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 24 Δεκεμβρίου.

† Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Εὐγενίας.

Ἦχος Δι

Θε ος

Δ

Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

µα τι Κυ ρι ου

Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (Τὸ ὡς ἄνω)

Στίχος 2. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ
ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νενηµιν

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

τι Κυ ρι ου
Στίχος 3. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (Τὸ ὡς ἄνω)
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Ἀπολυτίκιον, Προεόρτιον. Ἦχος δ΄.

Ἦχος Δι

Α

Β

πε γρα φε το πο τε συν τω πρε σβυ

τη Ι ωσηφ ως εκ σπερµα τοςΔα βιδ εν

Βη θλε εµ η Μα ρι αµ κυ ο φο ρου σα

την α σπο ρον κυ ο φο ρι αν ε πε στη

δε και ρος οτηςγεν νη σε ως και τοποςηνου

δειςτω κα τα λυµατι αλλως τερπνονπα λα

τι ον το σπηλαι ον τη βα σι λι δι ε δει κνυ

το Χρι στος γεν να ται την πριν πε σου σαν

α να στη σων
0

ει κο να

Δὸξα. Καὶ νῦν. τὸ

αὐτό. 0 κατάληξις

ει κο ο ο να α α α

α α α
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Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν.

Κάθισμα. Ἦχος πλ. β΄.

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις.

Τῶν Προφητῶν αἱ ῥήσεις, νυνὶ
πεπλήρωνται· ὁ γὰρ Θεὸς ἡμῶν, αὔριον
τίκτεται, ἐκ Παρθένου Μαρίας ὑπὲρ λόγον, καὶ
μένει ὥσπερ ἦν πρὸ τοῦ τόκου· ἀθροίζονται οἱ
Μάγοι, δῶρα κομίζοντες· ἀγραυλοῦσι Ποιμένες,
ἐπᾴδομεν καὶ ἡμεῖς· ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς,

Κύριε δόξα σοι.

Δὸξα... Καὶ νῦν... Τὸ αὐτό.
Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν.

Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ΄.

Αὐτόμελον.

Αὐλῶν Ποιμενικῶν, καταπαύων ᾆσμα,

στρατὸς Ἀγγελικός, ἐπεφώνει λέγων· Παύσασθε
ἀγραυλοῦντες, οἱ τῶν θρεμμάτων
ἡγεμονεύοντες· κράξατε ἀνυμνοῦντες· Ὅτι
ἐτέχθη Χριστὸς ὁ Κύριος, ὁ εὐδοκήσας σῶσαι
ὡς Θεός, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.

Δὸξα... Καὶ νῦν... Τὸ αὐτό.
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Εἶτα ἀναγινώσκεται ὁ Ν΄ ψαλµὸς 

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 διαπαντός.

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

Μὴ ἀποῤῥίψῃς 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
δικαιοσύνην 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.
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Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,
ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου
μόσχους.

Εἶτα οἱ Κανόνες, οἱ δύο Προεόρτιοι μετὰ τῶν Εἱρμῶν,

καὶ τῆς Ἁγίας.
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ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. β΄. Προεόρτιος.

Ὁ Εἱρμὸς.

«Κύματι θαλάσσης, τὸν κρύψαντα πάλαι
διώκτην τύραννον, Φάτνῃ κρυπτόμενον, κτεῖναι

ζητεῖ ὁ Ἡρῴδης· ἀλλ’ ἡμεῖς σὺν Μάγοις
μέλψωμεν· τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν· ἐνδόξως γὰρ
δεδόξασται».

Στίχ. Δόξα  σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Κύριε Θεέ μου, Γενέθλιον ὕμνον καὶ
προεόρτιον, ᾠδήν σοι ᾄσομαι, τῷ τῇ Γεννήσει
σου θείαν, ἀναγέννησιν διδόντι μοι, καὶ εἰς τὴν

προτέραν με, εὐγένειαν ἀνάγοντι.

Στίχ. Δόξα  σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Ἄνω σε ἐν θρόνῳ, καὶ κάτω ἐν φάτνῃ, τὰ
ὑπερκόσμια, καὶ τὰ περίγεια, κατανοοῦντα
Σωτήρ μου, κατεπλήττοντο τὸ κράτος σου· ὑπὲρ
νοῦν ὡράθης γάρ, διπλοῦς φύσει Θεάνθρωπος.

Στίχ. Δόξα  σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Ἵνα σου τῆς δόξης, τὰ πάντα πληρώσῃς,

κλίνας ἐλήλυθας, τοὺς οὐρανοὺς ἕως γῆς· ὡς
γὰρ ἐν πόκῳ κατέβης, ὑετὸς ἐν μήτρᾳ
Παρθενικῇ, ἐξ ἧς νῦν τεχθήσεσθαι, διπλοῦς ἔρχῃ
Θεάνθρωπε.
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Ἕτερος Κανὼν Προεόρτιος.

ᾨδὴ α΄. Ἦχος β΄.

Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ.

