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14 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΙΓΝΑΤΙΟΥ ἐπ. Μεζύκλεο 

 
Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηό Θεόο 

Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα. Ἦρνο δ΄. Ὁ 

ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

 

Τῆο λήζνπ Λέζβνπ ηὸ ζεόθπηνλ ἄλζνο, ηὸλ Πνηκελάξρελ ηνῦ 

ιανῦ ηῆο Μεζύκλεο, Μνλὰο Λεηκῶλνο πήμαληα, Μπξζίλεο ζεπηάο, 

Ἱεξάξρελ ζενῤῥήκνλα, ἀλπκλήζσκελ νἱ πηζηνί, πάληηκνλ Ἰγλάηηνλ, 

ηνῦ Φξηζηνῦ Ἀξρηζύηελ, ηὴλ ζείαλ κλήκελ ἄγνληεο αὐηνῦ, ὅηη ὡο 

πξέζβπλ, πξὸο Κύξηνλ ἔρνκελ. 

 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη· εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Δέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 

Δἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Παῦσον καθ’ ἡμῶν 

πειρασμούς, θεῖε Πάτερ. 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

 

Παζῶλ ηὰο ἐθόδνπο θαὶ πεηξαζκνύο, ηῶλ ζνὶ πξνζηξερόλησλ, 

θαὶ ηηκώλησλ ζε ἐλ ᾠδαῖο, θαηάπαπζνλ Πάηεξ ζενθόξε, ηῶλ 

Μεζπκλαίσλ Πνηκὴλ, Λέζβνπ θαύρεκα. 

 

Ἀζθήζεσο ἤζηξαςαο βηνηῇ, ηνῦ Εὐαγγειίνπ κεηαδνὺο ῥήκαηα 

Θενῦ· δηὸ ἡκῶλ λνῦλ ςπρὰο θαξδίαο, ζείῳ θσηὶ ὦ Ἰγλάηηε αὔγαζνλ. 

 

Ὑθέξπεη δνιίσο ὁ πνλεξόο, εἰο βάζε θαθίαο, ἁκαξηίαο ηῇ 

ἡδνλῇ, θξεκλῖζαί κε ζέισλ ζεῖε Πάηεξ, ἀιιὰ ηῇ ζῇ ἀληηιήςεη 

βνήζεζνλ. 
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Θενηνθίνλ. 

 

Σνὺο Κόξε ἀμίσζνλ ὑκλεηάο, Κεραξηησκέλε, ἀλπκλεῖλ Σε 

ρξεσζηηθῶο, ἡ ηέμαζα Λόγνλ ἀπνῤῥήησο, ηαπεηλνθξόλσο ηὸλ βίνλ 

πνξεύεζζαη. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

 

Ὁ ζνθὸο Ἱεξάξρεο, δνῦινο Φξηζηνῦ ἔλζενο, ὕκλνηο κειηρξνῖο 

εὐθεκείζζσ, ὡο Τνύηνπ ἄμηνο, εὐζπκπαζὴο δὲ ιαῷ, ἀλαδεηρζεὶο 

θαηὰ πάληα, ὁ πηζηῶλ ζθνηόκαηλαλ, παύζαο θεξύγκαηη. 

 

Νηθεηὴο ζεῖνο ὤθζεο, θαηὰ ζαηᾶλ Ἅγηε, πάζε ζαξθηθὰ 

ηηζαζεύζαο, εὐραῖο λεζηείαηο ηε, θαὶ ἀγξππλίαηο πνιιαῖο, ἐλ 

κεηαλνίᾳ δηάγσλ· ζὺ δ’ ἡκῶλ ηὰ θύκαηα, ραιηλαγώγεζνλ. 

 

Καθνπξγίαο δαηκόλσλ, ηῆο βδειπξᾶο ιύηξσζαη, ηνὺο ζὲ 

ἀλπκλνῦληαο ᾀζκέλσο Πάηεξ Ἰγλάηηε, ὁ δνὺο ἀγάπελ ἐρζξνῖο, θαὶ 

ηῶλ πηαηζκάησλ ηὴλ ιύζηλ, ὡο Φξηζηνῦ πίζθνπνο, ζενεηδέζηαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ἀεηπάξζελε Μῆηεξ, ἐμ νὐξαλνῦ ράξηηαο, πέκςνλ ηνῖο πηζηῶο 

Σὲ ηηκῶζη, θαὶ καθαξίδνπζηλ, ὡο εὐθξνζύλεο ἡκῶλ, ζείαλ λεθέιελ 

θαὶ ζθέπελ, ηὴλ ςπρὰο δξνζίδνπζαλ, ἐθ παζῶλ θαύζσλνο. 

