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20 Ινπιίνπ Παξάθιεζε Αγίνπ Ελδόμνπ 

Πξνθήηε Ηιία ηνπ Θεζβίηνπ 

. 

 Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κφριε Ιηςοφ Χριςτέ ο Θεόσ, 

ελέηςον και ςώςον ημάσ. Αμήν. 

 

Ψαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εηζάθνπζνλ ηήο πξνζεπρήο κνπ…. 

Θεόο Κύξηνο, θαί επέθαλελ εκίλ, επινγεκέλνο ν εξρόκελνο ελ 

νλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

Δίηα ηά παξόληα Σξνπάξηα. 

                                   Ήρνο δ΄ Τή Θενηόθσ 

Σόλ ηώλ αξξήησλ κπζηεξίσλ επόπηελ, θαί δεισηήλ Θενύ ηνύ 

δώληνο πξνθήηελ, αλεπθεκνύληεο θξάμσκελ εθ βάζνπο ςπρήο, Ζιία 

κεγαιώλπκε, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ ξύζαη, εθ ηώλ αλαγθώλ εκάο, θαί 

παληνίσλ θηλδύλσλ, κή πάζεο άιιεο βιάβεο θαί θζνξάο, ηνύο 

πξνζθπγόληαο, ζεόπηα, ηή ζθέπε ζνπ. 

Δόμα Παηξί θαί Υηώ θαί Αγίσ Πλεύκαηη. 

Καί λύλ θαί αεί θαί εηο ηνύο αηώλαο ηώλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Θενηνθίνλ. 

Οπ ζησπήζνκελ πόηε Θενηόθε…. 

Ψαικόο λ΄ (50) 

Ειέεζνλ κέ, ν Θεόο, ….. 

 

 

Καί ν Καλώλ ηνύ Κπξίνπ Ησζήθ, θηνξζσζείο, νύ ε αθξνζηηρίο. 

Νέκνηο κάθαο κνί ζείαλ Ζιηνύ ράξηλ. Ησζήθ. 
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Ωδή ά΄. Ήρνο πι. δ΄. Αξκαηειάηελ Φαξαώ. 

Νελεθξσκέλελ ηήλ ςπρήλ κνπ δώσζνλ, σο ηόλ ηήλ ρήξαο πηόλ, θαί 

αξεηαίο ζείαηο, κάθαξ θαηαιάκπξπλνλ, θαί πξόο δσήλ νδήγεζνλ, θαί 

ηήο αησληδνύζεο, ηξπθήο αλαδείμνλ κέηνρνλ, ζνύ θαηαηξπθάλ 

εθηέκελνλ. 

 

Δλ ηώ ζέ ηίθηεζζαη ν ζόο κεκύεηαη, γελλήησξ κέγηζηνλ, σο αιεζώο 

ζαύκα, πύξ γάξ ζηηηδόκελν, θινγί ηέ ζπαξγαλνύκελνλ, ζέ ηεζέαηαη 

κάθαξ, δηό ηαίο ζαίο παξαθιήζεζη, ξύζαη κέ ππξόο αησλίδνληνο. 

 

Μεγαιπλζείο ηαίο πξόο Θεόλ ζνπ λεύζεζη, δειώλ εδήισζαο, σο 

αιεζώο κάθαξ, ηώ Κπξίσ πάληνηε, δηό κέ ελδπλάκσζνλ, δήινπ 

ζείνπ πιεζζέληα, ηό έλζενλ πξάηηεηλ βνύιεκα, ίλα ζέ γεξαίξσ 

ζσδόκελνο. 

Θενηνθίνλ. 

Ο ππεξνύζηνο Θεόο, Παλάκσκε, έθ ζνύ ζεζάξθσηαη, θαί δί εκάο 

ώθζε, θαζ εκάο σο άλζξσπνο, όλ εθηελώο ηθέηεπε, ππέξ πάληαο 

αλζξώπνπο, εκαξηεθόηα κέ, Παλαγλέ, ζώζαη θαί θνιάζεσο 

ξύζαζζαη. 

