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ΤΗ ΙΔ’14 ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου 

Φιλίππου, 
ενός της πρώτης χορείας των Δώδεκα. 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  
 
 

ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ. 
 
 
Εις το, Κύριε εκέκραξα, ιστώμεν Στίχους δ  και  

ψάλλομεν τα παρόντα Προσόμοια. Ήχος α’. Των 
ουρανίων ταγμάτων. 

 
Τω σε καλούντι πρόθυμος, κατηκολούθησας, Φίλιππε 
θεηγόρε, Ιησού τω Σωτήρι· εγνώκεις ότι πάντως, αυτός 
εστιν, ο Υιός του Ανάρχου Πατρός, ο συναΐδιος Λόγος ο 
γεννηθείς, επ’ εσχάτων εκ Παρθένου Μητρός. 

 
Δείξον Χριστέ τον Πατέρα, και εξαρκέσει ημίν, ο 
Φίλιππος εβόα, τω αυτού Διδασκάλω, Χριστός δε 
αντεβόησε προς αυτόν: ου γινώσκεις με Φίλιππε; Ότι 
εγώ του Πατρός μου και ο Πατήρ, εν εμοί εστιν 
αχώριστος. 

 
 

Το θείον τέμενος ένθα το Σκήνος πέλει το σον, ώσπερ 
Νειλώα ρείθρα, πλημμυρεί αεννάως, Φίλιππε 
παμμάκαρ και δαψιλώς, οι εν πίστει προστρέχοντες, 
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ψυχών ομού και σωμάτων παντοδαπή, απαντλούσι τα 
ιάματα. 

 
 

Κέκτηται μάκαρ η Κύπρος την θείαν καράν σου, 
λαμπρώς επιτελούσα, σην σεβάσμιον μνήμην, Φίλιππε 
θεόφρον και εν αυτή, εγχαυχωμένη αγάλλεται, ότι 
αυτήν εκ κινδύνων και συμφορών, εκλυτρούσαι ταις 
πρεσβείαις σου. 

 
 

Δόξα. Ήχος πλ. β’. 
 

Απόστολε Χριστού Φίλιππε θεηγόρε, Κήρυξ της χάριτος 
διαπρύσιος, και μιμητής του σωτηρίου Πάθους 
εχρημάτισας· αυτόν ουν ικέτευε δεόμεθα Πανεύφημε, 
ίνα παράσχη ημίν άφεσιν αμαρτιών, και το μέγα έλεος, 
τοις εκτελούσι πόθω την σεβασμίαν μνήμην σου. 

 
 

Και νυν. Θεοτοκίον. 
 

Θεοτόκε, συ ει η άμπελος η αληθινή, η βλαστήσασα τον 
καρπόν της ζωής. Σε ικετεύομεν, πρέσβευε, Δέσποινα, 
μετά των Αποστόλων, και πάντων των Αγίων, 
ελεηθήναι τας ψυχάς ημών. 

 
 

 
Εις τον Στίχον, Στιχηρά Προσόμοια. Ήχος β’. Οίκος του 

Εφραθά. 
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Δεύτε πάντες πιστοί, προσδράμωμεν εν οίκω, του θείου 
Αποστόλου, αυτού την θείαν κάραν, πιστώς 
περιπτυσσόμενοι. 

 
 

Στιχ.: Εις πάσαν την γην εξήλθεν... 
 

Δεύτε αι στρατιαί, Αγγέλων των εν ύλη, ως άϋλον 
γενναίως, τους άθλους υποστάντα, Φίλιππον 
υποδέξασθε. 

 
 

Στιχ.: Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού... 
 

Τράπεζαν μυστικήν, προτίθεται τοις πάσι, Φίλιππος ο 
γενναίος, εν τη αυτού αθλήσει, δεύτε πιστοί 
τρυγήσωμεν. 

 
 

Δόξα.Τριαδικόν. 
 

Τριάδα την σεπτήν, Πατέρα, Υιόν, Πνεύμα, εκήρυξεν ο 
μύστης, Φίλιππος ο θεόπτης, έναν Θεόν αχώριστον.  

 
 

Και νυν. Θεοτοκίον. 
 

Δέσποινα αγαθή, πρεσβείαις του Φιλίππου, και πάντων 
των Αγίων, τον σονΥιόν δυσώπει, σωθήναι ημάς 
άπαντας. 

 
Νυν απολύεις. Το Τρισάγιον. 
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Απολυτίκιον. Ήχος γ . 
 

Απόστολε Άγιε Φίλιππε, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, 
ίνα πταισμάτων άφεσιν παράσχη ταις ψυχαίς ημών.  

 
Ήχος γ’. Θείας πίστεως. 

 
Θείαν έλλαμψιν, του Παρακλήτου, εισδεξαμένος, 
πυρός εν είδει, παγκοσμίως ως αστήρ ανατέταλκας, και 
της αγνοίας τον ζόφον διέλυσας, τη θεία αίγλη 
Απόστολε Φίλιππε. Όθεν πρέσβευε, Χριστώ τω Θεώ 
δεόμεθα, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος. 

 
 

Θεοτοκίον. 
 

Σε την μεσιτεύσασαν την σωτηρίαν του γένους ημών, 
ανυμνούμεν Θεοτόκε Παρθένε: εν τη σαρκί γαρ τη εκ 
σου προσληφθείση, ο Υιός σου και Θεός ημών, το δια 
Σταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσατο ημάς εκ 
φθοράς, ως φιλάνθρωπος. 

 
 

 
Και Απόλυσις. 
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ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ 
 

 
Μετά τον Προοιμιακόν , την α  στάσιν του 

Μακάριος ανήρ. Εις το, Kυριε εκέκραξα, ιστώμεν 
Στίχους ς' και ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια τρία, 

δευτερούντες αυτά. 
 

 Ήχος πλ. β'. Όλην αποθέμενοι. 
 

Πράξιν μεν επίβασιν, ειλικρινούς θεωρίας, θεωρίαν 
τέλος δε, φιλοθέου πράξεως Μάκαρ θέμενος, τον 
Χριστόν ηξίωσας, του Πατρός την δόξαν, υποδείξαι σοι 
την άφραστον: και γαρ εφίεται, πάσα λογική φύσις 
ένδοξε, Θεού του υποστήσαντος, και του ποθουμένου 
τετύχηκας, τούτου παραυτίκα, δεξάμενος σφραγίδα τον 
Υιόν, Ον παρρησία δυσώπησον, υπέρ των ψυχών ημών.  
 

 
Θείαις αναβάσεσι, διαπαντός κεχρημένος, ως Μωσής 
το πρότερον, τον Θεόν θεάσασθαι επεπόθησας, και 
γνωστώς είδες δε, την αυτού εικόνα, δεδεγμένος προς 
εμφέρειαν: Πατρός γαρ σύντομος, γνώσις ο Υιός και 
απόδειξις, Υιού δε και Γεννήτορος, μία η ουσία 
γνωρίζεται, και η δια πάντων, ταυτότης αναφαίνεται 
σεπτώς, και βασιλεία και δύναμις, δόξα και 
προσκύνησις.  
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Όργανον κρουόμενον, ταις θεϊκαίς επιπνοίαις, και ταις 
υφηγήσεσι, του Αγίου Πνεύματος εχρημάτισας, και το 
υπερκόσμιον, μελωδών εν κόσμω, του Σωτήρος 
Ευαγγέλιον, πυρίνη γλώσση σου, πάσαν την απάτην 
κατέφλεξας, ως ύλην ευκατάπρηστον, και ως χόρτον 
γης μαραινόμενον, και τον επί πάντων, Δεσπότην τε 
και Κύριον Χριστόν, τη οικουμένη εκήρυξας, Φίλιππε 
θεσπέσιε.  

