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TOISEN VIIKON KESKIVIIKKO
EHTOOPALVELUS TIISTAI-ILTANA
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)
Kolmantena päivänä | kuolleista ylösnoussut * ja ihmisiä rakastava Vapahtaja
sanoi Tuomaalle: | Katso ja koske käsieni ja jalkojeni haavoja | sekä lävistettyä
kylkeäni! | Tunne minut muuttumattomaksi Jumalaksi, | vaikka olen ottanut * ihmisolemuksen maan tomusta || ja ihmisenä alistunut kärsimykseen.
Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, || ja minä panen toivoni Hänen sanaansa. (Ps. 130:5)
Didymos oli hämmästyksissään | nähdessään Vapahtajan * jalkojen ja käsien
haavat, | hän hämmästyi peljättävää ihmettä, | kosketti kädellään * Herran kylkeä ||
ja varmistuneena * todisti kansoille * haudasta nousemisen kolmantena päivänä.
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua,
kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7)
Vapahtajani, * suuri ilo täyttää minut | kun näen Tuomaan * rohkeuden vahvistaman ylösnousemuksesi. | Sen tähden me tiedämme, * että Sinä olet Jumala
ja ihminen | ja Sinussa yhdistyy * jumaluus ja ihmisyys, || kaksi luontoa ja kaksi
voimaa.
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.
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Tuomaan sunnuntain doksastikon, 4. säv.
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina
ja iankaikkisesti. Amen.
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: | Ystävät, niin kuin näette, en 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 huusi: || Minun Herrani
ja Jumalani, kunnia olkoon Sinulle!
Virrelmästikiirat1
Kärsimysstikiira oktoehoksesta, 1. säv.
Risti pystytettiin pääkallon paikalle | ja kasvatti meille kuolemattomuuden
kukan iankaikkisesta lähteestä, || Vapahtajan kyljestä.
Ylösnousemusstikiira 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)
Tulkaa, ihmiset! | Veisatkaamme Kristukselle ja kumartakaamme Häntä, |
ylistäen Hänen ylösnousemistaan kuolleista. | Sillä Hän on meidän Jumalamme, ||
joka on vihollisen eksytyksestä maailman vapaaksi päästänyt.
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 teidän hyvää kauppaanne, te pyhät, | sillä te annoitte verta ja saitte periä
taivaallista, | ja hetken kiusattuina saatte iankaikkisesti iloita. | Totisesti hyvä on
teidän kauppanne! | Sillä jättäen katoavaisen te saitte katoamattoman, | ja enkelten kanssa karkeloiden || te lakkaamatta veisuin ylistätte yksiolennollista Kolminaisuutta.
Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on.
Tuomaan sunnuntain doksastikon, 8. säv.
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina
ja iankaikkisesti. Amen.
1

Huomattakoon, että keskiviikkoisin ja perjantaisin kärsimysstikiirat edeltävät ylösnousemusstikiiroita, sillä ensin Herra naulittiin ristiin ja sitten vasta nousi ylös kuolleista.
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Kristus sanoi: Tule, Tuomas, kosketa kädelläsi kylkeäni ja koettele naulojen
jälkiä, | tutki ja usko minua, ole uskovainen äläkä epäuskoinen! | Ja koskettuaan
sormellaan Valtiasta Tuomas huusi suurella äänellä: | Laupias, Sinä olet minun
Jumalani ja Herrani! || 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, 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
Kärsimystropari oktoehoksesta, 1. säv.
Kun Sinut ristiinnaulittiin, Kristus, | hirmuvalta loppui ja vihollisen voima
kukistui, | sillä ei enkeli eikä ihminen, vaan Sinä, itse Herra, meidät pelastit. ||
Kunnia olkoon Sinulle!
Ylösnousemustropari, 1. säv.
Liitelauselma: Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, || ja kumartukaa Hänen jalkainsa astinlaudan eteen. Hän on pyhä. (Ps. 99:5)
Iisak vietiin ylös vuorelle | ja Joona alas syvyyteen, | ja molemmat kuvasivat
Sinun kärsimystäsi, oi Vapahtaja: | Iisak siteitä ja surmaamista, | Joona hautaa,
ylösnousemusta ja elämää. || Herra, kunnia olkoon Sinulle!
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Marttyyrien tropari oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, || Israelin Jumala. (Ps. 68:36
LXX)
Ota esirukouksena vastaan pyhien kärsimykset, | jotka he Sinun tähtesi kestivät, | oi ihmisiä rakastava Herra, || ja paranna kaikki meidän tuskamme, me rukoilemme.
Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Oi Puhdas, kun olemme saaneet Sinun suojeluksesi, | ja kun Sinun rukouksesi päästävät meidät hirveyksistä, | ja kun Poikasi risti meitä kaikessa varjelee, ||
me kaikki hartaasti ylistämme Sinua velvollisuutemme mukaisesti.
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…
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.
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)
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Kiitosstikiirat2
Kärsimysstikiira, 1. säv.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Häntä, sillä Hänen herrautensa on suuri. (Ps. 150:2)
Sinulle, Herra ja Vapahtaja, | joka naulittiin ristille ja antoi meille elämän, ||
me lakkaamatta ylistystä veisaamme. (Kahdesti)
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla, || ylistäkää Häntä harpuilla ja
kanteleilla. (Ps. 150:3)
Sinulle, Herra…
Ylösnousemusstikiira oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Häntä kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4)
Oi Kristus, joka voitit tuonelan | ja nostit ylösnousemisellasi ylös ihmisen, |
suo meidän puhtain sydämin veisata ylistystäsi || ja kunnioittaa Sinua.
Marttyyrien stikiira oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä kumisevilla kymbaaleilla. (Ps. 150:5) || Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa.
Teitä, ylen maineikkaat marttyyrit, | ei ahdistus, ei puute, ei nälkä, ei vaino, ei
kidutus, | ei petojen raivo, ei miekka eikä tulen uhka voinut Jumalasta erottaa, |
vaan Häntä halaten te taistelitte ikään kuin vieraissa ruumiissa | ja ylititte luonnon halveksiessanne kuolemaa. | Sen tähden te olettekin ansionne mukaan saaneet palkkanne | ja tulleet taivasten Valtakunnan perillisiksi. || Rukoilkaa lakkaamatta meidän sielujemme puolesta!
Tuomaan sunnuntain doksastikon, 8. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Opetuslasten ollessa koolla lukittujen ovien takana | Vapahtaja tuli heidän
luoksensa. | 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!
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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Virrelmästikiirat, 2. säv., prosomoion ”Efratan seutu”
Oi uutta ihmettä! | Oi ihmeellistä tapahtumaa! || Kuinka jumaluuden tuli * ei
polttanut * apostolien kättä kuin ruohoa.
Liitelauselma: Heidän äänensä käy yli kaiken maan || ja heidän sanansa maailman ääriin. (Ps. 19:5 LXX)
Rientäkäämme mekin * pyhittämään kätemme * ja luopumaan vääristä teoista, || niin saamme koskettaa * Valtiaan kylkeä.
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, || taivaanvahvuus ilmoittaa Hänen kättensä tekoja. (Ps. 19:2)
Sielu, uudista * kaikki aistisi * jumalallisen näkemiseen, || sillä niin haluaa *
Kristus uudistumisen tapahtuvan.
Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on.
Tuomaan sunnuntain doksastikon, 2. säv.,
prosomoion ”Efratan seutu”
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina
ja iankaikkisesti. Amen.
Sielu, katso * kauniin maailman * muuttuvaisuutta || ja koristaudu hyveen seppelein, * jotta säteilisit kauneutta.
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.
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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 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.
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.

