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ΤΥΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΙΣ
Ε ύχει µνήµη ν γίων ν µέρ Κυριακ,συµψάλλεται  κολουθίαατνµετ
τν ναστασίµων,ςξς:
Εςτ νΜικρ ν#σπεριν νλέγοµεντΠροσόµοιατςφυλλάδος.∆όξα,τν-γίων.Κα0
ν1ν,τ ∆ογµατικ ντο1Μικρο1#σπερινο1το1τυχόντος3χου.Εςτ πόστιχαψάλλοµεν
πρτον 4ν ναστάσιµον Στιχηρ ν το1 τυχόντος 3χου κα0 ε7τα τ τν -γίων. πολυτίκιον
τν-γίωνκα0Θεοτοκίον.
Ες τ ν Μέγαν #σπεριν ν µετ τ ν Προοιµιακόν, ψάλλοµεν τ ν Α: Στάσιν το1
«Μακάριος νήρ» κα0 ε7τα διερχόµεθα τ  λοιπ ν το1 Καθίσµατος χ1µα. Ες τ  Κύριε
?κέκραξα@στµενδέκαστίχους:δ: ναστάσιµακα0A: τν-γίων(γ: το1δευτέρου3χουκα0
γ: το1 τετάρτου 3χου). ∆όξα, τν -γίων. Κα0 ν1ν. τ  ∆ογµατικ ν το1 τυχόντος 3χου.
ΕDσοδος,τ ναγνώσµατακα0 ΛιτGςHχουν.Κα0ν1ν,τ β:ΘεοτοκίονJκτςKκτωήχου.
∆όξα,τν-γίων.Κα0ν1ν,τ β: ΘεοτοκίονJκτςKκτωήχου.Εςτ πόστιχα4ν ναστάσιµονΣτιχηρ ντο1τυχόντος3χουκα0τΠροσόµοιατν-γίων.∆όξα,τν-γίων.Κα0ν1ν,
Θεοτοκίον. Ες τGν ελόγησιν τν Mρτων τ δύο πολυτίκια τν -γίων κα0 τ  «Θεοτόκε
Παρθένε».
Ες τ  «Θε ς Κύριος», πολυτίκιον ναστάσιµον δίς. ∆όξα, τν -γίων. Κα0 ν1ν,
Θεοτοκίον.ΚαθίσµαταεςτGνα: Στιχολογίανπάντατ ναστάσιµα.ΕςτGνβ: Στιχολογίαν
Καθίσµατα τν -γίων. N πολυέλαιος,  «?ξοµολογεOσθε», JκλογG Nσιακή. κα0 εθPς τ
Ελογητάρια.ΜεττGνQπακοήν,Καθίσµατατν-γίων,ο@ ναβαθµο0το1τυχόντος3χου
κα0τλοιπςσυνήθωςτςΚυριακς.Κανόνες:R ναστάσιµοςεςA: (µεττνδύοτς
Θεοτόκου) κα0 τν -γίων ο@ δύο Sν δ:. Καταβασίαι: « νοίξω τ  στόµα µου». Ες τοPς
ΚανόναςλόγTτςΠανηγύρεωςSντ0στιχολογίαςλέγοµενεςµUντ ναστάσιµα«∆όξατV
WγίX Sναστάσει σου Κύριε», τς Θεοτόκου «Qπεραγία Θεοτόκε, σYσον µZς» κα0 τν
-γίων«[σιοιτο1Θεο1,πρεσβεύσατε\πUρ µν». π γ:]δς:Κοντάκιονκα0Ο7κον ναστάσιµα(χύµα).Ε7ταΚαθίσµατατν-γίων. φ_ A: ]δςΚοντάκιονκα0Ο7κοντν-γίων.
`ΤιµιωτέραστιχολογεOται.Μεττό,bγιοςΚύριος,RΘε ς µν...?ξαποστειλάριον ναστάσιµον, το1 τυχόντος ωθινο1. Ε7τα, τ ?ξαποστειλάρια τν -γίων ς Hχουν µετ το1
Θεοτοκίου.ΕςτοPςΑDνους:δ:  ναστάσιµα,κα0δ: τν-γίων.∆όξα,τν-γίων.Κα0ν1ν,
Qπερευλογηµένη. ∆οξολογία Μεγάλη, κα0 µετ_ ατGν τ  ναστάσιµον Τροπάριον. Τ 
#ωθιν νλέγεταιπρ τςα:cρας.
ΕςτGνΛειτουργίανο@Μακαρισµο0εςιβ:: ναστάσιµατο13χουεςδ: κα0τν-γίων
ες η:. πολυτίκια: ναστάσιµον δίς, τν -γίων δίς, κα0 τ συνήθη. Ε7τα. Qπακοή,
Κοντάκιοντο1-γίουκα0τέλος«ΤVQπερµάχT».Προκείµενονκα0 λληλούϊατν-γίων.
πόστολον κα0 Εαγγέλιον τς Κυριακς κα0 το1 Nσίου. Κοινωνικόν: «ΑνεOτε τ ν
Κύριον...» κα0 «Ες µνηµόσυνον ...». Ες τGν ελόγησιν τν Κολλύβων πολυτίκον κα0
Κοντάκιοντν-γίωνκα0«ΤVπρεσβείXΚύριε».ΕςτGνΤράπεζαντ ναστάσιµακα0τν
-γίων.
Ε ύχοι ν µέρ Τρί,Κα0ν1ν,λέγοµεντfδιόµελατςΒηµαταρίσσης.Εςτ πολυτίκιαλέγοµενκα0τςΒηµαταρίσσηςςΚα0ν1ν.ΚανόνατςΒηµαταρίσσηςολέγοµεν
Sλλτ ντςφυλλάδος.ΕςτοPςΜακαρισµοPςλέγοµεντGνγ: ]δGντςΒηµαταρίσσηςκα0
ε7τα γ: κα0 A: ]δGτν-γίων(βλ.εςτ τέλοςτςφυλλάδος).ΕςδUτ πολυτίκιατς
Λειτουργίας προσθέτοµεν κα0 τ  τς Βηµαταρίσσης Rµοίως κα0 Κοντάκιον. ποστολοευαγγέλιοντν-γίωνκα0τςΘεοτόκου.
Ε ύχοι ν Σαββά#, λέγοµεντ ∆ογµατικ ντο1τυχόντος3χου,Sλλ_ οχ0κα0κανόνα
τς Θεοτόκου Jκ τν Kκτωήχων το1 Εαγγελισµο1. ποστολοευαγγέλιον τν -γίων κα0
τςΘεοτόκου.
Ε δ% ύχοι ν &λλ µέρ, Sκολουθο1µεντGνδιάταξινςφαίνεταικάτωθι.
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Τ 10 ουλίου

Σύναξις Πάν(ων (*ν Βα(οπαιδιν*ν -γίων.

0ν (1 Μικρ1 4σπεριν1.
7σ(*µεν σ(ίχους δ: κα; ψάλλοµεν (= παρόν(α Σ(ιχηρ= Προσόµοια.
(χος β*. ,ε κ ο- ξύλου σε νεκρόν.
Ὅε ο Κυρίου  ν Σαυρόν, ρανες π µων προθύµως, θεοι
Παέρες µν, Μάνδραν δοµήσαε, ναθα σάδιον, πρ ς %γνας κα(
σκάµµαα, κα) ο Βελίαρ, ο, ) µηχανεύµαα καηδαφίσαε, όε
µονασα( κα( µιγάδες, 0µνοις 1ν 2γν1ν πευφήµουν, 3ς  θεον σκήνωµα
4γείραε.
Ὅε %ναβάσεις 7εράς, 8θεσθε 9µν ν καρδί:, ; πινεύσει Χρισο,
πρ=ξιν ?ς πίβασιν προεχαράξαε, κα( ε@ς Aκρον %νήλθεε, θείας θεωρίας,
Bσης Cν νδέχηαι, βροος ΜακάριοιD χρέος οEν µν κπληρονες, 8παινον παράσιν ?ς έκνα, Gλοθύµως ψάλλοµεν πανίεροι.
∆εε Iς ΜονIς µν φρουρούς, Bσους πωνύµους κα( Aλλους, Θε ς
πίσααι, οKς µ=ς φρουρήσανας ύποις %σκήσεως, 1ν αLν µνήµην
Aγονες, ?ς µν προσάας, ούους µιµησώµεθα, ?ς Nφειλέαι υ7οίD
Oνπερ 7ερας µεσιείαις, κα( Iς Πανυµνήου ∆εσποίνης, λύσιν Nφληµάων
ξαιήσωµεν.
Ὅε πηρεί: ο χθρο, ) µν κακς διQκεο, κα( ο7 κακόφρονες,
πάνας ξηρέθιζον συγκοινωνIσαι αLος, όε ζήλQ πυρούµενος, ?σε( ποιµενάρχης, Sγιε ΕLθύµιε, ούους διήλεγξαςD Uµα φοιηας δV συνάθλοις,
οEσιν %ριθµW δεκαδύο, σέφει µαρυρίου κοσµήθηε.
∆όξα. (χος β*.
∆εε Μονασν α7 χορεαι, ν ν XθQ %σκούνων, σKν Iς περιωνύµου ΜονIς Βαοπαιδίου φοιηας, ν Yδας Zσµάων µελQδικας ιµήσωµεν, πάνας οKς ν %σκήσει κλάµψανας, ο[ινες  3ον 9πέαξαν 
κρείονι, κα( πράξει ; θεωρί: πέβησανD οKς ν %θλήσει ?σαύως
διαπρέψανας, οKς χρισοφόρους ποιµένας, ) Iς \κκλησίας σηρίγµαα,
συνάµα δV οKς κήρυκας οK λόγου, οKς ) 8θνη σαγηνεύσανας, κα( 1ν
]ρθόδοξον πίσιν βεβαίαν ρανώσαναςD οKς µν πρέσβεις κα( προσάας,
ο κλεινο Xθω  σέµνωµα, κα( Iς ο@κουµένης καλλωπίσµαα. Μνήσθηε
µν βονες αLος, Παέρες πανάγιοι, κα( Iς νεσώσης %νάγκης
λυρώσασθε, ?ς Aγρυπνοι µν %νιλήπορες.
Κα; ν@ν. Θεο(οκίον.

Τ1ν π=σαν λπίδα µου, ε@ς σV %ναίθηµι, ΜIερ ο Θεο, φύλαξόν µε
9π 1ν σκέπην σου.
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ΕAς (Bν Σ(ίχον.
(χος β*. Ο2κος ο- Ε3φραθ6.
Χάριν πάνες 9µν, Nφείλοµεν ?ς έκνα, Παέρες Θεοφόροι, Bι πρ ς
σωηρίαν, µ=ς καθωδηγήσαε.
Σ(ίχ. ΚαυχήσονταιhσιοιJνδόξiκα0SγαλλιάσονταιJπ0τνκοιτνατν.
Τύπους Iς %ρεIς, κανόνας σωηρίας, Gµολογίας Bρους, π=σι ος ν
W ^ρει, 9µν διεχαράξαε.
Σ(ίχ. jσατετYΚυρίTkσµακαινόν, αDνεσιςατο1JνJκκλησίXNσίων.
Τριάδος Iς σεπIς, ; ριµερε καθάρσει, ν %ρεν ριάδι, ναο(
%ναδειχθένες, ρυφ=ε Τρισµακάριοι.
∆όξα. (χος πλ. α*.
Ὢ µακαρία Μονή, Iς Θεοόκου σεµν ν κααγώγιον! Τίς σε κα %ξίαν παινέσεαι; κ σο γ)ρ ?ς κ σίµβλου µελισσν, προέκυψεν ποικίλων
%θλην  GµήγυριςD ν προγενεσέρων πάνων %νεµάξανο )ς %ρεάς,
κα( ποικίλως 1ν \κκλησίαν σήριξαν. bπ Iς νοίκου Χάριος κινούµενοι, ν ς µVν ο ^ρους πράξει κα( θεωρί: διέπρεψαν, κα( %ν) 1ν ο@κουµένην δέ, ?ς ποιµένες κα( διδάσκαλοι ν πισν  πλήρωµα σήριξαν.
cλλ) κα( νν 1ν 9µεέραν Μάνδραν, %πήµονα σκανδάλων ηρονες, κα(
µ=ς σωηρίας %ξιώσαιε ; παρικ; 9µν πρεσβεί: ο7 dσιώαοι.
Κα; ν@ν. Θεο(οκίον. Χαίροις 9σκηικν.
Θρόνος χερουβικ ς %ληθς, ?ς 9περέρα ν κισµάων γεγένησαιD ν
σο( γ)ρ G θεος Λόγος, 1ν µεέραν µορφήν, %ναπλάσαι θέλων καεσκήνωσε, κα( σο ξελήλυθε, σαρκοφόρος ?ς εfσπλαγχνος, σαυρ ν κα( πάθος,
δι µ=ς καεδέξαο, κα( cνάσασιν, ?ς Θε ς δωρήσαοD Bθεν ?ς κααλλάξασαν, µν 1ν καάκριον, φύσιν W Πλάσg σKν ούQ,
εLχαρισονές σοι κράζοµενD Παράσχου παισµάων, 1ν συγχώρησιν
εLχας σου, µν κα( 8λεος.
Cπολυ(ίκιον.
(χος α*. Το- λίθου σφραγισθένος.
ΜονIς Βαοπαιδίου φοιηα( κα( %κέσορες, κα( Iς ο@κουµένης φωσIρες, θεοφόροι δείχθηε, Παέρες πανσέβασοι µν, %γσιν %θλήσανες καλςD δι) οο παξίως µνήµην 9µν, 1ν πάνσεπον κελοµεν.
∆όξα %ναβονες W ΧρισW, δόξα W hγιάσανι, δόξα W ν κινδύνοις
µν, 9µ=ς προσάας δείξανι.
∆όξα. Κα; ν@ν. Θεο(οκίον.
Το Γαβρι1λ φθεγξαµένου σοι Παρθένε  Χαρε, σKν ; φων;
σαρκοο G ν Bλων ∆εσπόης, ν σο( ; hγί: ΚιβωW, ?ς 8φη G δίκαιος
∆αβίδ. \δείχθης πλαυέρα ν οLρανν, βασάσασα  ν Κίσην σου.
∆όξα W νοικήσανι ν σοίD δόξα W προελθόνι κ σοD δόξα W
λευθερώσανι µ=ς δι) ο Τόκου σου.
Κα; Cπόλυσις.
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0ν (1 ΜεγάλD 4σπεριν1.
Με(= (Bν ΠροοιµιακBν (ό, Μακάριος Fνήρ.
ΕAς δH (B «Κύριε Jκέκραξα», Mσ(*µεν σ(ίχους η:. κα; ψάλλοµεν (= παρόν(α
Προσόµοια.
(χος β*. Ποίοις ε3φηµιν σέµµασιν.
Ποίοις εLφηµιν σέµµασιν, %ναδήσωµεν οKς θεοφόρους, Iς µν
ΜονIς θεα θρέµµαα, οKς παρ) )ς διεξόδους %νθήσανας, ν ο Πνεύµαος ερπνν 9δάων. \ν κήπQ, Iς Θεοόκου φυεύθησαν, γκαίρως,
1ν καρποφορίαν %πέδωκαν, πολλαπλασίως W κόσµQ, κα( ν ; λυχνί:,
νν προεθένες ναργς, ος π=σιν ξέλαµψαν, σωηρίας ) διδάγµαα.
Ποίοις ο7 εLελες χείλεσιν, παινέσωµεν οKς πανοσίους; οKς µε)
Θε ν %νιλήπορας, ο Βαοπαιδίου καυχήµαα, κα( παν ς ο ^ρους
κηδεµόνας. ΑLο( γάρ, ?ς παυξήσανες  άλανον, παίνων, παρ) ο
Κυρίου %πήλαυσανD µν γ)ρ ούων G βίος, ?ς διδασκαλεον, ν k
σοιχονες Nρθς, ΧρισW κααφεύγοµεν, W διδόνι µέγα 8λεος.
Ποα ος 7ερος σµαα, %ναµέλψωµεν µες %ξίως; ος οLρανοδρόµοις ο7 πήλινοι, κα( περινοσονες ) γήϊνα, ος %mλοις Bµοια
φρονοσιD ποσς γάρ, 9π ν παρόνων κραήθησαν, ) Aνω, ?ς %ληθς
πιποθήσανεςD κα( νν ρυφνες πλουσίως, %κηράου δόξης, κα(
%νεκλείπου χαρ=ς, Χρισ ν 7κεεύουσιν, 9πVρ ν ψυχν µν.
Ποα ος %θληας nήµαα, προσλαλήσωµεν %ξιοχρέως, ος µν
παράσιν ν πνεύµαι, κα( προνοουµένοις %είποε; ?ς κινδύνων πάνας
nυοµένουςD  ν µέγαν, κα( oερόαθλον ΕLθύµιον, ιµνες, κα( δωδεκάδα
συναθλήσασανD οKς θεοφόρους φωσIρας, σKν dσίοις π=σιν, κα(
oεροφάνας σεπούς, ο Λόγου οKς κήρυκας, ο@κουµένην κααυγάσανας.
Προσόµοια N(ερα. (χος δ*. ;ς γεννα<ον ν Μάρυσιν.
Μονασν ) συσήµαα, συνελθόνες ιµήσωµεν,  ν µ=ς ιµήσανα
θεον σύλλογον. pδοK γ)ρ πάρεισιν Uπανες, ο7 θεοι ∆οµήορες κα( κοσµήορες Gµο, ο7 ναθα %σκήσανες, ο7 πανόσιοι, )ς αLν δαπανήσαες
οLσίας, κα( ν πόνοις κα( %γσι, Μον1ν 1ν Oδε συσήσανες.
Ἁγιώνυµον σύναγµα, οqς πλουε Βαοπαίδιον, οKς  ν Xθω Uπανα
hγιάσανας, οKς oεράρχας Ποιµένας ε, dσίους κα( Μάρυρας, θείους dµολογηάς, οKς γνωσοKς κα( %γνώσους ε, πάνας σήµερον, εLφηµοµεν
) έκνα οKς παέρας, οKς ν λόγοις ε κα( 8ργοις, 1ν \κκλησίαν κοσµήσανας.
Ο7 1ν Μάνδραν δοµήσανες, νν σκιρσιν αLάδελφοι, cνωνίQ Uµα
ε G Νικόλαος, κα( G κλειν ς cθανάσιος, ο7 σύλοι κα( πρόµαχοι, σKν W
Σάββ: Συµεών, Παλαµ=ς G θεσπέσιος, σKν W κείρανι, ΝικοδήµQ κα(
Σάββας G θεόφρων, κα( Φιλόθεος G µύσης, κα( Θεοφάνης G 8νθεος.
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ΝεοφύQ ΕLδόκιµος, cγαπίQ Νικόδηµος, ΜακαρίQ Μάξιµος, pωάσαφ
ε, pωακε(µ συνιµάσθωσανD κα(  συναθλήσασα ΕLθυµίQ δωδεκάς, κα(
Κοσµ=ς 7ερόαθλος, ∆ιονύσιος, κα( Μακάριος σKν W pωάσαφ, ο7 %σκήσεως
7δρσιν, αtµα αLν συγκεράσανες.
∆όξα. (χος πλ. β*.
Σήµερον συνήγαγε οKς περ( αLήν,  περίβλεπος Μον1 Βαοπαιδίου,
Iς Θεοόκου  πάνιµον σκήνωµα, [να οKς @δίους υ7οKς πανηγυρίσg.
∆εε οEν ο7 συναχθένες, ?ς υ7ο( οKς παέρας, µελQδικς εLφηµήσωµεν
λέγονεςD Χαίρεε ο7 µν πολιοχοι κα( φρουροί, κα( Iς hγιωνύµου πολιείας κοσµήορεςD χαίρεε ο7 κ πολλν µVν όπων συναχθένες, πολλν
δV χωρν φανένες, φωσIρες κα( διδάσκαλοιD χαίρεε Iς µεέρας ΜονIς
κα( παρίδος, φύλακες κα( προασπισαί, κα( Iς Nρθοδόξου πίσεως ο7
%λάθηοι κήρυκεςD χαίρεε ο7 Ποιµένες κα( ∆ιδάσκαλοι, ο7 Μάρυρες κα(
dµολογηαί, κα( %σκηα( %κριβέσαοιD χαίρεε Iς µν λπίδος ο7 βέβαιοι πρόµαχοι, κα( µε) Iς Θεοόκου πρεσβευαί, πρ ς σωηρίαν ν
ψυχν µν.
Κα; ν@ν. > α3ός.
Θεο(οκίον ∆ογµα(ικόν.
Τίς µ1 µακαρίσει σε Παναγία Παρθένε; ίς µ1 %νυµνήσει σου  ν
%λόχευον όκον; G γ)ρ %χρόνως κ Παρ ς κλάµψας Υ7 ς µονογενής, G
αL ς κ σο Iς 2γνIς προIλθεν, %φράσως σαρκωθείςD φύσει Θε ς
9πάρχων, κα( φύσει γενόµενος Aνθρωπος δι µ=ςD οLκ ε@ς δυάδα
προσώπων εµνόµενος, %λλ ν δυάδι φύσεων, %συγχύως γνωριζόµενοςD
αL ν 7κέευε, σεµν1 Παµµακάρισε, λεηθIναι )ς ψυχ)ς µν.
ΕOσοδος, «Φ*ς Mλαρόν», (B Προκείµενον (Pς µέρας
κα; (= Cναγνώσµα(α.
ΣοφίαςΣολοµντοςτ  νάγνωσµα
(Κεφ.γ:1)

