἰατρόν πνευματικόν καί τοῦ σωτῆρος μα-
θητήν, Λουκᾶν τόν ἀοίδιμον, ἐν ὠδαῖς εὐφημήσωμεν, οὖτος γάρ ἀθεείας 
τήν νόσον τῷ ἐπιχρίσματι τῆς Χριστοῦ κολυμβήθρας ἐθεράπευσε, καί πο-

ταμούς θεομβρύτων ναμάτων, ἐκ στόματος, ἐμψυχωμένας χώρας, τοῦ Εὐαγ-

γελίου κατήρδευσεν ὃθεν ἐξῆλθε προφῃτικῶς ὁ φθόγγος αὐτοῦ, εἰς τήν 
οἰκουμένην, καί πρεσβεύει σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. Ἰδιόμελον. 
 

αβιτικῶς συνελθόντες οἱ πιστοί ἐν ἂσμασι, τῷ μυστικῷ ῥήτορι τοῦ λόγου, 

Λουκᾶ ἐκβοήσωμεν ἡ γλῶσσα σου κάλαμος γραμματέως ἐδείχθη, 
Χριστοῦ τοῦ ὀξυγράφου, ὡραΐζων τάς ὂψεις, πρός τήν γνῶσιν τῶν ἐθνῶν τῆς 
θείας ἐπιγνώσεως, ἐν ᾖ ἀνεκήρυξας τό Εὐαγγέλιον, καί τῶν συναποστόλων 

σου τάς πράξεις συνεγράψω διό παριστάμενος τῇ Τριάδι καί Θεῷ, πρέσβευε 
ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Καί νῦν. 
 

Ὧ τοῦ παραδόξου θαύματος. 
 

αῖρε Μητρόθεε Δέσποινα, χαῖρε ἡ μόνη ἐλπίς, τῶν βροτῶν καί ἀντίληψις, 
χαῖρε καταφύγιον, χαῖρε λυχνία φωτός, ἠγλαϊσμένον χαῖρε Παλάτιον, τό 
φωτοφόρον, χαῖρε λαμπάδιον, χαῖρε ἀμόλυντον, Παρθενίας καύχημα, 

χαῖρε πηγή, βρύουσα ἰάματα τοῖς προσιοῦσι σοι. 
 
 
 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ ΣΤΙΧΗΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ 
 

Ἦχος πλ.α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν. 
 

άρις τοῖς χείλεσί σου Λουκᾶ, πυρίνῃ γλώσσῃ ἐξεχύθη Ἀπόστολε, καί 
γλῶσσα πυρός ἐδείχθης, λόγους ἐκπέμπων φωτός, τοῖς φωτός ἀξίοις τῷ 
κηρύγματι, βολίδας φλεγούσας δέ, τοῖς τό σκότος ποθήσασι, γράφων δι-

δάσκων, τό σεπτόν Εὐαγγέλιον, καί ὀσμή ζωῆς, τοῖς ζωήν ὂντως θέλουσιν, 

ὢφθης ὡς Παῦλος ἒφησεν, ὃν ἒσχες διδάσκαλον ὀσμή θανάτου δέ πάλιν, τοῖς 

μή ζωήν ἀγαπήσασιν ἀλλ΄ ἡμῖν εἰρήνην, καί ζωήν καί φῶς παράσχου, καί μέ-
γα ἒλεος. 
 

Στίχ. Εἰς πᾶσαν τήν γῆν… 

Δ 

Δ 

Χ 

Χ 
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γνωμεν ἐκ τῶν λόγων τῶν σῶν, καθάπερ ἒφης τήν τῶν λόγων 
ἀσφάλειαν, ὦν ἒθου, ἐνθέως μύστα, ἐπείπερ γράψαι ἡμῖν, περί τῶν 
πραγμάτων ἐπεχείρησας, ὧν πεπληροφόρησαι, καί καθώς σοι παρέδω-

καν, οἱ πρίν αὐτόπται, ὦν καί σύ ἲσος γέγονας, ὑπηρέτης τε, τῆς τοῦ λόγου 
σαρκώσεως, ὃν μετά τήν Ἀνάστασιν, εἰς Ἐμμαούς ἒβλεψας, καί καιομένῃ 

καρδίᾳ, μετά Κλεόπα συνέφαγες Αὐτοῦ θείας θέρμης, καί ἡμῶν τῶν σέ τιμώ-
ντων, τάς ψυχάς πλήρωσον. 
 

Στίχ. Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ… 
 

αῖρε ὁ μόνος γράψας ἡμῖν, τό Χαῖρε χαίρων τῆς  Ἀγνῆς εὐαγγέλιον, καί 
ταύτην Κυριοτόκον εἰπόντα τόν Βαπτιστήν, ἐκ γαστρός οὗ γράφεις καί 
τήν σύλληψιν, καί Λόγου τήν σάρκωσιν, πειρασμούς καί τά θαύματα, λό-

γους καί πάθη τόν σταυρόν καί τόν θάνατον καί τήν ἒγερσιν, ἣνπερ εἶδες καί 
ἂνοδον, Πνεύματός τε τήν κάθοδον κηρύττων τάς πράξεις τε, καί ἐξαιρέτως 
τοῦ Παύλου, οὖπερ ἐδείχθης συνέκδημος, ἀκέστωρ καί μύστα καί φωστήρ τῆς 
Ἐκκλησίας, ἣν φρούρει πάντοτε. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 

 
άνσοφε ἀλιεῦ Ἃγιε Μαθητά, ἐργάτα τοῦ Σωτῆρος, καί θριάμβε τῶν 

αὐτοῦ παθημάτων ὁ τήν κτίσιν τῇ πίστει διαδραμών, καί τῆς πλάνης τά 
ἐθνη συναγαγών, καί Θεῷ προσενέγκας, ὠς θυμιάμα καλόν, εἰς Οὐρανούς 
εὐωδώθης. Διό παριστάμενος τῷ Κριτῇ, πρέσβευε ρυσθῆναι ἡμᾶς τῶν ἀνομιῶν 
ἡμῶν, καί ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως λυτρωθῆναι τῆς κολάσεως. 
 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 
 

ποιητής καί λυτρωτής μου Πάναγνε, Χριστός ὁ Κύριος, ἐκ τῆς σῆς νηδύος 
προελθών, ἐμέ ἐνδυσάμενος, τῆς πρώην κατάρας τόν Ἀδάμ 

ἠλευθέρωσε διό σοι Πάναγνε, ὡς τοῦ Θεοῦ Μητρί τε, καί Παρθένῳ 
ἀληθῶς, βοῶμεν ἀσιγήτως, τό χαῖρε τοῦ Ἀγγέλου. Χαῖρε Δέσποινα, προστα-
σία καί σκέπη, καί σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Ἒ 

Χ 

Π 

Ὁ 
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Ἀπολυτίκιον.  Ἦχος α΄. 
 

ουκᾶν τόν θεηγόρον καί τοῦ Παύλου συνέκδημον, καί Εὐαγγελίου τοῦ τρί-

του, συγγραφέα θεόπνευστον ἐν ὓμνοις τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἂξιον 
ἐργάτην τοῦ Χριστοῦ. Τῷ φωτί γάρ τοῦ Κυρίου καταυγασθείς, μετέδωκε φῶς 
τῷ κόσμῳ. Γράψας τάς θαυμαστάς παραβολάς, σύστασιν Ἐκκλησίας τε, τῇ 
ἐπελεύσει τοῦ Πνεύματος ἱστορησάμενος. 
 

Ἓτερον.  Ἦχος δ΄. 
 

κέστωρ σοφώτατος, Ἱερομύστα Λουκᾶ, ζωγράφος πανάριστος, τῆς Θε-

οτόκου μητρός, ἐδείχθης Ἀπόστολε ἒγραψας μάκαρ λόγους, διά Πνεύμα-
τος θείου, ἒδωκας ἐννοῆσαι συγκατάβασιν ἂκραν, Χριστοῦ τήν παρουσίαν 
ἡμῖν, διό πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς. 
 

Δόξα. Ἦχος γ΄. 
 

πόστολε Ἃγιε, καί Εὐαγγελιστά Λουκᾶ, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἳνα 
πταισμάτων ἂφεσιν παράσχη ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 
 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 
 

έ τήν μεσιτεύσασαν τήν σωτηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν, ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε 

Παρθένε ἐν τῇ σαρκί γάρ τῇ ἐκ σοῦ προσληφθείσῃ, ὁ Υἱός σου καί Θεός 
ἡμῶν τό διά Σταυροῦ καταδεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ἐκ φθορᾶς ὡς 
φιλάνθρωπος. 
 
 
 

ÁÐÏËÕÓÉÓ 
 

 

Λ 

Ἀ 

Ἀ 

Σ 
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ÅÉÓ ÔÏÍ ÏÑÈÑÏÍ 
 

ÌåôÜ ôÞí á΄  Óôé÷ïëïãßáí, ÊÜèéóìá. 
 

 Ἦ÷ïò ðë. δ΄. ÔÞí Óïößáí êáß ëüãïí. 
 

ῇ ðõñßíῃ óïõ ãëþóóῃ öùôïâïëῶí, ôïῦ öùôüò ôïῖò ἀîßïéò ëüãïéò 
ôñáíῶò, ἐêðÝìðùí èåüðíåõóôå, êáß óùôÞñéá äüãìáôá, ôῶí ðéóôῶí 
êáñäßáò ðéαίíåéò ôïῖò äüãìáóé, ôῶí äÝ ἀðßóôùí âïëßäáò, öëåãïýóáò 

ôÞí ἂêáíèáí, ἐêñéæῶí êáß ôÝìíùí, ôïῦ óêüôïõò ôïῖò ëüãïéò óïõ, ὃèåí êáß 
ôïῖò ðᾶóéí ἀíåäåß÷èçò ἀêñüôçò, èåóðßóáò ôü ðÜíóåðôïí, ôïῦ ×ñéóôïῦ 
ÅὐáããÝëéïí, Ëïõêᾶ ÐáììáêÜñéóôå, ðñÝóâåõå ×ñéóôῷ ôῷ Èåῷ, ôῶí 
ðôáéóìÜôùí ἂöåóéí äùñÞóáóèáé ôïῖò ἑïñôÜæïõóé ðüèῳ ôÞí Ἁãßáí ìíÞìçí 
óïõ. 
 

