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24 Απγνύζηνπ Παξάθιεζε εηο ηνλ Άγηνλ 

Ιεξνκάξηπξα θαη Ιζαπόζηνινλ  

Κνζκάλ ηνλ Αηησιόλ 

Πνίεκα Γεξαζίκνπ Μνλαρνύ Μηθξαγηαλλαλίηνπ 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 

ΡΜΒ’ (142) Ψαικόο 
Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ….. 

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

                  Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τῶλ Ἀπνζηόισλ δεδεγκέλνο ηὸλ δῆινλ, Δαγγειίνπ πνθήηεο 

ἐδείρζεο, Ἱεξνκάξηπο ἔλδνμε Κνζκᾶ ζαπκαζηέ. Ὅζελ ηνὺο 

πξνζηξέρνληαο, ηῇ ζεξκῇ ζνπ πξεζβείᾳ, ῥῦζαη πάζεο ζιίςεσο, θαὶ 

παληνίαο ἀλάγθεο, θαὶ ηὸλ Φξηζηὸλ ἱθέηεπε ἀεί, ἡκῖλ δηδόλαη, 

πηαηζκάησλ ζπγρώξεζηλ. 

                                  Γόμα. Καὶ λῦλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, …. 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, ….. 

Καὶ ἀξρόκεζα ηνῦ Καλόλνο νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· 

Κόζκεζόλ κε Κνζκᾶ ζείῳ θόβῳ. Γεξαζίκνπ. 

              ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Κπξίνπ ηῆο δόμεο θαηαηξπθῶλ, Κνζκᾶ ζεεγόξε, θαζηθέηεπε 

ἐθηελῶο, πὲξ ηῶλ ἐλ πίζηεη πξνζηόλησλ, ηῇ ἱεξᾷ 

ζνπ πξεζβείᾳ ἑθάζηνηε. 
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O ιόγῳ ηῷ ζείῳ ηὰο ηῶλ πηζηῶλ, λεώζαο θαξδίαο, ηὴλ εζέβεηαλ 

γεσξγεῖλ, δεῖμνλ θαξπνθόξνλ ηὴλ ςπρήλ κνπ, 

πάηεξ Κνζκᾶ ἀξεηῶλ ζείαηο πξάμεζη. 

Σπλέρνκαη θιύδσλη ραιεπῷ, παζῶλ ἀθαζάξησλ, δηὰ ηνῦηό ζνη 

ἐθβνῶ· πξόθζαζνλ Κνζκᾶ ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ θαὶ ηῆο 

παξνύζεο κε ιύηξσζαη ζιίςεσο. 

                                              Θενηνθίνλ. 

Μὴ θιέμαο ηὴλ κήηξαλ ζνπ ὁ Σσηήξ, πῦξ πάξρσλ ὅινο, ἐζαξθώζε 

Κόξε ἐθ ζνῦ· δηὸ ηῷ ππξὶ ηῶλ πξεζβεηῶλ ζνπ, ηὴλ ἐλ ἐκνὶ ἁκαξηίαλ 

θαηάθιεμνλ. 

                                     ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

H ζὴ ἔλζενο γιῶζζα, ηὰο ηῶλ πηζηῶλ ἤγεηξε, Πάηεξ δηαλνίαο πξὸο 

θόβνλ, ζεῖνλ θαὶ θξείηηνλα· δηὸ δηέγεηξνλ, θἀκὲ 

Κνζκᾶ ζεεγόξε, πξὸο δσὴλ ἐλάξεηνλ, ἐθ θαύισλ πξάμεσλ. 

Σσηεξίαο πξὸο ηξίβνλ, ἣλ ηνῖο πηζηνῖο ἔδεημαο, ζείῳ ζνπ θεξύγκαηη 

Πάηεξ, ἡκᾶο ὁδήγεζνλ, ἐμ ἀλνδίαο θαθῶλ, πξάηηεηλ 

ηὸ ζεῖνλ Κπξίνπ, θαὶ ηέιεηνλ ζέιεκα, ςπρῆο ζεξκόηεηη. 

