Κυριακὴ 17 Νοεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν

Γρηγορίου ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας, τοῦ Θαυματουργοῦ.
Ἦχος δ΄- Ἑωθινὸν ι΄

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∙ Τὸν ζωοποιὸν σου Σταυρόν…
Τοῦ ξύλου τῆς παρακοῆς…Πύλας Ἄδου συνέτριψας Κύριε…δευτεροῦντες

τὸ α΄. Δόξα…Καὶ νῦν…τὸ δογματικὸν θεοτοκίον∙ Ἀσπόρως συνέλαβες…
Τὸ∙ Φῶς ἱλαρόν…τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.

Εἰς τὸν στίχον ψάλλομεν τὸ ἀναστάσιμον στιχηρὸν∙ Κύριε ἀνελθὼν ἐν
τῷ Σταυρῷ… εἴτα τὰ γ΄ προσόµοια τῆς Θεοτόκου∙ Ὁ ἐξ ἀνάρχου Πατρὸς

Υἱὸς ἀχρόνως…Σωματωθέντα τὸν Κτίστην τῶν ἁπάντων…Ἵνα σου πᾶσι

τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους…Δόξα…Καὶ νῦν…τὸ ἐγκωμιαστικὸν θεοτοκίον∙

Ὁ σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι δοξολογούμενος Υἱὸς…Τὸ∙ Νῦν Ἀπολύεις…Τὸ
τρισάγιον καὶ τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον∙ Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως

κήρυγμα…Δόξα…τοῦ ἁγίου Γρηγορίου∙ Ἐν προσευχαῖς γρηγόρων…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∙ Φωτί με τῶν πρεσβειῶν σου…(ἐκ τοῦ Θεοτοκαρίου τοῦ

ἁγίου Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου). Εἰς δὲ τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ

ἤχου∙ Τὰ τῆς σῆς παραδόξου ἐγέρσεως…Ἐν τέλει, μετὰ τὸ∙ Τῇ Ὑπερμάχῳ…

οἱ κδ΄ οἶκοι τῆς Θεοτόκου.
Ἐν τῷ μεγάλῳ ἐσπερινῷ

Μετὰ τὸν προοιμιακόν, στιχολογοῦμεν τὸ α΄ κάθισµα τοῦ Ψαλτη-

ρίου, ἤτοι τὸ∙ Μακάριος ἀνήρ…ὅλον. Εἰς δὲ τὸ∙ Κύριε ἐκέκραξα…ἱστῶμεν
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στίχους ι΄ καὶ ψάλλομεν στιχηρὰ ἀναστάσιµα γ΄∙ Τὸν ζωοποιὸν σου

Σταυρόν…Τοῦ ξύλου τῆς παρακοῆς…Πύλας Ἄδου συνέτριψας Κύριε…

ἀνατολικὸν στιχηρὸν ἓν∙ Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν…καὶ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου

προσόµοια γ΄∙ Τὶ σὲ νῦν καλέσω Γρηγόριε;…Τὶ προσαγορεύσω σὲ Ὅσιε…

Τὶ σὲ νῦν προσείπω Γρηγόριε…δευτεροῦντες αὐτὰ. Δόξα…τὸ ἰδιόμελον

τοῦ ἁγίου Γρηγορίου∙ Εἰς βάθος θεωρίας ὑπελθὼν…Καὶ νῦν…τὸ α΄

θεοτοκίον τοῦ ἤχου∙ Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ…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…τὸ ἐν τοῖς ἀποστίχοις τοῦ ὄρθρου ἰδιόμελον τοῦ ἁγίου

Γρηγορίου∙ Ἱερωσύνης τὴν ψῆφον…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙ Ἐκ παντοίων

κινδύνων…Εἰς τὸν στίχον, τὸ ἀναστάσιμον στιχηρὸν∙ Κύριε ἀνελθὼν ἐν
τῷ σταυρῷ…εἶτα τὰ γ΄ στιχηρὰ, τὰ κατ’ ἀλφάβητον∙ Κρεμάμενος ἐπὶ

ξύλου μόνε Δυνατέ…Λαὸς παράνομος Χριστέ…Μετὰ δακρύων γυναῖκες…

Δόξα…τὸ ἰδιόμελον τοῦ ἁγίου Γρηγορίου∙ Γρηγόρησις Θεοῦ…Καὶ νῦν…

τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον∙ Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου παναγνὲ…Τό∙ Νῦν

ἀπολύεις…καὶ τὸ τρισάγιον. Ἀπολυτίκιον, τὸ ἀναστάσιμον∙ Τὸ φαιδρὸν

τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα…Δόξα…τοῦ ἁγίου Γρηγορίου∙ Ἐν προσευχαῖς

γρηγόρων…Καὶ νῦν…τὸ∙ Θεοτόκε Παρθένε…Ἡ εὐλόγησις τῶν ἄρτων
καὶ ἡ ἀνάγνωσις εἰς τὰς ἐπιστολάς.

