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Rakastatko Jeesusta? 
Joh. 21:15-25 
 
15.Heidän syötyään Jeesus sanoi Simon 
Pietarille: "Simon, Johanneksen poika, 
rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä?" 
Hän vastasi: "Kyllä Herra, sinä tiedät, että 
minä rakastan sinua." Jeesus sanoi hänelle: 
"Ruoki minun karitsoitani."  
16.Jeesus kysyi toistamiseen: "Simon, 
Johanneksen poika, rakastatko sinä minua?" 
Hän vastasi: "Kyllä, Herra, sinä tiedät, että 
minä rakastan sinua." Jeesus sanoi hänelle: 
"Kaitse minun lampaitani."  
17.Jeesus kysyi häneltä kolmannen kerran: 
"Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä 
minua?" Pietari tuli murheelliseksi siitä, että 
Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä: 
"Rakastatko sinä minua?" ja vastasi: "Herra, 
sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että minä 
rakastan sinua." Jeesus sanoi hänelle: "Ruoki 
minun lampaitani.  
18.Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Kun 
olit nuori, sinä vyötit itsesi ja menit minne 
tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat 
kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut 
minne et tahdo."  
19.Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla 
Pietari oli kirkastava Jumalaa. Tämän jälkeen 
Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa minua."  

20.Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen 
seuraavan, jota Jeesus rakasti, ja joka myös 
oli aterioitaessa nojannut hänen rintaansa 
vasten ja kysynyt: "Herra, kuka on se, joka 
sinut kavaltaa?"  
21.Nähdessään hänet Pietari kysyi 
Jeesukselta: "Herra, kuinka sitten tämän 
käy?"  
22.Jeesus sanoi hänelle: "Jos minä tahtoisin, 
että hän jää tänne tulemiseeni asti, mitä se 
sinulle kuuluu?"  
23.Veljien keskuuteen levisi sellainen puhe, 
ettei se opetuslapsi kuole. Jeesus ei 
kuitenkaan sanonut hänelle, ettei hän kuole, 
vaan: "Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne 
tulemiseeni asti, mitä se sinulle kuuluu?"  
24.Tämä on se opetuslapsi, joka on 
todistamassa näistä ja on tämän kirjoittanut. 
Me tiedämme, että hänen todistuksensa on 
luotettava.  
25.Jeesus teki paljon muutakin. Jos se 
kirjoitettaisiin kohta kohdalta, luulen, etteivät 
maailmaan mahtuisi kirjat, jotka pitäisi 
kirjoittaa.  

 
Suhteesi Jeesukseen 

Sanotaan, että ihmiselämän ratkaisee se, millaisia ihmisiä hän elämässään kohtaa. 
Sanonnassa lienee paljon perää. Ystävät, työtoverit, puoliso jne vaikuttavat 
merkittävällä tavalla elämäämme, vaikka ratkaisevaa onkin se, miten me heihin 
suhtaudumme.  

 
Oletko Sinä kohdannut myös Jeesuksen? Hänhän lähestyy meitä Raamatun sanan 
kautta omassatunnossamme. Moni sellainenkin, joka väittää, ettei hän ole koskaan 
tavannut Jeesusta, on kyllä kuullut Herran äänen, mutta on sen jälkeen onnistunut 
tavalla tai toisella paaduttamaan sydämensä. Moni taas on kulkenut Jeesuksen ohi, 
vaikka Hän on selkeästi ymmärtänyt, että Jeesus haluaisi tulla hänen elämäänsä. 
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Jotkut ovat taas vieraantuneet Jeesuksen yhteydestä pois. 
 

Entä millainen on Sinun suhteesi Jeesukseen tänään? 
 

