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Kansainvälisen musiikkifestivaalin MUSICA HYMNIS tavoitteena
on vaalia aikamme marttyyrien muistoa, nostaa esiin heidän
kristillisiä arvojaan. Edustamalla näitä arvoja elämässään
he ottivat kantaa ateistista maailmaa vastaan väkivaltaisen
kuolemaansa asti. Heidän elämäntyönsä ja aatteensa tukivat
meidän kansallista identiteettiämme sekä itsenäisyytemme
toteutumista.
Vuonna 2019 tulee kuluneeksi 150 vuotta Platonin, khistorian
ensimmäisen virolaisen piispan syntymästä Pärnun maakunnassa
sekä 100 vuotta hänen marttyyrikuolemastaan. Platon,
ortodoksisen kirkon pyhimys, on sanonut: ”Ortodoksisuus ei
ole seremonia vaan usko.” Usko yhdistää näkyvän maailman
näkymättömään.
Myös tämän konsertin tarkoituksena on, että musiikki ei ole
ainoastaan viihdettä, vaan myös tärkeä väline, joka avaa meille
uuden maailman, yhdistää näkyvän ja näkymättömän.
Allar Kaasik, taiteellinen johtaja

Aleksandr Nikolski			
Oi Jeesus Kristus
1874–1943				sov. Pavel Tšesnokov
Ehtooveisu
Oi Jeesus Kristus, Sinä pyhän kunnian, iankaikkisen taivaallisen
Isän, pyhän autuaan ihana Valkeus. Elettyämme auringon laskuun,
nähtyämme illan koiton me veisaten ylistämme Jumalaa, Isää, Poikaa
ja Pyhää Henkeä. Jumalan Poika, Elämänantaja. Kohtuullista on, että
Sinulle kaikkina aikoina hartain äänin ylistystä veisataan. Sen tähden
maailma Sinua ylistää.
Kiovan lavran munkki Feodosin hymni Autuas se mies
n. 1000-luku
Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa. Sillä Herra
tuntee vanhurskaiden tien, mutta jumalattomain tie hukkuu.
Palvelkaa Herra pelvolla ja iloitkaa Hänen edessänsä vavistuksella.
Autuaat ovat kaikki, jotka Häneen turvaavat. Nouse, Herra, pelasta
minut, minun Jumalani. Herrassa on pelastus; Sinun siunauksesi
tulkoon Sinun kansallesi.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen. Halleluja!
Alexander Gretšaninov			
Simeonin laulu Herra nyt
1864-1956 				sinä lasket
Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet
luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet
kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille,
kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Lk. 2:29-32
Kiovan lavran hymni			
Psalmi 103 / 104
n. 1000-luku 						
Kiitä, minun sieluni, Herraa! Hän tekee hengistä sanansaattajiaan
ja leimuavista liekeistä palvelijoitaan. Kuinka suurenmoiset ovat
tekosi, Herra! Olet tehnyt viisaasti kaiken! Koko maa on täynnä sinun
luotujasi.

Kreikkalainen hymni		
n. 1300-luku

Agios o Theos / Pyhä Jumala

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja
ian¬kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Ilmestyskirja 4:8 ja 11:
Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja
joka tuleva on. Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet
arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet
luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut.
John Tavener 			
Svyati / Pyhä Jumala (1999)
1944-2014 		
sov. sellolle ja mieskuorolle Allar Kaasik
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä.
Aleksandr Arhangelski		
Psalmi 40 / 41		
1846-1924
			
Hyvä on sen osa, joka pitää huolta avuttomasta. Sitä ihmistä Herra
auttaa hädän päivänä. Herra varjelee häntä, ja hän saa elää. Kaikki
ylistävät hänen onneaan. Herra ei jätä häntä vihamiesten armoille.
Herra tukee häntä, kun hän on sairas, ja nostaa hänet tautivuoteelta.
Minä sanon: Herra, armahda minua, tee minut terveeksi! Minä olen
tehnyt syntiä sinua vastaan. Viholliseni toivovat minulle pahaa:
»Kunpa hän pian kuolisi, kunpa hänen nimensäkin unohtuisi!» Jos joku
tulee minua katsomaan, hän puhuu tyhjänpäiväisiä. Hän tarkkailee
minua ilkein ajatuksin, lähtee pois ja ryhtyy heti parjaamaan.
Vihamieheni punovat juonia minua vastaan ja kuiskuttelevat
keskenään: »Häneen on iskenyt kalman koura, ei hän siltä sijaltaan
enää nouse!» Vieläpä ystäväni, johon luotin ja joka söi minun
pöydässäni, kääntyy kopeasti minua vastaan. Ole sinä, Herra, minulle
armollinen, nosta minut jalkeille, niin minä annan heille, mitä he ovat
ansainneet. Kun viholliseni eivät saa minusta voittoa, minä tiedän,
että sinä rakastat minua. Sinä tuet minua, koska olen nuhteeton, sinä
annat minun aina olla lähelläsi. Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala,
iankaikkisesta iankaikkiseen! Aamen.

