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7 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίνπ 

Ισάλλνπ Πξνδξόκνπ 
 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 

 

Χαικόο ξκβ (142) 

Κύξηε, εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ… 

 

Θεόο Κύξηνο, θαη επέθαλελ εκίλ, επινγεκέλνο ν εξρόκελνο ελ 

νλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη 

. 

Ήρνο δ . Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ. 

Ο ηνπ Κπξίνπ κεγαιώλπκνο θήξπμ θαη Απνζηόισλ ε θξεπίο 

Ισάλλε, ζενκηκήησο πάξηδε Παλάγηε, άπαληα ηα πηαίζκαηα, ηεο 

αζιίαο ςπρήο κνπ. Ρύζαη εθ παληνίσλ κε θαη πνηθίισλ θηλδύλσλ, 

θαη ηνλ θνηλόλ ηιέσζαη Θεόλ, ίλα ελ θξίζεη παξάζρεη κνη άθεζηλ. 

Καη λπλ, θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Θενηνθίνλ. 

Οπ ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε… 

 

Χαικόο λ (50) 

Διέεζνλ κε, ν Θεόο, … 

 

Δίηα ςάιινκελ ηαο Ωδάο ηνπ Καλόλνο. 

 

Ψδή α . Ήρνο πι. δ . Υγξάλ δηνδεύζαο. 

 

Γεηλώλ κε ρεηκάδνπζη ινγηζκνί, πξνο ζε θαηαθεύγσ, ζσηεξίαλ 

επηδεηώλ, Πξνθήηα θαη Πξόδξνκε Κπξίνπ, εθ πάζεο λόζνπ θαη 

βιάβεο κε ιύηξσζαη. 

 

Παζώλ κε ηαξάηηνπζη πξνζβνιαί, πνιιήο αζπκίαο εκπηπιώζαη κνπ 

ηελ ςπρήλ, εηξήλεπζνλ, Μάθαξ, ηαηο πξεζβείαηο, ηαηο πξνο Θεόλ 

ζνπ, Πξνθήηα θαη ζώζνλ κε. 
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Σνλ γεο θαη ζαιάζζεο θαη Οπξαλνύ, Πνηεηήλ απάλησλ ανξάησλ θαη 

νξαηόλ σο απηόλ βαπηίζαο εθδπζώπεη, εθ πάζεο λόζνπ θαη βιάβεο 

ξπζζήλαη κε. 

 

 

 

Θενηνθίνλ 

Ννζνύληα ην ζώκα θαη ηελ ςπρήλ, επηζθνπήο ζείαο θαη πξνλνίαο 

ηεο παξά ζνπ, αμίσζνλ κόλε ζενκήηνξ, σο αγαζή αγαζνύ ηε 

ινρεύηξηα. 

 

Ψδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

 

Πξνζηαζίαλ θαη ζθέπελ, ηελ ζελ αεί δίδνπ κνη, επηθαινπκέλσ 

Πξνθήηα, ζπ κε θπβέξλεζνλ, ηαηο ηθεζίαηο ζνπ, ηνλ αζθαιή πξνο 

ιηκέλα, θαη δεζκώλ κε ιύηξσζαη ηνπ πνιεκήηνξνο. 

 

Ιθεηεύσ, Πξνθήηα, ηνλ ςπρηθόλ ηάξαρνλ, θαη ηαο πξνζβνιάο ησλ 

δεηλώλ λόζσλ πάληνηε, επεξρνκέλαο κνη, εμ εκνύ, Πξόδξνκε, ηάρπ, 

καθξάλ απνδίσμνλ ηαηο ηθεζίαηο ζνπ. 

 

Υαιεπαίο ακαξηίαηο, θαη λνζεξνίο πάζεζη, πεξηθιπδνκέλσ, 

Πξνθήηα, ζπ κνη βνήζεζνλ, ππό ηελ ζθέπελ ζνπ, νινηειώο 

πξνζθπγόληη, θαη ζεξκώο θξαπγάδνληη, ζώζνλ κε Πξόδξνκε. 

