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24-08-2021 ΟΡΘΡΟΣ  
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 

  \ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου  
Ἱερομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου  

Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἀθλήσαντος  
δἰ ἀγχόνης κατὰ τὸ ἔτος 1779. 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,… 
Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 
Ἦχος γ΄. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, 
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ, α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ 
Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν 
αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Στίχ,β΄. Πάντα τὰ ἔθνη 
ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι 
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν… 

Στίχ, γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο 
αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλ-
μοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 
Ἀπολυτίκιον. 

Ἦχος γ´. Θείας πίστεως. 
Θείας πίστεως, διδασκαλίᾳ, κα-

τεκόσμησας, τὴν Ἐκκλησίαν, ζηλω-
τὴς τῶν Ἀποστόλων γενόμενος· καὶ 
κατασπείρας τὰ θεῖα διδάγματα, 
μαρτυρικῶς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. 
Κοσμᾶ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν 
ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος.  

Δόξα... 

Ἕτερον.  
Ἦχος α´.  

Τῆς ἐρήμου πολίτης. 
Αἰτωλίας τὸν γόνον, Ἀποστόλων 

τὸν σύμπονον, Φιλοθέου Μάνδρας 
τὸ κλέος, καὶ τοῦ Ἄθω τὸ σέ-
μνωμα, Κοσμᾶν τὸν Ἰσαπόστολον 
πιστοί, ὡς κήρυκα τῆς πίστεως σο-
φόν, καὶ ὡς μέγαν εὐσεβείας ὑφη-
γητήν, τιμήσωμεν κραυγάζοντες. 
Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα 
τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ 
ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα. 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον. 
Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι, 

Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ 
ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, 
ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ 
δίκαιος Δαυΐδ· ἐδείχθης πλατυ-
τέρα τῶν οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν 
Κτίστην σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι 
ἐν σοί· δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ· 
δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς, διὰ 
τοῦ τόκου σου. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
  Ὅτι σὸν τὸ κράτος…   

 
Μετὰ τὴν ά  Στιχολογίαν, 

Κάθισμα. 
Ἦχος α´. Τὸν τάφον Σου, Σωτήρ. 

Ὡς ἔλαβες σοφέ, οὐρανόθεν τὴν 
χάριν, ἐξῆλθες ἐν σπουδῇ, ἐκ τοῦ 
Ἄθω κηρύττων, ὡς ἄλλος Ἀπόστο-
λος, εὐσεβείας διδάγματα. Ὅθεν 
σήμερον, τὴν φωτοφόρον σου μνή-
μην, ἑορτάζοντες, τοὺς σοὺς 
ἀγῶνας τιμῶμεν, Κοσμᾶ Ἰσαπό-
στολε. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
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Κυήσασα σαρκί, τὸν Ὑπέρθεον 
Λόγον, ἀτρέπτως ὑπὲρ νοῦν, διὰ 
πλῆθος ἐλέους, ἠφάνισας Πανά-
χραντε, τὴν ἀρὰν τῆς Προμήτορος, 
καὶ ἐπήγασας, τὴν εὐλογίαν τῷ κό-
σμῳ· ὅθεν Δέσποινα, ὡς σωτηρίας 
σε πύλην, συμφώνως δοξάζομεν. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, 
Κάθισμα. 

Ἦχος δ´. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 
Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης ἐκφά-

ντωρ, καὶ εὐσεβείας ἀληθὴς φυτο-
κόμος, τοῖς τῆς δουλείας χρόνοις 
ὤφθης ἔνδοξε· πᾶσι γὰρ διέσπει-
ρας, τὸν τῆς πίστεως λόγον, ἤθη δὲ 
ἐκάθηρας, καὶ ψυχῶν καταστάσεις, 
καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἴθυνας Κο-
σμᾶ, πρὸς ἀληθείας, ὁδὸν τὴν σω-
τήριον. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Ἀνερμηνεύτως Θεοτόκε τε-

κοῦσα, τὸν πᾶσι Κόρη τὴν ζωὴν χο-
ρηγοῦντα, καὶ μετὰ τόκον μείνασα 
πανάφθορος, πάσης φθορᾶς λύ-
τρωσαι, τὴν ῥυπῶσαν ψυχήν μου, 
καὶ τὸν νοῦν μου τείχισον, οὐρανί-
αις ἐννοίαις, ἵνα σωφρόνως ζήσας 
ἐπὶ γῆς, τῆς αἰωνίου, ζωῆς ὀφθῶ 
μέτοχος. 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. 
Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Τὴν θείαν ἐπίπνοιαν, τοῦ Παρα-
κλήτου σοφέ, ὑψόθεν δεξάμενος, 
τῇ καθαρᾷ σου ψυχῇ, ὡς ἄλλος 
Ἀπόστολος, πόλεις τε καὶ χωρία, 
τῆς Ἑλλάδος διῆλθες, ἅπασι κα-
ταγγέλλων, σωτηρίας τὸν λόγον, 
καὶ ἤθλησας νομίμως, Κοσμᾶ θεο-
μακάριστε. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Ἀφράστως κυήσασα, τὸν Ποιη-
τὴν τοῦ παντός, διέσωσας Ἄχρα-
ντε, ἐκ τῆς ἀρχαίας ἀρᾶς, τοὺς πί-
στει δοξάζοντας, χείλεσι καὶ καρ-
δίᾳ, τὸν σὸν ἄῤῥητον τόκον, Δέ-
σποινα Θεοτόκε, ἱλαστήριον κό-
σμου· διὸ κἀμοὶ παράσχου, τὴν 
θείαν σου ἀντίληψιν. 

