
Pietarin kalansaalis Luuk.5:1-11 (tarina kirjasta: Suunniteltu juttu s.150) 

 

Päätotuus: : Jeesus tietää parhaiten, parhaan tulevaisuutesi. 

 

Johdanto 

Kun on jotain yrittänyt oikein kovasti.  Jonkkaus? 

Joskus meille tulee auttaja. Joskus me teemme turhaa työtä ja joku tulee sanomaan että 

tee noin. Nyt minä kerron teille kuinka Pietarille kävi. Kuka tietää Pietarin? Mikä 

ammatti? Missä asui? Kerron teille Raamatusta kuinka kävi Pietarille. 

 

Kulku 

1. Simon Pietari & kump. olivat kalastaneet yön ilman saalista. 

- kalastamisen erot nykyaikaan 

 

2. Jeesus oli opettamassa ihmisiä saman järven rannalla. 

 - he tunsivat Jeesuksen hyväksi opettajaksi, halusivat kuunnella Häntä 

 - Jeesus oli parantanut Pietarin anopin 

 

3. Jeesus pyysi Simonilta apua ja opetti veneestä 

- olisi voinut kävellä vetten päällä, mutta halusi Simonin auttavan 

- kuuntelijat kuulivat ja keskittyivät Sanaan 

 * Tuleeko kaveria autettua aina kun hän pyytää? PT  

4. Jeesus kehotti laskemaan verkot uudestaan  

 - Kalastajat tiesivät: päivällä kaloja tuli huonommin 

 

5. Pietari vastusteli, mutta suostui silti Herran pyyntöön 

 * Esim. Lumilaudan kantin nostaminen: opettajaa on vain uskottava. PT 

 

6. Kaloja tuli niin paljon, että verkot melkein hajosivat, kavereita tarvittiin apuun 

 

7. Pietari kauhistui omaa huonouttaan (syntisyyttään) Jeesuksen hyvyyden rinnalla 

          * Oletko jäänyt joskus kiinni itse teosta? * lapsena varastin postimerkkejä äidiltä 

 

8. Kalastajat pelkäsivät mitä Herra sanoo 

 - mitä kalastajat pelkäsivät? 

* Jos joku arvioi sinua, pelottaako kuulla mitä mieltä hän on? 

 

9. Hän kutsui Pietarin ihmisten kalastajaksi 

 - Mikä oli teidän mielestä kertomuksen opetus? 

 - Lähetyskäsky: jokaisella meillä on tehtävä 

 * Mitä ihmisten kalastaminen tänä päivänä tarkoittaa? 

 * Mitä kalastus välineitä meillä on tänään? 

 - PT: Jeesus näkee tulevaisuutesi 

 

Jatkoa: 

Kirjaimen täydennystehtävä: Pietari, kalastaja, syntinen, vene, kalansaalis, Jeesus, 

Andreas, verkko, ihmisten kalastaja, älä pelkää 

 

Tietokilpailu?! 

 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

 

Jonkkapallot 

 

Raamattu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on 

Jumala 

 

 

 

 

 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

† Jeesus tiesi 

hänen lähtevän 

 

 

Selitä synti 

Selitä Ihmisten 

kalastaja

Rm.3:23 Kaikki synt. 

Ef.2:10 Hyviä tekoja 



1. Jeesus kutsuu Pietarin ja muita opetuslapsia  

Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Gennesaretinjärven rannalla ja väkijoukko tungeksi 

hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa, 2. hän näki rannassa kaksi venettä. 

Kalastajat olivat nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. 3. Jeesus astui toiseen 

veneistä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. 

Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen.  

4. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille: "Souda vene syvään veteen, 

laskekaa sinne verkkonne." 5. Tähän Simon vastasi: "Opettaja, me olemme jo tehneet 

työtä koko yön emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin 

käsket." 6. Näin he tekivät ja saivat saarretuksi niin suuren kalaparven, että heidän 

verkkonsa repeilivät. 7. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä 

tulivat, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. 8. Tämän 

nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi: "Mene pois minun 

luotani, Herra! Minä olen syntinen mies." 9. Hän ja koko hänen venekuntansa olivat 

pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden, 10. samoin Jaakob ja Johannes, 

Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi 

hänelle: "Älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja." 11. He vetivät veneet 

maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta. 

 

 

Mitä Herra teki? 

Tuli ihmisten keskelle ja opetti ihmisiä (onko oppiminen tärkeää?), antoi Sanan meille. 

Pyysi Simeonia tekemään jotain. Antoi hänelle luottamuksen epäuskon keskelle (kuuli 

”rukouksen”), Hän tietää tarpeemme. Ohjasi kaloja ja antoi niitä runsain käsin. Antoi 

synnintunnon. Armahti, kutsui ja antoi tehtävän ja uuden merkityksen elämälle. 

 

Mitä tämä osoittaa hänestä? 

Herra haluaa opettaa meitä Sanastaan. Hän tuntee tarpeemme ja kuulee 

huokauksemme (kuinka helposti kiroilemme, emmäkä huuda Herraa avuksi). Herra on 

luomakunnan kaikkivaltias. Herra kutsuu meitä puoleensa, antaa luottamuksen, antaa 

synnintunnon, armahtaa ja antaa tehtävän, suunnan ja päämäärän elämälle. 

 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? 

Kuuntelemme Herran pyynnön ja toimimme. Annamme omaa aikaamme. Vaikka 

emme uskoisi, voimme tehdä. Saamme olla hämmentyneitä ja peloissamme. 

Tunnustamme syntimme ja pyydämme armoa. Otamme vastaan tehtävän ja pyytää 

kavereita mukaan. 

 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

Synti aiheuttaa pelkoa, hämmennystä ja epäsukoa/-luottamusta. Jeesuksen pois 

ajamista. 

 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

Genesaretin järvi, missä? 

Jumalan Sana > Raamattu. 

Kalastus > verkko laskettiin veteen ja vedettiin sitten veneen reunalle 

Syntinen mies, kuka on syntinen? mitä on synti? >kaikki me olemme syntisiä. Kuka 

on valmis tunnustamaan sen? 

Ihmisten kalastaja > evankeliumin (ilosanoman rististä) levittäjä, kutsua Jeesuksen 

seuraajaksi. Homma annettiin tavallisille ihmisille, ei maan mahtaville. 

 

Totuuksia 

Herra hallitsee 

eläimiä, tietää missä 

ne liikkuvat: tietää 

kaiken (hiukset 

päässä Mt.10:30) 

 

Herra kutsui 

tavallisia kalastajia 

evankeliumin 

työhön. > antaa 

elämälle 

merkityksen 

 

Synti aiheuttaa 

pelkoa. 

 

Herra tuntee 

tarpeemme ja 

kuulee 

huokauksemme. 

 

Herra armahtaa 

katuvaa 

 

 

Päätotuus: Jeesus 

tietää parhaiten, 

myös tulevaisuutesi.

  

 

 

 

 

 

Esim. Eng. 

sanakokeisiin luku, 

koiran 

kouluttaminen, 

rahan säästäminen, 

matkustaminen, 

uiminen, 

vanhempien tottelu 


