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29 ΙΟΥΝΙΟΥ  
Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφή-
μων Ἀποστόλων καὶ Πρωτοκορυφαίων 

 Πέτρου (†64) καὶ Παύλου (†67). 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος δ´. 
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόμα-
τι Κυρίου. 

Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυ-
ρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα 
τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡ-
μῖν... 

Στίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλω-
σάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠ-
μυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡ-
μῖν... 

Στίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο 
αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλ-
μοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡ-
μῖν... 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ´. 

Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, 
καὶ τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι, τῷ 
Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, 
εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, 
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλε-
ος. 

Δόξα. Τὸ αὐτό. 
 Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ 
Ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον, διὰ 

σοῦ Θεοτόκε, τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέ-
ρωται· Θεός, ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει 
σαρκούμενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσί-
ως ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμενος· δι᾿ 
οὗ ἀναστήσας τὸν Πρωτόπλαστον, 
ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡ-
μῶν. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν  
ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Μετὰ τὴν ά Στιχολογίαν,  
Κάθισμα τοῦ Ἁγίου Πέτρου. 

Ἦχος πλ. δ´. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 
Τὸν βυθὸν τῆς ἁλείας καταλι-

πών, οὐρανόθεν ἐδέξω παρὰ Πα-
τρός, τὴν θείαν ἀποκάλυψιν, τῆς 
τοῦ Λόγου σαρκώσεως· καὶ παῤῥη-
σίᾳ πᾶσιν, ἐβόας τῷ κτίστῃ σου· 
Τοῦ Θεοῦ σε γινώσκω, Υἱὸν ὁμοού-
σιον. Ὅθεν ἐπαξίως, ἀληθῶς ἀνε-
δείχθης, ἡ πέτρα τῆς πίστεως, καὶ 
κλειδοῦχος τῆς χάριτος Πέτρε Ἀπό-
στολε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, 
τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσα-
σθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁ-
γίαν μνήμην σου. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ἐνθυμοῦμαι τὴν κρίσιν καὶ δει-

λιῶ, τὴν ἐξέτασιν φρίττω τὴν φοβε-
ράν, τρέμω τὴν ἀπόφασιν, καὶ πτο-
οῦμαι τὴν κόλασιν, τὴν τοῦ πυρὸς 
ὀδύνην, τὸ σκότος τὸν τάρταρον. 
Οἴμοι! τί ποιήσω, ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, 
ὅταν τίθωνται θρόνοι, καὶ βίβλοι ἀ-
νοίγωνται, καὶ αἱ πράξεις ἐλέγχων-
ται! Τότε Δέσποινα, βοήθειά μοι γε-
νοῦ, καὶ προστάτης θερμότατος· σὲ 
γὰρ ἔχω ἐλπίδα, ὁ ἀνάξιος δοῦλός 
σου. 
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Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν,  
Κάθισμα τοῦ Ἁγίου Παύλου. 

Ἦχος πλ. δ´. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 

Οὐρανόθεν τὴν κλῆσιν παρὰ Χρι-
στοῦ, κομισάμενος ὤφθης κήρυξ 
φωτός, πᾶσι τοῖς τῆς χάριτος, κα-
ταλάμψας διδάγματι· τὴν γὰρ τοῦ 
νόμου ξέσας, λατρείαν τοῦ γράμ-
ματος, τοῖς πιστοῖς κατήστραψας, 
τὴν γνῶσιν τοῦ Πνεύματος· ὅθεν 
καὶ εἰς τρίτον, οὐρανὸν ἐπαξίως, ἐ-
πήρθης μετάρσιος, καὶ Παράδεισον 
ἔφθασας. Παῦλε Ἀπόστολε, πρέ-
σβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πται-
σμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς 
ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην 
σου. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Χαριστήριον αἶνον χρεωστικῶς, 

ὡς ἡ χήρα ἐκείνη δύο λεπτά, προ-
σφέρω σοι Δέσποινα, ὑπὲρ πασῶν 
τῶν χαρίτων σου· σὺ γὰρ ὤφθης 
σκέπη, ὁμοῦ καὶ βοήθεια, πειρα-
σμῶν καὶ θλίψεων, ἀεί με ἐξαίρου-
σα· ὅθεν ὡς ἐκ μέσης, φλογιζούσης 
καμίνου, ῥυσθεὶς τῶν θλιβόντων με, 
ἐκ καρδίας κραυγάζω σοι· Θεοτόκε 
βοήθει μοι, πρεσβεύουσα τῷ σῷ Υἱ-
ῷ καὶ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν 
δωρήσασθαι, τοῖς προσκυνοῦσιν ἐν 
πίστει, τὸν τόκον σου Ἄχραντε. 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον,  
Κάθισμα ἀμφοτέρων. 

