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Profeetta Elia 
20. heinäkuuta

Avuksihuutopsalmi
(Ps. 141 LXX)

Her ra, minä huudan sinua, kuu le mi nu a. Kuule  minua,  oi Her

1. sävelmä

ra.

Her ra,  minä huudan sinua kuu le mi nu a. O ta kor vii si mi nun ää ne ni,

kun mi nä si nu a huu dan. Kuu le mi nu a, oi Her ra.

Nous koon mi nun ru ko uk se ni niin kuin suitsutussavu sinun kasvojesi e teen,

mi nunkät teni ylennys olkoon sinulle eh too uh ri. Kuu le mi nu a, oi Her ra.



liitelauselma: Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää?
Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. (Ps. 130:3-4)

Avuksihuutostikiira nro 1

liitelauselma: Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani
ja panen toivoni sinun sanaasi. (Ps. 130:5)

Avuksihuutostikiira nro 2

Lau pi as Sa na, joka kohotit tisbeläisen Elian tulisissa vaunuissa maasta tai vaa

1. sävelmä

seen!

Hänen   esirukouksiensa   tähden    pelasta mei dät,

jot ka us kos sa si nu a y lis täm me

ja iloiten vietämme hänen jumalallista ja pelastavaista muis to aan.

Ei maan  - järistyksessä vaan tuulen hyminässä ilmestyi Jumala sinulle, oi autu as E li a,

1. sävelmä
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liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua.
Israel, pane toivosi Herraan! ( Ps. 130: 6-7)

Avuksihuutostikiira nro 3

ja va lis ti si nut. Tulisissa vaunuissa sinä kiidit ihmeellisesti yli tai vaan.

Ih me tel len y lis täm me si nu a, oi Jumalan Hengen innoittama pro feet ta.

Si nä, oi van hurs kas E li a, surmasit miekalla kelvottomat epäjumalain

1. sävelmä

papit  ja  sanallasi   taivaan  vedet pi dä tit

sekä  totisen  Jumalan  puolesta kii vai lit. E li sal le si nä jä tit viit ta si
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liitelauselma: Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa.
Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130: 7-8)

Avuksihuutostikiira nro 4

ja  niin  täytit  hänet  syvällä  jumalallisella vii sau del la.

Kahtena valosoihtuna loistivat maailmalle Elia ja E li sa.

2. sävelmä

Toinen  sulki  jumalallisella  sanallaan tai vaan,

nuh te li  jumalatonta  hallitsijaa  ja  nousi  tulisissa  vaunuis sa tai vaa seen.

Toinen   taas   sai   erityisen ar mon,
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liitelauselma: Kiittäkää Herraa kaikki kansat! Ylistäkää häntä kansakunnat! (Ps. 117:1)

Avuksihuutostikiira nro 5

puhdisti  myrkyllisen  veden  ja  jakoi  Jordanin  vedet kah ti a.

Nyt he yhdessä enkelien kanssa iloiten rukoilevat pelastusta mei dän sie luil lem me.

Tuliset  vaunut  salamana  kohottivat  sinut,  oi  tisbeläinen  Elia, tai vaa seen

2. sävelmä

ja  antoivat  sinulle  jumalallisten  ihmetekojen lah jan.

Ne  sinut  myös  kuolemattomak si te ki vät,
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liitelauselma: Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskollinen. (Ps.117:2)

Avuksihuutostikiira nro 6

niin  ettet  kuolemaa  nähnyt  ennen  kuin  olit  kaiken  katoamisesta ju lis ta nut.

Sen  tähden  tule  ja  huojenna  ansaitsemam me ran gais tuk set.

Si nä, Kir kon va lo soih tu, Jumalan  innoittama  profeetta E li a,

2. sävelmä

sul jit tai vaan  vedet  ja  kaarne  sinu a ruok ki.

Hallitsijain jumalattomuuden sinä paljastit ja epäjumalain papit sur ma sit.
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Sinä sait tulen taivaasta ja sillä viisikymmentäkaksi miestä sur ma sit,

mutta köyhän lesken ruokit kourallisella jauhoja ja tilkal la öl jy ä

sekä  hänen  poikansa  herätit  rukouksillasi kuol leis ta.

