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PIETARI,  RAKASTATKO  SINÄ  MINUA

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Opetuslapset olivat siirtyneet Jerusalemista Galileaan, Jeesuksen ohjeen mukaan. Nyt
he olivat Genessaretin järven rannalla. Sitä kutsuttiin myös Tiberiaan järveksi.

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Tämä oli Jeesuksen kolmas ilmestyminen opetuslapsilleen.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Kertomuksessa mainitaan nimeltä Jeesuksen opetuslapset: Pietari, Tuomas ja
Natanael eli Bartolomeus sekä Sebedeuksen pojat eli Jaakob ja Johannes.

d) Vieraat termit
Kyynärä = n. 50 cm, jolloin 200 kyynärää on n. 100 metriä
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2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Joh. 21:1–24

Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan järven rannalla. Hän
ilmestyi näin: Simon Pietari, Tuomas, jota sanottiin Didymokseksi, Natanael, joka oli
Galilean Kaanasta, Sebedeuksen pojat sekä kaksi muuta hänen opetuslastaan olivat
yhdessä. Simon Pietari sanoi heille: "Lähden kalaan." He sanoivat hänelle: "Mekin
lähdemme kanssasi." Niin he lähtivät ja astuivat heti veneeseen, mutta eivät saaneet
sinä yönä mitään.

Kun oli jo aamu, Jeesus seisoi rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että
se oli Jeesus. Jeesus sanoi heille: "Lapset, onko teillä mitään syötävää?" He vastasivat
hänelle: "Ei." Hän sanoi heille: "Heittäkää verkko oikealle puolelle venettä, niin
saatte." He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä kalojen paljouden
tähden.  Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti (Johannes), sanoi Pietarille: "Se on
Herra."

Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän vyötti ympärilleen viittansa, sillä hän oli
ilman vaatteita, ja heittäytyi järveen. Mutta muut opetuslapset tulivat veneellä ja
vetivät perässään verkkoa kaloineen, sillä he eivät olleet maasta kauempana kuin
noin kahdensadan kyynärän päässä. Kun he astuivat maihin, he näkivät siellä
hiilloksen ja kalan sen päällä sekä leipää. Jeesus sanoi heille: "Tuokaa tänne kaloja,
joita nyt saitte." Niin Simon Pietari astui veneeseen ja veti maalle verkon täynnä
suuria kaloja, sata viisikymmentä kolme. Vaikka niitä oli niin paljon, verkko ei
revennyt. Jeesus sanoi heille: "Tulkaa aamiaiselle." Mutta kukaan opetuslapsista ei
rohjennut kysyä häneltä: "Kuka sinä olet?", koska he tiesivät, että se oli Herra.

Jeesus meni, otti leivän ja antoi heille, ja samoin kalan. Tämä oli jo kolmas kerta,
jolloin Jeesus noustuaan kuolleista ilmestyi opetuslapsilleen.

Jeesus asettaa Pietarin uudestaan paimenvirkaan
Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: "Simon, Joonan poika,
rakastatko minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra, sinä
tiedät, että olet minulle rakas." Hän sanoi hänelle: "Ruoki minun karitsoitani."

Jeesus sanoi Pietarille taas toistamiseen: "Simon, Joonan poika, rakastatko minua?"
Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas." Hän sanoi
hänelle: "Kaitse minun lampaitani."

Jeesus sanoi hänelle kolmannen kerran: "Simon, Joonan poika, olenko minä sinulle
rakas?" Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle:
"Rakastatko minua?" ja vastasi hänelle: "Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että
rakastan sinua." Jeesus sanoi hänelle: "Ruoki minun lampaitani.
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Pietarin ja Johanneksen tulevat kohtalot
Totisesti, totisesti sanon sinulle: kun olit nuori, vyötit itsesi ja kuljit, minne tahdoit.
Mutta kun vanhenet, ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et
tahdo." Mutta sen hän sanoi osoittaen, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava
Jumalaa. Tämän sanottuaan hän lausui hänelle: "Seuraa minua."

Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen (Johanneksen) seuraavan, jota Jeesus rakasti
ja joka myös oli aterioitaessa nojannut hänen rintaansa vasten ja sanonut: "Herra,
kuka kavaltajasi on?" Kun Pietari näki hänet, hän sanoi Jeesukselle: "Herra, kuinka
hänen käy?" Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti,
kunnes tulen, mitä se sinua koskee? Seuraa sinä minua." Niin sellainen puhe levisi
veljien keskuuteen, ettei se opetuslapsi kuole. Mutta Jeesus ei sanonut hänelle, ettei
hän kuole, vaan: "Jos tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes tulen, mitä se
sinua koskee?" Tämä on se opetuslapsi, joka todistaa näistä ja on nämä kirjoittanut,
ja tiedämme, että hänen todistuksensa on tosi. On paljon muutakin, mitä Jeesus teki,
ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne
kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Tähän kertomukseen liittyy kaksi aikaisempaa tapahtumaa: Muistathan Pietarin
ensimmäisen kalansaaliin (UT1_7). Silloin Jeesus kutsui kalastajat opetuslapsikseen.
Se oli hyvin samanlainen tapahtuma kuin tämäkin. Kalastajat (opetuslapset) olivat
kalastaneet koko yön saamatta mitään. Mutta kun he tekivät Jeesuksen neuvon
mukaan, niin he saivat valtavan saaliin. Siinä yhteydessä Jeesus sanoi heille:
"Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia." Niin he jättivät kohta
verkot ja seurasivat Jeesusta.

