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Onko sun elämässä ollut koskaan mitään epämiellyttävää? Vai onko aina ollut kivaa? Eräs nuori poika kertoi kakkua
leipomassa olleelle mummilleen, kuinka kaikki menee pieleen. Koulunkäynti, kotiolot, terveys… Kaikki on huonosti ja
vaikeaa. Aikansa kuunneltuaan mummi kysyi pojalta, tahtoisiko tämä maistiaisia. Mumminsa leipomuksilla ennenkin
herkutellut poika innostui ja vastasi haluavansa. (näytä oikeat aineet tai kuvat)
- Tässä, ota vähän ruokaöljyä, sanoi mummi.
- Yäk, vastasi poika inhon ilme kasvoillaan.
- Entäs pari raakaa kananmunaa?
- Ällöttävää! tuhahti poika.
- Haluaisitko mieluummin jauhoja tai leivinjauhetta?
- Mikä sinua oikein vaivaa, mummi? poika kysyi ihmeissään.
- Niin, ne kaikki näyttävät pahoilta yksinään. Mutta kun ne pannaan oikealla tavalla yhteen, niistä tulee ihanan herkullinen kakku! Samaten on elämässä. Monesti ihmettelemme, miksi asiat ovat niin kuin ovat ja miksi meidän on kestettävä niin pahoja ja vaikeita aikoja. Kuitenkin, kun kaikki nuo asiat loksahtavat paikoilleen, ne vaikuttavat aina parhain
päin. Meillä on vain oltava luottamusta, ja viimein niistä syntyy jotain suurenmoista!
Jeesuskaan ei luvannut meille helppoa elämää, sinäkin joudut kohtamaan elämässä vaikeita asioita, sellaisia, mitä et
haluaisi, mutta nekin kuuluvat elämään, ja niistäkin seuraa jotain hyvää.

Kartta
Raamatussa kerrotaan, kuinka Jeesus ja opetuslapset olivat Gennesaretinjärven rannalla, lähellä Kapernaumin kaupunkia. Jeesus oli opettanut koko päivän suuria väkijoukkoja, siellä oli jopa niin paljon ihmisiä kuuntelemassa Jeesusta.
Illan tultua, kun Jeesus ja opetuslapset olivat jo varmaan väsyneitä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että nyt lähdemme
vastarannalle. Opetuslapset lähettivät Jeesuksen opetusta kuunnelleet ihmiset pois ja…
1. kuva
… ja nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo istui ja odotti heitä. Opetuslapset olivat saaneet jo nähdä ja kokea Jeesuksen
hyvyyden ja monenlaisen avun ja siunauksen ja nytkin he lähtivät kohti uusia seikkailuja Jeesuksen johdolla ja Jeesuksen kanssa. Venettä soutavat opetuslapset olivat olleet koko ikänsä kalastajia, joten he tiesivät tarkalleen, kuinka veneellä kuljetaan, se oli tuttu juttu ja niinpä lähtivät soutamaan kohti vastarantaa. Jeesus meni veneen perälle, missä
hän pystyi nukkumaan. Hän oli varmaan väsynyt koko pitkän päivän kestäneestä opetuksesta ja nukahti veneeseen.
Opetuslapset jatkoivat soutamista järvellä, mutta soutaminen kävi raskaammaksi koko ajan, koska yhtäkkiä alkoi tuulla
ja aallot nousivat yhä korkeammaksi.
2. kuva
Koska Galilean järvi oli laaksossa vuorten ympäröimänä, myrskyt saattoivat puhjeta ihan yllättäen. (pienet: puhalletaan
kuin tuuli ja heilutetaan käsi niin kuin aallot) Tämäkin oli nyt enemmän kuin pieni tuulenpuuska sillä Raamattu kertoo
siitä näin: Mark. 4:37 Tuuli nostatti aallot niin korkeiksi, että vene oli täyttyä vedestä. Opetuslapset joutuivat tosissaan
taistelemaan, jotta saisivat veneen pysymään oikeassa suunnassa. Jokainen jylisevä aalto olisi voinut murskata pienen
veneen. Opetuslapset olivat todella peloissaan, miten heidän kävisi. Useat heistä oli kokeneita kalastajia ja liikkuneet
paljon veneellä tuolla järvellä. Tunsivat sen järven tosi hyvin. Nyt he myrskyn keskellä pelkäsivät ja yrittivät tehdä
kaikkensa pysyäkseen hengissä. Isot, aikuiset miehet pelkäsivät. He olivat hukkumaisillaan.
