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MISSIO SAVO
25.6.2011
Kohtavaara
Raamattutunti: Väinö Hotti
VALON LAPSINA
MAAILMA ON KYLMÄ JA PIMEÄ
Tänään ihmisiä paleltaa. On niitä, joilla ei ole riittävää ruumiillista vaatetusta, mutta suurempi
ongelma on ”sisäinen vilu”.
1. IHMISET HARHAILEVAT PIMEYDESSÄ
1) Suruttomat
”Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta
Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme” (Jes.53:6).
Ihmisiltä puuttuu oikea Rakastava Paimen. He ovat ilman Jumalaa ja ilman toivoa:
”Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet
ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti,
sanotaan ympärileikatuiksi - että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin
kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa”
(Ef.2:11-12).
2) Uskovat harhassa
”ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja
ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen
rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus” (Ef.4:14-15).
”Näin olen, raukka, kuunnellut, Sokeaa järkeäni, Turhissa töissä vaivannut Uuvuksiin itseäni, Nyt
surren sen Mä havaitsen, Ett` olen eksyksissä, En oikein tiedä, missä” (Vvk.391:5).
”Kuka on sokea, ellei minun palvelijani, ja kuka niin kuuro kuin minun sanansaattajani, jonka minä
lähetän? Kuka on niin sokea kuin minun palkkalaiseni, niin sokea kuin Herran palvelija?”
(Jes.42:19).
3) Ilman päämäärää
Tämän ajan ihmisen suuri ongelma on elämän tarkoituksen katoaminen: Miksi elän?
”Niin Jeesus sanoi heille: "Vielä vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa, niin
kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä,
mihin hän menee” (Joh.12:35).
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Moni uskovakin vaeltaa epätietoisuudessa ilman pelastusvarmuutta:
”Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa
nähden; mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja
että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä” (Joh.20:30-31).
”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi,
joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä” (1. Joh.3:1).
4) Kompastuvat
Ilman Sanan valoa ihminen kompastuu. Uskovankin aamun ja illan välille voi mahtua mitä tahansa.
”Sinun sanasi on minun jalkaani lamppu ja valkeus minun tielläni” (Ps.119:105)
”Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne, jotka
Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä
näänny, he vaeltavat eivätkä väsy” (Jes.40:30-31).
”Palaja Israel, Herran, sinun Jumalasi tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi” (Hoos.14:2).
”Kuka on viisas ja ymmärtää nämä? Kuka taitava ja käsittää nämä? Sillä Herran tiet ovat suorat:
vanhurskaat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat” (Hoos.14:10).
”Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat
hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele
sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin” (1. Piet.2:7-8).
2. SUUNNAN TARKISTUS
Kirkon olisi ”alati tarkistettava kulkutietään”. Näin tulisi myös yksityisen kristityn tehdä. Mikä on
sijanti? Paikallistaminen on tärkeää: 1. Lentäjälle. 2. Merenkulkijalle. 3.Erämaan vaeltajalle. 4.
Suunnistajalle. 5. Uskovalle.
Raamatun ja rukouksen avulla voimme paikallistaa sijaintimme. Valo tarkistamiseen tulee
ulkopuoleltamme:
”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).
3. PAHIN SKENAARIO
Surkein asia on, jos eksynyt ei koskaan löydä kotiin, vaan nääntyy viluun ja nälkään vieraalla
maalla.
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”Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan
hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi: 'Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on
yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään!” (Luuk.15:16-17).
4. MITÄ USKOVILLA ON ANNETTAVAA?
Uskovat jakavat ”taivaan tavaroita”. He antavat sitä, mitä Herra heille itselleen on antanut.
Sielumme tarvitsee VALOA, LÄMPÖÄ JA RAVINTOA.
5. KIRKON ANTI
Tämän päivän kirkolla ei ole liioin annettavaa muuta kuin ”maailman eväitä”; eikä niillä uskova elä.
Jumalanpalveluksissa sielut jäävät taivaan kosketusta vaille. Puuttuu:
a) JUMALAN SANAN VALO:
”Suo, että sanas kirkkaana Saa keskellämme kaikua, Ja kautta sukupolvien Suo soida nimes
kiitoksen” (Vvk.462:9).
