
Lokakuun 6. 
Pyhän kunniakkaan 

apostoli Tuomaan muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Kosketettuasi Valtiaan kylkeä Sinä, autuas, | saavutit korkeimman hyvyyden, | sillä niin kuin sieni 
imee vettä, / sait Sinäkin ammentaa hyvyyksien lähteestä. | Sinä kastelit tietämättömyyden 
kuivettamat sydämet || vuodattamalla niihin Jumalan tuntemisen oppeja. 

Uskollinen epäuskosi vakuutti uskovaiset, | kun Sinä aloit julistaa oppia koko luomakunnan 
Jumalasta ja Herrasta, | joka meidän maanpäällisten tähden pukeutui lihaan ja kesti ristin, 
kuoleman, naulojen iskut | ja kylkensä keihäällä lävistämisen, || josta me saamme ammentaa 
elämää. 

Ihmeellinen Tuomas | avasi jumalisille oppien lähteen, oi Valtias, | sillä kosketettuaan Sinun 
kylkeäsi | hän tuli tuntemaan kahden olemuksen | kahden samanaikaisen voiman salaisuuden | ja 
huusi: Sinä olet minun Jumalani ja Valtiaani, | Sinä olet kunnian Herra, || joka olet minun tähteni 
tullut lihaksi! 

Kunnia... 6. säv. 

Sanan ja Hänen sanomattoman lihaksi tulemisensa palvelijana | Sinä, apostoli Tuomas, sait 
ammentaa viisauden syvyydestä. | Ristin ruo'olla tavoitellen Sinä pyydystit sielut petoksen 
syvyydestä. | Niin Sinä opetustesi ansalla valistit koko maailman, | ja tiedon valkeudella Sinä 
kirkastit myös intialaisten pimentyneet sielut. | Kun Sinä siis saat selvästi nauttia Kristuksen 
kunniasta, || rukoile Häntä armahtamaan meidän sielumme. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, | joka olet kantanut meille elämän hedelmän. | Me 
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, | kanna apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän 
puolestamme, || että Herra armahtaisi sielujamme. 

Vir relmästikiirat, 4.säv. 

Ihmisiä rakastava Kristus | nosti Sinut maailman hämmennyksen syvyydestä ikäänkuin helmen, oi 
apostoli Tuomas, | ja rikastutti Sinun kauttasi hirveitten tekojen köyhyydessä olevat varattomat. | 
Sen tähden me ylistämme Sinua autuaaksi || ja Sinua kiittäen kunnioitamme juhlavaa muistoasi. 

Liitelauselma: Heidän äänensä ulottuu yli kaiken maan ja heidän sanansa maanpiirin ääriin. 

Oi pyhä Jumalan näkijä ja apostoli, | Sinä kirkastit koko Intian maan, | sillä kaikki valistaen Sinä, 
viisas, | teit heidät valkeuden ja päivän lapsiksi. | Epäjumalain temppelit Sinä kukistit ja armossa 
rakensit Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi kirkkoja, || Sinä autuas, meidän sielujemme esirukoilija. 

Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. 

Puuhakkaalla kädelläsi Sinä tutkit jumalallisen kyljen ja naulojen haavat, | jotka Kuolematon oli 
meidän tähtemme kärsinyt. | Epäuskon Sinä, Tuomas, muutit riemuisaksi hyväksi uskoksi, | kun 
huusit: Sinä olet Jumala ja Herra! | Oi ihmisiä rakastava, minä ylistän Sinua, || joka kärsimyksilläsi 
vuodatit uskovaisille kärsimyksistä vapautuksen!
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Kunnia... 6.säv. Anatolioksen runo 

Apostoli Tuomas, | jumalallisen näkijänä Sinä osoittauduit Kristuksen viisauden hengelliseksi 
maljaksi, | jossa uskovaisten sielut salaisesti iloitsevat. | Hengen jumalallisella pyydyksellä Sinä 
vedit ihmiset epätoivon syvyydestä. | Sinä lähdit Siionista armon virran tavoin | ja vuodatit 
jumalallisen oppisi koko luomakuntaan. | Sen tähden Sinä jäljitellen Kristuksen kärsimyksiä | 
annoit lävistää kylkesi keihäällä | ja sukelsit katoamattomuuden usvaan. || Rukoile, että Hän 
armahtaisi meidän sielujamme. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Kun ajattelen Poikasi peljättävää tuomioistuinta | ja koko maailman tuomiota, | minä varattomana 
pelkään, kauhistun ja vapisen töitteni tutkimista, | sillä kaikki ne ovat pahoja, | täynnä kaikenlaista 
häpeää, | ja totisesti ne ansaitsevat pimeyden, vaivat ja hylkäämisen. | Näe ahdistukseni, näe 
sieluni murtuneisuus || ja päästä minut siitä hädästä ja vaivasta. 

