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TOISEN VIIKON MAANANTAI
EHTOOPALVELUS SUNNUNTAI-ILTANA
IX hetken alkusiunauksen jälkeen luetaan pääsiäistropari kolmesti, Pyhä Jumala. Isä meidän jne. Ehtoopalveluksen alkusiunauksen jälkeen luetaan pääsiäistropari kolmesti, Tulkaa, kumartakaamme, alkupsalmi luetaan. Näin toimitaan pääsiäiskauden arkipäivinä päättäjäisjuhlaan saakka. Sunnuntai-illan ehtoopalveluksessa ei ole katismaa.
Avuksihuutopsalmit, 1. 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, 1. säv.,
prosomoion ”Oi maineikkaat marttyyrit”
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? || Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin. (Ps. 130:
3–4)
Sinä, Elämänantaja Kristus, | et särkenyt * haudan sinettejä * peljättävän ylösnousemisesi jälkeen. | Ovien ollessa lukittuina * tulit sisään kunniakkaitten apostoliesi luo | ja toit heille ilon || ja mittaamattomasta armostasi * annoit heille totuuden Hengen.
Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, || ja minä panen toivoni Hänen sanaansa. (Ps. 130:5)
Tuomas, jota kutsutaan myös Didymokseksi, | ei ollut toisten opetuslasten seurassa, | kun Sinä, Herra, ilmestyit heille. * Sen tähden hän ei ylösnousemukseesi
uskonut, | vaan lausui sinut nähneille: | Ellen pistä sormeani naulan jälkiin * ja Hänen kylkeensä, || en usko, * että Hän on ylösnoussut!
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua,
kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7)
Kristus sanoi Tuomaalle: * Tutki mielesi mukaan. | Ojenna kätesi ja totea, *
että minulla on luut ja maasta tehty ruumis. | Älä ole epäuskoinen, * vaan vakuuta toisillekin! | Ja Tuomas huusi: | Sinä olet minun Jumalani ja Herrani! ||
Kunnia olkoon ylösnousemisellesi!
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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)
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.
Opetuslastesi ollessa koolla lukittujen ovien takana | Sinä, Jeesus, meidän
Jumalamme, | odottamatta 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 Sinulle
huudamme: | Ylösnousemuksemme, meidän valomme ja rauhamme, || kunnia
olkoon Sinulle!
Saatto ja ehtooveisu.
Suuri prokiimeni, 7. säv.: Kuka on jumala, suuri niinkuin Sinä, Jumala? || Sinä olet Jumala, joka teet ihmeitä. (Ps. 77:14–15)
Liitelauselma: Sinä olet ilmoittanut voimasi kansojen seassa. Käsivarrellasi
Sinä lunastit kansasi.
Liitelauselma: Minä sanoin: tämä on minun kärsimykseni, että Korkeimman
oikea käsi on muuttunut.
Liitelauselma: Minä muistelen Herran tekoja, minä muistelen Sinun entisiä
ihmetöitäsi (Ps. 77:14, 15, 11, 12).
Hartauden ektenia. Suo, Herra… luetaan tai veisataan. Anomusektenia.
Virrelmästikiirat
Ylösnousemusstikiira oktoehoksesta, 1. säv.
Meidän iltarukouksemme ota vastaan, oi pyhä Herra, | ja suo meille syntien anteeksianto, | sillä Sinä olet ainoa, || joka maailmassa ilmisaatoit ylösnousemuksen.
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)
Oi Vapahtaja, suuri on rikosteni ulappa | ja rikkomukseni hukuttavat minut
hirveällä tavalla, | mutta ojenna kätesi minulle, niin kuin Pietarille, || ja armahda
minua, Jumala!
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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 Herra, anna meille Sinun rauhasi | kaikkien pyhien ja Jumalansynnyttäjän
esirukousten kautta, | ja armahda meitä, || Sinä ainoa laupias!
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.
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 Sinulle huusi: || Minun Herrani ja Jumalani, kunnia olkoon Sinulle!
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 [näin toimitaan päättäjäisjuhlaan saakka], 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. Tämä tropari veisataan
koko viikon ajan.
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Ja luetaan kaksi katismaa ja kolmas katisma ehtoopalveluksessa syyskuun
21. päivään asti.
I katismatroparit oktoehoksesta, 1. säv.
Enkeli, joka ilmestyi ja julisti naisille ylösnousemuksen sanoman, | teki hautaasi vartioivat sotamiehet salamankaltaisella säteilyllään ikään kuin kuolleiksi,
oi Vapahtaja. | Me ylistämme Sinua, turmeluksen hävittäjä, || ja lankeamme
eteesi, oi haudasta ylösnoussut, ainoa Jumalamme.
