
Jeesus kävelee veden päällä Matt. 14:22-33 
Kuvat: Lastenmission kierrekirja – Jeesuksen elämä 3 

Pääopetus: Jeesus on kanssasi, ei tartte pelätä 
 

ALOITUS: 

Kokeilepa lattiaa jalkojesi alla; tuntuuko se tukevalta vai huojuuko? Minkälaista olisi kävellä, jos maa 

allamme olisi hutera? Luulen, että pelottaisi. Olisimme jokaisen askeleen suhteen varovaisia. Etsi-

simme koko ajan jaloillamme ja käsillämme jotakin tukevaa. Sadan metrin matka tuntuisi lumihuippui-

sen vuoren valloittamiselta. Mutta käveleminen epävarmalla maaperälläkin on mahdollista… kun Jee-

sus on sinun tukesi, hän sanoo: Jes. 41:10 (näkyviin, ääneen) 
 

KUVA 1 

Opetuslapsetkin aikanaan tarvitsivat Jeesuksen tukea. Oli ollut kiireinen päivä ja illalla Jeesus käski 

opetuslasten nousta veneeseen ja lähteä vastarannalle. Hän tulisi itse myöhemmin perässä. Nyt hän 

meni yksin rukoilemaan.  

 

KUVA 2 

Opetuslasten soudellessa alkoi tuulla, aallot nousivat ja tuli hirveä myrsky. Oli jo ilta ja pian tuli yö ja 

ihan pimeää. Pimeässä soutaminen myrskyn keskellä oli entistä vaikeampaa. Vaikka opetuslapsia var-

masti harmitti, että he olivat ilman Jeesusta myrskyn keskellä, Jeesus kyllä tiesi, mitä heille kuului. 

Jeesushan heidät oli lähettänyt matkaan. Aamuyöllä, kun Jeesus lopulta päätti rukoushetkensä, hän 

lähti opetuslasten luo.  Miten hän sinne meni, kun vene oli opetuslapsilla? 

 

KUVA4 

Nopein tapa oli hilpaista vettä pitkin. Jeesus lähti vesikävelylle. Miten voi olla mahdollista, että Jeesus 

pystyi kävelemään veden pinnalla? - Hän on Jumala, jolle on kaikki mahdollista. Ja hän on sitä paitsi 

luonut veden, järvetkin. Joten hän voi tehdä ihan niillä mitä vaan.  

 

Jeesus voi tulla meidänkin luo, aivan odottamattomalla tavalla. Sellaisilla keinoilla, mitä et osaa edes 

kuvitella ja sellaisena hetkenä, kun vähiten häntä odotat. Jeesus voi yllättää sinut – tänäänkin.  

 

Kun opetuslapset taistelivat myrskyssä, he näkivät jonkun hahmon lähestyvän heitä. He ei tienneet, 

mikä sieltä tulee. ”he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen.” (jae 26) Onko 

aaveita olemassa? Ei oo. Ne ovat uskomuksia ja mielikuvituksen tuotetta. 

Miksi opetuslapset odottivat pahinta, eivätkä kysyneet: onko se Jeesus? Ei ne odottaneet näkevänsä 

Jeesusta, kun Jeesushan oli jäänyt rannalle. Varmasti tuossa tilanteessa säikähtäisi itsekin; on pimeää 

ja joku hahmo lähestyy aaltojen keskellä. Hurjaa! 

 

Mutta mietipä, kun sinulla on ongelmia, odotatko oikeasti saavasi apua Jeesukselta? Vai käykö niin, 

ettei tulee mielenkään, että Jeesus vois tulla apuun ja sit kun Jeesus auttaa, niin säikähdät… mulle on 

käynyt niin. 

 

Jeesus sanoi heille: jae 27. Opetuslapset kuulivat tutun ääneen, Jeesuksen äänen. Jeesus ei tahdo pe-

lotella ketään, vaikka yllättävällä tavalla ilmaantuikin. Kun hän kertoi, kuka hän on, hän käytti itsestään 

Jumalan nimeä ”Minä olen” Hän sanoi: ”Mä oon Jumala, ei tartte pelätä”. Samat sanat, saat sinä kuulla 



tänään Jeesukselta: jae27. Vaikka ympärilläsi myrskyää, monenlaisia vaikeuksia ja kipuja, Jeesus on 

kanssasi ja tahtoo auttaa sinua. Hänellä on voima yli myrskyjen ja vaikeuksien.  

