Κυριακὴ 15 Ἰουλίου 2012. Μνήμη τῶν Ἁγίων ἑξακοσίων τριάκοντα
θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς
τετάρτης Συνόδου καὶ μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων Κηρύκου καὶ
Ἰουλίττης. Ἦχος πλ.α΄. Ἑωθινὸν στ΄.
Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ
Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ∙ Κύριε ἐκέκραξα…ἰστῶμεν στίχους δ΄
καὶ ψάλλομεν τὰ γ΄ ἀναστάσιμα στιχηρὰ∙ Διὰ τοῦ Τιμίου σου Σταυροῦ
Χριστέ…Ὁ τὴν Ἀνάστασιν διδούς…Μέγα θαῦμα!…δευτεροῦντες τὸ α΄.
Δόξα…Καὶ νῦν, τὸ δογματικὸν θεοτοκίον∙ Τὴν θεοπρεπῆ καὶ σεβάσμιον
Κόρην τιμήσωμεν…Τὸ∙ Φῶς ἱλαρόν…τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας μετὰ
τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἰς τὸν στίχον ψάλλομεν τὸ ἀναστάσιμον στιχηρὸν∙
Σὲ τὸν σαρκωθέντα Σωτήρα Χριστὸν…εἴτα τὰ γ΄ προσόμοια τῆς Θεοτόκου∙ Χεῖρας ἐπανατείνω πρὸς σέ…Χαίροις ἡ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ…
Χαίροις ἡ καλλονὴ Ἰακὼβ…Δόξα…Καὶ νῦν, τὸ ἐγκωμιαστικὸν θεοτοκίον∙ Αἱ περὶ σοῦ προφητεῖαι ἐπληρώθησαν...Τὸ∙ Νῦν Ἀπολύεις…Τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ἀναστάσιμον Ἀπολυτίκιον∙ Τὸν συνάναρχον λόγον…
Δόξα, τῶν Πατέρων∙ Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν…Καὶ
νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον∙ Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθεὶς…Ἀπόλυσις.
Ἐν τῷ ἀποδείπνῳ
Ἐν τῷ μικρῷ ἀποδείπνῳ, ψάλλομεν τὸν κανόνα τῆς Θεοτόκου κατ’
ἦχον καὶ ἡμέραν. Εἰς δὲ τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙ Ἀγγελικῇ
ὁράσει τὸν νοῦν ἐκθαμβούμεναι…Ἐν τέλει, μετὰ τὸ∙ Τῇ Ὑπερμάχῳ…οἱ
κδ΄ οἶκοι τῆς Θεοτόκου.
Ἐν τῷ μεγάλῳ ἐσπερινῷ
Μετὰ τὸν προοιμιακόν, στιχολογοῦμεν τὸ α΄ κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, ἤτοι τὸ∙ Μακάριος ἀνήρ…ὅλον. Εἰς δὲ τὸ∙ Κύριε ἐκέκραξα…ἱσ-
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τῶμεν στίχους ι΄ καὶ ψάλλομεν στιχηρὰ ἀναστάσιμα γ΄∙ Διὰ τοῦ Τιμίου
σου Σταυροῦ Χριστέ…Ὁ τὴν Ἀνάστασιν διδοὺς τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων…
Μέγα θαῦμα!…ἀνατολικὰ στιχηρὰ γ΄∙ Ἐσπερινὴν προσκύνησιν προσφέρομέν σοι τῷ ἀνεσπέρῳ φωτί…Τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας ἡμῶν…Οἱ τῆς
κουστωδίας ἐνηχοῦντο ὑπὸ τῶν παρανόμων…καὶ τῶν Πατέρων προσόμοια δ΄∙ Σὲ τὸν ἀπερίγραπτον…Πύῤῥον τε καὶ Σέργιον…Ἄκτιστον ἐκήρυξαν…Τριάδα τὴν ἄκτιστον…Δόξα, τὸ ἰδιόμελον τῶν Πατέρων∙ Τὰς
μυστικὰς σήμερον τοῦ Πνεύματος σάλπιγγας…Καὶ νῦν, τὸ α΄ θεοτοκίον
τοῦ ἤχου∙ Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ…Εἴσοδος. Τὸ∙ Φῶς ἱλαρόν…τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας∙ Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν…μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἶτα
τὰ γ΄ ἀναγνώσματα τῶν Πατέρων· α. Ἀκούσας Ἄβραμ, ὅτι ᾐχμαλώτεται
