AKATISTOS
eli
harras rukouskilvoitus

Pyhälle Jumalankantajaisälle
ARSENILLE,
Konevitsan Ihmeidentekijälle

Akatistoshymni Pyhälle Jumalankantajaisälle Arsenille,
Konevitsan Ihmeidentekijälle

1. kontakki

Oi Kristuksen valittu ihmeidentekijä ja ylen ihmeellinen kilvoittelija, Herran hyvä ja uskollinen palvelija
pyhittäjäisämme Arseni, uurastuksellasi ja kilvoituksellasi olet Idän ja Pohjolan kirkkaasti valaissut.
Ylistäen Herraa, joka on sinut kunniaan kohottanut, me kiitosta veisaamme sinulle Jumalanäidin
hartaalle palvelijalle. Mutta sinä, joka olet saanut armovoiman rukoillaksesi puolestamme, muista meitä,
jotka rakkaudella sinulle laulamme:
•

Iloitse, pyhittäjä Arseni, Konevitsan ihmeidentekijä.

1. iikossi

Haluten viettää enkelienkaltaista elämää sinä enkelimäisen muodon päällesi puit ja tulit maan päällä
taivaalliseksi ihmiseksi. Sen tähden on soveliasta sinulle enkelien äänin myös ylistystä veisata,
pyhittäjäisä Arseni, mutta vaikka olemmekin syntitaakan rasittamia, niin kuitenkin rohkenemme sinulle
rakkaudella ihmisäänin ylistystä veisata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, suuren Novgorodin jumalallisesti istutettu puu.
Iloitse, sillä olet maailmalle hyveitten hedelmiä kantanut.
Iloitse, rakkauden ehtymätön aarreaitta.
Iloitse, jumalallisen rauhan sulotuoksuinen asunto.
Iloitse, kärsivällisyyden loppumaton lähde.
Iloitse, armon tyhjentymätön kaivo.
Iloitse, armeliaisuuden mittaamaton syvyys.
Iloitse, kaikille tunnettu uskon ohje.
Iloitse, lempeyden erinomaisin esikuva.
Iloitse, itsekieltäymyksen ylen ihmeellinen opettaja.
Iloitse, luoksesi saapuvien syntitaakan keventäjä.
Iloitse, Kristuksen lain harras täyttäjä.
Iloitse, pyhittäjä Arseni, Konevitsan ihmeidentekijä.

2. kontakki

Nähden ihmiselämän epävakaisuuden ja maailman kaikkinaisen turhuuden, pyhittäjäisä Arseni
nuoruudestasi alkaen pyrit koristautumaan moninaisilla hyveillä ja valmistautumaan taivaallista Siionia,
Elävän Jumalan kaupunkia, varten, missä nyt yhdessä enkelijoukkojen ja kaikkien pyhien kanssa veisaat:
•

Halleluja.

2. iikossi

Haluten päästä osalliseksi käsittämättömästä, pyhiä varten taivaallisessa Jerusalemissa kätketystä tiedosta
sinä, pyhittäjäisä Arseni, hylättyäsi kaiken maallisen asetuit asumaan vuorelle, Novgorodin alueella
sijaitsevaan luostariin ja siellä enkelienkaltaista elämää viettäen, tulit pelastuksen tieksi kaikille niille,
jotka sinulle huutavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, hengessä köyhien taivaan valtakunnan johdattaja.
Iloitse, itkevien lohduttaja Jumalassa.
Iloitse sinä, joka lempeitä ihmeellistä perintöä vastaanottamaan valmistat.
Iloitse, vanhurskautta isoavien totinen ruokkija.
Iloitse, iankaikkista elämää janoavien suloinen juoma.
Iloitse, laupiaitten näkymätön kanssapalvelija.
Iloitse, puhdassydämisten nöyrä opettaja.
Iloitse, rauhantekijöitten rakkauden täyttämä ohjaaja.
Iloitse, vanhurskauden tähden vainottujen uskollinen matkatoveri.
Iloitse, Kristuksen tähden solvauksia kärsivien kanssakärsija.
Iloitse, kaikkien pyhien asunnoissa asuva.
Iloitse, taivaallisen Isän valtakunnassa auringon tavoin kirkastettu.
Iloitse, pyhittäjä Arseni, Konevitsan ihmeidentekijä.