 

Tuossa kummallisessa hetkessä, Pietarilla oli Jeesukselle myös hyvin erikoinen pyyntö: jae 28. Olisipa 

hienoa, jos minäkin voisin kävellä vettä pitkin. Mut aika hullu idea. Ja Jeesus sanoi Pietarille: Tule! 

 

KUVA 5 

Pietari hyppäsi tutusta ja turvallisesta veneestä myrskyävään veteen ja vesi kannatteli häntä. Pietari 

oikeesti käveli veden päällä kohti Jeesusta. Se oli ihme, Jeesuksen ihme. Kukaan muu ei voi tehdä ih-

meitä, Jeesus. Kun Pietari katsoi Jeesukseen ja luotti Häneen, vesi kannatteli. Mutta kun Pietari rupesi 

katselemaan ympärilleen, miten rajusti tuuli ja myrskysi, hän pelästyi…  

 

KUVA6 

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

Huomio kiinnittyi itseensä, en minä voi kävellä veden päällä… ja hän myös kuvitteli, että myrsky on 

voimakkaampi kuin Jeesus.  

 

Silloin kun meillä on vaikeaa tai on rohkeasti tehty jotain sellaista, mikä ei ole meille tuttua eikä help-

poa ja sit meitä rupee pelottamaan, me helposti käännämme katseemme pois Jeesuksesta. Nähdään 

vaan oma kipu ja huonous. Ja se, että me ei voida itseämme auttaa. Tuntuu, että mistään ei tuu yhtään 

mitään. Jeesus on kuitenkin sun luonasi, yhtä voimakkaana ja rakastavana kuin aina. Sun ei tartte pe-

lätä, käännä katseesi Jeesukseen, pyydä apua ja luota Häneen. Hän lupaa: Jes. 41:10 

 

Pietari oli hukkumaisillaan veteen. Hän huusi hädässään, että Jeesus, pelasta minut. Jeesus ojensi kä-

tensä ja tarttui häneen heti. Ei hän viivytellyt auttaessaan. Hän rakasti Pietaria ja tahtoi auttaa ja pe-

lastaa hänet. Mutta on yksi muukin asia, mikä voi meidät hukuttaa kuin vesi. Se on synti, kaikki mikä 

on vastoin Jumalan tahtoa. Ja se vaan tuhoaa meidän elämää. Tarvitset pelastajaa, Jeesusta. Jos et 

vielä ole saanut syntejäsi anteeksi, sinäkin saat rukoillen pyytää Jeesusta pelastamaan sinut. hän pe-

lastaa sinut, antaa syntisi anteeksi, ristinkuolemansa tähden.  

 

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

sitä, että ei luoteta yksin Jeesukseen, vaan vähän niin kuin osittain ja osittain pelätään sitä mitä ympä-

rillämme tapahtuu. Jeesus ei moittinut Pietari siitä, että hän yritti. Mut yritys jäi vähän kesken ja inhi-

millisesti näyttää, että Pietari epäonnistui. Mutta hylkäsikö Jeesus Pietarin, kun se epäonnistui? No, 

ei!!  Jeesus on se, joka meille uskon lahjoittaa. Ei me omassa voimassa voida mitään. Ja silloin kun sä 

koet epäonnistuneesi, Jeesus pysyy rinnallasi. Hän vahvistaa sinua niidenkin kokemusten kautta ja 

opettaa sinua luottamaan yksin Häneen. Eikä sinun epäonnistumisesi estä sinua ja muita näkemästä 

Jeesuksen suuruutta.  

 

KUVA 2-6 (Jeesus ystäväni ja pelastajani-kirjasta) 

Kun Jeesus nousi Pietarin kanssa takaisin veneeseen. Tuuli tyyntyi ja jae 33. Pietarin epäonnistuminen 

ei estänyt näitä ihmisiä näkemästä Jeesuksen suuruutta.  

Mekään emme voi kuin polvistua Jeesuksen edessä ja kunnioittaa häntä. Voimme vain tunnustaa, että 

Jeesus, sinä olet todella Jumalan poika, sinulle kaikki on mahdollista meidänkin elämässä. Kiitos, että 

minun ei tarvitse pelätä, sillä sinä autat ja vahvistat minua.  Jeesus, minä tarvitsen sinua. 


