
Heinäkuun 16. 
Muistelemme pyhää pappismarttyyri 

Athenogenesta 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Pappeuden kirkkaaseen vaatteeseen pukeutunut kunniakas Athenogenes | osoitti asunsa verensä 
värjäämänä entistä pyhemmäksi. | Niin hän astui pyhään temppeliin kaiken näkijän eteen | ja nyt  
hän toimittaa palvelusta aineettomien joukkojen kanssa jumalallisen osallisuuden kirkastamana. || 
Häntä me ylistämme autuaaksi. 

Viisas Athenogenes toi Kristukselle taistelijakuoron, | joka oli uskon kautta taistellut kärsivällisesti 
ja käynyt tiensä loppuun. | Voitettuaan heidän kanssansa juonikkaan hänet otettiin 
marttyyrikuoroihin asemaltaan jumaloituneena, | ja nyt hän alati rukoilee meidän puolestamme, || 
jotka aina vietämme hänen pyhää muistoansa. 

Jumalan valitsema kymmenen oppilaan joukko kukistit kilvoituselämällä himojen karkailut, | astui 
taistoon ja kuoletti käärmeen rikkautenaan ja jumalallisena voimanaan pyhitetty opettajansa 
Athenogenes. | Oi ylen hyvä ja laupias, | pelasta heidän rukoustensa kautta meidät, || jotka aina  
panemme toivomme Sinuun. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Sinua, puhdas, me rukoilemme, meidän suojelustamme. | Älä päästä ahdistusten valtaan joutumia 
palvelijoitasi tyystin tuhoutumaan, | vaan kiiruhda pelastamaan meidät uhkaavasta vihasta ja 
ahdistuksesta, | oi Jumalan kirkastama puhdas Jumalansynnyttäjä, || sillä Sinä olet meidän  
muurimme ja vastustamaton auttajamme.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Mikä on tämä näky, jonka olen saanut silmiini, oi Valtias? | Sinutko, joka pidät koossa koko  
luomakunnan, on ripustettu puulle? | Ja Sinutko, joka annat kaikille elämän, surmataan? | Näin 
sanoi Jumalansynnyttäjä itkien, || kun näki ristillä riippumassa hänestä sanomattomasti esiin 
loistaneen Jumalan ja Ihmisen.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon 
on: Kristus, veisuin ylistän Sinun taistelijoittesi kunniaa. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Veisatkaamme Herralle, | joka kuljetti kansaansa Punaisella merellä, || sillä Hän yksin on suuresti 
ylistetty!" 

Troparit 

Oi ylistettävä piispa ja marttyyri, joka elät nyt ruumiittomien joukkojen kanssa, pelasta meidät, 
jotka uskolla veisaamme ylistystäsi. 

Uskon kautta Sinut, Jumalan autuuttama, kannettiin Jumalalle nuhteettoman lahjan taloin 
polttouhriksi kidutusten tulessa.
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Kuuliaisena Herran laeille kunnianarvoinen Kristuksen taistelijain joukko torjui rikollisten juonet. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi aviota tuntematon, ymmärryksen ja järjen ylittäen Sinä synnytit veristäsi lihaksi tulleen 
iankaikkisen Sanan. 

3. veisu. Irmossi

"Elämän antaja, | joka olet vahvistanut taivaat sanalla, | vahvista meidänkin mielemme ja 
sydämemme veisaamaan || ja ylistämään Sinua meidän sielujemme pelastukseksi!" 

Troparit 

Tehtyään vihollisen hirveät juonet tyhjiksi kiinteästi Jumalaan liittyneenä marttyyripiispa 
Athenogenes tuli oppilaineen arvolliseksi saamaan kunnian. 

Jumalalliset marttyyrit tylsistivät vihollisen nuolet ja pistimet kestävyydellään ja nyt he valistavat 
kirkkaalla säteilyllään kaikkien mielen. 

Mieletön sitoi väkevät remmein ja silpoi ja ruoski heitä raa'alla peräänantamattomuudella, mutta ei 
voinut järkyttää heidän mielensä hämmästyttävää kestoa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Synnytettyäsi kaikkien Herran ja Kuninkaan Sinä, puhdas, osoittauduit taivaita korkeammaksi ja 
serafeja aina pyhemmäksi. 

Irmossi 

"Elämän antaja, | joka olet vahvistanut taivaat sanalla, | vahvista meidänkin mielemme ja 
sydämemme veisaamaan || ja ylistämään Sinua meidän sielujemme pelastukseksi!" 

