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Evankeliumi

Luuk. 5: 1-11

Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Gennesaretinjärven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen
ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa, hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat
nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneistä ja pyysi Simonia, jonka
vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen.
Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille: ”Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne
verkkonne.” Tähän Simon vastasi: ”Opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön emmekä
ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket.” Näin he tekivät ja saivat
saarretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa
veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen
kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja
sanoi: ”Mene pois minun luotani, Herra! Minä olen syntinen mies.” Hän ja koko hänen
venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden, samoin Jaakob ja
Johannes, Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi
hänelle: ”Älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja.” He vetivät veneet maihin ja
jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Viime aikoina on saatu tietää tulevista opiskelupaikoista. Moni on käynyt pääsykokeissa,
valmistautunut erilaisiin monivalintatehtäviin, psykologisiin testeihin ja mahdollisiin
haastatteluihin, mennyt monenkin seulan läpi ennen kuin opiskelupaikka on irronnut.
Mietin Apostolien päivää ja evankeliumia tästä näkökulmasta ja jäin pohtimaan millä
perusteilla ja kriteereillä Jeesus aikoinaan valitsi lähimmät 12 opetuslastaan? He olivat
melko kirjavaa porukkaa. He eivät käyneet läpi mitään testejä tai haastatteluja, joissa
heidän osaamistaan olisi arvioitu. Heidät kutsuttiin, valittiin ja asetettiin olemaan
Jeesuksen kanssa ja seuraamaan häntä. Jeesus teki valintansa toisella tavalla. Hän ei
kysellyt johtamistaitoja eikä ansioluetteloita. Hän ei kuitenkaan valinnut umpimähkään,
vaan Isää rukoillen.
Jeesus valitsi 12 opetuslasta lähettääkseen heidät saarnaamaan ja parantamaan sairaita
ja siksi heitä kutsutaan apostoleiksi eli lähettiläiksi. Kovin erilaisia miehiä Jeesus valitsi
apostoleiksi. Hän ei valinnut hurskaimpia ja oppineimpia, vaan tavallisia ihmisiä. Hän
valitsi kalastajia, köyhiä, kavaltajia, epäilijöitä ja kiivaita ihmisiä. Jokainen opetuslapsista oli
omanlaisensa. Ei yhtäkään täydellistä tai korkeassa asemassa olevaa vaan tavallisia,
inhimillisiä miehiä.
Kaikissa opetuslasten listoissa ensimmäisenä mainitaan Simon, jolle Jeesus antoi
lisänimen Pietari. Voisihan ajatella sen olevan myös lempinimi. Pietarin kreikankielinen
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muoto on Petros ja arameankielinen muoto on Keefas. Molemmista kielistä käännettyinä
nimi tarkoittaa kiveä tai kalliota. Symbolisesti kalliolla on viitattu Pietarin keskeiseen
asemaan varhaiskristittyjen joukossa, kun Jeesus on sanonut, että hän rakentaa kirkkonsa
tälle kalliolle. Onpa lisänimellä joskus viitattu Simonin jyrkkään ja taipumattomaan
luonteeseenkin. Pietari oli kuitenkin ensimmäisenä kieltämässä Jeesuksen, jota sitten
katui itkien. Tällaisen miehen Jeesus valitsi. Evankeliumissa Jeesus rohkaisee ja
kannustaa itseään syntisenä pitävää Pietaria: ”Älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten
kalastaja.” Minusta tämä on tärkeä viesti meille kaikille tänäänkin: ”Älä pelkää”.
Jeesus ei kutsu Pietaria sananmukaisesti ihmisten kalastajaksi, vaan lupaa, että tästä
lähtien ”otat elävänä saaliiksi ihmisiä”. Ajatuksena on ihmisten kokoaminen valtakuntaan,
kuten kalat verkkoihin. Kristillisessä perinteessä ihmisten kalastajana toimiminen on
yleinen kielikuva, jota ovat käyttäneet niin Augustinus kuin Lutherkin. Koko yön turhaan
kestänyt kalastaminen kuvaa lainsaarnaa, runsas saalis puolestaan evankeliumin saarnaa,
joka tavoittaa ihmiset ja saa heidät liikkeelle seuraamaan Jeesusta.
Tällaisten opetuslasten harteille Jeesus uskoi sanomansa levittämisen. Hän ei testannut
heitä, vaan he kelpasivat hänelle kaikkine virheineenkin. Jeesus etsi heissä erilaista
ominaisuutta, kuten halukkuutta seurata häntä ja olla hänen käytettävissään. Hän halusi
etsiä heistä sydämen asennetta, että he uskoisivat häneen ja rakastaisivat häntä.
Meistäkin voi ehkä ajoittain tuntua, että emme ole tarpeeksi arvokkaita. Kaikenlaisille
ihmisille on tilaa, kun Herra kutsuu. Mietipä, miten tavallisia ihmisiä opetuslapset olivat,
miten inhimillisiä ja miten erehtyväisiä. Yksi kielsi, toinen kavalsi, kolmas epäili. Toiset
kinastelivat omasta asemastaan. Tällaisia ihmisiä Jeesus kutsui, ihan tavallisia
meikäläisiä.
Kristus ei erottele ihmisiä, vaan katsoo meidät kaikki arvollisiksi osallistumaan työhönsä.
Kukin meistä voi palvella omilla lahjoillaan. Jumalan kutsuun voi vastata
keskeneräisenäkin. Jumala varustaa matkalla ja vähitellen omat lahjat tulevat yhä
paremmin käyttöön. Usko on Jumalan lahjaa. Se ei ole meidän oma suorituksemme, vaan
Jumalan antamaa. Niinpä meidän ei tarvitse tarkkailla sitä, kuinka paljon meillä on uskoa,
vaan ainoastaan turvata kaikessa Jumalaan. Omaa uskoaan voi varjella pitämällä
sydämensä ja sisimpänsä auki.
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Jokainen voi itsekseen tutkia sydäntään ja pohtia tämän tekstin äärellä, onko Sana
päässyt vaikuttamaan sydämissämme niin kuin Jumala odottaa. Kuulenko minä
Jeesuksen opetuksen ja erityisesti kutsun? Otanko sen vastaan? Korjaanko elämäni
suuntaa Hänen opetuksensa mukaan? Maija Paavilaisen mietelmä on minusta
puhutteleva: ”Jo kastemekko muistuttaa että saamme olla keskeneräisiä.” Kastemekon
helmassa on armon lisäksi kasvunvaraa.
Mitä Herra meille Apostolien päivänä puhuu? Jeesuksen kutsu opetuslapsille ”Seuraa
minua!” tarkoittaa ennen muuta uskoa, luottamusta ja kuuliaisuutta Jeesukseen. Se on se
sydämen asenne! Pääsykokeissa hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen, mutta meitä
ihmisiä, Jeesuksen opetuslapsia ei laiteta. Evankeliumeissa Jeesuksen rakkain
opetuslapsi onkin jätetty nimeämättä juuri siksi, että itse kukin voi sijoittua hänen
paikalleen omakohtaisesti. Kuka tahansa voi olla Jeesuksen rakkain opetuslapsi.
Jeesuksen tahto on, että jokainen asettuu sille paikalle.

