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Τ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ό  άγιος Αυγουστίνος εΐνε εκ των μεγίστων 
Πατέρων τής Εκκλησίας. Εΐνε επίσης εν εκ των 
δέκα μεγαλυτέρων φιλοσοφικών πνευμάτων ό
λης τής ανθρωπότητας καί όλων των αιώνων. Εν 
τούτοις δεν τ ιμ ά τα ι όσον πρέπει εν τή Ε κ κ λ η 
σία. Ή  ημέρα τής μνήμης του (15 ’ Ιουνίου) εΐνε 
είς πολλούς άγνωστος, είς δε τό επίσημον μη- 
ναΐον τής Ε κκλησ ίας δεν υπάρχει ακολουθία 
πρός τιμήν του.

Ή  ήμετέρα ’Αδελφότης, τής οποίας ό ιδρυ
τής καί προϊστάμενος φέρει τό όνομα του αγίου  
Αυγουστίνου, τιμά  ’ιδιαιτέρως τόν μεγάλον τού
τον Πατέρα τής Εκκλησίας. Είς την μεγάλην 
μορφήν του αφιέρωσε τό ήμερολόγιον του έτους 
1969, με τήν ελπίδα ότι θά έδίδετο «αφορμή νά 
μελετηθή ή μεγάλη αυτή μορφή τής ’Εκκλησίας 
μας, καί νά τιμηθή περισσότερον υπό των πιστών 
τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας».

Με χαράν δέ εϊδομεν νά μελετώνται ιδ ια ι
τέρως ή ζωή καί τά  έργα του άγιου Αυγουστίνου 
υπό όμάδος χριστιανών φοιτητριών τής εν Θεσ
σαλονίκη ’Αδελφότητος «Χριστιανική ’Ελπίς», ή



όποια κα ι έξέδωκε σχετικάς εργασίας της εις 
ειδικόν τεύχος υπό τόν τίτλον «Είς τόν Ιερόν 
Αυγουστίνον — πνευματικόν συμπόσιον». ’Αλλά  
καί Ναός πρός τιμήν του Α γ ίο υ  άνηγέρθη είς 
τό εν Φλωρίνη Όρφανοτροφεϊον θηλέων.

Ή παρούσα εκδοσις έρχεται να κάλυψη τό 
κενόν εκ τής έλλείψεως άσματικής ακολουθίας 
είς τόν άγιον Επίσκοπον τής 'Ιππώνος. Ε ίχε βε
βαίως πρό πολλών δεκαετιών έκδοθή ακολουθία 
είς τόν άγιον Αυγουστίνον, άλλ’ αυτή κα ι δυσ
εύρετος εΐνε και όχι πλήρης. ’Ά λλω στε ό συντά- 
ξας αυτήν ελάχιστα έστηρίχθη είς τά  ίδιάζοντα  
χαρακτηριστικά τής ζωής καί τής διδασκαλίας 
του Α γ ίου . Ή  παρούσα εκδοσις περιλαμβάνει α 
κολουθίαν, τήν όποιαν συνέταξεν ο εν Ά γ ίω  ”0 -  
ρει ύμνογράφος μοναχός π. Γεράσιμος Μικρα- 
γιαννανίτης, καί παρακλητικόν κανόνα, τόν ό
ποιον συνέταξεν ό θεολόγος κ. Παναγ. Φραγκά- 
κος. Τής ακολουθίας προτάσσονται σύντομος βι
ογραφία, στιγμιότυπά τινα εκ τής ζωής του καί 
μία των ώραιοτάτων προσευχών του.

Ε ίθε ή παρούσα εκδοσ ις να συμβάλη ε ίς  
μεγα λυτέρα ν  τ ιμ ήν  τού ιερού Αυγουστίνου, τού 
όποιου ή μ ετάνο ια  κ α ί επιστροφή αποτελούν πα
ρηγορ ιάν  δ ιά  πάντα άμαρτω λόν.

Έ ν  Ά θήνα ις τη 5η ’ Ιουνίου 1972 
’Ορθόδοξος ‘ Ιεραποστολική ’Αδελφότης 

«Ο Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ »



ΒΙΟΣ Τ Ο Υ  Α Γ Ι Ο Υ

ιερός Αυγουστίνος είνε ό μέγιστος των Πα- 
ν /  τερών τής Δυτικής Ε κκλησ ία ς. "Εζησεν είς 
τούς χρόνους κατά  τούς οποίους Α νατολή  κα ί Δ6- 
σις ή σαν ήνωμέναι κα ί άπετέλουν την μίαν ’Ορθό
δοξον Ε κκλησ ίαν .

γεννήθη την 13ην Νοεμβρίου του 354 είς την 
Η ι  πόλιν Ταγάστην τής Β. ’Αφρικής. Ό  πατήρ 

του ώνομάζετο Π ατρ ίκ ιος κα ί δ ιήγε [Βίον έκλυτον 
κα ί ακόλαστον. Ή  μήτηρ του ώνομάζετο Μ άνικα 
κα ί ή το είς τόν χαρακτήρα εντελώς διάφορος του 
συζύγου της. Κ ατήγετο  εκ χριστιανών γονέων κα ί 
είχε βαθειαν θρησκευτικήν πίστιν. ’Ανήκει ε ίς  τάς 
ήρωίδας έκείνας γυναίκας, α ί όποΐαι ήγωνίσθη- 
σαν σκληρώς δ ιά  νά κατορθώσουν νά προσφέρουν 
τά  τέκνα των είς την υπηρεσίαν του Ευαγγελίου.

m  έκνον λοιπόν εκλύτου πατρός κα ί ά γ ια ς  μη- 
JL τρός ό Αυγουστίνος. Ε ίχε κληρονομήσει δύο 
κόσμους άκρως αντιθέτους. Δύο αντίθετο ι έλξεις  
έπάλαιον εντός του. Ή  μία ή το ή έλξ ις  τής σαρ- 
κός, ή έλξις  τής γής. Κα ί ή άλλη ήτο ή έλξις  του 
πνεύματος, ή έλξις  του ΟύρανοΟ. ’Ίσ ω ς ούδείς ά λ 
λος ήσθάνθη τήν τραγω δίαν τής πάλης αύτής, ό
πως τήν ήσθάνθη ό Αυγουστίνος. Ύπήρξεν ό άν-



θρωιτος, ό όποιος πριν έγγ ίση  τόν Ουρανόν, έκυ- 
λίσθη εις τόν βούρκον της διαφθοράς.

ΠΠ ά νεανικά του έτη διήλθε μακράν του Χρι- 
JL στοϋ. "Η το  νέος μέ σπάνια δ ιανοητικά  προσ

όντα κα ί μέ πλούσιον συναισθηματικόν κόσμον. 
'Α λλά  τά  προσόντα του έσπατάλησε δ ιά  την «σο
φίαν του κόσμου τούτου», τόν δε συναισθηματικόν 
του κόσμον έχρησιμοποίησε δ ιά νά συνδεθή μέ την 
ακολασίαν. Ε ίχε πόθον μαθήσεως. 'Α λ λ ά  συγχρό
νως είχε κα ί πόθον αισθησιακών απολαύσεων. Νέ
ος μέ θερμήν φύσιν κα ί μέ ζωηρόν ροπήν πρός 
τήν άμαρτίαν, ένεπλάκη έκε ΐ εις τήν Καρχηδόνα 
εις τά  δ ίκτυα  τής διαφθοράς. Μ ακράν τής παρα- 
κολουθήσεως τής α γ ία ς  μητρός του, παρεσύρθη 
εις μίαν ζωήν ακόλαστον. Ε ις ήλ ικ ία ν  18 ετών έ 
γ ινε πατήρ τέκνου, τό όποιον ή το καρπός παρανό
μων σχέσεων.

Λ  έν ήτο δέ μόνον ή ακολασ ία  εις  τήν όποιαν 
L A  παρεδόθη. Παρεδόθη κα ί εις  τήν πλάνην. 
Ή  νεανική υπεροψία κα ί ή ακόλαστος ζωή τόν ή μ
πόδιζαν νά έκτιμήση τήν απλότητα τής Γραφής 
κα ί νά δεχθή τήν άλήθειαν του Χριστιανισμού. Ή  
ψυχή του άνεζήτει τήν αλήθειαν εις  συστήματα 
πλάνης. Τό έτος 373 μαζί μέ τόν φίλον του Όνω- 
ράτον άσπάζεται τόν Μανιχαϊσμόν κα ί γ ίν ε τα ι φα
νατικός οπαδός τούτου. Τήν περίοδον αύτήν συνε- 
δέθη δ ιά στενής φ ιλ ίας μετά τίνος Άλυπ ίου. Ή  
φ ιλ ία  αύτή ύπήρξε τόσον εγκάρδιος, ώστε ύπεν-



θυμίζει τον αδελφικόν δεσμόν Βασιλείου κα ί Γρη- 
γορίου Ναζιανζηνου.

A

λέπων τ ις  τόν νεαρόν Αυγουστίνον κατά  την 
2 )  περίοδον αυτήν, ουδέποτε θά έφαντάζετο οτι 
οδτος θά έγ ίνετο  μίαν ημέραν οπαδός του Ε σ τα υ 
ρωμένου κα ί εραστής τής ζωής τής εγκράτειας. 
Κα ί δμως ! Ε ίς την ζωήν του Αυγουστίνου έπανε- 
λήφθη τό θαύμα τής μετάνοιας του Δαβίδ κα ί τής 
μεταστροφής του αποστόλου Παύλου. Έ κ  του 
βορβόρου τής ακολασίας κα ί έκ του σκότους τής 
πλάνης τόν έκάλεσεν ό θεός είς τά  δυσθεώρητα 
υψη τής αρετής κα ί είς τό άπλετον φως του Ευαγ
γελίου. Πώς; Βεβαίως υπάρχει κα ί είς τήν ζωήν 
του Αυγουστίνου ή στιγμή τής οριστικής μεταστρο
φής. 'Α λλά  δ ι’ αυτήν τήν στιγμήν είργάσθησαν 
πολλοί. Ε ίς τήν στιγμήν αυτήν τόν ώδήγησεν ή 
χάρις του θεού δ ιά  συνεχών κλήσεων.

m  όν έκάλεσε δ ιά τών δακρύων τής μητρός 
I  του. . . Ά φ ’ ής στιγμής ό Αυγουστίνος παρε- 

σύρθη, ή μήτηρ του Μάνικα δέν έπαυσε νά χύνη 
δάκρυα δ ι’ αυτόν. Ο ί οφθαλμοί της εΐχον γ ίν ε ι α 
στείρευτοι πηγαί δακρύων. Τόσον πολλά δάκρυα 
έχυσε δ ιά τόν υιόν της, ώστε ό Αυγουστίνος ώνο- 
μάσθη «τό παιδί τών δακρύων». Τά δάκρυα αύτά 
υπήρξαν συνεχής κλήσις του θεού.

_ _  όν έκάλεσε δ ιά  του άγιου 'Αμβροσίου, έπι- 
X  σκόπου Μεδιολάνων. . . Τό 383 ό Αυγουστί

νος έγκατέλειψ ε τήν ’Αφρικήν κα ί ήλθεν είς τήν



Ρώμην. Ή  μήτηρ του Μάνικα δεν ήθελε τό τα ξ ί- 
διον αυτό. Έψοβεΐτο δτι ό υιός της θά παρεσύρε- 
το έτ ι περισσότερον. Έ ν τούτοις άπεδείχθη δτι ό
πισθεν του ταξιδ ιού αυτού έκρύπτετο τό σωτηρι
ώδες σχέδιον του θεού. Έ κ  τής Ρώμης ό Αυγου
στίνος ήλθε τό 384 εις Μεδιόλανα (σημερινόν Μι- 
λάνον), όπου διωρίσθη διδάσκαλος τής ρητορικής. 
Επίσκοπος Μεδιολάνων ή το ό άγ ιος ’Αμβρόσιος. 
Γά κηρύγματα του προσείλκυον πλήθη λαού. 
Προσείλκυσαν κα ί τόν Αυγουστίνον. Τά κηρύγμα
τα  αυτά, α ί συναναστροφαί του με πιστούς χρ ισ τι
ανούς, ή γνω ριμ ία  του με την Βίβλον, κα ί άλλα  ε
σωτερικά γεγονότα, έδημιούργησαν εις την ψυ
χήν τού Αύγουστίνου σεισμόν. Έσείσθη δλον τό 
οικοδόμημα των πεπλανημένων ιδεών του. ’Ή ρχι- 
σε νά στρέψη με θαυμασμόν τό βλέμμα πρός τόν 
Χριστιανισμόν. ’Α λλά  διά τήν οριστικήν μεταστρο
φήν του έχρειάσθη κα ί άλλη θαυμαστή, τελ ική  
κλήσις.

η ρ  όν έκάλεσεν ό θεός δ ιά θαυμαστού σημείου. 
X  Τ ό ν ’ Ιούλιον τού 386 είς ηλ ικ ίαν  32 ετών έδέ- 
χθη κλήσιν απ’ ευθείας έκ του Ουρανού. ’Ήκου- 
σε φωνήν, ή οποία τού έλεγε" «Λάβε κ α ί άνάγνω- 
σε». Καί δταν είς  τάς χεΐρας έλαβε τάς έπιστολάς 
τού Παύλου, τό βλέμμα του έπεσεν είς  τό χωρίον 
Ρω μ. 13, 12-13" «Ή νύξ προέκοψεν, ή δε ημέρα 
ήγγικεν. Αποθώμεθα οδν τά  έργα  τού σκότους 
κα ί ένδυσώμεθα τά  όπλα τού φωτός. 'Ω ς έν ημέ
ρα εύσχημόνως περιπατήσωμεν, μη κώμοις κα ί



μέθαις, μή κο ίτα ις  κα ί άσελγεία ις, μή έρι- 
δι κα ί ζή λω ...» . ’Από τής στιγμής αυτής 
ό ιερός Αυγουστίνος ήτο αιχμάλω τος τής χά- 
ριτος του θεού. Άπεσύρθη εις τό κτήμα ενός φ ί
λου του κα ί διήλθε την περίοδον μέχρι του Πάσχα 
του 387 έν περισυλλογή κα ί προσευχή. Προητοι- 
μάσθη δ ιά  τό Βάπτισμα, τό όποιον έγένετο υπό 
τοϋ άγιου ’Αμβροσίου. Μ αζί με τόν Αυγουστίνον 
έβαπτίσθη ό 1 δετής υιός του Ά δεοδάτος κα ί ό φ ί
λος του Άλυπ ιος.

