
Προσευχές για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς της Ανατολής 

 

 

Πρωινές προσευχές 
 

Οι Τρισάδικες προσευχές 

Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δόξα σε σένα, τον Θεό μας, δόξα σε 
σένα. 
 

Ο Επουράνιος βασιλιάς, ο Υπέρκλητος, το πνεύμα της αλήθειας, που είναι σε όλα τα μέρη και 
γεμίζει τα πάντα. Το Υπουργείο Οικονομικών των καλών πραγμάτων και του δότη της ζωής: 
Ελάτε να κατοικείτε μέσα μας και να μας εξαγνίσει από κάθε λεκέ, και να σώσει τις ψυχές μας, 
ω ευγενικέ κύριε. 

Άγιε Θεέ, Παντοδύναμε, Άγιε μου ελέησον: λυπήσου μας. Τρεις φορές Δόξα στον πατέρα, και στον 
Υιό, και στο Άγιο Πνεύμα: τώρα και πάντα και μέχρι τις ηλικίες των αιώνων. Αμήν. 
 

Αγία Τριάδα, ελέησέ μας. Κύριε, Εξαγνίσου από τις αμαρτίες μας. Αφέντη, συγχώρεσε την 
ανομίες μας. Παναγία μου, επισκέψου και θεράπευσε την αδυναμίες μας για χάρη του ονόματός 
σου. 

Θεέ μου, ελέησον. Τρεις φορές Δόξα στον πατέρα, και στον Υιό, και στο Άγιο Πνεύμα: τώρα και 
πάντα, και έως τις ηλικίες των αιώνων. Αμήν. 
 



Ο πατέρας μας, που είναι στον ουρανό, αγιάζεται το όνομά σου. έρθει το βασίλειό σου. το 
θέλημά σου να γίνει στη γη, όπως είναι στον παράδεισο. Δώστε μας αυτή τη μέρα το καθημερινό 
μας ψωμί. και συγχωρέστε μας τα αμαρτήματά μας, καθώς συγχωρούμε αυτούς που καταπατούν 
εναντίον μας. και να μας οδηγήσει όχι σε πειρασμό, αλλά μας παραδώσει από το κακό. 

Μέσω των προσευχών των Αγίων Πατέρων ημών, του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Θεού μας, 
ελέησέ μας και σώσε μας. Αμήν. 

  

Τρόπαρια στην Αγία Τριάδα 

Έχοντας προκύψει από τον ύπνο, πέφτουμε μπροστά σου, Ευλογημένε, και τραγούδα σε σένα, ω 
παντοδύναμο, τον αγγελικό ύμνο: άγια, άγια, ιερή τέχνη, ω Θεέ μου. Μέσα από την Θεοκέφαλος 
ελέησέ μας. 

Δόξα στον πατέρα, και στον Υιό, και στο Άγιο Πνεύμα: 

Από το κρεβάτι μου και τον ύπνο μου με μεγάλωσες: ω Κύριε, διαφώτισε το μυαλό μου και την 
καρδιά μου, και άνοιξε τα χείλη μου που μπορεί να σε δοξάζω, ω Αγία Τριάδα: άγια, άγια, Αγία 
τέχνη είσαι, ω Θεέ μου. Μέσα από την Θεοκέφαλος ελέησέ μας. 

Και τώρα και ποτέ, και έως ηλικίες. Αμήν. 

Ξαφνικά ο δικαστής θα έρθει, και οι πράξεις του καθενός θα αποκαλυφθούν: αλλά με φόβο που 
κραυγά στη μέση της νύχτας: Αγία, Αγία, ιερή τέχνη είσαι, ω Θεέ μου. Μέσα από την 
Θεοκέφαλος ελέησέ μας. 

Θεέ μου, ελέησον. (12 φορές) 

  

Μια προσευχή στην Αγία Τριάδα 

Που προέρχονται από τον ύπνο σας ευχαριστώ, ω Αγία Τριάδα, λόγω της αφθονίας της 
καλοσύνης σας και μακρά δυστυχία σας δεν ήταν μαζί μου, νωθρούς και αμαρτωλή όπως είμαι; 
Ούτε εσύ με κατέστρεψες στα αμαρτήματά μου, αλλά με την συμπόνια σου με ανέθρεψες, 
καθώς βρισκόμουν σε απόγνωση. ότι την αυγή θα μπορούσα να τραγουδήσω τη δόξα της 
Μεγαλειότητάς σας. Τώρα φωτίζετε τα μάτια της κατανόησης μου, ανοίξτε το στόμα μου για να 
λάβετε τα λόγια σας, Διδάξτε μου τις εντολές σας, βοηθήστε με να κάνω το θέλημά σας, 
ομολογώντας σας από την καρδιά μου, τραγουδώντας και δοξάζοντας το ιερό σας όνομα: του 
Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος : τώρα και πάντα, και έως ηλικίες. Αμήν. 

