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TOISEN VIIKON PERJANTAI
EHTOOPALVELUS TORSTAI-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 ”Taivaallisten joukkojen riemu”
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? || Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin. (Ps. 130:
3–4)
Pukeutuneina vanhurskauden lunta valkeampaan vaatteeseen | riemuitkaamme tänä pääsiäispäivänä, | sillä Kristus, vanhurskauden Aurinko, * on noussut
kuolleista || ja meidät kaikki * kuolemattomuudella kirkastanut.
Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, || ja minä panen toivoni Hänen sanaansa. (Ps. 130:5)
Herra on totisesti tehnyt tämän päivän. | Se on juhlien juhla, kuningatar ja valtiatar. | Riemuitkaamme, ihmiset, sydämessämme tänä päivänä, | niin kuin Daavid veisaa, || sillä ovien ollessa lukittuina * Hän lahjoitti opetuslapsilleen rauhan.
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua,
kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7)
Epäuskoinen Tuomas * rohkeni tunnustella tutkivalla oikealla kädellään *
Sanan haavoittuneita käsiä ja jalkoja, | ja todisti maailman pelastavan ylösnousemuksen, | sillä Jumalihminen oli noussut tuonelan syvyyksistä || ja, ollen
kaikkivoimallinen, kukistanut sen vallan.
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, 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
Kärsimysstikiira 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)
Vapahtajan kallis risti | on meille sortumaton suojamuuri, | sillä siihen toivoessamme || me kaikki saamme pelastuksen.
Ylösnousemusstikiira oktoehoksesta, 1. säv.
Meidän iltarukouksemme ota vastaan, oi pyhä Herra, | ja suo meille syntien anteeksianto, | sillä Sinä olet ainoa, || joka maailmassa ilmisaatoit ylösnousemuksen.
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, 8. säv.
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina
ja iankaikkisesti. Amen.
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 Tuo-

13. Tuomaan perjantai

145

maan 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.
I katismatroparit
Kärsimystropari oktoehoksesta, 1. säv.
Oi ihmisiä rakastava, me kumarramme puuta, | johon Sinut, kaikkien Elämä,
ristiinnaulittiin. | Sinä, Vapahtaja, avasit paratiisin ryövärille, | joka lähestyi Sinua uskossa, | ja hän sai osakseen autuuden tunnustaessaan Sinut: | ”Herra, muista minua!” | Niin kuin otit ryövärin ota meidätkin vastaan, kun me huudamme
Sinulle: | Kaikki me olemme syntiä tehneet Sinua vastaan, || älä hyvyydessäsi
hylkää meitä!
Ylösnousemustropari, 1. säv.
Liitelauselma: Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, || ja kumartukaa Hänen jalkainsa astinlaudan eteen. Hän on pyhä. (Ps. 99:5)
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.
Marttyyrien tropari oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, || Israelin Jumala. (Ps. 68:
36 LXX)
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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!
Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Kun tahraton uuhi näki Karitsan ja Paimenen kuolleena puulta riippumassa, |
hän huusi kyynelin, äidillisesti valittaen: | Kuinka voin kestää ymmärryksen ylittävän alentumisesi, oi Poikani, || ja vapaaehtoisen kärsimyksesi, oi ylen hyvä Jumala?
II katismatropari, 1. säv.
Autuas olet sinä, Tuomas, | sillä sinä olet koskenut Vapahtajan kylkeä, | joka
paransi Aadamin vaikean vamman. | Kunniallisten apostolien sanoista olemme
vakuuttuneet Herran kuolleistanousemuksesta, || joka toi meille katoamattoman
autuuden. (Kahdesti)
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Autuas olet…
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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Kiitosstikiirat1
Kärsimysstikiira oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Häntä, sillä Hänen herrautensa on suuri. (Ps. 150:2)
Sinun ristisi kautta, oi Kristus, muodostui enkelten ja ihmisten yksi lauma ja yksi kirkko. | Taivas ja maa riemuitsevat, || Herra, kunnia olkoon Sinulle! (Kahdesti)
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla, || ylistäkää Häntä harpuilla
ja kanteleilla. (Ps. 150:3)
Sinun ristisi…
Katumusstikiira oktoehoksesta, 1. säv.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää Häntä
kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4)
Oi Kristus, me veisuilla ylistämme Sinun pelastavaista kärsimistäsi || ja kunniaa kannamme Sinun ylösnousemisellesi.
Marttyyrien stikiira oktoehoksesta, 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, 8. säv., Anatolioksen
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!
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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Virrelmästikiirat, 4. säv., prosomoion ”Oi pyhä Georgios”
Kun Sinut, meidän Elämämme, ristiinnaulittiin, | Sinä avasit ihmisille paratiisin, | ja kun Sinä nousit kuolleista, * nostit kanssasi ylös kuolleet. | Voimallasi
Sinä, Jumalan Sana, * kukistit kuoleman, | yhdistit totisesti maan taivaaseen || ja
täytit ehtymättömällä hyvällä mielellä apostolit * lausuessasi heille rauhantervehdyksen.
Liitelauselma: Heidän äänensä käy yli kaiken maan || ja heidän sanansa maailman ääriin. (Ps. 19:5 LXX)
Kuolema on karkotettu, | kuolemattomuus on puhjennut kukkaan | ja muinaiset kahleet on murrettu! | Iloitkoot taivaat, maa ja maan asukkaat! | Kristus on
noussut ylös * ja kuolema on vangittu! | Riemuisa aika on koittanut! || Lukittujen ovien taakse * kävi Herra ja Elämänantaja.
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, || taivaanvahvuus ilmoittaa Hänen kättensä tekoja. (Ps. 19:2)
Iloitkaamme ja riemuitkaamme * tänä päivänä, | jonka Herra on tehnyt! |
Elämänantaja on noussut ylös! | Tuonela on vangittu! | Apostolien kuoro kuulee
ilosanoman! | Epäuskoinen Tuomas * kosketti Valtiaan kylkeä || ja saarnasi Hänen kahdesta luonnostaan.
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.
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!
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.

