
 

 

NOVENA  ΥΦΡ ΘΕΙΡ ΕΝΕΡΥ 

Υφμφωνα με το Θμερολόγιο τθσ Αγίασ  Ξαρίασ Φαουςτίνα. (1209-1229) 

 

ΙΘΥΡΧ ΥΕ ΕΞΣΙΥΦΕΧΡΞΑΙ  

Ω Αίμα και Ψδωρ που αναπιδθςαν από τθν Μαρδιά του Ιθςοφ ωσ πθγι Ελζουσ για εμάσ, ςασ Σιςτεφω!  

Άγιε Θεζ, Άγιε Σαντοδφναμε, Άγιε Ακάνατε, ελζθςε εμάσ και όλο τον κόςμο. ΑΞΘΟ.  

Ιθςοφ, βαςιλζα του Ελζουσ, Υε πιςτεφω!  

 

ΦΡ ΤΡΔΑΤΙΡ  ΦΡΧ ΕΝΕΡΧΥ  ΩΥ NOVENA 

Επιπροςκζτωσ τθσ Novena ςτο Θείο Ζλεοσ, που ο Μφριοσ ζδωςε ςτθν Αγία Ξαρία Φαουςτίνα για τθν 

προςωπικι χριςθ τθσ. Φθσ αποκάλυψε μια ιςχυρι προςευχι που επικυμοφςε να λζνε όλοι– το 

Τοδάριο του Ελζουσ. Θ Αγία Φαουςτίνα ζλεγε το Τοδάριο ςχεδόν ςυνεχϊσ, ιδιαίτερα για τουσ 

κνιςκοντεσ, και ο Μφριοσ τθν προζτρεψε να ενκαρρφνει και άλλουσ να λζνε αυτιν τθν προςευχι, 

υποςχόμενοσ ιδιαίτερεσ χάρεσ ςε εκείνουσ που κα λζνε αυτιν τθν ειδικι προςευχι.  

Φο Τοδάριο μπορεί να λζγεται οποτεδιποτε, αλλά ο Μφριοσ ηιτθςε να λζγεται ειδικά ωσ novena, 

ιδιαίτερα κατά τισ εννζα θμζρεσ πριν τθν Εορτι του Ελζουσ. Μαι Χποςχζκθκε, “Ξε αυτιν τθ Novena 

(του Τοδάριου) κα παρζχω κάκε πικανι χάρθ ςτισ ψυχζσ ” 

Ξποροφμε να λζμε αυτι τθ Novena του Τοδάριου για τουσ δικοφσ μασ προςωπικοφσ ςκοποφσ, ι 

μποροφμε να τθν προςφζρουμε μαηί με τθ Novena προσ το Θείο Ζλεοσ για τουσ κακθμερινοφσ ςκοποφσ 

που υπαγορεφτθκαν από τον Μφριο προσ τθν Αγία Φαουςτίνα (βλζπε ςτθν πίςω πλευρά αυτοφ του 

φυλλαδίου). 

 

ΣΩΥ ΟΑ ΝΕΓΕΦΑΙ ΦΡ ΤΡΔΑΤΙΡ ΦΡΧ ΕΝΕΡΧΥ  

Φο Τοδάριο του Ελζουσ λζγεται με τθ χριςθ ςυνθκιςμζνου Τοδάριου πζντε δεκαετιϊν. Υτο Εκνικό 

Βωμό του Θείου Ελζουσ ςτο Stockbridge τθσ Ξαςαχουςζτθσ (ΘΣΑ) , το Τοδάριο λζγεται μετά από δφο 

ειςαγωγικζσ προςευχζσ από το Θμερολόγιο τθσ Αγίασ Φαουςτίνασ και ακολουκείται από μία προςευχι 

ολοκλιρωςθσ. 

 



ΕΙΥΑΓΩΓΙΜΘ ΣΤΡΥΕΧΧΘ (προαιρετικι) 

Εξζπνευςεσ, Ιθςοφ, αλλά θ πθγι ηωισ ξεπιδθςε για τισ ψυχζσ και ο ωκεανόσ  ελζουσ άνοιξε για 
ολόκλθρο τον κόςμο. Ω Σθγι Ηωισ, ακαταμζτρθτο Θείο Ζλεοσ , αγκαλιάςτε όλο τον κόςμο και αδειάςτε 
επάνω μασ.  

Ω Αίμα και Ψδωρ, που βγικαν από τθν καρδιά του Ιθςοφ ωσ πθγι Ελζουσ για εμάσ, Υασ πιςτεφω!  

