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14 ΙΟΤΝΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΧΝ 

ΣΟΝ ΑΓΙΟ ΠΡΟΦΗΣΗ ΕΛΙΑΙΟ 

Δη’ ερῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

Φαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Εἴηα ηά παξόληα Σξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Σή Θενηόθσ ἐθηελῶο. 

Σῷ ηνῦ Πξνθήηνπ Ἱεξῶ Ναῶ ζπλδξάκσκελ, ἁκαξησινί θαί 

ηαπεηλνί θαί πξνζπέζσκελ, ἐλ ἰθεζίαηο θξάδνληεο ἐθ βάζνπο ςπρῆο 

Πξνθεηῶλ ἐγθαιιώπηζκα, ιηζζαῖε ηξηζκάθαξ, δόο ἠκίλ βνήζεηαλ, 

ηνῖο ηηκῶζη ζέ πόζσ, ρεηκαδνκέλνηο ἐλ ζιίςεη δεηλῶο ζέ γάξ 

πξνζηάηελ θαί ξύζηελ θεθηήκεζα. 

 

Δόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

 

Οὐ ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε…. 

Φαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο… 

Εἴηα ςάιινκελ ηάο Ὠδᾶο ηνῦ Καλόλνο. 

Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. α΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

Παζῶλ ἐπηθιύζεζη ζπζρεζεῖο, ἐμ ἁκαξηηῶλ κνπ, ὤ Πξνθήηα 

ιηζζαῖε, πξόο ζέ θαηαθεύγσ ἀπό βάζνπο, ἐκῆο θαξδίαο 

ὀδπλώκελνο. 
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Ἀβύζζσ ἐιένποθαη νἰθηηξκῶλ, πξνζπειάζαο κάθαξ, δηαλνία ἐλ 

θαζαξια, ἐθεῖζελ ηήλ ἄβπζζνλ ἠξύζζεο, ηῆο εὐζπιαγρλίαο 

παλανίδηκε.  

 

Σή ζεία εἰθόλη ζνπ πξνζδξάκσλ, ἐλ ηῷ ζῶ ηεκέλεη, θιίλσλ γόλπ 

παλεπιαβῶο, Πξνθήηα Κπξίνπ ιηζζαῖε, ἐπηθαινῦκαη ζεξκῶο ζήλ 

ἀληίιεςηλ. 

Θενηνθίνλ 

Σνύο ζξήλνπο κνπ δέμαη θαί ζηελαγκνύο, Παληάλαζζα Μήηεξ, 

ζιηβνκέλσλ θαί ὀξθαλῶλ, θαί ἴαζηλ ράξηζαη ζῶ δνύισ, ζπλερνκέλσ 

ἀξξσζηήκαζηλ. 

 

Ὠδή γ'. Οξαλίαο ἁςίδνο 

Ὡο ηά ὕδαηα πάιαη, ιηζζαῖε ἔλδνμε, ηῆο Ἱεξηρνῦληνο ἰάζσ, ἀινί ηά 

ἄγνλα, νὕησ πξεζβείαηο ζαῖο, ζεξάπεπζνλ ηήλ ςπρήλ κνπ, ἐλ ἐλζένηο 

πξάμεζηλ, ἄθαξπνλ κέλνπζαλ. 

 

Πνληηζζέληα ηξηζκάθαξ, βπζῶ ηῶλ πηαηζκάησλ κνπ, θαί 

πιεκκειεκάησλ ἀθξόλσο, νἶζπεξ ζπλέδεζα, ηή εὐζπιαρλία ηή ζή 

ἀλάγαγε κέ ὡο πάιαη, ηό ζίδεξνλ ἐθ ηῶλ ξείζξσλ ἀλήγαγεο. 

