
Jeesus kävelee veden päällä Matt. 14:22-33 
(kuvat freebibleimages.org) 
 

JOHDANTO: 

Kokeilkaapa lattiaa jalkojenne alla. Tuntuuko se tukevalta vai huojuuko? Minkälaista olisi kävellä, jos maa 

allamme olisi hutera? Luulen, että silloin iloiset ilmeemme muuttuisivat pelokkaiksi. Olisimme jokaisen aske-

leen suhteen varovaisia. Etsisimme koko ajan jaloillamme ja käsillämme jotakin tukevaa. Joutuisimme kulut-

tamaan kaikki voimamme tasapainoiluun. Sadan metrin matka tuntuisi lumihuippuisen vuoren valloittami-

selta. Miten onnistuisi hyppynarulla hyppely, jos emme tietäisi, että se taas maahan laskeutuessamme olisi 

kiinteä ja luja? Ponnistaminen uuteen hyppyyn olisi vaikeaa, kun maa vain vajoaisi allamme. 

Mutta käveleminen huteralla maaperälläkin on mahdollista… 
 

KUVA1 

Jeesuksella oli ollut kiireinen päivä. Hän oli ruokkinut 5leivällä ja 2kalalla 5000 miestä + naiset ja lapset. Ja nyt 

oli ilta ja Jeesus oli varmasti väsynyt ja ihan hetki aiemmin, myös hänen hyvä ystävänsä ja serkkunsa Johannes 

Kastaja oli kuollut. Ja se suru oli Jeesuksen mielessä. Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja lähteä 

vastarannalle. Hän lähettäisi itse ihmiset pois ja tuli myöhemmin perässä. 
 

KUVA2 

Kun ihmiset olivat lähteneet, Jeesus meni yksin rukoilemaan. Oli ilta, hän oli yksin ja rukoili. 

Jeesus, vaikka hän oli Jumalan Poika, tarvitsi hetkiä ollakseen kahden Isänsä, Jumalan, kanssa. Kuinka paljon 

enemmän me, ihmiset, jotka ollaan monin tavoin heikkoja ja avuttomia, sitä tarvitsemme. Aikaa vain kahden, 

minä ja Jumala.Rukous on kuin hengittämistä, se on elinehto meille, meidän uskolle. Ja jotta meidän us-

komme saa vahvistua, niin tarvitaan pysähtymistä, kahdenkeskistä aikaa Jumalan kanssa. Missä saamme ja-

kaa asiamme Jumalalle, ja kuulla hänen äänensä. Ja siitä taas lähteä matkaan, kohti tulevia seikkailuja… 
 

KUVA3 

Samaan aikaan kun Jeesus oli rukoilemassa, opetuslapset soutivat veneellä… mutta sitten alkoi tuulla, tuli 

vastatuuli, aallot nousivat ja opetuslapset taistelivat siellä myrskyävän järven keskellä. Oli jo ilta ja pian tuli 

yö ja ihan pimeää. Pimeässä soutaminen myrskyn keskellä oli entistä vaikeampaa… 

Kolmen aikaan yöllä, kun Jeesus lopulta päätti rukoushetkensä, hän lähti opetuslasten luo.  Hän tiesi, miten 

opetuslapsilla menee. Hän tiesi, että he olivat siellä myrskyn kourissa.  Mutta miten hän sinne meni?  
 

KUVA4 

Nopein tapa oli hilpaista vettä pitkin. Jeesus lähti vesikävelylle. Suorin reitti. 

Miten voi olla mahdollista, että Jeesus pystyi kävelemään veden pinnalla? - Hän on Jumala, kaikkivaltias, jolle 

on kaikki mahdollista. Ja hän on sitä paitsi luonut sen veden, järven. Joten hän voi tehdä ihan mitä vaan. 

 

Tänäkin päivänä Jeesus voi tulla meidän ihmisten luo, aivan odottamattomalla tavalla. Sellaisilla keinoilla, 

mitä et osaa edes kuvitella tai odottaa. Sen tähden, kun me rukoillaan, niin meidän ei kantsi tarjota Jeesuk-

selle valmiita ratkaisumalleja, miten Jeesuksen tulis toimia. Riittää kun kerromme hätämme ja tarpeemme ja 

odotamme, että miten Jeesus itse ne ratkaisee, ja miten hän toimii. Hän toimii aina parhaiten, hällä on par-

haat ideat ja toimintatavat. Hän voi tulla apuun, vaikka vettä pitkin… Jeesukselta ei keinot lopu. 

 

KUVA5 

Opetuslapset olivat siellä aallokon keskellä, taistelivat myrskyssä veneen kanssa, ja he näkivät jonkun hah-

mon lähestyvän heitä. Eikä he tienneet, mikä sieltä tulee. Miten opetuslapset reagoivat. JAE 24 (näkyviin, 

kuka lukee? 



