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Ἀκολουθία ἁγ. ΝΙΝΙΑΝΟΥ Ἐπισκόπου Σκωτίας 
  
  
 

Ψαλλομένη τῇ 16η Σεπτεμβρίου 
 

Ποίημα Παναγιώτου Σόμαλη 
 

Τυπική διάταξις. 
Μηνὶ Σεπτεμβρίῳ ΙΣΤ΄. 
Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νινιανοῦ, 

Ἐπισκόπου Βιτέρνης, τοῦ φωτιστοῦ τῶν Πικτῶν καὶ κτίτορος 
τῆς ἐν Σκωτίᾳ σεβασμίας Μονῆς τῆς λεγομένης τοῦ Λευκοῦ 
Οἴκου, τοῦ Θαυματουργοῦ. 

Κατὰ τὴν παροῦσαν ἑορτήν, ἐὰν τύχῃ ἐν Κυριακῇ, 
λαμβάνομεν ὡς ὁδηγὸν τὴν τυπικὴν διάταξιν τῆς ἑορτῆς τῆς 
Ἁγίας Εὐφημίας (Σεπτεμβρίου ΙΣΤ΄). 

Ἡ δὲ ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Εὐφημίας ἔνθα πανηγυρίζεται ἡ 
μνήμη τοῦ Ἁγίου Νινιανοῦ μετατίθεται καὶ ψάλλεται τῇ ιζ΄ τοῦ 
αὐτοῦ μηνός. 
 

ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους δ ᾿ καὶ ψάλλομεν 
τὰ ἐξῇς προσόμοια. Ἦχος α´. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 

 

Νινιανοῦ τοῦ ἐνδόξου* τὴν μνήμην σήμερον,* τῶν 
Ὀρθοδόξων δῆμοι* ἑορτάσωμεν πόθῳ,* γεραίροντες ἐκείνου 
μελωδικῶς* τὰ λαμπρὰ κατορθώματα,* ἵνα ἐκείνου 
πρεσβείαις πρὸς τὸν Χριστὸν* λυτρωθῶμεν πάσης θλίψεως. 
 

Τῶν Ἀποστολῶν Κυρίου* ὤφθης συνόμιλος* καὶ τῶν 
Πικτῶν ἐφάνης* φωτιστής, Ἱεράρχα,* καὶ ψευδοῦς τῶν 
εἰδώλων, Νινιανέ,* καθαιρετὴς ἀήττητος,* Χριστὸν κηρύξας 
τὸν Κύριον τοῖς λαοῖς·* ὅθεν ὕμνοις εὐφημοῦμέν σε. 
 

Τίς τὴν πληθὺν τῶν θαυμάτων* σου διηγήσεται;* τυφλὸν 
γὰρ βασιλέα* Τουδουβάλλον ἰάσω,* καρποὺς δὲ παραδόξως 
ἐν τῷ ἀγρῷ* τῆς μονῆς σου ἐποίησας* καὶ τῇ προστάξει σου, 
Πάτερ Νινιανέ,* βρέφος ὡς ἀνὴρ ἐλάλησεν. 
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Ἡ τῆς Σκωτίας σε χώρα* ποιμένα κέκτηται* καὶ Βρεττανία 
πᾶσα* γηθοσύνως τιμᾷ σε·* σὺ δὲ Χριστὸν δυσώπει, 
Νινιανέ,* τὸν φιλάνθρωπον Κύριον,* τῶν κακοδόξων 
ῥυσθῆναι αἱρετικῶν* τὴν σὴν ποίμνην, παμμακάριστε. 
 

Δόξα. Ἦχος ὁ αὐτός. 
Ἐν Ῥώμῃ παραγενόμενος* καὶ τῶν μακαρίων 

Ἀποστόλων* τοὺς τάφους προσκυνήσας,* αὐτῶν τὰ 
κατορθώματα μιμηθῆναι ἐπόθησας·* ὅθεν Δαμάσῳ τῷ 
πανσόφῳ μαθητευθεὶς,* ὑπὸ Σιρικίου τοῦ ἐνδόξου 
ἀρχιερωσύνη τετίμησαι* καὶ Μαρτίνου τοῦ ἐν θαύμασι 
μεγίστου,* φίλος καὶ οἰκεῖος χρηματίσας,* τῇ σῇ πατρίδι 
ἐπανῆκες* καὶ πλείστους τῷ Σωτῆρι προσήγαγες,* 
ὀρθοτομήσας ἄριστα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.* Καὶ νῦν 
αἴτησαι δωρήσασθαι ἡμῖν,* Νινιανὲ θεοδόξαστε,* εἰρήνην καὶ 
μέγα ἔλεος. 
 

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος ὁ αὐτός. 
Σήμερον ὡς ἀληθῶς* ἡ ἁγιόφθογγος ῥῆσις τοῦ Δαβὶδ 

πέρας εἴληφεν·* ἰδοὺ γὰρ ἐμφανῶς,* τὸ τῶν ἀχράντων 
ποδῶν Σου προσκυνοῦμεν ὑποπόδιον* καὶ ἐν τῇ τῶν 
πτερύγων Σου ἐλπίζοντες σκιᾷ,* Πανοικτίρμον, βοῶμέν Σοι·* 
σημειωθήτω ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου Σου* καὶ 
ἀνύψωσον τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ Σου τὸ κέρας,* τῇ τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ Σου ἀνυψώσει, Χριστὲ πολυέλεε. 
 

Ἀπόστιχα. Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 
Τέκνον, Νινιανέ,* πιστῶν γονέων πέλων,* φωτὸς τέκνα 

τοὺς σκότει* τὸ πρὶν βεβυθισμένους* εἰδώλων ἐναπέδειξας. 
 

Στ. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας 
μου σύνεσιν. 

Χαίροις ὁ θαυμαστὸς* Βιτέρνης ποιμενάρχης,* Λευκοῦ 
Οἴκου Μόνης τε,* Νινιανέ, ὁ κτίτωρ,* Σκωτίας πάσης 
καύχημα. 
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Στ. Οἱ Ἱερεῖς Σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ 
Ὅσιοί Σου ἀγαλλιάσονται. 

Αἴτει, Νινιανέ,* συγχώρησιν πταισμάτων* καὶ πᾶσαν 
εὐλογίαν,* τοῖς πόθῳ ἐκτελοῦσι* τὴν φωτοφόρον μνήμην 
σου. 
 

Δόξα. Τριαδικόν. Ὅμοιον. 
Δόξα Σοι, ὦ Τριάς,* Πάτερ,Υἱὲ καὶ Πνεῦμα·* Σὺ γὰρ 

Πικτῶν φωστῆρα* ἐν χώρᾳ τῆς Σκωτίας* Νινιανὸν 
ἀπέστειλας. 
 

Καὶ νῦν. Μεθέορτον. Ὅμοιον. 
Ὅτε τὸν Ἀμαλὴκ* Μωσῆς κατετροποῦτο* Χριστοῦ 

προγράφων πάθος* Σταυρὸν προδιετύπου,* δαιμόνων 
ἀμυντήριον. 
 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον, τὸ Ἀπολυτίκιον ἐκ τοῦ Μεγάλου 
Ἑσπερινοῦ καὶ Ἀπόλυσις. 
 

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Μετὰ τὸν Προοιμιακόν στιχολογοῦμεν τό Μακάριος ἀνήρ. 
Εἰς δὲ τό Κύριε ἐκέκραξα  ἱστῶμεν στίχους στ΄ καὶ ψάλλομεν 
τὰ παρόντα Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ἁγίου. Ἦχος δ΄. Ὡς 
γενναῖον ἐν Μάρτυσι. 

Βρεττανίας τὸ βλάστημα* καὶ τῆς Ῥώμης τὸ καύχημα,* 
τῶν Πικτῶν ποιμένα τε καὶ Ἀπόστολον,* Νινιανὸν τὸν 
πανθαύμαστον* συμφώνως αἰνέσωμεν,* ἑορτάζοντες αὐτοῦ* 
τὴν σεβάσμιον κοίμησιν* καὶ βοήσωμεν·* ἐκδυσώπει 
Χριστόν, Ὅσιε Πάτερ,* τοῖς τιμῶσί σε συγγνώμην* 
ἁμαρτημάτων δωρήσασθαι. 
 

