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Pyhien marttyyrien Nazarioksen, 
Gerbasioksen, Protasioksen ja 

Kelsioksen, sekä pyhittäjäisämme 
Kosmas Runoilijan muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Kolme marttyyrien stikiiraa, 4.säv. 

Uskon puolustajat, urheamielinen Nazarios, suuri Protasios, | viisas Kelsios sekä mieleltänsä 
jumalainen Gerbasios, | suorittivat kilvan ja saivat voiton seppeleen. | Ylistäkäämme heitä veisuin 
urheina sotureina, || ylhäisen valtakunnan perillisinä ja vapaaehtoisina uhreina. 

Ylistettäköön Nazariosta ja kunnioitettakoon Protasiosta, | jumalallista Kelsiosta sekä Gerbasiosta. | 
Kunniakkaasti he taistelivat ja hävittivät eksytyksen. | Enkelten kuoroihin heidät pyhästi luettiin, | 
Jumalan osallisuus jumaloitti heidät || ja he saivat vastaanottaa elämää hallitsevasta kädestä voiton 
seppeleet. 

Kulkiessaan halki kaupunkien | mieleltään jumalainen Nazarios valisti ne jumalisella saarnallaan. | 
Häntä seuraten ja hänen kanssaan petkuttajan maahan polkien | Kelsios saavutti jumalallisten 
hyveitten kunnian. | Kiittäen me kaikki kunnioitamme heitä tähtinä, | pimeydessä olevien valistajina || 
ja meidän sielujemme parantajina

Ja kolme pyhittäjän stikiiraa, 4.säv. 

Kun Hengen säteet kirkastivat mielesi, | Sinä ylistettävä tulit valkeuden kantajaksi. | Sanojesi 
kauneudella Sinä kirkastat kaikkeuden | ja opetat veisuin ylistämään Vapahtajan ihmeitä, | jotka Hän 
jumalallisella voimallansa teki, | ja Hänen kärsimyksiänsä, joihin Hän ihmisiä rakastavana || meidän 
tähtemme vapaaehtoisesti suostui. 

Kirkastu, Kirkko, ja kutsu korkealla julistuksella lapsesi yhteiseen riemuun, | sillä Hengen kitara, 
jumalallinen lyyra, kutsuu salaisesti kaikkia yhteisiin pitoihin, | kun jumalallinen ja kunniakas 
Kosmas tarjoaa meille hunajaiset, || Jumalan innoittamat veisusävelensä. 

Sinä, pyhittäjä, tulit pasuunaksi, | joka kaiullasi kerrot Kristuksen pelastavaisista kärsimyksistä | ja 
Hänen ihmeistänsä sekä viattoman Neitseen nukkumisesta. | Sulosointuisilla ja ihanilla sanoillasi 
Sinä, Kosmas, ilahdutat kaikki. | Sen tähden me kaikki velvollisuutemme mukaan kunnioitamme ja 
ylistämme veisuin || kuulua, jumalallista ja pyhää lähtöäsi..

Kunnia... 8.säv. Byzantioksen runo 

Ylistäkäämme järjellisiä uhreja, Nazariosta, Protasiosta, Gerbasiosta ja Kelsiosta, | sillä he tekivät 
lopun hirmuvaltiaitten hulluudesta ja epäjumalista. | Kristus Jumala, anna heidän rukoustensa tähden 
rauha maailmalle || ja meidän sieluillemme suuri armo.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Minä pelkään päätöksen hetkeä, | sillä olen tuhlannut koko elämäni välinpitämättömämpänä kuin 
yksikään muu ihminen milloinkaan, | mutta kiiruhda nyt ennen loppua, oi Neitsytäiti, || ja vapauta 
sieluni muukalaisen orjuudesta.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv.

Oi Poikani, Sinä Isän aluton Sana, | joka istut Hengen kanssa samalla istuimella, | kuinka Sinä olet  
levittänyt puhtaat kätesi puulle? | Mitä on tämä suuri köyhyytesi, Sinä hyvä? | Näin huusi viaton  
Neitsyt, || kun Sinut ristiinnaulittiin. 
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Vir relmästikiiroina pyhittäjän stikiirat, 1.säv. 