Katumustropari oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivastuksessasi minua kurita. (Ps. 6:2)
Synneissä siitettynä minä rietas en rohkene katsoa taivaan korkeuteen, | mutta ihmisrakkauteesi uskaltaen minä huudan: | Jumala, ole minulle armollinen ||
ja pelasta minut!
Marttyyrien tropari oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, || Israelin Jumala. (Ps. 68:
36 LXX)
Kunniakkaat voittajat ovat pukeutuneet Sinuun, Herra, | kilvoituksen kerskaukseen ja seppeleitten jakajaan, | sillä kidutukset kestäen he voittivat laittomat, |
ja jumalallisella voimalla he saivat taivaasta voittopalkinnon. | Oi Vapahtaja,
vapauta heidän rukoustensa kautta minut näkymättömästä vihollisesta, || ja pelasta minut!
Jumalansynnyttäjän tropari oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Oi Armoitettu, nähdessään Sinussa ihmeitten ihmeen luomakunta iloitsee, |
sillä siemenettä Sinussa tapahtui sikiäminen, | ja selittämättömästi Sinä synnytit
Hänet, | jota eivät enkeljoukkojen päämiehetkään kykene katselemaan. | Oi Jumalansynnyttäjä, rukoile Häntä || meidän sielujemme puolesta!
II katismatropari, 1. säv.
Kun Didymos Tuomas kosketti Herran paljasta kylkeä kädellään, | ei kosketus häntä polttanut, | vaan hän sai tutkia haavoja tarkoin ja lausua meidän tähtemme keihäällä lävistetylle: || Kärsineenäkin Sinä olet minun Herrani ja Jumalani! (Kahdesti)
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Kun Didymos…

9. Tuomaan maanantai

111

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.
Arkisin teemme helatorstaihin asti näin: Edellisen sunnuntain eli juhlan kanonista veisaamme irmossit kahdesti ja luemme kuusi troparia, ja minean pyhän kanonista luemme neljä troparia, tai jos pyhälle on kuusi avuksihuutostikiiraa, luemme neljä troparia juhlan kanonista ja kuusi troparia pyhän kanonista.
Katabasit minean mukaan. Kolmannen veisun jälkeen minean pyhän stikiiroiden määrästä riippuen pyhän tai juhlan kontakki ja katismatropari, Kunnia…
nyt… ja juhlan tai pyhän katismatropari. Kuudennen veisun jälkeen samalla
periaatteella juhlan tai pyhän kontakki ja iikossi. Ja veisaamme Jumalansynnyttäjän kiitosvirren. Yhdeksännen veisun jälkeen juhlan eksapostilario kahdesti,
Kunnia…, pyhän eksapostilario, jos on, Nyt…, juhlan toinen eksapostilario.
Pyhän apostoli Tuomaan juhlan kanoni, 1. säv.1
Munkki Johanneksen runo
1. veisu
Irmossi
Veisatkaamme, kaikki kansat, voittoveisu Hänelle, | joka vapautti Israelin faraon katkerasta orjuudesta | ja ohjasi kansan kuivin jaloin läpi meren syvyyden, ||
sillä Hän on ylistetty.
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
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.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Loistavan kirkkaan päivän Kuninkaan luo kulkee saatossa ajan kuningatar,
Kirkon valittu kansa, joka lakkaamatta veisuin ylistää ylösnoussutta Kristusta.
Liitelauselma: Kunnia… nyt…
1

Kirkkosääntöjen mukaan irmossit kahdesti, troparit kussakin veisussa 12 liitelauselmaan. Tässä
liitelauselmat annetaan kuten tavalliseen lyhennettyyn käytäntöön kuuluu. Täydellisemmin toimitettaessa lukijan on syytä tehdä tarvittavat muutokset liitelauselmiin.
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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.
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
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Ristisi kautta Sinä, Kristus, olet antanut meille vanhan sijaan uuden, katoavaisen sijaan ikuisen. Sinä olet käskenyt meidän otollisesti elää uutta elämää.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Kun Sinut, kuvaamaton Kristus, oli kuvattavana ihmisenä suljettu hautaan,
Sinä nousit ylös. Ovien ollessa lukittuina Sinä, Kaikkivoimallinen, tulit opetuslastesi luo.
Liitelauselma: Kunnia… nyt…
Kristus, Sinä säilytit haavat, jotka olit vapaaehtoisesti kärsinyt meidän tähtemme, ja näytit ne opetuslapsillesi kunniakkaan ylösnousemisesi todistukseksi.