Georgs Pelēcis			
1947

Enkelin huuto

Enkeli huusi armoitetulle: Puhdas Neitsyt, iloitse! Ja taaskin sanon: Iloitse!
Poikasi nousi kolmantena päivänä haudasta ja herätti kuolleet haudoista.
Ihmiset riemuitkaa!
Liturginen teksti
Aleksandr Barajev		
Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa
1978
					
Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha! Tänään Betlehem
ottaa vastaan Hänet, joka aina istuu Isän kanssa, tänään enkelit ylistävät
syntynyttä lapsukaista tavalla, joka sopii vain Jumalalle: Kunnia olkoon
Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto!
Liturginen teksti joulujumalanpalveluksesta
Aleksandr Barajev		

Olen vaeltaja ja muukalainen

Olen vaeltaja ja muukalainen maan päällä: elämäni on turhuutta ja
katoavaa, köyhyyttä ja kuolemaa koskaan ymmärtämätöntä, viimeistä
tuomiota koskaan muistamatonta, kyvyttömyyttä vastata kaikista teoista
ja sanoista oikeudenmukaisella tuomiolla. Sen vuoksi rukoilen Sinua,
sieluni varjelijaa, herätä minut pian synnin unesta, äläkä salli minun
kuolla parannusta tekemättömänä, vaan anna minun anoa armolliselta
Jumalaltani lankeemusteni anteeksiantoa ja laulaa hänelle ilolla ja
riemuiten: Halleluja!
Aleksandr Zhitnikov		
sov. Georgi Smirnov

Kristuksen tuomitseminen

Jeesus, juutalaisten kuningas, vietiin Pilatuksen tuomittavaksi. Mitä voisin
tehdä Jeesukselle, jota kutsutaan Kristukseksi? Ristiinnaulitse hänet! Kuinka
voisin ristiinnaulita teidän kuninkaanne? Ei meillä ole kuningasta, vaan
ainoastaan keisari. Mitä hän on sitten teille tehnyt? Ristiinnaulittakoon!
Ristiinnaulitse! Minä olen syytön tämän viattoman miehen vereen. Hänen
verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle. Pilatus pesi kätensä
ja luovutti heille Jeesuksen: Ristiinnaulittakoon! Ristiinnaulittakoon… Herra,
muista minua, kun tulet valtakuntaasi.

Johannes Bleive
1909-1991		

Kerubien laulu 		
sov. sellolle ja mieskuorolle Allar Kaasik

Nyt me salaisesti kuvaamme kerubeja ja eläväksitekevälle
Kolminaisuudelle pyhintä virttä veisaamme.
Heittäkäämme pois siis kaikki maalliset huolet. Aamen.
Ottaaksemme vastaan kaikkeuden Kuninkaan, jota näkymättömästi
seuraavat enkelein joukot. Halleluja.
Arvo Pärt		
Da pacem Domine (2004)
1935
				
Anna rauha, oi Herra, meidän aikoinamme, sillä ei ole ketään muuta,
joka taistelee puolestamme, ellet Sinä, meidän Jumalamme.
Galina Grigorjeva
Rukous / Moлитва (2005 / 2011)
1962						
Ja pyhitetty olkoon Sinun nimesi.
Herran rukous (Isä Meidän)
Isä Meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tulkoon
Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi, myös maan päällä niin
kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille
anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.
Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä
Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja kunnia nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Galina Grigorjeva

In Paradisum (2012) 		

Johtakoot enkelit sinut paratiisiin; ottakoot marttyyrit sinut tullessasi
vastaan ja viekööt sinut pyhään Jerusalemin kaupunkiin. Enkeleiden
kuoro ottakoon sinut vastaan kanssa Lasaruksen, joka kerran oli köyhä,
ja antakoon teille iankaikkisen levon.
Loppusiunaus

