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HOIA MU LAMBAID KUI KARJANE!

Jeesuse kuus jüngrit istusid Tibeeriase järve kaldal. Nad vaatasid, kuidas päike
mägede varju vajub.

Jeesus oli olnud nendega. Just nüüdsama oli Jeesus nendega koos leiba murdnud ja
nende kalasaaki õnnistanud.

Ja niisama äkki oli Jeesus kadunud taas. Jeesus oli end oma jüngritele ilmutanud
mitmel korral pärast ülestõusmist surnuid. Jeesus on sedasi oma jüngreid lohutanud ja
kinnitanud nende usku lunastusse ja igavesse ellu.

Toomas ja Naatanael isusid kõrvuti. Nad panid tähele, kuidas Jeesus oli Peetruse
kõrvale kutsunud. Nüüd küsis Toomas Peetruselt, millest nad olid Jeesusega omavahel
rääkinud.

Peetrus jutustas: „Jeesus küsis minult: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad
mind rohkem kui need?” Ja mina vastasin Talle: „Jah, Issand, Sina tead, et Sa oled mulle
armas.” Jeesus ütles mulle: „Sööda mu tallesid!”

Siis ütles ta veel teist korda: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind?” Ja
ma vastasin Talle: „Jah, Issand, Sina tead, et Sa oled mulle armas.” Jeesus ütles mulle:
„Hoia mu lambaid kui karjane!”

Tema ütles mulle kolmandat korda: „Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle
armas?” Ja ma jäin selle peale kurvaks, et Jeesus küsis minult seda kolmandat korda: „Kas
ma olen sulle armas?” Ja ma ütles Temale: „Issand, Sina tead kõik, Sina tead, et Sa oled
mulle armas.”

See peale Jeesus ütles mulle: „Sööda mu lambaid! Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui
sa olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid, aga kui sa vanaks saad, siis
sa sirutad oma käed välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha.” Sedasi
kõneles Jeesus minuga.“

Seda kuuldes vahetasid Sebedeuse pojad, Jaakobus ja noor Johannes, omavahel
pilke. Neile meenusid Jeesuse varem antud õpetused.

Jaakobus tõusis püsti ja pöördus sõprade poole. „Tuletage meelde, mida Jeesus
meile ütles mäel Galileas, Ta ütles: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil
käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” Eks andnud Ta siis meile
juhised, kuidas meie saame teisi inimesi lohutada ning neile Lunastajast rääkida.“

„Just nimelt!“ toetas venda noor Johannes. „Me peame inimesi ristima ja neid
õpetama, neist hoolima ja armastama, nii nagu Jeesus meile õpetanud on. Sina Peetrus
oled kalju, millele Jeesus lubas ehitada oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest
võitu. Jeesus lubas sulle anda taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see
on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka
taevas.”

„Jah, vennad, see on meie ülesanne: minna maailma ja tunnistada kõike seda, mida
Jeesus on meile õpetanud, mida me oleme oma silmaga näinud ja millesse me usume.
Meid ootab ees karjase töö – me peame hoidma igat vähimatki, kes Jeesuse järel käib.“
Peetrus pühkis pisarad näolt ja embas oma sõpru. Hommikul kogus ta kokku kõik jüngrid –
neil oli palju teha!
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