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Avuksihuutopsalmi
(141,LXX)

KARJALAN VALISTAJAT
31.10 - 6.11 välisenä lauantaina

Her ra, minä huudan sinua, kuule mi nu a. Kuu le mi nu a, oi Her ra.

Herra, minä huudan sinua, kuu le mi nu a.

Ota korviisi minun ääneni, kun minä sinua huu dan.

Kuu le mi nu a, oi Her ra. Nous koon mi nun ru ko uk se ni

niin kuin suit su tus sa vu si nun kas vo je si e teen,



Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä kansakunnat! (Ps. 117:1)

Avuksihuutostikiira nro 1

minun kätteni ylennys olkoon sinulle ehtoo uh ri. Kuu le mi nu a, oi Her ra.

Oi y lis tet tä vää ih met tä! Maan asukkaat pyhittäjä i säm me

hamasta nuoruudestaan palaen rak ka ut ta Kris tuk seen

kilvoituksella ja rukouksella voittivat himot ja syn nit.

Käy den hen gel li si ä por tai ta
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Liitelauselma: Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskollinen (Ps.117:2)

Avuksihuutostikiira nro 2

he nöyryydessä kohoavat enkeli e lä män täy del li syy teen.

Kristus Jumala on antanut heidät Karjalan maalle suuriksi valon läh teik si

tekojensa valkeudella valistamaan mei dän sie lum me.

Oi ju ma lan kan ta ja i sät

Sergei ja Herman,  Arseni,  Aleksanteri ja Tri fon!
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Kunnia ... nyt ... Aamen ja Dogmistikiira viikon sävelmäjakson mukaan

Millä veisuilla osaisimme teitä ja hengellistä kau neut tan ne y lis tää!

Te otitte täydellisesti päällenne Kristuksen suloisen i keen

ja jo täs sä e lä mäs sä tu lit te en kel ten kal tai sik si.

Viettäessämme nyt yhteistä juhlaanne rukoilemme armovoimaa seurata teidän e lä mään ne,

että Jumala antaisi meidän taivaallisessa Siionissa kuulla tei dän ää nen ne.
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Ehtoopalveluksen prokimeni

                     (Ps. 59:11) 

3.

Parimiat: 
Salomonin viisauden kirjasta: 3:1-9
Salomonin viisauden kirjasta: 5:15-6:3
Salomonin viisauden kirjasta: 4:7-15

Ehtoopalveluksen prokimeni 
(Ps. 59:10-11, 1992 käännös)

3.

Ju ma la, si nä o let mi nun tur va ni,

7. sävelmä

si nun lau peu te si käy mi nun e del lä ni.

Jumala, minun voimani, sinua minä o do tan, sil lä si nä o let tur va

7. sävelmä

ni.

Uskollinen Jumalani,  sinä kul jet e del lä ni.
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Litaniastikiira

I loit se, Kar ja lan maa,

3. sävelmä

puhjetkaa riemuun Valamon vuoret, Laatokan vedet ja äärimmäisen Pohjolan ki ve li öt,

soikaa Konevitsan ja Aunuksen met säin puut

ja ylistäkää kanssamme valistajiamme Sergeitä ja Hermania, Arsenia, Aleksanteria ja Tri fo ni a.

Vel jet ja si sa ret, iloiten kantakaamme kiitos pyhissä ihmeelliselle Ju ma lal le
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Virrelmästikiira

ja rakkaudella muistelkaamme pyhittäjäisiemme perustamia pyhiä luos ta rei ta,

joissa suuri kilvoittelijain ja erakkojen joukko on osoittanut meille syntisille hengellisen kauneuden

muo dot ja viitoittanut evankeliumin tietä tai vaal li seen val ta kun taan.