 

Αρχίςτε το Τοδάριο με το Σάτερ Θμϊν, το Χαίρε Ξαρία και το Σιςτεφω.  

 

(A1) ΣΑΦΕΤ ΘΞΩΟ 

Σάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖσ οὐρανοῖσ·ἁγιαςκιτω τὸ ὄνομά ςου·ἐλκζτω ἡ βαςιλεία ςου· γενθκιτω τὸ κζλθμά 

ςου, ὡσ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆσ γῆσ·τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιοφςιον δὸσ ἡμῖν ςιμερον καὶ ἄφεσ ἡμῖν τὰ 

ὀφειλιματα ἡμῶν, ὡσ καὶ ἡμεῖσ ἀφίεμεν τοῖσ ὀφειλζταισ ἡμῶν· καὶ μὴ εἰςενζγκῃσ ἡμᾶσ εἰσ πειραςμόν, 

ἀλλὰ ῥῦςαι ἡμᾶσ ἀπὸ τοῦ πονθροῦ. ‘Αμιν  

 

(A2) ΦΡ ΧΑΙΤΕ ΞΑΤΙΑ 

Χαίρε, Ξαρία, κεχαριτωμζνθ ὁ Μφριοσ μετὰ Υοῦ. Εὐλογθμζνθ Υὺ ἐν γυναιξὶ  καὶ εὐλογθμζνοσ ὁ καρπὸσ 

τῆσ κοιλίασ Υοῦ, ὁ Ιθςοφσ. Άγία Ξαρία, Θεοτόκε, πρζςβευε υπζρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλϊν, νῦν καὶ έν τῆ 

ᾦρα του κανάτου ἡμῶν. ‘Αμιν.  

 

(A3) ΦΡ ΣΙΥΦΕΧΩ 

Σιςτεφω εἰσ ἕνα Θεόν, Σατζρα, παντοκράτορα, ποιθτιν οὐρανοφ καί γῆσ. Μαί εἰσ ἕνα Μφριον Ἰθςοῦν 

Χριςτόν, τόν Χἱόν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενῆ, ςαρκωκζντα ἐκ Σνεφματοσ Ἁγίου καί Ξαρίασ τῆσ Σαρκζνου 

καί ἐνανκρωπιςαντα. Υταυρωκζντα τε ὑπζρ ἡμῶν ἐπί Σοντίου Σιλάτου καί πακόντα καί ταφζντα. Μαί 

ἀναςτάντα τῇ τρίτῃ ἡμζρᾳ κατά τάσ Γραφάσ. Μαί ἀνελκόντα εἰσ τοφσ οὐρανοφσ καί κακεηόμενον ἐκ 

δεξιῶν τοῦ Σατρόσ. Μαί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξθσ κρῖναι ηῶντασ καί νεκροφσ.  Μαί εἰσ τό Σνεῦμα τό 

Ἅγιον, εἰσ τιν ἁγίαν, Μακολικιν Ἐκκλθςίαν, τθν κοινωνία των Ἁγίων, τιν ἄφεςιν ἁμαρτιῶν, τιν 

ἀνάςταςιν νεκρῶν καί ηωιν τοῦ μζλλοντοσ αἰῶνοσ. Ἀμιν. 

 

Φότε, ςτθν τελευταία χάνδρα πριν από κάκε δεκαετία (B): 

Αιϊνειε Σατζρα, 

Υου προςφζρω το Υϊμα και το Αίμα, 

Φθν Ψυχι και Θεϊκότθτα, 

Φου Αγαπθμζνου Υου Χιοφ, 

Φου Μυρίου μασ Ιθςοφ Χριςτοφ, 

Για τθν άφεςθ των Αμαρτιϊν μασ  

Μει εκείνων όλων των ανκρϊπων. 

 



Υτισ μικρζσ χάνδρεσ κάκε δεκαετίασ, πείτε (Γ): 

Για τθν χάρθ του Νυπθμζνου του Ξαρτυρίου, 

Δείξε ζλεοσ ςε εμάσ και ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ.  