Sinä sytytit tulen veteen,  kuljit kuivin jaloin yli Jor da nin

ja    tulivaunuissa    nou sit tai vaa seen.
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Kunnia... Pyhälle Hengelle

Hengestäsi   annoit   Elisalle   kaksinkertaisen ar mon.

Rukoile  lakkaamatta  Jumalalta  pelastus ta mei dän sie luil lem me.

Kun ni a ol koon I säl le ja Po jal le ja Py häl

6. sävelmä

le

Hen gel le. Tul kaa, kaik ki us ko vai set,

6. sävelmä

jotka olette kokoontuneet Jumalasta julistaneiden profeettain kunialliseen temp pe liin!
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Veisatkaamme psalmeja hänelle, joka sai kunnian Kristuksen, meidän Jumalamme, ty kö nä.

Iloiten   ja   riemuiten huu ta kaam me:

Iloitse,  maanpäällinen  enkeli  ja  taivaallinen  ihminen,  jalo E li a!

Iloitse  sinäkin,  kunniallinen  Elisa,  joka  sait  Jumalalta  suuren ar mon!

Iloitkaa, hartaat puolustajamme ja esirukoilijamme, meidän sielumme ja ruumiittemme pa ran ta jat!
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Nyt, aina... Aamen

Jumalansynnyttäjälle

Varjelkaa kaikista vaaroista ja vihollisen kavalista juonista mei dät,

jotka  uskossa  kunnioitamme  pyhää muis to an ne.

Nyt ai na ja i an kaik ki ses ti. Aa men.

6. sävelmä

Ken  ei  sinua  autuaaksi  ylistäisi,  kaikkein  pyhin Neit syt!

6. sävelmä

Ken ei yliluonnollista synnytystäsi veisuin kun ni oit tai si!
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Sillä sinusta, puhtaasta, sanoin selittämättömällä tavalla lihaksi tul lee na

ilmesty maailmaan Isän kirkkaudesta ennen kaikkia aikoja säteillyt ainosyntyinen Poi ka,

hän itse, jolla on jumalallinen luonto ja joka meidän tähtemme päällensä ihmis luon non,

ei kahteen persoonaan jakaantuneena, vaan kahdessa yhteensekoittumattomassa luonnossa meille

il moi tet tu na. Rukoile, oi pyhä ja kaikkein au tu ain,
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Saatto
Ehtooveisu
Päivän prokimeni
1. parimia: 1Kun. 17:1-23
2. parimia: 1Kun. 18:1, 17-40, 44, 42, 45-46, 19:1-16
3. parimia: 1Kun. 19: 19-21; 2Kun.2:1, 6-14

Litaniastikiira nro 1

että   hän   meidän   sielujamme ar mah tai si.

Si nä, oi au tu as pro feet ta,

4. sävelmä

tulit  osalliseksi  loppumattomasta  yhteydestä Ju ma laan.

Ru ko    - uksillasi  sinä  jaoit  Jordanin  kahtia  ja  kuljit  sen  yli  kuivaa myö ten.
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liitelauselma: Herra sanoo minun herralleni: "Istu oikealle puolelleni. 
Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi eteen.  (Ps. 110:1)

Litaniastikiira nro 2

Tulisissa vaunuissa kohosit ylös taivaaseen ja jätit Elisalle kaksinkertaisen ar mon.

Sen tähden me rukoilemme si nu a: Vaikka ruumiillisesti oletkin eronnut meis tä,

älä   hengessäsi   hylkää mei tä,

vaan rukoile aina Kristusta Jumalaa pelas ta maan sie lum me.

Niin kuin valoa säteilevä pilvi ilmestyit sinä, oi jumalallinen profeetta, us ko vil le

4. sävelmä
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liitelauselma: "Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta." (Ps. 110:4b)

ja   valistit   heidän ym mär ryk sen sä.

Nyt kin sinä ravitset hengellisellä ilolla niitä, jotka ovat kokoontuneet pyhään temppeliisi ja sinuun

tur vaa vat. Sen tähden mekin rukoilemme sinua, oi jumalallinen

profeetta,  Jumalan  näkijä E li a:

Anna kansallesi voitto vihollisista ja suo sieluilemme suu ri lau peu te si.
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Litaniastikiira nro 3

Oi Jumalallinen profeetta E li a! Sinä   alistit   ruumiisi   kaikkien   Hallitsijalle   ja

4. sävelmä

hengessä   kohosit   hyveiden por tai ta.

