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ΟΚΣΩΒΡΙΟ

Σῌ Α’ (1) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τοῦ Ἀποστόλου Ἀνανίου, ἑνὸς τῶν Ἑβδομήκοντα, καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος δ' Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Ὁ τὴν ἀκτῖνα τὴν θείαν δεδεγμένος, ὅτε νεύσει κρείττονι πεπληρωμένος σοι, ὁ πρώην ζόφῳ
κρατούμενος, προσλθε Σαῦλος, τὴν θείαν κάθαρσιν ἐξαιτούμενος, τότε παμμακάριστε, ὡς
Ἱεράρχης σοφός, υἱοθετεῖς τ βαπτίσματι, τὸν μετὰ ταῦτα, τὴν οἰκουμένην υἱοθετήσαντα· ὅθεν
σὺν τούτῳ μακαρίζομεν, σὲ τοῦ Χριστοῦ τὸν Ἀπόστολον, Ἀνανία θεόφρον, ἱκετεύοντα σωθναι
ἡμᾶς.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.

Μεμυημένος τὰ θεῖα παραδόξως, βροντς γεγωνότερον Μάκαρ ἐσάλπισας, λόγον Θεοῦ τὸν
σωτήριον, καὶ τοὺς ὑπνοῦντας, ἐν τοῖς μνημείοις τς ματαιότητος, ἐξήγειρας νέκρωσιν
ἐναπορρίψαντας, τὴν τοῖς νεκροῖς συνοικίζουσαν, καὶ ἐν τ ᾍδῃ, τοὺς κεκτημένους
ἐναποστρέφουσαν· οὓς ἀπειργάσω τοῦ νεκρώσαντος, τὸν νεκρωτὴν σκεύη τίμια, Ἰησοῦ τοῦ
Δεσπότου, καὶ Σωτρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
τιχηρὰ τοῦ Ὁσίου Ἦχος α' Σῶν οὐρανίων ταγμάτων
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Ὁ μουσουργέτης, ἡ λύρα, τοῦ θείου Πνεύματος, ἡ ἀηδών, ὁ τέττιξ, ὁ τῶν θείων ᾀσμάτων, αὐλὸς
τς Ἐκκλησίας, πᾶσιν ἡμῖν, τάς αὐτοῦ παρατίθεται, μελῳδικὰς εὐωχίας, καὶ δι' αὐτῶν,
κατευφραίνει τοὺς θεόφρονας.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Ὁ φαεινότατος λύχνος, καὶ διειδέστατος, ἡ μελουργὸς κιθάρα, ἡ νευρὰ τῶν εὐσήμων, τοῦ
Πνεύματος λογίων, ᾄδει τρανῶς, ἐκδιδάσκων τὰ πέρατα, ἐν ἀσιγήτοις τοῖς ὕμνοις δοξολογεῖν,
τς θεότητος τὴν μίαν αὐγήν.
Δοξαστικὸν Ἦχος α’ Βυζαντίου, οἱ δέ, Ἀνατολίου

Τὸ σκεῦος τς ἐκλογς, τὸ μέγα δοχεῖον τοῦ Πνεύματος, Παῦλον τὸν Ἀπόστολον ἐφώτισας
Ἀπόστολε, θεόθεν κατ' ἀποκάλυψιν χρηματισθείς, ὡς αὐτόπτης τοῦ Λόγου, καὶ μύστης τῶν
θαυμάτων αὐτοῦ, Ἀπόστολος δὲ πρὸ τῶν μαθητῶν, καὶ πιστὸς οἰκονόμος τς νέας Διαθήκης.
Διὸ αὐτὸν μιμούμενος, τὸν διδάσκαλον Χριστόν, τὸ οἰκεῖον αἷμα ἐξέχεας, μαρτυρικ πάθει
ὁμολογητὴς γενόμενος, Ἀνάνια Ἱεράρχα Χριστοῦ, καὶ τὸν δρόμον τελέσας, τὴν πίστιν τε ἄσυλον
τηρήσας, σὺν τοῖς ἄνω λειτουργοῖς ἐν ὑψίστοις αὐλιζομενος, πρέσβευε σωθναι τάς ψυχὰς
ἡμῶν.
Εἰς τὸν τίχον, Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. β’

Πρώτη καλῶν ἀπαρχή, ὤφθης σωτηρίας ἀφορμή, Ῥωμανὲ Πατὴρ ἡμῶν· Ἀγγελικὴν γὰρ
ὑμνῳδίαν συστησάμενος, θεοπρεπῶς ἐπεδείξω τὴν πολιτείαν σου. Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε,
πειρασμῶν καὶ κινδύνων λυτρωθναι τοὺς ἀνυμνοῦντας σε.
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος γ’

Ἀπόστολε Ἅγιε Ἀνανία, πρέσβευε τ ἐλεήμονι Θε ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς
ψυχαῖς ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου Ἦχος πλ. δ’
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Ἐν σοὶ Πάτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ' εἰκόνα· λαβὼν γὰρ τὸν σταυρόν, ἠκολούθησας τ
Χριστ, καὶ πράττων ἐδίδασκες, ὑπερορᾶν μὲν σαρκός, παρέρχεται γὰρ, ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχς,
πράγματος ἀθανάτου· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὅσιε Ῥωμανὲ τὸ πνεῦμά σου.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς

Ἀρχαῖος μαθητὴς Χριστοῦ, γεγονὼς Ἀνανία, τ νέῳ τὴν ἀνάβλεψιν, μαθητῆ σὺ βραβεύεις,
Παύλῳ τ θείῳ· διὸ σε, σὺν αὐτ εὐφημοῦμεν, ὡς ἱεράρχην ἔνθεον, ὡς Ἀπόστολον θεῖον, ὡς
ἀληθ, Μάρτυρα καὶ κήρυκα θεηγόρον, καὶ πρεσβευτὴν θερμότατον, πάσης τς οἰκουμένης.
Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ὁσίου Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς

Ἐν θεοπνεύστοις ᾄσμασι, κατετράνωσας, Μάκαρ, τὴν τοῦ Χριστοῦ ἀπόρρητον, θείαν
οἰκονομίαν, καὶ ὕμνοις ἔστεψας πάντας, Ῥωμανὲ τοὺς Ἁγίους· μεθ' ὧν φαιδρῶς ἀνύμνησας, τὴν
ἁγνὴν καὶ Παρθένον, καὶ ἀληθ, τοῦ Θεοῦ Μητέρα πάνσοφε Πάτερ, μεθ' ἧς ἡμῶν μνημόνευε,
παρεστὼς τῆ Τριάδι.
Σῌ Β’ (2) ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ, καὶ Ἰουστίνης τῆς Παρθένου.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τῶν Ἁγίων Ἦχος δ’ Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Ἱερέων ἐν χρίσματι, καὶ Μαρτύρων ἐν αἵματι τῶ Θε προσήγγισας, τελεώτατα, Κυπριανὲ
παναοίδιμε, τὸ ἄνθος τς φύσεως, ἡ τῶν λόγων καλλονή· τς σοφίας ἀκρόπολις, τς ὀρθότητος,
τῶν δογμάτων ἡ στάθμη, τὼν κανόνων, παναρμόνιος εὐθύτης· Ἐκκλησιῶν ἡ εὐπρέπεια.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Τῶν ἀθλούντων τὴν εὔκλειαν, τῶν Μαρτύρων τὸν στέφανον, ὑπογράφων ἔπεισας τοὺς
θεόφρονας, κατατολμᾶν γενναιότατα, ποικίλων κολάσεων, καὶ δεσμῶν καὶ φυλακς, καὶ
σωμάτων γυμνώσεως, καὶ στρεβλώσεων, καὶ κρυμοῦ δριμυτάτου καὶ μαστίγων, καὶ θανάτου
τελευταῖον, Κυπριανὲ πανσεβάσμιε.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Ἐπῳδαῖς ταῖς τοῦ δαίμονος, τὰς Ὠδὰς τὰς τοῦ Πνεύματος, καὶ Σταυροῦ τὸ τρόπαιον ἀντιτάξασα,
τὴν παρθενίαν ἐτήρησας· καὶ Μάρτυς ἀήττητος, προσηνέχθης τῶ Χριστ, ἱερώτατον σφάγιον·
ὅθεν ἔτυχες, τὼν στεφάνων τς νίκης, Ἰουστῖνα, τῶν Παρθένων καὶ Μαρτύρων, κεκοσμημένη
φαιδρότησι.
Δοξαστικὸν Ἦχος β’

Διδασκαλίαν τς πλάνης, καὶ γνῶσιν τῶν εἰδώλων, ἀπεδύσω ἀληθῶς, καὶ Σταυρὸν ἠμφιάσω,
ὅπλον εἰς σωτηρίαν, Κυπριανὲ παμμακάριστε. Ἔρριψας τὰς βίβλους τάς μαγικάς, τὸν ἄνθρωπον
ἀπέθου τὸν παλαιόν, καὶ ᾤκησεν ἐν σοὶ θεογνωσίᾳ, ἡ Τριὰς ἡ ὁμοούσιος· Αὐτὴν ἱκέτευε
Ἱεράρχα, σὺν Ἀγγέλοις τοῦ σωθναι ἡμᾶς.
Ἀπόστιχα Δοξαστικὸν Ἦχος β’

Τὸν φωστρα τὸν θεολαμπ, τὸν τοῦ Παύλου συνόμιλον, καὶ ἔργοις συμμέτοχον, Κυπριανὸν
εὐφημήσωμεν· μέτ' Ἀγγέλων γὰρ ἀγάλλεται, λαβὼν τὸ στέφος τς ἀφθαρσίας, παρὰ τοῦ μόνου
Θεοῦ, καὶ πρεσβεύει, σωθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Ἦχος δ’
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Καὶ τρόπων μέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες
Θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο τὸν λόγον τς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῆ πίστει
ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Κυπριανέ, πρέσβευε Χριστ τ Θε, σωθναι τὰς
ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Τὸν πρότερον ὑπάρχοντα, κακίας μύστην ὕστερον, διὰ τιμίας Παρθένου, Ἀρχιερέα φανέντα,
Κυπριανὸν τὸν μέγιστον, συμφώνως μακαρίσωμεν, καὶ πρὸς αὐτὸν βοήσωμεν· ταῖς σαῖς λιταῖς
εὐμενίζου, ἡμῖν τῶν πάντων Δεσπότην.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Χαρὰν τὴν ἀνεκλάλητον, πάναγνε ἡ κυήσασα, χαρᾶς ἡμᾶς αἰωνίου, μετόχους ποίησον πάντας,
Παρθένε θεονύμφευτε, ἡ σκέπη τὸ κραταίωμα, τῶν εὐσεβῶς βοώντων σοι·. Μὴ ἐπιλάθῃ σῶν
δούλων, Θεοκυτορ Μαρία.
Σῌ Γ' (3) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἦχος α’ Πανεύφημοι Μάρτυρες
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Ἀγκίστρῳ τς χάριτος σοφῶς, ὁ Παῦλος ὁ ἔνθεος, δημηγορήσας ἐζώγρησεν, Ἱεροφάντορα, καὶ
τῶν ἀπορρήτων, θεωρὸν εἰργάσατο, σὲ σκεῦος ἐκλογς θεασάμενος, μεθ' οὗ δυσώπησον,
θεορρμον Διονύσιε, τοῦ σωθναι, τοὺς πόθῳ ὑμνοῦντας σε.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Ἀγγέλοις ὁμότιμον τὸν νοῦν, Πάτερ Διονύσιε, δι' ἀρετς ἐργασάμενος, τὴν ὑπερκόσμιον, τς
ἱεραρχίας, εὐταξίαν πάνσοφε, ἐν βίβλοις ἱεροῖς ἀνιστόρησας, καθ' ἣν ἐρρύθμισας, Ἐκκλησίας τὰ
συστήματα, οὐρανίων, τὰς τάξεις μιμούμενος.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Ἐμφιλοσοφώτατα Θε μάκαρ Διονύσιε, ὡς δυνατὸν ὁμοιούμενος, τῶν ὀνομάτων σύ, μυστικῶς
τῶν θείων, εὐσεβῶς ἐξήπλωσας, τὴν ἔνθεον θεόφρον ἀνάπτυξιν, ἑνώσει κρείττονι, μυηθεὶς τὰ
ὑπὲρ ἔννοιαν, καὶ μυήσας, τοῦ κόσμου τὰ πέρατα.
Δοξαστικὸν Ἦχος β’ Ἀνδρέου Ἱεροσολυμίτου, οἱ δέ, Βυζαντίου

Δεῦτε συμφώνως οἱ πιστοί, τὴν ἐτήσιον μνήμην τῶν ἱεραρχῶν εὐφημήσωμεν, Διονυσίου τε καὶ
Κυπριανοῦ· ὁ μὲν γάρ, καταπτύσας τῶν Στωϊκῶν φιλοσόφων, καὶ τ σκεύει τς ἐκλογς
μαθητευθείς, τῶν ἀπορρήτων μυστηρίων γνώστης ἐγένετο, ὁ δέ, διὰ τς καλλίστης παρθένου
Ἰουστίνης, τὴν διάνοιαν φωτισθείς, τὴν τῶν δαιμόνων ἀπάτην ἐξέφυγε, καὶ τὰς μαγικὰς βίβλους
ἐν πυρὶ ἀναλώσας, τοῦ Εὐαγγελίου κήρυξ γέγονε. Διὸ καὶ ἡμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί, τὸν δοξάσαντα
τούτους, δοξολογοῦντες Σωτρα βοήσωμεν· ὁ τοὺς σοὺς Ἀθλοφόρους στεφανώσας ἐν δόξῃ,
Χριστὲ ὁ Θεός, ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀπόστιχα Δοξαστικὸν Ἦχος δ’

Της οὐρανίου γνώσεως, ἀθεώρητον βυθὸν σε καλέσωμεν, λαμπρότατε Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ὡς
γὰρ ὁπλίτην, καὶ στερρὸν ὑπέρμαχον τς Ἐκκλησίας, ἀνυμνοῦμέν σε σοφέ· πυρὶ γὰρ
ἐλλαμφθεὶς τ ἁγνοτάτῳ ἠξιώθης ἅμα ταῖς ἄνω στρατολογίαις, τὸ φωτεινὸν περιβόλαιον,
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ἐνδύσασθαι Χριστόν, καὶ λαμπρυνθναι τῆ αἴγλῃ τοῦ Πνεύματος, τὸν νοῦν Διονύσιε· διό σου
τὴν παγκόσμιον μνήμην πανηγυρίζοντες, πιστῶς δοξάζομεν, τὸν δοξάσαντά σε Κύριον.
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἦχος δ’

Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς, καὶ νήφων ἐν πᾶσιν, ἀγαθὴν συνείδησιν ἱεροπρεπῶς ἐνδυσάμενος,
ἤντλησας ἐκ τοῦ σκεύους τς ἐκλογς τὰ ἀπόρρητα, καὶ τὴν πίστιν τηρήσας, τὸν ἴσον δρόμον
τετέλεκας, Ἱερομάρτυς Διονύσιε· Πρέσβευε Χριστ τ Θε, σωθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὀρθρον, Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς

Τ Παύλῳ Διονύσιε, τ κλειν κορυφαίῳ, μαθητευθεὶς πανόλβιε, ὑπ' αὐτοῦ ἐμυήθης, τῶν
ἀποκρύφων τὴν γνῶσιν· ὅθεν σε καὶ λαμπτρα, τῆ Ἐκκλησίᾳ τίθησιν, Ἀθηνῶν προχειρίσας, τς
εὐσεβοῦς, Ἱεράρχην πόλεως, ἣν φυλάττοις, ὀρθοδοξοῦσαν πάνσοφε, σαῖς εὐχαὶς θεοκρυξ.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς

Ἐν τῆ σεπτῆ κοιμήσει σου, Παναγία Παρθένε, παρν ὁ Διονύσιος, σὺν τ Ἱεροθέῳ, καὶ Τιμοθέῳ
τ θείῳ, ἅμα τοῖς, Ἀποστόλοις, ἕκαστος ὕμνον ᾄδοντες, πρόσφορον τῆ σῆ μνήμῃ· μεθ' ὧν καὶ
νῦν, πᾶσα γλῶσσα βρότειος ἀνυμνεῖ σε, τὴν τοῦ Θεοῦ λοχεύτριαν, καὶ τοῦ κόσμου προστάτιν.
Σῌ Δ (4) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἱεροθέου, Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ἁγίου Ἦχος α’ Πανεύφημοι Μάρτυρες
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Ὁ φωτοειδέστατος Χριστοῦ, ἔρως καὶ θειότατος, τὴν σὴν ψυχὴν κατελάμπρυνε, καὶ τὴν
διάνοιαν, γλυκυτάτῳ φέγγει, εὐσεβῶς ἐπύρσευσε, καὶ πᾶσαν αἰσθητὴν ἡδυπάθειαν, ὡς πῦρ
κατέφλεξεν, οὐρανίων ἐπιλάμψεων, ἐκτελέσας,δοχεῖον πανέντιμον.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Ἡ μεγαλοπρέπεια τῶν σῶν, λόγων Ἱερόθεε, καὶ τῶν σοφῶν ἀποδείξεων, ἡ παναρμόνιος, καὶ
ἀκριβεστάτη, ἀγωγὴ καὶ μέθοδος, ἐπιστημονικς διαθέσεως, καρπὸς γνωρίζεται, καὶ φωτίζει
τοὺς προστρέχοντας, καὶ σοφίζει τοὺς ἀναγινώσκοντας.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Τὸ περιφανέστατον τῶν σῶν, συνταγμάτων Ὅσιε, περὶ τὰ θεῖα θεάματα, ὁ Διονύσιος, ὁ πολὺς
τὰ θεῖα, τοῖς πιστοῖς ἐκήρυξε, καὶ τὸ ὑπερφυὲς τῶν δογμάτων σου, μεθ' οὗ δυσώπησον,
δωρηθναι ταῖςψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. δ’

Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς, καὶ νήφων ἐν πάσιν, ἀγαθὴν συνείδησιν ἱεροπρεπῶς ἐνδυσάμενος,
ἤντλησας ἐκ τοῦ Σκεύους τς ἐκλογς τὰ ἀπόρρητα, καὶ τὴν πίστιν τηρήσας, τὸν ἴσον δρόμον
τετέλεκας, Πάτερ Ἱερόθεε. Πρέσβευε Χριστ τῶ Θε, σωθναι τὰς Ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἁγίου Ἦχος γ’ Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις

Ὅτε ἡ Μήτηρ τοῦ Λόγου, πρὸς τὰς ἐκεῖ καταπαύσεις, μεταναστεύουσα ὤφθη, σὺν τοῖς λοιποῖς
Ἀποστόλοις, σὺ lερόθεε ὕμνοις, ἐπέστης ταύτην προπέμπων.
Σῌ Ε’ (5) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Χαριτίνης.
www.romiosyne.org