∆ικαίων ψυχα( ν χειρ( Θεο, κα( οL µ1 Uψηαι αLν βάσανος. vδοξαν ν Nφθαλµος %φρόνων εθνάναι, κα( λογίσθη κάκωσις  8ξοδος
αLν, κα(  %φ µν πορεία, σύνριµµαD ο7 δV ε@σ(ν ν ε@ρήνg. Κα( γ)ρ ν
wψει %νθρώπων )ν κολασθσιν,  λπ(ς αLν %θανασίας πλήρης, κα(
Nλίγα παιδευθένες, µεγάλα εLεργεηθήσοναιD Bι G Θε ς πείρασεν
αLούς, κα( ε,ρεν αLοKς %ξίους xαυο. yς χρυσ ν ν χωνευηρίQ
δοκίµασεν αLούς, κα( ?ς Gλοκάρπωµα θυσίας προσεδέξαο αLούς. Κα(
ν καιρW πισκοπIς αLν %ναλάµψουσι, κα( ?ς σπινθIρες ν καλάµg
διαδραµοναι. Κρινοσιν 8θνη κα( κραήσουσι λαν, κα( βασιλεύσει
αLν Κύριος ε@ς οKς α@νας. Ο7 πεποιθόες π αLW συνήσουσιν
%λήθειαν, κα( ο7 πισο( ν %γάπg προσµενοσιν αLW. {ι χάρις κα( 8λεος
ν ος Gσίοις αLο, κα( πισκοπ1 ν ος κλεκος αLο.
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ΣοφίαςΣολοµντοςτ  νάγνωσµα.
(Κεφ.ε:15)

∆ίκαιοι ε@ς  ν α@να ζσι, κα( ν ΚυρίQ G µισθ ς αLν, κα( 
φρον(ς αLν παρ) bψίσQ. ∆ι) οο λήψοναι  βασίλειον Iς
εLπρεπείας, κα(  διάδηµα ο κάλλους κ χειρ ς ΚυρίουD Bι ; δεξι|
σκεπάσει αLούς, κα( W βραχίονι 9περασπιε αLν. Λήψεαι πανοπλίαν,
 ν ζIλον αLο, κα( Gπλοποιήσει 1ν κίσιν ε@ς Aµυναν χθρν.
\νδύσεαι θώρακα δικαιοσύνηνD κα( περιθήσεαι κόρυθα, κρίσιν %νυπόκριονD λήψεαι %σπίδα %κααµάχηον, GσιόηαD Nξυνε δV %πόοµον
Nργ1ν ε@ς nοµφαίανD συνεκπολεµήσει δV αLW G κόσµος π( οKς παράφρονας. Πορεύσοναι εfσοχοι βολίδες %σραπν, κα( ?ς %π εLκύκλου
όξου, ν νεφν, π( σκοπ ν hλοναι, κα( κ περοβόλου θυµο πλήρεις
nιφήσοναι χάλαζαιD %γανακήσει κα αLν 0δωρ θαλάσσης, ποαµο( δV
συγκλύσουσιν %ποόµωςD %νισήσεαι αLος πνεµα δυνάµεως, κα( ?ς
λαίλαψ κλιµκήσει αLούς, κα( ρηµώσει π=σαν 1ν γIν %νοµία, κα( 
κακοπραγία περιρέψει θρόνους δυνασν. cκούσαε οEν Βασιλες κα(
σύνεεD µάθεε δικασα( περάων γIςD νωίσασθε ο7 κραονες πλήθους,
κα( γεγαυρωµένοι π( wχλοις θννD Bι δόθη παρ) Κυρίου  κράησις
9µν, κα(  δυνασεία παρ) bψίσου.
ΣοφίαςΣολοµντοςτ  νάγνωσµα.
(Κεφ.κδ:7)

∆ίκαιος, )ν φθάσg ελευIσαι, ν %ναπαύσει 8σαι. ΓIρας γ)ρ ίµιον, οL  πολυχρόνιον, οLδV %ριθµW ν µεµέρηαι. Πολι) δέ σι,
φρόνησις %νθρώποις, κα( λικία γήρως, βίος %κηλίδωος. ΕLάρεσος ΘεW
γενόµενος, 4γαπήθη, κα( ζν µεαξK hµαρωλν µεεέθη. }ρπάγη, µ1
κακία %λλάξg σύνεσιν αLο, ~ δόλος %παήσg ψυχήν αLο. Βασκανία
γ)ρ φαυλόηος %µαυρο ) καλ), κα( nεµβασµ ς πιθυµίας µεαλλεύει
νον Aκακον. Τελειωθε(ς ν NλίγQ, πλήρωσε χρόνους µακρούςD %ρεσ1 γ)ρ
ν ΚυρίQ  ψυχ1 αLο, δι) οο 8σπευσεν κ µέσου πονηρίας. Ο7 δV λαο(
@δόνες κα( µ1 νοήσανες, µηδV θένες π( διανοί:  οιοον, Bι χάρις
κα( 8λεος ν ος Gσίοις αLο, κα( πισκοπ1 ν ος κλεκος αLο.
ΕAς (Rν Λι(ήν.
Πρ*(ον (B διόµελον (Pς ΜονPς. (χος α*.

ΤW κQ µηνί, G cρχισράηγος %πεσάλη, πρ ς σV 1ν Παρθένον κα(
2γνήν, µηνύσαι σοι  ν λόγον Iς σωηρίας, Uµα δV κα( καλέσαι σεD χαρε
Κεχαριωµένη, G Κύριος µε) σοD έξg Υ7 ν  ν πρ α@ώνων κ ΠαρόςD
κα( σώσει  ν λα ν αLο, κ ν παισµάων αLν.
ΕS(α δH (= (*ν -γίων. (χος α*.
ΕLφραίνου ν ΚυρίQ κα( σK Μονν  ξαίρεος, ?ς ο Xθω  σέµνωµα, κα( Nρθοδόξου παραδόσεως  καύχηµα. Σήµερον ?σε( λαία
καάκαρπος, 9π οKς κλάδους οKς σοKς υ7οKς πλουοσα, Iς \κκλησίας
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7λαρύνεις  πρόσωπον κα( ν πισν εLφραίνεις ) συσήµαα. Π=σαν
πολυπλεύρως ) σ) έκνα, ν ; µακραίωνί σου βιο;, 1ν εLσέβειαν
κράυναν, κα( ν σκόει Iς δουλείας, οKς 9ποδούλους λαοKς φώισανD
κα( νν πρεσβεύουσι W ΚυρίQ, 9πVρ ε@ρήνης ο κόσµου, κα( σωηρίας
ν ψυχν µν.
> α3ός.
Ὅσιοι Παέρες, ο7 αύg ; Μον; κα( W ^ρει ούQ %σκήσανες, 1ν
διπλIν ο Σαυρο 8ννοιαν, πράξει κα( θεωρί: 4νύσαε. ΚόσµQ %ποαγένες κα( 1ν σάρκα σKν W κόσµQ σαυρώσανες, Iς %νασάσεως µέοχοι
γεγόναε, κα( 1ν ν %νθρώποις ελειόηα ?ς δυνα ν καειλήφαε.
ΧρισW οEν W ΣωIρι συνόνες, ν απεινν µν µέµνησθε συµπαθέσαοι, κα( Iς νεσώσης %νάγκης λυρώσαεD οL γ)ρ παύουσι καθ µν
µαινόµενα ) σκάνδαλα. Κα( Iς µελλούσης σωηρίας πρεσβείαις 9µν κα(
Iς cχράνου Θεοόκου, %ξιώσαε πανόλβιοι.
> α3ός.
Ἀγάλλου ν ΚυρίQ  ν XθQ περίβλεπος Μον1 Βαοπαιδίου, Iς
Θεοόκου έµενος Sγιον κα( ν dσίων νδιαίηµα, οKς σοKς υ7οKς κα(
κηδεµόνας βλέπουσα σήµερον ιµωµένουςD ο,οι γ)ρ ο7 ρισόλβιοι φυ) ?ς
%ειθαλI, ν σο( ξανθήσανες, 1ν \κκλησίαν εLωδίας πνευµαικIς
πλήρωσαν, θεοφιλI πολυκαρπίαν ξαναείλανες. Τούοις οEν κα) χρέος
ν 7ερος σµασιν %ναβοήσωµενD cθληα( Κυρίου %κοίµηοι, µ1 λλείπεε
δυσωπεν %λείπως, 9πVρ µν πρ ς Κύριον ν κ πόθου ελούνων 9µν
) µνηµόσυνα.
(χος β*.
Τ1ν Παέρων µν συνάθροισιν, ξ hπάσης διαγωγIς γενοµένην, συνελθόνες σήµερον πανηγυρίζοµεν. cσκην dσίων dµολογην κα( Μαρύρων, oεραρχν κα( ∆ιδασκάλων, παλαιν ε κα( νεωέρωνD πολλος γ)ρ %γσι
κα( %ρεν ποικίλοις εδεσι καθαρθένες κα( ελειωθένες, µέοχοι γεγόνασι
ν θείων δωρεν, ΧρισW δV νν πρεσβεύουσιν 9πVρ ν ψυχν µν.
∆όξα. (χος πλ. α*.
Ἐπέλαµψεν µν µέρα χαρµόσυνος, κα( εLφρόσυνος πανήγυρις,  ν
2γίων Iς ΜονIς µν, Παέρων oεραρχν Μαρύρων, dµολογην κα(
dσίων. Ο,οι γ)ρ wνως ?ς καλο( σραιαι, ο πουρανίου Βασιλέως,
συγκαλοσιν µ=ς ε@ς xσίασιν πνευµαικήν, %οράως )ς χάριας νέµονες
ος εLφηµοσιν αLούςD δι κα( µες χαρµοσύνως, 1ν αLν παµφαεσάην µνήµην χρεωσικς κελέσωµεν, [να λάβωµεν δι αLν, παρ) Χρισο
ο νδοξαζοµένου ν ος 2γίοις αLο,  µέγα κα( πλούσιον 8λεος.
Κα; ν@ν. Θεο(οκίον.
Μακαρίζοµέν σε, Θεοόκε Παρθένε, κα( δοξάζοµέν σε, ο7 πισο( κα)
χρέος, 1ν πόλιν 1ν Aσεισον,  εχος  Anηκον, 1ν %nαγI προσασίαν, κα( κααφυγ1ν ν ψυχν µν.
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T, Jν Κυριακ, (B παρόν (Pς Uκ(ωήχου.

Να ς κα( πύλη 9πάρχεις, παλάιον κα( θρόνος ο Βασιλέως, Παρθένε
πάνσεµνεD δι 3ς G λυρω1ς µου Χρισ ς G Κύριος, ος ν σκόει καθεύδουσιν πέφανεν, λιος 9πάρχων δικαιοσύνης, φωίσαι θέλων οqς 8πλασε,
κα ε@κόνα @δίαν χειρ( ; xαυο. ∆ι Πανύµνηε, ?ς µηρικ1ν παnησίαν
πρ ς αL ν κεκηµένη, %διαλείπως πρέσβευε, σQθIναι )ς ψυχ)ς µν.