 

Θενηνθίνλ 

Δπεξγέηελ ηεθνύζα, ηνλ ησλ θαιώλ αίηηνλ, ηεο επεξγεζίαο ηνλ 

πινύηνλ, πάζηλ αλαβιπζνλ. πάληα γαξ δύλαζαη, σο δπλαηόλ ελ 

ηζρύη, ηνλ Υξηζηόλ θπήζαζα, Θενκαθάξηζηε. 

 

Γηαζσζνλ εθ πάζεο λόζνπ Πξόδξνκέ ηνπ σηήξνο, ηνπο ππό ηελ 

ζθέπελ ζνπ θαηαθεύγνληαο, θαη ιύηξσζαη αησλίσλ βαζάλσλ. 

 

Δπηβιεςνλ ελ επκελεία παλύκλεηε Θενηόθε, επί ηελ εκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαη ίαζαη ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο. 
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.Ήρνο δ’. Ταρύ πξνθαηάιαβε… 

Ωο ζείνλ ζεζαύξηζκα, εγθεθξπκκέλνλ ηε γε, Υξηζηόο απεθάιπςε, 

ηελ θεθαιήλ ζνπ εκίλ , Πξνθήηα θαη Πξόδξνκε. Πάληεο νπλ 

ζπλειζόληεο, ελ ηε ηαύηεο επξέζεη, άζκαζη ζεεγόξνηο, ηνλ σηήξα 

πκλνύκελ, ηνλ ζώδνληα εκάο, εθ θζνξάο, ηαηο ηθεζίαηο ζνπ. 

 

 

 

Ψδή δ’. Δηζαθήθνα Κύξηε 

 

Σσλ παζώλ κνπ ηνλ ηάξαρνλ, ν ηνλ εηξελάξρελ βαπηίζαο Κύξηνλ, 

ηαηο πξεζβείαηο ζνπ θαηεύλαζνλ, θαη εηο γελ πξαέσλ κε ελόξκηζνλ. 

 

Δπζπιαρλίαο ην πέιαγνο, ν αλππνζηόισο θεξύμαο άπαζη, 

θαζηθέηεπέ ζνπ δένκαη, ησλ βαζάλσλ όπσο ιπηξσζείεκελ. 

 

Απνιαύνληεο, Πξόδξνκε, ησλ ζσλ δσξεκάησλ ζνη ραξηζηήξηνλ, 

αλακέιπνκελ εθύκληνλ, νη ηεο ζεο ηξπθώληεο αληηιήςεσο. 

 

Θενηνθίνλ 

Οη ειπίδα θαη ζηήξηγκα, θαη ηεο ζσηεξίαο ηείρνο αθξάδαληνλ, 

θεθηεκέλνη ζε, Παλύκλεηε, δπζρέξεηαο πάζεο εθιπηξνύκεζα. 

 

Ψδή ε’. Φώηηζνλ εκάο. 

 

Πιήξσζνλ εκώλ, ηαο αηηήζεηο ησλ ηηκώλησλ ζε, ν ηνπ αδύηνπ ηελ 

πθήιηνλ, θσηόο πιεξώζαο ησ θεξύγκαηί ζνπ, Πξόδξνκε. 

 

Λύηξσζνλ εκάο, εθ θηλδύλσλ Βαπηηζηά ηνπ Υξηζηνύ, ν αησλίαλ 

θεξύμαο ιύηξσζηλ, θαη ηελ εηξήλελ ηελ πάληα λνπλ ππεξέρνπζαλ. 

 

Λύζνλ ησλ δεηλώλ λνζεκάησλ ηελ αζζέλεηαλ, ησλ πξεζβεηώλ ησλ 

ζσλ ηε ζεξκνηεηη, ν ηνλ σηήξα βαπηίζαη θαλείο επάμηνο. 

