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ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ 

 

ΜΝΑΣΩΝΑ, 
 

ΤΟΝ "ΑΡΧΑΙΟΝ ΜΑΘΗΤΗΝ " & ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΤΑΜΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 

 

(οὗ ἡ μνήμη τῇ 19ῃ ᾿Οκτωβρίου) 

 

 

 

 

 

 

 

Συντεθεὶς ἐν ῾Αγίῳ ῎Ορει τοῦ ῎Αθωνος 

 

 

 

 

 

 

 

* 2002 * 
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ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ  

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΕΡΑΡΧΗΝ & ΜΑΡΤΥΡΑ ΜΝΑΣΩΝΑ,  

ΤΟΝ "ΑΡΧΑΙΟΝ ΜΑΘΗΤΗΝ" & ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΤΑΜΑΣΟΥ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 

 

* * * 

Μετὰ τὸ Εὐλογητός, ἀναγινώσκομεν τὸν ψαλμὸν ΡΚΒ΄ (142). 

 

Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν 

μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου. 

Εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου, καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς 

κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς 

ζῶν. 

῞Οτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν 

τὴν ζωήν μου. 

᾿Εκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν 

ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. 

᾿Εμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις 

σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. 

Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός 

σοι. 

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου. 

Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι 

τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. 

᾿Ακουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ 

ἤλπισα. 

Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ᾖρα 

τὴν ψυχήν μου. 

᾿Εξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε· πρὸς σὲ κατέφυγον· 

δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ  ὁ Θεός μου. 

Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ· ἕνεκεν 

τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. 

᾿Εν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου· καὶ 

ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου, καὶ ἀπολεῖς πάντας 

τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σου εἰμι. 

Εὐθὺς δέ, Θεὸς Κύριος...καὶ τὸ τροπάριον 
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῏Ηχος δ΄. ῾Ο ὑψωθείς. 

 

Μνάσων ἀρχαῖε μαθητὰ τοῦ Κυρίου, 

τὴν σὲ τεκοῦσαν μεγαλόνησον Κύπρον, 

παντὸς κινδύνου φύλαττε καὶ σκέπε ἀκλινῶς, 

τοὺς δὲ ἀνυμνοῦντάς σε, 

καὶ προσπίπτοντας πόθῳ, 

τοῖς σεπτοῖς λειψάνοις σου, 

ὡς πατὴρ ἐπευλόγει, 

ἀσθενειῶν διώκων τὴν ἀχλύν, 

καὶ βασιλείας Χριστοῦ ἀξιῶν ἡμᾶς. 

 

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.  

 

Οὐ σιωπήσομέν ποτε Θεοτόκε,  

τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι,  

εἰμὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα,  

τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο, ἐκ τοσούτων κινδύνων,  

τίς δὲ διεφύλαξεν,  

ἕως νῦν ἐλευθέρους;  

οὐκ ἀποστῶμεν Δέσποινα ἐκ σοῦ,  

σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί,  

ἐκ παντοίων δεινῶν. 

 

Εἶτα ὁ Ν΄ ψαλμός· 

 

 ᾿Ελέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ 

πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

᾿Επὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου, καὶ ἀπὸ τῆς 

ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. 

῞Οτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου 

ἐνώπιόν μου ἐστι διὰ παντός. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως 

ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

᾿Ιδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ 

με ἡ μήτηρ μου. 
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᾿Ιδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς 

σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 

῾Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με καὶ 

ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. 

᾿Ακουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσσονται 

ὀστέα τεταπεινωμένα. 

᾿Απόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ 

πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεὸς καὶ Πνεῦμα εὐθὲς 

ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμά σου 

τὸ ῞Αγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

᾿Απόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ Πνεύματι 

ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ 

ἐπιστρέψουσι. 

῾Ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, 

ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν 

αἴνεσίν σου. 

῞Οτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ 

εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρδίαν 

συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

᾿Αγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιὼν καὶ 

οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη ῾Ιερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ 

ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους. 

 

 

καὶ ψάλλεται ὁ Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: 

"Τῶν μνημονευόντων σε μνήσθητι, Μνάσων. ᾿Α(θανάσιος)". 