Στίχ. Δόξα  σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Ἀπεγράφης Καίσαρος θεσμῷ, θέλων
ἀπογράψασθαι, βίβλῳ ζωῆς παμβασιλεῦ τὸν
ἄνθρωπον, ξένος εἰς τὰ ἴδια παραγέγονας, τὸν
δεινῶς ξενιτεύσαντα, ἐκ τοῦ Παραδείσου, εἰς
τὸν οὐρανὸν ἀνακαλούμενος. (Δίς)

Στίχ. Δόξα  σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Βηθλεὲμ ὑπόδεξαι Χριστόν· σοὶ γὰρ

σωματούμενος, ἐπιδημεῖ τὴν Ἐδὲμ ἐξανοίγων
μοι, εὐτρεπίζου Σπήλαιον, τὸν ἀχώρητον
θεωρῆσαι χωρούμενον, ἐν σοὶ παραδόξως,
πλούτῳ εὐσπλαγχνίας νῦν πτωχεύσαντα.

Στίχ. Δόξα  σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Γεννηθῆναι ἔρχεται Χριστός, ξένην
ἀναγέννησιν, τοῖς ἐξ Ἀδάμ, ὡς ἀγαθὸς

δωρούμενος, εὐφράνθητι ἔρημος, ἡ οὐ τίκτουσα,
τῶν βροτῶν φύσις ἅπασα, ἦλθεν ὁ Δεσπότης, σὲ
πολυτεκνοῦσαν ἀπεργάσασθαι.
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Κανὼν τῆς Ἁγίας.

ᾨδὴ α΄.

Ἦχος β΄.

Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ.

Στίχ.  Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Εὐγενία Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, νῦν
περιχορεύουσα, χαρμονικῶς σὺν Ἀγγέλων
στρατεύμασιν, ὡς Παρθένος ἄμωμος, καὶ ὡς
Μάρτυς στεφανηφόρος πανόλβιε, χάριν

δωρηθῆναι, πρέσβευε τοῖς πόθῳ ἀνυμνοῦσί σε.
(Δίς)

Στίχ.  Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ὑμνῳδίας Νύμφη τοῦ Χριστοῦ, θείας

ἐπακούσασα, πρὸς ὑψηλὴν ἐπτερώθης
εὐγένειαν· ὡς γὰρ φῶς ἐνήστραψε, τῇ καρδίᾳ
σου τῶν ᾀσμάτων τοῦ Πνεύματος, ἡ θεολογία,
πᾶσαν ἀθεότητα διώκουσα.

Στίχ.  Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Γυναικείας φύσεως ὁ σός, νοῦς
ἐπιλαθόμενος, πρὸς ἀνδρικὰς ἐνεργείας

ἀνέδραμεν, ἀνδρωθεὶς τῇ χάριτι, καὶ Θεῷ
προνοητικῶς εὐθυνόμενος. Μάρτυς Εὐγενία,
θείας εὐγενείας ἡ ἐπώνυμος.

Δόξα...
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Ἐλλαμφθεῖσα φέγγει νοητῷ, πλείστους τῆς
ἐλλάμψεως, συμμετασχεῖν ἀπειργάσω θεόσοφε·
ἧς νῦν τοὺς ὑμνοῦντάς σε, λυτρουμένη τῆς
ἁμαρτίας ἀξίωσον, ταῖς σαῖς ἱκεσίαις, Μάρτυς
Εὐγενία παμμακάριστε.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Νεκρωθέντες γνώσεως φυτῷ, ξύλῳ τῆς ζωῆς
Ἁγνή, πρὸς τὴν ζωὴν οἱ πιστοὶ ἀνεκλήθημεν, τῷ

ἐκ σοῦ βλαστήσαντι, ὑπὲρ ἔννοιαν, Θεοτόκε,
Χριστῷ τῷ Θεῷ· ᾧ σὺν παρρησίᾳ, πρέσβευε
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΚΔ΄   ΟΡΘΡΟΣ.
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Προεόρτιος.

Ἦχος πλ. β΄. ᾨδὴ γ΄. Ὁ Εἱρμὸς.

«Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων, κρεμάσαντα πᾶσαν
τὴν γῆν ἀσχέτως, ἡ κτίσις κατιδοῦσα, ἐν τῷ
Σπηλαίῳ τικτόμενον, θαμβητικῶς συνείχετο·
Οὐκ ἔστιν Ἅγιος πλήν σου Κύριε
κραυγάζουσα».

Στίχ. Δόξα  σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Σύμβολα τῆς ἀρρήτου, σαρκώσεως,
παραδεικνὺς Οἰκτίρμον, ἐπλήθυνας ὁράσεις, καὶ
προφητείας ἐνέπνευσας· ἃς νῦν ἐλθὼν
ἐπλήρωσας, σαρκὶ τικτόμενος, Κόρης ἐξ ἁγνῆς
ἐν πόλει Δαυῒδ.

Στίχ. Δόξα  σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Ἥπλωσε γῆ τὰ νῶτα, καὶ δέχεται

δεχόμενον τὸν Κτίστην, τὴν δόξαν ἐξ Ἀγγέλων,
ἐξ οὐρανοῦ τὸν ἀστέρα δέ, ἐκ τῶν Ποιμένων
αἴνεσιν, ἐκ Μάγων δῶρά τε, κόσμου τε παντὸς
ἐπίγνωσιν.

Στίχ. Δόξα  σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Μάντεως χρησμολόγου, προβλήματα
Βαλαὰμ νῦν πληροῦνται· ἀνέτειλε γὰρ ἄστρον,
ἐξ, Ἰακὼβ καὶ ὡδήγησε, πρὸς τὸν τῆς δόξης
Ἥλιον, δῶρα κομίζοντας, Μάγους ἐκ Περσίδος
ἄνακτας.
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Ἕτερος. Ἦχος β΄.

