
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

* * * * *

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις· 

ὍὍτι πρέτι πρέπει σοι πᾶπει σοι πᾶσα δόσα δόξα...ξα...

Ἦχος δ´.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Στίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Στίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος δ´.

Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ

τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης,

καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν. Κύριε δόξα σοι. (ἐκ γ´)

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις· 

ὍὍτι σὸν τὸ κράτι σὸν τὸ κράτος...τος...

* * *

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν

Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός· ἀκολουθήσωμεν λοιπόν, ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, με-

τὰ τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν βασιλέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ. Ποιμένες ἀ-

γραυλοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον, Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν Σπηλαίῳ τεχθέντι, ἐκ τῆς

Παρθένου, καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν

Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

Τί θαυμάζεις Μαριάμ; τί ἐκθαμβεῖσαι τὸ ἐν σοί; Ὅτι ἄχρονον Υἱόν, χρόνῳ ἐγέννησά φησι, τοῦ τι-

κτομένου τὴν σύλληψιν μὴ διδαχθεῖσα. Ἄνανδρός εἰμι, καὶ πῶς τέξω Υἱόν; ἄσπορον γονὴν τίς ἑ-

ώρακεν; ὅπου Θεὸς δὲ βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις, ὡς γέγραπται. Χριστὸς ἐτέχθη, ἐκ τῆς

Παρθένου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

* * *

ὁ Ν´ Ψαλμός.  (χύμα) 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον

τὸ ἀνόμημά μου.

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός.
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Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου

καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.

Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ.

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με.

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι.

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιο-

σύνην σου.

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.

Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς

οὐκ ἐξουδενώσει.

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ.

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ᾨδὴ α´. 
ὁ παρὼν τοῦ κυρίου Κοσμᾶ, 

φέρων Ἀκροστιχίδα τήν δε· Χριστὸς βροτωθείς, ἦν ὅπερ Θεὸς μένῃ.

Ἦχος α´. Ὁ Εἱρμός.

Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε. ᾌσα-

τε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί· ὅτι δεδόξασται.

Ῥεύσαντα  ἐκ  παραβάσεως,  Θεοῦ  τὸν  κατ᾿  εἰκόνα  γενόμενον,  ὅλον  τῆς  φθορᾶς  ὑπάρξαντα,

κρείττονος ἐπταικότα θείας ζωῆς, αὖθις ἀναπλάττει, ὁ σοφὸς Δημιουργός· ὅτι δεδόξασται.

Ἰδὼν ὁ Κτίστης ὀλλύμενον, τὸν ἄνθρωπον χερσὶν ὃν ἐποίησε, κλίνας οὐρανοὺς κατέρχεται· τοῦ-

τον δὲ ἐκ Παρθένου, θείας ἁγνῆς, ὅλον οὐσιοῦται, ἀληθείᾳ σαρκωθείς· ὅτι δεδόξασται.

Σοφία Λόγος καὶ Δύναμις, Υἱὸς ὢν τοῦ Πατρὸς καὶ ἀπαύγασμα. Χριστὸς ὁ Θεὸς δυνάμεις λα-

θών, ὅσας ὑπερκοσμίους, ὅσας ἐν γῇ, καὶ ἐνανθρωπήσας, ἀνεκτήσατο ἡμᾶς· ὅτι δεδόξασται.

Ἕτερος Κανὼν Ἰαμβικός, 
Ἰωάννου Μοναχοῦ, φέρων Ἀκροστιχίδα τήν δε διὰ στίχων Ἡρωελεγείων·

Εὐεπίης μελέεσσιν ἐφύμνια ταῦτα λιγαίνει

Υἷα Θεοῦ μερόπων εἵνεκα τικτόμενον

Ἐν χθονί, καὶ λύοντα πολύστονα πήματα κόσμου.

Ἀλλ᾿ ἄνα, ῥητῆρας ῥύετο τῶν δε πόνων.

Ἦχος α´. Ὁ Εἱρμός.

» Ἔσωσε λαόν, θαυματουργῶν Δεσπότης
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» Ὑγρὸν θαλάσσης, κῦμα χερσώσας πάλαι.

» Ἑκὼν δὲ τεχθεὶς ἐκ Κόρης, τρίβον βατὴν

» Πόλου τίθησιν ἡμῖν· ὃν κατ᾿ οὐσίαν

» Ἶσόν τε Πατρί, καὶ βροτοῖ δοξάζομεν. (δίς)

Δόξα.

Ἤνεγκε γαστήρ, ἡγιασμένη Λόγον

Σαφῶς ἀφλέκτῳ, ζωγραφουμένη βάτῳ

Μιγέντα μορφῇ, τῇ βροτησίᾳ Θεὸν

Εὔας τάλαιναν, νηδὺν ἀρᾶς τῆς πάλαι

Λύοντα πικρᾶς· ὃν βροτοὶ δοξάζομεν.

Καὶ νῦν.

Ἔδειξεν ἀστήρ, τὸν πρὸ ἡλίου Λόγον

Ἐλθόντα παῦσαι, τὴν ἁμαρτίαν Μάγοις

Σαφῶς πενιχρόν, εἰς σπέος τὸν συμπαθῆ

Σὲ σπαργάνοις ἑλικτόν· ὃν γεγηθότες

Ἶδον τὸν αὐτόν, καὶ βροτὸν καὶ Κύριον.

ᾨδὴ γ´. 
ὁ πεζὸς Κανών 

Ἦχος α´. Ὁ Εἱρμός.

Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων, ἐκ Πατρὸς γεννηθέντι ἀῤῥεύστως Υἱῷ, καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτων ἐκ Παρθένου, σαρ-

κωθέντι ἀσπόρως, Χριστῷ τῷ Θεῷ βοήσωμεν· Ὁ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν, ἅγιος εἶ Κύριε.

Ὁ τῆς ἐπιπνοίας, μετασχὼν τῆς ἀμείνω Ἀδὰμ χοϊκός, καὶ πρὸς φθορὰν κατολισθήσας, γυναικείᾳ

ἀπάτῃ, Χριστὸν γυναικὸς βοᾷ ἐξορῶν· Ὁ δι᾿ ἐμὲ κατ᾿ ἐμὲ γεγονώς, ἅγιος εἶ Κύριε.

Σύμμορφος πηλίνης, εὐτελοῦς διαρτίας Χριστὲ γεγονώς, καὶ μετοχῇ σαρκὸς τῆς χείρω, μεταδοὺς

θείας φύτλης, βροτὸς πεφυκὼς καὶ μείνας Θεός, καὶ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν, ἅγιος εἶ Κύριε.

Βηθλεὲμ εὐφραίνου, Ἡγεμόνων Ἰούδα βασίλεια· τὸν Ἰσραὴλ γὰρ ὁ ποιμαίνων, Χερουβὶμ ὁ ἐπ᾿ ὤ-

μων, ἐκ σοῦ προελθὼν Χριστὸς ἐμφανῶς, καὶ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν, πάντων ἐβασίλευσεν.

ὁ Ἰαμβικός

Ἦχος α´. Ὁ Εἱρμός.

» Νεῦσον πρὸς ὕμνους, οἰκετῶν Εὐεργέτα

» Ἐχθροῦ ταπεινῶν, τὴν ἐπηρμένην ὀφρύν·

» Φέρων τε παντεπόπτα, τῆς ἁμαρτίας

» Ὕπερθεν ἀκλόνητον, ἐστηριγμένους

» Μάκαρ μελῳδούς, τῇ βάσει τῆς πίστεως. (δίς)

Δόξα.

Νύμφης πανάγνου, τὸν πανόλβιον τόκον 

Ἰδεῖν ὑπὲρ νοῦν, ἠξιωμένος χορὸς 

Ἄγραυλος ἐκλονεῖτο, τῷ ξένῳ τρόπῳ· 

Τάξιν μελῳδοῦσάν τε, τῶν Ἀσωμάτων 

Ἄνακτα Χριστόν, ἀσπόρως σαρκούμενον.

Καὶ νῦν.

Ὕψους ἀνάσσων, οὐρανῶν εὐσπλαγχνίᾳ 

Τελεῖ καθ᾿ ἡμᾶς, ἐξ ἀνυμφεύτου Κόρης 

Ἄϋλος ὢν τὸ πρόσθεν, ἀλλ᾿ ἐπ᾿ ἐσχάτων 
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Λόγος παχυνθείς, σαρκὶ τὸν πεπτωκότα 

Ἵνα πρὸς αὐτόν, ἑλκύσῃ πρωτόκτιστον.

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις· 

ὍὍτι σὺ εἶ ὁ Θετι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡὸς ἡμῶν...μῶν...

* * *

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
τὸ Κοντάκιον τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος γ´.  

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγ-

γελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη,

Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός. 
Κάθισμα τῆς Ἑορτῆς. 

Ἦχος πλ. δ´. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς.

Ἀγαλλιάσθω οὐρανός, γῆ εὐφραινέσθω· ὅτι ἐτέχθη ἐπὶ γῆς, ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, παρέχων τῷ κό-

σμῳ τὴν ἀπολύτρωσιν. Ὁ Λόγος ὁ ἐν τοῖς κόλποις ὢν τοῦ Πατρός, προῆλθεν ἐκ τῆς Παρθένου

ἄνευ σπορᾶς· ὃν οἱ Μάγοι ἐξίσταντο, ὁρῶντες ἐν Βηθλεέμ, τικτόμενον ὡς νήπιον· ὃν δοξάζει τὰ

σύμπαντα.
Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις· 

Σὺ γὰρ εἶ ὁ ΒαΣὺ γὰρ εἶ ὁ Βασισιλεύς...λεύς...

* * *

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. β´.

Ὁ πρὸ Ἑωσφόρου ἐκ Πατρὸς ἀμήτωρ γεννηθείς, ἐπὶ τῆς γῆς ἀπάτωρ ἐσαρκώθη σήμερον ἐκ σοῦ,

ὅθεν Ἀστὴρ εὐαγγελίζεται Μάγοις, Ἄγγελοι δὲ μετὰ Ποιμένων ὑμνοῦσι, τὸν ἄχραντον Τόκον

σου, ἡ Κεχαριτωμένη. 
ὁ Οἶκος

Τὸν ἀγεώργητον βότρυν βλαστήσασα, ἡ μυστικὴ ἄμπελος ὡς ἐπὶ κλάδων, ἀγκάλαις ἐβάσταζε,

καὶ ἔλεγε. Σὺ εἶ καρπός μου, σὺ εἶ ἡ ζωή μου. Ἀφ᾿ οὗ ἔγνων, ὅτι καὶ ὃ ἤμην εἰμί, σύ μου Θεός, τὴν

γὰρ σφραγῖδα τῆς Παρθενίας μου ὁρῶσα ἀκατάλυτον, κηρύττω σε ἄτρεπτον Λόγον, σάρκα γε-

νόμενον, οὐκ οἶδα σποράν, οἶδά σε λύτην τῆς φθορᾶς, Ἁγνὴ γάρ εἰμι, σοῦ προελθόντος ἐξ ἐμοῦ,

ὡς γὰρ εὗρες, ἔλιπες μήτραν ἐμήν. Διὰ τοῦτο συγχορεύει πᾶσα κτίσις βοῶσά μοι, Χαῖρε ἡ Κεχα-

ριτωμένη. 

