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Ehtoopalvelus 

Avuksihuutostikiirat. Juhlan stikiirat, 5.säv. 

Iloitse, eläväksitekevä risti, | hurskauden kukistumaton voima, | paratiisin ovi, uskovaisten tuki, 
Kirkon suojelus! | Sinun kauttasi on turmelus hajotettu ja tyhjäksi tehty, | kuoleman valta rikki 
poljettu, | ja me kohoamme maasta taivaaseen. | Risti - voittamaton ase, pahojen henkien vastustaja, | 
marttyyrien kunnia, pyhittäjien todellinen kaunistus, |pelastuksen turva, || Sinä lahjoitat maailmalle 
suuren laupeuden.

Iloitse, Herran risti, | sillä Sinun kauttasi ihmiskunta pääsi vapaaksi kirouksesta! | Sinä, kaikkein 
kunniallisin risti, | ilon totinen merkki, | kukistat ylentämiselläsi viholliset. | Sinä olet meidän 
apumme, hallitsijain tuki, vanhurskasten voima, | pappien kaunistus ja vaaroista vapauttaja. | Sinä 
olet voiman sauva, jolla meitä paimennetaan, | rauhan ase, jota enkelit peläten vartioivat. | Sinä olet 
Kristuksen jumalallinen kunnia, || Hänen, joka antaa maailmalle suuren armon. 

Iloitse, kunniallinen risti, | sokeiden opastaja, sairaiden parantaja ja kuolleiden ylösnousemus, | joka 
olet nostanut synnin syvyydestä meidätkin turmeluksen omat. | Sinun voimallasi on kuoleman valta 
kukistettu ja perkeleen voima voitettu. | Me ihmiset olemme päässeet osallisiksi jumaloitumisesta | 
ja katoamattomuus on puhjennut kukkaan. | Kun näemme pappien tänään ylentävän pyhän ristin, | 
me kunnioitamme Häntä, | joka ylennettiin ristinpuussa, || sillä Häneltä me saamme runsaat 
armolahjat.

Marttyyrin stikiirat, 1.säv.

Sinä, jumalinen marttyyri, | taistelit viettelijää vastaan ja kestit kidutukset urheassa uskossasi 
Vapahtajaan. | Sen tähden Sinä, viisas, käännytit barbaarit kaikkien Valtiaan ja Luojan puoleen, || ja 
nyt he hartaasti ylistävät Häntä.

Barbaarien uutishedelmänä Sinä, profeetallinen kilvoittelija ja marttyyri, |osoittauduit Kristusta 
ylistäväksi | kuoltuasi Kolminaisuuden tähden. | Sen tähden Sinä selvästi sait ottaa seppeleen || ja nyt 
Sinä, ylistettävä, loistat jumalallisena valistajana maailmassa. 

Pukeutuneena jumalisuuden varustukseen Sinä, voittoisa Niketas, | kävit Kristus Kuninkaan sotaan, | 
niin kuin kerran erinomainen Gideon, || ja vahvalla uskalluksellasi Sinä kukistit vierasrotuisten 
joukot.

Kunnia... 6.säv. Theofaneksen runo 

Me tunnemme Sinut, Kristuksen taistelija Niketas, marttyyrien valistajaksi, | sillä Sinä jätit 
maanpäällisen arvon kunnian | ja inhoten isiesi jumalankieltämistä murskasit heidän jumalansa. | 
Voittoisasti Sinä saatoit barbaarit häpeään | täyttäessäsi Kristuksen tunnustamisen marttyyriuden. | 
Sinä tulit taivaallisen Jumalan soturiksi | ja nyt Sinä rukoilet meidän puolestamme kaiken 
Hyväntekijää, || että Hän armahtaisi ja pelastaisi meidän sielumme.
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Nyt... 6.säv. 