Sanotaan, että Jeesuksella on paljon ihailijoita, mutta vähän seuraajia.  
- On niitä, jotka vihaavat Jeesusta – mutta syyttä, niin kuin Jeesus itse sanoo.  
He eivät halua kuulla sitä totuutta, Jonka Jeesus heistä ja heille kertoo. Tai Jeesus on 
heidän tavoitteidensa ja himojensa esteenä. 
- On niitä, jotka eivät ole vähääkään kiinnostuneita Jeesuksesta.  
Ulkomaalaisten Jumalasta, menneisyyden hahmosta, jne 
- On niitä, jotka halveksivat Jeesusta.  
Hän oli uskonnollinen haaveilija vailla elämän kovan realismin tuntemista. 
- On niitä, jotka ovat kiinnostuneita Jeesuksesta.  
Suuren uskonnon perustajasta, suuresta moraalin opettajasta, yhteiskunnan 
arvomaailman uudistajasta, vallankumouksellisesta jne.  
- On niitä, jotka ovat pettyneet Jeesukseen. 
Hän ei vastaa heidän kyselyihinsä ja pyyntöihinsä heidän toivomallaan tavalla. 
- On niitä, jotka ihailevat Jeesusta.  
Kuuntelevat mielellään Hänen opetuksiaan, mutta eivät käytännössä lähde niitä 
seuraavaan, koska se olisi liian vaivalloista. 
- On niitä, jotka uskovat Jeesukseen, mutta ottavat Häneltä vastaan vain valikoituja 
sanoja. Koska eivät halua menettää kokonaan vapauttaan maailmassa.  
- On niitä, jotka pelkäävät Jeesusta.  
Koska eivät ole riittävän hyviä ja heitä omatunto syyttää synneistä. 
- On niitä, jotka rakastavat Jeesusta.  
Koska Jeesus on heille niin hyvä. 

 
Mihin ryhmään Sinä kuulut? Ehkä johonkin muuhun ryhmään kuin yllä luettelin. 

 
Suhteemme Jeesukseen on tärkeä kysymys, mutta sitä vielä tärkeämpi on, miten 
Jeesus suhtautuu meihin. Jeesus on suhteessa tämän maailman kaikkiin ihmisiin, Hän 
on suhteessa myös niihin ihmisiin, joita Hän nimittää omiksi karitsoikseen tai 
lampaikseen. Hänen tapansa käsitellä meitä sekä laumana että yksilöinä viime kädessä 
ratkaisee sen, miten me voimme suhtautua Häneen. 

 
Ylösnoussut suhteessa seurakuntansa yksityisiin jäseniin  

Tekstimme kuvaa Jeesusta käsittelemässä kahden opetuslapsen asioita, erityisesti 
Pietarin. Kaikki, mikä sanotaan, koskee selkeästi yksilöä. Mutta näistä yksilöistä 
Pietarista ja Johanneksesta puhuessaankin, Herra asettaa heidät suhteeseen toisiin 
ihmisiin ja siihen suureen maailmanlaajaan lähetystehtävään, jota suorittamaan Herra 
heidät oli valinnut ja joka oli heidän edessään. Persoonallisuuden syvin arvo ei koskaan 
löydy persoonasta itsestään vaan sen suhteesta muihin. Elämän arvo ei ole elämä itse 
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vaan sen suhde muihin ihmisiin niin lähellä kuin kaukana. 
 
Pietari ja Johannes 

Pietarin ja Johanneksen luonteiden ero – tai jopa vastakkaisuus - on mielenkiintoisen 
voimakas. Luonnostaan he eivät olisi tulleet toimeen keskenään. Yliluonnollinen, 
hengellinen kykeni kuitenkin yhdistämään heidät toinen toiseensa. Mutta 
temperamentiltaan he olivat täysin erilaisia. Pietari oli käytännön mies, aktiivinen, 
innokas ja kiireinen tekijä tyyppi. Saamme kiittää Jumalaa hänestä ja hänen 
kaltaisistaan. Johannes oli taas mietiskelevää tyyppiä, joka näytti melkein aina olevan 
vähän kuin muissa maailmoissa, sillä hän unelmoi ja näki näkyjä.  