Äüîá. Ὃìïéïí. 
 

 τïῦ Ðíåýìáôïò ÷Üñéò, ἐðß ôÞí óÞí, ἐê÷õèåῖóá ðëïõóßùò êÜñáí 
óáöῶò, êÞñõêá ἀíÝäåéîå ôῆò åἰñÞíçò ÌáêÜñéå, ðåöùôéóìÝíïò ὂíôùò, 
ôῇ áἲãëῃ ôῆò ÷Üñéôïò, ἠîéþèçò ÷åñóß óïõ, ôïýò íüìïõò ôõðþóáóèáé, 

ôïῦ Åὐáããåëßïõ, ðᾶóé ôïῖò èåïößëïéò, ἡ ãëῶóóá óïõ êÜëáìïò ãñáììáôÝùò 
ἐíäÝäåéêôáé êáëëéãñáöïῦóá ðáíóüöùò, ôÜ Èåῖá êáß ἀðüññçôá, Ëïõêᾶ 

ἀîéÜãáóôå ðñÝóâåõå ×ñéóôῷ ôῷ Èåῷ, ôῶí ðôáéóìÜôùí ἂöåóéí 
äùñÞóáóèáé ôïῖò ἑïñôÜæïõóé ðüèù ôÞí Ἁãßáí ìíÞìçí óïõ. 
 

Êáß íῦí. Èåïôïêßïí. 
 

áñéóôÞñéïí áἶíïí ÷ñåùóôéêῶò, ὡò ἡ ÷Þñá ἐêåßíç äýï ëεðôά, ðñïóöÝñù 
óοé ÄÝóðïéíá, ὑðÝñ ðáóῶí ôῶí ÷áñßôùí óïõ, óý ãÜñ ὢöèçò óêÝðç 
ὁìïῦ êáß âïÞèåéá, ðåéñáóìῶí êáß èëßøåùí, ἀåß ìå ἐîáßñïõóá, ὃèåí ὡò 

ἐê ìÝóïõ öëïãéæïýóçò êáìßíïõ, ñõσèåßò τῶν θλιβόντων με, ἐκ καρδίας 

κραυγάζω σοι Θεοτόκε βοήθει ìïé ðñåóâåýïõóá ôῷ óῷ Υἱῳ καί Èåῷ, ôῶí 
ðôáéóìÜôùí ἂöåóéí äïèῆíáé ìïé, óÝ ãÜñ ἒ÷ù ἐëðßäá ὁ ἀíÜîéïò äïῦëïò 
óïõ. 
 

ÌåôÜ ôÞí â΄  Óôé÷ïëïãßáí, ÊÜèéóìá. 
 

Ἦ÷ïò ä΄. ÊáôåðëÜãç ἸùóÞö. 
 

ïßá ãëῶóóá ãçãåíῶí ἲó÷õóå ἆñá ïὐäáìῶò, åἰ ìÞ Ðáýëïõ ôïῦ óïöïῦ, 
ôῶí ἐãêùìßùí ἀðáñ÷Üò, ἃò óïé ἐîÝèåôï, ἃðáóéí ἐðéóôÝëëùí, Ëïõêᾶí 
êáß ἰáôñüí, ôÞí óÞí êáñäßáí ἀëçèῶò, ðñïóáãïñåýåé ἀåß, ïὗ ôῶí 

ἀãώíùí ἒíäïîå ìÝôï÷ïò ὢöèçò, êáß ôῶí σôåöÜíùí, äéü âïῶìåí 
óõìöþíùò ðÜíôåò, ðñÝóâåõå ôῷ Êõñßῷ, óùèῆíáé ôÜò øõ÷Üò ἡìῶí. 

Ô 

Ἡ 

× 

Ð 
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Äüîá Ðáôñß.  
 

ÐÜëéí ôü áὐôü.  
  

Êáß íῦí. Èåïôïêßïí. 
 

áôåðëÜãç ἸùóÞö, ôü ὑπÝñ öýóéí èåùñῶí, êáß ἐëÜìâáíåí åἰò íïῦí, ôüí 
ἐπß ðüêïí ὑåôüí, ἐí ôῇ ἀσðüñῳ óõëëÞøåé óïõ Èåïôüêå, âÜôïí ἐí ðõñß 
ἀêáôÜöëåêôïí, ñÜâäïí Ἀáñþí ôÞí âëáóôÞóáóáí êáß ìáñôõñῶí ὁ 

μíÞóôùñ óïõ êáß öýëáî, ôïῖò ἱåñåῦóéí ἐêñáýãáæå ÐáñèÝíïò ôßêôåé, êáß 
ìåôÜ ôüêïí ðÜëéí ìÝíåé ÐáñèÝíïò. 
 

ÌåôÜ ôüí ðïëõÝëåïí, ÊÜèéóìá. 
 

Ἦ÷ïò πë. δ΄. ÔÞí Óïößáí êáß Ëüãïí. 
 

ῇ óáãÞíῃ ôῶí ëüãùí ôῶí èåúêῶí, ôïýò ἰ÷èýáò æùãñÞóáò ôïýò 
ëïãéêïýò, êáß ôïýôïõò ðñïóÞãáãåò, ἀðáñ÷Üò ôῷ Èåῷ ἡìῶí, 
êáëëéãñÜöùí, äéäÜóêùí ôü óåðôüí ÅὐáããÝëéïí, êáß ôÜò ðñÜîåéò 

ἀñßóôùò, ôïῖò ðᾶóéí ἀíéóôüñçóáò, ὃèåí óõíåëèüíôåò êáôá÷ñÝùò ôéìῶìåí, 
ÅὐáããåëéóôÜ Ἀðüóôïëå, ôÞí ðáíÝïñôïí ìíÞìçí óïõ, êáß óõìöþíùò 
âïῶìåí óïé, ðñÝóâåõå ×ñéóôῷ ôῷ Èåῷ ôῶí ðôáéóìÜôùí ἂöåóéí 
äùñÞóáóèáé ôïῖò ἑïñôÜæïõóé ðüèῳ ôÞí Ἁãßáí ìíÞìçí óïõ.  

 
Äüîá. Ὃìïéïí. 

 
ῆò Óïößáò ôῆò ἂíù óïé ὁ ×ñéóôüò, ìõçóÜìåíïò ðÜíôá ìáñìáñõãῶò, 
ἀìÝóùò äéáíïßãùí óïé ôÜ èåüðíåõóôá ëόãéá, ìýóôηí ἀíáäåßêíõóé, ôῆò 
èåßáò ÷Üñéôïò ÐÜíóïöå, ôῆò äéáíïßáò ôü êάλëος åὑñþí óïõ ὁ Êýñéïò, 

ὃèåí ôáῖò ἀêôßóé, äéáóôßëâùí ὡñáßùò, êύñçêÜ óå ðñþôéóôïí, ðñï÷åéñßæåôáé 
ðÜíóåðôå, Ëïõêᾶ ἀîéïèáýìáóôå, ðñÝóâåõå ×ñéóôῷ ôῷ Èåῷ, ôῶí 
ðôáéóìÜôùí ἂöåóéí äùñÞóáóèáé ôïῖò ἑïñôÜæïõóé ðüèù ôÞí Ἁãßáí 
ìíÞìçí óïõ. 
 

Êáß íῦí. Θεοτοκίον. 
 

áῖñå Èñüíε ðõñßìïñöε ôïῦ Èåïῦ, ÷áῖñå êüñç êáèÝäñá ÂáóéëéêÞ, êëßíç 
ðïñöõñüóôñùôå, ÷ñõóïðüñöõñå èÜëáìå, ÷ëáìýò ἀëïõñãü÷ñïå, 

ôéìáëöÝóôáôïí ôÝìåíïò, ἀóôñáðçöüñïí ἃñìá, ëõ÷íßá ðïëýöùôå 
÷áῖñå Èåïôüêå, äùäåêÜôåé÷å ðüëéò, êáß ðýëç ÷ñõóÞëáôå, êáß ðáóôÜò 

ἀãëáüìïñöå, ἀãëáü÷ñõóå ôñÜðåæá, èåïêüóìçôïí óêÞíùìá ÷áῖñå ἒíäïîå 
Íýìöç ἡëéïóôÜëáêôå, ÷áῖñå ìüíç ôïῦ Êüóìïõ äéÜóωóìá. 

Ê 

Ô 

Ô 

× 
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Ôü á΄ ἀíôßöùíïí ôïῦ ä΄ ἢ÷ïõ êáß ôü Ðñïêåßìåíïí: 

 
Åἰò ðᾶóáí ôÞí ãῆí ἐîῆëèåí ὁ öèüããïò áὐôïῦ êáß åἰò ôÜ ðÝñáôá ôῆò 
ïἰêïõìÝíçò τά ρήματα áὐôïῦ. 
 
Óôß÷. Ïἱ ïὐñáíïß äéçãïῦíôáé äüîáí Èåïῦ, ðïßçóéí äÝ ÷åéñῶí áὐôïῦ 
ἀíáããÝëåé ôü óôåñÝùìá. 
 

Ðᾶóá ÐíïÞ. 
 

ÅὐáããÝëéïí, Ἐùèéíüí å΄. 
 

