Κυριακὴ 22 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως∙ καὶ
μνήμη τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς
φαρμακολυτρίας. Ἦχος α’- Ἑωθινὸν δ΄.

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∙ Τὰς ἐσπερινὰς ἡμῶν εὐχάς…

Κυκλώσατε λαοὶ Σιών…Δεῦτε λαοὶ ὑμνήσωμεν…δευτεροῦντες τὸ α΄.
Δόξα…Καὶ νῦν…τὸ δογματικὸν θεοτοκίον∙ Παρθενικὴ πανήγυρις σή-

μερον…Τὸ∙ Φῶς ἱλαρόν…τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας μετὰ τῶν στίχων

αὐτοῦ. Εἰς τὸν στίχον ψάλλομεν τὸ ἀναστάσιμον στιχηρὸν∙ Τῷ πάθει
σου Χριστὲ…εἴτα τὰ γ΄ προσόµοια τῆς Θεοτόκου∙ Δεδοξασμένη ὑπάρχεις…

Οἱ συνεχόμενοι θλίψεσιν…Ἀνεκαινίσθη ὁ κόσμος ἐν τῇ κυήσει…Δόξα…
Καὶ νῦν…τὸ ἐγκωμιαστικὸν θεοτοκίον∙ Νεφέλην σὲ φωτὸς…Τὸ∙ Νῦν

Ἀπολύεις…Τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον∙ Τοῦ λίθου
σφραγισθέντος…Δόξα…τῶν ἁγίων πατέρων∙ Μεγάλα τὰ τῆς Πίστεως

κατορθώματα…Καὶ νῦν…τὸ προεόρτιον∙ Ἐτοιμάζου Βηθλεὲμ… Ἀπόλυσις.

Ἐν τῷ ἀποδείπνῳ
Ἐν τῷ μικρῷ ἀποδείπνῳ, ψάλλομεν τὸ τριῲδιον τῆς ἡμέρας μόνον (κβ΄

Δεκεμβρίου). Εἰς δὲ τὸ τρισάγιον, κοντάκιον προεόρτιον∙ Ἡ Παρθένος

σήμερον τὸν προαιώνιον λόγον…Ἐν τέλει οἱ οἶκοι τῆς Θεοτόκου οὐ λέ-

γονται.

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΄∙ Τὰς ἐσπερινὰς ἡμῶν

εὐχάς…Κυκλώσατε λαοὶ Σιών…Δεῦτε λαοὶ ὑμνήσωμεν…ἀνατολικὸν στι-

Κυριακὴ 22 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

2

χηρὸν ἐν∙ Εὐφράνθητε οὐρανοὶ…προεόρτια προσόµοια γ΄∙ Παρθένε πανάμωμε Θεοῦ…Ἐναπογραφόμενος Χριστέ…Τόκον ἀκατάληπτον θεσμοὺς…

τῶν ἁγίων πατέρων προσόµοια γ΄∙ Τὰ τῶν Πατέρων σήμερον πιστοί…

Ὡς ἐν ψεκάδι μέσον τῆς φλογός…Ὥσπερ ἐν δρόσῳ ὄντες οἱ πιστοί…Δόξα…
τὸ ἰδιόμελον τῶν ἁγίων πατέρων∙ Δανιὴλ ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν…Καὶ νῦν…τὸ

α΄ θεοτοκίον τοῦ ἤχου∙ Τὴν παγκόσμιον δόξαν…Εἴσοδος. Τὸ∙ Φῶς ἱλαρόν…

τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας∙ Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν…μετὰ τῶν στίχων

αὐτοῦ. Εἶτα τὰ γ΄ ἀναγνώσματα τῆς Κυριακῆς∙ α΄. Ἀκούσας Ἀβραμ, ὅτι

ᾐχμαλώτευται Λὼτ…(Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσµα. Κεφ΄. ιδ΄, 14), β΄. Εἶπε
Μωσῆς πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ∙ Ἴδετε, παραδέδωκα…(Δευτερονομίου τὸ

Ἀνάγνωσµα. Κεφ΄. α΄, 8), γ΄. Εἶπε Μωσῆς πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ∙ Ἰδού,
Κυρίου τοῦ Θεοῦ…(Δευτερονομίου τὸ Ἀνάγνωσµα. Κεφ΄. ι΄, 24). Εἰς τὴν
λιτήν, τὸ στιχηρὸν τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ ἢ τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς. Δόξα…τὸ

