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Huhtikuun 30. 
Pyhän apostoli Jaakobin, Johannes 

Teologin veljen, muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Autuas  Jumalan  näkijä  Jaakob,  kuultuasi  Sanan  äänen  Sinä  heti  jätit  suhteesi  isääsi  ja  hänen 
palvelemisensa,  sillä  jättäen elämän kuohut Sinä,  Jumalan autuuttama, astuit hengelliselle merelle 
kuohuttaen sen jumalisuuden opein ja ylimaallisella jylinälläsi. 

Palvellen  teoissa  elämän  ja  tulevan  ajan  hallitsijaa  Sanaa  Sinä,  Jaakob,  Jumala  kohtunasi  riisuit 
totisesti  inhottavan  Israelin  esikoisoikeuksistaan.  Sen  Sinä  osoitit  riisutuksi  Isän  suojeluksesta  ja 
siunauksesta ja osattomaksi perinnöstä. 

Sinut,  kunniakas,  asetettiin  ruhtinaaksi  koko  maahan,  tultuasi,  niin  kuin  Sinusta  on  kirjoitettu, 
kaiken  tekijän  opetuslapseksi.  Lämpimän  intosi  takia  Sinä,  viisas  ja  autuas,  tulit  lainrikkojien 
miekan surmaamaksi ja kuolit kahdentoista opetuslapsen puhtaan joukon puolesta. 

Kunnia... 8.säv. 

Ensimmäisenä  Jumalan  valitsemasta  tusinasta  Sinä,  kunniakas,  tulit  Herodeksen  miekalla 
surmaamaksi Opettajasi  tähden. Hänen  lupauksensa mukaisesti Sinä tyhjensit ensimmäisen Hänen 
maljansa.  Sen  tähden  ihmisiä  rakastava  otti  Sinut  valtakuntansa  kanssaperilliseksi  rukoilemaan 
veljesi kanssa meidän sielujemme puolesta. 

Nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Kunnia... Apostolin stikiira, 1.säv. 

Apostoli  ja  marttyyri  Jaakob,  Sinä  Jumalan,  Hyvän  Paimenen  valitsema  lammas,  iloitessasi 
korkeuksissa veljesi kanssa rukoile meille, jotka vietämme puhdasta muistojuhlaasi, syntien päästöä 
ja suurta armoa. 

Nyt... Juhlan stikiira. 

Tropari, 3.säv. 

Oi  pyhä  apostoli  Jaakob,  /  rukoile  armollista  Jumalaa,  /  että Hän  antaisi  /  synninpäästön meidän 
sieluillemme. 

Kunnia... nyt... Juhlan tropari, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Juhlan kanoni, ja apostolin kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän Jylinän ymmärtäväistä lasta 
Jaakobia. Teofaneksen runo. 

1. veisu. 8.säv. Irmossi
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"Ihmeitätekevä Mooseksen  sauva,  /  jaettuansa  ristinmuotoisella  lyönnillä  meren  kahtia,  /  kukisti 
muinoin  faraon,  sotavaunujen  herran,  /  mutta  pelasti  jalan  pakenevan  Israelin,  /  joka  veisasi 
Jumalalle virren." 

Troparit 

Oi  autuas  Jumalan  julistaja  Jaakob,  nosta  kokeneena  kalastajana  minut  verkollasi  rikkomusten 
syvyydestä, valista minun sieluni valistavilla säteillä ja suo minun arvosi mukaisesti ylistää veisuin 
pyhää muistoasi. 

Iankaikkisuudesta asti Isän kanssa yhtä aluton, ylen täydellinen Jumala ilmestyi ruumiissa ihmisenä 
maan päälle ja osoitti Sinut, viisas ja autuas, oman voimansa vahvistamaksi armonsa työntekijäksi. 

Tuntien sielusi jalouden kaiken edeltä tietävä Jumala asetti Sinut, kunniakas, vakaaksi ja mieleltäsi 
kukistumattomaksi  salaisuuksien  palvelijaksi  palvelijoittensa  johtoon  saarnaamaan  Hänestä 
pakanoille. 

