
Tropareista ja kontakeista (22.9.2020 / 20.2.2021 / Jopi Harri) 
 
Käsillä olevaan tutkielmaan on koottu ohjeet sitä koskien, mitkä troparit ja kontakit veisataan 
tai luetaan ehtoopalveluksissa, aamupalveluksissa (paitsi kanonissa), hetkissä ja liturgioissa 
oktoehos-kaudella sekä triodionissa muulloin kuin paaston arkipäivinä ja pentekostarionissa. 
Vaille käsittelyä on jätetty tavallisten paastopäivien (jolloin aamupalveluksessa veisataan 
Halleluja) ohella ehtoonjälkeiset palvelukset ja puoliyöpalvelukset johtuen mm. siitä, että 
tiettävästi niitä ei Suomessa juurikaan missään toimiteta muulloin kuin suuressa paastossa.  

Liturgian tropareita ja kontakkeja koskevia ohjeita on aikaisemmin julkaistu vuoden 
2011 Nuottiliturgian liitteenä, mutta harmillisesti kyseiset ohjeet eivät ole millään tavoin 
yhdenmukaiset Suomessa vanhastaan noudatettavan liturgisen käytännön kanssa. Samoin 
papiston käsikirjoissa olevat ohjeet ovat vajavaiset. 
 
1 § Pienessä ehtoopalveluksessa Herran rukouksen jälkeen 

A) Lauantai-iltana veisataan sunnuntain tropari, Kunnia… nyt… ja oktoehoksen theotokion.  
B) 12 suureen juhlaan kuuluvien Herran juhlien aattoiltoina veisataan juhlan tropari.  
C) Ympärileikkauksen aattoiltana veisataan pyhän Basileioksen tropari Sinun äänesi, 

Kunnia… nyt… ja juhlan tropari Oi Jeesus, mutta sunnuntaita vasten sunnuntain tropari, 
Kunnia…, pyhän tropari, Nyt… ja juhlan tropari.  

D) Suurten Jumalansynnyttäjän juhlien aattoiltoina veisataan juhlan tropari, mutta sun-
nuntaita vasten sunnuntain tropari, Kunnia… nyt… ja juhlan tropari.  

E) Muun vigilian edellä veisataan minean tropari, Kunnia… nyt… ja mineassa osoitettu 
theotokion. 
 
2 § Ehtoopalveluksessa Herran rukouksen jälkeen veisataan yksi tai kaksi tai kolme 
troparia (ei milloinkaan enempää).  
 
2a § Tavallisessa ehtoopalveluksessa Herran rukouksen jälkeen 

A) Suuren juhlan juhlakaudella ja pentekostarionissa, kun mineassa ei ole troparia päi-
vän pyhälle, veisataan pelkästään juhlakauden tropari. 

B) Jumalansynnyttäjän muistopäivänä veisataan pelkästään päivän tropari mineasta, tai 
sen puuttuessa Jumalansynnyttäjän yleinen tropari Me syntiset ja alhaiset. 

C) Yhden pyhän muistopäivänä veisataan päivän pyhän tropari mineasta, Kunnia… 
nyt… ja theotokion tai sen asemesta juhlakauden tropari.  

D) Kahden pyhän muistopäivänä veisataan ensimmäisen pyhän tropari mineasta, Kun-
nia…, toisen pyhän tropari mineasta, Nyt… ja theotokion tai juhlakauden tropari. 

Jos mineassa ei ole pyhän troparia, tapauksissa C) ja D) veisataan sen tilalla yleinen 
tropari päivän pyhälle, paitsi juhlakautena. 

Mikäli pyhälle ei toimiteta polyeleota, niin sunnuntai-illasta torstai-iltaan juhlakausien 
ulkopuolella theotokion veisataan edeltävän troparin sävelmän mukaan kyseisen viikonpäi-
vän kohdalta. Perjantai-iltana theotokion veisataan vuorosävelmän mukaan. Mikäli pyhälle 
toimitetaan polyeleo, veisataan sunnuntain theotokion pyhän troparin sävelmän mukaan, 
mutta juhlakausina juhlan tropari. Jos sunnuntaivigilian asemesta toimitetaan suuri ehtoo-
palvelus, veisataan ensin sunnuntain tropari, sitten minean tai triodionin tms. tropari, jos on, 
ja sunnuntain theotokion edeltävän troparin sävelmän mukaan tavanomaisin doksologioin. 

 
2b § Ehtoopalveluksessa pentekostarionin arkipäivinä apostoli Tuomaan sunnuntain 
illasta eteenpäin Herran rukouksen jälkeen  

Aa) Tuomaan viikolla, kun mineassa ei ole troparia päivän pyhälle, veisataan pelkästään 
Tuomaan tropari Oi Kristus Jumala. 

Ab) Tuomaan viikolla, kun mineassa on tropari yhdelle pyhälle, veisataan pyhän tropa-
ri, Kunnia… nyt… ja Tuomaan tropari. 
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Ac) Tuomaan viikolla, kun mineassa on troparit kahdelle pyhälle, veisataan ensimmäi-
sen pyhän tropari, Kunnia…, toisen pyhän tropari, Nyt… ja Tuomaan tropari. 

Ba) Mirhantuojain viikolla, kun mineassa ei ole troparia päivän pyhälle, veisataan Kun-
niallinen Joosef, Kunnia…, Tultuasi alas kuolemaan, Nyt… ja Mirhaa tuoville naisille. 

Bb) Mirhantuojain viikolla sunnuntai-, tiistai- ja torstai-iltana, kun mineassa on tropari 
tai troparit päivän pyhille, ja muistot ovat alle polyeleoasteen, veisataan Kunniallinen Joo-
sef, Kunnia…, yhden pyhän tropari, Nyt… ja Mirhaa tuoville naisille. 

Bc) Mirhantuojain viikolla maanantai-, keskiviikko- ja perjantai-iltana, kun mineassa on 
tropari tai troparit päivän pyhille, ja muistot ovat alle polyeleoasteen, veisataan Tultuasi 
alas kuolemaan, Kunnia…, yhden pyhän tropari, Nyt… ja Mirhaa tuoville naisille. 

Bd) Mirhantuojain viikolla polyeleoasteen muistopäivänä veisataan pyhän tropari, Kun-
nia… nyt… ja Kunniallinen Joosef. 

Ca) Halvatun, samarialaisen naisen ja sokeana syntyneen viikolla paitsi keskijuhlana ja 
sen jälkijuhlana, kun mineassa ei ole troparia päivän pyhälle, veisataan edellisen sunnun-
tain sunnuntaitropari, Kunnia… nyt… ja sunnuntaitroparin theotokion. 

Cb) Halvatun, samarialaisen naisen ja sokeana syntyneen viikolla paitsi keskijuhlana ja 
sen jälkijuhlana, kun mineassa on tropari tai troparit päivän pyhille, ja muistot ovat alle po-
lyeleoasteen, veisataan edellisen sunnuntain sunnuntaitropari, Kunnia…, yhden pyhän tro-
pari, Nyt… ja sunnuntain theotokion pyhän troparin sävelmän mukaan (myös perjantai-
iltana). 

Cc) Keskijuhlana ja keskijuhlan päättäjäisjuhlana veisataan keskijuhlan tropari Juhlan 
tultua keskiväliin. Mutta jos näihin päiviin osuu vigilia pyhän muistolle, veisataan kuten 
vigiliassa yleensä. 

Cd) Keskijuhlan jälkijuhlana, kun mineassa ei ole troparia päivän pyhälle, veisataan 
keskijuhlan tropari. 

Ce) Keskijuhlan jälkijuhlana, kun mineassa on tropari päivän pyhälle, ja muisto on alle 
polyeleoasteen, veisataan pyhän tropari, Kunnia… nyt… ja keskijuhlan tropari. 

Cf) Keskijuhlan jälkijuhlana, kun mineassa on troparit kahdelle pyhälle, ja muistot ovat 
alle polyeleoasteen, veisataan ensimmäisen pyhän tropari, Kunnia…, toisen pyhän tropari, 
Nyt… ja keskijuhlan tropari. 

Cg) Halvatun, samarialaisen naisen ja sokeana syntyneen viikolla sekä myös keskijuh-
lan jälkijuhlana olevana polyeleoasteen muistopäivänä veisataan pyhän tropari, Kunnia… 
nyt… ja sunnuntain theotokion pyhän troparin sävelmän mukaan. 

D) Pääsiäisen päättäjäisjuhlana veisataan edellisen sunnuntain sunnuntaitropari Veisat-
kaamme, uskovaiset, Kunnia… nyt… ja sen theotokion. 

E) Helatorstain iltana veisataan helatorstain tropari Oi Kristus, meidän Jumalamme. 
Fa) Helatorstain jälkijuhlana paitsi pyhien isien sunnuntain iltana veisataan päivän py-

hän tropari, jos on, Kunnia… nyt… ja helatorstain tropari, tai kahden pyhän muistona en-
simmäisen pyhän tropari, Kunnia…, toisen pyhän tropari, Nyt… ja helatorstain tropari. Jos 
mineassa ei ole troparia pyhälle, veisataan helatorstain tropari. 

Fb) Pyhien isien sunnuntain iltana veisataan isien tropari Suuresti ylistetty, Kunnia…, 
päivän pyhän tropari, Nyt… ja helatorstain tropari. Jos mineassa ei ole troparia pyhälle, 
veisataan isien tropari, Kunnia… nyt… ja helatorstain tropari. 

 
2c § Ehtoopalveluksessa vainajien muistolle lauantaita vasten Herran rukouksen jälkeen  

A) Oktoehos-kaudella sekä suuren paaston 2., 3. ja 4. viikon lauantaina (mikäli ennen-
pyhitettyjen lahjain liturgiaa ei ole) veisataan Apostolit, marttyyrit ja profeetat, Kunnia…, 
Muista, Herra, hyvyydessäsi palvelijoitasi, Nyt… ja theotokion (2. säv.) Oi sanomattoman 
Valkeuden pyhä Äiti, || enkeliveisuin me Sinua kunnioitamme ja hartaasti ylistämme! 

B) Tuomiosunnuntain ja helluntain aattoina veisataan Oi ainoa Luoja, Kunnia… nyt…, 
Sinä olet meille muuri ja suojasatama. 
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3 § Aamupalveluksessa Jumala on Herra -responsorion jälkeen veisataan yksi, kaksi tai 
kolme troparia, joista yleensä jotakin toistetaan niin, että säkeistöjen määrä on kolme tai neljä. 
 
3a § Aamupalveluksessa arkisin, muulloin kuin vigiliassa Jumala on Herra -responso-
rion jälkeen 

A) Juhlakaudella, kun mineassa ei ole troparia päivän pyhälle, veisataan juhlakauden 
tropari kahdesti, Kunnia… nyt… ja juhlakauden tropari.  

B) Jumalansynnyttäjän muistopäivänä veisataan Jumalansynnyttäjän tropari muistopäi-
vän mukaan kahdesti, Kunnia… nyt… ja sama tropari. 

C) Juhlakaudella yhden pyhän muistopäivänä veisataan juhlakauden tropari kahdesti, 
Kunnia…, päivän pyhän tropari, Nyt… ja juhlakauden tropari. 

D) Juhlakaudella kahden pyhän muistopäivänä veisataan juhlakauden tropari kerran, 
päivän ensimmäisen pyhän tropari mineasta, Kunnia…, päivän toisen pyhän tropari mine-
asta, Nyt… ja juhlakauden tropari.  

E) Juhlakausien ulkopuolella yhden pyhän muistopäivänä veisataan päivän pyhän tropa-
ri mineasta kahdesti, Kunnia… nyt… ja theotokion. Troparin puuttuessa mineasta veisataan 
yleinen tropari päivän pyhälle. 

F) Juhlakausien ulkopuolella kahden pyhän muistopäivänä veisataan ensimmäisen py-
hän tropari mineasta kerran, Kunnia…, toisen pyhän tropari mineasta, Nyt… ja theotokion. 

Theotokion tapauksissa E) ja F) on sama kuin ehtoopalveluksessa (paitsi lauantaina). 
 

3b § Aamupalveluksessa eräinä triodionin lauantaina Jumala on Herra -responsorion 
jälkeen 

A) Juustoviikon lauantain ollessa 24. helmikuuta veisataan Edelläkävijän tropari Maas-
ta noustessaan kahdesti, Kunnia…, isien tropari Oi isiemme Jumala, Nyt… ja theotokion 
isien troparin sävelmän mukaan. 

B) Teodoros Alokkaan lauantain ollessa 24. helmikuuta veisataan Edelläkävijän tropari 
kahdesti, Kunnia…, Teodoroksen tropari Suuri uskon todistus, Nyt… ja theotokion Ymmär-
ryksen ylittäviä. 

C) Suuren paaston 2. ja 3. lauantain ollessa 24. helmikuuta veisataan Edelläkävijän tro-
pari kahdesti, Kunnia… nyt… ja theotokion Sinun kauttasi. 
 
3c § Aamupalveluksessa pentekostarionin arkipäivinä Tuomaan viikon maanantaista 
alkaen Jumala on Herra -responsorion jälkeen 

Aa) Tuomaan viikolla, kun mineassa ei ole troparia päivän pyhälle, veisataan Tuomaan 
tropari Oi Kristus Jumala kahdesti, Kunnia… nyt… ja Tuomaan tropari. 

Ab) Tuomaan viikolla, kun mineassa on tropari yhdelle pyhälle, veisataan Tuomaan tro-
pari kahdesti, Kunnia…, pyhän tropari, Nyt… ja Tuomaan tropari. 

Ac) Tuomaan viikolla, kun mineassa on troparit kahdelle pyhälle, veisataan Tuomaan tro-
pari, ensimmäisen pyhän tropari, Kunnia…, toisen pyhän tropari, Nyt… ja Tuomaan tropari. 

