




 

 

 

 

 

 

 

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ τοῦ Γραπτοῦ 

Μνήμη: ΙΑ΄. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Ἐποιήθη ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὑπό  

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου, 

Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. 

 

 

 

 

  





 

ΒΙΟΣ 

Οἱ Ὅσιοι Πατέρες ἠμῶν Θεόδωρος καί Θεοφάνης, οἱ ἐπικαλούμενοι Γραπτοί, 

ἐγεννήθησαν εἰς τήν Μωαβίτιδα γῆν ἀνατολικά τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης, κατά τά 

ἔτη 775 καί 778 ἀντιστοίχως. Ἐξ ἀρχῆς οἱ μακάριοι ἔλαβαν τήν μεγίστην εὐλογίαν 

παρά Θεοῦ νά ἔχωσι γονεῖς ἐνάρετους καί εὐλαβεῖς σφόδρα, ἐπιμελουμένους μετά 

σπουδῆς πάσας τᾶς ἀρετᾶς, ἐξαιρέτως δέ αὐτήν τῆς φιλοξενίας. Ὁ πατήρ τῶν 

Ἰωάννης, ἀπαρνησάμενος τά τοῦ κόσμου ἐκάρη Μοναχός εἰς τήν τοῦ Ἁγίου Σάββα 

Λαύραν μετονομασθεῖς Ἰωνάς. 

Οὗτος ὁ τρισόλβιος διά συντόνου ἐγκρατείας, ὑπακοῆς καί ταπεινοφροσύνης 

ἔφθασεν εἰς ὕψος ἀρετῆς καί ἠξιώθη τῆς τῶν Ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων 

χορείας ἐν τοίς οὐρανοίς.(Ἡ ἐτήσιος μνήμη τοῦ ἑορτάζεται τήν 21ην τοῦ μηνός 

Σεπτεμβρίου μετά τοῦ ὁμωνύμου Προφήτου Ἰωνά). 

Οἱ δυό νεαροί ἀδελφοί, ὄντες εἰς ἀκμάζουσαν νεότητα καί δίχως νά 

ὑπολείπονται εἰς τήν πλήρην γνῶσιν τῆς ἱερᾶς καί θύραθεν σοφίας, ἐφλέχθησαν 

ὑπό τοῦ Θείου ἔρωτος καί τοῦ πόθου τῆς ἀγγελικῆς πολιτείας. Ὅθεν σπεύσαντες 

κατέφθασαν εἰς τήν περιώνυμον Λαύραν τοῦ Ἁγίου Σάββα περί τό ἔτος 800 

παρέμειναν δέ πλησίον τῆς Μονῆς εἰς τί κελλίον, εἰς τό ὁποῖον ἠγωνίζετο ὁ Θεῖος 

Μιχαήλ ὁ Σύγκελλος, ἀνήρ ἔμπλεος τῶν χαρίτων τοῦ Πνεύματος. Ἕνδεκα χρόνους 

ἔκαμαν οἱ Ἅγιοι εἰς τήν ὑπακοήν τῆς Μονῆς, καί ὑπερέβησαν ἅπαντας κατά τήν 

ἔνθεον πολιτείαν. Ὅθεν μέ θείαν νεύσιν ἐκλήθησαν εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν καί 

ἠξιώθησαν τοῦ ὑπέρτατου λειτουργήματος τῆς Ἱερωσύνης. Δύο χρόνους ἀργότερον 

(813) οἱ θεόπνευστοι ἄνδρες μετά καί τοῦ σοφωτάτου διδασκάλου τῶν Μιχαήλ, 

ἀναλαμβάνουσι κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Πατριάρχου τήν ἐκπλήρωσιν ἱερωτάτης καί 

ὑπευθύνου ἀποστολῆς διά θέματα πίστεως (ἀντίκρουσιν τῆς αἱρετικῆς προσθήκης 

τοῦ filioque ὑπό Λατίνων Μοναχῶν) καί διά τήν οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τοῦ 

χειμαζόμενου Πατριαρχείου ὑπό τῶν Ἀράβων. 

Τό ταξίδιον πρός τήν Ρώμην σταματᾶ εἰς τήν Βασιλεύουσαν. Ἡ παραμονή τῶν 

Ἁγίων στήν Κωνσταντινούπολιν συμπίπτει μέ τήν ἀναζωπύρωσιν τῆς 

εἰκονομαχικῆς ἔριδος (815) ἐπί Λέοντος Ἐ' τοῦ Ἀρμενίου. Οἱ ὁμολογηταί ἀδελφοί 

ξεκινοῦν πλέον τήν μαρτυρικήν ὁδόν, ἡ ὁποία θά τούς ἀναδείξει μεγίστους 

φωστήρας καί Μάρτυρας τῆς Ἀληθείας. Κατά τό διάστημα εἴκοσι ὁλοκλήρων 

ἐτῶν οἱ Ἅγιοι ὑφίστανται δεινότατα βασανιστήρια καί φυλακίσεις. Ἐξορίζονται 

δυό φορᾶς, σύρονται εἰς δημοσίους δίκας, μαστιγώνονται ἀπηνῶς... Τίς δύναται νά 

περιγράψη τᾶς ταλαιπωρίας καί τά μαρτύρια, πού ὑπέμειναν οἱ ὅσιοι, τᾶς 

φυλακάς, τά ναυάγια, τούς λιμούς, τᾶς ἠλιακᾶς ἐκκαύσεις, τό ψύχος, τούς 

ραβδισμούς, τᾶς πληγᾶς, τά ραπίσματα, τούς καθ' ἡμέραν θανάτους. Ἰδιαιτέρως 

κατά τήν τελευταίαν ἐξορίαν ἐπί τοῦ ἀσεβέστατου καί θεομάχου Θεοφίλου (834-

836), οἱ μακάριοι ἐκόσμησαν ἔτι περισσότερον τά πολύαθλα σώματα τῶν διά τῶν 

στιγμάτων τοῦ μαρτυρίου καί ἐκάλλυναν τᾶς ἁγίας τῶν ψυχᾶς μέ τήν ὑπομονήν 

καί καρτερίαν. 



Τόν Ἰούλιον τοῦ 836 διατάσσονται νά παρουσιασθώσι ἐνώπιον τοῦ 

αὐτοκράτορος Θεοφίλου εἰς τό Χρυσοτρίκλινον. Οἱ Ἅγιοι ἵστανται σιωπηλῶς καί 

ἐξοργίζουσι τόν αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος προστάζει τήν κακοποίησιν καί τόν 

στιγματισμόν τῶν. 

Κατόπιν τετραημέρου καί ἄσπλαχνου βασανισμοῦ εἰς τήν δημοσίαν φυλακήν 

τοῦ Πραιτωρίου ὑποβάλλονται εἰς ἐν πρωτοφανές καί ἀπάνθρωπον κολαστήριον: 

ἐπί πολλᾶς ὥρας ἐκκεντοῦνται εἰς τά μέτωπα μέ πυρακτωμένας βελόνας καί 

πολλήν βαρβαρότητα. 

Τό χάραγμα αὐτό τῶν Ἁγίων ὅπως μας παραδίδεται ἀπό τά Συναξάρια καί τούς 

Χρονογράφους ἔγινε σέ δώδεκα ἰαμβικούς στίχους. Καί καθώς ἐστάλαζεν ἀκόμη τό 

μαρτυρικόν αἷμα ἀπό τά τίμια πρόσωπα τῶν ἀπήντησαν περιχαρεῖς πρός τόν 

ἔπαρχον: 

«Γίνωσκε, ὅτι ὅταν ὑπάγωμεν εἰς τόν Παράδεισον καί μᾶς ἴδωσι τά Χερουβίμ, 

θέλουσιν εὐλαβηθεῖ τᾶς ὄψεις ἠμῶν, καί θά μᾶς κάμουσιν τόπον νά εἰσέλθωμεν 

εὐφραινόμενοι, ἐπειδή ἄλλος τίς ποτέ δέν ἠξιώθη ὡς ἠμεῖς νά χαράξωσι διά τόν 

Δεσπότην Χριστόν τήν ὄψιν αὐτοῦ». 

Ὁ ἀνήμερος Βασιλεύς εὐθύς μετά τήν κακοποίησιν τῶν ὁμολογητῶν ἀδελφῶν 

τούς ἐξώρισεν διά τρίτην φορᾶν εἰς τήν Ἀμάσειαν τῆς Βιθυνίας προστάσσων νά μή 

τούς θάψωσι μετά θάνατον, ἀλλά νά μείνωσιν οὕτως εἰς καταφρόνησιν. 

Ἐβασανίσθησαν οἱ μακάριοι πολύν καιρόν εἰς τήν δεινήν ἐκείνην ἐξορίαν 

πολιτευόμενοι ἐναρέτως καί ὀρθοδόξως καί τόσην ἀρετήν καί ἐγκράτειαν εἶχον, 

ὥστε διῆγον ὡς ἀσώματοι Ἄγγελοι. 

Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ἀπό τήν μεγάλην κακοπάθειαν καί τό γῆρας ἠσθένησεν καί 

τήν ἡμέραν τῆς τελειώσεως τοῦ Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, ὁ 

τούτου ζηλωτής καί τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ ἐπώνυμος, παρέδωκε τήν ἁγίαν αὐτοῦ 

ψυχήν εἰς τᾶς ἀχράντους χείρας τοῦ Θεοῦ, ὅν ἐπόθησεν, ἐν ἔτει 841. 

Ὁ δέ μακάριος αὐτάδελφος καί ὁμόζηλος αὐτοῦ Θεοφάνης ἐτίμησε μέ ἐγκώμια 

καί Ἱερά ἄσματα τό σεπτόν αὐτοῦ λείψανον, συνέθεσε δέ καί τόν γνωστόν Κανόνα, 

πού μέχρι σήμερον ψάλλεται εἰς τᾶς Ἐκκλησίας, κατά τήν 27ην τοῦ Δεκεμβρίου. 

Δέν ἐτόλμησε δέ νά ἐνταφίαση τό ἅγιον λείψανον, κατά τό βασιλικόν 

πρόσταγμα, ἀλλά τό ἐτοποθέτησεν εἰς ξυλίνην λάρνακα προσφέρων εἰς τόν θανόντα 

ἀντί θρηνωδίας τήν ὑμνωδίαν. 

Λέγεται ὅτι τό σῶμα τοῦ μακαρίου Θεοδώρου παρέμεινεν ἄφθορον, εὐωδιάζον 

καί θεραπεῦον πάσαν ἀσθένειαν καί δαιμονικήν προσβολήν. Συνέβη μάλιστα, εἰς 

Γέρων κατά πολύ ἐνάρετος καί εὐλαβής τήν ὥραν τῆς ἐκδημίας τοῦ ὁσίου νά 

ἀκούση ἄνωθεν ψαλμωδίαν γλυκυτάτην καί θαυμάσιον, τήν ὁποίαν ἀνέμελπον 

χοροί Ἁγίων Ἀγγέλων μακαρίζοντας καί ὑμνώντας τόν αὔλως καί ἀγγελικῶς 

πολιτευσάμενον Ἅγιον Θεόδωρον. Μετά δέ τήν τελευτήν τοῦ αὐτοκράτορος 

Θεοφίλου (842) ἱερά λάρναξ μετεφέρθῃ ὑπό τίνος φιλόθεου ἀνδρός εἰς τήν 



Χαλκηδόνα μετά θυμιαμάτων καί ἀσμάτων ἱερῶν καί κατετέθῃ εἰς νεόδμητον ναόν 

πρός ἁγιασμόν πάντων τῶν μετ' εὐλάβειας καί πίστεως προσερχόμενων. 

Μέ τήν ὁριστικήν καθαίρεσιν τῶν εἰκονομάχων καί τήν ἄνοδον εἰς τόν θρόνον 

τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Μεθοδίου (842), ὁ μέγας 

Θεοφάνης ἀνακαλεῖται ἀπό τήν ἐξορίαν καί μετά ἐν ἔτος χειροτονεῖται 

Μητροπολίτης Νικαίας εἰς ἡλικίαν ἑξήκοντα πέντε (65) ἐτῶν. Οὕτως ἐναρέτως 

πολιτευσάμενος καί πλείστους Κανόνας συνθέσας, προσέτι δέ θεοφιλῶς 

κυβερνήσας τό λογικόν αὐτοῦ ποίμνιον, ἀπῆλθεν ἐκ τῆς παρούσης ἐπικήρου ζωῆς 

εἰς τήν αἴδιον καί ἀτελεύτητον. 

Ἡ κοίμησις τοῦ μακαρίου Θεοφάνους ἔγινεν εἰς τήν Μονήν τῆς Χώρας ἐν 

Κωνοταντινουπόλει τήν 11ην Ὀκτωβρίου τοῦ 845, κατόπιν βαρύτατης ἀσθενείας. 

