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† Μνήμη τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ.
Σύναξις τῶν ἁγίων 70 ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου.

Ἦχος Πα

Θε

Μ

ος Κυ

Π

ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

ευ λο

Π

γη µε νος ο

Δ

ερ χο µε νος εν ο νο µα

τι Κυ ρι ου

Π

Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (Τὸ ὡς ἄνω)

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

Θε

Π

ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

ευ λο γη µε νος ο

Δ

ερ χο µε νος εν ο

νο µα τι Κυ ρι ου

Π

Στίχ. γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἐστι
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (Τὸ ὡς ἄνω)
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου.
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Ἦχος Πα

Νι

Π

κη φο ρου Ο σι ου του λε πρου τα

πα λαι σµα τα και την εν α σκη σει αν δρει αν

κα τε πλα γη σαν Αγ γε λοι ως αλ λος

γαρ Ι ωβ τα αλ γει να υ πε µει νε δο ξα ζων

τον Θε ον νυν δε δο ξη ε στε φα νω ται παρ

Αυ του θαυ µα των δι α κρι σεσιν Χαι αι

ροις των µο να στων χει ρα γω γε χαι ροις

φω τος ο προ βο λος χαι ροις ο ευ ω δι

ας χαρ µο νην προ χε ων εκ λει ψα α νω ων σου
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Ἕτερον Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου.
Ἦχος α΄. «Τῆς ἐρήμου πολίτης».

Δόξα...
Της

Π

Κι σα µου

3

τον γο νον καρ

τε ρι ας το

Γ

προ τυ πον εν σαρ κι ζυ γον

3

α σθε νει ει ει ας α γογ γυ υ στως βα στα

σαν τα τι

3

µη σω µεν εν υ µνοις οι πι στοι

3

τον φε ρον τα την νι κην κατ εχ θρου φε

ρω νυ µως

3

Νι κη φο ο ρον τον

3

θαυ µα

στον ευ σε βο φρο νως κρα ζον τες χαι αι ροις

της καρ τε ρι ας η ει κων χαι ροις µο να

στων α γλα ι σµα χαι αι ροις ο εν ταις

θλι ψε σιν η µων τα χι

3

στος προ ο µα α χος
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Ἀπολυτίκιον Προεόρτιον.  Ἦχος δ΄.
Ἦχος Δι

Καὶ νῦν...
Ε
Β

τοι µα ζου Ζα βου λων

και ευ τρε πι ζου Νε φθα λειµ Ι ορ δα

νη πο τα µε

3

στη θι υ πο δε ξαι σκιρ

3

των

του βα πτι

3

σθη ναι ερ

3

χο µε νον

4

τον Δε

σπο ο

3

την α γαλ λου ο Α δαµ συν τη

προ

3

µη η το

3

ρι µη κρυ πτε τε ε αυ

τους ως εν πα ρα δει σω το

3

πριν και γαρ

γυ µνους ι δων υ µας ε

3

πε ε φα

3

νεν

ι να εν

3

δυ ση την

4

πρω την στο

3

λην Χρι
4

στος ε φα α

3

νη την πα σαν κτι σιν

3

θε
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λων α να και νι ι σαι

3

αι

3

αι
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Τοῦ Ὁσίου.
Ἦχος α΄. «Τὸν τάφον σου Σωτήρ».

Ἀνέτειλε λαμπρῶς σελασφόρος ἡμέρα
Ὁσίου θαυμαστοῦ, ἐπωνύμου τῆς νίκης
ἀστράπτουσα τοῖς πέρασι καρτερίας
λαμπρότητα, τὴν φαιδρύνουσαν τοῦ Νικηφόρου
τὸν βίον, ὃν ἐν ᾂσμασι καὶ ἱεραῖς ὑμνῳδίαις
πιστῶς μεγαλύνομεν.

όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίω Πνεύματι.
Tὴν νόσον ἐν σαρκὶ περιφέρων ἐβόας τοῦ

Παύλου τὴν φωνήν· μοί ἐδόθη ὁ σκόλοψ
παντοίως κολαφίζων με, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.
Ἡ γὰρ δύναμις, ἡ ἐκ Θεοῦ τελειοῦται ἐν
νοσήμασι· διὸ ἀρκεῖ μοι ἡ χάρις, ἣν ἔλαβον
Κύριε.

Προεόρτιον. Ὅμοιον.
αὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώνων. Ἀμήν.
Tὸ φῶς τὸ ἐκ φωτός, τὸ φωτίζον τὸν

κόσμον, Χριστὸς ὁ λυτρωτὴς, βαπτισθῆναι, ὡς
δοῦλος, τανῦν παραγίνεται Ἰορδάνου ὁρμήμασι
κράζων· λύχνε μου, μὴ δειλιᾷς, βάπτισόν με, ὅτι
ἤγγικεν ἡ τῶν βροτῶν σωτηρία, Ἀδὰμ
ἀπολύτρωσις.
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Μετὰ τὴν Β΄ Στιχολογίαν Καθίσματα.

Τοῦ Ὁσίου. Ἦχος γ΄. «Τὴν ὡραιότητα».

Ἦχος Γα

Ὡς ἄλλη κάμινος, Πάτερ, ἀσθένεια ἡ
πολυχρόνιος σάρκα ἀνήλωσεν, ἀλλ’ ἡ ψυχή σου
ἐν χαρᾷ ἐβόα, ὦ Νικηφόρε· στίγματα ἐκάλυψαν
τὸ γεῶδες σαρκίον μου, ὅμως καρτερόψυχον
ἀνεδείχθη τὸ πνεῦμά μου, ὅτι ἀνακαινοῦται τὰ
ἔσω· εἰ καὶ τὰ ἔξω κατεφθάρη.

όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίω Πνεύματι.
Tὸ Σηρικάριον σκιρτᾷ γηθόμενον, ὅτι

ἐβλάστησεν, ὡς ἄνθος εὔοσμον ἐν Ἐκκλησίᾳ τοῦ
Χριστοῦ, τὸν Ὅσιον Νικηφόρον· ὅθεν
συστησάμενοι ἑορτίως πανήγυριν ὧδε συγκαλεῖ
πιστούς, ἐπαινέσαι τοῖς ᾂσμασι τὸν ὄντως
ἀξιύμνητον βίον, χαῖρε, βοῶντας, Νικηφόρε.

Προεόρτιον. Ὅμοιον.

αὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

Ὃτε ἡ Ἄχραντος μήτηρ ἠσπάζετο ἐν ὀρεινῇ
ποτε ἔγκυος φέρουσα ἐν ταῖς λαγόσι τὸν
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Χριστόν, ἐφώνει ἡ Ἐλισάβετ· βρέφος μου
ἐσκίρτησεν, ἀγαλλόμενον ἔνδοθι, τρέμον πῶς
ὑπούργημα ἐκτελέσει βαπτίσεως Υἱοῦ σου
ἐρχομένου τοῦ σῶσαι κόσμον ἐν ῥείθροις
Ἰορδάνου.

Μετὰ τὸν Πολυέλεον Καθίσματα.
Τοῦ Ὁσίου.

Ἦχος πλ. α΄. «Τὸν συνάναρχον Λόγον».

Θαυμασίων ποικίλων αὐτόπτης γέγονας
ὑπερφυῶς τελεσθέντων ὑπὸ Ἀνθίμου πατρός, ἃ
κατεῖδες ὀφθαλμοῖς ἰδίοις, Ὅσιε, καὶ ἐκτενεῖ
ἐπιστολῇ, μαρτυρίαν ἀληθῆ κατέθεσας,
Νικηφόρε, γενεαῖς ταῖς ἐπελευσομέναις ταῖς σὺν
Ἀνθίμῳ σε τιμώσαις ὁμοῦ.

όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίω Πνεύματι.
Ὡς πολυφόρος στάχυς, Πάτερ, ἐξέθρεψας

ἐν ταῖς Ἀθήναις οἰκήσας ἐξ ἀθεΐας λιμῷ
κακουχούμενον λαόν, ὅς σοι προσέδραμε,
τοῦτον διδάξας πατρικῶς μονολόγιστον εὐχήν,
Πανόλβιε Νικηφόρε, παρρησίᾳ ὁμολογοῦντα
καθηγητήν σε νοερᾶς προσευχῆς.
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Προεόρτιον. Ὅμοιον.
αὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώνων. Ἀμήν.
Παρελθούσαις ἡμέραις, Χριστέ, κατεῖδόν σε

ἀναπεσόντα ἐν φάτνῃ, ὡς σκύμνον ἐν Βηθλεέμ·
ὥσπερ λέοντα ὁρῶ ἐγηγερμένον νῦν, πρὸς
Ἰορδάνην ποταμόν, τῶν δαιμόνων κεφαλὰς
συντρίβοντα θείῳ κράτει· ὅθεν, Λόγε, τὴν
προφητείαν τοῦ Πατριάρχου Ἰακὼβ ἐννοῶ.
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Τὸ α΄ Ἀντίφωνον  τοῦ  δ'  Ἤχου.
Ἦχος

Εκ

Β

νε ο τη το ος µου πολ λα α

πο λε µει µε πα θη αλλ αυ τος αν τι λα

βου και σω σον Σω τηρ µου
Δίς

Οι

Β

µι σουν τες Σι ων αι σχυν θη τε α

πο του Κυ ρι ου ως χορ τος γαρ πυ ρι ε

σε σθε α πε ξη ραµ µε νοι
Δίς

Δο

Β

ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι

ω Πνευ µα τι

Α
Π

γι

Β

ω Πνευ µα τι πα σα ψυ χη ζω

ου ου ται και

Π

κα

Β

θαρ σει υ ψου ται λαµ πρυ νε
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ται τη

Π

Τρι α

Β

δι κη Μο να α δι ι ε ρο

κρυ φι ως

Και

Μ

νυν και α ει και εις τους

Β

αι ω νας

τον αι ω νων α µην

Α
Π

γι

Β

ω Πνευ µα τι α να βλυ υ ζει τα

της χα α ρι τος ρει θρα αρ δευ

Π

ο ον τα α

Β

πα σαν την κτι ι σιν προς ζω ο γο νι ι αν
Προκείμενον Ἦχος δ΄

Τι

Μ

ι

Β

µι ος ε ναν τι ι ον Κυ ρι

ι ου ο θα να τος του Ο σι ου αυ του ου
(Δίς)

ὶ ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων,
ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν. (ριε´ 3
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Τι µι ος ε ναν τι ι ον Κυ ρι

ι ι ου ο θα α να τος του Ο σι ι ου

αυ του ου ου ου ου ου ου ου ου
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Τάξις  Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου
Πᾶσα Πνοὴ Αἰνεσάτω

Ὁ Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν

Ὁ Χορός:
Κυ

Ν

ρι ε ε λε η σον
Ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, ...

Ὁ Χορός:
Α µη

Δ

ην

Πα

Δ

α

3

α σα πνο

3

η αι νε

3

σα τω τον
3

Κυ υ ρι ον
(Δίς)

Τὸ τρίτον
Αι νε σα τω πνο η πα

σα τον Κυ ρι ο ο ον
Ὁ Διάκονος: Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι .. Ὁ

χορός:

Κυ

Ν

ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε
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λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον
Ὁ Διάκονος: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωµεν τοῦ ἁγίου

Εὐαγγελίου. Ὁ Ἱερεύς: Εἰρήνη πᾶσι.
Ὁ Χορός:

Και τω Πνευ µα τι σου

Ὁ Ἱερεύς: Ἐκ τοῦ κατὰ (...) Ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ
ἀνάγνωσµα.

Ὁ Διάκονος: Πρόσχωµεν.
ὁ Χορός:

Δο ξα σοι Κυ ρι ε Δο ξα σοι

Ὁ Ἱερεύς: ( Ἀνάγνωσις Εὐαγγελίου)

Ὁ Χορός: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

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.
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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 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.
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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.

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,
ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου
μόσχους.
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Δόξα.. Καὶ νῦν... Ν΄ Ψαλμοῦ.

Ἦχος Δι

Δο

Μ

ξα

Δ

Πα τρι και Υι ω και Α

γι ω Πνευ µα τι

Ταις του σου Ο σι ι ου πρε σβει αις ε ε

λε η µον ε ξα λει ψον τα πλη θη των ε µω

ων εγ κλη µα των

Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων Α µην

Ταις της Θε ο το ο κου πρε σβει αις ε

ε λε η µον ε ξα λει ψον τα πλη θη των ε
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µω ων εγ κλη µα των
Ἰδιόμελον.   Ἦχος β΄.

Ἦχος Δι

λέησόν με, ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ μέγα ἐλεός σου
καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Σήμερον ὡς ἄστρον αἰγληφόρον, θεόθεν
λελαμπρυσμένον ὁ Νικηφόρος ἐξέλαμψε. Τῶν
ἀρρωστημάτων γὰρ διαλύει σκοτασμὸν τῆς
καρτερίας λαμπηδόσι, ἣν ὑπέδειξεν πάλαι
ἀσθενῶν, καὶ μαρμαρυγάς θαυμάτων καθ’
ἑκάστην ἐκτελῶν τὰς ζοφώδεις διανοίας
ἀστράπτει. Ὅθεν Χριστῷ, Ἡλίῳ τῆς
δικαιοσύνης, τῷ προσφάτως ἐν Βηθλεὲμ
ἀνατείλαντι καὶ νῦν τοῦ Ἰορδάνου ῥείθροις
ἐγγίζοντι πόθῳ βοήσωμεν· Χριστὲ ὁ Θεός, ταῖς
καρτεροψύχου εὐχαῖς ἐπίφανον ἡμῖν τὸ φῶς τοῦ
προσώπου σου

Ε λε η σον µε ο Θε ος κα τα

το µε γα ε λε ος σου και κα τα το
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πλη θος των οι κτιρ µων σου ε ξα λει ψον

το α νο ο µη µα µου

Ση η µε ε ρον ως α ασ τρον αι αι

αι γλη φο ο ρον θε ο θεν

3

λε λαµ πρυ υ

σµε ε ε νον ο Νι κη φο ο ο ο ρος ε ξε

ε ε ε λα α α αµ ψε των αρ ρω στη

µα των γαρ δι α λυ ει ε σκο τα ασ µον της

καρ

3

τε ρι ι ι ας λα αµ πι δω ω ω ω σι

ην υ πε δει ξεν πα λαι αι α σθε ε νων και

µαρ µα ρυ γας θα αυ µα α α των καθ ε κα

στη η ην ε κτε ε λω ω ω ων τας ζο φω
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δεις δι α νοι α α ας α α στρα α α πτει

ο θεν

3

Χρι στω Η λι ω της δι και ο ο ο

συ υ υ νη

3

ης τω προ σφα τως εν Βη

3

θλε

ε εµ α να τει ει ει ει λα α α αν τι

3

και νυν του Ι ορ δα νου ρειθ ροις

3

εγ γι

ι ι ζο ο ο ον τι πο θω βο η η η

σω ω ω ω µεν

3

Χρι στε ε ε ε ο Θε ε ος

ταις καρ τε ρο ψυ υ υ χου ου ου ου ε

ευ χε ε ε ες ε

3

πι φα νον η µιν το φως

του ου προ ο σω ω ω που ου ου ου σου ου

ου ου
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Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου... Κύριε, ἐλέησον (ιβ´).

Κυ

Δ

ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε

ε λε η σον Κυ ρι ε

Β

ε λε η σον
(δίς)

Κυ

Δ

ρι ε ε λε η σον Κυ ρι

ε ε λε η σον Κυ ρι ε

Β

ε λε η σον

Κυ

Β

ρι ε ε λε η σον Κυ ρι

ε ε λε η σον Κυ ρι ε

Β

ε λε ε η

σο ο ον
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ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ.
Ὁ Προεόρτιος & τοῦ Ὁσίου.

Ὁ Προεόρτιος Κανὼν.
ᾨδὴ α΄.  Ἦχος πλ. β΄.  Ὁ Εἱρμὸς.

Ἦχος Βου
Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ, ἐν

ἀβύσσῳ ἴχνεσι, τὸν διώκτην Φαραώ, καθορῶν
ποντούμενον, Θεῷ ἐπινίκιον ᾠδήν, ἐβόα ᾄσωμεν.

όξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.
Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις, αἱ πατριαί, τῶν

Ἐθνῶν ᾀδέτωσαν. Ἰησοῦς ὁ Βασιλεύς, πάσης
γῆς προέρχεται ῥοαῖς, Ἰορδάνου τὴν ἡμῶν,
ποιῆσαι κάθαρσιν.

όξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.
Βασιλικὴν ἁλουργίδα παρθενικῶν, ἐξ

αἱμάτων Κύριε, ἐνδυσάμενος σαρκί, ποταμοῦ
πρὸς ῥεύματα γυμνός, ἐπιβαίνεις τὴν ἡμῶν,
ἐνδύων γύμνωσιν.

όξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.
Γόνος Πατρὸς προανάρχου σὺ πεφυκώς,

πρὸς τὸν Γόνον εὔσπλαγχνε, Ζαχαρίου εὐτελῶς,
παραγίνῃ βάπτισμα αἰτῶν, ὅπως χάριτι υἱοὺς
Θεοῦ ποιήσῃς ἡμᾶς.
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Ὁ Κανὼν πρῶτος τοῦ Ὁσίου.
Ὠδὴ α΄. 

Ἦχος δ'. 
Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.

γιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Tῆς νίκης φερώνυμον καὶ καρτερόψυχον

Ὅσιον τιμῆσαι βουλόμενος, ταῖς ἡδυμόλποις
ᾠδαῖς, τὴν ἀντίληψιν αἰτοῦμαι Παρακλήτου
πρὸς τέλος ἀλώβητον πόθου με τρέποντος.

γιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ὠδὴν πανεόρτιον ἡ τῆς Κισάμου

Μητρόπολις προσᾴδει τῇ σήμερον, τοῦ
Νικηφόρου λεπροῦ ἑορτάζουσα τὴν μνήμην
γηθοσύνως, ὡς μήτηρ φιλότεκνος γόνου
ἐξέχοντος.

γιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Φυτὸν εὐθαλέστατον ἐκ γῆς Κρητῶν

ἀνεβλάστησας καὶ τόπους ἐσκέπασας τῶν
προσευχῶν σου σκιᾷ, Ἀλεξάνδρειαν, τὴν Χίον
καὶ Ἀθήνας καὶ νῦν εἰς Παράδεισον θάλλεις,
ἀοίδιμε.

Θεοτοκίον.
περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
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Ἐλέους τὴν ἄβυσσον σὺ ἀπεκύησας,
Ἄχραντε· διὸ καὶ τὸ ἔλεος βλυστάνεις ὥσπερ
κρουνός, ὅθεν ἔδραμον ἐκπλῦναι τὴν ψυχήν μου
ἐκ λέπρας τὴν γέμουσαν, Μῆτερ, σφαλμάτων
μου.
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Ὁ Κανὼν δεύτερος τοῦ Ὁσίου.  
Ὠδὴ α΄.

Ἦχος πλ. β'. 
Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας.

συνταττόμενος, εἰ βούλει, μετὰ τοῦ προεορτίου
γιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ὡραϊσμένος τοῖς στίγμασι τῶν λεπρῶν, ὅτι
νόσου ἔφερες ἀγγογγύστως τὸν ζυγόν,
Νικηφόρε, κάθαρον λιταῖς λεπρωθεῖσάν μου
ψυχὴν σεμνῦναι βίον σου.

γιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Σιγᾶν ἐμοὶ προτιμότερον ὁμιλεῖν, ὅμως

πόθος, Ὅσιε, μὲ προτρέπει ἐξυμνεῖν τὰ κλεινὰ
παλαίσματα, δι’ ὧν κατεστέφθης ἐκ Θεοῦ ὡς
καρτερόψυχος.

όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίω Πνεύματι.
Ἔλαμψας πάλαι ὡς ἄστρον περιφανὲς

σελασφόροις ἤθεσι καὶ παμφώτοις ἀρεταῖς,
τηλαυγῶς δὲ σήμερον, ὡσεὶ ὁδοδείκτης οὐρανοῦ
φωτίζεις ἅπαντας.

Θεοτοκίον. Προεόρτιον.
αὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώνων. Ἀμήν.
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Ἀνήκεστον τραῦμα τὸ ἐξ Ἀδὰμ ὁ Υἱός σου
ἔρχεται θεραπεῦσαι, ὡς Θεὸς ταπεινῷ
βαπτίσματι ἐν τοῦ Ἰορδάνου ταῖς ῥοαῖς, ὁ
ἀναμάρτητος.
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Ὁ Προεόρτιος Κανὼν.
ᾨδὴ γ΄.  Ἦχος πλ. β΄.  Ὁ Εἱρμὸς.

Οὐκ ἔστιν Ἅγιος ὡς σὺ, Κύριε ὁ Θεός μου,
ὁ ὑψώσας τὸ κέρας, τῶν πιστῶν σου Ἀγαθέ, καὶ
στερεώσας ἡμᾶς, ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς ὁμολογίας
σου».

όξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.
Δεσπόζων πάντων ὡς Θεός, δούλου φέρεις

εἰκόνα, καὶ πρὸς δοῦλον οἰκτίρμον, παραγίνῃ
σαρκικῶς, Βαπτίσματι θεουργῷ, τῆς δουλείας,
τοῦ ἐχθροῦ ἐξαίρων ἡμᾶς.

όξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.
Ἐπέστης ῥείθρῳ διατί; ποίαν κάθαρσιν

θέλων, ποῖον ῥύπον ἐκπλύνειν, ὑπεράγαθε
ζητῶν; ὑμνῶ σου τὴν ὑπὲρ νοῦν, διὰ σπλάγχνα
Λόγε συγκατάβασιν.

όξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.
Ζητῶν τὸ πρόβατον Χριστέ, ὅπερ ἄγριος

λύκος, κατεσπάραξε δόλῳ, Ἰορδάνου ταῖς ῥοαῖς,
ἐφίστασαι ἐκβοῶν, τῷ Προδρόμῳ· Δεῦρο σύ με
βάπτισον.
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Ὁ Κανὼν πρῶτος τοῦ Ὁσίου.
Ὠδὴ γ΄. 

Ἦχος δ'. «Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους».
γιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ῥητόρων οὐ σθένει κατ’ ἀξίαν ἡ γλῶσσα
καὶ ὕμνοι μελῳδῶν, Ὅσιε, διηγήσασθαι
ὑπομονήν, ἣν ἔδειξας, ὅτε ἡ μακροχρόνιος λώβη
σε πόνοις ἀνήλισκε.

γιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ὀσμὴ τῶν λειψάνων σου ἐχύθη

εὐφραίνουσα πάντας τοὺς πιστούς, ὡς μύρου τὸ
ἀλάβαστρον τοῦ πιστικοῦ τὸ ἔμπλεον,
δηλοποιοῦσα, Ὅσιε, τήν θείαν ἐν σοί ἐνοίκησιν.

γιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ναμάτων ἐξόδοις ἐφυτεύθης, ὡς ἔφη ἐν

βίβλῳ ψαλμῳδός, ὅτι Κυρίου θέλημα δαυϊτικῶς
ἐπόθησας καὶ ἐν αὐτῷ διώδευσας τοῦ βίου,
Πάτερ, τὸν δόλιχον.

περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Tλημόνως διήνυσε τὸν βίον ποτὲ

Νικηφόρος ὁ λεπρός, ἔμπροσθεν τῆς εἰκόνος
σου, Ὑπακοῆς, ὡς λέγεται, ἐν ἀποδείπνοις
κράζων σοι· ὦ Νύμφη, χαῖρε ἀνύμφευτε.
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Ὁ Κανὼν δεύτερος τοῦ Ὁσίου.  Ὠδὴ γ΄.
Ἦχος πλ. β'. «Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ».

γιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Nικήσας πάθη χαλεπὰ κλῆσιν φέρεις τῆς

νίκης, ὡς θεόθεν βραβεῖον, Νικηφόρε καρτερέ,
δηλοποιοῦν ἐμφανῶς, ποίων ἄθλων πέλεις ἀεὶ
μέτοχος.

γιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἰάμβων ἄνθεσι λαμπρῶς στέφομεν κορυφήν

σου ἀντὶ νίκης κοτίνου, ὥσπερ πρέπει νικηταῖς,
ὦ Νικηφόρε κλεινέ, γηθοσύνως τελοῦντες τὴν
μνήμην σου.

όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίω Πνεύματι.
Καμάτων ηὗρεν ἀμοιβήν, ὅπως Χριστὲ

ὑπέσχου, ἐν Ἐδὲμ Παραδείσῳ σὺν ἀγγέλοις
ὁμιλῶν καὶ τῶν δικαίων χοροῖς Νικηφόρος νῦν
συναυλιζόμενος.

Θεοτοκίον. Προεόρτιον.
αὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώνων. Ἀμήν.
Ἠλίου ἔφερες αὐγὴν τέξασα ἀπειράνδρως

τὸν Χριστόν, Θεοτόκε, ὃς ἐγγίζει ποταμῷ
παρακοῆς τοῦ Ἀδὰμ καταργῆσαι φαῦλον
ἀποκύημα

04-01-          ΟΡΘΡΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ



30

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.

Τοῦ Ὁσίου. Ἦχος δ'. «Κατεπλάγη Ἰωσὴφ».
Ἦχος Δι

Νικηφόρως τοῦ ἐχθροῦ τὰς μεθοδείας
πολεμῶν ἀσθενείας σου ζυγὸν ἐπ’ ὤμων ᾖρες
καρτερῶς καὶ ἀνεδείχθης φερώνυμος
στεφανίτης. Ὅθεν οἱ πιστοὶ μεγαλύνομεν ὕμνοις
καὶ μολπαῖς καρτερίαν σου καὶ ταχινῶν
μετέχοντες θαυμάτων, ὦ Νικηφόρε,
κραυγάζομεν· ὡς νίκης φέρων ἐπωνυμίαν νίκας
πᾶσι χορήγει.

όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίω Πνεύματι.
Ὀρθοδόξων οἱ χοροὶ δεῦτε κυκλώσωμεν τὴν

γῆν Ἑσπερίας τῶν Κρητῶν μεγαλονήσου
εὐλαβῶς, ἵνα τιμήσωμεν ὧδε πατροποθήτως
νίκης εὐκλεοῦς τόν ἐπώνυμον γόνον, ἀγαστὸν
καὶ περίδοξον, Σηρικαρίου κώμης καὶ Κισάμου
τὸν θαυμαστὸν ἀντιλήπτορα, ὅτι ἐγκόλπως
φέρει, ὡς ὄλβον, λίκνον τοῦ Νικηφόρου.
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Προεόρτιον. Ὅμοιον.

αὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

Ἰορδάνου ποταμοῦ ῥείθροις ἐγγίζει ὁ
Χριστὸς καὶ πρὸς τοῦτον ἐκβοᾷ τοῦ Ζαχαρίου ὁ
υἱός· πῶς νῦν βαπτίσω σε, Λόγε, ὑπάρχων
δοῦλος; πῶς ἐμῇ χειρὶ κάρας ἅψομαι τοῦ κάραν
ἐχθροῦ νῦν συνθλάττοντος, ἐλευθεροῦντος ὧδε
τοὺς πρωτοπλάστους ἐκ βροτοκτόνου
ἀλάστορος; ἀλλ’ ὑπακούων προστάγματί σου,
νῦν ἐκτείνω τὴν χεῖρα
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Κοντάκιον  &  Οἶκος  τοῦ Ὁσίου.

Ὁ νίκης φέρων τὴν κλῆσιν ὑπέμεινεν
ἀλγεινήν παιδιόθεν ἀσθένειαν, ἀγογγύστως
ἐγκαρτερῶν, ὡς ἄλλος Ἰὼβ, καὶ ἰάσεις παρέχει
θεόθεν τοῖς πάσχουσιν ὁ λεπρὸς Νικηφόρος
ἀντιδοξαζόμενος, τῆς καρτερίας νῦν δρέπων τὸ
ἔπαθλον

Τὸν λεπρωθέντα ἐν σαρκί, ἀλλὰ καθαρὸν
ἔσω πῶς ὁ ἐκ παθῶν λέπρας κατάστικτος
ὑπάρχων αἰνέσω ὕμνοις καὶ μολπαῖς; ἢ ὁ ἐν τοῦ
πνεύματος ἀγῶσιν ἡττηθείς πῶς μέλψω νίκης
ἐπώνυμον; Ὅθεν τόν Ἰορδάνου ῥείθροις
ἐγγίζοντα, δι’ ὧν πάλαι Νεεμὰν ἀπεκαθάρθη,
Χριστὸν δυσωπῶ χάριν δοθῆναι εἰς ἔπαινον
μελουργικὸν τοῦ φερωνύμως νίκας φέροντος
κατὰ τοῦ ἀντιπάλου· χαῖρε οὖν, βοῶ σοι
ἀρχόμενος, Νικηφόρε, τῆς καρτερίας νῦν
δρέπων τὸ ἔπαθλον
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Συναξάριον.
+Τῇ Δ΄ (4η) τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ ἐν

Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ λεπροῦ καὶ
ἡμῖν ἐπιφανέντος θαυματουργοῦ.

αίπερ λεπρὸς ὤν ἐν χρωτὶ Νικηφόρος,
μψύχως ἐνεδύθη ὡς λευκοφόρος.

Τῇ δὲ τετάρτῃ εἰς πόλον ἐξέτεινε χεῖρας τε
καὶ πόδας Νικηφόρος.

+Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Ἡ Σύναξις τῶν ἁγίων καὶ
ἐνδόξων Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων.

οὺς Ἑβδομήκοντ’ εὐκλεεῖς Ἀποστόλους,
αὶ ὧδ’ ὁμοῦ σύμπαντας εὐφημεῖν θέμις.
Ἀμφὶ τετάρτην ἄνδρας ἀγακλεέας κυδαίνω.
+Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Ὁ Ὅσιος Θεόκτιστος, ὁ

Ἡγούμενος τοῦ ἐν τῷ Κουκούμῳ τῆς Σικελίας,
ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Στίχοι.
Ἐν γῇ χλοαυγεῖ τῆς Ἐδὲμ Θεοκτίστῳ,
Μοῖραν δίδως, ἄκτιστε τοῦ Θεοῦ Λόγε.

+Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι ἓξ Μάρτυρες ἐν
εἰρήνῃ τελειοῦνται.

Στίχοι.
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Ψυχαὶ διαυγεῖς ἓξ ἀποπτᾶσαι βίου,
Ἑξαπτέρυξι συμπαρίστανται Νόοις.

+Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν Ἁγίων
Μαρτύρων Ζωσίμου Μοναχοῦ καὶ Ἀθανασίου
Κομενταρησίου.

Στίχοι.
Ἀθανάσιος συνθανὼν τῷ Ζωσίμῳ,
Ἒνδον πέτρας ἥδιστα καὶ συζῆν ἔχει.

+Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας
Ἀπολλιναρίας τῆς Συγκλητικῆς.

Στίχοι.
Αἴρουσιν ἐκ γῆς τὴν Ἀπολλιναρίαν.
Καὶ γὰρ κατοικεῖν οὐρανοὺς ἦν ἀξία.

+Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Χρυσάνθου
καὶ Εὐφημίας, τῆς πλησίον τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος
Ἀκακίου.

Στίχοι.
Χρύσανθος ἀνθεῖ καρπὸν ἥδιστον πάνυ,
Τὸν καὶ πολὺ φανέντα κρείττω χρυσίου.
Εὐφημίας λόγος σε τὴν Εὐφημίαν
Τρανῶς κατηξίωσε τῆς ἀθανάτου.

+Μνήμη τοῦ Ἁγίου νέου Ὁσιομάρτυρος
Ὀνουφρίου, τοῦ ἐν Χίῳ μαρτυρήσαντος ἐν ἔτει
͵αωιη´ (1818).
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Στίχοι.
Τρὶς πληγεὶς εἰς τὸν αὐχένα, μάκαρ,
Τὴν ζωαρχικὴν ἀπήλαυσες Τριάδα.

+Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου
Ἱερομάρτυρος Εὐθυμίου, Ἡγουμένου τῆς
Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου ἐν τῷ Ἄθωνι, ἐπὶ
βράχου κρημνώδους παρὰ τῷ Καλλαμίντζι
ἐγκαταλειφθέντος ὑπὸ τῶν ἀθέσμων καὶ
ἐξωνημένων ὀργάνων τοῦ μανιώδους
φιλενωτικοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου Βέκκου, μετὰ
τῶν σὺν αὐτῷ δώδεκα Ἱερομονάχων καὶ
μοναχῶν Βατοπαιδινῶν ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου
Ὀρθοδοξίας εὐσθενῶς κατὰ τῶν Λατινοφρόνων
ἐνστάντων καὶ δι᾿ ἀγχόνης ἐν τέλει
μαρτυρησάντων. (†1282)

Στίχοι.
Ἔπνιξεν ὕδωρ Εὐθύμιον τὸν πάνυ,
Καταισχύναντα λατινοφρόνων πλάνην.
Εἷλε μοναστῶν δωδεκὰς λαμπρὰ στέφη,
Ἤλεγξε καὶ γὰρ λατινοφρόνων πλάνην.

+Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς
ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Νέου, πλησίον τοῦ Μωκίου.
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+Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου
Θεοπρόβου, ἐπισκόπου Καρπασίας Κύπρου.

+Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου
Εὐσταθίου τοῦ Α´, ἀρχιεπισκόπου Σερβίας.

+Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Ἀχιλλεὺς ὁ
Διάκονος τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου, ἐν εἰρήνῃ
τελειοῦται.

+Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῆς
εὑρέσεως τῶν Ἁγίων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου
ἐνδόξου Νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ ἐξ
Ὀθωμανῶν, ἐκ Κονίτσης καταγομένου, καὶ ἐν
Βραχωρίῳ ἀθλήσαντος ἐν ἔτει ͵αωιδ´ (1814).
Ταῦτα δὲ εὑρέθησαν ἐν ἔτει ͵αϠοδ´ (1974), ἐν τῇ
Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Προυσιωτίσσης, ἔνθα και
ἐναπόκεινται.

Στίχοι.
Τῶν ἀθλητικῶν ὀστῶν σου τῇ εὐρέσει,
Ἰωάννη γήθεται πιστῶν χορεία.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός,
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ.
Οἱ εἱρμοί «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε...»

Ἦχος Πα
ᾨδὴ α΄.

Bυ

Β

θου α νε κα λυ ψε πυθ µε να

και δι α ξη ρας οι κει ει ους ελ κει εν αυ

τω κα τα κα λυ ψας αν τι πα λους ο κρα

ται ος εν πο λε µοις Κυ ρι ος ο ο τι δε

δο ξα σται
ᾨδὴ γ΄.

Ι σχυν ο δι δους τοις βα σι λευ

σιν η µων Κυ ρι ος και κε ρας χρι στων αυ

του υ ψων Παρ θε νου α πο τι κτε ται µο λει δε

προς το βα πτι σµα δι ο πι στοι βο η σω

µεν ουκ ε στιν α γι ος ω ως ο Θε ος η
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µων και ουκ ε στι δι ι και ος
ὁ α΄ χορός

πλην σου Κυ ρι ε
ᾨδὴ δ΄.

Α κη κο α Κυ ρι ε φω νη ης σου

ον ει πας φω νη βο ων τος ε εν ε ρη µω ο

τε ε βρον τη σας πολ λων ε πι υ δα των

τω σω µαρ τυ ρου µε νος Υι ω ο λος γε γο

νως του πα ρον τος Πνευ µα τος δε ε βο η σε

συ ει Χρι στος Θε ου σο φι ι α και δυ να

µις
ᾨδὴ ε΄.

Ι η σους ο ζω η ης αρ χη γος

λυ σαι το κα τα κρι µα η κει Α δαµ του
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πρω το πλα στου κα θαρ σι ων δε ως

Θε ο ος µη δε ο µε νος τω πε σον τι κα

θαι ρε ται εν τω Ι ορ δα νη εν ω την

εχ θραν κτει νας υ πε ρε ε χου σαν παν τα

νουν ει ρη η νην χα ρι ζε ται
ᾨδὴ ΄.

Η φω νη του Λο ο γου ο λυ

χνος του φω τος ο ε ω σφο ρος ο του η

λι ου Προ δρο µος εν τη ε ρη µω µε

τα νο ει τε πα σι βο α α τοις λα οις και

προ ο κα θαι ρε σθε ι δου γαρ πα ρε στι Χρι

στος εκ φθο ρας τον κο ο σµον λυ τρου µε
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νος
ᾨδὴ ζ΄.

Νε ους ευ σε βεις κα µι ι νω πυ ρος

προ σο ο µι λη σαν τας δι α συ ρι ι

ζων πνευ µα δρο σου α βλα βη ης δι ι ε φυ

λα ξε και θει ει ου Αγ γε λου συ υγ κα τα

βα σις ο θεν εν φλο γι δρο σι ζο ο µε νοι

ευ χα ρι ι στω ως α νε µελ πον Υ περ υ

µνη τε ο των πα τε ρων Κυ ρι ος και Θε

ος ευ λο γη τος ει
ᾨδὴ η΄.

Αι νου µεν ευ λο γου µεν και

προ σκυ νου ου µε εν τον Κυ ρι ον
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Μυ στη ρι ο ον πα ρα δο ξον η Βα βυ λω

νος ε δει ξε κα µι νος πη γα σα α σα δρο σον

ο τι ρει θροις ε µελ λεν α α υ λον πυρ

εισ δε χε σθαι ο Ι ορ δα νης και

στερ γεινσαρ κι βα πτι ζο µε νον τον Κτι

στην ον ευ λο γου ου σι λα οι και υ

περ υ ψου σιν εις παν τας τους αι ω να

α ας
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Τιµιωτέρα εἰς ἦχον β΄.
Ἦχος Β΄ Πα

Στίχος α΄.
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 ω τω σω τη ρι

µου

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 ρως Θε ον Λο γο ον

τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε µε γα λυ νο µεν
Στίχος β΄.

Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι
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την τα πει νω σιν της δου λης αυ του ι

δου γαρ α πο του νυν µα κα ρι ου σι µε

πα α σαι αι γε νε 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 ρως Θε ον Λο γο ον

τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε µε γα λυ νο µεν
Στίχος γ΄.

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
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του εις γε νε αν και γε νε αν τοις φο βου µε

νοις αυ τον

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 ρως Θε ον Λο γο ον

τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε µε γα λυ νο µεν
Στίχος δ΄.

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 ας αυ

των
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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 ρως Θε ον Λο γο ον

τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε µε γα λυ νο µεν
Στίχος ε΄.

Κα θει λε δυ να στας α πο

θρο νων και υ ψω σε τα πει νου ους πει

νων τας ε νε πλη σεν α γα θων και πλου

τουν τας ε ξα πε στει λε κε 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
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ρα φιµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γο ον

τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε µε γα λυ νο µεν
Στίχος στ΄.

Αν τε λα βε το Ισ ρα ηλ

παι δος αυ του µνη σθη 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 ρως Θε ον Λο γο ον
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τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε µε γα λυ νο µεν
Ὁ εἱρμὸς τῆς θ΄ ᾠδῆς τῶν Καταβασιῶν.

Ἦχος Πα

Με

Π

γα λυ νον ψυ χη µου την τι µι

ω τε ε ραν και

Δ

εν δο ξω τε

Π

ραν των α νω

στρα τευ µα α των

Α
Μ

πο ρει πα α σα γλωσ σα ευ

Π

φη µει

ειν προς α ξι ι αν ι λιγ γι α δε νους και υ

περ κο σµι ος υ µνειν σε Θε

Μ

ε ο το κε

Π

ο µως

α γα θη υ παρ χου σα την πι στιν δε ε

χου και γαρ τον πο θον οι δας τον εν θε
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ον η µων συ γαρ Χρι στι

Δ

α νων ει προ

στα τις σε

Π

ε µε γα α λυ νο µε ε εν
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Τοῦ Ὁσίου.

Ἦχος γ'. «Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις».
Ἦχος Γα

Καρτερικῶς βιώσας ὁ Νικηφόρος ὁ λεπρὸς,
ἄχθος δυσβάστακτον ᾖρε πάλαι ἐκ λώβης
ἀσθενῶν· διὸ δωρεῖται νῦν πᾶσι, τὴν καρτερίαν
ἐν νόσοις.

