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16 ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΚΑΝΧΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΔΙ 

ΣΟΝ ΔΝ ΑΓΙΟΙ ΠΑΣΔΡΑ ΗΜΧΝ ΣΙΜΟΘΔΟΝ 

ΔΠΙΚΟΠΟΝ ΔΤΡΙΠΟΤ ΣΟΤ ΚΑΙ ΔΝ ΒΡΑΤΡΧΝΙ 

ΣΗ ΜΔΟΓΑΙΑ ΑΚΗΑΝΣΑ 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

ηὸ Κύξηε εἰζάθνπζνλ… 

κεζ ὃ ηὸ Θεὸο Κύξηνο, ὡο ζπλήζσο, θαὶ ηὸ ἑμῆο Ἦρνο  

πι. δ. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Καιάκνπ γφλνλ, ἱεξάξρελ Δὐξίπνπ, Πεληέιεο κάλδξαο ηὸλ 

δνκήηνξα, ὕκλνηο, Βξαπξῶλνο ηὸλ νἰθήηνξα θαὶ ἁγηαζκὸλ Κέαο, 

εὐθεκήζσκελ ὡο ἀλεμηθαθίαο θαὶ ἀγάπεο ζθήλσκα θαζεθφλησο 

βνῶληεο ἡκᾶο ἀγάπεο δεῖμνλ ἀθξαηθλνῦο θαλνχο ζε πφζῳ ηηκῶληαο, 

Τηκφζεε.  

Γόμα. Σὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ.  

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε, Θενηόθε,·, 

Δἶηα ὁ Ν Φαικὸο θαὶ ὁ Καλὼλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο «Τηκῆο νὐξαλίνπ, 

Τηκφζεε, ἀμίσζφλ κε. Φ. Μ. Μ.» ᾨδὴ α. 

Ἦρνο πι. δ. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Τηκφζεε, ἄγαικα πξνζεπρῆο, θαλὲ ἡζπρίαο, ζπκπαζείαο ὑπνγξακκὲ 

θαὶ θιέτζκα ἀλεμηθαθίαο, πηζηνὺο ὑςφζελ ἀπαχζησο ἐπφπηεπε.  

Ἰ ζρχνο, Τηκφζεε, ζετθῆο ἱθέηαο ζνπ πιῆζνλ ηῇ δπλάκεη ζῶλ 

πξεζβεηῶλ πξὸο Κχξηνλ, βέιεκλα ζπληξίςαη ηὰ ἰνβφια ἐρζξνῦ ηνῦ 

ἀιάζηνξνο.  

Μὴ παχζῃ, Τηκφζεε, δπζσπῶλ Φξηζηὸλ ἐπνκβξίζαη ηνῖο ἱθέηαηο ζνπ 

ὑεηὸλ ἀγάπεο, ζπλέζεσο, εἰξήλεο, καθξνζπκίαο, ραξᾶο θαὶ 

ρξεζηφηεηνο.  

Θενηνθίνλ. 
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Ἡ κφλε ηνῦ θφζκνπ θαηαθπγὴ ἐλ βίνπ ηαῖο δάιαηο, ὑπεξχκλεηε 

Μαξηάκ, δηάλνημνλ θφιπνπο κεηξηθνχο ζνπ ἐκπεξηζηάησλ ρνξνὺο 

ὑπνδέμαζζαη.  

ᾨδὴ γ. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Σεκλνιφγεκα ζεῖνλ ηῆο ηνῦ Φξηζηνῦ πίζηεσο, Ὠξεῶλ πνηκὴλ θαὶ 

Δὐξίπνπ ζξφλνπ δηάθνζκε, ὁ εἰο Κπξίνπ ηεζεὶο ηχπνλ θαὶ ηφπνλ, 

εὐιφγεη πξφζθπγαο ζῆο ράξηηνο πάληαο, Τηκφζεε.  

