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Ἡ ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ ῾Οσίου ῾Ιερωνύμου. 
Ἔργον τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας». 

Μάϊος 2017, Φυλὴ Ἀττικῆς.
Διαστάσεις πρωτοτύπου: 50 x 70 ἑκ.
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ᾈσματικὴ Ἀκολουθία
τοῦ ἐν Ὁσίοις Πατρὸς ἡμῶν 

Ἱερωνύμου τοῦ Νέου  
τοῦ Καππαδόκου, 

τοῦ ἐν Αἰγίνῃ διαλάμψαντος 
(1883 - 1966 )

Οὗ ἡ σεβάσμιος Μνήμη 
τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 

Ποιηθεῖσα, Χάριτι Θείᾳ, 
ὑπὸ ἐλαχίστου Διακόνου

† Ὠ. ϰ‛ Φ. Κ.

Ἔκδοσις
Ἱερᾶς Συνόδου 

τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος

Ἐν Ἀθήναις, Μηνὶ Σεπτεμβρίῳ 2017ῳ
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Γενικὴ ἄποψις τῆς Παλαιᾶς Καρβάλης 
μὲ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.

Γενικὴ ἄποψις τοῦ Γκιόρεμε στὴν Καππαδοκία.
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Ἀφιέρωσις 

Εἰς τὰς  
«Λησμονημένας Πατρίδας»

τῆς Ἁγιοτόκου καὶ Εὐάνδρου
Μικρᾶς Ἀσίας

῾Η ῾Ιερὰ Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων ᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν

ἐν Ἑλλάδι
† 7η ᾿Ιουνίου 2017 ἐκ. ἡμ., Ἁγίου ῾Ιερομάρτυρος Θεοδότου

Αἱ ἑπτὰ Ἐκκλησίαι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
Ἔφεσος (Ἀποκ. β’ 1-7)· Σμύρνη (Ἀποκ. β’ 8-11) · Πέργαμος (Ἀποκ. β’ 12-17)· 

Θυάτειρα (Ἀποκ. β’ 18-29) · Σάρδεις (Ἀποκ. γ’ 1-6) ·
 Φιλαδέλφεια (Ἀποκ. γ’ 7-13) · Λαοδίκεια (Ἀποκ. γ’ 14 -22).
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Ἡ ἱερὰ Εἰκὼν 
τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ 

καὶ ἡ ἱερὰ Λειψανοθήκη Αὐτοῦ, 
κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν

τῆς Διακηρύξεως τῆς Ἁγιότητος Αὐτοῦ. 
3.10.2014 ἐκ. ἡμ.
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                     Περιεχόμενα

Ἀφιέρωσις. 
Συνοδικὴ Πρᾶξις Ἁγιοκατατάξεως. 
Χρονολόγιον.
Προοιμιάζοντες.
Ἱερὰ Ἀκολουθία. 

● Μικρὸς Ἑσπερινός.
● Μέγας Ἑσπερινός.
● Ὄρθρος. 
● Θεία Λειτουργία.
● Μεγαλυνάριον.
● Δίστιχα.

Ἐπίμετρον. 
● Εὐαγγέλιον Ὄρθρου.
● Ἀπόστολος Λειτουργίας.
● Εὐαγγέλιον Λειτουργίας.

Εὐχαριστίες. 

σελ. ζ’        
σελ. ια’
σελ. ιγ’
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σελ. 1-18
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Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων ᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος

κ. Καλλίνικος, ὑπογράφων τὴν 
Συνοδικὴν Πρᾶξιν Ἁγιοκατατάξεως

(3.10.2014 ἐκ. ἡμ.).
Ἐκ δεξιῶν τοῦ Μακαριωτάτου 

ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.

ι



ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ 

Τοὺς τῆς εὐαγγελικῆς τελειότητος, σπουδῇ ἁγίᾳ καὶ ἀρετῶν συντο-
νίᾳ, διανύσαντας τρίβον καὶ ἑαυτοὺς ἀναλώσαντας ἔργῳ ἐμπράκτῳ 

τε καὶ πράξει ἐλλόγῳ ἐν τῇ ὑπακοῇ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ ἀγάπῃ πρὸς 
τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον, καὶ ἀντιταξαμένους τῷ κοσμοκράτορι 
τοῦ αἰῶνος τούτου, καὶ νικήσαντας τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας τοῦ 
σκότους, καὶ μαρτυρήσαντας τὴν καλὴν ὁμολογίαν καὶ τὴν πίστιν 
κρατύναντας, τήν τε ᾿Εκκλησίαν στηρίξαντας καὶ τὴν δόξαν αὐτῆς 
λαμπρύναντας, καὶ τοῖς ἐνδόξοις αὐτῶν μαρτυρίοις κηρύξαντας καὶ 
ἔτι κηρύττοντας, ὅτι Αὐτῆς οὐδὲ πύλαι ᾅδου κατισχύσουσι, δύνανται, 
ἱεραῖς μνήμαις καὶ ἑορταῖς, συνάξεσί τε καὶ πανηγύρεσι σεμνύνειν 
καὶ τιμᾶν καὶ ἐπαινεῖν ἐξ ἀρχῆς παρὰ τῶν Πατέρων ἡμῶν ἐλάβομεν, 
τοῦτο πιστεύοντες ὅτι ὁ τιμῶν Κύριον τιμᾷ καὶ ῞Αγιον, ὁ δὲ ἀτιμάζων 
῞Αγιον ἀτιμάζει καὶ τὸν ἑαυτοῦ Δεσπότην, ὡς κάλλιστα διδάσκει ὁ τῆς 
Σαλαμῖνος ᾿Επιφάνιος· ἔτι δέ, εἰς τὴν πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν 
ἱκεσίαν τούτους ἐπικαλεῖσθαι, τοῦ δι᾿ αὐτῶν, ἤγουν διὰ τῆς μεσιτείας 
αὐτῶν, ἵλεων ἡμῖν γενέσθαι Αὐτόν, καὶ λύτρον ἡμῖν τῶν πταισμάτων 
δοθῆναι. 

Ἐπειδὴ τοίνυν τοιούτοις ἐξέχουσιν ἁγιότητος προτερήμασιν ἐπὶ τῆς 
γῆς ἐπολιτεύσατο καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐπιγείου αὐτοῦ ἀναστροφῆς 
διεκέκριτο, ὁ ἐκ τῆς Ἁγιοτόκου Καππαδοκίας, καὶ δὴ ἐκ Καρβάλης τῆς 
κώμης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰκονίου ὁρμώμενος, καὶ ἐν τῆς Αἰγί-
νης τῇ νήσῳ διαπρέψας, ὁ Γέρων Ἱερώνυμος, κατὰ κόσμον Βασίλειος 
Ἀποστολίδης, ἔχων παιδιόθεν τὴν πρὸς τὰ κρείττονα ἔφεσιν καὶ ἀπο-
ταξάμενος γνησίως τοῖς βιοτικοῖς πράγμασι καὶ τῆς σοφίας ταῖς χά-
ρισι διαλάμψας, χρηματίσας δὲ τῆς ἐν Χριστῷ εὐσεβείας ἐν διδαχαῖς 
κῆρυξ θεόσοφος καὶ διδάσκαλος, καταρτίσας τὸ λογικὸν ποίμνιον τοῦ 
Χριστοῦ ἐν τοῖς χαλεποῖς χρόνοις τῆς ἐκ τῆς ὀρθῆς πίστεως ἀποστα-
σίας καὶ ὑπερμαχήσας ἔργῳ καὶ λόγῳ τῆς πατροπαραδότου πίστεως 
ἄχρι γήρατος, ἕως οὗ καὶ τὸν βίον αὐτοῦ τῇ γ’ Ὀκτωβρίου τοῦ χιλιο-
στοῦ ἐνακοσιοστοῦ ἑξηκοστοῦ καὶ ἕκτου σωτηρίου ἔτους ἐτελεύτησε, 
θεμελιωθείσης δ᾿ οὕτω περὶ αὐτοῦ αὐθορμήτως ὑπὸ συγχρόνων καὶ 
μεταγενεστέρων τῆς ἀναγνωρίσεως αὐτοῦ ὡς Ὁσίου καὶ Θαυματουρ-
γοῦ, καὶ τιμηθέντος ἅμα τῇ ἐκδημίᾳ αὐτοῦ δι᾿ ἐκκλησιαστικῆς Ἀκο-
λουθίας, πρὸς δὲ λαβόντες ὑπ᾿ ὄψιν καὶ ὅσα δι᾿ ἀναφορᾶς αὐτοῦ καὶ 

εκκλησια 
γνησιων ορθοδοξων χριστιανων  

ελλαδοσ
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
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εἰσηγήσεως ἐξέθεσε καὶ συνοδικῶς ἐβεβαιώσατο ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κύριος Γερόντιος, περὶ κατα-
τάξεως τοῦ εἰρημένου Γέροντος ἐν τῇ τῶν Ὁσίων καί Ὁμολογητῶν 
χορείᾳ διατυπούμενος, ἡ ἐλαχιστότης ἡμῶν ἁπάντων τῶν Ἱεραρχῶν 
τῶν συγκροτούντων τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀπιδόντες πρὸς 
τὴν θεάρεστον αὐτοῦ βιοτὴν καὶ πολιτείαν, τοὺς ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου 
Πίστεως καὶ εὐσεβείας ἀτρύτους αὐτοῦ ἀγῶνας καὶ καμάτους, καὶ 
περὶ τῆς πνευματικῆς ὠφελείας τῶν πιστῶν πρόνοιαν ποιούμενοι, 
καὶ διαφημισθείσης τῆς φήμης πρὸς ἡμᾶς, ὅτι τὰ τίμια αὐτοῦ λείψα-
να, πλήρη εὐωδίας πνευματικῆς, ἐν τῷ Ἱερῷ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
῾Υπεραγίας Θεοτόκου Ἡσυχαστηρίῳ, ἔνθα ὁ μακάριος ἠσκήτευσε καὶ 
ἐτάφη, ἐντὸς ἀργυρᾶς θήκης φυλάσσονται καὶ εἰς προσκύνησιν ὑπὸ 
τῶν πιστῶν πρὸς ἁγιασμὸν αὐτῶν τίθενται, καὶ ὅτι θαυμάτων πα-
ρεκτικὰ ταῦτα ὁ Κύριος ἀνέδειξεν, ἔγνωμεν συνῳδὰ τοῖς πρὸ ἡμῶν 
Θείοις Πατράσι τῷ κοινῷ τῆς Ἐκκλησίας ἔθει κατακολουθοῦντες, τὴν 
προσήκουσαν τοῖς ἁγίοις ἀνδράσι καὶ τούτῳ ἀπονεῖμαι τιμήν.

Διὸ καὶ ἀποφαινόμεθα Συνοδικῶς, θεσπίζομεν καὶ διορίζομεν καὶ 
ἐν Ἁγίῳ διακελευόμεθα Πνεύματι, ὅπως ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς 
εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα, ὁ προῤῥηθεὶς ἀοίδιμος Γέρων Ἱερώνυμος ὁ 
ἐν Αἰγίνῃ, συναριθμῆται τῷ χορῷ τῶν Ὁσίων καὶ Ὁμολογητῶν τῆς 
Ἐκκλησίας, ἐτησίαις ἱεροτελεστίαις καὶ ἀγιστείαις τιμώμενος παρὰ 
τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῶν πιστῶν καὶ ὕμνοις ᾀσμάτων καὶ ἐγκω-
μίοις γεραιρόμενος τῇ γ’ Ὀκτωβρίου, ἐν ᾗ τὸν βίον αὐτοῦ ἐτελεύτησεν, 
εἰς τιμὴν μὲν αὐτοῦ, δόξαν δὲ τοῦ ἐν Ἁγίοις θαυμαστοῦ Θεοῦ ἡμῶν, 
τοῦ τοὺς Ἁγίους δοξάζοντος καὶ ἐνδοξαζομένου ἐν ταῖς ἁγίαις αὐτῶν 
μνήμαις καὶ ἱεραῖς πανηγύρεσιν.

Εἰς ἔνδειξιν δὲ τούτου καὶ βεβαίωσιν ἐγένετο καὶ ἡ παροῦσα Συν-
οδικὴ ἡμῶν Πρᾶξις, καταστρωθεῖσα καὶ ὑπογραφεῖσα ἐν τῷ ἱερῷ Κώ-
δικι τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, τῇ ε’ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους δισ-
χιλιοστοῦ καὶ δεκάτου τετάρτου.

Ἐβεβαιώθη ἐν Αἰγίνῃ, 
ἐν ἔτει σωτηρίῳ δισχιλιοστῷ καὶ δεκάτῳ τετάρτῳ,

κατὰ μῆνα Ὀκτώβριον, τῇ τρίτῃ. 