Tropari, 3.säv. 

Oi pyhä apostoli Tuomas, | rukoile armollista Jumalaa, | että Hän antaisi || synninpäästön meidän 
sieluillemme. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatropari, 5.säv.: 

Veisuin ylistäkäämme kaikki Kristuksen apostolia ja opetuslasta hänen muistojuhlanaan, | sillä 
koskien naulojen jälkiä tavoitellessaan varmaa uskoa | hän lujitti meidän mielemme Herraan, || ja 
nyt hän lakkaamatta rukoile armahdusta meidän sieluillemme. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 5.säv. 

Sinusta, oi puhdas, syntyi Jumala ja Herra meidän tähtemme, | jotka olemme syntien turmelemat. | 
Rukoile hartaasti, että Hän armahtaisi meitä ja kääntäisi pois vihansa ja suuttumuksensa meistä, || 
jotka uskoen kunnioitamme ja lakkaamatta ylistämme valtaasi ja voimaasi. 

Sitten oktoehoksen kanonit ja tämä apostolin kanoni, jonka akrostikon on: Ihmettelen 
ihmeitten täyttämää Tuomasta. Theofaneksen runo. 

1. veisu.  Irmossi, 4.säv.

"Oi Neitseestä syntynyt, | minä rukoilen Sinua: | Hukuta sielun puhtauden meren syvyyteen faraon 
joukkojen tavoin sieluni kolminaiset himot, || että kuoletettuani oman tahtoni voisin puhtauden 
harpulla soittaa Sinulle voittovirren." 

Troparit 

Sinä, kunniakas, näit Jumalan aluttoman Pojan, Jumalan ja Sanan, joka olit ilmestynyt maan päälle 
meidän mukaisessamme muodossa ja jonka käsiä ja kylkeä sait sormellasi koskettaa. Rukoile, että 
Hän pelastaisi palvelijasi.
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Salaisuuksien tuntija, munaskuitten tutkija ja sydänten tarkastaja, Jeesus, minun Jumalani osoitti 
Sinut, autuaaksi ylistettävä Tuomas, jumalallisen maanpäälle tulemisensa palvelijaksi, todistajaksi 
ja jumalalliseksi apostoliksi. 

Sinä, Tuomas, osoittauduit salaisten vetten virraksi, joka kastelet maan pinnan ja koko kirkon 
jumalantuntemisen vedellä. Hengen jylinällä Sinä karkoitit monijumalaisen eksytyksen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi veisuin ylistettävä, nuhteeton Jumalansynnyttäjä, Sinä olet kuoleman ja turmeluksen poistaja, 
sillä Sinä synnytit turmeluksettomuuden lähteen Kristuksen, joka antoi ihmisluonnolle myös 
kuolemattomuuden ihanan armon. 

3. veisu. Irmossi

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Loistavana hyveitten ihanuudessa ja ihmeissä Sinä, Jumalan näkijä, valistit intialaisten 
muodottomuuden jumalallisella valkeudella ja kirkastit uskolla heidän pimeytensä. 

Oi Jumalan valitsema Tuomas, Hengen välittömän vaikutuksen kirkkauden sytyttämänä Sinut 
lähetettiin Jumalan valoa säteilevänä nuolena ja Sinä valistit maailman ihmeillä. 

Vihkiytyneenä jumalallisen viisauden oppeihin Sinä, apostoli Tuomas, riensit salaman nopeudella ja 
kirkastit maailman ääret. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi aviota tuntematon, joka synnytit lihaksi tulleen Jumalan, vahvista minut, jota himojen 
hyökkäykset järkyttävät, sillä ei ole muuta apua kuin Sinä, oi puhdas. 

Irmossi 

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Katismatropari, 8.säv. 

