
Toukokuun 2. 
Muistelemme pyhien joukkoon luetun 

isämme Athanasios Suuren, Aleksandrian 
patriarkan, jäännösten siirtoa 



Typikon 

I 

1. Jos pyhän muisto sattuu Tuomaan viikolle, hänen palveluksensa veisataan minean järjestyksessä
yhdistettynä Tuomaan sunnuntain jälkijuhlan veisuihin.

2. Jos muisto osuu Tuomaan sunnuntain päätösjuhlaan, niin perjantaiiltana

Ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 3 juhlan stikiiraa ja 3 pyhän stikiiraa, Kunnia, pyhän 
stikiira, Nyt, juhlan stikiira. Virrelmästikiiroina "Meidän iltarukouksemme ota vastaan ja 3 pyhän 
stikiiraa, Kunnia, pyhän stikiira, Nyt, juhlan stikiira. Juhlan tropari, pyhän tropari, uudelleen juhlan 
tropari, ja päätös. 

3. Aamupalveluksessa "Jumala on Herra jälkeen Troparit samoin kuin Ehtoopalveluksessa,
psalmikatismat, pentekostarionin mukaiset päivän katisma Troparit, "Nähtyämme Kristuksen
ylösnousemisen, psalmi 50 (51), juhlan kanoni ja pyhän kanoni. kolmannen veisun jälkeen pyhän
kontakki ja pyhän sekä juhlan katisma Troparit. Kuudennen veisun jälkeen juhlan kontakki ja
iikossi ja päivän Synaksario. Pääsiäisen katabasiat ja Tuomaan 9. veisu, katabasia "Enkeli huusi.
Juhlan eksapostilario, pyhän eksapostilario, ja juhlan toinen eksapostilario. Kiitosstikiiroina 3
juhlan stikiiraa "Niin kuin Sinä, elämän antaja Kristus, et särkenyt ja 3 pyhän stikiiraa, Kunnia,
pyhän stikiira, Nyt, juhlan stikiira. Suuri ylistysveisu, juhlan tropari, ja liturgia, jossa laulamme
pääsiäisen antifonit ja saattolauselman. Saaton jälkeen juhlan tropari, pyhän tropari, temppelin
pyhän tropari, ja juhlan kontakki. Pyhän epistola ja evankeliumi. "Totisesti on kohtuullista sijalla
"Sinua, joka olet kaikkia luotuja korkeampi, juhlan ehtoollislauselma, "Kristus nousi kuolleista,
"Olkoon Herran nimi, ja päätös.

III 

4. Jos muisto osuu mirhantuojien sunnuntaiksi, vrt. apostoli Markuksen juhlaa 56.

IV 
5. Jos muisto osuu halvatun, samarialaisen naisen tai sokeana syntyneen sunnuntaiksi, niin
Ehtoopalveluksessa laulamme avuksihuutostikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa, 3 pentekostarionin
stikiiraa ja 3 pyhän stikiiraa, Kunnia, pentekostarionin stikiira, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1.
stikiira Jumalansynnyttäjälle. Virrelmästikiiroina vuorosävelmän mukaiset ylösnousemusstikiirat,
pääsiäisstikiirat, Kunnia, pyhän stikiira, Nyt, pentekostarionin stikiira. Ylösnousemustropari, pyhän
tropari, Jumalansynnyttäjän tropari, ja päätös.

6. Sunnuntaina Aamupalveluksessa "Jumala on Herra jälkeen Troparit samoin kuin
Ehtoopalveluksessa, jne. Pääsiäisen kanoni tropareineen Jumalansynnyttäjälle (ja haluttaessa myös
pyhän kanoni). Kolmannen veisun jälkeen pyhän kontakki ja pyhän ja pentekostarionin katisma
Troparit. Pääsiäisen, pyhän ja sunnuntain eksapostilariot. Kiitosstikiiroina 3 ylösnousemusstikiiraa,
3 pyhän stikiiraa, pääsiäisstikiirat, Kunnia, pentekostarionin stikiira, Nyt, "Ylösnousemisen päivä.
Liturgiassa saaton jälkeen ylösnousemustropari, pyhän tropari, temppelin pyhän tropari ja kontakki
"Sinä, oi Kuolematon. Pyhän epistola ja sunnuntain evankeliumi. "Totisesti on kohtuullista sijalla
"Enkeli huusi. Ehtoollislauselma "Ottakaa vastaan, "Kristus nousi kuolleista, "Olkoon Herran nimi,
ja päätös.