Ἡ ταφή τοῦ πανσόφου Ἱεράρχου, Ὁμολογητοῦ καί Μάρτυρος τοῦ Χριστοῦ 

ἐτελέσθῃ παρουσία τῆς εὐσεβέστατης καί Ἁγίας Βασιλίσσης Θεοδώρας, τῆς 

Συγκλήτου, πλήθους Ἀρχιερέων καί παντός του πιστοῦ λαοῦ.  

Ταίς τῶν Ἁγίων αὐταδέλφων καί Ὁμολογητῶν Θεοδώρου καί Θεοφάνους τῶν 

Γραπτῶν πρεσβείαις. Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον ἠμᾶς. 

Ἀμήν. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΙΑ΄. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

Ἐπισκόπου Νικαίας τοῦ Ὁμολογητοῦ καί Γραπτοῦ. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Ἱστῶμεν Στίχους δ΄. καί ψάλλομεν τά ἑξῆς Προσόμοια. 

 

Ἦχος α΄. Τῶν Οὐρανίων Ταγμάτων. 

Φερωνυμίᾳ τῇ θείᾳ καλλωπιζόμενος, Θεοφανείας θείας, τοῦ φωτός τοῦ 

ἀΰλου, λαμπρῶς κατηξιώθης, ὡς καθαρός τῇ καρδίᾳ Θεόφανες, καί τῶν 

παθῶν διαλύεις τόν σκοτασμόν, ἐκ τῶν πίστει εὐφημούντων σε. 

 

Ὁμολογίας ἀγῶσι Πάτερ διέπρεψας, ὡς τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἱερός 

ὑποφήτης, καί πόνους καί κινδύνους καί διωγμούς, ἀνενδότως ὑπέμεινας 

ὑπέρ Χριστοῦ τῆς Εἰκόνος τῆς ἐν σαρκί, Ἱερότατε Θεόφανες. 

 

Ἡ σή Θεόφθογγος γλῶσσα Πάτερ Θεόφανες, ἀσμάτων μελιρρύτων, ἀνα-

δέδεικται λύρα, καί ὕμνοις Θεοσόφοις κατακηλεῖ, εὐσεβῶν τήν διάνοιαν· 

ὅθεν ὡς σκεῦος καί ὄργανον μυστικόν εὐφημοῦμέν σε τῆς χάριτος. 

 

Τυραννικῇ ἀπηνείᾳ γραφείς τάς ὄψεις σου, τούς πάντας ἐπιστώσω, τήν 

τιμήν Ἱεράρχα, Εἰκόνων τῶν Ἁγίων ὡς σχετικήν, πρός αὐτό τό 

πρωτότυπον, καί πρός τήν ἄληκτον δόξαν τε καί ζωήν, μεταβέβηκας 

Θεόφανες.  

 

Δόξα. Ἦχος β΄. 

Σοφίας παιδευθείς τοῖς δόγμασιν, ἐκ νεότητος Θεῷ ἀνετέθης, τῶν 

σφαλλομένων παριδών τήν σχέσιν, Θεηγόρε Θεόφανες· καί εὐσεβείας 

πόνοις ἀθλήσας, ὡς τῶν θείων παραδόσεων φύλαξ, ἄμωμον καί 

ἀκίβδηλον, τήν καλήν ὁμολογίαν διέσωσας· διό Χριστός ὁ Κύριος, ὡς 

μῦρον εὐωδίας τούς σούς ἱδρῶτας δεξάμενος, οὐρανίων ἐπάθλων σε 

ἠξίωσεν· ᾧ πρέσβευε Ἅγιε, ὑπέρ τῶν τιμώντων σε. 

 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 

 

Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου . . . . . . .  



ΑΠΟΣΤΙΧΑ 

 

Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 

Οἶκος τῆς παντουργοῦ, Τριάδος ἀνεδείχθης, καί σάλπιγξ εὐσεβείας, 

τῇ σῇ ὁμολογίᾳ, Θεόφανες μακάριε. 

 

Στίχ. Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν . . . . . . 

Στόματι Ἱερῷ, ἐν ἡδυτάτοις ὕμνοις, Χριστόν τόν Βασιλέα, καί 

ἄθλους τῶν Ἁγίων, ἀνύμνησας Θεόφανες. 

 

Στίχ. Οἱ Ἱερεῖς σου Κύριε . . . . . .  

Πόνοις Ἀθλητικοῖς, τήν τῶν εἰκονομάχων, διήλεγξας ἀπάτην, ὡς  

τοῦ Χριστοῦ θεράπων, Θεόφανες Πατήρ ἡμῶν. 

 

Δόξα. Τριαδικόν. 

 

Αἴγλῃ Τριαδικῇ, λαμπόμενος πλουσίως, Θεόφανες τρισμάκαρ, 

ἀσμάτων Θεοφθόγγων, ὄργανον ὤφθης ἔμμουσον. 

 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 

 

Ρήμασι μελιχροῖς, ἐν χείλεσιν ἡδίστοις, ὁ θεῖος Θεοφάνης, 

ἀνύμνησε Παρθένε, τά θεῖα μεγαλεῖά σου. 

 

Νῦν ἀπολύεις, τό Τρισάγιον, τό Ἀπολυτίκιον 

ἐκ τοῦ μεγάλου Ἑσπερινοῦ καί 

 

Ἀπόλυσις. 

 

~ ~ ~ ~ ~  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Μετά τόν Προοιμιακόν, τό Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δέ τό Κύριε 

Ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους στ΄. καί ψάλλομεν τά ἑξῆς Προσόμοια. 

 

Ἦχος δ΄. Ὡς Γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

Τῆς σοφίας τῆς κρείττονος, δεδεγμένος τήν ἔλλαμψιν, εὐσεβείας 

πρόμαχος ἀναδέδειξαι, καί Θεοφθόγγῳ σου στόματι, τρανῶς 

ὡμολόγησας,              τῶν Εἰκόνων τήν τιμήν, διαβαίνουσαν Ἅγιε εἰς 

πρωτότυπον, ὑπέρ ὧν       καί νομίμως ἐναθλήσας, ἐπαξίως ἐδοξάσθης, 

Ἱερομύστα Θεόφανες. 

 

Ἐκ Σιῶν ἀνατέταλκας, ὡς πολύφωτος ἥλιος, καταυγάζων ἅπασαν τήν 

ὑφήλιον, ταῖς τῶν δογμάτων σου λάμψεσι, παμμάκαρ Θεόφανες, καί 

αἱρέσεως δεινῆς, διαλύων τήν ζόφωσιν· ὅθεν ἅπασα, ἡ Χριστοῦ 

Ἐκκλησία μακαρίζει, τούς Ἁγίους σου ἀγῶνας, οὕς ὑπέρ ταύτης 

διήνυσας. 

 

Ὠς τοῦ πνεύματος ὄργανον, καί κιθάρα Θεόπνευστος, Ἱερέ Θεόφανες 

ἐμελώδησας, ἄσματα θεῖα εὐφραίνοντα, ἡμῶν τήν διάνοιαν· ὁ γάρ λόγος 

σου σοφέ, ὥσπερ μάννα οὐράνιον, τρέφει πάντοτε, τῇ πλοκῇ καί συνθήκῃ 

τῇ ἡδίστῃ, τάς ψυχάς καί τάς καρδίας, τῶν εὐλαβῶς προσιόντων σοι. 

 

Ἀνενδότῳ φρονήματι, καί καρδίας στερρότητι, ἀντετάξω πάνσοφε τῷ 

προστάσσοντι, μή προσκυνεῖσθαι τήν πάνσεπτον, Εἰκόνα καί ἄχραντον,  

τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ, καί κινδύνοις καί θλίψεσι, προσωμίλισας, ὑπέρ 

ταύτης Θεόφανες Θεόφρον, καί Μαρτύρων τῷ στεφάνῳ, παρά Κυρίου 

τετίμησαι.  

 

Τῆς Νικαίας τόν Πρόεδρον, Ἐκκλησίας τό στήριγμα, λύραν παναρμόνιον 

θείου Πνεύματος, θείων ἀσμάτων τήν σάλπιγγα, τόν νοῦν τόν οὐράνιον, 

ἀηδόνα τήν τερπνήν, τήν τούς ὕμνους τῆς χάριτος κελαδήσασαν, 

Θεοφάνην τόν μέγαν Ἱεράρχην, ἐν ἀσμάτων μελωδίαις, χρεωστικῶς 

ἀνυμνήσωμεν. 

 

Γεγραμμένον ὡς ἔσχηκας, ἐν πλακί τῆς καρδίας σου, νόμον τόν σωτήριον 

θείῳ Πνεύματι, ἐν τῷ μετώπῳ Θεόφανες, ὑπέστης στερρότατα, βασιλέως 

προσταγῆ, τήν γραφήν ὑπεμφαίνουσαν, τοῖς Θεόφροσι, τήν ἐν βίβλῳ ζωῆς 

γραφήν τοῦ θείου, καί σεπτοῦ ὀνόματός σου, ἧς ἐπαξίως ἠξίωσαι. 

 

  



 

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 

Σήμερον ὡς ἑωσφόρος ἔλαμψε φαεινός, ἡ τοῦ Ἱεροῦ Θεοφάνους μνήμη, 

ὁμολογίας ἀκτῖσι, τήν Ἐκκλησίαν καταλαμπρύνουσα· Θεοφανείας γάρ 

μυστικῆς, πλουτήσας τάς χάριτας, πρός θεῖον πόθον διεγείρεις, ζηλοῦν τά 

κρείττονα χαρίσματα, τούς βοῶντάς αὐτῳ· Χαίροις Ὀρθοδοξίας θεῖος 

φωστήρ, ὁ λόγῳ καί ἔργῳ βεβαιώσας, τῶν πιστῶν τήν διάνοιαν, τοῖς 

θείοις ἐμμένειν δόγμασι· Χαίροις ὁ δι’ ἀγώνων Ἱερῶν, τήν ἐν σαρκί τοῦ 

Σωτῆρος Εἰκόνα, τιμᾶν καί προσκυνεῖσθαιὀρθῶς διδάξας· Χαίροις ὁ τοῦ 

Δαβίδ τήν λύραν μιμούμενος, καί ὕμνους οὐρανίους, καί ἄσματα ἡδυεπῆ, 

ἐν Ἐκκλησίᾳ ἄσας Ὁσίων. Ἀλλ’ ὦ Ἱεράρχα σοφέ, καί ὁμολογητά 

περίδοξε, ἀδιαλείπτως πρέσβευε, ὑπέρ τῶν τιμώντων σε. 

 

Καί νῦν. Ὁ Αὐτός. 

Τίς μή μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τίς μή ἀνυμνήσει σου, τόν 

ἀλόχευτον τόκον; ὁ γάρ ἀχρόνως ἐκ Πατρός, ἐκλάμψας Υἱός μονογενής, ὁ 

αὐτός ἐκ σοῦ τῆς Ἁγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς· φύσει Θεός 

ὑπάρχων, καί φύσει γενόμενος ἄνθρωπος δι’ Ἡμᾶς· οὐκ εἰς δυάδα 

προσώπων τεμνόμενος, ἀλλ’ ἐν δυάδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόμενος· 

Αὐτόν ἱκέτευε, σεμνή Παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν. 

 

Εἰσοδος, Φῶς ἱλαρόν, τό προκείμενον τῆς ἡμέρας, 

καί τά Ἀναγνώσματα. 

 

Παροιμιῶν τό Ἀνάγνωσμα. 

(Κεφ. ι΄. 7. γ΄. 13) 

Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων, καί εὐλογία Κυρίου ἐπί κεφαλήν αὐτοῦ. 

Μακάριος ἄνθρωπος, ὅς εὗρεν σοφίαν, καί θνητός, ὅς εἶδε φρόνησιν. 

Κρεῖσσον γάρ αὐτήν ἐμπορεύεσθαι, ἤ χρυσίου καί ἀργυρίου θησαυρούς. 

Τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν· οὐκ ἀντιτάσσεται αὐτῇ οὐδέν 

πονηρόν· εὔγνωστός ἐστι πᾶσιν τοῖς ἐγγίζουσιν αὐτήν· πᾶν δέ τίμιον, οὐκ 

ἄξιον αὐτῆς ἐστιν. Ἐκ γάρ τοῦ στόματος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνην, 

νόμον δέ καί ἔλεον ἐπί γλώσσης φορεῖ. Τοιγαροῦν ἀκούσατέ μου, ὦ τέκνα, 

σεμνά γάρ ἐρῶ· καί μακάριος ἄνθρωπος, ὅς τάς ἐμάς ὁδούς φυλάξει. Αἱ 

γάρ ἔξοδοί μου, ἔξοδοι ζωῆς, καί ἑτοιμάζεται θέλησις παρά Κυρίου. Διά 

τοῦτο παρακαλῶ ὑμᾶς, καί προΐεμαι ἐμήν φωνήν υἱοῖς ἀνθρώπων. Ὅτι 

ἐγώ Σοφία κατεσκέυασα βουλήν καί γνῶσιν καί ἔννοιαν ἐγώ 

ἐπεκαλεσάμην. Ἐμή βουλή και ἀσφάλεια, ἐμή φρόνησις, ἐμή δέ ἰσχύς. 

