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Ἱστῶμεν στίχους δ΄ καὶ ψάλλομεν
τὰ ἐξῆς Προσόμοια.

Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων.

Ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς θείας, μονῆς ἐξήνθησας, τῆς τοῦ
Βατοπαιδίου, ὡς ἡδύπνοον ἄνθος, Ἀγάπιε θεόφρον ὅθεν
ὀσμάς, ἀρετῶν τελειότητος, ἐν ταῖς ψυχαῖς διαπνέεις
τῶν εὐσεβῶν, τῶν ἐν πίστει εὐφημούντων σε.

Ταῖς συμβουλαῖς ὑπακούων, καὶ τοῖς κελεύσμασι, τοῦ
Γέροντός σου μάκαρ, Κολιτσοῦ ἐν τῇ σκήτῃ, τὴν
κλίμακα ἀνῆλθες τῶν ἀρετῶν, καὶ ζωῆς στηλογράφημα,
τῆς ἐναρέτου ἐπώφθης θεοφιλῶν, ἀσκητῶν κρηπὶς
Ἀγάπιε.

Οἷά περ δοῦλος ἀπήχθης, καὶ τὸ σαρκίον σου, Ἀγάπιε
δουλώσας, τὴν ὀλβίαν ψυχήν σου, ἀδούλωτον ἐτήρησας
ἐν δεινοῖς, κακουχίαις καὶ σκώμμασιν, ἐρηρεισμένος
ὢν δόγμασι τοῖς ὀρθοῖς, τῆς ἀμώμου ἡμῶν πίστεως.

Οἱ σὲ κατέχοντες δοῦλον, τὴν σὴν χρηστότητα, καὶ
τῆς ψυχῆς σου ὄντως, τὴν εὐγένειαν σῶφρον, ἰδόντες
κατηυγάσθησαν ἀληθῶς, καὶ Χριστὸν τὸν Θεάνθρωπον,
ὁμολογήσαντες θέμεθλοι ἀῤῥαγεῖς, μετανοίας
ἀνεδείχθησαν.

Δόξα. Ἦχος β΄.
Τὴν ὁδὸν τὴν ἄγουσαν εἰς τὴν ἄληκτον ζωήν, ποθήσας
ἀνῦσαι, ἀσκηταῖς τοῖς ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ, τοῦ Ἄθω ὄρει
συνανεστράφης, ἀγάπης συνώνυμε· καὶ τῆς δουλείας
πειρασμοὺς ἐλευθέρῳ νοΐ, ὡς εὐσεβείας ἀγῶνα ἐδέξω,
προσελκύσας τῷ σῷ παραδείγματι εἰς τὴν πίστιν, ἔτι
καὶ τοὺς κυρίους σου· καὶ νῦν μετ’ αὐτῶν, καὶ τῷ σῷ
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πνευματικῷ πατρί, ἐν τοῖς οὐρανοῖς συναγαλλόμενος,
πρέσβευε τῷ Βασιλεῖ τῆς δόξης Χριστῷ, καταπέμψαι
ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ
Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου.

Ἀπόστιχα.
Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Εφραθᾶ.

Στῦλος ὑπομονῆς, καὶ ἕδρανον ἀγάπης, ἀσάλευτον
ἐδείχθης, Ἀγάπιε διόπερ, νῦν πάντες σε γεραίρομεν.
Στιχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου
αὐτοῦ.

Σὺν τῷ πνευματικῷ, πατρί σου καὶ τριάδι, τῶν δοῦλόν
σε ἐχόντων, Ἀγάπιε αὐλίζῃ, ἐν οὐρανίοις δώμασιν.

Στιχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον.

Ἤνεγκας καρτερῶς, αἰχμαλωσίας πόνους, ἐν Μαγνησίᾳ
πάτερ, ὡς δοῦλος τοῦ Κυρίου, ὑπήκοος Ἀγάπιε.

Δόξα. Τριαδικόν.

Ἔπεμψεν ἐπὶ σέ, ἡ τριλαμπὴς Θεότης, αὐγὰς
σωτηριώδεις, τὰ τῆς ψυχῆς σου βάθη, Ἀγάπιε
φωτίζουσα.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Σάρκα ἐκ σοῦ λαβών, ὁ Λόγος τοῦ Ὑψίστου, ἐθέωσέ σε
Μῆτερ· διὸ εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀξίως σε γεραίρομεν.

Νῦν ἀπολύεις, τὸ τρισάγιον, τὸ Ἀπολυτίκιον ἐκ τοῦ
Μεγάλου Ἑσπερινοῦ καὶ ἀπόλυσις.



5

Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, τὸ Μακάριος ἀνήρ.
Εἰς δὲ τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους στ΄

καὶ ψάλλομεν τὰ ἐξῆς Προσόμοια.
Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσι.

Ὡς οἰκέτην θεόφρονα, ὑπηρέτην θεόφιλον, καὶ
Χριστοῦ θεράποντα ἱερώτατον, περιχαρῶς εὐφημοῦμέν
σε, Ἀγάπιε πάνσεπτε, τὸν ἀγάπης ποταμούς,
ἀειρρύτους ἐκχύσαντα, τοῖς πελάζουσι, σοὶ καὶ οἴκῳ
παντὶ τῶν σῶν κυρίων, ὧν τὴν ἄγονον καὶ στεῖραν,
ψυχῆς κατήρδευσας ἄρουραν.

Ὡς ἀσκήσεως σέμνωμα, ἀκακίας παλάτιον, καὶ εὐχῆς
ἀόκνου ταμεῖον ἄσυλον, ὑπακοῆς τὸν ἐκφάντορα,
ἀγάπης τὸν πρύτανιν, καὶ συνώνυμον αὐτῆς, ἱερὸν καὶ
πανόλβιον, μεγαλύνωμεν, μονοτρόπων ὡράϊσμα τοῦ Ἄθω,
καὶ ἀδάμαντα τῆς μάνδρας, Βατοπαιδίου Ἀγάπιον.

Τὰς τοῦ κόσμου τερπνότητας, ἀρνηθεὶς προσεχώρησας,
ταῖς ἀζύγων τάξεσι καὶ ἐπόθησας, βίον ἀνῦσαι
ἀμόλυντον, ἐμφρόνως Ἀγάπιε, ὁλοκάρπωμα σαυτόν, τῷ
Παντάνακτι θέμενος· ὅθεν ἅπαντες, σὲ τιμῶμεν ὡς
στήλην καρτερίας, καὶ ἠθῶν τελειοτάτων, περιφανὲς
ἐνδιαίτημα.

Κολιτσοῦ ἀναδέδειξαι, τῆς ἐν Ἄθωνι Σκήτεως, ἴασμος
εὐώδης, σεπτὲ Ἀγάπιε, καὶ Μαγνησίας ἀγλάϊσμα, ἐν ᾗ
ὡς αἰχμάλωτος, καθυπέμεινας δεινά, καρτερῶς καὶ
χλευάσματα, δι’ ἀγάπησιν, τοῦ Κυρίου ἁπάντων καὶ
Σωτῆρος, πρὸς ὅν πίστει ἀθολώτῳ, ὁλοσχερῶς
ἐνητένιζες.
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Συνοδείαν τὴν εὔσημον, Ἀγαπίου τοῦ σώφρονος, τὴν
λελαμπρυσμένην φωτὶ τῆς χάριτος, μεγαλοφώνως
ὑμνήσωμεν, αὐτοῦ τὸν θεόσδοτον, Γέροντα
πνευματικόν, καὶ τὴν πρώην αἰχμάλωτον, τοῦτον
ἔχουσαν, θεοφόρον τριάδα τὴν καρδίας, διανοίξασαν
τὸ ὄμμα, καὶ δεξαμένην τὸν Κύριον.

Ὑπακούσας τοῖς φθέγμασι, τοῦ σοῦ Γέροντος
πάραυτα, πρὸς τοὺς δοῦλον ἔχοντα σὲ ἐπέστρεψας,
αὐτομολήσας πρὸς Ἄθωνα, θεόφρον Ἀγάπιε, καὶ
κατέδειξας αὐτοῖς, τῆς ψυχῆς σου εὐγένειαν· ὅθεν
εἵλκυσας, πρὸς τὴν πίστιν αὐτοὺς τὴν παναγίαν, καὶ
πρὸς εὔδιον λιμένα, τῆς σωτηρίας κατηύθυνας.

