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Avuksihuutopsalmi
(Ps.141, LXX)

Kunniallisen ja Eläväksitekevän Ristin Ylentäminen

syyskuun 14.

Aa men. Herra, minä huudan sinua, kuule mi nu a. Kuule minua, oi Her

6. sävelmä

ra.

Herra, minä huudan sinua, kuule mi nu a. Ota korviisi minun ää ne ni,

kun minä sinua huu dan. Kuu le mi nu a, oi Her ra.

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

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

liitelauselma: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni.  (Ps. 130:1–2a)



Avuksihuutostikiirat nro 1–3 

Y

Kolmesti

len net ty ris ti kehottaa koko luomakuntaa veisuin y lis tä

6. sävelmä

mään

ristiinnaulitun   puhtaimpia kär si myk si ä,

sillä kuoletettuaan ris til lä sen, jo ka o li mei dät kuo let ta nut,

hän suuressa hyvyydessään herätti kuolemaan tuomitut e lä mään

ja teki heidät hengellisesti jaloiksi ja otollisiksi asumaan tai vaas sa.

3



Avuksihuutostikiirat nro 4–6

Siitä iloiten ylistäkäämme hänen ni me ään

ja kiittäkäämme Hänen sanoin kuvaamatonta a len tu mis taan.

liitelauselma: Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. (Ps. 130:2b)
lauletaan stikiira 1 - 3
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)
lauletaan stikiira 1 - 3

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

Moo

Kolmesti

ses o jen si kä ten sä y lös

6. sävelmä

ja voitti siten julman A ma le kin. Näin hän kuvasi edeltä sinua, oi kallis ris ti,

us ko vais ten kers ka us, uskon tähden vainottujen tu ki,
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Avuksihuutostikiirat nro 7–8

apostolien kaunistus, vanhurskasten puolustus ja kaikkien pyhien pe las tus.

Sen tähden luomakunta nähdessään sinut ylennettynä rie muit see

ja viettää juhlaa ylistäen Kris tus ta, joka äärettömän hyvyytensä täh den

on synnin särkemän ihmisluonnon uu dis ta nut.

liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. 
Israel pane toivosi Herraan. (Ps. 130:6–7a)
lauletaan stikiira nro 4–6
liitelauselma: Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän lunastaa Israelin 
kaikista sen synneistä.  (Ps.130:7a–8)
lauletaan stikiira nro 4–6
liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä kansakunnat! (Ps.117:1)

Kaikkein   kunnioitettavin ris ti,

6. sävelmä
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kun sinut tänään ylennetään, sinä korotat Jumalan tahdosta kaik ki ne,

jotka petollinen puusta syöminen muinoin karkoitti pois pa ra tii sis ta

ja lan get ti kuo le maan. Sen tähden me uskovaiset sy lei lem me

ja rakkaudella kunnioitamme sinua sekä ammennamme pyhitystäsi huu ta en:

"Korottakaa Kristus, laupias Ju ma la, ja kumartukaa hänen jalkainsa astinlaudan e teen!"
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Kunnia... nyt... Aamen

Doksastikon

liitelauselma: Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskollinen. (Ps. 117:2) 
lauletaan stikiira nro 7–8

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja i  - an kaik ki ses ti. Aa

2. sävelmä

men.

Tul kaa kaik ki kan sat, ku mar tu kaa siu na tun puun e teen,

2. sävelmä

jon ka kaut ta toteutui Jumalan i an kaik ki nen van hurs kaus,

sillä se, joka esi-isä Aadamin oli puun kaut ta vie tel lyt,

voi te taannyt ris tin puus sa. Nyt ku kis tuu kä sit tä mät tö mäl lä ta val la se,
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joka oli orjuuttanut ihmistä  -  kuninkaallista luo mus ta.

Jumalan  verellä  pestiin  nyt  pois  käärmeen myrk ky,

ja Van hurskaan tultua tuomituksi vää räl lä tuo mi ol la

oi ke an tuo mi on ki ro us pois tet tiin.

Sil lä puun pi ti puun kaut ta pa ra ta
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Litaniastikiira nro 1

ja sen kär si myk sil lä,  joka ei ole kär si myk sil le al tis,

oli puun tähden tuomittu pääsevä va paak si.