Ἐγώ τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἰ δέ ἐμέ ζητοῦντες, εὑρήσουσι χάριν. 

Νοήσατε τοίνυν ἄκακοι πανουργίαν, οἱ δέ ἀπαίδευτοι ἔνθεσθε καρδίαν. 

Εἰσακούσατέ μου καί πάλιν, σεμνά γάρ ἐρῶ, καί ἀνοίγω ἀπό χειλέων 

ὀρθά. Ὅτι ἀλήθειαν μελετήσει ὁ λάρυγξ μου, ἐβδελυγμένα δέ ἐναντίον 



ἐμοῦ χείλη ψευδῆ. Μετά δικαιοσύνης πάντα τά ρήματα τοῦ στόματός 

μου· οὐδέν ἐν αὐτοῖς σκολιόν, οὐδέ στραγγαλιῶδες. Πάντα εὐθέα ἐστί τοῖς 

νοοῦσι, καί ὀρθά τοῖς εὑρίσκουσι γνῶσιν. Διδάσκω γάρ ὑμῖν ἀληθῆ, ἵνα 

γένηται ἐν Κυρίῳ ἡ ἐλπίς ἡμῶν, καί πλησθήσεσθε Πνεύματος. 

 

Παροιμιῶν τό Ἀνάγνωσμα. 

(Κεφ. ι΄. 31) 

Στόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν, γλῶσσα δέ ἀδίκου ἐξολεῖται. Χείλη 

ἀνδρῶν δικαίων ἐπίστανται χάριτας, στόμα δέ ἀσεβῶν καταστρέφεται. 

Συγοί δόλιοι βδέλυμα ἐνώπιον Κυρίου· στάθμιον δέ δίκαιον, δεκτόν 

αὐτῷ. Οὗ ἐάν εἰσέλθη ὕβρις, ἐκεῖ καί ἀτιμία· στόμα δέ ταπεινῶν μελετᾶ 

σοφίαν. Τελειότης εὐθέων ὁδηγήσει αὐτούς, καί ὑποσκελισμός 

ἀθετούντων προνομεύσει αὐτούς. Οὐκ ὠφελήσει ὑπάρχοντα ἐν ἡμέρᾳ 

θυμοῦ, δικαιοσύνη δέ ῥύσεται ἀπό θανάτου. Ἀποθανών δίκαιος ἔλιπε 

μετάμελον· πρόχειρος δέ γίνεται καί ἐπίχαρτος ἀσεβῶν ἀπώλεια. 

Δικαιοσύνη ἀμώμου ὀρθοτομεῖ ὁδούς, ἀσέβεια δέ περιπίπτει ἀδικία. 

Δικαιοσύνη ἀνδρῶν ὀρθῶν ῥύσεται αὐτούς, τῇ δέ ἀβουλίᾳ ἁλίσκονται 

παράνομοι. Τελευτήσαντος ἀνδρός δικαίου, οὐκ ὄλλυται ἐλπίς· τό δέ 

καύχημα τῶν ἀσεβῶν ὄλλυται. Δίκαιος ἐκ θήρας ἐκδύνει, ἀντ’ αὐτοῦ δέ 

παραδίδοται ὁ ἀσεβής. Ἐν στόματι ἀσεβῶν, παγίς πολίταις, αἴσθησις δέ 

Δικαίων, εὔοδος. Ἐν ἀγαθοῖς δικαίων κατώρθωται πόλις, καί ἐν ἀπωλείᾳ 

ἀσεβῶν ἀγαλλίαμα. Ἐν εὐλογίᾳ εὐθέων ὑψωθήσεται πόλις· στόματι δέ 

ἀσεβῶν κατασκαφήσεται. Μυκτηρίζει πολίτας ἐνδεής φρενῶν, ἀνήρ δέ 

φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει. 

 

Σοφίας Σολομῶντος τό Ἀνάγνωσμα. 

(Κεφ. γ΄. 1) 

Δικαίων ψυχές ἐν χειρί Θεοῦ, καί οὐ μή ἄψηται αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξαν 

ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνᾶναι, καί ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, 

καί ἡ ἀφ’ ἡμῶν πορεία σύντριμμα· οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καί γάρ ἐν ὄψει 

ἀνθρώπων ἐάν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπίς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης. Καί ὀλίγα 

παιδευθέντες, μεγάλα εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεός ἐπείρασεν αὐτούς, 

καί εὗρεν αὐτούς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσόν ἐν χωνευτηρίῳ έδοκίμασεν 

αὐτούς, καί ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς. Καί ἐν καιρῷ 

ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσι, καί ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ 

διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη, καί κρατήσουσι λαῶν, καί βασιλεύσει 

αὐτῶν Κύριος εἰς τούς αἰῶνας. Οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτῷ, συνήσουσιν 

ἀλήθειαν, καί οἱ πιστοί ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ· ὅτι χάρις καί ἔλεος 

ἐν τοῖς Ὁσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπή ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. 

 

  



ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΤΗΝ 

 

Ἰδιόμελα. Ἦχος α΄. 

Τό Θεηγόρον στόμα σου, Πνεύματι θείῳ ἀνοίξας, τῶν Ὀρθοδόξων μέν 

δογμάτων, τήν ἀκρίβειαν κηρύττεις, τῶν νοερῶν δέ Ἀγγέλων, τοῦς 

ἀσιγήτους ὕμνους, τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐξαγγέλεις· τί οὖν σέ ὀνομάσωμεν, 

Ἱεράρχα Θεόφανες; τῆς εὐσεβείας λειμῶνα ἀειθαλῆ, τῆς ἀληθείας 

ἀθλητήν ἀήττητον, ἤ ὄργανον εὐάρμοστον τῆς ἄνω ἐπιπνοίας· Πάντας 

γάρ στηρίζεις, τῇ σῇ ὁμολογίᾳ, καί τάς ψυχάς ἡμῶν εὐφραίνεις, τοῖς 

μελιχροῖς σου μέλεσιν, εἰρήνην ἡμῖν αἰτούμενος, καί τό θεῖον ἔλεος. 

 

Ὁ Αὐτός. 

Τήν Θεοκίνητον σάλπιγγα, τήν μελωδήσασαν ἡμῖν τάς αἰνέσεις τῆς 

χάριτος, Θεοφάνην τόν Θεόσοφον, ὑμνήσωμεν λέγοντες· ἡ τοῦ Πνεύματος 

χάρις, ἐξεχύθη σοῖς χείλεσι, καί γραμματέα ὀξυγράφον, καί ὑμνογράφον 

ἡδύφθογγον, ἀνέδειξέ σε Πάτερ· τῶν γάρ θείων σου ἀσμάτων, ἡ 

θαυμαστή καλλιέπεια, καί ἡ γλυκύτης τοῦ λόγου, μεταρσιοῖ πρός θεῖον 

ἔρωτα, τούς δι’ αὐτῶν τόν Θεόν δοξάζοντας. 

 

Ἦχος β΄. 

Ἀθλητικήν ἐπιδειξάμενος ἔνστασιν, ἐν ἀσθενείᾳ σαρκός ἠρίστευσας, κατά 

τῶν ἀρνουμένων, τήν ἐν σώματι Εἰκόνα, τοῦ δι’ ἡμᾶς σάρκα λαβόντος· 

καί βασιλέως δυσσεβοῦς, τό δόγμα φαυλίσας ἐν δυνάμει λόγου, καί 

ψυχικῇ ἀνδρείᾳ, τῆς ἀληθείας ὑπέδειξας τήν ἀκρίβειαν Θεόφανες· ὡς γάρ 

ἄσαρκος Πάτερ, ἐξορίας καί θλίψεις, καί εἱρκτάς καί μαστιγώσεις 

ὑπέμεινας· διό σε ὁ Κύριος κατ’ ἀξίαν ἀντημείψατο. 

 

Ἦχος γ΄. 

Τήν ἐν ὄψει γραφήν, ὡς βασίλειον κόσμον περιφέρων, τοῦ Χριστοῦ τά 

στίγματα ἐν τῇ σαρκί σου, ἀνεζωγράφισας μακάριε· καί 

πεπαρρησιασμένῳ λόγῳ ὡμολόγησας, ὡς τήν τιμήν τῆς Εἰκόνος, ἐπί τό ἐν 

αὐτῇ τυπούμενον ἀναφερομένην· καί μέχρις αἵματος ὑπέρ τῶν θείων 

δογμάτων ἀθλήσας, Ἱεράρχης Ὅσιος πέφηνας, καί τῆς ἐν Νικαίᾳ 

Ἐκκλησίας, Ποιμενάρχης Θεόσοφος. Ἀλλ’ ῷ Θεορρῆμον καί Θεηγόρε 

Θεόφανες, ἀσινεῖς ἡμᾶς φύλαττε, ἐκ πάσης αἱρέσεως, καί πρέσβευε ὑπέρ 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

 

 

 

 



 

Δόξα. Ἦχος δ΄. 

Τόν ἐν Ὁσίοις Ὁμολογητήν, καί ἐν Ἱεράρχαις θεῖον ὑμνογράφον, 

Θεοφάνην τόν Θεόληπτον, ὕμνοις καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς εὐφημήσωμεν· 

τό κατ’ Εἰκόνα γάρ φυλάττων ἀλώβητον, ὑπέρ τῆς ἐν σαρκί Εἰκόνος τοῦ 

Κυρίου, νομίμως ἠγωνίσατο· καί Ἱεραρχίᾳ λαμπρυνθείς, μελιηδέσιν 

ὕμνοις, καί ἡδυτάτοις ἄσμασι, τήν Ἐκκλησίαν εφαίδρυνε· καί νῦν 

πρεσβεύει, τῷ ἑαυτῆς Νυμφίῳ καί Θεῷ, διδόναι ἡμῖν πταισμάτων ἄφεσιν. 

 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 

 

Ἐκ παντοίων κινδύνων καί θλίψεων . . . . . . 

 

  



Εἰς τόν Στίχον Στιχηρά Προσόμοια. 

 

Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις Ἀσκητικῶν. 

Χαίροις ὁ τῆς Νικαίας Ποιμήν, Θεοφανείας μυστικῆς τό θησαύρισμα, 

δογμάτων Ἁγίων στήλη, ὁμολογίας στερρᾶς, τό πυρίπνουν στόμα καί 

Θεόσοφον· σοφίας τοῦ Πνεύματος, Ἱερόν ἐνδιαίτημα· θεσμῶν τῶν θείων, 

καί σεπτῶν παραδόσεων, νοῦς ὁ ἔνθεος, καί φωτός θείου ἔμπλεως· στῦλος 

ὁ ἀρραγέστατος, καί λύχνος ἀείφωτος, τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, 

Ἱερομύστα Θεόφανες. Ἀεί ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι τό μέγα 

ἔλεος. 

 

Στίχ. Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν . . . . . . 

 

Χαίροις θείων ἀσμάτων αὐλός, τοῦ Παρακλήτου παναρμόνιον ὄργανον, 

κινῦρα ἡ ἐνηχοῦσα, ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, οὐρανίου μέλους τήν ἡδύτητα· 

ψαλτήριον ἔμψυχον, τῶν ᾠδῶν τῶν τῆς χάριτος, κιθάρα ἔμπνους 

ἁρμονίας τῆς ἄνωθεν· σκεῦος τίμιον, ἐνεργείας τῆς κρείττονος· νάβλα ἡ 

δωδεκάχορδος, καί τέττιξ ἡδύφωνος, καί ἀηδών θείων ὕμνων, Ἱερομύστα 

Θεόφανες· ἀεί γάρ εύφραίνει, ἡ τῆς γλώττης σου γλυκύτης, πιστῶν τό 

πλήρωμα. 

 

Στίχ. Οἱ Ἱερεῖς σου Κύριε . . . . . .  