3. kontakki

Korkeimman voima vahvisti sinut, pyhittäjäisä Arseni, yhä suurempiin kilvoituksiin ja sinun sielusi
janosi väkevää elävää Jumalaa niin kuin kauris halajaa veden lähteille. Sen tähden lähdit isiesi mailta
Athos-vuorelle ja saavuit Jumalanäidin perintömaalle, veisaten Jumalalle:
•

Halleluja.

3. iikossi

Omaten jumalallisia asioita mietiskelevän mielen ja haluten salata hyveesi, jotta taivaallinen Isä, joka
salassa näkee, maksaisi sinulle julkisesti, saavuit Pyhän Vuoren luostariin, pyhittäjäisä Arseni, ja siellä
vastaanotit igumeni Johannekselta siunauksen yhteiseen kilvoitteluun veljestön kanssa, mutta me,
nähdessämme sinun jalon päätöksesi, huudamme sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse sinä, joka hyveilläsi olet päässyt taivaallisista lahjoista osalliseksi.
Iloitse sinä, joka puhtaalla vaelluksellasi olet osoittautunut pyhien esi-isien kaltaiseksi.
Iloitse, sillä olet saavuttanut Aabrahamin uskon Jumalaan.
Iloitse, sillä olet omannut Iisakin kuuliaisuuden.
Iloitse, sillä Jaakobin tavoin olet tullut otolliseksi Jumalan näkemiseen.
Iloitse, sillä Joosefin tavoin olet sielunpuhtautta rakastanut.
lloitse, sillä olet oppinut Jobin kärsivällisyyden.
Iloitse, sillä olet tullut Mooseksen kaltaiseksi sääliväisyydessä.
Iloitse, sillä Samuelin tavoin olet kuullut jumalallisen kutsumuksen.
Iloitse, sillä olet omaksunut Daavidin lempeyden.
Iloitse, sillä olet Eliaan jumalallista intoa sydämessäsi kantanut.
Iloitse, sillä Danielin tavoin olet ollut Pyhän Hengen asunto.
Iloitse, pyhittäjä Arseni, Konevitsan ihmeidentekijä.

4. kontakki

Murheen myrsky täytti autuaan Johanneksen mielen, kun sinussa, pyhittäjäisä Arseni, kolmen vuoden
kuluttua heräsi halu palata takaisin Pohjolaan. Mutta nähden ennalta jumalallisen kaitselmuksen
suunnitelmat suhteesi, hän siunasi sinut matkaan ja rukoili sanoen: Herra meidän isiemme Jumala, katso
kunniasi valtaistuimelta palvelijasi Arsenin puoleen ja levätköön alati hänen päällään Sinun
kaikkeinpyhimmän henkesi armo, jotta hän laulaisi Sinulle:
•

Halleluja.

4. iikossi

Kuullessaan, että autuas Arseni lähtee pois Pyhältä Vuorelta, Athos-vuoren munkit tulivat sangen
murheellisiksi. Mutta kaukonäköisin silmin igumeni Johannes näki tulevaiset tapahtumat ja antoi
mukaasi Jumalanäidin ja Iankaikkisen Lapsukaisen pyhän kuvan näin lausuen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, sillä sinun kättesi kautta Jumala on rakentava luostarin pohjoiseen maahan.
Iloitse, sillä siellä on kiusaaja joutuva häpeään.
Iloitse, sillä hartaasta toiminnastasi Jumalanäitiä kohtaan olet vastaanottava palkinnon.
Iloitse, sillä Hänen Poikansa on sinut kunnialla kirkastava taivaissa.
Iloitse, sillä sinusta on tuleva enkelien kanssa puhuja.
Iloitse, sillä sinä ilmestyit ihmisille hyväksi opettajaksi.
Iloitse, kylmän Pohjolan uusi valonlähde.
Iloitse, sillä olet Kristuksen rakkaudella turhuuden pimeyden hajottanut.
Iloitse, sillä sinun kauttasi monet oppivat tuntemaan hengellisen elämän suloisuuden.
Iloitse, sillä maan asukkaat tulevat enkelien riemusta osallisiksi.
Iloitse, tähti, joka osoitat tien Kristuksen luo.
Iloitse ajatuksen auringon, Jumalanäidin ikonin kuljetusvaunu.
Iloitse, pyhittäjä Arseni, Konevitsan ihmeidentekijä.

