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Ὁ Ὅσιος καί θεοφόρος
Πα τήρ ἡμῶν ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Ο ΛΕΠΡΟΣ κατετάγη ἐπι -
σή μως εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς
Ὀρ θοδόξου Ἐκκλησίας δι’
ἀπο  φάσεως τῆς Ἱερᾶς Συ νό -
δου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα -
τριαρ χείου κατά τήν συνε -
δρίαν Αὐτῆς τήν 3ην Δεκεμ -
βρίου 2012.

Ἡ μνήμη του ἐπιτελεῖται
τήν 4ην Ἰανουαρίου.
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Σύντομος βίος

Ὁ Ὅσιος Πατήρ ἡμῶν Νικηφόρος,
κα τά κόσμον Νικόλαος Τζα να -

κά  κης, ἐγεν νήθη στό χωριό Σηρικάρι
τοῦ Νομοῦ Χανίων Κρήτης. Σέ πολύ
μι κρή ἡλικία στερήθηκε καί τούς δύο
γονεῖς του. Ὅταν ἔγινε δεκατριῶν
ἐτῶν, ὁ παπποῦς του τόν ἔστειλε νά
ἐργαστῆ σ’ ἕνα κουρεῖο στά Χα  νιά.
Στήν ἐργασία αὐτή τόν ἀγα ποῦ σαν
ὅλοι, ἐπειδή ἦταν ὄμορφος, ἔξυπνος
καί κοινωνικός. 

Ὅμως ἡ ζωή τοῦ ἐπεφύλασσε ἕνα
πολύ δύσκολο καί ὀδυνηρό ἄθλημα,
πού ἄρ χι σε τότε, μέ τήν ἐμφάνιση
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τῶν πρώ των ση μαδιῶν τῆς νόσου τοῦ
Χάνσεν, τῆς γνω  στῆς Λέπρας.

Γιά νά μή τόν ἀντιληφθοῦν οἱ ἀρχές
καί τόν κλείσουν στό ἄνυδρο νη  σί τῆς
Σπι  ναλόγκας, σέ ἡλικία μό λις δεκαέξι
ἐ τῶν ἔφυγε γιά τήν ᾿Αλε ξάνδρεια. 

᾿Εκεῖ γνωρίστηκε μέ τήν ἀνθοῦσα
τό  τε ῾Ελληνική παροικία καί μέ ἀρ -
χιερεῖς τοῦ Πατριαρχικοῦ θρόνου
καί ὅλοι αὐτοί ἀγά πησαν πολύ τόν
κα λό Νικόλαο.

Μετά ἀπό λίγα χρόνια, πού τά ση -
μά δια τῆς νόσου ἔγιναν πολύ ἐμφανῆ,
ἔπρε πε καί ἀπό ἐκεῖ νά φύγει. Νά
πάη, ὅμως, ποῦ; Κανένα δέν γνώριζε
πουθενά. Τότε ἕνας Ἀρχιερεύς, πού ὁ
Νικόλαος τοῦ ἐμ πιστεύθηκε τό πρό -
βλημά του, τόν ἔστει λε στό λω βο κο -
μεῖο τῆς Χίου, κοντά στόν Πατέρα



Ἄν θιμο, τόν μετέπειτα Ἅγιο Ἄν   θι μο.
Μετά τρία χρόνια, ὁ Ἅγιος Ἄν θι μος
τόν ἔκειρε μοναχό, μέ τό ὄνομα Νι κη -
φό ρος. Κοντά στόν Πατέρα ῎Ανθι μο,
ὁ Πα τήρ Νικηφόρος ἔφθασε σέ με γά -
λα μέ τρα ἀρετῆς.

Ὅταν ἔκλεισε τό λωβοκομεῖο τῆς
Χίου, ὁ Πατήρ ῎Ανθιμος τόν ἔστειλε
στόν ᾿Αν τι λεπρικό Σταθμό τῶν ᾿Αθη -
νῶν μέ συ στα τική ἐπιστολή, στήν
ὁποία ἔγραφε στόν Πατέρα Εὐμένιο,
πού ὑπηρετοῦσε ἐκεῖ, νά προσέξη
«τόν θησαυρό πού τοῦ στέλ νει ἡ
Παναγία», διότι ἔχει πολλά νά ὠφε -
ληθῆ ἀπό αὐτόν. ̓Εκεῖ ὁ Πατήρ Νι κη -
φό ρος πέρασε ὅλη τήν ὑπόλοιπη ζωή
του. ̔Ο Πατήρ Εὐ μένιος τόν φρόντισε
μέ πολ λή ἀγάπη καί τόν εἶχε ὡς
πνευ   ματικό του πατέρα.
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῾Ο Ὅσιος πατήρ ἡμῶν Νικηφόρος
ἐκοι μήθη στίς 4 ᾿Ιανουαρίου 1964,
προ πα ρα μονή τῶν Θεοφανείων.

Ἦτο γνώστης καί κάτοχος τῆς νοε -
ρᾶς ἀδιαλείπτου προσευχῆς.

Θαύματα ἐπετέλεσε ἤδη κατά τή
διάρ κεια τῆς ζωῆς του, καί ἐπιτελεῖ
πο λύ πε ρισ σότερα μετά θάνατον,
ὅπως τό ὁμο λο γοῦν πολλοί ἄν θρω -
ποι, οἱ ὁποῖοι εὐερ   γε  τήθηκαν ἀπό
αὐτόν. 
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Θαύματα τοῦ Ἁγίου

Ὁ πατήρ Εὐλόγιος, ἱερομόναχος τῆς
῾Ι. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου

Μεγάρων, μᾶς διηγήθηκε ἕνα θαυ μα -
στό γεγονός πού ἔκανε ὁ Ὅσιος Νι κη -
φόρος σέ ἕναν ἐξά δελφό του.

῾Ο Δημήτριος, ἡλικίας 17 ἐτῶν, εἶχε
σο  βα ρό πρόβλημα ὑγείας μέ ἔντο -
νους πό νους στήν περιοχή τῶν γεν νη -
τικῶν ὀργά νων καί ντρεπόταν νά τό
φανερώση. Σύν τῷ χρόνῳ, ὅμως, ἡ κα -
τάστασις χειρο τέ ρευε, οἱ πόνοι αὐξά -
νονταν καί, ὅταν ἔφτα σε στό ἀπρο -
χώ ρητο, τότε τό εἶπε στούς δι κούς
του, οἱ ὁποῖοι τόν πῆραν, ἀνήμερα
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τῶν Θεοφανείων τοῦ 2011, καί τόν
πῆγαν στόν Ἅγιο Σάββα. Με τά ἀπό
πολλές ἐξε τά σεις, δια πι στώθηκε κα -
θολικός καρκί νος σέ βαθμό πού οἱ
για τροί εἶπαν ὅτι δέν μπο ροῦν νά κά -
νουν τίποτε. Ἔδωσαν στό παι δί, ἄν
ὄχι ἡμέρες, μόνον λίγες ἑβδο μά δες
ζωή. 

῾Η μητέρα τοῦ πατρός Εὐλογίου,
θεία τοῦ νεαροῦ Δημητρίου, πού εὐ -
λαβεῖτο τόν Ὅσιο Νικηφόρο, ἄρχισε
νά διαβάζη τό βι βλίο «Νικη φόρος ὁ
Λεπρός, τῆς καρ τε ρίας ἀθλητής λαμ -
πρός», σάν παρά κλη ση πρός τόν
Ὅσιο, γιά νά γίνη τό παιδί καλά. Ὅ -
ταν τελείωνε τήν ἀνάγνωση, ξα νάρ χι -
ζε τό βιβλίο ἀπό τήν ἀρχή, παρα κα -
λώντας πάντα μέ θέρμη τόν Ὅσιο νά
κά νη τόν ἀνε  ψιό της καλά. 
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῾Η κατάσταση τοῦ νεαροῦ ἄρχισε
σιγά-σι γά νά βελτιώνεται, οἱ πόνοι νά
ἐλατ τώ νονται καί, λίγο πρίν ἀπό τό
Πάσχα, ὅταν τόν πῆγαν πάλι στό νο -
σο κομεῖο, οἱ για τροί διεπίστωσαν ὅτι
τό παιδί εἶχε θερα πευθεῖ τελείως.
Ἐπανέλαβαν τίς ἐξετά σεις, μέ τό ἴδιο
ἀποτέλεσμα. Ὅλοι τότε πέταξαν ἀπό
τήν χαρά τους γιά τό γεγονός καί ἡ
θεία τοῦ νεα ροῦ δέν ἤξερε πῶς νά εὐ -
χα ριστή ση τόν Ὅσιο Νι κη φόρο καί
φώ ναζε· «Αὐτό εἶναι θαῦ μα τοῦ Ἁγίου
Νικη φόρου! Αὐτό εἶναι θαῦμα τοῦ
Ἁγίου Νικηφόρου!» Μετά ζήτησε ἀπό
τόν γυιό της τόν ἱε ρο μόναχο μία εἰ -
κόνα τοῦ ῾Οσίου Νικη φό ρου, γιά νά
τόν ἔχη γιά προ στά τη της. 
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Ἀναφορά σχετικά μέ τόν Ὅσιο Νι κη -
φό ρο τόν λεπρό: 

Μ ιά γνωστή μου κυρία ὀνό μα -
τι Καλ   λιό  πη Χατζη γρί βα,

ἀπό τήν Λά ρι σα, μέ πλη  ρο φό ρησε,
ἀφοῦ προη γουμένως εἶχε δια βάσει
τόν βίο τοῦ ῾Οσίου Νικηφόρου, ὅτι,
ὅταν ἔμεινε ἔγκυος, οἱ γιατροί τῆς εἶ -
παν ὅτι θά γεννήση κορίτσι. 

