
 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, 
τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ Μητέρα τοῦ 
Θεοῦ ἡμῶν.  Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ 
ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφεὶμ, τὴν 
ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως 
Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. 
 
 
Παναγία Τριάς, τὸ Ὁμοούσιον κράτος, ἡ ἀδιαίρετος βασιλεία, 
ἀγαθῶν αἰτία εὐδόκησον δὴ καὶ ἐπ΄ ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ, στήριξον, συν
τὴν καρδίαν μου, καὶ πᾶσαν περίελέ μου τὴν βεβηλότητα, φ
διάνοιαν, ἵνα διὰ παντὸς δοξάζω, ὑμνῶ, προσκυνῶ καὶ λέγω· 
Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός, Ἀμήν.  
 

ΤΟ ΒΡΑLΥ 
 

Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ ἐφεστὼς τῆς ἀθλίας μου ψυχ
ταλαιπώρου μου ζωῆς, μὴ ἐγκαταλίπῃς με
μηδὲ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ διὰ τὴν ἀκρασίαν 
χώραν τῷ πονηρῷ δαίμονι κατακυριεῦσαί 
καταδυναστείᾳ τοῦ θνητοῦ τούτου σώματος
ἀθλίας καὶ παρειμένης χειρός μου, καὶ ὁδήγησόν
σωτηρίας. Ναί, ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, ὁ φύλαξ
σκεπαστὴς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καὶ τοῦ 
μοι συγχώρησον, ὅσα σοι ἔθλιψα πάσας τὰ

ζωῆς μου, καὶ εἴ τι ἥμαρτον τὴν σήμερον ἡμέραν· σκέπασόν 
νυκτὶ καὶ διαφύλαξόν με ἀπὸ πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου
τινι ἁμαρτήματι παροργίσω τὸν Θεόν· καὶ πρέσβευε ὑπὲρ ἐμο
Κύριον τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν τῷ φόβῳ αὐτοῦ καὶ ἄξιον ἀναδε
τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος. Ἀμήν. 
 

TO ΠΡΩΙ  

Ως τῶν νοσούντων ὁ ἄμισθος ἰατρός, καὶ τῶν ἐν 

κινδύνοις ἀπροσμάχητος βοηθός, θλιβομένων τε 

θερμὸς ὑπερασπιστής, καὶ τῶν ἐν παντοίαις ἀνάγκαις 

ὑπέρμαχος, Ὁσιομάρτυς ἐξ ἑῴας Νικόλαε‧ πρέσβευε 

Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  

 

Δι’  εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἠμῶν, κύριε Ἰησοῦ Χριστέ 

καί σῶσον ἠμᾶς. Ἀμήν. 

α, ἡ πάντων τῶν 
ριξον, συνέτισον 

τητα, φώτισόν μου τὴν 
· Εἷς Ἅγιος, εἷς 

ψυχῆς καὶ 
με τὸν ἁμαρτωλόν, 

 μου· μὴ δώῃς 
 μου τῇ 

σώματος· κράτησον τῆς 
δήγησόν με εἰς ὁδὸν 
φύλαξ καὶ 
 σώματος, πάντα 
ὰς ἡμέρας τῆς 
 με ἐν τῇ παρούσῃ 

ντικειμένου, ἵνα μὴ ἔν 
μοῦ πρὸς τὸν 
ναδεῖξαί με δοῦλον 

Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον 

 

   «Κατευθυνθήήήήτω

    ἡ προσευχήήήή µου, 

    ὡς θυµίίίίαµα ἐ
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ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΒΡΑLΥ 

Ε ἰ ς  τ ὸ  ὄ νομα  τ οῦ  Πατ ρὸ ς  κ α ὶ  τ οῦ  Υ ἱ ο ῦ  κ α ὶ  τ οῦ  Ἁ γ ί ου  Πν εύματο ς .  
Ἀμή ν .  

