
IX HETKEN PALVELUS SUURENA PERJANTAINA
(Kotona luettavaksi suurena perjantain, illalla tai illansuussa)

Lukija: Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra Jeesus Kris-
tus, Jumalan Poika, armahda meitä. Amen.  
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.  

Taivaallinen Kuningas, Lohduttaja, totuuden Henki, joka pai-
kassa oleva ja kaikki täyttävä, hyvyyden lähde ja elämän antaja, 
tule ja asu meissä ja puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta 
sekä pelasta, oi Hyvä, meidän sielumme.  

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda 
meitä. (kolmesti)  

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

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, 
puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. 
Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme sinun nimesi tähden.  
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.  

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

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 
Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan 
päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen 
leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin an-
namme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, 
vaan päästä meidät pahasta.  
Lukija: Herra, armahda. (12 kertaa)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen.  
Tulkaa, kumartakaamme meidän kuningastamme Jumalaa!  



Ortodoksinen seminaari

Tulkaa,  kumartukaamme  ja  langetkaamme  Kristuksen,  meidän 
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!  
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän 
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!  
Psalmi 691

2 Pelasta minut, Jumala! Vesi on noussut kaulaani saakka. 3 Olen va-
jonnut  pohjattomaan liejuun,  jalkani  ei  tavoita  lujaa  maata.  Olen 
joutunut vetten syvyyksiin, pyörre tempaa minut mukaansa. 4 Minä 
olen väsynyt huutamaan, kurkkuni on käheä. Silmäni hämärtyivät, 
kun odotin sinua, Jumala. 5 Enemmän kuin hiuksia päässäni on nii-
tä, jotka minua syyttä vihaavat. Vahvoja he ovat, nuo, jotka tahtovat 
tuhota minut.  Syyttä he ovat minun vihamiehiäni.  Kuinka voisin 
palauttaa  sellaista,  mitä  en  ole  varastanut?  6  Jumala,  sinä  tunnet 
erehdykseni,  rikkomukseni  eivät  pysy  sinulta  salassa.  7  Herrani, 
Herra Sebaot! Älköön minun takiani joutuko häpeään kukaan, joka 
odottaa sinua. Israelin Jumala! Älköön minun takiani joutuko pil-
kattavaksi kukaan, joka etsii sinua. 8 Sinun takiasi olen joutunut hä-
väistyksi, häpeän puna peittää kasvoni. 9 Minusta on tullut vieras 
veljilleni, äitini pojat eivät minua tunne. 10 Kiivaus sinun temppelisi 
puolesta on kuluttanut minut, ja minuun sattuu niiden pilkka, jotka 
pilkkaavat sinua. 11 Minä itkin ja paastosin,mutta siitäkin koitui mi-
nulle vain häpeää. 12 Minä pukeuduin karkeaan kankaaseen, mutta 
minusta tuli vain pilkkalaulun aihe. 13 Missä ihmiset kokoontuvat, 
siellä puhutaan minusta. Missä olutta juodaan, siellä lauletaan mi-
nusta. 14 Minä rukoilen sinua, Herra. Kunpa tämä hetki olisi otolli-
nen. Jumala, vastaa minulle! Onhan hyvyytesi suuri ja apusi varma. 
15 Pelasta minut, etten vajoaisi liejuun, pelasta minut vihollisteni kä-
sistä  ja  vetten syvyyksistä.  16  Älä  anna pyörteen temmata  minua 
mukaansa,  syvyyden nielaista  minua,  älä  anna  kuilun  sulkeutua 
pääni päällä.  17 Vastaa minulle,  Herra!  Sinä olet  uskollinen, katso 
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puoleeni, sinä armollinen. 8 Älä kätke kasvojasi palvelijaltasi. Minä 
olen ahdingossa, vastaa jo minulle! 19 Tule luokseni, lunasta minut, 
osta minut vapaaksi vihollisteni nähden. 20 Sinä näet kaikki ahdista-
jani, sinä tiedät, että olen kärsinyt häväistystä, herjaa ja pilkkaa. 21 