 

Θενηνθίνλ 

Ίαζαη Αγλή, ησλ παζώλ κνπ ηελ αζζέλεηαλ, επηζθνπήο ζνπ 

αμηώζαζα, θαη ηελ πγείαλ ηαηο πξεζβείαηο ζνπ παξαζρνπ κνη. 
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Ψδή ζη . Τελ δέεζηλ εθρεώ 

 

Θαλάηνπ θαη ηεο θζνξάο εμάξπαζνλ, αθζαξζίαλ κνη δηδνύο 

απνιαύεηλ, εθ πεηξαζκώλ θαη θίλδπλσλ παληνίσλ, θαη εμ εθόδνπ 

ησλ λόζσλ εμαίξσλ κε. Γεήζεζη ζαηο Βαπηηζηά, ελ Κπξίσ θαη 

ζώζνλ κε δένκαη. 

 

Πξνζηάηελ ζε ηεο δσήο επίζηακαη, θαη ζεξκόλ ελ πεξηζηάζεζη 

πξέζβπλ, θαη πεηξαζκώλ δηαιύνληα λέθνο, θαη πάζαλ λόζνλ θαη 

βιάβελ ειαύλνληα θαη δένκαη ν δπζκελήο, εθ θζνξάο ησλ παζώλ 

κνπ ξπζζήλαη κε. 

 

 

Δλ ιάθθσ ακαξηηώλ εκπέπησθα, θαη απηνύ αλαδξακείλ νπθ ηζρύσ. 

αιι’ ν Θεόο ηνλ εθ ιάθθνπ ιεόλησλ, βαπηίζαο πάιαη πξνθήηελ 

ξπζάκελνλ, ιηηάλεπε ηλ εμ απηνύ, αλαγάγε κε, Σίκηε Πξόδξνκε. 

 

Θενηνθίνλ 

Ωο ηείρνο θαηαθπγήο θεθηήκεζα, θαη ςπρώλ ζε παληειή ζσηεξίαλ, 

θαη πιαηπζκόλ ελ ηαηο ζιίςεζη, Κόξε, θαη ησ θσηί ζνπ αεί 

αγαιιόκεζα. σ Γέζπνηλα θαη λπλ εκάο, ησλ παζώλ θαη θηλδύλσλ 

δηαζσζνλ. 

 

Γηαζσζνλ εθ πάζεο λόζνπ, Πξόδξνκε ηνπ σηήξνο, ηνπο ππό ηελ 

ζθέπελ ζνπ θαηαθεύγνληαο, θαη ιύηξσζαη αησλίσλ βαζάλσλ. 

 

Άρξαληε, ε δηα ιόγνπ ηνλ Λόγνλ αλεξκελεύησο επ’ εζράησλ ησλ 

εκεξώλ ηεθνύζα δπζώπεζνλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

Ήρνο β’. ηα άλσ δεηώλ… 

 

Πξνθήηα Θενύ θαη Πξόδξνκέ ηεο ράξηηνο, ηελ Κάξαλ ηελ ζελ, σο 

ξόδνλ ηεξώηαηνλ, εθ ηεο γεο επξάκελνη, ηαο ηάζεηο πάληνηε 

ιακβάλνκελ. Καη γαξ πάιηλ σο πξόηεξνλ, ελ θόζκσ θεξύηηεηο ηελ 

κεηάλνηαλ. 

 

Καη επζύο ην Πξνθείκελνλ Ήρνο δ’. 

Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη θαη σζεί θέδξνο ε ελ ησ Ληβάλσ 

πιεζπλζήζεηαη.Σηίρνο. Πεθπηεπκέλνο ελ ησ νίθσ Κπξίνπ, ελ ηαηο 

απιαίο ηνπ Θενύ εκώλ εμαλζήζνπζηλ. 
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Δπαγγέιηνλ. Δθ ηνπ θαηά Ισάλλελ (29-34) 

Σσ θαηξώ εθείλσ βιέπεη ν Ισάλλεο ηνλ Ιεζνύλ εξρόκελνλ πξνο 

απηόλ, θαη ιέγεη. Ίδε ν ακλόο ηνπ Θενύ, ν αίξσλ ηελ ακαξηίαλ ηνπ 

θόζκνπ. Ούηνο έζηη πεξί νπ εγώ είπνλ. Οπίζσ κνπ έξρεηαη αλήξ, νο 

έκπξνζζέλ κνπ γέγνλελ, όηη πξώηνο κνπ ελ. θαγώ νπθ ήδεηλ απηόλ. 

