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20. Ja kun ehtoo tuli, asettui hän aterialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa.
21. Ja heidän syödessään hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: yksi teistä kavaltaa minut".
22. Silloin he tulivat kovin murheellisiksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle:
"Herra, en kai minä ole se?"
23. Hän vastasi ja sanoi: "Joka minun kanssani pisti kätensä vatiin, se kavaltaa minut.
24. Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka
kautta Ihmisen Poika kavalletaan! Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt."
25. Niin Juudas, joka hänet kavalsi, vastasi ja sanoi: "Rabbi, en kai minä ole se?" Hän sanoi hänelle:
"Sinäpä sen sanoit" (Matt.26:20-25).
Yksi kahdestatoista
"Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä kahdestatoista"
(Luuk.22:3). Juudas oli Jeesuksen valitsema, Matt.10:1-4.
Suuri etuoikeus
Jumalan Poika Jeesus valitsi 12 apostolia. Heillä oli oikeus olla yöt ja päivät Jeesuksen seurassa. Se
oli varmasti ihmeellistä aikaa. He kuulivat hänen voimallista opetustaan, näkivät monet tunnusteot.
Jos heillä oli murheita, he saivat kertoa ne hänelle suoraan. Jos leipä loppui, Jeesus järjesti asian.
"Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa,
senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta"
(Joh.1:14).
"Taivasta jo päällä maan, on hetki hänen seurassaan."
Meilläkin on etuoikeus olla aina Jeesuksen kanssa. "Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja
sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän
kanssanne joka päivä maailman loppuun asti" (Matt.28:18-20). Meilläkin on etuoikeus pyytää
Isältä, että saisimme katsella Jeesuksen kirkkautta. Ja Raamattu lupaa: "Jotka häneen katsovat, ne
säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu" (Ps.34:6).
Tässä on koko kristillinen kilvoitus: etsiä Herran kasvoja: "Kysykää Herraa ja hänen voimaansa,
etsikää alati hänen kasvojansa" (Ps.105:4). Meidän tulee jatkuvasti ponnistella kääntääksemme
katseemme pois maailmasta ja saadaksemme ristiinnaulitun näköpiiriimme: "Käännä silmäni pois
turhuutta katselemasta, anna minun saada virvoitus sinun teilläsi" (Ps.119:37). "Katso, Jumalan
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!" (Joh.1:29). 20. Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden
joukosta, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan.
"Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Beetsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen: "Herra,
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me haluamme nähdä Jeesuksen".(Joh.12:20-21).
Vaarallista olla Jeesuksen lähellä
On vaarallista olla Jeesuksen lähellä. Perimätieto kertoo Jeesuksen sanoneen: "Joka on minua
lähellä, on lähellä tulta." Jeesuksen lähellä oleminen merkitsee vaikutteiden saamista Jeesukselta:
Sano minulle, kenen kanssa sinä seurustelet, niin minä sanon sinulle, millainen sinä olet." Meidän
ystäväpiirimme paljastaa meidät. Jeesuksen läsnäolo vaikuttaa meissä muutospaineita. 18. Mutta
me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta,
muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on
Henki" (2 Kor.3:18).
Juudaksen onnistui torjua Jeesuksen muuttava vaikutus. Juudas paadutti sydämensä. Hän oli valo
lähellä, mutta torjui sen.
Juudas on meille esimerkki siitä, että ihminen voi olla hengellisten asioiden kanssa tekemisissä
kauan, vuosikaudet ilman, että hänellä syntyy elävä suhde Herraan. Hän on "nimikristitty", kuten
Sardeen seurakunta: ""Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne
Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että
elät, mutta sinä olet kuollut" (Ilm.3:1). Meidän "ammattiuskovien" on nimenomaan tarpeen
rukoilla: "Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun
ajatukseni. Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle"
(Ps.139:23-24). "Herra, enhän se ole minä." "Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei
lankea" (1 Kor.10:12). Mikään ulkonainen ei takaa, että suhteeni Herraan on oikea. Onko Jeesus
minulle rakas? Tämähän ilmenee jatkuvana kanssakäymisenä Jeesuksen kanssa; en tule toimeen
ilman ristiinnaulittua.
