
Ristiretki 
(San. & säv: Aapo Jussila) 

 

Linnanneito: 
Oi te miehistä urhoollisimmat, jotka uhraatte henkenne Herramme puolesta. 

Käykää taistoon turvallisin mielin, sillä apunanne ovat Herramme vakaa käsi ja nöyrät 

rukoukset neitojen. 

Ja jos saatte osuman vihollisen nuolesta,  

on palkkananne Paratiisi ja harpun soitto enkelten. 

Ei nuori neito rakastaa voi sellaista raukkaa,  

joka ratsasta ei Jerusalemiin täyttä laukkaa. 

Ken valmis ole kuolemaan ei eestä Kristuksen, 

sitä katson silmiin syvästi halveksuen. 

Oi te Kristuksen urheat sotilaat, jotka taistelette Auringon alla. 

Palkkionne ei ole täältä vaan se on kallisarvoinen aarre kaukaisilta rannoilta. 

Rankaiskaa saraseenejä kovalla kouralla, 

karkoittakaa heidät pyhiltä paikoilta. 

Ei nuori neito rakastaa voi sellaista raukkaa,  

joka ratsasta ei Jerusalemiin täyttä laukkaa. 

Ken valmis ole kuolemaan ei eestä Kristuksen, 

sitä katson silmiin syvästi halveksuen. 

Oi te miehistä kavalimmat, jotka jäätte kotiin omaisuutenne tähden, 

valtaatte ristiretkeläisten maat, 

niin kuin hylkäätte ristin, niin on Herrakin hylkäävä teidät. 

Kannatte häpeää tässä maailmassa ihmisten nähden, 

kuoleman jälkeen on rajananne Helvetin seinät. 

Ei nuori neito rakastaa voi sellaista raukkaa,  

joka ratsasta ei Jerusalemiin täyttä laukkaa. 

Ken valmis ole kuolemaan ei eestä Kristuksen, 

sitä katson silmiin syvästi halveksuen. 



Saraseeni: 
 

Uskovaisten veri täyttää Jerusalemin, 

monijumalaisten joukko valtaa kaupungin. 

Tosiuskovainen ei moista sietää voi, 

Egyptistä Damaskokseen sotatorvet soi. 

Kautta viikunapensaan, kautta öljypuun, 

kautta Siinain vuoren ja tämän seudun suojatun. 

Kautta Auringon paisteen, kautta loisteen kuun, 

kautta kuuman päivän, kautta kylmän yön. 

Ken taistelussa kuolee, Paratiisipaikan ansaitsee, 

siellä pyöreärintaiset tytöt häntä palvelee, 

siellä vuolaat purot virtaavat vettä raikasta, 

hedelmiä syödäkseen saa puutarhasta. 

Sokeat, rammat, sairaat vain nyt pois jäädä saa, 

kun soturimme kristittyjen joukot tuhoaa. 

Niin kuin Faraon joukot hukkuivat mereen, 

on kristittyjen armeija hukkuva vereen. 

Kautta viikunapensaan, kautta öljypuun, 

kautta Siinain vuoren ja tämän seudun suojatun. 

Kautta Auringon paisteen, kautta loisteen kuun, 

kautta kuuman päivän, kautta kylmän yön. 

Ken taistelussa kuolee, Paratiisipaikan ansaitsee, 

siellä pyöreärintaiset tytöt häntä palvelee, 

siellä vuolaat purot virtaavat vettä raikasta, 

hedelmiä syödäkseen saa puutarhasta. 

 


