
Toukokuun 6. 
Pyhän ja vanhurskaan Jobin muisto. 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Sinä, ylen hyvä, | annoit kärsivällisyyden ja miehuullisuuden esikuvaksi vanhurskaan, | hyveissä, 
sanoissa ja jumalallisissa teoissa paljon taistelleen Jobin, | ja niin johdatat onnettomuuksien 
hämmentämät ymmärrykseen. | Sen tähden me ylistämme kuvaamatonta taloudenhoitoasi, | 
kaikkivoimallinen Jeesus, || meidän sielujemme Vapahtaja. 

Sinä, autuas Job, | osoittauduit vanhurskaaksi, pahuudettomaksi, | totuudelliseksi, nuhteettomaksi ja  
kaikkea pahuutta karttavaksi | hyveiden totisesti kirkastamana ja jumalisuutta säteillen. | Sen tähden 
me ylistämme Sinua autuaaksi || ja vietämme tänään riemuiten pyhää ja puhdasta juhlaasi. 

Nuhteeton Job, | rikkautenasi jumalisuus ja purppuravaatteenasi sääliväisyys, | kantaen  
vanhurskautta ikään kuin jumalallisena seppeleenä | Sinä tulit hirmuisina hallitsevien himojen 
hallitsijaksi. | Sen tähden Sinä, autuas, nousit hengelliseen valtakuntaan || ja seisot nyt iankaikkisen  
Kuninkaan edessä.

Kunnia... 6.säv. 

Sinä vietit elämäsi tarkasti, | poikkeamatta lain määräyksistä, | sillä liittolaisenasi Jumalan antama 
hyvä maine | Sinä valmistauduit kärsivällisenä soturina hyveen kilpaan. | Painien sietämättömien, 
märkivien haavojen kanssa | Sinä kukistit mittaamattomasti kerskaavan. | Saatuasi sen tähden  
Kristukselta voittoseppeleen || rukoile Häntä meidän sielujemme puolesta.

Nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Tropari, 2.säv. 

Viettäen vanhurskaan Jobin pyhää muistoa | me hänen rukouksiinsa vedoten rukoilemme Sinua: || 
Pelasta sielumme, oi Herra. 

Toinen tropari, 4.säv. 

Enkelten koko kuoro hämmästyi totisesti | ja ihmisten parvi pelästyi nähdessään yli-inhimillisen  
kärsivällisyytesi, oi vanhurskas. | Niin Sinut on annettu esimerkiksi meillekin, | jotka Herran 
päätösten mukaisesti olemme joka päivä ahdistusten myrskyssä ja lankeamme kiusauksiin, || sillä 
Hän itse on sanonut, että se, joka kestää loppuun asti, pelastuu.

Aamupalveluksessa 

Juhlan ja pyhän kanonit. 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon Jumalansynnyttäjän tropareita huomioimatta on: On oikein ylistää 
veisuin tuhannesti kärsinyttä Jobia. Pyhän Kosmaksen, tai toisten mukaan Johannes Munkin runo. 
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1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Israelin joukot kuljettuaan kuivin jaloin läpi Punaisenmeren syvyyden | ja nähtyään vihollisten 
jalojen ratsumiesten siihen hukkuvan iloiten huusivat: | Veisatkaamme Jumalallemme, || sillä Hän 
on ylistetty." 

Troparit 

Nähdessään hengellisin silmin kärsivällisyyden seppelein kaunistetun kestävän timantin Kristuksen 
kirkko viettää juhlaa veisaten iloiten: Veisatkaamme Jumalallemme, sillä Hän on ylistetty. 

Ei viisasten kieli eikä ihmismieli kykene yltämään kiitokseesi, sillä luomaton kieli on kutsunut 
Sinua jumaliseksi ja totisesti nuhteettomaksi. Sen tähden me huudamme yhteen ääneen: 
Veisatkaamme Jumalallemme, sillä Hän on ylistetty. 

