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JEESUS  TUOMITAAN

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka 
b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
d) Vieraat termit
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2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Matt. 27:15-26

Oli tapana, että maaherra juhlan aikana päästi kansalle yhden vangin irti, 
kenenkä he tahtoivat. Heillä oli silloin kuuluisa vanki, jota sanottiin 
Barabbaaksi. Kun he nyt olivat koolla, sanoi Pilatus heille: "Kummanko 
tahdotte, että minä teille päästän, Barabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan 
Kristukseksi?" Sillä Pilatus tiesi, että he kateudesta olivat antaneet Jeesuksen
hänen käsiinsä. 

Huom. Pilatus siis toivoi, että kansa olisi valinnut Jeesuksen. Barabbas nimi tulee 
sanoista bar ja abbas. Nimi voidaan kääntää: isän poika. Voimme nähdä siinä 
esikuvan siitä, että me, Isän lapset, pääsimme vapaiksi.

Kun Pilatus istui tuomarinistuimella, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan: 
"Älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen, sillä minä olen tänä yönä unessa 
paljon kärsinyt hänen tähtensä." Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät 
kansaa anomaan Barabbasta ja surmauttamaan Jeesuksen. Maaherra, Pilatus,
puhui heille ja sanoi: "Kummanko näistä kahdesta tahdotte, että minä teille 
päästän?" Niin he sanoivat: "Barabbaan." Pilatus sanoi heille: "Mitä minun 
sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?" He sanoivat kaikki: 
"Ristiinnaulittakoon!" Niin maaherra sanoi: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?" 
Mutta he huusivat vielä kovemmin sanoen: "Ristiinnaulittakoon!" Kun Pilatus 
näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, otti hän vettä ja pesi 
kätensä kansan nähden ja sanoi: "Viaton olen minä tämän miehen vereen. 
Katsokaa itse eteenne." Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen 
verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle." Silloin Pilatus päästi 
heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

Mark. 15:6-15
Mutta juhlan aikana hän (maaherra) tavallisesti päästi heille yhden vangin irti, 
sen, jota he anoivat. Niin siellä oli eräs mies, jota sanottiin Barabbaaksi, 
vangittu muiden kapinoitsijain kanssa, jotka kapinassa olivat tehneet murhan. 
Kansa meni sinne ylös ja rupesi pyytämään, että Pilatus tekisi heille, niin kuin 
hänen tapansa oli. Pilatus vastasi heille sanoen: "Tahdotteko, että päästän 
teille juutalaisten kuninkaan?" Sillä hän tiesi, että ylipapit kateudesta olivat 
antaneet Jeesuksen hänen käsiinsä. Mutta ylipapit kiihottivat kansaa 
anomaan, että hän ennemmin päästäisi heille Barabbaan. Pilatus puhui taas 
heille ja sanoi: "Mitä minun sitten on tehtävä hänelle, jota te sanotte 
juutalaisten kuninkaaksi?" Niin he taas huusivat: "Ristiinnaulitse hänet!" 
Pilatus sanoi heille: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?" Mutta he huusivat 
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vielä kovemmin: "Ristiinnaulitse hänet!" Kun Pilatus tahtoi tehdä kansalle 
mieliksi, päästi hän heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti 
ristiinnaulittavaksi.

Luuk. 23:13-25
Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan ja sanoi heille: 
"Te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä; ja katso, minä 
olen teidän läsnä ollessanne häntä tutkinut enkä ole havainnut tätä miestä 
syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte, eikä Herodeskaan, sillä hän 
lähetti hänet takaisin meille. Hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee 
kuoleman. Kuritettuani häntä (Jeesusta) minä siis hänet päästän." Niin he 
huusivat kaikki yhdessä, sanoen: "Vie pois tämä, mutta päästä meille 
Barabbas!" Barabbas oli heitetty vankeuteen kaupungissa tehdystä kapinasta 
sekä murhasta. Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen 
irti. Mutta he huusivat vastaan ja sanoivat: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse 
hänet!" Niin Pilatus puhui heille kolmannen kerran: "Mitä pahaa hän sitten on 
tehnyt? En ole havainnut hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. 
Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän." Mutta he ahdistivat häntä suurilla 
huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi; ja heidän huutonsa pääsivät 
voitolle. Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi. Hän päästi 
irti sen, joka kapinasta ja murhasta oli vankeuteen heitetty ja jota he vaativat, 
mutta Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallallensa.

