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alkurukoukset
papiston pukeutuminen

alkusiunaus
proskomidi

suitsutus koko kirkossa

liturgian alkusiunaus
  

I antifoni ” kiitä sieluni Herraa”

II antifoni, PS 116 ”ylistä minun sieluni 
Herraa”

III antifoni ”autuuden lauseet”

”tulkaa kumartukaamme ja...
troparit ja kontakit sävelmän mukaan

Pyhä Jumala…
prokimeni - epistola - halleluja

evankeliumi
saarna

ektenia opetettavien puolesta

amen, kerubiveisu

uskontunnustus
”rauhan laupeutta, kiitosuhria”

totisesti on kohtuullista
anomusektenia

pappi siunaa seurakunnan
Isä meidän

ehtoollislauselma

papiston ehtoollisen aikana ps 34
”siunattu olkoon Hän, joka...”

”ottakaa vastaan Kristuksen ruumis…”
me näimme totisen valkeuden

kiitosrukoukset

loppurukous

 
leivän ja viinin valmistaminen
alussa voi olla lukijan lukema III hetki

opetettavien liturgia  eli 
katekumeenien liturgia

kiitososa
suuri ektenia
alkupsalmi 103
pieni ektenia

pieni ektenia

pieni saatto, saatossa Evankeliumikirja 

opetusosa

trisagion
pyhän Raamatun lukeminen

hartauden ektenia

uskovaisten liturgia
ektenia uskovaisten puolesta
kiitosuhrin kantaminen alkaa

suuri saatto, saatossa ehtoollisaineet 
proskomidista
anomusektenia
rauhantervehdys

eukaristian alku
ANAFORA
-prefatio
-sanctus
-anamnesis
leivän ja viinin edeskantaminen
epiklesis
lahjain muuttuminen
esirukousten ensimmäinen osa

esirukousten toinen osa, Anaforan loppu
valmistautuminen Herran Ehtoolliseen
Karitsan ylentäminen ja murentaminen
kiitosuhrin nauttiminen alkaa
HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN

pyhiä lahjoja esiinkannettaessa
pieni ektenia
loppusiunaus ja antidora
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1. Tess 5:17 ”Rukoilkaa lakkaamatta”

Clemens Aleksandrialainen 200-luku:
”Me käytämme vain yhtä soitinta, rauhaisaa 
sanaa.”

Athanasios Suuri v. 295-373:
” Niin kuin tunnemme ja ilmaisemme 
lausumillamme sanoilla sielun ajatukset, samoin 
Herra haluaa, että sanoista muodostuva suloveisu 
olisi sielussa vallitsevan harmonian symboli.”
”Hän (Jumala) on määrännyt veisaamaan oodeja 
ja lukemaan psalmeja laulaen.”

Igumeni Pamos:
”Munkit eivät jättäneet maailmaa tullakseen 
houkiksi Jumalan edessä, laulaakseen lauluja, 
korottaakseen ääntään, heilutellakseen käsiään ja 
polkeakseen jalkojaan. Meidän tulee mieluummin 
korottaa rukouksemme Jumalan puoleen suuresti 
peläten ja vavisten, itkien ja huoaten, kunnioittaen 
ja syvästi tuntien, hiljaisella ja nöyrällä äänellä.”

Idän kristillisen kirkon liturgiat ja 
jumalanpalveluksissa käytettävä runous 
ovat muotoutuneet Bysantin 
valtakunnassa.

Vanhimmat idän kirkon kirjoitetun 
täydellisen jumalanpalvelusjärjestyksen 
lähteet ovat palestiinalaisen Pyhän 
Sabbaan luostarin ja Konstantinopolin 
Studionin luostarin säännöstöt. Useat 
tutkimukset osoittavat, ettei kumpaakaan 
luostaria voida kuitenkaan pitää typikonin 
laatijana.