Jumalallisten sanojen pyydyksellä Sinä kalastit hengellisiä kaloja | ja veit heidät esikoisuhrina 
Jumalallemme. | Sinä kärsit Kristuksen todistuksen tähden ja osoittauduit Hänen kärsimyksensä 
seuraajaksi. | Sen tähden me kokoontuneina velvollisuutemme mukaan kunnioitamme juhlavaa 
muistoasi, oi kunniakas apostoli, | ja yhteen ääneen huudamme Sinulle: Rukoile Kristusta Jumalaa, || 
että Hän antaisi rikkomukset anteeksi meille, jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Veisuin ylistäkäämme taivaallista porttia ja arkkia, kaikkein pyhintä vuorta, | kirkkaasti säteilevää 
pilveä, taivaan portaita, hengellistä paratiisia, | Eevan vapahdusta ja koko maailman suurta 
kalleutta, | sillä hänen kauttaan on tullut pelastus ja  muinaisten rikkomusten anteeksianto maailman
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osaksi. | Sen tähden me hänelle huudamme: Rukoile Kristusta Jumalaa, Sinun Poikaasi, | että Hän 
lahjoittaisi syntien anteeksiannon niille, || jotka Sinun kaikkein pyhintä synnytystäsi hartaasti 
kumartaen kunnioittavat. 

4. veisu. Irmossi

"Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, | puhtaan käden kannattamana 
nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Kristus!"

Troparit 

Näyttämällä suuria ihmeitä ja esittämällä selvästi jumalallisten oppien kunnian, Sinä valloitit 
saarnallasi maailman, joka huutaa: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Kristus! 

Me ylistämme Sinua, kunnianarvoinen, autuas Tuomas, Sanan silminnäkijä, harras palvelija, Hänen 
kunniansa ja majesteettisuutensa todistaja, uskollinen taloudenhoitaja ja apostoli. 

Autuas Tuomas, Sinä apostolien huippu, pannen perustukseksi kulmakiven Sinä rakensit 
uskovaisille ikään kuin morsiushuoneen ja taivaallisen majan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me nimitämme kaikkeinpyhintä Neitsyttä kyntämättömäksi maaksi, josta kasvoi elämän tähkä, ja 
keveäksi pilveksi, joka vuodattaa elämän antavan sateen, ja huudamme: Kunnia olkoon Sinun 
voimallesi, oi Kristus!

5. veisu. Irmossi

"Jumalattomat eivät saa nähdä Sinun kunniaasi, oi Kristus, | mutta me valvomme yöstä lähtien ja 
veisuin ylistämme Sinua, | oi ihmisiä rakastava ainokainen Poika, || jumaluuden loiste Isän 
kunniassa."

Troparit 

Kristuksen kunnian valistamana ja elävöittävää kylkeä koskettaen Sinä, apostoli, ammensit 
siunauksen tutkimattoman ulapan ja niin rikastutit maailman. 

Tuomas ei ollut paikalla, kun tulit ensimmäisen kerran, eikä uskonut opetuslapsia, mutta 
vakuututtuaan hän sitten huusi: Oi armorikas, minä julistan, että Sinä olet Jumala ja Herra! 

Oi Kristus, Sinun kunniasi elävä taivas, Tuomas, huusi hengellisesti jylisten ja julisti ilosanomaa, 
että Sinä olet Jumala ja Herra. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton Jumalan Morsian, joka synnytit Jumalan, meidän sielujemme Vapahtajan, osoita järki 
himojen voittajaksi ja alista niiden kiihko ajatuksille. 
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6. veisu. Irmossi

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä." 

Troparit 

Oi autuas Tuomas, Sinun epäuskosi paransi kaikkien sielut turmelevan epäuskon, sillä vastaan 
sanomattomasti Sinä tutkit niin naulojen kuin keihäänkin jäljet. 

Elämänantaja Kristus, voimallisena Sinä jätit apostolisi terävän nuolen tavoin vihollistesi 
sydämeen, ja hän toi Sinulle niistä saamansa saaliin. 

Oi armollinen, Sinä teit lopun epäjumalain uhreista, kun Sinut puulla surmattiin ja kun 
kärsimyksiäsi seuraavat, Jumalaa julistavat apostolit pyhästi kuolivat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi kaikkia ihmeitä suurempaa ihmettä! Neitsyeen kohtu ei käynyt ahtaaksi, vaikka siellä miehettä 
sikisi Hän, joka pitää hallussaan kaikkeuden. 

