
Kinkeripuhe Vihteljärvellä

Aluksi vähän taustaa apostoli Pietarin elämästä. Evankeliumeista muistamme 
millainen pelkuri Pietari oli. Hän kolme kertaa jopa kielsi Mestarinsa 
hiilivalkealla...Hyvä puoli Pietarissa oli se, että hän osasi katua syntejään. Hän 
meni ulos ja itki katkerasti kieltämisiään.

Jeesus ei kuitenkaan jättänyt Pietaria kieltämisistä johtuvan syyllisyyden 
valtaan, vaan Hän välitti ylösnousemisensa jälkeen opetuslapsille ja erityisesti 
Pietarille, enkelin välityksellä sanan, haudalle tulleitten naisten Maria 
Magdaleenan, Marian, Jaakobin äidin ja Salomen kautta. Enkeli sanoi heille: 
”Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu.  
Hän on noussut ylös; ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he hänet  
panivat. Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsilleen ja Pietarille.”

Tämä viesti oli kieltäjä Pietarille ilosanoma. Se herätti toivoa. Jospa minä 
sittenkin saan nähdä hänet ja sopia lankeemukseni, ajatteli varmaan Pietari. Niin 
tapahtuikin. Jeesus ilmestyi samana päivänä opetuslapsilleen lukittujen ovien 
takana. Paikalla oli mukana Pietarikin. Siellä Jeesus rohkaisi pelokkaita 
opetuslapsiaan näyttämällä heille kätensä ja kylkensä. Se herätti opetuslapsissa 
iloa ja kiitollista mieltä. He saivat myös lupauksen siitä, että ”joiden synnit te  
anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut.” (Joh.20:23)

Vähän myöhemmin Pietari joutui Jeesuksen rakkauden tenttiin ja testiin.
Hän (Jeesus) kysyi Pietarilta kolme kertaa: ” Olenko minä sinulle rakas.”  
(Joh.21:15-17) Samalla, kun Pietari tunnusti rakkautensa Jeesukselle, niin hän 
sai myöskin Jeesukselta tehtävän.
Ensimmäisen rakkauden tunnustuksen jälkeen Jeesus sanoi: ”Ruoki minun 
karitsoitani”
Toisen: ”Kaitse minun lampaitani”
Kolmannen: ”Ruoki minun lampaitani”

Hän, kieltäjä Pietari, sai armon ja anteeksiantamuksen jälkeen Jeesukselta 
Kaitsijan ja paimenen tehtävän. Hänen tuli kaita ja ruokkia niitä, jotka uskoivat 
Jeesukseen. Hänen tuli pitää tarjolla elämän sanaa.

Tässä tehtävässä Pietari onkin uskollinen ja rohkea heti helluntain eli 
seurakunnan perustamisen jälkeen. Pyhän Hengen saatuaan, hän ei kaihtanut 
puhua Jeesuksesta uhkailuiden eikä vangitsemisienkaan uhalla ja jälkeen.

Erityisesti Apostolien teot kertovat Pietarista evankelistana. Hänellä oli taito 
julistaa Jumalan sanaa niin, että suuret joukot ihmisiä tuli uskoon. Tämä näkyy 
tässäkin Apostolien tekojen (4) luvussa, joka on tänään kinkeri-illan aiheena.

Tämän neljännen luvun voimme karkeasti jakaa kolmeen jaksoon.



1. Apostolit pidätetään – heitä kuulustellaan ja uhataan (4:1-22)
2. Uhkaukset ja rohkeus (4:.23-30)
3. Alkuseurakunnan elämä (4:31-37)

Kun Pietari ja Johannes puhuivat kansalle voimallisesti Herran sanaa, niin se 
herätti pahennusta papeissa, pyhäkön vartioston päällikössä ja saddukeuksissa. 
He eivät voineet sietää sitä, että he julistivat Jeesuksen ylösnousemuksesta.

1) Apostolit pidätetään – heitä kuulustellaan ja uhataan.
(Luetaan jakeet 1-22). He todellakin närkästyivät. Ei näin voi jatkua, kun 
ihmisiä tulee uskoon ja sairaita paranee. Tämähän on ennen kuulumatonta. Tämä 
täytyy saada loppumaan. Puhutaan vielä, että Jeesus on ylösnoussut. Eihän se 
voi olla mitenkään mahdollista. Tuohan on ihan Jumalan pilkkaa, he ajattelivat. 
Erityisesti saddukeukset olivat kiivaita vastustajia, sillä he eivät uskoneet 
ylösnousemukseen, kuten (Ap.t.23:8) sanoo. 

