
IX HETKEN PALVELUS SUURENA TORSTAINA
(Kotona luettavaksi illansuussa tai illalla)

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!  
Tulkaa,  kumartukaamme  ja  langetkaamme  Kristuksen,  meidän 
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!  



Ortodoksinen seminaari

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän 
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!  
Psalmi 83, LXX  
2 

Kuinka rakkaita ovatkaan sinun asuinsijasi, taivaan voimien Her-

ra! 
3 

Minun sieluni nääntyy kaipauksesta, kun se ikävöi Herran esi-
pihoille, minun sieluni ja ruumiini kohottavat riemuhuudon elävän 

Jumalan puoleen. 
4 

Minun kuninkaani ja minun Jumalani! Sinun alt-
tarisi  luota,  taivaan  voimien  Herra,  löysi  pääskynenkin  kodin  ja 

kyyhky itselleen pesän, jossa se kasvattaa poikasensa. 
5 

Kuinka on-
nellisia ovatkaan ne, jotka saavat asua sinun pyhäkössäsi! He ylis-

tävät sinua aina ja ikuisesti. 
6 

Autuas se mies, jonka apu tulee sinul-

ta, Herra! Sydämessään hän suuntaa askeleensa ylös, 
7 

itkun laak-
sosta hän nousee paikkaan, johon aikoi. Siellä myös Lainsäätäjä an-

taa siunauksensa. 
8 

He vaeltavat voimasta voimaan, Siionissa näyt-

täytyy jumalien Jumala. 
9 

Jumala, taivaan voimien Herra, kuule ru-

koukseni, ota pyyntöni korviisi, Jaakobin Jumala! 
10 

Jumala, meidän 

suojelijamme, katso voideltusi puoleen. 
11 

Parempi yksikin päivä si-
nun esipihoillasi  kuin  tuhat  muualla!  Mieluummin jään Jumalan 

pyhäkön ovenpieleen  kuin  asun syntisten  majoissa,  
12  

sillä  Herra 
Jumala rakastaa armeliaisuutta ja totuutta, hän antaa armon ja kun-
nian. Herra ei kiellä hyvyyksiään niiltä, jotka vilpittömästi vaelta-

vat. 
13 

Herra, taivaan voimien Jumala!! Autuas se ihminen, joka pa-
nee toivonsa sinuun!  
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Paaston IX hetken palvelus 
maallikon toimittamana suurena torstaina

Psalmi 84, LXX  1

2 

Herra, sinä olet ollut maatasi kohtaan hyvä. Sinä lopetit 

Jaakobin pakkosiirtolaisuuden, 
3 

sinä annoit anteeksi kan-

sasi laittomuudet, peitit kaikki heidän syntinsä. 
4 

Sinä tal-

tutit kaiken vihasi, käännyit pois vihasi hehkusta. 
5 

Käännä 
meidät  takaisin,  meidän pelastuksemme Jumala,  käännä 

suuttumuksesi pois meistä. 
6 

Ethän ole ikuisesti vihoissasi 

meille, vai jatkatko vihanpitoasi polvesta polveen? 
7 

Juma-
la,  kun tuot meidät takaisin,  sinä teet  meidät eläviksi  ja 

kansasi iloitsee sinusta. 
8 

Osoita meille, Herra, myötätun-

toasi, annathan meille pelastuksesi! 
9 

Minä kuuntelen, mitä 
Herra Jumala minulle puhuu. Hän lupaa rauhaa kansal-
leen ja pyhilleen! ja niille, jotka avaavat sydämensä hänel-

le.  
10  

Niinpä  hänen  pelastuksensa  on  lähellä  niitä,  jotka 
pelkäävät häntä, kunnia voi asettua asumaan maahamme. 
11 

Laupeus ja totuus kohtaavat, vanhurskaus ja rauha suu-

televat toisiaan. 
12 

Totuus versoo maasta, vanhurskaus kat-

sahtaa alas taivaasta, 
13 

sillä Herra antaa hyvyyden ja mei-

dän  maamme  antaa  satonsa.  
14  

Hänen  edellään  kulkee 
vanhurskaus, se tekee tien hänen askeleistaan.  