I. Mansvetov:
”Ensimmäisessäkin vaiheessa on varmasti ollut 
sääntötekstejä, mutta niitä ei ole säilynyt meille.”

M. Skaballanovich:
”Jumalanpalvelusmenot, liturgiset muodot ja 
jumalanpalvelusjärjestys sellaisena kuin sen ovat 
meille antaneet ja vahvistaneet luostarien pyhät 
isä, se on Eutymios Suuri, pyhä Sabbas, 
Teodosios Kenobiitti ja Gerasimos 
Jordanialainen, jota villipeto palveli, Hariton 
Tunnustaja ja Kyprianos Erakko; samanlaisen 
järjestyksen on tuleville sukupolville kirjoittanut 
suuri patriarkka Sofronios. Mutta kun barbaarit 
polttivat Pyhän Sabbaan luostarin ja kun autuaan 
Sofronioksen laatima käsikirjoitus joutui liekkien 
uhriksi, viisas Johannes Damaskolainen aivan 
kuin työmehiläinen jälleen kerran siirsi tämän 

perinteen seuraajilleen, ja se on siten säilynyt 
nykypäiviin.”

Mustanvuoren Nikon 1. vuosisadalla:
”Monet studionilaiset ja jerusalemilaiset typikonit 
yksinkertaistettiin ja järjestettiin.”

Idän kirkon liturgia on käännetty 
kreikankielestä monille kielille, myös 
kirkkoslaaviksi 800-luvulla ja suomeksi 
1860-luvulla. 

Laulua säestäviä soittimia tai soittimia 
muuten ei yleensä käytetä. Palveluksen 
ääni-maailmaa saattavat kuitenkin rikastaa  
esimerkiksi suitsutusastiain kulkuset, kellot 
ja läppäämällä soitettavat kirkonkellot.

Abba Pambo 300-luku:
”Mitä, hartautta, mitä kyyneleitä syntyy 
tropareista? Mitä hartautta munkki saa siitä, että 
seisoo kirkossa tai keljassa ja kohottaa äänensä 
niin kuin härät?”

Munkki Nitreasta 400-luvulla:
”Troparien ja kanonien laulaminen ja sointuvat 
sävelmät sopivat seurakuntapapeille ja maallikoille, 
jotta ihmiset saadaan kirkon piiriin”…

Trullon synodi vuonna v.692:
”Haluamme, että ne, jotka ovat tulleet laulajiksi 
kirkkoihin, eivät käytä kuritonta huutoa eivätkä 
pakota luontoa kiljuntaan eivätkä lisää mitään 
siihen, mikä kirkkoon sopii ja kuuluu, vaan 
kantakoot suurella huolella ja hartaudella veisut 
salaisuuksien näkijälle, Jumalalle. Sillä Pyhä Sana 
on opettanut Israelin lapsia olemaan hurskaita.”

Pyhä Gregorios Siinailainen:
” Meidän hymnimme tulee olla enkelielämän 
kaltaista, eikä lihallisen.”
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700 -luvulta alkaen bysanttilainen 
kirkkolaulu on perustunut oktoekhos- eli 
kahdeksansävelmäjärjestelmään. Laulujen 
sävelet vaihtuvat viikoittain kunnes 
kahdeksan viikon kuluttua vuorossa on 
jälleen ensimmäinen sävelmä ja niin 
edelleen. Kierto alkaa toisena helluntain 
jälkeisenä sunnuntaina siirryttäessä 
Pentekostarionista eli pääsiäisajan 
palveluksista Parakletiken eli Suuren 
Oktoekhoksen palveluksiin. Suuri 
Oktoekhos on käytössä Suuren viikon 
palvelukset aloittavaan palmusunnuntaihin 
asti. Suurina juhlapäivinä oktoekhoksen 
järjestyksestä kuitenkin poiketaan juhlan 
oman ekhoksen mukaisesti. Oktoekhos 
sävelmistöjä on useita erilaisia. Kokonaista 
suomenkielistä Suurta Oktoekhosta ei ole.

           
Aamen, hepreaa ’amên, on  tarkoitukseltaan 
juhlallisesti ”niin se on” eli totisesti.

Alttari on alkuaan uhripöytä tarkoittaen myös 
ikonostaasin kirkkosalista erottamaa aluetta. 
Piispa Ignatin laatimissa 
käyttäytymissäännöissä munkkikokelaille ja 
nuorille munkeille: ”Laodikean kirkollis-
kokouksen 19:n säännön mukaan ja hyvin 
järjestetyissä ortodoksisissa luostareissa 
vallitsevan tavan mukaisesti on pyhään 
alttariin – kaikkein pyhimpään verrattavaan – 
pääsy kielletty kaikilta, jotka eivät ole vihityt 
johonkin papilliseen arvoon, lukuunottamatta 
alttaripalvelijoita eli ponomareita ja 
kynttilöidenasettajia. ” 
   Jos ajattelemme, että kirkkosali antaa meille 
kokemuksen taivaasta, alttari on taivaan 
taivas, jossa Jumala asuu.

