Κυριακὴ 27 Ὀκτωβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου Μάρτυρος Νέστορος.
Ἦχος α΄ - Ἑωθινὸν ζ΄.
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 ἐν

γενεαῖς γενεῶν…Οἱ συνεχόμενοι θλίψεσιν ἀδοκήτοις…Ἀνεκαινίσθη ὁ
κόσμος ἐν τῇ κυήσει σου…Δόξα…Καὶ νῦν…τὸ ἐγκωμιαστικὸν θεοτοκίον∙
Νεφέλην σὲ φωτὸς…Τὸ∙ Νῦν Ἀπολύεις…Τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ἀναστάσιμον

ἀπολυτίκιον∙ Τοῦ λίθου σφραγισθέντος…Δόξα…τοῦ Ἁγίου Δημητρίου∙
Μέγαν εὕρατο…Καὶ νῦν…τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον∙ Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν…
Ἀπόλυσις.
Ἐν τῷ ἀποδείπνῳ
Ἐν τῷ μικρῷ ἀποδείπνῳ, ψάλλομεν τὸν κανόνα τῆς Θεοτόκου κατ’
ἦχον καὶ ἡμέραν∙ Δοχεῖον τῆς φύσεως τῆς ἀχωρήτου…(ἐκ τοῦ Θεοτοκαρίου τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου). Εἰς δὲ τὸ τρισάγιον, ἡ
ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙ Ἡ του λῃστοῦ μετάνοια…Ἐν τέλει, μετὰ τὸ∙ Τῇ Ὑπερμάχῳ…οἱ κδ΄ οἶκοι τῆς Θεοτόκου.
Ἐν τῷ μεγάλῳ ἐσπερινῷ
Μετὰ τὸν προοιμιακόν, στιχολογοῦμεν τὸ α΄ κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, ἤτοι τὸ∙ Μακάριος ἀνήρ…ὅλον. Εἰς δὲ τὸ∙ Κύριε ἐκέκραξα…ἱστῶμεν
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στίχους ι΄ καὶ ψάλλομεν στιχηρὰ ἀναστάσιμα γ΄∙ Τὰς ἐσπερινὰς ἡμῶν
εὐχάς…Κυκλώσατε λαοὶ Σιών…Δεῦτε λαοὶ ὑμνήσωμεν…ἀνατολικὸν

στιχηρὸν ἐν∙ Εὐφράνθητε οὐρανοὶ…τοῦ ἁγίου Δημητρίου προσόμοια γ΄∙
Δεῦτε πιστοὶ συνελθόντες…Τὸν ἀριστεὰ τὸν θεῖον…Θεσσαλονίκη χορεύει

ἐπὶ τῇ μνήμῃ σου…τοῦ ἁγίου Νέστορος προσόμοια γ΄∙ Νέστορ ἀθλητὰ
μακάριε…Λόγοις ἐνθέοις νευρούμενος…Θεῖος νεανίας πέφυκας…Δόξα…

τὸ ἰδιόμελον τοῦ ἁγίου Δημητρίου∙ Σήμερον ἡ οἰκουμένη πᾶσα…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. Εἰς τὴν λιτήν, τὸ στιχηρὸν τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ ἢ τοῦ
ἁγίου τῆς μονῆς. Δόξα καὶ νῦν, τὸ εἰς τὸν αὐτὸν ἦχον τοῦ ἰδιομέλου,
θεοτοκίον. Εἰς τὸν στίχον, τὸ ἀναστάσιμον στιχηρὸν∙ Τῷ πάθει σου
Χριστὲ…εἶτα τὰ γ΄ στιχηρὰ, τὰ κατ’ ἀλφάβητον∙ Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις…

Βασιλεὺς ὑπάρχων οὐρανοῦ καὶ γῆς…Γυναῖκες Μυροφόροι μύρα φέρουσαι…Δόξα…τὸ ἰδιόμελον τοῦ ἁγίου Δημητρίου∙ Ἔχει μὲν ἡ θειοτάτη
σου ψυχὴ…Καὶ νῦν…τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον∙ Ἀνύμφευτε Παρθένε…Τό∙

Νῦν ἀπολύεις…καὶ τὸ τρισάγιον. Ἀπολυτίκιον, τὸ ἀναστάσιμον∙ Τοῦ
λίθου σφραγισθέντος…Δόξα…τοῦ ἁγίου Δημητρίου∙ Μέγαν εὕρατο…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 ἡ

ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙ Ἥ του λῃστοῦ μετάνοια…καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ μεσονυκτικοῦ.
Ἐν τῷ ὄρθρῳ
Εἰς τὸ∙ Θεὸς Κύριος…τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον∙ Τοῦ λίθου σφραγισθέντος…Δόξα…τοῦ Ἁγίου Δημητρίου∙ Μέγαν εὕρατο…Καὶ νῦν…τὸ
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ὁμόηχον θεοτοκίον∙ Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν…Εὐθὺς ἡ στιχολογία τοῦ

Ψαλτηρίου ὡς ἐξῇς: ὁ ἀναγνώστης∙ Κύριε, ἐλέησον γ΄, Δόξα, καὶ νῦν…
αὶ 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 προσηλωθεὶς…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙

Μητέρα σὲ Θεοῦ…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 ἀνατάσιμα καθίσματα∙ Γυναῖκες πρὸς τὸ μνῆμα…Δόξα∙ Ἐν τῷ Σταυρῷ προσηλωθεὶς…Καὶ νῦν... τὸ θεοτοκίον∙ Μαρία τὸ σεπτὸν…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∙ Ἡ του λῃστοῦ μετάνοια…Εὐθὺς οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ
ἤχου, τὸ προκείμενον αὐτοῦ καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ ζ΄
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 β΄ τροπάρια, τοῦ ἁγίου Δημητρίου ὁ α΄,
ἄνευ εἱρμῶν, εἰς δ΄ τροπάρια καὶ τοῦ ἁγίου Νέστορος, 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…Κατάβασίαι· Ἀνοίξω τὸ στόμα μου…Ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς κάθισμα τοῦ ἁγίου Νέστορος·

Οὐ κατεπλάγης τῶν ἐχθρῶν τὴν μανίαν…Δόξα∙ τὸ αὐτὸ…Καὶ νῦν…τὸ
θεοτοκίον∙ Ὁ ἐπὶ θρόνου Χερουβὶμ καθεζόμενος…Ἀφ’ ἕκτης τὸ ἀναστά-
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σιμον κοντάκιον∙ Ἐξανέστης ὡς Θεὸς…καὶ ὁ οἶκος∙ Τὸν ἀναστάντα τρι-

ήμερον ἀνυμνήσωμεν…Συναξάριον. Ἡ τιμιωτέρα στιχολογείται.
Τὸ· Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν…ἐκ γ΄ καὶ τὸ· Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν
ἡμῶν…εἶτα τὸ ἑξαποστειλάριον, τὸ ζ΄ ἀναστάσιμον∙ Ὅτι ᾖραν τὸν
Κύριον…τοῦ ἁγίου Νέστορος∙ Λυαίου τὴν ἀπόνοιαν…καὶ τὸ θεοτοκίον∙
Συνήθως τὰ ἐλέη σου…Εἰς τοὺς αἴνους, ἱστῶμεν στίχους η΄ καὶ ψάλλομεν

ἀναστάσιμα στιχηρὰ δ΄∙ Ὑμνοῦμέν σου Χριστέ…Ὁ Σταυρὸν ὑπομείνας…
Ὁ τὸν Ἅδην σκυλεύσας…Τὴν θεοπρεπῆ σου συγκατάβασιν…καὶ ἀνατολικὰ

στιχηρὰ δ΄∙ Ὅτε προσηλώθεις…Ὀδυρόμεναι μετὰ σπουδῆς…Τὴν τῶν
παθῶν θείαν μωλώπησιν…Τὸ φιλοτάραχον γένος…Δόξα…τὸ ζ΄ ἐωθινὸν
ἰδιόμελον∙ Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ…Καὶ νῦν∙ Ὑπερευλογημένη… Δοξολογία

μεγάλη…καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον μόνον∙ Σήμερον σωτηρία…
Ἐκτενής, ἀπόλυσις. Ἡ α΄ ὥρα ἐν τῷ νάρθηκι.
Ἐν ταῖς ὥραις
Λέγομεν δὲ ἐν ταῖς ὥραις, Δόξα…τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον∙ Τοῦ
λίθου σφραγισθέντος…Καὶ νῦν∙ τὸ θεοτοκίον τῶν ὡρῶν. Εἰς τὸ τρι-

σάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙ Ἡ του λῃστοῦ μετάνοια…
Εἰς τὴν Λειτουργίαν
Τὰ τυπικά. Οἱ μακαρισμοὶ τοῦ ἤχου εἰς η΄ τροπάρια. Εἰσοδικὸν τὸ∙
Δεῦτε προσκυνήσωμεν…ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρών…Ἀπολυτίκια μετὰ τὴν
Εἴσοδον, τὸ ἀναστάσιμον∙ Τοῦ λίθου σφραγισθέντος…τοῦ Ἁγίου Δημητρίου∙ Μέγαν εὕρατο τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ…Δόξα…ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙
Ἡ του λῃστοῦ μετάνοια…Καὶ νῦν…τὸ ἐπισφραγιστικὸν κοντάκιον∙
Προστασία τῶν Χριστιανῶν…Τρισάγιον. Προκείμενον καὶ ἀλληλουϊάριον

τοῦ ἤχου. Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς, ἤτοι: Ἀπόστολος∙
Ὁ σπειρῶν φειδομένως φειδομένως καὶ θερίζει…(Κορ. Β’. Κεφ. θ΄ 6-11), ὁ
ζήτει τῇ ιη΄ Κυριακῇ τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, καὶ Εὐαγ-

γέλιον∙ Ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ…(Λουκ. Κεφ. η΄ 41-56), ὁ ζήτει
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τῇ ζ΄ 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…Καὶ νῦν…οἱ δύο ψαλμοὶ·
Εὐλογήσω τὸν Κύριον…Ὑψώσω σὲ ὁ Θεός μου…καὶ ἡ ἀπόλυσις.