δπλῶλ πνιπηξόπσλ, θαὶ ζπκθνξῶλ Ἅγηε, θαὶ ἐπεξεηῶλ 

ἀθαζάξησλ, ηνῦ πνιεκήηνξνο, Κνζκᾶ ἀπάιιαμνλ, θαὶ πάζεο ἄιιεο 

ἀλάγθεο, ηνὺο πηζηῶο πξνζηξέρνληαο, ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ. 

                                        Θενηνθίνλ. 

Νεθξσζεὶο ηῇ θαθίᾳ, λνῒ Ἁγλὴ ἄθξνλη, γέισο ηῷ ἐρζξῷ θαζνξῶκαη, 

ἀιι’ ὡο θπήζαζα, δσῆο ηὸλ πξύηαληλ, δώσζνλ 

αὖζίο κε Κόξε, θαὶ δσὴλ ἐλάξεηνλ, δῆλ κε ἐλίζρπζνλ. 

Γηάζσζνλ ἱεξνκάξηπο Κπξίνπ Κνζκᾷ ζεόθξνλ, ηνὺο ἐλ πίζηεη ηῇ ζῇ 

πξεζβείᾳ πξνζηξέρνληαο, ἐθ ηῶλ πνηθίισλ ἐλ 

βίῳ πεηξαηεξίσλ. 

Ἐπίβιεςνλ ἐλ εκελείᾳ, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ 

ηὸ ἄιγνο. 
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                        Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξεζβεύσλ Φξηζηῷ, ὡο ζεῖνο Ἰζαπόζηνινο, κὴ παύζῃ Κνζκᾶ, πὲξ 

ηῶλ εθεκνύλησλ ζε, ὡο ἂλ ἀεὶ ῥπώκεζα, 

Ννζεκάησλ θαὶ πάζεο θαθώζεσο, θαὶ ἐθ πάζεο ἐρζξνῦ ἐπηβνπιῆο, 

νἱ κέγαλ πξνζηάηελ θεθηεκέλνη ζε. 

                          ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Μέγαο ὤθζεο δηδάζθαινο, ηνῦ Δαγγειίνπ Κνζκᾶ καθάξηε· ὅζελ 

δίδνπ ἡκῖλ δύλακηλ, εαγγειηθῶο ἐκπνιηηεύεζζαη. 

Ἐλ ὀδύλῃ κε Ἅγηε, ὄληα ἐμ ἀκέηξσλ κνπ παξαπηώζεσλ, 

ἐιεπζέξσζνλ ηῆο ζιίςεσο, ηαῖο ζαῖο ἱθεζίαηο πξὸο ηὸλ 

Κύξηνλ. 

Κπβεξλήηεο κνη θάλεζη, πιένληη ηνῦ βίνπ ηὴλ πηθξὰλ ζάιαζζαλ, 

ἀζθαιῶο Κνζκᾶ ζεόιεπηε, πξὸο ιηκέλα ζεῖνλ 

θαηεπζύλσλ κε. 

                                        Θενηνθίνλ. 

O Γεζπόηεο ηῆο θηίζεσο, ἐθ ζνῦ Θενηόθε ηερζεὶο ὡο ἄλζξσπνο, 

πάλησλ Γέζπνηλαλ ζὲ ἔδεημελ, νἷα ηῶλ θηηζκάησλ πεξέρνπζαλ. 

                           ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 
Σύληξηςνλ Κνζκᾶ, ηνῖο πνζὶ ηῶλ ἀλπκλνύλησλ ζε, ηνῦ βειίαξ ηὰο 

πνύινπο κεραλάο, ἐλ εἰξήλῃ πεξηέπσλ ηὴλ 

δσὴλ ἡκῶλ. 

Μέγαο ἀξσγόο, ξζνδόμσλ ἀλαδέδεημαη· ὅζελ ιύηξσζαη κεγάισλ 

ζπκθνξῶλ, ἰζαπόζηνιε Κνζκᾶ ηνὺο ζὲ γεξαίξνληαο. 