Συναξάριον

Τῇ ΚϚ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, τὴν Σύναξιν τελοῦμεν τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτό-

κου, τῆς Ἀειπαρθένου, τῆς ἐν Μυστηρίῳ ἀῤῥήτῳ καθυπουργησάσης εἰς τὴν θαυμαστὴν Ἐναν-

θρώπησιν τοῦ Θεοῦ Λόγου. 
Στίχοι

Λεχὼ ἄμωμον, ἀνδρὸς μὴ γνοῦσαν λέχος,

Δώροις ἀμώμοις δεξιοῦμαι τοῖς λόγοις.

Μολπὴν ἁγνοτάτῃ λεχοῖ εἰκάδι ἕκτῃ ἀείδω.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀναφορὰ περὶ τῆς εἰς Αἴγυπτον φυγῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Στίχοι

Ἥκοντα πρὸς σέ, τὸν πάλαι πλήξαντά σε,

Αἴγυπτε φρίττε, καὶ Θεὸν τοῦτον φρόνει.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου, Ἐπισκόπου Σάρδεων τοῦ Ὁμολο-

γητοῦ καὶ Ἱερομάρτυρος, οὗτινος ἡ ἁγία κάρα εὐλαβῶς διασῴζεται ἐν τῷ ἐπωνύμῳ αὑτοῦ Ναῷ

ἐν Κερατσινίῳ Πειραιῶς.  (+840)
Στίχοι

4



Χριστῷ παραστάς, Εὐθύμιε τρισμάκαρ,

Πλήρης ἀλήκτου τυγχάνεις εὐθυμίας.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Ἰουδαίων ἀσκητοῦ καὶ

πρεσβυτέρου, τοῦ ἐν τῇ Ἀτρώα τῆς Βιθυνίας διαλάμψαντος κατὰ τὸν Θ´ αἰῶνα.
Στίχοι

Ὡς ἐξ ἀκανθῶν τῶν Ἰουδαίων ῥόδον,

Ὁ θεῖος ἀνθεῖ καὶ θανὼν Κωνσταντῖνος.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Εὐαρέστου, τοῦ ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Στουδίου ἀσκή-

σαντος.
Στίχοι

Ἔσπευδεν Εὐάρεστος ἔργῳ καὶ λόγῳ,

Ἕως τελευτῆς εὐαρεστεῖν σοι Λόγε.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Νέου Ἱερομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ῥώσου, τοῦ

Χιλανδαρινοῦ, τοῦ ἐν Κωνσταντινοπόλει ἀθλήσαντος κατὰ τὸ χιλιοστῷ ἑπτακοσιοστῷ τεσσαρα-

κοστῷ καὶ τρίτῳ (͵αψμγ´ 1743) ἔτος.
Στίχοι

Βάλλεις τὸν ἐχθρόν, ὅς σε βέβληκε πάλαι,

Κωνστάντιε σύ, καὶ λαμβάνεις βραβεῖον.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου τῆς ἐν Ῥουμανίᾳ Μονῆς Τισμάνα, ἐν

τῇ Μονῇ τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἄθω μαθητεύσαντος. (+1406)
Στίχοι

Ἡσυχίας μέγιστος φανεὶς ἐργάτης,

Ἡσυχάζεις νῦν, Νικόδημε, ἀλήκτως.

Ταῖς τῆς Ἀχράντου Μητρός σου ἱεραῖς μεσιτείαις, ὡς καὶ τῶν Ἁγίων σου θείαις πρεσβείαις, Χρι-

στὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
* * *

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ
τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως αἱ Ἰαμβικαὶ

Ἦχος α´.

ᾠδὴ α´

» Ἔσωσε λαόν, θαυματουργῶν Δεσπότης

» Ὑγρὸν θαλάσσης, κῦμα χερσώσας πάλαι.

» Ἑκὼν δὲ τεχθεὶς ἐκ Κόρης, τρίβον βατὴν

» Πόλου τίθησιν ἡμῖν· ὃν κατ᾿ οὐσίαν

» Ἶσόν τε Πατρί, καὶ βροτοῖς δοξάζομεν. 

ᾨδὴ γ´.

» Νεῦσον πρὸς ὕμνους, οἰκετῶν Εὐεργέτα

» Ἐχθροῦ ταπεινῶν, τὴν ἐπηρμένην ὀφρύν·

» Φέρων τε παντεπόπτα, τῆς ἁμαρτίας

» Ὕπερθεν ἀκλόνητον, ἐστηριγμένους

» Μάκαρ μελῳδούς, ..
        .. τῇ βάσει τῆς πίστεως.

ᾨδὴ δ´.

» Γένους βροτείου, τὴν ἀνάπλασιν πάλαι

» ᾌδων Προφήτης, Ἀββακοὺμ προμηνύει

» Ἰδεῖν ἀφράστως, ἀξιωθεὶς τὸν τύπον·

» Νέον βρέφος γάρ, ἐξ ὄρους τῆς Παρθένου
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» Ἐξῆλθε λαῶν, εἰς ἀνάπλασιν Λόγος.

