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22 Ezután nyomban sürgetni  kezdte  tanítványait,  hogy szálljanak 
hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a 
sokaságot. 23 Miután elbocsátotta a sokaságot, egyedül felment a 
hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. 24 A hajó 
pedig  már  messze  eltávolodott  a  parttól,  és  a  hullámok  között 
hányódott,  mert  ellenszél  volt.  25 Már hajnalodott,  amikor Jézus 
odament hozzájuk a tengeren járva. 26 Mikor pedig a tanítványok 
meglátták,  hogy  a  tengeren  jár,  megrémültek,  és  ezt  mondták: 
Kísértet  ez!  És  ijedtükben  felkiáltottak.  27  De  Jézus  azonnal 
megszólította őket, és ezt mondta: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! 
28 Péter ekkor így válaszolt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold 
meg, hogy odamenjek hozzád a vízen! 29 Ő pedig így szólt: Jöjj! És 
Péter, kiszállva a hajóból, járni kezdett a vízen, és elindult Jézus 
felé. 30 Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint 
süllyedni  kezdett,  felkiáltott:  Uram,  ments  meg!  31  Jézus  pedig 
azonnal  kinyújtotta  a  kezét,  megragadta  őt,  és  ezt  mondta  neki: 
Kicsinyhitű,  miért  kételkedtél?  32  És  amint  beszálltak  a  hajóba, 
elült  a  szél.  33  A  hajóban  levők  pedig  leborultak  előtte,  és  ezt 
mondták: Valóban Isten Fia vagy!

  Alapige: M T  1 4 , - 2 7 , B

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!
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KEMÉNY SZAVAK

Kedves Testvérek!
Bízzatok,  én  vagyok,  ne  féljetek!” Ezt  mondja  Jézus  a  viharral 
szembeni  küzdelemben  megfáradt,  kétségbe  esett,  és  az  általuk 
„kísértetnek” vélt lény megjelenése miatt megrémült tanítványoknak. 
Megnyugtatja  őket,  bizalmat,  sőt  bátorságot  önt  a  szívükbe, 
miközben  megláthatják,  hogy  Jézus  nem  csupán  a  vízen  járva 
közeledett  feléjük,  hanem a hatalmas szél is  elállt,  amint közéjük 
lépett  a  hajón.  Ugyanakkor  ebben  a  történetben  sokkal  több  van, 
több lakozik, mint hogy a Megváltó a természet erőit megzabolázva 
megmenti a számára kedves tanítványait. Megláthatjuk, mit is jelent 
az, hogy isten szereti az embert. Megtudhatjuk, mit jelent a bizalom, 
a Jézusba vetett  bizalom. És  megérthetünk még valamit:  ahogyan 
Jézus bizalommal fordul felénk, és szavaival bizalmat sugároz, úgy 
mi  is  megindulhatunk  felé  hittel  és  bizalommal  –  még  ha  eddig 
másként tekintettünk rá, más dolgokat kerestünk.

A szakaz az ötezer ember megvendégelése után veszi fel a 
fonalat. Jézus egyik legismertebb csodája volt ez – Isten országának 
gazdagságát, áldásait, az ezekben megjelenő Isteni szeretetet szépen, 
részletesen, bőségesen megmutatja nekünk. Sokan közeledtek hozzá 
ezután.  Egyeseket  őszinte  csodálat,  áhítat  ragyogta  át.  Voltak 
azonban – és erről János evangéliumában olvashatunk, ugyanennél a 
történetnél – akik királlyá akarták kenni őt. Ők az isteni üzenetet a 
maguk  elképzelése  szerint  akarták  nem  csak  értelmezni,  hanem 
megvalósítani.  Jézus  emiatt  kéri  meg  a  tanítványokat,  hogy 
induljanak  előre,  szálljanak  fel  a  hajóra  (a  Genezáreti-tó  partján 
voltak)  amíg  ő  a  sokaságot  elbocsátja.  Ők  el  is  indultak.  Jézus 
viszont ezután nem rögtön indult utánuk, hanem elment egy olyan 
helyre, ahol az emberektől távol, végre volt lehetősége imádkozni, az 
Atyával imádságos közösségben lenni. Az ilyen pillanatokban nem 
csak  elcsendesült,  nem  csak  megpihent,  hanem  fel  is  készült 
szolgálatára, küldetésére, arra,  mi fog rá várni hamarosan a távoli 
Jeruzsálemben. 

