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Johdanto:  

Oletko koskaan epäonnistunut niin pahasti, että hävettää (Kädet naamalle) ja tahtoisit luovuttaa, mieluummin vaikka 

kadota kokonaan? Tahtoisit unohtaa koko asian, ja toivoisit ettei sitä olisi tapahtunut koskaan. Etkä pysty iloitsemaan 

ja tekemää niitä asioita, mitä tahtoisit, kun asia painaa mieltäsi.  Ajatellaan vaikka, että olet luvannut parhaalle ystä-

vällesi jotain ja ystäväsi on luottanut sinuun täysin, mutta oletkin pettänyt hänen luottamuksensa, etkä ole toiminut 

niin kuin lupasit. Tai ystäväsi on antanut sinulle paljon hyvää, kohdellut sinua rakkaudellisesti ja säkin tahtoisit osoittaa 

ystävyyttä hänelle, mutta sanotkin ja toimitkin tosi väärin ystävääsi kohtaan. 

  

Pietari oli yksi Jeesuksen opetuslapsi. Hän oli seurannut Jeesusta kolmisen vuotta. Kuullut Jeesuksen opetuksia, nähnyt 

paljon Jeesuksen tekemiä ihmeellisiä tekoja, kokenut Jeesuksen avun omassa elämässäänkin ja ollut innoissaan Jee-

suksesta. Jeesus oli varmasti hänen paras ystävänsä. Kun Jeesus ja opetuslapset söivät viimeistä yhteistä ateriaansa, 

Pietari vannoi, että hän on valmis Jeesuksen kanssa vaikka kuolemaan, että hän ei ikinä luovu Jeesuksesta, mutta Jee-

sus sanoi, että Pietari tulee hänet vielä kolmesti kieltämään.  

 

Kuva 1 

Ja niin tapahtui. Pietari näki, kuinka Jeesus, hänen ystävänsä ja auttajansa, vangittiin ja hän kärsi viattomana. Siellä 

nuotion äärellä istuessaan Pietari tunnistettiin Jeesuksen seuraajaksi ja ennen kuin kukko lauloi, mitä Pietari teki? Hän 

kolme kertaa kielsi tuntevansa Jeesuksen. Juuri niin kuin Jeesus aiemmin ennustanut. Kaiken Jeesuksen seurassa ko-

kemansa jälkeen, Pietari väitti aivan pokkana, että hän ei tunne Jeesusta. Hän valehteli. Hän petti ystävänsä. Kun Pie-

tari tajusi, mitä hän oli tehnyt ja katui sitä todella. Raamattu sanoo, että Pietari meni ulos ja itki katkerasti. Hän oli 

kieltänyt ystävänsä ja pelastajansa, hänet, joka rakasti häntä. Kuinka hän saattoi tehdä niin. Tuolloin Pietari varmaan 

vasta oppi ymmärtämään oman pohjattoman pahuuden ja syntisyyden ja heikkouden; sen kuinka paljon Hän tarvitsi 

Jeesusta.  

  

Ihan niin kuin minä ja sinäkin. Kun synti asuu meissä, se vaikuttaa meissä monenlaista pahaa. Raamatussa sanotaan: 

”Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo.” 

Room. 7:18,19. (NÄKYVIIN, ÄÄNEEN) Vaikka tahtoisin osoittaa ystävyyttä toisille ja tehdä hyvää, usein kuitenkin sanon 

tai teen jotain väärää. Kun sen tajuan, on paha olla niin kuin Pietarinkin. On vaikea myöntää, että minussa itsessäni ei 

ole mitään hyvää. Tarvitsen Jeesusta, että voin tehdä ja sanoa hyviä asioita.  