Kukas keksi, että lähdetään veneellä vastarannalle? Jeesus. Tiesikö Jeesus, että myrsky nousee? Kyllä, hän on kaikkivaltias, ja tietää ja näkee jo etukäteen mitä tuleman pitää. Jeesus itse vei opetuslapset myrskyn keskelle, vaikeuksiin
ja pelkoon.
Jeesus näkee sunkin elämäsi pidemmälle kuin sä itse. Me näemme hetken, Jeesus tulevaisuudenkin. Eikä sun elämäkään ole aina mukavaa ja rauhallista. Joskus Jeesus itse sallii sinun joutua myrskyyn, sallii elämääsi vaikeuksia tai
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murhetta. Hänelle mikään ei tule yllätyksenä. Sillä on aina joku tarkoitus, miksi Jeesus toimii niin. Hän aina tahtoo sinun
parastasi. Vaikeuksien kautta hän voi opettaa sulle jotain. Hän johtaa ne vaikeudetkin sinun parhaaksesi. Ennen kaikkea hän itse on niissä vaikeuksissa sun kanssasi.
Jeesus vei opetuslapset myrskyyn, missä he pelkäsivät, että he hukkuisivat. Mitä Jeesus itse teki kaiken tämän keskellä,
sillä Jeesushan oli mukana veneessä? Pitiköhän epätoivoisesti kiinni veneen laidoista ja oli kauhuissaan myrskyn voimasta?
3. Kuva
Ei. Jeesus ei toiminut niin. Jeesus nukkui. Kyllä opetuslapset varmasti miettivät, miten Jeesus voi nukkua sellaisessa
myrskyssä. Kuka voi nukkua veneessä keskellä myrskyä? Sellainen, jolla on luottamus siihen, että myrskynkin keskellä
olemme turvassa ja kaikki päätyy lopulta hyvin. Jeesus varmasti luotti isäänsä Jumalaan, ja olihan Jeesus itsekin Jumala. Hän on ollut luomassa vettä, järviä, niin ei kai hän pelkää myrskyävää vettäkään. Jeesus on myös antanut meille
elämän, ja ylläpitää sinun elämääsi. Ilman Jeesusta et voisi hengittääkään. Oikeastaan Jeesus itse on elämä, joten ei
hän pelkää myöskään hukkumistakaan.
4. Kuva
Läpimärät ja pelokkaat opetuslapset menivät veneen perälle Jeesuksen luo ja herättivät hänet. Olikohan Jeesus vihainen? Ei, ei hän ollut. Jeesus näki myrskyn ja opetuslasten pelokkaat kasvot. Raamattu kertoo, että opetuslapset sanoivat Jeesukselle: ”Opettaja, etkö näe, me hukumme!” 4:38b He rukoilivat. Tee Jeesus jotain, miksi sä vaan nukut… Opetuslapset olivat aivan epätoivoisia. Eikö Jeesus välittänyt opetuslapsistaan? Kyllä välitti. Hän välitti heistä hyvin paljon.
Hän rakasti heitä.
Jos sä pelkäät, sulla on joku hätä, mitä sä silloin teet? Vapiset pelosta ja keneltä pyydät apua? Huudatko, että Jeesus
auta minua? Äiti, isä, sisarukset, lääkäri, opettaja tms. voi monissa tilanteissa auttaa, mutta silloinkin kun he eivät
osaa tai pysty, Jeesus voi. Silloinkin kun olet yksin, eikä ketään ole lähellä, rukoile. Silloinkin kun sinusta tuntuu, että
Jeesus nukkuu, eikä välitä sinusta, rukoile! Jeesus kuulee kyllä. Hän välittää sinusta enemmän kuin kukaan voi koskaan
välittää. Hän on luojasi, joka antoi sulle elämän. Hän on kaikkivaltias ja tietää kaiken elämästäsi, ja silti rakastaa sinua
täydellisellä rakkaudellaan. Mikään ei voi erottaa sinua Hänen rakkaudestaan. Hän välittää sinusta ja siitä, mitä sinun
elämässäsi tapahtuu. Tahtoo auttaa vaikeuksienkin, yksinäisyyden tai kivun keskellä. Hänen käsissään on sinun elämäsi.
Jeesus välitti opetuslapsistaan. Kun hän näki opetuslasten pelokkaat kasvot, hän nousi ylös…
5. Kuva
Mitä Jeesus teki? Raamattu kertoo siitä näin: 4:39a. ”Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski merta: ”vaikene ole hiljaa”
Jeesus puhui tuulelle ja merelle. Vain Jeesus voi puhua myrskylle ja odottaa, että se tottelee häntä. Ei se paljon auta,
jos minä menen myrskyssä pihalle ja huudan että myrsky lopu, ei, ei se siihen lopu.
