
Elokuun 8 

Pyhän Aimilianoksen, Kyzikoksen piispan, muisto. 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Juhlan stikiirat, 4.säv. 

Tänään Sinä, Herra, | näytit jumaluutesi puhtaille apostoleillesi sekä Moosekselle ja Elialle | lain ja 
armon jumalana ja meidän Lunastajanamme kuoleman vaivoista. | Heidän kanssansa me ylistämme 
Sinua, kaikkivoimallinen Jeesus, || meidän sielujemme Pelastaja. 

Tänään Sinä, Herra, | säteilit aurinkoa kirkkaammin Taborin vuorella | osoittaen ystävillesi, että 
Sinä olet kunnian heijastus, | joka laupeudessasi pukeuduit ihmisten olemukseen.| Sen tähden me 
ylistämme ihmisiä rakastavaa taloudenhoitoasi, || kaikkivoimallinen Jeesus, meidän sielujemme 
Pelastaja. 

Tänään taivaalliset enkelit iloitsevat ihmisten kanssa | viettäessään Sinun peljättävän ja 
jumalallisen Taborin vuorella kirkastumisesi juhlaa.|  Sinne Sinä, ihmisiä rakastavat Vapahtaja, | 
otit mukaasi Mooseksen, Elian, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen,|  jotka ylistivät veisuin Sinua, 
kaikkivoimallinen Jeesus, || meidän sielujemme Pelastaja. 

Pyhän stikiirat, 4.säv. 

Sinä viisas, | joka selvästi kunnioitit Kristuksen kuvaa, | kun leijonamainen röyhkeys raivosi ja 
järkytti ihmiset uudistaessaan Kopronymoksen (=Likanimisen) jumalattoman harhaopin, | nuhtelit 
sitä selvästi ja rohkeasti piispojen kokouksessa. | Niin Sinut, autuaaksi ylistettävä, | tultiin 
tuntemaan Kristuksen urheana soturina. || Rukoile, että Hän pelastaisi ja valistaisi meidän 
sielumme. 

Kun jumalaton osoitti rikollisen ja jumalattoman mielenlaatunsa | tuomitessaan maanpakoon Sinun 
vahvuutesi, | niin silloin Sinä, taivaan asuntojen jumalallinen asukki, | tietäen selvästi ainoaksi 
kotimaaksemme paratiisin, josta olemme langenneet pois, iloiten kestit sen. | Niin Sinä sait 
oikeudenmukaisesti nähdä tahrattoman elämän, Kristuksen. || Rukoile, että Hän pelastaisi ja 
valistaisi meidän sielumme. 

Kun hirmuvaltias Leo julkaisi raakalaismaisen lain, | joka kielsi kumartamasta Kristuksen 
kunnianarvoisaa kuvaa, | niin silloin Sinä viisaasti käyttäen tulista kieltäsi esitit jumalallisen lain, | 
että kuvan kumarrus kohdistuu ennenkin sanotun mukaisesti alkukuvaan. | Tuo huonomaineinen 
peto osoittautui Sinun sanoistasi kuin ukkosen lyömäksi, || oi kunnianarvoisa, Jumalaa julistava, 
pyhitetty isä. 

Kunnia... nyt... 1.säv. 

Jumala, joka muinoin Siinain vuorella puhui Mooseksen kanssa vertauskuvien avulla lausuen: | 
"Minä olen se, joka on", | kirkastui tänään Taborin vuorella opetuslasten edessä ja ilmaisi 
ihmisluonnon, | Jumalan kuvan alkuperäisen kauneuden. | Hän toi armonsa todistajaksi Mooseksen 
ja Elian | ja teki heidät osallisiksi ilosta, koska he olivat julistaneet ennalta || ristin kautta 
tapahtuvasta kunniakkaasta ja pelastavaisesta ylösnousemuksesta. 
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Virrelmästikiira, 6.säv. 

Ottaen säälistä ensimmäisen ihmisen Adamin muodon | Sinä, Kristus, ilmestyit uutena adamina 
Neitseestä. | Taborilla Sinä, minun Vapahtajani, || kirkastuit paljastaen jumaluutesi. 