 βιαζηὸο ηνῦ Καιάκνπ ὁ ἱεξφο, εὔνζκα ῥφδα ἐμαλζήζαο ἁγλείαο, 

κάθαξ Τηκφζεε, δηαγσγῆο ἀθξαηθλνῦο θαὶ ἀπαζείαο, ὀδκαῖο ζνπ 

πξεζβεηῶλ δηάιπζνλ πάζε δπζψδε κνπ.  

Ὑκλεπφισλ ζνπ δέμαη ηὰ ἱεξὰ ᾄζκαηα ηῶλ κεγαιπλφλησλ ζε πφζῳ, 

κάθαξ Τηκφζεε, ἡζπραζηὴλ ὡο ζεπηὸλ θαὶ ἀλεμίθαθνλ πᾶζηλ ἄθεζηλ 

δσξήζαληα ζὲ ἀδηθήζαληη. 

Θενηνθίνλ. 

 Ῥππηηθαῖο ζνπ πξεζβείαηο, Μῆηεξ Θενῦ, θάζαξνλ ῥχπνλ ηῶλ 

πνιιῶλ κνπ πηαηζκάησλ, ἄρξαληε Γέζπνηλα, θαὶ πιῦλνλ ἀλνκηῶλ 

θηιακαξηήκνλνο βίνπ βφξβνξνλ ηὸ πέιαγνο ῥείζξνηο ζῆο ράξηηνο 

 

 Ἀ λάδεημνλ, ζεπηὲ Τηκφζεε, ζθεχε καθξνζπκίαο, ζπκπαζείαο θαὶ 

ἀθξαηθλνῦο ἀγάπεο ζνὺο πξφζθπγαο, ηηκῶληάο ζε πφζῳ, 

Ἱεξνθάληνξ. 

 

  πίβιεςνλ ἐλ εὐκελείᾳ, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

. Ἦρνο β. Πξεζβεία ζεξκή 

Βξαπξῶλνο ζεπηὲ νἰθῆηνξ ζείαο Σθήηεσο θαὶ ἡζπραζηῶλ, Τηκφζεε, 

ὡξάτζκα, ὁ πξνθξίλαο ἄξηζηα ηὴλ θπγήλ, ἀζθεηά, ηὴλ ἑθνχζηνλ 

παξακνλῆο ἐλ ηφπῳ θζνλεξῶλ θαηνίθσλ, ζπγρψξεζνλ θαθίαλ κνη.  

ᾨδὴ δ. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 
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Ἀπαζείαο, Τηκφζεε, κέιαζξνλ, ηὰ πάζε κνπ ηὰ ρακαίδεια 

θαηαπξάυλνλ πξεζβείαηο ζνπ πξὸο ηὸλ ἀλακάξηεηνλ Θεάλζξσπνλ.  

Νῦλ Βξαπξὼλ κεγαιχλεη ζε, ζπειαηῶηα πάηεξ, ζνθὲ Τηκφζεε, 

ἐθβνῶζα Φαῖξε, ράξηηνο Παξαθιήηνπ Πλεχκαηνο ζεζαχξηζκα.  

Ἱ εξάξρα Τηκφζεε, ιέκβνλ θαηαθαχζαληαο ἁιηείαο ζνπ ζπγρσξήζαο 

ἐθ θαξδίαο ζνπ, δίδαμνλ θπγήλ κε ηὴλ ζσηήξηνλ. 70 

Θενηνθίνλ. 

Οὐ παπφκεζα, Γέζπνηλα, ἀλπκλεῖλ ζνπ ἄθαηνλ ἀγαζφηεηα θαὶ 

ζπκπάζεηαλ, Θεφλπκθε, πξὸο ηνὺο ηξπρνκέλνπο θαὶ ηνὺο ζηέλνληαο.  

ᾨδὴ ε. Φώηηζνλ ἡκᾶο.  