 
Δόξα... Ήχος πλ. β'. Βύζαντος 

 
Του μεγάλου Φίλιππε φωτός, ταις αστραπαίς πυρωθείς, 
παγκόσμιος εξέλαμψας φωστήρ! Τον Πατέρα δε των 
φώτων, εν Υιώ ζητήσας εύρες: εν τω φωτί· το φως γαρ 
ευρίσκεται, και γαρ ούτος σφραγίς ισότυπος, δηλών το 
αρχέτυπον. Ον Απόστολε δυσώπει, τους 
εσφραγισμένους τω θείω, περισώζεσθαι αίματι.  

 
 

Και νυν ... Θεοτοκίον 
 

Τις μη μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τις μη 
ανυμνήσει σου, τον αλόχευτον τόκον; ο γαρ αχρόνως εκ 
Πατρός εκλάμψας Υιός μονογενής, ο αυτός εκ σου της 
Αγνής προήλθεν, αφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεός 
υπάρχων, και φύσει γενόμενος άνθρωπος δι' ημάς, ουκ 
εις δυάδα προσώπων τεμνόμενος, αλλ’ εν δυάδι 
φύσεων, ασυγχύτως γνωριζόμενος. Αυτόν ικέτευε, 
Σεμνή Παμμακάριστε, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.  
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Είσοδος, το, Φως ιλαρόν, το Προκείμενον της 
ημέρας, και τα Αναγνώσματα. 

 
 

Καθολικής Επιστολής Ιακώβου το Ανάγνωσμα. 
[Κεφ. α  1]. 

 
Αδελφοί μου αγαπητοί, πάσαν χαράν ηγήσασθε, όταν 
πειρασμοίς περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες ότι το 
δοκίμιον υμών της πίστεως, κατεργάζεται υπομονήν.Η 
δε υπομονή έργον τέλειον εχέτω, ίνα ήτε τέλειοι και 
ολόκληροι, εν μηδενί λειπόμενοι. Ει δε τις υμών 
λείπεται σοφίας, αιτείτω παρά του διδόντος Θεού πάσιν 
απλώς, και μη ονειδίζοντος, και δοθήσεται αυτώ. 
Αιτείτω δε εν πίστει, μηδέν διακρινόμενος. Ο γαρ 
διακρινόμενος, έοικε κλύδωνι θαλάσσης ανεμιζομένω 
και ριπιζομένω. Μη γαρ οιέσθω ο άνθρωπος εκείνος, 
ότι λήψεταί τι παρά του Κυρίου. Ανήρ δίψυχος, 
ακατάστατος εν πάσαις ταις οδοίς αυτού. Καυχάσθω δε 
ο αδελφός ο ταπεινός εν τω ύψει αυτού, ο δε πλούσιος 
εν τη ταπεινώσει αυτού, ότι ως άνθος χόρτου 
παρελεύσετε. Ανέτειλε γαρ ο ήλιος συν τω καύσωνι, 
και εξήρανε τον χόρτον, και το άνθος αυτού εξέπεσε, 
και η ευπρέπεια του προσώπου αυτού απώλετο. Ούτω 
και ο πλούσιος εν ταις πορείαις αυτού μαρανθήσεται. 
Μακάριος ανήρ, ος υπομένει πειρασμόν, ότι δόκιμος 
γενόμενος λήψεται τον στέφανον της ζωής, ον 
επηγγείλατο ο Κύριος τοις αγαπώσιν αυτόν. 
 
 

 
Προφητείας Ησαΐου το Ανάγνωσμα (μγ’ 9-14). 
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Τάδε λέγει Κύριος. Πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα, 
και συναχθήσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί 
ταύτα εν αυτοίς; Ή τα εξ αρχής, τις ακουστά ποιήσει 
υμίν; Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και 
δικαιωθήτωσαν, και ειπάτωσαν αληθή. Γίνεσθέ μοι 
μάρτυρες, και εγώ μάρτυς Κύριος ο Θεός, και ο παις, ον 
εξελεξάμην· ίνα γνώτε, και πιστεύσητε, και συνήτε, ότι 
εγώ ειμί. Έμπροσθέν μου ουκ εγένετο άλλος Θεός, και 
μετ’ εμού ουκ έσται. Εγώ ειμί ο Θεός, και ουκ έστι 
πάρεξ εμού ο σώζων. Εγώ ανήγγειλα και έσωσα, 
ωνείδισα, και ουκ ην εν υμίν αλλότριος. Υμείς εμοί 
μάρτυρες, και εγώ Κύριος ο Θεός· ότι απ’  αρχής εγώ 
ειμί, και ουκ έστιν ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. 
Ποιήσω, και τις αποστρέψει αυτό; Ούτω λέγει Κύριος ο 
Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. 
 

 
Σοφίας Σολομώντος το Ανάγνωσμα (γ’ 1-9). 

 
Δικαίων ψυχαί εν χειρί Θεού, και ου μη άψηται αυτών 
βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμοίς αφρόνων τεθνάναι, και 
ελογίσθη κάκωσις η έξοδος αυτών, και η αφ’  ημών 
πορεία σύντριμμα· οι δε εισίν εν ειρήνη. Και γαρ εν όψει 
ανθρώπων εάν κολασθώσιν, η ελπίς αυτών αθανασίας 
πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες, μεγάλα 
ευεργετηθήσονται· ότι ο Θεός επείρασεν αυτούς, και 
εύρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίω 
εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπωμα θυσίας 
προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρώ επισκοπής αυτών 
αναλάμψουσι, και ως σπινθήρες εν καλάμη 
διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη, και κρατήσουσι λαών, 
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και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας. Οι 
πεποιθότες επ’  αυτόν, συνήσουσιν αλήθειαν, και οι 
πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτώ· ότι χάρις και 
έλεος εν τοις οσίοις αυτού, και επισκοπή εν τοις 
εκλεκτοίς αυτού. 

 
 

Εις την Λιτήν, Ιδιόμελα. Ήχος α’. 
 

Ο την χάριν του Πνεύματος δεδεγμένος, εν είδει πυρός 
Απόστολε, και εκλάμψας παγκοσμίως ως αστήρ 
παμφαέστατος, κατηύγασας πάντας τω θείω σου 
κηρύγμαται· νεκρούς δε ως εξ ύπνου εξήγειρας, τη 
επικλήσει του Σωτήρος Χριστού, και τον εκτείναντα 
αυθαδώς την χείρα εις την αγίαν σου κορυφήν, 
ανενέργητον πεποίηκας· προσπίπτοντα δε εν μετανοία, 
υγιή τούτον απέδειξας. Υιοθετήσας δε πάντας δια του 
θείου βαπτίσματος, και τελέσας τον αγώνα του 
μαρτυρίου, δια βασάνων πολυπλόκων, χαίρων την 
ψυχήν σου τω Θεώ παραδέδωκας. Αυτόν ικέτευε 
Φίλιππε παμμακάριστε, δωρηθήναι ημίν άφεσιν 
αμαρτιών και το μέγα έλεος. 
 

 
Ο αυτός. 

