
kävisit heidän ylitsensä, jos, sanon minä,

opetuslapsilla olisi siinä se usko ja luot-

tamus Jeesuksen päälle, vissimmästi he

saattaisivat suuremmalla voimalla taistella

maailman tuulen kanssa.

Mutta he ovat heikkouskoiset ja pel-

kurit, ja sen tähden Jeesus soimaa heitä.

Jos muutampi ei tule varsin enkeliksi, niin

lankee hän epäilykseen. Koska muutampi

ei saa niin suurta tuskaa ja omantunnon

vaivaa kuin hän itse määrää, niin tulee

omavanhurskaus ja sanoo: "Ei Jeesus ole

laivassa. Ei Hän ole nukkumassakaan

haahdessa. " Jos muutampi ei saa ilmoi-

tuksia taivaasta, niin sanoo omavanhurs-

kaus: "Ei Jeesus ole laivassa." Koska

muu tampi tuntee kiusauksia armonmerkin

jälkeen, niin sanoo omavanhurskaus: "Ei

Jeesus ole laivassa." Kyllä me olisimme

hyvät kristityt kaikki, jos ei nousisi kova

tuuli ja rajuilma koskaan merellä. Jos ei

olisi kiusauksia ja vastuksia hänellä elä-

män tiellä. Jos aina olisi hyvä sää ja myö-

tätuuli merellä, niin me olisimme hyvät

kristityt kaikki.

Me kuulemme näistä sanoista, että Ju-

mala on asettanut meren aalloille yhden 

Mutta maailmanlapset purjehtivat roh -

ki iankaikkisuuteen, huutavat: perkele ja

saatana, sivuitse mennessänsä. Juovat pi-

run paskaa ja pilkkaavat Jeesuksen ope-

tuslapsia, ja sanovat: "Te olette hullut,

jotka ette tohdi purjehtia niin kuin me."

Vieläpä maailman laivassa on itse rietas

perämiehenä, joka on tehnyt heitä niin so-

keiksi, ettei heidän pidä näkemän sitä syn-

nin virtaa, joka viepi heitä siihen palavaan

koskeen. He ryyppäävät pirun paskaa ja

trallaavat, koska he lähtevät ulos hami-

nasta, ja koska he tulevat uneliaaksi, pa-

nevat he maata ja antavat perämiehen las-

kea karille. Ja siinä särkyy heidän laivansa.

Muutamat hukkuvat varsin, ja muuta-

mat vajoavat pohjattomuuden aalloissa.

Muutamilla näkyvät vain kädet ja pää yl-

häällä, ja silloin he kyllä huutavat Jeesuk-

sen opetuslapsille, joita he ovat ennen pil-

kanneet. He huutavat viimeisessä hengen

hädässä: "Rakkaat Jeesuksen ystävät, tul-

kaat meille avuksi!" Mutta Jeesuksen ope-

tuslapset vastaavat: "Se on hiljainen hätä,

koska ette ennen ole huutaneet."

määrän ja rajan, jonka ylitse ne ei pääse

kulkemaan, ja jos tämä raja ei olis pantu
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meren aalloille, upottaisit he kaikki, mitä

maan päällä on.

Mutta ei tämä sana ole ainoastansa siitä

luonnollisesta merestä sanottu, vaan se on

erinomattain siitä hengellisestä merestä

eli pohjattomuuden meren aalloista pu-

huttu, joka löytyy jumalattoman ihmisen

sydämessä. Tämä pohjatoin meri kuohuu

alinomaisella pauhaamisella synnissä ja

pahuudessa, eikä siinä ole tyven paljon

koskaan. Ja se on työläs sanoa, kuka oli

nostanut tuulen ja aallot merellä, koska

opetuslapset olit soutamassa ja luulit huk-

kuvansa. Olikohan Jumala sen nostanut,

eli se henki, jolla tuulessa valta on, emme

tiedä sanoa.

Mutta sen me tiedämme vakaisesti, että

ne pohjattomuuden aallot, jotka vierivät

jumalattoman ihmisen sydämessä, ei ole

nostetut Jumalalta, vaan se henki, jolla

maailman tuulessa valta on, on ilman epäi-

lemättä nostanut tuulen jumalattoman ih-

misen sydämessä, jossa pohjattomuuden

aallot pauhaavat niin kuin palava koski.

