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Kristuskeskeinen lukuohjelma (osa 3) 

Pääsiäinen 

 

 
 

Lukuohjelman ominaisuudet 

Kristuskeskeisen lukuohjelman, kuten koko 

Raamatun keskeinen asia on Pääsisäinen. Tämä 

ohjelma käsittää kahdeksan päivän tapahtumat, 

jotka on kerrottu neljässä evankeliumissa. 

Pääviesti kaikissa evankeliumeissa on sama- 

Jeesus on sovittanut meidän syntimme. Evanke-

liumeissa tekstit täydentävät toisiaan erityisesti 

pääsiäisen tapahtumissa  

Pääsiäisen evankeliumitekstejä voidaan lukea eri 

tavoin. Ne voidaan lukea peräkkäin, rinnakkain 

tai limittäin. Melkein kaikissa lukuohjelmissa 

pääsiäisen neljä evankeliumia luetaan peräkkäin,  

Mm. Kronologisessa Raamatussa eri evanke-

liumeissa samat tapahtumat ovat rinnakkain, 

jolloin ne luetaan aikajärjestyksessä. Lukija saa 

kokonaisvaltaisemman kuvan, kun tekstejä voi 

verrata toisiinsa ja ne myös täydentävät toisiaan.  

Tässä lukuohjelmassa tekstit ovat limittäin. Limit-

täin lukemisessa tekstit menevät sisäkkäin. Siitä 

on se etu verrattuna rinnakkaiseen lukemiseen, 

että kukin tapahtuma luetaan vain kerran. Olen 

pyrkinyt valitsemaan sen evankeliumin tekstin, 

jossa asia on kerrottu kattavimmin. Lukeminen 

on sujuvaa, mutta se kattaa kaiken ilman toistoja.  

Muita ainutlaatuisia ominaisuuksia tässä lukuoh-

jelmassa ovat:  

- ohjelma seuraa kalenteria. Tarkoittaa, että 

luetaan pääsiäisen tapahtumat pääsiäisenä. 

- Jeesus on Messias. Ohjelmassa on yli 40 

punaisella fontilla merkittyä Messias-

profetiaa.  

- Ohjelma selventää  Vt:n ja Ut:n pääsiäisen 

yhteyttä. Vt:n pääsiäinen on esikuva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värikoodit ja muut merkinnät 

Värikoodien avulla on osoitettu, mistä evankeliu-

mista teksti on otettu (Matteus, Luukas, Johan-

nes). Koodivärejä on musta, vihreä ja sininen   

Vt:n päivän tekstit sekä osa evankeliumiteksteis-

tä (Merkitty: Lue) luetaan Raamatusta.  

Pois jätetyt samansisältöisten rinnakkaistekstien 

viittaukset on merkitty hakasuluilla [  ] 

 

Markuksen evankeliumi luetaan keskiviikkona ja 

lauantaina, jolloin se on tiivis yhteenveto edellisil-

tä päiviltä. 

 

 Mitä etuja on tässä lukuohjelmassa 

Ohjelma kertoo pääsiäisviikon tapahtumat sekä 

evankeliumeista että Vanhasta testamentista. 

Jeesus täytti niin merkittävän määrän Messias-

profetioita, että hän on kiistatta luvattu Messias. 

Koska evankeliumit täydentävät toisiaan, saa 

lukija vastauksen moniin muuten epäselviksi 

jääviin yksityiskohtiin. Esim. seuraaviin kysymyk-

siin vastausta eivät tiedä monet ahkeratkaan 

Raamatun lukijat. 

1. Pääsiäisaterialla tapahtui n. 10 asiaa. Mitkä 

ne olivat ja missä järjestyksessä?  

2. Montako kuulustelua/ oikeudenkäyntiä oli ja 

missä niistä Jeesusta pahoinpideltiin? Miten 

kuulustelut etenivät kohti tuomiota 

3. Missä kuulusteluissa Jeesus vaikeni ja missä 

hän puhui? 

4. Missä kuulustelussa selviää kuolemantuomi-

on syy ja mikä se on? 

5. Pietari kielsi kolmesti, miten kysymykset 

erosivat. Ketkä olivat kysyjät? 

6. Miten Pilatus totesi Jeesuksen syyllisyyden? 

7. Mitä keinoja Pilatus käytti välttääkseen tuo-

mitsemasta Jeesusta kuolemaan? (5 yritystä)   

8. Montako kertaa Jeesukselle puettiin punai-

nen viitta/ puku? 

9. Ristillä Jeesus oli kaiken kansan pilkattavana. 

Mitkä kansanryhmät kerrotaan (4)? 

.  
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SUNNUNTAI 

  

 

Mooses menee vapauttamaan kansan Egyptin orjuudesta * 2. Moos 1–4 

Jeesus menee vapauttamaan ihmiset synnin orjuudesta 

 

Jeesus ratsastaa aasilla  (Matt 21:1–11; 15–
17.  Luuk 19:28–44.  Joh 12:12–19)  
 

Seuraavana päivänä suuri juhlille saapunut 

kansanjoukko kuuli, että Jeesus oli tulossa Jerusa-

lemiin. Kun Jeesus lähestyi kaupunkia ja saapui 

Betfageen Öljymäelle, hän lähetti edeltä kaksi 

opetuslastaan ja sanoi heille: »Menkää edessä 

olevaan kylään, niin te löydätte heti aasintamman 

kiinni sidottuna ja sen kanssa varsan, jonka 

selässä ei kukaan ole vielä istunut. Päästäkää ne 

irti ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, 

vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä mutta lähettää 

ne pian takaisin.» [Matt 21:1–3; Joh 12:12 .[Luuk28-34] 

 

Profetiat (Matt 21:4–7; Joh 12:16) 

Tämä tapahtui, jotta toteutuisi profetian kautta 

puhuttu sana: Sanokaa tytär Siionille: Katso, 

kuninkaasi tulee luoksesi nöyränä ratsastaen 

aasilla, työjuhdan varsalla;.[Luuk30–34;Joh 12:13-14] 

 Kuulkaa Herra kuuluttaa maan ääriin asti. 

Sanokaa tytär Siionille. Katso, sinun pelastajasi 

tulee. Hänen palkkansa on hänen mukanaan, 

Hänen työnsä ansio on hänen edellään, Jes 

62:11. 

Opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus 

oli heitä käskenyt. He toivat aasintamman ja 

varsan, panivat niiden selkään vaatteitaan ja hän 

istuutui aasin selkään kuten on kirjoitettu:” Älä 

pelkää, tytär Siion, sinun kuninkaasi tulee ratsas-

taen aasin varsalla.”[Luuk 35–38;Joh12:13–15] 

 Iloitse, tytär Siion! Huudahda riemusta tytär 

Jerusalem! Katso, kuninkaasi tulee. Hän on 

vanhurskas, hän pelastaa; hän ratsastaa aasilla, 

aasintamman varsalla. Sak 9:9 

    Tätä hänen opetuslapsensa eivät vielä tuol-

loin ymmärtäneet. Vasta kun Jeesus oli kirkastet-

tu, he muistivat, että Jeesuksesta oli näin kirjoi-

tettu ja että hänelle myös näin tapahtui  

 

Kuninkaallinen vastaanotto (Matt 21:8–9 

Luuk 19:39–40 
 Hänen ratsastaessa jotkut kansanjoukosta 

levittivät vaatteitaan ja toiset katkoivat puista 

oksia tielle.  

 Kun hän oli jo lähestymässä Öljymäeltä alas 

vievää rinnettä, kaikki opetuslapset alkoivat 

iloiten ylistää Jumalaa kaikista niistä voimallisista 

teoista, jotka he olivat nähneet. He huusivat: 

”Siunattu olkoon hän, joka tulee. Kuningas Her-

ran nimessä! Rauha taivaassa ja kunnia kor-

keuksissa!”  

Ja kansanjoukot tulivat Jeesusta vastaan, ottivat 

palmunoksia ja huusivat hänen ympärillään:  

-Hoosianna, Daavidin Poika! Siunattu olkoon 

hän, joka tulee Herran nimessä! Hoosianna 

korkeuksissa : -Hoosianna! Herra anna meille 

apusi! Oi, Herra anna menestys Siunattu olkoon 

hän, joka tulee Herran nimessä, Me siunaamme 

teitä Herran huoneesta.  Ps 118:25–26 

Jotkut fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä 

Jeesukselle: ”Opettaja, nuhtele opetuslapsiasi!» 

 40Mutta Jeesus vastasi: »Minä sanon teille: jos 

he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat.» 

 
Voi Jerusalemia ( Luuk 19:41–44) 
Jeesus lähestyi Jerusalemia. Kaupungin näh-

dessään hän puhkesi hillittömään itkuun ja sanoi: 

»Kunpa sinäkin tänä päivänä tietäisit, mikä tuo 

rauhan! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. 

Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset raken-

tavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät 

kimppuusi joka puolelta. 44He murskaavat maan 

tasalle sinut ja surmaavat sinun lapsesi. Sinuun 

ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tuntenut 

etsikkoaikasi.» (Toteutui  v. 70 jKr ) 

 

Fariseukset turhautuvat (Matt 21:10–11 Joh 12:17–

19) 

Jeesuksen kanssa kulkeva kansanjoukko todisti 

hänestä, kuinka hän kutsui Lasaruksen haudas-

ta, ja herätti hänet kuolleista.> Ihmiset lähtivät 

häntä vastaan, kun kuulivat, että Jeesus oli 

tehnyt tämän tunnusteon. Siksi he lähtivät häntä 

vastaan. Fariseukset puhuivat keskenään: »Nä-

ettekö? Mitään emme voi. Katsokaa, koko maa-

ilma juoksee hänen perässään.». Kun Jeesus tuli 

Jerusalemiin, koko kaupunki joutui kuohuksiin. 

