
Heinäkuun 5. 
Pyhittäjäisämme Athanasios 

Atoslaisen muisto 



(tai: Heinäkuun 5. muistelemme pyhittäjää, jumalankantajaisäämme Athanasios Atoslaista sekä 
pyhittäjäisäämme, ihmeidentekijä Lampadosta.) 

Typikon 

1. Jos pyhittäjän muisto osuu muulle päivälle kuin sunnuntaiksi, niin palvelus lauletaan pyhittäjä
Lampadoksen palvelukseen yhdistettynä Minean osoittamassa järjestyksessä.

2. Jos muisto osuu sunnuntaiksi, niin noudata pyhän Antonioksen (tammikuun 17) päivänä
osoitettua järjestystä ja laula pyhittäjä Lampadoksen palvelus ehtoonjälkeisissä palveluksissa.

Ehtoopalveluksessa 

Pyhän Athanasioksen avuksihuutostikiirat, 2.säv. 

Minkä ylistyskiitoksen kantaisimme Athanasiokselle? | Hän oli moninaisten tekojen kaunistama ja  
jumalallisen valistuksen armon täyttämä, | himojen kiihkon katkaiseva miekka, | näkemistä säteilevä 
pylväs, pidättyväisyyden lamppu, || jonka sielun lampussa säteilivät kaikille elämän antavan Jumalan 
käskyt. 

Millä halpojen sanojen kruunulla seppelöisimme Athanasioksen? | Hän on ilmassa vaeltava haukka,  
joka nousee näkemisen jumalallisin siivin taivaaseen asti, | nöyryyden sortumaton linnoitus, | 
arvostelukyvyn järkkymätön muuri, | hyvien tapojen puhdas kaunistus. || Hän rukoilee lastensa 
puolesta Kristus Jumalaa, ainoaa laupiasta. 

Jumalassa viisas pyhittäjäisä Athanasios, | Sinä osoittauduit armolahjojen tulta säteileväksi koitoksi, 
| joka johdatat himojen usvan sokeuttamat illattomaan valkeuteen. | Kasvatettuasi leiviskäsi Kristus 
osoitti Sinut sielujen parantajaksi, | joka leikkaat sanojen miekalla parantumattomien haavojen 
mädännäisyyden || ja jaat pelastavaa terveyttä Sinua lähestyville. 

Pyhittäjä Lampadoksen stikiirat, 8.säv. 

Autuas pyhittäjäisä Lampados, | suuressa pidättyväisyydessä ja hartaassa rukouksessa Sinä alistit 
lihan mielen sielulle | ja täytyit Pyhän Hengen armolahjoista. || Häneen nojautuen Sinä kukistit ja löit 
maahan kaikki pahojen henkien joukot. 

Jumalan innoittama isä Lampados, | Sinä ilmestyit meille kätketyn aarteen tavoin asuessasi luolissa. |  
Sinä, Jumalan autuuttama, levität ihmeitten ja tunnustekojen tuoksua niiden sieluun, | jotka  uskolla 
tulevat tykösi. | Sen tähden me huudamme Sinulle: || Tempaa pyynnöilläsi meidätkin vaikeuksista, 
kun me Sinua ylistämme. 

Jumalassa viisas isä Lampados, | kilvoituselämän kautta Sinä liityit Jumalaan | ja saatuasi Hänen  
pyhän kirkkautensa valistuksen levität aina kaikille pelastavien hyveitten valkeutta. | Sen tähden me 
vietämme tänään uskolla riemuiten || Sinun valoisaa muistoasi, oi Jumalan autuuttama. 
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Kunnia... 6.säv. 

Kuinka jumalallinen olikaan elämäsi ja pyhitetty Sinun loppusi, isä Athanasios, | sillä silloin Vuoren 
koko joukko kokoontui ja nähdessään Sinut hengettömänä vuoteellasi huusi valitussanoin: |
Pyhä, anna palvelijoillesi viimeinen sana! | Isä, selitä, kuinka jätät lapsesi, joita säälit isän tavoin  
totisesti armeliaana ja rakastavaisena. | Mutta vaikka Sinut täällä peitetäänkin hautaan, | niin kaikki 
me, jotka rakkaudella Sinua kunnioitamme, || saamme Sinut rikkaudeksi korkeuksissa, suojelijaksi ja 
esirukoilijaksi Jumalan edessä. 

Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Ken ei Sinua autuaaksi ylistäisi, kaikkein pyhin Neitsyt! | Ken ei yliluonnollista synnytystäsi 
veisuin kunnioittaisi! | Sillä Sinusta, puhtaasta, sanoin selittämättömällä tavalla lihaksi tulleena |  
ilmestyi maailmaan Isän kirkkaudesta ennen kaikkia aikoja säteillyt ainosyntyinen Poika, | Hän itse, 
jolla on jumalallinen luonto ja joka meidän tähtemme otti päällensä ihmisluonnon, | ei kahteen 
persoonaan jakaantuneena, vaan kahdessa yhteen sekoittumattomassa luonnossa meille ilmoitettuna.  | 
Rukoile, oi pyhä ja kaikkein autuain, || että Hän meidän sielujamme armahtaisi. 