Ἐê ôïῦ êáôÜ Ëïõêᾶí. 
(Κεφ. ΚΔ΄ 12-35) 

 
ῷ êáéñῷ ἐêåßíῳ ὁ ÐÝôñïò ἀíáóôÜò ἓäñáìåí ἐðß ôü ìíçìåῖïí, êáß 
ðáñáêýøáò âëÝðåé ôÜ ὀèüíéá êåßìåíá ìüíá êáß ἀðῆëèå, ðñüò ἑáõôüí 
èáõìÜæùí ôü ãåãïíüò. Êáß ἰäïý äýù ἐî áὐôῶí ἦóáí ðïñåõüìåíïé ἐí 

áὐôῆ ôῇ ἡìÝñᾳ åἰò êþìçí ἀðÝ÷ïõóáí óôáäßïõò ἑîÞêïíôá ἀðü ἹåñïõóáëÞì,  
ἦ ὃíïìá  Ἐììáïýò, êáß áὐôïß ὡìßëïõí ðñüò ἀëëÞëïõò ðåñß ðÜíôùí ôῶí 
óõìâåâçêüôùí ôïýôùí. Êáß ἐãÝíåôï ἐí ôῷ ὁìéëåῖí áὐôïýò êáß óõæçôåῖí, êáß 
áὐôüò ὁ Ἰçóïῦò ἐããßóáò óõíåðïñåýåôï áὐôïῖò. Ïἱ äÝ ὀöèáëìïß áὐôῶí 
ἐêñáôïῦíôï ôïῦ ìÞ ἐðéãíῶíáé áὐôüí. Åἶðå äÝ ðñüò áὐôïýò. Ôßíåò ïἱ ëüãïé 
ïὖôïé, ïὓò ἀíôéâÜëëåôå ðñüò ἀëëÞëïõò ðåñéðáôïῦíôåò, êáß ἐóôÝ 
óêõèñùðïß; Ἀðïêñéèåßò äÝ ὁ åἶò, ᾦ ὂíïìá Êëåüðáò, åἶðå ðñüò áὐôüí. Óý 
ìüíïò ðáñïéêåῖò ἐí ἹåñïõóáëÞì, êáß ïὐê ἒãíùò ôÜ ãåíüìåíá ἐí áὐôῇ ἑí 
ôáῖò ἡìÝñáéò ôáýôáéò; Êáß åἶðåí áὐôïῖò, ðïῖá; Ïἱ äÝ åἶðïí áὐôῷ. ÔÜ ðåñß 
Ἰçóïῦ ôïῦ Íáæùñáßïõ, ὃò ἐãÝíåôï ἀíÞñ ðñïöÞôçò äõíáôüò ἐí ἒñãῳ êáß 
ëüãῳ ἐíáíôßïí ôïῦ Èåïῦ êáß ðáíôüò ôïῦ ëáïῦ, ὃðùò ôå ðáñÝäùêáí 
áὐôüí ïἱ ἀñ÷éåñåῖò êáß ïἱ ἂñ÷ïíôåò ἠìῶí åἰò êñῖìá èáíÜôïõ êáß 
ἐóôáýñùóáí áὐôüí. Ἡìåῖò äÝ ἠëðßæïìåí ὃôé áὐôüò ἐóôéí ὁ ìÝëëùí 
ëõôñïῦóèáé ôüí ἸóñáÞë, ἀëëÜ ãå óýí ðᾶóé ôïýôïéò ôñßôçí ôáýôçí ἡìÝñáí 
ἂãåé óÞìåñïí ἀö’ ïὗ ôáῦôá ἐãÝíåôï. ἈëëÜ êáß ãõíáῖêåò ôéíåò ἐî ἡìῶí 

ἐîÝóôçóáí ἡìᾶò ãåíüìåíáé ὂñèñéáé ἐðß ôü ìíçìåῖïí, êáß ìÞ åὑñïῦóáé ôü 
óῶìá áὐôïῦ ἦëèïí ëÝãïõóáé, êáß ὀðôáóßáí ἀããÝëùí ἑùñáêÝíáé, ïἳ 
ëÝãïõóéí áὐôüí æῆí. Êáß ἀðῆëèόí ôéíåò ôῶí óýí ἡìῖí ἐðß ôü ìíçìåῖïí, êáß 
åὖñïí ïὓôù êáèþò êáß áἱ ãõíáῖêåò åἶðïí, áὐôüí äÝ ïὐê åἶäïí. Êáß áὐôüò 
åἶðå ðñüò áὐôïýò. Ὦ ἀíüçôïé êáß âñáäåῖò ôῇ êáñäßᾳ ôïῦ ðéóôåýåéí ἐðß 
ðᾶóéí ïἷò ἐëÜëçóáí ïἱ ðñïöῆôáé, ïὐ÷ß ôáῦôá ἒäåé ðáèåῖí ôüí ×ñéóôüí êáß 
åἰóåëèåῖí åἰς ôÞí äüîáí áὐôïῦ; Êáß ἀñîÜìåíïò ἀðü ÌùûóÝùò êáß ἀðü 
ðÜíôùí ôῶí ðñïöçôῶí äéåñìÞíåõåí áὐôïῖò ἐí ðÜóáéò ôáῖò ãñáöáῖò ôÜ 
ðåñß ἑáõôïῦ. Êáß ἢããéóáí åἰò ôÞí êþìçí ïὗ ἐðïñåýïíôï. Êáß áὐôüò 

Ô 
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ðñïóåðïéåῖôï ðïññùôÝñù ðïñåýåóèáé, êáß ðáñáâéÜóáíôï áὐôüí 
ëÝãïíôåò. Ìåῖíïí ìåè’ ἡìῶí, ὃôé ðñüò ἑóðÝñáí ἐóôß êáß êÝêëéêåí ἡ ἡìÝñá. 

Êáß åἰóῆëèåí ôïῦ ìåῖíáé óýí áὐôïῖò. Êáß ἐãÝíåôï ἐí ôῷ êáôáêëéèῆíáé áὐôüí 
ìåô’ αὐôῶí, ëáâþí ôüí ἂñôïí åὐëüãçóå, êáß êëÜóáò ἐðåäßäïõ áὐôïῖò. 

Áὐôῶí äÝ äéçíïß÷èçóáí ïἱ ὀöèáëìïß, êáß ἐðÝãíùóáí áὐôüí, êáß áὐôüò 
ἂöáíôïò ἐãÝíåôï ἀð΄ αὐôῶí. Êáß åἶðïí ðñüò ἀëëÞëïõò. Ïὐ÷ß ἡ êáñäßá 
ἡìῶí êáéïìÝíç ἦí ἐí ἡìῖí, ὡò ἐëÜëåé ἡìῖí ἐí ôῇ ὁäῷ, êáß ὡò äéÞíïéãåí ἡìῖí 
ôÜò ãñáöÜò; Êáß ἀíáóôÜíôåò áὐôῇ ôῇ ὧñá, ὑðÝóôñåøáí åἰò ἹåñïõóáëÞì, 
êáß åὗñïí óõíçèñïéóìÝíïõò ôïýò Ἓíäåêá êáß ôïýò óýí áὐôïῖò, ëÝãïíôáò. 
Ὃôé ἠãÝñèç ὁ Êýñéïò ὂíôùò, êáß ὣöèç Óßìùíé. êáß áὐôïß ἐîçãïῦíôï ôÜ ἐí ôῇ 
ὁäῷ, êáß ὡò ἐãíþóèç áὐôïῖò ἐí ôῇ êëÜóåé ôïῦ ἂñôïõ. 
 

Ὁ Í΄. Äüîá. Ôáῖò ôïῦ Ἀποστόλου..... 
 

Êáß íῦí. Ôáῖò ôῆò Èåïôüêïõ..... 
 

Åἶôá ôü ἰäéüìåëïí. Ἦ÷ïò ðë. â΄. 
 

Óôé÷. ἘëÝçóüí ìå ὁ Èåüò êáôÜ ôü ìÝãá.... 
 

Üíóïöå ἁëéåῦ Ἃãéå ΜáèçôÜ, ἐñãÜôá ôïῦ Σùôῆñïò, êáß èñéÜìâå ôῶí 

áὐôïῦ ðáèçìÜôùí ὁ ôÞí êôßóéí ôῇ ðßóôåé äéáäñáìþí, êáß ôῆò ðëÜíçò 
ôÜ ἒèíç συναãαãώí, êáß Èåῷ ðñïóåíÝãêáò, ὠò èõìéÜìá êáëüí, åἰò 
Ïὐñáíïýò åὐùäώèηò. Δéü ðáñéóôÜìåíïò ôῷ Κñéôῇ, ðñÝóâåõå ñõσèῆíáé 
ἡìᾶò ôῶí ἀíïìéῶí ἡìῶí, êáß ἐí ἡìÝñᾳ êñßóåùò ëõôñùèῆíáé ôῆò êïëÜóåùò. 
 

Ὁ ἱåñåýò: Óῶóïí ὁ Èåüò..... 
 

Ïἱ êáíüíåò ôῆò Èåïôüêïõ åἰò óô΄  κáß ôïῦ Ἁãßïõ åἰò ç΄. 
 

Ὁ Êáíþí ôῆò Èåïôüêïõ. 
 

Ὠδή α΄. Ἦχος α΄. Ὁ εἰρμός. 
 

δήν ἐπινίκιον ἂσωμεν πάντες, Θεῷ τῷ ποιήσαντι, θαυμαστά τέρα-
τα, βραχίονι ὑψηλῷ, καί σώσαντι τόν Ἰσραήλ ὃτι δεδόξασται. 
 
 ς μόνη  τόν ἂχρονον Υἱόν ἐν Χρόνῳ,  τεκοῦσα  σαρκούμενον Πανα-
γία Ἂχραντε, πάντα τά χρόνια, τῆς Παναθλίας μου ψυχῆς, πάθη 
θεράπευσον. 

