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30 Γεθεκβξίνπ Παξάθιεζε  Αγίνπ 

Οζηνκάξηπξνο Γεδέσλ 

 

 
Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ 

Θεόσ, ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 
 

 

142 Ψαικόο Κύξηε εἰζάθνπζνλ,ηεο πξνζεπρήο κνπ….  

κεζ᾿ ὅ, ηὸ Θεὸο Κύξηνο, ὡο ζπλήζσο θαὶ ηὸ ἑμῆο:  

 

                        Ἦρνο δ´. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 
 

Τνὺο πξνζηόληαο ηῇ ζεξκῇ ζνπ πξεζβείᾳ, Ὁζηνκάξηπο Γεδεὼλ 

ζενθόξε, ἀπὸ παληνίσλ ιύηξσζαη θαθώζεσλ, θαὶ παξάζρνπ ἅπαζη, 

θσηηζκὸλ θαὶ εἰξήλελ, θαὶ πηαηζκάησλ ἄθεζηλ, θαὶ παζλ 

ζεξαπείαλ, ηαῖο πξὸο Χξηζηὸλ πξεζβείαηο ζνπ ζνθέ, ὅηη πξνζηάηελ 

ζε, ζεῖνλ θεθηήκεζα. 

 

                                        Θενηνθίνλ. 
 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε... 

 

Ὁ 50 ςαικόο Διέεζνλ κε ν Θεόο.., θαὶ ὁ θαλὼλ νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: 

Σὴλ ἀξσγὴλ Γεδεώλ κνη δίδνπ. Γεξαζίκνπ. 

 

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

 

Σηεθάλῳ θνζκνύκελνο Ἀζιεηλ, ὡο Ὁζηνκάξηπο, ηνῦ Σσηῆξνο 

πεξηθαλήο, Γεδεὼλ ἀπαύζησο ἐθδπζώπεη, ὑπὲξ ἡκλ ηλ πηζηο 

εὐθεκνύλησλ ζε. 

 

Ἡιίνπ ἀθηῖζη ηνῦ λνεηνῦ, ιακπόκελνο Πάηεξ, ηλ παζλ κνπ ηὸλ 

ζθνηαζκόλ, ιῦζνλ Γεδεὼλ Ὁζηνκάξηπο, θσηὶ ηλ ζλ 

παξαθιήζεσλ δένκαη. 

 

Νακάησλ πιεξνύκελνο λνεηλ, βιῦζνλ ἡκῖλ πᾶζη, ηὸλ νπξάληνλ 

γιπθαζκόλ, πᾶζαλ θαηαθιύδνληα πηθξίαλ, ἐθ ηλ ςπρλ ἡκλ 

Μάξηπο δεόκεζα 
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                                      Θενηνθίνλ. 

 

Ἀθξάζησο ηεθνῦζα ηὸλ Λπηξσηήλ, Χξηζηὸλ ηὸλ Σσηῆξα, 

Παληεπιόγεηε Μαξηάκ, ιύηξσζαη παζλ ηλ ἀθαζάξησλ, ηὴλ 

ηαπεηλὴλ κνπ ςπρὴλ ἱθεηεύσ ζε. 

 

                             ᾨδὴ γ´. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

 

Ῥζηλ ζείαλ ζρνπ θαὶ ηλ παζλ ἶαζηλ, ηὴλ θαηὰ ςπρήλ ηε θαη 

ζκα ηνῖο πξνζηνῦζί ζε, ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ, Ὁζηνκάξηπο Κπξίνπ, θαὶ 

πηαηζκάησλ αἴηεζαη, ἡκῖλ ηὴλ ἄθεζηλ. 

 

Ὡο λνκίκσο ἀζιήζαο ὑπὲξ Χξηζηνῦ Ἅγηε, ηλ ἀλνκηλ κνπ ηὰ 

πιήζε πάληα ἀθάληζνλ, ηαῖο πξὸο ηὸλ Εὔζπιαγρλνλ, ἱθεηεξίαηο ζνπ 

Λόγνλ, Γεδεὼλ καθάξηε, ἵλα γεξαίξσ ζε. 

 

Γαιελόηαηνο ὅξκνο, ἐλ πεηξαζκνῖο γέλνηην, ἡ ζὴ ζαπκαζηὴ 

πξνζηαζία, Γεδεὼλ ἔλδνμε, ηῇ Καξαθάιινπ Μνλῇ, ηῇ πξνζηνύζῃ ἐλ 

πίζηεη, ηνῖο ζεπηνῖο ιεηςάλνηο ζνπ, θαὶ εὐθεκνύζῃ, ζε. 

