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Καλώλ Παξαθιεηηθόο εηο ηνλ ελ Αγίνηο Παηέξα 

εκώλ Αζαλάζηνλ ηνλ Μέγα, Παηξηάξρε 

Αιεμαλδξείαο 
 

 Γη” εχρψλ ησλ Άγ Παηέξσλ ήκψλ, Κχξηε Ίεζνυ Υξηζηέ φ Θεφο 

ήκψλ, ειέεζνλ ήκάο. Ακήλ 

 Φαικὸο ΡΜΒ΄ (142)Κχξηε, εἰζάθoπζoλ ηῆο πξoζεπρῆο κoπ… 

Θεὸο Κχξηoο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

ἦρνο δ΄.Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Σφλ Ἱεξάξρελ θαί Πνηκέλα ηφλ ἄθαθνλ, νἱ δηαθφξνηο πεηξαζκνῖο 

ζπλερφκελνη, ἐθιηπαξνῦληεο θξάμσκελ ἐθ βάζνπο ςπρῆο. Πάηεξ 

Ἀζαλάζηε, ἰθεζίαηο ζνπ ξχζαη, ἠκᾶο ἐθ πεξηζηάζεσο, λφζσλ ηέ θαί 

θηλδχλσλ, θαί πάζεο ἄιιεο βιάβεο θαί θζνξᾶο, ὡο παξξεζίαλ ἔρσλ 

πξφο Κχξηνλ. 

Γφμα Παηξὶ θαὶ Τἱῷ θαὶ ῾Αγίῳ Πλεχκαηη 

θαὶ λῦλ θαὶ ἀεὶ θαὶ εἰο ηoὺο αἰῶλαο ηῶλ αἰψλσλ. ᾿Ακήλ. 

Οὐ ζησπήζoκέλ πoηε, Θεoηφθε,… 

Φαικὸο Ν΄ (50)᾿Διέεζόλ κε, ὁ Θεόο… 

῾Ο θαλώλ. ᾿ῼδὴ α΄.῏Ηρoο πι. δ΄.῾Ο εἱξκόο.«῾Αξκαηειάηελ 

Φαξαὼ ἐβύζηζε,» 

Ἀλαηνιῆο ηῶλ ἀξεηῶλ γελφκελνο ἥιηνο ἄδπηνο, Ἀζαλάζηε Πάηεξ, 

ηνῖο λῦλ πξφο ηήλ ζθέπελ ζνπ, ἐλ πίζηεη θαηαθεχγνπζη, θσηηζκφλ 

ζσηεξίαο κεηάδνο ηαῖο ζαῖο δεήζεζη, ιχσλ ηήλ ἀριχλ ηῶλ παζῶλ 

ἠκῶλ. 

Θεξησδῶο ηέ θαί ἀζέκλσο ἅπαληα ζρεδφλ ηφλ βίνλ κνπ, 

θαηαδαπαλήζαο ὁ κσξφο θαί ἄζσηνο, εἰο ἐκαπηφλ γελφκελνο, ηή 

Πεγή ζνπ πξνζηξέρσ, θαί ζνί βνῶ, Ἀζαλάζηε, ζῶζνλ κέ ζεξκαῖο 

δεήζεζηλ. 
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Ἀμηνρξέσο ηήλ ὠδήλ ὑθαίλνκελ Πεγή ζνπ ηή ἱεξά? δην θαί πξφο 

ηαχηελ, Πάηεξ Ἀζαλάζηε, ἐλ πίζηεη θαηαθεχγνκελ, ἑμαηηνχκελνη 

ράξηλ, ἠκίλ δνζῆλαη θαί ἄθζνλνλ, ξῶζηλ δί’ αὐηῆο ηῶλ παζῶλ ἠκῶλ. 

Θενηόθηνλ. 

ηξέςνλ ἐκνί ηφλ θνπεηφλ ηῆο λφζνπ κνπ εἰο ὑγηείαο ραξάλ? ηφλ 

ζθνηεηλφλ ζάθθνλ ηφλ ηῆο θαρεμίαο κνπ, Παξζέλε δηαξξήμαζα, ηήλ 

θαηδξάλ εὐεμίαο, πεξηδσζνλ εὐθξνζχλελ κέ, θαί ἀγαιιηάζεσο 

πιήξσζνλ. 

