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Τῌ ΙϚ´ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ΤΙΜOΘΕOΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ 

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α  
Π Ο Ι Η Μ Α  Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Υ Σ  Μ Π Ο Υ Σ Ι Α  

 
Ἐν τῷ Μικρῷ ἐσπερινῷ. 

 
Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν 

στίχους δ΄ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος α´. 
Πανεύφημοι Μάρτυρες. 

 
Τιμόθεε πάτερ ἱερέ, τοῦ Καλάμου βλάστημα, Εὐρίπου ἔνθεε 

πρόεδρε, καὶ πνευματέμφορε, τῆς Μονῆς Πεντέλης, κτίτορ 
καθηγίασας, Βραυρώνα τοῖς ἀσκήσεως πόνοις σου, καὶ σοῖς 
παλαίσμασι, Μεσογαίαν τὴν τιμῶσάν σε, ὧν ὁσίων, πατέρων 
διάκοσμον. 
 

Τιμόθεε ἀναχωρητῶν, θείων πρὸς ἐπίδοσιν, τῆς ἀρετῆς 
ἐγκαλλώπισμα, Βραυρῶνος Σπήλαιον, ᾤκησας ἐκθύμως, πάτερ 
ἱερώτατε, ὑπόγειον παρὰ τὸ ναΐδριον, Χριστοῦ τοῦ μάρτυρος, 
Γεωργίου ἔνθα δαίμονας, σοῖς ἀοκνοις, καμάτοις ἐπύκτευσας. 
 

Τιμόθεε ἄριστε ποιμήν, τοῦ Εὐρίπου χάριτι, τοῦ 
Παρακλήτου διέσωσας, τὴν γαιοκτήμονος, παῖδα τῆς 
Βραυρῶνος, τῆς ἀπίστου ὅσιε, χειρῶν ἐκ πειρατῶν σαῖς 
ἐντεύξεσιν, ἥνπερ προσείλκυσας, πρὸς τὴν πίστιν τοῦ 
Παντάνακτος, δυναμένου ποιεῖν, μόνον θαύματα. 
 

Τιμόθεε χάριτος εἰκών, πάτερ ἀνεξίκακε, ὁ συγχωρήσας 
ἐνέργειαν, τοῖς κατακαύσασιν, ἀλιευτικήν σου, λέμβον ξένως 
ἄκατον, ἀσκήσεων ἐποίησας τρίβωνα, σὸν εὐτελέστατον, καὶ 
καλῶν θαλάσσης ῥεύματα, διαπλεύσας, εἰς Κέαν κατήντησας. 
 

Δόξα. Ἦχος δ´. 
Ὡς ἡσυχίας ἐραστὴς καὶ φίλος θερμότατος, ἐκ τῆς Μονῆς 

Πεντέλης ἐξέκλινας, καὶ ἐν Βραυρῶνι κατῴκησας, μόνος τῷ 
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Θεῷ νοΐ ὁμίλων ἀταράχῳ. Τιμόθεε ἱεράρχα ὁσιώτατε· σκεῦος 
οὖν διαυγέστατον χαρίτων ἐποφθεὶς θείων, ἀντεδοξάσθης 
παρὰ τοῦ νέμοντος πᾶσι τοῖς τιμῶσί σε, οἰκτιρμῶν πλῆθος καὶ 
ἄμετρον ἔλεος. 
 

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος δ αὐτός. 
Τὴν πάνσεπτον σου Κοίμησιν, Παναγία. Παρθένε ἁγνή, τῶν 

Ἀγγέλων τὰ πλήθη ἐν οὐρανῷ, καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος ἐπὶ τῆς 
γῆς μακαρίζομεν, ὅτι Μήτηρ γέγονας, τοῦ Ποιητοῦ τῶν 
ἁπάντων Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸν ἱκετεύουσα, ὑπὲρ ἡμῶν μὴ 
παύσῃ δεόμεθα, τῶν εἰς σὲ μετὰ Θεόν, τὰς ἐλπίδας θεμένων, 
Θεοτόκε πανύμνητε, καί ἀπειρόγαμε. 
 
 

Ἀπόστιχα. Ἦχος β ´. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 
Χαίροις, ὁ ταῖς ῥοαῖς, ἱδρώτων ἁγιάσας, τῆς Μεσογαίας 

χθόνα, καί σπήλαιον Βραυρῶνος ἀγώνων σου Τιμόθεε. 
 

Στίχος. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ. 
Ἔσωσας ἐκ χειρῶν, τῶν πειρατῶν εὐχαῖς σου, τῆς 

ἀλλόπιστου παῖδα, Τιμόθεε ἀγάπης, σφραγὶς πρὸς πάντα 
ἔγγιστα. 
 

Στίχος. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον. 
Μνήμην σου τὴν σεπτήν, οἱ ἐν τῇ Μεσογαίᾳ, οἰκοῦντες 

ἐκτελοῦμεν, εὐτάκτοις ἐφυμνίοις, Τιμόθεε πανθαύμαστε. 
 

Δόξα. Τριαδικόν. 
Δούλους Σοῦ ἀκλινῶς, πρὸς ἀνεξικακίαν, ὁδήγει τοὺς 

ἀχρείους, Τριὰς ὑπεραγία, Θεότης ἀνεξίκακε. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Χαῖρε χριστιανῶν, ἐλπὶς Γλυκοφιλούσα, καὶ γέρας Τιμοθέου, 

σεπτοῦ ἡ μεταστᾶσα, ἐκ γῆς πρὸς τὰ οὐράνια. 
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Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον ἐκ τοῦ Μεγάλου 
Ἑσπερινοῦ καὶ Ἀπόλυσις. 
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ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

 
 

Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, τὸ Μακάριος ἀνήρ, εἰς δὲ τὸ Κύριε 
ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχους στ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς 
Προσόμοια. Ἦχος δ΄. Ἔδωκας σημείωσιν. 

 
Ὅσιε Τιμόθεε, Καλάμου βλάστημα πάνσεπτον, Ὠρεῶν 

διεποίμανας, ἀγέλην τὴν ἔλλογον, καὶ Εὐρίπου ποίμνην, ῥάβδῳ 
προσευχῶν σου, ὡς Μωσῆς τὸν Ἰσραήλ, καὶ ἀνεδείχθης τῇ θείᾳ 
χάριτι, πατέρων ἀκροθίνιον, Ἱεραρχῶν ἐγκαλλώπισμα, καὶ 
ποιμένων ἀρχέτυπον, τῶν φιλούντων τὸν Κύριον. 
 

Ὅσιε Τιμόθεε, Γλυκοφιλούσης ἐκτύπωμα, ὡς ἀνεῦρες τὸ 
πάνσεπτον, σεμνεῖον ἐδόμησας, τῇ ἁγνὴ Παρθένῳ, ἐν δρυμοῖς 
Πεντέλης, ἐν ᾗ συνέλεξας πληθύν, ἄζυγων ὕμνοις αἰνούντων 
Κύριον, καὶ ἀρετῶν τὴν κλίμακα, ἐπιποθούντων μακάριε, 
ἀναβῆναι διδάγμασι, καὶ σοφαῖς νουθεσίαις σου.  
 

Ὅσιε Τιμόθεε, ἵνα Χριστῷ τῷ Παντάνακτι, ὁμιλῇς μόνον 
ᾤκησας, ἀπόμακρον σπήλαιον, ἐν τῇ Μεσόγαιᾳ, ἔνθα 
προϋπῆρχε, τοῦ Γεωργίου τοῦ σεπτοῦ, τροπαιοφόρου 
μεγαλομάρτυρος, ναὸς παρὰ τὸν χείμαῤῥον, θεοειδὲς τὸν 
Ἐράσινον, εἰς Βραυρῶνος περίχωρον, ἀσκητὰ ἱερώτατε. 
 

Ὅσιε Τιμόθεε, Ὀθωμανίδος διέσωσας, σαῖς εὐχαῖς 
γαιοκτήμονος, Βραυρῶνος θεσπέσιε, ἐκ χειρῶν ἀνόμων, 
πειρατῶν τὸν παῖδα, καὶ εὐσεβείας πανοικεῖ, αὐτὴν τῷ φέγγει 
ταχὺ προσήγαγες, τὴν εἰς Χριστὸν πιστεύσασαν, καὶ τῇ Μονῇ 
σου δωρήσασαν, εὐγνωμόνως πανόσιε, πάτερ εὔφορα κτήματα. 
 

Ὅσιε Τιμόθεε, θρασεῖς τὴν λέμβον σου καύσαντας, ὡς 
πατὴρ συνεχώρησας, πραΰς ἀνεξίκακος, καὶ ἀγάπης πλήρης, 
καὶ αὐτῶν μανίαν, φεύγων Χριστοῦ ὧν μιμητής, ἀσκήσεων σου 
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τὸ εὐτελέστατον, τριβώνιον ἐποίησας, λέμβον καὶ πλεύσας τὸ 
πέλαγος, εἰς τὴν Κέαν ὦ θαύματος, προσωρμίσθης μακάριε. 
 