* * *

Λ πό τοϋδε αρχ ίζε ι μ ία  νέα περίοδος δ ιά  την 
ζωήν του Αυγουστίνου, ό όποιος μετασχη

μ ατίζετα ι εις χρ ιστιανικήν προσωπικότητα. Ό  Α υ
γουστίνος ονομάζετα ι πλέον «ιερός Αυγουστίνος».

ΤΤ μεταστροφή του Αυγουστίνου ένέπλησε 
■ Π  χαράς κα ί συγκινήσεως τήν α γ ία ν  μητέρα 
του, ή όποια τόσα δάκρυα ’έχυσε δ ιά  τόν υιόν της. 
“ Εν έτος μετά τήν επιστροφήν του υίοΰ της ή ά γ ια  
Μάνικα άνεπαύθη εν Κυρίω. Τό όνειρόν της ειχεν 
έκπληρωθή. Ό  υιός της ήτο πλέον α ιχμάλω τος 
τής χάριτος του θεού.

A  λ λ ’ α ί κλήσεις του Αυγουστίνου δεν έσταμά- 
- t * .  τη σαν. Ό  θεός, ό όποιος τόν έκάλεσεν εις 
τήν χρ ιστιανικήν πίστιν, τόν κα λε ΐ τώρα εις τό ι 
ερατικόν αξίωμα. Τό 388 εγκαταλε ίπ ε ι τήν ’ Ι τ α 
λίαν κα ί επιστρέφει εις ’Αφρικήν. ’Έ φ υγε μανιχα ΐ- 
ος κα ί επιστρέφει χριστιανός" έφυγε νέος διεφθαρ



μένος κα ί επιστρέφει έν μετανοία κ α ί συντριβή. 
Δ ιανέμει την όλίγην περιουσίαν του εις  τούς πτω
χούς κα ί άποσύρεται 3 έτη εις μόνωσιν κα ί περι
συλλογήν. Ζή έν άφανεία καταρτίζω ν εαυτόν. Έ κ  
τής άφανείας όμως τόν ανασύρει ή χάρ ις  του θ ε 
ού. Τό 391 οδηγε ίτα ι άκων κα ί κλαίων εις 'Ιππώ- 
να κα ί χειροτονείτα ι πρεσβύτερος ύπό τού επισκό
που τής πόλεως Βαλέριου. Τό 395 ό Βαλέριος έκ- 
τιμών την αρετήν τού αγίου χειροτονεί τούτον ε
πίσκοπον κ α ί τόν ονομάζει «συνεπίσκοπον» τής 
'Ιππώνος. Τό επόμενον έτος 396 ό Αυγουστίνος α 
ναλαμβάνει μόνος τήν διαποίμανσιν τής επισκο
πής.

/ " X  ιερός Αύγουστΐνος έμεινε 35 έτη ως επίσκο- 
πος Ίππώνος. Υπήρξε πρότυπον επισκόπου. 

Είργάσθη μετά ιερού ζήλου. "Ιδρυσεν ε ις  τήν επι
σκοπήν του κοινόβιον, εντός τού όποιου έζη μετά 
των λοιπών κληρικών. Έ καλλ ιέργησ ε τό κήρυγμα. 
Έ κήρυττε συχνάκις κα ί προσεπάθει ε ις  τό κήρυ
γμά  του νά εΐνε απλούς κα ί συγκλονιστικός. «Μάλ
λον βούλομαι», έλεγε, «κατακρίνεσθαι ύπό τών 
γραμματικώ ν, ή μη έννοείσθαι ύπό τού λαού». Ή - 
γωνίσθη γενναίως δ ιά  τήν ήθικήν κάθαρσιν τής 
κοινωνίας. Κατεπολέμησε τάς άμαρτω λάς παννυ
χίδας, α ί όποΐαι έτελοΰντο εις τήν πόλιν. Έφρόν- 
τισε διά τήν άνάπτυξιν τής φιλανθρωπίας. Καί, τέ 
λος, έπολέμησε τάς αιρέσεις τής εποχής εκείνης, 
τόν Δονατισμόν, τόν Πελαγιανισμόν κα ί τόν Μα- 
νιχαϊσμόν.



λ  λλά  δεν είργάσθη μόνον ώς ΐεροκήρυξ κα ί 
Λ  ώς επίσκοπος. Είργάσθη κα ί ώς συγγρα- 
φεύς. Τά έργα  του περιλαμβάνουν 15 τόμους της 
λατιν ικής πατρολογίας τοϋ Migne.

|Τ |  ό 430 μ.Χ., άφου έποίμανε 35 ετη τόν λαόν 
A  τής 'Ιππώνος, έκοιμήθη έν Κυρίψ. " Ενας ιστο

ρικός γράφει δ ιά  τόν θάνατον του Αυγουστίνου · 
«Ούτως εστη ό ποταμός οδτος τής ευγλω ττίας, δς 
έφέρετο δ ιά  πάντων των πεδίων τής Ε κκλησ ίας» . 
Τούτο δμως δεν εΐνε άληθές. Ό  ποταμός οδτος 
αρδεύει μέχρι σήμερον την Ε κκλησ ία ν  τοϋ Χ ρ ί
στου.

ΤΤ μνήμη τοϋ ίεροϋ Αδγουστίνου τελ ε ίτα ι την 
15ην ’ Ιουνίου.



ΑΤΤΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ

«Τά παιδί των δακρύων»

μήτηρ τοΰ Αυγουστίνου, ή ά γ ια  Μάνικα, ε ίχε 
Π  χύσει πολλά δάκρυα διά τόν στακτόν υιόν 
της. Δεν έσταμάτησε μετά δακρύων να παρακαλή 
τόν Θεόν.

Ά λ λ ’ ό υιός της δεν έφαίνετο νά συγκ ινε ΐτα ι 
άπό τά  δάκρυα τής μητρός του. Μεθυσμένος άπό 
την ηδονήν των νεανικών παρεκτροπών δεν ήδύνα- 
το νά αίσθανθή τόν πόνον τής μητρός του. Ά λ λ ’ 
εκείνη έπ έμ ενε... Μ ίαν ή μέραν έπεσκέφθη τόν ε
πίσκοπον τής περιοχής, ό όποιος δ ιεκρ ίνετο διά 
την σοφίαν του. Τόν παρεκάλεσε νά καλέση τόν 
Αυγουστίνον κα ί νά συζητήση μαζί του. Τον πα
ρεκάλεσε μετά δακρύων, έλπίζουσα δτι δ ιά  τής 
σοφίας του θά έπειθε τόν ανήσυχαν υιόν της κα ί 
θά τόν έπανέφερεν εις  τους κόλπους τής ’Ε κκλησ ί
ας. Ε κε ίνος  τής άπήντησεν, δτι κ α ί ό ίδ ιος εις τήν 
νεότητά του ε ίχε παρασυρθή άπό τάς μανιχαϊ- 
κάς δοξασίας, άλλά  με τόν καιρόν μόνος ένόησε 
τήν πλάνην του κα ί έπέστρεψεν εις τήν ’Ε κκλησ ί
αν. Τό ίδιον, τής είπε, θά συμβή κα ί μέ τόν υιόν 
σου. . .

Ά λ λ ’ ή Μ άνικα δεν ίκανοποιήθη άπό τήν ά- 
πάντησιν του επισκόπου. Ουδεμίαν ελπίδα επιστρο
φής του Αυγουστίνου έδλεπεν. Δ ιά  τούτο έπε-



σκέφθη κα ί άλλας φοράς τόν επίσκοπον. Πάντοτε 
τον παρεκάλει μέ λυγμούς νά καλέση τόν Α υγου
στίνον. Κ α ί τότε ό επίσκοπος, ό όποιος έβλεπε την 
Μάνικαν νά χύνη τόσα δάκρυα, τής άπήντησεν" 
«’Άφησέ μ ε . . .  Δεν εΐνε δυνατόν τό παιδί τόσων 
δακρύων νά χαθή. , . ».

Κα ί π ράγματι ! Τό παιδί των δακρύων δεν 
έχάθη. Τά δάκρυα τής Μάνικας είσηκούσθησαν. 
Τό παράδειγμά της παρηγορεΐ κα ί τούς σημερινούς 
γονείς οί οποίοι θρηνούν δ ιά τά  παιδιά των. "Ο 
χι, «τό παιδί των δακρύων δεν εΐνε δυνατόν νά 
χ α θ ή ...» .

«Λάβε και άνάγνωσε»

Τ Τ  άγω νία  τής ψυχής του Αυγουστίνου είχε κο- 
Π  ρυφωθή. Ήσθάνετο την δύναμιν τής σαρκός 
νά τόν κρατή ακόμη αιχμάλωτον. "Ηθελε νά σω- 
θή κα ί δεν ήδύνατο. Μέσα εις την αγω νίαν του αυ
τήν έξήλθε τής ο ικ ία ς  οπού έμενε με τόν Άλύπ ιον, 
άπεσύρθη εις τόν παρακείμενον κήπον, άνεστένα- 
ξε κα ί ε ιπ εν «"Αχ, πότε θά σωθώ; Αύριο, όλο αύ
ριο; Ποτέ σήμερα; Γ ια τ ί όχι αμέσως; Γ ια τ ί όχι 
τώ ρα; Γ ια τ ί ή ώρα αυτή νά μήν εΐνε ό τερ μ α τι
σμός τής αισχύνης μου;».

Τήν στιγμήν ακριβώς πού έλεγε τά  λό γ ια  
αύτά κα ί τά  δάκρυά του έπότιζον τά  άνθη τού κή
που, ήκουσε άπό τό γειτονικόν σπίτι μίαν παι



δικήν φωνήν πού έπανελάμβανε συνεχώς τήν φρά- 
σιν «Το 16 et lege» (Λάβε κα ί άνάγνωσε) . .. 
"Εστρεψεν ό Αυγουστίνος νά ΐδη ποιος φωνάζει, 
ά λλ ’ ούδένα ειδεν. Ή  φωνή δμως ήκούσθη κα ί 
πάλιν' «Λάβε κα ί άνάγνωσε». Ήρμήνευσε τήν φω
νήν αυτήν ώς θείαν εντολήν, κα ί εσπευσεν εντός 
τής ο ικ ίας του. Ενώπιον του είδε τήν περγαμηνήν 
τής Α γ ία ς  Γραφής. Μέ τρόμον κα ί με δέος τήν 
ήνοιξεν. ΟΙ οφθαλμοί του έπεσαν επάνω είς τό 
χωρίον του αποστόλου Παύλου' «Ή νύξ προέκο- 
ψεν, ή δέ ήμερα ήγγ ικεν. Άποθώμεθα οδν τά  έργα 
τοϋ σκότους κα ί ένδυσώμεθα τά  δπλα του φωτός.
Ως εν ήμερα εύσχημόνως περιπατήσω μεν, μή κώ- 
μοις κα ί μέθαις, μή κο ίτα ις  κα ί άσελγεία ις, μή 
έρ ιδ ι κα ί ζήλω, ά λλ ’ ένδύσασθε τόν Κύριον *1- 
ησοΰν, κα ί τής σαρκός πρόνοιαν μή ποιεισθε είς 
επιθυμίας» (Ρωμ. 13, 12-13).

Δεν έχρειάζετο πλέον τίποτε άλλο. "5Ή το σα
φής ή κλήσις τοϋ θεού. "Οπως λ έγ ε ι ό Τζοβάννι 
Παπίνι, «ή φράσις αυτή, στήν πορεία τής ψυχής 
του, στάθηκε ή πινακίδα, πού του έδειξε τήν απο
φασιστική στροφή πρός τήν άγιότητα».



ATTO TΑΣ ΤΓΡΟΣΕΥΧΑΣ ΤΟΥ
εέ μου ! "Ενας πού εινε άξιος κολάσεως μέ 

v y  τ ί  πρόσωπον τολμά νά παρουσιασθή κα ι να 
ζητήοη την χάρ ινσου; "Ενας πού εινε ένοχος πρέπει 
να εινε πολύ θρασύς δ ιά νά ζητή δχι τιμω ρίας, αλλά  
τιμάς κα ί δόξας. Υ β ρ ίζε ι κα ί εξερεθ ίζει τον δ ικα 
στήν εκείνος, ό όποιος, πριν δώση ικανοποίησα/ δΓ 
δσα εγκλήμ α τα  έ'καμεν, έχει τήν άξίω σιν δχι μό
νον νά μή τιμωρηθή, άλλά  κα ί νά βραβευθή. Ό  
υπεύθυνος αύθαδ ιάζει ενώπιον του βασιλέως κα ί 
προβάλλει τήν άπαίτησιν νά του δοθή βραβεΐον, τό 
όποιον δεν τού οφείλει κανείς. Υιός άφρων, ό ό
ποιος μετά από φοβεράς ύβρεις, τάς όποιας εξε- 
στόμισεν εναντίον πατρός φιλοστόργου, χωρίς καν 
νά δείξη σημεΐον μεταμέλειας, ζη τε ί νά έχη κα ί 
μέρος εις τήν κληρονομιάν τής περιουσίας του 
πατρός του, αυτός ό άφρων υιός, μέ τήν συμπε
ριφοράν αυτήν, εξορ γ ίζε ι τον πατέρα.

