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AAccaattiissttuull  CCuuvviioossuulluuii  IIaaccoobb  TTssaalliikkiiss  
 
 

Condacul întâi 
Pe Sfântul Părintele nostru Iacob Tsalikis, rugătorul fierbinte către Sfânta Treime şi către Maica 

Domnului, prieten adevărat al Sfinţilor şi al îngerilor, înzestrat de Mântuitorul cu harul străvederii şi al 
facerii de minuni, pe povăţuitorul şi mângâietorul credincioșilor din aceste vremuri tulburi pentru 
Biserică, pe cel grabnic ajutător al celor care îi cer mijlocirea, să-l rugăm cu smerenie şi cu iubire, ca să 
păzească pe toţi ortodocşii şi cu evlavie să-i cântăm aşa: Bucură-te, Sfinte Părinte Iacob, cel ce ai primit 

din belşug harismele Duhului Sfânt! 
 

Icosul întâi 
Sfinte Cuvioase Iacob, cel ce L-ai iubit cu toată puterea sufletului pe Mântuitorul Hristos şi ţi-ai 

dăruit întreaga ta viaţă Lui, slujindu-I cu smerenie şi cu dor fierbinte, roagă-L pe Milostivul Dumnezeu 
să ne dăruiască iertare de păcate, ca să-I putem deschide uşa inimii noastre şi să Îşi facă locaş în ea, 
pentru a duce o viaţă de sfinţenie, de curăţie şi de jertfire pentru aproapele. Nădăjduind în grabnicul tău 
ajutor, cu adâncă recunoştinţă te slavoslovim aşa: 
Bucură-te, crin preafrumos din buchetul Preasfintei, care ne înmiresmezi cu harul Mântuitorului; 
Bucură-te, că Îl rogi pe Domnul nostru Iisus Hristos să ne trimită smerenia Lui; 
Bucură-te, cu Sfântul Ierarh Nectarie, tămăduitorule; 
Bucură-te, cu Sfântul Părinte Porfirie, de Hristos iubitorule; 
Bucură-te, cu Sfântul Paisie Aghioritul, sfătuitorule; 
Bucură-te, că iubindu-L pe Hristos, nu ţi-a mai trebuit nimic; 
Bucură-te, că suferind multe pentru Domnul, Acesta te-a preaslăvit; 
Bucură-te, că Îl rogi pe Duhul Sfânt să intre şi să Îşi facă sălaş în inimile noastre; 
Bucură-te, că ne înveţi să ne rugăm cu dăruire, cu iubire şi cu simplitate; 
Bucură-te, Sfinte Iacob cel dulce, dătătorule de cerească binecuvântare; 
Bucură-te, că ne iubeşti pe toţi şi Îi ceri Domnului să ne primească în locaşurile Sale; 
Bucură-te, că răspândeşti în sufletele noastre fericire şi iubire; 
Bucură-te, Sfinte Părinte Iacob, cel ce ai primit din belşug harismele Duhului Sfânt! 
 

Condacul al doilea 
Încă din fragedă pruncie ai arătat multă dragoste faţă de Dulcele Iisus, Mântuitorul nostru, Care ţi-

a aprins candela inimii tale cu iubirea Sa de oameni şi te-a umplut de daruri dumnezeieşti, pentru 
vieţuirea ta înaltă şi pentru curăţia sufletului tău. Te rugăm, Sfinte, să ne luminezi şi să ne curăţeşti su-
fletele, pentru a face loc harului dumnezeiesc să pătrundă în ele şi să ne sfinţească, ca să-I putem cânta 
cu vrednicie Domnului: Aliluia! 

 

Icosul al doilea 
Ai văzut-o vie pe Sfânta Parascheva de mai multe ori, care cu glas dulce și dumnezeiesc te-a în-

