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Avuksihuutopsalmi
(141,LXX)

Jumalanäidin suojeluksen juhla
1. lokakuuta 

(Pokrova)

Her ra, minä huudan sinua, kuu le mi nu a. Kuule  minua,  oi Her ra.

1. sävelmä

Her ra, minä huudan sinua kuu le mi nu a. O ta kor vii si mi nun ää ne ni,

kun mi nä si nu a huu dan. Kuule  minua,  oi Her ra.

Nous koon mi nun ru ko uk se ni niin kuin suitsutussavu sinun kasvojesi e teen,



Avuksihuutostikiira nro 1 ja 2

mi nun kät teni ylennys olkoon sinulle eh too uh ri. Kuule  minua,  oi Her ra.

Si

liitelauselma: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. (Ps.130:1-2)

nä, oi puh das Ju ma lan syn nyt tä jä, olet  murheellisten loh dut ta

1. sävelmä

ja,

jou tuisa  auttaja,  maailman  puolustus ja vah vis tus,

laupeuden syvyys, Jumalan viisauden lähde, ih mis kun nan suo je lus.

Us kovaiset, ylistäkäämme hänen sanoin kuvaamatonta valoisaa ol ka vaa tet taan

3



Avuksihuutostikiira nro 3

ja vei sat kaam me: I loit se, Ar moi tet tu, sil lä kans sa si on Her ra,

joka antaa maailmalle suuren lau pe u den.

kahdesti

liitelauselma: Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani.(Ps.130: 2)

Ih

liitelauselma: Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? 
Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. (Ps. 130: 3-4)

meel li ses ti en nus ti Je sa ja, kun hän lausui, että aikojen lopussa seisoo Herran vuorivah va

1. sävelmä

na

ja Her ran huo ne on vuo ren hui pul la. Sinussa, oi Valtiatar, olemme nähneet tämän

en nus tuk sen to teu tu van,
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Avuksihuutostikiira nro 4

sil lä vuo ria ja kallioita kaunistavat juhliesi kunniaksi pyhite tyt temp pe lit.

Sen tähden me iloiten huudamme si nul le:

I loit se Ar moi tet tu, kans sa si on Her ra,

joka sinun kauttasi antaa maailmalle suuren lau pe u den.

Oi Kuningatar, sinä olet kaikkien uskovien ihmeelli

liitelauselma: Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani
ja panen toivoni sinun sanaasi.  (Ps. 130: 5)

nen kau nis tus.

1. sävelmä
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Avuksihuutostikiira nro 5 ja 6

Si nä o let en nus tus ten täyt ty mys, apostolien kunnia ja marttyyrien kau nis tus,

neitseiden kiitos ja koko maailman ih meel li nen suo je lus.

Suojele armosi peitteellä maatamme ja kan saam me! I loit se Ar moi tet tu,

sil lä kans sa si on Her ra, joka sinun kauttasi antaa maailmalle suuren lau pe u den.

liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. 
                       Israel, pane toivosi Herraan!  (Ps. 130: 6-7)

Si nä, oi Ju ma lan syn nyt tä jä,

1. sävelmä
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Avuksihuutostikiira nro 7

olet Jumalan luoma paratiisi ja Pyhän Hengen varjelema elämän puun paik ka,

sil lä sinä olet synnyttänyt kaik   - ki en Luo jan, joka ravitsee uskovaiset e lä män lei väl lä.

Ru koi le Her ran E del lä kä vi jän kans sa hän tä

ja suojele ihmeellisellä olkavaatteellasi maatamme ja kansaamme pahan hyök kä yk sil tä.

kahdesti

liitelauselma: Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa.
                        Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130: 7-8)

Tai

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

vas ja maa pyhittyvät, ihmiset iloitsevat ja kirkon täyttää ihmeelli nen va lo,

1. sävelmä
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Avuksihuutostikiira nro 8

sillä Jumalanäiti on näkymättömästi läsnä enkeljoukkojen,  Edelläkävijän, Teologin, profeettain ja apostolien

kans sa. Hän ru koi lee Kris tus ta,

että hän armahtaisi sitä kau pun ki a ja kan saa,

joka kunnioittaa  Jumalanäidin  suojeluksen juh laa.

liitelauselma: Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskollinen. (Ps. 117: 2)

Oi Ju ma lan syn nyt tä jä, Jaakobin hyvä osa ja taivaalliset portaat, joita pitkin Herra laskeutui maan

1. sävelmä
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Kunnia...nyt...Aamen

pääl le, kuvasivat ennalta sinun kun ni aa si.

Enkelit yhdessä ihmisten kanssa ylistävät au tu aak si si nu a,

jo ka syn ny tit kaik ki en Ju ma lan, sillä sinä rukoilet koko maailman puo les ta

ja laupeudessasi suojelet niitä, jotka viettävät kunniallista juh laa si.