’Εγώ ε ίμ α ι ό άφρων υιός, ό ένοχος κα ί υπεύ
θυνος ενώπιον του Θεού δ ιά τά  άμαρτήματά μου 
κα ί τά  εγκλήμ ατά  μου. Ά λ λ ’, ώ Πάτερ ουράνιε, 
ενθυμούμαι δσα διέπραξα. θάνατος εινε ή ποινή, 
ή όποια μου αρμόζει. ’Εγώ δε άντιθέτως ζητώ 
ζωήν. Ό  αναιδής ζητώ βοήθειαν. Περιεφρόνησα τόν 
Δικαστήν, κα ί τώρα καλώ τούτον εις βοήθειαν. 
Υπερηφανεύθην κα ί δεν ύπήκουσα εις τάς συμβου- 

λάς τού πατρός μου, άπό τόν όποιον τώρα ζητώ 
κληρονομιάν.

Άλλοίμονον ! Πόσον αργά  έρχομαι ! Ά λ λ ο ί-



μονον εις εμέ, ό όποιος, ενώ εΐνε ακόμη νωπά τά  
τραύματά μου, ούδεμίαν καταβάλλω  προσπάθειαν 
δ ιά  νά φυλαχθώ από νέας επιθέσεις του εχθρού. 
Ούδεμίαν πρόνοιαν έλαβον δ ιά  ν’ άποφύγω τά  βέλη 
πού πληγώνουν κ α ι θανατώνουν. Ά λλο ίμ ονον ! 
Ε ίμα ι εγγύς θανάτου. Τραύματα επάνω εις τά  
τραύματα  έπροξένησα. 'Α μαρτήματα  επάνω εις 
τά  αμαρτήματα δεν έδίστασα νά προσθέσω. Εις 
τά  παλαιά μου αμαρτήματα έπέστρεψα. Κα ί ενώ 
α ί πληγαί, τάς όποιας έπροξένησαν τά  παλαιά 
μου άμαρτήματα, με την βοήθειαν τού θεού ήρχι- 
σαν νά κλείουν κ α ί νά έπουλώνωνται, μέ κατέλα- 
βεν ή επιθυμία τής αμαρτίας, κα ί αύτή ως κνι- 
σμός (φαγούρα) μέ έκαμε νά ξύσω πάλιν τήν 
πληγήν, ή όποια έκλειε, κα ί ή πληγή ήρεθίσθη, 
έξηπλώθη, έγέμισεν άπό πύον, έσάπισε κα ί έβρώ- 
μησεν. "Ε τσ ι ή αμαρτία, ή όποια έπανελήφθη, έμα- 
ταίωσε τό έλεος τού Θεού, τήν συγχώρησιν. Δ ιό τ ι 
γνωρίζω τ ί λ έγ ε ι ή Γραφή- «Έν τώ άποστρέφειν 
δ ίκα ιον άπό τών δικαιοσυνών αύτοΰ. . . ού μη μνη- 
σθώσιν α ί δ ικαιοσύναι αύτού» ( Ί ε ζ .  3, 20). Δηλα
δή" 'Ό τα ν  ένας δ ίκα ιος άφήνη τόν δρόμον τού 
θεού κα ί έπιστρέφη εις τόν δρόμον τής αδικίας, 
δσα καλά  κα ί αν έκαμεν εις τό παρελθόν, λησμο- 
νούνται. ’Εάν λοιπόν, κατά  τήν Γραφήν, ή άρετή 
τού δ ικαίου ανθρώπου, όταν παρεκκλίνη έκ τής ο
δού τής αρετής, δεν λαμβάνετα ι ύπ’ οψιν, πόσον 
μάλλον ή μετάνοια τού ανθρώπου, ό όποιος ήμάρ- 
τησε κα ί εύθύς μετά τήν μετάνοιάν του έπέστρε- 
ψεν εις τά  ίδ ια  άμαρτήματα ! Αύτός ό άνθρωπος,



κατά  την Γραφήν, ομοιάζει με τον σκύλον, ό όποι
ος κάμνει εμετόν κα ί τρώ γει ο,τι έξέρασε, κα ί μέ 
τόν χοίρον, ό όποιος έξήλθεν άπό τόν βόρβορον 
κα ί πάλιν έρρίφθη μέσα εις αυτόν. Ε ξομ ολογού
μαι. Εγώ, ό οποίος μετανοώ, άλλα  κα ί πάλιν πίπτω 
εις τάς ιδ ίας αμαρτίας, δεν εινε ευκολον νά γνω 
ρίζω πόσον κακόν προξενώ εις τό περιβάλλον 
μου. "Α λλο ι έλαβαν θάρρος (άπό εμέ) ν’ αμαρτά 
νουν άλλοι, οι όποιοι ή σαν έτο ιμο ι νά μετανοήσουν, 
άνέβαλον την μετάνοιάν των άλλο ι δε, οί όποιοι 
μόλις ήρχισαν νά βαδίζουν τόν δρόμον τής άρε- 
τής, ήσθάνθησαν άπογοήτευσιν. Εις πόσους άν- 
θρώπους, οί οποίοι δεν έβάδιζον πλέον τόν δρό
μον τής κακίας, ά λ λ ’ έβάδιζον έπάνω εις τόν δρό
μον τής άρετής, τό κακόν παράδειγμά μου δέν έ 
γ ινε παγίς δ ιά  νά πέσουν μέσα εις τόν λάκκον τής 
άμαρτίας ! Δέν έφοβήθην νά διαπράξω άμαρτή- 
ματα, των όποιων κα ί ή άνάμνησις άκόμη θά έ
πρεπε νά μέ κάμνη νά τρέμω.

Αλλά, θ εέ  μου, συ ό δ ίκα ιος Κριτής, σύ, 
κα ίτο ι γνω ρίζεις όλους τούς δρόμους τής ζωής 
μου, κα ί δ,τι αμαρτωλόν έπραξα τό έχεις σημειώ
σει κα ί κλείσει εις σάκκους, έν τούτοις έξακολου- 
θείς νά δεικνύης τό έλεος σου πρός έμέ. Δέν ο ρ γ ί
ζεσαι, άλλά  σιωπάς, μακροθυμείς ! Αυτή η σιωπή 
κα ί ή μακροθυμία σου μέ φοβίζει. Ά λλο ίμονόν 
μου ! θ ’ άκουσθή ή φωνή σου, δταν έλθη ή ώρα τής 
φοβέρας δοκιμασίας μου, ώς έρχετα ι ή ώρα τής 
θλίψεως εις τήν γυναίκα, ή όποια πρόκειτα ι νά 
γεννήση.
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ΕΝ ΤΩι ΜΙΚΡΩι ΕΣΠΕΡΙΝΩι

Τστώμεν στίχους S' καί ψάλλομεν τα έξης Προσόμοια του
Ά γιου

"Ηχος %'. Των ουρανίων ταγμάτων

ΓΤ1 όν ιερόν Αυγουστίνον άνευφημήσωμεν, ώς 
Ί  Ιερ ά ρ χ η ν  θειον, κα ί σοφόν θεηγόρον δυ

νάμει γάρ  σοφίας της θεϊκής, πάσαν γνώσιν των 
θύραθεν, καθυποτάξας άξίω ς ιερουργεί, του Χ ρ ί
στου τό Εύαγγέλιον.

ΙΤ Ί ής θεοφόρου μητρός σου των παρακλήσεων, 
■*· ό Πανοικτίρμων Λόγος, έπακούσας παμμά- 

καρ, αιρέσεων βυθοΰ σε πρός αρετών, την ακρώ 
ρειαν ύψωσε, κα ί Ε κκλησ ία ς  φωστήρά σε παμ- 
φαή, Αυγουστίνε Πάτερ έδειξε.

ΓΤΠ ή του Σωτήρος αγάπη μεταρσιούμενος, ά- 
■*· μεμπτού πολιτείας, θειον δργανον ώφθης, 

παμμάκαρ Αυγουστίνε κα ί προσευχής, ύποφήτης 
θεόληπτος, άναπτερών τάς καρδίας των εύσεβών, 
θείω λόγω πρός τά  κρείττονα.

Τ  εραρχίας την χλαΐναν περιβαλλόμενος, θεο- 
ειδής ποιμάντωρ, κα ί σοφός κυβερνήτης, Χρί

στου τής έκλογάδος περίφανώς, Αυγουστίνε γενό-



μένος, τής έν Μππώνι εκτρέφεις πνευματικός, εύ- 
σεδούντων την διάνοιαν.

Δόξα. 'Ηχος δ '.

ώ ίερώ προσχών Άμβροσίω , τό νέκταρ τής 
X  χάριτος, εκ των χειλέω ν αύτοϋ έδέξω, Aö- 

γου στίνε μακάρ ιε ' δ ι’ οδ την μεν κατάπικρον ά- 
πώσω κακίαν, τόν δέ γλυκασμόν τής εύσεβείας, 
υπέρ μέλι κα ί κηρίον τή Ε κ κ λ η σ ία  πηγάζεις" την 
έν Χριστώ γάρ  καινότητα, όλικώς ενεδύσω, κα ι 
ίεραρχικως τω κόσμω διέπρεψας, ώς ’Αποστόλων 
μιμητής, το ΐς πδσιν αίτούμενος, θειον ίλασμόν κα ί 
τό μέγα έλεος.

Κ α ί νυν. θεοτοκίου

Τ 7 Ι κ παντοίων κινδύνων τούς δούλους σου φύ- 
X-J λαττε, εύλογη μένη θεοτόκε, ΐνα  σε δοξά- 
ζωμεν, την ελπίδα των ψυχών ημών.

Άπόστιχα

Ηχος β '. Οίκος τοϋ Εύφραθά

■λ  Λ-ύστης θεοειδής, τής μετάνοιας ώφθης, θεό- 
1V1 φρον, Αύγουστΐνε, πανσόφως στηλιτεύων, 
κόσμου τήν ματαιότητα.

Σ τίχ .: Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν. . .

Τ >  ίου θεοφιλούς, υφηγητής κα ί τύπος, κα ί θεϊ- 
J D  κής αγάπης, άνθραξ πυράς έδείχθης, ώ Αύ- 
γουστΐνε ένδοξε.



Σ τίχ .: Οι ιερείς σου, Κύριε, ένδύσονται. . .

φθης προπολεμών, Χρίστου τής Ε κκλησ ία ς , 
a ß  παμμάκαρ Αυγουστίνε, κ α ί λύων την απά
την, αιρέσεων το ίς λόγοις σου.

Δόξα. Τριαδικόν

Τ71 να σε Παντουργέ, θεόν τρ ισ ί προσώποις, μ ια  
E l  δέ τή ουσία, ό μέγας Αυγουστίνος, θεολό
γων έκήρυξε.

Κ α ί νυν. Θεοτοκίον

Γ |Ί  έξασα τόν θεόν, αγνών σου εξ αιμάτων, 
JL κτιστής τε  κα ί άκτιστου, μεθόριον ουσίας, 

έδείχθης Μητροπαρθένε.

Νυν απολύεις, τό Τρισάγιον, τό Άπολυτίκιον εκ τού Μεγά
λου Εσπερινού καί άπόλυσις.

ΕΝ ΤΩι ΜΕΓΑΛΩι ΕΣΠΕΡΙΝΩι

Μετά τόν Προοιμιακόν, τό Μακάριος άνήρ. Εις δέ τό Κύ
ριε έκέκραξα ιστώμεν στίχους στ' καί ψάλλομεν τα έξης 

Προσόμοια

'Ηχος α '.  ’Ώ  τού παραδόξου θαύματος!

του παραδόξου θαύματος ! ως άκτΐνες φω- 
U U  τός, Παύλου του θεόφρονος, ένήστραψαν 
μυστικώς, τά  θεία  ρήματα, κα ί ηυγασαν ά-



ληθώς, νουν κα ί ψυχήν Αυγουστίνου του μάκα- 
ρος' εντεύθεν εκ των παθών, δ ιεγερθείς ώς έξ υ- 
πνου διέλαμψεν, έναρέτω πολιτεία, κα ί ζωής λαμ- 
πρότητι, κα ί Χριστώ τώ Σωτήρι, ώσπερ άγγελος 
[έρευσε.

Ί ~1 αβαί τών σών ευαγών αρετών ! τ ις  σου Αύ- 
Ό  γουστΐνε, την θερμήν αγάπησιν, ήν έσχη- 
κας προς Χριστόν, έξείπη "Α γ ιε ;  ώς άκρον γάρ 
έφετόν, όλοσχερώς τόν Σωτήρα ήγάπησας, κα ί 
άσαρκος εν σαρκί, δ ι’ ενάρετου ζωής έχρημάτι- 
σας, εν ψυχή συντετριμμένη, εξομολογούμενος, 
τοΟ προτέρου σου βίου, έμμελώς τά  ολισθήματα.

ΓΓΙ ής σής σοφίας α ί χάριτες, τάς τών εύσεβούν- 
-*■ ων, δ ιανοίας ηυγασαν, κα ί χείλη α ιρετικών, 

Πάτερ έφίμωσαν. Δονάτου γάρ του δεινού, κα ί 
Μανιχαίων τήν πλάνην δ ιήλεγξας, κα ί τών Πελα- 
γιανών, τάς γλω σσαλγίας σοφώς έθριάμβευσας, 
κα ί τής πίστεως τόν λόγον, εύσεβώς έτράνωσας, 
άληθείας δυνάμει, Αυγουστίνε ίερωτάτε.

