Κυριακὴ 24 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ὁσίων Πατέρων ἡμῶν καὶ
Ἱερομαρτύρων Κλήμεντος Ῥώμης, καὶ Πέτρου Ἀλεξανδρείας.
Ἦχος πλ.α΄ - Ἑωθινὸν ια΄.

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…
Ὁ τὴν Ἀνάστασιν διδούς…Μέγα θαῦμα!…δευτεροῦντες τὸ α΄. Δόξα…τὸ
ἰδιόμελον τῆς ἑορτῆς, ὅπερ εἴπομεν ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῶ ἐν τῇ α΄
ἡμέρᾳ∙ Ὁ Δαυϊδ προανεφώνει σοὶ Ἄχραντε…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 Σωτηρὰ

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 ἰδιόμελον τῆς ἑορτῆς, ὅπερ εἴπομεν ἐν τῷ μεγάλῳ ἐσπερινῷ ἐν
τῇ α΄ ἡμέρᾳ∙ Σήμερον τὰ στίφη τῶν πιστῶν συνελθόντα… Τὸ∙ Νῦν Ἀ-

πολύεις…Τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον∙ Τον συνάναρχον

λόγον…Δόξα…Καὶ νῦν…τῆς ἑορτῆς∙ Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ

προοίμιον…Ἀπόλυσις.
Ἐν τῷ ἀποδείπνῳ

Ἐν τῷ μικρῷ ἀποδείπνῳ, κανόνα καὶ οἴκους τῆς Θεοτόκου οὐ λέ-

γομεν. Εἰς δὲ τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς∙ Ὁ καθαρώτατος
Ναὸς τοῦ Σωτῆρος…

Ἐν τῷ μεγάλῳ ἐσπερινῷ

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

ρίου, 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…Ὁ τὴν Ἀνάστασιν διδούς…Μέγα θαῦμα!…τῆς ἑορτῆς προ-

σόμοια γ΄, ἅπερ εἴπομεν εἰς τὸ∙ Κύριε ἐκέκραξα ἐν τῇ α΄ ἡμέρᾳ τῆς
ἑορτῆς∙ Σήμερον πιστοὶ χορεύσωμεν…Σήμερον ναὸς ὁ ἔμψυχος…Σῦ τῶν

Προφητῶν τὸ κήρυγμα…καὶ τοῦ ἁγίου Κλήμεντος προσόµοια γ΄∙ Κλῆμα
τῆς ἀμπέλου τῆς ζωῆς…Πέτρου, Κορυφαίου μαθητής…Ὥσπερ, φωτοβόλος

ἐκ δυσμῶν…Δόξα…τὸ ἰδιόμελον τοῦ ἁγίου∙ Τῆς τῶν παθῶν ὀχλήσεως ἀ-

πασχολήσας…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. Εἰς τὴν λιτήν, τὸ

στιχηρὸν τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ ἢ τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς. Δόξα…Καὶ νῦν…τὸ

ἰδιόμελον τῆς ἑορτῆς∙ Ἐπέλαμψεν ἡμέρα χαρμόσυνος…Εἰς τὸν στίχον, τὸ

ἀναστάσιμον στιχηρὸν∙ Σὲ τὸν σαρκωθέντα Σωτηρὰ Χριστὸν…εἶτα τὰ

γ΄ στιχηρὰ, τὰ κατ’ ἀλφάβητον∙ Νυγείσης σου τῆς πλευράς…Ξένη σου ἡ

σταύρωσις…Ὁ δι’ ἡμᾶς σαρκὶ πάθος δεξάμενος…Δόξα…Καὶ νῦν…τὸ

ἰδιόμελον τῆς ἑορτῆς, ὅπερ ἐδοξάσαμεν ἐν τῇ α΄ ἡμέρᾳ∙ Σήμερον τὰ

στίφη τῶν πιστῶν συνελθόντα…Τό∙ Νῦν ἀπολύεις…καὶ τὸ τρισάγιον.

Ἀπολυτίκιον, τὸ ἀναστάσιμον∙ Τον συνάναρχον λόγον…τῆς ἑορτῆς∙ Σή-

μερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον…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∙

Κράτος τῆς ἑνιαίας…Τὰ Ἄξιόν ἐστιν…μετὰ τὸ τρισάγιον, ἀπολυτίκιον

τῆς ἑορτῆς, μόνον∙ Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον…καὶ τὰ λοιπὰ

τοῦ μεσονυκτικοῦ.
Ἐν τῷ ὄρθρῳ

Εἰς τὸ∙ Θεὸς Κύριος…τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον∙ Τον συνάναρχον

λόγον…Δόξα∙ τὸ αὐτὸ…Καὶ νῦν…τῆς ἑορτῆς∙ Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ
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τὸ προοίμιον…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 προσηγερεύθης…Καὶ νῦν…τῆς

ἑορτῆς, ἅπερ εἴπομεν καὶ ἐν τῇ α΄ ἡμέρᾳ∙ Δικαίων ὁ καρπὸς…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 φι-

λάνθρωπος…Ὁ χορός∙ Ἀμήν, καὶ ψάλλονται τὰ ἀναστάσιμα καθίσ-

ματα∙ Κύριε, μετὰ τὴν τριήμερόν σου Ἀνάστασιν…Δόξα∙ Κύριε, ἐν μέσῳ

σὲ προσήλωσαν…Καὶ νῦν… τῆς ἑορτῆς, ἅπερ εἴπομεν καὶ ἐν τῇ α΄ ἡμέρᾳ∙

Πρὸ συλλήψεως 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∙ Ἀγγελικὴ

ὁράσει τὸν νοῦν ἐκθαμβούμεναι…Εὐθὺς οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου, τὸ προ-

