Lokakuun 23.
Pyhän pappismarttyyrin ja apostolin
Jaakobin, Herran veljen, muisto
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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 4.säv. (Täydelliset tekstit J uhlaminea s. 165)
Vir r elmästikiirat, 8.säv.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 8.säv.
Näe minun murtuneen sydämeni huokaukset, / oi Jumalan Morsian! / Oi moitteeton, puhdas Neitsyt
Maria, / ota hyvyyttä rakastavana vastaan minun kätteni ylennys / äläkä minua hylkää, / että veisuin
kiittäisin ja suuresti ylistäisin Häntä, // joka on tehnyt suureksi meidän sukukuntamme!
(Parakletike)
Oi puhdas Jumalan Morsian, Neitsyt Maria! / Kuule särkyneen sydämeni huokaukset / ja ota
hyvyydessäsi vastaan kätteni ylennys. / Älä ylenkatso sitä, että veisuin ylistän Herraa, // joka on
suureksi tehnyt sukukunnan. (Juhlaminea)

Aamupalveluksessa
Oktoehoksen kanoni ja tämä apostolin kanoni. Theofaneksen runo
1. veisu. 4.säv. Ir mossi
"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki / muinainen Israel erämaassa /
Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla // karkotti pakosalle Amalekin
sotajoukon."
Troparit
J umalansynnyttäjän tropari
Oi veisuin ylistetty Jumalansynnyttäjä, joka synnytit elämän lähteen! Sinä olet meille parannuksen
lähde, josta me ammennamme sieluillemme parannusta ja ruumiillemme terveyttä.
3. veisu. Ir mossi
"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: / Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, // turvani
ja tukeni."
Troparit
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Neitsytäiti! Sinusta tuli lihaksi Isän kirkkauden säteily, josta apostoli Jaakob saarnasi ja
jota hän nimitti kaikkien Jumalaksi.
Katismatroparit, 1.säv.
Nyt... J umalansynnyttäjän tropari, 8.säv.
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Luojan nuhteettomana Morsiamena, Lunastajan miehestä tietämättömänä Äitinä / ja Lohduttajan
astiana kiiruhda, oi viaton, / ja pelasta pahojen henkien pahuudesta minut, / joka olen tietoisesti
tullut laittomuuden häpeälliseksi luolaksi ja pahojen henkien pilkaksi. / Tee minut hyveen kautta
kirkkaaksi asumukseksi, oi tahraton Valkeuden kantaja. / Karkota himojen pilvet ja suo minulle
esirukouksillasi osallisuus // ylhäisestä ja illattomasta valkeudesta. (Parakletike, 9/10)
Oi viaton Jumalan Morsian ja Vapahtajan aviota tuntematon Äiti! / Sinä, Valon puhdas astia ja
Lohduttajan häämaja, / kiiruhda vapahtamaan minut pahojen henkien kavalista juonista ja tee
sieluni hyveiden asumukseksi, / vaikka olenkin rikkonut Jumalaa vastaan ja olen tahallani
antautunut pahojen henkien valtaan. / Karkota himojen hyökkäykset, oi Puhtain, // ja
esirukouksillasi tee minut iankaikkisesta valkeudesta osalliseksi. (Juhlaminea)
4. veisu. Ir mossi
"Sinä, oi Laupias, / nousit ristille rakkaudesta kuvaasi ja kaltaistasi ihmistä kohtaan / ja kansat
alistuivat, // sillä Sinä, oi ihmisiä rakastava, olet väkevyyteni ja ylistysvirteni."
Troparit
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsytäiti, Sinuun sijoittui Isästä ennen kaikkia aikoja sanoin selittämättömästi syntynyt Sana,
joka osoitti Jaakobin apostoliksi.
5. veisu. Ir mossi
"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, / pyhänä valkeutena, / käännyttäen pois
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, // jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat."
Troparit
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, Sana asui Sinussa ikään kuin jumalallisessa majassa ja valmisti siten meille pelastuksen.
