Τῷ Σαββάτῳ τῆς Α΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. Τὸ διὰ τῶν
Κολλύβων παράδοξον θαῦμα τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου

Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος ἑορτάζομεν. Μνήμη τοῦ
Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Θεοφυλακτοῦ, Ἐπισκόπου Νικομηδείας.
Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
Εἰς τὸν Ἐσπερινὸν
Μετὰ τὸν προοιμιακὸν καὶ τὴν στιχολογίαν τοῦ ιη΄ καθίσµατος τοῦ

Ψαλτηρίου, ἤτοι τὰ∙ Πρὸς Κύριον…,εἰς τὸ∙ Κύριε ἐκέκραξα…,ἱστῶμεν

στίχους ι΄ καὶ ψάλλομεν τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας∙ Δεῦτε πιστοὶ ἐπεργα-

σώμεθα…δίς, εἶτα τὰ δ΄ µαρτυρικὰ τοῦ γ΄ ἤχου∙ Μεγάλη τῶν μαρτύρων
σου Χριστέ…Προφῆται, καὶ Ἀπόστολοι Χριστοῦ…Οἱ Μάρτυρές σου

Κύριε…Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ σου Κύριε…εἶτα τὰ δ΄ ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου
Θεοδώρου∙ Δεῦτε φιλομάρτυρες πάντες…Τὴν θεοδώρητον χάριν…Δῶρον

Θεοῦ ὑπέρτατον…Θείων δωρεῶν…Δόξα…τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Ὀργάνῳ

χρησάμενος ὁ δυσμενής…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον τοῦ ἤχου∙ Πῶς μὴ θαυμάσωμεν…Εἴσοδος, τὸ∙ Φῶς ἱλαρόν…,τὰ ἀναγνώσματα τοῦ Τριῳδίου

μετὰ τῶν προκειμένων αὐτῶν∙ α΄. Ἐκάλεσεν Ἀδὰμ ὀνόματα πᾶσι τοῖς

κτήνες…(Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσµα, Κεφ΄ Β΄ 20-25, Κεφ Γ΄ 1-20), β΄. Ὁ

Θεὸς τῇ σοφίᾳ ἐθεμελίωσε τὴν γῆν…(Παρομιὼν τὸ ἀνάγνωσµα, Κεφ Γ΄
19-24). Εἶτα τὸ∙ Κατευθυνθήτω…καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν προηγιασ-

μένων. Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, προτιθέντες κόλλυβα ψάλ-

λομεν τὸν ἱκετήριον Κανόνα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου ὡς ἐξῇς: ὁ ἀναγνώστης

ἀναγινώσκει τὸν ρµβ΄ ψαλµὸν∙ Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου…

εἶτα τὸ∙ Θεὸς Κύριος…τετράκις, μετὰ στίχου, καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ

ἁγίου Θεοδώρου∙ Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα…Δόξα∙ τὸ αὐτό…

Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙ Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν…Ὁ ν΄ ψαλµὸς χῦμα καὶ

εὐθὺς ψάλλομεν τὸν κανόνα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου ἄνευ εἱρμῶν, εἰς δ΄

τροπάρια, μετὰ τοῦ στίχου∙ Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρεσβεῦε ὑπὲρ ἡμῶν. Ἀφ’
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ἕκτης, χῦμα τὸ κοντάκιον∙ Πίστιν Χριστοῦ ὡσεὶ θώρακα…Μετὰ δὲ τὴν θ΄
ᾠδὴν ψάλλομεν ἅπαξ τὸν εἱρμὸν αὐτῆς∙ Σὲ τὴν ἀπειρόγαμον…Εἶτα τρι-

σάγιον κτλ. καὶ ψάλλομεν τὸ ἀπολυτίκιον∙ Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως

κατορθώματα…Δόξα…τὸ κοντάκιον∙ Πίστει χριστοῦ ὡσεὶ θώρακα…Καὶ

νῦν…τὸ θεοτοκίον∙ Ὡς προστασίαν ἅπαντες…Καὶ γίνεται ἡ εὐλόγησις

τῶν κολύβων ὑπὸ τοῦ ἱερέως λέγοντος τὴν εὐχὴν∙ Ὁ πάντα τελεσφορήσας

τῷ λόγῳ σου…Εἶτα τὸ∙ Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου…ἐκ γ΄ καὶ μετανοίας

µεγάλας γ΄, οἱ δύο ψαλμοὶ∙ Εὐλογήσω τὸν Κύριον…καὶ∙ Ὑψώσω σὲ ὁ Θεός
μου…καὶ δίδοται τὸ κατακλαστὸν παρὰ τοῦ ἱερέως καὶ Ἀπόλυσις.