 

Kuva 2 

Pietarille oli varmasti kova paikka, kun Jeesus kuoli ja haudattiin. Hän oli hämmentynyt ja peloissaan. Miten tässä näin 

kävi? Hän oli varmasti toivonut ja odottanut paljon, mutta nyt unelmat näyttivät murskaantuneen täysin oman epä-

onnistumisensa ja sitten Jeesuksen kuoleman myötä. Pääsiäisaamun tyhjä hauta ja Jeesuksen yllättävät ilmestymiset 

toivat ensin lisää hämmennystä, mutta sitten myös suunnatonta iloa ja riemua siitä, että Jeesus elää. Pietari sai nähdä 

ja elää todeksi maailman historian suurimman ilonaiheen. Jeesus voitti synnin ja kuoleman vallan. Hän sai kohdata 

Jeesuksen elävänä. Se oli uutinen, josta tulisi kertoa kaikille. Pietari oli silminnäkijä tapahtuneelle, joten myös yksi 

ykköstodistaja Jeesuksen ylösnousemukselle. Hän pystyi kertomaan siitä, mitä oli itse nähnyt. Myöhemmin Pietari ju-

listikin näin: Apt. 2:32 Mutta ennen sitä, tapahtui vielä paljon.  

  

Kuva 3 

Pian Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen Pietari sanoi: Minä lähden kalaan! Takaisin siihen entiseen, mitä oli tehnyt 

ennen kuin oli kohdannut Jeesuksen. Pietarista tuntui varmasti siltä, että kaikki oli nyt ohi. Jeesus ei ollut heidän kans-

saan enää. Tavallinen arki kipuineen ja pelkoineen alkoi yhtäkkiä. Oma syyllisyys painoi siitä, kun hän oli pettänyt Jee-

suksen ja kieltänyt tuntevansa hänrt. Ei tullut mieleenkään lähteä kertomaan ilosanomaa Jeesuksen ylösnousemuk-

sesta kenellekään, eikä hän olisi siihen pystynyt. Myös muutamat muut opetuslapset lähtivät kalaan mukaan. Saiko he 

kalaa? Ei. Ei koko yönä. Masensi ja turhautti varmasti entistä enemmän. Ei tästä elämästä tule enää yhtään mitään, 

kun tavalliset arkiasiatkaan eivät suju. 
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Onko sulla sama mieli? Tiedät Jeesuksen elävän, mutta tuntuuko kaikki turhalta ja tyhjältä? Tai kenties jotkut väärin-

tekemisesi painaa mieltä ja koet itsesi tosi huonoksi ja kelpaamattomaksi. Leirillä tai raamattukerhossa koit, kuinka 

hyvä on olla Jeesuksen kanssa. Raamatun kertomukset tuntuivat eläviltä ja Jeesus vastasi rukouksiisi. Ajattelit, että voi 

kunpa jokainen voisi oppia tuntemaan Jeesuksen ja tahdoit kertoa Jeesuksesta toisillekin. Mutta nyt on vain tavallinen 

arki, ei ole sitä tunnelmaa kuin leirillä, ei yhteisiä raamattu- ja rukoushetkiä ja mukaansatempaavia lauluja, ei uskovien 

ystävien joukkoa. Nyt on vaan samoja koulujuttuja ja kotiarkea ja omat epäonnistumisetkin nousevat vaan mieleen. 

Jeesus tuntuu kaukaiselta ja Raamattukin on jäänyt hyllyyn ja rukous tökkii. Tyhjää ja turhaa. Voi, jospa vois aina olla 

leiri- tai kerhotunnelmassa. 

  

Kuva 4 

Pitkältä ja turhalta tuntuva yö oli opetuslapsillakin takana, kun he aamun koittaessa näkivät rannalla seisovan miehen, 

joka huusi heille: ”Onko teillä mitään syötävää?” ”Ei ole”, he vastasivat. Opetuslapset olivat aivan tyhjätaskuja ja uu-

puneita ja epäonnistuneita. Silloin mies sanoi, että heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. Täh? Koko 

yön he olivat tehneet työtä, mutta eivät olleet saaneet kalan kalaa. Mikä juttu siinä on, että nyt pitää heittää verkko 

oikealle puolelle? Opetuslapset eivät tunnu ajattelevan sen enempää kuka huutaja oli, mutta he tottelivat häntä.  

