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4 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΤ ηνῦ ιεπξνῦ, γ. Ἰζηδώξαο Ἁγηεξνζετηίζζεο  

  

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηό 

Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηά Σξνπάξηα.    

Ἦρνο δ´. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Ἀλδξεηνθξόλσο ηῆο ζαξθόο ζνπ ηὴλ ιέπξαλ, θαζππνκείλαο ὡο 

Ἰὼβ Νηθεθόξε, ηῆο ζῆο ςπρῆο ἐμήγληζαο, ιακπξο ηὴλ ζηνιήλ· 

ηέιενλ ηὴλ θιίκαθα, ἀξεηλ δὲ ἀλέβεο, θζάζαο ηῇ ἀζθήζεη ζνπ, 

πνιηηείαλ Ἀγγέισλ· ἀδηαιείπησο ςάιισλ ηῶ Θεῶ, ζνὶ δόμα πξέπεη, 

Τξηὰο ὁκννύζηε. 

Γόμα. Σὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη· εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλλ. 

 

Ὁ Ν΄(50) Φαικόο. 

 

 Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Χαῖρε Νικηυόρε λεπρῶν καινὴ 

λαμπρότης. 

 

ᾨδὴ α´. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Φαξίησλ ηὸ ζθεῦνο ηὸ θαζαξόλ, ρηόλνο ἁπάζεο, ηὸλ 

ιεπθόηεξνλ ηῇ ςπρῇ, ιεπξὸλ Νηθεθόξνλ δεῦηε πάληεο, 

θαζαξσηάηαηο ᾠδαῖο κεγαιύλσκελ. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_266.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_266.html


[42] 

 

Ἀγάπεο ζθξαγῖδα ηὴλ ἱεξάλ, ηῆο πίζηεσο δξόκνλ, ηὸλ 

ηειέζαληα ἀλδξηθο, ἐιπίδη ηῆο ἄλσ Βαζηιείαο, λῦλ Νηθεθόξνλ 

ιεπξὸλ καθαξίζσκελ. 

 

Ἱδξζηλ ὁζίαο ζνπ ἀγσγῆο, ςπρήλ ζνπ ηὴλ ζείαλ, Νηθεθόξε 

παλαιεζο, πνηήζαο ρξπζίνπ ιακπξνηέξαλ, εἰο ηνῦ Θενῦ ζνπ ηὰο 

ρεῖξαο παξέζεθαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥεκάησλ ἀῤῥήησλ ηνῦ Γαβξηήι, ἀθνύζαζα Κόξε, Παλαγία 

παλεππεηζο, Θεὸλ ἀπεθύεζαο ηῶ θόζκῳ, παξαθνήλ ηε ηῆο Δὔαο 

ἠλόξζσζαο. 

 

ᾨδὴ γ´. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

θ ηῆο Κξήηεο πξνῆιζεο, ὡο λεαπγὴο ἥιηνο, πᾶζαλ δὲ ηὴλ γῆλ 

ἀληαπγείαηο, ηῆο πνιηηείαο ζνπ, θαηλνπνηεῖο εὐπξεπο, πἱὲ θσηὸο 

Νηθεθόξε, θαὶ παζλ ηὴλ δόθσζηλ, ιύεηο ἑθάζηνηε. 

 

Ννπλερο κνλαδόλησλ, ηξῖβνλ ζηελὴλ ἤλπζαο, πάζῃ 

ἐγθξάηεηᾳ πακκάθαξ, ἐλδηαηηώκελνο, θαὶ Ἀζσκάησλ ρνξνύο, 

θζάζαο ζαξθὶ Νηθεθόξε, ἀιεζο ἐηίκεζαο, ζρῆκα ἰζάγγεινλ. 

