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TOISEN VIIKON TIISTAI1
EHTOOPALVELUS MAANANTAI-ILTANA
Avuksihuutopsalmit, 4. säv.
Herra, minä huudan Sinua, kuule minua. | Kuule minua, oi Herra. | Herra, minä
huudan Sinua, kuule minua. | Ota korviisi minun ääneni, | kun minä Sinua huudan. || Kuule minua, oi Herra. (Ps. 141:1 LXX)
Nouskoon minun rukoukseni | niin kuin suitsutussavu Sinun kasvojesi eteen, |
minun kätteni ylennys olkoon Sinulle ehtoouhri. || Kuule minua, oi Herra. (Ps.
141:2 LXX)
Avuksihuutostikiirat, 4. säv., prosomoion ”Oi pyhä Georgios”
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? || Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin. (Ps. 130:
3–4)
Haudasta noustuasi * Sinä, Kaikkivoimallinen, * tulit ystäviesi luo lukittujen
ovien taa. | Epäuskoiselle Tuomaalle * Sinä, oi Sana, näytit naulojen jäljet * ja
keihään lävistämän kylkesi, | ja vakuutit hänet siitä, * että Sinä itse olet säälinyt
meitä || ja kestänyt pelastavaiset kärsimykset.
Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, || ja minä panen toivoni Hänen sanaansa. (Ps. 130:5)
Herra sanoi: * Nähdessäsi alentumiseni, | jonka otin vastaan suuressa säälissäni * ja mittaamattomassa armossani, | älä epäile, vaan usko, Didymos, | että
minä itse olen kärsinyt * ja noussut kolmantena päivänä haudasta, | tyhjentänyt
tuonelan kammiot || ja tehnyt eläviksi aikojen alusta asti kuolleet.
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua,
kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7)
Tuomas näki Sinut, Kaikkivoimallinen, | ja hämmästyksissään huudahti: | Sinä olet minun Jumalani ja Herrani! | Ihmisiä rakastava, minä uskon, * että Sinä
olet kärsinyt | ja parantanut meidän sielujemme kärsimykset! | Minä kumarran
valtaasi * ja julistan maailmalle || kaikkivoimallista ylösnousemistasi!
Kolme stikiiraa mineasta
Liitelauselma: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus Hänen tykönänsä. || Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130:7–8)
Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, || ylistäkää Häntä, kaikki kansat. (Ps. 117:1)
1