᾿ῼδὴ γ΄. ῾Ο εἱξκόο.’’Ο ζηεξεώζαο θαη αξράο’’ 

Νχλ ηνλ θαθφλ ν αγαζφο, ηνλ ελ πνιιή αζπιαγρλία, ν αθέλσηνο 

θξαηήξ ηνπ ειένπο ηνλ αηζρξφλ ηνλ ξππαξφλ, ν θαζαξφο απφπιπλνλ, 

Αζαλάζηε Πάηεξ, θαη ηαηο πξεζβείαηο ζνπ ζψζφλ κε. 

 Ἀεηιακπήο ὡο πέξ ἀζηήξ, ἀλαηνιαῖο ηῶλ ζαπκάησλ, θαηαπγάζαο ηή 

ὑθήιηνλ πάζαλ, ηῶλ παζῶλ ἠκῶλ, νθέ, ηφλ ζθνηαζκφλ ἀπέιαζνλ, 

θαί πεηξαζκῶλ ὁκίριελ, ηαῖο ζαῖο ιηηαῖο δηαζθέδαζνλ. 

έ ἀλπκλῶ παλεπιαβῶο θαί γνεξῶο ἱθεηεχσ, ἐμεινχ κέ ἐθβνῶλ ηφλ 

ζφλ δνῦινλ, Ἀζαλάζηε νθέ, θηλδχλσλ ηέ θαί ζιίςεσλ, ηαῖο ζείαηο 

ζνπ πξεζβείαηο, θαί ηῆο κειινχζεο θνιάζεσο. 

Θενηόθηνλ. 

Δἰ θαί θαηήληεζα, εκλή, εἰο ιάθθνλ ηαιαηπσξίαο, θαί εἰο βφζξνλ 

ἀπνγλψζεσο ὅινο? ἄιι’ εἰδῶο ζνπ ηήλ πνιιήλ θαί ἄκεηξνλ 

ζπκπάζεηαλ, ρεῖξαο ζνί ἀλαηείλσ? ὅζελ νἰθηείξαζα ζῶζνλ κέ. 

  

᾿ῼδὴ δ΄. ῾Ο εἱξκόο «ύ κoπ ἰζρὺο Κύξηε,». 

 Ἰιαζηηθά, δέρνπ ζνπ δνχινπ ἐγθψκηα, ξζνδφμσλ ζηχιε θαί 

θξαηαίσκα, θαί θαηαθχγηνλ ἀςεπδέο, θαί θαηεγλσζκέλσ ἐκνί γελνχ 

ἰιαζηήξηνλ, θαί ξχζαη κέ ηνῦ Ἅδνπ, ηῆο πηθξᾶο θαηαδίθεο, ηαῖο 

ιηηαίο ζνπ, νθέ Ἀζαλάζηε. 

 ζηελαγκφο , Νηλεπτηῶλ πξνζδεμάκελνο, Παληνθξάησξ Θεφο ηέ 

θαί Κχξηνο, ηήλ ὀθεηιήλ ηῶλ ἁκαξηηῶλ, πάζαλ ηήλ ἐθείλσλ, ἀθῆθε, 
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Πάηεξ ὡο εὔζπιαγρλνο. Γην ζέ ἱθεηεχσ ἐμηιέσζνλ ηνῦηνλ, 

παξαβιέςαη θακνχ ηά ἐγθιήκαηα. 

Νφζνπ δεηλῆο, ππξφο ζεηζκνῦ ηέ θαί ζιίςεσο, θαί παληνίαο βιάβεο, 

Ἀζαλάζηε, ηφλ ζφλ νἰθέηελ ἐθιηπαξῶ, ἁπάιιαμνλ ηάρνο, ηαῖο πξφο 

Θεφλ ἰθεζίαηο ζνπ, θαί ξχζαη κέ ηῆο ηνχησλ ραιεπῆο ηπξαλλίδνο, θαί 

ζαλάηνπ ἀψξνπ ἑμάξπαζνλ. 

Θενηόθηνλ. 

Ρψζηλ ςπρήο, ξψζίλ κνη ζψκαηνο δψξεζαη, ίλα πξάηησ θαη πνηψ ην 

ζέιεκα, ηνπ ζνπ Τηνχ θφβσ θαη ραξά˙ θαη γαξ εμηζρχεηο, σο Μήηεξ 

νχζα ηνπ Κηίζηνπ κνπ, θαη πξάηηεηο φζα ζέιεηο, ηνηο ελ πίζηεη θαη 

πφζσ ηε ζε ζθέπε, Παξζέλε, πξνζηξέρνπζηλ. 

