
Lokakuun 9. 
Pyhän apostoli Jaakob Alfeuksen 

pojan, sekä pyhittäjäisämme 
Andronikoksen ja hänen 

puolisonsa muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Armon ruo'olla Sinä nostit turhuuden syvyydestä ihmiset. | Sinä, ylistettävä Jaakob, tottelit 
Opettajan viittauksia, | sillä Hän valisti Sinun koko mielesi, oi autuas, | ja osoitti Sinut apostoliksi || 
ja käsittämättömän Jumaluutensa puhtaaksi saarnaajaksi. 

Hengen valistus laskeutui tulen muodossa Sinuun, oi autuas, | ja teki Sinut jumalalliseksi astiaksi, | 
joka voimallisesti hajotat jumalankieltämisen pimeyden | ja valistat maailman viisaitten sanojesi 
kirkkaudella, | oi salaisuuksien opettaja, apostolien huippu || ja Kristuksen silminnäkijä Jaakob. 

Saarnan salamoin Sinä, kunniakas Jaakob, | valistit tietämättömyyden pimeydessä maanneet. | 
Uskon kautta Sinä osoitit heidät Valtiaan Jumalan lapsiksi. | Sinä seurasit Kristuksen kärsimyksen ja 
kuoleman esimerkkiä || ja sait periä Hänen kunniansa viisaana Jumalan julistajana ja totisena 
opetuslapsena. 

Ja 3 pyhittäjien stikiiraa, 6.säv. 

Te hylkäsitte elämän koko hirmuvallan, | vihasitte rikkautta ja inhositte häviävää nautintoa. | Te 
otitte ristin kantaaksenne ikään kuin jumalallisen ikeen ja seurasitte Kristusta, | ja ihmeellisesti te 
pääsitte asumaan taivaan vehreyteen. | Siellä iloitessanne muistakaa meitäkin, | jotka uskoen 
muistelemme teitä, oi pyhät, || ja rakkaudella hurskaasti vietämme pyhää ja kunnioitettavaa 
muistojuhlaanne. 

Koko sielustaan Sinua, Herraa, rakastaen | autuas iespari kiiruhti Sinun perässäsi | ja hajotti kaiken  
nautiskelun | ja purkamattomat siteet ikään kuin hämähäkin seitin. | Sen tähden he pääsivätkin Sinun 
valtakuntaasi, oi Kuolematon. | Oi armollinen Herra, anna heidän rukoustensa tähden armahdus 
minun rikkomuksilleni | ja osoita minut korkeammaksi niitä himoja, || jotka joka päivä kiusaavat  
minun sieluani. 

Korkeammasta määräyksestä te menetitte rakkaan lapsiparinne, | ja jäätyänne lohduttomina eloon | te  
kohotitte Jobin urhean äänen ja huusitte: | Herra antoi, Herra myös otti. | Sen tähden te menestyittekin  
valitsemassanne työssä | ja muutettuanne iloiten autioon ja pyhään paikkaan || osoittauduitte pyhäksi 
pariksi. 

Kunnia... Apostolin stikiira, 4.säv. Theofaneksen runo 

Saatuasi selvästi jumalallisen Hengen armon | Sinut, Jaakob, luettiin apostolien pyhään joukkoon. | 
Sen tähden Sinä saitkin voimakkaassa tuulessa taivaasta innoituksen | ja tulisin kielin poltit 
pakanoitten ohdakkeisen jumalankieltämisen. | Oi Jumalan julistaja, rukoile Kristusta Jumalaa ||  
pelastamaan meidän sielumme. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Tuomari on jo paikalla, tuomioistuin valmiina. | Sinne johtava kuolema on lähellä, | palvelijat ovat  
aivan valmiina, kaikki on valmistettu. | Mitä siis odotat, oi sielu? | Miksi viivyttelet etkä huuda: | 
Meidän Jumalamme, Sinä armon Jumala, | armahda minua Äitisi esirukousten tähden || ja päästä 
minut kaikesta vaivasta. 
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Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv.

