
KUTSU OPETUSLAPSEUTEEN
Joh. 1:35-51

35. Seuraavana päivänä Johannes oli jälleen 
siellä kahden opetuslapsensa kanssa. 
36. Nähdessään Jeesuksen kävelemässä 
hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!" 
37. Kun ne kaksi opetuslasta kuulivat, mitä 
hän sanoi, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. 
38. Jeesus kääntyi, ja nähdessään heidän 
seuraavan hän kysyi heiltä: "Mitä te etsitte?"  
He vastasivat hänelle: "Rabbi" - se on kään-
nettynä: opettaja - "missä sinä asut?" 
39. Hän sanoi heille: "Tulkaa katsomaan."  
Niin he menivät ja näkivät, missä hän asui, ja
viipyivät hänen luonaan lopun päivää. Silloin 
oli noin kymmenes tunti. 
40. Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen 
niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Jo-
hannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta. 
41. Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sa-
noi hänelle: "Me olemme löytäneet Mes-
siaan" - se on käännettynä: Kristuksen. 
42. Ja Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jee-
sus katsoi häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon,
Johanneksen poika. Sinun nimesi on oleva 
Keefas"  - se on käännettynä: Pietari. 
43. Seuraavana päivänä aikoessaan lähteä 
Galileaan Jeesus tapasi Filippoksen ja sanoi 
hänelle: "Seuraa minua."  
44. Filippos oli Beetsaidan kaupungista, ku-

ten myös Andreas ja Pietari. 
45. Filippos tapasi Natanaelin ja sanoi hänel-
le: "Me olemme löytäneet hänet, josta Moo-
ses laissa ja profeetat kirjoissaan ovat kirjoit-
taneet: Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasare-
tista." 
46. Natanael kysyi häneltä: "Voiko Nasaretis-
ta tulla mitään hyvää?" Filippos vastasi: "Tule
katsomaan!" 
47. Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan luok-
seen, hän sanoi: "Tässä on oikea israelilai-
nen, jossa ei ole vilppiä!"  
48. Natanael kysyi Jeesukselta: "Mistä sinä 
minut tunnet?" Jeesus vastasi: "Ennen kuin 
Filippos kutsui sinua, minä näin sinut viikuna-
puun alla."  
49. Natanael sanoi Jeesukselle: "Rabbi, sinä 
olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kunin-
gas." 
50. Jeesus vastasi hänelle: "Senkö tähden 
sinä uskot, että minä sanoin sinulle: minä 
näin sinut viikunapuun alla? Sinä saat nähdä 
vielä suurempia asioita."  
51. Vielä hän sanoi: "Totisesti, totisesti minä 
sanon teille: te saatte nähdä taivaan avoinna 
ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeu-
tuvan alas Ihmisen Pojan yllä."  

Ensi tapaaminen Jeesuksen kanssa
Miten Sinä olet päässyt tuntemaan Jeesuksen Kristuksen? Kuka mahdollisesti johti Si-
nut Jeesuksen tuntemiseen ja miten se tapahtui? Vai olisiko niin, että Jeesus itse tuli
Sinun luoksesi,niin kuin Filippoksen tapauksessa? Mitä Jeesuksen ja Sinun kohtaami-
sessa tapahtui ja millaiset seuraukset sillä on ollut elämässäsi. Mitä Jeesuksen seu-
raaminen tarkoittaa?

Ennen  kuin  lähdemme  tarkastelemaan  tekstiämme  tarkemmin  luomme  nyt  lyhyen
yleiskatsauksen siihen, keitä ja millaisia olivat ne miehet, jotka Jeesus kokosi ympäril-
leen ensimmäisinä opetuslapsinaan. Ensimmäiset kaksi olivat Andreas ja toden näköi-
sesti Johannes, evankeliumin kirjoittaja, vaikka hän ei sitä suoraan sanokaan. Sitten
Andreaan veli Simon, Pietari. Toden näköisesti Jaakob oli myös kuviossa mukana, sillä
Andreaasta sanotaan, että hän löysi ensin veljensä Simonin. Siis sen jälkeen muitakin.
Sitten mainitaan Filippus ja Natanael.

