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3Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζηνκάξηπξνο 

ΓΔΡΑΙΜΟΤ ἐθ Μεγ.Υσξίνπ, κ. Γεξαζίκνπ  
            

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄(142) Φαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ· 

εἶηα ηά Τξνπάξηα.  

                            Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τῆο νὐξαλίσλ κεηαζρὼλ εὐθιεξίαο, ὡο ηνῦ Σσηῆξνο Ἀζιεηὴο 

ηξνπαηνῦρνο, Ὁζηνκάξηπο Ἅγηε Γεξάζηκε, πάζεο ἀπνιύηξσζαη, 

ἐπεξείαο θαὶ βιάβεο, θαὶ παληνίσλ ζιίςεσλ, ηνὺο πηζηῶο 

πξνζηόληαο ζνη, ηαῖο πξὸο Θεὸλ πξεζβείαηο ζνπ ζνθέ, πᾶζη 

πηαηζκάησλ, αἰηνύκελνο ἄθεζηλ. 

                        Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, …. 

  

    Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

  

Εἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Ὁσιομάρτσς, ἡμᾶς υσλάττοις. 

Γερασίμοσ. 

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

Ὁ λένο ὁπιίηεο ηνῦ Ἰεζνῦ, Γεξάζηκε κάθαξ, Εὐξπηάλσλ ἡ 

θαιινλή, δέμαη ηὰο θσλὰο ηὰο ἱθεζίνπο, ηῶλ ἀδηζηάθηῳ ςπρῇ 

πξνζηόλησλ ζνη. 

 

Σηελνύκελνη πιήζεη ἀληαξῶλ, ηῇ ζῇ πξνζηαζίᾳ, θαηαθεύγνκελ 

ἐθ ςπρῆο, ὡο ἂλ ηῆο ηαρείαο ἀξσγῆο ζνπ, Ὁζηνκάξηπο Γεξάζηκε 

ηύρσκελ. 

 

Ἰάηξεπζνλ κάθαξ ηὴλ ραιεπῶο, λνζνῦζαλ ςπρήλ κνπ, θαὶ ηνῦ 

ζώκαηνο ηὰο πηθξάο, θνύθηζνλ Γεξάζηκε ὀδύλαο, καξηπξηθῇ ζνπ 

πξεζβείᾳ πξὸο Κύξηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ὁιόθσηνο νἶθνο ὤθζεο Θενῦ, ηὸλ Λόγνλ ηεθνῦζα, ηὸλ 

ζπλάλαξρνλ ηῷ Παηξί, ἐλ ὕιῃ βξνηείᾳ Θενηόθε· δηὸ θἀκὲ παληὸο 

δόθνπ ἀπάιιαμνλ. 

  

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Μαξηπξήζαο λνκίκσο, ὑπὲξ Χξηζηνῦ Ἅγηε, πάζεο ἀλνκίαο θαὶ 

πιάλεο, θαὶ ἐπηζέζεσο, ηῆο ηνῦ ἀιάζηνξνο, ῥῦζαη ἡκᾶο 

δπζσπνῦκελ, ἔλδνμε Γεξάζηκε, ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ. 

 

Ἀλσηέξνπο ζπληήξεη, θαὶ ἀβιαβεῖο Ἅγηε, πάζεο πξνζβνιῆο 

θαὶ καλίαο, βειῶλ ηνῦ ὄθεσο, ηνὺο θαηαθεύγνληαο, ηῇ ζῇ ζεξκῇ 

πξνζηαζίᾳ, θαὶ ζὲ καθαξίδνληαο, κάθαξ Γεξάζηκε. 

   

  Ῥῶζηλ δίδνπ ιηηαῖο ζνπ, ηαῖο πξὸο Χξηζηὸλ ἔλδνμε, ηὴλ θαηὰ 

ςπρήλ ηε θαὶ ζῶκα, ηνῖο πίζηεη ζπεύδνπζη, Μάξηπο Γεξάζηκε, ηῷ 

ἱεξῷ ζνπ ηεκέλεη, θαὶ ηνῖο πξνζπίπηνπζη, ιεηςάλνηο Ἅγηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τὸλ ηῶλ ὅισλ Δεζπόηελ, ὑπεξθπῶο ηέμαζα, Κεραξηησκέλε 

Παξζέλε, ὑπὲξ θαηάιεςηλ, ηῆο δεζπνηείαο κε, ῥῦζαη ηνῦ ρείξνλνο 

ζᾶηηνλ, θαὶ ηὸλ λνῦλ κνπ ιάκπξπλνλ, θέγγεη ηῆο ράξηηνο. 