Millä tavoin Jeesus on erilainen kuin me? Hän ei ole mikään tavallinen ihminen, Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, kaiken
luoja ja ylläpitäjä. Hän pystyy käskemään, vaikka merta ja se tottelee, hän pystyy pelastamaan opetuslapset myrskystä.
Mutta mikä on se, mistä Jeesus tahtoo pelastaa sinut? – Synnistä. Kaikesta siitä, mikä on vastoin Jumalan tahtoa, ja
mikä erottaa sut Jumalasta. Ilman Jeesusta sä hukut sun synteihin. Jeesus on ainut, joka voi pelastaa sinut synneistäsi
ja viedä kerran Taivaaseen. Jeesus, ainoa, joka voi antaa sulle iankaikkisen elämän.
6. Kuva
Jotta Jeesus voi olla sulle elämä ja antaa iankaikkisen elämän, hänen täytyi itse ensi kuolla mun ja sun puolesta. Jeesus
oli ja on voimakkaampi kuolemaa, hän voitti kuoleman vallat, sillä hän nousi kuolleista ja elää. Kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan hän osoitti kuinka paljon hän sua rakastaa ja kuinka hän tahtoo antaa sulle elämän, todellisen elämän
jo nyt ja iankaikkisesti taivaassa. Room. 5:8 sanoo: (vaihda kuva)
Jos sä et oo vielä saanut sun syntejä anteeksi, mutta tahtoisit… tahtoisin todellisen elää Jeesuksen kanssa ja saada
iankaikkisen elämän taivaassa… sä voit rukoilla, vaikka näin…
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7. Kuva
Vain Jeesuksella oli valta pelastaa opetuslapset kuolemasta. Kun Jeesus sanoi myrskylle: ”vaikene, ole hiljaa.” Raamattu kertoo, mitä sitten tapahtui: ”Tuuli asettui ja tuli aivan tyven.” (pienet lapset: puhalletaan ja tehdään aaltoja –
sitten aivan hiljaista– kun sanon vaikene, niin puhallus loppuu) Tuuli ja aallot tyyntyivät Jeesuksen voimallisesta käskystä. Jeesuksen ei tarvinnut kuin sanoa pari sanaa, niin myrsky laantui.
Jeesuksen sanassa on voima tänäänkin. Se, mitä Jeesus sanoo, tapahtuu. Jeesuksen sanat voi kuulla Raamatussa.
8. Kuva
Opetuslapset olivat aivan ihmeissään ja peloissaankin. Mikä mies tämä Jeesus oikein on, kun häntä tottelevat tuuli ja
aallotkin? Jeesus kysyi opetuslapsilta: ”Miksi te noin pelkäätte? Eikä teillä vieläkään ole uskoa?” Opetuslapset olivat
kulkeneet jo jonkin aikaa Jeesuksen seurassa ja nähneet monia ihmeitä, mutta eivät vieläkään ymmärtäneet, kuka
Jeesus todella on. Kuinka kauan kestäisi ennen kuin opetuslapset ymmärtäisivät, että Jeesus on Kaikkivaltias Jumala.
Ymmärrätkö sinä, kuka Jeesus todella on? Luotatko, että kaikki on Jeesuksen hallinnassa, silloinkin kun on vaikea tai
pelottaa ja että Jeesus johtaa ne parhain pään; niin että siitä tulee kunnia Hänelle?
Opetuslapset eivät paljonkaan eroa meistä, sinusta ja minusta. Vaikka me uskomme Jeesukseen ja tiedämme, että
Jeesuksella on kaikki valta, silti tulee vastaan tilanteita ja ongelmia, joita emme haluaisi kohdata ja pelkäämme.
Muista, Jeesus ei sua silloinkaan jätä, kun sä pelkäät. Silloinkin hän on sun kanssasi. Vaikka tuntuis siltä, että Jeesus
nukkuu.
9. Kuva
Vaikka tuntuisi siltä, että elämä on täynnä raakoja kananmunia, öljyä, jauhoja ja leivinjauhetta, jotka ei itsessään
houkuttele ollenkaan, muista, kun annat ne Jeesukselle, parhaalle leipurille, hän leipoo niistä susta pahalta tuntuvista
ja maistuvista asioista herkullisen kakun. Jos ei olisi niitä yök-asioita, niitä, mitä haluaisit itse välttää, niin ei saataisi
herkullista kakkuakaan. Sun elämän kakku on täydellisen mehevä ja maistuva vasta taivaassa, mutta tänäänkin sinä
saat nauttia jo makupaloista, Jeesuksen antamasta hyvyydestä.