 

᾿ῼδὴ α΄. ῏Ηχος πλ.δ΄. ῾Υγρὰν διοδεύσας. 

 

Τὴν δέησιν δέχου σῶν ἱκετῶν, 
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θεόσοφε Μνάσων, 

Ταμασέων ποιμὴν κλεινέ, 

πλουσίως παρέχων θείαν χάριν, 

καὶ αἰτημάτων συμφέρουσαν πλήρωσιν. 

 

῾Ως γράφει ἐν Πράξεσιν ὁ Λουκᾶς, 

ὑπῆρξας ἀρχαῖος, 

μαθητὴς ἐν χριστιανοῖς, 

διὸ ἱκετεύων μὴ ἐλλείπῃς, 

τὸν Παλαιὸν ἡμερῶν Μνάσων ἅγιε. 

Νοΐ  σου ἐδέχθης τὸν φωτισμόν, 

βαπτίσματος Μνάσων, 

καὶ ἐκ πλάνης εἰδωλικῆς, 

ῥυσθεὶς ῥῦσαι πάσης ἐπηρείας, 

δαιμονικῆς τοὺς ἐν πίστει τιμῶντάς σε. 

 

Θεοτοκίον 

 

Μητέρα γινώσκοντες τοῦ Θεοῦ, 

Πανάμωμε Κόρη, 

σὲ προβάλλομεν ἐσαεί, 

Κυρίῳ ὡς πρέσβιν καὶ πταισμάτων, 

ἀπαλλαγὴν δυσαχθῶν ἐξαιτούμεθα. 

 

᾿ῼδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος. 

 

Νίκην πάρεχε Μνάσων, 

κατὰ παθῶν ἅπασι, 

τοῖς εἰλικρινῶς σε τιμῶσι, 

καὶ τούτους σύναψον, 

Χριστῷ πρεσβείαις σου, 

ὡς νικητὴς τῶν δαιμόνων, 

καὶ τῆς ἄνω μέτοχος, 

Σιὼν μακάριε. 

 

῎Ηκουσταί σου ἡ φήμη, 

ὡς μαθητοῦ ἅγιε, 
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καὶ ὀνομασθέντος ἀρχαίου, 

διὰ τὸν ζῆλόν σου, 

ὅθεν δεόμεθα, 

ἐν τῇ ζωῇ ἡμῶν πάσῃ, 

μαθητὰς ἀνάδειξον, 

Κυρίου ἅπαντας. 

 

Μιμητὰς ἡμᾶς δεῖξον, 

τοῦ ἱεροῦ βίου σου, 

Μνάσων Ταμασοῦ ποιμενάρχα, 

καθαίρων ἅπαντα, 

ἐχθροῦ προσκόμματα, 

τὰ ἐμποδίζοντα θέαν, 

᾿Ιησοῦ ᾧ πρέσβευε, 

ἀεὶ τρισόλβιε. 

 

Θεοτοκίον 

 

᾿Ολισθαίνοντας Μῆτερ, 

ἁμαρτιῶν βάρεσι, 

πάλιν εἰς εὐθεῖαν πορείαν, 

ἡμᾶς ἐπάναγε, 

καὶ δὸς δεόμεθα, 

ἐν σταθερᾷ διανοίᾳ, 

κολληθῆναι ὄπισθεν, 

Υἱοῦ σου Πάναγνε. 

 

Διάσωσον, 

ὦ θεῖε Μνάσων τοὺς σὲ τιμῶντας, 

ἀπὸ πάσης προσβολῆς τοῦ ἀλάστορος, 

εὐχαῖς σου ταῖς ἱλαστικαῖς, 

πρὸς Δεσπότην τῶν ὅλων. 

 

᾿Επίβλεψον,  

ἐν εὐμενείᾳ Πανύμνητε Θεοτόκε,  

ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν,  

καὶ ἴασαι,  
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τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος. 

 

Κάθισμα. ῏Ηχος β΄. Πρεσβεία θερμή. 

