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22 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ 

ΔΙ ΣΟΝ ΟΙΟΝ ΙΑΚΩΒΟΝ ΣΟΝ ΔΝ ΔΤΒΟΙΑ 

 

Πνίεκα ηνῦ Μεηξνπνιίηνπ δέζζεο, Πέιιεο θαὶ Ἀικσπίαο θ. Ἰσήι  

 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ ἱεξέσο ηὸ Κύξηε εἰζάθνπζνλ, 

κεζ' ὃ ηὸ Θεὸο Κύξηνο θαὶ ηὰ ἑμῆο· 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Σὸλ ζενθόξνλ ἀζθεηὴλ ηνῦ Ὑςίζηνπ, ηὸλ ἐλ Δὐβνίᾳ ἐλ ηνο ρξόλνηο 

ηνο λένηο, ἀλαδεηρζέληα εἴπσκελ ἐθ βάζνπο ςπρῆο, ἅγηε Ἰάθσβε 

κνλαζηῶλ πνδεγέηα, πάζεο πεξηζηάζεσο ηὴλ ἁγίαλ Μνλήλ ζνπ, θαὶ 

ηνὺο νἰθνῦληαο πάληαο ἐλ αὐηῇ,ηαο ζαο πξεζβείαηο, ἀεὶ δηαθύιαηηε. 

 

Γόμα. Σὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

 

Οὐ ζησπήζσκέλ πνηε Θενηόθε,…  

 

Ὁ Ν΄. 

Καὶ ὁ θαλὼλ νὗ ἡ ἀθξνζηηρὶο 

«Πάηεξ Ἰάθσβε δόο κνη ζὴλ βνήζεηαλ. Ἰσήι» 

 

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

Παξάζρνπ ηὴλ ράξηλ ζνπ ἀθεηδῶο, Ἰάθσβε πάηεξ, 

ηνο πξνζηξέρνπζηλ εὐιαβῶο, ηῇ ζείᾳ Μνλῇ ζνπ ἐλ Δὐβνίᾳ, 

θαὶ πξνζθπλνῦζηλ ηὸλ ηάθνλ ζνπ ἅγηε. 

 

Ἀλύζαο ηὸλ βίνλ ἀζθεηηθῶο, κεηὰ ηῶλ ὁζίσλ, 

ἠξηζκήζεο ἐλ νὐξαλῷ, δηὸ ηαο ὀμείαηο ζνπ πξεζβείαηο, 

ηνο ἀιγνπκέλνηο ηὴλ ἴαζηλ ρἀξηζαη. 

 

Σὰ πάζε ληθήζαο ἐπὶ ηῆο γῆο, ἐθηήζσ ζεόθξνλ, 

παῤῥεζίαλ ἐλ νὐξαλνο, δηὸ ηνὺο ἱθέηαο ζνπ ἐθ βιάβεο, 
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ηνῦ πνλεξνῦ πεξηθξνύξεη Ἰάθσβε. 

 

Θενηνθίνλ 

ιπὶο ὀξζνδόμσλ ρξηζηηαλῶλ, ὑπάξρνπζα Μῆηεξ, 

κὴ ἐιιείπῃο δηελεθῶο, ηνὺο ιύθνπο αἱξέζεσλ πνηθίισλ, 

δηαζθεδάδνπζα ζείᾳ δπλάκεη ζνπ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ῥππαξὰο ἁκαξηίαο,  θαὶ ηὰ πνιιὰ ζθάικαηα, 

ἅπεξ θαζ' ἑθάζηελ ἡκέξαλ, πνηῶ ὡο ἄζσηνο, πάηεξ Ἰάθσβε, 

ἱθεηεξίαηο ζνπ ηάρεη, πξὸο Υξηζηὸλ δηόξζσζνλ,ἀεηκαθάξηζηε. 

  

Ἰαηξὸο δαηκνλώλησλ,ἀλαδεηρζεὶο ἅγηε, 

ὥο πνηε ἐῤῥύζσ ηὸλ λένλ,ἐθ ηνῦ ἀιάζηνξνο· δηὸ βνήζεζνλ, 

ηνὺο ζὲ ὑκλνῦληαο ἐλζέξκσο, ὅπσο θαηαζπάζσζηλ,ἐρζξνῦ 

ηνμεύκαηα. 

