
Jeesus ja opetuslapset myrskyssä, Mark. 4:35-41 
(kuvat: Jeesus pelastajani ja ystäväni, Lastenmissio) 
 
Johdanto: 
Vanha venäläinen kertomus kertoo ystävällisestä ja auttavaisesta, yksinäisestä naisesta, nimeltänsä 
Varenka. Hän asui yksin, pienessä puutalossa metsän keskellä. Hänellä oli talossa kaikki, mitä hän tar-
vitsi, pöytä, tuoleja, kaappi, jossa oli hyllyjä ja niillä astioita. Mutta kaikki ei ollut kuitenkaan hyvin 
Varenkan maailmassa. Nimittäin sota oli syttynyt ja sotilaat lähestyivät päivä päivältä sitä aluetta, 
missä Varenka asui. Ihmiset lähtivät sotaa pakoon, evakkoon, kauas kodistaan ja kun he kulkivat Va-
renkan talon ohi, pyysivät he häntäkin lähtemään heidän mukaansa, sotaa pakoon. Mutta Varenka ei 
halunnut lähteä kotoaan pois, vaikka taistelut lähenivät hänen taloaan koko ajan. Varenka oli hyvin 
peloissaan, mutta hän kieltäytyi lähtemästä, ja hän kysyi ihmisiltä, että, kuka huolehtii väsyneistä kul-
kijoista, ja lapsista jotka eksyvät metsään, jos hänkin lähtee. Eikä Varenka lähtenyt. Sen sijaan Varenka 
rukoili, että Jumala varjelisi ja suojelisi häntä sodan aikana. Hän pyysi, että Jumala rakentaisi muurin 
talonsa ympärille niin, ettei sotilaat näkisi häntä.  
 
Päivien kuluessa Varenka otti myös luokseen yksinäisen vanhan miehen, Pietarin, taiteilijamiehen Ste-
fanin ja pienen, eksyneen tytön nimeltä Belia. Kaikki he olivat menettäneet sodassa kotinsa ja lähei-
sensä ja olivat yksinään pakomatkalla. Varenka auttoi heitä. Varenka myös jatkoi rukoustaan, ystä-
viensä kanssa, että Jumala rakentaisi muurin hänen talonsa ympärille ja varjelisi hänet ja hänen ystä-
vänsä, kenetkähän on majoittanut luokseen. Mutta mitään ei tapahtunut. Muuria ei tule talon ympä-
rille.  
 
Sotilaat olivat jo tosi lähellä. Ja varenka jatkoi rukoustaan. Kunnes eräänä aamuna Varenka heräsi ja 
näki, kuinka kaikki oli peittynyt valkoiseen lumeen. Koko hänen talonsa oli lumen peitossa. Ja keskipäi-
vällä, sotilaat saapuivat. Varenka ja ystävä istuivat pienessä, lumen suojaamassa mökissä, hiljaa kuun-
nellen, kuinka sotilaat marssivat heidän ohi. Sotilaat eivät huomanneet Varenkan taloa, koska lumi oli 
verhonnut sen niin, ettei sotilaat voineet sitä nähdä. Jumala kuuli Varenkan rukouksen. Rukousvas-
tauksena hän lähetti lumisateen. 
 
Oletko koskaan pelännyt mitään? Mitä sä teet silloin kun sua pelottaa? 
Pelkääkö aikuiset koskaan? Kyllä vaan.  
Jeesuksen opetuslapsetkin, jotka elivät lähellä Jeesusta, pelkäsivät. Eräänä iltana he olivat erityisen 
peloissaan, ja se oli varmasti ilta, jota he eivät koskaan unohtaneet. 
 