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Raamattuvisa – valitse oikea vastausvaihtoehto
1. Kuka käski opetuslapsia lähtemään veneellä
soutamaan?
a) he itse päättivät lähteä
b) Jeesus sanoi heille, että nyt lähdemme
vastarannalle
c) Aku ankka tuli heidän luokseen ja pyysi heitä
lähtemään soutelemaan.
d) heidän oli pakko lähteä
2. Mitä tapahtui opetuslasten ollessa järvellä?
a) opetuslapset rupesivat onkimaan ja saivat paljon kaloja
b) puhkesi myrsky
c) Pietari tipahti veneestä
d) aurinko paistoi ja oli hyvä olla
3. Mitä opetuslapset tekivät myrskyn keskellä?
a) soutivat rauhalliseen tapaansa
b) pelkäsivät ja yrittivät kaikkensa, että vene
pysyisi pystyssä ja kaikki säilyisi hengissä
c) hyppäsivät järveen ja uivat rantaan
d) soittivat 112
4. Miksi opetuslapset pelkäsivät veneessä?
a) he luulivat hukkuvansa
b) ajattelivat, että heidän hieno veneensä hajoaa
c) heidän äitinsä ei ollut mukana veneessä
d) he olivat ekaa kertaa veneilemässä

7. Mitä kannattaa tehdä, kun pelkäät tai on
muuten vaikeaa?
a) yritä nukkua
b) rukoile ja pyydä Jeesusta auttamaan
c) et voi tehdä yhtään mitään
d) yritä ajatella jotain mukavaa
8. Mitä tapahtui, kun Jeesus sanoi myrskylle:
vaikene, ole hiljaa?
a) myrsky tyyntyi
b) ei mitään, sillä ei myrsky tottele ketään
c) myrsky vaan yltyi pahemmaksi
d) Jeesus tipahti veteen
9. Miksi myrsky totteli Jeesusta?
a) Jeesus on niin kova jätkä
b) Jeesus on kaikkivaltias Jumala.
c) Jeesuksella oli hyvä tuuri, vähän niin kuin
Hannu Hanhella
d) Jeesus osaa taikoa
10. Miksi Jeesus kuoli ristillä?
a) että sinä saisit syntisi anteeksi ja iankaikkisen
elämän
b) koska kaikkien täytyy joskus kuolla
c) hän ei pystynyt estämään sitä
d) emme voi tietää

5. Mitä Jeesus on luvannut sinulle?
a) helpon ja mukavan elämän
b) ainaista auringon paistetta
c) olla kanssasi joka hetki
d) pelkkiä vaikeuksia ja kipuja

11. Miksi sinun ei tarvitse pelätä mitään?
a) koska maailmassa ei ole mitään pelättävää
b) koska sinä olet niin rohkea
c) koska sinä saat turvautua Jeesukseen, joka ei
koskaan hylkää, eikä jätä sinua
d) koska Aku Ankka on kanssasi

6. Mitä Jeesus teki veneessä, kun myrskysi?
a) lauloi merirosvolauluja
b) tarjoili evästä opetuslapsille
c) nukkui
d) viskoi ämpärillä vettä pois veneestä

12. Jeesuksen seurassa vaikeista asioista seuraa…
a) jotain hyvää
b) paljon lisää harmia
c) ainainen pelko
d) ainaista itkua
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Essi ja Elmeri
- Ennen opetusta
Elmeri: Essi, eikö ois siistiä, jos elämä ois kuin ruokakaupassa käyminen? Siis kun siellä saa käydä
yksin.
Essi: Onko sillä jotain eroa käykö kaupassa yksin vai jonkun kanssa?
Elmeri: Totta kai on! Ainakin sillä, että käykö äitin kanssa vai yksin.
Essi: Miten niin?
Elmeri: No, kun käy yksin, voi ostaa pelkästään hyvän makuisia juttuja ja ihan kunnon herkkujakin.
Äiti taas valitsee ostettavaksi sipulia, maksaa, oliiveja, kaalia, pippuria ja kaikenlaista, mistä mä en
tykkää ollenkaan.
Essi: Hah haha haa! Oishan mun tuo pitänyt älytä. Kun sä meet kauppaan, sä ostat jauhelihaa,
spagettia, nakkeja, pizzaa, jäätelöä, sipsejä, karkkia ja popcorneja. Arvasinko oikein?
