Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen elämänkerta

Pyhittäjä Aleksanteri (maallikkonimeltään Amos) syntyi Suuren Novgorodin
hallitsemalla alueella Äänisen viidenneksessä Manderen kylässä vastauksena
hurskaiden vanhempien rukouksiin. Poika lähetettiin oppimaan lukutaitoa
kokeneen opettajan luo, mutta vain rukouksen kautta hän sai kyvyn oppimiseen menestyen sen jälkeen parhaiten ikäisistään. Nuoruudestaan asti hän
alkoi vastoin vanhempiensa tahtoa kilvoitella valvomalla ja paastoamalla,
vaikka oli muuten kaikessa heille kuuliainen. Hänelle olivat vieraita maalliset huolet, huvittelunhalu ja turhuudet. Täysi-ikäiseksi vartuttuaan hänen
vanhempansa toivoivat hänen solmivan laillisen avioliiton, mutta jumalinen
nuorukainen ei tästä välittänyt, vaan halusi maailmasta eroon. Nuori mies
pyrki Valamon luostariin, josta oli kuullut kerrottavan. Kerran hän tapasi
matkalla olevia Valamon munkkeja, jotka luostarin asioissa olivat tulleet hänen kotikyläänsä. Joukossa olevalle vanhukselle hän sitten kertoi halustaan
päästä Valamoon ja sai neuvon olla viivyttelemättä hengellisen halunsa toteuttamisessa, ettei pahan kylväjä ehtisi saastuttaa sydäntä rikkaruohoilla”.
Hartaan rukouksen jälkeen Amos 26-vuotiaana lähti salaa vanhempiensa kodista. Ensimmäisen yönsä hän vietti pienen kauniin järven ikivanhoja puita
kasvavalla rannalla. Levottomassa unessaan hän kuuli salaperäisen äänen,
joka siunasi hänet matkaan ja kehotti häntä perustamaan luostarin tähän
ihanaan paikkaan. Jumalaa kiittäen nuori mies päätti jatkaa matkaa, mutta
koska hän ei osannut tietä Valamoon, niin Herra lähetti satunnaisen matkamiehen hahmossa enkelin, joka opasti hänet luostarin portille asti. Annettuaan munkkilupauksen ja saatuaan nimekseen Aleksanteri hän kilvoitteli
Valamossa 13 vuotta. Tällä välin häntä kaipaavat vanhempansa saivat lopulta tietää kadonneen poikansa olinpaikan. isä tuli luostariin ja itki katkerasti nähtyään paaston heikentämän Aleksanterin. Mutta kilvoittelija lohdutti
häntä ja hengellisessä keskustelussa sai hänetkin luopumaan maailmasta ja
aloittamaan kilvoittelun. Myös pyhittäjän äidin elämä päättyi kotiseudun
luostarissa.
Aleksanteri päätti valita hiljaisuuden ja pyysi tähän luostarin igumenin siunausta, mutta kokenut vanhus oli sitä mieltä, ettei vielä ollut aika lähteä veljestöstä. Kerran öisen rukouksen aikana Autuas kuuli taivaallisen äänen,
joka käski häntä palaamaan aikaisemmin osoitettuun paikkaan. Avattuaan
ikkunan Aleksanteri näki kaakossa loistavan suuren valon. Tällä kertaa igumeni ei kieltänyt häneltä siunaustaan, vaan päästi matkaan.