Προεόρτιον. Ὅμοιον.

Ὁ ποιητὴς τοῦ κόσμου σάρκα φορέσας, ὡς
βροτὸς ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας, πρὸς
Ἰορδάνην ποταμὸν τανῦν ἐγγίζει ἐκπλῦναι τῶν
γηγενῶν ἁμαρτίας.
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Εἰς τοὺς αἴνους.

Ἦχος Πα

Πα

Π

α α σα πνο ο η η αι αι αι νε

Ν

ε

σα

Π

α α τω ω το

Μ

ον Κυ υ

Π

υ ρι ι ι ι

ον αι

Ν

νει

Π

τε τον Κυ ρι ι ον εκ τω ω ω

ων ου ρα α νω ω ω ων αι νει ει ει τε

ε α αυ το

Μ

ο ον εν

Π

τοι οι οις υ ψι

ι ι ι στοις σοι πρε ε πει υ υ υ µνος τω

Ν

ω ω

Π

ω Θε ε ε ε ω ω

Αι

Μ

νει τε αυ το

Π

ον πα α α αν τες οι

Μ

Α αγ γε ε λοι οι

Π

οι α α α αυ του αι

νει ει ει ει τε α α αυ τον πα σαι αι
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δυ να α α µεις α αυ του ου ου ου σοι

πρε ε πει υ υ υ µνος τω

Ν

ω

Π

ω Θε ε ε

ε ω ω ω ω
 Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ἦχος α΄. 
«Πανεύφημοι μάρτυρες».

Αι

Μ

νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να στει

αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα το πλη

θος της µε γα λω συ υ υ νη ης α α

αυ του
Ὑπήνεγκας πάλαι σθεναρῶς σαρκικήν σου

λέπρωσιν τήν καρτερίαν ποιούμενος ὅπλον
πρακτήριον, ὅτι νόσον λέπρας, τοῦ χρωτὸς
ἀλλοίωσιν, μελῶν σου τὴν παράλυσιν, Ὅσιε,
ὀμμάτων τύφλωσιν ἐλογίσω παραχώρησιν τὴν
ψυχήν σου παντελῶς χαλκεύουσαν.
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Αι νει τε αυ τον

Π

εν η χω σαλ πιγ γος

αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ι ι ω και

κι θα α α α ρα
Ἐν πέτρᾳ τῆς πίστεως Χριστοῦ τὴν ψυχήν

σου ἔδειμας, ὥσπερ ἀνὴρ πάλαι φρόνιμος· διὸ ἡ
θύελλα βροτοκτόνου νόσου κατελθοῦσα, Ὅσιε,
οὐδόλως τὸ σὸν πνεῦμα ἐσάλευσε, ὡς λέγει
Κύριος, γλαφυρὸν πᾶσι γενόμενος καρτερίας ἐν
ταῖς νόσοις πρότυπον.

Αι νει τε αυ τον εν τυµ πα νω και χο

ρω αι νει τε αυ τον εν χορ δαι αι αι αις

και αι ορ γα α α α νω
Κισάμου Μητρόπολις τερπνῶς συγκαλοῦσα

σήμερον τῶν φιλεόρτων συστήματα τιμῆσαι
ᾂσμασι Νικηφόρου μνήμην, ὡς ἡ μήτηρ γάνυται,
βοῶσα πρὸς αὐτόν· διαφύλαττε σὴν γῆν
γενέθλιον καὶ τὰς νίκας ὡς φερώνυμος νῦν
χορήγει κατ’ ἐχθρῶν τοῖς τέκνοις σου.
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Αι

Μ

νει τε αυ τον εν κυµ βα λοις ευ η

χοις αι

Μ

νει τε αυ τον εν κυµ βα λοις α λα

λαγ µου πα σα πνο η αι νε σα τω ω τον

Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ον
Εὐφραίνου ἡ νῆσος τῶν Κρητῶν ἐξαιρέτως

Κίσαμος καὶ παγγενῶς Σηρικάριον, ἐξ οὗ
ἐβλάστησεν Παρακλήτου ἄνθος τὸ εὐφραῖνον
ἅπαντας, ἐκπέμπον τῶν χαρίτων ἀρώματα
θαυμάτων δόσεσι, Νικηφόρος καρτερόψυχος, οὗ
τὴν μνήμην ἐκτελοῦμεν ᾂσμασι.
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Δόξα... Αἴνων. Τοῦ Ὁσίου. Ἦχος πλ. α.

Ἦχος Πα

Δο ο ο ο ο ξα α
Κ

Πα

Π

α τρι ι ι ι

και αι Υι ω ω και α γι ι ω ω ω Πνε

ευ µα α α τι

Ο σι

3

ε Πα α τερ της α σθε νει ας σου

ζυ υ γον αι ρων α γο ογ γυ υ υ στως και

αυ τον

3

λο γι σα α µε ε ε νος οι κο

3

νο µι ι ι αν Θε ε ου αλ λος

3

Ι ωβ η

3

µι ιν ε ε ε δει ει ει ει χθης του δε α

σθε νε στα του σου σα αρ κι ι ι ου µη φει δο

ο ο µε ε ε ε νος

3

αλ λα συν το

3

νω α
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σκη η σει τα λε

3

πρω θεν

3

τα σου µε ε λη δου

ου λα γω ω γων θε ε ε λων α να πτε ρωω

ω ω ω σαι τον εν σοι οι εν θε ε ο ον ι

µε ρον υ πε ερ τε ε ρος ε γε ε ε νου

του

3

πο ο ο λυ υ υ α α α α α θλου ο ο

θε εν µη η δα α µως ητ τη θεις της αρ χε

κα α κου δυ να α α α µε ε ε ε εως κατ

ο µω νυ µι ι ι αν ει ει ει ση η ηλ θες

νι κη η η η φο ο ο ο ρως εις την

3

Ε

δε ε ε εµ τηην πα α α µπο θη η η

τον δι

3

και αι αι οις συ ναυ λι ζο ο ο ο
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µε ε ε ε νος και πρε σβε ευ ων α πα

α α αυστως Χρι

3

στω ω ω τω Θε ε ω Νι

κη Φο ο ο ο ρε κα αρ τε ρο ο ο ο ο

ψυ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ

υ υ υ υ υ χε

3

σω θη η η η η ναι

τα α ας ψυ χα ας η η µω ω ω ων
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Καὶ νῦν... Προεόρτιον.  Ἦχος πλ. α΄.

Ἦχος Πα

Και

Π 3

νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω ω ω νων α α α α

4

µην

Εν Ι ορ δα νη η πο ο τα α µω

Χρι στος ο Θε ος η η µων µο ο λει προ ος

το Βα α α α πτι ι ι ι σµα κα θα ραι

θε λω ων η η µας εκ των α νο µι ω ων

η η µων τη αυ του ε πι φα νει ει ει

α ως µο νος α γα θος και φι λα α αν

θρω πος
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Δοξολογία Μεγάλη εἰς ἦχον  πλ. α΄. Ἐπιλογές.

