
Suuri viikko ja pääsiäinen 

 Raamatun tapahtumat Raamattu Jumalanpalvelukset 
Palmu- 
sunnuntai 

*Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, jossa kansa ottaa hänet kuninkaana 
vastaan. 

Matt.21:1-11,15-17 
Mark.1-11 
Luuk.19:28-40 
Joh.12:12-18 

Toimitetaan Johannes Krysostomoksen liturgia (Joh.12:1-18). 

Suuri 
maanantai 

*Jeesus opettaa temppelissä. 
*Jeesus kaataa kauppiaiden ja rahanvaihtajien pöydät Jerusalemin 
temppelissä. 

*Matt.21:12-14 
*Mark.11:15-17 
*Luuk.19:45-46 

Aamulla toimitetaan aamupalvelus(Matt.21:18-43). Illalla toimitetaan 
ehtoopalvelus (Matt.24:3-35) ja ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. 

Suuri tiistai Jeesus opettaa Jerusalemin temppelissä, ja vastaa kansan 
kysymyksiin. 

*Matt.22:15-23:39 
*Matt.24:36-26:2 

Aamulla toimitetaan aamupalvelus (Matt.22:15-23:39). Illalla toimitetaan  
ehtoopalvelus (Matt.24:36-26:2) ja ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. 

Suuri 
keskiviikko 

*Nainen voitelee Jeesuksen jalat nardusvoiteella Betaniassa. 
*Juudas sopii Jeesuksen kavaltamisesta. 

*Matt.26:6-13 
*Mark.14:3-9 
*Matt.26:14-16 
*Luuk.22:1-6 

Aamulla toimitetaan aamupalvelus (Joh.12:17-50). Illalla toimitetaan  
ehtoopalvelus (Matt.26:6-16) ja ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. 

Suuri torstai *Jeesus pesee opetuslasten jalat. 
*Samana iltana hän asettaa ehtoollisen. 
*Myöhään torstaiyönä Jeesus rukoilee Getsemanen puutarhassa, 
jonne Juudas johdattaa Jeesuksen vangitsijat. 
*Jeesus vangitaan ja viedään pois. 
*Jeesus vangitaan ja viedään kuulusteltavaksi ylipappi Kaifaan luo. 
*Pietari kieltää Jeesuksen kolme kertaa. Kukko laulaa. 

*Mark.14:12-16 
*Luuk.22:7-13 
 
*Joh.13:2-17 
 
*Mark.14:22-24 
*Matt.26:36-46 
 
*Matt.26:47-49 
 
*Matt.26:57-67 
 
*Luuk.22:54-62 

Suurena torstaina aamulla toimitetaan aamupalvelus (Luuk.22:1-39) ja 
iltapäivällä ehtoopalvelus ja liturgia, jossa siunataan ehtoollislahjat sairaita 
varten. Jalkojen pesu. (Matt.26:2-20, Joh.13:3-17, Matt.26:21-39, Luuk.22:43-44, 
Matt.26:40-27:2) 
Joissakin seurakunnissa on tapana lukea kärsimysevankeliumit jo suuren 
torstain iltana. 

Suuri 
perjantai 

*Varhain perjantaiaamuna Jeesusta kuulustellaan ja hänet 
ruoskitaan.  
*Maaherra Pontius Pilatus kuulustelee Jeesusta. 
*Jeesus viedään Herodes Antipaan luo tuomittavaksi. 
*Herodes lähettää Jeesuksen takaisin Pilatuksen luo. 
*Pilatus tuomitsee Jeesuksen kuolemaan. 
*Jeesus puetaan punaiseen vaatteeseen ja orjantappurakruunuun. 
*Jeesus viedään Golgatalle. 
*Jeesus ristiinnaulitaan kahden ryövärin kanssa. (n. klo 9, III hetki) 
*Jeesus ristillä (n. klo 12, VI hetki). 
*Keskipäivällä tulee pimeys maan päälle kolmeksi tunniksi. 
*Ennen kuolemaansa Jeesus käskee rakkaimman opetuslapsensa 
huolehtia Maria-äidistään.  
*Jeesus kuolee. (n.klo15, IX hetki). 
*Joosef Arimatialainen ja Nikodemus ottavat Jeesuksen ruumiin alas 
ristiltä, käärivät ruumiin pellavaliinoihin ja hautaavat hänet 
kalliohautaan. 

*I: Joh.13:31-18:1 
*II: Joh.18:1-28 
 
*III: Matt.26:57-75 
*IV: Joh.18:28-19:16 
*V: Matt.27:3-32 
*VI: Mark.15:16-32 
*VII: Matt.27:33-54 
*VIII: Luuk.23:32-49 
 
*IX: Joh.19:25-37 
*X: Mark.15:43-47 
*XI: Joh.38-42 
*XII: Matt.27:62-66 

Suuren perjantain aamuna toimitetaan aamupalvelus, jossa luetaan 12 
kärsimysevankeliumia Golgata-ristin edessä. 

Päivällä luetaan ns. kuninkaalliset hetket, joissa on lukujaksoja kärsimys- 
evankeliumeista. 

Suuren perjantain iltana toimitettava ehtoopalvelus kuvaa Kristuksen ristiltä 
ottamista. Palveluksessa kannetaan hautakuva kirkon keskelle. 



Suuri 
lauantai 

*Jeesus on ruumiillisesti haudassa, mutta hänen sielunsa laskeutuu 
tuonelaan vapauttamaan vanhurskaiden sielut. 

Tekstit löytyvät 
Nikodemuksen 
apokryfi- 
evankeliumin 
toisesta osasta. 

Aamulla toimitetaan aamupalvelus (Matt.27-62-66), jossa muistellaan 
Kristuksen hautaamista. Aamupalveluksen lopussa toimitetaan ristisaatto kirkon 
ympäri hautakuvaa kantaen. 
 
Iltapäivällä toimitetaan ehtoopalvelus ja liturgia (Matt.28:1-20). Tässä 
palveluksessa mustat kirkkotekstiilit vaihdetaan valkoisiin. 

Pääsiäinen *Kristuksen kuolleista ylösnouseminen. * Matt.28:1-8 
* Mark.16:1-8 
* Luuk.24:1-12 
* Joh.20:1-18 

Pääsiäisyön jumalanpalvelus alkaa suurena lauantaina klo 23.30 puoliyö- 
palveluksella. Klo 24.00 Kuljetaan ristisaatossa (Mark.16:1-8) kirkon ympäri 
sekä toimitetaan aamupalvelus ja liturgia (Joh.1-17). 
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