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KUUDENNEN VIIKON TIISTAI
AAMUPALVELUS
Psalmikatisman
1:sen
kunnian
jälkeen
vuorosävelmän
mukaiset
katismatroparit. 2:sen kunnian jälkeen nämä katismatroparit, 6. säv.
Syntien sairauden näännyttämänä minä makaan toivottomuuden
vuoteella. Sinä sairastavien armollinen Parantaja, tule ihmisrakkaudessasi
luokseni, äläkä anna minun herätä hirveään kuolemaan, että huutaisin Sinulle
hartaasti: Armon antaja Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Jumalansynnyttäjän tropari
Gabrielin sanat Neitseelle tulivat pelastuksen aluksi, sillä hän kuuli
sanan: Iloitse! eikä karttanut tervehdystä. Hän ei epäröinyt, niin kuin Saara
teltassa, vaan lausui näin: Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon
minulle sinun sanasi mukaan!
Psalmikatisman 3:nnen kunnian jälkeen troparit, 5. säv.
Eilen ja tänään Lasarus sairastaa ja sukulaiset ilmoittavat sen
Kristukselle. Betania, valmistaudu iloiten ottamaan vieraaksesi Valtias ja
Kuningas ja huutamaan kanssamme: Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjän tropari
Sinä Jumalan ylen pyhä Äiti, kristittyjen muuri, kiiruhda, pelasta
kansasi, joka alati huutaa Sinulle hartaasti: Taistele häpeällisiä ja vietteleviä
ajatuksia vastaan, että huutaisimme Sinulle: Iloitse, ainainen Neitsyt!
Minean kanoni ja nämä triodionit sijallaan. Luemme myös Vanhan testamentin
2:sen veisun.
Triodion. Joosefin runo.
2. veisu. 6. säv. Irmossi
Katsokaa, katsokaa: / minä olen Jumala, / joka olen oikealla kädelläni ja
voimallani antanut muinoin sataa mannaa // ja virrata kalliosta veden minun
kansalleni erämaassa.
Troparit
Sinä, luonnoltasi rikas Kristus, tulit omasta tahdostasi köyhäksi.
Sinä, joka ravitset kaiken elävän, näit omasta tahdostasi nälkää. Sana, anna
kylläksi minullekin, joka näen armosi nälkää, ja tee minut siellä osalliseksi
pöydästäsi.

Armollinen Kristus, osoita minut synneistä köyhäksi Lasarukseksi
ja hajoita se pahuuden rikkaus, jonka olen koonnut. Täytä minut täydellisellä
rakkaudellasi ja pelasta minut odottavasta, peljättävästä kadotuksesta.
Karaiseva paasto teki kerran Babylonissa nuorukaiset tulta
voimakkaammiksi. Oi sieluni, ota heistä esimerkkiä äläkä ole välinpitämätön,
niin sammutat hekumain tulen hengen kasteella.
Jumalansynnyttäjälle
Me huudamme Sinulle, joka synnytit ilon: Iloitse! Oi armoitettu
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, rukoile Jumalaa, jonka synnytit, että Hän päästäisi
vaaroista ja turmiosta meidät, jotka alati veisaamme ylistystäsi.
Toinen, Theodoroksen runo
Irmossi. 5. säv.
Katsokaa, katsokaa: / minä olen Jumala, / joka pelastaakseni käärmeen
petoksesta rikkomukseen langenneen Aadamin // olen vapaasta tahdostani
ihmiseksi tullut.
Troparit
Katsokaa, katsokaa: Minä olen Jumala, joka Jordanin toisella
puolella ollessani kuulin, että Lasarus sairastaa, ja sanoin, että joskin hän
kuolee, niin se tapahtuu minun kunniakseni.
Lasaruksen valittavat sisaret ilmoittivat kärsimyksestään Sinulle,
kaiken Tuntijalle, mutta Sinä viivyttelit vähän, että tekisit ihmeen ja osoittaisit
opetuslapsillesi peljättävän teon.
Kunnia - -.
Enkelten joukot ja koko ihmisluonto ylistävät Sinua, yhtenä
hallitseva, kolmipersoonainen ykseys, aikakausien Herra ja Kuningas, Isä,
Poika ja Pyhä Henki.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Kuka ei ihmettelisi nähdessään, kuinka Luoja Sinussa, Neitsyt, loi
langenneen Aadamin uudelleen, kun Hän sanomattomassa yhdistymisessä
syntyi muuttumatta Sinusta lihaan meidän pelastukseksemme!