 

έ πξνζηάηελ κνπ κάθαξ, ἐλ ηή δσή ηίζεκη, θαί θαζεγεκόλα ἐλ 

πάζη, ζέ κέ ὁδήγεζνλ, ἐλ ηῷ ἐιέεη ηῷ ζῶ πξόο ηάο ὁδνύο ηνῦ 

Κπξίνπ, ὅπσο ὑκλῶ ζέ ἀεί, ηόλ ζενδόεαζηνλ. 

 

Θενηνθίνλ 

Παλαγία Παξζέλε, ηῶλ πηζηῶλ ηό ζηήξηγκα, ηόλ πεξηηξεπόκελνλ 

λνῦλ κνπ, θαιῶο ζηεξέσζνλ, ἐλ ηή ἀγάπε ἁγλή, ηῶλ ἀληνιῶλ ηνπ 

Κπξίνπ, ὅλπεξ ἐζσκάησζαο, εἰο ἠκῶλ ιύηξσζηλ. 

 

Δηαζσζνλ ἀπό θηλδύλσλ, ηά ηέθλα ζνπ ὤ Πξνθήηα, ὅηη πάληεο κεηά 

Θεόλ πξόο ζέ θαηαθεύγνκελ, ὡο ηόλ κέγαλ ἠκῶλ πξνζηάηελ. 

πηβιεςνλ ἐλ εὐκελεία, ὤ παλεύθεκε Πξνθήηα, ἐπί ηήλ δεηλήλ 

ἠκῶλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηό ηῆο ςπρῆο ἤκσλ ἄιγνο. 
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ηό Κάζηζκα ἦρνο β'. Σά ἄλσ δεηῶλ 

Πξνθήηα Υξηζηνῦ, ιηζζαῖε Παλεύθεκε, ἰάζεσλ πεγή, θαί θξήλε 

ἀθέλσηνο, ἰθεηηθῶο βνῶκελ ζνί πξνθζαζνλ, θαί ἐθ θηλδύλσλ 

ιύηξσζαη ἠκᾶο, ὁ κέγαο θξνπξόο ἠκῶλ θαί πξόκαρνο. 

Ὠδή δ'. Ἐμ ὅξνπο θαηαζθίνπ 

Φέξσλ θαθῶλ, δπζβάζηαθηα θνξηία, ἐλ ηῷ ζῶ λαῶ κεηαλνῶλ 

πξνζθεύγσ, κή κέ παξίδεο ἱθεηεύσ ζέ ηξηζκάθαξ, ἀιιά κέ ηῷ Θεῶ 

θαηαιιαμνλ. 

 

έ ηό θαζαξόλ, ηνῦ Πλεύκαηνο δνρεῖνλ, πίζηεη δπζσπῶ, θαζάξηζνλ 

κέ πάζεο, ἐμ εἰδερζνῦο ἁκαξηίαηο, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, πξόο ηόλ 

Θεόλ ἠκῶλ ηόλ Εὔζπιαγρλνλ. 

 

Κείκελνλ λεθξόλ, ἐλ ηάθσ ἁκαξηίαο, ἔλδνμε Θενῦ Πξνθήηα 

ιηζζαῖε, ἀλαζηεζόλ κέ ὡο πάιαη, λεθξόλ ηόλ παίδα, ηῆο 

σκαλίηηδνο ἀλέζηεζαο.  

 

Θενηνθίνλ 

Ράζπκνλ δσήλ, Παξζέλε δαπαλήζαο, ἄθαξπνο εἰκη πξάμεσλ 

ἐλαξέησλ δύν πηννύκελνο δίθελ θεῦ ηήλ ἐζράηελ, ηαῖο ζαῖο 

πξεζβείαηο θαηαπέθεπγα. 

 

Ὠδή ἐ'. Φώηηζνλ ἠκᾶο 

ὥζπεξ Νεεκᾶλ, ἰάζσ ιεπξόλ ἀνίδηκε, ηαῖο Ἰνξδάλνπ πξνρναῖο θαί 

ἐκνῦ, ιεπξᾶλ ηήλ ςπρήλ, θαζάξηζνλ ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Σό ηνῦ Γηεδί, ὑιόθξνλ θαί θηιάξγπξνλ, ἦζνο ηή ιέπξα ἐκάζηημαο 

ζθνδξῶο, ἠκᾶο δηδάζθσλ, λόζνλ θεύγεηλ ηήλ ἐπάξαηνλ. 