Ba) Mirhantuojain viikolla, kun mineassa ei ole troparia päivän pyhälle, veisataan Kunni-
allinen Joosef kahdesti, Kunnia…, Tultuasi alas kuolemaan, Nyt… ja Mirhaa tuoville naisille. 

Bb) Mirhantuojain viikolla, kun mineassa on tropari yhdelle pyhälle, veisataan Kunniallinen 
Joosef, Tultuasi alas kuolemaan, Kunnia…, pyhän tropari, Nyt… ja Mirhaa tuoville naisille. 

Bc) Mirhantuojain viikolla, kun mineassa on troparit kahdelle pyhälle, veisataan Kunni-
allinen Joosef, ensimmäisen pyhän tropari, Kunnia…, toisen pyhän tropari, Nyt… ja Mir-
haa tuoville naisille. 

Ca) Halvatun, samarialaisen naisen ja sokeana syntyneen viikolla paitsi keskijuhlana ja 
sen jälkijuhlana, kun mineassa ei ole troparia päivän pyhälle, veisataan edellisen sunnun-
tain sunnuntaitropari kahdesti, Kunnia… nyt… ja sunnuntaitroparin theotokion. 

Cba) Halvatun, samarialaisen naisen ja sokeana syntyneen viikolla paitsi keskijuhlana ja 
sen jälkijuhlana, kun mineassa on tropari yhdelle pyhälle, veisataan edellisen sunnuntain 
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sunnuntaitropari kahdesti, Kunnia…, pyhän tropari, Nyt… ja sunnuntain theotokion pyhän 
troparin sävelmän mukaan. 

Cbb) Halvatun, samarialaisen naisen ja sokeana syntyneen viikolla paitsi keskijuhlana 
ja sen jälkijuhlana, kun mineassa on troparit kahdelle pyhälle, veisataan edellisen sunnun-
tain sunnuntaitropari, ensimmäisen pyhän tropari, Kunnia…, toisen pyhän tropari, Nyt… ja 
sunnuntain theotokion toisen pyhän troparin sävelmän mukaan. 

Cc) Keskijuhlana ja keskijuhlan päättäjäisjuhlana veisataan keskijuhlan tropari Juhlan 
tultua keskiväliin kahdesti, Kunnia… nyt… ja keskijuhlan tropari. Mutta jos näihin päiviin 
osuu vigilia pyhän muistolle, veisataan kuten vigiliassa yleensä, eli pyhän tropari kahdesti, 
Kunnia… nyt… ja keskijuhlan tropari.  

Cd) Keskijuhlan jälkijuhlana, kun mineassa ei ole troparia päivän pyhälle, veisataan 
keskijuhlan tropari kahdesti, Kunnia… nyt… ja keskijuhlan tropari. 

Ce) Keskijuhlan jälkijuhlana, kun mineassa on tropari päivän pyhälle, veisataan keski-
juhlan tropari kahdesti, Kunnia…, pyhän tropari, Nyt… ja keskijuhlan tropari. 

Cf) Keskijuhlan jälkijuhlana, kun mineassa on troparit kahdelle pyhälle, veisataan kes-
kijuhlan tropari, ensimmäisen pyhän tropari, Kunnia…, toisen pyhän tropari, Nyt… ja kes-
kijuhlan tropari. 

D) Pääsiäisen päättäjäisjuhlana veisataan edellisen sunnuntain sunnuntaitropari Veisat-
kaamme, uskovaiset kahdesti, Kunnia… nyt… ja sunnuntaitroparin theotokion. 

F) Helatorstain ja helluntain jälkijuhlana veisataan juhlan tropari kahdesti, Kunnia…, 
päivän pyhän tropari, jos on, Nyt… ja juhlan tropari, tai kahden pyhän muistopäivänä juh-
lan tropari kerran, ensimmäisen pyhän tropari, Kunnia…, toisen pyhän tropari, Nyt… ja 
juhlan tropari. Jos mineassa ei ole troparia pyhälle, veisataan juhlan tropari kahdesti, Kun-
nia… nyt… ja juhlan tropari. 
 
3d § Aamupalveluksessa vainajien muistolle lauantaita vasten Halleluja-responsorion 
jälkeen  

A) Oktoehos-kaudella sekä suuren paaston 2., 3. ja 4. viikon lauantaina veisataan Apos-
tolit, marttyyrit ja profeetat kahdesti, Kunnia…, Muista, Herra, hyvyydessäsi palvelijoitasi, 
Nyt… ja theotokion (2. säv.) Oi sanomattoman Valkeuden pyhä Äiti, || enkeliveisuin me Si-
nua kunnioitamme ja hartaasti ylistämme! 

B) Tuomiosunnuntain ja helluntain aattoina veisataan Oi ainoa Luoja kahdesti, Kun-
nia… nyt…, Sinä olet meille muuri ja suojasatama. 
 
4 § Aamupalveluksen lopussa, milloin suurta ylistysveisua ei veisata, Herran rukouk-
sen jälkeen troparit veisataan kuten ehtoopalveluksessa, mutta theotokion ei yleensä ole 
sama. (Lauantain osalta yhtäällä kehotetaan veisaamaan theotokion vuorosävelmän ja toi-
saalla edeltävän pyhän troparin sävelmän mukaan.) Näin on myös pentekostarionin arki-
päivinä. Pääsiäisen päättäjäisjuhlana veisataan sunnuntain theotokion. Aamupalveluksessa 
vainajien muistolle veisataan kuten ehtoopalveluksessa vainajien muistolle. 

 
5 § Aamupalveluksen lopussa doksologia- ja polyeleoasteen muistopäivinä, kun vigili-
aa ei toimiteta, suuren ylistysveisun jälkeen  

A) Päättäjäisjuhlana veisataan pelkästään juhlan tropari. 
B) Jumalansynnyttäjän muistopäivänä veisataan pelkästään minean tropari Jumalansyn-

nyttäjälle tai yleinen tropari Me syntiset ja alhaiset.  
C) Yhden pyhän muistopäivänä veisataan päivän pyhän tropari mineasta, Kunnia… 

nyt… ja sunnuntain theotokion päivän troparin sävelmän mukaan. Juhlakaudella theotokio-
nin sijaan veisataan juhlakauden tropari. Pentekostarionissa Tuomaan viikolla theotokionin 
sijaan veisataan Tuomaan tropari. 

D) Kahden pyhän muistopäivänä veisataan päivän ensimmäisen pyhän tropari mineasta, 
Kunnia…, päivän toisen pyhän tropari mineasta, Nyt… ja sunnuntain theotokion jälkimmäi-
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sen troparin sävelmän mukaan. Juhlakaudella theotokionin sijaan veisataan juhlakauden 
tropari. Pentekostarionissa Tuomaan viikolla theotokionin sijaan veisataan Tuomaan tropari. 
 
6 § Vigilian suuressa ehtoopalveluksessa Herran rukouksen jälkeen veisataan yksi tai 
kaksi troparia siten, että säkeistöjen määrä on aina kolme. 
 
6a § Muulloin kuin lauantai-iltana Herran rukouksen jälkeen  

A) Herran tai Jumalansynnyttäjän vigilia-asteen juhlina veisataan juhlan tropari kolmesti. 
B) Muissa vigilioissa veisataan pyhän tropari kahdesti ja Iloitse, Jumalan Äiti. Näin 

toimitaan myös juhlakausina. 
 
6b § Lauantai-iltana Herran rukouksen jälkeen 

A) Tavallisina lauantaina veisataan Iloitse, Jumalan Äiti kolmesti.  
B) Herran tai Jumalansynnyttäjän 12 suurena juhlana sekä Jumalansynnyttäjän suoje-

luksena sunnuntaita vasten veisataan juhlan tropari kolmesti, paitsi ilmestyspäivän osuessa 
ristinkumartamisen sunnuntaille tai palmusunnuntaille, jolloin veisataan ilmestyspäivän 
tropari kahdesti ja kyseisen sunnuntain tropari. 

C) 12 suuren juhlan juhlakaudella sunnuntaita vasten veisataan yleensä Iloitse, Jumalan 
Äiti kahdesti ja juhlan tropari, mutta temppeliinkäynnin, ilmestyspäivän ja kirkastuspäivän 
esijuhlina Iloitse, Jumalan Äiti kolmesti. 

D) Vigilia-asteen pyhän muistopäivänä (mukaanlukien suuret Johannes Edelläkävijän ja 
apostolien Pietarin ja Paavalin juhlat) sunnuntaita vasten veisataan Iloitse, Jumalan Äiti 
kahdesti ja pyhän tropari. 

 
6c § Eräinä lauantai-iltoina oktoehos-kaudella Herran rukouksen jälkeen 

A) Syyskuun 1. päivän ollessa sunnuntaina veisataan Iloitse, Jumalan Äiti kahdesti ja 
uuden vuoden tropari Oi kaikkien luotujen Luoja. 

B) Kumpaakin joulua edeltävää sunnuntaita vasten, paitsi jouluaattona, veisataan Iloit-
se, Jumalan Äiti kahdesti ja isien tropari. 

C) Jouluaaton ollessa sunnuntaina veisataan isien tropari Suuri uskon todistus kahdesti 
ja jouluaaton tropari Neitseelliseen äitiyteen. 

D) Joulun jälkeistä sunnuntaita vasten veisataan joulun tropari kahdesti ja joulun jälkei-
sen sunnuntain tropari Julista, Joosef. 

E) Herran ympärileikkauksen osuessa sunnuntaille veisataan Basileioksen tropari Sinun 
äänesi kahdesti ja Iloitse, Jumalan Äiti kerran. 

F) Elokuun 1. päivän ollessa sunnuntaina veisataan Iloitse, Jumalan Äiti kahdesti ja ris-
tin tropari Pelasta, Herra. 

 
6d § Eräinä lauantai-iltoina triodionissa Herran rukouksen jälkeen 

A) Ortodoksisuuden sunnuntaita vasten veisataan Iloitse, Jumalan Äiti kahdesti ja Sinun 
puhtaalle kuvallesi. 

B) Ristinkumartamisen sunnuntaita vasten veisataan Iloitse, Jumalan Äiti kahdesti ja 
ristin tropari Pelasta, Herra. 

 
6e § Eräinä lauantai-iltoina pentekostarionissa Herran rukouksen jälkeen  

A) Apostoli Tuomaan sunnuntaita vasten veisataan Tuomaan tropari Oi Kristus Jumala 
kolmesti. Georgios Voittajan muistopäivänä 23. huhtikuuta kuitenkin veisataan Tuomaan 
tropari kahdesti ja Georgioksen tropari Oi Kristuksen marttyyri kerran. 

B) Nikean ekumeenisen kirkolliskokouksen pyhien isien sunnuntaita vasten veisataan 
isien tropari Suuresti ylistetty kahdesti ja helatorstain tropari Oi Kristus. Mikäli samalla on 
Johannes Teologin tai Konstantinoksen muistopäivä, pyhän tropari veisataan helatorstain 
troparin tilalla. 
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C) Kaikkien pyhien sunnuntaita vasten veisataan Iloitse, Jumalan Äiti kahdesti ja Seu-
rakuntasi puettuna. 

 
7 § Vigilian aamupalveluksessa Jumala on Herra -responsorion jälkeen veisataan yksi 
tai kaksi tai kolme tai neljä troparia, joista yleensä jotakin toistetaan niin, että säkeistöjen 
yhteismäärä on kolme tai neljä. 
 
7a § Vigilian aamupalveluksessa eri viikonpäivinä Jumala on Herra -responsorion jälkeen 

A) Suurena Herran juhlana kaikkina viikonpäivinä sekä suurena tai muuna Jumalansyn-
nyttäjän juhlana muulloin kuin sunnuntaita vasten veisataan juhlan tropari kahdesti, Kun-
nia… nyt… ja juhlan tropari. 

B) Suurena tai muuna Jumalansynnyttäjän juhlana sunnuntaita vasten veisataan sunnun-
tain tropari kahdesti, Kunnia… nyt… ja juhlan tropari. (Jumalansynnyttäjän muistopäivinä 
ylimalkaan ei veisata oktoehoksen theotokionia.) 

C) Vigilia-asteen pyhän muistopäivänä muulloin kuin sunnuntaita vasten veisataan py-
hän tropari kahdesti, Kunnia… nyt… ja sunnuntain theotokion pyhän troparin sävelmän 
mukaan, mutta juhlakaudella theotokionin sijaan juhlakauden tropari.  

D) Pentekostarionin arkipäivänä Tuomaan viikolla apostoli Johannes Teologin muisto-
päivänä veisataan Tuomaan tropari, Johannes Teologin tropari Oi apostoli, Kunnia…, toi-
sen pyhän tropari, Nyt… ja Tuomaan tropari. 

E) Pentekostarionin arkipäivinä Tuomaan viikon maanantaista alkaen pääsiäisen päättä-
jäisjuhlan aattoon saakka keskijuhlan jälkijuhlaa lukuunottamatta yhden pyhän muistopäi-
vänä vigiliassa veisataan edellisen sunnuntain sunnuntaitropari kahdesti, Kunnia…, pyhän 
tropari, Nyt… ja sunnuntain theotokion pyhän troparin sävelmän mukaan.  

F) Pentekostarionin arkipäivinä Tuomaan viikon maanantaista alkaen pääsiäisen päättä-
jäisjuhlan aattoon saakka keskijuhlan jälkijuhlaa lukuunottamatta kahden pyhän muisto-
päivänä vigiliassa veisataan edellisen sunnuntain sunnuntaitropari, ensimmäisen pyhän tro-
pari, Kunnia…, toisen pyhän tropari, Nyt… ja sunnuntain theotokion toisen pyhän troparin 
sävelmän mukaan. 

G) Keskijuhlaan, keskijuhlan jälkijuhlaan ja keskijuhlan päättäjäisjuhlaan osuvana vigi-
lia-asteen pyhän muistopäivänä veisataan keskijuhlan tropari kahdesti, Kunnia…, pyhän 
tropari, Nyt… ja keskijuhlan tropari. 

