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LEHTI HENGELLISEN ELÄMÄN SYVENTÄMISEKSI PYHIEN ISIEN HENGESSÄ 

N:o 3 42. vuosikerta 1985 

KUVAUS JUMALANPALVELUKSISTA 300-LUVUN JERUSALEMISSA 

Tärkein dokumentti 300-luvun Jerusalemissa pidetyistä vuorokautisista 

ja koko vuoden kierron jumalanpalveluksista on ns. Egerian matkaker

tomus. Egeria oli eteläranskalainen oainen, oletettavasti nunna, 

joka teki pitkän pyhiinvaellusmatkan raamatun tapahtumapaikoille: 

Siinain erämaahan, Egyptiin, Jerusalemiin, Palestiinaan ja Syyriaan. 

Hän kulki jalan ja tapasi matkallaan lukuisia erakkoja, jotka selvit

tivät hänelle kunkin paikan raamatullista merkitystä ja auttoivat 

häntä matkan käytännön kysymyksissä. Egeria oli hyvin utelias ja 

kiinnostunut kaikesta, mitä näki . .  Hän kirjasi muistiin tapahtumien 

kulun ja paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia ja lähetti matkakir

jeitä yhteisönsä jäsenille. 

Kirjeissä kerrotaan mm. Jerusalemissa vietetyistä vuorokautisis

ta jumalanpalveluksista sekä eräitten juhlien vietosta. Tästä seu

raa ohessa katkelmia. Ortodoksi havaitsee heti hyvin paljon yhtäläi

syyksiä silloisen ja nykyisen kirkollisen käytännön välillä. 



Rakkaat sisaret! 

Olen varma siitä, että teitä kiinnostaa tietää, millaisia jumalan

pa l v e l.i ks i a t ä ä l l ä p i d et ä ä n p y h i l l ä p a i koi l l a . M i n ä k e r r On n i i s t ä 

te i 11 e. 

Ylösnousemuskirkon (nykyisen Jerusalemin Pyhän Haudan kirkon 

pyöreä kirkkosali) kaikki ovet avataan joka päivä ennen kukonlau

lua, ja"munkit ja neitsyet", kuten heitä kutsutaan täällä, tule

vat sisään. Sisään tulee myös joitakin maallikkomiehiä ja -nai

sia, sellaisia, jotka haluavat valvoa näin varhaisina tunteina. 

Aamun sarastukseen asti he laulavat yhdessä veisuja, psalmeja ja 

antifoneja. 

Kun aamu sarastaa, he alkavat aamun veisut ja piispa papiston 

kanssa yhtyy veisuun. Piispa menee suoraan hautaluolaan, ja esi

ripun takana hän ensiksi lukee rukouksen kaikkien puolesta maini

ten nimet, jotka hän haluaa mainita, ja siunaa sitten katekumenit. 

Sitten hän lukee toisen rukouksen ja siunaa uskovaiset. Sitten 

hän tulee ulos ja kaikki tulevat suutelemaan hänen kättään. Hän 

siunaa heidät yksitellen ja menee ulos. Kun palvelus päättyy, 

on jo tullut päivä. 

Jälleen keskipäivällä kaikki tulevat Ylösnousemuskirkkoon ja 

lukevat psalmeja ja antifoneja, kunnes piispalle lähetetään sana. 

Hän saapuu jälleen ja menee suoraan esiripun taakse 

ten aamullakin ja tapahtuu sama kuin aamulla. 

kirkossa ku-

Kello kolmen aikaan he tekevät jälleen saman kuin keskipäi

vällä, mutta kello neljältä alkaa ehtoopalvelus. Kaikki kokoon-

tuvat jälleen kirkkoon ja kaikki lamput ja kynttilät sytytetään 

ja tulee erittäin valoisaa. Tuli, jolla lamput sytytetään, tuo

daan hautaluolasta esiripun takaa, misä lamppu palaa aina öin ja 

päivin. Jonkin aikaa he laulavat ehtoopsalmeja ja antifoneja ja 

sitten lähettävät hakemaan piispaa, joka tulee ja istuu piispan

istuimelle. Papit tulevat myös ja istuutuvat paikoilleen ja vei-
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sut ja antifonit jatkuvat. Kun he ovat lopettaneet, piispa nou

see ja menee haudalle esiripun eteen. Yksi diakoneista muistelee 

yksi ttäi si ä i hmi si ä, ja joka kerran, kun hän lausuu nimen, suuri 

poikien ryhmä vastaa Kyrie eleison - se on meidän kielellämme 

Herra armahda. Heidän äänensä ovat hyvin kirkkaat ja voimakkaat. 