Ὅσιε Τιμόθεε, τὴν πανσεβάσμιον μνήμην σου, καὶ λαμπρὰν 
ἑορτάζοντες, Πανάγνου κοιμήσεως ἐν τῇ μεθεόρτῳ, μέλπομεν 
ἀγῶνας, τοὺς σοὺς πρὸς κτῆσιν ἀρετῆς, θεοφορούμενε καὶ 
θεώσεως, καὶ πόθῳ ἱκεσίας σου, θεοπειθεῖς ἐξαιτούμεθα, 
Μεσογαίας οἱ σύλλογοι, εὐσεβῶν ἱερώτατε. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. β´. 
Ὡς ἀσκητῆς θεοείκελος καὶ σπηλαίων ἔνοικος, ἱεράρχα 

Τιμόθεε Μεσογαῖαν ἡγίασας, καὶ πιστῶν αὐτῆς χορείαν 
κατηύφρανας· μακροθυμήσας γὰρ ταῖς τῶν ἀσεβῶν ἐνεργείαις, 
ἐμάκρυνας φυγαδεύων εἰς Κέαν, ἵνα σώσῃς σεαυτὸν τῆς τῶν 
ὀχλούντων σε κακίας, καὶ νῦν ἁγίοις ἀγγέλοις συνὼν ἐν πόλῳ, 
καὶ λειτουργῶν τῇ ἀνάρχῳ Τριάδι, πρέσβευε δεόμεθα ὑπὲρ τῶν 
τιμώντων, τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου. 
 
 
 

Καί νῦν .Τῆς Ἑορτῆς .Ἦχος ὁ αὐτός. 
Δεῦτε τὴν παγκόσμιον κοίμησιν, τῆς παναμώμου Θεοτόκου 

ἑορτάσωμεν, σήμερον γὰρ Ἄγγελοι πανηγυρίζουσι, τὴν σεπτὴν 
Μετάστασιν τῆς Θεομήτορος, καί πρὸς εὐωχίαν ἡμᾶς τοὺς 
γηγενεῖς συγκαλοῦσι, τοῦ βοᾶν ἀσιγήτῳ φωνῇ· Χαῖρε ἡ 
μεταστάσα ἀπὸ γῆς, καὶ πρὸς οὐρανίουν μονὰς μετοικήσασα· 
Χαίροις ἡ τῶν Μαθητῶν τὸν χορόν, διὰ νεφέλης κούφης εἰς ἕν 
συναγαγοῦσα· Χαίροις, ἡ ἐλπὶς καί προστασία ἡμῶν, Σὲ γὰρ 
Χριστιανῶν τὸ γένος ἀπαῦστως μακαρίζομεν. 
 

Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν. Προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ 
Ἀναγνώσματα. 

 
Παροιμιῶν τὰ Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. Δ΄, 10-19) 

Ἄκουε, υἱέ, καὶ δέξαι ἐμοὺς λόγους καὶ πληθυνθήσεται ἔτη 
ζωῆς σου, ἵνα σοι γένωνται πολλαὶ ὁδοὶ βίου· ὁδοὺς γὰρ σοφίας 
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διδάσκω σε, ἐμβιβάζω δέ σε τροχιαῖς ὀρθαῖς. Ἐὰν γὰρ πορεύῃ, 
οὐ συγκλεισθήσεταί σου τὰ διαβήματα, ἐὰν δὲ τρέχῃς οὐ 
κοπιάσεις. Ἐπιλαβοῦ ἐμῆς παιδείας, μὴ ἀφῇς, ἀλλὰ φύλαξος 
αὐτὴν σεαυτῷ εἰς ζωὴν σου. Ὁδοὺς ἀσεβῶν μὴ ἐπέλθῃς, μηδὲ 
ζηλώσῃς ὁδοὺς παρανόμων ἐν ᾧ ἂν τόπῳ στρατοπεδεύσωσι, μὴ 
ἐπέλθῃς ἐκεῖ, ἔκκλινον δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ παράλλαξον. Οὐ γὰρ 
μὴ ὑπνώσωσιν, ἐὰν μὴ κακοποιήσωσιν, ἀφήρηται ὁ ὕπνος 
αὐτῶν καὶ οὐ κοιμῶνται· οἵδε γὰρ αἰτοῦνται σῖτα ἀσεβείας, 
οἴνῳ δὲ παρανόμῳ μεθύσκονται. Αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν δικαίων ὁμοίως 
φωτὶ λάμπουσι, προπορεύονται καὶ φωτίζουσιν, ἕως 
κατορθώσῃ ἡ ἡμέρα αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν ἀσεβῶν σκοτειναί, οὐκ 
οἴδασι πῶς προσκόπτουσιν. 
 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. Α΄. 1-10 ) 
Ἀγαπήσατε δικαιοσύνην, οἱ κρίνοντες τὴν γῆν, φρονήσατε 

περὶ τοῦ Κυρίου ἐν ἀγαθότητι καὶ ἐν ἁπλότητι καρδίας, 
ζητήσατε αὐτὸν ὅτι εὑρίσκεται τοῖς μὴ πειράζουσιν αὐτόν, 
ἐμφανίζεται δὲ τοῖς μὴ ἀπιστούσιν αὐτῷ. Σκολιοὶ γὰρ λογισμοὶ 
χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ, δοκιμαζομένη τε ἡ δύναμις ἐλέγχει 
ἄφρονας. Ὅτι εἰς κακότεχνον ψυχὴν οὐκ εἰσελεύσεται σοφία, 
οὐδὲ κατοικήσει ἐν σώματι καταχρέῳ ἁμαρτίας, ἅγιον γὰρ 
πνεῦμα παιδείας φεύξεται δόλον καὶ ἀπαναστήσεται ἀπὸ 
λογισμῶν ἀσυνέτων καὶ ἐλεγχθήσεται ἐπελθούσης ἀδικίας. 
Φιλάνθρωπον γὰρ πνεῦμα σοφίας καὶ οὐκ ἀθῳώσει 
βλάσφημον ἀπὸ χειλέων αὐτοῦ, ὅτι τῶν νεφρῶν αὐτοῦ μάρτυς 
ὁ Θεός, καὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπίσκοπος ἀληθὴς καὶ τῆς 
γλώσσης ἀκουστής· ὅτι πνεῦμα Κυρίου πεπλήρωκε τὴν 
οἰκουμένην καὶ τὰ συνέχον τὰ πάντα γνῶσιν ἔχει φωνῆς. Διὰ 
τοῦτο φθεγγόμενος ἄδικα οὐδεὶς μὴ παροδεύσῃ αὐτὸν 
ἐλέγχουσα ἡ δίκη. Ἐν γὰρ διαβουλίοις ἀσεβοῦς ἐξέτασις ἔσται, 
λόγων δὲ αὐτοῦ ἀκοὴ πρὸς Κύριον ἥξει εἰς ἔλεγχον 
ἀνομημάτων αὐτοῦ· ὅτι οὖς ζηλώσεως ἀκροᾶται τὰ πάντα καὶ 
θροῦς γογγυσμῶν οὐκ ἀποκρύπτεται. 
 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. Γ΄. 1-9). 
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Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄψηται αὐτῶν 
βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ 
ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ ἀφ’ ἡμῶν πορεία 
σύντριμμα· οἱ δε εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων 
ἐὰν κολασθώσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα 
παιδευθέντες, μεγάλα 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’ αὐτῷ, συνήσουσιν 
ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ· ὅτι χάρις 
καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς 
αὐτοῦ. 
 

Εἰς τὴν Λιτήν, Ἰδιόμελα. Ἦχος α´. 
Ἰσάγγελον πολιτείαν παιδιόθεν ἐπιποθήσας, ἀρχιερεὺς 

ὅσιος ἐχρημάτισας, ἀρετῶν ταῖς ἰδέαις τὴν σὴν ποιμασίαν 
λάμπρυνας Τιμόθεε, τοῦ καλοῦ γὰρ ποιμένος Χριστοῦ ὄφθεις 
μιμητὴς καί ὁμότροπος, καλῶς ἐποίμανας τὴν λαχοῦσάν σοι 
ἔλλογον ἀγέλην, Ὠρεῶν καί Εὐρίπου· ἐν ὁσιότητι οὖν καί 
ἀληθείᾳ Θεῷ ἱερατεύσας, καὶ ἐν ἐρημικοῖς σπηλαίοις οἰκήσας 
ἀσκητῶν ὡς ὁμόζηλος, χάριν εὗρες αἰτεῖσθαι παρὰ Θεοῦ, 
ἱλασμὸν ἡμῖν καὶ μέγα ἔλεος. 
 