 

῾Ως τέκνα πατρί, 

σοὶ Μνάσων προσερχόμεθα, 

καὶ πόθῳ ψυχῆς, 

βοῶντες αἰτούμεθα, 

τὴν ὑγείαν σώματος καὶ ψυχῆς ἱερώτατε, 

εἰρήνην τε τὴν τοῦ Χριστοῦ, 

δοθῆναι πρεσβείαις σου. 

 

᾿ῼδὴ δ΄. Εἰσακήκοα, Κύριε. 

 

Νῆσον Κύπρου διάσωσον, 

Μνάσων ἐκ κινδύνων καὶ περιστάσεων, 

καὶ τῇ πίστει ταύτην στήριξον, 

τῆς ᾿Ορθοδοξίας ἀκατάσειστον. 

 

᾿Εκ τοῦ φάρυγγος λύτρωσαι, 

τοῦ ἀνθρωπολέθρου ἐχθροῦ μακάριε, 

χριστωνύμους αἰτουμένους σου, 

μεσιτείαν Μνάσων ὡς φιλότεκνος. 

 

῾Υπὲρ πάντας ἡμάρτηκα, 

Μνάσων καὶ Δεσπότην μου κατελύπησα, 

διὸ τοῦτον καθικέτευε, 

ὅπως ἐλεήσῃ με τὸν ἄθλιον. 

Θεοτοκίον 

 

Οὐ τολμῶ ἆραι ὄμματα, 

τὰ τῆς διανοίας μου Παναμώμητε, 

πρὸς Δεσπότην ὡς πολύσφαλτος, 

ὅθεν σε μεσίτριαν προβάλλομαι. 

 

᾿ῼδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς. 
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Νῆσον διελθών, 

Μνάσων θεῖον Εὐαγγέλιον, 

τοῖς μὴ εἰδόσιν εὐηγγέλισας, 

ὅθεν τὰ ὦτα, 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν διάνοιξον. 

 

Τὸν ᾿Ασκληπιοῦ, 

εἰδωλόναον κατέρραξας, 

Μνάσων Κυρίῳ ἐκ βαθέων εὐχηθείς, 

διὸ καρδίας, 

ἡμῶν σύντριψον τὰ εἴδωλα.  

 

῾Ως τοὺς Ταμασεῖς, 

πάλιν βλέποντας ἀνέδειξας, 

οὕτω ὦ Μνάσων σκοτισμὸν τῶν ὀφθαλμῶν, 

σαῖς ἱκεσίαις, 

τῷ φωτὶ Χριστοῦ διάλυσον. 

 

Θεοτοκίον 

 

Νοῦν τε καὶ ψυχήν, 

ἀμαυρώσας ἁμαρτίαις μου, 

τὴν θεόγλυπτον εἰκόνα φεῦπ δεινῶς, 

Θεοτόκε, 

κατημαύρωσα ὁ ἄθλιος. 

 

᾿ῼδὴ στ΄. Τὴν δέησιν ἐκχεῶ. 

Συνώδευσας, πρὸς τὴν Πάφον ἅγιε, 

τῷ ποιμένι Ταμασοῦ ῾Ηρακλειδίῳ, 

μεθ᾿ οὗ πολλά, 

ἠξιώθης τελέσαι, 

θαύματα κλήσει Χριστοῦ τοῦ ᾿Ονόματος, 

ὃ ἔγκλεισον ἐν ταῖς ψυχαῖς, 

τῶν πιστῶν ὡς πολύτιμον κόσμημα. 

 

᾿Εκ μνήματος, τὴν Τροφίμην ἤγειρας, 

θεῖε Μνάσων καὶ νεώτερον ἄλλον, 
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διὸ πολλούς, 

πρὸς Χριστὸν ἐφελκύσας, 

καὶ νῦν πιστῶς σε τιμῶντας ἐφέλκυσον, 

ἐν βίῳ πίστιν ἀληθῆ, 

συναρμόζειν ἐμπράκτως ἀξίωσον. 

