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ΙΟΥΛΙΟΥ 22. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΝ 
ΓΑΛΛΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

 
Τῌ ΚΒ´ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ. 

Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν 
Μενελάου, Ἡγουμένου Μονῆς Μενάτ. 

 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 

 
Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶµεν στίχους στ΄ καὶ 

ψάλλοµεν στιχηρὰ προσόµοια. Ἦχος ἃ . Τῶν 
οὐρανίων ταγµάτων. 

 
Τῶν οὐρανίων ἁψίδων, περιϊπτάμενος δι᾿ ἀρετῆς 

ἐνθέου, παμμακάριστε πάτερ, ὑπέδυς ἐν τῷ γνόφῳ δι᾿ 
ἧς ἀληθῶς, οὐκ ἐν αἰνίγμασιν Ὅσιε, ἀλλ᾿ ἐν τῇ Χάριτι 
ὤφθης τῇ τοῦ θεοῦ τὰς ἐλλάμψεις εἰσδεχόμενος. 

 
Ταῖς ἀρεταῖς ἐκλαμπρύνας, ψυχὴν καὶ ἔννοιαν, πρὸς 

οὐρανὸν μετήχθης, εἰς Χριστοῦ Βασιλείαν, Μενέλαε 
τρισμάκαρ, προσφέρων αὐτῷ τὰ τῶν πόνων σου 
δράγματα ἐν ἀσκηταῖς σὺ φωστὴρ ἀναδειχθείς, τῇ 
ἀγήρω ἀπολάβεις τρυφὴ. 

 
Τὸ ὁμοούσιον Ὄντως, Τριὰς ἡ ἄναρχος, Πνεύματος 

κατοικίαν, ἐν σοι ἀναθεμένη, λαμπρότατον φωστῆρα, 
ἀνέδειξέ σε, θεοφόρε Μενέλαε, τῶν χαμαιζήλων γὰρ 
πάντων ὑπεραρθεὶς, οὐρανῶν οἴκησιν εὕρηκας. 
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Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος, οὐκ ἀνθρωπίνου ἐστι, 
πῶς τὰ πρόσκαιρα ἄφηκες, ἀλλ’ ἡδονικότατα, τῆς ζωῆς 
τὰ ἐπίγεια· οὐκ ἐξουσίαις πανίσχυρες, οὐδὲ χρημάτων 
ἐπόθησας, ἀλλὰ τούτα κατέλιπες, οὐδαμῶς 
σκεφτόμενος, τὸν Χριστὸν ἐπόθησας καὶ εὑρήκες, σὺ 
παμμακάριστε. 

 
Νοῦς ὁ γήϊνός τε πήλινος, ἀδυνατεῖ νὰ σκεφτεῖ, πῶς 

πατέρας ἀπάνθρωπος, ἀσυνειδητότατος, τὸν υἱόν του 
ἐκτύπησε, καὶ κατεξευτέλισε τούτον σφοδρῶς, μὴ 
ἀποδεχόμενος, τὴν ἐλεύθερη βούλησιν, καὶ τὴν εἰκόνα 
Θεοῦ· ἀλλὰ σὺ Μενέλαε, πειρασμὸν τοῦτον ἐνίκησας. 
 
 

Πολλοῦς, ἀνθρώπους ὁδήγησας, σὺ πρὸς τὴν ἄνω 
ζωή, καὶ τὴν μήτηρ σου πάνσοφε, καὶ τὴν αὐταδέλφην 
της, κορασίδα τε κάποτε, γυνῆ σοφὲ πρὸς σὲ 
προορίζουσα, μοναστηρίῳ αὐτῶν δὲ ἴδρυσας, Χριστῷ 
προσήγγισας, συμπαθῶς πανεύφημε· ὅθεν τὴν μνήμην 
σου τὴν πανίερον, πανηγυρίζομεν. 

 
Δόξα. Ἦχος β΄. 

Ἀσκητικόν γυμνάσιον συγκροτήσας ἐπὶ γῆς, ὅσιε 
Μενέλαε, τῶν παθῶν τὰς προσβολάς, ἐν τῇ ῥοὴ τῶν 
δακρύων σου, πάσας ἀπήμβλυνας. Κλῖμαξ θεία καὶ 
σεπτή, εἰς οὐρανοὺς ἀνάγουσα, τοῖς πᾶσιν ἐγνωρίσθη, 
ὁ θεόληπτος βίος σου· εὐσεβείας γὰρ ἐν ταυτῷ 
ἐνδειξάμενος, θεραπεύεις δι᾿ αὐτῶν τὰς ἀσθενείας τῶν 
παθῶν, τῶν πιστῶς ἐκβοώντων σοι. Χαίροις τῆς ἑῴας 
ἀστὴρ χρυσαυγέστατος, καὶ τῶν πλανωμένων ὁ μέγας 
ὁδηγός. Χαίροις τὸ ἡμέτερον καύχημα, καὶ τῆς 
οἰκουμένης φαιδρὸν ἀγαλλίαμα. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον τοῦ ἦχου. 

 
 

Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείµενον τῆς ἡµέρας 
καὶ τὰ Ἀναγνώσµατα. 

 
Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα. (γ´ 1-9). 

 
Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται 

αὐτῶν βάσανος. 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 αὐτούς, καὶ 
εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ 
ἐδοκίμασεν αὐτούς, 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᾿ αὐτόν, συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ 
πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ· ὅτι χάρις καὶ 
ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς 
ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. 
 
 

Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα. (ε´ 15-23, στ´ 
1-3). 
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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 αὑτοῦ 
σκεπάσει αὐτούς, 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 αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας· 
πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν, καὶ ὡς ἀπὸ 
εὐκύκλου τόξου, τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται, καὶ 
ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι. 
Ἀγανακτήσει κατ᾿ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης· ποταμοὶ δὲ 
συγκλύσουσιν 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 Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν, καὶ ἡ 
δυναστεία παρὰ Ὑψίστου. 

 
Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα. (δ´ 7) 

 
Δίκαιος, ἐὰν φθάσῃ τελευτήσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. 

Γῆρας γὰρ τίμιον, οὑ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθμῶ 
ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιὰ δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, 
καὶ ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῷ 
γενόμενος, ἠγαπήθη· καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν, 
μετετέθη. Ἠρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ, ἡ 
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δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ. Βασκανία γὰρ 
φαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεμβασμὸς 
ἐπιθυμίας, μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεὶς ἐν 
ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς· ἀρεστὴ γὰρ ἦν 
Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ· διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου 
πονηρίας. Οἱ δὲ λαοί, ἰδόντες καὶ μὴ νοήσαντες, μηδὲ 
θέντες ἐπὶ διανοία τὸ τοιοῦτον ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν 
τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπῇ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς 
αὐτοῦ. 

