
ALKURUKOUS

Isän ja Pojan ja + Pyhän Hengen nimeen.
– Aamen

Taivaallinen Isä Jumala, sydämemme pohjasta me 
ylistämme ja kiitämme sinua.
Vaikka olemme heikkoja ja teemme syntiä, haluamme 
seurata ainosyntyistä Poikaasi, meidän Herraamme 
Jeesusta Kristusta hänen ristintiellään.
Auttakoon Pyhä Henkesi meitä ymmärtämään, miten 
Vapahtajamme voima voisi vahvistaa meitä elämäs-
sämme.

Erityisesti pyydämme apua autuaalta Marialta, Neit-
syeltä ja Äidiltä, seuratessamme Kristusta ja tehdes-
sämme hänen ristintiestään oman elämäntiemme.

– Aamen.

RISTINTIE



Meidän Mestarimme todettiin syyllisek-
si, vaikka hän oli syytön. Hän hyväksyi 
ihmisten langettaman väärän tuomi-
on, sillä hän tiesi, että viimeinen sana 
on Jumalalla. Meidänkin on seurattava 
Kristusta, rukoiltava pahantekijöiden 
puolesta ja jätettävä loppu Jumalan hal-
tuun.

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra 
Jeesus Kristus.

– Koska pyhän ristisi kautta lunastit                 
maailman.

1. JEESUS TUOMITAAN KUOLEMAAN

Armahda minua Herra, armahda meitä 
kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi    
tähden.



Jokaisella meistä, jotka seuraamme 
Kristusta, on oma risti kannettavanamme. 
Herraa seuraamalla rististämme tulee 
lopullisen voiton ja pelastuksen väline 
niin meille kuin muillekin.

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra 
Jeesus Kristus.

– Koska pyhän ristisi kautta lunastit                 
maailman.

2. JEESUS OTTAA RISTIN HARTIOILLEEN

Armahda minua Herra, armahda meitä 
kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi    
tähden.



Jopa meidän Herramme kaatui kan-
tamansa taakan painosta. Kukaan ei 
auttanut häntä. Kristus on kanssam-
me, kun me kaadumme. Hän on aina 
valmis auttamaan. Kääntykäämme hä-
nen puoleensa ja pyytäkäämme hänen 
apuaan.

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra 
Jeesus Kristus.

– Koska pyhän ristisi kautta lunastit                 
maailman.

3. JEESUS KAATUU ENSIMMÄISEN KERRAN

Armahda minua Herra, armahda meitä 
kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi    
tähden.



Meidän Herramme antoi äidilleen 
osuuden kärsimyksestään, jotta hän 
voisi saada osallisuuden myös Poikan-
sa voitosta ja kunniasta. Herra Jeesus 
antaa meille kaikille saman mahdolli-
suuden osallistua hänen tuskaansa ja 
jakaa lopulta myös heidän suuri ilon-
sa.

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra 
Jeesus Kristus.

– Koska pyhän ristisi kautta lunastit                 
maailman.

4. JEESUS KOHTAA ÄITINSÄ

Armahda minua Herra, armahda meitä 
kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi    
tähden.



Simon vastusti kantamista, kunnes hän 
ymmärsi, kuinka hyvä ies oli kantaa ja 
kuinka kevyt kuorma on, kun sen tekee 
Kristukselle. Älkäämme koskaan anta-
ko luonnollisen, inhimillisen pelkom-
me estää meitä tehtävistä, joita saam-
me matkallamme kohti iankaikkista 
elämää.

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra 
Jeesus Kristus.

– Koska pyhän ristisi kautta lunastit                 
maailman.

Armahda minua Herra, armahda meitä 
kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi    
tähden.

5. SIMON KYRENELÄINEN AUTTAA JEESUSTA KANTAMAAN RISTIÄ



Veronikan sääli muistetaan aina. Mitä 
tahansa teemmekin toisille, sen me 
teemme Kristukselle. Älkäämme kos-
kaan epäröikö tehdä hyvää toisille, 
ansaitsivatpa he sen tai eivät. Jumala 
ei sitä unohda.

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra 
Jeesus Kristus.

– Koska pyhän ristisi kautta lunastit                 
maailman.

Armahda minua Herra, armahda meitä 
kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi    
tähden.

6. VERONIKA OJENTAA JEESUKSELLE HIKILIINAN



Kristus kaatui uudelleen, mutta jatkoi 
silti matkaa. Kun me kompuroimme 
ja kaadumme, Vapahtajamme tietää 
omasta kokemuksestaan, kuinka vaikea 
tiemme on. Hän on meidän voimamme 
ja apumme kaikissa vaikeuksissa.

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra 
Jeesus Kristus.

– Koska pyhän ristisi kautta lunastit                 
maailman.

7. JEESUS KAATUU TOISEN KERRAN

Armahda minua Herra, armahda meitä 
kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi    
tähden.