᾿ῼδὴ ε΄. ῾Ο εἱξκόο. «῾Ιλαηί κε ἀπώζσ». 

ιαθήλ ηήλ Ἀξείνπ, ηνῦ παξαθξνλήζαληνο ζνθῶο ἐθίκσζαο, ηνῦ 

Παηξφο ηφλ Λφγνλ ὁκννχζηνλ ζχ Ἀζαλάζηε, ἐθδηδάμαο ζέβεηλ? ὄλ 

ἰιενχκελνο κή παχζε, ἀβιαβεῖο ζπληεξεῖζζαη ηνχο δνχινπο ζνπ. 

Μή παξίδεο κέ, Πάηεξ, πιείζηαηο πεξηζηάζεζη, δάιαηο θαί ζιίςεζη, 

παληαρφζελ νἶκνη! ζπλερφκελνλ θαί πηεδφκελνλ, ἀιιά θξνχξεζνλ κέ 

ὑπφ ηήλ ζθέπελ ζνπ ηήλ ζείαλ, θαί ηαῖο ζείαηο πξεζβείαηο ζνπ 

ζῶζνλ κέ. 

Ννκνζέηεο θαηέζηεο, θαί ηῶλ εὐζεβνχλησλ θσζηήξ, Ἀζαλάζηε? δην 

ζνί βνῶκελ, ηαῖο ιηηαίο ζνπ ἠκᾶο θαζνδήγεζνλ, εἰο ὁδφλ εὐζείαλ 

ηῶλ ηνῦ Κπξίνπ ζειεκάησλ, θαί θαθίαο δαηκφλσλ ἑμάξπαζνλ. 

Θενηόθηνλ. 

Ακαξηίαηο επαχμσ, άιιαο ακαξηίαο ν ηιήκσλ εθάζηνηε, θαη 

επηζπλάγσ ηεο Γεέλλεο ην πχξ ην αλχπνηζηνλ, ελ ηε παλαζιία εκνχ 

ςπρή, αθ’  νχ κε ξχζαη, πξν ηεο πείξαο εθείλεο Παλάκσκε. 

᾿ῼδὴ ο΄. ῾Ο εἱξκόο. Ιιάζζεηη κνη σηήξ 

Ὤ Ἱεξάξρα Υξηζηνῦ, ηνχο ὁκσλχκνπο ζνί θχιαηηε, θαί πάληαο ηνχο 

εὐζεβεῖο, ηνχο εἰο ηήλ δσήξξπηνλ, Πεγήλ ζνπ πξνζηξέρνληαο, ἐθ 

παληφο θηλδχλνπ, ζαῖο ιηηαῖο, θαί πεξηζηάζεσλ. 
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 Ννζήκαηα ραιεπά, ἐμ ἐκνῦ πνίεζνλ, Πάλζεπηε, παξαθαιῶ ζέ 

ζεξκῶο, θαί πάζαλ ηήλ θάθσζηλ ςπρῆο ηέ θαί ζψκαηνο, ηαῖο ζείαηο 

ιηηαίο ζνπ, θαί θηλδχλνπο θαηαδίσμνλ. 

Ἀλχζαο ἐπί ηῆο γήο, κεγάινπο ἄζινπο, Μαθάξηε, δεηλῶλ ἠκᾶο 

θνβεξῶλ, θαί πάζεο θαθψζεσο, ἐθιχηξσζαη ηάρηνλ, ηαῖο πξφο ηφλ 

σηήξα παληέξνηο ζνπ δεήζεζη. 

Θενηόθηνλ. 

Φσηί ἀπείξσ ηνχ ζνπ, πξνζψπνπ κέ θαηαιάκπξπλνλ, 

Παξζελνκῆηνξ Ἁγλή, βπζνῦ ἀπνγλψζεσο ἀεί ἁπαιιάηηνπζα, θαί 

πξφο κεηαλνίαο ηνχο ιηκέλαο ἐκβηβάδνπζα. 

Γηαζσζνλ ἀπφ παληνίσλ θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ, Ἱεξάξρα, ηνχο ηήλ 

ζήλ γεξαίξνληαο Πεγήλ ηήλ ζσηήξηνλ, ὡο ἔρσλ παξξεζίαλ ἐλ 

Κπξίσ. 