Profeettain äänet julistivat pyhästä puusta, | jonka kautta Aadam on vapautunut vanhasta kuoleman 
kirouksesta. | Kun se tänään ylennetään, koko luomakunta ylentää äänensä | ja rukoilee Jumalan 
runsasta armoa. | Sinä ainoa armossasi mittaamaton Valtias, || tule armahdukseksemme ja pelasta 
meidän sielumme!

Saatto. Suuri Prokimeni, 7.säv. (Ks. Vigilia I, s.15)

Meidän Jumalamme on taivaissa; mitä ikinä Hän tahtoo, sen Hän tekee. 

Liitelauselma: Kun Israel lähti Egyptistä, Jaakobin suku vieraskielisestä kansasta. 

Liitelauselma: Sen näki meri ja pakeni, Jordan kääntyi takaisin. 

Virrelmästikiirat, 6.säv. 

Ylennetty risti | kehottaa koko luomakuntaa veisuin ylistämään | Ristiinnaulitun puhtaimpia 
kärsimyksiä, | sillä kuoletettuaan ristillä sen, joka oli meidät kuolettanut, | Hän suuressa 
hyvyydessään herätti kuolemaan tuomitut elämään | ja teki heidät hengellisesti jaloiksi ja otollisiksi 
asumaan taivaassa. | Siitä iloiten ylistäkäämme Hänen nimeään || ja kiittäkäämme Hänen sanoin 
kuvaamatonta alentumistaan.

Liitelauselma: Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa Hänen jalkainsa astinlaudan 
eteen. Hän on pyhä.

Mooses ojensi kätensä ylös | ja voitti siten julman Amalekin. | Näin hän kuvasi edeltä Sinua, oi 
kallis risti, | uskovaisten kerskaus, | uskon tähden vainottujen tuki, | apostolien kaunistus, 
vanhurskasten puolustus ja kaikkien pyhien pelastus. | Sen tähden luomakunta nähdessään Sinut 
ylennettynä riemuitsee | ja viettää juhlaa ylistäen Kristusta, | joka äärettömän hyvyytensä tähden || on 
synnin särkemän ihmisluonnon uudistanut.

Liitelauselma: Jumala on minun kuninkaani ammoisista ajoista, Hän toimittaa pelastuksen maan 
päällä. 

Kaikkein kunnioitettavin risti, | kun Sinut tänään ylennetään, | Sinä korotat Jumalan tahdosta kaikki 
ne, | jotka petollinen puusta syöminen muinoin karkotti pois paratiisista | ja langetti kuolemaan. | 
Sen tähden me uskovaiset syleilemme | ja rakkaudella kunnioitamme Sinua sekä ammennamme 
pyhitystäsi huutaen: | Korottakaa Kristus, laupias Jumala, || ja kumartukaa Hänen jalkainsa pyhän 
astinlaudan eteen!

Kunnia... 8.säv. 

Sinä osoittauduit voiton nimen kantajaksi, | oi kunnioitettava marttyyri Niketas, | kun kilpakentällä 
saarnasit Kristuksesta, meidän Jumalastamme, | ja tunnustit Hänet kuningasten ja hirmuvaltiaitten 
edessä. | Älä lakkaa rukoilemasta maailman rauhan puolesta, | Kristusta rakastavien hallitsijaimme ja 
kaikkien uskolla muistoasi viettävien puolesta, || että ainoa ihmisiä rakastava lunastaisi meidät 
kaikesta vihasta.
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Nyt... 8.säv. 

Jumala, profeettasi Mooseksen sanat ovat toteutuneet, | sillä hän sanoi: Te saatte nähdä elämänne 
riippumassa silmienne edessä. | Tänään risti ylennetään ja maailma vapautuu eksytyksestä. | Tänään 
vietetään Kristuksen ylösnousemisen uutta juhlaa ja maan ääret riemuitsevat | veisaten Sinulle 
Daavidin kymbaalein ja lausuen: | Hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, | Sinä toimitit maan keskellä 
pelastuksen, ristin ja ylösnousemisen, | joiden kautta Sinä pelastit meidät. || Kaikkivoimallinen Herra, 
kunnia olkoon Sinulle!