 

Μὴ θέλοντα, συμμορφοῦσθαι ἅγιε, 

τὸν ᾿Αλέξανδρον δεινῶς βλασφημοῦντα, 

χεῖρας αὐτοῦ καὶ τὴν δύσαλγον γλῶσσαν, 

δήσας πρὸς γνῶσιν Κυρίου μετήγαγες, 

Οὗ γνῶσιν Μνάσων ἐν ψυχαῖς, 

τῶν πιστῶν καθ᾿ ἡμέραν ἐπαύξησον. 

 

Θεοτοκίον 

 

Νοῦν Δέσποινα οἶκον θεῖον ποίησον, 

ἐν ᾧ ῎Ονομα γλυκέος Υἱοῦ σου, 

μενεῖ ἀεί, 

καὶ γλυκαίνειν πικρίας, 

τοῦ πονηρῶς τὴν ψυχὴν μεταβάλλοντος, 

ὅπως ὑμνῶμεν τὴν πολλήν, 

παῤῥησίαν ἣν ἔχεις πρὸς Κύριον. 

 

Διάσωσον, 

ὦ θεῖε Μνάσων τοὺς σὲ τιμῶντας, 

ἀπὸ πάσης προσβολῆς τοῦ ἀλάστορος, 

εὐχαῖς σου ταῖς ἱλαστικαῖς, 

πρὸς Δεσπότην τῶν ὅλων. 

 

῎Αχραντε,  

ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως,  

ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα δυσώπησον,  

ὡς ἔχουσα μητρικὴν παῤῥησίαν. 

 

Κοντάκιον. ῏Ηχος β΄. Προστασία τῶν χριστιανῶν. 

 

Χαρισμάτων πηγήν σε κατέχοντες, 
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τῶν Κυπρίων πληθὺς σοὶ Μνάσων προσπίπτομεν, 

καὶ βοῶμεν· 

ὥσπερ εἰδώλων ἔσωσας ἡμᾶς, 

καὶ νῦν, 

λῦσον σαῖς εὐχαῖς, 

πάσης ἐχθροῦ ἐπιβουλῆς, 

καὶ εἰρήνην ἀσάλευτον, 

δώρησαι τοῖς σοῖς τέκνοις, 

ὅπως ἀδιαλείπτως, 

τὴν παῤῥησίαν πρὸς Χριστόν, 

σοῦ δοξάζομεν φιλόπατρι. 

 

Προκείμενον. Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην... 

Στίχος. Τί ἀνταποδώσομεν τῷ Κυρίῳ... 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

᾿Εκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (ε΄ 14 - 19) 

 

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· ῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ 

κόσμου. Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη. Οὐδὲ 

καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν 

λυχνίαν καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς 

ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα 

καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε, 

ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν Νόμον ἢ τοὺς Προφήτας. Οὐκ ἦλθον 

καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. ᾿Αμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ 

ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ 

Νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται. ῝Ος ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν 

τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος 

κληθήσεται ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. ῝Ος δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ 

διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 

 

Δόξα. 

 

Μνάσωνος τοῦ θείου 

πρεσβείαις ᾿Ελεῆμον, 

ἐξάλειψον τὰ πλήθη, 
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τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

 

Καὶ νῦν.  

 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου, 

πρεσβείας ᾿Ελεῆμον,  

ἐξάλειψον τὰ πλήθη, 

τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

 

Στίχ. ᾿Ελεῆμον, ἐλέησόν με ὁ Θεός... 

 

καὶ τὸ προσόμοιον. 

 

῏Ηχος πλ.β΄. ῞Ολην ἀποθέμενοι. 

 

Μνάσων ἁγιώτατε, 

τῶν Ταμασέων ὁ λύχνος, 

κλίνον γόνυ θεῖον σου, 

καὶ τὸν ῾Υπεράγαθον καθικέτευε, 

ὑπὲρ Νήσου ταύτης σου, 

καὶ τῆς ᾿Εκκλησίας, 

ἣν σῷ αἵματι ἐπότισας, 

ὅπως ἀείποτε, 

νόμον τοῦ Κυρίου φυλάττοντες, 

καὶ τὴν εἰρήνην ἔχοντες, 

ἐν παντὶ τῷ βίῳ συμπλώτειραν, 

θείων σου λειψάνων, 

τὴν θήκην προσκυνῶμεν εὐλαβῶς, 

καὶ σαῖς εὐχαῖς ἐπιτύχωμεν, 

Βασιλείας μέθεξιν. 

