Κυριακὴ 15 Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος
Νικήτα. Ἦχος γ΄- Ἑωθινὸν α΄.
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∙ Τῷ σῷ Σταυρῷ Χριστὲ
Σωτήρ…Πεφώτισται τὰ σύμπαντα…Δοξάζω τοῦ Πατρὸς…δευτεροῦντες
τὸ α΄. Δόξα…τὸ ἰδιόμελον τῆς ἑορτῆς, ὅπερ εἴπομεν ἐν τῷ μικρῷ
ἐσπερινῷ ἐν τῇ α΄ ἡμέρᾳ∙ Σύ μου σκέπη κραταιὰ ὑπάρχεις…Καὶ νῦν…
τὸ δογματικὸν θεοτοκίον∙ Μέγιστον θαῦμα!…Τὸ∙ Φῶς ἱλαρόν…τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἰς τὸν στίχον ψάλλομεν
τὸ ἀναστάσιμον στιχηρὸν∙ Ὁ τῳ πάθει σου Χριστὲ…εἴτα τὰ γ΄ προσόμοια τῆς Θεοτόκου∙ Κιβωτὸν σὲ νοητὴν Ἁγνή…Ἐπὶ γῆς οὐρανὸν Ἁγνὴ
ἀνέδειξεν…Σωτηρίαν ταῖς πρεσβείαις…Δόξα…Καὶ νῦν…τὸ ἰδιόμελον
τῆς ἑορτῆς, ὅπερ εἴπομεν ἐν τῷ μεγάλῳ ἐσπερινῷ ἐν τῇ α΄ ἡμέρᾳ∙
Ὅνπερ πάλαι Μωυσῆς...Τὸ∙ Νῦν Ἀπολύεις…Τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον∙ Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια…Δόξα…τοῦ μάρτυρος∙
Ὁ μάρτυς σου Κύριε…Καὶ νῦν…τῆς ἑορτῆς∙ Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου…

Ἀπόλυσις.
Ἐν τῷ ἀποδείπνῳ
Ἐν τῷ μικρῷ ἀποδείπνῳ, κανόνα καὶ οἴκους τῆς Θεοτόκου οὐ λέγομεν. Εἰς δὲ τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς∙ Ὁ Ὑψωθεὶς ἐν τῷ
Σταυρῷ ἑκουσίως…
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΄∙ Τῷ σῷ Σταυρῷ
Χριστὲ Σωτήρ…Πεφώτισται τὰ σύμπαντα…Δοξάζω τοῦ Πατρὸς…ἀνατολικὸν ἕν∙ Τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον…τῆς ἑορτῆς προσόμοια γ΄,
ἅπερ εἴπομεν εἰς τὸ∙ Κύριε ἐκέκραξα ἐν τῇ α΄ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς∙ Σταυρὸς
ἀνυψούμενος…Μωσῆς προετύπου σε…Σταυρὲ πανσεβάσμιε…τοῦ μάρτυρος προσόμοια γ΄∙ Τὸ ἀλιτήριον Μάρτυς…Τὰ ἀκροθινια Μάρτυς…Τὴν
εὐσεβῆ πανοπλίαν…Δόξα…τὸ ἰδιόμελον τοῦ μάρτυρος∙ Φωστῆρα τῶν

Μαρτύρων σὲ ἔγνωμεν…Καὶ νῦν…τὸ α΄ θεοτοκίον τοῦ ἤχου∙ Πῶς μὴ
θαυμάσωμεν…Εἴσοδος. Τὸ∙ Φῶς ἱλαρόν…τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας∙ Ὁ
Κύριος ἐβασίλευσεν…μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἰς τὴν λιτήν, τὸ
στιχηρὸν τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ ἢ τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς. Δόξα…Καὶ νῦν…τὸ
ἰδιόμελον τῆς ἑορτῆς∙ Σήμερον ὡς ἀληθῶς…Εἰς τὸν στίχον, τὸ ἀ-

ναστάσιμον στιχηρὸν∙ Ὁ τῳ πάθει σου Χριστὲ…εἶτα τὰ γ΄ στιχηρὰ, τὰ
κατ’ ἀλφάβητον∙ Ἡ ζωοδόχος σου ἔγερσις Κύριε…Θεὸς ὑπάρχων ἀναλλοίωτος…Ἵνα τὸ γένος ἡμῶν…Δόξα…τὸ ἰδιόμελον τοῦ μάρτυρος∙ Τῆς
νίκης ἐπώνυμος ἀνεδείχθης…Καὶ νῦν…τὸ ἰδιόμελον τῆς ἑορτῆς, ὅπερ