 

Ματαλιξτε με: 

Άγιε Θεζ,  

Άγιε Σαντοδφναμε, 

Άγιε Ακάνατε, 

Δείξε ζλεοσ ςε εμάσ 

Μαι ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. (τρεισ φορζσ) 

 

 

ΣΤΡΥΕΧΧΘ ΡΝΡΜΝΘΤΩΥΘΥ (προαιρετικι) 

Αιϊνιε Θεζ, ςτον οποίο το ζλεοσ είναι ατελείωτο και ο κθςαυρόσ ευςπλαχνίασ ατελείωτοσ, λυπιςου 

μασ και αφξθςε το Ζλεόσ ςου για εμάσ, ϊςτε να μθν απελπιηόμαςτε ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ οφτε να 

μελαγχολοφμε, αλλά με μεγάλθ εμπιςτοςφνθ να κζτουμε τουσ εαυτοφσ μασ ςτισ Θεϊκζσ επικυμίεσ Υου, 

που είναι αυτζσ κακ’ εαυτζσ θ Αγάπθ και το Ζλεοσ.  

 

 

ΣΤΡΥΕΧΧΘ ΥΦΡ ΘΕΛΜΡ ΕΝΕΡΥ  

Ω Φιλεφςπλαχνε Θεζ, Άπειρθ Μαλοςφνθ, ςιμερα όλθ θ ανκρωπότθτα καλεί από τα βάκθ τθσ δυςτυχίασ 

τθσ προ το Ζλεόσ ςου, τθ φιλευςπλαχνία ςου. Ω, Θεζ! Μαι είναι με αυτι τθν δυνατό φωνι που καλεί, 

Ευςπλαχνικζ Θεζ, μθν αρνθκείσ τθν προςευχι των εξόριςτων αυτισ τθσ γθσ! Ω Μφριε, Μαλοςφνθ πζρα 

από τθν κατανόθςι μασ, που γνωρίηεισ τόςο καλά τθ δυςτυχία μασ και που ξζρεισ ότι με τθ δικι μασ 

δφναμθ δεν μποροφμε να ανζβουμε ςε εςζνα, ςε εκλιπαροφμε·περίμενζ μασ με τθ χάρθ Υου και 

ςυνζχιςε να αυξάνεισ το ζλεόσ Υου προσ εμάσ, ϊςτε να ακολουκοφμε πιςτά τθ Θεία επικυμία ςου όλθ 

τθ ηωι μασ ακόμθ και τθν τελευταία ϊρα του κανάτου. Άςε τθν παντοδυναμία του Ελζουσ ςου να μασ 

προφυλάξει από τα βζλθ των εχκρϊν τθσ ςωτθρίασ μασ, ϊςτε με εμπιςτοςφνθ, ωσ παιδιά Υου, να 

περιμζνουμε τον τελικό Υου ερχομό – εκείνθ θ θμζρα είναι γνωςτι μόνο ςε Εςζνα. Μαι περιμζνουμε να 

αποκτιςουμε όλα όςα μασ υποςχζκθκε ο Ιθςοφσ παρά τθ μικρότθτά μασ. Γιατί ο Ιθςοφσ είναι θ ελπίδα 

μασ μζςα από τθ Φιλεφςπλαχνθ Μαρδιά του κα περάςουμε ςτον Σαράδειςο, ςαν μζςα από ανοικτι 

πόρτα.   

 

 

Ρ Μφριοσ είπε ςτθν Αγία Φαυςτίνα: 

Ενκάρρυνε ψυχζσ να λζνε το Τοδάριο που ςου ζδωςα ... Ρποιοςδιποτε το λζει κα λάβει μεγάλο ζλεοσ 

κατά τθν ϊρα του κανάτου ... ταν λζνε αυτό το Τοδάριο ςτθν απουςία ετοιμοκανάτων, κα ςτακϊ 

μεταξφ του Σατζρα Ξου και του κνιςκοντοσ, όχι ωσ ο Δίκαιοσ Μριτισ, αλλά ωσ ο ελειμων Υωτιρασ ... 

Ιερείσ κα το ςυνιςτοφν ςε αμαρτωλοφσ ωσ τελευταία ελπίδα ςωτθρίασ.  

Ακόμθ και αν υπιρχε ζνασ απόλυτα ςκλθρόσ αμαρτωλόσ, εάν κα ζλεγε αυτιν τθν προςευχι μία φορά, 

κα λάμβανε χάρθ από το απόλυτο ζλεόσ Ξου.  Επικυμϊ να δϊςω απερίγραπτεσ χάρεσ ςε εκείνεσ τισ 

ψυχζσ που εμπιςτεφονται το Ζλεόσ μου ... Ξζςα από τθν Σροςευχι κα αποκτιςετε τα πάντα, εάν αυτό 

που ηθτιςετε ταιριάηει με τισ επικυμίεσ Ξου.  