Samarialaisen naisen sunnuntaina jätetään keskijuhlan palvelus syrjään ja korvataan pyhän 
palveluksella.
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V 

7. Jos muisto osuu keskijuhlan keskiviikoksi tai keskijuhlan päätöspäiväksi, vrt apostoli Markuksen
10, 11.

VI 

8. Jos muisto osuu keskiviikoksi, pääsiäisen päätösjuhlaksi, niin tiistaiiltana Ehtoopalveluksessa 
avuksihuutostikiiroina 6 ylösnousemusstikiiraa ja 5 pyhän stikiiraa, Kunnia, "Veisuin ylistäkäämme 
Isän kanssa yhtä alutonta, Nyt, "Veisuin ylistäkäämme Neitsyttä Mariaa. Virrelmästikiiroina "Sinun 
kärsimisesi kautta, pääsiäisstikiirat, Kunnia, pyhän stikiira, Nyt, "Ylösnousemisen päivä. "Kristus 
nousi kuolleista, pyhä tropari, uudelleen "Kristus nousi kuolleista, ja päätös.

9. Keskiviikon Aamupalveluksessa pääsiäiskanoni ja pyhän kanoni, joka veisuun katabasia,
"Kristus nousi kuolleista ja ektenia tavan mukaisesti. Kolmannen veisun jälkeen hypakoe "Naiset 
jotka Marian kanssa olivat ja luetaan pyhän kontakki. Kuudennen veisun jälkeen pääsiäisen kontakki 
ja iikossi, sekä Synaksario. "Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen kolmesti. Pääsiäisen 9. veisu
ylistyslauselmineen. Pääsiäisen eksapostilario, pyhän eksapostilario, ja uudelleen pääsiäisen 
eksapostilario. Kiitosstikiiroina 3 ylösnousemusstikiiraa, 3 pyhän stikiiraa, pääsiäisstikiirat, Kunnia, 
Nyt, "Ylösnousemisen päivä. Liturgiassa saaton jälkeen "Kristus nousi kuolleista, hypakoe "Naiset, 
jotka Marian kanssa olivat, pyhän tropari, pääsiäisen kontakki. Pyhän epistola ja evankeliumi. 
Pääsiäisen ehtoollislauselma, "Kristus nousi kuolleista, ja päätös.

VII 

10. Jos muisto osuu taivaaseen astumisen torstaiksi, niin pyhän palvelus siirretään ja veisataan 
perjantaina, niin kuin se on Mineassa, taivaaseen astumisen jälkijuhlan veisujen kanssa.

Huomattakoon, että pyhän Athanasioksen muisto voi osua pentekostarionin aikana Tuomaan 
maanantaista Taivaaseen astumisen lauantaihin. 

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Pyhitetty pappi, Jumalallinen julistaja, pyhittäjä Athanasios, | Sinä olit vainoissa kärsivällinen ja 
kestit vaaroja, | kunnes kitkit Areioksen jumalattoman eksytyksen | ja pelastit laumasi hänen  
jumalattomuudeltaan || opettaen oikeauskoisesti, että Poika ja Henki ovat Isän kanssa yhtä olentoa. 

Autuas, vakaa Athanasios, | saarnan salamoin Sinä valistit pimeydessä olevat | ja karkotit kaiken  
eksytyksen | asettuen vaaralle alttiiksi uskon tähden totisena paimenena | ja Kristuksen kirkon 
järkkymättömänä perustuksena. || sen tähden me olemme kokoontuneet Sinua kunnioittamaan. 

Sinä, Jumalan innoittama, | harjoitit kaikkinaisia hyveitä vaivaa nähden | ja Hengen pyhän voitelun  
voitelemana | toimit selvästi pyhitettynä pappina, | totisena paimenena ja uskon puolustajana. | Sen 
tähden koko kirkko ylistää Sinua || viettäen pyhää muistojuhlaasi ja kunnioittaen Vapahtajaa.
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Kunnia... 6.säv. Germanoksen runo. 

Ylistäkäämme kaikki veisuin Kristuksen piispaa Athanasiosta, | sillä hän kukista kaikki Areioksen 
opetukset | ja julisti kaikelle maailmalle selvästi pyhän Kolminaisuuden, kolmessa persoonassa 
jakamattoman yhden Jumalan, valtaa. Häntä hän myös rukoilee meidän puolestamme, || kun me  
uskolla vietämme hänen muistoansa. 