 

Λόγῳ Ἱερομύστα τῷ σῷ, καί περιόντι τῆς σοφίας σου Ἅγιε, καί σθένει τῷ 

ἀηττήτῳ, τῆς σῆς Ἁγίας ψυχῆς, ἑνεός ἐδείχθη καί ἐμβρόντητος, ὁ ἄμαξ ὁ 

άνομος, Θεηγόρε Θεόφανες, καί πλείστους πόνους, ὑποβάλλεο καί 

θλίψεσι, σέ τόν ἄμαχον, εὐσεβείας ὑπέρμαχον· Ὅθεν καί ἐπιγράψας σου, 

τό τίμιον μέτωπον, μείζονος δόξης ὁ ἄνους, ὡς ἀληθῶς σε ἠξίωσε· καί νῦν 

ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι τό μέγα ἔλεος. 

 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 

Τῷ τοῦ Πνεύματος φωτί, καταυγασθείς, τήν διάνοιαν, ὄργανον ὤφθης 

Θεόπνευστον, Θεηγόρε Θεόφανες· ὁ γάρ φθόγγος τῆς γλώσσης σου, τήν 

Ἐκκλησίαν εὐφραίνει, καί ἡ τῶν ὕμνων καλλιέπεια, τῶν εὐσεβούντων τάς 

ψυχάς, πρός ὑπερκόσμιον ἀναπτεροῖ λαμπρότητα· παναρμονίως γάρ 

ἤνεσας, τῶν Ἁγίων τά σκάμματα, καί θείῳ στόματι ἐφθέγξω, τῶν 

Ἀγγέλων τήν αἴνεσιν. Ἀλλ’ ὡς ἀσμάτων θείων λύρα, καί Ὁμολογητής 

Ἱερώτατος, πρέσβευε Ἱεράρχα, ὑπέρ τῶν τιμώντων σε. 

 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 

 



Ἀνύμφευτε παρθένε, ἡ τόν Θεόν ἀφράστως συλλαβοῦσα σαρκί, Μήτηρ 

Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, σῶν ἱκετῶν παρακλήσεις δέχου πανάμωμε· ἡ πᾶσι 

χορηγοῦσα, καθαρισμόν τῶν πταισμάτων, νῦν τάς ἡμῶν ἱκεσίας 

προσδεχομένη, δυσώπει σωθῆναι πάντας ἡμᾶς. 

 

Νῦν ἀπολύεις, τό Τρισάγιον καί τό Ἀπολυτίκιον. 

 

Ἦχος πλ. α΄. Τό Συνάναρχον Λόγον. 

Μυηθείς τῶν Ἀγγέλων Πάτερ τό σύντονον, θεοφανείας ἀρρήτου ἐδείχθης 

σάλπιγξ χρυσῆ, περιούσιον λαόν τρέφων τοῖς λόγοις σου· τῶν γάρ 

πανσόφων σου ᾠδῶν, ἡ πανεύσημος μολπή, εὐφραίνει τήν Ἐκκλησίαν, δι’ 

ῇς λαμπρῶς ἠγωνίσω, Θεομακάριστε Θεόφανες. 

 

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος· Χαῖρε τεῖχος καί σκέπη τῶν 

προστρεχόντων εἰς σέ· Χαῖρε ἀχείμαστε λιμήν, καί ἀπειρόγαμε· ἡ 

τεκοῦσα ἐν σαρκί τόν Ποιητήν σου καί Θεόν, πρεσβεύουσα μή ἐλλείπης, 

ὑπέρ τῶν ἀνυμνούντων, καί προσκυνούντων τόν Τόκον σου. 

 

Ἀπόλυσις. 

~ ~ ~ ~ ~  

 

 

 

 

 

  



ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 

Μετά τήν α΄. Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

 

Ἦχος α΄. Τόν τάφον σου Σωτήρ. 

Θεράπον τοῦ Θεοῦ, ἀληθῶς ἀνεδείχθης, Θεόφανες σοφέ, ἀρετῶν δι’ 

ἐνθέων, καί λόγοις τῆς σοφίας σου, τήν Εἰκόνα τήν ἄχραντον, τοῦ 

Παντάνακτος, ὀρθῶς τιμᾶσθαι ἐν κόσμῳ, ἀνεκήρυξας, εἰκονομάχων 

ἐλέγξας, τό δόγμα τό ἄθεον. 

 

Δόξα. Ὅμοιον. 

 

Ασμάτων Ἱερῶν, καί ᾠδῶν μελιρρύτων, ἐπλήρωσας σοφέ, τήν Χριστοῦ 

Ἐκκλησίαν, ὡς πλήρης θείου Πνεύματος, Ἱεράρχα Θεόφανες, ἅπερ 

ᾄδοντες, ψυχάς τερπόμεθα Πάτερ, καί τήν θείαν σου, καί ἀξιέπαινον 

μνήμη, τελοῦμεν γηθόμενοι. 

 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἐκύησας ἡμῖν, τόν ὑπέρθεον Λόγον, σαρκί τῇ καθ’ ἡμᾶς, ἀναπλάττοντα 

κόσμον, δι’ ἔλεος ἀμέτρητον, Θεοτόκε Πανύμνητε. Ὅθεν πάντες σε, ὡς 

σωτηρίας αἰτίαν, μεγαλύνομεν, καί τῇ θερμῇ σου πρεσβείᾳ, ἀεί 

καταφεύγομεν. 

 

Μετά τή β΄. Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

 

Ἦχος δ΄. Ὁ Ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ. 

Πεπυρωμένῳ σιδηρίῳ ἐγράφης, ἐν τῷ μετώπῳ ἀπηνῶς Θεοφόρε, ὡς 

Ἐκκλησίας τεῖχος ἀκατάσειστον· ἔνθεν πᾶσιν ἔδειξας, τῆς ἀμώμου λατρείας, 

Πάτερ τό ἀκίβδηλον, καί τήν θείαν Εἰκόνα, πάντας τιμᾶν ἐδίδαξας τρανῶς, 

τοῦ δι’ ἡμᾶς σαρκωθέντος Θεόφανες. 

 

Δόξα. Ὅμοιον. 

 

Θεοφανείας τῆς Χριστοῦ τάς ἐλλάμψεις, ἐν τῇ ψυχῇ σου μυστικῶς 

θησαυρίσας, ἐν Ἐκκλησία τῶν Ὁσίων ἤγγειλας, ἄσματα Θεόφθεγκτα, καί 

ᾠδάς οὐρανίους, εἰς τιμήν καί αἴνεσιν, τῶν Ἁγίων ἁπάντων, μεθ’ ὧν δυσώπει 

πάντοτε Χριστόν, ὑπέρ ἡμῶν Θεηγόρε Θεόφανες. 

 

 

 

 

 



Καί νῦν. Θεοτοκίον. 

Τόν σαρκωθέντα ἐξ ἁγνῶν σου αἱμάτων, Θεοχαρίτωτε Ἁγνή Θεοτόκε, 

ὑπέρ ἡμῶν ἀπαύστως καθικέτευε, ὅπως λυτρωθείημεν, πειρασμῶν καί 

κινδύνων, καί μελλούσης τύχωμεν, βασιλείας καί δόξης, οἱ τῇ σκεπῇ σου 

σπεύδοντες ἀεί, σκέπη Παρθένε, καί σέ μεγαλύνοντες. 

 

Μετά τόν Πολυέλεον, Κάθισμα. 

 

Ἦχος πλ. α΄. Τόν Συνάναρχον Λόγον. 

Παρακλήτου τήν χάριν Πάτερ δεξάμενος, ὁμολογίας διέλαμψας 

κατορθώμασι, καί αἱρέσεως δεινῆς τόν ζόφον ἔλυσας, καί μελωδίαις 

Ἱεραῖς, τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ, ἀνύμνησας τούς ἀγῶνας, μεθ’ ὧν δυσώπει 

ἀπαύστως, ὑπέρ ἡμῶν Χριστόν Θεόφανες. 

 

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Σαρκωθείς ἐξ αἱμάτων σου ὑπέρ ἔννοιαν, ὁ τά πάντα κατέχων δρακί 

Πανάμωμε, ἀνεμόρφωσεν ἡμᾶς καί ἀνεκαίνισεν, ἐκ τῆς φθορᾶς πρός τήν 

ζωήν, παθῶν ὡς ἄνθρωπος ἑκών, καί λύσας τήν ἁμαρτίαν· διό σε ὡς 

σωτηρίας, ἡμῶν αἰτίαν μεγαλύνομεν. 

 

Τό α΄. Ἀντίφωνον του δ΄. ἤχου καί τό Προκείμενον. 

Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν καί ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν. 

 

Στίχ. Οἱ Ἱερεῖς σου Κύριε . . . . .  

Εἀγγέλιον ζήτει τό ἐν τῇ Λειτουργίᾳ τῆς 3/11 

Ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην. 

 

Ὁ Ν΄. Ψαλμός. 

Δόξα . . . .    Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου . . . . . . . . 

Καί νῦν . . .   Ταῖς τῆς Θεοτόκου . . . . . . . . 

 

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄. 

Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός . . . . . . . .  

Τῆς ἐγκρατείας τῷ πυρί, τό ἐμπαθές ἀναλώσας φρόνημα, ἀπαθείας 

ὤφθης μυροθήκη, Πάτερ Θεόφανες· καί ὁμολογίας τῷ φωτί, αἱρετικῶν 

τάς ὄψεις ἠμαύρωσας, καί τῆς Ἐκκλησίας τήν εὐπρέπειαν, λαμπροτέραν 

πᾶσιν ἔδειξας, ἐν τῇ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων προσκυνήσει· διό σου δεόμεθα· 

Παρρησίαν ἔχων πρός Χριστόν, πρέσβευε ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

 



Ὁ Ἱερεύς. Σῶσον ὁ Θεός τόν λαόν σου . . . . . .  

Εἶτα οἱ Κανόνες, τῆς Θεοτόκου, καί οἱ δύο τοῦ Ἁγίου. 

 

Κανών α΄. τοῦ Ἁγίου οὗ ἡ Ἀκροστιχίς 

«Θείων Θεοφάνης ὕμνων λύρα ὤφθη. Γερασίμου» 

 

ᾠδή α΄. 

Ἦχος πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραὠ. 

Θείῳ φωτί καταλαμφθείς Θεόφανες, τῆς εὐσεβείας φωστήρ, ὤφθης ἐν τῷ 

κόσμῳ τῇ ὁμολογίᾳ σου· διό κἀμέ κατάυγασον, φωτοφόροις λιταῖς σου, 

ὅπως ὑμνήσω τά σκάμματα, τῆς Θεοπρεποῦς πολιτείας σου. 

 

Ἐκ νεαρᾶς σου ἡλικίας Ὅσιε, ἀνατεθείς τῷ Χριστῷ, τῆς σοφίας ὤφθης 

θεῖον ἐνδιαίτημα, μακρύνας πάσης σχέσεως, κοσμικῆς ὁλοψύχως, καί 

πρός θεόν ἀναγόμενος, θείᾳ πολιτείᾳ Θεόφανες. 

 

Ἰλύος πάσης ὑλικῶν Θεόφανες, τόν νοῦν ἐκάθηρας, καί διεζωσμένος τήν 

ἰσχύν τῆς πίστεως, Ὀρθοδοξίας πρόβολος, ἀρραγής ἀπεφάνθης, καί τῆς 

ἀπάτης συνέτριψας, Πάτερ τό σαθρόν οἰκοδόμημα. 

 

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Ὡς συλλαβοῦσα ἐξ Ἁγίου Πνεύματος, τόν Θεόν Λόγον Ἁγνή, καί τεκοῦσα 

τοῦτον, ὑπέρ πᾶσαν ἔννοιαν, σαρκός ἐν ὁμοιώματι, ἀνωτέρα ἐδείχθης, τῶν 

οὐρανίων δυνάμεων, καί βροτῶν τήν πτῶσιν άνόρθωσας. 

 

Κανών δεύτερος 

ᾠδή α΄. 

Ἦχος πλ. β΄. Ὡς ἐν Ἠπείρῳ. 

Τόν τῆς ἐμῆς διανοίας ταῖς σαῖς λιταῖς, ζόφον ἐξαφάνισον, Ἱεράρχα τοῦ 

Χριστοῦ, ὅπως μέλπω ἔνδοξε τήν σήν, φωτοφόρον ἑορτήν, Πάτερ 

Θεόφανες. 

 

Ταῖς θεϊκαῖς λαμπηδόσι τήν σήν ψυχήν, αὐγασθείς Θεόφανες, τῶν παθῶν 

τάς ἡδονάς, ἐγκρατείας ἔφλεξας, πυρί, μελωδῶν εἰλικρινῶς· Ἄσωμεν 

ἄσμα Χριστῷ. 

 

Ἔφλεξας πυρί, ἐξαφθείς ἐν Πνεύματι Θεοῦ, τῶν αἱρέσεων σοφέ, τή ὕλην 

ἅπασαν. 