Joh. 18:39-19:16
Mutta te olette tottuneet siihen, että minä (Pilatus) päästän teille yhden vangin 
irti pääsiäisenä; tahdotteko siis, että päästän teille juutalaisten kuninkaan?" 
Niin he taas huusivat sanoen: "Älä häntä, vaan Barabbas!" Mutta Barabbas oli 
ryöväri. Silloin Pilatus otti Jeesuksen ja ruoskitti hänet. Sotamiehet väänsivät 
kruunun orjantappuroista, panivat sen Jeesuksen päähän ja pukivat hänen 
ylleen purppuraisen vaipan ja tulivat hänen luoksensa ja sanoivat: "Terve, 
juutalaisten kuningas"; ja he antoivat hänelle korvapuusteja. Pilatus meni taas 
ulos ja sanoi heille: "Katso, minä tuon hänet ulos teille, tietääksenne, etten 
minä löydä hänessä yhtäkään syytä." Niin Jeesus tuli ulos, 
orjantappurakruunu päässään ja purppurainen vaippa yllään. Pilatus sanoi 
heille: "Katso ihmistä!" Kun siis ylipapit ja palvelijat näkivät hänet, huusivat 
he sanoen: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse!" Pilatus sanoi heille: "Ottakaa te 
hänet ja ristiinnaulitkaa, sillä minä en löydä hänessä mitään syytä." Juutalaiset 
vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, 
koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi." Kun nyt Pilatus kuuli tämän 
sanan, pelkäsi hän vielä enemmän ja meni taas sisälle palatsiin ja sanoi 
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Jeesukselle: "Mistä sinä olet?" Mutta Jeesus ei hänelle vastannut. Niin Pilatus 
sanoi hänelle: "Etkö puhu minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta sinut 
päästää ja minulla on valta sinut ristiinnaulita?" Jeesus vastasi: "Sinulla ei olisi 
mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Sen tähden on 
sen synti suurempi, joka jätti minut sinun käsiisi."  Tämän tähden Pilatus 
koetti päästää hänet irti. Mutta juutalaiset huusivat sanoen: "Jos päästät hänet, 
et ole keisarin ystävä; jokainen, joka tekee itsensä kuninkaaksi, asettuu 
keisaria vastaan." Kun Pilatus kuuli nämä sanat, antoi hän viedä Jeesuksen 
ulos ja istui tuomarinistuimelle, paikalle, jonka nimi on Litostroton, hepreaksi 
Gabbata. Oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki (klo 12.00). Hän 
sanoi juutalaisille: "Katso, teidän kuninkaanne!" Niin he huusivat: "Vie pois, 
vie pois, ristiinnaulitse hänet!" Pilatus sanoi heille: "Onko minun 
ristiinnaulittava teidän kuninkaanne?" Ylipapit vastasivat: "Ei meillä ole 
kuningasta, vaan keisari." Silloin Pilatus luovutti hänet heille ja antoi 
ristiinnaulittavaksi. He ottivat Jeesuksen.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Teksteistä käy hyvin selvästi ilmi, että ei Pilatus eikä Herodeskaan löytänyt 
Jeesuksesta mitään syytä. Pilatus ymmärsi, että ylipapit halusivat kateudesta 
surmauttaa Jeesuksen. Pilatus yritti kaikki keinot - toivoen, että ne riittäisivät 
kansalle ja ylipapeille: Hän ruoskitti Jeesusta ja lopulta hän asetti valittavaksi
heistä toisen, ryövärin ja murhamiehen eli Barabbaan tai syyttömän eli 
Jeesuksen. Mutta) oli Jumalan tahto, että Jeesuksen piti kärsiä ja kuolla 
meidän syntiemme tähden.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa

5. Opeteltava Raamatun lause
Syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijä ovat kumpikin Herralle 
kauhistus. Sananl. 17:15.

6. Lauluehdotus VK 52 = UVK 79
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3. Mun tähteni sua piinattiin, häväistihin ja pilkattiin. 
Mun puolestani kuolit sä, ett' elämähän jäisin mä.

4. Sun mikä saattoi kärsimään viattomana kaiken tään? 
Sä teit sen laupeudesta, Sulasta rakkaudesta.

7. Siis nöyrimmän nyt kiitoksen mä sulle annan, Armoinen, 
Kun ristinkuolemallasi Sä maksoit syntivelkani.

8. Mun pysyä suo sinussa, uskossa, rakkaudessa, 
Sun tietäs aina vaeltaa. Sun askeleitas noudattaa. 

Elias Lönnrot, 1802-1884, sävel suomalainen koraalitoisinto

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Juudas Iskariotin kohtalo
Matt. 27:3–10

Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että Jeesus oli tuomittu, silloin hän 
katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille 
ja sanoi: "Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren." Mutta he sanoivat: 
"Mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi." Juudas viskasi hopearahat 
temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi. Niin ylipapit ottivat hopearahat 
ja sanoivat: "Ei ole luvallista panna näitä temppelirahastoon, koska ne ovat 
veren hinta." Neuvoteltuaan he ostivat niillä savenvalajan pellon 
muukalaisten hautausmaaksi. Sen tähden sitä peltoa vielä tänäkin päivänä 
kutsutaan Veripelloksi. 

Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo: 
"Ja he ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa, hinnan siitä arvioidusta 
miehestä, jonka he olivat israelilaisten puolesta arvioineet, ja antoivat ne 
savenvalajan pellosta, niin kuin Herra oli minun kauttani käskenyt."

Apt. 1:18–20
Juudas hankki itsellensä pellon väärintekonsa palkalla, ja hän suistui alas ja 
pakahtui keskeltä, niin että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos. Se tuli 
kaikkien Jerusalemin asukasten tietoon; ja niin sitä peltoa kutsutaan heidän 
kielellään Akeldamaksi, se on: Veripelloksi. Sillä psalmien kirjassa on 
kirjoitettuna: 'Tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä asukasta olko', 
ja: 'Ottakoon toinen hänen kaitsijantoimensa.' (Mattias valittiin)
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