Τὸ ά Ἀντίφωνον τοῦ δ´  ἤχου. 
Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ 
με πάθη· ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ 
σῶσον Σωτήρ μου. (δίς) 

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε 
ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, 
πυρὶ  ἔσεσθε ἀπεξηραμένοι. (δίς) 

Δόξα. 
Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζω-

οῦται,  καὶ καθάρσει ὑψοῦται,  λα-
μπρύνεται,  τῇ τριαδικῇ μονάδι  ἱε-
ροκρυφίως. 

Καὶ νῦν. 
Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ 

τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα,  
ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς ζωο-
γονίαν. 

Προκείμενον 
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ 

φθόγγος αὐτοῦ καὶ εἰς τὰ πέρατα 
τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ. 

 (δίς) 
Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς 

Ἁγίοις αὐτοῦ. 
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ 

φθόγγος αὐτοῦ καὶ εἰς τὰ πέρατα 
τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ. 

Ἡ Τάξις τοῦ Εὐαγγελίου  
τοῦ Ὄρθρου 
Ἦχος β΄. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
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Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον. 

Εὐαγγέλιον 
Ἐκ τοῦ κατὰ  

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
Καὶ εὐθὺς ὁ Ν’ Ψαλμὸς χῦμα.  

Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ 
μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος των οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς 
ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας 
μου καθάρισόν με. 

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 
γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου 
ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντὸς. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πο-
νηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως 
ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου 
καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ-
νελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις 
ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ 
ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας 
σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθα-
ρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ 
χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ 
εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα 
τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας 
τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ 
ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνι-
σον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 
προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου 

τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. 
Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ 

σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμο-
νικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου 
καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ 
Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλ-
λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαι-
οσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ 
τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν 
αἴνεσίν σου. 

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα 
ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντε-
τριμμένον΄ καρδίαν συντετριμ-
μένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς 
οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ 
σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδομηθήτω 
τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαι-
οσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυ-
τώματα. 

 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσια-
στήριόν σου μόσχους. 

Δόξα Πατρὶ… Ἦχος β΄ 
Ταῖς τοῦ διδασκάλου, πρε-

σβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ 
πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν… 
Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις 

Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν 
ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ 
τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄ 
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Διδασκαλίας τῷ φωτί, ὡς ἥλιος 
ἀνατείλας, ἐν χρόνοις δουλείας ζο-
φερᾶς, εὐσεβείας αἴγλην παρέσχες, 
ταῖς καρδίαις τῶν πιστῶν, ἀμαυ-
ρωθείσαις ἀπάτῃ τῆς πλάνης· 
στόμα γὰρ θεῖον ὤφθης, καὶ ἔργον 
Εὐαγγελιστοῦ ἀνεδέξω, ἐν περιου-
σίᾳ σοφίας κρείττονος, καὶ γνώσει 
θειοτέρᾳ. Ἀλλ᾿ ὦ Ἰσαπόστολε Κο-
σμᾶ, τῷ Ζωοδότῃ Λόγῳ πρέσβευε, 
ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε.  

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου… 
Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. 

Κύριε, ἐλέησον.(δ΄) 
Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς… 

ΚΑΝΟΝΕΣ 
ᾨδὴ α΄. 

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.  
Ἦχος πλ. δ΄  Ὁ Εἱρμὸς. 

Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, 
καὶ τὴν αἰγυπτίαν μοχθηρίαν δια-
φυγών, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα, Τῷ 
Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ἄσωμεν. 

Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, 
καὶ τὴν αἰγυπτίαν μοχθηρίαν δια-
φυγών, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα, Τῷ 
Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ἄσωμεν. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς. 

Πολλοῖς συνεχόμενος πειρα-
σμοῖς, πρὸς σὲ καταφεύγω, σω-
τηρίαν ἐπιζητῶν, Ὢ Μῆτερ τοῦ 
Λόγου καὶ Παρθένε, τῶν δυσχερῶν 
καὶ δεινῶν με διάσωσον. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς. 

Παθῶν με ταράττουσι προσβο-
λαί, πολλῆς ἀθυμίας, ἐμπιπλῶσαί 
μου τὴν ψυχήν, εἰρήνευσον, Κόρη, 
τῇ γαλήνῃ, τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ 

σου, Πανάμωμε. 
Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-

σον ἡμᾶς.   
Σωτῆρα τεκοῦσάν σε καὶ Θεόν, 

δυσωπῶ, Παρθένε, λυτρωθῆναί με 
τῶν δεινῶν, σοὶ γὰρ νῦν προ-
σφεύγων ἀνατείνω, καὶ τὴν ψυχὴν 
καὶ τὴν διάνοιαν. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς.   

Νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυ-
χήν, ἐπισκοπῆς θείας, καὶ προνοίας 
τῆς παρὰ σοῦ, ἀξίωσον, μόνη Θε-
ομῆτορ, ὡς ἀγαθὴ ἀγαθοῦ τε λο-
χεύτρια. 

καὶ τοῦ Ἁγίου. 
Κανὼν τοῦ Ἁγίου, ᾨδὴ ά. 

Ἦχος δ´. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 
Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ  ἡμῶν. 

Καταύγασον Κύριε, τὴν σκοτι-
σθεῖσαν καρδίαν μου, φωτὶ τῆς σῆς 
χάριτος, ὅπως ὑμνήσω Χριστέ, θεί-
οις ᾄσμασι, Κοσμᾶν τὸν θεηγόρον, 
τὸν πᾶσι κηρύξαντα, λόγον τὸν ἔν-
θεον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ  ἡμῶν. 

