ANOMUSKANONI PYHÄLLE PAPPISMARTTYYRILLE JA APOSTOLIENVERTAISELLE KOSMAS AITOLIALAISELLE
Laatinut Munkki Gerasimos Pieneltä Pyhän Annan skiitalta.
Kreikkalaisessa tekstissä anomuskanoniin sisältyvä kanoni muodostaa akrostikonin eli
sen oodien troparit muodostavat alkukirjaimiensa osalta lauseen, jonka tarkoitus on auttaa kanonin muistamista ja joka tässä tapauksessa kuuluu: AKosmas, kaunista meidät
jumalallisella sanalla. Gerasimoksen.@
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Anomuskanoni on tapana toimittaa hartaasti, mutta samalla reippaasti niin, että se säilyy
tunnelmaltaan kevyenä ja valoisana. Jos käytettävissä on kaksi kuoroa, lauluosuudet
suoritetaan antifonisesti.
Anomuskanonin alkaessa Kuninkaan ovat avataan ja niiden annetaan olla auki koko
palveluksen ajan.
Pukeuduttuaan epitrakiliin pappi lausuu:
Kiitetty on Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
Kuoro: Aamen.
Lukija lukee välittömästi tämän jälkeen Psalmin 143 (142 LXX)
Pappi: Jumala on Herra ja Hän ilmestyi meille. Siunattu on Hän, joka tulee Herran nimeen.
Kuoro (4. säv.): Jumala on Herra ja Hän ilmestyi meille. * Siunattu on Hän, * joka tulee
Herran nimeen.
Papin liitelauselma: Kiittäkää Herraa, sillä Hän on hyvä, sillä Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
Kuoro: Jumala on Herra ja Hän ilmestyi meille. * Siunattu on Hän, * joka tulee Herran
nimeen.
Papin liitelauselma: He piirittivät minua joka taholta; Herran nimessä minä lyön heidät
maahan.
Kuoro: Jumala on Herra ja Hän ilmestyi meille. * Siunattu on Hän, * joka tulee Herran
nimeen.
Papin liitelauselma: En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä.
Kuoro: Jumala on Herra ja Hän ilmestyi meille. * Siunattu on Hän, * joka tulee Herran
nimeen.
Papin liitelauselma: Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta
tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme.
Kuoro: Jumala on Herra ja Hän ilmestyi meille. * Siunattu on Hän, * joka tulee Herran
nimeen.
Kuoro (4. säv.):
Pyhien Apostolien innokkaana seuraajana, * sinä sait valaistuksen Lohduttajahengeltä, *
ja osoittauduit jumaliseksi hurskauden saarnaajaksi. * Vahvista siis meidät * Ortodoksisen uskon ja pyhien dogmien jumalalliselle perustukselle, * oi kunniakas Pappismarttyyri

Kosmas, * ja ano meille vapahdusta rikkomuksista.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Edeltävä tropari toistetaan.
Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Me kelvottomat emme koskaan herkeä puhumasta voimastasi, oi Jumalansynnyttäjä, *
sillä jollet Sinä esirukouksillasi puolustaisi, * niin kuka silloin päästäisi meidät näin suurista vaaroista? * Kuka olisi meidät tähän asti synnin orjuudesta vapaina säilyttänyt? *
Emme erkane Sinusta, oi Valtiatar, * sillä Sinä aina pelastat palvelijasi * kaikista kauheista vaaroista.
Lukija lukee Psalmin 51 (50 LXX)
Psalmia seuraa oheinen kanoni, jonka liitelauselmineen laulaa kuoro (8. säv.). Kukin
oodi alkaa poikkeuksellisesti liitelauselmalla, koska anomuskanonien kohdalla oodeista
on tullut tavaksi jättää pois irmossi.
1. oodi
Liitelauselma: Pyhä Kosmas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Sinä kaunistit uskovien sydämet jumalallisilla opetuksillasi, * oi ihmeteltävä Apostolienvertainen. * Vapahda meidät rumentavista himoista anomuksillasi, * joita kannat Jumalan puoleen.