Si nä pal jas tit jumalattoman hallitsijan ja julistit hänelle Jumalan tuo mi on.

Baalin  papit  sinä  epäjumalanpalvelijoina  miekalla sur ma sit

ja kaik ki o pe tit tun nus ta maan:
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Kunnia... Pyhälle Hengelle

Totisesti  on  vain  yksi  Jumala,  hän  josta  Eli a on saar nan nut.

Kun ni a ol koon I säl le ja Po jal le ja Py häl

6. sävelmä

le

Hen gel le. Voi  kunniattoman  hallitsijan käs ky ä,

voi  sitä  paastoa,  joka  oli  verta  ja  laittomuutta täyn nä!

Sillä oli julistettu paasto, mutta sen aikana tapahtui murha, kun jisreeliläinen Naabot sur mat tiin.
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Silloin sinä, oi profeetta, sanoit mur haa jal le: Näin sa noo Her ra:

Koska   laittomasti   surmasit   jisreeliläisen mie hen,

niin  sinunkin  veresi  vuodatetaan  ja  syntiset  naiset  peseytyvät sii nä!

Profeettasi ja saarnaajasi esirukouksien tähden päästä meidät, oi Kristus, tällaisesta koh ta los ta,

sillä  sinä  olet  ihmisiä ra kas ta va.
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Nyt... Aamen

Jumalansynnyttäjälle

Nyt ai na ja i an kaik ki ses ti. Aa men.

6. sävelmä

Ju ma lan syn nyt tä jä, si nä o let to si vii ni puu,

6. sävelmä

joka olet kantanut meille elämän he del män. Me rukoilemme sinua, oi Val ti a tar,

kanna apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän puo les tam me,

että   Herra   armahtaisi sie lu jam me.
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Virrelmästikiira nro 1

Oi ih meel li nen pro feet ta E li a! Jumalallinen valkeus valisti ym mär ryk se

8. sävelmä

si

ja te ki si nut ko ko naan ju ma lal li sek si.

Lainrikkojakuninkaan  epäoikeudenmukainen  tuomio  oli tur ha,

sillä  sinä  langetit  hänelle  itselleen  Jumalan tuo mi on.

Samoin sinä annoit jumalattoman ja rahanahneen kuningattaren Ju ma lan tuo mit ta vak si.
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liitelauselma: Mooses ja Aaron olivat hänen pappejaan, Samuel huusi avuksi hänen nimeään.
He huusivat Herraa, ja hän vastasi. (Ps. 99:6)

Virrelmästikiira nro 2

Profeettasi  ja  saarnaajasi  esirukouksien  tähden  pelasta  meidät,  oi Kris tus,

sil lä si nä o let ih mi si ä ra kas ta va.

Her ra, kuin ka kau an ju ma lat to mat me nes ty vät?

8. sävelmä

Kuinka kauan annat heidän elää, sillä jumalattomat juur tu vat

ja kan ta vat lait to muu den he del mää, ky syit si nä, oi pro feet ta.
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liitelauselma: Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta. (Ps. 110:4b)

Virrelmästikiira nro 3

Vasta vajottuaan pohjattomaan pahuuteen he huutavat avuksensa Ju ma laa,

mut ta si nä et kuu le hei tä.

Her ra mik si näy tit mi nul le lain rik ko ja tuo ma rei den lait to muu det?

Oi profeetoista  kunniakkain,  jalo E li a!

Kunniallisen taivaaseenastumisesi tähden varjele esirukouksillasi vaaroista mei dät,
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Kunnia... Pyhälle Hengelle

jot ka nyt py hää muis to a si kun ni oi tam me,

jotta  Kristusta  rakastava  kansa  alati kiit täi si

ja au tu aak si y lis täi si si nu a.

