Neljäs sunnuntai loppiaisesta
Herra Jeesus tyynnyttää myrskyn
Tänä sunnuntaina Herra Jeesus, Marian ja Jumalan
Poika, osoittaa opetuslapsilleen pelastavan ja samalla
pelkoa herättävän mahdikkuutensa. Hän käskee, ja
luonnonvoimat tottelevat. Tästä käy ilmi, että Kristus
on Vanhassa testamentissa puhuvan ja toimivan Jumalan uusi itseilmoitus.
Jumalan käskystä Mooses ojentaa sauvansa ja kätensä
yli Kaislameren. Israelilaiset kulkevat sen poikki kuin
aavikkotietä. Näin he pelastuvat faraon sotajoukolta,
jonka meri peittää kuohuviin aaltoihinsa (2. Moos. 14).
Profeetta Joona pakenee Jumalan hänelle antamaa
tehtävää saarnata parannusta Ninivelle. Korkeuden
Herra antaa myrskyn pysäyttää karkulaisen. Arvan
langettua Joonaan laivamiehet heittävät hänet mereen.
Jumala käskee kuitenkin meripedon nielaista profeetan.
Ahdingossaan Joona rukoilee hartaasti. Jumala kuulee
hänen rukouksensa, ja meripeto oksentaa hänet kuivalle
maalle.
Päivän aherruksen uuvuttama Jeesus nukkuu veneen
perätuhdolla Genesaretin oikukkaasta myrskystä huolimatta. Opetuslapset herättävät hänet hädän hetkellä.
Myrskyn raivo pakottaa kokeneet kalastajatkin etsimään apua Herralta Jeesukselta. Unesta herätetty Kristus nuhtelee tuulta ja aaltoja. Ne rauhoittuvat ja tulee
suuri tyven. Veden vaaran väistyttyä opetuslapset valtaa toisenlainen pelko. Tuttu Mestari onkin nyt heille
outo. He kysyvät itseltään ja toisiltaan: Mikä mies tämä
oikein on? Häntähän tottelevat tuuli ja aallotkin (Mark.
4:35-41).
Opetuslasten ihmettelyssä tuntuvat taustalla monet
Vanhan testamentin kohdat, kuten:
”Tähän asti, ei edemmäs! Tässä on sinun ylpeitten
aaltojesi raja!” (Job 38:11)
”Sinä käskit vesiä ja ne pakenivat, ne virtasivat
kiireesti, kun äänesi jylisi.” (Ps.104:7)
”Hän käski Kaislamerta ja se kuivui, ja hän kuljetti heidät syvyyksien halki, merenpohjaa pitkin kuin aavikkotietä.” (Ps. 106:9).
”Mahtava on meren aallokko, mahtavampi vaahtopäinen myrsky, mahtavin on korkeuden Herra.” (Ps. 93:4).
Opetuslapset aavistavat, että heidän Mestarissaan puhuu ja toimii Vanhan liiton Jumala itse.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 107:23-31
Su: Jes. 51:9-15, 2. Kor. 1:8-11, Matt. 8:23-27
Ma: 2. Tim. 1:7-10
Ti: Matt. 14:22-33
Ke: Job 38:1,4,8-11
To: Joh. 6:58-69
Pe: Hepr. 11:23-27 / Ps. 40:2-4 La: Jer. 17:5-8

Virsirukous:
Herralle tiesi anna, hän taivaat johdattaa,
ja hänen viittaustansa maailmat noudattaa.
Hän meren kuohut tyyntää ja myrskyt raivoisat.
Kun hänen tietään kuljet, turvassa vaellat.
Herrasi tietää kaikki, neuvonsa parhain on,
on viisas toimissansa, voimassaan rajaton.
Uskollisesti täyttää hän lupauksensa.
Hän merten kuilut kuivaa, jos niin on tahtonsa.
379: 1,3