Andreas
Andreaan tapaamme tilanteissa, joissa hän on esittelemässä jotakuta uutta ihmistä
Jeesukselle. Ensin hän esitteli veljensä, sitten myöhemmin poikasen viiden leivän ja
kahden kalan kanssa. Kreikkalaisten halutessa tavata Jeesusta Andreas meni Filip-
puksen kanssa neuvoteltuaan esittämään asiaa  Jeesukselle.  Andreas oli  voimakas
persoona, joka kantoi huolta toisista ihmisistä. Hänen veljensä sai helluntaina johtaa
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3000 miestä Herran luo, mutta hänet johti Andreas. Andreaan luonteenpiirteisiin kuului
myös varovaisuus. Hän vaati riittävän ajan päätösten tekemiseen, myös sen, että hän
lähti seuraamaan Jeesusta.

Johannes
Johannes ja Jaakob olivat ukkosenjylinän poikia. Mutta kuitenkin Johanneksesta tuli
rakkauden ja lohdutuksen apostoli. Hän oli näkijä ja uneksija. Veljekset olivat varsin
erilaiset, mutta yhdessä he olivat seuranneet Johannes Kastajaa ja nyt Jeesusta.

Simon Pietari
Simon oli suuri, aito sielu, jossa oli kaikki inhimillisen vahvuuden piirteet ja kuitenkin
hän oli niin heikko kuin ihminen voi olla. Mutta nyt alkoi se prosessi, jossa Herra muo-
vasi hänestä kallion.

Filippus
Filippus oli ujo ja syrjäänvetäytyvä luonne. Filippuksen syvällisyyttä kuvaa hänen pyyn-
tönsä, joka on koko ihmisyyden syvin huokaus: "Näytä meille Isä, niin me tyydymme."

Natanael
Natanaelin Herra itse esitteli näin: "Siinä on oikea israelilainen, jossa ei ole vilppiä!"
Vilpittömyyden mittana Herra ajatteli varmasti Vanhan testamentin Jaakobia, johon hän
keskustelussaan Natanaelin kanssa viittasi.

Jeesuksen julkisen toiminnan alku
Jeesuksen toiminta alkoi spontaanin ja järjestäytymättömän tuntuisesti. Hän vain kulki
eteenpäin ja yksitellen opetuslapset tulivat Hänen seuraansa. Katsotaanpa miten Hän
itse kutakin heistä käsitteli.

Ensimmäinen lause, joka Jeesuksen julkisesta toiminnasta meille kerrotaan, olivat Hä-
nen sanansa Andreaalle ja Johannekselle,  jotka olivat jättäneet Johannes Kastajan
seuran päästäkseen Jeesuksen luo. Johannes Kastaja oli valmistanut oppilaitaan juuri
tähän. Osoittaen Jeesusta hän julisti: ”Katso! Jumalan Karitsa!” Se riitti heille. Jeesus
oli siis Jumalan lupausten täyttäjä. Myös Andreaan ja Johanneksen syntien sovittaja.
Andreas lähti  välittömästi  Jeesuksen luo.  He tajusivat,  että juuri  he tarvitsevat elä-
määnsä syntien Sovittajaa. 

Mitä etsit?
Jeesus sanoi lähestyville Andreaalle ja Johannekselle:
"Mitä te etsitte?" 
On tärkeää huomata, että Hän ei sanonut "Ketä te etsitte, vaan mitä te etsitte". Edelli-
sen kysymyksen vastaus oli itsestään selvä. He etsivät Jeesusta. Jeesus halusi hei-
dän selvittävän itselleen, mitä varten he etsivät Jeesusta. 