Ωδή γ. Οπξαλίαο αςίδνο 

Ηεξείο ηήο αηζρύλεο, σο δπζκελείο έθηεηλαο, έλδνμε πξνθήηα δήισ, 

Θενύ ππξπνινύκελνο, όζελ θξαπγάδσ ζνί, ηώλ ηήο αηζρύλεο κέ 

έξγσλ, θαί δηαησλίδνληνο ππξόο εμάξπαζνλ. 

 

έ πξνβάιινκαη πξέζβπλ, πξόο ηόλ Θεόλ κέγηζηνλ, ζώδεηλ κέ 

δπλάκελνλ, πάζεο, κάθαξ, θαθώζεσο, πξνζεπηθάκθζεηη, ηή ηαπεηλή 

κνπ δεήζεη, θαί κή ππεξίδεο κέ παξαθαινύληα ζέ. 

 

Μεγαιύλεη Θεόο ζέ, ν παληνπξγόο έλδνμε, πάιαη, Ζιηνύ, δί νξλένπ, 

ηξέθσλ πξνθήηα ζέ, όλ εθδπζώπεζνλ, ηήο αησλίνπ ηξπθήο κέ, θαί 

θσηόο ηνύ κέιινληνο πνηήζαη κέηνρνλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Αδηόδεπηε πύιε, ε πξόο Θεόλ θέξνπζα, πύιαο κεηαλνίαο κνί, Κόξε, 

αλνημνλ δένκαη, απνθαζαίξνπζα, ακαξηηώλ κνπ ηόλ ξύπνλ, όκβξνηο 

ηνύ ειένπο ζνπ, Θενραξίησηε. 

 

Ωδή δ΄. Σύ κνπ ηζρύο, Κύξηε 

Κάκπηεη ηόλ ζόλ, δήινλ Θεόο ππξαθηνύκελνλ, θαί πξόο ρήξαλ, 

πέκπεη δηαηξέθεζζαη, ηόλ γπλαηθόο, πάιαη απεηιή, Ζιηνύ, θπγάδα 

γεγελεκέλνλ, ζεζπέζηε, δηό ζέ ηθεηεύσ, ηήλ ςπρήλ κνπ πεηλώζαλ, 

δηαζξέςαη ελζένηο ραξίζκαζηλ. 

 

Ακαξηηώλ, λέθε δεηλά ζπγθαιύπηεη κέ, ηξηθπκίαη, βίνπ κέ 

ρεηκάδνπζη, θαί επηπλένπζη ραιεπώο, θαηά ηήο ςπρήο κνπ, ηήο 

πνλεξίαο ηά πλεύκαηα. Πξνθήηα ζεεγόξε, θπβεξλήηεο γελνύ κνί, 

ζσηεξίαο πξόο όξκνλ ηζύλσλ κέ. 

 

Ρώζηλ ςπρήο, ξώζηλ παξαζρνπ κνί ζώκαηνο, ηόλ ηάο λόζνπο, 

πάλησλ αθαηξνύκελνλ, εθδπζσπώλ, κάθαξ Ζιηνύ, Κύξηόλ ηεο 

δόμεο, θαί αβιαβώο δηαηξέρεηλ κέ, ηά ζθάλδαια ηνύ βίνπ, 

θαηεπόδσζνλ ζέ γάξ, αγαζόλ κνπ πξνζηάηελ πξνβάιινκαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μεηά παζώλ, ηώλ νπξαλίσλ Γπλάκεσλ, κεηά πάλησλ, Γέζπνηλα 

παλάκσκε, ηώλ πξνθεηώλ θαί ηώλ αζιεηώλ θαί ηώλ απνζηόισλ, θαί 

ηώλ νζίσλ ηθέηεπε, ηπρείλ κέ ζσηεξίαο, ηόλ πνιιά ακαξηώληα, θαί 

ξπζζήλαη κειινύζεο θνιάζεσο. ρξηζηηαλνο.gr 

 