ΕAς (Bν Σ(ίχον.
Προσόµοια. (χος πλ. α*. Χαίροις 9σκηικν.
Χαίροις Βαοπαιδίου Μονή, Iς Βασιλίσσης οLρανν  νοίκησις, σKν
πάσg ; παραάξει, κα( θεί: παρεµβολ;, ν υ7ν σου πάνων οqς συνήγαγεςD ο σάρκα νεκρώσανες, κα(  πνεµα περώσανες, ε@ς θεωρίας %ναβάσεις νθέµενοι, καθαρόηι Iς καρδίας διέλαµψαν. Χάριος wνως wργανα,
Iς θείας λλάµψεως, κα( φωισµο %παθείας, ?ς ν %νθρώποις γένονο,
Χρισ ν δυσωπονες, 9πVρ πάνων ν ιµώνων αLοKς ν σµασιν.
Σ(ίχ. ΚαυχήσονταιhσιοιJνδόξiκα0SγαλλιάσονταιJπ0τνκοιτνατν.
Χαίροις dσίων πάνων πληθύς,  κ Iς Oδε θείας Μάνδρας %νίσχονες, κα( π=σαν 1ν \κκλησίαν, ας φωοφόροις βολας, κα( διδασκαλίαις κααυγάζονεςD ποικίλαις γ)ρ χάρισι, κοσµηθένες µακάριοι,
ος θείοις λόγοις, σπερ βέλεσι Πνεύµαος, µειώσαε ν α7ρέσεων
Aνοιαν. Xσκησίν ε κα( Aθλησιν, ποικίλως %νύσανες, πολυειδς οKς
σεφάνους, παρ) Χρισο κοµίσασθε, αL ν δυσωπονες ας ψυχας
µν δοθIναι,  µέγα 8λεος.
Σ(ίχ.jσατετYΚυρίTkσµακαινόν, αDνεσιςατο1Jν?κκλησίXNσίων.
Χαίροις πολυανθ1ς ?ς λειµών, Iς Θεοόκου ας %ρδείαις φυόµενος,
κα( πάνας πληρν ας θείαις, κα( δυπνόοις Nσµας, %ρεν πανοίων
καορθώµασιν. ΕLχIς ργασήρια, πρ ς Θε ν %διάλειπα, κα( θεωρίας, Iς
9ψίσης %νώγεα, 1ν παρόηα δεε νν πιδείξαεD nύσασθε κινδυνεύονας, µ=ς οKς υ7οKς 9µν, διπλIς %γάπης αµεα, Iς πρ ς Θε ν κα(
%νθρώπους ε. Χρισ ν δυσωπεε, ας ψυχας µν δοθIναι  µέγα
8λεος.
∆όξα. (χος πλ. δ*.
Τν dσίων Παέρων G χορός, ο7 ν ΒαοπαιδίQ κα( ; περιχώρQ
καιρος διαφόροις %γωνισθένες, ε@ς µίαν συµφωνίαν 9φ µν συναχθένες, µίαν ο7 πάνες κα( 9πVρ µν δέησιν α@οναι. Μίαν δV πάλιν
πρ ς οο συνωθοναι, 1ν αLν µ=ς µιµεσθαι πολιείαν. cλλ 
σύσηµα θεόευκον, θεοφόροι κα( θεόληποι, @σάγγελον βιώσανες
πολιείαν, σύσκηνοι cποσόλων κα( Προφην, ) πάγχρυσα σόµαα ο
Λόγου, πασν δωρεν ο Πνεύµαος χωρία, µν πρέσβεις ο7 %κοίµηοι,
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κα( Iς ο@κουµένης σηρίγµαα, 1ν oερ)ν αύην Μάνδραν, µ1 λλείπεε
φρουρεν, σKν ; ΠανάγνQ ΘεοόκQ, 3ς ας πρεσβείαις κα( 9µν, Χρισ ν
7κεεύσαε 9πVρ ν ψυχν µν.
Κα; ν@ν. Θεο(οκίον.
Ἀνύµφευε Παρθένε,   ν Θε ν %φράσως συλλαβοσα σαρκί, Μήηρ
Θεο ο bψίσου, σν 7κεν παρακλήσεις δέχου Πανάµωµε,  π=σι χορηγοσα, καθαρισµ ν ν παισµάων, νν )ς µν 7κεσίας προσδεχοµένη, δυσώπει σωθIναι πάνας µ=ς.
Cπολυ(ίκιον.
(χος α*. Το- λίθου σφραγισθένος.
ΜονIς Βαοπαιδίου φοιηα( κα( %κέσορες, κα( Iς ο@κουµένης φωσIρες, θεοφόροι δείχθηε, Παέρες πανσέβασοι µν, %γσιν %θλήσανες καλςD δι) οο παξίως µνήµην 9µν, 1ν πάνσεπον κελοµεν.
∆όξα %ναβονες W ΧρισW, δόξα W hγιάσανι, δόξα W ν κινδύνοις
µν, 9µ=ς προσάας δείξανι.
Cπολυ(ίκιον N(ερον. (χος ? α3ός. Τ@ς ρήµου πολίης.
ΤοKς ΜονIς µν γόνους, κα( ο Xθω κλόγια, %σκη)ς dσίους
Παέρας, oεράρχας κα( Μάρυρας, ιµήσωµεν οKς πόνοις 7ερος,
%σκήσανας κα( µάνδραν 1ν κλεινήν, αύην ο Βαοπαιδίου, ; ο
Θεο, Μηρί ε προσηλώσανας. ∆όξα βονες W ΘεW, δόξα ;
Θεοµήορι, δόξα W χορηγονι δι αLν, 9µν  µέγα 8λεος.
Κα; (ό, «Θεο(όκε Παρθένε».
ΕS(α

εWλόγησις (*ν Xρ(ων κα;

Cνάγνωσις.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
ΕAς (B «ΘεBς Κύριος» (B Cπολυ(ίκιον (*ν -γίων, δίς, κα; Θεο(οκίονA κα;
εS(α συνήθης σ(ιχολογία.
Με(= (Rν α: Σ(ιχολογίαν. Κάθισµα.
(χος πλ. δ*. ΤBν Σοφίαν καC Λόγον.
ΤοKς 7δρας κα( πόνους 9µν σοφοί, νοερς θεωρονες πάνες
µες, hπάσης πληρούµεθα )ς ψυχ)ς καανύξεως, κα( πρ ς θείους 0µνους
κα( δόξαν κα( ανεσιν, ο ∆εσπόου ν Bλων, Παέρες ρισόλβιοι, πόθQ
γκαρδίQ, xαυοKς συγκινονες, 9µ=ς νν γεραίροµεν, ?ς Κυρίου
θεράπονας, κα( ΜονIς µν φύλακας, κραυγάζονες πρεσβεύειν ΧρισW,
ν παισµάων δοναι µν Aφεσιν, ος κ πόθου ελοσιν, 9µν )
µνηµόσυνα.
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∆όξα. (χος γ*. ΤBν Eραιόηα.
Ὡς εLωδέσαα, κρίνα 4νθήσαε, ν ; Μον; µν, Παέρες {σιοι,
Βαοπαιδίου ; σεπ;, κα( κόσµος NσµIς πλήσθηD 8ργοις γ)ρ κα( θαύµασι,
πλουισθένες µακάριοι, ασιν κα( 8λεος, ος 9µ=ς λιανεύουσι, παρέχεεD
δι κα( βοµενD ∆όξα ΧρισW W σεφοδόg.
Κα; ν@ν. Θεο(οκίον. ,µοιον.
Κααιρώσκει µε, βέλος γλυκύαον, Iς %γαπήσεως, Iς σIς Πανύµνηε, κα( κααθέλγει µε πυκνς, βο=ν σοι εLλογηµένηD Χαρε Βηµαάρισσα, ?ς καλ; ; ε@κόνι σουD χαρε Παραµύθιον, Iς ΜονIς σου %νύσακονD
χαρε  θεία \λαιοβρύις,  βρύουσα µν  θεον 8λεος.
Με(= (Rν β: Σ(ιχολογίαν. Κάθισµα.
(χος πλ. δ*. ΤBν Σοφίαν καC Λόγον.
Ἱερ)ν %µπεχόµενος 1ν σολήν,  ΕLθύµιε 8σης καρερικς, µ1
πήξας  ν Aνακα, Μιχα1λ λαινόφροναD ν θαλάσσg δV µάκαρ, nιφε(ς 
µακάριον, σKν σεπ; δωδεκάδι, δέξω µαρύριονD ο,οι γ)ρ %γχόνης,
πειράθησαν βί:D δι οKς σεφάνους σοι, G Χρισ ς χαρίσαο, σKν ος
θείοις Συνάθλοις σου. Πρεσβεύσαε δοθIναι µν, ν παισµάων Aφεσιν
ος Aγουσι, 1ν 9µν θείαν µνήµην, Παέρες µακάριοι.
∆όξα. ,µοιον.
Τ ν Θε ν %γαπήσανες κ ψυχIς, ο7 προσάαι Iς θείας µν ΜονIς,
%γνας καέβαλον, πρ ς ) πάθη πυκεύονες, κα( 1ν πρ=ξιν αEθις α@σίως
διέβησαν, θεωρίας πέρυξιν ε@κόως πέβησαν, αγλg %παθείας σαββαίσανες BλωςD µν δV γεγόνασιν, Gροσάαι κα( φύλακες. Πρ ς αLοKς οEν
βοήσωµενD Πρεσβεύσαε ΧρισW W ΘεW, εLγνωµόνως 0µνον οον δέξασθαι, ν ιµώνων κ πόθου, 9µν ) µνηµόσυνα.
Κα; ν@ν. Θεο(οκίον. ,µοιον.
Ἐκ ν κόλπων καIλθε ν παρικν, G µηδέποε ούους %πολιπώνD
νώθη δV παχύηι, σαρκωθε(ς G %όραος, ο σαυρο  πάθος, xκν
καεδέξαο, κα( σαρκ ς νεκρώσει, αLW 4κολούθησαν, ο7 πισοί σου
δολοι, κα( ΜονIς σου προσάαι, Θεόνυµφε Xνασσα, κλίµαξ θεία οLράνιε,
χρυσοπόρφυρε γέφυραD πρέσβευε ΑLW κενς, ν παισµάων Aφεσιν
δωρήσασθαι, ος ν πόθQ α@οσι, δι αLν µέγα 8λεος.
Με(= (Bν Πολυέλεον. Κάθισµα.
(χος δ*. ΤαχF προκαάλαβε.
Πυρ( Iς %σκήσεως  ριµερVς Iς ψυχIς, κα( µέλη νεκρώσανες )
π( γIς %ληθς, Gλόκληρα θύµαα, χθηε ν ; Aνω, ο Κυρίου ραπέζg,
πνέονες εLωδίαν, ν νθέων καµάωνD Nσµ1 γ)ρ προσηνέχθηε ΧρισW,
Παέρες ρισόλβιοι.
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∆όξα. ,µοιον.
Ὁσίων νρύφηµα κα( %σκουµένων λπίς, ΜονIς ε  καύχηµα, µν
Παρθένε 2γνή, λιας ν 2γίων σου, πάνων οqς εLφηµοµεν δοξασθένων νθάδε, nύου πάσης %νάγκης 1ν ιµσάν σε Λαύραν, ν σοι προσανέθενο ο7 νν ιµώµενοι.
Κα; ν@ν. Θεο(οκίον. ,µοιον. θανασίου.
Παρθένε Πανάµωµε, cνιφωνήρια, ΜονIς σου %νίληψις κα( προσασία θερµή, 9πάρχεις %είποεD Bθεν διαφυλάοις, αύην θείαις πρεσβείαις, ν σοι dσίων δIµος, ν αL; %σκησάνων, %νέθενο ; σκέπg σου,
?ς δρον ίµιον.

ΟM Cναβαθµοί. ΤB Α: Cν(ίφωνον (ο@ δ: [χου.
Προκείµενον. (χος δ*.

Τίµιος νανίον Κυρίου G θάναος ν dσίων αLο.
Σ(ίχ. Μακάριοιπάντεςο@φοβούµενοιτ νΚύριον,ο@πορευόµενοιJνταOςRδοOς
ατο1.
Π\σα πνοή.
ΕWαγγέλιον, ]σιακόν.
(_ρα ( ε: ∆εκεµβρίου).

] Ν:. ψαλµός.
∆όξα. Τας ν σν dσίων.
ΚαC ν-ν. Τας Iς Θεοόκου.
ΕS(α. διόµελον.
(χος πλ. β*.
Σ(ίχ. ?λέησόνµεRΘεός....

Σήµερον συνήχθηµεν ο7 φιλεόροι, γκωµίων 0µνοις ιµIσαι, οKς
7εροKς µν προσάας. Ο,οι γ)ρ ο7 φιλόεκνοι, δείµανες 1ν oερ)ν
Βαοπαιδίου Μάνδραν, πόνοις @δίοις κα( δαπάναις, ύπον κα( 9πογραµµ ν
µν παρέδωκαν, ο 7ερο αLν βίου 1ν ε@κόνα. Κα( σαε( οL
διαλείπουσι, ; παρικ; αLν προνοί:, φρουρονες αL1ν, κα(
πρεσβεύειν W ΚυρίQ, 9πVρ ν ψυχν µν.
ΕS(α οM Κανόνες, a (Pς Θεο(όκου µε(= (*ν ΕMρµ*ν εAς b:. κα; (*ν -γίων οM
δύο, Fν= δ:.
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] Κανcν (Pς Θεο(όκου.
dδR α:.
(χος πλ.δ*. ] ΕMρµός.
ρµαηλάην ΦαραI βύθισε, εραουργο-σα ποέ, ΜωσαϊκB Kάβδος,
σαυρούπως πλήξασα, καC διελο-σα θάλασσανA LσραBλ δ% φυγάδα, πεζNν
?δίην διέσωσεν, Oσµα P ΘεP 9ναµέλπονα.
(∆ίς).
Παθν  ν nύπον %π µο %πέλασον,  Iς hγνείας πηγή, νν προαιρουµένου %νυµνIσαι ∆έσποινα, οKς Iς ΜονIς σου Uπανας, 7εροKς ΧαρακIρας, κα) σοιχεον κα( wνοµα, Iς µν λπίδος ό σήριγµα.
Πς σου ξείπω κα %ξίαν ∆έσποινα, )ς δυνασείας φων;, Uς περ ;
ε@κόνι, ο hγίου Βήµαος, εραουργες xκάσοε, ; hγί: Μον; σου,
περιφρουροσα %είποε, οKς  σ ν φυλάσσονας θέληµα.
Βηµααρίσσης  σεπ1 ε@κόνισις, σKν W ιµίQ ΣαυρW, φρέαι κλεισθεσα, χρόνοις Bσοις πλείοσιν, %νέειλεν  θαύµαος! 1ν λαµπάδα ηροσα, %ειφεγγI κα( %κοίµηον, ) νυκώδη πάθη λαύνουσα.
ΤοKς θεοφόρους Iς ΜονIς ∆οµήορας, σKν ος λοιπος cθληας,
κα( Ποιµέσι θείοις, κα( dσίοις Uπασι, )ς ν λειψάνων λάρνακας, κα(
Πανάγνου 1ν Ζώνην, χρεωσικς πάνες σήµερον, δεε εLλαβς προσκυνήσωµεν.
Πρ*(ος Κανcν (*ν ]σίων, Xνευ Fκροσ(ιχίδος.
dδR α:.
(χος πλ.δ*. ρµαηλάην Φαραώ.
ΘεV κα( Λόγε 1ν σ1ν χάριν δίδου µοι, W %µαθε κα( πωχW, νν
προαιρουµένQ, %νυµνIσαι Uπανας, οKς ο Βαοπαιδίου σου, cθλη)ς
κα( dσίους, καθς ΑL ς ΣK πίσασαι, οKς πανευσεβς σοι λαρεύσανας.
Θεοδοσίου  ν βλασ ν ?ς 8σωσας,  ν Βασιλέως υ7όν, ?ς %παρχ1ν
θείαν, θείας εLδοκίας σου, Μον1ν ο@κοδοµIσαί σου, Θεοόκε Κυρία,
καασκηνσαι 1ν χάριν σου, δι) Iς hγίας ε@κόνος σου.
Βαοπαιδίου οKς κλεινοKς δοµήορας, %νευφηµIσαί µε δε, Bι Θεοόκου 1ν Μον1ν %νήγειραν, κα( δόξg καεκάλλυναν, κα( %νέθενο
αύην, ; Θεοµήορι εfλογα, ρες πανευλαβς ο7 αLάδελφοι.
Πς µ1 προφέρω  ν κλειν ν Γεννάδιον,  ν καιδόνα ποέ,  ν
Βαοπαδι %ναβλύσαν 8λαιον, παρ) Iς Θεοµήορος; πς σιγήσω δV πάλιν,
 ν κεκµηκόα Νεόφυον,  ν διπλ=ς λαβόνα )ς χάριας.
Θεο(οκίον.
Ὅε µεέσης πρ ς Θε ν θεόνυµφε, κα( W Θωµ| Μαθη;, δέδωκας
σ1ν Ζώνην, ν πισν  σήριγµα, αύην µν %πέδωκας, π σχάων
?ς οδας, Iς σIς ΜονIς wνως καύχηµα, κα( κληρονοµίαν %πόλεκον.
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e(ερος Κανών, (*ν ]σίων οf Fκροσ(ιχίς,
(Xνευ (ο@ Θεο(οκίου (Pς Nκ(ης gδPς)h
«Βατοπεδίου\µνοoαπροστάτας\µZς,οpJστεφς»