 
 

Εἰς τὴν Λιτὴν· Στιχηρὰ Ἰδιόμελα. Ἦχος β . 
Τὸν ἐπὶ γῆς ἄγγελον, καὶ ἐν οὐρανοῖς ἄνθρωπον 

Θεοῦ, τοῦ κόσμου τὴν εὐκοσμίαν, τὴν τρυφὴν τῶν 
ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν, καὶ ἀσκητῶν τὸ καύχημα, 
Μενέλαον τιμήσωμεν· πεφυτευμένος γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ 
τοῦ Θεοῦ, ἐξήνθησε δικαίως, καὶ ὡσεὶ κέδρος ἐν ἐρήμῳ, 
ἐπλήθυνε τὸ ποίμνιον Χριστοῦ, τῶν λογικῶν προβάτων, 
ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνη. 

 
Ἦχος ὁ αὐτός. 

Ὄσιε πάτερ, ἐκ βρέφους τὴν ἀρετὴν ἐπιμελῶς 
ἀσκήσας, ὄργανον γέγονας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ 
παρ’ αὐτοῦ λαβὼν τῶν θαυμάτων τὴν ἐνέργειαν, 
ἔπεισας τοὺς ἀνθρώπους καταφρονεῖν τῶν ἡδέων νῦν 
δὲ τῷ θείῳ Φωτί, καθαρώτερον ἑλλαμπόμενος, φώτισον 
καὶ ἡμῶν τὰς διανοίας, Μενέλαε πατὴρ ἡμῶν. 

 
Δόξα. Ἦχος ὁ αὐτός. Θεοφάνους. 

Τῶν ὑπὲρ νοῦν ἀγαθῶν δεξάμενος ἔρωτα, πάντα τὰ 
ἐν κὀσμῳ τερπνὰ ὑπέρειδες θεόληπτε· ἐντεῦθεν γὰρ τῷ 
καρπῷ οὐχ ἑάλως, καθάπερ Ἀδάμ· τὸν ὄφιν δὲ 
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ἐναποκρουσάμενος δι᾿ ἐγκρατείας, ἀγγελικοὺς τὸν βίον 
διήνυσας καὶ νῦν ἐν οὐρανοῖς αὐλίζῃ, ἐπαπολαύων τοῦ 
Ξύλου τῆς Ζωῆς, Θεὸν ἰλεούμενος ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν 
πιστῶς ἐκτελούντων, ἡγιασμένε Μενέλαε, τὴν μνήμην 
σου. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι, ὦ Μήτηρ 
τοῦ Θεοῦ, φύλαξον ἡμᾶς ὑπὸ τὴν Σκέπην σου. 

 
Εἰς τὸν στίχον. Στιχηρὰ προσόμοια. Ἦχος πλ. α΄ . 

Χαίροις ἀσκητικῶν. 
Χαίροις ἀγγελικαῖς ὁμιλῶν, χοροστασίαις Μενέλαε 

ὅσιε· τὸν βίον γὰρ τούτων πάτερ, ἐπὶ τῆς γῆς ἀληθῶς, 
ἀρετὴν ἀσκήσας πεπολίτευσαι, φανεὶς καθαρότητος, 
ἀκηλίδωτον ἔσοπτρον, ἀκτινοβόλους, ἀστραπὰς 
εἰσδεχόμενος, τὰς τοῦ Πνεύματος, τοῦ Ἁγίου πανόλβιε· 
ὅθεν καταυγαζόμενος, ἑώρας τὰ μέλλοντα, πάντα 
προλέγων ἐκ θείας φωτοφάνειας μυούμενος, Χριστοῦ, 
ὃν δυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι τὸ μέγα ἔλεος. 
 
 

Στίχ.: Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου 
αὐτοῦ. 

Χαίροις τῶν ἀσκητῶν ἀρχηγός, γεγεννημένος, καὶ 
ἀήττητος πρόμαχος, παθῶν γὰρ τεμῶν τὰς ῥίζας, καὶ 
τῶν δαιμόνων ὁρμᾷς, ὑποστὰς ἀνδρείως Μενέλαε, 
αὐτῶν ἐθριάμβευσας, τὴν ψυχόλεθρον πλάνησιν· τὴν 
τοῦ Σταυροῦ δέ, τοῦ Σωτῆρος ἐνέργειαν, καὶ ἀνίκητον, 
ἐφανέρωσας δύναμιν· ἣν καὶ περιζωσάμενος, ἐνίκησας 
ἅπαντας, τοὺς ἀθετοῦντας τὴν θείαν, διὰ σαρκὸς 
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ἐπιφάνειαν, Χριστοῦ ὃν δυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 
δοθῆναι τὸ μέγα ἔλεος. 

 
Στίχ.: Οἱ Ἱερεῖς Σου Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ 

οἱ Ὅσιοί Σου ἀγαλλίασει ἀγαλλιάσονται. 
Χαίροις, ὁ τῶν Ὁσίων φωστήρ, ἐν ἀγρυπνίαις καὶ 

νηστείαις πανόλβιε, τὴν ἄσκησιν τῶν πατέρων, 
ὁμότροπος σὺ φανεῖς, καὶ τῆς τῶν οἰκεῖων τὴν 
ἀπόταξιν, οὐ μόνο ἁόρατοι ἀλλὰ καὶ ὀρατοὶ οἱ ἐχθροί, 
καὶ σὺ τούτους κατήκαυσας εἰσεδεχόμενος, τῶν θείων 
τῶν Μυστηρίων τὴν χάριν σοφέ· ὅθεν θαυματουργίαις, 
ἀνθρώπων τὰ ἄῤῤωστα, πάθη τε καὶ σώματος, Χριστὸς 
σὲ ἐδόξασε, Αὐτὸν δὲ ἱκέτευε, ταῖς ψυχαῖς δοθῆναι τὸ 
μέγα ἔλεος. 