Μὴ τελουμένης ἀγρυπνίας, ἀπολυτίκια εἰς τὸν μέγαν ἐσπερινὸν

(καταλιμπανομένου τοῦ μικροῦ) λέγομεν, ὡς ἐσημειώθησαν ἐν τῷ

μικρῷ. Τῇ δὲ Κυριακῇ πρωῒ, ἐν τῷ μεσονυκτικῷ, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ
ἤχου∙ Τριάδα θεαρχικὴν δοξάσωμεν…Τὰ Ἄξιόν ἐστιν…Τρισάγιον, καὶ ἡ

ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙ Τὰ τῆς σῆς παραδόξου ἐγέρσεως…καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ

μεσονυκτικοῦ.
Ἐν τῷ ὄρθρῳ

Εἰς τὸ∙ Θεὸς Κύριος…τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον∙ Τὸ φαιδρὸν τῆς

Ἀναστάσεως κήρυγμα…Δόξα…τοῦ ἁγίου Γρηγορίου∙ Ἐν προσευχαῖς γρη-

3

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

γορῶν…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∙ Ἀναβλέψασαι τοῦ τάφου τὴν εἴσοδον…Δόξα∙

Ἑκουσία σου βουλῇ…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙ Κατεπλάγη Ἰωσὴφ…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 φιλ-

άνθρωπος…Ὁ χορός∙ Ἀμήν, καὶ ψάλλονται τὰ ἀναστάσιμα καθίσματα∙

Ἀνέστης ὡς ἀθάνατος…Δόξα∙ Ἐκ τῶν ἄνῳ κατελθών…Καὶ νῦν...τὸ θεο-

τοκίον∙ Κατεπλάγησαν Ἁγνὴ…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∙ Τὰ τῆς σῆς παραδόξου ἐγέρσεως…Εὐθὺς οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου,

τὸ προκείμενον αὐτοῦ καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ ι΄ 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,

τῆς Θεοτόκου, ἄνευ εἱρμῶν, εἰς δ΄ τροπάρια καὶ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου,

ἄνευ εἱρμῶν, εἰς Ϟ΄ τροπάρια. Λέγομεν δὲ καὶ τοὺς ιβ΄ στίχους τῆς στι-

χολογίας ἐν ἑκάστῃ ᾠδῇ, εἰς δὲ τὰ δύο τελευταῖα τὸ· Δόξα…καὶ τὸ· Καὶ

νῦν…Καταβασίαι· Ἀνοίξω τὸ στόμα μου…Ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς τὸ κοντάκιον τοῦ

ἁγίου Γρηγορίου· Θαυμάτων πολλῶν, δεξάμενος ἐνέργειαν…καὶ ὁ οἶκος

αὐτοῦ· Πόθεν ἀπάρξομαι τοὺς ἐπαίνους…Εἶτα κάθισμα τοῦ ἁγίου Γρη-

γορίου· Νέος γέγονας Μωσῆς τοῖς ἔργοις…Δόξα∙ τὸ αὐτὸ…Καὶ νῦν…τὸ

θεοτοκίον∙ Θεία γέγονας σκηνὴ τοῦ Λόγου…Ἀφ’ ἕκτης τὸ ἀναστάσιμον
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κοντάκιον∙ Ὁ Σωτὴρ καὶ ῥύστης μου…καὶ ὁ οἶκος∙ Τὸν ἀναστάντα ἐκ

νεκρῶν…Συναξάριον. Ἡ τιμιωτέρα στιχολογείται.

Τὸ· Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν…ἐκ γ΄ καὶ τὸ· Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν

ἡμῶν…εἶτα τὸ ἑξαποστειλάριον, τὸ ι΄ ἀναστάσιμον∙ Τιβεριάδος θάλασσα…

τοῦ ἁγίου Γρηγορίου· Τὸν ἐν ποικίλοις θαύμασιν Ἱεράρχην…καὶ τὸ θεοτοκίον∙ Ὁ τῆς ζωῆς τῆς θείας καὶ μακαρίας…Εἰς τοὺς αἴνους, ἱστῶμεν