Άρξαληε ε δηα ιφγνπ ηνλ Λφγνλ αλεξκελεχησο επ εζράησλ ησλ 

εκεξψλ ηεθνχζα δπζψπεζνλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

Κoληάθηoλ.῏Ηρoο β΄. 

Πξνζηάηα ηῶλ πηζηῶλ ἀθαηαίζρπληε, θαί ἱθέηα πξφο Υξηζηφλ 

Ἱεξψηαηε, κή παξίδεο Ἀζαλάζηε ηῶλ ζέ ὑκλνχλησλ θσλᾶο, ἀιιά 

ζπεῦζνλ ἀγαζέ, εἰο ηήλ βνήζεηαλ ἠκῶλ ηῶλ πηζηῶο θξαπγαδφλησλ 

ζνί ηάρπλνλ ὡο νἰθηίξκσλ θαί ξχζαη δεηλῶλ παληνίσλ, θαί ινηκηθῶλ 

ἀζζελεηῶλ, ηαῖο πξφο ηφλ Κηίζηελ πξεζβείαηο ζνπ. 

Καί εὐζύο ηό πξoθείκελoλ. Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ, θαί ἡ 

κειέηε ηῆο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ. «ηίρνο». Ἀθνύζαηε ηαῦηα 

πάληα ηά ἔζλε, ἐλσηίζαζζε πάληεο νἱ θαηνηθνῦληεο ηήλ 

νἰθνπκέλελ. Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ, θαί ἡ κειέηε ηῆο 

θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ. 

 Δπαγγέιηνλ εθ ηνπ θαηά Ισάλλελ. (Ι’. 9 – 16). 

Δἶπελ ὁ Κχξηνο γψ εἰκί ἡ ζχξα δί’ ἐκνῦ ἐάλ ηίο εἰζέιζε, 

ζσζήζεηαη, θαί εἰζειεχζεηαη, θαί ἐμειεχζεηαη, θαί λνκήλ εὐξήζεη. 

 θιέπηεο νὐθ ἔξρεηαη, εἰκή ἴλα θιέςε, θαί ζχζε, θαί ἀπνιέζε ἐγψ 

ἦιζνλ, ἴλα δσήλ ἔρσζη, θαί πεξηζζφλ ἔρσζηλ. γψ εἰκί ὁ πνηκήλ ὁ 

θαιφο.  πνηκήλ ὁ θαιφο ηήλ ςπρήλ αὐηνῦ ηίζεζηλ ὑπέξ ηῶλ 
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πξνβάησλ ὁ κηζζσηφο δέ, θαί νὐθ ὧλ πνηκήλ, νὗ νὐθ εἰζί ηά 

πξφβαηα ἴδηα, ζεσξεῖ ηφλ ιχθνλ ἐξρφκελνλ, θαί ἀθίεζη ηά πξφβαηα 

θαί θεχγεη, θαί ὁ ιχθνο ἁξπάδεη αὐηά, θαί ζθνξπίδεη ηά πξφβαηα.  

δέ κηζζσηφο θεχγεη, ὅηη κηζζσηφο ἐζηη, θαί νὐ κέιεη αὐηῶ πεξί ηῶλ 

πξνβάησλ. γψ εἰκί ὁ πνηκήλ ὁ θαιφο, θαί γηλψζθσ ηά ἐκᾶ, θαί 

γηλψζθνκαη ὑπφ ηῶλ ἐκῶλ. Καζψο γηλψζθεη κέ ὁ Παηήξ, θαγῶ 

γηλψζθσ ηφλ Παηέξα θαί ηήλ ςπρήλ κνπ ηίζεκη ὑπέξ ηῶλ πξνβάησλ. 

Καί ἄιια πξφβαηα ἔρσ, ἅ νὐθ ἐζηίλ ἐθ ηῆο αὐιῆο ηαχηεο, θαθείλα κέ 

δεῖ ἀγαγεῖλ? θαί ηῆο θσλῆο κνπ ἀθνχζνπζη, θαί γελήζεηαη κία 

πνίκλε, εἰο πνηκήλ. 