 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. β . 
Τὴν τῶν πατέρων καλλονήν, τῶν ἀσκητῶν τὸ κλέος, 

τὴν βρύσιν τῶν θαυμάτων, καὶ πρὸς Θεὸν πρεσβευτὴν 
ἀκαταίσχυντον, συνδραμόντες, ὦ φιλέορτοι, 
ἀσματικοῖς ἐγκωμίοις ὑμνήσωμεν, λέγοντες· Χαίροις ὁ 
τοῦ μονήρου βίου κανὼν καὶ χαρακτήρ, καὶ τύπος 
ἀκριβέστατος. Χαίροις φωστὴρ τηλαυγέστατος, ὁ 
δαδουχῶν τὴν σύμπασαν, ἀρετῶν τοῖς πυρσεύμασι. 
Χαίροις τῶν ἐν ὀδύναις ὁ μέγας παρακλήτωρ, καὶ 
θερμὸς προστάτης τῶν περιστατουμένων. Σὺ 
τοιγαροῦν Μενέλαε, μὴ παύσῃ πρεσβεύων Χριστῷ τῷ 
Θεῷ, ὑπὲρ τῆς ποίμνης σου ταύτης, καὶ πάντων πιστῶν, 
τῶν τιμώντων σοῦ τὴν σεβάσμιον μνήμην. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
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Θεοτόκε σὺ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστήσασα τὸν 
καρπὸν τῆς ζωῆς. Σὲ ἱκετεύομεν, πρέσβευε Δέσποινα, 
μετὰ τοῦ σου ὁσίου, καὶ πάντων τῶν ἁγίων, ἐλεηθῆναι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 
Ἀπολυτίκια. Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 

Ἐν ἀρετῇ καὶ ἀσκήσει, πάτερ Μενέλαε, τὸν βίον 
ἐκτελέσας, προσευχαῖς παννυχίοις, τὴν Χάριν 
ἐπεσπάσω Θεοῦ Πατρός, καὶ νεκρὸν σὺ ἀνέστησας, 
δοξολογίαις ὁσίαις, ταῖς σαῖς πιστῶν, τὰς δεήσεις Αὐτῷ 
πρόσαγε. 

Δόξα. Ἕτερον· ὅμοιον. 
Τῶν γεηρῶν φθειρομένων, πραγμάτων ἔφυγες, τὰ 

ἄνω μεγαλεία, τῶν ἀρετῶν ποθήσας, παθῶν τε καὶ 
φροντίδων τῶν κοσμικῶν, νῦν ἡμᾶς ἐλευθέρωσον, ταῖς 
πρὸς Σωτῆρα, Μενέλαε, σαῖς λιταῖς, ὑπὲρ πάντων, 
ἱκετεύων Αὐτόν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου Σοὶ Παρθένε τὸ χαῖρε, 

σὺν τῇ φωνῇ ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν Σοὶ 
τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος Δαβίδ. Ἐδείχθης 
πλαυτέρα τῶν οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην Σου. 
Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν Σοί, δόξα τῷ προελθόντι ἐκ 
Σοῦ, δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς, διὰ τοῦ τόκου σου. 
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μετὰ τὴν πρώτην στιχολογίαν, κάθισμα. Ἦχος δ΄. 

Ἐπεφάνης σήμερον. 
Τῷ φωτὶ λαμπόμενος τῷ ἀπροσίτῳ, ὡς ἀστὴρ 

ἐξέλαμψας, ἐν ταῖς ἐρήμοις διδαχαῖς καταφωτίζων 
Μενέλαε, τοὺς ἀδιστάκτῳ ψυχῇ προσιόντας σοι. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Μετὰ τὴν β΄ στιχολογίαν· κάθισμα. Ὅμοιον. 
Ἐκ Μενάτε ἠστραψας ὡς ἑωσφόρος, καὶ τὸν κόσμον 

ἐλαμψας τᾶις φαειναῖς σοῦ ἀρεταῖς, ἠγλαϊσμένε 
Μενέλαε, πᾶσιν ἐκλάμψας, τὸ φῶς τῆς ἀσκήσεως. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἐν τῇ Σκέπῃ πάναγνε, τῇ σῇ Παρθένε, 
προσφυγόντων δέησιν, προσδεξαμένη παρ᾿ ἡμῶν, μὴ 
διαλίπης πρεσβεύουσα, τῷ φιλάνθρωπῳ, σωθῆναι τοὺς 
δούλους σου. 
 
 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον· κάθισμα. Ἦχος γ΄. Θείας 
πίστεως. 

Θείου Πνεύματος, τῇ φωταυγίᾳ, ἐκ νεότητος 
ἡκολουθήσας, Χριστῷ τῷ Σωτήρι Μενέλαε ὅλβιε, 
ἀναβοήσας σωτήρια δόγματα, τῇ οἰκουμένῃ, Ὁσίων τὸ 
καυχημα· Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν 
τὸ μέγα ἔλεος. 
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Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Τοῦ Ἦχου. 
 
 

Ὁ κανὼν τῆς Θεοτόκου, εἰς στ΄· καὶ τοῦ Ὁσίου 
δύο, εἰς η΄. 

 
Κανὼν πρῶτος, ποίηµα Ἰωάννου τοῦ 

Δαµασκηνοῦ, οὑ ἡ ἀκροστιχὶς µετὰ τῶν εἱρµῶν: 
Ὄλβος πέφηνας γηγενῶν Μενέλαε. 

 
ᾨδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ὁ εἱρμός. Οὐκ ἐστι σοι ὅμοιος. 

Λύεις τὴν κατήφειαν, τοῖς παραδόξως φύσεσιν, ἐκ 
Θεοῦ ἐπαγγελθεῖς, καὶ πρὸ τοῦ τόκου σου δωρεά, 
εὐθυμίας φερώνυμος. 

 
Βοᾷ χαριστήριον, ἡ Ἐκκλησία ὅσιε, δεξαμενὴ σὲ 

βλαστόν, ἐκ Θεοῦ εἰρηνικῆς, εὐθυμίας προάγγελον. 
 
Κανὼν δεύτερος, ποίηµα Θεοφάνους, οὗ ἡ 
ἀκροστιχίς: Ταῖς σαῖς προσευχαῖς, Παµµάκαρ, φῶς 
µοι νέµοις. 

 
ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. 

Ταῖς προσευχαῖς σου καὶ ταῖς δεήσεσιν ἐκδυσωπῶν 
τὸν Θεόν, τὸ σκοτεινὸν νέφος, τὸ τῆς ἀθυμίας μου, 
παμμάκαρ διασκέδασον, εὐσεβείας ὑπάρχων, καὶ 
θυμηδίας ἀνάπλεως, τῷ Παμβασιλεῖ παριστάμενος. 

 
Ἄλλος καθάπερ Σαμουὴλ θεόσδοτος καὶ πρὸ 

συλλήψεως, ἐπαγγελθεῖς πάτερ, πάσαις ἐναπέφηνας, 
ταῖς ἐκκλησίαις ὅσιε, φερωνύμως τὴν κλῆσιν, 
κατάλληλον ἐπαγόμενος, τῇ τῆς εὐσεβείας φαιδρότητι. 
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Ἱκετηρίᾳ καὶ δεήσει χρώμενοι οἱ σοι γεννήτορες πρὸς 
τὸν Θεὸν δῶρον, θεῖόν σε κομίζονται, καὶ φωτοφόρον 
βλάστημα, τῇ γεννήσει μηνῦον, τῆς εὐσεβείας τὴν 
ἔλλαμψιν, καὶ τὸν τῆς αἱρέσεως ἐλέγχον. 