Ja se näyttää niin kuin niille aalloille ei

olis pantu yhtään määrää.

Koska nimittäin tämä pohjatoin meri

rupeaa kuohumaan, tulevat kaikki ylpeät

ja riettaat sanat ulos suusta. Erinomattain

kuohuu pohjattomuuden valkea vaahto ulos

niitten suusta, jotka kantavat vihaa sydä-

messänsä kristityille, joitten he soisit huk-

kuvan pohjattomuuden meressä. Vaik ka ne

jumalattomat ja kääntymättömät, jotka

siinä meressä rohkeasti purjehtivat, ovat

itse siinä hukkumassa, mutta ei ne siitä

huoli, saati he saisit kristityitä hukkumaan.

Niin suuri kateus on riettaan enkeleillä,

ettei he omasta sielusta kanna vaaria, saati

he saisit kristityitä vahinkoon. Vaikka nyt

useimmat ihmiset tällä ajalla, jotka kan-

tavat hengellistä vihaa sydämissänsä, tun-

tevat kyllä, että heidän täytyy semmoi-

sessa tilassa, kuin he nyt ovat, hukkua

ijankaikkisesti. Mutta ei ne sentähden

malta mieltänsä eivätkä ymmärrä, että

tämä paatumus tulee siitä vihasta, jota he

kantavat sydämessänsä, ja vielä laskevat

ulos suun kautta, koska he luulevat kris-

tittyjen tulevan vahinkoon.

Silloin jumalattomat pääsevät iloitse-

maan, koska kristityt ahdistetaan maail-

malta. Koska Jeesuksen opetuslapset ovat

hukkumallansa lainehtivan meren aal-

loissa, silloin riettaan enkelit pääsevät

nau ramaan. Mutta kuka tiesi, kuinka kau -

an he nauravat, ennen kuin heille itselle

tulee hätä. Vaikka se näyttää meidän sil-

mäimme edessä, niin kuin ei olis juma-

lattomille yhtään määrää pantu, kuitenki

täytyy meidän uskoa, että Jumala on aset-

tanut lainehtivan meren aalloille yhden

määrän ja sanonut: "Tähän asti pitää sinun

käymän ja ei edemmäksi; tässä pitää sinun

aaltos asettuman."

Niin myös ihmisten pahuus ei pääse

ylitse sen määrän, jonka Jumala on aset-

tanut, vaikka se kuohuu välistä hirmui-

sesti, ja tulee kanssa ulos sydämestä, niin

kuin valkea vaahto meren aalloista. Sillä

Daavidi on kirjoittanut, että heidän kurk-

kunsa on avoin hauta, ja kielellänsä he

liehakoitsevat. Sillä jumalattomat ja Jee-

suksen ristin viholliset luulevat, että Jee-

suksen opetuslapset nyt hukkuvat laineh-

tivan meren aalloissa, koska se henki, jolla

tuulessa valta on, on nostanut meren ja

ilman, jossa Jeesuksen opetuslapset tus-

kalla soutavat. Mutta niin kauan kuin Jee-

sus on laivassa, ei ole Jeesuksen opetus-

lapsilla hätää, vaikka Hän on nukkumassa.

Hän saattaa pian olla ylhäällä, koska Jee-

suksen opetuslapset hädässänsä huutavat:

"Herra, auta meitä! Me hukumme!"

Mutta riettaan enkeleille ei tule yhtään

hätää niin kauan, kuin he jaksavat juoda
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ja tapella, huorin tehdä ja varastaa. Ei ole

niillä hätä, niin kauan kuin he jaksavat

kristityitä panetella, ja niin kuin sotamie-

het tarjota Kristukselle etikkata, sapella

sekoitettua. Sillä me tiedämme jo vanhasta

Raamatun koettelemuksesta, että Jeesuk-

sen ristin viholliset iloitsevat kristittyin

vahingosta.