Μιά νύχτα στό ὄνειρό της εἶδε τόν
Ὅσιο Νικηφόρο καί τῆς εἶπε, τό παι -
δί πού θά γεννήση νά τό ὀνομάση Νι -
κηφόρο. Αὐ τή ἔκπληκτη τοῦ εἶπε
πώς δέν θά γεν νήση ἀγόρι, ἀλλά κο -
ρί τσι, κατά τήν γνώμη τῶν γιατρῶν.
Τό τε ὁ Ὅσιος Νικηφόρος τῆς εἶπε
ὅτι, ὄχι, τό παιδί εἶναι ἀγόρι καί νά
τό ὀνο μάση Νικηφόρο. Ξύπνησε ἡ
κυ  ρία αὐτή μέ ἀπορία καί ἔκπληξη
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γιά τό ὄνειρο πού εἶδε, μή μπο ρών -
τας νά δώση ἐξήγηση. Ἀρ γό τερα, ὅταν
ξαναπῆγε στόν γιατρό γιά νέες ἐξε τά -
σεις σχετικά μέ τήν πορεία τῆς ἐγκυ -
μοσύνης, ὁ γιατρός τῆς εἶπε πώς ἔγινε
λάθος τήν πρώτη φορά καί πώς τό
παιδί εἶναι ἀγόρι, πράγμα πού ἐπι -
βε βαιώθηκε μέ τήν γέννηση τοῦ παι -
διοῦ. 

῾Ιερομόναχος Λουκᾶς
῾Ιερά Μονή Ξενοφῶντος, Ἅγιον ῎Ορος.

Σεβαστέ μας π. Σίμων,

Σ τή συλλογή τῶν θαυμάτων τοῦ
῾Οσίου Νικηφόρου θά θέλαμε

νά σᾶς προσθέ σω με καί τό δικό μας
θαῦμα. 
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῾Η Ἀδ. Εὐσεβία, ἡ Ἁγιογράφος μας,
ἔ σπα σε τήν κερκῖδα τοῦ δεξιοῦ χε -
ριοῦ μό λις πήραμε τήν παραγγελία
ἑνός τέμπλου τῆς ἐκκλησίας τοῦ
Ἁγίου Παρθενίου Λαμ  ψά  κου. 

Κατά τήν περίοδο τοῦ γύψου, ἕνα
βρά       δυ ἄκουγε τήν βιογραφία καί τά
θαύ μα τα τοῦ Ὁσίου ἀπ᾿ τόν σταθμό
τῆς Πει ραϊκῆς ᾿Εκκλησίας καί μέ κα -
τάνυξη παρε κά λεσε τόν Ὅσιο νά τήν
θεραπεύση καί ὑπε σχέθη ν᾿ ἁγιο γρα -
φήση τήν εἰκόνα του. Αὐ το στιγμεί
κίνησε καί τά πέντε μαρμα ρωμένα
δά κτυλά της χωρίς νά αἰσθάνεται κα -
νένα πόνο. 

Ἐν συνεχείᾳ, μόλις βγῆκε ὁ γύψος,
μό νο μέ δύο φυσιοθεραπεῖες ἀποκα -
τε στάθη τό χέρι της τελείως καί ἄρ -
χισε νά ἁγιο γρα   φῆ τό τέμπλο. Ἀμέ -
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σως μετά θά ἐκτε λέ  ση καί τό τά μα
της.  

Μετ᾿ εὐχαριστιῶν καί σεβασμοῦ
Ἁγνή Μοναχή

Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Παναγίας Ἐλεούσης 
Κάλυμνος, 8/1/2012

Π ρίν ἀπό ἕνα χρόνο εἶχα βιώ -
σει ἕνα μεγάλο θαῦμα ἀπό

τόν Ὅσιο Νικη φόρο τόν λεπρό, στό
ἀερο δρό μιο τῆς Ρώμης στήν ᾿Ιταλία.
Ἀλλά δέν ἔμεινε ἐκεῖ. Σέ πρόσφατο
τα ξίδι μου στήν Κωνσταντινούπολη
γιά μιά προσκυ νη ματική ἐκδρομή,
ἔζη  σα ἕνα δεύτε ρο μεγάλο θαῦμα
ἀπό τόν Ἅγιο. 

Ἐνῶ ξεκινούσαμε γιά τήν ἐπιστρο -
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φή μας στήν Ἑλλάδα, στήν εἴσοδο
τοῦ ξενοδοχείου, ὅπου διέμενα, εἶδα
ὅτι ἔλειπε τό διαβατήριό μου. Ἀφοῦ
ἔψαξα ὅλα μου τά πράγματα, διε -
πίστωσα ὅτι τό εἶχα χάσει. Σέ τρεῖς
ὧρες πετούσαμε καί ἐγώ δέν εἶχα
δια βατήριο. 

Κατάλαβα ὅτι θά εἴχαμε πρό βλη -
μα καί ὅτι στήν Κωνσταν τι νού πολη
θά ἔπρεπε νά καθίσω περισ σό τερες
ἡμέρες καί θά ἔχανα καί τό εἰσι τή -
ριό μου. Τότε μέ τούς συμπρο σκυ -
νητάς μου ἀρχίσαμε νά ψάχνου με,
πῶς θά φεύγαμε σέ τρεῖς ὧρες χωρίς
νά χάσουμε τήν πτήση. 

Συγχρόνως ὅμως, ὅλοι προσευ χό -
μαστε στόν Ὅσιο Νικηφόρο νά μᾶς
βοη   θήση. Κι ἔτσι ἔγινε. Ἐνῶ στήν Κων-
     σταντινούπολη ἐκείνη τήν πε ρίο  δο
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εἶχαν Ραμαζάνι καί ὅλα ἦταν κλει στά,
ἐμεῖς μέ τήν βοήθεια τοῦ Ὁσίου μπο -
ρέ  σαμε καί βρήκαμε φω το γράφο ἀνοι-
 κτό καί βγάλαμε τίς φω τογραφίες,
πού ξέραμε ὅτι ἤθελε τό Προξενεῖο
γιά νά μᾶς ἐκδώσουν βεβαίωση ἀπω -
λείας τοῦ διαβα τηρίου. 

Τό Προξενεῖο ἦταν καί αὐτό κλει -
στό, λόγῳ τῆς ἀργίας. Μετά ἀπό πολ -
λές προσπάθειες, βρέθηκε ὁ ὑπεύ θυ -
νος γραμματεύς καί μᾶς ἐξυ πη ρέ τησε
πολύ πρόθυμα καί γρή γορα. Ἀκόμη
καί ὁ ταξιτζῆς, πού μᾶς ἐξυ πη ρετοῦσε,
τό ἔκανε μέ αὐτο θυσία· ἔτρε χε πολύ
γρή γορα, ἔκανε ἀναστροφές, ἔμπαινε
σέ μονό δρο μους. 

Στά μισά τοῦ δρόμου πρός τό ἀε ρο -
δρόμιο, διαπιστώσαμε ὅτι, ἀπό τήν
βιασύνη καί τό ἄγχος, εἴχαμε ξε χά -
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σει μιά τσάντα στό Προξενεῖο. Γυ -
ρίσαμε πάλι πίσω γιά νά τήν πά ρου -
με. Καί, παρ’ ὅλα αὐτά πού ἔγι ναν,
καταφέραμε νά εἴμαστε στό ἀερο -
δρό μιο σχεδόν στήν ὥρα μας. 

Μέ τήν βεβαίωση πού μοῦ εἶχε δώ -
σει τό Προξενεῖο δέν ἦταν σίγουρο
ὅτι θά μέ ἄφηναν νά ταξιδέψω, γιατί
λειτουργοῦν διαφορετικά ἐκεῖ. Καί
αὐτό τό λέω, γιατί ἀπό τό Προξενεῖο
μᾶς προειδοποίησαν ὅτι χρειαζόταν
καί βεβαίωση ἀπωλείας ἀπό τήν
Ἀστυνομία, πρᾶγμα πολύ δύσκολο
καί ἀνέφικτο γιά ἐκείνη τήν ἡμέρα.
Ὅμως τό θαῦμα ἔγινε καί μέ ἄφη -
σαν νά περάσω ἀπό τόν ἔλεγχο χω -
ρίς καμμιά δυσκολία. Ὅλα πῆγαν
πο λύ καλά μέ τήν βοήθεια καί τήν
χά ρη τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου καί τόν
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εὐχαριστῶ πολύ, γιά δεύτερη φορά,
ἀπό βάθους καρδίας.

Ἀστέριος Κόκκαλης 
Θεολόγος, Ἐλατοχώρι Πιερίας

Λ έγομαι Ε.Ν. καί νοιώθω τήν
ὑπο χρέωση νά γράψω λίγα

λό  για γιά τόν Ἅγιο Νικηφόρο τόν λε -
πρό, περιγρά φοντας ἔτσι τά θαύ μα -
τα, πού ἔκανε σ’ ἐμένα. 

Ἔμαθα γιά τόν Ἅγιο Νικηφόρο
ἀπό μιά καρδιακή μου φίλη, ὅταν
περνοῦσα μιά δύσκολη περίοδο τῆς
ζωῆς μου μέ πολύ ἄγχος καί πίεση.
Ἤμουν φοιτήτρια στό πτυχίο κι ἐ -
κεῖνο τό διάστημα ἔγραφα τήν πτυ -
χιακή μου ἐργασία (διπλω μα τι κή).
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Τό θέμα, πού μοῦ εἶχε ἀναθέσει ὁ
κα θηγητής μου, ἦταν ἰδιαίτερα δύ -
σκολο γιά μένα. Ὅταν διάβασα τό
βιβλίο συγκινήθηκα ἰδιαίτερα καί,
πράγματι, ἐπικαλέσθηκα ἀρκετές
φορές τόν Ἅγιο Νικηφόρο νά μέ
βοη θήση. 