Vaikka tänä päivänä vietetään edesmenneiden muistoa, jumalanpalvelukset on määrä toimittaa
pentekostarionin ja minean mukaan.
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Liitelauselma: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, || ja Herran
uskollisuus pysyy iankaikkisesti. (Ps. 117:2)
Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on.
Tuomaan sunnuntain doksastikon, 1. säv.
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina
ja iankaikkisesti. Amen.
Opetuslasten epäröidessä kahdeksantena päivänä | Vapahtaja tuli heidän kokoontumispaikkaansa, | antoi heille rauhan ja kehotti Tuomasta: | Tule, apostoli,
kosketa käsiäni, jotka naulat ovat lävistäneet! | Voi Tuomaan otollista epäuskoa! | Hän johdatti uskovaisten sydämet tietoon ja pelvolla huusi: || Minun Herrani ja Jumalani, kunnia olkoon Sinulle!
Virrelmästikiirat
Ylösnousemusstikiira, 1. säv.
Ihmiset, lähtekää, | kulkekaa Siionin ympäri ja kantakaa kunniaa kuolleista
ylösnousseelle. | Sillä Hän on meidän Jumalamme, || joka on meidät synneistämme vapauttanut.
Katumusstikiira oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Minä nostan silmäni Sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Katso, niinkuin palvelijain silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niinkuin palvelijattaren silmät katsovat hänen emäntänsä käsiin, niin meidän silmämme katsovat Herran, meidän Jumalamme, puoleen, || kunnes Hän armahtaa meitä. (Ps.
123:1–2)
Pahat ajatukset ja teot ovat minut tuominneet, | oi Jumala Vapahtaja, | mutta
anna minulle parannuksen aivoitus, että huutaisin: | Pelasta minut, oi hyvä Hyväntekijäni, || ja armahda minua!
Marttyyrien stikiira oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Ole meille armollinen, Herra, ole meille armollinen. Sillä kylliksi olemme jo saaneet ylenkatsetta. || Sielumme on jo kyllänsä saanut suruttomien pilkasta, ylpeitten ylenkatseesta. (Ps. 123:3–4)
Oi pyhät, tunnustuksenne kilpakentällä kukisti pahojen henkien voiman | ja
vapautti ihmiset eksytyksestä. | Sen tähden te huudatte pää katkaistunakin: | Ihmisiä rakastava Herra, olkoon sielumme uhri otollinen Sinun edessäsi, || sillä
Sinua halaten me ylenkatsoimme ajallisen elämän.
Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on.
Tuomaan sunnuntain doksastikon, 2. säv.
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina
ja iankaikkisesti. Amen.
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Oi ihmisiä rakastava, | opetuslapsesi kokoontuivat ylösnousemuksesi jälkeen
lukittujen ovien takana | ja Sinä, Herra, tulit heidän keskelleen | ja annoit heille
rauhan. | Ja kun Tuomaskin uskoi nähtyään kätesi ja kylkesi, | hän tunnusti Sinut Jumalaksi ja Herraksi, || joka pelastat ne, jotka Sinuun toivonsa panevat.
Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… jne.
Yhden pyhän muistona veisataan minean pyhän tropari, jos on, Kunnia…
nyt…, Tuomaan sunnuntain tropari. Kahden pyhän muistona veisataan ensimmäisen pyhän tropari, Kunnia…, toisen pyhän tropari, Nyt…, Tuomaan sunnuntain tropari. Jos ei veisata tropareita mineasta, veisataan pelkästään Tuomaan sunnuntain tropari kerran.
Tuomaan sunnuntain tropari, 7. säv.
Oi Kristus Jumala, | Sinä, Elämä, nousit niinkuin aurinko ylös haudasta | sen
ollessa sinetillä lukittuna | ja tulit, oi kaikkien ylösnousemus, | ovien suljettuina
ollessa opetuslastesi eteen | ja heidän kauttansa uudistat meissä totuuden hengen || Sinun suuresta laupeudestasi.

AAMUPALVELUS
Alkusiunauksen jälkeen pääsiäistropari kolmesti. Sitten heti Kunnia olkoon
Jumalalle korkeuksissa, heksapsalmit ja suuri ektenia.
Jumala on Herra, | ja Hän ilmestyi meille. || Siunattu on Hän, joka tulee Herran
nimeen. (Ps. 118:27, 26 LXX)
Tuomaan sunnuntain tropari Oi Kristus Jumala kahdesti, Kunnia…, minean
pyhän tropari, Nyt…, Tuomaan sunnuntain tropari. Jos ei veisata minean pyhän troparia, Tuomaan sunnuntain tropari kolmesti.
I katismatroparit oktoehoksesta, 1. säv.
Varhain aamulla tulivat naiset haudalle ja vapisivat enkelit nähdessään. |
Hauta säteili elämää, ja ihme hämmästytti heidät. | Sen tähden he menivät ja julistivat opetuslapsille ylösnousemuksesta: | Ainoana väkevänä ja voimallisena
Kristus on ottanut tuonelan saaliikseen || ja poistettuaan ristin voimalla tuomion
pelon on nostanut kanssaan ylös kaikki tuhoon joutuneet.
Katumustropari oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivastuksessasi minua kurita. (Ps. 6:2)
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Jos vanhurskaskin vaivoin pelastuu, | mihin joudunkaan minä syntinen? |
Minä en kestänyt päivän rasitusta ja hellettä, || mutta lue minut yhdennellätoista
hetkellä tulleisiin, Jumala, ja pelasta minut!
Marttyyrien tropari oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, || Israelin Jumala. (Ps. 68:
36 LXX)
Hyvinä sotureina, uskossanne yksimielisinä | ja hirmuvaltiaitten uhkailuja
pelkäämättä te, pyhät, | kävitte auliisti Kristuksen tykö kallista ristiä kantaen, |
ja päästyänne tien loppuun te saitte taivaasta voittopalkinnon. | Kunnia olkoon
Hänelle, joka antoi teille voiman! | Kunnia Hänelle, joka teidät seppelöi! | Kunnia olkoon Hänelle, || joka teidän kauttanne kaikille parannusta vuodattaa!
Jumalansynnyttäjän tropari oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Uskovaiset, kun olemme saaneet Jumalansynnyttäjän Marian sortumattomaksi muuriksi, | tulkaa, langetkaamme Hänen eteensä, | sillä Hänellä on uskallus synnyttämänsä edessä rukoilla meidän puolestamme || ja pelastaa meidän
sielumme vihasta ja kuolemasta.
II katismatropari, 5. säv.
Ylistäkäämme kaikki veisuin Kristuksen apostolia ja opetuslasta hänen muistojuhlanaan, | sillä koskettaessaan naulanjälkiä ja etsiessään varmaa uskoa | hän
sen jumalallisesti vahvistaa kaikkeen maailmaan, || ja rukoilee Vapahtajaa pelastamaan meidän sielumme. (Kahdesti)
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Ylistäkäämme kaikki…
Ylösnousemusveisu, 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 avuksihuudamme. | Tulkaa,
kaikki uskovaiset, | kumartaen kunnioittakaamme Kristuksen pyhää ylösnousemista, | sillä, katso, ristin kautta tuli ilo kaikkeen maailmaan. | Kiittäen aina Herraa | me veisuilla ylistämme Hänen ylösnousemistansa, | sillä kärsittyänsä meidän
edestämme ristin vaivat || Hän kuolemallansa kuoleman kukisti.
Psalmi 51. Kanoni ja eksapostilariot kuten Tuomaan maanantaina.