Kunnia olkoon sinun ihmeelliselle huo len pi dol le si, jol la o let kaik ki pe las ta nut,

oi hy vä ja ih mi si ä ra kas ta va Kris tus Ku nin gas.

Aa men. Tä nä päi vä nä totisesti tulee täytetyksi Daavidin lausuma py hä en nus

1. sävelmä

tus.
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Litaniastikiira nro 2

sillä nyt me julkisesti kumarrumme sinun puhtaimpien jalkaisi astinlaudan e teen,

ja tur vau dum me siipiesi suojaan, oi ylen laupias, sekä huu dam me si nul le:

"Tulkoon meille sinun kasvojesi kirk ka u den siu na us,

ja ko ro ta kal liin ris ti si y len tä mi sen täh den

oikeauskoisen kansasi voiman sar vi, korota oi Kristus, sinä ylen ar mol li nen!"

Tänään ylennetään Golgatalle is tu tet tu e lä män puu,

1. stikiirasävelmä
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jonka kautta aikakausien Kuningas pelastuksen val mis ti.

Ris ti pyhittää maanääret ja kirkastaa y lös nou se muk sen huo neen.

En ke lit rie muit se vat tai vaas sa,

ih mi set iloitsevat maan päällä ja huutavat Daa vi din ta voin:

"Ylistäkää Herraa, meidän Ju ma laam me, kumartukaa hänen jalkainsa as tin lau dan e teen!"

Pyhä on Herra, joka antaa maailmalle suuren ar mon.
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Litaniastikiira nro 3

Oi Kris tus, patriarkka Jaakob kuvasi en nal ta ris ti ä si,

1. sävelmä

kun hän pojanpoikiaan siunatessaan pani kätensä ristikkäin heidän päänsä pääl le.

Oi Kris tus, kun me tänään y len näm me ris ti si, me huu dam me si nul le:

"Lah joi ta sinua rakastavalle kansallesi voit to vi hol li sis ta,

niin kuin muinoin lahjoitit Konstantinokselle voi ton mer kin."
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Litaniastikiira nro 4

Hurskas hallitsija näki taivaalla maahan kätketyn jumalallisen aar teen,

2. sävelmä

e lä män an ta jan ris tin,

joka on väkevä merkki vi hol lis ten voit ta mi sek si.

Jumalan innoittamana hallitsija riensi iloiten, uskossa ja toivossa vah vis tu nee na,

ylentämään Herran ristin kaikkien näh tä väk si.
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Litaniastikiira nro 5

Nöy räs ti hän nosti maan povesta ristin, jolla kärsien Kristus lu nas ti maa il man

ja pe las ti mei dän kin sie lum me.

Kun   patriarkka   Jaakob   siunasi poi ki aan,

2. sävelmä

hän a set ti kä ten sä ris tik käin ja näin ku va si e del tä

ris tin voi maa. Kun risti on meidän vahva suo je luk sem me,
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sen avulla me pystymme karkottamaan pahojen henkien hyök kä yk set,

pai na maan maa han Be li a rin yl pe än kat seen

ja voittamaan vihamielisen Amalekin tuhoisat jou kot.

Nytkin me uskovat hartain mielin ylennämme kalliin ris tin

ja huudamme koko sydämestämme si nun hy vyy del le si:
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Litaniastikiira nro 6

"Neitseestä lihaksi tullut Herra, armahda mei tä!

Ole, oi Hyvä, armollinen kättesi vii saal le luo muk sel le!"

Kris tuk sen kol mi o sai nen ris ti, vah va suo je luk se

2. sävelmä

ni,

py hi tä mi nut voi mal la si, että uskoen ja rakastaen ku mar tai sin

ja kun ni oit tai sin si nu a.
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Litaniastikiira nro 7

Riemuitkaamme ja huutakaamme nyt koko sy dä mes täm me:

4. sävelmä

"Oi Kristus, sinä kärsit meidän tähtemme tuomion, pilkan ja ki du tuk sen,

pu keu duit purp pu raan ja nou sit ris til le."