 

Ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο, θαὶ πεηξαζκῶλ ιύηξσζαη, 

ηνὺο ἐλαζθνπκέλνπο παηέξαο, πνηὲ ζπλόληαο ζνη, ηῆο ζείαο κάλδξαο 

ζνπ, ἐλ ηῇ Δὐβνίᾳ ζεόθξνλ, ζὺ γὰξ ὤθζεο ἅγηε, αὐηῶλ ηὸ ζηήξηγκα. 

 

Θενηνθίνλ 

Κξαηαηὰ πξνζηαζία, θαὶ ἀξσγὸο ἕηνηκνο, 

ηῶλ θαηαθεπγόλησλ κεξόπσλ, ηῇ ζείᾳ ζθέπῃ ζνπ, Παξζέλε θάλεζη, 

ζὺ γὰξ θηιόζηνξγνο κήηεξ, θαὶ ηξνθὸο θαὶ ζηήξηγκα, ἁπάλησλ 

γέγνλαο. 

 

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ Ἰάθσβε ζαλαζίκσλ, θαὶ ἀληάησλ 

ἀζζελεηῶλ θαὶ θαθώζεσλ, ηνὺο ἀλπκλνῦληαο ηὴλ κλήκελ ζνπ 

ζενθόξε. 
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Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

 

Ἡ Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ὑπὲξ ηῆο Μνλῆο, ηῆο ζῆο ζενκαθάξηζηε, 

πξεζβεύεηλ αεί, Υξηζηῷ ηῷ Παληνθξάηνξη, κὴ παύζῃ ἱθεζίαηο ζνπ, 

ὡο ἡγνύκελνο ηαύηεο Ἰάθσβε, θαὶ πνδεγὸο ζνθὸο ηῶλ κνλαζηῶλ, 

ηῶλ πόζῳ ηηκώλησλ ηὴλ κλήκελ ζνπ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὥζπεξ θύιαμ ἀήηηεηνο, ηνῦ ἀληηθεηκέλνπ ηὰ ἐλνριήκαηα, 

δηαζθέδαζνλ πξεζβείαηο ζνπ, ἀπὸ ηῶλ αἰηνύλησλ ζνπ βνήζεηαλ. 

 

Βνεζὸο ἐλ ηαο ζιίςεζη, ηῶλ ἀζζελεηῶλ κνπ γελνῦ Ἰάθσβε, ζὺ γὰξ 

ἔρεηο ἀλεπαίζρπληνλ, πάηεξ παῤῥεζίαλ πξὸο ηὸλ Κύξηνλ. 

 

πνκβξίαηο ραξίησλ ζνπ, ηῆο ςπρῆο θνβίαο πάηεξ Ἰάθσβε, 

κεηαζθεύαζνλ δεόκεζα, πξὸο ραξὰλ ἁπάλησλ ηῶλ αἰλνύλησλ ζε. 

 

Θενηνθίνλ 

Γόο κνη ράξηλ θαὶ δύλακηλ, ὅπσο δηαπιεύζσ ηὸ κέγα πέιαγνο, 

Ἀεηπάξζελε ηνῦ βίνπ κνπ, θαὶ εἰο πιάηνο θζάζσ παξαδείζηνλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὅινο ηῷ Θεῷ, ἐθ παηδὸο ἀλαηηζέκελνο, 

ηὴλ λεόηεηα ὁδήγεη ἀζθαιῶο, πξὸο ηὴλ ηξίβνλ ηνῦ σηῆξνο 

ἀμηάγαζηε. 

 

ώκαηνο ἡκῶλ, θαὶ ςπρῆο ηὰ ἀῤῥσζηήκαηα, ἱθεηεύνκελ εὐραο ζνπ 

ἱεξαο, ἰαζῆλαη ζενθίλεηε Ἰάθσβε. 
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Μλήζζεηη ἡκῶλ, ηῶλ ζῶλ θίισλ ὦ Ἰάθσβε, θαὶ παξάζρνπ ηὴλ 

εἰξήλελ ινγηζκῶλ, ηνῦ λνὸο ηαο ἱθεζίαηο ζνπ πξὸο Κύξηνλ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὁ παλζζελνπξγόο, θαὶ Γεζπόηεο πάζεο θηίζεσο, ηὴλ ζὴλ δέεζηλ 

ἀθνύεη εὐκελῶο· δηὸ δήηεη ὑπὲξ πάλησλ ηὰ ζσηήξηα. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ. 

