YLÖSNOUSSUT TIBERIAAN JÄRVEN RANNALLA
Joh. 21:1-14
1. Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan järven rannalla. Hän
ilmestyi näin:
2. Simon Pietari ja Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, Natanael, joka oli Galilean
Kaanasta, Sebedeuksen pojat ja kaksi muuta hänen opetuslastaan olivat yhdessä.
3. Simon Pietari sanoi heille: "Minä menen kalaan." He sanoivat hänelle: "Me lähdemme
sinun kanssasi." He lähtivät ja menivät veneeseen, mutta eivät sinä yönä saaneet
mitään.
4. Kun jo oli aamu, Jeesus seisoi rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että
se oli Jeesus.
5. Jeesus sanoi heille: "Lapset, onko teillä mitään syötävää?" He vastasivat hänelle: "Ei
ole."
6. Hän sanoi heille: "Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin te saatte." He
heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden.
7.
Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille: "Se on Herra." Kuullessaan,
että se oli Herra, Simon Pietari vyötti viittansa ympärilleen, koska oli ilman sitä*, ja
heittäytyi järveen.
8. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät perässään verkkoa kaloineen, sillä he
eivät olleet maasta kauempana kuin noin 200 kyynärän päässä.
9. Astuessaan maalle he näkivät siellä hiilloksen ja kalan pantuna sen päälle, sekä
leipää.
10. Jeesus sanoi heille: "Tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte."
11. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maalle, täynnä suuria kaloja, kaikkiaan
153. Vaikka niitä oli niin paljon, verkko ei revennyt.
12. Jeesus sanoi heille: "Tulkaa syömään." Kukaan opetuslapsista ei uskaltanut kysyä
häneltä: "Kuka sinä olet?", koska he tiesivät, että hän oli Herra.
13. Jeesus meni ja otti leivän ja antoi heille, ja samoin kalan.
14. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen.
Rakkaus ja herruus.
“Kuka rakastaa Sinua? Kuka Sinua hallitsee?” Vastaus näihin kahteen kysymykseen
kertoo todella paljon Sinusta, Sinun elämäsi suunnasta ja sisällöstä.
Monen tämän päivän yksinäisen ihmisen sydämen syvin kipu on siinä, että hän ei näe
ketään, joka häntä todella rakastaisi. Toisaalta rakastavalla vaimolla on merkillisen suuri
valta mieheensä ja päin vastoin. Rakkaus on valtaa, mutta sellaista, jonka alle ihminen
haluaa alistua, jonka alla hän mielellään tekee sen mitä toinen toivoo ja pyytää.
Tämän ajan suurta huutoa on sellaisen vapauden ja sellaisen rakkauden tavoittelu,
jossa toinen ei hallitse ja jossa osapuolet saavat olla itsenäisiä. Mutta yhtälö, jossa
vaaditaan sekä rakkautta että riippumattomuutta on mahdoton. Tuloksena on
itsekkyyden ja himojen tie, jossa yhteistä säveltä yritetään löytää sovittamalla
keskinäiset edut mahdollisimman saman suuntaisiksi. Mutta tällainen kaupankäynti on
kohtalokasta ja tuloksena syntyy lisääntyvä määrä yksinäisiä, hyljättyjä ja särjettyjä
sydämiä. Suunnaton määrä katkeruutta, vihaa ja tuskaa.
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Tekstimme eräs keskeisiä lauseita kuuluu: “Se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi
Pietarille: ’Se on Herra!’” Mies, joka tiesi Jeesuksen rakastavan häntä ja joka oli myös
Ylösnousemuksen päivänä saanut maistaa Jeesuksen ristin sovitustyön ihanaa
hedelmää, syntien anteeksiantamusta, tunnisti järven rannalla aamuhämärissä seisovan
miehen. Kysymys ei kuitenkaan ollut vain Jeesuksen henkilöllisyyden tunnistamisesta,
vaan nimen omaan siitä, että hän samalla tunnusti Jeesuksen omaksi Herrakseen, siksi,
jolla on viimeinen hallintavalta hänen elämäänsä.
Ylösnoussut ja kalastajat
Tapahtumasarja Tiberiaan järven rannalla oli Ylösnousseen Herran Jeesuksen
ilmoitusta siitä, millainen Hän on, kun Hän on Herra. Herra halusi, että Hänen
opetuslapsensa pääsisivät ymmärtämään, mitä Hänen herruutensa merkitsee aivan
käytännöllisen elämän tasolla.