5. kontakki

Jumalan lähettämän tähden tavoin vaelsit Idästä Pohjolaan, suureen Novgorodiin, pyhittäjäisä Arseni ja
siellä sait siunauksen puhtaimmalle Neitseelle pyhitetyn luostarin perustamiseen hiippakunnan pyhältä
esipaimenelta, joka suuteli sinun tuomaasi Jumalanäidin pyhää kuvaa ja kyynelsilmin veisasi:
•

Halleluja.

5. iikossi

Nähtyään sinut, pyhittäjäisä Arseni, monien hyveiden kaunistamaksi, Novgorodin pyhä esipaimen
siunaten lahjoitti sinulle erilaisia uuden luostarin perustamista varten tarpeellisia tarvikkeita ja
kunnioittavasti ne vastaanotettuasi purjehdit veneellä Olhava-jokea pitkin ja Laatokan suuren järven
ylitse, saapuen Valamon luostariin, ja me, ajatuksemme silmillä näemme sinut matkallasi, veisaamme
sinulle ylistystä näillä sanoilla:
•
•
•
•

Iloitse, isien isä, urheaksi kutsuttava.
Iloitse, sillä olet täydellisesti ottanut päällesi suloisen ikeen.
Iloitse, sillä olet kokonaan alistunut Jumalan tahtoon.
Iloitse, sillä olet kevyesti kantanut Kristuksen kuormaa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Herrassa vaivaa näkevien näkymätön auttaja.
Iloitse, syntien raskauttamien katumukseen ohjaaja.
Iloitse, paatuneen tunnottomuuden karkottaja.
Iloitse, hyvien toiveiden herättäjä epätoivoon joutuneissa.
Iloitse, sillä olet Kristuksen lempeyden omaksunut.
Iloitse, sillä olet luoksesi saapuville Kristuksen nöyryyttä opettanut.
Iloitse, erakkoelämää viettävien suojelus ja vahvistus.
Iloitse, kaikkien uskovaisten toivo.
Iloitse, pyhittäjä Arseni, Konevitsan ihmeidentekijä.

6. kontakki

Sinun saavuttuasi Konevitsan saarelle, pyhittäjäisä Arseni, tuli sinun hyveellisen elämäsi ja Jumalanäidin
pyhän kuvan aikaansaamien ihmeitten julistajaksi kalastaja Filip, joka ystävällisesti otti sinut vastaan ja
sinun kanssasi veisasi Jumalalle:
•

Halleluja.

6. iikossi

Hyveittesi valolla olet loistanut Konevitsan saarella, mihin erämaata rakastavan villikyyhkysen tavoin
asetuit asumaan, vietit yksinäistä elämää ja asuinpaikallesi ensiksi pystytit kunniallisen Ristin. Tästä
kuultuaan abba Silas lähetti munkki Lavrentin kutsumaan sinut takaisin Valamon luostariin. Tämä
saavuttuaan ja nähtyään Jumalalle otollisen elämäsi, pyhittäjäisä Arseni, lausui sinulle näin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Jumalan ohjaama kilvoittelija.
Iloitse, Neitsyt Marian totinen palvelija.
Iloitse, jumalallisen vanhurskauden ihmeellinen saarnaaja.
Iloitse, valheen avomielinen syyttäjä.
Iloitse, oikean uskon istuttaja.
Iloitse, taikauskon hävittäjä.
Iloitse, sielunpuhtauteen opastaja.
Iloitse, kuuliaisuuteen opettaja.
Iloitse, vihan halventaja.
Iloitse, jumalallisen rauhan kylväjä.
Iloitse, Herrassa kilvoittelevien vahvistaja.
Iloitse, synteihin langenneitten ojentaja.
Iloitse, pyhittäjä Arseni, Konevitsan ihmeidentekijä.

7. kontakki

Tahtoen perustaa Konevitsan saarelle luostarin sinä, pyhittäjäisä Arseni, ensiksi rakensit Jumalanäidin
kunniaksi pienen kappelin, johon hyveellistä vaellusta halajavat riensivät veisaten Jumalalle:
•

Halleluja.

