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5 Οθησβξίνπ Παξάθιεζε εηο ηελ Οζίαλ Μεηέξα εκώλ 

Μεζνδίαλ ηελ ελ Κηκώινπ Αζθήζαζαλ 

Πνίεκα Γεξαζίκνπ κνλαρνῦ Μηθξαγηαλλαλίηνπ 

Μ. Τκλνγξάθνπ ηεο Αγίαο ηνπ Υξηζηνπ Μεγάιεο Δθθιεζίαο 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ ίεξέσο άξρόκεζα άλαγηλώζθνληεο ηνλ ΡΜΒ’ 

(142) Φαικόλ. 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ…. 

, Θεόο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ. ηίρνο ἅ΄. Ἐμνκνινγεῖζζε ηῷ Κπξίσ, θαί 

ἐπηθαιεῖζζε ηό ὄλνκα ηό ἅγηνλ αὐηνῦ. 

Θεόο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ. 

ηίρ. β’. Πάληα ηὰ ἔζλε ἐθύθισζάλ κε θαὶ ηό ὀλόκαηη Κπξίνπ 

κπλάκελ αὐηνύο. 

Θεόο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ. 

ηίρ. γ’. Παξά Κπξίνπ ἐγέλεην αὕηε θαὶ ἔζηη ζαπκαζηή ἐλ 

ὀθζαικνῖο κῶλ. 

Θεόο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ. 

Δἶηα ηὰ παξόληα Σξνπάξηα˙ 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 
Ἔλ ηνῖο ἐζράηνηο ηὸλ ἰζάγγεινλ βίνλ, ϑενπξεπῶο πνιηηεπϑεῖζα 

‘Οζία, ἐλ ηῇ Κηκώιῳ ἤζηξαςαο ὡο ἥιηνο ιακπξόο. Ὅϑελ ηῆο ζῆο 

ράξηηνο, ηαῖο πακθώηνηο ἀθηῖζη, Μεϑνδία θώηηζνλ ηὴλ δνθώδελ 

ςπρήλ κνπ, ἵλα ὑκλῷ ἀεὶ ζὲ πξεπσδῶο, ὡο ηῶλ ᾿ζίσλ ηεξπλὸλ 

ἐγθαιιώπηζκα. 

Γόμα. Σν αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὒ ζησπήζνκέλ πνηέ, Θενηόθε.. 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο.. 

θαὶ ὁ Καλὼλ ηῆο Οζίαο θέξσλ ἀθξνζηηρίδα 

ηήλδε: «Μεζνδία πξόζδεμαη ηὴλ δέεζίλ κνπ. Κ.Ι.ΑΓ.». 
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ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Μεγίζηεο εὐθιείαο ἐλ νὐξαλνῖο, ζεκλὴ Μεϑνδία, μηώϑεο παξὰ 

Υξηζηνῦ, ᾧ πξέζβεπε λῦλ δεόκεϑα ζνπ, ὑπὲξ κῶλ εὐιαβῶο 

πξνζηξερόληώλ ζνη. 

Δύξνῦζα ηὴλ ἄβπζζνλ ηῆο δσῆο, Μῆηεξ Μεϑνδία, ὡο βηώζαζα 

ϑαπκαζηῶο, δσῆο κνπ ηῆο ϑείαο ηὰο εἰζόδνπο, ηῇ ἱεξᾷ ζνπ πξεζβείᾳ 

ὑπάλνημνλ. 

Θεῷ ὃλ ἐδόμαζαο ἐπὶ γῆο, λῦλ παξηζηακέλε, Μεϑνδία ἐλ νὐξαλνῖο, 

ἐμαίηεη κῖλ πηαηζκάησλ ιύζηλ, ηνῖο εὐθεκνῦζη ηὸλ ἔλϑενλ βΐνλ ζνπ. 

Θενηνθίνλ. 