Ὕκλνηο ζε θαηδξνῖο κεγαιχλνληεο, Τηκφζεε, ὡο ζπειαίνπ ὑπνγείνπ 

νἰθηζηήλ, ἐθδερφκεζα πξεζβείαο ηὰο ἀφθλνπο ζνπ.  

Τφκε ἀξεηῆο πνιπηίκεηε, Τηκφζεε, γξάςνλ πάληαο ἐλ ηῇ βίβιῳ ηῆο 

δσῆο ζαῖο πξεζβείαηο πξὸο Φξηζηὸλ ηνὺο ἀλπκλνῦληάο ζε.  

Ἴαζαη ςπρῶλ θαὶ ζσκάησλ ηὴλ ἀζζέλεηαλ ηῶλ ηηκψλησλ ζε, 

Τηκφζεε, ιακπξῶο ζπειαηψηελ ἀζθεηὴλ ὡο ραξηηφβξπηνλ.  

Θενηνθίνλ. 

Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, Τηκνζένπ ηαῖο ἐληεχμεζηλ ἐθ ζαλάηνπ αἰσλίνπ ηῆο 

θζνξᾶο ἀπνιχηξσζαη ἡκᾶο ζε κεγαιχλνληαο.  

ᾨδὴ ζη. Σὴλ δέεζηλ. 

Οὐξάλσζνλ ἱθεηῶλ ζνπ θξφλεκα, ἀζθεηῶλ νὐξαλνδξφκνλ πνξείαλ 

ὁ θαὶ ἐλ Σθήηῃ Βξαπξῶλνο ἀλχζαο, ἡζπραζηὰ ἱεξάξρα Τηκφζεε, θαὶ 

θαζαγίαζνλ ἡκῶλ ηὴλ δσὴλ ζῶλ δεήζεσλ λάκαζη.  

Θαπκάδνληεο ἀλεμηθαθίαλ ζνπ θαὶ πνιιὴλ καθξνζπκίαλ, ζεφθξνλ, 

ζαπκαηνπξγὲ ηῆο Βξαπξῶλνο νἰθῆηνξ, πξὸο ηνὺο πηθξάλαληαο ζὴλ 

ὁζηφηεηα βνῶκελ πηαίζκαηα ἡκῖλ πξὸο Φξηζηὸλ ζαῖο πξεζβείαηο 

ζπγρψξεζνλ. 
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Δὐΐιαηνλ Ἰεζνῦλ, Τηκφζεε, θαζηιέσζαη ἡκῖλ ζε ηηκῶζηλ ὡο ἀζθεηὴλ 

ζαπκαζηφλ, ἡζπρίαλ ηὸλ ἀγαπῶληα θαὶ πφλνηο ζπληφλνηο ζνπ ἐλ 

ἐξεκίαηο ηὸλ ζὸλ λνῦλ νὐξαλῶλ πξὸο ἐπάιμεηο πηεξψζαληα.  

Θενηνθίνλ. 

  πάθνπζνλ λῦλ ηῶλ δενκέλσλ ζνπ θαὶ εἰξήλεπζνλ δσήλ, Θενηφθε, 

πνιεκνπκέλσλ δεηλῶο νὐξαλφζελ γαιήλελ ζνῦ ηνῦ Υἱνῦ 

θαηαπέκπνπζα, ηνῦ εἰξελάξρνπ Ἰεζνῦ, Τηκνζένπ ὁζίνπ ἐληεχμεζηλ.  

Ἀ λάδεημνλ ἡκᾶο, Τηκφζεε, ζθεχε καθξνζπκίαο, ζπκπαζείαο θαὶ 

ἀθξαηθλνῦο ἀγάπεο, Τηκφζεε, ηηκῶληάο ζε πφζῳ, ἱεξνθάληνξ.  

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο ἐπ' ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ. Ἦρνο β. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ.  

