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Akatistoshymni
Pyhittäjäisä Serafim Sarovilaiselle
Pyhittäjä Serafimin muistopäivät ovat 2.1. ja 19.7
1. kontakki
Valittu ihmeidentekijä ja ylen ihmeellinen Kristuksen palvelija, joutuisa auttajamme ja esirukoilijamme, pyhittäjäisä Serafim! Kunnioittaen Sinut kirkastanutta Herraa me laulamme Sinulle ylistysveisuja. Koska Sinulla on suuri
uskallus Herran edessä, päästä kaikista vaaroista meidät, jotka lausumme:
•

Iloitse, pyhittäjä Serafim, Sarovin ihmeidentekijä!

1. iikossi
Enkelien Luoja valitsi Sinut jo hamassa nuoruudessasi kirkastamaan elämälläsi Pyhän Kolminaisuuden ihmeellistä
nimeä, sillä Sinä totisesti olit enkeli maan päällä ja serafi ihmisenä. Sinun elämäsi loisti kuin ikuisen vanhurskauden auringon kirkas säde. Nähtyämme ylistettävät kärsimyksesi me iloiten ja hartaasti laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, uskon ja hurskauden ohje;
Iloitse, nöyryyden ja sävyisyyden esikuva!
Iloitse, uskovien kunniakas ylistys;
Iloitse, murheellisten hiljainen lohdutus!
Iloitse, munkkien kiitos;
Iloitse maailmassa elävien ihmeellinen apu!
Iloitse, kirkon kunnia ja suojelus;
Iloitse, pohjoisen seudun pyhä kaunistus!
Iloitse, pyhittäjä Serafim, Sarovin ihmeidentekijä!

2. kontakki
Oi pyhittäjäisä Serafim, kun äitisi näki hartaan rakkautesi munkkielämään, hän tunsi siinä Herran pyhän tahdon
Sinua kohtaan. Tuoden Jumalalle täydellisen lahjan hän siunasi Sinut munkkikilvoituksen kaidalle tielle pyhällä
ristillään, jota kannoit rinnallasi elämäsi loppuun saakka osoittaen suuren rakkautesi meidän tähtemme ristiinnaulittuun Kristukseen, Jumalaamme. Hänelle me kaikki hartaasti laulamme:
•

Halleluja!

2. iikossi
Sinulle, Jumalan pyhä, annettiin taivaallista viisautta: nuoruudestasi asti lakkaamatta taivasta ajatellen jätit isäsi
kodin Jumalan valtakunnan ja sen totuuden tähden. Siksi ota vastaan meidän ylistyksemme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Jumalan valitsema Kurskin kaupungin lapsi;
Iloitse, hurskaiden vanhempien kunniakas vesa!
Iloitse, äitisi hyveet perinyt;
Iloitse, rukoukseen ja hurskauteen kasvatettu!
Iloitse, sillä äitisi siunasi Sinut ristillä kilvoituksiin;
loitse sillä säilytit siunauksen pyhänä aarteena kuolemaasi asti!
Iloitse, isänkotisi Herran rakkauden tähden jättänyt;
iloitse, tämän maailman hyvyyksiä tyhjänä pitänyt!
Iloitse, pyhittäjä Serafim, Sarovin ihmeidentekijä!

3. kontakki
Korkeimman voima totisesti suojeli Sinua hamasta lapsuudestasi, oi pyhittäjä. Kun putosit kirkontornista, Herra
varjeli Sinut vahingoittumattomana, ja kovasti kärsiessäsi itse maailman Valtiatar ilmestyi tuoden taivaasta parannuksen. Sillä lapsesta asti Sinä uskollisesti palvelit Jumalaa lakkaamatta laulaen Hänelle:
•

Halleluja!

