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Pyhäkouluseurat 
 

JEESUS TYYNNYTTÄÄ MYRSKYN (Riitta Yliluoma) 

 
- Alttarin rakentaminen – maahan: valkoinen liina, kynttilä, risti ja Raamattu 

 
- Runo:  

Luo kynttilä valoa, lämpöään  
ja kaikki me olemme tässä.   
On Taivaan Isä armossaan  
luvannut olla läsnä. 

 
- Alkulaulu: Jumalan kämmenellä, vk 499. 

 
- Rukous:  

Rakas Jeesus siunaa pyhäkouluhetkemme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Pyydämme 
laulamalla syntejämme anteeksi: Anna anteeksi (Lasten virsi 60, kertosäe) Kiitos Taivaan Isä siitä, 
että annat syntimme anteeksi aina kun pyydämme. Opeta meitä pyytämään anteeksi ja antamaan 
anteeksi toisillemme. Aamen. 
 

- Raamatunkertomus Jeesus myrskyssä: 
Ota mukana oleva huopa ja levitä se maahan. Pyydä lapsia käymään huovan ympärille. Kysy, minkä 
värinen huopa on ja mitä siitä tulee mieleen. Leikitte, että se on vettä. Mitä vedelle tapahtuu, kun 
alkaa tuulla. Tehkää tuulen ääniä ja heilutelkaa huopaa ensin hiljaa ja sitten kuin kovassa 
myrskyssä. Lopuksi tuuli tyyntyy. 

 
Raamatussa kerrotaan eräs kertomus, joka tapahtui Genesaret-nimisellä järvellä. Oli ilta ja Jeesus 
oli opettanut koko päivän. Jeesus oli väsynyt. Jeesus ja opetuslapset nousivat veneeseen (ota vene 
esiin ja laita se keskelle järveä). Kun he olivat keskellä järveä, alkoi yllättäen tuulla. (Tehkää tuulen 
ääniä ja aaltoja järvelle) Kun aallot ovat todella kovat, kysy: Jos sinä olisit nyt tuolla veneessä, 
pelottaisiko sinua? Pelkäsivätkö opetuslapset? Pelkäsikö Jeesus? Mutta voiko ihminen pelätä, jos 
hän nukkuu? Jeesus nimittäin nukkui. Opetuslapset pelkäsivät kovasti ja yrittivät herättää Jeesusta. 
Kun Jeesus lopulta heräsi, hän ihmetteli, miksi opetuslapset olivat niin hädissään.  

 
Jeesus nousi seisomaan ja sanoi: ssssh, ole hiljaa tuuli, ja tuuli tyyntyi kokonaan. (lopetetaan 
huovan heiluttaminen ja silitetään se sileäksi) Jos sinä sanoisit tuulelle, että ole hiljaa, tottelisiko se 
sinua? Ei se tuuli taida meitä ihmisiä totella, mutta Jeesus olikin Jumalan poika. Häntä tuuli totteli. 
Sen jälkeen Jeesus kysyi opetuslapsilta, että miksi te pelkäätte? Tarvitseeko silloin pelätä, jos 
mukana on mies, jota tuulikin tottelee? Silloin ei tarvitse pelätä, kun Jeesus on vierellä. Jeesus on 
luvannut olla meidän vierellämme joka päivä, sen vuoksi meidänkään ei tarvitse pelätä. 

 
- Herran siunaus: 

http://www.h-y.fi/
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Herra siunaa meitä ja varjele meitä.  Herra kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra 
käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 
Aamen. 
 

- Kynttilän sammutus 
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