Κυριακὴ 15 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν ἁγίων Προπατόρων∙ καὶ
μνήμη τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου.
Ἦχος πλ.δ΄- Ἑωθινὸν γ΄.

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∙ Ἐσπερινὸν ὕμνον…Κύριε,

Κύριε, μὴ ἀποῤῥίψης ἡμᾶς…Χαῖρε Σιὼν ἁγία…δευτεροῦντες τὸ α΄. Δόξα…

Καὶ νῦν…τὸ δογματικὸν θεοτοκίον∙ Πῶς μὴ σὲ μακαρίσωμεν Θεοτόκε!…
Τὸ∙ Φῶς ἱλαρόν…τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.

Εἰς τὸν στίχον ψάλλομεν τὸ ἀναστάσιμον στιχηρὸν∙ Ἀνέστης ἐκ τοῦ
τάφου…εἴτα τὰ γ΄ προσόµοια τῆς Θεοτόκου∙ Ἀνῆλθες ἐπὶ Σταυροῦ…εἴτα
τὰ γ΄ προσόµοια τῆς Θεοτόκου∙ Χαῖρε Θεοτόκε πάνσεμνε…Χαῖρε Θεο-

μῆτορ ἄχραντε…Χαῖρε Θεοτόκε Μήτηρ Χριστοῦ…Δόξα…Καὶ νῦν… τὸ

ἐγκωμιαστικὸν θεοτοκίον∙ Ὃν οὐρανὸς οὐκ ἐχώρησε…Τὸ∙ Νῦν Ἀπολύεις…
Τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον∙ Ἐξ ὕψους κατῆλθες…

Δόξα…τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Ἱερέων ποδήρει κατακοσμούμενος…Καὶ νῦν…

τῶν προπατόρων∙ Ἐν πίστει τοὺς Προπάτορας ἐδικαίωσας… Ἀπόλυσις.
Ἐν τῷ ἀποδείπνῳ

Ἐν τῷ μικρῷ ἀποδείπνῳ, κανόνα καὶ οἴκους τῆς Θεοτόκου οὐ λέγομεν.

Εἰς δὲ τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τῶν προπατόρων∙ Χειρόγραφον εἰκόνα…

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

στίχους ι΄ καὶ ψάλλομεν στιχηρὰ ἀναστάσιµα γ΄∙ Ἐσπερινὸν ὕμνον…

Κύριε, Κύριε, μὴ ἀποῤῥίψης ἡμᾶς…Χαῖρε Σιὼν ἁγία…ἀνατολικὸν στιχηρὸν
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ἐν∙ Ὁ ἐκ Θεοῦ Πατρὸς Λόγος…τῶν προπατόρων προσόµοια γ΄∙ Τῶν Προ-

πατόρων σήμερον πιστοί…Ὁ τοὺς ἁγίους Παῖδας ἐκ πυρός…Ὡς ἐν ψε-

κάδι μέσον τῆς φλογὸς…καὶ τοῦ ἱεροµάρτυρος προσόµοια γ΄∙ Σκεῦος ἱε-

ρότατον…Σώματος ἠλόγησας…Καλῶς τὸν ἀγῶνα σὲ…Δόξα…τὸ ἰδιόμελον

τῶν προπατόρων∙ Τοὺς πρὸ νόμου Πατέρας…Καὶ νῦν…τὸ α΄ θεοτοκίον

τοῦ ἤχου∙ Ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν…Εἴσοδος. Τὸ∙ Φῶς ἱλαρόν…τὸ προ-

κείμενον τῆς ἡμέρας∙ Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν…μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.

Εἰς τὴν λιτήν, τὸ στιχηρὸν τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ ἢ τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς.

Εἶτα τὰ δύο ἰδιόμελα τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Ἱερεὺς ἐννομώτατος…Ὡς τῆς

θείας ἐλευθερίας…Δόξα…τὸ ἰδιόμελον τῶν προπατόρων∙ Βολίδες ἀσ-

τράπτοντες…ἃ ζήτει εἰς τὴν Λιτὴν τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεν-

νήσεως. Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙ Ἁμαρτωλῶν τὰς δεήσεις…Εἰς τὸν

στίχον, τὸ ἀναστάσιμον στιχηρὸν∙ Ἀνῆλθες ἐπὶ Σταυροῦ…εἶτα τὰ γ΄
στιχηρὰ, τὰ κατ’ ἀλφάβητον∙ Χριστὸν δοξολογήσωμεν…Ψαλμοῖς καὶ

ὕμνοις…Ὦ Δεσπότα τῶν ἁπάντων…Δόξα…τὸ ἰδιόμελον τοῦ ἱερομάρτυρος∙

Τῆς ἱεραρχίας σου Ὅσιε Πάτερ…Καὶ νῦν…το ιδιόμελον των Προπατόρων∙

Τῶν Προπατόρων τὸ σύστημα…Τό∙ Νῦν ἀπολύεις…καὶ τὸ τρισάγιον.