Τῷ Δαμάσῳ ὑπήκοος* χρηματίσας ἠξίωσαι* 
ἀρχιερώσυνης τοῦ ὑπουργήματος,* τῷ Σιρικίου κελεύσματι·* 
Μαρτίνου δὲ πέφυκας* τοῦ μεγίστου φοιτητὴς* ἀληθῶς καὶ 
ὁμότροπος·* καὶ νῦν αἴτησαι* σὺν ἐκείνοις Θεὸν τὸν 
εὐεργέτην,* λυτρωθῆναι πάσης βλάβης,* Νινιανέ,τοὺς 
τιμῶντάς σε. 
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Βασιλέως τὴν τύφλωσιν* θαυμαστῶς ἐθεράπευσας* καὶ 
συκοφαντίας δεινῆς διέσωσας* τὸν Ἱερέα, λαλήσαντος* τοῦ 
βρέφους προστάξει σου* καὶ τὰ λάχανα καρποὺς* ἀποδοῦναι 
ἐποίησας* τῇ κελεύσει σου,* ὡς Θεοῦ τοῦ Παντάνακτος 
θεράπων* τοῦ λαμπρῶς δοξάσαντός σε,* Νινιανὲ ἁγιώτατε. 
 

Τοὺς εἰδώλοις λατρεύοντας* καὶ θηρσὶν ὁμοιάζοντας* 
Πίκτας διδαχαῖς σου, Πάτερ, ἐφώτισας* καὶ τῷ Κυρίῳ 
προσήγαγες* λαὸν περιούσιον,* ὡς ποιμὴν ἀληθινός,* 
Ἱεράρχα θεσπέσιε·* καὶ νῦν πρέσβευε* κακοδόξων αἱρέσεων 
ῥυσθῆναι* τοὺς ἐκείνων ἀπογόνους,* Νινιανὲ παμμακάριστε. 
 

Τοὺς τὰ ποίμνια, Ὅσιε,* ἃ ηὐλόγησας πρότερον,* κλέψαι 
πειρωμένους καλῶς ἐπαίδευσας·* καὶ τῇ σῇ ῥάβδῳ 
λελύτρωται* θαλάσσης τοῦ κλύδωνος* νεανίσκος ὁ φυγὰς* 
ἐν τῇ γῇ δὲ ὡς ἔπηξεν ταύτην ἢνθησεν,* ὡς ποτὲ Ἀαρὼν ἡ 
βακτήρια·* ὅθεν πάντες οἱ ὁρῶντες* τὰς ἀρέτας σου 
ἐθαύμαζον. 
 

Τοὺς τὴν πάμφωτον μνήμην σου* εὐλαβῶς ἑορτάζοντας* 
καὶ τῶν σῶν θαυμάτων τὸ κλέος μέλποντας,* Νινιανὲ 
θεοδόξαστε,* παντοίων διάσωσον* ἀναγκῶν καὶ πειρασμῶν* 
καὶ κινδύνων καὶ θλίψεων* καὶ ἱκέτευε* τοῦ τυχεῖν τῆς τρυφῆς 
τοῦ Παραδείσου* μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων,* Ἀρχιερεῦ 
ἰσαπόστολε. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 
Σήμερον αἶνον μεθέορτον ᾄδοντες* τῇ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 

παγκοσμίῳ Ὑψώσει,* Νινιανὸν τὸν παναοίδιμον* τῆς 
Βιτέρνης Ἱεράρχην,* χαρμονικῶς ὑμνολογήσωμεν·* τὸν γὰρ 
δι’ ἡμᾶς τὴν ἑκούσιον Σταύρωσιν ὑπομείναντα* καὶ ἐν δόξῃ 
ἀναστάντα τριήμερον ἐκ τάφου,* Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ 
Θεοῦ σοφίαν,* τοῖς εἰδωλομανοῦσιν ἔθνεσιν ἐκήρυξεν,* τῶν 
πανευφήμων Ἀποστόλων ζηλώσας τοὺς ἀγῶνας·* καὶ τὰ 
ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάσας,* ποιμαντικοῖς ἀγῶσι* 
καὶ ἀσκητικοῖς παλαίσμασι διέλαμψε,* τὴν σάρκα 
σταυρώσας,* σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις* καὶ τὸν 
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ἀμάραντον στέφανον* ἐν οὐρανοῖς ἐπαξίως ἐκομίσατο.* 
Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις,* ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός,* σῶσον ἡμᾶς, 
Κύριε.* 
 

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος ὁ αὐτός. 
Τῶν Προφητῶν αἱ φωναὶ* τὸ ξύλον τὸ ἅγιον 

προκατήγγειλαν* δι’ οὗ τῆς ἀρχαίας ἠλευθερώθη κατάρας* 
τῆς τοῦ θανάτου ὁ Ἀδάμ·* ἡ δὲ κτίσις σήμερον,* ὑψουμένου 
τούτου,* συνυψοῖ τὴν φωνὴν,* τὸ ἐκ Θεοῦ αἰτουμένη 
πλούσιον ἔλεος.* Ἀλλ᾿ ὁ μόνος ἐν ἐλέει ἀμέτρητος, 
Δέσποτα,* ἱλασμὸς γενοῦ ἡμῖν* καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας καί 
τὰ Ἀναγνώσματα. 

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα. 
Μνήμη δικαίου μετ᾿ ἐγκωμίων, καὶ εὐλογία Κυρίου ἐπὶ 

κεφαλὴν αὐτοῦ. Μακάριος ἄνθρωπος, ὃς εὗρε σοφίαν, καὶ 
θνητός, ὃς εἶδε φρόνησιν. Κρεῖσσον γὰρ αὐτὴν 
ἐμπορεύεσθαι, ἤ χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς. 
Τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν· οὐκ ἀντιτάσσεται αὐτῇ 
οὐδὲν πονηρὸν, εὔγνωστός ἐστι πᾶσι τοῖς ἐγγίζουσιν αὐτήν· 
πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν. Ἐκ γὰρ τοῦ στόματος 
αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ 
γλώσσης φορεῖ. Τοιγαροῦν ἀκούσατέ μου, ὦ τέκνα, σεμνὰ 
γὰρ ἐρῶ. Καὶ μακάριος ἄνθρωπος, ὃς τὰς ἐμὰς ὁδοὺς 
φυλάξει. Αἱ γὰρ ἔξοδοί μου ἔξοδοι ζωῆς, καὶ ἑτοιμάζεται 
θέλησις παρὰ Κυρίου. Διὰ τοῦτο παρακαλῶ ὑμᾶς, καὶ 
προίεμαι ἐμὴν φωνὴν υἱοῖς ἀνθρώπων. Ὅτι ἐγὼ ἡ Σοφία 
κατεσκεύασα βουλὴν καὶ γνῶσιν καὶ ἔννοιαν, ἐγὼ 
ἐπεκαλεσάμην. Ἐμὴ βουλὴ καὶ ἀσφάλεια, ἐμὴ φρόνησις, ἐμὴ 
δὲ ἰσχύς. Ἐγὼ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δὲ ἐμὲ 
ζητοῦντες εὑρήσουσι χάριν. Νοήσατε τοίνυν, ἄκακοι, 
πανουργίαν, οἱ δὲ ἀπαίδευτοι ἔνθεσθε καρδίαν. Εἰσακούσατέ 
μου καὶ πάλιν, σεμνὰ γὰρ ἐρῶ, καὶ ἀνοίγω ἀπὸ χειλέων 
ὀρθά. Ὅτι ἀλήθειαν μελετήσει ὁ λάρυγξ μου, ἐβδελυγμένα δὲ 
ἐναντίον ἐμοῦ χείλη ψευδῆ. Μετὰ δικαιοσύνης πάντα τὰ 
ῥήματα τοῦ στόματός μου, οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιόν, οὐδὲ 
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στραγγαλιῶδες. Πάντα εὐθέα ἐστὶ τοῖς νοοῦσι, καὶ ὀρθὰ τοῖς 
εὑρίσκουσι γνῶσιν. Διδάσκω γὰρ ὑμῖν ἀληθῆ, ἵνα γένηται ἐν 
Κυρίῳ ἡ ἐλπὶς ὑμῶν, καὶ πλησθήσεσθε Πνεύματος. 
 

