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Τῌ Δ́  ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ λεπροῦ. 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΠοίημα  
Ἰσιδώρας Μοναχῆς Ἁγιεροθεϊτίσσης 

 
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,… 

Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Ἦχος δ΄. 
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ, α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ 
Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν 
αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. 

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 ὀφθαλ-
μοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Ἀπολυτίκιον, Προεόρτιον 
Ἦχος δ' 

Ἑτοιμάζου Ζαβουλών, καὶ 
εὐτρεπίζου Νεφθαλείμ. Ἰορδάνη 
ποταμέ, στῆθι ὑπόδεξαι σκιρτῶν, 
τοῦ βαπτισθῆναι ἐρχόμενον τὸν Δε-
σπότην. Ἀγάλλου ὁ Ἀδὰμ σὺν τῇ 
Προμήτορι, μὴ κρύπτετε ἑαυτούς, 
ὡς ἐν Παραδείσῳ τὸ πρίν· καὶ γὰρ 
γυμνοὺς ἰδὼν ὑμᾶς ἐπέφανεν, ἵνα 
ἐνδύσῃ τὴν πρώτην στολήν, Χρι-
στὸς ἐφάνη, τὴν πᾶσαν κτίσιν, θέ-
λων ἀνακαινίσαι. 

Δόξα… 
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ τοῦ Ὁσίου 
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

Νικηφόρου Ὁσίου τοῦ λεπροῦ 
τὰ παλαίσματα, καὶ τὴν ἐν ἀσκήσει 
ἀνδρείαν, κατεπλάγησαν Ἄγγελοι, 
ὡς ἄλλος γὰρ Ἰὼβ τὰ ἀλγεινά, 
ὑπέμεινε δοξάζων τὸν Θεόν, νῦν δὲ 
δόξῃ ἐστεφάνωται παρ’ Αὐτοῦ, 
θαυμάτων διακρίσεσιν. Χαίροις 
τῶν μοναστῶν χειραγωγέ, χαίροις 
φωτὸς ὁ πρόβολος, χαίροις ὁ εὐω-
δίας χαρμονήν, προχέων ἐκ λειψά-
νων σου. 

Καὶ νῦν. 
Ἀπολυτίκιον, Προεόρτιον 

Ἦχος δ' 
Ἑτοιμάζου Ζαβουλών, καὶ 

εὐτρεπίζου Νεφθαλείμ. Ἰορδάνη 
ποταμέ, στῆθι ὑπόδεξαι σκιρτῶν, 
τοῦ βαπτισθῆναι ἐρχόμενον τὸν Δε-
σπότην. Ἀγάλλου ὁ Ἀδὰμ σὺν τῇ 
Προμήτορι, μὴ κρύπτετε ἑαυτούς, 
ὡς ἐν Παραδείσῳ τὸ πρίν· καὶ γὰρ 
γυμνοὺς ἰδὼν ὑμᾶς ἐπέφανεν, ἵνα 
ἐνδύσῃ τὴν πρώτην στολήν, Χρι-
στὸς ἐφάνη, τὴν πᾶσαν κτίσιν, θέ-
λων ἀνακαινίσαι. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
  Ὅτι σὸν τὸ κράτος…   

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 
Ἦχος ά. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 

Σκιρτάτω εὐσεβῶν, ἡ ὁμήγυρις 
πᾶσα, ἐν χείλεσιν ἁγνοῖς, περιέ-
πουσα ὕμνοις, λεπρῶν τὸ ἐγκαλ-
λώπισμα, Νικηφόρον τὸν πάνσε-
πτον· ὃς ἐβάδισεν, ὁδὸν τῶν θλί-
ψεων χαίρων· καὶ ὑπέδειξε, τῆς τα-
πεινώσεως πᾶσι, τὸ μέτρον τὸ ἄρι-
στον. 
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Δόξα. Ὅμοιον. 
Τῆς Κρήτης ἡ λαμπρά, μεγα-

λονῆσος δεῦρο, εὐφραίνου τὸν λε-
πρόν, Νικηφόρον ὁρῶσα, στολὴν 
τὴν ἀπαστράπτουσαν, τῆς ψυχῆς 
περικείμενον· καὶ τὸ ἄφθαρτον, 
τῆς δόξης στέφος φοροῦντα· σὺν 
Ἀγγέλοις δέ, ἐν τῷ Φωτὶ κατοι-
κοῦντα, εἰς θεῖα σκηνώματα. 

Καὶ νῦν. Ὅμοιον. Προεόρτιον. 
Ἀγάλλου ποταμέ, Ἰορδάνη καὶ 

σκίρτα, ἰδοὺ γὰρ ἐπὶ σέ, ὁ Δεσπό-
της τῶν ὅλων, σαρκὶ νῦν παραγίνε-
ται, ἐκ χειρὸς ἥν διέπλασεν· ἀνα-
δέξασθαι, τὸν Βαπτισμὸν ἑκου-
σίως· ἵνα ῥύσηται, ἐκ τῆς χειρὸς 
τοῦ δολίου, τὸ γένος τὸ βρότειον. 

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν. Κάθισμα. 
Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
Τοῖς ἐνθέοις σοῦ ἄθλοις σεπτῶς 

ἐκόσμησας, τὴν νῆσον Χῖον παμμά-
καρ ἐγκαρτερήσας λεπρῶν, τῇ 
ἐγκλείστρᾳ τοῦ Χριστοῦ τὸ θεῖον 
ὄνομα· στέργων ἐξ ὅλης σου ψυχῆς, 
διδαχθεὶς τὰ ὑπὲρ νοῦν, Ἀνθίμου 
ὑψηγορίαις, καὶ γενόμενος Νικη-
φόρε, ἐν τῇ ἀσκήσει μέγας λύχνος 
Χριστοῦ. 

Δόξα. Ὅμοιον. 
Τοῦ Ἰὼβ ἐμιμήσω τὸ καρτερό-

ψυχον, ἐν καταιγίσι τοῦ βίου καὶ 
πολυτρόποις δεινοῖς, Νικηφόρε ἐκ 
παιδὸς γὰρ καθυπέμεινας· πόνους 
λεπρώσῃ σου σαρκί, τῶν ὀμμάτων 
σκοτασμόν, καὶ πάρεσιν τῶν μελῶν 
σου, νῦν δὲ χορεύεις σὺν Ἀγγέλοις, 
περὶ τὸν Θρόνον τοῦ Δεσπότου 
Χριστοῦ. 