Ἀρχιμ. Ἀριστoβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς

5

Μέρος 3ον, Ἰδιόμελα, Μηναῖον Ὀκτωβρίου

Εἰς τόν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ τῆς Μάρτυρος Ἦχος δ’ Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Τς χαρᾶς ὡς ἐπώνυμος, ἐν χαρᾷ προσεχώρησας , εἰς νυμφῶνα πάνσεμνε τὸν οὐράνιον, ἔνθα τὸ
σὸν ἐπεπόθησας, κεκτσθαι πολίτευμα, ὑπομείνασα στερρῶς, ἀλγεινήν ὄντως βάσανον, τῶν
ὀδόντων τε, καὶ ὀνύχων ἁπάντων ἐκριζώσεις, ἀθλοφόρε Χαριτίνη, Παρθενομάρτυς πολύαθλε.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Τῶν λεόντων συνέθλασας, σιαγόνας πολύαθλε, σιαγόνων φέρουσα τὰ συνθλάματα, τῶν δὲ
ὀνύχων ἐκρίζωσιν, γενναίως ὑπήνεγκας, ἐκριζοῦσα τὰ δεινά, τς ἀπάτης φρυάγματα,
θαλαττίοις δέ, ἐν βυθοῖς ἀπερρίφης, τὴν κακίαν, ὑποβρύχιον ποιοῦσα, τοῦ πονηροῦ
πολεμήτορος.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Μετὰ τέλος μακάριον, ἐν θαλάσσῃ ῥιφεῖσάν σε, σὸς γεννήτωρ Ἔνδοξε συνεκόμισεν, ἀναβοὼν
μετ' ἐκπλήξεως· Πῶς νῦν κεχαρίτωσαι, ἱερώτατον ἐμόν, καὶ ποθούμενον γέννημα, ταῖς
κολάσεσι, τοῦ σεπτοῦ μαρτυρίου, καὶ τὴν κλσιν, ἀληθεύουσαν εἰργάσω, προτυπωθεῖσάν σοι
χάριτι!
Ἀπολυτίκιον τῆς Μάρτυρος Ἦχος δ’

Ἡ ἀμνάς σου Ἰησού, κράζει μεγάλη τῆ φωνῆ Σέ νυμφίε μου ποθῶ, καί σέ ζητούσα ἀθλῶ, καί
συσταυροῦμαι, καί συνθάπτομαι τ βαπτισμ σου, καί πάσχω διά σέ, ὡς βασιλεύσω σύν σοί,
καί θνήσκω ὑπέρ σοῦ, ἵνα καί ζήσω ἐν σοῖ· ἀλλ’ ὡς θυσίαν ἄμωμον, προσδέχου τήν μετά πόθου
τυθείσάν σοι, αὐτς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον Ἦχος γ’ Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις

Ἐν οὐρανοῖς ὡς Μάρτυς, Χαριτίνη τ Θε, παρισταμένη ἐνδόξως, πάντας ἡμᾶς τοὺς εὐσεβεῖς,
μνήμην τὴν σὴν ἐκτελοῦντας, σζε θερμαῖς σου πρεσβείαις.
Θεοτοκίον Ἦχος γ’ Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις

Τὸν σὸν Υἱὸν Παρθένε, μὴ διαλίπῃς δυσωπεῖν, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν σῶν δούλων, ἵνα ῥυσθῶμεν τς
ἐκεῖ, φρικτς κολάσεως πάντες, καὶ τοῦ πυρὸς τοῦ ἀσβέστου.
Σῌ Σ’ (6) ΣΟΤΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Θωμᾶ.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τοῦ ἈποστόλουἮχος δ' Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Τς πλευρᾶς ἐφαψάμενος, τοῦ Δεσπότου Πανόλβιε, τῶν καλῶν κατείληφας τὸ ἀκρότατον·
ὥσπερ γὰρ σπόγγος τὰ νάματα, ἐκεῖθεν ἑξήντλησας, τὴν πηγὴν τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωὴν τὴν
αἰώνιον, καὶ ἐπότισας, χερσωθείσας καρδίας ἀγνωσίᾳ, τοῦ Θεοῦ θεογνωσίας, ἀναπηγάζων τὰ
δόγματα.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.
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Τῆ πιστῆ ἀπιστίᾳ σου, τοὺς πιστοὺς ἐβεβαίωσας, ὡς Θεὸν καὶ Κύριον πάσης κτίσεως, θεολογεῖν
ἐπαρξάμενος, τὸν σάρκα φορέσαντα, δι' ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γς, καὶ Σταυρόν τε καὶ θάνατον
ὑπομείναντα, καὶ τὰς τρήσεις τῶν ἥλων, καὶ τῆ λόγχῃ, τὴν πλευρὰν διανυγέντα, ἐξ ἦς ζωὴν
ἀρυόμεθα.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Ὁ Θωμᾶς ὁ θαυμάσιος, τὴν πηγήν ἀνεστόμωσε, τῶν δογμάτων Δέσποτα τοῖς θεόφροσι· τὴν γὰρ
πλευρὰν ψηλαφήσας σου, διπλν τὴν ἐνέργειαν, ταῖς οὐσίαις ταῖς διτταῖς, καταλλήλως
μεμύηται, καὶ ἐβόησε· Σὺ Θεός μου ὑπάρχεις καὶ Δεσπότης, σὺ καὶ Κύριος τς δόξης, ὁ δι' ἐμὲ
σάρξ γενόμενος.
Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. β’

Ὡς ὑπηρέτης τοῦ Λόγου, καὶ τς ἀρρήτου σαρκώσεως αὐτοῦ, βυθὸν σοφίας ἑξήντλησας, Θωμᾶ
Ἀπόστολε· τ γὰρ καλάμῳ τοῦ Σταυροῦ, ἀνιχνεύων ἐκ τοῦ βυθοῦ τς ἀπάτης, ψυχὰς
ἐζώγρησας. Ὅθεν τῆ σαγήνῃ τῶν σῶν δογμάτων, πᾶσαν ἐφώτισας τὴν οἰκουμένην· καὶ τ φωτὶ
τς γνώσεως, τὰς τῶν Ἰνδῶν ἐζοφωμένας ψυχὰς κατελάμπρυνας· Διὸ τς δόξης τηλαυγῶς,
Χριστοῦ κατατρυφῶν, αὐτὸν ἱκέτευε, ἐλεηθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς τὸν τίχον, Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. β’ Ἀνατολίου

Τὰ θεῖα ἐποπτεύων, Χριστοῦ τς σοφίας νοητὸς ἀναδέδειξαι κρατήρ, μυστικῶς Θωμᾶ Ἀπόστολε,
ἐν ᾧ τῶν πιστῶν αἱ ψυχαὶ εὐφραίνονται, τῆ γὰρ θείᾳ σαγήνῃ τοῦ Πνεύματος, λαοὺς ἀνείλκυσας
ἐκ βυθοῦ τς ἀπογνώσεως· ὅθεν ἐκ Σιών, ὡς ποταμὸς τς χάριτος ἐξλθες, τὰ σὰ ἐκβλύζων
ἔνθεα δόγματα, εἰς τὴν σύμπασαν κτίσιν. Διὸ τοῦ Χριστοῦ τὰ πάθη ἐκμιμούμενος, τὴν πλευρὰν
ἐλογχεύθης, καὶ ἐν τ γνόφῳ εἰσδύσας τς ἀφθαρσίας, αὐτὸν ἱκέτευε, ἐλεηθναι τὰς ψυχὰς
ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος γ’

Ἀπόστολε Ἅγιε Θωμᾶ, πρέσβευε τ ἐλεήμονι Θε ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς
ψυχαῖς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Αὐτόπτα καὶ Ἀπόστολε, Χριστοῦ τοῦ πανοικτίρμονος, εἰρήνην δώρησαι πάσῃ, τῆ οἰκουμένῃ καὶ
νίκας, τ φιλοχρίστῳ Ἄνακτι, ἡμῖν πταισμάτων ἄφεσιν, καὶ σωτηρίαν αἴτησαι, τοῖς σὲ Θωμᾶ
εὐφημοῦσιν, ὡς μαθητὴν θεηγόρον.
Ἐξαποστειλάριον, Ἕτερον Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Χριστὸς ὁ μέγας Ἥλιος, ἀκτῖνά σε πολύφωτον, ἐν τῆ Ἰνδίᾳ ἐκπέμπει, τὴν ζοφερὰν πλάνην
μύστα, συντόνως ἐκδιώκοντα, Θωμᾶ σοφὲ Ἀπόστολε, καὶ τοὺς λαοὺς φωτίζοντα, Τριάδα σέβειν
τὴν θείαν, παρ' ἧς φρουρούμεθα πάντες.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Πανάμωμε Μητρόθεε, τὸ μέγα περιήχημα, τῶν Ἀποστόλων Μαρτύρων, καὶ Προφητῶν καὶ
Ὁσίων, τὸν σὸν Υἱὸν καὶ Κύριον, ἱλέωσαι τοῖς δούλοις σου, ἡμῖν Θεογεννήτρια, ὅταν καθίσῃ τοῦ
κρῖναι, τὰ κατ' ἀξίαν ἑκάστῳ.
Εἰς τοὺς Αἴνους, τιχηρὰ ἰδιόμελα, τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος β’ Ἀνατολίου
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Χριστ ἠκολούθησας, Θωμᾶ Ἀπόστολε, καὶ τοῦ κόσμου κατεφρόνησας καὶ τὰ τούτου
διδάγματα, ἐν τ ταμείῳ σου κρύψας, ἀνεδείχθης, Ἀπόστολος· ὅθεν γενόμενος ἐν τοῖς ἔθνεσι,
τὰς τούτων ὑπὸ τς πλάνης, καὶ τῶν παθῶν σκοτισθείσας ψυχάς, ἐντολαῖς τοῦ Σωτρος
ἐφώτισας, πιστεύειν εἰς Τριάδα ὁμοούσιον.
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τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν
Κύριον.
(Σὸ αὐτό)
Ἦχος δ’
τίχ. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ

Τ τς γνώσεως θείῳ πυρί, τὴν ψυχὴν καταυγασθείς, ἐν πᾶσι τοῦ Δεσπότου μιμητὴς γέγονας,
ὡς ἔννομος μαθητής, Θωμᾶ Ἀπόστολε· τ γὰρ καλάμῳ τοῦ Σταυροῦ, ἐκ τοῦ βυθοῦ τς
ἀγνωσίας, εὐσεβῶν ψυχὰς ἐζώγρησας. Ὅθεν καὶ τὴν τῶν Ἰνδῶν ἐζοφωμένην διάνοιαν, τ τοῦ
θείου Πνεύματος ἀγκίστρῳ ἐσαγήνευσας. Χριστὸν τὸν Θεόν ἀεὶ δυσώπει, καὶ ἡμᾶς ῥυσθναι τς
τοῦ ἐχθροῦ ἐζοφωμένης ὄψεως, καὶ σωθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
τίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν Αὐτοῦ ἀναγγέλει τὸ στερέωμα.

Τὸν τς ἀλείας βυθὸν καταλιπών, τ τοῦ Σταυροῦ καλάμῳ πίστει προσέδραμες, καὶ ἐν αὐτ
πάντας ἐζώγρησας, Θωμᾶ Ἀπόστολε· διὸ καὶ τὴν ἄχραντον πλευρὰν τοῦ Λόγου, τῆ χειρὶ
ψηλαφήσας, τῶν πεπαρμένων ἥλων τὰς ὠτειλάς, τ δακτύλῳ κατιδεῖν κατηξίωσαι Χριστ τ
Θε ἐκτενῶς πρέσβευε ἀεί, τοῦ σωθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Σῌ Ζ’ (7) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Σεργίου καὶ Βάκχου.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τῶν Μαρτύρων Ἦχος α’ Πανεύφημοι Μάρτυρες
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Βάκχε καὶ Σέργιε ὑμᾶς, ὁ τς δόξης Κύριος, κατακοσμήσας ταῖς χάρισι, ταῖς τῶν ἰάσεων,
θαυμαστοὺς ἐν κόσμῳ , εὐκλεῶς ἀνέδειξε, νοσοῦντας δι' ὑμῶν θεραπεύων ἀεί· διὸ πρεσβεύσατε,
δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Βάκχε καὶ Σέργιε ὑμεῖς, ἐπὶ γς ἀθλήσαντες, ἐν οὐρανοῖς συγχορεύετε, σὺν Ἀσωμάτοις γάρ, ἀεὶ
παρεστῶτες, τῆ Τριάδι Ἅγιοι, καὶ δόξῃ ἐντρυφῶντες ἀγάλλεσθε· διὸ πρεσβεύσατε, δωρηθναι
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Βάκχε καὶ Σέργιε ὑμεῖς, τοῦ ἐχθροῦ τὴν ἔνστασιν, ἀνδρείως ἄμφω ἐλύσατε· καὶ τῶν εἰδώλων δέ,
ὀλεθρίαν πλάνην, εὐσεβῶς ἀπώσασθε, Χριστὸν τὸν Βασιλέα κηρύξαντες· ὃν ἱκετεύσατε,
δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
Δοξαστικὸν Ἦχος δ’

Σέργιος καὶ Βάκχος, ἡ φαιδρὰ τῶν Μαρτύρων καὶ τερπνὴ λαμπηδών, τῶν μὲν τυράννων τὸ
θράσος κατέβαλε, τῶν δὲ εἰδώλων τὴν πλάνην κατήργησε· καὶ τς θεογνωσίας τὸ τέλειον
μυστήριον, λαμπρᾷ τῆ φωνῆ, ὑψηγοροῦντες ἀνεκήρυττον. Ὧν ταῖς πρεσβείαις Χριστέ, ὁ τούτων
νομοδότης, ἀγωνοθέτης τε καὶ στεφανοθέτης, καὶ ἡμᾶς ἀξίωσον, κατὰ τῶν ἀοράτων καὶ ὁρατῶν
δυνάμεων, τὸ κράτος ἀναδήσασθαι.
Ἀπόστιχα Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. δ’

Ἐκραταιώθη τῶν τοῦ Χριστοῦ Μαρτύρων, κατ' ἐχθρῶν τὸ σύστημα, ἐν οἷς ὡς φωστρες κοσμικοὶ
διαλάμπουσιν, οἱ εὐσθενεῖς καὶ ἄριστοι Ἀθλοφόροι, Σέργιός τε καὶ Βάκχος. Τούτοις ἔκλινε τὰ
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νῶτα ἡ πονηρὰ φάλαγξ τῶν δαιμόνων. Τούτους ἐξεπλάγησαν τύραννοι, καὶ ἐθαύμασαν
Ἄγγελοι, ὁρῶντες τὸν ἀσώματον, ὑπὸ σαρκὸς πατούμενον, τῶν δὲ πιστῶν ἡ Ἐκκλησία,
πανέορτον ἑορτὴν καὶ κοσμικὴν χαρμονήν, ἐπιτελοῦσα βοᾷ· ὁ ἀσθενείᾳ σαρκὸς πεδήσας τὸν
ἰσχυρόν, ταῖς πρεσβείαις τῶν Ἁγίων σου, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον τῶν Μαρτύρων Ἦχος δ’

Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, ἐν τῆ ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους ἐκομίσαντο τς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων,
τὰ ἀνίσχυρα θράση· Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον τῶν Μαρτύρων Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς

Ἀδελφικῆ συνδούμενοι, τῆ στοργῆ καὶ τῆ πίστει, οἱ ἀθλοφόροι Μάρτυρες, Σέργιος ὁ θεόφρων,
καὶ Βάκχος ὁ ἀοίδιμος, σὲ Χριστὲ δυσωποῦσιν, εἰρήνην σὴν δωρήσασθαι, κόσμῳ καὶ τοῖς ἐν
κόσμῳ, καὶ Βασιλεῖ, κατ' ἐχθρῶν βαρβάρων τρόπαια νίκης, ἡμῖν πταισμάτων ἄφεσιν, καὶ ψυχῶν
σωτηρίαν.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς

Τὸν σαρκωθέντα Κύριον, ἐξ ἁγνῶν σου αἱμάτων, Παρθενομτορ ἄχραντε, δυσωποῦσα μὴ
παύσῃ, ὑπὲρ ἀχρείων σου δούλων, ὅπως εὔρωμεν χάριν, καὶ εὔκαιρον βοήθειαν, ἐν ἡμέρα ᾗ
κρίνῃ, γένος βροτῶν, ὡς Θεὸς παρέχων τὰ κατ' ἀξίαν· σὲ γὰρ προστάτιν ἅπαντες, ἔχομεν ἐν
ἀνάγκαις.
Εἰς τοὺς Αἴνους, ἰδιόμελα, τῶν Μαρτύρων Ἦχος α’ Γερμανοῦ
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Δαυϊτικῶς ἀνεβόων, Σέργιος καὶ Βάκχος οἱ Μάρτυρες. Ἰδοὺ δὴ τὶ καλόν, ἥ τὶ τερπνόν, ἀλλ' ἥ τὸ
κατοικεῖν Ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό, οὐ δεσμούμενοι φύσεως σχέσει, ἀλλὰ πίστεως τρόπῳ. Ὅθεν οἱ
Ἅγιοι, τὸν ἐχθρὸν κατεπάτησαν, καὶ τὸν σταυρὸν ἀράμενοι, τ Χριστ ἠκολούθησαν, καὶ
πρεσβεύουσι τ Βασιλεῖ καὶ Θε, δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν
Κύριον.
(Σὸ αὐτό)
Ἦχος γ’
τίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ.

Εἰ τὶ καλόν, εἰ τὶ τερπνόν, ἡ αὐτάδελφος γνώμη τῶν Μαρτύρων σου Κύριε· οὓς γὰρ ἡ φύσις
σαρκικοὺς ἀδελφοὺς οὐκ ἐγνώρισε, τούτους ἡ πίστις ἀδελφὰ φρονεῖν μέχρις αἵματος
κατηνάγκασεν, ὁ Θεός, ταῖς εὐχαῖς αὐτῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἦχος δ’ Ἀνατολίου
τίχ. Σοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος.