 

 



ΣΤΩΦΘ ΘΞΕΤΑ 

Υιμερα φζρε μου όλθ τθν ΑΟΘΤΩΣΡΦΘΦΑ, ΙΔΙΑΙΦΕΤΑ ΡΝΡΧΥ ΦΡΧΥ ΑΞΑΤΦΩΝΡΧΥ  

Ασ προςευχθκοφμε ότι ο Θεόσ κα δειςει να δείξει το ζλεόσ Του ςε όλθ τθν ανκρωπότθτα, ιδιαίτερα 
ςτουσ αμαρτωλοφσ.  

Φιλεφςπλαχνε Ιθςοφ, που θ ίδια ςου θ φφςθ είναι να μασ δείχνεισ φιλευςπλαχνία και να μασ 
ςυγχωρείσ, μθν κοιτάσ τισ αμαρτίεσ μασ αλλά τθν πίςτθ που δείχνουμε ςτθν άπειρθ Μαλοςφνθ Υου. 
Χποδζξου μασ όλουσ ςτο λίκνο τθσ Φιλεφςπλαχνθσ Μαρδιάσ ςου και ποτζ μθν μασ αφιςεισ να 
αποδράςουμε από εκεί. Αυτό Υε εκλιπαροφμε με τθν Αγάπθ Υου που Υε ενϊνει με τον Σατζρα και το 
Άγιο Σνεφμα. Αιϊνιε Θεζ ςτρζψε το φιλεφςπλαχνο βλζμμα ςου ςε όλθ τθν ανκρωπότθτα και ιδιαίτερα 
ςτουσ φτωχοφσ αμαρτωλοφ, που είναι όλοι κλειςμζνοι ςτθν Φιλεφςπλαχνθ Μαρδιά του Ιθςοφ. Για τθ 
χάρθ του κλιμμζνου Σάκουσ Φου δείξε μασ το ζλεόσ Υου, για να υμνοφμε τθν παντοδυναμία του Ελζουσ 
Υου ςτουσ αιϊνεσ των αιϊνων. Αμιν.  

 

ΔΕΧΦΕΤΘ ΘΞΕΤΑ 

Υιμερα φζρε Ξου ΦΙΥ ΨΧΧΕΥ ΦΩΟ ΙΕΤΕΩΟ ΜΑΙ ΘΤΘΥΜΕΧΡΞΕΟΩΟ  

Ασ προςευχθκοφμε για όλουσ τουσ κλθρικοφσ μζςω των οποίων ρζει το Ζλεοσ του Θεοφσ προσ τθν 

ανκρωπότθτα.  

Φιλεφςπλαχνε Ιθςοφ, από όπου εκπθγάηει ό,τι είναι καλό, αφξθςε τθ χάρθ Υου ςτουσ άνδρεσ και τισ 

γυναίκεσ που ζχουν κακαγιαςτεί ςτθν υπθρεςία Υου, ϊςτε να εκτελοφν άξια ζργα ελζουσ· και όλοι όςοι 

τουσ βλζπουν να δοξάηουν τον Σατζρα του Ελζουσ που βρίςκεται ςτουσ Ρυρανοφσ.  

Αιϊνιε Σατζρα, ςτρζψε το φιλεφςπλαχνο βλζμμα Υου ςτθ ςυντροφιά των εκλεκτϊν του αμπελιοφ Υου–

πάνω ςτισ ψυχζσ των ιερζων και των κρθςκευόμενων· και δϊςε τουσ τθ δφναμθ τθσ ευλογίασ Υου. Για 

τθν αγάπθ προσ τθν Μαρδιά του Χιοφ Υου τθν οποία ζχουν περιβλθκεί, δϊςε τουσ τθ δφναμι Υου και το 

φωσ ϊςτε να είναι ικανοί να κακοδθγοφν άλλουσ ςτο δρόμο τθσ ςωτθρίασ και με μια φωνι να υμνοφν 

το απεριόριςτο Ζλεόσ ςου ςτουσ αιϊνεσ των αιϊνων. Αμιν.  