ἰδιόμελον τῶν ἁγίων πατέρων∙ Βολίδες ἀστράπτοντες…Καὶ νῦν…τὸ

προεόρτιον∙ Ἂκουε οὐρανὲ…Εἰς τὸν στίχον, τὸ ἀναστάσιμον στιχηρὸν∙

Τῷ πάθει σου Χριστὲ…εἶτα τὰ γ΄ στιχηρὰ, τὰ κατ’ ἀλφάβητον∙ Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις…Βασιλεὺς ὑπάρχουν οὐρανοῦ καὶ γῆς…Γυναῖκες Μυρο-

φόροι μύρα φέρουσαι…Δόξα…τὸ ἰδιόμελον τὸ ἰδιόμελον τῶν ἁγίων πα-

τέρων∙ Χαίρετε Προφῆται τίμοι…Καὶ νῦν…το προεόρτιον∙ Ἰδοὺ καιρὸς
ἤγγικε…Τό∙ Νῦν ἀπολύεις…καὶ τὸ τρισάγιον. Ἀπολυτίκιον, τὸ ἀναστά-

σιμον∙ Τοῦ λίθου σφραγισθέντος…τὸ προεόρτιον∙ Ἐτοιμάζου Βηθλεὲμ…

Δόξα…τῶν ἁγίων πατέρων∙ Μεγάλα τὰ τῆς Πίστεως κατορθώματα…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∙ Μίαν τρισυπόστατον Ἀρχὴν…Τὰ Ἄξιόν ἐστιν…Τρισάγιον, καὶ τὸ

προεόρτιον ἀπολυτίκιον∙ Ἐτοιμάζου Βηθλεὲμ…
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Ἐν τῷ ὄρθρῳ

Εἰς τὸ∙ Θεὸς Κύριος…τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον∙ Τοῦ λίθου σφρα-

γισθέντος…Δόξα…τῶν ἁγίων πατέρων∙ Μεγάλα τὰ τῆς Πίστεως κατορ-

θώματα…Καὶ νῦν…τὸ προεόρτιον∙ Ἐτοιμάζου Βηθλεὲμ…Εὐθὺς ἡ στιχο-

λογία 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 τάφον σου Σωτὴρ…Δόξα∙ Σταυρῷ προσηλωθείς…Καὶ
νῦν…τὸ προεόρτιον κάθισμα τῆς ἡµέρας (κβ΄ Δεκεµβρίου)∙ Ἐνθέως

εὐφραίνεται, ἡ κτίσις σήμερον…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∙ Γυναῖκες πρὸς τὸ μνῆμα…Δόξα∙ Ἐν τῷ Σταυρῷ
προσηλωθεὶς…Καὶ νῦν...τὸ προεόρτιον κάθισμα τῆς ἡµέρας (κβ΄ Δεκεµ-

βρίου)∙ Τὴν Παρθένον κύουσαν…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∙ Ἥ του λῃστοῦ μετάνοια…Εὐθὺς οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου, τὸ προ-

κείμενον αὐτοῦ καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ δ΄ 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 τῶν ἁγίων Πατέρων, μετὰ τῶν εἱρμῶν, εἰς η΄

τροπάρια καὶ ὁ προεόρτιος, ἄνευ εἱρμῶν, εἰς Ϟ΄ 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, ἡ ὑπακοὴ τῶν ἁγίων Πατέρων· Ἄγγελος Παίδων ἐδρόσισε…
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Εὐθύς, χῦμα, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον· Ἐξανέστης ὡς Θεὸς…καὶ ὁ
οἶκος αὐτοῦ· Τὸν ἀναστάντα τριήμερον ἀνυμνήσωμεν…Ἀφ’ ἕκτης τὸ προ-

εόρτιον κοντάκιον∙ Εὐφραίνου Βηθλεὲμ…καὶ ὁ οἶκος∙ Τῆς σῆς Παρθένε

κυήσεως…Συναξάριον, πρῶτον τῆς ἡμέρας, εἶτα τῶν ἁγίων Πατέρων.

Ἡ τιμιωτέρα στιχολογείται.