 
Luonteidensa puolesta he eivät siis hevin tulleet toimeen keskenään siihen asti, kun 
hengellinen todellisuus osoitti, että kumpikin heistä olisi hölmö ilman toistaan. Näemme 
kohta, miten Pietari kysyi Herralta Johannekseen viitaten: ”Herra, kuinka sitten tämän 
käy?” tai sanatarkasti: ”Entä tämä mies, mitä?” Käytännön mies Pietari kysyi itse 
asiassa: ”Miten tämän aina vain unelmoivan kaverin oikein käy?” Mutta kun sitten 
siirrymme Apostolien tekoihin ja Pyhä Henki on laskeutunut heidän päälleen ja 
saattanut heidät uuteen suhteeseen Jeesukseen Kristukseen, he ovat yhdessä, 
runoilija ja toiminnan mies tarvitsevat toisiaan. Ellei käytännön miehellä ole vierellään 
uneksijaa, hän polttaa itsensä loppuun toiminnallisuudellaan. Ellei taas runoilijalla ole 
toiminnan miestä tukenaan, hän huokailee itsensä maailman tuuliin. 

 
Herran sydän 

Ennen kuin katsomme, miten Herra käsitteli Pietaria, meidän on suunnattava 
huomiomme Ylösnousseeseen itseensä. Millaiseen asemaan Hän asettuu suhteessaan 
Pietariin ja muihin läsnä oleviin? Kohta Hän sanoo Pietarille: ”Ruoki Minun karitsoitani ... 
kaitse Minun lampaitani  ruoki Minun lampaitani.” ”Minun karitsoitani, Minun 
lampaitani, Minun lampaitani.” Näissä ilmaisuissa näkyy, mitä Kristus sydämessään 
ajattelee ja tuntee. Jos palaamme lukuun 10, näemme Hänet keskellä julkista 
toimintaansa Jerusalemissa puhumassa omilleen ja kaikille muille: 
”Minä olen Hyvä Paimen. Hyvä Paimen antaa henkensä lammasten puolesta.” (10:11)  
”Ei kukaan ota sitä minulta, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja 
minulla on valta ottaa se takaisin.” (10:18)  

 
Hyvä Paimen! Tuona aamuna Galilean järven rannalla Jeesus ajattelee itseään Hyvänä 
Paimenena. Hän ajattelee omia karitsoitaan ja omia lampaitaan. Tätä Hänen 
sydämensä laatua selittää lisää Matteus evankeliuminsa 9. luvun lopussa kuvatessaan 
tapaa, jolla Jeesus katseli ihmiskuntaa: 

 
"Nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hylätyt 
kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Hän sanoi opetuslapsilleen: 'Eloa on paljon, mutta 
työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä 
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elonkorjuuseensa'." (Matt. 9:36-38) 
Nyt Hän seisoi järven rannalla ja katseli laajalle ihmiskunnan suuntaan aina sen tuleviin 
vuosisatoihin ja tuhansiin asti. Heistä Hän sanoi ”Minun karitsani, Minun lampaani, he 
ovat Minun.” Tästä näkökulmasta Hän nyt lähti käsittelemään Pietarin sydämen 
kysymyksiä. Possessiivipronomini ”Minun” merkitsee suvereenia Hallintavaltaa ja 
kokonaista Vapahtajan sydäntä. 

 
Pietarin tehtävä 

Jeesus osoitti Pietarille, mikä Hänen tehtävänsä tulisi olemaan. Tehtävässään Pietari oli 
samalla myös koko ryhmän edustaja. Hänen roolinsa  tulisi olemaan suorassa 
suhteessa Jeesuksen tehtävään Paimenena. ”Ruoki Minun karitsoitani.” ”Kaitse Minun 
lampaitani.” ”Ruoki Minun lampaitani.” 

 
Palaamme vielä kerran Matteukseen: 
"Nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hylätyt 
kuin lampaat, joilla ei ole paimenta." (Matt. 9:36) 

 
Nyt Herra kertoo, että Pietarin tehtävä olisi paimentaa heitä. Paimentaminen ei 
suinkaan ole aina kaunista ja maalauksellista liikkumista kukkaketojen ja vesilähteiden 
keskellä. Joskus se merkitsee sitä, että lauma on jätettävä, on kiivettävä jyrkille vuorille 
ja on taisteltava verisesti susien kanssa, jotta eksynyt karitsa saataisiin pelastetuksi. 

