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21 Απγνπζηνύ Παξάθιεζε Ἁγίνπ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ηνῦ Παηειάξνπ, Γξ. Φαξ. Μπνύζηα 
 

    Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

 

         ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αηνῦ. Δἶηα ηά  Τξνπάξηα. 

                                Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Ἀζαλαζίνπ ηὰο ιηηὰο ἐθδεηήζσκελ, νἱ θαζ’ ἑθάζηελ ραιεπῶο 

ρεηκαδόκελνη, θαὶ ζηέλνληεο θξαπγάδνληεο ἐθ βάζνπο ςπρῆο· 

Λνύκπλεο ζεκλνιόγεκα, θαὶ Ἀμνῦ ζεῖνλ ἔξλνο, ἐθ’ ἡκῖλ 

ζπιαγρλίζζεηη, ζνῖο ἀρξείνηο ἱθέηαηο, θαὶ ἀπὸ πάζεο ῥῦζαη 

ζπκθνξᾶο, ηνὺο πξνζθπλνῦληαο ζὸλ ἄθζαξηνλ ζθήλσκα. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε…. 

  

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο.  

  

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Ἀθανασίας ἐπωνύμοσ λιτὰς 

αἰτοῦμαι. Χ. Μ. 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ’. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Ἀθζίηνπ ἐλ δόκνηο δσῆο ραξᾶο, ὁ λῦλ ἀπνιαύσλ, Ἀζαλάζηε 

ἱεξέ, ἀθζίηνπ δσῆο ἀμίσζόλ κε, ηὸλ ἐθδεηνῦληαο ιηηὰο ηὰο ἀόθλνπο 

ζνπ. 

 

Θαπκάησλ ἀείῤῥπηε πνηακέ, ηὸλ ζὲ κεηὰ πόηκνλ, 

ἀθζαξηώζαληα Ἰεζνῦλ, ἱθέηεπε πάληαο θαηεπζῦλαη, πξὸο ἀθζαξζίαο 

λνκὰο Ἀζαλάζηε. 

 

Ἀμνῦ ηῆο Ῥεζύκλεο ζεπηὲ βιαζηέ, θαὶ λήζνπ ηῆο Κξήηεο, 

ηειαπγέζηαηε θξπθησξέ, ηὸλ πόζνλ Κπξίνπ ἄλαςόλ κνη, ὅπσο κλῶ 

ζε ἀεὶ Ἀζαλάζηε. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/02/blog-post_41.html
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Θενηνθίνλ. 

Νηθῆζαη ηὸλ ὄθηλ ηὸλ κηαξόλ, ἐλίζρπζνλ Μῆηεξ, ηὸλ νἰθέηελ 

Σνπ ηὸλ ζεξκῶο, πξνζηξέρνληα ζθέπῃ Σνπ ηῇ ζείᾳ, θαὶ ἀξσγῇ 

Θενηόθε Παλύκλεηε. 

  

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἀζαλάζηε κάθαξ, ζὸλ ἱεξὸλ ζθήλσκα, ὃ ηεξεῖ Φξηζηὸο εἰο 

αἰῶλαο, πάληαο ἀιώβεηνλ, ἐλ ηῷ Φαξθόβῳ πηζηῶο, θαηαζπαδόκελνη 

ῥῶζηλ, ςπρηθὴλ ιακβάλνκελ, θαὶ ζείαλ δύλακηλ. 

 

Σσηεξίαο κνη δεῖμνλ, ζαπκαηνπξγὲ Ὅζηε, ηξίβνπο Ἀζαλάζηε 

ζθεῦνο, πάληηκνλ ράξηηνο, θαὶ πξὸο λνκὰο νξαλῶλ, θαηεύζπλόλ κε 

θξαπγάδσ, εθξνζύλνπο ἵλα ζε, κέιπσ ἀείπνηε. 

 

Ἰακάησλ ηὴλ ράξηλ, παξὰ Θενῦ εἴιεδαο, δαςηιῶο ζεπηὲ 

Ἱεξάξρα, ὡο ἀληηκίζζηνλ, ηῆο θαζαξᾶο ζνπ δσῆο, θαὶ ηῶλ πὲξ 

δνμαζίαο, ηῆο ὀξζῆο ἀγώλσλ ζνπ, ὦ Ἀζαλάζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀεηπάξζελε Κόξε, ηῶλ εζεβῶλ πιήξσζνλ, ηάρνο ηὰο 

αἰηήζεηο θαὶ ῥῦζαη, πάζεο θαθώζεσο, θαὶ ἐπεξείαο ἐρζξνῦ, ηνὺο Σὲ 

ἀπαύζησο ηηκῶληαο, ὡο Θενῦ ινρεύηξηαλ, θαὶ θνζκνζώηεηξαλ. 

