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JÉZUS FELÉ 
Alapige: Mt 14,28 Olvasmány: Mt 14,22-33

Böjt  idejébe  lépve  elindulunk  azon  az  úton,  amelyen  egyre  közelebb  érkezünk  a  Szabadító
Istenhez. Lényegében a böjt maga mindig is ezt a célt szolgálta, csak néha elhomályosították ezt a
külsőségek: az Istenhez való megtérésnek, a ráhangolódásnak, a hozzá való könyörgésnek az ideje.
Közel  menni,  ahhoz,  aki  megszabadít.  Akár  az  Ószövetség,  akár  az  Újszövetség  szereplőit,  vagy
magát Jézust nézzük, kivétel nélkül mind így éltek a böjt lehetőségével. És mi?

Ezen a napon így lehet  szívünkben a kérés,  melyet  Péter fogalmazott  meg, amikor  meglátta  a
közeledő Jézust: Uram engedd meg, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád. A viharos szél, az erős
hullámok, a hajó bizonytalan mozgása közepette hangzik el ez a lényegében böjti kérés, hiszen ott van
benne a Szabadítás, a Jézushoz való közeledés vágya és a benne való hit. Bennünk talán nem volna ott
ez a vágy? A rohanó életünkben, kimerülésben, betegségek szorításában, családi problémák között?
Dehogynem!  Ki  kell  mondanunk  nekünk  is  ezt  a  kérést:  Uram,  engedj  hozzád  mennem!  Tedd
lehetővé, segíts!

Jó is volna így, ám látjuk, hogy az az út, amelyet Péter választ, meglehetősen extrém. Péter a vízen
akar járni. Talán legszívesebben megfeddenénk: miért kísérti Jézust? Miért kér olyat, ami lehetetlen?
De gondoljuk csak végig, ha a böjtre nézünk, ha arra nézünk, hogy az ember és Isten között bármiféle
kapcsolat  –  emberileg  nézve  –  lehetetlen,  értelmetlen  és  bolondság  (ahogy sokan  ki  is  mondják,
éreztetik ma is), akkor már nem is olyan merész ez a vízen járás! Jézusra nézve nem merész. Péter
igazán csak azt kéri, amiről tudja, hogy Jézus azt képes megtenni, hiszen saját szemével látja Jézust a
vízen járni. És hiszi, hogy Jézus ebben kész őt is segíteni.

Itt érkezünk meg a hithez, ami igazán ennek a történetnek, de éppúgy egész böjtünknek is kulcsa.
Az igazi hit nem arról szól, amit én is tudok – ahogy Pál fogalmaz: amit lát valaki, miért kellene
hinnie? (Róm 8,24) Az igazi hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés (Zsid 11,1) és az a
bizalom,  amely  minket  e  láthatatlan  világhoz,  magához  a  Szentháromság  Istenhez  köt.  Nem  a
láthatókat keressük, mert azok itt vannak körülöttünk, hanem azt, ami emberileg lehetetlen – például
járni  a  vízen;  halálos  betegségből  meggyógyulni;  függőségből  szabadulni;  bűneinkre  bocsánatot
nyerni és adni – mindaz, ami embereknél lehetetlen, de Istennél – és Vele – lehetséges. Ez a hit segít
nekünk is teljes szívvel kérni: Uram, engedd meg, hogy oda mehessek hozzád. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Bibliavasárnap alkalmából adakozást hirdettünk az elmúlt vasárnapon, mellyel a Magyar Bibliatársulat mun-
káját segítjük. 35.000 Ft adományt utalhattunk át erre a célra az elmúlt héten. Istennek legyen hála!
2. Alkalmaink
Ma 15 órakor Tabajdon egyházmegyei Bibliaiskola folytatódik, melyre szeretettel várnak bennünket.
Kedden 18 órakor Szolgálók óráját tartjuk
Szerdán 18 órakor Bibliakör (János ev. 3,22-36)
Szerdán 19 órakor Énekkari próba
Csütörtökön 18 órakor Házi Istentisztelet lesz a parókián
Vasárnap a 10 órakor kezdődő Istentiszteleten dr. Békefy Lajos hirdeti az Igét a gyülekezet közösségében. Ezen
a vasárnapon emlékezünk meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről.
3. Az iratterjesztésben megtalálhatók lelki olvasmányaink, folyóiratok, bibliaolvasó vezérfonalak. Megtalálható
még a Csendes Percek március-áprilisi száma több példányban. Vigyük, forgassuk lelki haszonnal!
4. E vasárnappal kiadjuk a gyülekezeti körlevelet, mely főképp a közeljövő és a nyári időszak alkalmait, terveit
tartalmazza. Kérjük a gyülekezeti tagok segítségét ezek személyes továbbításában. Egy-egy látogatás keretében
hívjunk alkalmainkra, tájékoztassuk azokat, akik ritkábban vannak velünk közösségben.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