Καὶ νῦν. Ὅμοιον. Προεόρτιον. 

Ἰορδάνου τὰ ῥεῖθρα προευπρε-
πίσθητε, καὶ γὰρ ὑμῖν προσεγγίζει 
ὁ Βασιλεὺς τοῦ παντός, ἀπολαύ-
σασθαι σαρκί, ἵνα ἐνδύσηται δόξης 
χιτῶνα τοὺς βροτούς, καὶ οἰκείους 
τῷ Πατρί, καὶ φίλους αὐτοῦ ποι-
ήσῃ, κληρονόμους τε Βασιλείας, 
καὶ δαιτυμόνας τῆς Τραπέζης 
αὐτοῦ. 

Μετὰ τὸν πολυέλεον. Κάθισμα.  
Ἦχος δ΄.  

Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 
Καρτερίας ἀθλητά, στεῤῥῶν 

ἀγώνων ἀριστεῦ, ὁ ἐν λέπρας τῇ 
φλογί, ὥσπερ οἱ Παῖδες πειρα-
σθείς, καὶ τῇ ψυχῇ σου ἀνάλωτος 
διαμείνας, ταύτην δὲ φωτὸς ἐργα-
σάμενος, πλέον καθαρὰν ἀπα-
στράπτουσαν· Τριαδικὴς Θεότητος 
τὴν αἴγλην, ὦ Νικηφόρε σεβάσμιε· 
Θεὸν δυσώπει, πάντας κηλίδων, 
ψυχικῶν ἀποπλύναι. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 
Ὅμοιον. (Προεόρτιον). 

Ἀσωμάτων λειτουργῶν, οἱ 
ἐπουράνιοι χοροί, νῦν ἐξίστανται 
Θεόν, καὶ Βασιλέα τοῦ παντός, ἐν 
Ἰορδάνη ἐγγίζοντα καθορῶσαι, 
Κήρυκα Αὐτοῦ δὲ προάγγελον, 
Θεῖον Βαπτιστὴν πορευόμενον· τὸ 
φοβερὸν Μυστήριον τελέσαι, καὶ 
καταδεῖξαι τοῖς ἔθνεσι· Θεοῦ τὴν 
ἄκραν φιλανθρωπίαν, τοῦ σαρκὶ 
κενωθέντος. 

 
Τὸ ά Ἀντίφωνον τοῦ δ´  ἤχου. 

Ἀντίφωνον Α´. 
Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ 

με πάθη· ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ 
σῶσον Σωτήρ μου. (δίς) 
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Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε 
ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, 
πυρὶ  ἔσεσθε ἀπεξηραμένοι. (δίς) 

Δόξα. 
Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζω-

οῦται,  καὶ καθάρσει ὑψοῦται,  λα-
μπρύνεται,  τῇ τριαδικῇ μονάδι  ἱε-
ροκρυφίως. 

Καὶ νῦν. 
Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ 

τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα,  
ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς ζωο-
γονίαν. 

Προκείμενον. Ψαλμὸς ριγ´ 113 
Τὸ α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου. 

Προκείμενον: 
Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνα-

τος τοῦ Ὁσίου αὐτοῦ. (Δὶς) 
Στ.: Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυ-

ρίῳ, περὶ πάντων ὢν ἀνταπέδωκεν 
ἡμῖν; 

Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνα-
τος τοῦ Ὁσίου αὐτοῦ. 

Ἡ Τάξις τοῦ  
Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου 

Ἦχος β΄. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον. 

Εὐαγγέλιον 
Ἐκ τοῦ κατὰ  

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
Καὶ εὐθὺς ὁ Ν΄ Ψαλμὸς χῦμα.  

Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ 
μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος των οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον 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 μου ἐστὶ διὰ παντὸς. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πο-
νηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως 
ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου 
καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ-
νελήφθην 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 καθα-
ρισθήσομαι 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 ἐμοὶ 
ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνι-
σον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 
προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου 
τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ 
σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμο-
νικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου 
καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ 
Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλ-
λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαι-
οσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ 
τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν 
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αἴνεσίν σου. 
Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα 

ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 
Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντε-

τριμμένον΄ καρδίαν συντετριμ-
μένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς 
οὐκ ἐξουδενώσει. 

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

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαι-
οσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυ-
τώματα. 

 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσια-
στήριόν σου μόσχους. 

Δόξα Πατρὶ… Ἦχος β΄ 
Ταῖς τοῦ σοῦ Ὁσίου, πρεσβείαις 

Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν 
ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν… 
Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις 

Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν 
ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ 
τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄ 
Χριστοῦ τῆς Ἐκκλησίας, τὸν 

ἡγιασμένον λύχνον, τὸν ἐπάνω 
ὄρους κείμενον, καὶ φέγγει τῶν 
ἀρετῶν, πᾶσι τοῖς πέρασιν ἀπα-
στράπτοντα, Νικηφόρον τὸν λε-
πρὸν ἐγκωμιάσωμεν. Ἐν ἐλαίῳ 
γὰρ ὑπομονῆς, τῆς ψυχῆς τὴν λα-
μπάδα ἐνέπλησε, καὶ ἑτοῖμος γενό-
μενος, εἰσῆλθε σὺν φρονίμοις παρ-
θένοις, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου, 
Αὐτοῦ δοξολογῶν τὸ πανάγιον 
ὄνομα. 

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου… 
Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. 

Κύριε, ἐλέησον.(δ΄) 
Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς… 

ΚΑΝΟΝΕΣ 
Τοῦ Μηναίου ὁ Προεόρτιος. 

ᾨδὴ α' 
Ἦχος πλ. β'. Ὁ Εἱρμὸς  

Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας ὁ 
Ἰσραήλ, ἐν ἀβύσσῳ ἴχνεσι, τὸν διώ-
κτην Φαραώ, καθορῶν ποντούμε-
νον, Θεῷ ἐπινίκιον ᾠδήν, ἐβόα 
ᾄσωμεν. 

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

Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις, αἱ πα-
τριαί, τῶν Ἐθνῶν ᾀδέτωσαν. Ἰη-
σοῦς ὁ Βασιλεύς, πάσης γῆς προ-
έρχεται ῥοαῖς, Ἰορδάνου τὴν ἡμῶν, 
ποιῆσαι κάθαρσιν. 