Litanian stikiirat, 1.säv. 

Ylistäkäämme veisuin maailman illatonta valkeutta pyhittäjä Athanasiosta, | sillä hän säteili aurinkoa 
kirkkaammin uskon taivaalla | ja ohjasi valollaan uskovaisten joukot hyveeseen. | Hän antoi Jumalan 
innoittamaa opetusta ja lausui pelastavia sanoja, | joita kumpusi hänen huuliltaan kuin 
ehtymättömästä lähteestä. | Hän houkutteli intoon ihmeellisillä teoillaan ja enkelten vertaisella 
elämällään. | Erinomaisen kasvattajan tavoin hän omasi niin ylen kirkkaan elämän kuin puheenkin. | 
Kristus meidän Jumalamme, varjele hänen rukouksiensa tähden laumaasi || ja vahvista ihmisiä  
rakastavana oikeaa uskoa. 

2.säv.

Isien kuorot, kokoontukaamme ylistämään Kristuksen rakastajaa, | kuolemattomuuden nimen 
kantajaa, | Vapahtajan salaisuuksien totista tuntijaa, | kaikkien munkkien kunniaa, kerskausta ja  
opettajaa, | joka oli pienokaisesta asti Herralle pyhitetty. | Hänessä sikisi jumalallinen rakkaus, | hän 
jätti maailman petoksen ja otti harteilleen Kristuksen ikeen. | Miehuullisesti hän torjui pahojen 
henkien pilvet osoittaen käytännössä jumalallisen rakkauden erinomaisen tien, | sillä sitä innolla 
vaeltaen hän itsekin saavutti kaiken toimeen panevan Kolminaisuuden totisen valkeuden. | Voi  
hämmästyttävää ihmettä ja jumalallista asiaa! | Luonnoltaan maallisena hän tuli hengellisten 
olentojen vertaiseksi, | sai Jumalalta ehtymättömän kunnian ja kirkkauden | ja tuli meille  
esirukoilijaksi, || että saisimme tuomiopäivänä iankaikkiset hyvyydet. 

4.säv.

Kilvoituselämäsi ihailtava vaivannäkö hämmästytti mielet ja ällistytti ihmisiä, | sillä melkein 
lihattoman tavoin Sinä taistelit maallisessa lihassa näkymättömiä vihollisia vastaan. | Jumalisten 
kaikki sukupolvet ylistävät Sinua veisuin, | erittäinkin kallis laumasi, joka on vaivojesi loistava 
muistomerkki. | Sen Sinä osoitit ihanan kaupungin kaltaiseksi erämaassa, | jonka valitsit 
munkkijoukkojen sopivaksi asuinsijaksi, | ja Sinun ihailtavat ja urheat urotekosi kaunistavat sitä kuin 
kallisarvoiset vaatteet, || ja Sinun rukoustesi kautta, Athanasios, se pyytää suojelua  Kristukselta, jolla 
on suuri armo.
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Kunnia... 5.säv. 

Puhaltakaamme veisujen pasuunaa, | sillä Hengen armo kutsuu kaikkia pasuunoita kaikuvammin 
kaikkia veisuin ylistämään jumalankantajaisää. | Kuninkaat ja ruhtinaat ihmetelkööt kaiken 
Kuninkaan oikeaa palvelijaa, | joka sai jumalallisen Hengen varustuksella voiton maailmanvaltiaan 
hallituksista ja valloista. |Paimenet ja opettaja, ylistäkäämme paimentoimen totista ohjenuoraa ja 
esikuvaa, | kunnioittakaamme opeissaan tarkkaa, uskossaan urheaa, näkemisessä ylevää, | teoissaan 
pilvetkin ylittävää, eksyneitten ohjaajaa, järkkyneitten tukijaa, | kaikkien sairaitten säälivää 
hoivaajaa, Aatoksen suurta kunniaa, ja lausukaamme: | Sinä isien kruunu isä Athanasios, || auta aina 
palvelijoitasi ja pelasta rukouksillasi laumasi. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 5.säv. 

Puhaltakaamme veisujen pasuunaa, | sillä korkeudesta kumartuen kaiken Valtiatar seppelöi 
siunauksin ylistystänsä veisaavat. | Kuninkaat ja ruhtinaat kokoontukoot ja ylistäkööt veisuin 
Kuningatarta, | joka synnytti Kuninkaan, | joka ihmisiä rakastavana näki hyväksi vapauttaa  
kuoleman ennen vallassaan pitämät. | Paimenet ja opettajat, kokoontukaamme ylistämään Hyvän 
Paimenen ylen puhdasta Äitiä, | kunnioittakaamme jumalallisin veisuin kultaista lampunjalkaa, 
taivaita avarampaa, | elävää arkkia, Herran tulista valtaistuinta, kultaista manna-astiaa, | Sanan 
suljettua porttia, kaikkien kristittyjen turvapaikkaa, | ja lausukaamme näin: Sinä Sanan Palatsi, suo 
meille alhaisille taivasten valtakunta, || sillä kaikki on mahdollista Sinun välitykselläsi. 