  

Δηάζσζνλ, Ὁζηνκάξηπο Γεξάζηκε πάζεο βιάβεο, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ πξνζηξέρνληαο, ἀζιεηηθῇ παῤῥεζίᾳ πξὸο ηὸλ 

Σσηῆξα. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

  

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξεζβεύεηλ Χξηζηῷ ηῷ κόλῳ ιεήκνλη, δηδόλαη ἡκῖλ, 

πηαηζκάησλ ηὴλ ζπγρώξεζηλ, θαὶ παζῶλ ἐθιύηξσζηλ, κὴ ἐιιίπῃο 

πακκάθαξ Γεξάζηκε, ηνῖο ζὲ πξνζηάηελ πινπηνῦζη ζεξκόλ, θαὶ 

κέγαλ κεζίηελ πξὸο ηὸλ Κύξηνλ. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

πὲξ πάλησλ ἱθέηεπε, ηὸλ ζὸλ Ἀζινζέηελ Χξηζηὸλ Γεξάζηκε, 

πάζεο ῥύεζζαη θαθώζεσο, ηνὺο εἰιηθξηλῶο ζε καθαξίδνληαο. 

 

Σσηεξίαλ ἐμαίηεζαη, θαὶ εἰξεληθὴλ ἐλ βίῳ θαηάζηαζηλ, ηνῖο 

πξνζηξέρνπζη Γεξάζηκε, ηῇ ζεξκῇ πξεζβείᾳ ζνπ ἑθάζηνηε. 

 

Ἡ παηξίο ζνπ Γεξάζηκε, ηὸ Μέγα Χσξίνλ κέγαλ πξνζηάηελ 

ζε, ἔρνλ ζπεύδεη ηῇ ζῇ ράξηηη, θαὶ ιπηξνῦηαη πάζεο πεξηζηάζεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μαξηὰκ Ἀεηπάξζελε, ηὸ ηῆο παξζελίαο ἔκπλνπλ ἀιάβαζηξνλ, 

δπζσδίαο παζῶλ θάζαξνλ, ηὴλ κεκνιπζκέλελ κνπ δηάλνηαλ. 

  

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἄιππνλ δσήλ, δηαλύεηλ ἡκᾶο Ἅγηε, θαὶ Θεῷ εὐαξεζηεῖλ 

ζενπξεπῶο, θαηαμίσζνλ Γεξάζηκε δεόκεζα. 

 

Σθέπελ ἀζθαιῆ, ηὸ Χσξίνλ Μέγα θέθηεηαη, ηὴλ πξεζβείαλ 

ζνπ Γεξάζηκε ζνθέ, ἔλζελ ῥύεηαη πνηθίισλ πεξηζηάζεσλ. 

 

Φύιαηηε ἡκᾶο, ηῶλ βειῶλ ηνῦ πνιεκήηνξνο, θαὶ ηῶλ ἐλ βίῳ 

ραιεπῶλ δπζρεξεηῶλ, ηνὺο πξνζθεύγνληαο Γεξάζηκε ηῇ ζθέπῃ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὕςηζηνλ Θεόλ, κεηὰ ζώκαηνο θπήζαζα, ἐθ θνπξίαο κε 

ἀλύςσζνλ παζῶλ, Θενηόθε κεηαλνίαο πξὸο θαηόξζσζηλ. 

  

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Λεόλησλ, ηῶλ λνεηῶλ θαζ’ ἑθάζηελ, θαζ’ ἡκῶλ ὠξπνκέλσλ 

πακκάθαξ, ηῇ ζηδεξᾷ ζνπ πξεζβείᾳ ηὰο κύιαο, Ὁζηνκάξηπο 

Γεξάζηκε ζύληξηςνλ, θαὶ θαζνδήγεζνλ ἡκᾶο, πξὸο ιηκέλα ηνῦ ζείνπ 

ζειήκαηνο. 
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Ἀγγέισλ, ζπγρνξεπηὴο πέισλ Μάξηπο, ζὺλ αὐηνῖο κὴ 

δηαιίπῃο πξεζβεύσλ, πάζεο ἀλάγθεο θαὶ πόλσλ θαὶ ηόλσλ, 

Ὁζηνκάξηπο Γεξάζηκε ῥύεζζαη, ηνὺο πξνζθπλνῦληαο εὐιαβῶο, ηὰ 

ζεπηά ζνπ θαὶ πάληηκα ιείςαλα. 