trebat: Ce vrei, Iacob al meu, să îți dăruiesc? Iar tu, după îndemnul mamei tale, i-ai cerut să îţi dea soarta 
ei. Într-adevăr viață sfântă și curată ca a Sfintei ai avut și multe slave dumnezeiești ai văzut, pentru care 
noi toți cu umilință îți grăim așa: 
Bucură-te, că ai arătat de mic față de cele sfinte o râvnă deosebită; 
Bucură-te, că slujbele dumnezeiești și predicile îți pătrundeau în minte și în inimă cu ușurință; 
Bucură-te, noule Apostol al iubirii; Bucură-te, că ți-ai sădit în inimă florile neprihănirii; 
Bucură-te, că încă de pe pământ te îndulceai de vederea îngerilor și de a auzi glasuri dumnezeiești; 
Bucură-te, că ai fost legat mai mult de cele cerești și mai puțin de cele pământești; 
Bucură-te, că mulți, văzând viețuirea ta sfântă, încă de când erai copil - părintele Iacob – îți ziceau; 
Bucură-te, că toți bolnavii care îți cereau ajutorul, grabnică tămăduire de la tine luau; 
Bucură-te, că ai înmuiat sufletele oamenilor cu pacea și cu seninătatea ta și i-ai îndreptat spre pocăință; 
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Bucură-te, înger în trup, care rosteai rugăciunile cu trăire adâncă; 
Bucură-te, sol trimis de Domnul, care ne arăți că numai El ne poate da adevărata fericire; 
Bucură-te, că Îl rogi pe Hristos să ne acopere cu a Sa milostivire; 
Bucură-te, Sfinte Părinte Iacob, cel ce ai primit din belșug harismele Duhului Sfânt! 
 

Condacul al treilea 
Având marea dorință de a-ți închina Domnului viața ta prin chipul îngeresc monahal, te-ai dus la 

mănăstirea Cuviosului David, unde el însuși ți-a deschis porțile mănăstirii, zicându-ți: dacă rămâi aici, îți 

păstrezi fecioria și trăiești în sărăcie și în ascultare, prin mâinile tale vor trece foarte mulți bani, din care 

tu nu vei lua nimic și te vor cinsti patriarhii, arhiereii și stăpânii pământului. Această profeție împlinindu-
se întocmai cum a spus Cuviosul, Îl slăvim pe Dumnezeu, Care te-a preaînălțat, zicându-I: Aliluia! 

 

Icosul al treilea 
Tu, Iacob al meu, vei fi preot și prima care va lua anaforă din mâna ta va fi sora ta! ți-a spus evla-

vioasa ta maică în ultimile clipe ale vieții ei pământești. Această mărturisire s-a adeverit la puțin timp de 
la intrarea ta în monahism, când te-a hirotonit ieromonah bunul Grigorie, mitropolitul Halkidei, care ți-a 
zis: te vei sfinți, să continui așa cu puterea lui Dumnezeu și Biserica te va proclama Sfânt. Aceste cuvinte 
prorocești ne smeresc înaintea ta, Cuvioase Părinte, și te rugăm să fii luminătorul nostru în viața duhov-
nicească, pentru ca să biruim în lupta cu păcatele. Învață-ne să fim recunoscători Domnului pentru toate 
binefacerile pe care ni le trimite în toată vremea, căci ca un balsam te-ai dovedit a fi pentru sufletele 
noastre, cel ce ești lăudat de noi prin acestea:  
Bucură-te, că ai ajuns la starea de bărbat desăvârșit;  
Bucură-te, că Sfântul Cuvios David din multe necazuri te-a izbăvit; 
Bucură-te, prieten al lui Hristos, Care ți-a arătat toate bucuriile cerești; 
Bucură-te, că iubirea ta pentru Domnul te făcea să nu ții cont de suferințele trupești; 
Bucură-te, că te rugai Domnului să te umple de iubire pentru El; 
Bucură-te, că pentru cererea ta binecuvântată ai simțit o adiere dulce și o pace sfântă a venit peste tine; 
Bucură-te, că inima ta era inundată de bucurie, încât îți venea să zbori; 
Bucură-te, că pentru cei care vor să-L urmeze pe Hristos ești călăuzitor; 
Bucură-te, că ai restaurat din temelii mănăstirea Cuviosului David din Evvia; 
Bucură-te, că ai îndurat aici fără cârtire prigonirile, foamea, frigul și sărăcia; 
Bucură-te, că Hristos ți-a dăruit blândețea și bunătatea Sa; 
Bucură-te, că inima ta a devenit mireasa Mântuitorului pentru totdeauna; 
Bucură-te, Sfinte Părinte Iacob, cel ce ai primit din belșug harismele Duhului Sfânt! 
 