Aztán  Jézus  felkelt  és  elindult.  Meglátta,  hogy 
tanítványainak  segítségre  van  szükségük  –  olyan  segítségre,  amit 
egyedül  ő  adhat  meg.  Olyan  szép  kép  –  Jézus  az  Istennel  való 
közösségből elindul a tanítványok felé, hogy megsegítse őket. Ebben 
a kicsi képben is megjelenik az üdvtörténet magva – Jézus, Isten fia,  
a  Mennyei  Királyság  minden  áldását,  gazdagságát,  dicsőségét 
otthagyja  és  elindul,  hogy  az  emberek  segítségre  legyen  -  hogy 
tanítson,  gyógyítson,  bűnbocsánatot  adjon  és  megszabadítsa  az 
emberiséget  bűneiből.  Szükségük  is  volt  rá.  Mármint  a 
tanítványoknak  is.  Nem  csak  átvitt,  hanem  ebben  a  történetben, 
konkrét értelemben is. Nehéz elképzelni, milyen lehetett egy annál 
sokkal kisebb hajóban, bármiféle fényforrás nélkül, kint a sötétben 
hajózni,  miközben erős  ellenszél  fújt,  és  akármikor  felborulhattak 

volna, vagy túl sok víz került volna a fedélzetre. Bizonyára fárasztó, 
megterhelő, kimerítő – testet-lelket felemésztő munka volt egyben 
tartani  azt  a  lélekvesztőt.  Úgyhogy  nem  csuda,  ha  egy  ilyen 
helyzetben  a  hold  lágy  fényében  meglátnak  egy  árnyékot,  ami 
feléjük közeledik a vízen. A helyükben én is megijedtem volna.

Ő  nekik,  ezeknek  a  megijedt  embereknek  mondja  Jézus 
ezeket  a  szavakat:  „Bízzatok,  én  vagyok,  ne  féljetek!” Milyen jó, 
hogy Jézus jelenlétében a tanítványok mind meg tudtak nyugodni, 
nem a páni rémület uralkodott rajtuk. Amikor Jézussal kapcsolatban 
vagyunk,  lehetőséget  kapunk  arra,  hogy  félelmeinket  letegyünk, 
hogy  megnyugodjunk  kissé.  Oly  sokszor  éltem  meg  én  is,  hogy 
imádkozás  közben,  addig  egy  bizonyos  dologért  aggódtam,  de 
közben folyamatosan eltűnt a félelem és erősebb lett  az az  érzés, 
hogy az Úr kezében vagyok és ez a dolog nála biztosan rendeződni 
fog, ha ez az ő akarata. Talán valami hasonló érzés foghatta el Pétert, 
amikor megszólította Jézust és azt mondta: parancsolja meg, hogy 
odainduljon feléje. Ez egy erőteljes kérés: azt kéri, hogy ruházza fel 
őt  erővel,  hogy elinduljon felé.  Meg is  történik.  Amíg  Jézus  felé 
indul,  amíg ő rá tekint,  amíg őt keresi,  addig nincs is baj.  Amint  
elterelődik a  figyelme  és  megijed,  azonnal  süllyedni  kezd,  addigi 
hite,  bizalma  is  megcsappan.  Jézus  mégis  magához  emeli  a 
kételkedőt,  mert  kétségei  közepette  is  hozzá  fordult  segítségért. 
Szemrehányása,  bár  komoly  és  sok  igazság  van  benne,  képes 
szelíden megszólítani Péter és rámutatnia az igazságra – ha Péter 
végig  rá  tekint,  nincs  semmi  baj,  ha  Ő  benne  bízik,  nem  érheti 
veszedelem, és ha Péter bizalommal indul Isten felé, elérhet hozzá, 
és megfoghatja szabadító kezét.

Könnyű  volt  Péternek  és  könnyű  volt  a  tanítványoknak. 
Tudták, milyen helyzetben vannak, tudták, mire van szükségük, és 
tudták,  kihez  fordulhatnak.  A  mai  ember  vajon  tudja  azt,  milyen 
helyzetben  van?  A  mai  ember  tudja,  mire  van  szüksége?  A  mai 
ember tudja, kihez fordulhat segítségért? Sokszor nem tudja. Sokszor 
nem érti. De sokszor van az is – hogy teljesen mást kér, mint amire 
szüksége  van.  A  hetekben  olvastam  egy  kutatást  egy  internetes 
magazinban, ahol a vallásos élettel kapcsolatos kérdéseket tettek fel 
emberek csoportjának.  A következő eredmények születtek,  csak a 
lényeges  pontokat  emelem ki:  Az  emberek  40  százaléka  nem jár 
templomba,  negyede-ötöde  csak  karácsonykor  vagy  más  nagyobb 
ünnepekben  keresik  fel  azt.  Az  imatérképen,  amit  közöltek,  jól 
látszik,  hogy  Magyarországon  a  többi  országhoz  képest  az  egyik 
legkevesebben imádkoznak. Ugyanakkor az is kiderült: Az istenhit a 
rendszerváltás utáni 58 százalékról kétharmados szintre emelkedett, 
és  más,  alapvetően  a  kereszténységhez  kapcsolódó  tanok 
elterjedtsége  szintén  emelkedést  mutat  –  sok,  más  vallásokhoz 
köthető  szokással,  rítussal,  világképpel.  Szólal  egy  elég  érdekes 
tanulság jött le ebből a kutatásból: Ma többen hisznek Istenben, de 
kevesebben járnak templomba. Hogy lehet ez? Egy rádiós műsorban 
boncolták ezt a kérdést. Arra jutottak, hogy az elmúlt évszázadokban 