Häpeä on murtanut  sydämeni,  haavani  ei  parane.  Turhaan minä 
odotin sääliä, kukaan ei minua lohduttanut. 22 Viholliseni ovat pan-
neet ruokaani karvasta koiruohoa, janooni he juottivat etikkaa.  23 
Tulkoon heidän pitopöytänsä heille ansaksi ja uhrijuhlansa onnet-
tomuudeksi! 24 Tulkoot heidän silmänsä sokeiksi, tee heidän jalkan-
sa heikoiksi. 25 Vuodata heidän päälleen kiivautesi malja, sinun vi-
hasi hehku kohdatkoon heidät. 26 Tulkoon heidän leirinsä autioksi, 
älköön kukaan asuko heidän teltoissaan. 27 He ovat vainonneet sitä, 
jota sinä olet lyönyt, lisänneet sen tuskaa, jota sinä olet haavoitta-
nut. 28 Pane heille syyllisyyttä syyllisyyden päälle, torju heidät luo-
tasi. 29 Pyyhittäköön heidät pois elämän kirjasta, älköön heidän ni-
meään merkittäkö vanhurskaiden joukkoon. 30 Minä olen kurja ja 
kipua täynnä, mutta sinä, Jumala, autat minut turvaan. 31 Minä ylis-
tän lauluin Jumalan nimeä, kunnioitan sitä kiitoksin.  32 Miellyttä-
köön kiitokseni Herraa enemmän kuin uhrihärkä, enemmän kuin 
sarvipää ja halkisorkkainen sonni. 33 Nöyrät näkevät tämän ja iloit-
sevat,  niiden mieli  virvoittuu, jotka etsivät Jumalaa, 34 sillä Herra 
kuulee köyhien rukouksen eikä hylkää omiaan, jotka ovat vankeu-
dessa. 35 Taivas ja maa ylistäkööt häntä, meret ja kaikki, mikä niissä 
liikkuu.  36 Jumala pelastaa Siionin ja  rakentaa Juudan kaupungit. 
Hänen kansansa saa asua siellä, se ottaa maan omakseen. 37 Hänen 
palvelijoittensa jälkeläiset perivät sen, ja ne, jotka rakastavat hänen 
nimeään, saavat asua siellä.

Psalmi 69(70), LXX  
2 

Jumala,  katso puoleeni,  auta  minua!  Herra,  kiirehdi  autta-maan 

minua! 
3 

Pilkka ja häpeä niille,  jotka väijyvät henkeäni!  Peräänty-
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kööt lyötyinä ja häpeissään ne, jotka tahtovat minulle pahaa. 
4 

Kään-
tykööt heti häpeissään takaisin ne, jotka ilkkuvat minulle: ”Hyvä, 

hyvä!” 
5 

Iloitkoot ja riemuitkoot sinusta! kaikki ne, jotka etsivät si-
nua. He sanokoot aina: ”Olkoon Jumala suuri!”, ne jotka rakastavat 

sinun pelastustekoasi. 
6 

Mutta minä olen köyhä ja avuton. Jumala, 
auta minua! Sinä olet minun apuni ja pelastajani, Herra, älä viivy!  

Psalmi 85 (86), LXX  
1 

Herra,  kallista korvasi  ja  kuule minua,  sillä  minä olen köyhä ja 

avuton. 
2 

Varjele minun sieluani, sillä minä olen pyhä, Jumalani, pe-

lasta palvelijasi, joka panee toivonsa sinuun. 
3 

Herra, armahda mi-

nua!  Kaiken  päivää  huudan sinua  avukseni.  
4  

Anna  palvelijallesi 

sielun ilo, sillä minä kohotan sieluni sinun puoleesi, Herra. 
5 

Sinä, 
Herra, olet hyvä ja lempeä, runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikil-

le,  jotka sinua avuksi huutavat.  
6 

Ota korviisi,  Herra, rukoukseni, 

tarkkaa pyyntöni ääntä. 
7 

Minä huudan sinua hätäni päivänä, ja sinä 

kuulet minua. 
8 

Ei ole kaltaistasi jumalien joukossa, ei ole vertaa si-

nun  teoillesi,  Herra.  
9  

Sinä  olet  luonut  kaikki  kansat.  Ne  tulevat 

eteesi ja kumartavat sinua, ne kunnioittavat sinun nimeäsi, Herra, 
10 

sillä sinä olet suuri ja teet ihmetekoja, sinä yksin olet suuri, Jumala. 
11 

Herra, ohjaa minua tielläsi, niin vaellan sinun totuudessasi. Iloit-
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koon sydämeni, niin että se pelkää nimeäsi. 
12 