Ὁ καιρός περνοῦσε καί ἡ πτυ χια -
κή μου δέν εἶχε τελειωμό. Χρεια -
ζόμουν κι ἄλλο χρόνο γιά νά τε λειώ -
σω καί ντρεπόμουν πολύ τόν κα -
θηγητή μου, στόν ὁποῖο ἔνοιωθα ὅτι
εἶχα ἐκτεθεῖ, γιατί τοῦ εἶχα ζητήσει
ἐπανειλημμένα κι ἄλλο χρό νο, μέ
ἀποτέλεσμα νά μήν ἔχω πλέον τό
θάρρος νά ζητήσω καί ἄλ λη πα ρά -
ταση. 

Παρεκάλεσα τόν Ἅγιο Νικηφόρο νά
μέ βοηθήση. Μάλιστα, κάποια στι -
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γμή πού ἔκλαιγα γοερά καί τοῦ ζη -
τοῦσα νά μέ βοηθήση, καθώς κρα -
τοῦ σα τό βιβλίο μου στά χέρια μου
καί κοίταζα τήν εἰκόνα του, μοῦ φά -
νηκε ὅτι ζωντάνευε ἡ ἐνδυμασία τοῦ
Ἁγίου. 

Τήν ἑπομένη ἡμέρα τό πρωΐ μοῦ
τη  λεφώνησε ὁ καθηγητής, γιά νά
μοῦ πῆ ὅτι, γιά κάποιον λόγο, μπο -
ροῦσα νά πάρω ἄλλες τέσσερεις
ἡμέ ρες παράταση καί νά μήν βιά -
ζωμαι. Ἡ χαρά μου ἦταν ἀπερί γρα -
πτη. Ὅσο περνοῦσε ὁ καιρός, ὅμως,
εἶχα διάφορους λογισμούς, ὅτι δη -
λαδή μπορεῖ καί νά μήν ἦταν ἀπό
τόν Ἅγιο καί ἁπλῶς νά ἔτυχε. 

Σέ ὅλο αὐτό τό διάστημα, ἡ φίλη
μου, πού μοῦ εἶχε δανείσει τό βι -
βλίο, μοῦ ἔλεγε νά γράψω λίγα λόγια
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γιά τήν μεσολάβηση τοῦ Ἁγίου, ἀλ λά
ἐγώ τό ἀπέφευγα καί δέν τό θεω -
ροῦ σα ἀπαραίτητο. Σκεπτό μουν,
μάλιστα, πώς ἄν ἦταν ἁπλῶς θέ μα
τύχης, θά παραπλανοῦσα τόν κό -
σμο, ἄν ἔγραφα τό ὁ,τιδήποτε. 

Πέρασαν μῆνες μέχρι πού, μιά μέ -
ρα (ἐνῶ ἀντιμετώπιζα κάποια σο -
βαρά προβλήματα), ἡ ἴδια φίλη μέ
παρώτρυνε καί πάλι νά ἐπικαλεσθῶ
τόν Ἅγιο Νικηφόρο καί, συνάμα, νά
γράψω λίγα λόγια γιά τήν βοήθεια,
πού μοῦ εἶχε προσφέρει τότε μέ τήν
πτυχιακή. Κι ἐνῶ ἔλεγα ὅτι θά γρά -
ψω, μοῦ μπῆκαν διάφοροι λογισμοί
καί σχεδόν ἀμφέβαλα γιά τήν ἁγιό -
τη τά του. 

Τήν ἴδια μέρα, ὅταν ἐπέστρεψα
στό σπίτι, μέ ἔπιασε ἕνας φοβερός
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πό    νος, πού δέν εἶχα ξανανοιώσει.
Νό  μιζα ὅτι εἶχα κάτι σοβαρό καί φο -
βήθηκα πολύ. 

Θυμήθηκα τήν φίλη μου, πού μοῦ
εἶχε πεῖ νά ἐπικαλοῦμαι τόν Ἅγιο
Νι κηφόρο κι ἀμέσως ἦρθαν στό
μυα λό μου οἱ σκέψεις, πού εἶχα κά -
νει λίγο πρίν γιά τόν Ἅγιο. Ντρά πη -
κα καί μετάνοιωσα πολύ, πού ἀμφέ -
βαλα ἔστω καί γιά λίγο γιά τήν ἁγιω -
σύνη του. 

Ἔνοιωσα ἀμέσως τήν ἀνάγκη νά
τοῦ ζητήσω συγγνώμη. Τόν παρε κά -
λεσα νά μεσιτεύση νά γίνω καλά καί
ὑποσχέθηκα στόν ἑαυτό μου πώς,
μόλις νοιώσω καλύτερα, θά γράψω
γι’ αὐτόν. 

Πρίν προλάβω νά τελειώσω τά λό -
για μου ὁ πόνος ὑποχώρησε! Μπο -
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ρῶ νά πῶ μέ σιγουριά πώς ὁ πόνος
διήρκησε τόσο, ὅσο χρειάστηκε νά
κα  ταλάβω καί νά μετανοήσω γιά
τούς λογισμούς μου. 

Ε.Ν. 9/5/08

Θ ά σᾶς διηγηθῶ κάτι πού συνέβη
στήν οἰκογένειά μου. Τό καλο -

καί ρι πού μᾶς πέρασε, συνέβη ἕνα
πολύ σοβαρό ἀτύχημα στόν γυιό μου
Ἀνα στάσιο. Καθώς ἔκανε βουτιά
στήν θάλασσα χτύπησε μέ τό κεφάλι
στόν βυθό, ἔσπασε τόν αὐχένα του
καί ἔμεινε τελείως παράλυτος. Τόν
με ταφέραμε στό νοσοκομεῖο καί ἡ
ἐπέμβαση, πού τοῦ ἔκαναν οἱ για -
τροί, ἀπέτυχε. Τά δυσάρεστα νέα κυ -



(( �� ))

κλοφόρησαν ἀμέσως σέ συγγε νεῖς,
φί λους καί πελάτες μου. 

Πήγαινα καθημερινῶς στό Νοσο -
κο   μεῖο. Κάποια μέρα μοῦ τηλεφώ -
νη  σε ἡ κυρία Μαρία, πελάτισσά
μου, καί μοῦ εἶπε· «Θέλω νά ἐπι σκε -
φθῶ τόν Ἀναστάσιο καί νά τοῦ φέ ρω
καί τά Ἅγια Λείψανα τοῦ Ὁσίου Νι -
κη  φόρου τοῦ Λεπροῦ». Μέ χαρά πε -
ρί μενα πότε θά ἔρθη ἡ ὥρα νά μᾶς
ἐπι σκεφθῆ, γιατί τήν ἔχω σέ πο λύ
με  γάλη ἐκτίμηση. 

Ὅταν μπήκαμε στό δωμάτιο τοῦ
Ἀναστασίου, ἡ κυρία Μαρία τόν κα -
λη σπέρισε καί συζήτησαν γιά τό
ἀτύχημά του. Μετά ἀπό λίγα λεπτά
τοῦ εἶπα ὅτι ἡ κυρία Μαρία εἶχε
φέρει τά Ἅγια Λείψανα γιά νά προ σ -
κυ νήση καί νά παρακαλέση τόν Ὅσιο
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Νικηφόρο νά τόν κάνει γρή γορα
καλά. 

Ὅταν τά πλησιάσαμε στό κεφάλι
τοῦ γυιοῦ μου γιά νά τά φιλήση, αἰ -
σθάνθηκε μιά πολύ ὄμορφη εὐωδία.
Ἡ κουνιάδα μου, πού καθόταν δί -
πλα μου, στήν γωνία τοῦ δωματίου,
μέ κοίταξε σαστισμένη στά μάτια
καί μοῦ εἶπε· «Μύρισες τίποτε;».
Τῆς ἀπάντησα, ὄχι, κι ἐκείνη μέ κοί -
ταξε μέ ἀπέραντη ἔκπληξη. 

Ὅταν τελείωσε τό προσκύνημά
του ὁ Ἀναστάσιος, προσκυνήσαμε
κι ἐμεῖς μέ τήν σειρά μας. ῾Η κυρία
Μαρία μοῦ εἶπε ὅτι θά μᾶς ἄφηνε τό
Ἅγιο Λείψανο τρεῖς μέρες. Τό βά -
λαμε στό προσκέφαλο τοῦ Τάσου
καί φύγαμε ἀπό τό δωμάτιό του,
γιατί ἦταν ἐξαντλημένος καί ἤθελε
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νά κοιμηθῆ. Ἐγώ μπαινόβγαινα στό
δωμάτιο γιά νά βλέπω τί κάνει. 

Κάποια στιγμή ὁ γυιός μου ἀνοί -
γει τά μάτια του καί μέ ρωτάει·
«Μπαμπᾶ, ποιός εἶναι αὐτός ὁ παπ -
πούλης, πού μοῦ τρίβει τά πόδια;».
Ἀπορημένος τοῦ λέω· «Κανένας δέν
εἶναι. Κοιμήσου». Καί μοῦ ξαναλέει·
«Νά ἐκεῖ εἶναι, δέν τόν βλέπεις;» καί
δείχνει τά πόδια του. Καί μετά λέει·
«Ἄχ, ἔφυγε ὁ παππούλης». Ἐγώ, στό
ἄκουσμα αὐτῶν τῶν λόγων, ἀνα τρί -
χιασα. Αὐτό συνέβη τό καλο καίρι
τοῦ 2009, στίς ἀρχές Ἰουλίου.

Τό γεγονός αὐτό ἐπιβεβαιώνει καί
ἡ ἀδελφή μου, ἡ ὁποία κάθε φορά
πού διάβαζε τήν Παράκληση τοῦ
Ἁγίου Νικηφόρου, γιά τήν ἀπο κα -
τά σταση τῆς ὑγείας τοῦ Τάσου μας,
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αἰ σθανόταν ἄρρητη εὐωδία νά βγαί -
νη ἀπό τά λείψανά του.

Ὁ Τασούλης μας ἔγινε καλά μέ τήν
βοήθεια τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου καί
βρίσκεται τώρα στήν Γερμανία γιά
φυσικοθεραπεῖες. Πάντα θά εὐχα ρι -
στῶ καί θά δοξολογῶ μέσα ἀπό τήν
καρδιά μου τόν Ἅγιο Νικηφόρο γιά
τό μεγάλο καλό, πού ἔκανε στό παι -
δί μου.