Iloitkaa, Jumalan valitsemat i säm me,

5. sävelmä

te hengellisissä taisteluissa voittoisat Kristuksen so ti laat!
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I loit kaa y len au tu aat, joiden rakkaus Jumalaan oli heh ku va,

ru ko us lak kaa ma ton, kyy ne leet a la ti vir taa vat,

paas to ja kil voi tuk set ihmisen luonnon rajat y lit tä vät,

vel jes rak ka us to del li nen. Rukoilkaa meidän syntisten puo les ta,

että Herra antaisi meille suu ren lau pe u ten sa.
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Kunnia... nyt... Aamen.

Veisu Jumalansynnyttäjälle

Kunnia olkoon Isälle ja .....aina ja i an kaik ki ses ti. Aa

5. sävelmä

men.

Sinä korkeasti kunnioitettu Neit syt, olet Kuninkaan temppeli ja port ti,

5. sävelmä

pa lat si ja val ta is tuin. Sinun kauttasi minun Vapahtajani, Kristus

Herra, vanhurskauden Au rin ko, ilmestyi pimeydessä nuk ku vil le,

sillä hän tahtoi valistaa ne, jotka hän kädellään oli oman kuvansa mukaan luo nut.
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Tropari

Oi kaik ki en y lis tä mä, rukoile sen tähden lakkaamatta hän tä,

jonka edessä sinulla on äidillinen us kal lus,

että hän pelastaisi mei dän sie lum me.

Si nun pe las ta vai sen kyl vö si ih meel li si nä he del mi nä

8. sävelmä

Kar ja lan maa e siin tuo sinulle, oi Herra, pyhittäjäisämme, jotka ovat sen va lis ta neet.
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Ehtoopalveluksessa tämä tropari lauletaan kaksi kertaa, sitten "Iloitse Jumalanäiti"

rit. 

Jumala on Herra

Aamupalveluksessa: 
Jumala on Herra
Juhlan tropari
Kunnia.. nyt... Aamen
Tropari Konevitsal. Jumalanäidin ikonille

Tropari Konevitsalaisen Jumalanäidin ikonillle

Hei dän e si ru ko uk si en sa tähden suo kirkolle ja isänmaallemme rau ha,

oi y len ar mol li nen ja ih mi si ä ra kas ta va.

Ju ma la on Her ra ja hän il mes tyi meil le.

8. sävelmä

Siu nat tu on hän, jo ka tu lee Her ran ni meen.

I däs tä nou se van lois ta van au rin gon kal tai se na

1. sävelmä
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koitti meille kirkkaudessa sinun pyhä kuvasi, oi Val ti a tar.

Se va lai see ih meiden säteillä kunniakkaasti kaik ki a nii tä,

jotka aina uskoen ja rakastaen sitä lä hes ty vät

ja har taasti rukoilevat suuruu te si e des sä,

joka sinulla on Pojassasi Ju ma las sa.
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Pieni ylistysveisu

Kun nia olkoon Jumalalle, joka Arsenin kautta lahjoit    - ti sen meil le.

Kunnia hänelle, joka sen meille jälleen pa laut ti.

Kun ni a ol koon hä nel le, joka sen kautta kaikille parannusta vuo dat taa.

Y lis täm me au tu aik si tei tä,

pyhittäjäisämme ja valistajamme Sergei ja Herman, Arseni, Aleksanteri ja Tri fon,
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Prokimeni
(Ps. 116: 15)

ja kun ni oi tam me py hää muis to an ne,

te e rak ko jen o pet ta jat ja en ke leit ten kans sa pu hu jat.

Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli

1. liitelauselma

huu to ni.

Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni

2. liitelauselma

al le.

Kal lis on Herran silmissä hänen hurskaitten sa kuo le ma.

4. sävelmä
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3.

Kaikki joissa henki on

3.

Evankeliumin jälkeen

Hä nen hurs kait ten sa kuo le ma.

Kaikki joissa henki on, kiittäkää Her raa! Kiit tä kää Her raa!

Her ra, armahda. Herra, armahda. Herra, ar mah da. Niin myös si nun hen gel le si!

Ennen ja jälkeen evankeliumin

Kunnia olkoon sinulle Her ra, kun ni a si nul le!

