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«Ὅλην ἀποθέμενοι», Ἦχος πλ. Β’, ςΥ 5Βου  A ad. 
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Ὅλην ἀποθέμενοι, ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλπίδα, 

θησαυρὸν ἀσύλητον, ἑαυτοῖς οἱ Ἅγιοι 

ἐθησαύρισαν· δωρεὰν ἔλαβον, δωρεὰν διδοῦσι, 

τοῖς νοσοῦσι τὰ ἰάματα· χρυσὸν ἤ ἄργυρον, 

εὐαγγελικῶς οὐκ ἐκτήσαντο· ἀνθρώποις τε καὶ 

κτήνεσι, τὰς εὐεργεσίας μετέδωκαν· ἵνα διὰ 

πάντων, ὑπήκοοι γενόμενοι Χριστ, ἐν 

παρρησίᾳ πρεσβεύωσιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Προσόμοια 

Ἐν αἵματι βάψας σου, τὴν ἱερὰν διπλοΐδα, 

εἰσῆλθες εἰς ἅγια, τῶν ἁγίων ἅγιος σὺ 

γενόμενος, Βαβύλα ἔνδοξε, καὶ σαφῶς πάντοτε, 

ἀπολαύεις τῆς θεώσεως, ὡραϊζόμενος, καὶ τ 

μαρτυρίῳ λαμπόμενος, καὶ ἄγγελος 

δεικνύμενος, ταῖς καθαρωτάταις μεθέξεσιν· 

ὅθεν σε τιμῶμεν, καὶ πόθῳ ἑορτάζομεν τὴν σήν, 

ἱερωτάτην πανήγυριν, ἀξιομακάριστε. 
 

Σιδήρῳ πεδούμενος, ἀνεμποδίστως τὴν τρίβον, 

διώδευσας Ὅσιε, τὴν πρὸς τὴν οὐράνιον πόλιν 

φέρουσαν, τὰ σεπτὰ στίγματα, Βαβύλα 

πάνσοφε, ὥσπερ κόσμον περικείμενος, ἐν ᾗ 

γενόμενος, οἷα νικητὴς ἀληθέστατος, καὶ 

Μάρτυς ἀπαράτρωτος, καὶ ἱερουργὸς 

ἱερώτατος, μέλπεις σὺν Ἀγγέλοις, μελῴδημα τὸ 

θεῖον καθαρῶς· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος, Τριὰς 

ὁμοούσιε. 
 

Ποίμνης προϊστάμενος, τῆς λογικῆς ἱεράρχα, 

βακτηρία γνώσεως, ἐπὶ χλόην ἔθρεψας ταύτην 

πιστῶς, καὶ θηρῶν ἔσωσας, καὶ Θεὸν εὔφρανας, 

τὸν ἐξ ὕψους σε ποιμάναντα· ὃν κατενώπιον, 

τῶν ἀθεωτάτων μακάριε, κηρύττων, ὥσπερ 

ἄκακον, τέθυσαι ἀρνίον γηθόμενος, μετὰ τῶν 

ἀκάκων, παιδίων καὶ προσήχθης σὺν αὐτοῖς, 

θῦμα εὐῶδες ὁλόκληρον, Βαβύλα θεσπέσιε. 

Ο 
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Σταυρὸς ἀνυψούμενος, τοῦ ἐν αὐτ ὑψωθέντος, 

τὸ πάθος τὸ ἄχραντον, ἀνυμνεῖν προτρέπεται 

κτίσιν ἅπασαν· ἐν αὐτ κτεὶνας γάρ, τὸν ἡμᾶς 

κτείναντα, νεκρωθέντας ἀνεζώωσε, καὶ 

κατεκάλλυνε, καὶ εἰς οὐρανοὺς πολιτεύεσθαι, 

ἠξίωσεν ὡς εὔσπλαγχνος, δι’ ὑπερβολὴν 

ἀγαθότητος· ὅθεν γεγηθότες, ὑψώσωμεν τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὴν αὐτοῦ μεγαλύνωμεν, 

ἄκραν συγκατάβασιν. 
 

Μωσῆς προετύπου σε, χεῖρας ἐκτείνας εἰς ὕψος, 

καὶ κατατροπούμενος, Ἀμαλὴκ τὸν τύραννον, 

Σταυρὲ τίμιε, τῶν πιστῶν καύχημα, Ἀθλητῶν 

στήριγμα, Ἀποστόλων ἐγκαλλώπισμα, Δικαίων 

πρόμαχε, πάντων τῶν Ὁσίων διάσωσμα· διὸ σε 

ἀνυψούμενον, βλέπουσα ἡ κτίσις εὐφραίνεται, 

καὶ πανηγυρίζει, δοξάζουσα Χριστὸν τὸν διὰ 

σοῦ, τὰ διεστῶτα συνάψαντα, ἄκρᾳ ἀγαθότητι. 
 