Kun diakoni on suorittanut tämän osuutensa, piispa lausuu rukouk

sen ja rukoilee kaikkien puolesta. Tähän asti uskovaiset ja ka

tekumenit ovat rukoilleet yhdessä, mutta nyt diakoni käskee jokai

sen katekumenin seisomaan siinä missä on ja kumartamaan päänsä, 

ja piispa siunaa katekumenit paikaltaan. Sitten seuraa toinen 

rukous, jonka jälkeen diakoni käskee kaikkien uskovaisten kumar

taa päänsä, ja piispa siunaa paikaltaan uskovaiset. Sitten pal

velus päättyy ja kaikki tulevat vuorotellen suutelemaan piispan 

kättä. 

Nämä ovat ne palvelukset, jotka pidetään jokaisena viikonpäi

vänä Ylösnousemuskirkossa. 

Mutta seitsemäntenä päivänä, Herran päivänä, kaikki kokoon

tuvat kirkkoon ennen kukonlaulua, niin paljon kuin sinne vain mah

tuu, aivan kuin olisi pääsiäinen. Nyt on kokoontumispaikkana Ylös

nousemuskirkon vieressä oleva basilika. Ne, jotka pelkäävät, et

teivät ehdi ajoissa ennen kukonlaulua, tulevat jo aikaisemmin ja 

istuvat siellä odottaen ja laulaen veisuja ja antifoneja ja rukoil

len aina välillä, sillä siellä on aina pappeja ja diakoneja val

miina valvomista (eli vigiliaa) varten, koska niin monet kokoon

tuvat siellä, eikä pyhien paikkojen ovia ole tapana avata ennen 

kukonl aul ua. 

Heti kun ensimmäinen kukko kiekuu, piispa astuu sisään ja me

nee Ylösnousemuskirkon hautaluolaan. Kaikki ovet avataan ja kaik

ki menevät Ylösnousemuskirkkoon, jossa lamput on jo sytytetty. 

Kun he kaikki ovat sisällä, yksi papeista lukee psalmin, johon 
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kaikki vastaavat (toistaen jakeita) ja sitten seuraa rukous. 

Sitten yksi diakoneista lausuu psalmin ja toisen rukouksen. Sit

ten yksi papistosta lausuu kolmannen psalmin ja kolmannen ruko

uksen ja muistelee kaikkia. Sitten he suitsuttavat kirkossa niin, 

että koko kirkko on täynnä hyvää tuoksua. Sitten piispa seisoen 

esiripun takana ottaa evankeliumikirjan ja menee esiripun eteen, 

missä hän lukee Herran ylösnousemisesta. Lukemisen aikana koko 

seurakunta murehtii ja valittaa kaikkea sitä, minkä Herra kärsi 

meidän tähtemme. Tapa, jolla he itkevät, liikuttaisi varmaan ko

vimmankin sydämen kyyneliin. Kun evankeliumi on lopussa, piispa 

tulee ulos haudasta ja hänet saatetaan laulaen Golgatan paikalle, 

minne on pystytetty Herran risti, ja kaikki menevät hänen kanssaan. 

He lausuvat siellä psalmin ja rukouksen ja sitten piispa siunaa 

kansan ja palvelus päättyy. Kun piispa mene ulos, tulevat kaikki 

suutelemaan hänen kättään. Toiset lähtevät kotiin nukkuakseen 

vähän, mutta varsinkin munkit menevät takaisin Ylösnousemuskirk

koon ja valvovat rukoillen ja veisaten pappien ja diakonien kanssa 

aina aamunkoittoon asti. 

Päivän koittaessa ihmiset kokoontuvat jälleen kirkkoon. On 

Herran päivä ja he tekevät kaikkea sitä, mitä on tapana Herran 

päivänä. (Tiedämme muusta yhteydestä, että Jerusalemissa vietet

tiin normaalisti eukaristiaa eli ehtoollisjumalanpalvelusta päi

vänkoiton ja klo 16 välisenä aikana. Eukaristia lienee sisälty

nyt tähän sunnuntaiaamun palveluksen kohtaan, jossa "he tekevät 

kaikkea sitä, mitä on tapana Herran päivänä". Egeria ei kuiten

kaan kerro, miten Ylösnousemuskirkossa vietettiin eukaristiaa. 