ᾨδὴ ε´.

» Ἐκ νυκτὸς ἔργων, ἐσκοτισμένης πλάνης

» Ἱλασμὸν ἡμῖν, Χριστὲ τοῖς ἐγρηγόρως

» Νῦν σοι τελοῦσιν, ὕμνον ὡς εὐεργέτῃ

» Ἔλθοις πορίζων, εὐχερῆ τε τὴν τρίβον·

» Καθ᾿ ἣν ἀνατρέχοντες, εὕροιμεν κλέος.

ᾨδὴ Ϛ´.

» Ναίων Ἰωνᾶς, ἐν μυχοῖς θαλαττίοις

» Ἐλθεῖν ἐδεῖτο, καὶ ζάλην ἀπαρκέσαι.

» Νυγεὶς ἐγὼ δέ, τῷ τυραννοῦντος βέλει

» Χριστὲ προσαυδῶ, τὸν κακῶν ἀναιρέτην

» Θᾶττον μολεῖν σε, τῆς ἐμῆς ῥᾳθυμίας.

ᾨδὴ ζ´.

» Τῷ παντάνακτος, ἐξεφαύλισαν πόθῳ

» Ἄπλητα θυμαίνοντος, ἠγκιστρωμένοι

» Παῖδες τυράννου, δύσθεον γλωσσαλγίαν·

» Οἷς εἴκαθε πῦρ, ἄσπετον τῷ Δεσπότῃ

» Λέγουσιν· Εἰς αἰῶνας, εὐλογητὸς εἶ.

ᾨδὴ η´.

Στίχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον

» Μήτραν ἀφλέκτως, εἰκονίζουσι Κόρης

» Οἱ τῆς παλαιᾶς, πυρπολούμενοι νέοι

» Ὑπερφυῶς κύουσαν, ἐσφραγισμένην.

» Ἄμφω δὲ δρῶσα, θαυματουργίᾳ μιᾷ

» Λαοὺς πρὸς ὕμνον, ἐξανίστησι χάρις.

ὁ διάκονος· Τὴν ΘεΤὴν Θεοοτότόκον καὶ μηκον καὶ μητέτέρα τοῦ φωρα τοῦ φωτός, ἐν ὕτός, ἐν ὕμνοις τιμνοις τιμῶνμῶντες μετες μεγαγαλύλύνονομεν.μεν.

Η Θ´ ῼΔΗ
ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται. Ἀντ᾿ αὐτῆς, ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ καὶ τὰ τροπάρια τῆς θ´ ᾠδῆς τῶν δύο κανόνων μὲ τὰ

ἐν τῷ Μηναίῳ μεγαλυνάρια τῆς ἑορτῆς, εἰς δ´ ἀνὰ  κανόνα· εἶτα οἱ δύο εἱρμοὶ μετὰ τῶν ἀντιστοίχων μεγαλυναρίων.

ᾨδὴ θ´. Μεγαλυνάρια, 

ψαλλόμενα ἐν τῇ ᾨδῇ ταύτῃ. Ἦχος α´.

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω Στρατευμάτων.

Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον! οὐρανὸν τὸ σπήλαιον· θρόνον Χερουβικόν, τὴν Παρθέ-

νον· τὴν φάτνην χωρίον· ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, Χριστὸς ὁ Θεός· ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνο-

μεν.

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν ἁγνὴν Παρθένον, τὴν γεννησαμένην, Χριστὸν τὸν Βασιλέα.

Ἐξαίσιον δρόμον, ὁρῶντες οἱ Μάγοι, ἀσυνήθους νέου ἀστέρος ἀρτιφαοῦς, οὐρανίου ὑπερλάμ-

ποντος, Χριστὸν Βασιλέα ἐτεκμήραντο, ἐν γῇ γεννηθέντα Βηθλεέμ, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν.

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ὑπὸ Ἀστέρος, τοῖς Μάγοις μηνυθέντα.

Νεηγενές, Μάγων λεγόντων, παιδίον Ἄναξ, οὗ ἀστὴρ ἐφάνη, ποῦ ἐστιν; εἰς γὰρ ἐκείνου προσκύ-

νησιν ἥκομεν· μανεὶς ὁ Ἡρῴδης ἐταράττετο, Χριστὸν ἀνελεῖν, ὁ θεομάχος φρυαττόμενος.

Μάγοι καὶ Ποιμένες, ἦλθον προσκυνῆσαι, Χριστὸν τὸν γεννηθέντα, ἐν Βηθλεὲμ τῇ πόλει.
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Ἠκρίβωσε χρόνον, Ἡρῴδης ἀστέρος, οὗ ταῖς ἡγεσίαις οἱ Μάγοι ἐν Βηθλεέμ, προσκυνοῦσι Χρι-

στῷ σὺν δώροις· ὑφ᾿ οὗ πρὸς Πατρίδα ὁδηγούμενοι, δεινὸν παιδοκτόνον, ἐγκατέλιπον παιζόμε-

νον.
Ἕτερα εἰς τὸν Ἰαμβικὸν Κανόνα

Σήμερον ἡ Παρθένος, τίκτει τὸν Δεσπότην, ἔνδον ἐν τῷ Σπηλαίῳ.