 

                                      Θενηνθίνλ. 
 

Ἡιηόκνξθνο ζξόλνο, θαὶ ὑςειὸο ζάιακνο, ηνῦ πακβαζηιέσο ηῆο 

δόμεο, θαὶ παληνθξάηνξνο, ὤθζεο Παλάκσκε· δηὸ θἀκὲ ζθεῦνο 

δεῖμνλ, ηῆο αὐηνῦ ρξεζηόηεηνο, θαζηθεηεύσ ζε. 

 

Δηάζσζνλ, Ὁζηνκάξηπο Κπξίνπ ἐθ πάζεο βιάβεο, ηνὺο ελ πίζηεη ηῇ 

αληηιήςεη ζνπ ζπεύδνληαο, ηαῖο πξὸο Χξηζηὸλ εὐπξνζδέθηνηο ζνπ 

ἱθεζίαηο. 

 

Ἐπίβιεςνλ ἐλ εὐκελείᾳ... 

 

 Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 
 

Ὡο ἔρσλ πνιιήλ, Ὁζηνκάξηπο ἔλδνμε, Χξηζηῶ ηῶ Θεῶ, ηὴλ 

παῤῥεζίαλ πξέζβεπε, ιπηξνῦζζαη πάζεο ζιίςεσο, θαὶ παληνίσλ 
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θηλδύλσλ ἑθάζηνηε, ηνὺο ἐθδεηνῦληαο ἐλ πίζηεη ζεξκῇ, ηὴλ ζὴλ 

πξνζηαζίαλ θαὶ βνήζεηαλ. 

 

                             

                          ᾨδὴ δ´. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 
 

Ννζεκάησλ ἀπάιιαμνλ, Γεδεὼλ πακκάθαξ θαὶ πάζεο ζιίςεσο, θαὶ 

πνηθίισλ πεξηζηάζεσλ, ηνὺο εἰιηθξηλο ζε καθαξίδνληαο. 

 

 

Γεσξγεῖλ κε ἐλίζρπζνλ, Γεδεὼλ πακκάθαξ ζεῖα λνήκαηα, θαὶ 

καθξὰλ ἐκνῦ ἀπέιαζνλ, ηὸλ πνηθηινηξόπσο πνιεκνῦληά κε. 

 

Ἐλ ηνῖο ζείνηο ιεηςάλνηο ζνπ, ἡ ηνῦ Καξαθάιινπ Μνλὴ ζεκλύλεηαη, 

ἣλ δηάζσδε ἀπήκαληνλ, Γεδεὼλ ἐθ πάζεο πεξηζηάζεσο,  

 

                                             Θενηνθίνλ. 
 

Δέλδξνλ γέγνλα ἄθαξπνλ, θαὶ πηννῦκαη Κόξε ηὸλ πηθξὸλ ζάλαηνλ· 

ζὺ νὖλ δίδνπ κνη κεηάλνηαλ, ἵλα θαζαξζ παζλ ηνῦ ρείξνλνο, 

 

                                   ᾨδὴ ε´. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 
 

Ἔπηδε ἡκῖλ, νὐξαλόζελ παλανίδηκε, θαὶ ἐθπιήξσζνλ ηὴλ δέεζηλ 

ἡκλ, Γεδεὼλ Ὁζηνκάξηπο ἀμηάγαζηε. 

 

Ὥζπεξ ἐθθνπείο, Γεδεὼλ ρεῖξαο θαὶ πόδαο ζνπ, ἐλ ἀηξέπηῳ δηαλνίᾳ 

θαὶ ζηεῤῥᾷ, νὕησ ἔθθνςνλ ζαξθὸο ᾑκλ πᾶλ ζέιεκα. 

 

Νέθξσζνλ ἐρζξνῦ, θαζ᾿ ἡκλ ηνῦ πνιεκήηνξνο, ηὰο ἐθόδνπο 

Γεδεὼλ ηὰο ραιεπάο, θαὶ παξάζρνπ ἡκῖλ βίνλ ἀζηαζίαζηνλ. 

 

                                              Θενηνθίνλ. 
 

Μόλε ηὸλ Θεόλ, απνῤῥήησο ζσκαηώζαζα, ζώκαηόο κνπ ηὰο ὀδύλαο 

θαη ςπρῆο, Θενηόθε ἀπνθάζαξνλ ηνὺο κώισπαο, 

 

                                   ᾨδὴ ζη´. Τὴλ δέεζηλ. 

