
APOSTOLI TUOMAAN SUNNUNTAI 

Pieni ehtoopalvelus 

Avuksihuutostikiirat,  1. säv. 

Niin kuin ihmisiä rakastava Kristus | oli kärsinyt ristin ja epäoikeudenmukaisen surmaamisen, | hän 
salli tunnustella itseään. | Kolmantena päivänä hän kaikkivoimallisena nousi ylös sinetöidystä 
haudasta || ja tuli opetuslastensa keskelle lukittujen ovien taa. 

Sama uudelleen 

Epäuskoinen Tuomas rohkeni tunnustella Sanan haavoittuneita jäseniä, | ja hänen epäuskonsa todisti 
maailmalle pelastavan ylösnousemuksen, | että ihmiskuntaa rakastava Jumalihminen oli noussut 
tuonelan syövereistä || ja kukistanut sen vallan. 

Kun apostolit kuolinkärsimyksiesi vuoksi pelkäsivät | ja olivat koolla suljettujen ovien takana, | sinä 
tulit äkkiä heidän keskelleen, annoit heille rauhan || ja tarjosit Tuomaan kosketeltaviksi puhtaan 
kylkesi haavat. 

Kunnia… nyt… Aamen. 2. säv. 

Kun opetuslapsesi olivat ylösnousemisesi jälkeen koolla ja ovet olivat lukitut, | sinä Herra seisoit 
heidän keskellään | ja annoit heille rauhan. | Ja kun Tuomaskin uskoi nähtyään kätesi ja kylkesi, oi 
ihmisiä rakastava, | hän tunnusti sinut Herraksi ja Jumalaksi, || joka pelastat ne, jotka panevat 
toivonsa sinuun. 

Virrelmästikiirat, 2. säv. 

Ihmiset, ylistäkää puhtain huulin enkelten kanssa häntä, | joka kolmantena päivänä nousi haudasta || ja 
nosti kanssaan maailman. 

Liitelauselma: Kiitä Herraa, Jerusalem! Ylistä Jumalaasi, Siion! (Ps. 147:12) 

Vapahtaja, sinä ilmestyit pyhille apostoleillesi lukittujen ovien takana || ja heidän kauttaan uudistit 
meissä jumalallisen Henkesi. 

Liitelauselma: Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat, hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi. (Ps.147:13) 

Me emme näe sinua, kaiken Kuningasta, silmillämme, | vaan rakastavin sydämin | ja me uskomme 
sinut Jumalaksi || ja veisuin ylistämme sinua. 

Kunnia... nyt... Amen.

Lunastaja, sinä annat puhtaan, ainoan Jumalanäidin esirukousten kautta || kansallesi rauhan ja päästät 
sen rikkomuksistaan. 
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Tropari, 7. säv. 

Oi Kristus Jumala, | sinä, Elämä, nousit niin kuin aurinko sinetöidystä haudasta | ja tulit, oi kaikkien 
ylös-nousemus, | lukittujen ovien taakse opetuslastesi eteen | ja heidän kauttaan uudistat meissä 
totuuden hengen | suuresta laupeudestasi. 

Palveluksen päättäminen. 

Suuri ehtoopalvelus 

Pääsiäistropari kolmesti, psalmi 103, suuri ektenia ja ensimmäinen katisma. 

Avuksihuutostikiirat, 1. säv. 

Opetuslastesi ollessa koolla lukittujen ovien takana sinä, Jeesus, meidän Jumalamme, | tulit äkkiä, 
seisoit heidän keskellään, annoit heille rauhan | ja täytit heidät Pyhällä Hengellä. | Sinä käskit heidän 
odottaa ja pysyä Jerusalemissa, | kunnes heidät puettaisiin voimaan korkeudesta. | Sen tähden me 
huudamme sinulle: | Meidän valomme, rauhamme ja ylösnousemuksemme, || kunnia olkoon sinulle! 

Sama uudelleen 

Kahdeksan päivää ylösnousemisesi jälkeen sinä, Herra, | ilmestyit opetuslapsillesi paikassa, johon he 
olivat kokoontuneet, | ja sanoit heille: Rauha teille! | Epäuskoiselle opetuslapselle sinä näytit kätesi 
ja puhtaan kylkesi, | ja vakuuttuneena hän huudahti sinulle: || Minun Herrani ja Jumalani, kunnia 
olkoon sinulle! 

Sama uudelleen 

Didymokseksi kutsuttu Tuomas ei ollut opetuslasten kanssa,|  kun sinä, Kristus, tulit lukittujen ovien 
taa. | Niinpä hän ei uskonutkaan heidän sanojaan, | vaan kaipasi epäuskosta uskoon johtavaa 
vakuutusta. | Ja sinä, Hyvä, suostuit näyttämään hänelle puhtaan kylkesi sekä käsiesi ja jalkojesi 
haavat. | Tunnusteltuaan niitä ja nähtyään ne hän tunnusti, | ettet sinä ole yksinomaan jumalallinen 
etkä pelkästään ihminen, ja huudahti: || Minun Herrani ja Jumalani, kunnia olkoon sinulle! 

Sama uudelleen 

Opetuslasten epäröidessä kahdeksantena päivänä | Vapahtaja tuli heidän kokoontumispaikkaansa, 
antoi rauhan ja kehotti Tuomasta: | Tule, apostoli, kosketa käsiäni, jotka naulat ovat lävistäneet! | 
Voi Tuomaan hyvää epäuskoa! | Hän johdatti uskovien sydämet tietoon ja huudahti peloissaan: || 
Minun Herrani ja Juma-lani, kunnia olkoon sinulle! 