Sinut nähdessään  aurinko ja kuu kätkivät lois teen sa,

maa vapisi pelosta ja temppelin esirippu repesi kah ti a.
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Suo meille kunniallinen ristisi tur vak si, suojelijaksi ja pahojen henkien kar kot ta jak si,

että me kaikki sitä syleillen kunnioittaisimme ja lau sui sim me:

"Oi risti, pelasta meidät voi mal la si! Py hi tä mei dät kirk ka u del la si

ja vah vis ta mei tä y len tä mi sel lä si,

sillä sinä olet meidän valkeutemme ja sie lu jem me pe las tus."
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Litaniastikiira nro 8

Kirkkaasti loistava tähtikuvio osoitti sinut, oi ris ti, voitonmerkiksi hurskaalle kei sa

4. sävelmä

ril le.

Hä nen äi tin sä Helena löysi sinut ja ylensi maailman näh tä väk si.

Nytkin me uskovat ylennämme pyhän ristin ja huu dam me:

"Va lis ta mei dät kirk ka u del la si ja pyhitä meidät ylentämiselläsi, oi Herran ris ti,

jo ka an nat voi ton vi hol li sis ta!"
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Kunnia... nyt... Aamen

Veisu Jumalansynnyttäjälle

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja i an kaik ki

4.sävelmä

ses ti. Aa men.

Oi Kristus, Mooses kuvasi ennalta kunniallisen ristisi vai ku tuk

4. sävelmä

sen,

sillä hän voitti Amalekin sotajoukon Siinain e rä maas sa,

kun hännos ti kätensä ja muodosti ris tinmer kin, jolla hän vahvisti taistelevaa kan saan sa.

20



Nyt tämä ennusmerkki toteutuu meis sä,

kun tänään ylennämme ristin ja pimeyden voimat pa ke ne vat.

Nyt koko luomakunta vapautuu tur me luk ses ta,

sillä ristin kautta meille vuodatetaan kaikki ar mo lah jat.

Sen tähden me iloiten lankeamme eteesi ja huudamme si nul le:
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Virrelmästikiira Nro 1

Sinun tekosi ovat suureksi tul leet, Her ra, kun ni a ol koon si nul le!

Iloitse eläväksitekevä ris ti, hurskauden kukistumaton voi ma,

5. sävelmä

paratiisin  ovi,  uskovaisten  tuki, Kir kon suo je lus!

Si nun kaut ta si on turmelus hajotettu ja tyhjäksi teh ty,

kuo le man val ta rik ki pol jet tu, ja me kohoamme maasta tai vaa seen.

22



Lukija: Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa hänen valtaistuimensa eteen, 

hänen jalkojensa juureen! Hän on pyhä. (Ps. 99:5)

               

Virrelmästikiira Nro 2

Ris ti     — voittamaton ase, pahojen henkien vas tus ta ja,

marttyyrien kunnia,  pyhittäjien todellinen kau nis tus,

pe las tuk sen tur va, sinä lahjoitat maailmalle suu ren lau pe u den.

I loit se, Her ran ris ti, sillä sinun kauttasi ihmiskunta pääsi vapaaksi ki ro uk ses

5. sävelmä

ta!

Sinä kaikkein kunniallisin ris ti, i lon to ti nen merk ki,
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kukistat ylentämiselläsi vi hol li set.

Sinä olet meidän apumme, hallitsijain tuki, vanhurskasten voi ma,

pappien kaunistus ja vaaroista va pa ut ta ja. Sinä olet voiman sauva, jolla meitä pai men ne taan,

rauhan ase, jota enkelit peläten var ti oi vat. Sinä olet Kristuksen jumalallinen kun ni a,

hänen, joka antaa maailmalle suu ren ar mon.
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Lukija: Jumala, jo ammoisista ajoista sinä olet ollut kuninkaani,

sinä teet suuria tekoja kaikkialla.  (Ps. 74:12)

Virrelmästikiira Nro 3

Iloitse, kunniallinen ris ti, sokeiden opastaja, sairaiden parantaja ja kuolleiden ylös -nou se

5. sävelmä

mus,

joka olet nostanut synnin syvyydestä meidätkin turmeluksen o mat.

Si nun voi mal la si on kuoleman valta kukistettu ja perkeleen voima voi tet tu.

Me ihmiset olemme päässeet osallisiksi ju ma loi tu mi ses ta

ja    katoamattomuus    on    puhjennut kuk kaan.
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Kunnia... nyt... Aamen

Kun nyt näemme pappien tänään ylentävän pyhän ris tin, me kun ni oi tam me hän tä,

joka    ylennettiin ris tin puus sa,

sillä häneltä me saamme runsaat ar mo lah jat.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt aina ja i an kaik ki ses ti.