 

Καηάπεκςνλ, ηὴλ ράξηλ ζνπ νὐξαλόζελ, Πνηκὴλ Μεζύκλεο 

ἐπὶ πάληαο Ἰγλάηηε, ηνὺο πόζῳ ηηκῶληάο ζε, ἰώκελνο ἀζζελείαο θαη’ 

ἄκθσ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

 

Ἁγίσλ Θενῦ, ηὸλ βίνλ ἐθκηκνύκελνο, Μεζύκλεο ιανῦ, 

Ἀξρηεξάξρεο γέγνλαο· δηό ζνη θξαπγάδνκελ· Πνηκελάξρα ἔλδνμε 

ηάρπλνλ, θαὶ ἐθ θηλδύλσλ ῥῦζαη ηνὺο πηζηνύο, ἐλ ὕκλνηο ηὴλ κλήκελ 

ζνπ γεξαίξνληαο. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

 

Θεαξέζησο ἐπνίκαλαο, πνίκλελ ινγηθὴλ ηνῦ Κπξίνπ Ὅζηε· δηὸ 

πάληαο πξὸο ηὴλ εὔθιεηαλ, ηνῦ Θενῦ ὁδήγεζνλ πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Ἡ γελέηεηξα λῆζόο ζνπ, ραίξεηαη ιακπξῶο ὦ ζνθὲ Ἰγλάηηε, 

θαὶ βνᾷ ἐγθαπρσκέλε ζνη· δὸο θἀκῖλ ζὴλ ράξηλ ἣλ ἀπείιεθαο. 

 

Μηκεηάο ζνπ ἀλάδεημνλ, ἐλ ηῇ ζῇ ἀγάπῃ θαὶ πίζηεη ἅπαληαο, 

ηνὺο ηηκῶληάο ζε Ἰγλάηηε, θαὶ Θενῦ θαξδίαηο πόζνλ θύηεπζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὦ Παληάλαζζα δνύινπο Σνπ, ηνὺο ὁκνινγνῦληάο Σε 

θαζαγίαζνλ, Θενηόθνλ θαὶ ὑκλνῦληάο Σε, ἐλ κειηζηαγέζη 

κειῳδήκαζη. 

 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

 

Νέθξσζνλ ἡκῶλ, ἀκπιαθήκαηα ρακαίδεια, ὁ ηῆο ζαξθὸο 

καξάλαο ηὰο θζνλεξάο, ἐπαλαζηάζεηο δαηκόλσλ, δ’ ἐθηξέςαο 

ἔλεδξα. 

 

Πίζηεσο Φξηζηνῦ, ὤθζεο ζὺ θῆξπμ ζεόπλεπζηε, ὑπὲξ Αὐηνῦ 

ηῆο δόμεο πάληα δνύο· δηὸ ζὴλ πίζηηλ, ζεξκὴλ δὸο θἀκῖλ Ἰγλάηηε. 

 

Ἔιαζνλ καθξάλ, ἀθ’ ἡκῶλ βειῶλ ηνμεύκαηα, ηὰ ἰνβόια 

Πάηεξ ηαῖο ζαῖο ιηηαῖο, πξὸο ηὸλ Σσηῆξα, εἰξήλελ ςπραῖο 

δσξνύκελνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ἴζπλνλ ἡκᾶο, πξὸο ιηκέλα γαιελόηαηνλ, ὡο ὁιθὰο ζσηεξίαο 

νὖζα Ἁγλή, ἡ ηὸλ Σσηῆξα ἀζπόξσο γαζηξὶ θπήζαζα. 