 

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου κλπ. 

 

᾿ῼδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς ᾿Ιουδαίας. 

 

῾Ηρακλείδιον Μνάσων, 

ἔχων ὁδηγόν σου καὶ θεῖον πρότυπον, 
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ἔνδον τοῦ Σπηλαίου, 

σὺν αὐτῷ τῷ Κυρίῳ ἐπηύχεσθε, 

῝Ον ὑπὲρ τῆς Κύπρου, 

δέεσθε ἄμφω ἐξαιτοῦντες, 

εἰρηνεύειν ἀεὶ ἀκατάσειστον. 

 

Σοῦ θελήσαντος Μνάσων, 

ῥεῖθρα διαβῆναι ποτὲ ποτάμια, 

ἐν τῇ χώρᾳ Πέρα, 

τῷ σημείῳ σταυροῦ ταῦτα ἔστησας, 

ὡς Μωσῆς τὸ πάλαι, 

διὸ τὰ κύματα τοῦ βίου, 

ἀπειλοῦντα ἡμᾶς τέμνε ἅγιε. 

 

Θαυμασίοις ποικίλοις, 

ὁ Παντευεργέτης Κύριος ἐκόσμησε,  

τὸν σὸν βίον Μνάσων, 

διὸ πλήθη πρὸς σὲ καταφεύγοντα, 

εὕρισκον τὴν λύσιν, 

τῶν αἰτημάτων πανευλύτως, 

ὥσπερ νῦν καὶ ἡμεῖς πεῖραν ἔχομεν. 

 

Θεοτοκίον 

 

῾Η πολλή σου ἀγάπη, 

ἣν πρὸς χριστωνύμους δείκνυς Δέσποινα, 

νῦν κινεῖ ψυχήν μου, 

ἐξαιτῆσαι πταισμάτων τὴν ἄφεσιν, 

ὅτι καθ᾿ ἑκάστην, 

ἐξαμαρτάνων παῤῥησίαν, 

πρὸς Χριστὸν ἐντελῶς φεῦπ ἀπόλωλα. 

 

᾿ῼδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα. 

 

Τῶν δαιμονίων, 

ὁ ἐσμὸς θεῖε Μνάσων, 

τὴν σὴν κλῆσιν ἀκούων ὅλος τρέμει, 
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ὅτι σοῖς λειψάνοις  

Χάρις οἰκεῖ  ἡ θεία, 

 

῎Ιασιν δίδου, 

τοῖς ὀχλουμένοις ὦ Μνάσων, 

ἐκ πνευμάτων ἀσθενειῶν καὶ νόσων, 

ὅπως ἀνυμνῶμεν, 

Χριστὸν δοξάσαντά σε. 

 

Μνάσων Κυπρίων, 

᾿Ορθοδόξων σε πλήθη, 

προβαλλόμεθα πρέσβυν πρὸς Δεσπότην, 

ὅπως τὴν Πατρίδα, 

φυλάττῃ πάσης βλάβης. 

 

Θεοτοκίον 

 

Ναοὺς Κυρίου, 

πάντας πιστοὺς δεῖξον Μῆτερ, 

ἔνθα λίβανον εὔοσμον καθάπερ, 

τῆς εὐχῆς ἡ καῦσις, 

προσφέρηται ἀπαύστως. 

 

᾿ῼδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον. 

 

᾿Απάρας πρὸς Δεσπότην, 

Μνάσων καὶ εὑρών σου,  

τῶν ἀθλημάτων τὸν στέφανον ἄφθαρτον, 

μνήσθητι πάντων τῶν πίστει, 

ἐξαιτουμένων σου. 

Σὺν τῷ  ῾Ηρακλειδίῳ, 

οὗ τὸν θρόνον ἔσχες, 

καὶ μεθ᾿ οὗ Χάριν θαυμάτων κατέχετε, 

τὴν μεγαλόνησον Μνάσων, 

θαυμάτων πλήσατε. 