Προφητικῶς τοῖς Ἁγίοις συνελθόντες, τὸν ὕμνον βοήσωμεν· Ἰδοὺ δὴ τὶ καλον, ἥ τὶ τερπνόν, ἀλλ'
ἥ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό, οὐ φύσεως ἀκολουθίᾳ, ἀλλά, πίστεως ἑνώσει τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος· τὰ γὰρ φθαρτὰ βδελυξάμενοι πάντα, ἦραν τὸν σταυρὸν ἐπ' ὤμων, καὶ ἠκολούθησαν
τ Χριστ, Σέργιος καὶ Βάκχος οἱ γενναῖοι Μάρτυρες, καὶ παρρησίαν ἐν οὐρανοῖς κεκτημένοι,
πρεσβεύουσιν αὐτ ὑπὲρ ἡμῶν, τοῦ καταπεμφθναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
Σῌ Η’ (8) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Πελαγίας.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τῆς Ὁσίας Ἦχος δ’ Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.
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Ἐγκρατείᾳ τὸ σῶμά σου, Πελαγία νεκρώσασα, τὴν ψυχὴν ἐζώωσας καὶ ἐκόσμησας, καὶ
οἰκητήριον Πνεύματος, σαυτὴν ἀπετέλεσας, καὶ συνήφθης μυστικῶς, τ νυμφίῳ καὶ Κτίστῃ σου,
ὃν ἱκέτευε, ἐκ φθορᾶς καὶ κινδύνων λυτρωθναι, τοὺς ἐν πίστει ἐκτελοῦντας, τὴν ἀεισέβαστον
μνήμην σου.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Τὸ ὡραῖον τοῦ σώματος, εἰς τὸ πρῶτον ἀξίωμα, Πελαγία ἔνδοξε μετερρύθμισας, οὐχὶ χρωμάτων
τοῖς ἄνθεσιν, ἀρετῶν δὲ κάλλεσι, κατεποίκιλας σαυτήν, καὶ τοῦ Κτίστου γεγένησαι καθ'
ὁμοίωσιν, ἐκτενῶς δυσωποῦσα ὑπὲρ πάντων, τῶν ἐν πίστει ἐκτελούντων, τὴν ἀεισέβαστον
μνήμην σου.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Τῶν δακρύων ἀλάβαστρον, καθ' ἑκάστην προχέουσα, εὐωδίας ἔπλησας τὰ οὐράνια· διὸ ὡς μύρα
πολύτιμα, Χριστ προσηνέχθησαν, εἰς ὀσμὴν τὴν μυστικήν, τς αὐτοῦ ἀγαπήσεως, ἐκχεόμενα,
διὰ τοῦτο δυσώπει ὑπὲρ πάντων, τῶν ἐν πίστει ἐκτελούντων, τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου.
Δοξαστικὸν Ἦχος δ’ Ἰωάννου Μοναχοῦ

Ὅπου ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις, καθὼς ὁ Ἀπόστολος διδάσκει· ἐν
προσευχαῖς γὰρ καὶ δάκρυσι Πελαγία, τῶν πολλῶν πταισμάτων τὸ πέλαγος ἐξήρανας, καὶ τὸ
τέλος εὐπρόσδεκτον τ Κυρίῳ, διὰ τς μετανοίας προσήγαγες, καὶ νῦν τούτῳ πρεσβεύεις, ὑπὲρ
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Ἀπόστιχα Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. δ’ Μελετίου ἱερομάρτυρος Βλαστοῦ

Μετὰ τὸ ἀρνήσασθαι σαρκὸς τὴν εὐπάθειαν, ἀνεδείχθης καθαρὸν δοχεῖον, τοῦ δι'
εὐσπλαγχνίαν τοῖς ἀνθρώποις συγκαταβάντος φιλανθρώπου Λόγου· ὅθεν καὶ πρός ζωὴν τὴν
ἀγήρω οἰκεῖν σε ἠξίωσεν ὡς ὑπεράγαθος. Τὰ οὐράνια πάντα συγχαίρουσι, τὴν πρὶν σε ἀσέμνως
βιώσασαν, νῦν καθορῶντα Χριστοῦ ἄσπιλον κειμήλιον, τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἀπὸ τς γς σε
μεταθέντος, καὶ πάντας πιστοὺς φρουροῦντος τῆ μνήμῃ σου.
Ἀπολυτίκιον τῆς Ὁσίας Ἦχος πλ. δ’

Ἐν σοὶ Μτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ' εἰκόνα· λαβὼν γὰρ τὸν σταυρόν, ἠκολούθησας τ
Χριστ, καὶ πράττων ἐδίδασκες, ὑπερορᾶν μὲν σαρκός, παρέρχεται γὰρ ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχς,
πράγματος ἀθανάτου· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, ὁσία Πελαγία τὸ πνεῦμά σου.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον τῆς Ὁσίας Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς

Ὑπογραμμὸς ὁ βίος σου, Μοναζόντων ἐδείχθη, καὶ ἀκριβὴς ἀνόρθωσις, τῶν δεινῶς
πεπτωκότων, ἀοίδιμε Πελαγία· τῶν παθῶν γὰρ τὴν νύκτα, φυγοῦσα προσεπέλασας,τ Ἡλίῳ
τς δόξης, Χριστ σεμνή, Ἀσκητῶν ἐκλάμψασα ὁμηγύρει, μεθ' ὧν σου τὴν ὑπέρλαμπρον,
ἑορτάζομεν μνήμην.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς

Χαρμονικῶς τὸ Χαῖρέ σοι, τοῦ σεπτοῦ Ἀρχαγγέλου, οἱ λυτρωθέντες Πάναγνε, τς ἀρχαίας
κατάρας, διὰ τοῦ θείου σου τόκου, εὐχαρίστως βοῶμεν· Χαῖρε, Ἀδὰμ ἡ λύτρωσις, χαῖρε Εὔας ἡ
λύσις, χαῖρε δι' ἧς, ἅπαν ἡμῶν βρότειον ἐθεώθη, χαῖρε δι' ἧς ἐτύχομεν, οὐρανῶν βασιλείας.
Σῌ Θ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη του Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου, καὶ τοῦ Ὁσίου Ἀνδρονίκου, καὶ τῆς συμβίας αὐτοῦ.
www.romiosyne.org

Ἀρχιμ. Ἀριστoβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς

10

Μέρος 3ον, Ἰδιόμελα, Μηναῖον Ὀκτωβρίου

Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος δ’ Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Τ καλάμῳ τς χάριτος, ἐκ βυθοῦ ματαιότητος, τοὺς βροτοὺς ἀνείλκυσας ἀξιάγαστε, τοῦ
Διδασκάλου τοῖς νεύμασιν, ὑπείκων Ἰάκωβε, τοῦ φωτίσαντος τὴν σήν, κατὰ πάντα διάνοιαν, καὶ
Ἀπόστολον, καὶ σεπτὸν θεηγόρον σε παμμάκαρ, ἀναδείξαντος τς τούτου, ἀκαταλήπτου
θεότητος.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.

Ἡ τοῦ Πνεύματος ἔλλαμψις, ἐπὶ σὲ καταβέβηκε, τοῦ πυρὸς ἐν εἴδει, καὶ σὲ μακάριε, θεῖον
δοχεῖον εἰργάσατο, συντόνως ἐλαύνοντα, ἀθεἸας τὴν ἀχλύν, καὶ τόν κόσμον φωτίζοντα, τῆ
λαμπρότητι, τῶν πανσόφων σου λόγων μυστολέκτα, Ἀποστόλων ἡ ἀκρότης, Χριστοῦ αὐτόπτα
Ἰάκωβε.
τιχηρὰ τοῦ Ὁσίου Ἦχος πλ. β’ Ὅλην ἀποθέμενοι
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

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, την ἱεράν καὶ σεβάσμιον, μνήμην
ὑμῶν Ἅγιοι.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Ὅλως ἀγαπήσασα, σὲ ἐκ ψυχς τὸν Δεσπότην, ὀπίσω σου ἔδραμε, δυὰς ἡ ἀοίδιμος καὶ ὁμόζυγος,
καὶ τερπνὰ ἅπαντα, καὶ δεσμὸν ἄλυτον, ὡς ἱστὸν ἀράχνης ἔλυσε· διὸ καὶ ἔτυχε, σοῦ τς
βασιλείας Ἀθάνατε. Αὐτῶν οὖν ταῖς δεήσεσιν, ἱλασμὸν οἰκτίρμον παράσχου μοι, τῶν
πλημμελημάτων, καὶ δεῖξόν με ἀνώτερον παθῶν, τῶν ἐνοχλούντων μου Δέσποτα, τὴν ψυχὴν
ἑκάστοτε.
Δοξαστικὸν τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος δ’ Θεοφάνους

Τὴν τοῦ θείου Πνεύματος σαφῶς χάριν δεξάμενος, τς ἱερωτάτης χορείας τῶν Ἀποστόλων,
συναρίθμιος , Ἰάκωβε γέγονας· ὅθεν καὶ οὐρανόθεν τὴν φερομένην ποτὲ πνοὴν βιαίαν, πυρίνῃ
γλώσσῃ ἐμπνευσθείς, τὴν τῶν ἐθνῶν ἀκανθώδη ἔφλεξας ἀθεότητα. Χριστὸν τὸν Θεόν,
Θεοκρυξ ἱκέτευε, τοῦ σωθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀπόστιχα Δοξαστικὸν, Σοῦ Ἀποστόλου Ἦχος πλ. α’

Πιστῶς πανηγυρίζομεν, τὴν πάνσεπτον ἡμέραν τς σς μνήμης, σὲ ἀνυμνοῦντες Ἰάκωβε
ἔνδοξε, οὐχ ὡς Ἀλφαίου υἱόν, ἀλλ' ὡς τοῦ Χριστοῦ Ἀπόστολον, καὶ κήρυκα τς αὐτοῦ ἀρρήτου
σαρκώσεως. Ὅθεν τ δεσποτικ θρόνῳ, σὺν Ἀσωμάτοις ἀεὶ παριστάμενος, καὶ Ἀποστόλων καὶ
Μαρτύρων χοροῖς, ἐκτενῶς ἱκέτευε, τοῦ σωθναι ἡμᾶς, τὸν σωτρα καὶ Θεὸν ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος γ’

Ἀπόστολε Ἅγιε Ἰάκωβε, πρέσβευε τ ἐλεήμονι Θε ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς
ψυχαῖς ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου Ἦχος α’ Σοῦ λίθου σφραγισθέντος

Τς ἐρήμου πολίτης, καὶ ἐν σώματι ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε πατὴρ
ἡμῶν Ἀνδρόνικε, νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, προσευχῆ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς
νοσοῦντας, καὶ τὰς ψυχάς των πίστει προστρεχόντων σοι· Δόξα τ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τ
σὲ στεφανώσαντι, δόξα τ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.
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Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Ὡς μύστης καὶ Ἀπόστολος, καὶ ὑπηρέτης ἄριστος, Χριστοῦ τοῦ μόνου Δεσπότου, Ἰάκωβε
Θεοκήρυξ, τοῦτον δοῦναι ἱκέτευε, τ βασιλεῖ τὰ τρόπαια, καὶ ἱλασμὸν πανεύφημε, ἁμαρτιῶν
τοῖς τελοῦσι, τὴν παναγίαν σου μνήμην.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Σὲ οἱ Προφται ἅπαντες, Παρθένε προηγόρευσαν, στάμνον καὶ ῥάβδον καὶ πλάκα, καὶ
ἀλατομητον ὄρος, καὶ κιβωτὸν καὶ τράπεζαν, λυχνίαν χρυσαυγίζουσαν, ἡμεῖς δὲ σε Θεοτόκον,
ἀξίως ἀνευφημοῦμεν.
Εἰς τοὺς Αἴνους, τιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος δ’ Ἔδωκας σημείωσιν
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Ἔλαμψας Ἀπόστολε, φωτοειδὴς ὥσπερ ἥλιος, ταῖς ἀκτῖσι τοῦ Πνεύματος, καὶ πᾶσαν
κατηύγασας, οἰκουμένην μάκαρ, τῆ θεογνωσίᾳ, καὶ ἀπεδίωξας ἀχλύν, πολυθεἸας, θείῳ
κηρύγματι· Διό σου τὴν ὑπέρφωτον, καὶ ἀξιέπαινον σήμερον, ἐκτελοῦντες πανήγυριν, εὐσεβῶς
σε γεραίρομεν.
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν
Κύριον.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ.

Ἐν ὕψει καθήμενος, θεογνωσίας Ἰάκωβε, ὑπεδέξω τοῦ Πνεύματος, τὴν χάριν φανεῖσάν σοι, τοῦ
πυρὸς ἐν εἴδει καὶ γλώσσῃ πυρίνῃ, πᾶσαν κατέφλεξας σαφῶς, τς ἀσεβείας ὕλην πολύθεον· Διὸ
σε ὡς Ἀπόστολον, καὶ θεηγόρον γεραίρομεν, τὴν ἁγίαν σου σήμερον, ἐκτελοῦντες πανήγυριν.
τίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν Αὐτοῦ ἀναγγέλει τὸ στερέωμα.

Ἑβρόντησας Πάνσοφε, τῆ οἰκουμένῃ διδάγματα, ἱερὰ καὶ σωτήρια, καὶ πᾶσαν ἐκάθηρας,
εἰδωλομανίας, τὴν κτίσιν θεόφρον, καὶ κατεφώτισας λαούς, θεογνωσίας ταῖς ἐπιλάμψεσιν,
εἰδώλων τὰ τεμένη δέ, καταστρεψάμενος χάριτι, Ἐκκλησίας εἰς αἴνεσιν, τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἤγειρας.
Σῌ Ι’ (10) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τῶν Ἁγίων Ἦχος δ’ Ἔδωκας σημείωσιν
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Ἡλίου λαμπρότερον, λελαμπρυσμένη ἡ μνήμη σου, τοῖς πιστοῖς ἐξανέτειλε, τὴν κτίσιν
φωτίζουσα, θείαις φρυκτωρίαις, Εὐλάμπιε μάκαρ, καὶ παθημάτων τὴν ἀχλύν, καὶ τῶν δαιμόνων
νύκτα διώκουσα· διὸ σε μακαρίζομεν, καὶ ἐτησίως γεραίρομεν, ὡς φωστρα παγκόσμιον,
πρεσβευτὴν ὡς θερμότατον.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Σιδήρῳ ξεόμενος, καὶ ταῖς λαμπάσι φλεγόμενος, καὶ εἱρκτῆ συγκλειόμενος, ξύλῳ ἀναρτώμενος,
καὶ θηρίοις βρῶμα, διδόμενος μάκαρ, ἀπαρασάλευτος τὸν νοῦν, διεφυλάχθης τῆ θείᾳ χάριτι, καὶ
νίκης διαδήματι, κατεκοσμήθης Εὐλάμπιε, διὰ τοῦτο τὴν μνήμην σου, χαρμοσύνως γεραίρομεν.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
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Τὴν Εὔαν τὸν τρώσαντα, καὶ Παραδείσου ἐξώσαντα, πολυμήχανον ἔτρωσας, τρωθεῖσα τ ἔρωτι,
τοῦ Παμβασιλέως, Χριστοῦ Εὐλαμπία, καὶ ὑπομείνασα στερρῶς, σώματος τρῶσιν καὶ πᾶσαν
βάσανον· διὸ μεθέξει κρείττονι, θείας θεώσεως ἔτυχες, ὑπὲρ πάντων πρεσβεύουσα, τῶν πιστῶς
εὐφημούντων σε.
Δοξαστικὸν Ἦχος δ’ Ἰωάννου Μοναχοῦ

Τῆ φιλαδελφίᾳ ἡ ὁμωνυμία συγκραθεῖσα, καὶ ἡ ἁγνεία τῆ ἀπαθείᾳ συμμιχθεῖσα, ἀβλαβῶς
διεφύλαξε τς γνώμης τὸ εὔτονον· ὅπου γὰρ Θεὸς ὁ ποθούμενος, κόσμος ὅλος καταπεφρόνηται.
Ὢ τοῦ θαύματος! ὁ ὄφις νενέκρωται, καὶ ὁ εἰς ὕψος ἀδικίαν λαλήσας, ὑποχθόνιος αὐταδέλφοις
Μάρτυσι καταπέπτωκεν, Εὐλαμπίῳ τ σοφ καὶ Εὐλαμπία. Τούτοις εὐστοχωτάτοις ᾄσμασι
βοήσωμεν, οἱ καλῶς ἐν Χριστ τὸν δρόμον τελέσαντες, αἰτήσασθε τ κόσμῳ τὴν εἰρήνην, καὶ
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Ἀπόστιχα Δοξαστικὸν Ἦχος δ’

Τ τς Τριάδος φωτί, ἡ αὐτάδελφος ξυνωρὶς λαμπρυνθεῖσα, τῶν τυράννων τὴν ὠμότητα
κατέβαλεν· ὅθεν καὶ τὴν φλόγα καταπατοῦντες, χορεύοντες ἔψαλλον· Ἰδοὺ δὴ τὶ καλόν, ἥ τὶ
τερπνόν, ἀλλ' ἥ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἅμα; Καὶ πρὸς ἔνθεον δόξαν ἀποβλέποντες, οὐρανίου
δόξης κατηξιώθησαν, Χριστ τ Θε, ὑπὲρ ἡμῶν ἀεὶ πρεσβεύοντες, τοῦ σωθναι τὰς ψυχὰς
ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Ἦχος δ’

Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, ἐν τῆ ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους ἐκομίσαντο τς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων,
τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον τῶν Ἁγίων Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Ἀξίως ἐποφείλομεν, ὑμνεῖν τοὺς οὐρανόφρονας, Εὐλάμπιον Εὐλαμπίαν, τοὺς ἱεροὺς
ἀθλοφόρους, ὡς αὐταδέλφους Μάρτυρας, καὶ τὴν αὐτῶν ὑπέρλαμπρον, μνήμην τελεῖν ἐν
ᾄσμασιν· ὑπὲρ τοῦ κόσμου γὰρ οὗτοι, ἐξιλεοῦνται τὸ θεῖον.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Ῥανίσι τοῦ ἐλέους σου, κατάρδευσον Πανάμωμε, τὴν ἐκτακεῖσαν ψυχήν μου, τς ἁμαρτίας τῆ
καύσει, καὶ σκοτισθέντα πάθεσι, τὸν νοῦν μου φωταγώγησον, τοῦτον σαφῶς ἰθύνουσα, πρὸς
ἄϋλον θεωρίαν, τοῦ σοῦ Υἱοῦ Θεοτόκε.
ΑΠΟ ΙΑ’ ΕΩ ΙΖ’ (11-17) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τῶν Ἁγίων Πατέρων τιχηρὰ Προσόμοια Ἦχος πλ. β’ Ἡ ἀπεγνωσμένη
τίχ. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε τίς ὑποστήσεται, ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν.

Τὰς ἑπτὰ Συνόδους τὰς τῶν Πατέρων, κατὰ διαφόρους καιροὺς συστάσας, εἰς ἕνα συνήθροισεν
ἑνὶ Κανόνι τ δέ, μάλα καλῶς ὁ Πατριάρχης, ὁ Γερμανὸς ὁ νέος, γράφων ὁμοῦ τε καὶ κρατύνων,
τὰ δόγματα τὰ τούτων, ὃς καὶ πρέσβεας αὐτοὺς ἀγρύπνους, τς σωτηρίας τ Κυρίῳ
προβάλλεται, καὶ τοῦ ποιμνίου συμποίμενας.
τίχ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε, ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή
μου ἐπὶ τὸν Κύριον.