Kysymys "Mitä etsit?" koskettaa ihmistä syvimmältä. Mitä me koulussa, kirkossa, koto-
na, toimistossa etsimme. Mikä panee meidät syvimmiltämme liikkeelle? Mikä on elä-
mämme suunta? Andreaan vastaus kuvastaa hänen varovaisuuttaan ja sitä, että hän
tajusi, ettei hän kyennyt vastaamaan Jeesuksen kysymykseen. 
"Missä sinä majailet?" tarkoitti "Anna meille aikaasi, haluaisimme kanssasi keskustella
juuri tuon kysymyksen läpi." Jeesus kutsui heidät mukaansa: 
"Tulkaa ja katsokaa." 
Ja he löysivät vastauksen molempiin kysymyksiin.

Riippumatta kulttuurista tai uskonnosta kaikille ihmisille yhteisiä kysymyksiä ovat: ”Mis-
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tä löydän sellaisen rakastavan sydämen, joka kykenee tyydyttämään sydämeni janon?
Miten  voin  päästä  vapaaksi  menneisyyteni  kahleista  ja  syyllisyydestä?  Miten  voin
selvitä  edessä  olevasta  kuolemasta,  miten  kestän  tuomiolla,  joka  minua  odottaa?”
Moni kyllä turhautuu, kun ei löydä vastausta näihin elämän peruskysymyksiin, ja saat-
taa ne kieltää. Mutta kysymykset silti hiertävät heidän alitajuntaansa. Näihin kysymyk-
siin ei lopulta löydy vastausta keneltäkään muulta kuin Jeesukselta Kristukselta. Mutta
Häneltä ne todella löytyvät myös tänään. 

Kellon aika
Johannes rekisteröi tarkasti kellonajan, jona he pääsivät Jeesuksen seuraan: Silloin oli
noin 10. tunti. Jeesus käytti merkittävän pitkän ajan keskustellen Andreaan ja Johan-
neksen kanssa.  Se,  että  Johannes huomio kellonajan,  kertoo siitä,  että  Jeesuksen
kohtaaminen  muodostui  hänen  elämässään  suureksi  vedenjakajaksi,  jolloin  ei  ole
ihme, jos tapaamishetkikin jäi tarkasti hänen mieleensä.

Itsekin muistan tarkkaan, miten illalla klo 22 sain kohdata Jeesuksen. Kuvaavaa on,
että päivämäärä jäi minulle epäselväksi. Viikonpäivä oli keskiviikko. 

On toki monia, joiden kohdalla Jeesuksen kohtaaminen tapahtuu hiljaisella ja ehkä pi-
temmällä jaksolla, kuin tietyllä dramaattisella hetkellä. Eräältä jalolta uskovalta opin,
mitä on kristillinen rakkaus, kun hän kävi uskollisesti katsomassa minua vuoden ajan
lähes joka päivä sairaalassa, kun olin kaukana kotoani. Hän kertoi omasta uskoon tu-
lostaan ja Jeesuksen kohtaamisesta näin: ”En osaa mitään tarkkaa aikaa sanoa, mutta
erään syksyn alussa olin pimeässä, mutta Jeesus tuli elämääni hiljaisesti kuin aamun
sarastus. Joulun tienoilla oli jo täysi päivä. Olin Jeesuksen seurassa.” 

Andreas evankeliointi
Sitten näemme, miten Andreas kiiruhtaa ulos etsimään Simonia kertoakseen hänelle
viestin:
"Me olemme löytäneet Messiaan". 