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.Ἦχος πλ. δ΄ 

Κορυφαίους ὀφθέντας τῶν μαθη-
τῶν, τοὺς μεγάλους φωστῆρας καὶ 
φαεινούς, Πέτρον εὐφημήσωμεν, 
καὶ τὸν πάνσοφον Παῦλον· τῷ γὰρ 
πυρὶ τοῦ θείου, ἐκλάμψαντες Πνεύ-

ματος, τὴν ἀχλὺν τῆς πλάνης, κατέ-
φλεξαν ἅπασαν· ὅθεν καὶ τῆς ἄνω, 
βασιλείας πολῖται, ἀξίως ἐδείχθη-
σαν, καὶ τῆς χάριτος σύνθρονοι. Διὰ 
τοῦτο βοήσωμεν· Ἀπόστολοι Χρι-
στοῦ τοῦ Θεοῦ, τῶν πταισμάτων ἄ-
φεσιν αἰτήσατε, τοῖς ἑορτάζουσι 
πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην ὑμῶν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον ἐν σῇ γα-

στρί, συλλαβοῦσα ἀφλέκτως Μήτηρ 
Θεοῦ, τῷ κόσμῳ ἐκύησας, τὸν τὸν 
κόσμον κατέχοντα· καὶ ἐν ἀγκάλαις 
ἔσχες, τὸν πάντα συνέχοντα· καὶ ἐκ 
μαζῶν ἐθήλασας, τὸν πάντας ἐ-
κτρέφοντα· ὅθεν δυσωπῶ σε, Πανα-
γία Παρθένε, ῥυσθῆναι πταισμάτων 
μου, ὅταν μέλλω παρίστασθαι, πρὸ 
προσώπου τοῦ Κτίστου μου. Δέ-
σποινα Παρθένε ἁγνή, τὴν σὴν βοή-
θειαν τότε μοι δώρησαι, καὶ γὰρ 
δύνασαι, ὅσα θέλεις πανύμνητε. 

Τὸ ά Ἀντίφωνον τοῦ δ´  ἤχου. 
Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ 
με πάθη· ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ 
σῶσον Σωτήρ μου. (δίς) 

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε 
ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, 
πυρὶ  ἔσεσθε ἀπεξηραμένοι. (δίς) 

Δόξα. 
Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζω-

οῦται,  καὶ καθάρσει ὑψοῦται,  λα-
μπρύνεται,  τῇ τριαδικῇ μονάδι  ἱε-
ροκρυφίως. 

Καὶ νῦν. 
Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ 

τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα,  
ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς ζωογονίαν. 
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Προκείμενον. Ἦχος δ´.  
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ 

φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα 
τῆς οἰκουμένης τὰ ρήματα αὐτῶν. 
(δίς) 

Στίχ. ά. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται 
δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐ-
τοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα.  

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ 
φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα 
τῆς οἰκουμένης τὰ ρήματα αὐτῶν. 

Ἡ Τάξις τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου 
Ἦχος β΄. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν 
Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν 
Κύριον. 

Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν 
Κύριον. 
Εὐαγγέλιον 

Ἐκ τοῦ κατὰ  
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ εὐθὺς ὁ Ν’ Ψαλμὸς χῦμα.  
Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα 

ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος των 
οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ 
ἀνόμημά μου. 

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς 
ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας 
μου καθάρισόν με. 

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 
γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου 
ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντὸς. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πο-
νηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως 
ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ 
νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ-
νελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις 
ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ 
ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας 
σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρι-
σθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ 
χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ 
εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα 
τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας 
τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ 
ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνι-
σον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 
προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου 
τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ 
σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμο-
νικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου 
καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ 
Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλλιάσε-
ται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην 
σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ 
τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν 
αἴνεσίν σου. 

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα 
ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντε-
τριμμένον΄ καρδίαν συντετριμμένην 
καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ 
ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ 
σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ 
τείχη Ἱερουσαλήμ. 
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Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαι-
οσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυ-
τώματα. 

 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσια-
στήριόν σου μόσχους, καὶ ἐλέησόν 
με ὁ Θεός. 