"Ei ole sitä sydäntä, josta ei olisi yhteyttä helvettiin" (Tuomenoksa). "Älkää iloitko, minun
viholliseni, minusta: jos minä olen langennut, niin minä nousen; jos istun pimeydessä, on Herra
minun valkeuteni" (Miika 7:8). On muistettava, että saatana on valmis hirttämään jokaisen
lankeajan; lankeemukseen ei saa jäädä!
Juudaksen tragedia oli siinä, että hän eli Jeesusta lähellä, mutta pysyi hänen vihollisenaan.
-------------------------MIKSI JUUDAS KAVALSI JEESUKSEN?
1. Rahanhimon vallassa
4. Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava:
5. "Miksi ei tätä voidetta myyty kolmeensataan denariin ja niitä annettu köyhille?"
6. Mutta tätä hän ei sanonut sentähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sentähden, että hän
oli varas ja että hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu" (Joh.12:4-6). - "Hän
oli varas." Raamattu ei kaunistele asioita. Synti hallitsi Juudasta. Jeesus ei ollut saanut muuttaa
häntä siten, että hän olisi vapautunut rahan himosta.
"Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan
mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin
tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin
mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä
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rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet
itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta,
jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta" (1 Tim.6:6-11).
"Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle: "Yksi sinulta puuttuu: mene, myy
kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa; ja tule ja seuraa
minua". Mutta hän synkistyi siitä puheesta ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon
omaisuutta" (Mark.10:21-22).
"Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, ylipappien luo ja sanoi: "Mitä
tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsiinne?" Ja he maksoivat hänelle
kolmekymmentä hopearahaa" (Matt.26:14-15).
2. Juudas oli pettynyt Messias odotuksiin
Juudas odotti Jeesuksesta maallista hallitsijaa. Monet muutkin odottivat samaa. Mutta Jeesus torjui
tämän. "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta" (Joh.18:36). "Mutta niiden kuningasten
päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka
valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä
lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti" (Dan.2:44).
Juudas pettyi Jeesukseen. Juudas loukkaantui häneen. "Ja autuas on se, joka ei loukkaannu
minuun" (Matt.11:6). Meilläkin voi olla Jeesuksen suhteen "maallisia" odotuksia. "Jos olemme
panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä
surkuteltavammat" (1 Kor.15:19).
3. Että kirjoitukset kävisivät toteen
"En minä puhu teistä kaikista: minä tiedän, ketkä olen valinnut; mutta tämän kirjoituksen piti
käymän toteen: 'Joka minun leipääni syö, on nostanut kantapäänsä minua vastaan'" (Joh.13:18).
"Ystävänikin, johon minä luotin, joka minun leipääni söi, nostaa kantapäänsä minua vastaan"
(Ps.41:10).
4. Saatanan innoittama henkilö
Saatana personoituu Juudaksessa. "Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka
oli yksi niistä kahdestatoista. Ja tämä meni ja puhui ylipappien ja pyhäkön vartioston päällikköjen
kanssa, miten hän saattaisi hänet heidän käsiinsä" (Luuk.22:34). "Jeesus vastasi heille: "Enkö minä
ole valinnut teitä, te kaksitoista? Ja yksi teistä on perkele." Mutta sen hän sanoi Juudaasta, Simon
Iskariotin pojasta; sillä tämä oli hänet kavaltava ja oli yksi niistä kahdestatoista" (Joh.6:70-71). "Ja
ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että
hän kavaltaisi Jeesuksen" (Joh.13:2). "Ja silloin, sen palan jälkeen, meni häneen saatana. Niin
Jeesus sanoi hänelle: "Minkä teet, se tee pian" (Joh.13:27).
------------------------EHTOOLLISOPETUS
1. Itsensä koetteleminen
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Erikoisesti ehtoollispöytään mennessä: "Ja kun ehtoo tuli, asettui hän aterialle kahdentoista
opetuslapsensa kanssa. Ja heidän syödessään hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: yksi teistä
kavaltaa minut". Silloin he tulivat kovin murheellisiksi ja rupesivat toinen toisensa perästä
sanomaan hänelle: "Herra, en kai minä ole se?" (Matt.26:20-22). "Herra, en kai minä ole se, joka
sinun vihollisenasi menee pyhälle aterialle?"