Tekstiimme sisältyy kaksi tapahtumaa. Ensiksi näemme, miten Herra opastaa kalastajia
heidän kalastustyössään ja sitten miten Hän huolehtii heidän aamuateriastaan.
Tekstimme jälkeen Jeesus antoi Pietarille ohjeita siitä, miten hänen tulisi rakkaudesta
Herraan kaita, paimentaa ja ruokkia Herran hänelle uskomaa seurakuntaa. Meillä
saattaa olla taipumus asettaa kalastaminen ja aamuateria jotenkin toissijaiseksi
verrattuna Jeesuksen antamaan opetukseen alkavan maailmanlähetyksen näköaloista.
Se johtuu siitä, että silmämme on vääristynyt. Me olemme kovin taipuvaisia erottamaan
väärin arjen askareet ja sunnuntain jumalanpalveluksen toisistaan. Herra ei niin tee.
Rannalta noin sadan metrin päästä Jeesus antoi ohjeita kalastajille. Kun edellisellä
kerralla Pietarin ja opetuslasten kalaan palaaminen oli merkinnyt tiettyä pakomatkaa
siitä tehtävästä, johon Jeesus oli heidät kutsunut, meillä on suuri kiusaus lähteä
pohdiskelemaan, mistä nyt oli heidän kohdallaan kysymys. Jeesus oli käskenyt heidän
odottaa Pyhän Hengen lahjan ja voiman saamista, jotta he voisivat lähteä varsinaiseen
suureen lähetystehtäväänsä. Mutta Jeesus oli myös antanut heille selkeän käskyn
mennä Galileaan, missä Hän taas ilmestyisi heille. He olivat siis Jeesuksen ohjeiden
mukaan nyt Galileassa. Ongelman heille muodosti se, että he eivät tienneet juuri nyt
milloin ja missä siellä Galileassa Jeesus jälleen ilmestyisi ja jatkaisi heidän
kouluttamistaan.
Ylösnousemuksen jälkeenkin he toki tarvitsivat ravintoa, eikä kalaan meneminen ollut
heiltä mitenkään kielletty asia. Myöhemmillä lähetysmatkoillaan Paavali turvautui usein
teltantekijän “maalliseen ammattiinsa” pysyäkseen leivässä ja voidakseen julistaa
evankeliumia niin, että sen kuulijat ymmärsivät, ettei hän tavoitellut evankeliumista
itselleen taloudellista hyötyä. Oli miten oli, Jeesus ei missään tapauksessa vähääkään
nuhdellut opetuslapsiaan siitä, että he olivat kalassa. Pikemminkin Hän ilmestyi juuri
arkisimmassa mahdollisessa ympäristössä osoittaakseen heille jotain ratkaisevan
tärkeää omasta herruudestaan.
Puute, sana, kuuliaisuus ja kalansaalis
Opetuslapset olivat kalastajia, mutta sinä yönä onni oli ollut vastainen eikä työ ollut
tuottanut tulosta. Rannalla seisova muukalainen kysyi heiltä: "Lapset onko teillä mitään
syötävää?" Selkeä vastaus, jossa on tietty pettymyksen sävy, kuului: "Ei ole."
Toimintaohje oli selkeä: "Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte."
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Johtuiko suuri kalansaalis, joka tämän sanan noudattamista seurasi, siitä, että Jeesus
käytti voimaansa Luojana, vai siitä, että Hän kaikkitietävänä näki, missä kaloja oli, on
sivuasia. Pääasia on se, että Hän oli kiinnostunut heidän kalastamisestaan, ohjasi
heidän toimenpiteitään ja antoi heille menestyksen. Hän, joka tämän teki oli itse
Ylösnoussut Elämän ja Kunnian Herra. Hän oli ja on edelleen kiinnostunut kalastajista
heidän kalastaessaan ja opasti heitä heidän epäonnistumisensa keskellä
menestykseen, kunhan vain he olivat kuuliaisia Hänen äänelleen.