 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

 

Ῥσλλύκεζα, ζαῖο εὐραῖο πξὸο εὔζπιαγρλνλ, Ἱεξάξρα ζεεγόξε 

βνῶληεο· ῥῦζαη παζῶλ, ηὰο ςπρὰο ηῶλ ζῶλ δνύισλ, θαὶ ἐθ βπζνῦ 
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ἀπσιείαο ἀλάγαγε, ὅηη θεθηήκεζα ζεξκόλ, πξὸο Θεόλ ζε κεζίηελ 

ζσηήξηνλ. 

 

Ἀλόξζσζνλ, ἐθ βνζύλνπ πηώζεσλ, ηνύο εἰο ηνύηνπ πεηξαζκνῖο 

πεπησθόηαο, ηνὺο κεγαιύλνληαο ἆζια ζὺλ κλήκῃ, θαὶ ζαπκαζηαῖο 

δσξεαῖο ζνπ Ἰγλάηηε, θαὶ πξὸο ηὴλ θηῆζηλ ἀξεηῶλ, θαὶ βειηίνλα βίνλ 

θαηεύζπλνλ. 

 

Σαιπίζσκελ, πξὸο Φξηζηὸλ ἐλ ᾄζκαζη, πξνζεπρῆο ἡκῶλ 

αἰηήκαηα ζεῖα, ζπλεηδεηῷ ινγηζκῷ κεηαλνίαο, θαὶ ἀῤῥππώηνηο ηνῖο 

ρείιεζηλ ἔρνληεο, ὅηη θαξδίαλ θαζαξάλ, ἐιεεῖ ὁ Θεὸο ὡο εὐΐιαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Μεηξόζεε, Σὺ Θεὸλ ἐθπήζαο, ὑπὲξ θύζηλ ἐλ γαζηξί Σνπ 

ἀζπόξσο, ηέηνθαο δέ, ηὸλ ηνῦ ζύκπαληνο Κηίζηελ, θαὶ Πιαζηνπξγὸλ 

ηνῦ βξνηείνπ θπξάκαηνο· Ὃλ θαζηθέηεπε ἀεί, δπζσπνῦζα κὴ παύζῃ 

αἰηνῦκέλ Σνπ. 

 

 

Καηάπεκςνλ, ηὴλ ράξηλ ζνπ νὐξαλόζελ, Πνηκὴλ Μεζύκλεο 

ἐπὶ πάληαο Ἰγλάηηε, ηνὺο πόζῳ ηηκῶληάο ζε, ἰώκελνο ἀζζελείαο θαη’ 

ἄκθσ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

 

Τὸλ Πνηκελάξρελ Μεζύκλεο ηηκήζσκελ, βιαζηὸλ Φαξάγγσλ 

ηὸλ ζεῖνλ Ἰγλάηηνλ, ἐλ ὕκλνηο πάληεο ηῷ ηάθῳ πξνζηξέρνληεο, ὅηη 

ζηεξίδεη πηζηνύο, βιύδσλ ράξηηαο, θαὶ πξεζβεύεη Κπξίνπ, δνῦλαη 

ἔιενο. 

 

Πξνθείκελνλ. Οἱ Ἱερεῖς Σοσ Κύριε ἐνδύζονηαι δικαιοζύνην καὶ 

οἱ Ὅζιοί Σοσ ἀγαλλιάζονηαι. 

Ση. Θασμαζηὸς ὁ Θεὸς ἐν ηοῖς Ἁγίοις Αὐηοῦ 

 

Δὐαγγέιηνλ Ιεξάξρνπ 

 



[103] 

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός... 

Πάηεξ ἱεξώηαηε, βιαζηὲ θαὶ ζξέκκα ηῆο Λέζβνπ, θηίησξ 

Μνλῶλ ἔλζεε, θαὶ Μεζύκλεο Πξόεδξε ὁ ηῇ ράξηηη, ηνῦ Θενῦ 

εἵιθπζαο, ηνὺο ζνὶ πξνζηόληαο, θαὶ ἐθώηηζαο ηνῖο ῥήκαζη, ηνῦ 

Εὐαγγειίνπ ιαὸλ γέλνπο ζνπ, ηὸλ ὑπόδνπινλ, ζρνιὴλ ηὴλ 

πεξηβόεηνλ, ηῆο Λεηκσληάδνο δὲ ἵδξπζαο, δὸο ἀεὶ ὑκλεῖλ ζε, θαὶ 

πξέζβεπε ἀπαύζησο πξὸο Φξηζηόλ, ηνῦ παξαζρεῖλ κέγα ἔιενο, πᾶζη 

ηνῖο ηηκῶζί ζε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

 