Condacul al patrulea 
Nespusa bucurie a Învierii Domnului nostru a strălucit necontenit in inima ta, Sfinte, transfor-

mând-o într-o adevărată grădină a raiului, așa cum tu însuți ai spus: inima mea este grădină, eu sunt bu-

curos, mereu sunt așa. Te rugăm ca măcar o picătură din această bucurie să reverși și în sufletele noastre 
pline de patimi și de răutate, ca să-I cântăm bucuroși lui Dumnezeu: Aliluia! 

 

Icosul al patrulea 
Precum s-a arătat steaua, în chip minunat, magilor veniți de la Răsărit, călăuzindu-i către Soarele 

Dreptății – Hristos, Mântuitorul nostru, tot așa Dumnezeu ți-a trimis o stea ca să te călăuzească pe timp 
de noapte către peștera Cuviosului David, unde petreceai în rugaciuni și în privegheri, uneori chiar cu 
Sfântul Cuvios David, care ți se arăta sub chipul egumenului Nicodim. Iar noi, mulțumindu-ți că te rogi 
pentru mântuirea noastră, îți aducem laudele acestea: 
Bucură-te, filocalie vie; Bucură-te, că te-ai asemănat îngerilor în curăție și în feciorie; 
Bucură-te, vas al harului și locaș al Sfintei Treimi; Bucură-te, cel ce faci mulțime de minuni; 
Bucură-te, că ești grabnic miluitor al celor aflați în nevoi și în amărăciuni; 
Bucură-te, părinte de Hristos purtător;  
Bucură-te, că ai aprins flacăra dumnezeiască în inimile credincioșilor; 
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Bucură-te, că al celor din urmă vremuri ești luminător; 
Bucură-te, că ai primit de la Dumnezeu harismele străvederii, înainte-vederii și vindecării; 
Bucură-te, că ai vindecat sufletește și trupește pe toți cei care au venit la tine; 
Bucură-te, că în tot timpul te păzeai să nu-L mâhnești în vreun chip pe Dumnezeu; 
Bucură-te, că ne pregătești inimile, pentru a se putea sălășlui Mântuitorul în ele;  
Bucură-te, Sfinte Părinte Iacob, cel ce ai primit din belșug harismele Duhului Sfânt! 
 

Condacul al cincilea 
Nenumărate ispite ai avut din partea diavolilor, care veneau sub înfățișări hidoase și te băteau 

până ce trupul îți era zdrobit, dar nu te-ai lăsat biruit, ci cu multă căldură strigai către Maica Domnului, 
iar ea nu întârzia să te ajute. Aceste încercări, care au venit prin îngăduința lui Dumnezeu, au aprins și 
mai tare inima ta de dragoste pentru Maica Sfântă și pentru Hristos, Căruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia! 

 

Icosul al cincilea 
Ai înaintat în viața duhovnicească până la măsura de a liturghisi cu Sfânta Treime, cu Sfinții și cu 

îngerii, iar întreaga ta ființă era plină de bucurie cerească, încât se revărsa în afară și fața ta devenea 
lumină. Pentru aceasta cu frică și cu iubire te cinstim, zicând: 
Bucură-te, că fericirea Împărăției cerurilor era în mintea și în inima ta; 
Bucură-te, că în sufletul tău nu a mai rămas niciun colțișor gol, în care să vină ispita; 
Bucură-te, că la fiecare Sfântă Liturghie simțeai prezența dumnezeiască; 
Bucură-te, că prin viața ta ne-ai arătat că orice bucurie pământească este trecătoare și deșartă; 
Bucură-te, că de multe ori simțeai cum îngerii te loveau cu aripile lor peste umeri; 
Bucură-te, că nu te temeai de moarte, ci o așteptai în fiecare zi; 
Bucură-te, că ne înveți să facem ascultare cu bucurie, ca harul să prisosească în inimile noastre; 
Bucură-te, că ne minunăm de darurile care peste tine au fost revărsate; 
Bucură-te, că ne îndemni să ne dăruim cu totul slujbelor dumnezeiești; 
Bucură-te, cel ce te rogi ca toți să guste din bucuriile cerești; 
Bucură-te, că insuflai dragoste și pace lăuntrică tuturor celor ce se aflau în jurul tău; 
Bucură-te, că acum Îi ceri Domnului să ne miluiască cu harul Său; 
Bucură-te, Sfinte Părinte Iacob, cel ce ai primit din belșug harismele Duhului Sfânt! 
 