 
Το πυρ το νοερόν, το φωτίζον διανοίας, και φλογίζον 
αμαρτίας, ένδον λαβών εν καρδία, ο Απόστολος 
Χριστού και μαθητής, λάμπει μεν ταις μυστικαίς ακτίσι 
των διδαχών, εν ταις των εθνών αφωτίστοις καρδίαις· 
φλέγει δε πάλιν, τας φρυγανώδεις των ασεβών 
μυθουργίας· το πυρ γαρ του πνεύματος τοιαύτην έχει 
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την ενέργειαν. Ω θαύμα ξένον και φοβερόν! Η πηλώδης 
γλώσσα, η πηλίνη φύσις, το σώμα το χοϊκόν, την 
νοεράν και άυλον υπεδέξατο γνώσιν. Αλλ’ ω μύστα 
των αρρήτων, και θεωρέ των ουρανίων Φίλιππε, ικέτευε 
καταυγασθήναι τας ψυχάς ημών. 

 
 

Ήχος β’. 
 

Ουράνιος ανεδείχθης κρατήρ της σοφίας. Πνεύματος 
γαρ ώφθης, καταγώγιον τερπνόν, και υπέφηνας 
αρετών επάλξεις, τους βροτούς αλιεύσας, τω νοητώ 
αγκίστρω της σοφίας Θεού· διο δυσωπούμεν σε 
Απόστολε Φίλιππε, πρέσβευε υπέρ των ψυχών ημών. 

 
 

Ήχος γ’. 
 

Την των ιχθύων άγραν, εις ανθρώπων αλιείαν 
μεταβαλών, τους εν βυθώ απάτης, τη σαγήνη ενέλκων 
τη μυστική, Φίλιππε Απόστολε, όλον τον Κόσμον 
εζώγρησας, και τω Διδασκάλω σου Χριστώ 
προσήγαγες· διο δυσωπούμεν σε, πρεσβεύειν αυτώ 
απαύστως, σωθήναι τας ψυχάς ημών των πιστώς 
προστρεχόντων τη σκέπη σου. 

 
 

 
Ήχος δ’. 

 
Τον Κήρυκα της Πίστεως, και υπηρέτην του Θεού 
Λόγου, Φίλιππον τον Απόστολον ευφημήσωμεν. Ούτος 
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γαρ την των θαυμάτων ενέργειαν παρ’ αυτού 
δεξάμενος, απεστάλη εις πάντα κόσμον, κηρύσσων την 
εκ Παρθένου του Χριστού θείαν σάρκωσιν, τα Πάθη και 
την Ταφήν, και την ένδοξον Ανάστασιν και 
χειραγωγών τα πεπλανημένα έθνη εν σκότει· όντα της 
αγνωσίας, εις την αυτού θείαν επίγνωσιν υιούς ημέρας 
απέδειξεν. Ημείς δε προς αυτόν εκβοήσωμεν· σώσον 
ημάς Πανεύφημε, ταις προς τον σον Διδάσκαλον, 
ευπροσδέκτοις πρεσβείαις σου, τους τελούντας 
εντίμως, την πανευφρόσυνον θείαν μνήμην σου. 

 
 

 
Δόξα. Ήχος πλ. δ’’. 

 
Των απορρήτων αυτόπτης, ως μύστης του Θεού Λόγου, 
και θεωρός των ανεξιχνίαστων γενόμενος Απόστολε, 
την εξουσίαν είληφας, παρά Χριστού, δεσμείν τε και 
λύειν τας των ανθρώπων αμαρτίας, και θεραπεύειν 
πάσαν μαλακίαν, και νόσον και δαίμονας εκδιώκειν τω 
σω προστάγματι, ως Διδάσκαλος, παρ’ ου και 
απεστάλης εις τα έθνη τα απολωλότα, οδηγήσαι αυτά, 
προς την αληθή της Αγίας Τριάδος λατρείαν. Ως ουν 
έχων παρρησίαν, ικέτευε Φίλιππε θεηγόρε, ευρείν 
αυτόν τον Θεάνθρωπον Ιησούν τον ένα της Τριάδος, 
ίλεων, και ευδιάλλακτον, εν τη ημέρα της δίκης, όταν 
ελεύσηται κρίναι ζώντας και νεκρούς, Χριστόν τον 
Θεόν ημών, τον μόνον πολυέλεον. 

 
 

Και νυν. Θεοτοκίον. 
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Εκ παντοίων κινδύνων τους δούλους σου φύλαττε, 
ευλογημένη Θεοτόκε, ίνα σε δοξάζωμεν, την ελπίδα 
των ψυχών ημών. 

 
 

Εις τον Στίχον. Ήχος πλ. δ'. Ω του παραδόξου θαύματος. 
 

Ω του παραδόξου θαύματος! ο τους ιχθύας ποτέ, 
σαγηνεύων Απόστολος, των ανθρώπων γέγονεν, 
αλιεύς θεοπρόβλητος, λόγων σαγήνη, έθνη εζώγρησε. 
Σταυρού αγκίστρω, κόσμον ανείλκυσεν, Ω οίον 
θήραμα, τω Χριστώ προσήγαγεν, ο θεουργός! ούπερ το 
μνημόσυνον, νυν εορτάζομεν.  
 

 
Στιχ.: Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτού... 
 

Ω του παραδόξου θαύματος! αποσταλείς εκ Θεού, ο 
Απόστολος Φίλιππος, μέσον λύκων πρόβατον, 
απτοήτως νυν πρόεισι, τους θήρας άρνας, πίστει 
ανέδειξε, τον κόσμον θείως, μετεστοιχείωσεν. Ω έργα 
πίστεως! ω δυνάμεις άρρητοι! ου ταις ευχαίς, σώσον τας 
ψυχάς ημών, ως μόνος εύσπλαγχνος.  
 
 

 
Στιχ.: Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού... 

 
Ω του παραδόξου θαύματος! φρέαρ πηγάζον ζωήν, εν 
σοφίας αντλήματι, τοις εν κόσμω πέφηνεν, ο 
Απόστολος Φίλιππος, αφ' ούπερ ρείθρα, δογμάτων 
πρόεισιν, εξ ου θαυμάτων, ρεύματα πίνομεν. Ω οία 
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δέδρακε, φοβερά τεράστια, ο θεουργός! ούπερ το 
μνημόσυνον πίστει γεραίρομεν.  

 
 

Δόξα... Ήχος β' Βυζαντίου 
 

Καταλιπών τα επί γης, ηκολούθησας Χριστώ, και 
σφραγισθείς τω εμφυσήματι του Αγίου Πνεύματος, 
απεστάλης υπ' αυτού, εις τα έθνη τα απολωλότα, 
επιστρέφειν τους ανθρώπους, εις φως θεογνωσίας, 
Φίλιππε Απόστολε, και τελέσας τον αγώνα του θείου 
σου πόθου, δια βασάνων πολυπλόκων, την ψυχήν σου 
τω Θεώ παρέδωκας. Αυτόν ικέτευε παμμακάριστε, 
δωρηθήναι ημίν το μέγα έλεος.  

 
Και νυν ... Θεοτοκίον 

 
Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μητηρ του 
Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου. 
 

Νυν απολύεις. Το Τρισάγιον. 
 

Απολυτίκιον. Ήχος γ . 
 

Απόστολε Άγιε Φίλιππε, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, 
ίνα πταισμάτων άφεσιν παράσχη ταις ψυχαίς ημών.  

 
Ήχος γ’. Θείας πίστεως. 

 
Θείαν έλλαμψιν, του Παρακλήτου, εισδεξάμενος, 
πυρός εν είδει, παγκοσμίως ως αστήρ ανατέταλκας, και 
της αγνοίας τον ζόφον διέλυσας, τη θεία αίγλη 
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Απόστολε Φίλιππε. Όθεν πρέσβευε, Χριστώ τω Θεώ 
δεόμεθα, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος. 