Herra, minun Juma-
lani, sinua minä ylistän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan ni-

meäsi, 
13 

sillä sinä osoitat minulle suurta armoasi, sinä pelastat mi-

nun sieluni  tuonelan syvyyksistä.  
14 

Jumala,  lainrikkojat  nousevat 
minua vastaan, väkevien joukko tavoittelee henkeäni – sinusta he 

eivät piittaa.  
15 

Herra,  sinä olet armahtava ja laupias Jumala,  sinä 

olet kärsivällinen, olet täynnä hyvyyttä ja pysyt totuudessa. 
16 

Katso 
puoleeni ja armahda minua!! Anna minulle voimaa, pelasta minut, 

olenhan  palvelijasi,  sinun  palvelijattaresi  poika.  
17  

Anna  merkki, 
joka lupaa minulle hyvää. Häpeä vihamiehilleni! Saakoot he nähdä, 

että sinä, Herra, autat ja lohdutat minua. 
17 

Anna merkki, joka lupaa 
minulle hyvää. Häpeä vihamiehilleni! Saakoot he nähdä, että sinä, 
Herra, autat ja lohdutat minua. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen.  
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala! (kol-
mesti)  
Herra, armahda. (kolmesti)
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Laulajat: 8. säv. (stikiirasävelmä, voidaan myös lukea)
Ryöväri nähdessään elämän Ruhtinaan riippuvan ristillä sanoi: | 
Jollet Sinä, meidän kanssamme Ristiinnaulittu, olisi lihaksi tullut 
Jumala, | niin ei aurinko olisi säteitään peittänyt | eikä maa olisi 
vapisten liikkunut. | Mutta Herra, Sinä, joka kaikki kärsit, || muis-
ta minua valtakunnassasi! 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
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Lukija: Jumalansynnyttäjälle  
Oi Hyvä, meitä varten Neitseestä syntynyt, ristinkuoleman kärsinyt 
Herra. Sinä olet kuolemallasi kuoleman kukistanut ja Jumalana 
ylösnoussut. Älä hylkää niitä, jotka sinä, Armollinen, olet kädelläsi 
luonut, vaan osoita ihmisrakkautesi, ota vastaan synnyttäjäsi mei-
dän puolestamme kantamat rukoukset ja pelasta, oi Vapahtaja, epä-
toivoinen kansa. 
Laulajat: Stikiirat, 7. säv. (voidaan myös lukea)
Kauheata oli nähdä taivaan ja maan Luojan ristissä riippuvan, | 
kun aurinko pimeni ja päivä jälleen yöksi muuttui, | ja kun maa lä-
hetti haudoista ulos kuolleiden ruumiit. | Näiden kanssa me ku-
marramme Sinua: || Armahda meitä! 
Lukija: 
Liitelauselma: He jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät 
minun puvustani arpaa. 
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2. säv. 

Kun lainrikkojat naulitsivat ristille Sinut, kunnian Herran, | Sinä 
huusit heille: | Miten olen mielenne pahoittanut? | Tai miten teitä 
vihastuttanut? | Kuka on ennen minua päästänyt teidät ahdistuk-
sesta? | Ja miten te nyt minulle maksatte? | Hyvän pahalla: | tuli-
patsaan sijasta te naulitsitte minut ristille, | pilven sijasta kaivoitte 
minulle haudan, | mannan sijasta te tarjositte minulle sappea, | 
veden sijasta juotitte minua etikalla. | Mutta minä kutsun pakana-
kansat || ja he ylistävät minua Isän ja Pyhän Hengen kanssa. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen. 6. säv.  
Tänään riippuu ristinpuussa Hän, joka on maan ripustanut vesien 
päälle; (kolmesti) | orjantappuraseppeleellä kruunataan enkelein 
Kuningas; | valepurppuraan puetaan Hänet, joka on taivaan puke-
nut pilviin; | lyödään poskelle sitä, joka on Jordanissa Aadamin 
vapahtanut; | nauloilla on kiinni lyöty seurakunnan Ylkä, | kei-
häällä pistetty Neitseen Poika. | Kumarramme kärsimyksillesi, oi 
Kristus! (kolmesti) || Ilmaise meille myös kunniallinen ylösnouse-
muksesikin! 

