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3. paastoviikon tiistai

KOLMANNEN VIIKON TIISTAI
AAMUPALVELUS
Psalmikatisman
1:sen
kunnian
jälkeen
vuorosävelmän
mukaiset
katumustroparit. 2:sen kunnian jälkeen nämä katismatroparit, 1. säv.:
Puhdistautukaamme paastolla ja rukouksella ja palvelkaamme
Jumalaa huolehtimalla köyhistä. Huoatkaamme, murehtikaamme hartaasti,
niin kauan kuin meillä on aikaa kääntymiseen, että pelastuisimme
iankaikkisesta murheesta helvetin tulessa, ja ylistäkäämme Kristusta, joka on
säätänyt katumuksen ihmisille, kaikille jotka kääntyvät vilpittömin mielin.
Jumalansynnyttäjän tropari
Pyhä Neitsyt, ojenna jumalalliset kätesi, joilla kannoit
hyvyydessään lihaksi tullutta Luojaa, ja rukoile, että Hän pelastaisi
kiusauksista, himoista ja vaaroista meidät, jotka halulla veisaamme ylistystäsi
ja huudamme Sinulle: Kunnia olkoon Sinut asunnokseen ottaneelle, kunnia
Sinusta ilmestyneelle, kunnia Hänelle, joka Sinun synnytyksesi kautta on
meidät vapahtanut!
3:nnen kunnia jälkeen nämä katismatroparit, 3. säv.
Iloitkaamme paastosta, riemuitkaamme veisuusta, ottakaamme
rukoukset voimaksi kaikkia himoja vastaan ja polkekaamme maahan Beliarin
väijytykset. Huutakaamme Kristukselle Häntä seuraten: Suo laupiaana
meidän nähdä ristisi ja anna meille suuri armosi!
Jumalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalan autuuttama, avioon käymätön Äiti, Jumalansynnyttäjä,
paranna sairastava sieluni, sillä minä kurja olen hirveästi rikkomusteni
vallassa. Sen tähden minä huudan Sinulle sydämessäni huoaten: Oi ylen
nuhteeton, ota vastaan minut, joka olen paljon rikkonut, että uskalluksella
huutaisin Sinulle: Iloitse, Jumalan asumus!
Minean kanoni ja nämä triodionit sijallaan. Luemme myös Vanhan
testamentin 2:sen veisun.
Triodion, Joosefin runo
2. veisu. 1. säv. Irmossi
Nähkää, nähkää, että minä olen Jumala, / joka käskin Moosesta johtamaan
Israelin orjuutettua kansaa erämaassa, // ja pelastin sen väkevällä voimallani!
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Troparit
Sinä, ylen hyvä Isä, otit minut lapseksesi kasteen peson kautta ja
kaunistit minut kaikkinaisen hyvyyden rikkaudella, mutta tahallani minä
olen palvellut hedelmättömiä ajatuksia ja tullut köyhäksi.
Ole armollinen, oi ole armollinen, Herra! Ole armollinen ja
tuomitse minun hyväkseni, Sinä vanhurskas tuomari Kristus. Ota vastaan
vähäinen huokaukseni suuren armosi tähden äläkä ylenkatso minua!
Riisukaamme
hillittömyyden
murheellinen
viitta
ja
pukeutukaamme
pidättyväisyyden
kirkkaaseen
vaatteeseen,
että
kirkastuneina saavuttaisimme Lunastajan kirkkaan ylösnousemuksen!
Jumalansynnyttäjälle
Pelasta minut, Sinä joka synnytit Vapahtajan, pelasta minut! Oi
puhdas, näe ahdistukseni, johon pahojen tekojeni mittaamaton joukko joka
päivä epätoivon kautta saattaa minun sieluni!
Toinen, Theodoroksen runo
Irmossi, 3. säv.
Katsokaa, katsokaa, / minä olen maailman Vapahtaja, / totinen valkeus,
elämän lähde, // Jumalan Poika.
