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Helmikuu 
Jumalansynnyttäjän stikiiroita ja 

katismatropareita sekä 
kärsimysstikiiroita ja -tropareita 

jumalansynnyttäjälle
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Typikon 

Näitä  lauletaan  päivän  pyhän  stikiiroiden  jälkeen  Temppeliintuomisen  juhlaa  seuraavina  päivinä, 
jos ne ovat Suuren paaston aikana. Vastaavasti myös 3:nnen veisun jälkeisiin katismatropareihin. 

Helmikuun 3. 

Avuksihuutostikiiroiden jälkeen 

Kunnia... nyt... 

Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi nuhteeton Neitsytäiti, / muuta sieluni velttous ja heikkous terveydeksi ja voimaksi, / että pelvolla 
ja  rakkaudella  toteuttaisin  Kristuksen  käskyjä  /  ja  niin  välttäisin  sietämättömän  tulen  /  ja  saisin 
Sinun kauttasi taivasosan // ja loputtoman elämän iankaikkisessa ilossa. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun  puhdas  Neitsyt  /  näki  ihmisiä  rakastavan  Kristuksen  ristiinnaulittuna  /  ja  kylki  keihään 
lävistämänä, / hän itki huutaen: / Mitä tämä on, Poikani? / Mitä kiittämätön kansa antaakaan Sinulle 
maksuksi / siitä hyvästä, mitä olet heille tehnyt? / Miksi kiiruhdat tekemään minut lapsettomaksi, / 
oi rakkaimpani? Oi laupias, // vapaaehtoinen ristiinnaulitsemisesi hämmästyttää minut. 

3:nnen veisun katismatroparin jälkeen 

Kunnia... nyt... 

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 3.säv. 

Oi  puhdas,  Jumalan  armoittama  Valtiatar,  /  käsittämätön  ja  ymmärryksen  ylittävä  on  Sinussa 
toteutunut peljättävä salaisuus,  / sillä kuvaamaton sikisi Sinussa /  ja Sinä synnytit Hänet puhtaista 
veristäsi  lihaan  pukeutuneena.  /  Oi  puhdas,  rukoile  Häntä  aina  Poikanasi,  //  että  Hän  pelastaisi 
meidän sielumme. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Oi Kristus,  kun  aviota  tuntematon  puhdas Äitisi  /  näki  Sinut  kuolleena puulta  riippumassa,  /  hän 
valitti  äidillisesti  ja  sanoi:  / Miten maksoikaan Sinulle  heprealaisten  laiton  ja kiittämätön  rahvas  / 
saatuaan  nauttia  monia  suuria  lahjojasi,  /  oi  Poikani?  //  Veisuin  minä  ylistän  jumalallista 
alentumistasi! 

Helmikuun 4. 

Avuksihuutostikiiroiden jälkeen 

Kunnia... nyt...



3 

Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi  puhdas,  /  joka  synnytit  Kristuksen meidän  Jumalamme,  /  pisaran,  joka pyyhkii  laupeudessaan 
pois  ihmisten  rikokset,  /  sulosta mieleni Hengen  armon sateella,  /  hukuta himojeni  lähde  /  ja  suo 
esirukouksillasi minulle // iankaikkisen elämän nautinnon tulva. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun  synnyttäjäemo  näki  puulla  Sinut,  /  Karitsan  ja  Paimenen,  /  hän  valitti  äidillisesti  ja  lausui 
Sinulle: / Rakas pitkämielinen Poikani, / kuinka Sinut on ripustettu ristin puulle? / Oi Sana, kuinka 
lainrikkojat ovat naulinneet kätesi ja jalkasi // ja Sinä, Valtias, olet vuodattanut veresi? 

3:nnen veisun katismatroparin jälkeen 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 3.säv. 

Oi  ainoa  puhdas  Jumalansynnyttäjä,  /  enkeleitäkin  puhtaampi,  /  Sinusta  tuli  Sanan  asumus.  / 
Puhdista  minut,  joka  olen  rikkomuksilla  saastuttanut  itseni  kaikkia  muita  pahemmin,  /  ja  anna 
minulle, oi puhdas, // esirukoustesi jumalallisilla virroilla suuri armo. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Nähdessään  tuskitta  itsestään  puhjenneen  vesan  ristiltä  riippumassa  /  Sanan  saastaton  lammas, 
tahraton Neitsytäiti,  valitti  äidillisesti  ja  huusi:  / Voi  lapseni! Miksi  kärsit?  //  Siksikö,  että  haluat 
päästää ihmisen kunniattomuudesta? 

Helmikuun 5. 

Avuksihuutostikiiroiden jälkeen 

Kunnia... nyt... 

Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi nuhteeton Neitsytäiti, / muuta sieluni velttous ja heikkous terveydeksi ja voimaksi, / että pelvolla 
ja  rakkaudella  toteuttaisin  Kristuksen  käskyjä  /  ja  niin  välttäisin  sietämättömän  tulen  /  ja  saisin 
Sinun kauttasi taivasosan // ja loputtoman elämän iankaikkisessa ilossa. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun  puhdas  Neitsyt  näki  ihmisiä  rakastavan  Kristuksen  ristiinnaulittuna  /  ja  kylki  keihään 
lävistämänä, / hän itki huutaen: Mitä tämä on, Poikani? / Mitä kiittämätön kansa antaakaan Sinulle 
maksuksi siitä hyvästä, / mitä olet heille tehnyt? / Miksi kiiruhdat tekemään minut lapsettomaksi, / 
oi rakkaimpani? Oi laupias, // vapaaehtoinen ristiinnaulitsemisesi hämmästyttää minut. 

3:nnen veisun katismatroparin jälkeen 

Kunnia... nyt...
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Jumalansynnyttäjän katismatropari, 3.säv. 

Oi ainoa puhdas Jumalansynnyttäjä, enkeleitäkin puhtaampi, / Sinusta tuli Sanan asumus. / Puhdista 
minut,  joka olen  rikkomuksilla  saastuttanut  itseni kaikkia muita pahemmin,  //  ja anna minulle, oi 
puhdas, esirukoustesi jumalallisilla virroilla suuri armo. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Nähdessään  tuskitta  itsestään  puhjenneen  vesan  ristiltä  riippumassa  /  Sanan  saastaton  lammas, 
tahraton Neitsytäiti,  valitti  äidillisesti  ja  huusi:  / Voi  lapseni! Miksi  kärsit?  //  Siksikö,  että  haluat 
päästää ihmisen kunniattomuudesta? 

Helmikuun 6. 

Avuksihuutostikiiroiden jälkeen 

Kunnia... nyt... 

Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Neitseen  tuskaton  synnytys  /  on  selvästi  osoittautunut  meille  suureksi  lahjaksi,  /  sillä  Jumala 
uudistaa turmeltuneen luonnon // ja luo uudestaan ihmisen. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Kun  ylen  viaton  näki  Sinut  ristiltä  riippumassa,  /  hän  huusi  äidillisesti  valittaen:  /  Poikani  ja 
Jumalani, suloinen Lapseni, // kuinka sinä kestät häpeällisen kärsimyksen? 

3:nnen veisun katismatroparin jälkeen 

Kunnia... nyt... 

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Me, Sinun palvelijasi, / emme koskaan lakkaa kiitollisina veisuin ylistämästä sydämemme pohjasta 
armoasi, / Jumalansynnyttäjä Valtiatar, / vaan huudamme ja lausumme: / Pyhä Neitsyt, kiiruhda ja 
pelasta  meidät  /  näkymättömistä  vihollisista,  hädästä  ja  kaikesta  uhasta  //  sillä  Sinä  olet  meidän 
puolustuksemme. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun  hän,  joka  viimeisinä  aikoina  lihassa  synnytti  Sinut, Kristus,  /  joka olet  syntynyt  aluttomasta 
Isästä,  /  näki  Sinut  ristillä  riippumassa,  /  hän huusi: Voi  rakas  Jeesukseni!  /  Kuinka Sinä, minun 
poikani, suostut nyt lainrikkojien ristiinnaulitsemaksi, / vaikka enkelit ylistävätkin Sinua Jumalana? 
// Veisuin minä ylistän Sinua, oi pitkämielinen.
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Helmikuun 7. 

Avuksihuutostikiiroiden jälkeen 

Kunnia... nyt... 

Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Oi  nuhteeton,  tule pian  luokseni,  /  sillä minä olen  ryövärimäisten pahojen  henkien  haavoittama,  / 
makaan  liikkumattomana  epävakaan  elämän  tiellä  ja  rukoilen  apua.  /  Hoida  öljyllä  ja  viinillä 
paranemattomat  haavani  /  ja  saata  minut  terveyteen,  /  että  voisin  kiittää  Sinua  ja  velvollisuuteni 
mukaisesti veisuin ylistää suuria tekojasi, // oi puhdas Äiti ja ainainen Neitsyt. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Niin kuin Simeon  sanoi,  / miekka  lävisti Sinun sydämesi, pyhä Valtiatar,  / kun Sinä näit, kuinka 
Hän,  joka  sanomattomasti  oli  loistanut  esiin  Sinusta,  /  tuli  laittomien  tuomitsemaksi  /  ja  kuinka 
Hänet  kohotettiin  ristille,  /  kuinka  Hän  maistoi  etikkaa  ja  sappea,  /  kuinka  Hänen  kylkensä 
lävistettiin  ja Hänen  kätensä  ja  jalkansa  naulittiin.  /  Surkeasti  valittaen  Sinä  huusit  äidillisesti:  // 
Suloinen lapseni, mikä on tämä uusi salaisuus? 