  

Το δόγμα 

Πιστεύω σε έναν Θεό, τον παντοδύναμο πατέρα, δημιουργό του ουρανού και της γης, και όλων 
των ορατών και αόρατων. 



Και σε έναν κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, γεννημένο του πατέρα πριν 
από όλους τους κόσμους, φως του φωτός, πολύ Θεός του πολύ Θεού, γεννημένο, δεν φτιάχτηκε. 
μιας ουσίας με τον πατέρα, από τον οποίο έγιναν όλα: 

Ποιος για εμάς τους άνδρες και για τη σωτηρία μας κατέβηκε από τον ουρανό, και ενσαρκώνει 
το Άγιο Πνεύμα και την Παρθένο Μαρία, και έγινε άνθρωπος. 

Και σταυρώθηκε επίσης για εμάς κάτω από τον Πόντιο Πιλάτο, και υπέφερε και θάφτηκε. Και 
την τρίτη μέρα αναστήθηκε, σύμφωνα με τις γραφές. 

Και ανέβηκε στον ουρανό και κάθεται στο δεξί χέρι του πατέρα. Και θα έρθει ξανά με δόξα για 
να κρίνει τους γρήγορους και τους νεκρούς, του οποίου το Βασίλειο δεν θα έχει τέλος. 

Και πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα, τον κύριο, και τον δότη της ζωής, που προχωρούν από τον 
πατέρα, ο οποίος με τον πατέρα και τον Υιό μαζί λατρεύεται και δοξάζεται, πουτο κάνουν από 
τους προφήτες. 

Και πιστεύω σε μια Ιερά καθολική και Αποστολική εκκλησία. 

Αναγνωρίζω ένα βάπτισμα για την άφεση των αμαρτιών. Ψάχνω για την ανάσταση των νεκρών. 
Και η ζωή του κόσμου να έρθει. 

Αμήν. 

  

Μια προσευχή του Αγίου Βασιλείου του μεγάλου 

Σας ευλογούμε, ω Θεέ μου υψηλότερος και άρχοντας των ελέων, όποιος δουλεύει μεγάλες και 
μυστηριώδεις πράξεις για εμάς, ένδοξη, υπέροχη και χωρίς αριθμό. που μας παρέχει ύπνο ως 
ξεκούραση από το αδυναμίες μας και ως ανάπαυση για το σώμα μας κουρασμένοι από την 
εργασία. Σ ' ευχαριστούμε που δεν μας κατέστρεψες στα αμαρτήματά μας, αλλά στην αγάπη σου 
προς την ανθρωπότητα, μας ανέθρεψες, καθώς ξαπλώ-σουμε σε απόγνωση, να δοξάζουμε τη 
μεγαλειότητά σου. Παρακαλέσουμε την άπειρη καλοσύνη σου, διαφώτισε τα μάτια της 
κατανόησης μας και σήκωσε το μυαλό μας από τον βαρύ ύπνο της αθυμία. Ανοίγουμε το στόμα 
μας και τους γεμίζουμε με τον έπαινο μας, ότι μπορούμε να τραγουδάμε και να ομολογούμε 
ακατάπαυστα, που είναι ο Θεός Δοξασμένος από όλους και από όλους, ο αιώνιος πατέρας, ο 
μονογενής Υιός, και το ιερό και καλό και το πνεύμα που δίνει τη ζωή: τώρα και πάντα, και προς 
ηλικίες αιώνων. Αμήν. 

[Εδώ μπορεί να προστεθούν οι δικές σας προσωπικές προσευχές και διατροπές, χρησιμοποιώντας 
τα δικά σας λόγια ή τις "περιστασιακές προσευχές". Όταν τελειώσετε, ολοκληρώνοντας με αυτή την 
προσευχή:] 

Μέσω των προσευχών των Αγίων Πατέρων ημών, του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Θεού μας, 
ελέησέ μας και σώσε μας. Αμήν. 

 



Απογευματινές προσευχές 

 

Οι Τρισάδικες προσευχές 

Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δόξα σε σένα, τον Θεό μας, δόξα σε 
σένα. 
 