Ἰάηξεπζαο, πξνζεπραο ζνπ ἅγηε, ἐπηηόθσλ γπλαηθῶλ ἀζζελείαο, θαὶ 

ἐθ θαξθίλνπ βαξέσο ἐῤῥύζσ, πνιινὺο ἀλζξώπνπο πακκάθαξ 

Ἰάθσβε· δηὸ κὴ παύζῃ θαὶ ἡκῶλ, ζεξαπεύσλ ςπρῆο ηὰ νἰδήκαηα. 

 

νθίᾳ, ηῇ ἱεξᾷ θεθόζκεζαη, ὁδεγήζαο κνλαδόλησλ ρνξείαλ, πξὸο 

βηνηὴλ ηὴλ ιηηὴλ θαὶ ὁζίαλ, θαὶ ἀγαπήζαο Υξηζηνῦ ηὴλ ηαπείλσζηλ· 

δηὸ θαηάζηεηινλ ηαρύ, ηνῦ λνόο κνπ ηὸλ ηύθνλ Ἰάθσβε. 

 

Ἡδύηεηα, ζαξθηθὴλ ἀπέθξνπζαο, ἐγθξαηείᾳ θαὶ λεζηείᾳ ζεόθξνλ, 

θαὶ ηαο ππθλαο πξνζεπραο ζνπ ἀλῆιζεο, εἰο θνξπθὴλ ηῆο ζεώζεσο 

ἅγηε, πξὸο ἣλ θαηεύζπλνλ ἡκᾶο, ηνὺο θηινῦληάο ζε πάηεξ Ἰάθσβε. 

 

Θενηνθίνλ 

Νῦλ Πάλαγλε, Θενηόθε Γέζπνηλα, ἱθεηεύνληεο νἱ δνῦινί ζνπ πάληεο, 

ηῶλ ζηπγεξῶλ θαὶ ἀηέγθησλ δαηκόλσλ, ηὴλ θαθνπξγίαλ ηαρέσο 

δηάιπζνλ· ζὺ γὰξ ηὴλ θάξαλ ηνῦ ἐρζξνῦ, ηῷ ζῷ ηόθῳ ζπλέηξηςαο 

ηέιενλ. 

 

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ Ἰάθσβε ζαλαζίκσλ, θαὶ ἀληάησλ 

ἀζζελεηῶλ θαὶ θαθώζεσλ, ηνὺο ἀλπκλνῦληαο ηὴλ κλήκελ ζνπ 

ζενθόξε. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡο ἱεξεὺο ηνῦ Υξηζηνῦ ἐλλνκώηαηνο, 

θαὶ ἀζθεηὴο πεξηάθνπζηνο ἅγηε, Μνλὴλ ηὴλ ἁγίαλ ζνπ θύιαηηε, 

ἱθεηεξίαηο ζνπ πάηεξ Ἰάθσβε, Γαπῒδ ηνῦ ὁζίνπ δηάδνρε. 

 

Καὶ εὐζὺο ηὸ Πξνθείκελνλ. Ἦρνο δ΄. 

Σίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ ὁ ζάλαηνο ηνῦ ὁζίνπ αὐηνῦ. 

ηίρ. Μαθάξηνο ἀλὴξ ὁ θνβνύκελνο ηὸλ Κύξηνλ. 

 

Γόμα. Σαο ηνῦ ζνῦ Ὁζίνπ. 

Καὶ λῦλ. Σαο ηῆο Θενηόθνπ. 

 

ηίρ. ιέεζόλ κε ὁ Θεόο. 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Ἅγηε Ἰάθσβε, ηῶλ κνλαδόλησλ ηὸ θιένο, ηελνλ ρεξα ἅπαζη, 

ηνο πξνζεξρνκέλνηο ηῇ ζείᾳ κάλδξᾳ ζνπ, ἐλ πνιιαο ζιίςεζη, 

θαὶ πνηθίιαηο λόζνηο, θαὶ παληνίνηο παξαπηώκαζη, παξέρσλ ἴαζηλ, 

ζάξζνο θαὶ ραξὰλ ἀλαθαίξεηνλ, ηνὺο δὲ ἐθ βιάβεο πάζρνληαο, ηνῦ 

ἀληηθεηκέλνπ ζεξάπεπζνλ, ἵλα ἀλπκλῶζη, ηὴλ ράξηλ ζνπ ηὴλ ἄκαρνλ 

ζεκλέ, θαὶ ἐγθαξδίσο γεξαίξσζη, ηὰ πνιιά ζνπ ζαύκαηα. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Βαξπλζεὶο ἀλνκίαηο, πνιπθξόληηδνο βίνπ, ὁ δπζηπρὴο θαὶ πησρόο, 

ὑςῶ ηὰο δύν ρεξαο, ἱθεηηθῶο πακκάθαξ, 

πξὸ ηῆο ζείαο εἰθόλνο ζνπ, θαὶ ἀλακέλσ ηὴλ ζήλ, ιαβελ ἐπηθνπξίαλ. 

