
25η Δεκεµβρίου

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ 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 -25.12.2018 - Περιεχόµενα
( Επί τη βάσει του Τυπικού Γεωργ. Βιολάκη )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου)

και της Εκκλησίας της Ελλάδος και Κύπρου

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 25ης Δεκ. Περίπτ. Ε΄ § 40 καί Περίπτ. Α΄ § 7, 8).

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.

Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

Ὰπολυτίκια: Τῆς Ἑορτῆς· «Ἡ Γέννησίς σου, Χριστέ...», 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: «Ἐκ γαστρός πρό Ἑωσφόρου ἐγέννησά σε· ὤµοσε Κύριος καί οὐ µεταµεληθήσεται».

Στίχος: «Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ µου· Κάθου ἐκ δεξιῶν µου,

ἕως ἄν θῶ τούς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου».

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τῆς Ἑορτῆς· «Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν...» (Ματθ. α΄ 18-25).

Ὁ Ν΄ Ψαλµός: (Χῦµα). Δόξα· «Τά σύµπαντα σήµερον...».

Καί νῦν, τό αὐτό καί τό Ἰδιόµελον· «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ...».

Κανόνες: Οἱ δύο τῆς Ἑορτῆς· «Χριστός γεννᾶται...» καί· «Ἔσωσε λαόν...» µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτῶν,

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

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς·

Ὑπακοή: «Τήν ἀπαρχήν τῶν ἐθνῶν...» (χῦµα).

Ἀφ’ ς΄ Ὠδῆς·

Κοντάκιον – Οἶκος: Τῆς Ἑορτῆς.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας.

Καταβασίαι: Οἱ Εἱρµοί ἀµφοτέρων τῶν Κανόνων· «Χριστός γεννᾶται...» καί· «Ἔσωσε λαόν...»

(ἴδε ὑποσηµ. 2).

Τιµιωτέρα: Οὐ στιχολογεῖται, ἀντ’ αὐτῆς ἡ θ΄ ᾨδή ἀµφοτέρων τῶν Κανόνων τῆς Ἑορτῆς, ὡς ἑξῆς:

1.– Μεγάλυνον, ψυχή µου, τήν τιµιωτέραν καί ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευµάτων.

«Μυστήριον ξένον...».

2.– Μεγάλυνον, ψυχή µου, τόν ἐκ τῆς Παρθένου, Θεόν σαρκί τεχθέντα.

«Ἐξαίσιον δρόµον...».

3.– Μεγάλυνον, ψυχή µου, τόν ἐν τῷ σπηλαίῳ, τεχθέντα Βασιλέα.

«Νεηγενές, µάγων λεγόντων, παιδίον...».

4.– Μεγάλυνον, ψυχή µου, τόν ὑπό τῶν Μάγων, Θεόν προσκυνηθέντα.

«Ἠκρίβωσε χρόνον Ἡρώδης ἀστέρος...».

5.– Σήµερον ἡ Παρθένος, τίκτει τόν Δεσπότην, ἔνδον ἐν τῷ σπηλαίῳ.

«Στέργειν µέν ἡµᾶς...».

6.– Σήµερον ὁ Δεσπότης τίκτεται ὡς βρέφος, ὑπό Μητρός Παρθένου.

«Στέργειν µέν ἡµᾶς...».

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

«Τύπου ἀφεγγεῖς...».

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

«Πόθου τετευχώς...».

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

«Μυστήριον ξένον...».

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

«Στέργειν µέν ἡµᾶς...».

Ἐξαποστειλάριον: Τῆς Ἑορτῆς· «Ἐπεσκέψατο ἡµᾶς...», τρίς.

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶµεν Στίχους δ΄.

Αἶνοι: Τά 4 Στιχηρά Ἰδιόµελα τῆς Ἑορτῆς· «Εὐφραίνεσθε, δίκαιοι...

– Ὁ Πατήρ εὐδόκησεν...

– Θεοτόκε Παρθένε...

– Δεῦτε ἀνυµνήσωµεν...».

Δόξα: Τό Ἰδιόµελον αὐτῶν· «Ὅτε καιρός...».

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

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

Ἰδιοµέλου· «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

«Ἡ Γέννησίς σου, Χριστέ...».
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ᾨδὴ αʹ Ἦχος αʹὉ Εἱρµὸς

«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς,

ὑψώθητε, ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυµνήσατε λαοί, ὅτι

δεδόξασται».

Ῥεύσαντα ἐκ παραβάσεως, Θεοῦ τὸν κατʹ εἰκόνα γενόµενον, ὅλον τῆς φθορᾶς

ὑπάρξαντα, κρείττονος ἑπταικότα θείας ζωῆς, αὖθις ἀναπλάττει, ὁ σοφὸς

Δηµιουργός, ὅτι δεδόξασται.

