
Jeesuksen elämän vaiheita – suuri viikko: Juudas kavaltaa 

Jeesuksen (Matt 26:14–16) 

Ylipapit ja muut juutalaisen uskonnon johtajat olivat huomanneet, että 

Jeesuksesta oli tullut kansan keskuudessa hyvin suosittu. Hänen ympärilleen 
kokoontui aina paljon kuulijoita. Jeesuksen saapuminen aasinvarsan selässä 

Jerusalemiin oli ollut juhlava tapahtuma. Tämä ei miellyttänyt ylipappeja. He 
olivat alkaneet pohtia keinoja Jeesuksen surmaamiseksi. Yksi opetuslapsista 

tarjoutui pappien yllätykseksi olemaan tässä apuna. Keskiviikkona Juudas 
niminen opetuslapsi meni ylipappien luo. Hän lupasi toimittaa Jeesuksen 

heidän käsiinsä. Palkkioksi tästä Juudas sai 30 hopearahaa. Hän alkoi miettiä, 

miten järjestäisi asian. 

 

Jeesuksen elämän vaiheita – suuri viikko: ehtoollisen 

asettaminen (Matt. 26:26–29) 

Torstaina Jeesus asetti pyhän ehtoollisen. Hän ja opetuslapset olivat 

kokoontuneet pääsiäisaterialle. Sitä varten oli valmistettu lammas, pöydässä 
oli happamatonta leipää ja viiniä. He olivat Jerusalemissa koolla erään talon 

suuressa yläkerran huoneessa. Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi ja 
mursi sen. Hän jakoi sen opetuslapsille. Hän siunasi myös viinin kiittäen 

Jumalaa ja antoi opetuslasten juoda viinimaljasta. Jeesus vertasi leipää omaan 
ruumiiseensa ja viiniä vereensä. Jeesus tiesi, mitä hänelle tulisi tapahtumaan. 

Aterian aikana Jeesus myös hämmästytti opetuslapset. Hän pesi heidät 
jalkansa. Se oli esimerkki nöyryydestä. Pyhään ehtoolliseen osallistumme 

liturgiassa. Myöhemmin Jeesus meni rukoilemaan opetuslasten kanssa 
Getsemanen puistoon. Siellä sotilaat vangitsivat hänet, kun Juudas oli ensin 

suudellut Jeesusta vangitsemisen merkiksi. 

 

Jeesuksen elämän vaiheita – suuri viikko: Jeesus kuolee 

ristillä ja haudataan (Mark. 15:16–40, Luuk 23: 44–49, 

Matt. 27: 57–62) 

Tuomio jälkeen Jeesus luovutettiin sotilaille. He pukivat Jeesuksen 

purppuraiseen viittaan ja laittoivat päähän piikikkään orjantappurakruunun. 
Sotilaat jatkoivat Jeesuksen pahoinpitelyä ja pilkkaamista juutalaisten 

kuninkaana. Sitten Jeesusta vietiin vankien teloituspaikalle. Se nimi oli 
Golgata. Paikalla oli paljon ihmisiä katsomassa. Golgatalla Jeesus kuoli ristille 

naulittuna. Hänen kanssaan ristinkuoleman kärsivät myös kaksi muuta 

kuolemaantuomittua. 

Ristin juurella olivat Jeesuksen äiti Maria, muutamia Jeesusta seuranneita 

naisia sekä apostoli Johannes. Perjantain keskipäivällä aurinko pimeni. 



Pimeyttä kesti aina iltapäivään saakka. Kuolemansa hetkellä Jeesus huusi: 
”Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni”. Silloin maa järisi ja temppelin 

väliverho repesi kahtia. 

Jeesus otettiin alas ristiltä ja haudattiin kallioluolaan. Sen suulle laitettiin 

suurikokoinen, painava kivi. Ylipapit pelkäsivät, että opetuslapset veisivät 
ruumiin. Tyhjä hauta olisi kertonut ihmisille, että Jeesus olisi noussut 

kuolleista, kuten oli itse sanonut. Pilatus määräsi hautakiven sinetöitäväksi ja 

vartijat kolmen päivän ajaksi vartiomaan hautaa. 

 