 

Kuva 5 

He heittivät verkon ja saivat kalaa niin paljon, etteivät jaksaneet vetää verkkoa ylös. 153 isoa kalaa, mutta verkko ei 

revennyt. Silloin Johannes tajusi, että huutelija oli KUKA? Jeesus, joka antoi heille saalista yllin kyllin. Sellaista ei tehdä 

kukaan muu kuin Jeesus. Kun Pietari kuuli, että se on Jeesus, hän hyppäsi veteen ja kiiruhti Jeesuksen luo. Miksi kalaa 

ei ensin tullut, mutta sitten yhtäkkiä tuli, vaikka kuinka hirveästi? Sama järvi, samat kalastajat, samat verkot, mutta 

mikä oli ero? Ensin he lähtivät kalaan ihan omasta halustaan, toisella kertaa Jeesuksen käskystä ja ohjeistuksella.  

  

Sinä ja minä voimme tehdä monenlaisia asioita elämässä, hyviäkin asioita, mutta jos ne eivät ole sitä, mitä Jeesus 

kutsuu meitä tekemään, ei sillä ole siunausta. Jos keskipisteenä olen minä; minä lähden kalaan, minä teen jotain tai 

minun järkeni sanoo jotain, se ei ole yhtä Jumalan tahdon kanssa. Vasta kun tekemisemme lähtee liikkeelle siitä, mitä 

Jeesus tahtoo ja Jumalan sana sanoo, sillä on siunaus. Vaikka Jeesuksen antama käsky joskus kuulostaisikin oudolta 

tai ihan järjettömältä, sen seuraukset ovat hyvät ja joskus valtavan suuret, koska se on yksin Jeesuksen työtä. Jeesuksen 

sana kannattaa aina ottaa todesta ja uskossa toimia sen mukaan, vaikka se tuntuisi ensin ihan oudolta jutulta. 

 

Kuva 6 

Jeesus kutsui opetuslapset syömään nuotiolle, jossa hän paistoi heille kalaa. Jeesuksella oli itselläkin kalaa, mitä hän 

paistoi, mutta hän pyysi opetuslapsiltaankin niitä kaloja, mitä he juuri olivat saaliikseen saaneet. Jeesus ruokki väsy-

neet ja uupuneet opetuslapsensa, myös Pietarin, Hän palveli heitä. Yhdessä syöminen viestitti anteeksiantamusta ja 

sovintoa; Jeesus osoitti heille rakkautta. He saivat levätä Jeesuksen luona. Masentava ja turhauttava tilanne päättyi 

valtavaan yltäkylläisyyteen ja siunaukseen. Jeesus ei ole nuukailija, hän antaa ylenpalttisesti.   

  

Onko sinulla tänään kiire Jeesuksen luokse, niin kuin Pietari oikein hyppäsi sieltä veneestä ja kiiruhti Jeesuksen luo? 

Tartu Raamattuun, sillä Jeesus ruokkii sinuakin Sanansa kautta. Vain sieltä saat uutta virtaa ja iloa elämään. Saat myös 

levätä Jeesuksen luona ja jättää Jeesukselle epäonnistumisesi ja kaikki syntisi ja saat vastaanottaa anteeksiantamuk-

sen ja todellisen rakkauden. Jeesus antaa elämääsi myös merkityksen, tehtävän, miksi elämässä olet. Sinä olet Jeesuk-

sen todistaja, saat kertoa siitä, mitä olet nähnyt ja kokenut Jeesuksen tekevän elämässäsi. Sinä olet ihmisten kalastaja 

(pilkki), kutsut ihmisiä Jeesuksen luokse. Vaikka yhden kerallaan niin kuin tällaisella pilkillä. Jeesus on se, joka antaa 

saaliin, vaikuttaa ihmisissä uskon Häneen. Ilman Jeesusta et saa aikaan mitään. Kun sinulla on yhteys Jeesukseen kun-

nossa, ja sä teet sitä, mitä Jeesus kutsuu sinua tekemään, Hän antaa siunauksen. Hän antaa sinulle voiman ja rohkeu-

den kertoa ilosanomaa toisille. Jeesus ei siis pyydä sinulta ikinä mitään sellaista, mitä hän ei itse sinulle anna. Jeesus 

ei pyytänyt opetuslapsilta kalaa ennen kuin hän oli itse ne kalat heille antanut.  