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄.

Σήμερον λαμπρῶς ἐπέφανεν, ἡ τοῦ Ὁσίου Ἀγαπίου
μνήμη, ἀστραπαῖς πολιτείας ἐνθέου, τοὺς πιστοὺς
καταλάμπουσα· τῆς τοῦ Χριστοῦ γὰρ ἀγάπης καὶ τῶν
πέλας, τὸν πλοῦτον ἐκφαίνει, καὶ πρὸς σωτηρίους
τρίβους ἰθύνει, τοὺς αὐτῷ πανευλαβῶς βοῶντας·
χαίροις ὁ το σκότος, τῶν τῆς Ἄγαρ ἐκγόνων διώξας,
ταῖς αὐγαῖς τῆς Χριστοῦ ἀληθείας, λαμπηδὼν
ἀναφανεὶς τῆς Ἐκκλησίας· χαίροις ὁ τῆς ἀσκήσεως
χιτῶνα λαμπρότερον δείξας, τοῖς πόνοις τῆς
δουλείας, καὶ σύμμορφος τῶν παθῶν τοῦ Χριστοῦ
γενόμενος· χαίροις ὑπακοῆς λαμπρὰ ὑποτύπωσις, καὶ
ἀνενδότου ἀσκήσεως ἐν Ἄθῳ, καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ κανὼν
εὐθύτατε· πρέσβευε Πάτερ ἅγιε δεόμεθα, τῷ ἐν Τριάδι
Θεῷ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς τῶν τιμώντων, τὴν πάμφωτον
μνήμην σου.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Τίς μὴ μακαρίσει σε  Παναγία  Παρθένε, τίς  μὴ
ἀνυμνήσει σου, τὸν ἀλόχευτον τόκον; ὁ γὰρ ἀχρόνως
ἐκ Πατρὸς, ἐκλάμψας Υἱὸς μονογενής, ὁ αὐτὸς ἐκ σοῦ
τῆς Ἁγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς· φύσει Θεὸς
ὑπάρχων, καὶ φύσει γενόμενος, ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς,
οὐκ εἰς διάδα προσώπων τεμνόμενος, ἀλλ’ ἐν δυάδι
φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. Αὐτὸν ἱκέτευε,
σεμνὴ παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
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Εἴσοδος, τὸ Φῶς ἱλαρόν.

Τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Καὶ τὰ Ἀναγνώσματα.

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα. ( Κεφ. λ΄, 1-9).
Τοὺς ἐμοὺς λόγους, υἱέ, φοβήθητι καὶ δεξάμενος
αὐτοὺς μετανόει· τάδε λέγει ὁ ἀνὴρ τοῖς πιστεύουσι
Θεῷ καὶ παύομαι· ἀφρονέστατος γὰρ εἰμι ἁπάντων
ἀνθρώπων καὶ φρόνησις ἀνθρώπων οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοί·
Θεὸς δεδίδαχέ με σοφίαν καὶ γνῶσιν ἁγίων ἔγνωκα.
Τὶς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ τὶς κατέβη; Τὶς
συνήγαγεν ἀνέμους κύκλῳ; Τὶς συνέστρεψεν ὕδωρ ἐν
ἱματίῳ; Τὶς ἐκράτησε πάντων τῶν ἄκρων τῆς γῆς; Τὶ
ὄνομα αὐτῷ ἤ τὶ ὄνομα τοῖς τέκνοις αὐτοῦ; Πάντες
γὰρ λόγοι Θεοῦ πεπυρωμένοι, ὑπερασπίζει δὲ αὐτὸς
τῶν εὐλαβουμένων αὐτόν. Μὴ προσθῇς τοῖς λόγοις
αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐλέγξῃ σε καὶ ψευδὴς γένῃ. Διὸ
αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ, μὴ ἀφέλῃς μου χάριν πρὸ τοῦ
ἀποθανεῖν με· μάταιον λόγον καὶ ψευδῆ μακράν μου
ποίησον, πλοῦτον δὲ καὶ πενίαν μὴ μοι δῷς, σύνταξον
δὲ μοι τὰ δέοντα καὶ τὰ αὐτάρκη, ἵνα μὴ πλησθεὶς
ψευδὴς γένωμαι καὶ εἴπω· τὶς με ὁρᾷ; ἤ πενηθεὶς
κλέψω καὶ ὀμόσω τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ.
Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. ( Κεφ. στ΄, 12-20).
Λαμπρὰ καὶ ἀμάραντος ἐστιν ἡ σοφία καὶ εὐχερῶς
θεωρεῖται ὑπὸ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν καὶ εὑρίσκεται
ὑπὸ τῶν ζητούντων αὐτήν, φθάνει τοὺς ἐπιθυμοῦντας
προγνωσθῆναι. Ὁ ὀρθρίσας πρὸς αὐτὴν οὐ κοπιάσει,
πάρεδρον γὰρ εὑρήσει τῶν πυλῶν αὐτοῦ. Τὸ γὰρ
ἐνθυμηθῆναι περὶ αὐτῆς φρονήσεως τελειότης καὶ ὁ
ἀγρυπνήσας δι’ αὐτὴν ταχέως ἀμέριμνος ἔσται· ὅτι
τοὺς ἀξίους αὐτῆς αὕτη περέρχεται ζητοῦσα καὶ ἐν
ταῖς τρίβοις φαντάζεται αὐτοῖς εὐμενῶς καὶ ἐν πάσῃ
ἐπινοίᾳ ὑπαντᾷ αὐτοῖς. Ἀρχὴ γὰρ αὐτῆς ἡ ἀληθεστάτη
παιδείας ἐπιθυμία, φροντὶς δὲ ἐπιθυμίας ἀγάπη,
ἀγάπη δὲ τήρησις νόμων αὐτῆς, προσοχὴ δὲ νόμων
βεβαίωσις ἀφθαρσίας, ἀφθαρσία δὲ ἐγγὺς εἶναι ποιεῖ
Θεοῦ. Ἐπιθυμία ἄρα σοφίας ἀνάγει ἐπὶ βασιλείαν.

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα ( Κεφ. δ΄ 7).
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Δίκαιος, ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται.
Γῆρας γὰρ τίμιον, οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθμῷ
ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιὰ δὲ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις·
καὶ ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῷ
γενόμενος, ἠγαπήθη, καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν, μετε-
τέθη. Ἡρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ
δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ. Βασκανία γὰρ φαυλότητος
ἀμαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεμβασμὸς ἐπιθυμίας μεταλλεύει
νοῦν ἄκακον. Τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους
μακρούς· ἀρεστὴ γὰρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ· διὰ
τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δὲ λαοὶ
ἰδόντες, καὶ μὴ νοήσαντες, μηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ
τὸ τοιοῦτον, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις
αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Εἰς τὴν Λιτήν.
Ἰδιόμελα. Ἦχος  α΄.

Τῶν ὁσίων τὴν καλλονὴν καὶ ἀνδρείας τὸν πύργον,
Ἀγάπιον τὸν πανάρετον, τιμήσωμεν λέγοντες· χαίροις,
ἡ τῆς πρὸς Κύριον ἀγάπης προτύπωσις, καὶ Ἰὼβ τοῦ
πολυάθλου μιμητὴς καρτερώτατος· χαίροις, ὑπακοῆς
ῥοδεὼν μυρίπνοε, ὁ θεαρέστων ἀρετῶν παντοίων
ἐξανθήσας τὰ ῥόδα· χαίροις, ὁ τὴν φλόγα τῆς ψυχῆς
σου, μεταλαμπαδεύσας τοῖς ἀπίστοις κυρίοις σου, καὶ
τούτους διασώσας· καὶ νῦν τὸ ἄῤῥητον κάλλος ὁρῶν,
τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ, μὴ πάυσῃ δεόμενος ὑπέρ τῶν
τιμώντων σε.

Ἦχος β΄.