Τὸλ εὐινγνῦληα αὐηὸλ ηνὺο δηψθνληαο θαὶ κεδελὶ ἀπνδνῦληα 

θαθφηεηα, ἡζπραζηὴλ ηῆο Βξαπξῶλνο, Τηκφζενλ, ὡο πξὸο Θεὸλ 

ἡκῶλ πξέζβπλ ηηκήζσκελ, ηὸλ ἀγαζὸλ θαὶ θηιάλζξσπνλ Κχξηνλ.  

Πξνθείκελνλ. Σὸ ζηόκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ θαὶ ἡ κειέηε ηῆο 

θαξδίαο κνπ ζύλεζηλ. Σηίρνο. Ἀθνύζαηε ηαῦηα πάληα ηὰ ἔζλε, 

ἐλσηίζαζζε πάληεο νἱ θαηνηθνῦληεο ηὴλ νἰθνπκέλελ.  

Δὐαγγέιηνλ. θ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ. (Κεθ. η 9-16). 

(Εήηεη ηῇ ΙΓ Ννεκβξίνπ).  

Δἶπελ ὁ Κχξηνο γψ εἰκη ἡ ζχξα δη ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ, ζσζήζεηαη, 

θαὶ εἰζειεχζεηαη θαὶ ἐμειεχζεηαη, θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη.  θιέπηεο 

νὐθ ἔξρεηαη εἰ κὴ ἵλα θιέςῃ θαὶ ζχζῃ θαὶ ἀπνιέζῃ ἐγὼ ἦιζνλ ἵλα 

δσὴλ ἔρσζη θαὶ πεξηζζὸλ ἔρσζηλ. γψ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιφο.  

πνηκὴλ ὁ θαιὸο ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ ηίζεζηλ ὑπὲξ ηῶλ πξνβάησλ ὁ 

κηζζσηὸο δὲ θαὶ νὐθ ὢλ πνηκήλ, νὗ ὢλ πνηκήλ, νὗ νὐθ εἰζὶ ηὰ 

πξφβαηα ἴδηα, ζεσξεῖ ηὸλ ιχθνλ ἐξρφκελνλ θαὶ ἀθίεζη ηὰ πξφβαηα 

θαὶ θεχγεη θαὶ ὁ ιχθνο ἁξπάδεη αὐηὰ θαὶ ζθνξπίδεη ηὰ πξφβαηα.  

δὲ κηζζσηὸο θεχγεη, ὅηη κηζζσηφο ἐζηη θαὶ νὐ κέιεη αὐηῷ πεξὶ ηῶλ 

πξνβάησλ. γψ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιφο, θαὶ γηλψζθσ ηὰ ἐκὰ θαὶ 

γηλψζθνκαη ὑπὸ ηῶλ ἐκῶλ, θαζὼο γηλψζθεη κε ὁ Παηὴξ θἀγὼ 

γηλψζθσ ηὸλ Παηέξα, θαὶ ηὴλ ςπρήλ κνπ ηίζεκη ὑπὲξ ηῶλ πξνβάησλ. 
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Καὶ ἄιια πξφβαηα ἔρσ, ἃ νὐθ ἔζηηλ ἐθ ηῆο αὐιῆο ηαχηεο θἀθεῖλα κε 

δεῖ ἀγαγεῖλ, θαὶ ηῆο θσλῆο κνπ ἀθνχζνπζη, θαὶ γελήζεηαη κία 

πνίκλε, εἷο πνηκήλ. 73 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ πξεζβείαηο….Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ 

πξεζβείαηο…. 

ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι β. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. ηίρνο. ιεῆκνλ, 

ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο νπ θαὶ θαηὰ ηὸ πιῆζνο 

ηῶλ νἰθηηξκῶλ νπ ἐμάιεηςνλ ηὸ ἀλόκεκά κνπ.  