Ἦχος β´. 
Τῆς ἀπομάκρου σκήτεως τοῦ τροπαιοφόρου Γεωργίου, ἐν τῇ 

Βραυρῶνι πολιστὴς ἐγένου Τιμόθεε, τὴν ματαιότητα φεύγων 
τῆς ἐν τῷ κόσμῳ δόξης καὶ ἐξουσίας· καλῶς γὰρ καὶ σοφῶς ἐν 
αὐτῇ ἀγωνισάμενος, καὶ τῶν ἐφετῶν ἐπιτυχὼν τοῦ ἀκροτάτου, 
οὐρανοπολίτης γέγονας καὶ πρεσβευτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
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Ἦχος γ´. 
Τῇ ἐνεργείᾳ λελαμπρυσμένος τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος, 

φωστὴρ φαεινὸς τῆς Ἐκκλησίας ὤφθης, φωτίζων Εὔριπον 
Πεντέλην Μεσογαίαν καὶ Κέαν, ἀστραπαῖς τῶν νουθεσιῶν καὶ 
ῥημάτων σου Τιμόθεε, σαφῶς οὖν ἰθύνας τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ 
πρὸς νομὰς σωτηρίας, ἀξίως ἐδέξω τὸ στέφον τὴν ἀφθαρσίας 
ὡς μισθὸν τῶν καμάτων σου, παρὰ τοῦ μόνου παρέχοντος ἡμῖν 
πρεσβείαις σου τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Ἦχος δ´. 
Τὸν εὐσυμπάθητον ἀσκητὴν τῆς Βραυρῶνος, τὸν 

διασώσαντα ἐκ πειρατῶν τὸν παῖδα ἀλλοθρήσκου, καὶ 
συγχωρήσαντα τὴν κακίαν, τοῖς αὐτὸν ὀχλούσιν ἐκ βάθους 
καρδίας, Τιμόθεον τὸν εὔσπλαγχνον καὶ μακρόθυμον 
ἐγκωμίοις στέψωμεν, οὗτος γὰρ ἀστραπαῖς τῆς αὐτοῦ 
θεοφιλοῦς πολιτείας, πρὸς τὸ φῶς τῆς ἀληθείας εἵλκυσε διὰ 
τῶν αὐτοῦ κατορθωμάτων, τοὺς ἐν σκιᾷ κακίας καὶ ἀγνωσίας 
κειμένους περιοίκους, ἐν οἷς καὶ τὸν οἶκον τῆς ὑπ᾿ αὐτοῦ 
εὐεργετηθείσης, γαιοκτήμονας Ὀθωμανίδος· ἐν ταπεινώσει γὰρ 
καὶ ὁσιότητι τὸν ἀγῶνα τελέσας, πρόσφυξ ἐκ τὴν κακίας τῶν 
ἀνθρώπων εἰν Κέαν, χάριν εἴληφε τῷ Φωτοδότῃ Κυρίῳ 
πρεσβεύειν, καί ἡμᾶς ἀξιῶσαι φωτὸς τοῦ ἀϊδίου ὁ ἀοίδιμος. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. α´. 
Τὸν ἐν Ὁσίοις πατράσι θεοειδῆ Ἱεράρχην, καί ἐν ἀσκηταῖς 

θεοεικέλοις ἱερώτατον ἀκροθίνιον, Τιμόθεον τὸν ἡσυχαστὴν 
τὴν Βραυρῶνος, ἐγκωμίων ἄνθεσι καταστέψωμεν· οὗτος γὰρ 
ἀόκνων ἐργασάμενον ἐν Ὠρεοῖς καὶ Εὐρίπῳ, καὶ ἑαυτὸν 
κατατήξας νυχθημέροις πόνοις, ἐν Πεντέλῃ Γαργηττῷ 
Μεσογαίᾳ καὶ Κέᾳ, ἐδοξάσθη ἐν θαύμασι· καὶ κληρονόμος 
γέγονε τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείας, καὶ νῦν Χριστῷ τῷ 
Παμβασιλεῖ συγχαίρων, ἀπαύστως Αὐτῷ πρεσβεύει ἡμῖν 
διδόναι, πταισμάτων συγχώρησιν καὶ τὸ θεῖον ἔλεος. 
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Καί νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος ὁ αὐτός. 

ᾌσατε λαοὶ τῇ μητρὶ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ᾄσατε σήμερον γὰρ 
τὴν Ὁλόφωτον ψυχὴν αὐτῆς, εἰς τὰς ἀχράντους παλάμας, τοῦ 
ἐξ αὐτὴν σαρκωθέντον ἄνευ σπορᾶς παρατίθησιν. ᾯ καὶ 
πρεσβεύει ἀδιαλείπτως, δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ εἰρήνην, καὶ 
τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος πλ. α´. Χαίροις ἀσκητικῶν. 
Χαίροις, τῶν Ὠρεῶν ὁ ποιμήν, καὶ τοῦ Εὐρίπου ὁ θειότατος 

πρόεδρος, Πεντέλης Μονῆς δομῆτορ, τοῦ Γαργηττοῦ πολιστής, 
καὶ Βραυρῶνον εὖχος πολυτίμητον, φωσφόρε Τιμόθεε, θείας 
χάριτος ἔσοπτρον, Ἱεροφάντορ, τοῦ Κυρίου ἰσάγγελε, καὶ τὴν 
ποίμνην σου, ὁδηγὲ ἀπλανέστατε, πάτερ πνευματοφόρητε, τὴν 
πάνσεπτον μνήμην σου, ἐν κατανύξει τελοῦντες, τὰ ἱερά σου 
παλαίσματα, πρὸς θέωσιν ὕμνοις, καταστέφομεν εὐτάκτοις, 
καὶ θείοις ᾄσμασι. 
 

Στίχοι: Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατον τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ. 
 
Χαίροις, ὁ ἡσυχίαν φιλῶν, καὶ θέλων μόνον ὁμιλεῖν τῷ 

Παντάνακτι, ἰσάγγελε σπηλαιῶτα, ὁ σκήτην καταλαβών, τοῦ 
τροπαιοφόρου, καλλιμάρτυρος, παρὰ τὸν Ἐράσινον, ποταμὸν 
ἐν τοῖς ἄλσεσι, καὶ ἀμπελῶσι, τῆς Βραυρῶνος Τιμόθεε, ἔνθα 
ἥδιστον, ἀπαθείας ἐτρύγησας, νέκταρ πανιερώτατε, διὸ νῦν τὴν 
μνήμην σου, ἐν Μεσογαίᾳ τιμῶντες, περιχαρῶς ἐκβοῶμέν σοι· 
ἡμῶν τῶν προγόνων, σὲ ἀδικησάντων ἄφες, τὰ παραπτώματα. 
 

Στίχοι. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον. 
 
Χαίροις, ὡς ὁ Χριστὸς πρὸ Σταυροῦ, τοὺς σοὺς διώκτας 

συγχωρήσας Τιμόθεε, τοὺς καύσαντας τὴν σὴν λέμβον, ἐν ταῖς 
Βραυρῶνος ἀκταῖς, πάτερ θεοφόρε καὶ μακρόθυμε, ποίησαν 
οὖν τρίβωνα εὐτελῆ σὴν ἀσκήσεων λέμβον εἰν Κέαν, εὔπλουν. 
ὢ ξένου θαύματος πάτερ ὅσιε, προσωρμίσθην, θεσπέσιε, ἔνθα 
καλῶς τὸν βίον σου τελέσας πρὸς δώματα τῆς οὐρανίου 
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μετέστης μακαριότητος, ἄῤῥητον θεάσασθαι ὄψιν, καὶ Σωτήρος 
τῶν ἁπάντων ἰδίοις ὄμμασι. 
 

Δόξα. Ἦχος δ΄. 
Ὁ τὸν σὸν βίον ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ πλησίον 

δαπανήσας, ἔκτυπον ἐγένου τῆς ἀληθοῦς ἀγάπης Τιμόθεε, καὶ 
μακροθυμίας καὶ ἀνεξικακίαν εἰκὼν διαυγέστατη· ὅθεν πάντες 
οἱ ἐν Εὐβοίᾳ Πεντέλῃ Μεσογαίᾳ καὶ Κέᾳ, τὴν σὴν μνήμην 
λαμπρῶς πανηγυρίζοντες, τὰς θεοπειθεῖς σου εὐχὰς 
ἑξαιτούμεθα πρὸς βίον κρείττονα. 
 

Καί νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος ὁ αὐτός. 
Ὅτε ἐξεδήμησας Θεοτόκε Παρθένε, πρὸς τὸν ἐκ σοῦ 

τεχθέντα ἀφράστως, παρῆν Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος καὶ πρῶτος 
Ἱεράρχης, Πέτρος τε ἡ τιμιωτάτη κορυφαία τῶν θεολόγων 
ἀκρότης, καὶ σύμπας ὁ θεῖος τῶν Ἀποστόλων χορός, 
ἐκφαντορικαῖς θεολογίαις ὑμνολογοῦντες, τὸ θεῖον καὶ 
ἐξαίσιον, τῆς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας μυστήριον, καὶ τὸ 
ζωαρχικὸν καὶ θεοδόχον σου σῶμα κηδεύσαντες, ἔχαιρον 
πανύμνητε, ὕπερθεν δὲ αἱ πανάγιοι καὶ πρεσβύταται τῶν 
Ἀγγέλων Δυνάμεις, τὸ θαῦμα ἐκπληττόμεναι, κεκυφυῖαι 
ἀλλήλαις ἔλεγον· Ἄρατε ὑμῶν τὰς πύλας, καί ὑποδέξασθε τὴν 
τεκοῦσαν, τὸν οὐρανοῦ καί γῆν Ποιητήν, δοξολογίαις τε 
ἀνυμνήσωμεν, τὸ σεπτὸν καί ἅγιον σῶμα, τὸ χωρῆσαν τὸν ἡμῖν 
ἀθεώρητον καί Κύριον· διόπερ καί ἡμεῖς τὴν μνήμην σου 
ἑορτάζοντες, ἐκβοῶμέν σοι Πανύμνητε, Χριστιανῶν τὸ κέρας 
ὕψωσον, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ 
 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
Ἀσκητὴν ἱεράρχην Εὐρίπου σώσαντα, εὐχαῖς αὐτοῦ 

διαθέρμοις, ἐξ ἁρπαγῆς πειρατῶν, γαιοκτήμονος Βραυρῶνον 
παῖδα μέλψωμεν, ὡς Μεσογαίας ἀσκητήν, θεοείκελον 
λαμπρῶς, Τιμόθεον ἐκβοῶντες, ἐξ ἕρκους πλάνου ὀδόντων, 
τοὺς ὑμνηπόλους σου ἑξάρπασον. 
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ΟΡΘΡΟΣ 
 

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

Ὡς ἔαρ νοητόν, ἀγωγῆς φιλοθέου, μακρόθυμε σοφέ, 
ἀνεξίκακε πρᾶε, καὶ σῶφρον Τιμόθεε, μυροβόλα ἐξήνθησας, 
ἄνθη νήψεων, καὶ ὀσιότητος βίου· ὅθεν σήμερον, τὴν 
σεβασμίαν σου μνήμην, λαμπρῶν ἑορτάζομεν. 