Μοναδικῆς πολιτείας σκάμμασιν, ἑαυτοὺς
φαιδρύναντες, καὶ τοῦ Σωτῆρος τὰ στίγματα, τοῖς
πᾶσι δεικνύοντες, ὑπὲρ ἥλιον ἐλάμψατε σὺν Ἀγαπίῳ,
θεοφόροι Ὅσιοι· ὅθεν καὶ τὴν τῶν τρόπων ἡμῶν,
χρηστότητα ὁρῶντες, καὶ τὴν πανσεβάσμιον σύναξιν
τελοῦντες, Βατοπαιδίου πεντάριθμοι φωστῆρες,
Χριστὸν δοξάζομεν τὸν ὑμᾶς ἁγιάσαντα.

Ἦχος γ΄.

Τῆς ἐπὶ γῆς βιοτῆς σου τὸ ἄμεμπτον, καὶ τῆς
καρτερίας σου τὸ ἀδάμαστον, ὡς ὁλοκάρπωμα δεξάμενος
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ὁ Κύριος τῆς δόξης, ἀντήμειψέ σε διὰ τῆς ἀλήκτου
μακαριότητος, Ἀγάπιε Ὅσιε· διὸ νῦν ὡς ἀσκητῶν
ἀκρέμονα, ἀγάπης θησαύρισμα, ὑπομονῆς ἐκμαγεῖον,
καὶ ὑπόδειγμα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, σὲ ἀναμέλποντες
αἰτούμεθα, τὰς ἀσιγήτους πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν
πρεσβείαις σου.

Ἦχος δ΄.

Καθάρας σαυτὸν ὑπακοῇ τελείᾳ, καὶ συντόνῳ ἀσκήσει,
παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, δοχεῖον
εὔχρηστον τοῦ Παναγίου Πνεύματος γέγονας, Ἀγάπιε
πάνσοφε· καὶ ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ, τὸν ἀόρατον ἐχθρὸν
καταπατήσας, τῇ ἀπλέτῳ σου ἀγάπη, ἐκίνησας τοὺς
κυρίους σου μιμήσασθαι σου, τὴν θεοφιλῆ πολιτείαν,
Ὅσιε· ὁδηγὸς οὖν γενόμενος αὐτῶν εἰς Χριστὸν, καὶ
ἐπανακάμψας μετ’ αὐτῶν, εἰς τὸ τῆς μετανοίας σου
ὄρος, τῇ ὁσίων ὁμηγύρει συνήφθης, πρεσβεύων ὑπὲρ
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Δόξα. Ὁ αὐτός.

Τὴν τετράριθμον τῶν Ὁσίων ὁμήγυριν, μετὰ τοῦ
ἀειφεγγοῦς ἀστέρος τῆς Ἐκκλησίας, Ἀγαπίου, τοὺς ἐν
τοῖς ὁρίοις τοῦ Βατοπαιδίου ἀσκήσαντας, προφρόνως
τιμήσωμεν· τῆς γὰρ Χριστοῦ ἀγαπήσεως πρότυπα
γενόμενοι, ἐπέτυχον συνεῖναι θείοις ἀγγέλοις, ἐν τῇ
οὐρανίῳ παστάδι, καὶ πρεβεύειν ἀπαύστως ὑπὲρ τῆς
τοῦ κόσμου εἰρήνης.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ἐκ παντοίων κινδύνων, τοὺς δούλους σου φύλαττε,
Εὐλογημένη Θεοτόκε, ἵνα σε δοξάζωμεν, τὴν ἐλπίδα
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
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Εἰς τὸν Στίχον.

Στιχηρὰ Προσόμοια.
Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν.

Χαίροις, ὁ τοῦ ἐχθροῦ τὴν ὀφρύν, τοῦ παμβεβήλου
ταπεινώσας κακώσεσιν, ἀνόμου αἰχμαλωσίας, καὶ τοῦ
Χριστοῦ τὴν ἰσχύν, δυναμώσας ἔργοις θείας πίστεως·
ἐντεῦθεν πεπλήρωσαι, χαρισμάτων τοῦ πνεύματος, καὶ
ἀγρυπνίαις, ἀσιγήτοις τηκόμενος, μεταβέβηκας, πρὸς
ζωὴν τὴν αἰώνιον· χάριν οὖν παναοίδιμε, Ἀγάπιε
εἴληφας, ὑπὲρ ἡμῶν μεσιτεύειν, πρὸς τὸν οἰκτίρμονα
Κύριον, ὁσίων ἀκρότης, καὶ ἀγγέλων συμπολῖτα,
θεοειδέστατε.

Στιχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου
αὐτοῦ.

Χαίροις, ὁ ἐν δουλείας δεινοῖς, ἀναφανεὶς ἀστὴρ
ἀγάπης ἀνέσπερος, αὐγάσας τῶν σὲ ἐχόντων, ὑποτελῆ
τὴν ψυχήν, καὶ αὐτῶν φωτίσας τὴν διάνοιαν· θεόφρον
Ἀγάπιε, σοῦ τοὺς τρόπους μιμήσασθαι, τοὺς
σωτηρίους, καὶ πατάξαντας φρόνημα, ἀρνησίχριστον,
τῆς σεπτῆς ἡμῶν πίστεως, τρίβους ἀνῦσαι ὄλβιε, καὶ
ὄρος τοῦ Ἄθωνος, σὺν σοὶ ἀσμένως οἰκῆσαι καὶ
πολιτείαν ἰσάγγελον, ἐκεῖσε βιῶσαι, τοῦ σοῦ
Γέροντος τοῖς λόγοις, καλῶς ὑπείκοντας.

Στιχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον.

Χαίροις, ἐνασκουμένων κανών, Βατοπαιδίου τῆς μονῆς
σεμνολόγημα, ἀσύλητε τῆς ἀγάπης, πρὸς τὸν Θεὸν
θησαυρέ, καὶ τὸν πέλας πύργε ἅμα νήψεως· εὐχῆς
ἐργαστήριον, παναρμόνιον ὄργανον, τῆς ἀπαθείας καὶ
χρηστότητος θέμεθλε, ἀῤῥαγέστατε, θεοφόρε Ἀγάπιε.
Πρέσβευε τῷ Παντάνακτι, Χριστῷ θεοτύπωτε, τῆς
ταπεινώσεως στήλη, καὶ ἀδουλώτου φρονήματος,
ἐκσφράγισμα θεῖον, ὑπὲρ πάντων τῶν ὑμνούντων, τὴν
θείαν μνήμην σου.

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄.
Ἐλευθέρῳ νοΐ καὶ ψυχικῇ ἀνδρείᾳ, ἀνύσας τὸ τῆς
αἰχμαλωσίας στάδιον, ὁμολογητὴς γέγονας τῆς
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ἀληθείας, Ἀγάπιε τρισόλβιε· ταπεινοφροσύνῃ γὰρ καὶ
ἀγάπῃ, κοσμήσας σαυτόν, τοὺς κυρίους σου ηὔφρανας,
καὶ ἔπειθες αὐτοὺς ἀσπάσασθαι, τὴν τοῦ Χριστοῦ ἡμῶν
πίστιν τὴν σωτήριον· καὶ καλῶς πολιτευσάμενος, τῆς
αἰωνίου ζωῆς τὰ γέρα, ἐδέξω παρὰ Κυρίου, τοῦ
παρέχοντος τοῖς σὲ τιμῶσι, τὸ μέγα καὶ πλούσιον
ἔλεος.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Ἀνύμφευτε Παρθένε, ἡ τὸν Θεὸν ἀφράστως συλλαβοῦσα
σαρκί, Μήτηρ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, σῶν οἰκετῶν πα-
ρακλήσεις δέχου πανάμωμε· ἡ πᾶσι χορηγοῦσα
καθαρισμὸν τῶν πταισμάτων, νῦν τὰς ἡμῶν ἱκεσίας
προσδεχομένη, δυσώπει σωθῆναι πάντας ἡμᾶς.

Νῦν ἀπολύεις, τὸ τρισάγιον καὶ τὸ

Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Ὑπακούσας τοῖς φθόγγοις, τοῦ ἁγίου σου Γέροντος,
τῆς αἰχμαλωσίας τὴν δίνην, ἐλογίσω ἀπόλαυσιν, καὶ
σκεῦος ἀγαπήσεως φανείς, προσείλκυσας τριάδα πρὸς
Χριστόν, τῶν κυρίων σου, Ἀγάπιε θαυμαστέ· διόπερ
ἐκβοῶμέν σοι· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ
σὲ ἀγαπήσαντι, δόξα τῷ σὲ μεσίτην κραταιόν, ἡμῖν
δωρήσαντι.