Liitelauselma: Pyhä Kosmas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Sinä, joka pyhällä opetuksen sanalla * ohjasit Kristuksen luo uskovien sydämet, * suuntaa meidät, Jumalan mielen omaava Kosmas, * antaumukselliseen hyveen tavoittelemiseen.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Säteillessäsi Evankeliumin hengellistä viisautta * sinä osoittauduit jumalankaltaiseksi julistajaksi. * Valaise siis, Isä Kosmas, kaikki meidät, * että vaeltaisimme Evankeliumin arvon mukaisesti.
Liitelauselma: Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Polttamatta puhdasta kohtuasi * Jumala tulee lihaksi Sinun puhtaasta verestäsi. * Rukoile Häntä, oi ainoa Jumalansynnyttäjä, * armahtamaan niitä, jotka Sinua autuaaksi ylistävät.
3. oodi
Liitelauselma: Pyhä Kosmas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Saatuasi rikkaudeksesi, oi Pyhä, Apostolien innon * sinä puhdistat sydämet jumalallisella saarnalla. * Kitke nyt anomuksillasi pois Kristuksen Kirkosta * kaikki rikkavilja.
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Liitelauselma: Pyhä Kosmas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Pukeuduttuasi Athoksella kauneuteen * ihmismielen ylittävin hengellisin valaisuin * sinä
loistat uskon valoa koko maailmalle. * Sen kautta, Pyhä, torju * harhaoppisten aiheuttama synkkä ja kurja yö, * joka meitä uhkaa.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Sanan voimalla ja opetuksen suloisuudella * sinä nostit sangen monet ylös turhuuden
syvästä kuilusta, * tempaa myös meidät, Isä, sinä suuri Apostolienvertainen, * pois kurjien uskomusten kidasta.
Liitelauselma: Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Sinä, Neitsyt, synnytit kaiken alkusyyn * Sinusta lihaksi tulleena, yhdessä persoonassa
ja kahdessa luonnossa. * Ano hartaasti Häntä, Puhtain, kuolettamaan lihamme himot *
Hänen hyvyytensä rikkaudesta.
Kuoro laulaa samalla sävelmällä, mutta ilman edeltävää liitelauselmaa, seuraavat veisut:
Pelasta, Pappismarttyyri, kaikesta hädästä meidät, * jotka sinua kunnioitamme jumalallisena Apostolienvertaisena, * oi Kosmas, ylenautuas, * kun kannat rukouksia Vapahtajalle.
Katsahda suosiollisesti, * oi, ylistetty Jumalansynnyttäjä, * minun ruumiini hirmuisen kärsimyksen puoleen * ja paranna sieluni tuska.
Ektenia
Pappi: Armahda meitä, Jumala, Sinun suuresta armostasi, me rukoilemme Sinua, kuule
ja armahda.
Kuoro: Herra, armahda. (kolmesti)
Pappi: Vielä rukoilemme arkkipiispamme B B (ja metropoliittamme B B) puolesta.
Kuoro: Herra, armahda. (kolmesti)
Pappi: Vielä rukoilemme koko seurakunnan [luostarissa: koko veljestömme (sisaristomme)] ja kaikkien kristittyjen puolesta.
Kuoro: Herra, armahda. (kolmesti)
Pappi: Sillä Sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala, ja Sinulle, Isä, Poika ja
Pyhä Henki, me kunniaa edeskannamme nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Kuoro: Aamen.
Katismatropari (2. säv.):
Sinun sanasi osoittautui Pyhässä Hengessä * taivaalliseksi kasteeksi kuivuuden koettelemille sieluille. * Mutta Kosmas, Jumalassa viisas, * kastele opetustesi runsaalla sateella meidän sydämemme * sen palaessa himojen kytevillä hiilillä.
4. oodi (8. säv.)
Liitelauselma: Pyhä Kosmas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Sinä, armon täyteyteen yltänyt Isä, * joka Jumalassa viisaana olit Evankeliumin oppilas,
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* täytä meidän sydämemme armolla * sinun huultesi opetuksen kautta.