Λὼτ…(Γενέσεως το Ανάγωσμα. Κεφ. ιδ΄, 14), β. Εἶπε Μώσης πρὸς τοὺς
υἱοὺς Ἰσραήλ; Ἴδετε, παραδέδωκα ἐνώπιον ὑμῶν τὴν γῆν…(Δευτερονομίου το Ανάγνωσμα. Κεφ. α΄, 8), γ. Εἶπε Μώσης πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ;
Ἰδού, Κυρίου τοῦ Θεοῦ…(Δευτερονομίου το ανάγνωσμα. Κεφ. ι΄, 14). Εἰς
τὴν λιτήν, τὸ στιχηρὸν τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ ἢ τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς. Δόξα
καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον. Εἰς τὸν στίχον, τὸ ἀναστάσιμον στιχηρὸν∙ Σὲ τὸν
σαρκωθέντα Σωτηρὰ Χριστὸν…εἶτα τὰ γ΄ στιχηρὰ, τὰ κατ’ ἀλφάβητον∙
Νυγείσης σου τῆς πλευρὰς Ζωοδότα…Ξένη σοῦ ἡ σταύρωσις…Ὁ δι’ ἡμᾶς
σακρὶ πάθος δεξάμενος…Δόξα, τὸ ἰδιόμελον τῶν Πατέρων∙ Ἀποστολικῶν παραδόσεων…Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον∙ Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος…Τό∙ Νῦν ἀπολύεις… καὶ τὸ τρισάγιον. Ἀπολυτικὸν, τὸ Ἀναστάσιμον∙ Τὸν συνάναρχον λόγον…Δόξα, τῶν Πατέρων∙ Ὑπερδεδοξασμένος
εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν…Καὶ νῦν∙ Θεοτόκε Παρθένε…Ἡ εὐλόγησις τῶν
ἄρτων καὶ ἡ ἀνάγνωσις εἰς τὰς ἐπιστολάς.
Μὴ τελουμένης ἀγρυπνίας, ἀπολυτίκια εἰς τὸν ἐσπερινὸν λέγομεν,
ὡς ἐσημειώθησαν ἐν τῷ μικρῷ. Τῇ δὲ Κυριακῇ πρωί, ἐν τῷ μεσονυκτικῷ, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου∙ Κράτος τῆς ἑνιαίας…Τὰ Ἄξιόν
ἐστιν…Τρισάγιον, καὶ ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙ Ἀγγελικῇ ὁράσει τὸν νοῦν
ἐκθαμβούμεναι…καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ μεσονυκτικοῦ.
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Ἐν τῷ ὄρθρῷ
Εἰς τὸ∙ Θεὸς Κύριος…τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον∙ Τὸν συνάναρχον
λόγον…Δόξα, τῶν Πατέρων∙ Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς
ἡμῶν…Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον∙ Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθεὶς…Εὐθὺς ἡ
στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου ὡς ἐξῇς: ὁ ἀναγνώστης∙ Κύριε, ἐλέησον γ΄,
Δόξα, καὶ νῦν…Καὶ ἀναγινώσκει τὸ Β΄ κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου. Εἰς τὸ
τέλος αὐτοῦ λέγει∙ Δόξα, καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα
δόξα σοι, ὁ Θεός. Ἐκ γ΄. Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν Κύριε δόξα σοι. Ὁ ἱερεύς∙ μικρὰ
συναπτὴ καί∙ Ὅτι σὸν τὸ κράτος…Ὁ χορός∙ Ἀμήν, καὶ ψάλλονται τὰ
ἀναστάσιμα καθίσματα∙ Τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου ἐγκωμιάσωμεν…
Δόξα∙ Κύριε, νεκρὸς προσηγορεύθης…Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον∙ Χαῖρε
ἅγιον ὅρος καὶ θεοβάδιστον…Εἶτα ὁ ἀναγνώστης∙ Κύριε, ἐλέησον γ΄,