 
Edellytyksenä rakkaus 

Jeesus kertoo millä edellytyksin tällaista tehtävää voidaan hoitaa. Hän kysyi Pietarilta, 
oliko hän antautunut Hänelle, rakastiko hän Ylipaimenta. Sana, jota Jeesus käytti on 
paljon enemmän kuin vain tunnetta ilmaiseva. Se tarkoittaa kokonaista antautumista ja 
omistautumista. Pietari ei uskaltanut nousta samalle korkeudelle, kuin Herran käyttämä 
sana olisi edellyttänyt. Hän vastasi aivan rehellisesti, että hän rakasti Herraa, käyttäen 
puhtaasti tunnevaltaista sanaa ”rakastaa”.  

 
Herra kysyi uudelleen, oliko Pietari antautunut ja omistautunut Hänelle. Tälläkään 
kerralla Pietari ei uskaltanut nousta samalle tasolle. Hän sanoi: ”Minä rakastan sinua.” 
Sitten äärettömässä armossaan Herra laskeutui Pietarin sanan tasalle. ”Rakastatko 
minua?” Pietari ei pitänyt siitä. Mutta vaikka Herran käyttämä alemman tason ilmaisu 
murehdutti häntä, itse hän silti käytti sitä edelleen vastauksessaan: 
”Herra, Sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että minä rakastan Sinua.” 

 
Edellytys sille, että voi ruokkia karitsoita ja paimentaa lampaita, on rakkaus Herraan. 
Mutta meidän ei tule unohtaa sitä, että rakkaus, jota Hän haluaa meiltä, on 
kokosydämistä antautumista ja omistautumista Hänelle. 
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Rakkauden lähde 
Fariseus Simonin kodissa Pietari oli nähnyt, miten entinen prostituoitu nainen vuodatti 
rakkauttaan Jeesusta kohtaan pesemällä kyynelillään Jeesuksen jalat ja suutelemalla 
niitä ja vuodattamalla kallisarvoista hajuvoidetta niille. Pietari oli myös kuullut, miten 
Jeesus oli sanonut naisesta: ”Hän on saanut paljon anteeksi ja rakastaa siksi paljon”. 
Pietari tiesi, että aidon rakkauden lähde on anteeksi saanut sydän.  

 
Jo ensimmäisen suuren kalansaaliin saatuaan Pietarikin tiesi olevansa suuri syntinen ja 
ymmärsi myös Jeesuksen armahtaneen hänet. Siksi ennen Golgatan ristin tietä Pietari 
useaan otteeseen oli tunnustanut rakkautensa Jeesukseen. Hän oli ilmaissut 
valmiutensa kulkea Jeesuksen kanssa vankeuteen ja kuolemaan asti. Mutta kaikkein 
syvimmässä mielessä hän ei ollut vielä tullut tuntemaan syntiensä koko syvyyttä ja 
totaalista kyvyttömyyttään omien päätöstensä pitämiseen. Vasta kun hän oli kolme 
kertaa kieltänyt tuntevansa sitä Jeesusta, jota oli väittänyt seuraavansa kuolemaan asti, 
hän oppi ymmärtämään oman sydämensä pohjattoman pahuuden ja syntisyyden. Hän 
oli kieltänyt sen, joka rakasti häntä syvimmällä mahdollisella tavalla. 

 
”Ei itku tuska pestä, voi mua vääryydestä” lauletaan eräässä virressä. Jatko 
kuuluu: ”Sen teet sä yksin Armoisin.” Pietari itki, Jeesus katsoi häneen armollaan ja 
kantoi Pietarin lankeemuksen rangaistuksen Golgatan ristin kärsimyksissä. 
Ylösnousemisensa jälkeen Jeesus ilmestyi heti samana päivänä Pietarille. En epäile 
hetkeäkään, että silloin Jeesus kolmeen kertaan lausui jotain seuraavaan 
tapaan: ”Pietari, saat kaiken anteeksi!” Silloin Pietari pääsi ymmärtämään, että rakkaus 
ei lähde hänen omasta sydämestään, vaan vuotaa meihin Herran armahtavasta 
rakkaudesta Golgatan tähden. Pietarin sydämessä alkoi itää aivan uudenlainen rakkaus 
Jeesusta kohtaan. Mutta nyt hän tiesi myös, että hän ei voi enää itse arvioida omia 
kykyjään tai rakkautensa suuruutta oikein. Hänelle ei jäänyt nyt enää muuta vaihtoehtoa, 
kuin jäädä kokonaan Jeesuksen arvioiden varaan: ”Sinä tiedät, Sinä tiedät kaiken… 
Sinä tiedät, että olet minulle rakas.” 