Ἀρχιμήδης Θεοδωρίδης

Τ όν Ἰούνιο τοῦ 2009 γεννήσαμε
πρό ωρα στό Νοσοκομεῖο Πα πα   -

γεωρ  γίου Θεσσαλονίκης. Τόν ἴδιο μῆ -
να, γιά λόγους ὑγείας τοῦ μωροῦ, με -
ταφερθήκαμε μέ ἀερομεταφορά στήν
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Ἀθήνα, στό Νοσοκομεῖο Παί δων «Ἁ -
γία Σοφία». Κατά τήν παρα μονή μας
ἐκεῖ, ἡ ὁποία διήρκησε περίπου δύο
μῆνες, γνωρίσαμε τόν Ὅσιο Νικη φόρο
τόν λεπρό, ἀπό ἕνα βιβλίο πού μᾶς
ἔδωσε ἕνας Ἁγιο ρείτης Γέ ροντας.

Τό νεογέννητο μωρό μας παρου -
σίαζε ἀναπνευστικά καί καρδιακά
προβλήματα καί οἱ γιατροί μᾶς ἔλε -
γαν ὅτι δέν ἦταν καί τόσο καλά καί
θά χρειαζόταν χειρουργική ἐπέμ βα -
ση. Ὁ λόγος αὐτός ἦταν ἡ αἰτία, πού
δέν ἔτρωγε κανονικά καί θά ἔπαιρνε
πολύ χρόνο νά φάη μέ τό μπιμπε -
ρόν, ὥστε μετά νά τό πά ρουμε στό
σπίτι μας. Ἀκόμη τρε φό ταν μέ τό
σωληνάκι. Τό ἄγχος ἡμέρα μέ τήν
ἡμέρα μεγάλωνε καί δέν ξέραμε τί
νά σκεφθοῦμε, ἀφοῦ βρι σκόμασταν
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στήν ἐντατική καί στό ἐπισκε πτή -
ριο, πού ἦταν δύο μι σάωρα τήν ἡμέ -
ρα, βλέπαμε ὅτι τό μω ρό μας ἄλλοτε
ἦταν καλά καί ἄλ λοτε χειρότερα. 

Βλέποντας ὁ Γέροντας ὅλα αὐτά
καί συμμεριζόμενος τόν πόνο μας,
μᾶς ἐμπιστεύθηκε τό Ἅγιο Λείψανο
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ λεπροῦ,
τό ὁποῖο φυλάσσεται σέ λειψα νο θή -
κη, καί μᾶς εἶπε· «Τρεῖς ἡμέρες θά
σταυρώνετε τό μωρό σας πάνω ἀπό
τήν θερμοκοιτίδα». ῎Ετσι καί ἔγινε.
Τό πρωΐ, ἀφοῦ εἴχαμε δια βάσει τήν
Παράκληση τοῦ Ἁγίου, ἀνηφο ρή σα -
με ἀπό Ἀμπελοκήπους γιά τό Γουδί.
Μπήκαμε στήν ἐν τατική καί σταυ -
ρώσαμε τό μωρό μας καί ὅλα τά ἄλ -
λα μωρά. Τό ἀπό γευ μα, πηγαί νον τας
στό δεύτερο ἐπι σκεπτήριο, πρίν
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μποῦμε ὅλοι οἱ γο νεῖς τῶν παι διῶν,
βγαίνει ἡ ἐπι με λή τρια ἐφημε ρεύου -
σα γιατρός τῶν νεογνῶν καί μᾶς
λέει· «Δέν ξέρω τί ἔγινε, ἀλλά σή με -
ρα ὅλα τά μωρά εἶ ναι καλά. Δέν
μπο ρῶ νά πῶ πε ρισ σό τερα, οὔτε νά
τό ἐξηγήσω». 

Ἐμεῖς ἀμέσως κοιταχθήκαμε μέ θαυ   -
μασμό καί χαμογελάσαμε. ῾Ο Ὅσιος
Νικηφόρος δέν ἄργησε νά ἀ κούση τίς
προσευχές μας καί νά μᾶς δείξη τήν
ἀγάπη του. 

Τό ἑπόμενο πρωΐ πήγαμε ξανά στό
ἐπισκεπτήριο καί ξανά τήν ἑπομένη.
Συνεχίσαμε νά προσευχόμαστε καί
νά σταυρώνουμε τό μωρό. Μετά ἀπό
λίγες ἡμέρες καί ἐνῶ οἱ γιατροί μᾶς
ἔλεγαν ὅτι θ’ ἀργήση πολύ νά φάη
κάποια ποσότητα καί νά πιάση μπι -
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μπερόν, πήγαμε ἕνα πρωΐ καί ἀντι -
κρύσαμε κάτι συγκλονιστικό. Τό ἀ -
γο ράκι μας ἔτρωγε μέ μπιμπερόν
καί μάλιστα μεγάλη ποσότητα. «Σέ
4-5 ἡμέρες θά φύγετε γιά τό σπίτι
σας», ἔλεγε ὁ γιατρός μέ θαυμασμό. 

Πράγματι, σέ 5 ἡμέρες πήραμε τό
μω ρό μας στό σπίτι μας. Εὐ χα ρι -
στοῦ με πολύ τόν Ὅσιο Νικη φόρο
γιά τήν ἀγάπη πού μᾶς ἔδειξε.

Ἄρης - Δώρα Στάμου
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ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ�ΚΑΝΩΝ
ΕΙΣ�ΤΟΝ�ΟΣΙΟΝ�ΚΑΙ�ΘΕΟΦΟΡΟΝ�ΠΑΤΕΡΑ�ΗΜΩΝ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΝ�ΤΟΝ�ΛΕΠΡΟΝ
(οὗ ἡ ἱερὰ μνήμη ἐπιτελεῖται 

τὴν �ην Ἰανουαρίου)
(Ποίημα Ἰσιδώρας Μοναχῆς, 

Καθηγουμένης Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἱεροθέου Μεγάρων)

«Ψυχῆς μου χείλη λάμπρυνον 
τὰ θαυμαστά σου ᾄδειν, ὦ Νικηφόρε,
τῶν λεπρῶν ἡ πάγκαλος λαμπρότης».

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως.
Ὁ 142 Ψαλμός.

Κ ύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς
μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ
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ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ
δι καιοσύνῃ σου· καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς
κρί σιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ
δι καιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν.
Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν
μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν
μου, ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νε -
κροὺς αἰῶνος· καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμὲ
τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ
καρ δία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρ -
χαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις
σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμε -
λέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖρας
μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι.
Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε
τὸ πνεῦμά μου· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ
πρό  σωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιω -
θή σομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκ -
κον. Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ
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τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· γνώ -
ρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ᾗ πο ρεύ σο -
μαι, ὅτι πρὸς σὲ ᾗρα τὴν ψυχήν μου·
ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε·
πρὸς σὲ κατέφυγον. Δίδαξόν με τοῦ
ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ
Θεός μου· τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν
ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἕνεκεν τοῦ
ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με· ἐν τῇ
δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως
τὴν ψυχήν μου· καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου
ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου· καὶ
ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν
ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σου εἰμι.

Μεθ’ ὃ Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν
ἡμῖν· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 

ἐν ὀνόματι Κυρίου
(Τετράκις).
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Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 

Ἀ νδρειοφρόνως τῆς σαρκός σου τὴν
λέ πραν, καθυπομείνας ὡς Ἰὼβ

Νι κη φόρε, τῆς σῆς ψυχῆς ἐξή γνισας,
λαμ πρῶς τὴν στολήν· τέλεον τὴν
κλίμακα, ἀρετῶν δὲ ἀνέβης, φθάσας
τῇ ἀσκήσει σου, πο λιτείαν ἀγγέλων·
ἀδιαλείπτως ψάλλων τῷ Θεῷ, σοὶ δό -
ξα πρέπει, Τριὰς ὁμο ούσιε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ο ὐ σιωπήσομεν ποτὲ Θεοτόκε, τὰς
δυ ναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνά -

ξιοι· εἰ μὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρε -
σβεύουσα, τίς ἡ μᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ το -
σούτων κινδύνων; τίς δὲ διεφύλαξεν,
ἕως νῦν, ἐλευθέρους; οὐκ ἀπο στῶ -
μεν, Δέσποινα ἐκ σοῦ, σοὺς γὰρ δού -
λους σώζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων δει νῶν.
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Ὁ Ν´ Ψαλμός. 

Ἐ λέησόν 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 διὰ παντός. Σοὶ
μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώ -
πιόν σου ἐποίησα· ὅπως ἂν δι καιω -
θῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν
τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνο -
μίαις 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 καθα -
ρι σθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ
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χιό να λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι
ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀγαλ -
λιά  σονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπό-
στρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν
ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς ἀνο -
μίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν κα -
θαρὰν 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 σω -
τη ρίου σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ
στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τὰς
ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπι -
στρέ ψουσι. Ῥῦσαι με ἐξ αἱμάτων, ὁ
Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλ  -
 λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δι καιο -
σύνην σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοί -
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ξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν
αἴνεσίν σου. Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν,
ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐ δο -
κή σεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συν τε -
τριμμένον· καρδίαν συντετριμ μέ νην
καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξου -
δενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐ -
δοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰ κο δο μη -
θήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐ -
δοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀνα -
φορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοί -
σουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό -
σχους.

Καὶ ἀρχόμεθα τοῦ Κανόνος, 
οὗ ἡ ἀκροστιχίς: 

«Χαῖρε Νικηφόρε λεπρῶν 
καινὴ λαμπρότης». 
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Ἦχος πλ. δ´. 
ᾨδὴ α´.  Ὑγρὰν διοδεύσας. 

