
”Hyvä paimen”

”ARMO TEILLE JA RAUHA JUMALALTA, MEIDÄN ISÄLTÄMME, JA 
HERRALTA JEESUKSELTA KRISTUKSELTA!”

Tänään toisena sunnuntaina pääsiäisestä on aiheena: ”Hyvä paimen.” ja kirkollisena 
värinä siis valkoinen. Se on puhtauden ja juhlan väri.
Päivän evankeliumiteksti on otettu Joh-evankeliumin luvusta 21, jakeet 15-19 ja kuuluvat 
Herran Jeesuksen nimessä seuraavasti: (lue)
Niin – Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessasi, sinun Sanasi on totuus. Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

Tämän päivän teksti on jatkoa viime sunnuntain saarnatekstille. Viime sunnuntainahan 
saarnattiin tämän saman luvun jakeitten (1-14) pohjalta. 
Siinä Jeesus ilmestyy jo kolmannen kerran ylösnousemuksensa jälkeen pelokkaille 
opetuslapsilleen. He olivat kuitenkin jo saaneet sen verran rohkeutta Golgatan 
tapahtumien jälkeen, että he lähtivät kalaan Genesaretin järvelle opetuslapsi Pietarin 
johdolla. Nyt he istuivat väsyneinä nuotiolla syöden paistettua kalaa ja muutamaa palasta 
leipää.

Nyt tämän päivän Evankeliumitekstimme alkoi: ”Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus  
Simon Pietarille: Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin  
nämä?”
Tämä on hyvin tärkeää huomata. Kun Jeesus kutsui Pietarin henkilökohtaiseen 
puhutteluun kanssaan, niin hän ei kutsunut nälkäistä Pietaria, vaan kylläisen ja vähän 
levänneen Pietarin. 

Opetuslapset olivat syöneet itsensä kylläisiksi paistetuilla kaloilla ja muutamalla leivällä. 
Vasta sen jälkeen Pietari oli kypsä siihen tenttiin, mihinkä hän joutui. Ei nälkäiseltä 
Pietarilta olisi irronnut niitä rakkauden tunnustuksia Jeesusta kohtaan. Mutta kun vatsa oli 
täynnä hyvää kala-ateriaa, niin silloin oli otollinen hetki puhutella ja kutsua palvelukseen.

Näin on tänäänkin. Nälkäistä on vaikea kutsua erilaisiin tehtäviin. Hänet tulee ensin 
ravita. Vasta sitten, kun  ajallisen leivän lisäksi sydän on kylläinen evankeliumin ihanasta 
ruuasta, me voimme vastata Jeesuksen kutsuun myöntävästi, kuten Pietari.

Lain sanan kautta me emme voi ketään saada Herran palvelukseen. Laki tappaa, eikä se 
anna myöskään sitä voimaa, mitä me tarvitsemme, jotta voimme rakkauden sanomaa 
viedä eteenpäin.

Evankeliumi sen sijaan on se, joka vapauttaa meidän sydämemme lain ja synnin 
orjuudesta sekä omista suorituksistamme. Se on totista sielun leipää, jota me vianalaiset 
ihmiset tarvitsemme.



Muistamme Pietarin ennen Jeesuksen ristintyötä. Hän omassa voimassaan lupasi olla 
Jeesuksen seurassa viimeiseen asti.  Mutta miten kävikään? 
Kun Jeesusta vietiin ylipappi Kaifaan kuulusteltavaksi, niin Pietari seurasi taustalla. Hän 
pelkäsi tulla julki…

Tästä oli seurauksena se, että Pietari kolme kertaa kielsi Mestarinsa. Rakkaus Jeesukseen 
oli viilentynyt. Hänen sydämessään ei palanutkaan rakkauden tuli opettajaansa kohtaan. 
Siksi hän oikein sadatellen oli valmis kieltämään ystävänsä ja Herransa.

