12. Tuomaan torstai

135

TOISEN VIIKON TORSTAI
EHTOOPALVELUS KESKIVIIKKOILTANA
Avuksihuutopsalmit, 2. 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, 2. säv.,
prosomoion ”Oi Kristus, Arimatialainen”
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? || Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin. (Ps. 130:
3–4)
Jättämättä Isän helmaa | Sinä, Kristus, ilmestyit laupeutesi tähden ihmiseksi
maan päälle, | otit vastaan kärsimyksen ja kuoleman | ja nousit ylös kolmantena
päivänä. | Kaikkivoimallisena Sinä tulit lukittujen ovien taa sisälle. | Niin Tuomas iloiten kosketti jumalallista kylkeäsi || ja ylisti Sinua, Luojaa ja Herraa!
Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, || ja minä panen toivoni Hänen sanaansa. (Ps. 130:5)
Kristus, Sinut naulittiin ristiin, | keihäs lävisti Sinun kylkesi, | Sinä maistoit
sappea, kärsit kuoleman ja kuolleena Sinut haudattiin, | mutta Jumalana Sinä
mursit tuonelan kahleet | ja nostit kanssasi ylös aikojen alusta asti kuolleet. | Sitten Sinä ilmestyit opetuslapsillesi sinettejä särkemättä || ja todistit kuolleistanousemisesi.
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua,
kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7)
Tämä juhla on pääsiäinen; salainen pääsiäinen, | jumalallinen pääsiäinen, pelastava pääsiäinen; | pääsiäinen, joka johdattaa meidät kuolemattomaan elämään; | pääsiäinen, joka ottaa pois kaiken surun ja murheen; | pääsiäinen, joka
antaa opetuslapsille riemuisan ilon! | Sen tähden Tuomas huusi: | Sinä olet minun Herrani ja Jumalani, || joka olet tyhjentänyt tuonelan valtakunnan!
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)
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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, 4. säv. (idiomelon)
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina
ja iankaikkisesti. Amen.
Oi outoa ihmettä! | Epäusko synnytti vakaan uskon! | Tuomas sanoi: Jos en
näe, en usko. | Ja kosketettuaan Kristuksen kylkeä hän julisti ihmiseksitulleen
Jumalan Pojan jumaluutta, | tunnusti Hänen kärsineen ihmisenä, | julisti Hänen
olevan ylösnoussut Jumala | ja huusi valoisalla äänellä: || Minun Herrani ja Jumalani, kunnia olkoon Sinulle!
Virrelmästikiirat
Ylösnousemusstikiira oktoehoksesta, 1. säv.
Sinun kärsimisesi kautta, oi Kristus, | me olemme kärsimyksistä vapautetut |
ja Sinun ylösnousemisessasi lunastetut turmeluksesta. || Kunnia olkoon Sinulle,
oi Herra.
Apostolien stikiira, 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)
Apostolien sointuisa, Pyhän Hengen virittämä lyyra | teki lopun inhottavien
pahojen henkien esityksistä, | ja kaikuessaan sanomaa yhdestä Herrasta lunasti
pakanakansat epäjumalain eksytyksestä || ja opetti kumartamaan yksiolennollista Kolminaisuutta.
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 maineikkaat marttyyrit, | maa ei teitä kätkenyt, | vaan taivas otti teidät
vastaan. | Teille avautuivat paratiisin portit | ja sisälle käytyänne te nautitte elämän puusta | sekä rukoilette Kristusta, | että Hän antaisi meidän sieluillemme
rauhan || ja suuren armon.
Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on.
Tuomaan sunnuntain doksastikon, 4. säv.
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina
ja iankaikkisesti. Amen.
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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 huusi: Sinä olet minun Valtiaani ja Jumalani! || Kuolleista ylösnoussut, 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
Ylösnousemustropari, 1. säv.
Oi kaikkien elämä, Sinut naulittiin ristiin. | Oi kuolematon Herra, kuolleitten
joukkoon Sinut luettiin. | Mutta Sinä, Vapahtaja, nousit ylös kolmantena päivänä | ja nostit Aadamin turmeluksesta. | Sen tähden taivasten voimat huusivat Sinulle, oi Elämänantaja: | Kunnia olkoon Sinun kärsimyksillesi, oi Kristus, |
kunnia Sinun ylösnousemuksellesi, kunnia Sinun alentumisellesi, || oi ainoa ihmisiä rakastava.
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Apostolien tropari, 1. säv.
Liitelauselma: Heidän äänensä käy yli kaiken maan || ja heidän sanansa maailman ääriin. (Ps. 19:5 LXX)
Te viisaat ihmisten kalastajat | saitte verkkoonne koko maailman! | Teille on
Jumala suonut rakkautensa. | Rukoilkaa puolestamme, kun me huudamme: | Pelasta Sinun kansasi ja kaupunkisi | ja varjele meidän sielumme vaarasta || apostoliesi esirukouksien tähden.
Marttyyrien tropari oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, || Israelin Jumala. (Ps. 68:
36 LXX)
Rukoilkaamme kaikki Kristuksen marttyyreja, | sillä he rukoilevat meille pelastusta. | Lähestykäämme heitä halulla ja uskolla. || Uskon vartijoina he jakavat
parannusten armoa ja hävittävät pahojen henkien joukkiot.
Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Profeetat julistivat ennalta Sinusta, Neitsyt, Jumalan Äitinä, | ja näin jumalalliset apostolit opettivat kansoille. | Sen tähden mekin uskomme | ja kaikki hurskain mielin kunnioitamme ja veisuin ylistämme Sinua || nimittäen Sinua totiseksi Jumalansynnyttäjäksi.
II katismatropari, 1. säv.
Sana lausui epäuskoiselle Tuomaalle: | Kun olet nähnyt kylkeni, älä enää ole
epäuskoinen! | Kosketa minua sormellasi, tutki minua kädelläsi, | tunne haavojeni
jäljet ja saarnaa maailmalle ylösnousemuksestani, || joka kantaa elämää. (Kahdesti)
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Sana lausui…
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.
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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)
Kiitosstikiira oktoehoksesta, 1. säv.1
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Häntä, sillä Hänen herrautensa on suuri. (Ps. 150:2)
Ylistäen jumalallista alentumistasi me veisaamme ylistystäsi, oi Kristus. | Sinä synnyit Neitseestä, mutta et eronnut Isästä. | Ihmisenä Sinä kärsit vapaaehtoisesti ristinkuoleman. | Haudasta Sinä nousit ylös ikään kuin olisit tullut häähuoneesta, | että pelastaisit maailman. || Herra, kunnia olkoon Sinulle! (Kahdesti)
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla, || ylistäkää Häntä harpuilla
ja kanteleilla. (Ps. 150:3)
Ylistäen jumalallista…
Apostolien stikiira oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Häntä kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4)
Ylistäkäämme yhteen ääneen Pietaria ja Paavalia, | Luukasta, Matteusta,
Markusta, Johannesta, Andreasta, | Tuomasta, Bartolomeusta, Simon Kanaanilaista, Jaakobia ja Filippusta, | ja kunnioittakaamme koko opetuslasten joukkoa || heidän ansionsa mukaisesti.
Marttyyrien stikiira oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä kumisevilla kymbaaleilla. (Ps. 150:5) || Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa.
Iloitkaa, marttyyrit, Herrassa, | sillä te olette hyvän kilvoituksen kilvoitelleet! |
Te asetuitte kuninkaita vastaan ja voititte hirmuvaltiaat! | Tulta ja miekkaa te ette
peljänneet, | ettekä villipetoja, jotka söivät teidän ruumiitanne, | vaan enkelten
kanssa veisuin ylistäen Kristusta te saitte seppeleet taivaista. | Rukoilkaa, että
maailmalle annettaisiin rauha || ja meidän sieluillemme suuri armo!
1

