
2021.09.16 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄

Ἡ µετάστασις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου

Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

καί Εὐαγγελιστοῦ.

Ἦχος πλ.Α΄. Ἑωθινόν Γ΄.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ

για τα µέλη της βυζαντινής Χορωδίας του Ι. Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου Στουτγκάρδης

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-Περιεχόµενα
( Επί τη βάσει του Τυπικού του Γεωργ. Βιολάκη )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου)

και της Εκκλησίας της Ελλάδοςκαι Κύπρου

2021.09.16 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄

Ἡ µετάστασις τοῦ Ἁγί ου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

καί Εὐαγγελιστοῦ.Ἦχος πλ.Α΄. Ἑωθινόν Γ΄. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 26ης Σεπτ. § 4, 5, 6)

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
«Εὐλογητός ὁ Θεός...», εὐθύς··

«Δεῦτε προσκυνήσωµεν...» καί ὁ··Προοιµιακός, {Ψαλτήριον}.

Ἑσπέρια: 1.– Τά Στιχηρά Ἀναστάσιµα· τοῦ πλ.Α΄ ἤχου 4

καί τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τά 3 προσόµοια

«Ὁ θεατής τῶν ἀρρήτων ἀποκαλύψεων...» εἰς 6.

Δόξα: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Τόν υἱόν τῆς βροντῆς...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ πλ. α΄ ἤχου· «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱλαρόν...», τό Προκείµενον τῆς ἡµέρας

«Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...» καί τά Ἀναγνώσµατα τοῦ Μηναίου.

Ἀπόστιχα: Τά Ἀναστάσιµα.

Δόξα: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Ἀπόστολε Χριστοῦ...».

Καί νῦν: Τό ὁµόηχον Θεοτοκίον· «Ὁ ποιητής καί λυτρωτής µου...».

«Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια: Τό Ἀναστάσιµον· «Τόν Συνάναρχον Λόγον...»,

Δόξα· τοῦ Εὐαγγελιστοῦ «Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ...»

Καί νῦν· Θεοτοκίον «Πάντα ὑπέρ ἔννοιαν...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».
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Κεκραγάρια τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τά 3 εἰς 6 
 Στιχηρὰ Προσόμοια δευτεροῦντες αὐτά.

Ἦχος α΄."Τῶν οὐρανίων ταγμάτων..."

Ἦχος Πα

5. Στίχ.

Ἐ

(Π)
+

(Ν)

(Μ) (Π)

(Ν) (Π)

(Ν) (Π)

+
(Ν) (Π)

+

6. Στιχ. « Ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου ὑπέµεινά σε,

Κύριε· ὑπέµεινεν ἡ ψυχή µου εἰς τὸν λόγον σου,

ἤλπισεν ἡ ψυχή µου ἐπὶ τὸν Κύριον ».

« Ὁ θεατὴς τῶν ἀρρήτων... » Τό αὐτό ὡς ἄνω.
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7. Στίχ.
(Π)

(Π)
+

(Ν)

(Μ) (Π)

(Ν) (Π)

(Μ)
+

(Ν) (Π)
+

(Μ)

8. Στιχ. « Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ

παρ’ αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν

Ἰσραήλ, ἐκ πασῶν τῶν ἀνοµιῶν αὐτοῦ ».

« Ἡ θεοκίνητος λύρα,...». Τό αὐτό ὡς ἄνω.

9. Στίχ.
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(Π)
+

(Ν)

(Μ) (Π)

(Ν) (Π)

(Μ)

+
(Ν) (Π)

(Μ)

10. Στιχ. «Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡµᾶς,

καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου µένει εἰς τὸν αἰῶνα».

« Τῇ βροντοφώνῳ σου γλώττῃ... ».

Τό αὐτό ὡς ἄνω.

2021.09.26-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΚυρΙΔ΄ΜΕΤΑΣΤτουΙΩΑΝΝΟΥθεολ.ήχοςπλ.Α΄Εωθ.Γ΄- ΧρύΠα-



6

Κεκραγαρίων Δόξα: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ·

«Τόν υἱόν τῆς βροντῆς...».

Ἦχος Δι

(Δ)↓ + (Β) (Μ)

+
(Β) (Δ)↓

Τ

(Β) (Δ)↓

(Β) (Δ)↓

(Β)

(Δ)↓

(Β) (Δ)↓
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(Β) (Δ)↓

+

(Β)

(Δ)↓

(Β)

(Δ)↓3

(Β) (Δ)↓
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(Β) (Δ)↓

(Δ)↓

Πηγές: 1) Πέτρου Πελοποννησίου, Σύντοµον δοξαστάριον, Βουκορέστιον 1820, σ. 37.