Θεοτοκίον.
Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοὶ Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν
τῇ φωνῇ ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν σοὶ τῇ
ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος Δαυΐδ, ἐδείχθης
πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην σου.
Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί, δόξα τῷ προελθόντι ἐκ
σοῦ, δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς διὰ τοῦ τόκου σου.

Καὶ Ἀπόλυσις.
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Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα.
Ἦχος α΄. Τὸν τάφον σου, Σωτήρ.

Ἀνέτειλεν ἡμῖν, ὡς λαμπρὸς Ἑωσφόρος, ἡ μνήμη ἡ
σεπτή, Ἀγαπίου τοῦ θείου, ἀζύγων αὐγάζουσα, τῶν ἐν
Ἄθῳ συστήματα, καὶ φωτίζουσα, τοὺς τὴν αὐτοῦ
πολιτείαν, τὴν θεάρεστον, καὶ φωταυγῆ εὐφημοῦντας,
λαμπροῖς μελῳδήμασι.

Δόξα. Τὸ αὐτό.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Προστρέχοντες τῇ σῇ, ἀγαθότητι Μῆτερ, Χριστοῦ τοῦ
Λυτρωτοῦ, καὶ παντὸς ἀνθρωπίνου, τοῦ γένους
διάσωσμα, εὐφροσύνης πληρούμεθα· σὲ γὰρ ἔχομεν, οἱ
ἐν δεινοῖς προστασίαν, οἱ ἐν θλίψεσι, παραμυθίαν
καὶ πάντες, χαρὰν ἀνεκλάλητον.

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα.
Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα.

Δουλεύσας δώδεκα ἔτη εἰς ἄλυσιν, ἔμπιστος γέγονας,
ἀγάπης ἔκτυπον, τῶν σῶν κυρίων καὶ αὐτοῖς,
εὐγένειαν τῆς ψυχῆς σου, πᾶσι δείξας ἔπειθες, τὸν
σὸν βίον μιμήσασθαι, καὶ ἡμῶν τὴν πάντιμον, πίστιν
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τάχος ἀσπάσασθαι· διόπερ σὺν αὐτοῖς σοι βοῶμεν·
Χαῖρε Ἀγάπιε τρισμάκαρ.

Δόξα. Τὸ αὐτό.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Πράξεσι πύρσευσον τὸν σκοτισθέντα μου, νοῦν
Ἀειπάρθενε, σοφίας ὅπως σε, τὴν τῶν ὁσίων χαρμονήν,
καὶ δόξαν τῶν μονοτρόπων, ἀνυμνῶ κραυγάζων σοι·
εὐσεβῶν καταφύγιον, ῥύου τοὺς δοξάζοντας, τὸν
ὑπέραγνον τόκον σου, ἑδραίᾳ δὲ τῇ πίστει βοώντων·
Χαῖρε Ἁγνὴ εὐλογημένη.

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα.
Ἦχος πλ. δ΄. Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον.

Ἐκ ψυχῆς ἀγαπήσας τὸν Λυτρωτήν, καὶ τοὺς πέλας
διήνυσας εὐθαρσῶς, ἀγῶνας ἐν Ἄθωνι, ὡς ἐλεύθερος
πρότερον, ὥσπερ δοῦλος δὲ αὖθις, ὑπήκοος ὕστερον,
ἐν Μαγνησίας τόπῳ, ἀγάπης συνώνυμε· ὅθεν καὶ ψυχῆς
σου, τὸ σεμνὸν κατιδόντες, οἱ δοῦλόν σε ἔχοντες,
μιμηταί σου γεγόνασι, καὶ πρὸς πίστιν εἱλκύσθησαν,
τὴν θείαν ἐκβοῶντες τρανῶς· ποδηγέτην σωτηρίας
ἔγνωμεν, σὲ ἀσκητὰ θεοφόρε, παμμάκαρ Ἀγάπιε.

Δόξα. Τὸ αὐτό.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Χρυσαυγὴς ἁγιάσματος κιβωτός, καὶ ἀτμὶς ἥν
προεῖδεν ὁ Ἰωήλ, ὁμοῦ τε πυράφλεκτος, βάτος πέλεις
Πανάχραντε· τὰ γὰρ τυπούμενα πάλαι, ἐν νόμου τοῖς
γράμμασι, Σιὼν ὑπεραγία, σὲ προανεκήρυττον· ὅτι τὸν
Σωτῆρα, ἐσωμάτωσας κόσμου, Δεσπότην καὶ Κύριον,
τοὺς βροτοὺς ἐκ τῆς πτώσεως, τῆς ἀρχαίας
λυτρώσασθαι· διόπερ σοι βοῶμεν ἁγνή, ἐφυμνίοις
ἱεροῖς καὶ ᾄσμασι· Χαῖρε ἡ πρόξενος πάντων, ἡμῶν
τῆς λυτρώσεως.

Οἱ ἀναβαθμοί· Τὸ α΄ ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου,
καὶ τὸ Προκείμενον.

Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν
ἀνταπέδωκεν ἡμῖν.

Στιχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν
ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα.
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Εὐαγγέλιον (Λουκ. στ΄, 17-23)
Ὁ Ν΄ Ψαλμός.

Δόξα. Ταῖς τῶν σῶν Ὁσίων...
Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου...

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄.
Στιχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου...

Καρτερίας ἀκτῖσι φαιδρύνας τὸν βίον, ὑπομονῆς καὶ
ἀγάπης λύχνος ὤφθης, θειότατε Ἀγάπιε· διὸ καὶ πρὸς
τὸ ἀνέσπερον φῶς, ἀσφαλῶς καθωδήγησας, τὴν τριάδα
τῶν κυρίων σου, ἐν τῇ πικρᾷ αἰχμαλωσίᾳ· ἄρηγε οὖν
καὶ ἡμῖν, ὅπως φωτισθέντες τῷ σῷ παραδείγματι,
ἐκφύγωμεν τοῦ ἄρχοντος τοῦ σκότους τὰ βουλεύματα.

Εἶτα ὁ Κανὼν τῶν Ὁσίων φέρων τὴνδε τὴν ἀκροστιχίδα.
«ΑΓΑΠΙΟΝ ΕΞΥΜΝΩ ΣΥΝ Τῌ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΙΑ.»

Ἦχος δ΄. ᾨδὴ α΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.
Ἀγάπης κυπάρισσε, ὑψιτενές με ἀξίωσον, Ἀγάπιε
ὅσιε, τὸν σὸν ἱκέτην φαιδρῶς, πολιτείαν σου, τὴν
θείαν ἀναμέλψαι, ὁμοῦ σὺν ταῖς πράξεσι, τῆς
συνοδείας σου.

Γηθόμενοι στέφομεν, σὲ ἐγκωμίων τοῖς ἄνθεσι, λειμὼν
εὐωδέστατε, ἀγάπης τῆς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἡδύπνοα, ἐν τῇ
αἰχμαλωσίᾳ, ἀνθήσας κιννάμωμα, τοὺς τρεῖς κυρίους
σου.

Ἀσκήσεως λάμψεσι, τὴν σὴν ψυχὴν κατεφώτισας, καὶ
πᾶσιν ὑπέδειξας, τὴν κεκρυμμένην ἐν σοί, θείαν
ἔλλαμψιν, Ἀγάπιε ἀκτίστου, φωτὸς οἰκητήριον, καὶ
φάρε νήψεως.

Θεοτοκίον.
Πανάμωμε Ἥλιος, δικαιοσύνης ὁ ἄδυτος, ἐκ σοῦ Μῆτερ
ἔλαμψε, Χριστὸς ὁ πάντων Θεός, τὸ ψυχόλεθρον, τῆς
ἀγνωσίας σκότος, ὁ λύσας καὶ γνώσεως, φῶς
δωρησάμενος.
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Καταβασία.
Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πληρωθήσεται πνεύματος,
καὶ λόγον ἐρεύξομαι τῇ Βασιλίδι Μητρί, καὶ ὀφθήσο-
μαι φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης
τὰ θαύματα.