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Valmistaudu nyt, oi Betania, riemuiten ottamaan vastaan kaikkien
Kuninkaan, sillä Hän tulee luoksesi näyttääkseen, miten Lasarus palaa
turmeluksesta elämään.
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Irmossi. 5. säv.
Katsokaa, katsokaa: / minä olen Jumala, / joka pelastaakseni käärmeen
petoksesta rikkomukseen langenneen Aadamin // olen vapaasta tahdostani
ihmiseksi tullut.
8. veisu. 6. säv. Irmossi
Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, / teit hurskaille
nuorukaisille tulenliekin kasteen lähteeksi, / ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä
palamaan sytytit. // Sinua me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina.
Troparit
Ajatellessani rikkomusteni paljoutta ja omantunnon piikin minua
pistäessä minä kurja olen ikään kuin tulen tuskissa. Jumalan Sana, ole
armossasi minulle laupias!
Välittämättä Lasaruksen saavutuksista olen pitänyt esimerkkinäni
säälimättömän rikkaan miehen elämää. Laupias Jumala, käännytä minut ja
armahda minua, että ylistäisin Sinua kaikkina aikoina!
Sielun sairauden vallassa ja kuolemaisillani epätoivon tähden minä
rukoilen Sinun huolenpitoasi, Jeesus, jolla Sinä teet eläviksi Sinua avuksensa
huutavat.
Jumalansynnyttäjälle
Pyhä Neitsyt, auta minut pelastukseen, tule avuksi sairaudessani,
sillä Sinä synnytit Hänet, joka haluaa armoa, ja jota me korkeasti ylistämme
kaikkina aikoina.
Toinen irmossi. 5. säv.
Hurskaat nuorukaisesi, oi Kristus, / veisasivat pätsissä kiitosvirttä: // Herran
teot, kiittäkää Herraa!
Troparit
Iloitse, Betania, Lasaruksen kotipaikka, sillä luoksesi tullen Kristus
tekee suuren teon ja antaa Lasarukselle elämän.
Lasarus sairastaa, että Sinä, Jumalan Poika, osoittaisit hänessä
kunniasi, ja kaikki teot kiittävät lakkaamatta veisuin Sinua, Herraa!
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Veisuin me ylistämme pyhää Kolminaisuutta Isässä, Pojassa ja
Hengessä, ja laulamme: Herran teot, kiittäkää Herraa!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
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Kaikki me ylistämme veisuin sanomatonta synnytystäsi, oi puhdas,
ja kunnioittaen Häntä Jumalana me kiitämme ja veisuin ylistämme lakkaamatta
Herraa.
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Valmistaen hyveen oksia Kristuksen vastaanottamiseksi me nyt
huudamme: Herran teot, kiittäkää Herraa!
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.
Irmossi. 5. säv.
Hurskaat nuorukaisesi, oi Kristus, / veisasivat pätsissä kiitosvirttä: // Herran
teot, kiittäkää Herraa!
9. veisu. 6. säv. Irmossi
Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, / sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään
joukot rohkene katsettaan kohottaa, / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, /
ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. / Hänelle taivaallisten sotajoukkojen
kanssa kiitosta veisaten // me Sinua, Neitsyt, autuaaksi ylistämme.
Troparit
Muinoin karvas syöminen karkotti hirveästi ensiksiluodun ihmisen
paratiisista ja saattoi kuoleman leukoihin. Paastoa, minun sieluni, karta hänen
esimerkkiänsä, karta ruuan tuskallista hekumaa!
Vanhurskas Tuomari, minä ajattelen tuomioistuintasi ja
sammumatonta tulta, ja tuomitsen itseni jo ennen tuomiota. Rikottuani
mittaamattomasti, enemmän kuin kukaan muu maan päällä, Sinua vastaan
minä kauhistun ja pelkään, mutta ole minulle armollinen!
Peskäämme valistavin rukouksin pois himojen mustuus ja kantaen
hyveitten oksia rientäkäämme Kristusta vastaan, sillä näemme Hänen nyt
nousevan varsan selkään ja valmistautuvan kärsimään pelastaaksensa meidät.
Jumalansynnyttäjälle
Jumalan armoittama Neitsyt, Sinusta koitti himojen yössä oleville
valkeuden ja rauhan antaja Kristus, joka poistaa huolimattomuudesta
johtuneen rikkomuksen ja selvästi lahjoittaa meille lunastuksen.
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Toinen irmossi. 5. säv.