Virrelmästikiirat, 5.säv. 

Iloitse, pyhittäjä Athanasios, | joka seurustelet enkelikuorojen kanssa, | sillä Sinä, isä, vaelsit hyvettä 
harjoittaen totisesti heidän elämäänsä maan päällä, | Sinä autuas sait tahrattomana kuvastimena ottaa 
vastaan Pyhän Hengen säteilevät salamat. | Sen tähden Sinä valistettuna näit  tulevan ja ennustit 
kaiken Kristuksen jumalallisen valistuksen opastamana. || Rukoile, että Hän antaisi meidän 
sieluillemme suuren armon. 

Liitelauselma: Kallis on Herran silmissä hänen uskollistensa henki.

Iloitse, Sinä joka tulit kilvoittelijain johtajaksi ja voittamattomaksi puolustajaksi, | sillä Sinä, 
Athanasios, kitkit himot juurineen | ja kestäen miehuullisesti pahojen henkien kiihkon sait voiton  
niiden sielun turmelevasta eksytyksestä. | Sinä toit esille Vapahtajan ristin vaikutuksen ja 
kukistumattoman voiman. | Siihen vyöttäytyneenä Sinä sait voiton kaikista, jotka hylkäsivät 
Kristuksen jumalallisen, lihallisen maailmaan tulemisen. || Rukoile, että Hän antaisi meidän 
sieluillemme suuren armon. 

Liitelauselma: Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa.

Sinä osoittauduit Atoksella oleville hyveitten valoisaksi lujaksi pylvääksi ja varjoisaksi pilveksi |  
johtaessasi Jumalan näkijöitä maasta taivaaseen. | Ristin sauvalla Sinä halkaisit himojen meren, | ja 
saatuasi voiton hengellisestä Amalekista löysit esteettömän nousun taivaaseen ja turmeluksettoman 
perinnön. | Ruumiittomien kanssa Sinä, Jumalan autuuttama, seisot nyt iloiten Kristuksen 
valtaistuimen edessä. || Rukoile, että Hän antaisi meidän sieluillemme suuren armon.
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Kunnia... 6.säv.

Oi juhlaa rakastavat, | kiiruhtakaamme kokoon ylistysveisuin kunnioittamaan isien kaunistusta, |  
kilvoittelijoitten kunniaa, ihmeitten lähdettä ja häpeään joutumatonta esirukoilijaa Jumalan edessä, | 
ja lausukaamme: Iloitse, Sinä luostarielämän ohje, kuvaus ja tarkka esikuva. | Iloitse, sinä kirkas 
valaisin, joka levität kaikkialle hyveitten kirkkautta. | Iloitse, Sinä tuskaisten suuri lohduttaja ja  
vaarassa olevien harras puolustaja. | Oi Athanasios, älä lakkaa rukoilemasta Kristus Jumalaa tämän 
laumasi ja kaikkien uskovaisten puolesta, || jotka kunnioittavat kunnianarvoisaa nukkumistasi.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv.

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, | joka olet kantanut meille elämän hedelmän. | Me 
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, | kanna parantajien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän 
puolestamme, || että Herra armahtaisi sielujamme.

Tropari, 3.säv. 

Enkelten joukot hämmästyivät elämääsi lihassa, | kuinka Sinä, maineikas, kävit ruumiillisesti 
näkymättömään taistoon ja haavoitit pahojen henkien joukot. | Sen tähden Kristus antoi Sinulle,  
Athanasios, runsaat lahjat. || Rukoile siis, isä, että Kristus Jumala pelastaisi meidän sielumme. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Sinua, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | meidän sukukuntamme pelastuksen puolesta anojaa, me 
veisuin ylistämme. | Sillä Sinusta otetussa ruumiissaan kärsien ristin vaivan | Sinun Poikasi, meidän 
Jumalamme, || ihmisrakkaudessaan pelasti meidät turmeluksesta. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Pyhittäjä Athanasios, ottaen harteillesi Kristuksen ristin | Sinä seurasit Häntä kilvoituksen jumalisin  
teoin. | Sinä, kunniakas, tulit kaikille jumalisesti kilvoitteleville ohjenuoraksi ja esikuvaksi. | 
Saavutettuasi nyt jumalallisella vaivannäöllä ylhäisen valtakunnan, || älä lakkaa rukoilemasta 
pelastusta meidän sieluillemme. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari ,4.säv. 