 
Σὺ ἐκ παιδὸς καθιερώθης Ὅσιε τῷ δεδοκότι Θεῷ, καὶ 

πρὸς αὐτὸν βλέπων, καὶ καθοδηγούμενος, ζωοποιοῖς 
προστάγμασι, τοῖς αὐτοῦ θεοφόρε, πρὸς ὕψος ἤρθης 
μετάρσιον, τὸ τῶν ἀρετῶν διὰ πίστεως. 

 
Θεοτοκίον. 

Σὲ Θεομῆτορ προστασίαν ἔχοντες οὑ δειλιάσομεν, τὸ 
τῶν ἐχθρῶν στῖφος, τὸ ἀντιμαχόμενον, τοῖς εὐσεβῶς 
δοξάζουσι, τὸν ἐκ σοῦ γεννηθέντα, Θεὸν τῶν ὅλων καὶ 
Κύριον ὃν ὑπὲρ ἡμῶν ἐκδυσώπησον. 

 
 

ᾨδὴ γ´. Ὁ εἱρμός. Οὐκ ἐν σοφίᾳ, καὶ δυνάμει. 
 

Ἕτερος. Ὁ στερεώσας κατ᾿ ἀρχάς. 
Περιουσίᾳ, τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης πυρουμένος, 

λογισμῷ πανσεβεῖ, παθῶν ἐκράτησας ὅσιε· διὸ θεία 
Χάρις σοι, ἐπανεπαύσατο. 

 
Ἀπὸ στειρώσεως τεχθείς, πνευματικῆς εὐκαρπίας, 

γεωργὸς πολυγονώτατος ὤφθης, τὰς ἀκάνθας 
ἐκτεμῶν, τῆς ἀσεβείας ὅσιε, καὶ εὐσεβείας σπόρον, 
ἔνθεον καταβαλλόμενος. 

 
 
Ἱερουργὸς ὑπερφυῶν, καὶ μυστικῶν θεαμάτων, 

θεοφόρε γεγονὼς τοὺς ἀπίστους, προσενήνοχας 
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Χριστῷ, θεοπρεπῶς πιστεύοντας, ταῖς διδαχαῖς σου 
πάτερ, διδασκομένους τὰ κρείττονα. 

 
Σωφρονεστάτῳ λογισμῷ, καὶ εὐσεβεῖ κεχρημένος, 

τῶν ῥευστῶν καὶ φθειρομένων αὐτίκα, τὴν αἰώνιον 
ζωήν, καὶ τὴν τρυφὴν προέκρινας, δι ἐγκρατείας ἄκρας, 
σάρκα νεκρώσας Μενέλαε. 

 
Πυρπολουμένῃ τῇ ψυχή, καὶ τετρωμένῃ τῷ πόθῳ τοῦ 

Χριστοῦ, τὰς πυριφλέκτους ἐνέδρας, τῶν δαιμόνων 
ἐκφυγών, τῇ δροσοβόλῳ χάριτι, κατελαμπρύνθης 
πάτερ, σημειοφόρος γενόμενος. 

 
Θεοτοκίον. 

Ῥήσεις τῶν θείων προφητῶν, καὶ τὰς αὐτῶν 
προφητείας, ἐπισφράγισας τεκοῦσα τὸν Λόγον, τὸν 
λαλοῦντα δι᾿ αὐτῶν, καὶ τὰς αὐτῶν πληρώσαντα, 
θεηγορίας μόνη, εὐλογημένη πανύμνητε. 
 
 

Κάθισμα Ὁσίου Μενελάου. Ἦχος πλ. δ΄. Τὴν Σοφίαν 
καὶ Λόγον. 

Τὴν πτωχείαν τὴν ὄντως τοῦ δι᾿ ἡμᾶς, ἐκ Παρθένου 
τεχθέντος ἀναλαβών, ἡγήσω τὰ πρόσκαιρα, ὡσεὶ 
χόρτον μακάριε, τοῦ γνωστικοῦ γὰρ ξύλου, γευσάμενος 
ὅσιε, μοναζόντων ἐδείχθης, διδάσκαλος ἔνθεος. Ὅθεν 
καὶ πρὸς ζῆλον ἀγγελικῆς πολιτείας, διήγειρας 
ἅπαντας, καὶ πρὸς γνῶσιν τῆς πίστεως, Σημειοφόρε 
Μενέλαε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων 
ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν 
μνήμην σου. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
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Παναγία Παρθένε, Μήτηρ Θεοῦ, τῆς ψυχῆς μου τὰ 
πάθη τὰ χαλεπά, ἴασαι δέομαι καὶ συγγνώμην 
παράσχου μοι, τῶν ἐμῶν πταισμάτων, ἀφρόνως ὧν 
ἔπραξα, τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, μολύνας ὁ ἄθλιος. 
Οἴμοι τὶ ποιήσω, ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, ἡνίκα οἱ Ἄγγελοι, 
τὴν ψυχήν μου χωρίζουσιν, ἐκ τοῦ ἀθλίου μου σώματος; 
Τότε Δέσποινα, βοήθεια μοι γενοῦ καὶ προστάτις 
θερμότατος, σὲ γὰρ ἔχω ἐλπίδα ὁ ἀνάξιος δοῦλός σου. 
 
 

ᾨδὴ δ΄. Ὁ εἱρμός. Ἔκλίνας Χριστὲ τῇ καταβάσει σου 
 

Φυλάξας τὸν νοῦν ἀμετεώριστον, ἐκ σπαργάνων τὸν 
βίον, ἀνάβασιν ἐπεδείξω πρὸς Θεόν. ᾯ προβαίνων 
ἐκράθης, ἐκ δυνάμεως, πάτερ, εἰς δύναμιν. 

 
Ἡράσθης Χριστοῦ τῆς ταπεινώσεως, μετανάστης 

ἐντεῦθεν πρὸς ἄστυ τὸ θεοδόχον γεγονώς, 
συσταυροῦσαι τῇ γνώμῃ, τὸν Σταυρὸν διὰ σὲ 
ὑπομείναντι. 

 
Νομίμως ἀθλῆσαι προελόμενος, ἐξεδύσω τὸν βίον. 

Γυμνὸς δὲ τῷ ἀντιπάλῳ προσπλακείς, τῇ Χριστοῦ 
ἐκμιμήσει, ἐν ἐρήμῳ τὸ τρόπαιον ἔστησας. 
 
 

Ἕτερος. Σύ μου ἰσχύς, Κύριε 
Ὅλον σαυτόν, πάτερ, Θεῷ καθιέρωσας, ἀθανάτου 

δόξης ἐφιέμενος, καὶ πρὸς αὐτὸν ἔδραμες θερμῶς, διὰ 
πολιτείας ἀμέμπτου καὶ δι᾿ ἀσκήσεως, καὶ βίου 
λαμπρότατου, ἀνενδότως κραυγάζων· Τῇ δυνάμει σου 
δόξα φιλάνθρωπε. 
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Σὺ τὴν πηγὴν Ὅσιε, τῆς ἀγαθότητος ἀγαπήσας, ὅλης 
ἐκ δυνάμεως, τοῖς ἀσκηταῖς γέγονας πηγή, θείων 
γυρισμάτων, διψῶντας τούτους ἰώμενος. Πηγὰς γὰρ 
ὥσπερ πάλαι Μωϋσῇ ἐν ἐρήμῳ, παραδόξως παμμάκαρ 
ἀνέβλυσας. 

