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14 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ ΚΟΣΜΑ 

ηνῦ Μεισδνῦ, ἐπ. Ματνπκᾶ,  
 

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

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

ὑςσζείο  ἐλ  ηῷ  ζηαπξῷ. 

 

Τῷ ηνῦ Κπξίνπ Μεισδῷ εεκόιπῳ, ηῷ δηά κέινπο θεξύμαληη 

ιόγνλ, Λόγνπ ηνῦ κόλνπ πάξρνληνο Φξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ, ἅπαληεο 

βνήζσκελ νἱ πηζηνί κεηά πόζνπ, Κνζκᾶ ραίξνηο ζεηόηαηε, Πνηεηῶλ 

ἡ ἀθξόηεο,* ἡκᾶο κή παύεηο ἐθδηδάζθσλ ἀλπκλεῖλ θαί ἀλαπέκπεηλ* 

Κπξίῳ ηήλ αἴλεζηλ. 

 

Γόμα. Τό αὐηό. Καί  λῦλ.  Θενηνθίνλ. Ὅκνηνλ. 

Τῇ  Θενηόθῳ  ὡο  κεηξί  ἐθβνῶκελ,* νἱ  ηπξαλλνύκελνη  

ἐρζξνῦ  δπλαζηείᾳ,* ηῇ ζετθῇ  Σνπ  ζθέπαζνλ  ἀγάπῃ  ἡκᾶο·* 

ζπεῦζνλ, Κόξε, ῥύζαζζαη*  ηῶλ  ηνῦ  Βειίαξ  παγίδσλ,* ὁκνῦ 

Κνζκᾷ ζεόθξνλη,* θαί  ηῆο δαηκόλσλ  καλίαο·* νὗηνο ν παύεη γάξ 

αἰηεῖζζαη πέξ ἡκῶλ,* ηῆ Σῇ πξεζβείᾳ* Κπξίνπ ηό ἔιενο. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 

Ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ 

ΑΝΥΜΝΕΙ-ΣΘΩ ΜΟΙ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ. 

 

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

Καηαπέκςέ κνη, Πάηεξ, ἐθ ηνῦ θσηόο* ζνῦ δένκαη ἀθηῖλα* 

κίαλ θσηίδνπζα ζθνηαζκόλ* ἐκόλ ἵλ’ ἐπαμίσο ζνί ἐθθέξσ,* ςπρῆο 

ἐκπόλνπ ᾠδήλ παξαθιήζεσο. 

 

Ὁινιύδνπζαλ, Πάηεξ, πξόο ζέ ςπρήλ,* ηήλ ἐπηδεηνύζαλ* 

πξεζβείαηο ζαῖο παξά Λπηξσηνῦ* ἔιενο, ἐιέεη ηῶλ ερῶλ ζνπ,* 

αηῆο εἰζάθνπζνλ, Κνζκᾶ, θαί ἐιέεζνλ. 
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Σσηῆξα ἀγαπήζαο ἀπό ςπρῆο,* ἐκάθξπλαο  θόζκνπ,* Λαύξαο  

γελόκελνο πνιηζηήο*  θαί  ηαύηεο  ἐξήκνπ  Ἰνξδάλνπ,* ἥλ  ὡο  

ἀζηήξ  πλεπκαηηθόο  ιακπξῶο  ἐθώηηζαο. 

Θενηνθίνλ. 

Μόλε Μῆηεξ Παξζέλε, ὁ  Πνηεηήο,* ἐλ  ηῇ Σῇ  θνηιίᾳ*  

ἀλεθαίληζελ ζπκπαζῶο,* κεξόπσλ ηό γέλνο, κή θελώζαο* θόιπνπο 

παηξώνπο, ηεξήζαο Σε ἄθζνξνλ. 

 

ᾨδή  γ΄.  Οὐξαλίαο  ἁςίδνο. 

 

Ἅξνλ, Πάηεξ, ηό ζθόηνο* ὁ ηῷ θσηί ἐπνρνύκελνο,* ράξηηη δέ 

ηνῦ Παξαθιήηνπ* θώηηζνλ ἅπαληαο,* ηνύο ἐθβνῶληαο  ζνί* ηῷ 

Μεισδῷ  κεηά πόζνπ,* θῶο ἡκῖλ θαηάπεκςνλ,* Κνζκᾶ γιπθύιαιε. 