8. sävelmä

Aa men.
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Veisu Jumalansynnyttäjälle

Oi ris ti, sinua Mooses kuvasi muinoin voittamalla A ma le

8. sävelmä

kin,

ja psalmirunoilija Daavid kehotti kumatumaan astinlaudan e teen.

Sinun kallista ristiäsi, oi Kris tus Ju ma la.,

me syntiset kelvottomilla huulillamme hartaasti kun ni oi tam me

ja sinua, joka sallit naulita itsesi ris tiin, me vei suil la y lis täm me:

Tee meidät ryövärin tavoin kel vol li sik si
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Tropari

Pieni Ylistysveisu

si nun val ta kun nas ta si o sal lis tu maan.

Aa men.

           Kolmesti

Pe las ta, Her ra, si nun kan sa si ja siunaa sinun pe rin tö ä

1. sävelmä

si.

An na kir kol le si voit to vi hol li sis ta

ja   suojele   ristilläsi   sinun val ta kun taa si.

Y lis täm me, y lis täm me si nu a,
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e lä män an ta ja Kris tus,

ja kun ni oi tam me py hää ris ti ä si,

jol la o let mei dät pe las ta nut

vi hol li sen or juu des ta.

Herra,  tuomitse  ne,  jotka  ovat  vetäneet  minut

Liitelauselma (Ps. 35:1)

tuo mi ol le!
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Prokimeni
(Ps. 98:3)

3.

Taistele  niitä  vastaan,  jotka  minua  vastaan tais te le vat!

2. liitelauselma (Ps. 35:2)

Tartu aseisiin, ota kilpi, tule a vuk se ni

Maan ää ret kin saivat tietää, että Jumalamme pe las ti mei dät.

4. sävelmä

et tä Ju ma lam me pe las ti mei dät.

Evankeliumi
Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen
Ps. 51

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Py häl le Hen gel le.

2. sävelmä
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Kristuksen kolmiosainen ris ti, vah va suo je luk se ni,

py hi tä mi nut voi mal la si, että uskoen ja rakastaen ku mar tai sin

ja kun ni oit tai sin si nu a.

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

Kristuksen   kolmiosainen ris ti, vah va suo je luk se ni,

py hi tä mi nut voi mal la si, että uskoen ja rakastaen ku mar tai sin
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ja kun ni oit tai sin si nu a. Ar mah da mi nu a, Ju ma

6. sävelmä

la,

si nun suu res ta ar mos ta si; pyy hi pois mi nun syn ti ni

si nun suu res ta lau pe u des ta si. Kris tuk sen ris ti, kris tit ty jen toi vo,

eksyneiden ohjaaja, myrskyn yllättämäin sa ta ma,

tais te lu jen voit to, maa il man pe rus tus, sai rai den pa ran nus,

kuol lei den y lös nou se mus, ar mah da mei tä.
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 Kanoni

Moo

1. irmossi

ses te ki ris tin mer kin, kun hän, lyö den sau val laan suo

8. sävelmä

raan,

ja koi kahtia Punaisenmeren jalan kul ke val le Is ra e lil le,

sit ten lyö den poikittain faraon so ta vau nu ja vas taan, yh dis ti jäl leenme ren ve det;

näin hän piirsi ilmaan voittamattoman so ta a seen.

Sen täh den veisatkaamme Kristukselle mei dän Ju ma lal lem me,
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Lukija: Kanonin troparit juhlamineasta sivu 25

Lukija: Kanonin troparit juhlamineasta sivu 26

sillä hänen kunniansa on suu rek si tul lut.

Aa

3. irmossi

ro nin sau va o li sa lai suu den tun nus merk ki nä;

sil lä se kukoistamisellaan osoitti oi ke an pa pin;

niin myös Kirkossa, joka oli ennen hedelmätön nyt ku kois taa ris tin puu,

sil le voi ma na ja vah vis tuk se na.
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Lukija: Kanonin troparit juhlamineasta sivu 26

Mi

4. irmossi

nä kuu lin, oi Her ra, si nun huo len pi to si sa lai suu den,

mi nä ym mär sin te ko si ja y lis tän si nun Ju ma luut ta si!

Oi,

5. irmossi

si nä ai na au tu as puu, jo hon oli naulittu Kristus Ku nin gas ja Her ra!