Δόξα. Ἦχος β´. 
Ταῖς τῶν Ἀποστόλων  πρεσβεί-

αις, ἐλεῆμον,  ἐξάλειψον τὰ πλήθη 
τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ταῖς τῆς Θεοτόκου  πρεσβείαις, 

ἐλεῆμον,  ἐξάλειψον τὰ πλήθη  τῶν 
ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ τὸ παρὸν Ἰδιόμελον. Ἦχος β´. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ 
τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἐκ τῆς Λιτῆς.  
Πέτρε κορυφαῖε τῶν ἐνδόξων Ἀ-

ποστόλων, ἡ πέτρα τῆς πίστεως, 
καὶ Παῦλε θεσπέσιε, τῶν Ἁγίων 
Ἐκκλησιῶν ὁ ῥήτωρ καὶ φωστήρ, 
τῷ θείῳ θρόνῳ παριστάμενοι, ὑπὲρ 
ἡμῶν Χριστῷ πρεσβεύσατε. 

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου...  
Κύριε, ἐλέησον (ιβ´).  
Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς... Ἀμήν. 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου Πέτρου. 

ᾨδὴ ά. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Οὐκ ἔστι σοι ὅμοιος, δεδοξασμέ-
νε Κύριε, ἐν χειρὶ γὰρ κραταιᾷ, ἐ-
λυτρώσω τὸν λαόν, ὃν ἐκτήσω φι-
λάνθρωπε. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὸν κορυφαιότατον, τῶν Ἀπο-
στόλων σήμερον, ὡς πρωτόκλητον 
Χριστοῦ, θεοπνεύστοις ἐν ᾠδαῖς, ἐ-
παξίως ὑμνήσωμεν. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σὲ ὁ προαιώνιος, προεγνωκὼς 
προώρισε, παμμακάριστε Πέτρε, 
ὡς προστάτην Ἐκκλησίας, καὶ πρό-
εδρον. 

Θεοτοκίον. 
Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς. 
Τὸ ὄρος τὸ ἅγιον, τὸ ὑπὲρ ἔννοι-

αν ὄχημα, τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, 
καὶ Παρθένον ἀληθῶς, μετὰ τόκον 
ὑμνήσωμεν. 

Ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου Παύλου. 
ᾨδὴ ά. Ἦχος πλ. δ´. Ἡ κεκομμένη. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὥσπερ ὄντα καλῶν τὰ ἀνύπαρ-
κτα, Χριστὸς τῇ θείᾳ γνώσει, Παῦλε 
παμμακάριστε, αὐτὸς ἐκ μητρικῆς 
γαστρός σε ἐξελέξατο, βαστάσειν 
ἐναντίον τῶν ἐθνῶν, αὐτοῦ τὸ θεῖον 
ὄνομα, τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα· ἐνδόξως 
γὰρ δεδόξασται. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὴν ἐσομένην μηνύων σοι ἔλ-
λαμψιν, τῆς εὐσεβείας Παῦλε, καὶ 
πλάνης τὴν καθαίρεσιν, Χριστὸς ἐ-
πιφανείς, ἐν ὄρει ἀστραπόμορφος, 
τὸ ὄμμα μὲν σκοτίζει τῆς σαρκός, 
τὴν ψυχὴν συνετίζει δέ, τῆς Τριάδος 
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τῇ γνώσει· ἐνδόξως γὰρ δεδόξα-
σται. 

Δόξα. 
Περιτομὴν μὲν τελῶν ὀκταήμε-

ρον, καὶ ζηλωτὴς πατρῴων Παῦλε 
παραδόσεων, Ἑβραίων ἐκ σπορᾶς 
φυλῆς Βενιαμίτιδος, ἐν νόμῳ Φαρι-
σαῖός τε δειχθείς, ἡγήσω πάντα 
σκύβαλα, καὶ Χριστὸν ἐκέρδησας· 
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ἄχραντε Μήτηρ Θεοῦ παντο-

κράτορος, ἡ βασιλίδος φυλῆς, Δέ-
σποινα βλαστήσασα, καὶ μόνη τὸν 
Θεόν, τὸν πάντων βασιλεύοντα, 
γεννήσασα σαρκὶ ὑπερφυῶς, κινδύ-
νων με διάσωσον, τῷ Υἱῷ σου ψάλ-
λοντα· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 

