
6η Ιανουαρίου

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ

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

και

για όσους αγαπάνε την πατριαρχική παράδοση.

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ -6η Ιανουαρίου- Περιεχόµενα
( Επί τη βάσει του Τυπικού Γεωργ. Βιολάκη )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου)

και της Εκκλησίας της Ελλάδος και Κύπρου

Τῷ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: Τῆς Ἑορτῆς· «Ἐν Ἰορδάνῃ...», τρίς.

Καθίσµατα: Τῆς Ἑορτῆς τῆς α΄ καί β΄ Στιχολογίας καί τό µετά τόν Πολυέλεον, ἅπαντα ἐκ δευτέρου.

Ἀναβαθµοί: Τό α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου· «Ἐκ νεότητός µου...».

Προκείµενον: «Ἡ θάλασσα εἶδε καί ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τά ὀπίσω».

Στίχος: «Τί σοί ἐστι, θάλασσα, ὅτι ἔφυγες; καί σύ, Ἰορδάνη, ὅτι ἐστράφης εἰς τά ὀπίσω;».

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τῆς Ἑορτῆς· «Ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπό Ναζαρέτ...» (Μᾶρκ. α΄ 9-11).

ὉΝ΄ Ψαλµός: (Χῦµα). Δόξα· «Τά σύµπαντα σήµερον...». Καί νῦν, τό αὐτό καί τό Ἰδιόµελον· «Θεός

Λόγος ἐπεφάνη ἐν σαρκί...».

Κανόνες: Οἱ δύο τῆς Ἑορτῆς· «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθµένα...» καί· «Στείβει θαλάσσης...» µετά τῶν

Εἱρµῶν αὐτῶν, ἄνευ στίχου καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, ἀµφότεροι εἰς 4.

Ἀπό γ΄ᾨδῆς·

Ὑπακοή: «Ὅτε τῇ ἐπιφανείᾳ σου...» (χῦµα).

Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς·

Κοντάκιον – Οἶκος: Τῆς Ἑορτῆς.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας.

Καταβασίαι: Οἱ Εἱρµοί ἀµφοτέρων τῶν Κανόνων· «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε...» καί· «Στείβει θαλάσσης...»

(ἴδε ὑποσηµ. 2).

Ἡ Τιµιωτέρα: Οὐ στιχολογεῖται, ἀντ’ αὐτῆς ἡ θ΄ ᾨδή ἀµφοτέρων τῶν Κανόνων τῆς Ἑορτῆς, ὡς ἑξῆς:
1. Μεγάλυνον, ψυχή µου, τήν τιµιωτέραν τῶν ἄνω στρατευµάτων.

«Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα...».

2. Μεγάλυνον, ψυχή µου, τόν ἐν Ἰορδάνῃ ἐλθόντα βαπτισθῆναι.

«Δαυΐδ, πάρεσο Πνεύµατι...».

3. Μεγάλυνον, ψυχή µου, τόν ὑπό Προδρόµου τό βάπτισµα λαβόντα.

«Ὁ Ἠσαΐας λούσασθε...».

4. Μεγάλυνον, ψυχή µου, τόν ἐκ τῆς πατρῴας φωνῆς µαρτυρηθέντα.

«Συντηρώµεθα χάριτι, πιστοί καί σφραγῖδι...».

5. Σήµερον ὁ Δεσπότης, κλίνει τόν αὐχένα χειρί τῇ τοῦ Προδρόµου.

«Ὤ τῶν ὑπέρ νοῦν τοῦ τόκου σου θαυµάτων...».

6. Σήµερον Ἰωάννης, βαπτίζει τόν Δεσπότην ἐν ῥείθροις Ἰορδάνου.

«Ὤ τῶν ὑπέρ νοῦν τοῦ τόκου σου θαυµάτων...».

7. Δόξα· Μεγάλυνον, ψυχή µου, τῆς τρισυποστάτου καί ἀδιαιρέτου Θεότητος τό κράτος.

«Ἴδµεν τά Μωσεῖ τῇ βάτῳ δεδειγµένα...».

8. Καί νῦν· Μεγάλυνον, ψυχή µου, τήν λυτρωσαµένην ἡµᾶς ἐκ τῆς κατάρας.

«Χρίεις τελειῶν τήν βρότειον οὐσίαν...».

Καταβασία α΄: Μεγάλυνον, ψυχή µου, τήν τιµιωτέραν τῶν ἄνω στρατευµάτων.

«Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα...».

Καταβασία β΄: Μεγάλυνον, ψυχή µου, τήν λυτρωσαµένην ἡµᾶς ἐκ τῆς κατάρας.

«Ὤ τῶν ὑπέρ νοῦν...».

Ἐξαποστειλάριον: Τῆς Ἑορτῆς· «Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ...», τρίς.

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶµεν Στίχους ς΄.

Αἶνοι: Τά 5 Στιχηρά Ἰδιόµελα τῆς Ἑορτῆς· «Φῶς ἐκ φωτός... – Πῶς σε, Χριστέ... – Σύ ἐν Ἰορδάνῃ...

– Τό ἀληθινόν φῶς... – Ὁ περιβάλλων τόν οὐρανόν...», τό πρῶτον δίς.

Δόξα: Τό Ἰδιόµελον αὐτῶν· «Νάµατα Ἰορδάνεια...».

Καί νῦν: Τό ἕτερον Ἰδιόµελον· «Σήµερον ὁ Χριστός...», µέχρι τοῦ· «ἡµεῖς δέ, οἱ φωτισθέντες, βοῶµεν».

Δοξολογία: Καί εὐθύς ὁ α΄ Χορός ἄρχεται τῆς Μεγάλης Δοξολογίας ἀπό τοῦ τελευταίου στίχου τοῦ

Ἰδιοµέλου· «Δόξα τῷ φανέντι Θεῷ καί ἐπί γῆς ὀφθέντι καί φωτίσαντι τόν κόσµον».

τό Ἀπολυτίκιον· «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζοµένου σου...» καί ἄρχεται ἡ Θεία Λειτουργία.






















































































