 

Σπεῦζνλ, Πάηεξ, θαί ἴδε* ἡκῶλ ηά  πάζε  θαί  ηξαύκαηα·* 

ζῶζνλ  ζαῖο ἁγίαηο  πξεζβείαηο,* ηαρέσο  ἴαζαη·* ἵλ᾿  εθεκῶκελ  

ζε,* ὡο  Ὑκλνγξάθσλ  ηό  θιένο,* Ματνπκᾶ ηόλ Πξόεδξνλ,* 

Λαύξαο ηε θαύρεκα. 

 

Ὄκκα ζηξέςνλ, Κπξίνπ* ὁ Μεισδόο ὁ παλάξηζηνο,* ἐπί 

δενκέλσλ ἀλάγθαηο,* ἡ ηῶλ ρεξῶλ ἀληίιεςηο,* ηῶλ ὀξθαλῶλ 

βνεζόο* θαί δενκέλσλ πξνζηάηεο,* Κνζκᾶ παλαξκόληε* ηέηηημ ηνῦ 

Πλεύκαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μῆηεξ, ῥῦζαη, Παξζέλε,* ἀπό θηλδύλσλ ηνύο δνύινπο Σνπ,* 

Κνζκᾶ ἱθεζίαο δερνκέλε,* ὅο Σέ ἠγάπεζελ,* κεηά Θεόλ ὡο πεγήλ* 

ἐκπλεύζεσο ηῆο ζείαο,* πάζεο ἀληηιήςεσο*  θαί  ἀπνιπηξώζεσο. 

 

Γηάζσζνλ* ηνῦ Μεισδνῦ πξεζβείαηο Παληειεῆκνλ,* ὅηη  

πάληεο  θαηόπηλ  Σνπ  αηῷ  θαηαθεύγνκελ,* ὡο  ἔρνληη*  ηήλ  πξόο  

Σέ  παῤῥεζίαλ. 

Ἐπίβιεςνλ*  ἐπηθακπηόκελνο  Θενηόθνπ*  θαί   ηνῦ  Ὁζίνπ  

ηαῖο  ιηηαῖο  Παλνηθηῆξκνλ,* ἐθ’ ἡκᾶο  ηνύο  ἀζζελεῖο*  θαί  

ιύηξσζαη  ηόλ  ιαόλ  Σνπ. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Τά  ἄλσ  δεηῶλ. 

Δἰθόλη Μεισδνῦ* Κνζκᾶ ηά λῦλ πξνζπίηπνκελ,* νἱ  ἐλ  

πόλνηο   ςπρῆο*  θαί  ζιίςεζη  πάξρνληεο·*  θαί  δηά αηνῦ  

αἰηνύκεζα*  ηό ηνῦ Κπξίνπ ἄκεηξνλ  ἔιενο*  θαί  ηήλ  ηαρεῖαλ  

Τνύηνπ  ζπλδξνκήλ*  θαί  ηήλ  βεβαίαλ  Αηνῦ  ἀληίιεςηλ.  

 

ᾨδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε.  

Ἔπαζια ὁ δεμάκελνο* ζῶλ ζεπηῶλ ἀγώλσλ ἐλ Παιαηζηίλῃ, 

καθάξηε,* ιανῖο δηδάζθσλ Δαγγέιηνλ,* ἡκῖλ ζπεῦζνλ εἰο ηαρεῖαλ 

ἀληίιεςηλ. 

 

Λύξα ζενθίλεηνο* θαί θηλύξα Πλεύκαηνο ἐλαξκόληνο* θαί ηνῦ 

Λόγνπ ιόγνο ἔκκνπζνο,* ὁ Κνζκᾶο ὁ ζεῖνο ἀλπκλείζζσ κνη. 

 

Ὦ Μνπζῶλ δηάθνλε,* ζείαο κεισδίαο ζεπηόλ κειώδεκα,* 

Μεισδέ Κνζκᾶ ζεζπέζηε,* ηνῖο ὠζίλ ἡκῶλ κεηάλνηαλ κειώδεζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεῦξν, Μῆηεξ Παλύκλεηε,* ηῶλ πησρῶλ ὡο κήηεξ θαί ηῶλ 

παηδίσλ ηξνθόο,* Μεισδνῦ ηαῖο παξαθιήζεζη,* ὡο παηδία Σῷ ἐιέεη 

ηξνθνδόηεζνλ. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὅξκεζνλ ἡκᾶο* ηνύο πξνζπίπηνληαο εἰθόλη ζνπ* θαί 

αἰηνπκέλνπο Παξαθιήηνπ θσηηζκόλ,* εἰο ιηκέλα ζσηεξίαο, 

παλανίδεκε. 