Ehkä se tapahtui suunnilleen samoin kuin hänen kotiseudullaan. 

Tiedämme kuitenkin Egerian aikalaisen Jerusalemin piispan KYril

loksen kirjoituksista, miten sitä vietettiin. Palaamme asiaan.) 

Täällä on tapana, että kuka tahansa pappi, joka istuu istui-
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mellaan, voi saarnata, jos hän niin tahtoo. Kun he ovat lopetta

neet, piispa saarnaa vielä lopuksi. Tapa tällaiseen saarnaamiseen 

on tullut siitä, että oltaisiin varmoja, että ihmiset jatkuvasti 

oppisivat raamattua ja Jumalan rakkautta. 

Palvelus päättyy saarnojen tähden vasta klo 10-ll aikaan. Mi

nusta on kaikkein vaikuttavinta ollut se, että ne psalmit ja anti

fonit, joita he käyttävät, ovat aina hyvin sopivia, oli sitten 

yö, aikainen aamu, iltapäivä tai ilta. Kaikki on hyvin sopivaa 

siihen nähden, mitä tehdään. 

EUKARISTIASTA 

Pyhä Kyrillos Jerusalemilainen (piispana 348-386) piti Suuren paas

ton aikana kasteeseen valmistautuville katekumeneille opetuspuhei

ta, joita kutsutaan mystagogisiksi katekeeseiksi. Näin hän opet

taa eukaristiasta: 

l. Papit pesevät kätensä. Ei siksi, että ne olisivat likaiset,

vaan vertauskuvana siitä, että meidän tulisi olla puhtaita.

2. Suudelma. Diakoni sanoo: Kääntykäämme toistemme puoleen ja suu

delkaamme toisiamme. Suudelma merkitsee sovintoa.

3. Ylistys eli pyhitysrukous.

Pappi: Ylentäkäämme sydämemme.

Kansa: Ylennämme Herran puoleen.

Pappi: Kiittäkäämme Herraa.

Kansa: Se on kohtuullista ja oikein.

Tämän jälkeen mainitsemme taivaan ja maan ja meren, enkelit,

serafit, jotka huusivat: "Pyhä,Pyhä,Pyhä". Sitten me pyydämme

armollista JUmalaa lähettämään Pyhän Henkensä näihin lahjoihin,

jotka ovat hänen edessään, että hän tekisi leivän Kristuksen

ruumiiksi ja viinin Kristuksen vereksi. Sillä mitä ikinä Pyhä

Henki on koskettanut, se on pyhitettyä ja muuttunutta.
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Sitten kun hengellinen uhri on tehty täydelliseksi, me pyy

dämme hartaasti Jumalalta kirkolle ja maailmalle rauhaa, ru

koilemme kuningasten, sotilaiden ja liittolaistemme puolesta, 

sairaiden, vaivattujen ja kaikkien niiden puolesta, jotka tar

vitsevat apua. Näin me kaikki rukoilemme hartaasti ja uhraam

me tämän uhrin. 

Sitten me muistelemme kaikkia niitä, jotka ovat nukkuneet 

pois ennen meitä: ensiksi patriarkkoja, profeettoja, aposto

leja ja marttyyreja, että heidän rukouksiensa ja puoltonsa 

tähden Jumala ottaisi vastaan rukouksemme; ja sitten pyhien 

isien ja piispojen puolesta, jotka ovat nukkuneet pois keskuu

destamme. Me uskomme, että rukous on suureksi hyödyksi niille 

sieluille, joiden puolesta rukoilemme tämän pyhän ja pelotta

van uhrin uhraamisen yhteydessä. 

4. Herran rukous.

Pappi: Pyhät pyhille!

Kansa: Yksi on pyhä, yksi Herra, Jeesus Kristus.

Tämän jälkeen laulaja kutsuu teidät pyhän mysteerin osallisuu

teen pyhällä veisulla sanoen: "Maistakaa ja katsokaa kuinka

Herra on hyvä." (Ps.34:9)

5. Osallistuminen ehtoollisesta.
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Ehtoollisesta osallistujat lähestyvät ja ottavat vastaan py

hi tetyn leivän ja viini n. Kyri l l os ohjaa heitä "panemaan va

sen käsi valtaistuimeksi oikean päälle niin kuin ottaisit vas

taan kuninkaan". Saadessaan leivän he sanovat Amen ja ennen

kuin nauttivat sen he "pyhittävät silmänsä ja otsansa kosket

tamalla niitä pyhällä ruumiilla". Kun he ovat saaneet mal jas

ta viiniä, he tekevät samoin koskettamalla huulia ja sitten

silmiä ja otsaa.