στίχους η΄ καὶ ψάλλομεν ἀναστάσιμα στιχηρὰ δ΄∙ Ὁ Σταυρὸν ὑπομείνας…

Ἐν τῷ Σταυρῷ σου Χριστέ…Τῷ σῷ Σταυρῷ Χριστὲ Σωτήρ…Τῶν πατρικῶν

σου κόλπων…τὰ γ΄ προσόµοια τοῦ ἁγίου Γρηγορίου∙ Χαίροις θεολογίαις
σαφῶς…Χαίροις Ἱεραρχῶν καλλονή…Ὄμβροις σῶν ἱερῶν προσευχῶν…
καὶ ἐν ἰδιόμελον∙ Τὸν περιβόητον ἐν θαύμασιν Ἱεράρχην…Δόξα…τὸ ι΄

ἐωθινὸν ἰδιόμελον∙ Μετὰ τὴν εἰς Ἄδου κάθοδον…Καὶ νῦν∙ Ὑπερευλο-

γημένη…Δοξολογία μεγάλη…καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον μόνον∙ Σή-

μερον σωτηρία…Ἐκτενής, ἀπόλυσις. Ἡ α΄ ὥρα ἐν τῷ νάρθηκι.
Ἐν ταῖς ὥραις

Λέγομεν δὲ ἐν ταῖς ὥραις, τὸ Ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον∙ Τὸ φαιδρὸν

τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα…Δόξα…τοῦ ἁγίου Γρηγορίου∙ Ἐν προσευχαῖς

γρηγόρων…Καὶ νῦν∙ τὸ θεοτοκίον τῶν ὡρῶν. Εἰς τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ

τοῦ ἤχου∙ Τὰ τῆς σῆς παραδόξου ἐγέρσεως…
Εἰς τὴν Λειτουργίαν

Τὰ τυπικά. Οἱ μακαρισμοὶ τοῦ ἤχου εἰς δ΄ τροπάρια καὶ ἐκ τῆς Ϟ΄ ᾠδῆς

τοῦ κανόνος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου εις δ΄ τροπάρια. Εἰσοδικὸν τὸ∙ Δεῦτε

προσκυνήσωμεν…ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρών…Ἀπολυτίκια μετὰ τὴν Εἴσοδον,
τὸ ἀναστάσιμον∙ Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα…τοῦ ἁγίου Γρη-

γορίου∙ Ἐν προσευχαῖς γρηγόρων…τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ…τὸ κοντάκιον

τοῦ ἁγίου Γρηγορίου· Θαυμάτων πολλῶν, δεξάμενος ἐνέργειαν…Δόξα…

ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙ Τὰ τῆς σῆς παραδόξου ἐγέρσεως…Καὶ νῦν…τὸ ἐπισ-

φραγιστικὸν κοντάκιον∙ Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος…Τρισάγιον.
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Προκείμενον καὶ ἀλληλουϊάριον τοῦ ἤχου. Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον

τῆς Κυριακῆς καὶ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, ἤτοι: Ἀπόστολος∙ α΄. Τῆς Κυριακῆς∙ Εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος…(Προς Γαλάτας. Κεφάλαιο

β΄ 16-20), ὁ ζήτει τῇ κα΄ Κυριακῇ τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου,

καὶ β΄. Τοῦ ἁγίου Γρηγορίου∙ Ἑκάστῳ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύ-

ματος…(Προς Κορινθίους. Κεφάλαιο ιβ΄ 7-11), ὁ ζήτει τῇ ιζ΄ τοῦ αὐτοῦ

μηνὸς. Εὐαγγέλιον∙ α΄. Τῆς Κυριακῆς∙ Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐ-

φόρησεν ἡ χώρα…(Κατά Λουκᾶν. Κεφάλαιο ιβ΄ 16-21), ὁ ζήτει τῇ θ΄ Κυ-

ριακῇ τῶν κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίων, και β΄. Τοῦ ἁγίου Γρηγορίου∙

Προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς…(Κατά Μαθταῖον. Κεφάλαιο ι΄ 1, 5-8), ὁ

ζήτει τῇ α΄ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς. Εἰς τὸ∙ Ἑξαιρέτως…τὸ∙ Ἄξιόν ἐστιν…Κοι-

νωνικὸν∙ Αἰνεῖτε τὸν Κύριον…καὶ∙ Εἰς μνημόσυνον…Εἴδομεν τὸ φῶς…Πλη-

ρωθήτω…Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου…ἐκ γ΄. Δόξα…Καὶ νῦν…οἱ δύο ψαλμοὶ·

Εὐλογήσω τὸν Κύριον…Ὑψώσω σὲ ὁ Θεός μου…καὶ ἡ ἀπόλυσις.