Irmossi 

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä." 

Kontakki, 4.säv. 

Jumalallisen armon täyttämä Kristuksen apostoli | ja totinen palvelija huusi katuen: || Sinä olet 
minun Jumalani ja minun Herrani. 

Iikossi 

Kun Pietari huusi Kristuksen opetuslapselle ja salaisuuksien suurelle julistajalle Tuomaalle: | Me 
olemme nähneet Herran", | hän sanoi: "Ellen näe Hänen käsissänsä naulojen jälkiä ja ellen kosketa 
kylkeäkin, en usko". | Mutta kaikkien Luoja ja Herra, joka halusi pelastaa kaikki, | tuli palvelijan 
tavoin ja sanoi Tuomaalle: | "Kosketa kätteni ja kylkeni jälkiä, äläkä ole epäuskoinen, | sillä minä 
olen Herra, Sinun Jumalasi". || Ja katuvaisena Tuomas huusi: Sinä olet minun Jumalani ja minun 
Herrani. 

Synaksario 

Saman kuun 6:ntena, pyhän kunniakkaan apostoli Tuomaan muisto. 

Säkeitä 

Tuomas, joka kerran vaati panna kätensä Sinun kylkeesi, oi Sana, antoi Sinun tähtesi lävistää oman 
kylkensä. Kuudentena Tuomaan lävistivät pitkät keihäät. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Eroteiksen muisto. 
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Säkeitä

Kristuksen rakkaudesta palava neitsyt Eroteis poltettiin. 

Pyhä uusi pyhittäjämarttyyri Makarios, joka oli kotoisin Bithynian Kioksesta, kivitettiin ensin ja 
surmattiin sitten miekalla Prousassa vuonna 1590. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien 
polttamina huusivat: || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra." 

Troparit 

Apostolina Sinä, autuas, iloiten karkeloit ylhäisten kuorojen kanssa ja veisaat riemuiten: Kiitetty 
olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Maan äärestä toiseen riensi Sinun puheesi ja jumalallisten sanojesi ääni, joka opetti meidät 
huutamaan: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Sinä, autuas apostoli, tulit Kolminaisuuden temppeliksi. Sen tähden Sinä kukistitkin epäjumalten 
alttarit ja pystytit temppeleitä, joissa veisataan ylistystä ja kiitosta Kristukselle, Jumalalle. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun synnytyksesi kautta olemme vapahdetut lain orjuudesta, sillä miehestä tietämättä Sinä, 
Jumalansynnyttäjä, synnytit meille Vapauttajan. Siunattu olet Sinä naisten joukossa, oi nuhteeton. 

8. veisu. Irmossi

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Seurustellessasi lihaksi tulleen Jumalan kanssa Sinä unohdit lihan ja sait 
rikkaudeksesi ylimaallisen jumaloitumisen. Jumalan läheisyys Sinut teki jumalalliseksi ja Sinä  
huudat: Veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalan rakkauteen yhdistyneenä Sinä, autuas, halasit kuolla Hänen kanssansa. Sinä sanoit 
apostolikumppaneillesi: Menkäämme ja ottakaamme Hänen kanssansa vastaan kuolema huutaen: 
Veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Oi viisaat, teidät apostolit Kristus osoitti taivaallisen sateen pilviksi, jotka kastelette ja virvoitatte 
tiedon sateella kirkot ja huudatte: Veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä 
kaikkina aikoina. 
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Jumalansynnyttäjän tropari

Nuhteista ja saastasta puhtaana, kaiken pyhityksen temppelinä Sinä kannoit Isän kanssa yhtä 
aluttoman, kaikkeinpyhimmän Sanan, joka pyhittää kaikki. Sen tähden me veisaten ylistämme 
Sinua, Neitsyttä, ja korkeasti kunnioitamme Sinua kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan erillään 
olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Troparit 

Sinä, kunniakas, osoittauduit valoa kantaviksi vaunuiksi. Sinun kuuliaisen ja Jumalaa kantavan 
sielusi kantamana ratsastaa Sana, joka ohjaa pelastukseen ne, jotka veisaavat ylistystäsi. 