αιι’ ίλα θαλεξσζή ησ Ιζξαήι, δηα ηνύην ήιζνλ εγώ ελ ησ ύδαηη 

βαπηίδσλ. Καη εκαξηύξεζελ Ισάλλεο, ιέγσλ. Όηη ηεζέακαη ην 

Πλεύκα θαηαβαίλνλ σζεί πεξηζηεξάλ εμ νπξαλνύ, θαη έκεηλελ επ’ 

απηόλ. Καγώ νπθ ήδεηλ απηόλ, αιι’ ν πέκςαο κε βαπηίδεηλ ελ ύδαηη, 

εθείλνο κνη είπελ. Δθ’ νλ αλ ίδεο ην Πλεύκα θαηαβαίλνλ θαη κέλνλ 

επ’ απηόλ, νύηνο εζηηλ ν βαπηίδσλ ελ Πλεύκαηη Αγίσ. Καγώ 

εώξαθα, θαη κεκαξηύξεθα, όηη νύηνο εζηηλ ν Τηόο ηνπ Θενύ. 

 

Γόμα Παηξί θαη Υηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη 

Σαηο ηνπ Πξνδξόκνπ πξεζβείαηο, Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε ησλ 

εκώλ εγθιεκάησλ. 

 

Καη λπλ, θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Σαηο ηεο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε ησλ 

εκώλ εγθιεκάησλ. 

 

Σηίρνο: Διεήκνλ, ειέεζνλ κε ν Θεόο θαηά ην κέγα έιεόο ζνπ θαη 

θαηά ην πιήζνο ησλ νηθηηξκώλ ζνπ εμάιεηςνλ ην αλόκεκά κνπ. 

 

Ήρνο Πι. β’. Όιελ απνζεκέλνη… 

Πξνθήηα θαη Πξόδξνκε, ςπρήο εκήο ζπκεδία, δέμαη, Παλαθήξαηε, 

ηελ πξνζθεξνκέλελ ζνη ηθεζίαλ κνπ, ζιίςηο γαξ έρεη κε θαη δεηλά 

παληνία, Ισάλλε κεγαιώλπκε, ζώζνλ ηνλ δνύινλ ζνπ, θαη ρεηξόο 

ηνπ δξάθνληαο κε εμάξπαζνλ, θαη ηνύηνπ ησλ παγίδσλ λπλ, σο 

επζπκπαζήο ειεπζέξσζνλ, πξεζβείαλ πξνζάγσλ, θαζό θνηλόο 

κεζίηεο πξνο Θεόλ, θαη πάζεο λόζνπ εθιύηξσζαη ηνλ 

απηνθαηάθξηηνλ. 

 

Ψδή δ’. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο 

 

Σεο Αδάκ ακαξηίαο ην ρεηξόγξαθνλ, Λόγνλ ηνλ δηαξξήμαληα, ελ 

ξείζξνηο Ινξδάλνπ θξαπγάδσλ ππεδέμσ, Ισάλλε Παλεύθεκε. Ο ησλ 

Παηέξσλ εκώλ Θεόο επινγεηόο εη. 
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Θειεηήλ ηνπ ειένπο, ηνλ θηιάλζξσπνλ, Μάθαξ, ππέξ ησλ δνύισλ 

ζνπ, δπζώπεη ησλ πηαηζκάησλ θαη λόζσλ ηνβόισλ, ιπηξσζήλαη ηνπο 

ςάιινληαο. Ο ησλ Παηέξσλ εκώλ Θεόο επινγεηόο εη. 