Ἦχος Πα

Δο

Κ

ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ

ψι ι στοις Θε ω και

Δ

ε πι γης

Κ

ει ρη η

νη εν αν θρω ποις ευ δο κι α

Υ
Κ

µνου µεν σε ευ λο γου µεν σε προ σκυ

νου µεν σε δο ξο λο γου µεν σε ευ

Δ

χα

Κ

ρι

στου µεν Σοι δι α την µε γα α λην \σου δο

ξαν

Κυ ρι

Κ

ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε

ε Πα τερ πα ντο κρα α τορ Κυ ρι ε Υι ε

µο νο γε νες Ι η σου Χρι στε και Α γι ον
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Πνευ µα

Κυ ρι

Κ

ε ο Θε ος ο α µνος του Θε ου

ο Υι ο ος του Πα τρος ο αι αι ρων την α

µαρ τι ι αν του κο σµου ε λε η σον η µας

ο αι αι ρων τας α µαρ τι ι ας του κο

σµου

Προσ δε

Κ

ξαι την δε η σιν η µων ο

κα θη µε νος εν δε ξι α α του Πα τρος και

ε λε η σον η µας

Ο
Κ

τι συ ει µο νος Α γι ος Συ

ει µο νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις
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δο ο ξαν Θε ου Πα τρος α µην

Καθ

Κ

ε κα στην η µε ραν ευ λο γη σω

σε και αι νε σω το ο νο µα α σου εις τον

αι ω ω να και εις τον αι ω να του αι ω

νος

Κα

Κ

τα ξι ω σον Κυ ρι ε εν τη η µε

ρα ταυ τη α να µαρ τη τους φυ λα χθη ναι

η µας

Ευ

Δ

λο

Κ

γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος

των πα τε ε ρων η µων και

Δ

αι

Κ

νε

το ον και δε δο ξα σµε ε νον το ο νο µα α
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σου εις τους αι ω νας α µην

Γε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ

η µας κα θα περ ηλ πι ι ι σα µεν ε

πι σε

Ευ

Δ

λο

Κ

γη το ος ει Κυ ρι ε δι δα

ξον µε τα δι και ω µα τα Σου
(τρίς)

Κυ

Κ

ρι ε κα τα φυ γη ε γε νη θης η

µιν εν γε νε α και γε νε α ε γω

ει πα Κυ ρι ε ε λε η σο ον µε ι α σαι

την ψυ χην µου ου ο τι η µαρ τον Σοι

Κυ

Κ

ρι ε προς σε κα τε φυ γον δι δα ξο ον
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µε του ποι ειν το θε λη µα α σου ο τι συ ει

ει ο Θε ος µου

Ο τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω

τι σου ο ψο µε θα φως

Πα

Κ

ρα τει νον το ε λε ος σου ου τοις γι

νω σκου σι Σε Α γι

Κ

ος ο Θε ος Α γι ος Ι

σχυ ρος Α γι ος α θα να τος ε λε

η σον η µας
(τρίς)

Δο

Κ

ξα Πα τρι ι και Υι ω και Α γι ω Πνευ

µα τι

Και

Κ

νυν και α ει και εις τους αι ω
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νας των αι ω νων α µην

Α
Κ

γι ος α θα να τος ε λε η σον η

µας

Ἀσματικὸν.

Α γι

Κ

ι ι ος ο Θε ε ε ος

Α α α α γι ι ος Ι ι σχυ υ υ

ρος

Α γι ος Α α α θα να α τος ε

Μ

ε λε η

η σο

Κ

ο ον η η η η µα α α ας

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου.
Ἦχος α΄. «Τῆς ἐρήμου πολίτης».
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Ἦχος Πα
Νι

Π

κη φο ρου Ο σι ου του λε

πρου τα πα λαι σµα τα και την εν α σκη σει

αν δρει αν κα τε πλα γη σαν Αγ γε λοι ως

αλ λος γαρ Ι ωβ τα αλ γει να υ πε µει νε

δο ξα ζων τον Θε ον νυν δε δο ξη ε στε φα

νω ται παρ Αυ του θαυ µα των δι α κρι σεσιν

Χαι αι ροις των µο να στων χει ρα γω γε

χαι ροις φω τος ο προ βο λος χαι ροις ο ευ

ω δι ας χαρ µο νην προ χε ων εκ λει ψα α

νω ων σου ου ου ου
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Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ἦχος Νη

1.
Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Δ

ε η

Μ

σον
2.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε ε ε η σον
3.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Δ

ε ε η σον

Ν

4.
Κυ

Δ

ρι ε ε λε ε ε η σον
5.

Κυ

Π

ρι ε ε

Ν

λε ε ε η σον
6.

Κυ

Ν

ρι ε ε

Μ

λε ε

Ν

ε ε η

Δ

σον

Μ

ΕΤΕΡΑ

1.
Κυ

Ν

ρι ε ε λε ε ε η η σον
2.

Κυ

Ν

ρι ε ε ε λε ε ε η η σον
3.

Κυ

Δ

ρι ε ε λε η η σον
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4.
Κυ

Δ

ρι ε ε

Μ

ε λε η σο ο ον
5.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Π

ε η σον
6.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε ε ε η σον
7.

Κυ

Γ

ρι ε ε λε η σον
8.

Κυ

Δ

ρι ε ε λε η σον
9.

Κυ

Δ

ρι ε ε

Γ

λε η σον
10.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Π

ε η

Δ

σον
11.

Κυ

Ν

ρι ε ε

Δ

λε ε ε η

Ν

σον
12.

Σοι

Ν

Κυ ρι ε
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Ἀντίφωνον α΄

Ἦχος Δι

Α
Γ

µη η

Δ

ην
Στίχ. α´.

Ευ

Μ

λο γει

Δ

η ψυ χη µου τον

Κυ ρι ον και παν τα τα εν τος µου το

ο νο µα το Α γι ον αυ του

Ταις

Μ

πρε σβει

Δ

αις της Θε ο το κου Σω

Β

τερ σω σον η µας
Στίχ. β´.

Ευ

Μ

λο γει η ψυ χη µου τον

Κυ ρι ον και µη ε πι λαν θα νου πα σας

τας αν τα πο δο σεις αυ του

Ταις

Μ

πρε σβει

Δ

αις της Θε ο το κου Σω

Β
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τερ σω σον η µας
Στίχ. γ´.

Κυ

Μ

ρι ος εν τω ου ρα νω

η τοι οι µα σεν τον θρο νον αυ του και η

Βα σι λει α αυ του παν των δε σπο ζει

Ταις

Μ

πρε σβει

Δ

αις της Θε ο το κου Σω

Β

τερ σω σον η µας
Στίχ. δ´.

Ευ

Μ

λο γει

Δ

τε τον Κυ ρι ον παν

τα τα ερ γα αυ του εν πα ντι το πω

της δε σπο τει ας αυ του

Ταις

Μ

πρε σβει

Δ

αις της Θε ο το κου Σω

Β

τερ σω σον η µας
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Δόξα... Καὶ νῦν...

Ταις

Δ

πρε σβει αις της Θε ο το ο κου

Σω τερ σω

Β

σον η µα

Μ

α

Δ

ας
Ἀντίφωνον β΄

Α
Μ

µη η ην
Στίχ. α´.

Αι

Μ

νει η ψυ χη µου τον Κυ ρι

ον αι νε σω Κυ ρι ον εν τη ζω η µου

ψαλ λω τω Θε ω µου ε ως υ παρ χω

Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε

Γ

Θε ου

Δ

ο

Γ

εν

Α γι

Β

ι ι οις θα αυ µα στο ο ο

Μ

ο ος

ψαλ

Δ

λον τας σοι

Μ

αλ λη λου

Γ

ι

Δ

α
Στίχ. β´.

Μα

Μ

κα ρι ος ου ο Θε ος
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Ι α κωβ βο η θος αυ του η ελ πις

αυ του ου ε πι Κυ ρι ον τον Θε ον αυ

του

Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε

Γ

Θε ου

Δ

ο

Γ

εν

Α γι

Β

ι ι οις θα αυ µα στο ο ο

Μ

ο ος

ψαλ

Δ

λον τας σοι

Μ

αλ λη λου

Γ

ι

Δ

α
Στίχ. γ´.

Τον

Μ

ποι η σαν

Δ

τα τον ου ρα

νον και αι την γην την θα λασ σαν και πα αν

τα τα εν αυ τοις

Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε

Γ

Θε ου

Δ

ο

Γ

εν

Α γι

Β

ι ι οις θα αυ µα στο ο ο

Μ

ο ος

04-01-          ΟΡΘΡΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ



71

ψαλ

Δ

λον τας σοι

Μ

αλ λη λου

Γ

ι

Δ

α
Στίχ. δ´.