 

Kuva 7 

Ruokailun jälkeen Jeesus kysyi Pietarilta kolme kertaa: rakastatko sinä minua. Pietari tunnusti, että hän rakastaa, niin 

kuin ihminen voi rakastaa. Hänhän oli vannonut seuraavansa Jeesusta kuolemaan asti, mutta oli kieltänyt kuitenkin 

Jeesuksen - kolme kertaa. Nyt hän tiesi, että olevansa vain syntinen ihminen, joka tekee usein väärin. Jeesuksen rak-

kaus sen sijaan on paljon suurempaa, varauksetonta ja täydellistä rakkautta, joka kestää. Pietari pääsi ymmärtämään, 
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että rakkaus ei lähde hänen omasta sydämestään, vain Jeesus voi sen antaa. Pietarilla ei ollut mitään näyttöä, ei mi-

tään, millä todistaa rakkautensa Jeesukseen. Hänelle ei jäänyt nyt enää muuta vaihtoehtoa kuin jäädä kokonaan Jee-

suksen arvioiden varaan: ”Herra, Sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Pietari sai paljon anteeksi, ja 

siksi hän myös rakasti paljon; rakkauden lähde on anteeksisaanut sydän. 

  

Saatuaan Pietarin vastaukset, Jeesus antoi hänelle myös tehtävän: ruoki karitsoitani, toimi ylösnousseen todistajana. 

Pietari lähti toteuttamaan tehtävää, heikkona mutta Jeesuksen voimassa. Epäonnistuneesta ihmisestä tuli rohkea Jee-

suksen seuraaja ja todistaja, kun hän sai kohdata ristinnaulitun ja ylösnousseen Vapahtajansa, Jeesuksen ja sai Pyhän 

Hengen voiman; hän sai kokea Jeesuksen rakkauden ja anteeksiannon.    

  

Rakastatko sinä Jeesusta? Hän ainakin rakastaa sinua, suunnattomasti. (SYDÄN/KÄSITYYNY) Tule sinäkin Jeesuksen luo 

tänä hetkenä, joko ihan ensimmäistä kertaa tai jo ties monennetta kertaa. Ota vastaan hänen rakkautensa ja anteek-

siantamuksensa. Rukoile; Jeesus, kiitos, että rakastat minua ja annat syntini anteeksi. Kiitos, että saan olla tällaisena 

sun oma ja mä kelpaan sulle. Kiitos, että annat elämälleni merkityksen ja tehtävän. Sinä, joka olet saanut kohdata 

Jeesuksen, elät hänen kanssaan, olet myös hänen todistajansa. Saat kertoa toisillekin Jeesuksesta, siitä mitä sinä olet 

oppinut, nähnyt ja kokenut. Saat kertoa elämälläsi, sanoillasi, teoillasi, rukouksillasi, että jokainen voisi tulla Jeesuksen 

luokse. Minä ja sinä, Jeesukseen uskovina, saadaan tänään sanoa niin kuin Pietari: Apt. 2:32 
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Raamattuvisa – valitse, miten lause jatkuu 
 
1. Pietari lupasi… 

a) hylätä Jeesuksen 

b) vaikka kuolla Jeesuksen kanssa 

c) tarjota Jeesukselle herkku lounaan 

d) lähteä matkalle Jeesuksen kanssa 
 

2. Kun Jeesus vangittiin, Pietari… 

a) kiusasi Jeesusta 

b) tappeli toisten opetuslasten kanssa 

c) valehteli sanoen, ettei tunne Jeesusta  

d) pilkkasi Jeesusta 
 

3. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan… 

a) teen vielä parempaa 

b) teen aina väärin 

c) teen sitä hyvää, mitä Jumala tahtoo 

d) teen sitä pahaa, mitä en tahdo 

 

4. Jeesuksen ylösnousemus… 

a) toi hämmennystä ja suurta iloa 

b) oli kaikille pettymys 

c) on tarua 

d) on Pietarin keksimä satu 
 

5. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen Pietari 

lähti… 

a) kertomaan kaikille Jeesuksesta 

b) kalastamaan 

c) kotiin nukkumaan 

d) kavereitten kanssa hampurilaisille 
 

6. Pietari ja kaverit kalastivat koko yön… 

a) ja saivat paljon kalaa 

b) eivätkä saaneet yhtään kalaa 

c) ja olivat onnellisia 

d) ja menivät sitten nukkumaan 

 