ᾨδὴ γ΄. Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους.
Ἰσχὺν ἀρυόμενος ἐξ ὕψους, τὸν δόλιον ᾔσχυνας
ἐχθρόν, καὶ ἤνεγκας Ἀγάπιε, αἰχμαλωσίας κάκωσιν,
καὶ θλίψεις ὡς ἀσώματος, ὑπομονὴν ἐνδεικνύμενος.

Ὀδύνας Ἀγάπιε δουλείας, ψυχῇ μεγαλόφρονι στεῤῥῶς,
καθυπομένων εἵλκυσας, πρὸς πίστιν τὴν σωτήριον,
Ἀγαρηνῶν τρισάριθμον, τῶν σῶν κυρίων ὁμήγυριν.

Ναὸς εὐσεβείας ἀνεδείχθης, Ἀγάπιε ὁμολογητά, καὶ
θέμεθλος ἀσκήσεως, Βατοπαιδίου καύχημα, καὶ
Κολιτζοῦ τῆς Σκήτεως, θεοειδὲς ἐνδιαίτημα.

Θεοτοκίον.
Ἐδείχθης καθέδρα τοῦ Ὑψίστου, Ἁγνὴ προελθόντος ἐκ
τῆς σῆς, νηδύος ὡς πανάμωμος, καὶ ἀγαθή· διόπερ
νῦν, τὰς καλλονὰς ὑμνοῦντές σου, τῶν ἀρετῶν σὲ
γεραίρομεν.

Καταβασία.
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, ὡς ζῶσα καὶ ἄφθονος
πηγή, θίασον συγκροτήσαντας, πνευματικὸν στερέωσον·
καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου, στεφάνων δόξης ἀξίωσον.

Κάθισμα.
Ἦχος δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

Βιοτῆς μοναδικῆς, καλλιεργήσας τοὺς καρπούς, ἐν τῇ
Σκήτῃ Κολιτσοῦ, κατηξιώθης μετασχεῖν, ἀγγελικῆς
εὐκληρίας τῆς ἐν τῷ πόλῳ, κλέος ἀσκητῶν, σοφὲ
Ἀγάπιε, καὶ ὑπακοῆς, λαμπρὸν κειμήλιον· διὸ ἡμεῖς
τιμῶντές σου τὴν μνήμην, τὴν ἱεράν σοι κραυγάζομεν·
ὁσίων πάντων, τῶν ἐν τῷ Ἄθῳ, χαῖρε καύχημα μέγα.

Δόξα. Τὸ αὐτὸ.
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Πολυΰμνητε ἁγνή, τὴν θείαν δόξαν σου ὑμνῶ,
μελῳδίαις ἱεραῖς, ὅτι ἁπάντων Λυτρωτήν, τῶν χοϊκῶν
ἀπεκύησας ἀνηρότως, καὶ ἐκ τοῦ Ἀδάμ, ἁμαρτήματος,
πάντας τοὺς βροτούς, ἠλευθέρωσας, τοὺς καθ’ ἑκάστην
σπεύδοντας σῇ σκέπῃ, καὶ ἀῤῥαγεῖ προστασίᾳ σου,
Θεογεννῆτορ εὐλογημένη, ἀπειρόγαμε Κόρη.

ᾨδὴ δ΄. Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ.
Παιδευόμενος ὡς δοῦλος, θεοφόρε Ἀγάπιε, ἐν τῇ
Μαγνησίᾳ, πάθη λογισμῷ σου ὑπέταξας, τὰ ἀλογώτατα
ὅθεν κατηξίωσαι, ὡς ἐλέυθερος, οἰκεῖν ἐν θείοις
σκηνώμασι.
Ἄνω ἔχων σου τὸ ὄμμα, τῆς ψυχῆς ἠκολούθησας,
ἀκλινῶς τῷ βίῳ, τῆς σωτηριώδους ἀσκήσεως, καὶ
ὑπακούων τοῖς λόγοις τοῦ σοῦ Γέροντος, πρὸς τὴν
ἄληκτον, ζωὴν ἐπήρθης Ἀγάπιε.

Ἱερώτατε θεράπον, τοῦ Χριστοῦ κατεκόσμησας, τὴν σὴν
πολιτείαν, κακουχίαις πλείσταις, καὶ θλίψεσιν, ἐν
Μαγνησίᾳ ὑπείκων τοῖς κελεύσμασι, τῶν κυρίων σου,
οὕς πρὸς ἀλήθειαν εἵλκυσας.

Θεοτοκίον.
Ναῦς τῆς σωτηρίας πάντων, ἀνεδείχθης Πανάμωμε,
σώσασα τὸ γένος, τῶν βροτῶν τῇ θείᾳ κυήσει σου, ἐκ
τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου· ὅθεν μέλπομεν, σὲ ὡς
αἴτιον, τῆς τῶν ἀνθρώπων θεώσεως.

Καταβασία.
Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν, τὴν ἐκ τῆς Παρθένου
σαρκώσεως, σοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ προφήτης Ἀββακούμ,
κατανοῶν ἐκραύγαζε· δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.

ᾨδὴ ε΄. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα.
Ὡς πλήρης σεμνότητος, καὶ ἀρετῶν τοῦ πνεύματος,
ἤνυσας Ἀγάπιε σὸν βίον, ἐν ὄρει Ἄθῳ καὶ ἐν δουλείᾳ
πικρᾷ, φανὸς ἐποφθεὶς ὑπομονῆς, φρυκτωρῶν τοῖς
πέρασι, τῆς σῆς πίστεως λάμψεσι.
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Σοφίας διδάσκαλος, ἀρχέτυπον ὁ Γέρων σου, ἐν τοῦ
Κολιτσοῦ καλῶς τῇ Σκήτῃ, χειραγωγῶν σε πρὸς
οὐρανίους μονάς, ὡδήγησε καὶ ὑπακοῆς, εὔχρηστον
ἀνέδειξε, σὲ δοχεῖον Ἀγάπιε.

Ὑφέρποντα δαίμονα, ἐπάτησας Ἀγάπιε, τὸν ἐν
πειρατῶν μορφῇ ὀφθέντα· διὸ καὶ χαίρων αἰχμαλωσίαν
δεινήν, ἡγήσω τερψίθυμον τρυφήν, καὶ τοὺς πόνους
σώματος, ἁβροτάτην ἀπόλαυσιν.

Θεοτοκίον.
Νεκρώσεως ἔνδυμα, διὰ τοῦ θείου Τόκου σου, καὶ
φθορᾶς Παρθένε ἀπεβάλου, ἡμῶν ἐνδύσας ἀθανασίας
στολήν, τοὺς σὲ μεγαλύνοντας φαιδροῖς, ὕμνοις
Παμμακάριστε, ὑπερένδοξε Δέσποινα.

Καταβασία.
Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου, σὺ γὰρ
ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ τὸν ἐπὶ πάντων
Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί
σε, σωτηρίαν βραβεύοντα.

ᾨδὴ ϛ΄. Τὴν θείαν ταύτην.
Τὸν νοῦν Κυρίῳ ἀνύψωσας, προσάγων ἀσιγήτους
δεήσεις σου, Αὐτῷ Ἀγάπιε, αἰχμαλωσίαν ἡγούμενος,
ὁδὸν πρὸς τὴν ἀγείρω, ζωὴν μετάγουσαν.

Ἡγίασέ σε ὁ Ὕψιστος, Ἀγάπιε τοῦ Ἄθω ἐκβλάστημα,
σὺν τοῖς κυρίοις σου, τοῖς πρὶν ἀπίστοις ὑπάρχουσι,
καὶ τῷ πνευματικῷ σου, πανσόφῳ Γέροντι.

Ἀσκήσει μάκαρ Ἀγάπιε, στεῤῥᾷ ὑποπιάζων τὸ σῶμα
σου, ἰσχὺν εἰσδέδεξαι, τοῦ Παρακλήτου καὶ στέλεχος,
χρηστότητος ἐπώφθης, καὶ καρτερότητος.