Προσόμοιοι ετερα. 'Ηχος β '. "Οτε έκ τοϋ ξύλου

ζ ~ \  φθης τής σοφίας εραστής, ταύτην έκ νεότη- 
τος άγαν, φιλήσας "Α γ ιε , ά λλ ’ ή πλουσιό- 

δωρος χάρις του Πνεύματος, τή ψυχή σου φοιτή- 
σασα, σοφόν θεηγόρον, κα ί ποιμένα άριστόν, τής 
Ε κκλησ ία ς  Χρίστου, έδειξε σοφέ Αυγουστίνε, βίω 
διαπρέποντα θείω, κα ί δυνάμει λόγου διαλάμ-
ποντα.



g*"\ τε ’Αμβροσίου του σοφού, Πάτερ ήκροάσω 
U  των λόγων, ψυχής θερμότητι, τότε τό ουρά
νιον νέκταρ είσδέδεξαι, τής σοφίας του Πνεύμα
τος, κα ί μάλα ευφράνθης, τή μεθέξει "Οσιε, των 
υπέρ έννοιαν δθεν τό άλλόμενον ύδωρ, κατά  του 
Κυρίου τον λόγον, Πάτερ Αυγουστίνε κόσμω έ- 
βλυσας.

*  ύρα μετάνοιας μελουργέ, θείας κατανύξεω ς 
Ä \ .  ρείθρον, καθαΐρον ρύπον ψυχών, στόμα θε- 
οκίνητον, τής άνω πόλεως, Αυγουστίνε θεσπέσιε, 
ώς τω του Δεσπότου, θρόνω παριστάμενος, οια 
θεράπων θερμός, α ιτε ί φωτισμόν ήμΐν δούναι, κα ί 
αγάπης θέρμην τής θείας, κα ί πλημμελημάτων 
την συγχώρησιν.

Δόξα. ΤΗχος πλ. S'.

ιλοσοφία παιδευθείς, τής κεκρυμμένης εν Χρι- 
τ τ  στω γνώσεως, τον θησαυρόν έκομίσω, έν 

τή έκφάνσει του κρείττονος "Ο σ ιε' εκ γάρ  των έ
ξω στοιχείων, άπασχολήσας τον νουν, εύσεβώς έξ- 
εζήτησας, τής αλήθειας την λαμπρότητα' κα ί τής 
‘Α γ ία ς  Τριάδος, έλλαμφθείς τω φωτί, τής έν Χ ρ ι
στώ άνακαινίσεως, οργανον ώφθης θεόπνευστον. 
Κα ί νυν Αυγουστίνε μακάριε, καλώς τόν δρόμον 
τελέσας, του πόθου εύρες την πλήρωσιν, θεωθείς 
κατά  μέθεξιν, ώς Ιερ ά ρ χ η ς  θεόληπτος, πρεσβεύ- 
ων υπέρ τών ψυχών ημών.

Κ α ί νυν. Ό  αύτός



Ζ ”Χ Βασιλεύς των ουρανών, δ ιά  φιλανθρωπίαν, 
επί τής γης ώφθη, κα ί το ΐς άνθρώποις συν- 

ανεστράφη" εκ Παρθένου γάρ 'Αγνής, σάρκα προσ- 
λαδόμενος, κα ί εκ ταύτης προελθών, μετά τής 
προσλήψεως, εις έστιν Υιός, διπλούς την φόσιν, 
ά λλ ’ ού την υπόστασιν. Δ ιό τέλειον αυτόν θεόν, 
κα ί τέλειον άνθρωπον, αληθώς κηρυττοντες, όμο- 
λογούμεν Χριστόν τόν θεόν ημώ ν δν ικέτευε Μή- 
τερ ’Ανύμφευτε, έλεηθήναι τάς ψυχάς ημών.

Είσοδος, Φως ιλαρόν, τά ΙΙροκείμενον τής ημέρας, καί τα 

’Αναγνώσματα

Παροιμιών τό ’Ανάγνωσμα

■»yr ακάριος άνθρωπος δς εύρε σοφίαν κα ί θνη- 
-LV1 τός δς είδε φρόνησιν κρεισσον γάρ  αυτήν 
έμπορεύεσθαι ή χρυσίου κα ί αργυρίου θησαυρούς. 
Τ ιμ ιω τέρα δέ έστι λίθων πολυτελών, ούκ άντιτά- 
ξετα ι αύτή ούδέν πονηρόν ευγνωστός έστι πάσι 
το ΐς έγγ ίζουσ ιν αύτή, παν δέ τίμ ιον ούκ άξιον 
αύτής έστι. Μήκος γάρ βίου κ α ί έτη ζωής έν τή 
δεξιά  αύτής, έν δέ τή αριστερά αύτής πλούτος 
κα ί δόξα" έκ τού στόματος αυτής έκπορεύεται δ ι
καιοσύνη, νόμον δέ κα ί έλεον έπί γλώσσης φορεΐ. 
Είσακούσατέ μου, σεμνά γάρ έρώ. Μ ακάριος άν
θρωπος, δς τάς έμάς οδούς φυλάξει" α ί γάρ  έξο
δοί μου έξοδοι ζωής, κα ί ε το ιμ ά ζετα ι θέλησις πα
ρά Κυρίου. Δ ιά  τούτο παρακαλώ υμάς, κα ί προΐ- 
εμα ι έμήν φωνήν υ'ιοΐς ανθρώπων" Νοήσατε, άκα- 
κοι, πανουργίαν, ο ί δέ απαίδευτοι ένθεσθε καρδί-



αν. Ε ισακούσατε μου, σεμνά γάρ έρώ κ α ι άνοίσω 
άπό χειλέων ορθά- δτι αλήθειαν μελετήσει ό φά- 
ρυγξ μου, έβδελυγμένα δε εναντίον έμοϋ χείλη 
ψευδή. Μ ετά δικαιοσύνης πάντα τά  ρήματα του 
στόματός μου, ούδέν εν αύτοΐς σκολιόν ουδέ 
σ τραγγαλ ιώδες. Πάντα ευθέα έστί το ΐς νοοΰσι 
κα ί ορθά το ΐς εΰρίσκουσι γνώσιν.

Σοφίας Σολομώντος τά ’Ανάγνωσμα

*  ίκα ιος εάν φθάση τελευτήσαι, εν αναπαύσει 
εστα ι γήρας γάρ τίμ ιον ού τό πολυχρόνιον 

ουδέ αριθμώ ετών μεμέτρηται' πολιά δε έστι φρό- 
νησις άνθρώποις κα ί ή λ ικ ία  γήρως βίος ακηλίδω 
τος. Ευάρεστος τώ θεώ  γενόμενος ήγαπήθη κα ί 
ζών μεταξύ άμαρτωλών μετετέθη- ήρπάγη, μή κα 
κ ία  άλλάξη  σύνεσιν αύτοΰ ή δόλος άπατήση ψυ
χήν αυτού' βασκανία γάρ φαυλότητος άμαυροΐ 
τά  καλά, κα ί ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει 
νοΟν άκακον. Τελειωθείς εν όλίγω, έπλήρωσε χρό
νους μακρούς, άρεστή γάρ  ήν Κυρίω ή ψυχή αύ- 
τού' δ ιά  τούτο εσπευσεν εκ μέσου πονηριάς. Ο ί 
δέ λαο ί ίδόντες κα ί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ε
πί διάνο ία  τό τοιούτον, δ τι χάρις κα ί έλεος έν το ΐς 
έκλεκτο ΐς  αυτού κ α ί έπισκοπή έν το ΐς όσίοις αυ
τού.

Εις την Λ ιτήν, Ιδ ιόμελα 

"Ηχος α \

Τ ρ  ύψραίνου έν Κυρίω, έν τα ΐς  τών 'Α γ ίω ν λαμ- 
J—J πρότησιν, Αυγουστίνε μακάριε- ε ί γάρ πρός



καιρόν, έν καθέδρα λοιμών έκάθισας, δ ιά  τής των 
ηθών παρατροπής, ά λλ ’ αλλοιωθείς θείω Πνεύμα- 
τι, δικαιοσύνης ακρότητα, όλοσχερώς κατώρθω- 
σας" κα ί τύπος θείων έργων γενόμενος, Ιερ ά ρ χ η ς  
δσιος, τής Ε κκλη σ ία ς  ώφθης, ως καθαρός τή 
καρδία. Ά λ λ ’ ως εχων παρρησίαν πρός Χριστόν, 
άδιαλείπτως πρέσβευε, όπέρ τών τιμώντων σε.

’ Ηχος β '.

ΓΓ1 ου θείου Παύλου το ΐς ρήμασι, καταυγασθείς 
’®- την ψυχήν, φωστήρ παγκόσμιος ώφθης, Αυ

γουστίνε θεσπέσιε' ολον γάρ σεαυτόν άνέθηκας, 
τώ Ζωοδότη Χριστώ, τών παθών άνανήψας, ως σο
φός κα ί άγχίνους κα ι τοΰ προτέρου βίου, στηλι- 
τεύσας τήν πλάνην, τής έν Χριστώ ζωής την λα μ 
πρότητα, μυσταγω γείς θείω λόγω 1 κ α ί θείω χρί- 
σματι τελεσθείς, τής έν Ίππώ νι Ε κκλησ ία ς , ποι- 
μήν θεόληπτος έγένου, ως εύσεβείας έκφάντωρ' 
διό τήν άγ ία ν  σου, πάντες μνήμην έορτάζομεν.

Ή χος γ \

T J  τού κρείττονος βουλή, ή εκλεκτόν σε σκεύος 
προορίσασα, έκ βυθού απάτης, θαυμαστώς 

σε Αυγουστίνε άνήγαγε" θεία γάρ  όμφή χρηματι- 
σθείς, τών θείων ρημάτων, ούτωσί λεγόντω ν ήκου- 
σας' «’Έ γ ε ιρ α ι ό καθεύδων, κα ί ανάστα έκ τών νε
κρών, ή γάρ  νύξ προέκοψεν, ή δε ήμερα ήγγικε». 
Δ ιό  τά  τού σκότους άποθέμενος έργα, τόν παλαιόν 
έξεδύσω άνθρωπον, τόν δέ νέον ένεδύσω, τόν έν



Χριστώ μορφούμενον, τώ παρέχοντι δ ιά  σου, ήμίν 
τό θειον έλεος.

’ Ηχος δ '.

γ  εραρχίας την στολήν, φαιδροτέραν άπειργά-
JL σω, το ΐς υπέρ τής ευσεβείας πόνοις κα ι ίδρώ- 

σιν, Αυγουστίνε ένδοξε· ου γάρ έπαύσω μακάριε, 
λόγο ις  κα ί έργο ις στηρίζων, την Ε κκλη σ ία ν  του 
Θεού, ώς πλήρης θείου ζήλου4 Δονατιστών γάρ  
κα ι Πελαγιανών, δ ιελέγξας τήν πλάνην, τής αλή
θειας την ακρίβειαν, πάσι παρέθηκας, θεορρήμο- 
ν ι γλώσση· κα ί ώς ήλιος λάμψας έν τή έν Καρθα- 
γένη ά γ ια  Συνόδω, Ε ύαγγελικώ ς δ ιήγαγες, τήν 
δοθεΐσάν σοι χάριν. Ά λ λ ’ ώ ποιμένων άριστε, κα ί 
ρητόρων λαμπρότης, πρέσβευε άπαύστως, υπέρ 
των τιμώντων σε.

Δόξα. Ό  αυτός

Λ  ποστολικόν ζήλον κεκτη μένος, κατά  Παύλον 
* *  τόν μέγαν, περιψανώς έν κόσμω διέπρεψας, 
Αυγουστίνε Ίερ ά ρ χ α  "Ο σιε τή πράξει γάρ των 
αρετών, δ ιδασκαλίας λόγον προβάλλων, του Ευ
αγγελ ίου  εργάτης ώφθης δόκιμος, κα ί κήρυξ ευ
σεβείας θεόσοφος, κα ί ήθών σεμνότητας, φυτοκό- 
μος ιερός4 τό γάρ  "Α γ ιο ν  Πνεύμα, τή καθαρά ψυ
χή σου σκηνώσαν, στόμα θεΐόν σε είργάσατο, κα ί 
παιδευτήν αφρόνων, κα ί Ε κκλη σ ία ς  στύλον κα ί 
έδραίωμα, κα ί μεσίτην ήμών, μέγαν πρός τόν Κύ
ριον.

Κ α ί νυν. Θεοτοκίον



TJ1 κ παντοίων κινδύνων τούς δούλους σου φύ- 
-C j λαττε, εύλογημένη Θεοτόκε, ΐνα  σε δοξά- 
ζωμεν, την ελπίδα των ψυχών ημών.

Εις τον Στίχον Στιχηρά Προσόμοιοι

Ηχος πλ. α '. Χαίροις ασκητικών

-WT- α ίρο ις ό ένθεώτατος νους, έρωτος θείου παν- 
. / V  αρμόνιον οργανον ό άνθραξ τής μετανοίας, 
ό καταψλέγω ν αεί, τής απάτης ύλην εύκατάπρη- 
στον" τό στόμα τό ήδιστον, τό πηγάζον εκάστοτε, 
φωνάς άγ ιας, κα ί δ ιδάγματα  ένθεα, άνακτώμενα, 
τούς έν πάθεσι πίπτοντας' λύχνος ό παμφαέστατος, 
σοφίας τής κρείττονος, τών ύπέρ νουν δωρημάτων, 
υφηγητής διαπρύσιος, σοφέ Αυγουστίνε, ό αίτού- 
μενος το ίς πάσι, τό μέγα  έλεος.

Στίχ.: Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν. . .
■*1 - α ίρο ις ό τής Ίππώνος ποιμήν, τής Έ κκλη - 

σίας ό φωστήρ ό πολύφωτος, άγάπης διπλής 
ταμεΐον, τής άπαθείας λειμών, ενάρετου βίου ύπο- 
τύπωσις" πυξίον του Πνεύματος, μυστογράφος τής 
χάριτος, ό έρμηνεύων, θεορρήμονι στόματι, θείας 
πόλεως, τάς άφράστους λαμπρότητας' μάχα ιρα  ή 
έκτέμνουσα, Δονάτου τά  δόγματα, κα ί Π ελάγιου 
την πλάνην, κα ί Μανιχαίων την αΐρεσιν, σοφέ Αυ
γουστίνε, δ αίτούμένος το ίς πάσι, τό μέγα έλεος.