Ἐξήνθησεν ἡ ἔρημος.

Στίχ. Δόξα  σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Δεσμῶν ἀπολυτρούμενος, τῶν κακῶν με

Κύριε, ἐνειληθῆναι σπάργανα, ὥσπερ βρέφος,
ἔρχῃ φιλάνθρωπε· προσκυνῶ σου τὴν θείαν
συγκατάβασιν. (Δίς)

Στίχ. Δόξα  σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Ἐν χρόνῳ γεγονότα σε, τὸν ἀχρόνως
λάμψαντα, ἐκ τοῦ Πατρὸς προέρχεται, ἡ
Παρθένος τεκεῖν τὰ χρόνια, διαλύοντα πάθη τῶν

ψυχῶν ἡμῶν.

Στίχ. Δόξα  σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Ζητῶν με τὸν πλανώμενον, παραβάσει
Σπήλαιον, ὡς οὐρανὸν κατῴκησας, τὰς μονὰς
μοι εὐτρεπιζόμενος, τὰς ἐκεῖθεν οἰκτίρμον
Πολυέλεε.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΚΔ΄   ΟΡΘΡΟΣ.
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Τῆς Ἁγίας.Ἦχος β΄.

Ἐν πέτρᾳ με τῆς πίστεως.

Στίχ.  Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἱερεῖον ὥσπερ ἄμωμον τῷ Δεσπότῃ,

προσήχθης διανοίᾳ τελειοτάτῃ, τὸν πλοῦτον τὸν
φθειρόμενον ἀπεσείσω, βοῶσα Πάνσοφε· Σὺ εἶ
Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν Ἅγιος πλήν σου
Κύριε.

Στίχ.  Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἡ Πάναγνος ἐγνώσθη σου καθαρότης·
διέλαμψε τῶν ἄθλων σου ἡ στερρότης· τὴν

πρᾶξιν γὰρ ἐπίβασιν θεωρίας, εἰργάσω
κράζουσα· Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν
Ἅγιος πλήν σου Κύριε.

Δόξα...

Σωφροσύνης τῷ ἔρωτι κατεθέλχθης,
ἐτήρησας τὸ καύχημα τῆς ἁγνείας, ἐγένου
περιδέξιος τῇ σοφίᾳ, Χριστῷ κραυγάζουσα· Σὺ

εἶ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν Ἅγιος πλήν σου
Κύριε.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Μαρίαν τὴν πανάχραντον Θεοτόκον,
ὑμνήσωμεν ὡς πρόξενον σωτηρίας, φανεῖσαν οἱ
θεόφρονες, ἐκβοῶντες· Οὐκ ἔστιν ἄμωμος, ὡς

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΚΔ΄   ΟΡΘΡΟΣ.
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σὺ Πανάχραντε, καὶ οὐκ ἔστιν ἄμεμπτος, πλήν
σου Δέσποινα.

Ὁ Εἱρμὸς γ΄  ᾨδῆς τοῦ Μηναίου.  

Ἦχος β΄.

«Ἐν πέτρᾳ με τῆς πίστεως στερεώσας,
ἐπλάτυνας τὸ στόμα μου ἐπ' ἐχθρούς μου·

ηὐφράνθη γὰρ τὸ πνεῦμά μου ἐν τῷ ψάλλειν·
Οὐκ ἔστιν Ἅγιος, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστι
δίκαιος, πλήν σου Κύριε».

Ἦχος Πα

Εν

Π

πε τρα α µε της πι στε ως στε

Μ

ε ρε ω

σας

Π

ε πλα τυ υ νας το στο µα µου ε

Μ

επ εχ

θρους µου ευ φραν

Π

θη γαρ το πνε ευ µα µου

εν τω ψαλ λειν ουκ ε στιν α γι ος ως ο Θε

ος η µων και ουκ ε στι δι και οςπλην σου

Κυρι ε ε ε ε
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Κάθισμα Προεόρτιον.

Ἦχος α΄.

Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.

Ἀγάλλου ἡ Σιών, Βηθλεὲμ εὐτρεπίζου, ὁ
πάντων συνοχεύς, τὸν ἀστέρα προπέμψας,
ἐμήνυσε τὴν ἄμετρον, ἑαυτοῦ συγκατάβασιν· ὃν
γὰρ τρέμουσι, τῶν οὐρανῶν αἱ Δυνάμεις, ὄντως
τίκτεται, ἐκ τῆς Παρθένου ἀτρέπτως, ὁ μόνος
Θεὸς ἡμῶν.

Δόξα... Τῆς Ἁγίας.

Ἦχος πλ. δ΄.

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Ἐνασκήσασα πόνοις ἀθλητικοῖς, ἐδοξάσθης
ἀγῶσι μαρτυρικοῖς, πολλοὺς προσενέγκασα,
σῳζομένους τῷ Κτίστη σου· τῷ γὰρ θείῳ πόθῳ,
λιποῦσα τὰ πρόσκαιρα, ἀνδρικούς ἀγῶνας,
ἐτέλεσας ἔνδοξε· ὅθεν μετὰ τέλος, ἀτελεύτητον

εὗρες, ζωὴν συνυπάρχουσα, τῷ Νυμφίῳ σου
πάντοτε, Εὐγενία ἰσάγγελε. Πρέσβευε Χριστῷ
τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι,
τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν Μνήμην σου.