» Στέργειν μὲν ἡμᾶς, ὡς ἀκίνδυνον φόβῳ

» Ῥᾷον σιωπῇ· τῷ πόθῳ δὲ Παρθένε

» Ὕμνους ὑφαίνειν, συντόνως τεθηγμένους

» Ἐργῶδες ἐστίν· ἀλλὰ καὶ Μήτηρ σθένος

» Ὅση πέφυκεν, ἡ προαίρεσις δίδου. 

Οὐράνιαι Δυνάμεις, τεχθέντα τὸν Σωτῆρα, Κύριον καὶ Δεσπότην, μηνύουσι τῷ κόσμῳ.

» Στέργειν μὲν ἡμᾶς, ..

Δόξα.

Μεγάλυνον ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου καὶ ἀδιαιρέτου, Θεότητος τὸ Κράτος.

Τύπους ἀφεγγεῖς, καὶ σκιὰς παρηγμένας

Ὦ Μῆτερ Ἁγνή, τοῦ Λόγου δεδορκότες

Νέου φανέντος, ἐκ πύλης κεκλεισμένης

Δοξούμενοί τε, τῆς ἀληθείας φάος

Ἐπαξίως σήν, εὐλογοῦμεν γαστέρα.

Καὶ νῦν.

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην, ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας.

Πόθου τετευχώς, καὶ Θεοῦ παρουσίας

Ὁ χριστοτερπής, λαὸς ἠξιωμένος

Νῦν ποτνιᾶται, τῆς παλιγγενεσίας

Ὡς ζωοποιοῦ· τὴν χάριν δὲ Παρθένε

Νέμοις ἄχραντε, προσκυνῆσαι τὸ κλέος.

Καταβασία

ὁ εἱρμὸς τῆς θ´ ᾠδῆς. Ἦχος α´.

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην, ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας.

» Στέργειν μὲν ἡμᾶς, ὡς ἀκίνδυνον φόβῳ

» Ῥᾷον σιωπῇ· τῷ πόθῳ δὲ Παρθένε

» Ὕμνους ὑφαίνειν, συντόνως τεθηγμένους

» Ἐργῶδες ἐστίν· ἀλλὰ καὶ Μήτηρ σθένος

» Ὅση πέφυκεν, ἡ προαίρεσις δίδου.

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις· 

ὍὍτι σὲ αἰτι σὲ αἰνοῦνοῦσι πᾶσι πᾶσαι αἱ δυσαι αἱ δυνάνάμεις...μεις...

* * *

ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

Τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος γ´. Αὐτόμελον.

Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, εὕρο-

μεν τὴν ἀλήθειαν· καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος. (ἐκ γ´)

* * *

ΑΙΝΟΙ

Ἦχος δ´.
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Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψί-

στοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕ-

μνος τῷ Θεῷ.
ἱστῶμεν Στίχους δ´, καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἰδιόμελα.

Ἦχος δ´. Ἀνδρέου Ἱεροσολυμίτου.

Στίχ. α´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύ-

νης αὐτοῦ.

Εὐφραίνεσθε Δίκαιοι· οὐρανοὶ ἀγαλλιᾶσθε· σκιρτήσατε τὰ ὄρη, Χριστοῦ γεννηθέντος· Παρθένος

καθέζεται, τὰ Χερουβὶμ μιμουμένη, βαστάζουσα ἐν κόλποις, Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα. Ποιμένες

τὸν τεχθέντα δοξάζουσι. Μάγοι τῷ Δεσπότῃ δῶρα προσφέρουσιν. Ἄγγελοι ἀνυμνοῦντες λέγου-

σιν· Ἀκατάληπτε Κύριε, δόξα σοι.

Στίχ. β´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Ὁ Πατὴρ εὐδόκησεν· ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο· καὶ ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα· Ἀ-

στὴρ μηνύει· Μάγοι προσκυνοῦσι· Ποιμένες θαυμάζουσι· καὶ ἡ κτίσις ἀγάλλεται.

Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Θεοτόκε Παρθένε, ἡ τεκοῦσα τὸν Σωτῆρα, ἀνέτρεψας τὴν πρώτην, κατάραν τῆς Εὔας· ὅτι Μήτηρ

γέγονας, τῆς εὐδοκίας τοῦ Πατρός, βαστάζουσα ἐν κόλποις, Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα. Οὐ φέρει

τὸ μυστήριον ἔρευναν· πίστει μόνῃ τοῦτο πάντες δοξάζομεν, κράζοντες μετὰ σοῦ καὶ λέγοντες·

Ἀνερμήνευτε Κύριε, δόξα σοι.

Στίχ. δ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνο-

ὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν, τὴν Μητέρα τοῦ Σωτῆρος, τὴν μετὰ τόκον πάλιν, ὀφθεῖσαν Παρθένον· Χαί-

ροις Πόλις ἔμψυχε, τοῦ Βασιλέως καὶ Θεοῦ, ἐν ᾗ Χριστὸς οἰκήσας, σωτηρίαν εἰργάσατο. Μετὰ

τοῦ Γαβριὴλ ἀνυμνοῦμέν σε, μετὰ τῶν Ποιμένων δοξάζομεν κράζοντες· Θεοτόκε πρέσβευε, τῷ

ἐκ σοῦ σαρκωθέντι, σωθῆναι ἡμᾶς.

Δόξα. Ἦχος πλ. β´. 