 

῾Ως πλήθη ἀσθενούντων, 
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ἐν ταφῇ σου Μνάσων, 

τῶν ἀλγηδόνων εὐθέως ἰάθησαν, 

οὕτω καὶ νῦν ὀχλουμένους, 

ταχέως ἴασαι. 

 

Νῦν Κύπρον παροικοῦντες, 

τὴν Σιὼν τὴν ἄνω, 

ἐπιποθοῦμεν εὑρεῖν Μνάσων ἅγιε, 

καὶ κατιδεῖν τὸν Δεσπότην, 

ἀξιωθείημεν. 

 

Θεοτοκίον 

 

῎Ακουσον Θεοτόκε, 

τὰς φωνὰς σῶν τέκνων, 

καὶ σὺν τῷ Μνάσωνι,  

ταύτας προσάγετε, 

τῷ Φιλανθρώπῳ Δεσπότῃ, 

δοῦναι τὸ ἔλεος. 

 

῎Αξιόν ἐστι... καὶ τὰ 

Μεγαλυνάρια 

 

Μνάσων νήσου Κύπρου ὁ φωτιστής, 

καὶ τῶν Ταμασέων, 

ποιμενάρχης θαυματουργός, 

ξόανα εἰδώλων, 

ψυχῶν εὐχαῖς σου θραῦσον, 

τῶν πίστει προσκυνούντων, 

θεῖά σου λείψανα. 

 

῎Εχοντες πολύβρυτον θησαυρόν, 

θήκην σῶν λειψάνων, 

πάτερ Μνάσων θαυματουργέ, 

πάντες ἐκ καρδίας, 

προσπίπτομεν καὶ πόθου, 

αἰτούμενοι δοθῆναι, 
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χάριν τοῦ Πνεύματος. 

 

Σὺν τῷ θείῳ Παύλῳ καὶ τῷ Λουκᾶ, 

τῷ κλεινῷ Βαρνάβᾳ, 

πάτερ Μνάσων θαυματουργέ, 

καὶ ῾Ηρακλειδίῳ, 

ὑψοῦτε θείας χεῖρας, 

ὑπὲρ τῆς νήσου Κύπρου, 

πρὸς τὸν Φιλάνθρωπον.  

 

Τεῖνον οὖς εὐήκοον τέκνοις σοῖς, 

Μνάσων θεῖε πάτερ, 

καὶ ἐπάκουσον τῶν εὐχῶν, 

ὅπως Νῆσος Κύπρου, 

εὕρῃ ἀρχαίαν δόξαν, 

καὶ πάντοτε δοξάζῃ, 

μνήμην ἁγίαν σου. 

 

Πᾶσαι τῶν ἀγγέλων αἱ στρατιαί, 

Πρόδρομε Κυρίου, 

᾿Αποστόλων ἡ Δωδεκάς, 

οἱ ῞Αγιοι Πάντες, 

μετὰ τῆς Θεοτόκου, 

ποιήσατε πρεσβείαν,  

εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. 

 

Τρισάγιον κλπ. 

 

Εἰς τὴν ἀπόλυσιν. Στιχηρὸν προσόμοιον. 

῏Ηχος β΄. ῞Οτε ἐκ τοῦ ξύλου σε. 

 

Κλίνοντες τὸ γόνυ τῆς ψυχῆς, 

πρὸ τῶν ἱερῶν σου λειψάνων, 

Μνάσων τρισόλβιε, 

χάριν θείου Πνεύματος πιστοὶ αἰτούμεθα, 

τὴν ὑγείαν τοῦ σώματος, 

εἰρήνην πατρίδος, 
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καὶ ζωὴν αἰώνιον, 

ἧς σὺ ἐπέτυχες, 

ὅπως σὺν πληθύϊ ῾Αγίων, 

τῶν ἐν νήσῳ Κύπρῳ λαμψάντων, 

τὸν παντὸς Δεσπότην μεγαλύνωμεν. 

 

Δέσποινα πρόσδεξαι. 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου. 

 

Δι᾿ εὐχῶν. 

 

Στίχοι 

Κύπρου πατρίδος μὴ ἐπιλάθῃ, Μνάσων, 

καὶ πάντων θείαν μνήμην σου ἐκτελούντων. 
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