Jeesuksen kohtaaminen merkitsi siis Andreaalle ja Johannekselle Messiaan eli Kris-
tuksen löytämistä. Sana Messias on hepreaa ja Kristus kreikkaa. Molemmat tarkoitta-
vat samaa: Voideltu. Vanhassa Testamentissa kuningas, profeetta ja ylipappi voideltiin,
kun he astuivat virkoihinsa. Voitelu kuvasi Jumalan Pyhän Hengen antamaa varustus-
ta tehtävään. Nasaretin Jeesus osoittautui siksi kaivatuksi Messiaaksi, joka on sekä vi-
hollisten vallasta vapauttava Kuningas, Jumalan tahdon ilmoittava Profeetta että itsen-
sä  maailman  syntien  tähden  uhraavaksi  Ylimmäiseksi  Papiksi.  Tämän  ihmeellisen
Henkilön he olivat saaneet kohdata, vaikka heillä oli vielä suunnattoman paljon lisää
opittavaa Hänestä. He tajusivat kuitenkin Vanhan Testamentin lupausten toteutuvan
tässä Nasaretin Miehessä:
Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä Herra on voidellut minut julistamaan ilo-
sanomaa nöyrille. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan
vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista, 2. julistamaan Herran suo-
sion vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää. Hän on lähettänyt minut lohdutta-
maan kaikkia murheellisia, 3. panemaan Siionin murheellisten päähän juhlapäähineen
tuhkan sijaan, antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentu-
neen hengen sijaan. Ja heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran istutukseksi
hänen kirkkautensa ilmoittamiseksi. (Jes. 61:1-3)

Japanissa käytetään ilmaisua Andreas-evankeliointi. Siinä on kysymys sen viestin ker-
tomista läheisille ja tuttaville, että on itse saanut kohdata Vapahtajan. Käytännössä se
merkitsee esimerkiksi sitä, että uskollisesti rukoillaan jonkun tietyn läheisen henkilön

3



puolesta ja sitten kutsutaan häntä ehkä hyvinkin uskollisesti Jumalan sanan ääreen
joko kotikokouksiin tai jumalanpalveluksiin.

Tunnettu japanilainen radioevankelista Shigeru Masaki kertoi omasta uskoon tulostaan sodanai-
kaisessa Japanissa seuraavasti: 
”Kävin viettämässä iltaa muiden nuorten kanssa eräässä pankin yhteydessä olevassa paikassa.
Eräs jo iäkkäämpi pankkivirkailijanainen kutsui Masakia läheisessä talossa pidettäviin kotiko-
kouksiin, joissa eräs kauempaa tuleva pastori piti Raamatun selityksiä. Masaki ei tuon naisen
kutsuista piitannut, mutta kun ne toistuivat kerta toisensa jälkeen, niin kolmannellakymmenen-
nellä kahdeksannella kerralla hän lopulta lupasi tulla mukaan sillä ehdolla, että sen jälkeen tuo
virkailija ei enää koskaan kutsuisi häntä mukaan. 

Niin hän lopulta osallistui kokoukseen, jossa oli lähinnä iäkkäitä ihmisiä koolla. Hän istahti
erään kristityn miehen viereen, joka oli jostain kaukaa ”sattumalta” tullut tähän kokoukseen
mukaan, kun oli sielläpäin työmatkalla. Kokous oli ehtinyt jo alkaa, mutta kun Masaki tuli si-
sään, pastori vaihtoi ”lennosta” tekstinsä pitaalisen Naamanin kertomukseen, josta käsin hän
selitti, miten ihminen voi syntyä uudesti ylhäältä. Masaki tajusi, että hänen pelastumisensa puo-
lesta oli jo moneen kertaan rukoiltu. Kun kokous oli päättynyt ja ihmiset olivat jo lähdössä, vie-
ressä istunut mies kysyi Masakilta: ”Haluatko sinä Jeesuksen omaan elämääsi.” Masaki vastasi
epäröimättä: ”Kyllä, mutta miten se tapahtuu?” Mies johdatti Masakin toistamaan parannuksen
tekijän rukouksen perässään: ”Jeesus Kristus. Olen syntinen ihminen. Sinä kuitenkin kuolit ris-
tillä minunkin syntieni tähden ja nousit kuolleista antaaksesi minulle elämän. Anna kaikki syn-
tini anteeksi. Tule minun sydämeeni asumaan ja sitä hallitsemaan. Aamen.” Niin sinä iltana
Masaki kohtasi Kristuksen. Myöhemmin pastorina ja radioevankelistana hän on saanut johtaa
epälukuisan joukon ihmisiä Herran tielle.

