A vihar lecsendesítése
A Genezáreti tó Izrael legnagyobb édesvizű tava. Ismert még Tiberias tó, Galileai
tenger (Galileában található) néven.
Jelenleg a Föld legalacsonyabban (209 méterrel a tengerszint alatt) fekvő édesvizű
tava. Hossza mintegy 21 kilométer, legnagyobb szélessége 13 kilométer. területe 166 km²,
legnagyobb mélysége mintegy 43 méter. Bár földalatti források is beleömlenek, fő táplálója a
Jordán folyó, amely észak - déli irányban keresztülfolyik rajta.
A tavat hegyek veszik körül, de alacsony fekvése miatt gyakran hirtelen érkező
viharok korbácsolják.
Jézus idejében a tavat települések szinte folytonos lánca vette körül és jelentős volt a
kereskedelmi és az átkelő forgalom a tavon.
A tó halban gazdag, így a mellette fekvő falvak lakosságának foglalkozása főként a
halászatra koncentrálódott.
Hajó – Izrael folyói nem voltak alkalmasak a hajózásra, ezért csak a Genezáreti tavon
közlekedtek. Ott is csak halászcsónakok, amelyek kisebb, háromszög alakú vitorlákkal
hajóztak. Maguk a hajók kicsik voltak. Hátsó végükben, sátorral védett helyen találhattak
védelmet a halászok a széltől és az esőtől. Jézus ezen a helyen aludhatott.
Az ókorban a hajózás veszélyes volt, ezért az emberi élet jelképeként is megjelenik,
illetve az emberi élet Istentől való függőségét is szimbolizálja. Hullámok A tenger hullámai
gyakran úgy jelennek meg, mint valami legyőzhetetlen hatalom képei, amelyek azonban
mégis Isten hatalma alá vannak vetve, így uralkodik még felettük is.
Jézushoz kiáltanak. De vajon miért nem ezzel kezdték, mikor már gyülekeztek a fekete
felhők? Nem lehetne akkor mindjárt szólni Jézusnak? Uram, ebből vihar lesz, mert mi
tapasztalt vízi emberek vagyunk, mielőtt még kitör, segíts rajtunk!
Mielőtt még fűhöz-fához szaladgálnánk segítségért, nem lehetne mindjárt Őt kérni? Ó,
de sokszor úgy vagyunk, hogy csak a végén… Amikor már nyilvánvaló, hogy elveszünk,
amikor már csak morzejeleket lehet leadni: Uram, segíts, elveszünk! Boldog ember az, aki
előbb kiált már hozzá!
Sokszor bizony viharoknak kell jönniük, hogy emlékeztessenek minket erre. Eszembe
jutott egy kedves férfi, aki megdöbbentő dolgokat mondott, mikor a második infarktusa után
ott ültem a betegágya szélén a kórházban. Azt mondta: tudod, az elsőért még nem, de ezért a
másodikért hálát adtam Istennek. Azért is, hogy adta, meg azért is, hogy megtartotta az
életemet. Mert eddig sosem gondoltam arra, hogy egyszer vége lesz az életemnek. A
hátralevő időt, ha még dolgozhatom, szeretném azzal tölteni, hogy felkészülök.
Ezt egy negyvenes, értelmes férfi mondta, aki addig úgy hajózott, hogy nem gondolt
arra, hogy egyszer vége lesz, és nem mindegy, hova érkezik meg. Egy ilyen nagy viharnak
kellett jönnie, hogy erre is gondoljon.
Vagy az a fiatalasszony, akinek egyszer viharba került a házassága és recsegett,
ropogott minden eresztéke. Azt mondta: most döbbentem arra, hogy ebbe a házasságba
Jézussal indultam, de aztán mindenféle közbejött, és az egész Jézusügy elaludt a hajón mintha ezt a történetet idézte volna. Most ez a válság ráébresztett arra, hogy fel kell
ébresztenem Őt. És számomra is egészen csodálatos volt, ahogy felébresztette, ahogy
megszólalt Jézus, és a nagy vihar után lett nagy csendesség, és olyan békesség, ami a mai
napig tart. A gyerekek is hálásak ezért. Egy viharnak kellett jönnie, hogy felébressze Jézust,
és gondoljon arra is, mi lesz utána.
Van Szabadító, sőt ott van a Szabadító. Az, hogy Jézus alszik, nem azt jelenti, hogy
nincs, vagy nincs jelen, vagy nem képes segíteni.

Azért alszik, hogy meglássuk: itt elveszünk. Így magunkban, ahogy vagyunk,
elveszünk. Itt nincs segítség, és végre feltétel nélkül tőle fogadja el az ember a segítséget.
Szokták mondani: halál ellen nincs orvosság, és tényleg nincs. Viszont Jézus éppen a
halál ellen ad mindig orvosságot. Itt is. Ha Ő nem segít, belefulladnak a tengerbe. A halálból
menti ki őket.
Ő valóban a halálból ment ki minket. Ez egy rendkívül gazdag, sokjelentésű szó, ami
itt szerepel: elveszünk. Ugyanez a szó van a sokat idézett János 3,16-ban is, ahol azt mondja
Jézus: Úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.
Ebből az elveszett állapotból szabadít ki minket Jézus, csak fel kell ébreszteni, és el
kell hangoznia ennek: Ments meg, mert elveszünk!
Ehhez pont ezt a három dolgot kell komolyan venniük a tanítványoknak:
- Jézus nélkül elvesznek,
- Jézus, ha alszik is, jelen van
- és felébreszthető, és Ő feltétlenül tud segíteni. Ebből akármelyik hiányzik: nincs
segítség.
Jó lenne, ha ma megvizsgálnánk becsületesen, hogy bizonyosak vagyunk-e ebben a
háromban: Jézus nélkül elveszünk menthetetlenül; Jézus közel van hozzánk és megszólítható;
Jézus egészen bizonyos, hogy tud segíteni.
Akinek a szívében ez a három ott van, mindegy, milyen arányban, meg milyen
mértékben - Jézus az icipici hitet is komolyan vette mindig, és arra is válaszolt hatalmasan -,
akkor az ilyen ember felébreszti Őt.
Hogy a viharban mi lesz, az attól függ, hogy hol van a szívemben Jézus akkor, amikor
nincs vihar! Csak a viharban fog eszembe jutni? Vagy azt csinálom mindig, amit Ő kér, és
akkor a viharban sem ijedek meg.
Vagy egyedül evezek, üres szívvel és akkor jut eszembe Jézus, amikor jön a vihar?
Vihar. Hogy lehet ilyen egyáltalán, ha Jézus velünk van? Betegség, tragédia velünk,
keresztényekkel? Azért vagyunk keresztények, hogy velünk ilyenek ne történjenek meg. Vagy
ehhez a meggyőződéshez kötődöm, vagy Valakihez.
Elvárás: egy keresztény nem kerülhet viharba.
Jézus alszik. Bízik az Atyában. Ez bíztató! És bízik a tanítványaiban is! Ránk bízott
egy pl. egy csomó gyereket. Neveld fel őket, bízom benned!
Felébresztik. Vádolják. A bűnös ember mindig vádol. Jó esetben magát, de aztán az
Istent is, vagy másokat.
* Miért féltek a tanítványok? * Hogyan segített nekik Jézus? * Ti szoktatok-e félni
(megijedni) valamitől? „Gyerekek! Legjobban az Úr Jézus tud megnyugtatni benneteket, ha
féltek valamitől. Ahogyan a tanítványokat, úgy titeket is meg tud bátorítani, ha imádságban
bizalommal kéritek Tőle. Neki van hatalma legyőzni a félelmeiteket is.”