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

Armon ja lain ensimmäiset | hämmästyivät nähdessään Sinun kirkastumisesi, Kristus, Taborin 
vuorella. || Heidän kanssansa me kumarramme Sinua ynnä Isääsi ja Henkeä. 

Liitelauselma: Tabor ja Hermon ylistävät Sinun nimeäsi. 

Sinun kirkastuessasi, Kristus, | luomakuntaa kirkastuu. | Sen saivat nähdä jumalalliset apostolit, 
Mooses ja Elia Taborilla, || kun Sinä säteilit sanomattomasti aurinkoa kirkkaammin. 

Kunnia... nyt... 1.säv. 

Esi-isä Daavid | näki hengessään Sinun, Jumalan ainokaisen Pojan, tulevan lihassa ihmisten luo, | 
sen tähden hän kutsui luomakuntaa iloon profeetallisella huudahduksellaan: | "Tabor ja Hermon 
Sinun nimestäsi riemuitsevat". | Sillä Sinä, oi Vapahtaja, astuit opetuslastesi kanssa tälle vuorelle, | 
kirkastuit täällä sekä kirkastit jälleen Adamin turmeltuneen luonnon, | jonka teit osalliseksi 
jumaluutesi kunniasta ja kirkkaudesta. | Sen tähden me huudamme Sinulle: || Herra, kaiken Luoja, 
kunnia olkoon Sinulle! 

Aamupalveluksessa 

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

Sinä, oi Vapahtaja, kirkastuit Taborin vuorella | ja osoitit kunniassasi ihmismuodon muuttumisen 
toisessa ja peljättävässä tulemisessasi. | Elia ja Mooses keskustelivat kanssasi | ja kolme rakkainta 
opetuslastasi nähdessään kunniasi, oi Valtias, | hämmästyivät kirkkautesi säteilyä. | Sinä, joka 
annoit valosi loistaa opetuslapsillesi, | valaise meidänkin sielumme. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

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

Kirkastuessasi Taborin vuorella Sinä, Vapahtaja, näytit valituille opetuslapsillesi kunniasi säteillen 
muuttumatonta jumaluutta. Valoisassa pilvessä Sinä kutsuit Elian ja Mooseksen kanssasi 
puhumaan. Sen tähden pietari sanoikin: Oi armollinen, hyvän on olla täällä Sinun kanssasi. Sinä, 
joka silloin annoit valon heille loistaa, valista meidän sielumme. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 
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Yksi juhlan kanoni, ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän suuresti suurta 
Aimilianosta. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 1.säv.

"Oi Kuolematon, | Sinun voittorikas oikea kätesi | kohosi Jumalan kätenä | väkevyydessä kunniaan, 
| sillä kaikkivoimallisena se musersi vastustajat, | mutta Israelille se avasi tien halki meren 
syvyyden." 

Troparit 

Jumalassa viisas, autuas isä, joka asut ylimaallisten joukkojen kanssa, suo kaitselmuksellasi 
pelastus meille, jotka vietämme iloiten halattua juhlaasi. 

Sinä, Jumalassa viisas ja jumalan valitsema, kokonaan Herraan yhdistyneenä ja Hänen säteilyään 
loistaen Sinä valistit opetuksillasi koko jumalisen joukon jumalallisena julistajana. 

Sinä, piispa, teit järjen himojen hallitsijaksi hyveen kautta. oikeudenmukaisena sielun ja ruumiin 
harjoittajana Sinä, isä, jaat molemmille sitä, mikä on hyväksi. 

Sinä, autuas, osoittauduit kirkon ymmärryksen ylittävien salaisuuksien tarkaksi palvelijaksi ja 
totuuden väkeväksi puolustajaksi murskaten leijonain leuat ja tukkien niiden kidat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton, jumalisesti me tiedämme, että Sinun kohdustasi syntynyt on yksi kahdessa luonnossa, 
yliluonnollinen jumala ja ihminen, täydellinen molemmissa suhteissa. 