Jeesus ei ajatellut itseään vaan muita. 
Hän ajatteli oman kansansa tulevia 
kärsimyksiä. Kun me toimimme Kris-
tuksen esimerkin mukaan ja ajatte-
lemme ensin toisia, omatkin koette-
lemuksemme tuntuvat kevyemmiltä.

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra 
Jeesus Kristus.

– Koska pyhän ristisi kautta lunastit                 
maailman.

8. JEESUS KOHTAA ITKEVÄT NAISET

Armahda minua Herra, armahda meitä 
kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi    
tähden.



Jeesuksen viimeinen kaatuminen ku-
vastaa hänen inhimillisen luontonsa 
haavoittuvuutta. Kuitenkin hän jatkoi 
matkaa. Myös me tiedostamme oman 
heikkoutemme. Siitä huolimatta me 
osoitamme uskollisuutta Jumalalle kul-
kemalla eteenpäin.

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra 
Jeesus Kristus.

– Koska pyhän ristisi kautta lunastit                 
maailman.

9. JEESUS KAATUU KOLMANNEN KERRAN

Armahda minua Herra, armahda meitä 
kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi    
tähden.



Herraltamme riisuttiin vaatteet. Niin 
meidänkin täytyy ajatuksissamme 
irrottautua omaisuudestamme, sillä 
siitä meidän on lopulta kuitenkin luo-
vuttava. Olkaamme aina anteliaita ja-
kamaan eteenpäin niitä lahjoja, joita 
Jumala antaa meille tässä ajassa.

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra 
Jeesus Kristus.

– Koska pyhän ristisi kautta lunastit                 
maailman.

10. JEESUKSELTA RIISUTAAN VAATTEET

Armahda minua Herra, armahda meitä 
kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi    
tähden.



Kädet ja jalat ristinpuuhun kiinnitettyi-
nä Jeesuksen jokainen liike on täynnä 
kipua. Kuinka nöyryyttävää onkaan jou-
tua naulituksi ristille! Herramme huutaa 
Isälle: ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkä-
sit minut?”

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra 
Jeesus Kristus.

– Koska pyhän ristisi kautta lunastit                 
maailman.

Armahda minua Herra, armahda meitä 
kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi    
tähden.

11. JEESUS RISTIINNAULITAAN



Me kaikki kuolemme joskus. Jumalan 
avulla me voimme kohdata kuoleman, 
niin kuin Jeesus kohtasi sen. Jumala 
muuttaa ruumiin lopullisen häviön 
voitonjuhlamme ensimmäiseksi het-
keksi. Kuoltuamme Kristuksen kanssa 
me myös nousemme kuolleista ja hal-
litsemme yhdessä hänen kanssaan.

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra 
Jeesus Kristus.

– Koska pyhän ristisi kautta lunastit                 
maailman.

Armahda minua Herra, armahda meitä 
kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi    
tähden.

12. JEESUS KUOLEE RISTILLÄ



Kristuksen kuolema on hänen ihmisyy-
tensä selvin todiste. Ellei hän olisi ollut 
samalla myös Jumala, ei hänen kuole-
mansa olisi voinut pelastaa meitä.      ”Ja 
kuitenkin: hän kantoi meidän kipum-
me.” Nyt meidänkin on kuoltava synnille.

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra 
Jeesus Kristus.

– Koska pyhän ristisi kautta lunastit                 
maailman.

Armahda minua Herra, armahda meitä 
kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi    
tähden.

13. JEESUS OTETAAN RISTILTÄ



Voimme nähdä Kristuksen ruumiin ase-
tettuna makuulle. Mutta yksikään hau-
ta ei kykene pidättelemään maailman-
kaikkeuden Herraa. Hän nousee uuteen 
elämään Jumalan luokse puoltaakseen 
meitä rukouksillaan, kun me jatkamme 
hänen työtään täällä maan päällä.

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra 
Jeesus Kristus.

– Koska pyhän ristisi kautta lunastit                 
maailman.

Armahda minua Herra, armahda meitä 
kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi    
tähden.

14. JEESUS PANNAAN HAUTAAN



LOPPURUKOUS

Rukoilkaamme.

Jumala, sinä voitit kuoleman ainosyntyisen 

Poikasi kautta, joka avasi meille iankaikkisen 

elämän portit.

Auta meitä toteuttamaan elämässämme sitä,

mihin sinä meitä innoitat.

Me pyydämme tätä ylösnousseen Kristuksen,

meidän Herramme kautta, joka kanssasi elää 

ja  hallitsee, Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala,

iankaikkisesta iankaikkiseen.
– Aamen.

Mietiskelyt on muokattu suomeksi Rakkauden lähetyssisarten ja -maallikkojen rukouskirjasta.
Pieni ristintie. Katolinen tiedotuskeskus 2007.