 
Θεοτοκίον. 

 
Σε την μεσιτεύσασαν την σωτηρίαν του γένους ημών, 
ανυμνούμεν Θεοτόκε Παρθένε· εν τη σαρκί γαρ τη εκ 
σου προσληφθείση, ο Υιός σου και Θεός ημών, το δια 
Σταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσατο ημάς εκ 
φθοράς, ως φιλάνθρωπος. 

 
 
 

 
 

Και Απόλυσις. 
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
 

Μετά την α  Στιχολογίαν, Κάθισμα, Ήχος δ . Κατεπλάγη 
Ιωσήφ. 

 
Του Χριστού τον μαθητήν, πάντες υμνήσωμεν πιστοί: 
ότι εφώτισεν ημάς, θείοις διδάγμασιν αυτού, και προς 
επίγνωσιν θείαν ωδήγησε, Κυρίου συνεργούντος τοις 
θαύμασι, την χάριν δαψιλώς, ημίν εβράβευσεν, ην παρ  
αυτού εδέξατο αμέσως, του εκ Παρθένου εκλάμψαντος, 
προς ον βοώμεν· Φίλιππε μάκαρ, πρέσβευε του 
σωθήναι ημάς. 

 
Δόξα. Και νυν. Θεοτοκίον. Όμοιον. 

 
Κατεπλάγησαν Αγνή, πάντες Αγγέλων οι χοροί, το 
μυστήριον της σης, κυοφορίας το φρικτόν· πώς ο τα 
πάντα συνέχων νεύματι μόνω, αγκάλαις ως βροτός, 
ταις σαις συνέχεται; και δέχεται αρχήν ο προαιώνιος, 
και γαλουχείται σύμπασαν ο τρέφων, πνοήν αφάτω 
χρηστότητι; Και σε ως όντως, Θεού Μητέρα, 
ευφημούντες δοξάζουσι. 

 
 

Μετά την β  Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ήχος α . Τον τάφον 
σου Σωτήρ. 

 
Απόστολε σοφέ, παρεστώς τω Κυρίω, ικέτευε λαβείν, 
Φίλιππε θεηγόρε, πάντας τους γεραίροντας, και 
τιμώντας την μνήμην σου, χάριν έλεος, και ιλασμόν 
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των πταισμάτων, και ευρείν ημάς, εν ημέρα της δίκης, 
Χριστόν ευδιάλλακτον. 

 
Δόξα. Και νυν. Θεοτοκίον. Όμοιον. 

 
Μητέρα σε Θεού, επιστάμεθα πάντες, παρθένον 
αληθώς, και μετά τόκον φανείσαν, οι πόθω 
καταφεύγοντες, προς την σην αγαθότητα σε γαρ 
έχομεν, αμαρτωλοί προστασίαν σε κεκτήμεθα εν 
πειρασμοίς σωτηρίαν, την μόνην πανάμωμον. 

 
 

 
Μετά τον Πολυέλεον, Κάθισμα. Ήχος γ’. Την ωραιότητα. 

 
Τω Διδασκάλω σου, Χριστώ πανεύφημε, 
κατηκολούθησας, προθύμως Φίλιππε, και επλουτίθης 
υπ’ αυτού, τω θείω εμφυσήματι, χάριτος του 
Πνεύματος, απεστάλης δ’ εις άπαντα, έθνη 
επιστρέφειν τε, προς την θείαν επίγνωσιν, Χριστόν 
αδιαλείπτως ικέτευε, υπέρ των ψυχών ημών. 

 
Δόξα. Και νυν. Θεοτοκίον. 

 
Την ωραιότητα, της παρθενίας σου, και το 
υπέρλαμπρον, το της αγνείας σου, ο Γαβριήλ 
καταπλαγείς, εβόα σοι Θεοτόκε· Ποίον σοι εγκώμιον, 
προσαγάγω επάξιον; τι δε ονομάσω σε; απορώ και 
εξίσταμαι· διο ως προσετάγην βοώ σοι· Χαίρε η 
κεχαριτωμένη. 
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Οι Αναβαθμοί. Το α  αντίφωνον του δ  ήχου. 
 

Προκείμενον: Εις πάσαν την γην εξήλθεν... 
 

Στιχ.: Οι ουρανοί διηγούνται... 
 

Πάσα πνοή. 
 

Ευαγγέλιον, Εωθινόν. 
 

Ο Ν’. 
 

Δόξα: Ταις του Αποστόλου... 
 

Και νυν: Ταις της Θεοτόκου... 
 

Στιχ.: Ελεήμον, Ελέησόν με ο Θεός... Το Ιδιόμελον. Ήχος 
πλ. β . 

 
Απόστολε του Χριστού Φίλιππε θεηγόρε, κήρυξ της 
χάριτος διαπρύσιος, και μιμητής του σωτηρίου Πάθους 
εχρημάτισας. Αυτόν ουν ικέτευε, δεόμεθα Πανεύφημε, 
ίνα παράσχη ημίν άφεσιν αμαρτιών, και το μέγα έλεος, 
τοις εκτελούσι πόθω την σεβάσμιον μνήμην σου. 

 
 

Κανών της Θεοτόκου, ου η Ακροστιχίς: Έκτον 
προσάξω τη Θεοτόκω μέλος. Ιωσήφ. 

 
Ωδή α’. Ήχος πλ. β’. Ο Ειρμός. Ως εν ηπείρω πεζεύσας ο 

Ισραήλ. 
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Εκ πονηράς συμβουλίας του δυσμενούς, η προμήτωρ 
θάνατον, επεισήξεν αλλ’ αυτή, την ζωήν κυήσασα 
Αγνή, νεκρωθέντας τη φθορά, ημάς εζώωσας. 

 
Και λογισμοίς ολισθαίνων και μολυσμοίς, σαρκικοίς 
σπιλούμενος, επί σε την καθαράν, αληθώς και άσπιλον 
Αγνήν, καταφεύγω· Βοηθός γενού τω δούλω σου. 

 
Τα της καρδίας μου πάθη τα χαλεπά, Θεοτόκε ίασαι· 
των αστάτων λογισμών, το δεινόν κλυδώνιον τη ση, 
μεσιτεία προς Θεόν, κόπασον Δέσποινα. 

 
 

Και του Αποστόλου ο παρών, ου η Ακροστιχίς· Τον 
ευκλεή Φίλιππον υμνώ προφρόνως. Θεοφάνους.  

 
Ταις υπερφώτοις ακτίσι της του Χριστού, θεϊκής 
λαμπρότητος, ενηδόμενος τρανώς, θεοκήρυξ Φίλιππε 
ταις σαις, κατά μέθεξιν αυγαίς, ημάς καταύγασον.  

 
Ο του Πατρός σοι την δόξαν δι' εαυτού, υποδείξας 
Φίλιππε, τω χορώ των Μαθητών, σε Χριστός ενέταξε 
την σην, προγινώσκων αρετήν, θεομακάριστε.  

 
Νυν ουκ αινίγμασι βλέπεις ουδέ σκιαίς, ουδ' εσόπτροις 
Πάνσοφε, την πηγήν των αγαθών, ορεκτών το έσχατον 
Xριστόν, αλλά πρόσωπον οράς, σαφώς προς πρόσωπον.  

 
Θεοτοκίον 
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Εκλελοιπότων Αρχόντων εκ της φυλής, του Ιούδα 
Πάναγνε, ο Υιός σου και Θεός, προελθών Ηγούμενος 
της γης, των περάτων αληθώς, νυν εβασίλευσεν.  
 