dδR α:.
(χος δ*. Uνοίξω N σόµα µου.
Βαβαί µοι W άλανι, οKς οLρανίους 9µνIσαί πως, σµασι προθέµενος,
Βαοπαιδίου ΜονIς, οKς ∆οµήορας, προσάας ε dσίους, 1ν Aνω
πίσκεψιν α@ δοθIναί µοι.
Α@νέσωµεν σήµερον, ν Προεσσι  ν 8ξαρχον, Νικόλαον σµασι, Iς
µεέρας ΜονIς,  ν δοµήορα, συνάµα cνωνίQ, Gµο cθανάσιον, θείους
Gµαίµονας.
Τ ν θεον ΕLθύµιον,  ν oερόαθλον σµασιν, %ξίως ιµήσωµεν, σKν
∆ωδεκάδι Gµο, οKς βιώσανας ν %ρεας πανοίαις, %θλήσει ε 0σερον,
οKς %ρισεύσανας.
Ὁ µέγας διάκονος, βηµαοφύλαξ πισόαος, G κρύψας ν φρέαι, σKν
; ε@κόνι Σαυρόν, εLφηµείσθω νν, σµασι θεηγόροις, δουλεύσας
α@χµάλωος, κλέος %πέλαβεν.
Θεο(οκίον.
Παρθένε οL κρύποµεν, 1ν ο λέους σου Aβυσσον, 1ν βρύσιν 1ν
nέουσαν, 1ν θείαν Ζώνην σου, κα( ) θαύµαα, ν εLεργεσιν σου, 
βρύεις xκάσοε, µν ος δούλοις σου.
Κα(αβασία.
Uνοίξω N σόµα µου, καC πληρωθήσεαι πνεύµαος, καC λόγον ρεύξοµαι  Βασιλίδι Μηρί, καC Xφθήσοµαι φαιδρς πανηγυρίζων, καC Yσω γηθόµενος, αύης Z θαύµαα..
dδR γ:.
ΤPς Θεο(όκου.
] ΕMρµός.
Ο3ρανίας [ψ<δος, Xροφουργ% Κύριε, καC @ς ]κκλησίας δοµ@ορ, σύ µε
σερέωσον, ν  9γάπ  σ, ν φεν 9κρόης, ν πισν N σήριγµα, µόνε φιλάνθρωπε.
(∆ίς).
ΤIς βουλIς Iς παρας, G Gρισθε(ς Xγγελος, π( σV Παρθένε θεόθεν,
σαλε(ς παρίσααι, G cρχισράηγος, κα( 1ν χαράν σοι µηνύει, Bι έξεις
Aµεµπε, Χρισ ν  ν Κύριον.
Πειραν ; Μον; σου, %ποσοβοσα 1ν 8φοδον, ξένως W πισW
ποιµενάρχg,  δρ=µα 8δειξαςD κα( %πεκώλυσεν, G σ ς Υ7 ς οο λέγεινD
%λλ) παρεµύθησας, οKς σοKς θεράπονας.
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ῬανισµW σν χαρίων, 

δυσειδVς 8κπλυνον, ν hµαριν µου
Παρθένε, κα( παραµύθησονD Παραµυθίας γάρ, 1ν φωαυγI σου ε@κόνα, ;
Μον; σου δέδωκας, πλοον %κένωον.
Ἀνιλήψεως χάριν, Nµβροβλυες ∆έσποινα, κ Iς 7ερ=ς σου ε@κόνος,
Παραµυθία µου, ν %σπαζόµενοι )ς δωρεάς σου %νλοµενD ?ς 9πέσχου
µένεις γάρ, φρουρ ς %κοίµηος.
Πρ*(ος Κανcν (*ν -γίων. > α3ός.
Θεολόγους γεραίρω,  ν Παλαµ=ν 8ξαρχον, σKν W σοφωάQ ΜαξίµQ
W χρισοκήρυκι, κα( ΜακαρίQ Gµο, Iς Πανοκράορος µάνδρας, ν
πισν σηρίγµαα, κα( %νιλήπορας.
Προσµονάριον σέβω, δι %ρεIς λάµψανα, κα( Βηµααρίσσης ε@κόνα,
κρύψανα φρέαι, Σάββαν διάκονον,  ν µε) χρόνους δV πλείσους, αύην
%νασύραναD θαµα παράδοξον!
Συµεών ε κα( Σάββαν, %νευφηµεν δίκαιον, οKς ν ; Μον; µν
αύg, σεµνς βιώσαναςD θεί: µπνεύσει δέ, ε@ς περιώνυµον όπον, κα(
Μον1ν περίφηµον, @δίαν κίσανας.
Θεο(οκίον.
Ὡς 9πέσχου Παρθένε, ο προνοεν πάνοε, Iς Βαοπαιδίου ΜονIς
σου, πισς ήρησας, κα( ναπέθηκας, 1ν παναγίαν σου Ζώνην, 1ν µν
%σφάλειαν, κα( περιείχισµα.
iλλος (*ν -γίων. ΤοFς σοFς ^µνολόγους.
Ἐπαίνοις ιµ=αι G γενναος, Γεννάδιος wνως G κλεινός, δοχείου G
διάκονος, G καιδν  8λαιον, σKν Μαθηας Πανάνασσα, 9περεκβλύζον
προνοί: σου.
∆ονούµενοι πάθεσι ποικίλοις, ; σκέπg προσρέχοµεν 9µν, Παέρες
οLρανόφρονες, Βαοπαιδίου 8παινοιD ας γ)ρ 9µν δεήσεσι, 1ν σωηρίαν
ε9ρήσοµεν.
Ἱλέωσαι µάκαρ  ν ∆εσπόην, λιας σου Νεόφυε µν, ∆εσποίνης
Προσµονάριε, 3ς 1ν φων1ν %κήκοας, νεθεν προσκαλοσάν σε, πρ ς
Βασιλείαν οLράνιον.
Ὁ θεος cγάπιος ιµάσθω, σKν Γέρονι ούου W σεπW, Iς Κολεζίου Σκήεως, nόδα ερπν) κα( εfοσµα, δουλείας πλάνης λύσανες, οKς
πρ(ν κυρίους, ; χάριι.
Ὑµνείσθω σKν ούοις κα( G θεος, Νικόδηµος νήψεως ναός, θεόνους
κα( θεόληπος, συχασν G µέγισος, ς  ν σοφ ν Γρηγόριον, πρ ς
ελειόηα γαγε.
Θεο(οκίον.
Ὑπάρχουσα σκέπη κα( προσάις, 9µν ος ο@κοσι σ1ν Μονήν, Κυρία
Βηµαάρισσα, παισµάων δοναι Aφεσιν, ος απεινος 7κέαις σου,  ν
σ ν Υ7 ν καθικέευε.
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Κα(αβασία.
ΤοFς σοFς ^µνολόγους Θεοόκε, Eς ζσα καC &φθονος πηγή, θίασον
συγκροήσανας, πνευµαικNν σερέωσονA καC ν  θεί δόξ σου, σεφάνων δόξης 9ξίωσον.
Με(= (Rν αO(ησιν, Κάθισµα (*ν -γίων.
(χος πλ. δ*. ΤBν Σοφίαν καC Λόγον.
Τ)ς κοιλάδας ο Xθωνος ας nοας, ν δακρύων %ρδεύσανες
%ληθς, ν πόνων ) δράγµαα, ε@ς xκα ν καρπώσασθε, κα( φωσIρες
ν κόσµQ, ζωIς λόγον 8χονες, παξίως φθηε, Παέρες µακάριοιD χάριν
γ)ρ λαβόνες, %µοιβ1ν ν καµάων, @=σθε νοσήµαα κα( διώκεε
πνεύµαα. {θεν πίσει δεόµεθαD Πρεσβεύσαε ΧρισW W ΘεW, ν
παισµάων Aφεσιν δωρήσασθαι, ος xοράζουσι πόθQ, 1ν hγίαν µνήµην
9µν.
∆όξα. ΤB αW(ό.
Κα; ν@ν. Θεο(οκίον. ,µοιον.
Τ1ν ε@κόνα σου ∆έσποινα 1ν σεπήν, Βηµαάρισσαν πόθQ ο7 απεινοί, ιµµεν δοξάζονες,  ν πανάγιον όκον σου. Τν πονηρν δαιµόνων,
 ν πόλεµον Aµβλυνον, κα( %παθείας αγλg µ=ς χειραγώγησονD )ς
µεµολυσµένας, Iς καρδίας ννοίας, nοας καανύξεως κα( δακρύων
%πόπλυνον, [να πόθQ σοι κράζωµενD Πρέσβευε W σW Υ7W κα( ΘεW, ν
παισµάων δοναι µν AφεσινD σV γ)ρ µόνην πλουοµεν, βεβαίαν
%νίληψιν.
dδR δ:.
ΤPς Θεο(όκου.
] ΕMρµός.
Σύ µου σχύς, Κύριε, σύ µου καC δύναµις, σF Θεός µου, σύ µου 9γαλλίαµα, ? ΠαρικοFς κόλπους µB λιπών, καC Bν µεέραν, πωχείαν πισκεψάµενοςA διN σFν P Προφή, Uββακούµ σοι κραυγάζω,  δυνάµει σου δόξα
φιλάνθρωπε.
(∆ίς).
ΣK %ληθής, Iς σωηρίας 9πόθεσις, ΘεοµIορ σάρκα ?ς δανείσασα, W
Λυρω; κα( πανσθενουργW, κα( ; σ; προνοί:, µν προσασαι πάνοε,
ε@κόνι σου ; θεί:, )ς χάριας διδοσα, \σφαγµένης ; κλήσει
Πανάχρανε.
Ὁ πλασουργός, κ ο α@νος σV ε0ραο, θείαν σκέπην ^ρει W ο
Xθωνος, κα( Iς ΜονIς σου παιδαγωγόν, πάνοε φουροσαν, ος
θαύµασι ν ε@κόνων σου, Iς θείας \σφαγµένης, κα( Iς cνιφωνούσηςD
σK γ)ρ φύλαξ αLIς πέλεις Aγρυπνος.
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Ἀειθαλής, %θανασίας παράδεισος, G ?ραος wνως κα( µυρίπνοος, θεία
ε@κών σου  θαυµασή, πέλει \σφαγµένη, θαυµαουργοσα κα( σώζουσα,
πισν πάνα ) πλήθη, ) προσπίπονα πίσει, µηρικ; σου πρεσβεί:
Πανάνασσα.
Ἡ ν πισν, µόνη xοίµη %νίληψις, βοηθείας χερά σου %νάεινον,
µανίαν λύουσα πειρασµν, Ζώνg σου ; θεί:, ; µυριπνόQ κα( ασαι, σωµάων κακουχίας, κα( ψυχν %nωσίας, ν πισς α@ουµένων σε ∆έσποινα.
Πρ*(ος Κανcν (*ν -γίων. > α3ός.
Κοσµ=ς Gµο, σKν ΕLθυµίQ ο7 ∆ώδεκα, οKς σεφάνους µαρυρίου
8λαβον, κα( ∆ιονύσιος G κλεινός, ν ; νήσQ Κρήg, ν ος σχάοις G
Aρισος, οKς Aθλους ; %σκήσει, συµµίξανες µφρόνως, ο7 πισο( ο
Χρισο dσιόαθλοι.
Ὕµνοις ιµ,  ν Προεσα ΕLθύµιον,  ν γεννάδα, ς δεθε(ς hλύσεσι, καεπονίσθη ν W βυθW, ?ς λέγξας πλάνην, Λαινοφρόνων
σεnόαα, σKν θείQ ΕLδοκίµQ, ο,  ε0ρεσις πάνας, ν hγίων λειψάνων
καηύφρανεν.
Συνανυµν, κα( Θεοφάνην  ν Aρισον,  ν ποιµένα 0σερον γενόµενον, σKν ΓενναδίQ κα( µαθηας, σύλους γκραείας, κα( %κριβες ;
9ποαγ;, @δόνας ξένον θαµα, 9π Iς Θεοόκου, ο λαίου 1ν θείαν
%νάβλυσιν.
Θεο(οκίον.
Ὢ Iς πολλIς, περ( 1ν Ποίµνην σου ∆έσποινα, προµηθείας! σV γ)ρ
πάνες 8χοµεν, Βαοπαιδίου ο7 φοιηαί, προνοοσαν µόνην, δι) ν θείων
ε@κόνων σου, κα( Ζώνης σου hγίας, δι Oν ; σ; πρεσβεί:, κ παθν κα(
κινδύνων σωζόµεθα.
iλλος (*ν -γίων. ΤBν 9νεξιχνίασον.
Μύρα εLωδέσαα  7ερά, θήκη ν λειψάνων πανόσιοι, 9µν κπνέει,
κα( @άσεων πηγάς, π=σι ος προσπελάζουσι, κα( πανευλαβς 7κεεύουσιν.
Νάµαα @άσεων  σ1 σορός, µάκαρ %ναβλύζει ΕLδόκιµε, ος προσιοσι, κα( καθαίρει µολυσµούς, σαρκ ς Gµο κα( πνεύµαος, κα( εLωδιάζει
θεόληπε.
Ὤφθη %γαλλόµενος πνευµαικς, π( ; ερπν; µνήµg σήµερον, 9µν
Παέρες, κα( πληρούµενος NσµIς, σορο 9µν Iς κόνεως, G χορ ς ναθα
9µνν 9µ=ς.
Οκός ις γεγένησαι ν δωρεν, ν 9περφυν θείου Πνεύµαος,
9φηγηής ε, ναρέου %γωγIς, κα( πρακικ ς διδάσκαλος, Σάββα Iς
ΜονIς µν καύχηµα.
Θεο(οκίον.
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Ἴδε Παναµώµηε, Aκουσον ννD Aρωον Ποίµνην σου φύλαε, κ
πάσης βλάβης, κα( δεινν παγωγIςD ε@ς σV γ)ρ Βηµαάρισσα, πάνες )ς
λπίδας θέµεθα.
Κα(αβασία.
ΤBν 9νεξιχνίασον θείαν βουλήν, @ς κ @ς Παρθένου σαρκώσεως, σοο- _ψίσου, ? προφήης Uββακούµ, καανον κραύγαζεA δόξα  δυνάµει σου Κύριε.
dδR ε:.
ΤPς Θεο(όκου.
] ΕMρµός.
`να ί µε 9πώσω, 9πN ο- προσώπου σου N φς N &δυον; καC κάλυψέ µε, N 9λλόριον σκόος Nν δείλαιονA 9λλb πισρεψόν µε, καC πρNς N
(∆ίς).
φς ν νολν σου, Zς ?δούς µου καεύθυνον δέοµαι.
Ῥαθυµίας W 0πνQ, κα( Iς %µελείας W βάρει κραούµενον, nσαί µε
Παρθένε, κα( καλν ν ; σάσει µε σύναξον,  cνιφωνοσα, ?ς Iς
ΜονIς µν προσάις, σωηρίαν α@ονα πρεσβείαις σου.
Σο( προσπίπω κα( κράζω, κώλυσον Πανάµωµε ?ς 1ν Βασίλισσαν, ν
µο( κακίαν, ?ς ποV κα( αL1ν %πεκώλυσας, κα( ε@σάγαγέ µε, ν %ρεν ;
µεουσί:, Bπως ο0ω σωθε(ς µεγαλύνω σε.
Τ; θερµ; σου πρεσβεί:, ; πρ ς  ν Υ7όν σου  cνιφωνήρια, 9πVρ
Iς ΜονIς σου, Iς πλουούσης )ς θείας ε@κόνας σου, σKν Βηµααρίσσg,
κα( ; σεπ; Παραµυθία, κεχρηµένη φυλάεις οKς δούλους σου.
Ο7 ο ^ρους Παέρες, κα( πισν ) συσήµαα πάνοθεν, 1ν σεπήν σου Ζώνην, προσκυνIσαι προθύµως πείγοναι, χάριν @αµάων,
%παλλαγ1ν κακν ποικίλων, ; πρεσβεί: σου Κόρη λαµβάνονες.
Πρ*(ος Κανcν (*ν -γίων. > α3ός.
ΝικοδήµQ W πάνυ, ο σοφο Γρηγορίου W γέρονι, προσκοµίζω
0µνον, σKν αLW δV ιµ cθανάσιον, Iς ο Πρωοκλήου, Σκήης
δοµήορα  ν θεον, ?ς ποιµένων  κλέος κα( καύχηµα.
Σάββ: θείQ κ πόθου, πρεπωδέσαον 0µνον προσάξωµεν, W σοφW
κείνQ, θεοπνεύσQ NργάνQ Iς χάριοςD ν βρο ς γ)ρ φύσει, βίον
%σώµαον διIλθε, κα( ΜονIς µν φθη %γλάϊσµα.
Ὡς καλλίεκνος µήηρ,  Βαοπαιδίου Μον1 εLφηµίζεαι, οKς υ7οKς
ιµσα, παλαιούς ε κα( νέους καέχουσα, σKν W pωάσαφ, βασιλογόνQ
Μεεώρων, Θεοφάνην νεόαθλον Μάρυρα.
Θεο(οκίον.
Τίς οL χαίρει καρδί:, βλέπων 1ν σ1ν Ζώνην 2γν1 Θεονύµφευε, κα(
σεπ)ς ε@κόνας, ν θαυµάων χεούσας %νάβλυσιν, χάριν @αµάων κα( ν
παισµάων λύσιν π=σι, προσιοσιν κ πόθου κα( πίσεως.
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iλλος (*ν -γίων. ]ξέση Z σύµπανα.
Ἀνέειλε σήµερον,  πλήρωµα Iς χάριος! wνως %µβροσία  ο
µάννα, ο ζωηnύου π=σι προίθεαιD Bθεν ν ; µνήµg ; φαιδρ|, θείων
προσαν µν, ο7 ποθονες ρυφήσαε.
Παθν καεφρόνησας, σαρκ ς µάκαρ ΕLθύµιε, ; 9περβαλλούσg
γκραεί:, κα( βασιλέα  ν λαινόφρονα, λεγξας θεόφρον εLθαρσςD
βίαιον δV θάναον, πνιγµονIς καρέρησας.
Ῥευσ1ν κα( εLµάρανον, ο βίου 1ν ερπνόηα, {σιοι Παέρες
γνωκόες, σαυρ ν π µων προθύµως ραε, Μον; προσδραµόνες
3σπερ νν, φύλακες κα( πρόµαχοι, σαε( διαµένεε.
Θεο(οκίον.
Ὁρ=ν Φωοπάροχε,  Φς µε κααξίωσον,  8εκες κόσµQD κα( ψυχήν
µου, 1ν νν %φώισον κααφώισονD σο( γ)ρ %ναίθηµι Σεµνή, π=σαν 1ν
λπίδα µου, κα( ζωIς 1ν %πόλαυσιν.
Κα(αβασία.
]ξέση Z σύµπανα, πC  θεί δόξ σου, σF γZρ 9πειρόγαµε Παρθένε, cσχες ν µήρ Nν πC πάνων Θεόν, καC έοκας &χρονον Υeόν, π6σι
ο<ς ^µνο-σί σε, σωηρίαν βραβεύονα.
dδR b:. ΤPς Θεο(όκου.
] ΕMρµός.
fλάσθηί µοι Σωήρ, πολλαC γZρ αe 9νοµίαι µουA καC κ βυθο- ν
κακν, 9νάγαγε δέοµαιA πρNς σ% γZρ βόησα, καC πάκουσόν µου, ? ΘεNς
(∆ίς).
@ς σωηρίας µου.
Ὅε πέση καιρός, βουλIς µεγάλης G Xγγελος, ξ οLρανο καελθών,
πρ ς σV 1ν Πανάµωµον, νοικήσας εληφε 1ν µ1ν ε@κόνα, ν φορέσας
%νεκαίνισεν.
Βηµααρίσσης 9µν,  πάνσεπον ξεικόνισµα, σKν W ιµίQ σαυρW,
W φρέαι δύσανι, χρόνοις π( πλείοσι, Θεοόκε Κόρη, κα( µ=ς
καθαγιάζονι.
Παραµυθίας ε@κών, Βαοπαιδίου µυρίπνοος, παρηγορίας µν, γενο
πύργος Aσεισος, φρουροσα κα( σκέπουσα, οKς σV προσκυνονας, κα(
προσµένονας ; σκέπg σου.
ΤIς Ζώνης σου Iς σεπIς, 1ν χάριν δίδου Πανάχρανε, κα( 1ν Μονήν σου %εί, κινδύνων περίσωζε, ξ χθρν ποικίλων ε, κα( δαιµόνων
πλάνης, κα( α7ρέσεως Πανάνασσα.
Πρ*(ος Κανcν (*ν -γίων. > α3ός.
Βαοπαιδίου ΜονIς, γεραίρω θεία βλασήµααD Νεόφυον  ν κλεινόν,
φωνIς γ)ρ %κήκοε, Μηρ ς ο ΠανάνακοςD κα(  ν ν Gσίοις,
διαλάµψανα Νικόδηµον.
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ΕLφραίνου κλειν1 Μονή, Βαοπαιδίου κα( χόρευε, κοµσα οKς σοKς
υ7ούς, πρ ς δόξαν κα( 8παινον, Iς 2γνIς Θεόπαιδος, 3ς ; προσασί:, )
βραβεα νίκης 8λαβον.
ΣKν cνωνίQ ιµ,  ν σύνεκνον cθανάσιον, κα( ΝικολάQ Gµο, οKς
θείους ∆οµήοραςD Gµο δύο Σάββας ε, κα( οKς Γενναδίους, cγαπίους
Νικοδήµους ε.
Θεο(οκίον.
Τ1ν συµµαχίαν 1ν σήν, Παρθένε σχόνες ο7 δολοί σου, Βαοπαιδίου
ΜονIς, ) θεα βλασήµαα, ) ρόπαια γειραν, κα) ν δαιµόνων, κα(
σεφάνους νίκης 8λαβον.
iλλος (*ν -γίων. ΤBν θείαν αύην.
Σεπ ς χορ ς δωδεκάριθµος, σεµνν dσιοάθλων ιµάσθω νν, ?ς
σηλιεύσανες, Λαίνων πλάνην 1ν 8χθισον, κα(  ν %γχόνης θάναον
9ποµείνανες.
Τος σµασιν εLφηµήσωµεν, πληθKν dσιοάθλων πανθαύµασον, οKς
πωνύµους ε, κα( %νωνύµους ΜονIς µν, περιφανI βλασήµαα µακαρίζονες.
Ἀφθάρου δόξης ύχεε, Παέρες Iς ΜονIς ) καυχήµαα, κα(
^ρους Xθωνος, wνως εLώδη βλασήµαα, κα( %µαράνοις σέφεσιν
κοσµήθηε.
ΤοKς ποαµοKς οKς κβλύζονας, @άσεων )ς χάριας Uπασιν, Παέρας
σήµερον, δεε ν 0µνοις ιµήσωµεν, κα( Iς ζωIς ) nεθρα αLν
%νλήσωµεν.
Θεο(οκίον.
Μαρία ΜIερ 9πέραγνε, ΜονIς Βαοπαιδίου  πρόνοια, σWζε 1ν
Ποίµνην σου, πάσης δεινIς περισάσεως, κα( α@ωνίου δόξης υχεν
%ξίωσον.
Κα(αβασία.
ΤBν θείαν αύην καC πάνιµον, ελο-νες gορBν οe θεόφρονες, @ς
Θεοµήορος, δε-ε Zς χε<ρας κροήσωµεν, Nν ξ α3@ς εχθένα ΘεNν δοξάζονες.
Κον(άκιον.
(χος πλ. δ*. Τ _περµάχ#.
Τ) 9πVρ φύσιν 7ερ) 9µν παλαίσµαα,
κα( οKς %γνας Iς καλIς 9µν %θλήσεως,
εLφηµοµεν κα( θαυµάζοµεν Θεοφόροι.
\ν %σκήσει κα( %θλήσει γ)ρ µπρέψανες,
οKς σεφάνους κοµίσασθε Iς πίσεωςD
δι κράζοµενD ΧαίρετεΠατέρεςΠανόσιοι.
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] ΟSκος.
Ἄγγελοι µVν W ρόπQ, χοϊκο( δV ; φύσει, συνεπλάκηε χθρος ος
%σάρκοιςD ; δV %ηήQ δυνάµει Σαυρο, συµφραξάµενοί ε νικήσαε,
Gδ ν µν χαράξανες, βοσι πρ ς 9µ=ς οιααD
Χαίρεε ο ^ρους, µυροβόλος φυείαD
χαίρεε ο κόσµου, πρ ς Θε ν µεσιεία.
Χαίρεε ο7 Aρανες, π( µων  ν σαυρόνD
χαίρεε ο7 παήσανες, π( κάρας  ν χθρόν.
Χαίρεε ο7 δοξάσανες, ν ος µέλεσι ΧρισόνD
χαίρεε %νιλήπορες, κα( προσάαι ν πισν.
Χαίρεε θεοι κήρυκες, Iς νθέου βιοIςD
χαίρεε pσαπόσολοι, εLσεβείας ος πισος.
Χαίρεε σλοι πύρινοι, Gδηγονες 1ν φυλήνD
χαίρεε ο7 κφαίνονες, ο Κυρίου 1ν βουλήν.
Χαίρεε θεοι φύλακες, Iς ΜονIς ΒαοπαιδίουD
χαίρεε Aλλοι ρωες, ο cθωνικο σαδίου.
Χαίρετε,ΠατέρεςΠανόσιοι.
ΤB Συναξάριον.

