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Akatistoshymni
Pyhälle Autuaalle Ksenia Pietarilaiselle
1. kontakki

Oi, valittu Jumalan palvelija ja Kristuksen tähden houkka, pyhä autuas äiti Ksenia, Sinä kilvoittelit vapaaehtoisesti kärsivällisyydessä ja kestit vastoinkäymisiä. Kunnioittaen pyhää muistoasi me kannamme
Sinulle ylistysveisun. Puolusta meitä näkyviltä ja näkymättömiltä vihollisilta, että laulaisimme Sinulle:
•

Iloitse, autuas Ksenia, sielujemme esirukoilija!

1. iikossi

Sinä, autuas äiti, etsit enkelten kaltaista elämää. Miehesi kuoleman jälkeen hylkäsit tämän maailman hyvyydet ja kaiken, mitä siinä on: ruumiin halut, silmien pyyteet ja ylellisen elämän, ja hankit houkkuuden
kautta Kristuksen viisauden. Kuule sen tähden, kun me laulamme Sinulle ylistystä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Sinä elämältäsi Kristuksen tähden houkan Andreaksen vertainen!
Iloitse, nimesi kieltänyt ja itseäsi kuolleeksi kutsunut!
Iloitse, houkkana miehesi Andrein nimen omaksesi ottanut!
Iloitse, miehen nimeä kantaen naisen asemasta vapautunut!
Iloitse, koko omaisuutesi hyville ja köyhille ihmisille jakanut!
Iloitse, Kristuksen tähden vapaaehtoiseen köyhyyteen astunut!
Iloitse, Sinä, joka houkkuudellasi opetit meidät hylkäämään ajallisen valheellisen viisauden!
Iloitse, kaikkien rukoillen luoksesi rientävien hyvä lohduttaja!
Iloitse, autuas Ksenia, sielujemme esirukoilija!

2. kontakki

Nähtyään oudon elämäsi ja halveksintasi kotiasi ja kaikkea maallista rikkautta kohtaan sukulaisesi pitivät
Sinua mielipuolena. Mutta kun Pietarin kaupungin asukkaat näkivät nöyryytesi, köyhyytesi ja vapaaehtoisen kurjuutesi, he lauloivat Jumalalle:
•

Halleluja!

2. iikossi

Sinä, autuas Ksenia, kätkit Jumalalta saamasi viisauden näennäiseen hulluuteen. Sinä elit erakkona keskellä suurkaupungin turhuutta ja rukoilit lakkaamatta Jumalaa. Ihmetellen elämääsi me laulamme Sinulle
ylistystä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Jumalan antaman houkkuuden raskaan ristin harteillesi ottanut!
Iloitse, näennäisellä mielettömyydellä armon säteilyn kätkenyt!
Iloitse, äärimmäisellä nöyryydellä ja rukouskilvoituksella selvänäkemisen lahjan hankkinut!
Iloitse, näkemisen lahjaa kärsivien hyväksi ja pelastukseksi käyttänyt!
Iloitse, ihmisten kärsimykset silmänkantamattoman kaukaa havainnut!
Iloitse, nöyrälle vaimolle pojan syntymän ennustanut!
Iloitse, hänelle Jumalalta lasta anonut!
Iloitse, Sinä, joka opetit kaikkia kiiruhtamaan rukouksessa Jumalan luo!
Iloitse, autuas Ksenia, sielujemme esirukoilija!

3. kontakki

Jumalan korkeudesta antamalla voimalla Sinä kestit miehuullisesti helteen ja ankaran kylmyyden ristiinnauliten lihasi himoineen ja haluineen. Sen tähden Pyhän Hengen valistamana lauloit lakkaamatta Jumalalle:
•

Halleluja!

3. iikossi

Pitäen taivasta kattonasi ja maata vuoteenasi Sinä, oi autuas, hylkäsit Jumalan valtakunnan tähden ruumiista huolehtimisen. Nähdessämme elämäsi me hartaasti laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, maallisen kotisi toisille antanut!
Iloitse, taivaallista majaa etsinyt ja sen saavuttanut!
Iloitse, Sinä, joka et omistanut mitään maallista, mutta joka hengellisesti rikastutat kaikkia!
Iloitse, Sinä, joka elämälläsi opetat meille kärsivällisyyttä!
Iloitse, Sinä, joka osoitat meille Jumalan rakkauden!
Iloitse, hurskauden hedelmien kaunistama!
Iloitse, sävyisyyden ja kärsivällisyyden hyveet maailmalle näyttänyt!
Iloitse, harras puolustajamme Korkeimman valtaistuimen edessä!
Iloitse, autuas Ksenia, sielujemme esirukoilija!