Hän kielsi hänet jopa kolme kertaa. Tämän täytyi tapahtua, sillä Jeesus oli aikaisemmin 
itsevarmalle Pietarille sanonut: ”Ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät.”
Ja vaikka Pietari oli luvannut mennä kuolemaan Jeesuksen edestä, niin pelkuruus valtasi 
hänet tosipaikan edessä. (Joh.13:37)

Näin heikko oli Pietari omassa voimassaan. Ei mitään myötätuntoa, ei rakkautta, ei sääliä 
Herraansa kohtaan. Hän oli liian kaukana Jeesuksesta ja siksi näin kävi. 

Herra halusi näin murtaa Pietarin omavoimaisuuden ja uhrautuvaisuuden. Jeesus halusi 
tehdä Pietarista itsestään riippuvaisen palvelijan. Hän (Jeesus) halusi opettaa lapselleen 
ettei sinun tehtäväsi ole antaa henkeäsi minun edestäni. Se on minun tehtäväni. 

Älä astu minun saappaisiini, sillä sinä olet syntinen mies. Sinä tarvitset minun uhriani 
syntiesi edestä. Etkä sinä omassa voimassasi saa mitään aikaan. Sinä tarvitset minun 
voimaani, oli Jeesuksen viesti Pietarille.

Nyt tämän päivän evankeliumitekstissä Pietari on muuttunut mies. Nyt hän heti 
ensimmäiseen rakkauden kysymykseen, ”Olenko minä sinulle rakas,” vastaa 
myöntävästi.  ”Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas.”

Pietarille olivat syöpyneet ne kieltämiset niin syvästi hänen sieluunsa, ettei hän voinut 
niitä unohtaa. Hän oli myös nähnyt Jeesuksen ristinkuoleman ja ensimmäisten joukossa 
juossut tyhjälle haudalle ihmetellen suuresti, mitä oli tapahtunut. Hän oli ollut 
opetuslasten joukossa silloin, kun Jeesus ilmestyi heidän keskelleen läpi lukittujen ovien, 
ja nähnyt naulojen jäljet Jeesuksen lävistetyissä käsissä. 

Lävistettyjen käsien ja jalkojen näkeminen oli kertonut Pietarille armosta ja 
anteeksiantamuksesta, siksi hän nyt oli valmis näitten tapahtumien jälkeen sanomaan: 
”Rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas.”
Mitä tästä rakkauden tunnustuksesta sitten seurasi, kysymme?

Ylösnoussut Herra vastasi: ”Ruoki minun karitsoitani.”

Pietari sai siis tehtävän. Hänen tehtävänä oli ruokkia pieniä Jumalan lapsia. Tämä on 
myös meidän tehtävämme. Kastettuja lapsia ei saa jättää ilman Jumalan sanan maitoa. He 
tarvitsevat rakastavan taivaallisen Isän ja Jeesuksen sanomaa kohdallaan, jotta se usko 
Jeesukseen saisi syntyä pieneen sydämeen ja pysyisi siellä.



Jeesus ei jättänyt Pietarin kohdalla koetta  tähän, vaan hän kysyi toistamiseen samaa. 
Jeesus halusi laittaa Pietarin ajattelemaan, että oletko sinä ihan tosissasi, vai puhutko sinä 
hetken mielijohteesta? Pietarin vastaus oli jälleen sama: ”Rakastan, Herra; sinä tiedät,  
että olet minulle rakas.” Nyt Jeesus laajensi Pietarin tehtäväkenttää. 

Hän sanoi: ”Kaitse minun lampaitani.”

Pietarille annettiin nyt kaitsijan eli paimenen tehtävä. Kaitsijan tuli opastaa seurakuntaa 
syvemmin Jeesuksen ja hänen Sanansa tuntemisessa. Myös hallinnollisista asioista hänen 
tuli olla perillä.