Στίχ.: Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν...
α ίρο ις ό Ιερ ά ρ χ η ς  Χριστού, ό επί γής ίερα- 

.Z V  τεύσας ως άγγελος, Τρ ιάδ ι τή Ύπερθέω,



καθαρω :άτη ψυχή, κα ί σαρκός νεκρώσας σπαν 
φρόνημα- ό λόγων θερμότητι, έσαεί προσευχόμε
νη,, ό τοϋ Κυρίου, τό γλυκύτατοι/ όνομα, τη καρ- 
δία σου, τρυφήν εχων ουράνιον- όθεν των υπέρ έν
νοιαν, έπλήσθης έλλάμψεων, κα ί κληρονόμος έγέ- 
νου, ζωής κα ί δόξης τής κρείττονος, σοφέ Αύγου- 
στΐνε, έξαιτούμένος το ΐς πάσι, πταισμάτων άφε- 
σιν.

Δόξα. Ή χος πλ. βλ

τ  εραρχίας τω φωτί, λαμπρύνας τον βίον, ά- 
μέμπτως θεω  ίεράτευσας, Αυγουστίνε θεό- 

σοφε- κα ί τω λόγω τής χάριτος, την θύραθεν σο
φίαν ύποτάξας, τής εύσεβείας τό μέγα  μυστήριον, 
πανσόφως έτράνωσας, ώς θεηγόρος ιερός, κα ί μ ι
μητής ’Αποστόλων. Κ α ί νυν τόν άμαράντινον άνα- 
δησάμενος στέφανον, άδιαλείπτως πρέσβευε, σώ- 
ζεσθαι τούς σέ μακαρίζοντας.

Κ α ί νυν. Θεοτοκ ίο ν

εοτόκε, σύ ε ΐ ή άμπελος ή αληθινή, ή βλα- 
V - /  στήσασα τόν καρπόν τής ζωής- σέ ίκετεύο- 
μεν- Πρέσβευε Δέσποινα, μετά των ’Αποστόλων κα ί 
πάντων των 'Αγίω ν, έλεηθήναι τάς ψυχάς ήμών.

Νΰν άπολύεις, τό Τρισάγιον, καί τό Άπολυτίκιον 

'Ηχος πλ. α λ  Τόν Συνάναρχον Λόγον

Λ  ύγουστΐνον τόν μέγαν άνευφημήσωμεν, τόν 
Ιερ ά ρ χ η ν  τόν θειον τής Ε κκλη σ ία ς  Χρίστου



κα ί σοφόν υφηγητήν τής άνω πόλεως, τόν θεολό
γον τόν κλεινόν, προσευχής τόν εραστήν, κα ί στή
λην τής μετάνοιας- πρεσβεύει γάρ τω Κυρίω, έλε- 
ηθήναι τάς ψυχάς ήμών.

"Ετερον Άπολυτίκιον 

Ήχος γ '. θείας πίστεως

λ  είου Πνεύματος, λαμπρόν δοχεΐον, κα ί τής 
1 J  πόλεως, θεού έκφάντωρ, άνεδείχθης Αυγου
στίνε μακάριε' κα ί τω Σω τήρι όσίως ίέρευσας, ως 
Ιερ ά ρ χ η ς  σοφός κα ί θεόληπτος. Πάτερ "Οσιε, 
Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ήμΐν τό 
μέγα ελεος.

θεοτοκίον

έ τήν μεσιτεύσασαν τήν σωτηρίαν τού γένους 
fcJ  ήμών, άνυμνοϋμεν θεοτόκε Παρθένε" εν τή 
σαρκί γάρ τή εκ σου προσληφθείση, ό Υιός σου κα ί 
θεός ήμών τό δ ιά  Σταυρού καταδεξάμενος πάθος, 
έλυτρώσατο ή μάς, εκ φθοράς ώς φιλάνθρωπος.

Άπόλυσις

mm



Ε Ι Σ  Τ Ο Ν  Ο Ρ Θ Ρ Ο Ν

Τό θεάς Κύριος καί τα ’Απολυτίκια.

Μετά τήν α ' Στιχολογίαν, Κάθισμα

Ηχος α '.  Τάν τάφον σου Σωτήρ

m  ό άκρον αγαθόν, όλικώς έκζητήσας, κα τέλ ι- 
πες σοφέ, σφαλλόμενων τήν σχέσιν, κα ί έ- 

λαμψας ώς ήλιος, Αυγουστίνε το ΐς πέρασι, φαίνων 
απασι, τής μετάνοιας τήν χάριν, κα ί πρός έρωτα, 
τον θεϊκόν διεγείρων, πιστών τήν διάνοιαν.

Θεοτοκίον

ς θρόνος υψηλός, κα ί καθέδρα πυρφόρος, κα- 
“ “  τέχεις  τα ΐς  χερσί, τόν κατέχοντα πάντα, 
Παρθένε ’Αειπάρθενε, Μ αριάμ Παντευλόγητε" οθεν 
ρϋσαί με, έκ των χειρών του δολίου, κα ί διάναψον, 
τό πυρ τής θείας άγάπης, Α γνή  τή καρδία μου.

Μετά τήν β ' Στιχολογίαν, Κάθισμα 

Ηχος γ '.  θείας πίστεως

λος ένθεος, κα ί θεοφόρος, άναδέδειξαι, έρω- 
τ ι  θείω, Αυγουστίνε Ίερ ά ρ χ α  μακάριε, κα ί 

τόν λαόν τού Κυρίου έποίμανας, έν εύσεβεία κα ί 
πάση σεμνότητι. Κ α ί νυν πρέσβευε, δοθήναι τοΐς 
σε γεραίρουσι, πταισμάτων ίλασμόν κα ί μέγα  έ
λεος.



Θεοτοκίον

ΤΤΙ ξ α ιμάτω ν σου, σάρκα μορφώσας, ό Ύπέρ- 
θεός, άνερμηνεύτως, |3ροτός ώφθη μή τρα 

πείς την Θεότητα, κα ι τόν Ά δ ά μ  άναπλάσας ώς 
εϋσπλαγχνος, σε άνωτέραν κτισμάτων άνέδειξε. 
Κόρη Πάναγνε, ανθρώπων θερμόν προσφύγιον, μή 
παύση βοηθούσα το ΐς αίνοϋσί σε.

Μετά τόν Πολυέλεον, Κάθισμα

'Ηχος πλ. δ'. Τήν Σοφίαν καί Λόγον

FT1 ήν σοφίαν την θύραθεν παιδευθείς, κα ί τήν 
-*· γνώσιν τήν άνωθεν μυηθείς, ώφθης άμφοτέ- 

ρωθεν, ευκλεής κα ί περίδοξος, κα ί δυνατός εν λό- 
γοις, κα ί έργοις κα ί πράξεσιν, όλοσχερώς Κυρίω, 
σαυτόν άναθέμενος. "Οθεν επί χλόην, άρετών ού- 
ρανιών, ποιμάνας τήν ποίμνην σου, τω θεω  εύη- 
ρέστησας, Αυγουστίνε πολύσοφε. Πρέσβευε Χριστώ 
τω θεω, των πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, το ΐς 
έορτάζουσι πόθω, τήν α γ ία ν  μνήμην σου.

Θεοτοκίον

ΠΠ ήν ά γ ία ν  νηδύν σου κα ί καθαράν, ώς παλά- 
*· τιον μέγα  κα ί ιερόν, ό ’Ά ν α ξ  τής κτίσεως, 

κα ί φιλάνθρωπος Κύριος, κατώκησε Παρθένε, δι* 
άκραν χρηστότητα, λυτρούμενος τόν κόσμον, τής 
πάλαι κακώσεως1 δθεν ώς αρχήν σε, σωτηρίας 
κα ί πύλην, πρός θεία  σκηνώματα, άνυμνουμεν Παν-



ύμνητε, κα ί συμφώνως |3οώμέν σου Πρέσβευε τώ 
σω Υίω κα ί θεω , των πταισμάτων δούναι Κόρη ά- 
φεσιν, το ΐς προσκυνούσα/ έν πίστει, τόν άφραστον 
τόκον σου.

’Αναβαθμοί.

Τό α ' ’Αντίφωναν τοΰ δ ' ήχου καί το Προκείμενον.

Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν, καί ή μελέτη τής καρδίας 

μου σύνεσιν.

Σ τ ίχ .: ’Ακούσατε ταΰτα πάντα τα έ θ ν η ...

Εύαγγέλιον κατά Ίωάννην (Βλέπε έν τφ δρθρφ άγιου Ί -  

ωάννου του Χρυσοστόμου, 13 Νοεμβρίου).

Ό  Ν ' Ψαλμός. Δόξα. Ταίς του Ιερ ά ρ χ ο υ ...

Κ α ί νΰν. Ταίς τής Θεοτόκου...

Ίδιόμελον. ?Ηχος πλ. β '.

Σ τ ίχ .: Έλέησόν με, 6 θεός, κατά τό μέγα Ελεός σ ου ...

•»-I λλαμψθείς μυστικώς, τη του Πνεύματος χά- 
JlLi ρ ιτι, έξω κόσμου κα ί σαρκός έγένου, βιο- 
τεύων έν σώματι, Αυγουστίνε Πατήρ ημών" κα ί 
το ΐς σοΐς προτερήμασι την Ε κκλησ ία ν  φαιδρύνας, 
άρχιερεύς όσιος κα ί άκακος, κα τά  Παύλον ώφθης" 
διό την σήν έορτάζοντες μνήμην, δυσωποΰμέν σε 
πρεσβεύειν, υπέρ ήμών πρός Κύριον.

Σώσον, δ Θεός, τόν λαόν σου. . .



Ειτα ol Κανόνες, τής Θεοτόκου 

καί του "Αγίου, φέρων τήνδε ακροστιχίδα:

«Σοφφ Αυγουστίνφ τον έπαινον πλέκω. Γερασίμου» 

’Ωδή αλ ΉΙχος β'. f’Ey βυθω κατέστρωσέ ποτέ.

V I  οΰ τήν γλώσσαν έδει την σοφήν, έχειν με πρός 
“  έπαινον, των ευκλεών αρετών κα'ι χαρίτων 
σου, άλλα  Πάτερ σύγγνωθι, κα ί μετάδος μοι, έκ 
τής σής ίλαρότητος, χάριν Αυγουστίνε άνωθεν, ώς 
αν άξίως μέλψω σε.

λικώ ς ψιλή σας έκ παιδός, διαθέσει κρείττο- 
V y  νι, την τής σοφίας παμμάκαρ ακρότητα, σε- 
αυτόν έκδέδωκας, πρός τήν μύησιν, πάσης θύρα
θεν γνώσεως, ά λλ ’ ή τών απάντων πρόνοια, Κυ- 
ρίω σε άφώρισε.

ρονημάτων τών επιρρεπών, πρός ζωήν χα- 
μαίζηλον, άναπλησθείς ώς μή ώφελεν "Ο 

σιε, άπεσφάλης τέλεον κα ί έξέκλινας, εξ ήθών 
καθαρότητας, ά λλ ’ άλλοιωθείς τή χά ρ ιτ ι, ώς φώς 
τώ κόσμω ελαμψας.

ς όμφήν τής άνωθεν βουλής, ένθους είσδεξά- 
“ “  μένος, τήν άοράτως φωνήν ένεχθεΐσάν σοι, 
ώς εξ ύπνου τάχιστα, έκ φαυλότητος, διηγέρθης 
κα ί ώρθρισας, δ ιά  πολιτείας κρείττονος, Πάτερ 
τώ σέ καλέσαντι.



- , ,Λ·, ; θεότοκίον

πειράνδρως τέξασα θεόν, μόνη ’Αειπάρθενε, 
ϋ .  εκ της φθοράς τούς ανθρώπους έξήρπασας, 
τη κυοφορία σου, κα ί άκήρατος, ώς πρό τόκου δι- 
έμεινας· δθεν δυσωπώ σε, της απάτης ρΟσαί με 
τοϋ οφεως.

’Ωδή γ ’ . Τής πίστεως έν πέτρα με στερεώσας

Τ Τ  πέκλινας τω λόγω την άλογίαν, ήλλοίωσας 
την έφεσιν τής καρδίας, κα ί ερωτι τω θείω 

άνεπτερώθης, ούκ έστιν άγιος, ψάλλων μακάριε, 
κα ί ούκ εστι δίκαιος, πλήν σου Κύριε.

Τ Ι  νωστός τω Άμβροσίω  τω θεηγόρω κα ί φίλος 
*  ώς έγένου κα ί άκροάμων, έπλήσθης τής ε
κείνου φωτοχυσίας, ούκ εστιν άγιος, βοών τω Κ τ ί
στη σου, κα ί ούκ εστι δίκαιος, πλήν σου Κύριε.

ύράνιον έβίωσας πολιτείαν, βαπτίσματι τω 
V, * θείω τετελεσμένος, κα ί πάντα τά  κινήματα 
τής ψυχής σου, Κυρίω ϊθυνας, άσχέτω πόθω σου, 
Αύγουστΐνε ένδοξε, δ ιά  πίστεως.

y  πέταξας τή γνώσει τής αλήθειας, τήν έξωθεν 
-*· σοφίαν ώς φθειρομένην, κα ί έγνως ώς θεό

ληπτος επιστήμων, δυνάμει πίστεως, τόν ’Ό ντα  
"Οσιε, ένεργεία ις  κρείττοσι, γινωσκόμενον.

θεοτοκίον

αρκάς έν όμοιώματι έκ γαστρός σου, τεχθείς 
ό των άπάντων θεός κα ί Κτίστης, τόν πά-



λ α ι πεπτωκότα τη παραβάσει, άνθρωπον εσωσε, 
Κόρη Πανάμωμε- διό Θεοτόκον σε, πάντες σέβο- 
μεν.