 Γόμα Παηξὶ θαὶ Τἱῷ θαὶ ῾Αγίῳ Πλεύκαηη· 

Σαῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ πξεζβείαηο, ἐιεῆκoλ, ἐμάιεηςoλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

θαὶ λῦλ θαὶ ἀεὶ θαὶ εἰο ηoὺο αἰῶλαο ηῶλ αἰώλσλ. ᾿Ακήλ. 

Σαῖο ηῆο Θεoηφθoπ πξεζβείαηο, ἐιεῆκoλ, ἐμάιεηςoλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

ηίρoο. ᾿Διέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο ζoπ, θαὶ θαηὰ 

ηὸ πιῆζoο ηῶλ oἰθηηξκῶλ ζoπ ἐμάιεηςoλ ηὸ ἀλόκεκά κoπ. 

ἦρνο πι. β΄. ῞Οιελ ἀπoζέκελoη. 

Πνιινῖο ζπλερφκελνο, λῦλ πεηξαζκνῖο ὁ παληιήκσλ, πξφο ζέ 

Ἀζαλάζηε θαηαθεχγσ, ζῶζνλ κέ ηφλ ἀλάμηνλ, ηφλ πνιιά πηαίζαληα? 

ὡο νὐδείο ἄιινο γάξ, ἐλ ἀλζξψπνηο ἐπιεκκέιεζα? δην ηήλ ζείαλ 

ζνπ, ράξηλ ἑμαηηῶ ὁ παλάζιηνο, πξνθζάζαο ζχ κέ νἴθηεηξνλ, ζαῖο 

πξφο ηφλ Γεζπφηελ δεήζεζη? θαί κή κέ ἐάζεο εἰο ηέινο θηλδπλεχεηλ 

ηφλ εἰο ζέ, πάζαλ ἐιπίδα κνπ ζέκελνλ, πηζηῶλ ηά δηαζῶζκα. 

᾿ῼδὴ δ”.  ῾Ο εἱξκόο. «Οη εθ ηήο Ιoπδαίαο». 

 Ρχεηο Πάηεξ θαί ζψδεηο, ηαῖο ζεξκαίο ζνπ πξεζβείαηο ηνχο 

πεθεπγφηαο εἰο ζέ? θαί γάξ εἰ κή ἐθξνχξεηο, ἠκᾶο ηνχο ζνχο 

νἰθέηαο, ἀπνιψιακελ ἅπαληεο, θαί ἐγελήζεκελ ἄλ θαηαβξῶκα 

δαηκφλσλ. 
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πεξείαο παληνίαο, Ἀζαλάζηε Πάηεξ, πηζηῶλ ηφ θαχρεκα, θηλδχλσλ 

ἀδνθήησλ, θαί ιχπεο ηφλ ζφλ δνῦινλ, ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ 

ιχηξσζαη, θαί ἐθ πνηθίισλ ἀεί ἀζζελεηῶλ κέ ξχζαη. 

Σήλ ςπρήλ κνπ, ὤ Πάηεξ, θαηαλχμεσο πιῆζνλ θαί εὐιαβείαο 

ζεξκῆο, ηήλ ζείαλ ὅπσο βξέρσ, Δἰθφλα ζνπ, Θενθξνλ, ηαῖο ξναῖο 

ηῶλ δαθξχσλ κνπ, θαί ἀπνπιχλσ ἀεί ηφλ ξχπνλ ηῶλ παζῶλ κνπ. 

Θενηόθηνλ. 

μ ἱδξψησλ θαί θφπσλ, ζηελαγκῶλ ηέ θαξδίαο, Θενγελλήηξηα, 

ζπλαίζζεζηο γελλᾶηαη, ἀπάζεηα δ’ ἐθ ηαχηεο, ἤο θαί θζᾶζαη ηνχο 

πξφπνδαο, ἀμησζείελ ἐγψ ὁ πηαίζαο ὑπέξ πάληαο. 

᾿ῼδὴ ε”. ῾Ο εἱξκόο.«Σόλ Βαζηιέα ησλ oπξαλώλ,». 

Ἡ δσεθφξνο, θαί γιπθπηάηε Πεγή ζνπ, δηαιχεη, Ἀζαλάζηε Πάηεξ, 

λφζνπο θαί θηλδχλνπο ηαῖο πξφο Θεφλ εὐραίο ζνπ. 