Si nuun kukistui se, joka oli puun kautta vie tel lyt Ee van, mut ta jo ka it se pet tyi,

sil loin kun oli ruumiillisesti ristiin nau lit tu Ju ma la,
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Lukija: Kanonin troparit juhlamineasta sivu 27

jo ka an taa sie luil lem me rau han.

Joo

6. irmossi

na ojensi meripedon vatsassa ristin muo toi ses ti kä ten sä

ja kuvasi sillä selvästi Kristuksen pe las ta vai si a kär si myk si ä.

Hä nen tulonsa ulos meripedon vatsasta kol man te na päi vä nä

ku va si ennalta ristiinnaulitun Kristuksen Jumalan yliluonnollista y lös nou se mus ta

sil lä noustuaan  kuolleista kol man te na päi vä nä
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Lukija: Kanonin troparit juhlamineasta sivu 27

Kris tus va lis ti ko ko maa il man.

Jumalattoman   hirmuvaltiaan

7. irmossi

mie le tön käs ky

täyn nä uhkausta ja inhottavaa ju ma lan pilk kaa häm mäs tyt ti ih mi set

mut ta ei pe to mai nen vi ha, ei kä hu kut ta va tu li

pe läs tyt tä neet kol me a nuo ru kais ta, vaan liek ki en kes kel lä,
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Lukija: Kanonin troparit juhlamineasta sivu 28

joi ta vastaan   puhalsi   kasteen   tuova Hen ki, he vei sa si vat:

Siu nat tu o let si nä, suuresti ylistetty isiemme ja mei dän Ju ma lam me.

Kiit

8.irmossi

tä kää, te kol me nuo ru kais ta Ju ma laa, I sää Luo jaa.

Vei sat kaa kiitosta Sanalle, joka tuli alas ja muutti tu len kas teek si,

ja kaik kein py hin tä Hen ke ä, jo ka an taa kai kil le e lä män,
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Lukija: Kanonin troparit juhlamineasta sivu 28

y lis tä kää i an kaik ki ses ti.

Y

Ylistyslauselma

lis tä sie lu ni

kun ni al lis ta Her ran ris ti ä.

Oi,

9. irmossi

Ju ma lan syn nyt tä jä, si nä o let sa lai nen puu tar

8. sävelmä

ha,

jon ka kylvämättömästä maasta kas voi Kris tus.
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Lukija: Kanonin troparit juhlamineasta sivu 29

Kiitospsalmi
(150; 148 LXX)

Hän is tut ti maan päälle eläväksi te ke vän ris tin puun.

Sik si me ku mar ram me ris ti ä ja y lis täm me

Kris tus ta ja Ju ma lan syn nyt tä jää.

Kaik ki, joissa  henki  on,  kiittäkää Her raa.

8. sävelmä

Y lis tä kää Her raa tai vais ta, y lis tä kää hän tä kor ke uk sis sa.
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Kiitosstikiira Nro 1–2

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.

Si nul le, Ju ma la, so pii y lis tys tä vei sa ta.

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

Oi

kahdesti

suur ta ih met tä! Tänään tuodaan esiin korkeuteen kohotettu elämänpuu, kaikkein pyhin

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

Lauletaan kiitosstikiira nro 1–2

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

Kiitosstikiira nro 3

ris ti. Maanääret ihmettelevät ja pahat henget kau his tu vat sii tä,

miten suuren lahjan ihmiset ovat saa neet. Oi Kristus, Sinä ainoa lau pi as,

pe las ta ris til lä si mei dän sie lum me.

Oi suur ta ih met tä! Tänään ylennetään maasta Her ran ris ti ä,

8. sävelmä

joka kantoi Korkeimman ikäänkuin vii ni köyn nös ter tun.
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Lukija: Ylistäkää häntä symbaalien helinällä, ylistäkää häntä riemukkain symbaalein! (Ps. 150: 5)

Kiitosstikiira nro 4

Se on johtanut meidät Ju ma lan tun te mi seen

ja kukistanut lopullisesti kuoleman voi man.

Sinun  juurellasi, oi kun ni al li nen ris ti,

me nautimme Eedenissä kuolematonta ravintoa ja y lis täm me Kris tus ta.

