
”Ylösnousseen todistajia”
”ARMO TEILLE JA RAUHA JUMALALTA, MEIDÄN ISÄLTÄMME, JA HERRALTA 
JEESUKSELTA KRISTUKSELTA!”

Tänään (1) sunnuntaina pääsiäisestä aiheena on: ”Ylösnousseen todistajia.” 
Evankeliumiteksti on otettu Joh-evankeliumin (21:1-14) ja kuuluu Herran Jeesuksen 
Kristuksen nimessä seuraavasti: (lue)
Niin Pyhä Isä. Avaa sanasi nimellesi kiitokseksi ja kunniaksi sekä meille iankaikkiseksi 
elämäksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Päivän evankeliumitekstin edellä kerrotaan siitä, kun Jeesus on ylösnousemuksen 
jälkeen ilmestynyt jo kaksi kertaa opetuslapsilleen. Ensimmäisen kerran hän ilmestyi jo 
pääsiäisaamuna, ensin Maria Magdaleenalle haudalla ja pian saman päivän iltana 
pelokkaille opetuslapsilleen lukittujen ovien sisäpuolella. He pelkäsivät juutalaisia.

Siellä lukkojen sisäpuolella, turvallisessa paikassa, Jeesus rohkaisi heitä näyttämällä 
heille haavoitetut kätensä ja kylkensä. Haavoitettujen käsien näkeminen herätti 
opetuslapsissa iloa ja varmaan myöskin kiitollista mieltä siitä, että heidän Herransa eli. 

Turhaan he eivät olleet seuranneet Jeesusta. Hän oli todellakin ollut sanojensa takana, 
vaikka he eivät vieläkään sitä lopullisesti käsittäneet. Siellä turvallisessa paikassa Hän 
antoi opetuslapsilleen lupauksen Pyhän Hengen saamisesta ja samalla valtuuden 
sielunhoidolliseen lähetystyöhön. 

Hän sanoi:”Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat  
anteeksiannetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.”

Tämä Johanneksen evankeliumin lähetyskäsky on todellakin sielunhoidollinen. Tähän 
liittyy yleisen ripin lisäksi henkilökohtainen rippi ja sielunhoito. Tätä seurakunnissa tulisi 
käyttää enemmän, kuin mitä me tänä päivänä käytämme.

Toisella ilmetymiskerralla (Jeesus) rohkaisi erityisesti epäilevää Tuomasta. Hän ihan 
henkilökohtaisesti halusi näyttää epäilevälle Tuomaalle kätensä ja kylkensä. Hän jopa 
kehotti pistämään sormet naulojen reikiin.

Nyt haavoitetun Jeesuksen nähtyään Tuomas oli valmis sanomaan: ”Minun Herrani ja 
minun Jumalani.” Jeesus sanoi Tuomaalle: ”Sentähden, että minut näit, sinä uskot.  
Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat.”

Nyt tämän päivän tekstin kohdalla olemme tilanteessa, jossa opetuslapset ovat 
lähteneet kalaan. Rohkeutta on tullut sen verran lisää, että ei tarvita enää olla lukittujen 
ovien takana piilossa. Nyt voi jo vähän vapaammin hengittää. Onhan heidän Herransa 
totisesti ylösnoussut. Hän varmaankin suojelee meitä, he ehkä ajattelivat.
Pietari nytkin, niin kuin monesti aikaisemminkin, on aloitteen tekijä: ”Minä menen 
kalaan.”



Ei tarvinnut kahdesti mainita, kun opetuslasten joukko oli valmis liittymään Pietarin 
seuraan: ”Me lähdemme myös sinun kanssasi”, oli toisten vastaus. Yksissä tuumin oltiin 
seurattu Jeesusta hänen elämänsä aikana. Nyt haluttiin yksissä tuumin lähteä siihen 
ajalliseen ammattiin, josta Jeesus oli useammat opetuslapsensa kutsunut seuraansa. 

Mitä tässä muutakaan voi tehdä, kun heidän Herransa on muuttunut toisenlaiseksi. Häntä 
ei aina näe, kun Hän yks kaks ilmestymisen jälkeen taas häviää pois. 