Χ αρίτων τὸ σκεῦος τὸ καθαρόν,
χιό   νος ἁπάσης τὸν λευκότερον τῇ

ψυχῇ, λε πρὸν Νικηφόρον δεῦτε πάν -
τες· καθα ρω τάταις ᾠδαῖς μεγαλύ -
νωμεν. 

Ἀ γάπης σφραγῖδα τὴν ἱεράν, τῆς
πί στεως δρόμον τὸν τελέσαντα

ἀν δρι κῶς, ἐλπίδι τῆς ἄνω Βασιλείας·
νῦν Νι κηφόρον λεπρὸν μακαρί σω -
μεν.

Ἱ δρῶσιν ὁσίας σου ἀγωγῆς, ψυχήν
σου τὴν θείαν Νικηφόρε πανα λη -

θῶς, ποιή σας χρυσίου λαμπρο τέραν·
εἰς τοῦ Θεοῦ σου τὰς χεῖρας πα ρέ -
θηκας. 
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Θεοτοκίον. 

Ῥ ημάτων ἀῤῥήτων τοῦ Γαβριήλ, ἀ -
κού  σασα Κόρη Παναγία πανευ -

πει θῶς, Θεὸν ἀπεκύησας τῷ κόσμῳ·
παρακοήν τε τῆς Εὔας ἠνόρθωσας. 

ᾨδὴ γ´. Οὐρανίας ἁψῖδος. 

Ἐ κ τῆς Κρήτης προῆλθες, ὡς νεαυ -
γὴς ἥλιος, πᾶσαν δὲ τὴν γῆν ἀν -

ταυγείαις, τῆς πολιτείας σου, και νο -
ποιεῖς εὐπρε πῶς, υἱὲ φωτὸς Νι κη -
φόρε, καὶ παθῶν τὴν ζόφωσιν, λύεις
ἑκάστοτε. 

Ν ουνεχῶς Μοναζόντων, τρίβον στε -
νὴν ἤνυσας, πάσῃ ἐγκρατείᾳ παμ -

μάκαρ, ἐνδιαιτώμενος, καὶ Ἀσω μά -
των χο ρούς, φθά  σας σαρκὶ Νικη φόρε,
ἀλη θῶς ἐτίμη σας, σχῆμα ἰσάγ γελον.
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Ἰ αμάτων ὁ ἔχων, τὸ ἀχανὲς πέλαγος,
καὶ ἐν ἀσθενείᾳ παιδεύων, οὓς πα -

ρα  δέ χε ται, ὡς ἀνοθεύτους υἱούς, Χρι -
στὸς σαρ κός σοι τὴν λέπραν, Νι κη -
φόρε δέ δωκε, φίλτρου εἰς πίστω σιν.

Θεοτοκίον. 

Κ υριώνυμε Κόρη, κόσμου παντὸς
Δέ  σποινα, τὴν δεδουλωμένην ψυ   -

χήν μου, τοῖς παραπτώμασι, ταῖς
Μη   τρι καῖς σου λιταῖς, δεῖξον παθῶν
ἀνω  τέ ραν, εἰς τὴν πρώτην δόξαν
μου, πάλιν ἀνά γουσα.

Ἰ άτρευσον, ἡμῶν τὰ πάθη πρε σβεί -
αις σου Νικηφόρε, ὁ βαστάσας τῆς

σῆς σαρ κὸς ἀνδρείως τὴν λέ πρωσιν,
εἰς τέ λειον μέτρον τῆς καρ τερίας. 
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Ἐ πίβλεψον ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε
Θεο τόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν

τοῦ σώ ματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς
ψυ χῆς μου τὸ ἄλγος. 

Αἴτησις ὑπὸ τοῦ ἱερέως. Κάθισμα. 
Ἦχος β´. Πρεσβεία θερμή. 

Ὀ δύνας μακράς, τῆς λέπρας ἐκαρτέ -
ρη σας, γενναίᾳ ψυχῇ, καὶ γνώμῃ

καρ τε ρόφρονι, τῷ Θεῷ φθεγγόμενος·
Νι κη φό ρε ᾆσμα γηθόμενος, καὶ με γα -
λύνων χεί λεσιν ἁγνοῖς, τὴν θείαν
ἀπαύ στως ἀγα θότητα. 

ᾨδὴ δ´. Εἰσακήκοα Κύριε.

Ἡ δονὰς τὰς τοῦ σώματος, πάσῃ ἐγ -
κρα τείᾳ πολιτευόμενος· Νικη φό -

ρε ἀπε νέκρωσας, τὸ δὲ πνεῦμα θείως
ἀνε ζώω σας. 
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Φ ερωνύμως τῆς κλήσεως, τῆς ἐπου -
ρα νίου μάκαρ γενόμενος· Νικη -

φό ρε κα τε  νίκησας, παρατάξεις πά -
σας τοῦ ἀλά  στορος. 

Ὀ φθαλμῶν σου τὴν πήρωσιν, φέρων
Νι κηφόρε ἔνδον σου ἔβλεπες· ἐπι -

λάμ ψεις θείου Πνεύματος, καὶ λαμ -
πρῶν ἀκ τί νων φῶς ἀπρόσιτον. 

Θεοτοκίον. 

Ῥ ητορεύσεις πεπλήρωνται, τῶν προ   -
φη τευόντων ἐν σοὶ πανάμωμε· ἀ -

πει  ράν δρως γὰρ ἐκύησας, ὅνπερ πά -
λαι οὗ τοι προηγόρευσαν. 

ᾨδὴ ε´. Φώτισον ἡμᾶς. 

Ἔ στησας τὸν νοῦν, ἐπὶ πέτραν τοῦ
Κυ ρίου σου, Νικηφόρε διὸ ἔμεινας

στεῤ ῥός, ὥσπερ ἀδάμας, ἀλγηδόσι μὴ
πτοού μενος. 
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Λ έπραν τῆς σαρκός, ὡς Ἰὼβ ἐνε -
καρ τέ ρησας, διὸ λάμπεις Νικη φό -

ρε τῇ ψυ χῇ, ὑπὲρ χρυσίον, καὶ ἀρ -
γύριον πολύ τιμον. 

Ἔ θηκας Θεῷ, Νικηφόρε τὴν ἐλπίδα
σου, ὀρφανῶν τε καὶ χηρῶν προ α -

σπι στῇ, πατρῴων σπλάγχνων, παρ’
οὗ εὗρες τὴν ἀντίληψιν. 

Θεοτοκίον. 

Π ύργος ὀχυρός, κατ’ ἐχθρῶν ὑπάρ -
χεις Δέσποινα, καταῤῥάτ του σα

αὐ  τῶν τὰς μηχανάς, ὡς τετο κυῖα, τὸν
ἰσχύϊ ἀπρο σ μέτρητον.  

ᾨδὴ στ´. Τὴν δέησιν. 

Ῥ ωννύμενος, τοῦ Θεοῦ τῇ χάριτι, ἐκ
πα θῶν τῶν χαμερπῶν Νικηφόρε·

τὸ ἀσθε νές, τῆς σαρκός σου ἐδέξω, ὡς
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τῆς Θεοῦ συμπαθείας τὸ δώρημα·
τοῦ στέρ γον τος τὴν τῶν βροτῶν· σω -
τη ρίαν δι’ οἶ κτον ἀμέτρητον. 

Ὡ ς λύχνον σε, τῆς Τριάδος ἔγνωμεν,
Νι κηφόρε ἐπὶ ὄρους τεθέντα· καὶ

ἱλα ρῶς, διαχέοντα πᾶσι, τὸν φωτι -
σμὸν καὶ τὴν αἴγλην τοῦ Πνεύματος·
τὴν λύ ουσαν ἀχλύν παθῶν· καὶ φαι -
δρύνουσαν γῆς τὰ πληρώματα.  

Ν ενίκηκας, τοῦ ἐχθροῦ ὑψώματα,
Νι κηφόρε ταπεινώσει σου θείᾳ·

ὅτι ψυ χῇ, εὐχαρίστῳ ἐδέξω, τῇ σῇ
σαρκὶ ἀλ γη  δόνας καὶ στίγματα· καὶ
γέγονας παν  αληθῶς· τῆς χιόνος ἀμέ -
τρως λευκό τε ρος.
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Θεοτοκίον. 

Κ οιλία σου, ἡ ἁγία γέγονε, Μαριὰμ
τῶν οὐρανῶν πλατυτέρα· ὅτι Θεός,

ἐν αὐτῇ ἐχωρήθη, ὃν οὐρανοῦ οὐ χω -
ροῦσι τὰ πέρατα· Αὐτὸν δυ σώ πει μη -
τρικῶς· τῆς παθῶν με ῥυσθῆ ναι στε -
νώσεως. 

Ἰ άτρευσον, ἡμῶν τὰ πάθη πρε σβεί -
αις σου Νικηφόρε, ὁ βαστάσας τῆς

σῆς σαρ  κός, ἀνδρείως τὴν λέ πρω σιν,
εἰς τέ λειον μέτρον τῆς καρτερίας. 

Ἄ χραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον
ἀνερ μηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν

ἡμε  ρῶν τεκοῦσα, δυσώπησον, ὡς ἔχου -
σα μητρι κὴν παῤῥησίαν. 

Ὁ ἱερεὺς μνημονεύει, 
ὡς δεδήλωται.
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Κοντάκιον. 
Ἦχος β´. Προστασία τῶν χριστιανῶν.

Ἀ σθενείας τὴν στενὴν ὁδὸν ἐπεβά -
δι σας, Νικηφόρε καὶ ὁλοσχερῶς

ἠκο λού θησας, τὸν Δεσπότην ὡς εὐ -
πειθὴς καὶ ἄξιος υἱός· ζυγὸν τού του
δὲ τὸν ἐλαφρόν, καὶ τὸ φορτίον τὸ
χρη στόν, ἐν τοῖς ὤμοις ἐβά στα σας·
χαίρων ὅθεν εἰ σῆλθες, εἰς δόξης τῆς
αἰωνίου, τὰς κα τα παύσεις τὰς τερ -
πνάς, χαρμοσύνως ἀγαλ λόμενος. 