Θεοτοκίον.
Ὑμνῶ σε ὡς κοσμοσώτειραν, Ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, τὴν
τέξασαν, τὸν προαιώνιον, Θεὸν καὶ Λόγον τοῦ
Κτίσαντος, δι’ οὗ ἰῶνται πάντα ψυχῆς τὰ τραύματα.
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Καταβασία.
Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, τελοῦντες ἑορτὴν οἱ
θεόφρονες, τῆς Θεομήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας
κροτήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα, Θεὸν δοξάζοντες.

Κοντάκιον.
Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Ἐντεθραμμένος εὐσεβείας θείοις δόγμασιν,
αἰχμαλωσίας πόνους χαίρων καθυπέμεινας, πάτερ ὅσιε
συνώνυμε τῆς ἀγάπης· ἀδουλώτῳ γὰρ ψυχῇ δεσμὰ τοῦ
σώματος, κατεφρόνησας καὶ ἔπειθες κραυγάζειν σοι,
τοὺς τιμῶντάς σε· Χαίροις μάκαρ Ἀγάπιε.

Ὁ Οἶκος.
Ἄγαλμα καρτερίας, ἐν δεινοῖς τῆς δουλείας, Ἀγάπιε
τρισμάκαρ ἐπώφθης, καὶ ἀγάπης πυρσὸς φωταυγής,
φρυκτωρῶν τοὺς πόῤῥω καὶ ἐγγὺς πέλοντας· διὸ σου
τὴν λαμπρότητα, θαυμάζοντες πιστῶς βοῶμεν·
Χαῖρε, λαμπρὸν σωφροσύνης σέλας,

χαῖρε, σεπτὸν μονοτρόπων κέρας·
Χαῖρε, τῆς ὁσίων ζωῆς σεμνολόγημα,

χαῖρε, τῶν παγίδων τοῦ πλάνου τὸ σύντριμμα·
Χαῖρε, λύχνε φωτοπάροχε ἐν Χριστῷ ὑπακοῆς,

χαῖρε φάρε τηλαυγέστατε ἀσιγήτου προσευχῆς·
Χαῖρε, ῥόδον ἀγάπης μυστικῆς εὐωδίας,

χαῖρε κρίνον ὡραῖον ἀρετῆς καὶ σοφίας·
Χαῖρε, ἀστὴρ τοῦ Ἄθω φανότατε,

χαῖρε, φωστὴρ ἀσκήσεως πάμφωτε·
Χαῖρε, στυγνοὺς ἀντιθέους ὁ σώσας,

χαῖρε, αὐτοὺς πρὸς Χριστὸν ὁ ἑλκύσας.

Χαίροις, μάκαρ Ἀγάπιε.

Συναξάριον.
Μὴν Μάρτιος, ἔχων ἡμέρας λα΄.

Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας ιβ΄ καὶ ἡ νὺξ ὥρας ιβ΄.
Τῇ Α΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῆς Ἁγίας

Ὁσιομάρτυρος Εὐδοκίας τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν.
Στιχ. Ἡ Σαμαρεῖτις οὐχ ὕδωρ Εὐδοκία,

Ἀλλ’ αἷμα, Σῶτερ, ἐκ τραχήλου σοι φέρει.
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Μαρτίου ἀμφὶ πρώτῃ ἡ Εὐδοκία ξίφος ἔτλη.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς Ἁγίας Δομνίνης, καὶ

τῶν σὺν αὐτῇ.
Στιχ. Τῶν ἀρετῶν φέρουσα φόρτους Δομνίνα,

Θεῷ προσῆλθεν ἔμπορος πανολβία.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος

Ἀντωνίνης.
Στιχ. Θάλαμος ἡ θάλασσα νυμφικὸς γίνῃ,

Ἀντωνίναν κρύπτουσα νύμφην Κυρίου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Μάρκελλος καὶ Ἀντώνιος

πυρὶ τελειοῦνται.
Στιχ. Χώνη τις ἡ κάμινος Ἀθληταῖς δύο,

Οἵ χρυσίου λάμπουσιν ἐν ταύτῃ πλέον.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Σίλβεστρος καὶ

Σωφρόνιος ξίφει τελειοῦνται.
Στιχ. Οὐ καρτερῶν, Σίλβεστρε, θρησκεύειν πλάνην,

Σὺν Σωφρονίῳ τὴν τομὴν ἐκαρτέρεις.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Νεστοριανὸς ξίφει

τελειοῦται.
Στιχ. Εἰς τοὐπίσω τράχηλον ἐξειλκυσμένος,

Νεστοριανὸς τὴν σφαγὴν πρόσω φέρει.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου

Πατρὸς ἡμῶν Ἀγαπίου, τοῦ ἐν τοῖς ὁρίοις τοῦ
Βατοπαιδίου ἀσκήσαντος μετὰ τῆς τετραρίθμου
συνοδείας αὐτοῦ· τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ Γέροντος καὶ
τῶν τριῶν αὐτοῦ ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ κυρίων, τῶν
πιστευσάντων εἰς Χριστὸν καὶ μετ’ αὐτοῦ ἀσκησάντων.
Στιχ. Σκεῦος, Ἀγάπιε, πρὸς Θεὸν καὶ τὸν πέλας,

χρυσοῦν, δοῦλε θεῖε, Ἀγάπιε, ὤφθης.

Σὺν Γέροντι καὶ τριάδι σῶν Κυρίων,
ἀνῆλθες, Ἀγάπιε, χαίρων εἰς πόλον.

Ὁ Ὁσιώτατος πατὴρ ἡμῶν Ἀγάπιος ἐκάρη μοναχὸς καὶ
θεοφιλῶς ἠσκήτευσεν εἰς τὴν Σκήτην τοῦ Κολιτσοῦ, τὴν ἐν τοῖς
ὁρίοις τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου κειμένην. Οὗτος ὑπείκων τοῖς
λόγοις τοῦ ὁσίου αὐτοῦ Γέροντος μετέβη δι’ ἐργασίαν τινα εἰς
τὴν παράκτιον χώραν, ὅπου ὅμως αἰχμαλωτισθεὶς ὑπὸ τινων
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πειρατῶν ἐπωλήθη εἰς τοὺς Ἀγαρηνοὺς τῆς Μαγνησίας ὡς δοῦλος.
Ἐκεῖ ὁ Ἀγάπιος δουλεύων τοῖς κυρίοις αὐτοῦ ἐνιαυτοὺς δώδεκα
κατέδειξε πᾶσι τὴν εὐγένειαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, πρότυπον
ἀγάπης καὶ ὑπακοῆς γενόμενος. Ἡ ἐκτενὴς αὐτοῦ προσευχὴ ὑπὲρ
ἐλευθερίας πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον εἰσηκούσθη· διὸ καὶ
ἠξιώθη καθ’ ὕπνον ἰδεῖν τὴν Κυρίαν τῶν Οὐρανῶν προστάζουσαν
αὐτῷ ὑπάγειν ἀφόβως εἰς Ἄθω καὶ πάλιν ἐπιστρέψαι εἰς τοὺς
αὐτοῦ κυρίους. Τῷ ὄντι ὁ Ἀγάπιος θαῤῥήσας ηὐτομόλησεν
ἀνεμποδίστως καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν Σκήτην τοῦ Κολιτσοῦ ἔβαλε
μετάνοιαν εἰς τὸν πνευματικὸν αὐτοῦ Γέροντα διηγούμενος τὰ
συμβάντα. Κατὰ τὴν τοῦ Γέροντος προτροπὴν ὑπέστρεψε πάλιν
εἰς Μαγνησίαν καὶ ἐνεφανίσθη τοῖς κυρίοις αὐτοῦ, οἵτινες
ἐξετίμησαν ἔτι πλέον τὸν ἀγαθὸν αὐτῶν δοῦλον. Κατανυγέντες
οὗτοι ὑπὸ τῆς θείας χάριτος ἐκατηχήθησαν εἰς τὴν ὀρθὴν
πίστιν ὑπὸ τοῦ Ἀγαπίου καὶ ὁμοῦ μετ’ αὐτοῦ μετέβησαν εἰς τὴν
Σκήτην Κολιτσοῦ πρὸς τὸν τοῦ Ἀγαπίου Γέροντα. Ἐκεῖ ἐγένοντο
μοναχοὶ καὶ εὐηρέστησαν τῷ Θεῷ τελειωθέντες ὁσιακῶς ὅμοῦ
μετὰ τοῦ Ἀγαπίου καὶ τοῦ κοινοῦ αὐτῶν Γέροντος.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός,
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ᾨδὴ ζ΄. Οὐκ ἐλάτρευσαν.
Ταπεινώσεως, πτωχείας καὶ πραότητος, ὁδοὺς Ἀγάπιε,
βαδίσας γνώμῃ στεῤῥᾷ, τὸ κράτος οὐ δέδοικας τῶν
πλάνων Ἀγαρηνῶν, ἀλλ’ ἐπτέρωσας, τὸν νοῦν σου τὸν
ἀδούλωτον, πρὸς Χριστὸν τὸν Ζωοδότην.