Seurauksena oli , että apostoleihin käytiin käsiksi ja pantiin vankilaan lukkojen 
taakse vähäksi aikaa rauhoittumaan. Sielläpähän saavat lukevat nyt tiilenpäitä 
mokomasta työstä, he varmaan ajattelivat.

Onneksi vankeus ei tällä kertaa ollut pitkä. Jerusalemin ylimykset, valtaa pitävä 
joukko, kokoontui yhteen. Apostolit tuotiin heidän eteensä ja he alkoivat 
kuulustella. He viittasivat kuulustelussa sairaan miehen parantumis-ihmeeseen: 
”Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?”

Kun yli neljänkymmenen vuosiltaan oleva mies paranee rampuudestaan, niin se 
on heidän silmissään paha asia. He olisivat ehkä mieluummin halunneet miehen 
olevan rampa niin kuin tähänkin asti. Valtaa pitävien mielestä teko oli ehkä siinä 
mielessä paha, että se rikkoi heidän lakiuskoa ja isien perinnäissääntöjä.

Apostolien mielestä, teko ei ollut paha, vaan hyvä. Se näkyy jatkosta.

Huomaamme kuinka rohkea Pietari oli kansan hallitusmiesten ja vanhimpien 
edessä. Hän ei silotellut sanojaan, eikä puhunut korvasyyhyn mukaan, vaan 
suoraan niin kuin asia oli. Tästä korvasyyhyyn puhumisestahan Paavalikin 
varoitti Timoteuskirjeessään. (2Tim.4:2-5) 

Ensiksi, Pietarin mukaan tässä Apostolien teoissa, teko oli hyvä, sillä sairas 
mies parani.
Toiseksi hän julisti:  ”Olkoon teille kaikille tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen  
nimessä hän seisoo terveenä teidän edessänne.”
Kolmanneksi: Tikari vasten sielua. Hänen nimen kautta, jonka te 
ristiinnaulitsitte…
Neljänneksi, julistuksessa näkyy se, ettei Jeesus  jäänyt hautaan, vaikka monet 
niin ajattelivat. Jumala herätti hänet kuolleista.



Viidenneksi: Hän oli ja on se peruskallio, jonka varaan rakennetaan uskonelämä 
ja seurakunta. 

Te kyllä hylkäsitte Hänet, mutta silti Hän on Jumalan armosta tullut 
rakennuksen kulmakiveksi. Ja vielä ikään kuin piste iin päälle tuo jae (12): 
”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä  
ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

Hän, Jeesus Kristus, on ainoa nimi ja tie pelastukseen. Muuta tietä ei ole, vaikka 
ihmiset yrittävät rakentaa omia teitään taivaaseen, mutta se ei onnistu, sillä 
Jumalalla on omat suunnitelmansa. Hän (Jumala) halusi pelastaa langenneen 
maailman Poikansa uhrikuoleman ja ylösnousemisen kautta. Jeesus myös itse 
sanoo (Joh.14:6): ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö 
muutoin kuin minun kauttani.”

Ihmetystä kansan hallitusmiehissä ja vanhimmissa herätti se, että kuinka 
koulunkäymättömät ja oppimattomat miehet ovat näin rohkeita. He myöskin 
tuoksuivat Jeesukselle. Sanottiinhan, että ”he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat  
olleet Jeesuksen kanssa.”

Tähän voimme heittää kysymyksen. Tuoksummeko me toisten silmissä 
Jeesusta? Havaitaanko meidät tosiuskoviksi, vai olemmeko fariseusten kaltaisia, 
joista vain oma kehu haisee?

(2Kor.2:14-16) sanotaan: ”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa 
meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi  
hänen tuntemisensa tuoksun!
Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen  
joutuvien joukossa:
näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi…”

Epäuskoisille me olemme kuoleman haju, mutta uskoville elämän tuoksu.