 
ά τραύματα Πάναγνε τά τῆς ψυχῆς μου, καρδίας τήν πόρωσιν, 
λογισμοῦ τήν σκότωσιν, καί τοῦ νοός ἐκτροπάς, ἀφάνισον ὡς συμπα-

Ð 

Ὠ 

Ὡ 
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θής, ταῖς σαῖς δεήσεσιν. 
 

ό φῶς ἡ κυήσασα τόν Λυτρωτήν μου, τοῦ σκότους με λύτρωσαι, καί 
βασάνων ἂχραντε, τῶν αἰωνίων ἐκεῖ, ὃπως σωζόμενος ὑμνῶν τά 
μεγαλεῖα σου. 

 
οός μου Πανάμωμε, τάς ἀμαυρώσεις, φωτί σου ἀπέλασον, ἡ τό φῶς 
κυήσασα, τό ὑπέρ ἒννοιαν, καί δώρησαί μοι τό φῶς προσβλέψαι, τό 
ἐκ σοῦ ἐξανατεῖλαν ἡμῖν. 

 
Ἓτερος Κανών τοῦ Ἀποστόλου. 

 
Ὠδή α΄. Ἦχος πλ. δ΄. 

 
Θεοφάνους. Ἡ κεκομένη τήν ἂτομον ἒτεμε. 

 
ῆς ἀνωτάτω Σοφίας τό στόμα σου, κρατῆρα θεῖον Σοφέ πάντες 
ἐπιστάμενοι, Ἀπόστολε Λουκᾶ, τό μέγαν καί ἀπόῤῥητον τῆς χάριτος 
πλουτοῦντες θησαυρόν, προθύμως ἀρρυόμεθα τῷ Κυρίῳ ψάλλοντες, 

ἐνδόξως γάρ δεδόξασται. 
 

υσταγωγῶν σοι Χριστός τά Οὐράνια, καί θεοπνεύστους γραφάς, 
ἀμέσως διανοίγων σοι, Ἀπόστολε Λουκᾶ, καί μύστην ἀναδείκνυσι, 
καί κύρηκα σοφόν τόν ὑπέρ νοῦν, ἐντόνως ἀνακράζοντα, τῷ Κυρίῳ 

ἂσωμεν ἐνδόξως γάρ δεδόξασται. 
 

ειροτονεῖσαι τῷ Παύλῳ συνέκδημον, ἡ Ἐκκλησία Χριστοῦ, Λουκᾶ Παμ-
μακάριστε, τῇ χάριτί τε τῇ αὐτοῦ, ἐνθέως διαλάμποντα, καί ἲχνεσιν 
αὐτοῦ ἀκολουθεῖν, αὐτῷ συνανακράζοντα, τῷ Κυρίῳ ἂσωμεν 

ἐνδόξως γάρ δεδόξασται. 
 

Θεοτοκίον. 
 

ῆς ἀνεκφράστου καί θείας συλλήψεως, τῆς Πανυμνήτου Ἁγνῆς, τόν 
τρόπον διεσάφησας, Ἀπόστολε Λουκᾶ, τό Πνεῦμα τό Πανάγιον 
ἐλήλυθε σαφῶς γάρ ἐπ΄ Αὐτήν, καί λόγος ἐπεσκίασεν, ᾧ συμφώνως 

ψάλλομεν, ἐνδόξως δεδόξασται. 
 

Τ 
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Καταβασία.  
 

νοίξω τό στόμα μου, καί πληρωθήσεται Πνεύματος καί λόγον 
ἐρεύξομαι, τῇ Βασιλίδι μητρί, καί ὀφθήσομαι φαιδρῶς πανηγυρίζων καί 
ᾂσω γηθόμενος, ταύτης τά θαύματα. 

 
Ὠδή γ΄. Ὁ Εἰρμός. 

 
τερεωθήτω ἡ καρδία μου, εἰς τό θέλημά σου Χριστέ ὁ Θεός, ὁ ἐφ΄  
ὑδάτων Οὐρανῶν, στερεώσας τό δεύτερον, καί ἑδράσας ἐν τοῖς ὓδασι, 
τήν γῆν παντοδύναμε. 

 
ῆς στειρευούσης διανοίας μου, ἀκαρπίαν πᾶσαν ἀπέλασον, καί καρ-
ποφόρον ἀρεταῖς, τήν ψυχήν μου ἀνάδειξον. Παναγία Θεοτόκε, τῶν  
πιστών ἡ βοήθεια. 

 
ῦσαι με πᾶσης κατακρίσεως, καί πολλῶν σκανδάλων τοῦ ὂφεος, τοῦ 
αἰωνίζοντος πυρός, καί τοῦ σκότους πανάμωμε, ἡ τό φῶς, 
ἀποκυήσασα ἡμῖν τό ἀνέσπερον. 

 
ό ἀπαραίτητον κριτήριον, καί τό πῦρ ἐκείνο τό ἂσβεστον, καί τήν 
ἀπόφασιν Ἁγνή, τήν φρικτήν ὃλως δέδοικα, σπεῦσον σῶσον πρό τοῦ 
τέλους, ἀγαθή τόν ἱκέτην σου. 

  
ὐλογημένος τῆς κοιλίας σου, ὁ καρπός Παρθένε, πανύμνητε, τούς γάρ  
φθαρέντας τῷ καρπῷ, διά ξύλου Σταυροῦ αὐτοῦ, ἀφθαρσίας κατα-
στήσας, κοινωνούς θείᾳ χάριτι. 

 
Τοῦ Ἀποστόλου. Σύ εἶ τό στερέωμα. 

 
οῦ τό Εὐαγγέλιον, Λουκᾶ θεσπέσιε ἂνωθεν, Ἀνατολήν ἐπισκεψαμένην, 
τούς ἀνθρώπους παρίστησιν. 
 
ράξεις ἐνθεώτατα, διαπραττόμενος ἂριστε, πανευσεβῶς, τάς τῶν 
Ἀποστόλων γραφικῶς ἀνιστόρησας. 
 
αῦλος ὁ Μακάριος, τῶν ἐγκωμίων σοι ἒπλεξε, τάς ἀπαρχάς καί τούς 
σούς ἐπαίνους, ἐπιστέλλων ἐξέθετο. 
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Θεοτοκίον. 
 

έ νῦν μακαρίζουσιν, ὡς προεφήτευσας ἂχραντε αἱ γενεαί, πᾶσαι τῶν 
ἀνθρώπων, διά σοῦ νῦν σωζόμενοι. 
 

Καταβασία. 
 

ούς σούς ὑμνολόγους Θεοτόκε, ὡς ζῶσα καί ἂφθονος πηγή, θίασον 
συγκροτήσαντας, πνευματικόν στερέωσον καί ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου, 
στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

 
 

Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ΄. Τήν σοφίαν καί λόγον. 
 

ς συνέκδημος Παύλου ἀναδειχθείς, τούς ποικίλους κινδύνους, 
καρτερικῶς, ὑπέμεινας πανεύφημε, τοῦ Κυρίου Ἀπόστολε, καί τόν 
δρόμον ἀθλήσει, τελέσας τῆς πίστεως, σύν αὐτῷ ἐν ὑψίστοις 

εὐφραίνῃ Μακάριε, ὃθεν καί τῷ Κόσμῳ, τό Χριστοῦ Εὐαγγέλιον, κυρήξας 
ἐφώτισας τήν ὑφήλιον ἃπασαν Λουκᾶ Πανσεβάσμιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ 
Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἂφεσιν δωρήσασθαι τοῖς ἑορτάζουσι πόθω τήν 
Ἁγίαν μνήμην Σου. 
 

Δόξα. Τό αὐτό. 
 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 
 

ήν Οὐράνιον πύλην καί κιβωτόν, τό Πανάγιον ὂρος τήν φωταυγῆ, νε-
φέλην ὑμνήσωμεν, τήν ἀνάφλεκτον βάτον, τόν λογικόν Παράδεισον, 
τῆς Εὒας τήν ἀνάκλησιν, οἰκουμένης ὃλης τό μέγα κειμήλιον, ὃτι Σωτη-

ρία ἐν αὐτῇ διεπράχθη, τῷ κόσμῳ καί ἂφεσις, τῶν ἀρχαίων ἐγκλημάτων, 
διά τοῦτο βοῶμεν αὐτῇ, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων 
ἂφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς προσκυνοῦσιν ἐν πίστει, τόν ἂχραντον τόκον 
Σου. 
 

Ὠδή δ΄. Ὁ Εἰρμός. 
 

 ν Πνεύματι προβλέπων προφῆτα Ἀββακούμ, τήν τοῦ Λόγου σάρκω-
σιν ἐκήρυττες βοῶν, ἐν τῷ ἐγγίζειν τά ἒτη ἐπιγνωθήση ἐν τῷ παρεῖναι 
τόν καιρόν ἀναδειχθήση, δόξα τῇ δυμάμει σου Κύριε. 

 
αρθένε Παναγία, ἀμόλυντε σκηνή, μολυνθέντα πταίσμασι, καθάρισόν 
με νῦν, τῶν οἰκτιρμῶν σου ρανίσι καθαρωτάταις, καί δός μοι χεῖρα 
βοηθείας ἳνα κράζω, δόξα σοι Ἁγνή θεοδόξαστε. 
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αός ἡγιασμένος ἐδείχθης τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐν σοί οἰκήσαντος, Παρθένε 
ὑπέρ νοῦν, αὐτόν δυσώπει ἁμαρτιῶν ἡμᾶς ρύπου ἀποκαθάραι, ὃπως 
οἶκος γνωρισθῶμεν, καί κατοικητήριον Πνεύματος. 

 
 λέησόν με μόνη, ἐλέους ἡ πηγή, Θεοτόκε τέξασα καί λύσον τήν δει-
νήν, ψυχῆς μου νόσον καί πόρωσιν τῆς καρδίας, δακρύων ῥεῖθρα, καί 
κατάνυξιν πρό τέλους, θείαν δωρουμένη πρεσβείαις σου. 