”On, Herra, pyhä sanasi Niin usein unohdettu Ja monen sielun surmaksi Sen ääni vaiennettu. On
ihmissanaa saarnattu Sieluille kutsumilles, Vierasta tulta kannettu Sun, Herra, alttarilles”
(Vvk.160:1).
b) LÄMPÖ. Sieluparat hytisevät katedraalien ylväissä avarissa holveissa.
c) ELÄMÄN LEIPÄ JA VESI. Tyhjää maljaa pidetään janoisen huulilla.
--------------------------------JEESUS NUOTIOLLA
USKOLLINEN VAPAHTAJA
Opetuslapsilla on takana raskas koettelemuksen aika. Kaikki ryhti on poissa. Elämä Jeesuksen
kanssa on lopussa. Muistot vain jäljellä. Palataan ”normaaliin päiväjärjestykseen”. Lähdetään
kalaan. Henkisesti, hengellisesti ja ruumiillisesti eväät ovat lopussa. Taivaasta kuitenkin otetaan
yhteyttä. Saadaan uusi alku ja uusi toivo!
Jeesuksen ilmestyminen
Mikä lie Sinun tilanteesi tänään? Onko Sinulla tuore kokemus Herran armosta ja läsnäolosta?
JEESUS ELÄÄ! HERRA ON TOTISESTI YLÖSNOUSSUT! Vai onko masennus, alakuloisuus, murhe ja
ehkä jopa epätoivo tavaramerkkisi tänään? Miten on Sinun tilasi tänään täällä Kohtavaaran
juhannusjuhlilla? Jeesus voi muuttaa kaiken!
JEESUS YLLÄTTÄÄ
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1. Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan järven rannalla; ja hän ilmestyi näin:
2. Simon Pietari ja Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, ja Natanael, joka oli Galilean Kaanasta, ja
Sebedeuksen pojat sekä kaksi muuta hänen opetuslapsistaan olivat yhdessä.
3. Simon Pietari sanoi heille: "Minä menen kalaan". He sanoivat hänelle: "Me lähdemme myös
sinun kanssasi". Niin he lähtivät ja astuivat venheeseen; mutta eivät sinä yönä saaneet mitään.
4. Ja kun jo oli aamu, seisoi Jeesus rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli
Jeesus.
5. Niin Jeesus sanoi heille: "Lapset, onko teillä mitään syötävää?" He vastasivat hänelle: "Ei ole".
(Joh.21:1-5).
Miten synkkä aika liekin takana, miten pitkä ja kuiva erämaataival liekin ollut kuljettavana, Jeesus
voi ja tahtoo yllättää Sinut. Opetuslapset ajattelivat, että elämä Hyvän Vapahtajan seurassa on nyt
auttamattomasti ohitse. Se oli mahtavaa aikaa, mutta kuolema särki kaikki lopullisesti – vain
muistot ovat jäljellä. Käsillä on vain harmaa, karu arki – ILMAN JEESUSTA.
LISÄÄ PAINEITA
Jeesuksen kuolema oli painanut opetuslapset aivan maahan. He halusivat lohtua maallisesta
työstä: mennään kalaan. Surun kohdatessa terapiaksi tavallisesti tarjotaan arkista työtä. Se tuo
lohtua, suru työntyy taka-alalle. Työllä on merkillinen terapeuttinen vaikutus.
EI TÄLLÄ KERTAA
Epäonnistunut kalareissu ei toiminut terapeuttisesti. Pimeys lisääntyi: yö ja tyhjät verkot! ”mutta
eivät sinä yönä saaneet mitään.”
POHJALLE MENTIIN
Jeesus oli menetetty. Samoin työn sisältö ja lisäksi oli vielä yö. Oli mahdollisimman pimeää.
TÄMÄ OLI JEESUKSEN HETKI
”Kuka teistä pelkää Herraa ja kuulee hänen palvelijansa ääntä? Joka vaeltaa pimeydessä ja valoa
vailla, se luottakoon Herran nimeen ja turvautukoon Jumalaansa” (Jes.50:10).