Riemuitse, Jesaja, / sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin,
Jumalihmisen. / Hänen nimensä on Koitto, // ja kunnioittaen Häntä me
Neitsyttä autuaaksi ylistämme.
Troparit
Valmistaudu, viisas Lasarus, kuolleen hautaamiseen, sillä
huomenna Sinä kuolet ja jätät elämän. Katso hautaa, johon joudut asumaan.
Mutta Kristus tekee Sinut taas eläväksi ja nostaa Sinut ylös neljäntenä päivänä.
Karkeloi, Betania, sillä Kristus tulee luoksesi ja toteuttaa sinussa
suuren ja peljättävän ihmeen, kun Hän sitoo kuoleman ja kaikkien Jumalana
nostaa ylös kuolleen Lasaruksen, joka ylistää Luojaa.
Kunnia - -.
Veisuin minä ylistän Sinua, yhdessä olennossa oleva aluton
Kolminaisuus, puhdas, elämää hallitseva, jakamaton ykseys, syntymätön Isä,
syntynyt Sana ja Poika ja Pyhä Henki. Pelasta meidät, jotka veisaamme
ylistystäsi!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Ymmärryksen ylittävä on synnytyksesi, oi Jumalan Äiti, sillä
miehettä tapahtui Sinussa sikiäminen, neitseellisesti Sinä olit raskaana ja Hän,
joka syntyi, on Jumala. Kunnioittaen Häntä me Sinua, Neitsyt, autuaaksi
ylistämme.
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Tulkaa, valmistautukaamme käymään Herraa vastaan kantaen
hyveitten palmunlehviä. Ottakaamme Hänet sieluumme vastaan ikään kuin
Jerusalemin kaupunkiin kumartaen ja veisuin ylistäen Häntä.
Irmossi. 5. säv.
Riemuitse, Jesaja, / sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin,
Jumalihmisen. / Hänen nimensä on Koitto, // ja kunnioittaen Häntä me
Neitsyttä autuaaksi ylistämme.
Virrelmästikiirat, 5. säv.
Voi sielu, sinä olet rikkomuksiin liukastunut ja synnin kahleitten sitoma. /
Miksi olet kevytmielinen? / Miksi olet välinpitämätön? / Pakene aina Lootin
tavoin Sodoman ja Gomorran suurta siveettömyyttä! / Älä käänny takaisin,
ettet tulisi suolapatsaan kaltaiseksi! / Pelastaudu hyveitten vuorelle! / Karta
aina säälitöntä rikasta miestä, armottomuuden poltetta! / Käy Aabrahamin
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helmaan, niin kuin Lasarus, huutaen nöyrämielisesti: / Herra, minun toivoni ja
turvani, // kunnia olkoon Sinulle!
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
Oi Herra, Sinun voittajasi ottivat enkelten joukot esimerkiksensä / ja kestivät
kärsivällisinä kidutukset ruumiittomien tavoin / ainoana ajatuksenansa toivo
luvattujen hyvyyksien nauttimisesta. / Oi Kristus meidän Jumalamme, / lahjoita
heidän esirukoustensa tähden maailmallesi rauha // ja meidän sieluillemme
suuri armo!
Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Me pyydämme Sinulta Jumalan Äitinä: / Oi siunattu, // rukoile meille
pelastusta!
KUUDES HETKI
Profetian tropari, 5. säv.
Sinä olet antanut kaupungillesi valloittamattomaksi muuriksi
synnyttäjäsi, Neitseen. Me rukoilemme Sinua, Vapahtaja: Päästä hänen
kauttansa meidän sielumme niistä, jotka pahoin hyökkäävät joka puolelta
kimppuumme!
Kunnia - - nyt - -. Sama uudelleen
Prokimeni, 8. säv.: Auta minua, Herra, minun Jumalani, / pelasta minut armosi
jälkeen.
Liitelauselma: Jumala, minun ylistykseni, älä ole vaiti.
Profeetta Jesajan kirjasta (49:6-10):
Näin sanoo Herra: Minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että
minulta tulisi pelastus maan ääriin asti. Näin sanoo Herra, Israelin lunastaja,
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hänen Pyhänsä, syvästi halveksitulle, kansan inhoamalle, valtiaitten orjalle:
Kuninkaat näkevät sen ja nousevat seisomaan, ruhtinaat näkevät ja kumartuvat
maahan Herran tähden, joka on uskollinen, Israelin Pyhän tähden, joka on
sinut valinnut. Näin sanoo Herra: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja
pelastuksen päivänä sinua auttanut; minä olen valmistanut sinut ja pannut
sinut kansoille liitoksi, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt
perintöosat, sanomaan vangituille: "Käykää ulos!" ja pimeässä oleville: "Tulkaa
esiin!" Teiden varsilta he löytävät laitumen, kaikki kalliokukkulat ovat heillä
laidunpaikkoina. Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon helle eikä aurinko
satu heihin, sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille.