Troparit
Katsokaa, katsokaa, minä olen Jumala, joka olen vuodattanut teille
pelastuksen lähteen! Ammentakaa siitä, kaikki ihmiset, pidättyväisyyden
kautta!
Katsokaa, katsokaa, minä olen säätänyt teille pyhitetyn ja pyhän
ajan, paastokilvoituksen sielujen menestykseksi!
Kunnia - -.
Ylistäkäämme Kolminaisuutta ja kumartakaamme Ykseyttä,
aluttoman Isän alutonta, ainosyntyistä Poikaa ja Pojan ja Isän kanssa yhtä
iankaikkista, yhdessä hallitsevaa Henkeä!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Oi viaton, rukoile lakkaamatta Vapahtajaa, että Hän päästäisi
kaikista vaaroista meidät, jotka ruumiinemme ja sieluinemme tunnustamme
Sinut Jumalansynnyttäjäksi!
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!
Suuri olet Sinä, Herra, ja ihmeelliset ovat Sinun tekosi, sillä kerran
Sinä paaston kautta tukit luolassa jalopeurain kidan, niin etteivät ne syöneet
Danielia.
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Irmossi, 3. säv.
Katsokaa, katsokaa, / minä olen maailman Vapahtaja, / totinen valkeus,
elämän lähde, // Jumalan Poika.
8. veisu. 1. säv. Irmossi
Papit, veisuin ylistäkää Luojana ja Herrana Häntä, / jota enkelit ja kaikki
sotavoimat pelkäävät. / Nuorukaiset, ylistäkää, ja ihmiset, kiittäkää // ja
suuresti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Minä itken ja valitan ajatellessani sitä hetkeä, jona joudun
peljättävän valtaistuimen eteen vastuuseen monista pahoista teoistani, joita
olen tietämättäni ja tietäen tehnyt.
Löydettyään puhdistavan paaston Mooses käsitti Jumalan, ainoa
puhtaan. Sieluni, puhdistaudu paastolla, että pääsisit lähelle ihmisiä
rakastavaa Jumalaa!
Halatkaamme paastoa, hyveitten äitiä, inhotkaamme nautiskelua,
himojen synnyttäjää ja huutakaamme: Isä, joka olet taivaissa, pelasta meidät,
pelasta pyhiesi rukousten tähden!
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas neitsyt Maria, Sinä ihmissuvun ainoa suojelus, rukoile
Tuomaria, jonka synnytit, että Hän tuomion hetkellä armahtaisi minua ja
pelastaisi minut, joka olen tuomionalainen!
Toinen irmossi, 3. säv.
Papit, ylistäkää Herraa, / joka laskeutui ja ilmestyi liekeissä
heprealaisnuorukaisille / jumalallisessa vallassaan, // ja korkeasti kiittäkää
Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Johdatettuina paaston ylen kirkkaaseen salaisuuteen säteilkäämme
hyveissä, ja osoittakaamme sielumme tilan kautta niin kasvojen kuin
tapojenkin tyyneyttä.
Paastottuaan Elisa antoi pojan jälleen elävänä suunemilaisvaimolle.
Veljet, siitä me tunnemme paaston suureksi hyväksi, Jumalan lahjoittamaksi
armoksi.
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
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Isän kanssa me kumarramme Poikaa ja Pyhää Henkeä, Ykseyttä
Kolminaisuudessa, ja huudamme enkelten kanssa savisuin: Kunnia olkoon
Jumalalle, Kolminaisuudelle, korkeuksissa!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Sinä yksin, oi Jumalan armoittama, synnytät neitseenä lapsen.
Suuri on salaisuus, peljättävä ihme! Sinä synnytit ruumiillistuneen Jumalan,
maailman Vapahtajan!
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!
Veljet, älköön kukaan teistä antautuko kevytmielisyyteen ja
laiskuuteen! Nyt on työn aika, juhlan hetki! Se joka on ymmärtäväinen,
voittaa yhdessä päivässä koko iankaikkisuuden!