Ἀκριβὲς φωτοαντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† ὁ Μαραθῶνος Φώτιος
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Χρονολόγιον

Γέννησις στὴν κωμόπολι Γκέλβερι (Ἀρχαία Καρβάλη) 
τῆς Καππαδοκίας, στὴν Μικρὰ Ἀσία.
● Κατὰ κόσμον Βασίλειος Ἀποστολίδης, τέταρτο τέκνο 
τῶν εὐσεβῶν Ἀνέστη καὶ Ἐλισάβετ (σύνολο τέκνων ἕξι: 
τρεῖς υἱοὶ καὶ τρεῖς θυγατέρες).
● Ἐγκύκλιος μόρφωσις στὴν γενέτειρά του.
● Ἔκδηλα πνευματικὰ σημεῖα· προωρισμένος γιὰ μία 
ζωὴ ἀφιερωμένη πλήρως στὸν Θεό.
● Ἀπὸ τῆς ἡλικίας τῶν ἑπτὰ ἐτῶν στὸ Ἀναλόγιο.
● Στὴν πνευματική του πορεία- ὡρίμανσι ἔχει ὡς Ὁδη-
γοὺς τοὺς Γέροντας -Ἀσκητὰς Μισαὴλ καὶ Ἰωάννην, ἐγ-
γάμους μέν, ἀλλὰ ὄντως Θεοφόρους.
 Χειροτονεῖται Διάκονος (3η Ἰουλίου).
● Προσκύνημα στοὺς Ἁγίους Τόπους.
● Παραμένει μερικοὺς μῆνες στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Τιμίου 
Προδρόμου, πλησίον τοῦ Ἰορδάνου Ποταμοῦ, διακονῶν 
ὡς Γραμματεύς. 
● Ἐκεῖ συναντᾶται καὶ συνδέεται πνευματικὰ μὲ τὸν 
Πόντιο Μοναχὸ Γ. Ἀναστάσιο, κατόπιν Ἀρσένιο καὶ με-
τέπειτα συνασκητὴ τοῦ Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Σπηλαιώ-
του στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐπίσης δὲ γνωρίζει τὴν Μοναχὴ 
Εὐπραξία, ἀδελφὴν τοῦ Γ. Ἀναστασίου, ἀργότερα Δια-
κονήτριά του στὴν Αἴγινα.
Ἐπιστρέφει στὴν πατρίδα του καὶ μεταβαίνει στὴν Κων-
σταντινούπολι, ἐπὶ Πατριάρχου Ἰωακεὶμ Γ’ (Ὀκτώβριος).
● Δὲν δέχεται νὰ χειροτονηθῆ Ἱερεὺς καὶ διορίζεται στὸ 
Πατριαρχεῖο, ὅπου διακονεῖ ἐπὶ δέκα ἔτη.
● Ζῆ μὲ ἄσκησι καὶ προσευχή, τελεῖ Ἀγρυπνίες, κηρύτ-
τει καὶ δραστηριοποιεῖται στὴν φιλανθρωπία, ἀσκῶν 
μεγάλη ἐπιῤῥοὴ στὸν εὐσεβῆ Λαὸ τοῦ Θεοῦ.
Μικρασιατικὴ Καταστροφή.
● Ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα (Σεπτέμβριος).
Διορίζεται ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστό-
μου Παπαδοπούλου, ὡς Διάκονος τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Ναοῦ τῆς Νήσου Αἰγίνης.
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● Ἐκεῖ γνωρίζεται καὶ συνάπτει βαθειὰ καὶ μακροχρό-
νια φιλία μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη Παντελεήμονα Φωστίνη 
(κατόπιν Μητροπολίτην Καρυστίας καὶ μετὰ Χίου) καὶ 
συνεργάζεται μαζί του στὸ ποιμαντικὸ ἔργο.
● Ἀνύστακτη φροντίδα γιὰ τὸ νεοσύστατο «Νοσοκο-
μειακὸ Ἄσυλο Αἰγίνης», ἀνεγείρει Ἱερὸ Ναὸ εἰς αὐτό, 
ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης / Ζακύνθου,  
ἐκτενὲς φιλανθρωπικὸ καὶ ἱεραποστολικὸ ἔργο μὲ κέν-
τρο τὸ Νοσοκομεῖο καὶ ἡ φήμη του ἁπλώνεται.
Χειροτονεῖται, αἰφνιδίως καὶ παρὰ τὴν θέλησί του, εἰς 
Πρεσβύτερον ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Καρυστίας Παν-
τελεήμονος Φωστίνη καὶ χειροθετεῖται Ἀρχιμανδρίτης, 
ὡς καὶ Πνευματικὸς (29η Αὐγούστου).
● Στὴν τεσσαρακοστὴ ἡμέρα ἀπὸ τῆς Χειροτονίας του 
(ἀρχὰς Ὀκτωβρίου), ἐνῶ λειτουργεῖ βλέπει φοβερὸ ὅρα-
μα- ἀποκάλυψι: τὰ Τίμια Δῶρα, τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ 
Κυρίου, νὰ εἶναι σὲ μορφὴ σαρκὸς καὶ αἵματος ! 
● Συγκλονίζεται καὶ ἀποφασίζει νὰ παύση νὰ λειτουρ-
γῆ, συνεχίζει ὅμως νὰ ἱερουργῆ μέχρις ἐξευρέσεως νέου 
Ἐφημερίου.
Ἐπισκέπτεται γιὰ πρώτη φορὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος.
● Γνωρίζει τὸν Ἡγούμενο τῆς Σιμωνόπετρας Ἀρχιμαν-
δρίτη Ἱερώνυμο († 1957), συνδέεται καὶ διατηρεῖ μαζί 
του ἐπικοινωνία. 
● Στὸ ἑξῆς, ἐπισκέπτεται κατ᾿ ἔτος τὸ Περιβόλι τῆς Παν-
αγίας, σκέπτεται νὰ μονάση ἐκεῖ καὶ συνεχῶς προετοι-
μάζεται γιὰ τὴν μετάβασι καὶ παραμονή του στὸν ἱερὸ 
Ἄθωνα.
Κείρεται Μεγαλόσχημος Μοναχός, ὑπὸ τοῦ Ἡγουμέ-
νου Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου, στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγί-
ου Γερασίμου στὴν Αἴγινα, πλησίον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίας Τριάδος - Ἁγίου Νεκταρίου, λαμβάνων τὸ ὄνομα 
Ἱερώνυμος (13η Δεκεμβρίου).
Ὁ ἐξάδελφός του π. Κοσμᾶς ἀναλαμβάνει τὴν ἐφημε-
ρία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου.
● Ὁ Ἅγιος παύει μὲν νὰ λειτουργῆ, συνεχίζει ὅμως νὰ 
Διακονῆ στὸν Ναὸ (ψάλλει, κηρύττει), καὶ τὸν Λαὸ τοῦ 
Θεοῦ, ὡς στοργικὸς καὶ θεοφόρος Πατέρας, Πνευματι-
κός, Ὁδηγός, «Γέροντας», μὲ μεγάλη φήμη.
● Ἀναδεικνύεται ὡς ἀσυμβίβαστος Ἀσκητής- Ἡσυχαστὴς
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καὶ ταυτοχρόνως ἀθόρυβος, δραστήριος, ἀκάματος κοι-
νωνικὸς ἐργάτης.
Ἐγγράφεται στὸ Μοναχολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παν-
αγίας Χρυσολεοντίσσης, στὴν Αἴγινα.
● Ἡ Μοναχὴ Γ. Εὐπραξία (περ. 35 ἐτῶν), ἀδελφὴ τοῦ Γέ-
ροντος Ἀρσενίου, ἔρχεται στὴν Αἴγινα, ἀλλὰ δὲν παρα-
μένει ἐκεῖ μονίμως.
Διορισμὸς ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστό-
μου Παπαδοπούλου, ὡς Ἀντιπροσώπου αὐτοῦ στὸ Νο-
σοκομεῖο Αἰγίνης.
● Ἀνάθεσις ὑπὸ τοῦ Αὐτοῦ τῆς Ἡγουμενίας τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Παναγίας Χρυσολεοντίσσης, (Ἰανουάριος).
● Ἀνακηρύσσεται Μέγας Εὐεργέτης τοῦ Νοσοκομείου 
Αἰγίνης, λόγῳ τῆς πολυσχιδοῦς καὶ καρποφόρου δρά-
σεώς του εἰς αὐτό, μὲ κέντρο τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Διονυσίου (14 / 27η Μαρτίου).
● Ἀδείᾳ τοῦ Αὐτοῦ, γιὰ ἕνα μεγάλο χρονικὸ διάστημα, 
ἔρχεται στὴν Ἀθήνα  κάθε Κυριακὴ ἀπόγευμα καὶ κη-
ρύττει στὴν Μητρόπολι, προσελκύων μεγάλο ἀκροατή-
ριο μὲ πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα.
«Ἄνοδος» πνευματικὴ συνεχής, θεοπτικὲς ἐμπειρίες, 
κατανυκτική-ἡσυχαστική-καρδιακὴ προσευχή, καθο-
δήγησις στὴν γνησία ἐν Χριστῷ Ζωὴ ἰδίως νέων καὶ νεα-
νίδων στὴν Αἴγινα.
● Δημιουργία μικροῦ Ἡσυχαστηρίου, μὲ Ναΰδριο τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στὸ ἄκρον τῆς πόλεως 
Αἰγίνης, προκειμένου νὰ ἐγκατασταθῆ ἡ Μοναχὴ Γ. 
Εὐπραξία. 
Ὑποβάλλει, στὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη Ὕδρας-Σπετσῶν-
Αἰγίνης Προκόπιον († 1965), τὴν παραίτησί του ἀπὸ τὴν 
Διακονία του στὸ Νοσοκομεῖο καὶ τὸν Ἅγιο Διονύσιο, 
προσχωρῶν στὸ Πάτριο Ἐκκλησιαστικὸ Ἡμερολόγιο (24η
Αὐγούστου), καὶ ἀποσύρεται στὸ Ἡσυχαστήριό του.
Ἀτύχημα ἀπὸ τὴν ἔκρηξι βλήματος. 
● Τραυματίζεται βαρύτατα, μεταφέρεται στὸ Νοσοκομεῖο, 
χάνει τὸ ἀριστερὸ χέρι του καὶ τὴν ἀκοή του (18η Αὐγούστου).
Διὰ Θαύματος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἀποκαθίσταται 
ἡ ἀκοή του (Τρίτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος τῆς Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς).
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● Ἀπὸ εὐγνωμοσύνη καὶ γιὰ παλαιότερο Θαῦμα εἰς αὐ-
τὸν ὑπὸ τῶν Ἁγίων, ἀνεγείρει πλησίον τοῦ Ἡσυχαστη-
ρίου του τὸν ὡραῖο Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, μέχρι 
σήμερα ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου στὴν 
Αἴγινα, ὅπου ἐκκλησιάζεται καὶ ψάλλει μέχρι τοῦ 1951.
Ἡ σημαντικώτερη περίοδος τῆς ζωῆς του.
● Ἐγκαθίσταται μονίμως πλέον στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
● Ἐγκαταλείπει τὸ Ὅραμά του γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος. 
● Ἀποδεσμεύεται πλήρως ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο, περιορί-
ζει τὶς δραστηριότητές του, ἀφοσιώνεται στὴν κατανυκτι-
κὴ προσευχή, τὴν Ἐξομολόγησι, τὴν καθοδήγησι καὶ πα-
ρηγορία τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, στὴν εὐποιΐα-ἐλεημοσύνη.
● Ἐκδηλώνονται τὰ μεγάλα καὶ πλούσια Χαρίσματά 
του: διορατικό, προορατικό, θαυματουργικό, παρακλή-
σεως.
Ἐμφανίζονται ἔντονα, ἐπίμονα καὶ συνεχῶς αὐξανόμε-
να τὰ σημεῖα τῆς ὑπερκοπώσεως καὶ τὰ συμπτώματα 
τῆς ἐπισφαλοῦς ὑγείας του.
Χειροτερεύουν τὰ συμπτώματα (θέρος) καὶ μεταφέρε-
ται στὴν Ἀθήνα, στὸ Νοσοκομεῖο «Ἀλεξάνδρα», ὅπου 
διαγιγνώσκεται καρκῖνος πνευμόνων.
● Μεταφέρεται σὲ οἰκία πνευματικοῦ τέκνου του στὴν 
Ἀθήνα, ὅπου παραμένει μέχρι τέλους. 
● Ὑποφέρει πολύ, ὑπομένει ἀγογγύστως καὶ βιώνει ἐκ-
στατικὲς καταστάσεις.
● Προλέγει τὴν ἡμέρα τῆς ἐξόδου του (27η Σεπτεμβρίου, 
Δευτέρα).
† Κοίμησις: 3/16η Ὀκτωβρίου 1966, Κυριακή, 12:33’ μεσημβρ.
● Ἐξόδιος Ἀκολουθία, Ταφή: Δευτέρα, 4 /17η Ὀκτωβρίου 
1966, στὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴν Αἴγινα, 
στὸν τάφο, τὸν ὁποῖο εἶχε ὁ ἴδιος προετοιμάσει, στὴν 
νότια πλευρὰ τοῦ Ναϋδρίου.
● 17:30’: Τὸ ἱερὸν Σκῆνος κατέρχεται στὸ μνῆμα.
● Εἶχε προηγηθῆ τὸ πρωῒ Θεία Λειτουργία καὶ στὴν 
Ἐξόδιο Ἀκολουθία ἐχοροστάτησε ὁ τότε Σεβασμιώτα-
τος  Ἐπίσκοπος Διαυλείας Ἀκάκιος, τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, μὲ τὴν συμ-
μετοχὴ ἀρκετῶν Ἱερέων.