Prokimeni, 4. säv.: Sinä olet pappi iankaikkisesti, / Melkisedekin järjestyksen
mukaan.
Liitelauselma: Herra sanoi minun herralleni: Istu minun oikealle
puolelleni.
EHTOOPALVELUS TIISTAI-ILTANA
Avuksihuutostikiirat, 2. säv. Joosefin runo
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka
silloin kestää? Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua
peljättäisiin.
Pahan kaikkien hyökkäysten heikentämä himokas sydämeni / on hirveästi
painunut välinpitämättömyyden hautaan / ja tunnottomuuden kivi peittää sen.
/ Vapahtaja, Sinä teit elämää kantavan ristisi puun kautta eläviksi kaikki
tuonelassa olevat. / Nosta minutkin ylös ja tee eläväksi, // että peljäten ylistäisin
Jumaluuttasi.
Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen
toivoni Hänen sanaansa.
Omaa tuntoa vailla / minä olen pahan avustuksella aina halannut turmelevien
himojen rikkautta / ja olen turhanaikaisesti iloinnut, / mutta järkeni olen
ylenkatsonut niin kuin toisen Lasaruksen, / joka huokaa ja nälkäisenä kaipaa
jumalallista ravintoa. / Sana, päästä laupeudessasi minut uhkaavasta tulesta, //
että ylistäisin Sinua, ihmisiä rakastavaa.
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua,
kuin vartijat aamua. Pane toivosi Herraan, Israel.
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Toinen, Theodoroksen runo, 3. säv.
Tänään on Lasarus kuollut ja Betania valittaa häntä, / mutta Sinä, meidän
Vapahtajamme, nostat hänet kuolleista. / Ystäväsi kautta Sinä todistat
peljättävästä ylösnousemisestasi, / tuonelan kuolettamisesta ja Aadamin
elämästä. // Sen tähden me veisuin Sinua ylistämme.
Ja 3 minean stikiiraa
Kunnia - - nyt - -. Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle
Prokimeni, 4. säv.: Herran pelko / on viisauden alku.
Liitelauselma: Minä kiitän Herraa kaikesta sydämestäni.
Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (31:3-16):
Herra sanoi Jakobille: "Palaja isiesi maahan ja sukusi tykö. Minä
olen sinun kanssasi." Niin Jaakob kutsutti Raakelin ja Leean kedolle laumansa
luo, ja hän sanoi heille: "Minä huomaan isänne kasvoista, ettei hän ole minua
kohtaan niinkuin ennen, vaikka isäni Jumala on ollut minun kanssani. Te
tiedätte, että minä olen palvellut isäänne kaikin voimin, mutta isänne on
kohdellut minua petollisesti ja muuttanut palkkaani kymmenen kertaa. Jumala
ei kuitenkaan ole sallinut hänen tehdä minulle mitään vahinkoa. Kun hän
sanoi: 'Pilkulliset olkoot sinun palkkasi', niin koko lauma kantoi pilkullisia; ja
kun hän sanoi: 'Juovikkaat olkoot sinun palkkasi', niin koko lauma kantoi
juovikkaita. Niin on Jumala ottanut isänne omaisuuden ja antanut minulle.
Mutta lauman pariutumisen aikana minä nostin silmäni ja näin unessa, että
vuohipukit, jotka astuivat laumaa, olivat juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia. Ja
Jumalan enkeli sanoi minulle unessa: 'Jaakob!' Minä vastasin: 'Tässä olen'. Niin
hän sanoi: 'Nosta silmäsi ja katso, kaikki vuohipukit, jotka astuvat laumaa, ovat
juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia, sillä minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban
sinulle tekee. Minä olen Jumala, joka ilmestyin Beetelissä, jossa sinä voitelit
patsaan ja jossa teit minulle lupauksen. Nouse nyt ja lähde tästä maasta ja
palaja synnyinmaahasi.'" Silloin Raakel ja Leea vastasivat ja sanoivat hänelle:
"Ei meillä ole enää osaa eikä perintöä isämme talossa. Eikö hän pitänyt meitä
kuin vieraita, koska myi meidät ja söi suuhunsa meistä saamansa hinnan. Niin,
koko se rikkaus, jonka Jumala on ottanut isältämme, meidän se on ja meidän
lastemme. Tee siis nyt kaikki, mitä Jumala on sinulle sanonut."