Ἂλσζελ Κνζκᾶ, ἱιαξῷ ζνπ βιέςνλ ὄκκαηη, ηνὺο ἑζηῶηαο ηῇ εἰθόλη 

ζνπ πηζηῶο, θαὶ παξάζρνπ ηνύηνηο Πάηεξ ηὰ 

αἰηήκαηα. 

                                      Θενηνθίνλ. 

Θξαῦζνλ ηνῦ ἐρζξνῦ, θαζ’ ἡκῶλ ηὰ κεραλήκαηα, θαὶ ἀθάληζνλ ηὰ 

ζθάλδαια Ἁγλή, ηὰ πιεξνῦληα ἀζπκίαο ηὴλ 

δσὴλ ἡκῶλ. 
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                                  ᾨδὴ ο΄. Σὴλ δέεζηλ. 

Ἐθήξπμαο, εζεβείαο ηὸλ ιόγνλ, ὡο ηῶλ ζείσλ δεισηὴο Ἀπνζηόισλ· 

ὅζελ ἡκᾶο δεισηὰο ζείσλ ἔξγσλ ἐλ εζεβείᾳ 

θαὶ πάζῃ ζεκλόηεηη, ἀλάδεημνλ πάηεξ Κνζκᾶ, ηαῖο ζεξκαῖο ζνπ 

πξεζβείαηο πξὸο Κύξηνλ. 

 

Ἰέξεπζαο, ζεαπηὸλ ηῷ Κπξίῳ, εζεβείαο δηαλύζαο ηὸλ δξόκνλ· ὅζελ 

ἡκῶλ ηὰο θσλὰο θαὶ δεήζεηο, ὥζπεξ ζπκίακα 

δέρνπ επξόζδεθηνλ, θαὶ δίδνπ πᾶζηλ εκελῶο, ἃ αἰηνῦκελ Κνζκᾶ 

ἰζαπόζηνιε. 

Ὡο ἔρσλ, πξὸο ηὸλ Φξηζηὸλ παῤῥεζίαλ, ἰζαπόζηνιε Κνζκᾶ 

ζεεγόξε, πὲξ ἡκῶλ ἐθδπζώπεη ἀπαύζησο, ηῶλ ειαβῶο 

πξνζηόλησλ ηῇ ζθέπῃ ζνπ, δηδόλαη ιύζηλ δπζρεξῶλ, θαὶ πηαηζκάησλ 

ηειείαλ ζπγρώξεζηλ. 

                                       Θενηνθίνλ. 

Φσηί ζνπ, ηὴλ ζθνηηζζεῖζαλ ςπρήλ κνπ, ρξπζαπγίδνπζα ηῆο δόμεο 

λεθέιε, Θενθπῆηνξ Παξζέλε Μαξία, θαζηθεηεύσ ζεξκῶο 

θαηαιάκπξπλνλ, θαὶ ῥύζκηζόλ κνπ ηὴλ δσήλ, ηνῦ Υἱνῦ ζνπ ἁγίνηο 

πξνζηάγκαζη. 

Γηάζσζνλ ἱεξνκάξηπο Κπξίνπ Κνζκᾶ ζεόθξνλ, ηνὺο ἐλ πίζηεη ηῇ ζῇ 

πξεζβείᾳ πξνζηξέρνληαο, ἐθ ηῶλ πνηθίισλ ἐλ 

βίῳ πεηξαηεξίσλ. 

Ἂρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ 

παῤῥεζίαλ. 

 

                      Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ω῾ο Ἀπνζηόισλ ὁκόηξνπνο Ἅγηε, θαὶ Ἀζιεηῶλ θνηλσλὸο θαὶ 

ἰζόηηκνο, ζὺλ ηνύηνηο ἀπαύζησο ἱθέηεπε, πάζεο ιπηξνῦζζαη ἡκᾶο 

πεξηζηάζεσο, Κνζκᾶ ηνὺο πηζηῶο πξνζηόληαο ζνη. 

Πξνθείκελνλ. 

Δἰο πᾶζαλ ηὴλ γῆλ ἐμῆιζελ ὁ θζόγγνο αηνῦ 
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θαὶ εἰο ηὰ πέξαηα ηῆο νἰθνπκέλεο ηὰ ῥήκαηα αηνῦ. 