6. Rukous. Sitten odota siihen saakka, kunnes seuraa rukous ja

kiitä Jumalaa, joka on tehnyt sinut arvolliseksi tällaiseen

suureen salaisuuteen.

TEOFANIAN JA KRISTUKSEN TEMPPELIINKÄYNNIN JUHLIEN VIETOSTA 

Egeria kertoo: 

Jokaisena vuoden sunnuntaina yhtä poikkeusta lukuunottamatta he 

kokoontuvat siihen suureen kirkkoon, jonka KOnstantinus rakensi 

Golgatalle ristin paikan taakse. Poikkeuksen muodostaa helluntai, 

50. päivä pääsiäisen jälkeen, jolloin he kokoontuvat Siionin vuo

relle. 

(Käsikirjoituksesta puuttuu tässä yksi liuska. Tiedämme, että 

siinä Egeria aloittaa teofanian juhlan kuvauksen. Teofaniassa 

muisteltiin tuolloin Kristuksen syntymää ja juhlan vietto aloitet

tiin Beetlehemissä, Kristuksen syntymäpaikalla, jonne KOnstantinus 

myös oli rakennuttanut kirkon. Beetlehemissä vietetyn yön jälkeen 

lähdettiin kulkemaan kohti Jerusalemia.) 

- - - Heidän täytyy kulkea hitaasti, sillä munkit ovat liikkeellä

jalkaisin. Niinpä he saapuvat Jerusalemiin miltei päivänkoittees

sa juuri ennenkuin tulee valoisaa, hetkellä, jolloin ihmiset alka

vat tunnistaa toinen toisensa. Kun he saapuvat, piispa menee suo

raan Ylösnousemuskirkkoon ja kaikki menevät hänen mukanaan. Siel

lä on sytytetty ylimääräisiä lamppuja. Sitten he lukevat yhden 

psalmin ja rukouksen ja piispa siunaa ensin katekumenit ja sitten 

uskovaiset. Sitten hän menee lepäämään ja kaikki ihmiset palaa

vat majapaikkoihinsa lepoa varten, mutta munkit jäävät sinne lau

lamaan hymnejä päivänkoittoon asti. 

Juuri seitsemältä aamulla, kun ihmiset ovat levänneet, he kaik

ki kokoontuvat Golgatan suureen kirkkoon. Ja tänä päivänä tässä 

kirkossa ja myös Ylösnousemuskirkossa ja ristin luona ja Beetle

hemissä kaikki koristelut ovat todella niin ihmeellisiä, että on 
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vaikea löytää sanoja. Kaikki mitä näet, on kultaa ja jalokiviä ja 

silkkiä; verhot ovat kokonaan silkkiä ja niissä on kultanauhoja, 

esiriput samoin ja kaikki, mitä he käyttävät juhlan palveluksissa, 

on tehty kullasta ja jalokivistä. Ette voi yksinkertaisesti kuvi

tella paksujen ja ohuiden kynttilöiden ja lamppujen määrää, mitä he 

käyttävät palveluksissa. Niitä ei voi sanoin kuvailla ja niin on 

myös ihmeellinen itse rakennus. Sen on rakennuttanut Konstantinus 

ja se on koristeltu hänen äitinsä Helenan ohjauksessa kullalla, mo

saiikilla ja kallisarvoisella marmorilla, jota käytettiin niin paljon 

kuin hänen keisarikuntansa vain kykeni hankkimaan. Eikä näin ole 

vain Suuressa kirkossa, vaan myös Ylösnousemuskirkossa ja ristin luo

na ja muissa Jerusalemin pyhissä paikoissa samoin. Mutta palatkaamme 

aiheeseen. 

Teofanian ensimmäisenä päivänä on palvelus Suuressa kirkossa Gol

gatalla ja kaikki saarnat ja kaikki, mitä luetaan ja lauletaan, so

veltuu hyvin päivän aiheeseen. Sitten palveluksen päätyttyä he mene

vät laulaen Ylösnousemuskirkkoon, jossa on tavanmukaiset menot ja 

sieltä taas poistutaan keskipäivän aikaan. Ehtoopalvelus on tänä päi

vänä samanlainen kuin jokaisena päivänä. 