4. kontakki

Sinä, autuas äiti, voitit nöyryydellä ja sävyisyydellä Pietarin kaupungissa riehuvan elämän myrskyn ja
saavutit himottomuuden katoavaisen maailman asioita kohtaan. Sen tähden laulat Jumalalle:
•

Halleluja!

4. iikossi

Kun kärsivät ihmiset kuulivat, miten Sinä lohdutat murheellisia ja ohjaat eksyneitä oikealle tielle kestäen
itse vaivoja Kristuksen tähden, he turvautuivat apuusi laulaen Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Kristuksen tietä koko sydämestäsi rakastanut!
Iloitse, Kristuksen ristiä iloiten kantanut!
Iloitse, kaikki maailman, lihan ja pahan hengen häpäisyt kestänyt!
Iloitse, Jumalan lahjoilla täyttynyt!
Iloitse, lähimmäisenrakkautta osoittanut!
Iloitse, kärsiville lohdutusta jakanut!
Iloitse, itkevien kyyneleet pyyhkinyt!
Iloitse, Sinä Pyhän Hengen armon ihmeellisesti innoittama!
Iloitse, autuas Ksenia, sielujemme esirukoilija!

5. kontakki

Pyhä elämäsi, oi autuas Ksenia, oli kuin Jumalan ohjaama tähti, joka valaisi Pietarin kaupungin taivaan;
sillä Sinä osoitit pelastuksen tien synnin mielettömyyteen hukkuville ja kutsuit kaikkia katumukseen ja
laulamaan Jumalalle:
•

Halleluja!

5. iikossi

Kun hurskaat ihmiset näkivät, kuinka kilvoittelit rukoillen ja kestäen helteen ja kylmän, he koettivat
vähentää kärsimyksiäsi ja toivat Sinulle vaatteita ja ruokaa. Mutta Sinä halusit pysyä kilvoituksessasi ja
jaoit kaiken köyhille. Ihmetellen vapaaehtoista köyhyyttäsi me laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Kristuksen tähden hellettä ja pakkasta omasta tahdostasi kestänyt!
Iloitse, lakkaamatta rukouksessa pysynyt!
Iloitse, kokoöisellä valvomisella Pietarin kaupunkia vaaroilta suojannut!
Iloitse, Jumalan vihan kaupungista monesti pois kääntänyt!
Iloitse, läpi vuoden öisin pelloilla rukoillut!
Iloitse, hengen köyhyydessä paratiisin suloisuutta maistanut!
Iloitse, paratiisin ihanuuden vallassa kaiken maallisen jättänyt!
Iloitse, kokonaan Jumalassa pysynyt!
Iloitse, autuas Ksenia, sielujemme esirukoilija!

6. kontakki

Elämäsi pyhyyttä, oi Jumalassa autuas, julistavat kaikki, jotka olet päästänyt monista vaaroista, murheista
ja sairauksista, rikkaat ja köyhät, vanhat ja nuoret. Sen tähden mekin Sinua ylistäen laulamme Jumalalle:
•

Halleluja!

6. iikossi

Kilvoituksesi kunnia, oi autuas äiti, loisti kirkkaana, kun öisin salaa kannoit kiviä Smolenskin kirkon
rakentajille heidän työtään helpottaaksesi. Tietäen tämän mekin syntiset lausumme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Sinä, joka opetat meitä harjoittamaan hyveitä salaisesti!
Iloitse, Sinä, joka kutsut kaikkia hurskaisiin kilvoituksiin!
Iloitse, Sinä, joka autat Jumalan pyhäkköjen rakentajia!
Iloitse, kirkon pyhyyttä rakastanut!
Iloitse, Sinä, joka kevennät vaivojamme pelastuksen tiellä!
Iloitse, luoksesi kiiruhtavien joutuisa auttaja!
Iloitse, kaikkien murheellisten hyvä lohduttaja!
Iloitse, Pietarin kaupungin taivaallinen suojelija!
Iloitse, autuas Ksenia, sielujemme esirukoilija!