Κέξαο ηαπεηλψζεσο, καθξνζπκίαο ππμίνλ, πάηεξ ἀλεμίθαθε, ζεαπγὲο 

Τηκφζεε, ζηῦιε πίζηεσο, ὁ θπγὼλ ηάρηζηα ἄληξνπ ἐθ Βξαπξῶλνο, 

Μαξηηληαλνῦ ἑπφκελε ηξφπνηο, πξνθξίλαληνο ηὴλ θπγὴλ ζθαλδάινπ 

θαὶ πηψζεσο, ἐλίζρπζνλ, Τηκφζεε, ζὲ ηνὺο εὐιαβῶο καθαξίδνληαο 

ἔλεδξα ἐρζίζηνπ παηῆζαη θαὶ θπγεῖλ αὐηνῦ ηαρὺ καλίαλ ἄγαλ 

ςπρφιεζξνλ, βιάβελ θαὶ θαθφηεηα.  

ᾨδὴ δ. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

 Ἀξρηζῦηα Δὐξίπνπ, παῤῥεζίᾳ ἐιέγμαο ἐρζξνὺο ηῆο πίζηεσο 

ἐθίλεζαο ηὴλ κῆληλ αὐηῶλ θαὶ ἠλαγθάζζεο θαηαιίπεηλ ηὴλ πνίκλελ 

ζνπ, ὑπὲξ αὐηῆο ὁ Φξηζηῷ, Τηκφζεε, πξεζβεχσλ.  

Ξέλσλ ὤθζεο ζαπκάησλ πνηακφο, ἱεξάξρα Φξηζηνῦ, πνιχῤῥπηνο, 

Τηκφζεε, Βξαπξῶλνο νἰθῆηνξ ζενθφξε, θαὶ πηζηῶλ ὁκεγχξεσο ηῆο 

Μεζνγαίαο θξνπξὲ θαὶ θχιαμ θαὶ ἀθέζηνξ. 

 Ἱθαλνὺο ζνὺο ἱθέηαο ζξηακβεῦζαη ηὸλ πιάλνλ ἐρζξὸλ ἀλάδεημνλ, 

Τηκφζεε, ἀγάπῃ ὁ θαὶ καθξνζπκίᾳ ζξηακβεχζαο ηὸλ ἄξρνληα θαθίαο 

ηὸλ κηαξφλ, ἀεὶ πηεξλίδνληά ζε.  

Θενηνθίνλ. 

 Ὡ ο εὐζπιάγρλνπ Κπξίνπ ζὲ ηηκῶληεο κεηέξα, ἁγλή, θηιφζηνξγνλ 

θαζηθεηεχνκέλ ζε θαηάπεκςνλ ἀθζφλσο ηνῖο ὑκλνῦζί ζε δχλακηλ 

ἄκθσ ἐλζέξκνηο ιηηαῖο ὁζίνπ Τηκνζένπ. 75 

ᾨδὴ ε. Σὸλ Βαζηιέα. 
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Σὲ δπζσπνῦκελ ζθέπε θαὶ θξνχξεη Βξαπξῶλά ζε ηηκῶζαλ, Τηκφζεε 

πάηεξ, ὡο αὐηῆο πξνζηάηελ θαὶ ἐθ θηλδχλσλ ῥχζηελ.  

ζσκαλίδνο παῖδα, Τηκφζεε, ζψζαο πεηξαηῶλ ἐθ ρεηξῶλ ηῶλ 

ἀδίθσλ, ῥῦζαη ηῶλ παγίδσλ ἡκᾶο ηνῦ κηζνθάινπ.  

Νεθξψζαο πάζε ζαξθφο, Τηκφζεε, πφλνηο λπρζεκέξνηο δσῆο 

θιεξνλφκνο ὤθζεο ηῆο ἀγήξσ, ἡκῶλ ζεξκὲ κεζῖηα.  

Θενηνθίνλ. 

Μνλῆο Πεληέιεο, Γιπθνθηινῦζα Παξζέλε, ζὺλ ηῷ θηίηνξη ηαχηεο 

ηῷ ζείῳ ηνῖο πξνζθεχγνπζί ζνη βνήζεη εἰο αἰῶλαο.  