Ὁ ὀιεηὴξ ἀλζξώπσλ, ἐπνιέκεη ζε Πάηεξ ηὴλ θαζ’ ἑθάζηελ 

ζθνδξῶο, ἀιιὰ ζὺ ηῇ δπλάκεη, Σηαπξνῦ ἕιαζαο ηνῦηνλ, ἀπὸ ζνῦ θαὶ 

ηῶλ ηέθλσλ ζνπ· δηὸ βειίαξ ἡκᾶο, ἐθιύηξσζαη ηῆο πιάλεο. 

 

Ὑπὲξ ηῶλ ζὲ ηηκώλησλ, ὡο ηαρὺο ἀληηιήπησξ ζπεῦζνλ 

ζηεξῖμαη ἡκᾶο, ηῇ ράξηηη Κπξίνπ, ἣλ εἴιεθαο πινπζίσο, ἀεὶ κέιπσλ 

Ἰγλάηηε· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Σὺ ἰαηξεύεηο πάζε, ςπρῶλ ηε θαὶ ζσκάησλ ηῶλ 

πξνζηξερόλησλ πηζηῶο, ἀζπάζαζζαη εἰθόλα, ηὴλ θέξνπζαλ κνξθήλ 

ζνπ, ζὺλ ηῇ θάξᾳ ζνπ ἔλδνμε, θαὶ ἀλπκλνύλησλ Θεόλ, ἐλ ὕκλνηο 

κειηῤῥύηνηο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Θεὸλ ηεθνῦζα Μῆηεξ, πξὸο ἡκᾶο ἀζζελνῦληαο ἐλ ἁκαξηίαηο 

ἐιζέ, ὡο ῥύζηηο θαὶ κεζίηηο, πξὸο ηὸλ κνλνγελῆ Σνπ, ὅπσο Σαῖο 

παξαθιήζεζη, δῷ ἐγθιεκάησλ ὀθιήλ, θαὶ ἔιενο ηὸ κέγα. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

 

Ἔιενο ζεῖνλ, ηνῖο Σὲ Σσηὴξ πξνζθπλνῦζηλ, Ὃλ αἱ Τάμεηο 

Ἀγγέισλ ὑκλνῦζη, δὸο ηνῦ Ἰγλαηίνπ, δεήζεζηλ ἐλζέξκνηο. 
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Ἵλα θσηίζεηο, ιαὸλ ὑπόδνπινλ Πάηεξ, ζὺ Σρνιάξρεο ἐγέλνπ 

γξακκάησλ, λῦλ δ’ ἡκᾶο πξὸο θάνο, ἄγαγε ζείαο δόμεο. 

 

Ἔζν κεζίηεο, ἡκῶλ πάλησλ ἐλ ἡκέξᾳ, ζείαο δίθεο Ἰγλάηηε 

κάθαξ, ἵλα ζαῖο πξεζβείαηο, θνιάζεσο ῥπζζῶκελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Παξζέλε Κόξε, ὑπὲξ ἡκῶλ κὴ ἐιιίπῃο, δπζσπεῖλ ηὸλ Σὸλ 

ηόθνλ ἀιήθησο, ηῶλ ὁκνινγνύλησλ, Σὲ ὡο Θενῦ Μεηέξα. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

 

Ἀπαύζησο ὑπὲξ πάλησλ, πξέζβεπε ζεόθξνλ, ηῷ Φξηζηῷ 

ἱιαζκὸλ δνῦλαη ηῶλ ἁκαξηηῶλ, ὡο παῤῥεζίαλ κεγίζηελ, ἔρσλ 

Ἰγλάηηε. 

 

Τῶλ ζὲ ἀλεπθεκνύλησλ, βιάζηεκα ηῆο Λέζβνπ, Ἀξρηεξεῦ 

θθιεζίαο Σσηῆξνο Θενῦ, ἐλ ηῇ θξηθηῇ ὥξᾳ δίθεο, Κξηηῇ 

κλεκόλεπζνλ. 