Oi puhdas, | Sinä synnytit emona viattoman Karitsan, | joka tuli parantamaan koko maailman synnin  
omalla verellään, | kun Hänet meidän tähtemme teurastettiin, | ja Hän niin antoi kaikelle elämän. | 
Pue synnytyksesi villalla jumalallisen armon vaatteeseen minut, || joka olen riisuttu alastomaksi 
jumalallisesta turmeluksettomuudesta. 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Kunnia... Apostolin stikiira, 5.säv. 

Uskoen me vietämme muistosi kunniallista päivää | ja veisuin ylistämme Sinua, kunniakas Jaakob, | 
ei Alfeuksen poikana, vaan Kristuksen apostolina | ja Hänen sanomattoman lihaksitulemisensa 
airuena. | Kun Sinä nyt aina olet Herran valtaistuimen edessä | ruumiittomien sekä apostolien ja  
marttyyrien kuoron kanssa, | rukoile jatkuvasti meidän Vapahtajaamme ja Jumalaamme, || että Hän 
pelastaisi meidät. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 5.säv. 

Oi viaton Jumalan Äiti, | päästä nyt minun sieluni vihollisen miekasta, | sillä Sinun, puhdas Neitsyt, 
ja Sinun Poikasi kautta kukistettiin kiusaajan koko voima | ja hävitettiin pahojen henkien sotajoukot. | 
Sinun Pojassasi uskovaiset ovat saaneet pelastuksen ja levähdyksen vaivoihinsa. | Sen tähden 
minäkin huudan Sinulle: | Oi Valtiatar, taistele aina minua vastaan taistelevia vastaan | ja vaadi ne 
tilille siitä vanhasta väijytyksestä, || joka osoitti ne kaiken minun pahuuteni syyksi. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 5.säv. 

Kun emo näki puulle ripustettuna ja kylki lävistettynä Jumalan Karitsan, | joka ottaa pois maailman 
rikkomukset, | hän valittaen lausui näin: | Poikani, kuinka suostuit ihmisen tavoin surmattavaksi, |  
vaikka oletkin Jumala ja luomakunnan Herra, | ja vaikka omasta tahdostasi ilmestyitkin lihassa? | 
Minkä takia Sinä niin nopeasti kävit tämän tien ja jätit yksin minut, | joka puhtaasti synnytin Sinut, |  
minun lapseni ja hyväntekijäni? || Anna pian minulle sanasi ja suuri armosi. 

Apostolin tropari, 3.säv. 

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

Pyhittäjän tropari, 1.säv. 

Sinä, oi jumalankantaja isämme Andronikos, | tulit erämaan asukkaaksi, | ruumiilliseksi enkeliksi | 
ja ihmeiden tekijäksi: | saatuasi paastolla, valvomisella ja rukouksilla taivaalliset lahjat | Sinä 
parannat sairasten taudit ja sielut, jotka luoksesi uskossa tulevat. | Kunnia olkoon Hänelle, joka antoi 
Sinulle voiman. | Kunnia Hänelle, joka Sinut seppelöi. | Kunnia olkoon Hänelle, || joka Sinun 
kauttasi kaikille parannusta vuodattaa. 

Aamupalveluksessa 

Yksi oktoehoksen ja nämä kaksi pyhien kanonia." 
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Apostolin kanoni, jonka akrostikon on: Minä kunnioitan Kristuksen opetuslasta, Alfeuksen poikaa. 
Theofaneksen runo

1. veisu. Irmossi, 6.säv

"Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaaajavan faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu." 

Troparit 

Oi Jumalan näkijä ja Kristuksen opetuslapsi Jaakob, ojenna minulle kätesi, kun riennän ylistämään 
puhdasta juhlaasi, ja sytytä esirukouksillasi valkeus minun sydämeeni. 

Jumalallisen viisauden veden kastelemana Sinä, viisas, vyöryit nautinnon Paratiisin virtana ja 
totisesti kastelit maan pinnan jumalisuuden vedellä. 