Katabasi mineasta. Kolmen stikiiran pyhälle kontakki, iikossi ja katismatropari mineasta. Kuuden stikiiran pyhän muistosta alkaen juhlan kontakki, iikossi
ja pyhän toinen katismatropari.
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
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Sappea maistamalla Kristus korjasi esivanhempiemme kielletyn ahneuden seurauksen, ja kuin hunajaruukkua Hän nyt tarjoaa heille valistusta ja ihanaa jumalyhteyttä.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Sinä, Kristus, iloitset, että Sinua etsitään, ja kehotat Tuomasta koskettamaan
kylkeäsi vakuuttaaksesi maailman kolmantena päivänä tapahtuneesta ylösnousemuksestasi.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
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Oi Hyväntekijä, ammennettuaan keihään aukaisemasta jumalallisesta kyljestäsi, ehtymättömästä aarteesta, rikkautta, Didymos täyttää maailman viisaudella
ja tiedolla.
Liitelauselma: Kunnia… nyt…
Oi Tuomas, sinun autuasta puhettasi me veisuin ylistämme, sillä kun sinä
koskit Häntä, ensimmäisenä armon täyttämänä hartaasti julistit, että Elämänantaja Jeesus on Jumala ja Herra.
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
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Kun Vapahtaja tuli murheellisten ystäviensä luo, Hän karkotti kaiken alakuloisuuden ja sai heidät karkeloimaan ylösnousemisen ilosta.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Todella ylistettävä on Tuomaan teko! Rohkeasti hän kosketti jumalallista tulta säteilevää kylkeä.
Liitelauselma: Kunnia… nyt…
Sinä osoitit meille, miten Tuomaan epäusko synnytti uskoa. Ihmisiä rakastava Kristus, kaiken Sinä ohjaat hyväksemme.
6. veisu
Irmossi
Oi ihmisiä rakastava, | minä rukoilen Sinua, | joka pelastit profeetan meripedon vatsasta: || Nosta minutkin rikkomusteni syvyydestä!
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Valtias, Sinä et hyljännyt epäuskon syvyyteen vajonnutta Tuomasta, vaan tarjosit kätesi tutkittaviksi.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Meidän Vapahtajamme sanoi: Tunnustelkaa ja nähkää, että kannan luuta ja
lihaa. Olen muuttumaton.
Liitelauselma: Kunnia… nyt…
Tuomas, joka ei ollut paikalla ensimmäisen kerran tullessasi, meidän Vapahtajamme, kosketti kylkeäsi ja löysi uskon ja tiedon.
Katabasi mineasta.
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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.
Tuomaan sunnuntain iikossi
Kuka varjeli opetuslapsen kättä palamasta, 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 kädelle, kuinka se olisi voinut koskettaa kärsimyksiä, jotka olivat järkyttäneet taivaan ja maan? Tuomas sai
armon koetella Kristusta ja huutaa Hänelle: Sinä olet Herra ja minun Jumalani.
7. veisu
Irmossi
Kun ihmisiä soiton kaikuessa kutsuttiin palvomaan kuvaa, | Daavidin lapset
veisasivat isiensä tapaan Siionin virsiä | eivätkä totelleet hirmuvaltiaan häpeällistä käskyä. | Liekit he muuttivat kasteeksi veisatessaan: | Kiitetty olet Sinä, ||
meidän isiemme Jumala!
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Tämä kirkas päivä on päivistä ensimmäinen, niiden hallitsijatar! Tänään sopii Jumalan uuden kansan riemuita! Peljättävästi se kantaa iankaikkisuuden
merkkiä, tulevan kahdeksannen päivän kuvaa. Kiitetty olet Sinä, meidän ja
isiemme korkeasti ylistetty Jumalamme!
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
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 ja isiemme korkeasti ylistetty Jumalamme!
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Turhaan ei Tuomas epäillyt Sinun ylösnousemistasi, Kristus. Ei hän jättänyt
asiaa sikseen, vaan kiiruhti todistamaan sen vastaansanomattomasti kaikille kansoille. Niin hän epäuskonsa kautta vakuutti kaikki ja opetti sanomaan: Sinä olet
Herra! Kiitetty olet Sinä, meidän ja isiemme korkeasti ylistetty Jumalamme!
Liitelauselma: Kunnia… nyt…
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 ja isiemme korkeasti ylistetty Jumalamme!