 

Ἰακάησλ ὁ ἔρσλ, ηὸ ἀραλὲο πέιαγνο, θαὶ ἐλ ἀζζελείᾳ 

παηδεύσλ, νὓο παξαδέρεηαη, ὡο ἀλόζεπηνπο πἱνύο, Φξηζηὸο ζαξθόο 

ζνη ηὴλ ιέπξαλ, Νηθεθόξε δέδσθε, θίιηξνπ εἰο πίζησζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Κπξηώλπκε Κόξε, θόζκνπ παληὸο Γέζπνηλα, ηὴλ 

δεδνπισκέλελ ςπρήλ κνπ, ηνῖο παξαπηώκαζη, ηαῖο κεηξηθαῖο Σνπ 

ιηηαῖο, δεῖμνλ παζλ ἀλσηέξαλ, εἰο ηὴλ πξώηελ δόμαλ κνπ, πάιηλ 

ἀλάγνπζα. 

 

Ἰάηξεπζνλ, ἡκλ ηὰ πάζε πξεζβείαηο ζνπ Νηθεθόξε, ὁ 

βαζηάζαο ηῆο ζῆο ζαξθὸο ἀλδξείσο ηὴλ ιέπξσζηλ, εἰο ηέιεηνλ 

κέηξνλ ηῆο θαξηεξίαο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β´. Πξεζβεία ζεξκή. 

δύλαο καθξάο, ηῆο ιέπξαο ἐθαξηέξεζαο, γελλαίᾳ ςπρῇ, θαὶ 

γλώκῃ θαξηεξόθξνλη, ηῶ Θεῶ θζεγγόκελνο, Νηθεθόξε ᾆζκα 

γεζόκελνο, θαὶ κεγαιύλσλ ρείιεζηλ ἁγλνῖο, ηὴλ ζείαλ ἀπαύζησο 

ἀγαζόηεηα. 

 

ᾨδὴ δ´. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἡδνλὰο ηὰο ηνῦ ζώκαηνο, πάζῃ ἐγθξάηεηᾳ πνιηηεπόκελνο, 

Νηθεθόξε ἀπελέθξσζαο, ηὸ δὲ πλεῦκα ζείσο ἀλεδώσζαο. 

 

Φεξσλύκσο ηῆο θιήζεσο, ηῆο ἐπνπξαλίνπ κάθαξ γελόκελνο, 

Νηθεθόξε θαηελίθεζαο, παξαηάμεηο πάζαο ηνῦ ἀιάζηνξνο. 

 

θζαικλ ζνπ ηὴλ πήξσζηλ, θέξσλ Νηθεθόξε ἔλδνλ ζνπ 

ἔβιεπεο, ἐπηιάκςεηο ζείνπ Πλεύκαηνο, θαὶ ιακπξλ ἀθηίλσλ θο 

ἀπξόζηηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥεηνξεύζεηο πεπιήξσληαη, ηλ πξνθεηεπόλησλ ἐλ Σνὶ 

Παλάκσκε, ἀπεηξάλδξσο γὰξ ἐθύεζαο, Ὅλπεξ πάιαη νὗηνη 

πξνεγόξεπζαλ. 

 

ᾨδὴ ε´. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἔζηεζαο ηὸλ λνῦλ, ἐπὶ πέηξαλ ηνῦ Κπξίνπ ζνπ, Νηθεθόξε δηὸ 

ἔκεηλαο ζηεῤῥόο, ὥζπεξ ἀδάκαο, ἀιγεδόζη κὴ πηννύκελνο. 

 

Λέπξαλ ηῆο ζαξθόο, ὡο Ἰὼβ ἐλεθαξηέξεζαο, δηὸ ιάκπεηο 

Νηθεθόξε ηῇ ςπρῇ, ὑπὲξ ρξπζίνλ, θαὶ ἀξγύξηνλ πνιύηηκνλ. 