Sama uudelleen 

2. säv.

Kun opetuslapsesi olivat ylösnousemisesi jälkeen koolla |  ja ovet olivat lukitut, | sinä Herra seisoit 
heidän keskellään ja annoit heille rauhan. | Ja kun Tuomaskin uskoi nähtyään kätesi ja kylkesi, oi 
ihmisiä rakastava, |hän tunnusti sinut Herraksi ja Jumalaksi, || joka pelastat ne, jotka panevat 
toivonsa sinuun.
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Ovien ollessa suljettuina | Jeesus tuli ja antoi opetuslapsilleen rohkeuden ja rauhan. | Sitten hän 
sanoi Tuomaalle: | Miksi et usko minun nousseen kuolleista? | Ojenna kätesi, pane se kylkeeni ja 
näe, | sillä sinun epäuskosi tähden kaikki oppivat tuntemaan kärsimykseni ja ylösnousemukseni | ja 
ylistävät kanssasi: Minun Herrani ja Jumalani, || kunnia olkoon sinulle! 

Kunnia… nyt… Aamen. 6. säv. 

Ovien ollessa suljettuina sinä, Kristus, tulit opetuslastesi luo. | Kaitselmuksesi mukaisesti ei Tuomas 
silloin ollut heidän kanssaan, | ja hän sanoi: Minä en usko, ellen itse näe Valtiasta; | ellen näe 
kylkeä, josta vuosi verta ja vettä, meidän kasteemme; | ellen näe haavaa, joka paransi ihmiskunnan 
vaikean vamman; | ellen näe, ettei hän ole henki, vaan lihaa ja luuta. | Kuoleman maahan polkenut 
ja Tuomaalle tiedon antanut Herra, || kunnia olkoon sinulle! 

Litanian stikiirat, 4. säv. 

Jumaluutesi sokaisevassa kirkkaudessa sinä, Herra, | tulit lukittujen ovien taa, | seisoit opetuslastesi 
keskellä ja paljastit kylkesi. | Näyttämällä käsiesi ja jalkojesi haavat sinä karkotit heidän surunsa ja 
lausuit: | Niin kuin näette, ystävät, en minä ole henkiolento, vaan ihmisruumiissani! | Epäröivää 
opetuslasta sinä kehotit tunnustelemaan haavojasi ja sanoit: | Tule ja tutki äläkä epäile! | Ja 
tuntiessaan kädellään jumaluutesi ja ihmisyytesi hän uskoi ja huudahti: | Minun Herrani ja Jumalani, || 
kunnia olkoon sinulle! 

8. säv.

Kristus sanoi: Tule, Tuomas, kosketa kädelläsi kylkeäni | ja koettele naulojen jälkiä, tutki ja usko, | 
ole minulle uskollinen äläkä uskoton! | Ja kun Tuomas koski sormellaan Valtiasta, | hän julisti 
suureen ääneen: | Laupias, sinä olet minun Jumalani ja Herrani! || Kunnia olkoon sinulle! 

Kunnia… nyt… Aamen.  8. säv. 

Opetuslasten ollessa koolla lukittujen ovien takana | Vapahtaja tuli heidän kokoontumispaikkaansa. | 
Heidän keskellään seisten hän sanoi Tuomaalle: | Tule, tunnustele minua ja näe naulojen jäljet! | 
Ojenna kätesi ja kosketa kylkeäni! | Älä ole epäuskoinen, vaan usko || ja julista kuolleista 
ylösnousemistani! 

Virrelmästikiirat, 4. säv. 

Oi outoa ihmettä! | Epäusko synnytti vakaan uskon! | Tuomas sanoi: Jos en näe, en usko. | Ja 
kosketettuaan Kristuksen kylkeä hän julisti lihaksitulleen Jumalan Pojan jumaluutta, | tunnusti 
hänen kärsineen ihmisenä, | julisti hänen olevan ylösnoussut Jumala ja huudahti kirkkaalla äänellä: || 
Minun Herrani ja Jumalani, kunnia olkoon sinulle! 

Liitelauselma: Kiitä Herraa, Jerusalem! Ylistä Jumalaasi, Siion! (Ps. 147:12)

Oi outoa ihmettä! | Tulta koskettanut ruoho pelastui, | sillä vaikka Tuomas painoi kätensä Jeesuksen 
Kristuksen, Jumalan, tuliseen kylkeen, | hän ei palanut kosketuksesta, vaan hänen sydämensä 
epäilys vaihtui hartaaksi uskoksi.  | Sydämensä syvyydestä hän huudahti: | Sinä olet minun Valtiaani 
ja Jumalani! || Kuolleista ylösnoussut, kunnia olkoon sinulle! 
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Liitelauselma: Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat, hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi. (Ps. 147:13)

Oi outoa ihmettä! | Johannes nojasi Sanan rintaan ja Tuomas tunnusteli hänen kylkeään! | Toinen sai 
tuntea Jumalan ja hänen valtaisan syvän armosuunnitelmansa, |  ja toinen sai johdattaa meidät 
salaisuuteen, | sillä selvästi esittäen Kristuksen ylösnousemisen todisteet hän huudahti: | Minun Herrani 
ja Jumalani, || kunnia ol-koon sinulle! 

Kunnia… nyt… Aamen. 5. säv. 