1946 ἑ.
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Προοιμιάζοντες
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκα! Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι!...
Μὲ βαθειὰ ἐπίγνωσι τῆς ἀδυναμίας μας καὶ εἰλικρινῆ ὁμολογία τῆς πολυει-

δοῦς ἀνεπάρκειάς μας, φιλολογικῆς-ὑμνογραφικῆς-ποιητικῆς, διευκρινίζου-
με ταπεινὰ τὰ ἑξῆς.

* * *
Κατεβλήθη ἐπὶ τούτῳ προσπάθεια, ὥστε τὰ ἱερὰ κείμενα τῆς παρούσης 

Ἀκολουθίας, ὅπως καὶ τὰ κείμενα ἄλλων προσφάτων ἐργασιῶν μας, 
● νὰ διατηρήσουν μέν πως τὴν ἀρχαιοπρέπεια τοῦ ὕφους, προκειμένου νὰ 

μὴν διακοπῆ ἡ συνέχεια τῆς ῾Υμνογραφικῆς Παραδόσεώς μας, ἀλλὰ ταυτο-
χρόνως

● νὰ εἶναι ἁπλούστερά πως καὶ περισσότερο προσεγγίσιμα στὸν σύγχρονό 
μας ἀναγνώστη-ἀκροατή, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἐξοικειωμένος μὲ τὴν διαχρο-
νικὴ γλωσσική μας Παράδοσι.

Ἐπὶ τῇ βάσει τῆς Ἀρχῆς αὐτῆς,
● λέξεις καὶ φράσεις λίαν ἀρχαιοπρεπεῖς καὶ συντακτικὰ σχήματα βαρύτα-

τα ἕως καὶ ἀκατανόητα ἔχουν ἐπιμελῶς ἀποφευχθῆ.
* * *Μία διευκρίνισις.

Ἐσχάτως παρατηρεῖται ἡ αὐξανομένη τάσις νὰ ἐφαρμόζεται στοὺς Ἐκκλη-
σιαστικοὺς ῞Υμνους τὸ σύστημα τῆς διπλῆς στίξεως, βάσει τῆς δεοντολογίας 
τῶν ἐπιστημονικῶν ἐκδόσεων, δηλαδὴ οἱ στίχοι χωρίζονται μὲ ἀστερίσκους, 
διατηρουμένων παραλλήλως τῶν σημείων στίξεως, ὅπου τὸ νόημα ἀπαιτεῖ 
τοῦτο.

Ἂν καὶ αὐτὴ ἡ διπλῆ στίξις εἶναι βεβαίως ὀρθὴ κατὰ τὰ ἄλλα, προετιμήσα-
με στὴν παροῦσα Ἱερὰ ̓ Ακολουθία κατὰ κανόνα τὴν ἁπλῆ στίξι, δηλαδὴ ἀπο-
φεύγεται ἡ συνήθης στίξις βάσει τοῦ νοήματος, ἡ δὲ ἀλλαγὴ στίχου ἐμφαίνε-
ται μόνο μὲ τὰ συνήθη σημεῖα στίξεως, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως: κόμμα, 
ἄνω τελεία, κάτω τελεία, θαυμαστικό, ἐρωτηματικό.

Προεκρίθη ἡ πρακτικὴ αὐτὴ γιὰ δύο λόγους:
● ἡ πληθὺς τῶν ἀστερίσκων, διατηρουμένης καὶ τῆς πληθύος τῶν σημείων 

στίξεως, ἐπιβαρύνει πολὺ τὰ κείμενα ἐξ ἐπόψεως ὀπτικῆς.
● ἡ ᾿Αρχή, τὴν ὁποία ἐξεθέσαμε προηγουμένως, μᾶς ὡδήγησε στὴν συντα-

κτικὴ ἁπλούστευσι τῶν κειμένων, ὥστε νὰ μὴν ἀπαιτοῦνται κατὰ κανόνα 
ὅλα τὰ σημεῖα στίξεως, ἐφ᾿ ὅσον ἡ ἀλλαγὴ τῶν στίχων ἔχει ἐπιδιωχθῆ ἐπι-
μελῶς ἢ νὰ κλείνη νοήματα ἢ νὰ μὴν περιπλέκη συντακτικὰ καὶ νοηματικὰ 
τὸν ῞Υμνο.

Ἄλλωστε, ἡ πρακτικὴ αὐτή, δηλαδὴ τῆς ἀποφυγῆς κατὰ κανόνα πάντων 
τῶν σημείων στίξεως, διατηρουμένων μόνον στὴν ἀλλαγὴ στίχου, εἶναι κατὰ 
πάντα σύμφωνος μὲ τὴν ἔντυπη ῾Υμνογραφικὴ Παράδοσί μας.

15η Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡμ.  
† Ἁγίου Γλυκερίου 
τοῦ Ὁμολογητοῦ

 ῾Ο πονήσας καὶ ποιήσας, 
Ἐλάχιστος Διάκονος 

† ὁ ᾿Ω. ϰ‛ Φ. Κ.
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Διὰ χειρὸς Κυπρίου 
Ἀρχιμανδρίτου π. Συμεῶνος Συμεοῦ.
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ᾈσματικὴ Ἀκολουθία 
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἱερωνύμου, 

τοῦ Νέου τοῦ Καππαδόκου, 
τοῦ ἐν Αἰγίνῃ διαλάμψαντος 

(† 3.10.1966 ἐκ. ἡμ.)

Ψαλλομένη τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου

Ἦχος γ.́ Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ Σου.

Αἰγίνης Ἀσκητὴν νεόφυτον
ὑµνήσωµεν· εὐῶδες γὰρ τὸ 
ἄνθος, καὶ ἁγιάζον πάντας· Ἱε-
ρώνυµον Καππαδοκίας θεῖον γό-
νον, καὶ τῶν Πιστῶν στήριγµα, 
διακρατήσαντα Γνησίας Παρα-
δόσεις.

Λειψάνων Σου τὴν Θήκην 
ἀσπαζόµεθα· ἐκβλύζει γὰρ ἰά-
σεις, καὶ κατευνάζει πάθη· Ἱε-
ρώνυµε τῶν Ὀρθοδόξων νέον 
κλέος, καὶ τῶν Γνησίων δόξα, 
ὡς καλῶς ἀρνησάµενος τῶν 
Λατίνων τὴν πλάνην. 

Ποιµένων ἀνεδείχθης Χάριτι 

ὑπόδειγµα· ἀσκήσει γὰρ συντό-
νῳ, καρδίαν Σου ἐκάθηρας· Ἱε-
ρώνυμε ὡς τῶν Πατέρων ὁμό-
τροπος, ἐδείχθης ἐπ᾿ ἐσχάτων, 
καὶ τῆς Αἰγίνης ἔρεισμα, σὺν 
θείῳ Νεκταρίῳ.

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. δ .́ 

Αἰγίνης τὸν γλυκασμόν, Καπ-
παδοκίας τὸν φωστῆρα, τὸ 
νέον τῆς Ἑλλάδος ἐγκαλλώπι-
σμα· τῶν Πατέρων τὸ ἐκτύπω-
μα, καὶ τῆς Ἀκτίστου Χάριτος 
δοχεῖον, πρεσβείαις τῆς Θεο-
τόκου γενόμενον· Ἱερώνυμον 
λέγω, Γνησίων τὸ καύχημα, νῦν 
πάντες γεραίρομεν. 

Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ

Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ΄ καὶ 
ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια γ΄, δευτεροῦντες τὸ πρῶτον.

* * *
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Ἦχος β .́ Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ.

Φῶς ἐξ Ἀνατολῶν, ἐφάνης ἐν
Ἑλλάδι, φωτίζων τοὺς ἐν σκό-
τει, πεσόντας ἐν τῇ πλάνῃ, Κα-
λανδαρίου Δύσεως. 

Στίχ α.́ Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβού-
μενος τὸν Κύριον.

Πράξεσιν ὑψωθείς, εἰς θείαν 
Θεωρίαν, καὶ φερωνύμως ζή-
σας, λιμὴν Σὺ ἀνεδείχθης, Γνη-
σίων καταφύγιον.

Στίχ β΄. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ 
θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ.  

Αἴγινα Σὲ τιμᾷ, Ἀσία Σὲ γε-
ραίρει, Πατέρα θεοφόρον, Λει-
ψάνων Σου τὴν Θήκην, τιμᾷ 
τὴν χαριτόβρυτον.

Δόξα. Καὶ νῦν. Ὅμοιον.

Πάναγνε Μαριάμ, Ἱερώνυμε 
Πάτερ, τῶν Εὐσεβῶν χορείας, 
στηρίζοιτε ἀπαύστως Γνησίῳ 
τῷ φρονήματι. 

Εἰς τὸν Στίχον 

Ἱστῶμεν Στίχους γ΄ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ὁσίου.

* * *
Ἐν τῷ Μεγάλῳ Ἑσπερινῷ

Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν καὶ τὴν α΄ Στάσιν τοῦ Καθίσματος Α’ τοῦ Ψαλ-
τηρίου, ἤτοι τὸ Μακάριος ἀνήρ, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους Ϛ΄ 
καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια ἕξ.

Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν.

Ἱερώνυμε Ὅσιε, Ὀρθοδόξων τὸ
καύχημα, τῶν Ποιμένων πρό-
τυπον, ἱερώτατον · Σὺ γὰρ ἐβί-
ωσας ἄριστα, Τριάδος τῇ Χά-
ριτι, τῶν Πατέρων Διδαχάς,
καὶ ἐφώτισας ἅπαντας, τοὺς 
τιμῶντάς Σε, τοῦ ἐμμένειν Γνη-
σίᾳ Ἐκκλησίᾳ, καὶ ἀρνεῖσθαι 
Καινοτόμων, τὸ Καλανδάριον 
Δύσεως. 

Ἱερώνυμε Ὅσιε, Καππαδόκων
τὸ βλάστημα, καὶ Αἰγίνης κλέ-
ϊσμα, Σὲ γεραίρομεν· ὅτι ἀσκή-
σει διέλαμψας, ἐν κόσμῳ θε-
σπέσιε, καὶ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, 

τῇ ψυχῇ Σου ἐνῴκησεν, Ἣν 
διένειμας, τοῖς προστρέχουσι 
πόθῳ καὶ ζητοῦσι, μεσιτείαν 
Σου πρὸς Κτίστην, ἐν Γνησιό-
τητι Πίστεως.

Ἱερώνυμε Ὅσιε, φερωνύμως 
διήνυσας, τῶν ἀγώνων δίαυ-
λον, καὶ ἀσκήσεως· καὶ Ἡσυχί-
ας τὰ σκάμματα, γενναίῳ φρο-
νήματι, ταπεινώσει δὲ ψυχῆς, 
καὶ πραότητι πνεύματος· καὶ 
ἐστήριξας, ἐν Γνησίῳ Φρονή-
ματι καὶ Πίστει, εὐσεβούντων 
τὰς καρδίας, Καινοτομίας ἀπέ-
χεσθαι.
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* * *
Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν. 

Τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας.

Τὰ Ἀναγνώσματα.

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. 

Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν 
βάσανος. 

γ΄ 1-9.

Ἦχος πλ. δ .́ Τί ὑμᾶς καλέσωμεν.

Πῶς Σε νῦν τιμήσωμεν Ὅσιε· 
ἐν ᾠδαῖς, ὅτι ἐν Σοὶ ἐδοξάσθη 
ὁ Χριστός· ἐν φωτί, ὅτι ὁ βίος 
Σου ἐξέλαμψε λαμπρῶς· Ἀγγέ-
λους ἐμιμήθης ἀγγελόμορφε· 
ὑψώθης θεωρίᾳ τε καὶ πράξεσι· 
Ποιμὴν ἐδείχθης φιλεύσπλαγ-
χνος, καὶ πρόμαχος Ἱερώνυ-
με, τῆς Πίστεως καὶ Πατρῴων 
Παραδόσεων.

Πῶς Σε νῦν ὑμνήσωμεν Ἅγιε · 
ὅτι Σέ, ὑμνολογοῦσι τῶν Ἀγγέ-
λων οἱ Χοροί, καὶ ἐν Σοὶ προ-
καθαρθέντι κατεσκήνωσε Χρι-
στός· Πατέρων πολιτείαν μιμη-
σάμενος, τὰς τούτων Παρα-
δόσεις ἠκολούθησας· Αἰγίνης 
Νήσου ἀγλάϊσμα, καὶ ἔρεισμα 
Ἱερώνυμε, προστάτευε Ὀρθο-
δόξων τὰ συστήματα.