Jeesuksella on kuitenkin asiaa kalaan lähteneelle opetuslapsijoukolle. Varmaan Jeesus 
vaikutti sen, etteivät he olleet saaneet kalaa koko yönä. Tyhjän he olivat napanneet. Joku 
saattoi irvailla, että tyhjän saa pyytämättäkin.

Jeesus halusi näyttää heille jälleen kirkkautensa. Hän kysyy muina miehinä. ”Lapset,  
onko teillä mitään syötävää?” Ja kun saavat vastauksen, ettei ole, niin hän sanoo: 
”Heittäkää verkot oikealle puolelle venhettä, niin saatte.”

Ilmeisesti he tässä vaiheessa jo aavistivat, että tuo outo mies tuolla rannalla saattoi 
sittenkin olla ylösnoussut Herra, koskapa he ammatti kalastajat tottelivat tuon oudon 
miehen käskyä. Ja tapahtui ihme. Kaloja tuli niin paljon etteivät he jaksaneet nostaa niitä 
veneeseen.

Mitä tämä katkelma puhuu meille, jota olemme tässä aluksi käsitelleet? Eikö sitä, että 
me saatamme omassa varassamme tehdä työtä näännyksiin asti, eikä työ kanna sitä 
siunausta  tai hedelmää mitä me odotamme tai haluamme.

Jospa mekin kuulisimme työssämme ylösnousseen Jeesuksen äänen ja tekisimme sen 
mukaan, niin siunaus olisi varmaan paljon suurempi. 

Monesti meidän silmämme ovat niin sokeat ja korvamme kuurot, ettemme näe emmekä 
kuule Jeesuksen puhetta kohdallamme. Yksi syy voi olla siinäkin, että tunnemme niin 
huonosti Jumalan sanaa. Sanoihan Jeesus kerran: ”Te eksytte, koska ette tunne 
kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa.”

Raamatun sana on sellainen, joka viitoittaa meille Jumalan tahdon tietä elämässämme. 
Siksi sitä tulisi meidän halata niin kuin pieni lapsi äidin maitoa. Näinhän tämä samainen 
Pietari opettaa meitä kirjeessään.

Nyt tässä vaiheessa Jeesukselle rakas opetuslapsi, Johannes, paljastaa olettamuksensa, 
että kyseinen outo mies on ylösnoussut Jeesus. Tämä tieto herättää Pietarissa häpeän 
tunteita, koska hän on siellä veneessä alasti. 

Mitä tämä Pietarin alastomuus puhuu meille? Eikö sitä, että silloin kun meitä painaa 
jokin synnin syyllisyys, kuten Pietarilla ne monet kieltämiset, niin me häpeämme ja 
tahtoisimme piiloutua omiin verhoihimme.



Aadam verhoutui paratiisin puiden lehdillä, kun Jumala huusi miestä: ”Missä olet”. 
Kielletyn puun hedelmä painoi hänen omalla tunnollaan, ja hän huomasi olevansa alasti.

Näin myös Pietari huomasi olevansa alasti. Se hävetti. Mutta samalla, kun hän kuuli, että 
se oli Herra, hän heittäytyi järveen ja ui rantaan Jeesuksen luo. Hän halusi nähdä vielä 
uudelleen ne haavat, joihin hän oli rakastunut. Kertoivathan ne Pietarille 
anteeksiantamuksen ihanasta armosta. 

Olihan Pietari ollut siinä hetkessä mukana, kun Jeesus erityisesti puhutteli epäilevää 
Tuomasta ja näytti hänelle haavoitetut kätensä ja kylkensä, jotka kertoivat Pietarillekin 
syntien sovituksesta. 

Uskomalla ristin uhrin merkitykseen, Pietari, osoitti suurinta rakkautta Mestariaan 
kohtaan. Jeesus oli Pietarille tullut kieltämisestä huolimatta rakkaaksi ja tärkeäksi juuri 
noitten haavojen tähden.. 