Εἰς τὸ μικρὸν ἀποδεῖπνον
Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀναγινώσκομεν ὡς ἔθος τὸ μικρὸν ἀπο-

δεῖπνον ἄνευ μετανοιῶν. Μετὰ δὲ τὸ· Πιστεύω εἰς ἔνα Θεόν…ψάλλομεν∙
α΄. τὸν τῆς αὔριον κανόνα τοῦ Μηναίου (τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν

Θεοφυλακτοῦ, Ἐπισκόπου Νικομηδείας) εἰς δ΄ τροπάρια∙ Θρόνῳ τό του

Δεσπότου…καὶ β΄. τὸν νεκρώσιμον κανόνα τοῦ ἐνδιάτακτου ἤχου εἰς δ΄
τροπάρια∙ Τῇ ταφῇ σου θάνατον θανατώσας…καταλιμπανομένου τοῦ

κανόνος τῆς Θεοτόκου (ἐκ τοῦ Θεοτοκαρίου τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ

Ἁγιορείτου). Ἀφ’ ἕκτης, τὸ κάθισμα τοῦ Μηναίου∙ Ἑξασκήσας ὁσίως

Πάτερ σοφὲ…Δόξα∙ τὸ αὐτό…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙ Τοῦ Ἡλίου νεφέλη
τοῦ νοητοῦ...Μετὰ δὲ τὴν θ΄ ᾠδὴν τὰ γ΄ προσόµοια τοῦ Μηναίου (τὰ ἐν
τῷ ἐσπερινῷ)∙ Πάτερ Θεοφυλακτὲ Θεοῦ…Πάτερ Θεοφυλακτὲ τῆς γῆς…

Πάτερ Θεοφυλακτὲ Θεὸν…καὶ τὸ ὅμοιον θεοτοκίον∙ Νοσούσαν Πανύμνητε

δεινώς…Εἶτα τὸ· Ἄξιόν ἐστιν…Τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τοῦ Ἁγίου Θεο-

δώρου· Πίστιν Χριστοῦ…Καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ μικροῦ ἀποδείπνου. Μετὰ δὲ
τὸ· Τὴν πᾶσαν ἐλπίδαν μου…λέγομεν τὸ· Ἐπὶ σοὶ χαίρει…Ἅγιε ἄγγελε…
Τῇ ὑπερμάχῳ…χῦμα, καὶ ἀναγινώσκομεν τοὺς κδ΄ οἴκους τῆς Θεοτόκου,

ὡς ἔθος. Εἶτα χῦμα τὸ· Τῇ ὑπερμάχῳ…καὶ τὸ· Θεοτόκε Παρθένε…Καὶ
εὐθὺς ὁ ἱερεὺς· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς…καὶ ἀναγινώσκει τὸ

τῆς παννυχίδος εὐγγέλιον. Μεθ’ ὃ· Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός…καὶ ποιεῖ
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τὴν μικρὰν ἀπόλυσιν εἶτα τὸ· Εὐξώμεθα ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου…καὶ

τὸ· Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν….
Ἐν τῷ Μεσονυκτικῷ

Ἀναγινώσκομεν αὐτὸ τοῦ Σαββάτου ὡς ἔθος, ἐν τῷ νάρθηκι.
Ἐν τῷ Ὄρθρῳ
Μετὰ τὸν εὐλογητὸν τοῦ ἱερέως, τὸ· Δεῦτε προσκυνήσωμεν…καὶ αἱ

εὐχαὶ· Ἐπακούσαι σου Κύριος…Κύριε ἐν τῇ δυνάμει σου…καὶ καθεξῆς ὁ

ἑξάψλμος. Μετὰ δὲ τοῦτον, ψάλλομεν τὸ· Θεὸς Κύριος…καὶ τὸ ἀπολυ-

τίκιον τοῦ ἁγίου Θεοδώρου· Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα…