 
7b § Vigilian aamupalveluksessa sunnuntaita vasten Jumala on Herra -responsorion jälkeen 

A) Lauantai-iltana, kun mineassa ei ole pyhän troparia, veisataan sunnuntain tropari 
kahdesti, Kunnia… nyt… ja vuorosävelmän sunnuntain theotokion, mutta juhlakaudella 
theotokionin sijaan juhlakauden tropari.  

B) Lauantai-iltana, kun mineassa on yksi pyhän tropari, veisataan sunnuntain tropari 
kahdesti, Kunnia…, pyhän tropari, Nyt… ja sunnuntain theotokion pyhän troparin sävelmän 
mukaan, mutta juhlakaudella theotokionin sijaan juhlakauden tropari. 

C) Lauantai-iltana, kun mineassa on kaksi pyhän troparia, veisataan sunnuntain tropari 
kerran, ensimmäinen pyhän tropari, Kunnia…, toinen pyhän tropari, Nyt… ja sunnuntain 
theotokion jälkimmäisen pyhän troparin sävelmän mukaan, mutta juhlakaudella theotokio-
nin sijaan juhlakauden tropari. 

D) Lauantai-iltana 31. heinäkuuta veisataan sunnuntain tropari kahdesti, Kunnia…, mak-
kabealaismarttyyrien tropari Me rukoilemme Sinua, Nyt… ja ristin tropari Pelasta, Herra. 

 
7c § Vigilian aamupalveluksessa sunnuntaita vasten triodionissa Jumala on Herra -re-
sponsorion jälkeen 

A) Lauantai-iltana suuren paaston neljää valmistussunnuntaita vasten veisataan sunnun-
tain tropari kahdesti, Kunnia… nyt… ja vuorosävelmän sunnuntain theotokion, mutta juh-
lakaudella theotokionin sijaan juhlakauden tropari. 
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B) Lauantai-iltana ortodoksisuuden sunnuntaita vasten sen ollessa 24. helmikuuta veisa-
taan sunnuntain tropari kahdesti, Kunnia…, Edelläkävijän tropari Maasta noustessaan, 
Nyt… ja Sinun puhtaalle kuvallesi. 

C) Lauantai-iltana Gregorios Palamaksen sunnuntaita vasten sen ollessa 24. helmikuuta 
veisataan sunnuntain tropari kahdesti, Kunnia…, Edelläkävijän tropari, Nyt… ja theotokion 
Edelläkävijän troparin sävelmän mukaan. 

D) Lauantai-iltana ristinkumartamisen sunnuntaita vasten sen ollessa 24. helmikuuta 
veisataan sunnuntain tropari kahdesti, Kunnia…, Edelläkävijän tropari, Nyt… ja ristin tro-
pari Pelasta, Herra. 

 
7d § Vigilian aamupalveluksessa sunnuntaita vasten pentekostarionissa Jumala on 
Herra -responsorion jälkeen 

A) Lauantai-iltana apostoli Tuomaan sunnuntaita vasten veisataan Tuomaan tropari Oi 
Kristus Jumala kahdesti, Kunnia… nyt… ja Tuomaan tropari. Georgios Voittajan muisto-
päivänä 23. huhtikuuta kuitenkin veisataan Tuomaan tropari kahdesti, Kunnia…, Georgiok-
sen tropari Oi Kristuksen marttyyri, Nyt… ja Tuomaan tropari. 

B) Lauantai-iltana mirhantuojain sunnuntaita vasten veisataan sunnuntain tropari Tultua-
si alas kuolemaan kahdesti, Kunnia…, Kunniallinen Joosef, Nyt… ja Mirhaa tuoville naisil-
le. Georgioksen muistopäivänä 23. huhtikuuta kuitenkin veisataan sunnuntain tropari ker-
ran, Kunniallinen Joosef, Kunnia… Georgioksen tropari, Nyt… ja Mirhaa tuoville naisille. 

C) Lauantai-iltana Nikean ekumeenisen kirkolliskokouksen pyhien isien sunnuntaita 
vasten veisataan sunnuntain tropari Enkelein voimat kahdesti, Kunnia…, isien tropari Suu-
resti ylistetty, Nyt… ja helatorstain tropari Oi Kristus. Mikäli samalla on Johannes Teologin 
tai Konstantinoksen muistopäivä, pyhän tropari veisataan helatorstain troparin tilalla. 

D) Lauantai-iltana kaikkien pyhien sunnuntaita vasten veisataan sunnuntain tropari Oi 
Laupias kahdesti, Kunnia…, kaikkien pyhien tropari Seurakuntasi puettuna, Nyt… ja theo-
tokion Sinun kauttasi. Mikäli tänä sunnuntaina on vigilia-asteen pyhän muistopäivä, Ro-
zanovin mukaan toimitaan kuten typikonissa osoitetaan toukokuun 8. päivän kohdalla, eli 
veisataan sunnuntain tropari, kaikkien pyhien tropari, Kunnia…, pyhän tropari, Nyt… ja 
theotokion pyhän troparin sävelmän mukaan. 

 
8 § Vigilian aamupalveluksen lopussa suuren ylistysveisun jälkeen veisataan jokin seu-
raavista:  

A) Jos aamupalveluksessa luettiin jokin muu kuin ylösnousemusevankeliumi, veisataan 
päivän pyhän muiston tropari. 

B) Jos aamupalveluksessa luettiin ylösnousemusevankeliumi, veisataan jompikumpi 
ylösnousemustropari Tänä päivänä tai Noustuasi haudasta vuorosävelmän mukaan, paitsi 
seuraavissa tapauksissa: 

C) Ristinkumartamisen sunnuntaina veisataan ristin tropari Pelasta, Herra. 
D) Apostoli Tuomaan sunnuntaina veisataan apostoli Tuomaan tropari Oi Kristus Juma-

la. Mutta siihen osuvana Georgios Voittajan muistopäivänä veisataan Georgioksen tropari 
Oi Kristuksen marttyyri, Kunnia… nyt… ja Tuomaan tropari. 

E) Helatorstaina veisataan helatorstain tropari Oi Kristus, meidän Jumalamme. 
F) Helluntaina veisataan helluntain tropari Kiitetty olet Sinä. 

 
9 § Troparit hetkissä 

Tropareita hetkissä luetaan yksi tai kaksi. Ainoan tai jälkimmäisen troparin edelle lau-
sutaan Kunnia…. Viimeisen troparin jälkeen luetaan Nyt… ja hetken theotokion, joka on 
aina sama kussakin hetkessä. 
 



 8

9a § Troparit hetkissä sunnuntaisin  
A) Sunnuntaisin juhlakausien ulkopuolella, kun mineassa ei ole pyhän troparia, luetaan 

kaikissa hetkissä sunnuntain tropari. 
B) Sunnuntaisin juhlakausien ulkopuolella, kun mineassa on pyhän tropari, luetaan kai-

kissa hetkissä sunnuntain tropari ja pyhän tropari. 
C) Sunnuntaisin suurina Herran juhlina luetaan kaikissa hetkissä juhlan tropari. 
D) Sunnuntaisin suurina Jumalansynnyttäjän juhlina luetaan kaikissa hetkissä sunnun-

tain tropari ja juhlan tropari.  
E) Sunnuntaisin juhlakausina, kun mineassa ei ole pyhän troparia, luetaan kaikissa het-

kissä sunnuntain tropari ja juhlakauden tropari. 
F) Sunnuntaisin juhlakausina, kun mineassa on pyhän tropari, luetaan I ja VI hetkessä 

sunnuntain tropari ja juhlakauden tropari. III ja IX hetkessä juhlakauden troparin tilalla 
luetaan pyhän tropari. 

G) Päättäjäisjuhlan ollessa sunnuntaina luetaan I–VI hetkessä sunnuntain tropari ja juh-
lan tropari. IX hetkessä luetaan vain sunnuntain tropari. 

 
9b § Troparit hetkissä Herran ja Jumalansynnyttäjän juhlina  

Suurina Herran juhlina kaikkina päivinä sekä Jumalansynnyttäjän juhlina muulloin kuin 
sunnuntaisin luetaan kaikissa hetkissä juhlan tropari. 

 
9c § Troparit hetkissä arkisin 

A) Arkisin juhlakausien ulkopuolella yhden pyhän muistopäivänä tavallisesti luetaan 
kaikissa hetkissä pyhän tropari. Pyhän troparin puuttuessa luetaan yleinen tropari. 

B) Arkisin juhlakausien ulkopuolella kahden pyhän muistopäivänä luetaan kaikissa het-
kissä ensimmäisen pyhän tropari ja toisen pyhän tropari. 

C) Arkisin juhlakausina yhden pyhän muistopäivänä luetaan kaikissa hetkissä juhlakau-
den tropari ja päivän pyhän tropari riippumatta pyhän muiston asteesta. Mikäli mineassa ei 
ole päivän pyhän troparia, luetaan pelkästään juhlakauden tropari. 

D) Arkisin juhlakausina kahden pyhän muistopäivänä luetaan I ja VI hetkessä juhlakau-
den tropari ja ensimmäisen pyhän tropari ja III ja XI hetkessä juhlakauden tropari ja toisen 
pyhän tropari. 

 
10 § Kontakit hetkissä 

Hetkissä luetaan yksi kontakki. 
 

10a § Kontakit hetkissä sunnuntaisin 
A) Sunnuntaisin juhlakausien ulkopuolella, kun päivän pyhälle ei ole kontakkia mineas-

sa tai kun pyhälle on kontakki, mutta muistopäivä on alle doksologia-asteen, luetaan kai-
kissa hetkissä sunnuntain kontakki. 

B) Sunnuntaisin juhlakausien ulkopuolella, kun päivän pyhä on vähintään doksologia-
asteinen, luetaan I ja VI hetkessä pyhän kontakki ja III ja IX hetkessä sunnuntain kontakki. 

C) Sunnuntaisin suurina Herran juhlina luetaan kaikissa hetkissä juhlan kontakki. 
D) Sunnuntaisin suurina Jumalansynnyttäjän juhlina luetaan I ja VI hetkessä sunnuntain 

kontakki ja III ja IX hetkessä juhlan kontakki.  
E) Sunnuntaisin juhlakausina, kun päivän pyhälle ei ole kontakkia mineassa tai kun py-

hälle on kontakki, mutta muistopäivä on alle doksologia-asteen, luetaan I ja VI hetkessä 
juhlakauden kontakki ja III ja IX hetkessä sunnuntain kontakki. 

F) Sunnuntaisin juhlakausina, kun päivän pyhä on vähintään doksologia-asteinen, lue-
taan I ja IX hetkessä juhlakauden kontakki, III hetkessä sunnuntain kontakki ja VI hetkessä 
pyhän kontakki. 

G) Päättäjäisjuhlan ollessa sunnuntaina luetaan I ja VI hetkessä juhlan kontakki ja III ja 
IX hetkessä sunnuntain kontakki. 
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10b § Kontakit hetkissä Herran ja Jumalansynnyttäjän juhlina 
Suurina Herran juhlina kaikkina päivinä sekä Jumalansynnyttäjän juhlina muulloin kuin 

sunnuntaisin luetaan kaikissa hetkissä juhlan kontakki. 
 

10c § Kontakit hetkissä arkisin 
A) Arkisin juhlakausien ulkopuolella yhden pyhän muistopäivänä luetaan kaikissa het-

kissä pyhän kontakki. Pyhän kontakin puuttuessa luetaan yleinen kontakki. 
B) Arkisin juhlakausien ulkopuolella kahden pyhän muistopäivänä luetaan I ja VI het-

kessä ensimmäisen pyhän kontakki ja III ja XI hetkessä toisen pyhän kontakki. 
C) Arkisin juhlakausina, kun päivän pyhälle tai kahdelle pyhälle ei ole kontakkia mine-

assa tai kun pyhälle on kontakki, mutta muistopäivä on alle doksologia-asteen, luetaan kai-
kissa hetkissä juhlakauden kontakki. 

D) Arkisin juhlakausina, kun päivän pyhä on vähintään doksologia-asteinen, luetaan I ja 
VI hetkessä juhlakauden kontakki ja III ja IX hetkessä pyhän kontakki. 

 
11a § Troparit ja kontakit hetkissä lauantaisin vainajien muistolle 

A) Lauantaisin oktoehos-kaudella, kun palvelus toimitetaan vainajien muistolle (näin 
tulisi menetellä juhlakausien ulkopuolella silloin kun päivän pyhälle ei ole troparia mineas-
sa, vaikkakaan niin ei välttämättä tapahdu), sekä suuren paaston 2., 3. ja 4. lauantaina kai-
kissa hetkissä luetaan Apostolit, marttyyrit ja profeetat ja Muista, Herra, hyvyydessäsi pal-
velijoitasi sekä kontakki Saata, oi Kristus.  

B) Tuomiosunnuntain ja helluntain aattona kaikissa hetkissä luetaan Oi ainoa Luoja se-
kä kontakki Saata, oi Kristus. 

 
11b § Troparit ja kontakit hetkissä eräinä triodionin arkipäivinä  

A) Temppeliintuomisen esijuhlan ollessa juustoviikon maanantaista lauantaihin kaikissa 
hetkissä luetaan esijuhlan tropari Kumartuen taivaan holveista ja pyhän tropari, jos on, se-
kä esijuhlan kontakki Isän kanssa olevaa näkymätöntä Sanaa. 

B) Juustoviikon lauantain ollessa temppeliintuomisen jälkijuhlana kaikissa hetkissä lue-
taan juhlan tropari Iloitse, Armoitettu ja isien tropari Oi isiemme Jumala. I ja VI hetkessä 
luetaan juhlan kontakki Oi Kristus Jumala ja III ja IX hetkessä isien kontakki Sinä, Herra, 
olet kirkastanut. 