 Tarvittaessa sisennnetyt ps. 84 ja 85 voidaan jättää pois ja hieman keventää palvelusta, jos esim. 1

evankeliumiteksti on hyvin pitkä.
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Psalmi 85, LXX  
1  

Herra,  kallista  korvasi  ja  kuule  minua,  sillä  minä  olen 

köyhä ja avuton. 
2 

Varjele minun sieluani, sillä minä olen 
pyhä, Jumalani, pelasta palvelijasi, joka panee toivonsa si-

nuun. 
3 

Herra, armahda minua! Kaiken päivää huudan si-

nua  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 kaikille, 

jotka sinua avuksi huutavat. 
6 

Ota korviisi, Herra, rukouk-

seni, tarkkaa pyyntöni ääntä. 
7 

Minä huudan sinua hätäni 

päivänä, ja sinä kuulet minua. 
8 

Ei ole kaltaistasi jumalien 

joukossa,  ei  ole  vertaa  sinun  teoillesi,  Herra.  
9  

Sinä  olet 
luonut kaikki kansat. Ne tulevat eteesi ja kumartavat si-

nua, 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 totuudessa-

si. Iloitkoon sydämeni, niin että se pelkää nimeäsi. 
12 

Herra, 
minun Jumalani, sinua minä ylistän koko sydämestäni, iäti 

minä kunnioitan nimeäsi, 
13 

sillä sinä osoitat minulle suur-
ta armoasi, sinä pelastat minun sieluni tuonelan syvyyk-

sistä.  
14 

Jumala,  lainrikkojat  nousevat minua vastaan, vä-
kevien joukko tavoittelee henkeäni – sinusta he eivät piit-
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taa.  
15 

Herra,  sinä olet armahtava ja laupias Jumala,  sinä 
olet kärsivällinen, olet täynnä hyvyyttä ja pysyt totuudes-

sa.  
16  

Katso  puoleeni  ja  armahda  minua!!  Anna  minulle 
voimaa, pelasta minut, olenhan palvelijasi, sinun palveli-

jattaresi 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 minul-
le hyvää. Häpeä vihamiehilleni! Saakoot he nähdä, että si-
nä, 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 
Tropari, 8. säv.
Silloin kuin kunnialliset opetuslapset / jalkain pesemisen aikana 
Ehtoollisessa valistuivat, / niin kunniaton Juudas, / rahan himoa 
sairastaen, vajosi pimeyteen / ja myi Sinut, vanhurskaan Tuomarin, 
väärille tuomareille. / Katso, rahain himoitsija, / sitä, joka rahain 
tähden hirtti itsensä. / Pakene tuota kyllästymätöntä sielua, / joka 
Opettajalleen näin julkesi tehdä! // Herra, joka olet kaikessa hyvä, 
kunnia olkoon Sinulle!
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen
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 
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luonut, vaan osoita ihmisrakkautesi, ota vastaan synnyttäjäsi mei-
dän puolestamme kantamat rukoukset ja pelasta, oi Vapahtaja, epä-
toivoinen kansa. 
Evankeliumin lukeminen   2

Lukija: Lukekaamme (evankelistan nimi) pyhästä evankeliumista
Lauletaan: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.
Lukija: Kuulkaamme… (ja lukee päivälle merkityt evankeliumiluvun)
Evankeliumin jälkeen 
Lauletaan: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.
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.  