Lόξα  σο ι ,  Χρ ισ τ ὲ  ὁ  Θ εός ,  ἡ  ἐλπ ὶ ς  ἡμῶν ,  δόξα  σο ι .  
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ 
τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ 
σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν. 
Ἅγ ι ο ς  ὁ  Θ εό ς ,Ἅγ ι ο ς  Ἰ σ χυρό ς ,  Ἅγ ιο ς  Ἀθάνατο ς ,  ἐλ έησον  ἡμᾶς .   

Lό ξα  Πατρ ὶ  κα ὶ  Υ ἱῷ  κα ὶ  Ἁγ ίῳ  Πν εύματ ι .  Κα ὶ  νῦν  κα ὶ  ἀ ε ὶ  κα ὶ  
ε ἰ ς  τ οὺς  α ἰῶνα ς  τῶν  α ἰώνων .  Ἀμήν .  

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς 
ἁμαρτίαις ἡμῶν. Lέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας 
ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, 
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. 

Κύρ ι ε ,  ἐλ έησον ·  Κύρ ι ε ,  ἐλ έησον ·  Κύρ ι ε ,  
ἐ λ έησον .  

Lό ξα  Πατρ ὶ  κα ὶ  Υ ἱῷ  κα ὶ  Ἁγ ίῳ  Πν εύματ ι .  Κα ὶ  νῦν  κα ὶ  ἀ ε ὶ  κα ὶ  
ε ἰ ς  τ οὺς  α ἰῶνα ς  τῶν  α ἰώνων .  Ἀμήν .  

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία 
σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον 
ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, 
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς 
πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν. 

TO ΠΡΩΙ  

Ἐξεγερθέντες τοῦ ὕπνου προσπίπτομέν Σοι, Ἀγαθέ, καὶ τῶν Ἀγγέλων τὸν ὕμνον 
βοῶμέν Σοι, δυνατέ· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἰ ὁ Θεός· διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον 
ἡμᾶς. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. 
 

Τῆς κλίνης καὶ τοῦ ὕπνου ἐξεγείρας με, Κύριε, τὸν νοῦν μου φώτισον, καὶ τὴν 
καρδίαν καὶ τὰ χείλη μου ἄνοιξον, εἰς τὸ ὑμνεῖν Σε, Ἁγία Τριάς· Ἅγιος, Ἅγιος, 

Ἅγιος εἰ ὁ Θεός· διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς. 
 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 
 

Ἀθρόον ὁ Κριτὴς ἐπελεύσεται, καὶ ἑκάστου αἱ πράξεις γυμνωθήσονται· ἀλλὰ 
φόβῳ κράξωμεν ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἰ, ὁ Θεός· διὰ τῆς 
Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς. 
 

ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΒΡΑLΥ 
1. Πιστεύω εἰς ἕναν Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανού καί γῆς, 
ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων. 
2. Καί εἰς ἕναν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενῆ, τόν 
ἐκ τοῦ Πατρός   γεννηθέντα   πρό   πάντων   τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, 
Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ 
Πατρί, δι’ οὖ τά πάντα ἐγένετο. 
3. Τόν δι' ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα 
ἐκ  τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου  
καί Μαρίας  τῆς  Παρθένου  καί ἐνανθρωπήσαντα. 
4. Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου 
Πιλάτου καί παθόντα καί ταφέντα.  
5. Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατά τάς 
Γραφάς.  
6. Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς καί καθεζόμενον ἐκ 
δεξιῶν τοῦ Πατρός.  
7. Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὖ τῆς 
Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.  
8. Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός 
ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῶ συμπροσκυνούμενον καί 
συνδοξαζόμενον, το λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν.  
9. Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. 
10. Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 
11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.  
12. Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν. 
 

TO ΠΡΩΙ 
 
Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον 
ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, σημειωθήτω ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, 
ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα φῶς τὸ ἀπρόσιτον· καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα ἡμῶν 
πρὸς ἐργασίαν τὼν ἐντολῶν σου, πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρός, 
καὶ πάντων σου τῶν ἁγίων.  