Kun ni a ol koon I säl le ja Po jal le ja Py häl

6. sävelmä

le

Hen gel le. Oi Kristuksen saarnaaja ja pro feet ta,
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Nyt... Aamen

Jumalansynnyttäjälle

joka aina olet Valtiaan valtaistuimen edessä ja puolustat kaikkia heik ko ja.

Sinä  palvelet  taivaan  korkeuksissa  ja  siunaat  koko maa il maa.

Rukoile, oi kaikkien ylistämä profeetta, pelastusta meidän sie luil lem me.

Nyt ai na ja i an kaik ki ses ti. Aa men.

6. sävelmä

Si nus ta, oi Puh tain, syntyi Kristus Herra, minun Luojani ja Va pah ta ja ni,

6. sävelmä
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joka otettuaan minun ihmisluontoni päällensä vapautti Aadamin muinaisesta ki ro uk ses ta.

Sen  tähden  me  sinulle,  Jumalanäidille  ja  totiselle Neit seel le,

vaikenemattomin  äänin  enkelin  ilotervehdystä huu dam me:

I loit se Val ti a tar,

meidän  sielujemme  puolto,  turva  ja pe las tus!
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Tropari

Pro feet tain pyl väs, Kristuksen tulemisen toinen edellä kä vi jä,

4. sävelmä

enkeli  lihassa,  jalo E li a

lähetti ylhäältä Elisalle armon parantaa sairaita ja puhdistaa spi taa li si a.

Niin  niillekin,  jotka  häntä  kunnioittavat,  hän  parannusta vuo dat taa.
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Polyeleopsalmi

= 75 Pieni Ylistysveisu

Y lis täm me, y lis täm me si nu a,

Ju ma lan ja lo pro feet ta E li a, ja kun ni oi tam me si nun

ruu miil lis ta kul ku a si tu li vau nuis sa tai vaa seen.

Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin

1. liitelauselma (Ps. 110:4)

pap pe ut ta.

Hyvä  on  sen  osa,  joka  pelkää  Herraa  ja  rakastaa  Herran

2. liitelauselma: (Ps. 112:1)

käs ky jä.
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4. sävelmän 1. antifoni: Monet himot

liitelauselma: Herra sanoi minun herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä 
panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi. (Ps. 110:1)

Prokimeni

(Ylösnousemusveisu)
Ps. 51

Evankeliumin jälkeen

Si nä o let pappi iankaikkisesti / Melkisedekin järjestyk sen mu kaan.

Kunnia   olkoon   Isälle   ja   Pojalle   ja   Pyhälle Hen gel le.

6. sävelmä

Pyhän  profeetta  Elian  rukouksien täh den Armollinen, puhdista mei dät

mo nis ta syn neis täm me. Nyt,  aina  ja  iankaikkisesti. Aa men.
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Stikiira

Jumalansynnyttäjän  rukouksien täh den

Armollinen puhdista mei dät mo nis ta syn neis täm me.

Ar mah da mi nu a Ju ma la, si nun suu res ta ar mos ta si,

pyy hi pois mi nun syn ti ni si nun suu res ta lau peu des ta si.

Oi tis be läi nen E li a, sinut otettiin pilviin tulisissa vau nuis sa

4. sävelmä
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Kanoni

ja siel tä muutit  kirkkauden   valta kun taan.

Laittomat   papit   olet   sinä   saattanut hä pe ään

ja   sanallasi   olet   taivaat sul ke nut.

Päästä  esirukouksillasi  meidät syn neis täm me ja pe las ta mei dän sie lum me.

Vei

1. irmossi

sat kaam me Her ral le, joka muinoin ohjasi kansan meren hal ki,

2. sävelmä
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mutta  hukutti  faraon  kaikkine   so ta jouk koi neen.

Veisatkaamme hänelle voitto vei su, sil lä hän on y lis tet ty.

troparit Juhlamineasta s. 349

Vahvistettuasi minut uskon

3. irmossi

kal li ol le sinä avasit suuni vihollisiani vas taan,

sillä   henkeni    riemuit si vei sa tes sa ni:

Ei  ole  toista  pyhää  kuin  sinä,  meidän Ju ma lam me,
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eikä  toista   vanhurskasta kuin si nä, oi Her ra.

troparit Juhlamineasta s. 349 - 350

Minä kuulin, oi Herra, huolenpitosi salai

4. irmossi

suu den ja y lis tän si nu a,

oi ai no a ih mi si ä ra kas ta va.

troparit Juhlamineasta s.351

Oi

5. irmossi

Her ra, Val ke u den an ta ja ja ai ka kau si en Luo ja!

