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5 Μαξηίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ὁζηνκάξηπξνο ΚΟΝΩΝΟΣ ηνῦ ἐλ 

Ἰζαπξίᾳ, κ. Ἰαθώβνπ  

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ        

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

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

αηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

                 Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ.        

Οἱ ηῷ θειιίῳ ηῆο Παλάγλνπ πξνζκέλνληεο, θαί ἐλ ἑζπέξᾳ ηε 

πξσΐ ἱθεηεύνληεο, πξό ηῆο ἁγίαο Κάξαο βνῶκελ ζεξκῶο· Ἅγηε λῦλ 

πξόθζαζνλ, ἐμεινῦ ἡκᾶο πάληαο, πόζῳ δενκέλσλ ζνη, ἐθ βαζέσλ 

θαξδίαο, ἐθ ηῶλ παγίδσλ θαί ηῶλ ζπκθνξῶλ, ὡο θεθηεκέλνο, ηήλ 

ράξηλ πξόο Κύξηνλ. 

Δόμα. Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο α΄. Τνῦ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο. 

Τό θιένο Ἰζαπξέσλ ζέ ἐγέλνπ, καθάξηε, Κόλσλ ἀθιηλῶο 

εδξνκήζαο, ἐλ ἀζθήζεη θαί ζαύκαζη, ἐλ κέζῳ ηῶλ ζνξύβσλ ηνῦ 

ιανῦ, ἐλ ὧ θαί Μάξηπο γέγνλαο Φξηζηνῦ· δηά ηνῦην θαί ἡκεῖο ζύλ 

ηῷ ζείῳ Μηραήι, βνῶκελ ζνη ζενθόξε· ραίξνηο ξζνδνμίαο ὁδεγέ· 

ραίξνηο ὁ ηῶλ εἰδώισλ ἐιαηήξ· ραίξνηο ὁ θαί εἰζάμαο ηῷ ιαῷ, πᾶζαλ 

εζέβεηαλ. 

Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ..Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 Καλώλ· νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Ὁσιομάρτσς Κόνων σκέπε σά 

τέκνα εὐταῖς σοσ.  

ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

κήγπξηο πᾶζα ἡ ηῆο Κξαληᾶο, ηῷ Κπξίῳ ἄδεη, ἱθεηεύνπζα 

ηαπεηλῶο, ὅπσο θαηαπέκςῃ ζείαλ ράξηλ, ἐγθσκηᾶζαη ἀμίσο ηόλ 

Κόλσλα. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/09/blog-post_20.html
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Σπλώλ ζύλ Ἀγγέινηο, ὦ Ἀζιεηά, θαί κέιπσλ ἀπαύζησο, ηόλ 

ηξηζάγηνλ ζύλ αηνῖο, πέξ ηῶλ ηεθλίσλ κε ἐιιίπῃο, ηνῦ δπζσπεῖλ 

θαζ’ ἑθάζηελ ηόλ Κύξηνλ. 

Ἰδνύ λῦλ πξνζήιζνκελ, Ἀζιεηά, θαί ἐλ θαηαλύμεη ἱθεηεύνκελ 

ἐλ θιαπζκῷ, ηάο ἐλέδξαο πάζαο, Ἀζινθόξε, ηνῦ πνιεκήηνξνο ηάρνο 

ἀθάληζνλ.  

Οἱ παῖδεο ζνπ, Πάηεξ, ἐλ ζπληξηβῇ, ηήλ ἁγίαλ Κάξαλ ζνῦ 

θπθινῦληεο ἐλ ζηελαγκνῖο, θαί ἐλ ειαβείᾳ πξνζθπλνῦληεο, ζήλ 

πξνζηαζίαλ θαί ράξηλ αἰηνύκεζα. 

Θενηνθίνλ. 

Μαξίαλ ηήλ ἄρξαληνλ, ἀδειθνί, κεηά Γξεγνξίνπ, θαί ηνῦ 

Κόλσλνο ἐλ ραξᾷ, δεῦηε λῦλ αἰλέζσκελ ἐλ ὕκλνηο, ὡο ηῷ Κπξίῳ 

πξεπζβεύνληεο πάληνηε. 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἀπό πάζεο λῦλ δάιεο ηῶλ πεηξαζκῶλ, Ὅζηε, ηῆο ἐπηθξαηείαο 

παζῶλ ηε, ἡκᾶο ἀπάιιαμνλ, ζηνκάξηπο Φξηζηνῦ, ἀμηνζαύκαζηε 

Κόλσλ, ὡο ηαρύο θαί ἄκαρνο ῥύζηεο ηῶλ ζιίςεσλ. 