κείμενον αὐτοῦ καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ ια΄ 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 α΄ τῆς ἑορτῆς, ἄνευ
εἱρμῶν, εἰς δ΄ τροπάρια καὶ τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, ἄνευ εἱρμῶν, εἰς δ΄

τροπάρια. Λέγομεν δὲ καὶ τοὺς ιβ΄ στίχους τῆς στιχολογίας ἐν ἑκάστῃ

ᾠδῇ, εἰς δὲ τὰ δύο τελευταῖα τὸ· Δόξα…καὶ τὸ· Καὶ νῦν…Καταβασίαι·
Χριστὸς γεννᾶται…Ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· Ὁ καθαρ-

ώτατος Ναὸς τοῦ Σωτῆρος…Εἶτα κάθισμα τοῦ ἁγίου Κλήμεντος∙ Ὡς πο-

λύφορον κλῆμα ἐπὶ τῆς γῆς…Δόξα∙ τὸ αὐτὸ…Καὶ νῦν…τῆς ἑορτῆς∙ Πρὸ
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συλλήψεως Ἁγνὴ…Ἀφ’ ἕκτης τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον∙ Πρὸς τὸν Ἅδην

Σωτήρ μου…καὶ ὁ οἶκος∙ Ἀκούσασαι αἱ γυναῖκες…Συναξάριον. Ἡ τιμιω-

τέρα στιχολογείται.

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

ἡμῶν…εἶτα τὸ ἑξαποστειλάριον, τὸ ια΄ ἀναστάσιμον∙ Μετὰ τὴν θείαν

ἔγερσιν…καὶ τῆς ἑορτῆς∙ Ἢν πάλαι προκατήγγειλε…Εἰς τοῦ αἴνους,

ἱστῶμεν στίχους η΄ καὶ ψάλλομεν ἀναστάσιμα στιχηρὰ δ΄∙ Κύριε, ἐσφρα-

γισμένου τοῦ τάφου…Κύριε, τοὺς μοχλοὺς τοὺς αἰωνίους…Κύριε, αἱ
γυναῖκες ἔδραμον…Κύριε, ὥσπερ ἐξῆλθες…καὶ τῆς ἑορτῆς προσόμοια

γ΄ ἅπερ εἴπομεν ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ∙ Λαμπαδηφόροι Παρθένοι… Ἐπαγ-

γελίας ἁγίας…Ἐπουρανίῳ τραφεῖσα…Ἑξανοιγέσθω ἡ πύλη…Δόξα…τὸ

ια΄ Ἑωθινὸν ἰδιόμελον∙ Φανερῶν σεαυτὸν…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∙ Τον συ-

νάναρχον λόγον…Δόξα…τῆς ἑορτῆς∙ Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προ-

οίμιον...Καὶ νῦν∙ τὸ θεοτοκίον τῶν ὡρῶν. Εἰς τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον
τῆς ἑορτῆς∙ Ὁ καθαρώτατος Ναὸς τοῦ Σωτῆρος…

Εἰς τὴν Λειτουργίαν

Τὰ τυπικά. Οἱ μακαρισμοὶ τοῦ ἤχου εἰς δ΄ τροπάρια καὶ ἡ Ϟ΄ ᾠδὴ τοῦ

α΄ κανόνος τῆς ἑορτῆς εἰς δ΄ τροπάρια, ἄνευ εἱρμῶν. Εἰσοδικὸν τὸ∙ Δεῦτε

προσκυνήσωμεν…ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρών…Ἀπολυτίκια μετὰ τὴν Εἴσοδον,
τὸ ἀναστάσιμον∙ Τον συνάναρχον λόγον…τῆς ἑορτῆς∙ Σήμερον τῆς εὐ-

δοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον…τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ ἢ τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς…

Δόξα…ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙ Ἀγγελικὴ ὁράσει τὸν νοῦν ἐκθαμβούμεναι…

Καὶ νῦν…τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς∙ Ὁ καθαρώτατος Ναὸς τοῦ Σωτῆρος…

Τρισάγιον. Προκείμενον καὶ ἀλληλουϊάριον τοῦ ἤχου. Ἀπόστολος καὶ
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Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς, ἤτοι: Ἀπόστολος∙ Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν

γράμμασιν…(Προς Γαλάτας. Κεφ. Ϟ΄ 1-18), ὁ ζήτει τῇ κβ΄ Κυριακῇ τῶν

ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Εὐαγγέλιον∙ Ἦν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς

ἐν μιᾷ τῶν Συναγωγῶν…(Κάτα Λουκᾶν. Κεφ. ιγ΄ 10-17), ὁ ζήτει τῇ ι΄

Κυριακῇ τῶν κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίων. Εἰς τὸ∙ Ἑξαιρέτως…τὸ∙ Ἄξιόν

ἐστιν…Κοινωνικὸν∙ Αἰνεῖτε τὸν Κύριον…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.

Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Πέτρου Ἀλεξανδρείας

θὰ ψαλλεῖ ἐν τοῖς ἀποδείπνοις τῆς Παρασκευῆς. Τὸ ἀπολυτίκιον, κον-

τάκιον, ἑξαποστειλάριον, οἱ αἶνοι καὶ τὸ ἀποστολοευαγγέλιον τοῦ ὁσίου

πατρὸς ἡμῶν Κλήμεντος Ῥώμης καταλιμπανονται, καθόσον τυγχάνουσι

ταῦτα συνηνωμένα μετὰ τοῦ ἁγίου Πέτρου, οὗτινος ἡ ἀκολουθία οὐ
λέγεται.