 

ΦΤΙΦΘ ΘΞΕΤΑ 

Υιμερα φζρε ςε Εμζνα ΡΝΕΥ ΦΙΥ ΕΧΥΕΒΕΙΥ ΜΑΙ ΣΙΥΦΕΥ ΨΧΧΕΥ  

Ασ προςευχθκοφμε για όλουσ τουσ πιςτοφσ Χριςτιανοφσ  

Φιλεφςπλαχνε Ιθςοφ, από το κθςαυροφυλάκιο του ελζουσ Υου εκχωρείσ τισ Χάρεσ Υου με μεγάλθ 

αφκονία ςτον κακζνα και ςε όλουσ. Δζξου μασ ςτο λίκνο τθσ Φιλεφςπλαχνθσ Μαρδιάσ Υου και ποτζ μθν 

μασ αφιςεισ να το εγκαταλείψουμε. Εκλιπαροφμε αυτι τθ χάρθ από Εςζ με τθν πιο καυμαςτι αγάπθ 

για τον επουράνιο Σατζρα με τθν οποία θ Μαρδιά ςου καίει τόςο δυνατά.  

Αιϊνιε Σατζρα, ςτρζψε το φιλεφςπλαχνο βλζμμα ςουν ςτισ πιςτζσ ψυχζσ, όπωσ ςτθν κλθρονομία του 

Χιοφ Υου. Για τθ χάρθ του κλιμμζνου Σάκουσ Φου, δϊςε τουσ τθν ευλογία Υου και περιζβαλζ τισ με τθ 

ςυνεχι προςταςία Υου. Ζτςι, είκε ποτζ να μθν τουσ λείψει θ αγάπθ ι να χάςουν το κθςαυρό τθσ αγίασ 

πίςτθσ, αλλά μάλλον, με όλουσ τουσ Άγγελουσ και τουσ Αγίουσ, να δοξάςουν το απεριόριςτο Ζλεόσ Υου 

για απεριόριςτουσ αιϊνεσ. Αμιν.  

 

 

 

 

 



ΦΕΦΑΤΦΘ ΘΞΕΤΑ 

Υιμερα φζρε ςε Εμζνα ΕΜΕΙΟΡΧΥ ΣΡΧ ΔΕΟ ΣΙΥΦΕΧΡΧΟ ΥΦΡ ΘΕΡ ΜΑΙ ΕΜΕΙΟΡΧΥ ΣΡΧ ΔΕΟ ΞΕ ΓΟΩΤΙΗΡΧΟ 

ΑΜΡΞΘ  

Ασ προςευχθκοφμε για τουσ ειδωλολάτρεσ και τουσ άπιςτουσ που ακόμθ ζχουν άγνοια του Ελζουσ 

του Θεοφ.  

Φιλεφςπλαχνε Ιθςοφ, Εςφ είςαι το φωσ ολόκλθρου του κόςμου. Χποδζξου ςτο λίκνο τθσ 

Φιλεφςπλαχνθσ Μαρδιάσ Υου τισ ψυχζσ εκείνων που δεν πιςτεφουν ςτο Θεό και εκείνουσ που ακόμθ δεν 

Υε γνωρίηουν. Άςε τισ ακτίνεσ τθσ χάρθσ Υου να τουσ φωτίςουν, ϊςτε και αυτοί μαηί με εμάσ να 

εκκειάηουν το υπζροχο ζλεόσ Υου· και μθν τουσ αφιςεισ να αποδράςουν από το λίκνο που είναι θ 

Φιλεφςπλαχνθ Μαρδιά ςου.  

 

Αιϊνιε Σατζρα, ςτρζψε το φιλεφςπλαχνο βλζμμα ςου ςτισ ψυχζσ εκείνων που δεν πιςτεφουν ςε Εςζνα, 

και εκείνων που δεν Υε γνωρίηουν ακόμθ, αλλά που βρίςκονται μζςα ςτθν Φιλεφςπλαχνθ Μαρδιά του 

Ιθςοφ. Φζρε τουσ ςτο φωσ του Ευαγγελίου. Αυτζσ οι ψυχζσ δεν γνωρίηουν τθ μεγάλθ ευτυχία τθσ 

αγάπθσ προσ Εςζ. Μάνε και αυτοί να εκκειάηουν τθ γενναιοδωρία του Ελζουσ Υου για ατελείωτουσ 

αιϊνεσ. Αμιν.  

 

ΣΕΞΣΦΘ ΘΞΕΤΑ  

Υιμερα φζρε ςε Εμζνα ΦΙΥ ΨΧΧΕΥ ΕΜΕΙΟΩΟ ΣΡΧ ΕΧΡΧΟ ΑΣΡΞΑΜΤΧΟΘΕΙ ΑΣΡ ΦΘΟ ΕΜΜΝΘΥΙΑ ΞΡΧ  

Ασ προςευχθκοφμε για εκείνουσ που ςφάλλουν ςτθν πίςτθ.  