Ῥεηνξεύνπζαλ γιῶζζαλ κή ἐζρεθώο, Ἅγηε, ηάο εεξγεζίαο 

θαί ράξηλ ἅο κνί ἀπέδσθαο, ἐγθσκηᾶζαη λπλί νθ ἐμαξθῶ· ἀιιά 

δέρνπ, ηό παξόλ ἐθύκληνλ, ὡο ζπκπαζέζηαηνο. 

Τά ηνῦ ζώκαηνο πάζε θαί  ηῆο ςπρῆο ηξαύκαηα, πάληα 

ζεξαπεύσλ ἐλ ηάρεη πᾶζη ρνξήγεζνλ, ηνῦ ἀλπκλεῖλ ἐλ ραξᾷ, ζήλ 

ραξηηόβξπηνλ Κάξαλ, ἥλ πεξ ἀζπαδόκεζα πόζῳ ηῷ δένληη. 

Ὑκλσδίαλ πξνζδέρνπ, ηῶλ ἀζθεηῶλ θαύρεκα, ζηνκαξηύξσλ 

ηῶλ πάλησλ, θιεηλόλ ἀγιάτζκα, ηῶλ ζῶλ ηεθλίσλ λπλί ἐλ ζπληξηβῇ 

πξνζπηηπηόλησλ, πξό ηῆο Κάξαο Ἅγηε, Κόλσλ παπλζαύκαζηε. 

Θενηνθίνλ. 

Σσηεξία πάξρεηο Φξηζηηαλῶλ, Πάλζεκλε, ὅηη ηόλ Σσηῆξα ηνῦ 

θόζκνπ, ἀθξάζησο ηέηνθαο· δηό δεόκεζα λῦλ, θαί ἱθεηεύνκελ πόζῳ, 

ζσηεξίαλ ἅπαζη δίδνπ, Μεηξόζεε. 
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Γηάζσζνλ, ἀπό θηλδύλσλ, ὦ Κόλσλ, ηνύο δενκέλνπο, θαί 

θξνύξεη δηαπαληόο αηνύο ηῇ ζῇ ράξηηη, ὡο ἔρσλ Κπξίῳ ηήλ 

παῤῥεζίαλ. 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξεζβεύεηο ἀεί,σΚπξίῳ, παλανίδηκε, ὡο ἔρσλ ζεξκόλ, ὦ 

Κόλσλ, ηό θηιάδειθνλ· δηό πάληεο ἄδνκελ, ἐθ θηλδύλσλ, πόλσλ ηε 

θαί ζιίςεσλ, θαη ηῶλ παγίδσλ ὄθεσο δεηλνῦ, ινηκῶλ ηε παληνίσλ 

ἐιεπζέξσζνλ. 

                    ᾨδή δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Καηαλύμεη πξνζήιζνκελ, πξό ηῆο ζῆο ἁγίαο Κάξαο, 

παλεύθεκε, ἱθεηεύνληεο ἐλ δάθξπζη, ηνῦ εξεῖλ ηήλ ιύζηλ ἐθ ηῶλ 

ζιίςεσλ. 

κνζύκσο πξνζπίπηνκελ, ηά ἐλ ηῶ Κειιίῳ Κξαληᾶο ηεθλία 

ζνπ, θαί ζήλ Κάξαλ ἀζπαδόκελνη, πξνζηαζίαλ ἄκαρνλ αἰηνύκεζα. 

Νηθεηήο ἀλαδέδεημαη, θαηά ηῶλ δαηκόλσλ, Σηαπξνῦ ηῇ ράξηηη, 

θαί ἡκᾶο, Κόλσλ, ἀμίσζνλ, κηκεηάο γελέζζαη θαηά δύλακηλ. 

Ὡξαηώζεζαλ, Ἅγηε, ηξίβνη ηῶ ηεθίσλ, ἀμηνζαύκαζηε, ὡο ηήλ 

Κάξαλ ζνπ θαηέρνληα, θαί ἐθ ηαύηεο δύλακηλ ιακβάληα. 

Θενηνθίνλ. 