Ο Επουράνιος βασιλιάς, ο Υπέρκλητος, το πνεύμα της αλήθειας, που είναι σε όλα τα μέρη και 
γεμίζει τα πάντα. Το Υπουργείο Οικονομικών των καλών πραγμάτων και του δότη της ζωής: 
Ελάτε να κατοικείτε μέσα μας και να μας εξαγνίσει από κάθε λεκέ, και να σώσει τις ψυχές μας, 
ω ευγενικέ κύριε. 

Άγιε Θεέ, Παντοδύναμε, Άγιε μου ελέησον: λυπήσου μας. Τρεις φορές Δόξα στον πατέρα, και στον 
Υιό, και στο Άγιο Πνεύμα: τώρα και πάντα και μέχρι τις ηλικίες των αιώνων. Αμήν. 
 

Αγία Τριάδα, ελέησέ μας. Κύριε, Εξαγνίσου από τις αμαρτίες μας. Αφέντη, συγχώρεσε την 
ανομίες μας. Παναγία μου, επισκέψου και θεράπευσε την αδυναμίες μας για χάρη του ονόματός 
σου. 

Θεέ μου, ελέησον. Τρεις φορές Δόξα στον πατέρα, και στον Υιό, και στο Άγιο Πνεύμα: τώρα και 
πάντα, και έως τις ηλικίες των αιώνων. Αμήν. 
 

Ο πατέρας μας, που είναι στον ουρανό, αγιάζεται το όνομά σου. έρθει το βασίλειό σου. το 
θέλημά σου να γίνει στη γη, όπως είναι στον παράδεισο. Δώστε μας αυτή τη μέρα το καθημερινό 
μας ψωμί. και συγχωρέστε μας τα αμαρτήματά μας, καθώς συγχωρούμε αυτούς που καταπατούν 
εναντίον μας. και να μας οδηγήσει όχι σε πειρασμό, αλλά μας παραδώσει από το κακό. 

Μέσω των προσευχών των Αγίων Πατέρων ημών, του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Θεού μας, 
ελέησέ μας και σώσε μας. Αμήν. 

  

Τρόπαρια των Ευχαριστιών 

Τώρα που η μέρα έχει έρθει στο τέρμα, σας ευχαριστώ, κύριε, και ζητώ ότι το βράδυ με τη νύχτα 
μπορεί να είναι χωρίς νεύρα. Δώσε μου αυτό, Σωτήρα, και σώσε με. 

Δόξα στον πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. 

Τώρα που πέρασε η μέρα, σε δοξάζω, ω αφέντη, και ζητώ ότι το βράδυ, με τη νύχτα μπορεί να 
είναι χωρίς παρεξήγηση. Δώσε μου αυτό, Σωτήρα, και σώσε με. 

Και τώρα και ποτέ, και έως ηλικίες. Αμήν. 



Τώρα που η μέρα έχει κάνει την πορεία της, σε δοξάζω, ω Παναγία μου, και ζητώ το βράδυ με 
τη νύχτα να είναι ανενόχλητο. Δώσε μου αυτό, Σωτήρα, και σώσε με. 

Θεέ μου, ελέησον. (12 φορές) 

  

Μια προσευχή για συγχώρεση 

Ω Κύριε Θεέ μου, αν κατά τη διάρκεια αυτής της μέρας έχω αμαρτήσει, είτε με λέξη είτε με 
πράξεις ή σκέψη, συγχωρέστε με όλους, επειδή είστε καλοί και αγαπούν την ανθρωπότητα. 
Δώσε μου Ειρηνικό και ανενόχλητο ύπνο, και παρέδωσε με από κάθε επιρροή και πειρασμό του 
κακού. Σήκωσε με πάλι σε κατάλληλη στιγμή για να σε δοξάσω. Γιατί είσαι ευλογημένος: με τον 
μονογενή Υιό σου και το Άγιο Πνεύμα σου: τώρα και πάντα, και μέχρι τις ηλικίες των αιώνων. 
Αμήν. 

  

Το δόγμα 

Πιστεύω σε έναν Θεό, τον παντοδύναμο πατέρα, δημιουργό του ουρανού και της γης, και όλων 
των ορατών και αόρατων. 

