
MEIE ISSANDA JEESUSE KRISTUSE PÜHA RISTITEE

Ettevalmistuspalve
Mina,  vaene  patune  inimene,  põlvitan  siin  Sinu  ees,  mu  Lunastaja,  ja  
kummardan Sind, oma Issandat ja Jumalat. Ma usun Sinusse, ma loodan Sinu  
peale, ma armastan Sind üle kõige, ja tunnen seepärast sügavat valu, et ma  
Sind, Sa ülim armastus, nii tihti haavanud olen! Sinu suurimaks auks, minu  
õnnistuseks ja ka ajalikest katsumustest vabanemiseks võtan ma selle palve  
ette ja käin Sinu armu abil püha ristiteed, Sinu valurikka Ema Maarja jälgedel  
ja oma püha kaitseingli saatel. Aamen.



I peatus: Jeesus mõistetakse surma

Süütu Jeesus mõistetakse surma, et mina, kes ei ole jätnud tegemata ühtegi  
kurja, vabaks saaksin. Et Pilatus ei kaotaks keisri sõprust, et mina päriksin  
Jumala  lapse  õiguse,  peab  Jumala  püha  Poeg  surema  teotavat  ristisurma!  
Pilatus mõistab süütu hukka ega hooli Jumala õigusest,  et  vaid inimestele  
meeldida. Kui palju kordi olen ka mina seda teinud!

Jeesus, igavene tänu Sulle, Sa halastaja Õnnistegija, Su armastuse ees, millega  
minu süü enda peale võtsid! Ära ole mulle kohtumõistjaks, vaid Lunastajaks,  
kui ma kord Sinu viimse suure kohtu ees seisan. Neitsi  Maarja,  palu oma  
Poega minu eest! Lepita mind Temaga, esitle mind Temale!



II peatus: Jeesus võtab risti õlale

Nagu Jeesus igatses oma jüngritega paasatalle süüa, nii igatses Ta ka püha  
igatsusega  risti  järele,  et  sellel  oma  elutöö  võidurikkalt  lõpule  viia.  Meie  
Armukuningas  igatses  oma lepituse  aujärje,  oma püha  ristialtari  järele,  et  
sõnakuulmises  Isa  vastu ja  armastuses  meie  vastu sinna  peale  astuda.  Ka  
meie taevatee on ristitee. Kes on risti vaenlane, ei saa olla Jumala sõber.

Jeesus,  kes Sa verd tilkuvail  kätel ja väsimusest nõrkedes nurisemata oma  
risti  kandsid,  anna  meile  armastust  risti  vastu.  Andesta  meie  nurisemine  
kannatustes  ja  hädades.  Issand,  Sinu  tahtmine  sündigu!  Neitsi  Maarja,  
Valuema, palu meile tõsist ristiarmastust ja allumist Jumala pühale tahtele.



III peatus: Jeesus nõrkeb esimest korda risti all

Meie raske patukoorem oli see, mis Jeesuse maha rõhus. Kui Tema püha ihu  
risti all nõrkes, siis rõhus Tema püha hinge veel tuhat korda valusamini meie  
pattulangemine ja Jumala armu kaotamine.

Jeesus, ükski ei tunne Sulle kaasa, kui Sa seal tee peal lamad! Minu patud on  
Sind langema sundinud. Aita mul patule vastu panna, ja kui ka mina pean  
kannatama, siis luba mul Sinu kannatusi meeles pidada. Neitsi Maarja, palu  
kõigile  süüta  hingedele  süütuks  jäämise  õnne,  ja  meile  õiglase  
meeleparanduse armu.



IV peatus: Jeesus kohtab oma kurba Ema

Milline hõõguv hingepiin pidi see olema, mis Ema ja Poja südameid lõhestas,  
kui nad sel teel kohtusid! Kui kohutavat valu pidi Poeg Ema kurvastusest  
tundma, et teistel poegadel seda oma emade pärast tunda ei tuleks! Milline  
mõõk  pidi  selle  Ema  hingest  läbi  tungima,  et  teised  emad  rõõmustada  
võiksid! Milline määratu armuohver! Et meil oleks surmateel jällenägemise  
lootus, pidi Jeesus oma Emaga kannatama lahkumise sügavat kurbust.

Jeesus, mina olen süüdi Sinu ja Su Ema otsatus kurbuses ja valus. Lase mul  
teie piinadele kaasa tunda! Aita mul Sind ikka rohkem ja rohkem armastada.  
Neitsi Maarja, kannatav Ema, lase mul Sinu valust osa võtta ja tõtta mulle  
appi mu surmatunnil.