Νέα θιίκαμ, Παλάρξαληε, θαί ἡκῖλ γελνῦ, ζηνκάξηπξνο, ηαῖο 

εραῖο θαί ηαῖο δεήζεζη, πνιηνύρνπ Μάξηπξνο ηνῦ Κόλσλνο. 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Σύκπαζα πιεζύο, ηνῦ Ἁγίνπ Ὄξνπο, Ἅγηε, κεη’ ειαβείαο 

ζπλῆιζε ἱεξάλ, πξό ηῶλ ζῶλ ἁγίσλ ιεηςάλσλ ηειεῖ παλήγπξηλ. 

Κόλσλ ζαπκαζηέ, ξζνδόμσλ κέγα θαύρεκα, ηήλ Ἐθθιεζίαλ 

θξνύξεη ἀπό παληόο, πεηξαηεξίνπ, ὀξγῆο ηε θαί πάζεο ζιίςεσο. 
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Ἔπαξνλ ηαλῦλ, ηάο ἁγίαο ρεῖξαο, Ἅγηε, ἀληηδηδνύο ἡκῖλ πᾶζηλ 

ηήλ ηαρηλήλ, παξά Κπξίνπ εἰξήλελ θαί ἀληίιεςηλ. 

Πάληεο ἐλ ραξᾷ, λῦλ πξνζπίπηνκελ ηῇ Κάξᾳ ζνπ, 

θαζηθεηεύνληέο ζε, Κόλσλ ζνθέ, εξεῖλ ηήλ ιύζηλ ἁπάλησλ δεηλῶλ, 

καθάξηε. 

Θενηνθίνλ. 

Δὕξνκελ, Ἁγλή, δηά Σνῦ εἰξήλελ, ἄθεζηλ, ἐλ ηξηθπκίαηο ὄλησο 

Σε γαιελόλ, ζεῖνλ ιηκέλα, ςπρῶλ ηε ζσκάησλ ἅπαληεο. 

ᾨδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Τά ηξαύκαηα, ηῆο ςπρῆο κνπ, Ἅγηε, ζεξαπεύσλ θαζ’ ἑθάζηελ, 

ὦ Κόλσλ, παξά Φξηζηνῦ ηήλ εἰξήλελ βξαβεύεηο, ἥλ ὁ ἐρζξόο 

θπγαδεύεη ὁ δόιηνο· δηό πξνζπίπησ ηαπεηλῶο, ἱθεηεύσλ ζπλεῖλαί κνη 

πάληνηε. 

Ἀξράγγεινλ, Μηραήι ὡο ἔβιεςαο, ζέ κπνῦληα ηά κπζηήξηα, 

Πάηεξ, ὅισο αηῷ ἠθνινύζεζαο, Κόλσλ, ηόλ Ἰεζνῦλ ἀγαπήζαο 

ζεξκόηαηα, Αηῷ πξεζβεύεηλ ἐθηελῶο, κή ἐιιίπῃο πέξ ηῶλ ηεθλίσλ 

ζνπ. 

Σνθίαο ζε, ἐξαζηήλ ἐπέγλσκελ, ἀιεζνῦο θαί νξαλίνπ, ὦ 

Κόλσλ· ὅζελ ἡκεῖο νἱ θπθινῦληεο ζήλ Κάξαλ, θαζηθεηεύνκελ πάληεο 

ἐλ ἄζκαζη· παξέρεηο γάξ παξά Φξηζηνῦ, ηά αἰηήκαηα ὄλησο, 

παλζαύκαζηε. 

 

Ἁγίαζνλ, ηάο ἐλλνίαο, Ἅγηε, ηῆο ςπρῆο κνπ, ὅπσο ἴδσ ηήλ 

δόμαλ, ἐλ νξαλνῖο, ἀμηάγαζηε Κόλσλ, ἥλ ἀπνιαύεηο ζπλῶλ ηῷ 

Γεζπόηῃ ζνπ, αηήλ κεηάδνο θαί ἡκῖλ, θαζαξζεῖζη δαθξύσλ ηαῖο 

ρύζεζη. 

Θενηνθίνλ. 