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

Βασιλικὴν ἁλουργίδα παρθε-
νικῶν, ἐξ αἱμάτων Κύριε, ἐνδυσά-
μενος σαρκί, ποταμοῦ πρὸς ῥεύ-
ματα γυμνός, ἐπιβαίνεις τὴν ἡμῶν, 
ἐνδύων γύμνωσιν. 

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

Γόνος Πατρὸς προανάρχου σὺ 
πεφυκώς, πρὸς τὸν Γόνον 
εὔσπλαγχνε, Ζαχαρίου εὐτελῶς, 
παραγίνῃ βάπτισμα αἰτῶν, ὅπως 
χάριτι υἱοὺς Θεοῦ ποιήσῃς ἡμᾶς. 

 
Κανὼν τῶν Ἀποστόλων 

ᾨδὴ α' 
Ἦχος δ'. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου,  

Στίχ.  Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ 
πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν. 
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Χριστῷ μαθητεύσαντες, τῷ δι' 
ἡμᾶς ὕλῃ σώματος, φανέντι Πανεύ-
φημοι, κατεφωτίσατε, κόσμον 
ἅπαντα, ἀκτῖσιν εὐσεβείας, τὸ σκό-
τος μειώσαντες τῆς ἀθεότητος. 

Στίχ.  Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ 
πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν. 

Ῥεόντων ἀφέμενοι, τὸ πεφυρμέ-
νον καὶ ἄστατον, Χριστῷ ἡκολού-
θησαν, Κρήσκης καὶ Πρόχορος, καί, 
Ἀνδρόνικος, Θαδδαῖος καὶ Νικά-
νωρ, φωστῆρες γενόμενοι, θεοειδέ-
στατοι. 

Στίχ.  Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ 
πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν. 

Ἰσχὺν τοῦ ἀλάστορος, κατεπα-
λαίσατε ἔνδοξοι, ἰσχύϊ τοῦ Πνεύ-
ματος, τοὺς τῇ μανίᾳ τε, ἀθεότη-
τος, τελείως παρεθέντας, ἰσχύος 
ἐπλήσατε, καὶ θείας γνώσεως. 

Στίχ.  Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ 
πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν. 

Σαρκὸς ὁμοιώματι, ἐπιφανέντα 
τὸν Κύριον, Ἀμπλίας ἐκήρυξε, 
Στάχυς καὶ Φίλιππος, ὡς Ἀπόστο-
λοι, ὡς θεῖοι Ἱεράρχαι, ὡς ὄντες 
διάκονοι, τῶν ὑπὲρ ἔννοιαν. 

 Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς.        Θεοτοκίον 

Τὸ θεῖον παλάτιον, τοῦ Βασι-
λέως τιμήσωμεν, ἐν ᾧ κατεσκή-
νωσε, καθὼς ἠθέλησε, τὴν ἀπείραν-
δρον, καὶ μόνην Θεοτόκον, δι' ἧς 
ἐθεώθημεν, ὑμνολογήσωμεν. 

Τοῦ Ὁσίου.  
ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. β΄.  
Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. 

Στίχ.Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νικητικαῖς ἀγλαΐαις καταστεφ-
θείς, Νικηφόρε πάνσεπτε, τὴν λε-
πρῶσαν μου ψυχήν, καθαραῖς σοῦ 
λάμπρυνον εὐχαῖς, τοῦ ἐξαίρειν τὰ 
πολλὰ σοῦ προτερήματα. 

Στίχ.Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἰαματόβρυτον χάριν παρὰ Θεοῦ, 
δαψιλῶς ἐπλούτησας, Νικηφόρε 
ἱερέ, ὡς βαστάσας λέπρας 
ἀλγεινῆς, πολυχρόνιον αὐχμὸν ἀει-
μακάριστε.  

Δόξα...  
Κεκοσμημένος τῷ κάλλει τῶν 

ἀρετῶν, καὶ χρυσοῦ λαμπρότερον, 
ἀπαστράπτων τοῖς ἐν γῇ, φωτεινῶν 
ἀκτίνων σου αὐγαῖς, Νικηφόρε τὴν 
καρδίαν μου ἱλάρυνον. 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Ἡ τοῦ Ὑψίστου ἀρχαία Κόρη 

βουλή, ἐν σοι πέρας εἴληφε, Μα-
ριὰμ παναληθῶς, ὡς τεκοῦσα 
ἄναρχον Θεόν, ἐπανάγοντα βρο-
τοὺς εἰς τὸν παράδεισον. 

Κανών α', ᾨδὴ γ', ὁ Προεόρτιος 
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. 

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

Δεσπόζων πάντων ὡς Θεός, 
δούλου φέρεις εἰκόνα, καὶ πρὸς 
δοῦλον οἰκτίρμον, παραγίνῃ σαρ-
κικῶς, Βαπτίσματι θεουργῷ, τῆς 
δουλείας, τοῦ ἐχθροῦ ἐξαίρων 
ἡμᾶς. 
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Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 

Ἐπέστης ῥείθρῳ διατί; ποίαν 
κάθαρσιν θέλων, ποῖον ῥύπον 
ἐκπλύνειν, ὑπεράγαθε ζητῶν; ὑμνῶ 
σου τὴν ὑπὲρ νοῦν, διὰ σπλάγχνα 
Λόγε συγκατάβασιν. 

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

Ζητῶν τὸ πρόβατον Χριστέ, 
ὅπερ ἄγριος λύκος, κατεσπάραξε 
δόλῳ, Ἰορδάνου ταῖς ῥοαῖς, ἐφί-
στασαι ἐκβοῶν, τῷ Προδρόμῳ· 
Δεῦρο σύ με βάπτισον. 

Κανών β', ᾨδὴ γ',  
τῶν Ἀποστόλων 

Ἦχος δ' 
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους  

Στίχ.  Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ 
πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν. 

Οἷα ποταμοὺς ὑμᾶς ὁ Λόγος, εἰς 
πᾶσαν ἐξέπεμψε τὴν γῆν, πλη-
ροῦντες ταύτην Πάνσοφοι, ἀρδεί-
αις θείου Πνεύματος, καὶ τὸν 
φλογμὸν ἐξαίροντες, τῆς ἀθεΐας ἐν 
χάριτι. 

Στίχ.  Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ 
πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν. 