Rukoillen, paastoten ja paljon valvoen | Sinä kuoletit lopullisesti lihan himot, autuas Kosmas. |  
Mieleltäsi jumalisena Sinä elävöitit sielusi hyveen teoissa himoista vapauteen || ja niin siirryit  
iäiseen elämään. 

Liitelauselma: Kallis on Herran silmissä hänen hurskaittensa kuolema. 

Sinä, autuas, kuvasit Jumalan innoittamin sanoin | sulosointuisesti ja rytmillisin sävelin Kristuksen,  
Jumalan, ja Jumalan puhtaan ja viattoman Palvelijattaren juhlia.  || Niin me vuosittain saamme 
niitä viettää ja kaunistaa Sinun veisuillasi. 

Liitelauselma: Vanhurskaan suu lausuu viisautta, ja hänen kielensä puhuu oikeuden sanoja. 

Sinä, autuas Kosmas, seisot taivaallisen Valkeuden edessä. | Kirkasta valistavilla esirukouksillasi 
meidätkin, | jotka maan päällä veisuin ylistämme puhdasta, valoisaa ja jumalallista juhlaasi. || 
Hajota ahdistusten yö ja himojen usva. 

Kunnia... 8.säv. 

Ylistäkäämme Daavidin veisuin hengellistä veisunkirjoittajaa ja lausukaamme: | Oi pyhittäjäisä, 
suloisuus on vuodatettu sinun huulillesi | ja sinun kielesi on kerkeän kirjurin kynä, | joka 
kaunokirjoittaa meille pelastavaisia sävelmiä, | jotka opettavat meitä veisuin ylistämään Kristuksen 
taloudenhoitoa | ja Pyhän Kolminaisuuden suurta salaisuutta, || kun me rukoilemme sieluillemme 
suurta armoa.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Oi hyvä ja moitteeton, karkota kauas kurjasta sydämestäni tavat, | jotka etäännyttävät minut hyvästä 
Pojastasi, | ja murskaa voimallasi jalkojeni alle hirveä leijona, | joka karjuen etsii minut 
nielläksensä, || kavala ja juonitteleva käärme ja paha lohikäärme. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Oi outoa ihmettä! | Oi uutta salaisuutta! | Oi peljättävää toimenpidettä! | lausui Neitsyt nähdessään  
ristillä, kahden ryövärin keskellä riippumassa Sinut, | jonka oli pelättävällä tavalla tuskattomasti  
synnyttänyt, | ja hän itki huutaen: | Voi rakas Lapseni! || Kuinka hirveä ja kiittämätön kansa onkaan  
naulinnut Sinut ristille! 

Marttyyrien tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, | ovat kärsimyksissään saaneet Sinulta, meidän Jumalaltamme, 
kuihtumattomat voittoseppeleet, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | he voittivat julmat 
vaivaajat ja kukistivat pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Heidän rukouksiensa tähden 
pelasta meidän sielumme. 

Ja pyhittäjän tropari, 8.säv.

Oikeauskoisuuteen ohjaaja, hurskauden ja sielun puhtauden opettaja, | maailmaa valaiseva kynttilä 
ja Jumalan hengen johtama esipaimenten kaunistus, | Jumalassa viisas Kosmas, Sinä valistit 
hengellisen kanteleen tavoin kaikkia. || Rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän sielumme. 
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Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja seuraavat kaksi pyhien kanonia. 

Marttyyrien kanoni, jonka akrostikon on: Uskoen veisaan ylistystä seppelöidyille marttyyreille. 
Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin 
kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten || ja iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä" 

Troparit 

Uskollisesti taisteltuanne ja kilvan päätettyänne te, jumalalliset marttyyrit, saitte yhdessä ottaa 
vastaan voittoseppeleen. Sen tähden me riemuiten vietämme jumalallista muistojuhlaanne. 

Jumalallisen Hengen purjeen siivittäminä te, kunniakkaat marttyyrit, kuljitte kastumatta halki 
kidutusten ulapan. Nyt te olette päässeet asumaan ylhäisen kirkkauden jumalalliseen satamaan. 