Nyt... Juhlan stikiira. 

Litanian stikiirat. 

Kunnia... 3.säv. Patriarkka Germanoksen runo. 

Kirkon suuri pasuuna, paljon taistellut Athanasios, | kutsuu tänään koko maailmaa kirkkaaseen 
riemuun. | Kaikki uskovaiset, käykäämme hyvän paimenen juhlaan | ja ylistäkäämme veisuin hänen  
pyhiä vaivojansa, | niin että hänen esirukoustensa kautta || saisimme Kristukselta suuren armon.

Nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina pyhän stikiirat, 5.säv. 

Iloitse, Athanasios, | Sinä hyveitten ohje, | joka taistelit vahvasti uskon puolesta | ja hajotit Areioksen 
väärän opin puhtaitten sanojesi jäntein | opettaen yhden Jumalan voimaa, | joka erottuu  kolmessa 
persoonassa | ja joka pelkässä hyvyydessään on antanut kaikelle hengellisille ja aineelliselle 
olemisen. | Sinä selvitit jumalallisen luomisen vaikeat käsitteet. | Rukoile, että Kristus  lähettäisi || 
meidän sieluillemme suuren armon.

Liitelauselma: Suuni puhuu tiedon sanoja, sydämeni pohtii viisautta. 

Iloitse, Sinä patriarkkojen vahvistus, | Sinä kaikuva pasuuna, loistava järki, | terävä kieli, kirkas  
silmä, | oikeitten oppien selkeys, totinen paimen, | kirkas valaisin, | kirves, joka hakkaat harhaoppien 
koko aineen | ja poltat sen Hengen tulessa, | taipumaton pylväs, järkkymätön linnoitus,  | joka selvästi 
julistit Kolminaisuuden yliolennollista voimaa. || Rukoile, että Hän antaisi meidän sieluillemme 
suuren armon.

Liitelauselma: Olkoon pappiesi vaatteena vanhurskaus, riemuitkoot Sinun uskolliset palvelijasi. 

Iloitse, Sinä jonka kunniana on totisesti loppumattoman elämän nimi, | Sinä ihana kyyhky, joka lensit 
pyhitettyine poikasinesi ja kumppaneinesi maasta taivaaseen, | sinne missä puhtaitten marttyyrien 
pilvi iloitsee, | missä on illaton valkeus | ja vallitsee lakkaamaton ilo | ja missä ovat taivaalliset 
joukot, | pyhien kirkkaus, | missä juhlaa viettävien jumalallinen ääni kaikuu. || Siellä on  Kristus, joka 
antaa maailmalle suuren armon.

Kunnia... 3.säv. Germanoksen runo. 

Kuolemattomuuden nimeä kantava kultavetinen Niili | tulee taas luoksemme vuotuisena  
muistopäivänään | ja täyttää hyvässä nousussa meidät kuolemattomuuden kultavirrasta. | Ylevällä 
jumalallisella julistuksella hän kantaa meille ravinnoksi ambrosiaa | opettaessaan kumartamaan 
Kolminaisuuden jakamatonta valtaa, | ja jumalallisten oppien ulapalla hän viljelee uskovaisten  
mieliä || ja rukoilee meidän sielujemme puolesta.
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Nyt... Juhlan stikiira. 

Tropari, 3.säv.

Piispa Athanasios, Sinä tulit oikean uskon pylvääksi, | joka tuet kirkkoa jumalallisin opein, | sillä 
julistaen, että Poika on Isän kanssa yhtä olentoa, | Sinä saatoit häpeään Areioksen. | Pyhittäjäisä,  
rukoile Kristus Jumalaa, || että Hän antaisi meille suuren armon.

Juhlan tropari, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatropari, 3.säv. 

Oikean uskon jumalallisin opein Sinä, autuas isä, | varustit kirkon. | Opetuksillasi Sinä löit maahan  
harhaopit. | Sinä kävit jumalisuuden tien loppuun | ja säilytit Paavalin tavoin uskon. || Sen tähden 
vaivojesi oikeudenmukainen seppele odottaakin Sinua.

Kunnia... nyt... Juhlan katismatropari. 

Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Pyhien salaisuuksien palvelija, viisas Athanasios, |  laskemattomana tähtenä Sinä kuoleman  
jälkeenkin valistat || alati kirkkaine opetuksinesi oikeauskoisten täyteyden.

Kunnia... nyt... Juhlan katismatropari. 

Pääsiäisen kanoni ja pyhän kanoni. Pääsiäisen katabasiat. 

Pyhän kanoni. 

1. veisu. Irmossi,  3.säv.

"Laulakaamme Herralle, | joka on tehnyt ihmeellisiä tekoja Punaisessa meressä. | Hän peitti 
viholliset meren vesin, mutta pelasti Israelin. | Häntä ainoata lauluin ylistäkäämme, || sillä Hänen  
kunniansa on suuri."

Troparit 

Saatuamme Athanasioksen kirkkoon kuolemattomaksi kunniaksi hänen Jumalan innoittamissa 
sanoissaan, kunnioittakaamme ansion mukaisesti häntä, sillä Kristus Jumalakin on antanut hänelle 
kuoleman jälkeen kunnian omana palvelijanaan. 

Mielesi syventyneenä näkemiseen Sinä, salaisuuksien papillinen palvelija ja isä, löysit Pyhässä 
Hengessä jumalallisten sanojen rikkauden ja annoit sen rikkaudeksi maailmalle. 

Jumalallisten opetusten korotettuna soihtuna Sinä, isä, ohjaat alati jumalallisine opetuksinesi 
eksytyksen meren aallokossa olevia sanojesi tyveneen, armon satamaan. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin me ylistämme Sinua, Neitsyt, puhdas Jumalansynnyttäjä, kerubivaunuja, joista syntyi 
Jumala, sillä yksin Sinä olet turmeltumattomuuden lähde, josta kumpuaa elämää kaikille ja josta me 
saamme ammentaa parannusta.

3. veisu. Irmossi

"Minun sydämeni on vahvistunut Herrassa, | minun sarveni on noussut minun Jumalassani, || sillä ei 
ole muuta pyhää kuin Sinä, Herra!" 

Troparit 

Sanojesi salamoin Sinä, piispa, mustasit Areioksen sokean opetuksen ja tulit uskovaisten silmäksi. 

Sinä, pyhittäjä, pukeuduit vaivannäkösi kutomaan viittaan ja toimit totuuden armossa Kristuksen 
pappina. 

Jumalan valitseman joukkueen johtajana Sinä löit aseenasi Hengen miekka Jumalan vastustajien 
armeijan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, joka otit kohtuusi Jumalan ja synnytit Hänet lihaksi tulleena päästämään 
ihmiset turmeluksesta, rukoile meille pelastusta. 

Juhlan kontakki. Sitten pyhän katismatropari, 3.säv. 

Isä Athanasios, Sinä paljastit harhaoppien eksytyksen | ja kirkastit oikean uskon jumalisena  
piispana. | Sinä saarnasit maailmassa yhtä, Kolminaisuudessa tunnettua Jumalaa, | joka on 
luonnoltaan yksiolennollinen ja persooniltaan sekoittumaton. || Sen tähden me olemme uskolla 
kokoontuneet viettämään Sinun muistoasi. 

Kunnia... nyt... Juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

"Minä olen kuullut Sinulta sanoman | ja peljästynyt, | minä olen käsittänyt Sinun tekosi || ja  
hämmästynyt, oi Herra." 

Troparit 

Pyhittäjäisä, sydämessäsi elämän lähde Sinä kastelit koko maailmaan. 

Pyhittäjäisä, Sinä toteutit lihassasi Herran kärsimyksen Hänen kirkkonsa tähden. 

Jumalankieltäjien vainoamana Sinä, pyhittäjäisä, karkotit laumastasi areiolaisen eksytyksen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Äiti, siunattu puhdas Neitsyt, varjele kaikesta hädästä meidät, jotka veisuin Sinua 
ylistämme.
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5. veisu. Irmossi

"Anna meille rauhasi, | oi Jumalan Poika, | sillä emme tunne muuta Jumalaa, kuin Sinut, | jota  
korkeuksissa ylistetään || Isän ja Hengen kanssa."

Troparit 

Oppikaa vanhurskautta, te maan asukkaat, Athanasioksen sanojen kasvattamina, sillä uskon 
kautta hän osoittautui ikiaikaisen Sanan suuksi. 