Sinut, Jaakob, luettiin Kristuksen opetuslasten pyhään joukkoon luvun kaksitoista täyttämiseksi. 
Seistessäsi heidän kanssansa Herran edessä muista meitäkin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Taivaan levittänyt ja maan perustanut Herra osoitti Sinut, pyhä Neitsyt, maanpäälliseksi taivaaksi 
meille, kun Hän tuli Sinusta lihallisesti. 

Pyhittäjien kanoni, jonka akrostikon Jumalansynnyttäjän tropareissa on: Demetrioksen. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, | jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, | kukisti 
muinoin faraon, sotavaunujen herran, | mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, || joka veisasi 
Jumalalle virren." 

Troparit 

Kun Sinä, Andronikos, olit yleisessä hyveellisyydessä puhdistanut sielusi ja jumalallisen rakkauden 
hiilet polttivat Sinua, Sinä jätit lihan poltteen, sillä ylhäältä Sinä sait jumalallisen vilvoituksen, joka 
aina Sinua virvoittaa. 

Niin kuin kerran Aabraham, Sinä, autuas isä, tottelit Herran käskyä, jätit maasi ja katsoit sukusi 
halvaksi, menit kauaksi vaimostasi ja rikkaudestasi ja asetuit yksinäsi asumaan erämaahan. 

Sinä toteutit Herran käskyn, myit koko omaisuutesi ja jaoit köyhille. Niin Sinä sait varat ostaaksesi 
kalliin helmen, ja sen saatuasi sait suureksi rikkaudeksesi mirhan vuodattamisen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän, joka muovasi Aadamin, muovautui omasta tahdostaan Sinun kohdussasi. Sinä, 
Jumalansynnyttäjä, kannoit sylissäsi Häntä, joka kourassaan kantaa kaikkeuden. Voi peljättävää 
salaisuutta! Iankaikkisuuksien Herra ilmestyi pienokaisena. 
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3. veisu. Apostolin kanoni,  Irmossi, 6.säv.

"Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle."

Troparit 

Selvästi saatuasi ottaa vastaan jumalallisen Hengen armon, Sinä ilmestyit pimeydessä oleville ikään 
kuin aamunkoitto, joka ilmoittaa kaikille hengellisen Auringon tulemisen. 

Sinun jalkasi astuivat aivan suoraan, oi autuas, ja nyt Sinä riemuiten karkeloit suoran ja hyvän 
Kuninkaan ympärillä ja astut taivaan polkua. 

Sinä, Jaakob, sait salaisuuksiin johdattajaksi Jumalan aluttoman Pojan, joka tekee kaiken 
jumalallisella vallallaan, ja Hän ohjaa Sinut totiseen tietoon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Maria, Sinä kaikkien Sinuun luottavien toivo, joka synnytit meidän tähtemme lihaksi 
tulleen Sanan, pelasta minut moninaisista kiusauksista ja vaaroista. 

3. veisu. Pyhittäjien kanoni, 8.säv.

"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 

Eevan neuvo karkotti Aadamin Eedenistä, mutta kun Sinä, viisas ja autuas Andronikos, tottelit 
puolisosi neuvoa, Sinä pääsit hänen kanssansa paratiisin iankaikkiseen iloon. 

Sana, joka salaisesti ja viisaasti johdattaa kaiken ja ohjaa ihmisiä pelastukseen, siirsi rakkaat kaksi 
lastanne maasta taivaaseen ja osoitti teille suoran polun. 

Te, autuaat, piditte halpana katoavaista ja tuhoutuvaa rakkautta, jätitte sen maan päällä eläville ja 
yhdistyitte hengellisessä rakkaudessa. Sen tähden te nyt asuttekin siellä, missä ovat vanhurskasten 
majat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kunnioitettakoon aina veisuin häntä,  joka on verrattomasti kerubeja  ja serafeja korkeampi,  ja  joka 
selittämättömästi synnytti Jumalan ja käänsi ihmisten kirouksen siunaukseksi, sillä hän on meidän  
toivomme. 

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." 