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.
Irmossi, 3. säv.
Papit, ylistäkää Herraa, / joka laskeutui ja ilmestyi liekeissä
heprealaisnuorukaisille / jumalallisessa vallassaan, // ja korkeasti kiittäkää
Häntä kaikkina aikoina!
9. veisu. 1. säv. Irmossi
Ylistäkäämme kaikki Jumalamme puhtaana Äitinä valoisaa pilveä, / jolla
kaikkien Valtias laskeutui taivaasta kuin kaste villaan / ja josta aluton meidän
tähtemme // tuli lihaksi ja ihmiseksi.
Troparit
Minä olen langennut synnin ulapalle, epätoivon syvyyteen,
aivoitusten aallokkoon ja himojen myrskyyn ja huudan: Sinä armon syvyys,
auta minua ja vuodata laupeudessasi minulle syntien armahdus!
Uskovaiset, puhdistakaamme paaston kautta ruumiimme,
pidättyväisyyden kautta henkemme, kyynelten kautta sielumme ja
käykäämme kirkkaasti puhtaina Puhdasta vastaan nähdäksemme
pelastavaiset kärsimykset, jotka Lunastaja meidän tähtemme on kestänyt!
Publikaanin tavoin minä huokaan, syntisen naisen tavoin minä
kyynelehdin, ryövärin tavoin minä huudan: Armollinen, muista minua!
Sokean tavoin minä huudan Sinulle: Avaa sieluni silmät, joka kavalan
petkuttajan pahuus on hervaissut!
Jumalansynnyttäjälle
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Uskovaiset, ylistäkäämme autuaaksi Neitsyttä, louhimatonta
vuorta, läpikulkematonta porttia, taivasta ja koko luomakuntaa korkeampaa
Jaakobin ihanuutta, kultaista astiaa, siltaa ja Luojan Äitiä!
Toinen irmossi, 3. säv.
Mooses näki Sinut Siinain vuorella orjantappurapensaassa, / sillä Sinä kannoit
kohdussasi jumalallista tulta, eikä se kuitenkaan Sinua polttanut. / Daniel taas
näki Sinut vuorena, / josta ihmiskäsittä lohkesi kivi. / Ja Jesaja julisti Sinut
vesaksi, // joka oli versova Daavidin juuresta.
Troparit
Kun tiedämme nämä päivät kaikkia muita pyhemmiksi,
kantakaamme rukouksia Jumalalle puhtain omintunnoin, taivuttakaamme
usein polvemme ja lausukaamme: Herra, ota aina vastaan palvelijaisi
anomukset ja rukoukset!
Kansa joka istuutui syömään ja juomaan, nousi soittaen
palvomaan veistettyä Baal-Peoria, niin kuin on kirjoitettu. Katso
vatsanpalvonnan hirveitä aaltoja! Mutta paastotkaamme me, että saisimme
kunnian, niin kuin suuri Mooses!
Kunnia - -.
Jakamaton, ylijumalallinen Kolminaisuus on luonnoltaan ykseys.
Luonnoltaan yhtenä Hän muodostuu erillisistä persoonista, ja
jakaantumattomana jakaantuu. Yhtenäkin Hän on kolme. Hän on Isä, Poika ja
elävä Henki, joka kaiken varjelee.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Kuka on kuullut lapsensynnyttäjäneitseestä ja miehettömästä
äidistä? Sinussa, Maria, toteutuu ihme, mutta sano minulle, kuinka? Älä tutki
Jumalan synnyttämisen syvyyttä. Se on aivan totta, mutta sitä ei ihmismieli
voi käsittää.
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!
Herra, kun Sinun vihasi syntisiä kohtaan on sietämätön, niin kuka
kestäisi sen uhkaakaan? Koska Sinulla on mittaamaton armo, pelasta minut
laupeutesi tähden ottamatta huomioon monia hirveitä tekojani!