Liitelauselma: Pyhä Kosmas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Vaaroista ja ahdistuksista * ja monenlaisista vaikeuksista * vapahda meidät esirukouksillasi, * oi autuas Apostolienvertainen.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Ano meille, Pyhä, sovitusta * sekä vapaaksipääsyä rikkomuksista * ja rauhaa ja yksimielisyyttä niille, * jotka sinua vilpittömästi autuaaksi ylistävät.
Liitelauselma: Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Jumalalle ruumiin antanut * ja synnytyksen jälkeen turmeltumattomana säilynyt, * sellaisena kuin olit ennen synnytystäkin, Sinä Ainainen Neitsyt, * vapahda meidät kaikesta
turmeluksesta.
5. oodi
Liitelauselma: Pyhä Kosmas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Sinä uskonopettajana totisesti suuri * vapahda meidät kaikesta * itseään viisaana pitävien jaarituksesta, * ja viettelevästä puheesta.
Liitelauselma: Pyhä Kosmas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Ylhäältä aina varjele * sinä, Apostolienvertainen, * kurjilta ja turmiollisilta harhaopeilta *
esirukouksillasi Kristuksen Kirkkoa.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Jumalan suuksi tulit sinä, * oi autuas Kosmas. * Anna meille viisautta tutkiaksemme Jumalan sanaa * ja ymmärrystä, jotta pelastuisimme.
Liitelauselma: Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Jumalan valtaistuimeksi Sinä osoittauduit, Neitsytäiti, * sillä kun Hän oli lapsi Sinä kannoit Häntä käsivarsillasi. * Ano hartaasti Häntä * armahtamaan meidän sielujamme.
6. oodi
Liitelauselma: Pyhä Kosmas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Aina maailman ääriin asti kiiri sinun pelastava sanasi, * sillä sinä, ylenautuas, osoittauduit Evankeliumin pasuunaksi. * Siksi suo, Kosmas, Jumalan pelon kaikua sielujemme
korville, * että viettäisimme Jumalalle kelpaavaa elämää.
Liitelauselma: Pyhä Kosmas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Parantumisihmeiden lähde olet sinä, Jumalasta saarnaaja, * sekä elinaikanasi että autuaan kuolosi jälkeen. * Paranna siksi meidän sairastava sydämemme ja ruumiimme
tuskat, * Kosmas, Kristuksen Apostoli, * sinulle ylhäältä annetulla armolla.
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Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Koska sinulla on uskallus Kristuksen edessä, * Apostolienvertainen Kosmas, Jumalankantaja, * älä koskaan lakkaa rukoilemasta, * että uskovat eivät laskisi perustustaan uudenaikaisille opetuksille, * vaan että he nopeasti etääntyisivät niistä.
Liitelauselma: Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Sinä, Neitsyt, osoittauduit kultaiseksi lampunjalaksi * synnyttäessäsi ihmishahmossa
Isän kirkkauden säteilyn, * joka vapahtaa ihmisluonnon Aadamin kirouksesta. * Siksi me
veisuin ylistämme Sinua, Valtiatar.
Kuoro laulaa samalla sävelmällä, ilman edeltävää liitelauselmaa, seuraavat veisut:
Pelasta, Pappismarttyyri, kaikesta hädästä meidät, * jotka sinua kunnioitamme jumalallisena Apostolienvertaisena, * oi Kosmas, ylenautuas, * kun kannat rukouksia Vapahtajalle.
Sinä puhtain Neitsyt, * joka sanan kautta olet Sanan selittämättömällä tavalla viimeisinä
päivinä synnyttänyt, * ano hartaasti Häntä, * koska omaat äidillisen uskalluksen.
Ektenia (kuten edellä 3. oodin jälkeen)
Kontakki (2. säv.):
Kosmas, apostolienvertainen julistaja, * Kirkon kukistumaton perustus, * vahvista uskon
kalliolle * ahdistuksissa horjuvien sydämet * anoen kaikille jumalallista laupeutta.
Prokimeni liitelauselmineen (7. säv.)
Pappi: Ottakaamme vaari. Se on viisautta. Prokimeni:
Kallis on Herran silmissä Hänen hurskaittensa kuolema (Ps. 115:6 LXX).
Kuoro: Kallis on Herran silmissä * Hänen hurskaittensa kuolema.
Pappi: Ihmeellinen on Jumala Pyhissänsä (Ps. 67:36 LXX).
