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JUUDAS KAVALTAA JEESUKSEN

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka
Getsemane, joka on puutarha Öljymäen rinteellä Jerusalemin temppelialuetta
vastapäätä.
b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Jeesuksen kiinniottaminen tapahtui kiirastorstain iltana
c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Juudas Iskariot, josta Jeesus oli aikaisemmin sanonut: ”Teissä (= isommassa
opetuslasten joukossa, joista osa jätti Jeesuksen seuraamisen Joh. 6:66.) on
muutamia, jotka eivät usko." Sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät
uskoneet, ja kuka se oli, joka oli kavaltava hänet. (Joh. 6:64). "Enkö minä ole valinnut
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teitä, te kaksitoista? Ja yksi teistä on perkele." Mutta sen hän sanoi Juudaksesta,
Simon Iskariotin pojasta, sillä tämä oli hänet kavaltava ja oli yksi niistä
kahdestatoista. Joh.6:70–71.
2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Juudas Iskariot sopii kavaltamisesta:
Matt. 26:14–16
Silloin yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, meni ylipappien luo ja sanoi:
"Mitä tahdotte antaa minulle, niin saatan hänet teidän käsiinne?" He sopivat hänen
kanssaan kolmestakymmenestä hopearahasta. Siitä alkaen hän etsi sopivaa aikaa
kavaltaakseen hänet.
Vertaa: Hinta oli halpa – orjan hinta: ”Jos härkä puskee orjan tai orjattaren hengiltä,
maksakoon sen omistaja pusketun isännälle kolmekymmentä hopeasekeliä, ja härkä
kivitettäköön.” 2 Moos. 21:32
Mark. 14:10–11
Juudas Iskariot, yksi niistä kahdestatoista, meni ylipappien luo kavaltaakseen hänet
heille. Kun nämä sen kuulivat, he ihastuivat ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Hän
mietti, kuinka kavaltaisi hänet sopivassa tilaisuudessa.
Luuk. 22:3–6

Mutta happamattoman leivän juhla, jota sanotaan pääsiäiseksi, oli lähellä. Ylipapit ja
kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi, sillä he pelkäsivät kansaa.
Saatana meni Juudakseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä
kahdestatoista. Tämä meni ja puhui ylipappien ja pyhäkön vartioston päällikköjen
kanssa, miten hän kavaltaisi hänet heille. He ihastuivat ja sitoutuivat antamaan
hänelle rahaa. Hän (Juudas) lupautui ja etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet
heille kansan tietämättä.

Juudas kavaltaa Jeesuksen:
Matt. 26:47–56
Katso, hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä kahdestatoista, ja hänen
kanssaan suuri joukko miehiä ylipappien ja kansan vanhinten luota miekat ja seipäät
käsissä. Se, joka hänet kavalsi, oli antanut heille merkin sanoen: "Se, jota tervehdin
suudelmalla, hän se on. Ottakaa hänet kiinni." Heti hän meni Jeesuksen luo ja sanoi:
"Terve, rabbi!" ja tervehti häntä suudelmalla. Jeesus sanoi hänelle: "Ystäväni, mitä
varten tulit tänne?" Silloin he tulivat Jeesuksen luo, kävivät häneen käsiksi ja ottivat
hänet kiinni.
Katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski
ylipapin palvelijaa ja sivalsi häneltä korvan pois. Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pistä
miekkasi tuppeen, sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, miekkaan hukkuvat. Vai
luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin
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kaksitoista legioonaa enkeleitä? Mutta kuinka silloin toteutuisivat Kirjoitukset, jotka
sanovat, että näin pitää tapahtua?"
Sillä hetkellä Jeesus sanoi joukolle: "Niin kuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet
minua miekoin ja seipäin vangitsemaan. Joka päivä olen istunut pyhäkössä
opettamassa, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta kaikki tämä on tapahtunut,
että profeettojen Kirjoitukset kävisivät toteen." Silloin kaikki opetuslapset jättivät
hänet ja pakenivat.
Mark. 14:43–52
Heti hänen vielä puhuessaan Juudas, yksi niistä kahdestatoista, saapui, ja hänen
mukanaan suuri joukko ylipappien, kirjanoppineiden ja vanhinten luota, miekat ja
seipäät käsissä. Mutta se, joka hänet kavalsi, antoi heille merkin sanoen: "Se, jota
tervehdin suudelmalla, hän se on. Ottakaa hänet kiinni ja viekää tarkasti vartioituna
pois." Tultuaan hän (Juudas) heti astui hänen (Jeesuksen) luokseen ja sanoi: "Rabbi!"
ja tervehti häntä suudelmalla. He kävivät häneen käsiksi ja ottivat hänet kiinni.
Mutta eräs niistä, jotka seisoivat lähellä, veti miekkansa, iski ylipapin palvelijaa ja
sivalsi häneltä pois korvan. Niin Jeesus puhui heille ja sanoi: "Niin kuin ryöväriä
vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä olen
ollut luonanne opettaen pyhäkössä, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä
tapahtuu, että Kirjoitukset kävisivät toteen."
He kaikki jättivät hänet ja pakenivat. Häntä seurasi eräs nuorukainen, jolla oli
ympärillään liinavaate paljaalle iholle heitettynä, ja nuoret miehet ottivat hänet
kiinni. Mutta hän jätti liinavaatteen ja pakeni alasti.
Luuk. 22:47–53
Katso, hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa, ja yksi niistä kahdestatoista, se,
jonka nimi oli Juudas, kulki heidän edellään. Hän tuli Jeesuksen luo tervehtimään
häntä suudelmalla. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Juudas, suudelmallako sinä Ihmisen
Pojan kavallat?" Kun nyt ne, jotka olivat hänen ympärillään, näkivät, mitä oli tulossa,
he sanoivat: "Herra, iskemmekö miekalla?"
Eräs heistä iski ylipapin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan. Mutta Jeesus
vastasi sanoen: "Sallikaa vielä tämäkin." Hän koski hänen korvaansa ja paransi hänet.
Niin Jeesus sanoi ylipapeille ja temppelivartioston päälliköille ja vanhimmille, jotka
olivat tulleet häntä vastaan: "Niin kuin ryöväriä vastaan olette lähteneet miekkojen ja
seipäitten kanssa. Olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä, ettekä ole
ojentaneet käsiänne minua vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden
valta."
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Joh. 18:2–12