Ὁ κῆρυξ ὁ ἔνθεος, Εὐαγγελίου 
τῆς χάριτος, ἡ σάλπιγξ ἡ εὔσημος, 
τῶν ἱερῶν διδαχῶν, ἀνυμνείσθω 
μοι, Κοσμᾶς ὁ θεηγόρος, τὸ στόμα 
τὸ πάνσοφον, βίου σεμνότητος. 

Δόξα...  
Σοφίᾳ τοῦ Πνεύματος, καταυ-

γασθεὶς τὴν διάνοιαν, φωστὴρ 
ὥσπερ μέγιστος, ἐξ Ἄθω ἔλαμψας, 
καὶ ἐπύρσευσας, τῶν διδαχῶν 
ἀκτῖσι, Κοσμᾶ Ἰσαπόστολε, 
Ἑλλάδα ἅπασαν. 
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Καὶ νῦν... Θεοτοκίον  
Μὴ φλέξας τὴν μήτραν σου, πυρὶ 

Ἁγνὴ τῆς Θεότητος, ὁ Λόγος ὁ 
ἄναρχος, ἐν σοὶ ἐσκήνωσε, καὶ σε-
σάρκωται, ἐκ σοῦ ἀνερμηνεύτως· 
διὸ Θεοτόκον σε πάντες κηρύττο-
μεν. 

Ὠδὴ γ΄ .  
Κανὼν τῆς Θεοτόκου. 

Ἦχος πλ. δ΄.  Ὁ Εἱρμὸς. 
Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ 

Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας δο-
μῆτορ, σὺ με στερέωσον, ἐν τῇ 
ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ 
ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, 
μόνε φιλάνθρωπε. 

Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ 
Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας δο-
μῆτορ, σὺ με στερέωσον, ἐν τῇ 
ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ 
ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, 
μόνε φιλάνθρωπε. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς. 

Προστασίαν καὶ σκέπην, ζωῆς 
ἐμῆς τίθημι, Σέ, Θεογεννῆτορ, Παρ-
θένε, σὺ με κυβέρνησον, πρὸς τὸν 
λιμένα σου, τῶν ἀγαθῶν ἡ αἰτία, 
τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνη 
πανύμνητε.   

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς. 

Ἱκετεύω, Παρθένε, τὸν ψυχικὸν 
τάραχον, καὶ τῆς ἀθυμίας τὴν 
ζάλην, διασκεδάσαι μου, σὺ γάρ, 
Θεόνυμφε, τὸν ἀρχηγὸν τῆς 
γαλήνης, τὸν Χριστὸν ἐκύησας, 
μόνη πανάχραντε. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς. 

Εὐεργέτην τεκοῦσα, τὸν τῶν 
καλῶν αἴτιον, τῆς εὐεργεσίας τὸν 
πλοῦτον, πᾶσιν ἀνάβλυσον, πάντα 
γὰρ δύνασαι, ὡς δυνατὸν ἐν Ἰσχύϊ, 
τὸν Χριστὸν κυήσασα, Θεομακάρι-
στε. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ σον 
ἡμᾶς. 

Χαλεπαῖς ἀῤῥωστίαις, καὶ νοσε-
ροῖς πάθεσιν, ἐξεταζομένῳ, Παρ-
θένε, σὺ μοι βοήθησον, τῶν 
Ἰαμάτων γάρ, ἀνελλιπῆ σε 
γινώσκω, θησαυρόν, Πανάμωμε, 
τὸν ἀδαπάνητον. 

ᾨδὴ γ´. τοῦ Ἁγίου 
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ  ἡμῶν. 

Ἀγάπῃ τρωθεὶς Πάτερ τῇ θείᾳ, 
ἠγάπησας ὥσπερ σεαυτόν, καὶ τὸν 
πλησίον Ἅγιε, ὑπὲρ οὗ πλείστους 
ἤνεγκας, κινδύνους ὡς ὁμότροπος, 
τῶν Ἀποστόλων ἐν ἅπασι. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ  ἡμῶν. 

Συνέσει τῇ θείᾳ διαλάμπων, κη-
ρύττεις τὸν λόγον πανταχοῦ, τῆς 
εὐσεβείας Ὅσιε, ὡς θεῖος Ἰσαπό-
στολος, καὶ τῶν πιστῶν ἐστήριξας, 
τῷ θείῳ φόβῳ τὸ φρόνημα. 

Δόξα... 
Ὁ νοῦς σου δεξάμενος ἐν Ἄθῳ, 

τὰς θείας ἐλλάμψεις μυστικῶς, Κο-
σμᾶ θεομακάριστε, διδάγματα σω-
τήρια, οἷα κρουνὸς ἀνέβλυσεν, εἰς 
εὐσεβῶν περιποίησιν. 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον. 
Ἰσχύν μοι παράσχου Θεοτόκε, 

πατεῖν τοῦ ἐχθροῦ τὰς μηχανάς, 
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τοῦ καθ᾿ ἑκάστην Πάναγνε, ὑπού-
λως ἐφορμῶντός μοι, καὶ τὴν ψυ-
χήν μου στήριξον, τοῖς τοῦ Υἱοῦ 
σου προστάγμασι. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,… 

Ἡ Κάθισμα.  
Ἦχος δ´.  Ταχὺ προκατάλαβε. 

Σοφίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῶν 
θαυμάτων φωτί, πολλοὺς κατεφώ-
τισας, τοὺς ἐν νυκτὶ τῶν παθῶν, 
καὶ πλάνης ὑπάρχοντας· ἴχνεσι γὰρ 
τῶν θείων, Ἀποστόλων βαδίσας, 
τούτων τὸ ἔργον Πάτερ, ἀκριβῶς 
ἐμιμήσω· διό σε ἡ θεία χάρις, Κο-
σμᾶ ἐθαυμάστωσε. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Μυρίοις βαλλόμενοι, τῇ ἐπηρείᾳ 

ἐχθροῦ, κινδύνοις καὶ θλίψεσι, καὶ 
λογισμοῖς χαλεποῖς, Παρθένε πα-
νύμνητε, σπεύδομεν τῇ σῇ σκέπῃ, 
σωτηρίαν αἰτοῦντες· λύτρωσαι Θε-
οτόκε, τῆς αὐτῶν ἡμᾶς ζάλης, καὶ 
δίδου τῇ ζωῇ ἡμῶν, εἰρήνην καὶ με-
τάνοιαν. 

 
Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς...  
Κοντάκιον. 

Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον. 
Ὡς φωστὴρ νεόφωτος τὴν 

Ἐκκλησίαν, καταυγάζεις ἅπασαν, 
Εὐαγγελίου διδαχαῖς, Κοσμᾶ Χρι-
στοῦ Ἰσαπόστολε· διὸ ἀξίως, γε-
ραίρει τὴν μνήμην σου. 

Ὁ Οἶκος. 
Τῶν Ἀποστόλων μιμητής, καὶ 

Ἐκκλησίας στῦλος, τῶν ἱερέων 
καλλονή, καὶ τῶν Ὁσίων τύπος, καὶ 

τῶν Μαρτύρων σύναθλος, ὡς κοι-
νωνήσας τῶν ἀγώνων αὐτοῖς, Ἱερο-
μάρτυς ἀναδέδειξαι· ἐξ Αἰτωλίας 
γὰρ ἀνατείλας, καὶ ἐν Ἄθῳ ἁγια-
σθείς, ἐν δὲ τῇ ἱερᾷ Φιλοθέου 
Μονῇ, τὴν θείαν ἀποστολὴν μυ-
στικῶς παρὰ Θεοῦ δεξάμενος, ἐν 
πληροφορίᾳ θείᾳ, καὶ ἐνεργείᾳ 
θείου φωτός, ὡς Ἡσαΐας ὁ θεοει-
δέστατος, ἐξῆλθες κηρύσσων καὶ 
διδάσκων τοὺς λαούς, καὶ πολλοὺς 
ἐπιστρέφων πρὸς Κύριον, ἐξ ὁδοῦ 
ἀπωλείας· καὶ ἐκ Βυζαντίου τὴν 
σωτήριον ἀρξάμενος πορείαν, καὶ 
πλείστας πόλεις καὶ χώρας καὶ νή-
σους περιελθών, κατὰ Παῦλον τὸν 
μέγαν, εὐαγγελιζόμενος τὴν εἰρή-
νην καὶ τὰ ἀγαθὰ τῆς βασιλείας 
τῶν οὐρανῶν, πᾶσαν δὲ τὴν Ἤπει-
ρον παριλαβῶν τῷ φθόγγῳ, μαρτυ-
ρικῶς Θεῷ ἐξεδήμησας, καὶ πλου-
σίαις δωρεαῖς κεκόσμησαι, Κοσμᾶ 
Ἰσαπόστολε· διὸ ἡ Ἐκκλησία Χρι-
στοῦ ἀξίως, γεραίρει τὴν μνήμην 
σου. 

Συναξάριον. 
Τῇ ΚΔ´ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς μνήμη 

τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος 
Κοσμᾶ τοῦ Ἰσαποστόλου, ἀθλήσα-
ντος δι᾿ ἀγχόνης κατὰ τὸ ἔτος 1779. 

Στίχ. Κόσμος τῶν πιστῶν Κο-
σμᾶς ὁ θεῖος ὤφθη, 

Ἀποστόλων ἴχνεσι στεῤῥῶς βαδί-
σας. 

Εἰκάδι τετάρτῃ Κοσμᾶν 
θεήπνουν δυσσεβεῖς ἀπῆγξαν. 

Οὗτος ὁ μακάριος ἦν κατὰ τὸν δέκατον καὶ 
ὄγδοον αἰῶνα. Πατρίδα ἔσχε τὸ ἐν Αἰτωλίᾳ χωρίον, 
οὗ ἡ κλῆσις Μέγα Δένδρον, ἐκ γονέων εὐσεβῶν βλα-
στήσας. Τὸν μονήρη ποθήσας βίον, καὶ ἐν τῇ κατὰ τὸ 
Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθω ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Φιλοθέου 
ἀσκητικῶς ἀγωνισάμενος καὶ θείαν ἔλλαμψιν λαβὼν 
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καὶ θεόθεν χρηματισθείς, ἀπεστάλη κηρύξαι τὸν λό-
γον τῆς σωτηρίας, ὡς ἄλλος Ἀπόστολος, ἐν τοῖς ζο-
φεροῖς τῆς δουλείας χρόνοις, ἣν οἱ τῆς Ἄγαρ ἀπόγο-
νοι τοῖς ὁμοφύλοις καὶ ὁμοπίστοις αὐτοῦ ἐπήνεγκαν, 
ἀῤῥήτοις τοῦ Θεοῦ κρίμασι. Καὶ πλείστας πόλεις καὶ 
χωρία καὶ νήσους περιελθών, καὶ πᾶσαν τὴν 
Ἑλλάδα, συνελόντι φάναι, τῷ φθόγγῳ περιλαβών, ἐν 
Ἠπείρῳ μαρτυρικῷ τέλει τὸν βίον ἐσφράγισεν, 
ἀγχόνῃ θανατωθεὶς παρὰ τῶν δυσσεβῶν. Τὸ δὲ τί-
μιον αὐτοῦ σκῆνος, χαριτωθὲν θείῳ Πνεύματι, πλεί-
στας ἰάσεις καὶ θαύματα παρέχει τοῖς πίστει προ-
σερχομένοις τῇ τούτου χάριτι καὶ πρεσβείᾳ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ 
Ἁγίου μάρτυρος Εὐτυχοῦς, μαθη-
τοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεο-
λόγου, καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου 
Παύλου. 