Kuoro: Kallis on Herran silmissä * Hänen hurskaittensa kuolema.
Pappi: Kallis on Herran silmissä.
Kuoro: Hänen hurskaittensa kuolema.
Pappi: Rukoilkaamme Herraa Jumalaa, että Hän tekisi meidät otollisiksi kuulemaan pyhää Evankeliumia.
Kuoro: Herra, armahda. (Kolmesti)
Pappi: Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kuulkaamme pyhää Evankeliumia. Rauha
olkoon teille kaikille.
Kuoro: Niin myös sinun hengellesi.
Pappi: Lukekaamme Matteuksen pyhästä Evankeliumista.
Kuoro: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.
Pappi: Kuulkaamme.
Tämän jälkeen pappi lukee Evankeliumin (Matt. 10:1,5B8):
Siihen aikaan Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan
karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja. Nämä kaksitoista Jee-
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sus lähetti matkaan annettuaan heille ohjeet: AÄlkää menkö vierasheimoisten keskuuteen älkääkä mihinkään Samarian kaupunkiin. Sen sijaan menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo ja julistakaa: >Taivasten valtakunta on tullut lähelle.= Parantakaa
sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.@
Kuoro: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.
Kuoro jatkaa (6. säv.): Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Pyhäsi rukouksien tähden, * Armollinen, puhdista meidät monista synneistämme.
Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, * Armollinen, puhdista meidät * monista synneistämme!
Armahda minua, Jumala, * Sinun suuresta armostasi; * pyyhi pois minun syntini Sinun
suuresta laupeudestasi.
Tämän jälkeen kuoro laulaa juhlan stikiiran (6. säv):
Apostolienvertainen Kosmas, * sinä osoittauduit Kirkon jumaliseksi koristukseksi * ja sinä kaunistit sen jumalallisella sanallasi. * Valaise nytkin meidän sydämemme vaeltamaan hyveellisesti * ja karttamaan kaikkea paholaisen aikaansaamaa pahennusta, * pysymään horjumatta * Jumalasta saarnanneiden Isien jumalallisissa ja kunniallisissa opetuksissa, * että löytäisimme iankaikkisen elämän, oi Pyhä, * jumalallisten anomustesi
turvin.
Pappi: Pelasta, Jumala, Sinun kansasi ja siunaa Sinun perintöäsi, lähesty maailmaasi
armolla ja laupeudella, korota oikeauskoisten kristittyjen sarvi vuodattaen meidän päällemme runsaat armolahjasi puhtaimman Valtiattaremme, Jumalansynnyttäjän, ainaisen
Neitseen Marian esirukouksien tähden, kunniallisen ja eläväksitekevän ristisi voimalla,
kunniallisten taivaallisten, ruumiittomien voimien puollon tähden ja niiden esirukouksien
tähden, joita Sinulle kantavat kunniallinen ja jalo profeetta, Edelläkävijä ja Kastaja Johannes, pyhät kunnialliset ja korkeasti kiitetyt Apostolit, pyhien joukkoon luetut Isämme,
suuret esipaimenet, koko maailman opettajat Basileios Suuri, Gregorios Teologi ja Johannes Krysostomos, pyhät Isämme, Aleksandrian patriarkat Atanasios, Kyrillos ja Johannes Laupias, ihmeidentekijät Lyykian Myrran arkkipiispa Nikolaos, Spiridon Trimitusilainen ja Nektarios Eginalainen, pyhät kunniakkaat suurmarttyyrit Georgios Voittaja ja
Demetrios Mirhanvuodattaja, pyhä apostolienvertainen pappismarttyyri Kosmas Aitolialainen, suurmarttyyrit Tekla, Varvara, Anastasia, Katariina, Kiriaki, Fotini, Marina, Paraskeva ja Irini sekä muut pyhät voitolliset marttyyrit, pyhät palkatta parantajat Kosmas,
Damianos ja Panteleimon, jumalankantajat pyhittäjäisämme ihmeidentekijät Sergei ja
Herman Valamolaiset, Arseni Konevitsalainen, Aleksanteri Syväriläinen, Trifon Petsamolainen, Herman Alaskalainen ja Serafim Sarovilainen sekä kaikki muut kilvoituksessa
kirkastuneet pyhittäjäisät, pyhä (jonka muistolle temppeli on vihitty, ja se, jonka muistoa
vietetään), pyhät vanhurskaat Herran esivanhemmat Joakim ja Anna ynnä kaikki muut
pyhät ihmiset, B me rukoilemme Sinua, ylen armollinen Herra, kuule meitä syntisiä, kun
me rukoilemme Sinua, ja armahda meitä.
