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Elokuun 6 

Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkastuminen.

Typikon 

1. Jos juhla osuu sunnuntaiksi, emme laula mitään ylösnousemusveisuja, vaan vain juhlan veisuja
seuraavasti. Lauantai-iltana, ehtoopalveluksessa, avuksihuutostikiiroina ”Oi Herra, Sinun
kirkastuessasi”, kaksi ensimmäistä kahteen kertaan, Kunnia, nyt, ”Oi Kristus Jumala, Sinä kuvasit”.
Saatto, ”Oi Jeesus Kristus”, päivän prokimeni ja parimiat. Virrelmästikiiroina 3 stikiiraa, Kunnia,
nyt, ”Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle”. Tropari ”Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit” kolmesti,
ja päätös: ”Kristus, totinen Jumalamme, joka kirkastui kunniassa Taborin vuorella pyhien
opetuslastensa ja apostoliensa edessä”.

2. Aamupalveluksessa ”Jumala on Herra” jälkeen tropari samoin kuin ehtoopalveluksessa.
Katismatroparit järjestyksessään kaksinkertaisina. 4.säv:n 1. antifoni. Prokimeni ”Tabor ja Hermon
ylistävät sinun nimeäsi”. ”Kaikki, joissa Henki on” ja evankeliumi (”Nähtyämme Kristuksen
ylösnousemisen” ei lueta, vaan suoraan psalmi 50(51). Kunnia, ”Apostolien rukouksien tähden”,
Nyt, ”Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden”, liitelauselma ”Armahda minua, Jumala” ja stikiira
”Kanssasi vuorelle astuneille opetuslapsillesi”. Sitten kanonit ilman liitelauselmaa. 3:nnen veisun
jälkeen katismatropari kertaalleen, 6:nnen veisun jälkeen juhlan kontakki ja iikossi sekä synaksario.
Katabasioina ”Mooses teki ristinmerkin”, sitten molempien kanonin 9 veisu ja katabasia ”Oi
Jumalansynnyttäjä, Sinä salaisuuden paratiisi”, Eksapostilario kolmesti. Kiitosstikiiroina 3 stikiiraa
(ensimmäinen kahdesti), Kunnia, nyt, ”Kristus otti mukaansa”. Suuri ylistysveisu ja juhlan tropari.

3. Liturgiassa antifonit.

1. antifoni
Suuri on Herra, ylistäkää Häntä! Hän asuu omassa kaupungissaan, pyhällä vuorellaan. 
Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden... 
Sinä pystytit vuoret voimallasi. 
Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden... 
Valo ympäröi Sinut kuin viitta. 
Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden... 
Yhtykööt vuoret niiden iloon Herran edessä. 
Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden... 

2. antifoni
Herra on perustanut oman kaupunkinsa pyhille vuorille. 
Pelasta, vuorella kirkastunut Jumalan Poika, meidät... 
Hän rakastaa Siionia, sen portteja, enemmän kuin mitään muuta Jaakobin kaupunkia. 
Pelasta, vuorella kirkastunut Jumalan Poika, meidät... 
Kunniakasta on kaikki, mitä sinusta kerrotaan, Jumalan kaupunki! 
Pelasta, vuorella kirkastunut Jumalan Poika, meidät... 
Siionille ilmoitetaan: ”Se mies on syntynyt täällä!” 
Pelasta, vuorella kirkastunut Jumalan Poika, meidät... 
Kunnia, nyt. Jumalan ainokainen, kuolematon Poika ja Sana. 

3. antifoni
Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa. 
Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit... 
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Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra. 
Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit... 
Onnellinen se kansa, joka riemuiten ylistää sinua, Herra! 
Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit... 
Se kansa saa vaeltaa Sinun kasvojesi valossa. Alati Sinä olet ilomme lähde. 
Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit... 

Saattolauselma ”Sinun luonasi on elämän lähde, Sinun valostasi me saamme valon... Pelasta, 
vuorella kirkastunut Jumalan Poika, meidät...”. Juhlan tropari ja kontakki. ”Pyhä Jumala”. Epistola 
ja evankeliumi. ”Totisesti on kohtuullista” sijaan ”Nyt on tullut julki” (ks kanonin 7. veisu). 
Ehtoollislauselma ”Me vaellamme Sinun kasvojesi valkeudessa”. ”Oi Kristus Jumala, Sinä 
kirkastuit”, ja päätös. 

Juhlapäivän iltana, mikä hyvänsä viikonpäivä onkin, laulamme suuren prokimenin ”Meidän 
Jumalamme on taivaassa ja maan päällä” lauselmineen. 

4. Perjantai-iltana ehtoopalvelus lauletaan minean osoittamassa järjestyksessä ja sen lopussa
rukouskanoni. Tropari ”Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit”, ektenia, ja päätös.

5. Lauantaina juhlan jälkeen tavallisen aamupalveluksen lopussa lauletaan kiitosstikiiroina elokuun
9:nnen päivän kolme jälkijuhlan avuksihuutostikiiraa (ensimmäinen kahdesti), Kunnia, Nyt, saman
päivän ehtoopalveluksen avuksihuutostikiirain Kunnia, nyt. Aamupalveluksen virrelmästikiiroina
9:nnen päivän aamupalveluksen virrelmästikiirat, ja päätös.

6. Liturgiassa juhlan antifonit, ”Pelasta, vuorella kirkastunut Jumalan Poika, meidät”. Saaton
jälkeen ”Tulkaa, kumartukaamme... Pelasta, vuorella kirkastunut Jumalan Poika, meidät”.
”Totisesti on kohtuullista”. Ehtoollislauselma ”Autuaat ne, jotka Sinä valitset!”. ”Me näimme”, ja
päätös.