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Φιλόστοργε πιστῶν, μῆτερ Γλυκοφιλοῦσα, ἡ νῦν πρὸς 

οὐρανῶν, μεταστᾶσα σκηνώσεις, Χριστὸν καθικέτευε, Τιμοθέου 
δεήσεσι, τοῦ θεόφρονος, καὶ θαυμαστοῦ Ἱεράρχου, τοῦ 
ἀσκήσαντος, ὁσίως ἐν τῇ Βραυρῶνι, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε. 
 

Μετὰ τὴν β Στιχολογίαν Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ταχὺ 
προκατάλαβε. 

Πορθμοῦ θεοπρόβλητος, καὶ ἀπλανὴς ὁδηγός, ὀφθεὶς 
ἐπεσφράγισας, ἀσκητικῇ ἀγωγῇ, σὸν βίον Τιμόθεε, ὅθεν καὶ ἐν 
σπηλαίῳ, τῆς Βραυρῶνος ἀσκήσας, ἔνθεε ἰσαγγέλως, χάριν 
εὗρεν πρεσβεύειν, Χριστῷ ὑπὲρ ἡμῶν ἐκτενῶς, μακαριζόντων 
σε. 

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Κακώσεων λύτρωσαι, καὶ ἐπήρειας ἐχθροῦ, καὶ φθόνου τοὺς 

δούλους σου, Μῆτερ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, πανύμνητε Δέσποινα, 
τοὺς ἀνυμνολογοῦντας, κοίμησίν σου τὴν θείαν, καὶ 
μελιῤῥύτοις ὕμνοις, καταστέφοντας μνήμην, τοῦ θείου 
Τιμοθέου ἀεί, τοῦ ἀγγελόφρονος. 
 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον. Κάθισμα. Ἦχος γ ´. Τὴν ὡραιότητα. 
Ὕψωσον χεῖρά σου, σεπτὴν Τιμόθεε, καὶ τοὺς ἱκέτας σου, 

πάτερ εὐλόγησον, τῶν ἀπογόνων σὴν ἁγνὴν ψυχὴν 
παραπικρανάντων, καί καυσάντων λέμβον σου, ἐν Βραυρῶνι 
μακρόθυμε, ἵνα μεγαλύνωμεν σὴν πολλὴν ἀγαθότητα, καὶ 
πίστει ἀκλινεῖ ἐκβοῶμεν Χαίροις, ἐπιείκειας κέρας. 
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Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τὴν σκοτισθεῖσάν μου, ψυχὴν καταύγασον, φωτὶ τῆς 

χάριτος, του θείου Τόκου σου, ἁγνὴ Παρθένε Μαριὰμ ἐλπὶς τῶν 
ἀπηλπισμένων, καὶ ἀχλὺν ἀπέλασον, τῶν ἀπείρων 
πταισμάτων μου, ὅπως εὕρω ἔλεος ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς Κρίσεως, καὶ 
πόθῳ ἀσιγήτων βοῶ σοι· Χαῖρε, ἡ Κεχαριτωμένη. 
 

Τὸ α΄ ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου.  
Προκείμενον. Τίμιον ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατον τοῦ Ὁσίου 

Αὐτοῦ. 
Στίχος: Μακάριον ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον. 

Εὐαγγέλιον. Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην. (Κεφ. Ι΄, Ι-9). 
Εἶπεν ὁ Κύριον πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς Αὐτὸν 

Ἰουδαίους· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς 
θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων 
ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ ληστής, ὁ δὲ εἰσερχόμενος 
διὰ τῆς θύρας, ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων. Τούτῳ ὁ θυρωρὸς 
ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια 
πρόβατα καλεῖ κατ᾿ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. Καὶ ὅταν τὰ ἴδια 
πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα 
αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ· ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ 
μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἵδασι 
τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς 
ὁ Ἰησοῦς, ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἧν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. 
Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν. Ὅτι 
ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. Πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ, 
κλέπται εἰσὶ καί λησταί, ἀλλ᾿ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. 
Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ 
εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει. 

Ὁ Ν Ψαλμός. 
Δόξα: Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου πρεσβείαις ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ 

πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 
Καὶ νῦν: Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις ἐλεῆμον, ἐξάλειψον 

τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 
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Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β ´. Στίχος· Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με ὁ Θεός, 
κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου 
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

 
Ὡς φιλέρημον στρουθίον ἐν ἐρήμοις τόποις καλιὰς ἔπηξας, 

τῶν ἀσκητικῶν σου κατορθωμάτων Τιμόθεε, ἵνα μόνον Θεὸν 
δοξάξῃς καὶ Αὐτοῦ ἐκδέχῃ τὸ μέγα ἔλεος· θεωθεὶς οὖν κατὰ 
μέθεξιν καὶ δόξης ἀξιωθεὶς ἀλήκτου, Χριστῷ τῷ εὐϊλάτῳ Κυρίῳ 
πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν τιμώντων, τὴν λαμπρὰν καὶ 
πανσεβάσμιον μνήμην σου. 
 

Εἶτα ὁ Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς· Τιμοθέου 
Βραυρῶνος οἰκιστοῦ αἶνος. ΧΜ. 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος δ ´. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 
Τιμόθεον Ὅσιον, ἱεροφάντορα πάνσεπτον, Εὐρίπου καὶ 

κτίτορα, λαμπρὸν Πεντέλης Μονῆς, εὐφημήσωμεν, φρουρὸν ὡς 
Μεσογαίας, καὶ ῥύστην καί πρόμαχον, καὶ ἀντιλήπτορα. 

 
Ἰσχὺν θείαν ἄνωθεν, λαβὼν τρισμάκαρ Τιμόθεε, Καλάμου 

ἐκβλάστημα, πανευλαβῶς τῷ Χριστῷ, διηκόνησας, ἐκ τῆς 
νεότητός σου, ᾯ σοῖς εὐηρέστησας, λόγοις καὶ πράξεσι. 

 
Μακάρων Τιμόθεε, ἐν χώρᾳ ἀναπαυόμενος, ὡς θεῖος 

Ἐπίσκοπος, Εὐρίπου καὶ Ὠρεῶν, καὶ ἰσάγγελος, οἰκήτωρ τῆς 
Βραυρῶνος, μνημόνευε πάντοτε, τῶν εὐφημούντων σε. 

Θεοτοκίον. 
Οὐσίαν μερόπειον, τῇ σῇ κυήσει ἐθέωσας, πανύμνητε 

Δέσποινα, διὰ τοῦ Τόκου τοῦ σοῦ, καὶ συνήνωσας, τὴν γῆν καί 
τοὺς αἰθέρας, οὐράνιον ἔπαλξιν, καὶ γῆν τὰ ἔγκατα. 
 

ᾨδὴ γ . Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους. 
Θαῤῥήσας τῇ πίστει τοῦ Ὑψίστου, Τιμόθεε δόλιχον σοφῶς, 

παρόντος βίου ἤνυσας, ἐκ χρόνων σου νεότητος, καί ἔθραυσας 
τὰ ἔνεδρα, τοῦ φθονεροῦ πολεμήτορος. 
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Εὑρῶν τῆς σεμνῆς Γλυκοφιλούσης, εἰκόνα ἐδόμησας αὐτῇ, 
ἐν τῇ Πεντέλῃ πάγκαλον, Μονὴν κλεινὲ Τιμόθεε, ἐν ᾗ πληθὺν 
συνήθροισας, ἀζύγων πάτερ θειότατε. 

 
Ὁδὸν τὴν ἀρίστην διανύσας, Τιμόθεε ἐν τῷ Γαργηττῷ, καὶ τῇ 

Βραυρῶνι γέγονας, ἐρημιτῶν πολύτιμος, διάκοσμος καὶ 
μάργαρον, τῆς ἐν Χριστῷ τελειώσεως. 

Θεοτοκίον. 
Ὑπέραγνε Μῆτερ τοῦ Ὑψίστου, ὁμήγυρις δούλων σου 

σεμνῶν, ἀεὶ μακαριζόντων σε, ἁγιάζε καὶ ἴθυνε, πρὸς δόμους 
ἀφθαρτότητος, καὶ αἰωνίου λαμπρότητος. 
 
