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ΙΟΥΛΙΟΣ 24!! ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

 
ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΔ΄!! 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

(Νικηφόρου ἱερομονάχου Χίου) 
 

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 
Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, ὁ Προοιμιακός, καὶ τό· 

Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τό· Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν 
στίχους στ’, καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια, 
δευτεροῦντες αὐτά.. Ἦχος δ΄. Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθείς. 

 
Ὡς ἱερεῖον σαυτὸν καὶ θῦμα θεῖον, ἔνδοξε Θεόφιλε 

Θεῷ προσήγαγες, φλεχθεὶς γενναιότατε, πυρὶ ἐνύλῳ, 
καὶ ὁλοκαύτωμα εὐαπόδεκτον, ἐγένου μακάριε τοῦ 
θείου ἔρωτος, τὴν σὴν ψυχὴν ἀναφλέξαντος, καὶ τὴν 
καρδίαν, ἐνθέως μάκαρ· διὸ ὑμνοῦμέν σε ὡς Θεοῦ 
φίλον γνησιώτατον, ὡς κλεινὸν Ἀθλητὴν καὶ 
περίδοξον, ὡς λαμπρὸν ἀριστέα καὶ στρατιώτην ὡς 
ἀήττητον. 

 
Κλέος Μαρτύρων καὶ καύχημα καὶ δόξα, ἐδείχθης 

λαμπρότατε, Μάρτυς Θεόφιλε, ἀκαταπλήκτῳ 
φρονήματι, ψυχῇ γενναίᾳ, καὶ διαπύρῳ γλώττῃ 
πανθαύμαστε, κηρύξας Σωτῆρά τε, καὶ πάντων Κύριον, 
Χριστὸν τὸν μόνον φιλάνθρωπον, τὸν ἐπ’ ἐσχάτων, ἐκ 
τῆς Παρθένου σάρκα γενόμενον, ἐπὶ τὸ σῶσαι τὸ 
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ἀνθρώπινον, πρὸ βημάτων ἀνόμων θεόσοφε, μὴ τὸ 
σύνολον πτήξας, τῶν βασάνων τὴν δριμύτητα. 

 
Τῶν ἐτησίως τελοῦντά σου τὴν μνήμην, μέμνησο 

Θεόφιλε, καὶ εὐφημούντων σου, τοὺς τῆς ἀθλήσεως 
ἔνδοξε, λαμπροὺς ἀγῶνας, πικρὰς αἰκίας ἐν ζόφῳ 
κάθειρξιν, δεσμά τε καὶ θάνατον τὸν βιαιότατον, ὃν ἐν 
φλογὶ καρτερόψυχε, πυρὸς ὑπέστης, καὶ θῦμα θεῖον 
Θεῷ προσήνεξαι, καὶ τῇ Τριάδι ἄρτος γέγονας, ὡς ἡδὺς 
ὀπτηθεὶς παναοίδιμε, ἣν ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 

Ζακύνθιον σέλας, ἀξιάγαστε Θεόφιλε, τῆς τοῦ 
Κυρίου σημαίας ὁπαδὲ γνησιώτατε, καὶ ἀναιρέτα τῶν 
τῶν Ἀγαρηνῶν λήρων, καὶ τῆς πλάνης στηλιτευτὰ 
θεόσοφε· χαίροις, τὸ τῶν ὀρέων στεῤῥόν, ἐφ’ οὗ ὁ οἶκος 
τοῦ Θεοῦ ᾠκοδόμηται, ὡς ἔφη ὁ Ψαλμῳδός· χαίροις, 
θαλερὲ βλαστέ, τοῦ ἀγλαοκάρπου τῆς εὐσεβείας 
δένδρου, τῇ ἰκμάδι τοῦ πνεύματος κάτοχε, καὶ τοῖς 
αἵμασι τοῦ Κυρίου πιαινόμενε· χαίροις, ἀκηλίδωτον 
ἔσοπτρον, τὸ ἀμιγὲς μὲν τῶν κάτω χαρακτήρων, τῶν δὲ 
ἄνω ἔμπλεων· πρέσβευε οὖν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅπως καλῶς 
τῇ εὐσεβείᾳ προσαρμοσθῶμεν, τῇ σῇ μεσιτείᾳ Θεόφιλε. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 

Τίς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τίς μὴ 
ἀνυμνήσει σου τὸν ἀλόχευτον τόκον; ὁ γὰρ ἀχρόνως ἐκ 
Πατρὸς ἐκλάμψας Υἱὸς μονογενής, ὁ αὐτός ἐκ σοῦ τῆς 
Ἁγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεὸς 
ὑπάρχων, καὶ φύσει γενόμενος ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς, οὐκ 
εἰς δυάδα προσώπων τεμνόμενος, ἀλλ' ἐν δυάδι 
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φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. Αὐτὸν ἱκέτευε, 
σεμνὴ Παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 
 
 

Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν. Προκείμενον τῆς ἡμέρας. 
Ἀναγνώσματα. 

 
Προφητείας Ἡσαΐου τὸ ἀνάγνωσμα (Κεφ. ΜΓ΄ 9-14) 

Τάδε λέγει Κύριος· πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅμα, 
καὶ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν. τίς ἀναγγελεῖ 
ταῦτα; ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν; ἀγαγέτωσαν 
τοὺς μάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν καὶ 
εἰπάτωσαν ἀληθῆ. Γίνεσθέ μοι μάρτυρες, καὶ ἐγὼ 
μάρτυς, λέγει Κύριος ὁ Θεός, καὶ ὁ παῖς μου, ὃν 
ἐξελεξάμην, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ συνῆτε ὅτι 
ἐγώ εἰμι. ἔμπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος Θεὸς καὶ 
μετ᾿ ἐμὲ οὐκ ἔσται. Ἐγὼ ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστι πάρεξ 
ἐμοῦ ὁ σῴζων. Ἐγὼ ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα, ὠνείδισα καὶ 
οὐκ ἦν ἐν ὑμῖν ἀλλότριος. ὑμεῖς ἐμοὶ μάρτυρες καὶ ἐγὼ 
Κύριος ὁ Θεός. Ἔτι ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν 
χειρῶν μου ἐξαιρούμενος· ποιήσω, καὶ τίς ἀποστρέψει 
αὐτό; Οὕτως λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὁ λυτρούμενος ὑμᾶς, 
ὁ ἅγιος τοῦ Ἰσραήλ. 