Suuri ja käsittämätön on laupeutesi paljous, oi ihmisiä rakastava, | sillä sinä olit pitkämielinen, | kun 
sinua juutalaiset löivät, apostoli tunnusteli ja kieltäjäsi saivartelivat. | Kuinka sinä tulit ihmiseksi? | 
Kuinka sinut, synnitön, ristiinnaulittiin? | Anna meillekin ymmärrystä julistaa Tuomaan tavoin: | Minun 
Herrani ja Jumala-ni, || kunnia olkoon sinulle! 

Tropari, 7. säv. 

Oi Kristus Jumala, | sinä, Elämä, nousit niin kuin aurinko sinetöidystä haudasta | ja tulit, oi kaikkien 
ylös-nousemus, | lukittujen ovien taakse opetuslastesi eteen | ja heidän kauttaan uudistat meissä 
totuuden hengen | suuresta laupeudestasi.  (Kolmesti) 

Puoliyöpalvelus 

Veisaamme pyhän ja elämää hallitsevan Kolminaisuuden kanonin, joka on Smyrnan Mitrofaniksen 
runo. Sen akrostikon on: Veisaan  vain sinulle, yhdelle kolmiaurinkoiselle luonnolle. 

1. veisu. Irmossi: 1. säv.

Oi Kuolematon, | sinun voittoisa oikea kätesi | kohosi Jumalan kätenä | väkevyydessä kunniaan, | sillä 
kaik-kivoimallisena se musersi vastustajat, || mutta Israelille se avasi tien halki meren syvyyden. 

Troparit 

Liitelauselma: Pyhä Kolminaisuus, Jumala, armahda meitä!

Serafit vaikenematta ylistävät yhtä kolmipersoonaista Jumaluutta, alutonta, iankaikkista, 
käsittämätöntä, kaiken Luojaa, jonka ylistystä kaikki uskovin mielin veisaavat. 

Ihmisiä rakastava Herra, ilmaistaksesi ihmisille kolmiloistoisen jumaluutesi sinä ihmisen muinoin 
luodessasi muovasit hänet omaksi kuvaksesi ja annoit hänelle ymmärryksen, sanan ja hengen. 

Kunnia... 

Jo alussa sinä ilmaisit ainoan valtasi kolmessa jumalallisessa persoonassa, oi Isä, kun sanoit kanssasi 
toimiville Pojallesi ja Hengellesi: Tulkaa, laskeutukaamme ja sekoittakaamme heidän kielensä! 
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Nyt... Jumalansynnyttäjälle 

Viisaat profeetat kutsuivat vertauskuvallisesti Isää Ymmärrykseksi, hänen kanssaan yksiolennollista 
Poikaa aluttomaksi Sanaksi ja Pyhäksi Hengeksi häntä, joka Neitseessä toteutti Sanan 
lihaksitulemisen. 

3. veisu. Irmossi.

Sinä ainoa, joka tunnet ihmisen heikkouden | ja säälien meitä itse omaksuit ihmisluonnon, | vyötä 
minut voimalla korkeudesta, | että laulaisin sinulle: | Pyhä on sinun sanomattoman kunniasi elävä 
temppeli, || oi ainoa ihmisiä rakastava. 

Troparit 

Kun sinä muinoin ilmestyit Abrahamille kolmipersoonaisena ja jumaluuden luonnoltasi yhtenä, sinä 
vertauskuvallisesti saatoit ilmi Jumalan tuntemisen täyteyden. Uskovin mielin me veisuin 
ylistämme sinua, yhtenä hallitsevaa kolmiaurinkoista Jumalaa! 

Isä, sinusta jumalallisesti muuttumatta syntynyt muuttumaton Poika loisti Valona Valosta, ja Henki 
lähti sinusta jumalallisena Valona. Uskoen me kumarramme ja kunnioitamme yhden Jumaluuden 
kolmipersoonaista kirkkautta! 

Hengelliset olennot ylistävät yksin äänin yliluonnollisesti, selittämättömästi, käsittämättömästi 
Kolminaisuutta, ja vaikenematta laulavat kolmipyhäylistystä. Yhteen ääneen heidän kanssaan mekin 
veisaamme ylistystä kolmipersoonaiselle Herralle! 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalansynnyttäjä, sinusta syntyi siemenettä hän, joka ajan ylittää, aineeton tuli kaltaiseksemme ja 
opetti meille Isän ja Pojan ja Hengen yhden luonnon ja herrauden. Sen tähden me sinua ylistämme! 

Katismatropari 

Kumartakaamme kaikki Isää ja Poikaa ja totuuden Henkeä, kunniassaan yksiarvoista, luomatonta 
Kol-minaisuutta ja ylijumalallista Voimaa, jota ruumiittomien joukot kunnioittavat. Häntä me 
maasta syntyneet-kin ylistäkäämme uskoen ja peläten! 

Kunnia… nyt... Aamen.  Jumalansynnyttäjän tropari 

Aviota tuntematon, siunattu Maria, sinä toivottomien ihmisten turva ja Jumalan asumus, ohjaa 
katumuksen tielle meidät, jotka aina poikkeamme pahuuden poluille ja vihastutamme ylen hyvän 
Herran! 

4. veisu. Irmossi.

Profeetan silmin nähtyään sinut | jumalallisen armon varjoamana vuorena | Habakuk edeltä julisti, 
että sinusta oli tuleva Israelin Pyhä, || meidän pelastuksemme ja uudistuksemme. 
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Troparit 

Oi kolminainen Jumaluus, valaise minua jumaloittavien säteidesi loisteella, että sydämeni silmin 
näkisin käsittämättömän jumalallisen kirkkautesi kauneuden ja suloisen sinuun osallisuuden 
ihanuuden! 