Vuonna 1487 Aleksanteri saapui Roshtshinskoje-järven rantaan ja asettui
asumaan erämaahan, 6 virstan päähän Syvärinjoelta. Hän rakensi majansa
vanhaan ikimetsään ja rupesi kilvoittelemaan erakkona. Mutta lähellä tätä
paikkaa oli Andrei Zavalishinin omistama kartano. Kerran peuraa metsästäessään tämä joutui keskelle metsää ja sattumalta osui Aleksanterin majalle. Tutustuttuaan erakkoon hovimies tunnusti hänelle, että hän oli jo kauan huomannut tämän paikan yläpuolella kajastavan valon ja halunneensa
päästä tänne. Aleksanteri oli pahoillaan siitä, ettei hänen asuinpaikkansa
pysynyt salassa ihmisiltä, ja pyysi tulijaa olla kertomatta hänestä. Sitten hän
kertoi tälle elämästään ja siunasi hänet kotimatkalle. Mutta tieto erakosta
levisi j a tuli Aleksanterin veljen, Johanneksen, tietoon. Iloissaan hän riensi
erämaahan haluten jakaa veljensä kanssa erakkoelämän vaikeudet. Tyytyen
johdatukseen Autuas otti vastaan läheisen vieraan muistaen, että jo hänen
erakkoaikansa alussa hän oli saanut kehotuksen olla hyljeksimättä pelastusta janoavia, vaan auttaa ja ohjata heitä. Mutta Johannes ei nöyrtynyt, vaan
aiheutti veljelleen paljon mielipahaa ojentamalla häntäjulkeasti tai kieltäytymällä rakentamasta uusia keljoja tulijoille.
Öisissä rukouksissaan Aleksanteri onnistui lopulta voittamaan ärtymyksensä ja pahastumisensa saavuttaen lopulta kaiken voittavan rakkauden lähimmäiseen ja rauhan mieleensä. Pian Johannes kuoli, ja veli hautasi hänet erämaahan, mutta nyt Aleksanterin luo alkoi kerääntyä niitä, jotka halusivat
elää hänen rukouksensa suojaamina. Myös kartanon omistaja Zavalishin tuli
lapsineen ja toi mukanaan runsaasti viljaa erakoille. Aleksanteri otti lahjan
vastaan, mutta kehotti veljestöä raivaamaan metsää ja viljelemään maata,
elämään omien kättensä työstä ja huolehtimaan vaivaisista.
Eräs munkki Nikifor, joka kantoi raskaita kilvoituskahleita, saapui syväriläisen erakon luo pyytämään siunausta, ja asettui asumaan hänen läheisyyteensä. Lähtiessään pyhiinvaellukselle Kiovaan hän ennusti, että Jumala rakentaisi tälle paikalle luostarin ja siihen kiviset kirkot.
Pahat henget aiheuttivat Pyhittäjän kestettäväksi monia kiusauksia piirittämällä häntä suurin joukoin ja uhkauksin yrittivät saada hänet luopumaan
tästä paikasta. Mutta Kristuksen peloton soturi karkotti ristinmerkillä pimeyden voimat, ja silloin Aleksanterille ilmestyi Jumalan enkeli, joka erämaassa loistaen taivaallista valoa vahvisti hänen henkeään, ja kehotti häntä
täyttämään saamansa käskyn ja rakentamaan kirkon Pyhän Kolminaisuuden nimeen. Syvärin erämaissa 25 vuotta elänyt Aleksanteri sai lohdutuksen
näin suuresta jumalallisesta ilmestyksestä, jota ei voinut verrata mihinkään
hänen aiemmista näyistään. Hänelle toistui Abrahamille annettu näky, jossa
kolme matkasauvojen kanssa vaeltanutta enkeliä kuvasivat Pyhää Kolminaisuutta ja taivaalta kuuluva ääni sanoi: ”Pyhä Henki on siunannut sinut

asunnokseen sydämesi puhtauden tähden. Rakenna Temppeli Pyhälle Kolminaisuudelle tähän paikkaan ja kerää tänne ympärillesi veljiä, jotta heidän
sielunsa pelastuisivat. Ja kun Pyhittäjä alkoi katsella, mihin hän temppelin
perustaisi, saapui siihen siivekäs enkeli munkin viitassa, pää klobukilla peitettynä, ja osoitti pyhäkön paikan.
Aleksanteri alkoi varustaa kirkon rakennusta, ja veljestön määrä kasvoi.
Hänen seuraajansa kehottivat häntä ottamaan pappisvihkimyksen, mutta
nöyrä Aleksanteri ei halunnut siihen suostua, kunnes Novgorodin arkkipiispa Serapion hänet siihen velvoitti. Kun puinen kirkko valmistui ja sisustettiin valmiiksi, autuas Aleksanteri aloitti papillisen palveluksensa, mutta sen
lisäksi hän suoritti edelleen kaikki arkiset työt osoittaen näin omalla esimerkillään nöyryyttä ja ahkeruutta.
Hän ei syyttänyt ketään kovin sanoin, vaan tarkkasilmäisenä osuvin vertauksin yritti aina opastaa hairahtaneita. Hän seurasi erittäin tarkasti luostarisäännön noudattamista. Eikä igumeni koskaan lakannut huolehtimasta
luostarinsa hyvinvoinnista: hän rakensi myllyn veljien kanssa ja kivisen
kirkon puisen kirkon paikalle. Pyhittäjän pyynnöstä Suuriruhtinas Vasili
Ivanovitsh lähetti taitavia muurareita ja lahjoitti merkittävän rahasumman,
niin että Aleksanteri saattoi rakennuttaa kirkon sinne, mihin enkeli osoitti.
Hänen luokseen tuli monia ihmisiä hakemaan hengellistä neuvoa, ja heidänkin kanssaan hän oli hyvin tarkkanäköinen. Eräältä Grigorilta hän ei ottanut
vastaan lahjoitusta, vaan paljasti hänen tuottaneen murhetta äidilleen. Rikas talonpoika Simeon, joka ei noudattanut hänen tärkeää neuvoaan, kuoli
ilmoitettuna päivänä. Pajari Timofej Aprelevia, joka rukoili itselleen poikalasta, hän opasti Abrahamin ja Saaran tavoin vieraanvaraisuuteen ja vuoden
kuluttua Timofej sai pyytäinänsä. Hengellisille lapsilleen autuas Aleksanteri
oli todellinen sielujen parantaja ja vaivoista päästäjä. Pyhittäjän esirukouksesta kalastajan saalis kasvoi ja kauppiaan omaisuus eneni.
Viimeisinä elinvuosinaan Pyhittäjä Aleksanteri rakennutti vielä yhden kivikirkon, Jumalanäidin syntymälle pyhitetyn, nytkin tsaarin myötävaikutuksella ja Korkeimman voiman avulla. Pian tämän jälkeen hän sai jumalallisen näyn: luettuaan keljassaan akatistoksen Jumalan Äidille hän sanoi
oppilaalleen Afanasijlle: ”Herää ja valvo, sillä kohta näemme ihmeen!” Ja
äkkiä suuri valo kirkasti koko luostarin tienoon: vanhus näki Jumalanäidin Vapahtaja sylissään enkelten joukon ympäröimänä ikään kuin istumassa valtaistuimella hänen rakentamansa kirkon alttarin yläpuolella. Pyhittäjä
lankesi maahan kasvoilleen Neitseen edessä ja kuuli lohduttavan lupauksen,
ettei Hänen suojeluksensa pyhittäjän rakentamalle luostarille lakkaa pyhittäjän kuoleman jälkeenkään. Oppilas Afanasi meni tästä näystä tainnuksiin
kuin kuollut.