Evankeliumin lukeminen   2

Lukija: Lukekaamme Matteuksen pyhästä evankeliumista. (s. 10)
Lauletaan: Kunnia olkoon kärsimyksillesi, Herra. |
Lukija: Kuulkaamme… (ja lukee päivälle merkityn evankeliumiluvun)3

 Tässä kohdassa ennen evankeliumia luettaisiin myös prokiimeni, parimia ja epistola, mutta palveluksen 2
helpottamiseksi nämä on jätetty pois. Ne voidaan kuitenkin lukea seuraavasti:
Prokiimeni, 6. säv.: Hullu sanoo sydämessänsä: | “Ei ole Jumalaa”. 

Liitelauselma: Ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on. 
Parimia: Profeetta Jeremiaan kirjasta (11:18-12:5, 9-11, 14-15)
Epistola: Pyhän apostoli Paavalin kirjeestä heprealaisille (10:19-31) 

 Tähän palvelukseen merkityt evankeliumiteksti on suuren perjantain ehtoopalveluksesta.3

 7



Ortodoksinen seminaari

Evankeliumin jälkeen 
Lauletaan: Kunnia olkoon kärsivällisyydellesi, Herra.
Lukija:  Älä meitä lopullisesti hylkää, oman nimesi tähden, älä riko 
liittoasi. Älä ota laupeuttasi meiltä pois sinulle rakkaan Abrahamin 
tähden ja palvelijasi Iisakin ja valittusi Israelin tähden.  

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda 
meitä. (kolmesti)  

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

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, 
puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. 
Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme sinun nimesi tähden.  
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.  

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

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 
Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan 
päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen 
leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin an-
namme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, 
vaan päästä meidät pahasta.  
Lukija: Päivän kontakki, 8.säv.
Tulkaa kaikki, veisatkaamme ylistystä meidän edestämme Ristiin-
naulitulle, | sillä Maria nähtyään Hänet ristin päällä sanoi: || jos-
kin kärsit ristin, olet Sinä kuitenkin minun Poikani ja Jumalani! 
Herra, armahda. (40 kertaa) 
Kristus Jumala, jota kaikkina aikoina ja joka hetki taivaassa sekä 
maan päällä kumarretaan ja kunnioitetaan. Sinä pitkämielinen, ylen 
armollinen, ylen laupias, joka hurskaita rakastat ja syntisiä armah-
dat ja kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heille tulevia lahjoja. Si-
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nä itse, Herra, ota meidän rukouksemme vastaan ja ohjaa elämäm-
me käskyjesi tielle, pyhitä sielumme, puhdista ruumiimme, ojenna 
aivoituksemme, puhdista mielemme ja päästä meidät kaikesta 
murheesta, pahuudesta ja vaivasta. Ympäröi meidät pyhillä enke-
leilläsi, että me heidän joukkojensa varjeluksessa ja johdatuksessa 
uskon yhteyden saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsit-
täisimme, sillä kiitetty olet Sinä iankaikkisesti. Aamen.  
Herra, armahda. (kolmesti)  
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen.  
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafe-
ja verrattomasti jalompi, sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, 
sinua, totinen Jumalansynnyttäjä.  
Herra siunaa.  
Lukija: Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra Jeesus Kris-
tus, Jumalan Poika, armahda meitä. Amen. 
Lukija jatkaa:
Pyhän Basileios Suuren rukous  
Valtias, Herra, Jeesus Kristus, meidän Jumalamme. Sinä olet ollut 
kärsivällinen meitä synnintekijöitä kohtaan ja ohjannut meidät tä-
hän  hetkeen,  jona  sinä,  riippuen  eläväksi  tekevän  ristin  puussa, 
osoitit  viisaalle  ryövärille  tien  paratiisiin  ja  kuolemallasi  hukutit 
kuoleman. Ole armollinen meille, syntisille ja kelvottomille palveli-
joillesi, sillä me olemme tehneet syntiä. Olemme rikkoneet käskysi 
emmekä  ole  kelvolliset  nostamaan  katsettamme  taivaan  korkeu-
teen, sillä olemme vanhurskauden tieltä poikenneet ja sydämemme 
haluissa vaeltaneet. Mutta me rukoilemme hartaasti vertaamatonta 
hyvyyttäsi: Armahda meitä, Herra, armosi paljouden tähden ja pe-
lasta meidät sinun pyhän nimesi tähden, sillä päivämme ovat tur-
huudessa  kuluneet.  Vapauta  meidät  vastustajan  otteesta  ja  anna 
syntimme anteeksi. Kuoleta vahingolliset pyyteemme, että me luo-
puisimme vanhasta minästämme ja pukeutuisimme uuteen ja eläi-
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simme sinulle, Herrallemme ja Hyväntekijällemme, ja sinun käsky-
jäsi seuraten pääsisimme ikuiseen rauhaan, jossa on kaikkien iloit-
sevien asunto. Kristus, meidän Jumalamme, sinä olet totisesti sinua 
rakastavien ilo ja riemu, ja sinulle iankaikkisen Isäsi ja kaikkein py-
himmän,  hyvän ja  eläväksi  tekevän  Henkesi  kanssa  me kunniaa 
kannamme nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.  
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Evankeliumiteksti suurena perjantaina:

