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Πξνζεπρὴ ζσθξνζύλεο ἐζηὶ 

θπιαθηήξηνλ, ζπκνῦ παηδαγσγία, 

ηύθνπ θαηαζηνιή, κλεζηθαθίαο 

θαζάξζηνλ, θζόλνπ θαζαίξεζηο, 

ἀδηθίαο ἀλαίξεζηο, ἀζεβείαο 

ἐπαλόξζσζηο. 

Πξνοεπρὴ ζσκάησλ ἐζηὶλ ἰζρὺο, 

νἰθίαο εὐζελία, πόιεσο εὐλνκία, 

βαζηιείαο θξάηνο, πνιέκνπ ηξόπαηνλ, 

εἰξήλεο ἀζθάιεηα, ηῶλ δηεζηώησλ 

ζπλαγσγὴ, ηῶλ ζπλεζηώησλ δηακνλή· 

Πξνοεπρὴ παξζελίαο ἐζηὶ ζθξαγὶο, 

γάκνπ πίζηηο, ὁδνηπόξνηο ὅπινλ, 

θνηκσκέλσλ θύιαμ, ἐγξεγνξόησλ 

ζάξζνο, γεσξγῶλ εὐθνξία, 

λαπηηιινκέλσλ ζσηεξία. 

Πξνοεπρὴ θξηλνκέλσλ ζπλήγνξνο, 

δεδεκέλσλ ἄλεζηο, θεθκεθόησλ 

ἀλάπαπζηο, ιππνπκέλσλ παξακπζία, 

ραηξόλησλ ζπκεδία, πελζνύλησλ 

παξάθιεζηο, γακνύλησλ ζηέθαλνο, 

γελεζιίσλ ἑνξηή, ἀπνζλεζθόλησλ 

ἐληάθηνλ. 

Πξνοεπρὴ ζενῦ ὁκηιία, ηῶλ ἀνξάησλ 

ζεσξία, ηῶλ ἐπηζπκνπκέλσλ 

πιεξνθνξία, ηῶλ ἀγγέισλ ὁκνηηκία, 

ηῶλ θαιῶλ πξνθνπή, ηῶλ θαθῶλ 

ἀπνηξνπή, ηῶλ ἁκαξηαλνκέλσλ 

δηόξζσζηο, ηῶλ παξόλησλ ἀπόιαπζηο, 

ηῶλ ἐιπηδνκέλσλ ὑπόζηαζηο. 

Πξνοεπρὴ ηῷ κὲλ Ἰσλᾷ ηὸ θῆηνο νἶθνλ 

«…Ἡ πξνζεπρὴ εἶλαη θύιαθαο ηῆο 

ζσθξνζύλεο, ραιηλαγσγεῖ ηὸλ ζπκό, 

θαηαζηέιιεη ηὴλ ὑπεξεθάλεηα, θαζαξίδεη ἀπὸ 

ηὴ κλεζηθαθία, δηώρλεη ηὸ θζόλν, θαηαξγεῖ ηὴλ 

ἀδηθία, ἐπαλνξζώλεη ηὴλ ἀζέβεηα. 

Ἡ πξνζεπρὴ εἶλαη δύλακε ηῶλ ζσκάησλ, 

θέξλεη ραξὰ ζηὸ ζπίηη, ρνξεγεῖ εὐλνκία ζηὴλ 

πόιε, παξέρεη ἰζρὺ ζηὴλ ἐμνπζία, δίλεη λίθε 

θαηὰ ηὴλ δηάξθεηα ηνῦ πνιέκνπ, ἐμαζθαιίδεη 

ηὴλ εἰξήλε, μαλαελώλεη ηνὺο ρσξηζκέλνπο, 

δηαηεξεῖ ζηὴ ζέζε ηνπο ἑλσκέλνπο. 

Ἡ πξνζεπρὴ εἶλαη ηὸ ἐπηζθξάγηζκα ηῆο 

παξζελίαο, ἡ πηζηόηεηα ηνῦ γάκνπ, ὅπιν ζηνὺο 

ὁδνηπόξνπο, θύιαθαο ὅζσλ θνηκνῦληαη, ζάξξνο 

ηῶλ μύπλησλ, ζηνὺο γεσξγνὺο θέξλεη ηὴλ 

εὐθνξία, ζηνὺο λαπηηιόκελνπο ραξίδεη ηὴ 

ζσηεξία. 

Ἡ πξνζεπρὴ γίλεηαη ζπλήγνξνο ηῶλ 

δηθαδνκέλσλ, ἐιεπζεξία ηῶλ θπιαθηζκέλσλ, 

παξεγνξηὰ ηῶλ ιππεκέλσλ, ραξὰ γηὰ ηνὺο 

ραξνύκελνπο, παξεγνξηὰ ζηνὺο πελζνῦληεο, 

δόμα γη᾿ αὐηνὺο πνὺ ἔξρνληαη ζὲ γάκν, γηνξηὴ 

ζηὰ γελέζιηα, ζάβαλν ζ᾿ αὐηνὺο πνὺ 

πεζαίλνπλ. 

Ἡ πξνζεπρὴ εἶλαη ζπλνκηιία κὲ ηὸλ Θεό, 

ζεσξία ηῶλ ἀνξάησλ, πιεξνθόξεζε γηὰ ὅζα 

ἐπηζπκνῦκε, ὁκνηηκία κὲ ηνὺο ἀγγέινπο, 

πξνθνπὴ ζηὰ θαιὰ ἔξγα, ἀπνηξνπὴ ἀπὸ ηὰ 

θαθά, δηόξζσζε γηὰ θείλνπο πνὺ ἁκαξηάλνπλ, 

ἀπόιαπζε ηῶλ παξόλησλ ἀγαζῶλ, ὑπόζηαζε 

ηῶλ ἀγαζῶλ ηνῦ κέιινληνο. 