Kantaen ristiä ikään kuin haarniskaa te, autuaat, taistelitte ruumiitonta vihollista vastaan  
ruumiillisesti kestäen moninaisia kidutuksia ja epäoikeudenmukaisen kuoleman. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ylistäkäämme veisuin viatonta Neitsyttä, ainoa jonka kohtuun ikiaikainen 
Herra on sijoittunut, sillä  hän tuli taivaita avarammaksi, kun Jumala hyvyydessään tuli ruumiiseen. 

1. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa | 
Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin 
sotajoukon."

Troparit 

Autuas pyhittäjä Kosmas, jumalallisena valkeuden kantajana Sinä säteilit kaikille loistavien ja 
viisaitten sanojesi valkeutta. Pyydä, että Sinun rukoustesi kautta kaikki valistuisivat. 

Sinä, autuas, tulit ylijumalallisen Kolminaisuuden jumalalliseksi pasuunaksi, joka kajahtaen julistat 
kaikille puhtaita ja pelastavaisia opetuksia ja ilahdutat oikeauskoisten sielut. 

Sinä, autuas, et suonut luomillesi lainkaan unta, ennen kuin saavutit selvästi halatuista suurimman, ja 
Hän antoi Sinulle, isä, totisen ymmärryksen armon. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Synnytyksen jälkeenkin Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsytäiti, pysyit neitseenä, sillä Sinä 
synnytit oudosti ja ihmeellisesti meille ruumiissa ilmestyneen kaikkien Luojan ja Jumalan. 
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3. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi.

"Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet 
veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet." 

Troparit 

Tultuaan jumalallisen kilvoituksen viinipuun jumalallisiksi rypäleiksi marttyyrit vuodattavat meille 
viiniä, joka hengellisesti ilahduttaa mielen armossa. 

Vakaasti Sinä, kunniakas marttyyri Nazarios, vastustit vainoojaa, joka innokkaasti käski Sinua 
uhraamaan inhottaville jumalille. 

Yhteen ääneen kiitosta veisaten ylistäkäämme tänään uskolla Nazariosta, Protasiosta, Gerbasiosta ja 
Kelsiosta, jotka Hengessä tulivat totuuden marttyyreiksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Lain maja ennaltakuvasi Sinua, puhdas, sillä Sinä olit tuleva Jumalan pyhäksi asumukseksi, josta 
meidän armahduksemme ja pyhityksemme antaja oli meille kaikille tuleva. 

3. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi.

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni." 

Troparit 

Kantaen harteillasi Herrasi ristiä Sinä, viisas, huusit: Minäkin olen ristiinnaulittu maailmalle, sillä 
Sinä olet naulinnut lihani pelkoosi. 

Ikään kuin nautinnon virtana Sinä, pyhittäjä, vuodatat kaikille puhtaita vesiä, jotka virkistävät  
ylistystäsi veisaavien mielen ja sielun. 

Oi viisas, Sinut varjonnut Jumalan armo osoitti Sinut meille uudeksi jumalalliseksi sanojen 
Kultavirraksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me uskovaiset palvomme Sinua totisena ja oikeana Jumalansynnyttäjänä, sillä Sinä, nuhteeton, 
synnytit lihaksi tulleen Jumalan. 

Irmossi 

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni." 

Marttyyrien katismatropari, 1.säv.

Me vietämme neljän pyhän voittoisan marttyyrin, jumalallista ja puhdasta muistoa | ja saamme joka  
päivä nauttia veden lailla niistä ihmeistä, | joita heidän kalliista jäännöksistään virtaa || ja jotka 
Hengen voimalla tekevät lopun uskovaisten sairauksista. 
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Kunnia... Pyhittäjän katismatropari, 1.säv. 

Katso, puhtaan ja pyhän Kolminaisuuden lyyra, pyhä Kosmas | on tullut veisaten 
kolmipyhäsävelmää. | Huutakaamme siis hänen kanssansa: | Isä, Poika ja jumalallinen Henki, | anna 
rauha maailmallesi || ja murskaa pian saatana meidän jalkoihimme. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv. 