Τήλ ἄρξαληνλ, Παλαγίαλ Γέζπνηλαλ, πξνζηαζίαλ θεθηήκελνο 

ἐλ πᾶζηλ, κεηά ζπνπδῆο ἠθνινύζεζαο ὄλησο, ηήλ ηνῦ Φξηζηνῦ 

δηδαρήλ θαί ἀιήζεηαλ· αηήλ βαδίδεηλ θαί ἡκᾶο, θαηαμίσζνλ ζείαηο 

πξεζβείαηο ζνπ. 
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Γηάζσζνλ, ἀπό θηλδύλσλ, ὦ Κόλσλ, ηνύο δενκέλνπο, θαί 

θξνύξεη δηαπαληόο αηνύο ηῇ ζῇ ράξηηη, ὡο ἔρσλ Κπξίῳ ηήλ 

παῤῥεζίαλ. 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παῤῥεζίαλ. 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο δ΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Οἱ ἐλ ζιίςεζη θαί πεηξαζκνῖο παηδεπόκελνη, ἔλ ηε δάθξπζη θαί 

ζηελαγκνῖο ἱθεηεύνληεο, ηῇ ζεπηῇ θαί ἁγίᾳ Κάξᾳ Κόλσλνο λπλί 

πξνζπηίπηνληεο, κεηά θιαπζκνῦ ζηνκάξηπξη Φξηζηνῦ, θαηαλύμεη 

βνήζσκελ· ἴδε, ζηνκάξηπο, ηήλ θάθσζηλ ζῶλ ηεθλίσλ θαί 

ἐιεπζέξσζνλ ἡκᾶο, ηῶλ παγίδσλ ηνῦ ἀιιάζηνξνο. 

Πξνθείκελνλ. Θασμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 

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

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (Κεθ. δ΄ 12 – 21). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο· πάληα ὅζα δ’ ἄλ ζέιεηε ἵλα πνηῶζηλ κῖλ νἱ 

ἄλζξσπνη, νὕησ θαί κεῖο πνηεῖηε αηνῖο· νὗηνο γάξ ἐζηηλ ὁ Νόκνο 

θαί νἱ Πξνθῆηαη. Δἰζέιζεηε δηά ηῆο ζηελῆο πύιεο. Ὅηη πιαηεία ἡ 

πύιε θαί εξύρσξνο ἡ ὁδόο ἡ ἀπάγνπζα εἰο ηήλ ἀπώιεηαλ θαί 

πνιινί εἰζίλ νἱ εἰζεξρόκελνη δη’ αηῆο. Ὅηη ζηελή ἡ πύιε θαί 

ηεζιηκκέλε ἡ ὁδόο ἡ ἀπάγνπζα εἰο ηήλ δσήλ θαί ὀιίγνη εἰζίλ νἱ 

εξίζθνληεο αηήλ. Ο πᾶο ὁ ιέγσλ κνπ Κύξηε, Κύξηε, εἰζειεύζεηαη 

εἰο ηήλ Βαζηιείαλ ηῶλ Οξαλῶλ, ἀιι’ ὁ πνηῶλ ηό ζέιεκα ηνῦ 

Παηξόο κνπ ηνῦ ἐλ νξαλνῖο. 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ…Καί λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

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

με, ὁ Θεός… 

Τόλ ζηνκάξηπξα, ηόλ ηῆο Κξαληᾶο πνιηνῦρνλ, δεῦηε 

ἱθεηεύζσκελ, παῤῥεζίαλ ἔρνληα, πξόο ηόλ Κύξηνλ, ἅγηε Κόλσλ, ἴδε 

ηήλ θάθσζηλ, ζῶλ ηεθλίσλ θαί ἀπόζβεζνλ, βέιε ηνῦ δξάθνληνο, ηά 

πεππξσκέλα καθάξηε· ἔρεηο γάξ ηό θηιάδειθνλ, ὅ παξά Φξηζηνῦ 

ὄλησο ἔιαβεο· πξόθζαζνλ θαί ῥῦζαη, ἰδνύ γάξ ζνί πξνζπίπηνκελ 

νἰθηξῶο, ἐλ κεηαλνία δεόκελνη, ηνῦ εξεῖλ ηό ἔιενο. 
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ᾨδή δ΄. Οἱ  ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἐιπίο ηῶλ ζιηβνκέλσλ, ἀλεδείρζεο, ὦ Πάηεξ, ἐλ πεηξαζκνῖο 

θξαηαηνῖο, ηῶλ ζνί πξνζεξρνκέλσλ, ἐλ πίζηεη θαί βνῶλησλ, 

θαηαλύμεη θαί ἄζκαζηλ· εινγεηόο ὁ Θεόο, Κόλσλνο εἰο αἰῶλαο. 