Πῶς Σε νῦν καλέσωμεν Ὅσιε· 
Κιβωτόν, ὅτι ἐτήρεις τῶν Πα-
τέρων Διδαχάς· Ζηλωτήν, ὅτι 
ἐνθέρμως Σὺ ἠγάπησας Χρι-
στόν· Πατέρα, φιλοστόργως 
τὸν ποιμάναντα· Ἀστέρα δια-
λάμποντα ἐν θαύμασιν· Αἰγί-
νης τὸ ἐγκαλλώπισμα, τῆς Δύ-
σεως Καλανδάριον, ἐκρίψαν-
τα Ἱερώνυμε μακάριε.

Δόξα. Ἦχος πλ. δ .́ 

Τὸν Ἡσυχαστῶν τὴν δόξαν, 
καὶ Καππαδοκίας τὸ ἄνθος, τι-
μῶμέν Σε Ἱερώνυμε· προσευχῇ 
γὰρ ἐμπόνῳ, τὸν νοῦν ἐκκαθά-
ρας, θεόπτης Σὺ γέγονας· ποι-
μάνας σοφῶς, τῶν Πιστῶν τὰς 
Χορείας, τοῦ Χριστοῦ μιμητὴς 
Πάτερ ἀναδέδειξαι. Γνησίῳ Φρο-
νήματι, τὴν πλάνην ἠρνήθης 
τῶν Καινοτόμων. Καὶ νῦν στή-
ριξον ἐν τῇ Πίστει, τῶν Ἀπο-
στόλων τοὺς ὑμνοῦντάς Σε.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὁ αὐτός. 

Ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν, διὰ 
φιλανθρωπίαν, ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη,
καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανε-
στράφη· ἐκ Παρθένου γὰρ ἁγνῆς, 
σάρκα προσλαβόμενος καὶ ἐκ 
ταύτης προελθὼν μετὰ τῆς 
προσλήψεως, εἷς ἐστιν Υἱός, 
διπλοῦς τὴν φύσιν, ἀλλ᾿ οὐ τὴν 
ὑπόστασιν· διὸ τέλειον Αὐτὸν 
Θεόν, καὶ τέλειον ἄνθρωπον, 
ἀληθῶς κηρύττοντες, ὁμολο-
γοῦμεν Χριστὸν τὸν Θεὸν  ἡμῶν, 
Ὃν ἱκέτευε Μήτηρ ἀνύμφευτε, 
ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
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Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη
  κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, 

Καὶ ἡ ἀφ᾿ ἡμῶν πορεία σύντριμμα, οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. 

Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς 
αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης· 

Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργετηθήσονται, ὅτι ὁ 
Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους Ἑαυτοῦ· 

Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς καὶ ὡς 
ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς. 

Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσι καὶ ὡς 
σπινθῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦνται· 

Κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσι λαῶν, καὶ βασιλεύσει 
αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ Αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πι-
στοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν Αὐτῷ, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος 
ἐν τοῖς ὁσίοις Αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς 
Αὐτοῦ.

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. 

Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, 
καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. 

Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ 
τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ 
σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. 

Λήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον Αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει 
τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν. 

Ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα 
κρίσιν ἀνυπόκριτον· 

Λήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα· 

Ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν, συνεκπολεμήσει 
δὲ Αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. 

Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπὸ 
εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπί σκοπὸν ἁλοῦνται· 

Καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι. 

ε΄ 15-23, Ϛ΄ 1-3.
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Ἀγανακτήσει κατ᾿ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγ-
κλύσουσιν ἀποτόμως. 

Ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὡς λαῖλαψ 
ἐκλικμήσει αὐτούς. 

Καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία 
περιτρέψει θρόνους δυναστῶν.

Ἀκούσατε οὖν, βασιλεῖς, καὶ σύνετε· μάθετε, δικασταὶ 
περάτων γῆς· 

Ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους καὶ γεγαυρωμένοι 
ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν· 

Ὅτι ἐδόθη παρὰ τοῦ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν καὶ ἡ δυνα-
στεία παρὰ Ὑψίστου, Ὃς ἐξετάσει ὑμῖν τὰ ἔργα καὶ τὰς 
βουλὰς διερευνήσει.

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα.  

Δίκαιος ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται· 

Γῆρας γὰρ τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν 
μεμέτρηται·

Πολιὰ δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις καὶ ἡλικία γήρως 
βίος ἀκηλίδωτος. 

Εὐάρεστος τῷ Θεῷ γενόμενος ἠγαπήθη καὶ ζῶν μεταξὺ 
ἁμαρτωλῶν μετετέθη·

Ἡρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ ἢ δόλος ἀπα-
τήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ· 

Βασκανία γὰρ φαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεμ-
βασμὸς ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. 

Τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς·

Ἀρεστὴ γὰρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ· διὰ τοῦτο ἔσπευσεν 
ἐκ μέσου πονηρίας. 

Οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καὶ μὴ νοήσαντες, μηδὲ θέντες ἐπὶ 
διανοίᾳ τὸ τοιοῦτον, 

Ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς Αὐτοῦ καὶ ἐπι-
σκοπὴ ἐν τοῖς ὁσίοις Αὐτοῦ. 

* * *

δ΄ 7-15. 
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Ἦχος α .́

Τὸν ἥλιον τῆς Αἰγίνης, ἐνθέ-
ως εὐφημοῦμεν, τὸν διαλύσαν-
τα σκότη, καὶ φαιδρύναντα 
τῶν Ὀρθοδόξων τὸ σύστημα,
τὸν θαυμαστὸν Ἱερώνυμον· Οὗτος 
γὰρ ἐφάνη ἐπ᾿ ἐσχάτων ὁδηγός, 
καὶ κανὼν ὀρθοπραξίας ἀπλα-
νής, καὶ Ὁμολογίας ἀκραιφνοῦς 
γνώμων θεόσοφος· καὶ νῦν με-
σιτεύει ὑπὲρ ἡμῶν, σὺν Νεκτα-
ρίῳ τῷ σύμφρονι, τῷ Σωτῆρι 
καὶ Θεῷ ἡμῶν.

Ἦχος β .́

Τῇ πηγῇ τῶν Χαρισμάτων, δεῦ-
τε οἱ πάντες προστρέξωμεν πό-
θῳ· οἱ διψῶντες πίωμεν, ἐκ τῆς
Χαριτοβρύτου θήκης τῶν Λει-
ψάνων Ἱερωνύμου· τῶν Καππα-
δόκων τὸ κλέος, καὶ Αἰγίνης 
τὸν οἰκήτορα, τὸν καταλείψαν-
τα τῶν Καινοτόμων τὴν πλά-
νην· καὶ πρεσβεύοντα ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν.

Ἦχος γ΄.

Τὸν Πατέρα καὶ Ποιμένα τὸν 
φιλόστοργον, καὶ φερωνύμως 
ζήσαντα, δεῦτε πάντες τιμή-
σωμεν· τὸν θεωρίᾳ καὶ πράξει 
καὶ λόγοις διαλάμψαντα· τῆς 
Αἰγίνης ἐγκαλλώπισμα, καὶ Ὀρ-
θοδόξων τὸ ἔρεισμα· οὗτος γὰρ 
καταλείψας Καλανδάριον τῆς 
Δύσεως, τῶν Πατέρων ἠσπάσα-
το τὰ θέσμια. Ὦ Ἱερώνυμε, 
τῶν Γνησίων ὁ Προστάτης, ἱκέ-

τευε τοῦ ἑνωθῆναι, Ἀληθείᾳ 
καὶ Ἀγάπῃ, τῶν ὀρθοτομούν-
των ὁ σύλλογος.

Ἦχος δ .́

Δεῦτε Ἱερώνυμον πιστοί, τὸ 
τῆς Αἰγίνης ἄνθος τὸ τερπνόν, 
πανηγυρίσωμεν πάντες· Οὗτος 
γὰρ ὡς γνήσιος Ποιμήν, Χά-
ριτι ἐξήνθησε· τὴν ἀχλὺν τῆς 
πλάνης λιπών, τῶν Πατέρων 
τοὺς Θεσμούς, ὑπερήσπισεν ἀκλι-
νῶς. Αὐτοῦ τῶν Λειψάνων τὴν 
Σορόν, νῦν κυκλώσωμεν ἐν ζή-
λῳ, ᾄσματα θεῖα μέλποντες, 
εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

Δόξα. Ἦχος πλ. β .́ 

Δεῦτε πιστοί, σπεύσωμεν ἐν 
ὕμνοις καὶ ᾄσμασι, καὶ λαμ-
προφανῶς ἐγκωμιάσωμεν, τὸν 
σεπτὸν Ἱερώνυμον· τῆς Ἀσίας 
τὸν βλαστόν, τῆς Αἰγίνης τὸν 
κήρυκα, καὶ γλῶσσαν τὴν με-
λίῤῥυτον· τῶν Πατέρων τὴν 
καλλονήν, Τριάδος τῆς Ἁγίας 
τὸ ἐνδιαίτημα· τοῦ ζήλου τῶν 
Ὁσίων κοινωνόν, τῆς κατανύ-
ξεως τὴν πηγήν, καὶ τῆς Μετα-
νοίας διδάσκαλον· τὸν Λαὸν 
τοῦ Θεοῦ εὐσπλάγχνως ᾠκο-
δομήσαντα· τὸν ἀρνησάμενον 
γενναιοπρεπῶς τὴν Καινοτο-
μίαν τῆς Δύσεως· τῶν Εὐσεβῶν
τὴν ἀσφάλειαν, καὶ τῶν Ὀρθο-
δόξων τὸ προτείχισμα· Αὐτοῦ 
ταῖς λιταῖς, Χριστὲ ὁ Θεός, τὴν 
Ἐκκλησίαν Σου εἰρήνευσον.

Εἰς τὴν Λιτήν. 

Στιχηρὰ Ἰδιόμελα. 
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τῆς ζωῆς. Σὲ ἱκετεύομεν, πρέ-
σβευε, Δέσποινα, μετὰ τῶν Ἀπο-
στόλων, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, 
ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὁ αὐτός.

Θεοτόκε, Σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀλη-
θινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρπὸν 

* * *
Εἰς τὸν Στίχον 

Ἱστῶμεν Στίχους γ΄ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ὁσίου τρία.

ους ὁδήγησον, ἐν Παραδόσει 
ἐμμένειν, καὶ ἐν Ἀγάπῃ πρὸς 
ἅπαντας, κατέχειν ἐν ζήλῳ, τῶν 
Πατέρων καὶ Συνόδων σεπτὰ 
Θεσπίσματα.

Στίχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ 
θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ.

Ἄνθος Καππαδοκίας τερπνόν, 
καὶ τῆς Αἰγίνης τὸ σεμνὸν ἐγ-
καλλώπισμα, χαρίτων ταμεῖον 
θεῖον, καὶ φωτοφόρος Ποιμήν, 
ἀνεδείχθης Πάτερ, Ἱερώνυμε· 
Λαοῦ ἡ παράκλησις, ἰατρεῖον 
πανθαύμαστον· ἐν τῷ σταυρῷ δὲ
διανύσας τὸν βίον Σου, ἀπεκά-
λυψας, θησαυρὸν τὸν τῆς Χά-
ριτος· πλάνην Καινοτομίας δέ, 
καλῶς ἀρνησάμενος, Ὁμολο-
γίᾳ Γνησίᾳ, κατηκολούθησας 
Ὅσιε· καὶ νῦν οὖν εὐθύνεις, 
Ὀρθοδόξων τὰς Χορείας, πρὸς 
Φῶς Ἀνέσπερον.

Δόξα. Ὁ αὐτός.

Ἔλθετε Πιστοί, καὶ ἐν πόθῳ 
προσφέρωμεν ᾄσματα· σήμερον 
γὰρ τῆς Αἰγίνης ὁ λαμπρὸς 
φωστήρ, Ἱερώνυμος ὁ θεῖος, 
καθοδηγεῖ τῶν Γνησίων τὴν 
πληθύν, εἰς τρίβους Χάριτος.

Ἦχος πλ. α .́ Χαίροις ἀσκητικῶν.

Χαίροις Καππαδοκίας βλα-
στός, καὶ τῆς Αἰγίνης θεοδό-
ξαστον καύχημα, τὸ κλέος τῶν 
Ὀρθοδόξων, καὶ θαυμαστὸς 
Ὁδηγός, τὸ τῆς Ἐκκλησίας πε-
ριτείχισμα· ἀσκήσεως πρότυ-
πον, καὶ Διδάσκαλος ἔνθεος,
καὶ τῆς ἀγάπης ποταμὸς ἀνε-
ξάντλητος, κατανύξεως καὶ 
δακρύων τὸ πέλαγος· ὅθεν ὦ 
Ἱερώνυμε, Πατέρων ὁμότροπε, 
Σὲ ἱκετεύομεν παῦσον Καινο-
τομίας τὰ σκάνδαλα, Γνησίᾳ 
δὲ Πίστει, καὶ Ὀρθῇ Ὁμολο-
γίᾳ τοὺς πάντας στήριξον.

Στίχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμε-
νος τὸν Κύριον.