ᾨδὴ ζ. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Δὐιφγεη ζνὺο ἱθέηαο θαὶ ζσηεξηψδεηο αἰηήζεηο πιήξνπ ἡκῶλ, 

εὐζπκπάζεηε, ἡζπραζηὰ ηῆο Βξαπξῶλνο, ζεπηὲ Τηκφζεε. Φ αξᾶο θαὶ 

εὐζπκίαο πιῆζνλ ηὰο θαξδίαο ηῶλ δπζζπκνχλησλ πξνζθχγσλ ζῆο 

ράξηηνο, ἀγάπεο ζείαο, Τηκφζεε κάθαξ, ζθήλσκα.  

Μὴ παχζῃ νὐξαλφζελ πάληαο ἐπνπηεχσλ ηνὺο εὐιαβῶο 

ἀλπκλνῦληαο, Τηκφζεε, ηὴλ παῤῥεζίαλ, ἣλ ἔρεηο πξὸο ηὸλ 

Θεάλζξσπνλ.  

Θενηνθίνλ. 

Μεηὰ ηνῦ ἱεξάξρνπ, ζείνπ Τηκνζένπ, ὑπὲξ ἡκῶλ ἐθδπζψπεη ηὸλ 

Τφθνλ ζνπ θαὶ παλεπΐιαηνλ Κηίζηελ, Θενγελλήηξηα.  

Ἄμηόλ ἐζηη ἐζηὶ ὡο ἀιεζῶο καθαξίδεηλ ζὲ ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ Μεηέξα ηνπ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβὶκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθίκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεὸλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ ζὲ κεγαιύλνκελ.  

Φαίξνηο, ηνῦ Δὐξίπνπ ζεπηὸο πνηκήλ, ὁ ἐλ ηῇ Βξαπξῶλη ἐλαζθήζαο 

ζενπξεπῶο θαὶ ζαπκαηνπξγήζαο ὡο Παξαθιήηνπ ζθεῦνο θαὶ ἀξεηῶλ 

δνρεῖνλ, κάθαξ Τηκφζεε. 
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Φαίξνηο, ἱεξάξρα ἡζπραζηά, ἀλεμηθαθίαο ὁ δηάθνζκνο ἀιεζῶο,  

ραίξνηο, ηῆο Βξαπξῶλνο ηῆο Σθήηεσο νἰθῆηνξ, Τηκφζεε, ραξίησλ 

Πλεχκαηνο ἔκπιεσο.  

Ἔρσλ παῤῥεζίαλ πξὸο ηὸλ Θεὸλ ὡο ἱεξνθάλησξ θαὶ θσζθφξνο 

ἡζπραζηήο, ὁ ἐλ ηῷ ζπειαίῳ Βξαπξῶλνο ἐλαζθήζαο, Αὐηὸλ ἡκῖλ 

δπζψπεη πέκςαη ὑγίεηαλ. 

 Λέκβνλ ζὸλ ηξηβψληνλ εὐηειὲο ζαπκαζηῶο πνηήζαο θαὶ ηῇ ράξηηη 

ἐπηβὰο ηνχηνπ ηνῦ Κπξίνπ δηέβεο ηῆο ζαιάζζεο, Τηκφζεε, ηὸ κῆθνο 

ὥζπεξ ἀζψκαηνο.  

Φαίξνηο, θνζκηφηεο ἱεξαξρῶλ, ραίξνηο, ὁ δνκήησξ ἐλ Πεληέιῃ 

ζεπηῆο Μνλῆο, ραίξνηο, ζενθφξσλ, Τηκφζεε, παηέξσλ δηάθνζκνο θαὶ 

ζηῦινο πίζηεσο ἄζεηζηνο.  

Σπγρσξεηηθφηεηνο θνξπθή, ἀλεμηθαθίαο θαὶ ἀγάπεο ὑπνγξακκέ, ὡο 

ζπνδὸλ θαὶ θφληλ ἀπέιαζνλ θαθίαλ ἡκᾶο ηὴλ ηπξαλλνῦζαλ, κάθαξ 

Τηκφζεε.  