 

Οἱ ρείκαῤῥνη, ηλ αἱκάησλ ζνπ Μάξηπο, ἡκηλ γέλνηλην παζλ 
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ζεξαπεία, ηὴλ θαζ᾿ ἡκλ ηνῦ Βειίαξ καλίαλ, θαὶ ηὴλ πηθξὰλ 

θαηαθιύδνληεο ἔθνδνλ, Ὁζηνκάξηπο Γεδεώλ, ἐλεξγείᾳ ηῇ ζείᾳ ηνῦ 

Πλεύκαηνο. 

 

Ἰάηξεπζνλ, ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο, θαὶ ηνῦ ζώκαηνο δεηλὴλ 

ἀῤῥσζηίαλ, ηῇ δεδνκέλῃ ζνη ράξηηη Πάηεξ, θαὶ ηνῦ λνόο κνπ ηὸλ 

δόθνλ ἀπέιαζνλ, Ὁζηνκάξηπο Γεδεώλ, ὡο ζεξκόο κνπ πξνζηάηεο 

θαὶ ἔθνξνο. 

 

 

Δπλάκεη, ηνῦ Παξαθιήηνπ ἀζιήζαο, ἀπελέθξσζαο ἐρζξνῦ ηὰο 

δπλάκεηο· ὅζελ ἡκᾶο πξὸο δσῆο ἐλαξέηνπ, ἀεὶ ὁδήγεη ηὴλ ηξίβνλ 

δεόκεζα, Ὁζηνκάξηπο Γεδεώλ, ηῇ ζεξκῇ ζνπ πξεζβείᾳ πξὸο Κύξηνλ. 

 

                                           Θενηνθίνλ. 
 

Ἱιέσζαη, ηὸλ ἐθ ζνῦ γελλεζέληα, Θενηόθε Ἀεηπάξζελε Μῆηεξ, ἡκῖλ 

ηνῖο ἄκεηξα πηαίζκαζη ηνύηῳ, ὡο ἂλ πηαηζκάησλ ζπγρώξεζηλ 

ιάβσκελ, νἱ ἀθνξληεο ἀθιηλο, πξὸο ηὴλ ζὴλ ηαρπηάηελ βνήζεηαλ. 

 

Δηάζσζνλ, Ὁζηνκάξηπο Κπξίνπ ἐθ πάζεο βιάβεο, ηνὺο ελ πίζηεη ηῇ 

αληηιήςεη ζνπ ζπεύδνληαο, ηαῖο πξὸο Χξηζηὸλ εὐπξνζδέθηνηο ζνπ 

ἱθεζίαηο. 

 

Ἄρξαληε ἡ δηὰ ιόγνπ,.. 

 

Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ. Ἦρνο β´. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

 

Ὁζηνκάξηπο Χξηζηνῦ ἀμηύκλεηε, ηῆο Καξαθάιινπ Μνλῆο 

ἐγθαιιώπηζκα, ζηεῤῥὲ Γεδεὼλ δέρνπ πάληνηε, ηὰο ἱθεζίαο ἡκλ θαὶ 

πξνζάγαγε, αὐηὰο πξὸο Χξηζηὸλ ηὸλ Φηιάλζξσπνλ. 

 

Πξνθείκελνλ: Θαπκαζηὸο ὁ Θεόο... 

 

Ση.: Τνῖο Ἁγίνηο... 

 

Εὐαγγέιηνλ θαηὰ Λνπθᾶλ. Ζήηεη ἐλ ηῶ ὄξζξῳ ηνῦ Ἁγ. Γεσξγίνπ. 

 

Γόμα: Ταῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ...  
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Καὶ λῦλ: Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

 

      Ἰδηνκεινλ. Ἦρνο β΄. Ση.: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο... 

 

Γλώκεο γελλαηόηεηη, ηνῦ καξηπξίνπ ηὸλ δξόκνλ ἀθιηλο δηήλπζαο, 

Γεδεὼλ καθάξηε ζείῳ Πλεύκαηη, θαὶ πνιιῆο κέηνρνο, ράξηηνο 

ἐδείρζεο, δηὰ ηνῦηό ζνπ δεόκεζα· Πάζεο ζηελώζεσο, θαὶ ἐπεξεηλ 

ηνῦ ἀιάζηνξνο, Ὁζηνκάξηπο ἔλδνμε, θαὶ παληνδαπλ παξαπηώζεσλ, 

θύιαηηε ἀηξώηνπο, ηαῖο ζαῖο πξὸο ηὸλ Σσηῆξα πξνζεπραῖο, ηνὺο 

ἀδηζηάθησο πξνζηξέρνληαο, ηῇ ζεξκῇ πξεζβείᾳ ζνπ. 