Δεῦτε τῶν Ὀρθοδόξων πλη-
θύς, τῆς Εὐσεβείας τὸ κειμή-
λιον στέψωμεν, ἐν ἄνθεσι τῶν 
ᾀσμάτων, καὶ εὐλαβείᾳ πολλῇ, 
καὶ ἐν πόθῳ πάντες ἐκβοήσω-
μεν· Αἰγίνης καλλώπισμα, Νε-
κταρίου ἐκμίμημα, Ὁμολογίας,
τῆς Καλῆς τὸ παράδειγμα, Και-
νοτόμων δὲ ὁ ἀσίγητος ἔλεγ-
χος· ὅθεν ὦ Ἱερώνυμε, Γνησί-
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ὁ αὐτός. 

Μακαρίζομέν Σε Θεοτόκε Παρ-
θένε, καὶ δοξάζομέν Σε οἱ Πι-

στοὶ κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν 
ἄσειστον, τὸ τεῖχος τὸ ἄῤῥη-
κτον, τὴν ἀῤῥαγῆ προστασίαν,
καὶ καταφυγὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ποιμὴν θεοπρόβλητος, καὶ Ἐκ-
κλησίας φωστήρ, Αἰγίνης τὸ 
καύχημα, Ὀρθοπραξίας κανών,
ἐδείχθης μακάριε· Σὺ γὰρ τῶν 
Καινοτόμων, ἀρνησάμενος πλά-
νην, ἔλαμψας ἐπ᾿ ἐσχάτων, ἐν 
Γνησίᾳ τῇ Πίστει, καὶ λόγοις 
παραμυθίας, ὦ Ἱερώνυμε. 

Δόξα. Ἕτερον.

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.  

Καππαδόκων τὸ κλέος, Ἱερώ-
νυμε Ὅσιε, καὶ φωστὴρ τῆς νή-
σου Αἰγίνης, φερωνύμως ἐβίω-
σας· ἀσκήσει γὰρ εὐχῇ τε νη-
πτικῇ, δακρύων δὲ ἀπαύστων 
ταῖς ῥοαῖς, ἠξιώθης Χαρισμά-

των ὑπερφυῶν, καὶ ὤφθης ἐνθε-
ώτατος· Πάτερ τῶν Ὀρθοδόξων 
ὁ Ποιμήν, δίδου ἡμῖν ὁμόνοιαν, 
λύων τῶν Καινοτόμων τὴν ἀχλύν, 
θείαις πρεσβείαις Σου.

Καὶ νῦν.  

Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. 

Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου 
Σοι Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ 
φωνῇ ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων 
Δεσπότης, ἐν Σοὶ τῇ ἁγίᾳ κι-
βωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος Δα-
βίδ, ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν 
Οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτί-
στην Σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαν-
τι ἐν Σοί, δόξα τῷ προελθόντι 
ἐκ Σοῦ, δόξα τῷ ἐλευθερώσαν-
τι ἡμᾶς διὰ τοῦ τόκου Σου.

* * *
Ἀπολυτίκια. 

* * *

Εἰς τὸν Ὄρθρον
Καθίσματα.

Μετὰ τὴν Στιχολογίαν α .́ 

Ἦχος α΄. Τὸν Τάφον Σου Σωτήρ.

Αἰγίνης ὁ Ποιμήν, ὁ Καλὸς τοῦ 
Σωτῆρος, Ἀσίας ὁ βλαστός, 
Καππαδόκων ἡ δόξα, ὑπόδειγ-
μα ἀσκήσεως, ταπεινώσεως 
κάτοπτρον, Ἱερώνυμε, νῦν Σε 
τιμῶμεν ἐνθέως, Σὺ γὰρ ἔλυσας, 

τῶν Καινοτόμων τὴν πλάνην, 
Γνησίῳ Φρονήματι.

Δόξα. Καὶ νῦν. 
Θεοτοκίον. Ὅμοιον.

Ζωήῤῥυτος Πηγή, ἀνεφάνης
Παρθένε, ἀρδεύουσα ψυχάς, τὰς 
διψώσας τὴν Χάριν · ταμεῖον
Χαρισμάτων γάρ, Σὲ ἀνέδειξε

8



* * *
Τάξις Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου.

Κύριος· καὶ ὑμνοῦντές Σου, τὰ 
ὑπὲρ νοῦν Μεγαλεῖα, Σοὶ προσ-
άγομεν, Ἱερωνύμου δεήσεις, 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Μετὰ τὴν Στιχολογίαν β.́ 

Ἦχος δ .́ Ταχὺ προκατάλαβε.

Τὴν πλάνην κατέλιπες, τῶν 
Καινοτόμων σοφέ, καὶ ἤσκη-
σας ἄριστα, ἐν ταπεινώσει 
πολλῇ, λαμπρὲ Ἱερώνυμε· ἤλα-
σας τῶν δαιμόνων, τὰς παγί-
δας ἐμφρόνως, γέγονας τῶν 
προβάτων, παρακλήσεως κρή-
νη· διὸ καὶ νῦν ἐπαγάλλῃ, θεί-
οις Σκηνώμασι.

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Θεοτοκίον. Ὅμοιον.

Πανύμνητον Δέσποιναν, πολυ-
ϋμνήτως Πιστοί, τιμήσωμεν 
ἅπαντες, Ἱερωνύμου λιταῖς, Παν-
άγνου θεράποντος, ζήσαντος 
φερωνύμως, ἐν Αἰγίνῃ τῇ Νήσῳ,
Σκήνωμα Παρακλήτου, ὁραθέν-
τος ἀξίως, καὶ ὕμνους τῇ Θεο-
τόκῳ, ἀγρύπνως προσφέροντος.

Μετὰ τὸν Πολυέλεον. 

Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα.

Τὸν ἐκ νεότητος, ἀγωνισάμε-
νον, καὶ ἐν χαρίσμασι, κατα-
κοσμούμενον, τὸν Ἱερώνυμον 
Πιστοί, τιμῶμεν καὶ ἐκβοῶμεν· 
πῶς Σε νῦν καλέσωμεν, τῶν 
ποιμένων καλλώπισμα, πλά-
νην ἀπελάσαντα, ἐκ Λατίνων 
εἰσδύσασαν· καὶ νῦν τοῖς Και-
νοτόμοις βοῶντα· στῆτε ἐν τῇ 
Ὀρθοδοξίᾳ.

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Θεοτοκίον. Ὅμοιον.

Τὴν Ἐγγυήτριαν, ἐλπίδος ἔρει-
σμα, τὸν τε Νεκτάριον, Αἰγί-
νης κλέϊσμα, καὶ Ἱερώνυμον 
ὁμοῦ, ὑμνήσωμεν ὀρθοδόξως· 
Μῆτερ τῇ Εἰκόνι Σου, προσελ-
θόντες ἐν δάκρυσι, Σὺ γενοῦ 
Μεσίτρια, τῷ Υἱῷ Σου Παν-
ύμνητε· τοὺς δύο Σου θεράπον-
τας δέχου, τέκνων ζητοῦντας 
προστασίαν.

Οἱ Ἀναβαθμοί. 

Τὸ α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου.

Προκείμενον. Ἦχος δ .́

Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνα-
τος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ. (δὶς)

Στίχ. Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ 
περὶ πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;

Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνα-
τος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ. 

Τὸ Πᾶσα πνοή. 
Εὐαγγέλιον. Βλέπε Δεκεμβρίου Ε΄, 

τὸ τῆς Λειτουργίας, ἐκ τοῦ κατὰ 
Ματθαῖον ια΄ 27-30.

Βλέπε Ἐπίμετρον, σελ. 19.

Ὁ Ψαλμὸς Ν .́

Δόξα. 
Ταῖς τοῦ Σοῦ Ὁσίου.

Καὶ νῦν.
Ταῖς τῆς Θεοτόκου.
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Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ 
μέγα ἔλεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος 
τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνό-
μημά μου.

Ἰδιόμελον. 

Ἦχος πλ. β΄.

Φερωνύμως τὴν κλῆσιν κατα-

πεπλούτηκας, ὦ Ἱερώνυμε· εὐ-
σπλάγχνως καὶ σοφῶς, τοὺς εὐ-
σεβεῖς ποιμάνας, ἐδίδασκες κρα-
τεῖν τὰ τῶν Πατέρων Θέσμια, πι-
στεύειν δὲ εἰς Μίαν καὶ Μόνην Ἐκ-
κλησίαν, ἐν Γνησίῳ Φρονήματι. 

Τοῦ Ὁσίου, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς· 
«Κυπριανοῦ Δέησις Ἱερωνύμῳ Αἰγίνης». 

Ἦχος δ .́ 

ᾨδὴ ά. Ὁ Εἱρμός. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου· 

Κυρίῳ παρίστασαι, ὦ Ἱερώ-
νυμε Ὅσιε, καὶ πέμπεις τοῖς 
τέκνοις Σου, τῶν χαρισμάτων 
πληθύν· ὅθεν ἅπαντες, σεμνῶς 
Σε νῦν τιμῶντες, Τριάδι προσ-
φέρομεν, ὕμνους καὶ ᾄσματα.

Ὑμνῶ Σου τὰ θαύματα, Διδα-
σκαλίας τε Χάρισμα, σεπτὲ Ἱε-
ρώνυμε, τῶν Καππαδόκων βλα-
στέ, καὶ Σοῦ δέομαι, κινεῖν μου 
τὴν κινύραν, Αἰγίνης τὸ καύχη-
μα, θαῦμα τοῦ Πνεύματος.

Παθῶν καὶ συγχύσεων, καὶ κο-
σμικῆς ματαιότητος, φυγὼν Ἱε-
ρώνυμε, τῷ τοῦ Σωτῆρος Φωτί, 
κατεσκήνωσας, τὰ τέκνα Σου 
στηρίζων, πρεσβείαις Σου Ὅσιε, 
πάντων καλλώπισμα.

Θεοτοκίον.

῾Ρυόμενοι πάντοτε, ἐκ πειρα-
σμῶν τοῦ ἀλάστορος, εὐγνώ-

μονες σπεύδομεν, Σῇ τῇ Μητρὶ 
τοῦ Θεοῦ, καὶ προσπίπτοντες, 
Εἰκόνι Σου τῇ θείᾳ, Πανύμνητε
ᾄδομεν, ῥεῖθρα θαυμάτων Σου.

Καταβασία· Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 

ᾨδὴ γ́. Ὁ Εἱρμός. Τοὺς Σοὺς ὑμνολόγους.

Ἰθύνας ζωήν Σου πρὸς τὰς τρί-
βους, τοῦ θείου θελήματος σοφέ, 
γέγονας οἰκητήριον, τοῦ Πα-
ρακλήτου Ὅσιε, καὶ τοὺς Πι-
στοὺς ἀνέπαυες, ἐν λόγοις θεί-
οις καὶ θαύμασιν.

Ἀπόθου τὰς θλίψεις τῶν Σῶν 
τέκνων, Αἰγίνης θειότατε Πα-
τήρ, καταφευγόντων δάκρυσι, 
τοῖς Σοῖς Λειψάνοις Ὅσιε, Καπ-
παδοκίας σέμνωμα, λιμὴν πι-
στῶν ὁ ἀκύμαντος.

Ναμάτων τῶν θείων Σου χει-
λέων, πληροῦνται καρδίαι τῶν 
Πιστῶν, ἅπαντες δὲ ὑμνοῦσί 
Σου, πνευματικὰ Χαρίσματα, 
Καινοτομίαν Δύσεως, καὶ ζό-
φον πλάνης διώκοντα.

* * *
Οἱ Κανόνες. 

Ὁ τῆς Θεοτόκου «Ὑγρὰν διοδεύσας», μετὰ τῶν Εἱρμῶν εἰς Ϛ΄ καὶ ὁ τοῦ 
Ὁσίου, ἄνευ Εἱρμῶν εἰς δ΄.
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Θεοτοκίον.

Ὀδύνας καὶ τραύματα Παρ-
θένε, θεράπευσον δούλων Σου
οἰκτρῶν· Σὺ γὰρ Μῆτερ ἐκύη-

σας, τὸν Ἰατρὸν καὶ Κύριον, 
τὸν Ἑαυτῷ ἰάσαντα, ἀνθρώπων
φύσιν νοσήσασαν.
Καταβασία· Τοὺς Σοὺς ὑμνολόγους. 

Ἦχος δ .́ Ἐπεφάνης σήμερον. 

Τῆς Αἰγίνης καύχημα, Πάτερ 
ὑπάρχων, φερωνύμως ἔζησας, 
ὦ Ἱερώνυμε σοφέ, καὶ ἐν Γνη-
σίῳ φρονήματι, Καινοτομίας, 
τὴν πλάνην ἀπέῤῥιψας. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 
Θεοτοκίον. Ὅμοιον.

Προστασία Πάναγνε, Ἱερω-
νύμου, ὁδηγός τε ἄγρυπνος, 
αὐτοῦ ἐδείχθης πρὸς Χριστόν, 
ἐν θεωρίᾳ καὶ πράξεσιν· ὅθεν 
ἐφάνη, ποιμὴν ἀπλανέστατος.