  

  Τνὺο πόζῳ, ηῷ ζῷ λαῷ ηῷ ἁγίῳ, πξνζθνηηῶληαο θαὶ πηζηῶο ζε 

ηηκῶληαο, ἐπεξεηῶλ θαὶ πνηθίισλ ζθαλδάισλ, ἀπαξαηξώηνπο 

Γεξάζηκε θύιαηηε, πηαηζκάησλ ιύζηλ ἐθ Θενῦ, θαὶ εἰξήλελ ηνῖο 

πᾶζηλ αἰηνύκελνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τὰ πάζε, ηὰ ηῆο θαξδίαο κνπ παῦζνλ, θαὶ ςπρῆο ηὴλ ραιεπὴλ 

ἀζπκίαλ, Θενραξίησηε ιῦζνλ Παξζέλε, ηῇ ἀκεηξήηῳ Σνπ Κόξε 

ρξεζηόηεηη, θαὶ ιάκπξπλόλ κε ηῷ θσηί, κεηαλνίαο γλεζίαο θαὶ 

ζῶζόλ κε. 

  

Δηάζσζνλ, Ὁζηνκάξηπο Γεξάζηκε πάζεο βιάβεο, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ πξνζηξέρνληαο, ἀζιεηηθῇ παῤῥεζίᾳ πξὸο ηὸλ 

Σσηῆξα. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

  

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὁζηνκάξηπο πακκάθαξ Γεξάζηκε, ηῶλ Εὐξπηάλσλ ἀζηὴξ ὁ 

λεόθσ-ηνο, ηῷ θέγγεη ηῶλ ζῶλ παξαθιήζεσλ, ηὴλ ηῶλ παζῶλ ἡκῶλ 

δόθσζηλ ζθέδαζνλ, αἰηνύκελνο πᾶζη ζείαλ ἔιιακςηλ. 

Πξνθείκελνλ. Θασμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ, ἐθασμάστωσεν ὁ Κύριος. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. θα΄ 12-19). 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πξνζέρεηε ἀπό ηῶλ 

ἀλζξώ-πσλ· ἐπηβαινῦζη γὰξ ἐθ᾿ ὑκᾶο ηὰο ρεῖξαο αὐηῶλ, θαὶ 

δηώμνπζη, παξαδηδό-ληεο εἰο ζπλαγσγὰο θαὶ θπιαθάο, ἀγνκέλνπο ἐπὶ 

βαζηιεῖο θαὶ ἡγεκόλαο, ἕλεθελ ηνῦ ὀλόκαηόο κνπ· ἀπνβήζεηαη δὲ 

ὑκῖλ εἰο καξηύξηνλ. Θέζζε νὖλ εἰο ηὰο θαξδίαο ὑκῶλ, κὴ πξνκειεηᾶλ 

ἀπνινγεζῆλαη· ἐγὼ γὰξ δώζσ ὑκῖλ ζηόκα θαὶ ζνθίαλ, ᾗ νὐ 
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δπλήζνληαη ἀληεηπεῖλ νὐδὲ ἀληηζηῆλαη πάληεο νἱ ἀληηθείκελνη ὑκῖλ. 

Παξαδνζήζεζζε δὲ θαὶ ὑπὸ γνλέσλ θαὶ ζπγγελῶλ θαὶ θίισλ θαὶ 

ἀδειθῶλ· θαὶ ζαλαηώζνπζηλ ἐμ ὑκῶλ θαὶ ἔζεζζε κηζνύκελνη ὑπὸ 

πάλησλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ· θαὶ ζξὶμ ἐθ ηῆο θεθαιῆο ὑκῶλ νὐ κὴ 

ἀπόιεηαη· ἐλ ηῇ ὑπνκνλῇ ὑκῶλ θηήζαζζε ηὰο ςπρὰο ὑκῶλ. 

   

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με ὁ Θεός... 