Και σε έναν κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, γεννημένο του Πατρός πριν 
από όλους τους κόσμους, φως του φωτός, πολύ Θεό του πολύ Θεού, γεννημένο, όχι φτιαγμένο. 
μιας ουσίας με τον πατέρα, από τον οποίο έγιναν όλα: 

Ποιος για εμάς τους άνδρες και για τη σωτηρία μας κατέβηκε από τον ουρανό, και ενσαρκώνει 
το Άγιο Πνεύμα και την Παρθένο Μαρία, και έγινε άνθρωπος. 

Και σταυρώθηκε επίσης για εμάς κάτω από τον Πόντιο Πιλάτο, και υπέφερε και θάφτηκε. Και 
την τρίτη μέρα αναστήθηκε, σύμφωνα με τις γραφές. 

Και ανέβηκε στον ουρανό και κάθεται στο δεξί χέρι του πατέρα. Και θα έρθει ξανά με δόξα για 
να κρίνει τους γρήγορους και τους νεκρούς, του οποίου το Βασίλειο δεν θα έχει τέλος. 

Και πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα, τον κύριο, και τον δότη της ζωής, που προχωρούν από τον 
πατέρα, ο οποίος με τον πατέρα και τον Υιό μαζί λατρεύεται και δοξάζεται, ο οποίος είναιο 
ίδιοςαπό τους προφήτες. 

Και πιστεύω σε μια Ιερά καθολική και Αποστολική εκκλησία. 

Αναγνωρίζω ένα βάπτισμα για την άφεση των αμαρτιών. Ψάχνω για την ανάσταση των νεκρών. 
Και η ζωή του κόσμου να έρθει. 

Αμήν. 

  

Προσευχή των ωρών 



Ο Χριστός ο Θεός μας, που ανά πάσα στιγμή και κάθε ώρα, στον ουρανό και στη γη, η τέχνη 
λατρεύτηκε και δοξαζόταν. που έχουν μακρά δυστυχία, ευσπλαχνία και συμπόνια. που αγαπά 
την απλή και δείχνει έλεος πάνω στον αμαρτωλό. που καλεί τα πάντα στη σωτηρία μέσω της 
υπόσχεσης των ευλογιών να έρθουν. Ω Κύριε, αυτή την ώρα λαμβάνουμε τις ικίες μας και 
κατευθύνουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τις εντολές σας. Καθαγιάσουν τις ψυχές μας, αφήστε το 
σώμα μας, διορθώστε τις σκέψεις μας, εξαγνίσουμε το μυαλό μας. μας παραδώσει από όλες τις 
δοκιμασίες, το κακό και την αγωνία. Μας περικλείουν με τους αγίους αγγέλους σας, που 
καθοδηγούνται και φρουρούνται από αυτούς, μπορεί να φθάσουμε στην ενότητα της πίστης και 
στη γνώση της απροσιτής δόξας σας, για την ευλογημένη ηλικία των αιώνων. Αμήν. 

[Εδώ μπορεί να προστεθούν οι δικές σας προσωπικές προσευχές και διατροπές, χρησιμοποιώντας 
τα δικά σας λόγια ή τις "περιστασιακές προσευχές". Όταν τελειώσετε, ολοκληρώνοντας με αυτή την 
προσευχή:] 

Μέσω των προσευχών των Αγίων Πατέρων ημών, του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Θεού μας, 
ελέησέ μας και σώσε μας. Αμήν. 

[Καθώς ξαπλώνεις για να κοιμηθείς, πες:] 

Στα χέρια σου, κύριε, επαινώ την ψυχή μου και το σώμα μου. Αν με ευλογήσεις, ελέησέ με, και 
δώσε μου την αιώνια ζωή. Αμήν. 

 

Προσευχή πριν από τα γεύματα 

Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. 

Ο πατέρας μας, που είναι στον ουρανό, αγιάζεται το όνομά σου. έρθει το βασίλειό σου. το 
θέλημά σου να γίνει στη γη, όπως είναι στον παράδεισο. Δώστε μας αυτή τη μέρα το καθημερινό 
μας ψωμί. και συγχωρέστε μας τα αμαρτήματά μας, καθώς συγχωρούμε αυτούς που καταπατούν 
εναντίον μας. και να μας οδηγήσει όχι σε πειρασμό, αλλά μας παραδώσει από το κακό. 

Επειδή σας είναι το Βασίλειο, και η δύναμη, και η δόξα, του Πατρός, και του Υιού, και του 
Αγίου Πνεύματος: τώρα και πάντα, και εις ηλικίες των αιώνων. Αμήν. 

Δόξα στον πατέρα, και στον Υιό, και στο Άγιο Πνεύμα: τώρα και πάντα, και έως τις ηλικίες των 
αιώνων. Αμήν. 