Kun viettelijä luuli, että rikkauden suojelemaa vanhurskasta oli vaikea horjuttaa, se kukistui 
taistellessaan pyyntönsä mukaisesti väkivaltaisesti alastoman kanssa, joka huusi kärsivällisenä: 
Veisatkaamme Jumalallemme, sillä Hän on ylistetty. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Profeettain kuorot ylistävät veisuin ja ruumiittomien joukot kunnioittavat Sinua, puhdas, 
nähdessään kaikkien Luojan tulevan sanomattomasti Sinun kohdustasi, ja he huutavat Hänelle 
lakkaamatta: Veisatkaamme Jumalallemme, sillä Hän on ylistetty. 

3. veisu. Irmossi

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. || Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Troparit 

Sinä pysyit mieleltäsi horjumattomana menettäessäsi rakkaat lapsesi ja rikkautesi, ja veisasit: 
Kiitetty olkoon minun Herrani nimi! 

Sinä teit rikkauden ja köyhyyden hyveen aiheeksi, sillä molempien polttamana Sinä osoittauduit 
seitsemästi koeteltua kultaakin puhtaammaksi. 

Alussa syntynyt käärme hyökkäsi naisen sanojen avulla kimppuusi niin kuissa alussa syntyneenkin 
kimppuun, mutta tuo mittamaton kerskaaja pettyi juonessaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse, aviota tuntematon Äiti, joka synnytit lihaan tulleena kohtuusi asettuneen Jumalan ja sanan  
Jumalana ja ihmisenä. 

Irmossi 

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. || Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 
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Katismatropari, 3.säv.

Ylistäkäämme kaikki autuaaksi nuhteetonta ja puhdasta Jobia, | Hengen avulla vihollisen juonissa 
horjumatonta ja kärsivällistä pylvästä, | ja ylistäkäämme häntä uskolla Kristuksen suurena 
palvelijana. | Hän rukoilee hartaasti, || että Kristus pelastaisi vaaroista meidän sielumme. 

Kunnia... nyt... Juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

"Minä kuulin Sinun jalosta huolenpidostasi, | oi Kristus Jumala. | Sinä olet syntynyt Neitseestä 
vapauttaaksesi eksytyksestä ne, jotka huutavat: || Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra!" 

Troparit 

Nuhteeton Job osoittautui hyväksi esikuvaksi, eläväksi pylvääksi ja hyveen kuvaksi. Tee 
meidätkin hänen seuraajikseen, kun me huudamme: Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra! 

Nuhteeton, autuaaksi ylistettävä Job, hyvyyksien täyttäjä asetti Sinulle, taistelijalle, kilvan tuoden 
kätköistä kaikkien nähtäväksi hyveittesi kirkkauden. 

Oi autuaaksi ylistettävä Job, kilvan asettaja osoitti Eedenin rikkomuksen aiheuttaman mädän 
parannukseksi pahuudettoman sielusi kestävyyden ja kärsivällisyyden. 

Ajatuksissaan havaiten pyhän Job veisasi: Kun otamme Jumalan kädestä hyvän, emmekö kestäisi 
myös tuskallista. Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Aviota tuntematon, kunnioitettava Jumalan Morsian, joka synnytit lihassa Vapahtajan, Sinua me 
ylistämme veisuin ja huudamme Sinulle vaikenematta laulaen: Iloitse, Sinä palvelijaisi puolustus! 

5. veisu. Irmossi

"Kunnia olkoon Sinulle, | joka annat valkeuden koittaa, | teet aamun valoisaksi ja tuot päivän  
esille! ||  Kunnia olkoon Sinulle, Jeesus, Jumalan Poika!" 

Troparit 

Kunniakas Job, kun entiset lohduttajasi lisäsivät haavojesi kipua, he punoivat Sinulle uusia 
seppeleitä. 

Nuhteeton Job, nuorekkaasti Sinä osoittauduit taipumattomaksi hirveyksissä ja maineessakaan et 
ylpistynyt sopimattomaan häpäisyyn. 