Profeetan tavoin minä huudan: | Kristus, älä käy kanssani tuomiolle, | sillä tunnen minua syyttävät 
rikkomukset ja huudan Sinulle: | Armahda, oi ihmisiä rakastava, synnyttäjäsi rukousten tähden 
minua kurjaa ja arvotonta, | niin kuin ryöväriä, syntistä naista, tuhlaajapoikaa ja publikaania, | sillä  
Sinä et tullut pelastamaan vanhurskaita, || vaan rikkoneita. 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Viisas pyhittäjä Athanasios, | oltuasi Herran mieleen jumalallisissa teoissa ja puhtaassa vaelluksessa  ||  
Sinä tulit otolliseksi ruumiittomien perintöön. 
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Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Hädässä olevien horjumaton suojelija, | Sinuun toivonsa panneiden harras esirukoilija | ja kaikkien 
apu! | Älä ylenkatso rukouksiani || vaan päästä minut kaikista vaaroista. 

Psalmi 50(51) ja kanonit. 

Pyhän Athanasioksen kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin kiittäessäni Athanasiosta
ylistän hyvettä. Amen. 

1. veisu. Irmossi,  8.säv.

"Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, | jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, | kukisti 
muinoin faraon, sotavaunujen herran, | mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, || joka veisasi 
Jumalalle virren." 

Troparit 

Kuolemattomuuden nimen kantajana Sinä, isä Athanasios, osoittauduit jo eläessäsi osalliseksi 
totisesta kuolemattomuudesta jätettyäsi ajallisen. Seistessäsi nyt Kristuksen edessä muista jotka, 
jotka muistamme Sinua. 

Ei vanhempienkaan menetys estänyt Sinua, pyhittäjä, hyveen omaksumisesta jumalisena jo 
lapsuudesta asti, vaan Sinä kohdistit koko rakkautesi ja toivosi yksin Luojaan. 

Saastaisin huulin rohkenen laulaa Sinulle ylistystä Sinun kaipuusi valtaamana ja rakkautesi vankina. 
Isä, tule minulle avuksi ja suo minun ansiosi mukaisesti Sinua ylistää. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Selittämättömästi Sinä synnytit uutena lapsukaisena Ikiaikaisen, joka näyttää uusia hyveen polkuja 
maan päällä. Hänen rakkautensa haavoittama palvelijasi Athanasios rakensi Sinulle, Neitsyt, tämän 
huoneen. 

Pyhän Lampadoksen kanoni 

1. veisu. Irmossi, 2.säv.

"Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, | joka jakoi kahtia meren | ja johdatti 
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, || sillä Hän on ylistetty." 

Troparit 

Jumalankantaja, pyhittäjäisä Lampados, hoida rukousten hoivalla minun sieluni lamppu ja elähdytä 
minussa sana veisuin Sinua ylistääkseni. 

Isä, Sinä otit ristin harteillesi ja lihasi kuolettaen seurasit Häntä, joka vapaaehtoisesti kärsi 
ristiinnaulitsemisen Sinun tähtesi. 

Isä, kilvoituksessa Sinä taistelit vihollista vastaan ja kutsuen avuksesi voimaa korkeudesta nöyryytit 
sen sitoen itsellesi voiton seppeleen. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Ken taitaa oikein selittää Sinun sanoin kuvaamattoman äitiytesi salaisuuden? Sillä Sinä, oi 
kunniallisin, olet synnyttänyt Jumalan, keskellemme ilmestyneen Vapahtajan ja Herran. 

3. veisu. Athanasioksen kanoni. Irmossi,  8.säv.

"Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit | ja maan vetten päälle perustit, | lujita minut  
käskyjesi kalliolle, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava." 

TroparitLapsesta asti Jumalan rakkauden valtaamana Sinä koko ikätoverisi ja muodostit 
hengellisesti ohjatun joukon viisaasti erottaen heidät pakanoitten lapsista. 

Viisauden rakkauden lyömänä Sinä, Jumalassa viisas, menit Konstantinoksen kaupunkiin, ja 
viisaan, hunajaa tuottavan mehiläisen tavoin Sinä kokosit sanoista tärkeimmät jättäen tarpeettoman. 

Autuas isä, risti mastonasi Sinä ohjasit sielusi lauttaa vakaasti ja keveästi halki elämän hirveän 
ulapan ja laskit jumalallisen tyyneyden satamaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Isästä ennen aikoja sanomattomasti syntynyt tuli viimeisinä aikoina Sinun kohdustasi, oi Neitsytäiti, 
ja jumaloitti meidän luontomme sekä kokosi pyhittäjien loistavat joukot. 

3. veisu. Lampadoksen kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Herra, Sinä vahvistit taivaat sanallasi. || Vahvista minunkin sydämeni uskoon." 

Troparit 

Sinä autuas ja Jumalassa viisas elit vuorten hiljaisuudessa ja luoliin kätkeytyneenä ja niin saavutit 
jumalallisen armon. 