 
Kun Jeesus kysyi tätä kysymystä kolme kertaa, sinä on myös viesti meille tänään: 
Herra haluaa kuulla myös meidän suustamme rakkauden tunnustuksen. ”Olet minulle 
rakas, tiedän kyllä, että oma rakkauteni on kuin kuivunut syksyn lehti, mutta koska Sinä 
minua Golgatalle asti rakastit, olet minulle rakas.  

 
Henkilökohtainen ohjelma 

Puhuttuaan ensin Pietarin tehtävästä maailman laajuisen evankeliumin julistamisen 
näkökulmasta Herramme antoi Pietarille henkilökohtaisen ohjelman. Hän kertoi, miten 
Pietari oli nuorena kulkenut omaa tietään. Siinä oli kuvaus siitä, millaista Simonin elämä 
oli ollut poikana, nuorena ja aikuisena miehenä, ennen kuin hän kohtasi Jeesuksen. 
Simon oli ollut lujatahtoinen, itsenäinen ja oli kyennyt hoitamaan omat asiansa itse. 
Jeesus ei suinkaan nuhdellut Pietaria, Hän vain kuvasi menneisyyden tosiasioita.  
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Sitten Jeesus kertoo, miten toisenlainen Pietarista oli tuleva. Vanhana hän tulisi 
olemaan aivan eri mies. Hän ei tulisi olemaan enää itsekeskeinen eikä omavoimainen. 
Hän tulisi ojentamaan kätensä ja toinen tulisi vyöttämään hänet. Lisäksi hänet vietäisiin 
sinne, mihin hän ei olisi omasta halustaan halunnut kulkea. Kauniilla tavalla Jeesus 
kertoi, että toisin kuin nuoruudessa Pietarin tie tulisi siitä eteenpäin olemaan ristin tietä. 
Herra ennusti myös, että Pietari tulisi olemaan uskollinen ristin tielle loppuun asti, aina 
marttyyriuteen asti. Johannes lisää tässä kohden huomautuksen, joka korostaa 
Jeesuksen sanojen merkitystä: 
"Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa." 

 
Huomautuksensa jälkeen Johannes jatkaa Jeesuksen sanoilla: 
"Seuraa minua." Sanatarkasti: "Kulje, vaella kanssani!" 
Itse keskustelussa sanat tietenkin seurasivat välittömästi sitä, mitä Jeesus oli sanonut 
Pietarin tavasta kuolla. Jeesus oli antanut tehtävän: ”Ruoki Minun karitsoitani ... kaitse 
Minun lampaitani  ruoki Minun lampaitani.” Hän oli osoittanut myös, millä 
edellytyksellä tuo tehtävä olisi mahdollista toteuttaa. Se edellytti Herralle kokonaisesti 
antautunutta rakastavaa sydäntä. Voimme lähes kuulla Pietarin sydämen tunnon:  
"Minusta ei ikinä ole siihen!"  

 
Siihen Herra vastasi osoittamalla, että Hän kyllä tiesi millainen Pietari oli luonteeltaan, 
mutta nyt kaikki olisi toisin. Hän tulisi seuraamaan Herran antamaa ohjelmaa loppuun 
asti. Käsky: "Seuraa minua!" tulisi muistuttamaan Pietaria siitä, että Herrakin oli 
kulkenut ristille, mutta myös sen, että Hänen ristinsä johti Hänen ylösnousemukseensa. 
Niin tulisi olemaan Pietarinkin laita, sillä Herra oli ylösnousemuksensa päivän iltana 
yläsalissa luvannut: 
"Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät."  

