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Kristuksen ja Neitsyt Marian juhlat 

 

 

 

Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian syntymä 8.9. 

 

Tropari, 4. säv. 

Sinun syntymäsi, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, oli ilosanoma 

koko maailmalle, sillä Sinusta koitti vanhurskauden Aurinko - 

Kristus, meidän Jumalamme, joka tehtyään tyhjäksi kirouksen 

tuotti siunauksen ja poistettuaan kuoleman antoi meille 

iankaikkisen elämän. 

 

Kontakki, 4. säv. 

Sinun pyhässä syntymisessäsi, oi Puhtain, Joakim ja Anna 

vapautuivat lapsettomuuden soimauksesta sekä Aadam ja Eeva 

kuoleman turmiosta. Sen kunniaksi nyt Sinun kansasi juhlaa 

viettää ja päästyään irti synnintekojensa siteistä huutaa Sinulle: 

Hedelmätön synnyttää Jumalansynnyttäjän, meidän elämämme 

kasvattajan. 
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Kunniallisen ja eläväksitekevän ristin ylentäminen 

14.9. 

 

Tropari, 1. säv. 

Pelasta, Herra, Sinun kansasi ja siunaa Sinun perintöäsi. Anna 

kirkollesi voitto vihollisista ja suojele ristilläsi Sinun 

valtakuntaasi. 

 

Kontakki, 4. säv. 

Oi Kristus Jumala, joka vapaasta tahdostasi nousit ristille, anna 

laupeutesi lahjoja nimeäsi kantavalle kansallesi. Ilahduta 

voimallasi sen hallitusta suomalla sille avuksi rauhan aseen - 

lannistumattoman voiton merkin. 

 

 

 

Jumalansynnyttäjän temppeliin tuominen 21.11. 

 

Tropari, 4. säv. 

Tämä päivä on Jumalan hyvän tahdon julistus ja ihmisten 

pelastuksen ennustus: Herran temppelissä julkisesti Neitsyt 

ilmestyy ja kaikille Kristuksen edeltä ilmoittaa. Veisatkaamme 

siis hänelle suurella äänellä: Iloitse, Sinä, jonka kautta Luojan 

huolenpito toteutui. 

 

Kontakki, 4. säv. 

Vapahtajan puhtain temppeli, kallisarvoinen häämaja, Neitsyt, 

Jumalan kunnian pyhitetty aarteisto tuodaan tänään Herran 

huoneeseen, jonne hän vie mukanaan armon Jumalan 

Hengessä. Hänelle ylistystä veisaavat Jumalan enkelit. Hän on 

taivaallinen maja. 
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Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä 25.12. 

 

Tropari, 4. säv. 

Sinun syntymästäsi, Kristus, meidän Jumalamme, koitti 

maailmalle tiedon valkeus, sillä siitä tähtien palvelijat tähden 

kautta oppivat kumartamaan Sinua, vanhurskauden Aurinkoa, 

ja tuntemaan Sinut, Koiton korkeudesta. Herra, kunnia olkoon 

Sinulle. 

 

Kontakki, 3. säv. 

Tänä päivänä Neitsyt yliolennollisen synnyttää, ja maa tarjoaa 

luolan lähestymättömälle. Enkelit paimenten kanssa ylistystä 

veisaavat. Tietäjät tähden mukana vaeltavat, sillä meidän 

tähtemme on syntynyt Lapsukainen - iankaikkinen Jumala. 

 

 

 

Teofania, Jumalan ilmestyminen, Herramme 

Jeesuksen Kristuksen kaste 6.1. 

 

Tropari, 1. säv. 

Jordanissa kastettaessa Sinua, oi Herra, tapahtui, että ihmiset 

kumarsivat Pyhää Kolminaisuutta, sillä Isän ääni todisti Sinusta 

nimittäen Sinua rakkaaksi Pojaksensa ja Henki kyyhkysen 

muodossa vahvisti sen sanan totuuden. Kunnia olkoon Sinulle, 

Kristus Jumala, joka ilmestyit ja valistit maailman. 

 

Kontakki, 4. säv. 

Sinä ilmestyit tänään maailmalle, ja Sinun valkeutesi, oi Herra 

valaisi meidät, jotka sen tuntien veisaamme Sinulle: Sinä, 

lähestymätön Valkeus, tulit ja ilmestyit meille. 
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Herramme Jeesuksen Kristuksen temppeliin 

tuominen 2.2. 

 

Tropari, 1. säv. 

Iloitse, armoitettu Jumalansynnyttäjä Neitsyt, sillä sinusta koitti 

vanhurskauden Aurinko, Kristus, meidän Jumalamme, joka 

valaisee ne, jotka pimeydessä ovat. Riemuitse sinäkin, hurskas 

vanhus, sylissäsi meidän sielujemme Vapahtaja, joka on 

antanut meille ylösnousemuksen. 

 

Kontakki, 1. säv. 

Oi Kristus Jumala, joka syntymiselläsi pyhitit neitseellisen 

poven, sinä Simeonin kädet siunasit hänen ansionsa mukaan ja 

meitä kiiruhdit nyt pelastamaan. Anna kristikansallesi rauha, oi 

ainoa ihmisiä rakastava.  

 

 

Neitsyt Marian ilmestys 25.3. 

 

Tropari, 4. säv. 

Tämä päivä on pelastuksemme alku ja iankaikkisuudesta 

kätketyn salaisuuden ilmoitus. Jumalan Poika tulee Neitseen 

pojaksi, ja Gabriel armon ilosanoman julistaa. Lausukaamme 

siis mekin hänen kanssaan Jumalansynnyttäjälle: ”Iloitse, 

armoitettu, Herra on sinun kanssasi.” 