 
Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. γ' 1) 

Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται 
αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων 
τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ 
ἀφ’ ἡμῶν πορεία σύντριμμα· οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καί 
γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν 
ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, μεγάλα 
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εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτούς, καὶ 
εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ 
ἐδοκίμασεν αὐτούς, καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας 
προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν 
ἀναλάμψουσι, καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ 
διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρατήσουσι λαῶν, 
καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ 
πεποιθότες ἐπ’ αὐτόν, συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ 
πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ· ὅτι χάρις καί 
ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς 
ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. 

 
Σοφίας Σολομῶντος τὸ ἀνάγνωσμα.  (Κεφ. ζ′.7) 

Δίκαιος, ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. 
Γῆρας γὰρ τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν 
μεμέτρηται. Πολιὰ δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καὶ 
ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῷ 
γενόμενος, ἠγαπήθη· καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν, 
μετετέθη. Ἡρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ, ἢ 
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 ἰδόντες καὶ μὴ νοήσαντες, μηδὲ 
θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτον, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν 
τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς 
αὐτοῦ.   
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Λιτή. Ἦχος α΄. 
Τῷ ζήλῳ τῆς εὐσεβείας ὅλος πυρποληθείς, καὶ τῷ 

ἀΰλῳ πυρὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀγάπης ἀναφλεχθείς, 
Θεόφιλε μακάριε, σώματος ἠλόγησας, καὶ ζωῆς τῆς 
προσκαίρου οὐκ ἐφείσω, ἀλλὰ τυράννων ὠμότητι 
προΰδωκας, καὶ βασάνους παντοίας ὑπενεγκών, 
εἱρκτὴν ζοφεράν, αἰκισμούς τε ἀνυπύστους, καὶ 
τελευταῖον τὸν διὰ πυρὸς ἀοίδιμον θάνατον, ζωῆς 
αἰωνίου καὶ δόξης ἀνεκφράστου τετύχηκας· καὶ νῦν τῷ 
θείῳ θρόνῳ παριστάμενος, καὶ ταῖς ἐκεῖθεν πανολβίοις 
ἐλλαμπόμενος ἀστραπαῖς, πρέσβευε φωτισθῆναι καὶ 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 

Τὸ πῦρ τὸ νοητὸν τῆς θείας ἀγάπης, ὃ ὁ Κύριος ἦλθε 
βαλεῖν ἐπὶ γῆς, ἔχων ἐν καρδίᾳ Θεόφιλε, πυρὸς ἐνύλου 
κατεφρόνησας πανθαύμαστε· δι’ ὃ καὶ τῶν σαρκῶν 
τηκομένων σου ἐν αὐτῷ, ὀδμαῖς ἀῤῥήτοις, ὁ δοξάζων 
τοὺς αὐτὸν ἀντιδοξάζοντας Χριστός σε ἐδόξασεν, 
εὐωδία Αὐτοῦ κατὰ Παῦλον γενόμενον, καὶ στέφει 
ἀφθαρσίας ἐν οὐρανῷ κατεκόσμησεν· Ὃν ἱκετεύων μὴ 
ἐλλίπῃς, ὑπὲρ τῶν ἐν ᾠδαῖς ἀνυμνούντων τοὺς ἄθλους 
σου, καὶ ἐν πίστει ἀσπαζομένων τὸ θεῖόν σου λείψανον· 
ἔχεις γὰρ τὸ ἀπαράγραπτον εἰς τὸ πρεσβεύειν ὡς 
θεόφιλος ὄντως, καὶ Θεῷ πεφιλημένος, Μάρτυς 
ἀξιΰμνητε. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 

Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις, παλάτιον καὶ θρόνος τοῦ 
Βασιλέως, Παρθένε πάνσεμνε, δι' ἧς ὁ λυτρωτής μου 
Χριστὸς ὁ Κύριος, τοῖς ἐν σκότει καθεύδουσιν 
ἐπέφανεν, Ἥλιος ὑπάρχων δικαιοσύνης, φωτίσαι 



[6] 
 

θέλων οὓς ἔπλασε, κατ' εἰκόνα ἰδίαν χειρὶ τῇ ἑαυτοῦ. 
Διὸ Πανύμνητε, ὡς μητρικὴν παῤῥησίαν πρὸς αὐτὸν 
κεκτημένη, ἀδιαλείπτως πρέσβευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

 
Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος δ΄. Ἔδωκας σημείωσιν. 

Δεῦτε φιλομάρτυρες, πνευματικῶς εὐφημήσωμεν, 
ἑορτὴν παναοίδιμον, τοῦ γενναίου Μάρτυς ὄντως 
θεοφίλου, ὕμνοις θεοφίλοις, καταφλεχθέντος τῷ πυρί, 
διὰ τὴν φλόγα τοῦ θείου ἔρωτος· ὅνπερ καὶ 
ἱκετεύσωμεν, ἡμῖν τὸ θεῖον ἐνάψασθαι, τῆς Χριστοῦ 
ἀγαπήσεως, πῦρ καὶ φλόγα τὴν ἄϋλον. 

 
Στ.: Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 
Ὁπότε Θεόφιλος, ὡς τὸ ἀρνίον τὸ ἄκακον, ἀπεινῶς 

περιείλκετο, ᾗ δίκῃ ὑπόδικος, ὑπ’ ἀγρίων λύκων, 
δηκτικῶν ἀνόμων, ὡς σκύμνος ἦν κατὰ ψυχήν· τοὺς 
ἀντιθέους μὲν δεδιττόμενος, πυρὶ γὰρ ὑπελάμβανεν· 
ὥσπερ χρυσὸς βασανίζεσθαι, ταῖς ποιναῖς ἐνηδόμενος, 
ὁ στεῤῥόφρων καὶ ἄκαμπτος. 

 
Στ.: Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ, ἐθαυμάστωσεν ὁ 

Κύριος. 
Ἡνίκα Θεόφιλος, εἱρκταῖς δειναῖς καθειργνύετο, 

ἀνηλίοις ὡς ἥλιος· αὐτὰς περιήστραπτε, τριλαμπροὺς 
ἡλίου, ἔχων λαμπηδόνας· δι’ ὧν ὁ ζόφος φέρει φῶς τοῖς 
τὴν καρδίαν κρύσταλλον ἔχουσιν· αἷς τὸ κατὰ 
διάμετρον, πρὸς τὸν ἀκήρατον ἥλιον, καὶ τοὺς ἄλλους 
ἐφαίδρυνεν, ὡς φωστὴρ διαυγέστατος. 
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Δόξα. Ἦχος δ΄. 
Δεῦτε ἑορτάσωμεν λαοί, τὴν τοῦ Ἀθλοφόρου 