”Älkää iloitko, minun viholliseni, minusta: jos minä olen langennut, niin minä nousen; jos istun
pimeydessä, on Herra minun valkeuteni” (Miik.7:8).
Muutamaa päivää aikaisemmin olivat pimeyden vallat juhlineet:
”Minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä, ettekä ole ojentaneet käsiänne minua
vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta” (Luuk.22:53).
”kun Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassansa, kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen,
jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää” (Ps.102:17-18).
PIMEYS ENNEN VALOA
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Ennen Jeesuksen syntymää oli maailmassa pimeys vallalla:
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa,
niille loistaa valkeus” (Jes.9:1).
Myös yksityisen elämässä ”pimeys on Jumalan odotushuone”. ” Silloin Salomo sanoi: "Herra on
sanonut tahtovansa asua pimeässä” (1. Kun.8:12).
”Niin minä sanoin: "Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan
keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin”
(Jes.6:5).
”Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta hän nukkui. Niin he
menivät ja herättivät hänet sanoen: "Herra, auta, me hukumme" (Matt.8:24-25).
”Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: "Mene pois minun
tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen" (Luuk.5:8).
”Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi
rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen'” (Luuk.18:13).
LIIAN HYVÄÄ
Jumala yllättää hyvyydellään.
”Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus” (Joh.21:4).
”Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellessaan ja
tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Mutta heidän
silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä” (Luuk.24:13-16).
”Niin hän sanoi heille: "Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä,
minkä profeetat ovat puhuneet! Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän
kirkkauteensa?" (Luuk.24:25-26).
Lähimenneisyydessä oli aivan liian paljon mustaa, synkkää ja raskasta uskon esteenä. Tämä oli lian
hyvää ollakseen totta. Tarvittiin lisää näyttöä ja todisteita.
LISÄÄ TODISTEITA
Jeesus olisi voinut häipyä ja jättää opetuslapset hämmennyksen valtaa spekuloimaan
tapahtunutta. Heille olisi voinut jäädä yhteinen näky oudosta miehestä, josta olisivat voineet
keskustella tulevilla kalareissuilla. Jeesus ei kuitenkaan jättänyt heitä epävarmuuteen; hän vei
heitä eteenpäin.
HUOLEHTIVA JEESUS
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Opetuslapset olivat pelon ja huolten täyttämiä: Jeesus oli kuollut ja epäonnistunut kalareissu oli
takana. Lihan päivinään Jeesus piti omistaan hyvää huolta. Hyvänä Paimenena hän huolehti sekä
heidän sielustaan että ruumiistaan.
”Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niinkuin
lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta
työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa."
(Matt.9:36-38).
Kun Jeesus lähetti opetuslapsensa evankelioimismatkalle, hän myös varusti heidät täysin. Matkan
päätyttyä Jeesus kysyi:
”Ja hän sanoi heille: "Kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja laukkua ja kenkiä, puuttuiko
teiltä mitään?" He vastasivat: "Ei mitään" (Luuk.22:35).
”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille
annetaan” (Matt.6:33).
”Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, kaksitoista täyttä vakallista.
Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin viisituhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia” (Matt.14:20-21).
MYÖS RUUMIILISET TARPEET TÄYTETÄÄN
11. Kun hän meni hakemaan, huusi hän hänelle ja sanoi: "Tuo minulle myös palanen leipää
kädessäsi".
12. Mutta hän vastasi: "Niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi, elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan,
vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Ja katso, kerättyäni pari
puuta minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni, syödäksemme ja sitten kuollaksemme."
13. Niin Elia sanoi hänelle: "Älä pelkää; mene ja tee, niinkuin olet sanonut. Mutta leivo minulle
ensin pieni kaltiainen ja tuo se minulle. Leivo sitten itsellesi ja pojallesi.
14. Sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Jauhot eivät lopu ruukusta, eikä öljyä ole puuttuva
astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle."