3. veisu. Irmossi

"Sinä ainoa, joka tunnet ihmisluonnon heikkouden | ja joka säälien meitä otit itse tämän luonnon 
päällesi, | vyötä minut voimalla korkeudesta, | että minä huutaisin Sinulle: | Pyhä on Sinun 
sanomattoman kunniasi elävä temppeli, | oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Sinä olet uskovaisten Jumalassa viisas esirukoilija Kristuksen edessä. hänen tähtensä Sinä 
kilvoittelit loistavasti ja kunnioitit Hänen kuvaansa säilyttäen puhtaan julistuksen ja ylhäältä tulleen 
uskon. 

Oi ylistettävä ja Jumalassa viisas, Sinä osoitit marttyyrien kestävyyttä ja häpäisit jumalattoman 
kulmat. Sinä osoittauduit kirkon sortumattomaksi ja järkkymättömäksi puolustajaksi ja 
jumalalliseksi välimieheksi kärsivällisesti nuhdellessasi järjettömiä. 

Harhaoppia yltä kyllin juonut kavala tuli Sinun opetussanojesi nuhtelemaksi, sillä valkeus hävittää 
pimeyden ja riisuu luodut pahan aikeista jumalallisen viisauden säteilyllä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kirkkain äänin me julistamme sielumme pohjasta, että Sinä, nuhteeton, olet totinen Jumalan iti, 
joka synnytit Sinusta lihaksi tulleen lihattoman Jumalan. Hän asui meidän keskellämme 
muuttumatta tai sekoittumatta. 
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Irmossi 

"Sinä ainoa, joka tunnet ihmisluonnon heikkouden | ja joka säälien meitä otit itse tämän luonnon 
päällesi, | vyötä minut voimalla korkeudesta, | että minä huutaisin Sinulle: | Pyhä on Sinun 
sanomattoman kunniasi elävä temppeli, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Pyhän katismatropari, 3.säv. 

Jumalallisen Hengen valistamana Sinä, autuas, | julistit rohkeasti oikean uskon oppeja. | Sinä, 
pyhittäjäisä, saatoit häpeään rikollisen hallitsijan, | joka epäoikeudenmukaisesti karkotti Sinut. || 
Rukoile, että Kristus Jumala antaisi meille suuren armon. 

Kunnia... nyt... Juhlan katismatropari, 4.säv. 

Sinä, Jumalan Sana, | näytit kirkastuessasi Taborin vuorella totisesti jumalallisen kunniasi 
heijastuksen opetuslapsillesi | heidän kykyjensä mukaan. | Kunpa mekin saisimme valistuksen 
heidän kanssansa, | kun me uskolla ylistämme Sinua veisuin, ainoa muuttumaton, 
kaikkivoimallinen Jeesus, | ja yhteen ääneen huudamme: || Kristus, kunnia olkoon valtakunnallesi! 

4. veisu. Irmossi

"Profeetan silmin nähtyään Sinut | jumalallisen armon varjoaman vuoren muodossa | Habakuk 
edeltä julisti, että Sinusta oli tuleva Israelin Pyhä, || meidän pelastuksemme ja uudistuksemme." 

Troparit 

Autuas Aimilianos, tultuasi kaikkivoimallisen ja sodassa väkevän omaksi hyveen kautta Sinä 
kykenit painamaan alas viettelijän kulmat, ja nyt Sinä huudat: Herra, kunnia olkoon Sinun 
voimallesi! 

Jumalassa viisas piispa Aimilianos, erinomainen jumalankantaja, Sinä nousit korkeuteen kauaksi 
karkotettuna osoittauduttuasi kärsivälliseksi jo entisissä saavutuksissasi ja sitten pappismarttyyriksi. 

Autuas salaisuuksien pappi Aimilianos, lapsesta asti Sinä osoittauduit lain mukaisesti pyhitetyksi 
kilvoituksen kirkastamana ja huutaessasi jumalalle: Herra, kunnia olkoon Sinun voimallesi! 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka on kaiken ajatuksin havaittavan luomakunnan tuolla puolella ja on totisesti tehnyt 
ymmärryksen ylittävän, elämän alkuisen elämän luomisen suuren teon, asusti neitseyden 
kirkastamassa kohdussasi, oi puhdas. 