Σήμερον ἡ ἀόρατος φύσις, τοῖς βροτοῖς ἐκ Παρθένου συνάπτεται. Σήμερον ἡ ἄπειρος οὐσία, ἐν

Βηθλεὲμ σπαργάνοις ἐνειλίσσεται. Σήμερον ὁ Θεὸς δι᾿  ἀστέρος Μάγους εἰς προσκύνησιν ἄγει,

προμηνύοντας αὐτοῦ τὴν τριήμερον ταφήν, ὡς ἐν χρυσῷ καὶ σμύρνῃ καὶ λιβάνῳ, διὸ ψάλλομεν.

Ὁ σαρκωθεὶς ἐκ Παρθένου, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  

Καὶ νῦν. Ἦχος β´. 
Ἰωάννου Μοναχοῦ

Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου. Σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται, καὶ ὁ Λό-

γος σαρκοῦται. Αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἀγάλλονται, καὶ ἡ γῆ σὺν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραίνε-

ται. Οἱ Μάγοι τὰ δῶρα προσφέρουσιν· οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα κηρύττουσιν· ἡμεῖς δὲ ἀκαταπαύ-

στως βοῶμεν· ..
καὶ εὐθὺς ψάλλεται εἰς τὸν αὐτὸν ἦχον

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

.. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι διὰ τὴν

μεγάλην σου δόξαν.

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ· Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ ἅγι-

ον Πνεῦμα.
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Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον

ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

Ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα

τοῦ αἰῶνος.

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς

τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. (γ´)

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με· ἴασαι τὴν ψυ-

χήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ´)

Δόξα. Καὶ νῦν.

Ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς.

καὶ πάλιν γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ·

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς.

καὶ εὐθὺς τὸ 

 Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος δ´.

Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ

τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης,

καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν. Κύριε δόξα σοι. (ἅπαξ)

* * * * *

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς

Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς ρι´ (110).

(οἱ Στίχοι ἀναφέρονται εἰς τὸ γεγονὸς τῆς θείας Ἐπιφανείας)

Στίχ. α´. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, ἐν βουλῇ εὐθέων καὶ συναγωγῇ. (ρι´ 1)

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς.

Στίχ. β´. Μεγάλα τὰ ἔργα Κυρίου, ἐξεζητημένα εἰς πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ. (ρι´ 2)

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...

Στίχ. γ´. Ἐξομολόγησις καὶ μεγαλοπρέπεια τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. (ρι´ 3)

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...

Στίχ. δ´. Λύτρωσιν ἀπέστειλε τῷ λαῷ αὐτοῦ· ἐνετείλατο εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκην αὐτοῦ· ἅγιον καὶ

φοβερὸν τὸ ὄνομα αὐτοῦ. (ρι´ 9)
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Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
Δόξα. Καὶ νῦν.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...

Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς ρια´(111).

(οἱ Στίχοι ἀναφέρονται εἰς τοὺς Προπάτορας καὶ δὴ εἰς Ἀβρααὰμ καὶ Δαβίδ)

Στίχ. α´. Μακάριος ἀνήρ, ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα. (ρια´ 1)

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.

Στίχ. β´. Δυνατὸν ἐν τῇ γῇ ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ, γενεὰ εὐθέων εὐλογηθήσεται. (ρια´ 2)

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ...

Στίχ. γ´. Δόξα καὶ πλοῦτος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰ-

ῶνος. (ρια´ 3)

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ...

Στίχ. δ´. Ἐξανέτειλεν ἐν σκότει φῶς τοῖς εὐθέσιν, ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων καὶ δίκαιος. (ρια´ 4)

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ..
Δόξα. Καὶ νῦν.

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέ-

ραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐναν-

θρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος,

συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς.

Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος δ´. Ψαλμός ρθ´ (109).

(οἱ Στίχοι ἀναφέρονται εἰς τὸν Ἐνανθρωπήσαντα Υἱὸν καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ)

Στίχ. α´. Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπό-

διον τῶν ποδῶν σου. (ρθ´ 1)

τὸ  Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος δ´.
Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ

τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης,

καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν. Κύριε δόξα σοι. 

Στίχ.  β´. Ῥάβδον δυνάμεως ἐξαποστελεῖ σοι Κύριος ἐκ Σιών, καὶ κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν ἐ-

χθρῶν σου. (ρθ´ 2)

Ἡ γέννησίς σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ...

Στίχ. γ´. Μετὰ σοῦ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου, ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου. (ρθ´ 3)

Ἡ γέννησίς σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ...

* * *

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ

Εἰσοδικόν. Ἦχος β´. (Ψαλμ. ρθ´ 3-4)

(ἐὰν εἰσοδεύουν πολλοὶ ἱερεῖς, ψάλλουν αὐτοὶ τὸ εἰσοδικόν)

Ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε. Ὤμοσε Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται· Σὺ ἱερεὺς εἰς

τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, … 

.. ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.

* * *

τὸ  Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος δ´.
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελῆται συλλείτουργον)

Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ

τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης,

καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν. Κύριε δόξα σοι. 
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Ἀπολυτίκιον τῆς Θεοτόκου.

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὡς βρέφος βαστάζουσα ἐν ταῖς ἀγκάλαις Ἁγνή, τὸν πάντων δεσπόζοντα, σάρκα λαβόντα ἐκ 

σοῦ, χαρᾶς ὤφθης πρόξενος· ὅθεν πᾶσα ἡ κτίσις, ἀνυμνεῖ χαρμοσύνως, σήμερον Θεοτόκε, τὴν 

φρικτήν σου λοχείαν· πηγὴν γὰρ ἀθανασίας, κόσμῳ ἐκύησας.

