
Jeesus ja Pietari hilpasee vetten päällä (Matt.14:22-33) 

PT: Jeesuksella on valta yli luonnon 

 

Johdanto: Oletko ikinä rukoillut, että aurinko paistaisi huomennakin? Miksi 

ajattelet, että siihen voitas vastata? 

 

1. Jeesus opettaa suurelle väkijoukolle ja lähettää opetuslapset järven yli 

- Jeesus lähettää ihmiset pois ja menee vuorelle rukoilemaan 

* Jeesuskin rukoili, niin meidänkin kannattaa! 

 

2. Opetuslapset olivat aallokossa keskellä järveä ja säikähtivät 

- He näkivät hahmon liikkuvan veden päällä ja luulivat sitä aaveeksi 

? Onko aaveita olemassa? 

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

* Jos sinulla on ongelmia, odotatko apua Jeesukselta? 

 

3. Opetuslapset tunnistavat Jeesuksen  

- Jeesus puhui heille, he kuulivat Hänen äänensä: ”Pysykää rauhallisina, minä 

tässä olen. Älkää pelätkö."  
- Jeesus käytti itsestään  Jumalan nimeä ”Minä olen” (2.Moos.3:14) 

? Missä Jeesus puhuu meille tänään? 

 

4. Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin."  

- Pietari näki siistin jutun ja halusi heti itsekin 

- Silti Pietari jo aluksi epäilee: ”Jos se olet sinä” 

* Ei voi tehdä ihmeitä, muuta kuin Jumalan voimasta ja aloitteesta..  

- Ei kaikkia ihmeitä kannata uskoa. vrt. aaveet, taikurit. 

 

5. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. 

- Pietari käveli oikeasti veden päällä 

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

 

6. Huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. " 
- Olosuhteet saivat Pietarin epäilemään 

* Jos me emme näe Jeesusta, se ei tarkoita, ettei Jeesus olisi kanssamme 

* Syntisinä me emme halua Jeesuksen luokse. Mikä on syntiä? 

 

7. Herra, pelasta minut 
- Ainoa joka voi pelastaa (Apt.4:12) 

? Mistä ja mihin Jumala pelastaa meidän? >Kaikelta pahalta luokseen taivaaseen. 

 

8. Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi: "Vähäinenpä on uskosi! 

Miksi aloit epäillä?"  

- Jeesus ei viivyttele auttaessaan. 

* Me saamme luottaa vain Jumalan lupaukseen, että Hän myös pelastaa meidät! 

 

9. Tuuli tyyntyi. Ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä 

ja sanoivat: "Sinä olet todella Jumalan Poika." 

- Vain Jumala hallitsee luonnonvoimia, joten Jeesus on Jumala. 

 

KERTAUS: Myrsky – aave – Jeesus – Pietari - Jeesus. HAASTE:   Loppupeli: 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT: Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 
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       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Jeesus ja Pietari hilpasee vetten yli (Matt.14:22) 
Mitä Herra teki? Opetti kansaa. Käveli veden päällä, antoi saman vallan Pietarille. Pelasti Pietarin Mitä 

tämä osoittaa hänestä? Hän on Jumala, koska Hän hallitsee luontoa. Hän voi siirtää valtaansa eteenpäin. 

Hän heti pelasti hukkuvan. Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Pietari rohkeasti lähti kohti uutta, mutta 

vaipui sitten epäuskoon. Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? Pietari ei luottanut 

Jeesukseen. Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? Aave 

Totuuksia: Jeesus on Luoja, joka hallitsee luontoa.  Päätotuus: Jeesuksella on valta yli luonnonvoimien 
 

Matt:14: 22. Jeesus kävelee veden päällä  

Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltäkäsin, sillä aikaa kun hän 

lähettäisi väen pois.  

23. Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin.  

24. Vene oli jo hyvän matkan* päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen.  

25. Neljännen yövartion* aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin.  

26. Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä 

aaveen.  

27. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: "Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö."  

28. Silloin Pietari sanoi hänelle: "Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin."  

29. "Tule!" sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo.  

30. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. "Herra, pelasta minut!" hän huusi.  

31. Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi: "Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?"  

32. Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi.  

33. Ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat: "Sinä olet todella Jumalan Poika." 


