
TÄSMENNYKSIÄ	  SUUREN	  VIIKON	  JUMALANPALVELUKSIIN	  
Lähteenä	  Getcha,	  The	  Typikon	  Decoded	  (2012)	  ja	  Настольная книга священнослужителя т. 4 

	  
Paastosävelmien	  käyttö	  ektenioissa	  jatkuu	  suuren	  keskiviikon	  illan	  EPL:ään	  saakka.	  	  
	  
Jumalansynnyttäjän	  kiitosvirttä	  ei	  lauleta	  Lasaruksen	  lauantaista	  Tuomaan	  
sunnuntaihin.	  
	  
Suuri	  maanantai,	  tiistai	  ja	  keskiviikko	  
Ø Aamupalveluksessa	  ”Katso,	  Ylkä”	  lauletaan	  kolmesti	  ja	  väleihin	  resitoidaan	  /	  

lauletaan	  ”kunnia...”	  ja	  ”nyt...”	  
Ø Evankeliumin	  yhteydessä	  laulettavat	  säkeet	  (”Herra,	  armahda”	  x3,	  ”Niin	  myös	  

sinun	  hengellesi”,	  ”Kunnia	  olkoon	  Sinulle,	  Herra,	  kunnia	  Sinulle”)	  lauletaan	  
paastosävelmillä	  

Ø Kanonin	  sijaan	  lauletaan	  pelkästään	  triodionin	  kolmikanoni,	  jonka	  jokainen	  
irmossi	  toistetaan	  katabasina	  veisun	  päätteeksi.	  

Ø Kontakin	  lisäksi	  luetaan	  iikossi	  (Triodion)	  ja	  synaksarion	  (Minea	  ja	  Triodion)	  
ortodoksi.netissä	  olevista	  teksteistä.	  

Ø Eksapostilario	  ”Minä	  näen”	  lauletaan	  kolmesti	  ja	  väleihin	  resitoidaan	  ”kunnia...”	  
ja	  ”nyt...”.	  Perinteen	  mukaan	  veisu	  lauletaan	  keskeltä	  kirkkoa	  solean	  edestä.	  

Ø Kirjan	  ohjeesta	  poiketen	  kiitosstikiiroiden	  jälkeen	  ei	  lueta	  ”Sinulle,	  Herra,	  meidän	  
Jumalamme”	  vaan	  suoraan	  ”Kunnia	  olkoon	  Sinulle,	  joka	  näytit	  meille	  valkeuden”	  ja	  
suuri	  ylistysveisu.	  (Viimeinen	  kiitosstikiira	  korvaa	  em.	  säkeet.)	  

Ø Korjaus:	  Suuren	  maanantain	  (s.	  391)	  kiitosstikiira	  ”Päästyämme	  Jumalan	  Kristuksen	  
pelastavaisten	  kärsimysten	  päiviin”	  on	  5.	  sävelmä,	  samoin	  sitä	  seuraava	  
doksastikon	  ”Herra,	  kulkiessasi	  kärsimyksillesi”	  

Ø Suuren	  keskiviikon	  (AP	  ja	  EPL)	  virrelmästikiiroiden	  doksastikon	  ”Moniin	  synteihin	  
langennut	  nainen”	  kannattaa	  laulaa	  Triodionin	  sähköisestä	  versiosta,	  koska	  sen	  
käännös	  on	  parempi	  kuin	  kirjassa	  oleva!	  (Kyseessä	  on	  yksi	  kirkkorunouden	  
helmistä,	  nunna	  Kassian	  hymni.)	  

	  
Suuri	  torstai	  
Suurena	  torstaina	  ja	  siitä	  eteenpäin	  käytetään	  jo	  tavallisia	  ekteniasävelmiä.	  
Ø Kanonin	  kaikki	  irmossit	  lauletaan	  myös	  katabaseina.	  
Ø Iikossi,	  Minean	  ja	  Triodionin	  synaksarionit	  kannattaa	  lukea	  sähköisestä	  versiosta.	  
Ø Virrelmästikiiroihin	  löytyy	  kaksi	  lisästikiiraa	  ja	  liitelauselmat	  sähköisestä	  

Triodionista.	  



Ø Illan	  ehtoopalveluksessa	  lauletaan	  10	  avuksihuutostikiiraa	  eli	  jokainen	  viidestä	  
stikiirasta	  lauletaan	  kaksi	  kertaa.	  