ἐδοξάσαμεν ἐν τῇ α΄ ἡμέρᾳ∙ Ὅνπερ πάλαι Μωυσῆς…Τό∙ Νῦν ἀπολύεις…
καὶ τὸ τρισάγιον. Ἀπολυτίκιον, τὸ ἀναστάσιμον∙ Εὐφραινέσθω τὰ

οὐράνια…τῆς ἑορτῆς∙ Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου…τοῦ μάρτυρος∙ Ὁ
μάρτυς σου Κύριε…εὐθὺς τὸ∙ Θεοτόκε Παρθένε…Ἡ εὐλόγησις τῶν ἄρτων

καὶ ἡ ἀνάγνωσις εἰς τὰς ἐπιστολὰς.
\

Μὴ τελουμένης ἀγρυπνίας, ἀπολυτίκια εἰς τὸν ἐσπερινὸν λέγομεν

(καταλιμπανομένου τοῦ μικροῦ), ὡς ἐσημειώθησαν ἐν τῷ μικρῷ. Τῇ δὲ
Κυριακῇ πρωῒ, ἐν τῷ μεσονυκτικῷ, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου∙
Ἀκατάληπτε μόνη κυριαρχία…Τὰ Ἄξιόν ἐστιν…μετὰ τὸ τρισάγιον, ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς, μόνον∙ Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου…καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ

μεσονυκτικοῦ.
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Ἐν τῷ ὄρθρῳ
Εἰς τὸ∙ Θεὸς Κύριος…τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον∙ Εὐφραινέσθω τὰ
οὐράνια…Δόξα…τοῦ μάρτυρος∙ Ὁ μάρτυς σου Κύριε…Καὶ νῦν…τῆς
ἑορτῆς∙ Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου…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∙
Χριστὸς ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται…Δόξα∙ Σαρκὶ τοῦ θανάτου γευσάμενος
Κύριε…Καὶ νῦν…τῆς ἑορτῆς, ἅπερ εἴπομεν καὶ ἐν τῇ α΄ ἡμέρᾳ∙ Τοῦ
Σταροῦ σου τὸν ξύλον…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∙ Τὸ ἀναλλοίωτον τὸ τῆς Θεότητος…Δόξα∙ Τὸ ἀκατάληπτον τὸ τῆς σταυρώσεως…Καὶ νῦν… τῆς ἑορτῆς, ἅπερ εἴπομεν καὶ

ἐν τῇ α΄ ἡμέρᾳ∙ Μόνον ἐπάγη τὸ ξύλον Χριστὲ…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∙ Ἐκπλήττων τῇ ὁράσει…Εὐθὺς οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ
ἤχου, τὸ προκείμενον αὐτοῦ καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ α΄ 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, ὀ τῆς ἑορτῆς, ἄνευ εἱρμῶν,
εἰς δ΄ τροπάρια καὶ τοῦ μάρτυρος, ἄνευ εἱρμῶν, εἰς δ΄ τροπάρια.
Λέγομεν δὲ καὶ τοὺς ιβ΄ στίχους τῆς στιχολογίας ἐν ἑκάστῃ ᾠδῇ, εἰς δὲ
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τὰ δύο τελευταῖα τὸ· Δόξα…καὶ τὸ· Καὶ νῦν…Καταβασίαι· Σταυρὸν χαράξας Μωσῆς…Ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· Ὁ Ὑψωθεὶς ἐν τῷ

Σταυρῷ ἑκουσίως…καὶ τοῦ μάρτυρος· Τῆς πλάνης τεμῶν…Εἶτα κάθισμα τοῦ μάρτυρος∙ Τῶν πόνων μακάριε…Δόξα∙ τὸ αὐτὸ…Καὶ νῦν…τῆς
ἑορτῆς∙ Ἐν παραδείσῳ με τὸ πρὶν…Ἀφ’ ἕκτης τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον∙
Ἐξανέστης σήμερον…καὶ ὁ οἶκος∙ Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον χορευέ-

τωσαν…Συναξάριον. Ἡ τιμιωτέρα στιχολογείται.
Τὸ· Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν…ἐκ γ΄ καὶ τὸ· Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν
ἡμῶν…εἶτα τὸ ἑξαποστειλάριον, τὸ α΄ ἀναστάσιμον∙ Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν…τοῦ μάρτυρος∙ Ὡς ἐτρποπώσω πάνσοφε…καὶ τῆς ἑορτῆς∙
Σταυρὸς ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης…Εἰς τοῦ αἴνους, ἱστῶμεν στίχους

