
 

Heinäkuun 7. 
Muistelemme pyhää Tuomasta 
Maleuksesta ja pyhää marttyyri 

Kyriaketa 



Ehtoopalveluksessa 

Pyhän Tuomaksen Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Autuas isä, | me tunnemme Sinut jumalalliseksi valistajaksi, | joka kirkastat maailman ja poistat 
pahojen henkien kavalan hämmennyksen pimeyden. || Sen tähden me uskolla vietämme valoisaa 
muistojuhlaasi. 

Oltuasi kerran elämässäsi loistava rikkaudessa ja vallassa | Sinä, isä Tuomas, pukeuduit jumalisesti 
munkkien vaatteeseen esikuvanasi Hänen köyhyytensä, | joka tuli meidän tähtemme lihaksi. || Sen 
tähden Hän antoi Sinulle monien armolahjojen rikkauden. 

Jumala ohjasi Sinua, isä, näkyvästi tulipatsaalla pelastukseen, | tyyneen satamaan, himottomuuden 
satamaan, | ja Sinun rukouksesi kautta Hän antoi veden virrata, || sokeille näön ja rammoille hyvän 
kulkemisen. 

Pyhän Kyriaken stikiirat, 2.säv. 

Sinä Kristuksen voittoisa marttyyri | seisoit tuomioistuinten edessä miehuullisesti saarnaten  
Kristuksesta, | joka otti vastaan vapaaehtoisen ristin. | Jouduttuasi kahleisiin ja kaikenlaisiin 
kidutuksiin | Sinä kiiruhdit iloiten ylös taivaisiin, || luettuna iankaikkisuudesta asti marttyyrien  
joukkoihin ja nauttien iankaikkista kunniaa. 

Sinä, Kyriake, osoittauduit totisesti maan päälle ilmestyneen Sanan valituksi morsiameksi. | Sinä 
säteilit jumalisten tekojen kauneutta | ja jumalallisen taiston kirkkautta. | Sen tähden Sinä pääsit  
asumaan taivaan kammioon, | jossa Sinä nyt neitseenä ja marttyyrina karkeloit aina. || Muista 
kaikkia meitä, jotka muistelemme Sinua. 

Sinä, Kyriake, osoittauduit kuulun juuren ihanaksi oksaksi kantaen taiston pelastavaa hedelmää, | 
urotekojasi, ja armossa kuihduttaen jumalattomuuden kasvit. | Sen tähden me kunnioitamme 
pyhitettyä muistoasi | ja syleilemme rakkaudella jäännöstesi astiaa || saaden siitä parannuksien  
armoa. 

Kunnia... 6.säv. 

Neitsyt ja voittoisa marttyyri on nyt Vapahtajan oikealla puolella | pukeutuneena kukistamattomiin 
hyveisiin, | ja puhtauden öljyn ja taisteluveren kaunistamana. | Iloiten lamppuaan kantaen hän 
huutaa: | Kristus Jumala, minä kiiruhdin Sinun voiteittesi tuoksua seuraten, | sillä Sinun rakkautesi 
on minut haavoittanut. | Älä eroa minusta, oi taivaallinen Ylkä. | Kaikkivoimallinen Vapahtaja, ||  
lähetä hänen rukoustensa kautta meille armosi.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Oi veisuin ylistettävä Neitsyt, | kukista murhanhimoisten vihollisten voima | ja muuta kansasi murhe 
iloksi. | Anna meille armo, || että pelastuneina voisimme veisuin Sinua ylistää. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Nähdessään meidän elämämme puulta riippumassa | viaton Jumalansynnyttäjä valitti äitinä ja huusi: | 
Poikani ja Jumalani, pelasta ne, || jotka rakkaudella veisaavat ylistystäsi! 
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Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat.

Kunnia... 2.säv. 