 

Ἄζθεπηλ δσήλ, θαί ἀθηήκνλα δηήγαγεο, ἐλ ζαξθί ὡο ἄζξαθνο βηῶλ 

ζνθέ, ἠκᾶο δηδάζθσλ, ηά ἄλσ πνζεῖλ ἀείπνηε.  

 

Θενηνθίνλ 
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Δέζπνηλα ἁγλή, θώηηζόλ κνπ ηήλ δηάλνηαλ, ἐζθνηηζκέλελ δεηλῶο 

ηνῖο γεεξνῖο, ὅπσο ηά θάιιε ηά νὐξάληα θαληάδσκαη. 

 

Ὠδή ζη'. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ 

ιάκπξπλαο ηῶλ πηζηῶλ ηό ζύζηεκα, ηῶλ ζαπκάησλ ζνπ ηή αἴγιε 

Πξνθήηα, δηό θακέ ιάκπξπλνλ ἐλ ηνῖο ἔξγνηο, ηῆο ζσηεξίαο κνπ 

ὅπσο ζσζεῖο ὑκλῶ, ηόλ δόληα ζνί ιηζζαῖε, ηῶλ ζαπκάησλ ηήλ 

ράξηλ ηήλ ἄθζνλνλ. 

 

Ἀζηήξ πακθαέζηαηνο ηξηζέλδνμε, θαηαπγάδεηο Υξηζηνῦ ηήλ 

θθιεζίαλ δηό θακνύ θαηαύγαζνλ ηό ζθόηνο ηῆο δηαλνίαο, ηῶλ 

πξεζβεηῶλ ζνπ ἐιέη ζενιεπηε, ζνύ δένκαη δηαθαῶο, ὅπσο βιέςσ ηήλ 

ηξῖβνλ ηήλ ἔλζενλ. 

 

Καιέζαληη κάθαξ ἠθνινύζεζαο, ηῷ Ἠιία θαί πξνθξόλσο δηεθόλεηο 

νὕησ θακέ ηόλ ξαζύκσο βηνύληα, ἀθνινπζεῖλ ηῷ Υξηζηῷ 

ἐλδπλάκσζνλ, θαί πξάηηεηλ θαί ἐπηηειεῖλ, ηά ζσηήξηα ηνύηνπ 

ἐληάικαηα. 

 

Θενηνθίνλ 

Σά θύκαηα ηῶλ πιεκκειεκάησλ κνπ, θαηεθάιπςαλ ηήλ ςπρήλ κνπ 

Παξζέλε δηό πξνζζάζαζα ζῶζνλ κέ Κόξε, θαζηθεηεύσ ηήλ 

εὐζπιαρλίαλ ζνπ, θαί ρείξα δόο κνί ἀξσγόλ, πξίλ εἰο ηέινο ὁ Ἅδεο 

ἐθπίε κέ. 

 

Δηαζσζνλ, ἀπό θηλδύλσλ ιηζζαῖε ζνύο ἰθέηαο, ὅηη πάληεο 

ζεκλνπξεπῶο, εἰο ζέ θαηαθεύγνκελ, ηόλ θύιαθα πάλησλ ηῶλ 

ξζνδόμσλ.  

πηβιεςνλ ἐλ εὐκελεία Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 

Μεηά δέ ηήλ Ἐθθώλεζηλ, ηό Κνληάθηνλ ἦρνο β'. 