Ἀπολυτίκιον, τὸ ἀναστάσιμον∙ Ἐξ ὕψους κατῆλθες…τῶν προπατόρων∙

Ἐν πίστει τοὺς Προπάτορας ἐδικαίωσας…Δόξα…τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Ἱερέων
ποδήρει κατακοσμούμενος…Καὶ νῦν…τὸ∙ Θεοτόκε Παρθένε…Ἡ εὐλό-

γησις 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∙ Τῷ τρισηλίῳ Βασιλεῖ καὶ πρύτανι…Τὰ Ἄξιόν ἐστιν…Τρισάγιον, καὶ

τὸ ἀπολυτίκιον τῶν προπατόρων∙ Ἐν πίστει τοὺς Προπάτορας ἐδικαίωσας…
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Ἐν τῷ ὄρθρῳ

Εἰς τὸ∙ Θεὸς Κύριος…τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον∙ Ἐξ ὕψους κα-

τῆλθες…Δόξα…τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Ἱερέων ποδήρει κατακοσμούμενος…
Καὶ νῦν…τῶν προπατόρων∙ Ἐν πίστει τοὺς Προπάτορας ἐδικαίωσας…

Εὐθὺς ἡ στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου ὡς ἐξῇς: ὁ ἀναγνώστης∙ Κύριε,

ἐλέησον γ΄, Δόξα, καὶ νῦν…Καὶ ἀναγινώσκει τὸ Β΄ κάθισμα τοῦ Ψαλ-

τηρίου. 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 ψάλ-

λονται τὰ ἀναστάσιμα καθίσματα∙ Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν…Δόξα∙ Ἀναστὰς

ἐκ τοῦ τάφου ὡς ἀληθῶς…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙ Τὴν οὐράνιον πύλην

καὶ κιβωτόν…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 ἀνα-

στάσιμα καθίσματα∙ Ἄνθρωποι τὸ μνῆμά σου…Δόξα∙ Τὰ μύρα τῆς ταφῆς…

Καὶ νῦν...τὸ θεοτοκίον∙ Ἐπὶ σοὶ χαίρει Κεχαριτωμένη…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∙ Αἱ Μυροφόροι τοῦ Ζωοδότου…Εὐθὺς οἱ ἀναβαθμοὶ

τοῦ ἤχου, τὸ προκείμενον αὐτοῦ καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ γ΄

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, τῶν προπατόρων, ἄνευ
εἱρμῶν, εἰς δ΄ τροπάρια καὶ τοῦ ἱερομάρτυρος, 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·
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Χριστὸς γεννᾶται…Ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς, ἡ ὑπακοὴ τῶν Προπατόρων· Εἰς δρόσον
τοῖς Παισὶ…Εὐθύς, χῦμα, τὸ κοντάκιον τοῦ ἱερομάρτυρος· Ὡς καλλονὴν

τῶν ἱερέων Ὅσιε…καὶ ὁ οἶκος αὐτοῦ· Ἔπιδε εὔσπλαχνε Ζωοδότα…Ἀφ’

ἕκτης τὸ κοντάκιον τῶν Προπατόρων∙ Χειρόγραφον εἰκόνα…καὶ ὁ οἶκος∙

Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα…Συναξάριον, πρῶτον τῆς ἡμέρας, εἶτα τῶν

ἁγίων Προπατόρων. Ἡ τιμιωτέρα στιχολογείται.

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

ἡμῶν…εἶτα τὸ ἑξαποστειλάριον, τὸ γ΄ ἀναστάσιμον∙ Ὅτι Χριστὸς ἐγή-

γερται…τῶν προπατόρων∙ Πατέρων μνήμην σήμερον…τοῦ ἱερομάρτυρος·

Χριστῷ προσήγαγες Πάτερ…καὶ τό θεοτοκίον∙ Καὶ σὲ μεσίτριαν Κόρη…
Εἰς τοὺς αἴνους, ἱστῶμεν στίχους ι΄ καὶ ψάλλομεν ἀναστάσιμα στιχηρὰ

δ΄∙ Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ παρέστης…Κύριε, εἰ καὶ ὡς νεκρὸν ἐν μνημείῳ…

Κύριε, ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου…Ὁ Ἄγγελός σου Κύριε…τῶν προπατόρων