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ.Ι΄ 31). 
Στόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν, γλῶσσα δὲ ἀδίκου 

ἐξολεῖται. Χείλη ἀνδρῶν δικαίων ἐπίστανται χάριτας, στόμα 
δὲ ἀσεβῶν καταστρέφεται. Ζυγοὶ δόλιοι, βδέλυγμα ἐνώπιον 
Κυρίου· στάθμιον δὲ δίκαιον, δεκτὸν αὐτῷ. Οὗ ἐὰν εἰσέλθῃ 
ὕβρις, ἐκεῖ καὶ ἀτιμία· στόμα δὲ ταπεινῶν μελετᾷ σοφίαν. 
Τελειότης εὐθέως ὁδηγήσει αὐτούς, καὶ ὑποσκελισμὸς 
ἀθετούντων προνομεύσει αὐτούς. Οὐκ ὠφελήσει ὑπάρχοντα 
ἐν ἡμέρᾳ θυμοῦ, δικαιοσύνη δὲ ῥύσεται ἀπὸ θανάτου. 
Ἀποθανὼν δίκαιος ἔλιπε μετάμελον· πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ 
ἐπίχαρτος ἀσεβῶν ἀπώλεια. Δικαιοσύνη ἀμώμου ὀρθοτομεῖ 
ὁδούς, ἀσέβεια δὲ περιπίπτει ἀδικίᾳ. Δικαιοσύνη ἀνδρῶν 
ὀρθῶν ῥύσεται αὐτούς, τῇ δὲ ἀβουλίᾳ ἁλίσκονται παράνομοι. 
Τελευτήσαντος ἀνδρὸς δικαίου, οὐκ ὄλλυται ἐλπίς· τὸ δὲ 
καύχημα τῶν ἀσεβῶν ὄλλυται. Δίκαιος ἐκ θήρας ἐκδύνει, ἀντ’ 
αὐτοῦ δὲ παραδίδοται ὁ ἀσεβής. Ἐν στόματι ἀσεβῶν, παγὶς 
πολίταις, αἴσθησις δὲ δικαίων εὔοδος. Ἐν ἀγαθοῖς δικαίων 
κατώρθωται πόλις, καὶ ἐν ἀπωλείᾳ ἀσεβῶν ἀγαλλίαμα. Ἐν 
εὐλογίᾳ εὐθέων ὑψωθήσεται πόλις· στόματι δὲ ἀσεβῶν 
κατασκαφήσεται. Μυκτηρίζει πολίτας ἐνδεὴς φρενῶν, ἀνὴρ 
δὲ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει. 
 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. Δ΄. 7-15). 
Δίκαιος ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. 

Γῆρας γὰρ τίμιον, οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν 
μεμέτρηται. Πολιὰ δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις· καὶ ἡλικίᾳ 
γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῷ γενόμενος 
ἠγαπήθη, καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν μετετέθη. Ἡρπάγη, μὴ 
κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ. 
Βασκανία γὰρ φαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεμβασμὸς 
ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ, 
ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς· ἀρεστὴ γὰρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχὴ 
αὐτοῦ· διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δὲ λαοὶ 
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ἰδόντες, καὶ μὴ νοήσαντες, μηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ 
τοιοῦτον, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ 
ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.  
 

Εἰς τήν Λιτήν Ἰδιόμελα. Ἦχος α’. 
Πάλαι μὲν Ἐλύμας ὁ μάγος,* Παύλῳ τῷ οὐρανοβάμονι 

ἀνθιστάμενος* καὶ τὸν ἀνθύπατον ζητῶν διαστρέψαι ἀπὸ τῆς 
πίστεως* τυφλὸς ἐγένετο μὴ βλέπων τὸν ἥλιον* καὶ ζητῶν 
χειραγωγούς.* Νῦν δὲ Τουδουβάλλος ὁ βασιλεὺς,* τοῦ 
μακαρίου Νινιανοῦ τῇ διδαχῇ ἀπιστήσας,* τοῦ αἰσθητοῦ 
φωτὸς ἐστέρηται,* ἵνα λυπηθεὶς πρὸς μετάνοιαν Χριστῷ 
προσπέσῃ* καὶ τῆς ἀσεβείας τῆς ἀχλύος λυτρωθεὶς,* πάλιν 
αὐτοῦ ἀπολαύσῃ.* Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὸς ἐν τοῖς 
Ἁγίοις Σου!* ἀλλὰ πρεσβείαις τοῦ Ἱεράρχου,* φώτισον καὶ 
σῶσον τὰς ψυχὰς ἥμων. 
 

Ἦχος β΄. 
Ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσιν* καὶ χλόην τῇ 

δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων,* ὁ τὰ πάντα ποιῶν καὶ 
μετασκευάζων μόνῳ τῷ βούλεσθαι* τῷ τῆς σῆς μονῆς 
κηπουρῷ σημεῖον μέγα ἔδειξεν·* σοῦ γὰρ αὐτῷ ἐπιτάξαντος* 
λάχανα τῇ τραπέζῃ προσενεγκεῖν,* ἀδιακρίτως ὑπακούσας 
σοι,* πολὺν καρπὸν ἐν ταῖς ἀρούραις εὕρατο,* αὐτῶν 
ἀκάρπων ὄντων τὸ πρότερον.* Ἀλλὰ πρέσβευε πρὸς 
Κύριον, Νινιανὲ θαυματουργέ,* ἵνα μὴ ἐκκόψῃ ἡμᾶς ὥσπερ 
τὴν ἄκαρπον συκὴν,* ἀλλὰ δῷ ἡμῖν λογισμὸν ταχέως 
ἐπιστρέψαι πρὸς Αὐτὸν,* ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα 
πράσσοντας. 
 

Ἦχος γ΄. 
Ὥσπερ πάλαι Δανιὴλ ὁ Προφήτης,* Σωσάνναν τὴν 

πάνσεμνον διέσωσεν* τῆς τῶν ἀνόμων πρεσβυτέρων 
συκοφαντίας,* οὕτω καὶ σύ, Νινιανὲ ἱερώτατε,* τῆς τοῦ 
πονηροῦ γυναίου διαβολῆς* τὸν ἀθώον Ἱερέα ἐλυτρώσω·* ὁ 
γὰρ ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων* καταρτίζων αἶνον 
Κύριος,* τὸ ἀρτιγενὲς παιδίον,* ὡς ἄνδρα τέλειον φθέγγεσθαι 
ἐποίησεν* καὶ τὸν ἴδιον πατέρα δακτύλῳ καθυποδεῖξαι 
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ἠνάγκασεν.* Ὅθεν καὶ ἡμῶν τῶν ἐκ πόθου τιμώντων σε,* τὰς 
ψυχὰς ῥῦσαι χειλέων ἀδίκων* καὶ ἐκ γλώσσης δολίας* ταῖς 
θεοδέκτοις, Ἱεράρχα, μεσιτείαις σου. 
 