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, 4. säv. (idiomelon)
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Oi outoa ihmettä! | Johannes nojasi Sanan rintaan | ja Tuomas tunnusteli Hänen kylkeään! | Toinen sai tuntea Jumalan syvän salaisuuden, | ja toinen sai johdattaa meidät Jumalan armosuunnitelman tuntemiseen, | ja hän todisti Kristuksen
ylösnousemisesta ja huusi: || Minun Herrani ja Jumalani, kunnia olkoon Sinulle!
Virrelmästikiirat, 2. säv., prosomoion ”Efratan seutu”
Karkottakaamme * väärä kiihkoilu | ja harha-ajatukset, || niin uskon kevät *
puhkeaa kukkaan.
Liitelauselma: Heidän äänensä käy yli kaiken maan || ja heidän sanansa maailman ääriin. (Ps. 19:5 LXX)
Vapahtaja, * Sinä ilmestyit pyhille apostoleillesi | lukittujen ovien takana || ja
heidän kauttaan uudistit * meissä jumalallisen Henkesi.
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, || taivaanvahvuus ilmoittaa Hänen kättensä tekoja. (Ps. 19:2)
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, 6. säv.
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina
ja iankaikkisesti. Amen.
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 huusi
Sinulle: || Minun Jumalani ja Herrani, 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.
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.