Ohjaa   meitä   käskyjesi val ke u des sa,
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sillä  paitsi   sinua  emme  tois ta Ju ma laa tun ne.

troparit Juhlamineasta s. 351-352

Syn

6. irmossi

ti en poh ja ton sy vyys ym pä röi mi nu a,

mutta   minä   rukoilen   sinua, oi Her ra:

Pelasta minun elämäni tur me luk ses ta, niin kuin pe las tit pro feet ta Joo nan.

troparit Juhlamineasta s. 352-353

Vuorella  tulessa  palava  orjantappura

7. irmossi

pen sas
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troparit Juhlamineasta s. 353-354

ja kastetta tihkuva Kaldean pätsi selvästi kuvasivat sinua, oi Jumalan Mor si an,

sillä sinä otit aineelliseen helmaasi aineettoman tulen, joka ei sinua kuiten kaan pol ta nut.

Sen  tähden  me  sinusta  syntyneelle huu dam me:

Kiitetty  olet  sinä  mei dän i si em me Ju ma la!

Mielettömästä  käskystä  sytytetty  tuli  ei

8. irmossi

polt ta nut
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hurskaiden   nuorukaisten   sielun   kaltaista ruu mis ta.

Sen tähden he pelastuttuaan liekeistä veisasivat iankaikkiselle Jumalalle rie mu vir ren:

Kaikki Herran työt, kiittäkää Her raa ja y lis tä kää hän tä kaik ki na ai koi na.

troparit Juhlamineasta s. 354-355

Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi

Oi  siunattu,  puhtain  Jumalan

9. irmossi

syn nyt tä jä!

Neitseellisessä helmassasi sinä käsittämättömästi puit lihaan Ju ma lan,
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Kiitospsalmi

(Ps. 150: 148 LXX)

joka on ennen aurinkoa säteilevä valo ja joka on meidän tähtemme tul lut li hak si.

Sen täh den me si nu a,

oi Ju ma lan syn nyt tä jä, y lis täm me.

troparit Juhlamineasta s. 355-356

Kaik ki, joissa henki on, kiittäkää Her raa! Ylistäkää Herraa tai vais ta,

8. sävelmä

y lis tä kää hän tä kor ke uk sis sa.
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Kiitosstikiira nro 1

Sinulle,  Jumala,  sopii y lis tys tä vei sa ta.

Y lis tä kää hän tä, kaik ki hä nen en ke lin sä,

ylistäkää  häntä,  kaikki  hänen  sota jouk kon sa.

Sinulle,  Jumala,  sopii y lis tys tä vei sa ta.

liitelauselma: Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa! (Ps. 150:1)

Ih meellinen  Jumalan  profeetta E li a!

8. sävelmä
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Kiitosstikiira nro 2

Sinä olet hyveilläsi yhdistynyt Jumalaan ja puhtaalla elämälläsi olet autuaiden osan saa vut ta nut.

Viisaasti olet sinä ihmisiä tuominnut, tahdollasi taivaan ve det pi dät tä nyt

ja ylhäältä kutsunut tulen, jolla olet viholliset hä vit tä nyt.

Rukoile   meidän sie luil lem me pe las tus ta.

liitelauselma: Ylistäkää häntä, hänen väkeviä tekojaan, ylistäkää häntä, hän on suuri! (Ps.150:2)

Ju ma lal li sen in non vallassa sinä paljastit hallitsijain ri kok set,

8. sävelmä
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Kiitosstikiira nro 3

tuhosit häpeälliset papit, sytytit tulen vedellä ja enensit ravinnon sekä viitallasi jaoit Jordanin vedet

kah ti a. Ru koi le mei dän sie luil lem me pe las tus ta.

liitelauselma: Ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittaen! (Ps.150:3)

Oi      Ju ma lan puo les ta kii vail lut E li a, joka  osasit  hillitä hi mo

8. sävelmä

si!