 

Ὁ πνιινὺο ηῷ ζῷ ιόγῳ,θαὶ ζεκείνηο ἀῤῥήηνηο, ὡο εὐζπιαγρλίαο 

παηήξ, ἐλ ηῇ δσῇ ζηεξίμαο, θαὶ κεηὰ ηὴλ ζαλήλ ζνπ, ζενθόξε 

Ἰάθσβε, θἀκὲ ηὸλ ζὸλ ὑκλεηήλ, ἀλάζηεζνλ πεζόληα. 

 

Ἡ κνλή ζνπ ηπγράλεη, ηὸ πξνπύξγηνλ πάηεξ, ηῶλ εὐζεβῶλ 

θνζκηθῶλ, θαὶ ηῶλ ἐλδεδπκέλσλ, ζηνιὴλ ηῶλ κνλαδόλησλ, 
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νὓο ζπληήξεη Ἰάθσβε, ἐλ θαζαξᾷ βηνηῇ, θαὶ ὀξζνδόμῳ πίζηεη. 

 

Θενηνθίνλ 

Θενηόθε Παξζέλε, ἡ ηεθνῦζα ἀζπόξσο ηὸλ πάλησλ Κύξηνλ, 

δπζώπεζνλ ιηηαο ζνπ, αὐηὸλ ὑπὲξ ηῶλ δνύισλ, ηῶλ ὑκλνύλησλ ηὴλ 

ράξηλ ζνπ, θαὶ ηὰ πνιιά ζνπ Ἁγλή, ζεκεα εὐγλσκόλσο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

πηζηακέλσο, ηνὺο ἐθδεηνῦληαο ἐλ πόζῳ, παξακύζηνλ ἐλ ζιίςεζη 

παξάζρνπ, Ἰάθσβε Δὐβνίαο, ὁ θύιαμ θαὶ πξνζηάηεο. 

 

Ἴαζαη πάηεξ, ηὴλ ἀζζελνῦζαλ ςπρήλ κνπ, ἐθ παζῶλ ἡδνλνθόξσλ 

θαὶ αἰζρίζησλ, θαὶ βνεζεζόλ κνη, πνηελ ηὰ ηνῦ Κπξίνπ. 

 

 

Ἀπὸ ηνῦ ηύθνπ, ηῶλ πνλεξῶλ ἐλλνηῶλ κνπ, ηαο ιηηαο ζνπ πξὸο 

Υξηζηὸλ ἀπάιιαμόλ κε, θαὶ ηῇ ζῇ πξνλνίᾳ, πξὸο θῶο ὁδήγεζόλ κε. 

 

Θενηνθίνλ 

Νεῦζνλ ἐμ ὕςνπο, πξὸο ηνὺο ἱθέηαο ζνπ Μῆηεξ, θαὶ ὁδήγεζνλ 

αὐηνὺο πξὸο ζσηεξίαλ, ἵλα ηνῦ Τἱνῦ ζνπ, ἐληάικαηα ηεξῶζη. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰδελ ἐπηζπκνῦκελ, πξόζσπνλ Κπξίνπ, 

ηαο ζαο πξεζβείαηο πακκάθαξ Ἰάθσβε, ζὺ γὰξ νἰθήησξ ὑπάξρεηο, 

ηῆο ἄλσ πόιεσο. 

 

Ὡο ἔρσλ παῤῥεζίαλ, πξέζβεπε ἀπαύζησο, 

ὑπὲξ ηῆο κάλδξαο ζνπ πάηεξ Ἰάθσβε, ζὺλ ηῷ Γαπῒδ ηῷ ὁζίῳ, 

Γέξνληη πάληηκε. 
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Θενηνθίνλ 

Ληκὴλ ἀπειπηζκέλσλ, ηῶλ πηζηῶλ ἡ βάζηο, 

θαὶ ζηεξηγκὸο ηῶλ πεζόλησλ ἐλ παξαπηώκαζη, ηῇ ζῇ ὀμείᾳ δπλάκεη, 

θάλεζη Γέζπνηλα. 

 

Τὸ Ἄμηόλ ἐζηηλ… 

θαὶ ηὰ παξόληα Μεγαιπλάξηα. 