 Tähän palvelukseen ei suurena torstaina kuulu evankeliumin lukemista. Jotta se tulisi luetuksi, on tähän 2
liitetty ehtoopalveluksen ja liturgian yhteydessä luettava jakso.
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Lukija: Päivän kontakki suurens torstaina, 2.säv.
Otettuaan käsiinsä leivän / kavaltaja salaisesti ojensi ne ottamaan 
vastaan hintaa Hänestä, / jonka hän oli myynyt / ja joka oli omilla 
käsillään luonut ihmisen. / Niin Juudas parantumattomasti // py-
syi syntinsä orjana ja kavalana. 
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-
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. 
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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-
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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Evankeliumien lukukappale:

Matt. 26:2–20, Joh. 13:3–17, Matt. 26:21–39, Luuk. 22:43–44, Matt. 
26:40–27:2

Matt. 26: Herra sanoi opetuslapsilleen: 2 "Kahden päivän kuluttua, niin 
kuin tiedätte, on pääsiäinen. Silloin Ihmisen Poika luovutetaan ris-
tiinnaulittavaksi." 3 Samaan aikaan kokoontuivat ylin papisto ja 
kansan vanhimmat ylipappi Kaifaksen palatsiin 4 neuvottelemaan, 
millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hä-
net. 5 "Ei kuitenkaan kesken juhlan", he sanoivat, "ettei kansa ala 
mellakoida." 6 Kun Jeesus oli Betaniassa spitaalia sairastaneen Si-
monin talossa, 7 tuli hänen luokseen nainen, jolla oli alabasteripul-
lossa hyvin kallista tuoksuöljyä. Jeesuksen aterioidessa nainen vuo-
datti öljyn hänen päähänsä. 8 Mutta kun opetuslapset näkivät sen, 
he sanoivat paheksuen: "Millaista haaskausta! 9 Olisihan sen voinut 
myydä hyvään hintaan ja antaa rahat köyhille." 10 Jeesus huomasi 
tämän ja sanoi heille: "Miksi te pahoitatte naisen mielen? Hän teki 
minulle hyvän teon. 11 Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua 
teillä ei aina ole. 12 Kun hän voiteli minut, se tapahtui hautaamistani 
varten. 13 Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin 
sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja ker-
tomaan, mitä hän teki." 14 Silloin yksi kahdestatoista opetuslapsesta, 
Juudas Iskariot, meni ylipappien luo 15 ja sanoi: "Paljonko maksatte 
minulle, jos toimitan hänet teidän käsiinne?" He sopivat hänen 
kanssaan kolmestakymmenestä hopearahasta. 16 Siitä lähtien hän 
etsi tilaisuutta kavaltaakseen Jeesuksen. 17 Happamattoman leivän 
juhlan ensimmäisenä päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja 
kysyivät: "Minne tahdot meidän valmistavan sinulle pääsiäisate-
rian?" 18 Jeesus sanoi: "Menkää kaupunkiin." Hän neuvoi, kenen luo 
heidän oli siellä mentävä, ja käski sanoa tälle: "Opettaja sanoo: 
'Hetkeni on lähellä. Sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian ope-
tuslasteni kanssa.'" 19 Opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus oli käs-
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kenyt ja valmistivat pääsiäisaterian. 20 Illan tultua Jeesus kävi ate-
rialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa. 
Joh. 13:3 Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen valtaansa ja 
että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luok-
seen. 4 Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisil-
leen pellavaliinan. 5 Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pe-
semään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla lii-
nalla. 6 Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi: "Herra, 
sinäkö peset minun jalkani?" 7 Jeesus vastasi: "Tätä, minkä nyt teen, 
sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät." 8 Pietari 
sanoi hänelle: "Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani!" Jeesus vas-
tasi: "Jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani." 9 
Silloin Simon Pietari sanoi: "Herra, älä pese vain jalkojani, pese 
myös kädet ja pää." 10 Tähän Jeesus vastasi: "Se, joka on kylpenyt, ei 
tarvitse pesua, hän on jo puhdas. Ja te olette puhtaita, ette kuiten-
kaan kaikki." 11 Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, 
etteivät he kaikki olleet puhtaita. 12 Pestyään heidän jalkansa Jeesus 
puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille: "Ymmär-
rättekö te, mitä teille tein? 13 Te puhuttelette minua opettajaksi ja 
herraksi, ja oikein teette: sehän minä olen. 14 Jos nyt minä, teidän 
herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös 
teidän pestä toistenne jalat. 15 Minä annoin teille esimerkin, jotta te-
kisitte saman minkä minä tein teille. 16 Totisesti, totisesti: ei palvelija 
ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. 17 
Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette au-
tuaat. 
Matt. 26:21 Heidän syödessään hän sanoi: "Totisesti: yksi teistä on 
kavaltava minut." 22 Murheen vallassa he alkoivat toinen toisensa 
jälkeen kysellä: "Herra, en kai se ole minä?" 23 Jeesus vastasi heille: 
"Minut kavaltaa mies, joka syö samasta vadista kuin minä. 24 Ihmi-
sen Poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sano-
taan, mutta voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmi-
selle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään." 25 Silloin Juudas, 
hänen kavaltajansa, kysyi: "Rabbi, en kai se ole minä?" "Itsepä sen 
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sanoit", vastasi Jeesus. 26 Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, 
mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Ottakaa ja syökää, tämä 
on minun ruumiini." 27 Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi 
heille ja sanoi: "Juokaa tästä, te kaikki. 28 Tämä on minun vereni, lii-