 
Της Θεοτόκου. Ωδή γ . Ο Ειρμός. Ουκ έστιν άγιος ως συ. 

 
Ο μόνος φύσει συμπαθής, ο το αίμα σου Λόγε, δια 
σπλάγχνα ελέους δι’ εμέ επί Σταυρού, κενώσας δια της 
σε, κυησάσης οίκτειρον και σώσον με. 

 
Ναός γενόμενος Θεού, τη θεογενεσία εκουσίως εις 
πάθη, ωλίσθησα χαλεπά· διο σε Θεού Ναέ, ικετεύω 
Δέσποινα βοήθει μοι. 

 
Παστάς Κυρίου εκλεκτή, ουρανίου παστάδος, ποίησον 
κληρονόμον, τον τη θεία σκέπη σου, ως εν παστάδι 
σεπτή, καθ’ εκάστην, πόθω σε γεραίροντα. 

 
 

Του Αποστόλου. Ο αυτός. 
 

Υπάρχων έμπλεως φωτός, πρακτικής θεωρίας, τω φωτί 
τω μεγάλω, γενομένω μεθ' ημών, κατηξιώθης Χριστώ, 
λειτουργήσαι, Φίλιππε θεσπέσιε.  

 
Κρηπίς δογμάτων ευσεβών, η ση μυσταγωγία, τοις 
πιστοίς ανεδείχθη· δι' αυτής γαρ τον Υιόν, επέγνωμεν 
συμφυώς, ηνωμένον, όντα τω Γεννήτορι.  

 



[20] 
 

Λυχνία γέγονας χρυσή, δαδουχών τοις ανθρώποις, το 
αΐδιον φέγγος, και φωτίζων τη αυτού, την οικουμένην 
σαφώς, επιγνώσει, Φίλιππε πανάριστε.  

 
Θεοτοκίον 

 
Επί σοι πάναγνε σεμνή, πεποιθώς μη εκπέσω, της εις 
σε προσδοκίας, αλλ' ως Μητηρ συμπαθής, του 
φιλανθρώπου Θεού, των παγίδων, του εχθρού με 
λύτρωσαι.  

 
Κάθισμα. Ήχος πλ. δ' Την Σοφίαν 

 
Ελατήρ των δαιμόνων αναδειχθείς, και φωστήρ των εν 
σκότει αποφανθείς, έδειξας τον Ήλιον, εκ Παρθένου 
εκλάμψαντα, και ναούς ειδώλων, συντρίψας ανήγειρας, 
εκκλησίας Μάκαρ, εις δόξαν Θεού ημών· όθεν σε 
τιμώμεν, και την θείαν σου μνήμην, λαμπρώς 
εορτάζομεν, και συμφώνως βοώμεν σοι, Απόστολε 
Φίλιππε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ των πταισμάτων 
άφεσιν δωρήσασθαι, τοις εορτάζουσι πόθω, την αγίαν 
μνήμην σου.  

 
Δόξα... Όμοιον 

 
Ομβροφόρος νεφέλη πνευματική, αληθώς ανεδείχθης 
τοις επί γης, ποτίζων ως άρουραν, μυστικώς τας 
καρδίας ημών· διαδραμών γαρ τω λόγω, δροσίζεις τα 
πέρατα, υετούς προχέων, τα μύρα τη λάρνακι· όθεν 
διαπνεύσας, ταις απίστοις καρδίαις, οσμήν την του 
Πνεύματος, εν αυταίς εθησαύρισας, Απόστολε Φίλιππε, 
πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, των πταισμάτων άφεσιν 
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δωρήσασθαι, τοις εορτάζουσι πόθω, την αγίαν μνήμην 
σου.  

 
 

Και νυν ... Θεοτοκίον 
 

Την ψυχήν μου Παρθένε την ταπεινήν, από βρέφους 
μολύνας ο μιαρός, και λόγοις και πράξεσιν, εμαυτόν 
κατερρύπωσα, και ουκ έχω τι πράξαι, ουδέ καταφύγιον, 
αλλ' ουδ' άλλην ελπίδα, πλην σου Κορη επίσταμαι· Φευ 
μοι τω αχρείω! Δια τούτο ικέτης, προς σε την 
Πανάχραντον, νυν προστρέχω και δέομαι, ομολογών 
σοι το, Ήμαρτον· Πρέσβευε τω σω Υιώ και Θεώ, των 
πταισμάτων άφεσιν δοθήναι μοι· εις σε γαρ πάσαν 
ελπίδα, ανέθηκα Δέσποινα.  
 

 
Της Θεοτόκου. Ωδή δ’. Ο Ειρμός. Χριστός μου δύναμις. 

 
Ρανίσιν Άχραντε, πλευράς του τόκου σου, των παθών 
μου τον ρύπον, και τους δεινούς, σπίλους της καρδίας 
μου, εναποκάθαρον Αγνή, και φωτί σου 
καταλάμπρυνον. 

 
Οδός ευθεία μοι, οδός εισάγουσα, σωτηρίας προς 
τρίβους, η την οδόν, τέξασα γενήθητι, αποπλανήσει 
πονηρά, καθ’ εκάστην ολισθαίνοντι. 

 
Σταγόνα όμβρισον, εν τη καρδία μου, κατανύξεως 
Κόρη, η την πηγήν, της ζωής κυήσασα, τας διεκχύσεις 
των εμών, παθημάτων αναστέλλουσα. 
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Αγία Δέσποινα, τον υπεράγιον, η κυήσασα Λόγον, 
αγιασμόν, τη ψυχή μου δώρησαι, και τρικυμίας 
πειρασμών, την ζωήν μου ελευθέρωσον. 

 
Του Αποστόλου. Ο αυτός. 

 
Ηλίου σκήνωμα, Χριστού του όντως φωτός, και ναός 
ανεδείχθης χωρητικός, τούτου της λαμπρότητος, και 
ουρανός δόξαν Θεού, τοις ανθρώποις διηγούμενος.  

 
Φθαρείσης πάθεσι, της ανθρωπότητος, εμβληθείς θείον 
άλας παρά Χριστού, ταύτης απεξήρανας, την σηπεδόνα 
την δεινήν, θεοφάντορ αξιάγαστε.  

 
Ισχύϊ Φίλιππε, Χριστού ρωννύμενος, των δαιμόνων του 
στίφους και δυσσεβών, ώφθης δυνατώτερος, τοις επί 
γης αναβοών, ζωής θείας ευαγγέλια.  

 
Θεοτοκίον. 

 
Λιμένα εύδιον, Χριστός ανέδειξε, τοις εν πίστει και 
πόθω σε αληθεί, Δέσποινα πανάμωμε, εκ διανοίας 
καθαράς, Θεοτόκον καταγγέλλουσιν.  
 

 
Της Θεοτόκου. Ωδή ε’. Ο Ειρμός. Θείω φέγγει σου Αγαθέ. 

 
Ξένον ως έσχηκας τοκετόν, ξένον με γενόμενον Θεού, 
δι’  αμαρτίας οικείωσιν, ξένωσον εκ ταύτης, και τω 
οικτίρμονι, οικείωσον Παρθένε τη μεσιτεία σου. 
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Ως Όρος πάλαι σε Δανιήλ, βλέπει τηλαυγώς 
μαρμαρυγαίς, της παρθενίας εκλάμπουσαν· εξ ου 
ετμήθη λίθος, συντριβών Πάναγνε, τα είδωλα της 
πλάνης σθένει Θεότητος. 