πανήγυριν, φύσει οὖσαν μετ’ ἐγκωμίων, ὡς ἔφη ὁ 
Σολομών, καὶ χαρμονὴν λαῶν ἀκατάληκτον, τὴν ὡς ὁ 
μαγνήτης λίθος τὸν σίδηρον, τοὺς φιλεόρτους ἡμᾶς 
ἐφελκύσασα σήμερον· οὐ πάλαις, οὐ δρόμοις, 
κατεπειγομένους τιμῆσαι αὐτήν, οὐδ’ ἄλλοις 
σωματικοῖς γυμνάσμασιν, ὧν τύφος ὁ στέφανος, καὶ 
καπνὸς παρερχόμενος, ἀλλὰ τῇ τοῦ Μάρτυρος ἐνθέῳ 
μιμήσει, πρὸς τὰ τῷ Θεῷ φίλα τε καὶ εὐάρεστα, καὶ 
ἡμῖν σωτήρια, ἵνα τῇ προαιρέσει Μάρτυρες γενόμενοι, 
τῶν αὐτῶν ἐκείνῳ ἀξιωθῶμεν μισθῶν, παρὰ Χριστοῦ 
τοῦ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 

Νεῦσον παρακλήσει σῶν οἰκετῶν Πανάμωμε, 
παύουσα δεινῶν ἡμῶν ἐπαναστάσεις, πάσης θλίψεως 
ἡμᾶς ἀπαλλάττουσα· σὲ γὰρ μόνην ἀσφαλῆ, καὶ 
βεβαίαν ἄγκυραν ἔχομεν, καὶ τὴν σὴν προστασίαν 
κεκτήμεθα. Μὴ αἰσχυνθῶμεν Δέσποινα, σὲ 
προσκαλούμενοι, σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, τῶν σοὶ πιστῶς 
βοώντων· Χαῖρε Δέσποινα, ἡ πάντων βοήθεια, χαρὰ καὶ 
σκέπη, καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν.  

 
 
 
 

Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 
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Ἀπολυτίκιον. Ήχος α’. Του λίθου σφραγισθέντος. 
 

Θεὸν τὸν σαρκωθέντα εὐθαρσῶς ὡμολόγησας, τὰ 
Ἀγαρηνῶν καταπτύσας, ἀπιστίας διδάγματα. Πυρὶ δὲ 
ὑπ' αὐτῶν κατακαείς, ἀρώμασιν ἐπλήρωσας τὴν γῆν, ὦ 
Θεόφιλε τρισμάκαρ, τοῦ Θεοῦ φίλε γνήσιε. Χαίροις οὖν 
Νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ, χαίροις Ἐκκλησίας τὸ 
καύχημα, τῆς Ζακύνθου χαίροις ὁ γόνος, καὶ τῆς Χίου 
ἐγκαλλώπισμα. 

Δόξα. Ἦχος β΄. 
Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα· ἐν τῇ φλογὶ 

τοῦ πυρός, ὥσπερ ἐν ὕδατι δροσιζόμενος, ὁ Ἅγιος 
Μάρτυς Θεόφιλος ἠγάλλετο, καὶ τὸν Χριστὸν μόνον 
Θεόν, διαπρυσίως ἐκήρυττεν· ᾯ καὶ πρεσβεύει 
ἀδιαλείπτως, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 
Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν, πάντα ὑπερένδοξα, τὰ σὰ 

Θεοτόκε μυστήρια, τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμένη, καὶ 
παρθενίᾳ φυλαττομένη, Μήτηρ ἐγνώσθης ἀψευδής, 
Θεὸν τεκοῦσα ἀληθινόν, αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 

 
Ἀπόλυσις. 
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ΟΡΘΡΟΣ 
 

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

Ἐφλέχθης τῷ πυρί, ὁ πυρίπνους Μαρτύρων, 
σωζόμενος πυρί, ὑπερφώτου Τριάδος· διὸ καὶ 
ἀμαρύγμασι, τούτου πάντας ἐφώτισας, μηδὲν τίθεσθαι, 
τὴν τοῦ πυρὸς μικρὰν φλόγα, κατοπτρίζοντας, τῆς 
φεγγοβόλου Τριάδος, τὸ φῶς τὸ ἀνέσπερον. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Προστάτις ἐνεργής, ἀνεδείχθης τῳόντι, ἡμῶν τῶν 

ταπεινῶν, παναμώμητε Κόρη, ὡς Μήτηρ χρηματίσασα, 
τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἔννοιαν, ὢ παράδοξον καὶ 
ἀνερμήνευτον θαῦμα, βροτοῖς ἅπασι, καὶ τοῖς Ἀγγέλοις 
ὁμοίως, σιγῇ δὲ τιμώμενον. 

 
Μετὰ τὴν β’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ΄. Τὴν 

Σοφίαν καὶ Λόγον. 
Τὸν γενναῖον ὁπλίτην καὶ Ἀθλητήν, ἐντελῶς 

ὁπλισθέντα ὅπλοις Χριστοῦ, φέροντα τὴν ἄμαχον, 
πανοπλίαν καὶ μάχαιραν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, 
ἀσπίδα καὶ κόρυθα, οἷς καθεῖλεν ἀνδρείως, ἐχθροῦ 
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μηχανήματα· δεῦτε ἐτησίως, εὐφημήσωμεν πάντες, 
ἐστέφθη γὰρ τὸν στέφανον, στρατιώτης ὡς ἔννομος, 
καὶ πρεσβεύει τῷ στέψαντι, δοῦναι πᾶσι λύσιν τῶν 
δεινῶν, καὶ τελείαν πταισμάτων συγχώρησιν· τοῖς ἐκ 
καρδίας καὶ πόθου, τελοῦσι τὴν μνήμην αὐτοῦ. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Μυριώνυμον ἅρμα τὸ τοῦ Δαβίδ, πορφυρόστρωτος 

κλίνη τοῦ Σολομών· τόμος θεοχάρακτος, Ἡσαΐου καὶ 
ἔμψυχος, σκηνὴ τοῦ Μωϋσέως, καὶ τεῖχος ἀδάμαντος, 
Σὺ τοῦ Ἀμὼς ὑπάρχεις, λυχνία χρυσήλατος, ἡ τοῦ 
Ζαχαρίου, Δανιήλ τε τὸ ὄρος, πυξίον κροκόλευκον, 
Ἀββακοὺμ καὶ τὸ ἔξοχον, Προφητῶν πάντων λάλημα· 
πρέσβευε τῷ Σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν 
δωρήσασθαι, τοῖς σεβομένοις ἐν πίστει, τὸν ἄσπορον 
τόκον Σου. 

