
Προσευχή Αγίου Ιούδα Θαδδαίου

Απόστολε Άγιε Ιούδα, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, 
παράσχη ταις ψυχαίς ημών…

Ξεκίνημα Προσευχής Ιούδα Θαδδαίου

Πριν ξεκινήσετε την Προσευχή καλό είναι να προσπαθήσετε να μη σκέφτεστε 
τα προβλήματα ή τις μέριμνες της καθημερινότητας.

Ξεκινήστε λέγοντας το: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού δια της 
μεσιτείας του Αγίου και Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου, ελέησόν με τον 
αμαρτωλό».

Στη συνέχεια συνεχίζεται επαναλαμβάνοντας την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, 
ελέησον με».

Έπειτα από την Ευχή (την οποία την λέτε όσες φορές επιθυμείται - συνήθως με 
ένα 33άρι κομποσχοίνι) λέτε:

«Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού δια της μεσιτείας του Αγίου και 
ενδόξου σου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου, ελέησον με τον αμαρτωλό».

Λέγεται το Τρισάγιο πριν την Προσευχή στον Ιούδα Θαδδαίο

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σοί ο Θεός ημών, δόξα σοί.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και 
τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και 
σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, 
τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας 
των αιώνων. Αμήν.

https://xristianos.gr/proseuxes/


Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, 
συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, 
ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας 
των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα Σου. Ελθέτω η βασιλεία 
Σου. Γενηθήτω το θέλημα Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών 
τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και 
ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, 
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. ΑΜΗΝ.

Απολυτίκιο Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου
Χριστού σε συγγενή, ώ Ιούδα ειδότες, και μάρτυρα στερρόν, ιερώς 
ευφημούμεν, την πλάνην πατήσαντα, και την πίστιν τηρήσαντα, όθεν σήμερον, 
την παναγίαν σου μνήμην, εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχαίς σου 
λαμβάνομεν.

Έτερον Απολυτίκιον
Απόστολε Άγιε Ιούδα, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, 
παράσχη ταις ψυχαίς ημών.

Κοντάκιον
Εκ ρίζης ευκλεούς, θεοδώρητον κλήμα, ανέτειλας ημίν, του Κυρίου αυτόπτα, 
Απόστολε θεάδελφε, του Χριστού κήρυξ πάνσοφε, τρέφων άπαντα, κόσμον 
καρποίς σου των λόγων, την ορθόδοξον, πίστιν Κυρίου διδάσκων, ως μύστης 
της χάριτος.

Άγιε Απόστολε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. 
Ευλογημένη, Συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι 
Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας 
των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.



Δί’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, 
ελέησον ημάς. Αμήν.
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