Muinoin sinä, Herra, vahvistit taivaat ja kaiken niiden voiman kaikentekevän Sanasi ja suusi 
yksiolennollisen Hengen kautta, joiden kanssa sinä hallitset kaikkeutta jumaluuden kolmivaloisena 
yhtenä Valtiutena. 

Oi Jumala, Luoja ja Hallitsija, Kolminaisuus, sekoittumaton ykseys, joka olet luonut minut kuvaksesi 
ja kaltaiseksesi, anna minulle ymmärrystä ja valista minut, että toteuttaisin sinun pyhää, 
väkevyydessään hyvää ja täydellistä tahtoasi! 

Jumalansynnyttäjälle 

Puhdas Neitsyt, sinä synnytit yhden Kolminaisuudesta, Jumalana hallitsevan Pojan, joka meidän 
tähtemme ruumiillistui sinusta ja valistaa maasta syntyneet kolmiaurinkoisen Jumaluuden illattomalla 
valolla ja kirkkaudella. 

5. veisu. Irmossi.

Oi Kristus, joka maailman ääret tulemuksesi säteilyllä valaisit | ja ristilläsi kirkastit, | valaise Jumalan 
tuntemisen valkeudella niiden sydämet, || jotka sinulle oikeauskoisesti ylistystä veisaavat. 

Troparit 

Oi Kolminaisuus, ainoa Jumaluus, joka langetat lähestymättömän valosi säteet kirkastamaan ihanaa 
enkelten joukkoa, valista kirkkaudellasi meidätkin, jotka oikeauskoisesti sinulle veisaamme! 

Luonto ylistää sinua, kolmivaloista yhtä Jumalaa. Luonnon sinä hyvyydessäsi olet saattanut 
olemiseen, ja se rukoilee pääsyä koettelemuksista, lankeemuksista, vaivoista ja vaaroista. 

Uskoen me kunnioitamme Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, yhtä luontoa ja jumaluutta, jakaantumatta ja-
kaantunutta, näkymättömän ja näkyväisen luomakunnan yhtä Jumalaa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kaikki profeettain sanat kuvasivat ennalta sinun sanomatonta ja selittämätöntä synnytystäsi, oi 
puhdas. Niista tunnemme hänet, joka johdattaa meidät yhden kolmiaurinkoisen Jumaluuden 
salaisuuteen. 

6. veisu. Irmossi.

Ympärillämme on pohjaton syvyys, | eikä ole pelastajaa. | Olemme niin kuin teuraaksi jätetyt 
lampaat. | Pelasta, oi meidän Jumalamme, kansasi, | sillä sinä olet voimattomien väkevyys || ja 
korotus. 
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Troparit 

Kun sinulla, oi yliolennollinen Kolminaisuus, on yhtäläinen voima, Sinä olet tahdon ykseydessä 
yksi ja jakamaton ykseys. Varjele meitä voimallasi!  (Kahdesti) 

Käsittämätön Kolminaisuus, hyvyydessäsi sinä olet saattanut tahtosi mukaisesti kaikki aikakaudet 
ole-mattomuudesta olemiseen ja muovannut ihmisen. Päästä minut kaikista vaaroista! 

Jumalansynnyttäjälle 

Puhdas Neitsyt, Jumalan Morsian, sinusta tuli laskemattoman Auringon maja. Hän on 
kaikkivoimallisena luonut ja järjestänyt taivaan valot. Päästä minut himojen synkeydestä! 

Katismatropari, 1. säv. 

Maasta syntyneet, kumartakaamme puhdasta Kolminaisuutta, jakaantumatonta, kolmipersoonaista 
luontoa, joka on jakaantunut jakaantumatta ja pysyy yhtenä Jumaluutena. Kunnioittakaamme häntä 
Luojana, Valtiaana ja ylen hyvänä Jumalana! 

Kunnia… nyt… . Aamen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas ja nuhteeton, ohjaa kurjaa sieluani ja armahda sitä, sillä monet rikkomukset vetävät sitä 
kadotuksen syvyyteen. Kuoleman kauhistuttavalla hetkellä tempaa minut syyttävien pahojen 
henkien käsistä ja kaikesta rangaistuksesta! 

7. veisu. Irmossi.

Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, | olet meille uskoville hengen silmillä näkemämme pätsi, | sillä niin 
kuin suuresti ylistetty, kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala | muinoin pätsistä pelasti 
kolme nuorukaista, | niin myös sinun kohdussasi || hän uudisti kaiken maailman. 

Troparit 

Laupias Jumalan Sana, kaikkivaltiaan Jumalan yksiolennollinen heijastus, tule lupauksesi mukaan 
Isän ja Hengen kanssa jumaloittavasti minuun asumaan ja suo, etteivät pahat henget ja himot voisi 
minua lähestyä.   (Kahdesti) 

Valtias, osoittaaksesi meille loputtoman laupeutesi sinä lähetit Poikasi meidän alhaiseen tilaamme 
ja niin muovasit sen uudelleen alkuperäiseen kirkkauteensa. Tee minut ymmärtäväiseksi 
jumalallisen Hengen kautta! 