Simonista Kallio
Kun Andreas tuli Pietarin kanssa takaisin Jeesuksen luo, Jeesus ensi sanoikseen ker-
too totuuden hänestä ja siitä, mitä Herra hänestä kykenisi tekemään:  
"Sinä olet Simon Johanneksen poika. Sinun nimesi on oleva Keefas". 
Luulen, ettei kukaan muu ollut niin hämmästynyt näistä sanoista, kuin Pietari itse, sillä
hän kaikista vahvoista piirteistään huolimatta tunsi oman heikkoutensa. Hän tiesi  ja
muutkin sen ymmärsivät, että hänen varaansa ei kyllä voinut rakentaa. Mutta lupauk-
sellaan siitä, että Pietarista vielä voisi tulla kallio Jeesus vangitsi Pietarin seuraansa
eikä koskaan menettänyt häntä, vaikka ajoittain siltä näyttikin.

Noin vuotta myöhemmin, kun Pietari sai suuren kalansaaliin ja joutui näkemään syn-
tiensä syvyyden, Jeesus lupasi: ”Älä pelkää! Minä teen sinusta ihmisten kalastajan.”
Siinä vaiheessa Pietari ja kumppanit lähtivät kokotoimisesti seuraamaan Jeesusta luo-
puen maallisista ammateistaan. Kysymys ei siis ollut siitä, kuka ja millainen Pietari oli
synnynnäisiltä ominaisuuksiltaan – vaikka toki niitäkin Jumala haluaa pyhittää ja käyt-
tää – vaan siitä, mitä Jeesus kykeni tekemään Pietarin elämässä. Jeesus näki, millai-
nen Pyhän Hengen täyttämä Pietari tulisi olemaan, ja antoi hänelle nimen ”kallio”. 

Sinä – minä kohtaaminen
Filipposta ei  kukaan muista Johannes Kastajan oppilaista lähtenyt  etsimään. Mutta
Jeesus itse lähti.  Hän tapasi Filippoksen ja sanoi hänelle: 
"Tule ja seuraa minua." 
Siinä oli kaikki, mutta se riitti Filippoksen voittamiseen.

Moni saattaa kokea Jeesuksen kutsun seuraamiseen vaativana taijopa pelottavana,
sillä myöhemmin puhuessaan seuraamisestaan Jeesus opetti näin:
"Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja
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seuratkoon minua. 25. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta
se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen. 26. Mitä se hyödyttää ihmistä,
vaikka hän voittaisi  omakseen koko maailman mutta saisi  sielulleen vahingon? Tai
mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi? 27. Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä
kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin tämän tekojen mu-
kaan.” (Matt. 16:24-27)

Miksi silti Filippos ja lukemattomat muut ovat tämän Jeesuksen kutsun ottaneet vas-
taan? Vastaus on yksinkertainen: Jeesuksen rakkaus heitä kohtaan valloitti heidät. He
ottivat kutsun vastaan niin kuin rakastunut morsian vastaa kosintaan. Jeesuksen seu-
rassa (samoin kuin maallisen sulhasenkin) joudutaan toki luopumaan monesta itselle
mukavasta ja mieluisasta, joudutaan kieltämään itsensä Jeesuksen vuoksi, mutta kun
vastapainona on Hänen oma läsnäolonsa ja mittaamaton rakkautensa, seuraaminen ei
ole vain mahdollista vaan se on parasta ja ihaninta, mitä meille voi tapahtua. Lopulta
saamme olla iankaikkisessa kirkkaudessa Sinä - minä suhteessa ihmeellisen Vapahta-
jamme kanssa.