15. Niin hän meni ja teki, niinkuin Elia oli sanonut. Ja hänellä sekä myös Elialla ja vaimon perheellä
oli syötävää pitkäksi aikaa.
16. Jauhot eivät loppuneet ruukusta, eikä öljyä puuttunut astiasta, sen Herran sanan mukaan,
jonka hän oli Elian kautta puhunut. (1. Kunn.17:11-16).
”Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä
kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen” (1. Tim-4:8).
SUURI YLLÄTYS
Jeesus antaa ruuan; ruokaongelma ratkeaa. Mutta tapahtuu jotakin paljon enemmän, jonka
rinnalla ruoka-asiat jää täysin varjoon: HERRA ON YLÖSNOUSSUT! JEESUS ELÄÄ!
TOISENLAISTA TERAPIAA
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Psykologian terapia ei ole parasta mahdollisista. Kirkkokin on suuntautunut psykologiaan päin niin
vahvasti, että kirkkoa on alettu kutsua ”psykokirkoksi”. Opetuslapset tulivat kuitenkin autetuiksi
toisenlaisella terapialla, JEESUKSEN ILMESTYMISELLÄ! Olisiko tästä terapiasta muillekin apua?
23. Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi, sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni.
24. Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan.
25. Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan
päällä huoli.
26. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani
iankaikkisesti.
27. Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta
luopuvat.
28. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, Herraan,
kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. (Ps.73:23-28).
JEESUKSEN NUOTIO
Tuo nuotio oli merkittävä – siellä oltiin perimmäisten kysymysten äärellä. Jeesus oli itse tehnyt
nuotion – ja myös nuotio-ohjelman.
Tänäänkin tuo ihmenuotio on olemassa, nuotio joka valaisee ja lämmittää – ja jonka äärellä
ihminen kokee kokonaisvaltaisen tervehtymisen.
- synkkään mieleen tulee valoa
- toivottomalle toivoa
- myös ajalliset tarpeet täyttyvät
- parasta mahdollista terapiaa
- kokonaisvaltainen tervehtyminen:
”Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot,
niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden"
(Matt.17:4).
TOTUUDEN NUOTIO
Ei mitään nuotiotarinoita, vaan syvälle luotaava kysymys: RAKASTATKO SINÄ MINUA?
MITEN ETEENPÄIN?
Jeesus oli tosiaan ylösnoussut. Uusi kysymys: Miten Hän suhtautuu opetuslapsiinsa, jotka olivat
pettäneet ja hyljänneet Hänet? Ei ainoastaan Juudas Iskariot ja Pietari:
”Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset kävisivät toteen." Silloin kaikki
opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat” (Matt.26:56).
Jeesuksella olisi ollut täysi syy laittaa koko opetuslapsijoukko uusiksi. Miksi hän yleensäkään enää
lähestyy näin viheliäistä porukkaa?
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PIETARIN TILANNE HANKALIN
Pietari oli mennyt muita pitemmälle (lukuun ottamatta Juudas Iskariotia). Hän oli julkisesti
kieltänyt Mestarinsa. Vilkasluontoisena ja sanavalmiina hän oli syyllistynyt tähän vakavaan syntiin.
”Missä on paljon sanoja, siinä ei syntiä puutu; mutta joka huulensa hillitsee, se on taitava”
(Snl.10:19).
DAVID PAWSONIA mukaellen: Sanoiko Jeesus Pietarille: ”Aioin sinusta seurakunnan pastoria,
mutta nyt nimitänkin sinut ”virsikirjan jakajaksi”. EI.- Sanoiko Jeesus: ”Ole vuoden koeajalla,
katsotaan sitten jatko.” EI.
NUOTIOKYSYMYS
Jeesus ei kadu kutsumustaan – eikä vaihda Pietaria toiseen. Jeesus ei hylkää, vaan siirtää Pietarin
uudelle luokalle Jumalan koulussa.
15. Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?"
16. Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika".
17. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole
sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.
18. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja
tuonelan portit eivät sitä voita. (Matt.16:15-18).