Kartta  
Raamatussa kerrotaan, kuinka Jeesus ja opetuslapset olivat Gennesaretinjärven rannalla, lähellä Ka-
pernaumin kaupunkia. Jeesus oli opettanut koko päivän suuria väkijoukkoja, siellä oli jopa niin paljon 
ihmisiä kuuntelemassa Jeesusta, että Jeesuksen piti nousta veneeseen ja työntää se vesille, ja opettaa 
ihmisiä sieltä käsin. Illan tultua, kun Jeesus ja opetuslapset olivat jo varmaan väsyneitä, Jeesus sanoi 
opetuslapsilleen, että ”nyt lähdemme vastarannalle.”  Opetuslapset lähettivät Jeesuksen opetusta 
kuunnelleet ihmiset pois ja… 
 
Kuva1 
…nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo istui ja odotti opetuslapsiaan. Venettä soutavat opetuslapset 
olivat olleet koko ikänsä kalastajia, joten he tiesivät tarkalleen, kuinka ohjata vene taitavasti rannalle 
ja lähtivät soutamaan kohti vastarantaa. 



Jeesus meni veneen perälle, missä hän pystyi nukkumaan. Hän oli varmaan väsynyt koko pitkän päi-
vän kestäneestä opetuksesta ja nukahti veneeseen. Opetuslapset jatkoivat soutamista järvellä, mutta 
soutaminen kävi raskaammaksi koko ajan, koska yhtäkkiä alkoi tuulla ja aallot nousivat yhä korkeam-
maksi.  
 
Kuva2 
Koska Galileanjärvi oli laaksossa vuorten ympäröimänä, niin myrskyt saattoivat puhjeta ihan yllättäen. 
Tämäkin oli nyt enemmän kuin pieni tuulenpuuska sillä Raamattu kertoo siitä näin: Mark. 4:37 (lisää 
teksti!) 
 
Tuuli nostatti aallot niin korkeiksi, että vene oli täyttyä vedestä. Opetuslapset joutuivat tosissaan tais-
telemaan, jotta saisivat veneen pysymään oikeassa suunnassa. Jokainen jylisevä aalto olisi voinut 
murskata pienen veneen. Opetuslapset olivat todella peloissaan, miten heidän kävisi. Mutta vene 
vaan täyttyi vedestä ja varmasti ainoa, mitä he lopulta enää yrittivät tehdä, oli, että yrittivät pysytellä 
hengissä. Isot, aikuiset miehet pelkäsivät. He olivat hukkumaisillaan. 
 
Tiesitkö, että Raamattu sanoo, että jos et usko Jeesukseen sinulla on ongelma, joka on vieläkin pa-
hempi kuin tuo opetuslasten tilanne. Se on synti. (lisää musta sydän) Me voidaan hukkua meidän 
synteihimme. Jumala sanoo, että minä ja sinä olet syntymästäsi saakka syntisiä ja me ei voida itse 
pelastaa itseämme. Synti sinussa haluaa tehdä oman tahdon mukaan Jumalan tahdon sijasta. Syntiä 
on kaikki se, mitä sanot, teet tai ajattelet vastoin Jumalan tahtoa. Raamattu sanoo: ” Maan päällä ei 
ole yhtäkään niin hurskasta, että hän tekisi aina vain hyvää eikä koskaan syntiä.” Saarn.7:22 
 
Se, että synti asuu meissä, saa aikaan sen, että inhoamme jotakuta, mökötämme, kun emme saa tah-
toamme läpi, emme kunnioita vanhempiamme tai opettajiamme. Jumala sanoo, että synnistä on ran-
gaistava, ja tuo rangaistus synnistä on ikuinen ero Jumalasta.  
 
Kuva3 
Niin, opetuslapsilla oli siis suuri ongelma, kauhea ja pelottava tilanne.  He pelkäsivät, että he hukkui-
sivat ja kuolisivat. Tuuli ulvoi ja aalto toisensa jälkeen iskeytyi veneeseen uhaten tuhota koko veneen. 
 
Mitä Jeesus teki kaiken tämän keskellä, sillä Jeesushan oli mukana veneessä? Pitiköhän epätoivoisesti 
kiinni veneen laidoista ja oli kauhuissaan myrskyn voimasta? Ei. Jeesus ei toiminut niin. Jeesus nukkui. 
Kyllä opetuslapset varmasti miettivät, että miten Jeesus voi nukkua sellaisessa myrskyssä. Kukapa 
voisi nukkua veneessä keskellä myrskyä? 
 