Isän suuren neuvon enkeli otti lihan ilmestyen miehestä tietämättömästä Neitseestä maailmalle. Hän 
osoitti Sinut, Jaakob, hyveitten kaunistamaksi opetuslapsekseen ja saarnaajakseen lausumaan Hänen 
sanojansa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Suuria  puhutaan  kaikissa  sukupolvissa  Sinusta,  Jumalansynnyttäjä  Maria,  joka  sijoitit  kohtuusi 
Jumalan,  Sanan,  ja  pysyit  puhtaana.  Sen  tähden  kaikki  mekin  ylistämme  Sinua,  suojelustamme 
Jumalan jälkeen. 

3. veisu. Irmossi 

"Oi  Kristus,  joka  alussa  viisaasti  taivaat  vahvistit  /  ja  maan  vetten  päälle  perustit,  /  lujita  minut 
käskyjesi kalliolle, / sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Korkeudesta  tullut  Lohduttavan  raju  kohahdus  sytytti  Sinut  ja  osoitti  Sinut  viisaaksi  Jumalan 
julistajaksi ja selvästi Sinä kerroit lihaksi tulleen Sanan suuruudesta, jonka silminnäkijä olit. 

Sana lennätti Sinut, viisas Jaakob, terävän, valitun nuolen tavoin vihollisten sydämiin repäisemään 
rikki vastustajien sielut ja kaappaamaan niiden saaliit. 

Jumalan sukulaisuuden pyhittämä  ja valoisa oli  syntymäsi, autuas  ja viisas,  jonka seurustelu vielä 
kirkasti, sillä lapsesta asti Sinä elit Sanan kanssa. 

Oi  autuas  Jaakob,  Herra  näki  tahrattoman  sielusi  rauhan  ja  Sinä  olit  Hänelle  otollinen  jo  ennen 
kutsumistasi. Sinä tulit Hänen taloudenhoitonsa salaisuuden palvelijaksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä,  oi  Jumalansynnyttäjä,  osoittauduit  kerubeja  ja  serafeja  korkeammaksi,  sillä  yksin  Sinä, 
saastaton, olet vastaanottanut kohtuusi rajoittamattoman Jumalan. Sen tähden me kaikki uskovaiset 
Sinua veisuilla aina autuaaksi ylistämme.
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Irmossi 

"Oi  Kristus,  joka  alussa  viisaasti  taivaat  vahvistit  /  ja  maan  vetten  päälle  perustit,  /  lujita  minut 
käskyjesi kalliolle, / sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava." 

Katismatropari, 1.säv. 

Autuas  apostoli  Jaakob,  Kristuksen  opetuslapsena  Sinä  tyhjensit  Hänen  maljansa,  niin  kuin  Hän 
Sinulle  sanoi,  kun  Sinut  surmattiin  miekalla.  Sen  tähden  koko  kirkko  karkeloi  viettäen  pyhää 
muistojuhlaasi, ja mekin Sinua ylistämme. 

Juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi 

"Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, / joka Isän helmaa jättämättä olet 
osoittanut  huolenpitosi  meitä  köyhiä  kohtaan.  /  Sen  tähden  minä  profeetta  Habakukin  kanssa 
huudan Sinulle: / Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Autuas,  jumalallinen  Jaakob,  Sinä  tulit  Kristuksen  saarnaajaksi,  sillä  heti  kutsuttuna  Sinä  jätit 
suhteesi  isään  ja  vaihdoit  maalisen  pysyvään.  Sen  tähden  Sinä  tulitkin  otolliseksi  taivasten 
perintöosaan. 

Oi harrasta rakkauttasi Herra Kristusta kohtaan! Suuresti Sinä, autuas Jaakob, Häntä rakastit Hänen 
valistuksensa kirkastamana, ja Hänen seuraajanaan ilmestyit kaikille alkuvalon säteitten ja kunnian 
kirkastama toisena valkeutena. 