C) Juustoviikon lauantain ollessa 24. helmikuuta kaikissa hetkissä luetaan Edelläkävijän 
tropari Maasta noustessaan ja isien tropari. I ja VI hetkessä luetaan Edelläkävijän kontakki 
Jumalan profeetta ja III ja IX hetkessä isien kontakki. 

D) Teodoros Alokkaan lauantain ollessa 24. helmikuuta luetaan kaikissa hetkissä Edel-
läkävijän tropari Maasta noustessaan ja Teodoroksen tropari Suuri uskon todistus. I ja VI 
hetkessä luetaan Edelläkävijän kontakki Jumalan profeetta. 

E) Suuren paaston 2. ja 3. lauantain ollessa 24. helmikuuta luetaan kaikissa hetkissä 
Edelläkävijän tropari ja kontakki. 

 
11c § Troparit ja kontakit hetkissä eräinä oktoehos-kauden sunnuntaina 

A) Syyskuun 1. päivän ollessa sunnuntaina I hetkessä luetaan sunnuntain tropari, uuden 
vuoden tropari Oi kaikkien luotujen Luoja ja sunnuntain kontakki, III hetkessä sunnuntain 
tropari, pyhän Simeonin tropari Sinä, oi pyhittäjä ja uuden vuoden kontakki Korkeuksissa 
asuva, VI hetkessä sunnuntain tropari, uuden vuoden tropari ja pyhän Simeonin kontakki 
Alhaisiin liittyneenä ja IX hetkessä sunnuntain tropari, pyhän Simeonin tropari ja sunnun-
tain kontakki. 

B) Syyskuun 13. päivän ollessa sunnuntaina kaikissa hetkissä luetaan sunnuntain tropari 
ja kirkon vihkimisen tropari Herra, Sinä olet tuonut ilmi. I ja VI hetkessä luetaan sunnun-
tain kontakki, III ja IX hetkessä kirkon vihkimisen kontakki Kaikki uskovaiset valistava 
Kirkko. 
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C) Lokakuun 1. päivän ollessa sunnuntaina I ja VI hetkessä luetaan sunnuntain tropari, 
suojeluksen tropari Tänä päivänä me, hyväuskoinen kansa ja suojeluksen kontakki Neitsyt 
seisoo nyt kirkossa, III ja IX hetkessä sunnuntain tropari, apostoli Ananiaan tropari Oi py-
hä apostoli ja sunnuntain kontakki. 

D) Pyhien esi-isien sunnuntain ollessa 17. joulukuuta I ja VI hetkessä luetaan sunnun-
tain tropari ja esi-isien tropari Sinä, Kristus Jumala, III ja IX hetkessä sunnuntain tropari ja 
profeetta Danielin tropari Suuri uskon todistus. Kaikissa hetkissä luetaan esi-isien kontakki 
Käsintehtyä kuvaa. 

Ea) Pyhien isien sunnuntain ollessa 18. tai 19. joulukuuta kaikissa hetkissä luetaan sun-
nuntain tropari, isien tropari Suuri uskon todistus ja isien kontakki Käsintehtyä kuvaa. 

Eb) Pyhien isien sunnuntain ollessa 20.–23. joulukuuta I ja VI hetkessä luetaan sunnun-
tain tropari, isien tropari Suuri uskon todistus ja isien kontakki Iloitse, Beetlehem, III ja IX 
hetkessä sunnuntain tropari, esijuhlan tropari Valmistaudu, Beetlehem ja esijuhlan kontakki 
Tänä päivänä Neitsyt saapuu. 

Ec) Jos pyhien isien sunnuntaina 21. joulukuuta vietetään myös metropoliitta Pietarin 
muistoa, I ja VI hetkessä luetaan sunnuntain tropari, Pietarin tropari ja Pietarin kontakki, 
III ja IX hetkessä sunnuntain tropari, isien tropari Suuri uskon todistus ja isien kontakki 
Iloitse, Beetlehem. 

Ed) Pyhien isien sunnuntain yhdistyessä jouluaattoon I ja VI hetkessä luetaan sunnun-
tain tropari, isien tropari Suuri uskon todistus ja isien kontakki Iloitse, Beetlehem, III ja IX 
hetkessä sunnuntain tropari, jouluaaton tropari Neitseelliseen äitiyteen kutsuttuna ja esijuh-
lan kontakki Tänä päivänä Neitsyt saapuu. 

F) Joulun jälkeisenä sunnuntaina I ja VI hetkessä luetaan sunnuntain tropari, joulun tro-
pari ja joulun kontakki, III ja IX hetkessä sunnuntain tropari, jälkisunnuntain tropari Julis-
ta, Joosef ja jälkisunnuntain kontakki Daavid tulee. 

G) Tammikuun 1. päivän ollessa sunnuntaina I ja VI hetkessä luetaan sunnuntain tropa-
ri, ympärileikkauksen tropari Oi Jeesus ja ympärileikkauksen kontakki Kaikkeuden Herra, 
III ja IX hetkessä sunnuntain tropari, Basileioksen tropari Sinun äänesi ja Basileioksen 
kontakki Sinä osoittauduit. 

H) Elokuun 1. päivän ollessa sunnuntaina I ja VI hetkessä luetaan sunnuntain tropari ja 
ristin tropari Pelasta, Herra, III ja IX hetkessä sunnuntain tropari ja makkabealaismarttyy-
rien tropari Me rukoilemme Sinua. I ja IX hetkessä luetaan sunnuntain kontakki, III hetkes-
sä ristin kontakki Oi Kristus Jumala ja VI hetkessä marttyyrien kontakki Jumalan viisau-
den seitsenlukuiset pylväät. 

I) Elokuun 16. päivän ollessa sunnuntaina I ja VI hetkessä luetaan sunnuntain tropari ja 
ikonin tropari Sinun puhtaalle kuvallesi, III ja IX hetkessä sunnuntain tropari ja kuo-
lonuneennukkumisen tropari Oi Jumalansynnyttäjä. I ja IX hetkessä luetaan sunnuntain 
kontakki, III hetkessä ikonin kontakki Isän kuvaamaton Sana ja VI hetkessä kuolonuneen-
nukkumisen kontakki Esirukouksissaan väsymätöntä. 

J) Seitsemännen sekä kuuden ensimmäisen ekumeenisen kirkolliskokouksen isien sun-
nuntaina kaikissa hetkissä luetaan sunnuntain ja isien tropari Suuresti ylistetty. I ja VI het-
kessä luetaan sunnuntain kontakki ja III ja IX hetkessä isien kontakki Apostolien saarna. 

 
11d § Troparit ja kontakit hetkissä triodionin sunnuntaina 

Aa) Suuren paaston neljänä valmistussunnuntaina juhlakausien ulkopuolella tavallisina 
muistopäivinä kaikissa hetkissä luetaan sunnuntain tropari ja triodionin kontakki, eli päi-
vän pyhän tekstit jäävät pois. 

Ab) Valmistussunnuntaina loppiaisen jälkijuhlana I ja VI hetkessä luetaan sunnuntain 
tropari, loppiaisen tropari Jordanissa kastettaessa ja loppiaisen kontakki Sinä ilmestyit, III 
ja XI hetkessä sunnuntain tropari, loppiaisen tropari ja sunnuntain kontakki. 
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Ac) Valmistussunnuntaina loppiaisen päättäjäisjuhlana I ja VI hetkessä luetaan sunnun-
tain tropari, loppiaisen tropari ja triodionin kontakki, III ja XI hetkessä sunnuntain tropari, 
loppiaisen tropari ja loppiaisen kontakki. 

Ad) Valmistussunnuntaina 30. tammikuuta I ja IX hetkessä luetaan sunnuntain tropari, 
esipaimenten tropari Te hyveissä apostolien vertaiset ja sunnuntain kontakki, III hetkessä 
sunnuntain tropari, esipaimenten tropari ja triodionin kontakki ja VI hetkessä sunnuntain 
tropari, esipaimenten tropari ja esipaimenten kontakki Sinä, oi Herra. 

Ae) Valmistussunnuntaina 1. helmikuuta I ja VI hetkessä luetaan sunnuntain tropari, 
temppeliintuomisen esijuhlan tropari Kumartuen taivaan holveista ja esijuhlan kontakki 
Isän kanssa olevaa näkymätöntä Sanaa, III ja XI hetkessä sunnuntain tropari, esijuhlan tro-
pari ja triodionin kontakki. 

Af) Valmistussunnuntaina 2. helmikuuta I ja VI hetkessä luetaan sunnuntain tropari, temp-
peliintuomisen tropari Iloitse, Armoitettu ja temppeliintuomisen kontakki Oi Kristus Jumala, 
III ja IX hetkessä sunnuntain tropari, temppeliintuomisen tropari ja triodionin kontakki. 

Ag) Valmistussunnuntain ollessa temppeliintuomisen jälkijuhlana I ja VI hetkessä lue-
taan sunnuntain tropari, juhlan tropari ja triodionin kontakki, III ja IX hetkessä sunnuntain 
tropari, juhlan tropari ja juhlan kontakki. 

Ah) Valmistussunnuntain ollessa temppeliintuomisen päättäjäisjuhlana I ja VI hetkessä 
luetaan sunnuntain tropari, juhlan tropari ja juhlan kontakki, III ja IX hetkessä sunnuntain 
tropari, juhlan tropari ja triodionin kontakki. 

Ai) Valmistussunnuntaina 24. helmikuuta I ja VI hetkessä luetaan sunnuntain tropari, 
Edelläkävijän tropari Maasta noustessaan ja triodionin kontakki, III ja IX hetkessä sunnun-
tain tropari, Edelläkävijän tropari ja Edelläkävijän kontakki Jumalan profeetta. 

Ba) Ortodoksisuuden sunnuntaina kaikissa hetkissä luetaan sunnuntain tropari, juhlan 
tropari Sinun puhtaalle kuvallesi ja triodionin kontakki Isän kuvaamaton Sana. 

Ca) Ortodoksisuuden sunnuntaina 24. helmikuuta I ja VI hetkessä luetaan sunnuntain 
tropari ja Sinun puhtaalle kuvallesi. III ja IX hetkessä luetaan sunnuntain tropari ja Edellä-
kävijän tropari. I ja IX hetkessä luetaan sunnuntain kontakki, III hetkessä triodionin kon-
takki Isän kuvaamaton Sana ja VI hetkessä Edelläkävijän kontakki. 

Bb) Gregorios Palamaksen sunnuntaina kaikissa hetkissä luetaan sunnuntain tropari ja 
Palamaksen tropari Oikean uskon valo. I ja VI hetkessä luetaan triodionin kontakki Nyt on 
tullut toiminnan aika ja III ja IX hetkessä Palamaksen kontakki Oi jumalansaarnaaja. 

Cb) Gregorios Palamaksen sunnuntaina 24. helmikuuta kaikissa hetkissä luetaan sun-
nuntain tropari ja Edelläkävijän tropari. I ja VI hetkessä luetaan triodionin kontakki ja III ja 
IX hetkessä Edelläkävijän kontakki. 

Bc) Ristinkumartamisen sunnuntaina kaikissa hetkissä luetaan sunnuntain tropari, ristin 
tropari Pelasta, Herra ja triodionin kontakki Leimuava miekka. 

Cc) Ristinkumartamisen sunnuntaina 24. helmikuuta I ja VI hetkessä luetaan sunnuntain 
tropari ja ristin tropari. III ja IX hetkessä luetaan sunnuntain tropari ja Edelläkävijän tropa-
ri. I ja IX hetkessä luetaan sunnuntain kontakki, III hetkessä triodionin kontakki ja VI het-
kessä Edelläkävijän kontakki. 

Bd) Johannes Siinailaisen sunnuntaina kaikissa hetkissä luetaan sunnuntain tropari ja 
Johannes Siinailaisen tropari Sinä, oi Jumalankantaja. I ja VI hetkessä luetaan sunnuntain 
kontakki ja III ja IX hetkessä Johannes Siinailaisen kontakki Itsekieltäymyksen todelliseen 
korkeuteen. 

Be) Maria Egyptiläisen sunnuntaina kaikissa hetkissä luetaan sunnuntain tropari ja Ma-
ria Egyptiläisen tropari Sinussa, oi pyhittäjä-äiti. I ja VI hetkessä luetaan sunnuntain kon-
takki ja III ja IX hetkessä Maria Egyptiläisen kontakki Sinä, joka ennen olit. 

 
 
 
 



 12

11e § Troparit ja kontakit hetkissä pentekostarionin sunnuntaina 
C) Apostoli Tuomaan sunnuntain aattoillan IX hetkessä luetaan sunnuntain tropari ja 

pääsiäisen kontakki Sinä, oi Kuolematon. Apostoli Tuomaan sunnuntaina kaikissa hetkissä 
luetaan Tuomaan tropari Oi Kristus Jumala ja Tuomaan kontakki Sinun tultuasi sisään. 
Georgios Voittajan muistopäivänä kaikissa hetkissä luetaan Tuomaan tropari ja Georgiok-
sen tropari Oi Kristuksen marttyyri, ja I ja VI hetkessä Tuomaan kontakki ja III ja IX het-
kessä Georgioksen kontakki Sinusta tuli. 

D) Mirhantuojain sunnuntaina kaikissa hetkissä luetaan sunnuntain tropari Tultuasi alas 
kuolemaan, Kunniallinen Joosef ja mirhantuojain kontakki Oi Kristus Jumala. Georgios 
Voittajan muistopäivänä kaikissa hetkissä luetaan sunnuntain tropari ja Georgioksen tropa-
ri, ja I ja VI hetkessä mirhantuojain kontakki ja III ja IX hetkessä Georgioksen kontakki. 

E) Halvatun sunnuntaina kaikissa hetkissä luetaan sunnuntain tropari Riemuitkoot tai-
vaalliset ja halvatun kontakki Paranna, oi Herra. Georgios Voittajan muistopäivänä kai-
kissa hetkissä luetaan sunnuntain tropari ja Georgioksen tropari, ja I ja VI hetkessä halva-
tun kontakki ja III ja IX hetkessä Georgioksen kontakki. 