Δόξα. Ἦχος ὁ αὐτός. 
Ὡς καλὸς ποιμενάρχης καὶ τῆς εὐσεβείας διδάσκαλος,* 

τοὺς διὰ σοῦ Χριστῷ πιστεύσαντας,* νύκταν καὶ ἡμέραν μετὰ 
δακρύων οὐκ ἐπαύσω νουθετῶν,* μὴ συγκοινωνεῖν τοῖς 
ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους·* ἐξαίρετως δὲ τὴν κλοπὴν 
διελέγχων* ἀποστολικῶς ἀνεβόας·* ὁ κλέπτων μηκέτι 
κλεπτέτω,* μᾶλλον δὲ κοπιάτω,* ἐργαζόμενος τὸ ἀγαθὸν ταῖς 
χερσίν,* ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τοῖς χρείαν ἔχουσι·* ὁ δὲ διὰ σοῦ 
λαλῶν Κύριος Παντοκράτωρ,* τὸν τοὺς ἀμνοὺς οὓς 
ηὐλόγησας κλέψαι πειρώμενον,* θανάτῳ βιαίῳ παρέδωκεν,* 
ἵνα καί οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν·* σοῦ δὲ ὑπὲρ ἐκείνου 
δεηθέντος,* παρεβίβασεν τὸ ἁμάρτημα αὐτοῦ* καὶ ἐκεῖνον 
παραδόξως ἐκ νεκρῶν ἀνέστησεν.* Διὸ καὶ ἡμᾶς, Νινιανὲ 
σεβασμιώτατε,* νεκροὺς ὄντας τοῖς παραπτώμασι,* ἔγειρον 
ταῖς σαῖς εὐπαῤῥησιάστοις πρεσβείαις,* τοὺς εὐλαβῶς 
πανηγυρίζοντας* τὴν ἐράσμιον μνήμην σου. 
 

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος ὁ αὐτός. 
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,* ὁ τὴν ἑκούσιόν Σου σταύρωσιν,* εἰς 

κοινὴν ἐξανάστασιν* τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων 
καταδεξάμενος* καὶ τῷ καλάμῳ τοῦ Σταυροῦ,* βαφαῖς 
ἐρυθραῖς τοὺς σεαυτοῦ δακτύλους αἱματώσας,* ταῖς 
ἀφεσῖμοις ἡμῖν* βασιλικῶς ὑπογράψαι 
φιλανθρωπευσάμενος,* μὴ παρίδῃς ἡμᾶς κινδυνεύοντας* καὶ 
πάλιν τὴν ἀπὸ Σοῦ διάστασιν·* ἀλλ᾿ οἰκτείρησον, μόνε 
Μακρόθυμε,* τὸν ἐν περιστάσει λαόν Σου* καὶ ἀνάστηθι 
πολέμησον τοὺς πολεμοῦντας ἡμᾶς,* ὡς μόνος 
Παντοδύναμος. 
 

Εἰς τά Ἀπόστιχα Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος β´. Ὅτε ἐκ 
τοῦ ξύλου. 

Ὅτε ἐν τῇ Ῥώμῃ τῇ κλεινῇ,* ὥσπερ μαθητὴς παρεγένου,* 
Νινιανὲ ἱερέ,* τάφους τε καὶ λείψανα τῶν Ἀποστόλων 
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Χριστοῦ* εὐσεβῶς προσεκύνησας,* ἐκείνων ποθήσας* 
μιμηθῆναι, ἔνδοξε, τὰ κατορθώματα·* ὅθεν Ἱεράρχην σε 
χρίσας,* χαίρων ὁ Σιρίκιος πέμπει* πάλιν τῇ πατρίδι σου, ὡς 
κήρυκα. 
 

Στ. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας 
μου σύνεσιν. 

Ὅτε ἐν τῷ ἔθνει τῶν Πικτῶν,* τοῦ Εὐαγγελίου μετέδως* 
γνῶσιν σωτήριον* καὶ εἰδώλων ὤλεσας* πλάνην 
ψυχώλεθρον,* τοῖς σημείοις τῶν λόγους σου* Χριστὸς 
ἐβεβαίου·* τῷ τυφλῷ γὰρ ἄνακτι* ὅρασιν ἔδωκας* καὶ τὸν 
Ἱερέα ἐῤῥύσω* τῆς διαβολῆς, Ἱεράρχα·* ὅθεν κατὰ χρέος 
εὐφημοῦμέν σε. 
 

Στ. Οἱ Ἱερεῖς Σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ 
Ὅσιοί Σου ἀγαλλιάσονται. 

Ῥάβδος ὡς ποτὲ τοῦ Ἀαρὼν* σοῦ ἡ ἱερὰ βακτήρια,* 
μάκαρ, ἐβλάστησεν* καὶ πηγὴν ἀνέβλυσεν γλυκέος ὕδατος·* 
ἐν ᾗ πίστει νιψάμενοι* λεπροὶ ἄνδρες, ῥῶσιν* ἔλαβον καὶ 
αἶνόν σοι* ἐκ πόθου ἔψαλλον·* ὅθεν καὶ ἡμᾶς πάσης νόσου* 
ῥῦσαι πρεσβειῶν σου δυνάμει,* ὦ Νινιανέ, τοὺς 
εὐφημοῦντάς σε. 
 

Δόξα. Ἦχος ὁ αὐτός. 
Ὅντως ἐν σοὶ πεπλήρωται, Ἱεράρχα,* ἡ τοῦ Κυρίου 

ἐπαγγελία ἡ λέγουσα·* ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ,* τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ 
ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει* καὶ μείζονα τούτων ποιήσει·* τὴν γὰρ 
Ἐκείνου ἐντολὴν πληρώσας* πορευθεὶς ἐμαθήτευσας τῶν 
Πικτῶν τὸ ἔθνος,* ἀναγεννήσας αὐτοὺς ἐξ ὕδατος καὶ 
Πνεύματος* καὶ διδάσκων αὐτοὺς τηρεῖν* ὅσα ὁ Σωτὴρ 
ἐνετείλατο·* ὅθεν ἀποστολικοῖς καμάτοις κοινωνήσας,* 
ἀποστολικῶν μετέσχες δωρεῶν* καὶ ἀεννάως 
θαυματουργεῖν,* Νινιανέ, κατηξίωσαι,* ἀσθενοῦντας 
θεραπεύων,* λεπροὺς καθαρίζων,* νεκροὺς ἐγείρων,* καὶ 
δαιμόνια ἐκβάλλων,* οὐ μόνον ἔτι ζῶν ἐπὶ τῆς γῆς,* ἀλλὰ καὶ 
μετὰ τὴν σὴν μακαρίαν κοίμησιν.* Καὶ νῦν πρέσβευε 
δεόμεθα* ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
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Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος ὁ αὐτός. 
Σύ μου σκέπη κραταιὰ ὑπάρχεις* ὁ τριμερὴς Σταυρὸς τοῦ 

Χριστοῦ·* ἁγίασόν με τῇ δυνάμει Σου,* ἵνα πίστει καὶ ποθῶ* 
προσκυνῶ καὶ δοξάζω Σε. 
 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον, Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς 
ἐρήμου πολίτης. 

 

Τῆς Σκωτίας τὴν δόξαν, τῶν Πικτῶν τὸν Ἀπόστολον* καὶ 
τῆς Βρεττανίας ἁπάσης* τὸ σεπτὸν ἐγκαλλώπισμα,* 
ὑμνήσωμεν πιστοὶ Νινιανὸν,* θαυμάτων τὴν ἀκένωτον 
πηγήν·* εὐλογεῖ γὰρ οὐρανόθεν τοὺς πρὸς αὐτὸν* 
χαρμονικῶς κραυγάζοντας·* δόξα τῷ σὲ καλέσαντι Χριστῷ,* 
δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι,* δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ* 
πᾶσιν ἰάματα. 
 

Καὶ τὸ τῆς Ἑορτῆς· 

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου... 
 
 

 

Ἀπόλυσις. 
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ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ 
 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, εἰς τό Θεὸς Κύριος, τὸ 
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου δίς καὶ τὸ τῆς Ἑορτῆς ἅπαξ. 
 

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ΄. Αὐλῶν 
ποιμενικῶν. 