3. iikossi
Tavoitellen munkkien enkelielämän kilvoitusta Sinä riensit pyhään Kiovan kaupunkiin kumartamaan luolaluostarin pyhittäjiä ja otit pyhittäjä Dosifeilta vastaan käskyn lähteä Sarovin luostariin. Uskossa suutelit kaukaa tuota
pyhää paikkaa ja perille päästyäsi elit siellä Jumalalle otollisen elämän. Mutta me ihmetellen Jumalan huolenpitoa
Sinusta hartaasti laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, maailman turhuudet hylännyt;
Iloitse, taivaallista isänmaata palavasti kaivannut!
Iloitse, Kristusta koko sydämestäsi rakastanut;
Iloitse Kristuksen hyvän ikeen kantaaksesi ottanut!
Iloitse, täydellisellä kuuliaisuudella täyttynyt;
Iloitse, Herran pyhien käskyjen uskollinen vaalija!
Iloitse, mielesi ja sydämesi rukouksella Jumalassa vahvistanut;
Iloitse, hurskauden horjumaton pylväs!
Iloitse, pyhittäjä Serafim, Sarovin ihmeidentekijä!

4. kontakki
Tyynnyttäen synninkiusausten myrskyn Sinä kuljit munkkikilvoituksen koko kaidan ja murheiden täyttämän tien,
kannoit erakkoelämän, keljaan sulkeutumisen, vaikenemisen ja moniöisen valvomisen ikeen. Jumalan armosta
kohosit voimasta voimaan, teoista Jumalan näkemiseen ja siirryit taivaan asuntoihin, joissa enkelten kanssa laulat
Jumalalle:
•

Halleluja!

4. iikossi
Oi pyhittäjäisä Serafim, kuullessaan ja nähdessään pyhän elämäsi koko veljestö hämmästyi. Veljet tulivat luoksesi
ja mietiskelivät sanojasi ja kilvoitustasi ylistäen Herraa, joka on ihmeellinen pyhissään. Mekin kaikki kunnioitamme uskossa ja rakkaudessa Sinua, pyhittäjäisä, ja laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, itsesi Herralle uhriksi kantanut;
Iiloitse, himottomuuden korkeuteen kohonnut!
Iloitse, Kristuksen voitollinen sotilas;
Iloitse, taivaallisen Isännän hyvä ja uskollinen palvelija!
Iloitse, häpeään joutumaton puolustajamme Herran edessä;
Iloitse, Sinä, esirukoilijamme, joka väsymättä käännyt Jumalansynnyttäjän puoleen!
Iloitse, erämaan ihmeellisesti tuoksuva lilja;
Iloitse, Jumalan armon tahraton astia!
Iloitse, pyhittäjä Serafim, Sarovin ihmeidentekijä!

5. kontakki
Oi pyhittäjä, maatessasi sairaana kuolinvuoteella jumalallinen valo valaisi asumuksesi, kun itse kaikkeinpuhtain
Neitsyt pyhien apostolien Pietarin ja Johanneksen kanssa saapui luoksesi ja sanoi: "Hän on meidän sukuamme",
ja kosketti päätäsi. Sinä paranit pian ja lauloit kiitollisena Herralle:
•

Halleluja!

5. iikossi
Kun ihmissuvun vihollinen näki pyhän ja puhtaan elämäsi, pyhittäjä Serafim, se halusi tuhota Sinut. Se lähetti
kimppuusi julmat ihmiset, jotka pahoinpitelivät Sinut lähes hengiltä. Mutta Sinä, pyhä isä, kärsit kaiken kuin sävyisä karitsa ja rukoilit Herraa loukkaajiesi puolesta. Ihmetellen hyvyyttäsi me kaikki laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, sävyisästi ja nöyrästi Kristusta Jumalaa seurannut;
Iloitse, hyvyydelläsi pahan hengen voittanut!
Iloitse, sielun ja ruumiin puhtauden uuttera säilyttäjä;
Iloitse, armolahjojen täyttämä erakko!
Iloitse, Jumalan kirkastama selvänäköisyyden lahjan omannut kilvoittelija;
Iloitse, munkkien ihmeellinen ja viisas opettaja!
Iloitse, pyhän kirkon ilo ja kerskaus;
Iloitse, Sarovin luostarin kunnia ja kaunistus!
Iloitse, pyhittäjä Serafim, Sarovin ihmeidentekijä!