Ελειμονα Ιθςοφ, Σροςωποποίθςθ τθσ Μαλοςφνθσ, δεν αρνείςαι το φωσ από εκείνουσ που το αναηθτοφν 

ςε Εςζνα. Δζξου ςτο λίκνο τθσ Φιλεφςπλαχνθσ Μαρδιάσ ςου τισ ψυχζσ εκείνων που ζχουν 

απομακρυνκεί από τθν εκκλθςία Υου. Σροςζλκυςζ τουσ με το Φωσ Υου ςτθν ενότθτα τθσ Εκκλθςίασ, και 

μθν τουσ αφιςεισ να ξεφφγουν από το λίκνο τθσ Φιλεφςπλαχνθσ Μαρδιάσ Υου, αλλά κάνε ϊςτε, και 

αυτοί, επίςθσ, να δοξάςουν τθ γενναιοδωρία του ελζουσ Υου.  

Αιϊνιε Σατζρα, ςτρζψε το φιλεφςπλαχνο βλζμμα ςου πάνω ςτισ ψυχζσ εκείνων που ζχουν 

απομακρυνκεί από τθν Εκκλθςία του Χιοφ Υου, που ζχουν ςπαταλιςει τισ ευλογίεσ Υου και καταχραςτεί 

τισ Χάρεσ ςου με τθν πείςμονα εμμονι ςτα ςφάλματά τουσ. Ξθν κοιτάσ τα ςφάλματά τουσ, αλλά τθν 

αγάπθ του Χιοφ Υου και του πικροφ μαρτυρίου Φου, που Αυτόσ υπζςτθ προσ χάρθ τουσ, εφόςον και 

αυτοί περιβάλλονται μζςα ςτθν Φιλεφςπλαχνθ Μαρδιά του.  

Μάνε και αυτοί να εκκειάηουν το μεγάλο Ζλεόσ Υου για ατελείωτουσ αιϊνεσ. Αμιν.  

 

ΕΜΦΘ ΘΞΕΤΑ  

Υιμερα φζρε ςε Εμζνα τισ ΣΤΑΕΥ ΜΑΙ ΦΑΣΕΙΟΕΥ ΨΧΧΕΥ ΜΑΙ ΦΙΥ ΨΧΧΕΥ ΦΩΟ ΞΙΜΤΩΟ ΣΑΙΔΙΩΟ  

Ασ προςευχθκοφμε για τα παιδιά και για εκείνουσ που οι ψυχζσ τουσ ζχουν γίνει ςαν των παιδιϊν.  

Φιλεφςπλαχνε Ιθςοφ, Εςφ ο ίδιοσ είπεσ, «Ξάκετε από Εμζνα, γιατί ζχω πράα και ταπεινι καρδιά.» 

Χποδζξου ςτο λίκνο τθσ Φιλεφςπλαχνθσ Μαρδιάσ Υου όλεσ τισ πράεσ και ταπεινζσ ψυχζσ και τισ ψυχζσ 

των μικρϊν παιδιϊν. Αυτζσ οι ψυχζσ ςτζλνουν τουσ ςτθν ζκςταςθ και είναι οι αγαπθμζνεσ του 

επουράνιου Σατζρα. Είναι ζνα μπουκζτα με γλυκό άρωμα μπροςτά ςτο κρόνο του Θεοφ, ο ίδιοσ ο Θεόσ 

απολαμβάνει το άρωμά τουσ. Αυτζσ οι ψυχζσ ζχουν μόνιμθ κατοικία ςτθν Φιλεφςπλαχνθ Μαρδιά Υου, ω 

Ιθςοφ και ψάλλουν αςταμάτθτα ζναν φμνο αγάπθσ και ελζουσ.  



Αιϊνιε Σατζρα, ςτρζψε το βλζμμα Υου πάνω ςτισ πράεσ ψυχζσ, πάνω ςτισ ταπεινζσ ψυχζσ και πάνω ςτα 

μικρά παιδιά που είναι τυλιγμζνα μζςα ςτο λίκνο που είναι θ Φιλεφςπλαχνθ Μαρδιά του Ιθςοφ. Αυτζσ 

οι ψυχζσ ζχουν τθ μεγαλφτερθ ομοιότθτα με τον Χιό Υου.  