Τὸ τοῦ Νόμου γράμμα παισὶν Ἑβραίων, ἔθετο τιμίαν τὴν ἑβδομάδα, σκιᾷ προσανέχουσι, καὶ
λατρεύουσι ταύτῃ, ἣν περ Πατέρες συνδραμόντες, ἐν ἑπτάδι Συνόδων, νεύσει Θεοῦ τοῦ ἐν ἐξάδι,
ἡμερῶν σύμπαν τόδε, ἀπαρτίσαντος, καὶ τὴν ἑβδόμην εὐλογήσαντος, σεμνοτέραν εἰργάσασθε,
ὅρον ἐκθέμενοι Πίστεως.
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τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Τὴν Τριάδα πᾶσιν ἐκ τῶν πραγμάτων, τς κοσμογενείας οὖσαν αἰτίαν, τρανῶς παρεδώκατε,
τρισόλβιοι Πατέρες· τρεῖς γὰρ καὶ τέσσαρας Συνόδους, μυστικωτάτῳ λόγῳ θέντες, καὶ ἔκδικοι
φανέντες, τοῦ ὀρθοδόξου λόγου, τὰ στοιχεῖα τὰ τέσσαρα ὄντα, καὶ τὴν Τριάδα ἐνεφήνατε,
κτίσασαν ταῦτα, καὶ κόσμον ποιήσασαν.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.

Ἤρκεσε καὶ μία ζωὴν ἐμπνεῦσαι, τ κειμένῳ γόνῳ τς ὑπουργούσης, Προφήτου ἀνάκαμψις
Ἐλισσαιὲ τοῦ πάνυ, ὅμως ἀνέκαμψεν ἑπτάκις, καὶ συνέκυψε τούτῳ, οἷα προόπτης προαγγέλλων,
τὰς ὑμῶν συνελεύσεις, αἷς τὴν νέκρωσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐψυχώσατε, θανατώσαντες Ἄρειον,
καὶ τοὺς ἐκείνῳ συγκὰμνοντας.
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Τὸν διῃρημένον Χριστοῦ χιτῶνα, καὶ διερρηγμένον κυσὶν ὑλάκταις, σοφῶς συνερράψατε
σεβάσμιοι Πατέρες, βλέπειν τὴν γύμνωσιν τὴν τούτου, μηδαμῶς ἐνεγκόντες, ὥσπερ ὁ Σήμ τε καὶ
Ἰάφεθ, τὴν πατρῴαν τὸ πάλαι, καταισχύναντες τὸν πατραλοίαν, καὶ τοὺς ἐκείνῳ
συμφρονήσαντας Ἄρειον, τόν τς μανίας ἐπώνυμον.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Τοὺς Μακεδονίους καὶ Νεστορίους, καὶ τοὺς Εὐτυχέας καὶ Διοσκόρους, Ἀπολλιναρίους τε
Σαβελλιοσεβήρους, λύκους βαρεῖς ἀποδειχθέντας, ἐν δέρμασι προβάτων, πόρρω τς ποίμνης
τοῦ Σωτρος, ὡς ἀληθεῖς Ποιμένες, ἀπηλάσατε γυμνοὺς κωδίων, τοὺς τρισαθλίους
καταστήσαντας ἄριστα· ὅθεν ὑμᾶς μακαρίζομεν.
Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. β’

Τὰς μυστικὰς σήμερον τοῦ Πνεύματος σάλπιγγας, τοὺς θεοφόρους Πατέρας ἀνευφημήσωμεν,
τοὺς μελῳδήσαντας ἐν μέσῳ τς Ἐκκλησίας, μέλος ἐναρμόνιον θεολογίας, Τριαδα μίαν
ἀπαράλλακτον, οὐσίαν τε καὶ Θεότητα, τοὺς καθαιρέτας Ἀρείου, καὶ Ὀρθοδόξων προμάχους,
τοὺς πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίῳ, ἐλεηθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀπόστιχα Δοξαστικὸν Ἦχος δ’

Τὴν ἐτήσιον μνήμην σήμερον, τῶν θεοφόρων Πατέρων, τῶν ἐκ πάσης τς οἰκουμένης,
συναθροισθέντων, ἐν τῆ λαμπρᾷ πόλει Νικαέων, τῶν ὀρθοδόξων τὰ συστήματα, εὐσεβοῦντες
πιστῶς ἑορτάσωμεν. Οὗτοι γὰρ τοῦ δεινοῦ Ἀρείου τὸ ἄθεον δόγμα, εὐσεβοφρόνως καθεῖλον, καὶ
τς Καθολικς Ἐκκλησίας, συνοδικῶς τοῦτον ἐξωστράκισαν, καὶ τρανῶς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ,
ὁμοούσιον καὶ συναἸδιον, πρὸ τῶν αἰώνων ὄντα, τοῖς πᾶσιν ἐδίδαξαν ὁμολογεῖν, ἐν τ τς
Πίστεως Συμβόλῳ, ἀκριβῶς καὶ εὐσεβῶς τοῦτο ἐκθέμενοι. Ὅθεν καὶ ἡμεῖς τοῖς θείοις αὐτῶν
δόγμασιν ἑπόμενοι, βεβαίως πιστεύοντες λατρεύομεν, σὺν Πατρὶ τὸν Υἱόν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ
Πανάγιον, ἐν μιᾷ Θεότητι, Τριάδα ὁμοούσιον.
Ἀπολυτίκιον τῶν Πατέρων Ἦχος πλ. δ’

Ὑπερδεδοξασμένος εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ φωστρας ἐπὶ γς τοὺς Πατέρας ἡμῶν
θεμελιώσας, καὶ δι' αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν πίστιν πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας, πολυεύσπλαγχνε
δόξα σοι.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον Ἦχος γ’ Ἐν πνεύματι τῷ Ἱερῷ

Πατέρες οὐρανόφρονες, οἱ Συνόδῳ ἑβδόμῃ, συναθροισθέντες δέησιν, ἐκτεν τῆ Τριάδι,
προσάξατε τοῦ ῥυσθναι, ἐκ πάσης αἱρέσεως, καὶ κρίσεως αἰωνίου, Βασιλείας τε τυχεῖν,
οὐρανῶν τοὺς τὴν ὑμῶν, σύναξιν θείαν ὑμνοῦντας.
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Θεοτοκίον Ἦχος γ’ Ἐν πνεύματι τῷ Ἱερῷ

Πρεσβείαις ὑπεράγαθε, Κύριε τς Μητρός σου, καὶ τῶν ἐν ἑπτὰ Συνόδοις, ἀθροισθέντων
Πατέρων, τὴν Ἐκκλησίαν στήριξον, καὶ τὴν Πίστιν κράτυνον. καὶ οὐρανῶν Βασιλείας, δεῖξον
πάντας κοινωνούς, ὅταν ἔλθῃς ἐπὶ γς, τοῦ κρῖναι πᾶσαν τὴν κτίσιν.
Εἰς τοὺς Αἴνους, τῶν Πατέρων Προσόμοια Ἦχος πλ. β’ Ὅλην ἀποθέμενοι
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Ὅλην συγκροτήσαντες, τὴν τς ψυχς ἐπιστήμην, καὶ τ θείῳ Πνεύματι, συνδιασκεψάμενοι τὸ
οὐράνιον, καὶ σεπτὸν Σύμβολον, οἱ σεπτοὶ Πατέρες, θεογράφως διεχάραξαν, ἐν ᾧ σαφέστατᾳ,
τ Γεγεννηκότι συνάναρχον, τὸν Λόγον ἐκδιδάσκουσι, καὶ παναληθῶς ὁμοούσιον, ταῖς τῶν
Ἀποστόλων, ἑπόμενοι προδήλως διδαχαῖς, οἱ εὐκλεεῖς καὶ πανόλβιοι, ὄντως καὶ θεόφρονες.
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν
Κύριον.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν.

Ὅλην εἰσδεξάμενοι, τὴν νοητὴν λαμπηδόνα, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ ὑπερφυέστατον
χρησμολόγημα, τὸ βραχὺ ῥήματι, καὶ πολὺ συνέσει, θεοπνεύστως ἀπεφθέγξαντο, οἱ
χρηστοκήρυκες, Εὐαγγελικῶν προϊστάμενοι, δογμάτων οἱ μακάριοι, καὶ τῶν εὐσεβῶν
παραδόσεων, ἄνωθεν λαβόντες, τὴν τούτων ἀποκάλυψιν σαφῶς, καὶ φωτισθέντες ἐξέθεντο,
Πίστιν θεοδίδακτον.
τίχ. υναγάγετε αὐτῷ τοὺς Ὁσίους αὐτοῦ.

Ὅλην συλλεξάμενοι, ποιμαντικὴν ἐμπειρίαν, καὶ θυμὸν κινήσαντες, νῦν τὸν δικαιότατον
ἐνδικώτατα, τοὺς βαρεῖς ἤλασαν, καὶ λυμώδεις λύκους, τῆ σφενδόνῃ τῆ τοῦ Πνεύματος,
ἐκσφενδονήσαντες, τοῦ τς Ἐκκλησίας πληρώματος, πεσόντας ὡς πρὸς θάνατον, καὶ ὡς
ἀνιάτως νοσήσαντας, οἱ θεῖοι Ποιμένες, ὡς δοῦλοι γνησιώτατοι Χριστοῦ, καὶ τοῦ ἐνθέου
κηρύγματος, μύσται Ἱερώτατοι.
Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. δ’

Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τς οἰκουμένης περάτων συνδραμών, Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ
Πνεύματος Ἁγίου, μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καὶ φύσιν, καὶ τὸ μυστήριον τς θεολογίας, τρανῶς
περέδωκε τῆ Ἐκκλησίᾳ. Οὓς εὐφημούντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν λέγοντες· Ὦ θεία παρεμβολή,
θεηγόροι ὁπλῖται, παρατάξεως Κυρίου, ἀστέρες πολύφωτοι, τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τς
μυστικς Σιών, οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, τὰ πάγχρυσα
στόματα τοῦ Λόγου. Νικαίας τὸ καύχημα, οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, ἐκτενῶς πρεσβεύσατε, ὑπὲρ
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Σῌ ΙΗ’ (18) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, Προσόμοια τιχηρά τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος πλ. δ’ Σὶ ὑμᾶς καλέσωμεν
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Τὶ σε ὀνομάσω Ἀπόστολε; οὐρανόν, ὅτι τὴν δόξαν διηγήσω τοῦ Θεοῦ· ἀστραπήν, ὅτι τὸν κόσμον
καταυγάζεις φωτισμ· νεφέλην, ἐπομβροῦσαν θεῖα νάματα, κρατρα, τς σοφίας ἐνθεώτατον,
οἶνον ἡμῖν ἀναβρύοντα, τὸν τὰς καρδίας εὐφραίνοντα· Ἱκέτευε, τοῦ σωθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
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Τὶ σε νῦν προσείπω Θεόληπτε; ποταμόν, ἐκ Παραδείσου προερχόμενον ἡμῖν, κιβωτὸν τς
διαθήκης, ἣν διέθετο Χριστός· φωστρα, νοητὸν φῶς ἀπαστράπτοντα· λυχνίαν, Ἐκκλησίαν
καταυγάζουσαν· ἄρτον ζως, θείαν τράπεζαν, ποτήριον θείου πόματος· Ἱκέτευε, τοῦ σωθναι
τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Τὶ σὲ νῦν Θεόπτα καλέσωμεν; λειτουργὸν τῶν μυστηρίων, δραστικώτατον Χριστοῦ, τς σκηνς
τς νοουμένης, ἀρχιτέκτονα σοφόν, τὰς πλάκας, λατομοῦντα τὰς τς χάριτος, τὸν νόμον,
γεγραφότα τὸν καινότατον, τὸν ἐκ Σιὼν προερχόμενον, καὶ διὰ σοῦ κηρυττόμενον· Ἱκέτευε, τοῦ
σωθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Τὶ σὲ νῦν καλέσωμεν Ἔνδοξε; θησαυρὸν τῶν οὐρανίων, χαρισμάτων ἀσφαλ· ἰατρὸν καὶ τῶν
ψυχῶν, καὶ τῶν σωμάτων ἀκριβ· τοῦ Παύλου, συνεργάτην καὶ συνέκδημον, τὰς Πράξεις
Ἀποστόλων ἐκτιθέμενον. Πολλὰ Λουκᾶ τὰ ὀνόματα, ἡ ἀρετὴ σοι πεποίηκεν· Ἱκέτευε, τοῦ
σωθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. β’ Ἀνατολίου

Ἀπόστολε Χριστοῦ, καὶ τῶν θείων δογμάτων Συγγραφεῦ, καί τς Ἐκκλησίας ἑδραίωμα· σὺ ὡς
ἀληθῶς, τὰς ἐν ζόφῳ τς ἀγνωσίας καρδίας, εἰσδυσάσας ἐν τ βυθ τς ἀπωλείας, ἑλκύσας
θεηγορίαις, διέσωσας ὡς ἐκ σάλου τρικυμίας, ὀπαδὸς γενόμενος τοῦ σκεύους τς ἐκλογς
Παύλου, ἀλλὰ καὶ μιμητής. Ὅθεν αἰτοῦμέν σε, Λουκᾶ ἀξιάγαστε, τῶν Ἀντιοχέων τὸ
ἐγκαλλώπισμα. Πρέσβευε τ Σωτρι καὶ Θε ὑπὲρ τῶν πίστει ἐκτελούντων τὴν ἀεισέβαστον
μνήμην σου.
Εἰς τὸν τίχον, Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. β’

Πάνσοφε Ἁλιεῦ, Ἅγιε Μαθητά, ἐργάτα τοῦ Σωτρος, καὶ θρίαμβε τῶν αὐτοῦ παθημάτων·ὁ τὴν
κτίσιν τῆ πίστει διαδραμὼν, καὶ τς πλάνης τὰ ἔθνη συναγαγὼν, καὶ Θε προσενέγκας, ὡς
θυμίαμα καλόν, εἰς οὐρανοὺς εὐωδώθης. Διὸ παριστάμενος τ Κριτῆ, πρέσβευε ῥυσθναι ἡμᾶς,
τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, καὶ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, λυτρωθναι κολάσεως.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’

Ἀπόστολε Ἅγιε, καὶ Εὐαγγελιστὰ Λουκᾶ, πρέσβευε τ ἐλεήμονι Θε, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν,
παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς

Λουκᾶ Χριστοῦ Ἀπόστολε, μύστα τῶν ἀπορρήτων, καί των ἐθνῶν Διδάσκαλε, μετὰ Παύλου τοῦ
θείου, καὶ τς ἁγνς Θεοτόκου, ἧς τὴν θείαν εἰκόνα, ἐκ πόθου ἀνιστόρησας, ἐκδυσώπει θεόπτα,
ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν μακαριζόντων σε καὶ τιμώντων, τὴν ἱεράν σου κοίμησιν, Πάνσοφε μυστολέκτα.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς

Δέσποινα πάντων Ἄνασσα, πρόφθασον ἐν κινδύνοις, πρόφθασον ἐν ταῖς θλίψεσι, πάρεσο ἐν
ἀνάγκαις, τς τελευταίας ἡμέρας, μὴ Σατὰν ἡμᾶς λάβῃ, μὴ ᾍδης, μὴ ἀπώλεια· ἀλλὰ τ τοῦ
Υἱοῦ σου, τότε φρικτ, ἀνευθύνως βήματι παραστῶμεν· ὡς Θεομήτωρ γὰρ ἁγνή, ὅσα θέλεις
ἀνύεις.
Εἰς τοὺς Αἴνους, τιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος α’ Νεφέλην σε φωτὸς
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Χριστοῦ τὸν Μαθητήν, τὸν τοῦ Εὐαγγελίου συγγραφέα σοφώτατον, σκεύους τς ἐκλογς τὸν
ὡραῖον, χαρακτρα ἔμψυχον πιστοί, οὗ ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις ἀπάσαις ὁ ἔπαινος, Λουκᾶν τὸν
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Ἀπόστολον, ἐν ὕμνοις τιμήσωμεν· αὐτὸς γὰρ ἐκήρυξε, τοῦ Θεοῦ τὰ παράδοξα θαύματα, φωτίσας
τοὺς ἐπὶ γς, θεολογίας ἀκτῖσι διὰ τς χάριτος.
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν
Κύριον.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ , καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ.

Ψυχῶν ἰατρικήν, ὑπὲρ τὴν τῶν σωμάτων ἐκμαθών, ἐπιστήμην Σοφέ, κατ' ἄμφω παγκαλὴς
ἀνεδείχθης, τὴν Θεοῦ σοφίαν ἐμπνευσθείς, ἐν ᾗ καὶ θεραπεύων ψυχὰς καὶ τὰ σώματα, Λουκᾶ
παμμακάριστε, καλεῖς πρὸς ἐπίγνωσιν, πτεροῖς πρὸς τὸν ἔρωτα τοῦ Θεοῦ, τοὺς ἀνθρώπους
ἑκάστοτε, ἀνάγεις εἰς οὐρανόν, καὶ ὑπὲρ πάντων πρεσβεύεις τῶν εὐφημούντων σε.
τίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν Αὐτοῦ ἀναγγέλει τὸ στερέωμα.

Ἀγκίστρῳ λογικ, τοὺς ἐν βάθει ἀγνοίας, ὡς ἰχθύας εἰσδύσαντας, ἑλκύσας εἰς ἐπίγνωσιν θείαν,
τ Χριστ ὀψώνιον καλόν, προσηγάγω Παμμάκαρ, τιμὴν ἀξιόχρεων, ζωὴν τὴν ἀκήρατον
λαβόντας καὶ ἄληκτον· διὸ καὶ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ ἐχρημάτισας, Σοφὸς Εὐαγγελιστής, καὶ
συγγραφεὺς τῶν πραχθέντων ἔργων τς Χάριτος.
Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. δ’

Δαυϊτικῶς συνελθόντες οἱ Πιστοὶ ἐν ᾄσμασι, τ μυστικ ῥήτορι τοῦ Λόγου, Λουκᾶ ἐκβοήσωμεν·
Ἡ γλῶσσά σου κάλαμος γραμματέως ἐδείχθη, Χριστοῦ τοῦ ὀξυγράφου, ὡραἸζουσα τὰς ὄψεις,
πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν ἐθνῶν, τς θείας ἐπιγνώσεως, ἐν ᾗ ἀνεκήρυξας τὸ Εὐαγγέλιον, καὶ τῶν
συναποστόλων σου τὰς Πράξεις συνεγράψω. Διὸ παριστάμενος τῆ Τριάδι καὶ Θε, πρέσβευε
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Σῌ ΙΘ’ (19)ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωὴλ καὶ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Οὐάρου.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, Προσόμοια τιχηρά τοῦ Προφήτου Ἦχος πλ. δ' Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Τὸ θεῖον Πνεῦμα ἐκκέχυται, ὡς ὁ σεπτὸς Ἰωήλ, προφητεύων ἐθέσπισε, παρ' αὐτοῦ κινούμενος,
ἐφ' ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας, καὶ μυστηρίων θείων φανέρωσιν, ἀποκαλύπτει, καὶ προφητεύουσιν,
οἱ τὴν ἐνέργειαν, τὴν αὐτοῦ δεξάμενοι, καὶ θεϊκῆ, αἴγλῃ φωτιζόμενοι, καὶ θείᾳ χάριτι.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.