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

8. sävelmä
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Jumalansynnyttäjälle

Nä ky mät tö mät en kel jou  - kot ovat hengessä koonneet yhteen näkyväisten voimien jou

8. sävelmä

kot

ja he yh des sä i loit se vat nähdessään, kuinka uskovaiset monin eri tavoin ylistävät

Ku nin ga tar ta ja Val ti a tar ta.

Myös vanhurskasten sielut, näyn todistajat, iloitsevat nähdessään ilmassa hä net,

joka ojentaen puhtaimmat kätensä rukoilee maailmalle rauhaa, kritityille voi maa
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Litaniastikiira nro 1

ja vahvistusta sekä pelastusta hei dän sie luil leen.

Oi Puh tain Neit syt, nyt on koittanut kunniakkaan suojeluksesi säteilevä juh la.

3. sävelmä

Kirkkaammin kuin aurinko sinä valaiset nii tä,

jotka uskossa ja vilpittömin sydämin tunnustavat sinut Jumalan äi dik si

ja huu ta vat Po jal le si: Kris tus Ju ma lam me,
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Litaniastikiira nro 2

puhtaasti ja synnittömästi sinut synnyttäneen rukouksien täh den

älä anna sinun perillistesi joutua vihollisten kä siin

jot ka so ti vatmei tä vas taan, vaan ar mol li se na pe las ta mei dän sie lum me.

Oi puh tain Val ti a tar! Poikasi arvon mukaisesti haluavat ihmiset veisata ylistystä sinulle, mutta eivät

2. sävelmä

ky ke ne. Si nä puo lus tat aina uskovaisia, otat heidät suo je luk see si
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Litaniastikiira nro 3

ja ru koi let pe las tus ta niil le, jotka uskossa kunnioittavat si nu a,

oi puh das Ju ma lan syn nyt tä jä.

Tä nään y lis täm me au tu aak si vi a ton ta kaik ki en Ku nin ga tar

2. sävelmä

ta,

puhdasta Neitsyttä, Kristuksen, meidän Jumalam    - me, Äi ti ä,

sillä hän rukoilee Poikaansa meidän puo les tam me.

13



Kunnia...nyt...Aamen

Jumalansynnyttäjälle

Pyhä Andreas näki, kuinka hän suojeli ihmisiä ihmeellisellä olka vaat teel laan.

Sen täh den huu ta kaam me me kin hä nel le: Iloitse sinä, meidän sielujemme suo je li ja,

puol lus ta ja ja pe las ta ja!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja ... nyt aina ja iankaikkises    - ti. Aa

2. sävelmä

men.

Puhdistettuamme ajatuksemme ja tunteemme me vietämme enkelien kanssa riemu juh laa.

2. sävelmä
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Kirkastunein  mielin  laulamme  Daavidin virt tä

kaikkien Kuninkaan, Kristuksen, meidän Jumalam me mor si a mel le:

Nouse,  Herra,  leposijaasi,  sinä  ja  sinun  pyhyytesi ark ki

sillä  sinä  kaunistit  sen  kuin  hää huo neen, teit sen voi ma si vä ke vyy des tä

kau pun ki si ra ken ta jak si
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Virrelmästikiira nro 1

ja hänen rukouksensa suojaksi jumalattomi a vas taan.

Sinut, joka olet taivaassa ja maan päällä kaikkea luotua kor ke am pi

2. sävelmä

sekä kerubeja kunnioitettavampi ja koko luomakuntaa verrattomasti ja lom pi,

si nut Kris tus on asettanut kristikunnan puolustajaksi ja väkeväk   - si suo je li jak si

varjelemaan  ja  pelastamaan  syntisiä,  jotka  sinuun tur vau tu vat.
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Liitelauselma: Kuule, tytär, katso ja kallista korvasi, unhota kansasi ja isäsi huone. (Ps. 45:11)

Virrelmästikiira nro 2

Sen   tähden   me   ylistämme   sinua,   oi Val ti a tar,

ja kirkastunein mielin vietämme suojeluksesi kunniakas   - ta juh laa

sekä rukoilemme Kristusta lahjoittamaan meille suu ren lau pe u ten sa.

Veisatkaamme Jumalan morsiamelle, kaikkien Kuninkaan Kristuksen Äidille Daavidin virt tä:

5. sävelmä

Kuningatar seisoo oikealla puolellasi kalleimpaan kultaan puettuna ja jumalallisen ihanuuden
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kau nis ta ma na. Neit    - seestä, jonka Kristus valitsi naisten jou kos ta

ja jonka hän korotti luomakunnan ylä puo lel le,

hän ar mol li ses ti syn tyi.