Δόξα· τὸ αὐτό…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον· Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν…Εὐθὺς ἡ

στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου ὡς ἐξῇς: ὁ ἀναγνώστης∙ Κύριε, ἐλέησον γ΄,

Δόξα, καὶ νῦν…καὶ ἀναγινώσκει τὸ ιϞ΄ 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 συ-

ναπτὴ καί∙ Ὅτι σὸν τὸ κράτος…Ὁ χορός∙ Ἀμήν, καὶ ψάλλονται τὰ μαρτυ-

ρικὰ καθίσματα τοῦ δ΄ ἤχου∙ Τῶν Ἀθλοφόρων τοῦ Χριστοῦ…εἶτα τὸ κάθισμα∙ Θωρακισάμενοι, την πανοπλίαν Χριστού….μετὰ τοῦ στίχου∙ Θαυ-

μαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, εὐθὺς τὸ κάθισμα∙ Ἐκλάμπετε, διὰ

τῆς πίστεως…μετὰ τοῦ στίχου∙ Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμά-

στωσεν ὁ Κύριος, Δόξα…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙ Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν…

Εἶτα ὁ ἀναγνώστης∙ Κύριε, ἐλέησον γ΄, Δόξα, καὶ νῦν. Καὶ ἀναγινώσκει τὸ

ιζ΄ κάθισµα τοῦ Ψαλτηρίου. Εἰς τὸ τέλος αὐτοῦ λέγει∙ Δόξα, καὶ νῦν.

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα δόξα σοι, ὁ Θεός. Ἐκ γ΄. Ἡ ἐλπὶς ἠμῶν
Κύριε δόξα σοι. Ὁ ἱερεύς∙ μικρὰ συναπτὴ καί∙ Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλ-

άνθρωπος…Ὁ χορός∙ Ἀμήν, καὶ ψάλλονται τὰ καθίσματα τοῦ ἁγίου

Θεοδώρου∙ Ζέων πίστεως…Δόξα∙ Θεῖον δῶρόν σε…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙

Ἡ τὸν ἀχώρητον, Θεὸν ἐν μήτρᾳ σου…

Εἰθ’ οὕτως ὁ ν΄ ψαλµὸς χῦμα καὶ οἱ κανόνες τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς ἢ

τοῦ ναοῦ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς Ϟ΄ τροπάρια καὶ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου,
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ἄνευ εἱρμῶν, οἱ δύο εἰς η΄ τροπάρια. Στιχολογοῦμεν δὲ καὶ∙ Τῷ Κυρίῳ

ἄσωμεν…ὁλόκληρον εἰς πάσας τὰς ᾠδὰς. Καταβασίαι∙ Ἀνοίξω τὸ στόμα
μου…Ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς, κάθισμα τοῦ ἁγίου∙ Θεϊκὴν παντευχίαν ἀναλαβών…

Δόξα∙ Μαξιμίνου θωπείαις μὴ ἐκλυθείς…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙ Ὡς
πανάμωμος Νύμφη τοῦ Ποιητοῦ…Ἀφ’ ἕκτης, κοντάκιον τοῦ ἁγίου Θεο-

δώρου∙ Πίστιν Χριστοῦ ὡσεὶ θώρακα…καὶ ὁ οἶκος αὐτοῦ∙ Τὸν θρόνῳ φω-

τὸς ἐποχούμενον…Τὸ συναξάριον πρώτον τοῦ Μηναίου καὶ εἶτα τοῦ Τριῳδίου. Ἡ τιμιωτέρα στιχολογείται.

Ἑξαποστειλάριον τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Στεφανηφόρος Ἅγιε…καὶ τὸ

θεοτοκίον∙ Ἐν γῇ γαστρὶ σου Κύριος…Εἰς τοὺς αἴνους ἱστῶμεν στίχους δ΄

καὶ ψάλλομεν τὰ δ΄ προσόµοια τοῦ ἁγίου∙ Τὸν ἀριστέα τῆς ἄνω…Τῇ φε-

ρωνύμῳ σου κλήσει…Τῆς εὐσεβείας τὸν πλοῦτον…Τῇ παμφαεῖ πανηγύρει…

Δόξα..τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Ἁγιωσύνης δωρεά…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙

Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή…Εἶτα τό∙ Σοι δόξα πρέπει…χῦμα καὶ