Apostolin katismatropari, 8.säv. 

Kun Sinulla, Jumalan innoittamalla, | oli totinen viisaus opettajanasi ymmärryksen ylittävissä 
salaisuuksissa, | Sinä osoitit hullutukseksi pakanoitten viisauden. | Sinä tulit kansojen valistajaksi ja 
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opettajaksi, | kun Sinä jumalisuuden sanoin ohjasit ymmärtämättömiä. | Sen tähden me Sinun 
kauttasi pelastuneina eksytyksestä ansiosi mukaisesti veisaamme ylistystäsi | ja uskoen ylistämme 
Sinua autuaaksi. | Oi Jumalan saarnaaja Jaakob, rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi 
rikkomukset anteeksi meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.

Kunnia... Pyhittäjän katismatropari, 8.säv. 

Auliisti Sinä, jumalankantaja Andronikos, | otit harteilla kantaaksesi Herran keveän ikeen ja 
seurasit Häntä. | Oikein Sinä, autuas, inhosit maailman hämminkiä ja mielelläsi riensit erämaahan. | 
Siellä Sinä, isä, nuhteettomasti kävit kilvoituksen tien päähän Jumalaan liittyneenä. | Sen tähden me 
huudamme Sinulle: Rukoile Kristusta Jumalaa, | että Hän antaisi rikkomukset anteeksi meille, || 
jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

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. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, emo valitti itkien ja huusi katkerasti: | 
Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni 
ristiinnaulitsemisesi, | jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, oi pitkämielinen Herra, armon 
syvyys ja hyvyyden lähde. | Ole laupias ja anna rikkomukset anteeksi palvelijoillesi, || jotka uskolla 
kumarramme Sinun jumalallisia kärsimyksiäsi! 

4. veisu. Apostolin kanoni.  Irmossi, 6.säv.

"Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! |  kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa." 

Troparit 

Itse Herra, ainoa Pyhä, luki Sinut, autuas, opetuslasten joukkoon, sillä Hän tunsi edeltäkäsin Sinun 
jalon ja loistavan elämäsi. 

Täynnä jumalallisen Hengen ihmeitä Sinä, Jumalan julistaja, karkotit ihmisistä sairauksia ja 
vapautit ihmiset henkien pahuudesta. 

Oi autuas, Sinun sydämeesi asettunut jumalallinen valistus teki sen jumalallisen kirkkaaksi ja 
kykeneväksi vastaanottamaan ymmärryksen ylittäviä armolahjoja. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi viaton Neitsyt, Sinun jumalallisessa synnytyksessäsi yhdistyivät enkelten ja ihmisten joukot, 
sillä Sinä synnytit rauhan ruhtinaan ja kaikkien Vapahtajan Kristuksen. 
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4. veisu. Pyhittäjien kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän 
jumaluuttasi." 

Troparit

Oi pyhä Andronikos, Sinun lihastasi kirvonnut vaivannäkösi hiki tuli Sinulle mirhan tuoksuksi. 

Kuin ylväslatvainen palmu Sinä, isä, kukoistit erämaissa ja kannoit Jumalalle suloisen vaivannäkösi 
hedelmän. 

Kyynelvirroillasi Sinä virvoitit erämaan ja kilvoituksen vaivoissa osoitit sielusi hedelmää 
kantavaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Isän helmaa tyhjentämättä Herra asettui asumaan Sinun puhtaaseen kohtuusi, oi Neitsyt, ja uudisti 
koko maailman. 

5. veisu. Apostolin kanoni.  Irmossi, 6.säv.

"Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän 
sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | 
Jumalan Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan." 

Troparit 

Eläen hengellisen Auringon kanssa ja saaden vastaanottaa Hänen säteilynsä Sinä, kunniakas autuas, 
tulit armosta samaksi, mitä Hän alun perin on olemukseltaan. 

Kun Sinulla oli puhdas mieli ja sait vilpittömän sielun ja sydämen, Sinä sait nähdä lihaksitulleen 
Jumalan, jonka voi käsittää Hänen käsittämättömyydessäänkin. 