 

 



Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Φαεινοτάτοις ἀκτῖσι τοῦ σοῦ Υἱοῦ, Θεοτόκε φώτισον, τήν ζοφώδην μου 

ψυχήν· καί παθῶν τόν τάραχον τῇ σῇ, μεσιτείᾳ πρός Θεόν, κόπασον 

Δέσποινα. 

 

ᾨδή γ΄. Ὁ Στερεώσας κατ’ ἀρχάς. 

Νεκρώσας Πάτερ τῆς σαρκός, τό φρόνημα ἐκπληρώθης, ζωηφόρου 

ἐνεργείας Θεόθεν, καί λαμπρός ὑφηγητής δογμάτων τῶν τῆς πίστεως, 

Θεόφανες ἐδείχθης, ἔρωτι θείῳ πτερούμενος. 

 

Θεοκινήτως ἀνυμνῶν, Μαρτύρων τάς ἀριστείας, ἡδυτάταις σου ᾠδαῖς 

Θεηγόρε, εὐφραίνεις γλυκασμῷ, τῶν Ἱερῶν ἀσμάτων σου, ἡμῶν τάς 

διανοίας, Πνεύματι θείῳ Θεόφανες. 

 

Ερείσας Πάτερ ἀσφαλῶς, τάς τῆς ψυχῆς σου δυνάμεις, ἐπί πέτραν 

σωτηρίων δογμάτων, οὐ σεσάλευσαι ὁρμαῖς, τῶν δυσσεβῶν Θεόφανες, 

καί τῶν σαλευομένων, στήριγμα ὤφθης ἀσάλευτον. 

 

Ὁ κλήσει θείᾳ προτυπῶν, ὅ ὕστερον ἀνεδείχθη, Θεοφάνης ὁ θεράπων 

Κυρίου, σάλπιγξ ὤφθη μυστική, καί ὄργανον Θεόπνευστον, παναρμονίων 

ὕμνων, Πνεύματι θείῳ κρουόμενον. 

 

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Φέγγει τῆς σῆς μαρμαρυγῆς, τόν ἀδεῶς ἐν τῷ σκότει, πορευόμενον παθῶν 

ἀκαθάρτων, καταλάμπτυνον Ἁγνή, καί πρός τό φῶς με ἴθυνον, γνησίας 

μετανοίας, ἵνα Παρθένε δοξάζω σε. 

 

Δεύτερος. Οὐκ ἔστιν Ἅγιος ὡς σύ. 

Δογμάτων θείας ἀστραπάς, ἐξαστράπτων παμμάκαρ, ἐφυγάδευσας πᾶσαν, 

τῆς αἱρέρεως ἀχλύν, τῷ Ζωοδότῃ Χριστῷ, ἀναμέλπων· «Ἅγιος εἶ Κύριε». 

 

Ὑπάρχων ἔμπλεως σοφέ, θείου Πνεύματος ὤφθης, διατρέφων πλουσίως, 

εὐσεβείας γλυκασμῷ, τῷ λόγῳ τῷ ζωτικῷ, τάς καρδίας, τῶν 

προσανεχόντων σοι. 

 

Εἰς ὄρος θείων ἀρετῶν, ἀνελθών Ἱεράρχα, καί εἰς γνόφον εἰσδύσας, 

συνανεκράθης Θεῷ, καί διανοίας πλαξίν, ἐκομίσω, νόμον τόν τῆς χάριτος. 

 

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Ἰδού ἡ κλίμαξ Ἰακώβ, ἥν ἑώρακε πάλαι, ἱδρυμένην ἐν ᾗ περ, ἐπεστήρικτο 

Θεός, ἡ Φωτοφόρος Ἁγνή, Θεοτόκος ὤφθη παρθενεύουσα. 



 

Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ΄. Τήν Σοφίαν καί Λόγον. 

Τῷ τῆς χάριτος λόγῳ τάς ἀκοάς, τῶν πιστῶν ἐνηδύνων ταῖς διδαχαῖς, ταῖς 

σαῖς παναοίδιμε, ἐτροπώσω τόν τύραννον· καί καλῶς τόν δρόμον, τελέσας 

τῆς πίστεως, ἐπί τέλει δόξης, Μαρτύρων ἠξίωσαι· ὅθεν κατά χρέος, τήν 

Ἁγίαν σου μνήμην, τιμῶμεν ἀοίδιμε, τόν Σωτῆρα δοξάζοντες, Θεοφόρε 

Θεόφανες. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν 

δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τήν Ἁγίαν μνήμην σου. 

 

Δόξα. Καί νῦν. Θεοτοκίον. 

Τήν Σοφίαν καί Λόγον ἐν σῇ γαστρί, συλλαβοῦσα ἀφλέκτως Μήτηρ Θεοῦ, 

τῷ κόσμῳ ἐκύησας, τόν τόν κόσμον κατέχοντα, καί ἐν ἀγκάλαις ἔσχες, τόν 

πάντα συνέχοντα, τόν τροφοδότην πάντων, καί πλάστην τῆς κτίσεως· 

Ὅθεν δυσωπῶ σε, Παναγία Παρθένε, ῥυσθῆναι πταισμάτων μου, ὅταν 

μέλλω παρίστασθαι, πρό προσώπου τοῦ Κτίστου μου. Δέσποινα Παρθένε 

Ἁγνή τήν σήν βοήθειαν τότε μοι δώρησαι· καί γάρ δύνασαι, ὅσα θέλεις 

Πανύμνητε. 

 

ᾨδή δ΄. Σύ μου ἰσχύς. 

Ἀπό Σιῶν, τῇ βασιλίδι τῶν πόλεων, ἐπεφάνης, ὡς ἀστήρ πολύφωτος, 

διασκεδάζων ταῖς ἀστραπαῖς, τῶν σῶν διδαγμάτων, εἰκονομάχων τήν 

ζόφωσιν, καί πάντας ἐκδιδάσκων, προσκυνεῖν τήν Εἰκόνα, εὐσεβῶς τοῦ 

Σωτῆρος Θεόφανες. 

 

Νοΐ σοφῷ, καί παρρησίᾳ Θεόφρονι, ἀντετάξω, παρανόμοις δόγμασι, τοῦ 

ἀρνουμένου γνώμη σκαιᾶ, ἄνακτος τήν θείαν, μετά σαρκός τιμᾶν Ἅγιε 

Εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος, καί ὁμοῦ τῶν Ἁγίων, καί ποικίλαις ὡμίλησας 

θλίψεσι. 

 

Ἡ εὐσθενής ὁμολογία σου Ἅγιε, πυρσουμένη, ζήλῳ τῷ τῆς πίστεως, 

Ὀρθοδοξίας σε φωταυγῆ, ἔδειξε φωστῆρα, καί κραταιόν ὄντως πρόμαχον, 

Θεόφανες Θεόφρον· ἀπτοήτως γάρ Πάτερ, ἀνεδέξω ἀγῶνα τόν μέγιστον. 

 

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Σῶμα ἐκ σοῦ, ἔννουν Παρθένε καί ἔμψυχον, ὁ Δεσπότης, λαβών πάσης 

κτίσεως, κόσμῳ προῆλθε Κόρη διπλοῦς, οὗ περ τήν Εἰκόνα, τῆς κατ’ 

αὐτόν ἀνθρωπότητος, τιμῶμεν Θεοτόκε, καί κηρύττομεν πίστει, τήν 

αὐτοῦ ἀνερμήνευτον σάρκωσιν. 

 

Δεύτερος. Χριστός μου δύναμις. 



Ἀσκήσει πάνσοφε, Πάτερ Θεόφανες, σεαυτόν ἐκκαθάρας ὅλος φωτός, 

ἔμπλεως γεγένησαι, ὅλος Θεοῦ χωρητικός, ὅλος Πνεύματος συμμέτοχος. 

 

Λιμῷ τικόμενος, δεινοῖς βαλλόμενος, ἐξορίαις παμμάκαρ ἀθλητικῶς 

πάσχων ἐκαρτέρησας, ἐκ διανοίας καθαρᾶς, ἐν Κυρίῳ ἀγαλλόμενος. 

 

Ἀστράψας ἔνδοξε, τοῖς κατορθώμασι, τεθηγμένη ἐδείχθης οἷα Θεοῦ, 

μάχαιρα συγκόπτουσα, αἱρετικῶν τάς μηχανάς, θείῳ Πνεύματι 

ρωννύμενος. 

 

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Λυχνία πάμφωτος, ἡ θεία τράπεζα, τοῦ Θεοῦ τό χωρίον ἡ κιβωτός, 

ράβδος ἡ βλαστήσασα, ἄνθος ἐν κόσμῳ τόν Χριστόν, σύ ἐδείχθης 

Μητροπάρθενε. 

 

ᾨδή ε΄. Ἵνα τί μέ ἀπώσω. 

Ὑποφήτης τῆς ἄνω, τῶν ὑπερκοσμίων Ἀγγέλων ὑμνήσεως, πέλλων 

Θεοφόρε, τοῖς ἐν κόσμῳ σαφῶς ἐχρημάτισας, θεῖος ὑμνηπόλος, 

καλλιεπείᾳ διαπρέπων, καί ρημάτων σοφῶν ἀνθηρότητι. 

 

Μαστιγώσεων πλείστων, τάς ὀδυνηράς ἀλγηδόνας ὑπέμεινας, ἀνενδότῳ 

γνώμῃ, καί πικράς ἐξορίας Θεόφανες, σύν τῷ αὐταδέλφῳ, δι’ ὧν 

ἐξώρισας εἰς τέλος, τῆς αἱρέσεως ἅπαν τό πρόβλημα. 

 

Ναός ἔμψυχος ὤφθης, τῆς Ὑπερουσίου Τριάδος Θεόφανες, καί τῆς 

Ἐκκλησίας, ἀηδών ἀληθῶς καλλικέκαδος, ἄδων θείους ὕμνους, καί 

λιγυρά ἄσματα μέλπων, καί ὑμνῶν τῶν Ἁγίων τά σκάμματα. 

 

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Ὡς Θεόν τετικυῖα, πλούτῳ ἀγαθότητος σῶσαι τόν ἄνθρωπον, ἀνθρωπίνῃ 

φύσει, ἀσυγχύτως ἀτρέπτως Πανάχραντε, πρέσβευε ῥυσθῆναι, τῆς τοῦ 

ἐχθροῦ με δυναστείας, καί δεινῶν ἐννοιῶν τοῦ ἀλάστορος.  

 

Δεύτερος. Τῷ θείῳ φθέγγει σου Ἀγαθέ. 

Ταῖς φωτοβόλοις σου ἀστραπαῖς, Πάτερ Ἱερώτατε ἀχλύν, τήν ζοφεράν 

ἐξηφάνισας, τῶ αἱρετιζόντων Θεογνωσίας φωτί, αὐγάζων διδαχαῖς σου, 

κόσμου τά πέρατα. 

 

Τῶν δυσσεβῶν οἱ προασπισταί, σέ τόν ἀξιάγαστον ὄντα, δειναῖς αἰκίαις 

ἐτίτρωσκον· ὅν Ἀγγέλων τάξεις περιεπτύσσοντο, Χριστοῦ ὡς Ἱεράρχην, 

καί θεῖον Μάρτυρα.  



 

Ὑπήρξας Πάτερ φωτοειδής, τῶν πεπλανημένων ὁδηγός, ἀδικουμένων 

κυβέρνησις, τῶν σαλευομένων Πάτερ Θεόφανες, ἑδραίωμα καί τεῖχος 

ἀκαταμάχητον. 

 

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Ἡ καλλονή ἡ τοῦ Ἰακώβ, ἥν Θεός ἠγάπησε σαφῶς, ἥν κατοικεῖν 

ἠρετίσατο, πιστῶν δέ τό κλέος καί καταφύγιον, Παρθένε Θεοτόκε σύ 

ἀναδέδειξαι. 

 

ᾨδή στ΄. Ἰλάσθητι μοι Σωτήρ. 

Νέκταρ ζωῆς ἀληθῶς, πέλει ὁ λόγος σου Ὅσιε, καί δρόσος ἀπ’ οὐρανοῦ, 

ἀοράτως πίπτουσα, ταῖς ψυχαῖς Θεόφανες, ταῖς ἀεί ποθούσαις, τοῦ 

Κυρίου τήν τερπνότητα. 

 

Λαμπόμενος τῷ φωτί, τοῦ Παρακλήτου Θεόφανες, τό φρύαγμα τῆς 

δεινῆς, αἱρέσεως ἔσβεσας, τῇ ὁμολογίᾳ σου· ὅθεν Ἐκκλησία, μακαρίζει 

τούς ἀγῶνας σου. 