Matt. 27:1–38, Luuk. 23:39–43, Matt. 27:39–54, Joh. 19:31–37, Matt. 
27:55–61
Matt. 27: 1 Siihen aikaan Varhain aamulla kaikki ylipapit ja kansan 
vanhimmat kokoontuivat ja sopivat keskenään Jeesuksen surmaa-
misesta. 2 Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatuk-
selle, maaherralle. 3 Kun Juudas, Jeesuksen kavaltaja, näki että Jee-
sus oli tuomittu kuolemaan, hän katui tekoaan. Hän vei saamansa 
kolmekymmentä hopearahaa takaisin ylipapeille ja vanhimmille 4 ja 
sanoi: "Tein väärin, kun kavalsin viattoman veren." Mutta he vasta-
sivat: "Mitä se meitä liikuttaa? Omapa on asiasi." 5 Silloin Juudas 
paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi. 6 Ylipapit ottivat 
rahat ja sanoivat:  "Nämä ovat verirahoja, näitä ei ole lupa panna 
temppelirahastoon."  7  Neuvoteltuaan he  päättivät  ostaa  niillä  sa-
venvalajan pellon muukalaisten hautapaikaksi. 8 Vielä tänäkin päi-
vänä  sitä  peltoa  kutsutaan Veripelloksi.  9  Näin  kävi  toteen  tämä 
profeetta Jeremian sana: -- He ottivat ne kolmekymmentä hopeara-
haa, hinnan, jonka arvoiseksi he tämän miehen     israelilaisten puo-
lesta olivat arvioineet.        10 Ja he ostivat niillä savenvalajan pellon, 
niin kuin Herra oli minua käskenyt. 11 Jeesus vietiin nyt maaherran 
eteen. Tämä kysyi:  "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" "Sinä sen 
sanoit",  Jeesus  vastasi.  12  Ja  kun ylipapit  ja  vanhimmat  syyttivät 
häntä,  hän  ei  vastannut  mitään.  13  Silloin  Pilatus  sanoi  hänelle: 
"Etkö kuule, kuinka raskaita todisteita he esittävät sinua vastaan?" 
14  Mutta  Jeesus  ei  vastannut  yhteenkään  hänen  kysymykseensä. 
Tämä ihmetytti  maaherraa  suuresti.  15  Tapana  oli,  että  maaherra 
aina juhlien aikana päästi vapaaksi yhden vangin, jonka väkijoukko 
sai valita. 16 Vankien joukossa oli nyt Barabbas- niminen kuuluisa 
mies. 17 Kun väkijoukko oli koolla, Pilatus kysyi: "Kumman haluat-
te? Vapautanko Barabbaksen vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristuk-
seksi?" 18 Hän näet tiesi, että Jeesus oli pelkästä kateudesta jätetty 
hänen käsiinsä. 19 Kun Pilatus istui tuomarinistuimellaan, hän sai 
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vaimoltaan sanan: "Älä tee mitään sille pyhälle miehelle. Näin hä-
nestä viime yönä pahaa unta." 20 Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyt-
tivät väkijoukon pyytämään Barabbakselle armahdusta ja Jeesuksel-
le kuolemantuomiota. 21 Maaherra kysyi nyt: "Kumman näistä kah-
desta haluatte? Kumman päästän vapaaksi?" Väki vastasi: "Barab-
baksen." 22 Pilatus kysyi: "Mitä minä sitten teen Jeesukselle, jota sa-
notaan  Kristukseksi?"  Kaikki  vastasivat:  "Ristiinnaulittakoon!"  23 
"Mitä pahaa hän on tehnyt?" kysyi Pilatus. Mutta he vain huusivat 
entistä kovemmin: "Ristiinnaulittakoon!" 24 Kun Pilatus näki, ettei 
mitään ollut tehtävissä, ja kun meteli yhä paheni, hän otti vettä, pesi 
kätensä väkijoukon nähden ja sanoi: "Minä olen syytön tämän mie-
hen vereen. Tämä on teidän asianne." 25 Kaikki huusivat yhteen ää-
neen: "Hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle!" 
