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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 2.säv. 

Maailman metelin  Sinä,  autuas,  jätit  /  ja  varjelit  mielesi  kuohunnalta  harhailemattomana  elämän 
hämmingeissä  ja  aallokoissa,  /  alati korkeuteen  katovana  kaikkien  hyväntekijän,  ylhäisen Herran 
rakkaudessa, // oi autuaaksi ylistettävä Jaakob. 

Viettäen  elämäsi  maailman  metelin  ulkopuolella  /  Sinä,  isä,  pääsit  armon  suojaamana  vapaaksi 
himoista. / Kiinteällä kilvoituksella ja jumalallisilla salamoilla sinä torjuit pahojen henkien joukot / 
ja  nyt  Sinä  karkeloit  seppelöitynä  Kaikkivaltiaan  ja  Herran  ympärillä  iloiten  Enkelten  kanssa,  // 
joiden elämää noudatit. 

Sinä  elit  maailman  ja  lihan  ulkopuolella,  /  yläpuolella  kaikkea  näkyväistä  mielessäsi  näkymätön 
kunnia  /  ja  taivaallisen majan  ihanuus  ja  käsittämätön  kauneus.  /  Päästyäsi  nyt  sinne,  isä  Jaakob, 
rukoile Kristukselta pelastusta meille, // jotka uskolla Sinua kunnioitamme. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Kaikkien  ahdistettujen  ilo  ja  vääryyttä  kärsineiden  puolustaja,  /  nälkäisten  ravitsija, muukalaisten 
lohduttaja,  /  myrskyyn  joutuneitten  satama,  sairaitten  hoivaaja,  /  tuskaisten  suoja  ja  auttaja,  / 
sokeitten sauva, Korkeimman Jumalan Äiti,  / Sinun eteesi me kaikki  lankeamme,  // päästä meidät 
kaikista vaaroista! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Sinä,  oi  puhdas,  kärsit  monia  tuskia,  /  kun  Poikasi  ja  Jumalasi  ristiinnaulittiin,  /  Sinä  huokasit 
kyynelehtien  ja  valitit:  /  Voi!  Suloinen  lapseni,  kuinka  kärsit  epäoikeudenmukaisesti,  kun  haluat 
lunastaa Adamista syntyneet? / Sen tähden, oi ylen pyhä Neitsyt, me uskolla pyydämme Sinua: // 
Tee Hänet meille armolliseksi! 

Tropari, 4.säv. 

Oi isiemme Jumala, / Sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. / Älä siis ota pois laupeuttasi, / vaan 
isiemme rukouksien tähden // ohjaa rauhassa meidän elämäämme. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaiset kanonit. Pyhän kanoni, Ignatioksen runo. 

1. veisu. 2.säv. Irmossi 

"Tulkaa, ihmiset, / veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, / joka jakoi kahtia meren / ja johdatti 
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, // sillä Hän on ylistetty." 

Troparit 

Saatuasi  sieluusi  Herran  valistuksen  Sinä,  Jaakob,  jätit  maailman  usvaisen  petoksen  ja  saavutit 
ylimaallisen kunnian.
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Ottaen ristin harteillesi Sinä, pyhittäjäisä, seurasit ristiinnaulittua ja asettuen viisaasti yksin asumaan 
vaimensit pidättyväisyydellä himot. 

Nuoresta iästä asti Sinä, autuas Jaakob, olit Hengen  lahjoja vastaanottava astia  ja ylhäisen Siionin 
kansalainen ja perillinen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsyt,  Sinä  synnytit  ainoan  Jumalan,  joka  kaikille  lähestymättömänä  tuli  hyvyydessään  yksin 
Sinun lähestyttäväksesi. Rukoile, että Hän pelastaisi meidät, jotka Sinua veisuin ylistämme. 

3. veisu. Irmossi 

"Herra,  joka  ristinpuun kautta  kuoletit  synnin!  /  Vahvista  itsessäsi meitä  ja  istuta  pelkosi meidän 
sydämiimme, // jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Ihana  oli  elämäsi,  rakkauden  suolan  maustama  puheesi  jumalallista  ja  sydämesi  helposti 
katumukseen syttyvä. Sen tähden me ylistämme uskolla Sinua autuaaksi. 

Autuaaksi  ylistettävä  isä,  kunnioittaessasi  meidän  tähtemme  näkyväksi  tulleen  Kristuksen  kuvaa 
Sinä sait kestää vainoja, vaaroja ja tuskia. 

Sinä  tarjosit  itsesi  puhtaana  uhrina  Herralle  kuolettaen  synnit  ja  lain  mukaisena  piispana  Sinä 
kannoit Hänelle verettömiä uhreja. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me kutsumme Sinua, Neitsyt, totisesti kultaiseksi suitsutusastiaksi, jumalalliseksi mannaastiaksi ja 
Jumalan valtaistuimeksi ja ihanaksi palatsiksi. 