Oi suur ta ih met tä! Ristin leveys ja pituus ta voit ta vat tai vai

8. sävelmä

ta,
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Kunnia... nyt... Aamen

sillä jumalallisella armollaan se kai ken py hit tää.

Ristinmerkillä pakanakansat voi te taan ja  kristittyjen  valta lu ji te taan.

Oi te ju ma lal li set por taat,

joita pitkin me me kohoamme tai vaa seen Kris tus ta y lis tä en.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, ai na ja

  6. sävelmä

44



Doksastikon

i an kaik ki ses ti. Aa men.

Tänään Herran risti esiin tuo daan, uskovat ottavat sen rakkaudella vas

  6. sävelmä

taan

ja saavat parannuksen kaikista sielun ja ruumiin tau deis ta.

Iloiten ja peljäten syleilemme ris ti ä, sillä me kelvottomat pelkäämme syntien täh den,

mutta  iloitsemme  pelastuksen täh den,
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Suuri Ylistysveisu

jonka ristiinnaulittu Kristus Jumala armollisena antaa maa il mal le.

Kunnia olkoon Jumalalle kor ke uk sis sa ja maas sa rau ha

ja ih mi sil lä hy vä tah to! Me kii tämme sinua, me ylistämme si nu a,

ku mar ram me si nu a, kun ni oi tam me si nu a,

kii tos ta kan   - namme sinulle sinun suuren kunniasi täh den.
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Her ra, Kuningas, taivaallinen Jumala, Isä, Kaik ki val ti as!

Her ra, ainokainen Poika, Jeesus Kristus ja Pyhä Hen ki.

Her ra, Jumala,  Jumalan  Karitsa,  Isän Poi ka.

Jo ka o tat pois maailman synnin, armahda mei tä!

Si nä, jo ka maa ilman synnit otat pois, o ta vas taanmei dän ru ko uk sem me!

Si nä, jo ka I sän oi kealla puolella istut, armahda mei tä, sillä sinä olet ainoa py hä,
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si nä o let ai   - noa Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan kunniaksi. Aa men.

Jo ka päi vä minä ylistän sinua ja kiitän sinun nimeäsi iäti ja i an kaik ki ses ti.

Suo, Her   - ra, että me tämän päivän syntiä tekemättä viet täi sim me!

Kii tetty   olet  sinä,  Herra,  meidän  isäimme Ju ma la,

se kä kii    - tetty ja ylistetty on sinun nimesi iankaikkisesti. Aa men.

Ol   - koon sinun laupeutesi, Herra, meidän päällämme, niin kuin me sinuun us kal lam me.
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Kii

Kolmesti

tetty olet sinä, Herra, opeta minua käskyjäsi tun te maan.

Her ra,   sinä   olet   meidän   turvamme   suvusta su kuun.

Mi nä sa noin: Her ra, ar mah da mi nu a,

pa ran na mi nun sie   - luni, sillä minä olen syntiä tehnyt sinua vas taan.

Her   - ra, sinun puoleesi minä käännyn, opeta minua sinun tahtoasi täyt tä mään,

sil   - lä  sinä  olet  minun  Jumalani,  sillä  sinussa  on  elämän läh de.
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Sinun valkeudessasi me valkeuden nä em me. Jatka laupeuttasi niille, jotka sinut tun te vat.

Kolmesti

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, ar mah da mei tä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aa men.

Py hä Kuo le ma ton, ar mah da mei tä.

Py hä Ju ma la, Py hä Vä ke vä,
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Pappi: Se on viisautta

Tropari

SINUN RISTILLESI

py hä Kuo le ma ton, ar mah da mei tä!

Pe

Kolmesti

las ta, Her ra, si nun kan sa si ja siu naa si nun pe rin tö ä si.

An na kir kol le si voit to vi hol li sis ta

ja suo je le ris til lä si si nun val ta kun taa si.

Si

Kolmesti

nun ris til le si me ku mar ram me Val ti as,

51



Säv. arkkipiispa Nikanor

suom.sov. SO ja PA
NYT LUONNON HALLITSIJA

ja si nun py hää y lös nou se mis ta si y lis täm me.