Τοῦ Ἁγίου Πέτρου.  
ᾨδὴ γ́. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Οὐκ ἐν σοφίᾳ, καὶ δυνάμει καὶ 
πλούτῳ καυχώμεθα, ἀλλ᾿ ἐν σῇ τοῦ 
Πατρός, ἐνυποστάτῳ Σοφίᾳ Θεοῦ· 
οὐ γάρ ἐστιν Ἅγιος, πλήν σου φι-
λάνθρωπε. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μακάριόν σε, τὸ γλυκύτατον 
στόμα Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ ταμί-
αν ἀσφαλῆ, τῆς βασιλείας ἀνέδειξε· 
διὸ ἀνυμνοῦμέν σε, Πέτρε Ἀπόστο-
λε. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐπὶ τὴν πέτραν, τῆς σῆς θεολο-
γίας ἐπήξατο, ὁ Δεσπότης Ἰησοῦς, 
τὴν Ἐκκλησίαν ἀκλόνητον· ἐν ᾗ σε 
Ἀπόστολε, Πέτρε δοξάζομεν. 

Θεοτοκίον. 
Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς. 
Ἀπειρόγαμε, ἡ Θεὸν σαρκωθέν-

τα κυήσασα, τῶν παθῶν ταῖς προ-
σβολαῖς, κλονούμενόν με στερέω-
σον· οὐ γάρ ἐστιν Ἄχραντε, πλήν 
σου βοήθεια. 

Τοῦ Ἁγίου Παύλου. ᾨδὴ γ´.  
Ἦχος πλ. δ´. Σὺ εἶ τὸ στερέωμα. 
Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 
Σὺ λίθον θεμέλιον, ταῖς τῶν πι-

στῶν ψυχαῖς τέθεικας, πολυτελῆ, ἀ-
κρογωνιαῖον, τὸν Σωτῆρα καὶ Κύ-
ριον. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Πάντοτε τὴν νέκρωσιν, τοῦ Ἰη-
σοῦ ἐν τῷ σώματι, εἰλικρινῶς, Παῦ-
λε περιφέρων, ἠξιώθης τῆς ὄντως 
ζωῆς. 

Δόξα. 
Παῦλε παμμακάριστε, τῷ θεμε-

λίῳ σου πρέσβευε, τῶν ἀρετῶν ἐ-
ποικοδομεῖσθαι, εὐσεβῶν τὴν λαμ-
πρότητα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Σὲ νῦν μακαρίζουσιν, ὡς προε-

φήτευσας Πάναγνε, αἱ γενεαί, πᾶ-
σαι τῶν ἀνθρώπων, διὰ σοῦ νῦν σω-
ζόμεναι. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος πλ. δ´. 
Ποία φυλακὴ οὐκ ἔσχε σε δέσμι-

ον; ποία δὲ Ἐκκλησία οὐκ ἔχει σε 
Ῥήτορα; Δαμασκὸς μέγα φρονεῖ ἐ-
πὶ σοὶ Παῦλε· εἶδε γάρ σε σκελι-
σθέντα φωτί· Ῥώμη σου τὸ αἷμα 
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δεξαμένη, καὶ αὐτὴ κομπάζει· ἀλλ᾿ 
ἡ Ταρσὸς πλέον χαίρει, καὶ πόθῳ 
τιμᾷ σου τὰ σπάργανα. Ἀλλ᾿ ὦ 
Παῦλε Ἀπόστολε, τὸ καύχημα τῆς 
οἰκουμένης, προφθάσας ἡμᾶς στή-
ριξον. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρή-

νης... 
ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑ-

ΡΙΟΝ 
Κοντάκιον. Ἦχος β´. Αὐτόμελον. 

Τοὺς ἀσφαλεῖς καὶ θεοφθόγγους 
κήρυκας, τὴν κορυφὴν τῶν Μαθη-
τῶν σου Κύριε, προσελάβου εἰς ἀ-
πόλαυσιν, τῶν ἀγαθῶν σου καὶ ἀ-
νάπαυσιν· τοὺς πόνους γὰρ ἐκείνων 
καὶ τὸν θάνατον, ἐδέξω ὑπὲρ πᾶ-
σαν ὁλοκάρπωσιν, ὁ μόνος γινώ-
σκων τὰ ἐγκάρδια. 