Lävistetyin käsin valmistettu ateria
Toiseksi Jeesus huolehti työstä ja valvomisesta väsyneiden miesten aamuateriasta. Kun
miehet saapuivat rannalle, he näkivät sinne viritellyn hiilivalkean ja sen päällä
paistumassa olevia kaloja. Tämä Ylösnoussut Herra Jeesus Kristus, joka oli tullut
lunastamaan ihmiskunnan sen synneistä ja keräämään ihmiset Jumalan valtakuntaan,
on rannalla valmistamassa ristillä lävistetyillä käsillään aamuateriaa väsyneille
työmiehille. Juuri tämän miehen opetuslapset tunnistivat Herraksi. Jeesuksen tavassa
toimia oli jotain niin kovin tuttua, sellaista joka oli lähtemättömästi jäänyt heidän
sydämiinsä, kun Jeesus oli pessyt heidän jalkansa ehtoollispöydässä. "Se on Herra!"
Jotenkin tämä Jeesus heitä tänä aamuna kuitenkin aristi, koska he eivät rohjenneet
häneltä kysyä, kuka Hän oli. Sitten Jeesus tuli lähemmäksi ja kutsui heidät aterioimaan.
Jeesus osoitti itsensä heille, Jeesuksen olemus kirkastui heille siinä, mitä Hän teki.
Ylösnousemuksen kirkkaus oli jollain tavalla häikäissyt heitä ja he olivat ehkä
mielessään asettaneet Hänet mystiseen kirkkauteen, mutta tässä Hän nyt oli. Hän
ymmärsi heidän nälkänsä, Hän tunsi heidän tarpeensa ja palveli heitä tarjoilemalla
valmistamansa kalan ja leivän. Maailman Lunastaja valmistaa kylmissään väriseville
kalastajille lämpimän aterian.
Jeesuksen herruus
Nämä kaksi tapahtumaa sisältävät meille kuvan siitä, millainen Jeesus on tänään, kun
Hän käyttää herruuttaan meitä kohtaan. Jeesus osoittaa, että kaikki arkinen ja ajallinen
elämä on Hänen edessään elettävää ja pyhää. Sillä se Herra Jeesus, joka
tekstissämme ohjaa kalastusta, ja valmistaa ja tarjoilee aamuaterian, ei ole kukaan muu
kuin itse Jumalan Poika ja Ihmisen Poika, joka oli jo saavuttanut kaikesta synnistä ristillä
voiton ja astunut ylösnousemuksellaan inhimillisen synnin ja surun voimien tuolle
puolen.
Katsellessani tätä Herraa tiedän, että kaikki elämä on pyhää. Tiedän, että kalastaminen
on pyhää eikä vain siksi, että sitä voidaan käyttää vertauskuvana hengellisestä työstä.
Kaikki ajalliset ammatit ovat Hänessä pyhää palvelua. Sinun työpaikkasi, toimistosi,
keittiösi ja höyläpenkkisi on pyhä paikka, jos Sinä kuljet Herran seurassa. Herra
katselee Sinua, kun työskentelet, kun opiskelet, kun kirjoitat kirjeitäsi, kun ajat autoasi.
Herra on Herrasi, kun Hän saa ohjata kaikkia näitä toimiasi - joita me niin helposti
nimitämme muka vain ajallisiksi. Niillä on iankaikkisuusarvo, jos ja kun ne tehdään
Ylösnousseen Herran kasvojen edessä ja Häntä varten.
Herra osoittaa myös, että mikään yksitoikkoisimmista tehtävistä kuten aamupalan
valmistus tai tarjoilu, tiskaus tai pyykinpesu ei ole ulkopuolella Ylösnousseen Herran
mielenkiinnon. Niissä voit olla Herran rakkauden seuraaja.
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Lähetyssaarnaaja Chase ja Japanin keisari
Jeesus oli opettanut aikanaan: “Kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä vähäisistä
maljallisen raikasta vettä hänen juodakseen siksi, että hän on opetuslapsi, totisesti minä
sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille." Nyt Hän Ylösnoustuaan osoittaa omalla
esimerkillään, miten opetuslapsia voi palvella. Ratkaisevaa ei ole, mitä tehdään, vaan
KENELLE asia tehdään. Ei ole niin pientä asiaa, ettei sitä voisi tehdä Jeesukselle ja
silloin sillä on suunnaton merkitys.