Στίχοι 
Ὡς εὐτυχῶς σὺ εὐτύχησας τρι-

σμάκαρ, 
Θείας τετευχὼς Εὐτυχῆ κληρου-

χίας. 
Εἰκάδι Εὐτυχὲ ἀμφεκάλυψε 

λίθος γε τετάρτῃ 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ 

Ἁγίου μάρτυρος Τατίωνος. 
Στίχοι 

Ἕλξει μετρήσας πολλὰ πολλὰ 
γῆς πλέθρα, 

Ἐδὲμ λάβοις ἄμετρα πλέθρα, 
Τατίων. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ 
ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογη-
τοῦ Γεωργίου τοῦ Λιμνιώτου. 

Στίχοι 
Κοινῷ τελευτῶν Γεώργιος τῷ 

τέλει, 
Σημεῖον ἄθλου ῥῖνα τμηθεῖσαν 

φέρει. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τὴν ἀνάμνησιν 

ποιούμεθα τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ σε-
πτοῦ Λειψάνου τοῦ ἐν Ἁγίοις Πα-
τρὸς ἡμῶν Διονυσίου, Ἀρχιεπι-
σκὸπου Αἰγίνης, καὶ τῆς τούτου ἐκ 

Στροφάδων εἰς Ζάκυνθον 
ἐπανόδου. 

Στίχοι 
Γόνοιο βίου νῦν τυχοῦσα ἀφθάρ-

του, 
Ζάκυνθε τέρπου, γηθοσύνως οὖν 

κάρτα. 
Εἰκάδι ἧκε δέμας ἀκεσίμβροτον 

ἔν γε τετάρτῃ. 
Ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις, Χριστὲ 

ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. 
Ἀμήν. 

 
 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 
Καταβαίαι τῆς Ὑψώσεως τοῦ 

Τιμίου Σταυροῦ  
Ὠδὴ α’.  Ἦχος  πλ. δ΄. 

Σταυρὸν χαράξας Μωσῆς, ἐπ' 
εὐθείας ῥάβδῳ, τὴν Ἐρυθρὰν 
διέτεμε, τῷ Ἰσραὴλ πεζεύσαντι, 
τὴν δὲ ἐπιστρεπτικῶς, Φαραὼ τοῖς 
ἅρμασι, κροτήσας ἥνωσεν, ἐπ' 
εὔρους διαγράψας, τὸ ἀήττητον 
ὅπλον. Διὸ Χριστῷ ᾂσωμεν, τῷ 
Θεῷ ἡμῶν, ὅτι δεδόξασται.  

  Ὠδὴ γ΄. 
Ῥάβδος εἰς τύπον τοῦ μυστηρίου 

παραλαμβάνεται, τῷ βλαστῷ γὰρ 
προκρίνει τὸν ἱερέα. Τῇ στει-
ρευούσῃ δὲ πρῴην, Ἐκκλησία νῦν 
ἐξήνθησε, ξύλον Σταυροῦ,εἰς 
κράτος καὶ στερέωμα. 

 Ὠδὴ δ΄. 
Εἰσακήκοα Κύριε, τῆς οἰκο-

νομίας σου τὸ μυστήριον, κα-
τενόησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐδόξασά 
σου τὴν θεότητα.  

Ὠδὴ ε΄. 
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Ὢ τρισμακάριστον ξύλον! ἐν ᾧ 
ἐτάθη Χριστός, ὁ Βασιλεὺς καὶ 
Κύριος΄ δι’ οὗ πέπτωκεν ὁ ξύλῳ 
ἀπατήσας, τῷ ἐν σοὶ δελεασθείς, 
Θεῷ τῷ προσπαγέντι σαρκί, τῷ 
παρέχοντι, τὴν εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς 
ἡμῶν. 

Ὠδὴ ς΄. 
Νοτίου θηρὸς ἐν σπλάγχνοις, 

παλάμας Ἰωνᾶς, σταυροειδῶς 
διεκπετάσας, τὸ σωτήριον πάθος 
προδιετύπου σαφῶς. Ὅθεν τριήμε-
ρος ἐκδύς, τὴν ὑπερκόσμιον 
Ἀνάστασιν ὑπεζωγράφησε, τοῦ 
σαρκὶ προσπαγέντος Χριστοῦ τοῦ 
Θεοῦ, καὶ τριημέρῳ ἐγέρσει τὸν 
κόσμον φωτίσαντος.  

Ὠδὴ ζ΄. 
Ἔκνοον πρόσταγμα τυράννου, 

δυσσεβοῦς, λαοὺς ἐκλόνησε, πνέον 
ἀπειλῆς, καὶ δυσφημίας θεοστυ-
γοῦς. Ὅμως τρεῖς Παῖδας οὐκ 
ἐδειμάτωσε θυμὸς θηριώδης, οὐ 
πῦρ βρόμιον΄ ἀλλ' ἀντηχοῦντι δρο-
σοβόλῳ πνεύματι, πυρὶ συνόντες 
ἔψαλλον΄ ὁ ὑπερύμνητος τῶν Πα-
τέρων καὶ ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς 
εἶ.  