Condacul al șaselea 
Cât timp ai de înfruntat încercări, ispite și supărări, să te rogi pentru cei ce îți fac rău și te prigonesc, 

să înduri și să-i ierți, ai spus, Cuvioase Părinte, arătând prin aceasta iubirea ta mucenicească pentru cei 
ce ți-au pricinuit rele. Iar pe noi, egoiștii și iubitorii de sine, ajută-ne să iertăm și să iubim pe cei ce ne fac 
strâmbătate, căci în acest fel putem să-i îndreptăm spre pocăință, iar noi să câștigăm raiul, unde Sfinții 
pururea sunt fericiți și cântă Domnului: Aliluia! 

 

Icosul al șaselea 
Arătatu-ți-s-a Preacurata Fecioară Maria în spital, în timpul convalescenței și ți-a spus, zâmbind: 

nu te teme, te vei face bine, căci plin erai de boli și de neputințe, încât nu mai aveai nădejde de scăpare, 
dar cu ajutorul Preasfintei te-ai întors la mănăstire, unde ți-ai continuat nevoințele ascetice. Roag-o pe 
Maica Domnului să ne încălzească cu rugăciunile sale fierbinți inimile noastre înghețate de păcate și să 
ne mângâie cu privirea sa de Maică milostivă, pe noi cei ce te lăudăm așa: 
Bucură-te, că Maica Domnului a venit la tine, îmbrăcată ca o infirmieră, cu un copil în brațe; 
Bucură-te, că ți-a dăruit vindecare și a sa binecuvântare; 
Bucură-te, că celor deznădăjduiți le redai bucuria și speranța; 
Bucură-te, că ai fost curat ca un copil toată viața; Bucură-te, evanghelie vie; 
Bucură-te, că erai de-a-ntregul numai bucurie; Bucură-te, pom sădit la izvoarele apelor sfințeniei; 
Bucură-te, că de la tine învățăm adevărata smerenie; 
Bucură-te, că cei ce aud de minunile tale se umplu de râvnă dumnezeiască; 
Bucură-te, că cea mai de folos predică a ta a fost viața ta cuvioasă; 
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Bucură-te, că ai preaslăvit-o pe Maica Domnului așa cum se cuvine; 
Bucură-te, că ne îndemni și pe noi să o preacinstim, ca să ne dăruiască a sa milostivire; 
Bucură-te, Sfinte Părinte Iacob, cel ce ai primit din belșug harismele Duhului Sfânt! 
 

Condacul al șaptelea 
Cine nu se va minuna și nu se va înfricoșa de îndrăzneala ta față de Sfinți, când va auzi cum l-ai 

amenințat pe Cuviosul David că nu-i vei mai tămâia icoana și nu-i vei mai aprinde candela niciodată, 
dacă nu-l va aduce până la ceasul Vecerniei pe acela care te-a mâhnit foarte tare, tăind 30 de maslini din 
livada mănăstirii. Iar Cuviosul David auzind acestea, l-a adus pe făptaș, așa cum i-ai cerut, care și-a re-
cunoscut vina, cântând cu pocăință adâncă: Aliluia! 

 

Icosul al șaptelea 
Covârșitoare sunt darurile pe care le-ai primit de la Hristos, însă cel mai mare dar de care te-a 

învrednicit Dumnezeu e că ai văzut și ai atins Sângele Preasfânt al Mântuitorului la Sfânta Proscomidie. 
Pentru aceasta Îl slăvim pe Dumnezeu, iar pe tine te rugăm să primești această cântare: 
Bucură-te, făclie nestinsă în bătaia vântului; Bucură-te, că te-ai atins de însuși Sângele Mântuitorului; 
Bucură-te, că ți-ai ascuns harismele, ca oamenii să nu te slăvească; 
Bucură-te, că te-ai înălţat printr-o smerenie adâncă; Bucură-te, comoara de mult preț a Ortodoxiei; 
Bucură-te, vlăstar ales al Asiei Mici și al Eviei; Bucură-te, că cei ce află de viața ta sfântă te iau ocrotitor; 
Bucură-te, că pentru ortodocșii de pretutindeni ești mijlocitor; 
Bucură-te, nădejdea și vindecarea bolnavilor; Bucură-te, că săracilor, năpăstuiților și asupriților ești 
izbăvitor; Bucură-te, scânteie care aprinzi în noi dorirea după Dumnezeu; 
Bucură-te, că te rogi Domnului să ne învrednicească de iubirea Sa; 
Bucură-te, Sfinte Părinte Iacob, cel ce ai primit din belșug harismele Duhului Sfânt! 
 