Τ; Ι (10g) ο αLο µην ς (ουλίου) µνήµη ν hγίων Τεσσαράκονα Πένε Μαρύρων ν ν Νικοπόλει Iς cρµενίας Μαρυρυσάνων.
Σ(ίχοι.
Παρεµβολή ις ε9ρέθη ΘεW νέα,
Τόλµη παρεµβάλλουσα κα( πυρ ς µέσον.
Κενεν ρισθενέας δεκάη πρ Νικοπολίας.
Τ; αL; µέρ: µνήµη ν 2γίων Μαρύρων Βιάνορος κα( Σιλουανο.
ΕAς (Bν Βιάνορα.
ΟLκ 4δυνήθη σ1ν xλεν σεn)ν φύσιν,
Μάρυς Βιάνορ, οLδV ο ξίφους βία.
ΕAς (Bν Σιλουανόν.
jφθη πααχθε(ς Σιλουαν ς W ξίφει,
iλλος Σιλω)µ ξιώµενος πάθη.

Τ; αL; µέρ: µνήµη ο 2γίου Μάρυρος cπολλωνίου ο κ Σάρδεων.
Σ(ίχοι.
CπολλονίQ Σαυρ ς  ιµωρία,
Ε@πεν δ %ληθς, Σαυρ ς  σωηρία.

Τ; αL; µέρ: µνήµη ν 2γίων Μυρίων dσίων, ν ν σπηλαίοις
κα( σκήαις Iς Νιρίας καοικούνων, οqς θανάω παρέδωκεν ν πυρ( κα(
καπνW Θεόφιλος G cλεξανδρείας \πίσκοπος, δι) pσίδωρον  ν Πρεσβύερον.
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Σ(ίχοι.
kκεινεν ε@ς σπήλαια πρ οKς µυρίους,
Σπήλαιον ο@κήσανος ο@κέας Λόγου.

Τ; αL; µέρ:  σύναξις ο 2γίου pωάννου ο Θεολόγου ν ος
Βιάου.
Σ(ίχοι.
] βρονIς γόνος αEθις χησε µέγα,
0ν ος Βιάου  ν αLο δόµον σήσας.

Τ; αL; µέρ: µνήµη ο dσίου παρ ς µν cνωνίου ο Ρώσσου,
%σκήσανος µVν  προν ν W κοινοβίQ ο \σφιγµένου, εα δV
%νεγείρανος 1ν περικαλλI Λαύραν ν ΚιέβQ, 8νθα %νευπαύθη ν ΚυρίQ
W χιλιοσW xβδοµηκοσW ρίQ (1073) 8ει.
Σ(ίχοι.
Cνωνιος 8ξαρχος ν ν Ρωσσί:,
Μοναζόνων πέφηνεν βίQ %σάρκQ.

Τ; αL; µέρ: 1ν Σύναξιν πιελοµεν ν Πάνων ν dσίων κα(
θεοφόρων Παέρων µν ν ; καθ µ=ς oερ| κα( Σεβασµί:, Βασιλικ;,
Παριαρχικ; κα( Σαυροπηγιακ;, Μεγίσg Λαύρ: ο Βαοπαιδίου, κα( ν
ος Gρίοις αLIς, %σκήσει κα( %θλήσει διαλαµψάνων.
Σ(ίχοι.
Βαοπαίδιον χόρευε  Μάνδρα  Μεγίση,
ΠληθKν βλασν σου βλέπουσα, ν δόξg ; 9ψίσg.
e(εροι νέοι.
Μεγίση wνως! κα( µεγίσους οKς γόνους,
-γίους ίκει Βαοπαιδίου Μάνδρα.
Κοινς 9µνείσθω Βαοπαιδογεν1ς hγιοσραεία.
Σάββας a Βηµα(άρης κα( διάκονος, προσµονάριος
Iς Βηµααρίσσης, Bσις, νεκα πιδροµIς πειραν, 8κρυψε 1ν 2γίαν ε@κόνα ε@ς  πηγάδιον ο
Βήµαος κα( δι) Iς πράξεώς ου αLIς, %λλ) κα(
ν ; µακροχρονίQ α@χµαλωσί: ου, %πέδειξεν Gποίας %ρεIς κα( πνευµαικόηος ο 8µπλεως, ως ο,
 λπ(ς Iς 9ποµονIς ου πραγµαοποιήθη κα( 
∆έσποινά µας, 4λευθέρωσε κα( πανέφερε  ν πισόν Της δολον δι) ν) 9ποδείξg ε@ς οKς νέους κίορας  ν όπον, Bπου ε9ρίσκεο  9π αLο κρυβεσα ε@κών. \ελείωσεν Gσιακς ε@ς 1ν Μονήν.
Νικόλαος Καθηγούµενος, Cθανάσιος κα; Cν(ώνιος
αLάδελφοι ξ cδριανουπόλεως, κίορες Iς
ΜονIς, κα)  ν δέκαον α@να, γενόµενοι πρόυπα %ρεIς κα( %κριβος ζωIς καηύθυναν µε)
θείου φόβου 1ν %δελφόηα. \κοιµήθησαν 1ν
αL1ν µέραν κα( νεαφιάσθησαν Gµο ε@ς  ν
8σω νάρθηκα ο Καθολικο.
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Σάββας Cρχιεπίσκοπος Σερβίας κα( G κα) σάρκα
πα1ρ αLο Συµεcν Νεµάνια βασιλεKς Iς Σερβίας, ο7 µεέπεια κίορες Iς ΜονIς Χιλιανδαρίου.
Σάββας G πρίγκηψ νέος γκαέλειψε κρυφίως )
βασίλεια κα( καέφυγε ε@ς  ν Xθωνα περ( ) έλη
ο δωδεκάου α@νος. \ν ; Μον; Βαοπαιδίου
παρέµεινεν π %ρκεόν, 8νθα κα( 8λαβε  µέγα
σχIµα. \ν αL; προσIλθε κα( G παήρ ου Συµεν
παραιηθε(ς Iς Βασιλείας κα( %µφόεροι συνέβαλον ε@ς 1ν %νασυγκρόησιν αLIς κα( θεωροναι
?ς νέοι κίορες αLIς.
]σιοµάρ(υς ΕWθύµιος, γούµενος Iς ΜονIς, µε)
∆ώδεκα Jκ (*ν Μοναχ*ν ου περ( ) έλη ο δεκάου ρίου α@νος 9φίσαναι µαρυρικ ν θάναον µ1 9ποκύψανες ε@ς )ς %ξιώσεις ν λαινοφρόνων pωάννου Βέκκου Παριάρχου κα( Μιχα1λ
ο Παλαιολόγου.
Κοσµ\ς a Πρ*(ος, %δελφ ς Iς ΜονIς ο Βαοπαιδίου, %πηγχονίσθη µε) Aλλων ν Καρυας