5. veisu. Irmossi

"Rauhan Jumala ja laupeuden Isä! | Sinä lähetit meille suuren neuvosi enkelin, | joka antaa meille 
rauhan. | Sen tähden johdettuina Jumalan tuntemisen valkeuteen me yöstä alkaen valvomme | ja 
ylistystä veisaamme Sinulle, || oi ihmisiä rakastava." 
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Troparit 

Oi kunnianarvoisa salaisuuksien pappi, kun Kristus jumalallisessa ennalta tietämyksessään näki 
Sinun sielusi auliuden ja suuret saavutukset, Hän kaunisti sen pappeuden vaatteella ja 
marttyyriuden taistoin. 

Saatuasi ensin Hengen armon Sinä, autuas ja pyhitetty, vuodatit Kristuksen laumalle opetusvirtoja. 
Niin opittuamme kunnioittamaan Kristuksen ja kaikkien pyhien kuvaa me saatamme häpeään 
Jumalan vastustajat. 

Kuoletettuasi ensin lihan mielen kilvoituksen vaivoissa Sinä, autuas, elähdytit mielesi Hengen 
kirkkaudella. Niin Sinä, ylistettävä piispa ja pappismarttyyri, olit molemmin tavoin Jumalan 
mieleen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi pyhistä pyhin, puhdas neitsyt, Sinä synnytit pyhistä Pyhimmän, kaikki pyhittävän Kristuksen ja 
Lunastajan. Sen tähden me julistamme, että Sinä olet luotujen Luojan �itinä kaikkien Kuningatar ja 
Valtiatar. 

6. veisu. Irmossi

"Ikään kuin lapsen sylki meripeto vatsastaan Joonan | samanlaisena kuin oli hänet niellytkin. | 
Samoin Sana, joka asui Neitseessä, | otti hänestä muodon ja syntyi maailmaan, | mutta säilytti 
synnyttäjänsä puhtauden koskemattomana, || sillä Jumalalle oli turmelus vierasta." 

Troparit 

Haluten pysäyttää harhaopin levenemisen Sinä, viisas, lähdit auliisti vaaroihin ja nuhtelit suurella 
rohkeudella hallitsijan jumalatonta mielipidettä alkaessasi ensimmäisenä puhua kokoontuneen 
Jumalassa viisaan synodin edessä. 

Yksin Kristusta hartaasti kaivaten ja halaten Hänen jumalallista valistustansa Sinä, Jumalan 
valitsema Herran piispa, osoitit marttyyrien kestävyyttä, säteiltyäsi ensin kilvoituksessa. Selvästi 
Sinä sait kaksinkertaisen seppeleen. 

Mielesi ylhäällä jumalassa ja säteillen jumalallista valkeutta Sinä, autuas pyhittäjä, purjehdit 
keveästi halki elämän meren. Nyt Sinä olet laskenut taivaallisiin satamiin Pyhän Hengen tuulen ja 
Hengen voiman ohjaamana. 

Jumalansynnyttäjälle 

Halutessaan laupiaana pelastaa käärmeen kateuden turmeleman ihmisluonnon Ylijumala näki 
hyväksi asua Sinun kohdussasi, oi puhdas ja viaton Jumalansynnyttäjä Neitsyt, ja tulla muuttumatta 
lihaksi havaittuaan yksin Sinut puhtaaksi. 

Irmossi 

"Ikään kuin lapsen sylki meripeto vatsastaan Joonan | samanlaisena kuin oli hänet niellytkin. | 
Samoin Sana, joka asui Neitseessä, | otti hänestä muodon ja syntyi maailmaan, | mutta säilytti 
synnyttäjänsä puhtauden koskemattomana, || sillä Jumalalle oli turmelus vierasta." 
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Synaksario 

Saman kuun 8:ntena päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Aimilianosta, Kyzikoksen piispaa, 
tunnustajaa. 

Säkeitä 

Suuresti arvostaen sielua Aimilianos ylenkatsoi lihan loppuun asti. 

Kahdeksantena pelto sai Aimilianoksen luut. 

