
 
Εὐχὴ Παρακλητικὴ πρὸς τὸν Ἅγιο, Δίκαιο, Τετραήμερο καὶ Φίλο τοῦ 

Χριστοῦ Λάζαρο, γιὰ σωτηρία ἀπὸ τὴν ἐπιδημία τοῦ κοροναϊοῦ. 

 

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τὸ Ὄνομά Σου… 
 

Ἅγιε, Δίκαιε, Τετραήμερε Λάζαρε, Φίλε τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ἁγίων Μάρθας καὶ Μαρίας φιλεύσπλαχνε ἀδελφὲ. Βηθανίας γέννημα, 

Κύπρου καύχημα, Λάρνακος Ἱεράρχα. Λέων ὁ Σοφός, εὐσεβέστατος 

Βυζαντίου Βασιλεύς, ὑπὸ τῆς σῆς Χάριτος φωτισθεὶς, τὰ Ἅγια καὶ Σεπτά Σου 

Λείψανα ἐκ Κύπρου εἰς Βασιλεύουσαν ἐκόμισεν, ἔνθα περικαλλῆ Μονὴν τε 

καὶ Ναὸν εἰς Ἅγιον ὄνομά Σου κτίσας, ταῦτα ἐν δόξῃ καὶ τιμῇ ἐναπέθεσεν. 

Πόλιν Πόλεων προστάτευε ἀεὶ καὶ στήριγμα Βυζαντίου ἴσθι πάντοτε. 
 

Ἱεράρχα Θεοδόξαστε, Ἰσαπόστολε καὶ Φίλε Ἰησοῦ τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε 

ὑπέρ ἡμῶν τῷ Ζωοδότῃ Κυρίῳ, ἅμα τε τῇ Ὑπεραγίᾳ Θεοτόκῳ. Γενοῦ ἐλπίς 

ἀεὶ καὶ στήριγμα ὑπὲρ ἡμῶν. Ἅγιε καὶ Θαυματουργὲ Λάζαρε, ὅς, οὐ πρὸς 

θάνατον ἠσθένησας, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς τοῦ Θεοῦ δόξης, δοξολογοῦμεν Σου τὴν 

μνήμην καὶ παρακαλοῦμεν Σε, ἵνα μεσιτεύσῃς πρὸς τὸν Κύριό μας εἰς 

ἀπαλλαγὴν καὶ σωτηρίαν  ἡμῶν ἐκ τῆς ἐπιδημίας τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ, ὅς 

ἐνέσκηψεν ἐπὶ τῶν κεφαλῶν μας, ἀλλὰ καὶ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς. 

Ἀπομάκρυνεν ἀφ’ ἡμῶν τὸν λοιμόν, ἵνα πλησθῶμεν ὑγιείας καὶ γαλήνης. 

Εὐλογίαν εἰς ἡμᾶς χάρισαι ἵν’ ἀκουσθῶσιν σήμαντρα ἀνοικτῶν πλέον 

Ἐκκλησιῶν, ἐσφραγισμένων σήμερον λόγῳ τοῦ ἐνσκήψαντος βαρυτάτου 

ἰοῦ. Δεινὸν γὰρ ἐστὶν ἀλειτουργήτους εἶναι ἡμᾶς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς Ἁγίας 

Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, ἥν περίλυποι διερχώμεθα. Ἐπάκουσον 

καὶ δὸς ἡμῖν εὐλογίαν ἑορτασμοῦ  τῶν Ἁγίων τούτων ἡμερῶν, ἵνα διέλθωμεν 

δοξολογοῦντες τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τὴν γέννησιν τοῦ Υἱοῦ της καὶ 

Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τὰς ἑορτὰς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
 

Ἅγιε Τετραήμερε Λάζαρε, ὁ ἀναστηθεὶς ὑπὸ τοῦ δακρυῤῥοοῦντος Ἀρχηγοῦ 

ζωῆς καὶ θανάτου Δεσπότου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀνάστησον τὴν ἡμῶν 

μετάνοιαν, σῶσον ἡμᾶς ἀπὸ ψυχικοῦ θανάτου, ἀπάλλαξόν μας ἀπὸ φθορᾶς 

καὶ θλίψεων καὶ προστάτευσον ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς κακοῦ. Διάσωσον Λάζαρε 

φίλε Κυρίου, ταῖς σαῖς πρεσβείαις, πάσης βλάβης καὶ πειρασμῶν τε καὶ 

θλίψεων, τοὺς προσιόντας τῇ θείᾳ σου προστασίᾳ , ἱκάνωσον δὲ ἡμᾶς εἰς τὸ 

ὑμνεῖν καὶ δοξάζειν ἀεὶ τὸ Ἅγιον Ὄνομά Σου. Εὐχαριστοῦμεν σοι, ὅτι 

μεγαλοθύμως εἰσακούεις   ἱκεσίας  καὶ  αἰτήματα ἡμῶν.  
 

«Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ Πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας 

τὸν Λάζαρον, Χριστὲ ὁ Θεός· ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τὰ τῆς νίκης      σύμβολα 
φέροντες, σοὶ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὡσαννὰ ἐν 

τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου». 
 

Δι΄εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν… 