V peatus: Siimon aitab Jeesuse risti kanda

Jeesus väriseb nõrkusest. Siimonat Küreenest sunnitakse Ta risti kandma ja  
Jeesus võtab tema abi  vastu.  Kui  tihti  õhkab Jeesus nüüdki veel  kosutuse  
järele, kui tihti ootab Ta lohutust ja abi! Sest mis sa ühele Ta vähemale vennale  
teed, on tehtud Temale! Kuid sina ei kuule, sa tõrgud vastu, veel hirmsam: sa  
aitad  Jeesuse  risti  rõhuda  Vaata  ette:  mis  sa  teed  ligimesele,  on  tehtud  
Jeesusele!

Jeesus,  ma  palun  Sind  Sinu  suure  armastuse  pärast,  õpeta  mind  minu  
ligimestes,  ennekõike  vaestes  ja  kannatajates,  nägema  Sinu  vendi.  Anna  
andeks mu patud ligimesearmastuse vastu! Neitsi Maarja, palu meile kõigile  
sütitavat armastust ja kaastunnet ligimeste vastu!



VI peatus: Veroonika annab Jeesusele oma loori

Kaastundlikult ulatab püha Veroonika oma loori Jeesusele, et Ta sellega oma  
surmkahvatut, verist ja täis sülitatud nägu kuivataks. Tema aga surub sellele  
oma pühima näopildi: väike teene, kuid suur tasu!

Jeesus, Sinu püha pea on täis verd ja haavu! Olgu mu hing ise loor, kuhu Sa  
oma kannatava palge vajutada võiksid! Ma palun Sinult seda armu, Jeesus, et  
Sa laseksid oma kibuvitsakrooniga kroonitud pea, oma puruks pekstud palge  
olla  igavesti  minu hinge  vajutatud.  Ilmuta  seda mulle  iseäranis  kiusatuse  
tundidel!  Neitsi  Maarja,  Valuema,  palu  meile  armu,  et  me  alati  Jeesuse  
kannatusi mäletaksime!



VII peatus: Jeesus nõrkeb teist korda risti all

Igavene Aukuningas, taeva rõõm ja hiilgus lamab siin põrmus kui äratallatud  
ussike, meie uhkuse ja korduvate pattulangemiste pärast. Ning halastamatud  
timukasulased ei luba Tal puhata, vaid kihutavad Ta piitsahoopidega üles ja  
sunnivad Teda edasi minema. Kas ei ole nii, nagu paluks Õnnistegija su ette  
langedes: „Armasta mind ometi! Su patud on need timukad, kes mind ikka  
jälle nõrkema sunnivad.“

Jeesus, halasta! Ulata mulle oma aitav käsi ja toeta mind, et ma ei langeks  
enam vanadesse pattudesse. Kinnita mind oma armuga, sest ilma selleta ei  
suuda ma oma häid kavatsusi täide saata. Neitsi Maarja, valurikas Ema, palu  
meile tõsist südamealandust ja püha usukindlust.



VIII peatus: Jeesus kohtab nutvaid naisi

Kaastundlikud Jeruusalemma naised nutavad kannatava Õnnistegija pärast,  
Tema aga pöördub nende poole ja ütleb: „Ärge nutke mitte minu pärast, kes  
olen süütu, vaid nutke eneste ja oma laste pärast, kes on süüdi. Patu pärast  
nutke!“  Nii  nuta  ka  sina!  Kristusele  ei  ole  midagi  armsamat  ega  sulle  
tulusamat kui kahetsusepisarad.

Jeesus, küll peaksin ma enda pärast nutma, kui ma mõtlen, kui palju olen  
pattu teinud ja kui vähe kahetsenud! Neitsi Maarja, valurikas Ema, palu meie  
eest, et saaksime vääriliseks pärima Jeesuse Kristuse tõotusi!



IX peatus: Jeesus nõrkeb kolmandat korda risti all

Kui vaevatud Jeesus Kolgata mäe jalale jõudis, langes Ta jällegi maha. Kuid  
Ta armastus ei nõrke!

Jeesus, olgu Sulle lõpmata tänu, et Sa ei ole lasknud mul mu pattudes surra!  
Minu lugematud harjumuse ja juhuse patud, need on Sinu mahalangemise  
kurb põhjus. Lase mul ja kõigil patustel tunda meie viletsust! Neitsi Maarja,  
patuste  pelgupaik,  palu  kõigile  pääsemist  kiusatustest,  kindlameelsust  ja  
ustavust heades ettevõtmistes!



X peatus: Jeesuselt võetakse riided

Õnnistegijalt kisutakse riided seljast. Milline valu see pidi olema! Paljudest  
haavadest voolanud veri oli riided ihu külge kleepinud ja nüüd rebiti ühes  
riietega ka haavad uuesti lahti! Paljalt ja alasti seisab Ta nüüd seal, see püha ja  
puhas mees, kelle hinges ei olnud iial rikutud mõtet, ja Talle antakse äädikat  
ning sappi!