	  
Suuri	  perjantai	  
Ø Aamupalveluksessa	  6.	  evankeliumin	  luvun	  jälkeen	  tulevat	  Autuuden	  lauseet	  on	  

venäläisen	  perinteen	  mukaan	  laulettu,	  troparit	  luettu,	  mutta	  mm.	  Getchan	  kirjan	  
ohjeen	  mukaan	  kaikki	  (autuudet	  ja	  troparit)	  luetaan.	  

Ø Kanonin	  irmossit	  toistetaan	  joka	  veisuun	  katabasina.	  
Ø Kontakin	  ja	  iikossin	  jälkeen	  Minean	  ja	  Triodionin	  synaksarion	  sähköisestä	  versiosta.	  
Ø Aamupalveluksen	  kiitospsalmi	  lauletaan	  
Ø Lukija	  lukee	  suuren	  ylistysveisun	  jättäen	  lukematta	  ”Sinulle,	  Herra,	  meidän	  

Jumalamme...”	  
Ø Virrelmästikiiroihin	  (”Stikiiroista”	  s.	  474)	  on	  sähköisessä	  Triodionissa	  kaksi	  

lisästikiiraa	  ja	  liitelauselmaa.	  
Ø ”Hyvä	  on	  Herraa	  kiittää”	  jälkeen	  kuoro	  laulaa	  troparin	  ”Sinä	  lunastit	  meidät”	  

	  
Ø Kuninkaallisissa	  hetkissä	  violetti	  paastokirja	  neuvoo	  osittain	  väärät	  psalmit:	  oikeat	  

on	  merkitty	  Veisatkaa	  Herralle	  III:een	  ja	  sähköiseen	  Triodioniin.	  
	  
Ø Ehtoopalveluksessa	  avuksihuutostikiiroihin	  on	  sähköisessä	  Triodionissa	  kolme	  

lisästikiiraa.	  Stikiiroita	  lauletaan	  kaikkiaan	  kuusi	  +	  doksastikonit.	  
Ø Ehtoopalveluksen	  evankeliumin	  yhteydessä	  lauletaan	  kuten	  

aamupalveluksessakin	  ”Kunnia	  olkoon	  kärsimyksillesi,	  oi	  Herra”	  ja	  jälkeen	  ”Kunnia	  
olkoon	  kärsivällisyydellesi,	  oi	  Herra”.	  Evankeliumia	  kuunnellaan	  tuohukset	  käsissä.	  

Ø Venäläisen	  tavan	  mukaan	  troparin	  ”Kunniallinen	  Joosef”	  ja	  ”Mirhaatuoville	  naisille”	  
välissä	  lauletaan	  ”Kunnia...	  nyt...”	  

	  
Suuri	  lauantai	  
	  
Ø Aamupalveluksen	  kanonin	  jälkeen	  ”Pyhä	  on	  Herra,	  meidän	  Jumalamme”	  2.	  säv.	  
Ø Aamupalveluksen	  kiitospsalmi	  lauletaan.	  Kiitosstikiiroihin	  on	  yksi	  lisästikiira	  

sähköisessä	  Triodionissa.	  
Ø Suuri	  ylistysveisun	  viimeinen	  säe	  (eli	  vasta	  ”Kunnia...	  nyt...	  Pyhä	  Kuolematon,	  

armahda	  meitä”	  jälkeen)	  lauletaan	  ns.	  hautaussävelmällä	  (ks.	  harmaa	  vigilia	  s.	  72)	  
Ø Ristisaaton	  jälkeen	  epistolaa	  seuraa	  5.	  säv.	  Halleluja,	  joka	  luetaan	  näin:	  

o Halleluja,	  halleluja,	  halleluja.	  Nouskoon	  Jumala,	  niin	  Hänen	  vihollisensa	  
hajoitetaan.	  

o Liitelauselma:	  Hänen	  vihamiehensä	  pakenevat	  hänen	  kasvojensa	  edestä.	  



o Liitelauselma:	  Niin	  kuin	  savu	  hajoaa,	  niin	  kuin	  vaha	  sulaa	  tulen	  hohteessa,	  
niin	  Sinä	  hajota	  heidät.	  

Ø Evankeliumia	  ennen	  ja	  jälkeen	  lauletaan	  normaalisti	  ”Kunnia	  olkoon	  Sinulle,	  Herra,	  
kunnia	  Sinulle.”	  

Ø Ehtoopalveluksessa	  lauletaan	  8	  stikiiraa:	  4	  ylösnousemukselle	  (eli	  tavalliset	  1.	  
sävelmän	  sunnuntain	  stikiirat)	  ja	  4	  Triodionista,	  jotka	  kaikki	  löytyvät	  sähköisestä	  
Triodionista.	  

	  