Κάθισμα. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε
°ψ ί? τη έξωθεν, έπιμελώς ασκηθείς, προς 
άσκησιν ενθεον, τής ενάρετου ζωής, σαυ- 

τόν μετερρύθμισας- οθεν κατατρυφήσας, επιπνοί- 
ας τής θείας, ώφθης τής Ε κκλησ ία ς, ευκλεής Ί -  
Εράρχης- διό σε Αυγουστίνε, ϋμνοις γεραίρομεν.

θεοτοκίον
ΠΠ αχεΐαν βοήθειαν, κα ί προστασίαν στερράν, 
JL πλουτοΰντες Πανάμωμε, τής σής θερμής ά- 

ρωγής, τήν χάριν τήν άφθονον, πάσης του άλλο- 
τρίου, εκλυτρούμεθα βλάβης, ΐασ ιν νοσημάτων, κα ί 
παθών άκαθάρτων, καρπούμενοι θεοτόκε, πιστώς 
άνυμνουντές σε.

Ώδή δ'. Έλήλυθας, εκ Παρθένου
η ρ  ό φρόνημα, τής σαρκός ύποτάξας τω πνεύ- 
Ί "  μάτι, τήν ψυχήν έκάθηρας, εκ τής προτέ- 

ρας φαυλότητος, έναρέτοις τρόποις σου- διό επά
ξιον, σκεύος άνεδείχθης τής χάριτος.

Τ  έρευσας, ίερώς τω Χριστώ ιερό τα τε, Ί ε -  
ράρχης όσιος, θεοειδής κα ί θεόληπτος, προ

μήθεια κρείττονι, δειχθείς κα ί εψαλλες- Δόξα τη 
δυνάμει σου Κύριε.

W T  οήσατε, οί απαίδευτοι λόγους παιδεύοντας, 
'  προς θείαν αγάπησιν, του Αυγουστίνου του



μάκαρος, προσευχών το ίς ρήμασι, θερμώς έγκύ- 
πτοντες· έν αύτοΐς γάρ  χάρις έγκέκρυπται.

ς άριστον, παιδοτρίβην ηθών τελειότητας, κα ί 
t i l i  σοφόν έκφάντορα, τών μυστηρίων του Πνεύ
ματος, κα ί στόμα πολύσοφον, τής άνω πόλεως, 
Πάτερ Αυγουστίνε τιμώμέν σε.

θεοτοκίον

Γτη όν άναρχον, κ α ί Ύπέρθεον Λόγον γεγέννηκας, 
1  χρονικώς ως άνθρωπον, Θεοχαρίτωτε Δ έ

σποινα, κόσμον έπανάγοντα, δ ι’ αγαθότητα, πρός 
την αρχικήν ωραιότητα.

’Ωδή ε '. Μεσίτης θεοϋ
Λόγος θεού, θεολόγον θειον σε άνέδειξε, λό- 

Xrf? γο ις  θείας γνώσεως, τών α ιρετικώ ν τά  φλη
ναφήματα, έν δυνάμει σοφίας, εύτόνως διαλύοντα.

» r  εώσας τήν σήν, Αυγουστίνε ένδοξε διάνοι- 
1 «  αν, ομβροις κατανόξεως, ταύτην τε άρδεό- 
σας πλουσιότατα, αρετών έκβλαστάνεις, καρπο
φορίαν άφθαρτον.

TJ1 ύχάς καθαράς, πλήρεις συντριβής κα ί κατα- 
X-J νύξεως, ως τερπνόν θυμίαμα, φέρων τώ Σω- 

τήρ ι άνεκραύγαζες" ’Ά νες  άφες μοι Λόγε, τά  πρώ
ην εσφαλμένα μοι.

Θεοτοκίον

Τ * τ  ηγή λογική , εξ Έ δέμ  τώ κόσμω άναβλύζου- 
11 σα, θείας άγαθότητος, τόν χειμάρρουν ον-



τως τόν πολύρρυτον, άνεδείχθης Παρθένε, ώς τόν 
θεόν γεννήσασα.

Ωδή στ'. Έν άβύσσω πταισμάτων

Λ  ρετών ύποφήτης θεόληπτος, κα ί τής μετανοί- 
ας διδάσκαλος ένθεος, ως 'Ιεράρχης όσιος, 

Αυγουστίνε σαφώς έχρημάτισας.

Τ λαρός κα ί ήδύς κα ί μειλίχιος, το ΐς μετανο- 
οϋσι δεικνύμενος "Οσιε, λόγο ις  όμοϋ κα ί 

πράξεσι, παρεγγυών αύτοΐς την συγχώρησιν.

Ζ"Λ λικώ ς την των λόγων κομψότητα, εις διακο- 
νίαν τής πίστεως δέδωκας, κα ί οικονόμος 

ένθεος, Αυγουστίνε τής χάριτος πέφηνας.

Θεοτοκίον

TXT ομοδότην τεκοϋσα κα ί Κύριον, άνευθεν νομί- 
μων τής φύσεως "Αχραντε, νομοθεσία κρείτ- 

τονι, την ζωήν μου βελτίωσαν δέομαι.

Κοντάκιον

Ηχος πλ. S'. Τή ύπερμάχω

ς τής σοφίας κεκτημένος την λαμπρότητα 
Wffe Τής ευσεβείας άνεδείχθης θειον όργανον 

'Ιερ ά ρ χα  Αυγουστίνε Χρίστου θεράπον.
Ά λ λ ’ ώς μύστης τής ένθέου άγαπήσεως 
Άναπτέρωσιν ημάς προς θειον έρωτα 
Τούς βοώντάς σοι' Χαίροις Πάτερ θεόληπτε.



Ό  Οίκος

νωθεν άοράτως, ένεχθείσης φωνής σοι, άκού- 
σας ήλλοιώθης αύτίκα ' κα ί υιοθετηθείς τώ 

Θεώ, ο σοι δέδοται τάλαντον έπηύξησας, Α υγου
στίνε μακάρ ιε ' διό σοι πάντες έκβοώμεν

γ  α ΐρε βλαστέ εύσεβών ώδίνων
χα ΐρε καρπέ μητρικών δακρύων 

χα ιρε τής παιδείας τής θύραθεν τρόφιμε 
χα ιρε τής σοφίας τής άνωθεν έμπλεε 
χα ΐρε ϋψος βίου κρείττονος, ως Κυρίου μαθη

τής
χα ΐρε βάθος θείας γνώσεως, ώς τού Παύλου

μιμητής
χα ΐρε δτι έκφαίνεις τό ούράνιον φίλτρον 
χα ΐρε δτι πηγάζεις κατανύξεως ρεΐθρον 
χα ΐρε λαμπάς Χριστού άγαπήσεως 
χα ΐρε λουτήρ τής ένδον καθάρσεως 
χα ΐρε σοφέ ποιμενάρχα Ίππώνος 
χα ΐρε λαμπτήρ νοητέ του βοώντος·
Χαίροις Πάτερ θεόληπτε.

Συναξάριον

ή ιε ' του αυτού μηνός μνήμη τού έν Ά γ ίο ις  
Πατρός ήμών Αύγουστίνου, Επισκόπου Ί π 

πώνος.

Στίχος

ρωτι φλεχθείς τού θεού Αυγουστίνε 
Φωστήρ έδείχθης παμφαέστατος μάκαρ.



Αυγουστίνος θάνε περίπυστος δέκατη ήδέ
πέμπτη.

λ  δτος ό θεοφόρος πατήρ πατρίδα έσχε κώμην 
V /  τ ινά  έν ’Αφρική, ής ή κλήσις Ταγάστη, μικρόν 
άπέχουσαν τής Ίππώνος, έν τή επαρχία Νουμιδί
ας. Έγεννήθη έν έτε ι 354 έκ μητρός Μονίκης κα 
λούμενης, σφόδρα φιλούσης τόν Χριστόν, κα ί πα- 
τρός εθνικού, όνόματι Πατρικίου. Έ κ  νεότητας 
έπέδωκεν εαυτόν πρός κτήσιν τής θύραθεν σοφί
ας κα ί γέγονε κάτοχος άμφιλαφοΰς παιδείας τυ 
χών φύσεως δεξιάς. Δελεασθείς την ικαϋτα  τή τής 
νεότητας ώρα ήδοναΐς κατεσπιλώθη, τέρψεσι μα- 
τα ία ις  έξελκόμενος το ΐς χείροσιν. Ου μην άλλα  
κα ί τή του θεοστυγοϋς Μάνεντος α ίρέσει κεκοινώ- 
νηκε. θ ε ία  δέ τ ιν ι έπισκέψει κα ί όμφή ούρανίω 
τοΐς του θεηγόρου Παύλου ρήμασιν έγκύψας άνέ- 
νηψε τής άπατης, άποπτύσας τά  άπατηλά τής δυσ- 
σεβείας δόγματα. Κ α ί δ ιά  λουτρού π αλιγγενεσ ί
ας υιοθετηθείς τώ Θεώ, ύπήλθε τόν έν άρετα ΐς  κα ί 
ά γ ιό τη τ ι βίον, κα ί έζη έν πολλή ταπεινώσει κα ί 
κατανύξει, άναπε μπάζω ν κα ί εξομολογούμενος 
τά  πάλαι κακώς αυτώ πεπραγμένα. Πλήρης ών 
παντοδαπούς σοφίας, σκεύος ευχρηστον γέγονε 
τής χάριτος τού Παρακλήτου, τή καθαρά κα ί I- 
σαγγέλω  πολιτεία, κα ί ψήφω θεία καθ ίσ τατα ι έ- 
πίσκοπος τής έκεΐσε πόλεως 'Ιππώνος, ήν έν όσιό- 
τη τ ι κα ί ευσεβεία κα ί πάση άρετή έποίμανεν. 
"Ενθεν έναρίθμιος χρηματίσας το ΐς θείοις Πατρά- 
σι τής έν Καρθαγένη ά γ ια ς  Συνόδου, δ ιήλεγξε τάς



φληνάφους α ιρέσεις Πελάγιου τε  κα ί Κελεστίου, 
Δονάτου κα ί Ά π ιαρ ίου, κρατύνας της ’Ορθοδοξί
ας τήν αλήθειαν. Κ α ί όσίως δ ιαγαγώ ν τό υπόλοι
πον του βίου, μετέστη πρός τάς ουρανίους μονάς 
έν έτε ι 430, τό εβδομηκοστόν κα ί έκτον άγων τής 
η λ ικ ία ς  έτος, πλεΐστα συγγράμματα  καταλελο ι- 
πώς τή του Χρίστου Ε κκλησ ία .

Ταΐς αυτού πρεσδείαις, Χριστέ ό θεός, ελέη
σαν κα ί σώσον ημάς. ’Αμήν.

Ώδή ζ ’ . Άντίθεον πρόσταγμα.

γ ~ τ  ατέρων διέλαμψας έν τή Συνόδω, ήν Πνευ- 
A i  μα τό "Α γιον, έν Καρθαγένη ήθροισε, δο
γμάτω ν όρθότητι, διατρανώσας σοφώς, πίστιν τήν 
’Ορθόδοξον, παμμάκαρ Αυγουστίνε, αξιοθαύμα
στε.

sa ουτήρ κατανύξεως καθαρωτάτης, ή δέλτος ή 
J .1 , ένθεος, των προσευχών σου π ρόκειτα ι' έν 
ώ καθαιρόμενοι, των ψυχικών μολυσμών, δρόσον 
τήν Πνεύματος, θεόφρον Αύγουστίνε, π ίστει λαμ- 
βάνομεν.

y j l  πήρθης τώ πνεύματι πρός θειον ύψος, κα ί 
J j j  γνόφον τόν άδυτον, ύπήλθες μετά σώματος· 
έντεϋθεν κατώπτευσας, ίερωτάτω νοΐ, κάλλος τό 
άμήχανον, τής Τρισηλίου δόξης, αξιοθαύμαστε.

-π·*· αθεΐλες μακάριε ροπή τή θεία, Δονάτου τήν 
iX. άνοιαν, κα ί Μάνεντος τήν αΐρεσιν, έλέγξας



Πελάγιον, Ά π ιαρ ίω  όμοϋ, πάσι δε έκήρυξας, της 
χάριτος τόν λόγον, άδιαλώβητον.

Θεοτοκίον

I: I  ρα ία  κα ί πάγκαλος ώς Ά σματίζον, τό Πνεύ
μα τό "Α γιον, εν Σολομώ ντι πέφηνας' Χρι

στόν γάρ έκύησας, τόν παρά πάντας βροτούς, ώ- 
ραΐον Κόρη πέλοντα, δ ι’ άκραν εύσπλαγχνίαν, έν- 
ανθρωπήσαντα.

’Ωδή η -. Κάμινός ποτέ

Τ Ί  νώμην ίεράν, χριστομιμήτω βίω, κα ί λόγον 
°®· Πάτερ θεορρήμονα, κα ί τρόπον έφάμιλλον, 
καρποφορήσας μακάριε, επί τής γης έτέλεσας, 
κράζων" Ύπερυψοϋτε, πάντα τά  έργα  τόν Κύριον.

ΤΓΙ ρρει ποταμούς, ένθεων διδαγμάτων, ή θεη- 
■*~J γάρος Πάτερ γλωσσά σου, του Πνεύματος 
χάριτι, ζωηρρύτως καταρδεύοντας, τους ευσεβείς 
έκάστοτε, ψάλλοντας" Ευλογείτε, πάντα τά  έργα 
τόν Κύριον.

" Π  ήμασι το ΐς σοις, πιστώς άκολουθοΰντες, Τρι- 
"*· άδα μίαν άπαράλλακτον, εν μ ια  θεότητι, 
προσκυνοΰμεν κα ί δοξάζομεν, Αυγουστίνε "Α γ ιε , 
ψάλλοντες- Ευλογείτε, πάντα τά  έργα τόν Κύριον.

Θεοτοκίον

Λ  γιος ναός, κα ί κατηγλαϊσμένος, δικαιοσύνης 
Λ  τή λαμπρότητι, του πάντων Δεσπόζοντος, ά- 
νεδείχθης Μητροπάρθενε' εν σοί γάρ κατεσκήνω- 
σεν, ό μόνος ευλογημένος, κα ί υπερένδοξος Κύριος.