 
οήσας ὁ προφήτης  ἐν Πνεύματι Θεοῦ,  ὂρος σε προέγραψε  κατάσκι-
ον Ἁγνή, τούς ἐκτακέντας φλογμῷ πολλῶν ἐγκλημάτων, ἀποκαθᾶραι 
μεσιτείαις σου Παρθένε, μόνη τῶν βροτῶν ἡ ἀνόρθωσις. 

 
Τοῦ Ἀποστόλου. Ἐπέβης ἐφ΄ ἳππους. 

 
ς ὣφθης τῇ αἲγλῃ, πεφωτισμένος τοῦ Πνεύματος, ἠξιώθης χερσί 
σου τούς νόμους αὐτούς, τοῖς Θεοφίλοις ἂριστα διατυπώσας, τοῖς 
πιστῶς μελωδοῦσι, δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

 
  χάρις εὑροῦσα τοῦ Παρακλήτου σέ σκήνωμα, ἐξεχύθη πλουσίως 
σοῖς χείλεσι, καί τῆς εἰρήνης κύρηκα πᾶσιν ἀνέδειξε, τοῖς πιστῶς 
μελωδοῦσι, δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

 
 γώνων τῷ Παύλῳ ὡς Κοινωνός ὢφθης Ἒνδοξε, τῶν στεφάνων 
ἐνδίκως ἠξίωσαι τῆς βασιλείας τούτῳ τε συναγαλλόμενος, συμφώνως 
κραυγάζετε, δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

 
ὑρών σου τῆς διανοίας ὁ Κύριος, ὡς ταῖς θείαις ἀκτίσιν ὡραίως διαλα-
μπούσης, κύρηκά σε προχειρίζεται τοῖς πίστει κραυγάζουσι, δόξα τῇ 
δυνάμει σου Κύριε. 

 
Θεοτοκίον. 

 
αθεῖλε δυνάστας ἀπό θρόνων ὁ Κύριος, ἡ Παρθένος καί Μήτηρ ὡς 
ἒφησε, τούς δέ πεινῶντας θείων ἀγαθῶν ἐνέπλησε, τούς πιστῶς 
μελωδοῦντας, δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

 
Καταβασία. 

 
ήν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν, τῆς ἐκ τῆς παρθένου σαρκώσεως, σοῦ 
τοῦ Ὑψίστου, ὁ Προφήτης Ἀββακούμ, κατανοῶν ἐκραύγαζε. Δόξα τῇ 
δυνάμει σου, Κύριε. 
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Ὠδή ε΄. Ὁ Εἰρμός. 
 

ήν σήν εἰρήνην δός ἡμῖν, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἂλλον γάρ ἐκτός σοῦ Θεόν οὐ 
γινώσκομεν, τό ὂνομα σου ὀνομάζομεν, ὃτι Θεός ζώντων καί τῶν 
νεκρῶν ὑπάρχεις. 

 
άς κόρας τῆς καρδίας μου, διάνοιξον Ἁγνή, βλέπειν με τρανῶς τήν θείαν 
λαμπρότητα, καί τήν σήν δόξαν τήν ἀνέκφραστον, ὃπως ἐλέους τύχω, 
καί αἰωνίου δόξης. 

 
 ν δύο ταῖς θελήσεσι, τόν ἓνα τῆς σεπτῆς, τέτοκας Τριάδος Πανάχρα-
ντε, φέροντα μίαν τήν ὑπόστασιν, ὃν ἐκτενῶς δυσώπει πάντας ἡμᾶς 
σωθῆναι. 

 
ανάχραντε ὡς τέξασα, Σωτῆρα καί Θεόν, πρέσβευε ἐκ πᾶσης με θλί-
ψεως, καί νοσημάτων, καί κακώσεως, σῶον συντηρηθῆναι, τόν σόν 
ἀχρεῖον δοῦλον. 

 
υσώπησον ὃν ἒτεκες, Παρθένε ὑπέρ νοῦν, σώζεσθαι τούς πίστει σοι 
κράζοντας, χαῖρε Παρθένε Παναμώμητε, χαῖρε εὐλογημένη τοῦ Κό-
σμου προστασία. 

 
Τοῦ Ἀποστόλου. Φώτισον ἡμᾶς. 

 

ῶς τό νοητόν, ἐν τῇ καρδία σου δεξάμενος, τῶν μολυσμάτων ὡς τό 
πρίν καθαρθείς, ἀγάπης νόμῳ τοῖς πᾶσι, Λουκᾶ μετέδωκας. 
 

ύ ταῖς ἀστραπαῖς, ταῖς τῆς χάριτος πανόλβιε, κατηυγασμένος καθω-
ράθης σαφῶς, πυρίνῃ γλώσσῃ εὐθέως Λουκᾶ φθεγγόμενος. 
 
αύλῳ τῷ σοφῷ, συνοδεύειν, ἐπεπόθησας, ἀγαπητός γάρ προηγό-
ρευσαι, ὡς ὑπηρέτης Εὐαγγελιστά τῆς Χάριτος. 
 

Θεοτοκίον. 
 

αίροις ἀληθῶς, Παρθενίας τό κειμήλιον, ἡ τῆς προμήτορος ἀνάκλησις, 
καί τῆς κατάρας ἡ λύσις τοῦ προπάτορος. 
 

Καταβασία. 
 

 ξέστη τά σύμπαντα, ἐπί τῇ θείᾳ δόξῃ σου, σύ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρ-
θένε, ἒσχες ἐν μήτρᾳ τόν ἐπί πάντων Θεόν, καί τέτοκας ἂχρονον Υἱόν, 
πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, σωτηρίαν βραβεύοντα. 

 
Ὠδή στ΄. Ὁ Εἰρμός, 
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όν Προφήτην Ἰωνᾶν, ἐκμιμούμενος βοῷ, τήν ζωήν μου ἀγαθέ, 
ἐλευθέρωσον φθορᾶς, καί σῶσόν με, Σωτήρ τοῦ Κόσμου, κράζοντα δό-
ξα σοι. 

 
ολυνθέντα με πολλαῖς, ἁμαρτίαις δυσωπῷ, σέ τήν ὂντως ἀγαθήν, 
καί ἀμόλυντον σκηνήν, ἀπόπλυνον παντοίου ῥύπου, τῇ μεσιτείᾳ 
σου.  

 
υβερνήτης μοι γενοῦ, θαλαττεύοντι ἀεί, ἐν πελάγει τῶν δεινῶν, τῶν 
τοῦ βίου πειρασμῶν, καί σῶσον με, πρός σωτηρίας ὃρμον ἰθύνουσα. 
 
ρικυμίαι λογισμῶν, καί παθῶν ἐπαγωγαί, καί βυθός ἁμαρτιῶν, τήν 
ἀθλίαν μου ψυχήν, χειμάζουσι, βοήθησόν μοι, Ἁγίᾳ Δέσποινα. 
 

εγαλεῖα σοι ἀεί, ἐποιήσατο Χριστός, ὃν ἱκέτευε ἀεί, μεγαλύναι ἐπ΄ 
ἐμοί, τά πλούσια αὐτοῦ ἐλέη, Θεοχαρίτωτε. 
 

Τοῦ Ἀποστόλου. Τήν δέησιν ἐκχεῶ πρός Κύριον. 
 

ἰς Ὃρος τῶν ἀρετῶν Ἀπόστολε, ἀναβάς τῷ ποθουμένῳ ὡμίλεις καί ὡς 
Μωυσῆς Θεογράφους τάς πλάκας, ἐγγεγραμμένας δακτύλῳ τοῦ Πνεύ-
ματος, ἐδέξω Μακάριε διττάς, Λουκᾶ τῆς Οἰκουμένης Διδάσκαλε. 

 
όν κόσμον σαῖς διδαχαῖς ἐφώτισας, οἷα ῥήτωρ τῆς σεπτῆς Ἐκκλησίας, 
ταῖς γάρ αὐγαῖς, τῆς ἀκτίστου Τριάδος, πεπυρσευμένος ὡράθης θεό-
ληπτε, καί γέγονας ὣσπερ ἀστήρ, δαδουχῶν οἰκουμένης τά πέρατα. 

 
άς νόσους νῦν τῶν ψυχῶν Θεόπνευστε, ἰατρεύεις τῶν σωμάτων ὡς 
πάλαι, ἐμπιστευθείς, οὐρανόθεν τό δῶρον καί ὡς πλουτήσας τήν Χάριν 
τοῦ Πνεύματος ὁ Παῦλος γάρ σέ μαρτύρων, ἰατρόν γεγονέναι παρί-

στησιν. 
 

Θεοτοκίον. 
 

 πέβλεψεν ἐπί σέ ὁ Κύριος, τήν ἐμήν ἀνακαινίζων οὐσίαν, ὡς δυνατός 
μεγαλεῖα ποιήσας, Θεογεννῆτορ ὡς ἒφης Πανάμωμε, καί ἒσωσέ με διά 
σοῦ, ἐκ φθορᾶς ὡς Θεός καί φιλάνθρωπος. 

 

Τ 

Μ 

Κ 

Τ 
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Καταβασία. 
 

ήν θείαν ταύτην καί πάντιμον, τελοῦντες ἑορτήν οἱ θεόφρονες, τῆς Θε-
ομήτορος, δεῦτε τάς χεῖρας κροτήσωμεν, τόν ἐξ΄ Αὐτῆς τεχθέντα, Θεόν 
δοξάζοντες. 

  
Κοντάκιον. Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ. 

 
αθητής γενόμενος τοῦ Θεοῦ Λόγου, σύν τῷ Παύλῳ ἃπασαν 
ἐφωταγώγησας τήν γῆν, καί τήν ἀχλύν ἀπεδίωξας, τό θεῖον γράψας 
Χριστοῦ Εὐαγγέλιον. 