Ὑμνήσωμεν Τίμωνα τὸν θεῖον, 
τὸν Σίλαν τε καὶ Σιλουανόν, καὶ 
πίστει ἐπαινέσωμεν, Ἐπαινετὸν 
τὸν ἔνδοξον, καὶ Οὐρβανὸν καὶ 
Ἄγαβον, τοὺς ἀληθῶς χριστοκήρυ-
κας. 

Στίχ.  Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ 
πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν. 

Μακάριοι ἤδη γεγονότες, ὡς 
ὄντως μακάριον Θεόν, διδάσκαλον 
πλουτήσαντες, τοὺς πρὶν ἀθλίους 
Πάνσοφοι, μετόχους ἀπεδείξατε, 

ἐνθέου μακαριότητος. 
Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς.        Θεοτοκίον 
Ἁγνὴ πρὸ τοῦ τόκου καὶ ἐν 

τόκῳ, καὶ μετὰ τὸν τόκον ἀληθῶς, 
Παρθενομῆτορ πέφηνας· Θεὸν γὰρ 
ἀπεκύησας, ὃν Ἀποστόλων σύλλο-
γος, περιφανῶς ἀνεκήρυξεν. 

ᾨδὴ γ΄. Ἦχος πλ. β' 
Οὐκ ἔστιν Ἅγιος ὡς σύ. 

Στίχ.Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Φωνὴν ἐβόας τῷ Θεῷ, ὡς Ἰὼβ 
Νικηφόρε, τὴν Αὐτοῦ εὐσπλαγ-
χνίαν, ἐκ βαθέων εὐλογῶν, ὅτι ἐν 
λέπρας πυρί, τὴν ψυχήν σου θείως 
ἀπεκάθηρεν. 

Στίχ.Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁδὸν διέδραμες μακράν, Κρή-
της ἐκ νήσου μάκαρ, Ἀλεξάνδρου 
εἰς πόλιν, ἀφικόμενος σπουδῇ, καὶ 
τὰς ἀνάγκας τοῦ ζῆν, Νικηφόρε τέ-
χνη ποριζόμενος.  

Δόξα. 
Ῥαβδίον φίλτρου θεϊκοῦ, ἔχων 

ὡς βακτηρίαν, ὀρφανίας διέβης, 
στενωτάτην ἀτραπόν, τῷ Οὐρανίῳ 
Πατρί, σὴν ἐλπίδα Νικηφόρε θέμε-
νος. 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Οὐδόλως ἔφθειρε τὴν σήν, μή-

τραν Θεὸς Παρθένε, ἐνοικήσας ἐν 
ταύτῃ, καὶ ἀφράστως σαρκωθείς, 
ὅπως θανάτου φθορᾶς, ἀπαλλάξῃ 
γένος τὸ ἀνθρώπινον. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,… 

Κάθισμα.  
Ἦχος πλ. δ΄.  
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Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 
Τῆς πτώχειας τὸν πλοῦτον 

ἐνστερνισθείς, εὐθυπόρως διέβης 
τρῖβον στενήν, τῆς θείας τελειώ-
σεως, Νικηφόρε μακάριε· ἐν γὰρ 
ὁσίοις τρόποις, καλῶς ἐνδιέπρε-
ψας· καὶ Μοναστῶν ἐκόσμησας, τὰ 
θεία συστήματα· πόνους ὑπομεί-
νας, ἀλγεινῆς ἀσθενείας, τὴν λέ-
πραν τοῦ σώματος, ὀφθαλμῶν τε 
τὴν ἄμβλυνσιν, καὶ μελῶν σου πα-
ραλύσιν. Κύριον δοξάζων ἀεί, τὸν 
σὲ πλουτήσαντα θείοις χαρίσμα-
σιν· καὶ σὲ δείξαντα σκεῦος, εὐω-
δίας τοῦ Πνεύματος. 

Δόξα. Ὅμοιον. 
Τοῦ Ἀνθίμου ὑπείκων ταῖς δι-

δαχαῖς, τοῦ ἐν Χίῳ διέλαμψας 
εὐπρεπῶς, νηστείαις καὶ δεήσεσι, 
προσευχαῖς ἀγρυπνίαις τε· καὶ 
ἀνεδείχθης κόσμῳ, ὡς στῦλος 
ὑπέρφωτος· ὡς Μωϋσῆς τὸ πρότε-
ρον, δεικνύνων τοῖς πέρασιν· Πόλιν 
τὴν ἁγίαν, προσευχῆς ἀενάου, δι-
δάσκων ἐν λόγοις σου, Νικηφόρε 
καὶ πράξεσι, ἀγαθῶν τὴν ἀκρό-
τητα· ὕψη εἰς τὰ θεῖα ἀρθείς, ὡς ὁ 
οὐράνιος Παῦλος ἐν σώματι· μεθ’ 
οὗ πρέσβευε Πάτερ, τοῦ σωθῆναι 
τοὺς δούλους σου. 

Καὶ νῦν. προεόρτιον. 
Ἰορδάνου νῦν πᾶσαι αἱ προχοαί, 

εὐφροσύνως σκιρτήσατε ἐν χαρᾷ, 
ἰδοὺ γὰρ νῦν πορεύεται, πρὸς ὑμᾶς 
ὁ Θεάνθρωπος· τοῦ βαπτισθῆναι 
θέλων, χερσὶν οἷς διέπλασε· καὶ 
ἐμπιπλᾷν τὰ σύμπαντα, αὐτοῦ τῆς 
χρηστότητος· πᾶσα δὲ συμφώνως, 
τῶν ὑδάτων ἡ φύσις, ἀγάλλου καὶ 
χόρευε, τῶν ναμάτων μετέχουσα, 

τῆς Αὐτοῦ καθαρότητος. Ὕψωσον 
Χριστῷ δὲ φωνήν, καὶ τὴν ἀμέτρη-
τον χάριν μεγάλυνον· τοῦ ποιήσα-
ντος πάντα, εἰς τὸ σώσαι τὸν 
ἄνθρωπον. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς...  

Κοντάκιον.  
Ἦχοςπλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ. 

Ὡς καρτερίας ἀθλητὴν τὸν γεν-
ναιότατον, ὑπομονῆς τε τὸν ἀλύγι-
στον ἀδάμαντα, τὸν ἐν θλίψει 
ἀσθενείας δοκιμασθέντα· καὶ 
ὡσαύτως τὸν Θεὸν δοξολογήσαντα, 
Νικηφόρον τὸν λεπρὸν ἐγκωμιά-
σωμεν· τούτῳ λέγοντες· Χαίροις 
νίκης φερώνυμε. 