6. kontakki
Sarovin erämaa julistaa Sinun kilvoitustasi ja vaivannäköäsi, jumalankantaja Kristuksen palvelija, sillä Sinä täytit
sen metsät ja korvet rukouksen tuoksulla pitäen esikuvanasi Jumalan profeettaa Eliaa ja Herran Kastajaa Johannesta. Sinun kauttasi puhkesivat erämaassa kukoistukseen Pyhän Hengen runsaat lahjat. Pyhän Hengen vaikutuksesta Sinä teit monia ihmeellisiä tekoja ja kehotit uskovia laulamaan Jumalalle, lahjojen antajalle:
•

Halleluja!

6. iikossi
Sinä, autuas Serafim, loistit uutena Mooseksen kaltaisena jumalannäkijänä, sillä toimittaessasi puhtaasti palvelusta
Herran alttarilla tulit otolliseksi näkemään kirkossa Kristuksen yhdessä ruumiittomien voimien kanssa. Ihmetellen
Jumalan hyvää tahtoa Sinua kohtaan me laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, ihmeellinen jumalannäkijä;
Iloitse, kolmisäteisen Valon valaisema!
Iloitse, kaikkein pyhimmän Kolminaisuuden uskollinen palvelija;
Iloitse, Pyhän Hengen kaunistama asunto!
Iloitse, ruumiillisilla silmilläsi Kristuksen ja enkelit nähnyt;
Iloitse katoavassa ruumiissasi paratiisin suloisuutta maistanut!
Iloitse, elämän leipää syönyt;
Iloitse, kuolemattomuuden juomaa nauttinut!
Iloitse, pyhittäjä Serafim, Sarovin ihmeidentekijä!

7. kontakki
Oi pyhittäjä, ilmaistakseen Sinussa kuvaamattoman laupeutensa ihmisiä rakastava Herra teki Sinut totisesti Jumalan valoa loistavaksi lampuksi. Sillä teoillasi ja sanoillasi Sinä johdatit kaikkia hurskauteen ja Jumalan rakkauteen.
Sen tähden mekin kilvoitustesi valon valistamina ja opetuksesi leivän ravitsemina ylistämme Sinua autuaaksi ja
laulamme Sinut kirkastaneelle Kristukselle:
•

Halleluja!

7. iikossi
Nähdessään Sinut Jumalan uudeksi valituksi uskovat kiiruhtivat surun ja sairauden heitä kohdatessa kaukaakin
luoksesi. Etkä Sinä hylännyt murheiden raskauttamia ihmisiä, vaan paransit ja lohdutit ja rukoilit heidän puolestaan. Sen tähden sanoma ihmeistäsi levisi koko Venäjänmaahan ja hengelliset lapsesi ylistivät Sinua:

•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, joutuisa ja armollinen lääkitsijämme;
Iloitse, sairauksien laupias parantaja!
Iloitse, vaaroihin ja vaikeuksiin joutuneiden joutuisa auttaja;
Iloitse, ihmissielujen rauhattomuuden suloinen tyynnyttäjä!
Iloitse, tulevien asioiden ennalta näkijä;
Iloitse, salaisten syntien selväkatseinen paljastaja!
Iloitse, pyhittäjä Serafim, Sarovin ihmeidentekijä!

8. kontakki
Näemme Sinussa, oi pyhittäjä, oudon ihmeen: vaikka olit sairas ja heikko vanhus, rukoilit kivellä tuhat yötä ja
tuhat päivää. Kuka voi sanoin kuvata, mitä kärsimyksiä ja taisteluja koit, autuas isä, kun ylensit pyhät kätesi Jumalan puoleen, voitit henkisen Amalekin ja lauloit Herralle:
•

Halleluja!