  

Ὡο ἕηνηκνλ, ἐλ ζπκθνξαῖο θαὶ θηλδύλνηο ἡκεῖο πξνζηάηελ, 

θαηαθεύγνκελ ειαβῶο πξὸο ζὲ Ἀζαλάζηε, ζεπηὲ Ἱεξάξρα ηνῦ 

Βπδαληίνπ. 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

  

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ἀθέζησξ ηαρὺο πάξρεηο Ἀζαλάζηε, ηνῖο πόζῳ ἀεὶ ηῷ ζθήλεη 

ζνπ πξνζηξέρνπζη, θαὶ ηξαλῶο θξαπγάδνπζηλ· ἀθζαξζίαο ζὲ ηῷ 

ἐλδύζαληη, ρηηῶλα πξέζβεπε Πακβαζηιεῖ, ἐλδῦζαη ἡκᾶο ζηνιὴλ 

ρξεζηόηεηνο. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Σηεινγξάθεκα λήςεσο, θαὶ ζενγλσζίαο ιακπξὸλ ἀκάξπγκα, 

Ἀζαλάζηε ἐθδίσμνλ, ἀθεδίαο λέθε ηὰ θπθινῦληά κε. 

 

Δζπκπάζεηε Ὅζηε, Κσλζηαληηλνππόιεσο ζεῖε ἔθνξε, θιῖλνλ 

νὖο ἡκῖλ εήθννλ, ζὲ ηνῖο εθεκνῦζηλ Ἀζαλάζηε. 

 

Πνιεκνῦληά κε ηύξαλλνλ, λνεηὸλ ερῶλ ζνπ ηνῖο ζείνηο 

βέιεζη, Ἱεξάξρα ζῶθξνλ ζύληξηςνλ, ἀζαλάηνπ βξώζεσο ἐπώλπκε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡξαηόηεο ἁγλόηεηνο, θαὶ ηῆο παξζελίαο εἰθὼλ πεξίβιεπηε, ηὰο 

ἐλλνίαο ηνῦ ἱθέηνπ Σνπ, ἅγληζνλ ηνῦ λῦλ πξνζπεθεπγόληνο Σνη. 

  

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Νύθηα δνθεξάλ, ἁκαξηίαο κνπ ἀθάληζνλ, Ἀζαλάζηε θαὶ ἧκαξ 

ζσζηηθόλ, ἐμαλέηεηιόλ κνη Κξήηεο ζεκλνιόγεκα. 

 

Ὕκλνηο θαὶ ᾠδαῖο, Ἀζαλάζηε ηηκῶληέο ζε, Ἱεξάξρελ ὡο 

ζεόζνθνλ εράο, ηὰο ζεπηάο ζνπ πξὸο Φξηζηὸλ ἀπεθδερόκεζα. 

 

Μέκλεζν ἡκῶλ, ηῶλ ἑθάζηνηε κλνύλησλ ζε, ξζνδόμνπ ὡο 

θξνλήκαηνο ππξζόλ, θαὶ ρεηκάῤῥνπλ ζαπκαζίσλ Ἀζαλάζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὄκβξηζνλ ἡκῖλ, εηὸλ ηῆο ζείαο ράξηηνο, ὡο λεθέιε 

ὀκβξνηόθνο Ἀγαζή, ἡ θαξδίαο ηὰο ἀλίθκνπο ἀλαςύρνπζα.  

  

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

πέκεηλαο, δὶο πηθξὰλ ἐθδίσμηλ, ἐθ ηνῦ ζξόλνπ Βπδαληίνπ ηνῦ 

ζείνπ, ἵλα ἡκᾶο, πνκέλεηλ δηδάμῃο, ηὰο ἀδηθίαο θαιῶο Ἀζαλάζηε, 

θαὶ ζιίςεηο ὥζπεξ κηκεηήο, ηνῦ ἀδίθσο Σηαπξὸλ πνκείλαληνο. 
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Λπκαίλνληα, νἴκνη ηὴλ θαξδίαλ κνπ, Ἀζαλάζηε Παηέξσλ 

θαηδξόηεο, ηὸλ πηεξληζηὴλ θαὶ κηζόθαινλ πιάλνλ, ῥηπῇ ερῶλ ζνπ 

ζεξκῶλ ἀπνκάθξπλνλ, θαη εἰξελεύεηλ ἐζαεί, ηὸλ ζὸλ πξόζθπγα 

Πάηεξ ἀμίσζνλ. 