Toisena päivänä kokoonnutaan Golgatan kirkkoon ja niin myös kolman

tena, ja heidän juhlansa kestää puoleenpäivään asti KOnstantinuksen 

kirkossa kaikkina noina kolmena päivänä. Neljäntenä päivänä he koris

televat kaiken Öljymäen kirkossa ja viettävät juhlaa siellä samalla 

tavalla. Viidentenä päivänä vietetään juhlaa Lazarium-kirkossa noin 

l l/2 mailin päässä Jerusalemista, kuudentena päivänä Siionilla, seit

semäntenä päivänä Ylösnousemuskirkossa ja kahdeksantena päivänä Golga

tan ristin luona. Koristelu ja juhlan vietto jatkuvat 8 päivän ajan

kaikissa näissä paikoissa, jotka olen maininnut.

Mutta Beetlehemiin mennään jatkyvasti kah'tksan päivän ajan. Kaikki 

papit-mukaanlukien Beetlehemin papisto ja munkit, jotka asuvat siellä-

8 

ottavat osaa juhlaan. Mutta piispan täytyy tänä aikana viettää 

j u h l a a J e r u s a l e 111 i s s a . N i i n p ä yö l l ä k a i k k i p a l a a v a t h ä n e n k a n s s a a n 

Jerusalemiin; mutta lleetlehemin munkit pitävät vigiliaa lleetlehemin 

kirkossa ja laulavat hymneja ja antifoneja päivän koittoon asti. 

Sillä tätä juhlaa varten tulevat suuret joukot Jerusalemiin kaikkial

ta - ei vain munkkeja, vaan yhtä hyvin maallikkomiehiä ja -naisia. 

Huomatkaa, että neljättäkymmentä päivää epifanian jälkeen viete

tään täällä eri tyi sel l ä juhl alli suudella. Tänä päivänä kokoonnutaan 

Ylösnousemuskirkossa. Kaikki tulevat paikalle ja palvelukset toi�i.te

taan samalla juhlallisuudella kuin pääsiäisenä. Kaikki papit saarnaa

vat ensin, sitten piispa ja he selittävät sitä evankeliumin kohtaa, 

jossa Joosef ja Maria veivät Herran temppeliin, ja he kertovat Sime

onista ja naisprofeetta Hannasta, Fanueli_n tyttärestä, jotka ·näkivät 

Herran, ja mitä he sanoivat hänelle, ja uhrista, jonka hänen vanhem

pansa uhrasivat. Kun kaikki on tehty samoin kuin normaalisti, he 

toimittavat sakramentin (ehtoollisen) ja sitten palvelus päättyy. 

KASTEOPETUKSESTA 

Minusta tuntuu, että minun pitäisi kertoa jotain myös siitä, millä 

tavalla he ohjaavat niitä, jotka kastetaan pääsiäisenä. Heidän pi-

tää antaa nimensä jo ennen paaston ensimmäistä päivää, mikä tarkoittaa, 

että pappi kirjoittaa ylös kaikki nimet ennen 8 viikkoa kestävää paas

tonaikaa. Kun papilla on kaikki nimet, paaston toisena päivänä piis

panistuin asetetaan Suuren kirkon keskelle, papit istuutuvat istui

millaan hänen molemmilla puolillaan ja muu papisto seisoo. Sitten 

yksi kerrallaan jokainen kasteelle pyrkivä tuodaan esiin, miehet tule

vat (kummi )isiensä ja naiset (kummi )äitiensä kanssa. Kun he astuvat 

yksi kerrallaan esiin, piispa kysyy heidän naapureiltaan heistä seu

raavasti :"Viettääkö tämä henkilö nuhteetonta elämää? KUnnioitaako 

hän vanhempiaan? Onko hän juomari tai kerskailija?" Hän kyselee 
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kaikkia vakavia inhimillisiä vikoja. Ja jos hänen vastauksensa osoit

tavat, että hän ei ole tehnyt mitään näistä rikoksista, piispa kirjoit

taa hänen nimensä ylös. Mutta jos joku on syyllinen, hänen käsketään 

poistua, ja piispa sanoo hänelle, että hänen tulee parantaa tapansa 

ennenkuin hän voi tulla kasteelle. Hän kysyy samat kysymykset mie

hiltä ja naisilta. Mutta sellaisen ei ole helppo päästä kasteelle, 

jolla ei ole todistajia, jotka tuntisivat hänet. 