F) Samarialaisen naisen sunnuntaina kaikissa hetkissä luetaan sunnuntain tropari Kuul-
tuansa enkelin riemuilmoituksen ja keskijuhlan tropari Juhlan tultua keskiväliin. I ja VI 
hetkessä luetaan keskijuhlan kontakki Lehtimajan juhlan keskivaiheilla ja III ja IX hetkes-
sä samarialaisen naisen kontakki Uskolla tultuaan kaivolle. Georgios Voittajan muistopäi-
vänä kaikissa hetkissä luetaan sunnuntain tropari ja Georgioksen tropari. I ja VI hetkessä 
luetaan samarialaisen naisen kontakki ja III ja IX hetkessä Georgioksen kontakki. 

G) Sokeana syntyneen sunnuntaina kaikissa hetkissä luetaan sunnuntain tropari Veisat-
kaamme, uskovaiset ja sokeana syntyneen kontakki Sieluni silmät sokaistuina.  

H) Nikean ekumeenisen kirkolliskokouksen isien sunnuntaina I ja VI hetkessä luetaan 
sunnuntain tropari Enkelein voimat, helatorstain tropari Oi Kristus ja helatorstain kontakki 
Täytettyäsi Jumalan kaitselmuksen, III ja IX hetkessä sunnuntain tropari, isien tropari Suuresti 
ylistetty ja isien kontakki Apostolien saarna. Mikäli tänä sunnuntaina on Johannes Teologin 
tai pyhän Konstantinoksen muistopäivä, pyhän veisut luetaan helatorstain veisujen tilalla. 

I) Kaikkien pyhien sunnuntaina kaikissa hetkissä luetaan sunnuntain tropari Oi Laupias, 
kaikkien pyhien tropari Seurakuntasi puettuna ja kaikkien pyhien kontakki Luonnon esi-
koisina. Mikäli tänä sunnuntaina on vigilia-asteen pyhän muistopäivä, Rozanovin mukaan 
toimitaan kuten typikonissa osoitetaan toukokuun 8. päivän kohdalla, eli I ja VI hetkessä 
luetaan sunnuntain tropari, kaikkien pyhien tropari ja kaikkien pyhien kontakki ja III ja IX 
hetkessä sunnuntain tropari, pyhän tropari ja pyhän kontakki. 

J) Pentekostarionin sunnuntain ollessa Johannes Teologin muistopäivänä 8. toukokuuta 
kaikissa hetkissä luetaan sunnuntain tropari ja pyhän tropari Oi apostoli. I ja VI hetkessä 
luetaan pentekostarionin kontakki ja III ja IX hetkessä pyhän kontakki Kuka taitaa kuvailla. 

 
11f § Troparit ja kontakit hetkissä pentekostarionin arkipäivinä apostoli Tuomaan 
sunnuntain illasta eteenpäin 

Aa) Tuomaan viikolla sekä keskijuhlan jälkijuhlana, kun mineassa ei ole troparia päivän 
pyhälle, kaikissa hetkissä luetaan (pentekostarionin) juhlan (ts. Tuomaan tai keskijuhlan) 
tropari ja kontakki. 

Ab) Tuomaan viikolla sekä keskijuhlan jälkijuhlana, kun mineassa on tropari yhdelle 
pyhälle, kaikissa hetkissä luetaan juhlan tropari, pyhän tropari ja juhlan kontakki.  

Ac) Tuomaan viikolla sekä keskijuhlan jälkijuhlana, kun mineassa on troparit kahdelle 
pyhälle, I ja VI hetkessä luetaan juhlan tropari, ensimmäisen pyhän tropari ja juhlan kon-
takki, III ja IX hetkessä juhlan tropari, toisen pyhän tropari ja juhlan kontakki. 

Ba) Mirhantuojain viikolla, kun mineassa ei ole troparia päivän pyhälle, I ja IX hetkessä 
luettaneen Kunniallinen Joosef, III hetkessä Tultuasi alas kuolemaan ja VI hetkessä Mir-
haa tuoville naisille. Kaikissa hetkissä luetaan mirhantuojain kontakki Oi Kristus Jumala. 
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Bb) Mirhantuojain viikolla, kun mineassa on tropari yhdelle pyhälle, I hetkessä luetaan 
Kunniallinen Joosef ja pyhän tropari sekä mirhantuojain kontakki. III hetkessä luetaan Tul-
tuasi alas kuolemaan ja pyhän tropari sekä pyhän kontakki. VI hetkessä luetaan Mirhaa 
tuoville naisille ja pyhän tropari sekä mirhantuojain kontakki. XI hetkessä luetaan Kunnial-
linen Joosef ja pyhän tropari sekä pyhän kontakki. [Toisen ohjeen mukaan alle doksologia-
asteen pyhän muistopäivänä kaikissa hetkissä luetaan mirhantuojain kontakki.] 

Bc) Mirhantuojain viikolla, kun mineassa on troparit kahdelle pyhälle, I hetkessä lue-
taan Kunniallinen Joosef ja ensimmäisen pyhän tropari sekä mirhantuojain kontakki. III 
hetkessä luetaan Tultuasi alas kuolemaan ja toisen pyhän tropari sekä toisen pyhän kon-
takki. VI hetkessä luetaan Mirhaa tuoville naisille ja ensimmäisen pyhän tropari sekä en-
simmäisen pyhän kontakki. XI hetkessä luetaan Kunniallinen Joosef ja toisen pyhän tropari 
sekä mirhantuojain kontakki. [Toisen ohjeen mukaan alle doksologia-asteen pyhän muisto-
päivänä kaikissa hetkissä luetaan mirhantuojain kontakki.] 

Ca) Halvatun, samarialaisen naisen ja sokeana syntyneen viikolla paitsi keskijuhlana ja 
sen jälkijuhlana, kun mineassa ei ole troparia päivän pyhälle, kaikissa hetkissä luetaan 
edellisen sunnuntain sunnuntaitropari ja pentekostarionin kontakki edelliseltä sunnuntailta. 

Cba) Halvatun, samarialaisen naisen ja sokeana syntyneen viikolla paitsi keskijuhlana ja 
sen jälkijuhlana, kun mineassa on tropari yhdelle pyhälle, jonka muisto on alle polyeleoas-
teen, kaikissa hetkissä luetaan edellisen sunnuntain tropari, pyhän tropari ja pentekostario-
nin kontakki edelliseltä sunnuntailta.  

Cbb) Halvatun, samarialaisen naisen ja sokeana syntyneen viikolla paitsi keskijuhlana 
ja sen jälkijuhlana, kun mineassa on troparit kahdelle pyhälle, I ja VI hetkessä luetaan edel-
lisen sunnuntain tropari ja ensimmäisen pyhän tropari, III ja IX hetkessä edellisen sunnun-
tain tropari ja toisen pyhän tropari. Kaikissa hetkissä luetaan pentekostarionin kontakki 
edelliseltä sunnuntailta. 

Cc) Keskijuhlana ja keskijuhlan päättäjäisjuhlana (keskijuhlan jälkijuhlana ks. A) kai-
kissa hetkissä luetaan keskijuhlan tropari Juhlan tultua keskiväliin ja kontakki Lehtimajan 
juhlan keskivaiheilla. Mutta jos näihin päiviin osuu vigilia pyhän muistolle, luetaan kuten 
vigilia-asteen muistopäivinä yleensä. IX hetkessä keskijuhlan päättäjäisjuhlan iltana ei 
enää lueta keskijuhlan veisuja (vaan jotain muuta sitten). 

Cg) Halvatun, samarialaisen naisen ja sokeana syntyneen viikolla paitsi keskijuhlana ja 
sen jälkijuhlana, kun vietetään vähintään polyeleoasteen pyhän muistoa, kaikissa hetkissä 
luetaan edellisen sunnuntain tropari ja pyhän tropari. I ja VI hetkessä luetaan pentekosta-
rionin kontakki edelliseltä sunnuntailta ja III ja IX hetkessä pyhän kontakki. 

D) Pääsiäisen päättäjäisjuhlana kaikissa hetkissä luetaan edellisen sunnuntain sunnun-
taitropari Veisatkaamme, uskovaiset ja sokeana syntyneen kontakki Sieluni silmät. 

E) Helatorstain ollessa Johannes Teologin muistopäivänä 8. toukokuuta kaikissa hetkis-
sä luetaan helatorstain tropari Oi Kristus ja pyhän tropari Oi apostoli. I ja VI hetkessä lue-
taan helatorstain kontakki Täytettyäsi Jumalan kaitselmuksen ja III ja IX hetkessä pyhän 
kontakki Kuka taitaa kuvailla. 

F) Helatorstain ja helluntain jälkijuhlana arkisin kaikissa hetkissä luetaan juhlan tropari, 
päivän pyhän tropari, jos on, ja juhlan kontakki. Vigilia-asteen pyhän muistopäivänä I ja 
VI hetkessä luetaan juhlan kontakki ja III ja IX hetkessä pyhän kontakki. 
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12 § Troparit ja kontakit liturgiassa saaton jälkeen 
Liturgiassa veisataan yksi tai useampia tropareita ja kontakkeja (yhteensä 2–12 säkeis-

töä) ajankohdasta ja temppelin muistosta riippuen. Tässä pätee seuraava: 
A) Jos säkeistöjä on kaksi, jälkimmäisen edelle veisataan Kunnia… nyt….  
B) Jos säkeistöjä on enemmän kuin kaksi, yleensä viimeistä edellisen säkeistön edelle 

veisataan Kunnia… ja viimeisen säkeistön edelle Nyt…, paitsi erikseen osoitetuissa tapauk-
sissa, jolloin viimeisen säkeistön edelle veisataan Kunnia… nyt…. 

C) Vaihtoehtoisuudet johtuvat siitä, että typikonin eri kohdissa on erilaisia ohjeita sa-
masta asiasta. 

D) Jos jokin veisu tulisi ohjeen mukaan veisata kahdesti, toisto jää pois. 
E) Vigilia-asteen pyhän muistopäivänä pyhän temppelissä temppelin veisut jäävät pois. 

 
12a1 § Troparit ja kontakit liturgiassa sunnuntaina juhlakausien ulkopuolella 

Kristuksen temppelissä 
Vaihtoehto I 

Jumalansynnyttäjän temppelissä Pyhän temppelissä 
Vaihtoehto I 

1) Sunnuntain tropari 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Toisen pyhän tropari, jos on 
4) Päivän pyhän kontakki 
5) Toisen pyhän kontakki, jos on 
6) Sunnuntain kontakki 

1) Sunnuntain tropari 
2) Temppelin tropari 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Sunnuntain kontakki 
6) Temppelin kontakki 
7) Päivän pyhän kontakki 
8) Toisen pyhän kontakki, jos on 
9) Kristittyjen varma puolustaja 

Kristuksen temppelissä 
Vaihtoehto II 

Pyhän temppelissä 
Vaihtoehto II 

1) Sunnuntain tropari 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Toisen pyhän tropari, jos on 
4) Sunnuntain kontakki 
5) Päivän pyhän kontakki 
6) Toisen pyhän kontakki, jos on 
7) Kristittyjen varma puolustaja 

1) Sunnuntain tropari 
2) Temppelin tropari 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Sunnuntain kontakki 
6) Päivän pyhän kontakki 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Temppelin kontakki 

1) Sunnuntain tropari 
2) Temppelin tropari 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Temppelin kontakki 
6) Päivän pyhän kontakki 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Sunnuntain kontakki 

Huomattakoon, että Valamon kesäkirkossa on käytössä Kristuksen temppelin vaihtoehto I. 
 
12a2 § Troparit ja kontakit liturgiassa sunnuntaina juhlakausina 

A) Kristuksen temppelissä kaikkina 
juhlakausina 
B) Jumalansynnyttäjän temppelissä 
Jumalansynnyttäjän juhlan juhla-
kautena  

A) Jumalansynnyttäjän temppelissä 
Herran juhlan juhlakautena,  
vaihtoehto I 
B) Pyhän temppelissä kaikkina juhla-
kausina 

Jumalansynnyttäjän temppelissä Her-
ran juhlan juhlakautena, 
vaihtoehto II 

1) Sunnuntain tropari 
2) Juhlakauden tropari 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Sunnuntain kontakki 
6) Päivän pyhän kontakki 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Juhlakauden kontakki 

 1) Sunnuntain tropari 
 2) Juhlakauden tropari 
 3) Temppelin tropari 
 4) Päivän pyhän tropari 
 5) Toisen pyhän tropari, jos on 
 6) Sunnuntain kontakki 
 7) Temppelin kontakki 
 8) Päivän pyhän kontakki 
 9) Toisen pyhän kontakki, jos on 
10) Juhlakauden kontakki 

 1) Sunnuntain tropari 
 2) Juhlakauden tropari 
 3) Temppelin tropari 
 4) Päivän pyhän tropari 
 5) Toisen pyhän tropari, jos on 
 6) Sunnuntain kontakki 
 7) Juhlakauden kontakki 
 8) Päivän pyhän kontakki 
 9) Toisen pyhän kontakki, jos on 
10) Temppelin kontakki 



 15

12a3 § Troparit ja kontakit liturgiassa sunnuntaille osuvina päättäjäisjuhlina kaikissa 
temppeleissä 

Jumalansynnyttäjän syntymän, ristin-
ylentämisen, loppiaisen, Herran temp-
peliintuomisen (ennen triodionia), kir-
kastuspäivän ja kuolonuneennukku-
misen päättäjäisjuhlina 

Jumalansynnyttäjän temppeliinkäyn-
nin päättäjäisjuhlana 

Joulun päättäjäisjuhlana (sekä joulun 
jälkeisenä sunnuntaina ennen päättä-
jäisjuhlaa) 

1) Sunnuntain tropari 
2) Juhlan tropari 
3) Sunnuntain kontakki 
4) Juhlan kontakki 

1) Sunnuntain tropari 
2) Juhlan tropari 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Sunnuntain kontakki 
5) Päivän pyhän kontakki 
6) Juhlan kontakki 

1) Sunnuntain tropari 
2) Joulun tropari 
3) Julista, Joosef 
4) Daavid tulee nyt täyteen 
5) Joulun kontakki 

 
12a4 § Troparit ja kontakit liturgiassa eräinä sunnuntaina kaikissa temppeleissä 

A) Syyskuun 1. päivän ollessa sunnuntaina veisataan sunnuntain tropari, uuden vuoden 
tropari Oi kaikkien luotujen Luoja, pyhän Simeonin tropari Sinä, oi pyhittäjä, sunnuntain kon-
takki, Simeonin kontakki Alhaisiin liittyneenä ja uuden vuoden kontakki Korkeuksissa asuva. 