Pyhän tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, Niketas, oi Herra, | on kärsimyksissään saanut Sinulta, meidän Jumalaltamme, 
kuihtumattoman voittoseppeleen, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | hän voitti julmat vaivaajat 
ja kukisti pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän 
sielumme.

Juhlan tropari, 1.säv. 

Pelasta, Herra, Sinun kansasi | ja siunaa Sinun perintöäsi. | Anna kirkollesi voitto vihollisista || ja 
suojele ristilläsi Sinun valtakuntaasi.

Aamupalvelus

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 1.säv.

Oi ihmisiä rakastava, me kumarramme puuta, | johon Sinut, kaikkien Elämä, ristiinnaulittiin. | Sinä, 
Vapahtaja, avasit paratiisin ryövärille, | joka lähestyi Sinua uskossa, | ja hän sai osakseen autuuden 
tunnustaessaan Sinut: | Herra, muista minua! | Niin kuin otit ryövärin ota meidätkin vastaan, kun me 
huudamme Sinulle: | Kaikki me olemme syntiä tehneet Sinua vastaan, | älä hyvyydessäsi hylkää 
meitä!

Kunnia... nyt... Sama uudelleen 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 1.säv.

Kun Sinä, armollinen, levitit kätesi ristille, Sinä kokosit Sinusta kauaksi joutuneet kansat ylistämään 
suurta hyvyyttäsi. Katso perintöosasi puoleen ja kukista kalliilla ristilläsi ne, jotka meitä vastaan 
taistelevat.

Kunnia... nyt... Sama uudelleen 

Juhlan kanoni, ja pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän Sinua, voiton
nimeä kantavaa sankaria.

1. veisu. Irmossi,  4.säv.  Theofaneksen runo.

Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa |Mooseksen 
ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin sotajoukon.
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Troparit 

Rukoile, oi erinomainen voittaja Niketas, Kristusta, että Hän kuolettaisi lihani aivoitukset ja 
valistaisi mieleni veisuin ylistämään Sinun juhlaasi. 

Jättäen himojen myrkyn Sinä kestit vakaasti kidutukset ja sait pukeutua omista veristäsi 
kudottuun kalliiseen marttyyrin vaatteeseen. 

Meidän tähtemme puulle naulittuna Sinä osoitit meille uuden ja ihmeellisen kilvoituksen tien, 
sillä Sinä, Valtias, tulit marttyyrien tunnustuksen ja vahvuuden esikoiseksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ihmisiä rakastava Herra, jota salaisesti kutsutaan koitoksi, auringoksi ja 
valkeudeksi, meidän luokse alentumisesi portti säteili yliluonnollisesti kahta luontoasi. 

3. veisu. Irmossi

Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni.

Troparit 

Jumalallisen voiman vahvistamana Sinä, Kristuksen kunniakas marttyyri, kestit hirmuvaltiaitten 
uhkaukset vakain sieluin. 

Sinä, Kristuksen kunniakas marttyyri, kestit lihan hajotuksen ja jäsentesi katkaisun, mutta sielusi 
Sinä säilytit ehjänä. 

Nähdessään muistoasi tänään vietettävän Kristuksen marttyyrien joukko iloitsee takiasi 

Jumalansynnyttäjälle

Maria, Sinä neitseyden puhdas ja kunniallisen asumus, paranna sydämeni hirveät vammat.. 

Irmossi

Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni.

Katismatropari, 4.säv. 

Otettuasi auliisti vastaan lihan kärsimykset Sinä, oi autuas, sait ansiosi mukaan Jumalalta 
kuolemattomuuden seppeleen ja jumalallisen, tuskattoman nautinnon paratiisissa. Sen tähden Sinä, 
marttyyri, vuodatat ihmeitten virtoja niille, jotka rakkaudella turvaavat suojaasi.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari 

Kristus, meidän Jumalamme, kiiruhda pian apuun meille, ennenkuin vihollinen, joka Sinua 
panettelee ja joka uhkailee meille pahaa, saa valtaansa meidät. Kukista ristisi voimalla ne, jotka 
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sotivat meitä vastaan, että he ymmärtäisivät, kuinka voimallisia voi aikaansaada oikeauskoisten 
usko, Jumalansynnyttäjän rukousten tähden, oi ainoa ihmisiä rakastava. 