7. Rannalla seisova mies… 

a) kysyi, että väsyttääkö Pietaria 

b) harmitteli, kun opetuslapset eivät olleet saa-

neet kalaa 

c) käski heittää verkon veneen oikealle puolelle 

d) käski kalastaa ongella 

 
 

8. Kun teet sitä, mitä Jeesus kutsuu sua teke-

mään… 

a) sinä aina epäonnistut siinä 

b) se on aina helppo homma 

c) se voi kuulostaa oudolta, mutta sillä on siunaus 

d) se on aina liian vaikea tehtävä 

 

9. Rannalla Jeesus…  

a) kuritti opetuslapsia 

b) antoi neuvoja opetuslapsille 

c) ruokki ja palveli uupuneita opetuslapsia 

d) pesi opetuslasten jalat 

 

10. Jeesus ruokkii sinua… 

a) pizzalla ja jätskillä 

b) Raamatun sanalla 

c) kunhan kasvat aikuiseksi 

d) jos olet tarpeeksi kiltti 

 

11. Jeesus kysyi Pietarilta… 

a) Tuliko maha täyteen? 

b) Milloin sinusta tulee parempi ihminen? 

c) Tahdotko seurata minua? 

d) Rakastatko sinä minua? 

 

12. Jeesus antoi Pietarille… 

a) evääksi leipää ja kalaa 

b) synnit anteeksi ja tehtävän kertoa ylösnous-

seesta Jeesuksesta muillekin   

c) rahaa ja uuden asunnon 

d) ohjeita kalastamiseen 
 
13. Jeesuksen luona sinä… 
a) joudut aina töihin 
b) olet hämmästynyt ja peloissaan 
c) saat levätä ja kokea Jeesuksen rakkauden 
d) olet ulkopuolinen 
 
14. Jeesuksen todistajana…  
a) sinä saat kertoa toisille Jeesuksesta, siitä, mitä 
olet oppinut, nähnyt ja kuullut 
b) sinun täytyy todistaa Jeesukselle, kuinka hyvä 
ihminen olet 
c) sinun tehtäväsi on kalastaa paljon kaloja 
d) epäonnistut aina 
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Essi ja Elmeri         
- Ennen opetusta 

 
Essi: Moi Elmeri! Meillä on ollut nyt pääsiäisen jälkeen aika mielenkiintoiset keskustelut kavereiden 
kanssa. Monikaan mun kavereista ei ees tiiä, miksi pääsiäistä vietetään.  

Elmeri: Sä varmaan kerroit heille! 

Essi: Joo, tottahan toki! Kerroin myös sen, miten he voi saada syntinsä anteeksi ja uskoa Jeesuk-

seen.  

Elmeri: Sä se oot aina niin rohkea ja taitava kaikessa! Voi, jospa mäkin oisin.   

Essi: Kyllähän säkin oot!  

Elmeri: En, en totisesti oo! 

Essi: Kuinka niin? Onko tapahtunut jotain erityistä?  

Elmeri: No, munkin kaverit on puhunut pääsiäisen vietostaan ja nekin on ihan pihalla näistä Jee-

sus-jutuista. Mut en mä oo osannut enkä kyennyt heille mitään kertomaankaan.  

Essi: Okei, haluutko kertoo, miksi koet, ettet pysty kertomaan.  

Elmeri: Mä oon itse niin epäonnistunut ihminen. Oon niin monesti ollut ilkeä kavereille ja taisin 

juuri pettää parhaan ystävän luottamuksenkin. Ei näin huono ihminen voi kellekään mitään Jee-

suksesta puhua.  

Essi: Voi Elmeri! Mut eikös se just oo se juttu, että saadaan kertoa Jeesuksesta, joka antaa anteeksi 

ja rakastaa meitä just tällaisina kuin ollaan.  

Elmeri: Niin kai, mut kun mä aina toimin ihan päinvastoin kuin mitä Jeesus tahtois mun tekevän. 