Sinä, autuas, osoittauduit Kristuksen, meidän Jumalamme, kirkon kukistamattomaksi 
linnoitukseksi ja murskasit Areioksen kaikki juonet. 

Herra, lähetä meille armosi piispasi rukousten tähden ja laupiaana tee meidät otollisiksi 
valtakuntaasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ylistäkäämme Daavidista kasvanutta, joka synnytti lihassa kohdussaan siinneen Jumalan Pojan ja 
säilyi synnytyksen jälkeenkin puhtaana Neitseenä. 

6. veisu. Irmossi

"Vaikenemattomin huokauksin minä huusin laupiaan Jumalan puoleen, | ja Hän kuuli minua 
syvimmästä tuonelasta || ja nosti minun elämäni turmeluksesta." 

Troparit 

Sinä, autuas, teit totisesti Kristuksen kirkon paratiisiksi kylväessäsi siihen jumalisuuden sanan ja 
kitkiessäsi harhaoppien ohdakkeet. 

Sinä, jumalankantaja, osoittauduit armon virraksi, hengelliseksi Niiliksi jakaessasi jumalisten 
opetusten hedelmää uskovaisille, juottaessasi kaikki ja ravitessasi maan ääret. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin me ylistämme puhdasta Äitiä, synnytyksen jälkeen Neitsyttä, joka kantoi kohdussaan 
mihinkään sijoittumatonta, Isän ja Hengen kanssa yhtä iankaikkista Sanaa. 

Kontakki, 2.säv. 

Istuttaen oikean uskon oppeja | Sinä kitkit vääräoppisuuden ohdakkeet. | Hengen sateella Sinä,  
pyhittäjä, teit suureksi uskon siemenen. || Sen tähden me ylistämme Sinun muistoasi. 

Iikossi 

Uskovaiset, ylistäkäämme tänään veisuin Athanasioksen juhlavaa muistoa, | sillä totuuden opein  
hän kukista eksyttäjä areioksen | niin kuin Eunomioksen ja Sabellioksenkin ja toimitti heidät 
palamaan iankaikkiseen tuleen, | koska he epäoikeudenmukaisesti pilkkasivat Vapahtajan lihaksi 
tulemista, | josta kaikki profeetat olivat ennustaneet. || Sen tähden me ylistämme hänen muistoansa. 
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Synaksario 

Saman kuun toisena päivänä muistelemme pyhien joukkoon luetun isämme Athanasioksen, 
Aleksandrian patriarkan, jäännösten siirtämistä. 

Säkeitä

Mihin Sinua, Athanasios, kuljetetaan? Karkotetaanko Sinut kuolleenakin? 

Toisena kuolema luovutti Athanasioksen haudasta. 

Samana päivänä muistelemme pyhien marttyyrien Hesperoksen, hänen puolisonsa Zoen ja heidän 
lastensa Kyriakoksen ja Theodouloksen taistelua. 

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

7. veisu. Irmossi

"Kolme nuorukaista pätsissä kuvasi Kolminaisuutta, | he polkivat uhkaavan tulen maahan | ja  
huusivat veisaten: || Siunattu olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Sinä teit sydämesi hyvyyksien mehiläiskeoksi ja vuodatat nyt meille oikean uskon suloisuutta. 
Siitä nauttiessamme me huudamme: Siunattu olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Sinä, pyhittäjä, et säikkynyt jumalankieltäjien valtaa, vaan täytit jumaliset rohkeudella huutaen 
hengessä: Siunattu olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Pysyen erottamattomasti Hengessä Sinä, pyhittäjä, säilytit jakamattomana julistuksesi 
Kolminaisuudesta ja huusit: Siunattu olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Herra, synnyit mielisuosiossasi Neitseestä ja pelastit turmeluksesta meidän elämämme. Sen 
tähden me huudamme: Siunattu olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