 

Σπονδῶν εἰδωλικῶν* καταπαύων ἄγος,* σοφὲ 
Νινιανέ,*τοῖς λαοῖς ἐβόας·* παύσασθε προσκυνοῦντες* τῶν 
δαιμονίων ξοάνοις, ἅπαντες* σπεύσατε βαπτισθῆναι,* 
δοξολογοῦντες Χριστὸν τὸν Κύριον,* τὸν βουληθέντα σῶσαι 
τῆς ἀρᾶς* τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων 

 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς.Ὅμοιον. 
Ἐν μέσῳ τῆς Ἐδὲμ, ξύλον ἢνεγχε θάνατον·* ἐν μέσῳ δὲ 

τῆς γῆς, ξύλον ζωῆς ἐβλάστησε·* γευσάμενοι γὰρ τοῦ 
πρώτου* ἄφθαρτοι ὄντες φθαρτοὶ γεγόναμεν·* τυχόντες δὲ 
τοῦ δευτέρου,* τῆς ἀφθαρσίας κατετρυφήσαμεν·* διὰ 
Σταυροῦ γὰρ σῴζει ὁ Θεὸς* τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. 
 

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α΄. Τὸν τάφον 
Σου, Σωτήρ. 

 

Τὸν τάφον σου πηγὴν* ἰαμάτων παντοίων* ἀνέδειξεν 
Χριστὸς* καὶ τὸ σπήλαιον, ἔνθα* ἀγῶσιν τῆς ἀσκήσεως,* τὴν 
σὴν σάρκα ἐνέκρωσας·* ὅθεν χαίροντες,* Νινιανὲ θεοφόρε,* 
σὲ γεραίρομεν* καὶ ἐν αὐτῷ συνελθόντες,* ὑμνοῦμεν τὴν 
μνήμην σου. 

 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὅμοιον. 
Τὸ ὅπλον τοῦ Σταυροῦ* ἐν πολέμοις ἐδείχθη* ποτὲ τῷ 

εὐσεβεῖ* βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ,* ἀήττητον τρόπαιον* κατ’ 
ἐχθρῶν διὰ πίστεως·* τοῦτο τρέμουσιν* καὶ αἱ δυνάμεις τοῦ 
ᾍδου·* τοῦτο γέγονεν* καὶ τῶν πιστῶν σωτηρία* καὶ Παύλου 
τὸ καύχημα. 
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Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ 
Σταυρῷ. 

 

Ὁ τοῦ Χριστοῦ θαυματουργὸς Ἱεράρχης*καὶ τῆς Βιτέρνης 
εὐκλεὴς ποιμενάρχης,* Νινιανὲ πανόλβιε, Πικτῶν ὁ 
φωτιστής,* πάσης περιστάσεως καὶ ἀνάγκης καὶ νόσου* τοὺς 
τὴν προστασίαν σου* ἀδιστάκτως αἰτοῦντας,* ταῖς σαῖς 
πρεσβείαις τήρει ἀσινεῖς* καὶ τῶν πταισμάτων ἡμῖν αἴτει 
ἄφεσιν. 

 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὅμοιον. 
Ἐν Παραδείσῳ με δεινῶς πεπτωκότα* τοῦ βροτοκτόνου 

τῇ πικρᾷ συμβουλίᾳ,* ἐν τῷ κρανίῳ πάλαι ἐξανέστησας, 
Χριστέ,* ξύλῳ ἰασάμενος* τήν τοῦ ξύλου κατάραν,* κτείνας 
τὸν ἀπάτῃ με* θανατώσαντα ὄφιν* καὶ ἐδωρήσω θείαν μοι 
ζωήν.* Δόξα τῇ θεία* σταυρώσει Σου, Κύριε. 
 

Οἱ Ἀναβαθμοί. Τὸ α΄ ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου.  
Προκείμενον. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη 

τῆς καρδίας μου σύνεσιν. 
 

Στ. Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη. 
 

Εὐαγγέλιον ζήτει ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς ιγ΄ Νοεμβρίου. 
Ὁ Ν΄ Ψαλμὸς. 
 

Δόξα. Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου... 
  
Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 
Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β´. Στ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 
Ἐξεχύθη ἡ χάρις ἐν χείλεσί σου,* Ὅσιε Πάτερ,* καὶ 

γέγονας Πικτῶν* καὶ Βρεττανῶν ποιμενάρχης,* διδάσκων τὰ 
λογικὰ πρόβατα* πιστεύειν εἰς Τριάδα ὁμοούσιον,* ἐν μιᾷ 
θεότητι. 
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 Οἱ Κανόνες· ὁ τῆς Ἑορτῆς μετὰ τῶν Εἱρμῶν εἰς στ΄ 
καὶ τοῦ Ἁγίου ὁ παρὼν εἰς η΄, οὗ ἡ ἀκροστιχίς· 
Ἐγκωμιάζω Νινιανὸν τὸν μέγαν. Παναγιώτης. 
Καταβασίας δὲ ψάλλομεν· Σταυρὸν χαράξας. 

 

ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. 
Ἐν οὐρανίοις θαλάμοις, Νινιανέ,* σὺν Ἀγγέλων τάγμασιν* 

ἀγαλλόμενος ἀεὶ,* αἴτει μοι θεόθεν φωτισμὸν* ἀνυμνῆσαι νῦν 
τολμήσαντι τὴν μνήμην σου. 
 

Γονέων βλάστημα ὤφθης θεοσεβῶν* καὶ ἐνδόξων, Ὅσιε·* 
παιδιόθεν δὲ Θεοῦ* ἔρωτι τρωθείς, Νινιανέ,* τῆς ἀσκήσεως 
τὸν βίον ἐπεποθήσας. 
 

Καλὴν μερίδα ἑλόμενος ἀληθῶς,* σκύβαλα λελόγισαι* τὰ 
τοῦ κόσμου ἀγαθὰ,* τὴν πτωχείαν στέρξας τοῦ Χριστοῦ* καὶ 
Ἀγγελῶν πολιτείαν ἐκμιμούμενος. 
 

Θεοτοκίον. 
Ὡς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου μήτηρ ἁγνὴ* αἴτησαι, 

Πανάχραντε,* παῤῥησίᾳ νῦν Αὐτὸν* δοῦναι τῶν πταισμάτων 
ἱλασμὸν,* τοῖς δοξάζουσι τὴν ἄσπορον λοχείαν Σου. 
 

ᾨδὴ γ΄. Οὐκ ἒστιν Ἅγιος ὡς Σύ. 
Μαρτίνου ὤφθης φοιτητὴς,* τοῦ Φραγγίας φωστῆρος* καὶ 

ἐκείνου τοὺς τρόπους* ἐμιμήσω ἀκριβῶς·* διὸ καὶ νῦν σὺν 
αὐτῷ* χαρμοσύνως, Πάτερ, εὐφημοῦμέν σε. 
 

Ἰδὼν ψυχῆς σου τὸ ἁγνὸν* ὁ Σιρίκιος, χρίει* τοῦ λαοῦ σε 
ποιμένα,* τὸν Δαμάσου μαθητὴν* καὶ τῇ πατρίδι τῇ σῇ* 
ἀποστέλλει, μάκαρ, πρὸς τὸ κήρυγμα. 
 

Ἀσμένως ἔσπευσας Χριστὸν* τοῖς λαοῖς καταγγεῖλαι* τοῖς 
Αὐτὸν ἀγνοοῦσιν* καὶ τῆς πλάνης τὴν ἀχλὺν,* Νινιανὲ ἱερέ,* 
διαλύσαι αἴγλη τῶν ῥημάτων σου. 
 

Θεοτοκίον. 
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Ζωὴν ἐπήγασας ἡμῖν* καὶ ἀρᾶς ἐλυτρώσω* τῆς ἀρχαίας 
τὸ γένος* τῶν βροτῶν ὡς ἀληθῶς,* τῷ Σῷ σεπτῷ τοκετῷ,* 
Κεχαριτωμένη Ἀειπάρθενε. 
 

Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ΄. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 
Ἀρτιγέννητον βρέφος ὑπακοὴν* παραδόξως ποιεῖταί σοι 

ὡς ἀνὴρ* φθεγγόμενον,Ὅσιε,* ῥάβδος δὲ ἡ τιμία σου* 
φυγάδα νεανίαν λυτροῦται τοῦ κλύδωνος,* ἐν γῇ δὲ 
φυτευθεῖσα,* ὡς δένδρον ἐξήνθησεν·* ὅντως γὰρ Θεὸς σε* 
ἐν δυνάμεσι πλείσταις,* λαμπρῶς ἐμεγάλυνε* δοξασθεὶς τῇ 
ἀσκήσει σου,* Νινιανὲ ἀξιάγαστε.* Πρέσβευε Αὐτῷ ἐκτενῶς,* 
τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι* τοῖς ἑορτάζουσι 
πόθῳ* τὴν ἁγίαν μνήμην σου. 
 