Ωδή ε΄. Ίλα ηί κέ απώζσ 

Οκβξνηόθνπο λεθέιαο, είξγεηο ππξαθηνύκελνο δήισ ηήο πίζηεσο, 

αιιά δένκαί ζνπ, Ζιηνύ, ηεξαίο κεζηηείαηο ζνπ, ηήλ θινγκώ 

ηαθείζαλ, ηώλ εδνλώλ ςπρήλ κνπ, ζείαηο επνκβξίαηο, άξδεπζαη θαί 

ζώζαη κέ. 
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Ηεξεύο δεδεηγκέλνο, ηέζπθαο αζώνηο ζνπ ρεξζί, παλόιβηε, ηώλ 

πξνζνρζηζκάησλ, ηεξείο ελεξγνύληαο ηά άηνπα, αιιά δένκαί ζνπ, 

πάζεο αηόπνπ ακαξηίαο, αβιαβή κέ, πξνθήηα, ζπληήξεζνλ. 

 

Θαπκαζηνύζαη, πξνθήηα, ζείαηο επηθιήζεζη θιέγσλ ηά ζύκαηα, 

εθηειέζαο πίζηεη, δηά ηνύην απαύζησο ζνπ δένκαη, ηή εκή θαξδία, 

ηόλ ηεξόλ αλάςαη πόζνλ, ηά πιώδε κνπ πάζε ζπκθιέγνληα. 

 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Δπί ζέ ώζπεξ όκβξνο, Λόγνο θαηαβέβεθελ ν ππεξνύζηνο, όλ 

δπζώπεη, Κόξε, επνκβξίζαη κνί λύλ θαηαλύμεσλ, θαζαξάο 

ζηαγόλαο, απνπιπλνύζαο πάληα ξύπνλ, ηώλ ακέηξσλ θαθώλ κνπ, 

παλάκσκε. 

 

Ωδή ζη΄. Ιιάζζεηη κνί 

Ηιάζζεηη κνί, σηήξ, πνιιά ζνί αθξόλσο πηαίζαληη, θαί ηήο 

κελνύζεο εθεί, θνιάζεσο ιύηξσζαη, έρσλ δπζσπνύληα ζέ, Ζιηνύ 

ηόλ κέγαλ, θαί ηήλ άρξαληνλ Μεηέξα ζνπ. 

 

Αγλείαο σο θπηνπξγόο, αγλόλ ςπρή κέ ζπληήξεζνλ, σο δεισηήο, 

Ζιηνύ, δήινπ ζείνπ πιήξσζνλ, ηήλ εκήλ δηάλνηαλ, όπσο ηήο θαθίαο, 

ηάο εθόδνπο απνθξνύζσκαη. 

 

Νεζηεύεηο βξώζεη κία, νδόλ ηεζζαξαθνλζήκεξνλ, αλύσλ ζεία ξνπή, 

δηό ηθεηεύσ ζέ, πάζεο παξαβάζεσο, εγθξαηεύεζζαη κέ, ζενθόξε, 

ελδπλάκσζνλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ζ πύιε ε ηνύ Θενύ, εηζόδνπο ζείαο ππάλνημνλ, ηή ηαπεηλή κνπ 

ςπρή, ελ αίο εηζειεύζνκαη, εμνκνινγνύκελνο, θαί θαθώλ ηήλ ιύζηλ, 

Θενηόθε απνιήςνκαη. 

 

Καηαζβεζνλ, πξνθήηα έλδνμε Ζιηνύ Θεζβίηα, ηώλ παζώλ εκώλ 

ηνύο θινγώδεηο άλζξαθαο, ηζρύτ ζήο πξεζβείαο, ζενθξνλ. 

 

Δπηβιεςνλ, ελ επκελεία, παλύκλεηε Θενηόθε, επί ηήλ εκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ίαζαη ηήο ςπρήο κνπ ηό άιγνο. 

 

 

 

Είηα ηό Κνληάθηνλ. Ήρνο β΄. 