Elmeri: No, ainakin aika lähelle meni! Mä en ymmärrä, miksi äiti, joka on muuten niin hyvä, ei tarjoo mulle pelkkiä herkkuja.
Essi: Mut hei, sä toivoit, että elämä ois, kun sun ruokakaupassa käynti. Mitä se meinaa?
Elmeri: Niin, sitä vaan, että voisi itse valita, mitä elämään kuuluu.
Essi: Ja sä valitsisit vain kaikkea, mikä on mukavaa ja tuntuu hyvältä, niinkö?
Elmeri: Etkö muka itse tekis niin?
Essi: No, joo. Jos mä saisin päättää, niin enhän mä mitään ikävää elämääni tahtois.
Elmeri: Niinpä! Eikö ois huippua, kun ei tarttis koskaan kärsiä oksennustaudista?
Essi: Eikä mistään muustakaan taudista. Eikä pelätä mitään.
Elmeri: Eikä epäonnistua missään asiassa.
Essi: Ei olla yksinäinen.
Elmeri: Eikä köyhä.
Essi: Tätä listaa me voitas jatkaa vaikka kuinka kauan. Miltähän se oikeesti tuntuis, jos kaikki ois
aina hyvin?
Elmeri: Mahtavalta tietenkin. Mä en ymmärrä ollenkaan, miksi elämässä joutuu kohtamaan vaikeuksia.
Essi: Voiskohan niihin olla kuitenkin jotain hyvääkin kätkettynä?
Elmeri: Tuskinpa… Mut jos joskus näet vaikeuksissa jotain hyvää, niin kerro mullekin.
Essi: No, niin kyllä varmasti teen. Mut hei, nyt kuuntelemaan raamattuopetusta!
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Essi ja Elmeri
- opetuksen jälkeen
Essi: Elmeri, miksi Jeesus, joka on muuten niin hyvä, ei anna sulle helppoa elämää?
Elmeri: No, varmaan siksi, kun se tietää ja tahtoo tarjota mulle parasta ja helppo elämä ei taida olla
mulle aina hyväksi.
Essi: Ja samalla tavalla sun äitikin varmaan ostaa ja tarjoo sulle muutakin kuin pelkästään pizzaa
ja muita herkkuja, koska se rakastaa sua ja tahtoo sun parasta.
Elmeri: Niin, ei sitä taida pelkillä herkuilla elää ja kasvaa kunnolla. Tarttee välillä vähän rukiisempaa
ruokaakin, vaikka se ei aina niin maistuis.
Essi: Voit kyllä olla iloinen, että sun äiti ei kuitenkaan taida tarjota sulle raakoja kananmunia sellaisenaan tai sitä pippuria tai sipuliakaan pelkästään syöttää, vaan valmistaa niistä ruokaa.
Elmeri: Joo, se olis kyllä kauheaa, jos niitä pelkästään joutuis syömään.
Essi: Mut on se Jeesus kyllä ihmeellinen, että vaikka hän itse sallii meille vaikeuksia, niin nekin
vaikuttaa meidän parhaaksemme.
Elmeri: Joo, oli ne opetuslapsetkin varmaan ihan ihmeissään, kun Jeesus eka vei myrskyn keskellä
ja sitten tyynnytti sen.
Essi: Jos ne ei olisi joutunut myrskyyn, eihän ne olisi saanut kokea sitä, kuinka Jeesus heitä auttaa. Paljosta olisivat jääneet paitsi ne, mutta myös me.
Elmeri: Niin, opetuslasten myrskykokemuksen kautta mekin on saatu nyt oppia, että Jeesus on voimakkaampi kaikkia myrskyjä.
Essi: Just niin! Sehän kertoo meille myös siitä, että Jeesus on todellinen elämän antaja. Opetuslapset kun olisivat hukkuneet, jos Jeesus ei olisi auttanut.
Elmeri: Jeesus on antanut meillekin tän elämän ja antaa myös iankaikkisen elämän taivaassa.
Essi: Totta, mekin hukuttas meidän synteihimme, jos Jeesus ei meitä auttas.
Elmeri: Ehkä se on sitten parempi, että mä en saa itse valita kaikkea sitä, mitä mun elämään kuuluu. Jeesus on paljon parempi siihen hommaan.
Essi: Niin on! Silloinkin, kun sallii meille sellaisia asioita, mitä me ei haluttas, hän on meidän
kanssamme eikä ikinä hylkää.
Elmeri: Jes, annetaan siis Jeesuksen johtaa elämäämme niin hyvinä kuin vaikeina hetkinä.
Essi: Näin teemme!