Θεηγορίας ἀνάπλεως, ὁ θαυμαστὸς Ἰωήλ, ὡς πηγὴ ἐκπορεύεται, τὰς ψυχὰς ἀρδεύουσα, ἐκ τοῦ
οἴκου σου Δέσποτα, καὶ γλυκασμὸν ἡμῖν ἀπεστάλαξε, τὰς διανοίας καταγλυκαίνοντα, ὅλος
μετάρσιος, γεγονὼς τ πνεύματι, δι ' ἀρετς, ἀνακουφιζόμενος, πρὸς θεῖον ὕψωμα.
τιχηρὰ τοῦ Μάρτυρος Ἦχος πλ. β’ Ὅλην ἀποθέμενοι
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Ἄθλους θεασάμενος, τῶν καλλινίκων Μαρτύρων, θάρσους θείου ἔμπλεως, γεγονὼς εἰσέδραμες
εἰς τὸ στάδιον, καὶ Χριστὸν Οὔαρε, δι' ἡμᾶς ἄνθρωπσν, γεγονότα ἀνεκήρυξας, μὴ πτήξας
θάνατον, μηδὲ τὰ προκείμενα βάσανα· διὸ καταικιζόμενος, καὶ ἀνηλεῶς συγκοπτόμενος,
ἔχαιρες τελείῳ, νοἹ ἀποσκοπούμενος σοφέ, τὴν διαμένουσαν εὔκλειαν, τοῖς Θεὸν ποθήσασι.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Σάρκας σὺν τοῖς αἵμασι, καταπιπτούσας ἑώρας, καὶ ὡς ἄλλου πάσχοντος, Ἀθλητὰ διέκεισο
γενναιότατε, προσδεθεὶς ξύλῳ γάρ, σπαραγμοὺς ἤνεγκας, ὑπ' ἀνόμων καρτερώτατα, Θεοῦ εἰς
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χεῖρας δέ, πνεῦμά σου τὸ θεῖον παρέδωκας, ἐκπλήξας τοὺς ὁρῶντάς σε, ταῖς ἀπεριτρέπτοις
ἐνστάσεσιν· ὅθεν σε τιμῶμεν, μεγάλως ἀριστεύσαντα Σοφέ, καὶ καθελόντα τὸν τύραννον,
Οὔαρε τοῖς πόνοις σου.
Ἀπολυτίκιον τοῦ Προφήτου Ἦχος β’

Τοῦ Προφήτου σου Ἰωήλ τήν μνήμην, Κύριε, ἑορτάζοντες, δι’ αὐτοῦ σέ δυσωποῦμεν, Σῶσον τάς
ψυχάς ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος Ἦχος δ’

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῆ ἀθλήσει αὐτοῦ, τό στέφος ἐκομίσατο τς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ
Θεοῦ ἡμῶν, ἔχων γάρ τήν ἰσχύν σου, τούς τυράννους καθεῖλεν, ἔθραυσε καί δαιμόνων, τά
ἀνίσχυρα θράση, αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν.
Σῌ Κ’ (20) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἦχος δ’ Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Οὐρανίαις ἐλλάμψεσι, φωτισθεὶς τὴν διάνοιαν, τὸ τς πλάνης ἔφυγες σκότος Ἔνδοξε, καὶ τ
φωτὶ προσεπέλασας, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καὶ ταῖς χάρισιν αὐτοῦ, καταυγάζεις τὰ πέρατα·
διὸ πρέσβευε, ἐκ φθορᾶς καὶ κινδύνων λυτρωθναι, τοὺς ἐν πίστει ἐκτελοῦντας, τὴν
ἀεισέβαστον μνήμην σου.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Ἐπιπνοίᾳ τοῦ Πνεύματος, μυηθεὶς γνῶσιν ἔνθεον, τὸν τῶν ὅλων Κτίστην ἔγνως Ἀρτέμιε, καὶ
τοὺς τῆ κτίσει λατρεύοντας, πανσόφως διήλεγξας, καὶ ὡδήγησας λαούς, εἰς Θεοῦ τὴν ἐπίγνωσιν,
δι' ὃν ἤθλησας, καὶ τὸ στέφος ἐδέξω τῶν καμάτων, λυτρωθναι ἱκετεύων, διαφθορᾶς τοὺς
ὑμνοῦντας σε.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Πολυτρόποις κολάσεσι, χαλεπαῖς μαστιγώσεσι, παραδοὺς αἰκίζεσθαι τὸ πολύαθλον, καὶ
καρτερώτατον σῶμά σου, θεόφρον Ἀρτέμιε, οὐκ ἠρνήσω τὸν Χριστόν, οὐ ξοάνοις ἐπέθυσας, ἀλλ'
ὑπέμεινας, ὥς περ πάσχοντος ἄλλου ἀναμένων, τὰς μελλούσας ἀντιδόσεις, καὶ τὴν ἀθάνατον
εὔκλειαν.
Δοξαστικὸν Ἦχος β’ Σοῦ τουδίτου

Τὸν νοερὸν φωστρα τς πίστεως, Ἀρτέμιον τιμήσωμεν, ὅτι ἤλεγξε Βασιλέα τὸν ἔχθιστον. καὶ
τ αἵματι τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ, τὴν Ἐκκλησίαν Θεὸς ἐπορφύρωσεν· ὅθεν καὶ ἀπέλαβε, τῶν
ἰαμάτων τὴν χάριν τὴν ἄφθονον, τοῦ ἰᾶσθαι τὰς νόσους, τῶν πιστῶς προστρεχόντων, ἐν τῆ
σορ τῶν λειψάνων αὐτοῦ.
Ἀπόστιχα Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. β’

Σήμερον ἡ οἰκουμένη πᾶσα, ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου αὐγάζεται ἀκτῖσι καί ἡ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία,
τοῖς ἄνθεσιν ὡραϊζομένη, Ἀρτέμιε βοᾷ σοι, θεράπον Χριστοῦ, καὶ προστάτα θερμότατε, μὴ
ἐλλίπῃς πρεσβεύων, ὑπὲρ τῶν δούλων σου.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’ Σαχὺ προκατάλαβε
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Ὁ Μάρτυς σου, Κύριε, ἐν τῆ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ
Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν, ἔθραυσε καὶ δαιμόνων, τὰ
ἀνίσχυρα θράση· Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς

Παρεστηκὼς Ἀρτέμιε, τῆ Ἁγίᾳ Τριάδι, καὶ ἀστραπαῖς λαμπόμενος, τοῖς ἐκεῖθεν πλουσίως, ἐξ
οὐρανοῦ ἐποπτεύοις, τοὺς τιμῶντάς σε πόθῳ, μεγαλομάρτυς Ἔνδοξε, συμμαχῶν θείοις ὅπλοις,
ὡς τοῦ Χριστοῦ, στρατιώτης ἄριστος ἀθλοφόρε, τ σταυροφόρῳ Ἄνακτι, κατ' ἐχθρῶν πολεμίων.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς

Εὐλογημένη πάναγνε, Θεοτόκε Παρθένε, Χριστιανῶν τὸ καύχημα, τῶν Ἀγγέλων ἡ δόξα, καὶ
Ἀθλοφόρων τὸ κλέος, κράτος τεῖχος καὶ σκέπη, καὶ ὀχυρὸν προπύργιον, φύλαττε καὶ προστάτις,
καὶ βοηθός, ἐν κινδύνοις φάνηθι τοῖς σοῖς δούλοις· καὶ γὰρ ἐν σοὶ καυχώμεθα, προστασία τοῦ
Κόσμου.
Σῌ ΚΑ’ (21) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ὁσίου Ἦχος δ’ Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Ὁ ἱλαρὸς τὴν ψυχὴν καὶ τὴν καρδίαν, ὅτε σε ὁ ἔνθεος ἔρως κατέτρωσε, καὶ ἱεραῖς ἀναβάσεσιν,
ἐπαναστναι, τῶν κοσμικῶν σε θορύβων ἔπεισε, τότε ὁπλισάμενος Σταυροῦ τὴν δύναμιν, πρὸς
τὴν δαιμόνων ἐχώρησας, Παμμάκαρ πάλην, καὶ ἀνεπλέξω νίκης διάδημα, καὶ νῦν αὐλίζῃ, ταῖς
λαμπρότησι, τῶν Ἁγίων· μεθ' ὧν ἡμῖν αἴτησαι, φωτισμὸν καὶ εἰρήνην, καὶ πταισμάτων
ἀπολύτρωσιν.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Ταῖς φωτοβόλοις ἀκτῖσι παραδόξως, Πάτερ ἀξιάγαστε τῶν ἰαμάτων σου, φωταγωγεῖς τὴν
ὑφήλιον, τῶν νοσημάτων, διασκεδάζων σκότος βαθύτατον, ἐντεῦθέν σε ἥλιον ἄλλον
γνωρίζομεν, καὶ μοναζόντων ἑδραίωμα, καὶ ποδηγέτην, τῶν σῳζομένων θείῳ ἐν Πνεύματι, καὶ
νῦν τὴν μνήμην ἐκτελοῦμέν σου, τὴν φωταυγ καὶ σωτήριον Ὅσιε, Ἱλαρίων πταισμάτων, διὰ
σοῦ λύσιν λαμβάνοντες.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Δι' ἐγκρατείας τοῦ σώματος τὰ πάθη, Πάτερ καθυπέταξας, τ νοερῶ τς ψυχς, καὶ ἀπαθείας
ταῖς πτέρυξι, κεκοσμημένος, χάριν ἐδέξω ἰᾶσθαι Ὅσιε, ἀνθρώπων ἐν Πνεύματι, τὰ
ἀρρωστήματα, καὶ ἀπελαύνειν τὰ Πνεύματα, τς πονηρίας, καὶ διασῴζειν τοὺς προσιόντας σοι·
ὅθεν χοροί σε μακαρίζουσιν, Μοναζόντων Σοφὲ ἀξιάγαστε, καὶ τιμᾷ πᾶσα κτίσις, Ἱλαρίων τοὺς
ἀγῶνάς σου.
Δοξαστικὸν Ἦχος β’ Ἀνατολίου

Ἐκ νεότητός σου φέρων τελειότητος φρόνημα, ὑπέθου σεαυτὸν Ἱλαρίων τ ζυγ τοῦ Χριστοῦ,
καὶ τὸν βίον ζηλώσας τοῦ θείου Ἀντωνίου, τοῖς ἴσοις μέτροις τς ἀρετς ἀφομοιούμενος,
κατέτηξας τὴν σάρκα, σκιρτῶσαν ὥς περ πῶλον, ὡς ὤφειλε τῆ ψυχῆ καθυποτάσσεσθαι, καὶ τς
ἀσκήσεως δρόμον ἐξετέλεσας· Ἀλλ' ὦ μακαριώτατε Πάτερ, καὶ θαυματουργὲ θεοφόρε, τοῖς τὴν
μνήμην σου ἐκ πόθου τελοῦσιν, αἴτησαι ἱλασμὸν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
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Ἀπόστιχα Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. δ’

Πνεύματος Ἁγίου πλήρης γενόμενος, ὁ Ὅσιος Ἱλαρίων, τὰς τῶν δαιμόνων ἐπινοίας κατήργησε·
τ Σταυρ γὰρ ὁπλισάμενος, καὶ ἐν τούτῳ θαρρῶν, πάσας τὰς νόσους λόγῳ ἐθεράπευσε,
ψυχῶν μὲν τὰ πάθη, σωμάτων δὲ πᾶσαν μαλακίαν· Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ, κατάπεμψον καὶ
ἡμῖν τὴν εἰρήνην σου, ὡς φιλάνθρωπος.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’

Ταῖς τῶν δακρύων σου ροαῖς, τς ἐρήμου τό ἄγονον ἐγεώργησας, καί τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς,
εἰς ἑκατόν τούς πόνους ἐκαρποφόρησας, καί γέγονας φωστήρ, τῆ οἰκουμένῃ λάμπων τοῖς
θαύμασι, Ἰλαρίων Πατήρ ἡμῶν, ὅσιε, Πρέσβευε Χριστ τ Θε, σωθναι τάς ψυχάς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον Ἦχος γ’ Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις

Τὸ ἱλαρόν σου Πάτερ, καὶ καθαρώτατον ὁρῶν, τς διανοίας ὁ πάντων, γινώσκων τὰς
ἐνθυμήσεις, φωστρα κόσμῳ δεικνύει, σὲ Μοναζόντων τὸ κλέος.
Θεοτοκίον Ἦχος γ’ Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις

Τὸν Ποιητὴν τῶν αἰώνων, καὶ τῶν Ἀγγέλων Δεσπότην, ἀποτεκοῦσα Παρθένε, τοῦτον ἱκέτευε
δεῖξαι, τς δεξιᾶς παραστάτας, μερίδος τοὺς σοὺς ἱκέτας.
Εἰς τοὺς Αἴνους, τιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ὁσίου Ἦχος πλ. β’ Ὅλην ἀποθέμενοι
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Ὅλος ἀνακείμενος, διὰ παντὸς τ Κυρίῳ, σάρκα μὲν ἐνέκρωσας, ἀρετῶν ἀσκήσεσιν ἐκ
νεότητος, τς ψυχς ὄμμα δέ, θεωρίαις Πάτερ, φωτοβόλοις ἀνεπτέρωσας· διὸ γενόμενος, θείων
δεκτικὸς διαδόσεων, ἰάσεων χαρίσματα, καὶ θεοσημίας ἐπλούτησας, πᾶσι διανέμων, τοῖς
χρῄζουσι πλουσίας δωρεάς, καὶ παρρησίᾳ δεόμενος, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν
Κύριον.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον.

Αἴγλην τὴν τρισήλιον, φωτιστικῶς δεδεγμένος, Ἱλαρίων Ὅσιε, αἰσθητὸς ὡς ἥλιος διελήλυθας, τὰ
τς γς πέρατα, διασπείρων πᾶσι, τὰς ἀκτῖνας τῶν θαυμάτων σου· διὸ Προφήτην σε, καὶ
θαυματουργὸν ἀνεκήρυττον, καὶ θεῖον καὶ θεόληπτον, οἱ τς εὐποιἸας μετέχοντες, καὶ τῶν
ἰαμάτων, θεόφρον ἀπολαύοντες τῶν σῶν, καὶ σωτηρίαν καρπούμενοι, ταῖς διδασκαλίαις σου.
τίχ. Σίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ.

Βίου τὴν τερπνότητα, καὶ τὰ ὁρώμενα πάντα, ὑπερβὰς τῆ χάριτι, καὶ πρὸς τὰ νοούμενα καὶ
ἀσάλευτα, μεταβὰς Ὅσιε, καθαρῶς τ μόνῳ, καθαρ τε προσωμίλησας, νοὸς ὀξύτητι, καὶ τῆ
τς ψυχς καθαρότητι, ὡς Ἄγγελος ἐβίωσας, καὶ μετὰ τς ὕλης ὁρώμενος· καὶ νῦν τ Δεσπότῃ,
των ὅλων παριστάμενος Χριστ, ἐν παρρησίᾳ, ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Σῌ ΚΒ’ (22) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰσαποστόλου Ἀβερκίου, Ἐπισκ. Ἱεραπόλεως & τῶν Ἁγίων ἑπτὰ Παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ἱεράρχου Ἦχος β’ Ὅτε, ἐκ τοῦ ξύλου σε
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Ὅλος, ἀνακείμενος Θε, θείων πληρωτὴς προσταγμάτων, ὤφθης Ἀβέρκιε, χάριν δὲ δεξάμενος,
ἐξ ὕψους Ἅγιε, νοσημάτων ἀπήλλαξας, ποικίλων ἀνθρώπους, δαίμονας ἀπήλασας, βωμοὺς
κατέρραξας· γνῶσιν ἐνεφύτευσας θείαν, τοῖς τῆ ἀγνωσίᾳ ἀθλίως, πρώην κινδυνεύουσι μακάριε.
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τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.