Ὁσιώτατε, δουλεύων τοῖς κυρίοις σου, οὐκ
ἐκοπίασας, παρακαλῶν τῇ Μητρί, τοῦ Κτίσαντος δώδεκα
ἐνιαυτοὺς ἀσκητά, ἀπαλλάξαι σε, ἐκ τῶν δεσμῶν
Ἀγάπιε, τῆς φρικτῆς αἰχμαλωσίας.

Ὑφαπτόμενος, τῷ τοῦ Κυρίου ἕρωτι, σαυτὸν ἀνέθηκας,
ὁλοσχερῶς πρὸς Χριστόν, θεόφρον Ἀγάπιε, καὶ
κατεσκήνωσας, ἐν τῷ Ἄθωνι, γενόμενος θησαύρισμα,
τῆς μονῆς Βατοπαιδίου.

Θεοτοκίον.
Σωματώσασα, τὸν Λυτρωτὴν καὶ Κύριον, ἀφράστως
Πάναγνε, ἀθανασίας πηγήν, διήνοιξας ἅπασι τοῖς
ὑποκύψασι, πανωδύνῳ τε, φθορᾷ καὶ σήψει ὅθεν σε,
μεγαλύνομεν ἀπαύστως.
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Καταβασία.
Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες, παρὰ τὸν
Κτίσαντα· ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως πατήσαντες,
χαίροντες ἔψαλλον· Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων
Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

ᾨδὴ η΄. Παῖδας εὐαγεῖς.
Ὕμνοις σε τιμῶμεν τὸν προθύμως, δουλεύσαντα τοῖς
Ἀγαρηνοῖς, καὶ τὴν Κυρίαν Δέσποιναν, ἰδόντα, ὦ
Ἀγάπιε, κατ’ ὄναρ σοι δεικνύουσαν, δραμεῖν σὸν
Γέροντα, εἰς ὄρος ἐπισκέψασθαι Ἄθω, καὶ εἰς τοὺς
κυρίους, ἐλθεῖν τοὺς σοὺς ὀπίσω.

Νόμοις πεφραγμένος τοῦ Σωτῆρος, δραπέτης Ἀγάπιε
κλεινέ, γενέσθαι οὐκ ἠθέλησας, εἰ καὶ ἠδύνω ὅσιε·
διὸ καὶ τοὺς κυρίους σου, πιστεῦσαι ἔπειθες, εἰς
πάσας τοῦ Χριστοῦ ἀληθείας, καὶ ἀκολουθῆσαι, τὰς
τρίβους σωτηρίας.

Οὔτε ἡ πικρὰ αἰχμαλωσία, Ἀγάπιε οὔτε ἡ δεινή,
σκαιότης τῶν κυρίων σου, ἀγάπης σε ἐξένωσαν, τῆς
τοῦ Χριστοῦ ἀλλ’ ἤνυσας, καλῶς τὸν βίον σου,
γενόμενος τῆς πίστεως σκεῦος, τιμαλφὲς ἀγάπης, τὸ
νᾶμα περιέχον.

Θεοτοκίον.
Δέξαι Ἀγαθὴ τὸ ψέλλισμά μου, καὶ δὸς μοι τὴν χάριν
σαῖς εὐχαῖς, τοῦ παναγίου Πνεύματος, χριστιανῶν
ἀγλάϊσμα, τιμὴ χαρὰ καὶ καύχημα, Παρθένε Δέσποινα,
πληρώματος παντὸς Ὀρθοδόξου, καὶ τοῦ Ἀγαπίου, τοῦ
θεοφόρου κλέος.

Καταβασία.
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.

Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ, ὁ τόκος τῆς Παρθένου
διεσώσατο, τότε μὲν τυπούμενος, νῦν δὲ
ἐνεργούμενος, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, ἀγείρει ψάλ-
λουσαν· Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε,
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
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ᾨδὴ θ΄. Ἅπας γηγενής.
Ἔλαμψας ἡμῖν, ὡς ἄστρον ἀείφωτον θεοειδῶν ἀρετῶν,
πίστεως ὑπόδειγμα, ὑπομονῆς τε καὶ ταπεινώσεως,
ἀρχέτυπον διόπερ σε, τιμῶντες ᾄσμασιν, ὑμνοῦμεν τὸν
ἀγάπης ἀπλέτου, δείξαντά σε βάθρον, Ἀγάπιε φωσφόρε.

Ἵλεων ἡμῖν, γενέσθαι τὸν Κύριον καθικετεύσατε, ὅσιε
Ἀγάπιε, ἀγάπης θείας σεπτὲ διδάσκαλε, Βατοπαιδίου
σέμνωμα, καὶ Ἄθω πρότυπον, ὁμοῦ σὺν τῇ πανσόφῳ
τριάδι, τῶν συνασκητῶν σου, ἐν οὐρανοῖς νῦν ὄντων.

Ἄνωθεν ἡμᾶς, βραβεύεις Ἀγάπιε τοὺς εὐφημοῦντάς σε,
σὺν τῇ τῶν κυρίων σου, σεμνῇ τριάδι τῇ συνοικούσῃ
σοι, ἐν οὐρανίοις δώμασι, καὶ τῷ σῷ Γέροντι, τῷ
δείξαντι ὁδοὺς σωτηρίας, σοὶ καὶ ἐν τῷ πόλῳ,
συνεπαγαλλομένῳ.

Θεοτοκίον.
Χάρισαι ἡμῖν, μετάνοιαν Ἄχραντε, τοῖς μεγαλύνουσι,
σὲ ὡς Μητροπάρθενον, καὶ ἐργαστήριον ἁγιότητος,
ἡμῶν ἀγάπης τέμενος, καὶ τοῦ θεόφρονος, ἐν Ἄθῳ
Ἀγαπίου φαιδρότης, χαρμονὴ καὶ κλέος, καὶ ἐν
δεινοῖς ἀκέστωρ.

Καταβασία.
Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύματι,
λαμπαδουχούμενος· πανηγυριζέτω δέ, ἀΰλων Νόων φύσις
γεραίρουσα, τὰ ἱερὰ θαυμάσια τῆς Θεομήτορος, καὶ
βοάτω· Χαίροις παμμακάριστε, Θεοτόκε ἁγνὴ
ἀειπάρθενε.

Ἐξαποστειλάριον.
Ἦχος γ΄. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.

Ἀσκητικῶς ἐν τῷ Ἄθῳ, πολιτευσάμενος σοφέ, καὶ τῆς
δουλείας καμάτους, ἀνδροπρεπῶς ὑπομείνας, πρὸς τὴν
ἀγήρω μετέστης, ζωὴν Ἀγάπιε θεῖε.

Θεοτοκίον.

Χριστὸς ὁ ἄδυτος Κόρη, Ἥλιος ἔλαμψεν ἐκ σοῦ,
σωματικῶς λύσας σκότος, τὸ χαλεπὸν τῶν πταισμάτων,
ἡμῶν διὸ σὲ τιμῶμεν, Θεογεννῆτορ ἀπαύστως.



23

Εἰς τοὺς Αἴνους.
Ἱστῶμεν στίχους δ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ ἐξῆς Προσόμοια.