 
Ἐπιφανείς, ἐκ τῶν ἀδύτων τοῦ Πνεύματος, τῆς 

παιδίσκης γόνους ἠλευθέρωσας, υἱοὺς Θεοῦ 
ἀξιοπρεπῶς, τούτους ἀναπλάσας, υἱοθεσίας 
βαπτίσματι· τοῦ θείου γὰρ Προδρόμου, μιμησάμενος 
βίον, βαπτιστὴς ἀνεδείχθης Μενέλαε. 

 
Ὑπὸ Θεοῦ, τοῖς ἀγνοοῦσιν Μενέλαε, ἐπεγνώσθης, 

χάριτι λαμπόμενος. Οὑ γὰρ τὴν σήν, ἔδει ἀρετήν, ὄντως 
ἐν ἐρήμῳ, λαθεῖν καὶ κατακαλύπτεσθαι. Διὸ σὲ 
φωτοφόρον, ὡς φωστῆρα τοῖς πᾶσιν, ὁ Δεσπότης τῶν 
ὅλων ἀνέδειξε. 

Θεοτοκίον. 
Χαίρε σεμνή, χαῖρε Παρθένε πανάχραντε, χαῖρε 

Ὄρος Χάριτι κατάσκιον· χαῖρε Σκηνή χαῖρε Κιβωτέ· 
χαῖρε ἡ Λυχνία, τὸ Φῶς τὸ θεῖον βαστάζουσα χαρᾶς 
γὰρ ἀνεκφράστου, καὶ ψυχῶν εὐφροσύνης, τοῖς 
πιστεύουσι πρόξενος γέγονας. 

 
ᾨδὴ ε’. Ὁ εἱρμός. Ἀσεβεῖς οὐκ ὄψονται τὴν δόξαν σου 

Χριστέ. 
Σευατὸν ὑπέταξας, τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ τὸ γὰρ σῶμά 

σου ὡς ψυχῆς θεοφόρε ὄργανον, δουλαγώγησας, τῆς 
σαρκὸς τὸ φρόνημα, καθυποτάξας τῷ πνεὺματι 

Γεγηθὼς διήνυσας, τὴν τρῖβον τῆς ζωῆς, καὶ Θεοῦ 
φόβον συλλαβών, σωτηρίαν ἔτεκες τοῖς πλανωμένοις, 
ἀναλάμψας ἥλιος, τῇ ἐρήμῳ καλυπτόμενος. 
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Ἕτερος. Ἵνά τι μὲ ἀπώσω. 
Ἀσκητῶν εὐσεβείας, ἐπὶ τὴν οὐράνιον τρίβον, 

Μενέλαε, προηγήσω πάτερ, καὶ πρὸς κληροδοσίαν 
ἀνώλεθρον, ἐν ὑψίστοις ἀγῶν, στῦλος πυρός τε καὶ 
νεφέλης, δεδειγμένος τῇ αἴγλῃ τοῦ Πνεύματος. 

 
Ἰατρὸν ἀσθενούντων, ἄγαν συμπαθέστατον κόσμῳ 

δεδώρηται, ὁ Χριστὸς σὲ πάτερ, καὶ πεινώντων τροφέα 
παράδοξον, παιδευτὴν ἀφρόνων, σωφρονιστὴν 
ἀγνωμονούντων, ὀρφανῶν καὶ πτωχῶν ἀντιλήπτορα. 

 
Συμπαθής, ἐλεήμων, γνώμην ταπεινόφρονα φέρων 

γεγένησαι, τῶν παθῶν ἐκτέμνων, τὰς αἰτίας ἐνθέοις 
διδάγμασι, καὶ σοφίζων πάτερ, καὶ νουθετῶν τοὺς 
φοιτητάς σου, καὶ ψυχῶν θεραπεύων νοσήματα. 

 
Πανταχοῦ τὰς ἀκτῖνας πέμπουν τῶν θαυμάτων σου 

πάντας ἐφώτισας. Καὶ μαγνήτη ὥσπερ, ἐφειλκύσω 
πρὸς τὰ σὰ παιδευτήρια, διαπλάττων ἤθη, καὶ τῶν 
ψυχῶν τὰς διαθέσεις, ἐμβατεύων ψυχῆς καθαρότητι. 

 
Θεοτοκίον. 

Ἀληθῆ Θεοτόκον, πάντες σὲ κηρύττομεν 
θεοχαρίτωτε, οἱ τῇ σῇ γεννήσει, τῆς φθαρτῆς 
λυτρωθέντες γεννήσεως, καὶ πρὸς τὴν ἀμείνω, πάλιν 
ζωὴν ἀνακληθέντες, διὰ σπλάχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν. 
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Ωδὴ στ΄ . Ὁ εἱρμός. Ἥλθον εἰς τὰ βάθη τὰ τῆς 

θαλάσσης. 
Γόνους ὥσπερ πάλαι τῆς παιδίσκης, τῆς 

παλιγενεσίας, τῷ λουτρῷ καὶ νῦν υἱοθετήσας, ταῖς σαῖς 
λιταῖς, θεοφόρε σύντριψον, τὸν ζυγὸν τὸν τῆς δουλείας 
ἡμῶν. 

 
Ἔθετο σοφὸν σὲ οἰκονόμον, καὶ παιδευτὴν ἀφρόνων, 

πονηρίας πνευμάτων διώκτην, ἡ τοῦ Θεοῦ, θεοφόρε 
Χάρις σοι, ἐναργὼς ἐν σοι. 
 
 

Ἕτερος. Ἰλάσθητί μοι Σωτήρ, 
Μεγίστην παρὰ Θεοῦ, τὴν ἐξουσίαν δεξάμενος, τὰ 

πλήθη τῶν δυσμενῶν, δαιμόνων ἐδίωξας, τῆς τούτων 
στρεβλώσεως, ἰώμενος πάντας, τοὺς ἐν πίστει σοι 
προστρέχοντας. 

 
Μακάριος ἀληθῶς, ἐγένου πάτερ Μενέλαε, πτωχείαν 

πλουτοποιόν, καὶ πένθος χαρμόσυνον, κτησάμενος 
Ὅσιε, δι᾿ ὧν βασιλείαν, οὐρανῶν ἐκληρονόμησας. 