Σταυρὲ πανσεβάσμιε, ὃν περιέπουσι τάξεις, 

Ἀγγέλων γηθόμεναι, σήμερον ὑψούμενος, θείῳ 

νεύματι, ἀνυψοῖς ἅπαντας, τοὺς κλοπῇ 

βρώσεως, ἀπωσθέντας καὶ εἰς θάνατον, 

κατολισθήσαντας· ὅθεν σε καρδίᾳ καὶ χείλεσι, 

πιστῶς περιπτυσσόμενοι, τὸν ἁγιασμὸν 

ἀρυόμεθα· Ὑψοῦτε βοῶντες, Χριστὸν τὸν 

ὑπεράγαθον Θεόν, καὶ τὸ αὐτοῦ προσκυνήσατε, 

θεῖον ὑποπόδιον. 
 

Μολοῦντι εἰς Ἅγια, τὰ τῶν Ἁγίων ἁγίως, ἱερεῖ 

Προφήτῃ τε, καὶ ἁγίῳ ἅγιος, καθὼς γέγραπται, 

ἐπιστὰς Ἄγγελος, προσεφώνει λέγων. 

Εἱσηκούσθη σοῦ ἡ δέησις, καὶ διαλύεται, νῦν 

τῆς Ἐλισάβετ ἡ στείρωσις, καὶ τέξεται πρεσβῦτά 

σοι, υἱὸν Ἰωάννην καὶ Πρόδρομον, λύχνον τοῦ 

Ἡλίου, προφήτην τοῦ Ὑψίστου καὶ φωνήν, τοῦ 

ἐκ Παρθένου θεόπαιδος, Λόγου ἀνατείλαντος. 
 

Λέγε μοι τρανότατα, κατὰ τὶ γνώσομαι τοῦτο; 

Αὖθις πρὸς τὸν Ἄγγελον, ὁ μακαριώτατος 

πρέσβυς ἔφησεν· ὡς ὁρᾷς πλήρης γάρ, ἡμερῶν 

ὑπάρχω, Ἐλισάβετ στεῖρα πέφυκε. Πῶς οὖν μοι 

ῥήματα, φθέγγῃ ὑπὲρ φύσιν, ἐξίσταμαι, 

οὐδόλως ἀληθεύοντα, νῦν ὑπονοῶ σε ὦ 

ἄνθρωπε. Ἄπιθι, ἐγὼ γάρ, λαοῦ τὴν σωτηρίαν 

ἐξαιτῶ, οὐχὶ δὲ παῖδα κομίσασθαι, πρᾶγμα 

δυσπαράδεκτον. 
 

Θεοῦ Παντοκράτορος, ἐγὼ Ἀρχάγγελος πέλω, 

Γαβριήλ μοι ὄνομα, τ πρεσβύτῃ ἔφησεν ὁ 

Ἀσώματος, τὸ παρὸν κώφευσον, καὶ σιγὴν 

ἄσκησον, ἀπιστήσας ἐμοῖς ῥήμασιν. Ἐπὰν δὲ 

τέκῃ σοι, σάλπιγγα τοῦ Λόγου ἡ σύζυγος, τοῦ 

Πνεύματος τρανοῦντός σοι, γλῶτταν ἐκβοήσεις 

τρανότατα· Προφήτης Ὑψίστου, κληθήσῃ ὦ 

παιδίον τάς αὐτοῦ, προετοιμάσαι ἐν χάριτι, 

τρίβους ὡς ηὐδόκησεν.  
 