Mieskuoro Logos
Ortodoksista musiikkia esittävä mieskuoro Logos perustettiin
1990-luvun alkupuolella. Siitä alkaen kuoro on pitänyt lukuisia
konsertteja sekä Latviassa että ulkomailla ja julkaissut CD-levyjä.
Vuodesta 2013 kuoro on toiminut Latvian ortodoksisen kirkon
mieskuorona muutaman hiljaisen vuoden jälkeen. Kaikilla kuoron 13
laulajalla on pitkäaikainen kokemus kuorolaulajina Latvian johtavissa
ammattikuoroissa. Kuoron kreikankielinen nimi logos / λόγος tarkoittaa
sanomaa, ideaa ja ilmentää samalla kuoron missiota. (Johanneksen ev.:
Alussa oli Sana)
Joann Šenrok
on kuoron perustaja, taiteellinen johtaja ja ensimmäinen
kuoronjohtaja. Sekä usko että musiikki ovat olleet hänelle hyvin
tärkeitä. Musiikillisen koulutuksensa hän sai Latvian Jāzeps Vītolsin
Musiikkiakatemiassa pääaineenaan kuoronjohto. Šenrok on opiskellut
teologiaa Moskovan Teologisessa Seminaarissa sekä Latvian Valtion
Yliopistossa ja valmistunut teologian maisteriksi. Hän on työskennellyt
lukuisten erinomaisten ortodoksisten laulajien kanssa ja opettanut
kirkkomusiikkia Latvian Kultuuriakatemiassa ja Latvian Yliopistossa.
Šenrok on toiminut yli 30 vuotta pappina, joista useamman vuoden
Tukumsissa sijaitsevan Pyhän Nikolauksen ortodoksisen kirkon
pääpappina.
Rihards Rudzitis
on saanut kuoronjohtajan
korkeakoulutuksen Jazeps Vītolsin
Musiikkiakatemiassa Latviassa. Hän
on osallistunut useisiin kansainvälisiin
musiikkiprojekteihin Yhdysvalloissa,
Kanadassa, Japanissa, Kiinassa,
Israelissa, Venäjällä, ja useissa Euroopan
maissa laulajana, soittajana sekä
kapellimestarina. Hän on paitsi laulanut
musikaaleissa, barokki- sekä rockoopperoissa (mm. Les Miserables, Verdin
Requiem), myös ohjannut kuoromusiikin
mestarikursseja.

Allar Kaasik
sellisti ja sovittaja, on taiteessaan
aatteellinen, ja muusikon
ammatti on myös hänen henkinen
elämäntapansa. Kirkkomuusikon
uran Kaasik aloitti jo 14-vuotiaana.
Sellonsoittoa hän opiskeli
Tallinnan, Riikan sekä Moskovan
Musiikkiakatemioissa. Hän
on työskennellyt Viron valtion
sinfoniaorkesterin äänenjohtajana,
opettajana Itä-Helsingin
musiikkiopistossa sekä SibeliusAkatemiassa. Vuodesta 1997
alkaen Kaasik on toiminut Virossa
David Oistrakh -musiikkijuhlien
taiteellisena johtajana. Tämän lisäksi hän on käynnistänyt useita
kansainvälisiä yhteistyöhankkeita kuten Neeme Järvin Kesäakatemian,
kuusi ainutlaatuista EU:n tukemaa kulttuurihanketta ja piispa-marttyyri
Platonille omistetun musiikkifestivaalin Musica Hymnis. Vuonna 2017
Ruotsin BIS Records -levy-yhtiö julkaisi Allar Kaasikin CD:n ”Ajaton
Valo”. Kansainvälisten musiikkilehtien arvioissa levy sijoittui 40 parhaan
joukkoon maailmassa.
BIS 1887
USA:n Fanfare-lehti: ohjelmisto on ainutlaatuinen ja kuuntelemisen
arvoinen. Esitykset ovat erinomaisia ja osoittavat hienostuneisuudesta,
joka virolaisella muusikkoudella on vuosikymmeniä jatkuneesta vieraan
vallan alaisuudesta huolimatta. Osa teoksista on avoimen hengellisiä.
Myös muut levyn teoksista vaikuttavat kuitenkin olevan yhteydessä
tuohon maailmaan, joka jää juuri silmäkulmiemme ulottumattomiin.