 

Ἱθέηεπε, ζὲ ηὸλ ἀθζαξηώζαληα, θαὶ ζαπκάησλ δείμαληά ζε 

ρεηκάῤῥνπλ, Φαξθόβνπ ζεῖε θνζκήηνξ θαὶ πάζεο, ηῆο Οθξαλίαο 

ππξζὲ Ἀζαλάζηε, ηνῖο ζὲ ηηκῶζηλ ἐθηελῶο, ηὸ Αηνῦ πέκςαη 

ἄκεηξνλ ἔιενο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τηκῶληάο Σε, θαζ’ ἑθάζηελ Γέζπνηλα, ὡο ηὴλ κόλελ 

Θενηόθνλ βνῶκελ· εινγεκέλε Μαξία ἁπάλησλ, ηῶλ εζεβῶλ 

ἀῤῥαγὲο πεξηηείρηζκα, πεξηραξάθσζνλ ἡκᾶο, ἐλ ηῇ κάλδξᾳ ηῆο Σῆο 

ζείαο ράξηηνο. 

  

Ὡο ἕηνηκνλ, ἐλ ζπκθνξαῖο θαὶ θηλδύλνηο ἡκεῖο πξνζηάηελ, 

θαηαθεύγνκελ ειαβῶο πξὸο ζὲ Ἀζαλάζηε, ζεπηὲ Ἱεξάξρα ηνῦ 

Βπδαληίνπ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

  

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τὸλ ἐλ Φαξθόβῳ ἀθζάξησο θαζήκελνλ, εἰο ηνὺο αἰῶλαο 

θιεηλὸλ Ἀζαλάζηνλ, ὀθζέληα ηῆο Πίζηεσο πξόκαρνλ, 

ἀλεπθεκνῦληεο βνῶκελ ἑθάζηνηε· πηζηνὺο ζῷδε Πάηεξ ἐθ ζιίςεσλ. 

  

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίοσ 

Αὐτοῦ.Ση. Μακάριος ἀνὴρ ὁ υοβούμενος τὸν Κύριον. 

 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 9 – 16). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο· ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα· δη᾽ ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ 

ζσζήζεηαη θαὶ εἰζειεύζεηαη θαὶ ἐμειεύζεηαη θαὶ λνκὴλ εξήζεη.  

θιέπηεο νθ ἔξρεηαη εἰ κὴ ἵλα θιέςῃ θαὶ ζύζῃ θαὶ ἀπνιέζῃ· ἐγὼ 

ἦιζνλ ἵλα δσὴλ ἔρσζηλ θαὶ πεξηζζὸλ ἔρσζηλ. γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ 
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θαιόο· ὁ πνηκὴλ ὁ θαιὸο ηὴλ ςπρὴλ αηνῦ ηίζεζηλ πὲξ ηῶλ 

πξνβάησλ· ὁ κηζζσηὸο θαὶ νθ ὢλ πνηκήλ, νὗ νθ ἔζηηλ ηὰ πξόβαηα 

ἴδηα, ζεσξεῖ ηὸλ ιύθνλ ἐξρόκελνλ θαὶ ἀθίεζηλ ηὰ πξόβαηα θαὶ 

θεύγεη θαὶ ὁ ιύθνο ἁξπάδεη αηὰ θαὶ ζθνξπίδεη ηὰ πξόβαηα.  δὲ 

κηζζσηὸο θεύγεη, ὅηη κηζζσηόο ἐζηηλ θαὶ ν κέιεη αηῷ πεξὶ ηῶλ 

πξνβάησλ. γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιόο, θαὶ γηλώζθσ ηὰ ἐκὰ θαὶ 

γηλώζθνκαη πὸ ηῶλ ἐκῶλ· θαζὼο γηλώζθεη κε ὁ Παηὴξ, θἀγὼ 

γηλώζθσ ηὸλ Παηέξα· θαὶ ηὴλ ςπρήλ κνπ ηίζεκη πὲξ ηῶλ 

πξνβάησλ. Καὶ ἄιια πξόβαηα ἔρσ, ἃ νθ ἔζηηλ ἐθ ηῆο αιῆο ηαύηεο· 

θἀθεῖλα δεῖ κε ἀγαγεῖλ θαὶ ηῆο θσλῆο κνπ ἀθνύζνπζηλ θαὶ 

γελήζνληαη κία πνίκλε, εἷο πνηκήλ.  