Samana päivänä muistelemme pyhää Myronia, Kreetan piispaa, ihmeidentekijää. 

Säkeitä 

Hyveen mirhaa huokuva jumalallinen Myron astui hyvänä tuoksuna Herran eteen. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Theodorosta, Oroboin igumeenia. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Eleutheriosta ja Leonidasta, jotka kuolivat tulessa. 

Säkeitä 

Eksyttäjät pitivät tulta molempien taistelijain rangaistuksena, kun he eivät uhranneet eksytykselle. 

Samana päivänä kymmenen pyhää kilvoittelijaa Egyptistä pääsi rauhassa loppuun. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, | olet meille uskovaisille hengen silmillä nähty pätsi, | sillä niin kuin 
suuresti ylistetty, kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala | muinoin pätsissä pelasti kolme 
nuorukaista, | niin myös Sinun kohdussasi || Hän uudisti kaiken maailman." 

Troparit 

Ylistettävä isä, Sinä olit totisesti piispojen ihanan kaunistus, sillä tultuasi himojen hallitsijaksi Sinä 
osoittauduit kirkon sortumattomaksi linnoitukseksi ja valistajaksi, joka ylistit veisuin kiitettyä ja 
korkeasti kunnioitettua Jumalaa. 

Sinä, autuas, osoittauduit meille uudeksi Davidiksi kukistaessasi vieraat opit osuvien sanojesi 
lingolla ja opetustesi nuolilla ylistäen veisuin kiitettyä ja korkeasti kunnioitettua Jumalaa. 

Isä, Sinä seisoit kirkkaana tuomioistuimen edessä Kristuksen tähden ja Sinusta kumpuasi kuin 
jumalallisesta lähteestä sanoja, sillä Sinä saarnasit kaikille kuvien kumartamista tietäen selvästi, 
että se kohdistuu alkukuvaan. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Oi ainoa autuaaksi ylistettävä ja veisuin kiitetty Neitsytäiti, ihmeellisesti Sinä säilyit neitseenä 
synnytettyäsi kaikkien Luojan, joka lepää kerubi-istuimella. Hän on kiitetty ja korkeasti 
kunnioitettu isäin Jumala. 

8. veisu. Irmossi

"Kastetta synnyttävä pätsi oli tavattoman ihmeen esikuvana, | sillä se ei polttanut sisäänsä heitettyjä 
nuorukaisia. | Niin ei jumaluuden tulikaan polttanut Neitsyttä, | johon se sijoittui. | Sen tähden 
ylistäen veisatkaamme: || Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina 
aikoina." 

Troparit 

Jumalaa avuksi kutsumalla Sinä poltit Elian tavoin harhaopin koko kuivan aineen hengellisellä 
tulella ja teurastit häpeän papit Hengen miekalla. Nyt Sinä veisaat iloiten: Koko luomakunta 
kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 

Sinä, autuas, olit selvästi täynnä jumalallista armoa ja voimaa ymmärryksen ihanuuden 
kaunistamana ja vakaasti pitäen kiinni oikeasta jumalisuudesta. Niin Sinä nyt seisot Herran edessä 
ja huudat: Luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 

Pyhitetty, Jumalassa viisas isä, korkeuksista Sinä kaitset ylistystäsi veisaavia valmistaen meille 
suoran polun rukouksillasi ja murskaten harhaoppien pauhun, että me voisimme riemuiten veisata: 
Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun kauneudessasi ei ole mitään vikaa, sillä aikojen alusta asti yksin Sinä, viaton, osoittauduit 
puhtaaksi ja Sinä valistat maailman puhtauden säteillä ja valolla. Sen tähden me huudamme veisuin 
Sinua ylistäen: Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Kastetta synnyttävä pätsi oli tavattoman ihmeen esikuvana, | sillä se ei polttanut sisäänsä heitettyjä 
nuorukaisia. | Niin ei jumaluuden tulikaan polttanut Neitsyttä, | johon se sijoittui. | Sen tähden 
ylistäen veisatkaamme: || Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina 
aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Sinun puhtaan synnyttämisesi ennuskuvaksi näyttäytyi orjantappurapensas, | ilmiliekissä palava, 
mutta tulessa kulumaton. | Ja nyt me rukoilemme Sinua: | Sammuta meitä vastaan raivoava 
kiusausten pätsi, | että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, || lakkaamatta ylistäisimme." 