Καὶ νῦν... Προεόρτιον. Ἦχος ὁ αὐτός.

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς.

Τῶν Γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ τὰ προεόρτια,

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΚΔ΄   ΟΡΘΡΟΣ.



16

ἐπιτελοῦντες οἱ πιστοὶ πανηγυρίσωμεν, καὶ
ἀξίως ἅπαντες προϋπαντήσωμεν, ὡς Μάγοι
δωροφοροῦντες τὰς ἀρετάς, καὶ ᾄδοντες τῶν
Ἀγγέλων ᾆσμα καινόν, τῷ ἐκ Κόρης θεόπαιδος,
ἐν Βηθλεὲμ ἄνευ σπορᾶς, τικτομένῳ Θεῷ ἡμῶν,

ὃν δοξάζει τὰ σύμπαντα.
Ὁ Εἱρμὸς στ΄  ᾨδῆς τοῦ Μηναίου.  

Ἦχος β΄.

«Ἐν ἀβύσσῳ πταισμάτων κυκλούμενος, τὴν
ἀνεξιχνίαστον τῆς εὐσπλαγχνίας σου,
ἐπικαλοῦμαι ἄβυσσον, ἐκ φθορᾶς ὁ Θεὸς με
ἀνάγαγε».

Ἦχος Πα

Εν

Π

α βυ σωπται σµα α των κυ κλου µε

νος την α νε ξι χνι α στον της ευ σπλαγ

χνι αςσου ε πι κα λου µαι α βυσσον εκ

φθο ρας ο Θε ο ος \µεα α να γα γε ε ε
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Κοντάκιον Προεόρτιον.
Ἦχος γ΄.

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν προαιώνιον

Λόγον, ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν
ἀπορρήτως. Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα,
δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων,
βουληθέντα ἐποφθῆναι, παιδίον νέον, τὸν πρὸ
αἰώνων Θεόν.

Ἕτερον τῆς Ἁγίας.

Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.

Τὴν τοῦ κόσμου πρόσκαιρον, φυγοῦσα
δόξαν, τὸν Χριστὸν ἐπόθησας, τὸ εὐγενές σου
τῆς ψυχῆς, ἀδιαλώβητον σῴζουσα, Μάρτυς
θεόφρον, Εὐγενία πανεύφημε.

Ὁ Οἶκος.

Βίῳ καὶ λόγῳ καθαρῷ, καὶ χάριτι Παρθένε,
ἀεὶ κεκοσμημένη, σαυτὴν θῦμα προσήγαγες, τῷ
ἐκ Παρθένου δι’ ἡμᾶς σάρκα ἀνειληφότι, καὶ
τεχθέντι ἐπὶ γῆς, δι’ εὐσπλαγχνίαν ἄφατον· καὶ
διπλοῖς ἐκόσμησε δόξης ἐν στεφάνοις,

εὐπρεπῶς σε ὁ Δεσπότης· ἁγνείαν γὰρ ὡς
ἄσαρκος τηρήσασα σεμνή, ὡς ἄμωμος Νύμφη,
συνεισῆλθες αὐτῷ εἰς τὸν οὐράνιον νυμφῶνα,
ὅλη φαεινή, τοῖς ἄθλοις πεποικιλμένη, Μάρτυς
θεόφρον, Εὐγενία πανεύφημε.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΚΔ΄   ΟΡΘΡΟΣ.



18

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν.

Τῇ ΚΔ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῆς Ἁγίας
Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Εὐγενίας καὶ τῶν σὺν
αὐτῇ.

Στίχοι.

Στεφθεῖσα πρῶτον τοῖς πόνοις Εὐγενία,
Βαφὴν ἐβάψω δευσοποιὸν ἐκ ξίφους.
Τέτλαθι Εὐγενίη ξίφος εἰκάδι ἀμφὶ τετάρτῃ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Ἁγία Μάρτυς Βασίλλα, ἡ
συμμαρτυρήσασα τῇ Ἁγίᾳ Εὐγενίᾳ, ξίφει
τελειοῦται.

Στίχοι.

Τὶς ἂν παραδράμῃ σε τμηθεῖσαν ξίφει,
Μάρτυς Βασίλλα, πίστεως θείας βάσις;

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Φίλιππος,
ὁ πατὴρ τῆς Ἁγίας Εὐγενίας, ξίφει τελειοῦται.

Στίχοι.

Μάχαιραν ὄντως δίστομον κατὰ πλάνης,
Κτείνει Φίλιππον τῆς μαχαίρας τὸ στόμα.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι, Πρωτᾶς καὶ
Ὑάκινθος, οἱ εὐνοῦχοι καὶ συνασκηταὶ τῆς
Ἁγίας Εὐγενίας, ξίφει τελειοῦνται.

Στίχοι.

Τμηθέντες, Ὑάκινθε καὶ Πρωτᾶ ξίφει,
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Κληροῦσθε πρῶτα Μαρτύρων Θεοῦ γέρα.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς
ἡμῶν Νικολάου μοναχοῦ, τοῦ ἀπὸ στρατιωτῶν,
καὶ διήγησις ὠφέλιμος.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἀχαϊκὸς
ξίφει τελειοῦται.