 

Ἔζεθαο Θεῶ, Νηθεθόξε ηὴλ ἐιπίδα ζνπ, ὀξθαλλ ηε θαὶ 

ρήξσλ πξναζπηζηῇ, παηξῴσλ ζπιάγρλσλ, παξ᾿ Οὗ εὗξεο ηὴλ 

ἀληίιεςηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πύξγνο ὀρπξόο, θαη᾿ ἐρζξλ ὑπάξρεηο Γέζπνηλα, 

θαηαξάηηνπζα αὐηλ ηὰο κεραλάο, ὡο ηεηνθπῖα, ηὸλ ἰζρύτ 

ἀπξνζκέηξεηνλ. 
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ᾨδὴ ζη´. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ῥσλλύκελνο, ηνῦ Θενῦ ηῇ ράξηηη, ἐθ παζλ ηλ ρακεξπλ 

Νηθεθόξε, ηὸ ἀζζελέο, ηῆο ζαξθόο ζνπ ἐδέρζεο, ὡο ηῆο Θενῦ 

ζπκπαζείαο ηὸ δώξεκα, ηνῦ ζηέξγνληνο ηὴλ ηλ βξνηλ, ζσηεξίαλ 

δη᾿ νἶθηνλ ἀκέηξεηνλ. 

 

Ὡο ιύρλνλ ζε, ηῆο Τξηάδνο ἔγλσκελ, Νηθεθόξε ἐπὶ ὅξνπο 

ηεζέληα, θαὶ ἱιαξο, δηαρένληα πᾶζη, ηὸλ θσηηζκὸλ θαὶ ηὴλ αἴγιελ 

ηνῦ Πλεύκαηνο, ηὴλ ιύνπζαλ ἀριὺλ παζλ, θαὶ θξαηδξύλνπζαλ γῆο 

ηὰ πιεξώκαηα. 

 

Νελίθεθαο, ηνῦ ἐρζξνῦ ὑςώκαηα, Νηθεθόξε ηαπεηλώζεη ζνπ 

ζείᾳ, ὅηη ςπρῇ, εὐγλσκόλῳ ἐδέρζεο, ηῇ ζῇ ζαξθὶ ἀιγεδόλαο θαὶ 

ζηίγκαηα, θαὶ γέγνλαο παλαιεζο, ηῆο ρηόλνο ἀκέηξσο ιεπθόηεξνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Κνηιία Σνπ, ἡ ἅγηα γέγνλε, Μαξηὰκ ηλ νὐξαλλ πιαηπηέξα, 

ὅηη Θεόο, ἐλ αὐηῇ ἐρσξήζε, Ὅλ νὐξαλνῦ νὐθ ρσξνῦζη ηὰ πέξαηα· 

Αὐηὸλ δπζώπεη κεηξηθο ,ηῆο παζλ κὲ ῥπζζῆλαη ζηελώζεσο 

 

Ἰάηξεπζνλ, ἡκλ ηὰ πάζε πξεζβείαηο ζνπ Νηθεθόξε, ὁ 

βαζηάζαο ηῆο ζῆο ζαξθὸο ἀλδξείσο ηὴλ ιέπξσζηλ, εἰο ηέιεηνλ 

κέηξνλ ηῆο θαξηεξίαο. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηλ ἡκεξλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β´. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Ἀζζελείαο ηὴλ ζηελὴλ ὁδὸλ ἐπεβάδηζαο, Νηθεθόξε θαὶ 

ὁινζρεξο ἠθνινύζεζαο, ηὸλ Γεζπόηελ ὡο εὐπεηζὴο θαὶ ἄμηνο πἱόο· 

δπγὸλ Τνύηνπ δὲ ηὸλ ἐιαθξύλ, θαὶ ηὸ θνξηίνλ ηὸ ρξεζηόλ, ἐλ ηνῖο 

ὥκνηο ἐβάζηαζαο· ραίξσλ ὅζελ εἰζῆιζεο, εἰο δόμεο ηῆο αἰσλίνπ, ηὰο 

θαηαπαύζεηο ηὰο ηεξπλάο, ραξκνζύλσο ἀγαιιόκελνο. 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίοσ 

Αὐτοῦ.  

Ση. Ὑπομένων, ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέστε μοι. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30).  