Σηίρ. Θαπκαζηὸο ὁ Θεὸο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο αηνῦ. 

        Δπαγγέιηνλ, Ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ. (θεθ. ζ΄ 1-6). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ζπγθαιεζάκελνο ὁ Ἰεζνῦο ηνὺο δώδεθα Μαζεηὰο 

αηνῦ ἔδσθελ αηνῖο δύλακηλ θαὶ ἐμνπζίαλ 

ἐπὶ πάληα ηὰ δαηκόληα θαὶ λόζνπο ζεξαπεύεηλ· θαὶ ἀπέζηεηιελ 

αηνὺο θεξύζζεηλ ηὴλ βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ θαὶ ἰᾶζζαη ηνὺο 

ἀζζελνῦληαο θαὶ εἶπε πξὸο αηνύο· κεδὲλ αἵξεηε εἰο ηὴλ ὁδόλ, κήηε 

ῥάβδνπο κήηε πήξαλ κήηε ἄξηνλ κήηε ἀξγύξηνλ κήηε ἀλὰ δύν 

ρηηῶλαο ἔρεηλ. Καὶ εἰο ἣλ ἂλ νἰθίαλ εἰζέιζεηε, ἐθεῖ κέλεηε θαὶ 

ἐθεῖζελ ἐμέξρεζζε. Καὶ ὅζνη ἐὰλ κὴ δέμσληαη κᾶο, ἐμεξρόκελνη ἀπὸ 

ηῆο πόιεσο ἐθείλεο θαὶ ηὸλ θνληνξηὸλ ἀπὸ ηῶλ πνδῶλ κῶλ 

ἀπνηηλάμαηε εἰο καξηύξηνλ ἐπ’ αηνύο. Ἐμεξρόκελνη δὲ δηήξρνλην 

θαηὰ ηὰο θώκαο εαγγειηδόκελνη θαὶ ζεξαπεύνληεο παληαρνῦ. 

Γόμα.Ταῖο ηνῦ Γηδαζθάινπ πξεζβείαηο᾿Διεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ 

πιήζε ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ Νῦλ.Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ 

πιήζε, ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

ηίρ. ᾿Διεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Αἴγιῃ ηῇ ηνῦ Πλεύκαηνο, θαηαιακπόκελνο Πάηεξ, ἔλζενο 

δηδάζθαινο, ξζνδόμνπ πίζηεσο, Κνζκᾶ πέθελαο· 

δηὸ λῦλ Ἅγηε, ηαῖο ζαῖο πνζήθαηο, θαὶ ἁγίαηο παξαηλέζεζηλ, ἡκᾶο 

δπλάκσζνλ, κέλεηλ ἀζαιεύηνπο δεόκεζα, θαὶ ηνύηνηο ηὴλ δσὴλ 

ἡκῶλ, πάληνηε ῥπζκίδεηλ πξὸο Κύξηνλ, θαὶ πάζεο ἀλάγθεο, θαὶ 

βιάβεο θαὶ θηλδύλσλ θαὶ θζνξᾶο, ἡκᾶο ἀηξώηνπο δηάζσδε, ηαῖο ζαῖο 

ἀληηιήςεζη. 

                        ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ο θεξύγκαηη ζείῳ, ἐθηεκὼλ ηὴλ ἀπάηελ Κνζκᾶ πξνζέιπκλνλ, ηὴλ 

ὕιελ ηῆο ςπρῆο κνπ, θαὶ ἄθαλζαλ θαθίαο, ἐμ αηῆο ἐλαπόζπαζνλ, 

ὡο ἂλ ηὸλ θόβνλ Θενῦ, θαιιηεξγήζῃ Πάηεξ. 