᾿Οξγῆο ηε θαθώζεσο θαὶ ινηκνῦ, ξῦζαη Θενηόθε, ηνὺο ἱθέηαο ζνπ 

ζπκπαϑῶο, θαὶ δαίλεηλ ηὰο ηξίβνπο ηνῦ Κπξίνπ, κᾶο ηαῖο ζαῖο 

ἱθεζίαηο ἐλίζρπζνλ. 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 
Γσξεῶλ νὐξαλίσλ, ὑπεξθπῶο ἔηπρεο, ἐλ ηῷ αἰσλίῳ λπκθῶλη, ὁζίσο 

δήζαζα· ὅϑελ νὐξάλσζνλ, ηὴλ γεσϑεῖζαλ ςπρήλ κνπ. Μεϑνδία 

ἔλδνμε, πηζηῶλ ηὸ θαύρεκα.. 

Ἰιαξὸλ δόο κνη ηξόπνλ, θαὶ ινγηζκὸλ ἄδνινλ, ηῇ ζνὶ νὐξαλόϑελ 

δνϑείζῃ, Οζία ράξηηη· ζὺ γὰξ ἐκπξέςαζα, ἐλ ἱιαξόηεηη ηξόπσλ, 

εὗξεο εἰο θαηνίθεζηλ, ζθελὴλ ηὴλ ἄθϑαξηνλ. 

Απὸ πάζεο ἀλάγθεο, θαὶ ζπκθνξᾶο ιύηξσζαη, ηνὺο παλεπιαβῶο 

πξνζηόληαο, ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ, θαὶ εὐθεκνύληάο ζε, ἐλ Θενιήπηῳ 

θαξδίᾳ, Μεϑνδία ἔλδνμε, ζίσλ θαύρεκα. 

Θενηνθίνλ. 

Παξαδείζνπ ηὰο πύιαο, ζῷ ηνθεηῷ ἤλνημαο, πξώελ θεθιεηζκέλαο 

ἀπάηῃ, ηνῦ πνιεκήηνξνο, θαὶ ἀλεθαίληζαο, ηὴλ ηῶλ ἀλζξώπσλ 

νὐζίαλ. “Ὅϑελ θαηὰ ρξένο ζε, Μῆηεξ γεξαίξνκελ. 

Γηάζσζνλ ηὸ ηῆο Κηκώινπ ἀγιάτζκα Μεϑνδία, ἐθ ζπκπησκάησλ 

ςπρνβιαβῶλ ηνὺο ἱθέηαο ζνλ, ηνὺο ηῇ ζεπηῇ ζνπ πξνζπίπηνληαο 

ἀληηιήςεη. 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη, ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

Ἦρνο β΄. Πξεζβεῖα ζεξκῆ. 

Πξεζβείᾳ ηῇ ζῇ, ὦ Μεϑνδία ἔλδνμε, Υξηζηὸλ ηὸλ Θεόλ, ἀπαύζησο 

θαϑηθέηεπε, ηνῖο πηζηῶο ηηκῶζη ζε, ηῆο εἰξήλεο ηὴλ ράξηλ 

δσξήζαζζαη· ηὴλ παξξεζίαλ ἔρεηο γὰξ πνιιήλ, αὐηὸλ ἐλ ἀζθήζεη 

κεγαιύλαζα. 

ᾨδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ῥππσϑεῖζαλ ηνῖο πηαίζκαζη, ηὴλ ςπρήλ κνπ δένκαη ἀπνθάϑαξνλ, 

ηῆο ζῆο ράξηηνο ηῷ ὕδαηη, Μεϑνδία ζία παγγέξαζηε. 

ινηξόπσο πξνζηξέρσ ζνη, Μῆηεξ Μεϑνδία θαὶ ἀλαθξάδσ ζνη, ηῷ 

Κπξίῳ κε νἰθείσζνλ, δηὰ βίνπ ἀκέκπηνπ θαὶ ζώθξνλνο. 

ὲ Υξηζηὸο ἐζαπκάζησζελ, Μῆηεξ Μεϑνδία ἀμηνϑαύκαζηε, θαὶ 

ϑαπκάησλ ζε ἀλέδεημελ, ἀλεμάληιεηνλ θξήλελ ηνῖο πάζρνπζη. 

Θενηνθίνλ. 

Γπλαζηεύεη κε Γέζπνηλα, ὃ ηῆο πνλεξίαο ἄξρσλ ὁ δόιηνο· ζὺ νὖλ 

πξόθϑαζνλ θαὶ ζῶζνλ κε. πξὶλ εἰο ηέινο ἀϑιίσο ἀπόισκαη. 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἔρνπζα πνιιήλ, παξξεζίαλ πξὸο ηὸλ Κύξηνλ, Μεϑνδία ηῶλ ζίσλ 

θαιινλή, ηὴλ ἐλ βίῳ εὐπξαγίαλ κῖλ δώξεζαη. 