Στίχοι.

Πᾶν Ἀχαϊκὸς ἐκβαλὼν ψυχῆς ἄχος,
Ὅλῃ χαρᾷ δέδωκε τὴν κάραν ξίφει.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Ἀντίοχος ἐν
εἰρήνῃ τελειοῦται.

Στίχοι.

Ἀντιόχῳ βδέλυγμα τύρβαι τοῦ βίου,
Καὶ βίος ἅπας, ὃν παρῆλθεν ἡδέως.

Οἱ Ὅσιοι Βιτιμίων καὶ Ἀφροδίσιος, ἐν
εἰρήνῃ τελειοῦνται.

Ὁ ἅγιος νεομάρτυς Ἀχμὲτ ὁ μαρτυρήσας ἐν
Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὸ 1682, ξίφει

τελειοῦται.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός,
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
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Ὁ Εἱρμὸς η΄  ᾨδῆς τοῦ Μηναίου.  

Ἦχος β΄.

Στίχ.  Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ
προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.

«Τὸν ἐν καμίνῳ τοῦ πυρός, τῶν Ἑβραίων
τοῖς Παισὶ συγκαταβάντα, καὶ τὴν φλόγα εἰς
δρόσον, μεταβαλόντα Θεόν, ὑμνεῖτε τὰ ἔργα τὸν

Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς
αἰῶνας».

Ἦχος Πα

Αι

Π

νου µεν ευ λο γου µεν και προ σκυ

νουουµεντοονΚυ ρι ον

Τον

Π

εν κα µι νω τουπυ ρος των Ε

βραι ων τοις Παι σι συγ κα τα βαν τα και την

φλο γα εις δρο σον µε τα βα λο ο ον τα Θε ον

υ µνει τε τα ε ερ γα τον Κυ ρι ον
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και υ πε ρυ ψου τε εις πα ντας τους αι ω ω

να α ας
Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ φωτὸς... 
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Τιµιωτέρα εἰς ἦχον β΄.

Ἦχος Β΄ Πα

Με

Π

γα λυ νει η ψυ χη µου τον Κυ

ρι ον και η γαλ λι α σε το πνευ µα µου

ε πι τω Θε ω ωτωσω τη ριµου

Την

Μ

Τι µι

Π

ω τε ραν των Χε ρου βιµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τως των Σε

ρα φιµ την α δι α φθο ρωςΘε ον Λο γο ον

τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε µεγα λυ νοµεν

Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι την τα

πει νω σιν της δου λης αυ του ι δου γαρ
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α πο του νυν µα κα ρι ου σιµε πα ασαι

αι γενε αι

Την

Μ

Τι µι

Π

ω τε ραν των Χε ρου βιµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τως των Σε

ρα φιµ την α δι α φθο ρωςΘε ον Λο γο ον

τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε µεγα λυ νοµεν

Ο τι ε ποι η σε µοι µε γα λει

α ο δυ να τος και α γι ον το ο νο

µα αυ του και το ε λε ος αυ του εις γε

νε αν καιγε νε αντοιςφοβου µενοις αυτον
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Την Τι µι

Π

ω τε ραν των Χε ρου βιµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τως των Σε

ρα φιµ την α δι α φθο ρωςΘε ον Λο γο ον

τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε µεγα λυ νοµεν

Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χι ο

νι αυ του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη

φα νους δι α νοι α καρ δι αςαυτων

Την Τι µι

Π

ω τε ραν των Χε ρου βιµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τως των Σε

ρα φιµ την α δι α φθο ρωςΘε ον Λο γο ον
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τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε µεγα λυ νοµεν

Κα θει λε δυ να στας α πο θρο νων

και υ ψω σε τα πει νου ους πει νων τας

ε νεπλησενα γα θων καιπλουτουντας ε ξα

πεστειλεκε νους

Την Τι µι

Π

ω τε ραν των Χε ρου βιµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τως των Σε

ρα φιµ την α δι α φθο ρωςΘε ον Λο γο ον

τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε µεγα λυ νοµεν
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Αν τε λα βε το Ισ ρα ηλ παι δος

αυ τουµνησθη ναι ε λε ους κα θως ε

λα λη σε προς τους πα τε ρας η µων τω

Α βρα αµ και τω σπερ µα τι αυ του ε ως αι

ω ω νος

Την Τι µι

Π

ω τε ραν των Χε ρου βιµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τως των Σε

ρα φιµ την α δι α φθο ρωςΘε ον Λο γο ον

τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε µεγα λυ νοµεν
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Ὁ Εἱρμὸς θ΄  ᾨδῆς τοῦ Μηναίου.  

Ἦχος β΄.

«Ἀνάρχου Γεννήτορος, Υἱὸς Θεὸς καὶ
Κύριος, σαρκωθεὶς ἐκ Παρθένου, ἡμῖν ἐπέφανε,
τὰ ἐσκοτισμένα φωτίσαι, συναγαγεῖν τὰ
ἐσκορπισμένα· διὸ τὴν πανύμνητον, Θεοτόκον

μεγαλύνομεν».