Δόξα καὶ νῦν. Μεθέορτον. Ὅμοιον. 
Τὸν Σταυρὸν τοῦ Σωτῆρος ὑπὸ τὴν γῆν* κεκρυμμένον 

ἀνείλετο ἡ σεμνὴ* Ἑλένη καὶ πίμπλησι* χαρᾶς κόσμου τὸ 
πλήρωμα* καὶ τεμένη θεσπίζει ὑψοῦσθαι ἐν Πνεύματι* καὶ τὸ 
σκῆπτρον κομίζει ἐπὶ τὰ βασίλεια,* ὅπερ καὶ δεικνῦσα* τῷ 
υἱῷ ἀνεβόα·* ὑφάπλωσον, Δέσποτα,* τὰς σὰς χεῖρας καὶ 
πρόσδεξαι* τὸν δεικνύμενον ἅπασι* κράτος σου καὶ νίκας, 
σοφέ,* καὶ τὰ ἔθνη δίδαξον ἐν χάριτι* τοῦ προσκυνεῖν μετὰ 
πόθου* Σταυρὸν καὶ τὰ πάθη Χριστοῦ. 
 

ᾨδὴ δ´. Τὴν ἐν Σταυρῷ Σου. 
Ὡς Ἀποστόλων ἰσοστάσιος* ἐξουσίας αὐτῶν,* Νινιανέ, 

μετέσχες* καὶ τῶν δαιμόνων ὤλεσας* κράτος ἀληθῶς* καὶ 
εἰδώλων τεμένη* εἰς γῆν κατέῤῥαξας. 
 

Νοῦν ἡγεμόνα ἐνστησάμενος,* τῶν παθῶν τῆς σαρκὸς* 
πολιτείαν Ἀγγέλων* ἐπὶ τῆς γῆς ἐβίωσας* καὶ τῶν 
Μοναστῶν* ὁδηγὸς ἀνεδείχθης πρὸς τελειότητα. 
 

Ἰδὼν τὸν κῆπον κατεπλήττετο* τῆς μονῆς κηπουρὸς* τῆς 
σῆς, Ἀρχιεράρχα·* καρποὺς γὰρ πρὶν οὐχ ἢνεγκε,* διὰ δὲ τῆς 
σῆς* εὐλογίας ἐπλήσθη λαχάνων, Ὅσιε. 
 

Θεοτοκίον. 
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Νῦν τῶν αἱρέσεων κατάβαλε* ἐπηρμένην ὀφρὺν,* ἐν 
νήσῳ Βρεττανίας,* τῶν μὴ δοξολογούντων Σε,* Δέσποινα 
ἁγνή,* Ὀρθοδόξων τὴν ποιμνὴν ἀεὶ κρατύνουσα.  
 

ᾨδή ε΄. Θεοφανείας Σου, Χριστέ. 
Ἵνα τὰ χείλη ἐμφραγῇ* συκοφαντῶν πονηρῶν, θεοφόρε,* 

ὡς ἀνὴρ ἐλάλησε τὸ νήπιον,* πειθαρχῆσαν σοῦ τῷ 
προστάγματι* καὶ δακτύλῳ, Νινιανέ,* αὐτοῦ ὑπέδειξε σαφῶς 
τὸν πατέρα* καὶ πάντες ὁρῶντες ταῦτα κατεπλήττοντο. 
 

Ἄναξ ὁ πρῴην ἀπιστών* λόγοις τοῖς σοῖς καὶ αὐτοὺς 
μυκτηρίζων,* τύφλωσιν παρὰ Κυρίου ἔλαβε,* ἵνα λυπηθῇ 
πρὸς μετάνοιαν·* ὅθεν πίστει σοι προσελθὼν,* ἄμφω 
πεφώτισται δοξάζων, τρισμάκαρ,* τὸν δόντα τὴν δωρεάν σοι 
τῶν ἰάσεων. 
 

Νινιανέ, τῶν ἀσκητῶν* ὤφθης κανών, μοναστῶν 
ὡραιότης,* λάμψας τῇ ἀμέμπτῳ πολιτείᾳ σου* ἐν γῇ τῆς 
Σκωτίας ὡς ἥλιος·* ὅθεν σπήλαιον τὸ σεπτὸν,* ὅ τῶν 
ἱδρώτων σου ἡγίασας ὄμβροις* πηγάζει τοῖς προσιοῦσι χάριν 
ἄφθονον. 
 

Θεοτοκίον. 
Οὐκ ἒστιν ἄλλος ἐν βροτοῖς,* ὥσπερ ἐγὼ ἁμαρτίαις 

μολύνας* ὅλως τῆς ψυχῆς μου τὴν εὐπρέπειαν* καὶ 
δαιμόνων δοῦλος γενόμενος·* ὅμως, Δέσποινα ἀγαθή,* ὅτι 
κατέφυγον τῇ Σῇ θείᾳ σκέπῃ,* πυρός με τοῦ αἰωνίζοντος 
ἑξάρπασον. 
 

ᾨδὴ στ΄. Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν. 
Ναὸν θεῖον ἤγειρας* ἐν Βίτερνῃ ἐκ λευκῆς* πέτρας καὶ 

καθιέρωσας* τῷ σεπτῷ διδασκάλῳ σου* ἐν χαρᾷ Μαρτίνῳ,* 
ἐκείνου, Νινιανέ,* γνοὺς τὴν πρὸς Θεὸν μετάστασιν. 
 

Τοῦ κλύδωνος ἔσωσας* ἐν θαλάσσῃ μαθητὴν* χρώμενον 
βακτηρίᾳ σου* τῇ τιμίᾳ, μακάριε·* νῦν δὲ ῥῦσαι πάσης* 
ἀνάγκης καὶ συμφορᾶς,* Ἱεράρχα, τοὺς ἱκέτας σου. 
 



[16] 
 

Ὁρῶντες παράλυτον* οἱ γεννήτορες υἱὸν* καὶ δύσμορφον, 
λειψάνοις σου* ἀδιστάκτως προσέπεσον* καὶ ἰδοὺ ἐκεῖνον* 
κατεῖδον, Νινιανέ,* ὑγιῆ εὐχαριστοῦντές σοι. 
 

Θεοτοκίον. 
Νυμφὼν Θεοῦ πάντιμε,* οὐρανίου νοητοῦ* νυμφῶνός με 

ἀξίωσον,* τὴν λαμπάδα ἀνάψασα* τῆς ψυχῆς μου, Κόρη,* 
ἐλαίῳ τῶν ἀρετῶν,* τῇ δυνάμει τῆς πρεσβείας Σου. 
 

Κοντάκιον. Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον. 
Τῆς Βιτέρνης σήμερον* τὸν Ποιμενάρχην* καὶ σεπτὸν 

δομήτορα* τῆς τοῦ Λευκοῦ Οἴκου Μονῆς,* Νινιανὸν 
εὐφημήσωμεν,* ἵνα πταισμάτων συγχώρησιν λάβωμεν. 
 