Katismatropari, 4.säv. 

Puhdistettuasi ensin sielusi kilvoituksella | Sinä, jumalankantaja, tulit Jumalan uhraajaksi ja 
marttyyriksi taistellen täydellisellä mielellä Hänen tahtonsa mukaisesti. | Sinä veit myös 
oppilasparven Herran eteen. | Oi kunniakas, || rukoile hartaasti heidän kanssansa meidän 
puolestamme. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Oi puhdas, Sinä ainoa joka olet synnyttänyt kaiken Luojan, | Sinä ainoa, joka olet kaunistanut 
ihmisyyden synnytykselläsi, | päästä minua kavalan Beliarin ansoista. | Vahvista minut Kristuksen  
käskyjen kalliolle rukoillen hartaasti Häntä, || jolle annoit ruumiin.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kristus, meidän Jumalamme, | kiiruhda pian apuun meille, ennen kuin vihollinen, joka Sinua 
panettelee ja joka uhkailee meille pahaa, saa valtaansa meidät. | Kukista ristisi voimalla ne, jotka 
sotivat meitä vastaan, | että he ymmärtäisivät, | kuinka voimallisia voi aikaansaada oikeauskoisten 
usko, | Jumalansynnyttäjän rukousten tähden, || oi ainoa ihmisiä rakastava.
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4. veisu. Irmossi

"Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän jumaluuttasi." 

Troparit 

Jumalassa viisaat näkivät mielensä jumalallisesti ylentäen kaiken tuolla puolella olevan Mielen 
eivätkä pelänneet katkeria kidutuksia. 

Jumalan valitseman Kristuksen saarnaajana ja voittamattomana pappismarttyyrina Athenogenes tuli 
otolliseksi jumalallisiin armolahjoihin. 

Taidolla puhuen Sanan lihaksi tulemisesta te, marttyyrit, kestitte kidutukset ja kuoleman ja siirryitte 
kuolemattomuuteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, nuhteeton, synnytit Isän kanssa yksivoimallisen, yhtenä hallitsevan, yliolennollisen, joka tuli 
säälistä ihmisten pariin. 

5. veisu. Irmossi

"Aamusta varhain me huudamme Sinulle, Herra: | Pelasta meidät, | sillä Sinä olet meidän 
Jumalamme, || paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Karaistuasi mielesi himottomuudella Sinä, ylistettävä, kuvasit himoista vapaan himot surmaavaa 
kärsimystä. 

Kunniakas Athenogenes ohjasi jumalallisilla kehotuksilla Herran eteen oppilasjoukon. 

Valkeuden antaja on kirkastanut Sinun muistosi, oi marttyyri, täyttäessään uskolla luoksesi 
kiiruhtavien rukoukset. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Tietäen Sinut, oi pyhä, Äidiksi ja Neitseeksi me kunnioitamme Sinua yhteen ääneen ja hartaasti 
ylistämme Sinua autuaaksi. 

6. veisu. Irmossi

"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." 

Troparit

Ensin kilvoitellut ja pahojen henkien mielettömyyden voittanut Athenogenes sai marttyyrikunnian 
seppeleen oppilaskuoroineen. 
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Oi autuas, Herra kirkastaa puhtaan muistosi täyttäessään rukouksesi edessään, sillä katso, 
jumalallisesta viittauksesta peura tuo Sinulle synnyttämänsä. 

Te ylistettävät osoittauduitte hengelliseksi paratiisiksi keskellänne elämän puu, ja jumalallisten 
kukkien tuoksulla te sulostutatte kaikkien aistit. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hengellisen arkin tavoin Sinä, Jumalansynnyttäjä, kannoit lain antajaa, kirkkaan lampunjalkana Sinä 
synnytit Valkeuden ja kastelemattoman juuren lailla kasvatit elämän rypäleen. 

Irmossi 

"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." 

Synaksario 

Saman kun 16. päivä muistelemme pyhää pappismarttyyri Athenogenesta, Pedakhthoen piispaa. 

Säkeitä 

Miekka surmasi Athenogeneksen, joka ei palvellut Ateenaa, valhejumalatarta. 

Kuudentenatoista vaski leikkasi Athenogeneksen. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Faustoksen muisto. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Antiokhosta, pyhän marttyyri Platonin veljeä. 

Miekka surmasi Pisideiassa viisitoistatuhatta pyhää marttyyria. 