Sinä, meidän isämme, siirryit hengellisiin leposijoihin nöyryyden ylentämänä ja rakkauden 
siivittämänä. 

Sinä, jumalankantajaisämme, elit pidättyväisyydessä. Niin Sinä, Jumalassa viisas, vältit vihollisen 
pahuuden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me rukoilemme Sinua, joka synnytit Kristuksen, meidän Jumalamme: Päästä Sinuun turvautuvat 
kaikesta uhasta. 

Katismatropari, 8.säv. 

Nuoruudesta asti jättäen elämän kaiken katoavaisen nautinnon | Sinä, pyhittäjä, seurasit auliista  
kutsujaasi. | Ottaen ristin harteillesi käskyn mukaisesti Sinä, isä, näännytit ruumiin paastossa. | Sen 
tähden hyvä Herra oikein asettikin Sinut, pyhittäjä Athanasios, omien lampaittensa paimeneksi. | 
Rukoile Kristus Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme 
pyhää muistojuhlaasi. 
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Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Sinun kohdussasi, oi Jumalan Äiti, sikisi Sinua polttamatta Viisaus ja Sana, | Sinä synnytit 
maailmaan maailman valtiaan ja kannoit sylissäsi kaiken kantajaa, kaiken ravitsijaa ja luomakunnan 
Luojaa. | Sen tähden minä rukoilen Sinua, oi pyhä Neitsyt, | että pääsisin rikkomuksistani, kun 
joudun Luojani kasvojen eteen. || Oi puhdas Valtiatar ja Neitsyt, anna silloin minulle apusi, sillä 
Sinä, ylistettävä, voit tehdä sen, mitä haluat. 

4. veisu. Athanasioksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, | joka Isän helmaa jättämättä olet 
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. | Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa huudan 
Sinulle: || Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Tehden järjen himojen johtajaksi ja jumalalliset teot ohjeenasi Sinä vaelsit hyvää tietä. Jumalisesti 
Sinä torjuit pahojen henkien väijytykset, kavaluudet ja juonet ymmärtäväisesti valiten paremman. 

Kantaen Herran keveää iestä ja jumalallinen pelko varustuksenasi, ruumiin ja sielun puhdistaen 
Sinä, Athanasios, tulit puhtauden esikuvaksi, pidättyväisyyden ohjeeksi, himottomuuden sinetiksi ja 
rakkauden kuvaksi. 

Osallistuen meidän ja muitten opetuksista Sinä viisautta rakastaen erotit molemmista edullisen ja 
hyödyllisen vanhurskaus turvanasi, menestyen ymmärryksessä, nöyryydessä, viisaudessa, 
miehuullisuudessa ja kaikessa muussakin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Herra, jota kerubit peljättävästi kantavat selässään, asettui Sinun kohtuusi, oi puhdas ja ainoa 
veisuin ylistettävä, ikään kuin tuliselle valtaistuimelle. Ottaessaan lihan Hän jumaloitti 
ihmisolemuksen, niin kuin kuulu pyhittäjä Athanasios opettaa. 

4. veisu. Lampadoksen kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi | ja ylistin Sinua, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Tultuasi jumalallisten hyveitten kautta hyväksi tuoksuksi Kristukselle Sinä, Jumalan innoittama, 
vuodatat nyt parannusten mirhaa. 

Autuas isä, oltuasi monia vuosia piilossa jumala saattoi Sinut ilmi omaksi kunniakseen. 

Kun meillä on Sinun jäännöstesi arkku, oi Lampados, me Sinua ylistäessämme saamme ammentaa 
siitä parannuksia. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Puhtain, joka olet Jumalan synnyttänyt, rukoile Poikaasi Sinun palvelijaisi puolesta. 
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5. veisu. Athanasioksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun  
käskyjesi valkeuteen." 

Troparit 

Magneetin tavoin Sinä, isä, houkuttelit suloisilla sanoillasi kuuntelemaan opetusta ja kehotuksia 
niitä, jotka jatkuvasta tulivat näkemään puhtaita ja armoitettuja kasvojasi.

Kuuliaisena jumalallisille laeille ja Luojan käskyille Sinä, autuas, tulit munkkien lainsäätäjäksi ja 
tarkaksi ohjenuoraksi, mielettömien kurittajaksi, eksyneitten ohjaajaksi ja pimeydessä olevien 
valistajaksi. 

Hyveitten työhuoneena ja Pyhän Hengen lahjojen astiana Sinä rakensit pyhitetyn ja ihanan laitoksen 
opettamaan kaikkinaista munkeille sopivaa käytöstä ja elämää. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kaunopuheinenkaan kieli ei kykene veisaamaan arvosi mukaista ylistystä, oi veisuin ylistettävä,  
sillä Sinä olet kerubeita ja koko luomakuntaa korkeampi. Rukoile siis jumalallisen Athanasioksen 
kanssa Herraa kaikkien meidän puolestamme. 