Kuoro: Herra, armahda. (12 kertaa)
Pappi: Sillä Sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala, ja Sinulle, Isä, Poika ja
Pyhä Henki, me kunniaa edeskannamme nyt ja aina ja iankaikkisesti.
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Kuoro: Aamen.
7. oodi (8. säv.)
Liitelauselma: Pyhä Kosmas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Taivaasta saamasi kutsun tähden * sinä julistat Evankeliumia. * Vahvista hurskasten
sieluja täyttämään sen jumalalliset sanat ja opetukset, * oi, Kosmas Hengenkantaja.
Liitelauselma: Pyhä Kosmas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Sinä muokkasit sanan auralla ylen viisaasti sielujen pellon. * Suo sinun jumalallisten
opetustesi viljelyllä, * oi pyhä Kosmas, Jumalan pelon * versoa meidän sydämissämme.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Kuten jonkin jumalallisen voitonmerkin, * sinä, Pyhä, pystytit Herran Ristin. * Siksi vahvista meitä ristiinnaulitsemaan liha * ja viettämään pyhää elämää Kristuksessa * Jumalalle kantamillasi rukouksilla, * oi Kosmas, kolmesti autuas.
Liitelauselma: Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Ymmärtäväinen tahto ja sydämen murtumus * sekä Jumalaa ajatteleva mieli * anna,
Neitsyt, niille, jotka uskossa tähyävät * Sinun kunnioitetun suojeluksesi puoleen, tahraton Jumalansynnyttäjä. * Ja ano meille, oi Puhtain, * vapaaksipääsyä rikkomuksista.
8. oodi
Liitelauselma: Pyhä Kosmas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Kristuksen Kirkko löysi sinut, Isä, * jumalalliseksi tueksi Kreikassa orjuuden vuosina, *
sillä sinä päästit orjuutetut sielut * vapaiksi petoksen vallasta.
Liitelauselma: Pyhä Kosmas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Pahuuden tahroista ja synnin saastutuksista, * puhdista esirukoustesi virroilla, * meidän
ymmärryksemme, * Kosmas, Jumalasta saarnaaja.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Hävitä, Isä, uutuuksia ajavien * harhaan joutuneitten petos, * joka tulvan tavoin uhkaa
upottaa * alleen koko Kristuksen Kirkon.
Liitelauselma: Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Sinä olet suojakatos ja verraton turvapaikka, * oi Ainainen Neitsyt, kristittyjen sukukunnalle. * Siksi suojaa meitä * kaikelta vahingolliselta vaikutukselta.
9. oodi, jonka aikana pappi aloittaa koko kirkon käsittävän suitsuttamisen
Liitelauselma: Pyhä Kosmas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
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Anna meille voimaa * kaikkea harhaa ja syntiä vastaan, * oi Kosmas Apostolienvertainen, * ja vapahdus moninaisista kiusauksista.
Liitelauselma: Pyhä Kosmas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Marttyyrien kruunulla kaunistettu, * Pappismarttyyri, Kosmas Apostolienvertainen, *
kruunaa meidät todellisilla, * taivaan valtakuntaa heijastavilla hyveillä.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Kirkon uusi lamppu ja pylväs! * Vahvista Ortodoksisuuden perustalle * hurskaitten ihmisten sydämet, * oi Kosmas autuas.
Liitelauselma: Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Kaikkeinpuhtain Maria, * ainokainen Jumalansynnyttäjä, * karkota minun sisimmästäni
masennus * ja täytä, Neitsyt, minut jumalallisella ilolla.