Φο άρωμά τουσ αναδφεται από τθ γθ και φκάνει ςτον ίδιο το κρόνο Υου. Σατζρα του ελζουσ και όλων 

των καλϊν, Υε ικετεφω με τθν αγάπθ που ζχεισ για αυτζσ τισ ψυχζσ και τθν ικανοποίθςθ που αντλείσ 

από αυτζσ: Ευλόγθςε όλον τον κόςμο ϊςτε όλεσ οι ψυχζσ μαηί να ψάλλον φμνουσ για το Ζλεόσ Υου για 

τουσ αιϊνεσ των αιϊνων. Αμιν.  

 

ΕΒΔΡΞΘ ΘΞΕΤΑ  

Υιμερα φζρε ςε Εμζνα ΦΙΥ ΨΧΧΕΥ ΣΡΧ ΙΔΙΑΙΦΕΤΑ ΥΕΒΡΟΦΑΙ ΜΑΙ ΔΡΠΑΗΡΧΟ ΦΡ ΕΝΕΡΥ ΞΡΧ  

Ασ προςευχθκοφμε για εκείνουσ που ςζβονται το Ζλεοσ του Θεοφ και διαδίδουν τθν εμπιςτοςφνθ ςε 

αυτό – αυτοφσ που ζτςι γίνονται ηϊςα εικόνα θσ Φιλεφςπλαχνθσ Καρδιάσ του Ιθςοφ  

Φιλεφςπλαχνε Ιθςοφ, αυτοφ που θ Μαρδιά είναι θ ίδια θ Αγάπθ, δζξου ςτο λίκνο τθσ Φιλεφςπλαχνθσ 

καρδιά Υου τισ ψυχζσ εκείνων που ιδιαίτερα εκκειάηουν και ςζβονται το μεγαλείο του Ελζουσ Υου. 

Αυτζσ οι ψυχζσ είναι δυνατζσ με τθ δφναμθ του ίδιου του Θεοφ. Σαρά όλα τα εμπόδια και τισ δυςκολίεσ 

που αντιμετωπίηουν, αυτζσ προχωροφν μπροςτά, ςίγουρεσ για το Ζλεόσ Υου, και ενωμζνεσ με Εςζνα, ω 

Ιθςοφ, ςθκϊνουν όλθ τθν ανκρωπότθτα ςτουσ ϊμουσ τουσ.  Αυτζσ οι ψυχζσ δεν κα κρικοφν αυςτθρά, 

αλλά το Ζλεόσ Υου κα τισ αγκαλιάςει κακϊσ κα αναχωροφν από τοφτθ τθ ηωι.  

Αιϊνιε Σατζρα, ςτρζψε το Φιλεφςπλαχνο βλζμμα ςου ςτισ ψυχζσ που δοξάηουν και ςζβονται τθ 

μεγαλφτερθ αρετι Υου, αυτιν του άπειρου ελζουσ Υου και που περικλείονται ςτθν Φιλεφςπλαχνθ 

Μαρδιά του Ιθςοφ. Αυτζσ οι ψυχζσ είναι ζνα ηωντανό Ευαγγζλιο· τα χζρια τουσ είναι γεμάτα από 

πράξεισ ελζουσ, και οι καρδιζσ τουσ, ξεχειλίηοντασ από αγάπθ ψάλλουν άςμα ελζουσ ςε Εςζνα, ω 

μεγαλοδφναμε! Υε ικετεφω, ω Θεζ: Δείξε τουσ το Ζλεόσ Υου ανάλογα με τθν ελπίδα και τθν 

εμπιςτοςφνθ που ζχουν εναποκζςει ςε Εςζνα. Μάνε να ολοκλθρωκεί ςε αυτοφσ θ υπόςχεςθ του Ιθςοφ, 

που τουσ είπε ότι κατά τθ ηωι τουσ, αλλά ιδιαίτερα τθν ϊρα του κανάτου τουσ,  οι ψυχζσ που ςζβονται 

τθν άπειρο ζλεόσ Φου, Αυτόσ, ο Κδιοσ, κα τουσ υπεραςπίςει ωσ τθ δόξα Φου. Αμιν.  