Käydessään vanhaksi ja tuntiessaan lähestyvänsä Herraa hengellisen kilvoittelunsa askelmilla Pyhittäjä kutsui luokseen veljestönsä ja jättäen heidät
Jumalanäidin suojelukseen nimesi neljä pappismunkkia, joiden joukosta esipaimen Makarij oli valitseva igumenin. Kuolinhetkeensä saakka hän lakkaamatta kehotti veljiä muistamaan nöyryyttä ja olemaan armeliaita köyhille.
Hänet haudattiin lähelle Herran Kirkastumisen kirkkoa veljestön yhteiseen
hautausmaahan 30. elokuuta (12.9.) vuonna 1533. 17. huhtikuuta (30.4.)
vuonna 1641 hänen jäännöksensä löydettiin maatumattomina. Pyhittäjä
Aleksanterin muistopäivää on vuodesta 1547 lähtien vietetty yleisesti hänen
kuolinpäivänään, ja paikallisesti hänen jäännöstensä löytymispäivänä sekä
”Kolmiauringon näyn” muistona Pyhän Kolminaisuuden päivänä.

Tropari, 4. sävelmä
Hamasta nuoruudestasi palaen hengellistä kaipuuta erämaahan, / sinä, Jumalassa viisas Aleksanteri, tahdoit seurata vain Kristusta. / Sen tähden enkelitkin ihmettelivät, / miten sinä ihmisenä viisaasti kilvoitellen näkymättömiä
juonia vastaan / voitit pidättäytymisellä kiusausten paljouden / ja niin jo täällä tulit enkelin kaltaiseksi. / Rukoile, oi pyhittäjäisä Aleksanteri, / Kristusta
Jumalaa, / että hän pelastaisi meidän sielumme.
Kontakki 2. sävelmä
Sinä varustauduit sielun puhtauden jumalallisilla aseilla / ja ottaen lujasti
käteesi rukouksiesi keihään lävistit sillä pahojen henkien joukot. / Oi isämme
Aleksanteri, / rukoile lakkaamatta meidän kaikkien puolesta.
Kontakki, 8. sävelmä
Niin kuin runsasvaloinen tähti Sinä, Isä, loistat tänään Karjalan maan yllä /
ja Kristuksen jälkiä seuraten hartaasti halusit erämaahan rakentaa majasi.
/ Ottaessasi harteillesi Herramme Pyhän Ristin sinä kuoletit kilvoituksellasi
lihan heikkouden./ Siksi huudamme Sinulle:/ Pelasta lauma, jonka viisaasti
olet koonnut, että lausuisimme Sinulle:// iloitse isämme, Pyhittäjä Aleksanteri.

Akatistos

Pyhälle Pyhittäjä Aleksanterille,
Syvärin igumenille ja ihmeidentekijälle
1. Kontakki
Kristuksen valittu seuraaja ja ihmeiden tekijä, pyhittäjäisä Aleksanteri, joka
maailmassa tähden tavoin loistit hyveellisen elämäsi ja monien ihmetekojesi
kautta, me sinua rakkaudella hengellisin lauluin ylistämme. Sinä, joka uskallat Herraa lähestyä, pelasta meidät rukouksillasi kaikista vaaroista. Siksi
ylistämme Sinua: Iloitse Pyhittäjä Aleksanteri, Syvärin ihmeiden tekijä.
1. likossi
Sinulla, Pyhittäjäisä, oli enkelin mieli ja aivan kuin ruumiittomana Sinä elämäsi vaelluksen maan päällä nuhteettomasti suoritit. Meille Sinä jätit täydellisen hengellisyyden ihanteen, jotta voisimme Sinua hyveissä seurata. Siksi
nyt Sinua ylistämme:
Iloitse Sinä, kunniallisille vanhemmille Jumalan antama hedelmä.
Iloitse, Sinä synnyttäjäsi hedelmättömyydestä päästänyt.
Iloitse Sinä, joka heidän surunsa iloksi muutit.
Iloitse, Sinä kehdosta asti Jumalan valitsema.
Iloitse Sinä, joka äitisi kohdusta asti olit omistettu Herraamme palvelemaan.
Iloitse Sinä, joka nuoruudestasi asti olet Häntä ainoata koko sydämelläsi rakastanut.
Iloitse Sinä, joka olet tämän maailman kauneuden hylännyt.
Iloitse Sinä, joka olet paastoten, valvoen ja rukoillen ruumistasi kurittanut.
Iloitse Sinä, Jumalan armon virheetön astia.
Iloitse Sinä, puhtauden kaunistama Pyhän Hengen asunto.
Iloitse Sinä, hengellisen tahdon mies.
Iloitse Sinä, jonka pään Korkeimman käsi on siunannut.
Iloitse Pyhittäjä Aleksanteri, Syvärin ihmeidentekijä.