8. iikossi
"Sinä olet kaipaukseni, Sinä olet autuuteni, ihmeellinen Jeesus!", huusit Sinä, isä, rukouksissasi erämaan hiljaisuudessa. Me turhuuden pimentämät, koko elämämme synneissä kuluttaneet, ylistämme rakkauttasi Herraan ja laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Sinua rakastavien ja kunnioittavien pelastuksesta huolehtija;
Iloitse, syntisten parannukseen johdattaja!
Iloitse, ihmeellinen vaikenija ja erakko;
Iloitse, harras esirukoilijamme!
Iloitse, Herraa palavasti rakastanut;
Iloitse, rukouksen tulella vihollisen nuolet polttanut!
Iloitse, sammumaton lamppu, joka palat erämaassa rukouksen tulta;
Iloitse, palava soihtu, joka loistat hengellisiä lahjoja!
Iloitse, pyhittäjä Serafim, Sarovin ihmeidentekijä!

9. kontakki
Kaikki enkelvoimat hämmästyivät outoa näkyä, sillä taivaan ja maan Kuningatar ilmestyi keljaan sulkeutuneelle
vanhukselle käskien häntä avaamaan ovensa, sallimaan oikeauskoisen kansan tulla luokseen ja opettamaan kaikkia
laulamaan Kristukselle Jumalalle:
•

Halleluja!

9. iikossi
Monisanaiset puheentaitajatkaan eivät kykene kuvaamaan rakkautesi voimaa, oi autuas, sillä täyttäen Jumalanäidin
käskyn Sinä antauduit palvelemaan kaikkia luoksesi tulevia. Olit neuvottomien hyvä neuvonantaja, alakuloisten
lohduttaja, eksyneiden sävyisä opettaja ja sairaiden lääkitsijä ja parantaja. Sen tähden me laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Sinä, joka lähdit maailmasta erämaahan hankkimaan hyveitä;
Iloitse, Sinä, joka palasit erämaasta luostariin kylvämään hyveen siementä!
Iloitse, Pyhän Hengen armon valaisema;
Iloitse, sävyisyyden ja nöyryyden täyttämä!
Iloitse, luoksesi rientäneiden rakastava isä;
Iloitse, lapsiasi rakkauden sanoilla rohkaissut ja lohduttanut!
Iloitse, Sinä, joka kutsuit luoksesi tulevia iloksi ja aarteeksi;
Iloitse, Sinä, joka pyhän rakkautesi tähden sait osaksesi taivasten valtakunnan autuuden!
Iloitse, pyhittäjä Serafim, Sarovin ihmeidentekijä!

10. kontakki
Sinä, pyhittäjä, saavuit pelastavan kilvoituksesi päätökseen ja rukoukseen polvistuneena annoit autuaan sielusi
Jumalan käsiin. Pyhät enkelit kantoivat sen Kaikkivaltiaan istuimen eteen, jotta seisoisit kaikkien pyhien kanssa
illattomassa kunniassa laulaen pyhiä pyhemmälle Sanalle ylistyslaulua:
•

Halleluja!

10. iikossi
Kaikkein pyhin Neitsyt, pyhien horjumaton muuri ja munkkien ilo, ilmestyi Sinulle kuolemasi edellä ilmoittaen
ennalta, että lähtösi Jumalan luo oli lähellä. Ja me Jumalanäidin vierailua ihmetellen lausumme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Sinä taivaan ja maan Kuningattaren kasvoista kasvoihin nähnyt;
Iloitse, Sinä, jota Jumalanäiti ilahdutti ilmestymisellään!
Iloitse, Sinä, joka sait häneltä tiedon taivaan asuntoihin siirtymisestä;
Iloitse, hurskaalla kuolemalla elämäsi pyhyyden osoittanut!
Iloitse, rukouksessa Jumalanäidin ikonin edessä nöyrän henkesi Jumalalle antanut;
Iloitse, kivuttomalla lähdölläsi ennustuksesi täyttänyt!
Iloitse, Sinä, jonka Kaikkivaltiaan käsi on kuolemattomuuden seppeleellä kruunannut;
Iloitse, kaikkien pyhien kanssa paratiisin autuuden perinyt!
Iloitse, pyhittäjä Serafim, Sarovin ihmeidentekijä!

11. kontakki
Sinä, oi pyhittäjä, kannoit kaikkein pyhimmälle Kolminaisuudelle lakkaamatonta veisua ja koko elämästäsi näimme Sinun olevan suuri ja hurskas kilvoittelija. Sinä annoit eksyneille ymmärrystä ja paransit sielun ja ruumiin sairauksista kärsiviä. Kiitollisina tästä Herran meille osoittamasta laupeudesta laulamme aina Hänelle:
•

Halleluja!