2) Μελωδός: 26-09-2021 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ † ἩΜετάστασις τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου καὶ πανευφήµου Ἀποστόλου καὶ

Θεολόγου,Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
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Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ πλ. α΄ ἤχου·

Ήχος Κε

(Κ)↓

(Κ)↓
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Εἶτα τὰ Ἀναγνώσµατα.

Καθολικῆς, Αʹ Ἐπιστολῆς Ἰωάννου τὸ

ἀνἀγνωσµα.

(Κεφ. 3, 21-24 & 4, 1-6)

Ἀγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία ἡµῶν µὴ καταγινώσκῃ

ἡµῶν, παρρησίαν ἔχοµεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ὃ ἐὰν

αἰτῶµεν, λαµβάνοµεν παρ’ αὐτοῦ, ὅτι τάς ἐντολὰς

αὐτοῦ τηροῦµεν, καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ

ποιοῦµεν. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα

πιστεύωµεν τῷ ὀνόµατι τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησου

Χριστοῦ, καὶ ἀγαπῶµεν ἀλλήλους, καθῶς ἔδωκεν

ἡµῖν ἐντολήν, καὶ ὁ τηρῶν τάς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἐν

αὐτῷ µένει, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τούτῳ

γινώσκοµεν, ὅτι µένει ἐν ἡµῖν, ἐκ τοῦ Πνεύµατος

οὗ ἔδωκεν ἡµῖν. Ἀγαπητοί, µὴ παντὶ πνεύµατι

πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιµάζετε τὰ πνεύµατα, εἰ ἐκ τοῦ

Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται

ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσµον. Ἐν τούτῳ γινώσκετε

τὸ Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ. Πᾶν πνεῦµα, ὃ ὁµολογεῖ

Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ

ἐστι καὶ πᾶν πνεῦµα, ὃ µὴ ὁµολογεῖ Ἰησουν

Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι·

καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ Ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε, ὅτι

ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσµῳ ἐστὶν ἤδη. Ὑµεῖς ἐκ

τοῦ Θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι

µείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑµῖν, ἢ ὁ ἐν τῷ κόσµῳ. Αὐτοὶ ἐκ
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τοῦ κόσµου εἰσί, διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσµου λαλοῦσι,

καὶ ὁ κόσµος αὐτῶν ἀκούει. Ἡµεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ

ἐσµεν, ὁ γινώσκων τὸν Θεόν, ἀκούει ἡµῶν, ὃς οὐκ

ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, οὐκ ἀκούει ἡµῶν.
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Καθολικῆς, Αʹ Ἐπιστολῆς Ἰωάννου τὸ

ἀνἀγνωσµα.

(Κεφ. 4, 1-16)

Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν ἡµᾶς, καὶ

ἡµεῖς ὀφείλοµεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν. Θεὸν οὐδεὶς

πώποτε τεθέαται, ἐὰν ἀγαπῶµεν ἀλλήλους, ὁ Θεὸς

ἐν ἡµῖν µένει, καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωµένη

ἐστὶν ἐν ἡµῖν. Ἐν τούτῳ γινώσκοµεν, ὅτι ἐν αὐτῷ

µένοµεν, καὶ αὐτὸς ἐν ἡµῖν, ὅτι ἐκ τοῦ Πνεύµατος

αὐτοῦ δέδωκεν ἡµῖν. Καὶ ἡµεῖς τεθεάµεθα καὶ

µαρτυροῦµεν, ὅτι ὁ Πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν Υἱὸν

σωτῆρα τοῦ κόσµου. Ὃς ἂν ὁµολογήσῃ, ὅτι Ἰησοῦς

ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ µένει, καὶ

αὐτὸς ἐν τῷ Θεῷ. Καὶ ἡµεῖς ἐγνώκαµεν καὶ

πεπιστεύκαµεν τὴν ἀγάπην, ἣν ἔχει ὁ Θεὸς ἐν

ἡµῖν. Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ µένων ἐν τῇ ἀγάπῃ,

ἐν τῷ Θεῷ µένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ.
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Καθολικῆς, Αʹ Ἐπιστολῆς Ἰωάννου τὸ

ἀνἀγνωσµα.