Ωδή θ'. Άναρχου Γεννήτορας
Ίζ  οφία κοσμούμενος, κα ί χ ά ρ ιτ ι λαμπόμενος, 

ώς Χριστού Ιερ ά ρ χ η ς  κα ί μύστης ένθεος, 
πλήρης ημερών μετετέθης, πρός τάς σκηνάς τάς 
έπουρανίους, όρων ον ήγάπησας, Αυγουστίνε ιε 
ρότατε.

Τ έρευσας πάνσοφε, ώς Ιερ ά ρ χ η ς  όσιος, επί 
-a- γης τώ Κυρίω καθάπερ άγγελος, κα ί ώς ο

λοκαύτω μα θειον, τάς άρετάς τής σής πολιτείας, 
αύτώ προσενήνοχας, Αύγουστίνε ιερότα τε.

m ί τ ε τ ’ ήχου αίνέσεως, άνέδραμες γηθόμενος, 
J πρός τό άρρητον κάλλος του Παντοκράτο
ρας, πρός τό πανυπέρτατον φάος, πρός τάς αΰλάς 
τάς των πρωτοτόκων, θεώσεως ελλαμψιν, είσαεί 
Πάτερ δεχόμενος.

Λ  βίος μου εμπλεως, πολλών κακών γεγένη- 
V -J  τα ι, εξ άμετρων πταισμάτων ών έπλημμέλη- 
σα, αλλά  τή πρεσβεία σου Πάτερ, τής τών παθών 
συνοχής με ρϋσαι, κα ί δέξα ι τόν ύμνον μου, ώς 
θυμίαμα εύπρόσδεκτον.

θεοτοχίον
•WT· πέρτιμε Δέσποινα, ανθρώπων ή βοήθεια, κα ί 
JL τών άμαρτανόντων τό καταφύγιον, τής τού 

πονηρού δυναστείας, τήν ταπεινήν λύτρωσαι ψυ
χήν μου, κα ί δός μοι μετάνοιαν, κα ί παθών άχλύ- 
ος ρυσαί με.

Έξαποστειλάριον. Τοϊς Μαθηταις συνέλθωμεν



ιλοσοφίας ερωτι, πάσαν θύραθεν γνώσιν, έκ- 
*  παιδευθείς μακάριε, άληθείας τόν λόγον, 

εν τή ψυχή σου έδέξω, κα ι σοφός Ιερ ά ρ χη ς, τής 
Ε κκλησ ία ς  πέφηνας, Ε ύαγγέλιον Πάτερ τό τού 
Χρίστου, πράξεσιν ά γ ία ις  κα ί ύποθήκαις, ιερουρ
γών θερμότατα, Αυγουστίνε θεόφρον.

"Ετερον. Ό  ουρανόν τοΐς αστροις

τοϋ Χρίστου θεράπων, κα ί Ιερ ά ρ χ η ς  θαυ- 
μαστός, κα ί τής ενθέου αγάπης, πανευκλε

ής μυσταγωγός, θεοπρεπώς έπαινείσθω, ό ιερός 
Αυγουστίνος.

θεοτοκίον

των άπάντων Κτίστης, κα ί Ποιητής κα ί κη- 
δεμών, εκ των άγνών σου αιμάτων, σάρκα 

λαβών δίχα τροπής, ’Α γγέλω ν σε βασιλίδα, άνέ- 
δειξε θεοτόκε.

Εις τούς Αίνους

ίστώμεν στίχους S' καί ψάλλομεν τα έξης Προσόμοια 

"Ηχος πλ. S'. ”Ω του παραδόξου θαύματος!

Τ Τ  άτερ Αυγουστίνε πάνσοφε, θείας άκούσας 
* φωνής, παραυτίκα άφύπνωσας, εκ τής μα

ταιότητας, κα ί παθών άχλυώσεως, κα ί ήλλοιώθης 
θείω βαπτίσματι, κα ί μετάνοιας πράξεσιν ελαμ- 
ψας· οθεν του Πνεύματος, οργανον εύάρμοστον, 
ώφθης σαφώς, κα ί θεράπων γνήσιος, του Παντο
κράτορας.



g " |  άτερ Αυγουστίνε "Οσιε, τή ευδοκία θεού, 
Ιερ ά ρ χ η ς  θεόσοφος, κα ί ποιμήν θεόληπτος, 

αληθώς έχρημάτισας, ίερατεύων καθάπερ ά γ γ ε 
λος, κα ί κατευθύνων καλώς την ποίμνην σου, πρός 
την άνώλεθρον, κα ί τερπνήν κατάπαυσιν, ένθα πη- 
γα ί, τής ά ιδιότητος, άναβλυστάνουσι.

Τ Τ  άτερ Αυγουστίνε ένδοξέ, έ'ρωτι θείω τρω- 
θείς, έξω κόσμου γεγένησαι, θεία ις άναβά- 

σεσι, πρός Χριστόν άνυψοόμενος" Χριστόν νοών γάρ  
κα ί πνέων πάντοτε, έν τούτω εζης ζωήν τήν εν- 
θεον" ώ ής ήξίωσαι, χάριτος μακαριε ! ώ άγαθών, 
τών υπέρ κατάληψη/ ! ών ώφθης μέτοχος.

Τ Τ  άτερ Αυγουστίνε ένδοξε, αρχιερέων φωστήρ, 
μετάνοιας διδάσκαλος, Ε κκλη σ ία ς  πρόβο

λος, αρετών ενδιαίτημα, τής ευσεβείας στόμα θεό- 
φθογγον, αίρετιζόντω ν έν πάσιν έλεγχος, ώφθης 
μακάριε, ’Αποστόλων έλλαμψιν, πεπλουτηκώς, τή 
καθαρωτάτη σου, ψυχή εν χάρ ιτι.

Δόξα. ’Ηχος πλ. δ'.

'Ο  οφίας τώ άνθρακι, τής αγνωσίας τήν άκαν- 
" "  θαν, Αυγουστίνε ήνάλωσας, έν τή δυνάμει 
του Παρακλήτου" τώ φωτί γάρ τών αρετών, ίθύ- 
νας τόν βίον, τόν πλούτον τής χάριτος, άνωθεν έ- 
δέξω, παν γεηρόν έμφρόνως άπορρίψας· κα ί ίε- 
ραρχικώς Χριστόν δοξάσας, τόν λόγον τής πίστε- 
ως γεω ργεΐς, ώς ‘ Ιεράρχης θεόσοφος, έν τα ΐς  
καρδ ία ις τών πιστών. Κ α ί νυν Χριστώ παρεστη- 
κώς, πρέσβευε Πάτερ, έλεηθήναι τάς ψυχάς ήμών.



Καί y Ον. θεοτοκίον

A  έσποινα, πρόσδεξαι τάς δεήσεις των δούλων 
*■*·* σου κα ί λύτρωσαι ή μάς από πάσης ανάγκης 
κα ι θλίψεως.

Δοξολογία μεγάλη καί άπό/.υτ.ς

ΕΙΣ ΤΗ Ν  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Τα Τυπικά, οι Μακαρισμοί, καί εκ του Κανάνος του Α
γίου ή γ ' καί στ' ώδή. ’Απόστολος καί Εύαγγέλιον του 

αγίου Ίωάννου του Χρυσοστόμου (13 Νοεμβρίου) .

Κοινωνικόν: Εις μνημόσυνον αιώνιον εσται δίκαιος. 

Μεγαλυνάριον

XJT αίροις Αυγουστίνε Πάτερ σοφέ, Πνεύματος 
-**>-· "Αγίου, τό δοχεΐον τό εκλεκτόν' χα ΐρε Με- 
ράρχα, κα ί πρόεδρε "Ιππώνος, ήμών δέ πρός τόν 
Κτίστην, πρέσβυς εύπρόσδεκτος.

Δίστιχον

A  ύγουστΐνε πρόσδεξαι τόνδε τόν ύμνον 
ον σοι Γεράσιμος έξύφανεν ήδη.

U



ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟ Σ  

ΕΙΣ TO N ΑΓΙΟΝ Α Υ ΓΟ Υ ΣΤΙΝ Ο Ν  

ΠΟΙΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ, ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Ευλογητός δ Θεός. . . Κύριε είσάκουσον της προσευχής 
μου. . . Θεός Κύριος. . . (τετράκις)

Ηχος 5 . Ό  υψωθείς έν τφ Σταυρφ. . .

ξ~% ς α ίγλη  φόρος ποιμενάρχης 'Ιππώνος κα ί όξυ- 
γράφος θεολόγος παμμάκαρ, τα ΐς  σωστι- 

κα ΐς  ά κτ ΐσ ί σου καταύγασαν, πάντας τους αιτούν- 
τάς σε, φωτισμόν Αυγουστίνε, κα ί την σήν θεόλη- 
πτον προστασίαν θεόφρον, κα ί αγνωσίας σκέδασιν 
σοφέ, πνευματοφόρε πατήρ ημών ένδοξε.

Δόξα, τό αυτό. Καί νυν, θεοτοκίον.

ύ σιωπήσομέν ποτέ, θεοτόκε, τάς δυναστείας 
σου λαλε ΐν  οί ανάξιο ι- ε ί μή γάρ  συ προΐ- 

στασο πρεσβεύουσα, τ ίς  ή μάς έρρύσατο εκ τοσού- 
των κινδύνων ; Τ ίς δέ διεφύλαξεν έως νυν ελευθέ
ρους; Ούκ άποστώμεν, Δέσποινα, εκ σου σούς 
γάρ δούλους σώζεις ά ε ί έκ παντοίων δεινών.

0 Ν ' Φαλμός.

Κανών, οδ ή άκροστιχίς :

Ένώτισαι Αυγουστίνε ώδήν Παναγιώτου»



Ώδή S'
Ηχος πλ. S'. Ύγράν διοδεύσας. . .

Τ7Ι νώτισαι πάτερ την ασθενή, ωδήν μου θεόφρον, 
Αυγουστίνε μοι παρασχών, την χάριν την 

σήν πνευματοφόρε, ΐνα  υμνήσω τά  σά κατορθώ
ματα.

Ί ^ Τ  ηφάλιος νους τε κα ί θερμουργός, άστήρ ό 
™ έκπέμπων θειοτάτας μαρμαρυγάς, τόν ζό

φον παμμάκαρ τής ψυχής μου, τα ις  δαδουχίαις σου 
πάτερ διάλυσον.

ς άλλος τελώνης ταπεινωθείς, δακρύων έκ- 
“ “  χέω ποταμόν εν το ίς στεναγμοΐς' διό δέο
μαι σου Αυγουστίνε τής μετάνοιας την τρίβον δη- 
λώσαί μοι.

Θεοτοκίον.

ΠΠ αμεΐον ύπάρχουσα του Θεού, οίκτίρμω ν γε- 
-*■ νου μοι, εν τα ΐς  θλίψεσι κα ί δεινοΐς, πρε- 

σβεύουσα μήτερ αενάως, εκ των κινδύνων ρυσθή- 
να ί με πάναγνε.

Ώδή γλ  Ουρανίας άψίδος. . .

Τ λασμόν θεοφόρε, κα ί δακρύων την εφεσιν, 
-I- τή πρεσβευτική σου δυνάμει μάκαρ χορήγη

σαν, το ΐς δεομένοις σου δτι ώς φως μετάνοιας, πά
τερ ώφθης έκπαλαι πάσι πανόλβιε.

ωτηρίας την τρίβον, επιποθών άγ ιε , έκ των 
ατραπών απώλειας, Χριστώ προσέδραμες,



δθεν τούς άρνας σου ώς ποιμενάρχης έχέφρων, 
Αυγουστίνε φύλαττε, πάσης στενώσεως.

Λ  ίρετίζοντας λόγους, ώσεί κηρόν έ'τηξας, την 
’Ορθοδοξίαν φυλάττων έκ τής συλήσεως, 

ην νυν απάλλαξαν εκ των κινδύνων τής πλάνης 
σκέπη θεοδέκτω σου, έν τάχει πάντιμε.

θεοτοκίον.

Τ  κετήριον ύμνον (Βοώ σοι ανύμφευτε, ϊνα  έκ 
(Βορβόρου σαρκός μου μήτερ λύτρωσης με 

κα ί ώς χ ιό  να δέ Ύ περαγία λευκώσης, δυναστεία 
πάναγνε, Υιού κα ί πλάστου σου.

’Ωδή δ '. Είσακήκοα Κύριε. . .

fk  σθενείας μου φλόγωσιν, δμβρω του ελέους 
σου καταμάρανον κα ί τόν στόνον μου τόν 

άφατον, ώς άκέστωρ θείος παραμύθησαι.

ΈΖ" φαπλώσαι την σκέπην σου, μάκαρ έφ’ ημάς 
■*· δεόμεθα άπαντες, οί τοξεύμασι του δράκον

τας, Αυγουστίνε πάτερ προσβαλλόμενοι.

Ί " Ί  εηρών τά  όρμήματα, κα ί Ά μ α λη κ ίτη ν  σατάν 
καθήλωσαν, λ ιταζόμενοί σε κράζομεν, κα ί 

έν ϋμνοις πάτερ σε γεραίρομεν.

θεοτοκίον.

/ " \  ρμητήριον γέγονας, θαλαττευομένων βίου 
V , /  το ΐς κύμασι κα ί πρεσβεύεις απειρόγαμε, 
λυτρωθήναι αύτούς παναμώμητε.

’Ωδή ε '. Φώτισον ήμάς. ..



Ύ Γ περθεν σοφέ, γεηρών τόν νουν μου τήρήσον, 
άπελαύνων την βομβοϋσαν Ισχυρώς, άνθη- 

δώνα εγκοσμίων άξιάγαστε.

ύνδρομος ήμιν, Αυγουστίνε άξ ιάγασ τε, άνα- 
δείχθητι παλαιών μεθ’ ημών, έν το ΐς πόνοις 

εγκράτειας  κα ί άγνότητος.