a  magyar  népnek  sajátságos  függési  viszonya  volt  és  van  a 
rendszerrel,  amelyben  él,  és  a  túlélés,  az  előre  lépés  érdekében 
előszeretettel alkalmazkodik a rendszer szabályaihoz. Ezért vallották 
sokan nagyon régen nagy hanggal, nagy jelszavakkal a dialektikus 
materializmust  és  a  marxizmus-leninizmust.  Amikor  pedig  egy új 
rendszer kerül hatalomra, akkor a nép többsége alkalmazkodik az új 
körülménykehez. Ezzel magyarázták a kutatásban említett  vallásos 
fordulatot  –  miközben  a  valóságban,  a  szavak  mögött  egyáltalán 
nincs  hit,  azt  csak  az  előnyök  megszerzéséhez  vallják  meg.  Egy 
aláírás,  amivel egyházi iskolába kerülhet a gyerekem, biztosítva a 
továbbtanulást. Egy értékrend, ahol biztonságban érezhetem magam, 
hozzám hasonló  emberek  vesznek  körbe.  Egy közösségi  tér,  ahol 
fontos  emberekkel  találkozhatok,  akik  segíthetnek  az 
előmenetelemben.  Egy  világkép,  ami  megnyugtat,  ami  eltereli  a 
figyelmem a mindennapi  gondoktól.  Nem tudom, mi és mennyire 
igaz ezekből a kutatásokból. Nem is kívánok ebből nagy társadalmi, 
kulturális, vagy akár politikai kérdést csinálni. Az Ige másra indít! 
Kedves  Testvérek!  Bárki  is  érintett  az  eddig  felsoroltakból  vagy 
azokból, ami kimaradt, de ide tartozna, azt mondom nektek: legyetek 
üdvözülve nálunk. Igen jól hallottátok – legyetek üdvözülve. Nem 
gond, ha aláírás, előnyös karrier, biztonság, értékrend, vagy bármi 
más, emberi célból, elhatározásból keresitek fel ezt a helyet! Nem 
csupán  szívesen  látunk  titeket  templomunkban,  közösségünkben, 
hanem  biztosíthatunk  titeket:  ezeket  mind  megkapjátok:  aláírást, 
előnyös karriert, biztonságot, értékrendet.

És ennél sokkal többet! Figyeljetek újra  Jézus szavaira: 
Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” A tanítványok a viharban a szél 
elcsendesedésért várták. És eljött Jézus és ő maga lecsendesítette a 
szelet. Korábban az emberek a kenyérét fordultak Jézushoz. Ő azt 
mondta: mennyei kenyeret adok nektek, melytől soha nem lesztek 
éhesek.  A  zsidó  nép  a  Messiásra  várt,  aki  megszabadítja  őket  a 
rómaiaktól  a  világhatalomtól.  Jézus  pedig  az  emberiség 
rabszolgatartóját,  a  bűn  és  a  halált  győzte  le  és  halálával 
felszabadította a világot. 

Kedves  Testvérem!  Bármilyen  szándékkal  jöttél  ide: 
aláírás,  előnyös  karrier,  biztonság,  értékrend,  Jézus  azt  mondja 
neked:  bízz  bennem,  ne  félj.  Kis  előnyökért,  aprócska  dolgokért 
kértél tőlem segítséget – én pedig az egész életedet jobbá, teljesebbé, 
egésszé akarom tenni. A kísértések miatt bújtál karjaim mögé – én 
pedig oly erőssé teszlek, hogy még az ördögöknek is ellen állsz és ők 
elfutnak  előled.  Magányod  rejtekéből  előbújva  egy  kis  szeretetet 
kérsz magadnak – én pedig olyan szeretettel ajándékozlak meg, mely 
az életét adja érted.

Jézus  Krisztus  sokkal  többet  akar  neked  adni.  Sokkal 
többet, mint aláírást, előnyös karriert, biztonságot, értékrendet. Jézus 
új világképet, újjászült életet, áldásokban gazdag életet akar neked 
adni,  azt akarja,  hogy szereteten alapuló kapcsolatban legyél vele. 
Azt  kéri,  hogy  bízz  benne.  Hogy  hívd  őt  segítségül  minden 



nyomorúság  idején.  Gyászban,  betegségben,  nehéz  döntésekben. 
Hogy  fogd  meg  a  kezét!  Indítsanak  titeket  útra  Jézus  szavai: 
Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Ámen! Bereczk Dávid