Onko aaveita olemassa? Ei oo. Ne on uskomuksia ja mielikuvituksen tuotetta. 

Miksi opetuslapset odottivat pahinta, eivätkä kysyneet: onko se Jeesus?  

Ei ne opetuslapset odottaneet näkevänsä Jeesusta, kun Jeesushan oli jäänyt rannalle. Ei ne voinut kuvitella, 

että Jeesus olisi heidän lähellään, kun he näkivät vain ne vaahtopäiset aallot. Tuskin minä tai sinäkään, sa-

manlaisessa tilanteessa kovin rauhallisena pysyisit. On pimeää ja joku hahmo lähestyy aaltojen keskellä, niin 

varmaan säikähtää. 

 

Mutta mietipä, jos sinulla on ongelmia, odotatko apua Jeesukselta? Vai käykö niin, ettei tulee mielenkään, 

että Jeesus vois tulla apuun ja sit kun Jeesus auttaa, niin säikähdät… mulle on käynyt niin, monesti. 

 

KUVA6 

Jeesus sanoi heille: jae 27. (kuka lukee?) Opetuslapset kuulivat tutun ääneen, Jeesuksen äänen. Jeesus ei 

tahdo pelotella ketään, vaikka yllättävällä tavalla ilmaantuikin. Hän kertoi, kuka hän on, ei tartte pelätä. 

Jeesus käytti itsestään Jumalan nimeä ”Minä olen” (2.Moos.3:14) ”Mä oon Jumala, ei tartte pelätä” 

 

Missä Jeesus puhuu meille tänään? Missä sinä voit kuulla Jeesuksen ääneen? RAAMATUSTA 

Samat sanat, saat sinä kuulla tänään Jeesukselta: jae 27 

 

KUVA7 

Mutta mitäs sitten Pietari tuumas Jeesukselle: jae 28 (kuka lukee?) 

Pietari näki siistin jutun, vau, vesikävelylle. Ja halusi itsekin. Silti Pietari vähän epäilee, JOS se olet sinä, niin… 

Mut Jeesus sanoi Pietarille: Tule! 

 

KUVA8 

Ja Pietari hyppäsi veneen laidan yli ja vesi kannatteli häntä. Pietari oikeesti käveli veden päällä kohti Jeesusta. 

Se oli ihme, Jeesuksen ihme. > Kukaan muu ei voi tehdä ihmeitä, Jeesus, mutta hän voi tehdä niitä joskus 

käyttäen ihmisiä välikappaleena. Olisiko se meille mahdollista? > Jeesus voi tehdä ihmeitä meidänkin kautta. 

Mutta kun Pietari rupesi katselemaan ympärilleen, miten rajusti tuuli, hän pelästyi… mitä tapahtui? 

 

KUVA9 

Ja alkoi vajota… Olosuhteet saivat Pietarin epäilemään, hän ei luottanutkaan enää yksin Jeesukseen… Alkuun 

hän oli unohtanut sen myrskyn siinä ympärillä ja nähnyt vain Jeesuksen ja hänen suuruutensa. Mutta sitten 

se herpaantui. Ja huomio kiinnittyi itseensä ja myrskyyn.  Epäilykset vei voiton ja hän kuvitteli, että myrsky 

on voimakkaampi kuin Jeesus.  

 

Silloin kun meillä on vaikeaa elämässä, sairautta tai muuta tuskaa, niin helposti unohdetaan Jeesus. Nähdään 

vaan se oma kipu ja tuska. Ja se että me ei voida itseämme auttaa… Ollaan huonoja. Me unohdetaan Jeesus. 

Mutta muista, että silloin kun tuntuu, että et näe Jeesusta, se ei tarkoita, ettei Jeesus olisi kanssasi. Hän on 

luvannut olla aina luonasi. Ja häneen lupaukseen saat luottaa, tuntui miltä tuntui. 

 

Mutta on myös yksi muukin asia, mikä voi hukuttaa meidät, kuin vesi. Se on synti. Me voidaan hukkua meidän 

synteihimme. Mitä se synti on? 

 

KUVA, hampaasta jossa on reikä 

Jumalan tahdon rikkomista. Synti on kuin reikä hampaassa. Kivaa syödä karkki, maistuu hyvältä. Mutta se 

tekee tuhoaan hampaassa. Ekaks tuho hampaassa on pieni ja huomaamaton, mutta kun sitä ei pidetä ham-

paista huolta, vaan syödään karkkia, niin se kasvaa ja tuhoaa hammasta ja lopulta se on iso reikä, ja sit sattuu. 



Pitää mennä hammaslääkäriin ja hammaslääkäri paikkaa sen ja se on kivuliasta, mutta sitten kipu hellittää. 

No, se reikä ei sieltä mihinkään hävinnyt, se on vain peitetty ja paikka voi joskus irrotakin.  Auttoi kuitenkin. 