Βαζηιείαο ηῆο ἄλσ, ὡο θεξύμαο ἐλ θόζκῳ ηὸ Δαγγέιηνλ, Κνζκᾶ 

ἱεξνκάξηπο, κεηόρνπο θαὶ πνιίηαο, δηὰ βίνπ ζεκλόηεηνο, δεῖμνλ 

αηῆο ζαῖο ιηηαῖο, ηνὺο ζὲ κλνινγνῦληαο. 
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Ὠο ηειέζαο ηὸλ δξόκνλ, δη’ ἀγρόλεο κεηῆιζεο πξὸο δόμα ἄῤῥεηνλ· 

δηὸ ἐμ ἀδνμίαο, παζῶλ ηῶλ ἀθαζάξησλ, θαὶ 

ἐθ πάζεο θαπιόηεηνο, ῥῦζαη ἡκᾶο ζαῖο ιηηαῖο, Κνζκᾶ ἱεξνκάξηπο. 

 

                                     Θενηνθίνλ. 

Γεσξγεῖλ κε Παξζέλε, ἀξεηῶλ ηὰ εώδε ἄλζε ἐλίζρπζνλ, ὡο ἂλ 

ὀζκὴλ ἁγίαλ, θαὶ ζείαλ εσδίαλ, πξνζαγάγσ ηῷ 

Κηίζαληη,θαζαξσηάηεο δσῆο, θαὶ βίνπ ζεαξέζηνπ. 

                                ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ἐθ πάζεο βιάβεο, θαὶ ζπζηξνθῆο ἐλαληίσλ, δηαθύιαμνλ ἀηξώηνπο 

ἡκᾶο Πάηεξ, ηνὺο πεξπςνῦληαο, ηὸλ ζὲ ἐληζρπθόηα. 

Ῥείζξνηο ἀύινηο, ηνῦ Παξαθιήηνπ πακκάθαξ, ἐλαπόζβεζνλ ηὴλ 

θιόγα ηῶλ παζῶλ κνπ, θαὶ ἀλαςπρῆο κνη, Κνζκᾶ ηὸ ὕδσξ βιῦζνλ. 

Ἀγγέισλ δήκνηο, ζπλὼλ Κνζκᾶ ζενθόξε, θαζηθέηεπε ζὺλ ηνύηνηο 

πὲξ πάλησλ, ηῶλ ἀλεπθεκνύλησλ, ηνὺο ἱεξνύο 

ζνπ πόλνπο. 

                                     Θενηνθίνλ. 

Σὺ εἶ Παξζέλε, ηῶλ γεγελῶλ ζσηεξία· ἔλζελ ἅπαληεο ἐιπίδνκελ 

ζσζῆλαη, ηῇ πξὸο ηὸλ Υἱόλ ζνπ, ἐλζέξκῳ κεζηηείᾳ. 

                       ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ιάζεσλ ηὴλ ράξηλ, Πάηεξ δεδεγκέλνο, ηαῖο ἀζζελνῦζη ςπρῇ ηε θαὶ 

ζώκαηη, ηὴλ ζεξαπείαλ παξάζρνπ Κνζκᾶ καθάξηε. 

Μαξηύξσλ εθιεξίᾳ, θαὶ ηῶλ Ἀπνζηόισλ, θαὶ δηδαζθάισλ 

ἐκπξέπσλ ραξίζκαηη, Κνζκᾶ κὴ παύζῃ βξαβεύσλ 

ἡκῖλ ηὰ θξείηηνλα. 

Ο θόζκνο Ἐθθιεζίαο, πέισλ θεξσλύκσο, ηαῖο εθνζκίαηο Κνζκᾶ 

θαηαθόζκεζνλ, ηῶλ ἀξεηῶλ ηνὺο ἐλ πίζηεη ζε κεγαιύλνληαο. 

                                Θενηνθίνλ. 
Υςίζηνπ ραῖξε Μῆηεξ, Κεραξηησκέλε, ραῖξε ςπρῆο κνπ γιπθεῖα 

παξάθιεζηο, Θενραξίησηε Κόξε πηζηῶλ πξνπύξγηνλ. 
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Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ, θαὶ Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμσηέξαλ, ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο, Θεὸλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, ζὲ κεγαιύλνκελ. 

Φαίξνηο Ἀπνζηόισλ ὁ κηκεηήο, θαὶ Δαγγειίνπ, πνθήηεο ὁ ἱεξόο· 

ραίξνηο Ἐθθιεζίαο, ἀζηὴξ λένο ηξηζκάθαξ, Κνζκᾶ ἱεξνκάξηπο, 

πηζηῶλ ηὸ ζηήξηγκα. 