Omat verhomme eivät meidänkään häpeäämme peitä. Me tarvitsemme suojaksemme 
Jumalan edessä Jeesuksen vanhurskauden valkean vaatteen. Siihen saamme uskossa 
pukeutua, sillä meidän pääsiäislampaamme on teurastettu. Mekin saamme katsella niitä 
haavoja, jotka Golgatalla iskettiin Hänen käsiinsä ja jalkoihinsa.

Niitten haavojen kautta meidänkin sydämiimme syttyy rakkaus Herramme kohtaan.
Golgatan haavojen ja ylösnousemisensa kautta Hän avasi meillekin armon ja 
anteeksiantamuksen valtakunnan ja taivaan oven.

Nyt mekin saamme olla Jumalan armosta, hänen ristintyönsä ja ylösnousemuksen 
todistajia. Samalla saamme kuulua hänen kuninkaalliseen papistoon ja pyhään heimoon, 
Hänen omaisuuskansaansa, jotka julistamme Hänen jaloja tekoja, kuten apostoliksi 
ylennetty, Pietari, meille kirjoittaa kirjeessään.

Nyt opetuslapsille oli koittanut pieni lepohetki. He istuivat Jeesuksen kanssa rasittavan 
yön jälkeen nuotiolla Genesaretin järven rannalla ja söivät paistettua kalaa ja palan leipää.
Näin Jeesus toteuttaa sanomaansa. Olihan hän aikaisemmin julistanut: ”Tulkaa minun 
tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.”

Nyt oli levon hetki. Nyt oli myöskin aamuaterian aika. Näin Jeesus pitää huolen myöskin 
opetuslastensa ajallisesta levosta ja leivästä. Kaikki me tarvitsemme sitä. Sillä ilman 
lepoa ja leipää mekään emme tule toimeen. Molempia me tarvitsemme.

Ajallisen leivän lisäksi me tarvitsemme myöskin hengellistä leipää, joka on Jeesus 
Kristus itse. Hänhän sanoi kerran opetuslapsilleen: ”Minä olen elämän leipä; joka tulee  
minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.”
Tämän hän haluaa sanoa myös meille täällä Jämijärven kirkossa.



Hän sanoi kerran myöskin kuuluisassa vuorisaarnassaan ajallisista murhetta kantaneille 
opetuslapsilleen: ”Älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tao mitä joisitte, älkää 
ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin vaatteet?”

Sitten hän kehotti katselemaan taivaan lintuja ja kedon kukkia, ja muistamaan, että te 
olette paljon arvokkaammat kuin ne. Ja jos Herra niistä huolta kantaa, niin kuinka paljon 
enemmin teistä te vähäuskoiset murehtijat, oli Jeesuksen viesti. Te ette voi 
murehtimisellanne lisästä ikäänne kyynäränkään vertaa, hän painotti.

Hän antoi ymmärtää, että ajallisen murehtiminen on jopa pakanallista. Miksi, 
kysymme? Eikö siksi, että siinä on epäuskoa. Hän jatkaa: ”Vaan etsikää ensin Jumalan 
valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.
Älkää siis murehtiko huiomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään.  
Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.”

Tässä Jeesus antaa oikean järjestyksen. Ensin tulisi pukeutua Kristukseen ja näin etsiä 
ensin Hänen vanhurskauttansa ja valtakuntaansa. Ja kun näin teemme, niin silloin tulee 
sellainen luottamus, että Hän pitää huolen myöskin ajallisista tarpeistamme. Niin 
vaatetuksesta kuin jokapäiväisestä leivästäkin.

Tuon kuudennen luvun viimeinen lause antaa ymmärtää senkin, että murheita tulee 
huomennakin, kun hän sanoo: ”Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.” 

Pietari, josta olemme paljon tänään kuulleet, opettaa meitä kirjeessään: ”Heittäkää kaikki  
murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen.”

Murheita siis tulee, mutta saamme ne uskossa ja rukouksessa heittää ristiinnaulitun ja 
ylösnousseen Herramme kannettavaksi.  Sillä hän on ne kantanut jo ristin puulle.
(Jes.53:5) sanoo: ”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän 
pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja  
hänen haavainsa kautta me olemme paratut.”

Kiittäkäämme ja rukoilkaamme… 

Uskontunnustus…

Saarna Jämijärvellä su 30.03.2008