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8. veisu
Irmossi
Veisuin ylistäkää Herraa, | joka varjeli nuorukaiset kuolemasta palavassa pätsissä | ja laskeutui heidän luokseen enkelin hahmossa. || Ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
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.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Veisuin kiittäkää Herraa, joka kärsi Tuomaan epäuskon ja tarjosi kylkensä
hänen kätensä tarkasti tutkittaviksi. Korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti!
Liitelauselma: Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä nyt, aina
ja iankaikkisesti. Amen.
Sinun uteliaisuutesi, oi Tuomas, avasi meille kätketyn aarteen, sillä Jumalan
innoittamalla kielelläsi sinä julistit Jumalasta ja lausuit: Veisuin kiittäkää ja
korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti!
Liitelauselma: Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, || veisaten
ja korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.
Katabasi mineasta.
Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi.
9. veisu
Irmossi
Sinua Jumalanäiti, joka olet kaikkia luotuja korkeampi, | valoisa lamppu | ja
ihmeellinen kirkkaus, || me veisuin ylistämme.
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Kristus, me ylistämme loistavan ja ylen kirkkaan päiväsi valaisevaa armoa,
kun Sinä ihanan kauniina tulit opetuslastesi luo.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Veisuin ylistämme Sinua, joka annoit heikon käden koskettaa kylkeäsi etkä
sitä polttanut aineettoman jumalallisen olemuksesi tulella.
Liitelauselma: Kunnia… nyt…
Silmin näkemättä mutta sydämen rakkaudessa uskoen me veisuin ylistämme
Sinua, Kristus Jumala, joka nousit haudasta.
Katabasi mineasta.
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Eksapostilariot, 3. säv.
Tuomas, tutki kädelläsi minun jäseniäni | äläkä epäile haavojani, | jotka olen
sinun vuoksesi kärsinyt. | Ole yksimielinen opetuslasten kanssa || ja saarnaa minusta, elävästä Jumalasta! (Kahdesti)
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Minean eksapostilario, jos on.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Tänään tuoksuu kevät | ja uusi luomakunta karkeloi! | Tänään poistetaan ovien
ja epäuskon salvat, | kun ystäväsi Tuomas huutaa: || Minun Herrani ja Jumalani!
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 Kristus, me veisuilla ylistämme Sinun pelastavaista kärsimistäsi || ja kunniaa kannamme Sinun ylösnousemisellesi. (Kahdesti)
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla, || ylistäkää Häntä harpuilla
ja kanteleilla. (Ps. 150:3)
Oi Kristus, me veisuilla ylistämme Sinun pelastavaista kärsimistäsi || ja kunniaa kannamme Sinun ylösnousemisellesi.
Katumusstikiira, 1. säv.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Häntä kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4)
Toinen maailma odottaa sinua, sielu, | ja Tuomari paljastaa hirveät salaisuutesi. | Älä siis kiinny täkäläiseen, vaan riennä huutamaan Tuomarille: || Jumala,
ole minulle armollinen ja pelasta minut!
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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Marttyyrien stikiira, 1. säv.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä kumisevilla kymbaaleilla. (Ps. 150:5) || Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa.
Tulkaa, kaikki kansat, | kunnioittakaamme veisuin ja hengellisin lauluin Kristuksen voittopalkinnon saaneita, | maailman valistajia ja uskon saarnaajia, | iankaikkista lähdettä, josta virtaa uskovaisille parannuksia. | Kristus meidän Jumalamme, | lahjoita heidän rukoustensa kautta maailmallesi rauha || ja meidän sieluillemme suuri armo.
Tuomaan sunnuntain doksastikon, 1. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
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 hyvyydessäsi suostuit
näyttämään hänelle puhtaan kylkesi sekä käsiesi ja jalkojesi haavat. | Tutkittuaan
niitä hän tunnusti, | ettet Sinä ole yksinomaan jumalallinen etkä pelkästään ihminen, | ja huusi: Minun Herrani ja Jumalani, || kunnia olkoon Sinulle!
Virrelmästikiirat, 2. säv., prosomoion ”Efratan seutu”
Ihmiset, ylistäkää * puhtain huulin | enkelten kanssa Häntä, | joka kolmantena päivänä nousi haudasta || nostaen 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: Sillä Hän tekee lujiksi sinun porttiesi salvat; || Hän siunaa sinun lapsesi sinun keskelläsi. (Ps. 147:13)
Kaiken Kuningas, | me emme näe Sinua silmillämme, | vaan rakastavin sydämin | ja me uskomme Sinut Jumalaksi || ja veisuin ylistämme Sinua.
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!
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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.
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.