Ps. 51

Kunnia  olkoon  Isälle  ja  Pojalle  ja  Pyhälle Hen gel le!

6. sävelmä

16



Pyhittäjäisäimme Sergein ja Hermanin, Arsenin, Aleksanterin ja Trifonin rukouksien täh den,

Armollinen puhdista mei dät, mo nis ta syn neis täm me.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. A men. Jumalansynnyttäjän esirukouksien täh den

Armollinen, puhdista mei dät mo nis ta syn neis täm me!

Ar mah da mi nu a Ju ma la,

si nun suu res ta ar mos ta si; pyy hi pois mi nun syn ti ni
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Stikiira

si nun suu res ta lau peu des ta si! Valoa säteilevä isien muis to

kutsuu tänään meidät kokoon ja herättää hengellisen laulun sä ve let.

Kiittäkäämme ja veisuin ylistäkäämme ilomme lähteitä,  armoitettuja pyhittäjä   - i si äm me,

jotka nyt kanssamme näkymättömästi juhlaa viet tä vät,

hengessä iloitsevat ja anovat Kris tuk sel ta, että hän armahtaisi kaik ki a,

18



4. kanonisävelmä

Kanoni

jotka heidän kunniallista muistoaan otollisesti juh li vat.

1.irmossi

Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhäl lä Hen gel lä

ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin kun ni ak si.

Minä vietän juhlaa kirk kaas ti rie mui ten.

ja iloiten veisaan ylistystä hänen ih meil len sä.

Kanonin troparit Juhlamineasta sivu 174

19



Jumalansynnyttäjä, sinä elävä, ehtymä       -

3.irmossi

tön läh de!

Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet vei saa ja si ja ju ma lal li ses sa kun ni as sa si

tee heidät kelvollisiksi saamaan kun ni an sep pe leet. Ju

4.irmossi

ma lal li nen Jee sus,

Kanonin troparit Juhlamineasta sivu 175

joka jumaluuden istuimella kunniassa is tuu, puh taan kä denkan nat ta ma na

nopeassa pilvessä tuli ja pe las ti ne, jot ka hä nel le huu ta vat:
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Kunnia olkoon sinun voimallesi, oi Kris tus!

Kanonin troparit Juhlamineasta sivu 175

5.irmossi

Kaikki hämmästyivät sinun jumalallis ta kun ni aa si, sillä sinä, aviota tuntematon Neit syt,

kannoit povessasi yli kaiken o     - le van Ju ma lan ja synnytit iankaikki sen Po jan

ja nyt lahjoitat rauhan kaikille niil le, jotka sinulle ylistystä vei saa vat.

Kanonin troparit Juhlamineasta sivu 176

Tul

6.irmossi

kaa, Ju ma las sa vii saat,
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viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juh laa,

pau kut ta kaam me rie mui ten kä si ä ja hänestä syntynyttä Jumalaa y lis tä kääm me.

Kanonin troparit Juhlamineasta sivu 176

Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luo

7.irmossi

jan si jaan,

vaan miehuullisesti torjuttuaan uhkaavan tulen iloitsivat vei sa ten:

Kii tet ty o let si nä, yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja
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Ju ma la.

Kanonin troparit Juhlamineasta sivu 177

Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttä

8.irmossi

jän syn ny tys,

sil loin to sin ku vauk sel li nen, mut ta nyt to del li nen.

Se kutsuu yhteen koko maanpiirin, jo ka vei saa: Herran luodut, veisaten ylistäkää Her raa

ja suuresti kunnioittakaa häntä kaikkina ai koi na.

Kanonin troparit Juhlamineasta sivu 177. Lauletaan Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi
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Kiitospsalmi
(150; 148 LXX)

Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisema

9. irmossi

na rie muit koon.

Viettäkööt juhlaa ruumiittomat henki o len not

ja kunnioittaen Jumalanäidin pyhää riemu juh laa huu ta koot:

Iloitse autuain, puhdas Jumalansynnyttäjä ja ainainen neit syt!