Jeesus ei jättänyt Pietaria vielä tämänkään tunnustuksen jälkeen. ”Hän sanoi hänelle  
kolmannen kerran: Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?” Tämä sana 
oli jo Pietarille liikaa. Nyt hänen sydämensä murtuu. Hän tulee murheelliseksi siitä, että 
hän kolmannen kerran kysyy: ”Olenko minä sinulle rakas?” Etkö sinä Jeesus luotakaan 
minun sanoihini, oli varmaankin Pietarin ajatus. Olenhan jo kahdesti sanonut rakastavasi 
sinua.

Nyt hän murheellisena ja murtuneena vastaa Jeesukselle: ”Herra, sinä tiedät kaikki; sinä 
tiedät, että olet minulle rakas.”
Tällä kolmannella kerralla Pietari antaa ymmärtää, että sinä, Jeesus, tiedät minun 
syntisyyteni, pelkuruuteni ja ne monet kieltämiset siellä hiilivalkealla. Sinä tiedät minun 
suuret sanani, kun lupasin mennä ihan kuolemaan sinun edestäsi ja yritin syntisenä astua 
sinun paikallesi.(Joh.13:37) 

Nyt minä totisesti  tiedän oman kurjuuteni ja  syntisyyteni, jonka sinä myöskin tiedät,
ja siksi minulla ei ole ketään toista, joka olisi niin paljon minua rakastanut, kuin sinä, 
Jeesus, oli Pietarin ajatus. Sinun pyhä veresi vuoti minunkin edestäni Golgatan 
kummulle. Näytithän sinä vielä ne haavoitetut kätesi todistuksesi ristin uhristasi siellä 
lukittujen ovien sisäpuolella. 

Kenen tykö minä menisin. ”Sinulla on iankaikkisen elämän sanat.” 
Sinuun minä tahdon turvata. Sinä olet minulle rakas, oli Pietarin tunnustus.

Nyt Jeesus näkee Pietarin katumuksen ja antaa vielä yhden tehtävän: 
”Ruoki minun lampaitani.”

Hänen rakkautensa oli nyt koeteltu monien koettelemusten kautta. Nyt hän oli valmis 
lähtemään siihen vaikeaan, mutta myöskin paljon antavaan kaitsijan ja paimenen 
tehtävään ruokkimaan karitsoita ja lampaita. Siihen hän sai voiman ensimmäisen 
helluntain jälkeen, kun Pyhä Henki vuodatettiin seurakunnan ylle. Tätä hetkeä myöskin 
Pietarin tuli odottaa.



Sanoihan Jeesus opetuslapsilleen: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä  
sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.” He odottivat ja saivat luvatun 
Pyhän Hengen.

Helluntain jälkeen työ ei ollut enää pakon sanelemaa, vaan se oli suuri etuoikeus, jota 
sai tehdä Jumalan kunniaksi. Nyt Pietari sai julistaa Jumalan sanaa sydämen halusta. 
Kaitseminen ja seurakunnan ruokkiminen oli mieluista työtä. Pietari sai nähdä myöskin 
työnsä tulosta eri tavalla kuin tämän päivän julistajat ja paimenet, sillä tuhansia ihmisiä 
tulisi uskoon. 

Paimenena ja kaitsijana hän opastaa hajalla asuvia kristittyjä mm. (1Piet.2:1-3) näin:
”Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki  
panettelu, ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa,  
että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä.”

Ja (5) jakeessa: ”Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi  
papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat  
Jumalalle mieluisia.”

Ja vielä (9) jakeessa: ”Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,  
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät  
ihmeelliseen valkeuteensa.”

Siinä on hyviä neuvoja apostoliksi valitulta kaitsijalta ja paimenelta, meillekin, tämän 
ajan kristityille. Saamme panna kaikki synnit mitä sydämissämme tunnemme pois. 
Jättää ne Kristuksen ristinveren puhdistukseen ja rakentua näin elävinä kivinä 
hengelliseksi huoneeksi ja pyhäksi papistoksi.