Condacul al optulea 
Jertfindu-te toată viața din dragoste pentru Dumnezeu și pentru aproapele, dorind ca și noi să-ți 

urmăm ție după putere și cu discernământ, ai zis: să aveți iubire între voi, deoarece iubirea acoperă mul-

țime de păcate și din dragoste pentru noi S-a răstignit Domnul nostru Iisus Hristos, și dacă avem iubire în-

tre noi, atunci suntem fiii lui Dumnezeu, Căruia cu dragoste Îi cântăm: Aliluia! 
 

Icosul al optulea 
Au venit la tine și te-au rugat să-i ajuți părinții îndurerați și disperați ai unui copil mut, iar tu se-

nin, binevoitor și încrezător în ajutorul lui Dumnezeu, ai făcut semnul crucii peste copil cu capul Sfân-
tului David și copilul a început să vorbească. Dăruiește-ne și nouă credință neîndoielnică și iubire nefă-
țarnică spre Domnul, ca să te fericim, zicându-ți: 
Bucură-te, că cei ce veneau la tine simțeau că au ajuns în rai; 
Bucură-te, că multă cinstire și adâncă evlavie la Cuviosul David și la Sfântul Ioan Rusul aveai; 
Bucură-te, că l-ai văzut pe Sfântul Ioan Rusul cum ieșea din raclă, spre ajutorarea credincioșilor; 
Bucură-te, prieten al Sfinților, cu care te bucuri în raiul desfătărilor; 
Bucură-te, că în chipul tău se oglindea Sf. Treime; Bucură-te, că radiai peste tot pace, blândețe și iubire; 
Bucură-te, că pe Maria, nepoata  ta, și pe pruncul ei i-ai salvat de la moarte; 
Bucură-te, că și pe Teodor l-ai scăpat din primejdie, cu rugăciunile tale binecuvântate; 
Bucură-te, că în necazuri ne ești alinare; Bucură-te, că în primejdii ne ești scăpare; 
Bucură-te, îndeplinitorul cu desăvârșire al voturilor monahicești; 
Bucură-te, că îndeletnicindu-te cu rugăciunea neîncetată a inimii, ai pășit pe cele mai înalte trepte ale 
vieții duhovnicești; Bucură-te, Sfinte Părinte Iacob, cel ce ai primit din belșug harismele Duhului Sfânt! 
 

Condacul al nouălea 
Imensă bucurie și mulțumire sufletească aveai atunci când vedeai pe oameni cinstind pe Dum-

nezeu și pe Sfinții Lui. Milostivește-te spre noi și roagă-L să plouă și peste sufletele noastre ofilite de 
păcate, cu picături dulci din harul Său Preasfânt, ca și noi să-I aducem roade de pocăință, laudă și mul-
țumire, căci mult se bucură locuitorii cerului pentru păcătosul care se pocăiește și cântă: Aliluia! 
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Icosul al nouălea 
Mare iubitor de creaţia lui Dumnezeu te-ai arătat a fi, căci adesea te însingurai în pădure și cântai 

