
Jeesus tyynnyttää myrskyn, Mark 4:35-41 
 

Pääopetus: (valitse yksi, minkä opetat kertomuksen kautta) 

• Jeesuksella, kaikkivaltiaalla Jumalalla, on valta antaa sinun syntisi anteeksi.  

• Jeesus auttaa sinua elämäsi vaikeissa tilanteissa.  

• Jeesus antaa uskon.  

 

Aloitus: Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa sinua on pelottanut? Voit kertoa oman esimerkin. 

Kerro lapsille, että aikuisetkin pelkäävät joskus. Opetuslapsetkin, nuo Jeesuksen seurassa kulkevat 

miehet pelkäsivät joskus. Eräänä iltana he olivat erityisen peloissaan – se oli ilta, jota he eivät kos-

kaan tulisi unohtamaan. 

 

1. Jeesus käski opetuslapsiaan menemään veneellä järven toiselle rannalle. (voit näyttää kartalta 

Gennesaretin järven, Kapernaumin kaupungin) (4:35)  

• Jeesus oli opettanut koko päivän ihmisiä.  

• Mitä Jeesus opetti? Jumalasta, taivaasta.  

• Jeesus oli väsynyt ja halusi levätä ja Jeesus sanoi opetuslapsille: ”Nyt lähdemme vastaran-

nalle.”  

• Voiko Jeesuksen sanoihin luottaa? Kyllä, koska Jeesus on Jumala, eikä valehtele.  

 

KUVA 1 

2. Opetuslapset lähettivät väen pois ja nousivat veneeseen. (4:36) 

• Opetuslapset olivat koko ikänsä olleet kalastajia. He tiesivät tarkalleen, kuinka ohjata vene 

toiselle rannalle.  

• Jeesus meni veneen perälle nukkumaan. >Jeesus on myös ihminen, joka väsyi. 

 

KUVA 2 

3. Nousi kova myrsky (4:37) 

• Vene alkoi täyttyä vedestä. Opetuslapset pelkäsivät hukkuvansa.  

• Tiesitkö, että jos sinä et usko Jeesukseen, sinulla on ongelma, joka on paljon tuota tilannetta 

pahempi. Ilman Jeesusta sinä ja jokainen ihminen hukkuu synteihinsä.  

o Mitä synti on? Synti sinussa tahtoo tehdä oman tahdon mukaan Jumalan tahdon si-

jasta. Synti saa sinut valehtelemaan, varastamaan, olemaan tottelematon vanhem-

mille, jne. Synti hukuttaa samalla tavoin kuin opetuslapsetkin pelkäsivät hukkuvansa 

myrskyn keskellä.  

• Mitä Jeesus teki kaiken tämän keskellä? Hän nukkui.  

• Tiesikö Jeesus, mitä tapahtui? Tiesi, sillä Hän on Jumala, joka tietää kaiken.  

 

4. Valtavat aallot saivat veneen melkein uppoamaan. (4:37) 

• Opetuslapset ihmettelivät, miten Jeesus voi nukkua tämän kaiken keskellä? 

 

 



KUVA  3 

5. Opetuslapset herättivät Jeesuksen.  

• He kysyivät, eikö Jeesus välittänyt, vaikka he olivat hukkumaisillaan. (4:38) 

• Kyllä Jeesus välitti, Jeesus rakasti opetuslapsiaan.  

• Jeesus rakastaa myös sinua. Jeesus loi sinut ja hänellä on hyvä suunnitelma elämääsi varten. 

Jeesuksen rakkaus sinua kohtaan on suurempi kuin syntisi. 

 

KUVA 4 

6. Jeesus näki pelon opetuslasten silmissä ja nousi ylös. Hän nuhteli tuulta ja myrskyä sanoen: ”Vai-

kene, ole hiljaa”. 

• Jeesus puhui tuulelle ja myrskylle ja ne tottelivat Häntä. Miksi? Koska Jeesus on Kaikkivaltias 

Jumala.  

• Vain Jeesuksella oli valta pelastaa opetuslapset varmalta kuolemalta. Vain Jeesus voi pelastaa 

sinut hukkumasta synteihisi.  

• Miksi ja miten? Jeesus kuoli ristillä ja sovitti kaikki syntisi. Jeesus nousi kuolleista ja elää. Antaa 

tänäänkin syntisi anteeksi, jos sitä pyydät.   

 

KUVA 5 

7. Jeesus kysyi opetuslapsilta, miksi he pelkäsivät sen sijaan, että olisivat uskoneet. (4:40) 

8. Hämmästyneet opetuslapset ihmettelivät peloissaan, kuka Jeesus oikein on ja mistä Hänellä on 

tämä yliluonnollinen valta ja voima. (4:41) 

• Jeesus todisti tämän ihmeen kautta, että Hän on Kaikkivaltias Jumala, joka voi pelastaa sinut 

synneistä ja lahjoittaa sinulle uskon.  

• Kenen sinä sanot Jeesuksen olevan? 

 

KUVA 6 

Jeesus on kuollut puolestasi ja noussut kuolleista, Hän elää tänään. Uskotko sinä Häneen? Onko 

Jeesus saanut antaa sinulle syntisi anteeksi? Ellei vielä, voit rukoilla, vaikka näin: ” Anna Jeesus syn-

tini anteeksi ja pelasta minut. Auta minua kulkemaan kanssasi oman elämäni myrskyissä. Aamen.” 

 

Jeesus haluaa olla myös auttajasi elämäsi myrskyissä ja ongelmissa.  

Turvaa siis rohkeasti Jeesukseen.  

 

 

 

 

 

 

 


