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Jeesus oli 
opetuslastensa 
kanssa veneessä kun 
nousi kova myrsky. 
Se raivosi koko 
Galileanmerellä. 
Tällainen myrsky 
voisi viedä laivan 
haaksirikkoon ja 
hukuttaa ihmiset.  
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Kun kaikki olivat 
lähteneet, Jeesus 
meni yksi vuorelle 
rukoilemaan.  Kun 
ilta tuli, Hän oli 
siellä yksin. 

Vähän myöhemmin Jeesuksella oli taas 
ollut kiireinen päivä.  Yli 5000 ihmistä 
oli seurannut häntä autioon paikkaan. 
 Jumalan voimalla Jeesus ruokki  
  koko joukon pienen pojan   
   lounaalla.  Nyt oli ilta.  
    Jeesus lähetti  
     ihmiset pois. 

“Miksi te noin pelkäätte, te vähäuskoiset?”  
Jeesus kysyi opetuslapsiltaan.  Sitten Jeesus  
käski tuulta ja aaltoja tyyntymään. . . 

Opetuslapsetkin joutuivat lähtemään.  
Jeesus lähetti heidät edellään veneellä  
toiselle puolelle Galileanjärveä. 

JA TUULI TYYNTYI . . . MERI RAUHOITTUI JA 
TULI TYYNI.  Opetuslapset olivat ihmeissään ja 
sanoivat: “Mikä tämä mies on?  Häntähän tottelevat  
tuulet ja aallotkin.” 

Myrsky pelotti opetuslapsia.  Aallot löivät veneen  
yli ja täyttivät sen vedellä.  Mutta Jeesus nukkui 
sikeästi pää tyynyllä myrskyn keskellä.  Opetuslapset 
 herättivät 
 Jeesuksen 
 ja      
                                                                 huusivat: 
 “Opettaja, 
 opettaja, 
 me 
 hukumme!” 
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Silloin kaikki veneessä 
olijat alkoivat ylistää 
Jeesusta sanoen:”Sinä olet 
todella Jumalan Poika.” 

Mutta kun hän näki, 
miten rajusti tuuli, 
Pietari pelästyi ja 
alkoi upota.  Hän 
huusi, “Herra, 
pelasta minut!” 

Joskus kolmen ja 
kuuden välillä aamulla 
keskellä myrskyävää 
järveä opetuslapset 
näkivät jotakin 
pelottavaa.  Mutta se 
olikin Jeesus, heidän 
Herransa ja 
Mestarinsa, joka 
käveli heitä kohti 
VEDEN PÄÄLLÄ. 

Jeesus ojensi heti kätensä ja tarttui 
Pietariin.  “Vähäinenpä on uskosi!  Miksi 
aloit epäillä?”  Hän kysyi.  Ja kun Pietari ja 
Herra Jeesus astuivat veneeseen, tuuli 
tyyntyi. 

“Pysykää rauhallisina!” 
Jeesus huusi heille. 
“Minä tässä olen.  
Älkää pelätkö.”  Pietari 
vastasi:”Herra, jos se 
olet sinä, niin käske 
minun tulla luoksesi 
vettä pitkin.”  Niin 
Jeesus sanoi, “Tule.” 
Rohkeasti Pietari astui 
veneestä veden päälle ja 
käveli Jeesusta kohti. 

   Järvellä opetuslapset  
        joutuivat keskelle  
         myrskyä.  He eivä    
        päässeet toiselle  
          rannalle, vaikka  
                  he soutivat  
                  tuntikausia.   
                Opetuslapset  
                      eivät sitä  
                       tienneet,   
                  mutta heitä  
                  odotti suuri  
                       yllätys! 
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Loppu 

Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti. 
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen 
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16 
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Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

 Matt.8, 14; Mk.4; Lk.8  

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps.119:130 
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