Sinut, ainoan siunatun, on Kristus asettanut luotujensa aut ta jak si

ja rakentajaksi varjelemaan omiaan kai kis ta vaa rois ta.
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Liitelauselma: Kansan rikaimmat etsivät lahjoillaan sinun suosiotasi. (Ps. 45:13)

Virrelmästikiira nro 3

Si nä, oi Ju ma lan syn nyt täjä, olet Siinain vuorta kunniakkaampi ja kor ke am pi,

7. sävelmä

sil lä se ei kes - tänyt vertauskuvien muodossa tapahtunutta Jumalan kunnian alas las keu tu mis ta,

vaan se paloi  tulessa,  jylisi  ja sa la moi.

Mut ta si nä si joi tit it - seesi jumaluuden tulen ja kannoit Korkeimman tahdosta Jumalan Sanan

koh dus sa si, ei kä tu li polt ta nut si nu a.
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Au ta, oi Val    - tiatar, meitä, jotka uskossa vietämme kunniallista juh laa si,

sil lä sinulla on Poikasi edessä äidin roh ke us.

Ä lä u noh da mei tä vaan  kiiruhda  laupiaasti a puun,

sil lä sinä olet saanut Jumalalta tehtäväksi huolenpidollasi suojella Kristuksen nimeä kantavaa

lau maa si, si nun pal ve li joi ta si.

20



Kunnia... nyt... Aamen

Jumalansynnyttäjälle

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja i an kaik ki ses ti. Aa

2. sävelmä

men.

Kristuksen Kirkko on verhotunut kunnialliseen suojelukseesi ikään kuin säteilevään kruu nuun,

2. sävelmä

oi puh tain Ju ma lan syn nyt tä jä.

Tä nään se rie muitsee  ja  iloiten  veisaa  sinulle, oi Val ti a tar:

Iloitse,  kunniallinen  Äiti,  Jumalan  kunnian sep pe le!
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Tropari

Iloitse, Jumalan huolenpidon täyttymys ja iankaikkisen ilon läh de!

Iloitse, turviisi   kiiruhtavi en sa ta ma, meidän   lunastuksemme ja pe las tuk sem me!

Tänä   päivänä   me   uskova kan sa

4. sävelmä

vietämme sinun tulosi valaisemina kirkasta juhlaa, oi Jumalan   - äi ti,

ja kat so en py hää ku vaa si har taas ti lau sum me si nul le:
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Jumala on Herra

Pieni Ylistysveisu

suo jaa mei tä py häl lä peit teel lä si ja päästä meidät kaikesta pa huu des ta,

sekä rukoile Poikaasi Kristusta, meidän Jumalaamme, pelastamaan meidän sie lum me.

Jumala on Herra ja hän ilmestyi mei le.

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

Y lis täm me, y lis täm me Si nu a,
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kaik kein py hin Neit syt, ja kun ni oi tam me Si nun ja lo a suo je lus ta si,

sil lä py hä And re as nä ki Si nut il mas sa ru koi le va na

e des täm me Kris tus ta.

Liitelauselma (Ps. 48:2)

Suuri on Herra ja korkeasti ylistettävä

meidän Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuo rel lan sa.

liitelauselma (Ps. 48:3)

Kauniina   kohoaa,   kaiken  maan i lo na.
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Prokimeni
(Ps. 45:18) 3.

Mi nä teen sinun nimesi kuuluksi su vus ta su

kahdesti

kuun. su vus ta su kuun.

Evankeliumin jälkeen

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hen gel le.

Jumalansynnyttäjän esirukouksien täh den,

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

Nyt, aina ja iankaikkisesti. A men. Jumalansynnyttäjän esirukouksien täh den,
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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 si nun suu res ta lau pe u des ta si!

Näh dessään miten uskovaiset eri tavoin ylistävät Kuningatarta ja Val ti a tar ta,

8. sävelmä

kaikki enkelien parvet i loit se vat näkymättömästi koottuaan yhteen nä ky väis ten jou kot.
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Kanoni

Vanhurskasten sielut, näyn todistajat, iloitsevat nähdessään ilmassa hä net,

joka ojentaen puhtaimmat kätensä rukoilee maailmalle rauhaa, hallitusmiehille voi mal li suut ta

ja mei dän sie luil lem me pe las tus ta.