Kun nyt nouset taivaaseen, tulee sinusta luomakunnan pelastuksen ensimmäinen neu von an ta ja.

Suuri on se kunnia, joka näin tulee osaksesi, oi taivaaseen muuttanut profeettojen kau nis tus.
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Kiitostikiira nro 4

Sillä sinä olet ruumiillinen enkeli ja ruumiiton ih mi nen,

joka   osoitat   meille pe las tuk sen tien.

Sen  tähden  me  kiittäen  lausumme si nul le:

Puolusta  meitä  tuomio päi vä nä, oi vii sas.

liitelauselma: Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittaen! (Ps. 150:4)

Vei suin  ylistäkäämme  Kristuksen pro feet to ja:

8. sävelmä
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tisbeläistä   Eliaa,   joka   meni    tuulispäässä tai vaa seen,

ja hä nen op pi las taan E li saa,

joka  sai  Jumalalta  Elian  viitan  kautta  suuren ar mon.

Eläessään  profeetat  loistivat  maailmalle  kuin  kirkkaat va lot,

ja  nyt  taivaassa  he  rukoilevat  meidän sie lu jem me puo les ta.

liitelauselma: Ylistäkää häntä symbaalien helinällä, ylistäkää häntä riemukkain symbaalein! (Ps. 150:5)
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Kiitosstikiira nro 5

Daa  - vidin  tavoin  veisuin  ylistäkäämme,  uskovaiset,  Herran  profeettaa  ja  voittoisaa

8. sävelmä

kil voit te li jaa, tisbeläistä Eliaa, joka sanallaan sulki taivaat niin kuin vesi lei lin

ja  muutti  hedelmällisen maan he del mät tö mäk si.

Oi suur ta ih met tä! Maasta luotu ihminen kykeni voimallaan pidättämään sa teen.

Oi suur ta ih met tä! Katoavainen ihminen pukeutuu katoamattomuuteen

42



ja  nousee  tulisissa  vaunuissa tai vaa seen.

Elisalle  hän  jätti  viittansa  myötä  suuren ar mon.

Palavan  innon  vallassa  hän  paljasti hal lit si jain rik ko muk set,

saattoi saastaiset papit häpeään ja nöyryytti nälällä tot te le mat to mi a,

mutta  herätti  henkäyksellään  lesken  pojan kuol leis ta.
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Kunnia... Pyhälle Hengelle

Profeettasi rukouksien tähden anna, oi Kristus Jumala, maal lem me rau ha

ja kan sal le si voit to vi hol li sis ta.

Kunnia olkoon Isälle ja Po jal le ja Py häl le Hen gel le.

8. sävelmä

Us kovaiset,  veisuin  ylistäkäämme  Eliaa  ja E li saa,

kun ni ak kaim pi a pro feet to ja
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Nyt, aina... Aamen

ja ko ko maa il man kirk kai ta va lo ja.

Ja  iloiten  huutakaamme Kris tuk sel le: Profeettojesi rukouksien täh den

anna   kansallesi syn nit an teek si

ja lah joi ta suu ri ar mo si.

Nyt, ai na ja i an kaik ki ses ti. Aa men.

8. sävelmä
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Jumalansynnyttäjälle

Suuri ylistysveisu
Juhlan tropari

Tropari

Oi Val ti a tar, ota   palvelijasi   rukoukset vas taan

8. sävelmä

ja  päästä  meidät  kaikesta hä däs tä ja mur hees ta.

Pro feet tain pyl väs, Kristuksen tulemisen toinen edellä kä vi jä,

4. sävelmä

enkeli   lihassa,   jalo E li a lähetti  ylhäältä  Elisalle  armon

parantaa   sairaita   ja   puhdistaa pi ta li si a.
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Kontakki

Niin  niillekin,  jotka  häntä  kunnioittavat,  hän  parannusta vuo dat taa.

Ekteniat
Loppuveisut
1. hetki

Pro feet ta ja Jumalan suurten tekojen edeltänäkijä, kunnia kas E li a,

2. sävelmä

sinä  olet  sanallasi  sadepilvet py säyt tä nyt.

Rukoile  puolestamme ai no aa ih mi si ä ra kas ta vaa.
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