Μαρτύρων ἐν αἵματι, τὴν ἱερὰν διπλοΐδα, 

φοινίξας εἰσέδραμες, εἰς Ἁγίων Ἅγια, ἀξιάγαστε, 

ἔνθα φῶς ἄρρητον, ἔνθα θεία δόξα, ὅπου ἦχος 

ἐορτάζοντος, ἐν ᾧ τῶν πόνων σου, Μάρτυς 

ἀποδέχῃ τὰ ἔπαθλα, καὶ στέφος τὸ ἀμάραντον, 

καὶ τὴν αἰωνίζουσαν εὔκλειαν, καὶ τοῦ 

Παραδείσου, τὴν οἴκησιν Γρηγόριε σοφέ, ἐν 

παρρησίᾳ δεόμενος, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Βασάνων οὐκ ἔσεισε, σοῦ τὴν ψυχὴν τρικυμία, 

οὐ κάθειρξις χρόνιος, ἐν ζοφώδει λάκκῳ σε 

κατακρύπτουσα, Ἀθλητὰ ἔνδοξε, ἀλλ’ ὡς φῶς 
ἤστραψας, τοῖς ἐν σκότει κινδυνεύουσι, τῆς 

ματαιότητος, οὓς υἱοὺς ἡμέρας ἀνέδειξας, λουτροῦ 

διὰ Βαπτίσματος, καὶ ἀναγεννήσεως κρείττονος, 

καὶ σωτηριώδους, καὶ θείας ἀληθῶς διαγωγῆς, 

ὡς ἱεράρχης θεόληπτος, πάνσοφε Γρηγόριε. 
 

Νυμφίον ἀθάνατον, σὲ τὸν ἁπάντων Δεσπότην, 

Ῥιψιμία στέργουσα, τὴν δορὰν ἀφήρηται, τὴν 

τοῦ σώματος, τῶν παθῶν πρότερον, τὸν ζοφώδη 

σάκκον, ἐγκρατείᾳ διαρρήξασα· μεθ’ ἧς 

ἠγώνισται, καὶ Γαϊανὴ ἡ ἀοίδιμος, παρθένων 

ἐπιφέρουσα, ὅμιλον στερρῶς ἐναθλήσαντα, καὶ 
καταβαλόντα, τῆς Εὕας τὸν ἀρχαῖον πτερνιστήν, ἃς 

ἐπαξίως γεραίροντες, σὲ Χριστὲ δοξάζομεν.  
 

Ὅταν μου εἰς ἔννοιαν, τὸ φοβερὸν ἔλθῃ βῆμα, 

τοῦ Υἱοῦ σου Πάναγνε, καὶ τὸ δικαστήριον τὸ 
παγκόσμιον, ἀπορῶ δέδοικα, δειλιῶν καὶ τρέμων, 

τὴν τῶν ἔργων μου ἐξέτασιν· φαῦλα γὰρ ἅπαντα, 

καὶ αἰσχύνης πάσης ἀνάπλεα, καὶ σκότους καὶ 

κολάσεως, καὶ ἀποστροφῆς ὄντως ἄξια. Ἴδε μου 
τὴν θλίψιν, καὶ ἴδε τῆς ψυχῆς τήν συντριβήν, καὶ τῆς 

ἀνάγκης ἐκείνης με, ῥῦσαι καὶ κολάσεως. 
 

Ὅλην ἀποθέμενοι, βιωτικὴν τυραννίδα, καὶ 

πλοῦτον μισήσαντες, καὶ τρυφὴν τὴν ῥέουσαν 

βδελυξάμενοι, τὸν Σταυρὸν ἤρατε, ὡς ζυγὸν 

ἔνθεον, καὶ Χριστ ἠκολουθήσατε, καὶ πρὸς 

οὐράνιον, χλόην θαυμαστῶς ἐσκηνώσατε, ἐν οἷς 
συναγαλλόμενοι, μέμνησθε ἡμῶν τῶν ἐκ πίστεως, 

ὑμῶν μεμνημένων, καὶ πόθῳ ἐκτελούντων εὐλαβῶς, 

τὴν ἱεράν καὶ σεβάσμιον, μνήμην ὑμῶν Ἅγιοι. 
 

Ὅλως ἀγαπήσασα, σὲ ἐκ ψυχῆς τὸν Δεσπότην, 

ὀπίσω σου ἔδραμε, δυὰς ἡ ἀοίδιμος καὶ 

ὁμόζυγος, καὶ τερπνὰ ἅπαντα, καὶ δεσμὸν 

ἄλυτον, ὡς ἱστὸν ἀράχνης ἔλυσε· διὸ καὶ ἔτυχε, 

σοῦ τῆς βασιλείας Ἀθάνατε. Αὐτῶν οὖν ταῖς 

δεήσεσιν, ἱλασμὸν οἰκτίρμον παράσχου μοι, τῶν 

πλημμελημάτων, καὶ δεῖξόν με ἀνώτερον 

παθῶν, τῶν ἐνοχλούντων μου Δέσποτα, τὴν 

ψυχὴν ἑκάστοτε. 
 