Ξέλσζνλ ηὸλ λνῦλ, Μεϑνδία ηνῦ ἱθέηνπ ζνπ, ἐλλνηῶλ θαὶ λνεκάησλ 

πνλεξῶλ, ηῶλ ἑιθόλησλ ἁκαξηίαο κε εἰο βάξαϑξα. 

Ἄλσϑελ κᾶο, Μεϑνδία δηαθύιαηηε, θαὶ ἐπόπηεπε ηὴλ Νῆζνλ ζνπ 

ἀεί, εὐιαβῶο ἀλαθεηκέλελ ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ. 

Θενηνθίνλ. 

Ἴιεσλ κῖλ, ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ ἀπέξγαζαη, Θενλύκθεπηε Παξϑέλε 

Μαξηάκ. ὃλ ἐθύεζαο ἁγίσλ ἐμ αἱκάησλ ζνπ. 

ᾨδή ο΄. Τὴλ δέεζηλ. 

Σὴλ δέεζηλ Μεϑνδία πξόζδεμαη, ἣλ πξνζάγσ ζνη ςπρῇ θαησδύλῳ, 

θαὶ ἐπηθάκθϑεηη Μεηεξ ζία, ηῇ ἐθ θαξδίαο θσλῇ ηνῦ ἱθέηνπ ζνπ 

ζὺ γὰξ ὑπάξρεηο εὐκελήο. ηνῖο ἐλ πίζηεη ϑεξκῇ πξνζηνῦζί ζνη. 
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Ἡ Κίκσινο  παηξίο ζνη· γάλπηαη, ηνῖο ζπαξγάλνηο ζὸλ ζεκλὴ 

Μεϑνδία, θαὶ ηὰ ζὰ ιείςαλα πίζηεη ηηκῶζα, ηῆο ζῆο εὐλνίαο 

ιακβάλεη ηὰο ράξηηαο, δνμάδνπζα ρξεσζηηθῶο, ηὸλ Υξηζηὸλ 

ϑαπκαζηῶο ζὲ δνμάζαληα. 

Νεόθσηνο ἀλεδείρϑεο ἔλδνμε, ηνῦ Υξηζηνῦ ηῇ ἐθθιεζίᾳ ιπρλίᾳ, θαὶ 

ἐθαπινῖο παληαρνῦ Μεϑνδία. ηῶλ ἀξεηῶλ κπζηηθῶο ηὴλ 

ιακπξόηεηα, θαὶ ἐθδηώθεηο ϑαπκαζηῶο, ἁκαξηίαο ηὴλ λύθηα ηὴλ 

ἄθεγγνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Γεζκῶλ κε ηῆο ἁκαξηίαο ιύηξσζαη, θαὶ ἐιεύϑεξνλ παξάζηεζνλ 

Κόξε, ηῷ ἀδεθάζηῳ θξηηῇ θαὶ Τἱῷ ζνπ, ἐλ ηῇ κέξᾳ ἐθείλῃ ηῆο 

θξίζεσο· ζὲ γὰξ νὐ παύνκαη ὑκλεῖλ, ἐλ λπθηὶ θαὶ κέξᾳ ὁ δνῦινο 

ζνπ. 

Γηάζσζνλ ηὸ ηῆο Κηκώινπ ἀγιάτζκα Μεϑνδία, ἐθ ζπκπησκάησλ 

ςπρνβιαβῶλ ηνὺο ἱθέηαο ζνπ. ηνὺο ηῇ ζεπηῇ ζνπ πξνζπίπηνληαο 

ἀληηιήςεη. 

Ἄρξαληε, ἧ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ᾽ ἐζράησλ ηῶλ 

κεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ. 

Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Σῇ βηνηῇ ηῶλ ζίσλ ζηνηρήζαζα, ἀζθεηηθῶο ἐλ ἐζράηνηο δηέπξεςαο, 

ζεκλὴ Μεϑνδία θαὶ ἤζρπλαο, ηὸλ παιακλαῖνλ ἐρϑξὸλ νὗ ηῆο 

κήληδνο. κᾶο ἀλσηέξνπο ζπληήξεζνλ. 

