
Jeesus kutsuu Pietarin

Luuk.5:1-11

Jeesus kutsuu meitä seuraajikseen.

7-8v.; 35min.

Kala-Pekka (Laulutuuli, laulu 123)

Ystäväkirjasivu, sulkapalloverkko, ro-

jua, kaloja, vene, roolivaatteita, näyt-

telijäpari 

 

”Pietari oli kalastaja - jollei hän saanut kalaa, ei hän voinut elättää perhettään. Genesaretin järvellä 
kalastetaan öiseen aikaan ja matalassa vedessä, ei kirkkaalla päivänvalolla ja syvässä vedessä.” 
(Mailis Janatuinen: Ilosanomapiiri) 

Opetus tapahtuu suurimmaksi osaksi näytelmän sisällä. Näytelmään tarvitaan Pietari ja Jeesus. 
Näytelmä on hyvä harjoitella tarkkaan ja miettiä pääkohdat, mitä haluaa sen kautta opettaa. Näy-
telmän jälkeen roolit puretaan selvästi esimerkiksi riisumalla roolivaatteet ja toteamalla, että näy-
telmä loppui siihen ja nyt ollaan taas täällä huoneessa. Näytelmän jälkeisessä lyhyessä opetus-
osuudessa voi vielä teroittaa opittua ja korjata mahdollisia unohduksia. 

Sardiinipurkki: Yksi leikkijöistä menee piiloon muiden pitäessä silmiään kiinni. Etsijät laskevat yh-
dessä sovittuun lukuun asti ja lähtevät sitten etsimään piilossa olijaa. Leikkijä, joka onnistuu tämän 
löytämään, menee samaan piiloon. Näin piilossa olijoiden määrä kasvaa. Viimeisestä löytäjästä tu-
lee uudessa leikissä uusi piiloon menijä. (Leikki onnistuu parhaiten joko hämärässä tilassa tai ul-
kona.) 

Mitä Pietari mietti epäonnistuneen kalaretken jälkeen? 
Mitä yhteistä on kalastajalla ja evankeliumin julistajalla? 
Miten Pietari uskalsi jättää kaiken ja lähteä seuraamaan Jeesusta? 

”Kiitos Jeesus, että sinä rakastat meitä ja kutsut meitä seuraajiksesi, vaikka olemme tehneet syn-
tiä. Kiitos, että kuolit puolestamme ja saamme syntimme anteeksi. Opeta meitä kertomaan sinusta 
muillekin ja kutsumaan heitäkin sinun seuraajiksesi. Aamen.”  



  
Alkurukous 

Johdanto: Tavara-arvaus (motivointi) 

 Kenen raamatunhenkilön tavaroista voisi olla kyse? 
 Verkko, kalastusvälineet, vene, kivi -> Pietari 

Pietarin pieni ystäväkirja (orientointi) (jos aikaa) 

 Täytetään yhdessä Pietarin pieni ystäväkirjasivu 
o Nimi: Simon (Pietari=kallio) 
o Ammatti: Kalastaja 
o Paras ystävä: Jeesus 

 Millainen on mielestänne hyvä ystävä? 
 Kohta näette näytelmän siitä, miten Pietari kohtasi parhaan ystävänsä. 

 

Raamatunkertomus: Jeesus kutsuu Pietarin (Luuk. 5:1-11) (sisäistäminen) 

1. Pietari istuu rannalla selvittelemässä verkkoja. (Taustalla voi olla PowerPointilla ranta). 

 Harmittelee ääneen, kun ei saanut kalaa ja koko yö meni hukkaan. Haukottelee ja miettii 
mistä nyt saa myytävää torille. (Siivoaa verkosta kenkiä, tölkkejä yms. rojua.) 

2. Jeesus saapuu rannalle. 

 Pietari huomaa hänet ja miettii ääneen: ”Katsos. Jeesuskin tuolla kulkee. Varmaan taas 
opettamassa ihmisiä, ainakin tuosta isosta väkijoukosta päätellen. Olen minäkin Jeesuksen 
tavannut, tai ei me silleen kavereita olla, mutta tiedän kyllä tyypin. Hän paransi kerran 
anoppini kuumeesta. Kuulemma pyhä mies, opettaa Jumalasta ja kaikkea.. Paras varmaan 
koittaa pysyä täällä sivummalla poissa tieltä.. Mitäs ihmettä, sehän tulee tänne!” 

3. Jeesus keskustelee Pietarin kanssa: 

 Jeesus: ”Simon! Terve, terve! Mitenkäs anoppi jakselee?” 
 Pietari: ”Jeesus, tämäpä yllätys.. (keräilee äkkiä roskia ja siistii itseään). Anoppi voi hyvin, 

kiitos kysymästä. 
 Jeesus: ”No kiva kuulla. Kuulehan Pietari (ei kai haittaa, jos sanoa sua Pietariksi?) voisitko 

lainata venettäsi? Kansaa on taas niin paljon, että veneestä ne kuulisi puheeni paremmin ja 
ei työntäisi mua tuonne veteen.” 