Ἰαηξεῖνλ ηῶλ Υξηζηηαλῶλ ἐηνηκόηαηνλ, ὁ Ναόο ζνπ ἀλεδείρζε 

Παλανίδηκε, δηό νἱ ἀξξσζηήκαζη θπθινύκελνη δεηλῶο, ἐλ αὐηῶ 

ἀζξνηδόκελνη, ηήλ ζήλ βνήζεηαλ ζεξκῶο, ἑμαηηνύκεζα θξάδνληεο 
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ἔλδνμε ιηζζαῖε, Πξνθήηα Θενῦ ηξηζκάθαξ, κή ὑπεξίδεο λῦλ ἠκᾶο, 

θηλδπλεύνληαο εἰο ζάλαηνλ. 

 

Εἴηα ηό Πξνθείκελνλ, ἦρνο β'. 

Μή ἀπηεζζε ηῶλ ρξηζηῶλ κνπ, θαί ἐλ ηνῖο Πξνθήηαηο κνπ κή 

πνλεξεύεζζε. 

ηίρνο: ύ ἱεξεύο εἰο ηόλ αἰώλα. 

 

Εὐαγγέιηνλ. θ ηνῦ θαηά Λνπθᾶλ (δ΄ 22-30) 

Σῷ θαηξῶ ἐθείλσ ἐζαύκαδνλ νἱ ὄρινη ἐπί ηνῖο ιόγνηο ηῆο ράξηηνο, 

ηνῖο ἐθπνξεπνκέλνηο ἐθ ηνῦ ζηόκαηνο ηνῦ Ἰεζνῦ, θαί ἔιεγνλ. Οὔρ 

αὐηόο ἐζηηλ ὁ πἱόο Ἰσζήθ; Καί εἶπε πξόο αὐηνύο, Πάλησο ἐξεῖηε κνί 

ηήλ παξαβνιήλ ηαύηελ Ἰαηξέ, ζεξάπεπζνλ ζεαπηόλ, ὅζα ἠθνύζακελ 

γελόκελα ἐλ ηή Καπεξλανύκ, πνίεζνλ θαί ὧδε ἐλ ηή παηξίδη ζνπ. 

Εἶπε δέ, Ἀκήλ ιέγσ ὑκίλ, ὄηε νὐδείο πξνθήηεο δεθηόο ἐζηηλ ἐλ ηή 

παηξίδη αὐηνῦ. π’ ἀιεζείαο δέ ιέγσ ὑκίλ. Πνιιαί ρῆξαη ἤζαλ ἐλ 

ηαῖο ἡκέξαηο Ἡιηνῦ ἐλ ηῷ Ἰζξαήι, ὄηε ἐθιείζζε ὁ νὐξαλόο ἐπί ἔηε 

ηξία θαί κήλαο ἐμ, ὡο ἐγέλεην ιηκόο κέγαο ἐπί πάζαλ ηήλ γῆλ, θαί 

πξόο νὐδεκίαλ αὐηῶλ ἐπέκθζε Ἠιίαο, εἰκή εἰο άξεπηα ηῆο ηδῶλνο 

πξόο γπλαίθα ρήξαλ. Καί πνιινί ιεπξνί ἤζαλ ἐπί ιηζαίνπ ηνῦ 

πξνθήηνπ ἐλ ηῷ Ἰζξαήι, θαί νὐδείο αὐηῶλ ἐθαζαξίζζε, εἰκή Νεεκᾶλ 

ὁ ύξνο. Καί ἐπιήζζεζαλ πάληεο ζπκνῦ ἐλ ηή ζπλαγσγή, ἀθνύνληεο 

ηαῦηα. Καί ἀλαζηάληεο ἐμέβαινλ αὐηόλ ἔμσ ηεο πόιεσο, θαί ἤγαγνλ 

αὐηόλ ἕσο ηῆο ὀθξύνο ηνῦ ὅξνπο, ἔθ νὗ ἡ πόιηο αὐηῶλ ὠθνδόκεην, 

εἰο ηό θαηαθξεκλίζαη αὐηόλ. Αὐηόο δέ, δηειζῶλ δηά κέζνπ αὐηῶλ, 

ἐπνξεύεην. 

Δόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαῖο ηνύ ζνπ πξνθήηνπ, πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε 

ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Σάίο ηεο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 



[91] 
 

Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ θαί θαηά ηό 

πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἑμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά κνπ. 

 

Καί ςάιινκελ πξνζόκνηνλ ἦρνο πι. β'. Ὅιελ ἀπνζέκελνη 

Πξνθήηα ζεζπέζηε, ὁ ἰαηξόο ηῶλ λνζνύλησλ, ζιηβνκέλσλ ἡ ραξά, 

θαί ηειεία ιύηξσζηο θαί ἁπάιιαμηο, πάζεο θαθώζεσο, πάζεο 

ζηαλώζεσο, ηάο δεήζεηο λῦλ ἐπάθνπζνλ, ἄο πέξ νἱ δνῦινί ζνπ, ἐλ 

ςπρῆο ὀδύλε ζνί πξνζάγνκελ, πάληνζελ πνιεκνύκελνη, ὁξαηῶλ ἐμ 

ἐρζξῶλ ηέ θαί ἀνξάησλ, ἔλδνμε Πξνθήηα, ἐλ ηῷ λαῶ ζνπ πάληεο ἐλ 

θιαπζκῶ, γνλππεηνῦληεο αἰηνύκελνη, ηό ζόλ κάθαξ ἔιενο. 

 

Ὠδή δ'. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο 

Ἡιηνῦ ζέ ὁ κέγαο λεύζεη ζεία Πξνθήηελ ἐλ ηῷ ιαῶ ἔρξηζε, ζξόθξνλ 

ιηζζαῖε, Θεῶ ἱεξσκέλνλ, ἀλπκλνῦληα θαί ςάιινληα, ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἠκῶλ, Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

 

Ἠμηώζεο ἰδέζζαη, ηόλ ζόλ ζεῖνλ δηδάζθαινλ ππξίλσ ἐλ ἄξκαηη, 

αἰζέξηνλ πνξείαλ, πνηύκελνλ ἐλδόμσο, θαί ἐλζέσο ἐθξαύγαδεο ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἠκῶλ, Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

Καί ἠκᾶο ιηζζαῖε, ηνύο ἐλ ηῷ ηεκέλεη ζνπ ἀγξππλνῦληαο 

ἐπηζθεςαη, θαί ἴαζηλ ἐλ λόζνηο, θαί ζάξξνο ἐλ θηλδύλνηο, παξαζρνπ 

ηνῖο θξαπγάδνπζηλ, ὁ ηῶλ παηέξσλ ἠκῶλ, Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

 

Θενηνθίνλ 

Παλαγία Παξζέλε, ἠζηθαῖο ηξηθπκίαηο πεξηζηαηνύκελνλ, νἰθηείξεζνλ 

θαί ζῶζνλ, ἐκέ ηόλ ζόλ ἱθέηελ, ηόλ ἐλ πίζηεη θξαπγάδνληα, ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἠκῶλ Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

 

 

 

                       Ὠδή ἡ'. Σόλ βαζηιέα ηῶλ νξαλῶλ 

Σάο ζεπεδόλαο ηῆο ςπρῆο κνπ ὤ Πξνθήηα, θαί ηά πάζε ηνῦ 

ζώκαηνο ὁκνίσο, ζεξάπεπζνλ ἐλ ὕκλνηο, ὅπσο ζέ κεγαιύλσ. 
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Σνύο πεηξαζκνύο δηαζθέδανλ θαί ἐλέδξαο, ηῶλ δαηκόλσλ Πξνθήηα 

Κπξίνπ θαη' ἐκνῦ γάξ θζόλσ, θεθίλεληαη ἀπαύζησο. 

 

πάθνπζόλ κνπ ἐλ ὀδπξκνῖο ζνῖ βνῶληνο, θαί παξαζρνπ γαιήλελ 

ηή ςπρή κνπ, ὅπσο ἀλπκλῶ ζέ, Πξνθήηα εἰο αἰώλαο. 