Jumalansynnyttäjälle 

Puhdas Neitsyt, kerubiistuimella istuva kaikkien Kuningas asusti sinun neitseellisessä kohdussasi 
ja ihmisiä rakastavana lunasti kaikki katoavaisuudesta. Varjele minua esirukouksillasi! 
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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 

Kaikkien Herra, kolmipersoonainen ja kaikkivaltias, jumalallisella viittauksellasi sinä levitit 
taivaat niin kuin teltan ja ripustit sitten maan syvyyden kaikkivoimallisella kädelläsi. Sen tähden 
vahvista palvelijasikin sinun rakkauteesi ja uskoosi, oi ihmisiä rakastava, että sydämestämme 
ylistäisimme sinua iankaikkisesti! (Kahdesti) 

Jumala, hallitseva Valkeus, valista meidät veisuin ylistämään persooniltaan kolmiaurinkoista 
mutta olemukseltaan yhtä Valkeutta ja aina näkemään sinun valistavat säteesi! Suokoot ne minulle 
yltäkylläisesti suloista, valistavaa ja autuuttavaa kunniaasi, niin että uskollisesti ylistäisin sinua 
iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalansynnyttäjä, kun sinun Poikasi otti muuttumatta ihmisluonnon, hän ylensi sen taivaisiin ja 
suunnattomassa hyvyydessään pelasti muinaisesta turmeluksesta. Hänelle me kiitollisina 
veisaamme: 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 

Yksiolennollinen pyhä Kolminaisuus, sinä aineellisen ja henkisen luomakunnan Pelastaja, pelasta 
palvelijasi vihollisten juonista ja väkivallasta ja aina varjele laumasi pahuuden juonilta! (Kahdesti) 

Kolmiaurinkoinen, yhtenä hallitseva kaikkivoimallinen Jumala, näyttääksesi olemuksesi hyvyyden 
äärettömän syvyyden sinä annoit meille, palvelijoillesi, pelastuksen lupaukset. Suo niiden 
toteutua! 

Jumalansynnyttäjälle 

Taivu meidän rukouksiimme, sinä jonka me uskomme ainoaksi, yhdeksi, totiseksi 
kolmipersoonaiseksi Jumalaksi, ja lohduta palvelijoitasi puhtaan ja veisuin ylistetyn Jumalanäidin 
esirukousten tähden! 

Puoliyöpalveluksen loppuosa ja päätössiunaus 
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Aamupalvelus

I katismatroparit, 1. säv. 

Opetuslasten ollessa koolla Siionissa piilossa heprealaisia peläten, | sinä, Hyvä, tulit heidän 
tykönsä. | Ovet olivat lukitut, mutta sinä seisoit iloa tuoden heidän keskellään, | näytit heille kätesi 
ja puhtaan kylkesi haavat ja sanoit epäuskoiselle opetuslapselle: | Ojenna kätesi ja tutki, että tässä 
olen minä itse, || joka olen sinun tähtesi tullut kärsimykselle alttiiksi.  (Kahdesti) 

II katismatroparit, 1. säv. 

Sinä, Kristus Elämä, tulit opetuslastesi tykö lukittujen ovien taa | ja näytit heille kylkesi, kätesi ja 
jalkasi todistaen haudasta nousemisesi. | Mutta Tuomas ei ollut paikalla ja siksi sanoikin: || Jos en 
näe häntä, en usko teidän sanojanne. 

Polyeleon jälkeen katismatropari, 1. säv. 

Haudasta ylösnoussut ja apostoleille selittämättömästi ilmestynyt Herra sanoi: | Vaikka näet 
kylkeni ja naulojen haavat, Tuomas, miksi et usko ylösnousemukseeni? | Ja vakuuttuneena 
Didymos huudahti Luojalle: || Sinä olet minun Jumalani ja Herrani! 

Antifoni (Vig. s. 303) 

Monet himot minua |  hamasta minun nuoruudestani ahdistavat, | mutta sinä itse puolestani seiso | 
ja pelasta minut, Vapahtajani. 

Te, jotka Siionia vihaatte, | Teidät Herra saattaa häpeään. | Niin kuin ruoho tulessa, | niin tekin 
kuihdutte. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle | nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. 
Aamen. 

Pyhä Henki | tekee eläväksi jokaisen sielun | ja puhtaudella hänet korottaa || ja Kolminaisuus hänet 
kirkastaa pyhällä salaisuudella. 

Prokiimeni, 4. säv. : Kiitä Herraa, Jerusalem! | Ylistä Jumalaasi, Siion! (Ps. 147:12)

Liitelauselma:  Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat, hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi. (Ps.
147:13) 

Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa!  (Ps. 150:6)

Liitelauselma: Ylistäkää Jumalaa Hänen pyhäkössään, ylistäkää Häntä taivaan mahtavissa
holveissa! (Ps. 150:1) 

Ylösnousemusevankeliumi 
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6. säv.

Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen | kumartakaamme pyhää Herraa Jeesusta, | ainoaa 
synnitöntä. |Sinun ristillesi me kumarramme, oi Kristus, | ja sinun pyhää ylösnousemistasi veisuilla 
ylistämme, | sillä sinä olet meidän Jumalamme. | Paitsi sinua emme toista tunne, | sinun nimeäsi 
avuksi huudamme. | Tulkaa kaikki uskovat, | kumartaen kunnioittakaamme Kristuksen pyhää 
ylösnousemista, | sillä, katso, ristin kautta tuli ilo kaikkeen maailmaan. | Kiittäen aina Herraa, | me 
veisuilla ylistämme hänen ylösnousemistaan, | sillä kär-sittyään meidän edestämme ristin vaivat, || 
hän kuolemallaan kuoleman kukisti.