Πξνθήηα Θενύ Ζιηνύ κεγαιώλπκε, ηνύο πνζώ ζέ αεί αλπκλνύληαο 

θαί γεξαίξνληαο, θηλδύλσλ ηώλ ελ βίσ πνιπεηδώλ, λόζσλ 

παληνδαπώλ, θαί πάζεο ηεο εμ ερζξώλ, πξνεξρνκέλεο ζιίςεσο, 

ξύζαη ηαίο ελζέξκνηο πξεζβείαηο ζνπ, θαί ηαίο ζείαηο καξκαξπγαίο, 

ηάο ςπράο εκώλ θαηαύγαζνλ. 

 

Καί επζύο ηό Πξνθείκελνλ. Ήρνο δ΄. 

 

ύ ηεξεύο εηο ηόλ αηώλα θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ. 

 

ηίρνο. Δίπελ ν Κύξηνο ηώ Κπξίσ κνπ. Κάζνπ εθ δεμηώλ κνπ, έσο άλ 

ζώ ηνύο ερζξνύο ζνπ ππνπόδηνλ ηώλ πνδώλ ζνπ. 

 

Επαγγέιηνλ. Εθ ηνύ θαηά Λνπθάλ (δ΄ 22-30) 

Σώ θαηξώ εθείλσ εζαύκαδνλ νη όρινη επί ηνίο ιόγνηο ηήο ράξηηνο, 

ηνίο εθπνξεπνκέλνηο εθ ηνύ ζηόκαηνο ηνύ Ηεζνύ, θαί έιεγνλ. Ούρ 

απηόο εζηηλ ν πηόο Ησζήθ; Καί είπε πξόο απηνύο, Πάλησο εξείηε κνί 

ηήλ παξαβνιήλ ηαύηελ Ηαηξέ, ζεξάπεπζνλ ζεαπηόλ, όζα εθνύζακελ 
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γελόκελα ελ ηή Καπεξλανύκ, πνίεζνλ θαί ώδε ελ ηή παηξίδη ζνπ. 

Δίπε δέ, Ακήλ ιέγσ πκίλ, όηε νπδείο πξνθήηεο δεθηόο εζηηλ ελ ηή 

παηξίδη απηνύ. Δπ αιεζείαο δέ ιέγσ πκίλ. Πνιιαί ρήξαη ήζαλ ελ 

ηαίο εκέξαηο Ζιηνύ ελ ηώ Ηζξαήι, όηε εθιείζζε ν νπξαλόο επί έηε 

ηξία θαί κήλαο εμ, σο εγέλεην ιηκόο κέγαο επί πάζαλ ηήλ γήλ, θαί 

πξόο νπδεκίαλ απηώλ επέκθζε Ζιίαο, εηκή εηο άξεπηα ηήο ηδώλνο 

πξόο γπλαίθα ρήξαλ. Καί πνιινί ιεπξνί ήζαλ επί Διηζαίνπ ηνύ 

πξνθήηνπ ελ ηώ Ηζξαήι, θαί νπδείο απηώλ εθαζαξίζζε, εηκή Νεεκάλ 

ν ύξνο. Καί επιήζζεζαλ πάληεο ζπκνύ ελ ηή ζπλαγσγή, αθνύνληεο 

ηαύηα. Καί αλαζηάληεο εμέβαινλ απηόλ έμσ ηεο πόιεσο, θαί ήγαγνλ 

απηόλ έσο ηήο νθξύνο ηνύ όξνπο, έθ νύ ε πόιηο απηώλ σθνδόκεην, 

εηο ηό θαηαθξεκλίζαη απηόλ. Απηόο δέ, δηειζώλ δηά κέζνπ απηώλ, 

επνξεύεην. 

 

Δόμα Παηξί θαί Υηώ θαί Αγίσ Πλεύκαηη. 

Σαίο ηνύ ζνπ πξνθήηνπ, πξεζβείαηο Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηά πιήζε 

ηώλ εκώλ εγθιεκάησλ. 

 

Καί λύλ θαί αεί θαί εηο ηνύο αηώλαο ηώλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Σάίο ηεο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηά πιήζε ηώλ 

εκώλ εγθιεκάησλ. 