Oi hyvä ja puhdas, kirkasta valollasi pimeydessä oleva sieluni, hajota paatumus ja opeta minut 
täyttämään Poikasi tahtoa, niin että minä Sinun esirukoustesi kautta, oi viaton, saisin anteeksi monet 
rikkomukseni ja pelastuisin sammumattomasta tulesta. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi Kristus, kun viaton Äitisi näki Sinut ristille levitettynä, | hän huusi: Oi Isän ja Hengen kanssa 
yhtä aluton Poikani, | mitä on tämä Sinun sanomaton taloudenhoitosi, || jolla Sinä, Laupias, pelastit 
puhtaitten kättesi luomuksen? 

4. veisu. Marttyyrien kanon. Irmossi.

"Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, | puhtaan käden kannattamana  
nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Kristus!" 

Troparit 

Ymmärryksen ylittävä oli pyhien marttyyriesi rakkaus, oi Sana, ja kaiken käsityksen yläpuolella 
olivat heidän taistelunsa ja miehuulliset kilvoituksensa, niin kuin palkinnotkin, jotka Sinä annoit  
heille lain mukaisesta kilvoituksesta. 

Ihmeellisesti Kristuksen soturit osoittivat yhtä mielenlaatua, vaikka heitä kidutettiinkin eri ruumiissa, 
kun he kentällä tunnustivat yhden Jumalan ja selvästi hävittivät monijumalaisen eksytyksen. 

Enkelit ihmettelivät puhtaitten marttyyrien, Nazarioksen, Gerbasioksen, Protasioksen ja Kelsioksen 
taistelua, kun he lihassa kävivät lihatonta vastaan ja miehuullisesti painoivat sen maahan. 

Urheina sotilaina, voittamattomina marttyyreina, Kristuksen asemiehinä ja jumalisuuden 
puolustajina te saitte periä taivaalliset asunnot. Te riemuitsette aina enkelkuorojen kanssa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Tyhjentämättä Isän helmaa Ylijumala istui Sinun puhtaassa helmassasi, oi puhdas  
Jumalansynnyttäjä. Hyvyydessään Hän valmisti kaikille sijan ja iäti pysyvän kunnian. 

4. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi." 
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Troparit 

Sinun kielesi, oi autuas, tuli totisesti kerkeän kirjurin kynäksi, kun se erinomaisesti kuvasi ikään 
kuin tauluun Kristuksen kunnianarvoisat ja pelastavaiset kärsimykset. 

Näkemisessä Sinä nousit kuin palmu ja osoittauduit hyveitten ylevälatvaiseksi puuksi, ja Sinä jaat 
pelastavaista suloa kaikille, jotka veisaavat: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Ylevin sanoin Sinä, Jumalan julistaja, veisasit kirkkaasti ylistystä puhtaan Neitseen ja kaikkien 
pyhien juhlille. Iloiten Sinä huusit: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän, joka on luonnoltaan vapaa, köyhtyi hyvyytensä rikkaudessa palvelijan muotoon, kun Hän otti 
persoonaansa koko ihmisluonnon Sinusta, oi ainainen Neitsyt ja Äiti. 

5. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi

"Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, | sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, kannoit 
povessasi yli kaiken olevan Jumalan | ja synnytit iankaikkisen Pojan || ja nyt lahjoitat rauhan 
kaikille, jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Kunniakas Nazarios, Sinun ruumiisi joutui tuskiin, teilattavaksi ja moninaisiin kidutuksiin. Sen 
tähden siitä kumpuaa hyväntuoksuista mirhaa meidän sieluihimme, kun me vakain uskoin Sinua 
kunnioitamme. 

Voittoisa Nazarios, verivirroillasi Sinä sammutit monijumalaisuuden hiilet ja Vapahtajan 
jumalallisella armolla Sinä poltat hirveitten himojen aineen. 

Veisatkaamme ylistystä ja uskoen ylistäkäämme autuaiksi jumalallisen tiedon tuoksua henkiviä 
kukkia, Jumalan tuntemisen niittyjä, paratiisin hedelmällisiä puita, ihania ja valoa loistavia 
marttyyreja. 

