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Τῌ Λ´   ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου  

Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. 
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 ὀνόματι 
Κυρίου. 

Στίχ, α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, 
ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος 
αὐτοῡ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν…  
Στίχ, β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν 

με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην 
αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν… 
Στίχ, γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο 

αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν 
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν…  
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 

Ἀπολυτίκιον. Τοῦ Ἀποστόλου. 
Ἦχος δ´. 

Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, 
καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος, τὸν 
Δεσπότην τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, 
εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, 
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Τὸ αὐτό.  
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ 
Ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον, διὰ 
σοῦ Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρω-
ται, Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρ-
κούμενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως ὑ-
πὲρ ἡμῶν καταδεξάμενος· δι᾿ οὗ ἀνα-
στήσας τὸν πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ 
θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ̓ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Μετὰ τὴν ά Στιχολογίαν, Κάθισμα. 
Ἦχος ά.  

Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 
Ὡς θεῖον μαθητήν, καὶ Πρωτόκλη-

τον πάντων, Χριστοῦ τῶν Μαθητῶν, 
εὐφημοῦμέν σε πόθῳ, Ἀνδρέα Ἀπό-
στολε, καὶ πιστῶς ἐκβοῶμέν σοι· Ῥῦ-
σαι ποίμνην σου, ἣν ἐκ Θεοῦ ἐπιστεύ-
θης, πάσης θλίψεως, καὶ ἀναγκῶν καὶ 
σκανδάλων, καὶ πάσης κακώσεως. 

Δόξα. Πάλιν τὸ αὐτό. 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τὰς χεῖράς σου σεμνή, νῦν ἐκτεί-
νασα οἴκτῳ, βοήθειαν ἡμῖν, ἐξ Ἁγίου 
παράσχου, καὶ δίδου ἀκίνδυνον, τὴν 
ζωὴν διανύσασθαι, τοὺς δοξάζοντας, 
τὸν σὸν πανάγιον Τόκον, καὶ σὲ Δέ-
σποινα, ἐπιγραφομένους Κόρη, ἐλπί-
δα καὶ καύχημα. 

Μετὰ τὴν β´  Στιχολογίαν, Κάθισμα. 
Ἦχος γ́.  Θείας πίστεως. 

Πρῶτον εὗρέ σε, Χριστὸς μολοῦν-
τα, μύστην ἄριστον, Ἀνδρέα μάκαρ, 
καὶ τὰ προστάγματα αὐτοῦ τομῶς δι-
αγγέλλοντα, τῇ οἰκουμένῃ καθάπερ 
ὑπόπτερον, καταφωτίζοντα ἐθνῶν τὰ 
συστήματα. Αὐτὸν ὡς Θεὸν ἱκέτευε, 
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Πάλιν τὸ αὐτό. 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Θεία γέγονας, σκηνὴ τοῦ Λόγου, 
μόνη πάναγνε, Θεοκυῆτορ, τῇ καθα-
ρότητι Ἀγγέλους ὑπεράρασα· τὸν ὑ-
πὲρ πάντας ἐμὲ γοῦν γενόμενον, ῥε-
ρυπωμένον σαρκὸς πλημμελήμασιν, 
ἀποκάθαρον, πρεσβειῶν σου ἐνθέοις 
νάμασι, παρέχουσα σεμνὴ\τὸ μέγα ἔ-
λεος. 

 
Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. 
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Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
Τὸν Ἀπόστολον πάντες ἀνευφημή-

σωμεν, ὡς αὐτόπτην τοῦ Λόγου καὶ 
θεῖον κήρυκα, καὶ ἐθνῶν πνευματικόν, 
σαγηνευτὴν ἀληθῶς· ὅτι προσήγαγεν 
ἡμᾶς, εἰς ἐπίγνωσιν Χριστοῦ, Ἀνδρέ-
ας ὁ θεηγόρος· καὶ νῦν πρεσβεύει ἀ-
διαλείπτως, εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τῶν ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας Παρθένε 

ἄχραντε, ἀνενδοιάστως ἐχόντων σκέ-
πη ὑπάρχουσα, ἐκ ποικίλων πειρα-
σμῶν καὶ περιστάσεων, καὶ κινδύνων 
χαλεπῶν, ἐλευθέρωσον ἡμᾶς, πρε-
σβεύουσα τῷ Υἱῷ σου, σὺν τοῖς αὐτοῦ 
Ἀποστόλοις, καὶ σῶσον πάντας τοὺς 
ἀνυμνοῦντάς σε. 

ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 
Τὸ α´   Ἀντίφωνον τοῦ δ́  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 

ζωοῦται,  καὶ καθάρσει ὑψοῦται,  
λαμπρύνεται,  τῇ τριαδικῇ μονάδι  
ἱεροκρυφίως. 

Καὶ νῦν. 
Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς 

χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα,  ἅπασαν 
τὴν κτίσιν πρὸς ζωογονίαν. 

Προκείμενον. Ψαλμὸς 

Προκείμενον. Ἦχος δ´. (Ψαλμὸς ιη´). 
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγ-

γος αὐτοῦ καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰ-
κουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ. (δίς) 

Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν 

Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγ-
γέλλει τὸ στερέωμα. 

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγ-
γος αὐτοῦ καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰ-
κουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ. 

ΤΑΞΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΡΘΡΟΥ 
Ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
Κύριε, ἐλέησον. 
Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

... 
Ἀμήν.  
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Αἰνεσάτω πνοὴ, πᾶσα τὸν Κύριον. 
Ὁ διάκονος· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιω-

θῆναι ἡμᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου 
Εὐαγγελίου Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱ-
κετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. ( γ́  ) 
Ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί· ἀκούσω-

μεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. 
Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 
Καὶ τῷ Πνεύματί σου. 
Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁ-

γίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα. 
Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
Ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῶν βημοθύρων ἀναγινώσκει 

τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου. 
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (δ´ 18-23). 

(Ζήτει τῇ Κυριακῇ τῆς β´ ἑβδ. τοῦ Ματθαίου) 
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν δὲ 

παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶ-
δεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγό-
μενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελ-
φὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον 
εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. 
Καὶ λέγει αὐτοῖς· Δεῦτε ὀπίσω μου, 
καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 
Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκο-
λούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν 
εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον 
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τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζε-
βεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτί-
ζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν· καὶ ἐκάλε-
σεν αὐτούς. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ 
πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκο-
λούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν ὅλην 
τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς, διδάσκων ἐν 
ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσ-
σων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ 
θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
 
 

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης  
τὸν Ν´ ψαλμόν, 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 πονηρὸν 
ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν 
δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ 
νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην 
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 
καθαρισθήσομαι 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 ἐγκαίνισον 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 
ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου 
καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ 
Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλλιάσεται 
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 
συντετριμμένον΄ καρδίαν 
συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ 
Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ 
σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ 
τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν 
δικαιοσύνης ἀναφορὰν καὶ 
ὁλοκαυτώματα. 

 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ 
θυσιαστήριόν σου μόσχους, καὶ 
ἐλέησόν με ὁ Θεός. 

Δόξα Πατρὶ… Ἦχος β’ 
Ταῖς τοῦ Ἀποστόλου, πρεσβείαις, 

Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐ-
μῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις, 



30-11-  ΟΡΘΡΟΣ   ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ  

-4- 

 

Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐ-
μῶν ἐγκλημάτων. 

Εἶτα τὸ Ἰδιόμελον, τὸ ἑξῆς ἐκ τῆς Λιτῆς. 
Ἦχος ά.  

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ 
μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος 
τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνό-
μημά μου. 

Ὁ Πρωτόκλητος Μαθητής, καὶ μι-
μητὴς τοῦ πάθους, συμμορφούμενός 
σοι Κύριε, Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος, 
τοὺς ἐν βυθῷ τῆς ἀγνοίας πλανωμέ-
νους ποτέ, τῷ ἀγκίστρῳ τοῦ Σταυροῦ 
σου ἀνελκύσας, προσήγαγέ σοι. Ταῖς 
πρεσβείαις αὐτοῦ ὑπεράγαθε, τὴν ζω-
ὴν ἡμῶν εἰρήνευσον, καὶ σῶσον τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 

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

 
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Μετὰ τοῦτο λέγονται οἱ Κανόνες,  
ὁ τῆς Θεοτόκου, καὶ τοῦ Ἀποστόλου οἱ δύο. 

Ὁ Κανὼν τῆς Θεοτόκου. 
ᾨδὴ ά. Ἦχος ά. Ὁ εἱρμός. 

ᾨδὴν ἐπινίκιον, ᾄσωμεν πάντες, 
Θεῷ τῷ ποιήσαντι, θαυμαστὰ τέρατα, 
βραχίονι ὑψηλῷ, καὶ σώσαντι τὸν Ἰσ-
ραήλ· ὅτι δεδόξασται. (Δὶς) 

Τροπάρια. 
Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡ-

μᾶς. 
Ὡς μόνη τὸν ἄχρονον, Υἱὸν ἐν χρό-

νῳ, τεκοῦσα σαρκὶ ἁγνή, Παναγία ἄ-
χραντε, πάντα τὰ χρόνια, τῆς πανα-
θλίας μου ψυχῆς, πάθη θεράπευσον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡ-
μᾶς. 

Τὰ τραύματα Πάναγνε, τὰ τῆς ψυ-
χῆς μου, καρδίας τὴν πώρωσιν, λογι-

σμοῦ τὴν σκότωσιν, καὶ τοῦ νοὸς ἐ-
κτροπάς, ἀφάνισον ὡς συμπαθής, 
ταῖς σαῖς δεήσεσιν. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡ-
μᾶς. 

Τὸ φῶς ἡ κυήσασα, τὸν Λυτρωτήν 
μου, τοῦ σκότους με λύτρωσαι, καὶ 
βασάνων Ἄχραντε, τῶν αἰωνίων ἐκεῖ, 
ὅπως σωζόμενος ὑμνῶ, τὰ μεγαλεῖά 
σου. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡ-
μᾶς. 

Νοός μου Πανάμωμε, τὰς ἀμαυρώ-
σεις, φωτί σου ἀπέλασον, ἡ τὸ φῶς 
κυήσασα· καὶ δώρησαί μοι ἀγαθή, τὸ 
φῶς προσβλέψαι τὸ ἐκ σοῦ, ἐξανατεῖ-
λαν ἡμῖν. 

Κανὼν πρῶτος τοῦ Ἀποστόλου. 
Ποίημα Ἰωάννου Μοναχοῦ. 