Ὁ Οἶκος. 
Ἀπὸ γονέων εὐσεβῶν προῆλθες καὶ ἐνδόξων καὶ ἐν Ῥώμῃ 

παραγενόμενος, Δαμάσῳ καὶ Σιρικίῳ τοῖς πανσόφοις 
Ἱεράρχαις ἐμαθήτευσας· καὶ ἐπανελθὼν εἰς τὴν σὴν πατρίδα, 
ὅπου οὐχ ὠνομάσθη Χριστὸς καὶ οἷς οὐχ ἀνηγγέλθη περὶ 
Αὐτοῦ, δραμὼν ἐκήρυξας τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, ἐν δυνάμει 
Πνεύματος Θεοῦ· καὶ δοξασθεὶς θαυμάτων ἐνεργείᾳ, τυφλοῖς 
ἀνάβλεψιν παρέσχες, συκοφαντίαν δεινὴν κατώλεσας, τοὺς 
ἅρπαγας καὶ κλέπτας ἐπαίδευσας καὶ νεκρὸν ἐξανέστησας. 
Ὅθεν σήμερον χαίροντες τὴν σὴν πανηγυρίζομεν μνήμην καὶ 
τῷ σεπτῷ σου τάφῳ καὶ τῷ τιμίῳ σπηλαίῳ τῆς σῆς 
ἀσκήσεως προσερχόμεθα, ἵνα πταισμάτων συγχώρησιν 
λάβωμεν. 
 

Συναξάριον. 
Τῇ ΙΣΤ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη   τοῦ ἐν ἁγίοις 

Πατρὸς ἡμῶν Νινιανοῦ Ἐπισκοποῦ Βιτέρνης, τοῦ 
Φωτιστοῦ τῶν Πικτῶν καὶ κτίτορος τῆς ἐν Σκωτίᾳ 
σεβασμίας Μονῆς τῆς λεγομένης τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, τοῦ 
Θαυματουργοῦ. 

Στίχοι. 
Τὸν νῦν μὴ φιλῶν Νινιανὸς αἰῶνα 

μετέστη αὐτοῦ πρὸς δόξαν τὴν ἀγήρω. 
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Ταῖς αὐτοῦ ἁγίας πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον 
καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
 

ᾨδὴ ζ΄. Ἄφραστον θαῦμα. 
Μνείαν ποιοῦντες* τῶν σῶν καμάτων, θεόληπτε,* τῷ 

Σωτῆρι μέλπομεν ᾠδὰς,* τῷ σὲ φωτιστὴν τῶν ἐν σκότει 
δείξαντι* καὶ χαρμοσύνως, Νινιανέ, βοῶμεν·* Λυτρωτά,* ὁ 
Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 
 

Ἔχει σὲ μέγα,* Νινιανέ, ἀντιλήπτορα* Ὀρθοδόξων ποίμνη 
Βρεττανῶν* καὶ σοῦ τὴν σεπτὴν ἑορτάζει κοίμησιν,* ἐν 
κατανύξει τῷ Κυρίῳ βοῶσα·*  Λυτρωτά,* ὁ Θεὸς εὐλογητὸς 
εἶ. 
 

Γένοιτο, Πάτερ,* παντὸς κακοῦ φυλακτήριον* ἡ πρεσβεία 
σου τῷ Ποιητῇ,* ἡμῖν τοῖς τῇ σῇ σκέπῃ καταφεύγουσιν* καὶ 
σωτηρία τοῖς πίστει μελωδοῦσιν·*Λυτρωτά,* ὁ Θεὸς 
εὐλογητὸς εἶ. 
 

Ἄφραστον θαῦμα!* ὁ κλέπτῃς βίαιον θάνατον* 
δεδεγμένος, ψήφῳ θεϊκῇ,* ταῖς σαῖς προσευχαῖς* ἐκ νεκρῶν 
ἐγήγερται* ἐν μετανοίᾳ, Ἱεράρχα, κραυγάζων·* Λυτρωτά,* ὁ 
Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 
 

Θεοτοκίον. 
Νεφέλη χαῖρε* ζωῆς τὸ πόμα ὀμβρίσασα·* χαῖρε, δίσκε* 

νοητοῦ φωτὸς,* Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ,* τοῦ ἐκ Σοῦ 
ἐκλάμψαντος,* εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελωδοῦντων·* 
Λυτρωτά,* ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἰ. 
 

ᾨδὴ η΄. Ἔκστηθι φρίττων οὐρανέ. 
Παῦσον αἱρέσεων λοιμὸν* καὶ πάλιν φώτισον* ὀρθοδόξοις 

διδαχαῖς* τὰ τέκνα, ὧν τὸ πρὶν κατέπεισας,* Νινιανὲ 
θαυμαστέ,* τὴν πλάνην εἰδώλων ἀρνηθῆναι* καὶ δίδαξον 
γεραίρειν* τὴν ἁγίαν σου μνήμην* καὶ ὥσπερ δεῖ δοξάζειν* 
Θεὸν τὸν ἐν Τριάδι. 
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Ἀπὸ σταγόνων ὑετοῦ* ἄβροχος ἔμεινας,* προσευχῇ 
προσκαρτερῶν·* ἡνίκα δέ, Πάτερ, τετάραξαι* βιοτικοῖς 
λογισμοῖς* ὑγράνθης, ἵνα πᾶσι παράσχῃς* τύπον πῶς δεῖ 
ἀπαύστως* ἐν παντὶ τόπῳ ψάλλειν* Χριστῷ τῷ εὐεργέτῃ,* 
μετὰ ψυχῆς ζεούσης. 
 

Νινιανοῦ τοῦ θαυμαστοῦ* κόρη προσέπεσεν* τοῖς 
λειψάνοις ἡ τυφλὴ,* ἐν πίστει καὶ ῥᾳδίως ἔλαβε* πάλιν τὸ 
φῶς ἐν χαρᾷ,* μυχίων ἐκ ψυχῆς μελωδοῦσα·* οἱ παῖδες 
εὐλογεῖτε,* Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε,* λαὸς ὑπερυψοῦτε,* Χριστὸν εἰς 
τοὺς αἰῶνας. 
 

Ἀνὴρ ἐσώθη φλεγμονῆς* καὶ ἐξ οἰδήματος* πονηροῦ, 
Νινιανέ,* δακρύων ὀχετοῖς τὴν λάρνακα* βρέξας λειψάνων 
τῶν σῶν* καὶ ἄλλοι ἐξ ἑλκῶν ἐπωδύνων* καὶ πονῶν 
δυσιάτων* ἐλυτρώθησαν μόνη* ἁφὴ τοῦ σοῦ τιμίου* τάφου, 
σημειοφόρε. 
 

Θεοτοκίον. 
Γένοιτο, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ,* ἡ μεσιτεία Σου,* τῶν πολλῶν 

ἁμαρτιῶν* συγγνώμη, τοῖς πιστῶς κηρύττουσιν* τὴν 
παρθενίαν τὴν Σὴν* καὶ πίστει καθ’ ἑκάστην βοῶσι·* χαῖρε, 
Εὐλογημένη·* Ἀειπάρθενε, χαῖρε·* τῶν ὀρφανῶν προστάτις,* 
Κυρία τῶν Ἀγγελῶν. 
 

ᾨδὴ θ´. Θεὸν ἀνθρώποις. 
Ἰάσεων σὲ πηγὴν γινώσκομεν* παντοίων νοσημάτων* 

μολυσμὸν ἀποπλύνουσαν·* τῆς πηγῆς γὰρ ὕδατι* τῆς σῆς οἱ 
λεπροὶ* ἔλαβον θεραπείαν·* ὅθεν δεόμεθα* πόνων χαλεπῶν, 
Νινιανέ,* ἡμᾶς ἀπάλλαξον. 
 

Ὡς εὐκλεής σου ὁ βίος, Ὅσιε,* θαυμάτων παραδόξων* καὶ 
σημείων ἀνάπλεως·* ὡς αἰσία πάλιν δὲ ἡ σὴ τελευτή! ὡς 
ἔνθεος ὁ ζῆλος! ὅθεν τὸν ἄφθαρτον στέφανον θεόθεν 
εἰληφὼς ἡμῶν προστάτευε. 
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Τὸν ὕμνον, μάκαρ, ὅν σοι προσήνεγκον,* ὡς ὁ πατὴρ τοῦ 
τέκνου* εὐμενῶς τὰ ψελλίσματα* δέχεται, λιτάζω σε* 
προσδέχου, τὴν σὴν* διδούς μοι εὐλογίαν* καὶ ῥῦσαι ἄλγους 
με* τῶν ποδῶν δεινοῦ, Νινιανέ,* τὸν προσφυγόντα σοι. 
 