Mutta kerran tulee myös se aika, että

he saavat nähdä, ketä he pistäneet ovat,

sillä vaikka tämän maailman jumala nyt

on sovaissut uskottomitten taidot, että

heidän pitää valheita uskoman. Sentäh-

den he valehtelevat niin paljon, että he

uskovat itsekki valheitansa, ja tulevat sen

kautta petetyksi. Ja häpeällisesti tulevat

ne sokeat raukat petetyksi, jotka iloitse-

vat kristittyin vahingosta ja luulevat, että

se pieni laiva, jossa Jeesuksen opetus-

lapset suurella pelvolla ja vapistuksella

soutavat maailman lainehtivan meren

aalloissa, he luulevat, sanon minä, että

tämä pieni laiva pian hukkuu epäilyksen

aalloissa. Mutta jos vielä se henki, jolla

tuulessa valta on, olis tämän kovan tuulen

ja ilman nostanut, emme kuitenkaan epäi -

le, että Jeesuksen opetuslapset siinä tuu-

lessa hukkuvat, niin kauan kuin Jeesus on

laivassa. Jos Hän vielä olis siinä laivassa

nukkumassa, on kuitenki se meidän toi-

vomme ja uskalluksemme Jumalaan, että

Jeesus herää niin pian, kuin opetuslapset

hädässänsä huutavat: "Herra auta meitä!

Me hukumme." Silloin nousee Hän aset-

tamaan tuulen ja ilman, ja tyven tulee.

Huutakaat nyt, te Jeesuksen opetuslap-

set, jotka olette suuren vaivan kautta sou-

tamassa tämän maailman lainehtivalla me-

rellä. Jos teillä Jeesus on laivassa, niin

kuin meidän toivomme on, että Hän on

laivassa, niin huutakaat teidän hädäs-

sänne! Mitämaks Hän herää asettamaan

tämän kovan tuulen ja ilman, jonka se

henki, jolla tuulessa valta on, on ylösnos-

tanut. Kuule, sinä Suuri Tuulen ja Ilman

Asettaja hätääntyneitten ja peljästyneitten

huuto! Isä meidän jne.

Evankeliumi: Matt. 8: 23 - 27

Meidän ylös luetun pyhän evankeliu-

min johdatuksesta pitää meidän tällä het-

kellä Jumalan armon kautta tutkisteleman

ja katseleman: 1. Kuka on tämän kovan

ilman nostanut merellä, ja 2. Mitä maail-

man joukko olis tehnyt, jos Jeesuksen ope-

tuslapset olisit hukkuneet. Me toivomme

kuitenki, että Jeesuksen opetuslapset niin

huutavat hädässänsä, että Jeesus herää

asettamaan tuulen ja meren, ennen kuin

opetuslapset hukkuvat.

Ensimmäinen tutkistelemus: Kuka on

tämän kovan ilman nostanut? Me kuu-

lemme meidän pyhästä evankeliumis-

tamme, että Jeesus asetti tuulen, ja alku-

raamatussa eli alkukielessä seisoo niin,

että Hän nuhteli tuulta. Jos tämä kova ilma

olis nostettu Jumalalta, ei olis Jumalan

Poika tohtinut nuhtelemisella asettaa

tuulta, mutta rukoilemisella. Jos Jumala

olis nostanut tämän kovan tuulen, niin olis

Jumalan Poika rukoillut Isäänsä, että tämä

kova ilma asettuis. Mutta koska Hän nuh-

teli sitä kovaa tuulta ja ilmaa, niin se on

arvattava, että tämä kova tuuli ja ilma ei

ollut Jumalalta. Mutta se henki, jolla tuu-

lessa valta on, joka myös Jobin aikana

nosti semmoisen tuulispään, että huonet

kukistui, jossa Jobin lapset olit, se sama

henki oli ilman epäilemättä nostanut tämän

kovan tuulen ja ilman. Vaikka muutamat

kuolleen uskon tunnustajat luulevat, että

ylön suuri valta annetaan riettaalle, jos hän

vielä nostais tuulen ja ilman merellä.

Armonvarkaat luulevat, ettei ole riet-

taalla mitään valtaa maan päällä. Mutta

Paavali kirjoittaa kuitenki selkeästi siitä
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hengestä, jolla tuulessa valta on, joka myös

epäuskoisissa lapsissa vaikuttaa. Ja jos sillä

hengellä ei ole niin suuri valta luonnolli-

sessa ilmassa, mutta maailman tuulessa on

totisesti niin suuri valta sillä hengellä, joka

epäuskoisissa lapsissa vaikuttaa, että hän

saattaa kyllä kovan tuulen ja ilman nostaa

tämän maailman lainehtivalla merellä hu-

kuttaaksensa Jeesuksen opetuslapsia. Jos

ei heillä olis Jeesus nukkumassa laivassa,

joka saattaa asettaa tämän kovan tuulen ja

ilman, niin pian, kuin opetuslapset hätä-

huudolla herättävät Häntä.