Vilpitön etsijä
Filippus löysi Natanaelin ja kutsui hänet Jeesuksen luo. Filippuksella oli iloinen viesti
kerrottavanaan: 
"Me olemme löytäneet hänet, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jee-
suksen, Joosefin pojan, Nasaretista". 
Mutta  vilpitön  Natanael  kertoi  avoimesti  omat  ennakkoluulonsa  Nasaretiin  nähden.
Kaupunki sijaitsi Roomalaisen sotilasreitin varrella ja siihen oli pesiytynyt prostituutiota
ja muita paheita. Kaupungilla oli todella huono maine. Hurskaana juutalaisena hän ei
olisi voinut kuvitella kamalampaa paikkaa asua kuin se oli. 

Natanaelin vaikeutus oli vilpitön. Mutta parasta mitä etsivällä ihmisellä voi olla, on juuri
vilpittömyys, josta Jeesuskin antoi korkean lausunnon. Etsijän on uskallettava kohdata
omat ennakkoluulonsa, sillä muutoin ne estävät tehokkaasti Jumalan työn meissä. Vil-
pittömyys auttaa meitä myös näkemään oman todellisen tilamme ja estää meitä sortu-
masta vääriin kuvitelmiin kyvyistämme itse auttaa itseämme. 

Toki uskoon tullut ihminenkin haluaa elää vilpittömästi ja rehellisesti. Hän haluaa käyt-
tää puhtaita keinoja ja tavoitella sitä, mikä on totta ja aitoa. Ilman rehellisyyttä on mah-
doton elää uskossa. Uskovan vilpittömyys menee parhaimmillaan toki paljon syvem-
mälle kuin etsijän, sillä hän tunnustaa olevansa Jeesuksesta riippuvainen myös itsen-
sä tuntemisen suhteen. Siksi hän rukoilee: 
"Tutki minua Herra, koettele minua. Jos tieni on vaivaan vievä, johdata minut iankaiki -
sen elämän tielle."

Tule ja katso
Filippoksen neuvo Natanaelin avoimiin epäilyihin ei ollut vetoaminen oman suuren ko-
kemuksen varmuuteen eikä väittely Messiaan persoonasta. Ehkä Filippos tiesi,  että
Natanael syvällisenä Vanhan Testamentin tuntijana olisi helposti päihittänyt hänet. Hä-
nen neuvonsa oli mutkaton:
"Tule ja katso."
Ken vilpittömästi haluaa tulla Jeesuksen luo epäilyineenkin tulee kyllä saamaan Her-
ralta itseltään riittävän vastauksen. Evankelioimisessa on aina viime kädessä kysymys
siitä, että saatamme toisen ihmisen suoraan kosketukseen itse Jeesuksen kanssa. Ku-
kaan uskova ei voi  saada aikaan todellista muutosta toisessa, siihen kykenee vain
Herra itse.
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Jeesus ei kohdistanut sanojaan aluksi suoraan Natanaeliin, vaan puhui hänestä: 
"Siinä on oikea israelilainen, jossa ei ole vilppiä!" 
Siinä oli siis avoin, rehellinen ja vilpitön mies, joka ei pyrkinyt pettämään muita eikä it-
seään. Jeesuksen sanat itse asiassa kertoivat myös sen, mitä Natanael itse ajatteli it -
sestään, sillä hän reagoi niihin kysymyksellä: 
"Mistä sinä minut tunnet?" 
Sitten Jeesus lausui merkittävät sanat: 
"Ennen kuin Filippos kutsui sinua, minä näin sinut, kun olit viikunapuun alla." 

Natanael oli  todennäköisesti ollut viikunapuun alla rukoilemassa ja mietiskelemässä
Vanhan Testamentin Jaakobin kokemusta Betelissä, missä Herra ilmestyi tälle unessa.
Natanael tiesi tarkoin, että hänen rukoillessaan ja vuodattaessaan sydämensä ahdis-
tusta ja kaipausta Jumalalle, ketään toista ei ollut hänen näköpiirissään. Ehkä kaikesta
vilpittömyydestään huolimatta  Natanaelkin oli  tajunnut,  että hänessäkin asui  pettäjä
Jaakobin sydän. Ehkä hän oli kysellyt, miten hän pääsisi kohtaamaan elävän Jumalan,
niin kuin Jaakob lopulta pääsi kaikkien harharetkiensä jälkeen. 