Puhdas  ja  ylen  ihailtava  oli  elämäsi,  sillä  rakkauteen  Sinä,  Jumalassa  viisas,  lisäsit  halattavan 
äärettömän rakkauden ja saavutit hyvyyksien lopullisen autuuden, ja nyt Sinä veisaat ruumiittomien 
kanssa: Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

Kokonaan  antautuen  Herran  viittauksille  Sinä,  Jumalan  opettama  salaisuuksien  palvelija,  nousit 
hyveitten korkeimmalle,  totisesti  jumalalliselle  huipulle. Sieltä Sinä, autuas, vuodatat parannusten 
virtoja niille, jotka ylistävät muistoasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi avioon käymätön, Sinä olet uskovaisten kerskaus, Sinä olet kristittyjen suojelija ja turva, muuri 
ja satama. Sillä Sinä, oi nuhteeton, kannat Pojallesi rukouksia ja pelastat vaaroista ne, jotka uskolla 
ja halajamisella tuntevat Sinut puhtaaksi Jumalansynnyttäjäksi! 

5. veisu. Irmossi 

"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, / ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? / Kuule rukoukseni, käännytä minut / ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi 
valkeuteen." 

Troparit
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Uuden Eliaan tavoin Sinä, kunniakas, intoa palaen halusit polttaa saarnallesi tottelemattomat, mutta 
laupeuden haluaja piiritti Sinut opettaen Sinulle armon sävyisyyttä. 

Hyveen  korkeuteen  nousten  rakkauden  siivittämänä  Sinä,  kunniakas,  halasit  Herran  ylväitten 
istuinten ensisijaa, et turhaa kunniaa kaivaten, vaan nähdäksesi läheltä rakastamasi. 

Jaakob ylitti ihmisrajat, sillä pukeutuneen Sinun voimaasi, oi Vapahtaja, hän vuodattaa parannusten 
ja ihmeitten virtoja ja valistaa uskolla maan ääret. 

Autuas Jaakob, Taborilla Sinut peitti Sanan kunniaa säteilevä valoisa pilvi,  ja Sinä sait kuulla Isän 
äänen, joka todista Hänet Pojaksensa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  kaikessa  Puhdas,  jolla  on  äidin  rohkeus  Poikasi  edessä,  me  rukoilemme  Sinua,  älä  unohda 
sukukuntamme  kaitsemista,  sillä  me  kristityt  esitämme  vain  Sinut  Valtiaan  edessä  otollisena 
armahduksenamme. 

6. veisu. Irmossi 

"Syntien  syvyys  ja  rikkomusten  myrsky  kuohuttavat  minua  ja  vievät  väkisin  kohti  epätoivon 
syvyyttä,  mutta  ojenna  Sinä  minulle  väkevä  kätesi,  niin  kuin  Pietarille,  ja  nosta  minut  ylös 
turmeluksen syvyydestä!" 

Troparit 

Autuaaksi ylistettävä, kunniakas Jaakob, vuodattaen ikuisesti parannusvirtoja ikään kuin lähteestä ja 
jakaen oppien valistusta Sinä kirkastat hartaalla rakkaudella Sinua lähestyvien sielut. 

Havaittuaan  Sinut,  autuas  pappi,  rikkauden  ja  puhtaitten  antiensa  sopivaksi  astiaksi  Herra  täytti 
Sinut iankaikkisen elämän ymmärryksen ylittävien salaisuuksien lahjoin. 

Autuas Jaakob, pyrkiessäsi antamaan Kristuksen maallista kunniaa maallisen kuninkaan tavoin Sinä 
saavutit alhaisen ja katoavaisen valtakunnan sijasta katoamattoman ja perit sen taistelun kautta. 

Herra  näki  hyväksi  kärsiä  meidän  tähtemme  kuoletuksen,  joka  tuli  kuolleille  totisen 
ylösnousemuksen aiheeksi, ja otti Sinut, autuas, salaisuuksien palvelijaksi ja työtoverikseen yöhön, 
johon oli astunut. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalansynnyttäjä  Neitsyt,  joka  synnytit  laupeuden  syvyyden,  pelasta  minun  sieluni  elämän 
murheista ja avaa minulle hengellisen ilon ovi, sillä Sinuun minä panen toivoni. 