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

ἡμῶν…εἶτα τὸ ἑξαποστειλάριον, τὸ δ΄ ἀναστάσιμον∙ Ταῖς ἀρεταῖς ἀστ-

ράψαντες…τῶν ἁγίων Πατέρων∙ Πατριαρχῶν οἱ πρόκριτοι…τὸ προ-

εόρτιον· Εὐφραίνου Βηθλεὲμ καὶ σὺ…Εἰς τοὺς αἴνους, ἱστῶμεν στίχους ι΄

καὶ ψάλλομεν ἀναστάσιμα στιχηρὰ δ΄∙ Ὑμνοῦμέν σου Χριστέ…Ὁ Σταυρὸν

ὑπομείνας…Ὁ τὸν Ἅδην σκυλεύσας…Τὴν θεοπρεπῆ σου συγκατάβασιν…

τῶν ἁγίων Πατέρων προσόµοια γ΄∙ Ἆρον σου τὴν φωνὴν ἀληθῶς…Δεῦρο

ὁ ἐν πυρίνῳ ποτέ…Ὤφθη ἡ ἀπ’ αἰῶνος ἐν γῇ…δευτερούντες το α΄. Δόξα…

τὸ ἰδιόμελον τῶν ἁγίων Πατέρων∙ Τῶν νομικῶν διδαγμάτων ὁ σύλογος…
Καὶ νῦν∙ Ὑπερευλογημένη…Δοξολογία μεγάλη…καὶ τὸ ἀναστάσιμον τρο-

πάριον μόνον∙ Σήμερον σωτηρία…Ἐκτενής, ἀπόλυσις. Ἡ α΄ ὥρα ἐν τῷ

νάρθηκι, ἐν ᾗ ψάλλομεν, μετὰ τὸ θεοτοκίον αὐτῆς, τὸ δ΄ ἑωθινὸν ἰδιόμελον∙ Ὄρθρος ἦν βαθὺς...

Ἐν ταῖς ὥραις

Ἐν μὲν τῇ α΄ καὶ Ϟ΄ ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον∙ Τοῦ λίθου σφραγι-

σθέντος…Δόξα…τὸ προεόρτιον∙ Ἐτοιμάζου Βηθλεὲμ…Καὶ νῦν…τὸ θεο-

τοκίον τοῦ ἤχου∙ ἐν δὲ τῇ γ΄ καὶ τῇ θ΄ ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον∙ Τοῦ
λίθου σφραγισθέντος…Δόξα…τῶν ἁγίων πατέρων∙ Μεγάλα τὰ τῆς

Πίστεως κατορθώματα…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον τοῦ ἤχου. Ἐν πάσαις δὲ
τὸ προεόρτιον κοντάκιον∙ Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον…
Εἰς τὴν Λειτουργίαν

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

ἁγίων πατέρων εἰς δ΄ τροπάρια, ἄνευ εἱρμοῦ. Εἰσοδικὸν τὸ∙ Δεῦτε προσ-
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κυνήσωμεν…ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρών…Ἀπολυτίκια μετὰ τὴν Εἴσοδον, τὸ

ἀναστάσιμον∙ Τοῦ λίθου σφραγισθέντος…τὸ προεόρτιον∙ Ἐτοιμάζου Βη-

θλεὲμ…τῶν ἁγίων πατέρων∙ Μεγάλα τὰ τῆς Πίστεως κατορθώματα …

τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ ἢ τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς…ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙ Ἥ του

Λῃστοῦ μετάνοια…Δόξα…τὸ προεόρτιον κοντάκιον τῆς ἡμέρας∙ Εὐ-

φραίνου Βηθλεὲμ…Καὶ νῦν…τὸ προεόρτιον∙ Ἡ Παρθένος σήμερον…

Τρισάγιον. Προκείμενον καὶ ἀλληλουϊάριον, ἀπόστολος καὶ εὐαγγέλιον
μόνα τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἤτοι: Ἀπόστολος∙ Πίστει

παρῴκησεν Ἀβραάμ…(Προς Ἑβραίους. Κεφάλαιο ια΄, 9-10, 32-40), ὁ ζήτει

τῇ Κυριακῇ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. Εὐαγγέλιον∙ Βίβλος γενέσεως
Ἰησοῦ Χριστοῦ…(Κατά Ματθαῖον. Κεφάλαιο α΄, 1-25), ὁ ζήτει τῇ Κυριακῇ

πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. Εἰς τὸ∙ Ἑξαιρέτως…τὸ∙ Ἄξιόν ἐστίν… Κοινωνικὸν∙ Αἰνεῖτε τὸν Κύριον…καὶ∙ Ἀγαλλιάσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ…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 τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς

Φαρμακολυτρίας θὰ ψαλλεῖ εἰς τὸ ἀπόδειπνον τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας.

Ἑτέρα: Ἀπὸ τῆς κ΄ τοῦ παρόντος μηνὸς ἕως τῇ ιδ΄ τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου,

παύουσιν οἱ κανόνες τῆς Θεοτόκου καθὼς καὶ οἱ οἶκοι αὐτῆς ἐν τῷ
ἀποδείπνῳ.