Amboni, esimerkiksi evankeliumin lukemista 
varten tarkoitettu koroke.

Anafora, kreikaksi anafero, eukaristinen 
rukous.

Antidora on siunattua leipää, jota liturgian 
jälkeen voi vahvistuksekseen nauttia, jotta 
sekin siunattu leipä, jota ei itse liturgiassa 
käytetty,  tulee seurakuntaa vahvistamaan,  
vahvistamaan niitä, jotka ovat ehtoolliseen 
osallistuakseen paastonneet vähintään 
keskiyöstä tai vahvistamaan niitä, jotka eivät 
ole osallistuneet itse ehtoolliseen. 

Antifoni, vuorolaulu, kahden vastakkaisesti 
seisovan kuoron vuorolaulu. On saanut 
alkunsa 300 -luvulla jKr. Käyttöönottajana 
pidetään Antiokian piispa Ignatiosta.

Dogmatiikka eli uskonkappaleiden järjes-
telmällinen esitys. Liturgiassa laulettavat lau-lut 
ovat piispainkokouksen hyväksymää ”lau-
lettua dogmatiikkaa”. Lauluilla on käyty har-
haoppeja vastaan. Myös harhaoppiset ovat 
esittäneet oppiaan lauluin. Liturgiassa musiikki 
palvelee sanaa.

Ekhos eli ääni, sävelmä. Prótos ékhos on 
ekhos-kierron ensimmäinen sävel.

Ektenia, kreikaksi ekténia  eli verkkaisuus on 
vuorolukuna luettava anomusrukous, johon 
kuoro vastaa ”Herra armahda”, ”anna Herra” tai 
”Sinun haltuus Herra”. Vuoroluku-tapa tekee 
rukouksen nimensä mukaisesti hitaaksi. 

Enkeli eli sanansaattaja.

Epistola, kirje, liturgiassa luetaan ennen 
evankeliumitekstin lukemista jaksoja 
Apostolien teoista tai apostolien 
lähetyskirjeistä.

Eukaristiasta sanoo pyhä Johannes 
Cassianus: ”Me emme saa karttaa Herran 
ehtoollista siitä syystä, että tunnustamme 
itsemme syntisiksi. Päin vastoin yhä 
useammin ja useammin janoten meidän tulee  
lähestyä häntä sielun parantamiseksi ja 
hengen puhdistamiseksi. Tämä tapahtukoon 
kuitenkin sellaisella hengen nöyryydellä ja 
uskolla, että pitäen itseämme kelvottomina 
vastaanottamaan tällaista armoa, toivoisimme 
yhä enemmän synnin haavojemme 
parantamista. Muutoin emme edes yhtä 
kertaa vuodessa voi kelvollisesti osallistua 
ehtoolliseen niin kuin jotkut tekevät…He jopa 
ajattelevat, että niitä voivat ottaa vastaan vain 
pyhät ja puhtaat, mutta parempi olisi ajatella, 
että nämä salaisuudet armon kautta tekevät 
meidät puhtaiksi ja pyhiksi…Oikeampaa olisi, 
jos me sillä sydämen nöyryydellä, jolla 
uskomme ja todistamme, että emme koskaan 
voi kelvollisesti koskettaa pyhiä lahjoja, 
jokaisena sunnuntaipäivänä ottaisimme ne 
vastaan vaivojemme parantamiseksi, 
emmekä ylpeilisi sydämen turhalla kuvittelulla, 
että me vuoden kuluttua olisimme kelvollisia 
ottamaan ne vastaan.”
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Evankeliumi, hyvä-, ilosanoma. Liturgiassa 
luetaan katkelma neljän evankelistan eli 
Johanneksen, Luukkaan, Matteuksen tai 
Markuksen meille jättämästä tekstistä, 
evankeliumista. 
   Evankeliumikirjan paikka on keskellä alttaria, 
antimenson päällä. 
    Pakomius Suuri vaati munkiksi aikovalta 
evankeliumien ulkoa osaamista.