 

Κάθισμα. Ἦχος γ ´. Θείαν πίστεως. 
Τὸν ἀσκήσαντα, ἐν τῇ Βραυρῶνι, ὑπὲρ ἔννοιαν, ὡς ἡσυχίας, 

καὶ εὐχῆς ἀδιαλείπτου ἀδάμαντα, ἐγκωμιάσωμεν πάντες 
γηθόμενοι, σεπτὸν ποιμένα Εὐρίπου Τιμόθεον, πόθῳ 
κράζοντες· κακίας ἡμᾶς ἐξάρπασον, ἀγάπην πρὸς τοὺς ἔγγιστα 
ὁ ἔμπλεως. 

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καί νῦν. Θεοτοκίον. 
Τὴν μετάστασιν, ἀνευφημοῦντες, τὴν ἁγίαν σου, 

Θεογεννῆτορ, ἐκ τῆς γῆς πρὸς οὐρανῶν τὰ σκηνώματα, 
μελισταγέσιν ᾠδαῖς ἀνακράζομεν, γῆθεν ἡμᾶς πρὸς ἐπάλξεις 
ἀνάγαγε, ἀφθαρτότητος τοὺς πόθῳ σὲ μεγαλύνοντας, καὶ 
δόξαν τῷ Υἱῷ σου ἀναπέμποντας. 
 

ᾨδὴ δ´. Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ. 
Βίον ἔνθεον ἀνύσας ἐκ νεότητος χρόνων σου, τὸν 

δωρεοδότην, ἐκ ψυχῆς μυχίων ἠγάπησας, Χριστὸν ᾯ ἔστρεψαν 
ἔφεσιν καρδίαν σου, παμμακάριστε, ἱερομύστα Τιμόθεε. 

 
Ῥάβδῳ τῶν νουθεσιῶν σου, ὁ ἐρείδων τὴν ποίμνην σου, καὶ 

τοὺς ἀσκουμένους, ἐν Πεντέλῃ μάκαρ Τιμόθεε, ἐπιστηρίζων μὴ 
παύσῃ τοὺς γεραίροντας, σὰ παλαίσματα, ἐν τῇ Βραυρῶνι πρὸς 
θέωσιν. 
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Ἀγρυπνῶν ἀπαύστων νήφων, ἀσιτῶν προσευχόμενος, καὶ 
δακρύων χέων, ὄμβρουν ἐν σῷ ἄντρῳ Τιμόθεε, ἀγγέλων ὤφθην 
ὁμόζηλος καὶ εἵλκυσας, χάριν ἄφθονον, τοῦ θείου Πνεύματος 
ὅσιε. 

Θεοτοκίον. 
Βασιλείας οὐρανίου, τοὺς οἰκέτας σου ποίησον, ἄχραντε, 

μετόχους, Θεοτόκε, τοὺς ἀνυμνοῦντας σὲ, ὡς προστασίαν 
ἑτοίμην. Καταφύγιον καὶ ἀντίληψιν, τοῦ μεροπείου 
συστήματος. 
 

ᾨδὴ ἑ . Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. 
Ῥανίσιν ἱδρώτων σου, Βραυρῶνος κατεπίανας, χθόνα 

Ἱεράρχα θεοφόρε, σοφίας φρέαρ, καὶ ποταμὲ ἀρετῆς, Τιμόθεε· 
Ὅθεν εὐλαβῶς, μνήμην τὴν ἁγίαν σου, ἐκτελοῦμεν γηθόμενοι. 

 
Ὡς ἔσοπτρον χάριτος, τῆς πανσθενοῦς Τιμόθεε, ἔσωσας 

Ὀθωμανίδος τέκνον, τῇ προσευχῇ σου, ἐκ τῶν χειρῶν 
πειρατῶν, καὶ ἔπιθες ὅσιε αὐτήν, τὸν ποιοῦντα θαύματα, 
ἀνυμνεῖν μόνον Κύριον,  

 
Ναὸν εὐπρεπέστατον, σαυτὸν ποιήσας χάριτος, ὅσιε 

Τιμόθεε κοσμήτωρ, τῆς Ἐκκλησίας, ὤφθης Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, 
διό σου αἰτούμεθα ναούς, ποίησον χρηστότητος, τοὺς τρανῶς 
ἀνυμνοῦντάς σε. 

Θεοτοκίον. 
Ὁδόν μοι ὑπόδειξον, τὴν σωτηρίαν Δέσποινα, Κεχαριτωμένη 

Θεοτόκε, τοῦ Τιμοθέου, τοῦ φιλαρέτου λιταῖς, ὁδὸν τοῦ 
ἀνύσαντον στενήν, καὶ εἰς πλάτος πάμφωτον, οὐρανῶν 
καταντήσαντος. 

 
 

ᾨδὴ στ ´. Τὴν θείαν ταύτην. 
Σπηλαίου ὤφθην περίδοξος, οἰκήτωρ τὴν Βραυρῶνος 

Τιμόθεε, κατοικητήριον, περικλεὲς θείου Πνεύματος, καὶ στῦλε 
ἀπαθείας, εὐχῆς καὶ νήψεως. 
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Ὁδὸν ἀρίστην ὑπέδειξαν, ἡμῖν τὴν συγχωρήσεως ὅσιε, καὶ 
ταπεινώσεως, σημειοφόρε Τιμόθεε, μακροθυμίαν κέρας, καὶ 
ἀγαπήσεως. 

 
Ἰθύντωρ ποίμνην ἐλλόγου σου, Τιμόθεε ὀφθεὶς 

ἀπλανέστατος, πᾶσιν ὑπέδειξας, τὴν ἀτραπὸν τῆς θεώσεως, 
καὶ τῆς ἐπιεκείας, καὶ συγχωρήσεως. 

Θεοτοκίον. 
Κακίας ῥῦσαι στενώσεως, καὶ πάσης δυσθυμίας τοὺς 

δούλους σου, Θεογεννήτρια, ἀνεξικάκου τὰ σκάμματα, ὁσίου 
Τιμοθέου, τοὺς ἀναμέλποντας. 

 
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. Δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ. 

Τὸν εὐσυμπάθητον μακρόθυμον φιλεύσπλαγχνον, ἐπιεικῆ 
καὶ ἀνεξίκακον τιμήσωμεν, ἱεράρχην τὸν ἀσκήσαντα ἐν 
Βραυρῶνι, ὡς δοχεῖον θείας χάριτος πολύτιμον, καὶ ταμεῖον 
ὁσιότητος ἀδάπανον, πόθῳ κράζοντες· Χαίροις μάκαρ Τιμόθεε. 

Ὁ Οἶκος. 
Ἄμεμπτε ἱεράρχα, ἐν Βραυρῶνι ὁσίως, ἐνήσκησας Τιμόθεε 

μάκαρ· τῆς Πεντέλης δομῆτορ Μονῆς, τοῖς πικράνασί σε ὡς 
Χριστὸς ἄφεσιν, ἐδώρησας καὶ ἔπιθες, χορείαν εὐσεβῶν βοᾶν 
σοι· 

Χαῖρε, ἀστὴρ παμφαὴς Εὐρίπου· 
χαῖρε, λαμπτὴρ συμπαθείας Κτίστου. 
Χαῖρε, ἀπαθείας κανὼν ἀκριβέστατος· 
χαῖρε, συμπαθείας Κυρίου ἑπόμενος. 
Χαῖρε, ὅτι παῖδα ἔσωσας ἀλλοθρήσκου σαῖς εὐχαῖς· 
χαῖρε, ὅτι κόσμον ἴθυνας πρὸς Θεὸν σαῖς διδαχαῖς. 
Χαῖρε, ὅτι χαρίτων ποταμὸς ἀνεδείχθης· 
χαῖρε, ὅτι θαυμάτων ξένων κρήνη ἐπώφθης. 
Χαῖρε, πιστῶν προστάτης καὶ πρόμαχος· 
χαῖρε, ἡμῶν ἀκέστωρ καὶ ἔφορος. 
Χαῖρε, σεπτὸς Μεσογαίας κοσμήτωρ· 
χαῖρε, θερμὸς εὐσεβῶν παρακλήτωρ. 
Χαίροις, μάκαρ Τιμόθεε. 
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Συναξάριον. 
Τῇ ΙΣΤ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ ὁσίου 

Τιμοθέου Ἀρχιεπισκόπου Εὐρίπου, τοῦ καὶ ἐν τῇ 
Βραυρῶνι τὴν Μεσογαίας ἀσκήσαντος. 

 
Μακροθυμία ἔλαμψας καὶ θαύμασιν, 
ἐν Βραυρῶνι, Τιμόθεε, Χριστοῦ φίλε. 