4. veisu. Irmossi

Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi.

Troparit 

Herran näkemisestä nauttien ja Hänen kirkkautensa ihanuudessa marttyyri ei tuntenut 
kärsimyksiä, vaan huusi iloiten: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Herran veren lunastamana taistelija Niketas kantoi iloiten oman verensä Kristukselle ja huusi 
Hänen tähtensä surmattuna: Kunnia olkoon Sinulle, minun Jumalani. 

Vapahtajan rakkaudesta palaen marttyyri polki maahan epäjumalten tulen ja pahojen henkien 
koko voiman ja huusi Luojalle: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi.

Jumalansynnyttäjälle 

Kristus, Sinun, kuningasten Kuninkaan monipuolisen valistuksen kaunistamaa elävää taivasta, 
puhdasta Neitsyttä, ylistetään nyt Jumalansynnyttäjänä.

5. veisu. Irmossi

Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat.

Troparit 

Oi kunniakas Niketas, kuka voisi kertoa palkinnoistasi, niistä seppeleistä, jotka Kristus lahjoitti 
Sinulle, kun taistelit Hänen tähtensä.

Kestettyään taistelut maan päällä marttyyrit saivat Sinulta, oi elämän antaja, taivaallisen palkan 
korkeuksissa. 

Oi kunniakas Niketas, seistessäsi nyt kunniakkaasti suuren Valkeuden edessä, Sinä loistat nyt 
toisen valaisimen tavoin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalanäiti, Sinä synnytit meille elämän pimeyteen aikaan tulleen ajattoman Valkeuden ja 
valistit maailman.

6. veisu. Irmossi

Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä.
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Troparit

Sinä, kunniakas ja autuas, oli Luojan ihanuuden lumoissa, sen heijastuksesta Sinä sait siivet ja 
lähdit Hänen tykönsä kuolemaa halveksien.

Ymmärtäväisesti laskien Sinä, oi marttyyri Niketas, pidit tyhjentymätöntä kuluvaa parempana ja 
annoit iloiten ruumiisi kidutettavaksi.

Jumalansynnyttäjälle 

Havaittuaan Sinut, oi Jumalanäiti, omenapuuksi metsäpuitten keskellä, puhtaaksi liljaksi ja 
laaksojen kukkaseksi, hengellinen Ylkä asettui Sinuun asumaan. 

Irmossi 

Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä.

Kontakki (sävelmä?)

Oi kunniakas, voiton nimeä kantava Niketas, | kestävyydelläsi Sinä kitkit eksytyksen vallan ja 
kilvoituksellasi saavutit seppeleen. | Nyt Sinä iloitset enkelten kanssa ja || heidän kanssansa rukoilet 
lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme.

Iikossi 

Oi ihmisiä rakastava Vapahtaja, pane sieluuni tieto, puhdista aivoitukseni ja tee minut käskyjesi 
toteuttajaksi, että jaksaisin taistella himojeni moninaisia hyökkäyksiä vastaan ja saisin 
katoamattoman voittopalkinnon urhean voittajasi Niketaksen esirukousten tähden, sillä hän on 
kutsunut meidät muistojuhlaansa ja rukoilee lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme. 

Synaksarion 

Saman kuun 15:ntenä päivänä, pyhän suurmarttyyri Niketaksen kilvoitus. 

Säkeitä 

Pala, Niketas, niin tulet voittajaksi, tai oikeamminkin tuliseksi voittajaksi. Viidentenätoista 
Niketas paiskattiin pätsiin. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Filotheoksen, papin ja ihmeidentekijän, muisto. 