η΄ καὶ ψάλλομεν ἀναστάσιμα στιχηρὰ δ΄∙ Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη… Διηγήσαντο πάντα τὰ θαυμάσια…Χαρὰς τὰ πάντα πεπλήρωται…Ἐν τῷ
φωτί σου Δεσπότα…καὶ τῆς ἑορτῆς προσόμοια γ΄ ἅπερ εἴπομεν ἐν τῇ
κυρίᾳ ἡμέρᾳ∙ Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! τὸ ζωηφόρον φυτόν…Ὢ τοῦ
παραδόξου θαύματος! ὡς βότρυν πλήρη ζωῆς…Ὢ τοῦ παραδόξου
θαύματος! εὖρος καὶ μῆκος Σταυροῦ…καὶ τοῦ μάρτυρος ἰδιόμελον ἕν∙
Σήμερον ἡ οἰκουμένη πᾶσα…Δόξα, τὸ α΄ Ἑωθινὸν ἰδιόμελον∙ Εἰς τὸ ὅρος…
Καὶ νῦν∙ Ὑπερευλογημένη…Δοξολογία μεγάλη…καὶ τὸ ἀναστάσιμον

τροπάριον μόνον∙ Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος…Ἐκτενής, ἀπόλυσις. Ἡ α΄
ὥρα ἐν τῷ νάρθηκι.
Ἐν ταῖς ὥραις
Λέγομεν δὲ ἐν ταῖς ὥραις τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον∙ Εὐφραινέσθω
τὰ οὐράνια…Δόξα…τῆς ἑορτῆς∙ Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου...Καὶ νῦν∙ τὸ

θεοτοκίον τῶν ὡρῶν. Εἰς τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς∙ Ὁ
Ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως…
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Εἰς τὴν Λειτουργίαν
Τὰ τυπικά. Οἱ μακαρισμοὶ τοῦ ἤχου εἰς δ΄ τροπάρια καὶ ἡ Ϟ΄ ᾠδὴ τοῦ
κανόνος τῆς ἑορτῆς εἰς δ΄ τροπάρια, ἄνευ εἱρμῶν. Εἰσοδικὸν τὸ∙ Δεῦτε
προσκυνήσωμεν…ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρών…Ἀπολυτίκια μετὰ τὴν Εἴσοδον,
τὸ ἀναστάσιμον∙ Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια…τῆς ἑορτῆς∙ Σῶσον Κύριε
τὸν λαόν σου…τοῦ μάρτυρος∙ Ὁ μάρτυς σου Κύριε…τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ
ἢ τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς…Δόξα…ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙ Ἐκπλήττων τῇ
ὁράσει…Καὶ νῦν…τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς∙ Ὁ Ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ
ἑκουσίως…Τρισάγιον. Προκείμενον καὶ ἀλληλουϊάριον τοῦ ἤχου.
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ καὶ τοῦ μάρτυρος, ἤτοι: Ἀπόστολος∙ α΄. τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν
Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ∙ Εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος…
(Γαλ. β΄ 16-20), ὁ ζήτει τῇ κα΄ Κυριακῇ τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου (περίοδος γ΄) και β΄. τοῦ μάρτυρος∙ Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου ὑπὲρ ἡμῶν…(Κολ. α΄ 24-19, β΄ 1), ὁ ζήτει τῇ Πέμπτῃ τῆς κα΄
ἑβδομάδος τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (περίοδος γ΄).
Εὐαγγέλιον∙ α΄. τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ∙
Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν…(Μαρκ. η΄ 34-38, θ΄ 9), ὁ ζήτει τῇ Κυριακῇ μετὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ και β΄. τοῦ μάρτυρος∙ Ἰδοὺ
ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων…(Ματθ. ι΄ 16-22), ὁ
ζήτει τῇ Τετάρτῃ τῆς γ΄ ἑβδομάδος τῶν κατὰ Ματθαίου εὐαγγελίων.
Εἰς τὸ∙ Ἑξαιρέτως…τὸ∙ Ἄξιόν ἐστιν…Κοινωνικὸν∙ Αἰνεῖτε τὸν Κύριον… καὶ∙

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον…Εἴδομεν τὸ φῶς…Πληρωθήτω…Εἴη τὸ ὄνομα
Κυρίου…ἐκ γ΄. Δόξα…Kαὶ νῦν…οἱ δύο ψαλμοὶ· Εὐλογήσω τὸν Κύριον…
Ὑψώσω σὲ ὁ Θεός μου…καὶ ἡ ἀπόλυσις.