10. Tuomaan tiistai

123

Kiitospsalmit, 1. säv.
Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Herraa. | Ylistäkää Herraa taivaista, | ylistäkää
Häntä korkeuksissa. || Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata. (Ps. 150:6; 148:1)
Ylistäkää Häntä, kaikki Hänen enkelinsä, | ylistäkää Häntä, kaikki Hänen sotajoukkonsa. || Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata. (Ps. 148:2)
Kiitosstikiirat oktoehoksesta, 1. säv.2
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Häntä, sillä Hänen herrautensa on suuri. (Ps. 150:2)
Oi Herra, joka olet kärsinyt ristin, | tehnyt tyhjäksi kuoleman | ja noussut ylös
kuolleista, || tee elämämme rauhalliseksi, Sinä ainoa kaikkivoimallinen. (Kahdesti)
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla, || ylistäkää Häntä harpuilla
ja kanteleilla. (Ps. 150:3)
Oi Herra…
Katumusstikiira oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Häntä
kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4)
Oi Vapahtajani, älä hylkää minua, | vaikka olenkin synnin välinpitämättömyyden vallassa. | Nosta mieleni katumukseen, | ja osoita minut viinitarhasi
otolliseksi työntekijäksi. || Lahjoita minulle yhdennentoista hetken palkka ja
suuri armo.
Marttyyrien stikiira oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä kumisevilla kymbaaleilla. (Ps. 150:5) || Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa.
Nämä suuren Kuninkaan soturit | asettuivat hirmuvaltiaitten käskyjä vastaan |
ja urhoollisesti väheksyivät kidutuksia. | Poljettuaan maahan kaiken eksytyksen
ja tultuaan seppeleitten arvoisiksi, | he anovat Vapahtajalta rauhaa || ja meidän
sieluillemme suurta armoa.