7. kontakki

Haluten päästää vaimonsa haudanneen itkevän lääkärin murheesta Sinä käskit muuatta neitoa juoksemaan Ohtan kadulle, etsimään sieltä itselleen puolison ja lohduttamaan tätä. Ja tapahtui niin kuin olit
sanonut. Iloiten he lauloivat Jumalalle:
•

Halleluja!

7. iikossi

Sinä, autuas äiti, näytit uuden rukousihmeen, kun sanoit hurskaalle vaimolle: Ota viisi kopeekkainen, se
sammuu! Näin Sinä ennakolta ilmoitit vaimolle hänen talonsa tulipalosta, ja rukouksesi kautta tulen
liekki sammui. Tietäen tämän me laulamme Sinulle ylistystä:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Sinä, joka sammutat ihmisten murheet!
Iloitse, kärsivien puolesta Jumalaa rohkeasti rukoillut!
Iloitse, sammumaton kynttilä, joka palat kirkkaasti rukouksen tulta!
Iloitse, puolustajamme vaaroissa ja kiusauksissa!
Iloitse, Sinä, joka pelastat himojen valtaamat turmiosta!
Iloitse, Sinä, joka varjelet hurskaat neidot väärästä avioliitosta!
Iloitse, Sinä, joka päästät panettelun haavoittamat epätoivosta!
Iloitse, joutuisa puolustaja väärällä tuomiolla!
Iloitse, autuas Ksenia, sielujemme esirukoilija!

8. kontakki

Sinä kuljit elämäsi tien kodittomana vaeltajana synnyinmaasi pääkaupungissa kantaen ylen kärsivällisenä
murheita ja herjauksia. Mutta nyt laulat iloiten taivaallisessa Jerusalemissa Jumalalle:
•

Halleluja!

8. iikossi

Sinä, autuas Ksenia, olit kaikille kaikkena: olit murheellisten lohduttaja, heikkojen suoja ja puolustaja,
kärsivien ilo, köyhien vaatettaja ja sairaiden parantaja. Sen tähden me laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Sinä, joka asut taivaan majoissa!
Iloitse, Sinä, joka taivaissa rukoilet meidän syntisten puolesta!
Iloitse, Jumalan palvelemisen hyvän esikuvan näyttänyt!
Iloitse, sorrettujen ja vainottujen suojelija!
Iloitse, Sinä, joka rukoilet oikeauskoisen kansan puolesta!
Iloitse, syrjittyjen ja Sinua rukoilevien puolustaja!
Iloitse, syrjivien ojentaja!
Iloitse, Sinä, joka saatat epäuskoiset ja pilkkaajat häpeään!
Iloitse, autuas Ksenia, sielujemme esirukoilija!

9. kontakki

Sinä, autuas äiti, kestit monia sairauksia, köyhyyttä, nälkää ja janoa sekä jumalattomien ihmisten herjausta, kun he pitivät Sinua mielipuolena. Mutta Herraa rukoillessasi Sinä aina lauloit Hänelle:
•

Halleluja!

9. iikossi

Monisanaiset puheentaitajat eivät voi ymmärtää, kuinka Sinä mielettömyydelläsi paljastit tämän maailman järjettömyyden ja saatoit heikkoudellasi viisaat ja väkevät häpeään, sillä he eivät tunne Sinussa olevaa Jumalan voimaa ja viisautta. Mutta me, joita Sinä olet auttanut, laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, jumalallisen Hengen kantaja!
Iloitse, Sinä, joka apostoli Paavalin kanssa kerskaat heikkoudestasi!
Iloitse, näennäisellä mielettömyydelläsi maailman häpeään saattanut!
Iloitse, ajalliset hyvyydet pelastuksen tähden kieltänyt!
Iloitse, taivaallisia hyvyyksiä koko sydämestäsi rakastanut!
Iloitse, Sinä, joka kutsut meitä pelastuksen tielle!
Iloitse, juoppouden synnin armoton paljastaja!
Iloitse, kaikkien ilmainen ja armollinen lääkitsijä!
Iloitse, autuas Ksenia, sielujemme esirukoilija!