cu păsările, cu copacii, cu florile şi cu întreaga natură laude închinate Domnului, încât odată tu ai strigat: 
Păsările mele iubite, și voi slavosloviți pe Dumnezeu? Numai noi, oamenii, nu-L prea slăvim. Și te rugăm, 
Cuvioase, nu ne lăsa pe noi să rămânem în nesimțirea sufletească în care ne aflăm, ci ajută-ne să fim 
iubitori de Hristos, ca împreună cu toată natura să-L slăvim și ție să îți cântăm bucuroși așa: 
Bucură-te, cerb însetat de Izvorul ceresc; Bucură-te, că ai devenit în întregime har dumnezeiesc; 
Bucură-te, că atunci când luai Sfintele Daruri în mâini, îi rugai pe îngeri să-ți facă loc, ca să treci; 
Bucură-te, mir alcătuit din mirodenii cerești și dumnezeiești; 
Bucură-te, că iubirea ta pentru Hristos este asemenea Serafimilor; 
Bucură-te, că ai avut înțelepciune dumnezeiască, asemenea Heruvimilor; 
Bucură-te, că emanai numai dragoste, iar chipul tău era scaldat într-o lumină paradisiacă; 
Bucură-te, că ne povățuiești să-L iubim pe Domnul și pe aproapele cu toată inima, ca să moștenim feri-
cirea veșnică; Bucură-te, că rugăciunile tale sunt înaintea Domnului ca o tămâie cu bun miros; 
Bucură-te, că nimic nu a putut să te despartă de iubirea lui Hristos; 
Bucură-te, că atunci când slujeai, biserica se inunda de o mireasmă dumnezeiască; 
Bucură-te, că viețuiai în același timp în lumea pământească și în cea cerească; 
Bucură-te, Sfinte Părinte Iacob, cel ce ai primit din belșug harismele Duhului Sfânt! 
 

Condacul al zecelea 
Așa cum Sfântul Apostol Pavel a fost răpit în al treilea cer, ai mărturisit, Sfinte, că și tu ai pregustat 

din frumusețile raiului, încă din această viață, zicând: m-am văzut că sunt în ceruri, într-o grădină fru-

moasă, unde erau violete de multe culori și diferite alte flori. Ajută-ne și pe noi să înaintăm în drumul spre 
sfințire, ca să ne îndulcim și noi de bucuriile cerești și să cântăm împreună: Aliluia! 

 

Icosul al zecelea 
Văzut ai fost de un ucenic, Cuvioase Părinte, când te îndreptai spre bisericuța Sfântului Haralam-

bie, cum deodată te-ai transformat ca un înger și te-ai făcut cu totul lumină și slavă minunată. Această 
priveliște deosebită ne duce pe noi cu gândul la Muntele Tabor, unde a fost Schimbarea la Față a Mântu-
itorului. Ajută-ne și pe noi să înlocuim întunericul păcatelor din inimile noastre cu lumina faptelor bune, 
ca să fim vrednici de iubirea Mântuitorului și să atragem harul Său. Deși nu știm să te lăudăm după mă-
sura sfințeniei tale, totuși te rugăm să primești această smerită cântare: 
Bucură-te, că mijlocești pentru toți oamenii fără încetare; Bucură-te, că te asemeni cu Hristos în iubire; 
Bucură-te, că binecuvântarea ta ne acoperă în toată vremea; 
Bucură-te, undelemn sfințit, care vindeci toată neputința și durerea; 
Bucură-te, pildă de sfințenie pentru cei care urmează viața monahală; 
Bucură-te, că ai vindecat un copil care avea cancer la limbă; 
Bucură-te, că venele picioarelor tale erau putrede și nu circula sânge prin ele; 
Bucură-te, că erai încărcat de numeroase boli și de suferințe cumplite, încât doar harul Domnului te mai 
ținea în viață; Bucură-te, liman și sprijin al credincioșilor din Evvia; 
Bucură-te, tezaur al Ortodoxiei, cu harismele Duhului Sfânt împodobit; 
Bucură-te, împăcarea familiilor dezbinate; Bucură-te, izgonitorul duhurilor necurate; 
Bucură-te, Sfinte Părinte Iacob, cel ce ai primit din belșug harismele Duhului Sfânt! 
 

Condacul al unsprezecelea 
Chinuitoare și dureroase au fost ultimile zile din viața ta, căci trupul tău măcinat de boli a ajuns 

numai piele și os, dar chipul tău a rămas curat și luminat, ca al nematerialnicilor îngeri, iar mintea și 
inima ta erau pline de iubire pentru Domnul și de bucuria pe care o dă Hristos celor care s-au lăsat cu 
totul în voia Sa și-I cântă: Aliluia! 
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Icosul al unsprezecelea 
Zilele acestea voi pleca precum o păsărică, iar la înmormântarea mea se vor aduna oameni ca frun-