Veisuin ylistettäköön Nazariosta, suuresti ylistettäköön Kelsiosta ynnä urheaa Protasiosta, uskoen 
kiitettäköön Gerbasiosta, sillä he ovat Kirkon horjumattomia pylväitä ja sortumattomia perustuksia. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, ennen Eedeniä vartioinut miekka kääntyy sivuun uskovaisten edestä, jotka on merkitty 
sillä kalliilla verellä, joka kerran vuosi keihään lävistämästä Sinusta Syntyneen kyljestä. 

5. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat." 

Troparit

Sinä koitit kuin kirkas aamutähti. Sanojesi palavin nuolin Sinä valistat uskovaisten sydämet. 
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Mestarillisesti Sinä käytit sanojesi linkoa, oi Jumalan autuuttama, ja kukistit harhaoppisten pauhun. 

Kuka kykenisi kertomaan kärsimyksistäsi, taisteluistasi ja vaivannäöstäsi, jotka Sinä vapaaehtoisesti 
otit vastaan luopuessasi ruumiista?

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ei enkelten eikä ihmisten mieli kykene selittämään Sinun synnytyksesi sanomatonta ja suurta 
ihmettä, oi puhtain. 

6. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi

"Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa, | 
paukuttakaamme riemuiten käsiämme || ja hänestä syntynyttä Jumalaa ylistäkäämme." 

Troparit 

Sinä, autuas Nazarios, vaelsit ikään kuin vesien halki, joissa ei voitu seurata jälkiäsi, kun Sinä  
Hengen voimalla saatoit kaikki viholliset häpeään. 

Jumalallisella armolla Sinä, marttyyri Nazarios, paransit ruumiitten parantumattomia sairauksia. 
Nyt Sinä vuodatat hyväntuoksuista mirhaa niille, jotka lähestyvät puhtaita jäännöksiäsi. 

Viisaasti jumalallinen Protasios ja hänen kanssansa suuri Gerbasios polkivat maahan ajallisen 
rikkauden ja vallan ja niin tulivat otollisiksi iankaikkiseen kunniaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, Sinä uudistit luonnon lait, kun synnytit kuolemattoman Jumalan, joka oli hyvyydessään 
pukeutunut kuolevaiseen lihaan jumaloittaakseen kuolevaiset. 

6. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Troparit 

Sinä, Kosmas, osoittauduit Abelin vertaiseksi, kun kannoit sanasi ikään kuin laumojen  
esikoisuhrina ja tarjosit ravinnoksemme veisujesi ihanat sävelmät. 

Omantuntosi todistuksen mukaisesti Sinä, viisas, vietit elämäsi uhraten mielihalusi ikään kuin  
uuden Iisakin, ja niin Sinä todella jumalisesti seurasit Aabrahamin esimerkkiä. 

Sinä, opettaja Kosmas, pystytit sielunpelastavat portaat, jotka patriarkka muinoin selvästi näki, kun 
Sinä sulosointuisin askelmin johdatat kaikki korkeuteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Oi veisuin ylistettävä Neitsyt, älä lakkaa taivuttamasta Poikaasi armolliseksi palvelijoitasi kohtaan, 
että Hän pyyhkisi pois rikkomustemme arvet, kun me oikein tunnustamme Sinut Jumalansynnyttäjäksi. 
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Irmossi 

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Kontakki, 1.säv. 

Uskovaiset, ylistäkäämme kiitosveisuin marttyyrien nelilukuista kunniaa, | Nazariosta, Protasiosta, 
Gerbasiosta ja Kelsiosta. | He taistelivat mestauskuolemaan asti, || ja saatuaan katoamattomuuden 
seppeleen he nyt rukoilevat meille pelastusta. 

Iikossi 

Tulkaa, kaikki juhlaa rakastavat, | ylistäkäämme kiitoksen ja veisuin voittajien taistelua, kilvoitusta  
ja kunniakasta kuolemaa, | nelilukuista joukkuetta, viisasta Protasiosta, Gerbasiosta, jumalallista  
Nazariosta | sekä nuorena Jumalan julistajaksi osoittautunutta Kelsiosta, | sillä he polttivat tuhkaksi  
pakanoitten koko hulluuden, | kun tunnustivat Kristuksen, suuren Jumalan, | joka hallitsee Isän ja  
Hengen kanssa ikiaikaisesti. || Nyt he rukoilevat meille pelastusta. 

