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Kedves Gyerekek, Fiatalok és Felnőttek! 
A Bibliában a négy evangélium nagyon sok érdekes történetet jegyez fel Jézus Krisztusról. Az előbb hal-

lottuk és láttuk is az egyik történetet, azt, amikor Jézus a tengeren jár. Erről a történetről szeretnék ma be-
szélni nektek.  

A Biblia leírja, hogy Jézus azon a napon mi mindent tett, illetve, hogy mi minden történt vele. Abban az 
időben az országban egy nagyon kegyetlen fejedelem uralkodott, akit Heródesnek hívtak. Heródes fejedelem 
már hosszú ideje fogságban tartotta Keresztelő Jánost, majd végül kivégeztette. Jézus kedvelte Keresztelő 
Jánost, és amikor meghallotta, mi történt vele, akkor megrendült Jézus, és szeretett volna egyedül lenni, 
imádkozni és csendben meggyászolni barátját. Ezért egy lakatlan helyre ment el Jézus. 

Az emberek azonban Jézus közelében akartak lenni. Ők nem értették, hogy miért vonul félre szomorúan 
a Mester. Hallgatni akarták tanítását, látni a tiszta, erőt sugárzó tekintetét, ezért egyszerűen utánamentek és 
megkeresték őt.  

Jézusról ezután leírja a Szentírásban Máté evangélista, hogy az egész napot az emberekkel, a köréje gyűlt 
sokasággal töltötte. Pedig szívében ott volt a szomorúság, a gyász, hogy meghalt a barátja. Meggyógyította 
betegeiket, tanította őket, és a végén pedig mindenkinek adott vacsorát. Ez volt az 5000 ember megvendé-
gelése. 

Estefelé azonban elhatározta, hogy mindenképpen egyedül marad, hogy nyugodtan tudjon imádkozni az 
Atya Istenhez. Ezért tanítványai nélküle szálltak hajóra, hogy a Galileai tenger túlsó partjára menjenek. 

Máté leírja azt, hogy a tenger viharos volt aznap éjjel, a hullámok félelmetesen dobálták a kis halászhajót. 
Ráadásul még ellenszél is fújt, ezért alig tudtak haladni. Majd Jézus miután befejezte az imádkozást, az Isten-
nel való beszélgetést, késő éjjel a tanítványai után megy. A tengeren nem hajóval megy, hanem gyalog jár. A 
tanítványai pedig megrémültek, és azt hitték, hogy kísértetet látnak. Hiszen soha nem láttak még senkit, aki 
a vízen járt volna. 

Olyan különös, hogy azok az emberek, akik látták már Jézus több csodáját, és előző nap átélték azt a 
csodát, hogy Jézus megszaporítja az 5 db kenyeret és 2 halat, hogy azzal több, mint 5000 embert bőségesen 
meg tud vendégelni, most egyszerűen kételkednek Jézus hatalmában. Kételkednek abban, hogy Jézusnak van 
hatalma arra is, hogy a tengeren járjon. 

A legidősebb tanítvány, Péter volt mind közül a legbátrabb, és kéri Jézust, hogy hadd járjon ő is a vízen. 
Jézus pedig megengedi Péternek, hogy ő is járjon a vízen. És – emlékszünk a filmre –, amíg Péter Jézusra 
figyel, addig nem süllyed el, de amikor a viharos és mély tengerre tekint, akkor azonnal süllyedni kezd. Jézus 
azonban megmenti őt. 

A tanítvány, Péter igazából azt kérte ezzel Jézustól, hogy bizonyítsa be, hogy ő valóban Jézus. Ennél azon-
ban sokkal több történt: A tanítványok hite erősödött azáltal is, hogy Péter is járt a vízen. 

 
Kedves Barátaim! Én a következő három üzenetet értettem meg ebből a történetből, ebből a bibliai kije-

lentésből: 
I. Az első üzenet, hogy van, amikor el kell indulni egy olyan úton, ami félelmetes, mint a viharos tenger. 

Lehet, hogy ez olyan bizonytalannak tűnik, mintha a sötét éjszakában hajóznánk egy háborgó tengeren, ahogy 
a tanítványok tették. A 12 tanítvány közül többen tapasztalt halászok voltak, akik már sok vihart átéltek. Most 
mégis úgy tűnt, nagyon nehéz helyzetbe kerültek, és csak Jézus ígérete volt a szívükben: utánuk megy, és 
nem hagyja el őket. 

Kedves Elsősök! Azt hiszem, hogy ti is egy kicsit meg vagyok most ijedve. Sokan nem ismertek engem 
sem, másokat sem. Nem tudjátok, milyen lesz az iskola. Lehet, hogy féltek, ahogy régen a tanítványok is fél-
tek. 