Läheinen ystävämme ja työtoverimme Japanissa, lähetyssaarnaaja Chase oli käynyt
kesälomalla kotimaassaan Yhdysvalloissa. Siellä rouva Chase oli vienyt nuorimmat
lapsensa eräänä päivinä Disneylandiin. Yllättäen samana päivänä sinne tuli myös
Japanin silloinen keisari, joka oli valtiovierailulla maassa. Rouva Chase jäi seuraamaan
keisarillisen saattueen kulkua muun yleisön joukkoon. Mutta tunnetusti kohtelias keisari
kääntyikin yleisön puoleen, tuli rouva Chasen kohdalle ja alkoi kätellä ihmisiä. Rouva
Chase vaihtoi muutaman sanan keisarin kanssa ja sai kuvansa seuraavan päivän
lehteen.
Japaniin palattuaan hän ensimmäisessä yhteisessä kokoontumisessaan alkoi kehua
kaikille, miten hän oli kätellyt keisaria. Aikani kuunneltuani kateuden "vihreä käärme"
nousi sydämestäni ja menin hänen luokseen ja sanoin: "Jos kättely on jotain noin
mahtavaa, niin tässä olisi minun käteni, saat puristaa sitä vielä toistamiseen." Mutta hän
ei ollut erityisen innostunut sitä enää kättelemään. Kysymys ei ollutkaan kättelystä, vaan
siitä KETÄ sai kätellä.
Jeesuksen herruus merkitsee sitä, että Hän todellakin hallitsee omiaan ei vain silloin kun
he tekevät suuria ja kauaskantoisia ratkaisuja, vaan myös arjen kaikkein pienimmissä
asioissa. Elämästämmehän on loppujen lopuksi 95% pikkuasioita ja vain 5% isoja
kysymyksiä. Ellei Herra saa hallita elämämme pikkuasioita, hän ei saa kuin 5%
elämästämme.
Rakkaus rakkaudesta
Ylösnoussut Jeesus Kristus on täsmälleen sama Jeesus kuin ennen
ylösnousemistaankin. Tekstimme jälkeen Jeesus osoitti Pietarille ja muille
opetuslapsille, että Hän hallitsee vaikuttamalla sydämissämme rakkauden itseensä.
Rakkaus syntyy sydämessä, joka tajuaa kuinka suuret synnit hän sai anteeksi
Jeesuksen Golgatalla vuodattaman uhriveren tähden. Tämä armahduksesta nouseva
rakkaus ajaa meidät kuuliaisuuteen Hänen tahdolleen ja Hänelle, silloinkin kun se vie
meidät ristin tielle.
Ylösnoussut Jeesus ei välitä anteeksiantamustaan pelkästään sanoina. Pietari oli jo
pääsiäispäivänä saanut kuulla hänelle ilmestyneeltä Ylösnousseelta Jeesukselta armon
ja anteeksiantamuksen sanat. Kieltäjä oli saanut kaiken menneen anteeksi. Ylösnoussut
oli valtuuttanut armahtamansa opetuslapset julistamaan anteeksiantamusta myös
muille. “Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut”. Jeesus oli
antanut omilleen myös yksityiskohtaista opetusta siitä, miten ristin ja ylösnousemuksen
tapahtumissa kaikki Vanhan Liiton lupaukset olivat toteutuneet.
Mutta Herralle tämäkään ei vielä ollut kyllin. Hän tiesi, että opetuslasten olisi edelleen
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elettävä aivan samassa arkisessa todellisuudessa kuin muidenkin ihmisten, vaikka heille
uskottu tehtävä olikin ylimaallinen luonteeltaan. Jeesus haluisi osoittaa heille myös
käytännön rakkauden tiellä, että anteeksiantamus ja pääsy takaisin Jumalan yhteyteen
merkitsee myös Hänen läsnäoloaan ja huolenpitoaan ajallisissa kysymyksissä.
Jeesuksen anteeksiantava, meistä huolehtiva ja meitä oikeille teille johtava rakkaus
synnyttää Hänen omissaan vastarakkauden.
Rakkaus Herraan syntyy, kun näemme ja koemme, miten Hän omistautuu meidän
elämällemme, omistautuu meidän tarpeisiimme niin ajallisiin kuin hengellisiin. Se syntyy,
kun näemme, miten Hän pitää kiinni omalla kärsimyksellään hankkimasta
omaisuudestaan, omista karitsoistaan ja lampaistaan. Se syntyy, kun näemme, miten
Hän johtaa omiaan silloinkin kun he lihallisuudessaan hölmöilevät ja lankeavat.