Tämän puhuttuaan Jeesus lähti pois opetuslastensa kanssa Kidronin puron tuolle
puolelle. Siellä oli puutarha, johon hän meni opetuslapsineen. Mutta myös Juudas,
joka hänet kavalsi, tiesi sen paikan, koska Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat usein
kokoontuneet sinne. Juudas otti sotilasjoukon sekä ylipappien ja fariseusten
palvelijoita ja tuli sinne soihdut, lamput ja aseet mukanaan. Silloin Jeesus, joka tiesi
kaiken, mikä oli kohtaava häntä, astui esiin ja sanoi heille: "Ketä etsitte?" He
vastasivat hänelle: "Jeesusta, Nasaretilaista." Jeesus sanoi heille: "Minä olen."
Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan. Kun hän (Jeesus) siis sanoi
heille: "Minä olen", he perääntyivät ja kaatuivat maahan. Hän kysyi taas heiltä: "Ketä
etsitte?" He sanoivat: "Jeesusta, Nasaretilaista." Jeesus vastasi: "Minä sanoin jo teille,
että Minä olen. Jos siis minua etsitte, sallikaa näiden mennä", että toteutuisi se sana,
jonka hän oli sanonut: "En ole kadottanut ketään niistä, jotka olet minulle antanut."
Simon Pietari, jolla oli miekka, veti sen esiin ja iski ylipapin palvelijaa ja sivalsi häneltä
pois oikean korvan. Palvelijan nimi oli Malkus. Jeesus sanoi Pietarille: "Pistä miekkasi
tuppeen. Enkö joisi sitä maljaa, jonka Isä on antanut minulle?"

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Kertomuksesta käy ilmi, että Jeesus alistui vapaaehtoisesti kiinniotettavaksi. Jeesus
tiesi kaiken tulevan etukäteen: ”Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä
kohtaava, astui esiin.”
Jeesus opetti muissakin yhteyksissä, että Hän antaa henkensä vapaaehtoisesti: ”Sen
tähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että sen jälleen ottaisin.
Kukaan ei ota sitä minulta, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se,
ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käskyn olen saanut Isältäni." Joh. 10:17–18
4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Mutta kun ilta tuli, Jeesus asettui aterialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa.
Heidän syödessään hän sanoi: "Totisesti sanon teille: yksi teistä kavaltaa minut."
Silloin he tulivat hyvin murheellisiksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan
hänelle: "Herra, enhän minä se ole?" Hän vastasi ja sanoi: "Se, joka pisti kanssani
kätensä vatiin, kavaltaa minut. Ihmisen Poika tosin menee pois, kuten hänestä on
kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan! Parempi
olisi sille ihmiselle, ettei hän olisi syntynyt." Juudas, joka hänet kavalsi, vastasi ja
sanoi: "Rabbi, enhän minä se ole?" Hän sanoi hänelle: "Sinä sen sanoit." Matt. 26:20–
25
5. Opeteltava Raamatun lause
”Jos tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa
meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1 Joh. 1:9
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6. Lauluehdotus PK 29
Oi Herrani, mun tähteni sä ristin raskaan kannoit.
Ja tähden suurten synteini sä veres vuotaa annoit.
Suo omanas ja lapsenas mun jäädä armos alle.
Suo, että rakkautesi mä oikein tunnen aina.

7. Muuta huomioitavaa
J. S. Bachin säveltämässä Matteus Passiossa on koskettava koraali, joka lauletaan sen
jälkeen, kun Juudas on kavaltanut Jeesuksen: Ah, Jeesus, mä se oonkin.
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