 
Τον ταις εφόδοις ταις ληστρικαίς, τετραυματισμένον 
την ψυχήν, ημιθανή τε τυγχάνοντα, εν οδώ του βίου και 
κινδυνεύοντα, δια της σε τεκούσης Λόγε επίσκεψαι. 
 

 
Του Αποστόλου. Ο αυτός. 

 
Ιόν ψυχόλεθρον του εχθρού, ταις αλεξικάκοις σου, 
θεορρήμον παλάμαις εξήρανας, τους θανατηφόρω 
κεκρατημένους βυθώ, χαλεπής αλγηδόνος 
αναρρυόμενος.  

 
Πυρίπνους όλος αναδειχθείς τη του Παρακλήτου 
επιδημία, και χάριτι Φίλιππε, τους αποψυγέντας, εν 
αθεΐας κρυμώ, τη της πίστεως θέρμη εζωοποίησας.  

 
Πλησίον γέγονας του Χριστού, τας ενδιδομένας σοι, 
λαμπηδόνας αμέσως δεχόμενος, και διαβιβάζων τοις 
σοι προστρέχουσι, φωτίζων και προσάγων, τούτους τω 
Κτίστη σου.  

 
Θεοτοκίον 

 
Ο λόγω πάντα δημιουργών, και σοφή προνοία 
κυβερνών, μόνος ως βούλεται Κύριος, άκρα 
ευσπλαγχνία, δημιουργείται εκ σου, και σαρξ 
ανερμηνεύτως Πάναγνε γίνεται.  
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Ωδή ς . Ο Ειρμός. Του βίου την θάλασσαν. 

 
Η ράβδος η έντιμος, η βλαστήσασα ημίν, ξύλον ζωής 
τον Κύριον, την ταπεινήν ψυχήν μου φθοροποιούς, 
εννοίας βλαστάνουσαν, τω Σταυρώ του Υιού σου 
αποκάθαρον. 

 
Θηρός αμαρτίας με, ως κητώας εκ γαστρός, τον Ιωνάν 
εξάγαγε, ταις ικεσίαις Λόγε της εν γαστρί, αγνώς 
χωρησάσης σε, τον αχώρητον φύσει πολυέλεε. 

 
Επλήθυναν Δέσποτα, υπέρ άμμον θαλασσών, τα 
πονηρά μου πταίσματα ως κεκτημένος πέλαγος 
οικτιρμών, επίστρεψον σώσον με, παρακλήσεσι Λόγε 
της τεκούσης σε. 
 

 
Του Αποστόλου. 

 
Νεμομένην, και λυμαινομένην, βλέπων την πλάνην 
του εχθρού, το των ανθρώπων γένος, τα σα βέλη τα 
ηκονημένα, τους Αποστόλους τείνας εξαπέστειλας, και 
διήνοιξας θώρακος πτύξιν, Χριστέ του δράκοντος, 
άπαντας της αυτού, λύμης και φθοράς Σώτερ ιώμενος.  

 
Υπερτέρω, φέγγει καταλάμπων, ώφθης καθάπερ 
αστραπή, τη οικουμένη φαίνων, και ως όρος 
γλυκασμόν σταλάζων, ως Θεού δρόσος ουρανόθεν 
πίπτουσα, ως Απόστολος εκλελεγμένος, την 
δωδεκάριθμον, φάλαγγα συμπληρών, την των 
Μαθητών Χριστού Πανόλβιε.  
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Μυηθείς σου, το του μυστηρίου, βάθος ο θείος 
Μαθητής, ως ποταμόν ειρήνης, επιβλύζοντα τρυφής 
χειμάρρουν, ως επικλύζον κύμα δόξαν έθνεσι, σε 
εκήρυξε μεγαλοφώνως, και την σην ένδοξον, κένωσιν 
Αγαθέ, την υπέρ ημών ευηγγελίσατο.  

 
Θεοτοκίον 

 
Νεκρουμένους, και απολλυμένους, πάντας θανάτω 
τους βροτούς, συ τον Χριστόν τεκούσα, την ακήρατον 
αθανασίαν, ανεκαλέσω προς ζωήν αιώνιον, και 
εφώτισας εσκοτισμένους, και ηλευθέρωσας, λύσασα τα 
δεσμά, της απαγωγής ημών Πανύμνητε.  

 
Κοντάκιον Ήχος πλ. δ'. Ως απαρχάς 

 
Ο μαθητής και φίλος σου, και μιμητής του πάθους σου, 
τη οικουμένη Θεόν σε εκήρυξεν, ο θεηγόρος Φίλιππος, 
ταις αυτού ικεσίαις, εξ εχθρών παρανόμων, την 
Εκκλησίαν σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον 
Πολυέλεε.  

 
Ο Οίκος 

 
Ρείθρα λόγου παράσχου μοι Κύριε, ο υδάτων την φύσιν 
δειμάμενος, την καρδίαν μου στήριξον Δέσποτα, ο την 
γην στερεώσας τω λόγω σου, και φώτισόν μου την 
διάνοιαν, ο το φως ως χιτώνα αναβαλλόμενος, ίνα 
λέγω και ψάλλω τα πρέποντα, και αξίως υμνήσω τον 
σον Μαθητήν Πολυέλεε.  
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Συναξάριον. 

 
Τη ΙΔ’ του αυτού μηνός μνήμη του αγίου 
ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου 
Φιλίππου, ενός της πρώτης χορείας των 
Δώδεκα. 
 

Στίχοι. 
 
Αρθείς Φίλιππος εκ ποδών επί ξύλου, 
Τα των ποδών σοι νίπτρα, Σώτερ, εκτίει. 
 
Ήρθης κακκεφαλής δεκάτη, Φίλιππε, τετάρτη. 
 
Ούτος ην από Βηθσαϊδά της πόλεως, συμπολίτης 
Ανδρέου και Πέτρου. Πολύς δε ων την σύνεσιν, ταις 
βίβλοις των Προφητών προσκείμενος, παρθένος δια 
βίου παντός εγνωρίζετο. Τούτον ευρών ο Χριστός μετά 
το Βάπτισμα εν τη Γαλιλαία, προετρέπετο ακολουθείν. 
Ο δε, μετά τούτο συντυχών τω Ναθαναήλ, έφη· 
Ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ· 
και άλλα πολλά εστίν ιδείν εν τη θεοπνεύστω Γραφή 
κείμενα περί αυτού. Ούτος ουν την Ασιάτιδα γην 
κληρωθείς, τον Βαρθολομαίον είχε συνεπόμενον, και 
συναπτόμενον του κηρύγματος. Σαρκική δε αυτού 
αδελφή ούσα η Μαριάμνη, τούτοις ακολουθούσα 
διηκόνει. 
 