Προκείμενον. 
Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος 

τοῦ Ὁσίου αὐτοῦ. (δίς) 
Στίχ.: Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν

Κύριον καὶ προσέσχε μοι. 
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Εὐαγγέλιον. 
Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον (ια´, 27-30)

Ε ἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μα -
θηταῖς· πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ

τοῦ Πα τρός μου καὶ οὐδεὶς ἐπι γι -
νώσκει τὸν Υἱὸν εἰ μὴ ὁ Πατήρ, οὐδὲ
τὸν Πατέρα τις ἐπι γινώσκει εἰ μὴ ὁ
Υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βού ληται ὁ Υἱὸς ἀπο -
καλύψαι. Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κο -
πιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ
ἀναπαύσω ὑμᾶς. Ἄρατε τὸν ζυγόν μου
ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι
πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ
εὑ ρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς
ὑμῶν. Ὁ γὰρ ζυγός μου χρη στὸς καὶ τὸ
φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστι. 

Δόξα. Ταῖς τοῦ σοῦ Ὁσίου
πρεσβείαις Ἐλεῆμον, 
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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,

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 
Προσόμοιον. 

Ἦχος πλ. β´. Ὅλην ἀποθέμενοι. 

Κ λίμακα οὐράνιον, τῶν ἀρετῶν
Νικη φόρε, λογισμῷ θεόφρονι, καὶ

ψυχῆς στεῤῥότητι ἀναβέβηκας· ὡς
Ἰὼβ ἔφερες, τῆς σαρκὸς γὰρ λέπραν,
καὶ ὀμμάτων σου τὴν πήρωσιν· πλη -
γὰς καὶ στίγματα, καὶ τὴν τῶν μελῶν
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πᾶσαν κάκωσιν· εἰς ὕψος δὲ αἰρό -
μενος, τὰ τῶν οὐρανίων ἑώρακας·
κάλ  λη καὶ τὴν δόξαν, ἣν Κύ ριος ἡτοί -
μασε Θεός, τοῖς ἐκτελοῦσιν ἑκάστοτε
Αὐτοῦ τὰ προστάγματα. 

Εἶτα ὁ ἱερεύς. 
Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν Σου... 

Κύριε ἐλέησον (12). 
ᾨδὴ ζ´. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 

Ἀ διάλειπτον ἔσχες, προσευχὴν ὥσ -
περ ἔργον ἐν βίῳ ἄριστον, δι’ ἧς

Θεῷ ὡμί λεις, Ἀγγέλων πολιτείαν, Νι -
κηφόρε μι μού μενος· ὁ τῶν πατέ ρων
βοῶν, Θεὸς εὐ λογητὸς εἶ. 

Ἰ θυνόμενος μάκαρ, παρ’ Ἀνθίμου
τοῦ πάνυ ἐν Χίῳ ἤνυσας, ἀσκήσεως

τὸν δρό μον, καὶ τρόπαια μεγάλα,
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Νικη φόρε ἐπέγραψας· διὸ στεφά -
νους χειρί, ἐδέξω ζωηφόρῳ. 

Ν έμων θείας εὐχάς σου, Νικηφόρε
Κυ ρίῳ τὸ μεσονύκτιον, μετέωρος

ἐπήρ θης, ξενίσας μαθητήν σου, σὲ
ἰδόντα Εὐ μένιον· μεθ’ οὗ τὸν ὕμνον
Θεῷ, προ σά γεις εἰς αἰῶνας.

Θεοτοκίον. 

Ἡ τοῦ  μάννα σε στάμνος, ἀληθῶς
προ ετύπου Παρθενομῆτορ Ἁγνή,

καὶ γὰρ ἐν τῇ γαστρί σου, ἐφύλαξας
τὸν Ἄρτον, τῆς ζωῆς τὸν Οὐράνιον·
Χριστὸν ψυχὰς τῶν πιστῶν, ἐκ τρέ -
φοντα ἀῤῥήτως. 

ᾨδὴ η´. Τὸν Βασιλέα. 

Λ όγοις σου θείοις, καὶ νουθεσίαις
σο φαῖς σου, ταῖς ψυχαῖς θλιβο μέ -
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νων γλυ κεῖαν, τὴν παρηγορίαν, πα -
ρεῖχες Νι κη φόρε.

Ἀ κτημοσύνης, σὲ θησαυρὸν Νικη -
φό ρε ἀσφαλῆ καὶ μεγάλον πλου -

τοῦ  μεν, ὅτι τῇ καρδίᾳ, πτωχὸς μάκαρ
ἐγέ νου. 

Μ ακρὰν τὰ ὄντα, ὡσεὶ ἐγγὺς ἐνο -
πτρί ζου, ψυχικοῖς ὀφθαλμοῖς Νι -

κη  φό ρε, ὅτι διοράσει, τῇ θείᾳ ἐκο -
σμήθης. 

Θεοτοκίον. 

Π εποικιλμένη, τῇ θείᾳ δόξῃ Παρθέ -
νε, Βασιλεῖ δεξιόθεν παρέστης, τῷ

ἐπου  ρανίῳ, ὡς Δέσποινα τοῦ κόσμου. 

ᾨδὴ θ´. Κυρίως Θεοτόκον. 

Ῥ αδίως τὸ φορτίον, λέπρας βαρυ τά -
της, ᾦ Νικηφόρε βαστάσας, εἰς



πόλιν Θεοῦ, τὴν ἐλευθέραν μετέβης,
κούφως πτε ρού μενος. 

Ὁ σπόρος Νικηφόρε, τοῦ Εὐαγ γε -
λίου, εἰς ἀγαθῆς καὶ καλῆς σου,

καρδίας τὴν γῆν, γεωργηθεὶς τὸν πο -
λύχουν, στά χυν ἐποίησεν. 

Τ ὸν λύχνον τῆς ψυχῆς σου, πλήσας
Νικηφόρε, ὑπομονῆς ἐν ἐλαίῳ,

Νυμ φίος Χριστός, χορῷ φρονίμων
παρθένων, σὲ συνηρίθμησεν.

Ἡ θήκη σῶν λειψάνων, βλύζει Νι κη -
φό ρε, τοῦ Παρακλήτου τὴν χάριν,

ὀσμήν τε ζωῆς, τοῖς εὐλαβῶς προσκυ -
νοῦ σι, ταύ την ἑκάστοτε. 

Θεοτοκίον. 

Σ ελήνη Θεοτόκε, ὡς παμφαεστάτη,
ἐξα  νατέλλεις τῷ κόσμῳ, τὸ ἄδυ -
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τον φῶς, ὡς τετοκυῖα τῆς Δόξης, τὸν
μέγαν Ἥλιον. 

Ἄ ξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν
σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀει μα κά ρι -

στον καὶ παναμώμητον, καὶ Μη τέ ρα
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν
Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυ γ -
κρί τως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδια φθό -
ρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως
Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Καὶ τὰ παρόντα Μεγαλυνάρια, 
ὧν ἡ ἀκροστιχίς: «Ἰσιδώρας». 

Ἵ να αἰωνίου σε χαρμονῆς, μέτοχον
ποιή   σῃ ὁ Δεσπότης ἐν οὐρανοῖς,

μάστιγας καὶ θλίψεις ἐν βίῳ σοι τῆς
λέπρας· ἐδίδου Νικηφόρε, πατὴρ ὡς
εὔσπλαγ χνος. 
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Σ τάθμην σὲ ἐγνώκαμεν ἀκριβῆ, τα -
πει νο φροσύνης ἐγκρατείας ὑπο -

γραμ μόν, στῦλον ἀγρυπνίας ὑπα κοῆς
ἐργά την· εὐ χῆς τε Νικηφόρε, μέγαν
δι δά σκαλον. 

Ἴ σχυσας γενναίως ὡς ὁ Ἰώβ, ἐν τῇ
καρ  τερίᾳ Νικηφόρε τῶν ἀλγεινῶν,

ὅθεν σὺν ἐκείνῳ ἀγάλλει αἰωνίως·
ἀφρά στῳ θεοπτίᾳ, μεγαλυνόμενος. 

Δ εῦρο φιλοχρίστων θεία πληθύς,
τοῦ Χριστοῦ τὸν φίλον Νικη φό -

ρον νῦν τὸν λεπρόν· ὕμνοις ἐγκω μίων
κοσμή σω μεν ἀξίως, ὡς θείας καρτε -
ρίας, πύκτην παν άριστον. 

Ὥ ριμος ὡς βότρυς ἐν τοῖς ληνοῖς,
παν ωδύνου λέπρας Νικηφόρε

ἀπο   θλι βείς, ἔδωκας τὸν οἶνον τῶν
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ἀρε   τῶν τὸν θεῖον· εὐφραίνοντα καρ -
δίας, τῶν εὐφη μούντων σε. 

Ῥ άβδον τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ,
ἔχων Νικηφόρε βακτηρίαν ὡς κρα -

ταιάν, ἔδρα  μες εὐτόνως τὴν στε νω -
πὸν τοῦ βίου· εἰς θείων σκηνωμάτων
πλάτος ἀπά γου σαν. 

Ἄ κμων ὡς ὑπάρχων ὑπομονῆς,
ἄκαμ  πτος ἐδείχθης Νικηφόρε ἐν

τοῖς δει νοῖς, καὶ ἐν τῷ χαλκείῳ δο κι -
μασθεὶς τῶν πόνων, χρυσίου ἀπα -
στράπτεις, πάνυ λαμπρότερον. 