 

ρζξῶλ ἐπαπεηινύλησλ, ζὴλ ἁγηνηόθνλ, λῆζνλ ὦ Πάηεξ, 

θαηαζύληξηςνλ ηὴλ ὀθξύλ, θαὶ ηὰο αἱξέζεηο ἀπέιαζνλ, ἐθ ηῆο 

πνίκλεο ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥπζζῆλαη ηνὺο Σνὺο δνύινπο, ἐμ ἁκαξηεκάησλ, θαὶ 

πεηξαζκῶλ ἐπεξείαο δπζώπεη Υἱόλ, ἐθ Σνῦ ηερζέληα ἀθξάζησο 

Θενγελλήηξηα. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Δεῦηε εὐθεκήζσκελ ἀδειθνί, ηὸλ βιαζηὸλ ηῆο Λέζβνπ, 

Μεζπκλαίσλ ηὸλ ὁδεγόλ· ραίξνηο ἐθβνῶληεο, ιακπξῶλ Μνλῶλ 

δνκῆηνξ, Λεηκῶλνο θαὶ Μπξζίλεο, ἐλ ηῇ παηξίδη ζνπ. 
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Γιύθαλνλ θαξδίαο ἡκῶλ θαὶ λνῦλ, Φξηζηνῦ δὸο εἰξήλελ, θαὶ 

ραξὰλ ηαῖο ςπραῖο ζνθέ, ἄθεζηλ πηαηζκάησλ, ηαπείλσζηλ ἀγάπελ, 

θόβνλ Θενῦ ιηηαῖο ζνπ, πξὸο ηὸλ Φηιάλζξσπνλ. 

 

Γξᾶςνλ ἡκᾶο Σῶηεξ βίβιῳ δσῆο, αἰσλίνπ δόμεο, θαὶ ἐλ δίθῃ 

ηῇ θνβεξᾷ, ηαῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ, πξεζβείαηο Ἰγλαηίνπ, ἀθαηαθξίηνπο 

πάληαο, πξόζδεμαη Εὔζπιαγρλε. 

 

Ἴαζαη ηὰ ηξαύκαηα ηῆο ςπρῆο, ηνῦ λνὸο ηὴλ δάιελ, θαὶ ηνῦ 

ζώκαηνο ἐθηξνπάο, ηῶλ ζνθὲ ἐθ πόζνπ, ζὲ ἐπηθαινπκέλσλ, ὡο 

ἰαηῆξα πάλησλ, ηῇ ζείᾳ ράξηηη. 

 

Ὁ ἐλ βίῳ ὅπινλ ἔρσλ Σηαπξόλ, ἐδσζκέλνο Πάηεξ, ἐλαληίνλ 

ηνῦ πηεξληζηνῦ, ηείρηζνλ εὐραῖο ζνπ, πεξίδσζνλ ἰζρύτ, ἡκᾶο θεύγεηλ 

δαηκόλσλ, πάληα ηὰ ἔλεδξα. 

 

Ὕςσζνλ ηὰο ρεῖξάο ζνπ πξὸο Φξηζηόλ, ζεῖε Ἱεξάξρα, ὑπὲξ 

δνύισλ ἁκαξησιῶλ, ηῶλ ἐλ κεηαλνίᾳ, πηζηῶο δηαγαγόλησλ, ιαβεῖλ 

πηαηζκάησλ ιύζηλ, θαὶ κέγα ἔιενο. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Δεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Γόμα. 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ 

λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ 

εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ 

ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα. 

Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

Κύξηε ἐιέεζνλ κ’ 
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Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Φαῖξε, Ἱεξάξρα ηνῦ Φξηζηνῦ, ἅγηε Πνηκὴλ Μεζπκλαίσλ, ζνθὲ 

Ἰγλάηηε, Λέζβνπ ηὸ ἐθβιάζηεκα, θαὶ ζεῖνλ θαύρεκα, ἐθβνῶκελ 

ηηκῶληέο ζνπ, ηνὺο ἄζινπο θαὶ κλήκελ, θαὶ θαηαζπαδόκελνη, 

ιεηςάλσλ ζήθαο ζεπηάο, θάξαλ ζνπ εἰθόλα θαὶ ηάθνλ, ἐλ Μνλαῖο 

Λεηκῶλνο Μπξζίλεο, θαὶ Θενῦ ηνῖο νἴθνηο παλζεβάζκηε. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

Δηεπρώλ… 

 