Θείων, διδαγμάτων ἀστραπαῖς, ἔλυσας πολύθεον νύκτα, Πάτερ Ἀβέρκιε, ὄρθρος δὲ ἀνέτειλας,
υἱοὺς ἡμέρας τελῶν, τοὺς ἐν ζόφῳ ὑπάρχοντας, τὸ πρὶν ἱεράρχα, θαύματα παράδοξα
ἐπιδεικνύμενος· ὅθεν τὴν ἁγίαν σου μνήμην, πίστει ἑορτάζομεν πάντες, ἀνυμνολογοῦντές σε
θεόπνευστε.
τιχηρὰ τῶν Μαρτύρων Ἦχος δ’ Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Παρανόμου προστάγματος, τ Θε πειθαρχήσαντες, Παῖδες οἱ μακάριοι κατεφρόνησαν, καὶ
δεσμευθέντες διέλυσαν, τς πλάνης τὸν σύνδεσμον, καὶ ἀξίαν κοσμικήν, ἀπωσάμενοι ἔλαβον,
τὸ ἀξίωμα, τὸ αὐτοὺς περιδόξους ἐκτελέσαν, καὶ τὴν ἄνω προξενσαν, τς βασιλείας
ἀπόλαυσιν.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Ἑαυτοὺς πρὸς τὰ σκάμματα, τς ἀθλήσεως Ἅγιοι, καρτερῶς γυμνάζοντες κατεκρύπτεσθε, ἐν τ
σπηλαίῳ δεήσεσιν, ἀπαύστοις τὸν Κύριον, ἱκετεύοντες ἰσχύν, χορηγσαι καὶ δύναμιν· οἷς δὲ
κρίμασιν, ὁ φιλάνθρωπος οἶδεν ἀφυπνῶσαι, ἐν εἰρήνῃ ὑμᾶς πάντας, θεαρχικῶς ἐγκελεύεται.
Δοξαστικὸν Ἦχος γ’ Ἰωάννου Μοναχοῦ

Ἀρχιερεῦ Ὅσιε, παμμακάριστε Πάτερ, θαυματουργὲ θεράπον Χριστοῦ Ἀβέρκιε, προφητικ
ἐκλάμψας βίῳ, καὶ ἀποστολικῶν ἀξιωθεὶς χαρισμάτων, τ Σωτρι λειτουργῶν, σὺν Ἀγγέλοις
ἀπαύστως, πρέσβευε ῥυσθναι ἀπὸ πάσης ἀπειλς τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀπόστιχα Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. δ’

Δεῦτε πᾶσα κτίσις, ἐν κυμβάλοις ψαλμικοῖς, καὶ ἐν φωναῖς ἀλαλαγμοῦ, αἶνον Θε
ἀναπέμψωμεν, τ πρὸ τς κοινς ἀναστάσεως, τὴν ἀνάστασιν ἡμῖν ἐμφανίσαντι, καὶ τοὺς πρὸ
τριακοσίων δύο καὶ ἑβδομήκοντα τετελευτηκότας χρόνων Ἁγίους Παῖδας ἑπτά, δι' ἱκεσίας
εὐσεβοῦς Βασιλέως ἀναστήσαντι ἐκ χοός, εἰς πτῶσιν ἀπίστων ἐχθρῶν, καὶ αἰσχύνην αἰώνιον,
δόξαν δὲ καὶ ἔπαινον τῶν φοβουμένων αὐτόν· οἶδε γὰρ Κύριος, δοξάζειν τοὺς αὐτόν
ἀντιδοξάζοντας· θέλημα γὰρ ποιεῖ τῶν φοβουμένων αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ, ὁ μόνος εὔσπλαγχνος
καὶ φιλάνθρωπος.
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἱεράρχου Ἦχος δ’

Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῆ ποίμνῃ σου, ἡ
τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω, τῆ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῆ πτωχείᾳ τὰ πλούσια
Πάτερ Ἀβέρκιε Ὅσιε· πρέσβευε Χριστ τ Θε, σωθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον τῶν Μαρτύρων Ἦχος δ’ Σαχὺ προκατάλαβε

Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, ἐν τῆ ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους ἐκομίσαντο τς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων,
τὰ ἀνίσχυρα θράση· Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἱεράρχου Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν

Ἐπιτελῶν Ἀβέρκιε, τέρατα καὶ σημεῖα, θερμῶν ὑδάτων ἔκβλυσιν, σαῖς εὐχαῖς ἀπειργάσω· καὶ τῆ
προστάξει σου Πάτερ, ἐν ἑνὶ σκεύει οἶνος, μετὰ ἐλαίου εἶδός τε, ἕτερον βεβλημένα, θείᾳ ῥοπῆ,
ἀμιγ προήρχοντο παραδόξως, καιρ ἰδίῳ ἕκαστον, εἰς Χριστοῦ δόξαν θείαν.
Ἐξαποστειλάριον τῶν Μαρτύρων καὶ Θεοτοκίον Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν
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Σὺν Ἰαμβλίχῳ μέλψωμεν, Ἰωάννην, Μαρτῖνον, καὶ Ἀντωνῖνον ᾄσμασι, Μαξιμιλιανόν τε, καὶ
Διονύσιον ἅμα, τ κλειν Ἐξακούστῳ, φαιδρῶς πανηγυρίζοντες, τὴν λαμπράν αὐτῶν μνήμην,
ὅπως εὐχαῖς, τούτων καὶ πρεσβείαις τς Θεοτόκου, πταισμάτων λύσιν εὕρωμεν, πρὸς Χριστοῦ
τοῦ Σωτρος.
Εἰς τοὺς Αἴνους, τιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ἱεράρχου Ἦχος πλ. δ’ Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Ἔχρισε, σὲ Ἀρχιερέα ἡ χάρις, τοῦ Παρακλήτου, Ἀβέρκιε, πλάνης καθαιροῦντα τεμένη, καὶ
ἀνιστῶντα τῆ χάριτι, ναοὺς Θεοῦ ἱερούς, εἰς δόξαν τε καὶ αἴνεσιν,τοῦ τεχθέντος ἐκ Παρθένου,
καὶ τὰ πάντα ἁγιάσαντος.
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν
Κύριον.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Σὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν, καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν.

Θαύμασι, Πάτερ ἐβεβαίωσας πάντας, λόγους τοῦ θείου κηρύγματος, καὶ τοὺς πλανωμένους
ἀνθρώπους, πρὸς θείαν γνῶσιν ἐπέστρεψας, φωταγωγὸς ἀπλανής, Ἀβέρκιε δεικνύμενος, καὶ
δαιμόνων καθαιρέτης· διὰ τοῦτο εὐφημοῦμέν σε.
τίχ. Οἱ ἱερεῖς ου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ Ὅσιοί ου ἀγαλλιάσονται.

Μέγιστος, πᾶσιν ὥσπερ ἥλιος Πάτερ, τῆ οἰκουμένῃ ἀνέτειλας, λάμψεσι πανσόφων σου λόγων,
καὶ ἰαμάτων λαμπρότησι, φωταγωγῶν τοὺς πιστούς, καὶ σκότος παθῶν πάντοτε, ἐκδιώκων
συνεργείᾳ, τοῦ Ἁγίου μάκαρ Πνεύματος.
Σῌ ΚΓ’ (23) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος καὶ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ἀδελφοθέου Ἦχος δ’ Ἔδωκας σημείωσιν
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Δεῦτε τὸ μνημόσυνον, τοῦ θεαδέλφου τιμήσωμεν, ἱερῶς οἱ θεόφρονες· ζυγὸν γὰρ δεξάμενος, τοῦ
Χριστοῦ προθύμως, τοῦ Εὐαγγελίου, τς ἀγαθότητος αὐτοῦ, καὶ βασιλείας κήρυξ γεγένηται, καὶ
τούτου τὴν ἀνέκφραστον, οἰκονομίαν πιστεύεται. Δι' αὐτοῦ Παντοδύναμε, ἱλασμὸν ἡμῖν
δώρησαι.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Πάντα περιήχησε, τς οἰκουμένης τὰ πέρατα, τῶν ῥημάτων ὁ φθόγγος σου, δι' ὧν φωτιζόμεθα,
ἀρετς ἐνθέου, πρὸς πᾶσαν ἰδέαν, καὶ ὁδηγούμεθα πιστῶς, πρὸς τς Τριάδος θείαν ἐπίγνωσιν·
διὸ ἐκδυσωποῦμέν σε, ὡς Ἱεράρχης ἱκέτευε, Ἰησοῦν τὸν φιλάνθρωπον, τοῦ σωθναι τὰς ψυχὰς
ἡμῶν.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Πόρρωθεν προβλέπων σου, τὴν πολιτείαν Ἰάκωβε, ἀδελφὸν σε προσήκατο, Χριστὸς ὁ
φιλάνθρωπος, ὁ σοφὸς προγνώστης, Ἱεροσολύμων, ἱεροφάντορα πιστόν, καὶ ποιμενάρχην
προχειρισάμενος, καὶ μύστην τὰ ἀπόρρητα, ἱερουργοῦντα μυστήρια. Ὃν καὶ νῦν καθικέτευε, τοῦ
σωθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. β’
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Αἵματι τοῦ μαρτυρίου, τὴν ἱερωσύνην κατεποίκιλας, Ἱερομάρτυς, Ἀπόστολε· τ γὰρ πτερυγίῳ
του ἱεροῦ παρεστώς, Θεὸν Λόγον ἐκήρυξας, Δημιουργὸν ὄντα τοῦ παντός· ὅθεν ὑπὸ Ἰουδαίων
ῥιφείς, οὐρανίων θαλάμων ἠξίωσαι, Ἀδελφόθεε Ἰάκωβε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, τοῦ σωθναι
τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. δ’

Τοῦ ἀρχιποίμενος Χριστοῦ, Ἀδελφὸς χρηματίσας καὶ διάδοχος, καὶ ἐν Ἀποστόλοις ἐπίσημος, τὸν
ὑπὲρ αὐτοῦ θάνατον ἠγάπησας, καὶ τὸ μαρτύριον οὐκ ἐπῃσχύνθης, Ἰάκωβε ἔνδοξε· Αὐτὸν
ἱκέτευε ἀδιαλείπτως, τοῦ σωθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀδελφοθέου Ἦχος δ’

Ὡς τοῦ Κυρίου μαθητής, ἀνεδέξω Δίκαιε τὸ Εὐαγγέλιον, ὡς Μάρτυς ἔχεις τὸ ἀπαράτρεπτον, τὴν
παρρησίαν ὡς Ἀδελφόθεος, τὸ πρεσβεύειν ὡς ἱεράρχης· Πρέσβευε Χριστ τ Θε, σωθναι τὰς
ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς

Ὡς Ἱεράρχης πρώτιστος, τς καινς Διαθήκης, ὡς μέγιστος Ἀπόστολος, ὡς σοφὸς Ὑποφήτης,
καὶ Μάρτυς ὢν ἀληθείας, παρὰ πάντας πλουτήσας, ἐξαίρετον ἀξίωμα, ἀδελφός τοῦ Κυρίου, νῦν
πρὸς αὐτόν, λίθοις ἀναιρούμενος μετετέθης, παρ' οὗ ἡμῖν Ἰάκωβε, λύσιν αἴτει πταισμάτων.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς

Ἡ φοβερὰ τς κρίσεως, καὶ μεγάλη ἡμέρα, νῦν ἐπὶ θύραις ἕστηκεν· ὅρα πρόσεχε νφε, ψυχή μου
καὶ ἐκ καρδίας, πρόσπεσον τῆ Παρθένῳ, καὶ μόνῃ Θεομήτορι, δάκρυσιν ἐκβοῶσα· Πάσης Ἁγνή,
τιμωρίας ῥῦσαί με δυσωπῶ σε, καὶ δεξιοῖς προβάτοις με, σύνταξον τοῦ Υἱοῦ σου.
Εἰς τοὺς Αἴνους, Προσόμοια τιχηρά τοῦ Ἀδελφοθέου Ἦχος α’ Σῶν οὐρανίων ταγμάτων
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Τῶν εὐσεβούντων τὰ πλήθη, νῦν ἱερὰν ἑορτήν, χαρμονικῶς τελοῦντες, ἀλαλάξωμεν πάντες,
πιστῶς ἀνευφημοῦντες, ψαλμοῖς καὶ Ὠδαῖς, τὸν θεάδελφον σήμερον, καὶ μαθητὴν τοῦ Κυρίου,
ὅστις ἀεί, ἱκετεύει τοῦ σωθναι ἡμᾶς.
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν
Κύριον.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ (ἢ αὐτῶν), καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα
αὐτοῦ (ἢ αὐτῶν).

Τς κατὰ σάρκα Κυρίου, ἐπιδημίας Σοφέ, ἀδελφὸς ἀνεδείχθης, μαθητὴς καὶ αὐτόπτης, τῶν
θείων μυστηρίων, φυγὰς σὺν αὐτ, ἐν Αἰγύπτῳ γενόμενος, σὺν Ἰωσὴφ τῆ Μητρί τε τοῦ Ἰησοῦ,
μεθ' ὧν πρέσβευε σωθναι ἡμᾶς.
τίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν Αὐτοῦ ἀναγγέλει τὸ στερέωμα.

Τῶν Ἀποστόλων ὁ δμος, σὲ ἐξελέξατο, ἱερατεύειν πρῶτον, ἐν Σιὼν τῆ ἁγίᾳ, Χριστ τ
εὐεργέτῃ, ὡς ὄντα αὐτοῦ, τς κατὰ σάρκα γεννήσεως, καὶ ἀδελφὸν συνοδίτην καὶ ὀπαδόν, τῶν
ἰχνῶν αὐτοῦ, Ἰάκωβε.
Σῌ ΚΔ’ ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρέθα, καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἦχος α’ Πανεύφημοι Μάρτυρες
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.
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Ἑβραίων ὠμότητι τὴν σήν, ἀνδρείαν ἀντέθηκας, Μάρτυς Ἀρέθα πανεύφημε· καὶ θείᾳ χάριτι,
νικηφόρος ὤφθης, καὶ χορὸν προσήγαγες, Μαρτύρων τ Χριστ στρατευόμενον, ἐκ πάσης
ἔνδοξε, ἡλικίας συγκροτούμενον, καὶ ἐκ γένους, παντὸς συνιστάμενον.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Ἀρέθα πανένδοξε τερπνήν, χορείαν στησάμενος, τῶν ἱερῶν συμμαρτύρων σου, μεθ' ὧν
ἠγώνισαι, τὸν καλὸν ἀγῶνα, καὶ τὸν δρόμον ἤνυσας, τς σς ἀνδρειοτάτης ἀθλήσεως, Χριστὸν
δυσώπησον, δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Παρθένοι νεάνιδες Χριστοῦ, ἔρωτι πυρούμεναι, τς ἀσθενείας τς φύσεως, ἐπιλαθόμεναι, καὶ
δυνάμει θείᾳ, προφανῶς ῥωννύμεναι, τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ κατεπάτησαν, μὴ δειλιάσασαι,
τῶν βασάνων τὸ ἐπίπονον, καὶ καμίνου, τὸ πῦρ μὴ πτοούμεναι.
Δοξαστικὸν Ἦχος δ’ Ἀνατολίου

Ἀσματικῶς τὸν ποιμενάρχην, σήμερον πιστοί, ὁμοφρόνως τιμήσωμεν, Ἀρέθαν τὸν ἐνδοξότατον,
μετὰ τς συνοδίας αὐτοῦ, ὅτι ἤλεγξε βασιλέα παρανομήσαντα, καὶ τὸ αἷμα ἐξέχεεν ὑπὲρ
Χριστοῦ τς ὁμολογίας· ὅθεν καὶ πύρινον νέφος κατέφλεγεν ἀπὸ προσώπου τς γς, διελέγχον
τῶν παρανόμων τὴν ἀσέβειαν. Διὸ Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ τοὺς σούς Ἀθλοφόρους ἐνισχύσας πρὸς σὴν
δοξολογίαν, καὶ ἡμᾶς διάσωσον ὡς τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐκ πειρασμῶν καὶ θλίψεων, ταῖς
πρεσβείαις τῶν Ἁγίων σου.
Ἀπόστιχα Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. δ’

Τὴν πονηρὰν καὶ ἄπιστον, κακοβουλίαν Ἑβραίων προδιαγνόντες, ἐν τῆ τοῦ πνεύματος τόλμῃ,
ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρσαι ἠγωνίσασθε· ὡς γὰρ ἔκπαλαι ἐν νόμῳ, τὸν ἐξ Αἰγύπτου σώσαντα, ἐν
ἐρήμῳ παρώργισαν, καὶ τοῦτον σταυρ κατεδίκασαν. Οὕτω νῦν καὶ ὑμῖν, ἔργω τὸν λόγον
παρλθον, καὶ ἀπιστίαν ζηλώσαντες ὑμᾶς τ πυρὶ κατεδίκασαν. Ὑμεῖς δὲ ὁμοφρόνως, ἀνδρείως
τῆ καρτερίᾳ ἐναθλήσαντες, φοβεροὶ ἐν Μάρτυσιν ἀνεδείχθητε. Παρρησίαν ἔχοντες πρὸς Θεόν,
αἰτήσασθε ῥυσθναι, ἐκ πταισμάτων πολλῶν τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’

Τὰς ἀλγηδόνας τῶν Ἁγίων, ἃς ὑπὲρ σοῦ ἔπαθον, δυσωπήθητι, Κύριε, καὶ πάσας ἡμῶν τὰς
ὀδύνας, ἴασαι φιλάνθρωπε, δεόμεθα.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Ἀρέθα παναοίδιμε, σὺν τοῖς συνάθλοις πρέσβευε, Χριστ βραβεῦσαι τ κόσμῳ, ὁμόνοιαν καὶ
εἰρήνην, τ εὐσεβείας κράτορι, καὶ Βασιλεῖ θεόφρονι, Μεγαλομάρτυς ἔνδοξε, καὶ ἱλασμὸν τοῖς
τελοῦσι, τὴν ἱερὰν ἡμῶν μνήμην.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Φθαρεῖσαν ἀνεκαίνισας, τὴν φύσιν τοῦ Προπάτορος, ὑπερφυῶς συλλαβοῦσα, καὶ ἀπειράνδρως
τεκοῦσα, τὸν Ποιητὴν τς κτίσεως, ὑφ' οὗ ῥωσθέντες ἤθλησαν, χοροὶ Μαρτύρων μέλποντες, σὲ
τς ἡμῶν σωτηρίας, τὴν ἀπαρχὴν Θεοτόκε.
Σῌ ΚΕ’ (25) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Νοταρίων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου.
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Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τῶν Μαρτύρων Ἦχος δ’ Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Οἱ τὸν δρόμον τελέσαντες, καὶ τὴν πίστιν τηρήσαντες, μαρτυρίου στέφανον ἀνεδήσαντο,
Μαρκιανὸς καὶ Μαρτύριος, οἱ πύργοι οἱ ἄσειστοι, Ἐκκλησίας οἱ μαζοί, οἱ τὸ γάλα τὸ ἄδολον,
ἀναβλύζοντες, οἱ φαιδροὶ μαργαρῖται, οἱ φωστρες, οἱ τὴν κτίσιν ταὶς ἀκτῖσι, τς εὐσεβείας
πυρσεύοντες.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Μίαν γνώμην προφέρουσα, καὶ τὸ ἓν συμφρονήσασα, ἡ δυὰς ἡ ἔνθεος, τὴν διαίρεσιν, τὴν τοῦ
Ἀρείου διέλυσε, διδάσκουσα σέβεσθαι, συναἸδιον Πατρί, τὸν Υἱὸν καὶ συνάναρχον, καὶ τ
Πνεύματι, ἐν μονάδι Τριάδα, καὶ Μονάδα, ἐν Τριάδι μίαν φύσιν, τρισὶ προσώποις ἀμέριστον.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Ὁπαδοὶ καὶ ὁμότροποι, μιμηταί, καὶ ὁμόζηλοι, τοῦ Ἱεροκήρυκος Παύλου ὤφθητε, καὶ τῆ ἐκχύσει
τοῦ αἵματος, ἐχθροὺς ἐβυθίσατε· καὶ αἱρέσεων δεινῶν, ἐξηράνατε χείμαρρον, καὶ ἐδείχθητε,
ποταμὸς εὐσεβείας καταρδεύων, τοῦ Χριστοῦ τὴν Ἐκκλησίαν, Μαρκιανὲ καὶ Μαρτύριε.
Δοξαστικὸν Ἦχος α’ Γερμανοῦ

Μαθηταὶ καὶ ὀπαδοὶ γεγονότες, τοῦ τς ὁμοουσίου Τριάδος ὁμολογητοῦ καὶ κήρυκος, καὶ σὺν
αὐτ ὑπὲρ αὐτς διωκόμενοι Μακάριοι, τὸν διὰ ξίφους θάνατον, τῶν αἱρετικῶν γλωσσαλγιῶν
προεκρίνατε· ὅθεν καὶ μαρτυρικοῖς στεφάνοις κοσμηθέντες παρὰ Θεοῦ, καὶ παρρησίαν
λαβόντες, πρεσβεύσατε τοῦ ῥυσθναι ἐκ κινδύνων, τούς τιμῶντας τὴν μνήμην ὑμῶν.
Ἀπόστιχα Δοξαστικὸν Ἦχος γ’

Οἱ νοεροὶ τς Ἐκκλησίας φωστρες, καὶ Τριάδος ὑπέρμαχοι, Μαρκιανὸς καὶ Μαρτύριος, τ
θυρε τς πίστεως τὰς αἱρέσεις τρεψάμενοι, ὀρθοδοξίας φωτὶ τὸν κόσμον κατεφαίδρυναν·
Παύλῳ δὲ πειθαρχοῦντες ἰσαποστόλῳ· ποιμένι καὶ διδασκάλῳ τῶν ἀληθῶν δογμάτων, Ἀρείου
καὶ Νεστορίου καθεῖλον τὴν διαίρεσιν, Σαβελλίου καὶ Σεβήρου τὴν σύγχυσιν ἐκτρεπόμενοι, καὶ
τριαδικῶς θεολογοῦντες μονάδα, καὶ τὸν ἐκ Παρθένου σαρκωθέντα Θεόν, ἐν δυσὶ ταῖς οὐσίαις
ἕνα Υἱόν, εὐσεβῶς πᾶσιν ἀνυμνεῖν οἱ πανεύφημοι ἐκήρυξαν· Διὸ στεφάνους τς νίκης
οὐρανόθεν κομισάμενοι οἱ θεσπέσιοι, αἰτοῦνται ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’ Σαχὺ προκατάλαβε

Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, ἐν τῆ ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους ἐκομίσαντο τς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων,
τὰ ἀνίσχυρα θράση· Αὐτῶν ταὶς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον Ἦχος β’ Σοῖς μαθηταῖς

Μαρκιανὸς ὁ πάνσοφος, καὶ Μαρτύριος ἅμα, τὸ τοῦ Ἀρείου ἔκφυλον, δόγμα καὶ μανιῶδες,
καθεῖλον χάριτι θείᾳ τς Ἁγίας Τριάδος, ὑπὲρ ἧς καὶ ἐνήθλησαν, καὶ ὡς Μάρτυρες θεῖοι, στέφος
λαμπρόν, πρὸς Χριστοῦ δεξάμενοι τοῦ Σωτρος, ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβεύουσι, τῶν αὐτοὺς
εὐφημούντων.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Σοῖς μαθηταῖς

Σὲ κιβωτὸν καὶ τράπεζαν, καὶ λυχνίαν καὶ στάμνον, καὶ ὄρος καὶ παλάτιον, θρόνον κλίνην καὶ
πύλην, τοῦ Βασιλέως τς δόξης, τὴν Ἁγίαν Παρθένον, καὶ Θεοτόκον ἅπαντες, ἀνυμνοῦμεν ἐκ
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πόθου· Χριστιανῶν, σκέπη γὰρ ὑπάρχεις καὶ σωτηρία, καὶ ἀρραγὴς ὑπέρμαχος, καὶ προστάτις
καὶ φύλαξ.
Σῌ ΚΣ’ (26) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τοῦ Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου καὶ Ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, Προσόμοια τιχηρὰ τοῦ Ἁγίου Ἦχος πλ. δ’ Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος
τίχ. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε τίς ὑποστήσεται, ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν.