Kuva4 
Läpimärät ja pelokkaat opetuslapset menivät veneen perälle, Jeesuksen luo ja herättivät hänet. Oli-
kohan Jeesus vihainen, kun herättivät hänet? Ei, ei hän ollut vihainen. Jeesus näki myrskyn ja opetus-
lasten pelokkaat kasvot. Raamattu kertoo, että opetuslapset sanoivat Jeesukselle: 4:38b (kuka lukee?) 
He rukoilivat. 
 
Opetuslapset olivat aivan epätoivoisia. Mutta eikö Jeesus välittänyt opetuslapsistaan? Kyllä välitti. 
Hän välitti heistä hyvin paljon. Hän rakasti heitä. Hän rakastaa myös sinua. Hän välittää sinusta enem-
män kuin kukaan voi koskaan välittää.  Hän on luoja, joka on luonut, puut, ja kukat ja vuoret ja sinut. 
Hän loi sinut juuri sellaiseksi, kun hän halusi sinun olevan. Jeesus on Jumalan Poika, hän on kaikkival-
tias ja tietää kaiken, hän tietää sinun syntisi, mutta hän silti rakastaa sinua täydellisellä rakkaudellaan. 



Hänen rakkautensa sinua kohtaan on suurempi kuin syntisi. Hän välittää sinusta ja siitä, mitä sinun 
elämässäsi tapahtuu. 
 
Jeesus välitti opetuslapsistaan. Kun hän näki opetuslasten pelokkaat kasvot, hän nousi ylös… 
 
Kuva5 
Mitä Jeesus teki? Raamattu kertoo siitä näin: 4:39a.  
Jeesus puhui tuulelle ja merelle. Vain Jeesus voi puhua myrskylle ja odottaa, että se tottelee häntä. 
Ei se paljon auta, jos minä menen myrskyssä pihalle ja huudan että myrsky lopu, ei, ei se siihen lopu. 
Miten niin Jeesus sit on erilainen? Jeesus ei ole mikään tavallinen ihminen, Jeesus on Jumala, hän on 
Kaikkivaltias Jumala, kaiken säätäjä ja ylläpitäjä. Hän pystyy käskemään vaikka merta ja se tottelee, 
hän pystyy pelastamaan opetuslapset myrskystä. Mutta Jeesus on myös ainut, joka voi pelastaa sinut 
synneistäsi ja viedä kerran Taivaaseen. 
 
Kuva7 (ristit ja tyhjä hauta) 
Sinä ja minä olemme syntisiä ja synti erottaa meidät Jumalasta. Mutta mitä Jeesus teki, jotta saisi elää 
aina sinun kanssasi? Ja että sä saisit anteeksi. Hyvän omantunnon. Jumala lähetti Jeesuksen, oman 
rakkaan poikansa maailman. Jeesus eli täydellisen elämän, ei tehnyt, ei ajatellut, ei puhunut mitään 
väärää, hänessä ei ollut mitään väärää.  
 
Jeesus kuoli ristillä sinun ja minun tähteni, hän sovitti meidän syntimme. Hän oli ainut, joka sen pystyi 
tekemään, koska hän ei ollut syntinen. Jeesus ei vaan kuollut, vaan hän osoitti Kaikkivaltiaan voimansa 
kuolemankin yli, sillä hän nousi kolmantena päivänä kuolleista ja elää tänäänkin.  Ainoastaan sen täh-
den, että Jeesus on kuollut ristillä ja vuodattanut kalliin verensä meidän tähtemme, meillä on syntien 
anteeksiantamus ja pelastus niin, ettei meidän tarvitse hukkua synteihimme. Room. 5:8 (kuka lukee?) 
 
Uskomalla Jeesukseen saat syntisi anteeksi ja pääset kerran Jumalan luo taivaaseen. Koska Jeesus on 
kaikkivaltias Jumala, joka hallitsee kaikkea, hän on ainoa, kenellä on valta pelastaa sinut synneistäsi. 
 