Meidän Jumalamme kaupunkiin, | Hänen pyhälle vuorellensa on päässyt asumaan pyhä neito, | joka 
piti lamppunsa sammumattomana. | Kuulkaamme neitseen ylistystä: | Oi neitseys, Sinä Jumalan 
temppeli! | Oi neitseys, Sinä marttyyrien kunnia! || Oi neitseys, Sinä enkelten seuralainen! 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Kaiken toivoni minä panen Sinuun, | oi Jumalanäiti, || suojele minua (Sinun) kattosi alla! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Sinä, oi puhdas, kärsit monia tuskia, | kun Poikasi ja Jumalasi ristiinnaulittiin, | Sinä huokasit 
kyynelehtien ja valitit: | Voi! Suloinen lapseni, kuinka kärsit epäoikeudenmukaisesti, | kun haluat 
lunastaa Aadamista syntyneet? | Sen tähden, oi ylen pyhä Neitsyt, me uskolla pyydämme Sinua: ||  
Tee Hänet meille armolliseksi

Tropari, 5.säv. 

Oi sielultasi kärsivällinen, voittoisa Kyriake, | Sinä osoittauduit pyhäksi viljelykseksi tarjotessasi 
Luojallesi uhrilahjaksi puhtaan sielusi, | jolle Kristus antoi kunnian. | Sen tähden Hän, armollinen ja 
ihmisiä rakastava, antaakin Sinusta virrata uskolla Sinua kunnioittaville || hiekkaa runsaampia 
armolahjoja.!

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja nämä kaksi pyhien kanonia. 

Pyhän Tuomaksen kanoni. 

1. veisu. Irmossi, 2.säv. 

"Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, | joka jakoi kahtia meren | ja johdatti 
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, || sillä Hän on ylistetty." 

Troparit 

Sinä kunniakas sait sieluusi jumalallisen armon valistuksen, jätit himojen usvan kuin uuden Egyptin 
ja vietit taivaallista elämää. 

Ennen elämässäsi loistavana Sinä, isä, pystytit raakalaisia vastaan lukemattomia voiton merkkejä, ja 
tultuasi munkiksi Sinä haavoitit pahojen henkien joukot. 

Kilvoituksessa Sinä, pyhittäjä, kävit vihollisen kimppuun jumalallisen Hengen avulla, nöyryytit sen 
ja sait taivaasta voiton seppeleen. 
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Jumalansynnyttäjän tropari

Neitsyt, Sinä synnytit ainoan Jumalan, joka kaikille lähestymättömänä tuli hyvyydessään yksin 
Sinun lähestyttäväksesi. Rukoile, että Hän pelastaisi meidät, jotka Sinua veisuin ylistämme. 

Pyhän Kyriaken kanoni. 

1. veisu. Irmossi, 2.säv.

"Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, | joka jakoi kahtia meren | ja johdatti 
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, || sillä Hän on ylistetty." 

Troparit 

Karkeloikaamme iloiten voittoisan marttyyri muistopäivänä ja huutakaamme: Armollinen Kristus 
Vapahtaja, pelasta maailmasi hänen rukoustensa kautta. 

Oi ihmisiä rakastava, Sinun kirkkautesi valistamana kunniakas Kyriake vältti monijumalaisen 
eksytyksen pimeyden ja säteili kaikille parannusten valkeutta. 

Ollaksesi mieleen kuolemattomalle Yljällesi Kristukselle Sinä et pitänyt kuolemaa, tulta tai 
kidutuksia minään. Sen tähden Sinä tulit otolliseksi kuolemattomaan kunniaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas, teit lopun kuoleman virtauksesta synnyttäessäsi kuolemattomuuden antajan 
Kristuksen, jonka nähdessään vapaaehtoisesti kuolleena tuonela kauhistui. 

3. veisu. Pyhän Tuomaksen kanoni. Irmossi

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Taipuen rukouksiisi Jumala jätti Sinut sidottuna profeetan käsiin ja soi Sinun lähteä kulkemaan 
kilvoituksen vaivalloista tietä. 

Hän, joka kerran soi Israelin kulkea pylvään avulla erämaan halki, ohjasi Sinuakin tulipatsaalla 
tuntien sielusi jalouden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me kutsumme Sinua, Neitsyt, totisesti kultaiseksi suitsutusastiaksi, jumalalliseksi mannaastiaksi ja 
Jumalan valtaistuimeksi ja ihanaksi palatsiksi. 