Vasta sydämensä rakkauden Jeesukselle vuodattaville ja Hänen rakkautensa herruuden
alle taipuville Hän antaa tehtävän. Herra ei anna kenellekään sellaiselle, joka ei Häntä
rakasta, tehtävää omassa valtakunnassaan. Siksi vain ne, jotka ovat Hänen
rakkaudestaan päässeet maistamaan siihen määrään asti, että he sanovat: "Herra, sinä
tiedät, että olet minulle rakas", ovat niitä, joita Hän hallitsee ja jotka voivat myös
tunnistaa Hänet omaksi Herrakseen: "Se on Herra!"
Japanilaisen miehen tie
Oli ilo kuunnella joitakin vuosia sitten erästä ikäistäni japanilaista miestä, kun hän kertoi,
miten Jeesus tarttui hänen elämäänsä ja sai lopulta hänet rakkautensa hallintaan. Erään
unettoman yön sisäisten kamppailuiden jälkeen hän joutui sanomaan Jumalalle:
"Ota minun elämäni hallintaasi, en selviä ilman Sinua."
Toistakymmentä vuotta oli Herra jo vetänyt häntä puoleensa. Kristitty rouva oli kertonut
Hänelle Jeesuksesta, hänen syöpään sairastunut ja sitten kuollut pikkusisarensa uskoon
tuleminen ja ihmeellinen rauha kuoleman edessä oli puhutellut häntä. Herra oli tarttunut
myös hänen omaan terveyteensä. Sairaalassa hän oli myöntänyt, että kyllä Jumala
siellä jossain on, mutta hän haluaa päättää omista asioistaan itse.
Mutta sitten, kun tämän kyvykkään miehen omat laskelmat pettivät liiketoimissa - hän
ei osannut ottaa laskelmiinsa liikekumppaniensa syntisyyttä ja tuli pahasti petetyks ihänen silmänsä avautuivat näkemään myös oman syntisyytensä.
"En kykene raivaamaan itselleni omaa tietäni, Herra tule Sinä minun hallitsijakseni."
Yllätyksekseen Hän saikin kohdata Isän rakkauden ja huolenpidon. Hän pääsi takaisin
entiseen työpaikkaansa, josta hän oli muutamia kuukausia aikaisemmin eronnut hänet
pettäneen liikekumppanin rohkaisemana. Hän sai vielä heti kättelyssä ylennyksen.
Herran käsiin jäätyään hän huomasi, että Herra kykeni ohjaamaan hänen ja hänen
perheensä ajalliset asiat paremmin kuin hän itse. Hän alkoi käydä säännöllisesti
kirkossa ja raamattuopetuksessa ja hänet kastettiin. Hän sai myös huomata
hämmästyksekseen, että Jumalan Sana on alkanut muuttaa hänen elämäänsä. Myös
hänen poikansa päätti lähteä isänsä viitoittamalle tielle taivasten valtakunnan lapsena.
Kooben suuren maanjäristyksen aikana Jumala järjesti asiat niin, että hän nousi
“vahingossa” tuntia normaalia aikaisemmin töihin ja oli juuri saapunut työpaikalleen, kun
maanjäristys tuhosi moottoritien, jolla hän oli hetkeä aikaisemmin ajanut autoaan.
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Herran käsi johtaa ja varjelee elämän pienimpiä yksityiskohtia myöten.
Kyllä elämälle
Jos Sinä haluat tuntea Jeesuksen oman elämäsi Herrana, katso sanasta millainen Hän
on Sinua kohtaan. Nähtyäsi sen, vastaa "Kyllä", kun Herra sanoo Sinulle: "Seuraa Sinä
minua!" Hänen tiellään saat tehtävän, saat ristin ja ahdistuksia, mutta saat myös
elämän, sillä Hän, joka omansa kanssa kulkee, on itse Elämä.
Hallintavallan antaminen sille Herralle, joka on meitä Golgatan ristille asti rakastanut,
oli uskon alku ja uuden elämän lähtökohta. Oletko sinä jo Herran seurassa? Herra
kutsuu Sinua tänään.
Jos olet jo Herran tiellä, muista, että Herra haluaa hallita Sinua myös elämäsi
pienimmissä asioissa. Tee työsi Herralle. Palvele Herraa, kun teet ruokaa ja tarjoilet sitä
nälkäisille. Hän on kiinnostunut Sinunkin arkiaskareistasi.
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