7. iikossi

Mentyäsi kaikkien luoksesi kokoontuneiden kanssa Hevoskiveksi nimitetyn kiven luo Jumalanäidin
pyhää kuvaa kantaen, sinä, pyhittäjäisä Arseni, teit uuden ihmeen ja hartailla rukouksillasi karkotit
kivessä asuvat pahat henget. Tietäen tämän me sinulle kiitokseksi veisaamme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, sillä olet paastolla ja rukouksella saattanut perkeleen häpeään.
Iloitse, sillä olet ristillä suojellut itseäsi sielunvihollisen juonia vastaan.
Iloitse, sillä olet pahat henget Hevoskivestä karkottanut.
Iloitse, ympäristöseudun asukkaiden pelastaja pahan viettelyksestä.
Iloitse, kasteen vedestä syntyvä maan suola
Iloitse, luoksesi saapuvan jumalallisen voiman suolalla vahvistava.
Iloitse, vuorella seisova Kristuksen kaupunki.
Iloitse, taivaallisen valon koristama.
Iloitse, hyveitten valolla maailmassa loistava kynttilä.
Iloitse, Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan rakkaudessa palava.
Iloitse, harhaoppien ahdistamien hiljainen satama.
Iloitse, oikeauskoisuuden järkkymätön pylväs.
Iloitse, pyhittäjä Arseni, Konevitsan ihmeidentekijä.

8. kontakki

Pyhittäjäisä Arseni, muinaisen Aabrahamin tavoin olit hyvin vieraanvarainen. Mutta hyvää vihaava
perkele halusi estää tämän hyveen harjoittamista ja sen tähden sinä, päästyäsi selville hänen kavalista
juonistaan, käskit yhteisesti ruokkia kaikkia luostariin saapuvia vieraita, veisaten kaikkien ravitsijalle
Jumalalle:
•

Halleluja.

8. iikossi

Jumalanäidin huolenpitoon uskoit sinä totisesti itsesi ja koko uuteen luostariin kokoontuneen veljestön,
pyhittäjäisä Arseni, kun sinussa muutaman vuoden kuluttua herasi halu jälleen lähteä Athos-vuorelle,
kilvoittelun askelmille, pyhien isien luo. Silloin Jumalan kokoamat hengelliset lapsesi saattaen sinua,
huusivat sinulle näin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, hyvä ohjaaja, joka olet meidät Jumalanäidin huolenpitoon uskonut.
Iloitse, sillä olet opettanut meitä olemaan koskaan vajoamatta epätoivoon.
Iloitse, sillä olet jättänyt perinnöksi kehotuksen ennen kaikkea etsiä taivasten valtakuntaa.
Iloitse, sillä olet opettanut, että taivasten valtakuntaa etsiville annetaan myös maallisia hyvyyksiä.
Iloitse, sillä olet alistanut lihan hengelle kuuliaiseksi.
Iloitse, sillä olet näyttänyt maailmalle hengen hedelmiä.
Iloitse, Jumalan palvelija, joka yhdessä Kristuksen kanssa olet itsesi ristiinnaulinnut. Iloitse,
jumalallisen armon astia.
Iloitse, sillä sinun kauttasi Jumala tulee ylistetyksi.
Iloitse, sillä sinun kauttasi pahat henget joutuvat häpeään.
Iloitse, murheellisten suuri lohdutus.
Iloitse, surevien odottamaton ilo.
Iloitse, pyhittäjä Arseni, Konevitsan ihmeidentekijä.

9. kontakki

Kaikki luostarisi munkit, pyhittäjäisä Arseni, joutuivat suuren surun valtaan sinun viipyessäsi Athosvuorella; sillä ankara nälkä ja suuri puute ahdistivat heitä ja he halusivat hajaantua kukin omalle
taholleen. Mutta heidän tätä ajatellessaan ilmestyi Jumalanäiti unessa sinun rakastetulle oppilaallesi,
vanhus Joakimille, joka oli tapahtuvasta kovin murheissaan, ja sanoi hänelle: Älä murehdi, vanhus, vaan
mene ja sano veljille, että he jäävät luostariin, sillä minun palvelijani Arseni saapuu pian luoksenne
tuoden mukanaan suuren määrän elintarpeita ja veisaten Jumalalle:
•

Halleluja.

