
Milloin ei veisata temppelin veisuja liturgiassa saaton jälkeen (3.4.2017) 
 
Kun liturgiassa on pieni saatto, sen jälkeen veisataan päivän muistoihin liittyvät troparit ja 
kontakit (pääsiäisviikolla myös pääsiäisen hypakoe). Lisäksi veisataan useimmiten, mutta 
ei aina, temppelin muiston tropari ja kontakki. Koska meillä vanhastaan noudatetun liturgi-
sen järjestyksen mukaista suomenkielistä ohjeistusta tästä aiheesta ei ole julkaistu (vuoden 
2011 Nuottiliturgiassa oleva ns. ”typikon” perustuu väärinkäsityksiin), pyritään kyseinen 
puute nyt korjaamaan ilmaisemalla, missä tapauksissa temppelin veisujen veisaaminen ei 
ole asiaankuuluvaa.  
 
Temppelin veisuja ei veisata: 
 
1) Suurina Herran ja Jumalansynnyttäjän juhlina, olivatpa ne minä viikonpäivänä tahansa. 
2) Suurten juhlien päättäjäisjuhlina. 
3) Kristuksen temppelissä sunnuntaisin sekä kaikkina viikonpäivinä Herran juhlien juhla-

kausina ja koko pentekostarionin ajan. 
4) Kristuksen temppelissä keskiviikkoisin ja perjantaisin doksologia-astetta alempina muis-

toina Jumalansynnyttäjän juhlakausien ulkopuolella. 
5) Jumalansynnyttäjän temppelissä Jumalansynnyttäjän juhlakausina ja mirhantuojain sun-

nuntaista alkaen helluntain päättäjäisjuhlaan saakka (Tuomaan viikon arkipäivinä veisa-
taan tropari muttei kontakkia).  

6) Pyhän temppelissä vigilia-asteen pyhien juhlina minä viikonpäivänä tahansa. 
7) Pyhän temppelissä lauantaisin doksologia-astetta alempina muistoina juhlakausien ulko-

puolella (koska silloin lauletaan kaikkien pyhien tropari). 
8) Jos Sabbaan typikonissa on tietyn päivän kohdalla ohjeistus saaton jälkeisistä veisuista, 

eikä siinä mainita temppelin veisuja. 
 
Kohdan 8 mukaisia päiviä ovat ainakin seuraavat: 
 
A) 1.9. (Jumalansynnyttäjän temppelin kontakki veisataan, mikäli ei ole sunnuntai), 13.9., 
isien sunnuntai 11.10. jälkeen pyhän temppelissä, sunnuntai 26.10. pyhän temppelissä, esi-
isien sunnuntai 11.12. alkaen, isien sunnuntai 18.12. alkaen, sunnuntai joulun jälkeen, sun-
nuntai 7.1., sunnuntai 24.2., sunnuntai 9.3., lähinnä 16.7. oleva isien sunnuntai pyhän temp-
pelissä, 1.8. ja 16.8. 
 
B) Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai välillä 11.–14.1., tuomiosunnuntai 30.1., mikä ta-
hansa valmistussunnuntai 1.2., ortodoksisuuden sunnuntai, ristinkumartamisen sunnuntai, 
Lasaruksen lauantai, palmusunnuntai, pääsiäissunnuntai ja kirkas viikko, kaikki penteko-
starionin sunnuntait helluntaihin saakka sekä helluntaimaanantai. Lisäksi temppelin veisuja 
ei veisata kaikkien pyhien sunnuntaina, vaikka tätä ei erikseen mainita typikonissa. 
 
Muistisääntöjä: 
 
1) Kristuksen temppelissä temppelin veisuja ei yleensä veisata, jos on sunnuntai, keski-

viikko tai perjantai. 
2) Jumalansynnyttäjän ja pyhän temppelissä veisataan temppelin veisut suuren paaston 

valmistussunnuntaina ynnä paastossa Gregorios Palamaksen, Johannes Siinailaisen ja 
Maria Egyptiläisen sunnuntaina paitsi kappaleissa A) ja B) mainituissa tapauksissa. 

3) Pyhän temppelissä veisataan temppelin veisut useimpina pentekostarionin arkipäivinä. 
4) Temppelin veisut veisataan aina temppelijuhlan liturgiassa. Näin on siinäkin tapauk-

sessa, että jokin poikkeussääntö näyttäisi ilmaisevan muuta. 