Kaikki kyselivät: »Kuka hän on?» Ihmiset vasta-

sivat: »Hän on Jeesus, profeetta Galilean Nasa-

retista.»  
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MAANANTAI  

 

Vt: Israelilaisten työtä lisätään; Jumala lupaa vapautuksen 2.Moos 5–7    

------------------------- 

Ut: Jeesus kiroaa viikunapuun ja puhdistaa temppelin   

 

Jeesus kiroaa viikunapuun (Matt 21:18–22)

  Kun Jeesus varhain aamulla oli palaa-

massa kaupunkiin, tuli hänelle nälkä. Hän näki 

tien vierellä viikunapuun ja meni sen luo etsi-

mään siitä viikunoita, mutta ei löytänyt muuta 

kuin lehtiä. Silloin hän sanoi puulle: »Älköön 

sinusta enää ikinä kasvako hedelmää.» Samassa 

viikunapuu kuivettui. 

 Voi minua! Minun on käynyt niin kuin käy 

hedelmänkorjuun jälkeen ja viininkorjuuajan 

mentyä: ei löydy enää rypäleitä syötäväksi, ei 

viikunoita, vaikka kuinka etsisi Miika 7:1  

Kun opetuslapset sen näkivät, he hämmästyivät 

ja sanoivat: »Kuinka puu noin äkkiä kuivettui?» 

Jeesus vastasi heille: »Totisesti, minä sanon 

teille: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, niin 

voisitte, paitsi tehdä tämän viikunapuulle, niin 

sanoa tälle vuorelle: ’Nouse paikaltasi ja pais-

kaudu mereen, niin se tapahtuisi. Kaiken, mitä 

tahansa anotte rukouksessa uskoen, te saatte.  

 

Jeesus puhdistaa temppelin  

( Matt 21:12–14 [Luuk 19: 45–46]) 

 Jeesus meni temppeliin ja ajoi sieltä ulos 

kaikki myyjät ja ostajat. Hän kaatoi rahanvaihta-

jien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat ja sanoi 

heille: »On kirjoitettu: ’Minun huoneeni pitää olla 

rukouksen huone.’ Mutta te teette siitä rosvojen 

luolan » 

 Rosvojen luolanako te pidätte tätä temppeliä, 

joka on minulle omistettu?  Siltä se minustakin 

näyttää, sanoo Herra. Jer 7:11. 
 (Tämä oli toinen kerta, kun Jeesus pääsiäisenä 

puhdisti temppelin; 1. kerta: Joh 2:13–17)   

Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, 

ja hän paransi heidät.  

 

Jeesus opettaa temppelissä ( Luuk 19:47–48) 

Hän opetti sitten joka päivä temppelissä. Ylipapit, 

lainopettajat ja muut kansanjohtajat miettivät, 

miten saisivat hänet surmatuksi. 48He eivät kui-

tenkaan keksineet, miten sen tekisivät, sillä kaikki 

olivat jatkuvasti Jeesuksen ympärillä kuuntele-

massa häntä. 

 

Ylipapit suuttuvat (Matt 21:15–17 )  
15Ylipapit ja lainopettajat näkivät mitä kaikkea 

hämmästyttävää Jeesus teki. He suuttuivat, kun 

kuulivat lasten huutavan temppelissä: »Hoosian-

na, Daavidin Poika!», 16ja sanoivat hänelle: 

»Kuuletko, mitä nuo huutavat?» »Kuulen», vas-

tasi Jeesus. »Ettekö ole koskaan lukeneet tätä 

sanaa: 

» Lasten ja imeväisten suun kautta sinä ilmaiset 

voimasi» Ps 8:3  

Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuo-

lelle Betaniaan ja oli siellä yötä.  

  

LUE:  Jeesuksen puheita Luuk 20–21  

TIISTAI 

Vt: Suunnittelu: vitsauksia ja Egyptin esikoisten surma * 2. Moos 8–11 

--------------------- 
Ut:  Ylipapit suunnittelevat Jeesuksen surmaamista  

 
 Jeesus sanoi opetuslapsilleen: »Te tiedätte, 
että kahden päivän kuluttua on pääsiäinen.  
Silloin Ihmisen Poika luovutetaan ristiinnaulitta-

vaksi.» Matt 26: 1–2   

 Samaan aikaan ylipapit ja kansan vanhim-

mat kokoontuivat Kaifas-nimisen ylipapin palat-

siin neuvottelemaan millaisella petoksella, he 

saisivat Jeesuksen vangituksi ja tappaisivat 

hänet. Mutta he sanoivat: »Ei kuitenkaan juhlan 

aikana, ettei kansa alkaisi mellakoida.» Matt 26: 

3–5  [Mark 14:1–2] 

He etsivät Jeesusta ja puhuivat temppelissä 

keskenään: ”Mitä arvelette? Tuskinpa hän tulee 

näille juhlille. Ylipapit ja fariseukset olivat anta-

neet käskyn, jos joku tiesi Jeesuksen olinpaikan, 

se olisi kerrottava heille, jotta he voisivat pidättää 

Jeesuksen.  Joh 11:56–57 
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Juudas neuvottelee ja sopii ylipappien 

kanssa Jeesuksen kavaltamisesta   (Tämä tapahtui lauantain ja torstaiaamun välisenä aikana, mutta se luetaan tässä) 

 (Luuk 22:1–6; Matt 26:14–16; Mark14:10) 

Happamattoman leivän juhla, jota kutsutaan 

myös pääsiäiseksi, oli jo lähellä. Ylipapit ja lain-

opettajat miettivät miettimistään, miten saisivat 

Jeesuksen raivatuksi tieltä, sillä he pelkäsivät 

kansaa 

Silloin meni Saatana Juudakseen, jota kutsuttiin 

Iskariotiksi; hän oli yksi kahdestatoista opetus-

lapsesta. Luuk 22:1–3 

 Luuk 22:4 Juudas meni ylipappien ja temp-

pelivartioston päällikköjen luo ja keskusteli hei-

dän kanssaan siitä, miten toimittaisi Jeesuksen 

heidän käsiinsä 

Matt 26:14 Hän sanoi: »Mitä tahdotte antaa 

minulle, jos toimitan hänet teidän käsiinne?».    

 Luuk 22:5 He ilahtuivat kuulemastaan ja 

lupasivat antaa hänelle rahaa. 

Matt 26:15 He lupasivat hänelle 30 hopearahaa.  

 Luuk 22:6 Hän hyväksyi tarjouksen ja etsi 

sopivaa tilaisuutta toimittaakseen Jeesuksen 

heidän käsiinsä, kun väkijoukkoa ei ole paikalla.  

Siitä lähtien Juudas etsi sopivaa tilaisuutta kaval-

taakseen Jeesuksen. .( Matt 26:16) 

 Sitten sanoin heille: »Jos hyväksi näette, 

maksakaa minulle palkkani. Jos ette, niin olkaa 

maksamatta». Niin he antoivat minulle palkaksi 

vaivaiset kolmekymmentä hopearahaa. Sak 

11:12 

 

Huom! Tässä selvästi Jeesuksesta käydään kauppaa.  

 Ensin neuvotellaan tekotavasta (Luuk 22:4), sitten 

Juudas kysyy palkkiota (Matt 26:14).  

Sen jälkeen ylipapit ilahtuivat ja tarjosivat rahaa (Luuk 22:5) 

– ja tarkemmin sanottuna 30 hopearahaa (Matt 26:15).  

 Sitten Juudas hyväksyy tarjouksen (Luuk 22:6). Lo-

puksi Juudas etsii tilaisuutta toteuttaa suunnitelma. 

 Erikoista tässä on se, että tarinan yksityiskohdat 

selviävät järjestämällä vuorotellen jakeet Matt/Luuk 

  Erikseen näistä kummastakaan tilanne ei avaudu, 

Luukas ei mainitse summaa, jonka  

 Juudas hyväksyi. Matteus kyllä kertoo tarjoussumman, 

muttei sitä hyväksyikö Juudas tarjouksen.  
 (vuoden 1992 käännöksessä Matt 26:14 kuuluu: 

Paljonko maksatte minulle. Tämä on väärä käännös) 

 

Kreikkalaiset tahtovat nähdä Jeesuksen 

(Joh 12:20–26) 

Myös muutamat kreikkalaiset olivat tulleet juhlille 

rukoilemaan Jumalaa. Nämä tulivat Filippuksen 

luo – sen, joka oli Galilean Betsaidasta – ja 

sanoivat: »Me haluaisimme tavata Jeesuk-

sen.» Filippus meni puhumaan asiasta Andreak-

selle, ja sitten he molemmat menivät Jeesuksen 

puheille. Jeesus sanoi heille: »Hetki on tullut: 

Ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti: 

jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää 

yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa run-

saan sadon. Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa 

sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi 

elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän.  

 

 

 

KESKIVIIKKO Alkuviikon su-ke tapahtumat Markuksen evankeliumin mukaan 

 

LUETAAN RAAMATUSTA Mark 11:1–26 

 

Ratsastus Jerusalemiin (Mark 11:1–11) 

.  