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἐν οὐραν καὶ ἐν γῆ, ἀγαλλίαμα σήμερον, ἐν τῆ μνήμῃ ηὔγασται,
Δημητρίου τοῦ Μάρτυρος, ἐκ τῶν Ἀγγέλων ἐπαίνοις στέφεται, καὶ ἐξ ἀνθρώπων ᾄσματα
δέχεται. Ὢ οἷον ἤθλησε! πῶς καλῶς ἠγώνισται! δι' οὗ ἐχθρός, πέπτωκεν ὁ δόλιος, Χριστοῦ
νικήσαντος.
τίχ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε, ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή
μου ἐπὶ τὸν Κύριον.

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ταῖς τῶν θαυμάτων βολαῖς, τοῦ ἡλίου φανότερον, εἰς ἀεὶ
Δημήτριος, διαλάμπει τοῖς πέρασιν, ἐξ ἀνεσπέρου φωτὸς λαμπόμενος, καὶ τ ἀδύτῳ φωτὶ
τερπόμενος· οὗ ταῖς ἑλλάμψεσι, νέφη ἀπηλάθησαν βαρβαρικά, νόσοι ἐδιώχθησαν, δαίμονες
ἥττηνται.
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὑπὲρ Χριστοῦ λογχευθείς, ὁ τρισμάκαρ Δημήτριος,πρὸς ἐχθροὺς
ἑκάστοτε, ῥομφαία ὤφθη δίστομος, ἀποθερίζων ἐχθρῶν γαυρίαμα, καὶ καταράσσων δαιμόνων
φρύαγμα. ᾯ ἐκβοήσωμεν, Ἅγιε Δημήτριε, σκέπε ἡμᾶς, σοῦ τὴν ἀεισέβαστον, μνήμην
γεραίροντας.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.

Πύργος εὐσεβείας πέφηνας, ἐρηρεισμένος στερρῶς, ἐπὶ πέτραν τς πίστεως, πειρασμοῖς
ἀνάλωτος, καὶ κινδύνοις ἀκλόνητος· μετὰ σφοδροῦ γὰρ σάλου καὶ κλύδωνος, σοὶ προσραγέντα
ἀθέων κύματα, σὴν οὐ κατέβαλον, ἀκλιν στερρότητα· μαρτυρικ στέφει γὰρ ἐπόθησας,
ἐγκαλλωπίζεσθαι.
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Πάθει τὸ πάθος μιμούμενος, τὸ ζωηφόρον Χριστοῦ, παρ' αὐτοῦ τὴν ἐνέργειαν, τῶν θαυμάτων
εἲληφας, Ἀθλοφόρε Δημήτριε, καὶ διασῴζεις τοὺς σοὶ προστρέχοντας, πολλῶν κινδύνων αὐτοὺς
ῥυόμενος, ἔχων εὐάρεστον, παρρησίαν ἔνδοξε πρὸς τὸν Χριστόν, ᾧ καὶ νῦν παρίστασαι, δόξης
πληρούμενος.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Αἵματι τ σ σταζόμενος, τ ζωοδότῃ Χριστ, τ τὸ αἷμα τὸ τίμιον, διὰ σὲ κενώσαντι,
προσηνέχθης Δημήτριε, καὶ κοινωνὸν σε δόξης εἰργάσατο, καὶ βασιλείας αὐτοῦ συμμέτοχον, ὡς
ἀριστεύσαντα, κατὰ τοῦ ἀλάστορος, καὶ τὰ δεινά, τούτου μηχανήματα, τελείως σβέσαντα.
Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. β’ Βυζαντίου

Σήμερον συγκαλεῖται ἡμᾶς, τοῦ Ἀθλοφόρου ἡ παγκόσμιος πανήγυρις. Δεῦτε οὖν φιλέορτοι,
φαιδρῶς ἐκτελέσωμεν, τὴν μνήμην αὐτοῦ λέγοντες. Χαίροις ὁ τὸν χιτῶνα τς ἀσεβείας
διαρρήξας, διὰ τς πίστεως, τὴν δὲ ἀνδρείαν τοῦ Πνεύματος σεαυτ περιθέμενος. Χαίροις, ὁ
καταργήσας τὰς ἐπινοίας τῶν παρανόμων, τῆ ἰσχὺϊ τῆ δοθείσῃ σοι, παρὰ τοῦ Θεοῦ. Χαίροις, ὁ
λογχευθέντων τῶν μελῶν, τὸ μακάριον πάθος πνευματικῶς ἡμῖν ἀναζωγραφήσας τοῦ Χριστοῦ.
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Ὃν καθικέτευε, Ἀθλητῶν ἐγκαλλώπισμα Δημήτριε, λυτρωθναι ἡμᾶς ὁρατῶν καὶ ἀοράτων
ἐχθρῶν, καὶ σωθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς τὸν τίχον, Δοξαστικὸν τοῦ Ἁγίου Ἦχος πλ. δ’ Ἀνατολίου

Ἔχει μὲν ἡ θειοτάτη σου ψυχὴ καὶ ἄμωμος, ἀοίδιμε Δημήτριε, τὴν οὐράνιον Ἱερουσαλὴμ
κατοικητήριον, ἧς τὰ τείχη, ἐν ταῖς ἀχράντοις χερσὶ τοῦ ἀοράτου Θεοῦ ἐζωγράφηνται. Ἔχει δὲ
καὶ τὸ πανέντιμον, καὶ ἀθλητικώτατόν σου σῶμα, τὸν περίκλυτον τοῦτον ναὸν ἐπὶ γς, ταμεῖον
ἄσυλον θαυμάτων, νοσημάτων ἀλεξητήριον, ἔνθα προστρέχοντες, τὰς ἰάσεις ἀρυόμεθα.
Φρούρησον πανεύφημε, τὴν σὲ μεγαλύνουσαν πόλιν, ἀπὸ τῶν ἐναντίων προσβολῶν, παρρησίαν
ὡς ἔχων, πρὸς Χριστὸν τόν σὲ δοξάσαντα.
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἦχος γ’

Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, σὲ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον.
Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τ σταδίῳ θαρρύνας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε,
Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
Ἀπολυτίκιον τοῦ σεισμοῦ Ἦχος πλ. δ’

Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ῥῦσαι ἡμᾶς τς φοβερᾶς τοῦ σεισμοῦ
ἀπειλς, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ κατάπεμψον ἡμῖν, πλούσια τὰ ἐλέη σου, πρεσβείαις τς
Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς

Μάρτυς Χριστοῦ Δημήτριε, ὡς ποτὲ τοῦ Λυαίου, τὴν ὀφρὺν καὶ τὴν ἔπαρσιν, καὶ τὸ ἵππειον
θράσος, καθεῖλες χάριτι θείᾳ, τὸν γενναῖον κρατύνας, ἐν τ σταδίῳ Νέστορα, τοῦ Σταυροῦ τῆ
δυνάμει, οὕτω κἀμέ, ταῖς εὐχαῖς σου κράτυνον Ἀθλοφόρε, κατὰ δαιμόνων πάντοτε, καὶ παθῶν
ψυχοφθόρων.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς

Τὸν σαρκωθέντα Κύριον, ἐξ ἁγνῶν σου αἱμάτων, Παρθενομτορ ἄχραντε, δυσωποῦσα μὴ
παύσῃ, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν σῶν δούλων, ὅπως εὕρωμεν χάριν, καὶ εὔκαιρον βοήθειαν, ἐν ἡμέρᾳ
ἀνάγκης, γένος βροτῶν, ἀπειλς σεισμοῦ τε τοῦ βαρυτάτου, κινδύνων τε ἐξαίρουσα, μητρικαῖς
σου πρεσβείαις.
Εἰς τοὺς Αἴνους, τιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἦχος πλ.α’ Χαίροις ἀσκητικῶν
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Δεῦρο Μάρτυς Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς, σοῦ δεομένους, συμπαθοῦς ἐπισκέψεως· καὶ ῥῦσαι
κεκακωμένους, τυραννικαῖς ἀπειλαῖς, καὶ δεινῆ μανίᾳ τς αἱρέσεως· ὑφ' ἧς ὡς αἰχμάλωτοι, καὶ
γυμνοὶ διωκόμεθα, τόπον ἐκ τόπου, συνεχῶς διαμείβοντες, καὶ πλανώμενοι, ἐν σπηλαίοις καὶ
ὄρεσιν. Οἴκτειρον οὖν πανεύφημε, καὶ δὸς ἡμῖν ἄνεσιν, παῦσον τὴν ζάλην καὶ σβέσον, τὴν καθ'
ἡμῶν ἀγανάκτησιν, Θεὸν ἱκετεύων, τὸν παρέχοντα τ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν
Κύριον.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Δίκαιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει, καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται.

Τεῖχος ὠχυρωμένον ἡμῖν, τὰς ἑλεπόλεις τῶν ἐχθρῶν μὴ πτοούμενον, ἐδόθης τὰς τῶν βαρβάρων,
ἐπιδρομὰς καταργῶν, καὶ πασῶν τῶν νόσων τὰ συμπτώματα· κρηπὶς ἀκατάβλητος, καὶ
θεμέλιος ἄρρηκτος, καὶ πολιοῦχος, οἰκιστὴς καὶ ὑπέρμαχος, ἐχρημάτισας, τῆ σῆ πόλει Δημήτριε·
ἣν καὶ νῦν παμμακάριστε, δεινῶς κινδυνεύουσαν, καὶ τρυχομένην ἀθλίως, ταῖς σαῖς πρεσβείαις
διάσωσον, Χριστὸν ἱκετεύων, τὸν παρέχοντα τ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
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τίχ. Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσει.

Πᾶσαν τὴν ἀρετὴν συλλαβών, τῶν Ἀθλοφόρων ὁ χορὸς ἀναδείκνυται, ἐντεῦθεν τς ἀκηράτου,
καὶ μακαρίας ζως, τὴν τρυφὴν ἀξίως ἐκληρώσαντο· ἐν οἷς ἀξιάγαστε, διαπρέπων Δημήτριε, καὶ
τῆ μιμήσει, τοῦ Χριστοῦ σεμνυνόμενος, καὶ καυχώμενος, τῆ τς λόγχης ἰσότητι, αἴτησαι
ἐκτενέστερον, ἡμᾶς τοὺς τιμῶντάς σε, τῶν παθημάτων ῥυσθναι, καὶ χαλεπῶν περιστάσεων,
θερμῶς ἱκετεύων, τὸν περέχοντα τ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
Δοξαστικὸν Ἦχος δ’ Ἀνδρέου Ἱεροσολυμίτου

Τὸν λόγχαις κληρωσάμενον, τς σωτηρίου πλευρᾶς τὴν χάριν, τς νυγείσης τῆ λόγχῃ, ἐξ ἧς ἡμῖν
πηγάζει ὁ Σωτήρ, ζως καὶ ἀφθαρσίας νάματα, Δημήτριον τιμήσωμεν, τὸν σοφώτατον ἐν
διδαχαῖς, καὶ στεφανίτην ἐν Μάρτυσι· τὸν δι' αἵματος τελέσαντα, τὸν τς ἀθλήσεως δρόμον, καὶ
θαύμασιν ἐκλάμψαντα πάσῃ τῆ οἰκουμένῃ, τόν ζηλωτὴν τοῦ Δεσπότου, καὶ συμπαθ
φιλόπτωχον· τὸν ἐν πολλοῖς καὶ πολλάκις κινδύνοις χαλεποῖς, τῶν Θεσσαλονικέων
προϊστάμενον, οὗ καὶ τὴν ἐτήσιον μνήμην γεραίροντες, δοξάζομεν Χριστὸν τὸν Θεόν, τὸν
ἐνεργοῦντα δι' αὐτοῦ πᾶσι τὰ ἰάματα.
Σῌ ΚΖ’ (27) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Νέστορος
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἦχος α’ Σῶν οὐρανίων ταγμάτων
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Δεῦτε πιστοὶ συνελθόντες ἀνευφημήσωμεν, τὸν Ἀθλητὴν τὸν μέγαν, καὶ γενναῖον ὁπλίτην,
Δημήτριον τὸν πᾶσαν τὴν τοῦ ἐχθροῦ, δυναστείαν πατήσαντα, τούτῳ βοῶντες ἐν πίστει· Ὑπὲρ
ἡμῶν, τὸν Χριστὸν Μάρτυς ἱκέτευε.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.

Τὸν ἀριστέα τὸν θεῖον καὶ μιμητὴν τοῦ Χριστοῦ, τὸ τς ἁγνείας κάλλος, τὴν πηγὴν τῶν
θαυμάτων, Δημήτριον τὸν μέγαν πάντες πιστοί, ἐν Ὠδαῖς εὐφημήσωμεν, ἁγιαζομενοι σώματα
καὶ ψυχάς, ἐν τῆ μνήμῃ τῆ ἐνδόξῳ αὐτοῦ.
τιχηρὰ τοῦ Ἁγίου Νέστορος Ἦχος πλ. δ’ Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Νέστορ Ἀθλητὰ μακάριε, τὴν πανοπλίαν Χριστοῦ, σεαυτ περιθέμενος, αἰσθητῶς Λυαίῳ μέν,
συμπλακεὶς τοῦτον ὤλεσας, ταῖς ἀοράτοις δὲ τὸν ἀόρατον, λαβαῖς Βελίαρ σὺ συνεπόδισας, καὶ
ἐθανάτωσας, νίκης διαδήματι· ὅθεν τὴν σήν, κάραν ἐστεφάνωσεν, ὁ μεγαλόδωρος.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Λόγοις ἐνθέοις νευρούμενος, Νέστορ σοφὲ ἀληθῶς, Δημητρίου τοῦ Μάρτυρος, ἀλαζόνα
τύραννον, ἀνδρικῶς ἐθανάτωσας· καὶ τὸν θανόντα καὶ ᾍδην λύσαντα, ὁμολογήσας Θεὸν
ἀθάνατον, θάνατον ἄδικον, καθυπέστης ἔνδοξε· ὅθεν ζωήν, χαίρων ἀτελεύτητον,
ἐκληρονομησας.
Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. β’

Σήμερον ἡ οἰκουμένη πᾶσα, ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου αὐγάζεται ἀκτῖσι, καὶ ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία,
τοῖς ἄνθεσιν ὡραϊζομένη, Δημήτριε βοᾷ σοι, θεράπον Χριστοῦ, καὶ προστάτα θερμότατε, μὴ
ἐλλίπῃς πρεσβεύειν ὑπὲρ τῶν δούλων σου.
Ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου Δημητρίου Ἦχος γ’
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Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, σὲ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον.
Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τ σταδίῳ θαρρύνας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε,
Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
Ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου Νέστορος Ἦχος δ’ Σαχὺ προκατάλαβε

Ὁ Μάρτυς σου, Κύριε, ἐν τῆ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ
Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν, ἔθραυσε καὶ δαιμόνων, τὰ
ἀνίσχυρα θράση· Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Λυαίου τὴν ἀπόνοιαν, καὶ μανιώδη ἔπαρσιν, τῆ τοῦ Σταυροῦ δυναστείᾳ, καὶ ταῖς εὐχαῖς
Δημητρίου, τοῦ πανενδόξου Μάρτυρος, καθεῖλες Νέστορ πρότερον, τὰ πάθη τροπωσάμενος, καὶ
Μάρτυς ἄριστος ὤφθης, Χριστοῦ σοφὲ ἀθλοφόρε.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Συνήθως τὰ ἐλέη σου, φιλάγαθε πανύμνητε, καὶ τοὺς πολλοὺς οἰκτιρμούς σου, δεῖξον καὶ νῦν
Θεοτόκε, ἐκ πάσης περιστάσεως, κινδύνων τε καὶ θλίψεων, πάντας ἡμᾶς ἐξαίρουσα, τς ἀπειλς
τοῦ σεισμοῦ τε, τς φοβερᾶς λυτρουμένη.
Εἰς τοὺς Αἴνους, τιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ἁγίου Νέστορος Ἦχος πλ. δ' Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Νέστορ Ἀθλητὰ μακάριε, τὴν πανοπλίαν Χριστοῦ, σεαυτ περιθέμενος, αἰσθητῶς Λυαίῳ μέν,
συμπλακεὶς τοῦτον ὤλεσας, ταῖς ἀοράτοις δὲ τὸν ἀόρατον, λαβαῖς Βελίαρ σὺ συνεπόδισας, καὶ
ἐθανάτωσας, νίκης διαδήματι· ὅθεν τὴν σήν, κάραν ἐστεφάνωσεν, ὁ μεγαλόδωρος.
τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν
Κύριον.
(Σὸ αὐτό)
τίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ.