Θεέ μου, ελέησον. Τρεις φορές 

Στη συνέχεια 

Ω, Θεέ μου, ευλόγησε το φαγητό και το ποτό των υπηρετών σου, για να είσαι Άγιος πάντα. τώρα 
και ποτέ, και έως ηλικίες. Αμήν. 

 

Προσευχή μετά τα γεύματα 



Δόξα στον πατέρα, και στον Υιό, και στο Άγιο Πνεύμα: τώρα και πάντα, και έως τις ηλικίες των 
αιώνων. Αμήν. 

Θεέ μου, ελέησον. Τρεις φορές 

Στη συνέχεια 

Σ ' ευχαριστούμε, Θεέ μας, ότι μας ικανοποιείς με τα γήινα χαρίσματα σου, δεν μας στερείς το 
Ουράνιο Βασίλειο σου. Αλλά καθώς μπήκες στη μέση των μαθητών σου, ω Σωτήρα, και τους 
έδωσες ειρήνη, μπες και εσύ ανάμεσά μας και σώσε μας. Αμήν. 

 

Προσευχή πριν από κάθε εργασία 

Παντοδύναμε Θεέ, τη βοήθεια και το καταφύγιό μας, την πηγή της Σοφίας και τον πύργο της 
δύναμης, που ξέρει ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς την καθοδήγησή σου και τη βοήθειά 
σου. Βοηθείστε με, σας ικετεύω, και κατευθύνετε με στη θεϊκή σοφία και δύναμη, ότι μπορώ να 
επιτύχω αυτό το έργο, και ό,τι μπορώ να κάνω, πιστά και επιμελώς, σύμφωνα με τη θέλησή σας, 
ώστε να είναι κερδοφόρο για τον εαυτό μου και τους άλλους, και για τη δόξα του Αγίου 
ονόματός σας. Επειδή σας είναι το Βασίλειο, και η δύναμη, και η δόξα, του Πατρός, και του 
Υιού, και του Αγίου Πνεύματος: τώρα και πάντα, και εις ηλικίες των αιώνων. Αμήν. 

 

Προσευχή πριν από ένα ταξίδι 

Ω Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μας, ο αληθινός και ζωντανός τρόπος, να είσαι εσύ, ο αφέντης, ο 
σύντροφός μου, ο οδηγός και ο κηδεμόνας μου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου. να με 
παραδώσεις και να με προστατέψεις από κάθε κίνδυνο, δυστυχία και πειρασμό. που αμύνθηκε 
από τη θεϊκή σου δύναμη, μπορεί να έχω ένα ειρηνικό και επιτυχημένο ταξίδι και να φτάσω με 
ασφάλεια στον προορισμό μου. Γιατί μέσα σου έβαλα την εμπιστοσύνη και την ελπίδα μου, και 
σε σένα, μαζί με τον αιώνιο πατέρα σου, και το Άγιο Πνεύμα, σου καταλογίζω όλους τους 
επαίνους, την τιμή και τη δόξα: τώρα και πάντα, και έως τις ηλικίες των αιώνων. Αμήν. 

 

Προσευχές στην προετοιμασία για τις ιερές κοινωνίες 

 

Μια προσευχή του Αγίου Βασιλείου του μεγάλου 

Ω Κύριε και αφέντη, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, 
δημιουργός όλων των ορατών και αόρατων. Ο διουσιαστικός και Συναιώνιος Υιός του αιώνιου 
πατέρα, ο οποίος με την ανώτερη μεγάλη αγάπη σου έγινε ενσαρκωμένος τις τελευταίες μέρες, 
και σταυρωνόταν για εμάς αχάριστα και κακά παιδιά, και με το δικό σου αίμα, ανανέωσε τη 
φύση μας διεφθαρμένη από την αμαρτία: εσύ, ο Αθάνατος βασιλιάς, λάβετε εμένα, έναν 
μετανοημένο αμαρτωλό. Δώσε μου το αυτί σου και άκουσε την προσευχή μου. Αμάρτησα, 