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνη παξεδόζε 

ὑπὸ ηνῦ Παηξόο κνπ· θαὶ νὐδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ Υἱὸλ εἰ κὴ ὁ 
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Παηήξ· νὐδὲ ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη εἰ κὴ ὁ Υἱὸο θαὶ ᾧ ἐὰλ 

βνύιεηαη ὁ Υἱὸο ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηληεο 

θαὶ πεθνξηηζκέλνη, θἀγὼ ἀλαπαύζσ ὑκᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’ 

ὑκᾶο θαὶ κάζεηε ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη πξᾷόο εἰκη θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ θαὶ 

εὑξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο ὑκλ· ὁ γὰξ δπγόο κνπ ρξεζηὸο θαὶ 

ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξόλ ἐζηηλ.  

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ ζίνπ…   

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β´. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέησόν 

με, ὁ Θεός… 

Κιίκαθα νὐξάληνλ, ηλ ἀξεηλ Νηθεθόξε, ινγηζκῶ ζεόθξνλη, 

θαὶ ςπρῆο ζηεῤῥόηεηη ἀλαβέβεθαο· ὡο Ἰὼβ ἔθεξεο, ηῆο ζαξθὸο γὰξ 

ιέπξαλ, θαὶ ὀκκάησλ ζνπ ηὴλ πήξσζηλ, πιεγὰο θαὶ ζηίγκαηα, θαὶ 

ηὴλ ηλ κειλ πᾶζαλ θάθσζηλ, εἰο ὕςνο δὲ αἰξόκελνο, ηὰ ηλ 

νὐξαλίσλ ἑώξαθαο, θάιιε θαὶ ηὴλ δόμαλ, ἥλ Κύξηνο ἡηνίκαζελ 

Θεόο, ηνῖο ἐθηεινῦζηλ ἑθάζηνηε, Αὐηνῦ ηὰ πξνζηάγκαηα. 

 

ᾨδὴ δ´. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἀδηάιεηπηνλ ἔζρεο, πξνζεπρὴλ ὥζπεξ ἔξγνλ ἐλ βίῳ ἄξηζηνλ, 

δη᾿ ἧο Θεῶ ὡκίιεηο, Ἀγγέισλ πνιηηείαλ, Νηθεθόξε κηκνύκελνο· ὁ 

ηλ Παηέξσλ βνλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ἰζπλόκελνο κάθαξ, παξ᾿ Ἀλζίκνπ ηνῦ πάλπ ἐλ Φίῳ ἤλπζαο, 

ἀζθήζεσο ηὸλ δξόκνλ, θαὶ ηξόπαηα κεγάια, Νηθεθόξε ἐπέγξαςαο· 

δηὸ ζηεθάλνπο ρεηξί, ἐδέμσ δσεθόξῳ. 

 

Νέκσλ ζείαο εὐράο ζνπ, Νηθεθόξε Κπξίῳ ηὸ κεζνλύθηηνλ, 

κεηέσξνο ἐπήξζεο, μελίζαο καζεηήλ ζνπ, ζὲ ἰδόληα Δὐκέληνλ, κεζ᾿ 

νὗ ηὸλ ὕκλνλ Θεῶ, πξνζάγεηο εἰο αἰλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ ηνῦ κάλλα Σὲ ζηάκλνο, ἀιεζο πξνεηύπνπ Παξζελνκῆηνξ 

Ἁγλή· θαὶ γὰξ ἐλ ηῇ γαζηξὶ Σνπ, ἐθύιαμαο ηὸλ Ἄξηνλ, ηῆο δσῆο ηὸλ 

νὐξάληνλ, Φξηζηὸλ ςπρὰο ηλ πηζηλ, ἐθηξέθνληα ἀῤῥήησο. 

 

ᾨδὴ ε´. Σὸλ Βαζηιέα. 

Λόγνηο ζνπ ζεῖνηο, θαὶ λνπζεζίαηο ζνθαῖο ζνπ, ηαῖο ςπραῖο 

ζιηβνκέλσλ γιπθεῖαλ, ηὴλ παξεγνξίαλ, παξεῖρεο Νηθεθόξε. 
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Ἀθηεκνζύλεο, ζὲ ζεζαπξὸλ Νηθεθόξε, ἀζθαιῆ θαὶ κεγάινλ 

πινπηνῦκελ, ὅηη ηῇ θαξδίᾳ, πησρὸο κάθαξ ἐγέλνπ. 