 

Ὑπάρχων περιφανής, σοφίας ἐπιτησεύμασι, τοῦ Λέοντος τήν δεινήν, 

διήλεγξας αἵρεσιν, Θεόφανες πάνσοφε, τῆς Ὀρθοδοξίας, διεκφαίνων τήν 

λαμπρότητα. 

 

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Ῥυπῶσάν μου τήν ψυχήν, τῆς ἁμαρτίας τοῖς πάθεσιν, ἀπόπλυνον Ἀγαθή, 

ῥείθροις τοῦ ἐλέους σου, καί τόν νοῦν μου κάθαρον, ἐννοιῶν παντοίων, 

Θεοτόκε Ἀειπάρθενε. 

 

Δεύτερος. Τοῦ βίου τήν θάλασσαν. 

Ὑπάρχω ὡς ἥλιος, θεαυγεῖς μαρμαρυγάς, παμμάκαρ ἐξαπέστειλας, 

ἀνυμνῶν τῶν Μαρτύρων τούς οἰκισμούς, στρεβλώσεις καί μάστιγας, καί 

τούς ξένους ἀγῶνας Ἱεράρχα Χριστοῦ. 

 

Τήν Πάναγνον Δέσποινα, εὐφημῶν εἰλικρινῶς, τῇ γλώσςῃ σου Θεόφανες, 

ἐκελάδησας λόγους φωτοειδεῖς, πιστῶν τά συστήματα, καί σοφῶν τάς 

καρδίας ἱλαρύνοντας. 

 

Γραφείς σου τήν πάνσεπτον καί σεβάσμιον σοφέ, ὄψιν τυράννων 

γράμμασιν, ἐξαλείφεις τά τούτων Θεοστυγῆ, καί ἄθεα δόγματα, 

καταγγέλων, τιμᾶσθαι τήν Εἰκόνα Χριστοῦ. 

 



Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Ὁ πάντα βουλήματι, συστησάμενος Θεός, καί περιέχων Πάναγνε, 

περιγραφῆ τοῦ σώματος ἐν ταῖς σαῖς ἀγκάλαις βαστάζεται· ὁ τῇ θείᾳ 

ουσίᾳ ἀπερίγραπτος. 

 

Κοντάκιον. Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον. 

Ἀνεφάνης Ὅσιε, τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὥσπερ ἄλλος ἥλιος, ταύτην φωτίζων 

ἀστραπαῖς, τῶν σῶν δογμάτων Θεόφανες, ὡς θυηπόλος, Χριστοῦ τοῦ 

Θεοῦ ἡμῶν.  

 

Ὁ Οἷκος. 

Τῷ Κυρίῳ σαυτόν ἀναθέμενος, ἠκολούθησας αὐτῷ ἀπό νεότητος, ὅλῃ 

ψυχῇ ἐπιζητῶν, τό ἄκρον Πάτερ ἀγαθόν, καί τῶν ἐν κόσμῳ γεηρῶν, τόν 

νοῦν χωρίσας ὁλικῶς, Θεόφανες μακάριε, Ἱεράρχα καί Ὁμολογητά 

δεδοξασμένε. Τίς οὖν τούς πολλούς σου ἀγῶνας ἐξείπη Ὅσιε; ἀνενδότως 

γάρ ἤθλησας ὑπέρ τῆς ἐν σώματι Εἰκόνος τοῦ Κυρίου· καί στόματι 

Θεοφθόγγῳ ἤνεσας, ὡς εὔηχος κιθάρα καί Θεοκίνητος, ὕμνοις μελιχροῖς, 

τήν Πάναγνον Κόρην καί τῶν Ἁγίων τά τάγματα· καί τήν ὄψιν γραφείς 

τυραννικῇ ἰταμότητι, τῆς ἀσεβείας τά δόγματα ἀπέσβεσας, καί Νικαίας 

Ποιμήν γεγονώς, Ὁσίως καί ἀμέμπτως διήγαγες τήν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ 

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

 

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν 

Τῇ ια΄. τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν 

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ τοῦ Γραπτοῦ, Ἐπισκόπου Νικαίας, τοῦ Ὁμολογητοῦ καί 

Ποιητοῦ. 

 

Στίχ. Ὁ Γραπτός ἐν γῇ τήν θέαν Θεοφάνης, 

Καί κλῆσιν ἐστίν ἐκθανών Γραπτός πόλῳ. 

Ἑνδεκάτῃ Θεοφάνης λίπε γαῖαν πουλυβότειραν. 

 

Οὖτος, γονέων ὑπάρχων εὐσεβῶν υἱός, τήν Παλαιστίνην οἰκούντων, καί 

τήν φιλοξενίαν ἐπιμελουμένων, ἔχων καί ἀδελφόν ὁμόψυχον καί 

ὁμογνώμονα ἐν πᾶσι, Θεόδωρον καλούμενον, τῇ τῶν γονέων σπουδῇ, 

πᾶσαν φιλοσοφίαν ἐξεπαιδεύθησαν, τήν τε Ἱεράν καί τῶν Ἑλλήνων, καί 

τόν Μοναστήν ὑπῆλθον βίον, εἰθ’ οὕτω χειροτονοῦνται Πρεσβύτεροι, 

Λέοντος τοῦ Ἀρμενίου κατά τῶν Ἁγίων Εἰκόνων λυττήσαντος, καί 

κωλύοντος ταύτας προσκυνεῖν, ἀποστέλλονται οὗτοι οἱ πάνσοφοι παρά 

τοῦ τηνικαῦτα Πατριαρχοῦντος τῆς Ἁγίας πόλεως πρός τόν μισόχριστον 

βασιλέα μετά λιβέλου· οὗ κατά πρόσωπον στάντες, καί Θεομάχον αὐτόν 

ἀπελέγξαντες, ἐγκλείονται ἀμφότεροι ἐν εἱρκτῇ ἐπί πολύ χρόνον· εἷτα τόν 



μακάριον Θεόδωρον, ὁ μετά τόν Λέοντα καί Μιχαήλ τόν Τραυλόν 

βασιλεύσας Θεόφιλος, ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου προς ἑαυτόν καλέσας, καί 

τύψας σφοδρῶς, καί ταῖς ὄψεσιν αὐτοῦ ἐγκολάψας στίχους ἰάμβους, 

πάλιν τῇ φρουρᾷ παραπέμπει. 

Θεοφάνην δέ τόν Ἅγιον, τά αὐτά τῷ ἀδελφῷ πεπονθότα, τύψεις 

μαστιγώσεις καί ἐγγραφήν ἐν τῷ μετώπῳ, εἰς Θεσσαλονίκην ὑπερορίζει· 

ὅς μετά τήν καταστροφήν τοῦ δυσσεβοῦς Θεοφίλου, ἀνακληθείς ὑπό 

Μιχαήλ καί Θεοδώρας τῶν εὐσεβῶν βασιλέων, προβάλλεται 

Μητροπολίτης τῆς κατά Νίκαιαν Ἐκκλησίας παρά Μεθοδίου 

Πατριάρχου, τοῦ τήν Χριστιανομάχον αἵρεσιν καταλύσαντος. Καί οὕτω 

Θεοφιλῶς τήν Ἐκκλησίαν καί ποίμνιον κυβερνήσας, καί πλείστους 

ἀσματικούς κανόνας, καί ὑπέρ μέλι ἡδύνοντα ἄσματα καί καλλιεπεῖς 

ὕμνους καταλείψας, ὡς ἔνθεος καί ἡδύφθογγος ὑμνογράφος, τῆς 

παρούσης ζωῆς ὑπεξίσταται, καί πρός τήν ἀγήρῳ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως 

μετέβη.  

Ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀμήν. 

 

ᾨδή ζ΄. Θεοῦ συγκατάβασιν. 

Ἁγίοις σου χείλεσιν, ἄσματα θεῖα Πάτερ ἀνέμελψας, ὑπέρ μέλι καρδίας, 

τῶν εὐσεβούντων καταγλυκαίνοντα, καλλιεπείᾳ καί λόγους λαμπρότητι, 

Θεόφανες Ἱερέ, Ὁμολογίας φωστήρ. 

 

Ὡς πλήρης ἐλλάμψεως, τοῦ Παρακλήτου Πάτερ Θεόφανες, ἀνενδότως 

ὑπέστης, τήν πικράν στίξιν ἐν τῷ προσώπῳ σου, καί τοῦ Χριστοῦ τῷ 

προσώπῳ παρέστηκας, φέρων ἐν τῇ σαρκί, τά στίγματα ἑαυτοῦ. 

 

Φωτί τῷ τῶν λόγων σου, Εἰκονομάχων λύεις τήν ζόφωσιν, καί τοῖς θείοις 

σου ὕμνοις, ἀναβιβάζεις πρός θεῖον ἔρωτα, τούς εὐλαβῶς εκβοῶντας 

Θεόφανες· Εὐλογητός ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

 

 Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Ἡ πύλη ἡ πάμφωτος, δι’ ἧς διῆλθεν ὁ μόνος Κύριος, καί λιπων 

κεκλεισμένην, τῆς σωτηρίας πύλας μοι ἄνοιξον, τῷ πλανομένῳ ἀπάτῃ τοῦ 

ὄφεος, ἵνα σωθείς διά σοῦ, ὑμνολογῶ σε Ἁγνή. 

 

Δεύτερος. Οἱ Παῖδες ἐν Βαβυλῶνι. 

Ὀρθοτομήσας τόν λόγον, μαστίγων πεῖραν ὑπέμεινας, ἐξορίας πικράς καί 

κακώσεις, κραυγάζων Θεόφανες· Εὐλογητός εἶ Κύριε, ὁ Θεός ὁ τῶν 

Πατέρων ἡμῶν. 



 

Οἱ ποταμοί τῶν λόγων σου, τῶν μελιρρύτων Θεόφανες, τῶν ἀνθρώπων 

ψυχάς εὐφροσύνης, ἐνθέου ἐπλήρωσαν, ὑμνολογούντων ἄσμασι, τόν Θεόν 

τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

 

Τόν δρόμον σου Ἱεράρχα, τετελεκώς μεταβέβηκας, ἐν Ὑψίστοις Χριστῷ 

σύν Ἀγγέλοις, κραυγάζων Θεόφανες· Εὐλογητός εἶ Κύριε, ὁ Θεός ὁ τῶν 

Πατέρων ἡμῶν. 

 

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Ἐν σοίτό μέγα ἐπράχθη, Παρθενομῆτορ μυστήριον· ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐν 

γαστρί σου, σκηνώσας ἐπέφανεν· ᾧ γεγηθότες ψάλλομεν, ὁ Θεός τῶν 

Πατέρων ἡμῶν. 

 

ᾨδή η΄. Ἑπταπλασίως κάμινον. 

Γνώσει θείᾳ λαμπόμενος, Θεηγόρε Θεόφανες, τῶν ὀρθῶν δογμάτων 

κραταιός συνήγορος, καί στόμα πολύσοφον, τῶν θείων παραδόσεων, καί 

Ὀρθοδοξίας, σάλπιγξ ὤφθης κραυγάζων· Οἱ Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς 

ἀνυμνεῖτε, λαός ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τούς αἰῶνας. 

 

Ἐκ τῶν σεπτῶν χειλέων σου, ἐπομβρίᾳ τοῦ Πνεύματος, ποταμοί ἐνθέων 

ὕμνων προερχόμενοι, πλουσίως ἀρδεύουσι, πρός εύκαρπίαν κρείττονα, 

καί πρός εὐφροσύνην, μυστικήν τούς βοῶντας· Οἱ Παῖδες εὐλογεῖτε, 

Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαός ὑπερυψοῦτε, Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας. 

 

Ῥήσεσι τῶν χειλέων σου, ἀντειπεῖν μή δυνάμενος, ὁ τῆς δυσσεβείας ἄναξ 

προϊστάμενος,ποικίλαις κολάσεσιν, ὑπέβαλέ σε Ὅσιε, καί πρός ἐξορίαν, 

κατακρίνει βοῶντα· Οἱ Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαός 

ὑπερυψοῦτε, Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας. 

 

Ἀγγελικῶς μιμούμενος, μελωδίας Θεόφανες, ἔνθους Πάτερ ἥσας ἄσματα 

μελίφθογγα, ὡς λύρα πανεύσημος, καί ἀηδών γλυκύφωνος, καί 

ᾠδικωτάτη, χελιδών ἀνακράζων· Οἱ Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, 

λαός ὑπερυψοῦτε, Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας. 

 

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Σεσαρκωμένον τέτοκας, τόν πρίν ἄσαρκον Κύριον, ὅ ἧν μή τραπέντα καί 

μετά τήν κένωσιν· διό τήν ἐν σώματι, Εἰκόνα τούτου σέβοντες, σέ ὡς 

Θεοτόκον ἀληθῆ ἀνυμνοῦμεν, βοῶντες ἀσιγήτως· Χαῖρε Εὐλογημένη, 

Χαῖρε δεδοξασμένη, εἰς πάντας τούς αἰῶνας. 