εὐθὺς ἡ μικρὰ Δοξολογία χῦμα. Εἰς δὲ τὰ ἀποστιχα ψάλλομεν τὰ γ΄
ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Χορεύουσι στίφη Μαρτύρων…Ἡ καθαρὰ

καὶ πανάμωμος Νηστεία…Τῇ μαρτυρικῇ σου πρὸς Θεὸν παῤῥῥησία
Θεόδωρε…Δόξα…τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Ἀθλητικὴν ἀνδρείαν…Καὶ νῦν…

τὸ θεοτοκίον∙ Δέσποινα πρόσδεξαι…Εἶτα τὸ∙ Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι…

Τρισάγιον καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου∙ Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορ-

θώματα…Δόξα…Καὶ νῦν∙ Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν…Ἐκτενής, συνάπτομεν

καὶ τὴν α΄ ὥραν λιτῶς. Λέγομεν δὲ ἐν ταῖς ὥραις, Δόξα…τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου∙ Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα…Καὶ νῦν…τὸ

θεοτοκίον τῶν ὡρῶν. Εἰς δὲ τὸ τρισάγιον αὐτῶν, τὸ κοντάκιον τοῦ ἁγίου∙
Πίστει Χριστοῦ ὡσεὶ θώρακα.

Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν

Τὰ τυπικὰ καὶ ἐν τοῖς μακαρισμοῖς, ἡ γ΄ καὶ ἡ Ϟ΄ ᾠδὴ τοῦ κανόνος τοῦ

ἁγίου Θεοδώρου εἰς η΄ τροπάρια. Εἰσοδικὸν τὸ∙ Δεῦτε προσκυνήσωμεν…

Ἀπολυτίκια μετὰ τὴν εἴσοδον: τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Μεγάλα τὰ τῆς
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πίστεως κατορθώματα…τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς ἢ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ…

Δόξα…τὸ κοντάκιον τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Πίστει Χριστοῦ ὡσεὶ θώρακα…

Καὶ νῦν∙ Προστασία τῶν χριστιανῶν…Τρισάγιον. Προκείμενον καὶ ἀλλη-

λουϊάριον τοῦ ἁγίου Θεοδώρου. Ἀπόστολος: α΄. τῆς ἡμέρας∙ Πολυμερῶς

καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεός…(Ἑβρ. α΄ 1-12), ὁ ζήτει τῷ Σαββάτῳ τῆς α΄

ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν καὶ β΄. τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ

χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ…(Τιµ. β΄ 1-10), ὁ ζήτει τῇ κϞ΄ Ὀκτωβρίου.
Εὐαγγέλιον ὁμοίως: α΄. τῆς ἡμέρας∙ Ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς ἐν τοῖς Σάββασι…

(Μαρκ. β΄ 23-38, γ΄ 1-2), ὁ ζήτει τῷ Σαββάτῳ τῆς α΄ ἑβδομάδος τῶν

Νηστειῶν καὶ β΄. τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε

ἀλλήλους…(Ἰωάν. ιε΄ 17-27, ιϞ΄ 1-2), ὁ ζήτει τῇ κϞ΄ Ὀκτωβρίου. Εἰς τὸ
Ἑξαιρέτως τὸ∙ Ἄξιόν ἐστιν…Κοινωνικὸν∙ Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον… Εἴδομεν

τὸ φῶς…Πληρωθήτω…Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου…Ἀπόλυσις.

Σημείωσις: Τὴν ἐν τῇ παρούσῃ ἡμέραν ἀκολουθίαν τοῦ τοῦ Ὁσίου

Πατρὸς ἡμῶν Θεοφυλακτοῦ, Ἐπισκόπου Νικομηδείας, ψάλλομεν εἰς τὰ
ἀποδεῖπνα τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας.

Ἑτέρα: Κατὰ Σάββατον δὲ καὶ Κυριακὴν ἐν τῇ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

ἱστῶμεν δὶς τῆς ἡμέρας τράπεζαν. Καὶ τοῖς μὲν Σάββασι ἡ του Χρυσο-

στόμου τελεῖται λειτουργία, ἐν δὲ ταῖς Κυριακαῖς, πλὴν τῆς τῶν Βαΐων,
ἡ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Σάββατο 8 Μαρτίου 2014. Τῷ Σαββάτῳ τῆς Α΄ ἑβδομάδος τῶν

Νηστειῶν. Τὸ διὰ τῶν Κολλύβων παράδοξον θαῦμα τοῦ ἁγίου καὶ
ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος ἑορτάζομεν.
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Θεοφυλακτοῦ, Ἐπισκόπου
Νικομηδείας.