Sunnuntai juhlan jälkeen 

7. Lauantaina ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 6 ylösnousemusstikiiraa ja 4 jälkijuhlan
stikiiraa, Kunnia, ”Nouskaamme Herran vuorelle” (ks litanian stikiiroista), Nyt, vuorosävelmän
mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, ”Oi Jeesus Kristus”, ja prokimeni.
Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, nyt, juhlan stikiira. ”Herra, nyt Sinä lasket”,
”Pyhä Jumala”, ylösnousemustropari ja juhlan tropari kertaalleen, ja päätös.

8. Sunnuntaina aamupalveluksessa ”Jumala on Herra” jälkeen ylösnousemustropari kahdesti ja
juhlan tropari kerran. Vuorosävelmän mukaiset katismatroparit, joiden troparit
Jumalansynnyttäjälle korvataan jälkijuhlan katismatropareilla. ”Kiitetty olet Sinä, Herra”.
Vuorosävelmän mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja yksi juhlan
kanoneista. 3:nnen veisun jälkeen jälkijuhlan katismatropari kertaalleen, 6:nnen veisun jälkeen
ylösnousemuskontakki ja -iikossi ja synaksario. Katabasiat ”Mooses teki ristinmerkin”. ”Me
ylistämme Sinua” lauselmineen. Ylösnousemuseksapostilario ja jälkijuhlan eksapostilario
kertaalleen. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 jälkijuhlan stikiiraa, Kunnia,
evankeliumistikiira, Nyt, ”Korkeasti siunattu olet Sinä”. Suuri ylistysveisu ja ”Tänä päivänä”.

9. Liturgiassa typikon-psalmit ja autuudentropareina 4 vuorosävelmän mukaista ja 4 juhlan kanonin
6:nnesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, juhlan tropari, temppelin pyhän tropari ja
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kontakki ”Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit”. Sunnuntain epistola ja evankeliumi. ”Totisesti on 
kohtuullista”. Ehtoollislauselma ”Ylistäkää”. ”Me näimme”, päätös. 

Saman sunnuntain illalla, tavallisen, minean järjestyksen mukaisen ehtoopalveluksessa saatto. 
”Herra, nyt Sinä lasket” jälkeen suuri rukouskanoni tavan mukaisesti.

Juhlan täydelliset tekstit ovat Juhlamineassa, OKJ, 1987.

Pienessä ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Tulkaa, muuttukaamme parempaan suuntaan, | valmistautukaamme hyvin huomiseen päivään | 
noustaksemme jumalan pyhälle vuorelle | näkemään Kristuksen muuttumattoman kunnian aurinkoa 
kirkkaampaa säteilyä | ja siinä kolminaisen valkeuden kirkkauden, || ja ylistäisimme Hänen 
alentumistansa. (Kahdesti). 

Oi kaikki te, jotka rakastatte nähdä ymmärryksen ylittävää ja kuulla salaisuuksia, | nähkäämme 
Kristus säteilemässä jumalallisesti ja kuulkaamme Isän ääni, | joka julistaa Taborilla rakasta Poikaa, 
| joka on ihmiskunnan heikkouden kirkastaja || ja meidän sielujemme valistuksen lähde. 

Ryhtykööt kaikki maalliset ja ylimaalliset Kristuksen, meidän Jumalamme, ylistykseen, | sillä Hän 
on kuolleitten ja elävien Herra. | Hän kirkastui jumalallisesti Taborilla, | niin kuin hyväksi näki, lain 
ja armon suurimpien edustajien edessä. || Hän on meidän sielujemme Vapahtaja. 

Kunnia... nyt... 8.säv. 

Kirkastuksen valoisa pilvi korvasi lain hämäryyden. | Siihen päästyään ja saatuaan valoakin 
kirkkaamman kunnian | Mooses ja Elia sanoivat Jumalalle: || Sinä olet meidän Jumalamme, 
aikakausien Hallitsija. 

Virrelmästikiira, 2.säv. 

Tänään Kristus muutti Taborin vuorella Adamin mustuneen luonnon || ja kirkasti sen jumalalliseksi. 

Liitelauselma: Sinun on taivas ja Sinun on maa, Sinä olet perustanut maanpiirin ja kaiken mitä siinä 
on. 

Säteillen hyveitten kirkkautta | käykäämme pyhälle vuorelle näkemään Herran jumalallinen 
kirkastuminen. 

Liitelauselma: Tabor ja Hermon ylistävät Sinun nimeäsi.

Maan kirkastava aurinko laskee jälleen, || mutta kunniassa vuorella säteillyt Kristus valisti 
maailman. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Mooses ja Elia näkivät Taborilla || Neitseestä ihmisten lunastukseksi lihaksi tulleen Jumalan. 
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Tropari, 7.säv. 

Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastui vuorella | ja osoitit kunniasi opetuslapsillesi | heidän kykyjensä 
mukaan. | Valaiskoon Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden | meitäkin syntisiä ikuinen valkeutesi. | 
Kunnia olkoon Sinulle, || valkeudenantaja. 

Ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Synaksario 

Saman kuun 6:netna päivänä muistelemme Herramme, jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen 
Kristuksen jumalallista kirkastumista. 

Säkeitä 

Tabor sai maan kaikkia muita paikkoja suuremman kunnian, sillä siellä nähtiin Jumalan luonnon 
säteilevän kunniassaan. 

Kristus muutti ihmiseksi tulleen muodon kuudentena. 

Hänelle kunnia ja valta iankaikkisesti. Amen. 
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