11. iikossi
Sinä, Jumalassa autuas isä, olit eläessäsi valoa säteilevä lamppu. Ja kuolemasi jälkeen olet loistanut kirkkaana tähtenä, sillä Sinä vuodatat pyhistä jäännöksistäsi ihmeiden virtoja kaikille, jotka uskossa ja rakkaudessa rientävät
luoksesi. Sen tähden me lausumme Sinulle, lämpimälle esirukoilijalle ja ihmeidentekijälle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Sinä, jonka Herra kirkasti monilla ihmeillään;
Iloitse, Sinä, jonka rakkaus loisti koko maailmaan!
Iloitse, Kristuksen rakkauden uskollinen seuraaja;
Iloitse, kaikkien apuasi tarvitsevien lohdutus!
Iloitse, ihmeiden ehtymätön lähde;
Iloitse, sairaiden ja vaivaisten parantaja!
Iloitse, elvyttävän veden pohjaton kaivo;
Iloitse, sillä Sinun rakkautesi ulottui kaikkiin maan ääriin!
Iloitse, pyhittäjä Serafim, Sarovin ihmeidentekijä!

12. kontakki
Tuntien Jumalan armon ja suuren rohkeutesi Hänen edessään me anomme Sinua, pyhittäjäisä: rukoile hartaasti
Herraa varjelemaan pyhä kirkkonsa epäuskolta, hajaannukselta, vaaroilta ja kiusauksilta, jotta laulaisimme Sinun
kauttasi meille hyvyyksiä antavalle Jumalalle:
•

Halleluja!

12. iikossi
Veisaten kunniaasi me ylistämme autuaaksi Sinua, pyhittäjäisä, sillä Sinä olet lohduttajamme ja puolustajamme,
voimallinen esirukoilijamme Herran edessä. Rakastaen lausumme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, oikeauskoisen kirkon ylpeys;
Iloitse, kirkkomme kilpi ja varustus!
Iloitse, tiennäyttäjä, joka johdatat kaikkia iankaikkisuuden tielle;
Iloitse, puolustajamme ja suojelijamme!
Iloitse, Jumalan voimalla monia ihmeitä tehnyt;
Iloitse, viitallasi monia sairaita parantanut!
Iloitse, kaikki pahan hengen juonet voittanut;
Iloitse, nöyryydelläsi villieläimet kesyttänyt!
Iloitse, pyhittäjä Serafim, Sarovin ihmeidentekijä!

13. kontakki
Oi, ylen ihmeellinen Jumalan palvelija ja suuri ihmeidentekijä, pyhittäjäisä Serafim, ota vastaan Sinulle ylistykseksi
kantamamme vähäinen rukous. Seistessäsi kuninkaiden Kuninkaan, Herramme Jeesuksen Kristuksen valtaistuimen edessä rukoile puolestamme, että saisimme Häneltä tuomiopäivänä laupeuden Hänelle riemuiten laulaessamme:
•

Halleluja!
(Tämä kontakki luetaan kolmesti.)
Sitten luetaan uudestaan 1. iikossi ja 1. kontakki ja seuraavat rukoukset tai yksi niistä.

1. iikossi
Enkelien Luoja valitsi Sinut jo hamassa nuoruudessasi kirkastamaan elämälläsi Pyhän Kolminaisuuden ihmeellistä
nimeä, sillä Sinä totisesti olit enkeli maan päällä ja serafi ihmisenä. Sinun elämäsi loisti kuin ikuisen vanhurskauden auringon kirkas säde. Nähtyämme ylistettävät kärsimyksesi me iloiten ja hartaasti laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, uskon ja hurskauden ohje;
Iloitse, nöyryyden ja sävyisyyden esikuva!
Iloitse, uskovien kunniakas ylistys;
Iloitse, murheellisten hiljainen lohdutus!
Iloitse, munkkien kiitos;
Iloitse maailmassa elävien ihmeellinen apu!
Iloitse, kirkon kunnia ja suojelus;
Iloitse, pohjoisen seudun pyhä kaunistus!
Iloitse, pyhittäjä Serafim, Sarovin ihmeidentekijä!