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
Εἰς τὸν Ἐσπερινὸν
Μετὰ τὸν προοιμιακὸν καὶ τὴν στιχολογίαν τοῦ ιη΄ καθίσµατος τοῦ

Ψαλτηρίου, ἤτοι τὰ∙ Πρὸς Κύριον…,εἰς τὸ∙ Κύριε ἐκέκραξα…,ἱστῶμεν

στίχους ι΄ καὶ ψάλλομεν τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας∙ Δεῦτε πιστοὶ ἐπεργα-

σώμεθα…δίς, εἶτα τὰ δ΄ µαρτυρικὰ τοῦ γ΄ ἤχου∙ Μεγάλη τῶν μαρτύρων
σου Χριστέ…Προφῆται, καὶ Ἀπόστολοι Χριστοῦ…Οἱ Μάρτυρές σου

Κύριε…Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ σου Κύριε…εἶτα τὰ δ΄ ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου
Θεοδώρου∙ Δεῦτε φιλομάρτυρες πάντες…Τὴν θεοδώρητον χάριν…Δῶρον

Θεοῦ ὑπέρτατον…Θείων δωρεῶν…Δόξα…τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Ὀργάνῳ

χρησάμενος ὁ δυσμενής…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον τοῦ ἤχου∙ Πῶς μὴ θαυμάσωμεν…Εἴσοδος, τὸ∙ Φῶς ἱλαρόν…,τὰ ἀναγνώσματα τοῦ Τριῳδίου

μετὰ τῶν προκειμένων αὐτῶν∙ α΄. Ἐκάλεσεν Ἀδὰμ ὀνόματα πᾶσι τοῖς

κτήνες…(Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα, Κεφ΄ Β΄ 20-25, Κεφ Γ΄ 1-20), β΄. Ὁ

Θεὸς τῇ σοφίᾳ ἐθεμελίωσε τὴν γῆν…(Παρομιὼν τὸ ἀνάγνωσµα, Κεφ Γ΄
19-24). Εἶτα τὸ∙ Κατευθυνθήτω…καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν προηγιασ-

μένων. Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, προτιθέντες κόλλυβα ψάλ-

λομεν τὸν ἱκετήριον Κανόνα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου ὡς ἐξῇς: ὁ ἀναγνώστης

ἀναγινώσκει τὸν ρµβ΄ ψαλµὸν∙ Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου…

εἶτα τὸ∙ Θεὸς Κύριος…τετράκις, μετὰ στίχου, καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ

ἁγίου Θεοδώρου∙ Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα…Δόξα∙ τὸ αὐτό…

Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙ Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν…Ὁ ν΄ ψαλµὸς χῦμα καὶ

εὐθὺς ψάλλομεν τὸν κανόνα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου ἄνευ εἱρμῶν, εἰς δ΄

τροπάρια, μετὰ τοῦ στίχου∙ Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρεσβεῦε ὑπὲρ ἡμῶν. Ἀφ’
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ἕκτης, χῦμα τὸ κοντάκιον∙ Πίστιν Χριστοῦ ὡσεὶ θώρακα…Μετὰ δὲ τὴν θ΄
ᾠδὴν ψάλλομεν ἅπαξ τὸν εἱρμὸν αὐτῆς∙ Σὲ τὴν ἀπειρόγαμον…Εἶτα τρι-

σάγιον κτλ. καὶ ψάλλομεν τὸ ἀπολυτίκιον∙ Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως

κατορθώματα…Δόξα…τὸ κοντάκιον∙ Πίστει χριστοῦ ὡσεὶ θώρακα…Καὶ

νῦν…τὸ θεοτοκίον∙ Ὡς προστασίαν ἅπαντες…Καὶ γίνεται ἡ εὐλόγησις

τῶν κολύβων ὑπὸ τοῦ ἱερέως λέγοντος τὴν εὐχὴν∙ Ὁ πάντα τελεσφορήσας

τῷ λόγῳ σου…Εἶτα τὸ∙ Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου…ἐκ γ΄ καὶ μετανοίας

µεγάλας γ΄, οἱ δύο ψαλμοὶ∙ Εὐλογήσω τὸν Κύριον…καὶ∙ Ὑψώσω σὲ ὁ Θεός
μου…καὶ δίδοται τὸ κατακλαστὸν παρὰ τοῦ ἱερέως καὶ Ἀπόλυσις.