Πξνθείκελνλ.  

Ὑπνκέλσλ ὑπέκεηλα ηὸλ Κύξηνλ θαὶ πξνζέζρέ κνη. 

ηίρ. Καὶ ἔζηεζελ ἐπὶ πέηξαλ ηνὺο πόδαο κνλ θαὶ θαηεύζῆλε ηὰ 

δηαδήκαηά κνπ. 

Δὐαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηὰ Μάξθνλ. (Κεθ. ε΄. 24-34). 

Σῷ θαηξῷ ἐθείλῳ θνινύϑεη ηῷ ᾿Ιεζνῦ ὄρινο 

Γόμα.  

Σαῖο ηῆο ζῆο ‘Οζίαο πξεζβείαηο Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 
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Καὶ λῦλ. 

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Σηίρ. ᾿Διέεζόλ κε ὁ Θεὸο θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο ζνπ… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὂιελ ἀπνζέκελνη. 

Βίνλ ηὸλ νὐξάληνλ, ϑενπξεπῶο κεηειϑνῦζα, ηῆο δσῆο ηὸλ ζηέθαλνλ, 

παξὰ ηνῦ Παληάλαθηνο, ζεκλὴ ἔιαζεο· θαὶ λῦλ ηνῖο ηάγκαζη, ηῶλ 

πᾶιαη ζίσλ, ἐλ ὕςίζηνηο ζπγρνξεύνπζα, κῶλ κλεκόλελε, ηῶλ ἀπὸ 

ςπρῆο ἀλπκλνύλησλ ζε, θαὶ ξῦζαη ηνὺο ἱθέηαο ζνπ, πόλῶλ 

ἐπσδύλσλ θαὶ ϑιίςεσλ, Μήηεξ Μεϑνδία, Κηκώινπ ὁ παλάγηνο 

βιαζηόο, κνλαζηξηῶλ ηὸ ἀγιάτζκα, θαὶ πηζηῶλ ηὸ θαύρεκα. 

ᾨδή δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 

Ἔρνπζα ράξηλ Μεϑνδία, ἀπειαύλεηλ ἐμ ἀλϑξώπῶλ ἀξξσζηίαο, 

ἀζϑελνῦληα θἀκέ, ηὸλ δύζηελνλ θαη’ ἄκθσ, ἰάηξεπζνλ παλεύθεκε, 

ράξηηόο ζνπ ηῷ καξκάθῳ. 

Ἤξϑεο πξὸο ὕςνο ἀπαϑείαο, ηῇ ἁγίᾳ ζνπ ἀζθήζεη Μεϑνδία· δηὸ λῦλ 

ηῶλ παϑῶλ. ηῶλ θαη᾽ ἐκνῦ ηὸλ ζάινλ, θαηεύλαζνλ πξεζβείαο ζνπ, 

ἱθεηεύῳ ηῇ δπλάκεη. 

ηήξημνλ πάληαο ηνὺο ηηκώληαο, ηῶλ ιεηςάλσλ ηὴλ θόληλ Μεϑνδία. 

ἐλ ηῇ πέηξᾳ Υξηζηνῦ, ηῶλ ϑείσλ πξνζηαγκάησλ, ἵλα ζε 

καθαξίδνκελ, εὐιαβῶο ἐλ ἐγθσζκίνηο. | 

Θενηνθίνλ. 
Ἵιαϑη Γέζπνηα εὐζπιάγρλσο, κῖλ πηαίζκαζη πνιινῖο δεδαξπκέλνηο 

ηαῖο ἁγίαηο πξὸο ζέ, πξεζβείαηο ηῆο παλάγλνπ. ηῆο ϑαπκαζηῶο 

ηεθνύζεο, δη᾿ κᾶο ζσκαηνθόξνλ. 

ᾨδή ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Νέαλ δσήλ κνη, δώξεζνλ Μῆηεξ ζία, ἐμαιείθνπζα ηὰ πιήϑε ηῶλ 

θαθῶλ κνπ, ηαῖο πξὸο ηὸλ σηῆξα, ιηηαῖο ζνπ Μεϑνδία. 