Σ ήμερον δυνάμεις Ἀγγελικαί, χαί -
ρου σιν ὁρῶσαι Νικηφόρου θείαν

ψυχήν, θρόνῳ τοῦ Δεσπότου σὺν
τού   τοις παρε στῶσαν· καὶ δόξῃ ἐλ -
λαμφθεῖσαν, τῆς κα θα ρότητος. 
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Π ᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαὶ
Πρό δρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ

Δω δεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες μετὰ τῆς
Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τὸ
σωθῆναι ἡμᾶς.

Τρισάγιον. Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

Ν ικηφόρου Ὁσίου, τοῦ λεπροῦ τὰ
πα λαί σματα, καὶ τὴν ἐν ἀσκήσει

ἀν δρείαν, κατεπλάγησαν Ἄγγελοι· ὡς
ἄλ λος γὰρ Ἰὼβ τὰ ἀλγεινά, ὑπέμεινε
δο ξά ζων τὸν Θεόν, νῦν δὲ δόξῃ ἐστε -
φάνωται παρ’ Αὐτοῦ, θαυμάτων δια -
κρίσεσιν. Χαί ροις τῶν Μοναστῶν χει -
ραγωγέ, χαίροις φω τὸς ὁ πρόβολος·
χαί ροις ὁ εὐωδίας χαρ μο νήν, προ -
χέων ἐκ λειψάνων σου. 

Ὁ ἱερεὺς μνημονεύει καὶ ἀπόλυσις. 
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Πρὸ δὲ τοῦ Δι’ εὐχῶν, τὰ ἀκόλουθα:
Ἦχος β´. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου Σὲ

νεκρόν.

Χ αίροις καρτερίας ἀθλητά, τῆς πα -
ρηγορίας ὁ λύχνος, ἐλπίδος θεία

εἰ κών, πίστεως ἐκσφράγισμα, ἀγά -
πης πλή ρωμα· προσευχῆς ὁ διδά -
σκαλος, κανὼν ἐγκρατείας, πλοῦτος
πολυέραστος, τῆς καθαρότητος. Λέ -
πρας παιδευθεὶς τῇ καμίνῳ, λάμπεις
Νικηφόρε τῷ κόσμῳ· τοῦ χρυσοῦ
ἀμέτρως θαυμαστότερον. 

Δ έσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις
τῶν δούλων σου, καὶ λύτρωσαι ἡ -

μᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλί ψεως. 

Τ ὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνα -
τί θημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν

με ὑπὸ τὴν σκέπην σου. 
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Τ ῇ πρεσβείᾳ Κύριε πάντων τῶν
Ἁγίων, καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν σὴν

εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς
ὡς μόνος οἰκτίρμων. 

Ἐ κ παντοίων κινδύνων τοὺς δού λους
σου φύλαττε, εὐλογημένη Θεο  τό -

κε, ἵνα σὲ δοξάζωμεν, τὴν ἐλ πί δα τῶν
ψυχῶν ἡμῶν. 

Δίστιχον Ἀκροτελεύτιον 
Ὦ Νικηφόρε  Ὅσιε, λεπρῶν ἡ κοσμιότης, 

δέχου πτωχήν μου δέησιν κράζει σοι
Ἰσιδώρα, καὶ ἔλεός μοι πλούσιον

παράσχου σαῖς πρεσβείαις.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΗΜΩΝ 
ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ. 

ΑΜΗΝ. 
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Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Εὐχὴ ἐξομολογητικὴ 
εἰς τὸν Κύριον καὶ 

εἰς πάντας τοὺς ἁγίους

Κύριέ μου Κύριε, γλυκύτατέ μου
Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς τῶν οἰκτιρμῶν,
ἡ τοῦ ἐλέους ἄβυσσος, ὁ μετανοῶν ἐπί
κακίαις ἀνθρώπων· ἐμὲ μετα νοοῦν τα
ἀρτίως καὶ πίστει προσε ρχό μενον
ὑπό  δεξαι, καὶ ἐλέησόν με τὸν ἁμαρ -
τω  λόν, τὸν ἄσωτον, τὸν παμ βέ βη λον,
τὸν πα νάθλιον, τὸν βλάσφη μον, τὸν
ἐπίορ κον, τὸν ψεύστην, τὸν λοίδορον,
τὸν ὑβριστήν, τὸν κατά λαλον, τὸν ὀρ -
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γίλον, τὸν μνησίκακον, τὸν φθονερόν,
τὸν σκανδαλοποιόν, τὸν ἄσπλαγχνον,
τὸν ἀνελεήμονα, τὸν φιλοκτήμονα,
τὸν φι λό δοξον, τὸν φι λή δονον, τὸν
γαστρί μαργον, τὸν μέ θυ σον, τὸν ῥᾴ θυ -
μον, τὸν γελωτοποιόν, τὸν μετεω ρι -
στήν, τὸν κενόδοξον, τὸν ὑπερή φα νον,
τὸν καταφρονητὴν τῶν θείων σου ἐν -
το λῶν· καὶ μὴ διὰ τὸ πλῆ θος τῶν το -
σούτων μου ἐγκλη μά των, τῷ πλήθει
ὑπο βάλῃς με τῶν κο λάσεων. 

Ἀλλά, σὺ Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ
μακρόθυμος καὶ οἰκτίρμων, οἰ κτεί -
ρη σον τὴν ἐμὴν καρδίαν, τὴν συν τε -
τριμμένην ταῖς ἁμαρτίαις, καὶ κατα -
κεκριμένην ὑπὸ τοῦ συνειδότος διὰ
τὸ μὴ φυλάξαι τὰς ἱερὰς συνθήκας
τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος. Καὶ νῦν διὰ
τὰς ταύτας ὑποσχέσεις στενάζω, καὶ
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ὀδύρομαι, ἐλεηθῆναι δωρεάν, καὶ μό -
νῃ τῇ σῇ χρηστότητι συγχωρηθῆναι
δεόμενος, καί τῶν κολάσεων ἐλευ θε -
ρωθῆναι ἐν τῇ φο βερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρί -
σεως. Ναί, Κύριέ μου, Κύριε, γλυ -
κύτατέ μου Ἰησοῦ, σῶσόν με τὸν
ἀπε γνωσμένον, καὶ μὴ καταισχύνῃς
με ἀπὸ τῆς ἐλπί δος καὶ προσδοκίας
μου. Οἰκτεί ρη σόν με τὸν τοὺς οἰ κτιρ -
μούς σου ἐπι κα λούμενον, καθάρισόν
με τὸν ἐσπι λω μένον, λεύ κανον τὸν
ῥυ πωθέντα μου χιτῶνα, καὶ διά σω -
σόν με τὸν ἄσωτον· μὴ κατακρίνῃς με
τὸν κατα κε κριμένον, μὴ παραδῶς
τοῖς νοητοῖς θηρίοις ψυχὴν ἐπικα -
λουμένην σε, μὴ τῇ φλογὶ τῆς γεέννης
καταδικάσῃς με, διὰ τὴν παράβασιν
τῶν ὑποσχέσεων καὶ ἱε ρῶν συνθηκῶν
τοῦ ἁγίου Βα πτί σμα τος. 
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Κύριέ μου, Κύριε, γλυκύτατέ
μου Ἰησοῦ, ὁ μακρόθυμος καὶ ἀνε ξί -
κακος, καὶ ἀμεταμέλητος ἐν τοῖς χα -
ρίσμασιν, ὁ ὁδηγήσας με ἀπὸ τῆς σή -
μερον εἰλικρινῶς σοι λατρεῦσαι ἐν
ἀγαθοῖς ἔργοις, πρὸς τὸ ποιῆσαί τινα
καρπὸν τῆς μετανοίας ἐπάξιον, καὶ
διατηρῆσαι ὁσίως τὸ τῆς μοναδικῆς
πολιτείας ἐπάγγελμα, καὶ ἐκπλη ρῶ -
σαι τὰς ἱερὰς συνθήκας, ἀμώμους καὶ
ὁλοκλήρους. Κύριέ μου, Κύριε, γλυ -
κύ τατέ μου Ἰησοῦ, παντοκράτορ,
μεγαλοδύναμε, κραταιέ· ἐμφύτευσον
τῇ καρδίᾳ μου τὸν φόβον σου, καὶ τὴν
ἀγάπην τῶν νόμων σου. Τὸν νοῦν μου
κα ταύγασον ταῖς ἀκτῖσι τῶν χαρισμά -
των σου, τὰς αἰσθήσεις μου τῷ λόγῳ
σου ὑπόταξον, τὴν θέλησίν μου πρὸς
σὲ τὸ μόνον ἀληθινὸν ἐφετὸν ἐπί -
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στρε ψον, τὴν γλῶσσάν μου παιδα γώ -
γησον, ἵνα λέγῃ καθ’ ἑκάστην, Κύριε,
Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς
μακαρίας, ἀειπαρθένου Θεοτόκου,
ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ σῶσόν
με. Κύριε, διὰ τοῦ τιμίου σου καὶ
ζωο ποιοῦ σταυροῦ φύλαξόν με. Κύ -
ριε, διὰ τῶν ἁγίων σου ἀγγέλων τεί χι -
σόν με. Κύριε, διὰ τῶν ἁγίων σου
πάν των κατάπεμψον ἐπ’ ἐμὲ τὸ μέγα
σου ἔλεος, καὶ δωρεὰν σῶσόν με τὸν
ὠνητὸν τῷ ὑπερτίμῳ σου αἵματι. 

Τὰς πολυχρονίους τῶν ἁμαρτιῶν
μου κηλῖδας ἐξάλειψον, τὰ τῆς λα -
γνείας καί πονηρίας πνεύματα ἀπ’
ἐμοῦ ἀποδίωξον, τῶν τοῦ παρόντος
αἰῶνος προσπαθειῶν με ἀπάλλαξον,
ὅλον με πρὸς τὴν ἀγάπην τῆς ἀϊδιό -
τητος ἕλκυσον, καὶ τὴν στενὴν καὶ τε -
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θλιμμένην ὁδὸν ὁδεύειν ἐνίσχυσον,
μέχρι τῆς ἐσχάτης μου ἡμέρας καὶ ὥ -
ρας καὶ ἀναπνοῆς, ὅπως ἀγγέλοις ἀγα -
θοῖς τὴν ψυχήν μου ἀναθῶ, καὶ τῶν
τελωνίων τοῦ ἀέρος ἐλευθερωθῶ, καὶ
τοῖς ἀπ’ αἰῶνος ἁγίοις συναρι θμη θῶ,
καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν κατα ξιωθῶ. 