1.irmossi     

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

4. sävelmä

ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin kun ni ak si. Minä vietän juhlaa kirk -kaas ti rie mui ten.
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ja  iloiten   veisaan   ylistystä   hänen ih meil len sä.

troparit Juhlamineasta sivu 160

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,

troparit Juhlamineasta sivu 160

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

28



nopeassa pilvessä tuli ja pe las ti ne, jot ka Hä nel le huu ta vat:

Kunnia   olkoon   sinun   voimallesi,   oi Kris tus.

troparit Juhlamineasta sivu 161

Kaikki  hämmästyivät  sinun  jumalallis

5.irmossi

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,
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jotka sinulle ylistystä vei saa vat. Tul

6.irmossi

kaam me, Ju ma las sa vii saat,

troparit Juhlamineasta sivu 162

Jumalan Äidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa viet tä en,

paukuttakaamme rie mui ten kä si ä ja hänestä syntynyttä Jumalaa y lis tä kääm me.

troparit Juhlamineasta sivu 162

Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua

7.irmossi

Luo 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 Ju ma la.

troparit Juhlamineasta sivu 163
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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 ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin jo ka vei saa:

Herran luodut, veisaten ylistäkää Her raa ja korkeasti kunnioittakaa häntä kaikkina ai koi na.

troparit Juhlamineasta sivu 163

Jokainen maan päällä syntynyt Hengen valaisema

9.irmossi

Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi Vig. kirja sivu 325

na rie muit koon

ja viettäkööt juhlaa ruumiittomat henki   - o len not

kun nioittaen Jumalan Äidin pyhää riemujuh laa ja huu ta koot:
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Kiitospsalmi
(ps. 150; 148)

Iloitse autuain, puhdas Jumalansynnyttäjä ja ainainen Neit syt!

troparit Juhlamineasta sivu 164

Kaik ki, joissa henki on, kiittäkää Her ra.

8. sävelmä

Y lis tä kää Her raa tai vais ta, y lis tä kää hän tä kor ke uk sis sa.

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

Y lis tä kää hän tä, kaik ki hä nen en ke lin sä,
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Liitelauselma: Ylistäkää häntä hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää häntä, 
sillä hänen herrautensa on suuri. (Ps. 150:2) 

Kiitosstikiira nro 1

ylistäkää  häntä,  kaikki  hänen  sota   - jouk kon sa.

Si nul le, Ju ma la, so pii y lis tys tä vei sa ta.

Si nun e tee si lan ke am me, oi Val ti a tar,

ja  liikuttuneina  kumartaen  hartaasti  rukoilemme si nu a:

Iloitse,  oi  Jumalan  pyhittämä sä tei le vä Neit syt, josta profeetat kunniakkaasti en nus ti vat:
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Liitelauselma: Ylistäkää häntä pasuunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla. (Ps. 150:3)

sinuun Kristus laskeutui kuin kaste vil laan.

Sinä,  aviota  tuntematon  ja puh das Neit syt,

olet  synnyttänyt  ja  kantanut  käsissäsi  kaikkien  Luojan  ja Her ran.

Rukoile häntä nytkin niiden puo les ta,

jotka uskollisesti ylistävät sinun suo je luk se si juh laa.
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Kiitosstikiira nro 2

Liitelauselma: Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4)

Oi Ju ma lan syn nyt tä jä Neit syt! En kel jou kot vei saa vat y lis tys tä si

8. sävelmä

ja patriarkat esipaimenten ja pyhien apostolien kera kunnioittavat ja palvelevat sinua Ju ma lan äi ti nä,

sillä he näkevät sinut rukoilemassa koko maailman puolesta kaikkien Vapahtajaa, Kris tus ta,

mei dän Ju ma laam me. Rukoile, että hän lunastaisi kau pun kim me ja kan sam me,

jo ka us kos sa y lis tää si nu a ja kun ni oit taa suo je luk se si juh laa.
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Kiitosstikiira nro 3

Aa ro nin ark   - kia arvokkaammaksi on Jumala Pyhällä Hengellään pyhittänyt sinut, oi Jumalan

8. sävelmä

syn nyt tä jä. Aurinkoa kirkkaammin sinä valaiset säteilevällä olkavaatteellasi kirkkosi ja

kan sa si sekä karkotat meistä syn nin pi me y den.

Sinä vapahdat vaaroista ja ahdistuksesta ne, jotka uskossa kun ni oit ta vat

py hän suo je luk se si juh laa.
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Kunnia... nyt... Aamen

Jumalansynnyttäjälle

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, ai na ja i

6. sävelmä

an

kaik ki ses ti. A men. Samoin kuin silloin, kun pyhä Andreas nä

6. sävelmä

ki,

kuinka sinä, oi puhtain Jumalan  - syn nyt tä jä, ylienkelien, apostolien, pro feet tain,

ja marttyyrien joukon ym pä röi mä nä rukoilit Poikaasi, meidän Ju ma laam me,

ih mis ten e des tä ja hohtavalla olkavaatteellasi peitit ru koi li joi ta,
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niin nyt kin, oi Puh ta hin, älä lakkaa suojelemasta Poikasi valittua pe rin tö ä,

joka  viettää   suojeluksesi   juhla   - päi vää.

Suuri ylitysveisu, jonka jälkeen 
tropari sivu 22
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