Δόξα, καὶ νῦν. Καὶ ἀναγινώσκει τὸ Γ΄ κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου. Εἰς τὸ τέλος αὐτοῦ λέγει∙ Δόξα, καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα δόξα
σοι, ὁ Θεός. Ἐκ γ΄. Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν Κύριε δόξα σοι. Ὁ ἱερεύς∙ μικρὰ συναπτὴ καί∙ Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος…Ὁ χορός∙ Ἀμήν, καὶ ψάλλονται τὰ ἀναστάσιμα καθίσματα∙ Κύριε, μετὰ τὴν τριήμερόν σου Ἀνάστασιν…Δόξα∙ Κύριε, ἐν μέσῳ σὲ προσήλωσαν…Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον∙
Ἀπειρόγαμε νύμφη Θεογεννήτρια…Εἶτα ὁ ἀναγνώστης∙ Κύριε, ἐλέησον
γ΄, Δόξα, καὶ νῦν. Καὶ ἀναγινώσκει τὸ ΙΖ΄ κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου. Εἰς
τὸ τέλος αὐτοῦ ψάλλονται τὰ Εὐλογητάρια. Αἴτησις καὶ ἡ Ὑπακοὴ τοῦ
ἤχου∙ Ἀγγελικῇ ὁράσει τὸν νοῦν ἐκθαμβούμεναι…Εὐθὺς οἱ ἀναβαθμοὶ
τοῦ ἤχου, τὸ προκείμενον αὐτοῦ καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ στ΄
Εὐαγγελίου. Εἶτα τὸ· Ἀνάστασιν Χριστοῦ…Ὁ ν΄ ψαλμός. Δόξα· Ταῖς τῶν
Ἀποστόλων…Καὶ νῦν· Ταῖς τῆς Θεοτόκου…Εἰς τὸν στίχον τὸ· Ἀναστὰς ὁ
Ἰησοῦς…
Εἶτα οἱ κανόνες∙ ὁ ἀναστάσιμος, μετὰ τῶν εἱρμῶν, εἰς δ΄ τροπάρια, ὁ
τῆς Θεοτόκου, ἄνευ εἱρμῶν, εἰς β΄ τροπάρια καὶ τῶν Πατέρων, οἱ δύο,
ἄνευ εἱρμῶν, εἰς η΄ τροπάρια. Λέγομεν δὲ καὶ τοὺς ιβ΄ στίχους τῆς στιχολογίας ἐν ἑκάστῃ ᾠδῇ, εἰς δὲ τὰ δύο τελευταῖα τὸ· Δόξα…καὶ τὸ· Καὶ
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νῦν… Καταβασίαι· Ἀνοίξω τὸ στόμα μου…Ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον
κοντάκιον· Πρὸς τὸν Ἅδην Σωτὴρ…καὶ ὁ οἶκος∙ Ἀκούσασαι αἱ γυναῖκες
τοῦ Ἀγγέλου τὰ ῥήματα…Κάθισμα τῶν Πατέρων∙ Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι…Δόξα∙ τὸ αὐτό…Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον∙ Ταχὺ δέξαι Δεσποινα…
Ἀφ’ ἕκτης τὸ κοντάκιον τῶν Πατέρων∙ Τῶν Ἀποστόλων τὸ κήρυγμα…
καὶ ὁ οἶκος∙ Ἐν ὑψηλῷ κηρύγματι…Συναξάριον. Ἡ τιμιωτέρα στιχολογείται.
Τὸ· Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν…ἐκ γ΄ καὶ τὸ· Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν
ἡμῶν…εἶτα τὸ ἑξαποστειλάριον, τὸ Ϟ΄ ἀναστάσιμον· Δεικνύων ὅτι ἄνθρωπος…τῶν Πατέρων∙ Πατέρων θείων σήμερον…καὶ τὸ θεοτοκίον∙ Ἐν
δύο ταῖς θελήσεσι…Εἰς τοῦ αἴνους, ἱστῶμεν στίχους η΄ καὶ ψάλλομεν
ἀναστάσιμα στιχηρὰ δ΄∙ Κύριε, ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου…Κύριε, τοὺς
μοχλοὺς τοὺς αἰωνίους συντρίψας…Κύριε, αἱ γυναῖκες ἔδραμον ἐπὶ τὸ
μνῆμα…Κύριε, ὥσπερ ἐξῆλθες ἐσφραγισμένου…καὶ τῶν πατέρων προσόμοια γ΄∙ Ὅλην συγκροτήσαντες…Ὅλην εἰσδεξάμενοι…Ὅλην συλλεξάμενοι…δευτερούντες το α΄. Δόξα, τὸ ιδιόμελον τῶν Πατέρων∙ Τῶν
Ἁγίων Πατέρων ὁ χορὸς…Καὶ νῦν∙ Ὑπερευλογημένη…Δοξολογία μεγάλη…καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον μόνον∙ Σήμερον σωτηρίαν… Ἐκτενής, ἀπόλυσις. Τὸ Ϟ΄ ἑωθινὸν ἰδιόμελον∙ Ἡ ὄντως εἰρήνη σὺ Χριστὲ…
Ἡ α΄ ὥρα ἐν τῷ νάρθηκι.