Βα σι λευ σει Κυ ρι ος εις τον

αι ω να ο Θε ος σου Σι ων εις γε νε

α αν και γε νε αν

Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε

Γ

Θε ου

Δ

ο

Γ

εν

Α γι

Β

ι ι οις θα αυ µα στο ο ο

Μ

ο ος

ψαλ

Δ

λον τας σοι

Μ

αλ λη λου

Γ

ι

Δ

α

Δο

Μ

ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι

ω Πνευ µα τι

Και

Μ

νυν και α

Γ

ει

Δ

και εις τους αι

Β

αι

ω νας των αι

Δ

αι ω νων Α µην
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Ο
Μ

µο νο γε νης Υι ος και

Δ

Λο γος

του Θε ου α θα

Β

να τος υ πα α α αρ χων

και

Μ

κα τα δε ξα µε νος δι α την η µε

τε

Β

ραν σω τη ρι ι αν σαρ

Δ

κω

Γ

θη η

Δ

ναι

εκ της Α γι ας Θε ο το κου και α

Β

ει

παρ

Δ

θε νου Μα ρι ας α

Β

τρε ε πτως εν

αν θρω πη σας σταυ

Μ

ρω θεις

Δ

τε Χρι στε

Γ

ο Θε ος

Δ

θα να α τω ω θα

Ν

να τον πα τη σας

Μ

ει εις

Δ

ων της Α γι ας Τρι α δος συν

Μ

δο

Δ

ξα ζο ο µε νος τω Πα τρι και

Β

τω Α

γι ω Πνευ µα τι σω

Μ

σον η µα α

Γ

ας

Δ
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Ἀντίφωνο γ΄

Ἦχος Πα

Στίχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου, ὁ θάνατος
τοῦ Ὁσίου αὐτοῦ.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Ἦχος Πα
Νι

Π

κη φο ρου Ο σι ου του λε

πρου τα πα λαι σµα τα και την εν α σκη σει

αν δρει αν κα τε πλα γη σαν Αγ γε λοι ως

αλ λος γαρ Ι ωβ τα αλ γει να υ πε µει νε

δο ξα ζων τον Θε ον νυν δε δο ξη ε στε φα

νω ται παρ Αυ του θαυ µα των δι α κρι σεσιν

Χαι αι ροις των µο να στων χει ρα γω γε

χαι ροις φω τος ο προ βο λος χαι ροις ο ευ
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ω δι ας χαρ µο νην προ χε ων εκ λει ψα α

νω ων σου ου ου ου
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Εἰσοδικόν.

Ἦχος Δι

Δευ τε προ σκυ νη σω µεν και προ σπε σω

µεν Χρι στω Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου

ο εν Α γι οις θαυ µα στος ψαλ λον τας

Σοι αλ λη λου ι α
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Ἀπολυτίκιον Προεόρτιον.
Ἦχος Δι

Ε
Β

τοι µα ζου Ζα βου λων και ευ τρε

πι ζου Νε φθα λειµ Ι ορ δα νη πο τα

µε στη θι υ πο δε ξαι σκιρτων του βα πτι

σθη ναι ερ χο µε νον τον Δε σπο ο την α γαλ

λου ο Α δαµ συν τη προ µη η το ρι

µη κρυ πτε τε ε αυ τους ως εν πα ρα δει

σω το πριν και γαρ γυ µνους ι δων υ µας ε

πε ε φα νεν ι να εν δυ ση την πρω

την στο λην Χρι στος ε φα νη την πα σαν

κτι σιν θε λων α να και νι ι σαι αι

04-01-          ΟΡΘΡΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ



77

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ἦχος Πα

Νι

Π

κη φο ρου Ο σι ου του λε πρου τα

πα λαι σµα τα και την εν α σκη σει αν δρει αν

κα τε πλα γη σαν Αγ γε λοι ως αλ λος

γαρ Ι ωβ τα αλ γει να υ πε µει νε δο ξα ζων

τον Θε ον νυν δε δο ξη ε στε φα νω ται παρ

Αυ του θαυ µα των δι α κρι σεσιν Χαι αι

ροις των µο να στων χει ρα γω γε χαι ροις

φω τος ο προ βο λος χαι ροις ο ευ ω δι

ας χαρ µο νην προ χε ων εκ λει ψα α νω ων σου

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ
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Κοντάκιον Προεόρτιον.
Ἦχος δ΄.Ἐπεφάνης σήµερον.

Ἦχος Γα

Ἦχος Δι

Εν

Μ

τοις

Δ

ρει θροις ση

Γ

η µε ρον του Ι

ορ δα α α νου

Ν

γε

Μ

γο

Δ

νως ο Κυ υ ρι ος

τω Ι ω αν νηεκ βο α Μηδει λι α σης

βα πτι

Γ

σαι µε σω σαι γαρ η κω Α δα αµ

τον πρω το πλα στο

Ν

ο ο ο

Γ

ο ο ον
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Προκείμενον. Ἦχος βαρύς. Ψαλμὸς ριε´
(115ος).

Πρόσχωμεν.
Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ

Ὁσίου αὐτοῦ.
Στίχος. ί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ

πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;Σοφία.
Πρὸς Κορινθίους Β΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα. (δ΄ 16-18, ε΄ 1-6)
Πρόσχωμεν.
Ἀδελφοὶ οὐκ ἐγκακοῦμεν, ἀλλ᾿ εἰ καὶ ὁ ἔξω

ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ᾿ ὁ ἔσωθεν
ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. τὸ γὰρ
παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ᾿
ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης
κατεργάζεται ἡμῖν, μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ
βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ
βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα
αἰώνια. Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν
οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ
Θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν
τοῖς οὐρανοῖς. καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, τὸ
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οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι
ἐπιποθοῦντες, εἴ γε καὶ ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ
εὑρεθησόμεθα. καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει
στενάζομεν, βαρούμενοι ἐφ᾿ ᾧ οὐ θέλομεν
ἐκδύσασθαι, ἀλλ᾿ ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ
τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. ὁ δὲ κατεργασάμενος
ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο Θεός, ὁ καὶ δοὺς ἡμῖν τὸν
ἀῤῥαβῶνα τοῦ Πνεύματος. Θαῤῥοῦντες οὖν
πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ
σώματι* ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου
+ Εἰρήνη σοι τῷ ἀναγινώσκοντι.

Ἦχος α΄. Ἐκλογὴ.
Ἀλληλούϊα· ἀλληλούϊα· ἀλληλούϊα.
Στίχος α΄. αυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις

αὐτοῦ. (ξζ΄ 36)
Ἀλληλούϊα· ἀλληλούϊα· ἀλληλούϊα.
Στίχος β΄. οῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ

ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ θελήματα
αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς. (ιε΄ 3)

Ἀλληλούϊα· ἀλληλούϊα· ἀλληλούϊα
Κοινωνικὸν.

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος.
Ἀλληλούϊα
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Εἰς Μνημόσυνον.
Κωνσταντίνου Πρίγγου

Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τ.Μ.τ.Χ.Ε.
Ἦχος Πα Ἔκτασις.
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Εἴδοµεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν.

Ἦχος Δι

Ει δο µεν το φως το α λη θι νον ε

λα βο µε εν Πνευ µα ε που ρα α νι ον ευ ρο

µεν πι στιν α λη θη α δι αι ρε τον Τρι

α δα προ σκυ νου ου ου ουν τες αυ τη γαρ

η η µας ε σω σε ε ε ε ε εν

Εἰς τὸ·    Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί.

Ἦχος Δι

Α µην α µην α µην εις α φε σιν

α µαρ τι ων και εις ζω ην την αι

ω ω νι ον
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Πλη ρω θη τω το στο µα η µων

αι νε σε ως σου Κυ ρι ε ο πως υ µνη

σω µεν την δο ο ξαν σου ο τι η ξι ω

σας η µας των α γι ων σου µε τα σχειν

µυ στη ρι ι ι ι ων τη ρη σον η µας

εν τω σω α γι α σµω ο λην την η

µε ραν µε λε ταν την δι και ο συ νην σου

Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη

λου ου ι α α α
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Εἴη τὸ ὄνοµα.

Ἦχος Δι

Α
Μ

α µην Ει η το ο

Δ

νο µα Κυ ρι

ου ευ λο γη µε νον α

Β

πο του νυν και ε

ως του αι ω νος
( Δίς )

Το ο νο µα Κυ ρι ου ει η ευ λο

γη µε ε νον α πο του νυν και ε ως του

αι ω ω ω νο ο ος
Τὸν Εὐλογούντα.

Τον ευ λο γου ου ουν τα και α γι ι

α ζον τα η µας Κυ ρι ε φυ λατ τε

ει ει εις πολ λα ε ε τη η η
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Ἡ Μεταφορὰ Κειµένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιµέλεια
ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα «Μελωδός» 

τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com

ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαµηλίδη
Ἱεροψάλτη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κουλούρας Βέροιας.
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