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Prokimeni, 4. säv.: Armollinen, laupias / ja vanhurskas.
Liitelauselma: Autuas se mies, joka Herraa pelkää.
Sananlaskujen kirjasta (21:3-21):
Poikani, vanhurskauden ja oikeuden harjoittaminen on Herralle
otollisempi kuin uhri. Ylpeät silmät ja pöyhkeä sydän – jumalattomien lamppu
– ovat syntiä. Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta kaikki touhuilijat
saavat vain vahinkoa. Jotka hankkivat aarteita petollisin kielin, ovat haihtuva
tuulahdus, hakevat kuolemaa. Jumalattomat tempaa pois heidän väkivaltansa,
sillä eivät he tahdo oikeutta tehdä. Rikollisen tie on mutkainen mutta puhtaan
teot ovat oikeat. Parempi asua katon kulmalla kuin toraisan vaimon
huonetoverina. Jumalattoman sielu himoitsee pahaa, lähimmäinen ei saa armoa
hänen silmiensä edessä. Kun pilkkaajaa rangaistaan, viisastuu yksinkertainen;
ja kun viisasta neuvotaan, ottaa hän sen opiksensa. Vanhurskas Jumala tarkkaa
jumalattoman taloa, Hän syöksee jumalattomat onnettomuuteen. Joka tukkii
korvansa vaivaisen huudolta, se joutuu itse huutamaan vastausta saamatta.
Salainen lahja lepyttää vihan ja poveen kätketty lahjus kiivaan kiukun.
Vanhurskaalle on ilo, kun oikeutta tehdään, mutta väärintekijöille kauhu.
Ihminen, joka eksyy taidon tieltä, joutuu lepäämään haamujen seuraan.
Puutteen mieheksi päätyy riemujen rakastaja eikä rikastu se, joka viiniä ja öljyä
rakastaa. Jumalaton joutuu lunastusmaksuksi vanhurskaan puolesta ja uskoton
oikeamielisten sijaan. Parempi asua autiossa maassa kuin toraisan vaimon
vaivattavana. Kalliita aarteita ja öljyjä on viisaan majassa, mutta tyhmä ihminen
syö suuhunsa sellaiset. Joka vanhurskauteen ja laupeuteen pyrkii, se löytää
elämän, vanhurskauden ja kunnian.
Virrelmästikiirat, 1. säv.
Sieluni, vaikka kaunistuksenasi oli keisarillinen purppura / ja
katoamattomuuden kangas, / sinä häpäisit asemasi. / Rikkauden ja nautinnon
sinä teit synniksi / ja korskeudessasi ylenkatsoit oman lajisi, niin kuin rikas
mies köyhän Lasaruksen. / Mutta että et joutuisi hänen kanssansa kadotukseen,
/ tule hengessä köyhäksi ja huuda Herralle, / joka tuli sinun tähtesi köyhäksi: /
Kristus, Sinä pukeuduit ennen ristiä pilkkapurppuraan / ja alastomana Sinut
naulittiin minun tähteni ristille. // Pelasta minut iankaikkisesta häpeästä
valtakuntasi vaattein!
Liitelauselma: Minä nostan silmäni Sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Katso,
niinkuin palvelijain silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niinkuin
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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
Oi teidän hyvää kauppaanne, te pyhät, / sillä te annoitte verta ja saitte periä
taivaallista, / ja hetken kiusattuina saatte iankaikkisesti iloita. / Totisesti hyvä
on teidän kauppanne! / Sillä jättäen katoavaisen te saitte katoamattoman, / ja
enkelten kanssa karkeloiden // te lakkaamatta veisuin ylistätte yksiolennollista
Kolminaisuutta.
Kunnia - - nyt - -. Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle
Kun Neitsyt näki Kristuksen puulla riippumassa, hän sanoi: / Oi Poikani,
miekka on lävistänyt minun sydämeni / ja tuottaa minulle tuskaa, niinkuin
Simeon kerran minulle ennusti. / Mutta minä rukoilen: / Nouse ylös,
kuolematon Herra, // ja anna samalla kunnia Äidillesi ja palvelijattarellesi!
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