Λόγοις ἐνθέοις νευρούμενος, Νέστορ σοφὲ ἀληθῶς, Δημητρίου τοῦ Μάρτυρος, ἀλαζόνα
τύραννον, ἀνδρικῶς ἐθανάτωσας· καὶ τὸν θανόντα καὶ ᾍδην λύσαντα, ὁμολογήσας Θεὸν
ἀθάνατον, θάνατον ἄδικον, καθυπέστης ἔνδοξε· ὅθεν ζωήν, χαίρων ἀτελεύτητον,
ἐκληρονομησας.
τίχ. Σοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος.

Θεῖος νεανίας πέφυκας, σώματος ὥρα σοφέ, διαπρέπων καὶ χάριτι, θεϊκῆ κοσμούμενος, καὶ
ῥώμῃ σεμνυνόμενος· ὅθεν Λυαίου λύσας τὴν δύναμιν, τῆ δυναστείᾳ τοῦ, Παντοκράτορος,
χαίρων ἐνήθλησας, καὶ χοροῖς ἠρίθμησαι τῶν ἀθλητῶν, οἷς συναγαλλόμενος, ἡμῶν μνημόνευε.
Σῌ ΚΗ’ (28) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, Τερεντίου καὶ Νεονίλλης καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, Προσόμοια τιχηρὰ τῶν Μαρτύρων Ἦχος δ’ Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Πολυτρόποις κολάσεσιν, ἀνδρικῶς ὁμιλήσαντες, τοῦ ἐχθροῦ τὴν ἔπαρσιν κατεβάλετε,
ὁμολογοῦντες Μακάριοι, τυράννων ἐνώπιον, τὸν ὀφθέντα δι' ἡμᾶς, ἐν παχύτητι σώματος, καὶ τὰ
ἄχραντα, ὑπομείναντα πάθη ἑκουσίως, καὶ πηγάσαντα τ κόσμῳ, τὸν ἱλασμὸν καὶ τὸ ἔλεος.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
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Τερεντίῳ συνήστραψαν, Νεονίλλα ἡ ἔνδοξος, Νιτᾶς τε καὶ Σάρβιλος οἱ θαυμάσιοι, καὶ ὁ Φωκᾶς
σὺν Ἱέρακι, νομίμως ἀθλήσαντες, καὶ τὸ πῦρ τῶν αἰκισμῶν, θείᾳ δρόσῳ τοῦ Πνεύματος,
ἀποσβέσαντες, καὶ γενόμενοι πύργοι εὐσεβείας, καὶ εὐπρόσδεκτοι θυσίαι, καὶ προσφοραὶ
καθαρώταται.
τιχηρὰ τοῦ Ὁσίου Ἦχος πλ. δ’ Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Πάτερ θεοφόρε Στέφανε, θείᾳ φρονήσει τὸν νοῦν, ὀχυρώσας λαμπρότατα, τὸν θυμὸν ἀνδρείᾳ
τε, σωφροσύνῃ τὴν ἔφεσιν, δικαιοσύνῃ πᾶσαν τὴν δύναμιν, ψυχς ἰθύνας φιλοσοφώτατα, ἅρμα
τερπνότατον, ἀρετῶν συνήρμοσας, οὗ ἐπιβάς, χαίρων ἀνελήλυθας, πρὸς ὕψος Ὅσιε.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Πάτερ θεορρμον Στέφανε, θεολογίᾳ τὸν νοῦν, κατελὰμπρυνας Ὅσιε, δορυφόρον οἷά περ, τὸν
θυμὸν προτεινόμενος, κατὰ βλασφήμων μάκαρ αἱρέσεων, ἐπιθυμίᾳ τρυφς τς ἄνωθεν, ἧς
κατηξίωσαι, μετασχεῖν θεσπέσιε, περεστηκώς, θρόνῳ τοῦ Παντάνακτος, καὶ Παντοκράτορος.
Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἦχος δ’

Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, ἐν τῆ ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους ἐκομίσαντο τς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων,
τὰ ἀνίσχυρα θράση· Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον τῶν Μαρτύρων Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν

Σὺν Τερεντίῳ ἤστραψεν, ἡ σεπτὴ Νεονίλλα, Νιτᾶς Φωκᾶς καὶ Σάρβιλος, Βήλης τε καὶ Ἱέραξ,
Θεόδουλος καὶ Εὐνίκη· τοῦ Χριστοῦ γὰρ προθύμως, γενναίως ὑπερήθλησαν, καὶ τυράννους
καθεῖλον, οἱ εὐκλεεῖς, Ἀθλοφόροι Μάρτυρες οὓς τιμῶντες, φαιδρῶς πανηγυρίζομεν, τὴν
λαμπρὰν αὐτῶν μνήμην.
Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ὁσίου Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν

Στεφανηφόρε Στέφανε, σὺ δεξάμενος ζέσιν, τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἀπερράγης τοῦ κόσμου,
τὸν σὸν σταυρὸν ἄρας Πάτερ, συγκραθεὶς τ Χριστ δὲ δι' ἀκριβοῦς ἀσκήσεως, καὶ ἁγνς
παρθενίας, τῶν ὑπὲρ νοῦν, χαρισμάτων Ὅσιε ἠξιώθης, ἐξ ὧν πλουτίζεις πάνσοφε, τὴν ὑφήλιον
πᾶσαν.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν

Τὸν σαρκωθέντα Κύριον, ἐξ ἁγνῶν σου αἱμάτων, Παρθενομτορ Ἄχραντε, δυσωποῦσα μὴ
παύσῃ, ὑπὲρ ἀχρείων σῶν δούλων, ὅπως εὕρωμεν χάριν, καὶ εὔκαιρον βοήθειαν, ἐν ἡμέρᾳ ᾗ
κρίνῃ, γένος βροτῶν, ὡς Θεὸς παρέχων τὰ κατ' ἀξίαν· σὲ γὰρ προστάτιν ἅπαντες, ἔχομεν ἐν
ἀνάγκαις.
Σῌ ΚΘ’ (29) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀβραμίου.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν τιχηρὰ Προσόμοια τῶν Ἁγίων Ἦχος δ’ Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Τὰς στρεβλώσεις τοῦ σώματος, καὶ μαστῶν τὴν ἀφαίρεσιν, καὶ χειρῶν ὑπήνεγκας καρτερώτατα,
τήν τε ὀδόντων ἐκρίζωσιν, πλευρῶν τὴν κατάφλεξιν, τῶν ποδῶν τήν ἐκκοπήν, καὶ τὸν ἄδικον
θάνατον· ὅθεν εἴληφας, τοὺς στεφάνους τς νίκης οὐρανίοις, ἐν θαλάμοις κατοικοῦσα,
Ἀναστασία πολύαθλε.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
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Παρθενίας κειμήλιον, κεκλεισμένος Παράδεισος, ἱερὸν ἀνάθημα, θεῖον τέμενος, νύμφη Χριστοῦ
πανακήρατε, καὶ ἔμψυχον ἄγαλμα, ἀσκουσῶν ὑπογραμμός, τῶν Μαρτύρων ἀγλάϊσμα, κρήνη
βρύουσα, ποταμοὺς ἰαμάτων ἀνεδείχθης, τοῖς τελοῦσί σου τὴν μνήμην, Ἀναστασία πανεύφημε.
τιχηρὰ τοῦ Ὁσίου Ἦχος πλ. δ’ Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Πάτερ θεόφρον Ἀβράμιε, τοῦ Ἀβραὰμ μιμητής, χρηματίσας ἐν πνεύματι, μετανάστης γέγονας,
τς πατρίδος μακάριε, σαρκὸς ὀρέξεις ἀπαρνησάμενος, καὶ ἐν οἰκίσκῳ σμικρ τὸ σῶμά σου,
κλείσας μακάριε, τὸν νοῦν ἀνεπτέρωσας, πρὸς οὐρανόν, ἔνθα τὸ πολίτευμα, σαφῶς ἐκέκτησο.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Ὅσιε Πάτερ Ἀβράμιε, ἀβραμιαίαν ψυχήν, φερωνύμως κτησάμενος, πειρασμοὺς ὑπήνεγκας, θείᾳ
πίστει ῥωννύμενος, καὶ δι' ἀγάπης Θε ἑνούμενος, ἐπαγγελίας τήν γν κεκλήρωσαι,
ὡραϊζόμενος, ἀρετῶν λαμπρότησιν· ὅθεν τὴν σήν, μνήμην εὐφραινόμενοι, πανηγυρίζομεν.
Ἀπολυτίκιον τῆς Μάρτυρος Ἦχος δ’ Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλῃ τῆ φωνῆ, Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ
συσταυροῦμαι, καὶ συνθάπτομαι τ βαπτισμ σου, καὶ πάσχω διὰ σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν σοί,
καὶ θνῄσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί, ἀλλ' ὡς θυσίαν ἄμωμον, προσδέχου τὴν μετὰ πόθου
τυθεῖσάν σοι· Αὐτς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου Ἦχος πλ. δ’

Ἐν σοὶ Πάτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ' εἰκόνα· λαβὼν γὰρ τὸν σταυρόν, ἠκολούθησας τ
Χριστ, καὶ πράττων ἐδίδασκες, ὑπερορᾶν μὲν σαρκός, παρέρχεται γὰρ ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχς,
πράγματος ἀθανάτου· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὅσιε Ἀβράμιε τὸ πνεῦμά σου.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον τῆς Ὁσιομάρτυρος Ἦχος γ’ Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις

Μοναζουσῶν τὸ κλέος, καὶ ὡραιότης Μαρτύρων, Ἀναστασία σὺ ὤφθης, ἐν παρθενίᾳ ἀσκοῦσα,
καὶ καρτερῶς ἐναθλοῦσα, ὑπὲρ Χριστοῦ τς ἀγάπης.
Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ὁσίου Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν

Ὡς ἐλυτρώσω Ὅσιε, τ Θε καὶ Σωτρι, ἐκ πλάνης κακοδαίμονος, σύστημα δυσσεβούντων,
Ἀβράμιε θεοφόρε, καὶ τὴν πάλαι πεσοῦσαν, εἰς ἀπωλείας βάραθρον, καὶ ἡμᾶς ταῖς εὐχαῖς σου,
ῥῦσαι πολλῶν, πειρασμῶν καὶ θλίψεων καὶ κινδύνων, τοὺς πόθῳ ἐκτελοῦντάς σου, τὴν
σεβάσμιον μνήμην.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Σοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν

Θεοφανὴς Παράδεισος, ὤφθης ἔχουσα μέσον, ξύλον ζως τὸν Κύριον, ἄχραντε Θεοτόκε, ἐξ οὗ
φαγόντες οὐκ ἔτι, ἀποθνῄσκομεν ὅλως, ἀλλὰ ζωὴν ἀμείνονα, διὰ σοῦ ζῶμεν πάντες, τὸ τοῦ
Σταυροῦ, ὅπλον περιφέροντες καὶ νικῶντες, τὸν ἀποστάτην τύραννον, σὲ ὑμνοῦντες Παρθένε.
Σῌ Λ (30) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τῶν Ἁγίων Ἦχος δ’ Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Μαρτυρίου ἐν αἵματι, τὴν στολήν σου Ζηνόβιε, ἐπιχρώσας ἔνδοξε ἀπετέλεσας, ἱερωτέραν ἐν
χάριτι· μεθ' ἧς εἰσελήλυθας, ὡς σοφὸς Ἀρχιερεύς, τῶν Ἁγίων εἰς Ἅγια, θῦμα ἄμωμον, διὰ σὲ τ
τυθέντι καὶ τελεία, προσφορά καθαρωτάτη, ἀνενεχθεὶς ἱερώτατε.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
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(Σὸ αὐτό)
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Ξεομένου τοῦ σώματος, τς ψυχς σου τὸ ἔνδοθεν, κάλλος διεδείκνυτο ἀξιάγαστε, Ἱερομάρτυς
λαμπρότερον, θεόφρον Ζηνόβιε, Ἱερέων καλλονή, Ἀθλοφόρων τὸ καύχη μα, τῶν θαυμάτων τε, ἡ
ἀέναος βρύσις τῶν πνευμάτων, ἀκαθάρτων ὁ διώκτης, καὶ βραβευτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Συναθλεῖν σοι προῄρηται, ἀδελφὰ συμφρονοῦσά σοι, Ζηνοβία πάνσοφε ἡ ὁμαίμων σου· τὰ τῶν
λεβήτων γὰρ βράσματα, ἀνδρείως ὑπήνεγκε, τοῦ πυρὸς τὴν ἀπειλήν, καὶ τὸν βίαιον θάνατον·
ὅθεν ἔτυχε, μετὰ σοῦ τῶν στεφάνων τῶν τς νίκης, καὶ τς ἄνω βασιλείας, Ἱερομύστα Ζηνόβιε.
Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. β’ Ἰωάννου Μοναχοῦ οἱ δὲ τοῦ τουδίτου

ᾈσματικὴν χορείαν κροτήσωμεν σήμερον, ὦ φιλομάρτυρες, ἐπὶ τῆ μνήμῃ τῶν πανευσεβῶν
Ἀθλητῶν, Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας· οὗτοι γὰρ τς Τριάδος γεγόνασιν ὑπέρμαχοι, καὶ ἐν σταδίῳ
ἀνδρείως, τὸν ἀόρατον ἐχθρόν, ἐν τ σεπτ αὐτῶν αἵματι ἀπέπνιξαν, καὶ τὸν τς νίκης
στέφανον ἐνδόξως ἐκομίσαντο· διὸ πρὸς αὐτοὺς ἀναβοήσωμεν· Ζεῦγος ἅγιον Κυρίῳ,
εὐλογημένη δυὰς καὶ πεφωτισμένη, τὸν Σωτρα πρέσβευε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον τῶν Μαρτύρων Ἦχος δ’

Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, ἐν τῆ ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους ἐκομίσαντο τς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων,
τὰ ἀνίσχυρα θράση· Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Φοινίξας ἐρυθρότερον, τὴν ἱεράν σου αἵματι, στολὴν Ζηνόβιε Μάκαρ, Χριστ παρίστασαι
χαίρων, ὡς Ἱεράρχης ἔνθεος, ὑπὲρ ἡμῶν δεόμενος, μετὰ τς σς ὁμαίμονος, τς ἱερᾶς καὶ
Παρθένου, καὶ Μάρτυρος Ζηνοβίας.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Σὲ κιβωτὸν καὶ τράπεζαν, Προφται προηγόρευσαν, στάμνον καὶ ῥάβδον καὶ ὄρος, καὶ τόμον
ἐγγεγραμμένον, παλάτιον καὶ κλίμακα, καὶ γέφυραν μετάγουσαν, εἰς ὕψος θείας γνώσεως·
ἡμεῖς δὲ σὲ Θεοτοκον, ἀξίως ἀνευφημοῦμεν.
ΣΗ ΛΑ’ (31) ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Μνήμη τῶν Ἀποστόλων Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀμπλία, Οὐρβανοῦ, Ἀριστοβούλου, Ναρκίσσου & τοῦ Μάρτ. Ἐπιμάχου.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, τιχηρὰ Προσόμοια τῶν Ἀποστόλων Ἦχος α’ Σῶν οὐρανίων ταγμάτων
τίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Εἰς πᾶσαν ἐξέδραμε τὴν γν ὑμῶν ὁ σωτήριος, φθόγγος Κυρίου Ἀπόστολοι φέγγει τς χάριτος,
καταυγάζων πάντων τὰς καρδίας ἔνδοξοι, καὶ λύων τς ἀπάτης τήν ζόφωσιν· διὸ πρεσβεύσατε,
δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
τίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.

Στάχυς ὁ πανόλβιος Χριστοῦ, κήρυξ καὶ Ἀπόστολος, καὶ Ἀπελλς ὁ θαυμάσιος καὶ
Ἀριστόβουλος, Οὐρβανός, Ἀμπλίας καὶ ὁ θεῖος Νάρκισσος, Τριάδα παναγίαν κηρύξαντες ἔθνη
ἐφώτισαν καὶ δουλείας ἐλυτρώσαντο, οὓς ἐν πίστει πάντες μακαρίσωμεν.
τιχηρὰ τοῦ Μάρτυρος Ἦχος α’ Σῶν οὐρανίων ταγμάτων
τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.
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Τῶν οὐρανίων τὰ κάλλη, ποθήσας ἔνδοξε, τὴν τῶν προσκαίρων δόξαν, εἰς οὐδὲν ἐλογίσω· διὸ
καὶ ἰσαγγέλως ἐν τῆ σαρκί, βιοτεύων ὡς ἄσαρκος τὰς πολυτρόπους κολάσεις τῶν διωκτῶν,
καρτερῶς φέρεις Ἐπίμαχε.
τίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Ἐν οὐρανίαις παστάσι, χορεύων ἔνδοξε, καὶ ἐντρυφῶν τῆ δόξῃ τοῦ τῶν ὅλων Δεσπότου,
Ἐπίμαχε τρισμάκαρ δυσώπει αὐτόν, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν τιμώντων σε, ἵνα τρυφς αἰωνίου καὶ τς
χαρᾶς σὺν Ἀγγέλοις ἀπολαύσωμεν.
Ἀπολυτίκιον τῶν Ἀποστολων Ἦχος γ’

Ἀπόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τ ἐλεήμονι Θε ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς
ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος Ἦχος δ’ Σαχὺ προκατάλαβε

Ὁ Μάρτυς σου, Κύριε, ἐν τῆ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ
Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν, ἔθραυσε καὶ δαιμόνων, τὰ
ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἐξαποστειλάριον Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Στάχυς, Ἀμπλίας, Νάρκισσος, καὶ Ἀπελλς ὁ ἔνδοξος, καὶ Ἀριστόβουλος θεῖος, καὶ Οὐρβανὸς οἱ
φωστρες, νῦν παρ' ἡμῶν κατὰ χρέος, φαιδρῶς ἀνευφημείσθωσαν, ὡς τοῦ Χριστοῦ Ἀπόστολοι,
ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβεύοντες, τῶν πόθῳ ἐπιτελούντων, τὴν ἱερὰν αὐτῶν Μνήμην.
Θεοτοκίον Ἦχος β’ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Ἐπίβλεψον Πανύμνητε, εἰς τὴν κληρονομίαν σου, καὶ τῆ ἀμάχῳ σου ταύτην, συντήρησον
δυναστείᾳ, τς βασιλείας ἴθυνον, τὰ σκπτρα καὶ κραταίωσον, τὰ ἔθνη καταπράϋνον, καὶ
ἔκχεον τὴν εἰρήνην, ἐπὶ τὰ πέρατα κόσμου.
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