Ὁ Οἶκος. 
Τράνωσόν μου τὴν γλῶτταν Σω-

τήρ μου· πλάτυνόν μου τὸ στόμα· 
καὶ πληρώσας αὐτό, κατάνυξον τὴν 
καρδίαν μου, ἵνα οἷς λέγω ἀκολου-
θήσω, καὶ ἃ διδάσκω ποιήσω πρῶ-
τος· πᾶς γὰρ ποιῶν καὶ διδάσκων, 
φησίν, οὗτος μέγας ἐστίν· ἐὰν γὰρ 
λέγω μὴ πράττων, ὡς χαλκὸς ἠχῶν 
λογισθήσομαι. Διὸ λαλεῖν μοι τὰ 
δέοντα, καὶ ποιεῖν τὰ συμφέροντα 
δώρησαι, ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγ-
κάρδια. 

Συναξάριον. 
Τῇ ΚΘ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη 

τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφή-
μων Ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυ-
φαίων Πέτρου καὶ Παύλου. 

Στίχ. Σταύρωσις εἷλε κήρυκα 
Χριστοῦ Πέτρον, 

Τομὴ δὲ Παῦλον, τὸν τεμόντα τὴν 
πλάνην. 

Τῇ ἐνάτῃ Σταυρὸν Πέτρος εἰκάδ᾿ 
ἄορ δέ γε Παῦλος. 

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

 
Ἀνοίξω τὸ στόμα μου…  

Ὠδὴ α΄.  Ἦχος δ΄. 
Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πλη-

ρωθήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον 
ἐρεύξομαι, τῇ Βασιλίδι Μητρί, καὶ 
ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, 
καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τὰ θαύ-
ματα. 

ᾠδὴ γ’ 
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, 

ὡς ζῶσα καὶ ἄφθορος πηγή, θίασον 
συγκροτήσαντας πνευματικὸν 
στερέωσον, καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου 
στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

ᾠδὴ δ’ 
Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν, 

τῆς ἐκ τῆς Παρθένου σαρκώσεως, 
σοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ Προφήτης, 
Ἀββακούμ, κατανοῶν ἐκραύγαζε. 
Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

ᾠδὴ ε’  
Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ 

θείᾳ δόξῃ σου, σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε 
Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ τὸν ἐπὶ 
πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον 
Υἱόν, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, σω-
τηρίαν βραβεύοντα. 

ᾠδὴ Ϛ’ 
Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, 

τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς 
Θεομήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας κρο-
τήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα 
Θεὸν δοξάζοντες. 
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ᾠδὴ ζ’ 
Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ 

θεόφρονες, παρὰ τὸν κτίσαντα, 
ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως πα-
τήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον, 
Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων 
Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

ᾠδὴ η’ 
Στίχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καί 

προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 
Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ, ὁ 

τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, 
τότε μὲν τυπούμενος, νῦν δὲ ἐνερ-
γούμενος, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, 
ἀγείρει ψάλλουσαν. Τὸν Κύριον 
ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ 
φωτὸς… 

 
ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ( Ἦχος δ΄ ) 

Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν 
Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά 
μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτό-
κον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν τα-
πείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ 
γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με 
πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα 

ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις 
αὐτόν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 

Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν 
βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπε-
ρηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ 

θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, 
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ 
πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παι-

δὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, κα-
θὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας 
ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
 

Καταβασία 
ᾨδὴ θ΄. 

Ἅπας γηγενής, σκιρτάτῳ τῷ 
πνεύματι, λαμπαδουχούμενος, πα-
νηγυριζέτω δέ, ἀΰλων Νόων, φύσις 
γεραίρουσα, τὰ ἱερὰ θαυμάσια, τῆς 
Θεομήτορος, καὶ βοάτω. Χαίροις 
παμμακάριστε, Θεοτόκε ἁγνή, ἀει-
πάρθενε. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις… 

 
ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 

Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. Ἦχος β΄ 
Τῶν Ἀποστόλων ἅπαντες, τὴν 

κορυφὴν ὑμνήσωμεν, Πέτρον καὶ 
Παῦλον τοὺς θείους, τῆς οἰκουμένης 
φωστῆρας, τοὺς κήρυκας τῆς πίστε-
ως, τὰς θεολόγους σάλπιγγας, δογ-
μάτων τοὺς ἐκφάντορας, τῆς Ἐκ-
κλησίας τοὺς στύλους, καὶ καθαιρέ-
τας τῆς πλάνης. 
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Θεοτοκίον. 

Τὸ μέγα καὶ παράδοξον, τοῦ τό-
κου σου μυστήριον, θεοχαρίτωτε 
Κόρη, καὶ Θεομῆτορ Παρθένε, Προ-
φῆται προεκήρυξαν, Ἀπόστολοι ἐ-
δίδαξαν, Μάρτυρες ὡμολόγησαν, 
Ἄγγελοι δὲ ἀνυμνοῦσι, καὶ ἄνθρω-
ποι προσκυνοῦσιν. 