3. veisu. Pyhän Kyriaken kanoni. Irmossi

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 
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Troparit 

Jumalan Sana valitsi Sinut, puhdas marttyyri, morsiamekseen turmeluksettomana ja kauneudessasi 
ihanana rakastuttuaan Sinun äärimmäiseen hyvyyteesi.

Ulkonaisen kauneuden kuihduttaen Sinä, marttyyri, näytit sisäisen kauneutesi salaisuuksien 
tuntijalle. Sen tähden Hän kihlasikin Sinut. 

Neitsytmarttyyri, Sinä kasvoit ihanana, pyhitettynä oksana pyhästä juuresta ja kannoit ihania 
hedelmiä, jotka tuottivat Sinulle iankaikkisen nautinnon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ainoa nuhteeton Neitsyt, joka synnytit Jumalan persoonallisen Viisauden, vapauta minut  
välitykselläsi viisastelijan pahuudesta. 

Irmossi 

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Katismatropari, 4.säv. 

Autuaaksi ylistettävä pyhittäjä Tuomas, | jumalallisten tekojen ja puhtaan vaelluksen kautta || Sinä  
olit otollinen ja sait ruumiittomien perintöosan. 

Kunnia... Pyhän Kyriaken katismatropari, 4.säv. 

Sinä, maineikas marttyyri Kyriake, | kukoistit puhtautta säteillen tuoksuvan liljan tavoin Kristukselle 
marttyyrien laaksoissa. | Jumalallisen tiedon kirkkaus valisti Sinut | ja karkotti eksytyksen 
pahanhajuisen vahingon. || Sen tähden me vietämme Sinun muistoasi. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Nähdessään Sinun, Neitsyt, tulevan | ja kuullessaan korvissaan tervehdyksesi hedelmätön vaimo  
hämmästyi, | sillä hän tunsi sisimmästään Sinua tervehdittävän. | Hänen pienokaisensa hyppeli 
hänen kohdussaan, || ja niin hän sai tietää, että Sinun kohdussasi tapahtui Jumalan lihaksi tuleminen. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun puhdas Äitisi näki Sinut, oi Jumalan Sana, ristiin naulittuna, | hän valitti äidillisesti ja sanoi: | 
Poikani, mikä on tämä uusi ja outo ihme? | Kuinka Sinä, kaikkien Elämä, käyt kuolemaan? ||  
Haluten laupiaana antaa kuolleille elämän. 

4. veisu. Pyhän Tuomaksen kanoni. Irmossi

"Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi | ja ylistin Sinua, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Sinä, isä, poltit pidättyväisyyden jumalallisella tulella synnit ja säteilit ihmeitten kirkkautta. 
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Puhdistettuasi sielusi silmät himojen loasta Sinä, autuas, avasit sokeutuneet silmät. 

Sinä, jumalankantaja, vieraannutit itsesi maailman hämmingille ja saavutit ylimaallisen tyyneyden.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan sanomattomasti vastaanottanut aviota tuntematon Valtiatar, pelasta kaikki kiusauksista 
ja ahdistuksista. 

4.veisu. Pyhän Kyriaken kanoni. Irmossi

"Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi | ja ylistin Sinua, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Kyriake, Sinä seisoit epäoikeudenmukaisesti tuomittavana istuimen edessä silmäsi vanhurskaaseen 
Tuomariin kiinnitettyinä. 

Sinä, neitsyt, annoit ruumiinjäsenesi kidutettaviksi ja hukutit lihattomat viholliset verivirtoihisi. 

Kyriake, kidutuksissa Sinä pysyit nöyrtymättömänä ja painoit alas kohonneet kulmat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas Neitsyt, päästä kaikesta vihollisen pahuudesta meidät, jotka tunnemme Sinut Jumalan 
totiseksi Äidiksi. 

5. veisu. Pyhän Tuomaksen kanoni. Irmossi

"Oi Herra, | Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! | Ohjaa meitä käskyjesi valkeudessa, | sillä 
paitsi Sinua || emme toista Jumalaa tunne." 

Troparit 

Tisbeläinen Elia talutti Sinut, pyhittäjäisä, jumalisena erämaihin ilmestyen Sinulle yöllä ja 
johdattaen Sinut jumalallisiin salaisuuksiin. 