Πᾶζαλ θαηαβέβιεθαο, ηνῦ πηεξληζηνῦ ηὴλ ἀπάηελ, πόλνηο ηῆο 

ἀζιήζεσο, θαὶ αὐηὸλ ἀπέπλημαο, ηνῖο ζνῖο αἵκαζηλ· νὗ θαὶ λῦλ Ἅγηε, 

πάζεο ἐπεξείαο, θαὶ καλίαο θαὶ θαθώζεσο, ἡκᾶο ἀπάιιαμνλ, ηνὺο 

εἰιηθξηλῶο ζε γεξαίξνληαο, Γεξάζηκε καθάξηε, Μεγάινπ Χσξίνπ 

ἀγιάτζκα, εἰξήλελ ζεόζελ, θαὶ ἄθεζηλ πηαηζκάησλ θαὶ ραξάλ, θαὶ 

ζσηεξίαλ αἰηνύκελνο, ηνῖο ἀλεπθεκνῦζί ζε. 

  

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Οἱ ηῷ ζείῳ λαῷ ζνπ, πξνζηόληεο Γεξάζηκε κεηὰ πίζηεσο, 

ιακβάλνπζη ηαρέσο, ηῶλ αἰηεκάησλ πάλησλ, Νενκάξηπο ηὴλ 

ἔθβαζηλ, δνμνινγνῦληεο Χξηζηόλ, ηὸλ δόληα ζνη ηὴλ ράξηλ. 

 

Ἰζρὺλ πᾶζαλ θαζεῖιεο, ἀζζελείᾳ ηῆο θύζεσο ηνῦ ἀιάζηνξνο· 

δηὸ ἰζρὺλ παξάζρνπ, παηεῖλ αὐηνῦ ηὸ ζξάζνο, Νενκάξηπο Γεξάζηκε, 

ηνῖο ἀλπκλνῦζη πηζηῶο, ηνὺο ζείνπο ζνπ ἀγῶλαο. 

 

Σὲ ηὸ Μέγα Χσξίνλ, ἐμ νὗ ἤλζεζαο Μάξηπο ὡο ῥόδνλ 

εὔνζκνλ, ἀγιάτζκα θαὶ ηεῖρνο, θαὶ πξέζβπλ πξὸο ηὸλ Κηίζηελ, 

θεθηεκέλνλ Γεξάζηκε, ἐπηβνᾶηαη ἀεί, ηὴλ ζείαλ ζνπ πξεζβείαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Γέισο ὤθζελ ηῷ πιάλῳ, ἀεὶ πξάηησλ Παξζέλε ηνύηνπ ηὸ 

ζέιεκα· ἀιιὰ ηῇ ράξηηί Σνπ, ηῆο ηνύηνπ ηπξαλλίδνο, ηὸλ ἱθέηελ Σνπ 

ῥῦζαί κε, ἵλα ζσζεὶο δηὰ Σνῦ, ὑκλῶ Σε Θενηόθε. 

  

                                      

                                       ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ἔρσλ κεγίζηελ, ὡο Ἀζιεηὴο παῤῥεζίαλ, πξὸο ηὸλ Κύξηνλ 

Γεξάζηκε ζεόθξνλ, ἱιέσζαη Τνῦηνλ, ἡκῖλ ηνῖο ζὲ ηηκῶζη. 

 

Ῥώκῃ ηῇ ζείᾳ, θαηαβαιὼλ ηὸλ βειίαξ, ἐλδπλάκσζνλ ἡκᾶο 

Ὁζηνκάξηπο, θαηὰ ηῆο καλίαο, αὐηνῦ ηῆο ὀιεζξίαο. 

 

Ἄλσζελ ἴδε, ηνὺο εὐιαβῶο παξεζηῶηαο, ηῇ ἁγίᾳ ζνπ εἰθόλη 

Νενκάξηπο, θαὶ δίδνπ ἑθάζηῳ, ὧλ ἐθ θαξδίαο δεῖηαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σύληξηςνλ Κόξε, ηνῦ πνιεκίνπ ηὸ ζξάζνο, ηνῦ δεηνῦληόο κε 

θαηαπηεῖλ δνιίσο, θαὶ ηὴλ ηῶλ παζῶλ κνπ, λέθξσζνλ ηπξαλλίδα. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰδνὺ κεη’ εὐαβείαο, Μεγαινρσξῖηαη, ἐλ ηῷ ἁγίῳ λαῷ ζνπ 

ζπλήιζνκελ· δίδνπ ἡκῖλ ὦ Γεξάζηκε ράξηλ ἄλσζελ. 