9. iikossi

Sulosanaiset kaunopuhujat eivät osaa selittää sinun hyveitäsi ja ihmeitäsi, pyhittäjäisä Arseni. Mutta
kuultuaan niistä, Kristuksen pyhä esipaimen Eufimi halusi lähteä luoksesi Novgorodista saadakseen
hengellistä hyötyä, ja saavuttuaan luoksesi hän mieltyi niin suuresti, että lahjoitti sinulle käytetyn
piispallisen päähineensä näin lausuen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, maanpäällinen enkeli ja taivaallinen ihminen.
Iloitse, pyhien valtakunnan kansalainen ja Jumalan läheisyydessä asuva.
Iloitse, sillä olet riisunut yltäsi vanhan ihmisen himoineen.
Iloitse, sillä olet Kristukseen pukeutunut.
Iloitse, ihmeellinen taistelija, joka olet pukeutunut Jumalan täydelliseen asepukuun.
Iloitse, sillä olet perustanut Jumalanäidin kunniaksi luostarin.
Iloitse, sillä olet pysynyt lujana sielunvihollisen juonia vastaan.
Iloitse, Pyhän Hengen puhdas asumus.
Iloitse, hyveiden astia.
Iloitse, Jumalan käskyjen loiste.
Iloitse, Herran säädösten kirkas säteily.
Iloitse, sillä olet erakkoelämää rakastanut.
Iloitse, pyhittäjä Arseni, Konevitsan ihmeidentekijä.

10. kontakki

Haluten pelastaa luostarisi tulvaveden vaaralta, pyhittäjäisä Arseni, siirsit sen korkealle paikalle ja
jätettyäsi sille perinnöksi pyhiltä isiltä perityn säännön; valitsit seuraajaksi igumenina vanhus
Johanneksen, veisaten Jumalalle:
•

Halleluja.

10. iikossi

Jätettyäsi Pyhältä Vuorelta tuomasi Valtiattaren pyhän kuvan luostarisi asukkaiden suojamuuriksi ja
turvaksi ja tultuasi pyhistä salaisuuksista osalliseksi laadit hengellisille lapsillesi testamentin lausuen: "Jos
pysytte Herran laissa, ei tämä luostari tule karsimaan puutetta ja Jumalanäiti on oleva sen suojelija" ja
nämä sanat sanottuasi, annoit henkesi Herralle, pyhittäjäisä Arseni. Mutta sinun kuolinvuoteesi
ympärillä seisovat huudahtivat:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, sillä ennen siirtymistäsi iankaikkiseen elämään olet vahvistanut itseäsi taivaallisella leivällä.
Iloitse, sillä ennen kuolemaasi olet juonut Herran kalkin.
Iloitse, Pohjolan taivaalle kohonnut oikeauskoisuuden kirkas tähti.
Iloitse, sillä olet päässyt taivaallisen valon, Kristuksen Jumalan luo.
Iloitse, uskossa elävänä pysyvä.
Iloitse, sillä maailmasta lähdettyäsikin olet hengessä meidän kanssamme.
Iloitse, uusi puoltajamme Jumalan edessä.
Iloitse, sielujemme palava esirukoilija.
Iloitse, pyhä, joka olet pyhien joukkoon luettu.
Iloitse, vanhurskas, joka olet saavuttanut taivaallisen levon.
Iloitse, sillä olet vastaanottanut vaivojesi arvoisen palkinnon.
Iloitse, hyvä palvelija, joka olet astunut Herrasi iloon.
Iloitse, pyhittäjä Arseni, Konevitsan ihmeidentekijä.

11. kontakki

Ei mikään veisu ote riittävä sinun ihmeittesi ylistykseksi, pyhittäjäisä Arseni. Sillä poisnukkumisesi
jälkeen, sinä monituisia kertoja kaikkialla ilmestyen, olet pelastanut hukkuvia ja parantanut sairauksista
ne, jotka luoksesi riensivät ja Jumalalle veisasivat:
•

Halleluja.