Oi autuas, Sinun, opetuslapsen, edessäsi jää syrjään jokainen profetia ja koko laki, sillä Sinä sait 
omin silmin nähdä Hänet, jota ne ennalta kuvasivat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Katso, Neitsyt, profeettain mukaisesti Sinä kannoit kohdussasi kaikkien Valtiasta ja Herraa. 
Sanomattomalla tavalla Sinä, puhdas, synnytit Hänet ja pysyit synnytyksen jälkeenkin 
turmeltumattomana neitseenä. 

5. veisu. Pyhittäjien kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Aamusta varhain me huudamme Sinulle, Herra: | Pelasta meidät, | sillä Sinä olet meidän 
Jumalamme, || paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Kaikki uskovaiset, veisuin ylistäkäämme Andronikosta ja kunnioittakaamme hänen puolisoansa 
Athanasiaa. 
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Kirjoitusten mukaisesti Sinä, Andronikos, et suonut silmillesi unta etkä silmäluomillesi lepoa. 

Herra otti vastaan vaivannäkösi totisesti otollisena uhrina ja antoi Sinulle, autuas, mirhan kunnian. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Oi Neitsyt, peljättävästi Sinä synnytit yhden Kolminaisuudesta ja ravitsit maidolla ihmisluonnon 
ravitsijaa. 

6. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi, 6.säv.

"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta." 

Troparit 

Ihanat ovat Sinun jalkasi, oi Herran kunnianarvoisa opetuslapsi, sillä eksymättä Sinä julistit totisesti 
yliluonnollisen ja ymmärryksen ylittävän rauhan evankeliumia. 

Oi autuas Jaakob, Sinä sait vastaanottaa itse Korkeimmalta kaiken alkuunsaattavan säteilyn ja tulit 
otolliseksi käsittämään ja julistamaan Jumalan lihaksitulemisen peljättävän salaisuuden. 

Sinä apostolien jumalallinen kaunistus osoittauduit Jumalan eläväksi temppeliksi, pahojen henkien 
temppelit Sinä hävitit ja rakensit Kristuksen voimalla ja armolla temppeleitä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, kaikkein luotujen valtiattarena Sinä synnytit hyvän Jumalan. Pyyhi Sinusta syntyneen 
laupeudella tyystin pois minun rikkomusteni arvet. 

6. veisu. Pyhittäjien kanoni. Irmossi , 8.säv.

"Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, || ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme." 

Troparit 

Oi pyhittäjä-äiti [Athanasia] , luonnon velttous ei kyennyt tylsyttämään saamaasi halua 
vaivannäköön ja ponnisteluun. 

Viisaasti Sinä, äiti, vaihdoit asusi ja unohdit luonnon, ja niin Sinä sait kulkea pelastuksen puhdasta 
tietä. 

Sinä tiesit miehesi lähteneen matkaan ja matkasit hänen kanssansa enää häneen yhteyttä pitämättä.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Gabrielin sanoin me nyt lausumme Sinulle, Neitsyt, ja huudamme: Iloitse, siunattu, Herra on Sinun 
kanssasi. 
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Irmossi 

"Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, || ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme."

Apostolin kontakki, 2.säv.

Ylistäkäämme veisuin koko luomakunnan kirkastavaa koittoa, | Kristuksen silminnäkijää ja 
Jumalan julistajaa Jaakobia, | ja kunnioittakaamme tänään hänen juhlaansa, || sillä hän rukoilee aina 
kaikkien meidän puolestamme. 

Iikossi 

Kun nyt haluan ylistää suurta Jaakobia, Alfeuksen poikaa, | joka sai taivaasta tuntea Sanan 
salaisuuden | ja selvästi julisti maan päällä evankeliumia, | niin minä rukoilen Sinua, Jeesus Kristus: | 
Lähetä minulle armo, Sinä joka täytit jumalallisella Hengellä viisaan opetuslapsesi | ja lahjoitit 
hänet kaikille maanäärille saarnaajaksi | ja edessäsi otolliseksi esirukoilijaksi, || sillä hän rukoilee 
aina kaikkien meidän puolestamme. 