Psalmi 51  

6. säv.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 

Apostolien rukouksien tähden, | Armollinen, puhdista meidät || monista synneistämme. 

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, | Armollinen, puhdista meidät || monista synneistämme. 

Armahda minua, Jumala, | sinun suuresta armostasi, | pyyhi pois minun syntini || sinun suuresta 
laupeudestasi. 

Jeesus nousi ylös haudasta, | niin kuin hän sen ilmoitti, | ja antoi meille iankaikkisen elämän || sekä 
teki meille suuren laupeuden. 

Kanoni. Munkki Johanneksen runo 

1. veisu. Irmossi. 1. säv.

Veisatkaamme, kaikki kansat, voittoveisu hänelle, | joka vapautti Israelin faraon katkerasta 
orjuudesta | ja ohjasi kansan kuivin jaloin läpi meren syvyyden, | sillä hän on ylistetty. 

Troparit 

Tänään on sielujen kevät, sillä kolmantena päivänä auringon tavoin haudasta loistanut Kristus on 
karkottanut meidän syntiemme synkeän talven. Ylistäkäämme veisuin häntä, sillä hän on 
kunnioitettu. 

Loistavan kirkkaan päivän kuninkaan luo kulkee saatossa ajan kuningatar, kirkon valittu kansa, 
joka lakkaa-matta veisuin ylistää ylösnoussutta Kristusta. 

Eivät kuoleman portit, eivät haudan sinetit eivätkä ovien lukot voineet vastustaa sinua, Valtias 
Kristus, vaan ylösnoustuasi sinä tulit ystäviesi luo ja annoit heille kaiken ymmärryksen ylittävän 
rauhan. 

Katabaasi 

Ylösnousemisen päivä! | Ihmiset kirkastukaamme! | Nyt on Pääsiäinen! Herran Pääsiäinen! | Sillä 
Kristus, meidän Jumalamme, saattoi kuolemasta elämään | ja maasta taivaaseen | meidät, jotka 
voittovirttä veisaamme. 
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3. veisu. Irmossi.

Kristus, vahvista minut käskyjesi järkkymättömälle kalliolle | ja valista minua kasvojesi 
valkeudella, | sillä ei ole muuta pyhää kuin sinä, | oi ihmisiä rakastava. 

Troparit 

Ristisi kautta sinä, Kristus, olet antanut meille vanhan sijaan uuden, katoavaisen sijaan ikuisen. 
Sinä olet käskenyt meidän otollisesti elää uutta elämää. Kun sinut, kuvaamaton Kristus, oli 
kuvattavana ihmisenä suljettu hautaan, sinä nousit ylös. Ovien ollessa lukossa sinä, 
kaikkivoimallinen, tulit opetuslastesi luo. 

Kristus, sinä säilytit haavat, jotka olit vapaaehtoisesti kärsinyt meidän tähtemme, ja näytit ne 
opetuslapsillesi kunniakkaan ylösnousemisesi todistukseksi. 

Katabaasi 

Tulkaa, juokaamme uutta juomaa, | ihmeellisesti vuodatettua, | ei hedelmättömästä kalliosta, | 
vaan Kristuksen haudasta, | josta on kuolemattomuuden lähde virrannut. | Kristus on meidän 
voimamme. 

Hypakoe, 6. säv. 

Vapahtaja, niin kuin sinä tulit opetuslastesi keskelle tuoden heille rauhan, tule meidänkin 
luoksemme ja pelasta meidät. 

4. veisu. Irmossi.

Oi Kristus, suuri on huolenpitosi salaisuus, | sillä sen edeltä nähnyt jumalallinen Habakuk 
huudahti sinulle: | Oi ihmisiä rakastava, | sinä tulit kansaasi pelastamaan! 

Troparit 

Sappea maistamalla Kristus korjasi esivanhempiemme kielletyn ahneuden seurauksen, ja kuin 
hunajaruukkua hän nyt tarjoaa heille valistusta ja ihanaa jumalyhteyttä. 

Sinä, Kristus, iloitset, että sinua etsitään, ja kehotat Tuomasta tutkimaan kylkeäsi vakuuttaaksesi 
maailman kolmantena päivänä tapahtuneesta ylösnousemuksestasi. 

Ammennettuaan keihään aukaisemasta jumalallisesta kyljestäsi, ehtymättömästä aarteesta 
rikkautta, oi Hyväntekijä, Didymos täyttää maailman viisaudella ja tiedolla. 

Oi Tuomas, sinun autuasta puhettasi me veisuin ylistämme, sillä kun sinä koskit häntä,  
ensimmäisenä armon täyttämänä hartaasti julistit, että elämän antaja Jeesus on Jumala ja Herra. 

Katabaasi 

Jumalasta saarnannut Habakuk valvokoon kanssamme jumalallisessa vartiossa | ja ilmaiskoon 
säteilevän enkelin, | joka suurella äänellä julistaa: | Nyt on maailmalle pelastus tullut, | sillä 
kaikkivoimallinen Kristus | on noussut kuolleista. 
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5. veisu. Irmossi.

Yöstä aamuun kiiruhtaen me veisaamme ylistystäsi, Kristus, | joka olet Isän kanssa yhtä aluton ja 
meidän sielujemme pelastaja. || Oi ihmisiä rakastava, anna maailmalle rauhasi! 

Troparit 

Kun Vapahtaja tuli murheellisten ystäväinsä luo, Hän karkotti kaiken alakuloisuuden ja sai heidät 
karkeloimaan ylösnousemisen ilosta. 