 

Διεήκνλ, ειέεζνλ κέ, ν Θεόο, θαηά ηό κέγα έιεόο ζνπ, θαί θαηά ηό 

πιήζνο ηώλ νηθηηξκώλ ζνπ, εμάιεηςνλ ηό αλόκεκά κνπ. 

 

Ήρνο πι. β΄. ιελ απνζέκελνη 

Πξνθήηα ζενζνθέ, ν ηώλ παζώλ απηνθξάησξ, επίγεηε άγγειε, θαί 

βξνηέ νπξάληε, ζνύ δεόκεζα. Εεισηά πξνθζαζνλ, θαί ξύζαη 

ζθαλδάισλ, θαί θηλδύλσλ ηήλ δσήλ εκώλ, θαί πάζεο ζιίςεσο, 

ερζξώλ αλνκνύλησλ πξεζβείαο ζνπ, θαί πάζαλ λόζνλ δίσμνλ, θαί 

πηαηζκάησλ άθεζηλ αίηεζαη, Ζιηνύ ζεόπηα, πξνζηάηα ηώλ πηζηώλ 

θαί ηαηξέ, θαί ηήο ηνύ άδνπ δηαζσζνλ, δεηλήο θαηαθξίζεσλ. 
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Ωδή δ΄. Θενύ ζπγθαηάβαζηλ 

Λαόλ απνιιύκελνλ, θαηνηθηεηξήζαο, δήισ ηήο πίζηεσο, επηθιήζεζη 

ζείνηο, πύξ θαηεγάγνπ θινγίδνλ, έλδνμε, όζηνλ ζύκα, δηό ηθεηεύσ 

ζέ, ηήο αησλίνπ θινγόο, ξύζαη θαί ζώζνλ κέ. 

 

Ηδείλ θαηεμίσζαη, Θαβώξ ελ όξεη, Θενύ ηό πξόζσπνλ, όλ δπζώπεη, 

πξνθήηα, ηνύ παξαβιέςαη ηάο ακαξηίαο κνπ, θαί ελ εκέξα ηήο 

δίθεο, ζεάζαζζαη, αθαηαγλώζησ ςπρή, απηνύ ηό πξόζσπνλ. 

 

Οδόλ πνξεπόκελνο, ηνύ βίνπ πιάλαο, πνιιάο πθίζηακαη, αγαζέ κνπ 

πξνζηάηα, θπβέξλεζνλ κέ ηή πξνζηαζία ζνπ, επηζηεξίδσλ γλώκε, 

ζαιεπόκελνλ, θαί πξόο ζαξθόο εδνλάο,Ζιηνύ λεύνληα. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Τκλώ ζέ Παλύκλεηε θαί κεγαιύλσ Θενραξίησηε, ηήλ αγλήλ ζνπ 

ινρείαλ, βνήζεζνλ κνί βίνπ ηνίο θύκαζη, ρεηκαδνκέλσ, θαί δίδνπ 

θαηάλπμηλ, ηή ηαπεηλή κνπ ςπρή, θαζαξηηθήλ κνιπζκώλ. 

 

 

 

Ωδή ε΄. Επηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Υσξεηηθόλ δνρείνλ ζέ, ζείνπ Πλεύκαηνο έγλσκελ, άγγεινλ ελ γή, 

πύξ δήινπ ζείνπ πλένληα, δπζζέβεηαλ ηξέπνληα, θαί βαζηιείο 

ειέγρνληα, ρξίνληα πξνθήηαο Ζιηνύ, θαί αηζρύλεο ζπγθόπηνληα 

καραίξα, ηεξεί, δηά ηνύην βνώκελ ζνί, κειινύζεο εκάο αηζρύλεο 

ξύζαη. 