 

Μαξηύξσλ ηαῖο ρνξείαηο, ὡο ἠγιατζκέλνο, Ὁζηνκάξηπο ζπλὼλ 

θαζηθέηεπε, ὑπὲξ ἡκῶλ ηὸλ Σσηῆξα, ἀεὶ Γεξάζηκε. 

 

Ὁ λένο ηνῦ Σσηῆξνο, Ὅζηνο θαὶ Μάξηπο, δεδνμαζκέλε 

πακκάθαξ Γεξάζηκε, ἀεὶ πεξίεπε πάληαο ηνὺο ζὲ γεξαίξνληαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

ςόζελ Θενηόθε, δίδνπ ηνῖο Σνῖο δνύινηο, ηὴλ θξαηαηὰλ 

πξνζηαζίαλ Σνπ πάληνηε, ὡο ἂλ ἐρζξνῦ ηὰ βνπιεύκαηα 

ἀπνηξέπσκελ. 
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Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Ἔηξσζαο ἀζιήζαο ὑπὲξ Χξηζηνῦ, ηὸλ πηεξλίζαληά ζε, ἡιηθίᾳ 

ἐλ ἀηειεῖ, θαὶ Ὁζηνκάξηπο, ζηεῤῥὸο ηῆο εὐζεβείαο, Γεξάζηκε 

ἐδείρζεο, ἐζράηνηο ἔηεζη. 

 

Ὅιελ ζνπ ηὴλ ἔθεζηλ πξὸο Χξηζηόλ, ἀλέζνπ πακκάθαξ, ὡο 

ἐπέγλσθαο ζεαπηόλ, θαὶ Ὁζίσλ πόλνηο, θαὶ καξηπξίνπ ἄζινηο, 

θαζεῖιεο ηὸλ ἀξραῖνλ, ἐρζξὸλ Γεξάζηκε. 

 

Ξίθεη ἐθηκεζείο ζνπ ηὴλ θεθαιήλ, ἀπέηεκεο πάζαο, ηνῦ δνιίνπ 

ηὰο κεραλάο, θαὶ Μαξηύξσλ δήκνηο, Γεξάζηκε ἡλώζεο, ὡο Μάξηπο 

ζηεθεθόξνο, ηνῦ Παληνθξάηνξνο. 

 

Ὤθζε ὥζπεξ ἄζηξνλ κάθαξ ιακπξόλ, ηειέζαο ηὸλ δξόκνλ, 

ἀλεξρόκελνο πξὸο Χξηζηόλ· ὅζελ πξεζβεηῶλ ζνπ, Γεξάζηκε ἀθηῖζη, 

δηάιπζνλ ηὸ λέθνο, ηῆο δηαλνίαο κνπ. 

 

Χαίξνηο Εὐξπηάλσλ ἡ θαιινλή, Μεγάινπ Χσξίνπ, θιένο 

ὄλησο πεξηθαλέο· ραίξνηο θθιεζίαο, Χξηζηνῦ ηὸ λένλ γέξαο, 

Γεξάζηκε πξνζηάηα, ηῶλ εὐθεκνύλησλ ζε. 

 

Τνὺο ἀζπαδνκέλνπο παλεπιαβῶο, Γεξάζηκε κάθαξ, ηὰ ζὰ 

ιείςαλα ηὰ ζεπηά, ζθέπε ἀπὸ πάζεο, ἀλάγθεο ηε θαὶ λόζνπ, θαὶ αἴηεη 

ἡκῖλ πᾶζη, πηαηζκάησλ ἄθεζηλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ …. 

  

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

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

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  



[39] 

 

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 εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, 

εὐινγεκέλε Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, 

ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο 

ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

  

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

                                  Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ.  

Πάληαο, ηνὺο πξνζπίπηνληαο ζεξκῶο, ηῇ ζῇ πξὸο Θεὸλ ἱθεζίᾳ, 

Μάξηπο Γεξάζηκε, πάζεο πεξηζηάζεσο θαὶ πάζεο ζιίςεσο, 

ἀλσηέξνπο δηάζσδε, ηῇ ζῇ ἀληηιήςεη, λόζσλ θαὶ θαθώζεσλ, ἡκᾶο 

ιπηξνύκελνο, ἔρσλ, πξὸο Χξηζηὸλ παῤῥεζίαλ, ὡο ὑπὲξ Αὐηνῦ ηὸ 

ζὸλ αἷκα, ρέαο ἐλαζιήζαο πξνζπκόηαηα. 

 

Δέζπνηλα 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 ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

  

  

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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