ᾨδὴ ά. Ἦχος ά. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά. 
Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 
Τὴν τεθολωμένην μου ψυχήν, τῶν 

ἐννοιῶν τε καὶ λόγων ἐκκάθαρον, τῇ 
ἐνσκηνωσάσῃ σοι κῆρυξ Χριστοῦ, Ἀν-
δρέα θείᾳ χάριτι, ὅπως καθαρῶς σοι, 
προσάξω ὕμνον ἐπάξιον. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τίμιον ὁ Πρόδρομος Χριστοῦ, τῶν 
ἑαυτοῦ μαθητῶν ἀκροθίνιον, ὁ ἐκ 
στειρευούσης σε βλαστός, τῷ ἐκ Παρ-
θένου φύντι Χριστῷ, τῷ δεδοξασμέ-
νῳ, Ἀνδρέα χαίρων προσήγαγεν. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἔρωτι καὶ πόθῳ ἀκλινεῖ, τῆς ἀρε-
τῆς τῶν βαθμίδων ἀρξάμενος, καὶ τὰς 
ἀναβάσεις ἀεὶ μελετῶν, ἐξ ἀμυδρᾶς 
δυνάμεως, πρὸς τὴν ἀκροτάτην, Ἀν-
δρέα δύναμιν ἔφθασας. 

Θεοτοκίον. 
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Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡ-
μᾶς. 

Χαῖρε ἡ τῆς χάριτος πηγή. Χαῖρε ἡ 
κλῖμαξ καὶ πύλη οὐράνιος. Χαῖρε ἡ 
λυχνία, καὶ στάμνος χρυσῆ, καὶ ὄρος 
ἀλατόμητον, ἡ τὸν ζωοδότην, Χριστὸν 
τῷ κόσμῳ κυήσασα. 

Κανὼν δεύτερος τοῦ Ἀποστόλου. 
ᾨδὴ ά.  

Ἦχος ά. Ὁ διὰ στύλου πυρός. 
Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 
Τῷ καλάμῳ τοῦ Εὐαγγελίου, ἐκ 

τοῦ βυθοῦ τῆς πλάνης ἀνελών, Ἀνδρέ-
α πολυύμνητε, σὺ ἐζώγρησας λαούς, 
ὡς ἐπηγγείλατο Χριστός, ὁ σαγηνεύ-
ειν διδάξας σε, ἀνθρώπους ὡς ἰχθύας 
ζωγρεῖν. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ τῆς πίστεως στῦλος, ἡ ἕδρα τῶν 
ἀληθινῶν δογμάτων τοῦ Χριστοῦ, Ἀν-
δρέας ὁ θεόπνευστος, πάντα σήμερον 
καλεῖ, τῆς γῆς τὰ πέρατα, ἑορτὴν ἐτή-
σιον συστήσασθαι· συνέλθωμεν οὖν 
πάντες πιστοί. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὸ θαλάσσιον κύτος, δικτύοις ἐ-
ρευνῶν, τῇ τέχνῃ ἁλιεύς, σαγήνῃ τῇ 
τοῦ Πνεύματος, ἔθνη φῦλα καὶ λαούς, 
ζωγρεῖς ἐν Πνεύματι, καὶ τὸν ἄνω βυ-
θὸν πολυθαύμαστε, σαφῶς ἀνακαλύ-
πτεις ἡμῖν. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μυστοπόλε αὐτόπτα καὶ ῥῆτορ, 
τῆς ἀποῤῥήτου γνώσεως Χριστοῦ, ὁ 
δεξάμενος ἄνωθεν Πνεῦμα Ἅγιον, λα-
λοῦν ἐν γλώσσαις καθήμενον, τῷ πυρὶ 
διαιροῦν τὰ χαρίσματα, ἱκέτευε σω-
θῆναι ἡμᾶς. 

Δόξα. Τριαδικόν. 
Προανάρχου Τριάδος, Μονάδα ὑ-

περουσίως πίστει προσκυνῶ, οὐ τέ-
μνων τὴν Θεότητα· ἔστι γὰρ ἑνοειδής, 
ἁπλῆ ἀμέριστος· συνάπτω δὲ αὐτήν, 
οὐσιότητι προσώπων, καὶ πιστῶς δι-
αιρῶ. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Βρεφουργεῖται Θεὸς ἐκ Παρθένου, 

καὶ νεουργεῖ τοὺς φθαρέντας ἐξ Ἀ-
δάμ, καὶ λύει τὸ μεσότοιχον, καὶ τῆς 
ἔχθρας τὸν φραγμόν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐ-
τοῦ, κατάραν εὐλογεῖ τῆς Προμήτο-
ρος, ἐξ ἀχράντου Μητρὸς προελθών. 

 
 

Τῆς Θεοτόκου.  
ᾨδὴ γ́.   

Ἦχος ά. Ὁ Εἱρμός. 
Στερεωθήτω ἡ καρδία μου, εἰς τὸ 

θέλημά σου Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ ἐφ᾿ ὑδά-
των οὐρανόν, στερεώσας τὸν δεύτε-
ρον, καὶ ἑδράσας ἐν τοῖς ὕδασι, τὴν 
γῆν παντοδύναμε. (Δὶς) 

Τροπάρια. 
Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡ-

μᾶς. 
Τῆς στειρευούσης διανοίας μου, 

ἀκαρπίαν πᾶσαν ἀπέλασον, καὶ καρ-
ποφόρον ἀρεταῖς, τὴν ψυχήν μου ἀ-
νάδειξον, Παναγία Θεοτόκε, τῶν πι-
στῶν ἡ βοήθεια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡ-
μᾶς. 

Ῥῦσαί με πάσης κατακρίσεως, καὶ 
πολλῶν σκανδάλων τοῦ ὄφεως, τοῦ 
αἰωνίζοντος πυρός, καὶ τοῦ σκότους 
Πανάμωμε, ἡ τὸ φῶς ἀποκυήσασα, ἡ-
μῖν τὸ ἀνέσπερον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡ-
μᾶς. 