ΑΙΝΟΙ 
Ἦχος δ´. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύρι-
ον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐ-
ρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψί-
στοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι 
αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυ-
νάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ. 

Ἱστῶμεν στίχους δ´, καὶ ψάλλομεν τὰ 
παρόντα Στιχηρὰ Προσόμοια  

τῶν Ἀποστόλων. 
Ἦχος δ´. Αὐτόμελον. 

Στίχ. α´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς 
δυναστείαις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν 
κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ. 

Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθείς, οὐκ ἀπ᾿ 
ἀνθρώπων, ὅτε τὸ ἐπίγειον σκότος 
ἠμαύρωσε, τοὺς ὀφθαλμοὺς σοῦ 
τοῦ σώματος, τῆς ἀσεβείας, δημο-
σιεῦον τὴν σκυθρωπότητα, τότε τὸ 
οὐράνιον, φῶς περιήστραψε, σῆς 
διανοίας τὰ ὄμματα, τῆς εὐσεβείας, 
ἀνακαλύπτον τὴν ὡραιότητα· ὅθεν 
ἐπέγνως τὸν ἐξάγοντα, φῶς ἐκ σκό-
τους Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν· ὃν ἱ-
κέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τὰς ψυ-
χὰς ἡμῶν. 

Στίχ. β´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ 
σάλπιγγος· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτη-
ρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Ὁ τοῦ Ἀνάρχου Πατρὸς Υἱὸς καὶ 
Λόγος, ὅτε δωδεκάριθμον τῶν Ἀπο-
στόλων χορόν, ἐν γῇ ἐλθὼν ἐξελέ-
ξατο, ἠρώτα τούτους· Τίνα με λέ-
γουσιν εἶναι ἄνθρωποι; τότε καὶ ὁ 
πρόκριτος τῶν Ἀποστόλων Πέτρος, 
θεολογῶν ἀνεκήρυξε, τρανῶς βοή-
σας· Σὺ εἶ Χριστός, τοῦ ζῶντος Θε-
οῦ Υἱός· ὅθεν ἀξίως μακαρίζεται, 
ὡς ἐξ ὕψους λαβὼν ἀποκάλυψιν, 
καὶ τὸ κράτος τοῦ λύειν, καὶ δε-
σμεῖν τὰ ἁμαρτήματα. 

Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπά-
νῳ καὶ χορῷ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορ-
δαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Σὺ ἐπαξίως πέτρα προσηγορεύ-
θης, ἐν ᾗ τὴν ἀκράδαντον πίστιν ὁ 
Κύριος, τῆς Ἐκκλησίας ἐκράτυνεν, 
ἀρχιποιμένα, τῶν λογικῶν προβά-
των ποιήσας τε· ἐντεῦθεν κλειδοῦ-
χόν σε, τῶν οὐρανίων πυλῶν, ὡς ἀ-
γαθὸς ἐγκατέστησεν, ἀνοίγειν πᾶσι, 
τοῖς μετὰ πίστεως προσεδρεύουσιν· 
ὅθεν ἀξίως κατηξίωσαι, σταυρωθῆ-
ναι καθὼς ὁ Δεσπότης σου, ὃν ἱκέ-
τευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

Στίχ. δ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβά-
λοις εὐήχοις· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμ-
βάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰ-
νεσάτω τὸν Κύριον. 

Ὁ χριστοκήρυξ Σταυροῦ καύχη-
μα φέρων, σὺ τὴν πολυέραστον θεί-
αν ἀγάπησιν, ὡς τοὺς ἐρῶντας συν-
δέουσαν, τῷ ποθουμένῳ, εἰλικρινῶς 
ἁπάντων προέκρινας· ἐντεῦθεν καὶ 
δέσμιος, προσηγορεύθης Χριστοῦ, 
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τῶν πειρασμῶν τὴν δυσχέρειαν, ὡς 
γλυκυτέραν, τρυφῆς ἁπάσης αἱρε-
τισάμενος, καὶ τῆς τιμίας ἀναλύσε-
ως, ἠξιώθης συνὼν τῷ Δεσπότῃ 
σου· ὃν ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα. Ἦχος πλ. β´. Κοσμᾶ Μονα-
χοῦ. 