 

                        ᾨδὴ δ´. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
 

Δηαῤῥήμαο ηνὺο βξόρνπο, ηῇ ζεξκῇ κεηαλνίᾳ ηνῦ παλαιάζηνξνο, 

δηάῤῥεμνλ παζλ κνπ, ζπλδέζκνπο ηαῖο ιηηαῖο ζνπ, Γεδεὼλ πίζηεη 

ςάιινληαο· Ὁ ηλ Παηέξσλ ἡκλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Οἱ πηζηο πξνζηόληεο, ηλ ζεπηλ ζνπ ιεηςάλσλ ηῇ ζήθῃ Ἅγηε, 

ιακβάλνπζηλ ὑγείαλ, θαὶ πᾶζαλ ζεξαπείαλ, Γεδεὼλ ἀλαθξάδνληεο· 

Ὁ ηλ Παηέξσλ ἡκλ, Θεὸο εὐινγεηόο εἶ. 

 

πεξίπηαζν Πάηεξ, Καξαθάιινπ ηῆο Μάλδξαο ηῆο ζείαο πνίκλεο 

ζνπ, ἀεὶ ηαύηῃ παξέρσλ, ηῆο ζῆο ἐπηθνπξίαο, Γεδεὼλ ηὰ δσξήκαηα· 

ὅηη πξνζπίπηεη ηῇ ζῇ, ζεξκῇ ἐπηζηαζίᾳ. 

 

                                       Θενηνθίνλ. 
 

Γαινπρήζαζα Κόξε, ηὸλ ηξνθέα ηλ ὅισλ Χξηζηὸλ ηὸλ Κύξηνλ, 

ηξνθῃ ἐπνπξαλίῳ, πεηλζαλ ηὴλ ςπρήλ κνπ, ἐθβνζαλ δηάζξεςνλ· 

ραῖξε Παξζέλε Ἁγλή, πεξεπινγεκέλε. 

 

                                   ᾨδὴ ε´. Τνλ Βαζηιέα. 
 

Ἐθ πνιππιόθσλ, δπζρεξεηλ θαὶ ζθαλδάισλ, ἀπνιύηξσζαη ζηεῤῥὲ 

Ὁζηνκάξηπο, ηνὺο ὑπεξπςνῦληαο, ηὸλ ζὲ ἐληζρπθόηα. 

 

Ῥώκελ παξάζρνπ, θαὶ ἀιεζῆ θαξηεξίαλ, ηνῖο ἐλ πάζεζη πηθξνῖο 

ζπλερνκέλνηο, Γεδεὼλ ὡο Μάξηπο, ζηεῤῥόςπρνο Κπξίνπ. 
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Ἁγίσλ δήκνηο, ζπλεπθξαηλόκελνο Πάηεξ, θαζηθέηεπε Χξηζηὸλ ἡκῖλ 

δηδόλαη, ἄθεζηλ πηαηζκάησλ, ζνθὲ Ὁζηνκάξηπο. 

 

                                            Θενηνθίνλ. 

 

Σὺ εἶ Παξζέλε, ἁκαξησιλ πξνζηαζία, θαὶ ἀληίιεςηο θαὶ πάλησλ 

ζσηεξία· ὅζελ ζε ὑκλνῦκελ, νἱ ηαπεηλνί ζνπ δνῦινη. 

 

                                       

                                  

                             ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
 

Ἵιέῳ ὄκκαηί ζνπ, βιέςνλ ηνὺο ἑζηηαο, πξὸ ηῆο ἁγίαο Εἰθόλνο ζνπ 

Ἅγηε, θαὶ ηὰ αἰηήκαηα ηνύησλ πιήξνπ ἑθάζηνηε. 

 

Μαξηύξσλ θαὶ Ὁζίσλ, δήκνηο ζπγρνξεύσλ, Ὁζηνκάξηπο ἀπαύζησο 

ἱθέηεπε, ὑπὲξ ηλ πίζηεη ηεινύλησλ ηὴλ ζείαλ κλήκελ ζνπ. 

 

ὑξάλσζνλ ηὸλ λνῦλ κνπ, Γεδεὼλ ζεόθξνλ, ηὸλ γεσζέ῾ ληα πνιινῖο 

πιεκκειήκαζη, θαὶ ηλ πηαηζκάησλ κνη ἀίηεη Πάηεξ ηὴλ ἄθεζηλ. 