Τὸ ἀπαραίτητον κριτήριον, καὶ τὸ 
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πῦρ ἐκεῖνο τὸ ἄσβεστον, καὶ τὴν ἀπό-
φασιν Ἁγνή, τὴν φρικτὴν ὅλως δέδοι-
κα· σπεῦσον σῶσον πρὸ τοῦ τέλους, 
ἀγαθὴ τὸν οἰκέτην σου. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡ-
μᾶς. 

Εὐλογημένος τῆς κοιλίας σου, ὁ 
καρπὸς Παρθένε πανύμνητε· τοὺς 
γὰρ φθαρέντας τῷ καρπῷ, διὰ ξύλου 
Σταυροῦ αὐτοῦ, ἀφθαρτίσας κατε-
στήσατο, κοινωνοὺς θείας χάριτος. 

Τοῦ Ἀποστόλου. ᾨδὴ γ́.  
Ἦχος ά.  

Ὁ μόνος εἰδώς. 
Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Προσέδραμες δίψει οὐ κληθείς, 
Ἀνδρέα ἀλλ᾿ αὐθαίρετος, τῇ τῆς ζωῆς 
πηγῇ ὥσπερ ἔλαφος· καὶ πᾶσι ταύτην 
εὑρὼν ἐκήρυξας, καὶ πιὼν ἐπότισας, 
ἀφθαρσίας νάματα, κεκμηκότα τῇ δί-
ψει τὰ πέρατα. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐπέγνως τῆς φύσεως θεσμούς, Ἀν-
δρέα ἀξιάγαστε, καὶ κοινωνὸν τὸν 
σύγγονον εἴληφας, βοῶν· Εὑρήκαμεν 
τὸν ποθούμενον· καὶ ὁδοποιήσαντι, 
τῆς σαρκὸς τὴν γέννησιν, καθηγήσω 
τὴν γνῶσιν τοῦ πνεύματος. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σαγήνῃ τοῦ λόγου ἐκ βυθοῦ, ἀπά-
της ἐσαγήνευσας, τοὺς λογικοὺς ἰχθύ-
ας Ἀπόστολε, καὶ τῇ τραπέζῃ Χρι-
στοῦ ὀψώνιον, καθαρὸν προσήγαγες, 
λαμπρυνθέντας χάριτι, τοῦ φανέντος 
σαρκὸς ὁμοιώματι. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡ-
μᾶς. 

Θεὸν συλλαβοῦσα ἐν γαστρί, Παρ-
θένε διὰ Πνεύματος, τοῦ Παναγίου ἔ-
μεινας ἄφλεκτος· ἐπεί σε βάτος τῷ 
νομοθέτῃ Μωσεῖ, φλεγομένη ἄκαυ-
στα, σαφῶς προεμήνυσε, τὴν τὸ πῦρ 
δεξαμένην τὸ ἄστεκτον. 

Ἕτερος. ᾨδὴ γ́.  
Ἦχος ά. 

 Στερεωθήτω ἡ καρδία μου. 
Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 
Λόγῳ καλοῦντι· Δεῦρ᾿ ὀπίσω μου, 

τῷ Χριστῷ εὐθὺς ἠκολούθησε, σὴν τῷ 
Ἀνδρέᾳ καὶ Κηφᾶς, τὸν γενέτην ἐά-
σαντες, καὶ τὸ σκάφος καὶ τὰ δίκτυα, 
ὡς πίστεως πρόβολοι. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὰ εἰδωλεῖα μετεποίησας, εἰς να-
οὺς Θεοῦ πανσεβάσμιε, καθιερώσας 
ἐν αὐτοῖς, τοὺς υἱοὺς τοῦ Βαπτίσμα-
τος, οὓς ἡ χάρις ἀνεκαίνισε, δι᾿ ὕδα-
τος Πνεύματι. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον, 
μυστικῶς τῷ κόσμῳ προεύρηκας, τῷ 
τῆς καρδίας σου ἀγρῷ, κεκρυμμένον 
Ἀπόστολε, ὃν τῇ πίστει ἐθησαύρισαν, 
τὰ ἔθνη εὑράμενα. 

Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὡς θησαυρὸν τὸ Εὐαγγέλιον, ἐν 
χερσὶ λαβὼν πολυύμνητε, πᾶσαν ἐ-
πλούτισας τὴν γῆν, τοῦ ἐνθέου κηρύγ-
ματος· διό σου τὰ μνημόσυνα, τιμᾷ 
σὺν τοῖς ἄθλοις σου. 

Δόξα. Τριαδικόν. 
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Τὴν ἐν Τριάδι μίαν δύναμιν, ὀρθο-
δόξως πάντες ὑμνήσωμεν, ἄναρχον ἄ-
κτιστον Θεόν, ὁμοούσιον σύνθρονον, 
τρισυπόστατον τρισήλιον, αὐτὴν ἀνα-
μέλποντες. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Πᾶσα μὲν μήτηρ γόνον τίκτουσα, 

παρθενεύειν ἔτι οὐ δύναται· σὺ δὲ τε-
κοῦσα τὸν Χριστόν, Μητροπάρθενος 
πέφηνας, γαλουχοῦσα τὴν ζωὴν ἡμῶν, 
ἁγνὴ διαμένουσα. 

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

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
Κάθισμα. Τοῦ Ἀποστόλου. 