Εἰς τὸ μικρὸν ἀποδεῖπνον
Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀναγινώσκομεν ὡς ἔθος τὸ μικρὸν ἀπο-

δεῖπνον ἄνευ μετανοιῶν. Μετὰ δὲ τὸ· Πιστεύω εἰς ἔνα Θεόν…ψάλλομεν∙
α΄. τὸν τῆς αὔριον κανόνα τοῦ Μηναίου (τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν

Θεοφυλακτοῦ, Ἐπισκόπου Νικομηδείας) εἰς δ΄ τροπάρια∙ Θρόνῳ τό του

Δεσπότου…καὶ β΄. τὸν νεκρώσιμον κανόνα τοῦ ἐνδιάτακτου ἤχου εἰς δ΄
τροπάρια∙ Τῇ ταφῇ σου θάνατον θανατώσας…καταλιμπανομένου τοῦ

κανόνος τῆς Θεοτόκου (ἐκ τοῦ Θεοτοκαρίου τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ

Ἁγιορείτου). Ἀφ’ ἕκτης, τὸ κάθισμα τοῦ Μηναίου∙ Ἑξασκήσας ὁσίως

Πάτερ σοφὲ…Δόξα∙ τὸ αὐτό…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙ Τοῦ Ἡλίου νεφέλη
τοῦ νοητοῦ...Μετὰ δὲ τὴν θ΄ ᾠδὴν τὰ γ΄ προσόµοια τοῦ Μηναίου (τὰ ἐν
τῷ ἐσπερινῷ)∙ Πάτερ Θεοφυλακτὲ Θεοῦ…Πάτερ Θεοφυλακτὲ τῆς γῆς…

Πάτερ Θεοφυλακτὲ Θεὸν…καὶ τὸ ὅμοιον θεοτοκίον∙ Νοσούσαν Πανύμνητε

δεινώς…Εἶτα τὸ· Ἄξιόν ἐστιν…Τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τοῦ Ἁγίου Θεο-

δώρου· Πίστιν Χριστοῦ…Καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ μικροῦ ἀποδείπνου. Μετὰ δὲ
τὸ· Τὴν πᾶσαν ἐλπίδαν μου…λέγομεν τὸ· Ἐπὶ σοὶ χαίρει…Ἅγιε ἄγγελε…
Τῇ ὑπερμάχῳ…χῦμα, καὶ ἀναγινώσκομεν τοὺς κδ΄ οἴκους τῆς Θεοτόκου,

ὡς ἔθος. Εἶτα χῦμα τὸ· Τῇ ὑπερμάχῳ…καὶ τὸ· Θεοτόκε Παρθένε…Καὶ
εὐθὺς ὁ ἱερεὺς· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς…καὶ ἀναγινώσκει τὸ

τῆς παννυχίδος εὐγγέλιον. Μεθ’ ὃ· Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός…καὶ ποιεῖ
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τὴν μικρὰν ἀπόλυσιν εἶτα τὸ· Εὐξώμεθα ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου…καὶ

τὸ· Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν….
Ἐν τῷ Μεσονυκτικῷ

Ἀναγινώσκομεν αὐτὸ τοῦ Σαββάτου ὡς ἔθος, ἐν τῷ νάρθηκι.
Ἐν τῷ Ὄρθρῳ
Μετὰ τὸν εὐλογητὸν τοῦ ἱερέως, τὸ· Δεῦτε προσκυνήσωμεν…καὶ αἱ

εὐχαὶ· Ἐπακούσαι σου Κύριος…Κύριε ἐν τῇ δυνάμει σου…καὶ καθεξῆς ὁ

ἑξάψλμος. Μετὰ δὲ τοῦτον, ψάλλομεν τὸ· Θεὸς Κύριος…καὶ τὸ ἀπολυ-

τίκιον τοῦ ἁγίου Θεοδώρου· Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα…