 

Monia asia, mikä on syntiä, väärää, tuntuu ehkä kivaltakin ja nautinnolliselta, mutta se tuhoaa meidän elä-

mää. Ensin se voi tuntua pieneltä ja haittaamattomalta, mutta sillä on kivuliaat seurauksensa ja Raamattu 

sanoo, että synnistä seuraa rangaistus, ikuinen ero Jumalasta. Sillä on väliä, miten elämme ja toimimme. Sillä 

Jumala vihaa kaikkea vääryyttä. Mutta Hän rakastaa syntistä ihmistä, sua ja mua, aivan täydellisellä rakkau-

della. Ja Jeesus on paljon suurempi ja parempi kuin hammaslääkärit, laittaa vaan paikan. Mutta kun sä tuut 

Jeesuksen luo sun synteinesi, tunnustat ne, niin Jeesus ei laitta paikkaa ja peittele niitä, vaan hän antaa kaiken 

anteeksi, puhdistaa ja parantaa, niin ettei niitä syntejä enää ole. Synnit heitetään merten syvyyksiin, niin ettei 

niitä kertakaikkiaan muistella eikä niitä saa onkia pois. Sä saat tilalle puhtaan sydämen, vapauden, ilon ja 

rauha, jonka vain Jeesus voi antaa.  

 

KUVA RISTISTÄ JA TYHJÄSTÄ HAUDASTA 

Kaikki tämä, vain siksi että hän rakastaa sinua ja on kuollut sinun puolestasi, kärsinyt sulle ja mulle kuuluvan 

rangaistuksen, sovittanut sinun syntisi. Ja siksi uskomalla Jeesukseen, saat kaiken anteeksi.  Jeesus ei vaan 

kuollut, vaan noussut kuolleista ja elää tänäkin päivänä. 

 

KUVA11 

Kun Pietari oli hukkumaisillaan, hän huusi, että Herra, pelasta minut. Jeesus oli ainut, joka pystyi pelastamaan 

Pietarin. Pietarilla oli oikea osoite, mistä hän pyysi apua. Ja Jeesus ojensi kätensä ja tarttui häneen heti. Ei 

hän viivytellyt auttaessaan. Hän rakasti Pietaria ja tahtoi auttaa ja pelastaa hänet. 

 

Samoin on sun ja mun kohdalla, Jeesus on ainut joka todella voi sua auttaa. Apt. 2:12 KUKA LUKEE? Jeesus 

on ainut, joka vois sinut pelastaa, antaa synnit anteeksi ja viedä perille taivaaseen asti. Vain kun turvaat hä-

neen; huudat Jeesukselle, että Jeesus auta mua. 

-- 

Jeesus sanoi, Pietarille: ”Vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä?” 

Epäileminen on sitä, että me ei vaan luoteta yksin Jeesukseen, vaan vähän niin kuin osittain ja osittain pelä-

tään sitä mitä ympärillämme tapahtuu. Meidän usko herpaantuu… Jeesus ei moittinut Pietari siitä, että hän 

yritti. Mut yritys jäi vähän kesken ja inhimillisesti näyttää, että Pietari epäonnistui. Mutta hylkäsikö Jeesus 

Pietarin, kun se epäonnistui? No, ei!!  Hän rakasti ja pelasti. Ja Jeesus on myös sekä, joka meille uskon lah-

joittaa. Ei me omassa voimassa voida mitään. 

 

KUVA12 

Kun Jeesus nousi Pietarin kanssa takaisin veneeseen. Mitä tapahtui? Tuuli tyyntyi ja jae 33.  

Pietarin epäonnistuminen ei estänyt näitä ihmisiä näkemästä Jeesuksen suuruutta. Mekin epäonnistutaan, 

joudutaan myrskyihin, mutta Jeesuksella on keinonsa silloinkin auttaa meitä näkemään hänen suuruutensa. 

Ja luottamaan häneen.  

 

Vain Jumala hallitsee luonnonvoimia, joten Jeesus on Jumala. 

Vain Jumala voi pelastaa meidät hukkumasta meidän synteihimme, niin kuin Pietarin vedestä, joten hän on 

Jumala. Jeesuksen edessä, me emme voi mitään muuta kuin polvistua, kunnioittaa häntä. Sinä olet todella 

Jumalan poika, sinulle kaikki on mahdollista. Sinä olet ainut, joka voit meidät pelastaa. Jeesus, sinä olet totta. 

Ja sinä olet aina kanssamme. Jeesus, me tarvitsemme sinua. 

 

Tänäänkin sinä saat kaikessa turvautua Jeesuksen, Jeesus on totta. Tartu häneen käteensä. Kulje hänen kans-

saan. Se ei ole helpoin tie, välillä myrskyää, mutta se on paras tie.  