Οἶκος. 
Ἄκαμπτος ἐν ἀσκήσει, Νικηφό-

ρος ἐδείχθης, τῆς λέπρας ὑπομεί-
νας τὰ ἄλγη. Καὶ τῷ Θεῷ ἐντεῦθεν 
ὁλοτρόπως ἀνακείμενος, εὐχαρι-
στίας Τούτῳ αἴνεσιν προσέφερες, 
ἐκ καθαρᾶς καρδίας σου θεοφόρε. 
Διὸ καὶ νῦν ἡμεῖς, τῆς εὐσεβείας 
πόθῳ ἐμφορούμενοι, βοῶμέν σοι 
διαφερόντως ταῦτα· 

Χαίροις τὸ σθένος τῆς ἐγκρα-
τείας· 

χαίροις ὁ ἄτλας τῆς καρτερίας. 
Χαίροις τῆς σαρκὸς τὰ ἄλγη ὁ 

βαστάσας ἐν ἀνδρείᾳ· 
χαίροις πνεύματος τὰ κάλλη ὁ 

γνωρίσας ἐν σοφίᾳ. 
Χαίροις τῶν ὁσίων τύπος, μο-

ναστῶν ὑπογραμμός· 
χαίροις τῶν πιστῶν ἐν θείαις 

ἀρεταῖς χειραγωγός. 
Χαίροις τοῦ φωτὸς ὁ στῦλος ὁ 

τὴν κτίσιν ἐκλαμπρύνων· 
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χαίροις Ἐκκλησίας λύχνος τὰς 
ψυχὰς ὁ ἱλαρύνων. 

Χαίροις τὸ τῆς Κρήτης κλέος 
καὶ υἱὸς πανευπρεπής· 

χαίροις ἡ τῆς Χίου δόξα, τοῦ 
Ἀνθίμου μαθητής. 

Χαίροις ὁ διὰ τῆς λέπρας κα-
θαρθεὶς ὑπὲρ χρυσίον· 

χαίροις πίστιν ὁ τηρήσας πρὸς 
Χριστὸν τὸν σὸν νυμφίον. 

Χαίροις νίκης φερώνυμε. 
Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν 

Τῇ Δ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Ἰανου-
αριου, μνήμην τοῦ Ὁσίου Νικηφό-
ρου τοῦ λεπροῦ, τοῦ ἐν Χίῳ ἐπ᾿ 
ἐσχάτων τῇ καρτερία ἀθλήσαντος 
καὶ ἐν ἀσκήσει διαπρέψαντος. 

Σχῆμα Μοναχῶν φορέσας Νικη-
φόρος, 

τύπος προσευχῆς ἐγένετο ἀπαύ-
στου. 

Ἰανουαρίου τετράδι σὰρξ λε-
πρῶσα Νικηφόρου χθονὶ ἐτάφη, 

πνεῦμα δὲ ὁλόλαμπρον ἐν οὐρα-
νοῖς ἀνέπτη. 

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

Στίχοι 
Τοὺς Ἑβδομήκοντ᾽ εὐκλεεῖς 

Ἀποστόλους, 
Καὶ ὧδ᾽ ὁμοῦ σύμπαντας εὐφη-

μεῖν θέμις. 
Ἀμφὶ τετάρτην ἄνδρας ἀγακλε-

έας κυδαίνω. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Ὁ Ὅσιος Θεό-

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

Στίχοι 

Ἐν γῇ χλοαυγεῖ τῆς Ἐδὲμ Θεο-
κτίστῳ, 

Μοῖραν δίδως, ἄκτιστε τοῦ Θεοῦ 
Λόγε. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Οἱ ἅγιοι ἓξ 
Μάρτυρες ἐν εἰρήνῃ τελειοῦνται. 

Στίχοι 
Ψυχαὶ διαυγεῖς ἓξ ἀποπτᾶσαι 

βίου, 
Ἑξαπτέρυξι συμπαρίστανται 

Νόοις. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν 

Ἁγίων Μαρτύρων Ζωσίμου Μονα-
χοῦ καὶ Ἀθανασίου Κομενταρη-
σίου. 

Στίχοι 
Ἀθανάσιος συνθανὼν τῷ Ζω-

σίμῳ, 
᾽Ἒνδον πέτρας ἥδιστα καὶ συζῆν 

ἔχει. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς 

ὁσίας Ἀπολλιναρίας τῆς Συγκλητι-
κής. 

Στίχοι 
Αἴρουσιν ἐκ γῆς τὴν Ἀπολλινα-

ρίαν. 
Καὶ γὰρ κατοικεῖν οὐρανοὺς ἦν 

ἀξία. 
Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, 

ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. 
 
 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 
Τῶν Θεοφανείων Πεζαί. 

Ὠδὴ α΄.   Ἦχος β΄. 
Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα, καὶ 

διὰ ξηρᾶς οἰκείους ἕλκει, ἐν αὐτῷ 
κατακαλύψας ἀντιπάλους, ὁ κρα-
ταιός, ἐν πολέμοις Κύριος· ὅτι δε-
δόξασται.  
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Ὠδὴ γ΄. 

Ἰσχὺν ὁ διδούς, τοῖς βασιλεῦσιν 
ἡμῶν Κύριος, καὶ κέρας χριστῶν 
Αὐτοῦ ὑψῶν, Παρθένου ἀποτίκτε-
ται, μολεῖ δὲ πρὸς τὸ βάπτισμα· 
διὸ πιστοὶ βοήσωμεν· Οὐκ ἔστιν 
Ἅγιος, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ 
ἔστι δίκαιος, πλὴν Σοῦ Κύριε.  

Ὠδὴ δ΄. 

Ἀκήκοε Κύριε, φωνῆς Σου ὃν 
εἶπας, Φωνὴ βοῶντος ἐν ἐρήμῳ, ὅτε 
ἐβρόντησας, πολλῶν ἐπὶ ὑδάτων, 
τῷ Σῷ μαρτυρούμενος Υἱῷ· ὅλος 
γεγονὼς τοῦ παρόντος, Πνεύματος 
δὲ ἐβόησε· Σὺ εἶ Χριστός, Θεοῦ σο-
φία καὶ δύναμις.  

Ὠδὴ ε΄. 