προσόµοια γ΄∙ Πάντες τὴν τῶν σεπτών…Ἔσβεσαν τοῦ πυρός…Λάκκῳ κα-

τακλεισθείς…καὶ τοῦ ἱεροµάρτυρος προσόµοια γ΄∙ Τὴν χάριν τῶν σοφῶν

Μαθητῶν…Τὸ ψεῦδος σοῖς ἐν λόγοις σοφέ…Τοῖς ὄμβροις τῶν αἱμάτων

σου…Δόξα…τὸ ἰδιόμελον τῶν προπατόρων∙ Δεῦτε ἅπαντες, πιστῶς πα-

νηγυρίσωμεν…Καὶ νῦν∙ Ὑπερευλογημένη…Δοξολογία μεγάλη…καὶ τὸ

ἀναστάσιμον τροπάριον μόνον∙ Ἀναστὰς ἐκ τὸ μνήματος…Ἐκτενής,
ἀπόλυσις. Ἡ α΄ ὥρα ἐν τῷ νάρθηκι, ἐν ᾗ ψάλλομεν, μετὰ τὸ θεοτοκίον
αὐτῆς, τὸ γ΄ ἑωθινὸν ἰδιόμελον∙ Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας...
Ἐν ταῖς ὥραις

Ἐν μὲν τῇ α΄ καὶ Ϟ΄ ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον∙ Ἐξ ὕψους κατῆλθες…

Δόξα..τῶν προπατόρων∙ Ἐν πίστει τοὺς Προπάτορας…Καὶ νῦν…τὸ θεο-

τοκίον τοῦ ἤχου∙ ἐν δὲ τῇ γ΄ καὶ τῇ θ΄ ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον∙ Ἐξ

ὕψους κατῆλθες…Δόξα…τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Ἱερέων ποδήρει κατακοσμούμενος…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον τοῦ ἤχου. Ἐν πάσαις δὲ κοντάκιον
τῶν προπατόρων∙ Χειρόγραφον εἰκόνα…
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Εἰς τὴν Λειτουργίαν

Τὰ τυπικά. Οἱ μακαρισμοὶ τοῦ ἤχου εἰς δ΄ τροπάρια, ἡ γ΄ ᾠδὴ τῶν

Προπατόρων εἰς δ΄ τροπάρια, ἄνευ εἱρμοῦ καὶ ἡ Ϟ΄ ᾠδὴ τοῦ ἱερομάρτυρος

εἰς δ΄ τροπάρια. Εἰσοδικὸν τὸ∙ Δεῦτε προσκυνήσωμεν…ὁ ἀναστὰς ἐκ

νεκρών…Ἀπολυτίκια μετὰ τὴν Εἴσοδον, τὸ ἀναστάσιμον∙ Ἐξ ὕψους

κατῆλθες…τῶν Προπατόρων∙ Ἐν πίστει τοὺς Προπάτορας…τοῦ ἱερο-

μάρτυρος∙ Ἱερέων ποδήρει κατακοσμούμενος…τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ ἢ τοῦ

ἁγίου τῆς μονῆς…ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙ Ἐκπλήττων τῇ ὁράσει…τὸ κοντάκιον τῶν προπατόρων∙ Χειρόγραφον εἰκόνα…Δόξα…τὸ κοντάκιον τοῦ

ἱερομάρτυρος· Ὡς καλλονὴν τῶν ἱερέων Ὅσιε…Καὶ νῦν∙ Ἡ Παρθένος

σήμερον…Τρισάγιον. Προκείμενον καὶ ἀλληλουϊάριον τῶν προπατόρων.
Ἀπόστολος καὶ εὐαγγέλιον τῶν Προπατόρων καὶ τοῦ Ἱερομάρτυρος,
ἤτοι: Ἀπόστολος∙ α΄. Τῶν Προπατόρων∙ Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ…

(Προς Κολασσαεῖς.

Κεφάλαιο Γ΄, 4-11), ὁ ζήτει τῇ κθ΄ Κυριακῇ τῶν

ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, καὶ β΄. Τοῦ Ἱερομάρτυρος∙ Μὴ

ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου…(Προς Τιμόθεον. Κεφάλαιο Α΄,

8-18), ὁ ζήτει τῇ ιε΄ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς. Εὐαγγέλιον∙ α΄. Τῶν Προπατόρων∙

Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα…(Κατά Λουκᾶν. Κεφάλαιο Ιδ΄, 16-

24), ὁ ζήτει τῇ ια΄ Κυριακῇ τῶν κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίων, και β΄. Τοῦ

Ἱερομάρτυρος∙ Ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς ἐν τοῖς Σάββασι…(Κατά Μάρκον.

Κεφάλαια Β΄, 23-28, Γ΄, 1-2), ὁ ζήτει τῷ Σαββάτῳ τῆς α΄ ἑβδομάδος τῶν

νηστειῶν. Εἰς τὸ∙ Ἑξαιρέτως…τὸ∙ Ἄξιόν ἐστίν…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.

Σημείωσις: Ὁ κανὼν τῶν ἁγίων Παίδων καταλιμπάνεται.