10. kontakki

Haluten pelastaa sielusi Sinä ristiinnaulitsit lihasi himoineen ja haluineen, horjumatta kielsit itsesi, otit
ristisi ja seurasit koko sydämestäsi Kristusta laulaen Hänelle:
•

Halleluja!

10. iikossi

Sinä, äiti Ksenia, olit Sinua rukoilevien vahva muuri ja horjumaton turva. Puolusta sen tähden rukouksillasi meitäkin näkyviltä ja näkymättömiltä vihollisilta, että laulaisimme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Sinä, joka nostat meitä hengelliseen kilvoitukseen!
Iloitse, Sinä, joka päästät meidät vihollisen verkoista!
Iloitse, Jumalalle kannettu suitsutus!
Iloitse, Sinä, joka tuot ihmisten sydämiin Jumalan rauhan!
Iloitse, Sinä, joka sammutat pahuuden hengen rauhattomista sydämistä!
Iloitse, Sinä, joka jaat siunausta hyville lapsille!
Iloitse, Sinä, joka salaisella rukouksella parannat ihmisten sairaudet!
Iloitse, vihan valtaamalle maailmalle Jumalan viisauden osoittanut!
Iloitse, autuas Ksenia, sielujemme esirukoilija!

11. kontakki

Kaikki, jotka ovat pelastuneet rukoustesi kautta vaaroista, murheista ja monenlaisista kiusauksista, ylistävät Sinua, autuas Ksenia, ja iloiten laulavat kanssasi Jumalalle:
•

Halleluja!

11. iikossi

Sinun elämäsi, pyhä äiti, loisti tämän elämän pimeydessä ihmisiä valaisevaa kirkasta valoa. Sinä päästit
langenneet synnin loasta ja ohjasit heidän tiensä Kristuksen valoa kohti. Sen tähden laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Sinä, joka valistat oikeauskoista kansaa Jumalan valolla!
Iloitse, maailmassa ylimaallisesti elänyt!
Iloitse, monia vaivoja suuren armon vuoksi nähnyt!
Iloitse, synnin pimeydessä Jumalan armoa säteillyt!
Iloitse, Sinä, joka ojennat auttavan kätesi pelastuksen tiellä epätoivoon vaipuneille!
Iloitse, Sinä, joka vahvistat heikkojen uskoa!
Iloitse, Sinä, joka saatat pahuuden henget häpeään!
Iloitse, elämälläsi enkeleitä hämmästyttänyt!
Iloitse, autuas Ksenia, sielujemme esirukoilija!

12. kontakki

Sinä, autuas Ksenia, vuodatat runsasta armoa niille, jotka kunnioittavat muistoasi ja kiiruhtavat suojelukseesi. Vuodata sen tähden Jumalalta parannuksen virtoja meillekin, jotka Sinua rukoilemme, että laulaisimme Hänelle:
•

Halleluja!

12. iikossi

Veisaten monista ihmeistäsi, oi autuas äiti, me ylistämme Sinua ja rukoilemme hartaasti: Älä jätä meitä
syntisiä ahdinkoon, vaan ano voimien Herralta, ettemme lankeaisi pois oikeasta uskosta, vaan siinä kauttasi vahvistuneina laulaisimme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Sinä, joka opetat meitä kärsimään kärsivien kanssa!
Iloitse, Sinä, joka joutuisasti parannat heikkoutemme!
Iloitse, Sinä, joka opetat ristiinnaulitsemaan lihan himoineen ja haluineen!
Iloitse, muistoasi kunnioittavien puoltaja ja suojelija!
Iloitse, murheen tien kulkenut!
Iloitse, murheen kautta iankaikkisen pelastuksen hankkinut!
Iloitse, Sinä, joka rohkaiset haudallesi rientäviä!
Iloitse, Sinä, joka rukoilet isänmaamme pelastuksen puolesta!
Iloitse, autuas Ksenia, sielujemme esirukoilija!

13. kontakki

Oi, pyhä autuas äiti Ksenia, raskasta ristiä eläessäsi kantanut. Ota vastaan vähäinen rukous meiltä syntisiltä. Suojele rukouksillasi meitä pahojen henkien juonilta ja kaikilta meille pahaa aikovilta. Ano laupiasta
Jumalaa antamaan meille voimaa ja kestävyyttä, että jokainen meistä ottaisi ristinsä ja seuraisi Kristusta
laulaen kanssasi Hänelle:
•

Halleluja!