Mä oikeesti tahtoisin olla toisten ystävä ja välittää heille Jeesuksen rakkautta. Mut ei, minusta ei 

oo mihinkään.  

Essi: Voi, kun voisin sua jotenkin rohkaista, mut ei mulla oo sanoja. Jospa raamattuopetuksessa ois 

sulle jotain, mikä auttais sut näkemän itsesi ja tän asian aivan uudella tavalla.  

Elmeri: Tuskinpa! Mä taidan lähteä kalaan! Siellä oon yksin, enkä oo ainakaan haitaksi kenelle-

kään, ja sitä mä oon harrastanut niin paljon, että osaan sen homman.  

Essi: Jos nyt jäisit kuitenkin vielä opetuksen ajaksi tähän! 

Elmeri: No, okei. Mä jään.  
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Essi ja Elmeri                  

- Opetuksen jälkeen 
 

Elmeri: Miksiköhän äiti ja iskä ei oo antanut mulle nimeksi Pietaria? 

Essi: Eikö Elmeri nimi oo hyvä? Vai mitä sä meinaat? 

Elmeri: Juu, kyllä mä tykkään nimestäni, mutta aattelin vaan, että mä oon niin samanlainen kuin 

tuo Pietari.  

Essi: Ai, kun säkin aiot juuri lähteä kalaan niin kuin Pietarikin teki? 

Elmeri: No, sekin! Mut onneksi en lähtenyt, vaan jäin kuuntelemaan tätä opetusta.  

Essi: Mitä muuta yhteistä sä sit koit Pietarin kanssa? 

Elmeri: No, Pietarikin koki itsensä todella epäonnistuneeksi, että ennemmin lähti vanhaan tut-

tuun kalastushommaan eikä suinkaan kertomaan ilosanomaa ylösnousseesta Jeesuksesta.  

Essi: Aivan! Mut onneksi Jeesus muutti kaiken! Pietari sai kaiken anteeksi ja sai kokea, kuinka Jee-

sus häntä todella rakastaa. Eikä kyse ole siitä, millainen Pietari oli, vaan siitä millainen Jeesus on.   

Elmeri: Mä näen itseni helposti huonona ja kelpaamattomana, mut Jeesus taitaa nähdä toisin.  

Essi: Joo, Jeesus näkee sut kallisarvoisena ja ainutlaatuisena ihmisenä, jota hän rakastaa ja jota hän 

haluaa ja voi käyttää siihen, että toisetkin voi oppia tuntemaan Jeesuksen, joka elää.   

Elmeri: Niinpä! Onneksi mun epäonnistumiseni ei ole esteenä Jeesukselle. Hän voi muuttaa kai-

ken senkin, minkä mä oon pilannut. 

Essi: Hän myös vaikuttaa sussa ja mussa rakkautta toisia kohtaan. Hän kun on ensin rakastanut 

meitä, me voimme rakastaa toisia ja silleen se Jeesuksen rakkaus valloittaa tätä maailmaa.  

Elmeri: Ja se Jeesuksen todistajana oleminenhan on sitä, että mä voin kertoa toisille siitä, mitä 

Jeesus on mulle tehnyt ja antanut ja mitä mä oon oppinut Raamatusta.  

Essi: Just niin! Voidaan jakaa toisille sitä, mitä on itse saatu.  

Elmeri: Hienointa kyllä on ymmärtää se, että ilosanoma on juuri siinä, että Jeesus tuli pelasta-
maan juuri minun kaltaiseni epäonnistuneet ihmiset. Ei todellakaan oo kyse siitä, millainen minä 
olen tai mitä mä olen tehnyt, vaan siitä, miten mahtava Jeesus on. Tänäänkin! 
 
Essi: Jes! Kun me uskotaan Jeesukseen ja eletään hänen kanssaan, me ollaan hänen ylösnousemuk-
sensa todistajia. 

Elmeri: Nyt ei ole minunkaan aika lähteä kalastamaan ahvenia, vaan ihmisiä. Kutsumaan kave-

reitakin Jeesuksen luo. Joten nyt mä lähden, moi moi! 


