
SUURE REEDE PALVUS KODUS
(E – eestpalvetaja, K – kogudus ehk ülejäänud palvusel osalejad)

E Issand, ✢1 ava mu huuled,
K et mu suu kuulutaks Sinu kiidetavust.
E Jumal, tõtta mind päästma.
K Issand, rutta mulle appi!
E Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen.

Siinkohal võib laulda sobiva laulu või kuulata sobivat muusikapala.

PIIBLILUGEMISED

Jesaja 53:2-5:
Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otsekui juur põuasest maast.
Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata,
ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. 
Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud,
valude mees ja haigustega tuttav,
niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse:
ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. 
Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused
ja kandis meie valusid.
Meie aga pidasime teda vigaseks,
Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. 
Ent teda haavati meie üleastumiste pärast,
löödi meie süütegude tõttu.
Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu,
ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. 

Johannese evnageelium 19:16-30:
Siis andis Pilaatus Jeesuse nende kätte risti lüüa.
Nad võtsid nüüd Jeesuse - ja ta läks välja, kandes ise oma risti Pealuuasemeks hüütud paika, mida
heebrea keeles kutsutakse Kolgataks. Seal nad lõid risti tema ja temaga koos kaks muud 
surmamõistetut, teine teisele poole, aga Jeesuse keskele. 
Aga Pilaatus kirjutas ka sildi ja pani selle risti külge. Sellele oli kirjutatud: „Jeesus Naatsaretlane, 
juutide kuningas.” Seda silti luges palju juute, sest paik, kus Jeesus risti löödi, oli linna lähedal, 
ning silt oli kirjutatud heebrea, ladina ja kreeka keeles. Juutide ülempreestrid ütlesid siis 
Pilaatusele: „Ära kirjuta „Juutide kuningas”, vaid „Tema ütles: Olen juutide kuningas.”” Pilaatus 
vastas: „Mida olen kirjutanud, seda olen kirjutanud.” 
Kui sõdurid olid Jeesuse risti löönud, võtsid nad ta rõivad ja jagasid nelja ossa, igale sõdurile ühe 
osa. Nad võtsid ka särgi, särk oli aga õmblusteta, kootud ühes tükis ülalt alla. 

1 Siinkohal võivad palvusel osalejad õnnistada endid ristimärgiga.



Nad ütlesid siis üksteisele: „Ärgem rebigem seda katki, vaid heitkem liisku, kellele see saab”, et 
läheks täide Kiri: „Nad on mu rõivad omavahel jaganud, ja riiete peale liisku heitnud.” Sedasama 
sõdurid nüüd tegidki.
Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine, ja Maarja 
Magdaleena. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis 
ta ütles emale: „Naine, vaata, see on su poeg!” Seejärel ütles ta oma jüngrile: „Vaata, see on su 
ema!” Ja selsamal tunnil võttis jünger ta enda juurde. 
Pärast seda ütles Jeesus, teades, et kõik on juba lõpetatud, et Kiri läheks täide: „Mul on janu.” 
Seal seisis äädikat täis anum. Nad torkasid nüüd äädikaga immutatud käsna iisopi roo otsa ja 
ulatasid selle tema suu juurde. Kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles ta: „See on lõpetatud!” ja, 
langetanud pea, heitis hinge. 

Siinkohal võib selgitada loetud teksti oma sõnadega, millele võib järgneda mõtisklusvaikus. Võib 
laulda ka sobiva laulu.

PALVE

Kõik palvusel osalejad võivad kordamööda oma sõnadega palvetada või palvetab eestpalvetaja.
Issand Jeesus Kristus, Sina oled kandnud meie patud ristipuul, Sa oled loovutanud oma elu, et 
kinkida meile igavene elu. Aita meil risti tähendust tõeliselt mõista ning anna meile julgust usaldada 
end Sinu seletamatu armu hoolde.

MEIE ISA PALVE

Kõik koos:
Meie Isa, kes Sa oled taevas.
Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi Aamen. 

ÕNNISTAMINE

E Ülistagem Issandat.
K Tänu olgu Jumalale.
E Issand õnnistagu meid, ✢ hoidku meid kõigest kurjast ja juhtigu igavesse ellu.
K Aamen.

Palvuse võib lõpetada laulu või muusikapalaga.