5.. veisu. Lampadoksen kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Oi Herra, | Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! | Ohjaa meitä käskyjesi valkeudessa, | sillä paitsi 
Sinua || emme toista Jumalaa tunne." 

Troparit 

Säteillen jumalallisia salamoita Sinä, pyhittäjä, levität aina parannusten kirkkautta ja valistat tätä 
muistoasi uskolla kunnioittavat. 

Osoittaen nimesi vertaista toimintaa Sinä tulit Hengen jumalallisen tulen sytyttämäksi lampuksi, 
joka polttaa synnin aineen. 

Sinä, pyhittäjä, vuodatat iankaikkisista aarrekammioista jumalallisten lähteitten tuoksuvaa mirhaa ja 
karkotat himojen koko pahan hajun meidän Jumalamme kunniaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun, Kristuksen ja kaikkien Luojan synnyttäjää, me tervehdimme: Iloitse, puhdas Neitsyt, josta on 
koittanut maailmalle valo! Iloitse Sinä, johon sijoittumaton Jumala sijoittui! 

6. veisu. Athanasioksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule  
minua, minun pelastukseni Jumala." 
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Troparit 

Sinä kuoletit lihan halut vaivannäölläsi, Sinä ristiinnaulitsit itsesi maailmalle ja himoille pysyen 
Jumalan lähellä jatkuvin paastoin, kyynelin, rukouksin ja veisuin. 

Aatoksen munkkien johtajana, esikuvana ja hyveellisten tekojen esimerkkinä Sinä kaunistit kaikki 
siellä olevien ikeettömien asunnot. 

Sinä olit lempeä, vilpitön ja hyvä, kärsivällinen ja kohtuullinen, helposti lähestyttävä, armelias, 
sääliväinen ja laupias, tavoiltasi rauhaisa ja elämältäsi Kristusta seuraava. 

Jumalansynnyttäjän tropariIlmestyttyäsi uuden Mooseksen tavoin Sinä, kunnianarvoisa, rakensit  
tarhan kuin uuden majan. Sitä Sinä lisäsit vaivalla ja hiellä ja omistit sen Jumalan Äidille. 

6. veisu. Lampadoksen kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksihuudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Troparit 

Kulkien halki elämän aallokon jumalallisen Hengen tuulten ohjaamana Sinä, pyhittäjä, saavutit 
tuonpuoleisen levähdyksen satamat. 

Sinä, pyhittäjä, tulit munkkien esikuvaksi, sillä hiljaisuuselämälläsi ja ruumiin himot kuivattaen  
Sinä kuvasit Eliaan erämaata. 

Sinun kyyneltesi syvyys, oi autuas, tulit kaikkien pahojen henkien tuhoksi ja Sinua aina 
kunnioittavan laumasi valistukseksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Suo minulle säälisi, sillä Sinä synnytit sääliväisen Sanan, joka omalla verellään päästi ihmiset 
turmeluksesta. 

Kontakki, 8.säv. 

Me, Sinun laumasi, ylistämme Sinua aineettomien olentojen erinomaisena näkijänä ja totuudellisena 
käytännön opettajana, ja huudamme: | Älä lakkaa rukoilemasta Herraa, että Hän pelastaisi 
kiusauksista ja vaaroista || meidät huutaessamme Sinulle: Iloitse, isä Athanasios! 

Iikossi 

Saatuasi ihmeellisen nimen ylhäältä Sinä sait periä kuolemattoman elämän, | sillä maan päällä Sinä 
vietit ruumiittomien elämää ruumiissa eivätkä himot voineet Sinua turmella. | Sen tähden me 
ylistämme Sinua, isä. 

Iloitse, Sinä munkkien kirkas kunnia; iloitse, Sinä järkevyyden kirkas pylväs! 
Iloitse, Sinä miehuullisuuden selvä tunnus; iloitse, Sinä viisaan ymmärryksen osoitus! 
Iloitse, Sinä tarkan vanhurskauden täyttävä mitta; iloitse, Sinä joka sanalla ohjasit tekojen kiihkoa! 
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Iloitse, Sinä sanomattomista ajatuksista nauttiva mieli; iloitse, Sinä koko luomakunnan jumalinen 
tarkastelija! 
Iloitse, Sinä jonka kautta pahat henget joutuivat häpeään; iloitse, Sinä jonka kautta kaikki himot 
kuoleutuvat! 
Iloitse, Sinä elämän myrskyssä olevien satama; iloitse, Sinä uskolla huutavien pelastus: 
Iloitse, isä Athanasios!

Synaksario 

Saman kuun 5:ntenä päivänä muistelemme pyhittäjää, jumalankantajaisäämme Athanasiosta 
Aatokselta. 

Säkeitä 

Suuri on Antonios, isien alku, jumalallinen Athanasios, heidän jumalallinen loppunsa. 

Vaikka Athanasios onkin vuosiltaan myöhäinen, niin vaivannäössä hän veti vertoja vanhoille. 