Synaksario 

Saman kuun yhdeksäntenä päivänä, pyhän apostoli Jaakob Alfeuksen pojan muisto. 

Säkeitä 

Auliisti ottaessaan ristinsä Jaakob osoitti olevansa Sinun arvoisesi, oi Vapahtaja.

Yhdeksäntenä Jaakob kiinnitettiin ristiin. 

Samana päivänä, pyhittäjäisämme Andronikoksen ja hänen puolisonsa Athanasian muisto. 

Säkeitä 

Athanasia on Andronikoksen asuinkumppanina maailman kilvoituksen jälkeen taivaassakin. 

Samana päivänä, pyhän marttyyri Poplian muisto. 

Säkeitä 

Maailman eksytyksestä päästyään Poplia pääsi varpusen tavoin taivaan pesään. 

Samana päivänä, pyhittäjäisämme Petroksen muisto. 

Säkeitä 

Hyveitten korkeuteen nousseena jumalallinen Petros riisui tomun ja ylsi taivaan korkeuteen.

Samana päivänä, pyhittäjäisämme Dorotheoksen, Tyroksen piispan, muisto. 

Samana päivänä, vanhurskaan Aabrahamin ja hänen veljenpoikansa Lootin muisto. 
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Säkeitä 

Mikä on koti, kun Aabraham on kuollut. Hänen helmansa on koti toisille, kuten Lasarukselle. 

Taivas tuli Lootille uudeksi Sooariksi. Sinne päästäkseen hän pakeni elämää kuin tulta. 

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

7. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi, 6.säv.

"Nuorukaiset Baabelissa eivät peljästyneet pätsin liekkiä, | vaan tuleen heitettyinä | saivat 
kastevirvoituksen ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala!" 

Troparit 

Aineettoman valon kirkkautta loistaen Sinä, apostoli, valistit tietämättömyyden hirveässä 
pimeydessä olevat, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala! 

Hengen valkeuden ja loiston kirkastama kansojen paljous kutsuu Sinua jumalalliseksi siemeneksi ja 
huutaa: Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala! 

Jumalan antaman viisauden kaunistamana Sinä, Jaakob, jumalisesti kukistit maailman viisauden ja 
huudat: Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsytäiti, Sinä tulit pyhiäkin pyhemmäksi, kun Sinussa sikisi Jumala, jota lakkaamatta veisuin 
ylistäen me huudamme: Kiitetty on Sinun kohtusi hedelmä, oi puhtain! 

7. veisu. Pyhittäjien kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit | ja muuttivat tulen viileydeksi 
huutaessaan: || Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!" 

Troparit 

Hengen voiman haarniskassa ja risti aseenasi Sinä paiskasit maahan ikään kuin kurjan varpusen 
pahuuden ruhtinaan, joka muinoin oli suunnattomasti kerskannut valloittavansa koko luomakunnan. 

Kantaen ristiä harteillasi Sinä, Andronikos, seurasit koko sielullasi Herraa ja Hänen käskyjensä 
täyttäjänä tulit osalliseksi hänen jumalallisesta kunniastansa. 

Mirhavoiteesi lahja todistaa uskalluksestasi Herran edessä, oi isä, sillä vesivirran tavoin se alati 
vuotaa kaikkien uskovaisten pelastukseksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ylitäydellinen tuli sanomattomasti pienokaiseksi jumaloittaakseen minun luontoni. Sinusta, oi 
puhdas, tuli Hän, joka sanallaan tuottaa, ylläpitää ja vahvistaa kaikkeuden. 
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8. veisu. Apostolien kanoni. Irmossi, 6.säv.