 
Ἀπώσω τὴν ἐπὶ γῆς, τιμὴν καὶ δόξαν εὐμάραντον· 

ἀΐδιον ζωὴν καὶ κλῆρον ἀκήρατον, παμμάκαρ 
ἀπείληφας, σκηνὰς οὐρανίους, κατοικήσας 
ἀσφαλέστατα. 

Θεοτοκίον. 
Κυρίαν σὲ τοῦ παντός, καὶ Δέσποιναν ὀνομάζομεν, 

τὸν Ὄντως ὄντα Θεόν, ἀῤῥήτως γὰρ τέτοκας, τὸν 
πάντα ποιήσαντα, καὶ διακρατοῦντα καὶ συνέχοντα, 
πανάμωμε. 
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Κοντάκιον. Ἦχος β . Οὐράνιος χορός. 
Οὐρανιος χορός, τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, κατέχει νῦν 

φαιδρῶς τὴν ψυχὴν Μενελάου, ὁσίως βιώσαντος, 
ἀρεταῖς τε κοσμούμενον καὶ πρεσβεύοντα, ἀδιαλείπτως 
Κυρίῳ, πᾶσιν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ἡμῖν δοῦναι αὐτὸν 
ἱκετεύοντας. 

Ὁ Οἶκος. 
Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ εὐφροσύνως, ἐν προσευχαῖς 

καὶ ὕμνοις ἐπαινέσωμεν θεῖον Μενέλαον. Οὗτος γάρ ἐν 
ὁσιότητι βιώσας καὶ μονὴν ἀνεγείρας, τὴν ἄσκησιν 
αὐτῷ καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ ἐξελέξατο, ὡς ἀγαθὴν μερίδα, 
αἰωνίως μενοῦσαν καὶ εἰς οὐρανοὺς ἀποβλέπουσαν. 
Διὸ καὶ ἡμεῖς ἀρετὰς αὐτοῦ ζηλώσαντες, τῇ πρὸς 
Χριστὸν πίστει, τὸν βίον τοῦτον ἀνύσαι ποθήσωμεν, ἵνα 
μετ᾿ αὐτοῦ καὶ πάντων τῶν ἁγίων, στεφάνων δόξης, ὡς 
αὐτοὶ ἠξιώθησαν, τύχοιμεν, τῷ Δεσπότῃ σὺν αὐτῷ 
βοῶντες ἀκαταπαύστως, Σῶσον ἡμᾶς Κύριε. 
 
 

Συναξάριον. 
Τῇ ΚΒ´ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τῆς Ἁγίας 

Μυροφόρου καὶ Ἰσαποστόλου Μαρίας τῆς 
Μαγδαληνῆς. 

Ἁφαῖς ἀΰλοις ἅπτεταί σου, Χριστέ μου, 
Μή μου, πρὸς ἣν ἔφησας, ἅπτου, Μαρία. 

Δευτερίῃ Μαρίῃ μύσεν εἰκάδι Μαγδαληνή. 
Αὕτη ἐκ τῶν Μαγδάλων ἦν τῶν ὁρίων Συρίας. 

Προσελθοῦσα δὲ τῷ Χριστῷ, καὶ ὑπὸ δαιμόνων ἑπτὰ 
ἐνοχλουμένη, ἀπηλλάγη αὐτῶν τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι· 
καὶ ἀκολουθήσασα αὐτῷ μέχρι τοῦ πάθους αὐτοῦ καὶ 
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Μυροφόρος γέγονε καὶ πρώτη τὴν Ἀνάστασιν, ἅμα τῇ 
ἄλλῃ Μαρίᾳ, τῇ Ὑπεραγίᾳ Θεοτόκῳ, κατεῖδεν, ἡνίκα 
ὀψὲ Σαββάτων εἶδε τὸν Ἄγγελον· πρωίας δὲ δύο 
Ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους· καὶ πάλιν αὐτὸν 
τὸν Κύριον· ὃν καὶ κηπουρὸν λογιζομένη, ἤκουσε παρ᾿ 
αὐτοῦ· Μή μου ἅπτου. Μετὰ γοῦν τὴν θείαν καὶ Ἁγίαν 
Ἀνάληψιν, γενομένη εἰς Ἔφεσον πρὸς τὸν Ἅγιον 
Ἰωάννην τὸν Θεολόγον καὶ Ἀπόστολον, ἐκεῖ ὁσίως 
κεκοίμηται καὶ ἐτέθη πρὸς τῇ εἰσόδῳ τοῦ σπηλαίου, ἐν 
ᾧ οἱ Ἅγιοι μακάριοι ἑπτὰ κεκοίμηνται Παῖδες. Ὕστερον 
δέ, ἐπὶ Λέοντος τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου 
βασιλέως ἡμῶν, τὸ ταύτης ἀνακομισθὲν λείψανον ἐν τῇ 
ὑπ᾿ αὐτοῦ συστάσῃ μονῇ τοῦ Ἁγίου Λαζάρου κατετέθη, 
ἐν ᾗ ἐτησίως καὶ ἡ σύναξις αὐτῆς τελεῖται καὶ ἐν τοῖς 
Κουράτορος πλησίον τοῦ Ταύρου. 
 
 

 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῆς Ἁγίας Ὁσιοµάρτυρος 

Μαρκέλλης. 
Κἂν ἀγνοῶμεν πάντες ἡμεῖς, Μαρκέλλα, 
Ἀθλήσεως σῆς Χριστὸς οἶδε τὸν τρόπον. 

 
Τῇ αὐτὴ ἥµερα, µνήµη τοῦ Ὁσίου ἀββᾶ 

Μενελάου, ἰδρυτοὺ τῆς Μονῆς Μένατε, ἐν 
ἀσκήσει καὶ ἀρετῇ καὶ τῇ πρὸς Χριστὸν πίστει 
καὶ ἀγάπῃ βιώσαντος, καὶ ἐν εἰρήνῃ 
τελειωθέντος. 

Ἠστραψε βίος Μενελάου ὁσίου, 
ὥσπερ ἀστραπὴ τοῖς πέρασι διαλάμπει. 
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Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον 
ἡµᾶς. Ἀµήν. 

 
 

ᾨδὴ ζ´. Ὁ εἱρμός. Νέοι τρεῖς ἐν Βαβυλῶνι. 
Ὤφθης εἴσω τῆς νεφέλης, πάτερ, τῷ ὑπερφυεῖ πυρὶ 

καλυπτόμενος, ὡς θεῖος βοῶν μυστηπόλος· Εὐλογητὸς 
εἰ Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν. 

 
Νέμοι σοι τὰ ὑπὲρ φύσιν, πάτερ ὁ Δημιουργός, 

ἀφθόνως τῆς φύσεως, ψυχῶν διαθέσεις προφαίνων, 
τῶν μετεχόντων ὅσιε, τῆς σαρκὸς τοῦ Κυρίου σου. 