 
Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης 

σήμερον. 
Ἐλαμπρύνθη σήμερον, ἡ νῆσος Χίος, ταῖς αὐγαῖς τῶν 

ἄθλων σου, Μάρτυς Θεόφιλε σοφέ, τὸν φωτοδότην 
γεραίρουσα, τὸν σὲ ἀστέρα φαιδρὸν ἀναδείξαντα. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ἐπληγώθην πάθεσιν, ἰάτρευσόν με, ἐν κακοῖς 

ἀπόλλυμαι, σῶσόν με Δέσποινα ἁγνή, ἡ τὸν Σωτῆρα 
κυήσασα, καὶ ἰατῆρα τοῦ κόσμου Θεόνυμφε. 

 
Εἶτα, οἱ Ἀναβαθμοί· τὸ α’ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου. 
Προκείμενον: Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις 

Αὐτοῦ. 
Στ.: Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ, ἐθαυμάστωσεν ὁ 

Κύριος. 
Εὐαγγέλιον, Μαρτυρικόν. 
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Ὁ Ν’ ψαλμός. 
Δόξα: Ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου... 
Καὶ νῦν: Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 
Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄. Στ.: Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 
Σήμερον, ἡ τροπαιοῦχος ἑορτὴ τοῦ Ἀθλητοῦ 

Θεοφίλου, ἡμᾶς συνήγαγεν, ὅπως διεγείρῃ πρὸς 
ἄθλους κατὰ τῶν ἀκαθάρτων δυνάμεων, καὶ 
ἀραμένους κατ’ ἐκείνων τρόπαια νίκης, ἀξιώσῃ τῆς 
Βασιλείας τοῦ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 
Εἶτα, οἱ Κανόνες· τῆς Θεοτόκου, καὶ τοῦ Ἁγίου, 

ποίημα Νικηφόρου ἱερομονάχου. 
ᾨδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 

Νοός μου τὴν σκότωσιν, ταῖς σαῖς πρεσβείαις πρὸς 
Κύριον, ὡς Μάρτυς λαμπρότατος, μάκαρ Θεόφιλε, νῦν 
καταύγασον, τοῦ ᾆσαι ἐπαξίως, τὴν μνήμην τὴν 
πάντιμον, τῆς σῆς ἀθλήσεως. 

 
Ἰσχύϊ Θεόφιλε, παντοδυνάμῳ ῥωννύμενος, Χριστοῦ 

καταβέβληκας, ἐχθρῶν τὴν δύναμιν, αἰσθητῶν ὁμοῦ, 
καὶ νοητῶν γενναίως· διό σου γεραίρομεν, τοὺς ἄθλους 
σήμερον. 

 
Κυκλοῦντες τιμῶμέν σου, τὸ πανσεβάσμιον 

λείψανον, Θεόφιλε ἔνδοξε, καὶ μετὰ πίστεως, 
ἀσπαζόμενοι, τοῦ Πνεύματος τὴν χάριν, ἀφθόνως 
λαμβάνομεν, οἱ σοὶ θεράποντες. 

Θεοτοκίον. 
Ἡ Χίος ἡγίασται, καὶ μεμακάρισται Ἅγιε, ἐν ᾗ ὑπὲρ 

πίστεως, στεῤῥῶς ἐνήθλησας, καὶ ἐκήρυξας, τὸν ἐκ 
Παρθένου Κόρης, τεχθέντα Θεόφιλε, Θεὸν παντέλειον. 
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Ὠδὴ γ΄. Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους. 
Φαιδρῶς σου τὴν μνήμην ἐκτελοῦμεν, Θεόφιλε νέε 

Ἀθλητά, καὶ τοὺς λαμπροὺς ὑμνοῦμέν σου, ἀγῶνας καὶ 
τὰ τρόπαια, ἃ κατ’ ἐχθρῶν ἀνήγειρας, τῇ συνεργείᾳ τοῦ 
Πνεύματος. 

 
Ὁδὸν μαρτυρίου διανύσας, κατέλαβες νῦν τὰ νοητά, 

ἐν οὐρανῷ σκηνώματα, καὶ χαίρων παναοίδιμε, ἐν 
τούτοις κατεσκήνωσας, Μαρτύρων δήμοις Θεόφιλε. 

Ῥιφεὶς ἐν φλογὶ τῇ βορωτάτῃ, Θεόφιλε πόθῳ τοῦ 
Χριστοῦ, καὶ τέλος τὸ μακάριον, δεξάμενον ἀεπίληφας, 
τὸ στέφος τῆς ἀθλήσεως, ἐν οὐρανῷ παμμακάριστε. 

Θεοτοκίον. 
Ὁ Λόγος Θεοῦ ἐκ Σοῦ Παρθένε, βροτείαν ἀνείληφε 

μορφήν, οὗ Μάρτυς ἀπαράτρωτος, τῶν δύω πέλει 
φύσεων, ὁ ἔνδοξος Θεόφιλος, ὁ ἐκ Ζακύνθου 
ὁρμώμενος. 

 
ᾨδὴ δ΄. Τὴν ἀνεξιχνίαστον. 

Ὑπὲρ τὰ ὁρώμενα πάντα τὸν νοῦν, ὕψωσας θεόφρον 
Θεόφιλε· δι’ ὃ οὐδέν σε, τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, τῆς 
θείας ἀπεχώρισεν· οὐχ εἱρκτῇ, οὐ πῦρ παναοίδιμε. 

 
Ὄντως εἶ μακάριος ὡς ὁ Δαβίδ, ἔνδοξε προέφη ἐν 

Πνεύματι, καὶ γὰρ οὐδ’ ὅλως ἐπορεύθης ἐν βουλῇ, τῶν 
ἀσεβῶν Θεόφιλε, οὐδ’ ἁμαρτωλῶν τρίβους ὥδευσας. 

 
Κλήσει τε καὶ πράγματι φίλος Θεοῦ, μάκαρ 

ἐχρημάτισας γνήσιος, καὶ γὰρ προθύμως, τὴν ψυχὴν 
ὑπὲρ Αὐτοῦ, ἔθυσας παναοίδιμε, Μάρτυς Ἀθλοφόρε 
Θεόφιλε. 

Θεοτοκίον. 
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Σὲ τὴν ἀειπάρθενον καὶ ἀληθῆ, ὄντως Θεοτόκον 
ἐκήρυξεν, ἐν τῷ σταδίῳ ὁ Θεόφιλος τρανῶς, καὶ ὑπὲρ 
Σοῦ ἐνήθλησε, καὶ ζωοπυρίκαυστος γέγονε. 