"Autuaat nuorukaiset jouduttuaan Baabelissa isäin lakien edestä vaaraan | katsoivat halvaksi 
hallitsijain mielettömän käskyn | ja heitettyinä tuleen, joka ei polttanut heitä, | veisasivat Valtiaalle 
otollisen virren: | Luodut veisatkaa kiitosta Herralle || ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit

Taivaallisiin salaisuuksiin totisesti vihittynä Sinä, autuas apostoli, kuljit halki koko maailman 
julistaen suureen ääneen Kristuksen uskon sanaa ja opettaen sanomatonta armoa, ja Sinä huudat: 
Veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

Todella autuaaksi, otolliseksi kaikkeen autuuteen Sinä tulit Herran kumppanina ja asuintoverina. 
Sinä sait totisesti rikkaudeksesi parhaan osan, ja Sanasta riemuiten Sinä, ylen autuas, huusit: Luodut 
veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

Oi autuas Jaakob, seiso maailman erinomaisena esirukoilijana Vapahtajan edessä, pyydä 
korkeuksista runsasta rauhaa kirkoille ja rikkomusten päästöä ja sielujen pelastusta meille, jotka 
uskoen Sinua ylistämme ja huudamme: Veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi veisuin ylistettävä Jumalan Äiti, kun Sinä synnytit Jumalan Sanan ja Jumalan, Sinä osoittauduit 
pelastuksen välineeksi kaikille, sillä Hänen kauttansa on maailma pelastunut vanhasta kirouksesta 
ja Hän vuodattaa siunauksen niille, jotka uskoen huutavat: Luodut veisatkaa kiitosta Herralle ja 
ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

8. veisu. Pyhittäjien kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Veisuin kiittäkää taivasten Kuningasta, | jota enkelten sotavoimat ylistävät, || ja suuresti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Kyynelvirroilla Sinä kastelit sielusi kynnöksen ja sait kerätä satona ihmeitten rikkaan palkan. 

Sieluni syntien haavoittamana minä huudan Sinulle: Oi Herran palvelija, paranna se jumalallisella 
lääkkeelläsi. 

Uskovaiset, veisuin ylistäkäämme hartaasti kaiken hallitsevaa, ylen pyhää Kolminaisuutta, joka on 
kaiken saattanut olemattomuudesta olemiseen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Daniel näki Sinut, Neitsyt, vuorena, josta lohkaisematta lohkesi kivi ja murskasi epäjumalain 
alttarit. 

Irmossi 

"Veisuin kiittäkää taivasten Kuningasta, | jota enkelten sotavoimat ylistävät, || ja suuresti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!"
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9. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi, 6.säv.

"Ei ainoakaan kieli taida ylistää Sinua | ansiosi mukaan, | eikä taivaallistenkaan ymmärrys | kykene 
veisaamaan Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, | mutta ota Sinä, oi Laupias, vastaan meidän uskomme. | 
Sinä tunnet myös meidän rakkautemme, Jumalan lahjan, | sillä Sinä olet kristittyjen puolustaja. || 
Sinua me ylistämme."

Troparit 

Sinä ilmestyit maailmalle ikään kuin salama, joka kuljit halki tietämättömyyden pimeydessä ja 
varjossa olevien ja saatoit heidät lihaksi tulleen ainosyntyisen Pojan laskemattomaan valkeuteen.

Sinä, autuas, olit Hänen silminnäkijänsä ja toimelias palvelijansa. Häntä me suuresti ylistämme. 

Sinä, autuas, sait vastaanottaa taivaasta tulevan voimakkaan tuulen. Tulinen kieli rikkautenasi Sinä 
poltat maailman jumalattoman viisauden ikään kuin ohdakkeet, Sinä säteilet Kristuksen saarnan 
kirkkautta ja hajotat pimeyden, oi Jumalan autuuttama. 

Oi autuas ja jumalinen Jaakob, Herran verrattoman ihanuuden kaunistamana ja kirkkauden 
koristamana Sinä säteilet ja riemuiten kierrät totisen Luojan ja Jumalan valtaistuinta siellä, missä 
ovat apostolien kuorot. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Miehestä tietämättä Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, otit kohtuusi Sanan ja neitseenä pysyen 
synnytit Emmanuelin kahdessa luonnossa, sillä Hän on sekä Jumala että ihminen. Tuntiessamme 
Hänen kaksi luontoansa me Sinua ylistämme. 