11. iikossi

Loistavan valokehän kirkastamana ilmestyen sinä, pyhittäjäisä Arseni, pelastit vanhus Mooseksen ja
hänen kanssaan olleet kalastajat hukkumasta. Novgorodissa ilmestyit sokealle miehelle ja lähetit hänet
luostariisi parannusta saamaan, halvatun munkki Leontin vahvistit, Johanneksen vajaamielisyydestä
paransit, niistä vaivoistaan ja sairauksistaan pelastuneina he sinulle kiitosta veisaavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, sillä kuolemaasi asti olet tämän maailman ahdistuksissa viettänyt Jumalan mielen
mukaista elämää.
Iloitse, sillä olet Kristuksessa kilvoitellen maailman turhuuden voittanut.
Iloitse, sillä kuolemasi jälkeenkin sinä julistat ihmetöillä uskoasi.
Iloitse, sillä ihmisille ilmestyessäsi sinä teet suuria ihmeitä.
Iloitse, Kristuksen lupausten perijä.
Iloitse, Hänen kunniastaan osallinen.
Iloitse, hukkuvien pelastaja.
Iloitse, sokeita näkeviksi tekevä.
Iloitse, halvattujen parantaja.
Iloitse, riivauksen vallasta vapauttaja.
Iloitse, eksyneitten opettaja.
Iloitse, kiusauksien myrskyn ahdistamien apu.
Iloitse, pyhittäjä Arseni, Konevitsan ihmeidentekijä.

12. kontakki

Jumalalta olet sinä saanut ihmeellisen armon ihmeitä tehdäksesi, pyhittäjäisä Arseni. Sen voimalla sinä
Afanasin ja hänen ystävänsä ruotsalaisten vankeudesta pelastit ja eräälle Valamon luostarin munkille,
joka oli suuresti murheissaan, unessa ilmestyit, lähettäen hänet takaisin omaan luostariinsa ja hänen
pyydettyään sinun esirukouksiasi, sanoit hänelle: Jos pidättäydyt viinistä ja turhanpuhumisesta, niin
kannan esirukouksia puolestasi, veisaten Jumalalle:
•

Halleluja.

12. iikossi

Veisaten sinun ihmeitäsi me ylistämme sinua, pyhittäjäisä Arseni, ja kunnioitamme sinun pyhää
muistoasi laulaen kiitostasi näillä sanoilla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, kuningasten kuninkaan, Herran Kristuksen palvelija.
Iloitse, yhdessä taivaallisten voimien kanssa asuva.
Iloitse, oikeauskoisuuden lujittaja.
Iloitse, harhaoppien häpeään saattaja
Iloitse, sairastavien parantaja.
Iloitse, vankien vapauttaja.
Iloitse, totuudessa rukoilevien kuulija.
Iloitse, sydämessään murheellisten lohduttaja.
Iloitse, uskovaisten ylistys.
Iloitse, uskottomien syyttäjä.
Iloitse, syntejään murehtivien ylen ihmeellinen puoltaja Jumalan edessä.
Iloitse, katuvaisten lasten rakastava isä.
Iloitse, pyhittäjä Arseni, Konevitsan ihmeidentekijä.

13. kontakki

Oi ylistettävä pyhittäjaisämme Arseni, murehtivien lohdutus ja sairauksista kärsivien parantaja, ota nyt
vastaan tämä sinulle kantamamme vaatimaton ylistys ja rukoile Herralta meille kaikille pelastusta
tulevista vaivoista, jotta yhdessä sinun kanssasi veisaisimme Hänelle:
•

Halleluja.

Tämä kontakki luetaan kolmesti.
Sitten luetaan uudestaan 1. iikossi ja 1. kontakki sekä seuraavat rukous.

1. iikossi

Haluten viettää enkelienkaltaista elämää sinä enkelimäisen muodon päällesi puit ja tulit maan päällä
taivaalliseksi ihmiseksi. Sen tähden on soveliasta sinulle enkelien äänin myös ylistystä veisata,
pyhittäjäisä Arseni, mutta vaikka olemmekin syntitaakan rasittamia, niin kuitenkin rohkenemme sinulle
rakkaudella ihmisäänin ylistystä veisata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, suuren Novgorodin jumalallisesti istutettu puu.
Iloitse, sillä olet maailmalle hyveitten hedelmiä kantanut.
Iloitse, rakkauden ehtymätön aarreaitta.
Iloitse, jumalallisen rauhan sulotuoksuinen asunto.
Iloitse, kärsivällisyyden loppumaton lähde.
Iloitse, armon tyhjentymätön kaivo.
Iloitse, armeliaisuuden mittaamaton syvyys.
Iloitse, kaikille tunnettu uskon ohje.
Iloitse, lempeyden erinomaisin esikuva.
Iloitse, itsekieltäymyksen ylen ihmeellinen opettaja.
Iloitse, luoksesi saapuvien syntitaakan keventäjä.
Iloitse, Kristuksen lain harras täyttäjä.
Iloitse, pyhittäjä Arseni, Konevitsan ihmeidentekijä.