Kaikki joissa henki on, kiittäkää Her raa. Ylistäkää Herraa tai vais

4. sävelmä

ta,
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y lis tä kää hän tä kor ke uk sis sa.

Sinulle, Jumala, sopii y lis tys tä vei sa ta.

Ylistäkää   häntä,   kaikki   hänen en ke lin sä,

ylistäkää häntä, kaikki hänen sota   - jouk kon sa.

Sinulle, Jumala, sopii y lis tys tä vei sa ta.
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Kiitosstikiira

Liitelauselma (Ps. 149:9)

Tämä on kaikkien hä nen hurs kait ten sa kun ni a.

Her ran käs ky jä täyt tä en ja lak kaa mat ta ru koil len

4. sävelmä

py hät sai vat sydämeensä jumalallisen rakkauden läm mön. Mais tet tu aan sen i ha nuut ta

he huu si vat Kris tuk sel le:

Mikä voisi meidät sinun rakkaudestasi e rot taa,
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Kunnia... Pyhälle Hengelle

oi su loi sin Jee sus, sie lu jem me Va pah ta ja!

Kun ni a ol koon I säl le ja Po jal le ja Py häl le Hen gel le.

6. sävelmä

Me kiitämme sinua, kaikkivoimallinen Jumala, joka olet pyhissäsi ih meel li nen

6.sävelmä

ja joka olet osoittanut ihmeesi meidän pyhittäjä      - i sis säm me

auttamalla heidän kauttaan hädässä ja ahdistuksessa o le vi a.
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Jumalansynnyttäjälle

Sen tähden nyt sinulle ylistystä veisaamme ja ru koi lem me:

Oi  ihmisiä  rakastava Her ra, pyhittäjäisiemme esirukouksien täh den

anna maailmalle rauha ja sieluillemme suuri lau pe us!

Nyt ai na ja i an kaik ki ses ti. Aa men.

Jumalansynnyttäjä,  sinä  olet  tosi vii ni puu,

6. sävelmä

28



Tropari

joka  olet  kantanut  meille  elämän he del män.

Me  rukoilemme  sinua,  oi Val ti a tar,

rukoile  pyhittäjäisiemme  kanssa,  että  Herra  armahtaisi sie lu jam me.

Suuri Ylistysveisu

Si nun pe las ta vai sen kyl vö si ih meel li si nä he del mi nä

8. sävelmä

Kar ja lan maa e siin tuo sinulle, oi Herra,  pyhittäjäisämme, jotka ovat sen va lis ta neet.
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Tropari Konevitsalaisen Jumalanäidin ikonillle

Hei dän e si ru ko uk si en sa tähden suo kirkolle ja isänmaallemme rau ha,

oi y len ar mol li nen ja ih mi si ä ra

rit.

kas ta va.

I däs tä nou se van lois ta van au rin gon kal tai se na

1. sävelmä

koitti meille kirkkaudessa sinun pyhä kuvasi, oi Val ti a tar.

Se va lai see ih meiden säteillä kunniakkaasti kaik ki a nii tä,

30



jotka aina uskoen ja rakastaen sitä lä hes ty vät

ja har taasti rukoilevat suuruu te si e des sä,

joka sinulla on Pojassasi Ju ma las sa.

Kun nia olkoon Jumalalle, joka Arsenin kautta lahjoit  - ti sen meil le.

Kunnia hänelle, joka sen meille jälleen pa laut ti.
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Liite:

Kontakki

Kun ni a ol koon hä nel le, joka sen kautta kaikille parannusta vuo dat taa.

Tä nään har ras puolustajamme ja Karjalan esirukoilija, puh ta in Neit syt

3. sävelmä

on näkymättömästi kirkossa enkeljoukkojen ja pyhien kans sa.

Pyhittäjäisämme pyhien kuo rois sa rie muit se vat,

sillä Kaikkeinpyhin rukoilee mei dän puo les tam me
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i an kaik kis ta Ju ma laa.
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