26 Silloin Pilatus antoi heille myöten ja vapautti Barabbaksen, mutta 
Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. 27 Maaherran 
sotilaat  veivät  Jeesuksen  sisälle  palatsiin  ja  keräsivät  koko  sota-
väenosaston hänen ympärilleen. 28 He riisuivat Jeesuksen ja pukivat 
hänet  punaiseen  viittaan,  29  väänsivät  orjantappuroista  kruunun 
hänen päähänsä ja panivat ruokokepin hänen oikeaan käteensä. He 
polvistuivat  hänen eteensä  ja  sanoivat  hänelle  pilkaten:  "Ole  ter-
vehditty, juutalaisten kuningas!" 30 He sylkivät hänen päälleen, otti-
vat häneltä kepin ja löivät häntä sillä päähän. 31 Aikansa pilkattuaan 
he riisuivat häneltä viitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa 
ja lähtivät viemään häntä ristiinnaulittavaksi. 32 Matkalla he kohta-
sivat Simon-nimisen kyreneläisen miehen ja pakottivat hänet kan-
tamaan Jeesuksen ristiä. 33 Kun he tulivat paikkaan, jota kutsutaan 
Golgataksi, Pääkallonpaikaksi, 34 he tarjosivat Jeesukselle juotavaksi 
viiniä, johon oli sekoitettu sappea.* Hän maistoi sitä, mutta ei ha-
lunnut juoda. 35 Kun he olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, he jakoi-
vat keskenään hänen vaatteensa heittämällä niistä arpaa. 36 Sitten he 
jäivät sinne istumaan ja vartioivat häntä. 37 Hänen päänsä yläpuo-
lelle  he kiinnittivät  kirjoituksen,  josta kävi  ilmi hänen tuomionsa 
syy: "Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas." 38 Yhdessä Jeesuksen 
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kanssa ristiinnaulittiin kaksi rosvoa, toinen hänen oikealle, toinen 
hänen vasemmalle puolelleen. 
Luuk. 23: 39 Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi hänkin 
Jeesusta. Hän sanoi: "Etkö sinä ole Messias? Pelasta nyt itsesi ja 
meidät!" 40 Mutta toinen moitti häntä: "Etkö edes sinä pelkää Juma-
laa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? 41 Mehän olemme ansainneet 
tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä 
mies ei ole tehnyt mitään pahaa." 42 Ja hän sanoi: "Jeesus, muista 
minua, kun tulet valtakuntaasi." 43 Jeesus vastasi: "Totisesti: jo tä-
nään olet minun kanssani paratiisissa." 
Matt. 27: 39 Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen 40 he 
sanoivat:  "Sinähän pystyt  hajottamaan temppelin  ja  rakentamaan 
sen uudelleen kolmessa päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet 
Jumalan Poika. Tule alas ristiltä!" 41 Ylipapit yhtyivät hekin pilk-
kaan yhdessä lainopettajien ja vanhimpien kanssa. He sanoivat: 42 
"Muita  hän kyllä  on  auttanut,  mutta  itseään hän ei  pysty  autta-
maan. Onhan hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas! Silloin 
me uskomme häneen. 43 Hän on pannut luottamuksensa Jumalaan 
-- pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt! Onhan 
hän sanonut olevansa Jumalan Poika." 44 Samalla tavoin häntä pilk-
kasivat myös rosvot, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kans-
saan. 45 Mutta keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys 
koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. 46 Yhdek-
