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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. Etsisimme koko ajan 

jaloillamme ja käsillämme jotakin tukevaa. Sadan metrin matka tuntuisi lumihuippuisen vuoren 

valloittamiselta. Mutta käveleminen epävarmalla maaperälläkin on mahdollista… kun Jeesus on sinun tukesi, 

hän sanoo: Jes. 41:10 (näkyviin, ääneen) 

 
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 1 

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 varmasti 

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? 

 

KUVA2 

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. Mitä sinä pelkäät? (kuvat) Kiusaamista, 

pimeää, yksinäisyyttä, sairautta vai mitä? 

 

 

KUVA3 

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! 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 pelotella 

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. Muista mitä Jeesus lupaa Jes. 41:10. 

(näkyviin, ääneen) 
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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 4 

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 ihmeitä, Jeesus. Kun 

Pietari katsoi Jeesukseen ja luotti Häneen, vesi kannatteli. Mutta kun Pietari rupesi katselemaan ympärilleen, 

miten rajusti tuuli ja myrskysi, hän pelästyi…  

 

KUVA5 

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 helppoa ja 

sit meitä rupee pelottamaan, me helposti käännämme katseemme pois Jeesuksesta itseemme ja 

ympärillemme.  Nähdään vaan oma kipu ja huonous. Ja se, että me emme voi itseämme auttaa. Tuntuu, että 

mistään ei tuu yhtään mitään. Jeesus on kuitenkin sun luonasi, yhtä voimakkaana ja rakastavana kuin aina. 

Sun ei tartte pelätä, käännä katseesi Jeesukseen, pyydä apua ja luota Häneen. Hän lupaa: Jes. 41:10 

(näkyviin, ääneen) 

 

KUVA6 

Pietari oli hukkumaisillaan veteen. Hän huusi hädässään, että Jeesus, pelasta minut. Jeesus ojensi kätensä ja 

tarttui häneen heti. Ei hän viivytellyt auttaessaan. Hän rakasti Pietaria ja tahtoi auttaa ja pelastaa 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 elämäämme. Tarvitset pelastajaa, Jeesusta. Jos et vielä ole saanut 

syntejäsi anteeksi, sinäkin saat rukoillen pyytää Jeesusta pelastamaan sinut. hän pelastaa 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 ympärillämme 

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

 

KUVA7 

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 elämässämme. Kiitos, että 

minun ei tarvitse pelätä, sillä sinä autat ja vahvistat minua.  Jeesus, minä tarvitsen sinua. 
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Raamattuvisa – Älä pelkää! – Jeesus kävelee veden päällä 

1. Valitse ja kirjoita oikea sana oikeaan kohtaan. 

lujalla - kanssasi - sinua - Jumalasi - pelkää - vahvistan 

"Älä ___________________________, minä olen sinun _________________________. 

Älä arkana pälyile ympärillesi - minä olen sinun _______________________________. 

Minä __________________________________ sinua, 

minä autan ____________________________________________, 

minä tuen sinua vakaalla ___________________________________ kädelläni."  

Jes. 41:10 

 

2. Yhdistä lauseeseen sopiva jatko. 

1. Opetuslasten soudellessa...  

2. Jeesus on Jumala...  

3. Opetuslapset säikähtivät ja huusivat pelosta... 

4. Jeesus sanoi opetuslapsille...  

5. Silloin kun sinulla on vaikeaa...  

6. Jeesus voi tulla luoksesi...  

7. Pietari pyysi Jeesukselta, että...  

8. Kun Pietari katsoi ja luotti Jeesukseen...  

9. Voit pyytää Jeesukselta syntejäsi anteeksi...  

10. Kun sinä koet epäonnistuneesi...  

11. Kaikki polvistuivat hänen eteensä...  

12. Sinäkin saat tänään tunnustaa, että... 

A) "...hänkin saisi kävellä vettä pitkin."  

B) "...vesi kannatteli häntä" 

C) "...alkoi tuulla ja tuli myrsky"  

D) "...Jeesus pysyy rinnallasi eikä hylkää"  

E) "...jolle kaikki on mahdollista"  

F) "...Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. 
Älkää pelätkö"  

D) "...ja sanoivat, sinä olet todella Jumalan 
poika"  

E) "...sillä he luulivat näkevänsä aaveen"  

G) "...Jeesus todellakin on kaikkivaltias 
Jumala" 

H) "...sellaisella tavalla, jota et osaa 
odottaakaan" 

I) "...ja uskoa ne anteeksiannetuiksi 
Jeesuksen ristinkuoleman tähden" 

J) "...pyydä apua Jeesukselta. Sinun ei 
tarvitse pelätä, saat luottaa Jeesukseen" 
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Essi ja Elmeri         
- ennen opetusta 

 

Elmeri: Essi, arvaapa kenet kuuluisuuden mä näin eilen? 

 

Essi: Teemu Selänteen? 

 

Elmeri: En. 

 

Essi: Saulin Niinistön? 

 

Elmeri: No, en. Mä näin Hessu Hopon!!  

 

Essi: Niin viissiin! Hyvä vitsi!! Tai sit jossain oli naamiaiset ja joku oli pukeutunut Hessuksi. 

 

Elmeri: Etkö sä muka usko, että se on totta? 