 Pietari: ”Tuota noin… oon kyllä valvonut koko yön, kun oltiin poikien kanssa kalassa. Mut 
kai silti voisin, kun pyydät.” 

 Jeesus: ”No se olisi mukavaa.” (hyppää veneeseen ja alkaa äänettömästi opettaa, vaikka 
PowerPointilla) 

4. Pietari mietiskelee ääneen yleisölle: 

 ”Vitsit, kylläpä hyvin opettaa tuo Jeesus. Olisi kiva olla hänen seurassaan enemmänkin ja 
kuulla lisää. 

 Jeesus puhuu Jumalan rakkaudesta.. Rakastaakohan se Jumala minuakin? Oon kyl vain täl-
lainen kalastaja ja voi miten paljon oon tehnyt syntiäkin.. Tiedättehän: huijannut muita, va-
lehdellut vaimolle ja riidellyt työkaverien kanssa. Fariseuksetkin opettaa, ettei syntiset kel-
paa Jumalalle..  

 Parasta olla ihan hiljakseen, ettei Jeesus kiinnitä minuun enempää huomiota.  



5. Jeesus esittää Pietarille pyynnön 

 Jeesus (saa opetuksensa loppuun): ”No nih, siinä taisi olla päivän opetukset tältä erää. Kuu-
lehan Pietari, mitäs jos soutaisit seuraavaksi tuonne vähän syvemmälle ja heittäisit verkot 
sinne? Ette kait saaneet kalaa viime yönä?” 

 Pietari: ”Öö.. nii me oltiin just koko yö. Ja mä sain nämä verkotkin juuri putsattua..” 
 Jeesus: ”No koita nyt kuitenkin vielä.” 
 Pietari: ”No heitän verkot, kun sinä käsket (heittää verkon). Voin kyllä kokeneena kalasta-

jana kertoa, ettei tähän aikaan kyllä mitään enää tule; lisäksi kalat viihtyy matalikoissa… 
JESTAS! Tämä verkkohan on ihan täynnä, se repeää kohta! Äkkiä pojat rannalta apuun, Jaa-
kob, Johannes!” 

6. Pietari tajuaa, mitä tapahtui: 

 Pietari (miettii ääneen): ”Ohos. Jeesus taisi tehdä ihmeen”. 
 Pietari (polvistuu): ”Voi Jeesus. Sinä olet liian hyvä ja ihmeellinen minun seuraani. Minä 

olen syntinen mies, olen tehnyt vaikka mitä pahaa. Mene äkkiä pois minun luotani, olen 
liian huono sinun ystäväksesi.” 

 Jeesus: ”Älä pelkää, Simon Pietari. Minä annan sinulle syntisi anteeksi. Saat tulla opetus-
lapsekseni ja ystäväkseni. Teen sinusta ihmisten kalastajan: saat kertoa muille minun rak-
kaudestani. Seuraa minua. 

Opetus: (sisäistäminen) 

Siinä oli raamatunkertomuksen pohjalta keksitty näytelmä Pietarin ja Jeesuksen kohtaamisesta. 
Raamatussa kerrotaan tapauksesta Luukkaan evankeliumissa. 

Pietari ajatteli olevansa liian huono ja syntinen Jeesuksen seuraan: ”Mene pois minun luotani, 
Herra! Minä olen syntinen mies.” (Luuk.5:8) 

 On totta, että Pietari on syntinen. Myös me olemme syntisiä. 
 Voimme kuitenkin saada syntimme anteeksi, koska Jeesus on kuollut puolestamme ristillä. 

Hän kuoli yhtä lailla Pietarin kuin meidänkin syntiemme takia. 
 Jeesus korjasi välimme Jumalan kanssa. Voimme olla nyt Hänen ystäviään. 

Jeesus on paras ystävämme. Voimme kertoa Hänestä myös muille. 

 Voimme rukouksessa jutella Jeesukselle kaikesta: iloista, suruista, kuulumisista, huolista 
ym. Voimme tutustua Häneen paremmin lukemalla Raamattua. 

 Voimme kertoa Jeesuksesta Pietarin tavoin myös muille: ”Älä pelkää. Tästä lähtien sinä 
olet ihmisten kalastaja. He vetivän veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan 
Jeesusta.” (Luuk.5:10)  

 

Loppulaulu: Kala-Pekka (Laulutuuli, laulu 123) 

Leikki: Sardiinipurkki 
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