(Κεφ. 4, 20-21 & 5, 1-5)

Ἀγαπητοί, ἐὰν τὶς εἴπῃ· Ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεὸν

καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ µισῇ, ψεύστης ἐστί· ὁ γὰρ

µὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ὃν ἑώρακε, τὸν

Θεόν, οὐχ ἑώρακε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν; Καὶ

ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχοµεν ἀπ’ αὐτοῦ, ἵνα ὁ

ἀγαπῶν τὸν Θεόν, ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

Πᾶς ὁ πιστεύων, ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός, ἐκ τοῦ

Θεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν

γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ τὸν γεγεννηµένον ἐξ

αὐτοῦ. Ἐν τούτῳ γινώσκοµεν, ὅτι ἀγαπῶµεν τὰ

τέκνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν τὸν Θεὸν ἀγαπῶµεν, καὶ τὰς

ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶµεν. Αὔτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη

τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶµεν, καὶ αἱ

ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν, ὅτι πᾶν τὸ

γεγεννηµένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τὸν κόσµον. Καὶ

αὔτη ἐστὶν ἡ νίκη, ἡ νικήσασα τὸν κόσµον, ἡ πίστις

ἡµῶν. Τίς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσµον, εἰµὴ ὁ

πιστεύων, ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ;
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Ἀποστίχων Δόξα: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ·

Ήχος Πα

Έκταση µέλους ,

(Π) +

Ἀ

(Π)

+
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Πηγές: 1) Πέτρου Πελοποννησίου ,Σύντοµον δοξαστάριον, Βουκορέστιον 1820, σ. 39.

2) Μελωδός: 26-09-2021 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ † ἩΜετάστασις τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου καὶ πανευφήµου Ἀποστόλου καὶ

Θεολόγου,Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
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Καί νῦν: Τό ὁµόηχον Θεοτοκίον·

«Ὁ ποιητής καί λυτρωτής µου...».

Ήχος Δι

(Δ)↓

(Δ)↓

+
(Β) (Δ)

(Β)

(Δ)

(Β)

(Μ)
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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ.

Ἦχος Δι

(Μ)

Ἀ

(Μ) (Γ)

(Δ) (Γ) (Β)

(Μ)

(Β)

(Β)

(Μ) (Δ)

Πηγές: 1) Πέτρου Πελοποννησίου-Π.Κηλτζανίδου , Δοξαστάριον, 1882, σ. 106.

2) Μελωδός: 26-09-2021 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ † ἩΜετάστασις τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου καὶ πανευφήµου Ἀποστόλου καὶ

Θεολόγου,Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Εσπερινός.
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Κ
Θεοτοκίον.

(Δ)

(Β) (Μ)

(Δ)↓ (Π) (Μ)

(Δ)↓ (Β)

(Δ)↓

(Ν) (Γ) (Δ)↓
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ΑΠΟΛΥΣΙΣ

ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία!

ΧΟΡΟΣ: Εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ

Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀµήν. Στερεώσαι, Κύριος ὁ

Θεός, τὴν ἁγίαν καὶ ἀµώµητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν

καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ

Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ πόλει εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀµήν.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Ὁ Ἀναγνώστης: Τὴν Τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ,

καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, τὴν

ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως

Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν.

ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ

ἐλπὶς ἡµῶν, δόξα σοι.

Ὁ Ἀναγνώστης: Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ

Πνεύµατι· καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώνων. Ἀµήν. Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον,

Κύριε ἐλέησον, Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ

ἀληθινὸς Θεὸς ἡµῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς

παναχράντου καὶ παναµώµου ἁγίας αὐτοῦ µητρός,

δυνάµει τοῦ τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ,

προστασίαις τῶν τιµίων ἐπουρανίων Δυνάµεων
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ἀσωµάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιµίου, ἐνδόξου, προφήτου

Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων,

ἐνδόξων καὶ πανευφήµων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων

ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ

θεοφόρων Πατέρων ἡµῶν, τῶν ἁγίων καὶ δικαίων

θεοπατόρων Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννης, καὶ πάντων τῶν

Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡµᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ

φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήµων Θεός.

ΙΕΡΕΥΣ: Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡµῶν,

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡµῶν, ἐλέησον καὶ

σῶσον ἡµᾶς.

Ὁ Χορός: Ἀµήν.

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια
ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα «Μελωδός» 

τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com

ἀπὸ τὸν Χρύσανθο Παγγίδη
Πρωτοψάλτη/Χοράρχη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Αποστόλων Πέτρου και 

Παύλου Στουτγκάρδης Γερμανίας.
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