Säkeitä 

Elettyään Jumalan ystävänä Filotheos saavutti päättymättömän elämän Jumalan ystäväin 
kanssa. 

Samana päivänä pyhän näyttelijä Porfyrioksen muisto.
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Säkeitä

Kun Sinun käskettiin pitää pilkkanasi kastetta, Sinä pilkkasitkin eksytystä. Porfyrios, Sinut 
paiskattiin maahan ja surmattiin miekalla. 

Samana päivänä, Melitinen piispan, pyhän Akakioksen, jäännösten löytäminen. 

Säkeitä 

Kunnioittaessamme Sinun jäännöstesi löytymistä, oi Akakios, me pääsemme pahasta. 

Samana päivänä, pyhä marttyyri Maksimos surmataan miekalla. 

Säkeitä

Nähdessäsi Kristuksen tarjoavan Sinulle seppelettä Sinä, Maksimos, tarjosit kaulasi miekalle. 

Samana päivänä kaksi pyhää Neitoa surmataan miekalla. 

Säkeitä

Yksimielisinä ja -haluisina kaksi neitoa taivuttaa kaulansa miekan edessä. 

Samana päivänä, pyhän ensimmäisen marttyyrin Stefanoksen jäännösten löytyminen. 

Säkeitä

Koko luomakunnan yhteinen löytö on Stefanos, suurimman Jumalan suuri ensimmäinen 
taistelija.

Pyhien joukkoon luettu isämme Bessarion, Larissan arkkipiispa, nukkuu rauhassa. 

Pyhä Gerasimos, Zagoran Makrynitsan lähellä olevan Surbian nimellä tunnetun Pyhän 
Kolminaisuuden luostarin perustaja, nukkuu rauhassa.

Pyhä uusmarttyyri Ioannes Kreetalainen, joka tuli marttyyriksi uudessa Efesoksessa vuonna 1811, 
surmataan miekalla. 

Marttyyriesi rukousten tähden, Kristus Jumala, armahda ja pelasta meidät. Amen.

7. veisu. Irmossi

Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien 
polttamina huusivat: || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra.

Troparit

Oi marttyyri, lähestymättömän valkeuden kirkastamana kirkasta nyt valollasi meidät, jotka veisuin 
ylistämme juhlaasi, ja huuda: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani! 
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Oi autuas, enkelten sotajoukot ihmettelivät miehuullisuuttasi, kun näkivät Sinun kärsivällisesti 
taistelevan ja lausuvan: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Jumalansynnyttäjälle

Ylhäisten joukkojen kanssa riemuiten ruumiiton Gabriel huutaa sinulle: Iloitse, puhdas 
Jumalansynnyttäjä! Siunattu olet Sinä naisten joukossa, oi viaton! 

8. veisu. Irmossi

Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.

Troparit 

Sinä, voittamaton marttyyri, kannoit itsesi kokonaiseksi, otolliseksi uhriksi ja tulit meidän 
tähtemme ristiinnaulitulle Herralle tuoksuvaksi kokonaisuhriksi iloiten huutaen: Kaikki luodut, 
kiittäkää Herraa.

Jumalallisena mestarina Sinä tuhosit lain mukaisesti vihollisen joukot ja sait ansiosi mukaan voiton 
kuihtumattoman seppeleen elävöittävästä oikeasta kädestä, jonka edessä Sinä nyt seisot ja veisaat: 
Kaikki luodut, veisuin kiittäkää Herraa. 

Vilpittömästi Sinä rakastit Kristusta ja sekoitit moninaisten kidutusten raastamana ja surmaamana 
oman veresi Hänen vereensä. Nyt Sinä hallitset Hänen seuraajanaan Hänen kanssansa ja huudat: 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjälle

Oi puhdas, viaton jumalansynnyttäjä, synnyttäessäsi ainoan puhtaan, Kristuksen, Sinä selvästi pesit 
pois meidän luontomme saastan ja tulit korkeammaksi kerubeita ja serafeja, jotka huutavat: Kaikki 
luodut, veisuin kiittäkää Herraa.

