
Jeesus tyynnyttää myrskyn Mark. 4:35-41 (Jeesus pelastajani ja ystäväni, LastenMissio) 
PT: Jeesus on kaikkivaltias Jumala 
 
Johdanto: Varenka-kertomus (pelosta ja rukouksesta ja siitä kuinka Jla vastasi rukoukseen)  Ootko sinä 
koskaan pelännyt? Pelkääkö aikuiset? 
 
Kuva 1 
 J ja opetuslapset olivat Galilean järven rannalla, missä J oli opettanut ihmisiä 

 illan tultua, olivat varmaan väsyneitä, J sanoi, että lähdemme vastarannalle  
 
Kuva 2 
Opetuslapset menivät veneeseen, jossa Jeesus jo istui  

 opetuslapset kokeneita kalastajia, tuttu järvi ja soutaminen sujui 

 Jeesus meni veneen perälle, missä pystyi nukkumaan, kun oli väsy 

  Soutaminen kävi yhtäkkiä raskaaksi, alkoi tuulla ja aallot nousivat 
 

Kuva 3 
Ei ollut mikään pieni tuulenpuuska  Mark. 4:37 

 Hirveä myrsky, opetuslapset joutuivat taistelemaan, etteivät hukkuisi. He olivat varmasti todella 
peloissaan, sillä olivat hukkumaisillaan. 

* Sullakin, jos et turvaa Jeesukseen, on ongelma, joka on vielä pahempi kuin opetuslasten tilanne. 
> Synti. Me voidaan hukkua meidän synteihimme.  
? Mitä on synti? 

 
Kuva 4 
 Opetuslapsilla oli suuri ongelma, kauhea ja pelottava tilanne > pelkäsivät hukkuvansa 
 ? Mitä teki Jeesus? Nukkui. 
 ? Kuka voi nukkua myrskyn keskellä? > luottamus, että ei mitään hätää,  
 tää on suuremmissa käsissä > Jeesus luotti Isäänsä, itse myös Jumala 
 
Kuva 5 
Läpimärät ja pelokkaat o-lapset menivät Jeesuksen luo ja herättivät hänet.  

? Oliko Jeesus vihainen?  

 opetuslapset sanoivat: Mark. 4:38b > he rukoilivat apua Jeesukselta 

 opetuslapset olivat epätoivoisia. 
? Välittikö J heistä? Kyllä. 
* Välittää sinustakin, enemmän kuin kukaan koskaan voi välittää. Tietää kaiken sinun elämästä ja silti 
rakastaa sinua täydellisellä rakkaudellaan. Välittää sinusta ja siitä mitä sun elämässä tapahtuu.  

 
Kuva 6 
 J rakasti o-lapsiaan, ja kun hän näki heidän pelokkaat kasvonsa, hän nousi ylös… 

? Ja mitä hän teki? > Mark. 4:39a 
> J puhui tuulelle ja merelle, vain J voi puhua myrskylle ja odottaa, että se tottelee häntä (vrt. minä 
huudan, että myrsky lopu, mitä tapahtuu?) 
> J on kaikkivaltias Jumala, kaiken luoja ja ylläpitäjä. Ainut joka pystyi pelastamaan opetuslapset 
myrskystä.  
*Jeesus on ainut, joka voi pelastaa sinut synneistäsi ja viedä Taivaaseen 

  
Kuva 7 
 J loi meidät elämään Hänen kanssaan, meidän on parasta olla J:ta lähellä 

> synti erottaa. ? Mitä J teki, jotta saisi elää aina sinun kanssasi, että sinä saisit syntisi anteeksi? 

 Lähetti Jeesuksen. 



> ainoastaan sen tähden, että J on kuollut ristillä ja vuodattanut verensä meidän tähtemme, sinä saat 
syntisi anteeksi ja pelastua.  Room. 5:8 
* Uskomalla Jeesukseen saat kaiken anteeksi ja pääset taivaaseen 

 
Kuva 8 
 Vain J:lla oli valta pelastaa opetuslapset kuolemasta 

 J sanoi myrskylle: ”vaikene, ole hiljaa” mitä sitten tapahtui: 4:39b  

 > J sanoi vaan muutaman sanan, niin myrsky laantui 
 
Kuva 9 
Opetuslapset olivat ihmeissään ja peloissaankin: Mikä mies tämä Jeesus oikein on, kun häntä tottelevat 
tuuli ja aallotkin? 