Kyllä totisesti kaikki riettaan enkelit

soisit, että opetuslapset hukkuisit tässä

kovassa tuulessa ja ilmassa, ja soisit vielä,

että Jumala olis nostanut tämän kovan

tuulen ja ilman. Ei riettaan enkelit viitti

kuulla, että se henki, jolla tuulessa valta

on, olis tämän ilman nostanut; sillä siitä

seuraa ainoastansa se päätös, että rietas

tahtoo hukuttaa Jeesuksen opetuslapsia,

mutta ei Jumala.

Mutta Jeesuksen ristin vihollisilla on

se usko, että Jumala on tämän kovan il-

man nostanut ja sen tähden päättävät he,

että Jumala on niille suuttunut, mutta ei

rietas. Jos nimittäin rietas olis suuttunut

Jeesuksen opetuslapsille, niin kuin hän on

totisesti niille suuttunut, niin olis Jeesuk-

sen ristin vihollisilla syy epäillä, ettei ole

sitte Jumala suuttunut Jeesuksen opetus-

lapsille. Vaikka ne vainoojat, jotka luule-

vat tekevänsä Jumalalle palveluksen, kos -

ka he Jeesuksen opetuslapsia tappavat,

ovat aina olleet siinä uskossa, että Jumala

on niille suuttunut, koska maailma on

suut tunut, ja ovat siitä tehneet semmoisen

päätöksen, että Jumala myös vihaa heitä,

koska maailma heitä vihaa. Mutta Juma-

lan sana taas ottaa siitä paikasta niin kovin

vastaan, ettei riettaan enkelitkään saata

niin vääntää ja punoa Raamatun sanoja,

että Jumala myös vihaa niitä, joita maa-

ilma vihaa. Sillä maailma ei ole koskaan

saattanut rakastaa kristityitä, vaan joka

paikassa, kussa totinen kristillisyys on il-

moittanut itsensä, siinä on myös viha ja

vaino tullut maailmalta.

Ja sen tähden on myös tämän maail-

man jumala suuttunut Jeesuksen opetus-

lapsille; ja se henki, jolla maailman tuu-

lessa valta on, hän on tämän kovan tuulen

ja ilman nostanut, ja hän on myös se sama

henki, joka epäuskoisissa lapsissa vaikut-

taa vihan ja vainon kristityitä kohtaan. Ja

niille tulis totisesti suuri ilo, jos nyt Jee-

suksen opetuslapset tässä kovassa ilmassa

hukkuisit. Mutta ei tarvitse Jeesuksen ris-

tin viholliset ylön varhain iloita, sillä Jee-

sus on vielä laivassa. Ja jos Hän vielä olis

nukkumassa, kyllä Hän saattaa vielä pian

herätä asettamaan tämän kovan tuulen ja

ilman. Vaikka niillä raukoilla on semmoi-

nen epäusko, että he pelkäävät. Mutta mi-

nulla on kuitenkin se usko, että Jeesus he-

rää, niin pian kuin he hädässänsä huutavat.

Ja minä tiedän vakaisesti, että he huu-

tavat, ja uskon myös, että Jeesus kuulee

hei dän huutonsa ja herää ja nousee ylös

asettamaan tämän kovan tuulen ja ilman,

jonka se henki on nostanut, jolla maailman

tuulessa valta on. Ja minä toivon, että Jee-

suksen opetuslapset pitää terveenä kostu-

man toiseen rantaan, joka on toisella puo-

lella merta. Ja pauhatkoon sitte maailman

tuuli tämän maailman lainehtivalla me-

rellä niin paljon kuin hän tahtoo.

Toinen tutkistelemus: Mitäs maailman

joukko olis tehnyt, jos Jeesuksen opetus-

lapset olisit hukkuneet? Me arvaamme

hyvin, että maailman joukko pääsis suu-

reen iloon, jos Jeesuksen opetuslapset

huk kuisit tässä kovassa ilmassa, jonka vi-

hollinen on nostanut heidän päällensä. Mi-

täpä vihollisen orjat enemmän toivottavat,
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kuin että hukkuminen tulis niille, jotka

suurella pelvolla ja vapistuksella soutavat

vastoin maailman tuulta. Sillä vihollisen

orjat ei pelkää koskaan, että he hukkuvat

tämän maailman lainehtivalla merellä,

sillä heillä on ensiksi suuri laiva, jolla he

purjehtivat maailman tuulta myöten, ja

toiseksi on heille maailman tuuli myötäi-

nen. Mutta Jeesuksen opetuslapsilla on

ensiksi pieni laiva, ja toiseksi on maail-

man tuuli vastaan. Sen tähden on aina

maailman joukolla semmoinen iloinen

toivo, että Jeesuksen opetuslapsille tulee

pian hätä ja hukkuminen.