Oi kunnianarvoinen Jumalan näkijä, viettäessämme autuasta muistoasi me rukoilemme, että 
pääsisimme kaikista aallokoista Sinun välitykselläsi, sillä Kristuksen apostolina Sinulla on uskallus. 

Tänään me kaikki vietämme Sinun muistoasi, apostoli Tuomas. Valista ja pyhitä uskolla meidät ja 
päästä aina esirukouksillasi meidät ryöväreistä, vaarasta ja kärsimyksistä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä osoittauduit Jumalan kihlaamaksi Äidiksi ja saastattomaksi Neitseeksi, sillä kun Sinä, puhdas 
Valtiatar, synnytit koko luomakunnan Luojan ja Herran, Sinussa yhdistyivät neitsyys ja synnytys. 

Irmossi 

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan erillään 
olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Oi ylen laupiaan Kristuksen silminnäkijä ja apostoli, | lahjoita rauha koko maailmalle ja voitto 
Kristusta rakastavalla hallitsijallemme, | ja rukoile rikkomusten päästöä ja pelastusta meille, || jotka 
ylistämme Sinua, Tuomas, Jumalaa julistavana opetuslapsena. 

Toinen eksapostilario, 2.säv. 

Kristus, suuri Aurinko, lähetti Sinut, salaisuudet tunteva Tuomas, viisas Apostoli, | kirkkaana 
säteenään Intiaan, | jossa Sinä karkotit voimallisesti synkeän eksytyksen | ja valistit ihmiset 
palvelemaan jumalallista Kolminaisuutta, || joka varjelee meitä kaikkia. 
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Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv.

Nuhteeton Jumalan Äiti, Jumalansynnyttäjä, | Sinä apostolien, marttyyrien, profeettain ja 
pyhittäjäin suuri kerskaus, | tee Poikasi ja Herra armolliseksi meitä palvelijoitasi kohtaan, || kun 
Hän tulee tuomitsemaan jokaisen ansion mukaan. 

Kiitosstikiirat, 2.säv. Anatolioksen runo.

Apostoli Tuomas, | Sinä seurasit Kristusta. | Sinä ylenkatsoit maailman ja kätkit Hänen opetuksensa 
kammioosi, | ja niin Sinä osoittauduit apostoliksi. | Niin Sinä menit pakanoitten tykö ja valistit 
heidän himojen pimentämät sielunsa Vapahtajan käskyillä, || uskomaan yksiolennolliseen 
Kolminaisuuteen. 

4.säv.

Oikeana opetuslapsena Sinä, apostoli Tuomas, | sait sieluusi jumalallisen tiedon tulen kirkkauden | 
ja tulit kaikessa Valtiaan seuraajaksi. | Ristin ruo'olla Sinä pyydystit syvyydestä hurskaat sielut. | 
Niin Sinä pyydystit Jumalallisen Hengen koukkuun myös intialaisten pimentyneet mielet. | Rukoile 
aina Kristusta, Jumalaa, || että hän päästäisi meidätkin vihollisen pimentyneestä muodosta ja 
pelastaisi meidän sielumme. 

4.säv.

Apostoli Tuomas, | Sinä jätit kalavedet, riensit uskoen ristin ruo'on tykö ja pyydystit sillä kaikki. | 
Sinä sait myös kädelläsi koskettaa Sanan puhdasta kylkeä | ja sormellasi tutkia naulojen lävistämät 
haavat. || Rukoile aina hartaasti Kristusta Jumalaa, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Kunnia... 6.säv. 

Apostoli Tuomas, | jumalallisen näkijänä Sinä osoittauduit Kristuksen viisauden hengelliseksi 
maljaksi, | jossa uskovaisten sielut salaisesti iloitsevat. | Hengen jumalallisella pyydyksellä Sinä 
vedit ihmiset epätoivon syvyydestä. | Sinä lähdit Siionista armon virran tavoin ja vuodatit 
jumalallisen oppisi koko luomakuntaan. | Sen tähden Sinä jäljitellen Kristuksen kärsimyksiä annoit 
lävistää kylkesi keihäällä ja sukelsit katoamattomuuden usvaan. || Rukoile, että Hän armahtaisi 
meidän sielujamme. 

Nyt... 6.säv. 

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, | joka olet kantanut meille elämän hedelmän. | Me 
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, | kanna apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän 
puolestamme, || että Herra armahtaisi sielujamme. 

Suuri ylistysveisu 
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