Todella ylistettävä on Tuomaan teko! Rohkeasti hän kosketti jumalallista tulta säteilevää kylkeä. 

Sinä osoitit meille, miten Tuomaan epäusko synnytti uskoa. Ihmisiä rakastava Kristus, kaiken Sinä 
ohjaat hyväksemme. 

Katabaasi 

Nouskaamme varhain aamulla | ja yrttien sijaan kantakaamme Herralle veisu, | niin me saamme 
nähdä Kristuksen, vanhurskauden Auringon, | josta elämä kaikille koittaa. 

6. veisu. Irmossi.

Oi ihmisiä rakastava, | minä rukoilen sinua, | joka pelastit profeetan suuren kalan vatsasta: | Nosta 
minutkin rikkomusteni syvyydestä! 

Troparit 

Valtias, sinä et hylännyt epäuskon syvyyteen vajonnutta Tuomasta, vaan tarjosit kätesi 
tutkittaviksi. 

Meidän Vapahtajamme sanoi: Tunnustelkaa ja nähkää, että kannan luuta ja lihaa. Minä en muutu. 

Tuomas, joka ei ollut paikalla ensimmäisen kerran tullessasi, meidän Vapahtajamme, kosketti 
kylkeäsi ja löysi uskon ja tiedon. 

Katabaasi 

Sinä, Kristus, laskeuduit maan syvyyksiin | ja särjit ikiaikaiset teljet, joiden takana viruivat vangit, | 
ja kolmantena päivänä, | niin kuin Joona meripedosta, | nousit ylös haudasta. 

Kontakki, 8. säv. 

Sinun tultuasi sisään lukittujen ovien taa | Tuomas tutkivalla kädellään koski elämänantavaa 
kylkeäsi, oi Kristus Jumala, | ja niin muiden apostolien kanssa huudahti sinulle: | Sinä olet minun 
Herrani ja Jumalani. 

Iikossi 

Kuka varjeli opetuslapsen käden sulamasta, kun se tapasi Herran polttavan kyljen? Kuka antoi 
sille rohkeutta ja voimaa tunnustella tulista luuta? Hän, jota koskettiin, sillä jos ei kylki olisi 
antanut voimaa heikolle kädele, kuinka se olisi voinut koskettaa kärsimyksiä, jotka olivat 
järkyttäneet taivaan ja maan? Tuomas sai armon koetella Kristusta ja huudahtaa hänelle: Sinä olet 
minun Herrani ja Jumalani. 
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Minean synaksaarin jälkeen 

Samana päivänä, toisena pääsiäissunnuntaina,  vietämme Kristuksen ylösnousemisen 
uudistusjuhlaa ja muistelemme, kuinka pyhä apostoli Tuomas kosketti häntä. 

Säkeitä 

Jos ei kohdun eikä haudan lukko sinua estä, Vapahtaja, kuinka ovien lukko estäisi? 

Apostolisi Tuomaan esirukouksien tähden, Kristus meidän Jumalamme, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi.

Kun ihmisiä musiikin kaikuessa kutsuttiin palvomaan kuvaa, | Daavidin lapset veisasivat isien 
tapaan Siionin virsiä | eivätkä totelleet | hirmuvaltiaan häpeällistä käskyä. | Liekit he muuttivat 
kasteeksi veisatessaan: | Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Troparit 

Tämä kirkas päivä on päivistä ensimmäinen, niiden hallitsijatar! Tänään sopii Jumalan uuden 
kansan riemuita! Pelottavasti se kantaa iankaikkisuuden merkkiä, tulevan kahdeksannen päivän 
kuvaa. Kiitetty olet sinä, meidän isiemme ja meidän korkeasti ylistetty Jumalamme! 

Ainoana rohkeana Tuomas Didymos teki epäuskoisella uskollaan meille hyvän työn ja hajotti 
uskovalla epäuskollaan synkeän tietämättömyyden kaikista maan ääristä. Itselleen hän sitoi 
seppeleen sanoessaan: Sinä olet Herra! Kiitetty olet sinä, meidän isiemme ja meidän korkeasti 
ylistetty Jumalamme! 

Turhaan ei Tuomas epäillyt Sinun ylösnousemistasi, Kristus. Ei hän jättänyt asiaa silleen, vaan 
kiiruhti todistamaan sen vastaansanomattomasti kaikille kansoille. Niin hän epäuskonsa kautta 
vakuutti kaikki ja opetti sanomaan: Sinä olet Herra! Kiitetty olet sinä, meidän isiemme ja meidän 
korkeasti ylistetty Jumalamme! 

Kun Tuomas painoi kätensä elämää virtaavaan kylkeesi, Kristus Vapahtaja, hän kauhuissaan tunsi 
sinussa sekoittumatta yhdistyneiden kahden luonnon voiman ja huudahti uskoen: Sinä olet Herra! 
Kiitetty olet sinä, meidän isiemme ja meidän korkeasti ylistetty Jumalamme! 

Katabaasi 

Hän, joka päästi nuorukaiset pätsistä, | tultuaan ihmiseksi kärsii niin kuin kuolevainen | ja 
kärsimyksillään pukee kuolevaisen kuolemattomuuden kauneuteen, | hän isien Jumala, | ainoa 
ylistetty | ja suuresti kunnioitet-tu! 

8. veisu. Irmossi.

Veisuin ylistäkää Herraa, | joka varjeli nuorukaiset kuolemasta palavassa pätsissä | ja laskeutui 
heidän luokseen enkelin hahmossa. | Ylistäkää häntä kaikkina aikoina! 