* * *
Κάθισμα. 

ᾨδὴ δ.́ Ὁ Εἱρμός. Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ.

Ὑψωθεὶς ἐκ τῶν γηΐνων, ἐπλη-
ρώθης τῆς Χάριτος, καὶ ἀγάπην 
δείξας, πᾶσι τοῖς προστρέχου-
σιν Ὅσιε, Ὀρθοδοξίαν Γνησίαν, 
διετράνωσας, καὶ κατῄσχυνας, 
τῶν Καινοτόμων τὸ σύστημα.

Δῶρον Πνεύματος ἐδείχθης, 
ἐν ἐσχάτοις τοῖς ἔτεσι, Καππα-
δόκων κλέος, ἥλιος ὑπάρχων 
ὑπέρλαμπρος, καὶ ἐν Αἰγίνῃ 
τῇ Νήσῳ διαλάμπων φαιδρῶς, 
ἐν τοῖς θαύμασι, λόγοις ὁμοῦ 
Ἱερώνυμε.

Ἔργοις θείας εὐσπλαγχνίας,
τὰς καρδίας ἐφώτισας, ἐν Αἰ-
γίνῃ Πάτερ, γνήσιε Ποιμὴν καὶ 
φιλόθεε, τοῦ Παρακλήτου τῇ 
νεύσει Ἱερώνυμε, καὶ διέλυ-
σας, Δύσεως γνόφον πανόλβιε.

Θεοτοκίον.

Ἤρθης Δόξῃ τῆς Τριάδος, ταῖς 
πρεσβείαις Θεόπαιδος, ζήσας 
ἐν Αἰγίνῃ, ὥσπερ Ἱεράρχης Νε-
κτάριος, ἐν θεωρίᾳ καὶ πράξει 
δὲ ἐκάθηρας, τὴν καρδίαν Σου, 
ὦ Ἱερώνυμε Ὅσιε.

Καταβασία· Τὴν ἀνεξιχνίαστον. 

ᾨδὴ ε .́ Ὁ Εἱρμός. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. 

Σωτῆρα ἐδόξασας, διὰ τῶν 
θείων ἔργων Σου, Σὺ γὰρ Ἱε-
ρώνυμε τρισμάκαρ, ἔσχες τὴν 
Χάριν, τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, καὶ 
δίδεις ἀφθόνως τοῖς Πιστοῖς, 
ῥῶσιν καὶ παράκλησιν, ὦ Αἰγί-
νης ὡράϊσμα. 

Ἰσχύει τῆς Χάριτος, τὰ πάθη 
ἐθεράπευες, πλήθους τῶν Πι-
στῶν Σοι προσιόντων· ὅθεν πρὸς
δόξαν τὴν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ,

* * *
Κανόνων συνέχεια.
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ὡδήγεις προθύμως τὸν Λαόν, 
φεύγειν τοὺς κακόφρονας, καὶ 
τῆς πλάνης τοὺς κήρυκας.

Σοφοῖς Σου διδάγμασι, καὶ 
ἐναρέτῳ βίῳ Σου, θεῖε Ἱερώνυ-
με ἀνῆλθες, Δόξῃ Τριάδος, καὶ 
ἐδοξάσθης τρανῶς, Ἀκτίστῳ 
Φωτὶ καὶ θεουργῷ, ὅθεν τὰ Σὰ 
Λείψανα, ἐν Αἰγίνῃ δοξάζονται.

Θεοτοκίον.

Ἰδοῦσα Πανάμωμε, τοῦ δού-
λου Σου τὰ σκάμματα, τοῦτον 
ἐπεσκίασας ἀπλέτως· Σὺ γὰρ 
τὸν πλοῦτον, τῶν Χαρισμάτων 
Ἁγνή, τοῖς τέκνοις Σου νέμεις 
θαυμαστῶς· ὅθεν Ἱερώνυμος, 
Σὲ ἀνύμνει ἐν δάκρυσι.

Καταβασία· Ἐξέστη τὰ σύμπαντα.

ᾨδὴ Ϛ .́ Ὁ Εἱρμός. Τὴν θείαν ταύτην.

Ἐλθόντες πάντες τιμήσωμεν, 
Αἰγίνης τὴν πηγὴν τὴν θεόβρυ-

τον, τὸν Ἱερώνυμον, ὕδωρ γὰρ   
χέει τῆς Χάριτος, καὶ τὰς ψυχὰς 
ποτίζει, δυνάμει Πνεύματος.

Ῥοαῖς δακρύων ἐκάθηρας, 
καρδίαν Σου σεπτὲ Ἱερώνυμε,
καὶ ἀνεβίβασας, νοῦν καὶ ψυ-
χὴν πρὸς τὸν ἔρωτα, καὶ οὐρα-
νίων πόθον, Χριστοῦ τῇ Χάριτι. 

Ὡραίοις λόγοις Σου ἤρδευσας, 
καρδίας τῶν πιστῶν Ἱερώνυμε, 
Πατὴρ δὲ εὔσπλαγχνος, ὤφθης 
τὰς νόσους ἰώμενος, σὺν Νε-
κταρίῳ Αἰγίνης θείῳ θεράποντι.

Θεοτοκίον.

Νοῦς θεῖος Πάτερ γενόμενος, 
Παρθένου δὲ τὴν Σκέπην δε-
ξάμενος, ὦ Ἱερώνυμε, στέρ-
γεις Γνησίαν Παράδοσιν, καὶ 
ἐν Αὐτῇ ἐμμένειν, πιστοὺς ἐδί-
δασκες.

Καταβασία· Τὴν θείαν ταύτην. 

* * *
Κοντάκιον καὶ Οἶκος.

Κοντάκιον. 

Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ ὑπερμάχῳ.

Καππαδοκίας τὸν φωστῆρα 
τὸν θεόπεμπτον, καὶ τῆς Αἰγί-
νης τὸν Ποιμένα τὸν γλυκύ-
φθογγον, Ἱερώνυμον τὸν θεῖον 
ἀνευφημοῦμεν· τὸν ὡς Ἄγγε-
λον τὸν βίον διανύσαντα, καὶ 
τὴν πλάνην Καινοτόμων κα-
ταλείψαντα· ὅθεν κράζομεν· 
χαῖρε Πάτερ θεόσοφε.

Οἶκος.

Ἄγγελος τῆς Αἰγίνης, καὶ Ἑλ-
λάδος ἁπάσης, ἐφάνης ἐπ᾿ ἐσχά-
των ὦ Πάτερ· καὶ τῷ τῆς εὐ-
σπλαγχνίας φωτί, εὐσεβούντων 
πλήθη ζηλωτῶν, ἅπαντα ἐφώτι-
σας, νῦν σπεύδοντα καὶ κράζον-
τα ἡδέως ταῦτα·

Χαίροις, ὁ νέος ἀστὴρ τῆς Αἰγίνης,

Χαίροις, ὁ θεῖος λαμπτὴρ τῆς 
Εἰρήνης·
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Χαίροις, ὁ πράξει καὶ θεωρίᾳ 
ἐκλάμψας,

Χαίροις, ὁ λόγῳ καὶ διδαχῇ δια-
λάμψας·

Χαίροις, τὸ ἐκμίμημα Νεκτα-
ρίου τὸ σεπτόν,

Χαίροις, τὸ ἐκτύπωμα τῶν Πα-
τέρων τὸ πιστόν·

Χαίροις, τῆς Καππαδοκίας ἥ-
λιος ὁ φαεινός,

Χαίροις, ὁ τῆς Ἑλλάδος φάρος 
τε ὁ φωτεινός·

Χαίροις, τῶν Ποιμένων πρότυ-
πον τὸ ἀσφαλές,

Χαίροις, ποιμαινομένων στή-
ριγμα τὸ ἀῤῥαγές·

Χαίροις, Ὁμολογίας παράδειγ-
μα τὸ ἀκραιφνές, 

Χαίροις, τῆς Ἐκκλησίας καύ-
χημα τὸ συνεχές·

Χαίροις Πάτερ θεόσοφε!

 Μηνολόγιον.

Τῇ Γ ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνή-
μη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν 
Ἱερωνύμου τοῦ Νέου, τοῦ ἐν 
τῇ Ἀρχαίᾳ Καρβάλῃ τῆς Καπ-
παδοκίας γεννηθέντος, ἐν τῇ 
Νήσῳ δὲ Αἰγίνῃ ἀσκήσαντος 
καὶ θεοφιλῶς δράσαντος.

Στίχοι

Αἴγινα ὑψοῦσα τῶν Σῶν ἀγώ-
νων ᾆθλα,

Ῥᾶνόν μοι βοᾶ, Ἱερώνυμε, Χάριν·
Ἐν ὕψει τριτάτῃ ἐνδόξως ἀνελ-

θὼν τῇ Τριάδι. 

Ἕτεροι

Ἐλθὼν ἐν Αἰγίνῃ ἐκ γῆς τῶν 
Καππαδόκων. 

Λαμπρῶς ἔζησας, Ἱερώνυμε 
μάκαρ· 

Καὶ δόξῃ ἀνέπτης ἐν τρίτῃ 
τῷ Φωτὶ τῆς Τριάδος.

Συναξάριον

Οὗτος, ὁ μέγας ἐν τῇ βαθείᾳ ταπει-
νώσει Αὐτοῦ καὶ λαμπρότατος ἀστήρ,
 ὁ ἀνατείλας ἐκ τῆς Ἁγιοτόκου Καπ-
παδοκίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ δύ-
σας ἐν τῇ Θεοκρίτῳ καὶ Ἁγιολέκτῳ 
Νήσῳ τῆς Αἰγίνης ἐν τοῖς ἐσχάτοις 
τούτοις χρόνοις, ἦν ἐκ τῆς ἀρχαίας 
Καρβάλης τοῦ Ἰκονίου, ἐξ ἧς ἀνε-
βλάστησαν πάλαι ποτὲ οἱ ἐν Ἁγίοις 
Πατέρες ἡμῶν Βασίλειος ὁ Μέγας, 
Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου καὶ ἄλλων πληθὺς
εὐαρεστησάντων παντοιοτρόπως τῷ 
Κυρίῳ τῆς δόξης καὶ Σωτῆρι ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστῷ.

Γεννηθεὶς ἐν ἔτει σωτηρίῳ χιλιοστῷ 
ὀκτακοσιοστῷ ὀγδοηκοστῷ τρίτῳ 
(1883) ἐξ εὐσεβῶν γονέων Ἀνέστη 
καὶ Ἐλισάβετ Ἀποστολίδου, οἵτινες 
ἠξιώθησαν δοῦναι τῷ Κυρίῳ τέκνα 
ἕξ, τρεῖς υἱοὺς καὶ τρεῖς θυγατέρας, 
ἔλαβε κατὰ τὸ ἅγιον Βάπτισμα τὸ τε-
τιμημένον ὄνομα τοῦ Οὐρανοφάντο-
ρος Βασιλείου, δηλωτικὸν τῆς ἐν ὑ-
στέροις ὑψηλῆς καὶ βασιλικῆς Αὐτοῦ 
πολιτείας· μιμητὴς γὰρ αὐτοῦ ἐγένε-
το ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων κατά τε τὸν 
θεῖον φόβον, τὴν ἐγρήγορσιν, τὴν 
προσευχὴν καὶ τὴν ἀσκητικὴν δια-
γωγήν, τὴν παῤῥησίαν εἰς τε τὸ κη-
ρύττειν καὶ ψάλλειν τῷ Κυρίῳ καὶ 
τὴν φιλομάθειαν, φερωνύμως ζήσας 
βασιλικῷ τε φρονήματι καὶ ἤθει, προ-
ωρισμένος ὢν καὶ ἀφωρισμένος τῷ 
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Θεῷ ἐκ κοιλίας μητρὸς Αὐτοῦ, ἔτι δὲ 
ἀξιωθεὶς καὶ τῆς ἀπλανοῦς πνευμα-
τικῆς καθοδηγήσεως ὑπὸ θεοφόρων 
καὶ σημειοφόρων Γερόντων ἐν τῇ 
περιωνύμῳ αὐτοῦ Πατρίδι.

Χειροτονηθεὶς Διάκονος ἐν ἔτει 
χιλιοστῷ ἐνακοσιοστῷ δωδεκάτῳ 
(1912), εἶτα δὲ προσκυνήσας ἐν τοῖς 
Ἁγίοις καὶ Θεοβαδίστοις Τόποις τῆς 
Παλαιστίνης καὶ ἐν συνεχείᾳ διακο-
νήσας ἐπὶ ἔτη συναπτὰ δέκα ἐν τῷ 
Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως, ἄχρι τοῦ τραγικοῦ ἔτους
χιλιοστοῦ ἐνακοσιοστοῦ εἰκοστοῦ 
δευτέρου (1922), ἐν ᾧ κρίμασιν ἀνε-
ξιχνιάστοις Κυρίου ἐκινήθησαν καὶ
ἐσβέσθησαν αἱ Λυχνίαι τῶν ἐν Μι-
κρᾷ Ἀσίᾳ Ἀποστολικῶν Ἐκκλησιῶν,
τέλος ἦλθεν ἐν Ἑλλάδι καὶ ἔστησε
τὴν ποιμαντικὴν καὶ ἀσκητικὴν Αὐτοῦ
καλιὰν ἐν τῆ μυροβόλῳ καὶ εὐάνδρῳ 
Νήσῳ τῆς Αἰγίνης, δεύτερος γενό-
μενος προστάτης αὐτῆς, μετὰ τὸν 
πρῶτον καὶ διαβεβοημένον ἐν Θαύ-
μασί τε καὶ Σημείοις, τὸν ἀπὸ τῆς 
Αἰγύπτου καὶ Λιβύης Πενταπόλεως 
Νεκτάριον.