Jeesus, halasta! Aita mul endast välja kiskuda kõik kurjus ja patt ning ehtida  
end uue olemisega, mis on Sinu meelepärast. Vabasta mind kõigest maisest ja  
ajalikust, et võiksin igavesti Sulle elada. Puhtaim Neitsi Maarja, puhasta mu  
südant, ihu ja hinge oma rikkumatu neitsilikkuse eeskuju läbi!



XI peatus: Jeesus lüüakse risti

Kui Jeesus oli alasti kistud, tõmmati Ta ristile ja löödi naelad läbi Ta käte ja  
jalgade! Ta vaikis, sest see oli Isa tahtmine. Ta kannatas, sest see tuli meile  
heaks. Iga meie surmapatt on aga nael Lunastaja õnnistavas käes!

Jeesus, jumalik Ohvritall, täis verd ja haavu, ma palun Sinult andeksandmist  
kõige piina eest, mida Sa oled tundnud, ja tänan Sind Su kalli kannatamise  
eest. Ma tahaksin enne surra kui veel kord pattu teha! Aita mul püsida selles  
tahtmises! Neitsi Maarja, palu oma lõhestatud südame piina pärast, et Jeesuse  
veri ei läheks minu kadumatu hinge jaoks kaduma.



XII peatus: Jeesus sureb ristil

Vaata Jeesuse peale, kuidas Ta ristil ripub: kehastunud armastus! Ta nõrgutab  
pead nagu sind suudelda tahtes; Ta käed on välja sirutatud sind embama; Ta  
süda on avatud, et Sind igavesti eneses varjata. Otsatus armastuses sureb Ta  
risti peal, et mina, patune inimene, oleksin lunastatud igavesest surmast.

Ristilöödud  Jeesus,  ma  usun  Sinusse,  et  Sa  oled  elava  Jumala  Poeg!  
Ristilöödud  Jeesus,  ma  loodan  Sinu  peale  ja  olen  kindel,  et  pärin  Sinu  
kannatuste ja surma läbi pattude andeksandmise, Jumala armu ja igavese elu!  
Ristilöödud Jeesus, ma armastan Sind, kes Sa mind kuni surmani armastasid.  
Võta mind oma avatud südamesse:  Sinu oma tahan ma täiesti  olla!  Neitsi  
Maarja, mu Lunastaja ema ja Tema läbi ka minu vaimulik Ema, võta mind  
vastu kui oma last ja aita mind viimses võitluses, Sa halastuse Ema.



XIII peatus: Jeesus võetakse ristilt ja pannakse Ema sülle

Elavalt ei tahtnud Jeesus ristilt alla astuda, vaid seal otsani kannatada. Ristilt  
mahavõetuna aga asetati Ta puhkama oma armsa Ema neitsilikku sülle. Kui  
Poja verine surnukeha Maarja põlvedel lamas, siis tungis tema hingest läbi  
valusaim mõõk.  Kui  vähe olen ma mõelnud Jeesuse ja  Maarja  kannatuste  
peale!

Jeesus, halasta! Anna mulle armu, et ma oma ristist ära ei tüdine, vaid otsani  
kannatan. Ärata ka minus arusaamine, kui puhas peab olema süda, kes Sinu  
Ihu  ja  Verd  pühimas  Altarisakramendis  vastu  tahab  võtta.  Neitsi  Maarja,  
vajuta oma Poja haavad, nagu Sina neid tundsid, meile sügavalt südamesse!



XIV peatus: Jeesus pannakse hauda

Jeesuse ihu pannakse võõrasse hauda. Temal, kel eluajal ei olnud aset, kuhu  
pead panna, ei ole ka oma hauda ilma peal, sest Ta ei olnud sellest ilmast.  
Sina, kes sa seda kaduvat ilma nii kalliks pead, kas sina oled sellest ilmast?  
Tagane maailmast, et sa ühes temaga ei hukkuks!

Jeesus, Sa oled mind loonud taeva tarvis, mida ihkaksin veel siit ilmast? Mu  
jumalik Lunastaja, Sinu püha ihu ees langen ma põlvili ja kummardan Su viit  
püha haava, kahetsedes kibedalt  oma pattu,  Sinu surma põhjust.  Lase mu  
pattudel olla Sinu ees maha maetud! Neitsi Maarja, palu meile armu, et me  
võiksime Jeesuse puhta südamega vastu võtta  ja  Tema ülestõusmisest  osa  
saada!



Lõpupalve

Ristilöödud armastus,  Jeesus Kristus,  ma tänan Sind südamest  Sinu suure  
halastuse eest, mida Sa oled mulle sel ristiteel üles näidanud. Ma tänan Sind  
Su kibeda kannatuse ja surma eest ning palun Sinult pattude andeksandmist,  
abi ja lohutust nii iseendale kui kõigile inimlastele. Võta meid vastu igavesse  
rõõmu ja rahusse, kus Sa elad ja valitsed koos Isaga ja Püha Vaimuga, ainus  
tõeline Jumal igavesest ajast igavesti. Aamen.