Ἦχος πλ. δ´.   Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 
Ὡς πρωτόκλητον πάντων τῶν Μα-

θητῶν, καὶ αὐτόπτην τοῦ Λόγου καὶ 
ὑπουργόν, Ἀνδρέα Ἀπόστολε, κατὰ 
χρέος τιμῶμέν σε· τῷ γὰρ Ἀμνῷ τῷ 
αἴροντι, τοῦ κόσμου τὰ πταίσματα, ἀ-
διστάκτῳ πόθῳ, θερμῶς ἠκολούθη-
σας· ὅθεν καὶ τοῦ πάθους, κοινωνὸς 
ἀνεδείχθης, σαρκὶ ὑπομείναντος, ἑ-
κουσίως τὸν θάνατον. Διὰ τοῦτο βοῶ-
μέν σοι· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, 
τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, 
τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνή-
μην σου. 

Δόξα. Ἕτερον, ὅμοιον. 
Τῶν εἰδώλων τὰ θράση καταβα-

λών, τοῦ Σωτῆρος τὰ πάθη ἐπιποθῶν, 
Ἀνδρέα μακάριε, ἀνεδείχθης Ἀπόστο-
λος, οὐρανόθεν πᾶσι, πηγάζων τὰ 
θαύματα, καὶ ἐθνῶν ἐγένου, παμμά-
καρ Διδάσκαλος· ὅθεν σου τὴν μνή-
μην, ἐπαξίως τιμῶντες, ἐν ὕμνοις δο-
ξάζομεν, καὶ πιστῶς μεγαλύνομεν, 
τοῦ Κυρίου Ἀπόστολε. Πρέσβευε Χρι-
στῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν 
δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, 
τὴν ἁγίαν μνήμην σου. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Χαῖρε θρόνε πυρίμορφε τοῦ Θεοῦ. 

Χαῖρε Κόρη καθέδρα βασιλική, κλίνη 
πορφυρόστρωτε, χρυσοπόρφυρε θά-
λαμε, χλαμὺς ἁλουργόχροε, τιμαλφέ-
στατον τέμενος, ἀστραπηφόρον ἅρμα, 
λυχνία πολύφωτε. Χαῖρε Θεοτόκε, 
δωδεκάτειχε πόλις, καὶ πύλη χρυσή-
λατε, καὶ παστὰς ἀγλαόμορφε, ἀγλα-
όχρυσε τράπεζα, θεοκόσμητον σκήνω-
μα. Χαῖρε ἔνδοξε Νύμφη ἡλιοστάλα-
κτε. Χαῖρε μόνη ψυχῆς μου εὐπρέ-
πεια. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ̓  ἣν ἐκφώνησις·  
Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, 
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον.  
Ἦχος β´.  Τὴν ἐν πρεσβείαις. 

Τὸν τῆς ἀνδρείας ἐπώνυμον θεη-
γόρον, καὶ Μαθητῶν τὸν πρωτόκλη-
τον τοῦ Σωτῆρος, Πέτρου τὸν σύγγο-
νον εὐφημήσωμεν· ὅτι ὡς πάλαι τού-
τῳ, καὶ νῦν ἡμῖν ἐκέκραγεν· Εὑρήκα-
μεν δεῦτε τὸν ποθούμενον. 

Ὁ Οἶκος. 
Ἄνωθεν μὲν Δαυῒδ ἀναστέλλει ἁ-

μαρτωλόν, ὡς ἐμέ, διηγεῖσθαι Θεοῦ 
εὐλόγως τὰ δικαιώματα· ὅμως πρὸς 
πίστιν διδάσκει πάλιν, καὶ ἐν δάκρυσι 
πλείστοις ἐξαγορεύει· Σήμερον γὰρ 
τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἐὰν ἀκούσητε, καρ-
δίας μὴ σκληρυνθῆτε, ὥς ποτε Ἰσραὴλ 
παρεπίκρανεν. Ἐπάγει οὖν τῷ ἑξῆς 
Ψαλμῷ· Τῷ Κυρίῳ ἡ σύμπασα γῆ ᾄ-
σατε· Εὑρήκαμεν δεῦτε τὸν ποθούμε-
νον. 

Συναξάριον. 
Τῇ Λ´ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς μνήμη τοῦ 

ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀπο-
στόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. 

Στίχ. 
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Ἀντίστροφον σταύρωσιν Ἀν-
δρέας φέρει, 

Φανεὶς ἀληθῶς οὐ σκιώδης 
ἀντίπους. 

Σταυρὸν κἀκκεφαλῆς τριακο-
στῇ Ἀνδρέας ἔτλη. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου 
Πατρὸς ἡμῶν Φρουμεντίου, Ἐπισκό-
που Ἰνδίας (Ἀβησσυνίας). 

Στίχ.  
Φρουρούμενος χάριτι σεπτῆς 

Τριάδος,  
Φρουμέντιος δέδειχε φροῦδον 
τὴν πλάνην. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγί-
οις Πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξάνδρου, Ἐπι-
σκόπου Μηθύμνης. 

Στίχ.  
Τριάδος κῆρυξ καὶ φύλαξ 

παρθενίας, 
Ἔγνωσται Ἀλέξανδρος ποιμὴν 
Μηθύμνης. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου 
καὶ Δικαίου Βαχτὰγκ Γκοργκασάλι, 
ἤτοι Λέοντος, βασιλέως τῆς Γεωργίας. 