Jeesus kiroaa viikunapuun ja puhdistaa temppelin (Mark 11:12–14) 

. 

Jeesus puhdistaa temppelin (Mark 11:15–19) 

 

(ti)  Viikunapuusta saatu opetus (Mark 11:20–26) 
   

Jeesuksen puhe vertauksista ja eskatologisia profetioita: *Joh 12:27–50 ja Joh 16–17   
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TORSTAI       

Vt: Pääsiäisaterian määräyksiä *2. Moos 12:1–20 
----------------------- 

Ut: Pääsiäisaterian valmistelu ja aloitus  (Luuk 22:7–18 ; Matt 26:18)  
 
Kun tuli se Happamattoman leivän juhlan en-

simmäinen päivä, jolloin pääsiäislammas oli 

teurastettava. Jeesus sanoi Pietarille ja Johan-

nekselle: »Menkää ja valmistakaa meille pääsi-

äisateria syödäksemme. He kysyivät häneltä: 

»Minne tahdot meidän valmistavan sen?» Hän 

vastasi heille: Kun tulette kaupunkiin, teitä vas-

taan tulee mies, joka kantaa vesiruukkua. Seu-

ratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee ja 

sanokaa sen talon isännälle:  ”Opettaja sanoo: 

Hetkeni on lähellä. Sinun luonasi vietän pääsi-

äisen opetuslasteni kanssa. Opettaja kysyy, 

missä on huone, jossa hän voi syödä pääsi-

äisaterian opetuslasteni kanssa. Hän näyttää 

teille yläkerrassa suuren vierashuoneen, jossa 

kaikki on valmiina. Valmistakaa sinne ateria. He 

lähtivät ja totesivat kaiken olevan niin kuin Jee-

sus oli sanonut. Sinne he valmistivat pääsi-

äisaterian (Luuk 22:7–13; [Matt 26:17, 19] 

 

Pääsiäisateria   (Matt 26:20; Luuk 22:14–18) 

Illan tultua Jeesus asettui aterialle yhdessä 

kahdentoista opetuslapsensa kanssa. Hän sa-

noi: 

”Hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsi-

äisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystä-

ni. Sillä minä sanon teille: Enää en syö pääsi-

äisateriaa ennen kuin se saa täyttymyksensä 

Jumalan valtakunnassa. Sitten hän otti    kä-

siinsä maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi: ”Ottakaa 

tämä ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille: 

Tästedes en juo viinipuun antia, ennen kuin 

Jumalan valtakunta tulee”  
 

Palvelija on suurin ( Luuk 22:24–30) 

Opetuslasten välille syntyi myös kiistaa siitä, 

kuka heistä on suurin. Niin Jeesus sanoi heille: 

»Kuninkaat hallitsevat alaisiaan ja vallanpitäjiä 

kutsutaan hyväntekijöiksi. Niin ei saa olla teidän 

keskuudessanne. Joka teidän joukossanne on 

suurin, se olkoon kuin nuorin, ja joka on johtaja, 

olkoon kuin palvelija.  

 Onko suurempi se, joka on aterialla, vai se, 

joka palvelee häntä? Eikö se, joka on aterialla? 

Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, 

joka palvelee. Te olette pysyneet minun kans-

sani kaikissa koetuksissani, Niinpä minä annan 

teille kuninkaallisen vallan, niin kuin Isäni on 

minulle antanut. Te saatte minun valtakunnas-

sani syödä ja juoda minun pöydässäni. Te istut-

te valtaistuimilla ja hallitsette Israelin kahtatoista 

heimoa.  

 

Jeesus pesee opetuslasten jalat  Joh 13:1–

20 
…  

 »Minä en sano tätä teistä kaikista. Tiedän 

kyllä, ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten 

sanan on käytävä toteen: ’Ystäväni, joka söi 

minun pöydässäni, on kääntynyt minua vas-

taan.’  

 Jopa läheinen ystäväni, johon minä luotin ja 

joka söi leipääni, on nostanut kantapäänsä mi-

nua vastaan Ps 41:10  

 

Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin en-

nustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisit-

te, että minä olen se, joka olen. Totisesti, toti-

sesti: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähe-

tän, ottaa vastaan minut. Ja  joka ottaa minut 

vastaan, ottaa vastaan Hänet, joka on minut 

lähettänyt.»  
 

Jeesus ilmaisee kavaltajansa (Matt 26:21–

25, Joh 13:21–22) 
Heidän syödessä hän sanoi järkyttyneenä hen-

gessä: ”Totisesti,totisesti, yksi teistä kavaltaa 

minut. 

   22Opetuslapset katsoivat toisiaan, käsittämät-

tä kenestä hän puhui.  

Syvästi murheellisina he alkoivat kysellä hänel-

tä toinen toistensa jälkeen: »Herra, en kai se 

ole minä?» Jeesus sanoi heille: »Joka minun 

kanssani pisti kätensä vatiin, se kavaltaa minut. 
24Ihmisen Poika tosin menee pois, niin kuin hä-

nestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka 

kautta Ihmisen Poika kavalletaan!  Parempi olisi 

sille ihmiselle, ettei hän olisi syntynytkään.  

Silloin Juudas, hänen kavaltajansa kysyi: 

»Rabbi, en kai se ole minä?» »Itsepä sen sa-

noit», vastasi Jeesus.[ Luuk 22:21–23] 
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Saatana menee Juudakseen  

(Lue:        Joh 13:23–30) 

 

Uusi käsky (Joh 13:31–36; Luuk 22:31–32)

  
31Kun Juudas oli mennyt, Jeesus sanoi: »Nyt 

Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala on kir-

kastunut hänessä. 32Jos Jumala on kirkastettu 

hänessä, Jumala on myös kirkastava hänet 

itsessään ja tekee sen aivan pian. 33 

»Simon, Simon! Saatana on tavoitellut teitä 
valtaansa seuloakseen teitä niin kuin vil-
jaa. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei 
uskosi raukeaisi tyhjiin. Ja kun olet palannut 
takaisin, vahvista veljiäsi.» 
Lapseni, enää vähän aikaa minä olen teidän 

kanssanne. Te tulette etsimään minua, mutta 

minä sanon nyt teille saman, minkä sanoin juu-

talaisille: minne minä menen, sinne ette te voi 

tulla. Uuden käskyn minä annan teille: rakasta-

kaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut 

teitä, rakastakaa tekin toisianne. Kaikki tuntevat 

teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on kes-

kinäinen rakkaus. »  

 
Jeesus ennustaa Pietarin kieltävän hä-
net (Joh 13:37–38) 
Herra, minne sinä menet?» kysyi Simon Pietari.  

Jeesus vastasi:  

»Minne minä menen, sinne et sinä nyt voi tulla 

minun kanssani, mutta myöhemmin sinä tulet.»  
37Pietari sanoi: »Herra, miksi en nyt pääse mu-

kaasi? Minä annan vaikka henkeni puolestasi.»   

  
38Jeesus sanoi hänelle: »Sinäkö annat henkesi 

minun puolestani?  

Totisesti, totisesti: ennen kuin kukko laulaa, 

sinä kolme kertaa kiellät minut.»  

 

Jeesus asettaa ehtoollisen    

(Matt 26: 26–29 [Luuk 22:19–20]) 

Aterian aikana Jeesus otti käsiinsä leivän, siu-

nasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen: 

»Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, 

Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille 

ja sanoi: »Juokaa tästä, te kaikki. Tämä on mi-

nun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta 

vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Ja 

minä sanon teille:” tästedes en maista viini-

köynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, 

jona juon uutta viiniä teidän kanssanne Isäni 

valtakunnassa. 

 

Aterian päätyttyä lähtö Öljymäelle  

 

Jeesus ennustaa opetuslasten hylkää-
vän hänet (Matt 26: 30–33) [Luuk 22: 39] 
Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.: 

Silloin Jeesus sanoi heille: »Tänä yönä te kaikki 

luovutte minusta, sillä on kirjoitettu: ’Lyön pai-

menta ja lampaat joutukoot hajalleen. Sak 13: 7 

Mutta kuolleista noustuani menen teidän 

edeltänne Galileaan.  

 

Jeesus ennustaa uudestaan Pietarin 

luopumisen   [Matt 26:34–35] 

Pietari vastasi hänelle: »Herra, vaikka muut 

loukkaantuisivat sinuun, minä en koskaan louk-

kaannu.»  
34Mutta Jeesus vastasi: »Minä sanon sinulle, 

Pietari: ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä 

olet kolmesti kieltänyt tuntevasi minut.» 

Pietari sanoi: ”Vaikka minun pitäisi kuolla ,en 

sittenkään sinua kiellä. Samaa sanoivat kaikki 

muutkin opetuslapset.  

 

Kukkaro, laukku ja miekka ( Luuk 22:35–38) 

 

Sitten Jeesus sanoi heille: »Kun lähetin teidät 

matkaan ilman kukkaroa, laukkua ja jalkineita, 

puuttuiko teiltä mitään?»  He vastasivat »Ei 

mitään». Silloin Jeesus sanoi: »Mutta nyt, jolla 

on kukkaro, ottakoon sen mukaan, samoin lau-

kun. Ja jolla ei ole, myyköön viitan ja ostakoon 

miekan. Sillä minä sanon teille, että tämän kir-

joituksen täytyy käydä minussa toteen: Hänet 

luettiin pahantekijöiden joukkoon, 

 »Sen tähden minä annan hänelle osan suurten 

joukossa ja väkevien kanssa hän jakaa saalista. 

, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemalle ja 

hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Hän 

kantoi monien synnit ja rukoili pahantekijöiden 

puolesta.’ Jes 53:12 » 

Opetuslapset sanoivat: »Herra, tässä on kaksi 

miekkaa.» »Riittää», hän vastasi. 
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Getsemanessa, rukoukset  

. Joh 18: 1–2  [Luuk 22:39])  

 

 Ensimmäinen rukous (Matt 26:36–39) 

Luuk 22: 40–42 

Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getse-

mane-nimiseen paikkaan ja sanoi heille:  

» Istukaa tässä sillä aikaa, kun minä menen 

tuonne rukoilemaan.» Hän otti mukaansa  Pie-

tarin ja ne kaksi Sebedeuksen poikaa. Hän al-

koi murehtia ja joutui tuskan valtaan. Hän sanoi 

opetuslapsilleen:  

» Minun sydämeni murtuu tuskasta-aina kuole-

maan asti. Jääkää tähän ja valvokaa minun 

kanssani.» 
39Hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, 

laskeutui polvilleen ja rukoili: »Isäni, jos mah-

dollista niin, menköön tämä malja minun ohit-

seni. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan 

niin kuin sinä.»  

 Enkeli vahvistaa,  (Luuk 22:43–46 )  

Silloin taivaasta ilmestyi enkeli  vahvistaen hän-

tä. 44 Suuressa tuskassaan Jeesus heittäytyi 

kasvoilleen maahan ja rukoili yhä kiihkeämmin, 

niin että hänen hikensä vuoti maahan kuin veri-

pisarat. 45Kun hän nousi rukoilemasta ja tuli 

opetuslasten luo, hän löysi heidät nukkumasta 

murheen uuvuttamina. 46»Mitä? Nukutteko te?» 

hän sanoi.  

 Pietarille hän sanoi: »Ettekö edes yhtä tuntia 

jaksaneet valvoa kanssani? Valvokaa ja  rukoil-

kaa, ettette joutuisi kiusaukseen.» Henki on 

tosin altis, mutta liha on heikko. [Matt 26:40–41] 

 

 Toinen rukous (Matt: 26: 42–43)  

Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili toistami-

seen: »Isäni, ellei tämä malja voi mennä ohit-

seni minun sitä juomatta, niin tapahtukoon si-

nun tahtosi.» 43Palatessaan hän tapasi taas 

opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut 

painaa heidän silmiään. 44 

 

 Kolmas rukous (Matt: 26:44–46) 

Hän jätti heidät, meni taas kauemmaksi ja ru-

koili kolmannen kerran samoin sanoin. 45Sitten 

hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille: »Yhäkö 

te nukutte ja lepäätte? Hetki on tullut. Ihmisen 

Poika annetaan syntisten käsiin. 46Nouskaa, nyt 

me lähdemme! Minun kavaltajani on jo lähellä.» 

 

 

 

Jeesus vangitaan  (Matt 26:47–56; Luuk 

22:47–53; Joh 18:3–12)   
 

 Juudas johdattaa joukkoja (Matt 26:47–50; 

Luuk 22:47–49; Joh 18:3–9)   
Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi 

kahdestatoista opetuslapsesta opastaen mie-

koin ja seipäin aseistautunutta sekä lyhdyin ja 

soihduin varustautunutta suurta miesjoukkoa, 

jonka ylipapit, sotilasosasto ja kansan vanhim-

mat olivat lähettäneet. Jeesuksen kavaltaja oli 

sopinut merkin :  

”Se on se mies, jota suutelen. Ottakaa hänet 

kiinni.” Hän meni suoraa päätä Jeesuksen luo 

ja sanoi: ”Terve rabbi, ja suuteli häntä. Jeesus 

sanoi hänelle: »Ystäväni, mitä varten sinä tulit 

tänne? Juudas. Suudelmallako sinä kavallat 

Ihmisen Pojan» (Matt 26:47–50; Luuk 22:48)  [Luuk 

22:47,49; Joh 18:3] 

 Jeesus tiesi kaiken, mikä häntä odotti. Hän 

meni miehiä vastaan ja kysyi:  

»Ketä te etsitte?» 5»Jeesusta, sitä nasaretilais-

ta», he vastasivat. Jeesus sanoi: »Minä se 

olen.»  
 Kun Jeesus sanoi: »Minä se olen», he kaikki 

perääntyivät ja kaatuivat maahan. Jeesus kysyi 

uudelleen: »Ketä te etsitte?» He vastasivat: 

»Jeesus Nasaretilaista.» Jeesus sanoi heille:  

»Johan minä sanoin, että se olen minä. Jos te 

minua etsitte, antakaa näiden toisten mennä.»  

Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät kiinni 

Jeesukseen ja vangitsivat hänet. Näin kävivät 

toteen hänen omat sanansa: »Niistä, jotka olet 

antanut minulle, en ole kadottanut yhtäkään. 
(Joh 18:4–9) 

 

 Iskemmekö miekalla? ((Matt 26:51–54; 

Luuk 22:50–51; Joh 18:10–11)   
Kun Jeesuksen seuralaiset näkivät, mitä oli 

tulossa, he sanoivat: »Herra, iskemmekö mie-

kalla?»  
10Simon Pietarilla oli miekka. Hän veti sen esiin 

ja sivalsi ylipapin palvelijalta oikean korvan irti; 

palvelija oli nimeltään Malkos11 (Joh 18:10)  [Luuk 

22:50] 

Mutta Jeesus sanoi:  

”Sallikaa vielä tämäkin” Ja hän kosketti miehen 

korvaa ja paransi hänet.(Luuk 22:51)  

Mutta Jeesus sanoi Pietarille: »Pane miekkasi 

tuppeen! Sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat,  
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ne miekkaan tuhoutuvat. Vai luuletko, etten 

voisi pyytää Isältäni lähettämään heti minulle 

enemmän kuin kaksitoista legioo-

naa enkeleitä? Mutta kuinka silloin toteutuisivat 

kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapah-

tua?» [ Matt 26:51–54].  

Isä on minulle antanut tämän maljan. Enkö mi-

nä joisi sitä?» (Joh 18:11)   

 

 Kohdellaan kuin rosvoa Luuk 22:52–53 

Sitten hän sanoi ylipapeille, temppelivartioston 

päälliköille ja kansan vanhimmille, jotka olivat 

tulleet häntä vangitsemaan: »Te olette lähte-

neet kuin rosvon kimppuun, miekat ja seipäät 

mukananne.  Olen joka päivä ollut teidän kans-

sanne temppelissä, ettekä te ole kättänne ojen-

taneet minua vastaan. Mutta on teidän hetken-

ne. Nyt pimeys saa vallan.» [Matt 26:55] 

 

 Kirjoitukset käyvät toteen  ( Matt 26:56) 

Mutta kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeetto-

jen kirjoitukset kävisivät toteen.  

Silloin opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. 

Sotilaat, joita johti Kohortinpäällikkö*) ja juuta-

laisten lähettämät miehet vangitsivat nyt Jee-

suksen, köyttivät hänet ja veivät ensiksi Han-

naksen luo. Hannas oli sen vuoden ylipapin 

Kaifaksen appi. Juuri Kaifas oli neuvonut juuta-

laisia, että on parempi yhden miehen kuolla 

kuin koko kansan tuhoutua. (Joh 18:12–14) [Luuk 

22:54] 

 *) Kohortissa on 500–700 sotilasta. Käytettiin nimi-

tystä Rooman armeijan legioonasta 

  

Pietari seuraa ja kieltää Jeesuksen (Joh 

18:15–17) [Matt 26:69–70] 

Simon Pietari ja eräs toinen opetuslapsi seura-

sivat Jeesusta. Tämä opetuslapsi oli ylipapin 

tuttu ja meni Jeesuksen mukana sisälle ylipapin 

pihaan, mutta Pietari jäi seisomaan portin ulko-

puolelle. Niin se toinen opetuslapsi, joka oli  

ylipapin tuttu tuli ulos, puhui portinvartijalle ja toi 

Pietarin sisälle. Silloin palvelustyttö, joka oli 

portinvartijana, sanoi Pietarille: »Etkö sinäkin 

ole tuon miehen opetuslapsia? Hän vastasi: » 

En ole. En tiedä mistä puhut ». 

 

 

 

 

 

Juutalaiset oikeudenkäynnit  
 

1. Esikuulustelu Hannaksen luona 
.(Joh 18:19–24)  

Ylipappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsis-

taan ja opetuksestaan. Jeesus vastasi: »Minä 

olen puhunut julkisesti maailmalle. Olen aina 

opettanut synagogissa ja temppelissä, jonne 

kaikki juutalaiset kokoontuvat. Salassa en ole 

puhunut mitään. Miksi sinä minulta kysyt? Kysy 

kuulijoiltani, mitä olen heille puhunut. He kyllä 

tietävät, mitä olen sanonut.»  

 Jeesuksen vastattua näin yksi lähellä seiso-

vista vartijoista löi häntä kasvoihin ja sanoi: 

»Noinko sinä vastaat ylipapille?» Jeesus sanoi 

miehelle: »Jos puhuin väärin, osoita se vääräksi 

Mutta jos puhuin oikein, miksi lyöt minua? »Sil-

loin Hannas lähetti hänet sidottuna ylipappi Kai-

faksen luo. 