Νφζσλ παληνίσλ, ηνχο πξνζθπλνῦληαο ἐλ πφζσ, ηήλ παλζέβαζηνλ 

Δἰθφλα ζνπ ζενθξνλ, ξχζαη ζιίςεσλ θαί πφλσλ, ιηηαίο ζνπ Ἱεξάξρα. 

Ἀζαλαζίνπ, ηῷ Ἰαηξείσ πξνζθεχγσ, πξφο αὐηφλ γνεξῶο ἀλαθξάδσλ, 

ξχζαη κέ ὤ Πάηεξ, θηλδχλσλ ηαῖο εὐραίο ζνπ. 

Θενηόθηνλ. 

 Ἴλα δνμάδσ, θαί πξνζθπλῶ κεηά δένπο, ζνχ ηφ πάλζεπηνλ ὄλνκα, 

Κφξε ζιίςεσο κέ πάζεο, ἐθιχηξσζαη θαί βιάβεο. 

᾿ῼδὴ ζ΄. ῾Ο εἱξκόο.«᾿Δμέζηε ἐπὶ ηoύηῳ ὁ oὐξαλόο,». 

Ἱθέηελ ζέ θαί πξέζβπλ πξφο ηφλ Θεφλ, πξεζβεπζφκελνλ Πάηεξ 

ζπγρψξεζηλ, ἁκαξηηῶλ, θαί ηῶλ ὀθιεκάησλ θαί ηῶλ ρξεῶλ, 

ἀπνθνπᾶο αἰηνχκελνλ, ζείνπο κηκεζάκελνλ νἰθηηξκνχο, 

πξνβάιινκαη πξνζχκσο, ἐιπίδη ηῆο πξεζβείαο, ηῆο ζῆο, Θενθξνλ, 

ζηεξηδφκελνο. 

Νπκθῶλνο ἀζαλάηνπ ἐπηηπρεῖλ, θαί ηξπθῆο Παξαδείζνπ ἀμίσζνλ, 

ηφλ ἐπί γήο, ζεῖνλ ζέ πξνζηάηελ κεηά Θεφλ, ζεῖνλ ἱθέηελ ἔρνληα, 

ὑπέξκαρνλ κέγαλ θαί ἰαηξφλ? δην ἐλδηαζέησο, ηνικψληα ηαῦηα 

ιέγεηλ, ζῶζνλ κέ Πάηεξ, ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ. 
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Ὤ πφζε εὐθξνζχλεο θαί θσηηζκνῦ, θαί ραξᾶο ὑπεξκέηξνπ 

πιεξνχκεζα! νχ ηή ζεπηή, Πεγή πξνζπειάδνληεο εὐιαβῶο? 

πξνξξέεη γάξ νὐξάληνλ, θαί ζεῖνλ, Ἀζαλάζηε γιπθαζκφλ, δηψθνληα 

ηά πάζε, ηῶλ πφζσ ζέ ηηκψλησλ, θαί ηήλ ὑγίεηαλ δσξνχκελνλ. 

Θενηόθηνλ. 

Μαξία Θενηφθε, ζχ ηῆο ἐκῆο, ηαιαηπψξνπ θαξδίαο ηά ηξαχκαηα θαί 

ηῆο ςπρῆο, ἕιθε ηά δπζίαηα θαί πνιιά, θαί ηῆο ζαξθφο κνπ 

Γέζπνηλα, ζεία ἐπηζθέςεη ζνπ ηάο δεηλάο, ζεξάπεπζνλ ὀδχλαο, θαί 

ιχζφλ κνπ ηάο λφζνπο, ηάο ηῆο ςπρῆο ηέ θαί ηνῦ ζψκαηνο. 

῎Αμηφλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο καθαξίδεηλ ζε ηὴλ Θεoηφθoλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηoλ θαὶ παλακψκεηoλ θαὶ κεηέξα ηoῦ Θεoῦ ἡκῶλ.Σὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ ρεξoπβὶκ θαὶ ἐλδoμoηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ ζεξαθίκ, 

ηὴλ ἀδηαθζφξσο Θεὸλ Λφγoλ ηεθoῦζαλ, ηὴλ ὄλησο Θεoηφθoλ ζὲ 

κεγαιχλoκελ. 

θαη ηα παξόληα Μεγαιπλάξηα. 