 

Δεύτερος. Νόμων πατρῴων. 



Νόμων πατρῴων Παμμακάριστε, τῆς ἀληθείας φέρων τόν ἐννομώτατον, 

βασιλεύοντος κατέπτυσας, προσταγῆς ἀλογίστου, τοῦ ἀναιροῦντος Πάτερ 

τοῦ Κυρίου τήν μορφήν, εὐσεβῶς κατασπάζεσθαι· ἥν λαβών ἐν τῷ 

κόσμῳ, ἐπέφανεν ἐκ Κόρης Παρθένου· ὅν ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τούς 

αἰῶνας. 

 

Ὁ νοῦς ὁ θεῖος ἡ τοῦ Πνεύματος, τοῦ Παναγίου λύρα ἡ παναρμόνιος, 

ἀηδών ἡ καλλικέλαδος, τῶν πιστῶν ἡ ἀκρότης, Ὀρθοδοξίας στῦλος καί 

ἑδραίωμα σοφέ, Ἐκκλησίας τό στήριγμα, Μοναζόντων τό κλέος 

Θεόφανες Πατέρων ἡ δόξα, μέλπων ἀνεδείχθης, Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας. 

 

Ἡ μυροθήκη ἡ τοῦ Πνεύματος, τοῦ Παναγίου Πάτερ σύ ἀναδέδειξαι· 

προφορᾷ τῶν μυριπνόων σου καί σοφῶν διδαγμάτων, ἐξαφανίζεις πλάνης 

δυσωδέστατον φθοράν· καί μυρίζεις τοῖς λόγοις σου τήν σεπτήν 

Ἐκκλησίαν, κραυγάζων ἀσιγήτως ἐν ὕμνοις· Σέ ὑπερυψοῦμεν, Χριστέ εἰς 

τούς αἰῶνας. 

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Θεοῦ τό ὄρος τό πιότατον, ὅ ὁ προπάτωρ πάλαι Δαυΐδ προέγραψε, 

μελωδῶν προφητικώτατα, σύ ἐδείχθης Παρθένε· ἐξ οὗ ἐτμήθη, λίθος ὁ 

ἀκρόγωνος Χριστός, καί συνέτριψεν ἅπασαν, τήν ἰσχύν τῶν εἰδώλων· 

αὐτόν ἀκαταπαύστως ὑμνοῦμεν, καί ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τούς 

αἰῶνας. 

 

ᾨδή θ΄. Ἐξέστη ἐπί τούτῳ. 

Ἱερεύσας Ὁσίως καί εὐσεβῶς, Ἱεράρχα Θεόφανες, Ὅσιε, τῷ δι’ ἡμᾶς, ἐπί 

γῆς ὀφθέντι μετά σαρκός, καί τούτῳ προσενήνοχας, ὡς θυσίαν ἄμωμον 

καί σεπτήν, τούς θείους σου ἀγῶνας, οὕς ὑπέρ τῶν Εἰκόνων, τῶν Ἱρῶν 

στερρῶς ἠγώνισαι. 

 

Μαρτύρων μεγαλύνων τάς ἀρετάς, τήν Ἁγνήν Θεοτόκον ἀνύμνησας, 

καλλιεπεῖ, γλώσςῃ καί ἐν ἄσμασι λιγυροῖς, ὡς ἔμψυχον ψαλτήριον, καί 

κιθάρα Πάτερ πνευματική· καί νῦν σύν τοῖς Ἀγγέλοις, προσάδεις τῇ 

Τριάδι, ὕμνον τόν θεῖον καί τρισάγιον. 

 

Ὁ θεῖος εὐσεβείας ὑφηγητής, ὁ ποιμήν τῆς Νικαίας ὁ ἔνθεος, ὁ Ἱερός, τῆς 

Θεοφανείας μύστης Χριστοῦ, Θεόφανες μακάριε, τῶν ἀσματογράφων ἡ 

καλλονή, τόν ὕμνον τοῦτον δέξαι, καί δίδου κἀμοί χάριν, ἐκ τοῦ πλουσίου 

σου πληρώματος. 

 

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Ὑδάτων ἀπωλείας τῶν τήν ἐμήν, Θεοτόκε κλυζόντων διάνοιαν, καί 

πνιγμονήν, καί ἄγχος φερόντων μου τῇ ψυχῇ, ἀπάλλαξόν με τάχιστα, τῇ 



κραταιοτάτῃ σου άρωγῇ, καί δίδου δακρύων σταγόνας, ὅπως πλύνων, 

ἁμαρτημάτων μου τόν βόρβορον. 

 

Δεύτερος. Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα. 

Ὑπερμαχοῦντα ὑπέρ τῆς Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ βροτοκτόνος βλέπειν οὐκ 

ἰσχύων σε, πειρασμούς σε ἐπεκτείνει· ὅμως ἀκλινής μεμένηκας, 

ἀνδρειοφρόνως πρός βασιλεῖς σκαιούς ἀνθιστάμενος, πείθων τούτους 

προσκυνεῖν τήν Εἰκόνα, Χριστοῦ Θεόφανες. 

 

Τῶν σῶν ἀγώνων εἴληφας ἀξίως τά γερά, καί στεφηφόρος, νῦν ἐν 

Οὐρανοῖς μετ’ Ἀγγέλων συνευφραίνῃ· ἔνθα Προφητῶν τό σύστημα, καί 

Ἀποστόλων, καί τῶν Μαρτύρων ὄντως στράτευμα μάκαρ· ἔνθα 

ἑορταζόντων ἦχος Πάτερ Θεόφανες. 

 

Μή ἐπιλάθῃ ἐν ταῖς πρός Θεόν σου πρεσβείαις, τῶν ἐκτελούντων, σοῦ τήν 

πανσεβάσμιον ἡμέραν Ἱεράρχα, πάσης ἀπειλῆς λυτρούμενος, ἀπαγωγῆς τε 

δεινῆς τῶν ἐναντίων, καί θλίψεων πολλῶν, σώζων καί περιέπων ἐκ 

βλάβης, Πάτερ Θεόφανες. 

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Ὑπερμαχοῦσα ἄνακτι πιστῶς, ἐν πολέμοις κατά βαρβάρων, δίδου 

νικητήριο Παρθένε Θεοτόκε, σκέπουσα παντοίας βλάβης ἐχθρῶν 

Εὐλογημένη, δεδοξασμένη Μῆτερ, ἀπείρανδρε Κόρη· ἵνα τόν σόν Υἱόν 

ἀνυμνοῦντες, σέ μεγαλύνομεν. 

 

Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Τό Θεοφόρον ὄργανον, ἀσμάτων τῶν τοῦ Πνεύματος, τήν Θεοκίνητον 

λύραν, τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τό στόμα τό Θεόσοφον, δογμάτων 

τῶν τῆς πίστεως, τῶν εὐσεβῶν τό στήριγμα, τόν Ἱερόν Θεοφάνην, 

ἀνευφημήσωμεν πάντες. 

 

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν . 

Θεόν τόν Ὑπερούσιον, ἀφράστως οὐσιώσασα, ἐκ τῶν ἁγνῶν σου 

Αἱμάτων, δίχα τροπῆς Θεοτόκε, διπλοῦν τῷ κόσμῳ τέτοκας, Θεόν ὁμοῦ 

καί ἄνθρωπον, λυτρούμενον τόν ἄνθρωπον, ἐκ τῆς ἀρχαῖας κατάρας· διό 

σε πάντες ὑμνοῦμεν. 

 

  



ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ 

 

Ἱστῶμεν Στίχους δ΄. καί ψάλλομεν τά ἑξῆς Προσόμοια. 

 

Ἦχος πλ. δ΄. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος΄. 

Πάτερ Ἱερέ Θεόφανες, Θεοφανείας Χριστοῦ, δεδεγμένος τήν ἔλλαμψιν, 

βίου καθαρότητι, Ἱεράρχης Θεόληπτος, καί τῆς Νικαίας Πρόεδρος 

ἔνθεος, καί Ἐκκλησίας ἄσειστος πρόβολος, ὤφθης καί ἤλεγξας, Θεηγόρῳ 

στόματι, τούς τοῦ Χριστοῦ, μή τιμῶντας Ἅγιε, θεῖον ἐκτύπωμα. 

 

Πάτερ Ἱερέ Θεόφανες, Πνεύματι θείῳ ἀρθείς, τῶν Ἀγγέλων τήν αἴνεσιν, 

Ἱερῶς μεμύησαι, καί τῷ κόσμῳ ἐξήγγειλας, ἄσματα θεῖα πιστούς 

εὐφραίνοντας, καί ὑπέρ μέλι ψυχάς ἡδύνοντα, δι’ ὧν ἀνύμνησας, Ἁγίων 

τά τάγματα, καί τήν αὐτῶν, πολιτείαν Ὅσιε, πανσόφοις ρήμασι. 

 

Πάτερ Ἱερέ Θεόφανες, ὁμολογίας φωτί, τήν ἀπάτην διέλυσας, καί τιμᾶν 

ἐκήρυξας, τή Εἰκόνα τήν ἄχραντον, τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ καί σέβεσθαι, 

καί τῷ μετώπῳ γραφήν τήν ἄδικον, χαίρων ὑπέμεινας, ὥσπερ ἄλλου 

πάσχοντος· ὅθεν πολλῶν, παρά τοῦ Παντάνακτος, τιμῶν ἠξίωσαι. 

 

Πάτερ Ἱερέ Θεόφανες, ὄργανον ὤφθης Θεοῦ, καί κιθάρα Θεόπνευστος, 

καί αὐλός ἡδύφωνος, τά οὐράνια ἄσματα, ἄδων τῷ κόσμῳ ὡς ἐνθεώτατος 

καί καταθέλγω πιστῶν διάνοιαν· ὤ τοῦ χαρίσματος, τοῦ ἐν σοί μακάριε΄. 

ὤ Ἱερᾶς, γλώσσης ἧς ἐπλούτησας, ἐνθέῳ ἔρωτι΄. 

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 

Ἱεραρχίας τήν στολήν, ὁμολογίας ἀγῶσι, λαμπροτέραν εἰργάσω, Ἱεράρχα 

Θεόφανες· τῶν γάρ θείων παραδόσεων, διατρανῶν τήν ἀλήθειαν, 

Εἰκονομάχων καθεῖλες τό κράτος, τῇ τῆςς ψυχῆς στερρότητι· καί τῇ 

συνθήκῃ τῶν σῶν ὕμνων, πάντας διεγείρεις, πρός θείαν ἀγάπησιν, καί 

αἶνον καί δόξαν, τῶν μεγαλείων τῆς χάριτος· τό γάρ Παράκλητον Πνεῦμα, 

παναρμονίως ἡμῖν ἐλάλησε, διά τῶν χειλέων σου, Θεόσοφε Πάτερ. Καί 

νῦν Ἀγγέλοις συνών, καί σύν αὐτοῖς τόν Τρισάγιον ὕμνον Θεῷ ἄδων, 

πρέσβευε, ὑπέρ τῶν τιμώντων σε. 

 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 

Μακαρίζομέν σε Θεοτόκε Παρθένε . . . . . . 

 

Δοξολογία Μεγάλη καί Ἀπόλυσις. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

  



ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Τά Τυπικά, καί ἐκ τῶν Κανόνων τοῦ Ἁγίου, ἡ γ΄. καί στ΄. ᾠδή. 

Ἀπόστολον ζήτει τῇ ΚΛ΄. Ἰανουαρίου, τοῦ Ἁγίου Μαξίμου, 

Εὐαγγελιον 6/11 τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ Ὁμολογητοῦ. 

Κοινωνικόν: Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον . . . . . 