6. veisu. Ir mossi
"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, / huutaa Sinulle seurakunta, / joka armon kautta
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä // Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla
verellä."
Troparit
J umalansynnyttäjän tropari
Tottelemattomuudellaan Eeva muinoin aiheutti kuoleman, mutta Jumalansynnyttäjästä on tullut
ihmiseksi iankaikkinen Elämä, joka sovittaa kaikkein edestä muinaisen velan.
Synaksario
Saman kuun 23:ntena päivänä pyhän pappismarttyyrin ja apostolin Jaakobin, Herran veljen, muisto.
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Säkeitä
Puulle Tuomitun veljeksi kutsuttuna Sinä, autuas, kuolit Hänen tähtensä puulla murskattuna.
Kahdentenakymmenentenäkolmantena lyötiin kyvykäs Herran veli puulla.
Samana päivänä pyhittäjäisämme Ignatioksen, Konstantinopolin patriarkan, muisto.
Säkeitä
Lähdettyäsi Sinä, Ignatios, Uuden Rooman edelläkävijä, saavutit muinaisen arvon.
Samana päivänä pyhittäjäisämme Makarios Roomalaisen muisto.
Säkeitä
Sinä, autuas, halasit asua erämaassa puhuaksesi yksinäsi ainoalle Jumalalle.
Pyhittäjäisämme Nikeforos, Kharsianoksen luostarin perustaja, ja pyhittäjä Petronios pääsivät
rauhassa loppuun.
Kaksi pyhää lasta, jotka pakotettiin juoksemaan maahan levitettyyn tuleen, kuoli.
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
7. veisu. Ir mossi
"Persian pätsissä / Aabrahamin sukukunnan lapset / enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien
polttamina huusivat: // Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra."
Troparit
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalan Morsian! Hän joka Sinun kohdussasi loi uudelleen maailman, teki Jaakobista
jumalallisen palveluksen toimittajan, joka huutaa: Siunattu olet Sinä naisten joukossa, oi puhtain
neitsyt!
8. veisu. Ir mossi
"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, / kun taas hurskautta
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä / sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: //
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa."
Troparit
J umalansynnyttäjän tropari
Profeetta näki Sinut, oi puhdas Neitsyt, hengellisenä vuorena, sillä Sinuun sijoittui kallisarvoinen
jalokivi, Kristus. Lihaksitulemisellaan Hän pelasti koko maailman, joka jumalallisesti veisaa:
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa!
9. veisu. Ir mossi
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"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, / erkani kulmakivi, Kristus, / joka yhdisti toisistaan erillään
olleet luonnot. // Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme."
Troparit
J umalansynnyttäjän tropari
Oi jumalallinen saarnaaja! Sinä tunsit salaisuudet ja opetit, että Hän joka syntyi aviota
tuntemattomasta Neitseestä, on Jumala, lihaksi tullut Sana, jota me nyt uskossa ylistämme.
Eksapostilario, 2.säv.
J umalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv.
Tuomion peljättävä ja suuri päivä on ovella. / Sieluni, ole valmis ja valvo! / Lankea särjetyin
sydämin ja kyynelsilmin Jumalanäidin, puhtaan Neitseen, eteen ja huuda: / Rukoilen Sinua, oi
Puhdas, vapauta minut kaikista rangaistuksista // ja lue minut Poikasi oikealla puolella olevien
lampaiden joukkoon.
Kiitosstikiirat, 1.säv.
J umalansynnyttäjän stikiira, 1.säv.
Oi kaikkein pyhin Neitsyt, / joka otat vastaan syntisten rukoukset / etkä ylenkatso ahdistettujen
huokausta, / rukoile puhtaasta kohdustasi syntynyttä, // että Hän pelastaisi meidät. (Parakletike)
Oi kaikkein pyhin Neitsyt! / Ota vastaan syntisten rukoukset, / älä ylenkatso ahdistettujen
huokauksia // vaan rukoile turmeluksetta Sinusta syntynyttä pelastamaan meidät. (Juhlaminea)
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