Ἦχος Πα

Α

Π

να αρ χου γεν νη το ρος Υι ος Θε

ος και Κυ ρι ος σαρ κω θεις εκ Πα ρθε νου η

µιν ε πε φα νε τα ε σκο τι σµε να φω

τι ι σαι συ να γα γειν τα ε σκορ πι σµε ε

να δι ο την πα νυ µνη τον Θε ο το κον µε

γα λυ νοµεν
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Ἦχος Πα

Α ξι ον ε στιν ως α λη θως µα κα

ρι ζειν σε την Θε ο το κον την α ει µα

κα ρι στον και πα να µωµητον και µη τε

ρα του Θε ου η µων την τι µι ω τε ραν

τωνΧερου βιµ και εν δο κο τερανα συγ κρι

ι τωωςτωνΣεραφιµ την α δι α φθο ορως

Θε ον Λο γο

3

ον τε κου σαν την ον τως Θε ο

τοκονσε ε µεγα λυ νο µε ε εν
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Ἐξαποστειλάριον Προεόρτιον.

ἦχος β΄. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν.

Ὁ φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, καὶ συνέχων τὰ
πάντα, δι’ εὐσπλαγχνίαν ἄφατον, ἐκ Παρθένου
γεννᾶται, καὶ σπαργανοῦται ὡς βρέφος, ἐν

Σπηλαίῳ καὶ φάτνῃ, ἀλόγων ἀνακλίνεται·
σπεύσωμεν ἐπιστῆναι, ἐν Βηθλεέμ, εἰς αὐτοῦ
προσκύνησιν μετὰ Μάγων, καρποὺς ἀρίστων
πράξεων, κομιοῦντες ὡς δῶρα.

Τῆς Ἁγίας, ὅμοιον.

Οὐδὲν ἐδείχθη κώλυμα, πρὸς τελείους

ἀγῶνας, τὸ ἀσθενὲς τοῦ θήλεος ἀοράτῳ σου
σθένει, Χριστὲ ῥωννύμενον· ὅθεν, Εὐγενία ἡ
Μάρτυς, γενναίως ὑπερήθλησεν, ἧς τὴν ἔνδοξον
μνήμην, συνῆψας νῦν, τῇ σεπτῇ Γεννήσει σου
καὶ φωσφόρῳ, ἣν κατεδέξω Δέσποτα, ἐκ
Παρθένου Ἁγίας.

Ἕτερον Προεόρτιον, ὅμοιον.

Ὕμνον πιστοὶ προσάξωμεν, τῇ Παρθένῳ
Μαρίᾳ· ἰδοὺ γὰρ νῦν προέρχεται, Βηθλεὲμ ἐν τῇ
πολει, τεκεῖν Χριστὸν τὸν Σωτῆρα· ὅθεν Μάγοι
σὺν δώροις, μετὰ ἀστέρος δράμετε, σὺν ἡμῖν

προσκυνῆσαι, Ποιμένες δέ, ἐκβοῆσαι σπεύσατε
σὺν Ἀγγέλοις, τῷ τικτομένῳ· Δόξα σοι, ἐν
σπηλαίῳ καὶ φάτνῃ.
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Εἰς τοὺς Αἴνους.

Πα

Π

σαπνο η αι νε σα α τωωτον Κυ ρι ον

αι νει τετονΚυ ρι ον εκ των ου ρα νων αι

νει τε αυ τον εν τοις υ ψι στοις σοι πρε πει

υ µνοςτωΘεω

Αι

Π

νει τε αυ τον παν τες οι Αγ

γε λοιαυτουαι νει ει τε αυ τον πασαι αι Δυ

να α µεις αυ του σοι πρε πει υ µνος τω Θε

ω

Εἰς τοὺς Αἴνους, Στιχηρὰ Προσόμοια.

Προεόρτια.

Ἦχος πλ. β΄. Αἱ Ἀγγελικαὶ.

Στίχ. 3ος

Αι

Π

νει τε αυ τον ε πι ταις
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δυ να στει αις αυτου αι νει τε αυτον κα

τα το πληθοςτηςµε γα λω συνηςαυτου

Ὢ τῶν ὑπὲρ νοῦν, καὶ ἀρρήτων μυστηρίων!
τίκτεται Θεός, ἐπὶ γῆς δι’ εὐσπλαγχνίαν, τὴν

δουλικὴν εἰκόνα, ἑαυτῷ περιθέμενος, ὅπως τῆς
δουλείας ἀφαρπάσῃ, τῆς τοῦ ἀλλοτρίου τοὺς
βοῶντας, πόθῳ ζέοντι· Εὐλογημένος εἶ Σωτήρ, ὁ
μόνος Φιλάνθρωπος.

Στίχ. 4ος

Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ

πιγ γος αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη

ρι ω και κι θα α ρα

Δεῦρο Ἰσραήλ, βαρυκάρδιε ἀπόθου, τὸ ἐν

τῇ ψυχῇ, ἐπικείμενόν σοι νέφος, ἐπίγνωθι τὸν
Πλάστην, ἐν Σπηλαίῳ τικτόμενον, οὗτος τῶν
Ἐθνῶν ἡ προσδοκία, οὗτος καθελεῖ τὰς ἑορτάς
σου, βοᾶν· οὐ πείθῃ γάρ, ὁ Βασιλεὺς τοῦ
Ἰσραήλ, Χριστὸς παραγίνεται.
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Στίχ. 5ος

Αι νει τε αυ τον εν τυ µπα νω

και χο ρω αι νει τε αυ τον εν χορ

δαι αις και ορ γα νω

Ἥλιε Υἱέ, πῶς σε κρύψω τοῖς σπαργάνοις;
πῶς σε γαλουχῶ, πάσης φύσεως τροφέα; πῶς
σε χερσὶ κατέχω, τὸν κρατοῦντα τὰ σύμπαντα;
πῶς σοι ἀδεῶς ἐνατενίζω, ᾧ οὐ τολμᾷ

ἐνατενίζειν, τὰ πολυόμματα; ἡ Ἀπειρόγαμος
Χριστόν, κρατοῦσα ἐφθέγγετο.