za și ca iarba, ai spus mai înainte de îngereasca ta adormire. Într-adevăr, mii de oameni au venit la ple-
carea ta din lumea aceasta și cu toții au strigat: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești! Iar noi, bucurându-ne că te avem 
ocrotitor, laude ca acestea îți aducem: 
Bucură-te, că fața ta era o strălucire din lumina Taborului; 
Bucură-te, că i-ai rugat pe Cuviosul David și pe Sfântul Ioan Rusul să-ți ducă sufletul la Mântuitorul; 
Bucură-te, că datorită sfințeniei tale un ucenic a simțit o bună mireasmă timp de trei zile; 
Bucură-te, fericite Iacob, cel ce ne dai putere să biruim ispitele; 
Bucură-te, că Mântuitorul te-a încununat cu a Sa preaslăvire; 
Bucură-te, că toate cuvintele tale aveau sfântă înrâurire; Bucură-te, dascălul rugăciunii celei mai înalte; 
Bucură-te, izvor duhovnicesc, care reverși apa vie a sfințeniei în inimile noastre; 
Bucură-te, că de praznicul Intrării Maicii Domnului în Templu ai intrat în locașurile cerești; 
Bucură-te, că de vederea slavei mari și preaminunate a Preacuratei pururea te îndulcești; 
Bucură-te, că atunci când ai slujit ultima Sfântă Liturghie glasul tău era cu totul ceresc; 
Bucură-te, că îi ajuți să ducă crucea fără cârtire pe cei care te cinstesc; 
Bucură-te, Sfinte Părinte Iacob, cel ce ai primit din belșug harismele Duhului Sfânt! 
 

Condacul al doisprezecelea 
Multă dragoste și dăruire ai avut către Sfânta Taină a Pocăinței, încât ai spovedit până în ultima 

clipă a vieții tale pământești, făcându-te pentru noi pildă de pocăință și de jertfire pentru semeni, căci 
numai prin spovedanie curată și prin iubire de aproapele vom putea primi iertarea păcatelor, ca să-I 
putem cânta Domnului cu inima curată: Aliluia! 

 

Icosul al doisprezecelea 
Te-ai arătat după adormirea ta unei femei sporite duhovnicește și i-ai spus: altădată îl rugam pe 

Cuviosul David să mijlocească pentru oameni, dar acum mă duc eu însumi. Prin aceasta ne încredințezi că 
ai căpătat mare îndrăzneală înaintea tronului Sfintei Treimi și mijlocești pururea pentru creștini, izbă-
vindu-i din toate împresurările sufletești și trupești. Pentru aceasta te rugăm să nu ne lași pe noi, cei ce 
cu credință te binecuvântăm așa: 
Bucură-te, că ai intrat în Cortul cel fericit, veșnic și ceresc al Mântuitorului; 
Bucură-te, că după adormirea ta ai și mai multă îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu; 
Bucură-te, că acum faci și mai multe minuni decât atunci când trăiai pe pământ; 
Bucură-te, floare aleasă, udată cu harul Duhului Sfânt; Bucură-te, apărătorule al Ortodoxiei;  
Bucură-te, că și după adormirea ta ai continuat să liturghisești în chip tainic în mănăstire; 
Bucură-te, că te arăți multora, spre a lor întărire; Bucură-te, veselia celor întristați; 
Bucură-te, vindecătorule de bolile fără leac; Bucură-te, prietenul tuturor celor ce îți cer ajutorul; 
Bucură-te, că ne păzești mereu de tot răul; Bucură-te, că umpli inimile celor ce se roagă ție de bucurie; 
Bucură-te, Sfinte Părinte Iacob, cel ce ai primit din belșug harismele Duhului Sfânt! 

  
Condacul al treisprezecelea 
O, Sfinte Părinte Iacob, noule făcător de minuni, primește de la noi, nevrednicii şi smeriţii, această 

fierbinte rugăciune, pe care cu multă dragoste ţi-o aducem ţie. Ajută-ne să ne predăm cu totul iubirii lui 
Hristos şi să vieţuim după poruncile Sale, ca împreună cu tine să-I putem cânta veșnic: Aliluia! (de 3 ori) 
 
 
 

SSllaavvăă  lluuii  DDuummnneezzeeuu  ppeennttrruu  ttooaattee!!  


