Τετάρτη 29 Μαΐου.Τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς.
Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας.
Τῇ Τετάρτῃ τοῦ Παραλύτου, τὴν τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἑορτάζομεν
Ἑορτήν.
Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
Ἐν τῷ ἐσπερινῷ
Μετὰ τὸ· Χριστὸς ἀνέστη…ἐκ γ΄ καὶ τὸν προοιμιακὸν ψαλμόν,
στιχολογία οὐ γίνεται. Εἰς τὸ· Κύριε ἐκέκραξα…ἱστῶμεν στίχους Ϟ΄ καὶ
ψάλλομεν τὰ γ΄ τῆς ἑορτῆς προσόμοια· Πάρεστιν ἡ μεσότης ἡμέρων…
Ἤκουσε καὶ εὐφράνθη ἡ Σιών…Ἤγγικεν ἡ τοῦ θείου δαψιλής… δευτεροῦντες αὐτά. Δόξα…Καὶ νῦν, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἑορτῆς· Τῆς ἑορτῆς μεσούσης…Εἴσοδος. Τὸ· Φῶς ἱλαρόν…Τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ
γ΄ ἀναγνώσματα τῆς ἑορτῆς· Ἐκ Σιὼν ἐξελεύσεται νόμος…(Προφητείας
Μιχαίου τὸ Ἀνάγνωσμα. Δ΄ 2, ΣΤ΄ 2, Ε΄ 4), Οἱ διψῶντες, πορεύεσθε ἐφ’
ὕδωρ…(Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα. ΝΕ΄ 1), Ἡ σοφία ᾠκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον…(Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα. Θ΄ 1). Εἰς τὸ στίχον, στιχηρὰ ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· Πεντηκοστῆς ἐφέστηκεν ἡ τῶν ἡμερῶν μεσότης…Ἐν τῷ ἱερῷ ἐπέστης ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ…Ὅτε τὸ μέσον τῆς Ἑορτῆς
ἐπέστη…μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα…Καὶ νῦν…τὸ ἰδιόμελον τῆς
ἑορτῆς· Μεσούσης τῆς ἑορτῆς…Τό· Νῦν ἀπολύεις…Τρισάγιον…καὶ τὸ
Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· Μεσούσης τῆς Ἑορτῆς…ἐκ γ΄. Ἀπόλυσις.
Ἐν τῷ ἀποδείπνῳ
Εἰς τὸ ἀποδεῖπνον, ψάλλομεν τὴν ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μάρτυρος
Θεοδοσίας. Κανόνα δὲ καὶ οἴκους τῆς Θεοτόκου οὐ λέγομεν. Εἰς τὸ
τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· Τῆς Ἑορτῆς τῆς νομικῆς…
Ἐν τῷ μεσονυκτικῷ
Ἀναγινώσκομεν τὸ καθ’ ἡμέραν· εἰς τὸ β΄ τρισάγιον αὐτοῦ τὸ
ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· Μεσούσης τῆς Ἑορτῆς…εἰς τὸ γ΄ τρισάγιον, τὸ
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κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· Τῆς Ἑορτῆς τῆς νομικῆς…Τὰ λοιπὰ τοῦ μεσονυκτικοὺ καὶ ἀπόλυσις.
Ἐν τῷ ὄρθρῳ
Μετὰ τὸ· Χριστὸς ἀνέστη…ἐκ γ΄, ὁ ἑξάψαλμος καὶ εἰς τὸ· Θεὸς Κύριος…τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· Μεσούσης τῆς Ἑορτῆς…ἐκ τρίτου. Εὐθὺς ἡ στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου ὡς ἐξῇς: ὁ ἀναγνώστης· Κύριε, ἐλέησον γ΄, Δόξα, καὶ νῦν…Καὶ ἀναγινώσκει τὸ Ι΄ 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 ψάλλεται τὸ
κάθισμα τῆς ἑορτῆς· Ὁ πάντων ἐπιστάμενος…Δόξα…Καὶ νῦν· τὸ αὐτὸ…
Εἶτα ὁ ἀναγνώστης· Κύριε, ἐλέησον γ΄, Δόξα, καὶ νῦν. Καὶ ἀναγινώσκει
τὸ ΙΑ΄ 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 ψάλλεται το κάθισμα της εορτής· Ὁ Δεσπότης τῶν ὅλων ἐν τῷ ναῷ…Δόξα…Καὶ νῦν· τὸ αὐτό…Εἶτα ὁ ἀναγνώστης τὸ· Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι…καὶ τόν ν΄ ψαλμὸν χῦμα.
