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Olvasmány
Jób 38, 1. 8-11
Jób panaszára az Úr felelt a viharból, és így szólt:
„Ki zárta el kettős kapuval a tengert,
amikor előtört a mélység öléből,
amikor ruha gyanánt megalkottam neki a felhőket,
és ködből pólyát adtam neki,
amikor határvonalat szabtam számára,
és gátat építettem, kettős kapuval?
Azt mondtam neki: »Eddig jöjj és ne tovább!
Itt törjön meg hullámaid gőgje!«”

Szentlecke
2 Kor 5, 14-17
Testvéreim! Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk,
hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.
Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberi
módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény.

Evangélium
Mk 4, 35-41
Egy napon Jézus, amikor este
lett, így szólt tanítványaihoz: „Keljünk át a túlsó partra.” Erre azok
elbocsátották a tömeget, és Jézust
magukkal vitték úgy, ahogy ott volt
a bárkában.
Más csónakok is voltak velük.
Nagy szélvihar támadt, a hullámok
a bárkába csaptak, úgyhogy az
már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették és megkérdezték: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” Erre fölkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: „Hallgass el, nyugodj meg!” A szél elállt, és nagy
csendesség lett.
Ekkor hozzájuk fordult: „Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?” Nagy félelem
fogta el ugyanis őket. Egymást kérdezgették: „Ki lehet ez, hogy még a szél és a tenger is
engedelmeskedik neki?”

Háborgó tenger és alvó Jézus
Azzal, hogy Jézus alszik, lehetőséget ad úszni tudó és viharhoz szokott tanítványainak, hogy megmutassák, mekkora a hitük. És, hogy ismerik-e: kicsoda Ő? Hiszen ekkorra már, a Mester oktatásában részesedve tanúi voltak megannyi csodás
gyógyításnak és ördögűzésnek. Ebben a vihar-jelenetben az tűnik ki, hogy hitük
kudarcot vallott. Márk evangélista nagyon finoman érzékelteti azt is, hogy Jézus
akár gyógyít, akár a tengert csendesíti el, valójában a gonosz lélek hatalmát töri
meg. Még a szófordulatok, a kérdések is ugyanazok, mint a kafarnaumi megszállottság-történetben.
A vihar lecsendesítése után Jézus megrója apostolait gyávaságuk és hitetlenségük láttán. Mintha azt sugallná: ő akkor is velünk van, ha alszik… Bátorságot kér, a
hit bátorságát, amely nem zárja ki ugyan a szent istenfélelmet – sőt feltételezi azt –,
de nem ad helyet a csüggedésnek és a kétségbeesésnek. Amiért nem kel védelmünkre azonnal, látványosan, attól még ő a természet ura, és igenis törődik velünk.
(…) A hitetlenség ott kezdődik, amikor gyávaságból vagy félelemből nem vagyunk képesek Jézussal és a többi emberrel megosztani a veszélyes helyzeteket,
amikor elaltatjuk lelkiismeretünket, és lelkünk háborgó tengerén nem akarjuk követni Krisztust a szenvedés sötétségébe. Pedig ő alászállt a poklokra és megmentett minket.
A hitben nincs félelem. A hit bizalom teli ráhagyatkozás a szerető Isten jelenlétére, amit minden nap, mindenütt megtapasztalhatunk.
Sebestyén Péter (http://erdely.ma/hitvilag.php)
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