Myöhemmin Jeesus oli antanut Simonille nimen Pietari: ”Jeesus sanoi heille:
"Kenenkä te sanotte minun olevan?" Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus,
elävän Jumalan Poika." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon,
Joonaan poika, sillä liha ja veri ei ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka
on taivaissa, ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan
seurakuntani, eivätkä helvetin portit voita sitä. Matt. 16:15–18

Toinen kertomus, joka liittyy tähän, tapahtui vain muutamaa päivää aikaisemmin,
kun Pietari kielsi Jeesuksen kolme kertaa UT1_45. Nyt Jeesus kysyi Pietarilta kolme
kertaa: Rakastatko sinä minua. Kun Pietari vakuutti, Sinä olet minulle rakas, niin
Jeesus antoi hänelle tärkeän tehtävän: Ruoki minun karitsoitani ja ruoki minun
lampaitani. Jeesus itse on Hyvä Paimen. Ainoastaan ne, jotka rakastavat Jeesusta,
voivat hoitaa hänen lampaitansa.

Lopuksi Jeesus sanoi Pietarille jopa kahteen kertaan: ”Seuraa sinä minua.” Jeesuksen
seuraaminen ei päättynyt siihen, kun Jeesus itse palasi taivaaseen. Pietari ei palannut
Jeesuksen taivaaseenastumisen jälkeen tavalliseen ammattiinsa kalastajaksi, vaan
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hänestä tuli apostoli, ylösnousseen Jeesuksen todistaja, evankeliumin julistaja – siis
ihmisten kalastaja.

Huom. Jeesus ei tehnyt Pietarista paavia niin kuin roomalaiskatoliset opettavat. Matt.
23:8–12  ja Mark. 10:42–45

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Raamattu kertoo meille täysin varmana asiana, että Jeesus on ylösnoussut:

 Jeesus oli ilmestynyt ylösnousemisensa jälkeen ensin Maria Magdaleenalle
(ehkä paikalla oli muitakin naisia, joita ei nimeltä mainita) UT1_49.

 Sen jälkeen Jeesus ilmestyi kahdelle opetuslapselle Emmauksen tiellä noin 11
km päässä Jerusalemista. (Tämä kertomus tulee 3. vuonna) UT3_22-

 Sitten Jeesus ilmestyi kaksi kertaa opetuslapsilleen Jerusalemissa suljettujen
ovien takana. Ensin niin, ettei Tuomas ollut paikalla ja sitten toisen kerran
niin, että Tuomas sai koskea Jeesuksen käsiä ja kylkeä. UT1_50. Nyt
opetuslapset tiesivät varmasti, että Jeesus oli sama ristiinnaulittu Jeesus, joka
oli noussut ylös kuolleista.

Opetuslapsia oli neuvottu moneen kertaan menemään Galileaan:
 Jeesus itse sanoi viimeisellä aterialla juuri ennen kuin he lähtivät Öljymäelle:

”Mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan." Mark. 14:28
 Enkeli sanoi naisille Jeesuksen haudalla: ”Menkää kiireesti ja sanokaa hänen

opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Hän (Jeesus) menee teidän
edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille
sanonut." Matt. 28:7

 Sitten Jeesus itse näyttäytyi naisille ja sanoi heille:"Älkää pelätkö; menkää ja
viekää sana veljilleni, että he menisivät Galileaan: siellä he saavat minut
nähdä." Matt. 28:10

Nyt oltiin siis Galileassa ja tämä on kolmas kerta, kun Jeesus näyttäytyy
opetuslapsilleen.

Tämän jälkeen Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen/apostoleilleen Galileassa vuorella,
jolloin hän antoi heille lähetyskäskyn: ”Mutta ne yksitoista opetuslasta vaelsivat
Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät
hänet, he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän
luokseen, 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 heidät pitämään kaiken, minkä
olen käskenyt teidän pitää. Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman
loppuun asti. Aamen." Matt. 28:16–20. Tästä lisää: tekstissä APT_1.

”Sen jälkeen hän (Jeesus) näyttäytyi (ilmeisesti Galileassa) yhtä haavaa enemmälle
kuin viidellesadalle veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta
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muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille
apostoleille.” 1 Kor. 15:6–7

Lopulta Jeesus näyttäytyi vielä taivaaseenastumisensa jälkeen Saulukselle, kun hän
kutsui Sauluksen apostolikseen, Paavaliksi.

Huomaa, että opetuslapset (ja Jeesus) palasivat vielä Galileasta takaisin Jerusalemiin,
sillä Jeesuksen taivaaseenastuminen tapahtui lähellä Betaniaa ja Pyhä Henki
vuodatettiin Jerusalemissa.

5. Opeteltava Raamatun lause
”Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." Matt. 28:20

6. Lauluehdotus SK 161
Vainiolle korjuutyöhön vilja on jo kypsynyt.
Kohta sammuu päivä yöhön, siksi kaikki työhön nyt.
:,: Lyhteeseen on pienimpäänkin Herra Jeesus mieltynyt.:,:

2. Aamun tullen työhön riennä Herran puoleen kääntyen.
Voimaa pyydä, vaivas liennä eessä armoistuimen.
:,:Ahkerasti, innokkaasti korjaa ennen ehtoota.:,:

3. Ethän huoli kunniasta, kun sä kutsut sieluja.
Kerro aina Auttajasta, ristinpuulla kuolleesta.
:,:Yksi muista yli kaiken: Armo saatiin armosta.:,:

Sävel Tuntematon, sanat J. O. Thompsonin mukaan

Tai SK 165 Ruoki hoivaa lampaitani. Sanat Otto Laitinen (1901-1985)
Se voidaan laulaa helpommalla sävelellä esim. Jeesus parhain ystäväni
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