
 

 
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Μια Προσευχή Που Θα Λέγεται το Πρωί 
ύριε και Θεέ μας, Εσύ που είσαι πλούσιος σε έλεος, 
και με προσεκτική σοφία κατευθύνεις τη ζωή μας, 

άκουσε την προσευχή μας, δέξου τη μετάνοια των 
αμαρτιών μας, φέρε ένα τέλος σε αυτή τη νέα 
μολυσματική ασθένεια, αυτή τη νέα επιδημία, ακριβώς 
όπως είχες αποτρέψει την τιμωρία του λαού σου, την 
εποχή του βασιλιά Δαβίδ. Εσύ που είσαι ο Ιατρός των 
ψυχών και των σωμάτων μας, αποκατάστησε την υγεία 
σε εκείνους που έχουν καταληφθεί από αυτή την 
ασθένεια, σηκώνοντάς τους από το κρεβάτι του πόνου, 
για να σε δοξάσουν, ελεήμονα Σωτήρα, και να 
διατηρήσεις την υγεία σε εκείνους που δεν έχουν 
μολυνθεί. Με τη χάρη σου, Κύριε, ευλόγησε, ενίσχυσε και 
διατήρησε όσους από αγάπη και θυσία φροντίζουν για 
τους άρρωστους, είτε στα σπίτια τους είτε στα 
νοσοκομεία. Αφαίρεσε κάθε ασθένεια και πόνο από τους 
ανθρώπους σου και δίδαξέ μας να εκτιμούμε τη ζωή και 
την υγεία ως δώρα από εσένα. Δώσε μας την ειρήνη σου, 
Θεέ, και γέμισε τις καρδιές μας με ακλόνητη πίστη στη 
προστασία σου, ελπίδα στη βοήθειά σου και αγάπη για 
εσένα και το γείτονά μας. Γιατί εσύ έχεις την εξουσία και 
δική σου είναι δύναμη και η δόξα, του Πατέρα και του 
Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και 
στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν. 
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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ 

Ἦχος α´. «Του λίθου σφραγισθέντος.» 
ικηφόρου Οσίου, του λεπρού τα παλαίσματα, * 
καί την εν ασκήσει ανδρείαν, κατεπλάγησαν 

Αγγελοι * ως άλλος γάρ Ιώβ τα αλγεινά, * υπέμεινε 
δοξάζων τον Θεόν, * νύν δε δόξη εστεφάνωται παρ᾽ 
Αυτού, * θαυμάτων διακρίσεσιν. * Χαίροις των 
Μοναστών χειραγωγέ, * χαίροις φωτός ο πρόβολος * 
χαίροις ο ευωδίας χαρμονήν, * προχέων εκ λειψάνων 
σου. 
 

Μια Προσευχή Που Θα Λέγεται το Βράδυ 
ύριε και Θεέ μας, ταξίδεψες μέσα από πόλεις και 
χωριά «θεραπεύοντας κάθε ασθένεια και νόσο». 

Με την προσταγή σου, οι άρρωστοι έγιναν καλά. 
 

Έλα, βοήθησέ μας τώρα, εν μέσω της παγκόσμιας 
εξάπλωσης αυτού του ιού, ώστε να βιώσουμε την 
θεραπευτική σου αγάπη. Κύριε, θεράπευσε αυτούς τους 
που υποφέρουν από αυτή την ασθένεια της πανδημίας. 
Είθε να ανακτήσουν τη δύναμή τους και την υγεία τους 
μέσω της ιατρικής περίθαλψης. 
 

Θεράπευσέ μας από τους φόβους μας, που 
εμποδίζουν τα έθνη να συνεργάζονται και τους γείτονες 
να βοηθούν ο ένας τον άλλον. Θεράπευσέ μας από την 
υπερηφάνειά μας, που μπορεί να μας κάνει να 
ισχυριζόμαστε ότι είμαστε άτρωτοι σε μια ασθένεια που 
δεν γνωρίζει σύνορα. Κύριε Ιησού Χριστέ, θεραπευτή 
όλων και ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων μας, μείνε 
δίπλα μας σε αυτή την περίοδο της αβεβαιότητας και της 
θλίψης.
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Να είσαι με εκείνους που έχουν πεθάνει από τον 
ιό. Είθε να είναι αναπαυμένοι μαζί σου στην αιώνια 
ειρήνη σου. Να είσαι με τις οικογένειες εκείνων που 
είναι άρρωστοι ή έχουν πεθάνει. Καθώς ανησυχούν 
και θλίβονται, προστάτεψέ τους από την ασθένεια και 
την απόγνωση. Είθε να γνωρίσουν την ειρήνη Σου. 

Να είσαι με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους 
ερευνητές και όλους τους επαγγελματίες του τομέα 
της ιατρικής που επιδιώκουν να θεραπεύσουν και να 
βοηθήσουν τους πληγέντες και που βάζουν τον εαυτό 
τους σε κίνδυνο κατά τη διαδικασία. Είθε να γνωρίσουν 
την προστασία και την ειρήνη σου. 

Να είσαι με τους ηγέτες όλων των εθνών. Δώσε 
τους την προνοητικότητα να ενεργούν με 
φιλανθρωπία και πραγματική ανησυχία για την 
ευημερία των ανθρώπων που προορίζονται να 
υπηρετήσουν. Δώσε τους τη σοφία να επιλέγουν 
μακροπρόθεσμες λύσεις που θα βοηθήσουν στην 
προετοιμασία ή την πρόληψη μελλοντικών 
κρουσμάτων. Είθε να γνωρίσουν την ειρήνη σου, 
καθώς εργάζονται από κοινού  για την επιτυχία σε 
αυτή τη γη. 

Είτε είμαστε στο σπίτι είτε στο εξωτερικό, 
περιτριγυρισμένοι από πολλούς ή λίγους ανθρώπους 
που πάσχουν από αυτή την ασθένεια, Κύριε μείνε μαζί 
μας καθώς υποφέρουμε και πενθούμε, επιμένουμε και 
προετοιμάζουμε. Αντί για το άγχος μας, δώσε μας την 
ειρήνη σου. 

Είσαι ο Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας, 
Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μας, σε εσένα προσφέρουμε 
τη δόξα, την ευχαριστία και την προσκύνηση μαζί με 
τον αιώνιο Πατέρα σου και το πανάγιο και ζωοδόχο 
Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους 
αιώνες. Αμήν. 
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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 
 

Ἦχος δ’. «Ταχύ προκατάλαβε.» 
 

ς στύλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, * καί 
λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, * ἐδείχθης 

Χαράλαμπες· * ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, * διά τοῦ 
μαρτυρίου, * ἔλυσας τῶν εἰδώλων, * τήν σκοτόμαιναν 
μάκαρ, * διό ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ, * πρέσβευε σωθῆναι 
ἡμᾶς. 

 
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ 
(Έτος 2020, τα 100 χρόνια από την κοίμησή του  1920) 

Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης» 

ηλυβρίας τον γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, * τὸν 
ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα, * ἀρετῆς φίλον γνήσιον, * 

Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, * ὡς ἔνθεον θεράποντα 
Χριστοῦ * ἀναβλύζεις γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς, * τοῖς 
εὐλαβῶς κραυγάζουσι· * δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, * 
δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, * δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ 
σοῦ, * πάσιν ἰάματα. 

 
ἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ 
καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ 

ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω. 
(Τη δική μου ειρήνη σας αφήνω. Τη δική μου ειρήνη σας δίδω. Δε 

σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μη 
δειλιάζετε.)      – Ιωάννης 14:27 
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