2. Kontakki
Herra on nähnyt Sinun sielusi hyvin hoidettuna hengellisenä viljapeltona,
joka tuottaa runsasta hengellistä satoa, ja jo nuoruudestasi asti on Hän Sinut,
oi Pyhittäjä, tähän ohjannut. Kristuksen rakkauden tähden Sinä jätit isäsi
kodin vapautuaksesi kaikista maallisista huolista ja menit Valamon erakkolaan kilvoittelemaan ja Sinut pelastavalle Jumalalle veisaamaan: Halleluja.
2. likossi
Jumalan valistamana olet sinä ymmärtänyt maailman turhuuden ja levottomuuden, jossa ilo muuttuu suruksi ja hyvinvointi odottamattomiksi onnettomuuksiksi. Sinä, oi Pyhittäjäisä, olet saavuttanut ikuiset, katoamattomat
aarteet luopumalla maallisista rikkauksista ja asettumalla vapaaehtoiseen
köyhyyteen. Siksi me Sinua ylistämme:
Iloitse, Sinä erämaan hiljaisuuden rakastaja.
Iloitse, Sinä nöyryyden ja pyyteettömyyden vaalija.
Iloitse, Sinä todellisen uhrautuvaisuuden täydellinen esikuva.
Iloitse, Sinä enkelten kaltaisen munkkeuden ilmestys.
Iloitse, Sinä hyveiden ja uskon ohje.
Iloitse, Sinä pitkämielisen kuuliaisuuden perikuva.
Iloitse, Sinä munkkeuden hiljaisuuden vaalija.
Iloitse, Sinä hengellisten kyynelten haltija.
Iloitse, Sinä, tässä ajassa itkien ikuisen autuuden saanut.
Iloitse, Sinä lakkaamattomalla rukouksella vihollisen kukistanut.
Iloitse, Sinä valvoen ja kilvoitellen ruumiisi Hengelle voittanut.
Iloitse, Sinä paastolla ja pidättäytymisellä himosi hillinnyt.
Iloitse Pyhittäjä Aleksanteri, Syvärin ihmeidentekijä.
3. Kontakki
Korkeimman voiman siunaamana ja vahvistamana Sinä, Pyhittäjä, munkiksi vihkimyksen kautta olet luopunut kaikesta ruumiillisesta ja maallisesta viisaudesta, olet hyvän soturin tavoin pukenut munkin viitan pelastuksesi haarniskaksi ja ottanut Kristuksen voittamattoman ristin aseeksesi käydessäsi
taisteluun näkymätöntä vihollista, saatanaa, vastaan. Nöyryydellä olet Sinä
sen korskeuden lannistanut, ja siksi me nyt Herraa ylistämme: Halleluja.
3. likossi
Jumalan armosta ja rakkaudesta Sinun runsaat kyyneleesi, oi Jumalan valittu, ja suuren nöyrtymisesi armo ovat kostuttaneet leipäsi ja laimentaneet
juomasi. Siksi me Sinua ylistämme:

Iloitse, Sinä miehuullinen ja luja kilvoittelija.
Iloitse, Sinä enkelin kaltainen ihminen.
Iloitse, Sinä Taivaallisen Kuninkaan voitokas soturi.
Iloitse, Sinä Valamon luostarin jalo hedelmä.
Iloitse, Sinä otollinen erakko. Iloitse, Sinä väsymätön rukoilija.
Iloitse, Sinä uupumaton paastoaja.
Iloitse, Sinä ihmeellinen vaikenija.
Iloitse, Sinä varhaisten jumalankantajaisien kilvoituksen seuraaja.
Iloitse, Sinä heidän kärsimyksiensä ja työnsä jatkaja.
Iloitse, Sinä itsellesi haudan etukäteen valmistanut.
Iloitse, Sinä kuoleman hetkeä aina ajatteleva.
Iloitse, Pyhittäjä Aleksanteri, Syvärin ihmeidentekijä.
4. Kontakki
Viettelysten myrskyt ja paholaisen pyrkimykset eivät voineet hajottaa Sinun
sielusi temppeliä, oi Pyhittäjäisä, koska sen perustana oli usko Kristukseen
ja suojana jatkuva, uupumaton rukous. Niillä Sinä lannistit ihmisen pelastuksen vihollisen ja lankeamatta etenit hyveiden askelmilla kohti hengellistä
täydellisyyttä Kristuksessa, ylistäen Jumalaa: Halleluja.
4. likossi
Kuultuasi ihmisten ylistävän Sinua Sinä pelästyit maailman kiitosta. Jumalassa viisas isämme, totisesti nöyränä Sinä halusit paeta kaukaiseen erämaahan Syvärin rannoille, Korkeimman Sinulle aikaisemmin ihmeen kautta
osoittamaan paikkaan, jotta siellä voisit moitteettomasti palvella Jumalan
kunniaksi, siksi me Sinua näin ylistämme:
Iloitse, Sinä itsesi palvelijaksi alentanut Kristuksen, Jumalan, jalo seuraaja.
Iloitse, Sinä Hänen pyhien käskyjensä tinkimätön noudattaja.
Iloitse, Sinä sielultasi ja ruumiiltasi neitseellinen.
Iloitse, Sinä vilpitön ahertaja.
Iloitse, Sinä ihmisten kunniaa halveksinut.
Iloitse, Sinä ylpeyden ja kunnianhimon verkot repinyt.
Iloitse, Sinä sielua vahingoittavan viisauden voittaja.
Iloitse, Sinä Kristuksen pyhän nöyryyden omaksunut.
Iloitse, Sinä munkkeuden kaikki lupaukset täyttänyt.
Iloitse, Sinä Jumalan armolahjojen kaunistama.
Iloitse Sinä, joka armosta sait vallan pahoista hengistä.
Iloitse Sinä, joka et näiden henkien pelottelua säikkynyt.
Iloitse Pyhittäjä Aleksanteri, Syvärin ihmeidentekijä.