Synaksario 

Saman kuun neljäntenätoista päivänä, pyhien marttyyrien Nazarioksen, Gerbasioksen, Protasioksen  
ja Kelsioksen muisto. 

Säkeitä 

Miekka vei nasarealaisen Jumalan tykö Nazarioksen ja hänen kolme taistelukumppaniaan. Nazarios 
mestattiin kolmen kanssa neljäntenätoista. 

Samana päivänä, pyhittäjäisämme Kosmas Runoilijan, Maiumaksen piispan, Hagiopoliteksen muisto. 

Säkeitä 

Kosmas lähti sinne, missä kaikki ihanuus vallitsee, jättäen meille Kirkon ihanaksi tekevät sävelmät.

Samana päivänä pyhän marttyyri Silbanoksen muisto. 

Säkeitä 

Silbanoksen kaula tuli miekan katkaisemaksi, ja niin Silbanos osoittautui eksytyksen katkaisijaksi. 

Samana päivänä pyhän marttyyrin, Auselamoksen Petroksen muisto. 

Säkeitä 

Jumalallisella innolla tuleen käyden Petros sammutti jumalattoman eksytyksen tulen.

Pyhä Euthymios Uusi, joka taisteli Tessalonikassa pyhien kuvien tähden, pääsi loppuun. 

Pyhät neljäkymmentä Egyptistä ja Palestiinasta tullutta marttyyria surmattiin miekalla.
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Pyhittäjääitimme Paraskeye Uuden muisto. 

Pyhiesi esirukousten tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi

"Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, | vaan miehuullisesti torjuttuaan uhkaavan 
tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala." 

Troparit 

Kun te, kunniakkaat, olitte perustaneet sydämenne jumalallisen tiedon kalliolle, vihollisten juonet 
eivät teitä horjuttaneet, vaan te veisasitte: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Herra ja Jumala. 

Illaton valkeus koitti teille, kun te taistelitte verellänne, ja selvästi te, suurmarttyyrit, pääsitte 
iloon, kun te veisasitte: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Herra ja Jumala. 

Kun te, autuaat voittajat, auliisti kuljitte halki kaupunkien, te pyhititte ne tunnustaessanne 
Kristuksen hirmuvaltiaitten edessä. Vapahtajan armosta te annatte kaikkinaisia parannuksia 
rukoilijoille. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumala havaitsi Sinun kohtusi, oi nuhteeton, valoisaksi palatsiksi, ja siihen asetuttuaan Hän teki 
valkeuden lapsiksi ne, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Herra ja Jumala. 

7. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Suuresti ylistetty Herra, | joka pelastit tulesta Abrahamin lapset ja surmasit kaldealaiset, | joita 
kohtasi oikea tuomio. || Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Kun Sinä, isä, nousit hyveitten vuorelle, Sinä sait Mooseksen tavoin ottaa vastaan Jumalan lain. 
Eksyneitä Sinä, ylistettävä opettaja, kutsut luoksesi veisaten: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme 
Jumala. 

Sinä teit opetustesi sanojen lääkkeellä lopun harhaoppien hirveästä rutosta, kun Sinä veisasit 
Luojalle voittoveisua: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme korkeasti ylistetty Herra ja Jumala. 