 

Μ ε γ α λ υ ν ά ρ ι ο ν 

 Τῆς Ὀρθοδοξίας θεῖος καρπός, καί τῆς Ἐκκλησίας, Θεηγόρος 

προασπιστής, καί θείων ἀσμάτων, ἡδύφωνος κιθάρα, Θεόφανες ἐδείχθης· 

διό τιμῶμεν σε. 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

Δίστιχον 

Θεόφανες πρόσδεξαι τοῦτον τόν ὕμνον 

Ὅν σοι Γεράσιμος ἐξύφανε πόθῳ. 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 





Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Ἀργὰ Προσόμοια.
(Καταγραφή καὶ προσαρμογή τῶν Προσομοίων, Νέγρης Ἰωάννης)

Ἦχος Πα

Φ ε ρω ω νυ μι ι α α τη η θει ει ει α

α α κα αλ λω ω πι ι ζο ο ο με ε ε νο

ος Θε ο φα νει ει ει ει α ας θει ει α

ας του ου φω το ος του ου α υ υ λου

λα αμ πρω ως κα α τη η ξι ι ω θη ης ω ω

ως κα θα α ρος τη καρ δι ι ι α α Θε

ο ο φα α α νες και των πα θω ων δι α

λυ υ υ υ ει εις τον σκο ο τα α σμον εκ των

πι στει ευ φη η μου ου ου ου ουν τω ω ω ων

σε

Α Γ Ι Ο Υ   Θ Ε Ο Φ Α Ν Ο Υ Σ



Ο μο ο λο γι ι α ας α α γω ω ω σι

ι ι Πα α τε ερ δι ι ε ε ε πρε ε ε ψα

ας ως της ορ θο ο ο ο δο ο ξι ι α

ας ι ι ε ρο ος υ υ πο φη η της

και αι πο ο νου ους και αι κι ιν δυ νου ους και

αι αι δι ω ωγ μους α νεν δο ο ο τω ως

υ πε ε μει ει ει νας υ περ Χρι στου ου της

Ει κο ο ο ο νο ος της ε εν σα αρ κι Ι ε

ρω τα τε Θε ε ο ο ο ο ο φα α α α

νες

Η ση η Θε ο ο φθο ογ γο ος γλω ω ωσ σα
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α α Πα α τε ερ Θε ε ο ο ο φα α α νε

ες α σμα των με ε ε ε λι ιρ ρυ υ τω

ων α α να δε ε δει ει κται λυ υ ρα

και αι υ υ μνοι οις θε ε ο ο σο φοι οις κα

α α τα κη η λει ευ σε βω ω ων τη ην δι

α α νοι οι οι αν ο θεν ως σκε ευ ος και

ο ο ο ορ γα α νον μυ υ στι ι κον ευ φη

μου μεν σε τη ης χα α α α α ρι ι ι ι

τος

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ, ∆ΟΞΑ.
Μέλος ΝέγρηἸωάννου.

Ἦχος Πα

Α Γ Ι Ο Υ   Θ Ε Ο Φ Α Ν Ο Υ Σ



Σ η με ε ε ρον ως Ε ω σφο ο ρο ος ε

λα αμ ψε ε ε φα α α ει ει νος η του Ι ε

ρου Θε ο φα α α α ν ς μνη η μη ο μο

λο γι ι α α ας α α κτι ι ι σι την Εκ

κλη σι ι ι αν κα τα α α λαμ πρυ υ υ

νου ου ου ου σα θε ο φα νει α ας μυ στι

ι κης πλου ου τη σα α ας της χα α α

ρι ι ι ι τος προςθει ον πο ο θον δι ι

ι ι ε ε γει ει ει ρεις ζη λουν τα κρειτ το

ο ο να χα α ρι σμα α α τα τους βο ω ω

ων τας α α αυ τω χαι αι αι αι αι αι
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ροις ορ θο δο ξι ας θει ει ει ει ει ο ο ος

φω ω στηρ ο λο ο γω και ε ε ερ γω βε

ε ε βαι αι ω ω ω σας των πι στων τη η

ην δι α α α νοι οι οι οι αν τοις θει ει ει

οις εμ με ε νει ειν δο ογ μα α α σι

χαι αι αι ροις ο δι α γω ω νω ων ι ε ε

ρω ω ω ω ω ων την εν σα αρ κι ι ι ι

του Σω τη η η η ρος ει ει κο ο ο ο να τι

μαν και προ σκυ υ νη η η σθαι ορ θω ως δι δα

α α α ξας χαι αι αι ροις ο του ∆α βιδ την λυ

υ υ ραν μι μου ου ου με ε ε ε νος και
Π
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υ μνους ου ου ου ου ρα α α νι ι ι ου ους

και α σματα υ δη η η ε ε ε ε πη

εν εκ κλη σι ι ι α α σας ο σι ι ι ι ων

αλλ’ ω ω ω ι ε ρα α αρ χα α σο φε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε και ο μο λο

γη η τα πε ε ρι δο ο ξε α δι ι ι α α

λει ει ει πτως πρε ε ε ε ε ε ε ε ε

ε ε ε πρε ε ε σβε ευ ε υ πε ερ τω ω ων

τι μω ω ων τω ω ω ων σε

Εἰς τὸν Στίχον. Προσόμοια.

Ἦχος Πα

Χ αι ροις ο της Νι και ας Ποι μην Θε ο

Α Γ Ι Ο Υ   Θ Ε Ο Φ Α Ν Ο Υ Σ



φα νει ας μυ στι κη ης το θη σαυ ρι σμα δογ

μα των Α γι ων στη η λη ο μο λο γι ας στερ

ρας το πυ ρι πνουν στο ο μα α και θε ο σο φον

σο φι ι ας του πνευ μα τος ι ε ρο ον εν δι

αι τη μα θε σμωντων θει ων και σε πτω ων πα ρα

δο σε ων νους ο εν θε ος καιφω το ος θει ου

εμ πλε ως στυ υ λος ο αρ ρα γε στατος και

λυ υ χνος α ει φω τος της του Χρι στου εκ κλη σι

ι ας ι ε ρο μυ σταΘε ο φα νες α ει

εκ δυ σω ω πει ταις ψυ χαις η μων δο θη

η ναι το με γα ε λε ος

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

Χ αι ροις θει ων α σμα των αυ λος του Πα ρα

κλη του πα ναρ μο ο νι ον ορ γα νον κι νυ ρα

η ε νη χου ου σα εν ταις καρ δι αις η μων ου

ρα νι ου με ε λου ους την η δυ τη τα ψαλ τη η

ρι ον εμ ψυ χον των ω δω ων των της χα ρι τος

κι θα ρα εμ πνους αρ μο νι ι ας της α νω θεν

σκευ ος τι μι ον ε νερ γει ει ας της κρειτ το νος

να α βλα η δω δε κα χορδος και τε ετ τιξ η δυ

φω νος και α η δων θει ω ων υ υ μων Ι ε

ρο μυ σταΘε ο φα νες α ει γαρ ευφραι αι νει

η της γλωτ της σου γλυ υ υ υ της πι στων το πλη ρω
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μα

Στίχ. Οἱ ἱερεῖς σου Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου

ἀγαλλιάσονται.

Λ ο γω Ι ε ρο μυ στα τω σω και πε

ρι ον τι της σο φι ι ας σου Α γι ε και σθε

νει τω α ητ τη η τω της σης Α γι ας ψυ χης

ε νε ος ε δει ειχ θη η και εμ βρον τη τος ο α

α μαξ ο α νο μος θε η γο ο ρε Θε ο φα νες

και πλειστους πο νους υ πο βα αλ λει και θλι ψε

σι σε τον α μα χον ευ σε βει ει ας υ περ μα

χον ο ο θεν και ε πι γρα ψαςσου το τι ι μι

ον με τω πον μει ζο νος δο ξης ο ο α α νους ως

Α Γ Ι Ο Υ   Θ Ε Ο Φ Α Ν Ο Υ Σ



α λη θως σε η ξι ω σε και νυν εκ δυ

σω ω πει ταις ψυ χαις η μωνδο θη η ναι το με

γα ε λε ος

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ, ∆ΟΞΑ.
Μέλος ΝέγρηἸωάννου.

Ἦχος Νη

τ ω του Πνε ε ευ μα α α τος φω ω τι

κα ταυ γα σθει ει ει εις την δι α α α α νοι

οι οι οι αν ορ γα α νον ω φθης θε ο ο πνε

ε ευ στον θε η γο ρε Θε ο ο ο φα

α α α νες ο γαρ φθο ο ογ γο ο ος της

γλω ωσ ση ης σ την Εκ κλη σι αν ε ευ φραι αι
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αι αι νει ει και η των υ μνω ων καλ λι ι

ε ε ε ε ε ε κα αλ λι ι ι ε

ε πει ει α των ευ σε β ν των τας ψυ χας

προς υ περ κο ο σμι ι ι ο ο ον α να

πτε ρει ει λαμ προ ο ο τη η η η τα πα ναρ

μο νι ι ι ως γαρ η η η νε ε ε ε σας

των Α γι ι ω ω ων τα σκα αμ μα α α α τα

τω θει ω στο μα τι ε εκ φθε ε εγ ξω των Α αγ

γε ε λων τη ην αι αι αι νε ε ε ε σιν

αλλ ως α σμα των θει ει ει ει α α λυ υ υ

υ ρα α και ο μο λο ο γη η της ι

Α Γ Ι Ο Υ   Θ Ε Ο Φ Α Ν Ο Υ Σ



ε ρω ω ω τα α α α τε πρε σβε ευ ε

Ι ι ι ι ε ε ρα α αρ χα υ πε ε

ε ερ τω ω ω τι μω ω ω ω ω ων τω

ω ω ων σε

Εἰς τοὺς Αἴνους. Προσόμοια.

Ἦχος Νη

π α τερ ι ε ρε Θε ο φα νες θε ο φα νει

ας Χρι στου δε δεγ με νος την ελ λαμψιν βι

↓

ου κα

θα ρο τη τι Ι ε ραρ χης θε ο λη πτος και της

Νι και ας προ ε δρος εν θε ος και εκ κλη σι ι

ας α σει στος προ βο λος ω ω φθης και η λεγξας

θε η γο ρω στο μα τι τους

↓

του Χρι στου μη τι μων τας
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Α γι ε θει ον εκ τυ υ πω μα

π α τερ ι ε ρε Θε ο φα νες Πνευ μα τι θει

ω αρ θεις των Αγ γε λωντην αι νε σιν ι

↓

ε

ρως με μυ η σαι και τω κο σμω α ξηγ γει λας α

σμα τα θει ει α πι στουςευ φραι νον τας και υ περ

με ε λι ψυχας η δυ νον τα δι ι ι ων α

νυ μνη σας Α γι ι ων τα ταγ μα τα και

↓

την αυ των

πο λι τει αν Ο σι ε παν σο φοις ρη η μα

σι

π α τερ Ι ε ρε Θε ο φα νες ο μο λο γι

ας φω τι την α πα την δι ε λυσας και

↓

τι μαν
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ε κυ ρη ξας την Ει κο να την α χραν τον τας Βα

σι λε ε ως Χρι στου και σε βε σθαι και τω με

τω ω πωγραφηντην α δι κον χαι αι ρων υ πε

μει νας ωσ περ αλ λουπασχον τος ο θεν πολ λων πα ρα

τουΠαν τα νακτος τι μων η ξι ι ω σαι

π α τερ Ι ε ρε Θε ο φα νες ορ γα νον ω

φθης Θε ου και κι θα ρα θε ο πνευστος και

↓

αυ

λος η δυ φω νος τα ου ρα νι α α σμα τα α

δων τω κο ο σμωως εν θε ω τα τος και κα τα

θε ελ γων πιστωνδι α νοι αν ω ω του χα ρι

σματος του εν σοι μα κα ρι ε ω

↓

ι ε ρας γλωσ σης
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ης ε πλου τη σας εν θε ω ε ε ρω τι

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ. ∆ΟΞΑ
Μέλος Νέγρη Ἰωάννου.

Ἦχος Πα

Ι ε ραρ χι ι ι α α ας την στο ο ο

λην ο μο λο γι ι α ας α α γω ω

ω ω ω ω ω σι λαμ προ τε ε ραν ειρ γα

α α σω Ι ε ε ρα αρ χα α Θε ο ο ο

ο ο φα α α α νες των γαρ θει ει ων πα

ρα δο ο σε ε ων δι α τρα νω ων

τη ην α λη η η η θει ει ει ει αν ει κο

νο μα α α α α χων κα θει ει λε ες το ο ο
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κρα α α α το ος τη της ψυ χη η ης στερ

ρο ο ο τη η η η τι και τη συν θη

κη η των σω ων υ υ υ υ υ υ μνων πα αν

τας δι ε ε γει ει ει ρεις προς θει ει αν α

γα α α πη η η η σιν και αι νο ον και αι

δο ο ο ξαν των με γα α λει ει ω ων τη

ης χα α α α α ρι ι ι ι τος το γαρ Πα

ρα α α κλη η η το ον Πνε ε ε ευ μα α

ε ναρ μο νι ω ως η μι ιν ε ε λα λη η

σε ε δι α των χει λε ω ων σ θε

ο ο σο φε ε Πα α τερ και νυν Αγ γε ε λοις
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συ υ νω ων και συ υν αυ τοις τον Τρι σα α

α γι ι ι ο ον υ υ υ μνο ον Θε ε ω

α α α α α α α α α α α δων πρε σβε ευ

ε υ περ τω ων τι μω ων τω ων σε

ε ε ε

ΤΕ
ΛΟΣ

ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ
∆Ο
ΞΑ
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