Nyt luon non hal lit si ja ja kun ni an Her ra ris tiin nau li

taan ja kei häin lä vis te tään. Seu ra kun nan ma ke us mais taa

sap pe a ja e tik kaa. Hän jo ka on pu ke nut tai vaan pil vil lä, pu e taan

or jan tap pu ra sep pe lee seen. Hän, jo ka on kä del lään luo nut ih mi sen,
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hän pu e taan pilk ka pu kuun ja lyö dään mai sel la kä del

lä. Hän, jo ka tai vaan pu et taa pil vi hin, ot taa har ti oil leen ruos kan is

kut, sy lek si mi sen ja ruos kit se mi sen, hä väis tyk set ja kor va

puus tit. Kaik ki hän, mi nun Va pah ta ja ni ja Ju ma la ni kär sii mi nun

syyl li sek si tuo mi tun täh den, hän ar mol li nen, kär sii pe las taak sen sa ek sy
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Ristin stikiira nro 1

tyk ses tä maa il man.

Vaihtoehtoisesti stikiirat voidaan laulaa stikiirasävelmillä

Tulkaa, uskovaiset, kumartukaa eläväksitekevän puun e teen,

2. sävelmä

jonka päälle Kristus, kunnian Ku nin gas, va paas ta tah dos taan o jen si kä ten sä

ja siten ylensi alkuperäiseen autuuteen meidät, jotka vihollinen sai himon avulla saa liik seen

ja vie roit ti pois Ju ma las ta.
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Ristin stikiira nro 2

Tulkaa, uskovaiset, kumartukaa sen puun e teen,

2. sävelmä

jonka kautta saamme polkea rikki näkymättömäin vi hol lis ten päät.

Tul kaa, kaik ki kan sat ja su ku kun nat, vei suin kun ni oit ta kaaHer ran ris ti ä.

O le y lis tet ty si nä, oi ris ti, lan genneen Aadamin täydelli  - nen lu nas tus.

Sinusta kerskaavat meidän joh ta jam me,
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Ristin stikiira nro 3

koska he ovat sinun voimallasi usein valloittaneet Israelin kan san.

Si nu a me kris ti tyt nyt pe lä ten suu te lem me.

Ristiinnaulittu   Herra   Kristus,   armahda mei tä

hy vyy des sä si ja ih mis rak kau des sa si.

Nyt luonnon Hallitsija ja kunnian Herra ristiin nau li taan

2. sävelmä
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ja kei häin lä vis te tään. Seu  - rakunnan Makeus maistaa sappea ja e tik kaa,

hänet, joka on peittänyt taivaan pilvillä, kruunataan orjantappura   - sep pe leel lä.

Hänet, joka on kädellään luonut ihmisen, puetaan pilkka      - pu kuun

ja hän tä lyö dään mai sel la kä del lä. Hän, jo ka tai vaan pu kee pil viin,

ot taa har ti oil leen ruos kan is kut,

syleksimisen ja ruoskimisen, häväistykset ja kor     - va puus tit.
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Kunnia... nyt... Aamen

Ristin stikiira nro 4

Kaikki hän, minun Vapahtajani ja Jumalani, kärsii minun syylliseksi tuomitun täh den.

Hän, Ar mol li nen, kär sii pelastaakseen maail  - man ek sy tyk ses tä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, ai na ja i

8. sävelmä

an

kaik ki ses ti. Aa men.

Nyt olennoltaan lähestymätön lähestyy mi nu a

8. sävelmä
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ja  vaivan  kärsii  hän,  joka  minut  vaivoista va pah taa.

Hän tä, jo ka so keil le val ke u den lah joit taa,

jumalattomain huulet sylkevät ja hän antaa ruumiinsa vankien edestä ruos kit ta vak si.

Puhdas Neitsytäiti näki hänet ristillä ja huusi syvässä tus kas sa:

”Voi, mi nun Syn nyt tä mä ni!

59



Miksi   sallit   näin   tapahtua it sel le si?

Kauneudessaan  ihmisistä  ihanin  on  nyt  hengetön  ja muo do ton,

eikä  hänellä  ole  näköä ei kä kau ne ut ta.

Voi si nu a, mi nun Val keu te ni! En voi katsella sinua kuoleman uneen vai pu nee na.

Mi nun sie lu ni on haa vo ja täyn nä
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ja kau he a miek ka käy sy dä me ni lä pi.”

Sinun   kärsimyksiäsi   minä   veisuin y lis tän

ja   kumarrun   sinun lau peu te si e teen.

Kun ni a ol koon si nul le, pit kä mie li nen Her ra!
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