Καλώλ ὁκνινγίαο, ἀιεζείαο Κπξίνπ, ἀλαδεηρζείο ἀιεζῶο, 

ηνύο ζέ παξαθαινῦληαο, ἀμίσζνλ ἐλ βίῳ, κηκεηάο ἵλα ςάιισζηλ· 

εινγεηόο ὁ Θεόο, Κόλσλνο εἰο αἰῶλαο. 

Ναόο Θενῦ ἐγέλνπ, ηήλ εἰδώισλ καλίαλ, ἀπελέθξσζαο· δηό, 

ζεξκῶο παξαθαινῦκελ, λανύο ἡκᾶο Κπξίνπ, ζύ ἀλάδεημνλ 

ςάιινληαο· εινγεηόο ὁ Θεόο, Κόλσλνο εἰο αἰῶλαο. 

Ἰζρύλ παξά Ἀγγέινπ, πξνζειάβνπ ἐλ βίῳ, ηνῦ ζαπκαζηνῦ 

Μηραήι, δηό ηνύο ἀλπκλνῦληαο, ἐλίζρπζνλ θξαπγάδεηλ, ἐθ θαξδίαο 

ηνῖο ρείιεζηλ· εινγεηόο ὁ Θεόο, Κόλσλνο εἰο αἰῶλαο. 

Θενηνθίνλ. 

Ἁγία Θενηόθε, ηόλ Υἱόλ Σνπ δπζώπεη, ηνῦ ζπγρσξῆζαη ἡκᾶο, 

ζύλ ζείῳ Γξεγνξίῳ, θαί πᾶζη ηνῖο ζίνηο, θαί πξνζάδεηλ ἐλ 

ἄζκαζηλ· εινγεηόο ὁ Θεόο, Κόλσλνο εἰο αἰῶλαο. 

ᾨδή ε΄. Τόλ Βαζηιέα. 

Ἐπί ηήλ πέηξαλ, ηήλ ηνῦ Φξηζηνῦ ὠθνδνκήζαο, ηόλ νἶθνλ ζνπ, 

Πάηεξ, θαί ὕκλεηο Αηόλ, ὡο Σσηῆξα εἰο αἰῶλαο. 

Ὑπέξ ηῶλ δνύισλ, ζνῦ ἐθηελῶο κή  ἐιιίπῃο, ἱθεηεύσλ Κπξίῳ 

κλνύλησλ, θαη πεξπςνύλησλ, εἰο πάληαο ηνύο ἰῶλαο. 

Φξηζηόλ ἱθέηεπε, ἀγαζέ, ἀπνζηῆλαη, ἀθ’ ἡκῶλ πᾶζαλ δάιελ 

κλνῦληαο, θαί  πεξπςνῦληαο, Αηόλ εἰο ηνύο αἰῶλαο. 

Ἀπό θηλδύλσλ, θαί ζπκθνξῶλ ινηκηθῆο ηε, θαί δαηκόλσλ 

θαθίαο ἐμάξπαζνλ, Πάηεξ ζενθόξε, ἵλ’ ὕκλνηο ζε κλῶκελ. 

Θενηνθίνλ. 

Φσηαγσγνῦζα, λῦλ ηάο ςπράο ηῶλ ἐλ πίζηεη, δενκέλσλ, 

Παξζέλε, ἐλίζρπζνλ, ὅπσο ἐλ ὕκλνηο, κλῶκελ ηόλ Σσηῆξα. 
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ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Σνθίαλ ἀγαπήζαο, ἐθ παηδόο πακκάθαξ, ηνῖο ζνῖο γελλήηνξζη 

ηαύηελ ζπδύγῳ θαιῇ, πηζηῶο κεηέδσθαο, Πάηεξ, ὡο ἐλζεώηαηνο. 

Σνθίαλ ηνῦ Κπξίνπ, θαί ἡκῖλ κεηάδνο, ηνῖο δενκέλνηο ἐλ 

ὕκλνηο, πξό Κάξαο ηῆο ζῆο, ἀμηνζαύκαζηε Κόλσλ, ὡο 

ζπκπαζέζηαηνο. 

ζίσλ θαί Μαξηύξσλ, ηνῖο ρνξνῖο ζπλήθζεο, δη’ εζεβνῦο 

πνιηηείαο, ὦ Κόλσλ ζνθέ, ηαύηῃ ὁδήγεζνλ πάληαο ηνύο ζέ 

γεξαίξνληαο. 