 

Kontakki, 8. säv  

Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, voitolliselle sotajoukkojen 

johtajalle me, sinun palvelijasi, vaaroista päästyämme 

kiitokseksi veisaamme voittovirren.  Pelasta meidät kaikista 

vaaroista, sillä sinulla on voima voittamaton, että huutaisimme 

sinulle: ”Iloitse, morsian, aviota tuntematon.”. 
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Palmusunnuntai 

 

Tropari, 1. säv  

Vahvistaaksesi uskoa yleiseen ylösnousemukseen | sinä, oi 

Kristus Jumala, kärsimyksiesi edellä herätit kuolleista 

Lasaruksen. | Sen tähden mekin lapsukaisten tavoin kantaen 

voitonmerkkejä | huudamme sinulle, kuoleman voittajalle: | 

”Hoosianna korkeuksissa, | siunattu olet sinä, joka tulet Herran 

nimessä!”. 

 

Tropari, 4. säv. 

Oi Kristus, meidän Jumalamme, kasteessa haudattuina kanssasi 

| olemme sinun ylösnousemisessasi saaneet iankaikkisen 

elämän| Sen tähden me ylistystä veisaten sinulle huudamme: | 

”Hoosianna korkeuksissa, | siunattu olet sinä, joka tulet Herran 

nimessä!” 

 

Kontakki, 6. säv  

Oi Kristus Jumala, | sinä istuen taivaissa valtaistuimella | ja 

aasin varsan selässä maan päällä | otit vastaan kiitoksen 

enkeleiltä | ja ylistyksen lapsukaisilta, | jotka huusivat sinulle: | 

”Siunattu olet sinä, joka tulet Aadamin pelastamaan!”. 
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Herran pääsiäinen - Kristuksen ylösnouseminen 

 

Tropari, erityinen säv. 

Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja 

haudoissa oleville elämän antoi. 

 

Kontakki,8. säv. 

Sinä, oi kuolematon, laskeuduit hautaan ja tuonelan voiman 

kukistit. 

Sinä, Kristus Jumala, nousit voittajana kuolleista, 

mirhantuojille sanoit: Iloitkaa. Apostoleillesi annoit rauhan ja 

langenneille ylösnousemisen. 

 

 

 

Helatorstai - Herran taivaaseen astuminen (40 

päivää pääsiäisestä) 

 

Tropari, 8. säv. 

Oi Kristus, meidän Jumalamme, sinä menit kunniassa 

taivaaseen annettuasi Pyhän Hengen lupauksessa ilon 

opetuslapsillesi, joiden uskon oli vahvistanut suloinen sanoma, 

että sinä olet Jumalan Poika, maailman Vapahtaja. 

 

Kontakki, 6. säv. 

Täytettyäsi Jumalan meitä koskevan pelastuksen | ja 

yhdistettyäsi maallisen taivaallisiin | sinä, oi Kristus, meidän 

Jumalamme, nousit kunniassa taivaaseen. | Mutta sinä et 

suinkaan eronnut meistä, | vaan olet aina kanssamme | ja lupaat 

niille, jotka sinua rakastavat: | ”Minä olen teidän kanssanne 

eikä kukaan voi olla teitä vastaan.” 
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Pyhän Kolminaisuuden päivä – Helluntai (50 

päivää pääsiäisestä) 

 

Tropari 8. säv. 

Kiitetty olet sinä, Kristus, meidän Jumalamme, joka teit 

viisaiksi kalamiehet, kun heidän päälleen Pyhän Hengen 

vuodatit ja heidän kauttaan sait verkkoon koko maailman. 

Kunnia olkoon sinulle ihmisiä rakastava Jumala. 

 

Kontakki 8. säv. 

Kun Kaikkein korkein tultuaan alas sekoitti kielet, hän hajotti 

kansat. Mutta kun hän jakoi tuliset kielet, hän kutsui kaikki 

yhteyteen. Ja niin me yksin mielin ylistämme kaikkein pyhintä 

Henkeä. 

 

 

 

Herran kirkastuminen 6.8. 

 

Tropari, 7.säv. 

Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit vuorella | ja osoitit kunniasi 

opetuslapsillesi | heidän kykyjensä mukaan. | Valaiskoon 

Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden |meitäkin, syntisiä, 

ikuinen valkeutesi. | Kunnia olkoon Sinulle, || Valkeudenantaja. 

 

Kontakki, 7.säv. 

Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit vuorella, | ja opetuslapsesi 

näkivät Sinun kunniasi kykyjensä mukaan, |että nähdessään 

Sinut sitten ristiinnaulittuna |ymmärtäisivät Sinun kärsivän 

vapaasta tahdosta ja saarnaisivat maailmalle, || että Sinä olet 

totisesti isän kirkkauden säteily. 
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Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian kuolonuneen 

nukkuminen 15.8. 

 

Tropari, 1. säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä synnyttäessäsi säilytit neitsyyden 

etkä kuolonuneen nukkuessasi maailmaa hyljännyt. Sinä 

elämän äitinä menit Elämän tykö ja rukouksillasi päästät 

kuolemasta meidän sielumme. 

 

Kontakki, 2. säv. 

Esirukouksissaan väsymätöntä Jumalansynnyttäjää ja 

puolustuksissaan horjumatonta toivoa ei hauta ja kuolema 

saanut valtaansa, sillä hänet, niin kuin Elämän äidin, saattoi 

elämään hän, joka oli asunut ainaisessa Neitseessä. 

 

 

 

 