Εἶτα ἐν ἔτει σωτηρίῳ χιλιοστῷ ἐνα-
κοσιοστῷ εἰκοστῷ τρίτῳ (1923) χει-
ροτονηθεὶς εἰς Πρεσβύτερον, θαυ-
μαστῷ δὲ καὶ ὑπερφυεῖ Ὁράματι συγ-
κλονισθείς, ἔπαυσε μὲν λειτουργῶν, 
ἠναλώθη δὲ καθ᾿ ὅλον Αὐτοῦ τὸν ἐπί-
λοιπον Βίον εἰς τὴν Διακονίαν τοῦ 
Χριστεπωνύμου Λαοῦ, ἀναπτύξας μά-
λιστα εὐρύτατον, βαθύτατον καὶ λίαν 
καρποφόρον ἱεραποστολικὸν ἔργον 
ἐν τῷ Νοσηλευτικῷ Ἱδρύματι Αἰγί-
νης καὶ τῷ ἐν αὐτῷ ἱερῷ Ναῷ τοῦ 
Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ζακύνθῳ, 
οὗτινος καὶ Κτήτωρ ἐγένετο, διαλάμ-
πων ὡς θεοφόρος Πνευματικὸς Πατὴρ 
καὶ Ὁδηγός, ἐν στοργῇ εὐσπλάγχνῳ, 

χριστομιμήτῳ ταπεινώσει, θυσιαστι-
κῇ ἀφοσιώσει, κατανυκτικῇ προσ-
ευχῇ, ἀσκητικῇ καὶ ἡσυχαστικῇ πρά-
ξει τε καὶ θεωρίᾳ, ἐν θαύμασί τε καὶ 
σημείοις, ἐν διορατικῷ καὶ προορα-
τικῷ χαρίσματι καὶ λοιπαῖς πλουσί-
αις δωρεαῖς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Λαβὼν κατὰ τὴν Μοναχικὴν Κου-
ρὰν Αὐτοῦ τὸ ὄνομα Ἱερώνυμος, συν-
έχισε φερωνύμως τὴν πνευματικὴν 
Αὐτοῦ ἀνοδικὴν πορείαν, ἀπὸ δό-
ξης εἰς δόξαν, εἰσδύων ἔτι καὶ ἔτι 
εἰς τὸ Μυστήριον τῆς Ἁρπαγῆς καὶ 
ἀξιούμενος θεοπτικῶν ἐμπειριῶν, μὴ
παύων ἐν ταὐτῷ τὴν σωτηριώδη Αὐτοῦ
Ποιμαντικὴν Διακονίαν, ἱδρύει ἐν 
Αἰγίνῃ ἱερὸν Ἡσυχαστήριον ἐπ᾿ ὀνό-
ματι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, 
λάτρης ὢν θερμὸς τῆς Θεομήτορος,
σεβόμενος δὲ τὴν μακραίωνα τάξιν 
καὶ Παράδοσιν, υἱοθετεῖ ἐν ἔτει χιλι-
οστῷ ἐνακοσιοστῷ τεσσαρακοστῷ 
δευτέρῳ (1942) τὸ Πατροπαράδοτον 
Ἐκκλησιαστικὸν Ἡμερολόγιον καὶ 
προσχωρεῖ εἰς τοὺς Γνησίους Ὀρθο-
δόξους Χριστιανοὺς ἐν Ἑλλάδι.

Τραυματισθεὶς βαρύτατα ἐν ἀτυχή-
ματι κατ᾿ ἔτος χιλιοστὸν ἐνακοσιο-
στὸν τεσσαρακοστὸν πέμπτον (1945)
καὶ ἀπολέσας τὴν ἀριστερὰν Αὐτοῦ 
χεῖρα, τῆς δὲ ἀκοῆς Αὐτοῦ ἀποκατα-
σταθείσης θαύματι τῶν Ἁγίων Ἀναρ-
γύρων, ἀνήγειρε πρὸς τιμὴν αὐτῶν 
ἱερὸν Ναὸν ἐν Αἰγίνῃ, περιορίσας 
δὲ τὰς δραστηριότητας Αὐτοῦ, ἀφιε-
ροῦται ἐφ᾿ ἑξῆς εἰς τὴν προσευχὴν καὶ 
θεωρίαν, ἔτι δὲ καὶ εἰς τὴν εἰρήνευ-
σιν τῶν ἀναριθμήτων πιστῶν, τῶν
προσερχομένων ἐν δίψει πνευματικῇ
εἰς τὸ Ἡσυχαστήριον Αὐτοῦ, ἀναδει-
χθεὶς οὕτω λιμὴν εὔδιος θείας παρα-
μυθίας τοῖς εὐσεβέσι καὶ πηγὴ ὕδα-
τος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.
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Ἀπὸ τοῦ σωτηρίου ἔτους χιλιοστοῦ 
ἐνακοσιοστοῦ ἑξηκοστοῦ τετάρτου 
(1964) ἐν ἀσθενείαις σωματικαῖς δο-
κιμαζόμενος καὶ ἐν ὑπομονῇ καὶ 
αὐτοθυσίᾳ ἀντιπαλαίων αὐταῖς, πο-
ρεύεται πρὸς τὴν ἔξοδον ἐκ τοῦ μα-
ταίου αὐτοῦ κόσμου, τέλος δὲ παρα-
δίδει ἐν Ἀθήναις τὴν ἡγιασμένην 
Αὐτοῦ ψυχὴν πρὸς Ὃν ἐπόθησε δια-
καῶς ἐκ νεότητος Αὐτοῦ καὶ διὰ 
βίου διηκόνησε πιστῶς, ὡς καλὸς 
καὶ φρόνιμος οἰκονόμος, πολλαπλα-
σιάσας τὸ τάλαντον, Κύριον ἡμῶν 

Ἰησοῦν Χριστόν, ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ, 
μηνὶ Ὀκτωβρίῳ γ΄, τοῦ ἔτους χιλιο-
στοῦ ἐνακοσιοστοῦ ἑξηκοστοῦ ἕκτου 
(1966), ἐνταφιασθεὶς τὴν ἑπομένην 
εἰς τὸ Αὐτοῦ Μονύδριον ἐν Αἰγίνῃ, 
ἔνθα καὶ νῦν τεθησαύρισται ἡ θαυ-
ματόβρυτος τῶν Λειψάνων Αὐτοῦ 
Θήκη, ἡ δὲ Σύναξις Αὐτοῦ τελεῖται 
κατ᾿ ἔτος, ὡς καὶ ἐν τῷ εὐαγεῖ Ναῷ 
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων αὐτόθι.

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

* * *
Κανόνων συνέχεια.

ᾨδὴ ζ΄. Ὁ Εἱρμός. Οὐκ ἐλάτρευσαν.

Ὕμνων ἅπαντες, ᾀσμάτων τε 
τοῖς ἄνθεσι, πιστοὶ προσπίπτον-
τες, καὶ μύροις θείοις ᾠδῶν, 
τιμήσωμεν Λείψανα, χάριτας 
βρύοντα, τοῦ Πατρὸς ἡμῶν, Ἱε-
ρωνύμου μάκαρος, καὶ προστά-
του τῶν Γνησίων. (δὶς)

Μέγα σκάνδαλον, τὸ πλῆξαν 
τοὺς θεόφρονας, ἀπὸ τῆς Δύ-
σεως, καὶ νῦν πιστοὺς διαιροῦν, 
Καινὸν Καλανδάριον, Πάτερ 
ἀπέκρουσας, Ἱερώνυμε, καὶ τῶν 
Πατέρων Θέσμια, Σὺ ἐτήρησας 
Γνησίως.

Θεοτοκίον.

Ὢ Πανύμνητε, τὸ τεῖχος τὸ 
τῆς Πίστεως, τὸ ἀπροσμάχη-
τον, τῶν Ὀρθοδόξων λιμήν, τὰ 
κύματα πράϋνον, τῆς νῦν αἱ-
ρέσεως, καὶ ἀπόκρουσον, Συγ-
κρητιστῶν τὰ δόγματα, τὰ νο-
θεύοντα τὴν Πίστιν.

Καταβασία· Οὐκ ἐλάτρευσαν.

ᾨδὴ η΄. Ὁ Εἱρμός. Παῖδας εὐαγεῖς.

Ἅπας ὁ Χορὸς τῶν Ὀρθοδόξων,
ἐν ὕμνοις ἐγκωμιάζει Ἱερώνυ-
μον· οὗτος γὰρ ἐβίωσεν, ἔρωτι 
φλεγόμενος, καὶ ἐνεργῶν θαυ-
μάσια, Τριάδος Χάριτι, Ἀλή-
θειαν τηρεῖτε κηρύττων, καὶ 
τὰς Παραδόσεις, Πατέρων ἀνο-
θεύτους. (δὶς)

Ἴδωμεν Πιστοὶ ἐν εὐφροσύ-
νῃ, τὰ ἔργα Ἱερωνύμου τοῦ θεό-
φρονος· τύπος τῆς ἀσκήσεως, 
ὤφθη καὶ φιλεύσπλαγχνος· ἐν 
τῇ Αἰγίνῃ ἔλαμψε, στηρίζων 
ἅπαντας, προστρέχοντας ἐν ζή-
λῳ καὶ πόθῳ, τῇ Γνησίᾳ Πί-
στει, ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων. 

Θεοτοκίον.

Γένος τῶν βροτῶν ἐν Σοὶ Παρ-
θένε, ἐνθέως καὶ εὐφροσύνως 
ἐπαγάλλῃ νῦν, ὅτι Σὺ ἐγέννη-
σας, Κύριον κενούμενον, ἐν 
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δύο δὲ ταῖς φύσεσιν, οἰκονομή-
σαντα, τὴν λύτρωσιν τῆς φύσε-
ως πάσης, καὶ τῆς Ἐκκλησίας, 
Δομήτορα τὸν θεῖον.

Καταβασία· Παῖδας εὐαγεῖς.

ᾨδὴ θ .́ Ὁ Εἱρμός. Ἅπας γηγενής.

Ἴασιν ψυχῶν, ζητοῦμεν καὶ 
σώματος, ὦ Ἱερώνυμε· ἐν Σοὶ 
γὰρ κατῴκησεν, ἡ θεία Χάρις, 
ἀνακαινίζουσα, τοὺς πεπτω-
κότας τραύμασι, καὶ καταφεύ-
γοντας, ἐν Αἰγίνῃ, κράζοντας 
τὸν ἄριστον, ἰατρὸν καὶ ῥυτῆρα 
τῶν θλίψεων. 

Νέου Ἀσκητοῦ, ἐν κόσμῳ βι-
ώσαντος, ἐγκωμιάσαντες, κό-
πους καὶ ἀθλήματα, Λειψάνων 
θήκῃ, νῦν πάντες σπεύσωμεν, 
Ἱερωνύμου μάκαρος, καὶ ἐκβο-
ήσωμεν· τῶν Γνησίων, ὤφθης 

ἐγκαλλώπισμα, Καινοτόμων 
ἀχλὺν ἀρνησάμενος.

Ἥδυσμα Πιστῶν, ἐδείχθης  μα-
κάριε, καὶ καταφύγιον· πλοῦ-
τος γὰρ τῆς Χάριτος, ἐν Σοὶ 
οἰκοῦσα, θαύμασιν ἔλαμπε, καὶ 
τὰς ψυχὰς κατηύφρανεν, ὦ Ἱε-
ρώνυμε, νῦν βοᾶς δέ· αἵρεσιν 
φευγέτωσαν, τῶν Γνησίων οἱ 
παῖδες τῆς Χάριτος.

Θεοτοκίον.

Σάλον τῶν παθῶν, παυσάτω ἡ 
Σκέπη Σου, καὶ ἀπομάκρυνον, 
νέφος τὸ τῆς θλίψεως, χαρᾶς 
δὲ θείας, πλῆσον ψυχὰς ἡμῶν, 
ἵνα ἀπαύστως ψάλλωμεν, τὰ 
Μεγαλεῖά Σου, συμβοῶντες· 
χαίροις Ἱερώνυμε, τῆς Αἰγίνης 
λαμπρότατε ἥλιε.

Καταβασία· Ἅπας γηγενής.

Ἦχος β΄. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.