Irmossi, 3. säv.
Mooses näki Sinut Siinain vuorella orjantappurapensaassa, / sillä Sinä kannoit
kohdussasi jumalallista tulta, eikä se kuitenkaan Sinua polttanut. / Daniel taas
näki Sinut vuorena, / josta ihmiskäsittä lohkesi kivi. / Ja Jesaja julisti Sinut
vesaksi, // joka oli versova Daavidin juuresta.
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Virrelmästikiira, 7. säv.
Tuhlaajapoikana minä tunnustan Sinulle, Herra: / Minä olen syntiä tehnyt! /
En rohkene nostaa katsettani taivaaseen, / sillä sieltä langettuani olen tullut
kurjaksi. / Minä olen syntiä tehnyt taivasta ja Sinua vastaan, / enkä ole sen
arvoinen, että minua kutsuttaisiin Sinun pojaksesi. / Itse minä itseni kiellän
enkä tarvitse syyttäjiä enkä todistajia. / Irstauteni minusta todistaa, huono
vaellukseni minut paljastaa; / tämä alastomuuteni minua hävettää / ja
häpeällisiä ovat ne lumputkin, joihin olen pukeutunut. / Laupias Isä,
ainosyntyinen Poika, Pyhä Henki, // ota minut katuessani vastaan ja armahda
minua!
Liitelauselma: Ravitse aamulla meitä armollasi, suo meille iloa ja riemua
kaikkina päivinämme. Suo meidän iloita yhtä monta päivää, kuin olet
nöyryyttänyt meitä, yhtä monta vuotta, kuin olemme kovaa kokeneet.
Saakoot palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi.
Sama uudelleen
Liitelauselma: Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus.
Suo menestyä meille kättemme työn; niin, suo menestyä meidän kättemme
työn.
Marttyyrien stikiira
Lainrikkojain kilpakentällä voittajat huusivat riemuiten: // Herra, kunnia
olkoon Sinulle!
Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Sinä, Kristus, synnyit selittämättömästi Neitseestä / ja valistit ne, jotka
pimeydessä huutavat: // Herra, kunnia olkoon Sinulle!
KUUDES HETKI
Profetian tropari, 7. säv.
Herra, Sinä olet meidän pelastuksemme ja puolustuksemme ahdistuksen
päivänä. Armahda meitä suuren armosi mukaisesti, oi ihmisiä rakastava!
Kunnia - - nyt - -. Sama uudelleen
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Prokimeni, 1. säv.: Herra Sebaot on meidän kanssamme, / Jaakobin Jumala on
meidän linnamme.
Liitelauselma: Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme.
Profeetta Jesajan kirjasta (9:8-10:4):
Näin sanoo Herra: Sen sai tuntea koko kansa, Efraim ja Samarian
asukkaat, mutta he sanoivat ylpeydessään ja sydämensä kopeudessa:
"Tiilikivet sortuivat maahan, mutta me rakennamme hakatuista kivistä;
metsäviikunapuut lyötiin poikki, mutta me panemme setripuita sijaan".
Silloin Herra nostatti sitä vastaan Resinin ahdistajat ja kiihotti sen viholliset,
aramilaiset edestä ja filistealaiset takaa, ja he söivät Israelia suun täydeltä.
Kaikesta tästä ei Hänen vihansa ole asettunut, ja vielä on Hänen kätensä
ojennettu. Mutta kansa ei palannut kurittajansa tykö, eivätkä he etsineet
Herraa Sebaotia. Sentähden Herra katkaisi Israelilta pään ja hännän,
palmunlehvän ja kaislan, yhtenä päivänä. Vanhin ja arvomies on pää, mutta
profeetta, joka valhetta opettaa, on häntä. Ja tämän kansan johtajat tulivat
eksyttäjiksi, ja johdettavat joutuivat hämminkiin. Sentähden Herra ei iloitse
sen nuorista miehistä eikä armahda sen orpoja ja leskiä, sillä he ovat kaikki
jumalattomia ja pahantekijöitä, ja jokainen suu puhuu hulluutta. Kaikesta
tästä ei Hänen vihansa ole asettunut, ja vielä on Hänen kätensä ojennettu.