κύριε, αμάρτησα ενάντια στον ουρανό και μπροστά σου, και δεν είμαι άξιος να σηκώσω τα 
μάτια μου προς το μεγαλείο της δόξας σου, γιατί έχω καταδει την καλοσύνη σου, και έχω 
παραβεί τις εντολές σου, και παράκουσα τους νόμους σου. Αλλά εσύ, κύριε, ο πιο στοργικός, 
μακρύς-πόνος και ελεήμων, δεν με έχεις δώσει για να χαθώ στην αμαρτία μου, αλλά δεν 
περιμένω ποτέ την επιστροφή μου. Γιατί, ω εσύ που αγαπάς την ανθρωπότητα, εσύ είπες, από 
τον προφήτη σου, ότι δεν έχεις καμία ευχαρίστηση στο θάνατο ενός αμαρτωλού, αλλά αντί να 
γυρίσει από την κακία του και να ζήσει. Δεν επιθυμείς, αφέντη, να καταστρέψεις τα έργα των 
χεριών σου ή να χαθούν, αλλά διαθήκες ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να σωθούν και να έρθουν 
στη γνώση της αλήθειας. Γι ' αυτό, αν και ανάξιος τόσο του ουρανού όσο και της γης και αυτής 
της προσωρινής ζωής, ακόμα και εγώ, ένας άθλιος αμαρτωλός που είχα δώσει τον εαυτό μου σε 
κάθε σατανική επιθυμία, απελπισία όχι της σωτηρίας, αν και έχω εξ ολοκλήρου υπόκειται σε 
αμαρτία, ένας σκλάβος του πάθους, και έχω βεβηλώσει σας im ηλικία μέσα μου, που είναι το 
δημιούργημά σου και το έργο σου. αλλά εμπιστευόμενος την απέραντη συμπόνια σου, τράβα 
κοντά σου. Να με λαμβάνεις, ω Κύριε, εσύ που αγαπάς την ανθρωπότητα, καθώς εσύ δέχεσαι 
την αμαρτωλή γυναίκα, τον κλέφτη, τον ταβερνο και τον άσωτο υιό. Πάρε μακριά το βαρύ 
φορτίο των αμαρτιών μου, ω εσύ που αφαιρεί τις αμαρτίες του κόσμου, και θεραπεύει τους 
αδυναμίες των ανθρώπων, και καλεί όλα αυτά που είναι κουρασμένα και βαριά φορτωμένα στον 
εαυτό τους και τους δίνει ξεκούραση. Εσείς που ήρθατε να μην καλέσετε τους δίκαιους αλλά 
τους αμαρτωλούς στη μετάνοια, να με εξαγνίσει από κάθε λεκέ του σώματος και της ψυχής και 
να μου διδάξει να εκπληρώσει αγιότητα με το φόβο σας, ότι με τη μαρτυρία της συνείδησης μου 
αγνή, μπορεί να λάβω ένα μέρος των Αγίων δώρων σας , και να είσαι ενωμένη με το Άγιο σώμα 
σου και το πολύτιμο αίμα σου, και μπορεί να έχεις, με τον πατέρα σου και το Άγιο Πνεύμα, να 
κατοικείς και να με ακούς. Και Γκραντ, ω Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, ότι η λήψη των 
πολύτιμων και ζωικά σου μυστηρίων μπορεί να μην είναι για την καταδίκη μου, ούτε μπορεί να 
μην περάσει από την αδυναμία της ψυχής μου και του σώματός μου να ληφθεί άτιμη. Αλλά 
δώσε μου ότι, ακόμα και στην τελευταία μου πνοή, μπορεί να λάβω ένα μέρος των Αγίων δώρων 
σου χωρίς καταδίκη, προς την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σου, ως προετοιμασία για την 
αιώνια ζωή και για μια καλή άμυνα στο φόβο σου κάθισμα έτσι ώστε εγώ, μαζί με όλους τους 
εκλεκτούς σας, να λάβω και αυτά τα αδιάφθητα καλά πράγματα που έχετε προετοιμάσει γι ' 
αυτούς που σας αγαπούν, κύριε. που δοξάζεσαι για πάντα. Αμήν. 