Katismatropari, 3.säv. 

Hämmästyen opetustesi ihanuutta, ajatustesi kirkkautta / ja pyhien kuvien tähden kärsimiäsi vainoja 
/  me  kunnioitamme  Sinua  velvollisuutemme  mukaisesti,  isä  Jaakob,  /  Sinä  Luojasi  maineikas 
uhrinkantaja. // Sen tähden me huudamme Sinulle veisuin: Pelasta meidät esirukouksillasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

On oikein, että  jokainen kiiruhtaa  sinne, missä pelastuu.  / Mitä muuta sellaista  turvaa meillä olisi 
kuin Sinut, Jumalansynnyttäjä, // joka varjelet meidän sielujamme? 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Oi  Jumalansynnyttäjä,  /  saatuamme  valtasauvaksemme  Poikasi  ristin,  /  me  kukistamme  sillä 
vihollisten korskeuden // ja lakkaamatta ylistämme Sinua halulla. 

4. veisu. Irmossi 

"Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi / ja ylistin Sinua, // oi ainoa ihmisiä rakastava."
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Troparit 

Kyynelvirtojen jatkuvasti huuhtomana Sinä, autuas, osoittauduit Hengen puhtaaksi astiaksi. 

Kokoöisin  rukouksin  Sinä  nukutit  ruumiin  hekumat  ja  osoittauduit  himottomuuden 
sammumattomaksi lampuksi. 

Sinä, pyhittäjäpiispa, olit nöyrä ja sävyisä, sääliväinen, vilpitön ja ymmärtäväinen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan sanomattomasti vastaanottanut aviota tuntematon Valtiatar, pelasta kaikki kiusauksista 
ja ahdistuksista. 

5. veisu. Irmossi 

"Oi Herra, Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! / Ohjaa meitä käskyjesi valkeudessa, / sillä paitsi 
Sinua // emme toista Jumalaa tunne." 

Troparit 

Rakastaessasi  totista  kunniaa  Sinä,  pyhittäjäisä,  inhosit  loistavasti  ihmisten  korkeutta  ja  tulit 
nöyryyden kirkkaudessa loistavaksi valistajaksi. 

Jumalassa viisas isä piispa Jaakob, Sinä seisoit kokoöisissä rukouksissa vakaana ja sait ottaa sielusi 
silmään jumalallisen valistuksen. 

Suuressa  pidättyväisyydessä  ja  jatkuvassa  valvomisessa,  rukouksessa  ja  vaivannäössä  Sinä, 
pyhittäjä, etsit Jumalaa, joka siirsi Sinut ylhäisiin asuntoihin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas,  joka  kannoit  sanomattomalla  tavalla  ristillä  lihassa  haavoitetun,  paranna  sääliväisenä 
minun sydämeni, joka on vihollisen hyökkäysten haavoittama. 

6. veisu. Irmossi 

"Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää  laupeuttasi:  // 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Troparit 

Kyynelvirtasi kuivattivat hirveitten himojen meren  ja  tuottivat  siten  lohdun puhtaalle  sielullesi, oi 
pyhittäjä. 

Sinä, autuas isä, tulit pahuudettomaksi, sävyisäksi, vilpittömäksi, pyhittäjäksi,  lempeäksi, nöyräksi 
ja vaatimattomaksi ja täyteen valistusta. 

Viisas  paimen,  isä  Jaakob,  Sinun  muistosi  jakaa  kunnian  jumalallisten  paimenten  kanssa,  sillä 
pyhästi sinä paimensit laumaasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari
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Hän,  joka  on  omasta  tahdostaan  tehnyt  kaiken,  asettui  omasta  tahdostaan  aviota  tuntemattomaan 
kohtuun ja laupiaana antoi turmelusta sairastaville turmeluksettomuuden rikkauden. 

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman kuun 21:senä päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme, piispaa ja tunnustajaa Jaakobta. 

Säkeitä 

Oi Sana, kestettyään Sinun varjosi tähden murheita Jaakob temmattiin varjoisasta elämästä. 
Kahdentenakymmenentenä ensimmäisen Jaakob kätkettiin maan alle. 

Samana päivänä muistelemme pyhää Thomasta, Konstantinopolin patriarkkaa. 

Säkeitä 

Jättäen mitatun elämän Thomas saavutti ansionsa mukaisesti mittaamattoman elämän. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Filemonin ja Domninoksen muisto. 

Säkeitä 

Mestattuna Sinä, Filemon, sait ystäväsi Domninoksenkin rakastamaan pään katkaisemista. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Berillosta, Katanen piispaa. 