Sillä jumalattomuus palaa tulena, kuluttaa orjantappurat ja ohdakkeet ja
sytyttää sankan metsän, niin että se savuna tupruaa ilmaan. Herran Sebaotin
vihasta maa syttyy palamaan, ja kansa on kuin tulen syötävänä; toinen ei sääli
toistansa. Ahmivat oikealta, mutta on yhä nälkä, syövät vasemmalta, mutta
eivät saa kylläänsä; jokainen syö oman käsivartensa lihaa: Manasse Efraimia
ja Efraim Manassea, molemmat yhdessä käyvät Juudan kimppuun. Kaikesta
tästä ei Hänen vihansa ole asettunut, ja vielä on Hänen kätensä ojennettu. Voi
niitä, jotka vääriä säädöksiä säätävät, jotka turmiollisia tuomioita kirjoittelevat,
vääntääksensä vaivaisten asian ja riistääksensä minun kansani kurjilta
oikeuden, että lesket joutuisivat heidän saaliiksensa ja orvot heidän
ryöstettäviksensä! Mutta mitä te teette koston päivänä, rajumyrskyssä, joka
tulee kaukaa? Kenen turviin pakenette apua saamaan ja minne talletatte
tavaranne? Ei muuta kuin vaipua vangittujen joukkoon tai kaatua
surmattujen sekaan. Kaikesta tästä ei Hänen vihansa ole asettunut, ja vielä on
Hänen kätensä ojennettu.
Prokimeni, 3. säv.: Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, / veisatkaa meidän
kuninkaallemme, veisatkaa.
Liitelauselma: Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat.
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EHTOOPALVELUS TIISTAI-ILTANA
Avuksihuutostikiirat, Joosefin runo, 3. säv.
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka
silloin kestää? Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua
peljättäisiin.
Valtias Herra, joka ristillä surmasit kavalan, / päästä sen petoksesta minut,
joka olen syntiä tehnyt ja tullut petkutetuksi! / Puhdista minut paastolla ja
anna minun toteuttaa Sinun tahtoasi, // että saisin riemuiten nähdä puhtaat
kärsimyksesi!
Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen
toivoni Hänen sanaansa.
Valtias Herra, hekuman miekka on minua haavoittanut / ja olen hirveästi
aivan kuoletettu. / Paranna, tee eläväksi kurja sieluni, / Sinä jota keihäs
haavoitti, / ja paranna Vapahtajana meidät, / joita vihollisen nuoli on
haavoittanut. // Osoita minut osalliseksi puhtaista kärsimyksistäsi!
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua,
kuin vartijat aamua. Pane toivosi Herraan, Israel.
Toinen, Theodoroksen runo, 2. säv.
Oi Herra, anna meidän tuomiotta ja iloiten nähdä Sinun ristisi / ja pelvolla sitä
kumartaa, / kun paasto on valistanut meidän sielumme, / sillä se säteilee
vapaaehtoisia kärsimyksiäsi. // Suo ihmisiä rakastavana, että me ne
tavoittaisimme!
Ja 3 minean stikiiraa
Kunnia - - nyt - -. Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle
Prokimeni, 3. säv.: Suuri on Herra / ja korkeasti ylistettävä.
Liitelauselma: Meidän Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa.
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Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (7:1-5):
Herra sanoi Nooalle: "Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä
sinut minä olen tässä sukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni. Kaikkia
puhtaita eläimiä ota luoksesi seitsemän paria, koiraita ja naaraita, mutta
epäpuhtaita eläimiä kutakin yksi pari, koiras ja naaras. Niin myös taivaan
lintuja seitsemän paria, koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko
maan päällä. Sillä seitsemän päivän kuluttua minä annan sataa maan päälle
neljäkymmentä päivää ja neljäkyummentä yötä ja hävitän maan päältä kaikki
olennot, jotka olen tehnyt." Ja Nooa teki näin, aivan niin kuin Herra oli hänen
käskenyt tehdä.
