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AT THE ENTRANCE OF THE GOSPEL WE SING 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ, ΗΧΟΣ Δ´  

Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως 
κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι 
αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν 
προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, 
τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· 
Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη 
Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ 
κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

RESURRECTIONAL, MODE IV 
When the women Disciples of the 
Lord had learned from the Angel the 
joyful message of the Resurrection 
and rejected the ancestral decision, 
they cried aloud to the Apostles 
triumphantly: Death has been 
despoiled, Christ God has risen, 
granting His great mercy to the 
world.  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ΤΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΗΧΟΣ Δ´ 
Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, 
ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, 
δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν. 

ΤΟΥ ΝΑΟΥ, ΗΧΟΣ Γ´ 
Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις σὲ 
ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε, τὰ 
ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου 
καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ 
θαρρύνας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, 
Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν 
Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος. 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΗΧΟΣ 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 
κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς 
πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ 
προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν 
τιμώντων σε. 

FOR STS. COSMAS & DAMIANOS, MODE IV 
Holy Unmercenaries and Wonder-
workers, visit our infirmities. Freely 
you received; freely give to us. 

FOR OUR PATRON SAINT, MODΕ ΙΙΙ 
All the world has you, its mighty 
champion, fortifying us in times of 
danger, and defeating our foes, O 
Victorious One. So, as you humbled 
Lyaios᾽s arrogance by giving courage to 
Nestor in the stadium, thus, O 
holy Great Martyr Demetrios, to Christ 
our God pray fervently, beseeching 
Him to grant us His great mercy. 

KONTAKION, MODE ΙΙ 
O Protection of Christians that never 
falls, intercession with the Creator that 
never fails, we sinners beg you, do not 
ignore the voices of our prayers. O 
good Lady, we implore you, quickly 
come unto our aid, when we cry out to 
you with faith. Hurry to intercession, 
and hasten to supplication, O 
Theotokos who protect now and ever 
those who honor you. 

READING FROM THE APOSTLE: 1 CORINTHIANS 12.27-13.8 
Προκείμενον· Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 

Στίχος· Προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός. 
Ἀδελφοί, ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ, καὶ μέλη ἐκ μέρους. Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς 
ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, 
ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη 
γλωσσῶν. Μὴ πάντες ἀπόστολοι; Μὴ πάντες προφῆται; Μὴ πάντες διδάσκαλοι; Μὴ 
πάντες δυνάμεις; Μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; Μὴ πάντες γλώσσαις 
λαλοῦσιν; Μὴ πάντες διερμηνεύουσιν; Ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα. Καὶ 
ἔτι καθʼ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι. Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ 
καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 
Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν, καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ 



ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι. 
Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα 
καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, 
χρηστεύεται· ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ· ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ 
ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει 
ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα 
ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. 

Prokeimenon: To the saints on His earth, in them He magnified all His will. 
Verse: I saw the Lord always before me. 

Brethren, you are the body of Christ and individually members of it. And God has 
appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then 
workers of miracles, then healers, helpers, administrators, speakers in various 
kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work 
miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all 
interpret? But earnestly desire the higher gifts. And I will show you a still more 
excellent way. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I 
am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers, and 
understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove 
mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver 
my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind; 
love is not jealous or boastful; it is not arrogant or rude. Love does not insist on its 
own way; it is not irritable or resentful; it does not rejoice at wrong but rejoices in 
the right. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all 
things. Love never ends. 

READING FROM THE GOSPEL: LUKE 1:1-25, 57-68, 76-80 
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν 
αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ 
ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· Τί ἡμῖν 
καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; ἦν δὲ μακρὰν 
ἀπ' αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν 
λέγοντες· Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 
καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων · 
καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, 
καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν 
πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις 
ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ 
ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν 
πόλιν. 



At that time, when Jesus came to the other side, to the country of the Gergesenes, 
two demoniacs met him, coming out of the tombs, so fierce that no one would pass 
that way. And behold, they cried out, “What have you to do with us, O Son of God? 
Have you come here to torment us before the time?” Now a herd of many swine 
was feeding at some distance from them. And the demons begged him, “If you cast 
us out, send us away into the herd of swine.” And he said to them, “Go.” So they 
came out and went into the swine; and behold, the whole herd rushed down the 
steep bank into the sea, and perished in the waters. The herdsmen fled, and going 
into the city they told everything, and what had happened to the demoniacs. And 
behold, all the city came out to meet Jesus; and when they saw him, they begged 
him to leave their neighborhood. And getting into a boat he crossed over and came 
to his own city. 

ΑΓΙΟΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (29 ΙΟΥΝΙΟΥ) 
Ο Πέτρος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του Ιωνά, αδελφός του Αποστόλου 
Ανδρέα του Πρωτόκλητου. Ο Πέτρος και ο Ανδρέας ήταν ψαράδες στη λίμνη Γεννησαρέτ. Είχε 
νυμφευθεί στην Καπερναούμ, όπου έμενε οικογενειακά μαζί με την πεθερά του. Όπως μας 
πληροφορεί το Ευαγγέλιο, όταν ο Ιησούς έφθασε στη λίμνη της Γεννησαρέτ συνάντησε τους δυο 
αδελφούς Πέτρο και Ανδρέα οι οποίοι έριχναν τα δίχτυα τους. Αμέσως μετά την κλήση τους, άφησαν 
τα δίχτυα και τις οικογένειές τους και τον ακολούθησαν. Ψαράς στο επάγγελμα, ήταν τύπος 
αυθόρμητος, ορμητικός, και τη ζωή του κοντά στο Χριστό τη μαθαίνουμε από τα τέσσερα Ευαγγέλια, 
ενώ την αποστολική του δράση, από τις πράξεις των Αποστόλων. Έγραψε και δύο Καθολικές 
Επιστολές, μέσα στις οποίες να τι προτρέπει τους χριστιανούς: «Νήψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος 
υμών διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη» (Α΄ Πέτρου, ε΄ 8). Δηλαδή 
εγκρατευθείτε, γίνετε άγρυπνοι και προσεκτικοί. Διότι ο αντίπαλος και κατήγορός σας ο διάβολος, 
σαν λιοντάρι που βρυχάται, περιπατεί με μανία και ζητάει ποιον να τραβήξει μακριά από την πίστη 
και να τον καταπιεί. Μετά την Ανάληψη του Κυρίου, ο Πέτρος, δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, 
στην Αντιόχεια, στον Πόντο, στην Γαλατία, στην Καππαδοκία, στην Ασία και τη Βιθυνία. Κατά την 
παράδοση (που σημαίνει ότι δεν είναι απόλυτα ιστορικά διασταυρωμένο) έφτασε μέχρι την Ρώμη, 
όπου επί Νέρωνος (54-68μ.Χ.) υπέστη μαρτυρικό θάνατο, αφού τον σταύρωσαν χιαστί, με το κεφάλι 
προς τα κάτω περί το έτος 64 μ.Χ. 
 Ο δε Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας σε ένα χωρίο που ονομάζεται Γίσχαλα και 
στην αρχή ήταν σκληρός διώκτης του Χριστιανισμού. Το 36 μ.Χ. περίπου, όταν κάποτε μετέβαινε στη 
Δαμασκό για να διώξει και εκεί χριστιανούς, έγινε θαύμα στο οποίο φανερώθηκε ο Χριστός, ο οποίος 
τον πρόσταξε να πάει στον Ανανία ο οποίος τον κατήχησε και τον βάπτισε. Έτσι, έγινε ο μεγαλύτερος 
κήρυκας του Ευαγγελίου, θυσιάζοντας μάλιστα και την ζωή του γι’ αυτό. Ονομάστηκε ο πρώτος μετά 
τον Ένα και Απόστολος των Εθνών, λόγω των τεσσάρων μεγάλων αποστολικών περιοδειών του. 
Είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συνέγραψε 14 επιστολές προς τις Εκκλησίες τις οποίες 
εκείνος ίδρυσε. Τη ζωή του με τις περιπέτειές του θα τα δει κανείς, αν μελετήσει τις Πράξεις των 
Αποστόλων, αλλά και τις 14 Επιστολές του στην Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος θέλει κάθε 
χριστιανός, όπως και ο ίδιος, να αισθάνεται και να λέει: «ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί 
Χριστός» (Προς Γαλάτας β΄ 20). Δηλαδή, δε ζω πλέον εγώ, ο παλαιός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο 
Χριστός. Και ακόμα, «τα πάντα και εν πάσι Χριστός» (Προς Κολασσαείς γ΄ 11). Να διευθύνει, δηλαδή, 
όλες τις εκδηλώσεις τις ανθρώπινης ζωής μας ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος υπέστη μαρτυρικό 
θάνατο (χωρίς να είναι απόλυτα ιστορικά διασταυρωμένο) δι’ αποκεφαλισμού στη Ρώμη μεταξύ των 
ετών 64 - 67 μ.Χ.