B) Syyskuun 13. päivän ollessa sunnuntaina veisataan sunnuntain tropari, kirkon vih-
kimisen tropari Herra, Sinä olet tuonut ilmi, ristin tropari Pelasta, Herra, sunnuntain kon-
takki, Kunnia… nyt… ja kirkon vihkimisen kontakki Kaikki uskovaiset valistava Kirkko. 

C) Lokakuun 1. päivän ollessa sunnuntaina veisataan sunnuntain tropari, suojeluksen 
tropari Tänä päivänä me, hyväuskoinen kansa, apostoli Ananiaan tropari Oi pyhä apostoli, 
sunnuntain kontakki, apostoli Ananiaan kontakki Esirukouksissa Sinä, Ananias ja suoje-
luksen kontakki Neitsyt seisoo nyt kirkossa. 

Da) Pyhien esi-isien sunnuntain ollessa 17. joulukuuta veisataan sunnuntain tropari, 
profeetta Danielin tropari Suuri uskon todistus, profeetta Danielin kontakki Hengen puh-
distama puhdas sydämesi ja esi-isien kontakki Käsintehtyä kuvaa. 

Db) Pyhien esi-isien sunnuntain ollessa muina kalenteripäivinä veisataan sunnuntain 
tropari, esi-isien tropari Sinä, Kristus Jumala, Kunnia… nyt… ja esi-isien kontakki Käsin-
tehtyä kuvaa. 

Ea) Pyhien isien sunnuntain ollessa 18. ja 19. joulukuuta veisataan sunnuntain tropari, 
isien tropari Suuri uskon todistus, Kunnia… nyt… ja isien kontakki Käsintehtyä kuvaa. 

Eb) Pyhien isien sunnuntain ollessa 20.–23. joulukuuta veisataan sunnuntain tropari, isi-
en tropari Suuri uskon todistus, esijuhlan tropari Valmistaudu, Beetlehem, isien kontakki 
Iloitse, Beetlehem ja esijuhlan kontakki Tänä päivänä Neitsyt saapuu. 

Ec) Jos pyhien isien sunnuntaina 21. joulukuuta vietetään myös metropoliitta Pietarin 
muistoa, veisataan sunnuntain tropari, isien tropari Suuri uskon todistus, esijuhlan tropari 
Valmistaudu, Beetlehem, päivän pyhän tropari, isien kontakki Iloitse, Beetlehem, päivän 
pyhän kontakki ja esijuhlan kontakki Tänä päivänä Neitsyt saapuu. 

Ed) Pyhien isien sunnuntain yhdistyessä jouluaattoon veisataan sunnuntain tropari, isien 
tropari Suuri uskon todistus, jouluaaton tropari Neitseelliseen äitiyteen kutsuttuna, isien 
kontakki Iloitse, Beetlehem ja esijuhlan kontakki Tänä päivänä Neitsyt saapuu. 

F) Joulun jälkeisenä sunnuntaina troparit ja kontakit veisataan kuten ylempänä (12a3 §) 
mainitaan joulun päättäjäisjuhlan kohdalla. Huomattakoon, että joulun jälkeinen sunnuntai 
ei koskaan sijoitu päättäjäisjuhlan jälkeiseen aikaan, joten joinakin vuosina sitä ei ole. 

G) Tammikuun 1. päivän ollessa sunnuntaina veisataan sunnuntain tropari, ympärileik-
kauksen tropari Oi Jeesus, Basileioksen tropari Sinun äänesi, Basileioksen kontakki Sinä 
osoittauduit ja ympärileikkauksen kontakki Kaikkeuden Herra. 

H) Elokuun 1. päivän ollessa sunnuntaina veisataan sunnuntain tropari, ristin tropari Pe-
lasta, Herra, marttyyrien tropari Me rukoilemme Sinua, sunnuntain kontakki, marttyyrien 
kontakki Jumalan viisauden seitsenlukuiset pylväät ja ristin kontakki Oi Kristus Jumala. 
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I) Elokuun 16. päivän ollessa sunnuntaina veisataan sunnuntain tropari, ikonin tropari 
Sinun puhtaalle kuvallesi, kuolonuneennukkumisen tropari Oi Jumalansynnyttäjä, sunnun-
tain kontakki, ikonin kontakki Isän kuvaamaton Sana ja kuolonuneennukkumisen kontakki 
Esirukouksissaan väsymätöntä. 

Huomattakoon, että jos sunnuntain kontakki osoitetaan aamupalveluksen kanonin yh-
teydessä, se veisataan myös liturgiassa oktoehos-kaudella, paitsi 1. ja 16. elokuuta. 

J) Seitsemännen sekä kuuden ensimmäisen ekumeenisen kirkolliskokouksen isien sun-
nuntaina veisataan Kristuksen temppelissä joko sunnuntain tropari, isien tropari Suuresti 
ylistetty, sunnuntain kontakki, isien kontakki Apostolien saarna ja Kristittyjen varma puo-
lustaja tai sunnuntain tropari, isien tropari, isien kontakki ja sunnuntain kontakki. Jumalan-
synnyttäjän temppelissä veisataan sunnuntain tropari, isien tropari, sunnuntain kontakki, 
isien kontakki ja temppelin kontakki. Pyhän temppelissä veisataan sunnuntain tropari, isien 
tropari, sunnuntain kontakki, isien kontakki ja Kristittyjen varma puolustaja. 
 
12a5 § Troparit ja kontakit liturgiassa triodionin sunnuntaina kaikissa temppeleissä 

Aa) Suuren paaston neljänä valmistussunnuntaina juhlakausien ulkopuolella tavallisina 
muistopäivinä Kristuksen temppelissä veisataan sunnuntain tropari ja triodionin kontakki. 
Jumalansynnyttäjän temppelissä veisataan sunnuntain tropari, temppelin tropari, triodionin 
kontakki ja temppelin kontakki. Pyhän temppelissä veisataan sunnuntain tropari, temppelin 
tropari, temppelin kontakki ja triodionin kontakki. 

Ab) Valmistussunnuntain ollessa loppiaisen jälkijuhlana veisataan sunnuntain tropari, 
loppiaisen tropari Jordanissa kastettaessa, loppiaisen kontakki Sinä ilmestyit ja triodionin 
kontakki.  

Ac) Valmistussunnuntain ollessa loppiaisen päättäjäisjuhlana veisataan sunnuntain tro-
pari, loppiaisen tropari, triodionin kontakki ja loppiaisen kontakki. 

Ad) Valmistussunnuntaina 30. tammikuuta veisataan sunnuntain tropari, esipaimenten 
tropari Te hyveissä apostolien vertaiset, sunnuntain kontakki, esipaimenten kontakki Sinä, 
oi Herra ja triodionin kontakki. 

Ae) Valmistussunnuntaina 1. helmikuuta veisataan sunnuntain tropari, temppeliintuo-
misen esijuhlan tropari Kumartuen taivaan holveista, triodionin kontakki ja esijuhlan kon-
takki Isän kanssa olevaa näkymätöntä Sanaa. 

Af) Valmistussunnuntaina 2. helmikuuta veisataan temppeliintuomisen saattolauselma 
sekä sunnuntain tropari, temppeliintuomisen tropari Iloitse, Armoitettu, triodionin kontakki 
ja temppeliintuomisen kontakki Oi Kristus Jumala. 

Ag) Valmistussunnuntain ollessa temppeliintuomisen jälkijuhlana veisataan sunnuntain 
tropari, juhlan tropari, triodionin kontakki ja juhlan kontakki. 

Ah) Valmistussunnuntain ollessa temppeliintuomisen päättäjäisjuhlana veisataan sun-
nuntain tropari, juhlan tropari, triodionin kontakki ja juhlan kontakki. 

Ai) Valmistussunnuntain ollessa 24. helmikuuta veisataan sunnuntain tropari, Edelläkävijän 
tropari Maasta noustessaan, Edelläkävijän kontakki Jumalan profeetta ja triodionin kontakki. 

Huomattakoon, että siinä missä Rozanov esittää, että eräissä tapauksista Ab)–Ai) tulisi 
Jumalansynnyttäjän ja pyhän temppeleissä veisata myös temppelin veisut, näin ei typi-
konissa ohjeisteta tekemään, eikä niinmuodoin myöskään tässä tutkielmassa. 

Ba) Ortodoksisuuden sunnuntaina veisataan sunnuntain tropari, juhlan tropari Sinun 
puhtaalle kuvallesi, Kunnia… nyt… ja triodionin kontakki Isän kuvaamaton Sana. 

Ca) Ortodoksisuuden sunnuntaina 24. helmikuuta Kristuksen temppelissä veisataan 
sunnuntain tropari, Sinun puhtaalle kuvallesi, Edelläkävijän tropari, sunnuntain kontakki, 
Edelläkävijän kontakki ja triodionin kontakki. Jumalansynnyttäjän temppelissä veisataan 
sunnuntain tropari, Sinun puhtaalle kuvallesi, temppelin tropari, Edelläkävijän tropari, 
sunnuntain kontakki, triodionin kontakki ja temppelin kontakki. Pyhän temppelissä veisa-
taan sunnuntain tropari, Sinun puhtaalle kuvallesi, Edelläkävijän tropari, temppelin tropari, 
sunnuntain kontakki, Edelläkävijän kontakki, temppelin kontakki ja triodionin kontakki. 
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Bb) Gregorios Palamaksen sunnuntaina Kristuksen temppelissä veisataan sunnuntain 
tropari, Palamaksen tropari Oikean uskon valo, Palamaksen kontakki Oi jumalansaarnaaja 
ja triodionin kontakki Nyt on tullut toiminnan aika. Jumalansynnyttäjän temppelissä veisa-
taan sunnuntain tropari, temppelin tropari, Palamaksen tropari, triodionin kontakki, Pala-
maksen kontakki ja temppelin kontakki. Pyhän temppelissä veisataan sunnuntain tropari, 
temppelin tropari, Palamaksen tropari, temppelin kontakki, Palamaksen kontakki ja trio-
dionin kontakki. 

Cb) Gregorios Palamaksen sunnuntaina 24.2. Kristuksen temppelissä veisataan sunnun-
tain tropari, Edelläkävijän tropari, sunnuntain kontakki, Edelläkävijän kontakki ja triodio-
nin kontakki. Jumalansynnyttäjän temppelissä veisataan sunnuntain tropari, temppelin tro-
pari, Edelläkävijän tropari, sunnuntain kontakki, triodionin kontakki, Edelläkävijän kon-
takki ja temppelin kontakki. Pyhän temppelissä veisataan sunnuntain tropari, Edelläkävijän 
tropari, temppelin tropari, sunnuntain kontakki, Edelläkävijän kontakki, temppelin kontak-
ki ja triodionin kontakki. Ts. Palamaksen veisuja ei tässä tapauksessa veisata. 

Bc) Ristinkumartamisen sunnuntaina veisataan sunnuntain tropari, ristin tropari Pelasta, 
Herra, Kunnia… nyt… ja triodionin kontakki Leimuava miekka. 

Cc) Ristinkumartamisen sunnuntaina 24. helmikuuta Kristuksen temppelissä veisataan 
sunnuntain tropari, ristin tropari Pelasta, Herra, Edelläkävijän tropari, sunnuntain kontak-
ki, Edelläkävijän kontakki ja triodionin kontakki Leimuava miekka. Jumalansynnyttäjän 
temppelissä veisataan sunnuntain tropari, ristin tropari, temppelin tropari, Edelläkävijän 
tropari, sunnuntain kontakki, triodionin kontakki ja temppelin kontakki. Pyhän temppelissä 
veisataan sunnuntain tropari, ristin tropari, Edelläkävijän tropari, temppelin tropari, sun-
nuntain kontakki, Edelläkävijän kontakki, temppelin kontakki ja triodionin kontakki. 

Bd) Johannes Siinailaisen sunnuntaina Kristuksen temppelissä veisataan sunnuntain tro-
pari, Johannes Siinailaisen tropari Sinä, oi Jumalankantaja, Johannes Siinailaisen kontakki 
Itsekieltäymyksen todelliseen korkeuteen ja sunnuntain kontakki. Jumalansynnyttäjän 
temppelissä veisataan sunnuntain tropari, temppelin tropari, Johannes Siinailaisen tropari, 
sunnuntain kontakki, Johannes Siinailaisen kontakki ja temppelin kontakki. Pyhän temppe-
lissä veisataan sunnuntain tropari, temppelin tropari, Johannes Siinailaisen tropari, sunnun-
tain kontakki, temppelin kontakki, Johannes Siinailaisen kontakki ja Kristittyjen varma 
puolustaja. 

Be) Maria Egyptiläisen sunnuntaina Kristuksen temppelissä veisataan sunnuntain tropa-
ri, Maria Egyptiläisen tropari Sinussa, oi pyhittäjä-äiti, Maria Egyptiläisen kontakki Sinä, 
joka ennen olit ja sunnuntain kontakki. Jumalansynnyttäjän temppelissä veisataan sunnun-
tain tropari, temppelin tropari, Maria Egyptiläisen tropari, sunnuntain kontakki, Maria 
Egyptiläisen kontakki ja temppelin kontakki. Pyhän temppelissä veisataan sunnuntain tro-
pari, temppelin tropari, Maria Egyptiläisen tropari, sunnuntain kontakki, temppelin kon-
takki, Maria Egyptiläisen kontakki ja Kristittyjen varma puolustaja. 