Θενηνθίνλ. 

Ὑκλνῦκελ Σε Παξζέλε, κεηά Γξεγνξίνπ, ζηνκάξηπξνο ἅκα 

ηνῦ Κόλσλνο λῦλ, ζεξκήλ πξεζβείαλ Κπξίῳ ηαλῦλ πνηήζαηε. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Κάξαλ ζνπ πινπηνῦκελ, ζαπκαηνπξγέ, θαί ηαύηῃ ἐλ πίζηεη, 

θαηαθεύγνκελ ἐλ δεηλνῖο, ζηνκαξηύξσλ ἀγιάτζκα θαί θιένο, ὦ 

Κόλσλ ζενθόξε, ζίσλ θαύρεκα. 

ζηνκαξηύξσλ νἱ ἐξαζηαί, ζπλέιζεηε πάληεο, ἐλ Κειιίῳ ηῆο 

Μαξηάκ, θαί ἐλ θαηαλύμεη ηήλ Κάξαλ ηνῦ Ἁγίνπ, ἐλ ὕκλνηο 

ἐγθσκίσλ ηαύηελ κλήζαηε. 

Ναῦζνλ ἱθεηῶλ ζνπ, ὦ ἀζθεηά, ηῶλ λῦλ δενκέλσλ, ηνῖο 

δαθξύνηο θαί ζηελαγκνῖο, θαί ἀζπαδνκέλσλ ζήλ Κάξαλ κεηά πόζνπ, 

δηδνύο ηήλ εινγίαλ, παξά ηνῦ Κηίζαληνο. 

Ὦ ηῶλ πέξ λνῦλ ζείσλ δσξεῶλ, παλζαύκαζηε Πάηεξ, ἅο ηνῖο 

δνύινηο ζνπ ρνξεγεῖο, ηνῖο κεη’ ειαβείαο ζήλ Κάξαλ πξνζθπλνῦζη, 

θαί ηόλ Φξηζηόλ κλνῦζη, Σσηῆξα Κύξηνλ. 
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Νίθεο δηαδήκαζη θαεηλνῖο, ζήλ Κάξαλ ὁξῶκελ, ἐζηεκκέλελ 

παξά Θενῦ, δηό θαί αἰηνῦκελ, ἡκῖλ ηνῖο δενκέλνηο, ηήλ λίθελ ἐλ 

ἀγῶζη, βίνπ δσξήζαζζαη. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Τό Τξηζάγηνλ θαί ηό Ἀπνιπηίθηνλ.  

                 Ἦρνο α΄. Τνῦ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο. 

Τό θιένο Ἰζαπξέσλ ζέ ἐγέλνπ, καθάξηε, Κόλσλ ἀθιηλῶο 

εδξνκήζαο, ἐλ ἀζθήζεη θαί ζαύκαζη, ἐλ κέζῳ ηῶλ ζνξύβσλ ηνῦ 

ιανῦ, ἐλ ὧ θαί Μάξηπο γέγνλαο Φξηζηνῦ· δηά ηνῦην θαί ἡκεῖο ζύλ 

ηῷ ζείῳ Μηραήι, βνῶκελ ζνη ζενθόξε· ραίξνηο ξζνδνμίαο ὁδεγέ· 

ραίξνηο ὁ ηῶλ εἰδώισλ ἐιαηήξ· ραίξνηο ὁ θαί εἰζάμαο ηῷ ιαῷ, πᾶζαλ 

εζέβεηαλ. 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Κάξα λῦλ πξνζπέζσκελ πηζηνί, ηνῦ ζηνκάξηπξνο πάληεο, 

θαί ζηελαγκνῖο ηῆο ςπρῆο, Ἅγηε θξαπγάδνληεο, κή θαηαιίπῃο ἡκᾶο, 

ηνύο δεηλῶο θηλδπλεύνληαο ἐθ δάιεο ηνῦ βίνπ, πάζεο ηε αἱξέζεσο, 

ἐπηδξνκῆο ηνῦ ἐρζξνῦ, Κόλσλ, ζπκπαζέζηαηε Πάηεξ· ὅζελ ζνί 

πξνζηξέρνκελ πόζῳ, ἄθεζηλ αἰηνῦληεο ὧλ ἡκάξηνκελ. 

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. 

. 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ        

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

  