 

Μαθξὰλ ηὰ ὄληα, ὡζεὶ ἐγγὺο ἐλνπηξίδνπ, ςπρηθνῖο ὀθζαικνῖο 

Νηθεθόξε, ὅηη δηνξάζεη, ηῇ ζείᾳ ἐθνζκήζεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πεπνηθηικέλε, ηῇ ζείᾳ δόμῃ Παξζέλε, Βαζηιεῖ δεμηόζελ 

παξέζηεο, ηῶ ἐπνπξαλίῳ, ὡο Γέζπνηλα ηνῦ θόζκνπ. 

 

ᾨδὴ ζ´. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ῥαδίσο ηὸ θνξηίνλ, ιέπξαο βαξπηάηεο, ὦ Νηθεθόξε 

βαζηάζαο, εἰο πόιηλ Θενῦ, ηὴλ ἐιεπζέξαλ κεηέβεο, θνύθσο 

πηεξνύκελνο. 

 

 ζπόξνο Νηθεθόξε, ηνῦ Δὐαγγειίνπ, εἰο ἀγαζῆο θαὶ θαιῆο 

ζνπ, θαξδίαο ηὴλ γῆλ, γεσξγεζεὶο ηὸλ πνιύρνπλ, ζηάρπλ ἐπνίεζελ. 

 

Τὸλ ιύρλνλ ηῆο ςπρῆο ζνπ, πιήζαο Νηθεθόξε, ὑπνκνλῆο ἐλ 

ἐιαίῳ, Νπκθίνο Φξηζηόο, ρνξῶ θξνλίκσλ Παξζέλσλ, ζὲ 

ζπλεξίζκεζελ. 

Ἡ ζήθε ζλ ιεηςάλσλ, βιύδεη Νηθεθόξε, ηνῦ Παξαθιεηνῦ 

ηὴλ ράξηλ, ὀζκήλ ηε δσῆο, ηνῖο εὐιαβο πξνζθπλνῦζη, ηαύηελ 

ἑθάζηνηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σειήλε Θενηόθε, ὡο πακθαεζηάηε, ἑμαλαηέιιεηο ηῶ θόζκῳ, 

ηὸ ἄδπηνλ θο, ὡο ηεηνθπῖα ηῆο Γόμεο, ηὸλ κέγαλ Ἥιηνλ. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Μεγαιπλάξηα, ὧλ ἡ ἀθξνζηηρίο: «Ἰσιδώρας». 

Ἵλα αἰσλίνπ ζε ραξκνλῆο, κέηνρνλ πνηήζῃ, ὁ Γεζπόηεο ἐλ 

νὐξαλνῖο, κάζηηγαο θαὶ ζιίςεηο, ἐλ βίῳ ζνη ηῆο ιέπξαο, ἐδίδνπ 

Νηθεθόξε, Παηὴξ ὡο εὔζπιαγρλνο. 
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Σηάζκελ ζε ἐγθώθακελ ἀθξηβῆ, ηαπεηλνθξνζύλεο, ἐγθξαηείαο 

ὑπνγξακκόλ, ζηῦινλ ἀγξππλίαο, ὑπαθνῆο ἐξγάηελ, εὐρῆο ηε, 

Νηθεθόξε, κέγαλ δηδάζθαινλ. 

 

Ἰζρύζαο πξσηίζησο ὡο ὁ Ἰώβ, ἐλ ηῇ θαξηεξίᾳ, Νηθεθόξε ηλ 

ἀιγεηλλ· ὅζελ ζὺλ ἐθείλῳ, ἀγάιιεη αἰσλίσο, ἀθξάζηῳ ζενπηίᾳ, 

κεγαιπλόκελνο. 