 
12a6 § Troparit ja kontakit liturgiassa pentekostarionin sunnuntaina kaikissa temp-
peleissä 

A) Pääsiäissunnuntaina ja kirkkaalla viikolla saaton jälkeen veisataan pääsiäistropari 
(joidenkin lähteiden mukaan kerran, toisten lähteiden mukaan kolmesti), pääsiäisen hypa-
koe Naiset, jotka Marian kanssa olivat, Kunnia… nyt… ja pääsiäisen kontakki Sinä, oi 
Kuolematon. 

B) Ilmestyspäivän osuessa pääsiäissunnuntaille veisataan pääsiäistropari kolmesti, Kun-
nia…, ilmestyspäivän tropari Tämä päivä, Nyt… ja pääsiäisen kontakki. 

C) Apostoli Tuomaan sunnuntaina veisataan Tuomaan tropari Oi Kristus Jumala ja 
Tuomaan kontakki Sinun tultuasi sisään, paitsi Georgios Voittajan muistopäivänä, jolloin 
veisataan Tuomaan tropari, Georgioksen tropari Oi Kristuksen marttyyri, Georgioksen 
kontakki Sinusta tuli ja Tuomaan kontakki. 
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D) Mirhantuojain sunnuntaina veisataan sunnuntain tropari Tultuasi alas kuolemaan, 
mirhantuojain ensimmäinen tropari Kunniallinen Joosef, mirhantuojain kontakki Oi Kris-
tus Jumala ja pääsiäisen kontakki. Huomattakoon, että mirhantuojain toista troparia Mir-
haa tuoville naisille ei liturgiassa veisata. Georgioksen ja Johannes Teologin muistopäivinä 
veisataan sunnuntain tropari, pyhän tropari, pyhän kontakki ja mirhantuojain kontakki. 

E) Halvatun sunnuntaina veisataan sunnuntain tropari Riemuitkoot taivaalliset, halvatun 
kontakki Paranna, oi Herra ja pääsiäisen kontakki Sinä, oi Kuolematon. Georgioksen ja 
Johannes Teologin muistopäivinä veisataan sunnuntain tropari, pyhän tropari, pyhän kon-
takki ja halvatun kontakki.  

F) Samarialaisen naisen sunnuntaina veisataan sunnuntain tropari Kuultuansa enkelin 
riemuilmoituksen, keskijuhlan tropari Juhlan tultua keskiväliin, samarialaisen naisen kon-
takki Uskolla tultuaan kaivolle ja pääsiäisen kontakki. Georgioksen ja Johannes Teologin 
muistopäivinä veisataan sunnuntain tropari, pyhän tropari, pyhän kontakki ja samarialaisen 
naisen kontakki. 

G) Sokeana syntyneen sunnuntaina veisataan sunnuntain tropari Veisatkaamme, usko-
vaiset, sokeana syntyneen kontakki Sieluni silmät ja pääsiäisen kontakki. Johannes Teolo-
gin muistopäivänä veisataan sunnuntain tropari, pyhän tropari, pyhän kontakki ja sokeana 
syntyneen kontakki. 

H) Nikean ekumeenisen kirkolliskokouksen pyhien isien sunnuntaina veisataan sunnun-
tain tropari, helatorstain tropari Oi Kristus, isien tropari Suuresti ylistetty, isien kontakki 
Apostolien saarna ja helatorstain kontakki Täytettyäsi Jumalan kaitselmuksen. Mikäli tänä 
sunnuntaina on Johannes Teologin tai pyhän Konstantinoksen muistopäivä, pyhän veisut 
veisataan helatorstain jälkijuhlan veisujen tilalla. 

I) Kaikkien pyhien sunnuntaina veisataan sunnuntain tropari Oi Laupias, kaikkien pyhi-
en tropari Seurakuntasi puettuna, Kunnia… nyt… ja kaikkien pyhien kontakki Luonnon 
esikoisina. Mikäli tänä sunnuntaina on vigilia-asteen pyhän muistopäivä, toimitaan kuten 
typikonissa osoitetaan toukokuun 8. päivän kohdalla, eli veisataan sunnuntain tropari, kaik-
kien pyhien tropari, pyhän tropari, pyhän kontakki ja kaikkien pyhien kontakki. 
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12b1 § Troparit ja kontakit liturgiassa maanantaista perjantaihin Kristuksen temp-
pelissä alle doksologia-asteen muistopäivinä juhlakausien ulkopuolella 

Maanantaina ja tiistaina Keskiviikkona ja perjantaina Torstaina 
Vaihtoehto I Vaihtoehto I Vaihtoehto I 
1) Temppelin tropari 
2) Viikonpäivän tropari 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Viikonpäivän kontakki 
6) Päivän pyhän kontakki 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Saata, oi Kristus 
9) Temppelin kontakki 

1) Pelasta, Herra 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Toisen pyhän tropari, jos on 
4) Päivän pyhän kontakki 
5) Toisen pyhän kontakki, jos on 
6) Saata, oi Kristus 
7) Temppelin kontakki 

 1) Temppelin tropari 
 2) Oi pyhät apostolit 
 3) Uskon ohjeeksi 
 4) Päivän pyhän tropari 
 5) Toisen pyhän tropari, jos on 
 6) Horjumattomat saarnaajat 
 7) Oi pyhä, Sinä olit Myrrassa 
 8) Päivän pyhän kontakki 
 9) Toisen pyhän kontakki, jos on 
10) Saata, oi Kristus 
11) Temppelin kontakki 

Vaihtoehto II Vaihtoehto II Vaihtoehto II 
 1) Temppelin tropari 
 2) Viikonpäivän tropari 
 3) Päivän pyhän tropari 
 4) Toisen pyhän tropari, jos on 
 5) Temppelin kontakki 
 6) Viikonpäivän kontakki 
 7) Päivän pyhän kontakki 
 8) Toisen pyhän kontakki, jos on 
 9) Saata, oi Kristus 
10) Kristittyjen varma puolustaja 

1) Pelasta, Herra 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Toisen pyhän tropari, jos on 
4) Oi Kristus Jumala 
5) Päivän pyhän kontakki 
6) Toisen pyhän kontakki, jos on 
7) Saata, oi Kristus 
8) Kristittyjen varma puolustaja 

 1) Temppelin tropari 
 2) Oi pyhät apostolit 
 3) Uskon ohjeeksi 
 4) Päivän pyhän tropari 
 5) Toisen pyhän tropari, jos on 
 6) Temppelin kontakki 
 7) Horjumattomat saarnaajat 
 8) Oi pyhä, Sinä olit Myrrassa 
 9) Päivän pyhän kontakki 
10) Toisen pyhän kontakki, jos on 
11) Saata, oi Kristus 
12) Kristittyjen varma puolustaja 

Huomattakoon, että Valamon luostarin kesäkirkossa käytössä ovat vaihtoehdot I. 
 

12b2 § Troparit ja kontakit liturgiassa maanantaista perjantaihin Kristuksen temp-
pelissä vähintään doksologia-asteen muistopäivinä juhlakausien ulkopuolella 

Vaihtoehto I Vaihtoehto II 
1) Temppelin tropari 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Päivän pyhän kontakki 
4) Temppelin kontakki 

1) Temppelin tropari 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Temppelin kontakki 
4) Päivän pyhän kontakki 
5) Kristittyjen varma puolustaja 

Huomattakoon, että Valamon luostarin kesäkirkossa käytössä on vaihtoehto I. 
 
12b3 § Troparit ja kontakit liturgiassa maanantaista lauantaihin Kristuksen temppe-
lissä juhlakausina 

Vapahtajan juhlien juhlakausina Jumalansynnyttäjän juhlien juhlakau-
sina 

Päättäjäisjuhlina muulloin kuin temp-
peliinkäynnin 
1) Juhlan tropari 
2) Juhlan kontakki 

Temppeliinkäynnin päättäjäisjuhlana 

1) Juhlakauden tropari 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Toisen pyhän tropari, jos on 
4) Päivän pyhän kontakki 
5) Toisen pyhän kontakki, jos on 
6) Juhlakauden kontakki 

1) Temppelin tropari 
2) Juhlakauden tropari 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Temppelin kontakki 
6) Päivän pyhän kontakki 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Juhlakauden kontakki 

1) Juhlan tropari 
2) Pyhien tropari 
3) Pyhien kontakki 
4) Juhlan kontakki 
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12b4 § Troparit ja kontakit liturgiassa lauantaina, kun aamupalveluksessa on veisat-
tu Jumala on Herra, Kristuksen ja Jumalansynnyttäjän temppelissä juhlakausien ul-
kopuolella 

Alle doksologia-asteen muistopäivinä Vähintään doksologia-asteen muistopäivinä 
1) Temppelin tropari 
2) Apostolit, marttyyrit ja profeetat 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Temppelin kontakki1 
6) Päivän pyhän kontakki 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Saata, oi Kristus 
9) Luonnon esikoisina 

1) Temppelin tropari 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Päivän pyhän kontakki 
4) Temppelin kontakki 

1 Valamon kesäkirkossa ei tässä kohtaa lauleta temppelin kontakkia. 
 
12c1 § Troparit ja kontakit liturgiassa maanantaista perjantaihin Jumalansynnyttä-
jän temppelissä alle doksologia-asteen muistopäivinä juhlakausien ulkopuolella 

Maanantaina ja tiistaina Keskiviikkona ja perjantaina Torstaina 
1) Temppelin tropari 
2) Viikonpäivän tropari 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Viikonpäivän kontakki 
6) Päivän pyhän kontakki 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Saata, oi Kristus 
9) Temppelin kontakki 

1) Pelasta, Herra 
2) Temppelin tropari 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Oi Kristus Jumala 
6) Päivän pyhän kontakki 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Saata, oi Kristus 
9) Temppelin kontakki 

1) Temppelin tropari 
2) Oi pyhät apostolit 
3) Uskon ohjeeksi 
4) Päivän pyhän tropari 
5) Toisen pyhän tropari, jos on 
6) Horjumattomat saarnaajat 
7) Oi pyhä, Sinä olit Myrrassa 
8) Päivän pyhän kontakki 
9) Toisen pyhän kontakki, jos on 
10) Saata, oi Kristus 
11) Temppelin kontakki 

 
12c2 § Troparit ja kontakit liturgiassa maanantaista perjantaihin Jumalansynnyttä-
jän temppelissä vähintään doksologia-asteen muistopäivinä juhlakausien ulkopuolella 

1) Temppelin tropari 2) Päivän pyhän tropari 3) Päivän pyhän kontakki 4) Temppelin kontakki 
 
12c3 § Troparit ja kontakit liturgiassa maanantaista perjantaihin Jumalansynnyttä-
jän temppelissä juhlakausina 

Vapahtajan juhlien juhlakausina, 
vaihtoehto I 

Jumalansynnyttäjän juhlien juhla-
kausina 

Päättäjäisjuhlina muulloin kuin temp-
peliinkäynnin 
1) Juhlan tropari 
2) Juhlan kontakki 

Temppeliinkäynnin päättäjäisjuhlana 

1) Juhlakauden tropari 
2) Temppelin tropari 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Temppelin kontakki 
6) Päivän pyhän kontakki 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Juhlakauden kontakki 

1) Juhlakauden tropari 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Toisen pyhän tropari, jos on 
4) Päivän pyhän kontakki 
5) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Juhlakauden kontakki 

1) Juhlan tropari 
2) Pyhien tropari 
3) Pyhien kontakki 
4) Juhlan kontakki 

Vapahtajan juhlien juhlakausina, vaihtoehto II 
1) Juhlakauden tropari 
2) Temppelin tropari 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 

5) Juhlakauden kontakki 
6) Päivän pyhän kontakki 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Temppelin kontakki 
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12c4 § Troparit ja kontakit liturgiassa lauantaina, kun aamupalveluksessa on veisattu 
Jumala on Herra, Jumalansynnyttäjän temppelissä juhlakausien ulkopuolella veisa-
taan samoin kuin Kristuksen temppelissä, ks. 12b4 § ylempänä. 
 