Επεί δε τας της Μυσίας και Λυδίας διέβησαν πόλεις 
ευαγγελιζόμενοι, και πολλούς υπό των απίστων 
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πειρασμούς και θλίψεις υπέμειναν, μαστιγούμενοι, 
ραβδιζόμενοι, εγκλειόμενοι, λιθαζόμενοι, κατέλαβον 
τον ηγαπημένον Μαθητήν και Θεολόγον Ιωάννην, 
κατά την Ασίαν κηρύττοντα τον Χριστόν· ότε και η του 
ανθυπάτου γυνή Νικάνορος επίστευσε, και η του 
Στάχυος οικία υπό του ανθυπάτου και του δήμου 
κατεκαύθη. Ο δε Φίλιππος, επί της πλατείας της 
Ιεραπόλεως συρθείς, είτα τους αστραγάλους τρυπηθείς, 
επί του ξύλου ανηρτήθη· και ούτως ευξάμενος, τω Θεώ 
το πνεύμα παρέθετο. Αυτίκα δε η γη, τρόμω ληφθείσα 
και ήχον εκπέμψασα, εσχίσθη, και πολλούς των 
απίστων κατέπιεν. Οι δε λοιποί φοβηθέντες, τω 
Βαρθολομαίω και τη Μαριάμνη προσέπεσον 
κρεμαμένοις ούσι και αυτοίς. Και λύσαντες αυτούς, 
προσήλθον τη αληθινή πίστει. Ειθ’ ούτω, συνέστειλαν 
το λείψανον του Αποστόλου, και τον Στάχυν 
Επίσκοπον εν τη πόλει καταστησάμενοι, αυτοί εν 
Λυκαονία εξέδραμον. 
 
Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Αποστόλου 
Σταχύου, επισκόπου Ιεραπόλεως. 
 
Τη αυτή ημέρα, μνήμη του εν αγίοις Πατρός ημών 
Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του 
θαυματουργού, του Παλαμά, του διαπρέψαντος εν 
έτει ατμ’ (1340). 
 

Στίχοι. 
 
Φωτός λαμπρόν κήρυκα νυν όντως μέγαν, 
Πηγή φάους άδυτον άγει προς φέγγος. 
 



[28] 
 

Τη αυτή ημέρα, ο άγιος Νεομάρτυς Κωνσταντίνος, ο 
εξ Ύδρας μεν βλαστήσας, εν δε τη Ρόδω 
μαρτυρήσας εν έτει αω’ (1800), αγχόνη τελειούται. 
 

Στίχοι. 
 

Ύδρα ανύδρω νυν ρέει ξένον, 
Των ιαμάτων εκ σορού Κωνσταντίνου. 
 
Ταις αυτών πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. 
 

Της Θεοτόκου. Ωδή ζ . Ο Ειρμός. Δροσοβόλον μεν την 
κάμινον. 

 
Η την φύσιν του προπάτορος θεώσασα, τω υπέρ φύσιν 
τόκω σου, αμαρτώντα με υπέρ φύσιν, και τον αγαθόν, 
τη φύσει πικράναντα Θεόν, καταλλαγαίς σου 
μητρικαίς, αυτώ οικείωσον. 
 
Την πηγάζουσαν εκάστοτε καρδίαν μου, αμαρτημάτων 
ρεύματα η πηγάσασα, σωτηρίας ύδωρ τοις πιστοίς, 
καθάρισον μέλπειν εμμελώς· Ευλογημένη η Θεόν, 
σαρκί κυήσασα. 
 
Ουρανός επί της γης συ εχρημάτισας, του ουρανού και 
της γης ποιητού· ον ικέτευε των γης με, ρύσασθαι 
κακών, και μέτοχον των εν ουρανοίς, καταξιώσαι 
αγαθών, Θεογεννήτρια. 
 

Του Αποστόλου. Οι Παίδες εν Βαβυλώνι. 
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Ως φέγγος εξαπεστάλης, βολίδος δίκην Απόστολε, 
σελασφόροις βολαίς καταυγάζων, τους εν πίστει 
κραυγάζοντας· Ευλογητός ει Κύριε, ο Θεός των 
Πατέρων ημών. 
 
Πλουσίαις φωτοχυσίαις, του θείου Μάκαρ κηρύγματος, 
διαλάμπων φαιδρώς τους εν σκότει, μελωδείν 
κατεφώτισας· Ευλογητός ει Κύριε, ο Θεός των Πατέρων 
ημών. 
 
Ρητόρων αδολεσχίαν, και λόγων πάσαν δεινότητα, τω 
συντόνω λόγω εκνικήσας, τω της πίστεως έψαλλες· 
Ευλογητός ει Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών.  
 

Θεοτοκίον 
 
Ουσίας υπερουσίως, Παρθένε δύο γεγέννηκας, 
ηνωμένας Αγνή ασυγχύτως, τω Χριστώ, ω 
κραυγάζομεν· Ευλογητός ει Κύριε, ο Θεός των Πατέρων 
ημών.  
 
Της Θεοτόκου. Ωδή η . Ο Ειρμός. Εκ φλογός τοις Οσίοις. 

 
Και μη θέλων ο τάλας πράττω τα άτοπα, συνήθεια 
δουλεύων κατά δουλούση με, δούλοις πονηροίς, εκ 
Θεού ολισθήσασαν Δέσποινα Παρθένε, ελεύθερόν με 
δείξον. 
 
Ως τον βότρυν τεκούσα τον αγεώργητον, τον 
πηγάζοντα οίνον πάσι σωτήριον, μέθη με πικράς, 
αμαρτίας σκοτούμενον, Δέσποινα Παρθένε, 
σωφρόνισαν και σώσον. 
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Μη με στήσης εν ώρα Δέσποτα κρίσεως, μετά των 
κατακρίτων όντα κατάκριτον, αλλά τον πικρόν, 
στεναγμόν μου δεξάμενος, σώσον με πρεσβείαις, της 
σης μητρός Οικτίρμον. 
 

Του Αποστόλου. Νόμων πατρώων. 
 
Φως σε του κόσμου απετέλεσε, το πατρικόν φως, Λόγος 
ο ενυπόστατος, εκλεξάμενος Απόστολον, εκ του 
κόσμου Τρισμάκαρ, και καθοπλίσας, θεία δυναστεία τη 
αυτού, επαφήκεν αήττητον, ως οπλίτην βοώντα· Τον 
Κύριον υμνείτε τα έργα, και υπερυψούτε, εις πάντας 
τους αιώνας.  
 
Ρώμη τη θεία δυναμούμενος, τας αντιπάλους τάξεις 
υπερενίκησας, την ατίθασον παράταξιν, την αυτών 
καταλύσας· την γαρ ειρήνην, κλήρον αναφαίρετον 
λαβών, ειρηναίαν κατάστασιν, εφύτευσας τω κόσμω· 
Τον Κύριον υμνείτε κραυγάζων, και υπερυψούτε, εις 
πάντας τους αιώνας.  
 
Όλω τω πόθω προσεπέλασας, τω σαρκωθέντι Λόγω 
Θεού Απόστολε, μαθητής τούτου γενόμενος, και θείος 
υπηρέτης, και μυστολέκτης· όθεν υπ' αυτού 
αποσταλείς, εις τα έθνη εκήρυξας, αυτού την 
παρουσίαν· Τον Κύριον υμνείτε κραυγάζων, και 
υπερυψούτε, εις πάντας τους αιώνας.  
 

Θεοτοκίον 
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Όλος ηνώθη υπέρ έννοιαν, αναλλοιώτως όλη τη 
ανθρωπότητι, ο υπέρθεος εν μήτρα σου, Παναγία 
Παρθένε· όθεν εν δύο φύσεσι, γνωρίζεται Χριστός, εις 
υπάρχων αμφότερα, ον υμνούντες βοώμεν· Τον Κύριον 
υμνείτε τα έργα, και υπερυψούτε, εις πάντας τους 
αιώνας.  
 

Της Θεοτόκου. Ωδή θ’. Ο Ειρμός. Θεόν ανθρώποις ιδείν 
αδύνατον. 

 
Εμέ τον μόνον καταπατήσαντα, φρενοβλαβώς τον 
νόμον σου Χριστέ τον σωτήριον, και δεινή παραβάσει 
δουλεύοντα, και κατακεκριμένον σώσον οικτείρησον, 
δια της τεκούσης σε Αγνής, ως υπεράγαθος. 
 