5. Kontakki
Kirkas valo valaisi yön pimeydessä sen aution paikan, johon Sinä, Pyhittäjä
olit asettunut asumaan, todistaen Sinun sielusi puhtautta ja sydämesi palavaa rakkautta Jumalaan, ja sitä, että otolliset ovat Luojalle Sinun työsi autuudessa ja pyhyydessä ja Sinun ylistyslaulusi Hänelle: Halleluja.
5. likossi
Enkelten nähtyä Sinun enkelten kaltaisen elämäsi Jumalalle otollinen Isämme, ja Sinun nöyryytesi ja lakkaamattoman rukouksesi, lujuutesi kiusauksia
vastaan sekä henkesi puhtauden, he hämmästyivät ja ylistivät ihmisiä rakastavaa Jumalaa, joka vahvistaa heikon ihmisen luontoa. Sinua me kunnioittaen ylistämme:
Iloitse, Sinä erämaan valo, joka hyveilläsi Karjalan maan valaisit.
Iloitse, Sinä munkkeuden ylevä kaunistus.
Iloitse, Sinä erakkoelämän hyväntuoksuinen kukka.
Iloitse, Sinä Taivaan istuttama hyviä hedelmiä kantava puu.
Iloitse Sinä, joka Jumalan huonetta rakastat.
Iloitse Sinä, joka itsessäsi olet rakentanut temppelin Kolmiyhteiselle Jumalalle.
Iloitse, Sinä autuuteen ja totuuteen pukeutunut.
Iloitse, Sinä monilla hyveillä jalostettu.
Iloitse Sinä, jonka Pyhä Henki on voidellut.
Iloitse, Sinä Jumalan armon pyhitetty astia.
Iloitse, Sinä Kristuksen hyvä ja uskollinen palvelija.
Iloitse, Sinä Jumalan todellinen palvelija.
Iloitse Pyhittäjä Aleksanteri, Syvärin ihmeidentekijä.
6. Kontakki
Sinun tekojasi Syvärin erämaissa tuli ylistämään metsästäjä, joka ajaessaan
peuraa tiettömässä metsässä löysi Jumalan johdatuksesta Sinun temppelisi,
oi Pyhittäjäisä. Mutta nähdessään Sinut enkelin hahmossa ja valon loistavan
kasvoiltasi, hän pelon ja ilon täyttämänä kumartui jalkoihisi, ja sydämensä
nöyryydestä ylisti Luojaa ja Jumalaa: Halleluja.
6. likossi
Syvärin erämaahan syttyi jumalallinen valo, joka opasti monta ihmissielua
pelastuksen tielle, koska Kristus lähetti ohjaajaksi ja opettajaksi Sinut, erakkoelämää halajava munkki, jotta ihmiset turvautuisivat Sinuun niin kuin

lampaat paimeneensa, joka suojelee heitä eläväksi tekevällä laitumella. Sen
tähden me ylistämme Sinua:
Iloitse, Sinä Jumalan opetuksen lähde.
Iloitse, Sinä runsaan hellyyden lähde.
Iloitse, Sinä elävä Jumalan lain taulu.
Iloitse, Sinä Kristuksen Evankeliumin uupumaton julistaja,
Iloitse, Sinä Herran käskyjen täyttäjä ja niiden opettaja.
Iloitse Sinä, jonka Kristuksen kaltainen mieli saa piittaamattomat tekemään
parannuksen.
Iloitse Sinä, joka voimattomia tuet Jumalalta saamallasi armolahjalla.
Iloitse Sinä, jonka sanat murheellisia lohduttavat.
Iloitse Sinä, joka syntisiä ohjaat parannukseen.
Iloitse Sinä, joka nuoria ohjaat siveyteen.
Iloitse, Sinä myötätunnolla täytetty.
Iloitse, Sinä armosta rikas.
Iloitse Pyhittäjä Aleksanteri, Syvärin ihmeidentekijä.
7. Kontakki
Sinun kilvoittelupaikkasi ylistykseksi, oi Isä, ihmisiä rakastava Jumala lähetti enkelinsä ilmoittamaan Sinulle, että Sinun on tälle paikalle munkkien
pelastukseksi perustettava luostari ja siihen rakennettava Pyhälle Kolminaisuudelle pyhitetty kirkko. Sinä ilolla kuuntelit ruumiittoman sanansaattajan
tuomaa taivaallista viestiä ja hengessä nöyränä tervehdit enkelten ja ihmisten Valtiasta veisaten: Halleluja.
7. likossi
Sinä sait osaksesi uuden osoituksen Jumalan armosta, oi Pyhittäjä, kun hiljaisuuden täyttämässä erämaassa yön pimeydessä suuri valo sokaisi sinut ja
kolme valkeisiin vaatteisiin pukeutunutta miestä ilmestyi eteesi antaen Sinulle rauhan ja käskien Sinun perustaa luostarin munkeille ja rakentamaan
sinne Pyhälle Kolminaisuudelle pyhitetyn kirkon. Ihmetellen tätä kolmen
enkelin hahmossa tapahtunutta Pyhän Kolminaisuuden ilmestymistä ylistämme Sinua:
Iloitse, Sinä Pyhimmän ja Yksiolennollisen Kolminaisuuden salaisuuden kokenut.
Iloitse, Sinä Jumalan kuvaamattoman ilmestymisen silminnäkijä.
Iloitse, Sinä loistavien enkelten kanssa puhuja.
Iloitse, Sinä Jumalallisen Valon ilmestymisen kokija.