Rakennettuasi sielusi linnoituksen voittamattomaksi Sinä, kunniakas, kestit urheasta vihollisen 
hirveän aallokon. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Luomakunta kantaa vaikenematta Sinulle, Neitsyt, enkelin sanoja: Iloitse, Sinä Jeesuksen, Jumalan 
Pojan, puhdas Äiti! 

6. veisu. Irmossi

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Troparit 

Kuulo hämmästyy nauttiessaan Sinun sanoistasi, sillä Sinä osoittauduit Hänen salaisuuden 
täyttämäksi suuksensa, joka Sinut loi ja opetti jumalallisessa Hengessä. 

Kunniakas Job, parantaen murheellisen sydämen tuskan Sinä vuodatit silmistäsi säälin kyyneleitä 
hoitaen orpoja ja leskiä. 

Sinun elämäsi, Job, oli jumalinen ja Jumalaa rakastava. Sen tähden kuolema tulikin Sinulle levoksi 
ja Sinä siirryit päättymättömään iloon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me pyydämme, oi kivutta synnyttänyt Jumalansynnyttäjä: Rukoile palvelijaisi puolesta Sinusta 
lihaksi tullutta, sillä yksin Sinut tunnemme suojelijanamme. 

Irmossi 

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Kontakki, 8.säv. 

Kuinka totuudelliseksi, vanhurskaaksi, jumaliseksi, | nuhteettomaksi ja pyhitetyksi Sinä, Jumalan  
kunniakas, todellinen palvelija, osoittauduitkaan! | Kärsivällisyydelläsi Sinä, paljon taistellut Job,  
opetit maailman. || Sen tähden me kaikkien kunnioittaen veisaamme muistosi ylistystä. 

Iikossi 

Kaikkien Jumala ja Herra, joka hallitsee Pojan ja Hengen kanssa, | loistaa yhtenä Jumalana ja tekee 
uskovaiset jumalisiksi. | Hän itse, pahuudeton kieli, todisti, että Job on pahuudeton, | jumalinen ja 
vanhurskas, joka karttaa kaikkea pahaa. || Sen tähden, Job, me kaikkien kunnioittaen veisaamme 
muistosi ylistystä. 

Synaksario 

Saman kuun kuudentena päivänä muistelemme pyhää, vanhurskasta ja paljon taistellutta profeetta 
Jobia. 
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Säkeitä 

Kun miehuuden kallio on kuolleenakin unohtumaton, niin kuinka kätkisin unohduksen kallioon 
Sinut, Job? 

Kuudentena kuoleman loppu peitti paljon kärsineen Jobin.

Samana päivänä pyhittäjät Mamas, Pakhomios ja Iarion pääsivät rauhassa loppuun.

Pyhä marttyyri Demetrion kuoli nuolilla ammuttuna. 

Pyhät marttyyrit Danaks, Mesiros ja Therinos kuolivat miekan surmaamina. 

Pyhä marttyyri Donatos kuoli nuolilla ammuttuna. 

Pyhä marttyyri Barbaros kuoli miekan surmaamana. 

Näiden pyhien muistoa vietetään heidän marttyyrikirkossaan, joka on Deuteronissa. 

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

7. veisu. Irmossi

"Suuresti ylistetty Herra, | joka pelastit tulesta Aabrahamin lapset ja surmasit kaldealaiset, | joita 
kohtasi oikea tuomio. || Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Tai: 

"Aabrahamin lapset Sinä pelastit tulesta | ja surmasit oikeamielisiä väärämielisesti vainonneet 
kaldealaiset. | Suuresti ylistetty ja kiitetty olet Sinä, Herra, || meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Tuntematta lain sanoja mutta kantaen itsessäsi profeettain ja lain täyteyttä Sinä, Job, olit 
rakkauden kautta Jumalan mieleen veisatessasi: Suuresti ylistetty ja kiitetty olet Sinä, Herra, 
meidän isäimme Jumala. 

Sinä et koonnut toivosi aarretta maan päälle, vaan taivaaseen ja pidit tomuna kultaa huutaen 
riemuiten Jumalalle: Suuresti ylistetty ja kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isäimme Jumala. 