 

                                         Θενηνθίνλ. 
 

πέξαγλε Παξζέλε, ηὴλ ἄλαγλνλ ςπρήλ κνπ, ηῆο κεηαλνίαο ηνῖο 

ηξόπνηο ἐθθάζαξνλ, θαὶ ἐπεξείαο κε ῥῦζαη ηνῦ πνιεκήηνξνο, 

 

 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ ζέ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἠκλ. Τήλ 

ηηκησηέξαλ ηλ Χεξνπβίκ θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηλ 
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Σεξαθίκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ ηήλ ὄλησο 

Θενηόθνλ ζέ κεγαιύλνκελ. 

 

 

Βίῳ δηαπξέπσλ ἀζθεηηθῶ, ἤζιεζαο λνκίκσο, θαὶ θαζεῖιεο ηὸλ 

δπζκελῆ, Γεδεὼλ ηξηζκάθαξ, Χξηζηνῦ Ὁζηνκάξηπο· δηὸ ηνῖο ζὲ 

ηηκζη, δίδνπ βνήζεηαλ. 

 

Φσλῆο ὡο ἀθήθναο ζετθῆο, ἐλ λαῶ ηῶ ζείῳ, ἐπηεξώζεο πόζῳ 

Χξηζηνῦ, Γεδεὼλ ζεόθξνλ, θαὶ ἔδξακεο πξνζύκσο, πξὸο καξηπξίνπ 

ἄζινπο, ἀμηνζαύκαζηε. 

 

Βξόρνπο δηαῤῥήμαο ηλ ἀζεβλ, ηῶ ηῆο κεηαλνίαο, ἐιακπξύλζεο 

ζείῳ θσηί, Γεδεὼλ θαὶ ζείᾳ, ἀζθήζεη θαὶ ἀζιήζεη, θαηέβαιεο ηὸλ 

πξῴελ, ζὲ ἀπαηήζαληα. 

 

Ἥλεγθαο ρεηξλ ζνπ ηὴλ ἐθηνκήλ, θαὶ πνδλ ἀλδξείσο, ὥζπεξ 

ἄζαξθνο Γεδεώλ, θαὶ ηῆο ἀλνκίαο, ἀπέηεκεο ηὸ θξάηνο, ὑπὲξ 

Χξηζηνῦ ἀζιήζαο, Μάξηπο ζηεῤῥόηαηα. 

 

Χαίξνηο Καξαθάιινπ ζείαο Μνλῆο, ἄλζνο παλεπδεο, θαὶ ηνῦ Ἄζσ 

θιένο ζεπηόλ· Χαίξνηο Θεηηαιίαο, βιαζηὸο δεδνμαζκέλνο, Χξηζηνῦ 

Ὁζηνκάξηπο, Γεδεὼλ ἔλδνμε. 

 

 

Σὺλ Ὁζηνκάξηπζη ηνῖο ζεπηνῖο, παξεζηὼο Κπξίῳ, θαζηθέηεπε 

ἐθηελο, ὑπὲξ ηλ ηηκώλησλ, ηνὺο ζείνπο ζνπ ἀγλαο, Χξηζηνῦ 

Ὁζηνκάξηπο, Γεδεὼλ Ἅγηε. 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ... 

 

Τὸ ηξηζάγηνλ, ηὰ ζπλήζε ηξνπάξηα, ἐθηελὴο θαὶ ἀπόιπζηο, κεζ’ ἣλ 

ςάιινκελ ηὸ ἑμῆο·  

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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                                ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 
 

Πάληαο, ηνὺο αἰηνῦληαο εὐιαβο, Γεδεὼλ ηὴλ ζὴλ πξνζηαζίαλ, 

ζθέπε θαὶ θύιαηηε, πάζεο πεξηζηάζεσο, θαὶ δπζρεξείαο πηθξᾶο, ηῇ 

ζεξκῇ πξὸο ηὸλ Κύξηνλ, πξεζβείᾳ ζνπ κάθαξ, θαὶ πηαηζκάησλ 

ἄθεζηλ, αἴηεη δεόκεζα, πᾶζη ηνῖο πηζηο ζὲ ηηκζηλ, ὡο 

Ὁζηνκάξηπξα ζεῖνλ, θαὶ ὡο βνεζὸλ θαὶ ἀληηιήπηνξα. 

 

 

‹ Δέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη 

ἠκᾶο, ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

Τήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ 

κέ ὑπό ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

 

 
Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ 

Θεόσ, ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 
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