 
Ὁ Οἶκος. 

 
ς ἰατρός καί μαθητής, Λουκᾶ ἠγαπημένος, μυστικῇ χειρουργίᾳ τά 
πάθη τῆς ψυχῆς μου, καί τοῦ σώματος ὁμοῦ ἲασαι, καί δός μοι πά-
ντα εὐεκτεῖν, καί σοῦ τήν παναοίδιμον γηθόμενος γεραίρειν πανή-

γυριν ὂμβροις τε δακρύων, ἀντί μύρων τό σεπτόν σου καί πάντιμον σῶμα 

καταβρέχειν ὡς στήλη γάρ ζωῆς ἐγγεγραμμένη τῷ ναῷ τῷ θαυμαστῷ 
τῶν Ἀποστόλων πᾶσιν ἐκφωνεῖ, καθάπερ καί σύ τό πρῶτον, τό θεῖον 
γράψας Χριστοῦ Εὐαγγέλιον. 
 

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν . 
 
Τῇ ΙΗ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ 
Λουκᾶ. 
 

Στίχοι. 
 

«Εἰς Ἐμμαούς βλέπειν σε κἂν πρίν εἰργόμην 
(Λουκᾶς λέγει), τρανῶς σε νῦν Χριστέ βλέπω». 
Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ πέρατος βίου ἒμμορε Λουκᾶς. 

 
Λουκᾶς ὁ μέγας Εὐαγγελιστής, ἦν ἀπό τῆς κατά τήν Συρίαν Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης, ἰατρός 

τήν τέχνην, καί ἂκρως τήν ζωγραφικήν ἐπιστάμενος ἐπιστήμην. Οὗτος, ἐν Θήβαις τῆς Βοιωτίας διάγων 
καί ἰατρεύων, ἐπί Τραϊανοῦ Βασιλέως, ἐνέτυχε τῷ Ἁγίῳ Παύλῳ τῷ Ἀποστόλῳ, καί πιστεύσας τῷ Χριστῷ 
ἀπώσατο τήν Πατρώαν πλάνην, καί τήν περί τά σώματα θεραπείαν ἀφείς, τήν τῶν ψυχῶν προσελάβε-
το. Συνεγράψατο δέ καί τό κατ΄ αὐτόν Εὐαγγέλιον, πρός Θεόφιλον τινά ἡγεμόνα πιστεύσαντα εἰς Χρι-
στόν, ὑπαγορεύσαντος αὐτῷ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, ἒπειτα ἐξέθηκε, καί τάς πράξεις τῶν 
Ἀποστόλων πρός τόν αὐτόν Θεόφιλον, μετά δέ τό ἐγκαταλιπεῖν τόν Παῦλον, πᾶσαν Ἑλλάδα διδάξας, 
ἐν Θήβαις τῆς Βοιωτίας, ὡς φασίν, ὀγδοήκοντα ἐτῶν γενόμενος, ἐν εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο. Ἐν ᾧ δέ τόπῳ 
κατετέθη τό σῶμα αὐτοῦ, δοξάζων ὁ Θεός τόν ἲδιον θεράποντα καί ἐργάτην, κολλούρια (ἢ κολλύρια) 
ἒβρεξεν ἐπάνω τοῦ μνήματος αὐτοῦ, σύμβολον τῆς ἑαυτοῦ ἐπιστήμης, ὃθεν καί γνωριμότερος γέγονεν ὁ 
τάφος αὐτοῦ τοῖς πᾶσιν. 

Ὁ δέ Κωνστάντιος, ὁ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου υἱός, μετακομίζει ἐκ Θηβῶν τό λείψανον αὐτοῦ, 
δι΄  Ἀρτεμίου τοῦ Μεγάλου Δουκός  Αὐγύπτου  καί Μάρτυρος, καί κατατίθησιν  αὐτό ἐν τῷ Ναῷ τῶν  
Ἁγίων Ἀποστόλων, ὑπό τήν ἱεράν τράπεζαν μετ΄ Ἀνδρέου καί Τιμοθέου.  

Τ 

Μ 

Ὡ 
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Φασί δέ αὐτόν,  πρῶτον τήν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Θεοτόκου,  ἐν ἀγκάλαις φέρουσαν τόν Κύριον 
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, διά ζωγραφικῆς τέχνης ἐκ κηροῦ, καί ἑτέρας δύο ζωγραφῆσαι, προσενεγκεῖν τε 
αὐτάς τόν   Ἀπόστολον τῇ Μητρί τοῦ Κυρίου εἰ ἀρεστόν ἐστίν αὐτῇ. Καί αὐτήν ἀποδέξασθαι καί εἰπεῖν, 
τό,  «Ἡ χάρις τοῦ ἐξ ἐμοῦ τεχθέντος εἲη δι΄ ἐμοῦ μετ΄ Αὐτῶν». Ὡσαὐτως, καί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί 
Κορυφαίων τάς Ἁγίας εἰκόνας. Καί ἐξ ἐκείνου, εἰς πᾶσαν τήν οἰκουμένην ἐξενεχθῆναι τό τοιοῦτον καλόν, 
καί εὐσεβές καί πάντιμον ἒργον. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μαρίνου τοῦ Γέροντος, ξίφει τελειω-
θέντος. 

 
Στίχοι. 

 
Γέρων Μαρῖνος ἐξελέγχει γραῦν πλάνην. 

Τόλμη νεάζων καί τελειοῦται ξίφει.  
 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὃσιος Πατήρ ἡμῶν Ἰουλιανός, ὁ ἐν τῷ Ἐφράτῃ ποταμῷ 
ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 
 

Στίχοι. 
 

Ἐκ τοῦ παρατρέχοντος ὡς ὂναρ βίου, 
Ἰουλιανός, ἂσμενος παρατρέχει. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἃγιοι τεσσαράκοντα παῖδες ξίφει τελειοῦνται. 
 

Στίχοι. 
 

Παίδων, διπλή τέθνηκεν εἰκῶς ἐξ ξίφους, 
Τιμῶσιν Χρῶτον τόν διπλοῦν κατ΄ οὐσίαν. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἃγιος Μνάσων ἐπίσκοπος Κύπρου, ξίφει τελειοῦται. 

 
Στίχοι. 

 
Ὡς πύργος ἐνδοῦς τήν κάραν κλίνας Μνάσων. 

Πτῶσιν πρός τῆς γῆς τήν ἀπό ξίφους μένει. 
 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν νεοφανῶν Μαρτύρων Γαβριήλ καί Κυρμιδώλη 
τῶν ἐν Αὐγύπτῳ ἀθλησάντων ἐν ἒτει 1522. 
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Στίχοι. 
 

Ὁ Κυρμιδώλης καί Γαβριήλ οἱ δύο 
Ἀθλοῦσιν ἃμα καί στεφανοῦνται ἃμα. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τῶν Ὁσίων καί θαυματουργῶν Πατέρων ἡμῶν Συμεών καί 
Θεοδώρου, καί τῆς Ὁσίας Εὐφροσύνης, τῶν εὐρόντων τήν θαυματουργόν 
εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τήν ἱστορηθεῖσαν ὑπό τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ἐν 
τῇ ἱερᾷ καί Βασιλικῇ Μονῇ τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, τῆς ἐπαρχίας Καλα-
βρύτων. 
 

αῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
 

Ὠδή ζ΄. Ὁ Εἰρμός. 
 

ούς ἐν καμίνῳ παῖδας σου Σωτήρ, οὐχ ἣψατο οὐδέ παρηνώχλησε τό 
πῦρ, τότε οἱ τρεῖς ὡς ἐξ ἑνός στόματος, ὓμνουν καί εὐλόγουν λέγοντες, 
εὐλογητός ὁ Θεός ὃ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

 
ήν μιανθεῖσαν ἂχραντε ψυχήν, ἁγίασον πάντοτε τῶν δούλων σου 
Ἁγνή, καί τοῦ νοός δεινάς αἰχμαλωσίας, καί καρδίας πόρωσιν, καί τῶν 
δαιμόνων ὁρμάς, πάχος ἀφάνισον. 

 
εκρωμένον πάθεσι σαρκός, πανάμωμε ζώωσον τόν νοῦν μου, καί 
Θεῷ τά ἀρεστά, ἐπιτελεῖν ἐνίσχυσόν με, ἳνα μεγαλύνωσε, ἳνα δοξάζω 
ἀεί τήν ἀγαθότητά σου. 

 
έκρωσόν μου Δέσποινα Ἁγνή, τά τῆς σαρκός πάθη καί ψυχῆς μου 
ταπεινῆς, ῥύπον δεινόν, ἐναποσμήχουσα Παρθένε, καί λογοθεσίου με 
τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν, ῥῦσαι καί σῶσον με. 

 
έ Παναγία ἂχραντε Ἁγνή, οἱ δούλοι σου πάντοτε ἡμέρας καί νυκτός, 
προσπίπτομεν συντετριμμένῃ διανοίᾳ, δυσωποῦντες λύτρωσιν, 
ἁμαρτημάτων εὑρεῖν ἡμᾶς, ταῖς σαῖς προσευχαῖς. 

 
Τοῦ Ἀποστόλου. Παῖδες Ἑβραίων ἐν καμίνῳ. 

 
πῶς Λουκᾷ τε καί Κλεώπᾳ, ἐμφανίζεται Δεσπότης ἐκ τοῦ Τάφου! 
ἀναστάς γάρ αὐτούς ἐδίδασκε κραυγάζειν. Εὐλογητός εἶ Κύριε ὁ 
θεός εἰς τούς αἰῶνας. 