Iloitse, Sinä Kolmen Tulisen Auringon valon nähnyt.
Iloitse, Sinä Kolmiyhteistä Jumalaa kumartanut.
Iloitse, Sinä kuolevaisessa ruumiissa kuolemattomalla valolla valaistunut.
Iloitse Sinä, jota maassa taivaalliset voimat tervehtivät.
Iloitse Sinä, joka nöyryydessäsi korkealle kohosit.
Iloitse Sinä, joka köyhyydessäsi sait Jumalan armon rikkauden.
Iloitse Sinä, joka kyynelilläsi kylvit ikuista iloa.
Iloitse Sinä, joka sait ottaa vastaan ilmoitetut lupaukset.
Iloitse Pyhittäjä Aleksanteri, Syvärin ihmeidentekijä.
8. Kontakki
Yllättäen Sinulle ylhäältä ilmestyi Herran enkeli munkin viitassa peitetyin
päin ja osoitti Sinulle paikan, johon Sinun, Pyhittäjäisä, oli tehtävä rakennus
Pyhälle Aluttomalle Kolminaisuudelle. Niin Sinä Jumalan tahdon täytit ja
kirkon pyhitit ja siinä opetuslastesi kanssa Herraa ääneen ylistit: Halleluja.
8. likossi
Itsesi kokonaan Herran käsiin luovutettuasi Sinä opetuslastesi rukousten
tähden et pappeuden armoa kaihtanut, oi Isä, ja vaikka Sinä hengessäsi surit
itsesi ylentämistä, Sinä olit hengellisille lapsillesi kuuliaisena opettaen heidät
rukoilemaan kanssasi:
Iloitse, Sinä verettömän uhrin arvoinen toimittaja.
Iloitse, Sinä Herran alttarin harras palvelija.
Iloitse Sinä, joka pyhitetyt kätesi uskallat Herraa kohti kohottaa.
Iloitse Sinä, joka nostat puhtaan sydämen hartaat rukoukset Kaikkivaltiaan
istuimen eteen.
Iloitse Sinä, jonka opetuslapsia ovat hyveen esikuvat.
Iloitse, Sinä pappeudella kruunattu pää.
Iloitse, Sinä hengellisten sotilaiden taitava johtaja.
Iloitse, Sinä yhdessä asuvien erakkojen isä.
Iloitse, Sinä Herralle sytytetty rukouskynttilä.
Iloitse, Sinä pelastukseen oikeaa tietä osoittava tähti.
Iloitse, Sinä öljypuun hedelmä, joka Herran armon öljyn itsestäsi olet vuodattanut.
Iloitse, Sinä malja, josta pelastuksen opetusta janoavat ovat saaneet juoda.
Iloitse Pyhittäjä Aleksanteri, Syvärin ihmeidentekijä.
9. Kontakki
Sinun luostarisi munkit täyttyivät ilosta, kun Sinä rukouksellasi käänsit pois
sitä uhkaavan vesivirran, ja kutsumalla avuksi kaikkivoivan Jeesuksen Kris-