Viisas Tuomas, Sinä asuit Maleuksen vuorella kuin uudelle Karmelilla nauttien jumalallisista 
näyistä ja saaden ihmeellisesti ihmeitten tekemisen armon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, joka kannoit sanomattomalla tavalla ristillä lihassa haavoitetun, paranna sääliväisenä 
minun sydämeni, joka on vihollisen hyökkäysten haavoittama. 

5.veisu. Pyhän Kyriaken kanoni. Irmossi

"Oi Herra, | Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! | Ohjaa meitä käskyjesi valkeudessa, | sillä 
paitsi Sinua || emme toista Jumalaa tunne." 
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Troparit 

Kyriake, Sinä osoitit puhtaan sielusi todelliseksi Jumalan temppeliksi ja hajotit epäjumalien 
temppeleitä kutsuen avuksesi Sinulle voiman antanutta Kristusta.

Kunniakas Kyriake, Sinä ylensit kätesi ja mielesi kohti Kristusta ja paiskasit hirveän 
maanjärsityksen avulla maahan tuijottavat ja mitään näkemättömät jumalankieltäjät. 

Kaikkien Jumala rohkaisi Sinua elävällä äänellä korkeudesta kestämään rikollisten kidutukset 
urhein mielin, niin että saisit sitoa itsellesi voiton seppeleen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas, päästit esiisien kirouksen synnyttäessä ilman lihan tahtoa Hänet, joka omasta 
jumalallisesta tahdostaan on selvästi antanut kaikelle olemisen. 

6. veisu. Pyhän Tuomaksen kanoni. Irmossi

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Troparit 

Sinä, pyhittäjä, asui vedettömässä erämaassa ja sait rukoustesi sateella Herran avaamaan sinne 
runsaan vesilähteen. 

Niin kuin kerran vanhurskas Abraham Sinäkin etäännyit syntymämaastasi, lähestyit Jumalaa ja 
pääsit asumaan sävyisien maahan. 

Isä Tuomas, Sinä olit todellinen munkki ja hautauksesi jälkeenkin vuodatat Hengen voimalla 
parannusten armoa tarpeessa oleville. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän, joka on omasta tahdostaan tehnyt kaiken, asettui omasta tahdostaan aviota tuntemattomaan 
kohtuun ja laupiaana antoi turmelusta sairastaville turmeluksettomuuden rikkauden. 

6.veisu. Pyhän Kyriaken kanoni. Irmossi

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Troparit 

Sinä, maineikas, ylitit yliluonnollisella taistollasi luonnon rajat ja haavoitit suurilla vaivoillasi 
Eevan haavoittajan. 

Veripisaroillasi Sinä, puhdas, kuivatit monijumalaisuuden syvyyden ja vuodatit uskolla lähestyville 
parannusten meren. 
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Tuomioistuinten edessä pedotkin arvostivat Sinua, turmeluksetonta karitsaa ja osoittivat Sinulle,  
Kristusta kunnioittava kunniakas Kyriake, kunniaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Jumalan armoittama, synnytit Kuninkaan, Herran. Suo kuningattarena meille, luoksesi 
kiiruhtaville, taivasten valtakunta.

Irmossi 

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Kontakki, 2.säv. 

Kristuksen marttyyri on kutsunut meidät kokoon | veisuin ylistämään hänen jumalallisia  taistojaan, |  
sillä nimensä mukaisesti hän miehuullisena || osoittautui mielen ja sopimattomien himojen 
valtiattareksi. 

Iikossi 

Oi Kristusta rakastavat, epäjumalien eksytyksen vallitessa kaikessa maassa | ja kaikkia ihmisiä  
jumalattomamman Medoksen kiertäessä | kumarrettiin jumalankieltäjien saastaista ja 
huonomaineista harhaoppia. | Joukot kuuntelivat hänen jumalatonta ääntään, | sillä hän uhrasi 
jumalattomuudelleen tottelemattomille kauhean ja vaivalloisen kuoleman.|  Mutta Kristuksen 
marttyyri sylki hirmuvaltiaitten jumalattomia käskyjä ja uhkauksia, | saarnasi kilpakentällä 
Kristuksesta, Jumalasta, ja polki vihollisen maahan. || Sen tähden totisesti osoittautui mielen ja 
sopimattomien himojen valtiattareksi. 