 

Γεῦξν θηινρξίζησλ ζεία πιεζύο, ηνῦ Φξηζηνῦ ηὸλ θίινλ, 

Νηθεθόξνλ λῦλ ηὸλ ιεπξόλ, ὕκλνηο ἐγθσκίσλ θνζκήζσκελ ἀμίσο, 

ὡο ζείαο θαξηεξίαο, πύθηελ παλάξηζηνλ. 

 

Ὥξηκνο ὡο βόηξπο ἐλ ηνῖο ιελνῖο, παλσδύλνπ ιέπξαο, 

Νηθεθόξε ἀπνζιηβείο, ἔδσθαο ηὸλ νἶλνλ, ηλ ἀξεηλ ηὸλ ζεῖνλ, 

εὐθξαίλνληα θαξδίαο, ηλ εὐθεκνύλησλ ζε. 

 

Ῥάβδνλ ηῆο δπλάκεσο ηνῦ Θενῦ, ἔρσλ Νηθεθόξε, βαθηεξίαλ 

ὡο θξαηαηάλ, ἔδξακεο εὐηόλσο ηὴλ ζηελσπὸλ ηνῦ βίνπ, εἰο ζείσλ 

ζθελσκάησλ πιάηνο ἀπάγνπζαλ. 

 

Ἄθκσλ ὡο ὑπάξρσλ ὑπνκνλῆο, ἄθακπηνο ἐδείρζεο, Νηθεθόξε 

ἐλ ηνῖο δεηλνῖο, θαὶ ἐλ ηῶ ραιθείῳ δνθηκαζζεὶο ηλ πόλσλ, ρξπζίνπ 

ἀπαζηξάπηεηο, πάλπ ιακπξόηεξνλ. 

 

Σήκεξνλ δπλάκεηο Ἀγγειηθαί, ραίξνπζηλ ὁξζαη, Νηθεθόξνπ 

ζείαλ ςπρήλ, ζξόλῳ ηνῦ Γεζπόηνπ ζὺλ ηνύηνηο παξεζηζαλ· θαὶ 

δόμῃ ἑιιακθζείζαλ, ηῆο θαζαξόηεηνο. 

   

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ 

ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε 

πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ Απνιπηίθηνλ. 

Ἦρνο α´. Σῆο ἐξήκνπ πνιίηεο. 

Νηθεθόξνπ ζίνπ ηνῦ ιεπξνῦ ηὰ παιαίζκαηα, θαὶ ηὴλ ἐλ 

ἀζθήζεη ἀλδξείαλ, θαηεπιάγεζαλ Ἄγγεινη· ὡο ἄιινο γὰξ Ἰὼβ ηὰ 

ἀιγεηλά, ὑπέκεηλε δνμάδσλ ηὸλ Θεόλ, λῦλ δὲ δόμῃ ἐζηεθάλσηαη παξ’ 

Αὐηνῦ, ζαπκάησλ δηαθξίζεζηλ. Φαίξνηο ηλ κνλαζηλ ρεηξαγσγέ· 

ραίξνηο θσηὸο ὁ πξόβνινο· ραίξνηο ὁ εὐσδίαο ραξκνλήλ, πξνρέσλ ἐθ 

ιεηςάλσλ ζνπ. 



[48] 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Φαίξνηο θαξηεξίαο ἀζιεηά, ηῆο παξεγνξίαο ὁ ιύρλνο, ἐιπίδνο 

ζεία εἰθώλ, πίζηεσο ἐθζθξάγηζκα, ἀγάπεο πιήξσκα, πξνζεπρῆο ὁ 

δηδάζθαινο, θαλὼλ ἐγθξαηείαο, πινῦηνο πνιπέξαζηνο, ηῆο 

θαζαξόηεηνο. Λέπξαο παηδεπζεὶο ηῇ θακίλῳ, ιάκπεηο Νηθεθόξε ηῶ 

θόζκῳ, ηνῦ ρξπζνῦ ἀκέηξσο ζαπκαζηόηεξνλ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμνλ κὲ ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

  

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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