Ἐν ταῖς ὥραις
Λέγομεν δὲ ἐν ταῖς ὥραις, ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον∙ Τὸν συνάναρχον λόγον…Δόξα, τῶν Πατέρων∙ Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ
Θεὸς ἡμῶν…Καὶ νῦν∙ τὸ θεοτοκίον τῶν ὡρῶν. Εἰς τὸ τρισάγιον, ἡ
ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙ Ἀγγελικῇ ὁράσει τὸν νοῦν ἐκθαμβούμεναι…
Εἰς τὴν Λειτουργίαν
Τὰ τυπικά. Οἱ μακαρισμοὶ τοῦ ἤχου εἰς δ΄ τροπάρια, καὶ τῶν Πατέρων ἡ Ϟ΄ ᾠδὴ τοῦ α΄ κανόνος, ἄνευ εἱρμοῦ, εἰς δ΄ τροπάρια. Εἰσοδικὸν

5

ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

τὸ∙ Δεῦτε προσκυνήσωμεν…ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρών…Ἀπολυτίκια μετὰ τὴν
Εἴσοδον, τὸ ἀναστάσιμον∙ Τὸν συνάναρχον λόγον…τῶν Πατέρων∙ Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν…τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ ἢ τοῦ ἁγίου
τῆς μονῆς…ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙ Ἀγγελικῇ ὁράσει τὸν νοῦν ἐκθαμβούμεναι…Δόξα, τὸ κοντάκιον τῶν Πατέρων∙ Τῶν Ἀποστόλων τὸ κήρυγμα…Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον∙ Προστασία τῶν Χριστιανῶν…Τρισάγιον.
Προκείμενον καὶ ἀλληλουϊάριον τῶν Πατέρων. Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς καὶ τῶν Πατέρων, ἤτοι: Ἀπόστολος∙ α΄. τῆς Κυριακῆς∙ Ἔχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν…(Ρωμ. ιβ΄ 6-14), ὁ ζήτει τῇ
ἕκτῃ Κυριακῇ μετὰ τὴν Πεντηκοστὴν καὶ β΄. τῶν Πατέρων∙ Τέκτον Τίτε,
πιστὸς ὁ λόγος…(Τιτ. γ΄ 8-15), ὁ ζήτει τῇ 11η τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου.
Εὐαγγέλιον∙ α΄. τῆς Κυριακῆς∙ Ἐμβὰς ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον…(Ματθ. θ΄
1-8), ὁ ζήτει τῇ ἕκτῃ Κυριακῇ μετὰ τὴν Πεντηκοστὴν καὶ β΄. τῶν Πατέρων∙ Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου…( Ματθ. ε΄ 14-19), ὁ ζήτει τῇ Κυριακὴ μετὰ τῇ 13η Ιουλίου. Εἰς τὸ∙ Ἑξαιρέτως…τὸ∙ Ἄξιόν ἐστιν…Κοινωνικὸν∙ Αἰνεῖτε τὸν Κύριον…Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον…Εἴδομεν τὸ φῶς…
Πληρωθήτω…Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου…ἐκ γ΄, Δόξα καὶ νῦν οἱ δύο ψαλμοὶ·
Εὐλογήσω τὸν Κύριον…Ὑψώσω σὲ ὁ Θεός μου…καὶ ἡ ἀπόλυσις.
Σημείωσις: Ἡ ἐν τῇ παρούσῃ Κυριακῇ τῶν Πατέρων Ἀκολουθία τῶν
ἁγίων Μαρτύρων Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης ψάλλεται ἐν τοῖς ἀποδείπνοις
ἢ ἐν ἅλλῃ ἡμέρᾳ, ὡς δοκεῖ τῷ ἐκκλησιάρχῃ.