Εὐσπλαγχνικωτάτη τοῦ γλυκυ τά -
του μου Ἰησοῦ Μήτηρ, πρέσβευε
ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἀθλίου καὶ ἁμαρτω -
λοῦ, ἵνα εἰσακούσῃ μου τῆς πενιχρᾶς
δεήσεως ὁ Υἱὸς καὶ Θεός σου.

Σταυρὲ πανσεβάσμιε, τὸ ὅπλον
τῆς σωτηρίας ἡμῶν, τῆς ἡμετέρας σω -
τηρίας τὸ σύμβολον· ἀποδίωξον ἀπ’
ἐμοῦ πάντα πονηρὸν λογισμόν, καὶ
πᾶσαν ἐπιβουλὴν τῆς τοῦ ἀντικει -
μένου δυνάμεως, διὰ δαιμόνων καὶ
ἀν θρώπων ἐνεργουμένην. 
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Παμμέγιστοι Ταξιάρχαι, Μιχαὴλ
καὶ Γαβριήλ, ἐγγυηταί μου καὶ ῥῦ -
σται, ἅγιε ἅγγελε, φρουρέ μου καὶ
φύ λαξ, καὶ πάντες ἅγιοι ἄγγελοι τοῦ
Θεοῦ, ὁδηγεῖτέ με εἰς τὸ πανάγιον
τοῦ Θεού θέλημα, ἀντιλαμβάνεσθέ
μου τῆς ἀσθενείας, ἣν καὶ σώματι καὶ
γνώμη περίκειμαι· φυλάττετέ με ἐκ
τῶν ἐπιβουλῶν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρε -
σβεύσατε τῷ ἐλεήμονι δη μιουρ γῷ, ἵνα
ἐλεήσῃ με τὸν παραβάτην τῶν ἁγίων
αὐτοῦ ἐντολῶν, καὶ ἐν εἰρήνῃ ψυχῆς
καὶ μετανοίᾳ ἀληθινῇ δώη μοι πο λι -
τεύεσθαι μέχρι τοῦ τῆς ζωῆς μου τέ -
λους. Καὶ ἐν τῇ ἐξόδῳ τῆς ψυχῆς μου
ἀπὸ τοῦ σώματος, παράστητέ μοι
ἐγγύθεν παρήγοροι, περιθάλπον τες,
περιφρουροῦντες καὶ πληρο φο ροῦν -
τές μοι τὴν ἀπαλλαγὴν τῶν ὑπὸ γῆν
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κολαστηρίων, διὰ μόνην τὴν τοῦ Θεοῦ
ἐλεημοσύνην. 

Ἅγιε ἔνδοξε Ἰωάννη, προφῆτα καὶ
Πρόδρομε καί Βαπτιστὰ τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ
ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ. 

Ἅγιοι ἔνδοξοι Θεοκήρυκες καὶ
πρω   τοκο ρυφαῖοι Ἀπόστολοι, Πέτρε,
Παῦ λε,Ἰωάννη Θεολόγε, σὺν τοῖς λοι -
ποῖς Εὐαγγελισταῖς καὶ Ἀποστόλοις,
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρ -
τω  λοῦ. 

Ἅγιοι καὶ δίκαιοι Θεοπάτορες Ἰωα -
κεὶμ καὶ Ἄννα, Ἰωσὴφ μνήστωρ καὶ
Συμεὼν Θεοδόχε, πρεσβεύσατε ὑπὲρ
ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ. 

Ἅγιοι πατέρες, ποιμένες, καὶ δι -
δά σκαλοι τῆς οἰκουμένης, Κύριλλε,
Νικόλαε, Σπυρίδων καὶ πάντες ἅγιοι
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ἱεράρχαι, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἐμοῦ
τοῦ ἁμαρτωλοῦ. 

Ἅγιοι ἱερομάρτυρες, ὁσιο μάρ τυ -
ρες καὶ ὁμολογηταί, πρεσβεύσατε
ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Ἅγιοι με -
γαλομάρτυρες, Δημήτριε, Γεώργιε,
Θεό   δωρε, Ἀρτέμιε, Προκόπιε, οἱ τεσ -
σα ράκοντα καὶ πάντες ἅγιοι μάρτυ -
ρες, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἁ -
μαρτωλοῦ. 

Ἅγιοι ἀνάργυροι καὶ θαυ μα τουρ -
γοί, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανέ, Κῦρε καὶ
Ἰωάννη, Παντελῆμον καὶ Ἑρμόλαε
καὶ οἱ λοιποί, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἐμοῦ
τοῦ ἁμαρτωλοῦ. 

Ὅσιοι θεοφόροι πα τέρες Ἀντώ -
νιε, Παῦ λε, Εὐθύμιε, Σάβ βα, Ἀρ σέ -
νιε, Ὀνού    φριε, Παχώμιε, Θεο δόσιε,
Ἐφ ραίμ, Ἰωάννη Δαμα σκη νέ, Ἰωάν -
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νη τῆς Κλίμακος, Πέτρε, Ἀθα νάσιε,
ὅσιε Νικη φόρε καὶ πάντες ὅσιοι πρε -
σβεύ σατε ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρ τωλοῦ. 

Ὁσία Μαρία Αἰγυπτία καὶ ὅσαι
τῶν τιμίων καὶ ὁσίων γυναικῶν, αἱ
κα λῶς ἀσκήσασαι καὶ ἀθλήσασαι καὶ
τὸν Χριστὸν ὁμολογήσασαι, πρε -
σβεύ    σατε ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτω λοῦ. 

Ἅγιοι Πάντες, οἱ ἀπ’ αἰῶνος εὐα -
ρε στή σαντες τῷ Κυρίῳ, πρε σβεύ σατε
ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἀναπολογήτου καὶ
ὑπὲρ πάντας τοὺς ἀπ’ αἰῶνος ἁμαρ -
τωλοὺς ἁμαρτωλοῦ. 

Ὧν τὰς ἱκεσίας καὶ παρακλήσεις
προσδεξάμενος καὶ εἰσακούσας, Κύ -
ριέ μου, Κύριε, γλυκύτατέ μου Ἰη -
σοῦ, συγχώρησόν μοι εἴ τί σοι ἥμαρ τον
ἀπὸ γεννήσεώς μου καὶ μέχρι τῆς νῦν
ἡμέρας καὶ ὥρας, ἐν λόγῳ, ἔργῳ, γνώ σει
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καὶ ἀγνοίᾳ, κατὰ νοῦν καὶ διά νοιαν,
καὶ ἐν πάσαις μου ταῖς αἰσθή σεσιν.
Ὡσαύτως συγχώρησον καὶ ἐλέη σον καὶ
τοὺς πατέρας καὶ ἀδελφούς μου, καὶ
πάντας τοὺς ἀπαν    ταχοῦ ἀρχιερεῖς,
ἱερεῖς, μονα χοὺς καὶ ὀρθο δόξους χρι -
στιανοὺς καὶ τοὺς μισοῦν τας καὶ ἀγα -
πῶντάς με, καὶ τοὺς ἐλεοῦν τας καὶ
δια κονοῦντάς μοι, καὶ τοὺς ἐντειλα μέ -
νους μοι τῷ ἀναξίῳ εὔ χεσθαι ὑπὲρ
αὐτῶν. Καὶ οὓς ἔβλαψα ἢ ἐλύπησα ἢ
κατη ρα σάμην, καὶ τοὺς τὰ αὐτὰ μοι
ποιοῦν τας ἢ ποιή σαντας. Καὶ χάρισαι
τὰ συμφέ ροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐν τῷ
νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι, ὡς εὐ -
δοκεῖ ἡ φιλανθρωπία σου. Ἀνά παυ σον
καὶ τοὺς προαπελ θόντας πα τέρας καὶ
ἀδελφοὺς ἡμῶν. Καὶ δι’ εὐ χῶν πάντων
οἰκτείρησόν μου τὴν ἀθλιότητα, καὶ
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ποίησόν με οἷον θέ λεις, καὶ ὡς θέλεις,
κἂν θέλω κἂν μὴ θέλω. 

Καὶ καταξίωσόν με ἀνενόχως καὶ
ἀκα τακρίτως μεταλαβεῖν τῶν ἀχράν -
των καὶ ζωοποιῶν σου μυστηρίων,
καὶ μὴ εἰς κρῖμα, ἢ εἰς κατάκριμα γέ -
νοιτό μοι, ἀναξίως τούτοις προσερ -
χομένῳ, ἀλλ’ εἰς ἴασιν ψυχῆς καὶ σώ -
ματος, εἰς ἀπαλλαγὴν τῶν αἰωνίων
κολάσεων, καὶ εἰς ἀῤῥαβῶνα τῆς ἀτε -
λευτήτου καὶ μακαρίας ζωῆς, ἐν ᾗ
σύνταξόν με μετά πάντων τῶν ἀπ’
αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων, Κύριέ
μου, Κύριε, γλυκύτατέ μου Ἰησοῦ,
ὅτι σοι πρέπει ἡ δόξα, ἡ τιμὴ καὶ ἡ ἐκ
πάντων προσκύνησις, σὺν τῷ ἀνάρχῳ
σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ σου Πνεύ -
ματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς ἀπε -
ράντους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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Τά βιβλία τῶν Ἐκδόσεών µας βρίσκονται
καί σᾶς ἀποστέλλονται µέ ἕνα τηλεφώνηµα 
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σέ ὅλα τά Χρι στια νικά βιβλιοπωλεῖα 
στό 210 6449-300.
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