 

Θεζαπξόλ ζσηεξίαο θαη γαιήληνλ όξκνλ, θαη ελ θηλδύλνηο ηαρύλ, 

πξνζηάηελ ηνηο θαινύζηλ, εηδόηεο ζε βνώκελ, ην θιπδώληνλ 

ζηόξεζνλ, αζζελεηώλ, Βαπηηζηά, ηαηο ηθεζίαηο ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ 

σκάησλ καιαθίαο θαη ςπρώλ αξξσζηίαο, Θενγελλήηξηα, ησλ πόζσ 

πξνζηόλησλ ηε ζθέπε ζνπ ηε ζεία, ζεξαπεύεηλ αμίσζνλ, ε ηνλ 

σηήξα Υξηζηόλ εκίλ απνηεθνύζα. 

 

 

Ψδή ε’. Τνλ Βαζηιέα 

 

Σνπο βνεζείαο ηεο παξά ζνπ δενκέλνπο, κε παξίδεο, Πξνθήηα, 

βνώληαο, θαη εμαηηνπκέλνπο ηελ ζελ επηζηαζίαλ. 

 

Σσλ ηακάησλ ην δαςηιέο επηρέεηο, ηνηο πηζηώο πκλνύζη ζε, Πξνθήηα, 

θαη αλεπθεκνύζη, Πακκάθαξ Ισάλλε. 

 

Σεο ζσηεξίαο ηνλ αξρεγόλ ηθεηεύσλ, ηνλ Υξηζηόλ, Πξνθήηα, κε 

ειιίπεο, όπσο εθ βαζάλσλ ξπζζώκελ αησλίσλ. 

 

Θενηνθίνλ 

Σσλ πεηξαζκώλ ζπ ηαο πξνζβνιάο εθδηώθεηο, θαη παζώλ ηαο 

εθόδνπο, Παξζέλε, όζελ ζε πκλνύκελ εηο πάληαο ηνπο αηώλαο. 

 

 

Ψδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ 

 

Ρνήλ κνπ ησλ δαθξύσλ κε απνπνίεζεο, ν ελ ξναίο Ινξδάλνπ ηνλ 

πάλησλ Θεόλ, ζπγθαηαβάληα βαπηίζαο, νλ κεγαιύλνκελ. 

 

Καθώζεσο δαηκόλσλ, ηεο αδηαιείπησο εθπηεδνύζεο Πξνθήηα κε 

ιύηξσζαη, θαη επεξείαο ηεο ηνύησλ δείμνλ αλώηεξνλ. 

 

Ιζρύο θαη ζεξαπεία, ηεο εμ αθξαζίαο θαη ραιεπήο ακαξηίαο, 

Πξνθήηα γελνύ, θεθαθσκέλε ςπρή κνπ, ίλα γεξαίξσ ζε. 
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Θενηνθίνλ 

Υαξάο κνπ ηελ θαξδίαλ, πιήξσζνλ, Παξζέλε, ε ηεο ραξάο δεμακέλε 

ην πιήξσκα, ηεο ακαξηίαο ηελ ιύπελ εμαθαλίζαζα. 

Μεγαιπλάξηα 

 

 

Άμηνλ εζηίλ σο αιεζώο, καθαξίδεηλ ζε ηελ Θενηόθνλ, ηελ 

αεηκαθάξηζηνλ, θαη παλακώκεηνλ, θαη κεηέξα ηνπ Θενύ εκώλ. Σελ 

Σηκησηέξα ησλ Υεξνπβείκ, θαη Δλδνμνηέξαλ αζπγθξίησο ησλ 

εξαθείκ, ηελ αδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνύζαλ ηελ όλησο 

Θενηόθνλ ζε κεγαιύλνκελ. 