 
Ἕνα καὶ μετὰ τὴν θείαν, σάρκωσιν Μονογενῆ, ἐν 

δύω ταῖς φύσεσιν, Μενέλαε, σέβων ἐβόας· Εὐλογητὸς εἰ 
Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν. 
 
Ἕτερος. Θεοῦ συγκατάβασιν. 

 
Ἀσκήσεως στάδιον, ἁγιωσύνης πάτερ γυμνάσιον, τὸν 

σὸν ἔδειξας βίον, δι᾿ ἐγκρατείας ἄκρας ἐνούμενος, τοῖς 
ἀσωμάτοις, κραυγάζων Μενέλαε· Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ 
τῶν πατέρων ἡμῶν. 

 
Ῥομφαίαν σὲ δίστομον, ἠκονημένην Χριστὸς 

ἀνὲδειξε, τῶν ἐχθρῶν τὰς καρδίας, καὶ τῶν δαιμόνων 
σφάττουσαν φάλαγγας, καὶ τῶν ψαλλόντων ψυχὰς 
κατευφραίνουσαν· Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων 
ἡμῶν. 

 
Φωτὸς ἐμφορούμενος τοῦ Τρισηλίου, πάτερ φῶς 

δεύτερον, τῇ μεθέξει τοῦ πρώτου, μεταμορφωμένος 
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ὤφθης Μενέλαε, τὰς λαμπηδόνας ἐκπέμπων τοῖς 
ψάλλουσι· Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν. 

 
Θεοτοκίον. 

Ὡς ὄρθρος ἀνέτειλας, δικαιοσύνης Ἥλιον ἔχουσα, 
τὸν ἐκ σκότους τὸν κόσμον, τῆς ἀγνωσίας 
ἀνακαθαίροντα, θεογνωσίας ἀκτῖσιν, ᾧ ψάλλομεν· 
Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν. 
 

ᾨδὴ η΄. Ὁ εἱρμός. Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ. 
 

Θεῷ σεαυτὸν καθιέρωσας, καὶ ἅψας τῆς συνειδήσεως 
τὴν κάμινον, ὅλον σοῦ Μενέλαε, χαίρουν 
ὁλοκαύτωσας, ὡς ἱερεῖον ἄμωμον, τὸν βίον μέλπων 
Χριστῷ· Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα καὶ ὑπερυψοῦτε, 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

 
Υἱοθετηθεὶς Χάριτι θείᾳ, ὡς κλῆρον τὴν τῶν 

μελλόντων γνῶσιν εἴληφας. Φύσεως κρατήσας γάρ, 
φύσιν ὑπερβέβηκας, προγνωστικοὺς πρὸς ἔκβασιν 
σπεύδων Μενέλαε· Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τά ἔργα, καὶ 
ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
 
 

Ἕτερος. Ἑπταπλασίως κάμινον. 
Συντονωτάτῃ χρώμενος, ἐγκρατείᾳ πανόλβιε, πρὸς 

ὑψηλοτάτην πολιτείαν ἔφθασας, δοχεῖον γενόμενος, 
χωρητικὸν τοῦ Πνεύματος τοῦ ζωοποιοῦ, καὶ τῶν 
ἐκεῖθεν πλουσίως βρυόντων χαρισμάτων, μελῳδῶν 
ἀνενδότως, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
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Μεταναστεύων ἔφθασας, τῆς Σιὼν τὴν ἀκρόπολιν· 
εἰς τὰς αἰωνίους δὲ μονὰς κατήντησας, καὶ κλῆρον 
οὐράνιον, ἐκ τῶν οἰκείων πόνων εὑρὼν, ταῖς 
ἀγγελικαῖς, χοροστασίαις συμψάλλεις· Οἱ παῖδες 
εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε Χριστὸν 
εἰς τοὺς αἰῶνας. 

 
Ὁλολαμπὴς ὡς ἥλιος, τὰς ἐρήμους ἐφώτησας, τοὺς 

σκοτεινομόρφους, ἀπελάσας δαίμονας, καὶ στῦλος 
ὁλόφωτος, οὐρανομήκης γέγονας, θαυματοποιός, 
μαρμαρυγὰς ἀποστιλβῶν, ἀπαύστως ἀνακράζων· 
Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς 
αἰῶνας. 

 
Ἱερωτάταις πράξεσι, διὰ βίου κοσμούμενος, τὴν 

ἀρχικωτάτην, ἀρετὴν κατώρθωσας, δογμάτων 
ὀρθότητι, διαπρεπὴς γενόμενος, καὶ θεολογίας 
ἀκριβοὺς ὑποφήτης, βοῶν ἀδιαλείπτως· Ἱερεῖς 
εὐλογεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

 
Θεοτοκίον. 

Νύμφη Θεοῦ πανάμωμε, τοὺς πρὸς σὲ 
καταφεύγοντας, τῆς αἰχμαλωσίας τῶν παθῶν 
ἑξάρπασον καὶ τὴν αὐτοδέσποτον, ἐλευθερίαν 
Δέσποινα, ταῖς τῶν ὀρθοδόξων, ἐκκλησίαις παράσχου, 
ταῖς πίστει μελωδούσαις· Ἱερεῖς εὐλογεῖτε, λαὸς 
ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

 
 
 

ᾨδὴ θ . Ὁ εἱρμός. Μετὰ τόκον σὲ Ἁγνή, καὶ πρὸ τόκου. 
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Ἰαμάτων σὲ πηγήν, καὶ πρὸ θανάτου, καὶ ἐν θήκαις 
Ὅσιε, κεκοιμημένον εὐμοιρήσαντες, ὡς νικηφόρον 
ἀθλητὴν μακαρίζομεν. 

 
Ἐπιγείῳ βασιλεῖ, τὸν ἐν ὑψίστοις ἀῤῥωγὸν 

ἀπέργασαι, κατὰ βαρβάρων, καὶ τῇ ποίμνῃ σου, κατὰ 
ποικίλων πειρασμῶν πάτερ ὅσιε. 
 

Ἕτερος. Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ. 
Ἐγνώρισεν Χριστὸς σοι τὴν πρὸς αὐτόν, 

πολυέραστον πάτερ ἀνάλυσιν, ὥσπερ Μωσεῖ, πάλαι τῷ 
θεόπτῃ οὗ μιμητής, δι’ ἀρετῆς γενόμενος, ῥήξας σὺ τὴν 
θάλασσαν τῶν παθῶν, διέβης ἀκωλύτως, πρὸς γῆ 
ἐπαγγελίας, τοὺς ἐναντίους τροπωσάμενος. 