 
ρίβον τοῦ βίου διατρέχων, συνοδεύοντα τόν λόγον εὗρες Μάκαρ, 
οὐρανίων σκηνῶν ἀνοίγοντά σοι πύλας. Εὐλογητός εἶ κράζοντι ὁ Θεός 
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εἰς τοῦς αἰῶνας. 
 

ύρα τοῦ Πνεύματος ἐδείχθης, μελωδήματα θεόθεν φθεγγομένη, τούς 
ἀνθρώπους Λουκᾶ φωτίζουσα βοῶντας. Εὐλογητός εἶ Κύριε, ὁ Θεός 
εἰς τούς αἰῶνας. 

 
Θεοτοκίον. 

αῖρε Μαρία Θεοτόκε, ὁ ἀσώματος ἐβόα σοι Παρθένε, σύν αὐτῷ δέ πι-
στοί βοῶμεν σου τῷ τόκῳ. Εὐλογημένος πάναγνε, ὁ καρπός τῆς σῆς 
κοιλίας. 

 
Καταβασία. 

 
ὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες, παρά τόν κτίσαντα, ἀλλά 
πυρός ἀπειλήν, ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ἒψαλλον. 
Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καί Θεός, εὐλογητός εἶ.  

 
Ὠδή η΄. Ὁ Εἰρμός. 

 
 ν φρίττουσιν Ἂγγελοι καί πᾶσαι στρατιαί, ὡς κτίστην καί Κύριον, 
ὑμνεῖτε ἱερεῖς, δοξάσατε παῖδες, εὐλογεῖτε λαοί, καί ὑπερυψοῦτε εἰς 
πάντας τούς αἰῶνας. 

 
αρκοῦται ὁ ἂσαρκος, ἐκ σοῦ θεοπρεπῶς, ὃν αἲτησαι Πάναγνε τά πά-
θη τῆς ἐμῆς, ψυχῆς θανατῶσαι, καί ζωῶσαι αὐτήν, νεκρωθεῖσαν πάλαι 
κακίστῃ ἁμαρτίᾳ. 

 
 άσω τό σύντριμμα, Ἀδάμ τοῦ χοϊκοῦ, σωτῆρα κυήσασα Πανάχραντε 
Θεόν, αὐτόν ἐκδυσώπει, τάς πληγάς τῆς ἐμῆς ψυχῆς θεραπεῦσαι, 
ἀνίατα νοσούσης. 

 
νάστησον κείμενον, εἰς βάθη με κακῶν, τούς νῦν πολεμοῦντας με, πο-
λέμησον ἐχθρούς, τρωθέντα ἀτόποις ἠδοναῖς τήν ψυχήν, Ἁγνή μή 
παρίδης, ἀλλ΄ οἲκτειρον, καί σῶσον.  

 
 άτρευσον ἂχραντε, τά πάθη τῆς ἐμῆς, καρδίας κυήσασα τόν πάντων  
ἰατρόν, καί τῆς τῶν δικαίων δεῖξον μέτοχον, Παρθένε μερίδος Χριστόν 
ἐκδυσωποῦσα. 

  
Τοῦ Ἀποστόλου. Τόν ἐν ὂρει ἁγίῳ δοξασθέντα. 

 
εογράφους ὡς πλάκας δεδεγμένοι, τάς σάς βίβλους πιστῶς 
κατατρυφῶμεν τοῦ φωτισμοῦ τῆς χάριτος Πανόλβιε, Κύριον 
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ὑμνοῦντες καί ὑπερυψοῦντες εἰς πάντας τούς αἰῶνας. 
 

 ς ὁργάνῳ τό πνεῦμα τῇ γλώττῃ σου, κεχρημένον φωτίζει τούς 
ἀνθρώπους, μυσταγωγοῦν τῆς Χάριτος τά δόγματα. Κύριον 
ὑμνοῦντας, καί ὑπερυψοῦντας εἰς πάντας τούς αἰῶνας. 

 
υνεδέθης τῇ σχέσει μετά Παύλου, θεορρῆμον Λουκᾶ τοῦ θεηγόρου καί 
ξυνωρίς πανέντιμος ἐδείχθητε. Κύριον ὑμνοῦντες καί ὑπερυψοῦντες, εἰς 
πάντας τούς αἰῶνας. 

 
εοπλόκῳ σαγήνῃ σου τῶν λόγων, θεοκύρηξ τούς πλάνῃ κρατουμέ-
νους, πρός φωτισμόν τῆς πίστεως ἐζώγρησας. Κύριον ὑμνοῦντας, καί 
ὑπερυψοῦντας, εἰς πάντας τούς αἰῶνας. 

 
Θεοτοκίον. 

 
 λισάβετ Μητέρα σε Κυρίου, προσεφώνει Προφῆτις δεδειγμένη, τόν 
Βαπτιστήν καί Πρόδρομον βαστάζουσα. Κύριον ὑμνεῖτε καί 
ὑπερυψοῦτε, βοῶσα εἰς αἰῶνας. 

 
Καταβασία. 

 
αῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ ὁ τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε 
μέν τυπούμενος, νῦν δέ ἐνεργούμενος, τήν οἰκουμένην ἃπασαν, 
ἀγείρει ψάλλουσαν. Τόν Κύριον ὑμνεῖτε τά ἒργα, καί ὑπερυψοῦτε, εἰς 

πάντας τούς αἰῶνας. 
 

Ὠδή θ΄. Ὁ Εἰρμός. 
 

ήν φωτοφόρον νεφέλην, ἐν ᾗ ὁ πάντων Δεσπότης, ὡς ὑετός ἐξ 
Οὐρανοῦ ἐπί πόκον κατῆλθε, καί ἐσαρκώθη δι΄ ἡμᾶς, γενόμενος 
ἂνθρωπος ὁ ἂναρχος. Μεγαλύνομεν πάντες, ὡς μητέρα τοῦ Θεοῦ 

ἡμῶν Ἁγνήν. 
 

ιλαμαρτήμων ὑπάρχων, ἐν ἀμελείᾳ διάγων καί τό κριτήριον Ἁγνή, τό 
ἀδέκαστον τρέμω, ἐν ᾧ με τήρησον ταῖς σαῖς Ἁγίαις δεήσεσι, Θεό-
νυμφε, ἀκατάκριτον ὃπως, ὡς προστάτην μακαρίζωσε ἀεί. 

 
ρίττω τό βῆμα Παρθένε, καί τό ἀλάθητον ὂμμα, τοῦ σοῦ Υἱοῦ πράξεις 
αἰσχράς ἐπί γῆς ἐκτελέσας, καί διά τοῦτο σοι βοῷ Πανεύσπλαχνε 
Δέσποινα, βοήθει μοι, καί τῆς τότε ἀνάγκης ἐξελοῦ με, καί διάσωσον 

Ἁγνή. 
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 ς φοβερά ἡ ἡμέρα, τῆς ἐξετάσεως κόρη, ὡς ἡ ἀπόφασις φρικτή, ὡς 
δειτή ἡ αἰσχύνῃ. Τίς ὑποστήσεται λοιπόν; Πανάχραντε Δέσποινα, 
ἐλέησον, τήν ἀθλίαν ψυχήν μου, καί πρό τέλους, δός μοι ἂφεσιν 

Ἁγνή. 
 

ῶς ἡ τεκοῦσα τό θεῖον, ἐσκοτισμένον με πάσαις, ταῖς προσβολαῖς 
τοῦ πονηροῦ, καί κακίαις ἁπάσαις, καί παροργίζοντα Θεόν. Πανά-
μωμε φώτισον, ὁδηγοῦσα πρός καλάς ἐργασίας, ὡς αἰτία, οὖσα, πά-

ντων τῶν καλῶν. 
 

Τοῦ Ἀποστόλου. Ὃρους παρῆλθες τῆς φύσεως. 
 

 στης Λουκᾶ τῆς ἐφέσεως, τό τῶν ὁρεκτῶν, οἷα φθάσας τό ἒσχατον, 
καί τέλους Μακαρίου σαφῶς ἐπέτυχες, λυθέντων τῶν ἐσόπτρων, 
τῆς ἀληθείας ταῖς ἐμφάσεσι. 

  
άμψας τῷ κόσμῳ ὡς Ἣλιος, ἐνθεαστικῶς τῇ Τριάδι παρίστασαι, σύν 
Παύλῳ τῷ θεόπτῃ Πανεύφημε, μεθ΄ οὗ σέ θεοφάντορ, 
ἀκαταπαύστως μεγαλύνομεν. 

 
ἲγλη Λουκᾶ τῇ φωσφόρῳ σου, τούς σούς ὑμνητάς φαιδρυνθῆναι δυ-
σώπησον, καί κόσμῳ τήν εἰρήνην Παμμάκαρ βράβευσον. Ὃπως σε θε-
ηγόρε, ἀκαταπαύστως μεγαλύνωμεν. 

 
αίρων Λουκᾶ νῦν παρίστασαι, τῶ παμβασιλεῖ τῷ στεφάνῳ κοσμούμε-
νος, τῆς θείας εὐπρεπείας καί ὡραιότητος. Διό σε θεοῤῥῆμον, 
ἀκαταπαύστως μεγαλύνωμεν. 

 
Θεοτοκίον. 

 
όγον ἐδέξω τόν ἂσαρκον, φύσιν τήν ἐμήν ἀναπλᾶσαι βουλόμενον, καί 
τοῦτον σαρκωθέντα Παρθένε τέτοκας, διό σε Θεοτόκε, 
ἀκαταπαύστως μεγαλύνομεν. 

 
Καταβασία. 

 
πας γηγενῆς, σκιρτάτω τῷ πνεύματι, λαμπαδουχούμενος, πανηγυρι-
ζέτω δέ, ἀϋλων Νόων φύσις γεραίρουσα, τήν ἱεράν Πανήγυριν, τῆς 
Θεομήτορος, καί βοάτω, χαίροις Παμμακάριστε, Θεοτόκε ἁγνή, 

ἀειπάρθενε. 
 