Λιμήν εν ζάλη μοι κινδυνεύοντι, των πειρασμών γενού 
θεοχαρίτωτε Δέσποινα, και παθών μου τον σάλον 
πραΰνουσα, το των αμαρτιών μου ξήρανον πέλαγος, 
όπως κατά χρέος σε υμνώ, την πολυύμνητον. 
 
Οδόν ευθείαν μοι καθυπόδειξον, δι’ ης ευρείν 
δυνήσομαι την πύλην την φέρουσαν, προς τα άνω 
Παρθένε Βασίλεια, προς τα του Παραδείσου, θεία 
σκηνώματα, προς την δι’ αιώνος αληθή, μακαριότητα. 
 
Στρατός Μαρτύρων, Οσίων σύλλογος, Ιεραρχών 
Δικαίων, Προφητών, Αποστόλων τε, των Αγίων 
Αγγέλων τα τάγματα, μετά της σε Τεκούσης, 
εκδυσωπούσι σε· Σώσον ημάς, οίκτειρον Χριστέ, ως 
πολυέλεος. 
 

Του Αποστόλου. Απορεί πάσα γλώσσα. 
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Νυν απορρήτου δόξης, και φωτός ανεσπέρου, 
ηξιωμένος ένθα η ανέκφραστος, υπάρχει ευφροσύνη, 
ένθα η χαρά η άληκτος, εν εκκλησία, των πρωτοτόκων 
ένθα, δικαίων αι σκηναί, πάντων Χριστιανών 
υπερεύχου, Φίλιππε, πάνσοφε.  
 
Ωραϊσμένος κάλλει, νοητής ευπρεπείας, και βασιλείας 
στέφος περικείμενος, θεόφρον και πλουσίαις, Φίλιππε 
περιχεόμενος, φωτοδοσίαις, της του υπερουσίου, φωτός 
μαρμαρυγής, χαίρων τω του Δεσπότου σου, θρόνω 
μάκαρ παρίστασαι.  
 
Συν Αποστόλοις πάσι, σεπτοίς τε και Προφήταις, και 
συν Αθλοφόροις Φίλιππε Οσίοις, Ιεράρχαις Δικαίοις, 
συν τη Θεοτόκω πρέσβευε, λύσιν πταισμάτων, και των 
αμπλακημάτων, δοθήναι ιλασμόν, πίστει τοις την 
φωσφόρον και θείαν, μνήμην τελούσι σου.  
 

Θεοτοκίον 
 
Σεσαρκωμένον Λόγον, τον πριν άσαρκον όντα, 
υπερφυώς Παρθενομήτορ τέτοκας· διό σε Θεοτόκον, 
πάντες ευσεβώς κηρύττομεν, αληθεστάτην σοι την 
προσηγορίαν, αρμόζοντες Αγνή· συ γαρ της των 
πιστών σωτηρίας, ρίζα καθέστηκας.  
 

Εξαποστειλάριον. Εν πνεύματι τω Ιερώ . 
 
Δρόμον ωραίων σου ποδών, Φίλιππε αναστρέψας, 
πορείαν την ουράνιον, ανελήλυθας χαίρων, και τη 
Τριάδι παρεστώς, εν Πατρί τεθέασαι, Υιόν και Πνεύμα 
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το θείον· δια τούτό σου πόθω, την πανίερον και θείαν, 
εορτάζομεν μνήμην.  
 

Έτερον, Ο ουρανόν τοις άστροις 
 
Πνεύματος θείου ακτίνα, θεσπέσιε δεδεγμένος, και 
κόσμον καταφωτίσας, τω φθόγγω των σων ρημάτων, 
υπέρ ημών νυν δυσώπει, τον Κύριον του σωθήναι.  
 
 

Θεοτοκίον 
 
Υπεραγία Παρθένε, δέησιν νυν τω Υιώ σου, υπέρ ημών 
συν Φιλίππω, τω θείω και θεηγόρω, προσφέρουσα εκ 
παντοίων, κακών περίσωζε πάντας.  
 

Εις τους Αίνους. Ήχος α'. Των ουρανίων ταγμάτων 
 
Των ουρανίων σου φθόγγων τα απηχήματα, επί της 
γης παμμάκαρ, διεχύθη και ταύτην, επλήρωσε 
δογμάτων, δι' ων τον Υιόν, τω Πατρί και τω Πνεύματι, 
θεολογούντες Απόστολε μυστικώς, ομοούσιον 
δοξάζομεν.  
 
Ως εωσφόρον σε πάντες των Αποστόλων Χριστού, και 
φαεινόν λαμπτήρα, της σεπτής Εκκλησίας, Φίλιππε 
τρισμάκαρ, έχοντες νυν, τας ψυχάς φωτιζόμεθα, και εκ 
κινδύνων λυτρούμεθα δυσχερών, ταις πρεσβείαις σου 
πανεύφημε.  
 
Δια σταυρού τον αγώνα τον της αθλήσεως, διηνεκώς 
της νίκης, ανεδήσω στεφάνους, Φίλιππε αξίως, μεθ' ων 
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εισελθών, εις τα άνω βασίλεια, συμπαρεδρεύεις 
Απόστολε τω Χριστώ, και πρεσβεύεις του σωθήναι 
ημάς.  
 
Κέκτηται μάκαρ η Κύπρος, την θείαν κάραν σου, 
λαμπρώς επιτελούσα, σην σεβάσμιον μνήμην, Φίλιππε 
θεόφρον και εν αυτή, εγκαυχωμένη αγάλλεται, ότι 
αυτήν εκ κινδύνων και συμφορών, εκλυτυρούσαι ταις 
πρεσβείαις σου 
 

Δόξα. Ήχος β' 
 
Φιάλαι των αρωμάτων εν κόσμω, αι σιαγόνες σου 
Σοφέ, ώφθησαν Απόστολε Φίλιππε, περικιρνώσαι τοις 
πιστοίς, πόμα το ζωοποιόν· πράξιν γαρ εις θεωρίας 
επίβασιν εσχηκώς, Χριστού οπαδός εχρημάτισας, την 
στείραν και άτεκνον εθνών Εκκλησίαν, ευτεκνωθείσαν 
εν αυτώ, καταποικίλας διδαχαίς· ην και νυν δυσώπει 
λυτρωθήναι, δεινών και αναγκών, δύνασαι γαρ εν Θεώ, 
πολλά εγγίζων αυτώ.  
 

Και νυν ... Θεοτοκίον 
 

Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μήτηρ του 
Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου. 
 

Δοξολογία Μεγάλη, και Απόλυσις. 
 

Εις την Λειτουργίαν 
 

Τα Τυπικά, εκ του Κανόνος, η γ' και ς' Ωδή.  
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Μεγαλυνάρια. 
 

Φίλος και Απόστολος ευκλεής, του μέχρι και δούλου, 
κενωθέντος αναδειχθείς, Φίλιππε θεόπτα, εκήρυξας εν 
κόσμω, την τούτου υπέρ λόγον, άρρητον κένωσιν. 
 
Χαίροις Αποστόλων η καλλονή, χαίροις σωφροσύνης, 
και ανδρείας στήλη λαμπρά, χαίροις ο του Πάθους, 
κοινωνός του Κυρίου, Απόστολε θεόπτα, Φίλιππε 
ένδοξε. 
 

Το Κοινωνικόν. 
 
Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτού, και εις τα 
πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού. Αλληλούϊα. 

 
 
 
 
 
 

 