 

Pietari kieltää Jeesuksen toisen kerran  

(Joh 18:18; Matt 26:71–72, Luuk 22:55) [Luuk 22:56–

57] 

Kun hän oli mennyt ulos portille, eräs toinen 

palvelutyttö näki hänet, katsoi häntä tarkkaan ja 

sanoi siellä oleville: Tuokin oli nasaretilaisen 

Jeesuksen seurassa. Taas hän kielsi ja valalla 

vannoen: » Nainen. En tunne sitä miestä ». 

Koska oli kylmä, palvelijat ja vartijat olivat sytyt-

täneet nuotion keskelle sisäpihaa ja kun he 

asettuivat istumaan, istuutui Pietari heidän 

joukkoonsa. 

 

2. Kuulustelu Kaifaksen palatsissa (Lue: 

Matt 26:57–67)  

Miehet. jotka vartioivat Jeesusta pilkkasivat ja 

löivät häntä. He peittivät hänen silmänsä, löivät 

ja ilkkuivat: »Profetoi meille, Kristus, sano kuka 

sinua löi!»[Matt 26:68; Luuk 22:63–65] 

 Minä tarjosin selkäni lyötäväksi ja poskieni 

parran revittäväksi, en kätkenyt kasvojani hä-

väistyksiltä,  en sylkäisyiltä. Jes 50:6 
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3. Suuren neuvoston oikeudenistunto 

(Matt 27:1; Luuk 22:66–71) 

Aamuvarhaisella kokoontuivat kansan vanhim-

mat, ylipapit ja lainopettajat neuvoston istun-

toon. He pitivät neuvottelun Jeesusta vastaan 

surmatakseen hänet. Jeesus vietiin neuvoston 

eteen. He sanoivat hänelle: »Jos olet Messias, 

niin sano se meille.» Hän vastasi: »Jos sen 

teille sanon, te ette usko. 68Ja jos jotakin kysyn, 

te ette vastaa. 69Mutta tästedes Ihmisen Poika 

on istuva Kaikkivaltiaan oikealla puolel-

la.» 70Silloin he kaikki kysyivät: »Sinä siis olet 

Jumalan Poika?» Jeesus vastasi heille: »Tepä 

sen sanotte.» 71Silloin he sanoivat:  

»Mitä todisteita me enää tarvitsemme! Mehän 

kuulimme sen hänen omasta suustaan».  

 

Pietari kieltää Jeesuksen kolmannen 
kerran (Matt 26:73–75 ; Joh 18:26–27; Luuk 

22:59–62)  
Hetken kuluttua ne, jotka seisoivat siellä, tulivat 

Pietarin luo ja sanoivat:  

»Totisesti tämäkin oli hänen kanssaan. Onhan 

hänkin galilealainen. Varmasti myös sinä olet 

yksi heistä. Eräs ylipapin palvelija, sen miehen 

sukulainen, jolta Pietari oli lyönyt korvan irti, 

sanoi hänelle:  

»Enkö minä nähnyt sinua puutarhassa hänen 

seurassaan. Silloin hän alkoi  sadatella ja van-

noa:  

»En tunne sitä miestä. En käsitä mistä puhut-

te». Samassa hänen vielä puhuessaan kukko 

lauloi.  

Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Silloin Pietari 

muisti Herran sanat, jotka tämä oli sanonut hä-

nelle: »Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä 

kolmesti kiellät minut.»  

Hän meni ulos ja puhkesi katkeraan itkuun.  

 

Juudaksen loppu ja savenvalajan pellon 

osto (Lue Matt.27:3–10) 

 

Herra sanoi minulle: »Vie ne temppeliin ja vis-

kaa metallinsulattajalle. Tämän hinnan arvoise-

na he minua pitävät!» Minä viskasin ne 30 ho-

pearahaa Metallinsulattajalle Herran temppeliin. 

Sak 11:13 

 

PERJANTAI 

Roomalaiset oikeudenkäynnit 

I. Roomalainen kuulustelu  Pilatuksen luona  (Matt 27:2; Joh 18:28–32; Luuk 23:2) 

 

He sitoivat hänet, veivät pois ja luovuttivat 

Maaherra Pilatuksen käsiin  

 Juutalaiset eivät itse menneet palatsiin sisäl-

le, etteivät saastuisi vaan voisivat syödä pääsi-

äislammasta. Niin Pilatus tuli ulos heidän luok-

seen ja kysyi: »Mistä te syytätte tätä miestä?»  

He vastasivat: »Jos hän ei olisi pahantekijä, 

emme luovuttaisi häntä sinulle.»  

 He rupesivat esittämään syytöksiä häntä 

vastaan sanoen: »Me olemme todenneet, että 

tämä mies johtaa kansaamme harhaan. Hän 

kieltää maksamasta veroa keisarille ja väittää 

olevansa Messias, kuningas.»   

Pilatus sanoi »Pitäkää hänet ja tuomitkaa oman 

lakinne mukaan.» Mutta juutalaiset sanoivat:  

»Meidän ei ole lupa ketään tappaa.» Näin ta-

pahtui, jotta toteutuisi Jeesuksen sanat. Hän oli 

aiemmin ilmaissut, millainen tulisi olemaan hä-

nen kuolemansa. Ja kun ylipapit ja vanhimmat 

syyttivät häntä, hän vaikeni  

 Silloin Pilatus sanoi hänelle: »Etkö kuule, 

kuinka raskaita todisteita heillä on sinua vas-

taan?». 

Mutta Jeesus ei vastannut yhteenkään hänen 

kysymykseensä. Maaherra ihmetteli sitä kovasti  

Häntä piinattiin ja hän alistui siihen; eikä suu-

tansa avannut, kuin karitsa, joka viedään teu-

rastettavaksi niin kuin lammas, joka on ääneti 

keritsijänsä edessä ei hänkään suutansa avan-

nut. Jes 53:7 

 

Juutalaisten kuningas? (Joh 18:33–38); [ 

Luuk 23:3] Luuk 23:4–5 [Matt 27:11–14 ;     

 Nyt Pilatus palasi sisälle, kutsui Jeesuksen 

eteensä ja kysyi häneltä: »Oletko sinä juutalais-

ten kuningas?» Jeesus vastasi: »Oliko tuo oma 

ajatuksesi vai oletko kuullut sen muilta?»  
35Pilatus sanoi: »Olenko minä muka juutalai-

nen? Oma kansasi ja ylipapit sinut ovat minulle 

luovuttaneet. Mitä sinä olet tehnyt?»  
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36Jeesus vastasi: »Jos minun kuninkuuteni olisi 

tästä maailmasta, minun palvelijani olisivat tais-

telleet ja ettei minua olisi annettu juutalaisten 

käsiin. Minun kuninkuuteni ei ole kuittenkaan 

täältä» .  

»Sinä siis sittenkin olet kuningas?» Pilatus sa-

noi. Jeesus vastasi: »Itse sinä sanot, että olen 

kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä 

varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin 

totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudes-

ta, kuulee minun ääneni.» 38 »Mitä on totuus?» 

kysyi Pilatus.  

 Sitten Pilatus meni ulos juutalaisten luo ja 

sanoi: »En löydä yhtään syytä rangaista tätä 

miestä.» 

 5Mutta he pysyivät itsepintaisesti syytöksissään 

ja sanoivat:  

»Hän villitsee kansaa, kulkee opettamassa joka 

puolella Juudeaa, Galileasta tänne asti.»  
 

II.  Roomalainen kuulustelu Jeesus 

Herodeksen edessä.  (Luuk 23:6–12) 

 
 6Tämän kuultuaan Pilatus kysyi, oliko mies 

galilealainen. 7Saatuaan tietää, että Jeesus oli 

Herodeksen hallintoalueelta, hän lähetti Jee-

suksen Herodeksen luo, koska tämäkin oli niinä 

päivinä Jerusalemissa.  

 Kun Herodes näki Jeesuksen, hän ilahtui 

kovasti, sillä hän oli jo pitkään halunnut tavata 

hänet. Herodes oli kuullut Jeesuksesta ja toivoi 

tältä näkevänsä jonkin ihmeteon. 9Hän esitti 

Jeesukselle monia kysymyksiä, mutta Jeesus ei 

vastannut mitään 10Ylipapit ja lainopettajat olivat 

tulleet paikalle ja syyttivät Jeesusta kiivaasti. 

Herodes ja hänen sotilaansa alkoivat nyt koh-

della Jeesusta halveksuvasti. Herodes teki Jee-

suksesta pilkkaa puettamalla hänet komeaan 

pukuun, ja sitten hän lähetti Jeesuksen takaisin 

Pilatuksen luo Tuona päivänä Herodeksesta ja 

Pilatuksesta tuli ystäviä. Siihen asti he olivat 

vihanneet toisiaan. 
 

III. Roomalainen oikeudenkäynti 
,tuomio (Matt 27:15–26, Luuk 23:13–25, Joh 18;33–

19:16). 