 

Essi: No, en. Mut mun kaveripa kertoi, että kun sen oli vaarinsa kanssa metsäretkellä, ne oli nähnyt 

vanhan, hylätyn talon. Se oli ihan rähjä, siellä oli paljon hämähäkinseittejä, ja rikkinäisiä 

huonekaluja. Yksi huone oli ihan pimeä, ja kun se mun kaveri meni tutkimaan, mitä siellä oli ja 

aukas sellaisen aarrearkun, niin sieltä lensi ulos aave, oikea kummitus. 

 

Elmeri: No, höh. Arvaa uskonko mä tuon? 

 

Essi: Oikeesti, se on totta. Mun kaveri itse kertoi, että hän oli nähnyt aaveen…  

 

Elmeri: Ei varmaan siellä mitään aaveita ollut. Joku pölypilvi vaan tupsahti ulos arkusta… 

Etkö sä tiennyt, ettei aaveita oo olemassa? 

 

Essi: Täh? Epäiletkö sä, että mun kaveri valehteli? 

 

Elmeri: Joo, mä oon ihan satavarma, että aaveita ei oo. Ihan niin kun Hessu Hopokin on vaan 

sarjakuvahahmo. Mut se yksi mies, joka tuli kadulla vastaan, oli kyllä kovasti samannäköinen 

kuin Hessu… 

 

Essi: Mut Elmeri, ootko miettinyt, että mistä voi aina tietää, että mikä on totta ja ei? Mihinkä täällä 

voi oikeesti luottaa? Voinko mä luottaa edes siihen, että maa kannattelee mua? Entä jos maa mun 

alta sortuukin ja mä putoan jonnekin syvyyksiin? Mistä voin sen tietää? Enhän mä uskalla enää 

tehdä mitään. Entä jos minä… Entä jos…  

 

Elmeri: Voi Essi, lopeta. Musta tuntuu, että sulta on tainnut unohtua jotain, mitä on Raamatusta 

luettu ja kuultu. Entäs jos pantas nyt oma suu kiinni ja kuunneltas tän kerran raamattuopetus? 

 

Essi: Joo, se on ainakin totta ja varmaa, että mulla on korvat, millä kuunnella. 
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Essi ja Elmeri         

- opetuksen jälkeen  
 

Essi: Elmeri, ajattele – tuo mitä Raamatusta kuultiin, on totta. Vaikka se kuulostikin kyllä aivan 

sadulta… 

 

Elmeri: Onhan se ihan uskomaton juttu, kuinka Jeesus käveli vetten päällä ja sit Pietarikin vähän 

matkaa - kunnes uppos.  Mutta onneksi Jeesus nosti sen sieltä vedestä ylös, ettei se hukkunut…  

 

Essi: Ja Jeesus sai sen tuulenkin tyyntymään… Jeesus on todella Jumalan Poika. Hän on 

Kaikkivaltias, kun hän pysyy veden pinnalla ihan noin vaan ja tuuli ja vesikin tottelee häntä.  

 

Elmeri: Niinpä niin. Kun sä luotat Jeesukseen, niin sunkaan ei tartte pelätä sitä, että maa sun alta 

sortuis.  

 

Essi: No, ei todellakaan tartte pelätä. Mistähän mulle sellainen tuli edes mieleen? Jospa mä nyt 

vähän aikaa muistaisin, että Jeesus on mun kanssa aina ja häneen voi luottaa.  

 

Elmeri: Eikä kannata uskoo mihinkään aave-juttuihinkaan. Hauskoja tarinoitahan ne on, mutta ei 

ne oo totta.  

 

Essi: Jospa mä voisin aina katsoa ja luottaa Jeesukseen, joka on todellinen auttaja.  

 

Elmeri: Pitää rukoilla, että Jeesus auttas meitä. Mullekin kun usein käy niin kuin Pietarille; 

unohdan Jeesuksen ja sit pelottaa, tuntuu siltä, että hukun kaikkien pelkojeni keskelle.  

 

Essi: Mut muistatko sä sen Raamatunlauseen, mitä tänään useampaankin kertaan luettiin? 

 

Elmeri: No, ei mulla niin hyvä muisti oo. Mun pitäis toistaa sitä ainakin sata kertaa, ennen kuin 

oppisin sen  

 

Essi: Mä muistan ainakin alun: älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ympärillesi, 

minä olen sinun Jumalasi. 

 

Elmeri: Vähän sä oot hyvä muistamaan, mut mä oon kyllä satavarma, että siihen loppuosaan 

liittyi se, että Jumala vahvistaa ja tukee meitä.  
 

Essi: Joo, jotenkin niin se oli, mutta en mäkään muista sitä kokonaan. Mutta Elmeri: voitasko 

ruveta opettelemaan raamatunlauseita ulkoa? 
 

Elmeri: Loisto idea! Vaikka Raamattu unohtuisi kotiin tai sieltä ei löytäs just sitä paikkaa, mitä 

etsii, niin ne ois aina päässä mukana.  
 

Essi: Kun tarpeeksi paljon opetellaan, niin mehän ollaan täynnä Jumalan sanan aarteita. Melkoisia 

aarrearkkuja siis! Vau! 