Isä, Sinun kielesi osoittautui Jumalasta kumpuavaksi lähteeksi siitä juoville, himojen helteestä  
kärsiville sieluille, jotka huutavat: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme korkeasti ylistetty Herra ja 
Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Veisuin me ylistämme Sinua, arkkia, majaa ja Sanan leposijaa, puutarhaa, jossa kasvoi  
ihanatuoksuinen kukka Kristus. Hänelle me veisaamme: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme 
korkeasti ylistetty Herra ja Jumala. 
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8. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen |  
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Aamuvarhaisesta te, voittamattomat marttyyrit, riensitte kohti Neitseestä ihmeellisesti loistanutta 
suurta Aurinkoa. Niin te tulitte valoiksi ja hajotitte armolla eksytyksen pimeyden huutaen: Veisaten 
ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Vanha Rooma julistaa taisteluitasi, oi voittoisa Nazarios. Pyhät jäännöksesi omistava  
Konstantinopoli veisaa uskoen ihmeistä ja huutaa: Veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Armon mirhaa vuodattava jumalallinen Nazarios kehottaa kaikkia luoksensa kiiruhtavia 
ammentamaan uskoen valistusta ja puhdistusta, kun he huutavat: Herran luodut, veisaten ylistäkää 
Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Kun meillä on väkevinä esirukoilijoina Herran edessä teidät, urheat voittajat Nazarios, Kelsios, 
Protasios ja Gerbasios, me rakkaudella huudamme: Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja 
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Yhdistyttyään lihassa olemukseltaan Sinuun, oi viaton, Hän, joka on antanut kaikille olemisen, 
muovasi uudelleen ja uudisti kokonaan minut, rikkomuksissa vanhentuneen. Sen tähden me  
veisaten ylistämme Sinua, Neitsyttä, ja korkeasti kunnioitamme Sinua kaikkina aikoina. 

8. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, | jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran 
teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa." 

Troparit 

Sielusi puhdistettuasi Sinä, autuas, osoittauduit Hengen astiaksi. Valon täyttämänä Sinä valistit 
kaikki otollisesti veisaamaan: Herran teot, kiittäkää Herraa. 

Kun me emme pysty seppelöimään Sinua, pyhittäjä, ylistyksillä, jotka vetäisivät vertoja omillesi, 
niin me rukoilemme, että ylhäältä annettaisiin armo meille, jotka haluamme veisuin ylistää suurta 
muistoasi, oi autuas. 

Nyt Sinä, autuas, asut riemuiten pyhien kuorojen kanssa, joiden loistavia taistoja ja voittoja Sinä 
rakkaudella ylistit huutaen veisuin: Herran teot, kiittäkää Herraa.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Lahjoita äidillisillä esirukouksillasi minulle rikkomusten armahdus ja vapautuminen pahuudesta, oi 
siunattu, nuhteeton Jumalansynnyttäjä Neitsyt, uskovaisten puolustus.
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Irmossi 

"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, | jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran teot, 
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa." 

9. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Troparit 

Viettelijän pahuudesta lopun tehneen Kristuksen voiman vahvistamina te, maineikkaat, taivutitte 
kaulanne ja pääsitte miekan kautta loppuun ja eroon lihasta. Sen tähden on oikein ylistää teitä 
autuaiksi. 

Lihan haavat tekivät teidät ihaniksi ja enkelten kaltaisiksi, oi kunnioitettavat, ja nyt te seisotte iloiten 
kaikkien Kauneuden edessä, hänen ihanan osallisuutensa selvästi koristamina. 

Ihmein ja tunnusteoin Herra kaunisti jo ennen loppua ja loppunne jälkeenkin teidät, Nazarios, 
Protasios, Kelsios ja Gerbasios, voittamattomat marttyyrit. Sen tähden on oikein ylistää teitä 
autuaiksi. 

Viettäessään tänään rakkaudella muistoanne kaikki pyhittyy. Marttyyrit iloitsevat ja kaikki profeetat 
viettävät kanssanne juhlaa. Oi autuaat, rukoilkaa heidän kanssansa Hyväntekijää meidän 
puolestamme.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi viaton Neitsyt, riemuiten me edeskannamme Sinulle jumalallisen Gabrielin sanoja: Iloitse, 
armoitettu, marttyyrien ja apostolien kerskaus, kaikkien uskovaisten pelastuksen väline, aviota 
tuntematon Neitsytäiti. 

9. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt,  |  
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Troparit 

Katso, nyt on meille koittanut ihmeellisen ja mieleltään jumalallisen Kosmaksen, jumalallisen ja ylen 
autuaan veisaajan kaikki todella ilahduttava riemuisa, jumalallinen ja hyvä muisto. Ylistäkäämme 
sitä arvon mukaisesti.