Kun Kristusta tuoksuvien maallikoiden  toiminnan tulokset olivat niin 
vastaansanomattomia, niin he eivät voineet muuta kuin ankarasti kieltää heitä 
julistamasta enää tähän nimeen.

Tähän todistamiskieltoon kuitenkin vastattiin kieltävästi. Pietari ja Johannes 
Jumalan edessä eivät voineet hyväksyä  heidän kieltoaan. He sanoivat: 
”Päättäkää itse,onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin  
Jumalaa; mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja  
kuulleet.”  He  vetosivat näin heidän omaan tuntoonsa. (Jakeet 19-20) 

Kuulemme ikään kuin rivien välistä julistuksen. Jos te kuulette enemmän 
ihmisiä kuin Jumalaa, niin te menette harhapoluille. Se tie vie ojasta allikkoon.



Mutta jos te kuuntelette Jumalaa ja Hänen sanojaan, niin sen tien päässä on 
elämä ja autuus. 

Siksi opetuslapset evät voineet olla puhumatta, sillä he tiesivät, että 
evankeliumin julistuksen kautta ihmiset löytävät todellisen elämän, pelastuksen 
ja iankaikkisen autuuden. He sanoivat: ”Mutta me emme voi olla puhumatta 
siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet.”

Kuinka on meidän laitamme, kysymme jälleen?
Voimmeko me olla puhumatta siitä, mitä me olemme uskossa Jeesukseen 
Kristukseen saaneet? Meillä tulisi olla sama näky kuin alkuseurakunnan 
apostoleilla ja muilla opetuslapsilla. Meidän tulisi palaa Kristuksen tulta.

Uhkauksia kyllä sateli, mutta kun eivät voineet kansan tähden rangaistakaan 
heitä, niin he päästivät heidät vapaiksi. Uskon elämän sammuttajia löytyy kyllä 
tänäkin päivänä.

Katsoimme jokin päivä sitten taivas kanavalta TV 7:ltä huumeista vapautuneen 
Ritu Pahkalan puhetta ja todistusta siitä, kuinka hän oli päässyt vapaaksi uskossa 
Jeesukseen. 

Kun hän oli iloiten kertonut siitä ihanasta armosta ja anteeksiantamuksesta 
jossain tilaisuudessa, niin tilaisuuden jälkeen oli eräs mummo tullut sanomaan 
suu supussa, että kyllä se siitä ohi menee.

Ritu Pahkala sanoi, että Kiitos Jumalalle, ettei se ole mennyt ohi, vaan hän 
edelleen kiertää kouluja kertoen huumeitten vaaroista ja Jeesuksesta 
koululaisille.

2) Uhkaukset ja rohkeus. (Luetaan jakeet 23-30) Ei se Pyhän Hengen kosketus 
mennyt ohi opetuslastenkaan elämässä, vaan päästyään vapaaksi, Pietari ja 
Johannes menivät seurakunnan luo ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja 
vanhimmat olivat heille sanoneet. Seuraus oli, että he yksimielisesti käänsivät 
uhkailun ja kieltämisen rukoukseksi. Rukouksensa he naulasivat Vanhan 
testamentin eli (Ps. 2:1-2) sanoihin. Näin kertoo jakeet (25-26).

Tämä on meillekin hyvin tärkeä opetus. Meidänkin tulisi vedota 
rukouksissamme Jumalan sanan lupauksiin. Mitä hän on sanassaan luvannut, 
sitä me myös saamme Jumalalta pyytää. Herra on sanonut: ”Mitä ikinä te anotte  
Isältä minun nimessäni, niin minä sen teen.” Raamattu on täynnä tämänkaltaisia 
lupauksia, joihin saamme tarttua rukouksessa uskon kautta.

3) Alkuseurakunnan elämä. (Luetaan jakeet 31-37) Alkuseurakunnan 
rukouksiin Jumala vastasi niin, että heidät kaikki täytettiin Pyhällä Hengellä ja 
saivat armon puhua Jumalan sanaa rohkeasti. 



”Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu...kaikki oli heillä  
yhteistä.  Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen  
ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla.”

Tämä kinkeripuhe on pidetty Kankaanpään Vihteljärvellä  16.3.2007


	Kolmannen: ”Ruoki minun lampaitani”