 
 
 
 
 
 
ᾨδὴ ε΄. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. 
Πυρὸς κατεφρόνησας ἐνύλου γενναιότατα, καὶ ὅλως 

οὐκ ἔπτηκας τὴν βίαν, αὐτοῦ στεῤῥόφρων Μάρτυς 
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, πυρὶ θείου ἔρωτος σφοδρῶς, ἀΰλω 
φλεγόμενος, καὶ θανεῖν ἐφιέμενος. 

 
Ἀνδρείαν ἀήττητον ὑπομονὴν ἀνένδοτον, ἀνέδειξας 

Μάρτυς ἐν βασάνοις, καὶ καρτερίαν ὑπερφυᾶ καὶ 
φρικτήν, φλεγόμενος Μάρτυς ἐν πυρί, ἀνθ’ ὧν 
ἀγαλλόμενος, τῷ Θεῷ νῦν παρίστασαι. 

 
Ἐξέστησαν ἄνθρωποι τηκόμενον ὁρῶντες σε, ἐν 

μέσῳ φλογὸς ἀνυποστάτου, καὶ τῶν Ἀγγέλων ἐν 
οὐρανῷ οἱ χοροί, ἐκρότουν Θεόφιλε τὴν σήν, ἄθλησιν 
γηθόμενοι, καὶ οἱ δαίμονες ἔφριττον. 

Θεοτοκίον. 
Ἰσχὺν καὶ ὀχύρωμα Σὲ ὁ κλεινὸς Θεόφιλος, ὡς ἔχων 

Παρθένε ἠγωνίσθη, κατὰ τῆς πλάνης Ἀγαρηνῶν τῆς 
δεινῆς, καὶ τρόπαια ᾔρατο λαμπρά, κατ’ αὐτῆς 
κηρύττων Σε, Θεοτόκον πανάμωμον. 

 
ᾨδὴ στ΄. Τὴν θείαν ταύτην. 
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Ὀσμῆς ἀῤῥήτου Θεόφιλε, τὰ πέριξ παραδόξως 
ἐπλήρωσας, ὅτε καιόμενος, Θεὸν τρισμάκαρ ἐδόξασας, 
ὑφ’ οὗ ἀντεδοξάσθης, ἐν θείοις θαύμασι. 

 
Τὴν Θεοφίλου πανήγυριν, πιστοὶ θεοφιλῶς 

ἑορτάζοντες, αὐτὸν δοξάσωμεν, Θεὸν φιλῶν γὰρ 
ἐνήθλησε, τοῦ σώματος τὸ σύνολον μὴ φεισάμενος. 

 
Φόβῳ καὶ πόθῳ προσέλθωμεν, καὶ χείλεσιν ἁγνοῖς 

ἀσπασώμεθα τὸ θεῖον λείψανον, τοῦ Θεοφίλου 
αἰτούμενοι, παθῶν ψυχῆς καὶ σώματος τὰ ἰάματα. 

Θεοτοκίον. 
Ζωῆς Μητέρα γινώσκων Σε, Παρθένε ὁ θεόφρον 

Θεόφιλος, ζωῆς ἠλόγησε, τῆς ἐπικήρου τῷ πόθῳ Σου, 
καὶ τοῦ ἐκ Σοῦ ἀῤῥήτως ἐνανθρωπήσαντος. 

 
Κοντάκιον. Ἦχος γ΄. Ἠ Παρθένος σήμερον. 

Χριστοῦ δῆμος ᾄσμασιν, ἀνευφημεῖ ἐπαξίως, τοὺς 
λαμπροὺς ἀγῶνάς σου, Μάρτυς Θεόφιλε θεῖε, ἤνεγκας, 
καὶ γὰρ γενναίως εἱρκτὴν ζοφώδη, ἔφερας, πικρὰς 
αἰκίας καὶ ἀνυποίστους, καὶ τὸν θάνατον ἐδέξω, πυρὸς 
ἐν μέσῳ, ὡς φίλος ὄντως Θεοῦ. 

Ὁ Οἶκος. 
Τῷ ἀΰλῳ πυρὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀγάπης πυρποληθεὶς 

τὴν ψυχήν, Θεόφιλε μακάριε, τοῦ ὑλικοῦ πυρὸς τὴν 
παφλάζουσαν φλόγα οὐκ ἔδεισας, ἀλλ’ εἰσεπήδησας ἐν 
αὐτῇ χαίρων καὶ ἀγαλλόμενος, καὶ τὸν θάνατον ἐν 
αὐτῇ δεξάμενος μετὰ πικροὺς καὶ ἀνυποίστους 
αἰκισμούς, τὸ στέφος τῆς ἀφθαρσίας, καὶ τὴν 
αἰωνίζουσαν εὔκλειαν εἴληφας, ὡς φίλος ὄντως Θεοῦ. 
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Συναξάριον. 
Τῇ ΚΔ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός, ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς 

Θεόφιλος ὁ ἐκ Ζακύνθου, ἐν Χίῳ, ἐν ἔτει 1635, 
πυρὶ τελειοῦται. 

 
 
 

Φιλῶν τὸν Θεόν, Θεόφιλος προθύμως,  
πρὸς πῦρ δι’ Αὐτόν, κινεῖται θαρσαλέως. 

Εἰκάδη πυρὶ θάνεν Θεόφιλος, ἠδὲ τετάρτῃ. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος 
Χριστίνης  

Τὴν Χριστίναν ἥνωσε Χριστῷ νυμφίῳ, 
Νύμφην ἄμωμον, αἷμα τοῦ μαρτυρίου. 

Αὕτη ἦν ἐκ πόλεως Τύρου, Οὐρβανοῦ τινος 
στρατηλάτου θυγάτηρ. Ὃς ἐν πύργῳ ὑψηλῷ ταύτην 
ἀναγαγών, καὶ τοὺς ἑαυτοῦ θεούς, ἐκ χρυσοῦ καὶ 
ἀργύρου, καὶ ἐξ ἄλλης τιμίας κατασκευασθέντας ὕλης, 
ἐν αὐτῷ διατᾶσθαι αὐτὴν διωρίσατο καὶ θυσίαν τοῖς 
εἰδώλοις προσφέρειν· ἡ δὲ ταῦτα συντρίψασα, τοῖς 
πένησι διαδέδωκε. Διὰ οὖν ταῦτα, πάσαις τιμωρίαις ὑπὸ 
τοῦ πατρὸς ὑποβάλλεται, καὶ ἐν φυλακῇ τίθεται· ἔνθα 
οἴσιτος προσκαρτερήσασα, ἀγγελικῆς μεταλαμβάνει 
τροφῆς καὶ τὰ ἐκ τῶν πληγῶν ἕλκη θεραπεύεται. Εἶτα, 
ἐν θαλάσσῃ βάλλεται, καὶ ὑπὸ τοῦ Κυρίου τὸ θεῖον 
Βάπτισμα δέχεται, καὶ ὑπὸ θείου Ἀγγέλου τῇ χέρσῳ 
ἐκδίδοται. Ἔπειτα, γνωσθεῖσα ζῆν, εἰς φρουρὰν 
κατακλείεται, τοῦ πατρὸς αὐτῆς τοῦτο προστάξαντος· 