Synaksario 

Saman kuun 7. päivä muistelemme pyhittäjäisäämme Tuomasta Maleuksesta. 

Säkeitä 

Mooseksen sanojen mukaisesti siipesi levittäen Sinä, isä, lensit kotkan lailla taivaaseen. 

Seitsemäntenä musta kuolema vei järkevän Tuomaksen. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Kyriaketa. 

Säkeitä 

Kuollessaan Kyriake pääsi haluamaansa lähtöön, vaikka miekkakin hänet silpoi. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Peregrinosta ja hänen kanssansa Loukianosta, 
Pompeiosta, Hesykhiosta, Pappiosta, Satorninosta ja Germanosta. 

Miekka surmasi pyhä uusmarttyyrit Polykarpoksen ja Eyangeloksen. 
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Pyhä pappismarttyyri Eustathios kuoli tulessa. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Pyhän Tuomaksen kanoni. Irmossi 

"Kolme nuorukaista polki maahan jumalattoman määräyksen, | kun Duuran lakeudella palvottiin 
kultaista kuvapatsasta. | Sen tähden heidät heitettiin liekkeihin, | mutta taivaallinen kaste suojeli  
heitä, kun he veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!"

Troparit 

Isä Tuomas, Sinä annoit Kristuksen voimalla sokeille näön, rammoille hyvän kulun, henkien 
kiusaamille pääsyn ja sairaille parannuksen ja huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Autuas  isä,  hiljaisuudessa Sinä vietit  elämäsi  loistavana omaisuudettomuudessa  ja kaunistuksena 
pidättyväisyys,  ja katuvaisena Sinä huusit  sydämesi pohjasta Herralle: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas Maria, ainainen Neitsyt, viaton ja siunattu, Sinä langenneitten oikaisu ja syntiä tehneitten 
lunastus, pelasta minut, joka olen rietas, pelasta, kun minä huudan Pojallesi: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

7.veisu. Pyhän Kyriaken kanoni. Irmossi 

"Kolme nuorukaista polki maahan jumalattoman määräyksen, | kun Duuran lakeudella palvottiin 
kultaista kuvapatsasta. | Sen tähden heidät heitettiin liekkeihin, | mutta taivaallinen kaste suojeli  
heitä, kun he veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Sinun Jumalan rakkauden kirkastama mielesi, oi neitsyt, osoittautui vakaaksi Sinun seistessäsi 
palamatta pätsissä, ja Sinä veisasit Luojallesi: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Muinoin pätsi ei polttanut kolmea nuorukaista, niin kuin ei Sinuakaan, marttyyri, sillä rukoillen 
Sinä pysyit vakaana siinä saaden jumalallisen vilvoituksen ja huutaen mielelläsi: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

Neitsytmarttyyri Kyriake, rohkeutesi miekalla Sinä surmasit totuuden vihollisen haluten periä 
iankaikkisen kunnian, ja Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ainoa Jumala havaitsi vain Sinun kohtusi puhtaaksi, ruumiillistui ja tuli ihmiseksi pelastaen 
ihmisen. Tietäen siis Sinut hyvyyksien alkusyyksi me veisaamme: Siunattu olet Sinä, joka synnytit 
lihassa Jumalan! 
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8. veisu. Pyhän Tuomaksen kanoni. Irmossi

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Sielun kurittomat himot Sinä alistit pidättyväisyyden suitsiin ja tulit aineettomien enkelten 
kaltaiseksi huutaessasi: Herran teot, veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä 
iankaikkisesti!

Esikuvanasi tisbeläisen Elian elämä Sinä, autuas, nousit vuorelle Jumalan seuraan puhdistaen 
mielesi paastolla ja veisaten: Ylistäkää Kristusta iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä olet elämän veden synnyttäjänä elävä lähde. Juota synnin 
paahteessa nääntynyt sieluni, että voisin ylistää Sinua kaikkina aikoina. 