Δόξα· τὸ αὐτό…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον· Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν…Εὐθὺς ἡ

στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου ὡς ἐξῇς: ὁ ἀναγνώστης∙ Κύριε, ἐλέησον γ΄,

Δόξα, καὶ νῦν…καὶ ἀναγινώσκει τὸ ιϞ΄ 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 συ-

ναπτὴ καί∙ Ὅτι σὸν τὸ κράτος…Ὁ χορός∙ Ἀμήν, καὶ ψάλλονται τὰ μαρτυ-

ρικὰ καθίσματα τοῦ δ΄ ἤχου∙ Τῶν Ἀθλοφόρων τοῦ Χριστοῦ…εἶτα τὸ κάθισμα∙ Θωρακισάμενοι, την πανοπλίαν Χριστού….μετὰ τοῦ στίχου∙ Θαυ-

μαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, εὐθὺς τὸ κάθισμα∙ Ἐκλάμπετε, διὰ

τῆς πίστεως…μετὰ τοῦ στίχου∙ Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμά-

στωσεν ὁ Κύριος, Δόξα…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙ Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν…

Εἶτα ὁ ἀναγνώστης∙ Κύριε, ἐλέησον γ΄, Δόξα, καὶ νῦν. Καὶ ἀναγινώσκει τὸ

ιζ΄ κάθισµα τοῦ Ψαλτηρίου. Εἰς τὸ τέλος αὐτοῦ λέγει∙ Δόξα, καὶ νῦν.

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα δόξα σοι, ὁ Θεός. Ἐκ γ΄. Ἡ ἐλπὶς ἠμῶν
Κύριε δόξα σοι. Ὁ ἱερεύς∙ μικρὰ συναπτὴ καί∙ Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλ-

άνθρωπος…Ὁ χορός∙ Ἀμήν, καὶ ψάλλονται τὰ καθίσματα τοῦ ἁγίου

Θεοδώρου∙ Ζέων πίστεως…Δόξα∙ Θεῖον δῶρόν σε…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙

Ἡ τὸν ἀχώρητον, Θεὸν ἐν μήτρᾳ σου…

Εἰθ’ οὕτως ὁ ν΄ ψαλµὸς χῦμα καὶ οἱ κανόνες τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς ἢ

τοῦ ναοῦ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς Ϟ΄ τροπάρια καὶ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου,
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ἄνευ εἱρμῶν, οἱ δύο εἰς η΄ τροπάρια. Στιχολογοῦμεν δὲ καὶ∙ Τῷ Κυρίῳ

ἄσωμεν…ὁλόκληρον εἰς πάσας τὰς ᾠδὰς. Καταβασίαι∙ Ἀνοίξω τὸ στόμα
μου…Ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς, κάθισμα τοῦ ἁγίου∙ Θεϊκὴν παντευχίαν ἀναλαβών…

Δόξα∙ Μαξιμίνου θωπείαις μὴ ἐκλυθείς…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙ Ὡς
πανάμωμος Νύμφη τοῦ Ποιητοῦ…Ἀφ’ ἕκτης, κοντάκιον τοῦ ἁγίου Θεο-

δώρου∙ Πίστιν Χριστοῦ ὡσεὶ θώρακα…καὶ ὁ οἶκος αὐτοῦ∙ Τὸν θρόνῳ φω-

τὸς ἐποχούμενον…Τὸ συναξάριον πρώτον τοῦ Μηναίου καὶ εἶτα τοῦ Τριῳδίου. Ἡ τιμιωτέρα στιχολογείται.

Ἑξαποστειλάριον τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Στεφανηφόρος Ἅγιε…καὶ τὸ

θεοτοκίον∙ Ἐν γῇ γαστρὶ σου Κύριος…Εἰς τοὺς αἴνους ἱστῶµεν στίχους δ΄

καὶ ψάλλομεν τὰ δ΄ προσόµοια τοῦ ἁγίου∙ Τὸν ἀριστέα τῆς ἄνω…Τῇ φερωνύμῳ σου κλήσει…Τῆς εὐσεβείας τὸν πλοῦτον…Τῇ παμφαεῖ πανηγύρει…

Δόξα..τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Ἁγιωσύνης δωρεά…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙

Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή…Εἶτα τό∙ Σοι δόξα πρέπει…χῦμα καὶ

εὐθὺς ἡ μικρὰ Δοξολογία χῦμα. Εἰς δὲ τὰ ἀποστιχα ψάλλομεν τὰ γ΄
ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Χορεύουσι στίφη Μαρτύρων…Ἡ καθαρὰ

καὶ πανάμωμος Νηστεία…Τῇ μαρτυρικῇ σου πρὸς Θεὸν παῤῥῥησία
Θεόδωρε…Δόξα…τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Ἀθλητικὴν ἀνδρείαν…Καὶ νῦν…

τὸ θεοτοκίον∙ Δέσποινα πρόσδεξαι…Εἶτα τὸ∙ Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι…

Τρισάγιον καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου∙ Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορ-

θώματα…Δόξα…Καὶ νῦν∙ Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν…Ἐκτενής, συνάπτομεν

καὶ τὴν α΄ ὥραν λιτῶς. Λέγομεν δὲ ἐν ταῖς ὥραις, Δόξα…τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου∙ Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα…Καὶ νῦν…τὸ

θεοτοκίον τῶν ὡρῶν. Εἰς δὲ τὸ τρισάγιον αὐτῶν, τὸ κοντάκιον τοῦ ἁγίου∙
Πίστει Χριστοῦ ὡσεὶ θώρακα.

Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν

Τὰ τυπικὰ καὶ ἐν τοῖς μακαρισμοῖς, ἡ γ΄ καὶ ἡ Ϟ΄ ᾠδὴ τοῦ κανόνος τοῦ

ἁγίου Θεοδώρου εἰς η΄ τροπάρια. Εἰσοδικὸν τὸ∙ Δεῦτε προσκυνήσωμεν…

Ἀπολυτίκια μετὰ τὴν εἴσοδον: τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Μεγάλα τὰ τῆς
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Δόξα…τὸ κοντάκιον τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Πίστει Χριστοῦ ὡσεὶ θώρακα…

Καὶ νῦν∙ Προστασία τῶν χριστιανῶν…Τρισάγιον. Προκείμενον καὶ ἀλλη-

λουϊάριον τοῦ ἁγίου Θεοδώρου. Ἀπόστολος: α΄. τῆς ἡμέρας∙ Πολυμερῶς

καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεός…(Ἑβρ. α΄ 1-12), ὁ ζήτει τῷ Σαββάτῳ τῆς α΄

ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν καὶ β΄. τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ

χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ…(Τιµ. β΄ 1-10), ὁ ζήτει τῇ κϞ΄ Ὀκτωβρίου.
Εὐαγγέλιον ὁμοίως: α΄. τῆς ἡμέρας∙ Ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς ἐν τοῖς Σάββασι…

(Μαρκ. β΄ 23-38, γ΄ 1-2), ὁ ζήτει τῷ Σαββάτῳ τῆς α΄ ἑβδομάδος τῶν

Νηστειῶν καὶ β΄. τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε

ἀλλήλους…(Ἰωάν. ιε΄ 17-27, ιϞ΄ 1-2), ὁ ζήτει τῇ κϞ΄ Ὀκτωβρίου. Εἰς τὸ
Ἑξαιρέτως τὸ∙ Ἄξιόν ἐστιν…Κοινωνικὸν∙ Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον… Εἴδομεν

τὸ φῶς…Πληρωθήτω…Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου…Ἀπόλυσις.

Σημείωσις: Τὴν ἐν τῇ παρούσῃ ἡμέραν ἀκολουθίαν τοῦ τοῦ Ὁσίου

Πατρὸς ἡμῶν Θεοφυλακτοῦ, Ἐπισκόπου Νικομηδείας, ψάλλομεν εἰς τὰ
ἀποδεῖπνα τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας.

Ἑτέρα: Κατὰ Σάββατον δὲ καὶ Κυριακὴν ἐν τῇ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

ἱστῶμεν δὶς τῆς ἡμέρας τράπεζαν. Καὶ τοῖς μὲν Σάββασι ἡ του Χρυσο-

στόμου τελεῖται λειτουργία, ἐν δὲ ταῖς Κυριακαῖς, πλὴν τῆς τῶν Βαΐων,
ἡ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