Μια άλλη προσευχή του Αγίου Βασιλείου του μεγάλου 

Ω Κύριε, ξέρω ότι είμαι ανάξιος να λαμβάνω το Άγιο σώμα σου και το πολύτιμο αίμα σου. 
Ξέρω ότι είμαι ένοχος, και ότι τρώω και πίνω καταδίκη στον εαυτό μου, μη διακρίνοντας το 
σώμα και το αίμα του Χριστού, Θεέ μου. Αλλά εμπιστευόμενος την στοργική καλοσύνη σας 
έρχομαι σε σένα που είπε: αυτός που τρώει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου θα κατοικήσει σε 
μένα και σε αυτόν. Γι ' αυτό, κύριε, να με συμπονείτε και να μην κάνω παράδειγμα εμένα, τον 
αμαρτωλό υπηρέτη σου. Αλλά κάνε μου σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος, και χάρισέ μου ότι 
αυτά τα ιερά δώρα μπορεί να είναι για μένα προς την επούλωση, τον καθαρισμό, τη φώτιση, την 
προστασία, τη σωτηρία και την αγιοποίηση της ψυχής και του σώματός μου, και την απέλαση 
κάθε κακιάς φαντασίας, αμαρτωλής πράξης ή έργου της τον διάβολο. Είθε να με κινηθούν για να 
στηριζόμενοι σε σένα και να σ ' αγαπώ πάντα, να τροποποιήσω και να κρατήσω σταθερή τη ζωή 
μου. και να είμαι ποτέ μέσα μου στην αύξηση της ηθικής, στην τήρηση των εντολών σας, στην 



κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, και ως καλή άμυνα μπροστά στη τρομακτική θέση σας, και για 
την αιώνια ζωή. Το Αμήν. 

Μια προσευχή του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου 

Ω Κύριε Θεέ μου, ξέρω ότι δεν είμαι άξιος ούτε επαρκής ώστε να μπεις κάτω από τη στέγη μου 
στην κατοίκηση της ψυχής μου, γιατί όλα αυτά είναι ερημωμένα και ερείπια, και δεν έχεις ένα 
κατάλληλο μέρος για μένα για να κάνεις το κεφάλι σου. Αλλά από τα ύψη της δόξας σου, εσύ 
ταπεινώσεις τον εαυτό σου, γι ' αυτό τώρα δώσε μου την ταπεινοφροσύνη μου. καθώς εσύ θα 
μπορούσες να ξαπλώσεις σε μια φάτνη σε μια σπηλιά, γι ' αυτό να είσαι τώρα και να μπεις στη 
φάτνη της βουβού μου ψυχής και του διεφθαρμένου σώματός μου. Καθώς δεν απείχατε από το 
να μπείτε στο σπίτι του Σάιμον ο λεπρός, ή να συρρικνώσετε το φαγητό εκεί με τους 
αμαρτωλούς, έτσι επίσης είναι σίγουρο ότι θα εισέλθετε στο σπίτι της φτωχούς ψυχής μου, όλων 
των λεχών και γεμάτη αμαρτία. Εσύ δεν απέρριψες την αμαρτωλή γυναίκα που τόλμησε να σε 
αγγίξει, γι ' αυτό και λυπήσου με, έναν αμαρτωλό, που πλησιάζει να σε αγγίξει. Και δώσε μου 
την δυνατότητα να συμμετέχω στο ιερό σώμα σου και το πολύτιμο αίμα σου για τον αγιοποίηση, 
τον διαφώτιση και την ενδυνάμωση της αδύναμης ψυχής και σώματός μου. για την ανακούφιση 
από το βάρος των πολλών αμαρτιών μου. για τη διατήρησή μου ενάντια σε όλες τις παγίδες του 
διαβόλου. για τη νίκη όλων των αμαρτωλών και κακών συνηθειών μου. για την ταπείνωση των 
παθών μου. για την υπακοή στις εντολές σου. για την ανάπτυξη της θείας χάρης σου και για την 
κληρονομιά του Βασιλείου σου. Γιατί δεν είναι με απρόσεκτη καρδιά που σε προσεγγίζω, 
Χριστέ μου, αλλά έρχομαι να εμπιστευτώ την άπειρη καλοσύνη σου, και φοβούμενος ότι μπορεί 
να με πάρει μακριά από σένα και να γίνω το θήραμα του λύκου των ψυχών. Γι ' αυτό, 
προσεύχομαι σε σένα, αφέντη, που μόνο άγια Αγία, ότι θα αγιοποιήσεις την ψυχή και το σώμα 
μου, το μυαλό μου, την καρδιά και τα ηνία, και θα με ανανεώνεις εντελώς. Εμφυτεύεις στα μέλη 
μου τον φόβο σου, να είσαι ο βοηθός μου, να καθοδηγείς τη ζωή μου στα μονοπάτια της 
ειρήνης, και να με κάνεις άξιο να σταθώ στο δεξί σου χέρι με τους Αγίους σου. μέσω των 
προσευχών και των διαβολών της αμίλης μητέρας σας, των Μποτιάων Σερβέων σας, των αμίλων 
δυνάμεων, και όλων των Αγίων που από όλες τις ηλικίες ήταν καλά ευχαριστημένα προς εσάς. 
Αμήν. 