ton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksianta-
miseksi. 29 Ja minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen 
antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä teidän kans-
sanne Isäni valtakunnassa." 30 Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät 
Öljymäelle. 31 Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki luo-
vutte minusta, sillä on kirjoitettu: 'Minä lyön paimenen maahan, ja 
lauman lampaat joutuvat hajalle.' 32 Mutta kuolleista noustuani me-
nen teidän edellänne Galileaan." 33 Pietari keskeytti hänet ja sanoi: 
"Vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu." 
34 Jeesus vastasi: "Totisesti: tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä 
kolmesti kiellät minut." 35 Pietari sanoi: "Vaikka minun pitäisi kuolla 
kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä." Samaa vakuuttivat muutkin 
opetuslapset. 36 Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemane-
nimiseen paikkaan ja sanoi heille: "Jääkää te tähän siksi aikaa kun 
minä käyn tuolla rukoilemassa." 37 Pietarin ja molemmat Sebedeuk-
sen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä, ja hän 
joutui tuskan valtaan. 38 Hän sanoi heille: "Olen tuskan vallassa, 
kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani." 39 
Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja ru-
koili: "Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun 
ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä." 
Luuk. 22:43 Silloin taivaasta ilmestyi hänelle enkeli, joka vahvisti 
häntä. 44 Suuressa tuskassaan Jeesus rukoili yhä kiihkeämmin, niin 
että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin. 
Matt. 26:40 Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. 
Silloin hän sanoi Pietarille: "Ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet 
valvoa kanssani? 41 Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusauk-
seen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko." 42 Hän meni 
taas etäämmäksi ja rukoili toistamiseen: "Isä, ellei tämä malja voi 
mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahto-
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si." 43 Palatessaan hän tapasi taas opetuslapset nukkumasta, sillä uni 
oli alkanut painaa heidän silmiään. 44 Hän jätti heidät siihen, meni 
taas kauemmaksi ja rukoili kolmannen kerran samoin sanoin. 45 Sit-
ten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille: "Yhäkö te nukutte ja le-
päätte? Hetki on tullut. Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. 46 
Nouskaa, nyt me lähdemme! Minun kavaltajani on jo lähellä." 47 
Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi kahdestatoista opetus-
lapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut suuri 
miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat olivat lähettäneet. 
48 Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä: "Se on se 
mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni." 49 Hän meni suoraa 
päätä Jeesuksen luo, sanoi: "Terve, rabbi!", ja suuteli häntä. 50 Jeesus 
sanoi hänelle: "Ystävä, tätä varten sinä olet tullut." Silloin miehet as-
tuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. 51 
Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa 
esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin että tältä irtosi korva. 52 Silloin 
Jeesus sanoi hänelle: "Pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tart-
tuu, se miekkaan kaatuu. 53 Luuletko, etten voisi pyytää apua Isäl-
täni? Hän lähettäisi tänne heti kaksitoista legioonaa* enkeleitä ja 
enemmänkin. 54 Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, 
joiden mukaan näin täytyy tapahtua?" 55 Jeesus sanoi sitten mies-
joukolle: "Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun! Miekat ja 
seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä 
istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiin-
ni. 56 Mutta kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoituk-
set kävisivät toteen." Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pa-
kenivat. 57 Vangitsijat veivät Jeesuksen ylipappi Kaifaksen luo, 
minne lainopettajat ja kansan vanhimmat olivat kokoontuneet. 58 
Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä ylipapin pihaan saakka. 
Siellä hän istuutui palvelusväen joukkoon nähdäkseen, kuinka 
kaikki päättyisi. 59 Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vas-
taan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi. 
60 Sellaista ei kuitenkaan löytynyt, vaikka monta väärää todistajaa 
esiintyi. Viimein astui esiin kaksi miestä, 61 jotka väittivät Jeesuksen 
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sanoneen: "Minä voin hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen 
uudelleen kolmessa päivässä." 62 Silloin ylipappi nousi paikaltaan ja 
kysyi: "Etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä?" 63 Mutta Jeesus 
pysyi vaiti. Silloin ylipappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua 
elävän Jumalan nimessä: sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan 
Poika." 64 "Itsepä sen sanoit", vastasi Jeesus. "Ja minä sanon teille: 
vastedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla 
puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä." 65 Silloin ylipappi repäisi 
vaatteensa ja sanoi: "Hän herjaa Jumalaa. Mitä me enää todistajia 
tarvitsemme! Kuulittehan, miten hän herjasi. 66 Mitä mieltä olette?" 
He vastasivat: "Hän on ansainnut kuoleman." 67 He sylkivät nyt Jee-
susta kasvoihin ja löivät häntä. Muutamat läimäyttivät häntä pos-
kelle 68 ja ilkkuivat: "Profetoi, Messias, sano kuka sinua löi!" 69 Pieta