9. veisu. Pyhittäjien kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | tunnustamme Sinut totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi || ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme." 

Troparit 

Iloiten Sinä, isä, siirryit ajallisesta korkeuteen ja asuen pyhien isien kanssa muistat meitä, jotka 
Sinua muistelemme. 

Sinä, isä Andronikos, vuodatat mirhan ehtymätöntä armoa ja jaat sairauksista pääsyä niille, jotka 
uskoen kiiruhtavat tykösi. 

Ota vastaan veisuni, oi pyhittäjäpariskunta. Antakaa minulle palkaksi rukouksenne Jumalan edessä, 
että Hän lunastaisi minut rikkomuksistani. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pätsi, joka muinoin ei polttanut kolmea nuorukaista, kuvasi Sinun kohtuasi, oi puhdas Neitsyt, sillä 
palamatta Sinä otit vastaan jumaluuden tulen. 

Irmossi 

"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | tunnustamme Sinut totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi || ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme." 
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Eksapostilario, 2.säv. 

Oi maineikas Jumalan julistaja Jaakob, | Kristuksen, ainoan Herran, salaisuuksien tuntijana, 
apostolina ja erinomaisena palvelijana rukoile, | että Hän antaisi hallitsijoillemme voiton ja syntien 
armahduksen meille, || jotka vietämme pyhää muistojuhlaasi.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi Neitsyt, kaikki profeetat ennustivat Sinusta mirha-astiana, | sauvana, laintauluna, 
louhimattomana vuorena, | arkkina, pöytänä ja kullanhohtoisena lampunjalkana, || mutta me 
ylistämme Sinua arvosi mukaisesti Jumalansynnyttäjänä. 

Kiitosstikiiroina apostolin stikiirat, 4.säv. 

Kirkkaan auringon tavoin Sinä, autuas apostoli, | loistit Hengen sätein ja valaisit koko maailman  
Jumalan tuntemisella. | Jumalallisella saarnalla Sinä karkotit monijumalaisuuden pimeyden. | Sen 
tähden me tänään, viettäessämme ylen kirkasta ja ylistettävää juhlaasi, || hartaasti kunnioitamme 
Sinua. 

Jumalan tuntemisen korkeudessa ollen Sinä, Jaakob, | sait vastaanottaa Hengen armon, | joka 
ilmestyi Sinulle tulen muodossa, | ja tulisin kielin Sinä selvästi poltit jumalattomuuden 
monijumalaisen aineen. | Sen tähden me kunnioitamme Sinua apostolina ja Jumalan julistajana, || 
kun me tänään vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Sinä, viisas, jylisit maailmalle pyhiä ja pelastavaisia oppeja. | Sinä, jumalinen, puhdistit koko 
luomakunnan epäjumalain hulluudesta. | Jumalan tuntemisen kirkkaudella Sinä valistit kansat, ja 
armolla tuhottuasi epäjumalain temppelit || Sinä innostit kirkot kiittämään meidän Jumalaamme. 

Kunnia... 5.säv. 

Uskoen me vietämme muistosi kunniallista päivää | ja veisuin ylistämme Sinua, kunniakas Jaakob, 
| ei Alfeuksen poikana, vaan Kristuksen apostolina | ja Hänen sanomattoman lihaksitulemisensa 
airuena. | Kun Sinä nyt aina olet Herran valtaistuimen edessä | ruumiittomien sekä apostolien ja 
marttyyrien kuoron kanssa, | rukoile jatkuvasti meidän Vapahtajaamme ja Jumalaamme, || että Hän 
pelastaisi meidät. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 5.säv. 

Me uskovaiset ylistämme autuaaksi Sinua, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | ja kelvollisesti 
kunnioitamme Sinua, horjumatonta kaupunkia, | sortumatonta muuria, | vahvaa puolustusta || ja 
meidän sielujemme turvaa. 

Suuri ylistysveisu 
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