Irmossi 

Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.

9. veisu. Irmossi

Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme.

Troparit 

Kokonaan minä antaudun Sinulle, oi Jumalan autuuttama Niketas, että saisin Sinut suojelijakseni, 
joka Herran edessä pystyt pelastamaan minut kaikista vaaroista ja hankkimaan minulle jumalallisen 
pelastuksen. 
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Totuuden totisena marttyyrina Sinä, voittaja, seisot nyt iloiten persoonallisen ja puhtaan totuuden 
edessä ja saat uskalluksella kantaa taisteluittesi palkintoja. 

Sinä saavutit tyynessä satamassa levon kärsimyksistä ja karkeloit nyt paratiisissa seppelöitynä 
Kristuksen marttyyrien kanssa. Sen tähden me kaikki nyt ansiosi mukaisesti ylistämme Sinua, oi 
autuas.

Runsasta armoa Sinä, autuas, jaat minulle, joka rakkaudella punon ylistyssanoista Sinulle 
seppelettä, ja esirukouksillasi Sinä pelastat minut synnistäni ja hirveistä teoistani. 

Jumalansynnyttäjälle

Luonnon lait ylittäen Sinä, siunattu ja puhdas, synnytät lain Antajan, joka käsittämättömässä 
laupeudessaan tuli muuttumatta lihaksi ja jonka me tunnemme kahdessa olemuksessa. 

Irmossi

Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme. 

Marttyyrin eksapostilario, 2.säv. 

Niin kuin Sinä, viisas ja urhea Niketas, | sait ristin voimalla voiton barbaarien röyhkeydestä ja 
hirmuvaltiaitten hulluudesta, | pysäytä rukouksillasi meidänkin lihamme liikkeet ja himojen 
hyökkäykset. | Oi voittaja, kun Sinulla on suuri uskallus Jumalan edessä, || anna meille syntien 
päästö.

Juhlan eksapostilario, 2.säv.

Risti, koko maailman suojelija! | Risti, Kirkon kaunistus! | Risti, hallitsijan vahvistus! | Risti, 
uskovaisten tuki! | Risti, enkelten kunnia || ja pahojen henkien tuho!

Virrelmästikiirat, 2.säv.

Tänään ylennetään elämää kantava puu, Kristuksen risti, | jolle Hänet lihassa naulittiin || ja jolta 
Hän kutsui kaikki uudelleen.

Liitelauselma: Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa Hänen jalkainsa astinlaudan 
eteen. Hän on pyhä.

Iloitse, Sinä uskovaisten jumalallinen suojelus | ja kukistumaton muuri, || Herran risti, jonka kautta 
meidät on ylennetty maan päältä.

Liitelauselma: Jumala on minun kuninkaani ammoisista ajoista, Hän toimittaa pelastuksen maan 
päällä.

Tulkaa, tervehtikäämme kaikki iloiten pelastavaa puuta, || jolle lunastuksemme Kristus naulittiin.



Kunnia... 6.säv.

Oi Kristuksen marttyyri, | tänään koko maailma iloitsee voittajan taistojen johdosta, | ja kukkasin 
koristettu Kristuksen Kirkko huutaa Sinulle: | Oi Kristuksen palvelija ja harras suojelijamme, || älä 
lakkaa rukoilemasta palvelijaisi puolesta!

Nyt... 6.säv. 

Tänään maan syvyyksistä kohotettu elämän kasvi | todistaa siihen naulitun Kristuksen 
ylösnousemuksesta. | Pyhin käsin ylennettynä se julistaa Hänen menemistään ylös taivaisiin, | sillä 
sen kautta on meidän savisekoituksellemme auennut tie maahan lankeamisesta taivaisiin. | 
Huutakaamme siis kiitollisina: | Oi tälle puulle ylennetty Herra, | joka sen kautta ylensit 
meidätkin, || suo taivaan ilo meille, jotka veisaamme ylistystäsi!
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