sännen  tunnin  vaiheilla  Jeesus  huusi  kovalla  äänellä:  "Eeli,  Eeli, 
lama sabaktani?" Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit 
minut?  47  Tämän  kuullessaan  muutamat  siellä  olevista  sanoivat: 
"Hän huutaa Eliaa." 48  Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, 
kastoi sen hapanviiniin, pani kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle 
juotavaa.  49  Toiset  sanoivat:  "Katsotaanpa nyt,  tuleeko Elia hänen 
avukseen." 50 Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi hen-
kensä. 51 Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä 
alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, 52 haudat aukenivat, ja 
monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. 53 He lähti-
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vät haudoistaan, ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat 
pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille.  54  Kun sadan-
päällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näki-
vät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suun-
niltaan ja sanoivat: "Tämä oli todella Jumalan Poika!" 
Joh. 19: 31 Silloin oli valmistuspäivä, ja alkava sapatti oli erityisen 
suuri juhla. Jotta ruumiit eivät jäisi sapatiksi ristille, juutalaiset pyy-
sivät Pilatukselta, että ristiinnaulituilta lyötäisiin sääriluut poikki ja 
heidät otettaisiin alas. 32 Niinpä sotilaat katkaisivat sääriluut niiltä 
miehiltä, jotka oli ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa, ensin toiselta ja 
sitten toiselta.  33 Jeesuksen luo tultuaan he huomasivat hänen jo 
kuolleen eivätkä siksi katkaisseet hänen sääriluitaan. 34 Yksi soti-
laista kuitenkin työnsi keihään hänen kylkeensä, ja haavasta vuoti 
heti verta ja vettä. 35 Se, joka tämän näki, on todistanut siitä, jotta 
tekin uskoisitte.  Hänen todistuksensa on luotettava,  ja  hän tietää 
puhuvansa  totta.  36  Näin  tapahtui,  jotta  toteutuisi  kirjoituksen 
sana: "Häneltä ei saa rikkoa ainoatakaan luuta." 37 Toisessa kirjoi-
tuksessa  taas  sanotaan:  "He  katsovat  häneen,  jonka  ovat 
lävistäneet." 
Matt. 27: 55 Siellä oli myös useita naisia jonkin matkan päässä tätä 
katselemassa. Galileasta lähtien he olivat kulkeneet Jeesuksen mu-
kana ja palvelleet häntä. 56 Heidän joukossaan olivat Magdalan Ma-
ria, Jaakobin ja Joosefin äiti Maria ja Sebedeuksen poikien äiti. 57 Il-
lalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen, joka hänkin oli Jee-
suksen opetuslapsi.  58  Hän meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jee-
suksen ruumista. Pilatus käski antaa sen hänelle. 59 Joosef otti ruu-
miin, kääri sen puhtaaseen pellavavaatteeseen 60 ja pani hautaan, 
jonka hän äskettäin oli itseään varten hakkauttanut kallioon. Hän 
vieritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois. 61 Magda-
lan Maria ja se toinen Maria olivat hekin siellä. He istuivat hautaa 
vastapäätä. 
*)  Matt.  27:34  Kuolemantuomiota  toimeenpantaessa  annettiin  tuomitulle  viiniä  lievittä-
mään tuskia. Sappi lienee tehnyt juoman mahdottomaksi juoda.
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