12c5 § Troparit ja kontakit liturgiassa lauantaina Jumalansynnyttäjän temppelissä 
juhlakausina 

Vapahtajan juhlien juhlakausina Jumalansynnyttäjän juhlien juhlakau-
sina 

Päättäjäisjuhlina muulloin kuin temp-
peliinkäynnin 
1) Juhlan tropari 
2) Juhlan kontakki 

Temppeliinkäynnin päättäjäisjuhlana 

1) Juhlakauden tropari 
2) Temppelin tropari 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Temppelin kontakki 
6) Päivän pyhän kontakki 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Juhlakauden kontakki 

1) Juhlakauden tropari 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Toisen pyhän tropari, jos on 
4) Päivän pyhän kontakki 
5) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Juhlakauden kontakki 

1) Juhlan tropari 
2) Pyhien tropari 
3) Pyhien kontakki 
4) Juhlan kontakki 

 
12d1 § Troparit ja kontakit liturgiassa maanantaista perjantaihin pyhän temppelissä 
alle doksologia-asteen muistopäivinä juhlakausien ulkopuolella 

Muulloin kuin torstaina Torstaina Edelläkävijän temppelissä tiistaina1 
 1) Viikonpäivän tropari 
 2) Temppelin tropari 
 3) Päivän pyhän tropari 
 4) Toisen pyhän tropari, jos on 
 5) Viikonpäivän kontakki 
 6) Temppelin kontakki 
 7) Päivän pyhän kontakki 
 8) Toisen pyhän kontakki, jos on 
 9) Saata, oi Kristus 
10) Kristittyjen varma puolustaja 

 1) Oi pyhät apostolit 
 2) Uskon ohjeeksi 
 3) Temppelin tropari 
 4) Päivän pyhän tropari 
 5) Toisen pyhän tropari, jos on 
 6) Horjumattomat saarnaajat 
 7) Oi pyhä, Sinä olit Myrrassa 
 8) Temppelin kontakki 
 9) Päivän pyhän kontakki 
10) Toisen pyhän kontakki, jos on 
11) Saata, oi Kristus 
12) Kristittyjen varma puolustaja 

Apostolin tai pyhän Nikolaoksen temppelissä torstaina1 
1) Oi pyhät apostolit 
2) Uskon ohjeeksi 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Horjumattomat saarnaajat 

 6) Oi pyhä, Sinä olit Myrrassa 
 7) Päivän pyhän kontakki 
 8) Toisen pyhän kontakki, jos on 
 9) Saata, oi Kristus 
10) Kristittyjen varma puolustaja 

1) Vanhurskaan muistoa 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Toisen pyhän tropari, jos on 
4) Jumalan profeetta 
5) Päivän pyhän kontakki 
6) Toisen pyhän kontakki, jos on 
7) Saata, oi Kristus 
8) Kristittyjen varma puolustaja 

1 Huomattakoon, että jos pyhän temppelin troparina ja/tai kontakkina on viikonpäivän pyhän 
muiston veisu, sitä ei saaton jälkeen lauleta kahdesti, eikä yleensä myöskään kahta samaan teemaan 
liittyvää troparia tai kontakkia, vaikka niissä olisi eri teksti. Tällöin pois jäävät useammin lauletut 
veisut. Kahden esimerkkitapauksen lisäksi näin voi olla maanantaisin arkkienkelin temppelissä. 
 
12d2 § Troparit ja kontakit liturgiassa maanantaista perjantaihin pyhän temppelissä 
vähintään doksologia-asteen muistopäivinä juhlakausien ulkopuolella 

Doksologia- ja polyeleoasteen muistopäivinä Vigilia-asteen muistopäivinä 
1) Temppelin tropari 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Temppelin kontakki 
4) Päivän pyhän kontakki 
5) Kristittyjen varma puolustaja 

1) Päivän pyhän tropari 
2) Päivän pyhän kontakki 
3) Kristittyjen varma puolustaja 
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12d3 § Troparit ja kontakit liturgiassa maanantaista lauantaihin pyhän temppelissä 
juhlakausina 

Kaikkina juhlakausina päivän muis-
ton ollessa enintään polyeleoastetta 

Kaikkina juhlakausina päivän muis-
ton ollessa vigilia-astetta 

Päättäjäisjuhlina muulloin kuin temp-
peliinkäynnin 
1) Juhlan tropari 
2) Juhlan kontakki 

Temppeliinkäynnin päättäjäisjuhlana 

1) Juhlakauden tropari 
2) Temppelin tropari 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Temppelin kontakki 
6) Päivän pyhän kontakki 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Juhlakauden kontakki 

1) Juhlakauden tropari 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Päivän pyhän kontakki 
4) Juhlakauden kontakki 

1) Juhlan tropari 
2) Pyhien tropari 
3) Pyhien kontakki 
4) Juhlan kontakki 

 
12d4 § Troparit ja kontakit liturgiassa lauantaina, kun aamupalveluksessa on veisat-
tu Jumala on Herra, pyhän temppelissä juhlakausien ulkopuolella 

Alle doksologia-asteen  
muistopäivinä 

Doksologia- ja polyeleoasteen  
muistopäivinä 

Vigilia-asteen  
muistopäivinä 

1) Apostolit, marttyyrit ja profeetat 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Toisen pyhän tropari, jos on 
4) Päivän pyhän kontakki 
5) Toisen pyhän kontakki, jos on 
6) Saata, oi Kristus 
7) Luonnon esikoisina 

1) Temppelin tropari 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Temppelin kontakki 
4) Päivän pyhän kontakki 
5) Kristittyjen varma puolustaja 

1) Päivän pyhän tropari 
2) Päivän pyhän kontakki 
3) Kristittyjen varma puolustaja 

 
12e § Troparit ja kontakit liturgiassa vainajien muistolle lauantaina (ja muulloin, jos 
niikseen on) kaikissa temppeleissä 

Oktoehos-kaudella ja suuren paaston 2., 3. ja 4. lauantaina Tuomiosunnuntain ja helluntain aattona 
1) Apostolit, marttyyrit ja profeetat 
2) Muista, Herra, hyvyydessäsi palvelijoitasi 
3) Saata, oi Kristus 
4) Sinä olet meille muuri ja suojasatama 

1) Oi ainoa Luoja 
2) Saata, oi Kristus 
3) Sinä olet meille muuri ja suojasatama 

 
12f § Troparit ja kontakit liturgiassa eräinä triodionin lauantaina kaikissa temppeleissä 

A) Juustoviikon lauantain ollessa temppeliintuomisen jälkijuhlana veisataan juhlan tro-
pari Iloitse, Armoitettu, isien tropari Oi isiemme Jumala, pyhän temppelissä temppelin py-
hän tropari, pyhän temppelissä temppelin pyhän kontakki, isien kontakki Sinä, Herra, olet 
kirkastanut ja juhlan kontakki Oi Kristus Jumala.  

B) Teodoros Alokkaan lauantain ollessa 24. helmikuuta veisataan Kristuksen temppe-
lissä vaihtoehto I:n mukaan temppelin tropari, Edelläkävijän tropari Maasta noustessaan, 
Teodoroksen tropari Suuri uskon todistus, Teodoroksen kontakki Sinä otit uskon, Edellä-
kävijän kontakki Jumalan profeetta ja temppelin kontakki tai vaihtoehto II:n mukaan 
temppelin tropari, Edelläkävijän tropari, Teodoroksen tropari, temppelin kontakki, Teodo-
roksen kontakki, Edelläkävijän kontakki ja Kristittyjen varma puolustaja. Jumalansynnyt-
täjän temppelissä veisataan temppelin tropari, Edelläkävijän tropari, Teodoroksen tropari, 
Teodoroksen kontakki, Edelläkävijän kontakki ja temppelin kontakki. Pyhän temppelissä 
veisataan Edelläkävijän tropari, temppelin tropari, Teodoroksen tropari, temppelin kontak-
ki, Teodoroksen kontakki, Edelläkävijän kontakki ja Kristittyjen varma puolustaja.  

C) Suuren paaston 2. ja 3. lauantain ollessa 24. helmikuuta veisataan Kristuksen temppe-
lissä vaihtoehto I:n mukaan temppelin tropari, Edelläkävijän tropari, Edelläkävijän kontakki 
ja temppelin kontakki tai vaihtoehto II:n mukaan temppelin tropari, Edelläkävijän tropari, 
temppelin kontakki, Edelläkävijän kontakki ja Kristittyjen varma puolustaja. Jumalansyn-
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nyttäjän temppelissä veisataan temppelin tropari, Edelläkävijän tropari, Edelläkävijän kon-
takki ja temppelin kontakki. Pyhän temppelissä veisataan Edelläkävijän tropari, temppelin 
tropari, temppelin kontakki, Edelläkävijän kontakki ja Kristittyjen varma puolustaja.  

D) Jonkin suuren paaston lauantain ollessa Sebastian marttyyrien päivänä 9. maaliskuu-
ta sovelletaan 24. helmikuuta olevan Edelläkävijän muistopäivän rubriikkeja. 
 
12g § Troparit ja kontakit liturgiassa pentekostarionin arkipäivinä apostoli Tuomaan 
sunnuntain illasta pääsiäisen päättäjäisjuhlan aattoon  

Kristuksen temppelissä sekä kaikissa 
temppeleissä vigilia-asteen muistoina 

Jumalansynnyttäjän temppelissä Pyhän temppelissä 

Tuomaan viikolla 
1) Tuomaan tropari 
2) Päivän pyhän tropari, jos on 
3) Toisen pyhän tropari, jos on 
4) Päivän pyhän kontakki, jos on 
5) Toisen pyhän kontakki, jos on 
6) Tuomaan kontakki 

1) Tuomaan tropari 
2) Temppelin tropari 
3) Päivän pyhän tropari, jos on 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Päivän pyhän kontakki, jos on 
6) Toisen pyhän kontakki, jos on 
7) Tuomaan kontakki 

1) Tuomaan tropari 
2) Temppelin tropari 
3) Päivän pyhän tropari, jos on 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Temppelin kontakki 
6) Päivän pyhän kontakki, jos on 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Tuomaan kontakki 

A) Kristuksen ja Jumalansynnyttäjän temppelissä  
B) Pyhän temppelissä vigilia-asteen muistona 

Pyhän temppelissä vigilia-astetta alempina muistoina 

Mirhantuojain viikolla 
1) Kunniallinen Joosef 
2) Tultuasi alas kuolemaan 
3) Mirhaa tuoville naisille 
4) Päivän pyhän tropari 
5) Toisen pyhän tropari, jos on 
6) Päivän pyhän kontakki 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Mirhantuojain kontakki 

 1) Kunniallinen Joosef 
 2) Tultuasi alas kuolemaan 
 3) Mirhaa tuoville naisille 
 4) Temppelin tropari 
 5) Päivän pyhän tropari 
 6) Toisen pyhän tropari, jos on 
 7) Temppelin kontakki 
 8) Päivän pyhän kontakki, jos on 
 9) Toisen pyhän kontakki, jos on 
10) Mirhantuojain kontakki 

Keskijuhlan jälkijuhlana 
1) Keskijuhlan tropari 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Toisen pyhän tropari, jos on 
4) Päivän pyhän kontakki 
5) Toisen pyhän kontakki, jos on 
6) Keskijuhlan kontakki 

1) Keskijuhlan tropari 
2) Temppelin tropari 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Temppelin kontakki 
6) Päivän pyhän kontakki 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Keskijuhlan kontakki 

Halvatun, samarialaisen naisen ja sokeana syntyneen viikkoina 
1) Edellisen sunnuntain tropari 
2) Päivän pyhän tropari 
3) Toisen pyhän tropari, jos on 
4) Päivän pyhän kontakki 
5) Toisen pyhän kontakki, jos on 
6) Pentekostarionin kontakki edelliseltä sunnuntailta 

1) Edellisen śunnuntain tropari 
2) Temppelin tropari 
3) Päivän pyhän tropari 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Temppelin kontakki 
6) Päivän pyhän kontakki 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Pentekostarionin kontakki edelliseltä sunnuntailta 
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12h § Troparit ja kontakit liturgiassa pentekostarionin arkipäivinä helatorstaista alkaen  
Kristuksen temppelissä sekä kaikissa 
temppeleissä vigilia-asteen muistoina 

Jumalansynnyttäjän temppelissä Pyhän temppelissä 

Helatorstain jälkijuhlana 
1) Helatorstain tropari 
2) Päivän pyhän tropari, jos on 
3) Toisen pyhän tropari, jos on 
4) Päivän pyhän kontakki, jos on 
5) Toisen pyhän kontakki, jos on 
6) Helatorstain kontakki 

1) Helatorstain tropari 
2) Temppelin tropari 
3) Päivän pyhän tropari, jos on 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Päivän pyhän kontakki, jos on 
6) Toisen pyhän kontakki, jos on 
7) Helatorstain kontakki 

1) Helatorstain tropari 
2) Temppelin tropari 
3) Päivän pyhän tropari, jos on 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Temppelin kontakki 
6) Päivän pyhän kontakki, jos on 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Helatorstain kontakki 

Helluntain jälkijuhlana tiistaista alkaen 
1) Helluntain tropari 
2) Päivän pyhän tropari, jos on 
3) Toisen pyhän tropari, jos on 
4) Päivän pyhän kontakki, jos on 
5) Toisen pyhän kontakki, jos on 
6) Helluntain kontakki 

1) Helluntain tropari 
2) Temppelin tropari 
3) Päivän pyhän tropari, jos on 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Päivän pyhän kontakki, jos on 
6) Toisen pyhän kontakki, jos on 
7) Helluntain kontakki 

1) Helluntain tropari 
2) Temppelin tropari 
3) Päivän pyhän tropari, jos on 
4) Toisen pyhän tropari, jos on 
5) Temppelin kontakki 
6) Päivän pyhän kontakki, jos on 
7) Toisen pyhän kontakki, jos on 
8) Helluntain kontakki 

 
12i § Troparit ja kontakit liturgiassa eräinä pentekostarionin arkipäivinä kaikissa 
temppeleissä 

A) Ilmestyspäivän osuessa kirkkaan viikon maanantaille, tiistaille tai keskiviikolle veisa-
taan pääsiäistropari kolmesti, ilmestyspäivän tropari Tämä päivä, Kunnia…, pääsiäisen kon-
takki Sinä, oi Kuolematon, Nyt… ja ilmestyspäivän kontakki Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä. 

D) Pääsiäisen päättäjäisjuhlana veisataan edellisen sunnuntain sunnuntaitropari Veisat-
kaamme, uskovaiset, Kunnia…, sokeana syntyneen kontakki Sieluni silmät, Nyt… ja pääsi-
äisen kontakki. 

E) Helatorstain ollessa apostoli Johannes Teologin muistopäivänä 8. toukokuuta veisataan 
helatorstain tropari Oi Kristus, apostolin tropari Oi apostoli, Kunnia…, apostolin kontakki 
Kuka taitaa kuvailla, Nyt… ja helatorstain kontakki Täytettyäsi Jumalan kaitselmuksen. 

F) Helatorstain päättäjäisjuhlana veisataan kuten helatorstaina eli juhlan tropari, Kun-
nia… nyt… ja juhlan kontakki. 

G) Helluntaimaanantaina sekä helluntain päättäjäisjuhlana veisataan kuten helluntaina 
eli juhlan tropari, Kunnia… nyt… ja juhlan kontakki. 
 
 
 