Mitäs nyt tekisit maailman orjat, jos

Jeesuksen opetuslapset olisit hukkuneet

siinä kovassa ilmassa? Mitäpä he tekisit

muuta kuin joisit hyvin kraviaisia, niin

kuin heidän tapansa on. Jos nimittäin yksi

ihminen syntyy, niin he ovat valmiit juo -

maan ristiäisiä. Jos yksi ihminen kuolee,

niin he juovat kraviaisia. Siinäpä näkyy

parhaiten, että he pitävät vatsansa juma-

lana. Ja minä olen huomannut, että maail-

manlapset aina kokoontuvat juomaan,

koska he luulevat jotakin hyvää voitta-

vansa. He juovat ilosta edeltäpäin, ennen

kuin ne ovat voittaneet sitä hyvää, jota he

toivovat. Sillä ei maailmanlapset muuta

iloa tunne, kuin sitä lihan huvitusta, vaik -

ka Paavali sanoo: "Joka lihassa kylvää, pi-

tää lihastansa niittämän turmelusta." Niin

minä luulen, että maailman orjat kokoon-

tuisit juomaan kraviaisia, jos Jeesuksen

opetuslapset olisit hukkuneet siinä kovassa

ilmassa, jonka vihollinen on nostanut.

Siinä on heidän ilonsa, mutta aivan ly-

hykäinen ilo, sillä Jumalan kaksiteräinen

miekka leimahtaa nyt maailman ylitse. Ja

kukas on nyt nostanut tämän kovan ilman

maailmassa? Jos Jumala on sen nostanut,

niin olispa nyt maailmalle annettu muis-

tutus Jumalan vihasta. Olispa nyt tila ru-

veta ajattelemaan perään, kuinka tähän

asti on eletty maailmassa: ilossa, turhuu-

dessa, haureudessa, hekumassa, juopu-

muksessa, ahneudessa, vihassa ja kateu-

dessa. Kukas tiesi, ettei maailmalle tule

vielä suurempi hätä kuin Jeesuksen ope-

tuslapsille, jotka kyllä pelkäävät, että huk-

kuminen tulee, ja sen tähden herättävät

Jeesusta hätähuudollansa. Mutta maail-

man orjat ei ymmärrä peljätä pitään,

vaikka nyt Jumala olis suuttunut maail-

malle ja sen tähden rankaisee sodalla, näl-

jällä ja taudilla.

Juutalaisilla oli niin suuri uskallus Ju-

malaan, koska vihollinen oli jo piirittänyt

heidän kaupunkinsa, että he tulit ylpeäm-

mäksi, jota likemmäksi kaupungin hävitys

tuli. Juutalaiset luulit, että Jumala ihmeel-

lisellä tavalla heitä pelastaa vihollisten

väkirynnäköltä. Mutta kristityillä ei ollut

semmoinen turha luottamus Jumalan pääl -

le, sillä he pakenit henkensä kanssa pois

turmeluksen kaupungista. Sillä he tiesit

hyvin, että Jumala oli sille kaupungille

suut tunut, jonka asuvaiset olit vuodatta-

neet pyhäin ihmisten verta ja vainonneet

kristityitä.

Nyt me päätämme tämän tutkistelemi-

sen sillä toivotuksella, että kaikki kään-

tymättömät ja uudestasyntymättömät ot-

taisit vaaria ajan merkeistä, joista juuta-

 lai set ei ole tahtoneet ottaa vaaria. Koska

meri ja ilma pauhaa maailmassa, ja kansa

nousee kansaa vastaan, eiköhän silloin ole

semmoiset ajan merkit, jotka osottavat,

että joku suuri muutos tulee maailmassa.