Μια προσευχή του Αγίου Ιωάννη της Δαμασκού 

Ο κύριος και ο αφέντης Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας, ο οποίος μόνο έχει την εξουσία να 
συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων, κάνετε εσείς, O καλός που αγαπά την ανθρωπότητα, 
συγχωρεί όλες τις αμαρτίες που έχω διαπράξει στη γνώση ή στην άγνοια, και με κάνει άξια να 
λάβω χωρίς καταδίκη το θεϊκό σου , ένδοξη, αγνή και ζωή-δίνοντας μυστήρια. Όχι στην τιμωρία 
ή στην αύξηση της αμαρτίας. αλλά προς εξαγνισμό, και αγιοποίηση και υπόσχεση για το 
βασίλειό σου και τη ζωή που θα έρθει. ως προστασία και βοήθεια για την ανατροπή των 
αντιπάλων, και για να σβήσουν τις πολλές αμαρτίες μου. Γιατί εσύ είσαι ο Θεός του ελέους και 
της συμπάθειας και της αγάπης προς την ανθρωπότητα, και σε σένα αποδίδουμε δόξα, μαζί με 
τον πατέρα και το Άγιο Πνεύμα: τώρα και πάντα, και εις ηλικίες. Αμήν. 

Άλλη μια προσευχή του Αγίου Ιωάννη της Δαμασκού 



Στέκομαι μπροστά στις πύλες του ναού σου, και όμως δεν απέχω από τις κακές μου σκέψεις. 
Αλλά εσύ, ω Χριστέ μου, που δικαιολογούσε τον ταβερνιάκο, και ελέησε την Χαναναίτη, και 
άνοιξε τις πύλες του παραδείσου στον κλέφτη. άνοιξε σε μένα τη συμπόνια της αγάπης σου προς 
την ανθρωπότητα, και θα με λάβεις καθώς θα προσεγγίζω και θα σε αγγίζω, όπως η αμαρτωλή 
γυναίκα και η γυναίκα με το θέμα του αίματος. για το ένα, αγκαλιάζοντας τα πόδια σας έλαβε τη 
συγχώρεση των αμαρτιών της, και το άλλο, αλλά αγγίζοντας το στρίφωμα του ρουχισμού σας 
θεραπεύτηκε. Και εγώ, πιο αμαρτωλός, τολμώ να λάβω μέρος σε όλο σου το σώμα. Ας μην με 
καταναλώσουν, αλλά να με δεχτούν όπως τους έχεις πάρει, και να διαφωτίσεις τις αντιλήψεις 
της ψυχής μου, καταναλώνοντας τις κατηγορίες των αμαρτιών μου: μέσα από τις διατομές της 
που, χωρίς λεκέ, σου έδωσε τη γέννηση, και των ουράνιων δυνάμεων: Γιατί είσαι ευλογημένος 
να ηλικίες. Αμήν. 

Μια προσευχή του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου 

Πιστεύω, ω Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι πραγματικά ο Χριστός, ο Υιός του έμβου Θεού, που 
ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, για τους οποίους είμαι αρχηγός. Και πιστεύω 
ότι αυτό είναι πραγματικά το δικό σου πολύτιμο σώμα, και ότι αυτό είναι πραγματικά το δικό 
σου πολύτιμο αίμα. Γι ' αυτό προσεύχομαι, ελέησέ με και συγχώρεσε τις αμαρτίες μου τόσο 
εκούσιες όσο και ακούσιες, λέξεις και πράξεις, γνώσης και άγνοιας. και να με κάνεις άξιο να 
συμμετέχω χωρίς να καταδικάζω τα άμωμα μυστήρια σου, στην άφεση των αμαρτιών μου και 
στην αιώνια ζωή. Αμήν. 

Του μυστικιστικού δείπνου σου, ω Υιού του Θεού, αποδέξου με σήμερα ως επικοινωνητικό: 
Γιατί δεν θα μιλήσω για το μυστήριο σου στους εχθρούς σου, ούτε θα σου δώσω ένα φιλί όπως ο 
Ιούδας. Αλλά όπως ο κλέφτης θα σε εξομολογήσω: να με θυμάσαι, κύριε, στο βασίλειό σου. 

Όχι για την κρίση, ούτε για την καταδίκη, για να πάρω τα ιερά σας μυστήρια, κύριε, αλλά για 
την επούλωση της ψυχής και του σώματος. 

 

 

 