2

Mikäli minean pyhälle on kiitostikiiroita, veisataan ensin tässä olevat kolme stikiiraa, sitten kolme
pyhän stikiiraa, Kunnia… ja pyhän doksastikon, Nyt… ja juhlan doksastikon. Liitelauselmat ovat:
1) Tämä on kaikkien || Hänen hurskaittensa kunnia. (Ps. 149:9)
2) Ylistäkää Jumalaa Hänen pyhäkössään, || ylistäkää Häntä Hänen väkevyytensä taivaanvahvuuksissa. (Ps. 150:1)
3) Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Häntä, sillä Hänen herrautensa on suuri.
4) Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla, || ylistäkää Häntä harpuilla ja kanteleilla.
5) Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Häntä kielisoittimilla ja huiluilla.
6) Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä kumisevilla kymbaaleilla. || Kaikki,
joissa henki on, ylistäkää Herraa.
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Tuomaan sunnuntain doksastikon, 2. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Lukittujen ovien estämättä | Jeesus tuli antamaan opetuslapsilleen rohkeuden
ja rauhan. | Sitten Hän sanoi Tuomaalle: | Miksi et usko minun nousseen kuolleista? | Ojenna kätesi, kosketa kylkeäni, | sillä Sinun epäuskosi opettaa kaikki
tuntemaan kärsimykseni ja ylösnousemukseni | ja huutamaan kanssasi: | Minun
Herrani ja Jumalani, || kunnia olkoon Sinulle!
Virrelmästikiirat, 2. säv., prosomoion ”Efratan seutu”
Uskovaiset, ylistäkäämme * enkelten kanssa * lakkaamatta veisuin Kristusta, |
joka on kolmantena päivänä noussut haudasta || ja nostanut kanssaan maailman.
Liitelauselma: Heidän äänensä käy yli kaiken maan || ja heidän sanansa maailman ääriin. (Ps. 19:5 LXX)
Laupias, * kosketettuaan kylkeäsi | Tuomas palasi uskoon, || ja hänen kauttaan * mekin tunnemme Sinut Jumalaksi.
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, || taivaanvahvuus ilmoittaa Hänen kättensä tekoja. (Ps. 19:2)
Oi kaikkivoimallinen * Lunastaja, | kun Sinä nousit haudasta, | nostit kanssasi maailman tuonelasta || ja annoit kansallesi rauhan.
Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on.
Tuomaan sunnuntain doksastikon, 6. säv.
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina
ja iankaikkisesti. Amen.
Lukittujen ovien estämättä Sinä, Kristus, tulit opetuslastesi luo. | Kaitselmuksesi mukaan ei Tuomas silloin ollut heidän kanssaan, | ja hän sanoi: Minä en usko, ellen itse näe Valtiasta, | ellen näe kylkeä, josta vuosi meidän kasteemme
verta ja vettä, | ellen näe haavaa, joka paransi ihmiskunnan vaikean vamman, |
ellen näe, ettei Hän ole henki, vaan lihaa ja luuta. | Kuoleman maahan polkenut ||
ja Tuomaalle uskon varmuuden antanut Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Yhden pyhän muistona veisataan minean pyhän tropari, jos on, Kunnia…
nyt…, Tuomaan sunnuntain tropari. Kahden pyhän muistona veisataan ensimmäisen pyhän tropari, Kunnia…, toisen pyhän tropari, Nyt…, Tuomaan sunnuntain tropari. Jos ei veisata tropareita mineasta, veisataan pelkästään Tuomaan sunnuntain tropari kerran.
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Tuomaan sunnuntain tropari, 7. säv.
Oi Kristus Jumala, | Sinä, Elämä, nousit niinkuin aurinko ylös haudasta | sen
ollessa sinetillä lukittuna | ja tulit, oi kaikkien ylösnousemus, | ovien suljettuina
ollessa opetuslastesi eteen | ja heidän kauttansa uudistat meissä totuuden hengen || Sinun suuresta laupeudestasi.
Aamupalveluksen loppu tavan mukaan.

HETKET JA LITURGIA
Hetkissä Tuomaan viikon arkipäivinä luetaan Tuomaan sunnuntain tropari
ja minean pyhän tropari, jos on. Herran rukouksen jälkeen luetaan vuorottain
Tuomaan sunnuntain kontakki ja pyhän kontakki, jos on.
Liturgiassa saaton jälkeen Tuomaan viikon arkipäivinä veisataan Tuomaan
sunnuntain tropari, Jumalansynnyttäjän ja pyhän temppelissä temppelin tropari,
yhden tai kahden minean pyhän tropari, pyhän temppelissä temppelin kontakki,
yhden tai kahden minean pyhän kontakki ja Tuomaan sunnuntain kontakki.
Tuomaan sunnuntain kontakki, 8. säv.
Sinun tultuasi sisään ovien ollessa suljettuina | Tuomas tutkivalla kädellänsä
koski elämänantavaa kylkeäsi, oi Kristus Jumala, | ja niin muitten apostolien
kanssa huusi Sinulle: || Sinä olet Herra ja minun Jumalani.