Μὴ θαηαηζρύλεο, ὦ Μεϑνδία ‘Οζία, ηνὺο ἐιπίδνληαο ηῇ ϑείᾳ ζνπ 

πξεζβείᾳ, θαὶ ἀλεπθεκνύληαο, ηὴλ μέλελ ζβηνηήλ ζνπ. 

Ὅινλ κε πιῆζνλ, ηῆο ἱεξᾶο ράξηηόο ζνπ, πακκαθάξηζηε ζία 

Μεϑνδία, πξνζπίπηνληα πόϑῳ, ηῇ ϑείᾳ ζνπ εἰθόλη. 
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Θενηνθίνλ. 
“Τκλνηο ηηκῶκελ, ηὸλ θσηνθόξνλ ζε νἶθνλ, ἐλ ᾧ ὦθεζελ ὁ Κύξηνο 

ηῆο δόμεο. ἐπ᾽ εὐεξγεζίαλ, Παξϑέλε ηῶλ ἀλϑξώπσλ. 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Κηλδύλσλ πνιπηξόπσλ, Μῆηεξ Μεϑνδία, θαὶ ζπκθνξῶλ ἐπσδύλσλ 

δηάζσζνλ. ηνὺο εὐθεκνύληαο ἐλ ὕκλνηο, ηὴλ πνιηηείαλ ζνπ. 

Ἱιάζϑεηη κνη Λόγε, ηῷ καξηεθόηη, γελνῦ ηῷ δνύιῳ ζνπ Κύξηε 

ἵιεσο. ηαῖο παλαγίαηο πξεζβείαηο, ηῆο ϑεξαπαίλεο ζνπ. 

Ἀπάζεο Μεϑνδία, Μῆηεξ παλνζία, ξῦζαη κᾶο ἀπεηιῆο ηε θαὶ 

κάζηηγνο. ὡο παξξεζίαλ πινπηνῦζα, πξὸο ηὸλ Φηιάλϑξσπνλ. 

Θενηνθίνλ. 
Γελνῦ κνη Θενηόθε, ηῷ ἀπεγλσζκέλῳ, ὡο ζπκπαϑὴο ἀθαηαίζρπληνο 

ζύκκαρνο· εἰο ζὲ γὰξ κόλελ ἐιπίδσ, ηὴλ ὑπεξύκλεηνλ. 

Ἄμηνλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ε ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί  παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ κῶλ. Σήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβείκ θαί  ἐλδνμνηέξαλ  ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξαθείκ· ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ  ὄλησο 

Θενηόθνλ έ κεγαιύλνκελ. 

Καὶ ηὰ παξόληα Μεγαιπλάξηα, 

Υαίξνηο ηῶλ ζίσλ  θνηλσλόο, ἐλ ἐζράηνηο ρξόλνηο, Μεϑνδία 

Μῆηεξ ζεκλή· ραίξνηο ἣ ηὸλ πιάλνλ, αἰζρύλαζα δπλάζηελ. 

ἀζθήζεσο ηὸλ δξόκνλ, ιακπξῶο ηειέζαζα. 

Ἔξγνηο ἐλαξέηνηο ὡο ἀιεϑῶο, Μῆηεξ θνζκεϑεῖζα, θόζκνο ὥθϑεο 

παλεππξεπήο, ἐλ θαηξνῖο ὑζηέξνηο, Υξηζηνῦ ηῆο ἐθθιεζίαο· δηό ζε 

Μεϑνδία, πάληεο γεξαίξνκελ. 

Υαίξνηο ηῆο Κηκώινπ ϑεῖνο ὀβιαζηόο, Μῆηεξ Μεϑνδία, θαὶ 

Κπθιάδσλ θιένο ιακπξόλ· ραίξνηο ηὸ εὐῶδεο ηῆο ἐγθξαηείαο ἄλϑνο, 

θαὶ ξόδνλ ἥζπρίαο, ὄλησο κπξίπλννλ. 