3:nnen veisun katismatroparin jälkeen 

Kunnia... nyt... 

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 8.säv. 

Me,  ihmisten  kaikki  sukupolvet,  ylistämme  autuaaksi  Sinua,  Neitsyttä,  /  joka  naisten  joukosta 
ainoana synnytit siemenettä Jumalan lihaan. / Sinussa asusti jumaluuden tuli, ja Sinä imetit Luojaa 
ja Herraa pienokaisena.  / Sen tähden enkelit  ja  ihmissuku oikein ylistävät pyhää synnytystäsi,  /  ja 
yhteen ääneen me huudamme Sinulle: / Rukoile Poikaasi  ja Jumalaa, että Hän antaisi rikkomukset 
anteeksi meille, // jotka oikein ylistämme veisuin Sinun kunniaasi, oi puhdas. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään  Karitsan,  Paimenen  ja  Lunastajan  ristillä,  /  emo  valitti  itkien  ja  huusi  katkerasti:  / 
Maailma  riemuitsee  saadessaan  lunastuksen,  /  mutta  sisimpäni  on  tulessa  nähdessäni 
ristiinnaulitsemisesi,  /  jonka  Sinä  kestät  suuren  armosi  tähden,  oi  pitkämielinen  Herra,  /  armon 
syvyys ja hyvyyden lähde. / Ole laupias ja anna rikkomukset anteeksi palvelijoillesi, // jotka uskolla 
kumarramme Sinun jumalallisia kärsimyksiäsi! 

Helmikuun 8. 

Avuksihuutostikiiroiden jälkeen 

Kunnia... nyt... 

Jumalansynnyttäjän stikiira, 5.säv.
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Me  uskovaiset  ylistämme  autuaaksi  Sinua,  oi  Jumalansynnyttäjä  Neitsyt,  /  ja  kelvollisesti 
kunnioitamme  Sinua,  horjumatonta  kaupunkia,  /  sortumatonta muuria,  /  vahvaa  puolustusta  //  ja 
meidän sielujemme turvaa. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 5.säv. 

Nähdessään  Sinut,  Sana,  /  karitsan  tavoin  menossa  teuraaksi  /  Neitsyt,  Sinun  emosi,  huusi:  /  Oi 
outoa  röyhkeyttä!  Kuinka  rikolliset  teurastavat Hänet,  /  joka  tekee  ihmiset  eläviksi?  //  Suuri  on 
Sinun armosi, oi minun Poikani! 

Samana päivänä, profeetan stikiiroiden jälkeen 

Avuksihuutostikiiroiden jälkeen 

Kunnia... nyt... 

Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Oi Neitsyt,  ne  jotka  olivat  tulleet  otollisiksi  näkemään  Jumalan  ruumiillisesti,  /  julistivat  Sinusta 
Isälle ja Hänen jumaluudellensa otollisena Morsiamena, / Sanan ja Jumalan synnyttäjänä / ja Pyhän 
Hengen  asumuksena,  /  sillä  Sinussa  asui  koko  jumaluus  ruumiillisesti  //  ja  täytti  Sinut  kokonaan 
armolla! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Oi  Herra,  kun  Sinut  siemenettä  synnyttänyt  emo  näki  Sinut  puulle  naulittuna,  /  hän  raastoi 
kasvojaan  ja  huusi  itkien:  /  Poikani,  miksi  kärsit  väärämielisen  surmaamisen?  /  Kuinka  Sinä, 
kuolematon, kuolet  ihmisenä? / Selitä minulle, oi suloinen Valkeuteni, / katso valittavaan Äitiisi // 
ja anna ylösnousemuksesi kautta minulle kunnia, oi Sana! 

3:nnen veisun katismatroparin jälkeen 

Kunnia... nyt... 

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 3.säv. 

Oi  puhdas,  Jumalan  armoittama  Valtiatar,  /  käsittämätön  ja  ymmärryksen  ylittävä  on  Sinussa 
toteutunut peljättävä salaisuus,  / sillä kuvaamaton sikisi Sinussa /  ja Sinä synnytit Hänet puhtaista 
veristäsi  lihaan  pukeutuneena.  /  Oi  puhdas,  rukoile  Häntä  aina  Poikanasi,  //  että  Hän  pelastaisi 
meidän sielumme. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Oi Kristus,  kun  aviota  tuntematon  puhdas Äitisi  /  näki  Sinut  kuolleena puulta  riippumassa,  /  hän 
valitti  äidillisesti  ja  sanoi:  / Miten maksoikaan Sinulle  heprealaisten  laiton  ja kiittämätön  rahvas  / 
saatuaan  nauttia  monia  suuria  lahjojasi,  /  oi  Poikani?  //  Veisuin  minä  ylistän  jumalallista 
alentumistasi! 
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