 

Άξκα ππξόο ζέ έιαβελ, από γήο ππξαθηνύκελνλ, δήισ, Ζιηνύ, ηώ 

ζετθώ, ζεόπλεπζηε, δηό ηθεηεύσ ζέ, ηώλ ελ ηή γή απάλησλ θαθώλ, 

ηώλ ζώλ αξεηώλ, απηθνπθίδεηλ ηόλ λνύλ κνπ, ηεζξίππσ, θαί πξόο 

λύζζαλ, νπξαλίαλ κέ θζάζεη, ηόλ πάλησλ εθδπζώπεη, Θεόλ θαί 

Βαζηιέα. 
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Ρήκαηη δώληη έθιεηζαο νπξαλόλ πεηίδνληα, ξήκαηί ζνπ λύλ, 

πλεπκαηηθώ δηαλνημνλ, ηάο πύιαο κνί δένκαη, ηήο κεηαλνίαο, άγηε, 

πέκπσλ ηή ςπρή κνπ θαηαλύμεσο όκβξνπο, θαί ζώζνλ κέ βνώληα, 

Ηεξείο επινγείηε, ιαόο ππεξπςνύηε, Υξηζηόλ εηο ηνύο αηώλαο. 

 

Τξηαδηθόλ. 

Ηζνζζελή νκόηηκνλ, νκννύζηνλ ζπλζξόλνλ, ζέβνληεο Σξηάδα, ελ κία 

ζενηεηη, Παηέξα δνμάδνκελ, Τηόλ θαί Πλεύκα Άγηνλ, άδπηνλ απγήλ 

νκνβαζίιεηνλ θξάηνο, θαί κέιπνκελ ζπκθώλσο, Ηεξείο επινγείηε, 

ιαόο ππεξπςνύηε, εηο πάληαο ηνύο αηώλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ννκνζεηώλ επζέβεηαλ, θαί δηδάζθσλ κεηάλνηαλ, ν Δκκαλνπήι, έθ 

ζνύ ηερζείο επέθαλελν λύλ εθδπζώπεζνλ, ππεξαγία Γέζπνηλα, ηήο 

δηθαηνζύλεο ππαλνίμαη κνί πύιαο, θαί ζώζαη κέ βνώληα, Ηεξεΐο 

επινγείηε, ιαόο ππεξπςνύηε, Υξηζηόλ εηο ηνύο αηώλαο. 

 

 

Ωδή ζ΄. Εμέζηε επί ηνύησ 

Ηδείλ ελ ιεπηνηάηε αύξα Θεόλ, ηδείλ δπλαηόλ θαηεμίσζαη, 

αζθεηηθαίο, πξόηεξνλ ηό ζώκα δηαγσγαίο, θαηαιεπηύλαο, έλδνμε, 

όζελ δπζσπώ ζέ ζαίο πξνζεπραίο, ηό πάρνο ηνύ λνόο κνπ, ιεπηύλαο 

κεηαλνίαο, καξκαξπγαίο ζείαηο θαηαύγαζνλ. 

 

Ωο πάιαη Ηνξδάλελ ηή κεισηή, δηαξξήμαο δηέβεο, παλόιβηε, νύησ 

θακνύ, ηώλ ακαξηεκάησλ ηώλ ραιεπώλ, ηάο δηεθρύζεηο μήξαλνλ, 

όκβξνπο επηπέκπσλ κνπ ηή ςπρή, δαθξύσλ θαζ εθάζηελ, πξνθήηα 

ζεεγόξε, ηξπθήο ρεηκάξξνπλ πξνμελνύληαο κνί. 

 

θαλδάισλ ηώλ ελ βίσ πνιπεηδώλ, αλνκνύλησλ ερζξώλ πάζεο 

ζιίςεσο, ζσκαηηθήο, λόζνπ ςπρηθήο ηέ παξεθηξνπήο, ηαίο 

πξνζεπραίο ζνπ ξύζαη κέ, έλδνμε πξνθήηα σο αγαζόο, πξνζηάηεο 

κνπ βνώ ζνί, θαί ηήο ελ ηή γεέλε, αησληδνύζεο θαηαθξίζεσο. 