Athanasioksen ja kuuden oppilaan ruumiin temppelin keralla temppeli hajosi. 

Viidentenä henget veivät Athanasioksen Jumalan kaupunkiin. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Lampadosta. 

Säkeitä 

Huolehtiessaan öljyllä lampustaan Lampados oli valmis Yljän saapuessa. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Athanasioksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Tulen liekit peljästyivät muinoin   Jumalan alastulemista Babylonin pätsissä. | Sen tähden 
nuorukaiset ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä karkeloivat ja veisasivat: || Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Melkein koko luomakuntaan levisi sanoma Sinun elämästäsi ja uroteoistasi, isä, ja Sinä ylsit 
kunniakkaaseen korkeuteen Jumalan annettua Sinulle kunnian ja tehtyä Sinut kaikessa 
maineikkaaksi. 

Esikuvanasi opettajasi Sinä, isä, tulit köyhien avustajaksi, leskien suojelijaksi, orpojen hoivaajaksi, 
murheellisten pikaiseksi lohdutukseksi, vaarassa olevien satamaksi ja vääryyttä kärsivien 
puolustajaksi. 

Tuntien Sinut, kunnianarvoisa, koko maailman tähdeksi ja munkkien laskemattomaksi valaisimeksi, 
auttajaksi hädässä ja syntisten suureksi turvapaikaksi minä tuon Sinut välittäjäkseni ja 
esirukoilijakseni Kristus Herran eteen. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun palvelijasi, oi Jumalansynnyttäjä, halusi nähdä Sinun Poikasi ja Jumalan sanomattoman 
kunnian ja ottaen Hänen kalliin ristinsä seurasi Hänen elävöittäviä ja jumalallisia jälkiään. 

7. veisu. Lampadoksen kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala,   joka muinoin sammutit pauhaavan pätsin || ja virvoitit  
nuorukaiset Hengen kasteella!" 

Troparit 

Sammutettuasi himojen kohisevat pätsit pidättyväisyyden vilvoituksella Sinä, autuas, huusit: Kiitetty 
olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Armolahjojesi valistavalla kirkkaudella Sinä valistat niiden sydämet, jotka veisaavat uskolla: Kiitetty 
olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Sinä, isä, osoittauduit sydämeltäsi nöyräksi ja elämältäsi ja ihmeiltäsi ylhäiseksi huutaessasi: Kiitetty 
olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, joka asuit Neitseen kohdussa ja synnyit hänestä, otit 
tuonelan saaliiksesi ja valistit kansat. 

8. veisu. Athanasioksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä  
kaikkina aikoina."

Troparit 

Nuorekkaasti voitettuasi pimeyden hallitukset ja vallat Sinä, Athanasios, tulit suureksi opettajaksi ja 
pelastavaiseksi oppaaksi paljastaen niiden juonet, väijytykset ja petokset. Sinä varjelit laumasi 
turvassa pahojen henkien kaikelta kavaluudelta. 

Maan päällä ihmisenä eläessäsi Sinä omaksuit totisesti taivaan enkelten vertaisen elämän ja niiden 
vaelluksen. Heidän kanssansa Sinä nyt veisaat: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta 
iankaikkisesti! 

Tänään kokoontuneina ne ylistämme Sinua ansiosi mukaisesti, kunnioitamme jäännöstesi astiaa ja 
anomme rukoustesi avulla pääsyä himoista, syntien päästöä ja vapautusta kaikista onnettomuuksista 
ja vaaroista. Me vietämme uskolla iloiten pyhää muistoasi iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Niin kuin Elia muinoin asui Karmelilla, niin Sinäkin halasit viettää aikasi Aatoksen vuorella ollaksesi 
yksin Jumalan kanssa. Jumalallisen näkemisen valistamana Sinä osoittauduit puhtaan 
Jumalansynnyttäjän palvelijaksi huutaessasi hänelle ylienkelin kanssa: Iloitse! 
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8. veisu. Lampadoksen kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit

Autuas isä, oltuasi monet vuodet kätkössä Sinä tulit Sinua tuntemattomille tunnetuksi pelättävien 
ilmestysten ja tunnustekojen kautta, ja nyt Sinä vuodatat meille parannusten mirhaa. 

Sinä, autuas, vuodatat meille iankaikkista armoa ammentaen pelastuksen lähteestä ja pelastat 
vaaroista, himoista ja ahdistuksista meidät, jotka vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Puhtain mielin Sinä elit maan päällä enkelten  tavoin,  lihasta päästyäsi Sinut  liitettiin enkeleihin  ja 
nyt Sinä huudat: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa ihmisiä rakastavaa kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Herran teot, veisuin ylistäkää Isästä ennen kaikkia aikoja jumalallisesti syntynyttä ainosyntyistä ja 
viimeisinä aikoina Neitseestä lihassa syntynyttä, ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

9. veisu. Athanasioksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja  
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Troparit 

Toteutettuasi maan päällä puhtauden, ymmärtäväisyyden, puhtaan vaelluksen ja tahrattoman elämän 
vaeltaen lihattoman tavoin Sinä kiiruhdit ylös taivaan asuntoihin ja nyt Sinä riemuitset kaikkien 
pyhittäjien ja vanhurskasten kanssa rukoillen kaikkien puolesta Kristusta. 