Ἰησοῦς ὁ ζωῆς ἀρχηγός, λῦσαι τὸ 
κατάκριμα ἥκει, Ἀδὰμ τοῦ πρωτο-
πλάστου· καθαρσίων δὲ ὡς Θεὸς 
μὴ δεόμενος, τῷ πεσόντι καθαίρε-
ται, ἐν τῷ Ἰορδάνῃ· ἐν ᾧ τὴν 
ἔχθραν κτείνας, ὑπερέχουσαν πά-
ντα νοῦν, εἰρήνην χαρίζεται. 

Ὠδὴ ς΄ 

Ἡ φωνὴ τοῦ Λόγου, ὁ λύχνος 
τοῦ φωτός, ὁ ἑωσφόρος, ὁ τοῦ 
ἡλίου Πρόδρομος, ἐν τῇ ἐρήμῳ· 
Μετανοεῖτε, πᾶσι βοᾷ τοῖς λαοῖς, 
καὶ προκαθαίρεσθε· ἰδοὺ γὰρ πά-
ρεστι Χριστός, ἐκ φθορᾶς τὸν κό-
σμον λυτρούμενος.  

 Ὠδὴ ζ΄. 

Νέους εὐσεβεῖς, καμίνῳ πυρὸς 
προσομιλήσαντας, διασυρίζον 
πνεῦμα δρόσου, ἀβλαβεῖς διεφύ-
λαξε, καὶ θείου ἀγγέλου συγκατά-
βασις· ὅθεν ἐν φλογὶ δροσιζόμενοι, 

εὐχαρίστως ἀνέμελπον· Ὑπερύ-
μνητε, ὁ τῶν πατέρων Κύριος, καὶ 
Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Ὠδὴ η΄. 
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 
Μυστήριον παράδοξον, ἡ Βα-

βυλῶνος ἔδειξε κάμινος, πηγά-
σασα δρόσον· ὅτι ῥείθροις ἔμελλεν, 
ἄυλον πῦρ εἰσδέχεσθαι ὁ Ἰορδά-
νης, καὶ στέγειν σαρκί, βαπτιζόμε-
νον τὸν Κτίστην· ὃν εὐλογοῦσι 
λαοί, καὶ ὑπερυψοῦσιν, εἰς πάντας 
τοὺς αἰῶνας.  

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ 
φωτὸς… 

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ (Ἦχος β’) 
Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν 

Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά 
μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτό-
κον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν τα-
πείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ 
γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με 
πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα 

ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις 
αὐτόν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν 

βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπε-
ρηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
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Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ 
θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, 
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ 
πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παι-

δὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, κα-
θὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας 
ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Καταβασία 

Ἦχος β΄ ᾨδὴ θ΄. 
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν Τι-

μιωτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν, τῶν 
ἄνω στρατευμάτων. 

Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα, εὐφημεῖν 
πρὸς ἀξίαν· ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς καὶ 
ὑπερκόσμιος, ὑμνεῖν Σε Θεοτόκε· 
ὅμως ἀγαθὴ ὑπάρχουσα, τὴν πί-
στιν δέχου· καὶ γὰρ τὸν πόθον 
οἶδας, τὸν ἔνθεον ἡμῶν· Σὺ γὰρ 
Χριστιανῶν εἶ προστάτις, Σὲ μεγα-
λύνομεν.  

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνά-

μεις… 
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 

Ἦχος γ΄. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 
Τὰ ἀλγεινὰ τῆς λέπρας, καθυ-

πομείνας ἀδρικῶς, τὸν τῆς ψυχῆς 
σου χιτῶνα, ἐλάμπρυνας πανευ-
πρεπῶς, ὦ Νικηφόρε τῆς νίκης, φε-
ρωνυμῶν τῆς καλλίστης. 

Προεόρτιον. Ὅμοιον. 
Ἡ τῶν ὑδάτων φύσις, πᾶσα 

ἀγάλλου ἐν χαρᾷ, ὁ γὰρ τῶν πά-
ντων Δεσπότης, ἐν Ἰορδάνῃ πο-
ταμῷ, ἑκὼν μολεῖ βαπτισθῆναι, 
ὑπὸ τοῦ θείου Προδρόμου. 

Θεοτοκίον 
ΑΙΝΟΙ.  Ἦχος  α΄. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύ-
ριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν 
οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγε-
λοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ 
δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος 
τῷ Θεῷ. 

 
ΑΙΝΟΙ.  
Ἦχος α΄.  

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυ-

ναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν 
κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ. 

Ἑορταζέτω νῦν Κρήτη, ἡ μεγα-
λόνησος, καὶ οἷα μήτηρ χεῖρας, γη-
θοσύνως κροτείτω, μέλπουσα τὸν 
ταύτης, ἄρτι υἱόν, Νικηφόρον τὸν 
πάνσεπτον, τὸν ὑπομείναντα λέ-
πρας τὰ ἀλγεινά, τοῦ ἀδάμαντος 
στεῤῥότερον. 

Στίχ.  Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλ-
πιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ 
καὶ κιθάρᾳ. 

Ἰὼβ Νικηφόρε, γενναίως ἔφερες, 
ἐκ παίδων ὀρφανίαν, ξενιτείαν τε 
θλίψεις, λέπραν καὶ ὀδύνας, καὶ 
σκοτασμόν, τῶν προσκαίρων ὀμ-
μάτων σου, ἀλλ᾿ οὐρανίων τὰ 
κάλλη καινοπρεπώς, ἐθεάσω ἐν 
καρδία σου. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ 
καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς 
καὶ ὀργάνῳ.  
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Ὑπομονὴς Νικηφόρε, κανὼν γε-
γένησαι, τῆς καρτερίας μέτρον, 
ἐγκρατείας ἡ στάθμη, λύχνος φω-
τοφόρος, ὑπακοῆς, προσευχῆς τε 
διδάσκαλος, τῆς ταπεινώσεως βά-
θρον ὑψοποιόν, καὶ πραότητος θη-
σαύρισμα. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβά-
λοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμ-
βάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ 
αἰνεσάτω τὸν Κύριον.  

Ταῖς νουθεσίαις Ἀνθίμου, ὑπεί-
κων γέγονας, Σιὼν τῆς ἄνω λίθος, 
χρυσαυγὴς Νικηφόρε, πλέον τῆς 
χιόνος, τῇ σῇ ψυχή, καθαρεύων μα-
κάριε, καὶ ἀπαστράπτεις λειψά-
νοις σου ἱεροῖς, εὐωδίαν τὴν οὐρά-
νιον. 