Ἦχος Πα

Ἰ

(Π)

Σοφία λόγος καὶ δύναµις, Υἱὸς ὢν τοῦ Πατρός, καὶ ἀπαύγασµα, Χριστὸς ὁ Θεός,

δυνάµεις λαθών, ὅσας ὑπερκοσµίους, ὅσας ἐν γῇ, καὶ ἐνανθρωπήσας, ἀνεκτήσατο

ἡµᾶς, ὅτι δεδόξασται.

Ὁ Ἕτερος Κανὼν Ἰαµβικός,
Ἰωάννου Μοναχοῦ, φέρων ἀκροστιχίδα τήνδε διὰ στίχων Ἡρωελεγείων.

Εὐεπίης µελέεσσιν ἐφύµνια ταῦτα λιγαίνειΥἷα Θεοῦ µερόπων ἕνεκα τικτόµενον

Ἐν χθονί, καὶ λύοντα πολύστονα πήµατα κόσµου.

Ἀλλʹ Ἄνα ῥητῆρας ῥύεο τῶνδε πόνων.

ᾨδὴ αʹἮχος αʹὉ Εἱρµὸς

«Ἔσωσε λαόν, θαυµατουργῶν Δεσπότης,

Ὑγρὸν θαλάσσης κῦµα χερσώσας πάλαι·

Ἑκὼν δὲ τεχθεὶς ἐκ Κόρης, τρίβον βατήν,

Πόλου τίθησιν ἡµῖν· ὃν κατ οὐσίαν,

Ἶσόν τε Πατρί, καὶ βροτοῖς δοξάζοµεν».

Δόξα...

Ἤνεγκε γαστὴρ ἡγιασµένη Λόγον,

Σαφῶς ἀφλέκτῳ ζωγραφουµένη βάτῳ,
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Μιγέντα µορφῇ, τῇ βροτησίᾳ Θεόν,

Εὔας τάλαιναν, νηδὺν ἀρᾶς τῆς πάλαι,

Λύοντα πικρᾶς, ὃν βροτοὶ δοξάζοµεν.

Και νυν...

Ἔδειξεν ἀστὴρ τὸν πρὸ ἡλίου Λόγον,

Ἐλθόντα παῦσαι τὴν ἁµαρτίαν Μάγοις,

Σαφῶς πενιχρὸν εἰς σπέος τὸν συµπαθῆ,

Σὲ σπαργάνοις ἑλικτόν· ὃν γεγηθότες,

Ἶδον τὸν αὐτόν, καὶ βροτὸν καὶ Κύριον.

Κανών αʹ, ᾨδὴ γʹἮχος αʹ Ὁ Εἱρµὸς

«Τῶ πρὸ τῶν αἰώνων, ἐκ Πατρὸς γεννηθέντι ἀρρεύστως Υἱῷ, καὶ ἐπʹ

ἐσχάτων ἐκ Παρθένου, σαρκωθέντι 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 διʹ ἐµὲ

κατ᾿ ἐµὲ γεγονώς, ἅγιος εἶ Κύριε.

Σύµµορφος πηλίνης, εὐτελοῦς διαρτίας Χριστὲ γεγονώς, καὶ µετοχῇ

σαρκὸς τῆς χείρω, µεταδοὺς θείας φύτλης, βροτὸς πεφυκώς, καὶ µείνας

Θεός, καὶ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡµῶν, Ἅγιος εἶ Κύριε.

Βηθλεὲµ εὐφραίνου, Ἡγεµόνων Ἰούδα βασίλεια· τὸν Ἰσραὴλ γὰρ ὁ

ποιµαίνων, Χερουβὶµ ὁ ἐπʹ ὤµων, ἐκ σοῦ προελθὼν Χριστὸς ἐµφανῶς, καὶ

ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡµῶν, πάντων ἐβασίλευσεν.

Κανών βʹ, ᾨδὴ γʹ, ἸαµβικόςἮχος αʹ

Ὁ Εἱρµὸς

«Νεῦσον πρὸς ὕµνους οἰκετῶν Εὐεργέτα,

Ἐχθροῦ ταπεινῶν τὴν ἐπηρµένην ὀφρύν,

Φέρων τε Παντεπόπτα τῆς ἁµαρτίας,

Ὕπερθεν ἀκλόνητον, ἐστηριγµένους,

Μάκαρ, µελῳδοὺς τῇ βάσει τῆς πίστεως».

(Π)
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Νύµφης πανάγνου τὸν πανόλβιον τόκον

Ἰδεῖν ὑπὲρ νοῦν ἠξιωµένος χορός,

Ἄγραυλος ἐκλονεῖτο, τῷ ξένῳ τρόπῳ.

Τάξιν µελῳδοῦσάν τε τῶν Ἀσωµάτων,

Ἄνακτα Χριστόν, ἀσπόρως σαρκούµενον.

(Π)

+
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