Στίχ.  
Πολλὰ τιμήσας Χριστὸν τὸν 

Βασιλέα, 
Βαχτὰνγκ βασιλεὺς Αὐτῷ συμ-
βασιλεύει. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἐν Ἁγί-
οις Πατέρων ἡμῶν Πέτρου καὶ Σα-
μουήλ, τῶν πρώτων Καθολικῶν, ἤτοι 
Ἀρχιεπισκόπων Γεωργίας. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγί-
οις Πατρὸς ἡμῶν Πέτρου, Ἐπισκόπου 
Ραβέννης, τοῦ Χρυσολόγου. 

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγίων πρεσβείαις, ὁ 
Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

 
 

δὴ α΄.   

Ἦχος α΄. 
Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε· 

Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε· 
Χριστὸς ἐπὶ γῆς ὑψώθητε. ᾌσατε τῷ 
Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, 
ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται.  

Ὠδὴ γ΄. 
Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων, ἐκ Πατρὸς 

γεννηθέντι ἀρρεύστως Υἱῷ, καὶ ἐπ’ 
ἐσχάτων ἐκ Παρθένου, σαρκωθέντι 
ἀσπόρως, Χριστῷ τῷ Θεῷ βοήσωμεν· 
Ὁ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν, Ἅγιος εἶ 
Κύριε.  

Ὠδὴ δ΄. 
Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί, καὶ 

ἄνθος ἐξ αὐτῆς, Χριστέ, ἐκ τῆς 
Παρθένου ἀνεβλάστησας, ἐξ ὄρους ὁ 
αἰνετός, κατασκίου δασέος· ἦλθες 
σαρκωθεὶς ἐξ ἀπειράνδρου, ὁ ἄυλος 
καὶ Θεός. Δόξα τῇ δυνάμει Σου 
Κύριε.  

Ὠδὴ ε΄. 
Θεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν, 

τῆς μεγάλης βουλῆς Σου τὸν 
Ἄγγελον, εἰρήνην παρεχόμενον, 
ἀπέστειλας ἡμῖν· ὅθεν θεογνωσίας, 
πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες, ἐκ νυκτὸς 
ὀρθρίζοντες, δοξολογοῦμέν Σε, 
Φιλάνθρωπε.  

Ὠδὴ ς΄. 
Σπλάγχνων Ἰωνᾶν, ἔμβρυον 

ἀπήμεσεν, ἐνάλιος θήρ, οἷον ἐδέξατο· 
τῇ Παρθένῳ δέ, ἐνοικήσας ὁ Λόγος, 
καὶ σάρκα λαβών, διελήλυθε φυλάξας 
ἀδιάφθορον· ἧς γὰρ οὐχ ὑπέστη 
ῥεύσεως, τὴν τεκοῦσαν κατέσχεν 
ἀπήμαντον.  

 Ὠδὴ ζ΄. 
Οἱ Παῖδες, εὐσεβείᾳ συντραφέντες, 

δυσσεβοῦς προστάγματος 
καταφρονήσαντες, πυρὸς ἀπειλὴν οὐκ 
ἐπτοήθησαν, ἀλλ’ ἐν μέσῳ τῆς 
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φλογός, ἑστῶτες ἔψαλλον· Ὁ τῶν 
πατέρων, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.  

 Ὠδὴ η΄. 
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ 

προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 
Θαύματος ὑπερφυοῦς ἡ 

δροσοβόλος, ἐξεικόνισε κάμινος 
τύπον· οὐ γὰρ οὓς ἐδέξατο φλέγει 
νέους, ὡς οὐδὲ πῦρ τῆς Θεότητος, 
Παρθένου ἣν ὑπέδυ νηδύν· διὸ 
ἀνυμνοῦντες ἀναμέλψωμεν· 
Εὐλογείτω, ἡ κτίσις πᾶσα τὸν Κύριον, 
καὶ ὑπερυψούτω, εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. 

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ 
φωτὸς… 

 
ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ (Ἦχος α’) 

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 Θεοτόκον, 
σὲ μεγαλύνομεν. 

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

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

Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ 
Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 
καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ 
γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι 

αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους 

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 παιδὸς 

αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς 
ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ 
Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως 
αἰῶνος. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Εἴτα ψάλλεται 

Ἡ θ΄ ᾠδὴ τῶν Καταβασιῶν. 
Μεγάλυνον, ψυχή μου,* τὴν 

τιμιωτέραν* καὶ ἐνδοξοτέραν* τῶν 
ἄνω στρατευμάτων.Μυστήριον ξένον* 
ὁρῶ καὶ παράδοξον·* οὐρανὸν τὸ 
σπήλαιον· θρόνον* χερουβικόν, τὴν 
Παρθένον·* τὴν φάτνην χωρίον,* ἐν ᾧ 
ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος* Χριστὸς ὁ 
Θεός·* ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ 

δυνάμεις… 
ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 

Τοῦ Ἀποστόλου.  
Ἦχος γ΄ Ἐν Πνεύματι τῷ Ἱερῷ. 

Ὁ Λόγος ὁ προάναρχος, εὑρηκώς 
σε παμμάκαρ, Πρωτόκλητον ἀνέδει-
ξε, πάντων τῶν Ἀποστόλων, Ἀνδρέα 
παναοίδιμε· καὶ τοῖς τούτου ἴχνεσιν, 
ἑπόμενος ἀνεδείχθης, ὁδηγὸς πλανω-
μένων, πρὸς οὐράνιον αὐτούς, ἀνά-
γων θείαν πορείαν. 