dσιοµαρύρων 9π ν αLν λαινοφρόνων.
\σχάως ε9ρέθη  7ερ ν αLο λείψανον ε@ς  ν
Να ν ο Πρωάου, Bπου κα) 1ν παράδοσιν
9πIρχε πάνοε κανδήλιον %νηµµένον.
_σιος Σάββας, G κα( δι) Χρισ ν σαλός, µε) ο
?σαύως dσιωάου γέρονός ου ε@ς Βαοπαιδιν ν κελλίον ν Καρεν, καήγεο κ Θεσσαλονίκης. νεκα πιδροµν, %νεχώρησεν δι) Κύπρον
κα( oεροσόλυµα %λλο πί ινα 8η. Κα) αα
πεδόθη ε@ς αLσηροάην Aσκησιν ?ς ο7 µεγάλοι
%σκηα( ν πρώων α@ώνων, διαλάµψας ν 9περφυέσι καορθώµασι κα( θεοσηµείαις. \πανελθν
εα ε@ς 1ν Μον1ν Βαοπαιδίου, 4γωνίζεο 9περανθρώπως, γενόµενος πρόυπον 9πακοIς κα( φιλοπονίας κα( 4ξιώθη 9ψηλν θεωριν. \κοιµήθη,
µισονος ο δεκάου εάρου α@νος, ε@ς 1ν
Βασιλεύουσαν Bπου %πεσάλη πρ ς ε@ρήνευσιν διαφορν µεαξK ν Βασιλέων.
Φιλόθεος Πα(ριάρχης Κωνσ(αν(ινουπόλεως, 8γινε
µοναχ ς ν Μον; Βαοπαιδίου, Bπου µαθήευσε
πλησίον ο %νωέρω Gσίου Σάββα, ο Gποίου
συνέγραψε κα(  ν 9περφυI βίον, ?ς κα( ο hγίου
Γρηγορίου ο Παλαµ=, ν οtς %ναφέρεαι ε@ς 1ν
Μον1ν Βαοπαιδίου ?ς ο@κείαν.
_σιος Νικόδηµος, διδάσκαλος ο 2γίου Γρηγορίου ο Παλαµ=, %σκηθε(ς ε@ς ) Bρια Iς ΜονIς
Βαοπαιδίου διέλαµψεν ν πράξει κα( θεωρί:. \κοιµήθη Gσίως ρία 8η µε) 1ν ε@ς αL ν 9ποαγ1ν ο 2γίου Γρηγορίου.
Γρηγόριος a Παλαµ\ς, προσIλθεν ε@ς Μον1ν Βαοπαιδίου %ρχ)ς ο δεκάου εάρου α@νος, Bπου
παραµείνας πί ινα 8η κάρη κα( καηρίσθη
πνευµαικςD εα µεέβη κα( ε@ς Aλλα µέρη ο 2γίου ^ρους κα( %λλαχο, Bπου  θεία Χάρις  ν ?δήγησεν, ως Bου έθη π( Iς λυχνίας ο %ρχιεραικο θρόνου Iς Θεσσαλονίκης. Ο,ος κράησεν ε@ς οKς µους ου 1ν %κρίβειαν Iς Θεολογίας κα( Nρθοδόξου εLσεβείας κα( δι) ν µακροχρονίων ου %γώνων καέφερε ελειωικ ν κύπηµα
ε@ς 1ν µάσιγα ο νεοαρειανισµο ν %νιησυχασνD δι) δV ν συγγραµµάων ου %πεσόµωσεν οL µόνον )ς προγενεσέρας, %λλ) κα( )ς πιγενοµένας α7ρέσεις.
ωάσαφ a Με(εωρί(ης, κααγόµενος κ βασιλικο
γένους Iς Σερβίας γέγονε µοναχ ς κα( µαθη1ς
ο Gσίου cθανασίου ο ΜεεωρίουD %ργόερον
λθν ε@ς  ν Xθω, περ( ) έλη ο δεκάου εάρου α@νος, παρέµεινεν ν ; Μον; Βαοπαιδίου
π( xπαείανD ελειώθη Gσιακς ?ς πα1ρ ο
Μεγάλου Μεεώρου.
Γεννάδιος γούµενος Iς ΜονIς Βαοπαιδίου,
µε) ζήλου καηύθηνε 1ν ποίµνην ο Χρισο.
Κα) 1ν περίοδον περ( 
χιλιοσ ν ριακοσιοσ ν Nγδοηκοσ ν 8ος, Bε πειραα( πεχείρησαν ν) λεηλαήσουν 1ν Μονήν, G dσιώαος
Γεννάδιος κουσε φων1ν παρ) Iς Θεοµήορος ν)
µ1 %νοίξουν )ς θύρας Iς ΜονIςD κα( ο0ω  κουρορόφος κα( Παραµυθία ν µοναχν δι) ο
πισο αLIς δούλου διεφύλαξε 1ν ποίµνην αLIς
Aρωον.

Νεόφυ(ος a Προσµονάριος Iς Παναγίας Iς Παραµυθίας, διεκρίθη δι)  ν 9περβολικ ν ου ζIλον
κα( 1ν εLλάβειαν ε@ς  ν µονασικόν ου κανόνα
κα( ε@ς 1ν %κρίβειαν Iς συνειδήσεως πρ ς  καθIκον ου. Κάποε ε9ρισκόµενος κ ς Iς ΜονIς
4σθένησε βαρέως κα( παρεκάλει 1ν ∆έσποινάν
µας ν) µ1  ν %φήσg ν) %ποθάνg µακρ)ν Iς µεανοίας ου. Κα( πράγµαι 4ξιώθη ν) %κούσg 1ν
φων1ν Iς ∆εσποίνης µας Bι θ) ζήσg ν 8ος %κόµη. \πισρέψας λοιπ ν ε@ς 1ν Μον1ν κα( ργασθε(ς %όκνως, µε) 1ν παρέλευσιν ο 8ους,
κουσε πάλιν 1ν ∆έσποινάν µας ν)  ν καλ; δι
%ναχώρησινD Bθεν xοιµασθε(ς κα( %σπασθε(ς οKς
%δελφούς, κοιµήθη ν ΚυρίQ.
Θεοφάνης 0πίσκοπος Περιθεωρίου, %σκηθε(ς κα(
γουµενεύσας ν ; Μον; Βαοπαιδίου, σχείσθη
µε) ο Gσίου Μαξίµου ο Καυσοκαλύβη κα(
συνέγραψε  ν βίον αLο. Ε@ς 1ν περιγραφ1ν
ούου %ναφέρει Bι εδεν αL ν πεόµενον πάνω
ο Aλσους κα( ρχόµενον πρ ς αLόν. Κα) πρόnησιν δV ο dσίου ούου προεχειρίσθη ε@ς
Μηροπολίην Περιθεωρίου κα( πολλοKς πειρασµοKς 9πέµεινε δι) 1ν %γάπην ο Χρισο κα( 
ποίµνιον αLο.
Γεννάδιος a δοχειάρης, κα( ο7 δύο %νάξιοι µαθηαί ου Cγάπιος κα; Νικόδηµος ο7 λαβόνες 1ν νολ1ν παρ) ο hγιωάου Fνωνύµου lγουµένου
ν) δίδουν %νελλιπς 8λαιον ε@ς οKς %δελφούς, παρ) 1ν α@σθη1ν 8λλειψίν ουD ο[ινες εδον  θαµα Iς %ναβλύσεως λαίου ξ xν ς νελς κενο
δοχείου, χάριι Iς Κυρίας µας Θεοόκου Iς \λαιοβρύιδος.
Μακάριος a ΜακρPς, γεννηθε(ς ν Θεσσαλονίκg 
χιλιοσ ν ριακοσιοσ ν νενηκοσ ν προν 8ος,
νέος λθεν ε@ς 1ν Μον1ν Βαοπαιδίου Bπου κάρη
Μοναχ ς 9πό ινος λογίου κα( εLσεβεσάου γέρονος. cργόερον προήχθη ε@ς  7εραικ ν %ξίωµα,
 Gποον ίµησε δι) ο ναρέου βίου ου. Με)
 ν θάναον ο Γέρονός ου, 9πεάγη κα( πάλιν
ε@ς ερον Γέρονα πνευµαικ ν Nνόµαι ∆αυδ.
Εα µεέβη ε@ς Κωνσανινούπολιν Bπου, ?ς λογιώαος, διεκρίθη ε@ς 1ν xρµηνείαν ο λόγουD
%ργόερον 8γινεν γούµενος Iς ΜονIς ο Πανοκράορος ε@ς 1ν Βασιλεύουσαν. vλαβε µέρος ε@ς
δύο %ποσολ)ς ε@ς ώµην κπροσωπν 1ν \κκλησίαν Κωνσανινουπόλεως κα( 9περαµυνόµενος
µε) σθένους ν Nρθοδόξων δογµάων. \κοιµήθη
ν ΚυρίQ ε@ς λικίαν εσσαράκονα ν ε@ς 1ν
νIσον Χάλκην ξ α@ίας πιδηµικIς νόσου.
Μάξιµος a Βα(οπαιδινός, G 9π ν ξένων Nνοµασθε(ς «Γραικός», γεννήθη  χιλιοσ ν ερακοσιοσ ν xβδοµηκοσ ν 8ος ξ %ρχονικIς
ο@κογενείας Iς Xρης. \σπούδασεν ε@ς διαφόρους
σχολ)ς
Iς
ΕLρώπης,
%κροασθε(ς
ν
πιφανεσέρων διδασκάλωνD κα( καόπιν γένεο
Aρισος καθηγηής. Μ1 7κανοποιούµενος Bµως κ
ο πικραονος %νθρωποκενρικο δυικο
φρονήµαος, %νεχώρησε δι)  ν Xθω, κα( 8µεινεν
ε@ς 1ν περίβλεπον Μον1ν ο Βαοπαιδίου,
%γασθε(ς οKς ν αL; λογίους κα( ναρέους
Μοναχούς. Παρέµεινεν ε@ς αL1ν π( δεκαείαν,
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Bπου σοιχν ε@ς )ς παερικ)ς διδασκαλίας
8φθασεν ε@ς 1ν δι) πράξεως πίβασιν Iς θεωρίας.
yς ο xπόµενον 8γινεν 7καν ς ν) φωίζg κα(
χάριν Iς 9πακοIς κα( Iς %γάπης ξήρχεο ο
2γίου ^ρους σηρίζων οKς πισούς. Εα κλήθη,
δι) ο Ο@κουµενικο Παριαρχείου, 9π ο
Τσάρου Βασιλείου pβάνοβις ε@ς Ρωσσίαν [να
βοηθήσg  ν λα ν δι) Iς διορθώσεως κα(
µεαφράσεως ν γραφικν κα( παερικν κειµένων. \κε µε) )ς πρώας %ρίσους δρασηριόηάς ου, 8γινε θύµα φθόνου κα( καεδικάσθη ε@ς
φυλάκισιν κα( δεσµά, σερούµενος µελέης κα( θείας Κοινωνίας π( εκοσιν 8η κα( πλέον. ΑL ς δV
µεθ 9ποµονIς κα( καρερίας, πέραν πάσης µνησικακίας ~ γογγυσµο πεέλει  ποικοδοµικ ν αLο 8ργον πρ ς  ν ρωσσικ ν λαόν, λαβν 1ν
πρώην εLκαιρίαν. Μ1 πιραπείσης Aχρι έλους
Iς µαρυρικIς αLο ζωIς Iς πιθυµηIς πισροφIς ε@ς 1ν µεάνοιαν αLο, 9πέκυψεν G γηραι ς %θλη1ς ε@ς  κοιν ν πάνων χρέος ε@ς λικίαν Nγδοήκονα ξ ν, γενόµενος, κα) κοιν1ν
παραδοχήν, νέος oεραπόσολος κα( διδάσκαλος Iς
θεολογίας κα( ν 4θν δι) οKς Ρώσσους.
Cθανάσιος Πα(ριάρχης Κωνσ(αν(ινουπόλεως %ποσυρθε(ς ε@ς  ν Xθω, κάθησεν ε@ς ν Μονύδριον,
πλησίον ν Καρυν, 9παγόµενον ε@ς 1ν Μον1ν
Βαοπαιδίου,  Gποον %νεκαίνισε κα( διηύρυνεν
γενόµενον εα κα( Σκήη π Nνόµαι ο cποσόλου cνδρέου. \κοιµήθη Gσιακς ε@ς ωσσίαν, 8νθα σζεαι Aφθαρον  7ερ ν αLο λείψανον.
Μακάριος ]σιοµάρ(υς µαθη1ς ου 2γίου Νήφωνος Παριάρχου Κωνσανινουπόλεως δι) ν εLχν αLο -φθάσας δV ε@ς  Aκρον κα( έλειον Iς
θείας %γάπης- %ναχωρήσας κ Iς ΜονIς Βαοπαιδίου, Bπου παρέµενεν µε) ο γέρονός ου,
%πIλθεν ε@ς Θεσσαλονίκην κα( κήρυξε νώπιον
ν ]θωµανν  ν ΧρισόνD βασανισθε(ς δV 9π
αLν, %πεκεφαλίσθη κα) 1ν µέραν Iς bψώσεως ο Τιµίου Σαυρο. d Sγιος Νήφων, ε9ρισκόµενος ε@ς  Βαοπαίδιον, πληφορήθη κ
Πνεύµαος 2γίου  µαρυρικ ν έλος ο Μακαρίου, κα( %νήγγειλεν οο ε@ς  ν Aλλον µαθηήν
ου pωάσαφ, Bσις κα( αL ς µε) αα 4ξιώθη
µαρυρικο έλους, κα) 1ν πρ ς αL ν
πρόnησιν ο 2γίου.
Θεοφάνης Νέος ]σιοµάρ(υς, µαρυρήσας ν Κωνσανινουπόλει 1ν 8ην pουνίου ο χιλιοσο πενακοσιοσο πενηκοσο νάου 8ους ε9ρίσκεαι
ε@ς οKς κώδικας Iς ΜονIς ΒαοπαιδίουD  συµβολ1 Bµως Iς ΜονIς ε@ς 1ν σαδιοδροµίαν αLο
ο %θληο, δVν εναι γνωσή.
Cγάπιος µε(= (ο@ Γέρον(ος αW(ο@ κα; (*ν (ρι*ν
Cγαρην*ν, οKς Gποίους 8καµε ΜοναχοKς ε@ς 1ν
Σκήην Κολιζο. d dσιώαος ο,ος 9ποακικός, ¢χµαλωίσθη κάποε 9π πειραν, κα( παρέµεινε δουλεύων ε@ς οKς %γοράσανας αL ν cγαρινοKς π( δώδεκα 8η, µ1 διαλείπων 7κεεύειν 1ν
∆έσποινάν µας ν)  ν λευθερώσg. Με) δV προ-

ροπ1ν αLIς, φανείσης αLW ν Gράµαι, 8λαβε
θάnος κα( 8φυγε %κολύως κ ν κυρίων αLο.
Φθάσας ε@ς  ν Γέρονά ου κα( διηγήθη ε@ς αL ν
λεποµερς ) συµβάνα. d Γέρων παρηγορήσας
αLόν,  ν συνεβούλευσε ν) γυρίσg ε@ς  ν κύριόν
ου, µ1 κρίνας Nρθ ν  Bι %πέδρασε κρυφίως ξ
κείνου Bσις  ν εχεν %γοράσει. d πραγµαικ ς
9πήκοος cγάπιος 9πήκουσεν κα( πέσεψεν ε@ς  ν
κύριόν ου, Bσις %κούσας Bι ο0ως πιβάλλει 
χρισιανικ1 συνείδησις, κα) πολλ) ξείµησεν 1ν
πίσιν ν χρισιανν. Καηχηθε(ς οEν µε) ν
δύο ου υ7ν 9π ο cγαπίου κα( καανυγε(ς 9π
Iς θείας Χάριος, %πεφάσισαν Gµο ν) γίνουν
Χρισιανο( κα( όε µε) ο cγαπίου λθον ε@ς
1ν Σκήην Κολιζο πρ ς  ν Γέρονά ου, Bπου
παρέµειναν µέχρι έλους γενόµενοι Μοναχο( κα( ελειώθησαν κα( ο7 πένε Gσιακς.
∆ιονύσιος ]σιοµάρ(υς, µοναχ ς Iς ΜονIς Βαοπαιδίου, %πεσάλη ε@ς Κρήην, συνοδεύων 1ν 2γίαν Ζώνην Iς Θεοόκου. \κραγείσης Iς \πανασάσεως, ο7 Τοκροι συνέλαβον οKς ΠαέραςD G
δV ∆ιονύσιος µ1 συγκααεθε(ς ε@ς )ς πιέσεις ν)
%ποδεχθ;  ν @σλαµισµόν, 9πεβλήθη ε@ς βασανισήρια κα( µε) πυρακωµένης σούβλης ρυπήθη
οKς µήνιγγας. Εα δέ, 9πέση  ν δι %γχόνης θάναον κα) 1ν Καθαρ)ν ∆ευέραν ο χιλιοσο
Nκακοσιοσο ε@κοσο δευέρου 8ους.
ΕWδόκιµος _σιος,  εLωδέσαον Aνθος ο πνευµαικο λειµνος Iς ΜονIς Βαοπαιδίου ε@ς
ποίους χρόνους κα( µεθ Gποίων 9περανθρώπων
Aθλων κα( %γνων εLηρέσησεν ο,ος G ρισµακάρισος πα1ρ ε@ς  ν Θεόν, ε@ς οLδένα πέρεψε
ν) γνωρίσg, καθόι προγνωρίζων  έλος ου
εσIλεθεν κα( ναπέθεσε κρυφίως  πολύπονον
κα( %θληικ ν ου σκIνος ε@ς  Nσεοφυλάκιον
Iς ΜονIς κα( παρέµεινεν ο0ως Aγνωσος. Κα)
 χιλιοσ ν Nκακοσιοσ ν εσσαρακοσ ν 8ος
%νεκαλύφθη ?ς θησαυρ ς πολυάλανος  λείψανον ο dσιωάου ούου Παρ ς Aφθαρον
κα( %κέραιον, %ναδίδον Anηον εLωδίαν, 1ν Gποίαν ως σήµερον %ναδίδουν ) 7ερώαά ου
Nσ= κα(  ιµία ου κάρα.
ωακε;µ a πικαλούµενος «Παππουλάκης», G ξ
pθάκης λθν νεώαος ε@ς 1ν Μον1ν Βαοπαιδίου, οσοον καθηδύνθη κ Iς %σκηικIς διαγωγIς ν βαοπαιδινν παέρων, σε %ποαξάµενος π=σιν, 8µεινεν ν αL;D 8νθα δοκιµασθε(ς κα(
καρε(ς βίωσεν θεοφιλς ως Iς µεγάλης xλληνικIς \πανασάσεως. Τόε G Bσιος %ναχώρησεν ε@ς
Πελοπόννησον, συγκακοπαθν µε) ο λαο, εα
πανελθών, θεί: ο@κονοµί: ε@ς 1ν xαυο παρίδα
1ν νIσον pθάκην, µεγάλην πεδείξαο 1ν %σκηικ1ν %γωγ1ν κα( hγιόηαD δι κα( 8ι ζν θαυµαούργει κα( %πήλαυε Iς γενικIς %ποδοχIς ?ς hγίου. Κοιµηθε(ς άφη ε@ς 1ν παρίδα ου,
γενόµενος προσάης κα( πολιοχος Iς νήσου.

Τας αLν hγίαις πρεσβείαις, G Θεός, λέησον µ=ς. cµήν.
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dδR ζ:.
ΤPς Θεο(όκου. ] ΕMρµός.
Οe κ @ς Lουδαίας, καανήσανες Πα<δες ν Βαβυλνι ποέ,  πίσει
@ς Τριάδος, Bν φλόγα @ς καµίνου, καεπάησαν ψάλλονες, ? ν Παέρων µν, ΘεNς ε3λογηNς ε2.
(∆ίς).
ΤIς ΜονIς σου γένου, προσασία Παρθένε ?ς ΓενναδίQ ποέ, %νάβλυσιν λαίου, 9πέδειξας %φθόνως, %κοιµήQ προνοί: σου, \λαιοβρύις
σεµνή, ; θεί: σου ε@κόνι.
Ἀναείνω  wµµα, ; σ; µυροφόρQ κα( παναγί: µορφ;, κα( πόθQ
%νακράζω, ?ς όε W σW δούλQ, ξένως 8λαιον 8βλυσας, ν ο@κιρµν σου
nοας, παθν καθάρισόν µε.
∆οχειάρισσα Κόρη, περιφρούρησον έκνα Iς oερ=ς σου ΜονIςD %ε(
γ)ρ %ναβλύζεις, ) θεά σου λέη, ?ς κρουν ς θαυµαόβρυος, πωνυµίαν
αLήν, πλουοσα παξίως.
Το λέους πηγήν σε, πάνες πισάµεθα Παρθένε δολοί σουD δι ος
ο@κιρµος σου, ?ς πάλαι ) δοχεα, )ς ψυχ)ς µν 8µπλησον, κα(
σωηρίας σεπας, %ξίωσον εLχας σου.
Πρ*(ος Κανcν (*ν -γίων. Πα<δες hβραίων.
Εtς ν ν W ΒαοπαιδίQ, πεφανέρωαι ΕLδόκιµος G θεος, ; ν λειψάνων Nσµ;, @ώµενος )ς νόσους, κα( σKν αLW ιµώµενος, νεοµάρυς Θεοφάνης.
Κίορας θείους παινέσω, οKς Gµαίµονας W πόθQ κα( ; γνώµg,
cθανάσιον σύν, W θείQ cνωνίQ, κα(  ν κλειν ν Νικόλαον, Iς µν
ΜονIς προσάας.
Ανοις ιµ οKς oεράρχας,  ν Φιλόθεον σKν Σάββ: Θεοφάνην, Παλαµ=ν ε κλεινόν, σKν W cθανασίQD κα( ε ις Aλλος 8λαθεν, ν Yδας µεγαλυνέσθω.
Θεο(οκίον.
∆έσποινα κόσµου σK 9πάρχεις, κα ξαίρεον ΜονIς Βαοπαιδίου,
προσάις φύλαξ ροφός, Aγρυπνος κα( βεβαία, ος ν αL; προσµένουσι,
) λέη σου διδοσα.
e(ερος (*ν -γίων. Ο3κ λάρευσαν.
Ἀγαπήσανες, Θε ν ?ς θέµις πάνσοφοι, κα( µελεήσανες,  ν θεον
νόµον ΑLο, κα( οον πληρώσανες, εE δι %σκήσεως, νδειξάµενοι,
%γάπην 9περβάλλουσαν, παξίως νν ιµ=σθε.
Συγκροείωσαν, ; γ; ) πουράνια, κα( εLφραινέσθωσαν, cγγέλων
άξεις βροοςD βροο( γ)ρ οLράνιοι, Aγγελοι 8νσαρκοι, xοράζοναι, Βαοπαιδίου θρέµµαα, ε@ς Θεο ιµ1ν ν Bλων.
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ὙπVρ 8ννοιαν,  χάρις µν Sγιοι! κ ν ιµίων 9µν, κα( πανενίµων σορν, @άσεις παρέχοναι, ος προσιοσι πισς, κα( κραυγάζουσινD
d ν Παέρων Κύριος, κα( Θε ς εLλογη ς ε.
Μακαρίζοναι, 9µν Παέρες σήµερον, σεπ) παλαίσµαα, δι Oν χωρία σεπά, ο Πνεύµαος φθηε, καθάπερ Xγγελοι, βιοεύσανεςD Bθεν
9µν 1ν εfσηµον, µνήµην πόθQ κελοµεν.
Θεο(οκίον.
Ἅπας σύλλογος, ν 9µνην σου Xχρανε, %ναβοµέν σοι, %κααπαύσQ φων;D Χαρ) κόσµου ∆έσποινα, Λόγου παλάιον,  %σφάλεια,
ΜονIς µν κα( σήριγµα, κα( λπ(ς %θανασίας.
Κα(αβασία.
Ο3κ λάρευσαν  κίσει οe θεόφρονες, παρZ Nν ΚίσαναA 9λλZ πυρNς 9πειλήν, 9νδρείως παήσανες, χαίρονες cψαλλονA ^περύµνηε, ? ν
Παέρων Κύριος, καC ΘεNς ε3λογηNς ε2.
dδR η:.
ΤPς Θεο(όκου.
] ΕMρµός.
ΤNν ν iρει [γί# δοξασθένα, καC ν βά# πυρί, P @ς Uειπαρθένου,
P Μωυσε< µυσήριον γνωρίσανα, Κύριον ^µνε<ε, καC ^περυψο-ε ες
πάνας οFς ανας.
(∆ίς).
Θαµα µέγα Iς θείας σου ε@κόνος, δι αLθάδειαν κρουσθείσης ; µαχαίρ:, φθη  σή, µακροθυµία ∆έσποιναD ε@ γ)ρ κα( αtµα βλύζεις, @άµαα
παρέχεις, ος πίσει σV α@οσι.
Νεκρωθένα  ν κρούσανά σε Κόρη, συνειδήσει ζωIς, 4λέησας
ΠαρθένεD κα( γ)ρ πενθν, ε@κόνι σου παρέµεινε, πόνQ 7κεεύων, κα( λαβν
ν έλει, οKς θείους ο@κιρµούς σου.
Ῥσαι πάνας  θεία \σφαγµένη, οKς 7κέας σου πανοίας πηρείας,
δαιµονικIς, κακώσεως κα( βλάβης ε, οKς ν ; Μον; σου, Βαοπαιδίου
ΜIερ, ο@κονας ν %σκήσει.
Κα( προσάιν κα( σκέπην κα( λπίδα, σο 1ν Ζώνην Πανάχρανε
πλουονες, 1ν σωηρίαν πλήρη κοµιζόµεθα, ∆έσποινα 9µνονες, κα(
9περυψονες,  ν Aφρασόν σου όκον.
Πρ*(ος Κανcν (*ν -γίων. hπαπλασίως κάµινον.
Τος %θληας ο α[µαος, νν σκιρσι γηθόµενοι, G νθέως ζήσας,
7ερ ς ΕLθύµιος, κα( βίαιον θάναον, σKν Μαθηας δεξάµενος, κα( Κοσµ=ς
G Προς, πολιείας ο Xθω, σKν W ∆ιονυσίQ, W ν ; Κρήει γενναίως,
%θλήσανι σχάως, πρεσβείαις Iς Πανάγνου.
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Σάββας Yδας 9µνείσθω µοι, oεράρχης G 8νθεος, G Χρισο θεράπων,
κα( θαυµάων πάροχος, G Σέρβων βασίλειον, φωίσας σπερ λιος, σKν W
Συµεών, παρ( αLο κα) σάρκα, ναθα µVν  προν, βιώσανες
Gσίως, Μον1ν Χιλανδαρίου, δοµήσανες δV εα.

Σκίρα κα( πάλιν χόρευε,  σεπ1 Μάνδρα χαίρουσα, ο Βαοπαιδίου,
σοKς υ7οKς γεραίρουσαD  ν θεον cγάπιον, σKν ος αLW κλάµψασιν, Uµα
ΓενναδίQ, Νικοδήµους οKς δύο, cγάπιον ε Aλλον, κα( ΜαξίµQ λαβόνι,
σέφος Gµολογίας, παρ) ο cθλοθέου.
Θεο(οκίον.
Ἐφ 9ψηλο ο Βήµαος, κα( λαµπρο θρόνου ∆έσποινα, µένεις
καθηµένη, Bλη ?ς Πανάνασσα, κα( κύκλQ σου [σαναι, σπερ υ7οί σου
πάνοθεν, ο7 %σκηικος, πανοειδέσιν %γσι, κα( Aθλοις µαρυρίου, ν ος
Βαοπαιδίου, ; θεί: σου προνοί:, κλάµψανες ?ς Aσρα.
iλλος (*ν -γίων. Πα<δας ε3αγε<ς.
Σκεύη κλογIς θεοι Παέρες, 1ν Aνω λαµπρόηα δεξάµενοι, κα( hγίου Πνεύµαος, wργανα γενόµενοι, µν σος έκνοις πέλεε, θεοι διδάσκαλοι, Iς Χάριος, )ς ρίβους α@σίως, βαίνειν ποδηγονες, εLχας 9µν
hγίαις.

Ὁ πλάσας καρδίας κα) µόνας, κα( πάνα πρ ο γενέσθαι πισάµενος, 9µ=ς ξελέξαο, σπερ σκεύη 8νιµα, Μον; µν συνήγαγε κα( καθηγίασε, πρ ς ανεσιν, αLο α@ωνίαν, νδοξαζοµένου ν π=σι ος 2γίοις.

Ἴσον κελέσανες  ν δρόµον, Παέρες ΜονIς µν καυχήµαα, σους
οKς σεφάνους ε, πρ ς Χρισο δέξασθε, Μακάριε πανένδοξε, σKν
pωάσαφ σεnW, συνάµα, ∆ιονύσιε µάκαρD µνείαν οEν ποιεε, µν σεφανηφόροι.
Ελογο1µενΠατέρα,Υ@ νκα0bγιονΠνε1µα...Τριαδικόν.

Ἑσς σKν ας Aνω σραηγίαις, Παέρα Υ7 ν κα( Πνεµα Sγιον,
Τρίφωον %µέρισον, Aκισον θεόηα, 9µνολογε G σύλλογος ν προσαν µν, κα( Aφεσιν, παισµάων α@εαι, ος αLν ελοσι 1ν
φωοφόρον µνήµην.
Κα0ν1ν...Θεο(οκίον.

Ὁ Λόγος Θεο ν σο( Παρθένε, βρον 1ν συγκεχωσµένην φύσιν πάθεσιν, Bλην %νεµόρφωσε, κα( σV καθηγίασεD δι 1ν θείαν Ζώνην σου, µες
καέχονες, ?ς σήριγµα, κα( Anηκον πύργον, σζουσαν Μονήν σου, 1ν
δόξαν σου ιµµεν.
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Κα(αβασία.
Ανο1µεν,ελογο1µενκα0προσκυνο1µεντ νΚύριον.