Εἶτα οἱ κανόνες· ὁ πρῶτος, τοῦ δ΄ ἤχου, μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς η΄ τροπάρια καὶ ὁ δεύτερος, τοῦ πλ.δ΄ ἤχου, εἰς Ϟ΄ τροπάρια, ἄνευ εἱρμῶν. Οὐ
λέγομεν δὲ ἐν αὐτοῖς στίχους τῶν ᾠδῶν, ἀλλὰ τὸν στίχον· Δόξα σοι ὁ
Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. Καταβασίαι οἱ εἱρμοὶ τοῦ β΄ κανόνος· Θάλασσαν
ἔπηξας…Ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς, κάθισμα τῆς ἑορτῆς· Ἑστηκὼς ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ἱεροῦ…Δόξα…Καὶ νῦν, τὸ ἕτερον· Τῆς σοφίας τὸ ὕδωρ καὶ τῆς ζωῆς…Ἀφ’
ἕκτης, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· Τῆς Ἑορτῆς τῆς νομικῆς μεσαζούσης…
καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς· Τὴν χερσωθεῖσάν μου ψυχήν…Συναξάριον τοῦ Μηναίου, εἶτα τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ἡ τιμιωτέρα οὐ στιχολογείται, ἀλλὰ
ψάλλεται μόνη ἡ θ΄ ᾠδὴ τῶν κανόνων μετὰ τοῦ ῥηθέντος στίχου.
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Ἑξαποστειλάριον τῆς ἑορτῆς· Ὁ τὸν κρατῆρα ἔχων…δίς. Εἰς τοὺς αἴνους, ἱστῶμεν στίχους δ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ γ΄ προσόμοια· Ἡ σοφία καὶ
δύναμις…Γραμματεῖς ἐπεστόμιζεν…Μωϋσέα ἐλίθασαν…δευτεροῦντες
τὸ α΄. Δόξα…Καὶ νῦν, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἑορτῆς· Φωτισθέντες ἀδελφοί…
Δοξολογία μεγάλη. Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· Μεσούσης τῆς Ἑορτῆς…
ἅπαξ, ἐκτενής, ἀπόλυσις καὶ ἡ α΄ ὥρα ἐν τῷ νάρθηκι.
Ἐν ταῖς ὥραις
Λέγομεν δὲ ἐν ταῖς ὥραις Δόξα, τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· Μεσούσης τῆς Ἑορτῆς…Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τῆς ὥρας. Εἰς τὸ τρισάγιον, τὸ
κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· Τῆς Ἑορτῆς τῆς νομικῆς…
Εἰς τὴν Λειτουργίαν
Τὰ τυπικά. Εἰς τοὺς μακαρισμοὺς· ἐκ μὲν τοῦ πρώτου κανόνος τῆς
ἑορτῆς ἡ γ΄ ᾠδὴ ἄνευ εἱρμοῦ, εἰς δ΄ τροπάρια καὶ ἐκ τοῦ δευτέρου κανόνος ἡ Ϟ΄ ᾠδὴ εἰς δ΄ τροπάρια, ἄνευ εἱρμοῦ. Εἰσοδικὸν τὸ· Δεῦτε προσκυνήσωμεν…ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρών…Ἀπολυτίκια μετὰ τὴν εἴσοδον, τῆς
ἑορτῆς· Μεσούσης τῆς Ἑορτῆς…Δόξα…Καὶ νῦν, τὸ κοντάκιον τῆς
ἑορτῆς· Τῆς Ἑορτῆς τῆς νομικῆς…Τρισάγιον. Προκείμενον, ἀπόστολος
καὶ ἀλληλουϊάριον τῆς ἡμέρας. Ἀπόστολος· Κατέφυγον οἱ ἀπόστολοι εἰς
τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας…(Πράξ. ιδ΄ 6-18), ὁ ζήτει τῇ Τετάρτῃ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Εὐαγγέλιον ὁμοίως· Τῆς ἑορτῆς μεσούσης, ἀνέβη ὁ
Ἰησοῦς εἰς τὸ Ἱερόν…(Ἰωάν. ζ΄ 14-30), ὁ ζήτει τῇ Τετάρτῃ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Εἰς τὸ Ἑξαιρέτως· Ἀλλότριον τῶν μητέρων…Κοινωνικὸν· Ὁ
τρώγων μου τὴν σάρκα…Ἀντὶ τοῦ· Εἴδομεν τὸ φῶς…τὸ· Χριστὸς ἀνέστη…ἅπαξ. Τὸ· Πληρωθήτω…Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου…οἱ δύο ψαλμοὶ· Εὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ…Ὑψώσω σέ, ὁ Θεός μου… Ἀπόλυσις.
Εἴδησις: Ἐορτάζεται δὲ ἡ ἑορτὴ αὐτὴ ἡμέρας ὀκτώ, καὶ ἀποδίδοται τῇ
Τετάρτῃ τῆς ἑπομένης ἑβδομάδας.