Ὠδὴ η΄. 
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 
Εὐλογεῖτε Παῖδες, τῆς Τριάδος 

ἰσάριθμοι, Δημιουργὸν Πατέρα 
Θεόν, ὑμνεῖτε τὸν συγκαταβάντα 
Λόγον, καὶ τὸ πῦρ εἰς δρόσον με-
ταποιήσαντα, καὶ ὑπερυψοῦτε, τὸ 
πᾶσι ζωὴν παρέχον, Πνεῦμα 
πανάγιον εἰς τοὺς αἰῶνας.  

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ 
φωτὸς… 

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ  
(Ἦχος πλ. δ΄.  ) 

Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν 
Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά 
μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτό-
κον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν τα-
πείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ 
γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με 
πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα 

ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις 
αὐτόν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν 

βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπε-
ρηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ 

θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, 
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ 
πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παι-

δὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, κα-
θὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας 
ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Καταβασία. Ὠδὴ θ΄. 

 



24-08-2021 ΟΡΘΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ. 

9 
 

Μυστικὸς εἶ Θεοτόκε Παράδει-
σος, ἀγεωργήτως βλαστήσασα Χρι-
στόν, ὑφ' οὗ τὸ τοῦ Σταυροῦ ζω-
ηφόρον ἐν γῇ, πεφυτούργηται δέν-
δρον. Διὸ νῦν ὑψουμένου προσκυ-
νοῦντες αὐτόν, σὲ μεγαλύνομεν. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὃτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνά-

μεις...  
 

Ἐξαποστειλάριον.  
Ἦχος β΄  

Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 
Τὸν μέγαν Ἰσαπόστολον, Κο-

σμᾶν τὸν ἱερώτατον, τῆς Ἐκκλη-
σίας τὴν βάσιν, καὶ ἀληθείας τὸ 
στόμα, τὸν κήρυκα τῆς πίστεως, 
Μαρτύρων τὸν ὁμότροπον, πιστῶς 
ἀνευφημήσωμεν, ἵνα ταῖς τούτου 
πρεσβείαις, ῥυώμεθα πάσης βλά-
βης. 

Θεοτοκίον. 
Θεὸν τὸν ὑπερούσιον, ὑπερφυῶς 

κυήσασα, ἐν ἀνθρωπίνῃ οὐσίᾳ, Θε-
χαρίτωτε Κόρη, δι᾿ ἄκραν ἀγαθό-
τητα, τὸν κόσμον ἀναπλάττοντα, 
ἀνάπλασιν σωτήριον, παράσχου 
νῦν τῇ ψυχῇ μου, ἐκ παραπτώσεων 
πλείστων. 

ΑΙΝΟΙ .  Ἦχος α΄. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύ-

ριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν 
οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ.  

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγε-
λοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ 
δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος 
τῷ Θεῷ.  

Εἰς τοὺς Αἴνους. 

Ἱστῶμεν στίχους δ´  
καὶ ψάλλομεν  

τὰ ἑξῆς Προσόμοια. 
Ἦχος α´. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυ-
ναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν 
κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ. 

Τῶν Ἀποστόλων τὸν ζῆλον 
ἐκμιμησάμενος, τρανῶς ἀνακηρύτ-
τεις, εὐσεβείας τὸν λόγον, Κοσμᾶ 
πνευματοφόρε καὶ ὁδηγεῖς, πρὸς 
τὸ φῶς τὸ ἀνέσπερον, τῶν ἐντολῶν 
τοῦ Σωτῆρος πλείστους λαούς, ὡς 
διδάσκαλος τῆς πίστεως. 

Στίχ.  Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλ-
πιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ 
καὶ κιθάρᾳ. 

Ἐξ Ἄθω Πάτερ ἐκλάμψας ὡς 
μέγας ἥλιος, ταῖς σαῖς διδασκαλί-
αις, καὶ θαυμάτων ἀκτῖσι, λαοὺς 
τοὺς ἐν ἀγνοίᾳ φωταγωγεῖς, καὶ 
στηρίζεις μὴ σφάλλεσθαι, καὶ ἀπο-
κλίνειν τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ, 
τῆς δουλείας ἐν ταῖς θλίψεσι. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ 
καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς 
καὶ ὀργάνῳ.  

Χαίρει ἐν σοὶ Αἰτωλία ἡ σὲ βλα-
στήσασα, καὶ Ἄθως χαρμοσύνως, 
τὴν σὴν χάριν κηρύττει, καὶ πᾶσα 
Ἐκκλησία ἡ τοῦ Χριστοῦ, μακαρί-
ζει σε Ἅγιε, στηριζομένη ταῖς θεί-
αις σου διδαχαῖς, Κοσμᾶ θεῖε Ἰσα-
πόστολε. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβά-
λοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμ-
βάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ 
αἰνεσάτω τὸν Κύριον.  



24-08-2021 ΟΡΘΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ. 

10 
 

Τοῦ Παρακλήτου τὴν χάριν φέ-
ρων τῷ λόγῳ σου, πόλεις πολλὰς 
διῆλθες, Ἰσαπόστολε θεῖε, καὶ φθά-
σας Ἰλλυρίαν Πάτερ Κοσμᾶ, ἐν 
αὐτῇ χαίρων ἤνυσας, τοῦ μαρτυ-
ρίου τὸν δρόμον· ὅθεν Χριστός, 
θαυμαστῶς σε ἐμεγάλυνε. 