Irmossi 

"Syntien  syvyys  ja  rikkomusten  myrsky  kuohuttavat  minua  ja  vievät  väkisin  kohti  epätoivon 
syvyyttä,  mutta  ojenna  Sinä  minulle  väkevä  kätesi,  niin  kuin  Pietarille,  ja  nosta  minut  ylös 
turmeluksen syvyydestä!" 

Kontakki, 2.säv.
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Kuultuasi jumalallisen äänen Sinua kutsuvan Sinä, kunniakas Jaakob, jätit isäsi rakkauden ja riensit 
Kristuksen  tykö  veljesi  kanssa,  ja  hänen  kanssansa  Sinä  tulit  otolliseksi  näkemään  Herran 
jumalallisen kirkastumisen. 

Iikossi 

Oi  autuas,  nosta  sanallisten  kalojen  kalastajana  puhtaitten  rukoustesi  verkolla  rikkomusten 
syvyydestä  kurja  sieluni,  jonka  elämän  hekumat  ovat  kerran  saaliikseen  ottaneet,  niin  että 
vietettyäni  horjumatta  loppuelämäni  saisin  veisuin  ylistää  nimeäsi  ja  kunnioittaa  nuhteeton 
elämääsi,  jota  maan  päällä  viettäessäsi  Sinä  tuli  otolliseksi  näkemään  Herran  jumalallisen 
kirkastumisen. 

Synaksario 

Saman  kuun  30.  päivä  muistelemme  pyhää,  kunniakasta  apostoli  Jaakobia,  pyhän  Johannes 
Teologin veljeä. 

Säkeitä 

Jumalisuuden sanoja jatkuvasti muisteleva Jaakob surmattiin karitsan tavoin. 

Murhamiekka, surmaa Jaakob kolmantenakymmenentenä. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Klemes Runoilijaa. 

Säkeitä 

Tenhottuaan alhaalla lauluillaan maallisia Klemes nyt uskoni mukaan tenhoaa henkiä. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Maksimosta. 

Säkeitä 

Maksimoksen nimen keskellä olevaksi kertoo vatsaan isketystä miekasta. 

Samana  päivänä muistelemme  pyhän  pappismarttyyri  Basileuksen,  Amaseian  piispan,  jäännösten 
löytymistä. 

Säkeitä 

Elävän Kuninkaan tähden kuolleen Basileuksen ei pidä kuolleenakaan jäädä piiloon. 

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme Donatosta, Euroian piispaa. 

Säkeitä 

Kukapa ei ylistäisi sanoin Donatosta, jota teot ylistivät kaikkialla. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi
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"Tulen  liekit  peljästyivät  muinoin  /  Jumalan  alastulemista  Babylonin  pätsissä.  /  Sen  tähden 
nuorukaiset  ilosta kepein jaloin sen keskellä  ikään kuin niityllä karkeloivat  ja veisasivat: / Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Lupauksesi  mukaisesti  Sinä,  Jumalan  autuuttama,  joit  Kristus  Herran  maljan  ja  otit  Hänen 
kasteensa, ja nyt Sinä riemuiten huudat Hänelle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Sinä,  Jaakob,  säteilit  Jumalan  näkemisen  kirkkautta.  Sen  tähden  Kristus  Herra  koristi  Sinut 
valtakunnan  seppeleellä  ja  nyt  Sinä  veisaat  enkelten  kanssa:  Kiitetty  olet  Sinä,  meidän  isäimme 
Jumala. 

Katso,  suurten  lahjojen  antaja  täytti  lupauksensa  ja  korotti  Sinut  tykönsä  kärsittyäsi  Hänen 
esimerkkinsä mukaisesti. Nyt Sinä seisot Hänen edessään huutaen iloiten: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isäimme Jumala. 

Nähdessäsi  illattoman  valkeuden  Taborin  vuorella  Sinä  lankesit  maahan  kestämättä  nähdä  sitä 
silmin, mutta kuultuasi Isän äänen Sinä huusit selvästi: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun  kauttasi,  puhdas  Neitsyt,  olemme  päässeet  sovintoon  Jumalan  kanssa,  julistamme  Sinusta 
lihaksi tulleen kahta luontoa, vaan ei persoonaa, kuvaamme Hänet lihassaan ja kumarramme Hänen 
kuvaansa. 