 
Älä sotkeudu sinulle kuulumattomiin 

Seuraavassa hetkessä ihmisluonto paljastuu, mutta samalla myös tapa ja valta, jolla 
Herra käsittelee tilanteen. Pietarin inhimillinen heikkous läikähtää esiin. Hän olisi 
halunnut saada päättää toisenkin asioista. Johannekseen viitaten hän kysyi Herralta: 
"Herra, kuinka sitten tämän käy?" 
Nopeasti ja terävästi Herra nuhteli häntä: 
"Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne tulemiseeni asti, mitä se sinulle kuuluu?" 
"Huolehdi omista asioistasi! Älä sotke oman sydämesi asioita työntämällä nokkasi 
toisten asioihin." Jälleen tässä yhteydessä Herra toisti: 
"Seuraa minua." 
"Kulje Minun seurassani, vaella elämäsi ristille asti. Kulje Minun kanssani, niin vältyt 
sotkeutumasta väärällä tavalla toisten ihmisten elämään."  

 
Jeesuksen salaperäinen ilmaisu synnytti väärinkäsityksiä, jotka Johannes torjuu. 
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Kysymys oli siitä, että Herra käsittelee jokaista omaansa aivan erikseen ja omalla 
tavallaan ja usein tavalla, jota toiset ihmiset eivät voi ymmärtää ja jota heillä ei ole liioin 
oikeutta asettaa kyseenalaiseksi. Asia on meille itse kullekin suuri lohdutus. 

 
Pastori Itoon loppusanat 

Japanissa on sanonta, että "hätä keinon keksii". Kun ponnistelemme väsymättömästi, 
ennemmin tai myöhemmin tie eteenpäin avautuu. Paavalikin sanoo Korintolaiskirjeessä, 
että "hän tekee kaiken evankeliumin tähden pelastaakseen edes muutamia". Minäkin 
olen yrittänyt seurata tätä Paavalin esimerkkiä. Olen onnistunut siinä enemmän tai 
vähemmän. Joskus minua on luultu ja kehuttu innokkaammaksi kuin, mitä 
todellisuudessa olen. Oli miten oli, olen vakuuttunut siitä, että mikään ei voita sitä iloa ja 
siunausta, minkä ihminen saa osakseen pelastuessaan ja eläessään evankeliumin 
levittämiseksi muille. 

 
Aavistelen, että vaellukseni päättyy jo pian. Haluaisin, että loppuelämäni todellinen ilo 
tulisi Jeesukselta, eikä ihmisiltä. Joka päivä rukoilen hengellisen laulun sanoin: 

"Tee minusta opetuslapsesi, Herrani. 
 Tee minusta opetuslapsesi, Herrani. 
 Tee minusta opetuslapsesi sydämeni pohjasta, 
 Herrani." 

Seurakunnassa on paljon ihmisiä ja pidämme helposti heitä kaikkia uskovina, mutta 
asia ei ole niin. Luulemme heitä kaikkia opetuslapsiksi, mutta kaikki eivät sitä ole. 
Ihminen ja Jeesus näkevät eri tavalla. Rukoilen siksi: 

"Jeesus, tee minusta opetuslapsi, 
 edes hitusen opetuslasta Sinun silmissäsi." 
 
 Herrani, Herrani, lisää minulle rakkauttasi." 

83-vuotiaana en enää kaipaa mitään maallisia. En välitä hienoista vaatteista, en rahasta 
tai kunniamerkeistä. Vaikka eteeni pantaisiin parhaita herkkuja, en voisi syödä kovin 
paljon. On vain yksi, mitä koko sydämestäni rukoilen ja pyydän. Että Herra syventäisi 
rakkauteni Jumalaan ja rakkauteni seurakuntaan ja uskoviin. 

 
"Pyhitä minua, Herrani, Herrani." 

Todellisen kristityn loppumatkankin tulee olla pyhitetty ja Herralle omistettu. Vaikka 
julistaisin kuinka innokkaasti evankeliumia, se ei hyödytä mitään, ollen itse ole 
Jeesuksen veren puhdistama ja Pyhän Hengen pyhittämä. Laulan tätä virttä usein 
pyytäen, että Jeesus puhdistaisi minua oman kuvansa kaltaisuuteen.  

 
"Ällä salli minusta tulla Juudasta, Herrani, Herrani." 

