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UT 4
JEESUS KUOLEE JA HERÄÄ KUOLLEISTA PELASTAAKSEEN MEIDÄT

11 Jeesus ilmestyy Tiberiaanjärvellä, Joh. 21:1-19

Pietari ja muutamat muut opetuslapset olivat lähteneet kalaan. Se oli heille tuttua työtä, sillä he
olivat ammatiltaan kalastajia. He olivat kalastaneet koko yön saamatta yhtään kalaa.

Aamulla opetuslapset kokivat yllätyksen, sillä rannalla seisova mies huusi heille ohjeita. Hänen
ohjeittensa avulla he saivatkin yhtäkkiä verkon täyteen isoja kaloja, eivätkä he jaksaneet nostaa
verkkoa edes ylös. Kuka tämä mies saattoi olla? Hän ei voinut olla kukaan muu kuin Jeesus.

Jeesus halusi tavallisen kalastuksen kautta opettaa, että ilman häntä opetuslapset eivät saisi aikaan
mitään muutakaan. Kun opetuslapset lähetettiin julistamaan evankeliumia Jeesuksesta, he eivät
voineet tehdä työtään omissa voimissaan. Sama on totta meidänkin kohdallamme: saamme
Jeesukselta kaiken mitä elämässämme tarvitsemme.

Kun Pietari tajusi Jeesuksen seisovan rannalla, hän ei malttanut odottaa, että he saisivat veneen
soudetuksi rantaan. Pietari halusi Jeesuksen luo heti. Hän hyppäsi veteen ja juoksi vedessä Jeesusta
kohti. Pietari oli kiirastorstain iltana kieltänyt kolme kertaa tuntevansa Jeesuksen. Hän oli kuitenkin
kolme vuotta kulkenut Jeesuksen seurassa ja oppinut tuntemaan, millainen Jeesus on. Voisiko
Jeesus torjua hänet ja kieltää olevansa Pietarin ystävä? Voisiko Jeesus kostaa Pieta rille tai olla
hänelle vihainen ja kova? Ei. Pietari kiiruhti uskoen, että Jeesus olisi hänelle armollinen ja hyvä. Pian
tämän jälkeen hän sai kolme kertaa tunnustaa rakkautensa Jeesusta kohtaan. Jeesus myös kolme
kertaa lähetti Pietarin tekemään sitä tehtävää, joka hänelle on annettu. Hänen tuli kertoa
armahtavasta ja hyvästä Jumalasta ja Jeesuksesta, joka kuoli ihmisten syntien takia.

Eräässä lastenlaulussa lauletaan: “Kiiruhda rakkaan Jeesuksen luo…” Pidä aina mielessäsi tämä ja
luota niin kuin Pietari siihen, että Jeesus ottaa sinut aina ilolla ja rakkaudella luokseen!

Muistolause:
Jumala on rakkaus. 1. Joh. 4:8
tai
Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joh. 15:5
tai
Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti
Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1. Joh. 4:10