Kunniakas jumalankantaja, Sinä osoittauduit maan päällä oman Herrasi suureksi ylistäjäksi ja Sinä 
kunnioitit Häntä omissa jäsenissäsi näkemisen ja toimimisen kautta. Niin Sinä tuli kaikkialla 
kuuluksi, sillä vihollinenkin osaa pitää hyvettä arvossa. 

Tultuasi osalliseksi totisesta jumaloitumisesta ja kuolemattomasta elämästä Sinut, isä, yhdistettiin 
ruumiittomiin sotavoimiin ja pyhittäjien kuoroihin ja nyt Sinä karkeloit kaikkien valittujen kanssa. 
Rukoilen heidän kanssansa lakkaamatta Herraa laumasi puolesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Valtiatar, Sinä olet yhden Kolminaisuudesta vastaanottanut pyhitetty temppeli, ja Sinun palvelijasi 
Athanasios rakensi temppelin ja rukouspaikan Sinun kunniaksesi. Älä lakkaa antamasta siellä meille 
esirukoustesi apua. 

9. veisu. Lampadoksen kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa  
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 
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Troparit 

Hän, joka meidän tähtemme syntyi luolassa Neitseestä, paljasti Hengen säteilyllä uskovaisille 
luolaan kätketyn jäännöstesi puhtaan astian, oi jumalankantaja Lampados, josta meille kumpuaa 
parannuksia.

Autuas jumalankantajaisä Lampados, kilvoitellen Sinä taistelit käyden kilvan loppuun ja poljit 
maahan vihollisen kaikki ansat, ja nyt Sinä pelastat Sinua rakkaudella kunnioittavat turmeluksesta 
ohjaten meitä taivaan polulle. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Säästä minua, Kristus Herra, säästä, kun tulet minua tuomitsemaan, äläkä tuomitse minua tuleen, älä 
vihassasi minua kurita! Sinua rukoilee Sinut synnyttänyt Neitsyt, enkelten paljous ja kunniakas 
Iakobos. 

Eksapostilario, 2.säv. 

Idästä Sinä, Athanasios, koitit kirkkaan aamutähtenä | ja valistit hyveittesi kirkkaudella lännen. || Älä 
lakkaa rukoilemasta Herraa maailman puolesta. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi jalo kaiken Valtiatar, | varjele kalliin Athanasioksesi rukousten kautta laumasi kaikilta 
vastustajilta turvassa, || kun se alati veisuin ylistää Sinua, maailman suojelijaa. 

Kiitosstikiirat, 8.säv. 

Kristus, Sinun pyhittäjäsi kuolema oli todella kallis Sinun silmissäsi, | sillä katso, palvelijasi jalasta 
kumpusi verilähde, | joka kuoleman jälkeenkin karkottaa kaikenlaisia sairauksia | ja ajaa pois 
pahuuden henget, || joita vastaan hän jo eläessään taisteli veriin asti. 

Viisas Athanasios, Herra osoitti Sinun jäännöstesi arkun ihmeitten lähteeksi | ja lahjojen virraksi  
ihmisille. | Sokeille se antaa näkemisen, | turvottavan lepran se puhdistaa ja saastaisten henkien 
valtaamat se päästää niiden vallasta || ja tekee heidät ymmärtäväisiksi. 

Iloitse, isä Athanasios, Sinä kilvoittelijain kaunistus, | munkkien tähti, paimenten kerskaus ja 
pyhittäjien asuinkumppani! | Iloitse, Sinä rakkauden ja ymmärtäväisyyden lähde! | Iloitse, Sinä  
Kolminaisuuden asumus! | Iloitse, Sinä harkintakyvyn kirkas lamppu! || Iloitse, Sinä hyveitten suora 
ohjenuora ja elävä pylväs! 

Kunnia... 6.säv. 

Ylistäkäämme kaikki kuolemattomuuden nimen kantajaa, | joka kilvoitteli miehuullisesti ja urheasti 
Atoksella. | Hän kokosi tämän lauman ja rakensi rakkaudella huoneen Herralle | ja omisti sen 
Jumalan Äidille, | jota hän myös rukoilee meidän puolestamme, || jotka uskolla vietämme hänen 
muistojuhlaansa.
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, | joka olet kantanut meille elämän hedelmän. | Me 
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, | kanna parantajien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi 
meidän puolestamme, || että Herra armahtaisi sielujamme. 

Suuri ylistysveisu, ja päätös. 

14


	Tyhjä sivu