Tuli surmasi pyhä marttyyri Athenogeneksen ja miekka monia naismarttyyreja. 

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

7. veisu. Irmossi

"Jumalan Hengen laskeutuminen | muutti tulessa liekehtivän Kaldean pätsin vilpoisaksi. | Sen 
tähden nuorukaiset veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala!" 

Troparit 

Verivirroillasi Sinä, autuas, sammutit eksytyksen liekin ja taistojesi tulella poltit tuhkaksi pahuuden 
aineen huutaen: Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala! 

Ylistettäköön Kristuksen sotureina lihan karkailut kilvoitusvaivoin ja eksytyksen epäjumalat 
verisateellaan laannuttaneita marttyyreja.
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Pyhittäjämarttyyrit, päänne rikollisen käskyn katkaisemina ja lihanne moninaisten kidutusten 
silpomana te pysyitte järkkymättöminä lujien linnoitusten tavoin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, Sinun kauttasi esiisien vanhasta lankeemuksesta vapautuneina me huudamme  
Sinulle: Iloitse! Uskolla me ylistämme Häntä, joka Sinun kauttasi pelasti meidät turmeluksesta. 

8. veisu. Irmossi

"Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset | polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan:  || 
Kiittäkää, Herran teot, Herraa!" 

Troparit 

Katseensa jumalalliseen valkeuteen kiinnitettynä Athenogenes hajotti epäjumalien eksytyksen 
synkeän pimeyden ja tuli valkeudeksi. 

Enkelten, marttyyrien, piispojen ja pyhittäjien kuoro iloitsee puhtaitten taistelijain muistopäivänä 
ylistäen Herraa. 

Sinut, piispa, luettiin marttyyrilaumoihin kymmenen marttyyrioppilaasi johdattajana. Uskolla me 
ylistämme Sinua heidän kanssansa autuaaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas Jumalansynnyttäjä Maria, rukoile selittämättömästi synnyttämääsi Sanaa meidän 
puolestamme, kun me uskolla veisuin ylistämme Sinua autuaaksi. 

Irmossi 

"Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset | polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan:  || 
Kiittäkää, Herran teot, Herraa!" 

9. veisu. Irmossi

"Lakkaamattomin veisuin ylistäkäämme Neitseen Äitiyttä, | josta oli vuorella annettu || lainlaatijalle 
esikuva tulen ja orjantappurapensaan muodossa." 

Troparit 

Katso, tänään on marttyyrien kirkas päivä, joka säteilee ihmeitä ja valistaa jumalallisella 
kirkkaudella uskovaisten sydämet. Tulkaa, ammentakaamme valistusta. 

Uhrilahjoina ja viattomien karitsojen tavoin teidät, marttyyrit, kannettiin meidän tähtemme 
teurastetulle, ja te saitte Häneltä, kilvan asettajalta, voittoseppeleet. 

Sinun tuskasi, oi taistelija, tiukkuvat suloa ja poistavat himojen koko karvauden niistä, jotka uskolla 
kiiruhtavat Sinun temppeliisi ja rakkaudella viettävät muistojuhlaasi.
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Rauhaisien tähtien tavoin ilmestyttyänne puhtaan kirkon taivaalle te marttyyrit valistatte koko 
maailman karkottaen kiusausten pimeyden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä kannat käsissäsi kaiken kantavaa Jumalaa, Sinä, puhdas, ravitset kaltaiseksemme tullutta 
Ravitsijaa. Rukoile, että Hän antaisi kansallesi pääsyn kaikista vaikeuksista. 

Irmossi 

"Lakkaamattomin veisuin ylistäkäämme Neitseen Äitiyttä, | josta oli vuorella annettu || lainlaatijalle 
esikuva tulen ja orjantappurapensaan muodossa." 

Eksapostilario, 3.säv. 

Täyttäen pappismarttyyrisi Athenogeneksen pyynnön | Sinä, Kristus, kirkastat nyt hänen  
vuosittaisen muistonsa peuran vasan kautta, | sillä kymmenen oppilaansa kanssa || hän rukoilee 
Sinua, Sana, puolestamme. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Oi pyhä, puhdas Valtiatar, | rukoile aina Jumalaa, | jolle annoit ruumiin puhtaista ja pyhistä 
veristäsi, | että Hän armahtaisi ja pelastaisi meidät, || jotka veisaamme ylistystäsi. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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