Kun Natanael tajusi Jeesuksen sanoista silmän räpäyksessä, että Jeesus ei ollut näh-
nyt vain häntä itseään vaan myös hänen sydämensä syvimpään asti, hän teki vilpittö-
mät ja nopeat johtopäätöksensä. Hänen edessään täytyi olla kaikkitietävän, kaikkialla
läsnä olevan Jumalan oma Poika, se joka oli Jaakobille ilmestynyt taivaaseen johta-
vien tikapuiden juurella. 

Jeesus oli  tunnustanut Natanaelin oikeaksi  israelilaiseksi  -  mikä tarkoittaa Jumalan
hallitsemaa. Niinpä hän puolestaan välittömästi tunnusti Jeesuksen siksi Kuninkaaksi,
jolla on oikeus hallita häntä. 

Jeesus otti tämän avoimen uskontunnustuksen vastaan:  
"Sen johdosta, että sanoin sinulle: 'Minä näin sinut viikunapuun alla', sinä uskot. Sinä
saat nähdä suurempia kuin nämä." 
Sanaan perustuva usko saa myös nähdä ja saa nähdä todella suuria:  
"Minä sanon teille totuuden: Te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien
nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle." 
Uskolle avautuu yhä ihmeellisempänä Jeesus Kristus. Uskon kasvu on Herran armon
ja totuuden tuntemisen kasvua.

Erilaisille eri tavoin
Kovin olivat ensimmäiset Jeesuksen oppilaat erilaisia miehiä ja niin oli myös Jeesuk-
sen lähestymistapa jokaisen kohdalla erilainen. Jokaisen sielunhoitotyötä tekevän tulisi
aina muistaa, että ei ollut kahta sellaista ihmistä, joita Jeesus olisi lähestynyt samalla
tavalla. Herralla on varaa lukemattomiin teihin ihmissydämiin, koska Hän on luonut ih-
miset erilaisiksi. 

Jotain yhteistä Jeesuksen ja oppilaiden kohtaamisessa kuitenkin oli. Kaikki näyttivät
lähtevän hämmästyttävän nopeasti ja merkillisellä "helppoudella" Jeesuksen seuraan.
Taustalla oli  varmasti se, että Johannes Kastajan murskaava lain saarna oli  saanut
heitä valmistaa. Mutta vielä enemmästä täytyi olla kysymys. Jeesuksen persoonassa
ja olemuksessa loisti sellainen totuus ja armo, että he eivät yksinkertaisesti nähneet
muuta vaihtoehtoa kuin Hänen seuraamisensa.  Ratkaisevaa oli  se, kenet he olivat
kohdanneet! 

Toki edessä olevat kolme ja puoli vuotta opettivat heille suunnattomasti lisää Jeesuk-
sesta, mutta kaikessa oli kysymys sittenkin vain sen vahvistumisesta, jonka he olivat
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tajunneet Herran majesteetillisen rakastavassa kutsussa: 
"Tule ja seuraa minua." 
Kysymys ei niinkään ollut heidän seuraamisestaan, vaan siitä suuresta ja ihmeellisestä
"Minästä", joka heidät valloitti.

Pieni esimerkki Japanista
Ki'ichi Ariga tuli uskoon ollessaan 14 -vuotias. Hänen kotinsa oli erittäin ankarasti buddhalai-
nen ja hänen äitinsä pienestä pitäen opetti häntä joka aamu suorittamaan säädetyt rukoukset ja
uhrit rangaistuksenkin uhalla. 