Ἕτερον.  
Ἦχος β΄ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Τοῦ Πέτρου τὸν συναίμονα, τῶν 
μαθητῶν τὸν πρώτιστον, αὐτόπτην 
καὶ ὑπηρέτην, γενόμενον τὸν τοῦ Λό-
γου, Ἀνδρέαν τὸν Ἀπόστολον, ἐνδό-
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ξως εὐφημήσωμεν· τὰ ἔθνη γὰρ ἐφώ-
τισε, καὶ σταυρωθεὶς τελειοῦται, ὡς 
Μαθητὴς τοῦ Δεσπότου. 

Θεοτοκίον. Ὅμοιον. 
Θεὸν ὅνπερ ἐγέννησας, Παρθένε 

παναμώμητε, ἱκέτευε ὑπὲρ πάντων, 
τῶν εὐσεβῶς σε τιμώντων, σὺν τῷ 
κλεινῷ Ἀποστόλῳ, τυχεῖν θείας ἐλ-
λάμψεως, τοῦ σοῦ Υἱοῦ καὶ στάσεως, 
τῶν ἐκλεκτῶν καὶ Ἁγίων· ὅσα γὰρ θέ-
λεις ἰσχύεις. 

ΑΙΝΟΙ .  Ἦχος α΄. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· 
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Σοὶ 
πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.  

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι 
αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ 
δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ.  

 
Ἱστῶμεν Στίχους δ´ καὶ ψάλλομεν  

Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ἀποστόλου. 
Ἦχος ά.  

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 
Στίχ. α´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυ-

ναστείαις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ 
τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 

Βηθσαϊδὰ νῦν ἀγάλλου· ἐν σοὶ γὰρ 
ἤνθησαν, ἐκ μυστικῆς λιβάδος, εὐωδέ-
στατα κρίνα, Πέτρος καὶ Ἀνδρέας, 
κόσμῳ παντί, τὸ τῆς πίστεως κήρυγ-
μα, εὐωδιάζοντες χάριτι τοῦ Χριστοῦ, 
οὗ καὶ τὰ πάθη ἐμιμήσαντο. 

Στίχ. β´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλ-
πιγγος· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ 
καὶ κιθάρᾳ. 

Ἀνδρέα χαῖρε καὶ σκίρτα, ὅτι ἐδέ-
ξω σαφῶς, ἐν τῇ τοῦ Λόγου λάμψει, 
τὸν Ἥλιον τῆς δόξης, Χριστὸν τὸν ζω-
οδότην, ὃν καὶ κρατῶν, ἐν τῇ πίστει 
ἐκήρυξας· τοῦτον δυσώπει ἀπαύστως 

ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν ἐν πίστει ἀνυμνούν-
των σε. 

Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ 
καὶ χορῷ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς 
καὶ ὀργάνῳ. 

Ὁ μυστολέκτης τῆς θείας, οἰκονο-
μίας Χριστοῦ, ὁ ἐκλεχθεὶς ἐν πρώτοις, 
μαθητεῦσαι τῷ Λόγῳ, Ἀνδρέας ὁ θε-
όπτης, ἐβόα φησί, τὸν συναίμονα Πέ-
τρον ἰδών· Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν 
ὃν ἡ Γραφή, καὶ οἱ Προφῆται προεκή-
ρυξαν. 

Στίχ. δ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις 
εὐήχοις· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις 
ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν 
Κύριον. 

Ἡ τῶν Πατρέων σε πόλις, Ποιμένα 
κέκτηται, καὶ πολιοῦχον θεῖον, καὶ 
κινδύνων παντοίων, ῥύστην καὶ φρου-
ρόν σε, Ἀνδρέα σοφέ, εὐχαρίστως τι-
μῶσά σε. Ἀλλ᾿ ἐκδυσώπει ἀπαύστως 
ὑπὲρ αὐτῆς, διασώζεσθαι ἀλώβητον. 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ´. 
Τὸν κήρυκα τῆς πίστεως, καὶ ὑπη-

ρέτην τοῦ Λόγου, Ἀνδρέαν εὐφημή-
σωμεν· οὗτος γὰρ τοὺς ἀνθρώπους, 
ἐκ τοῦ βυθοῦ ἁλιεύει, ἀντὶ καλάμου 
τὸν σταυρόν, ἐν ταῖς χερσὶ διακρα-
τῶν· καὶ ὡς σπαρτίον χαλῶν τὴν δύ-
ναμιν, ἐπανάγει τὰς ψυχάς, ἀπὸ τῆς 
πλάνης τοῦ ἐχθροῦ, καὶ προσκομίζει 
τῷ Θεῷ δῶρον εὐπρόσδεκτον. Ἀεὶ 
τοῦτον πιστοί, σὺν τῇ χορείᾳ τῶν Μα-
θητῶν τοῦ Χριστοῦ εὐφημήσωμεν, ἵνα 
πρεσβεύῃ αὐτῷ, ὅπως ἵλεως γένηται 
ἡμῖν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. 

Καὶ νῦν. Προεόρτιον.  
Ἦχος ὁ αὐτός. 

Ὑπόδεξαι Βηθλεέμ, τὴν τοῦ Θεοῦ 
Μητρόπολιν· φῶς γὰρ τὸ ἄδυτον, ἐπὶ 
σὲ γεννῆσαι ἥκει· Ἄγγελοι θαυμάσα-
τε ἐν οὐρανῷ· ἄνθρωποι δοξάσατε ἐ-



30-11-  ΟΡΘΡΟΣ   ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ  

-11- 

 

πὶ τῆς γῆς. Μάγοι ἐκ Περσίδος, τὸ 
τρισσόκλεον δῶρον προσκομίσατε. 
Ποιμένες ἀγραυλοῦντες, τὸν Τρισάγι-
ον ὕμνον μελῳδήσατε. Πᾶσα πνοή, 
αἰνεσάτω τὸν παντουργέτην. 