Hymninen laulaminen, yhtämittaista 
laulamista esimerkiksi jonkin palveluksen 
toimituksen aikana. Nykyisten palveluskirjojen 
aineistosta noin 4/5 osaa on hymnodiaa. 
Venäläisessä luostarissa herätettiin 
aamupalvelukseen: on aika laulun, hetki 
rukouksen.

Ikonostaasi, kuvaseinä, alttariseinä on 
alttarin ja muun kirkkosalin yhdistävä 
eräänlainen kuoriristikko tai  alttarikaide, alkuaan 
tehty kivestä tai marmorista muistuttaen 
vanhimpien roomalaisten basilikojen 
vastaavaa rakennelmaa.    
   Sittemmin siihen kirkollisien juhlien aikana 
ripustettiin kuvia. Lopulta ikonostaasi 
kuvitettiin pysyvästi. Andrei Rublevin ja 
Theophanes Kreikkalaisen vaikutuksessa 
ikonostaasi rakennettiin korkeaksi kätkien 
alttarin kirkkosalista. Ikonostaasin tekeminen 
puusta on venäläistä vaikutusta.
   Kirkossa ei aina ole ikonostaasia.
   Pienemmissä itäisissä kirkoissa kuten 
koptien ja Armenian kirkossa ikonostaasia 
vastaa joissain palveluksen osissa kirkon 
poikki vedettävä harso tai verho. 

Kerubi taivaallista hoviväkeä. Juontuu     
mahdollisesti akkadinkielen sanasta karabu  eli 
”rukoilla, siunata” tai siivekästä portinvartijaa 
tarkoittaneesta karibi-sanasta. Jumalan 
läsnäolon vertauskuva, pyhien paikkojen 
vartija, Jumalan suuruuden ja 
käsittämättömyyden vertauskuva, Jumalan 
valtaistuimen kannattaja. Suurena lauantaina 
lauletaan kerubien ja serafien huutavan Herran 
edessä halleluja, halleluja.

Kirkkoslaavi, bulgariankielen 
makedonialainen murre, myös 
muinaisbulgariaksi mainittu muinaiskirkkoslaavi, 
otettu slaavilaisten ortodoksisien maiden 
kirkkokieleksi, josta paikallisesti sekoittuneita 
muunnoksia on esimerkiksi Venäjällä ja 
Serbiassa.

Kontakki, johdanto kontakion runoelmaan, 
kirkollisessa käytössä laulu, jossa ylistetään 
pyhää ihmistä tai juhlittavaa tapausta. 500-
luvulla syntynyt bysanttilainen hymnirunouden 
muoto. Yleensä kontakki seuraa  troparia. 
Akatistos on pitkä kontakki-runoelma. Kontakki 
oli alkuaan runomuotoinen laulettava saarna.

Liturgia, kreikaksi leiturgia on jumalanpalvelus, 
jossa muistellaan ehtoollisen asettamista ja 
toimitetaan ehtoollissakramentti, eukaristia. 
Liturgia on kaikkein tärkein jumalanpalvelus. 
Kaksi yleisintä bysantin liturgiaa on nimetty 
pyhän Basileios Suuren ja pyhän Johannes 
Krysostomoksen mukaan. Ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgiassa ei toimiteta eukaristiaa vaan 
käytetään aiemmin siunattuja ehtoollisaineita.

Lukija piispa Ignatin laatimissa 
käyttäytymissäännöissä munkkikokelaille ja 
nuorille munkeille:

Jumalanpalveluksissa ja hartaustilaisuuksissa 
lukijan tehtäviin määrätyn henkilön täytyy 
hyvissä ajoin ennen esiintymistä valmistautua 
perusteellisesti ja etsiä edeltäpäin kaikki 
luettavat paikat (m.m. troparit, kontakit y.m.), 
niin, ettei kirkossa lukemisessa tapahtuisi 
virheitä eikä kohtien etsimisestä aiheutuvia 
pysähdyksiä. Lukijan tulee seistä suorassa 
(perusasennossa), käsien ollessa suoraan 
alas laskettuina; lukeminen on toimitettava 
tasaisesti, ei liian nopeaan eikä tarpeettomasti 
venyttäen, sanat on lausuttava selvästi, niin 
että ne jokainen läsnäolija ymmärtää. Lukea 
täytyy vaatimattomasti ja hartaasti, ilman 
kirkkotaiteelle vierasta teatraalista lausuntaa. 
Annamme itse rukouksien pyhien sanojen 
omalla hengellisellä arvokkuudellaan vaikuttaa 
lukijoihin. Halu siirtää lukijoihin omat tunne-
elämykset on omahyväisyyden ja ylpeyden 
merkki. 
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Oktoekhos, -hymniteksteihin perustuva  
kahdeksan viikon pituinen kertautuva 
kahdeksansävelmistö, jonka mukaan 
jumalanpalveluksen sävelmät  aina lauantain 
yhdeksännellä hetkellä vaihtuvat.   
   Oktoekhoksen kokoajana pidetään 
Johannes Damaskolaista, joka eli 700-luvulla.

Suomalainen oktoekhos perustuu Pietarin 
hovikapellan 1800 -luvun neliääniseen 
laulutapaan perustuviin melodioihin. 

Prokimeni eli edelle asetettu, tavallisesti 
Davidin psalmeista otettuja jumalanpalvelus-
tekstien sisältöön liittyviä resitoiden luettavia 
jakeita. Mikäli palveluksessa on kaksi kuoroa, 
ne lukevat prokimenin osat vuorotellen siten, 
että oikeanpuoleinen kuoro aloittaa. Yleensä 
prokimeni luetaan siten, että:

lukija: lukee prokimenin
laulajat: laulavat prokimenin
lukija: lukee värssyn
laulajat: laulavat prokimenin
…

viimeisen laulajien laulaman prokimenin 
jälkeen:

lukija: lukee prokimenin alkuosan
laulajat: laulavat prokimenin 

loppuosan

Proskomidi:ssa ennen liturgiaa pappi 
valmistaa alttarin takana kalkin eli 
ehtoollismaljan ja diskoksen eli 
ehtoollisleipälautasen ja muistelee niitä eläviä 
ja kuolleita, joiden edestä häneltä on 
pyydetty esirukousta.

Psalmi on pyhän Basileios Suuren mukaan 
lääke ihmissielun haavoille, se puhdistaa 
ihmisen ajatukset, se vaikuttaa sieluun kuin 
hiljaisuus, se on ase yöllistä kammoa vastaan, 
se on kuin turvapaikka demonisia houkutuksia 
vastaan, se sovittaa vihamielisiä, se on 
nuorten kaunistus ja vanhuksien lohdutus.

Resitatiivi eli kirkkoluku on melodista 
lukemista. Lukutavat vaihtelevat esimerkiksi 
Kreikassa luettaessa melodisemmin kuin 
slaavilaisessa ja suomalaisessa lukutavassa. 
   Suomalaisella resitaatiolla on takanaan vasta 
noin sadan vuoden perinne. 
   Resitointi on sangen riippuvaista lukijan 
musikaalisista kyvyistä. Lukijan persoona ei 
resitaatiossa saisi olla esillä vaan ”kirkon 
äänen” tulee kuulua.

   Resitatiivin lähtötason tulisi olla edeltäneen 
tai seuraavan sävelmän sävellajin perussävel 
tai kvintti tai muuten musikaalisesti 
suhteutettuna edeltäneeseen ja seuraavaan 
musikaaliseen ainekseen. Resitaatio voi  
lukemisen lopussa nousta seuraavan 
sävelmän perussävelelle antaen kuorolle 
samalla säveltason.
   Paaston aikana resitaation tulisi olla 
yksinkertaisempaa. 
   Resitatiivin tehtävää luonnehditaan 
uskonnollisia tunteita ilmaisevaksi. Ilmaisua 
luonnehditaan: karuksi, yksinkertaiseksi, 
yksitoikkoiseksi, värittömäksi ja ikäväksi. 
Samanlaiseksi kuin askeettinen kilvoitus tai 
taide; kuin erämaakilvoitus askeetille. Sanonta 
on askeettisen niukkaa.
   Aikoinaan psalmeja laulettiin suorasanaisina 
kreikan tai latinan kielellä, perimmiltään 
yksiäänisesti. Melodiaa voi luonnehtia 
esimerkiksi kokoaminen tärkeimmälle 
sävelelle, viipyminen siellä ja laskeutuminen 
siitä sävelmän loppua tehostavaan 
päätesäveleen. 
   Pienikin liike voi ilmaista siirtymistä uuteen 
vaiheeseen rukoustunnelmassa. Melodinen 
kaari voi olla vajaan puolisävelaskeleen 
mittainen, mutta silti voi ilmaista rukouksen 
sisäisen linjan kulkua.
   Resitatiivi päättyy lopukkeeseen.