Σφλ ἐλ Ἱεξάξραηο ζαπκαηνπξγφλ, θαί ηφλ ἐλ θηλδχλνηο 

ἀπξνζκάρεηνλ βνεζφλ, ηφλ ζεῖνλ πνηκέλα θαί ιάηξηλ ηνῦ Γεζπφηνπ, 

Ἀζαλάζηνλ Μέγαλ, ὕκλνηο ηηκήζσκελ. 

Σῶλ Ἀξρηεξέσλ ηήλ θαιινλήλ, θαί ηῆο θθιεζίαο ἐγθαιψπηζκα ηφ 

ηεξπλφλ, θαί ἠκῶλ ηῶλ πάλπ ἁκαξησιῶλ πξνζηάηελ, Ἀζαλάζηνλ 

Μέγαλ δνμνινγήζσκελ. 

Υαίξνηο θθιεζίαο ζεῖε ἀζηήξ, νἰθνπκέλεο δφμα, Ἱεξέσλ 

ὑπνγξακκφο, Παηέξσλ ιακπξφηεο, ηῆο ράξηηνο δνρεῖνλ, Υξηζηηαλῶλ 

πξνζηάηα, ὤ Ἀζαλάζηε. 

Ἔρεη κέλ ηφ πλεῦκα ζνπ νὐξαλφο, ἠκεῖο δέ πινπηνῦκελ ηήλ Δἰθφλα 

ζνπ ηήλ ζεπηήλ, ἤλ πεξηθπθινῦληεο κεη’ ἀλεηθάζηνπ πφζνπ, 

ηηκῶληεο πξνζθπλνῦκελ, ὤ Ἀζαλάζηε. 

Σῷ Θεῶ ηῶλ ὅισλ λῦλ παξεζηῶο, αἴηεζαη πηαηζκάησλ ηνῖο ηηκῶζη 

ζέ παξ’ αὐηνῦ, ἄθεζηλ δνζῆλαη, Ἀζαλάζηε Πάηεξ, θαί ηῶλ 

ἐπεξρνκέλσλ δεηλῶλ ηήλ ιχηξσζηλ. 



[110] 

 

Φχιαηηε θαί ζθέπε ηαῖο ζαῖο εὐραῖο, πάληαο ηνχο ηηκψληαο ηήλ 

δσήξξπηφλ ζνπ Πεγήλ, θαί ηήλ ζήλ Δἰθφλα, θαί αἰσλίσο ξχζαη, ἐθ 

ζιίςεσο παληνίαο, ὤ Ἀζαλάζηε. 

Γέζπνηα θηιάλζξσπε Βαζηιεῦ, κή ἀθνχζσ ηφηε ἐλ ἡκέξα ηή 

θνβεξά, θσλῆο ηῆο ὀξγῆο ζνπ εἰο πῦξ ἀπνπεκπνχζεο, ἄιι’ 

νἴθηεηξνλ πξεζβείαηο ηῆο θπεζάζεο ζέ. 

Πᾶζαη ηῶλ ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί… 

Σξηζάγηνλ… 

Καη ην Σξνπάξηνλ Ήρνο Γ’. 

ηχινο γέγνλαο Οξζνδνμίαο, ζείνηο δφγκαζηλ ππνζηεξίδσλ ηελ 

Δθθιεζίαλ, Ιεξάξρα Αζαλάζηε, ησ γαξ Παηξί ηνλ Τηφλ νκννχζηνλ, 

αλαθεξίμαο θαηήζρπλαο Άξεηνλ, Πάηεξ Όζηε, Υξηζηφλ ηνλ Θεφλ 

ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ ην κέγα έιενο. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ήρνο Β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ ζε λεθξόλ. 

Ὕκλνηο Ἀζαλάζηε ηήλ ζήλ, Κξήλελ ηήλ δσήξξπηνλ ὄλησο, θαί 

ἀλεμάληιεηνλ, ηήλ ἀλαβιπζηάλνπζαλ ξεῖζξα ἰάζεσλ, θαί 

πξνρένπζαλ ράξηηαο πάζη ηνῖο αἰηνχζη, ζπκθψλσο αἰλέζσκελ 

θαηαζπαδφκελνη, πφζσ ηήλ ζεπηήλ ζνπ Δἰθφλα, πηζηῶλ παξακχζηνλ 

νὖζαλ, θαί ηῶλ λφζσλ θάξκαθνλ ἀπνίθηινλ. 

Γη΄ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ, ὁ Θε-

όο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο.Ἀκήλ. 