 
Μετέστης ὡς Ἠλίας ὁ ζηλωτῆς, ἀρετῶν ἐποχούμενος 

ἅρματι, πρὸς οὐρανόν, ὅπου τὸ πολίτευμα ἐμφανῶς, τὸ 
σὸν ἐγράφη ὅσιε, καὶ τῷ Δεσπότῃ παρεστηκώς, 
μνημόνευε τῶν πίστει, τὴν μνήμην σου τελούντων, τὴν 
φωτοφόρον καὶ πανίερον. 

 
Ὁ βίος σου παμμάκαρ ἀγγελικός, ἡ ζωὴ δὲ θεόφρον 

ὑπέρλαμπρος, ἡ δὲ ψυχή, φωτοειδεστάτη θεοειδής, καὶ 
εὐσεβὴς ἡ πίστις σου, θείων γὰρ δογμάτων ὑφηγητής, 
ἐγένου θεοφόρε, καὶ κῆρυξ Ὀρθοδόξου, διδασκαλίας 
ἐχρημάτισας. 

 
Ἱκέτην σὲ καὶ πρέσβυν πρὸς τὸν Θεόν, 

πρεσβευόμενον Πάτερ συγχώρησιν, ἁμαρτιῶν, καὶ τῶν 
ὀφληματων καὶ τῶν χρεῶν, ἀποκοπὰς αἰτούμενον, 
θείους μιμησάμενον οἰκτιρμούς, προβάλλομαι 
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προθύμως, ἐλπίδι τῆς πρεσβείας, τῆς σῆς θεόφρον 
στηριζόμενος. 

Θεοτοκίον. 
Σωτήριος γενοῦ μοι πύργος Ἁγνή, τῶν δαιμόνων 

ἀπείργων τὰς φάλαγγας, καὶ πειρασμῶν, ὄχλον καὶ 
κινδύνων ἀποσοβῶν, καὶ τῶν παθῶν τὴν ἕφοδον, 
πόῤῥω ἀπελαύνων καὶ καθαράν, διδοὺς ἐλευθερίαν, 
καὶ τῶν θείων χαρισμάτων, τὴν ἀφθονίαν 
παρεχόμενος. 

 
Ἑξαποστειλάρια. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

 
Ἐκ μήτρας καθηγίασε, Θεὸς σὲ πάτερ ὅσιε, Ἱερεμίαν 

ὡς πάλαι, καὶ Σαμουὴλ θεοφόρε, προφήτην θεῖον 
δείξας σε, τερατουργὲ Μενέλαε, τῶν ἀγγέλων 
ὁμόσκηνε, μεθ᾿ ὧν μνημόνευε πάντων, τῶν σὲ πιστῶς 
ἀνυμνούντων. 

Θεοτοκίον. 
Μαρία καθαρώτατον, χρυσοῦν θυμιατήριον, τῆς 

ἀχώρητου Τριάδος, δοχεῖον γεγεννημένη, ἐν ᾧ Πατὴρ 
ηὐδόκησεν, ὁ δὲ Υἱὸς ἐσκήνωσε, καὶ Πνεῦμα τὸ 
πανάγιον, ἐπεσκιάσέ σοι Κόρη, ἀνέδειξε Θεοτόκον. 

Εἰς τοὺς Αἴνους, ἱστῶµεν στίχους στ΄, καὶ 
ψάλλοµεν στιχηρὰ προσόµοια. Ἦχος πλ. δ΄. Ὤ τοῦ 
παραδόξου θαύµατος. 

 
Ὅσιε, πάτερ Μενέλαε, καταλιπὼν τὰ ἐν γῇ, τῷ 

Χριστῷ ἠκολούθησας, μὴ προκρίνας ἔνδοξε, τὰ φθαρτὰ 
πρὸς τὰ μένοντα, καὶ ἐν μονῇ, ὥσπερ ἐν πόλει οἰκῶν, 
τᾶς τῶν δαιμόνων φάλαγγας ὤλεσας. Ὤ τίς ἰσχύσειεν, 
ἐξειπεῖν ἀοίδιμε, τῆς σῆς ψυχῆς, ὄντως τὴν θερμότητα, 
τὴν πρὸς τὸν Κύριον. 
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Ὅσιε πάτερ Μενέλαε, σὺ ἀνεδείχθης κανὼν, 
μοναζόντων καὶ καύχημα, Ὀρθοδόξων ἤδυσμα, καὶ 
λαμπρὸς οἰκουμένης φωστήρ. Τοῦ γὰρ δολίου ἐχθροῦ 
οὐκ ἔπτηξας, τὰς ἐκφοβίσεις, ἐν τῇ μονῇ σου οἰκῶν. Ὢ 
τοῦ χαρίσματος, τοῦ ἐν σοι μακάριε, δι᾿ οὑ σαφῶς, 
πᾶσαν κατεπάτησας, τὴν τῶν δαιμόνων ὀφρύν. 
 

Ὅσιε πάτερ Μενέλαε, σὺ ἀληθῶς πρὸς Θεόν, τὴν 
ψυχὴν ἀνεπτέρωσας καὶ ἀσκήσει ἅγιε, τὰς αἰσθήσεις 
ἐκάθηρας, καὶ ταῖς ἀπαύστοις, εὐχαῖς πανόλβιε, τῆς 
ἀθανάτου ζωῆς ἠξίωσε. Ὤ, ἐγκαλλώπισμα, ἀσκητῶν 
ἀοίδιμε, σοὶ ὁ Χριστός, χαίρων ὑπεδέξατο, εἰς τὰς 
ἀύλους μονάς. 
 

Ὅσιε Πάτερ Μενέλαε, σὺ ἀνεδείχθης πηγὴ, τῶν 
θαυμάτων πολύκρουνος, καταυγάζεις τὰ πέρατα, διὸ 
παράλυτον ἤγειρας, καὶ οἱ τυφλοὶ τάχυ άνέβλεψαν, καὶ 
τὸ παιδίον, εἰς ζωῆν μετήνεγκας. Ὤ ἐγκαλλώπισμα, τὸν 
Χριστὸν ἱκέτευε ὑπὲρ ἡμῶν, ὅπως τὴν ζωῆν τὴν 
αἰῶνιαν ἀπολάμβομεν. 
 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 
Τῶν μοναστῶν τὰ πλήθη, τὸν καθηγητὴν σὲ τιμῶμεν 

Μενέλαε, διὰ σοῦ γὰρ τὴν τρῖβον, τὴν ὄντως εὐθεῖαν 
πορεύεσθαί ἔγνωμεν· μακάριος εἷ, τῷ Χριστῷ 
δουλεύσας, καὶ ἐχθροῦ θριαμβεύουσα τὴν δύναμιν, 
ἀγγέλων συνόμιλε, καὶ ἀσκητῶν συμμέτοχε τῶν 
μεγάλων· μεθ’ ὧν πρέσβευε τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Δέσποινα πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, 

καὶ λύτρωσε ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 
 
 

Δοξολογία µεγάλη, καὶ ἀπόλυσις. 
 