http://www.saint.gr/2069/saint.aspx
http://www.saint.gr/2064/saint.aspx
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ὃς αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἐκρήγνυται τῆς ζωῆς. Δίωνος δέ τινος 
τὴν ἀρχὴν ἀντ’ αὐτοῦ εἰληφότος, εἰς ἐξέτασιν ἄγει τὴν 
Μάρτυρα ὁ ἀλιτήριος. Ἡ δὲ τὸν Χριστὸν κηρύξασα, 
σφοδρῶς αἰκίζεται· καὶ παράδοξα τελέσασα, 
ἐξεκαλέσατο πρὸς τὴν πίστιν ἀνδρῶν χιλιάδας τρεῖς. 
Μετὰ δὲ τὸν Δίωνα, Ἰουλιανός τις τὴν ἡγεμονείαν 
ἐδέξατο, καὶ καμίνῳ πυρὸς ὑποβάλλει αὐτήν· καὶ 
ἄφλεχτον φυλαχθεῖσαν, ἑρπετοῖς ἰοβόλοις καταδικάζει, 
καὶ τοὺς μασθοὺς ἐκτμηθῆναι κελεύει, ἐξ ὧν ἀντὶ 
αἵματος, γάλα ῥυῆναι φασί· καὶ τὴν γλῶτταν 
ἐκτμηθῆναι κελεύει. Καὶ τελευταῖον, ὑπὸ τῶν 
στρατιωτῶν, πέλταις βληθεῖσα, τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα 
παρέθετο.  
 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Καπίτων, ξίφει 
τελειοῦται 

Ψυχῆς μὲν ὄμμα παντεπόπτη Δεσπότη, 
τείνει Kαπίτων τὸν τράχηλον δὲ ξίφει. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ὑμέναιος, ξίφει 

τελειοῦται 
Ἔχαιρεν Ὑμέναιος ἥκων πρὸς ξίφος, 

ὥσπερ πρὸς ὑμέναιον ἥκων νυμφίος. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἑρμογένης, τοὺς 
ὀδόντας ὅλους ἐκριζωθείς, τελειοῦται. 

Ἀνηλεῶς ὀδόντας ἐκκρουσθεὶς ὅλους, 
βρυγμοὺς ὀδόντων, Ἑρμόγενες, ἐκφύγης 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθηναγόρου τοῦ 

Ἀθηναίου τοῦ ἀπολογητοῦ 

http://www.saint.gr/2065/saint.aspx
http://www.saint.gr/2066/saint.aspx
http://www.saint.gr/2067/saint.aspx
http://www.saint.gr/2074/saint.aspx
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Ὁ τὰ ἄνω θρώσκων, ἀνὴρ θεῖος, 
τὰ ἄνω οἰκεῖ, λαβὼν τῆς δόξης στέφος. 

Τετράδι καὶ εἰκάδι, Ἀθηναγόρας ἧκεν πόλῳ. 
Οὗτος, ἐγεννήθη ἐν ταῖς Ἀθήναις ἀπὸ εὐγενεῖς 

γονεῖς· ἀνετράφη, ἐσπούδασε καὶ ἐβίωσε τὸν 2ον μ. Χ. 
αἰῶνα. Προσηλυτίσθη νέος εἰς τὴν Χριστιανικὴν 
θρησκείαν, καὶ συνεδύασεν ἀρίστως, ἑλκυσθεὶς τῇ θείᾳ 
χάριτι, τὴν Χριστιανικὴν ἀληθῆ καὶ ὀρθὴν πίστιν, μετὰ 
τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλάτωνος. Ὑπῆρξε 
σπουδαῖος φιλόσοφος, ἔξοχος ῥητωρ, λαμπρὸς 
παιδαγωγὸς τῆς ἀρετῆς, διδάξας ἐπιστημονικῶς, ἃ 
οἶδεν, ἐν τῷ κλεινῷ ἰοστεφεῖ ἄστει τῶν Ἀθηνῶν, καὶ 
θεόσοφος συγγραφεύς. Τὸ ἔτος 176 μ. Χ, ἐγκατεστάθη 
εἰς τὴν λαμπρὰν πόλιν τῆς Ἀλεξανδρείας ἐν Αἰγύπτῳ, 
ἔνθα ἵδρυσε διδασκαλεῖον νεότητος, ἐκδιδάσκων ταῖς 
θείαις ἀρεταῖς, τὴν θεογνωσίαν καὶ θεοσέβειαν, ὁμοῦ 
μετὰ τῆς θύραθεν  

παιδείας, καὶ νουθετῶν πρὸς γεωργίαν ἐναρέτου 
πολιτείας, οὐ μόνον τοὺς νέους, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς 
αὐτῷ ἰόντας. Ὡς ῥητωρ εὐρυμαθέστατος, καὶ λίαν 
πεπαιδευμένος ἀνήρ, εὐσθενῶς, ἐννόμως, ἐνθέσμως, 
καὶ ἀποδεικτικῶς, ἐν τοῖς βήμασιν, ὑπερησπίζετο 
ἀνιδιοτελῶς τοὺς διωκομένους ἀδίκως καὶ κατακρίτους 
θανάτου Χριστιανούς, ἀπὸ τοὺς φοβεροὺς διωγμοὺς 
τῶν Ῥωμαίων αὐτοκρατόρων, δίδων γενναίῳ τῷ 
φρονήματι ἀπολογίαν, κηρύττων ὡς διάδοχος τῶν 
Ἀποστόλων καὶ ἰσαπόστολος παῤῥησία, καὶ ὁμολογῶν 
ἅμα τὴν ἀληθῆ πίστιν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Μάλιστα, ἀπέστειλεν ἐπιστολὴ μακροσκελῆ, 
ἐν εἴδει συγγράμματος, εἰς τὸν αὐτοκράτορα Μάρκο 
Αὐρήλιο καὶ τὸν υἱό του Κόμμοδο, ὑπὸ τὸν τίτλο: 
Πρεσβεία περὶ τῶν Χριστιανών. Στεντορείᾳ τῇ φωνῇ 
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διεκήρυττεν ευθαρσῶς τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν τοῦ 
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτὸς ἐδιδάχθη ἀληθῶς τὸ δόγμα, 
ὑπὸ τῶν πρώτων ἀποστολικῶν θεοφόρων Πατέρων. 
Διό, καὶ συνέγραψεν ἕτερον σύγγραμμα θεοπνεύστως, 
ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν καὶ τῶν νεοπλατωνικῶν ἰδεῶν, 
φέρον ἐπιγραφήν: Περὶ ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν. 
Σύμπασα ἡ βιοτή του ὑπῆρξε καρὸς μελέτης, νήψεως, 
προσευχῆς, διδασκαλίας καὶ ἐναρέτω ἔργων εὐποΐας 
καὶ φιλανθρωπίας, πειθόμενος τοῖς νόμοις, ἀλλ’ 
ὑπακούων πρωτίστως τοῖς θείοις προστάγμασιν. 
Ἐκοιμήθη καὶ ἐτάφη εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν, πλησίον 
τοῦ τόπου τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἀποστόλου καὶ 
Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Συμεὼν τοῦ 