Ὡ 

Φ 

Ἓ 

Λ 

Α 

Χ 

Λ 

Ἃ 
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Ἐξαποστειλάριον. Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν. 
 

ουκᾶ Χριστοῦ Ἀπόστολε, μύστα τῶν ἀπορρήτων, καί τῶν ἐθνῶν Δι-
δάσκαλε, μετά Παύλου τοῦ θείου, καί τῆς ἁγνῆς Θεοτόκου, ἧς τήν θεί-
αν εἰκόνα, ἐκ πόθου ἀνιστόρησας, ἐκδυσώπει Θεόπτα, ὑπέρ ἡμῶν 

τῶν μακαριζόντων σε καί τιμώντων, τήν ἱεράν σου κοίμησιν, Πάνσοφε μυ-
στολέκτα. 
 

Θεοτοκίον. Ὃμοιον. 
 

έσποινα πάντων Ἂνασσα, πρόφθασον ἐν κινδύνοις, πρόφθασον ἐν 
ταῖς θλίψεσι, πάρεσο ἐν ἀνάγκαις, τῆς τελευταίας ἡμέρας, μή σατάν 
ἡμᾶς λάβῃ, μή ᾋδης, μή ἀπώλεια. Ἀλλά τῷ τοῦ Ὑιοῦ σου, τότε 

φρικτῷ, ἀνευθύνως βήματι παραστῶμεν, ὡς Θεομήτορ γάρ ἀγνή, ὃσα θέ-
λεις ἀνύεις. 
 

Εἱς τούς Αἲνους, ἱστῶμεν Στίχους δ΄ καί ψάλλομεν στιχηρά προσόμοια. 
 

Ἦχος α΄ . Τῶν Οὐρανίων ταγμάτων. 
 

ῶν Χριστωνύμων τά πλήθη, τήν Ἱεράν Ἑορτήν, θεοπρεπῶς τελοῦντες 
ἀλλαλάξωμεν πάντες, πιστῶς ἀνευφημοῦντες Ψαλμοῖς καί ᾠδαῖς, τόν 

Λουκᾶν τόν θεόπνευστον, καί μαθητήν τοῦ Κυρίου, ὃτι ἀεί, ἱκετεύει τοῦ 
σωθῆναι ἡμᾶς. (δίς) 
 

ῶν μαθητῶν τῆς χορείας, Λουκᾶ Πανένδοξε, ἰατρός ἀνεδείχθης, Μαθη-
τής καί αὐτόπτης, τῶν Θείων Μυστηρίων, μύστης σοφός, καί τοῦ Παύ-
λου συνέκδημος, φωταγώσησας, τήν κτίσιν θεοπρεπῶς, μεθ΄ οὗ πρέ-

σβευε σωθῆναι ἡμᾶς. 
 

ς παριστάμενος Μάκαρ, τῷ τῆς Τριάδος φωτί, φώτισον τάς καρδί-
ας, τῶν πιστῶς σου τελούντων, τήν πάνσεπτον καί θεῖαν, λα-
μπράν Ἑορτήν, Εὐαγγελιστά Θεσπέσιε, καθιλαρύνων τό θεῖον ὑπέρ 

ὑμῶν, ταῖς ἐντεύξεις σου Ἀπόστολε. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 
 

αυϊτικῶς συνελθόντες οἱ Πιστοί ἐν ᾂσμασι, τῷ μυστικῷ ρήτορι τοῦ 
Λόγου, Λουκᾶ ἐκβοήσωμεν. Ἡ γλῶσσά σου κάλαμος γραμματέως 
ἐδείχθη, Χριστοῦ τοῦ ὁξυγράφου, ὡραῒζουσα τάς ὂψεις, πρός τήν 

γνῶσιν τῶν ἐθνῶν, τῆς θείας ἐπιγνώσεως, ἐν ᾗ ἀνεκήρυξας τό Εὐαγγέλιον, 
καί τῶν συναποστόλων σου τάς Πράξεις συνεγράψω. Διό παριστάμενος 
τῇ Τριάδι και Θεῷ, πρέσβευε ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Λ 

Δ 

Τ Τ 

Τ 

Ὡ 

Δ 
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Καί νῦν. Θεοτοκίον. 

 
Δέσποινα πρόσδεξαι, κτλ. 

 
 
 

ÄÏÎÏËÏÃÉÁ ÌÅÃÁËÇ ÊÁÉ ÁÐÏËÕÓÉÓ 
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ÅÉÓ ÔÇÍ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÍ 
 
 
 

Τα τõðéêÜ, êáß ἐê ôïῦ êáíüíïò ôïõ Ἀðïóôόλου  
ἡ γ΄ καί ἡ στ΄  ᾨδή. 

 

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  
 

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ΄. (Ψαλμός ιη΄). 
 

Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ. 
 

Στιχ. Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ. 
 

Πρός Κολασσαεῖς Ἐπιστολῆς Παύλου τό Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. Δ΄ 5-11, 14-18) 

 
δελφοί, ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρός τούς ἒξω, τόν καιρόν 
ἐξαγοραζόμενοι. Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἃλατι ἠρτυμένος, 
εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνί ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. Τά κατ΄  ἐμέ πάντα 

γνωρίσει ὑμῖν Τυχικός ὁ ἀγαπητός ἀδελφός καί πιστός διάκονος καί σύν-
δουλος ἐν Κυρίῳ, ὃν ἒπεμψα πρός ὑμᾶς εἰς αὐτό τοῦτο, ἳνα γνῷ τά περί 
ὑμῶν καί παρακαλέσῃ τάς καρδίας ὑμῶν, σύν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καί 
ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὃς ἐστιν ἐξ ὑμῶν, πάντα ὑμῖν γνωριοῦσι τά ὧδε.  
Ἀσπάζεται  ὑμᾶς  Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου, καί Μᾶρκος ὁ 

ἀνεψιός Βαρνάβα,  περί οὗ ἐλάβετε ἐντολάς ἐάν ἒλθῃ πρός ὑμᾶς, δέξα-

σθε αὐτόν,  καί Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος, οἱ ὂντες ἐκ περιτομῆς, οὗτοι 
μόνοι συνεργοί εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οἳτινες ἐγεννήθησάν μοι παρη-
γορία. Ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρός ὁ ἀγαπητός, καί Δημᾶς. 
Ἀσπάσασθε τούς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφούς, καί Νυμφᾶν, καί τήν κατ΄ οἶκον 

αὐτοῦ ἐκκλησίαν καί ὃταν ἀναγνωσθῇ παρ΄ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε 
ἳνα καί ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καί τήν ἐκ Λαοδικείας ἳνα 

καί ὑμεῖς ἀναγνῶτε. Καί εἲπατε Ἀρχίππῳ βλέπε τήν διακονίαν, ἣν παρέ-
λαβες ἐν Κυρίῳ, ἳνα αὐτήν πληροῖς. Ὁ ἀσπασμός τῇ ἐμῇ χειρί Παύλου. 

Μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν.  Ἡ χάρις μεθ΄  ὑμῶν ἀμήν. 
 

Ἀλληλούϊα (γ΄). Ἦχος α΄. (Ψαλμός πη΄). 
 

Στιχ. Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοί τά θαυμάσιά σου, Κύριε. 
Ὁ Θεός ὁ ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῇ ἁγίων. 

Ἀ 
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Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Ν  
(βλ. τῇ 8

ῃ
 Νοεμβρίου) 

 
Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν.  

(Κεφ. Ι΄ 16-21) 
 

ἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς. Ὁ ἀκούων ὑμῶν, ἐμοῦ ἀκούει, καί 
ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς 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 ὁνόματί σου. Εἶπε δέ αὐτοῖς, ἐθεώρουν 
τόν Σατανᾶν ὡς ἀστραπήν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. Ἰδού δίδωμι ὑμῖν τήν 
ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὂφεων καί σκορπίων καί ἐπί πᾶσαν τήν δύ-
ναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καί οὐδέν ὑμᾶς οὐ μή ἀδικήσῃ. Πλήν ἐν τούτῳ μή χαίρε-
τε, ὃτι τά πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε δέ μᾶλλον ὃτι τά ὀνόματα 
ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ἐν αὐτῇ τῇ ὣρᾳ ἠγαλλιάσατο τῶ πνεύματι 
ὁ Ἰησοῦς, καί εἶπεν, ἐξομολογοῦμαί σοι, Πάτερ Κύριε, τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς 
γῆς, ὃτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπό σοφῶν καί συνετῶν, καί ἀπεκάλυψας 
αὐτά νηπίοις, ναί ὁ Πατήρ, ὃτι οὓτως ἐγένετο εὐδοκία ἒμπροσθέν σου. 
 

Μεγαλυνάρια. 
 

αίροις ὁ Θεόσοφος συγγραφεύς τοῦ Εὐαγγελίου, πνευματέμφορος 
ἑρμηνεύς, ἀληθής ἀκέστωρ, τῆς ἀπιστίας νόσον, Λουκᾶ λουτροῦ τοῦ 
θείου, χρίσει ἰώμενος. 

 
ακαρίζομέν σου τήν δεξιάν, Λουκᾶ θεηγόρε, δι΄  ἧς ἒχομεν οἱ πιστοί, 
τάς τοῦ θείου λόγου διττάς Ἁγίας πλάκας καί τήν σεπτήν Εἰκόνα τῆς 
Θεομήτορος. 

 
Êïéíùíéêüí. Åἰò ðᾶóáí ôÞí ãῆí.... 

 
 

ÔÝëïò ôῆò ἀêïëïõèßáò ôïῦ Ἁãßïõ Ἀðïóôüëïõ êáß Åὐáããåëéóôïῦ Ëïõêᾶ. 
 

 

 
 

 

Ε 

Χ 

Μ 