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 
Τὸ τοῦ Παναγίου Πνεύματος, 

ἱερώτατον ταμεῖον, τὸ τῆς χιόνος 
καθαρώτερον ἔσοπτρον τῶν 
ἀρετῶν, Χριστοῦ τοῦ πραέος καὶ 
ταπεινοῦ τῇ καρδίᾳ, τὸν ἐράσμιον 
φίλον, Νικηφόρον μεγαλύνωμεν. 
Καὶ γὰρ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ἐμεγάλυνε 
τὸν Κύριον, τὰ Τούτου γλυκέα λό-
για, ἀπὸ στήθους ψάλλων ἐκτενῶς, 
στόμα δὲ παρήγορον ἐγένετο τοῖς 
πᾶσι. Πρεπόντως οὖν παρὰ Χρι-
στοῦ ἐτιμήθη, τῇ τῶν λειψάνων 
αὐτοῦ ἀῤῥήτῳ εὐωδίᾳ, εὐφραίνων 
ἀεὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτά, καὶ 
τὴν πανέορτον αὐτοῦ μνήμην δο-
ξάζοντας. 

Καὶ νῦν. Ὁ αὐτός. Προεόρτιον. 
Ἡ τῶν γηγενῶν παραπεσοῦσα 

φύσις, γηθοσύνως νῦν προεόρτα-
σον, τῆς μεγάλης εὐλογίας τὰ προ-
οίμια. Ἰδοὺ γὰρ ὁ Ὕψιστος Θεός, 

καὶ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων, ἐν τοῖς 
ποταμίοις ὕδασιν, ἐγγίζει βαπτι-
σθῆναι· ἵνα δι᾿ ὕδατος εἰς οὐρα-
νούς, πάντας ἀνυψώση, καὶ βασι-
λείας χαρίσηται τὸ ἀξίωμα. Σὺν τῳ 
Ἀδὰμ καὶ ἡμεῖς πανηγυρίσωμεν, 
τῆς σωτηρίου χαρᾶς τὴν ἀντίδοσιν, 
οὕτω βοῶντες· ὁ τῶν θαυμασίων 
Θεός, καὶ τῶν Δυνάμεων Κύριος, 
εἰς τοὺς αἰῶνας, δόξα Σοι. 

 
Δοξολογία Μεγάλη.  Ἦχος πλ. α΄ 

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. 
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 μο-
νογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον 
Πνεῦμα. 

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 
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ἡμᾶς. 
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν 

Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δε-
δοξασμένον 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, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

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. 

 Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ 
Πνεύματι. 

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

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἅγιος ὁ Θεός,  
Ἅγιος Ἰσχυρός,  
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ τοῦ Ὁσίου 

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 
Νικηφόρου Ὁσίου τοῦ λεπροῦ 

τὰ παλαίσματα, καὶ τὴν ἐν ἀσκήσει 
ἀνδρείαν, κατεπλάγησαν Ἄγγελοι, 
ὡς ἄλλος γὰρ Ἰὼβ τὰ ἀλγεινά, 
ὑπέμεινε δοξάζων τὸν Θεόν, νῦν δὲ 
δόξῃ ἐστεφάνωται παρ’ Αὐτοῦ, 
θαυμάτων διακρίσεσιν. Χαίροις 
τῶν μοναστῶν χειραγωγέ, χαίροις 
φωτὸς ὁ πρόβολος, χαίροις ὁ εὐω-
δίας χαρμονήν, προχέων ἐκ λειψά-
νων σου. 

Δόξα…Καὶ νῦν. 
Ἀπολυτίκιον, Προεόρτιον 

Ἦχος δ' 
Ἑτοιμάζου Ζαβουλών, καὶ 

εὐτρεπίζου Νεφθαλείμ. Ἰορδάνη 
ποταμέ, στῆθι ὑπόδεξαι σκιρτῶν, 
τοῦ βαπτισθῆναι ἐρχόμενον τὸν Δε-
σπότην. Ἀγάλλου ὁ Ἀδὰμ σὺν τῇ 
Προμήτορι, μὴ κρύπτετε ἑαυτούς, 
ὡς ἐν Παραδείσῳ τὸ πρίν· καὶ γὰρ 
γυμνοὺς ἰδὼν ὑμᾶς ἐπέφανεν, ἵνα 
ἐνδύσῃ τὴν πρώτην στολήν, Χρι-
στὸς ἐφάνη, τὴν πᾶσαν κτίσιν, θέ-
λων ἀνακαινίσαι. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
ΑΝΤΙΦΩΝΑ ( τῆς ἑορτῆς) 

Ἀντίφωνον Α΄ 
Ἦχος β´. 

Στίχ.Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν 
Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ 
ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχ.Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν 
Κύριον, καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας 
τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 
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Στίχ. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ 
ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ 
βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Στίχ. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, 
πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ 
τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Δόξα Πατρί…Καὶ νῦν. 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-

οτόκου… 
Ἀντίφωνον Β΄. Ἦχος β´. 

Στίχ. Αἴνει, ἡ ψυχή μου τὸν 
Κύριον, αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ 
μου ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως 
ὑπάρχω. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ.  Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς 
Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς 
αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. Τὸν ποιήσαντα τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν 
καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ.. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν 
αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεάν. 

Σῶσον, ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Δόξα Πατρὶ… Καὶ νῦν… 
Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 

Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ κα-
ταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμετέραν 
σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 
ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, 
σταυρω-θείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας, Εἷς ὢν 
τῆς ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμε-
νος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ 
Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀντίφωνον Γ΄ 
Ἦχος α΄. 

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

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ τοῦ Ὁσίου 
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

Νικηφόρου Ὁσίου τοῦ λεπροῦ 
τὰ παλαίσματα, καὶ τὴν ἐν ἀσκήσει 
ἀνδρείαν, κατεπλάγησαν Ἄγγελοι, 
ὡς ἄλλος γὰρ Ἰὼβ τὰ ἀλγεινά, 
ὑπέμεινε δοξάζων τὸν Θεόν, νῦν δὲ 
δόξῃ ἐστεφάνωται παρ’ Αὐτοῦ, 
θαυμάτων διακρίσεσιν. Χαίροις 
τῶν μοναστῶν χειραγωγέ, χαίροις 
φωτὸς ὁ πρόβολος, χαίροις ὁ εὐω-
δίας χαρμονήν, προχέων ἐκ λειψά-
νων σου. 

Στίχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβού-
μενος τὸν Κύριον. 

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

Νικηφόρου Ὁσίου τοῦ λεπροῦ 
τὰ παλαίσματα, καὶ τὴν ἐν ἀσκήσει 
ἀνδρείαν, κατεπλάγησαν Ἄγγελοι, 
ὡς ἄλλος γὰρ Ἰὼβ τὰ ἀλγεινά, 
ὑπέμεινε δοξάζων τὸν Θεόν, νῦν δὲ 
δόξῃ ἐστεφάνωται παρ’ Αὐτοῦ, 
θαυμάτων διακρίσεσιν. Χαίροις 
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τῶν μοναστῶν χειραγωγέ, χαίροις 
φωτὸς ὁ πρόβολος, χαίροις ὁ εὐω-
δίας χαρμονήν, προχέων ἐκ λειψά-
νων σου. 

Μικρὰ Εἴσοδος. 
Εἰσοδικὸν 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ 
προσπέσωμεν Χριστῷ, σῶσον ἡμᾶς 
Υἱὲ Θεοῦ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός,, ( 
ὁ β΄ χορὸς) ψάλλοντάς σοι, Ἀλλη-
λούϊα. 

Ἀπολυτίκιον, Προεόρτιον 
Ἦχος δ' 

Ἑτοιμάζου Ζαβουλών, καὶ 
εὐτρεπίζου Νεφθαλείμ. Ἰορδάνη 
ποταμέ, στῆθι ὑπόδεξαι σκιρτῶν, 
τοῦ βαπτισθῆναι ἐρχόμενον τὸν Δε-
σπότην. Ἀγάλλου ὁ Ἀδὰμ σὺν τῇ 
Προμήτορι, μὴ κρύπτετε ἑαυτούς, 
ὡς ἐν Παραδείσῳ τὸ πρίν· καὶ γὰρ 
γυμνοὺς ἰδὼν ὑμᾶς ἐπέφανεν, ἵνα 
ἐνδύσῃ τὴν πρώτην στολήν, Χρι-
στὸς ἐφάνη, τὴν πᾶσαν κτίσιν, θέ-
λων ἀνακαινίσαι. 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ τοῦ Ὁσίου 
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

Νικηφόρου Ὁσίου τοῦ λεπροῦ 
τὰ παλαίσματα, καὶ τὴν ἐν ἀσκήσει 
ἀνδρείαν, κατεπλάγησαν Ἄγγελοι, 
ὡς ἄλλος γὰρ Ἰὼβ τὰ ἀλγεινά, 
ὑπέμεινε δοξάζων τὸν Θεόν, νῦν δὲ 
δόξῃ ἐστεφάνωται παρ’ Αὐτοῦ, 
θαυμάτων διακρίσεσιν. Χαίροις 
τῶν μοναστῶν χειραγωγέ, χαίροις 
φωτὸς ὁ πρόβολος, χαίροις ὁ εὐω-
δίας χαρμονήν, προχέων ἐκ λειψά-
νων σου. 

 
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ 

 

Κοντάκιον Προεόρτιον 
Ἦχος δ' 

Ἐπεφάνης σήμερον  
Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον τοῦ 

Ἰορδάνου, γεγονὼς ὁ Κύριος, τῷ 
Ἰωάννῃ ἐκβοᾷ· Μὴ δειλιάσῃς βα-
πτίσαι με· σῶσαι γὰρ ἥκω, Ἀδὰμ 
τὸν πρωτοπλαστον. 

Τρισάγιον Ἀποστόλου 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  γ΄  
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 

Πνεύματι.  
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν.  
Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  
Δύναμις. 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  
 

Ἀπόστολος  Ὁσίου 
 (Δευτ. Ἁγ. Πνεύματος, 

Ἐφεσ. ε΄ 8-19). 
Προκείμενον  Ἦχος βαρύς. 

Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνα-
τος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ. 

Στίχ. Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ 
Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδω-
κεν ἡμῖν; 
Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς 

Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.  
Ἀδελφοί, ὡς τέκνα φωτὸς περι-

πατεῖτε ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύ-
ματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δι-
καιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ- δοκιμάζο-
ντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. 
Καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις 
τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον 
δὲ καὶ ἐλέγχετε΄ τὰ γὰρ κρυφῇ 
γινόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν 
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καὶ λέγειν· τὰ δὲ πάντα ἐλεγ-
χόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανε-
ροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον 
φῶς ἐστι. Διὸ λέγει· ῎Εγειρε ὁ κα-
θεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, 
καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. 
Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπα-
τεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ᾽ ὡς σοφοί, 
ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ 
ἡμέραι πονηραί εἰσι. Διὰ τοῦτο μὴ 
γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνίετε τί 
τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Καὶ μὴ με-
θύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστίν ἀσωτία, 
ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, λα-
λοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ 
ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, 
ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ 
ὑμῶν τῷ Κυρίῳ. 
Ἀλληλούϊα  Ἦχος α' 
Οἱ Ἱερεῖς σου Κύριε ἐνδύσονται 

δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλ-
λιάσονται. 

Στίχ. Ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν 
Σιών. 

 Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱε-
ροῦ Χρυσοστόμου 

Εἰς τό᾽Εξαιρέτως 
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μα-

καρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀει-
μακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ 
μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιω-
τέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδο-
ξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σερα-
φείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον 
τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 
μεγαλύνομεν. 

Κοινωνικὸν  
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται 

δίκαιος. Ἀλληλούϊα.    
ἦχος β’  

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, 
ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, 
εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον 
Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ 
ἡμᾶς ἔσωσεν.  

Ἀμὴν ἀμὴν ἀμὴν, εἰς ἄφεσιν 
ἀμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν 
αἰνέσεώς Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν 
τὴν δόξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς 
τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυστη-
ρίων· τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ 
ἁγιασμῷ, ὅλην τὴν ἡμέραν μελετᾶν 
τὴν δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 

ἦχος β΄ 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογη-
μένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ 
αἰῶνος. (τρὶς) 

Ἀπόλυσις 
Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   
Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 
Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  
Κουλούρας Βέροιας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