8.veisu. Pyhän Kyriaken kanoni. Irmossi 

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Neitseyden ihanuuden kaunistama Sinä, Kyriake, tulit tunnetuksi Kristuksen morsiamena. Sen 
tähden Hän soi Sinulle ansiosi mukaisesti taivaalliset kammiot, joissa Sinä ylistät Häntä veisuin 
iankaikkisesti. 

Danielin tavoin Sinut, neitsyt, heitettiin petojen keskelle, mutta Sinä ylistit Kristusta ja laannutit 
selvästi jumalallisen Hengen avulla heidän petomaisuutensa. Sen tähden me kunnioitamme Sinua 
kaikkina aikoina. 

Kun Sinua, marttyyri, vietiin karitsan tavoin teurastettavaksi, koska rakastit Jumalan Karitsaa ja 
Sanaa, Hän laupiaana armahti Sinua ja lähetti valoisat enkelit päästämään Sinut ruumiistasi jo ennen 
miekan iskua. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Yliolennollinen Jumala otti Sinusta, Neitsyt, kaltaisemme olemuksen ja ilmestyi pienokaisena, Hän 
joka on ennen kaikkia aikoja Isän ja jumalallisen Hengen kanssa. Sen tähden me ylistämme Sinua 
Hänen Äitinänsä. 

Irmossi 

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 
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9. veisu. Pyhän Tuomaksen kanoni. Irmossi

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa  
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Troparit 

Hengessä köyhänä Sinä, isä Tuomas, saavutit taivasten valtakunnan kaikkien valittujen kanssa, 
täynnä sanomatonta kunniaa, ja Jumala antoi Sinulle ansiosi mukaisen palkan. Sen tähden me 
uskolla ja rakkaudella ylistämme Sinua autuaaksi.

Autuas Tuomas, Sinä uskolla Sinua autuaaksi ylistävien esirukoilija, Sinun jäännöstesi astiasta 
kumpuaa uskolla lähestyville parannusvirtoja, jotka pesevät pois sielun himot ja poistavat ruumiin 
tuskat. 

Isä Tuomas, kun Sinä nyt käyt laitumella pyhittäjien kirkkaitten laumojen kanssa illattoman 
valkeuden hengellisesti kirkastamana, suo esirukouksillasi pelastus ja valistus meille, jotka uskolla 
vietämme jumalallista muistoasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Säteillen kaikille ihmeitten kirkkautta Sinä, Jumalan armoittama ja puhdas, hajotat himojen ja 
ahdistusten usvan ja levität hengellisesti ilon valoa Sinua Jumalan Äidiksi ylistäville. 

9.veisu. Pyhän Kyriaken kanoni. Irmossi  

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa  
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Troparit 

Voimakkaasti Jumalaan luottaen Sinä, neitsytmarttyyri, kestit petojen raivon, tulen ja ruumiin 
tuskalliset kidutukset urhein mielin. Sen tähden me ylistämme uskolla ja rakkaudella Sinua 
autuaaksi. 

Valmistaen sielusi ihanan kauneuden ihanalle Yljällesi Sinä, marttyyri, säilytit neitseytesi 
tahrattomana. Sinä, maineikas Kyriake, tarjosit Hänelle jäsentesi kidutuksen huomenlahjana. 

Kyriake, Sinä Jumalan morsian, Sinun paljon taistellut, maahan haudattu ruumiisi vuodattaa 
parannusten virtoja hartaasti sitä lähestyville, karkottaa himojen saastan ja hukuttaa pahojen 
henkien kavalat hyökkäykset. 

Neitsytmarttyyri Kyriake, Sinun pyhä muistosi on koittanut meille auringon tavoin karkottaen 
himojen pilvet ja valistaen kaikki, jotka totisella uskolla riemuiten Sinua kunnioittavat ja 
rakkaudella ylistävät autuaaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi pyhä Neitsyt, tuntiessamme Sinut ymmärryksen ylittäväksi Jumalansynnyttäjäksi, me saamme 
uskolla valistusta Sinusta lihaksi tulleen kirkkaudesta ja vapaudumme himojen pimeydestä, 
kaikkinaisesta uhasta ja elämän vaaroista. 
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Irmossi 

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa  
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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