 

Σπεῦζνλ, Μεισδέ,* ὁ θαλόλαο ζπλζεζάκελνο,* εἰο ἐμύκλεζηλ 

Θενῦ θαί Λπηξσηνῦ,* κή ἐπηιάζνπ ηῶλ ηηκώλησλ ζόλ γελλέζιηνλ. 

 

Ἅξνλ ἀθ’ἡκῶλ* ηνῦ Βειίαξ, Πάηεξ, ζθάλδαια,* ἀπεηξάζηνπο 

δέ ἀμίσζνλ ἡκᾶο* Ἰσάλλνπ ηνῦ θιεηλνῦ βηῶζαη Κιίκαθα. 

Θενηνθίνλ. 
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Νεῦζνλ, Ἀγαζή,* θαί ἐπόκβξηζνλ ηῷ θιήξῳ Σνπ,* ηνῖο ἐλ 

Λαύξᾳ ἐλαζθνπκέλνηο κνλαρνῖο,* ηνῦ Υἱνῦ Σνπ ἐπνκβξίαλ ηόλ 

ζσηήξηνλ. 

 

ᾨδή  ζη΄. Τήλ  δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ὑκλνῦκελ ζε,* ηόλ κλεηήλ ηνῦ Κπξίνπ,* πίζηεη ζεξκῇ 

θαζηθεηεύνληεο, κάθαξ,* ἀπό δεηλῶλ θαί ζθαλδάισλ ζήλ Λαύξαλ,* 

ηήξεζνλ ἄηξσηνλ θαί ἀδηάβιεηνλ* θαί ζθέπαζνλ ηαῖο ζαῖο ιηηαῖο,* 

ηνύο ἐλ αηῇ ἀζθνπκέλνπο, νὕο θύιαηηε. 

 

Μήηεξ ηνῖο ιανῖο  ἐθάλεο ζειάζαο ηόλ ιόγνλ Λόγνπ ηνῦ 

κόλνπ, ἐλ Παιαηζηίλῃ θεξύηησλ ηνῖο ἀγλννῦζη ηὴλ Φξηζηνῦ 

ἀγγειίαλ,* παηήξ πάξρσλ πησρῶλ θαὶ βνήζεηα* ηνῦ ζνῦ πνηκλίνπ, 

Μεισδέ,*  Θεόλ θεξύηησλ ζνῖο ηξόπνηο θαί ἤζεζη. 

 

Νεώηαηνο*  πῆιζεο  ηῷ ζώκαηη,* ηόλ δπγόλ  ζύ  ηόλ ρξεζηόλ  

ηνῦ  Κπξίνπ,* ἀπνῤῥαγείο  ηῶλ  ηνῦ  θόζκνπ  καηαίσλ*  θαί  ἐλ ηῇ 

Λαύξᾳ  θπγαδεύσλ  ἐκάθξπλαο,* ἔλζα ηόλ ιόγνλ ηνῦ Θενῦ,* 

κνπζηθσηάηαηο δηθζέξαηο θαηέγξαςαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἐπίβιεςνλ* ηνύο λπζηαγκῷ  βαξπλζέληαο*  θαί   κεηξηθῇ  

Σνπ ἔγεηξνλ  πξνζηαζίᾳ*  θαί  κή  δώῃο  πλῶζαη  Σνύο  δνύινπο,* 

Μῆηεξ  Ἁγία  Παξζέλε, εἰο ζάλαηνλ·* Σέ γάξ κεηά ηόλ  Μεισδόλ*, 

πξνζηάηελ βίνπ θεξύηηνκελ, Γέζπνηλα. 

 

Γηάζσζνλ* ηαῖο Μεισδνῦ ἱθεζίαηο Παληειεῆκνλ,* ὅηη  πάληεο  

θαηόπηλ  Σνπ  αηῷ  θαηαθεύγνκελ,* ὡο  ἔρνληη*  ηήλ  πξόο  Σέ  

παῤῥεζίαλ. 