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον τῶν Χριστουγέννων
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελῆται συλλείτουργον, καὶ δὴ ἀμοιβαδὸν μετὰ τῶν Ἱεροψαλτῶν)

Ἦχος γ´. Αὐτόμελον.

Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν Ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον τῷ Ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγ-

γελοι μετὰ ποιμένων δοξολογοῦσι· μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη

παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

* * *

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ
Ἀντὶ τοῦ Τρισαγίου· 

Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε, Ἀλληλούϊα.

* * *

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς Ἑορτῆς

Προκείμενον. Ἦχος γ´.

Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρί μου.

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
(β´ 11-18)

Ἀδελφοί, ὁ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι, ἐξ ἑνὸς πάντες· δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελ-

φοὺς αὐτοὺς καλεῖν λέγων· Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑ-

μνήσω σε. Καὶ πάλιν· Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾿ αὐτῷ· καὶ πάλιν· Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἃ μοι

ἔδωκεν ὁ Θεός. Ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως

μετέσχε τῶν αὐτῶν· ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τουτέ-

στι τὸν διάβολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῇν, ἔνοχοι ἦσαν

δουλείας. Οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. Ὅ-

θεν ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων, γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς

τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. Ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρα-

σθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.

Ἀλληλούϊα. (γ´)

Ἦχος πλ. δ´.

Στίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν Σου, Σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός σου.

Στίχ. Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε, καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου, καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, καὶ ἐπιθυ-

μήσει ὁ Βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου.

* * *

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον
 (β´ 13-23)

Ἀναχωρησάντων τῶν Μάγων, ἰδού, ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ, λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ

τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι

αὐτό. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον. Καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευ-
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τῆς Ἡρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. Τότε Ἡρῴ-

δης, ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι

τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερε-

μίου τοῦ προφήτου, λέγοντος· Φωνὴ ἐν Ῥαμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς, Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐ-

τῆς, καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου, ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰω-

σὴφ ἐν Αἰγύπτῳ, λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνήκασι γὰρ οἱ ζη-

τοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. Ἀκούσας δὲ

ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ, ἀ-

νεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, Καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν

προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται. 
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

* * *

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου

* * *

Εἰς τό· Ἐξαιρέτως…

Ἦχος α´.

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω Στρατευμάτων.

» Στέργειν μὲν ἡμᾶς, ὡς ἀκίνδυνον φόβῳ

» Ῥᾷον σιωπῇ· τῷ πόθῳ δὲ Παρθένε

» Ὕμνους ὑφαίνειν, συντόνως τεθηγμένους

» Ἐργῶδες ἐστίν· ἀλλὰ καὶ Μήτηρ σθένος

» Ὅση πέφυκεν, ἡ προαίρεσις δίδου. 

* * *

Κοινωνικόν. (Ψαλμ. ρι´ 9)

Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα.

Μετὰ τὴν μετάδοσιν, ἀντὶ τοῦ· Εἴδομεν τὸ φῶς…

τὸ  Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος δ´.

Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ

τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης,

καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν. Κύριε δόξα σοι. 

Εἰς τό· ΠάνΠάντοτοτε, νῦν καὶ ἀτε, νῦν καὶ ἀεί…εί…

Ἦχος β´.

Ἀμήν, Ἀμήν, Ἀμήν. Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν τὴν δό-

ξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς μετασχεῖν τῶν ἁγίων καὶ φρικτῶν σου μυστηρίων· τήρησον ἡμᾶς ἐν

τῷ σῷ ἁγιασμῷ, ὅλην τὴν ἡμέραν μελετᾶν τὴν δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλλη-

λούϊα.

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. Ἦχος β´.

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (ἐκ γ´)

Ἀπόλυσις·
«Ὁ ἐν σπη«Ὁ ἐν σπηλαίλαίῳ γενῳ γεννηνηθεὶς καὶ ἐν φάτθεὶς καὶ ἐν φάτνῃ ἀνῃ ἀνανακλικλιθεὶς διθεὶς διὰ τὴν ἡὰ τὴν ἡμῶν σωμῶν σωτητηρίρίαν Χριαν Χριστὸς ὁ ἀστὸς ὁ ἀληληθιθινὸς Θενὸς Θεὸς ἡὸς ἡ--

μῶν…»μῶν…»

Δι᾿ εὐχῶν... Ἀμήν.

Ἡ Ἀκολουθία αὐτὴ καταρτίσθηκε
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καὶ διανέμεται δωρεὰν

ἀπὸ τὸν ὀρθόδοξο Ἱστότοπο

http://akolouthies.wordpress.com

Προσφέρεται γιὰ ἰδιωτικὴ χρῆσι.

Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἐμπόρευσί της.

Ἕτερα Ἀπολυτίκια

καὶ Ἀπολυτίκια συνεορταζομένων Ἁγίων

Ἀπολυτίκια τῆς Ἑορτῆς καὶ τῆς Θεοτόκου.

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὡς βρέφος βαστάζουσα  ἐν ταῖς  ἀγκάλαις  Ἁγνή, τὸν πάντων δεσπόζοντα, σάρκα λαβόντα  ἐκ

σοῦ, χαρᾶς ὤφθης πρόξενος·  ὅθεν πᾶσα ἡ κτίσις,  ἀνυμνεῖ χαρμοσύνως, σήμερον Θεοτόκε, τὴν

φρικτήν σου λοχείαν· πηγὴν γὰρ ἀθανασίας, κόσμῳ ἐκύησας.