Troparit 

Valtias, vaikka Tuomas kaipasi riemullista ilmestymistäsi, hän oli ensin epäuskoinen, mutta saatuaan 
nähdä sinut hän kutsui sinua Jumalaksi ja Herraksi, jota me korkeasti ylistämme kaikkina aikoina. 
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Veisuin kiittäkää Herraa, joka sieti Tuomaan epäuskon ja tarjosi kylkensä hänen kätensä tarkasti 
tutkittaviksi. Korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti! 

Sinun uteliaisuutesi, oi Tuomas, avasi meille kätketyn aarteen, sillä Jumalan innoittamalla 
kielelläsi sinä julistit Jumalasta ja lausuit: Veisuin kiittäkää ja korkeasti ylistäkää Kristusta 
iankaikkisesti! 

Katabaasi 

Tämä on Jumalan valitsema pyhä päivä, | ainoa sapattien kuningas ja herra, | juhlien juhla | ja 
riemujen riemu. | Tästä päivästä kiitämme Kristusta kaikkina aikoina! 

9. veisu. Irmossi.

Sinua, joka olet kaikkia luotuja korkeampi Jumalanäiti, | valoisa lamppu | ja ihmeellinen kirkkaus, || 
me veisuin ylistämme. 

Troparit 

Kristus, me ylistämme loistavann ja ylen kirkkaan päiväsi valaisevaa armoa, kun sinä ihanan 
kauniina tulit opetuslastesi luo. 

Veisuin me ylistämme sinua, joka annoit heikon käden koskettaa kylkeäsi etkä sitä polttanut 
aineettoman jumalallisen olemuksesi tulella. 

Silmin näkemättä mutta sydämen rakkaudessa uskoen me veisuin ylistämme sinua, Kristus 
Jumala, joka nousit haudasta. 

Katabaasi 

Loista, sinä uusi Jerusalem, | loista kirkasta valoa, | sillä Herran kunnia | on ylitsesi koittanut. | 
Riemuitse nyt | ja ihastu, Siion, | ja sinäkin, puhdas Jumalansynnyttäjä, iloitse || sinun 
synnyttämäsi ylösnousemisesta! 

Pyhä on Herra, meidän Jumalamme. (Ps. 99:9) 
Liitelauselma: Hän on kaikkien kansojen yläpuolella. (Ps. 99:2) 
Liitelauselma: Sillä pyhä on Herra, meidän Jumalamme.  

Eksapostilaarit, 3. säv. 

Tuomas, tutki kädelläsi minun jäseniäni äläkä epäile haavojani, | jotka olen sinun tähtesi kärsinyt. 
Ole yksimielinen opetuslasten kanssa ja saarnaa minusta, elävästä Jumalasta! 

Tänään tuoksuu kevät ja uusi luomakunta karkeloi! | Tänään poistetaan ovien ja epäuskon salvat, | 
kun ystäväsi Tuomas julistaa: || Minun Herrani ja Jumalani!
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Kiitosstikiirat, 1. säv.: 

Sinä, elämän antaja Kristus, | et särkenyt haudan sinettejä pelottavan ylösnousemisesi jälkeen | ja 
ovien ollessa lukitut tulit sisään kunniakkaiden apostoliesi luo, | toit heille ilon ja 
mittaamattomasta armostasi || annoit heille totuuden Hengen. 

Sama uudelleen. 

Tuomas, jota kutsutaan myös Didymokseksi, | ei ollut toisten opetuslasten seurassa, | kun sinä, 
Herra, ilmestyit heille. | Sen tähden hän ei uskonut ylösnousemustasi, vaan lausui sinut nähneille: | 
Ellen pistä sormeani hänen kylkeensä ja naulanjälkiin, en usko, || että hän on ylösnoussut! 

Tutki mielesi mukaan, Kristus sanoi Tuomaalle. | Ojenna kätesi ja totea, | että minulla on luut ja 
maasta tehty ruumis. | Älä ole epäuskoinen, vaan vakuuta toisillekin! | Ja Tuomas vastasi: Sinä 
olet minun Jumalani ja Herrani! || Kunnia olkoon ylösnousemisellesi! 

Kunnia… nyt… Aamen. 6. säv. 

Kahdeksan päivää ylösnousemisesi jälkeen sinä, Jeesus Kuningas, | Isän ainosyntyinen Sana, | 
ilmestyit opetuslapsillesi lukittujen ovien takana ja annoit heille rauhasi. | Epäuskoiselle 
opetuslapselle sinä näytit arpesi sanoen: | Tule, kosketa käsiäni, jalkojani ja puhdasta kylkeäni! | 
Ja vakuuttuneena hän huudahti sinulle: || Minun Herrani ja Jumalani, kunnia olkoon sinulle! 

Suuri ylistysveisu 

Tästä päivästä aloitamme taas litaniat ja laulamme evankeliumistikiiran, 1. säv.: 

Vuorelle kiiruhtaneille opetuslapsille | ilmestyi Herra astuakseen ylös maan päältä, | ja kun he 
häntä kumarsivat ja saivat tietää kaiken vallan annetuksi hänelle, | heidät lähetettiin kaikkeen 
maailmaan julista-maan hänen kuolleista ylösnousemistaan ja jälleen taivaisiin ottamistaan. | 
Sanoissaan totinen Kristus Jumala, | meidän sielujemme Vapahtaja, || lupasi heille olla iäti heidän 
kanssaan. 
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