[173] 
 

 

Ζξπάγεο πξόο ηό ύςνο, Διηζαηέ, δηζζνπκέλελ ηήλ ράξηλ ηνύ 

Πλεύκαηνο, θαηαιηπώλ, έλδνμε αηηήζαληη Ζιηνύ, κεζ νύ απαύζησο 

αίηεζαη, λίθελ νπξαλόζελ θαηά παζώλ, ηνίο ζέ αλεπθεκνύζη, θαί 

πόζσ ηήλ ζήλ κλήκελ, πεξηραξώο παλεγπξίδνπζη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φσλάο ηώλ νηθεηώλ ζνπ σο αγαζή, κή παξίδεο, παλάκσκε 

Γέζπνηλα, αιι εθηελώο, αίηεζαη ηόλ πάλησλ Γεκηνπξγόλ, ηνίο 

επζεβέζηλ άθεζηλ, θαί ηήλ επξσζηίαλ ηήλ ςπρηθήλ, δσξήζαζζαη 

Παξζέλε, θαί ζείαο βαζηιείαο, ηήλ κεηνπζίαλ θαί ιακπξόηεηα. 

 

Άμηνλ εζηηλ σο αιεζώο …. 

 

Γεύηε ηόλ ππξίπλνπλ θαί δεισηήλ, ηόλ δηά ηεζξίππνπ αξπαγέληα από 

ηήο γήο, ηήο Υξηζηνύ δεπηέξαο Πξόδξνκνλ παξνπζίαο, Ζιίαλ ηόλ 

Θεζβίηελ ύκλνηο ηηκήζσκελ. 

 

Υάξηλ ηακάησλ παξά Θενύ, εηιεθώο Ζιία, ζεξαπεύεηο πάζε δεηλά, 

δηό ηνίο ελ πίζηεη ζέ επηθαινπκέλνηο, ζεξάπεπζνλ ηά πάζε ςπρήο θαί 

ζώκαηνο. 

 

Υαίξνηο Οξζνδόμσλ ε θαιινλή, ραίξνηο δησρζέλησλ, θαηαθύγηνλ 

ηζρπξόλ, ραίξνηοηώλ ελ ζιίςεη, θαί ηώλ ελ εμνξία, Πξνθόπηε 

Θενθξνλ, ηό παξακύζηνλ. 

 

Πάζαη ηώλ Αγγέισλ αί ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Απνζηόισλ ε 

δσδεθάο, νη Αγίνη πάληεο, κεηά ηήο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εηο ηό ζσζήλαη εκάο. 

 

Τξηζάγηνλ… 
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Απνιπηίθηνλ. Ήρνο β΄ 

Ο έλζαξθνο άγγεινο, ηώλ πξνθεηώλ ε θξεπίο, ν δεύηεξνο 

Πξόδξνκνο ηήο παξνπζίαο Υξηζηνύ, Ζιίαο ν έλδνμνο, άλσζελ 

θαηαπέκςαο, Διηζαίσ ηήλ ράξηλ, λόζνπο απνδηώθεη θαί ιεπξνύο 

θαζαξίδεη δηό θαί ηνίο ηηκώζηλ απηόλ βξύεη ηάκαηα. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο β΄. ηε εθ ηνύ μύινπ ζέ λεθξόλ 

Γεύηε Οξζνδόμσλ ε πιεζύο, κέινο ελαξκόληνλ όλησο, ςαικηθώο 

άζσκελ, θαί ηόλ ρξηζηνθήξπθα αλεπθεκήζσκελ, ηόλ νπξάληνλ 

άλζξσπνλ, Ζιίαλ ηόλ ζείνλ, θαί αλαβνήζσκελ, πξόο απηόλ ιέγνληεο 

πάληαο ηνύο πηζηώο ζνπ ηεινύληαο, κλήκελ ηήλ αγίαλ ιηηαίο ζνπ, 

ξύζαη εθ παληνίσλ πεξηζηάζεσλ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ νπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ εἰο ὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

 

Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κφριε Ιηςοφ Χριςτέ ο Θεόσ, 

ελέηςον και ςώςον ημάσ. Αμήν. 

 