Vanhurskasten vihollinen koitti pahalla ja omaisuuden riistolla Sinua houkutella, mutta ei 
horjuttanut sieluasi, vaan Sinä huusit veisaten: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Kolminaisuustropari 

Julistakaamme Jumalassa viisaasti uskolla ja hartaudella Isästä lähteneitten Sanan ja Hengen yhtä 
kolmipersoonaista luontoa ja huutakaamme: Suuresti ylistetty ja kiitetty olet Sinä, Herra, meidän 
isäimme Jumala. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Ylistäkäämme arvonsa mukaisesti Jumalansynnyttäjänä veisuin ylistettyä Valtiatarta, sillä 
synnytystuskitta ja yliluonnollisesti hän kantoi kohdussaan muuttumattoman Jumalan, joka 
laupeudessaan tuli ihmisten keskuuteen. 

8. veisu. Irmossi

"Nuorukaiset, veisuin ylistäkää Kristusta Jumalaa, | joka ilmestyi enkelin muotoisena tulisessa 
pätsissä veisaaville! | Papit, kiittäkää || ja ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!"

Troparit

Koko juhlaa viettävien kuoro iloitsee korkeuksissa veisaten ja huutaen jumalallisen Jobin kanssa: 
Papit, kiittäkää ja ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Kristusta kaikkina aikoina! 

Kilvan asettaja antoi Sinulle, Jumalassa viisas Job, kaksinkertaisen seppeleen, maan päällä ja 
taivaassa. Sen tähden sinä huudat: Papit, kiittäkää ja ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Kristusta 
kaikkina aikoina! 

Oi autuas, Sinun lihasi haavat vuotavat sielun ja ruumiin parannusta meille, jotka veisaamme: 
Papit, kiittäkää ja ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Kristusta kaikkina aikoina! 

Sinun elämässäsi, oi autuas, tylsyivät sairaus, terveys, rikkaus ja köyhyys, sillä kirkkaaksi 
osoittautuneina Sinä huudat kaikissa tilanteissa: Ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Kristusta 
kaikkina aikoina! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Nuorukaiset, veisuin ylistäkää Neitsyttä, jossa sanomattoman sanan kautta sikisi ja joka synnytti 
maailmalle ilon, Kristus Jumalan. Papit, kiittäkää ja ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Häntä 
kaikkina aikoina! 

Irmossi 

"Nuorukaiset, veisuin ylistäkää Kristusta Jumalaa, | joka ilmestyi enkelin muotoisena tulisessa 
pätsissä veisaaville! | Papit, kiittäkää || ja ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!" 

9. veisu. Irmossi

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä 
Neitsyt, | synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Troparit 

Kärsivällisyyden kirkkaus seppelöi ansion mukaisesti Jobin, mutta Sinä, vanhurskasten ainoa 
vihollinen Saatana, murehdit synkkänä kestämättä vanhurskaan seppelettä, sillä turhaan 
toivottuasi jouduit häpeään.
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Nähtyään Sinun näkymättömän kirkkautesi, jota ihmisten ei ole lupa katsella, Job huusi 
kauhuissaan, pelon vallassa ja hartaasti: Minä olen tomua ja tuhkaa, mutta Sinä olet Herra! Sen 
tähden me Sinua ylistämme.

Job, Sinä Herran autuas palvelija, ansiosi mukaisesti ottivat elämän kirja ja taivaan kammiot Sinut 
vastaan, kun Sinut tuotiin ikään kuin kypsä ja Hengen päivien täyttämä vilja. Sen tähden me Sinua 
ylistämme.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, ymmärryksen ylittäen Sinä osoittauduit paremman Viisauden tilaksi, eläväksi 
valtaistuimeksi ja portiksi. Sen tähden neidot rakastivat Sinua, Jumalan palvelijatar Neitsyt, 
kuningattarenaan seuraten Sinua. 

Irmossi

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä 
Neitsyt, | synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Juhlan eksapostilario. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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