 Pilatus kutsui koolle ylipapit, hallitusmiehet ja 

kansan 14ja sanoi heille:  

»Te toitte tämän miehen minun eteeni väittäen 

häntä kansan villitsijäksi. Olen nyt teidän läsnä 

ollessanne kuulustellut häntä, mutta en ole ha-

vainnut hänestä syytä mihinkään, mistä te hän-

tä syytätte. 
15Ei liioin Herodes, sillä hän lähetti miehen ta-

kaisin meidän eteemme. Hän ei ole tehnyt mi-

tään, mistä seuraisi kuolemantuomio. Ensin 

annan kurittaa ja sitten vapautan hänet.» (Luuk 

23:13–17) 

 

Jeesus vai Barabbas, (Mark 15:6–11, Luuk 

23:18. Joh 18:39–40). 
Juhlan aikana maaherra aina päästi vapaaksi 

yhden kansan pyytämän vangin. 7Sillä kertaa oli 

vangittuna kapinoitsijoita, jotka kapinan aikana 

olivat tehneet murhan. Heidän joukossaan oli 

Barabbas-niminen mies. Pilatuksen luo kerään-

tyi nyt väkijoukko, joka pyysi häntä tekemään 

niin kuin hänen tapansa oli. 9Pilatus kysyi: 

»Tahdotteko, että vapautan teille juutalaisten 

kuninkaan?»  

Hän näet ymmärsi, että ylipapit olivat pelkästä 

kateudesta jättäneet Jeesuksen hänen käsiin-

sä.  

Ylipapit kuitenkin kiihottivat väkijoukkoa pyytä-

mään, että hän pikemminkin vapauttaisi Barab-

baksen.  

 Silloin he alkoivat huutaa: ”Ei häntä. Kuole-

ma sille miehelle. Päästä meille Barabbas”, sillä 

ylipapit ja vanhimmat yllyttivät väkijoukkoa pyy-

tämään Barabbakselle armahdusta ja Jeesuk-

selle kuolemantuomiota.    [Matt 27:15–18 Luuk 

23:19. Joh 18:39–40] 

  

Pilatus yrittää vapauttaa Jeesuksen   

(Matt 27:19–23, Luuk 23:20)[ Luuk 23:20–23]. 

Pilatus istui tuomarinistuimella, kun hänen vai-

monsa lähetti hänelle viestin:  

»Älä koske siihen pyhään mieheen. Näin hä-

nestä viime yönä pahaa unta.  

Pilatus vetosi uudestaan heihin, sillä hän halusi 

vapauttaa Jeesuksen 
17Kun väkijoukko oli koolla, Pilatus kysyi: 

»Kumman haluatte? Vapautanko Barabbaksen 

vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?». 

Väki vastasi: »Barabbaksen.  

Pilatus kysyi: »Mitä minä sitten teen Jeesuksel-

le, jota sanotaan Kristukseksi?  

 Kaikki vastasivat: »Ristiinnaulittakoon!» .  

Mitä pahaa hän on tehnyt?» kysyi Pilatus.  

 Mutta he vain huusivat entistä kovemmin: 

»Ristiinnaulittakoon!» 
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Sotilaat pukevat Jeesuksen kuninkaaksi 

pilkaten häntä (Joh 19:1–15; Matt 27:27–30) 

 Silloin Pilatus ruoskitti Jeesuksen. Maaher-

ran sotilaat veivät Jeesuksen sisälle palatsiin ja 

keräsivät koko sotaväenosaston hänen ympäril-

leen. 28He riisuivat Jeesuksen ja pukivat hänet 

purppuranpunaiseen viittaan, väänsivät orjan-

tappuroista kruunun hänen päähänsä ja panivat 

ruokokepin hänen oikeaan käteensä. Sitten he 

polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä 

sanoen: »Tervehdys, juutalaisten kuningas!»  

He sylkivät hänen päälleen, ottivat häneltä ke-

pin ja löivät häntä sillä päähän. 

 Pilatus meni taas ulos ja sanoi juutalaisille:  

»Katsokaa, minä tuon hänet ulos, jotta tietäisit-

te, etten  löydä hänestä mitään syytä.  
5Niin Jeesus tuli ulos, yllään purppuranpunai-

nen vaate ja päässään orjantappurakruunu.  

 Pilatus sanoi heille: »Katso ihminen.»  
6Kun ylipapit ja vartijat näkivät Jeesuksen, he 

huusivat: »Ristiinnaulitse! Ristiinnaulitse!»  

 Pilatus sanoi heille: »Ottakaa te hänet ja 

ristiinnaulitkaa, sillä minä en löydä hänestä mi-

tään syytä.» Juutalaiset vastasivat: »Meillä on 

laki ja lain mukaan hänen on kuoltava, koska 

hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi.» Kun 

Pilatus kuuli tämän, hän pelkäsi vielä enem-

män.  Hän palasi sisään ja kysyi Jeesukselta: 

»Mistä sinä olet?» Mutta Jeesus ei vastannut. 

 Niin Pilatus sanoi Jeesukselle: »Etkö puhu 

minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta va-

pauttaa ja valta  ristiinnaulita sinut?»   

Jeesus vastasi: »Sinulla ei olisi minuun mitään 

valtaa, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. 

Siksi sen synti on suurempi, joka luovutti minut 

sinulle.» 12Tämän tähden Pilatus koetti päästää 

hänet vapaaksi, mutta juutalaiset huusivat: 

»Jos vapautat hänet, et ole keisarin ystävä! 

Joka tekee itsensä kuninkaaksi, vastustaa kei-

saria.»  
 13Tämän kuultuaan Pilatus käski tuoda Jee-

suksen ulos ja istuutui tuomarinistuimelle, joka 

oli niin sanotulla Kivipihalla. Hepreaksi nimi on 

Gabbata. Oli pääsiäisaatto, aamupäivä.  

 Pilatus sanoi juutalaisille: »Katsokaa, teidän 

kuninkaanne.»  

Mutta nämä huusivat: »Tapa! Tapa! Ristiin-

naulitse hänet!» Pilatus kysyi: »Ristiinnaulitsen-

ko teidän kuninkaanne?».  

Ylipapit vastasivat: »Ei meillä ole kuningasta 

vaan keisari. 

Pilatus pesee kätensä, päästää Barab-

baan ja tuomitsee Jeesuksen (Matt 27:24–26) 

Kun Pilatus näki, ettei mitään ollut tehtävissä, ja 

kun meteli yhä paheni, hän otti vettä, pesi kä-

tensä väkijoukon nähden sanoen:  

»Olen syytön tämän miehen vereen. Tämä on 

teidän asianne»  25 Kaikki huusivat yhteen ää-

neen: »Hänen verensä tulkoon meidän ja las-

temme päälle!» 26Silloin Pilatus antoi heille 

myöten ja vapautti Barabbaksen, mutta Jee-

suksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavak-

si. [Luuk 23:24–25; Joh 19:16 ]   

 

Via Dolorosa  (Matt 27:31–33 Joh 19:17)  

Aikansa pilkattuaan Jeesusta sotilaat riisuivat 

Jeesukselta viitan ja pukivat hänet omiin vaat-

teisiinsa. Sitten he lähtivät viemään häntä ris-

tiinnaulittavaksi Golgatalle [Luuk 23:26; Joh 19:16 ]   

 Matkalla he kohtasivat Simon-nimisen kyre-

neläisen miehen. He pakottivat Simonin kanta-

maan Jeesuksen ristiä Jeesuksen jäljessä.  

Kantaen itse ristiään, hän kulki paikkaan, jota 

kutsutaan Golgataksi, Pääkallonpaikaksi, 

[=Moorian vuori]  1. Moos 22:1–2 Jumala koet-

teli Abrahamia ja sanoi hänelle: »Abraham!» 

Hän vastasi: »Tässä olen. » Ja Jumala sanoi: 

»Ota ainoa poikasi Iisak, jota rakastat, ja mene  

Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouh-

riksi sillä vuorella, jonka minä sinulle sanon.» 

     

Itkekää itseänne, ei minua (Luuk 23:27–31) 

Häntä seurasi suuri kansanjoukko. Mukana oli 

myös useita naisia, jotka valittivat ääneen ja 

itkivät Jeesusta. Mutta kääntyen heihin päin 

Jeesus sanoi:  

»Älkää minua itkekö, Jerusalemin tyttäret, itke-

kää itseänne ja lapsianne Tulee aika, jolloin 

sanotaan: ’Onnellisia ovat hedelmättömät ja ne 

kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet sekä ne, 

joiden rinnat eivät ole lasta ruokkineet.’ 30 

Silloin ihmiset sanovat vuorille:’Kaatukaa mei-

dän päällemme, ja kukkuloille: Peittäkää mei-

dät. Jos näin tehdään tuoreelle puulle, mitä 

tapahtuukaan kuivalle!» ”ihmiset sanovat vuoril-

le: Peittäkää meidät ja kukkuloille: Kaatukaa 

meidän päällemme” Hoos 10:8  

Viiniä ja sappea (Matt 27:34) 

He tarjosivat Jeesukselle juotavaksi viiniä, jo-

hon oli sekoitettu sappea. Hän maistoi, muttei 

halunnut juoda sitä. He panivat koiruohoa ruo-

kaani ja juottivat etikkaa janooni Ps 69:22. 
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Ristiinnaulitseminen ( Luuk 23:32–33 Joh 

19:18–22) 

Jeesuksen kanssa teloitettavaksi vietiin kaksi 
muuta miestä. kaksi rikollista. Kun tultiin paik-
kaan, jota kutsutaan Pääkallonpaikaksi, he ris-
tiinnaulitsivat Jeesuksen ja rikolliset, toisen hä-
nen oikealle ja toisen vasemmalle puolelleen  
hänet luettiin rikollisten joukkoon (Jes 53:12) 
  
 Pilatus oli kirjoituttanut taulun, joka kiinnitettiin 
ristiin. Siinä oli sanat: »Jeesus Nasaretilainen, 
juutalaisten kuningas.» Ps 2:6 
 Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä 

paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä 

kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hepreaksi, lati-

naksi ja kreikaksi. Juutalaisten ylipapit sanoivat 

Pilatukselle: »Älä kirjoita: ’Juutalaisten kunin-

gas.’ Kirjoita, että hän on sanonut: ’Minä olen 

juutalaisten kuningas.’» Pilatus vastasi: »Minkä 

kirjoitin, sen kirjoitin.» [Matt 27:37–38;]   

 Esikuva: Karitsan veri siivellään ovien 

 kamaraan ja pieliin *2. Moos 12: 21–28  

 Jeesuksen veri valuu ristinpuuhun  
 

Vaatteiden jako (Joh 19:23–27)  
23Ristiinnaulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat 

kaikki hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään 

osaan, kullekin  osansa. He ottivat myös pai-

dan, mutta kun se oli saumaton, ylhäältä alas 

samaa kudosta. Sotilaat sanoivat toisilleen: »Ei 

revitä sitä. Heitetään arpaa siitä, kuka sen 

saa.» Näin toteutuivat nämä kirjoituksen sanat: 

He jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät 

puvustani arpaa Ps 22:19. 