Ajatella, millaisen tehtävän Herra on omilleen antanut eikä ainoastaan tehtävän, vaan 
ennen kaikkea aseman. Meidät on uskon kautta nostettu kuninkaallisen papiston ja pyhän 
heimon jäseniksi. 
Ei mikään vähäpätöinen asema. Ja tästä asemasta käsin meillä on myös rohkeutta julistaa 
Jumalan suuria  ja jaloja tekoja lähellä ja kaukana, aina maan ääriin asti.

Uskossaan koetellulla Pietarilla oli myöskin kanttia kirjoittaa kaitsijoille (1Piet.5:2-4):
”Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan 
tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei herroina halliten  
niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, niin te  
ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.”

Tämä on todellakin hyvä ohje ei ainoastaan seurakunnan vanhimmille ja kaitsijoille, 
vaan myöskin kaikille johtavassa asemassa oleville. Ei vähiten isille ja äideille, lasten 
kasvattajille. Tämä on hyvä ohje kaikille niille, jotka ovat ihmisten kanssa tavalla tai 
toisella tekemisissä.
Palvelumme tulisi olla esikuvallista, ikään kuin vapaaehtoista ja sydämen halusta 
tehtävää työtä.



Päivän evankeliumin lopussa Jeesus jatkaa puhettaan Pietarille: ”Totisesti, totisesti  
minä sanon sinulle: kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit; mutta  
kun sinä vanhenet, niin sinä ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et  
tahdo.”

Näin tapahtuu ihan käytännössä. Nuori yleensä menee sinne minne oma mieli vetää. 
Hän ei kovinkaan herkästi ota vanhemman ihmisen neuvoja vastaan. 
Vasta iän myötä alkaa tulla sellaista ymmärrystä, että olisi sittenkin pitänyt kuunnella 
enemmän vanhempien neuvoja. Ei olisi tarvinnut kaikkea oppia kantapään kautta.

Liekö se lopultakin sitten niin, että kun kaiken oppii kantapään kautta, niin silloin se 
menee parhaiden perille. Silloin se on ikään kuin itse opittua. Ehkä tämä pitää paikkansa 
myöskin hengellisessä mielessä.

Nuoret etsivät rajoja myöskin uskon elämässä. He herkästi menevät siihen suuntaan, 
joka meistä vanhemmista ei näytä niin hyvältä valinnalta. Ehkä kuitenkin näin täytyy 
tapahtua, sillä ei uutta viiniä lasketa vanhaan leiliin. Muutoinhan leili halkeaa. Uusi viini 
on laskettava uusiin leileihin, oli Jeesuksenkin opetus.

Vanhempi kristitty on joutunut elämän koulussa hiljentämään vauhtia ja miettimään, 
mikä elämässä on olennaisinta. Me ojennamme kätemme Herran puoleen ja sanomme: 
”Tapahtukoon sinun tahtosi, eikä minun.”

Me olemme oppineet sen, että Herran johdatuksessa on sittenkin paras olla. Hän haluaa 
johdattaa meitä parhain päin ja viedä lopulta taivaan kotiin asti. Ja kun näin jätämme asiat 
Herran hoitoon, niin silloin meillä on hyvä olla.

Vaikka toisaalta. Mekin herkästi lähdemme siihen suuntaan turmeltuneen luontomme 
seurauksena, joka ei ole Herran mieleen. Ja koska näin on, niin tänäänkin saamme, me 
vanhemmat ja nuoret  yhdessä, uudistaa uskoamme ehtoollispöydän antimilla. 

”Tämä on minun ruumiini, sinun edestäsi annettu. Tämä on minun vereni, sinun edestäsi 
vuodatettu,” kuulemme sanottavan. Näin Kristuksen ruumiin ja veren puhdistamina me 
jälleen jaksamme taivaltaa eteenpäin levähdyspaikasta toiseen, kuin konsanaan pyhä 
kansa.

Rukoilkaamme…

Uskontunnustus…

Tämä saarna on pidetty Kuopion Päivärannan kirkossa su 06.04.2008