Ἦχος πλ. δ΄. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος.
Κλέος ἀσκητῶν Ἀγάπιε, ὥσπερ ἀστὴρ φαεινός, ἐν τῷ
Ἄθῳ ἐξέλαμψας, πόνοις τοῖς ἀσκήσεως, καὶ σεμνῇ
πολιτείᾳ σου· διὸ καὶ πᾶσαν, παθῶν σκοτόμαιναν,
ταῖς ἀρετῶν σου, βολαῖς διέλυσας, τῷ Παντοκράτορι,
μάκαρ ἀναγόμενος, ᾧ ἐκτενῶς, πρέσβευε δοθῆναί μοι,
πταισμάτων ἄφεσιν.

Οὔτε πειρατῶν ἡ ἔφοδος, οὔτε δουλεία πικρά,
ἠδυνήθη χωρίσαι σε, τῆς τοῦ σὲ κρατύναντος, Ἰησοῦ
ἀγαπήσεως, ἀλλ’ ὑπομείνας, θλίψεις καὶ σκώμματα,
κατηξιώθης, σὺν τοῖς κυρίοις σου, οὓς καὶ
προσείλκυσας, πρὸς τὴν πίστιν ὅσιε ἐν οὐρανῶν,
δώμασιν αὐλίζεσθαι, ἐπαγαλλόμενος.

Στῦλος ἀκλινὴς χρηστότητος, ἀκτημοσύνης κανών,
ἀπαθείας παλάτιον, καὶ πυξίον νήψεως, ἀνεδείχθης
Ἀγάπιε· ὅθεν πρὸς πόνους, λαμπρᾶς ἀσκήσεως,
ἐναπεδήσω, στεῤῥῷ φρονήματι, καὶ τοῖς τοῦ Γέροντος,
ὑπακούων φθέγμασι, τοῦ σοῦ σοφοῦ, τὸν ἐχθρὸν
κατέβαλες, Χριστοῦ τῇ χάριτι.

Ἔμπλεως χαρίτων ὅσιε, αἰχμαλωσίας δεινά, ἐλογίσω
παράδεισον, τὸν σὸν νοῦν Ἀγάπιε, ἀνατείνων πρὸς
Κύριον· καταδεικνύων, γὰρ τοῖς κυρίοις σου, τὴν τῆς
ψυχῆς σου, σοφὲ εὐγένειαν, ἴθυνας τάχιστα, πρὸς
λιμένα εὔδιον τὸν τοῦ Χριστοῦ, τούτους καὶ πρὸς
ἄληκτον, μακαριότητα.

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄.

Τοῖς τιμίοις σου καμάτοις, προσχὼν ὁ ἀγωνοθέτης
Κύριος, τῆς ἀκαταλύτου ζωῆς σε ἠξίωσεν, Ἀγάπιε
ὅσιε· σὺ γὰρ ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ, δοκιμασθεὶς ὡς
χρυσὸς ἐν τῇ χώνει, ἐκρίθης ἄξιος εἰσελθεῖν, εἰς
τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν· ἧς καὶ ἡμᾶς ἀξίωσον,
ταῖς πρὸς Θεὸν πρεσβείαις σου, μονοτρόπων
ἀκροθίνιον, τοὺς πίστει τελοῦντας, τὴν ἀεισέβαστον
μνήμην σου.
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ δοξάζομέν σε,
οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος· τὴν πόλιν τὴν ἄσειστον, τὸ
τεῖχος τὸ ἄῤῥηκτον, τὴν ἀῤῥαγῆ προστασίαν, καὶ
καταφυγὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Δοξολογία μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις.
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Τὰ τυπικὰ, καὶ εἰς τοὺς Μακαρισμοὺς ἡ γ΄ καὶ ϛ΄ ᾨδὴ
ἐκ τοῦ κανόνος τοῦ Ὁσίου.

ᾨδὴ γ΄. Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους.
Ἰσχὺν ἀρυόμενος ἐξ ὕψους, τὸν δόλιον ᾔσχυνας
ἐχθρόν, καὶ ἤνεγκας Ἀγάπιε, αἰχμαλωσίας κάκωσιν,
καὶ θλίψεις ὡς ἀσώματος, ὑπομονὴν ἐνδεικνύμενος.

Ὀδύνας Ἀγάπιε δουλείας, ψυχῇ μεγαλόφρονι στεῤῥῶς,
καθυπομένων εἵλκυσας, πρὸς πίστιν τὴν σωτήριον,
Ἀγαρηνῶν τρισάριθμον, τῶν σῶν κυρίων ὁμήγυριν.

Ναὸς εὐσεβείας ἀνεδείχθης, Ἀγάπιε ὁμολογητά, καὶ
θέμεθλος ἀσκήσεως, Βατοπαιδίου καύχημα, καὶ
Κολιτζοῦ τῆς Σκήτεως, θεοειδὲς ἐνδιαίτημα.

Θεοτοκίον.
Ἐδείχθης καθέδρα τοῦ Ὑψίστου, Ἁγνὴ προελθόντος ἐκ
τῆς σῆς, νηδύος ὡς πανάμωμος, καὶ ἀγαθή· διόπερ
νῦν, τὰς καλλονὰς ὑμνοῦντές σου, τῶν ἀρετῶν σὲ
γεραίρομεν.

ᾨδὴ ϛ΄. Τὴν θείαν ταύτην.
Τὸν νοῦν Κυρίῳ ἀνύψωσας, προσάγων ἀσιγήτους
δεήσεις σου, Αὐτῷ Ἀγάπιε, αἰχμαλωσίαν ἡγούμενος,
ὁδὸν πρὸς τὴν ἀγείρω, ζωὴν μετάγουσαν.
Ἡγίασέ σε ὁ Ὕψιστος, Ἀγάπιε τοῦ Ἄθω ἐκβλάστημα,
σὺν τοῖς κυρίοις σου, τοῖς πρὶν ἀπίστοις ὑπάρχουσι,
καὶ τῷ πνευματικῷ σου, πανσόφῳ Γέροντι.
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Ἀσκήσει μάκαρ Ἀγάπιε, στεῤῥᾷ ὑποπιάζων τὸ σῶμα
σου, ἰσχὺν εἰσδέδεξαι, τοῦ Παρακλήτου καὶ στέλεχος,
χρηστότητος ἐπώφθης, καὶ καρτερότητος.

Θεοτοκίον.
Ὑμνῶ σε ὡς κοσμοσώτειραν, Ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, τὴν
τέξασαν, τὸν προαιώνιον, Θεὸν καὶ Λόγον τοῦ
Κτίσαντος, δι’ οὗ ἰῶνται πάντα ψυχῆς τὰ τραύματα.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ὑπακούσας τοῖς φθόγγοις, τοῦ ἁγίου σου Γέροντος,
τῆς αἰχμαλωσίας τὴν δίνην, ἐλογίσω ἀπόλαυσιν, καὶ
σκεῦος ἀγαπήσεως φανείς, προσείλκυσας τριάδα πρὸς
Χριστόν, τῶν κυρίων σου, Ἀγάπιε θαυμαστέ· διόπερ
ἐκβοῶμέν σοι· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ
σὲ ἀγαπήσαντι, δόξα τῷ σὲ μεσίτην κραταιόν, ἡμῖν
δωρήσαντι.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.
Ἐντεθραμμένος εὐσεβείας θείοις δόγμασιν,
αἰχμαλωσίας πόνους χαίρων καθυπέμεινας, πάτερ ὅσιε
συνώνυμε τῆς ἀγάπης· ἀδουλώτῳ γὰρ ψυχῇ δεσμὰ τοῦ
σώματος, κατεφρόνησας καὶ ἔπειθες κραυγάζειν σοι,
τοὺς τιμῶντάς σε· Χαίροις μάκαρ Ἀγάπιε.

Ἀπόστολος Ὁσιακός, ὃν βλέπε Δεκεμβρίου ε΄.
(Γαλ. ε΄, 22- στ΄, 2).

Εὐαγγέλιον ὡσαύτως. ( Ματθ. ια΄, 23-30).

Κοινωνικὸν. Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον.
Μεγαλυνάριον.

Ἤρθης πρὸς ἀγάπην τὴν ἀληθῆ, Ἰησοῦν ἐν πόλῳ,
ἀγαπήσεως ὢν κρηπίς, σὺ τῷ Γεροντί σου, καὶ τῇ
σεπτῇ τριάδι, τῶν δοῦλόν σε ἐχόντων, πρώην Ἀγάπιε.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ


