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ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΠΠΩΝΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΑΜΩΣ 

 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 

 
Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχους στ´ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια  

 

Τοῦ Ἁγίου. Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι. 
Θεολόγον τὸν κράτιστον, συγγραφέα τὸν ἄριστον, καὶ ῥητόρων πάντων τὸ 
ἐγκαλλώπισμα, τὸν Αὐγουστῖνον ὑμνήσωμεν, ἐν ᾄσμασιν ἅπαντες καὶ ᾠδαῖς 
πνευματικαῖς, πρὸς αὐτὸν ἀνακράζοντες, Πάτερ Ἅγιε, παῤῥησίαν ὡς ἔχων τὴν Τριάδα, 
ὑπὲρ πάντων ἐκδυσώπει, τῶν ἐκτελούντων τὴν μνήμην. 

 

Ὁ γινώσκων τὰ μέλλοντα, Αὐγουστῖνε θεσπέσιε, προειδὼς καρδίας Σου τὴν εὐθύτητα, 
ἐκ τοῦ βυθοῦ ἀφαρπάζει σε, σοφῶς τῶν αἰρέσεων, ταῖς εὐχαῖς τῆς σῆς μητρὸς, καὶ 
Ἱππῶνος καθίστησι, ποιμενάρχης τε, καταγαύζων ἐκεῖθεν ταῖς ἀκτῖσι, τῶν σῶν λόγων 
θεοφάντορ, τῆς οἰκουμένης τὰ πέρατα. 

 

Τὸν Δαβὶδ ἐκμιμούμενος, Αὐγουστῖνε μακάριε, τὴν στρωμνήν σου ἔβρεχες ἐν τοῖς 
δάκρυσιν, ἀναπεμπάζων τὰ πρότερον τοῦ βίου σου ἔνδοξε, ὀλισθήματα δεινὰ, καὶ 
ἐβόας ἑκάστοτε τῷ Κυρίῳ σου, ἐκ μυχίων καρδίας, ἄνες ἄφες, ἁμαρτάδων μου τὸ χρέος, 
ὡς πολυεύσπλαγχνος Δέσποτα. 

 

Τοῦ Προφήτου. Ἦχος β'. Ὅτε, ἐκ τοῦ ξύλου σε  
Εὗρεν, ἡ τοῦ Πνεύματος αὐγή, τῆς σῆς διανοίας Προφῆτα, τὴν καθαρότητα, 
στίλβουσαν ὡς ἔσοπτρον, διαφανέστατον, καὶ τὸν κόσμον κατηύγασε, τῆς θεογνωσίας, 
φέγγος ἀπαστράψασα, καὶ προτυπώσασα, θείων μυστηρίων εἰκόνας, χάριν τε τὴν 
πᾶσαν ἀνθρώποις, μέλλουσαν δοθήσεσθαι θεσπέσιε.  

 

Στόμα, χρηματίσας τοῦ Θεοῦ, τοὺς τῆς ἀσεβείας ἐργάτας, σαφῶς διήλεγξας, δίκην 
ἀναπόδραστον, αὐτοῖς καὶ ἄφυκτον, ἀπαρτίσας Πανόλβιε, τῆς δικαιοσύνης, δόγμασιν 
ἑπόμενος, καὶ θείοις κρίμασιν· ὅθεν τῶν σοφῶν σου ῥημάτων, βλέποντες τὴν ἔκβασιν 
μάκαρ, ὕμνοις ἐπαξίοις εὐφημοῦμέν σε.  

 

Μύστης, τῶν ἀρρήτων τοῦ Θεοῦ, γέγονας κριμάτων Προφῆτα, θεομακάριστε· ἔθνη γὰρ 
ἐφώτισας, καὶ κατελάμπρυνας, καὶ Τριάδα ἐκήρυξας, Ἀμώς θεηγόρε· ὅθεν σου τὴν 
ἔνδοξον μνήμην γεραίρομεν. Ῥῦσαι ἀπὸ πάσης ἀνάγκης, πάντας τοὺς πιστῶς 
εὐφημοῦντας, καὶ πανηγυρίζοντάς σε ἔνδοξε.  

 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 
Δεῦτε πιστοὶ, τῆς εὐσεβείας τὸν κήρυκα καὶ Ἐκκλησίας τὴν στήλην, τῶν θεολόγων τὸ 
εὖχος, τῆς εὐστροφίας τὴν γλῶτταν, καὶ τῶν ἐνθέων νοημάτων τὸ πέλαγος, 
εὐφημήσωμεν σήμερον, ἐν ᾄσμασι πνευματικοῖς, τὸν μέγαν Ἱεράρχην, Αὐγουστῖνον 
τὸν ἔνδοξον. Οὗτος γὰρ διὰ τῆς ἐμπόνου μετανοίας, καὶ ἀεννάου τῶν δακρύων ῥοῆς, 
διὰ τῆς τῶν προσκαίρων ὑπεροψίας καὶ τῶν μελλόντων ἐφέσεως, ὑπερήρθη τοῦ γηΐνου 
φρονήματος καὶ τὴν ἀκρώρειαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης κατέφθασε· διὸ καὶ φῶς γέγονε 
τῇ τοῦ Πνεύματος χάριτι, φωτίζων τοὺς ἔμφρονας τοῖς θεοσόφοις αὐτοῦ συγγράμμασι· 
νῦν δὲ πρεσβεύει ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν, διὰ φιλανθρωπίαν, ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη, καὶ τοῖς ἀνθρώποις 
συνεναστράφει· ἐκ Παρθένου γὰρ Ἁγνῆς, σάρκα προσλαβόμενος, καὶ ἐκ ταύτης 
προελθὼν, μετὰ τῆς προσλήψεως, εἰς ἐστὶν Υἱὸς, διπλοῦς τὴν φύσιν, ἀλλ’ οὐ τὴν 
ὑπόστασιν· διὸ τέλειον Αὐτὸν Θεὸν, καὶ τέλειον ἄνθρωπον, ἀληθῶς κηρύττοντες, 
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ὁμολογοῦσιν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν· ὅν ἱκέτευε Μῆτερ Ἀνύμφευτε, ἐλεηθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 
 
Εἴσοδος· Φῶς ἱλαρὸν· Προκείμενον τῆς ἡμέρας. 
 
Εἰς τὴν Λιτήν· 

Ἦχος α΄. 
Τῆς μετανοίας τὸν κήρυκα καὶ ἔμπρακτον ὑπόδειγμα ταύτης, τὸν ἕρμαιον γεγονότα 
τοῦ παμπονήρου διαβόλου διὰ τῆς τῶν ἠθῶν παρατροπῆς καὶ τοῦ πτώματος τῶν 
αἱρέσεων Αὐγουστῖνον τὸν θεῖον, δεῦτε ἅπαντες ὑμνήσωμεν προφρόνως. Οὗτος γὰρ ὁ 
μέγας, ἀδελφοὶ, εἰ καὶ πρὸς καιρὸν ἐνεπαίχθη ὑπὸ τοῦ δολίου, ἀλλ’ ὅμως ἐπανελθὼν 
ὅθεν ἐκπέπτωκεν, ἀντέπαιξεν αὐτὸν καὶ εἰς τέλος κατέβαλεν, ἐκδηλώσας αὐτοῦ τὰς 
πάγας ἁμαρτωλοῖς καὶ δικαίοις· καὶ νῦν πρεσβεύει στεφηφόρος ἐν Οὐρανῷ σὺν τοῖς 
λοιποῖς Ἱεράρχαις, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 

Ἦχος πλ. β΄. 
Τοῦ προτέρου βίου σου τὰ προστρίμματα, σφόδρα ὑπερηκόντισαν οἱ ὑπὲρ τῆς 
εὐσεβείας ἀγῶνες, καὶ οἱ πόνοι τῶν ἀρετῶν, οὕς κατέβαλες, Αὐγουστῖνε μακάριε. Τῆς 
γὰρ ἐν Καρχηδόνῃ Ἁγίας Τοπικῆς Συνόδου· ὑπέρμαχος γέγονας, διέλεγξας τοῖςν 
θεοσόφοις λόγοις σου Πελάγιον καὶ Κελεστῖνον τοὺς κακόφρονας, τοῦς ἀρνουμένους 
τὴν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις σύμπραξιν τῆς θείας χάριτος ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, Δονάτον τὸν 
αἰρετίζοντα καὶ Ἀπιάριον, τὸν ἀνίερον πρεσβύτερον καὶ πρόδρομον τῶν φρονημάτων 
τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλ’ ὦ Πατέρων μέγιστε, ὡς παῤῥησίαν ἔχων πρὸς τὸν Θεὸν, 
μὴ διαλίπῃς πρεσβεύειν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 
Δεῦτε φιλεόρτων τὸ σύστημα πνευματικῶς ἑορτάσωμεν, τὴν ἐτήσιον μνήμην τοῦ 
θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Αὐγουστῖνου τοῦ ἔνδοξου καὶ μελωδικῶς πρὸς αὐτὸν 
ἐκβοήσωμεν λέγοντες: Χαίροις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ φωστὴρ, πεπλανημένος ὁ 
ὁδηγὸς, εὐδρομούντων ὁ ποδηγέτης καὶ μετανοούντων ἡ χειραγωγία. Πρέσβευε 
θεόσοφε Ἱεράρχα, τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ὑπὲρ τῶν ἐκτελούντων τὴν φωτοφόρον καὶ 
σεβἀσμιον μνήμην σου. 

 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ δοξάζομέν σε, οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος, τὴν πόλιν 
τὴν ἄσειστον, τὸ τεῖχος τὸ ἄρρηκτον, τὴν ἀρραγῆ προστασίαν, καὶ καταφυγήν τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν.  
 
Εἰς τὸν στίχον.  

Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις άσκητικῶν. 
Χαίροις, θεολογίας ὁ νοῦς, ὁ τῶν Γραφῶν ἑρμηνευτὴς καὶ διδάσκαλος, φωστὴρ ὁ τῆς 
Ἐκκλησίας, τῶν Ὀρθοδόξων Ποιμὴν, ὁ κηρύξας πᾶσι τὴν εὐσέβειαν, ἡ γλῶσσα ἡ 
εὔλαλος, ὁ ἡδὺς καὶ πρᾳότατος, αἱρετιζόντων μάστιξ ὅντως ἡ ἔνθεος καὶ πολέμιος· 
Αὐγουστῖνε μακάριε, μέμνησο τῶν τιμώντων σου τὴν μνήμην τὴν πάνσεπτον, καὶ 
γεραιρόντων ἐκ πόθου, καὶ τὸν Χριστὸν ἐκδυσώπησον, τοῦ δοῦναι πταισμάτων τὴν 
συγχώρησιν θεόφρον, καὶ μέγα ἔλεος. 

 

Στ.: Οἱ Ἱερεῖς Σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην... 
Χαίροις ἱεραρχῶν καλλονὴ, διδασκαλεῖον, τῶν πιστῶν εὐσεβέστατον, ὁ δείκτης τῆς 
μετανοίας, ἡ τῶν δακρύων πηγὴ, ἐραστὴς τῆς θείας ἀνατάσεως, αγάπης τὸ ἔπαθλον, 
Ἰησοῦ ὁ ἐράσμιος, ὁ ἐξ ἀγάπης, ἐσαεὶ προσευχόμενος καὶ τερπόμενος, τῶν δακρύων 
τοῖς χεύμασι· λύχνος ὁ φωταγεύστατος, ὁ φαίνων τὴν σύμπασαν, ταῖς τῶν σῶν λόγων 
ἀκτῖσιν, ὁ πρέσβυς ὅντως ὁ ἔνθερμος, ἡμῶν τῶν ἐκ πόθου, τὴν ἑπέτειον σου μνήμην, 
ὑμνολογούντων νῦν. 
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Στ.: Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν... 
Χαίροις, ὁ ἀναβάσεις ἀεὶ, ἐν Σῇ καρδίᾳ διαθέμενος Ὅσιε, ἁγίας, δι’ ὧν ἡ χάρις, 
ἐπιφοιτήσασα σοὶ, ἡ τοῦ Παρακλήτου ἐναπέφηνε, παθῶν ἀυτοκράτορα, ἀρετῶν 
ἐνδιαίτημα, καὶ γραμματέα, ὀξυγράφον πανόλβιε, ἀποῤῥήτων δὲ, μυστηρίων 
ἐκφάντορα· ἅλας καὶ φῶς παγκόσμιον, καὶ ὄργανον ἥδιον, θεοτερπὲς Αὐγουστῖνε, καὶ 
πρέσβυν ὄντως θερμότατον, ἡμῶν τῶν ἐκ πόθου, τὴν σὴν μνήμην ἐκτελούντων, ἐν 
θείος ᾄσμασι. 

 

Δόξα. Ὴχος πλ. β΄. 
Δεῦτε, ἅπαντες πιστοὶ, τὴν σήμερον ἡμέραν πνευματιῶς ἑορτάσωμεν ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ 
μνήμῃ τοῦ τρισμάκαρος Αὐγουστίνου καὶ χαρμονιῶς πρὸς αὐτὸν ἐκβοήσωμεν 
λέγοντες: Χαίροις, ὁ τῆς δύσεως ὄρπυξ καὶ τῆς ἐώας τὸ καύχημα· χαίροις, ὁ τὴν Τριάδα 
ἐν Μονάδι ἐν Τριάδι· χαίροις, ὁ τὸν ατέρα ἀγέννητον εἶναι τρανώσας, τὸν δὲ Υἱὸν ἐκ 
τοῦ Πατρὸς γεννητὸν καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον. 
Ἀλλ’ ὦ θεσπέσιε Πάτερ, ὡς τῷ θρόνῳ τῷ Δεσποτικῷ παριστάμενος, καὶ παῤῥησίαν 
μεγίστην πλουτῶν, πρέσβευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς· σὲ 
ἱκετεύομεν· Πρέσβευε Δέσποινα, μετὰ τῶν Ἀποστόλων, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, 
ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Ἀπολυτίκια. 
Τοῦ Ἁγίου. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν Συνάναρχον Λόγον 

Αὐγουστῖνον τὸν μέγαν ἀνευφημήσωμεν, τὸν Ἱεράρχην τὸν θεῖον τῆς Ἐκκλησίας 
Χριστοῦ καὶ σοφὸν ὑφηγητήν· τῆς ἄνω πόλεως, τὸν θεολόγον τὸν κλεινὸν, προσευχῆς 
τὸν ἔραστὴν, καὶ στήλην τῆς μετανοίας· πρεσβεύει γὰρ τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

 

Τοῦ Προφήτου. Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ. 
Προφήτην σὲ πιστόν, καὶ τῶν ἄνω ἐπόπτην, ἀνέδειξεν Ἀμῶς, ἐκ ποιμνίου ὁ Λόγος, τοῦ 
βίου σου δεξάμενος, εὐμενῶς τὴν χρηστότητα ὅθεν ἤλεγξας, τοὺς ἀσεβοῦντας 
ἀνδρείως, καὶ τὸν θάνατον, μαρτυρικῶς δεδεγμένος, ζωῆς θείας ἔτυχες.  

 

Δόξα. Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 
Τὴν σοφίαν τιμήσας Ἱερώνυμε Ὅσιε, παρ’ αὐτῆς ἐτιμήθης οὐρανίοις χαρίσμασι, καὶ 
γέγονας φωστὴρ περιφανής, βιώσας ὥσπερ ἄγγελος ἐν γῇ· διὰ τοῦτο σοῦ τὴν μνήμην 
τὴν ἱεράν, τελοῦμεν ἀνακράζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ 
στεφανώσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι διὰ σοῦ, χάριν ἡμῖν καὶ ἔλεος. 

 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι 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. 

 
 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μετὰ τὴν α΄ στιχολογίαν· κάθισμα. 
Ἦχος δ΄. Τὸν Τάφον Σου Σωτήρ. 

Ἀγγέλων οἱ χοροὶ, καὶ Ἁγίων οἱ δῆμοι, εὐφράνθησαν σοφὲ, ὅτε αἵρεσιν πᾶσαν 
ἀπέπτυσας καὶ ἔσπευσας, εὐσεβείας τὰ δόγματα, ἐγκολπώσασθαι, καὶ τὴν ζωήν σου 
ῥυθμῖσαι καὶ ἀνύμνησαν, τὴν Παναγίαν Τριάδα. Ἥν πρέσβευε ἔνδοξε. 

 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
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Μαρία ἡ ἐλπὶς, χριστωνύμον ἁπάντων, ἡ σκέπη ἡ φρουρὸς, τεθλιμμένων ὁ ὅρμος, ἡ 
δόξα ἡ τῆς φύσεως, τῶν βροτῶν δὲ ἡ Σώτειρα, ἡ ἐξάρασα, ἐκ τῆς φθορᾶς τῷ Σῷ Τόκῳ, 
τὸ ἀνθρώπινον, πρὸς θείαν δόξαν, μὴ λίπῃς, ἡμᾶς περιέπουσα. 

Μετὰ τὴν β΄ στιχολογίαν, κάθισμα.  
Ἦχος πλ. δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Αὐγουστῖνον τὸν σοφὸν, τὸν Ἱεράρχην τὸν κλεινὸν εὐφημήσωμεν πιστοὶ, ὅτι κατέλιπε 
ἡμῖν, καθὰ Πατὴρ φιλόπαις, τὴν συγγραμμάτων, πληθὺν αὐτοῦ· ἐν ῇ καλλιγραφεῖ 
ἐμφανῶς, τὸν νοῦν τὸν τῆς Τριάδος ἄριστα, ἐκθέτει τὰς ἐνεργείας, καὶ Σάρκωσιν τοῦ 
Θεοῦ Λόγου, ὡς θεολόγος, καὶ θεόπνευστον ὄργανον. 

 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ἐξαπόστειλον ἡμῖν, Θεογεννῆτορ Μαριὰμ, οὐρανόθεν φωτισμὸν, εἰς τὰς καρδίας καὶ 
τὸν νοῦν, φῶς γὰρ τὸ φαῖνον, τὰ σύμπαντα ἐν τῇ γαστρί Σου, ἐβάστασας Ἁγνὴ, 
ὑπερφυῶς, ὑπὲρ νοῦν διὸ ὡς φωταυγὴς, καὶ φωτοφόρος Σκηνὴ, καὶ Θεοῦ Μήτηρ 
Δέσποινα, ἰσχύεις ὅσα θέλεις Πανύμνητε· διὸ προσφύγων, τῶν Σῶν Παρθένε, πλήρου 
ἅπασαν αἴτησιν. 

 
Μετὰ τὸν Πολυέλεον· κάθισμα. 

Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα. 
Ζήλος ὁ ἔνθερμος, ἐν σοὶ ἐγνώρισται, θεομακάριστε, Πνεῦμα γὰρ Ἅγιον, μετὰ Πατρὸς 
καὶ τοῦ Υἱοῦ, οἰκῆσαν ἐν σοὶ ἐξῆττε, τοῦτον· ὅθεν ἀνεδείχθης πολέμιος, Μάνωντος τοῦ 
ἔκφρονος καὶ Δονάτου ἀθέου τε· καὶ μέγας πρόμαχὼν εὐσεβείας ἔνδοξε Πάτερ 
Αὐγουστῖνε. 

 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Νύμφη ἀπείρανδρος, καὶ Μήτηρ ἄφθορος, ὑπάρχεις Δέσποινα, καὶ ὑπεράμωμις, τοῦ 
Οὐρανοῦ δὲ καὶ τῆς γῆς Βασίλισσα καὶ Κυρία. Λόγον γὰρ τὸν Ἄναρχον ὑπὲρ λόγον 
ἐκύησας. Ὅθεν ὡς Μήτρι Θεοῦ, πάντα Σοὶ ὑποτέτακται· διὸ ἐκ συμφορῶν καὶ 
κινδύνων, σῶζε τοὺς ὑμνοῦντάς Σε Κόρη. 
 
Οἱ Ἀναβαθμοί· τὸ α´ Ἀντίφωνον τοῦ δ´ ἤχου. 

Προκείμενον. 
Οἱ ἱερεῖς Σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ Ὅσιοί Σου ἀγαλλιά-σονται 
Στίχ. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν, καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν. 

 

Εὐαγγέλιον. Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (ι΄. 1-9). (Ζήτει τῇ ιγ΄ Νοεμβρίου, εἰς τὸν Ὄρθρον). 
 

Ὁ Ν´ Ψαλμός. Δόξα. Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου… Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου, … 
 

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β´. 
Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν 
σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 
Τοῦ προτέρου βίου σου τὰ προστρίμματα, σφόδρα ὑπερηκόντισαν οἱ ὑπὲρ τῆς 
εὐσεβείας ἀγῶνες, καὶ οἱ πόνοι τῶν ἀρετῶν, οὕς κατέβαλες, Αὐγουστῖνε μακάριε. Τῆς 
γὰρ ἐν Καρχηδόνῃ Ἁγίας Τοπικῆς Συνόδου· ὑπέρμαχος γέγονας, διέλεγξας τοῖςν 
θεοσόφοις λόγοις σου Πελάγιον καὶ Κελεστῖνον τοὺς κακόφρονας, τοῦς ἀρνουμένους 
τὴν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις σύμπραξιν τῆς θείας χάριτος ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, Δονάτον τὸν 
αἰρετίζοντα καὶ Ἀπιάριον, τὸν ἀνίερον πρεσβύτερον καὶ πρόδρομον τῶν φρονημάτων 
τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλ’ ὦ Πατέρων μέγιστε, ὡς παῤῥησίαν ἔχων πρὸς τὸν Θεὸν, 
μὴ διαλίπῃς πρεσβεύειν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 
Οἱ Κανόνες τοῦ Ἁγίου καὶ τοῦ Προφήτου 

 

Ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου, οὖ ἡ ἀκροστιχίς: Αυγουστῖνον τὸν θεῖον ὑμνῶ. Ἱωάννου Μ. Ν. 
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ᾨδὴ α΄. 
Ἦχος δ΄. Ἀνοῖξω τὸ στόμα μου. 

Ἀύλως τῷ Πνεύματι, τῷ Παναγίῳ ἑνούμενος, Αὐτὸ καθικέτευε, ὦ Αὐγουστῖνε σοφὲ, 
χάριν δοῦναί μοι, φαιδρῶς ὅπως ὑμνήσω, ἔν ᾀσμασι μνήμην σου, πάτερ τὴν ἔνδοξον. 

 

Ὑψώθης τῷ πνεύματι, ταπεινωθεὶς τῷ φρονήματι, Χριστὸν ἐκμιμούμενος, 
θεομάκαριστε. Ὅθεν γέγονας, περίβλεπτος ἐν πᾶσιν, ἐν λόγοις καὶ πράξεσι καὶ τοῖς 
συγγράμμασι. 

 

Γεραίρων τὴν μνήμην σου, χαρᾶς ἀπλέτου ἐμπόπλαμαι, καὶ λόγον ἐρεύξαντι ἐκ τοῦ 
βυθοῦ τῆς πλάνης, καὶ φῶς καταστήσαντίσε, πάτερ παγκόσμιον. 

 

Θεοτοκίον. 
Ὁ πάλαι προέφησεν, ὁ Ἠσαΐας ἐν Πνεύματι, ἐν Σοὶ ἐκτετέλεσται, θεοκυῆτορ Ἁγνή. Ὅτι 
λήψεται ἐν τῇ γαστρὶ Παρθένος, καὶ ξένως τὸν ἄχρονον, τέξῃ καὶ Κύριον. 

 

Ὁ Κανὼν τοῦ Προφήτου ὁ παρών, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς, Ἀμώς σε μέλπω τὸν Προφήτην τὸν 
μέγαν. 

 

Ἦχος βαρὺς. Τῷ ἐκτινάξαντι  
Ἀνακαθάρας μου τὸν νοῦν, τοῦ τῶν παθῶν ἀχλυώδους λογισμοῦ, τὸν Προφήτην σου 
Ἀμώς, Δέσποτα μέλπειν καταύγασον.  

 

Μυσταγωγὸς ἀναδειχθείς, τῶν ὑπὲρ νοῦν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἠξιώθης προορᾶν, 
Ἔνδοξε τὰ γενησόμενα.  

 

Ὡς ἀκηλίδωτον Θεοῦ, καὶ καθαρὸν οἰκητήριον φανείς, τὴν τοῦ Πνεύματος Ἀμώς, 
εἴληφας θείαν ἐνέργειαν.  

 

Θεοτοκίον 
Σὺ τὴν πεσοῦσαν τοῦ Ἀδάμ, προφητικῶς ἐξανέστησας σκηνήν, τὸν Σωτῆρα καὶ Θεόν, 
Ἄχραντε κυοφορήσασα. 

 
ᾨδὴ γ΄. 

Τοῦ Ἁγίου. Τοὺς Σοὺς ὑμνολόγους. 
Ὑπέρμαχος ὤφθης θεοῤῥῆμον, δογμάτων τῶν θείων τοῦ Χριστοῦ, καὶ στύλος 
ἀπερίτρεπτος, τῆς Ἐκκλησίας ἔνδοξε, Ἱεραρχῶν ἀγλάϊσμα, καὶ Ὀρθοδόξων τὸ 
σέμνωμα. 

 

Συνάψας παιδείᾳ τὴν σοφίαν, τὴν ἄνωθεν Πάτερ ὡς σοφὸς, ὄργανον ἐχρημάτισας, τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος, ἐκτραγωδήσας ἄριστα, τὰ θεῖα μεγαλουργήματα. 

 

Τὰ πάθη κατάξας ὡς ἐχέφρων, καὶ νοῦν ἡγεμόνα κατ’ αὐτῶν, στησάμενος 
κατῄσχυνας, τῇ χάριτι τοῦ Πνεύματος, τὸν πτερνιστὴν τὸν πρότερον, δόλῳ σε Πάτερ 
ζωγρήσαντα. 

 

Θεοτοκίον. 
Ἱμείρω Ἁγνὴ τῆς τοῦ Υἱοῦ Σου, τερπνῆς ἐνθυμήσεως τυχεῖν, καὶ ἔχειν ταύτην ἄληστον, 
ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ μου, ἥν δώρησαί μοι Ἄχραντε, ὅπως θερμῶς μεγαλύνω Σε. 

 

Τοῦ Προφήτου.  
Ἐστερεώθη τῇ πίστει  

Σὺ παρανόμους ἐλέγχων, Ἀμὼς τὴν τοῦ Κυρίου, δικαιοσύνην ἐδείκνυς, βοῶν 
θεοφάντορ· Ἅγιος εἶ Κύριε, ὁ σῴζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  

 

Ἐτέθης στῦλος Προφῆτα, τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀνέχων ταύτης τὴν στέγην, καὶ πίστει 
κραυγάζων· Ἅγιος εἶ Κύριε, καὶ σὲ ὑμνεῖ τὸ πνεῦμά μου.  

 

Μεμυημένος τὰ θεῖα, Προφῆτα θεηγόρε, Ἀμὼς ἐνθέως φωτίζων, λαοὺς ἐμελῴδεις· 
Ἅγιος εἶ Κύριε, ὁ σῴζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  
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Θεοτοκίον 
Ἐστερεώθην τὸν θεῖον, τόκον ἐπεγνωκώς σου, καὶ προστασίαν Παρθένε, πλουτῶ σε 
κραυγάζων· Ἅγιος εἶ Κύριε, ὁ σῴζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Κάθισμα. 
Τοῦ Ἁγίου. Ἦχος πλ. δ΄. Τῆν Σοφίαν καὶ Λόγον. 

Τὴν σοφίαν ζηλώσας τὴν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ ταύτης πλησθῆναι ἐπιποθῶν, τὸν νοῦν σου 
ἐπέστησας, ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Πνεύματος, ἀνιχνεύων μάκαρ, ὡς ἕμφρων τὰ κρύφια, 
καὶ ἀρδεύων θείως, ψυχῆς σου τὰς αὔλακας. Ὅθεν ὡσεὶ δένδρον, ἐν ἐξόδοις ὑδάτων, 
χλοάζον ταῖς πράξεσι, καὶ καρποῦν θεωρήμασιν, ἀνεδείχθης μακάριε· πρέσβευε 
Χριστῷ τῷ Θεω, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν 
ἁγίαν μνήμην σου. 

 

Δόξα. Τοῦ Προφήτου. Ἦχος γ'. Θείας πίστεως  
Θεῖον ὄργανον τοῦ Παρακλήτου, ἐχρημάτισας ταῖς τούτου μάκαρ, διηνεκέσι πνοαῖς 
ὑπηχούμενον· ἀναφωνεῖς γὰρ ἀδήλων τὴν δήλωσιν, καὶ καταυγάζεις τοὺς πίστει 
προστρέχοντας, Ἀμὼς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν αἰτούμενος, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος.  

 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 
Θείας φύσεως, οὐκ ἐχωρίσθη, σάρξ γενόμενος, ἐν τῇ γαστρί σου, ἀλλὰ Θεὸς 
ἐνανθρωπήσας μεμένηκεν, ὁ μετὰ τόκον Παρθένον Μητέρα σε, ὡς πρὸ τοῦ τόκου 
φυλάξας Πανάμωμε, μόνος Κύριος· Αὐτὸν ἐκτενῶς ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος.  

 
Ὠδὴ δ΄. 

Τοῦ Ἁγίου. Τὴν ἀνεξιχνίαστον. 
Νάματα θεόῤῥυτα, Πάτερ σοφὲ, αἱ τῶν προσευχῶν βίβλοι χέουσιν, ἅπερ καρδίας, καὶ 
ψυχὰς τῶν ἐξ αὐτῶν, ἀρδευομένων σμήχουσιν, οἶκους δὲ Θεοῦ ἀπεργάζονται. 

 

Ὅλην σου τὴν ἕφεσιν ἔχων, σοφὲ, πρὸς τὸν Ἰησοῦν ἐκ μυχίων σου, ἐν κατανύξει, 
καρδίας συντριβῇ, τὰς σὰς εὐχὰς ἐκέκραγες, ἄφεσιν τῶν πρὶν ἐξαιτούμενος. 

 

Νέος Μωϋσῆς, Αὐγουστῖνε σοφὲ, δέδειξαι ἐξάξας τὴν ποίμνην σου, ἐκ τῆς Αἰγύπτου, 
τῶν παθῶν καὶ εἰς τὴν γῆν τῶν ἀρετῶν εἰσήγαγες, ταῖς διδασκαλίαις σου Ἅγιε. 

 

Θεοτοκίον. 
Τὸν ζεζοφομένον μου νοῦν Ἀγαθὴ, καὶ τῆς διανοίας τὴν πώρωσιν, καὶ τῆς ψυχῆς μου, 
τὴν νωχέλειαν ταχὺ, ὡς συμπαθὴς ἐξίασαι, πάντα γὰρ ἰσχύεις Πανάχραντε. 

 

Τοῦ Προφήτου. 
Ἀκήκοα τὴν ἀκοήν σου  

Λατρεύοντα κωφοῖς εἰδώλοις, τὸν λαὸν τοῦ Ἰσραὴλ ἤλεγξας· ὅθεν αἰχμάλωτον 
γενέσθαι, τοῦτον ἔφης Ἀξιάγαστε.  

 

Προφήτην σὲ τὸν πρὶν ποιμένα, ἔδειξεν ὁ Θεὸς ἀναλαβών, Ἱεροφάντορ Ἀμώς· διὸ σε 
πάντες πίστει μακαρίζομεν.  

 

Ὡς ἔσοπτρον τὰς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δεδεγμένος ἀστραπάς, τὰς φωτοβόλους Ἀμώς, 
πᾶσι προφαίνεις, χαίρων τὴν εὐσέβειαν.  

 

Τὴν ἄμεμπτόν σου πολιτείαν Ἔνδοξε, θεασάμενος Θεός, κήρυκα δόξης αὐτοῦ 
προβάλλεταί σε, θείας τε σαρκώσεως.  

 

Θεοτοκίον 
Ὁ λόγος σοι κατασκηνώσας, Ἄχραντε, τὴν οὐσίαν τὴν ἐμήν, ἀνεμορφώσατο 
διαπεσοῦσαν, ταῖς πρὶν παραβάσεσιν. 

 
ᾨδὴ ε΄. 
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Τοῦ Ἁγίου. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. 
Ὁ Ἄδυτος ἥλιος, σὲ ὡς ἀστέρα πολύφωτον, Πάτερ Αὐγουστῖνε καταστήσας, θεῖον 
ποιμένα , τῆς  Ἐκκλησίας Αὐτοῦ,  ποιμένειν  λαὸν τὸν ἐκλεκτὸν,  μάκαρ  προχειρίζεται, 
καὶ μεσίτην θερμότατον. 

 

Νομὴν τὴν σωτήριον, τὴν ποίμνην σου ἐξέθρεψας, τὴν ἐν ταῖς τοῦ Πνεύματος 
λειμῶσιν, ἥν καὶ προσῆξας τῷ ἐπὶ πάντων Θεῷ, καὶ γέγονας ὡς φησὶ, Πατὴρ θείως 
εὐφραινόμενος, ἐπὶ τέκνοις μακάριε. 

 

Θεῷ εὐηρέστησας, ἐπισκοπεύσας ἄριστα, Πόλιν εἰς Ἱππῶνα, Αὐγουστῖνε, ἔνθεν δὲ 
Πάτερ διδασκαλίας τὰς σὰς, ἐφήπλωσας ὥσπερ ἁλιεὺς, πάντας τοὺς ἐγκύπτοντας, ἐν 
αὐταῖς ἀνορθούμενος. 

 

Θεοτοκίον. 
Ἐπάκουσον Δέσποινα, ταχὺ τῶν δεομένων Σου, καὶ μηχανιῶν τῶν τοῦ δολίου, ῥῦσαι 
καὶ πάσι, χειραγωγία γενοῦ, καὶ σθένος πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν, ὅπως ἀνυμνῶμέν Σε, ὡς 
προστάτιν καὶ πρόμαχον. 

 

Τοῦ Προφήτου. 
Πρὸς σὲ ὀρθρίζω  

Νενεκρωμένους, τρυφῆς βολίσι Μάκαρ ὠνείδισας, ὡς λογιζομένους, πεπηγέναι τὰ 
ῥευστά, τὰ τρεπτὴν κεκτημένα, καὶ φθειρομένην τὴν ἀπόλαυσιν.  

 

Πλουσιωτάταις, φωτοχυσίαις περιχεόμενος, ὤφθης θεορρῆμον, καὶ συνόμιλος Θεοῦ, 
διαγγέλλων τοῖς πᾶσι, τῆς ἀσεβείας τὰ ἐπίχειρα.  

 

Ῥυσθῆναι πάντας, τοὺς σὲ ὑμνοῦντας Μάκαρ δυσώπησον, τῶν δελεασμάτων, καὶ τῶν 
βρόχων τοῦ ἐχθροῦ, καὶ φωτὶ λαμπρυνθῆναι, τῆς οὐρανίου προφητείας σου.  

 

Θεοτοκίον 
Οἱ Θεοτόκον, ὁμολογοῦντές σε Μητροπάρθενε, τῆς ἀδιαδόχου, βασιλείας καὶ τρυφῆς, 
διὰ σοῦ Θεομῆτορ, ἐπιτυχεῖν ἀξιωθείημεν. 
 

ᾨδὴ στ΄. 
Τοῦ Ἁγίου. Τὴν θείαν ταύτην. 

Ἱεροθύτης ἐγένεσο, ἀναίμακτος τὸν Μόσχον τὸν ἄμωμον, θύων μακάριε, ὡς καθαρὸς 
καὶ ἀμόλυντος, καὶ θείας κοινωνός τε γέγονας φύσεως. 

 

Οἱ λόγοι πάντες ἀνάμεστοι, σοφίας τῆς ἐνιὸς καὶ τῆς θύραθεν· αὖθις τὰ ἔργα σου, 
Ἄγγελοι Πάτερ εὐφήμησαν, ὁ δὲ Χριστὸς τοὺς πόνους, πάντας σοι ἔστεψε. 

 

Ναὸς Θεοῦ ἐχρημάτισας, καθαρὰς τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμά σου, καὶ τὴν διάνοιαν, ὅθεν 
ὡς ἥλιος ἔλαμψας, αὐγάσας τοὺς ἐν σκότει, παθῶν καθεύδοντας. 

 

Θεοτοκίον. 
Ὑψίστου Μήτηρ γεγένησαι, τὸν Λόγον τοῦ Πατρὸς γὰρ ἐγέννησας, τὸν Ὁμοούσιον. Ὅν 
περ Ἁγνὴ καθικέτευε, παθῶν ἐκλυτρωθῆναι, τοὺς Σὲ δοξάζοντας. 

 

Τοῦ Προφήτου. 
Ὁ Ἰωνᾶς ἐκ κοιλίας  

Φωτιστικαῖς, ἀληθείας ἀκτῖσιν ἐκλάμπων, ἐρράπισας τὸν τοῦ ψεύδους προφήτην, 
εὐτόνως διελέγχων, καὶ προλέγων τὴν αὐτοῦ ἐξολόθρευσιν.  

 

Ἠμαύρωσας, τῆς ἀπάτης τὴν φλόγα Προφῆτα, ὡς ἥλιος εὐσεβείας τὴν αἴγλην, τοῖς 
πᾶσιν ἀνατέλλων, ὡς τοῦ Πνεύματος αὐγὴν εἰσδεξάμενος.  

 

Θεοτοκίον 
Τὴν ἄχραντον, παρθενίαν ὑμνῶ σου Παρθένε, τὸν ἄφθαρτον καὶ σεβάσμιον τόκον, 
τιμῶ σου Παναγία, δι' οὗ σέσωσμαι φθορᾶς καὶ νεκρώσεως.  
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Κοντάκιον. Ἦχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν. 

Τὸ  φῶς  τοῦ Χριστοῦ,  δεχθεὶς ἐν  τῇ  καρδίᾳ  σου,   καὶ  φῶς  γεγονὼς,  πιστοὺς 
ἐφωταγώγησας,  τοὺς δὲ ἐχθροὺς κατέφλεξας , τοῖς σοφοῖς  σου Πάτερ  συγγράμμασιν,  
Αὐγουστῖνε μακάρ Χριστὸν, ἀεὶ ἐκδυσώπει, ὑπὲρ πάντων ἡμῶν. 

 

Ὁ Οἶκος. 
Ἐκ τοῦ κρατῆρος τοῦ Πνεύματος πλησθεὶς καὶ τὰ βάθη τῆς τοῦ Θεοῦ σοφίας ἐκεῖθεν 
μυηθεὶς, γέγονας τοῖς πᾶσι περίβλεπτος. Ποιμὴν δὲ τῆς Ἐκκλησίας προχειρισθεὶς 
πνευματικοῖς τε ἄνθεσιν τὴν Ποίμνην σου ἐκθρέψας καὶ πρὸς Θεὸν χειραγωγήσας, 
ἀπῆλθες πρὸς τὸν Χριστόν· ὅν ἐκδυσώπει ἀεὶ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

Συναξάριον 
Τῇ ΙΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Αὐγουστίνου, ἐπισκόπου 
Ἱππῶνος. 
Στίχοι: Ἔρωτι φλεχθεὶς τοῦ Θεοῦ Αὐγουστῖνε. 

  Φωστὴρ ἐδείχθης παμφαέστατος, μάκαρ. 
  Ἀμφὶ πέμπτῃ δέκατῃ θαν’ Αὐγουστῖνος ὁ περίπτυστος. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἀμώς. 
Στίχοι: Ἀμώς, ὁ συκάμινα κνίζων αἰπόλος, 

 Ἐδὲμ τρυγᾷ τὰ δένδρα κνίζων οὐκέτι. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Δουλᾶ τοῦ ἐν Κιλικία, ξίφει τελειωθέντως. 
Στίχοι: Δουλᾶς, ξοάνοις δουλικὸν μὴ δοὺς σέβας, 

 Ἤνεγκε σαρκός, ὡς Θεοῦ δοῦλος, ξέσεις. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Νερσῆ. 
Στίχοι: Νερσῆς ἀπήλθε διὰ τοὺ μαρτυρίου, 

 Ὁποῦ ἀθλητῶν αἱ χορείαι ἐν πόλῳ. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου πέραν ἐν τοῖς 
Μαρανακίου. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἱερωνύμου· ὅς ἐχρημάτισε μαθητῆς 
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. 
Στίχοι: Ἱερώνυμον τὸν μέγαν τεθνηκότα 

 Μέγας μένει στέφανος οὐκ ἀπεικότως. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Φουρτουνάτος, ξίφει τελειοῦται. 
Στίχοι: Φουρτουνάτος καύχημα τοῖς Ἀποστόλοις, 

  Καὶ τοῖς Ἀθληταῖς, τὴν κάραν τετμημένος. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀχαϊκὸς, λιμῷ καὶ δίψει τελειούται. 
Στίχοι: Λιμὸν λύει σοι καὶ τὸ δίψος παμμάκαρ, 

 Ὁς εἶπε διψὼ Δεσπότης ἐπὶ ξύλου. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Στεφανὰς, ἐν εἰρήνῃ τελειούται. 
Στίχοι: Ἔργῳ Στεφανὰν τὸν Στεφανὰν μοι νόει, 

 Φοροῦντα τὸν στέφανον οὐ βραβεῦεις πόνοι. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Ὁρσίσιος, ἐν εἰρήνῃ τελειούται. 
Στίχοι: Ἄμωμος Ὁρσίσιος ἦκει σοι Λόγε, 

 Οὐ μῶμον εἰπεῖν οὐδ’ ὁ Μῶμος ἱσχύσει. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Ἁγία Μάρτυς Γραῦς, ξίφει τελειούται. 
Στίχοι: Θύεις θεοῖς Γραῦς, ἤ ταθῆ σοι τὸ ξίφος; 

 Χαίρω, ταθήτω· τοῖς θεοῖς γὰρ οὖ θύω. 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωνὰ τοῦ Ῥώσσου, τοῦ διὰ Χριστὸν 
σαλλοῦ. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βίτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Μοδέστου καὶ 
Κρήσκης. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Δουλᾶ τοῦ Αἰγυπτίου. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Ἱερώνυμος, ἐν εἰρήνῃ τελειούται. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Συμεών, ἀρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ὁσίων Γρηγορίου καὶ Κασσιανού, ἡγουμένων τῆς Μονῆς 
Ἀβνέικ. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, ἡγεμόνος τῆς Σερβίας. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου πατρός ἡμῶν Ἐφραίμ, πατριάρχου Σερβίας. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, πατριάρχου Σερβίας. 
 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
 

ᾨδὴ ζ΄. 
Τοῦ Ἁγίου. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 

Μετωχέτευσας, σοφῶς τὸ πρώην φρόνημα, πρὸς τὴν εὐσέβειαν, καθὼς ὁ Παῦλος ποτὲ, 
ὅν Πάτερ μιμούμενος, χαίρων ἐκραύγαζες: Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος καὶ 
Θεὸς· εὐλογητὸς εἶ. 

 

Νοῦν νηφάλιον, καὶ ἡγεμόνα ἔνδοξε, σοφῶς ἐπλούτησας, καθᾴρας δὲ σεαυτὸν, Ναὸς 
Θεοῦ γέγονας, ᾄδων γηθόμενος: Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος καὶ Θεὸς· 
εὐλογητὸς εἶ. 

 

Ὡς ὑπέρμαχος τῆς εὐσεβείας ἔνθερμος, καὶ ὡς διδάσκαλος καὶ θεῖος Ἀρχιερεὺς, 
Χριστὸν καθικέτευε, σῶσαι τοὺς ψάλλοντας: Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος καὶ 
Θεὸς· εὐλογητὸς εἶ. 

 

Θεοτοκίον. 
Ἰάσασθαι νῦν, τὸν Σὸν Υἱὸν Θεονύμφε, ᾀεὶ ἱκέτευε, ψυχῆς μου τὴν συντριβὴν, καὶ 
σῶσαι τῶν θλίψεων, ὡς ψάλλω Δέσποινα: Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος καὶ 
Θεὸς· εὐλογητὸς εἶ. 

 

Τοῦ Προφήτου. 
Οἱ ἐν καμίνῳ πυρὸς  

Ἣν προηγόρευσας θείαν σωτηρίαν, ἐφανερώθη, Ἀμὼς προφῆτα θαυμάσιε, φωτισμοῖς 
εὐσεβείας λάμπουσα κόσμῳ· Εὐλογητὸς εἶ κράζοντι, ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.  

 

Νενευρωμένος τῇ θείᾳ δυναστείᾳ τοῖς ἀντιθέοις, ἐχθροῖς ἀνάλωτος γέγονας, καρτερῶς 
ὡς ἀδάμας μείνας κραυγάζων· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.  

 

Θεοτοκίον 
Τὸν ἀκατάληπτον τόκον τῆς Παρθένου, δοξολογοῦμεν, δι' οὗ θανάτου ἐρρύσθημεν, δι' 
αὐτοῦ γεννηθέντες εἰς ἀφθαρσίαν· Εὐλογητὸς εἶ κράζοντες· ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων 
ἡμῶν. 

 
ᾨδὴ η΄. 

Τοῦ Ἁγίου. Παίδας εὐαγεῖς. 
Ὥσπερ ὁ Δαυΐδ ἐκσφενδονίσας, βολίσι τῶν λόγων σου μακάριε, πάντας τοὺς 
τεκταίνοντας, δόλους καὶ σοφίσματα, κατὰ Χριστοῦ τῆ πίστεως, θερμῶς ἐκραύγαζες: 
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
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Ἅπαντα τὰ τείχη τοῦ δολίου, σοφῶς ὑπερεπήδησας μακάριε, ἔνδον δὲ ἐχώρησας, τῶν 
νοητῶν ἐπάλξεων, τῇ χάριτι τοῦ Πνεύματος, ᾄδων γηθόμενος: Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ 
ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

 

Νάμασι ψυχὰς καὶ τὰς καρδίας, τῶν πόθῳ κυπτόντων, σοῖς συγγράμασι, καταρδεύεις 
ἔνδοξε,  καὶ  αὐγάζεις  ἅμα  τε  τὸν  νοῦν  καὶ  τὴν  διάνοιαν,  τοῦ  ψάλλειν:  Τὸν  Κύριον 
 ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

 

Θεοτοκίον. 
Νεῦσον πρὸς τὴν δέησιν Παρθένε, τῶν πίστει καὶ ταπεινώσει προστρεχόντων Σοι, καὶ 
πάθη ἀπονέκρωσον, ψυχῆς ὁμοῦ καὶ σώματος, καὶ τῷ Θεῷ οἰκείωσον, τοῦ ψάλλειν: Τὸν 
Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

 

Τοῦ Προφήτου. 
Τὸν μόνον ἄναρχον  

Ὅλος ἀνέδραμες εἰς αἰθέριον ὕψος, καὶ ἐμυήθης τῶν ἀρρήτων τὴν γνῶσιν, καὶ γέγονας 
μηνυτὴς τῆς τοῦ Λόγου σαρκώσεως Ἀμώς· διὸ σε ἀνυμνοῦμεν, εἰς πάντας τούς αἰῶνας.  

 

Νοὸς ὀξύτητι τὸν τῶν ὅλων Δεσπότην, κατανοεῖν ὡς ἐφικτὸν ἠξιώθης, μυοῦντά σε, τῶν 
ἀρρήτων τὴν γνῶσιν κραυγάζων εὐσεβῶς· Λαὸς ὑπερυψοῦτε, αὐτὸν εἰς τούς αἰῶνας.  

 

Μακαριότητος καὶ χαρᾶς ἀνεκφράστου, καὶ βασιλείας οὐρανῶν ὡς προφήτης, 
ἐπέτυχες οὐρανίων ἐπόπτα, κραυγάζων εὐσεβῶς· Λαὸς ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς 
αἰῶνας.  

 

Θεοτοκίον 
Ἐν δύο φύσεσι τῆς Τριάδος, τὸν ἕνα θεοπρεπῶς ἄνευ σπορᾶς Θεομῆτορ, ἐγέννησας τὸν 
Σωτῆρα τοῦ κόσμου· διὸ σε οἱ πιστοί, πόθῳ ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τούς αἰῶνας. 

 
ᾨδὴ θ΄. 

Τοῦ Ἁγίου. Ἅπας γηγενής. 
Ὄλως τοῦ Χριστοῦ, ἐκράθης τῷ ἔρωτι, καταυγαζόμενος, Αὐγουστῖνε πάνσοφε, ἀύλοις 
λάμψεσι ταῖς τοῦ Πνεύματος, διὸ πρὸς τὰ Οὐράνια, θανὼν ἀνέδραμες, ἀπολαύσων, 
ὅνπερ ἐπεπόθησας, καὶ ὑμνεῖν σὺν Ἀγγέλων τοῖς τάγμασιν. 

 

Ὕμνησαν τὴν σὴν, θανὴν πάντες Ἄγγελοι, καὶ τῶν Ἁγίων πληθὺς, Αὐγουστῖνε ἔνδοξε, 
ἀλλὰ καὶ νῦν τοὺς ὕμνους δεξάμενος, οὕσπερ ἐκ πόθου ἅπαντες θερμῶς προσφέρομεν. 
Οὐρανίου χάριτος ἀξίωσον, ταῖς θερμαῖς πρὸς Θεὸν ἱκεσίαις σου. 

 

Τριαδικόν. 
Μίαν οἱ πιστοὶ, Οὐσίαν θεότητος ἅπαντες σέβομεν, Ἥν ἐν ὑποστάσεσι. Τρισὶν 
ἀδιαιρέτως πιστεύομεν, διαιρουμένην μένουσαν αὖθις δὲ ἄτμητον, ὑπὲρ λόγον ὅντως 
ὑπὲρ ἔννοιαν· Ἥν ῖστῶς προσκυνοῦντες δοξάζομεν. 

 

Θεοτοκίον. 
Νοῦν καὶ τὴν ψυχὴν, καρδίαν διάνοιαν, καὶ τὰς αἰσθήσεις μου, νεύρωσον Πανάμωμε, 
πρὸς θεωρίας ἐνθέους αἴρουσα, καὶ πρὸς Θεοῦ ἀγάπησιν διαβιβάζουσα, καὶ τοῦ πέλας 
ἅπαντα γὰρ δύνασαι, Θεοῦ Λόγου γεννήτρια πέλουσα. 

 

Τοῦ Προφήτου. 
Πανύμνητε τῶν οὐρανῶν  

Γενόμενος προφητικῆς ἐκφαντορίας, θεοκίνητος γλῶσσα, τὰ θεῖα φθεγγόμενος, πᾶσιν 
ἀναγγέλλεις Ἀμώς, τὴν θείαν εὐσπλαγχνίαν. Διὸ πάντες σε ἀεὶ μακαρίζομεν.  

 

Ἀνέκφραστος τῶν Προφητῶν ἡ εὐδοξία· τὸ γὰρ Ἅγιον Πνεῦμα ἐν τούτοις κατοικῆσαν, 
τῆς φωτοχυσίας αὐτοῦ, ἀνέδειξε μετόχους, ἐξ ὧν πάντες οἱ πιστοὶ φωτιζόμεθα.  

 

Θεοτοκίον 
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Νεκρώσεως καὶ φθορᾶς μου τοὺς χιτῶνας, περιεῖλες Παρθένε, σωτήριον χιτῶνα, τὸν 
σεσαρκωμένον Θεόν, τεκοῦσα τοῖς ἀνθρώποις. Διὸ πάντες σε ἀεὶ μεγαλύνομεν. 

 
Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Τῆς χάριτος τὸ τέμενος, τῆς εὐσεβείας πρόμαχον, τῶν διδασκάλων τὸν κόσμον, τῆς 
Ἐκκλησίας  τὸν λύχνον,  τὸν Αὐγουστῖνον  ἅπαντες,  ἐνθέως  εὐφημήσωμεν·  τῶ Κτίστῃ  
γὰρ ἀείποτε, ἱκετηρίους προσάγει, δεήσεις ὑπὲρ τοῦ κόσμου. 

 

Θεοτοκίον. 
Μαρία καθαρώτατον, χρυσοῦν θυμιατήριον, τῆς ἀχωρήτου Τριάδος δοχείον 
γεγενημένη, ἐν ᾗ Πατὴρ ηὐδόκησε καὶ ὁ Υἱὸς ἐσκήνωσε, καὶ Πνεῦμα τὸ πανάγιον, 
ἐπισκιάσαν Σοι Κόρη, ἀνέδειξε Θεοτόκον. 
 
Εἰς τοὺς αἴνους. 

Ἦχος πλ. δ΄. Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος. 
Πάτερ Αὐγουστῖνε ἔνδοξε, σὺ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν ἐναρξάμενος, ὡς σοφὸς οὐκ 
ἔδωκας, νυσταγμὸν τοῖς βλεφάροις σου, οὐδ’ ὀφθαλμοῖς, δὲ ὕπνον μακάριε, ἕως τὰ 
πάθη πάντῃ ἠφάνισας, καὶ ἐν καρδίᾳ σου, τὸν Χριστὸν εἰσῴκησας, ὅν ἐσαεὶ, πρέσβευε 
δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν τέκνων σου. [Δίς]. 

 

Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος! ζῆλος ὁ θεῖος πιστοὶ, καὶ ψυχῆς τὸ εὐπρόθυμον, 
προσευχῆς τὸ σύντονον καὶ δακρύων τὰ χεύματα, εἰς οἶον ὕψος ἐν γῇ ἀνύψωσαν, τὸν 
Αὐγουστῖνον, μετὰ τὴν θνῆσιν δὲ, αὖθις εἰς ἄδυτα τ’ οὐρανοῦ ἀνήγαγον, ἔνθα Χριστὸς, 
στέφει ἐστεφάνωσεν, αὐτὸν ὡς εὔσπλαγχνος. 

 

Πάτερ Αὐγουστῖνε ἔνδοξε, περὶ τὸν θρόνον Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ αὐλιζόμενος, σὸν 
Ἀγγέλων τάγμασι, καὶ Ὁσίων ταῖς τάξεσιν, Ἀρχιερέων ταῖς ὁμηγύρεσι, καὶ τῶν 
Μαρτύρων τοῖς δήμοις πάνσοφε, πάντοτε πρέσβευε, τὸν Σωτῆρα Κύριον ὑπὲρ ἡμῶν, 
τῶν πιστῶς τελούντων σου τὴν θείαν κοίμησιν. 

 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 
Τὸν τῶν Ἀποστόλων ὁμότροπον καὶ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλον, τῆς οἰκουμένης τὸν 
φωστῆρα, Ἀρχιερέων τὴν εὐπρέπειαν, θεολόγων τὸ εὖχος καὶ ὀρθῶν δογμάτων τὸν 
πρόμαχον, δεῦτε γηθοσύνως ὑμνήσωμεν ᾄσμασιν ἐνθέοις, παῤῥησίαν γὰρ μεγίστην 
ἔχων πρὸς Θεὸν πρεσβεύει ὑπὲρ τοῦ κόσμου καὶ σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 
Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων Σου, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης 
ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 

 
Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 