Βίνλ κεηειϑνῦζα ϑενθηιῆ, Μῆηεξ Μεϑνδία, ἐλ Κηκώιῳ ὡο 

λνπλερήο, ηῆο δσῆο ηῆο ϑείαο, θαηέιαβεο ηὸλ ὅξκνλ, ἔλϑα αἱ ηῶλ 

‘Οζίσλ, ηάμεηο ἀγάιινληαη. 
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Σὴλ ἐλεγρακέλελ ζε ἐμ ἐρϑξῶλ, ξῦζαη θαὶ θηλδύλσλ, Μεϑνδία ηαῖο 

ζαῖο ιηηαῖο: ζθέπε δὲ ηῇ ζρέπῃ, ἀπαύζησο ηῶλ εὐρῶλ ζνπ, ηνὺο 

πόϑῳ εὐθεκνῦληαο, ηὴλ πνιηηείαλ ζνπ. 

Σῆο ϑενινγίαο ηὸλ ἀξρεγόλ. θαὶ κύζηελ ηνῦ Λόγνπ, ᾿Ισάλλελ ηὸλ 

ϑαπκαζηόλ, ζὺλ ηῇ Μεϑνδίᾳ, Κπξίνπ ηῇ Ὃζίᾳ, ηῶλ Κηκσιίσλ 

δῆκνη, δεῦηε ηηκήζσκελ. 

Υαίξνηο ἐπηζηήϑηε Μαϑεηά, ὃ γαπεκέλνο, ηῷ Γεζπόηῃ κῶλ 

Υξηζηῷ, ζὺλ ηῇ Μεϑνδίᾳ, αὐηὸλ ἀεὶ δπζώπεη, ηὴλ ιύζηλ· ηῶλ 

πηαηζκάησλ, κῖλ δσξήζαζϑαη. 

“Ὅζηε ᾿Αλδξέα Κξήηεο πνηκήλ, ζὺλ ηῇ Μεϑνδίᾳ, ἐθδπζώπεη ηὸλ 

Λπηξσηήλ, ὑπὲξ ηῶλ ϑειόλησλ, ἀθαηαγλώζησο ηξέρεηλ, ηνῦ δίνπ ηνῦ 

παξόληνο, ρξόλνλ ηὸλ ξένληα. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ  

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη κᾶο. 

Σξηζάγηνλ.. 

. 

᾿Απνιπηίθηνλ. Ἤρνο δ΄. Σαρὺ πξνθαηάιαβε. 

Υξηζηὸλ ἀγαπήζαζα ηῶλ ἀγαϑῶλ ηὴλ πεγήλ, κεηῆιϑεο ὡο ἄζαξθνο, 

ϑενπξεπὴλ βηνηήλ, ὑζηέξνηο ἐλ ἔηεζη. Ὅϑελ ἐλ ηῇ ζθνηίᾳ, ηνῦ 

παξόληνο αἰῶλνο, θαίλεηο ὡο θσηνβόινο Μεϑνδία ιπρλία, 

θσηίδνπζα ἐλϑένὺο, ηνὺο πίζηεη ηηκώληαο ζε. 

Ἐθηελὴο θαὶ Ἀπόιπζηο, κεζ’ ἣλ ςάιινκελ ηα ἑμῆο 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 
Γεῦηε θηινζίσλ νἱ ρνξνί, ηὴλ ἐλ ηαῖο ἐζράηαηο κέξαηο. ἀζθεηηθῇ 

βηνηῇ, ηὸλ Υξηζηὸλ δνμάζαζα, πάληεο ηηκήζσκελ, πξὸο αὐηὴλ 

ἀλαθξάδνληεο, ζεκλὴ Μεϑνδία. ἐθηελῶο ἱθέηεπε. ηὸλ 

Πνιπεύζπιαρλνλ. δνῦλαη ηὴλ εἰξήλελ ηῷ θόζκῳ, θαὶ ἁκαξηεκάησλ 

ηὴλ ιύζηλ, ηνῖο ἀλαθεηκέλνηο ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ. 

Ἕηεξνλ. Ἦρνο ὁ αὐηόο. Οἶθνο ηνῦ ᾿Δθξαζᾶ. 

Λύηξσζαη δπζρεξεηῶλ, ᾿ζία ηῶλ ἐλ βίῳ᾽ ηῇ ϑείᾳ ζνπ πξεζβείᾳ. 

κᾶο ηνὺο εὐθεκνύληαο, ηὴλ ϑείαλ πνιηηείαλ ζνπ. 



[56] 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ νπ, θαὶ ιύηξσζαη 

κᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο έ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ κῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ κᾶο. 

Ἀκήλ 