Entisaikaan jo lauantaina mentiin ripittäytymään; ehtoollinen otettiin vakavasti. Myöhemmin
pidettiin rippisaarnoja ennen ehtoollisen viettoa. Näissä saarnoissa tuotiin esille, kenelle ehtoollinen
kuuluu.
Nykyisin on luovuttu näistä. Päinvastoin korostetaan sitä, että EHTOLLISPÖYTÄ ON AVOIN
KAIKILLE. Tämä on luopumusta, suurta luopumusta. Tämä ei ole enää sama kuin Raamatun
ehtoollispöytä. Siksi uskova ei voi sinne mennä loukkaamatta omaatuntoaan. Kun tähän vielä
lisätään Raamatun vastaiset naispapit, ymmärrämme hyvin, että uskovat etsivät ehtoollispöytäänsä
muualta.
Ilman oikeaa mieltä ihminen nauttii ehtoollisen tuomioksensa. "Sentähden, joka kelvottomasti syö
tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon
siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta; sillä joka syö ja juo
erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sentähden onkin teidän joukossanne
paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. . Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä
tuomittaisi" (1 Kor.11:27-31).
2. Kenelle tarkoitettu
Ehtoollinen on uskovien, Herran ystävien ateria. Se ei ole "evankelioimisateria". Se on tarkoitettu
uskoontulleille. Kaste on kertakaikkinen; ehtoollinen on toistuva: 26. Sillä niin USEIN kuin te
syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee" ( 1
Kor.11:26). "Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän
murtamisessa ja rukouksissa" (Apt.2:42).
Kaikille uskoville - riippumatta ryhmittymien raja-aidoista. Nämä aidat eivät ole Jumalan käsialaa!
Niiden purkamisesta ei seuraa rangaistus - vaan palkkio: tulla', niin minä sanon nyt myös teille.
"Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - että
tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on
keskinäinen rakkaus" (Joh.13:34-35). -Ilmeneekö rakkaus silloin, jos emme sovi veljien ja sisarten
kanssa yhteiseen ehtoollispöytään?
3. "Rabbi, en kai minä ole se"
Kun toiset opetuslapset puhuttelivat Jeesusta Herraksi ("Herra, en kai minä ole se?", Matt.26:22),
Juudas käytti sanaa "rabbi" = opettaja. Juudakselta oli Jeesuksen sisin olemus salattu. Tämä
muistuttaa Nikodeemuksen kielenkäyttöä, kun hän keskusteli Jeesuksen kanssa
uudestisyntymisestä: "Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten
hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun
opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei
Jumala ole hänen kanssansa" (Joh.3:1-2).
On monia ihmisiä (Juudaksen tapaisia), joille Jeesus on vain opettaja. He arvostavat Jeesuksen
opetuksia, mm. kultaista sääntöä (Matt.7:12), rakkauden kaksoiskäskyä (Matt.22:37-39), ja
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vuorisaarnaa (Matt.5-7). Heiltäkin puuttuu Juudaksen tavoin "Jeesuksen sisällinen tunteminen".
Heistä ei ole vielä tullut Jeesuksen ystäviä. He ovat vielä Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Heille
ei ehtoollinen kuulu.
4. Ei kahdesta maljasta
"Ei, vaan että, mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle; mutta minä en
tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista. Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta, ette
voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä" (1 Kor.10:20-21). Ekumenia
pakanauskontojen kanssa ei käy. Samoin ovat kiellettyjä kaikki okkultistiset yhteydet.
Toisaalta tässä torjutaan myös mahdollisuus, että uskova tahtoo olla Herran oma ja kuitenkin
samalla haluaa elää maailman menon mukaan. "Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä
uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on
valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa
uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat?
Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja
vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani". Sentähden:
"Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin
minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo
Herra, Kaikkivaltias" (2 Kor.6:14-18). "Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa,
rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä" (2
Tim.2:22).
Uskoon tullut ei saa jatkaa synnissä elämistä: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes
enää syntiä tee" (Joh.8:11).

