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ΔΕΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ Ι<ΟΡΩΝΟΙΟΝ
Ποίημα Μητροπολίτου 'Εδέσσης 'Ιωήλ

Ό Διάκονος
Έλέησοv ήμδ:ς, ό Θεός, κατά τό μέyα ελεός σου, δεόμεθά σου, επάκοvσοv
καί ελέησον.
Ό Χορός Κύριε, ελέησον (y') μεθ' έκάστηv δέησιv.
'Έτι δεόμεθα υπέρ των
'Έτι

δεόμεθα

υπέρ

ευσεβών καί 'Ορθοδόξων Χριστιανών.
του

Άρχιεπισκόποv

ήμωv (δεΤvος),

των

ίερέωv,

ίερομοvάχωv, ίεροδιακόvωv καί μοvαχωv, καί πάσης της εν Χριστc;> ήμωv
αδελφότητος.
'Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωης, Ειρήνης, υyείας, σωτηρίας, επισκέψεως,
σvyχωρήσεως καί αφέσεως των άμαρτιωv των δούλων τοϋ Θεοϋ, πάντων
των ευσεβών καί ορθοδόξων χριστιανών εν άπάσn τn δεσποτεί9 τοϋ Θεοϋ,
των κατοικούvτωv καί παρεπιδημούντων εν τn Ίερζχ Μητροπόλει ταύτn, καί
υπέρ τοϋ διαφvλαχθηvαι αuτοvς υπό τοϋ Θεοϋ από πολλών κακών καί δή
τοϋ ιοϋ τοϋ σχημα κορώvης εχοvτος.
Ό 'Ιερεύς
'Ότι

ελεήμων

καί

φιλάνθρωπος

Θεός

υπάρχεις

καί

σοί

τήv

δόξαν

αvαπέμπομεv τc;> Πατρί καί τc;> Υίc;> καί τc;> Άyί� Πνεύματι νϋν καί αεί καί
εις τους αιώνας των αιώνων. Άμήv.
Ό Χορός Άμήv.

Ό 'Ιερεύς Ειρήνη πδ:σι.
Ό Χορός Καί τc;> Πvεύματί σου.
Ό Διάκονος Τας κεφαλάς ήμωv τc;> Κvρί�.
Ό Χορός Καί τc;> Πvεύματί σου.

Ό Διάκονος Του Κυρίου δεηθωμεν.

Ι<

Ό Ίερεύs την Ευχήν ταύτηv
ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΝ

ύριε Ίησοϋ Χριστέ 6 Θεός ήμων, 6 αρχίατρος των ψuχων καί των
σωμάτων, 6 δι' ήμας ενανθρωπήσας ϊνα ιάσns τό μέyα τραϋμα τόν
&νθρωπον, 6 μή καταφρονήσας τους ανιάτως νοσήσαντας δέκα

λεπρούς, αλλά τft σωστικft χάριτί σου καθαρίσας αυτούς, 6 διελθών ώς
Θεάνθρωπος τάς ήμέρας της επί yης παρουσίας σου ευερyετων καί ιώμενος
πάντας

τους

αρρωστοϋντας

καί

κακως

εχοντας,

6

ευερyετήσας

καί

αποκαταστήσας ύyιαίνοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ήμαρτηκότας,
δαιμονιωντας καί εμπαθεις κατ' &μφω, ηyοuν εν τft σαρκί καί τ� νοΤ,
πρόσδεξαι ευμενως τήν δέησιν ήμων καί φuyάδεuσον τft δυνάμει σου τόν
φονεvτήν ιόν τόν σχημα κορώνας φέροντα, καί προκαλοϋντα φοβίας

η

καί

θάνατον εις ασθενεϊς καί αναξιοπαθοϋντας.
Καί ει μέν διά τάς πολλάς άμαρτίας ήμων επέτρεψας τόν πειρασμόν
τοϋτον, ίκετεύομέν σε ώς ελεήμονα, ϊνα &pns αυτόν αφ' ήμων καί από πάσης
της οικουμένης. Ει δέ διά δοκιμασίαν της πίστεως �κονόμησας τήν
επικράτησιν αυτοϋ, παϋσον τόν τάραχον των ασθενων από της επιδημίας
αυτοϋ. Ει δέ ύπό της κακοuρyίας τοϋ αντικειμένου

η

καί αμελείας των

επιπολαίων ανθρώπων οvτος διεδόθη, θραϋσον τήν ισχvν αvτοϋ ώς Θεός
παντοδύναμος. Φύλαξαν τήν νεότητα καί περιφρούρησαν τους ασθενήσαντας,
καί τους εν yήρατι οντας εκ τοϋ επαράτοv ιοϋ θεράπευσαν, καί πάντας
απάλλαξαν εκ της σuνοχηs της καρδίας, καί αντί ταύτης δώρησαι ήμϊν
ύyιείαν &νεσιν καί πλατuσμόν, πρεσβείαις της Κυρίας Θεοτόκου καί πάντων
σου των άyίων. Άμήν.

Ό Χορός Άμήν.