Buddhalaisuus ei kuitenkaan tyydyttänyt hänen etsintäänsä ja janoaan sydämen rauhaan ja le-
poon ja lopulta hän joutui aivan epätoivoon. Hän päätyi heittäytymään junan alle omaksi tuhok-
seen, koska ei löytänyt rauhaa. Mutta pieni kun oli, hän jäikin kiskojen väliin ja juna kulki hä-
nen ylitseen lainkaan vahingoittamatta häntä. Hän jatkoi epätoivoista etsintäänsä aina seuraa-
vaan uuteen vuoteen asti. 

Uusi Vuosihan on japanilaisten tärkein uskonnollinen juhla. Kun hän aattoiltana oli matkalla
erääseen kuuluisaan temppeliin suorittaakseen puhdistusrukoukset ennen käymistä uuteen vuo-
teen, hän tapasi erään kristityn ystävänsä, joka pyysi häntä tulemaan yhdessä hänen kanssaan
kirkkoon sinä iltana. Ariga vastusteli, mutta silloin tämä poika heitti hänet parilla karate-otteel-
la maahan ja pakotti hänet mukaansa kirkkoon evankelioimiskokoukseen. Kyseessä oli Arigan
ensimmäinen kristillinen tilaisuus eläessään. Mutta niin vain kävi, että Ariga vielä sinä iltana
antoi elämänsä Jeesuksen käsiin ja sai kokea pelastuksen ja syntiensä anteeksiantamisen. 

Seitsemän vaikeata vuotta seurasi tätä hänen uskoon tulemistaan. Hänen kotiväkensä ankarasti
painosti ja vainosi häntä hänen uskonsa tähden. Monen monituiset kerrat hän palatessaan illalla
jostakin hengellisestä tilaisuudesta joutui lukittujen ovien eteen. Vaikka saattoi sataa tai olla tal-
ven kylmä ei kukaan suostunut avaamaan hänelle, vaikka hän sitä pyytämällä pyysi. Mutta seit-
semän vuoden uskollisen esirukouksen jälkeen hänen äitinsä vastustus murtui ja hän tuli us-
koon ja tuntemaan Jumalan rakkauden Jeesuksessa.  Mutta Arigan rukoustaistelu omaistensa
puolesta ei ollut sillä vielä ohi. 

Muutama vuosi myöhemmin hän meni naimisiin erään kristityn tytön kanssa (tyypillinen japa-
nilainen "järjestetty" avioliitto). Häät vietettiin Kobessa verrattain kaukana hänen vanhempien-
sa kodista. Häiden jälkeen hän ei lähtenytkään nuorikkonsa kanssa häämatkalle jättäen vanhem-
pansa ja omaisensa outoon suurkaupunkiin, vaan hän lähti yhdessä heidän kanssaan Osakaan ja
vei heidät erääseen suureen evankelioimiskokoukseen. Sinä iltana, kun kutsuttiin nousemaan
seisomaan niitä, jotka tahtoivat lähteä Jeesusta seuraamaan hänen isänsä ja kaksi veljeään nou-
sivat ja saivat myös kokea pelastuksen Jeesuksessa. Tänä päivänä kaikkiaan 41 hänen omaisis-
taan ja sukulaisistaan on eläviä kristittyjä. (1975)

Jeesus kutsuu Sinua
Tänään Herra Jeesus on kanssamme täällä Sanassa ja Pyhässä Hengessä. Hänen
kutsunsa on täsmälleen sama kuin noille ensimmäisille opetuslapsille:
Tule ja seuraa minua! Tähän kutsuun voi vastata yksinkertaisella rukouksella: ”Herra
tässä olen. Haluan seurata Sinua. Ota minut omaksesi!”
Jos olet jo Herran seuraan lähtenyt, Hän kutsuu Sinua entistäkin läheisempään suh-
teeseen kanssasi. Herra haluaa Pyhän Hengen kautta muuttaa Sinua yhä enemmän
oman kuvansa  kaltaisuuteen.  Herra  haluaa  käyttää  Sinua  muidenkin  kutsumiseen.
Herran kanssa pääset lopulliseen kirkkauteen asti.
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