 Juuri näin sotilaat tekivät. [Matt 27:35–36, Luuk 

23:34] 

 

 

Rukous vihollisten puolesta (Luuk 23:34) 

Mutta Jeesus rukoili: Isä anna heille anteeksi, 

sillä he eivät tiedä mitä he tekevät. 

Hän pyysi pahantekijöilleen armoa Jes 53:12 

 

Jeesus kaiken kansan pilkattavana 
 
Ohikulkijat (Matt 27:39–40)  
Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttä-
en he sanoivat: »Sinä, joka voit hajottaa maa-
han temppelin ja rakentaa sen kolmessa päi-
vässä uudelleen, pelasta nyt itsesi. Jos olet 
Jumalan Poika, tule alas ristiltä!» Vainoojani 
pilkkaavat minua. Nyökyttävät päätään, kun 
minut näkevät Ps 109:25 

 

Kansan johtajat (Matt 27:41–43)  

Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lain-

opettajien ja vanhinten kanssa. He sanoi-

vat: »Toisia hän kyllä on auttanut, mutta itseään 

ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas. Tul-

koon nyt alas ristiltä! Silloin me uskomme hä-

neen. [Luuk 23:35] 

Hän on luottanut Jumalaan – pelastakoon nyt 
Jumala hänet, jos on häneen mieltynyt! Onhan 
hän sanonut olevansa Jumalan Poika, 
 
Sotilaat (Luuk 23:36–37) 
Myös sotilaat pilkkasivat häntä. He menivät 
hänen luokseen ja tarjosivat  hänelle hapanvii-
niä ja sanoivat: ”Jos sinä olet kuningas niin auta 
itseäsi.” 
  Luissani on kuin kuolemantuska, kun viha-
mieheni häpäisevät minua sanoen minulle yh-
tenään: »Missä on Jumalasi?». (Ps 42:11) 
 He aukovat suutaan ja nyökyttävät päätään: 

(Ps 22:9) 

 ”Jätä asiasi Herran haltuun. Herra vapautta-

koon ja pelastakoon hänet, koska on häneen 

mieltynyt”.  

Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan: He kat-

sovat häneen, jonka ovat lävistäneet  

 He ovat lävistäneet käteni ja jalkani. Ps 
22:17 (RK). »  
 
Ristiinnaulitut rosvot (Matt 27:44) 
Samalla tavoin häntä pilkkasivat myös rosvot, 

jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan 

Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi 

Jeesusta. Hän sanoi: »Jos sinä olet Kristus, 

pelasta itsesi ja meidät!» Mutta toinen moitti 

häntä: »Etkö sinä pelkää edes Jumalaa, vaikka 

kärsit samaa rangaistusta? Meitä rangaistaan 

tekojemme mukaan, mutta tämä mies on syy-

tön» Jeesukselle hän sanoi: »Muista minua, 

Herra, kun tulet valtakuntaasi.» Jeesus vastasi: 

»Totisesti: jo tänään olet minun kanssani para-

tiisissa».  Luuk 23: 39–43 

Pronssikäärme  

Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen 

tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet  olivat 

purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät 

eloon. 4. Moos 21:9; 

Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen 

korkealle, niin on myös ihmisen poika  korotet-

tava  (Joh 3:14–15) 
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Keskipäivän aurinko pimenee klo 12 

kolmeksi tunniksi (Matt. 27:45) 

Mutta puolen päivän aikaan tuli pimeys koko 

maan ylle. Se kesti yhdeksänteen tuntiin asti.  

 ”Sinä päivänä – sanoo Herra Jumala –minä 

annan auringon laskea puolenpäivän aikaan ja 

pimennän maan keskellä kirkasta päivää Aamos 

8:9. 

 

Viimeiset sanat ; Se on täytetty. Isä si-

nun käsiisi minä annan henkeni (Matt 

27:46–47) 
 Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi 

kovalla äänellä: »Eeli, Eeli, lama sabaktani?»  

Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkä-

sit minut? 47Tämän kuullessaan muutamat siellä 

olevista sanoivat: »Hän huutaa Eliaa.»  Juma-

lani, Jumalani. Miksi hylkäsit minut.  

 Minä huudan sinua avukseni, mutta sinä olet 

kaukana. Ps 22:2.  

 Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatu päätök-

seen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän 

sanoi: "Minun on jano." Joh 19:28.  

 Kurkkuni on kuiva kuin ruukunsiru, kieleni on 

tarttunut kitalakeen. (Ps.22:16).  

Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Heti yksi 

heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sienen 

hapanviiniin, pani kepin päähän ja sotilaat nos-

tivat sen Jeesuksen huulille. Toiset sanoivat: 

»Katsotaan, tuleeko Elia hänen avukseen.»  

Jeesus joi viinin ja sanoi: ”Se on täytetty. Hän 

kallisti päänsä  ja antoi henkensä  (Matt 27:48–50) 

." Joh 19:29–30 [Luuk 23: 44–46]   

 Vt:  Egyptin esikoiset surmataan, Is-

rael vapautuu * 2. Moos 12: 29–36    

    
Silloin temppelin esirippu repesi kahtia, ylhäältä 

alas asti. Maa järisi, kalliot halkesivat. Haudat 

aukenivat ja monta kuolleiden pyhien ruumista 

nousi ylös. Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen 

he lähtivät haudoistaan ja tulivat pyhään kau-

punkiin ilmestyen monille. Kun sadanpäällikkö 

ja Jeesusta vartioivat sotilaat näkivät tämän 

kaiken, he sanoivat: »Tämä oli todella Jumalan 

Poika! » 

Matt. 27: 51–56 [Luuk 23:47–49]   

 Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois, - 
kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet 
syöstiin  pois elävien maasta,  hänet lyötiin 
hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Jes 53:8 

Siellä oli myös useita naisia jonkin matkan 

päässä tätä katselemassa. Galileasta lähtien he 

olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvel-

leet häntä. 56Heidän joukossaan olivat Magda-

lan Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti Maria ja 

Sebedeuksen poikien äiti. 

 

Kuoleman todistaja (Joh 19:31–37) 

Silloin oli valmistuspäivä, ja alkava sapatti oli 

erityisen suuri juhla. Jotta ruumiit eivät jäisi sa-

patiksi ristille, juutalaiset pyysivät Pilatukselta, 

että ristiinnaulituilta lyötäisiin sääriluut rikki ja 

heidät otettaisiin alas. (5 Moos 21: 22–23) 

Niin sotilaat rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja 

sitten toiselta Jeesuksen kanssa ristiinnaulitulta 

mieheltä. Jeesuksen luo tultuaan he huomasi-

vat hänen jo kuolleen eivätkä siksi rikkoneet 

hänen sääriluitaan.  

Hän varjelee kaikki hänen luunsa. Moos.12:46. 

Yksikään niistä ei murru. Ps 34:21 

 

Yksi sotilas kuitenkin työnsi keihään hänen kyl-

keensä ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. Se, 

joka tämän näki, on todistanut siitä, jotta tekin 

uskoisitte. Hänen todistuksensa on luotettava. 

Hän tietää puhuvansa totta. Näin tapahtui, jotta 

toteutuisi kirjoituksen sana: Olen kuin maanhan 

vuodatettu vesi. Kaikki luuni ovat irti toisistaan. 

Sydämeni on kuin vahaa, se on sulanut sisim-

mässäni Ps 22:15. sekä he kohottavat katseen-

sa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka 

ovat lävistäneet. Sak 12:10. 
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LAUANTAI   
* Vt: Israelilaisten lähtö Egyptistä  2. Moos 12:37–13:22 

*Ut: Yhteenveto To ja Pe tapahtumista Mark 14:12-15:42 

 
Jeesuksen hautaaminen (Matt 27:57–61; 

Joh 19:38–42; Luuk 23:50–52) 

Illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen  

Hän oli myös Jeesuksen opetuslapsi, joskin 

salaa juutalaisten pelosta. Hän oli hyvä ja hurs-

kas mies, arvossa pidetty neuvoston jäsen, 

mutta ei ollut hyväksynyt sen päätöstä ja tekoa. 