1. kontakki
Valittu ihmeidentekijä ja ylen ihmeellinen Kristuksen palvelija, joutuisa auttajamme ja esirukoilijamme, pyhittäjäisä Serafim! Kunnioittaen Sinut kirkastanutta Herraa me laulamme Sinulle ylistysveisuja. Koska Sinulla on suuri
uskallus Herran edessä, päästä kaikista vaaroista meidät, jotka lausumme:
•

Iloitse, pyhittäjä Serafim, Sarovin ihmeidentekijä!

1. rukous
Oi, ihmeellinen isä Serafim, Sarovin suuri ihmeidentekijä, kaikkien luoksesi rientävien aina valmis auttaja! Maallisen elämäsi päivinä kukaan ei lähtenyt luotasi tyhjin käsin eikä lohtua saamatta, vaan jo kasvojesi näkeminen ja
lempeiden sanojesi kuuleminen oli kaikista autuaallista. Sinussa ilmeni runsaana parantamisen lahja, selvänäkemisen lahja ja sairaiden sielujen lääkitsemisen lahja. Rakkautesi ei väistynyt meistä Jumalan kutsuttua Sinut maallisista vaivoista taivaalliseen lepoon, ja on mahdotonta laskea ihmetekojasi, jotka ovat moninaiset kuin taivaan tähdet.
Sillä, katso, Sinä ilmestyt Jumalaa rakastaville kaikissa maan äärissä ja parannat heitä. Sen tähden mekin anomme
Sinua: Oi, nöyrä ja hiljainen Jumalan palvelija, uskalias esirukoilija Hänen edessään, Sinä et koskaan käännytä
luotasi niitä, jotka kutsuvat Sinua avukseen. Kanna puolestamme voimallinen rukouksemme voimien Herralle,
että Hän vahvistaisi isänmaamme ja antaisi meille kaiken, mikä on tarpeellista tässä elämässä ja hyödyksi sielun
pelastukselle. Rukoile, että Hän varjelisi meidät lankeamasta syntiin ja opettaisi meille todellista katumusta, jotta
horjumatta astuisimme taivasten valtakuntaan, missä Sinä nyt loistat laskemattomassa kunniassa, ja jotta saisimme
laulaa siellä kaikkien pyhien kanssa ylistystä Pyhälle Kolminaisuudelle, elämän lähteelle, iankaikkisesti. Aamen.
2. rukous
Oi, suuri Jumalan palvelija, jumalankantaja pyhittäjäisämme Serafim! Katso taivaallisesta kunniastasi meidän nöyrien, vaivaisten ja monien syntien raskauttamien puoleen, kun me pyydämme Sinulta apua ja lohdutusta.
Katso laupeudessasi meihin ja auta meitä pitämään nuhteettomasti Herran käskyt, pysymään lujina oikeassa uskossa, katumaan joutuisasti Jumalan edessä syntejämme ja edistymään armon kautta kristillisessä hurskaudessa,
jotta olisimme arvolliset saamaan rukoustesi puolustusta Jumalan edessä. Oi, Jumalan pyhä, kuule meitä, kun me
uskossa ja rakkaudessa rukoilemme Sinua, äläkä ylenkatso meitä, kun tarvitsemme puolustustasi. Auta meitä nyt
ja kuolemamme hetkellä. Suojele meitä rukouksillasi pahan hengen juonilta, etteivät ne saisi meitä valtaansa, vaan
tulisimme avullasi otollisiksi perimään paratiisin autuuden. Sinuun me panemme toivomme, laupias isä: opasta
meitä pelastukseen ja johdata meitä iankaikkisen elämän illattomaan valoon puolustamalla meitä kaikkein pyhimmän Kolminaisuuden valtaistuimen edessä, niin että kunnioittaisimme ja kiittäisimme kaikkien pyhien kanssa
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kumarrettavaa nimeä iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
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