Μνήσθητι
τῶν ἐν Βορείῳ Ἠπείρῳ
ἀλυτρώτων ἀδελφῶν ἡµῶν

κειµενον
κειµενον
∆έσποτα, Κύριε ὁ Θεόσ ἡµῶν, ὁ
Μέγασ καί Ἰσχυρόσ, ἐφ’ ὅν ἤλπισαν οἱ
πατέρεσ ἡµῶν, ὁ Πατήρ τῶν οἰκτιρµῶν
καί ἡ ἀκένωτοσ πηγή τῆσ φιλανθρωπίασ ·
Σοῦ δεόµεθα καί Σέ παρακαλοῦµεν.
Μνήσθητι τῶν ἐν Βορείῳ Ἠπείρῳ
ἀλυτρώτων ἀδελφῶν ἡµῶν καί γενοῦ
ὑπερασπιστήσ αὐτῶν Ἰσχυρόσ καί
καταισχυνθήτωσαν οἱ διώκοντεσ αὐτούσ,
καί ἐντραπήτωσαν καί συντριβήτω ἡ
ἰσχύσ αὐτῶν. Παντοδύναµε Κύριε,
ἐνώτισαι τήν φωνήν τῆσ δεήσεωσ ἡµῶν
καί ἀπόστρεψον τήν αἰχµαλωσίαν αὐτῶν
ἐκ τῆσ δουλείασ τῶν ἀσεβῶν καί στῆσον
τήν καταιγίδα τῶν συµφορῶν. ∆έξαι τοῦ
Χριστωνύµου λαοῦ τήν παράκλησιν καί
στῆσον τήν ράβδον τῶν ἁµαρτωλῶν,
ἐπεγειροµένην ἐπί τόν κλῆρον τῶν
δικαίων, οὕσ Σύ µόνοσ οἶδασ καί
ἐπίστασαι παρ’ αὐτῶν γινωσκόµενοσ.
Ναί, Κύριε, ὁ Θεόσ ἡµῶν, ἐπίβλεψον ἐξ
οὐρανοῦ καί σῶσον τούσ ἀλυτρώτουσ
ἀδελφούσ ἡµῶν Βορειοηπειρώτασ διά τό
Ὄνοµά Σου τό Ἅγιον. Μνήσθητι τῶν ἐν
ποικίλαισ δοκιµασίαισ, ἔτι δέ καί τοῦ
αἵµατοσ
τῶν
δούλων
Σου
τοῦ
ἐκκεχυµένου καί ρῦσαι αὐτούσ ἐκ τῶν
ἀθέων ἐχθρῶν αὐτῶν, καί ἐκ τῶν
µεθοδειῶν καί µηχανηµάτων αὐτῶν
ἐλευθέρωσον. Μνήσθητι, Κύριε, τῶν
Ἁγίων Σου θυσιαστηρίων, ἅ βεβήλοισ
ποσίν
ἐπατήθησαν
καί
γε
πυρί
παρεδόθησαν. Ἐνίσχυσον τόν λαόν Σου
καί δόσ δόξαν τῷ Ὀνόµατί Σου τῷ Ἁγίῳ.
Καί γνώτωσαν ἅπαντεσ, ὅτι Ὄνοµά Σοι
Κύριοσ. Σύ µόνοσ Ὕψιστοσ ἐπί πᾶσαν τήν
γῆν. Καί Σοῦ ἐστιν ἡ Βασιλεία καί ἡ
δύναµισ καί ἡ δόξα. Καί Σέ δεῖ
προσκυνεῖν τόν ἀληθινόν Θεόν καί
Σωτῆρα ἡµῶν, σύν τῷ Ἀνάρχῳ Σου
Πατρί καί τῷ Παναγίῳ καί Ἀγαθῷ καί
Ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι, νῦν καί ἀεί καί
εἰσ τούσ αἰῶνασ τῶν αἰώνων . Ἀµήν.
(Εὐχή ἐκ τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνοσ εἰσ
τούσ ἐν Βορείῳ Ἠπείρῳ Ἁγίουσ).