Sakramentti eli mysterion tarkoitti 
alkukirkossa Kristuksen ruumista.

Serafi on hepreaa eli tuliset, ”palaa”. Jumalan 
istuimen ympärillä olevia olentoja. Katso 
myös kerubi.

Stikari on liturginen puku, lat. alba. Koko 
papisto, diakoni ja ponomari käyttävät sitä. 
Piispan ja papin käyttämä stikari on alusstikari.

Tropari, kreikaksi tropárion , säkeistön 
yleisnimi, tarkoittaa laajassa merkityksessään 
kaikkia jumalanpalveluksen lauluja.              
   Suppeammassa merkityksessä troparilla 
tarkoitetaan veisua, joka lyhyesti selittää 
vietettävää juhlaa tai muisteltavan pyhän 
elämän tapahtumaa. Troparin syntyvaihe on 
noin 400 -luvulla. Suomessa vain apolytikionia 
ja kanonin irmossia seuraavia säkeistöjä 
kutsutaan tropareiksi. 

Typikon, jumalanpalvelusohjeet. Liturgisen 
säännön tarkoitus on saada jumalanpalvelus 
ilmentämään kirkon uskoa, toteuttamaan 
kirkkoa.
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Vigilia on sunnuntaita  tai juhlaa edeltävän 
illan öinen juhlapalvelus, joka sisältää ehtoo- ja 
aamupalveluksen.
   Alkuaan jumalanpalvelussääntö määräsi 
liturgian toimitettavaksi tiettyinä päivinä illalla 
ehtoopalveluksen jälkeen.

Vuorokausikiertoon ajan liturgiassa kuuluvat 
ehtoopalvelus, ehtoonjälkeinen palvelus, 
puoliyöpalvelus, aamupalvelus sekä I, II, III ja 
IX hetki ns. välihetkineen. Näiden palvelusten 
aineisto on lähes yksinomaan Raamatusta. 
Jokaisella viikonpäivällä on lisäksi edellä 
mainittuihin palveluksiin liittyvä oma 
hymnografinen aineksensa. Tämän aineksen 
kierto kestää kahdeksan viikkoa ja kiertää läpi 
vuoden. Vielä palveluksiin liittyy vuosikierto 
Minean (Menaion = kuukausi), Suuren 
paaston ja pääsiäisajan aineksin. 

Matt. 20:30.  Ja katso, kaksi sokeaa istui tien 
vieressä; ja kun he kuulivat, että Jeesus kulki 
ohitse, huusivat he sanoen: "Herra, Daavidin 
poika, armahda meitä". 31. Niin kansa nuhteli 
heitä saadakseen heidät vaikenemaan; mutta 
he huusivat sitä enemmän sanoen: "Herra, 
Daavidin poika, armahda meitä". 32. Silloin 
Jeesus seisahtui ja kutsui heidät tykönsä ja 
sanoi: "Mitä tahdotte, että minä teille tekisin?" 

Pyhä Ignatios: Elämän vesi kuiskaa 
minussa: ”Tule Isän luo”.

LK 18:38.  Niin hän huusi sanoen: "Jeesus, 
Daavidin poika, armahda minua!" 39. Ja 
edelläkulkijat nuhtelivat häntä saadakseen 
hänet vaikenemaan; mutta hän huusi vielä 
enemmän: "Daavidin poika, armahda minua!" 
40. Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa 
hänet tykönsä. Ja hänen tultuaan lähelle 
Jeesus kysyi häneltä: 41. "Mitä tahdot, että 
minä sinulle tekisin?" 
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