Θεσσαλονικέως 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Σαλομπτίνου, 
ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀθανάσιος ὁ ἐκ 

Κίου, ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 1670, ξίφει 
τελειοῦται.   

Ἀθανάσιε δός τι καὶ λήψη μάκαρ, 
δὸς τὴν κεφαλὴν κἀθανασίαν λάβε. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Νέου 

Ἱερομάρτυρος Ἱερεμία, ἐν Κρήτῃ 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων 
Μπορίσου καὶ Γλιέβου.  

http://www.saint.gr/2073/saint.aspx
http://www.saint.gr/2068/saint.aspx
http://www.saint.gr/2070/saint.aspx
http://www.saint.gr/2071/saint.aspx
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Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεός, 
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

ᾨδὴ ζ΄. Οὐκ ἐλάτρευσαν.  
Πυρπολούμενος τῷ πόθῳ τοῦ Δεσπότου σου Μάρτυς 

Θεόφιλε, ὑπερβαλούσης φλογός, τὴν θέαν οὐκ ἔδεισας, 
ἀλλὰς ἀπτόητος, ἐισεπήδησας, καὶ ἐν αὐτῇ ἀνέμελπες· 
ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

 
Στέφος ἄφθαρτον ἐδέξω καὶ ἀκήρατον Μάρτυς 

Θεόφιλε, παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, τὸ πῦρ γὰρ τὸ 
ἄστεκτον σὺ κατεπάτησας, καὶ κραυγάζων ἧς· ὁ τῶν 
Πατέρων Κύριος καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

 
Δεῦτε ᾄσμασι καὶ ὕμνοις εὐφημήσωμεν τὸν Νέον 

Μάρτυρα, τῆς Χίου ὄντα λαμπρόν, καὶ ἔνδοξον 
καύχημα καὶ σεμνολόγημα, ἣν ἡγίασε, ἰχῶρσι τῶν 
σαρκῶν αὐτοῦ, καὶ τοῖς λύθροις τῶν αἱμάτων. 

Θεοτοκίον. 
Μαστιζόμενος εἱρκτῇ τε ἐγκλειόμενος καὶ 

κακουχούμενος, Παρθενομῆτορ ἁγνή, ὁ θεῖος 
Θεόφιλος, καὶ φλογιζόμενος ἀνεκήρυττε, τὸν Σὸν Υἱὸν 
Θεάνθρωπον, καὶ Σὲ ὄντως Θεοτόκον. 

 
ᾨδὴ η΄. Παῖδας εὐαγεῖς. 

Δόξης ἀπροσίτου ταῖς ἀκτῖσι, Τριάδος τῆς παναγίας 
ἐλλαμπόμενος, Μάρτυς ἀξιάγαστε, καὶ ἡμᾶς 
καταύγασον, τοὺς πόθῳ εὐφημοῦντάς σου τὴν θείαν 
ἄθλησιν, παθῶν ἀμαυρωθέντα τῷ ζόφῳ, ταῖς σαῖς 
εὐπροσδέκτοις, πρεσβείαις Ἀθλοφόρε. 

 
 

http://www.saint.gr/2071/saint.aspx
http://www.saint.gr/2071/saint.aspx
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Θεόφιλος ὤφθης φερωνύμως, φιλίαν τε καὶ ἀγάπην 
ἐνδειξάμενος, ἔνδοξε Θεόφιλε, πρὸς Χριστὸν τὸν 
πλάστην σου, μεγίστην προελόμενος ζωῆς τὸν 
θάνατον, καὶ ἔθυσας σαυτοῦ τὴν φωσφόρον ψυχήν, 
ὥσπερ θῦμα, πανάμωμον καὶ θεῖον. 

 
 
 
 
Τοὺς πόθῳ τὴν μνήμην σου τελοῦντας, καὶ πίστει 

εἰλικρινεῖ τὸ θεῖον λείψανον, Μάρτυς προσκυνοῦντάς 
σου, φύλαττε Θεόφιλε, ἐκ πάσης περιστάσεως, καὶ ἐκ 
παντοίων παθῶν· πρεσβείαις σου πρὸς Κύριον θείαις, 
ᾯ νῦν σὺν Ἀγγέλοις παρίστασαι ἐν δόξῃ. 

Θεοτοκίον. 
Τρανῶς ἀνεκήρυξε Παρθένε, τὸ μέγα μυστήριον τοῦ 

τόκου Σου, ὁ κλεινὸς Θεόφιλος, ἐν φλογὶ καιόμενος, 
τῶν ἀσεβῶν δὲ ἤλεγξε τὴν ἀθεότητα, ὡς Κύριον πάντα 
τὰ ἔργα ὑμνεῖτε, κράζων παῤῥησίαν, Χριστὸν εἰς τοὺς 
αἰῶνας. 

 
ᾨδὴ η΄. Ἅπας γηγενής. 

Δρέπῃ εὐκλεῶς, ἔνδοξε Θεόφιλε, καρποὺς τῶν 
πόνων σου, νῦν ἐν τῇ πρᾳέων γῇ, καὶ χώρᾳ ζῶντα 
συναυλιζόμενος, ἔνθα Ἀγγέλων Τάγματα, Ἁγίων 
ὅμιλος, Ἀποστόλων Προφητῶν Μαρτύρων τε, καὶ 
Ὁσίων οἱ δῆμοι ἀγάλλονται. 