ερµηνεια
∆έσποτα Κύριε, Ἐσύ πού εἶσαι ὁ
Θεόσ µασ, ὁ Μεγάλοσ καί Ἰσχυρόσ, στόν
ὁποῖον ἤλπισαν οἱ πρόγονοί µασ, πού
εἶσαι ὁ Πατέρασ τῶν δωρεῶν καί ἡ
ἀστείρευτη πηγή τῆσ φιλανθρωπίασ · Σ’
Ἐσένα
προσευχόµαστε
καί
Σέ
παρακαλοῦµε.
Θυµήσου
τούσ
Βορειοηπειρῶτεσ ἀλυτρώτουσ ἀδελφούσ
µασ καί γίνε ὑπερασπιστήσ τουσ Ἰσχυρόσ,
ὥστε νά ρεζιλευθοῦν οἱ διῶκτεσ τουσ καί
νά ντραποῦν καί νά συντριβεῖ ἡ δύναµή
τουσ. Παντοδύναµε Κύριε, ἄκουσε
προσεκτικά τήν φωνή τῆσ προσευχῆσ µασ
καί µετάβαλε τήν αἰχµαλωσία τουσ, πού
προέρχεται ἀπό τή δουλεία τῶν ἀσεβῶν
καί σταµάτησε τήν καταιγίδα τῶν
συµφορῶν. ∆έξε τήν παράκληση τοῦ
Χριστιανικοῦ λαοῦ καί κράτησε τήν
ράβδο τῶν ἁµαρτωλῶν πού ἀπειλητικά
σηκώνεται στή µερίδα τῶν δικαίων, τούσ
ὁποίουσ δικαίουσ Ἐσύ µόνοσ ξέρεισ καί
ἀναγνωρίζεσαι ἀπό αὐτούσ τελείωσ. Ναί,
Κύριε, Ἐσύ πού εἶσαι ὁ Θεόσ µασ, ρῖξε τό
βλέµµα σου ἀπό τόν οὐρανό καί σῶσε
τούσ
ἀλυτρώτουσ
ἀδελφούσ
µασ
Βορειοηπειρῶτεσ χάριν τοῦ ὀνόµατόσ Σου
τοῦ Ἁγίου. Θυµήσου ὅσουσ περνοῦν
ποικίλεσ δοκιµασίεσ, καί ἀκόµα θυµήσου
τό αἷµα πού ἔχει χυθεῖ ἀπό τούσ δούλουσ
σου, ὥστε νά τούσ σώσεισ ἀπό τούσ
ἀθέουσ ἐχθρούσ, καί ἀπό τίσ µεθοδεῖεσ καί
πανουργίεσ αὐτῶν νά τούσ ἐλευθερώσεισ.
Θυµήσου,
Κύριε,
τά
Ἅγιά
Σου
θυσιαστήρια, τά ὁποῖα πατήθηκαν ἀπό
βέβηλα πόδια καί ἐπιπλέον παραδόθηκαν
στήν φωτιά. Ἐνίσχυσε τόν λαό Σου καί
δῶσε δόξα στό Ἅγιο Ὄνοµά Σου. Ὥστε
νά γνωρίσουν ὅλοι ἀνεξαιρέτωσ, ὅτι τό
Ὄνοµά Σου εἶναι Κύριοσ, Ἐσύ εἶσαι ὁ
µόνοσ Ὕψιστοσ σέ ὅλη τή γῆ. Καί δική
σου εἶναι ἡ Βασιλεία καί ἡ δύναµη καί ἡ
δόξα.
Καί
Ἐσένα
ὀφείλουν
νά
προσκυνοῦν, πού εἶσαι ὁ ἀληθινόσ Θεόσ
καί Σωτήρασ µασ, µαζί µέ τόν Ἄναρχό
Σου Πατέρα καί τό Πανάγιο καί Ἀγαθό
καί Ζωοποιό Σου Πνεῦµα, τώρα καί
πάντοτε καί κατά τήν διάρκεια ὅλων τῶν
αἰώνων . Ἀµήν.