ΓΤ1 είχισον ημάς τη οξεία  προστασία σου, δια- 
λύων των αιρέσεων πλακάς, κα ί σχισμάτων 

θεοψόρε τά  συστήματα.

θεοτοκίον.

σχυσον άγνή, κα ί δυνάστην κοσμοκράτορα, 
έπαιρόμενον κατάβαλε σοφή, θεοδέκτω σου 

πρεσβεία άπειρόγαμε.

’Ωδή στ'. Την δέησίν μου...

εκρώσαί μου, Αυγουστίνε δέομαι, τά  σκιρτή- 
ματα σαρκός τά  υλώδη, συ γάρ  έχέφρων 

θεόφρον έγνώσθης, κα ί των παθών τάς υψώσεις 
κατέστειλας, τη συνεργία άγαθέ, Παρακλήτου έλ- 
λάμψεως πάνσοφε.

Χ ρ  κ νόσων νυν, ψυχικών κα τάκειμα ι, άπορούμε- 
νος σοφέ μετάνοιας, διό βοώ σοι έκ βάθους 

καρδίας, τόν πανοικτίρμονα Λόγον ίκέτευσον, ϊνα 
παράσχη μοι ταχύ, τής ταπεινώσεως χάριν άοίδι- 
με.

ς φύλαξ τε, Ε κκλησ ία ς  ένθερμος, άνεφάνης 
“ “  Αυγουστίνε διώκων, τή θεολογώ γραφ ίδ ι 
σου μάκαρ, α ιρετικώ ν τάς άγέλας  στερρότατα,



διό φωνοΰμέν σε κα ί νυν, την Ε κκλη σ ία ν  τηρήσαι 
άκύμαντον.

θεοτοκίον.

A  ουλώσας με, ό εχθρός ανύμφευτε, κατατρύχο- 
ί Λ  μα ι αυτού τη δυναστεία, διό προσφεύγω τη 
ση (Βοήθεια, ώς αρωγός των πιστών κ α ί προστάτις 
μου, θεοχαρίτωτε αγνή, ϊνα συντρίψης τό θράσος 
τού όφεως.

ιάσωσον άπό κινδύνων, πανεύφημε Αύγουστΐ- 
νε, τους πληγέντας δα ιμονικα ΐς περιστάσε- 

σι, κα ί δώρησαι βιοτήν γαληνια ίαν.

TJ1 πίβλεψον έν εύμενεία, πανύμνητε θεοτόκε, 
“  επί τήν έμήν χαλεπήν τού σώματος κάκωσιν, 
κα ί ϊασ α ι τής ψυχής μου τό άλγος.

Αιτησις καί τό Κοντάκιο·;.
Ήχος β'. Τά άνω ζητών. . .

Τ ρ  ίκόνος τής σής, θεόφρον προϊστάμενοι, αίτοΰ- 
μεν θερμώς πρεσβείαν σου τήν άνωθεν, κα ί 

βοώμεν άπαντες- Αυγουστίνε πάταξαν δέσποτα, 
α ιρετικώ ν άγέλας  τάς πυκνάς, σκεδάζων αυτών 
τά  γλω σσαλγήματα.

Προκείμενον.

Ο ι ιερείς σου Κύριε ένδύσονται δικαιοσύνην 
κα ί οι όσιοί σου αγα λλ ιά σ ε ι άγαλλιάσοντα ι.

Στίχ.: Τίμιος εναντίον Κυρίου b θάνατος του 
οσίου αύτοΰ.



Εύαγγέλιον ιεραρχικόν.

Δόξα.

I α ΐς  του Ιερ ά ρ χο υ  πρεσθείαις Έλεήμον,
■*· έξάλειψον τά  πλήθη των έμών εγκλη 

μάτων.

Καί νυν.
Γ ΙΊ  α ΐς τής Θεοτόκου πρεσθείαις Έλεήμον, 
JU έξάλειψον τά  πλήθη των έμών έγκλη-

μάτων.

Στίχ.: Έλέησόν με ό θεός. . .

Προσόμοιον. Ήχος πλ. β'. "Ολην άποθέμενοι. . .

Λ  υγουστίνον ένδοξον, τής οικουμένης τό κλέος, 
· £ *  κα ι Ίππώνος πρόεδρον, των (Βροτών οί σύλ
λογο ι εύφημήσωμεν, πρέσδυς γάρ ένθερμος, των 
πιστών πέφηνε, κα ι προστάτης κραταιότατος, που 
μην πανάριστός, κα ί τής Ε κκλη σ ία ς  προπύργιον, 
αιρέσεων καθαίρεσις, κα ί αρχιερέων τό κλέισμα. 
Τούτω προσιόντες, αιτήσω μεν τήν χάριν δαψιλώς, 
κα ί αγνωσίας τήν σκέδασιν, κα ί παθών κατάργη- 
σιν.

Σώσον ό θεός τόν λαόν σου. . .
Ωδή ζ '. Οί έκ τής Ίουδαίας. . .

Τ Τ  δονής ψυχοφθόρου κα ί οργής κα ί θλίψε- 
ως έλευθέρωσον, τρ ισμάκαρ Αυγουστίνε, 

τούς σε ύμνολογοΰντας, κα ί βοώντας αοίδιμε' Ό  
τών πατέρων ήμών, θεός εύλογητός ει.



οητών αίθιόπων, ιοβόλα κατάκοψον βέλη έν
δοξε, λ ιτα ΐς  σου Αυγουστίνε, πρός τόν η 

μών Δεσπότην, δν δοξάζω μεν ψάλλοντες' Ό  τών 
πατέρων ημών, Θεός ευλογητός εΐ.

ητ οδηγέτης Ίππώνος, άνεδείχθης βραχίονι παν- 
JL X  τοκράτορος, διό κα ι τούς σούς δούλους, 
θεόφρον Αυγουστίνε, χειραγώγησαν μέλποντας' 
Ό  τών πατέρων ημών, θεός ευλογητός εΐ.

θεοτοκίον.
πειρόγαμε νύμφη, τής ψυχής τόν χιτώνα, φευ 

Λ  κατεμόλυνα, ροπαις τα ΐς  ψυχοφθόροις, ά- 
πείρανδρε Παρθένε, δθεν κράζω σοι Δέσποινα' 
Ταΐς σαΐς πρεσβείαις άγνή, άγνόν κατάστησόν με.

Ώδή ηλ Τδν Βασιλέα...

τ ι τ  έμεις την χάριν, το ΐς προσιούσί σοι πάτερ, 
Αύγουστΐνε ίεράρχα Κυρίου, δθεν άρδευ- 

σόν μου γεώ ργιον ψυχής μου.

% πό τών νόσων, τών ανιάτων θεόφρον, ρΰσαι 
* *  πάντας τούς άλγοΰντας ταχέως, ϊνα  εύχα- 
ρίστως δοξάζωσί σε μάκαρ.

σου

όμο παμμάκαρ, άμπλακημάτων βαρέων, Α υ
γουστίνε θεοφόρε έπλήγην, δθεν τα ΐς  λ ιτα ΐς  

βελτίωσαν ζωήν μου.

θεοτοκίον.

Τ  αμα μήτερ, τή τετρωμένη ψυχή μου, ή πρε- 
σβεία σου τυγχάνει ή οξεία, ήν Ύ περαγία  α ί- 

τοϋμαί σε πλουσίαν.



Ώδή θ'. Κυρίως Θεοτόκον. . .

ζ ~ \  ζ άγγελος Κυρίου, Αυγουστίνε σώφρον, τόν 
“ “  γλυκασμόν επιστάξεις τοΐς κάμνουσι, παρα- 
μυθούμενος πάτερ αυτών τα  τραύματα.

f 1 1 °: νέφη τά  ζοφώδη, κα ί άχλύν τρ ισμάκαρ τής 
A  παναθλίας ψυχής μου έκδίωξον, κα ί πρός 

τά  άνω τόν νουν μου σοφέ κατεύθυνον.

Ζ Λ  5όν τής μετάνοιας, Αυγουστίνε δεΐξον, το ΐς 
προσιοΰσί σοι πόθω πανένδοξε, κα ί χειρα 

γώγησαν πάτερ αυτούς εν χάρ ιτι.

Θεοτοκίον.

V  μνοϋμέν σου τόν τόκον, άπείρανδρε Παρθένε, 
κα ί προσκυνουμέν σε μήτερ ανύμφευτε, δ τι 

ημάς προστατεύεις κα ί σκέπεις πάναγνε.

Λ έστιν ώς αληθώς, μακαρ ίζειν  σε την Θεο
τόκον, την άειμακάριστόν κα ί παναμώμητον 

κα ί Μητέρα του θεού ημών. Την τιμ ιω τέραν τών 
Χερουβείμ κα ί ένδοξοτέραν άσυγκρίτω ς τών Σ ε 
ραφείμ, την αδιαφθορως, Θεόν Λόγον τεκοΟσαν, 
την όντως Θεοτόκον σέ μεγαλύνομεν.

Καί τά παρόντα μεγαλυνάρια.

" V "  α ίροις τής Ίππώνος ό ευπρεπής, όρθρος Αυ- 
γουστΐνε κα ί άστήρ ήλιολαμπής, ό αύγάσας 

πάλαι Χρίστου την Εκκλησίαν κα ί νυν συνανατέλ- 
λων άγ ίο ις  άνωθεν.



Τ Τ  άτερ Αυγουστίνε σχισματικών κα ί α ίρετι- 
A J -  ζόντων δοξασίας τάς χαλεπός, στήσον δυ
ναστεία πρεσβευτική σου μάκαρ, κα ί των πιστών 
τό  πλήθη κράτυναν δέσποτα.

Ä  ακρυρρόοις θρήνοις τής σής μητρός, πάτερ 
A«® άνεκλήθης εις  την μάνδραν την αληθή, ένθα 
άνεδείχθης ήγήτω ρ τών προβάτων, τών λογικώ ν 
θεόφρον, Χρίστου τή χάρ ιτι.

Τ / ”  λήσιν ουρανόθεν προσειληφώς, έδραμες θεό- 
ψρον ένστερνίσασθαι τόν Χριστόν, δστις σε 

χιτώνα τής άρχιερωσύνης, ταχέως Αυγουστίνε 
πάτερ ήμφίεσε.

ΠΠ ον έν μετάνοια κα ί συντριβή ή κοντά εις οίκον 
ώς ό άσωτος πατρικόν, ε ΐτα  δε δειχθέντα 

Κυρίου άρχιθύτην, έν ϋμνοις εύφροσύνως πάν- 
ΐε ς  τιμήσωμεν.

Τ Τ  ρέσβυν κα ί άκοίμητον οδηγόν, ρύστην θλι- 
•Α·®· βομενών, μετάνοιας τόν θυρεόν, κα ί 'Ιππώ- 

νος κλέος, τόν θειον Αυγουστίνον, έν ϋμνοις εορτί- 
οις άνευφημήσωμεν.

Τ Τ  άσαι τών "Αγγέλω ν α ί στρατιαί, Πρόδρομε 
Κυρίου, ’Αποστόλων ή δωδεκάς, οί "Α γ ιο ι 

Πάντες, μετά τής Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, 
εις τό σωθήναι ή μάς.

Τρισάγιον καί τό άπολυτίκιον.

Ή χος πλ. α '.  Τόν συνάναρχον Λ ό γο ν ...



Λ  ΰγουστίνον τον μέγαν άνευφημήσωμεν, τόν 
^ράρχην τόν θειον τής Ε κκλη σ ία ς  Χριστού 

κα ί σοφόν υφηγητήν τής άνω πόλεως, τόν θεολόγον 
τόν κλεινόν, προσευχής τόν εραστήν κα ί στήλην 
τής μετάνοιας πρεσβεύει γάρ  τώ Κυρίω, έλεηθή- 
να ι τάς ψυχάς ήμών.

Έν τή απολύσει το παρόν.

Ήχος β'. 'Ότε έκ τοΰ ξύλου...

εΰτε φιλεόρτων οί χοροί, θειον ιεράρχην Ίπ - 
“  πώνος, τόν θεοπρόδλητον, άσμασι τιμήσω- 
μεν συμφώνως λέγοντες’ Αυγουστίνε πανένδοξε, 
ήγήτορ θεόφρον, επιδε τούς δούλους σου, παρακα- 
λοϋντάς σε, πάντας κα ί α ίτοΰντας ψυχών τε κα ί 
σωματικών άλγηδόνων, λύσιν θεοφόρε κα ί άνά- 
κλησιν.

A  έσποινα, πρόσδεξαι τάς δεήσεις τών δούλων 
σου κα ί λύτρωσαι ημάς από πάσης ανάγκης 

κα ί θλίψεως.

ήν πάσαν ελπίδα μου εις σε άνατίθημι, Μή- 
τερ του θεού, φύλαξαν με υπό τήν σκέπην

σου.



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Είκών του 'Α γ ίου σελ.
Πρόλογος » 5 -
Βίος του 'Α γ ίου » 7 -
'Από την ζωήν του » 14-

«Το παιδί των δακρύων» »
«Λάβε καί άνάγνωσε» »

’Από τάς προσευχάς του » 17-
’Ακολουθία του έν άγιους πατρός ημών 
Αυγουστίνου » 21 -

Έν τω Μικρω Έσπερινω »
Έν τω Μεγάλω Έσπερινω »
Εις τόν "Ορθρον »
Εις τήν θ. Λειτουργίαν »

Κανών Π αρακλητικός εις τόν 'Ά γ ιο ν  
Αυγουστίνον » 51 -
Περιεχόμενα »

3
6

13
16
14

15

19

50
23

25

35

50

60
61



Φ
λω

ρίνη 
Ό

ρφ
ανοτροφ

εΐον 
θηλέω

ν μέ 
τό 

Ν
αΐδριον 

του 
ιερού 

Α
ύγουσ