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέησόν 

με, ὁ Θεός... 

Σηῦιε ἁγηόηεηνο, ξζνδνμίαο πξνΐζηνξ, θαὶ Πνηκὴλ 

πέξθσηε, ράξηλ ζείαλ εὕξεθαο, Ἀζαλάζηε· Κξήηεο ἀλάζξεκκα, 

Βαζηιίδνο ζηέκκα, θαὶ Φαξθόβνπ λῦλ ζεζαύξηζκα, ηνῖο ζνὶ 

πξνζηξέρνπζη, θαὶ ἀζπαδνκέλνηο ηὸ ζθῆλόο ζνπ, παξέρεηλ ἄκθσ 

δύλακηλ, θαὶ πιεξεῖλ αηῶλ ηὰ αἰηήκαηα, πξὸο ηὴλ ζσηεξίαλ· δηόπεξ 

ζνη βνῶκελ εζαξζῶο· ραῖξε ζαπκάησλ ἀείῤῥπηε, Παηειάξε 

ρείκαῤῥε. 

  

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἀζαλάζηε θξέαξ, ζετθῶλ δσξεκάησλ ηὸ ἀλεμάληιεηνλ, ηὸλ 

βνξβνξώδε ῥύπνλ, πηαηζκάησλ κνπ ἀπείξσλ, ζαῖο ιηηαῖο 

ἀπνθάζαξνλ, ἵλα κλῶ ζε ἀεί, ζεόθξνλ Ἱεξάξρα. 

 

Σθνηνκίλελ παζῶλ κνπ, ἀπνδίσμνλ ηάρνο θαὶ παλεπθξόζπλνλ, 

ἀζαλαζίαο ἧκαξ, ἀλάηεηιόλ κνη θξάδσ, γεξαξὲ Ἀζαλάζηε, ὁ ἀξεηαῖο 

αγαζζείο, ὡο ἥιηνο ππξθόξνο. 
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Ἀλάξγπξνλ παξέρεηο, εζεβέζηλ ἰάζεηο ηνῖο ζνὶ πξνζηξέρνπζη, 

θαὶ πίζηεη πξνζθπλνῦζη, ηὸ ζεῖνλ ζθήλσκά ζνπ, ἀισβήησο 

θαζήκελνλ, θαὶ ὥζπεξ δῶλ εινγῶλ, αηῷ ηνὺο πξνζηόληαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἱιαζηήξηνλ θόζκνπ, ζῶζνλ πάληαο Παξζέλε ηνὺο 

θαηαθεύγνληαο, ηαῖο ῥππηηθαῖο εραῖο Σνπ, πεξεπινγεκέλε, πξὸο 

Ὃλ ἔηεθεο Κύξηνλ, ἵλα κλῶκελ θαηδξῶο, ἀεί Σε Θενηόθε. 

  

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Τῆο ἀθζαξζίαο, ἐπελεδύζεο ρηηῶλα, Ἀζαλάζηε ράξηηη ζείᾳ, ἧο 

ἀμίσζόλ κε, ηὸλ ζὲ κλνινγνῦληα. 

 

Οξαλνδξόκῳ, ἀθνινπζήζαο πνξείᾳ, Ἀζαλάζηε ἤξζεο πξὸο 

δόκνπο, ζείνπο ἔλζα ραίξσλ, πὲξ ἡκῶλ πξεζβεύεηο. 

 

Υἱνζεζίαο, ηῆο ζετθῆο ἀκαπξώζαο, ὁ ἀρξεῖνο ηὸ ἔλδπκα 

θξάδσ· ζηηιβσζόλ κε Πάηεξ, θσηὶ ηῶλ πξεζβεηῶλ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μὴ κνπ παξίδῃο, ηνὺο ζηελαγκνὺο ηῆο θαξδίαο, θαὶ δαθξύσλ 

κνπ ῥεῖζξα Παξζέλε, Μῆηεξ ηνῦ ςίζηνπ, πεξδεδνμαζκέλε. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἀπέιαζνλ ιηηαῖο ζνπ, πξὸο ηὸλ Φσηνδόηελ, ζσκαηηθῶλ 

ἀιγεδόλσλ κνπ δόθσζηλ, θσηὸο ἀζηέθηνπ ἐθπύξζεπκα Ἀζαλάζηε. 