Prokimeni, 2. säv.: Minun suuni puhuu viisautta, / minun sydämeni ajatus on
ymmärrystä.
Liitelauselma: Kuulkaa tämä, kaikki kansat.
Sananlaskujen kirjasta (8:32-9:11):
"Poikani, kuule minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun
teitäni! Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan.
Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä
päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä! Sillä joka minut löytää, löytää
elämän ja saa Herran mielisuosion. Mutta joka menee minusta harhaan, saa
vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa."
Viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt seitsemän pylvästänsä. Hän on
teuraansa teurastanut, viininsä sekoittanut ja myöskin pöytänsä kattanut. Hän
on palvelijattarensa lähettänyt kutsua kuuluttamaan kaupungin kumpujen
rinteiltä: "Joka yksinkertainen on, poiketkoon tänne". Sille, joka on mieltä
vailla, Hän sanoo: "Tulkaa, syökää minun leipääni ja juokaa viiniä, minun
sekoittamaani. Hyljätkää yksinkertaisuus, niin saatte elää, ja astukaa
ymmärryksen tielle." -Joka pilkkaajaa ojentaa, saa itsellensä häpeän, ja
häpeäpilkun se, joka jumalatonta nuhtelee. Älä nuhtele pilkkaajaa, ettei hän
sinua vihaisi; nuhtele viisasta, niin hän sinua rakastaa. Anna viisaalle, niin
hän yhä viisastuu; opeta vanhurskasta, niin hän saa oppia lisää. Herran pelko
on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. - "Sillä minun
avullani päiväsi enenevät ja jatkuvat elämäsi vuodet."
Virrelmästikiirat, 2. säv.
Herra, minä rohkenen nimittää Sinua, Luojaa, Isäksi, / vaikka olenkin maasta
syntynyt. / Sinun kuvastasi minä olen osallinen, / vaikka olenkin menettänyt
lapsen aseman elettyäni irstaasti / ja tuhlattuani omaisuuteni Sinun lahjasi
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unohtaen. / Oi ihmisiä rakastava, / joka näit hyväksi, että ainosyntyinen
Poikasi kärsi lihassa minun tähteni ristin ja kuoleman, / älä minua hylkää,
vaan paranna minut // ja tee minut Sinun omaksesi!
Liitelauselma: Minä nostan silmäni Sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Katso,
niinkuin palvelijain silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niinkuin
palvelijattaren silmät katsovat hänen emäntänsä käsiin, niin meidän
silmämme katsovat Herran, meidän Jumalamme, puoleen, kunnes Hän
armahtaa meitä.
Sama uudelleen
Liitelauselma: Ole meille armollinen, Herra, ole meille armollinen. Sillä kylliksi
olemme jo saaneet ylenkatsetta. Sielumme on jo kyllänsä saanut suruttomien
pilkasta, ylpeitten ylenkatseesta.
Marttyyrien stikiira
Marttyyrien kuorot vastustivat hirmuvaltiaita sanoen: / Me olemme voimien
Kuninkaan sotureita. / Vaikka tuhoaisitte meidät tulessa ja kidutuksissa, // me
emme kiellä Kolminaisuuden voimaa!
Kunnia - - nyt - -. Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle
Kun lainrikkojakansa ylensi Sinut puulle, oi Vapahtaja, kaikkien Elämä, /
silloin nuhteeton, puhdas Äitisi huusi valittaen ristisi juurella: / Voi suloinen
lapseni, silmieni valo! / Kuinka Sinä, joka olet ripustanut maan vesiin, //
suostut puulle naulittavaksi pahantekijäin keskelle!
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