Jumalallisen Hengen osallisuus on antanut Sinulle, autuas, parannusten armon. Hajota sieluni pimeys, 
karkota himojen pilvet, oi ylistettävä, ja ohjaa minut kulkemaan suoraan taivaallisia polkuja.

Sinun lakejasi seuraten, oi autuas, mekin halajamme veisuin ylistää korkeuteen lähtöäsi, ja me 
uskomme varmasta saavamme palkan, kun Sinä, veisuin ylistettävä, rukoilet seppeleen Antajaa.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalanäiti, vahvista voimallasi heikko sielumme. Oi kaikkeinpyhin, kukista palvelijaisi 
kimppuun käyvien valta, sillä Sinusta koitti selittämättömästi maailmalle vanhurskauden Aurinko. 

Irmossi 

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Marttyyrien eksapostilario, 2.säv. 

Seppelöikäämme ylistysveisuin voittajien nelijäseninen joukko, | Nazarios, Gerbasios, Kelsios ja  
kuulu Protasios, || sillä he taivuttavat Jumalan armolliseksi maailmalle. 

Pyhittäjän eksapostilario, joka on samalla Jumalansynnyttäjän. 2.säv. 

Ihanin veisuin, sulokielin ja Jumalan innoittamin lauluin | Sinä ylistit puhdasta Neitsyttä, totista ja  
ainoaa Jumalansynnyttäjää. | Oi Jumalan valitsema Kosmas, pyhä isä, | kun Sinä hänen kanssansa 
seisot Kolminaisuuden edessä, | rukoile, että minäkin voisin tulla seuraajaksesi || niin mieleltäni  
kuin  teoiltani ja aivoituksiltanikin. 

Kiitosstikiiroina pyhittäjän stikiirat, 1.säv. 

Valoisa ja ylen kirkas lamppu, | sulosointuinen kitara, Hengen loistavien sanojen jousi | tarjoaa  
meille kaikille sanojensa sointuisan riemun || ja niin ilahduttaa mieleltään jumaliset. 

Liitelauselma: Kallis on Herran silmissä hänen hurskaansa kuolema. 

Säveltäjä, jumalallisen Hengen lyyra, | satakieli, jumalallisten veisujen sirkka, Kirkon huilu | veisaa  
ihanasti ja opettaa Jumalan innoittamin veisuin maan ääret || ylistämään ylijumalallista  
Kolminaisuutta. 

Liitelauselma: Kuinka minä maksan Herralle kaikki hänen hyvät tekonsa minua kohtaan? 

Jumalallinen isä Kosmas, | joka seisot aineettomien olentojen kanssa kaikkien Luojan ja Jumalan 
edessä, | suo että me, jotka vietämme kirkasta muistojuhlaasi, || pääsisimme vaaroista, kiusauksista ja 
kaikesta uhasta.

Kunnia... 8.säv. 

Ylistäkäämme Daavidin veisuin hengellistä veisunkirjoittajaa ja lausukaamme: | Oi pyhittäjäisä, 
suloisuus on vuodatettu sinun huulillesi | ja sinun kielesi on kerkeän kirjurin kynä, | joka 
kaunokirjoittaa meille pelastavaisia sävelmiä, | jotka opettavat meitä veisuin ylistämään Kristuksen 
taloudenhoitoa | ja Pyhän Kolminaisuuden suurta salaisuutta, || kun me rukoilemme sieluillemme 
suurta armoa.
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Oi hyvä ja moitteeton, karkota kauas kurjasta sydämestäni tavat, | jotka etäännyttävät minut hyvästä 
Pojastasi, | ja murskaa voimallasi jalkojeni alle hirveä leijona, | joka karjuen etsii minut nielläksensä, || 
kavala ja juonitteleva käärme ja paha lohikäärme. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Oi outoa ihmettä! | Oi uutta salaisuutta! | Oi peljättävää toimenpidettä! | lausui Neitsyt nähdessään  
ristillä, kahden ryövärin keskellä riippumassa Sinut, | jonka oli peljättävällä tavalla tuskattomasti  
synnyttänyt, | ja hän itki huutaen: | Voi rakas Lapseni! || Kuinka hirveä ja kiittämätön kansa onkaan  
naulinnut Sinut ristille! 