Pietarin toinen nimi SIMON = kaisla. Jeesus ennustaa, että huojuvasta ja epävakaisesta kaislaPietarista tulee järkkymätön Kallio-Pietari. Jeesus olisi voinut ripittää Pietaria ylimmäisen papin
pihan nuotiotapahtumista. Hän olisi voinut palauttaa Pietarin muistiin tuon lankeemuksen
nuotion. Mutta menneisyyteen paluu ei ollut tarpeen. Nyt oli aika vyöttää tulevaa vaativaa
palvelustehtävää varten. Tällöin on vain yksi todella tärkeä kysymys: OLENKO MINÄ SINULLE
RAKAS?
12. Jeesus sanoi heille: "Tulkaa einehtimään". Mutta ei kukaan opetuslapsista uskaltanut kysyä
häneltä: "Kuka sinä olet?", koska he tiesivät, että se oli Herra.
13. Niin Jeesus meni ja otti leivän ja antoi heille, ja samoin kalan.
14. Tämä oli jo kolmas kerta, jolloin Jeesus noustuaan kuolleista ilmestyi opetuslapsillensa.
15. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: "Simon, Johanneksen poika,
rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra; sinä tiedät,
että olet minulle rakas". Hän sanoi hänelle: "Ruoki minun karitsoitani".
16. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?" Hän
vastasi hänelle: "Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas". Hän sanoi hänelle: "Kaitse
minun lampaitani".
17. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran: "Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle
rakas?" Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle: "Olenko minä
sinulle rakas?" ja vastasi hänelle: "Herra, sinä tiedät kaikki; sinä tiedät, että olet minulle rakas".
Jeesus sanoi hänelle: "Ruoki minun lampaitani. (Joh.21:9-17).
SINÄ TIEDÄT KAIKKI
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Pietari tunnusti, että viimeaikaiset surkeat, nolot ja kauheat tapahtumat olivat Mestarin tiedossa –
tiesihän niistä suuri yleisökin. Pietari ei halunnut kieltää. Hän tuli täysin yllätetyksi Jeesuksen
taholta. Kuinka Jeesus kaiken tämän jälkeen häntä lähestyy ja rakastaa häntä? Tämä on ansiotonta
rakkautta! Pietarille jäi vain yksi mahdollisuus: vastata myönteisesti Jeesukseen vakavaan
kysymykseen. Tällaisen vielä Jeesus kelpuuttaa opetuslapsekseen. Hän ei ole hylännyt ja jättänyt
vaikka olisin sen moninkertaisesti ansainnut. Kaiken tämän jälkeen Hän pestaa minut uudelleen
työvainiolleen: KAITSE MINUN LAMPAITANI. Ylenpalttinen armo! SINÄ OLET MINULLE RAKAS!
Pietari aivan suli Jeesuksen rakkauden paisteessa.
KAIKKI ALKAA ALUSTA
Kaikki entinen on poispyyhitty. Saan alkaa alusta. KELPAAN JEESUKSELLE TÄLLAISENAAN!
Ihmeellinen Jeesus. Jeesus ei hylkää Pietaria hänen epäonnistumisiensa ja lankeamisiensa tähden
vaan sanoo: KYLLÄ ME PÄRJÄÄMME, KUN SINÄ RAKASTAT MINUA!
Pietari lankesi edelleenkin, kuten Gal.2. kertoo, mutta hänen rakkautensa Herraan lujittui
jatkuvasti; hänestä tuli KALLIO – PIETARI. Hän oli uskollinen ”kuolemaan asti”. Kun hänelle
pystytettiin ristiä, hän pyysi että hänet naulittaisiin siihen pää alaspäin, koska hän ei ole arvollinen
kuolemaan kuten hänen Mestarinsa.
----------------------------Onkohan Jeesus meihin ja meidän palvelutehtäväämme joskus pettynyt? Nyt Hän haluaa
lankeemuksemme jälkeen solmia uuden sopimuksen. Kävisikö meille nuo Pietarin ehdot? Jeesus
sanoo Sinullekin: KYLLÄ ME PÄRJÄÄMME KUN SINÄ VAIN RAKASTAT MINUA!