Koko kirkkokansa yhdessä (8. säv.): Totisesti on kohtuullista * ylistää autuaaksi Sinua,
Jumalansynnyttäjä, * aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme Äiti. * Me ylistämme
Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi * ja serafeja verrattomasti jalompi, * Sinua,
puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, * Sinua, totinen Jumalansynnyttäjä.
Tämän jälkeen kuoro laulaa seuraavat ylistysveisut (8. säv.):
Iloitse Apostolien seuraaja * ja Jumalan innoittama Evankeliumin saarnaaja. * Iloitse jumalallinen puhtaan elämän opettaja, * Kosmas, Hengenkantaja, Jumalan armon suu.
Kun sinusta oli tullut Hengen työväline * puhdistettuasi itsesi Athosvuorella pyhän kilvoittelun kautta,* sinä lähdit sieltä Jumalalta merkin saaneena * ja julistit kaikille armon sanomaa.
Paavalin tavoin sinä, Isä, * kiersit kaupunkeja ja kyliä * ja sytytit pyhän uskon liekin hurskaitten sydämiin * ja poltit petoksen kaiken rikkaviljan.
Iloitse Aitolian jumalallinen verso, * Athoksen hedelmältään runsas ja kunnioitettu palmupuu. * Iloitse sinä hurskauden jumalalliseksi profeetaksi * töissä ja sanoissa osoittautunut, * autuas Kosmas.
Sinä taivalsit loputtomia teitä, oi Isä Kosmas, * lähimmäisesi pelastukseksi, * ja kestettyäsi vakaasti sinulle langetetun hirttokuoleman * sait kirkkaasti osaksesi marttyyrien
kunnian.
Kaikesta tuskaa tuottavasta vaikutuksesta * ja sielulle vahingollisesta joutavasta uskonpuheesta * varjele koskemattomana Kristuksen Kirkko, * Kosmas, esirukouksillasi, * joita
kannat Ihmisiärakastavalle.
Kuoro jatkaa (8. säv.):
Kaikki enkelten sotavoimat, * Herran Edelläkävijä, kahdentoista Apostolin joukko ja kaikki Pyhät. * Rukoilkaa Jumalansynnyttäjän kanssa meidän puolestamme, * että me pelastuisimme.
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Lukija: Aamen.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (Kolmesti)
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme.
Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme sinun nimesi
tähden.
Herra, armahda. (Kolmesti)
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä
päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin
annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.
Pappi: Sillä Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja kunnia nyt ja aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen.
Kuoro: Aamen.
Tämän jälkeen kuoro laulaa seuraavat troparit (6. säv.):
Armahda meitä, Herra, armahda meitä, * sillä emme taida itseämme millään puolustaa,
* vaan tämän rukouksen Sinulle, valtiaalle Herralle, me syntiset kannamme: * Armahda
meitä!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Herra, armahda meitä, * sillä Sinuun me turvaamme. * Älä vihastu kovasti meihin * äläkä
muista meidän rikoksiamme, * vaan katso nyt laupiaasti puoleemme * ja päästä meidät
vihollisistamme, * sillä Sinä olet meidän Jumalamme, * ja me olemme Sinun kansaasi. *
Kaikki olemme Sinun kättesi tekoja * ja Sinun nimeäsi me avuksi huudamme.
Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Armon ovet avaa meille, siunattu Jumalansynnyttäjä, * ettemme toivoessamme Sinuun
hukkuisi, * vaan pääsisimme Sinun kauttasi hädästä, * sillä Sinä olet kristikunnan pelastus.