tuksen nimeä Sinä panit veden rauhallisesti virtaamaan veljillesi hyödyksi.
Niin Sinun lapsesi Sinun kanssasi yhdessä saivat ylistää Jumalan nimeä:
Halleluja.
9. likossi
Ihmisen sanallinen taito ei pysty kuvaamaan sitä hengellisen riemun runsautta, oi Jumalankantaja-isämme, kun öisessä rukouksessasi Sinulle ilmestyi
Kaikkein Pyhin Jumalansynnyttäjä enkelten joukon saattamana ja lupauksellaan teki sielusi onnelliseksi luvaten olla Sinun luostarisi ikuinen suojelija
sen kaikkina päivinä. Siitä me nyt iloiten Sinua ylistämme:
Iloitse Sinä, joka Jumalansynnyttäjän suopeudesta olet osallinen.
Iloitse Sinä lohdutettu, jonka luona Taivaan ja Maan Valtiatar vieraili.
Iloitse Sinä, joka hänen armolliset sanansa kuulit.
Iloitse Sinä, joka kuulit Hänen lupauksensa luostarisi suojelemisesta.
Iloitse Sinä, joka olet Hänen suosiossaan.
Iloitse Sinä, joka olet Hänen Poikansa ja Jumalan valitsema.
Iloitse Sinä, jolle on ihmeiden tekemisen lahja on annettu.
Iloitse Sinä, joka näet tulevaisuuden niin kuin nykyisyyden.
Iloitse Sinä, joka kalastajille saaliin ihmeellisesti enensit.
Iloitse Sinä, joka soit hedelmättömille vanhemmille lapsen syntymisen.
Iloitse Sinä, joka sairaita paransit.
Iloitse Sinä, joka ihmisten salaiset synnit osoitit.
Iloitse Pyhittäjä Aleksanteri, Syvärin ihmeidentekijä.
10. Kontakki
Sinä Jumalassa viisas halusit pelastaa opetuslastesi sielut ja isällisesti opetit
heitä, toisia sanoin toisia teoin ja omalla esimerkilläsi, nöyrästi syyttäen ja
heitä rakkaudella opastaen kehotit kilvoittelemaan hyveissä ja puhtaudessa.
Vielä kuolemaasi ennen Sinä käskit heidän pitää kaiken sielujen pelastukseksi ja opetit rukouksessa valvomaan ja rukoilemaan Jumalaa: Halleluja.
10. likossi
Sinun rukouksesi, oi Pyhä ihmeidentekijä, on turvamuurina ollut kaikille
murheineen Sinuun uskossa turvautuville, koska Sinun puhtautesi tähden
Sinulle on Jumalalta annettu sydämen voima parantaa sairaita, auttaa hädässä ja tulevia näkemään, jotta läheiset ja kaukaiset ylistäisivät Sinussa ilmenevää Jumalan suuruutta näin ylistäen:
Iloitse, Sinä ihmisten vaivojen parantaja.
Iloitse, Sinä ruumiin ja sielun sairauksien hyvä hoitaja.

Iloitse Sinä, joka sokeille näön palautit.
Iloitse Sinä, joka vaivaiset ja rammat paransit.
Iloitse Sinä, joka riivaamat pahan vallasta vapautit.
Iloitse Sinä, joka tyhmille järjen palautit.
Iloitse Sinä, joka saastaiset paransit.
Iloitse Sinä, joka sureville ilon annoit.
Iloitse Sinä, joka hädässä oleville avun lähetit.
Iloitse Sinä, joka ilmestymiselläsi annoit vangituille lohdutuksen ja vapautuksen.
Iloitse Pyhittäjä Aleksanteri, Syvärin ihmeidentekijä.
11. Kontakki
Sinä kuolemasi hetkellä Pyhimmälle Kolminaisuudelle ylistyksen veisasit, oi
Pyhittäjä, ja rukous huulillasi pyhä sielusi siirtyi Elävän Jumalan haltuun,
Hänen, jota Sinä nuoruutesi päivistä asti olet rakastanut ja jota aina vanhuuteesi asti lakkaamatta olet palvellut. Näin olet Sinä rukoillen ja ilolla saapunut taivaallisiin asuntoihin veisataksesi siellä enkelten kanssa Kolmiyhteiselle Jumalalle: Halleluja.
11. likossi
Sinun rauhallisen kuolemasi nähneet opetuslapsesi, oi suuri Jumalan valittu,
surren Sinun poismenoasi hakevat lohdutusta ja rukoillen Sinua, joka Jumalan istuimen luona seisot, pyytävät kaikkivoivaa suojelustasi rakkaudella
Sinua ylistäen:
Iloitse Sinä, joka kuolemattomuuden seppeleen sait Kaikkivaltiaan kädestä.
Iloitse ja riemuitse, Sinä Taivaallisen Valtiaan sijoissa asuva.
Iloitse ja avoimin silmin katsele Kolmiyhteisen Jumalan kunniaa.
Iloitse ja valkoasuisten veljien kanssa kumarra Luojaa
Iloitse, Sinä Kristuksen Kirkkauden Valtakunnan perijä.
Iloitse, Sinä Taivaallisen Jerusalemin asukas.
Iloitse, Sinä taivaallisen Siionin asukas
Iloitse, Sinä käsittä tehtyjen paratiisin majojen asukas.
Iloitse, Sinä ajallisen elämän vaivoista ikuisen levon ansainnut.
Iloitse Sinä, joka vanhurskaudellasi olet aikojen alusta vanhurskaille luvatun
autuuden saanut.
Iloitse, Sinä sammumattoman valon säteillä ylhäältä valaistu.
Iloitse Sinä, joka suurilla ihmeteoillasi loistat.
Iloitse Pyhittäjä Aleksanteri, Syvärin ihmeidentekijä.