 

Ἰάκαηα παξέρεηο, Ἱεξάξρα πᾶζη, ηνῖο πξνζθπλνῦζη ζὸλ 

ἄθζαξηνλ ζθήλσκα, παλεπιαβῶο Ἀζαλάζηε ηξηζκαθάξηζηε. 

 

Φαξᾶο ἀλεθιαιήηνπ, ἧο ηξπθᾶο ἐλ πόιῳ, ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο ἐλ 

ὕκλνηο ἀμίσζνλ, βιαζηὲ Ἀμνῦ εζαιέζηαηε Ἀζαλάζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Μπξνδνρεῖνλ ζεῖνλ, ηνῦ Πακβαζηιέσο, Φξηζηνῦ Παξζέλε 

ιηηαῖο κπξηπλόνηο Σνπ, πινπζίσο κύξηζνλ λνῦλ κνπ ηὸλ 

δπζσδέζηαηνλ. 

  

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο…. 

 

Τὸλ ἐλ Ἱεξάξραηο ζαπκαηνπξγόλ, ἄθαθνλ θαὶ πξᾶνλ, 

Ἀζαλάζηνλ ἱεξόλ, ξζνδόμσλ πίζηηλ, θξαηύλαληα ηὴλ ζείαλ, αηνῦ 

ππξθόξνηο ιόγνηο, ὕκλνηο γεξαίξνκελ. 

 

Τὸλ Ἀμνῦ Ῥεζύκλεο ζεπηὸλ βιαζηόλ, Βπδαληίνπ θιένο, ὄξνπο 

Ἄζσλνο νἰθηζηήλ, θαὶ Φαξθόβνπ γέξαο, ηηκήζσκελ ἐθζύκσο, ὡο 

ζεῖνλ Ἱεξάξρελ, λῦλ Ἀζαλάζηνλ. 

 

Ὕςσζνλ ηὰο ρεῖξάο ζνπ πξὸο Θεόλ, ηὰο ζεπηὰο ζεόθξνλ, 

Ἀζαλάζηε γεξαξέ, θαὶ Αηὸλ δπζώπεη, πὲξ ηῶλ εθεκνύλησλ, ηὴλ 

ζὴλ ἀγαζσζύλελ, θαὶ ζείαλ κλήκελ ζνπ. 

 

Φαίξνηο ηνῦ Φαξθόβνπ θσηαγσγέ, ηῆο Μνλῆο ηῆο Λνύκπλεο, 

ἀθαζαίξεηε βνεζέ· ραίξνηο ξζνδόμσλ, πέξκαρε θαὶ ῥῦζηα, 

Πξνΐζηνξ Βπδαληίνπ, ὦ Ἀζαλάζηε. 

 

Λῦζνλ ηῆο θαξδίαο κνπ ζπλνρήλ, ζνῦ ηαῖο ἱθεζίαηο, πξὸο ηὸλ 

Κύξηνλ θαὶ Θεόλ, βιάζηεκα Ῥεζύκλεο, ηεξπλὸλ θαὶ κπξνβόινλ, 

Ἀξρηεξεῦ πακκάθαξ, ὦ Ἀζαλάζηε. 

 

Σθέπε ηνὺο ηηκῶληάο ζε ειαβῶο, Βαζηιίδνο ζξόλνπ, 

ἐγθαιιώπηζκα θαὶ ιακπξόλ, Οθξαλίαο γέξαο, ζεκεηνθόξε Πάηεξ, 

ἀζαλαζίαο ὄλησο, κάθαξ ἐπώλπκε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

  

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 



[222] 

 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Γόμα. 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ 

λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ 

εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ 

ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ. 

Τῆο εζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

  

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Ἔρσλ, παῤῥεζίαλ πξὸο Θεόλ, ἔθηεηλνλ ἡκῖλ ηὴλ ζὴλ ρεῖξα, 

ηνῖο ἐλ ηνῖο θιύδσζη, βίνπ θαὶ ζηεξήζεζη, πηθξαῖο ἱθέηαηο ζνπ, 

ζαπκαζηὲ Ἀζαλάζηε, ππξζὲ Βπδαληίνπ, θαὶ θηλδύλσλ ιύηξσζαη, 

ηνὺο πξνζθπλνῦληάο ζνπ, ζθῆλνο ηὸ ἀιώβεηνλ κέλνλ, ράξηηη Θενῦ 

εἰο αἰῶλαο, Ἱεξάξρα ὅζηε θαὶ ἄθαθε. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

  

  

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 
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