 

 

γδοθ Θμζρα  

Υιμερα φζρε ςε Εμζνα ΦΙΥ ΨΧΧΕΥ ΣΡΧ ΜΤΑΦΡΧΟΦΑΙ ΥΦΡ ΜΑΘΑΤΦΘΤΙΡ  

Ασ προςευχθκοφμε για τισ ψυχζσ ςτο Κακαρτιριο, που πλθροφν τθ Θεία Δικαιοςφνθ, ότι τα 

Ελειμονα ρεφματα  του Αίματοσ τουσ Ιθςοφ να εξουδετερϊςουν και να λιγοςτζψουν τα μαρτφριά 

τουσ.  

Ελειμονα Ιθςοφ,  Εςφ ο Κδιοσ ζχεισ πει ότι επικυμείσ το ζλεοσ· και ζτςι φζρνω ςτο λίκνο τθσ 

Φιλεφςπλαχνθσ Μαρδιάσ Υου τισ ψυχζσ από το Μακαρτιριο, ψυχζσ που είναι ιδιαίτερα αγαπθτζσ ςε 

Εςζνα , και ακόμθ που πρζπει να ικανοποιιςουν τθ Δικαιοςφνθ Υου. Είκε οι ποταμοί Αίματοσ και 

Ψδατοσ που ξεχφκθκαν από τθν Μαρδιά Υου να ςβιςουν τισ φλόγεσ του Μακαρτθρίου, ϊςτε και εκεί, να 

δοξαςτεί θ δφναμθ του Ελζουσ Υου.  

Αιϊνιε Σατζρα, ςτρζψε το Φιλεφςπλαχνο βλζμμα Υου ςτισ ψυχζσ που υποφζρουν ςτο Μακαρτιριο, που 

περικλείονται τθν Φιλεφςπλαχνθ Μαρδιά του Ιθςοφ. Υε ικετεφω, με το επϊδυνο Σάκοσ του Ιθςοφ, και 

με όλθ τθν πικρία με τθν οποία πλθμμφριςε θ Ιερι ψυχι Φου: Εκδιλωςε το ζλεόσ Υου ςτισ ψυχζσ που 

βρίςκονται κάτω από τθ δίκαιθ κρίςθ Υου. Μοίταξζ τισ με κανζναν άλλο τρόπο παρεκτόσ από διαμζςου 

των Σλθγϊν του Ιθςοφ, τον προςφιλι Υου Χιό· κακϊσ ακράδαντα πιςτεφουμε ότι δεν υπάρχουν όρια 

ςτθν καλοςφνθ Υου και τθν ευςπλαχνία Υου. Αμιν. 



 

 

Ζνατθ Θμζρα 

Υιμερα φζρε ςε Εμζνα τισ ΨΧΧΕΥ ΣΡΧ ΕΧΡΧΟ ΑΦΡΟΙΥΕΙ  

Ασ προςευχθκοφμε για εκείνεσ τισ ψυχζσ που ζγιναν χλιαρζσ και που ιταν θ αιτία των φρικτϊν 

μαρτυρίων του Χριςτοφ επί του Όρουσ των Ελαιϊν.  

Φιλεφςπλαχνε Ιθςοφ, Εςφ είςαι θ ίδια θ Φιλευςπλαχνία. Φζρνω τισ χλιαρζσ ψυχζσ ςτο λίκνο τθσ 

Φιλεφςπλαχνθσ Μαρδιάσ Υου. Υε αυτιν τθ φωτιά  τθσ αγνισ αγάπθσ Υου άςε αυτζσ τισ χλιαρζσ ψυχζσ, 

που ςαν πτϊματα, ςε γζμιςαν με τόςο βακιά περιφρόνθςθ, να πυρακτϊςουν πάλι. Ω, φιλεφςπλαχνε 

Ιθςοφ, άςκθςε τθν παντοδυναμία του ελζουσ Υου και προςζλκυςζ τισ ςτο βάκοσ τθσ αγάπθσ Υου, και 

δϊςε τουσ το δϊρο τθσ κείασ αγάπθσ, κακϊσ τίποτε δεν είναι πζραν των δυνάμεϊν Υου.  

Αιϊνιε Σατζρα, ςτρζψε το Φιλεφςπλαχνο βλζμμα Υου ςτισ χλιαρζσ ψυχζσ που παρόλα αυτά 

περικλείονται ςτθ Φιλεφςπλαχνθ Μαρδιά του Ιθςοφ. Σατζρα του Χιοφ και με τθν τρίωρθ Αγωνία του επί 

του Υταυροφ:  Άφθςζ και αυτζσ, να δοξάηουν τθν άβυςςο του ελζουσ Υου. Αμιν.  

 

 