12. Kontakki
Sinun Pyhä hautasi, jossa Sinun parantavat ja ihmeitä tekevät jäännöksesi
monet vuodet lepäsivät pyhissään suuren Jumalan tahdosta maatumatta, oi
pyhä ihmeidentekijä, on tuonut Jumalan armosta parannuksen moniin vaivoihin ja tehnyt Hänet kiitetyksi maassa sekä taivaassa. Hänelle me kiitosta
veisaamme: Halleluja
12. likossi
Laulamme iloiten ylistystä ja kiitosta Ihmisiä rakastavalle Jumalalle, joka on
Sinut ylentänyt Venäjän maassa armolliseksi ihmeiden tekijäksi, ja siksi rukoilemme Sinua, Pyhittäjäisämme: ole meidän puoltajamme Hänen edessään
ja rukoile meidän puolestamme, jotka Sinua ylistämme.
Iloitse, Sinä kristittyjen puoltaja.
Iloitse, Sinä moninaisten lahjojen aarrelipas.
Iloitse, Sinä Jumalan antama suojelija. Iloitse, Sinä Jumalalta parantamisen
armolahjan saanut.
Iloitse, Sinä lakastumaton kukka, joka tuoksullasi Kirkon pyhität.
Iloitse Sinä, joka haudan kautta olet kuolemattomaksi tullut.
Iloitse, Sinä armolahjojen ja armon loputon lähde.
Iloitse, Sinä hyvyyden ehtymätön alku.
Iloitse, Sinä rakkauden ja myötätunnon moninkertainen ihme.
Iloitse Sinä, joka Jumalan kautta ruumiimme parannat.
Iloitse, Sinä sielujemme hyvä suojelija.
Iloitse, Pyhittäjä Aleksanteri, Syvärin ihmeiden tekijä.
13. Kontakki
Sinä suuri ja ylistetty ihmeidentekijä, Isämme Aleksanteri! Ota vastaan armollisesti tämä vähäinen rukouksemme ja rukouksillasi pelasta meidät sielun ja ruumiin vaivoilta tässä elämässä, päästä meidät tulevasta ikuisesta
tuskasta ja suo meidän Taivaallisessa Valtakunnassa yhdessä Sinun kanssasi
ylistää Jumalaa lausuen: Halleluja.

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

Rukous Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläiselle
Sinä Pyhä, enkeli maan päällä ja ihminen taivaassa, Pyhittäjämme ja Jumalankantajaisämme Aleksanteri, Pyhän ja Yksiolennollisen Kolminaisuuden
valittu, Sinä, joka olet monia armonlahjoja suonut Sinun Pyhässä luostarissasi asuville ja kaikille, jotka uskossa ja rakkaudessa ovat Sinua lähestyneet. Sinä Jumalan valittu, puolusta meitä Jumalan edessä näkyviltä ja
näkymättömiltä vihollisiltamme, että hän kuulisi meidän, hänen uskollisten
palvelijoidensa, huokaukset surussa, murheessa ja pimeydessä, sekä pelastaisi kadotukselta meidän elämämme. Eläköön rauhassa Kristuksen Pyhä ja
Oikeauskoinen Kirkko ja vallitkoon hyvinvointi isänmaassamme nyt ja aina.
Ole meille, Pyhä Ihmeidentekijä, nopea auttaja kaikissa murheissamme ja
suruissamme. Tule meidän puolustajaksemme loppumme hetkellä, ettemme
joutuisi tuntemaan maailman Valtiaan vihaa, vaan esteettä pääsisimme Taivaan Valtakuntaan. Sinä Isämme, ainainen esirukoilijamme. Älä saata häpeään meidän rukoustamme äläkä hylkää nöyrää rukoustamme, vaan puolusta
meitä Eläväksitekevän Kolminaisuuden Istuimen edessä, jotta me arvottomat voisimme yhdessä kanssasi ja kaikkien pyhittäjien kanssa paratiisissa
ylistää ja kiittää Kolminaisuudessaan Yksiolennollista Jumalaa, Isää, Poikaa
ja Pyhää Henkeä hänen armossaaan ja ihmisrakkaudessaan iankaikkisesti.
Amen.

Aleksanteri Syväriläisen Pyhän Kolminaisuuden luostari sijaitsee 24 kilometrin päässä Lotinapellon kaupungista Leningradin alueella. Historiallisessa menneisyydessään
luostari on ollut ikiaikainen pohjoisten alueiden hengellisen kulttuurin keskus.
Aleksanteri Syväriläisen luostarin perustaminen tapahtui vuonna 1506, ja se juontuu
Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen v. 1494 Roshtshinskoje-järven rantaan, Aunukseen johtavan tien varteen perustamaan erakkolaan. 500 vuotisen olemassaolonsa aikana luostari on saanut kokea monta onnettomuutta, mutta niistä pahin tuli v. 1917,
kun ulkoisen vihollisen sijaan ateismin tuhoavat voimat petoksella ja piittaamattomuudella hävittivät pyhää luostaria ja sen omaisuutta. Tänään häväisty ja taloudellisesti voimaton luostari on palautettu Venäjän ortodoksiselle kirkolle ja sen virallinen
luovutus Aleksanteri Syväriläisen luostarin munkkiveljestölle tapahtui 19. elokuuta
1997. Luostari on palannut elämään: lampukat ovat syttyneet, jumalanpalveluksia
toimitetaan ja luostarin talous on elpymässä. Luostarin veljestö odottaa vilpitöntä
apua niiltä, jotka eivät ole välinpitämättömiä Luoteis-Venäjän suuriman hengellisen
keskuksen kohtalosta.

Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen esirukousten tähden olkoon Jumalan siunaus Teidän kanssanne.
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