Ἡ πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων, ἐ-
πεδήμησεν ἑορτή, τῇ Ἐκκλησίᾳ 
Χριστοῦ, προξενοῦσα σωτηρίαν ἡ-
μῖν· μυστικῶς οὖν κροτήσαντες 
τούτοις προσείπωμεν· Χαίρετε φω-
στῆρες τῶν ἐν σκότει, τοῦ ἡλίου ἀ-
κτῖνες ὑπάρχοντες. Χαίρετε Πέτρε 
καὶ Παῦλε, δογμάτων τῶν θείων θε-
μέλιοι ἀῤῥαγεῖς, φίλοι τοῦ Χριστοῦ, 
σκεύη τίμια. Πάρεστε μέσον ἡμῶν 
ἀοράτως, καταξιοῦντες δωρεῶν ἀ-
ΰλων, τοὺς τὴν ὑμῶν ἑορτήν, εὐφη-
μοῦντας ἐν ᾄσμασι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. β´. 

Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀλη-
θινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς 
ζωῆς· σὲ ἱκετεύομεν· Πρέσβευε Δέ-
σποινα, μετὰ τῶν Ἀποστόλων, καὶ 
πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεηθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  
εἰς τὸν αὐτὸν ἦχον 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. 
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς 
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, 
προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν 
σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν 
μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, 
Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μο-
νογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον 
Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, 
ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν 
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον 
ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 
κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ 
καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, 
καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ 
μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς 
δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. 

Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω 
σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν 
αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
αἰῶνος. 

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι 
ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν 
Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δε-
δοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς 
αἰῶνας. Ἀμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ 
ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, 
ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα΄ 
Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν 
μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. 
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Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, 
δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά 
σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ 
φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς 
γινώσκουσί σε. 

 Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ 
Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἅγιος ὁ Θεός,  
Ἅγιος Ἰσχυρός,  
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ´. 
Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, 

καὶ τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι, τῷ 
Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, 
εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, 
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλε-
ος. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΝ 

Ἀντίφωνον Α΄. Ἦχος β´. 
Στίχ.Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν 

Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ 
ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχ.Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν 
Κύριον, καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας 
τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου… 
Στίχ. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ 

ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ 
βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου… 
Στίχ. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, 

πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ 
τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου… 
Δόξα Πατρί…Καὶ νῦν. 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου… 

Ἀντίφωνον Β΄. Ἦχος β´. 
Στίχ. Αἴνει, ἡ ψυχή μου τὸν 

Κύριον, αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ 
μου ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως 
ὑπάρχω. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ.  Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς 
Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς 
αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. Τὸν ποιήσαντα τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν 
καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ.. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν 
αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς γενεὰν 
καὶ γενεάν. 

Σῶσον, ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Δόξα Πατρὶ… Καὶ νῦν… 
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Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 
Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ κα-
ταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμετέραν σω-
τηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας 
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, 
σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας, Εἷς ὢν 
τῆς ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος 
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, 
σῶσον ἡμᾶς. 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  
καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 
Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος δ´. Ψαλμὸς ιή (18). 
Στίχ. α´. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλ-

θεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέ-
ρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα 
αὐτῶν.  

Τὸ ἀπολυτίκιον τῶν Ἀποστόλων. Ἦχος 
δ´. 

Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, 
καὶ τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι, τῷ 
Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, 
εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, 
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλε-
ος. 

Στίχ. β´. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται 
δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐ-
τοῦ ἀναγγέλει τὸ στερέωμα.  

Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, 
Στίχ. γ´. Οὔκ εἰσι λαλιαὶ οὐδὲ λό-

γοι, ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ 
αὐτῶν.  

Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, 
ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 
Εἰσοδικόν. Ἦχος β´.  

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προ-
σπέσωμεν Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ 

Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός, ψάλ-
λοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Ἀπολυτίκιον τῶν Ἀποστόλων. Ἦχος δ´. 

Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, 
καὶ τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι, τῷ 
Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, 
εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, 
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλε-
ος. 

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον  
τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

 
 
 

Κοντάκιον Ἦχος β´. 
Προστασία τῶν Χριστιανῶν 

ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν 
Ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ παρίδῃς 
ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ 
πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν 
βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυ-
γαζόντων σοι. Τάχυνον εἰς πρε-
σβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ 
προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν 
τιμώντων σε. 

Τρισάγιον Ἀποστόλου 

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 
ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  γ΄ 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 
Πνεύματι.  