-

ri istui ulkona pihalla. Hänen luokseen tuli palvelustyttö ja sanoi: 
"Sinäkin olit tuon galilealaisen Jeesuksen seurassa." 70 Mutta hän 
kielsi sen kaikkien kuullen ja sanoi: "En ymmärrä mistä puhut." 71 
Hän siirtyi sieltä portille päin, mutta muuan toinen tyttö näki hänet 
ja sanoi paikalla oleville: "Tämä mies oli nasaretilaisen Jeesuksen 
seurassa." 72 Taas hän kielsi sen valalla vannoen ja vakuutti: "Minä 
en tunne sitä miestä." 73 Mutta hetken kuluttua hänen luokseen tuli 
muita, jotka siellä seisoskelivat, ja he sanoivat: "Sinä olet varmasti 
samaa joukkoa, senhän kuulee jo puheestasi." 74 Silloin Pietari alkoi 
sadatella ja vannoi: "Minä en tunne sitä miestä." Samassa kukko 
lauloi. 75 Pietari muisti, mitä Jeesus oli sanonut: "Ennen kuin kukko 
laulaa, sinä kolmesti kiellät minut." Hän meni ulos ja puhkesi kat-
keraan itkuun.   
27:1 Varhain aamulla kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat kokoon-
tuivat ja sopivat keskenään Jeesuksen surmaamisesta. 2 Jeesus pan-
tiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle, maaherralle. 

*) Legioona oli suurin roomalainen joukko-osasto, vahvuudeltaan 6000 miestä.
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