? J kysyi o-lapsilta: jae 40 
> opetuslapset kulkeneet J:n seurassa, mutta eivät vieläkään ymmärtäneet,  
kuka Jeesus todella on. Kaikkivaltias Jumala.  
* Ymmärrätkö sinä, kuka J on? Mitä Jeesus sulle merkitsee? 
* opetuslapset eivät eroa meistä. Uskon ja tiedän, että J:lla on kaikkivalta, mutta silti tulee tilanteita 
ja ongelmia jolloin pelkään. 
*olemme ihmisiä, pelkääviä > J ei silloinkaan hylkää, eikä jätä. On kanssasi, vaikka tuntuisi, että hän 
nukkuu. 

 
10. Elämämme on kuin venematka. Toisilla selvä määränpä, toiset ajelehtii ilman päämäärää. Välillä 
tyventä, välillä myrskyä 

*Kun uskot Jeesukseen sulla on selvä määränpää. Mikä? > taivas 
 *Ja jo nyt saat luottaa siihen, että J pitää huolen ja on sun kanssa iloissa ja murheissa. > pelkojen 
keskellä saat huutaa apua Jeesukselta > ps. 50:15 
*Kutsu seuraamaan Jeesusta. Apt. 2:21 ja OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Jeesus tyynnyttää myrksyn 
 
Mitä Herra teki?  
veneili opetuslasten kanssa, nukkui, tyynnytti myrskyn 
Mitä tämä kertoo meille hänestä?  
Kaikkivaltias Jumala, jota tuuli ja aallotkin tottelevat, rakastava, välittää mitä meidän elämässä tapahtuu,  
kaiken luoja ja ylläpitäjä, ainut, joka voi pelastaa meidät hukkumasta synteihimme 
Ketä muita henkilöitä on mukana? 
opetuslapset 
Mitä kertomus kertoo ihmisestä? Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Entä muista henkilöistä? 
me ollaan pelkääviä, heikkoja ihmisiä, tarvitaan Jeesusta, Jeesus on ainut todellinen apumme ja turvamme 
ja pelastuksemme. Meistä usein tuntuu, että Jeesus vaan nukkuu, mutta hänellä on silti kaikki hallinnassa. 
Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista?  
- 
Mitä voin oppia raamatunkohdasta? Onko r-kohdassa joku lupaus, kehotus, käsky, neuvo, hyvä tai 
huono esimerkki? 
Jeesus voi tehdä vaikka ihmeitä. Hänelle ei mikään oo mahdotonta. Hän kaikkivaltias 
Jeesus välittää sinun asioista, kuulee sinun pyyntösi ja näkee elämäsi myrskyt. Ei hylkää eikä jätä.  
Huuda apua, Jeesus auttaa.  
Jeesukseen saa aina luottaa, ei tartte pelätä, ei murehtia. 
Jeesus on ainut pelastaja. 
Onko kertomuksessa vaikea kohta/sana joka pitäisi selittää?  
- 
Totuuksia:  
Päätotuus:  
 

Joh. 4:46-54 
46 Jeesus tuli taas Galilean Kaanaan, missä hän oli muuttanut veden viiniksi. Kapernaumissa oli kuninkaan 
virkamies, jonka poika oli sairaana.  
47 Kuultuaan Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että tämä tulisi 
parantamaan pojan, joka oli kuolemaisillaan. 
48 Jeesus sanoi hänelle: "Te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä." 
49 Mutta virkamies pyysi: "Herra, tule, ennen kuin poikani kuolee." 
50 Silloin Jeesus sanoi: "Mene kotiisi. Poikasi elää." Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti.  
51 Jo kesken matkan tulivat hänen palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat pojan parantuneen. 
52 Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua, ja he sanoivat: "Eilen seitsemännellä tunnilla* 
kuume hellitti."  
53 Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle: "Poikasi elää", ja hän ja 
koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. 
54 Tämä oli Jeesuksen toinen tunnusteko, ja hän teki sen tultuaan Juudeasta Galileaan.  