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν.  

Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  
Δύναμις. 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἀπόστολος τῶν Ἀποστόλων. 
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ´.  

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ 
φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα 
τῆς οἰκουμένης τὰ ρήματα αὐτῶν.  

Στίχ. α´. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται 
δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐ-
τοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα. 

Πρὸς Κορινθίους Β´ Ἐπιστολῆς 
Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.(ιά 21-33, ιβ´ 1-
9) 

Ἀδελφοί, ἐν ᾧ δ᾿ ἄν τις τολμᾷ, ἐν 
ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ. Ἑ-
βραῖοί εἰσι; Κἀγώ· Ἰσραηλῖταί εἰσι; 
Κἀγώ· σπέρμα Ἀβραάμ εἰσι; Κἀ-
γώ· διάκονοι Χριστοῦ εἰσι; παρα-
φρονῶν λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ· ἐν κόποις 
περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερ-
βαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσο-
τέρως, ἐν θανάτοις πολλάκις· ὑπὸ 
Ἰουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα 
παρὰ μίαν ἔλαβον· τρὶς ἐρραβδί-
σθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυά-
γησα, νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πε-
ποίηκα· ὁδοιπορίαις πολλάκις, κιν-
δύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, 
κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐ-
θνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις 
ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, 
κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις· ἐν κό-
πῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολ-
λάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστεί-
αις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνό-
τητι· χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπισύ-
στασίς μου ἡ καθ᾿ ἡμέραν, ἡ μέρι-
μνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. Τίς ἀ-
σθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; Τίς σκαν-
δαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; 
Εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσθενείας 
μου καυχήσομαι. Ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰ-
ῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. Ἐν Δαμα-
σκῷ ὁ ἐθνάρχης Ἀρέτα τοῦ βασιλέ-
ως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν 
πιάσαι με θέλων, καὶ διὰ θυρίδος 
ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τεί-
χους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐ-
τοῦ. Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει 
μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας 
καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου. Οἶδα ἄν-
θρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκα-
τεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, 
εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ 
Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦ-
τον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. Καὶ οἶδα 
τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώ-
ματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ 
οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ὅτι ἡρπάγη εἰς 
τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρη-
τα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ 
λαλῆσαι. Ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυ-
χήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυ-
χήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις 
μου. Ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσα-
σθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν 
γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ 
λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκού-
ει τι ἐξ ἐμοῦ. Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν 
ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, 
ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγε-
λος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ 
ὑπεραίρωμαι. Ὑπὲρ τούτου τρὶς 
τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀπο-
στῇ ἀπ᾿ ἐμοῦ· καὶ εἴρηκέ μοι· Ἀρκεῖ 
σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου 
ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Ἥδιστα 
οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀ-
σθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ 
ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. 
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Ἀλληλούϊα (γ́). Ἦχος α´.  
Στίχ. α´. Ἐξομολογήσονται οἱ οὐ-

ρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου,  
Στίχ. γ´. Ὁ Θεός, ὁ ἐνδοξαζόμε-

νος ἐν βουλῇ ἁγίων,  
Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγε-

λίου 
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

 
Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱε-

ροῦ Χρυσοστόμου 
Εἰς τό᾽Εξαιρέτως 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μα-
καρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀει-
μακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ 
μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιω-
τέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδο-
ξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, 
τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τε-
κοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ με-
γαλύνομεν. 

 
Κοινωνικόν 

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ 
φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα 
τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. 
Ἀλληλούϊα. 

ἦχος β΄ 
Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, 

ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, 
εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον 
Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ 
ἡμᾶς ἔσωσεν.   

Πληρωθήτω τό στόμα ἡμῶν 
αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως 
ὑμνήσωμεν τήν δόξαν Σου, ὅτι 
ᾐξίωσας ἡμᾶς μετασχεῑν τῶν ᾁγίων 
μυστηρίων Σου. στήριξον ἡμᾶς ἐν 
τῶ σῶ ᾁγιασμῶ ὅλην τήν ἡμέραν 

μελετᾶν τήν δικαιοσύνην Σου. 
Ἀλληλουΐα, Ἀλληλουΐα, Ἀλληλουΐα. 

  
Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογη-

μένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ 
αἰῶνος. (τρίς). 

                                                             
Ἀπόλυσις 

«῾Ο ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…» 
Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   
Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 
Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  
Κουλούρας Βέροιας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