Ὁ Ὅσιος καὶ θεοφόρος πατὴρ ἡμῶν Τιμόθεος ἐγεννήθη περὶ 
τὸ ἔτος 1510 ἐν Καλάμῳ Ἀττικῆς. Χειροτονηθεὶς Ἐπίσκοπος 
Ὠρεῶν καὶ κατασταθεὶς εἶτα Μητροπολίτης Εὐρίπου διέλαμψε 
ταῖς ποιμαντικαῖς αὐτοῦ ἀρεταῖς καὶ τρόποις. Παῤῥησίᾳ 
ἐλέγξας τοὺς ἀπίστους Ἄγαρ ἐκγόνους διὰ τὴν μετατροπὴν 
ναῶν χριστιανικῶν εἰς τεμένη τῶν μισοχρίστων καὶ πρὸς 
ἀποφυγὴν τῆς θηριώδους αὐτῶν μανίας κατέφυγεν εἰς Ἀττικὴν 
ἔνθα μετ᾿ ὀλίγον ἐδόμησε Μονὴν πάνσεπτον ἐν τῷ ὄρει τῶν 
Ἀμώμων ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Ἡσυχίαν φιλῶν 
κατῴκησεν ἐν τῷ γειτονικῷ Γαργηττῷ σχολάζων ἐν 
προσευχαῖς καὶ νηστείαις. Εἶτα χάριν περισσοτέρας ἡσυχίας 
ἀπεσύρθη ἐν τῇ ἀπομακρῷ σκήτῃ τοῦ τροπαιοφόρου Γεωργίου 
ἐν Βραυρῶνι, ἔνθα εὐρῶν σμικρὸν ὑπόγειον σπήλαιον ᾤκησεν 
ἐν αὐτῷ. Εἰς τοσοῦσον ὕψος ἀρετῆς ἀνῆλθεν ὁ μακάριος, ὥστε 
καί χάριν θαυματουργίας ἔλαβεν ἔτι ζῶν. Οὕτω διέσωσε δι’ 
εὐχῆς αὐτοῦ τὸν παῖδα γαιοκτήμονος Ὀθωμανίδος ἐκ τῶν 
χειρῶν πειρατῶν ἀδίκων. Φθονηθεὶς ὅμως ὑπό τινων χωρικῶν 
κατακαυσάντων τὴν σμικρὰν αὐτοῦ ἀλιευτικὴν λέμβον οὐκ 
ἐπτοήθη, ἀλλὰ συγχωρήσας αὐτοῖς τὴν ἀδικίαν καὶ 
μακροθυμήσας ἐπ’ αὐτοὺς τὸ ἀσκητικὸν αὐτοῦ τριβώνιον 
λέμβον ἐποίησε καὶ ἐπιβιβασθεὶς αὐτῆς ἐλιμενίσθη εἰς τὴν 
νῆσον τῆς Κέας. Ἐνταῦθα θεοφιλῶς καὶ θεαρέστως τὸν ἀγῶνα 
τελέσας μετέστη πρὸς οὐρανίους σκηνώσεις, ἵνα ἀπολάβῃ 
παρὰ τοῦ δωρεοδότου Κυρίου τὸν στέφανον τῆς ἀλήκτου 
μακαριότητος, ἐν ἔτει 1590. Ἡ μνήμη αὐτοῦ πρεπόντως τιμᾶται 
καὶ παρὰ τῆς ἀρτισύστατου Μητροπόλεως Μεσογαίας ψαλμοῖς 
καὶ ᾄσμασι καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς. 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Διομήδους.  
 

Ἤθλησε καὶ ζῶν, καὶ θανὼν Διομήδης, 
Προαιρέσει ζῶν, καὶ νεκρὸς τομῇ κάρας. 

Εἶχεν οὗτος πατρίδα τὴν Ταρσὸν τῆς Κιλικίας, γεννηθεῖς 
μὲν ὑπὸ ἀγαθῶν καὶ περιφανῶν γονέων, γενόμενος δὲ αὐτὸς 
κατὰ προαίρεσιν ἀγαθώτερος καὶ ἐναρετώτερος. Ἐξήσκει δὲ τὸ 
ἰατρικὸν ἐπάγγελμα, διὰ τοῦ ὁποίου μὲν ἰατρευε τὰ σώματα 
πάντων τῶν εἰς αὐτὸν προστρεχόντων, τὰς δὲ ψυχὰς τούτων 
ἰάτρευε διὰ τῆς εὐσεβείας καὶ θεογνωσίας. Κατὰ τοὺς χρόνους 
δὲ τοῦ βασιλέως Διοκλητιανοῦ ἐν ἔτει 288 ἀφήσας τὴν πατρίδα 
του Ταρσόν, ὑπῆγεν εἰς τὴν Νίκαιαν τῆς Βιθυνίας, ἔνθα 
εὐηργέτει ποικιλοτρόπως τοὺς προσερχομένους αὐτῷ, καὶ ὡς 
ἰατρός, καὶ ὡς διδάσκαλος τῆς πίστεως. Ὅθεν διεβλήθη πρὸς 
τὸν βασιλέα, καὶ ἔνεκεν τούτου ἀπεστάλησαν ἄνθρωποι ἵνα 
τὸν φέρωσιν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· ἀλλ’ ἐπειδὴ ἀπῆλθε πρὸς 
Κύριον ὁ Ἅγιος, οἱ ἀπεσταλμένοι εὑρόντες αὐτὸν νεκρόν, 
ἔκοψαν τὴν ἁγίαν του κεφαλήν, ἵνα φέρωσιν αὐτὴν εἰς τὸν 
βασιλέα, διὰ τὴν ἀσπλαγχνία των ὅμως ταύτην, εὐθὺς οἱ δήμιοι 
ἐτυφλώθησαν. Ἰδὼν δὲ τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἁγίου ὁ βασιλεύς, 
προσέταξε νὰ τὴν ἐπαναφέρωσι καὶ νὰ ἀποθέσωσιν εἰς τὸν 
φυσικόν της τόπον, συναρμόζοντες αὐτὴν μὲ τὸ λοιπὸν σῶμα· 
ἅμα δὲ συνήρμοσαν τὴν κεφαλὴν τοῦ Μάρτυρος μὲ τὸ σῶμά 
του, εὐθὺς ἔλαβον καὶ τὴν ὀπτικὴν ἐνέργειαν καὶ τὸ φῶς τῶν 
ὀφθαλμῶν των. Τελεῖται ἡ αὐτοῦ Σύναξις καὶ ἑορτὴ εἰς τὸν 
μαρτυρικὸν αὐτοῦ Ναόν, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ἐντὸς τοῦ 
σεβασμίου οἴκου τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, 
παρὰ τῇ Χρυσῇ Πύλῃ. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Χαιρήμων ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 
 

Λήξει βίου σου χαῖρε, Χαιρήμων μάκαρ, 
Ἀρχὴν γὰρ εἶδες τῆς ἀμοιβῆς τῶν πόνων. 

Οὗτος εἶναι ὁ ἀναφερόμενος ἐν τῷ Λαυσαϊκῷ, ὅστις ἐν ᾧ 
καθήμενος εἰργάζετο, εὐθὺς ἐξέψυξεν. Εἰς δὲ τὸν Παράδεισον 
τῶν Πατέρων, γράφεται περὶ τοῦ Χαιρήμονος τούτου, ὅτι τὸ 
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σπήλαιον αὐτοῦ ἀπεῖχε μὲν τῆς Ἐκκλησίας μίλια 40, ἀπεῖχε δὲ 
τοῦ ὕδατος μίλια 12, καὶ μ’ ὅλον τοῦτο ἡσύχαζε, φέρων 2 ὑδρίας 
ὕδατος, τὴν μὲν τὴν μίαν ἡμέραν, τὴν δὲ τὴν ἄλλην. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν Ἁγίων Τριακοντατριῶν 

Μαρτύρων τῶν ἐκ Παλαιστίνης, ξίφει τελειωθέντων. 
 

Στεῤῥὸς στρατός τε καὶ συνασπισμὸς μέγας, 
Ξίφει πεσών, στράτευμα δαιμόνων πρέπει. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἀλκιβιάδης πυρὶ 

τελειοῦται. 
Ἀλκιβιάδου σάρκα πῦρ κατεσθίει, 

Μωσῆς ἄν εἶπε θεῖος, ὡσεὶ καλάμην. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀνάμνησις τῆς εἰσόδου τῆς 
ἀχειροτεύκτου Μορφῆς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐκ τῆς Ἐδεσσηνῶν πόλεως, εἰς ταύτην 
τὴν θεοφύλακτον καὶ Βασιλίδα τῶν πόλεων 
ἀνακομισθείσης. 

Ἐν σινδόνι ζῶν ἐξεμάξω σὴν θέαν, 
Ὁ νεκρὸς εἰσδὺς ἔσχατον τὴν σινδόνα. 

Ἀχειρότευκτον χειρότευκτος σὸν τύπον. 
Φέρει κέραμος παντοτεῦκτα Χριστέ μου. 