Säkeitä 

Himojen ja pahojen henkien vallitsijana Berillos sai kuoltuaan kaksinkertaisen seppeleen. 

Samana päivänä pyhä Serapion Sidonista pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Annettuaan kaiken tarpeessa olevien käsiin Serapion lopulta antoi henkensäkin Herralle. 

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

7. veisu. Irmossi 

"Kolme  nuorukaista  polki  maahan  jumalattoman määräyksen,  /  kun Duuran  lakeudella  palvottiin 
kultaista  kuvapatsasta.  /  Sen  tähden  heidät  heitettiin  liekkeihin,  /  mutta  taivaallinen  kaste  suojeli 
heitä, kun he veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Isä  Jaakob,  Sinä  kestit  monia  vainoja  ja  ankaria  koettelemuksia  torjuessasi  vanhurskaana 
kiivailijana  kuvien  vastustajia,  Sinä  valistit  kaikki  näkijäsi  ja  huusit:  Kiitetty  olet  Sinä,  meidän 
isiemme Jumala!
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Katumustuntein  Sinä,  autuas,  vietit  koko  elämäsi  mielessäsi  Kristuksen  peljättävä  tuleminen, 
kunnes  saavutit  rikkomusten  täydellisen  puhdistuksen,  iankaikkisen  lohdun,  totisen  valistuksen  ja 
sanomattoman kunnian. 

Nöyräsieluisena  Sinä  osoittauduit  Kristuspaimenen  karitsaksi,  ja  Hänen  paimentamanansa  Sinä, 
isä, osoittauduit  sanallisten  lampaitten paimeneksi Hengessä. Alati Sinä veisaat heidän kanssansa: 
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas Maria,  ainainen Neitsyt, viaton  ja  siunattu, Sinä  langenneitten oikaisu  ja  syntiä  tehneitten 
lunastus,  pelasta  minut,  joka  olen  rietas,  pelasta,  kun  minä  huudan  Pojallesi:  Kiitetty  olet  Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

8. veisu. Irmossi 

"Herran  teot,  veisuin  ylistäkää  tuliseen  pätsiin  heprealaisnuorukaisten  kanssa  laskeutunutta  /  ja 
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Oi  pyhittäjä,  Sinun  puhdas,  puhtaan  valkeuden  täyttävä mielesi  irtautui  ymmärtäväisesti  pahojen 
henkien pimeydestä ja himojen usvasta ja Sinä huusit: Veisuin ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Sinä,  viisas  ja  autuas,  sammutit  vihollisen  tuliset  nuolet  lakkaamattomilla  kyynelvirroillasi,  ja 
palaen Kristuksen rakkautta Sinä poltit hekumoitten aineeseen hullaantuneet ohdakkeet. 

Varjele  rukouksillasi  kiusauksista  ja  vaaroista  tämä  laumasi,  jonka  Sinä,  viisas,  kokosit 
opetuksillasi ja joka viettää uskolla pyhitettyä, puhdasta ja valon täyttämää jumalallista muistoasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Jumalansynnyttäjä  Neitsyt,  Sinä  olet  elämän  veden  synnyttäjänä  elävä  lähde.  Juota  synnin 
paahteessa nääntynyt sieluni, että voisin ylistää Sinua kaikkina aikoina. 

9. veisu. Irmossi 

"Uskovaiset,  yksimielisesti  veisuin  ylistäkäämme  Jumalaa,  /  Jumalan  Sanaa.  /  Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, /  joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. // 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Troparit 

Pyhitetty  isä, Sinä pyhittäjien kaunistus, monien vaivojen, kymmenientuhansien kärsimysten, hien 
ja  ahdistuksen  jälkeen  Sinä  pääsit  totisesti  taivaallisen  sataman  lepoon  kantaen  jumalallisten 
hyveitten rikkautta. 

Me kunnioitamme Sinua, isä Jaakob, päivän tähtenä, Hengen huoneena, salaista tuoksua levittävänä 
ruusuna, ylevälatvaisena puuna, iankaikkisesta kunniasta osallisena viisaana piispana.



7 

Jumalassa viisas piispa, isämme Jaakob, sydämesi maahan osuneet kyynelpisarasi ravitsivat totisesti 
kypsän tähkän, joka aina ravitsee niiden sielut, jotka uskolla Sinua kunnioittavat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Säästä minua, Kristus Herra, säästä, kun tulet minua tuomitsemaan, äläkä tuomitse minua tuleen, älä 
vihassasi  minua  kurita!  Sinua  rukoilee  Sinut  synnyttänyt  Neitsyt,  enkelten  paljous  ja  kunniakas 
Jaakob. 

Vuorosävelmän mukainen valovir relmä. 

Palveluksen loppu tavan mukaisesti, ja päätös. 
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