Ἀπολυτίκιον Παναγίας Ἀλεξιωτίσσης ἐν Πάτραις.
(Νικοδήμου Ἐπισκ.Πατρῶν τοῦ Βαλληνδρᾶ)

Ἦχος δ´. Ἡ Γέννησίς σου 

Τὴν Γέννησίν Σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δοξάζομεν αἰνοῦντες Τριάδα ἀχώριστον· τοῦ Πατρὸς

γὰρ εὐδοκίᾳ προσείληφας ἡμῶν τὴν φύσιν τῇ κενώσει Σου, Λόγε Θεοῦ, Ὃς γέγοντας Υἱὸς τῆς

Παρθένου· ταύτην προστάτιν γινώσκομεν οἱ πιστοὶ Ἀλεξιώτισσαν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον, ψαλλόμενον κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους ἐν τῷ φερωνύμῳ Ναῷ 
(Νικοδήμου Ἐπισκ.Πατρῶν τοῦ Βαλληνδρᾶ)

Ἦχος δ´.  Ταχὺ προκατάλαβε.

Παρθένε Πανάμωμε, χριστιανῶν ἡ ἐλπίς, προστάτιν σε ἔγνωμεν, Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, δεή-

σεις προσάγοντες· προφθασον ἐν κινδύνοις, καὶ ἀνάγκαις παντοίαις, φρούρησον τοὺς σοὺς δού-

λους, τοὺς εἰς σὲ πεποιθότας, ἀπέλασον ἐχθροῦ προσβολάς, Ἀλεξιώτισσα.

Ἀπολυτίκιον Παναγίας Εὐεργέτιδος.
(Ἰσιδώρας μοναχῆς Ἁγιοϊεροθεοτίσσης)

Ἀναστασίμους  ἐνδυθέντες  εὐκλείας,  ἐκ  μυστηρίου  Ἐνσαρκώσεως θείας,  Θεογνωσίας  πίωμεν

κρατῆρα ἡδύν, μέλποντες ἐγκάρδιον τῇ Παρθένῳ Μαρίᾳ, Κόρῃ Εὐεργέτιδι, χαριστήριον αἶνον·

τῆς θεουργίας χάριν εὐκλεῆ καὶ γὰρ παρέχει τριφώτοις μεθέξεσι.

Ἕτερον.
(Ἰσιδώρας μοναχῆς Ἁγιοϊεροθεοτίσσης)

Ἐν μυστικοῖς ἁγιασμοῖς εὐδοκίας, τῆς Θεοτόκου Εὐεργέτιδος Κόρης, καταφιλοῦντες ἄχραντον

Εἰκόνισμα, δεῦτε ἀρυσώμεθα τῆς Υἱοῦ Κοινωνίας ἔλλαμψιν σωτήριον καὶ χαρὰν λειτουργίας,

Οἰκονομίας γνῶμεν εὐαγοῦς, ἐν τῇ ἐκχύσει Φωτὸς ἐλεήμονος.

Ἀπολυτίκιον Παναγίας Παμμακαρίστου.
(π.Γεωργίου Σαργολόγου)

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε.

Πανήγυριν σήμερον ἐπικροτοῦμεν φαιδράν, ἰδοὺ γὰρ προτίθεται ὦ Παμμακάριστε Εἰκών σου ἡ

πάνσεπτος· ἥνπερ καρδίας πόθῳ προσερχόμενοι πάντες, Δέσποινα προσκυνοῦμεν καὶ θερμῶς

σοι βοῶμεν· ρῦσαι ἡμᾶς ἐκ κινδύνων καὶ περιστάσεων. 

Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Δώρων.
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(Γερασίμου Μικραγιαννανίτου)

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε.

Τρισόκλεον δῶρόν σοι, Μάγοι Περσῶν βασιλεῖς, χρυσόν, σμύρναν, λίβανον, οἷα νηπίῳ Χριστέ,

πιστῶς προσεκόμισαν· ἅπερ ἁγιασθέντα, ἐπαφαῖς σου ἁγίαις, ἅπαντες προσκυνοῦμεν, κομιζό-

μενοι χάριν, καὶ αἶνον τῇ σῇ Γεννήσει, προσάγομεν Κύριε.

Τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου Ἐπισκόπου Σάρδεων. 
(Γερασίμου Μικραγιαννανίτου)

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε.

Τῶν Σάρδεων Πρόεδρος καὶ Ἐκκλησίας φωστήρ, καὶ στόμα θεόσοφον ὁμολογίας λαμπρᾶς, ἐδεί-

χθης Εὐθύμιε. Ὅθεν τῇ μυριπνόῳ καὶ Ἁγίᾳ σου Κάρᾳ, ταύτην τὴν πόλιν Πάτερ, μυστικῶς ἁγιά-

ζεις· ᾗ δίδου Ἱεράρχα ἀεὶ τὴν προστασίαν σου.

Ἕτερον.
(Γερασίμου Μικραγιαννανίτου)

Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Οὐζαρᾶ τε τὸν γόνον καὶ τῶν Σάρδεων Πρόεδρον, Ὁμολογητὴν τοῦ Κυρίου, Ἱεράρχην θεσπέσι-

ον,  ἐν  ᾄθλοις στεῤῥὸν  ἀγωνιστήν, Εἰκόνων τε τὸν  ἀναστηλωτήν, Εὐθύμιον τὸν ἔνδοξον οἱ πι-

στοί, τιμῶντες ἀνακράζομεν· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα

τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.
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