 

Ἐπίβιεςνλ*  ἐπηθακπηόκελνο  Θενηόθνπ  θαί   ηνῦ  Ὁζίνπ  

ηαῖο  ιηηαῖο  Παλνηθηῆξκνλ,* ἐθ’ ἡκᾶο  ηνύο  ἀζζελεῖο*  θαί  

ιύηξσζαη  ηόλ  ιαόλ  Σνπ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία  ηῶλ  Χξηζηηαλῶλ. 
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Μεζηηείᾳ ζείᾳ Μεηξόο  Σνπ, Πνιπέιεε,* ἱθεζίαηο  Ὁζίνπ 

ζεξκαῖο θαί  δεήζεζη,* ηῷ  Σῷ  ιαῷ  ἐπίβιεςνλ  θαί  ζῶζνλ  ἡκᾶο·* 

ἡκάξηνκέλ  Σνη, Ἀγαζέ,* θαί  παξνξγίδνκελ  ἀεί,* Σήλ κεγίζηελ  

ἀγαζόηεηα·* δέρνπ  ηήλ  κεζηηείαλ*  ηῆο παλαρξάληνπ  Μεηξόο  

Σνπ,* ἐπηθακπηόκελνο, Σσηήξ,* κεηξηθαῖο Αηῆο δεήζεζη. 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος  ἐνανηίον  Κσρίοσ  ὁ  θάναηος  ηοῦ  Ὁζίοσ  

Αὐηοῦ. 

Ση. Τὶ ἀνηαποδώζωμεν ηῷ Κσρίῳ, περὶ πάνηων ὦν 

ἀνηαπέδωκεν ἡμῖν. 

Δὐαγγέιηνλ Ιεξάξρνπ  

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ… 

Καί  λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

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

με,  ὁ  Θεός… 

Γεῦηε, Μεισδόλ  ηά λῦλ,* Σάββα ηῆο Λαύξαο  πνιίηελ,*  ἐλ  

ὕκλνηο  ηηκήζσκελ,* νἱ  αηῷ πξνζπίπηνληεο  κεηά  πίζηεσο·*  ηῷ  

Θεῶ  νὗηνο  γάξ,* πέξ  ιανῦ  ἅπαληνο,* κεηά  δέζεσο  

πξνζδέεηαη,* ἐπηθαινύκελνο*  ἐθ’ ἡκᾶο  Κπξίνπ  ηό  ἔιενο*  θαί  

Τνύηνπ  ηήλ  ζσηήξηνλ*  ἐπί  ηνῖο  δενκέλνηο  βνήζεηαλ·* ραῖξε  

ἐθβνῶληεο,* δνρεῖνλ  ηνῦ  Κπξίνπ  ἐθιεθηόλ*  θαί  ηῆο  Αηνῦ  

παξαηάμεσο* Ὑκλνγξάθε ηίκηε. 

 

ᾨδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἴαζαη ηνύο κλνῦληαο* θαί ἐλ ραξᾷ ηηκῶληαο* ζήλ ζείαλ 

κλήκελ, Σνθέ·* εδόθεζνλ εραῖο ζνπ* θαί πξόο Θεόλ πξεζβείαηο,*  

ἵλ᾿  εγλσκόλσο βνήζσκελ·* ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεόο, 

εινγεηόο εἶ. 

 

Σσηῆξα ἰδεῖλ πνζνῦληεο,* αἰηνύκεζα ἐλ ὥξᾳ* ηῆο παξνπζίαο 

Αηνῦ,* ερῶλ ζνπ ηῇ πξεζβείᾳ* θαί πξόο Αηόλ δεήζεη,*  ἵλ᾿ 

εγλσκόλσο βνήζσκελ·* ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεόο, εινγεηόο εἶ. 
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Θενῦ πησρνῖο ἱθέηαηο,* ἐπόκβξηζνλ ῥαλῖδα* Αηνῦ ἐιένπο, ὡο 

ζνί* ἐδέρζεο ηῷ λνΐ ζνπ* θαί ηῇ ςπρῇ, Θεόθξνλ,* ἵλ᾿ εγλσκόλσο 

βνήζσκελ·* ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεόο, εινγεηόο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡξαῖνο ἐλαληίνλ* Κπξίνπ ηνῦ Υἱνῦ Σνπ* ἐθάλε, Μῆηεξ 

Ἁγλή,* ὁ βίνο ηνῦ Ὁζίνπ* Κνζκᾶ ηνῦ Ὑκλνγξάθνπ,* δηό 

εγλσκόλσο θαί θξάδνκελ·* ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεόο, 

εινγεηόο εἶ. 

 

ᾨδή ε΄. Τόλ Βαζηιέα. 