 

Θενηνθίνλ 

Σήλ δέεζίλ κνπ κή παξίδεο Θενηόθε, ἤλ ἐκπόλσο λῦλ ζνί ἀλαθέξσ 

ζύ γάξ ζιηβνκέλσλ, παξάθιεζηο ὑπάξρεηο. 

 

Ὠδή ζ'. Κπξίσο Θενηόθνλ 

Δηπιήλ παξά Κπξίνπ, ἔλδνμε Πξνθήηα, ιαβῶλ ηήλ ράξηλ δηπιά θαί 

ηά ραξίζκαηα, ἠκίλ παξέρεηο, ςπραῖο ὦκα ηέ θαί ζώκαζη. 

 

Σήλ ζείαλ κεισηήλ ζνπ, εἴιεζνλ θαί πάιηλ, θαί ηῶλ παζῶλ ἠκῶλ 

ηήλ ζάιαζζαλ μήξαλνλ, ηῶλ ἀγξππλνύλησλ Πξνθήηα ἐλ ηῷ ηεκέλεη 

ζνπ. 

 

Νπθηόο ηέ θαί ἡκέξαο, ζέ ἐπηθαινῦκαη, ηόλ ἀγαζόλ κνπ πξνζηάηελ, 

Πξνθήηα Θενῦ, παληόο θηλδύλνπ θαί βιάβεο κέ ιύηξσζαη.  

 

Θενηνθίνλ 

Τἱέ Θενῦ Παληάλαμ, ἀλαπαπζνλ πάληαο, νὖο πξνζειάβνπ ἐθ ηῆο δέ 

ηῆο πνίκλεο ζνπ, πξεζβείαηο ηῆο Μεηξόο ζνπ, θαί ηνῦ Πξνθήηνπ 

ζνπ. 

 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο… 

 

Υαίξνηο ὁ ηήλ ράξηλ δηπιήλ ιαβῶλ, Πλεύκαηνο Ἁγίνπ θαί Θεζβίηνπ 

ηήλ κεισηήλ• ραίξνηο ὁ πιεξώζαο ηήλ γῆλ ηῶλ ζῶλ ζαπκάησλ, 

Πξνθήηα ιηζζαῖε, ἠκῶλ ηό ζηήξηγκα. 
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Ἔρνληεο λαόλ ζνπ ηόλ ἱεξόλ, Πξνθήηα Κπξίνπ, ἰαηξεῖνλ 

ζαπκαηνπξγόλ, εἰο ηνῦηνλ ἐλ πίζηεη, πξνζθεύγνκελ θαί πόζσ, θαί 

ἴαζηλ θαί ξῶζηλ ἀπαξπόκεζα. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

 

Σό Σξηζάγηνλ... 

Απνιπηίθηνλ 

Σνπ Πξνθήηνπ Ειηζαίνπ ηελ κλήκελ Κύξηε ενξηάδνληεο δη 

απηνύ ζε δπζσπνύκελ ζσζνλ ηαο ςπραο εκσλ 

 

40  Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ Ξύινπ. 

Πάλησλ ζιηβνκέλσλ ἡ ραξά, ζύ Θενῦ Πξνθήηα ὑπάξρεηο, θαί ηῶλ 

πεηλώλησλ ηξνθή, ζθέπε θαί ἀληίιεςηο, ηῶλ ἀδπλάησλ ἠκῶλ, 

ἀζζελνύλησλ ἡ ἰάζηο, ὑγηῶλ ἡ ξώκε, ἀλαπήξσλ ἔξεηζκα, θαί 

βαθηεξία ηπθιῶλ ὅζελ ζνί πξνζθεύγνκελ πόζσ, θαί ἐλ εὐιαβεῖ 

παξξεζία, ηήλ ζήλ εὐζπιαρλίαλ ἐθδερόκεζα. 

 

Δέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη 

ἠκᾶο, ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

 

Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ 

κέ ὑπό ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

Δη’ ερῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 