Tämä kontakki luetaan kolmesti.
Sitten luetaan uudestaan 1. iikossi ja 1. kontakki ja seuraava rukous.
1. iikossi

Sinä, autuas äiti, etsit enkelten kaltaista elämää. Miehesi kuoleman jälkeen hylkäsit tämän maailman hyvyydet ja kaiken, mitä siinä on: ruumiin halut, silmien pyyteet ja ylellisen elämän, ja hankit houkkuuden
kautta Kristuksen viisauden. Kuule sen tähden, kun me laulamme Sinulle ylistystä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Sinä elämältäsi Kristuksen tähden houkan Andreaksen vertainen!
Iloitse, nimesi kieltänyt ja itseäsi kuolleeksi kutsunut!
Iloitse, houkkana miehesi Andrein nimen omaksesi ottanut!
Iloitse, miehen nimeä kantaen naisen asemasta vapautunut!
Iloitse, koko omaisuutesi hyville ja köyhille ihmisille jakanut!
Iloitse, Kristuksen tähden vapaaehtoiseen köyhyyteen astunut!
Iloitse, Sinä, joka houkkuudellasi opetit meidät hylkäämään ajallisen valheellisen viisauden!
Iloitse, kaikkien rukoillen luoksesi rientävien hyvä lohduttaja!
Iloitse, autuas Ksenia, sielujemme esirukoilija!

1. kontakki

Oi, valittu Jumalan palvelija ja Kristuksen tähden houkka, pyhä autuas äiti Ksenia, Sinä kilvoittelit vapaaehtoisesti kärsivällisyydessä ja kestit vastoinkäymisiä. Kunnioittaen pyhää muistoasi me kannamme
Sinulle ylistysveisun. Puolusta meitä näkyviltä ja näkymättömiltä vihollisilta, että laulaisimme Sinulle:
•

Iloitse, autuas Ksenia, sielujemme esirukoilija!

Rukous Aautuaalle Ksenialle

Oi, pyhä ja ylen autuas äiti Ksenia! Sinä elit Korkeimman suojassa Jumalanäidin ohjaamana ja vahvistamana, kärsit nälkää ja janoa, kylmyyttä ja hellettä, herjauksia ja vainoja. Sinä sait selvänäkemisen ja ihmeiden tekemisen lahjan ja maanpäällisen vaelluksesi jälkeen nautit ikuista lepoa. Nyt pyhä kirkko ylistää Sinua hyväntuoksuisena kukkana. Seisoen haudallasi ja pyhän kuvasi edessä me rukoilemme Sinua
kuin eläisit ja olisit meidän keskellämme: Ota vastaan pyyntömme ja kanna ne armollisen taivaallisen
Isän valtaistuimen eteen, sillä Sinulla on rohkeutta Jumalan edessä. Ano meille luoksesi kiiruhtaville
iankaikkista pelastusta, kaikista vaaroista ja murheista vapautumista ja hyville töillemme ja aikeillemme
runsasta siunausta. Rukoile laupiasta Pelastajaamme meidän kelvottomien ja syntisten puolesta.
Pyhä autuas äiti Ksenia, auta valistamaan pienet lapset pyhän kasteen valolla ja painamaan heihin Pyhän
Hengen lahjan sinetti; auta kasvattamaan nuoret uskoon, rehellisyyteen ja jumalanpelkoon ja suomaan
heille menestystä opinnoissa; paranna sairaat ja vaivaiset; lähetä perheellisille rakkautta ja perheisiin yksimielisyyttä, tee luostareissa elävät otollisiksi kilvoittelemaan hyvä kilvoittelu ja suojele heitä herjauksilta; vahvista papit Pyhän Hengen väkevyydellä; varjele maatamme ja kansaamme rauhassa ja sovussa ja
rukoile niiden puolesta, jotka eivät kuolemansa edellä ole saaneet osallistua Kristuksen pyhiin salaisuuksiin. Sinä olet meidän toivomme, joutuisa kuulijamme ja vapautuksemme. Sinulle me kannamme kiitosta
ja kunnioitamme kanssasi Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
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