 

Υαίξνηο Ληβηζίνπ γόλνο ιακπξόο, θαὶ Δὐβνίαο πάζεο, ὁ ἀθέλσηνο 

ζεζαπξόο, ραίξνηο θνηλνβίνπ Γαπῒδ ηνῦ ζενθόξνπ, Ἰάθσβε ἡγῆηνξ, 

θαὶ κέγαο ἔθνξνο. 

 

Υαίξνηο ἀῤῥσζηνύλησλ ζεξαπεπηήο, ηῶλ πελήησλ θίινο, θαὶ 

πελζνύλησλ ἀλαςπρή, ραίξνηο ηῶλ ζηελόλησλ, ηαο ζιίςεζη ηνῦ 

βίνπ, Ἰάθσβε ζεόθξνλ, ηὸ παξακύζηνλ. 

 

Ὤθζεο ἐπ' ἐζράησλ ηῶλ ἡκεξῶλ, ἐλ Δὐβνίᾳ πάηεξ, ηὸ ἀιάβαζηξνλ 

ἀξεηῶλ, θαὶ ραξίησλ ζείσλ, ηακενλ πεπιεζκέλνλ, Ἰάθσβε παξέρνλ, 

πηζηνο ηὰ πξόζθνξα. 

 

Δἴιεθαο Ἰάθσβε ἱεξέ, ηῆο ἱεξσζύλεο, 

κέγα δῶξνλ ἀπὸ Θενῦ, θαὶ πνιινὺο πεζόληαο, 

ἀλέζηεζαο ζεόθξνλ, ηῷ ζείῳ κπζηεξίῳ, ἐμαγνξεύζεσο. 

 

Γέγνλαο ηὸ ζηήξηγκα κνλαρῶλ, ζεξαπεύσλ ηνύησλ, 

ἀῤῥσζηήκαηα ηῆο ςπρῆο, ὡο θαὶ δηαλνίαο, 

ηῆο ινγηθῆο θαζαίξσλ, ζνθαο ζνπ ζπκβνπιίαηο, πάηεξ Ἰάθσβε. 

 

Κόζκεκα θαὶ θαύρεκα ἱεξόλ, πάζεο ηῆο ιιάδνο, ἀλεδείρζεο 

ζεκλνπξεπῶο, ηαο ζαπκαηνπξγίαηο, θαὶ δηδαραο ἁγίαηο, 

Ἰάθσβε ἀγγέισλ, ὁ ὁκνδίαηηνο. 
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Σάθνλ πξνζθπλνῦληέο ζνπ ηὸλ ζεπηόλ, ράξηηαο πνηθίιαο, ἀξπόκεζα 

ἐμ αὐηνῦ, ζὺ γὰξ Παξαθιήηνπ, Ἰάθσβε δνρενλ, ηὸ πάγρξπζνλ 

ἐθάλεο, ζενραξίησηε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ ἀγγέισλ... 

 

Τξηζάγηνλ θαὶ Ἀπνιπηίθηνλ 

 

Ἦρνο πι. α΄. Τὸλ Σπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Σῶλ ὁζίσλ Παηέξσλ ηὰ θαηνξζώκαηα, ἐλ ἐζράηνηο ηνο ρξόλνηο 

δειώζαο ἅγηε, ἀλεδείρζεο κηκεηὴο ηνύησλ Ἰάθσβε, ἐλ ηῇ κάλδξᾳ 

ηνῦ Γαπΐδ, ηνῦ πξνζηάηνπ ζνπ ζεκλέ, πνηκάλαο ηαύηελ ἐλζέσο, δηὸ 

ζὺλ ηνύηῳ κὴ παύζῃ, ὑπὲξ ἡκῶλ ἀεὶ δεόκελνο. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζε λεθξόλ. 

Πάηεξ δηειζὼλ ηῶλ πεηξαζκῶλ, πέιαγνο Ἰάθσβε κέγα, ἔθζαζαο 

ὅζηε, εἰο κνλὰο ηῆο ράξηηνο, ηνῦ Παληνθξάηνξνο, δηὸ πξόθζαζνλ 

ἅγηε, δεόκεζα πάληεο, παῦζαη ηαο πξεζβείαηο ζνπ, ηνῦ 

πνιεκήηνξνο, δόινλ θαὶ ζπνπδὴλ θαὶ καλίαλ, θαηὰ ηῆο ἁγίαο Μνλῆο 

ζνπ, πξνεζηὼο γὰξ ηαύηεο ἐρξεκάηηζαο. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη... 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ... 

 

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

ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 

 