Στίχ. 6ος

Αι νει τε αυ τον εν κυµ βα λοις

ευ η χοις αι νει τε αυ τον εν κυµ βα

λοις α λα λαγ µου πα σαπνο η αι νε

σα α τω τον Κυ ρι ον

ᾌσμασι καινοῖς, ἀλαλάξατε Ποιμένες,

λόγους μαγικούς, ἀπορρίψατε οἱ Μάγοι,
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σταλάξατε τὰ ὄρη, καὶ βουνοὶ ἀγαλλίασιν,
δεῦτε θυγατέρες Βασιλέων, εἰς τὴν χαράν τῆς
Θεοτόκου, λαοὶ εἴπωμεν· Εὐλογημένος ὁ
τεχθείς, Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

Δόξα... ὅμοιον.

Δεῦρο Βηθλεέμ, ἑτοιμάζου τὰ τοῦ τόκου,

ἴθι Ἰωσήφ, ἀπογράφου σὺν Μαρίᾳ, σεπτοτάτη ἡ
φάτνη! θεοφόρα τὰ σπάργανα! ἔνθα ἡ ζωὴ
ἐνειληθεῖσα, σειρὰς θανάτου διαρρήξει,
ἐπισφίγγουσα, πρὸς ἀφθαρσίαν τοὺς βροτούς,
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν.

Καὶ νῦν ... ὅμοιον.

Ὢ μακαριστή, τῆς θεόπαιδος κοιλία, ἥτις

νοητῶς, οὐρανοῦ μείζων ἐδείχθη! ὃν οὐ χωρεῖ
γὰρ οὗτος, σὺ κατέχεις βαστάζουσα. Ὢ
μακαριστοὶ μαστοὶ Παρθένου, οὕσπερ θηλάσειεν
ὁ τρέφων, πνοὴν ἅπασαν, Χριστὸς ὁ μήτρᾳ σάρξ
παγείς, ἀνάνδρου Νεάνιδος.
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Σοὶ δόξα πρέπει, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ
σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ
Υἱῶ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ὁ Ἀναγνώστης χῦμα τὸ:

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη

ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Ὑμνοῦμεν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυ
νοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι,
διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.

Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, πάτερ
παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ
Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, ὁ Υἱός 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.
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Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ
καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα. Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι
τὴν ψυχήν 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.

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.

Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με τὰ
δικαιώματά σου.

Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς
δικαιώμασί σου.
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Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα
τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς.

Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ
δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

Ὁ διάκονος:

Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ

Κυρίῳ.

Κύριε, ἐλέησον.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον
ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Κύριε, ἐλέησον.

Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν,
εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρὰ τοῦ Κυρίου,
αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.

Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα
τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ
Κυρίου αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.

Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ
τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου
αἰτησώμεθα.
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Παράσχου Κύριε.

Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς
ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου
αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.

Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν
εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ

Κυρίου αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.

Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν,
ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν
ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ
Χριστοῦ αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης,

ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ
ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ
πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ
παραθώμεθα.

Σοὶ, Κύριε.

Ὅτι Θεός ἐλέους, οἰκτιρμῶν, καὶ

φιλανθρωπίας ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν
ἀναπέμπωμεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ὑιῷ καὶ τῷ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΚΔ΄   ΟΡΘΡΟΣ.



38

Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αιῶνας
τῶν αἰώνων.

Ὁ χορός: Ἀμήν.

Ὁ Ἱερεὺς: Εἰρήνη πᾶσι.

Ὁ χορός: Καὶ τῷ πνεύματί σου.

ὁ διάκονος: Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ
κλίνωμεν.

Ὁ χορός: Σοὶ, Κύριε.

Ὁ Ἱερεὺς: Τὴν εὐχὴν τῆς κεφαλοκλισίας......

Ὁ Ἱερεὺς: Σὸν γὰρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ
σώζειν ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων.

Ὁ χορός:Ἀμήν.
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Καὶ ἀρχόμεθα ψάλλειν τὰ Ἀπόστιχα.

Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ.

Οἶκος τοῦ Παντουργοῦ, ἐδείχθης ὦ
Παρθένε· ἐν σοὶ γὰρ ἐνοικήσας, ὁ Κύριος τῆς

δόξης, τεχθῆναι νῦν προέρχεται.

Στίχ. Ὁ Θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει καὶ ὁ ἅγιος
ἐξ ὄρους κατασκίου δασέος.

Νέον ἐν Βηθλεέμ, παιδίον ἐκ Παρθένου,
Θεὸς ὁ πρὸ αἰώνων, ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων,
γεννᾶται, ὢ τοῦ θαύματος!

Στίχ. Κύριε εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ

ἐφοβήθην· κατενόησα τὰ ἔργα σου.