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί…. 

Τὸ Τξηζάγηνλ… 

                                        ηὸ Ἀπνιπηίθηνλ.  

Ἦρνο πι. α. Σὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Ἀζθεηὴλ ἱεξάξρελ Δὐξίπνπ, ζψζαληα εὐραῖο αὐηνῦ δηαζέξκνηο ἐμ 

ἁξπαγῆο πεηξαηῶλ γαηνθηήκνλνο Βξαπξῶλνο παῖδα, κέιςσκελ ὡο 

Μεζνγαίαο ἀζθεηὴλ ζενείθεινλ ιακπξῶο, Τηκφζενλ, ἐθβνῶληεο ἐμ 

ἕξθνπο πιάλνπ ὀδφλησλ ηνὺο ὑκλεπφινπο ζνπ ἐμάξπαζνλ.  

Ἦρνο β. Ὅηε ἐθ ηνῦ Ξύινπ. 

Πάλησλ ζε ηηκψλησλ εὐιαβῶο, θίιε ηνῦ Θενῦ ηνῦ Ὑςίζηνπ, 

καθξνζπκίαο εἰθψλ, ἔζνπηξνλ ρξεζηφηεηνο, ἀγάπεο ζθήλσκα, 

ηαπεηλψζεσο ἔζνπηξνλ, ἀλεμηθαθίαο πξφβνιε, Τηκφζεε, ἡκᾶο 

ἀπάιιαμνλ βιάβεο ςπρηθῆο θαὶ ἀλάγθεο, ἵλα θαζαξᾷ δηαλνίᾳ 

κλήκελ ἐθηειῶκελ ηὴ ἁγίαλ ζνπ.  

Γ έζπνηλα πξόζδεμαη …Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ …. 



[198] 

 