ἐπνίεζελ, ηὸλ δὲ δεθίαλ ἐθ ηῶλ 

ππιῶλ ηνῦ ζαλάηνπ πξὸο ηὴλ δσὴλ 

ἐπαλήγαγελ, ηνῖο δὲ ηξηζὶ λένηο εἰο 

πλεῦκα δξνζῶδεο ηὴλ θιόγα ἔηξεςελ, 

θαὶ ηνῖο Ἰζξαειίηαηο θαηὰ ηῶλ 

Ἀκαιεθηηῶλ ἀλέζηεζε ηξόπαηνλ, θαὶ 

ηὰο ἑθαηὸλ ὀγδνήθνληα θαὶ πέληε ηῶλ 

Ἀζζπξίσλ ρηιηάδαο κηᾷ λπθηὶ ηῇ 

ἀνξάηῳ ῥνκθαίᾳ θαηέζηξσζελ. 

Καὶ κπξία πξὸο ηνύηνηο ἔζηηλ εὑξεῖλ 

ἐθ ηῶλ ἤδε γεγελεκέλσλ ηὰ 

ὑπνδείγκαηα δη᾿ ὧλ θαλεξὸλ γίλεηαη 

ηὸ κεδὲλ ηῆο πξνοεπρῆο εἶλαη ηῶλ 

θαηὰ ηὴλ δσὴλ ηηκίσλ ἀλώηεξνλ. 

Ἀιιὰ θαηξὸο ἂλ εἴε πξὸο αὐηὴλ ἤδε 

ηὴλ πξνοεπρὴλ ἀζρνιεζῆλαη· κᾶιινλ 

δὲ κηθξὸλ ἔηη πξνοζῶκελ ηῷ ιόγῳ, ὅηη 

πνιιῶλ θαὶ παληνδαπῶλ ἀγαζῶλ παξὰ 

ηῆο ζείαο ράξηηνο ἡκῖλ ὑπαξμάλησλ ἓλ 

ηνῦην πξὸο ἀληίδνζηλ ὧλ εἰιήθακελ 

ἔρνκελ, ηὸ δηὰ πξνοεπρῆο ηε θαὶ 

εὐραξηζηίαο ηὸλ εὐεξγέηελ 

ἀκείβεζζαη. 

Ἡ πξνζεπρὴ κεηέβαιε γηὰ ηὸλ Ἰσλᾶ ζὲ ζπίηη ηὸ 

θῆηνο, ἐπαλέθεξε ζηὴ δσὴ ηὸλ δεθία ἀπὸ 

αὐηὲο ηὶο πύιεο ηνῦ ζαλάηνπ. Γηὰ ράξε ηῶλ 

ηξηῶλ λέσλ κεηέζηξεςε ηὴ θιόγα ηῆο θακίλνπ 

ζὲ δξνζεξὴ αὔξα θαὶ γηὰ ηνὺο Ἰζξαειῖηεο 

θέξδηζε λίθε θαηὰ ηῶλ Ἀκαιεθηηῶλ, ἐλῷ ηὶο 

ἑθαηὸλ ὀγδόληα πέληε ρηιηάδεο ηνῦ 

Ἀζζπξηαθνῦ ζηξαηνῦ κὲ ἀόξαηε ῥνκθαία 

θαηαλίθεζε ζὲ κηὰ λύρηα. 

Καὶ θνληὰ ζ᾿ αὐηὰ κπνξεῖο λὰ βξεῖο ἀκέηξεηα 

παξαδείγκαηα ἀπὸ ἐθεῖλα πνὺ ἔρνπλ γίλεη θη 

ἀπὸ ηὰ ὁπνῖα θαίλεηαη θαζαξὰ ὅηη θαλέλα ἀπὸ 

ὅζα ζεσξνῦληαη πνιύηηκα ζηὴ δσὴ δὲλ εἶλαη 

ἀλώηεξν ἀπὸ ηὴλ πξνζεπρή. 

πεηδὴ εἶλαη πνιιὰ θαὶ θάζε εἴδνπο ηὰ ἀγαζὰ 

πνὺ κᾶο ἔδσθε ἡ ζεία ράξε, αὐηὸ ηὸ ἕλα ἔρνπκε 

λὰ ἀληαπνδώζνπκε γηὰ ὅζα ιάβακε, δειαδὴ λὰ 

πιεξώλνπκε ηὸλ Εὐεξγέηε κὲ ηὴλ πξνζεπρὴ 

θαὶ κὲ ηὴλ εὐραξηζηία…». 

Λνγίδνκαη ηνίλπλ ὅηη, θἂλ πάζῃ ηῇ δσῇ ηὴλ πξὸο ηὸλ ζεὸλ ὁκηιίαλ ζπκπαξαηείλσκελ 

εὐραξηζηνῦληεο θαὶ πξνοεπρόκελνη, ηνζνῦηνλ ηῆο θαηὰ ηὴλ ἀληίδνζηλ ἀμίαο 

ἀπνιεηπόκεζα ὅζνλ εἰ κεδὲ ηὴλ ἀξρὴλ ἀληηδνῦλαη ηῷ εὐεξγέηῃ πξνεζπκήζεκελ. 

 