Τάξεις αἱ νοεραί, Ἀγγέλων ἐν ὑψίστοις,
Θεῷ μετὰ Ποιμένων, βοήσατε καὶ Μάγων, τῷ
τικτομένῳ δόξα σοι.

Δόξα... Καὶ νῦν... Ἦχος πλ. δ΄.

Ὑπόδεξαι Βηθλεέμ, τὴν τοῦ Θεοῦ
Μητρόπολιν· φῶς γὰρ τὸ ἄδυτον, ἐπὶ σὲ
γεννῆσαι ἥκει, Ἄγγελοι θαυμάσατε ἐν οὐρανῷ,
ἄνθρωποι δοξάσατε ἐπὶ τῆς γῆς, Μάγοι ἐκ

Περσίδος, τὸ τρισόκλεον δῶρον προσκομίσατε·
Ποιμένες ἀγραυλοῦντες, τὸν τρισάγιον ὕμνον
μελῳδήσατε. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν
Παντουργέρτην.
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Δὸξα & Νῦν... Προεόρτιον.

Ἦχος Νη

Δο

Ν

ξα Πα α α τρι ι και Υι υι ω ω

και

Ν

α γι

Π

ι ω ω Πνε ε ε ε ε ευ µα

Ν

α α

α α Πνε ευµα τι

Και

Ν

νυ υν και α ει και εις του ους

αι αι ω ω ω νας των αι ω ω ω ω νων

α α α µην

Υ πο ο δε ξαι αι Βη θλε ε εµ την του

ουΘε ουΜη τρο ο ο ο πο ο ο ο λιν φω ω

ωςγαρτο ο α α α α α δυ υ υ υ τον

ε πι σε εγεν νη η η η σαι η η η κει ει
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αγ γε ε λοι θα αυ µα σα α τε εν ου ρα α

νω ω αν θρωωποι δο ξα α σα τε ε πι

ι ι ι τη η η ης γης µα γοι εκ Πε ερ σι ι

δος το τρισσοκλε ε ον δω ωρονπροσκο µι

ι ι ι σα α α α τε ποι µε ε νε ες α α

γραυ λου ου ουν τε ες τον τρι σα γι ι ον υ µνον

µε λω δη η η σα α α α τε πα α

σα α πνο ο η αι νε σα α α α τω το ον

παν του ου ουρ γε ε ε ε τη η η η

η η ην
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Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογείσθαι τῷ Κυρίῳ, καὶ
ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου Ὕψιστε, τοῦ
ἀναγγέλλειν τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν
ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα.

Ἀναγνώστης:Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός,
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ΄)

Δόξα... Καὶ νῦν ...

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.

Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,

Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.

Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας
ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε,
ἐλέησον.

Δόξα... Καὶ νῦν ...

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω

τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω
τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν
σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ
μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι

ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ἱερεὺς:Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία...
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Ἀπολυτίκιον, Προεόρτιον. Ἦχος δ΄.

Ἦχος Δι

Α

Β

πε γρα φε το πο τε συν τω πρε σβυ

τη Ι ωσηφ ως εκ σπερµα τοςΔα βιδ εν

Βη θλε εµ η Μα ρι αµ κυ ο φο ρου σα

την α σπο ρον κυ ο φο ρι αν ε πε στη

δε και ρος οτηςγεν νη σε ως και τοποςηνου

δειςτω κα τα λυµατι αλλως τερπνονπα λα

τι ον το σπηλαι ον τη βα σι λι δι ε δει κνυ

το Χρι στος γεν να ται την πριν πε σου σαν

α να στησων ει κο ο ο να α α α α α

α
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Εἶτα ἡ Μεγάλη Ἀπόλυσις,
καὶ ἐν συνεχεία ψάλλονται αἱ Μεγάλαι ὦραι.

Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ
ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν εἴπωμεν.

Κύριε παντοκράτορ ὁ Θεός τῶν πατέρων
ἡμῶν, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἒλεός
Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

ἡμῶν (τοῦ δεῖνος).

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν
ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ
μοναχῶν, καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν
ἀδελφότητος.

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης,
ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως

καὶ ἀφέσεως των ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ
Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων
χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ
παρεπιδημούντων ἐν τῇ (πόλει, κώμῃ), ταύτῃ,
τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ
ἀφιερωτῶν του ἁγίου ναοῦ τούτου.

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν μακαρίων καὶ

ἀοιδίμων κτιτόρων τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας
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ταύτης, καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν
προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν
ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς, κειμένων, καὶ
ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων.

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν καρποφορούντων

καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ
ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων καὶ ὑπὲρ
τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχομένου τὸ
παρὰ Σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς
ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν

καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Σοφία.

Εὐλόγησον.

Ὁ ὢν εὐλογητός, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,
πάντοτε νῦν, καὶ ἀεὶ ...

Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τὴν ἁγίαν
ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ καὶ

τῇ πόλει (ἢ τῇ μονῇ, ἢ χώρᾳ, ἢ τῇ νήσῳ) ταύτῃ
εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.

Δόξα... Καὶ νῦν..., Κύριε ἐλέησον (γ'),

Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.
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Δόξα σοι ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε,
δόξα Σοι.

Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς...

Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον
ἡμᾶς. Ἀμήν.

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

τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com
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