Voinko olla huoleton ja pelkäämättä Juudaan kohtaloa? En voi. Juudas seurasi 
Jeesusta koko ajan, mutta myi lopulta Jeesuksen kolmestakymmenestä hopearahasta 
ja joutui iankaikkiseen kadotukseen. Juudaan teille eksymättä haluan seurata Herran 
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jalanjälkiä viimeiseen elinpäivääni asti. Sitä Herralta pyydän. Kun elän ajattelematta 
liikaa, mitä itse haluaisin tehdä ja miten toimia, niin saan ihmeellisellä tavalla kutsuja eri 
puolilta:  
"Tulkaa pitämään tänne kokousta", tai "puhuisitteko meille siitä ja siitä aiheesta" tai 
"voisitteko johtaa tämän tilaisuuden" jne. Saan näköjään vielä toimia Herran työssä.  
Muistakaa minua rukouksissanne.  
Lopuksi rukoilen hartaasti, että tämän todistuksenikin osalta toteutuisivat psalmin 
(115:1) sanat: 
"Älä meille, Herra, älä meille, vaan omalle nimellesi anna kunnia armosi ja totuutesi 
tähden." 

 
Johanneksen evankeliumin loppusanat 

Jälkikirjoituksen loppusanoiksi Johannes korostaa silminnäkijänä kirjoittamansa 
luotettavuutta ja ihmettelee Herran tekojen ihmeellisyyttä ja niiden loputonta määrää. 
Herran pelastusteot jatkuvat yhä, kun evankeliumi ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta 
Herrasta siirtää ihmisiä pimeydestä valoon, kuolemasta elämään, Saatanan vallasta 
Jumalan valtakuntaan. Herran pelastustekoja on viisasta laskea ja ihmetellä samalla 
ylistäen Hänen ihmeellistä armoaan ja totuuttaan: 
"Tämä on se opetuslapsi, joka on todistamassa näistä ja on tämän kirjoittanut. Me 
tiedämme, että hänen todistuksensa on luotettava. Jeesus teki paljon muutakin. Jos se 
kirjoitettaisiin kohta kohdalta, luulen, etteivät maailmaan mahtuisi kirjat, jotka pitäisi 
kirjoittaa." 

 
Entä Sinä? 

Rakastatko Sinä tänään Jeesusta? Jos koet rakkautesi vähäiseksi ja puutteelliseksi, 
niin tunnusta sekin Herralle ja käy katselemaan Hänen Golgatan rakkautensa suuruutta 
uudelleen. Jos Jeesusta rakastat, niin tunnusta se ääneen Hänelle. Hän haluaa antaa 
tehtävän jokaiselle Häntä rakastavalle. Saat palvella niitä ihmisiä, jotka kuuluvat 
Hänelle ja saat siten myös seurata Herraa siihen asti, kunnes Hän tulee noutamaan 
Sinut luokseen kirkkauteen. 
 

Kysymyksiä: 
10. Jeesus esitti Pietarille kolme kertaa saman tapaisen 
kysymyksen. Tarkemmin lukemalla huomaamme, että 
kysymykset eivät ole aivan samanlaisia. Miten ne eroavat 
toisistaan? (15, 16, 19) 
11. Miksi Jeesus kysyi kolme kertaa? 
12. Pietarin vastaus oli joka kerta myönteinen. Miksi hän 
tuli kolmannella kerralla murheelliseksi? (17) 
13. Miten Pietarin rakkaus Jeesukseen oli syntynyt? 
14. Miksi Pietari jätti Jeesuksen arvioitavaksi rakkautensa 
suuruuden? (15, 16, 17) 
15. Jeesus ei anna meille tehtävää ennen kuin rakastamme 
häntä. Millaisen tehtävän Pietari sai? (15, 16, 17) 
16. Rakastatko Sinä Jeesusta? 

17. Millaisen profetian Jeesus antoi Pietarin 
tulevaisuudesta? (18) 
18. Mitä uskova voi ilmaista sillä tavalla, jolla hän kuolee 
ajallisen kuolemansa? (19) 
 
20. Millä tavalla Jeesus vastasi Pietarin uteliaisuuteen, 
joka koski Johannesta? (22) 
21. Mitä Jeesuksen seuraaminen oikein tarkoittaa? (19, 
22) 
22. Millainen oli Jeesuksen ja Johanneksen välinen 
suhde? (22,24) 
23. Millainen on Sinun ja Jeesuksen välinen suhde?

 