Pappi: Vielä rukoilemme arkkipiispamme B B (ja metropoliittamme B B)(luostarissa: igumenimme/ igumeniamme B B), kaikkien kristiveljiemme ja sisariemme sekä jokaisen ahdistetun ja vaivatun, Jumalan armoa ja apua kaipaavan kristisielun puolesta. Rukoilemme valtakuntamme presidentin ja koko esivallan puolesta, rukoilemme tälle kaupungille
(kylälle, pyhälle luostarille) ja sen asukkaille varjelusta, koko maailmalle rauhaa ja hyvää
järjestystä, pyhille Jumalan seurakunnille kestävyyttä, meidän veljillemme ja sisarillemme, jotka ahkeruudella ja Jumalan pelvossa tekevät työtä ja palvelevat, pelastusta ja
apua; rukoilemme poisjääneiden ja matkoilla olevien puolesta; rukoilemme sairasvuoteessa oleville parannusta, kaikille edesmenneille veljillemme ja sisarillemme, täällä ja
kaikkialla lepääville oikeauskoisille kristityille huojennusta, autuaallista muistoa ja syntien
anteeksi antamista; vangeille vapautumista; rukoilemme kaikkien veljiemme ja sisa-
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riemme puolesta, jotka suorittavat palvelusta, ja kirkonpalvelijain puolesta, jotka palvelevat tai ovat palvelleet tässä pyhässä temppelissä (luostarissa), B lausukaamme.
Kuoro: Herra, armahda. (12 kertaa)
Pappi: Vielä rukoilemme, että Jumala varjelisi maatamme, tätä kaupunkia (kylää) ja tätä
pyhää temppeliä (luostaria) sekä kaikkia (kyliä) kaupunkeja ja maakuntia nälänhädästä,
kulkutaudeista, maanjäristyksestä, vedentulvasta, tulesta, miekasta, muukalaisten hyökkäyksestä ja kansalaissodasta; rukoilemme, että hyvä ja ihmisiä rakastava Jumalamme
olisi armollinen ja suosiollinen meille ja torjuisi joka ainoan meihin kohdistuvan vihan ja
päästäisi meidät ansaitusta ja oikeasta rangaistuksesta sekä armahtaisi meitä.
Kuoro: Herra, armahda. (3 kertaa)
Tässä pappi voi rukoilla salaisesti elossa olevien ja edesmenneitten puolesta, minkä jälkeen hän jatkaa ääneen: Kuule meitä, Jumala, meidän Vapahtajamme, Sinä kaikkien
maan äärien ja kaukana merellä olevien turva, ja ole laupias, oi ole laupias meitä syntisiä kohtaan ja armahda meitä, sillä Sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala, ja
Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me kunniaa edeskannamme nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Kuoro: Aamen.
Pappi: Kunnia olkoon Sinulle, Kristus, meidän Jumalamme, meidän toivomme, kunnia
Sinulle.
Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.
Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Siunaa.
Pappi: Kristus, totinen Jumalamme, puhtaimman Äitinsä, pyhien, kunniallisten ja korkeasti kiitettyjen apostolien, pyhän apostolienvertaisen pappismarttyyrin Kosmas Aitolialaisen, jumalankantajain pyhittäjäisäimme, ihmeidentekijäin Sergei ja Herman Valamolaisten, Arseni Konevitsalaisen, Aleksanteri Syväriläisen, Trifon Petsamolaisen, Herman
Alaskalaisen ja Serafim Sarovilaisen, pyhän (jonka muistoa vietetään), pyhien vanhurskaiden Herran esivanhempien Joakimin ja Annan ja kaikkien pyhiensä esirukouksien
tähden armahtakoon meitä ja pelastakoon hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.
Kuoro: Aamen.
Tämän jälkeen kuoro laulaa seuraavan veisun (2. säv.):
Kaikesta vihasta ja ahdistuksesta, oi autuas Kosmas, * vapahda kaikki meidät, * jotka
uskollisesti kiiruhtaen turvaudumme sinun esirukouksiisi Kristukselle. * Ano hartaasti
meille syntien anteeksiantoa, elämän uudistusta ja Jumalan laupeutta, * että vaellettuamme hyveellisissä töissä tulisimme kuoltuamme * osallisiksi loppumattomasta elämästä.
Kuoro jatkaa (8. säv.):
Valtiatar, ota vastaan palvelijoittesi anomukset * ja vapahda meidät kaikesta hädästä ja
ahdistuksesta.
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Kuoro edelleen (6. säv.): Kaiken toivoni minä panen Sinuun, * oi Jumalan Äiti, * suo minulle suojeluksesi.
Pappi: Pyhien Isiemme esirukouksien tähden, Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä.
Kuoro: Aamen.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

AKosmas, kaunista hyveellisillä teoilla minut,
Gerasimos, joka riennän sinun apusi turviin.@