 
 
 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  
εἰς τὸν αὐτὸν ἦχον πλ. δ΄ 

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 
μονογενές, 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 
δεδοξασμένον 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. 

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 τοῦ Ἀποστόλου. 
Ἦχος δ´. 

Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, 
καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος, τὸν 
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Δεσπότην τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, 
εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, 
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

ΑΝΤΙΦΩΝΑ  
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 Ἁγίοις 
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 Ἁγίοις 
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 Ἁγίοις 

θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

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

Σῶσον, ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις 
θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Δόξα Πατρὶ… Καὶ νῦν… 
Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 

Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ 
καταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμετέραν 
σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας 
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, 
ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρω-
θείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ 
θάνατον πατήσας, Εἷς ὢν τῆς ἁγίας 
Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ 
καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 

Τό Ἀντίφωνον Γ´.  
Ἦχος δ´.  

Στίχ. α´. Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρα-
νοὶ τὰ θαυμάσιά σου, Κύριε, καὶ τὴν 
ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων.  

Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἀποστόλου. 
Ἦχος δ´. 

Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, 
καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος, τὸν 
Δεσπότην τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, 
εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, 
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. β´. Ὅτι τις ἐν νεφέλαις ἰσωθή-
σεται τῷ Κυρίῳ, καί τις ὁμοιωθήσεται 
τῷ Κυρίῳ ἐν υἱοῖς Θεοῦ;  

Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἀποστόλου. 
Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, 

... 
Στίχ. γ́. Ὁ Θεὸς ὁ ἐνδοξαξόμενος ἐν 

βουλῇ ἁγίων, μέγας καὶ φοβερός ἐ-
στιν ἐπὶ πάντας τοὺς περικύκλῳ αὐ-
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τοῦ.  
Μικρὰ Εἴσοδος. 

Εἰσοδικὸν 
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ 

προσπέσωμεν Χριστῷ, σῶσον ἡμᾶς 
Υἱὲ Θεοῦ ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν, 
ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος δ´. 

Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, 
καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος, τὸν 
Δεσπότην τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, 
εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, 
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ 
 

Κοντάκιον  
Προεόρτιον τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. 
Ἦχος γ΄.  Ἡ Παρθένος σήμερον. 

Ἡ Παρθένος σήμερον* τὸν 
προαιώνιον Λόγον* ἐν σπηλαίῳ 
ἔρχεται* ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως.* 
Χόρευε, ἡ οἰκουμένη,* ἀκουτισθεῖσα·* 
δόξασον μετὰ ἀγγέλων* καὶ τῶν 
ποιμένων,* βουληθέντα ἐποφθῆναι* 
παιδίον νέον,* τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν. 

 
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. 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
Ἀπόστολος τοῦ Ἀποστόλου. 

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ´.  

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγ-
γος αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰ-
κουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ. 

Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν 
Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγ-
γέλει τὸ στερέωμα. 

Πρὸς Κορινθίους Α´ Ἐπιστολῆς 
Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα. 

Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀπο-
στόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπι-
θανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν 
τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώ-
ποις. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς 
δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθε-
νεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, 
ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας 
καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνη-
τεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστα-
τοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι 
ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐ-
λογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, 
βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς 
περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθη-
μεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. Οὐκ 
ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾿ ὡς 
τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. Ἐὰν 
γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν 
Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν 
γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελί-
ου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. Παρακαλῶ 
οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε. 

Ἀλληλούϊα ( γ́ ). Ἦχος ά.  
Στίχ. Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ 

τὰ θαυμάσιά σου, Κύριε, καὶ τὴν ἀ-
λήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων. 

Ὁ Θεὸς ὁ ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῇ 
ἁγίων, μέγας καὶ φοβερὸς ἐπὶ πάντας 
τοὺς περικύκλῳ αὐτοῦ. 

 
Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  

τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. 
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Κοινωνικόν. 

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγ-
γος αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰ-
κουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ. 

Μετὰ τὴν μετάδοσιν. Ἦχος β´. 
Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, * ἐ-

λάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, * εὕρο-
μεν πίστιν ἀληθῆ, * ἀδιαίρετον Τριά-
δα προσκυνοῦντες· * αὕτη γὰρ ἡμᾶς 
ἔσωσεν. 

Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί… 
Ἦχος β´. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν * αἰνέ-
σεώς σου, Κύριε, * ὅπως ἀνυμνήσω-
μεν τὴν δόξαν σου, * ὅτι ἠξίωσας ἡ-
μᾶς * τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυ-
στηρίων· * τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ ἁ-
γιασμῷ, * ὅλην τὴν ἡμέραν * μελετῶν-
τας τὴν δικαιοσύνην σου. * Ἀλληλού-
ϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. Ἦχος β´. 
Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον 

* ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. ( 
ἐκ γ́  ) 

Ἀπόλυσις· Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θε-
ὸς ἡμῶν, ... 

Δι᾿ εὐχῶν... Ἀμήν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   

Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 
ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 

Ἱεροψάλτη 
 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  

Κουλούρας Βέροιας. 