1. kontakki

Oi Kristuksen valittu ihmeidentekijä ja ylen ihmeellinen kilvoittelija, Herran hyvä ja uskollinen palvelija
pyhittäjäisämme Arseni, uurastuksellasi ja kilvoituksellasi olet Idän ja Pohjolan kirkkaasti valaissut.
Ylistäen Herraa, joka on sinut kunniaan kohottanut, me kiitosta veisaamme sinulle Jumalanäidin
hartaalle palvelijalle. Mutta sinä, joka olet saanut armovoiman rukoillaksesi puolestamme, muista meitä,
jotka rakkaudella sinulle laulamme:
•

Iloitse, pyhittäjä Arseni, Konevitsan ihmeidentekijä.

Rukous Pyhittäjä Arsenille

Oi pyhittäjäisämme Arseni, sanomattoman kunnian näkijä taivaan valtakunnassa! Älä hylkää luostariasi,
jossa Kristuksen tähden olet uurastanut ja kilvoitellut, vaan säilytä se rauhassa ja hiljaisuudessa, jotta se
pysyisi järkkymättömänä näkyväisten ja näkymättömien vihollisten juonia vastaan. Vahvista hyvissä
teoissa hengellisiä lapsiasi, jotka olet koonnut luostariisi, oi viisas, jotta he oppisivat tuntemaan
kutsumuksensa ja tulisivat Jumalanäidin heille osoittaman huolenpidon arvoisiksi. Taivaan korkeudesta
eläväksitekevän rukouksesi voimalla tue kaikkia uskollisesti luoksesi rientäviä. Merellä purjehtivia ohjaa.
Elämän meren kuohut tyynnytä. Rauhoita riitaisuudet seurakunnassa. Rukoile Herralta rauhaa
maailmalle ja kaikille meille. Sairastavat paranna pelastavaisella puolustuksellasi. Murheissa ole
lohduttaja ja hyvä opastaja. Kaikille ole kaikkea samoin kuin olet maanpäällisen elämäsi aikana ollut.
Kanna rukouksesi Jumalan puoleen, sillä sinulle on annettu armo rukoilla puolestamme. Tiedämme,
totisesti tiedämme, että vanhurskaan rukous Jumalansynnyttäjän puoltamana saa paljon aikaan. Sen
vuoksi, vaikka olemmekin arvottomia, niin usko sinä kuitenkin meidät Neitseen kaikkivoipaan
suojelukseen ja puolustukseen, jotta tulisimme arvollisiksi saamaan autuuden hänen Poikansa,
Kristuksen, meidän Jumalamme, valtakunnassa yhdessä sinun ja kaikkien pyhien kanssa iankaikkisesti.
Amen.

Akatistos julkaistiin juhlavuoden kunniaksi vuonna 1997, kun tuli kuluneeksi 550 vuotta pyhittäjä
Arseni Konevitsalaisen kuolemasta.
Akatistos on julkaistu Konevitsan luostarissa Keiteleen Hiekassa vuonna 1945 käännetyn, Suomen ja
Viipurin arkkipiispa Serafimin siunauksella Viipurissa vuonna 1924 julkaistun, slaavinkielisen,
arkkimandriitta Varsonofin kirjoittaman akatistoksen ja siitä tehdyn painoksen mukaan.
Tämä akatistos on julkaistu kirjallisena Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Johanneksen siunauksella
vuonna 1997 Konevitsa ry:n toimesta ja Helena Pavinskijn toimittamana
Tämä akatistoshymni on Internetissä osoitteessa: http://www.ortodoksi.net ->’Liturgiset tekstit’