 
Λύσιν τῶν δεινῶν, Ἅγιε Θεόφιλε, δίδου πρεσβείαις 

σου, τῷ τὴν σὴν κοσμήσαντι, ἐν θείοις ὕμνοις σεπτὴν 
πανήγυριν, καὶ τοῖς θερμῶς προστρέχουσι, καὶ 



[21] 
 

ἐκτελοῦσί σου μετὰ πόθου, μνήμην τὴν πανίερον, καὶ 
ζωῆς αἰωνίου ἀπόλαυσιν. 

 
Ἆρον πρὸς Θεόν, μέγιστε Θεόφιλε, χεῖρας ἱκέτιδας, 

ὑπὲρ τῶν τελούντων σου, τὴν θείαν μνήμην καὶ 
εὐφημούντων σου, τοὺς ἄθλους καὶ τὰ σκάμματα, καὶ 
μετὰ πίστεως, προσκυνούντων τὸ σεπτόν σου 
λείψανον, ὃ θυσίαν Αὐτῷ προσενήνοχας. 

Θεοτοκίον. 
Φθέγματι λαμπρῷ, γλώσσῃ διατόρῳ τε, τρανῶς 

ἐκήρυξεν, ὄντως Θεοτόκον Σε, ἐν τῷ σταδίῳ Παρθένε 
ἄχραντε, ὁ θαυμαστὸς Θεόφιλος, καὶ τὴν ἀντίχριστον, 
τῶν ἀνόμων πλάνην ἐστηλίτευσε, καὶ τὸ στέφος τῆς 
νίκης ἀπείληφε. 

 
Ἐξαποστειλάριον. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

Ὡς τὸν Θεὸν δοξάσας, Θεόφιλε ἐπὶ γῆς, νῦν σὺν 
Ἀγγέλοις δοξάζῃ, καὶ Μάρτυσιν ἐν οὐρανῷ, τοὺς οὖν 
ὑμνοῦντάς σε σῶζε, ταῖς ἱεραῖς σου πρεσβείαις. 

Θεοτοκίον. 
Φαεινοτάταις λιταῖς Σου, τὰ σκοτεινόμορφα νέφη, 

τῆς διανοίας μου Κόρη, φώτισον ἀντιβολῶ Σε· καὶ 
δεῖξόν με κληρονόμον, τῆς Οὐρανῶν Βασιλείας. 

 
Αἶνοι. Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων. 

 
Ὁ ἱερωνύμος Μάρτυς θεῖος Θεόφιλος, ὡς ἀπολαύων 

ῥόδον δόξης ἐπουρανίου, ἀνέτλη τὰς ἀκάνθας, διὰ 
πυρὸς καὶ βασάνων δριμύτητος, καὶ εὐωδίας πληροῦται 
τῆς μυστικῆς, τῷ Θεῶ νῦν παριστάμενος. (Δίς) 
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Ὁ θεατὴς τῆς μελλούσης μακαριότητος, τοῦ 
ἀκροτάτου τέλους· διὸ φύσις ἀνθρώπων, ὑπὸ Θεοῦ 
παρήχθη οὐκ ἀπειλαῖς, οὐδ’ αἰκίαις ἐκάμπτετο, τοῦ 
ἀρχετύπου Σωτῆρος, εἰκὼν ὀφθείς, πλάσιν θείαν καὶ τὰ 
στίγματα. 

 
 
 
 
Ὁ μιμητὴς στρατιώτης, τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ, 

Πνεύματι προσπαλαίων, ἀκαθάρτῳ καὶ κόσμῳ, σαρκί 
τε καὶ τυράννῳ, φρόνιμος ἦν, ὄφις πρῶτον κεφάλαιον, 
τῆς εὐσεβείας τηρήσας, πέλεια δὲ ἀκεραία τε καὶ 
ἄμωμος. 

 
 

Δόξα. Ἦχος α΄. 
Τὸν στεῤῥὸν καὶ ἀήττητον τῆς πίστεως ἀδάμαντα, 

τὸν μὴ εἴξαντα οὐδὲ πυρὶ οὐδὲ μάστιξιν, οὐδ’ ἄλῃ ἰδέᾳ 
βασάνων, μόνῳ δ’ ἡττηθέντα τῷ τοῦ ἀρνίου αἵματι, 
συνελθόντες εὐφημήσωμεν· χαῖρε, λέγοντες, Θεόφιλε 
φερώνυμε, αἵματι μὲν πεφοινιγμένε, οἷόν τι δ’ ὄρος 
καθιδρυσμένε, ἐν μέσῳ τῆς ἐνύλου θαλάσσης, καὶ τῶν 
προσβολῶν ἀνώτερε· ὅθεν, τοὺς ἐκπτώτους τῆς τοῦ 
Ἀβραὰμ κληρονομίας, εὐθαρσῶς κατημαύρωσας, καὶ 
διήνυσας ἀνδρικῶς τὴν νίκην τῆς ἀθλήσεως· δεήθητι 
οὖν τοῦ Θεοῦ, Μάρτυς ἀκράδαντε, ἐπιῤῥωνυμένας τῇ 
πίστει, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
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Ἰδοὺ πεπλήρωται ἡ τοῦ Ἡσαΐου πρόῤῥησις· 
Παρθένος γὰρ ἐγέννησας, καὶ μετὰ τόκον, ὡς πρὸ 
τόκου διέμεινας. Θεὸς γὰρ ἦν ὁ τεχθείς· διὸ καὶ φύσις 
ἐκαινοτόμησεν. Ἀλλ’ ὦ Θεομῆτορ, ἱκεσίας σῶν δούλων, 
σῷ τεμένει προσφερομένας σοι, μὴ παρίδῃς· ἀλλ’ ὡς 
τὸν Εὔσπλαγχνον σαῖς ἀγκάλαις φέρουσα, σοῖς 
οἰκέταις σπλαγχνίσθητι, καὶ πρέσβευε σωθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 

 
 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 
 
 
 
 

Μεγαλυνάρια. 
 

Ἄνθος ἐκ Ζακύνθου φυὲν τερπνόν, ἄθλοις 
Μαρτυρίου, εὐωδίασε νοητῶς, τοὺς πιστοὺς ἐν Χίῳ, 
Θεόφιλος ὁ θεῖος, πυρὶ τακεὶς τὰς σάρκας, Χριστοῦ τῷ 
ἔρωτι. 

 
Τοὺς ἀσπαζομένους σου Ἀθλητά, τὴν σεπτὴν εἰκόνα, 

καὶ τὰ λείψανα εὐλαβῶς, καὶ τὴν θείαν μνήμην, 
τελοῦντες ἐτησίως, περίσωζε Θεόφιλε, ταῖς πρεσβείαις 
σου. 

 
 