Nyt, hyvät naiset ja sisaret, haluan kirjoittaa jotain, joka pääs

tää teidät ajattelemasta, että kaikki tämä tehdään ilman asiaan kuu

luvaa selitystä. 

Täällä on sellainen tapa, että ne, jotka valmistautuvat kasteelle 

Suuren paaston aikana, menevät ensiksi aamulla kirkkoon papiston suo

rittamaa eksorkismia varten. Heti kun se on tehty, piispan�stuin 

asetetaan Suureen kirkkoon ja kaikki kasteelle aikovat, miehet ja nai

set, istuvat piirissä hänen ympärillään. Siellä on myös paikka, mis

sä kummit seisovat, ja kaikki ne, jotka haluavat kuunnella (uskovaiset

tietenkin� voivat tulla ja istuutua. Mutta muut katekumenit eivät 

voi tulla silloin kun piispa opettaa. 

Hänen opetuksensa käsittelee Jumalan lakia.40 päivän aikana hän 

käy lävitse koko raamatun alkaen Genesiksestä. Ensin hän selvittää 

kunkin kohdan kirjaimellisen merkityksen ja sitten tulkitsee sen hen

gellisen merkityksen. Hän opettaa myös kaiken ylösnousemisesta ja us

kosta. Tätä kutsutaan katekeesiksi (eli opetukseksi). Viiden viikon 

opetuksen jälkeen he saavat uskontunnustuksen, jonka sisällön hän 

selvittää kohta kohdalta samalla tavalla kuin hän selitti raamattua. 

Siten kaikki pystyvät seuraamaan raamatun lukemista kirkossa, koska 

raamattua on opetettu kello kuudesta aamulla kello yhdeksään koko paas

ton ajan; kolme tuntia katekeesia joka päivä. 

Tavallisissa jumalanpalveluksissa piispan istuessa ja saarnatessa 

uskovaiset esittävät huudahduksia, mutta kun he tulevat ja kuulevat 
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hänen selittävän katekeesi a, heidän huudahduksensa ovat paljon ää

nekkäämpiä, Jumala olkoon todistajani. Ja kun raamattua selitetään 

tällä tavalla, he tekevät kysymyksiä joka kohdassa. 

Suurella viikolla ei ole enää aikaa opetukseen, jos he aikovat 

toimittaa kaikki ne palvelukset, joista olen jo kirjoittanut. Suurel

la viikolla piispa tulee varhain Suureen kirkkoon ja hänen istuimensa 

asetetaan apsiksen takaosaan alttarin taakse ja yksi kerrallaan kandi

daatit tulevat piispan luo kumminsa kanssa ja toistavat hänelle uskon

tunnustuksen. Kun he ovat tehneet tämän, piispa puhuu heille kaikil'le 

seuraavasti: 

"Näiden 7 viikon aikana te olette saaneet opetusta koko raamatun 

laissa. Te olette kuulleet uskosta ja ruumiin ylösnousemisesta. Te 

olette myös oppineet uskontunnustuksen sisällöstä kaiken sen, minkä 

katekumeneina voitte oppia. Mutta opetus itse kasteesta on syvempi 

mysteegi eikä teillä ole oikeutta kuulla siitä niin kauan kuin olette 

katekumeneja. Älkää luulko, että sitä ei koskaan selvitetä; te kaik

ki tulette kuulemaan siitä pääsiäisjuhlan kahdeksan päivän aikana sen 

jälkeen kun teidät on kastettu. Mutta niin kauan kuin te olette ka

tekumeja, teille ei voida kertoa Jumalan syviä salaisuuksia." 

Suuren viikon lauantaina heillä on normaalit palveukset kello yh

deksältä 'ja keskipäivällä. Mutta kolmelta he lopettavat tavallisen 

lauantain ja alkavat valmistautua pääsiäisvigiliaan Suuressa kirkossa. 

Heidän pääsiäisvigiliansa on samanlainen kuin meidän, mutta siinä on 

yksi lisäys. Niin pian kuin uudet tulokkaat on kastettu ja puettu 

ja he ovat jättäneet kastealtaan. piispa johdattaa heidät suoraan Ylös

nousemuskirkkoon. Piispa menee esiripun taakse ja hymnin jälkeen ru

koilee heidän puolestaan. Sitten hän palaa heidän kanssaan Suureen 

kirkkoon, missä kaikki ihmiset ovat viettämässä vigiliaa tavallisella 

tavalla. 
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