8. veisu. Irmossi

"Veisuin ylistäkää aluttomasta Isästä ennen aikoja syntynyttä | ja viimeisinä aikoina 
Jumalansynnyttäjästä lihaan pukeutunutta Jumalaa | täydellisenä ihmisenä ja totisena Jumalana. ||  
Kiittäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Totisesti nimesi mukaisesti Sinä, Athanasios, lausuit koko maailmalle kuolemattomuuden oppeja. 
Sen tähden mekin enkelten kanssa veisuin ylistämme, kiitämme ja korkeasti kunnioitamme 
Kristusta iankaikkisesti. 
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Jumalisesti Sinä opetit yksiolennollisesta Kolminaisuudesta paljastaen Areioksen ja Sabellioksen 
väärän opin. Sen tähden me vältettyämme heidän juonittelunsa veisuin ylistämme, kiitämme ja 
korkeasti kunnioitamme Kristusta iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Uskovaiset, me ylistämme veisuin totista Jumalaa, joka asui Neitsytäidin kohdussa, syntyi 
selittämättömästi hänestä ja varjeli synnytyksen jälkeenkin hänet Neitseenä. Me kiitämme ja 
korkeasti kunnioitamme Kristusta iankaikkisesti.

9. veisu. Irmossi

"Sinua me ylistämme, tulessa palamatonta pensasta, | pyhää Neitsyttä, Valkeuden Äitiä ja 
Jumalansynnyttäjää, || kaikkien meidän toivoamme!" 

Troparit 

Osoitettuasi sielusi Jumalan tahrattomaksi kuvastimeksi Sinä, autuas, säteilet maailmalle teoissasi ja 
sanoissasi jumalallista valkeutta. 

Sinä, Jumalassa viisas, osoittauduit kaikuvaksi tiedon pasuunaksi, kun innostit miehuullisin sanoin 
meidän mielemme Jumalaa vastustavia miehiä vastaan. 

Veisuin me ylistämme Sinua, joka totisesti osoittauduit totuuden maljaksi ja juotat meille 
jumalisuuden raitistavaa juomaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me uskovaiset ylistämme Sinua, puhdas Jumalansynnyttäjä, sillä Sinun kohdussasi sikisi 
sijoittumaton Sana ja selittämättömästi Sinä synnytit Hänet lihassa. 

Eksapostilario, 3.säv. 

Ylistäkäämme kiitosveisuin piispojen kunniaa | ja Egyptin kasvattia, | kuolemattomuuden aarretta, |  
Areioksen kukistajana || ja uskovaisten suojelijana. 

Ja juhlan eksapostilario. 

Pyhän kiitosstikiirat, 4.säv. 

Sinun tuliset oppisi, oi viisas pyhittäjä Athanasios, | polttavat harhaoppien koko kuivan aineen. | 
Sinun ajatustesi syvyyteen hukkuvat tottelemattomien jumalattomien armeijat. | Sinun oppisi, oi  
autuas, kaunistavat alati uskovaisten kirkkoa, || joka suureen ääneen Sinua kunnioittaa. (Kahdesti) 

Sinun jumalallisten sanojesi kirkkaus kaunistaa koko kirkkoa. | Hartaasti se koristautuu ihanaksi | ja  
velvollisuutensa mukaisesti kunnioittaa juhlavaa muistoasi, Athanasios, | Sinä pappien kunnia, 
jumalisuuden kirkas ja suuri julistaja, || Sinä taistelija Kolminaisuuden puolesta. 
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Sinä, viisas, karkotit hengelliset sudet Kristuksen kirkosta oppiesi sauvalla | ja ympäröit sen 
sanojesi muurilla | tarjoten sen turvattuna ja vahingoittumattomana Kristukselle. | Rukoile, että Hän 
pelastaisi turmiosta ja vaaroista meidät, || jotka uskolla vietämme iäti kunnioitettavaa muistoasi. 

Kunnia... 3.säv. 

Ylistäkäämme pyhästi pappien suurta kunniaa, | voittamatonta mestari Athanasiosta, | sillä lyötyään 
Hengen voimalla harhaoppien joukot | hän pystytti koko maailmaan oikean uskon voiton merkit | 
selittäen jumalisesti Kolminaisuuden salaisuuden persoonien ominaisuuksien kautta, | jotka hän 
sekoittamatta yhdisti toisiinsa saman olemuksen avulla. | Kerubein tavoin jumaluutta selittäen || Hän 
nyt rukoilee meidän sielujemme puolesta. 

Nyt... Juhlan stikiira.

Suuri ylistysveisu, ja päätös. 

Liturgiassa 

Typikonpsalmit ja autuuden Troparit juhlan kanonin Kolmannesta veisusta ja pyhän kanonin 
kuudennesta veisusta. 

Pyhän epistola, evankeliumi ja ehtoollislauselma. 
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