Αἰγίνης εὐωδέστατον, τὸ ἄνθος 
εὐφημήσωμεν, Λείψανα θεῖα τι-
μῶντες, Ἱερωνύμου τοῦ νέου· τοῦ 
φερωνύμως ζήσαντος, ἐνθέως
τε ποιμάναντος· φῶς γὰρ ἐδεί-
χθη ἅπασιν, ἀχλὺν ἐλάσας τῆς 
πλάνης, Καινοτομίας ἀθέσμου.

Θεοτοκίον. Ὅμοιον.

Πανύμνητε Παντάνασσα, τοῦ δού-
λου Σου ἐπάκουσον, Ἱερωνύμου 
τοῦ νέου, βιώσαντος φερωνύμως· 
θαύμασι δὲ ἐκλάμψαντος, δυνά-
μει τοῦ Παντάνακτος· βούλεται 
γὰρ τὰ πρόβατα, ἐκείνου Ποίμνης 
Γνησίων, ἑνώσει θείᾳ συνεῖναι.

* * *
Ἐξαποστειλάρια. 

* * *
Εἰς τοὺς Αἴνους. 

Ἱστῶμεν Στίχους δ  ́καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ὁσίου τέσσερα.

Ἦχος πλ. δ΄. Ὢ τοῦ παραδόξου.

Χαῖρε Ποιμὴν θεοκίνητε, χαῖρε 
λιμὴν τῶν Πιστῶν· χαῖρε Πάτερ 

καλλίφθογγε· χαῖρε φῶς οὐρά-
νιον· χαῖρε ὄρος τῆς Χάριτος· 
χαῖρε ὁ πύργος, τὸ περιτείχισμα, 

16



τῶν εὐσεβούντων τὸ καταφύγι-
ον, ὦ Ἱερώνυμε, Γνήσιε Πατὴρ 
ἡμῶν, πλάνης ἀχλύν, ἔλυσας τῆς 
Δύσεως, Σταυροῦ τῇ Χάριτι.

Χαῖρε Αἰγίνης τὸ ἔρεισμα, καὶ 
ἀπλανὴς ὁδηγός, πρὸς ὁδὸν 
τὴν οὐράνιον· χαῖρε θεῖον βλά-
στημα, καὶ Ἀσίας τὸ καύχημα· 
χαῖρε σοφίας, τῆς θείας σκήνω-
μα· χαῖρε δακρύων πηγὴ ἀείῤῥυ-
τος· ὦ Ἱερώνυμε, Γνήσιε Ποιμὴν 
ἡμῶν, σῶσον ἡμᾶς, τρέπων πλά-
νης κύματα, Καινοτομίας δεινῆς.

Χαῖρε τοῦ Πόντου ἀγλάϊσμα, 
καὶ εὐσεβῶν ἡ κρηπίς· χαῖρε 
κρήνη τῆς Χάριτος, ὕδωρ ἀνα-
ψύξεως, κοπιώντων τὸ στή-
ριγμα· τῶν πεπτωκότων, χαῖρε 
ἀνόρθωσις· τῶν θλιβομένων ἡ
ἀνακούφισις· ὦ Ἱερώνυμε, Γνή-
σιε Πατὴρ ἡμῶν, ῥῦσαι ἡμᾶς, 
κλύδωνος αἱρέσεων, τῶν ἐκ τῆς 
Δύσεως.

Χαῖρε τῶν Γνησίων κλέϊσμα,
τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν· τοῦ Φωτὸς

ἐνδιαίτημα, ἰατρεῖον ἄμισθον· 
κλονουμένων ἀσφάλεια· χειμα-
ζομένων, λιμὴν ἀκύμαντος· ἀπηλ-
πισμένων ἐλπὶς ἀμάχητος· ὦ
Ἱερώνυμε, Γνήσιε Ποιμὴν ἡμῶν, 
κλῖμαξ γενοῦ, ποίμνην Σου ἀνά-
γουσα, πρὸς Φῶς Ἀνέσπερον.

Δόξα. Ἦχος πλ. δ.́

Τὸν κοινωνήσαντα σοφῶς, τοῦ
ζήλου τῶν Ὁσίων, καὶ τῆς πί-
στεως θερμότητι ψυχῆς, τὸν Ἱε-
ρώνυμον ὑμνήσωμεν οἱ πιστοί· 
Οὗτος γὰρ τὸ Νέον Καλανδά-
ριον ῥίψας, τῶν Πατέρων ἐδεί-
χθη ὁμότροπος· διὸ προφρό-
νως εἴπωμεν Αὐτῷ· φερώνυμε 
Πάτερ, Ἀσίας θρέμμα, Αἰγίνης 
οἰκήτωρ, Γνησίων ἐγκαλλώπι-
σμα, τῆς πλάνης σώζοις ἡμᾶς.

Καὶ νῦν. 

Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός.
Δέσποινα πρόσδεξαι τὰς δεή-

σεις τῶν δούλων Σου, καὶ λύ-
τρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνάγ-
κης καὶ θλίψεως. 

Δοξολογία Μεγάλη.

Τὸ Ἀπολυτίκιον. 

Ἡ Ἐκτενὴς καὶ τὰ Πληρωτικά.

Ἀπόλυσις.

* * *
Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν

Τυπικὰ 
Ὁ Ψαλμὸς ρβ ,́ Ἦχος πλ. δ ,́ ὡς καὶ 

ὁ Ψαλμὸς ρμε΄, Ἦχος β .́ 
●

Μακαρισμοὶ 
Ἱστῶμεν Στίχους Ϛ΄ καὶ ψάλλο-

μεν ἐκ τοῦ Κανόνος τοῦ Ὁσίου, ἐκ 
τῆς ᾨδῆς γ΄ καὶ ἐκ τῆς ᾨδῆς Ϛ΄.

●

Ἀπόστολος
Βλέπε Παρασκευὴ τῆς ΙΘ΄ Ἑβδο-

μάδος, Πρὸς Φιλιππησίους α΄27-β΄ 4.
Βλέπε Ἐπίμετρον, σελ. 19.

●
Εὐαγγέλιον

Βλέπε, Νοεμβρίου Ϛ΄, ἐκ τοῦ κατὰ 
Λουκᾶν, ιβ΄ 8 -12.

Βλέπε Ἐπίμετρον, σελ. 20.
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Κοινωνικὸν

Ψαλμὸς ρια΄ 6.

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα.

* * *
Μεγαλυνάριον

Ἦχος πλ. δ΄. 

Χαίροις Ἱερώνυμε φωτεινέ, πάντων Ὀρθοδόξων, ἀπλανέστατε 
ὁδηγέ· Γνησίων ἐν Πίστει, ὑπόδειγμα ἐν πᾶσι· καινοῦ Καλανδα-
ρίου, πλήρης καθαίρεσις.

* * *

Δίστιχον 

Ἔρωτι Χριστοῦ καὶ ταῖς λιταῖς Σὺ μέγας,
Αἴγινα βοᾷ Σοι, Ἱερώνυμε Πάτερ.

Εἰς πόλον γὰρ ὑψώθης τριτάτῃ τῷ Φωτὶ τῆς Τριάδος.

Ἕτερον

Αἴγινα ὑψοῖ Σε σὺν θείῳ Νεκταρίῳ,
Καὶ Σὺ γὰρ εἶ αὐτῆς, Ἱερώνυμε, κλέος·

Ἐν δόξῃ ὑψωθεὶς τριτάτῃ τῷ Φωτὶ τῆς Τριάδος.

†

Τῷ δὲ Δοτῆρι
καὶ Εὐεργέτῃ Θεῷ ἡμῶν,
τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ 

καὶ τῷ θείῳ Παρακλήτῳ,
δόξα, προσκύνησις,

καὶ εὐχαριστία ! 
Ἀμήν !
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Ἐπίμετρον

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου

Ματθαίου ια΄ 27-30. Βλ. Εὐαγγελιστάριον, Δεκεμβρίου Ε΄, Ὁσίου Σάββα, 
εἰς τὴν Λειτουργίαν.

[Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς·] Πάντα μοι πα-
ρεδόθη ὑπὸ τοῦ Πατρός μου. Καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν 
Υἱὸν εἰ μὴ ὁ Πατήρ, οὐδὲ τὸν Πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ 
μὴ ὁ Υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι. 

Δεῦτε πρός με, πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, 
κᾀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 

Ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι 
πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ. Καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυ-
σιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· 

Ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν 
ἐστιν.

Ἀπόστολος

Πρὸς Φιλιππησίους α΄ 27- β΄ 4. Βλ. Ἀποστολάριον, Παρασκευὴ τῆς ΙΘ΄ 
Ἑβδομάδος.

Α. Προκείμενον τοῦ Ἀποστόλου. Ἦχος βαρύς. Ψαλμὸς ρμθ .́     
Δ. Πρόσχωμεν!
Λ. Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ. (δὶς)

Α. Στίχ. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν.
Λ. Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ.
Δ. Σοφία! 
Α. Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
Δ. Πρόσχωμεν!

[Ἀδελφοί·] Ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύε-
σθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούσω τὰ 
περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συν-
αθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου,
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καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων, ἥτις 
αὐτοῖς μέν ἐστιν ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῖν δὲ σωτηρίας, 
καὶ τοῦτο ἀπὸ Θεοῦ·
ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν 
πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, 
τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες, οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν 
ἀκούετε ἐν ἐμοί.
Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον 
ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία πνεύματος, εἴ τις σπλάγχνα καὶ 
οἰκτιρμοί, 
πληρώσατέ μου τὴν χαράν, ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν 
αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες, 
μηδὲν κατὰ ἐριθείαν ἢ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινο-
φροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν. 
Μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοπεῖτε, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων 
ἕκαστος. 

Α. Ἀλληλούϊα. Ἦχος β΄. Ψαλμὸς ρια .́
Δ. Πρόσχωμεν!
Λ. Ἀλληλούϊα (γ΄).

Α. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον.
Λ. Ἀλληλούϊα (γ΄).

Α. Ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα.
Λ. Ἀλληλούϊα (γ΄).

Δ. Σοφία· ὀρθοὶ ἀκούσωμεν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου.
Ι. Εἰρήνη πᾶσι!
Λ. Καὶ τῷ πνεύματί Σου.
Ι. Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν Ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα.
Δ. Πρόσχωμεν!
Λ. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι!

Εὐαγγέλιον Θείας Λειτουργίας

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ιβ΄ 8 -12. Βλ. Εὐαγγελιστάριον, Νοεμβρίου Ϛ΄, Ἁγίου 
Παύλου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ. 

[Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς·] Πᾶς ὃς ἂν ὁμο-
λογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ, ἔμπροσθεν τῶν Ἀγγέλων 
τοῦ Θεοῦ.
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Ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρ-
νηθήσεται ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. 

Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀφεθήσεται αὐτῷ· τῷ δὲ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα βλα-
σφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται. 

Ὅταν δὲ προσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς 
ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνᾶτε πῶς ἢ τί ἀπο-
λογήσησθε ἢ τί εἴπητε· 

τὸ γὰρ Ἅγιον Πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ 
εἰπεῖν.

«Τὸ ἱερὸ εἰκόνισμα
 τοῦ νεοφανοῦς ῾Οσίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ 

ἱστορήθηκε εἰς τὴν τοπικήν μας Ἐκκλησία.
Δαπάναις τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ἡμῶν, 

Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.κ. Γεροντίου Β’. 
Ὁ ἁγιογραφικὸς οἶκος Δημητρέλου ἑτοίμασε τοῦτο, 

πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τιμὴν τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ».
‚βιδ’ -  2014

Α. Ἀναγνώστης.   Δ. Διάκονος.   Ι. Ἱερεύς.  Λ. Λαός.
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Εὐχαριστίες 

 Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἐκφράζουμε πρὸς ὅλους ἐκείνους, 
ἐπαΐοντας Ἀρχιερεῖς, Θεολόγους καὶ Φιλολόγους,

οἱ ὁποῖοι ἐμελέτησαν κριτικὰ τὴν παροῦσα ἐργασία 
καὶ κατέθεσαν προτάσεις βελτιώσεως.

Συγκεκριμένως 
Σεβασμ. Μητροπολίτην Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον,

Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον,
Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Γαρδικίου κ. Κλήμεντα,

Μουσικολογιώτατον- Φιλόλογον π. Διονύσιον Ἁγιοκυπριανίτην,
Ἐλλογιμώτατον κ. Ἀντώνιον Μάρκου,

Μουσικολόγον - Τυπικολόγον κ. Ἰωάννην Ρούμελην, 
Μουσικολογιώτατον- Φιλόλογον κ. Χρῖστον Παπαδόπουλον,

Ἀδελφότητα ̔ Ιερᾶς Γυναικείας Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς.

 

†
 Ἐπιμελείᾳ καὶ Ἀναλώμασιν

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, 
τῇ εὐγενεῖ ἀναθέσει 

τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου. 
●

Ἔκδοσις α’ 2017. 

Διανέμεται δωρεάν.

Δεῖγμα γραφῆς 
τοῦ ῾Οσίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ.

Ἐκ τοῦ ΛΓ’ Λόγου τοῦ ῾Οσίου Συμεὼν Νέου Θεολόγου.
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