Δὐρὴ πξὸο ηὸλ ἅγηνλ Σηκόζενλ, πίζθνπνλ Δὐξίπνπ, ηὸλ ἐλ 

Βξαπξῶλη ἀζθήζαληα θαὶ ἐμαλαγθαζζέληα αὐηὴλ ἐγθαηαιίπεηλ 

ἕλεθα ηῆο ηῶλ θαηνίθσλ αὐηῆο θαθίαο ὑπὲξ ζπγρσξήζεσο ηῶλ 

αὐηὸλ παξαπηθξαλάλησλ. Ἅγηε, ηαπεηλὲ ηῷ θξνλήκαηη θαὶ κεγάιε 

ηῇ ἀξεηῇ πίζθνπε Δὐξίπνπ, Τηκφζεε, ὁ ὥζπεξ ζὴξ ἐλ ζπειαίῳ 

ζκηθξῷ ηῆο Βξαπξῶλνο ἀζθήζαο θαὶ ἐθάκηιινο ηῆο ἀξεηῆο ηῶλ 

πάιαη ηῆο ἐξήκνπ ἀζθεηῶλ γελφκελνο, ὁ ηὴλ ἡζπρίαλ θηιήζαο θαὶ 

ηὴλ ἀγαζσζχλελ ηνῦ ζεαλζξψπνπ Κπξίνπ δειψζαο, ὁ ηνῖο ζὲ 

παξαπηθξάλαζη ιφγνπο θαὶ πξάμεηο ζπγρσξήζαο, ὁ ηνῦ 

πξσηνκάξηπξνο Σηεθάλνπ ηῇ ἀλεμηθαθίᾳ κηκεζάκελνο θαὶ ηνῦ 

Κπξίνπ δεεζεὶο ὑπὲξ ηῶλ δησθηῶλ θαὶ κηζνχλησλ ζε, ὁ ηὴλ θπγὴλ 

πξνθξίλαο ηῆο εἰο Βξαπξῶλα παξακνλῆο ζνπ ράξηλ ηῆο ζῆο ςπρηθῆο 

γαιήλεο θαὶ ζσηεξίαο, ηνῦ ὁζίνπ Μαξηηληαλνῦ ηνῖο ηξφπνηο 

κηκνχκελνο, αὐηφο, ὅζηε ἱεξάξρα Τηκφζεε, ὁ εἰο ηχπνλ θαὶ ηφπνλ 

ηεζεὶο ηνῦ Ἀξρηπνίκελνο Ἰεζνῦ, ζπγρψξεζνλ πάζαο ηὰο γελεὰο ηῶλ 

ἐθγφλσλ ηῶλ ἐλ πεξηνηθίδη ηῆο Βξαπξῶλνο νἰθνχλησλ θαὶ ηῆο ζῆο 

ραξᾶο θαὶ ἐλ πφιῳ ἀγαιιηάζεσο ἀμίσζνλ ηνὺο λῦλ ἐθδερνκέλνπο 

ηὸλ ὑεηὸλ ηῆο ζῆο ζπγρσξήζεσο πξὸο θαηάπαπζηλ ηνῦ θαχκαηνο 

ηῶλ θαξδηῶλ θαὶ ηῶλ ζσκάησλ αὐηῶλ ἐθ ηῆο πξὸο ζὲ γελνκέλεο 

ἀδηθίαο, ἰζάγγειε ἄλζξσπε θαὶ ἐπίγεηε ηνῦ Ὑςίζηνπ Ἄγγειε. Ναί, 

ὅζηε ἱεξάξρα Τηκφζεε, ὁ δηαζψζαο δη εὐρῆο ζνπ ηὸλ παῖδα ηῆο 

ζσκαλίδνο γαηνθηήκνλνο ἐθ ηῶλ ρεηξῶλ πεηξαηῶλ ηῶλ θαθίζησλ 

θαὶ θζνλεζεὶο ὑπεξβαιιφλησο δηὰ ηὴλ ζὴλ ἀγαζφηεηα ὑπὸ ηῶλ 

ρσξηθῶλ ηῆο πεξηνηθίδνο ηνῦ ζνῦ ζπειαίνπ, ὁ ἀγνγγχζησο 

ὑπνκείλαο ηῆο ἁιηεπηηθῆο ζνπ ιέκβνπ ηὴλ θαηάθαπζηλ ὑπὸ ηῶλ ἀληὶ 

εὐγλσκνζχλεο ἐπηδεημάλησλ ζνη ἀραξηζηίαλ, ζπγρψξεζνλ ηνῖο 

πξνθεθνηκεκέλνηο δνχινηο ζνπ ηὴλ θζνλεξὰλ αὐηῶλ πξὸο ζὲ 

ἐλέξγεηαλ θαὶ πάληαο ηνὺο αὐηῶλ ἐπηγφλνπο, ηνὺο λῦλ ἐλ εὐιαβείᾳ 

θαὶ θαηαλχμεη πξνζπίπηνληάο ζνη θαὶ ζπγγλψκελ ηὴλ ζὴλ 

ἐμαηηνπκέλνηο. Μὴ παξίδῃο ἡκῶλ ηὸλ ἐλδφκπρνλ πφζνλ θαηαπέκςαη 

ἐπ αὐηνῖο ζπγρσξήζεσο δξφζνλ ηνῖο ηηκῶζη ηὴλ ἀεηζέβαζηνλ 

κλήκελ ζνπ θαὶ δνμάδνπζη πεξηηξάλσο ηὸ πάληηκνλ θαὶ 

κεγαινπξεπὲο ὄλνκα ηνῦ παλεπτιάηνπ Θενῦ ἡκῶλ, ηνῦ Παηξὸο θαὶ 

ηνῦ Υἱνῦ θαὶ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο λῦλ θαὶ ἀεὶ θαὶ εἰο ηνὺο αἰῶλαο 

ηῶλ αἰψλσλ. Ἀκήλ.  

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 