Μνλήλ κε δεῖμνλ* Πλεύκαηνο Παξαθιήηνπ* θαί θαηαγώγηνλ 

ηῶλ ἀξεηῶλ, Θεόθξνλ,* ὅπσο ηύρσ, Πάηεξ,* δσῆο ηῆο αἰσλίνπ. 

 

Ὁδόλ θαί πύιελ * ἄλνημνλ κεηαλνίαο,* θαί πξόο ὁδνύο 

ὁδήγεζνλ ζσηεξίαο,* ὁ ὁδεγήζαο* αἱξεηηθνύο εἰο πίζηηλ. 

 

Ἰδεῖλ Κπξίνπ* πξόζσπνλ ἱιαξόλ ηε,* ἐλ ηῇ ηῇο Κξίζεσο 

ἡκέξᾳ αἰηνῦκελ,* ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο* ζενπεηζέζη, Πάηεξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Αὔγαζνλ, Κόξε,* ηαῖο ηνῦ Ὁζίνπ πξεζβείαηο,* ἡκῶλ ηόλ βίνλ, 

ηῶλ Σνί δενκέλσλ,* ὁδεγνῦζα ἄλσ* ηάο ηνῦ λνόο θηλήζεηο. 

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Νίθελ θαηά Βειίαξ* βξάβεπζνλ ηνῖο βνῶζη* θαί ζνί 

πξνζηξέρνπζη, Πάηεξ, θαί κέιπνπζη,* ὡο παξξεζίαλ ἔρσλ Κπξίῳ 

Ἄλαθηη. 

 

Τνῦ ηαῦηα ζηηρνπξγνῦληνο* ἀηέρλσο, πιήλ ἐθ πόζνπ,* ςπρήλ 

ἀζιίαλ θαί βίνλ παγθάθηζηνλ,* εἰο κεισδίαλ Κπξίνπ κεηάβαιε. 

 

Ὡξάτζνλ εἰθόλα* ἥλ κεκνιπζκέλελ,* ἐλ ἁκαξηίαο βνξβόξῳ 

πξνζθέξσ Θεῷ,* ἵλ’ ἀζηγήησο ηηκῶ Σε, ηῆο Λαύξαο ἔθνξε. 
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Ἴαζηλ παξάζρνπ* ςπραῖο ηῇ ἁκαξηίᾳ* κεκνιπζκέλαηο, 

βαιζάκῳ ηνῦ Πλεύκαηνο* πξνρέσλ ῥύαθα δσῆο, Σπξίαο ἔθγνλε. 

 

Νηθῆζαη ηνῦ Βειίαξ,* πξεζβείαηο Ἱεξάξρνπ* θαί ἱθεζίαηο  

Παηέξσλ  ἐιπίδνκελ,* ὡο  ηνῦ  Κπξίνπ  γεγνλόηνο ζεξάπνληνο. 

Ἰδεῖλ  ηῆο  Βαζηιείαο*  Κπξίνπ  ηῷ  ἀπξνζίηῳ,* δσνπνηῷ  ηε  

θσηί λῦλ  αἰηνύκεζα,* ηνῦ Μεισδνῦ ηαῖο  ἐλζέξκνηο  δεήζεζη. 

 

Ὅξνπο ζεζκνζεζίαο* Παηέξσλ ηῶλ Ἁγίσλ* ἡκῖλ ἐθδίδαμνλ, 

Πάηεξ ἀνίδεκε,* ἐλ Παιαηζηίλῃ ὡο πάιαη πᾶζη ἐδίδαμαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑκεῖο κέλ Θενηόθε,* ἀλπκλνινγνῦληεο* Σήλ δόμαλ ζείαλ θαί 

αἴγιελ ν παύνκελ·* Σύ δέ ὡο Μήηεξ ἡκᾶο θαηνηθηήξηζνλ. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηνλ  ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο,* καθαξίδεηλ  Σε  ηήλ  Θενηόθνλ,* 

ηήλ  ἀεηκαθάξηζηνλ  θαί  παλακώκεηνλ*  θαί  κεηέξα  ηνῦ  Θενῦ  

ἡκῶλ.*  Τήλ  ηηκησηέξαλ  ηῶλ  Φεξνπβείκ*  θαί  ἐλδνμνηέξαλ  

ἀζπγθξίησο  ηῶλ  Σεξαθείκ,* ηήλ  ἀδηαθζόξσο  Θεόλ  Λόγνλ  

ηεθνῦζαλ,* ηήλ  ὄλησο  Θενηνθνλ  Σέ  κεγαιύλνκελ. 