Ἤκουσταί μοι τὰ περὶ σοῦ καὶ τῶν σῶν ἰαμάτων, τῶν ἄνευ 
φαρμάκων ὑπὸ σοῦ γινομένων· ὡς γὰρ λόγος, τυφλοὺς 
ἀναβλέπειν ποιεῖς, χωλοὺς περιπατεῖν κατασκευάζεις, λεπροὺς 
καθαρίζεις, καὶ ἀκάθαρτα πνεύματα καὶ δαίμονας ἐλαύνεις, 
καί τους ἐν μακρονοσίᾳ βασανιζομένους θεραπεύεις, καὶ 
νεκροὺς ἐγείρεις, καὶ ταῦτα πάντα ἀκούσας περὶ σοῦ, κατὰ 
νοῦν ἐθέμην τὸ ἕτερον τῶν δύο, ἢ ὅτι Θεοῦ Υἱὸς εἶ, ποιῶν 
ταῦτα, ἢ Θεός. Διὰ τοῦτο τοίνυν γράψας ἐδεήθην σου σκυλῆναι 
καὶ ἐλθεῖν πρός με, ἵνα καὶ τὸ πάθος, ὃ ἔχω θεραπεύσῃς, καὶ 
μετ' ἐμοῦ ἐνταῦθα συνέσῃ· καὶ γὰρ ἤκουσα, ὅτι καὶ οἱ Ἰουδαῖοι 
καταγογγύζουσί σου, καὶ βούλονται κακῶσαί σε. Πόλις δὲ 
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σμικροτάτη μοι ἐστὶ καὶ σεμνή, ἥτις ἀρκέσει ἀμφοτέροις ἡμῖν 
τοῦ κατοικεῖν ἐν εἰρήνῃ. 

Μακάριος εἶ, Αὔγαρε, πιστεύσας ἐν ἐμοὶ καὶ μὴ ἑωρακώς με· 
γέγραπται γὰρ περὶ ἐμοῦ, τοὺς ἑωρακότας μὴ πιστεύειν ἐν ἐμοί, 
ἵνα οἱ μὴ ἑωρακότες με, αὐτοὶ πιστεύσωσι καὶ ζήσωνται. Περὶ 
δὲ οὗ ἔγραψὰς μοι ἐλθεῖν πρὸς σέ, δέον ἐστὶ πάντα δι' ἃ 
ἀπεστάλην, πληρῶσαί με, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι, ἀναληφθῆναι 
πρὸς τὸν ἀποστείλαντά με Πατέρα, καὶ ἐπειδὰν ἀναληφθῶ, 
ἀποστελῶ σοι ἕνα τῶν Μαθητῶν μου, ὀνόματι Θαδδαῖον, ὅστις 
καὶ τὸ πάθος σου θεραπευσει, καὶ ζωὴν αἰώνιον, σοί τε καὶ τοῖς 
σὺν σοί, καὶ εἰρήνην παρέξει, καὶ ποιήσει τῇ πόλει σου τὸ 
ἱκανόν, πρὸς τὸ μηδένα τῶν ἐχθρῶν κατισχῦσαι αὐτῆς. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς περὶ ἡμᾶς τοῦ 

Θεοῦ μεγίστης καὶ ἀνυπερβλήτου φιλανθρωπίας, ἣν 
ἐδείξατο τότε ἀποστρέψας μέτ' αἰσχύνης τοὺς ἀθέους 
Ἀγαρηνούς, μεσιτείᾳ τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν 
Θεοτόκου, καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἐν τῷ ναῷ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς 
ἐξάντλησις τοῦ ἁγιάσματος, καὶ αὖθις ἀνάδοσις. 

Πηγὴ κενοῦται θαυματουργῶν ὑδάτων, 
Πληρουμένη δέ, θαυματουργεῖ καὶ πλέον. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη γίνεται τῆς καὶ μετὰ οἰκτιρμῶν 

ἐπενεχθείσης ἡμῖν ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις φοβερᾶς ἀπειλῆς 
τοῦ σεισμοῦ, οὗ παρ' ἐλπίδα ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ὁ 
φιλάνθρωπος Θεός. 

Στῆσον φόβῳ σῷ ἡμῶν τὰς διανοίας, 
Τῇ σαλεύσει Δέσποτα, γῆς θεμελίων. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν 
Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίᾳ. 

Γέρα πρέπουσι Γερασίμῳ τῷ νέῳ, 
Τῷ τοῖς γέρασι τῶν παλαιῶν στεφθέντι. 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Νέος Ὁσιομάρτυς Νικόδημος ὁ 
ἐκ Μετεώρων, ἐμαρτύρησε διὰ τὴν εὐσέβειαν ἐν ἔτει ᾳφνά 
(1551). 

Τί δαὶ σὺ Νικόδημε; Εἰπὲ σὸν πάθος, 
Τεθανάτωμαι δι’ ἀγάπην Κυρίου. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Σταμάτιος ὁ ἐκ τοῦ 

Βόλου, ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει μαρτυρήσας κατὰ τὸ ἔτος 
ᾳχπ΄ (1680), ξίφει τελειοῦται. 

Ὁ Σταμάτιος εὗρε τῶν κάτω στάσιν, 
ἀεικίνητον δ’ εὗρε τῶν ἄνω δρόμον. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἐρικούσιος, 

ἀνακαινιστὴς τῆς Μονῆς τοῦ Γηρομερίου ἐν Θεσπρωτίᾳ τῆς 
Ἠπείρου, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος 
Ἀποστόλου τοῦ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Ἁγίου Λαυρεντίου 
Πηλίου ἕλκοντος τὴν καταγωγήν, καὶ ἐν 
Κωνσταντινουπόλει ἀθλήσαντος, ἐν ἔτει 1686. 

Ἀπῆρας ὄντως εἰς μονὰς τῶν Ἀγγέλων, 
Πτεροῖς ἀγώνων φαίδιμος λίαν μάκαρ. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Δανιὴλ 

τοῦ Μετεωρίτου. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου 

Μακαρίου. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἀνάμνησις τῆς εὑρέσεως τῶν τιμίων 
λειψάνων τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Σεραφείμ, Δωροθέου, 
Ἰακώβου, Βασιλείου καὶ Σαράντου τῶν ἐν Μεγάροις. 

Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἀμήν. 

 
ᾨδὴ ζ΄. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 
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Ἱερώτατε, ἐν οὐρανοῖς Τιμόθεε, ἔχων πολίτευμα, ἐν τῇ 
Βραυρῶνι σοφῶς, ὡς ἄγγελος ἤσκησας, καὶ καθηγίασας, τῶν 
δακρύων σου, τοῖς ἀειῤῥύτοις χεύμασι, τὸ σὸν σπήλαιον 
ἀγώνων. 

 
Σοῦ τῇ χάριτι, Ὀθωμανὶς προσπίπτουσα, σεπτὲ Τιμόθεε, 

εὗρε τῆς λύπης αὐτῆς, τὴν λύτρωσιν ὅσιε· σὺ γὰρ ὡς 
εὔσπλαγχνος, παῖδα ἔσωσας αὐτῆς σαῖς παρακλήσεσιν, 
πειρατῶν ἐκ τὴν κακίας. 

 
Τὴν τοῦ βίου σου, μὴ φέροντες λαμπρότατα, κακοὶ 

κατέκαυσαν, λέμβον ἀλιευτικήν, σμικρὰν σου, Τιμόθεε, 
πανοσιώτατε, τὴν κακότητα, αὐτῶν καταδεικνύοντες, σῇ 
καρδίᾳ μεγαθύμῳ. 

Θεοτοκίον. 
Ὅρμος ἄκλυστος, ὑπάρχεις Μητροπάρθενε, Θεογεννήτρια, 

χειμαζομένοις δεινῶν, τοῖς πάθεσιν ἄχραντε, καὶ 
ἀκλυδώνιστον, καὶ γαλήνιος, λιμὴν τοῖς θαλαττεύουσιν, ἐν τῷ 
βίῳ καθ᾿ ἑκάστην. 
 

 
ᾨδὴ η´. Παῖδας εὐαγεῖς. 

Ὕμνοις σου Τιμόθεε εὐτάκτοις, σὴν μνήμην τὴν σεβασμίαν 
μεγαλύνοντες, πόνους σου ἀσκήσεως, ἐν Βραυρῶνι μέλπομεν, 
οὓς ἔτλης δι’ ἀπὀκτησιν, θεομακάριστε, ἁπάσης ἀρετῆς καὶ 
σοφίας, ἱεράρχα θεῖε, σημειοφόρε πάτερ. 

 
Αἴγλῃ ἑλλαμπόμενος Τριάδος, τῆς θείας σεβασμιώτατε 

Τιμόθεε, τοὺς ὑμνοῦντας πόνους σου, τοὺς σεπτοὺς εὐδόκησον, 
σὺν σοὶ ἐν πόλου δώμασι, παμφώτοις ὅσιε, ἀΰλαις ἀστραπαῖς 
ἑλλαμφθῆναι, καὶ δοξολογῆσαι, Θεὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

 
Ἴδε συμπαθῶς τοῖς πατρικοῖς σου, βλεφάροις ἐπὶ τοὺς 

ὕμνοις σε Τιμόθεε, μελιῤῥύτοις στέφοντας, καὶ ἀεὶ 
προστρέχοντας, ὡς τὰ νοσσία Ὅσιε, ὑπὸ τὴν σκέπην σου, καὶ 
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σοῦ τῆς εὐλογίας χορήγει, ἐφ᾿ ἡμᾶς χαρίτων, τὰς δόσεις καθ’ 
ἑκάστην. 