Talán a most nyolcadikosok is bizonytalanok, hiszen hamarosan dönteni kell a tovább tanulásról. „Hova 
menjek? Mit tanuljak? Mi legyek az életben?” – teszitek fel magatoknak a kérdést. Biztosan sokat fogtok 
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szüleitekkel ezekről beszélgetni. És bizony nem könnyű ezekre a kérdésekre válaszolni. Mégis el kell indulni 
egy úton. De legyen ott a szívetekben az ígéret, hogy Jézus veletek fog menni, és nem hagy magatokra. 

Az is lehet, hogy ti – kedves szülők – éltek át viharokat. Talán azt érzitek, mintha egy hatalmas viharban 
kellene élnetek. Valamikor beborult az ég, fújni kezdett a szél, esni az eső. És a vihar nem akar elcsendesedni 
még most sem. Szükségetek van arra, hogy Jézus beszálljon életetek hajójába, mert csak akkor fog lecsende-
sedni a vihar. Hívjátok be Jézust az életetekbe, és megszűnik a félelem, lecsendesedik a vihar. Életetek hajója 
pedig biztos révbe ér. 

 
II. Igénknek ez a második nagyon fontos üzenete: Jézus megígérte azt, hogy nem hagy el bennünket, 

hanem velünk van életünk minden napján. Velünk van akkor is, ha bizonytalan úton járunk, ha viharokban 
megyünk, mint a tanítványok. 

Az Úr Jézus most hozzátok is szeretne szólni. Benneteket is szeretne bíztatni: „Bízzatok, én vagyok, ne 
féljetek!” Én hiszem és tudom, hogy az Úr Jézus nagyon szeret benneteket, és ha ti is szeretitek őt, ahogyan 
régen Péter és a többi tanítvány szerette, akkor ott lesz veletek is. Ha úgy érzitek, hogy nagyon nehéz az 
iskola, ha szomorúak lesztek, mert nem sikerül valami, akkor imádkozzatok ti is Jézushoz, hogy segítsen. Egy-
szerűen mondjátok el neki, hogy mitől féltek, vagy mi az, ami miatt szomorúak vagytok, és az Úr Jézus nektek 
is segíteni fog, ahogy a tanítványoknak is segített. 

Jézus szeret benneteket is felnőttek. Nektek már más feladataitok és más gondjaitok vannak, mint a gyer-
meknek. De benneteket sem hagy magatokra Krisztus. Közeledik hozzátok, ahogy akkor éjjel közeledett ta-
nítványaihoz, hogy elmúljon a félelmük, hogy segítségükre legyen, hogy hitük megerősödhessen. 

 
III. Igénk harmadik üzenete pedig az, hogy higgyük, Jézusnak van hatalma arra, hogy segítsen nekünk. 

Amikor Jézus segítségét kérjük, akkor utána már ne a viharos tengerre figyeljünk, mert Péter is ekkor kezdett 
el süllyedni, és ne is kételkedjünk abban, hogy Jézus tud nekünk segíteni, hanem hittel bízzuk magunkat rá.  

Urunk azt szeretné, ha nem kételkednénk benne. Ha komolyan és erős hittel hinnénk, és egészen rá tud-
nánk bízni az életünket. Péter is, amikor kiszállt a hajóból, és vízre tette a lábát, akkor egészen Jézusra bízta 
az életét. 

Ha kell, akkor Urunk Jézus képes ma is az öt kenyérrel és a két hallal jól lakatni nagyon sok embert. Ha 
kell, akkor Ő ma is a vízen jár, és megparancsolja, hogy járjunk a vízen mi is. És Ő ma is képes arra, hogy 
meggyógyítsa a betegeket, még akkor is, ha az orvosok szerint nincs gyógyulásra remény. Krisztusnak van 
hatalma cselekedni és csodát tenni. De neked van-e hited meglátni a csodát? Van-e hited kérni az Ő segít-
ségét? 

 
Ez a történet azzal fejeződik be, hogy a tanítványok meghódoltak Jézus előtt. Leborultak előtte, és azt 

mondták: „Valóban Isten Fia vagy!” Elismerték azt, hogy Jézus volt az, Aki lecsendesítette a háborgó viharos 
tengert. Elismerték Jézus hatalmát, mely megszaporította a kenyeret, hogy jól lakjon ötezer ember. És hittel 
kijelentették, hogy Ő Isten Fia.  

 
Kedves Gyülekezet! Teljes szívemből azt kívánom Nektek, hogy  
1. bátran induljunk el az előttünk álló út, akkor is, ha félelmetes, mint a viharos tenger, 
2. legyen ott a szívünkben az ígéret, hogy Jézus velünk fog menni ezen az úton, és nem hagy magunkra, 
3. higgyük, hogy Jézusnak van hatalma arra, hogy segítsen nekünk. 
4. Legyen hitünk kérni az Ő segítségét, és legyen hitünk meglátni a csodát és hatalmát! Ámen. 
 
 
Loment Péter lelkész 
 
 