Δόξα. Ἦχος πλ. ά. 
Εὐαγγελικῶς πολιτευσάμενος, 

τοῦ Εὐαγγελίου τῆς χάριτος, μυ-
σταγωγὸς καὶ κῆρυξ, ἀναδέδειξαι 
Πάτερ· τῷ γὰρ θείῳ θελήματι, δια-
κονῶν ὁλοτρόπως, διδαχαῖς ἱεραῖς 
παιδεύεις, τῶν εὐσεβῶν τὰς ψυχάς, 
τὰ ἄνω ζητεῖν καὶ ποθεῖν, ἀναστρο-
φαῖς ἁγίαις· καὶ τύπον σεαυτὸν 
παραστήσας, ἐν λόγῳ καὶ ἔργῳ, 
τῆς Ἐκκλησίας στῦλος ὤφθης, ἐν 
ὑστέροις καιροῖς, Ἀποστολικοῖς 
προτερήμασι κοσμούμενος· διὸ 
Χριστός τε ἐδόξασεν, ὡς θεῖον 
Ἰσαπόστολον, καὶ ἀθλητὴν περι-
φανῆ, Κοσμᾶ μακάριε· ᾧ πρέσβευε 
δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε. 

Ἢ Ἕτερον Δοξαστικόν. 

Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ᾀσμά-
των, χορεύσωμεν τῷ πνεύματι, καὶ 
σκιρτήσωμεν εὐφραινόμενοι, τῇ 
φωτοφόρῳ μνήμῃ, τοῦ διδασκάλου 
ἡμῶν. Βασιλεῖς καὶ Ἄρχοντες συ-
ντρεχέτωσαν, καὶ τὸν δι᾿ ἀγώνων 
καὶ λόγων θεοσόφων, βασιλείας 
τῶν οὐρανῶν, ἐν δυνάμει Ἀποστο-
λικῇ, τὸ Εὐαγγέλιον κηρύξαντα, 
ἀνυμνείτωσαν. Ποιμένες καὶ διδά-
σκαλοι, τὸν τῆς Θεοῦ σοφίας πε-
πληρωμένον νοῦν, συνδραμόντες 
εὐφημήσωμεν· τὸ δοχεῖον τῶν 
ἀρετῶν· τῆς εὐσεβείας τὸ στόμα· 
τὼν διδαγμάτων τὴν πλημμύραν· 

τῆς χάριτος τὸν θησαυρόν· τοῦ 
Εὐαγγελίου τὸν ὑποφήτην· τὸν κα-
ταπέλτην τῆς ἀσεβείας· ἠθῶν ἀμέ-
μπτων τὸν φυτοκόμον· τὸν κόσμον 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ θεῖον πρόβολον, 
μέγιστον Ἰσαπόστολον, ἐγκωμιά-
ζοντες οὕτως εἴπωμεν· Κοσμᾶ θεῖε 
διδάσκαλε, στήριξον ἡμᾶς ταῖς δι-
δασκαλίαις σου, καὶ σκέπε τοὺς 
πιστούς, πάσης ἐναντιότητος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Μακαρίζομέν σε Θεοτόκε Παρ-

θένε, καὶ δοξάζομέν σε οἱ πιστοὶ 
κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν ἄσει-
στον, τὸ τεῖχος, τὸ ἄῤῥηκτον, τὴν 
ἀῤῥαγῆ προστασίαν, καὶ κατα-
φυγὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Δοξολογία μεγάλη. Ἦχος πλ. α΄ 
Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. 

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς 
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, 
προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν 
σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν 
μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, 
Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μο-
νογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον 
Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, 
ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν 
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον 
ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 
κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ 
καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, 
καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ 
μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς 
δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. 
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Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω 
σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς 
τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
αἰῶνος. 

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι 
ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν 
Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δε-
δοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς 
αἰῶνας. Ἀμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ 
ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, 
ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα΄ 
Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν 
μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, 
δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά 
σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ 
φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς 
γινώσκουσί σε. 

 Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ 
Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἅγιος ὁ Θεός,  
Ἅγιος Ἰσχυρός,  
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος γ´. Θείας πίστεως. 

Θείας πίστεως, διδασκαλίᾳ, κα-
τεκόσμησας, τὴν Ἐκκλησίαν, ζηλω-
τὴς τῶν Ἀποστόλων γενόμενος· καὶ 
κατασπείρας τὰ θεῖα διδάγματα, 
μαρτυρικῶς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. 
Κοσμᾶ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν 
ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος.  

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
ΑΝΤΙΦΩΝΑ  
Ἀντίφωνον Α΄ 

Ἦχος β´. 
Στίχ.Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν 

Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ 
ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχ.Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν 
Κύριον, καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας 
τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Στίχ. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ 
ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ 
βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Στίχ. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, 
πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ 
τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Δόξα Πατρί…Καὶ νῦν. 
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Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Ἀντίφωνον Β΄. Ἦχος β´. 
Στίχ. Αἴνει, ἡ ψυχή μου τὸν 

Κύριον, αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ 
μου ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως 
ὑπάρχω. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ.  Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς 
Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς 
αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. Τὸν ποιήσαντα τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν 
καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ.. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν 
αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεάν. 