Φάξηηη ηῇ ζείᾳ θαηαπγαζζείο, Πάηεξ ἐλ ηῷ Ἄζῳ ηῶλ γείλσλ ὡο 

θαζαξζείο, ὡο ἀθηὶο ἐμῆιζεο, θαὶ θῶο ηνῖο ἐλ ηῷ 

θόζκῳ, Κνζκᾶ πᾶζη θεξύηησλ, ιόγνλ ηῆο πίζηεσο. 

Φαίξνηο Αἰησιίαο ζεῖνο βιαζηόο· ραίξνηο Ὄξνπο Ἄζσ, θνῖλημ ὄλησο 

θαξπνηειήο· ραίξνηο εζεβείαο, ἡ ζάιπηγμ 

ἡ κεγάιε, Κνζκᾶ ἱεξνκάξηπο, θαὶ ἰζαπόζηνιε. 

Τνῦ Δαγγειίνπ θῆξπμ ιακπξόο, Κνζκᾶ ἀλεδείρζεο, ἐπηπλνίᾳ ηῇ 

ζετθῇ, θαὶ δηῆιζεο πιεῖζηα, ρσξία ηε θαὶ πόιεηο, ηνὺο πάληαο 

ἐπαλάξρσλ, πξὸο ηὴλ ἀιήζεηαλ. 

Ἢλπζαο ηὸλ δξόκνλ ἀζιεηηθῶο, Κνζκᾶ ζεεγόξε, δη’ ἀγρόλεο 

ζαλαησζείο, θαὶ πξὸο ηὴλ ἀγήξσ, δσὴλ ἀλῆιζεο 

ραίξσλ, ἀζιήζεσο ηὸ ζηέθνο, Πάηεξ δεμάκελνο. 

Τνὺο κλνινγνῦληαο πάηεξ Κνζκᾶ, ηνῦ θεξύγκαηόο ζνπ, ηνὺο 

ἀγῶλαο ηνὺο ἱεξνύο, ῥῦζαη πάζεο βιάβεο, θαὶ πάζεο 

ἐπεξείαο, θαὶ ζεζσζκέλνπο ηνύηνπο, Θεῷ πξνζάγαγε. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Σὸ Σξηζάγηνλ… 

θαί ηά Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γάξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηήλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 



[258] 

 

Γόμα. 
Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνί γάξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο ἡκῖλ 

ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαί λῦλ 

ὡο εὔζπιαρλνο θαί ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σύ γάξ εἶ 

Θεόο ἡκῶλ θαί ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαί ηό 

ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα. 

Καί λῦλ. 
Τῆο εζπιαρλίαο ηήλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε Θενηόθε, 

ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ 

πεξηζηάζεσλ· Σύ γάξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

                                40 Κύξηε ειέεζνλ 

                           Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 
Γέρνπ ἰζαπόζηνιε Κνζκᾶ, ηὰο ἱθεηεξίνπο δεήζεηο, ηῶλ 

πξνζπηπηόλησλ πηζηῶο, ηῇ ζεπηῇ εἰθόλη ζνπ, θαὶ ἐθδεηνύλησλ ἀεί, 

ηὴλ ζεξκὴλ πξνζηαζίαλ ζνπ, θαὶ πάξεζρε πᾶζη, ηαῖο πξὸο ηὸλ 

Παληάλαθηα, Πάηεξ πξεζβείαηο ζνπ, ἴαζηλ ςπρῶλ θαὶ ζσκάησλ, θαὶ 

παζῶλ παληνίσλ ηὴλ ιύζηλ, θαὶ πιεκκειεκάησλ ἀπνιύηξσζηλ. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε πὸ ηὴλ ζθέπελ ζνπ. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 

 

 

Γίζηηρνλ· 

Κόζκεζνλ Κνζκᾶ ἀξεηῶλ εθνζκίᾳ 

Γεξάζηκνλ ζείνηο ζε ὕκλνηο θνζκνῦληα. 
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