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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

2021.12.05 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ΄(Ι΄Λουκά)

Σάββα τοῦ ἡγιασµένου. Διογένους µάρτυρος.

Ἦχος Βαρύς. Ἑωθινόν Β΄.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

«Εὐλογητός ὁ Θεός...», εὐθύς··

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

Ἑσπέρια: 1.– Τά Στιχηρά Ἀναστάσιµα· τοῦ Βαρέως ἤχου 6

καί 2. - τά στιχηρά Προσόµοια τοῦ Ὁσίου· «Σάββα θεόφρον...» εἰς 4.

Δόξα: Τοῦ Ὁσίου «Τό κατ’ εἰκόνα τηρήσας ἀλώβητον...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ βαρέος ἤχου· «Μήτηρ µέν ἐγνώσθης...».

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

«Ὁ Κύριος ἐβασί λευσεν...»

καί τά Ἀναγνώσµατα τοῦ Ὁσίου.

Ἀπόστιχα: Τά Ἀναστάσιµα.

Δόξα: Τοῦ Ὁσίου «Τῶν Μοναστῶν τά πλήθη...».

Καί νῦν: Τό ὁµόηχον Θεοτοκίον· «Ἀνύµφευτε Παρθένε...».

«Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια: Τό Ἀναστάσιµον· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ Σου...»,

Δόξα «Ταῖς τῶν δακρύων σου...»,

Καί νῦν· «Ὁ δι’ ἡµᾶς γεννηθείς...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

2021.12.05-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΚυρΚΔ΄-Ι΄Λουκά-ΣΑΒΒΑοσίου- ἮχοςΒαρύς.  ΧρυΠα
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Κεκραγάρια Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ὁσίου Σάββα.
Ἦχος πλ. α΄. "Ὅσιε Πάτερ..."

Ἦχος Πα

7. Στιχ.
(Π)

Σ

(Π)

+

+

+
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+

+

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

παρ’ αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν

Ἰσραήλ, ἐκ πασῶν τῶν ἀνοµιῶν αὐτοῦ».

ʺΣάββα θεόφρον,...ʺ τό αὐτό ὡς ἄνω.

9. Στιχ.
(Π)

Σ

(Π)
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+

+

+ +

10. Στιχ.
(Π)

Σ

(Π)

+
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+
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Κεκραγαρίων Δοξαστικὸν τοῦ Ὁσίου Σάββα.

Ἦχος Πα.

(Π) +

Τ

(Π)
+
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+

Πηγή: Βιβλιοθήκη Μελωδού:
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Εἶτα τὰ Ἀναγνώσµατα.

Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα.

(Κεφ. 3, 1-9)

Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ µὴ ἅψηται

αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλµοῖς ἀφρόνων

τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν,

καὶ ἡ ἀφ’ ἡµῶν πορεία σύντριµµα, οἱ δὲ εἰσιν ἐν

εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν

κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης.

Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, µεγάλα

εὐεργετηθήσονται, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτούς,

καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν

χωνευτηρίῳ ἐδοκίµασεν, αὐτούς, καὶ ὡς

ὁλοκάρπωµα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν

καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάµψουσι, καὶ ὡς

σπινθῆρες ἐν καλάµῃ διαδραµοῦνται. Κρινοῦσιν

ἔθνη, καὶ κρατήσουσι λαῶν, καὶ βασιλεύσει αὐτῶν

Κύριος εἰς τούς αἰῶνας. Οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτὸν

συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ

προσµενοῦσιν αὐτῷ, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς

ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα.

(Κεφ. 5, 15-23 & 6, 1-3)

Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ

µισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ.
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Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας,

καὶ τὸ διάδηµα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου, ὅτι

τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ σκεπάσει αὐτούς, καὶ τῷ βραχίονι

ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται πανοπλίαν, τὸν ζῆλον

αὐτοῦ, καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄµυναν

ἐχθρῶν. Ἐνδύσεται θώρακα, δικαιοσύνην, καὶ

περιθήσεται κόρυθα, κρίσιν ἀνυπόκριτον. Λήψεται

ἀσπίδα ἀκαταµάχητον, ὁσιότητα, ὀξυνεῖ δὲ

ἀπότοµον ὀργὴν εἰς ῥοµφαίαν, συνεκπολεµήσει

αὐτῷ ὁ κόσµος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. Πορεύσονται

εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν, καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου

τόξου τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται, καὶ ἐκ

πετροβόλου θυµοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι.

Ἀγανακτήσει κατ’ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταµοὶ

δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόµως. Ἀντιστήσεται αὐτοῖς

πνεῦµα δυνάµεως καὶ λαῖλαψ ἐκλικµήσει αὐτούς,

καὶ ἐρηµώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνοµία, καὶ ἡ

κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν.

Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς καὶ σύνετε, µάθετε

δικασταὶ περάτων γῆς. Ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες

πλήθους, καὶ γεγαυρωµένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν. Ὅτι

ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑµῖν, καὶ ἡ

δυναστεία παρὰ Ὑψίστου.

Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα.

(Κεφ. 4, 7-15)
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Δίκαιος, ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει

ἔσται. Γῆρας γὰρ τίµιον οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ

ἀριθµῷ ἐτῶν µεµέτρηται. Πολιὰ δὲ ἐστι φρόνησις

ἀνθρώποις, καὶ ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος.

Εὐάρεστος Θεῷ γενόµενος, ἠγαπήθη, καὶ ζῶν

µεταξὺ ἁµαρτωλῶν, µετετέθη. Ἡρπάγη, µὴ κακία

ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ, ἢ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν

αὐτοῦ· βασκανία γὰρ φαυλότητος ἀµαυροῖ τὰ

καλά, καὶ ῥεµβασµὸς ἐπιθυµίας µεταλλεύει νοῦν

ἄκακον. Τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους

µακρούς· ἀρεστὴ γὰρ ἦν Κυρίω ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, διὰ

τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ µέσου πονηρίας. Οἱ δὲ λαοὶ

ἰδόντες καὶ µὴ νοήσαντες, µηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ

τὸ τοιοῦτον, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις

αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.
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Ἀποστίχων Δόξα: Τοῦ Ὁσίου.

Ἦχος Νη

Ἔκτασις µέλους,

(Ν)↓

(Π) (Ν)

Τ

(Ν)
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Πηγή: Βιβλιοθήκη Μελωδού:
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Καί νῦν: Τό ὁµόηχον Θεοτοκίον·

Ἦχος Νη

(Ν)

(Ν)

(Δ)↓

(Π) (Μ)
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Ἀπολυτίκιον.
Τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σάββα.

Ἦχος Γα

Δ

(Μ)

Τ

(Γ) (Ν)

(Γ) (Μ) (Γ)

(Π) (Ν)

(Μ)

(Ν)
+

(Μ) (Γ) (Π)

(Π) (Γ)

(Μ)

Θεοτοκίον
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(Γ)

(Π) (Μ)

(Δ)↓

(Ν) (Δ)↓

(Μ) (Γ) (Ν)

(Γ) (Δ)↓

(Π) (Ν) (Δ)↓

(Π) (Ν)

+
(Μ)
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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

2019.11.10-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤουΚυρΚΑ΄ήχοςΔ΄εωθ.Ι΄- Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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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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