Πα<δας ε3αγε<ς ν  καµίν#, ? όκος @ς Θεοόκου διεσώσαο, όε
µ%ν υπούµενοςA ν-ν δ% νεργούµενος, Bν οκουµένην jπασαν, 9γείρει
ψάλλουσανA Nν Κύριον ^µνε<ε Z cργα, καC ^περυψο-ε, ες πάνας οFς
ανας.

dδR θ:. ΤPς Θεο(όκου.
] ΕMρµός.
]ξέση πC ού# ? ο3ρανός, καC @ς γ@ς καεπλάγη Z πέραα, kι
Θεός, lφθη ο<ς 9νθρώποις σωµαικς, καC γασήρ σου γέγονεν, ε3ρυχωροέρα ν ο3ραννA διό σε Θεοόκε, Uγγέλων καC 9νθρώπων, αξιαρχίαι µεγαλύνουσι.
(∆ίς).
Παρθένε  φωσφόρος θεία λαµπάς,   φς  %νέσπερον φέρουσα,
 ν ο Θεο, Λόγον ν γασρί σου δίχα σπορ=ς, Βαοπαιδίου φύλαε, 1ν
κληρονοµίαν σου µηρικς, ιµσαν ?ς προσάιν, λπίδα ε κα( σκέπην,
κα( σωηρίας σε βεβαίωσιν.
Ὑµνοσαν νν προσδέχου 1ν σ1ν Μονήν, ΘεοµIορ ν σµασι Σύλληψιν, κα( )ς λοιπάς, πάσας δυνασείας κα( xοράς, ) θεα µεγαλεά σου,
Uπερ σοι ποίησεν G Θεός, δι  κα( προσκυνοσιν, α7 φύσεις ν σοιχείων,
 ν Θεον Τόκον σου Πανάνασσα.
Ὡς πάνων εοκυα ∆ηµιουργόν, %νωέρα δV πάνων 9πάρχουσα,
ν νοερν, κα( πυρίνων Πάναγνε Λειουργν, περίεπε προνοί: σου, 1ν
Βαοπαιδίου θείαν Μονήν, κα( βράβευσον ε@ρήνην, ος ν αL; ο@κοσι,
κα( σωηρίαν 1ν α@ώνιον.
Νυµφνος %θανάου πιυχεν, κα( ρυφIς παραδείσου %ξίωσον, οKς
1ν σεπήν, σύλληψιν ο Λόγου ν σ; γασρί, ν όσων µεγαλείων σου,
Bσα σοι ποίησεν ?ς ε@κός, G Aσπορος Υ7ός σου, µεθ ο, σε π=σα κίσις, %ξιοχρέως µεγαλύνοµεν.
Πρ*(ος Κανcν (*ν -γίων. > α3ός.
Ἀγάλλου  ναθα σεπ1 Μονή,  dσίους πλουήσασα ∆ώδεκα, κα(
%θληάς, σKν W ΕLθυµίQ, ο %νδρικς, κακοδοξίαν λεγξαν, ν λαινοφρόνων κα( δυσσεβν, 9φ Oν παραδοθένες, %γχόνης W θανάQ, διπλος
σεφάνους κοµίσανο.
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ΕLφραίνου πάλιν σκίρα σεπ1 Μονή, Iς 2γνIς  κλειν ν Βαοπαίδιον, Bι πληθύν, oεραποσόλων κα( cσκην, oεραρχν %νέδειξας, ∆ιδασκάλων σύσηµα 7ερόν, δραµόνας φιλοψύχως, ε@ς π=σαν ο@κουµένην, κα(
1ν %λήθειαν ρανώσανας.
Ὁµήγυρις θεόφρον κα( κλεκή, cσκην θεοσύλλεκε Bµιλε, oεραρχν, δIµε χρισοφόρε κα( 7ερέ, Μαρύρων θεον σύσηµα, Uπανες
%νώνυµοι κα( γνωσοί, ΜονIς Βαοπαιδίου, µν 9µ=ς 9µνοσι, 1ν
σωηρίαν 7κεεύσαε.
Τριαδικόν.
Προσφέροµέν σοι δρα Τρι)ς Σεπή, ?ς %µνοKς κα( καρπώµαα
εfοσµα, ?ς %παρχάς, κα( ?ς θυµιάµαα κλεκά, πάνας οKς διαπρέψανας, ος Gρίοις 8ξωθεν κα( νός, ΜονIς ΒαοπαιδίουD Oν ας
πρεσβείαις αύην, κ πάσης βλάβης διαφύλαε.
Θεο(οκίον.
ᾨδ)ς εLχαρισίας  σ1 Μονή, κα( ο7 αύην ο@κονες προσφέροµεν,
ΜIερ Θεο, Bι διασώζεις µ=ς %εί, κα( 1ν hγίαν Ζώνην σου, ξαιρέως
δέδωκας προνοενD κα( νν ν ρ: έλους, %φέσεως παισµάων, κα( σωηρίας κααξίωσον.
iλλος (*ν -γίων. mπας γηγενής.
Τρέψαε δεινόν, δαιµόνων κλυδώνιον πεγειρόµενον, καθ µν πανόσιοι, 1ν δV ο@κείαν Μον1ν φρουρήσαεD ος 9µνηας βραβεύσαε, παισµάων Aφεσιν, ος κ πόθου, µνήµην 1ν %οίδιµον, κελοσιν 9µν κα(
γεραίρουσιν.
Ἔθεο Θεός, 9µ=ς παναοίδιµοι ?ς %διάσεισα, Iς ΜονIς προπύργια,
καιρος σχάοις κα) δεινν πειρασµνD σεπ) δV 9µν λείψανα, νόσους
@ναι βρον, σεβοµένων, πίσιν 1ν ]ρθόδοξον, \κκλησίαν πληρονα
ος θαύµασιν.
Φέγγει νοηW, σοφο( αLλιζόµενοι, Yδ)ς προσδέξασθε, ς 9µν προσφέροµεν, ε@ς λύσιν χρέους ο, προσοφείλοµενD %λλ) κα( νν α@ούµεθα,
παραπωµάων µν, 1ν συγγνώµην, ας 9µν δεήσεσι, πρ ς Θε ν
δωρηθIναι κα( 8λεος.
Τριαδικόν.
Ὦ Τρι)ς Σεπή, ΘεV Gµοούσιε κα( %διαίρεε, λιας ν dσίων σου,
ν πωνύµων κα( %νωνύµων ε, 1ν oερ)ν µν Μονήν, σWζε πανοίων
κακν, ; δV ποίµνg, Aσεισον %κλόνηον, ε@ρηναίαν παράσχου
καάσασιν.
Θεο(οκίον.
ΣK ?ς %ληθς, δοχεον ο Πνεύµαος, δείχθης ∆έσποιναD ν γ)ρ
οLραν ς κα( γI, χωρIσαι Bλως Θε ν οL δύναναι, ν σ; γασρ( χώρησαςD
ν ξιλέωσαι, ν dσίων κα( ας σας δεήσεσιν, φ µν ος πισς
δεοµένοις σου.
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Κα(αβασία.
mπας γηγενής, σκιράω P πνεύµαι, λαµπαδουχούµενοςA πανηγυριζέω δέ, 9nλων Νόων φύσις γεραίρουσα, Z eερZ θαυµάσια @ς Θεοµήορος,
καC βοάωA Χαίροις παµµακάρισε, Θεοόκε γνB pειπάρθενε.
0ξαποσ(ειλάριον.
(χος β*. Γυνα<κες 9κουίσθηε.
Μον1 Βαοπαιδίου νν, %γάλλου έρπου χόρευε, σοKς πολιούχους
Gρσα, περιφρουρονάς σε κύκλQ, συνηθροισµένους Uπανας, κα( ιµωµένους σήµερονD συνεοράζει ούοις δέ, Iς Θεοόκου  Ζώνη, κοσµοσα
Σύναξιν ούων.
e(ερον. ,µοιον.
ΤοKς πόθQ xοράζονας, 9µν 1ν µνήµην πάνσοφοι, Παέρες οLρανόφρονες, Βαοπαιδίου φύλακες, κ πάσης περισάσεως κα( συµφορ=ς λυρώσασθε, κα( ν παισµάων Aφεσιν, παρ) Χρισο ο ΣωIρος, α@ήσασθε
Θεοφόροι.
Θεο(οκίον. ,µοιον.
Ἀγάλλου Βηµαάρισσα, κα( \σφαγµένη σκίρησον, Παραµυθία ?σαύως, cνιφωνήρια UµαD G γ)ρ Παέρων σύλλογος, οqς σήµερον γεραίροµεν, 9µ=ς ποε 4σπάσανοD Oν ας πρεσβείαις παρέχει, Χρισ ς παισµάων 1ν λύσιν.
ΕAς (οnς ΑOνους.
7σ(*µεν σ(ίχους δ: κα; ψάλλοµεν (= παρόν(α Σ(ιχηρ= Προσόµοια.
(χος α*. Τν ο3ρανίων αγµάων.
∆εε χορ ς µοναζόνων, Βαοπαιδίου ΜονIς, π( ; θεί: µνήµg, ν
µν πολιούχων, Παέρων %θροισθένες, Zσµάων Yδας, κα( ος 0µνοις
κροήσωµεν, χρεωσικς κελονες 1ν παµφαI, κα( λαµπρ)ν αLν
πανήγυριν.
Τος Iς %σκήσεως πόνοις, οKς 9πVρ πίσεως, xνώσανες καµάους,
εLκλες θεοφόροι, πέρυγας %mλους )ς µυσικάς, προσλαβόµενοι Sγιοι,
πρ ς καλι)ς οLρανίους ?ς %εοί, 9ψιπέαι πεάσθηε.
ΣKν ας χορείαις dσίων, κα( ν Μαρύρων σοφοί, W ΘεανθρώπQ
ΛόγQ, παρεσες ν δόξg, οον ?ς ∆εσπόην κα( ποιηήν, ν hπάνων
ρισόλβιοι, καθικεεύσαε σσαι, οKς 1ν σεπήν, κελονας θείαν
µνήµην 9µν.
Ἀξιεπαίνοις ν 0µνοις, λαµπρς ιµάσθωσαν, Νεόφυος κα( Σάββας,
κα( Νικόδηµος Uµα, cγάπιος Γεννάδιος ο7 σοφοί, pωακε(µ κα( ΕLδόκιµος,
κα( ο7 σεnο( dσιόαθλοι σKν λοιπος, ?ς προσάαι Iς ΜονIς µν.
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∆όξα. (χος πλ. δ*.
Τν Θεοφόρων µν Παέρων G χορός, κ διαφόρων µVν παρίδων
προελθών, ν δV ; περιωνύµQ Μάνδρ: Βαοπαιδίου, κα( ν πέριξ αLIς
θεοφρόνως ο@κήσανες,  παρ) φύσιν %πέλιπον, 1ν κα) φύσιν ήρησαν
%γωγήν, κα( Iς ν θεωρί: πέβησαν ελειόηος. Πάνων ν 2γίων
%νεµάξανο )ς %ρεάς, κα( µαθόνες ξ Oν 8παθον, µν διδάσκαλοι κα(
καθηγηα( γεγόνασι. ∆ι κα( µες χρεωσικς αLος βοµενD Χαίρεε Iς
Παρθένου πανάγια κλόγια, κα( Iς cθωνικIς σραείας γκαλλωπίσµααD
χαίρεε Iς \κκλησίας σηρίγµαα, κα( Iς ο@κουµένης σεµνολογήµααD
χαίρεε Iς ΜονIς µν, %κοίµηοι φρουρο( κα( φύλακες. Πρεσβεύσαε
πρ ς Κύριον, λεηθIναι )ς ψυχ)ς µν.
ΚαC ν-ν. Θεο(οκίον.
∆έσποινα πρόσδεξαι, )ς δεήσεις ν δούλων σου, κα( λύρωσαι µ=ς,
%π πάσης %νάγκης κα( θλίψεως.
∆οξολογία Μεγάληh µεθo pν (B Cπολυ(ίκον (*ν -γίων,
κα; Cπόλυσις.

λοιπR Fκολουθία
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Ψάλλοµεν Τυπικά. ΕAς δH (οnς Μακαρισµούς, (Rν γ: κα; b: dδRν Jκ (*ν
Κανόνων (*ν -γίων
dδR γ:. Πρ*(ος Κανών.
(χος πλ. δ*. Ο3ρανίας [ψ<δος.
Θεολόγους γεραίρω,  ν Παλαµ=ν 8ξαρχον, σKν W σοφωάQ ΜαξίµQ
W χρισοκήρυκι, κα( ΜακαρίQ Gµο, Iς Πανοκράορος µάνδρας, ν
πισν σηρίγµαα, κα( %νιλήπορας.
Προσµονάριον σέβω, δι %ρεIς λάµψανα, κα( Βηµααρίσσης ε@κόνα,
κρύψανα φρέαι, Σάββαν διάκονον,  ν µε) χρόνους δV πλείσους, αύην
%νασύραναD θαµα παράδοξον!
Συµεών ε κα( Σάββαν, %νευφηµεν δίκαιον, οKς ν ; Μον; µν
αύg, σεµνς βιώσαναςD θεί: µπνεύσει δέ, ε@ς περιώνυµον όπον, κα(
Μον1ν περίφηµον, @δίαν κίσανας.
Θεο(οκίον.
Ὡς 9πέσχου Παρθένε, ο προνοεν πάνοε, Iς Βαοπαιδίου ΜονIς
σου, πισς ήρησας, κα( ναπέθηκας, 1ν παναγίαν σου Ζώνην, 1ν µν
%σφάλειαν, κα( περιείχισµα.
dδR b:. ∆εύ(ερος Κανών.
(χος δ*. ΤBν θείαν αύην.
Σεπ ς χορ ς δωδεκάριθµος, σεµνν dσιοάθλων ιµάσθω νν, ?ς
σηλιεύσανες, Λαίνων πλάνην 1ν 8χθισον, κα(  ν %γχόνης θάναον
9ποµείνανες.
Τος σµασιν εLφηµήσωµεν, πληθKν dσιοάθλων πανθαύµασον, οKς
πωνύµους ε, κα( %νωνύµους ΜονIς µν, περιφανI βλασήµαα µακαρίζονες.
∆όξα...

Ἀφθάρου δόξης ύχεε, Παέρες Iς ΜονIς ) καυχήµαα, κα(
^ρους Xθωνος, wνως εLώδη βλασήµαα, κα( %µαράνοις σέφεσιν
κοσµήθηε.
Κα0ν1ν...Θεο(οκίον.
Μαρία ΜIερ 9πέραγνε, ΜονIς Βαοπαιδίου  πρόνοια, σWζε 1ν
Ποίµνην σου, πάσης δεινIς περισάσεως, κα( α@ωνίου δόξης υχεν
%ξίωσον.
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Cπολυ(ίκιον.
(χος α*. Το- λίθου σφραγισθένος.
ΜονIς Βαοπαιδίου φοιηα( κα( %κέσορες, κα( Iς ο@κουµένης φωσIρες, θεοφόροι δείχθηε, Παέρες πανσέβασοι µν, %γσιν %θλήσανες καλςD δι) οο παξίως µνήµην 9µν, 1ν πάνσεπον κελοµεν.
∆όξα %ναβονες W ΧρισW, δόξα W hγιάσανι, δόξα W ν κινδύνοις
µν, 9µ=ς προσάας δείξανι.
Cπολυ(ίκιον N(ερον.
(χος ? α3ός. Τ@ς ρήµου πολίης.
ΤοKς ΜονIς µν γόνους, κα( ο Xθω κλόγια, %σκη)ς dσίους
Παέρας, oεράρχας κα( Μάρυρας, ιµήσωµεν οKς πόνοις 7ερος,
%σκήσανας κα( µάνδραν 1ν κλεινήν, αύην ο Βαοπαιδίου, ; ο
Θεο, Μηρί ε προσηλώσανας. ∆όξα βονες W ΘεW, δόξα ;
Θεοµήορι, δόξα W χορηγονι δι αLν, 9µν  µέγα 8λεος.
Κον(άκιον.
(χος πλ. δ*. Τ _περµάχ#.
Τ) 9πVρ φύσιν 7ερ) 9µν παλαίσµαα,
κα( οKς %γνας Iς καλIς 9µν %θλήσεως,
εLφηµοµεν κα( θαυµάζοµεν Θεοφόροι.
\ν %σκήσει κα( %θλήσει γ)ρ µπρέψανες,
οKς σεφάνους κοµίσασθε Iς πίσεωςD
δι κράζοµενD ΧαίρετεΠατέρεςΠανόσιοι.
Κα; (έλος Κον(άκιον (B «Τ rπερµάχD».
Uπόσολον, ζήει P Σαββά# @ς Ε* hβδοµάδος καC
Ε3αγγέλιον  Γ* Κυριακ ν Νησειν.
Μεγαλυνάριον.
Χαίρεε Παέρες θεοειδες, Iς Βαοπαιδίου, Μάνδρας σλοι ο7 %κλινεςD ας 9µν πρεσβείαις, προσρέχονες ?ς έκνα, βοµεν µε) πόθουD
µ=ς φρουρήσαε.
ΚοινωνικόνAΕςµνηµόσυνον...

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τs ΘΕs ∆ΟΞΑ
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