 

Άγνλνλ θαη άθαξπνλ ηελ ςπρήλ, θέθηεκαη, Πακκάθαξ, θύιια κόλνλ 

άλεπ θαξπώλ, έξεκνλ απάζεο αγαζήο εξγαζίαο, Πξνθήηα, αξεηώλ 

κε δείμνλ θαξπνύκελνλ. 

 

Βαπηηζηά θαη Πξόδξνκέ ηνπ Υξηζηνύ, ιύρλε θαεζθόξε, ηθεηεύσ ζε 

εθηελώο, ιύρλνλ αλαςόλ κνπ ςπρήο ηεο ηαιαίπσξνπ, εζθνηηζκέλελ 

νύζαλ ζπ θαηαιάκπξπλνλ. 

 

Γένκαη, Πξνθήηα θαη Βαπηηζηά, κε κε ππεξίδεο ηνλ αλάμηνλ 

πξεζβεπηήλ, θαηαβαπηηζζέληα ηνηο πάζεζη ηνπ βίνπ, θαη ελ βνξβόξσ 

όληα ζπ εμαλάζηεζνλ. 

 

Πξέζβεπε Πξνθήηα πξνο ηνλ Θεόλ, ππέξ ηνπ ιανύ ζνπ θαη εκώλ 

ησλ ακαξησιώλ, ησλ θαηαθεπγόλησλ ηε ζθέπε ζνπ ηε ζεία, θαη 

ξύζαη πάζεο λόζνπ θαη πεξηζηάζεσο. 

 

Γέζπνηλα θαη Μήηεξ ηνπ ιπηξσηνύ, δέμαη παξαθιήζεηο αλαμίσλ 

ζσλ ηθεηώλ, ίλα κεζηηεύζεο πξνο ηνλ εθ ζνπ ηερζέληα, σ Γέζπνηλα 

ηνπ Κόζκνπ, γελνύ κεζίηξηα. 

 

Τν Τξηζάγηνλ… 
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Καη ην Τξνπάξηνλ. Ήρνο β’. 

Μλήκε δηθαίνπ κεη’ εγθσκίσλ, ζνη δε αξθέζεη ε καξηπξία ηνπ 

Κπξίνπ, Πξόδξνκε, αλεδείρζεο γαξ όλησο θαη Πξνθεηώλ 

ζεβαζκηώηεξνο, όηη θαη ελ ξείζξνηο βαπηίζαη θαηεμηώζεο ηνλ 

θεξπηηόκελνλ. Όζελ ηεο αιεζείαο ππεξαζιήζαο ραίξσλ, επεγγειίζσ 

θαη ηνηο ελ Άδε, Θεόλ αλεξσζέληα ελ ζαξθί, ηνλ αίξνληα ηελ 

ακαξηίαλ ηνπ θόζκνπ, θαη παξέρνληα εκίλ ην κέγα έιενο. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

Ήρνο β’ Όηε εθ ηνπ μύινπ ζε λεθξόλ. 

πεύζνλ εμεινύ κε πεηξαζκώλ, Πξόδξνκε Κπξίνπ Πακκάθαξ, 

θαζηθεηεύσ ζε, κάηελ γαξ θεθίλεληαη νη πνιεκνύληεο κε, θαη’ εκνύ 

πηθξνί δαίκνλεο, δεηνύληεο αξπάζαη, ηελ ςπρήλ ηνπ δνύινπ ζνπ, 

ώζπεξ ζηξνπζίνλ νηθηξόλ, κε κε θαηαιίπεο εηο ηέινο, γλώησζαλ δε 

κάιινλ, Πξνθήηα, όηη ζπ κνπ πέιεηο θαηαθύγηνλ. 

 

Γέζπνηλα πξνζδεμαη, ηαο δεήζεηο ησλ δνύισλ ζνπ, θαη ιύηξσζαη 

εκάο, από πάζεο αλάγθεο θαη ζιίςεσο. 

 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ, εηο ζε αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνπ Θενύ, θύιαμνλ 

κε ππό ηελ ζθέπελ ζνπ. 

 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 

 