8. veisu. Irmossi 

"Kaldealaisten  hirmuvaltias  seitsenkertaisesti  kuumensi  vihan  vimmassa  hurskaille  nuorukaisille 
pätsin,  /  mutta  kun  näki  heidät  korkeimman  voiman  pelastamina,  /  niin  hän  huusi  heille:  / 
Nuorukaiset,  kiittäkää  Luojaa  ja  Lunastajaamme,  /  papit,  veisatkaa,  /  ihmiset,  ylistäkää  Häntä 
kaikkina aikoina." 

Troparit 

Omaten  Abrahamin  halun  Sinä,  Jumalan  näkijä,  seurasit  kutsuvaa  Kristusta,  tulit  Jumalassa 
viisaaksi  ja Hänen palvelijaksensa  huutaen  Luojalle  ja Lunastajalle: Nuorukaiset,  kiittäkää,  papit, 
veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Sinun  jylinäsi  ääni  on  osoittautunut  lain  vertauskuvallista  kaikua  väkevämmäksi,  sillä Sinä  jylisit 
Kristuksesta Jumalasta koko maailmalle ja veisasit Luojalle ja Lunastajalle: Nuorukaiset, kiittäkää, 
papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Sinä,  kunniakas  apostoli,  tulit  ihmeelliseksi  marttyyriuden  kirkkaudessa  ja  totisen  jumalisuuden 
loistossa ja sinut asetettiin koko maan ruhtinaaksi,  ja Sinä huusit: Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja 
Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Jaakob,  Sinun  sanasi  kulki  halki  kaiken maan  iskien  kuin  jylinä  uskottomien mieleen,  ja  valistit 
salaman  tavoin  uskon  jumalallisella  valkeudella  kaikki,  jotka  huutavat  kuuliaisesti:  Nuorukaiset, 
kiittäkää, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle
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Puhetaitoinenkaan  kieli  ei  kykene  veisuin  ylistämään  Sinua,  Jumalansynnyttäjä  Maria,  Jumalan 
Morsian,  sillä  Sinä  synnytit  Kristuksen,  kaikkien  Jumalan,  Luojan  ja  Lunastajan,  jolle  me 
huudamme: Nuorukaiset, kiittäkää, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Kaldealaisten  hirmuvaltias  seitsenkertaisesti  kuumensi  vihan  vimmassa  hurskaille  nuorukaisille 
pätsin,  /  mutta  kun  näki  heidät  korkeimman  voiman  pelastamina,  /  niin  hän  huusi  heille:  / 
Nuorukaiset,  kiittäkää  Luojaa  ja  Lunastajaamme,  /  papit,  veisatkaa,  /  ihmiset,  ylistäkää  Häntä 
kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi 

"Taivas  ihmetteli  ja maan ääret hämmästyivät  siitä,  /  että  Jumala  ilmestyi  ihmisille  ruumiissa  /  ja 
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. / Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Troparit 

Käytyäsi  pyhästi  tiesi  loppuun  Sinä,  kunniakas,  saat  nyt  iloiten  katsella  kolmivalkeutta  pyhien 
asumuksissa. Nauttiessasi  siitä,  viisas,  autuas  Jaakob,  täytä  ylistäsi  veisaavatkin  rukoustesi  kautta 
ilolla ja riemulla. 

Pahantekijät  ja  murhaajat  eivät  sietäneet  nähdä  sinua,  niin  kuin  ennen  eivät  Herraasikaan,  sillä 
omalla vaelluksellasi Sinä osoitit heidän tekojensa halpuuden ja huonouden. Miekalla he surmasivat 
ihmisten  tähden  lihassa  ristiin  naulitun Kristuksen  seuraajan, oi autuaaksi  ylistettävä  jumalallinen 
julistaja. 