Ἡμῶν τῶν πίστει ἀνευφημούντων σε,* μνημόνευσον τοῦ 
θρόνου* τοῦ Ὑψίστου ἐνώπιον* καὶ ἡμῖν, πανόλβιε,* γενοῦ 
βοηθὸς,* σῴζων ἡμᾶς κινδύνων* καὶ πρὸς οὐράνιον* τρίβον 
ὁδηγών, Νινιανέ,* ταῖς ἱκεσίαις σου. 
 

Θεοτοκίον. 
Σεμνῶς βιῶσαι ἐνθέοις πράξεσιν* καὶ ἔργοις μετανοίας* 

τὸν ἀχρεῖον ἐνίσχυσον,* Θεοτόκε Δέσποινα,* σεμνὴ Μαριάμ,* 
καὶ πρὸ τοῦ ἀπελθεῖν με* ἄνες μοι δέομαι,* ἵνα ἀναψύξω 
ἀνυμνῶν* τὰ μεγαλεῖά Σου. 
 

Ἐξαποστειλάριον. Ἦχος γ΄. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 
 

Τῆς Βρεττανίας τὴν δόξαν* καὶ τῶν Πικτῶν τὸν φωτιστήν,* 
τῶν μοναζόντων τὸ κλέος,* τὸν θαυμαστὸν Νινιανὸν,* τῶν 
Ὀρθοδόξων χορεῖαι* ἀνευφημήσωμεν πόθῳ. 

 

Καὶ τὸ τῆς Ἑορτῆς· 

Σταυρὸς ὁ φύλαξ... 
 

Εἰς τοὺς Αἴνους ἱστῶμεν στίχους δ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ 
ἐξῆς προσόμοια. Ἦχος πλ. δ΄. Ὢ τοῦ παραδόξου 
θαύματος. 

 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!* πῶς τοὺς ὡς θῆρας τὸ 
πρὶν* ἀνημέρους διάγοντας* Πίκτας κατεφώτισας* ἀστραπαῖς 
τοῦ κηρύγματος* καὶ εὐλογίας* τέκνα πεποίηκας,* 
καταλιπόντας* ἔργα τὰ ἄνομα* καὶ ἰσοστάσιος* Ἀποστόλων 
πέφυκας, Νινιανέ,* ὡς θεράπων ἔνθεος* τοῦ 
Παντοκράτορος. 
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Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!* κλέπτην θανόντα οἰκτρῶς,* 
ὡς ὑπνοῦντα ἀνέστησας* καὶ λαλεῖν τὸ νήπιον,* ὥσπερ 
ἄνδρα ἐποίησας,* συκοφαντίας ἐκλυτρωσάμενος* τὸν Ἱερέα* 
ἀθῷον πέλοντα* καὶ τῆς πηρώσεως* ὀφθαλμῶν διέσωσας,* 
Νινιανέ,* Τουδουβάλλον ἄνακτα* τὸν προσδραμόντα σοι. 
 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!* ὥσπερ ποτὲ Ἀαρὼν* 
βακτηρία ἐβλάστησεν,* οὕτω καὶ ἡ ῥάβδος σου* ἡ τιμία, 
θεσπέσιε·* ἔνθα δὲ ταύτη, Πάτερ, πεφύτευται* πηγὴ ὑδάτων* 
αὖθις ἀνέβλυσεν,* ἐν ᾗ νιψάμενοι* οἱ λεπροὶ τὴν ἴασιν,* 
Νινιανέ,* ἔλαβον δοξάζοντες* τὸν σὲ δοξάσαντα. 
 

Νινιανὲ πανσεβάσμιε,* Οἴκου Λευκοῦ τῆς Μονῆς* ὁ 
δομήτωρ ὁ ἔνδοξος,* τῶν Πικτῶν Ἀπόστολε,* τῆς Σκωτίας τὸ 
καύχημα* καὶ Βρεττανίας πάσης ἀγλάϊσμα,* τοὺς τὴν ἁγίαν* 
τελοῦντας μνήμην σου,* σκέπε καὶ φύλαττε* ἀπὸ πάσης 
θλίψεως* καὶ συμφορᾶς* καὶ πταισμάτων αἴτησαι* ἡμῖν τὴν 
ἄφεσιν. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 
Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ᾀσμάτων,* χορεύσωμεν 

γηθόμενοι* καὶ κροτήσωμεν χεῖρας σήμερον,* ἐν τῇ ἐνδόξῳ 
πανηγύρει* τοῦ θεοφόρου Πατρός.* Βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες 
συντρεχέτωσαν* καὶ τὸν βασιλέως, τυφλώσει παιδευθέντος,* 
ὀφθαλμοὺς ἀνοίξαντα* καὶ φωτίσαντα αὐτὸν ἀμφοῖν,* τῷ 
φωτὶ τῷ οὐρανίῳ, ἀνυμνείτωσαν.* Ποιμένες καὶ διδάσκαλοι,* 
τὸν τῆς συκοφαντίας* σῴσαντα τὸν ἀθῷον* Ἱερέα 
εὐφημήσωμεν·* οἱ ἐν πόνοις τὸν ἰατρόν,* οἱ ἐν ἀνάγκαις τὸν 
ῥύστην,* οἱ ἐν πειρασμοῖς τὸν προστάτην,* οἱ κλαίοντες τὴν 
χαρμονήν,* οἱ ἐν θλίψεσι τὴν παρηγορίαν,* οἱ γεωπόνοι τὴν 
εὐκαρπίαν,* οἱ ἐν κινδύνοις τὴν προστασίαν,* οἱ πάντες τῶν 
Ἀποστόλων τὸν ἰσοστάσιον* πάνσοφον Ἱεράρχην,* 
ἐγκωμιάζοντες οὕτως εἴπομεν·* Νινιανὲ θεσπέσιε,* 
πρόφθασον ἐξελοῦ ἡμᾶς* τῆς τῶν αἱρέσεων λύμης* καὶ 
σκέπε τὴν ποίμνην σου* ταῖς ἱκεσίαις σου. 
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Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος ὁ αὐτός. 
Δεῦτε, λαοί,* τὸ παράδοξον θαῦμα καθορῶντες,* τοῦ 

Σταυροῦ τὴν δύναμιν προσκυνήσωμεν·* ὅτι ξύλον ἐν 
Παραδείσῳ θάνατον ἐβλάστησε,* τὸ δὲ τὴν ζωὴν ἐξήνθησεν,* 
ἀναμάρτητον ἔχων προσηλώμενον τὸν Κύριον·* ἐξ οὗ πάντα 
τὰ ἔθνη* ἀφθαρσίαν τρυγῶντες κραυγάζομεν·* ὁ διὰ Σταυροῦ 
τὸν θάνατον καταργήσας* καὶ ἡμᾶς ἐλευθερώσας, δόξα Σοι. 
 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 
 

ΕΝ Τῌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙᾼ 
 

Τά Τυπικὰ καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου ᾠδὴ γ΄ καὶ 
στ΄. 

Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον ζήτει Ἰανουαρίου λ΄. 
 

Μεγαλυνάριον. 
 

Χαίροις ὁ Ἀποστόλος τῶν Πικτῶν* καὶ Σκωτίας δόξα,* 
Ἱεράρχα Νινιανέ·* χαίροις, ὁ παρέχων βοήθειαν ταχεῖαν* τοῖς 
πόθῳ ἀνυμνοῦσι* τὰ σὰ θαυμάσια. 
 

Κοινωνικόν. Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον… 
 

Καὶ αὐτὸς αὐτόθι καταπαύσω τὸν λόγον· 
Καὶ εἰ μὲν καλῶς καὶ εὐθίκτως τῇ συντάξει, 
Τοῦτο καὶ αὐτὸς ἔθελον· 
Εἰ δὲ εὐτελῶς καὶ μετρίως, 
Τοῦτο ἐφικτὸν ἧν μοι. 
Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν 

αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν, 
Κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, 
Αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,  
Εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· 
Ἀμήν. 

 

  
 
  