Θεοτοκίον. 
Νεῦσον παρακλήσεσι σῶν δούλων, διώκουσα τάχος πάθη 

τὰ χαμαίζηλα, Παναγία Δέσποινα, καὶ πρὸς ἐπιγνώσεως, ὀδοὺς 
ἡμᾶς κατεύθυνε σὲ μεγαλύνοντας βροτῶν ὡς ἀπλανῆ 
παραστάτιν ἐν ταῖς καθ᾿ ἡμέραν ἀνάγκαις, Θεοτόκε. 
 

ᾨδὴ θ ´. Ἅπας γηγενής. 
Ὅσιε Χριστοῦ, Καλάμου ἐκβλάστημα, καὶ ἴον εὔοσμον, τὴν 

Πεντέλης ἅπλωσον, τὴν σὴν πρόνοιαν ὑψόθεν πτέρυγας, καὶ 
πάντας περισκέπασον, πιστοὺς Τιμόθεε, Μεσογαίας, νῦν τοὺς 
ἑορτάζοντας, εὐλαβῶς τὴν πανίερον μνήμην σου. 

 
Σὲ ὡς παμφαῆ, ἀστέρα χρηστότητος, νῦν μακαρίζομεν, 

φωταυγὲς Τιμόθεε, ἐν κατανύξει ἀναβοῶντές σοι· κακότητος 
τὴν ζόφωσιν, ἡμῶν διάλυσον, πρεσβειῶν σου τῷ φωτί, 
θεόσδοτε Ἱεράρχα, χρηστὲ καὶ μακρόθυμε. 

 
Χαῖρε, θαυμαστὲ Εὐρίπου Ἐπίσκοπε, σεμνὲ Τιμόθεε, 

Μεσογαίας καύχημα, καὶ ὀδοδεῖκτα τῆς Μητροπόλεως αὐτῆς, 
πρὸς βίον κρείττονα πιστῶς κραυγάζοντες τὰς εὐχάς σου 
πάντες ἐξαιτούμεθα, ἵνα βίον ἡσύχιον ἄγωμεν. 

Θεοτοκίον. 
Μέμνησο ἡμῶν τῶν μακαριζόντων σε, Θεογεννήτρια, καὶ 

ὑμνούντων σκάμματα τοῦ Τιμοθέου τοῦ οὐρανόφρονος, τοῦ σοὶ 
Μονὴν δομήσαντος σεπτὴν καὶ πάγκαλον, ἐν τῷ ὄρει τῆς 
Πεντέλης Δέσποινα, εὐσεβῶν στηριγμὲ καὶ διασωσμα. 

 
Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Τὸν θεαυγῆ Τιμόθεον, τὸν πρᾶον ἀνεξίκακον, ἐπιεικῆ 
θεοφόρον, κεχωρισμένον ἐνύλων, μακρόθυμον καὶ 
εὔσπλαγχνον, ὡς θείου Ἀρχιποίμενος, Χριστοῦ λαμπρὸν 
ὁμόζηλον, καὶ ἀσκητὴν τῆς Βραυρῶνος, σεμνὸν τιμήσωμεν 
πόθῳ. 

Θεοτοκίον. 
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Τὴν θείαν σου μετάστασιν, ἐκ γῆς πρὸς τὰ οὐράνια, 
πανηγυρίζοντες πόθῳ, Θεογεννῆτορ Παρθένε, θερμῶς 
παρακαλοῦμέν σε· τὴν ἁμαρτίας ζόφωσιν, ἡμῶν ταχὺ 
διάλυσον, φωτὶ ἀδύτῳ Υἱοῦ σου, τοῦ Φωτοδότου Κυρίου. 
 
 
 

Αἶνοι. Ἦχος α´. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 
Τῶν Ὠρεῶν καὶ Εὐρίπου τὸν ἀρχιποίμενα, καὶ τῆς Μονῆς 

Πεντέλης, τὸν δομήτορα ὕμνοις, Τιμόθεον τὸν θεῖον 
χρεωστικῶς, οἱ πιστοὶ μακαρίσωμεν, ὡς Ἱεράρχην πανόσιον καὶ 
χρυσοῦν, θείας χάριτος κυάθιον. 
 

Τῆς ἡσυχίας φωστῆρα καὶ θεῖον ἔνοικον, τοῦ Γαργηττοῦ 
σπηλαίου, καὶ Βραυρῶνος ἐκθύμως, Τιμόθεον ὁσίων τὴν 
καλλονήν, καθηκόντως ὑμνήσωμεν, καὶ τὰς αὐτοῦ 
ἐκζητήσωμεν προσευχάς, πρὸς τελείωσιν καὶ θέωσιν. 
 

Τὸν διασώσαντα παῖδα τῆς γαιοκτήμονος, Ὀθωμανίδος 
δεῦτε, πειρατῶν ἐξ ὀνύχων, Τιμόθεον τὸν πάνυ ὡς προσευχῆς, 
ἐργαστήριον μέλψωμεν, καί ξενοτροπῶν θαυμάτων 
ὑπογραμμόν, καὶ σφραγῖδα ὕμνοις πρέπουσι. 
 

Τῆς Μεσογαῖαν οἱ δῆμοι πανηγυρίσωμεν, τὴν μνήμην 
Τιμοθέου, ἀσκητοῦ Ἱεράρχου, πατρὸς ὡς πολιούχου καί 
ἀρωγοῦ, ἱερᾶς ὁμηγύρεως, τῶν χριστωνύμων οἰκούντων 
σεμνοπρεπῶς, ἐν αὐτῇ εὐήχοις ᾄσμασι. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. α´. 
Δεῦτε, φιλέορτοι πάντες, τὴν μνήμην πανηγυρίσωμεν, τοῦ 

σημειοφόρου ἱεράρχου Τιμοθέου, τοῦ ἀσκήσει καθαγιάσαντος 
Βραυρῶνος τὴν χθόνα· οὗτος γὰρ οὐρανόθεν εὐλογεῖ ἀοράτως 
τοὺς αὐτὸν τιμῶντας, χαρᾶς πληροῖ τὰς καρδίας, τῶν αὐτοῦ 
μεγαλυνόντων τοὺς συντόνους πόνους καὶ τὰ παλαίσματα, καὶ 
πᾶσι παρέχει αὐτοῦ ἱκεσίαις τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. 
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Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτήν. Ἦχος ὁ αὐτός. 
Τῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει Θεοτόκε, μήτηρ τῆς ζωής, 

νεφέλαι τοὺς Ἀποστόλους αἰθερίους διήρπαζον καὶ κοσμικῶν 
διεσπαρμένους ὁμοχώρους παρέστησαν τῷ ἀχράντῳ σου 
σώματι, οἱ καὶ κηδεύσαντες σεπτῶς τὴν φωνὴν τοῦ Γαβριὴλ 
μελὡδοῦντες ἀνεβόων· Χαῖρε, Κεχαριτωμένη, Παρθένε Μήτηρ 
ἀνύμφευτε, ὁ Κύριον μετὰ σοῦ, μεθ᾿ ὧν ὡς Υἱόν σου καὶ Θεὸν 
ἡμῶν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Δοξολογία μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 
 
 

ΕΝ ΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ 
 

Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοί, καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος τοῦ 
Ἱεράρχου ἡ γ΄ καὶ στ΄ ᾠδή. 
 

Ἀπόστολος. 
Προκείμενος. Ἦχος α´: Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ 

μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν. 
Στίχος: Ἀκούσατε ταῦτα, πάντα τὰ ἔθνη... 
Πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα. (Ἑβρ. Ζ΄ 

26- η΄ 2. Ζῆτει τῇ Ιγ΄ Νοεμβρίου): Ἀδελφοί, τοιοῦτος ἡμῖν 
ἔπρεπεν ἀρχιερεύς… 
 

Ἀλληλούϊα. Ἦχoς β´. 
Προσέχετε, λαός μου τῷ νόμῳ μου... 
Στίχος: Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου... 
Εὐαγγέλιον. Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην. (Ἰωάν. Ι΄, 9-16. Ζῆτει τῇ 

ΙΓ΄ Νοεμβρίου): Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα… 
 

Κοινωνικόν: Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιον. 
Ἀλληλούϊα. 
 

Μεγαλυνάριον. 
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Χαίροις τοῦ Εὐρίπου σεπτὸς ποιμήν, ὁ ἐν τῇ Βραυρῶνι, 
ἐνασκήσας θεοπρεπῶς, καὶ θαυματούργησας, ὧν Παρακλήτου 
σκεῦος, καὶ ἀρετῶν δοχεῖον, μάκαρ Τιμόθεε. 
 

Σημείωσις: Ἐν τῇ Κέᾳ, ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου, 
ἑορτάζεται ἐν τῷ σπηλαίῳ αὐτοῦ και τῷ ὁμονύμῳ ναῷ (βλέπε 
φωτογραφία) τῇ 14ῃ Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους. Τὴν παραμονή 
μεταφέρεται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης εἰς Κέαν ἡ κάρα τοῦ 
Ἁγίου. 
 
 
 
 
 
Σημείωσις: Ἐν τῇ Κέᾳ, ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου, ἑορτάζεται 
ἐν τῷ σπηλαίῳ αὐτοῦ και τῷ ὁμονύμῳ ναῷ  τῇ 14ῃ Ἰουλίου 
ἑκάστου ἔτους. Τὴν παραμονή μεταφέρεται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Πεντέλης εἰς Κέαν ἡ κάρα τοῦ Ἁγίου. 

 