Jospa se muutos tapahtuis ensinnä sydä-

messä ja sitte vasta ilmassa! Mutta meidän

toivomme on, että se suuri tuulen ja ilman

asettaja, joka on yhdellä sanalla asettanut

tuulen ja meren, saattaa vielä nytki asettaa

sen kovan tuulen ja ilman, jonka viholli-

nen on nostanut hukuttaaksensa Jeesuksen
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opetuslapsia. Niin kauan kuin Jeesus on

laivassa, vaikka vielä olis nukkumassa, ei

pidä Jeesuksen opetuslapsilla oleman hätä,

sillä he herättävät Häntä huudollansa. He

huutavat hädässänsä: "Herra, auta meitä!

Me hukumme."

Luulettekos te suruttomat pakanat, että

Jeesus on niin raskaasti nukkumassa, ettei

Hän kuule opetuslastensa huutoa? Niinkös

te luulette, että Jeesus ei herää enää unes-

tansa? Älkää vain ajatelko teidän sydä-

missänne, te Jeesuksen ristin viholliset,

että Jeesuksen opetuslapset hukkuvat tässä

kovassa ilmassa, jonka vihollinen on nos-

tanut heidän päällensä. Ennen te hukutte

teidän synneissänne, kuin Jeesuksen ope-

tuslapset. Jos vielä epäilyksen aallot vä-

Daavid valittaa katumuksessansa, että

yksi syvyys pauhaa siellä, ja toinen täällä,

ja kaikki sinun aaltos ja lainees käyvät

minun ylitseni. Minä ajattelen, että kaikki

katuvaiset sielut ovat samassa koettele-

muksessa olleet kuin Daavid, koska hän

oli katumuksessansa hukkumaisillansa

epäilyksen aalloissa, jonka tähden hän kir-

joittaa katumusvirressänsä: "Yksi syvyys

pauhaa siellä, ja toinen täällä," eikä moni

ymmärrä, mitkä syvyydet ne ovat katu-

vaisten ympäri, jotka niin pauhaavat.

Mutta me ymmärrämme hyvin, että ne

ovat epäilyksen aallot, jotka niin pauhaa -

vat. Koska katuvaiset sielut joutuvat tä-

män maailman lainehtivalle merelle sou-

tamaan iankaikkisuuden ihanaa rantaa

päin, silloin nostaa omanvanhurskauden

perkele yhden kovan tuulen ja ilman. Sil-

listä lyövät heidän ylitsensä, jonka tähden

myös Jeesus soimaa heitä, koska he ovat

niin heikkouskoiset, mitä heidän siihen

tulee? Ei teidän tilaisuutenne tule parem-

maksi sen kautta, että opetuslapset sem-

moisessa ilmassa pelkäävät hukkuvansa,

sillä sananlasku on: että kaikki ovat viisaat

maalla, koska merellä vahinko tapahtuu."

Mutta soutakaat, soutakaat, te harvat

sielut, jotka olette Jeesuksen kanssa lai-

vassa. Soutakaat ja huutakaat: "Herra, auta

meitä! Me hukumme." Ja Hän nousee ylös

ja asettaa tuulen ja ilman, ja teidän pitää

terveenä kostuman toiseen rantaan, joka

on toisella puolella merta. Ja siellä pitää

teidän veisaaman uuden virren Jumalalle

ja Karitsalle. Amen! Halleluja!

loin nousevat epäilyksen aallot korkealle.

Yksi syvyys pauhaa siellä, ja toinen täällä.

Omantunnon tuomio on yksi syvyys,

jo  ka pauhaa hirmuisesti heränneessä

omas satunnossa. Ja epäusko on toinen sy-

vyys. Ja epäilyksen aallot käyvät hänen

ylitsensä. Tässä hädässä on Daavid ollut,

ja siinä samassa hädässä ovat kaikki Jee-

suksen opetuslapset, koska he soutavat tä-

män maailman lainehtivalla merellä epäi -

lyksen aalloissa. Sen paikan on Daavid

koetellut. Ja kaikki katuvaiset sielut tun -

tevat sen paikan, kussa yksi syvyys pau-

haa siellä ja toinen täällä, ja epäilyksen

aallot käyvät heidän ylitsensä.

Tässä hädässä olivat myös Jeesuksen

opetuslapset, ensiksi luonnollisesti, koska

he rupesivat pelkäämään, että he hukkuvat

Tiberiaan eli Genetsaretin merellä, ja toi-
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