Taivaallinen  miekka  rankaisi  haavoin  ja  tuhosi  hirveän  Herodeksen,  sillä  hän  ei  uupunut 
surmaamasta  Sinun  palvelijoitasi  ja  opetuslapsiasi,  jotka  olit  kutsunut  apostoleiksi,  oi  Sana.  Sen 
tähden  me  hämmästyneinä  oikeudenmukaista  kaitselmustasi  ylistämme  suuresti  Sinua, 
hyväntekijää. 

Iloiten  kunnioittaen  muistoasi,  Jaakob,  Kristuksen  salaisuuksien  palvelija,  me  ylistämme  Sinua. 
Veisaten hartaasta innostasi, pitkästä kestostasi, taistoistasi ja kuolemastasi kaikki kutsumme Sinua 
uskolla jylinän pojaksi, valkeudeksi, tuomariksi ja salaisuuksien selittäjäksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, Sinä osoittauduit Jumalanäidiksi, kun yliluonnollisesti synnytit ruumiissa hyvän Sanan, 
jonka  Isä  oli  ennen  kaikkia  aikoja  lausunut  julki  omasta  sydämensä  hyvyydestä.  Ja  nyt  me 
käsitämme Hänet ruumiin tuolla puolella olevaksi, vaikka Hän pukeutuikin ruumiiseen. 

Irmossi 

"Taivas  ihmetteli  ja maan ääret hämmästyivät  siitä,  /  että  Jumala  ilmestyi  ihmisille  ruumiissa  /  ja 
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. / Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Eksapostilario, 2.säv.
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Laupeudessaan  lihaksi  tulleen Sanan opetuslapsena Sinut,  Jaakob,  luettiin apostoleista  suurimpien 
kuoroon.  Rukoile  heidän  kanssansa  Kristusta  meidän  puolestamme,  jotka  kunnioitamme  pyhää 
muistoasi. 

Ja juhlan eksapostilario. 

Apostolin kiitosstikiirat, 4.säv. 

Ylistettävä  Jaakob,  armon  ruo'olla  Sinä  nostit  turhuuden  syvyydestä  ihmiset  kuuliaisena  sen 
Opettajan  ohjeille,  joka  valisti  kaikin  puolin  mielesi  ja  osoitti  Sinut,  autuas,  apostoliksi  ja 
käsittämättömän jumaluutensa puhtaaksi julistajaksi. (Kahdesti) 

Hengen  valistus  laskeutui  Sinuun  tulen  muodossa  ja  teki  Sinut,  autuas  salaisuuksien  julistaja, 
apostolien  huippu,  Kristuksen  silminnäkijä  Jaakob,  jumalalliseksi  astiaksi,  joka  nopeasti  poistat 
jumalankieltämisen usvan ja valistat maailman viisaitten sanojesi kirkkaudella. 

Oi kunniakas  Jaakob, saarna salamin Sinä valistit  tietämättömyyden pimeydessä uinuvat  ja osoitit 
heidät uskon kautta sen Herran ja Jumalan lapsiksi, jonka kärsimys oli esikuvanasi ja jonka kunnian 
perilliseksi Sinä tulit viisaana, jumalallisena julistajana ja totisena opetuslapsena. 

Kunnia... 8.säv. 

Tulkaa, ylistäkäämme psalmiveisuin taivaallisten salaisuuksien saarnaaja ja evankeliumin opettajaa 
Jaakobia,  sillä  hän  osoittautui  hengellisen  paratiisin  virraksi  kastellessaan  sielujen  kynnökset 
taivaallisella  vedellä  ja  osoittaessaan  ne  hedelmällisiksi  Kristus  Jumalalle,  joka  hänen 
esirukoustensa tähden antaa kaikille armahduksen, valistuksen ja suuren armon. 

Nyt... Juhlan stikiira. 

Suuri ylistysveisu. 

Liturgiassa 

Typikonpsalmit ja autuudenlauseet. 

Apostolin prokimeni, 8.säv. 

Hänen äänensä kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli merten ääriin. 

Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi kertoo hänen teoistaan. 

Ehtoollislauselma: Hänen äänensä kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli merten ääriin. 

Julkaistu Ortodoksi.netissä 3.3.2007