Σῶσον, ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Δόξα Πατρὶ… Καὶ νῦν… 
Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 

Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ κα-
ταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμετέραν 
σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 
ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, 
σταυρω-θείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας, Εἷς ὢν 
τῆς ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμε-
νος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ 
Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀντίφωνον Γ΄ 
Ἦχος γ΄. 

Στίχ. ά. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν 
ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ καὶ εἰς 
τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥή-
ματα αὐτοῦ. 

Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος γ´. Θείας πίστεως. 

Θείας πίστεως, διδασκαλίᾳ, κα-
τεκόσμησας, τὴν Ἐκκλησίαν, ζηλω-
τὴς τῶν Ἀποστόλων γενόμενος· καὶ 
κατασπείρας τὰ θεῖα διδάγματα, 
μαρτυρικῶς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. 
Κοσμᾶ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν 
ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος.  

Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς 
Ἁγίοις αὐτοῦ 

Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος γ´. Θείας πίστεως. 

Θείας πίστεως, διδασκαλίᾳ, κα-
τεκόσμησας, τὴν Ἐκκλησίαν, ζηλω-
τὴς τῶν Ἀποστόλων γενόμενος· καὶ 
κατασπείρας τὰ θεῖα διδάγματα, 
μαρτυρικῶς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. 
Κοσμᾶ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν 
ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος.  

 
 

Μικρὰ Εἴσοδος. 
Εἰσοδικὸν 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ 
προσπέσωμεν Χριστῷ, σῶσον ἡμᾶς 
Υἱὲ Θεοῦ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός,, 
(ὁ β΄ χορὸς) ψάλλοντάς σοι, Ἀλλη-
λούϊα. 
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Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος γ´. Θείας πίστεως. 

Θείας πίστεως, διδασκαλίᾳ, κα-
τεκόσμησας, τὴν Ἐκκλησίαν, ζηλω-
τὴς τῶν Ἀποστόλων γενόμενος· καὶ 
κατασπείρας τὰ θεῖα διδάγματα, 
μαρτυρικῶς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. 
Κοσμᾶ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν 
ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος.  

Ἕτερον. Ἦχος α´.  
Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

Αἰτωλίας τὸν γόνον, Ἀποστόλων 
τὸν σύμπονον, Φιλοθέου Μάνδρας 
τὸ κλέος, καὶ τοῦ Ἄθω τὸ σέ-
μνωμα, Κοσμᾶν τὸν Ἰσαπόστολον 
πιστοί, ὡς κήρυκα τῆς πίστεως σο-
φόν, καὶ ὡς μέγαν εὐσεβείας ὑφη-
γητήν, τιμήσωμεν κραυγάζοντες. 
Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα 
τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ 
ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ 
Κοντάκιον  Ἦχος Δ΄ 

Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα ὀνειδισμοῦ 
ἀτεκνίας, καὶ Ἀδὰμ καὶ Εὔα, ἐκ 
τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου, ἠλευ-
θερώθησαν, Ἄχραντε, ἐν τῇ ἁγίᾳ 
γεννήσει σου· αὐτὴν ἑορτάζει καὶ ὁ 
λαός σου, ἐνοχῆς τῶν πταισμάτων, 
λυτρωθεὶς ἐν τῷ κράζειν σοι· Ἡ 
στεῖρα τίκτει τὴν Θεοτόκον, καὶ 
τροφὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν. 

Τρισάγιον Ἀποστόλου 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  γ΄  
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 

Πνεύματι.  
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν.  

Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  
Δύναμις. 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἀπόστολον ζήτει  

τῇ Κυριακῇ μετὰ τὰ Φῶτα. 
Προκείμενον, Ἦχος πλ. δ´. 

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ 
φθόγγος αὐτοῦ. 

Στίχ. Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δό-
ξαν Θεοῦ. 

Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς 
Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα. (κεφ. δ´ 7-
13) 

Ἀδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν 
ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς 
δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὸ λέγει· ｫ
Ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν 
αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα 
τοῖς ἀνθρώποιςｻ. Τὸ δὲ ｫἀνέβηｻ τί 
ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον 
εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ὁ 
καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς 
ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα 
πληρώσῃ τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς 
ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς 
δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελι-
στάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδα-
σκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν 
τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς 
οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χρι-
στοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πά-
ντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως 
καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ 
Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον 
ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χρι-
στοῦ. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος β´. 
Στίχ. Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύ-

σονται δικαιοσύνην. 
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Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος 
τὸν Κύριον. 

Εὐαγγέλιον. Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον 
 (ί 1, 5-8). (Ζήτει τῇ ά Νοεμβρίου). 

 
Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱε-

ροῦ Χρυσοστόμου 
Εἰς τό᾽Εξαιρέτως 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μα-
καρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀει-
μακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ 
μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιω-
τέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδο-
ξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σερα-
φείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον 
τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 
μεγαλύνομεν. 

Κοινωνικὸν  
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται 

δίκαιος. Ἀλληλούϊα.    
ἦχος β’  

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, 
ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, 
εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον 
Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ 
ἡμᾶς ἔσωσεν.  

Ἀμὴν ἀμὴν ἀμὴν, εἰς ἄφεσιν 
ἀμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν 
αἰνέσεώς Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν 
τὴν δόξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς 
τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυστη-
ρίων· τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ 
ἁγιασμῷ, ὅλην τὴν ἡμέραν μελετᾶν 
τὴν δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 

ἦχος β΄ 
Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογη-

μένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ 
αἰῶνος. (τρὶς) 

Ἀπόλυσις 
Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   
Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 
Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  
Κουλούρας Βέροιας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