Hänkin  odotti Jumalan valtakuntaa. Joosef 

rohkaisi mielensä, meni Pilatuksen puheille ja 

pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus suostui pyyn-

töön  ja käski antaa sen hänelle. Niinpä Joosef 

tuli ja otti ruumiin alas. Paikalle tuli myös Niko-

demos, joka oli tullut ensi kerran Jeesuksen luo 

yöllä. Hän toi mirhan ja aloen seosta noin 32 

kg. He ottivat Jeesuksen ruumiin, ja käärivät 

sen hyvänhajuisten yrttivoiteiden kanssa käärin-

liinoihin niin kuin juutalaisilla on tapana hauda-

ta. Lähellä paikkaa, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, 

oli puutarhassa uusi Josefin juuri itselleen hak-

kauttama hautakammio, johon ei oltu pantu 

vielä ketään He panivat hautaan, jonka kallioon. 

He vierittivät hautakammion ovelle suuren kiven 

ja lähtivät pois. [Luuk 23:53–56 ; Joh: 19:40–42]   

 Hänet oli määrä haudata jumalattomien 

joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposijan-

sa.  Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, 

eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Jes 

53:9  

Magdalan Maria ja se toinen Maria olivat hekin 

siellä; he istuivat hautaa vastapäätä 

 

Haudan vartiointi (Matt 27: 62–66) 

Seuraavana päivänä sapatin valmistuspäivän 

jälkeen ylipapit ja fariseukset kokoontuivat Pila-

tuksen luo. He sanoivat: ”Herra, me muistamme 

tuon villitsijän vielä eläessään sanoneen’ Kol-

men päivän kuluttua minä nousen ylös.’ Käske 

siis vartioida hautaa tarkasti, ette eivät hänen 

opetuslapsensa tule ja varasta häntä ja sano 

sitten kansalle: ’Hän nousi kuolleista’ Näin vii-

meinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen. 

Pilatus sanoi heille: ”Saatte vartiomiehiä. Men-

kää ja vartioikaa niin hyvin kuin taidatte.” 

Niin he menivät ja varmistivat haudan sine-

töimällä kiven ja asettamalla vartion.  

 

 

SUNNUNTAI  

* Vt: Kaislameri. Egyptiläiset hukutetaan 2. Moos 14–15 

Ut: Jeesus nousee haudasta 

 

Maanjäristys; Magdalan Maria haudalla 

(Joh 20:1 ; Matt 28:2–4) [Luuk 24:2–8;]   

Varhain viikon ensimmäisenä päivänä, kun vie-

lä oli pimeä,  tapahtui yhtäkkiä voimakas maan-

järistys, sillä Herran enkeli laskeutui alas tai-

vaasta. Hän tuli ja vieritti kiven pois ja istuutui 

sille. Hän oli näöltään kuin salama ja hänellä oli 

lumivalkeat vaatteet. Vartijat pelästyivät häntä 

niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan 

kuin kuolleet.  

Magdalan Maria tuli haudalle ja näki, että kivi oli 

otettu pois hautakammion suulta. 

  

Pietari ja Johannes kiirehtivät haudalle 
(Joh 20:2–10).»[Luuk 24:12] 
Maria lähti juosten Pietarin ja sen toisen ope-

tuslapsen luo, jota Jeesus erityisesti rakasti, ja 

sanoi heille: Herrani on otettu pois haudasta 

emmekä tiedä mihin hänet on pantu. 

Muut naiset haudalla Mark 16:2–3 

([Luuk 24:1], )  

Naiset menivät haudalle voitelemaan Jeesuk-

sen hankkimallaan tuoksuöljyllä. He puhuivat 

keskenään: »Kuka auttaisi meitä ja vierittäisi 

kiven hautakammion ovelta »Tultuaan haudalle 

naiset näkivät, että kivi oli otettu pois hauta-

kammion suulta. 

Luetaan Matt 28:5–10 Joh 20:5–10 

Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti 

juoksemaan haudalle. 4Miehet menivät yhtä 

matkaa, mutta se toinen opetuslapsi oli Pietaria 

nopeampi. Hän ehti haudalle ensin ja kurkisti 

sisään. Hän totesi käärinliinojen olevan siellä, 

mutta hän ei mennyt sisälle. 6Simon Pietari tuli 

hänen perässään, meni hautaan ja tarkasteli 
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siellä olevia käärinliinoja. Pietari huomasi, että 

Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut 

käärinliinojen vieressä vaan erikseen, omana 

käärönä. Sitten tuli sisään myös se toinen ope-

tuslapsi, joka oli ensin saapunut haudalle. Hän 

näki ja uskoi. 9He eivät olleet ymmärtäneet, että 

kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuol-

leista.10Sitten he palasivat haudalta majapaik-

kaansa. 

 

Magdalan Maria itki Jeesuksen haudalla 

(Joh 20:11–14) 

 Mutta Maria seisoi haudan ovella ja itki. Kur-

kistaessaan hautaan hän näki, että Jeesuksen 

ruumiin sijasta siinä istui kaksi valkopukuista 

enkeliä, toinen pää- ja toinen jalkopääs-

sä. Enkelit sanoivat hänelle: »Mitä itket, nai-

nen?» Hän vastasi: »Minun Herrani on viety, 

enkä tiedä, minne hänet on pantu». Tämän 

sanottuaan hän kääntyi ja näki jonkun seisovan 

takanaan, muttei tiennyt, että se oli Jeesus.  
 

Maria kohtaa Jeesuksen ylösnousseena 

ensimmäisenä (Joh 20:15–18) 

Jeesus sanoi hänelle: »Mitä itket, nainen? Ketä 

etsit?» Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja 

sanoi: »Herra, jos sinä veit hänet, niin sano 

minulle mihin hänet panit. Minä otan hänet» 

Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Maria.» Maria 

kääntyi ja sanoi hepreaksi: »Rabbuuni!», joka 

merkitsee: opettajani. Jeesus sanoi: »Älä koske 

minuun, sillä en vielä ole noussut Isän luo. Me-

ne viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että 

minä nousen Isäni ja teidän Isänne luo, oman 

Jumalani ja teidän Jumalanne luo.» 18Magdalan 

Maria riensi opetuslasten luo ja ilmoitti: »Minä 

olen nähnyt Herran!» Sitten hän kertoi, mitä 

Herra oli hänelle sanonut. 

 

Naiset todistavat mutta heitä ei uskota 
(Luuk 24:9–11) 

Kun naiset palasivat haudalta, he kertoivat kai-

ken tämän niille yhdelletoista ja kaikille muille.  

Ne, jotka kertoivat tämän apostoleille, olivat 

Magdalan Maria, Johanna ja Maria, Jaakobin 

äiti ja muut heidän kanssaan olleet naiset. . 

 Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli vastaan ja tervehti 

heitä. He syleilivät hänen jalkojaan ja kumarsi-

vat häntä. Jeesus sanoi heille: »Älkää pelätkö! 

Menkää sanomaan veljilleni, että heidän pitää 

lähteä Galileaan. Siellä he näkevät minut.» 

Apostolit pitivät  kuitenkin naisten puheita jouta-

vina, eivätkä uskoneet heitä.  

Sen tähden minun sydämeni iloitsee, sieluni 

riemuitsee. Myös kehoni asuu turvassa. Sillä 

sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä 

anna hurskaasi nähdä katoavaisuutta.Ps 16:9–10. 

 

Vartijat lahjotaan (Matt 28:11–15) 

 Mutta naisten ollessa matkalla, vartioista 

muutamat tulivat kaupunkiin ja kertoivat ylipa-

peille kaiken mitä oli tapahtunut. 

 Kun nämä olivat kokoontuneet vanhinten 

kanssa ja neuvotelleet, he antoivat sotilaille 

suuren summan rahaa .ja sanoivat: ” Sanokaa 

näin: ’Hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja 

varastivat hänet meidän nukkuessamme’ Ja jos 

tämä kantautuu maaherran korviin, me lepy-

tämme hänet ja te saatte olla huoletta.” 

 Sotilaat ottivat rahat ja tekivät niin kuin heitä 

oli neuvottu. Tätä huhua on levitetty juutalaisten 

keskuudessa aina tähän päivään asti. 

 

Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä  
Lue: Luuk 24:13–35 
 »Eikö sydämemme ollutkaan palava, kun 

hän kulkiessamme puhui meille tiellä ja avasi 

meille Kirjoitukset?» 

 Saman tien he palasivat Jerusalemiin. Siellä 

juutalaisten pelosta lukittujen ovien takana oli-

vat koolla yksitoista opetuslasta ja muut heidän 

joukkoonsa kuuluvat. He sanoivat: »Herra on 

todella noussut kuolleista! Hän on ilmestynyt 

Simonille.» 35Nuo kaksi puolestaan kertoivat, 

mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat 

tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän. 

 

Jeesus ilmestyy apostoleille 
LUETAAN (Luuk 24:36–49) [Joh 20:19–25]  

 Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi ei 

ollut heidän kanssaan, kun Jeesus tuli.  

Niin toiset opetuslapset sanoivat Tuomaalle: Me 

olemme nähneet Herran. Mutta hän vastasi 

heille: ”Jos en näe naulanjälkiä hänen käsis-

sään ja pistä sormeani naulanjälkiin ja jos en 

pistä kättäni hänen kylkeensä, en usko.  
Tästä runsaan viikon jälkeen Tuomaan epäilyt haihtuivat. 

Nyt hänkin sai nähdä Jeesuksen. Jeesus sanoi: koska 

näet, sinä uskot. Autuaita ovat he, jotka uskovat, vaik-

ka eivät näe.” 

 

Kertaus:  Mark 16:4–18 
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