Kuva5 uudestaan 
Vain Jeesuksella oli valta pelastaa opetuslapset kuolemasta. Kun Jeesus sanoi myrskylle: ”vaikene, ole 
hiljaa.” Raamattu kertoo, mitä sitten tapahtui: ”Tuuli asettui ja tuli aivan tyven.” Tuuli ja aallot tyyn-
tyivät Jeesuksen voimallisesta käskystä.  Jeesuksen ei tarvinnut kuin sanoa pari sanaa, niin myrsky 
laantui. 
 
Kuva 6 
Opetuslapset olivat aivan ihmeissään ja peloissaankin. Mikä mies tämä Jeesus oikein on, kun häntä 
tottelevat tuuli ja aallotkin. Jeesus kysyi opetuslapsilta: ”Miksi te noin pelkäätte? Eikä teillä vieläkään 
ole uskoa?” Opetuslapset olivat kulkeneet jo jonkin aikaa Jeesuksen seurassa ja nähneet monia ih-
meitä, mutta eivät vieläkään ymmärtäneet, kuka Jeesus todella on. Kuinka kauan kestäisi ennen kuin 
opetuslapset ymmärtäisivät, että Jeesus on Kaikkivaltias Jumala. Ymmärrätkö sinä, kuka Jeesus to-
della on?  
 
Nuo opetuslapset eivät paljonkaan eroa meistä, sinusta ja minusta. Vaikka me uskomme Jeesukseen 
ja tiedämme, että Jeesuksella on kaikki valta, niin silti tulee vastaan tilanteita ja ongelmia, jolloin me 
pelkäämme. Meistä jokainen on vaan ihminen, pelkäävä. Mutta muista, Jeesus ei sua silloinkaan jätä 
kun sä pelkäät. Silloinkin hän on sun kanssas. Vaikka tuntuis siltä, että Jeesus nukkuu.  



Kuva: järvi/meri ja sillä vene 
Meidän elämäkin on kuin venematka. Toisilla on selvänä päämäärä, toiset ajelehtivat ilman mitään 

päämäärää. Välillä elämässä on tyventä, kaikki on hyvin ja rauhallista, välillä myrskyää, monet mur-

heet ja tuskat, pelot ja ahdistukset vaivaa.  

 

Jos sinä uskot Jeesukseen, sinulla on selvä määränpää, MIKÄ? taivas eli ikuinen elämä Jumalan kanssa. 

Ja jo täällä eläessä sinä voit luottaa siihen, että Jeesus pitää sinusta huolen. Jeesus antaa sinulle myös 

rauhan myrskyjen keskellä, voit vain levätä Jeesuksen käsivarsilla, vähän niin kuin Jeesus nukkui tur-

vallisesti veneessä vaikka myrskysi, sillä hän luotti Isäänsä, Jumalaan. Vaikka sun elämässä olisi kuinka 

vaikeita asioita ja pelkoja sä saat muistaa, että Jeesus on sun kanssa. Jeesuksen kanssa saat tehdä 

yhdessä matkaa turvallisesti kohti taivaan kotia. Muista, että myös pelkojesi keskellä saat huutaa apua 

Jeesukselta. Raamatussa sanotaan: ”Joka huutaa avuksi  Herran nimeä, se pelastuu.” Ps. 50:15 Jeesus 

kehottaa sinua, että huuda apua, rukoile. Jeesus kuulee ja auttaa. 

 

Jos et vielä tunne Jeesusta, etkä ole pyytänyt syntejäsi anteeksi, niin jos sä haluut, niin voit rukoilla 

vaikka tänään. Vaikka hiljaa mielessäsi siellä missä nyt istut tai vaikka kun menet kotiin ja nukkumaan, 

niin omassa sängyssä. Tai voit jos sä haluut, niin sä voit yhtyä rukoukseen, nyt kun yhdessä rukoillaan. 

Joh. 1:12 Jeesus kuulee rukouksesi ja antaa syntisi anteeksi ja tulee elämääsi. 

 