Troparit 

Jumalankantaja Aimilianos, Sinä sait vaivojesi palkan taivaallisissa asunnoissa ja saat nyt asua 
marttyyrien jumalallisten sotajoukkojen kanssa jumalallisena piispana ja ylen ihmeellisenä 
pappismarttyyrina. 

7



Sinä, autuas, erinomainen Aimilianos, olit sanan ja viisauden kaunistama opeissasi. Sen tähden 
Kristus seppelöi kalliin pääsi ja ottaa nyt vastaan rukouksesi meidän puolestamme. 

oikeudenmukainen Herra avasi taivaan portit ja otti vastaan Sinun sielusi, pyhittäjä Aimilianos, 
lepoon virvoituksen paikkaan. Nyt Sinä käyskentelet Kaikkivaltiaan valtaistuimen ympärillä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi ymmärryksen ylittäviä ihmeitäsi! Sinä, ainoa aurinkoa kirkkaampi, puhdas Neitsyt, olet antanut 
kaikkien käsittää käsittämättömän synnytyksesi aivan uuden ihmeen. Sen tähden me kaikki Sinua 
suuresti ylistämme. 

Irmossi 

"Sinun puhtaan synnyttämisesi ennuskuvaksi näyttäytyi orjantappurapensas, | ilmiliekissä palava, 
mutta tulessa kulumaton. | Ja nyt me rukoilemme Sinua: | Sammuta meitä vastaan raivoava 
kiusausten pätsi, | että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, || lakkaamatta ylistäisimme." 

Pyhän eksapostilario, 2.säv. 

Kun puoleksi raakalainen Leo, kyltymätön Tuonela ja peto, | hyökkäsi kirkon kimppuun kieltäen 
puhtaitten kuvien kumartamisen, | silloin Sinä, autuas Aimilianos, nuhtelit väkevästi 
hirmuvaltiaan Jumalan vastaista, inhottavaa harhaoppia, || ja sait kärsiä häneltä katkeria 
karkotuksia ja ahdistuksia. 

Juhlan eksapostilario, 2.säv. 

Herra, Sinä otit ennen ristiäsi valitut opetuslapsesi | ja kirkastuit pyhällä Taborilla. | Siellä Mooses 
ja Elias seisoivat palvelijan pelolla kanssasi puhumassa, oi Valtias. | Kristus Vapahtaja, heidän 
kanssansa me kumarramme Isän ja Hengen rinnalla Sinua, || joka loistit Neitseestä ihmisten 
pelastukseksi. 

Kiitosstikiiroina juhlan stikiirat, 2.säv. 

Kristus, Sinä säteilit lunta valkoisempana || paljastaen opetuslapsillesi lähestymättömän kunniasi 
olemuksen. 

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

Kristus minun Vapahtajani, | korkealla kulkevan auringon kirkkaus vetäytyi Sinun jalkojesi edestä ||  
osoittaen Sinut luomakunnan Valtiaaksi ja Luojaksi. 

Liitelauselma: Tabor ja Hermon ylistävät Sinun nimeäsi. 

Vapahtaja, Sinä halusit näyttää opetuslapsillesi sekä Moosekselle ja Elialle | kunniasi Taborin 
vuorella, || ja sen nähdessään he pelästyivät. 
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Kunnia... nyt... 1.säv. 

Oi aluton Kristus, | kun apostoleistasi etevimmät Taborin vuorella näkivät kirkkautesi 
äärettömyyden ja jumaluutesi lähestymättömyyden, | he kokivat jumalallisen haltioitumisen. | 
Valoisasta pilvestä he kuulivat Isän äänen, joka vahvisti ihmiseksitulemisen salaisuuden: || 
lihaksi tulleenakin Sinä olet Jumalan ainosyntyinen Poika ja maailman Vapahtaja. 

Loput tavan mukaisesti, ja päätös. 
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