 

Φαίξνηο ηῆο Σπξίαο ζεῖνο βιαζηόο,* Λαύξαο ηνῦ ζεκλείνπ* ηό 

ἀπάλζηζκα ηό ζεπηόλ·* ραίξνηο Παιαηζηίλεο ηό ἐμαλζήζαλ ἴνλ,* 

Ματνπκᾶ ηξηζκάθαξ,* Κνζκᾶ Ἐπίζθνπε. 

 

Φαίξνηο Παιαηζηίλεο ὁ θσηηζηήο,* ὁ πησρῶλ θαί παίδσλ 

εεξγέηεο θαί ὁδεγόο·* ραίξνηο Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ ηνῦ ζείνπ* 

ζπλαζθεηήο ἐλ Λαύξᾳ,* Μνπζῶλ δηάθνλε. 

 

Φαίξνηο ἡζπρίαο ὁ ἐξαζηήο,* ἐξήκνπ Ἰνξδάλνπ* ἐλ ἡζπρίᾳ ὁ 

νἰθηζηήο·* ραίξνηο ὁ ἀγάπῃ πιεζίνλ ηεηξσκέλνο,* δη’  ἥλ ηήλ 

ἡζπρίαλ ηῷ ιόγῳ ἥλσζαο. 
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Φαίξνηο ὁ ἐπηθύπησλ ἐμ’ νξαλῶλ,* νἰθνλνκῆζαη ρξείαο,* ηῶλ 

βνώλησλ ζνη ἐθ ςπρῆο,* κεηά ηνῦ ζνῦ ζπλάζινπ* Γακαζθελνῦ ηνῦ 

ζείνπ,* κεζ’νὗ  θαί  ἱθεηεύεηο ηόλ Παλνηθηήξκνλα. 

 

Σθέπε, δηαθύιαηηε ηνύο ηήλ ζήλ* κλήκελ ἐλ ηῇ Λαύξᾳ* λῦλ 

ηηκῶληαο  θαί ηό αηῶλ* ζθέπαζνλ  ζεκλεῖνλ* ζαῖο ρεξζί 

παληέξαηο* θαί πύιαο Βαζηιείαο αηνῖο δηάλνημνλ. 

 

Γέρνπ ἱθεηήξηνλ λῦλ ὠδήλ,* ἔπεηδε ἐπί πόλνλ* θαί ἐπί ἄιγνο 

ἐκῆο ςπρῆο* θαί ῥύνπ ηῆο γεέλλεο θαί δεηλνηάηνπ ἐξέβνπο,* 

θσηίδσλ ζαῖο ἀθηῖζη ηόλ ζέ κλήζαληα. 

 

Πᾶζαη  ηῶλ  Ἀγγέισλ  αἱ  ζηξαηηαί,.. 

 

Τό  Τξηζάγηνλ  θαί  ηά  Τξνπάξηα  ηαῦηα. Ἦρνο  πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ  ἡκᾶο. 

Γόμα. 

Κύξηε  ἐιέεζνλ  ἡκᾶοΚαί  λῦλ. 

Τῆο εζπιαρλίαο  ηήλ  πύιελ  ἄλνημνλ  ἡκῖλ 

 

Κπξηε ειεεζνλ κ’ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε  ἐθ  ηνῦ  μύινπ. 

Πάληαο  ηνύο  πξνζθεύγνληαο  πηζηῶο,* πό ηήλ ζήλ ζθέπελ 

θαί ράξηλ, Κνζκᾶ ζεπηέ Μεισδέ, ῥύνπ  πάζεο  ζιίςεσο  θαί  

πεξηζηάζεσο· ηῶλ  παζῶλ  δέ  δηάιπζνλ*  ηόλ  ζάινλ· πηαηόλησλ 

πάλησλ πξνζδερόκελνο* ὠδήλ ἱθέζηνλ·* ζύ  γάξ  ηῆο Σπξίαο 

πάξρεηο  θαί  ηῆο Λαύξαο Σάββα  πξνζηάηεο,* πάλησλ δέ πηζηῶλ 

ζεπηόλ ἐληξύθεκα. 

 

Γέζπνηλα  πξόζδεμαη. 

 

Τήλ  πᾶζαλ  ἐιπίδα  κνπ 

 

 

Γηεπρώλ… 


