Szerkesztői levél: A “vízen járás” tapasztalata
Számos olyan lehetetlen
dologról olvashatunk a
Bibliában, amiről
bebizonyosodott, hogy Isten
közreműködésével mégsem
lehetetlen.
Tengerész lévén ezek közül
egy csigázza fel
különlegesen a
képzeletemet: amikor Jézus
a vízen jár és Péter apostol
is vállalkozik erre a
lehetetlen dologra.
Máté 14:24 A hajó pedig
immár a tenger közepén
vala, a haboktól
háborgattatva; mivelhogy a
szél szembe fújt vala.
25 Az éjszaka negyedik részében
pedig hozzájuk méne Jézus, a
tengeren járván.
26 És mikor látták a tanítványok,
hogy õ a tengeren jára,
megrémülének, mondván: Ez kísértet;
és a félelem miatt kiáltozának.
27 De Jézus azonnal szóla hozzájuk,
mondván: Bízzatok; én vagyok, ne
féljetek!
28 Péter pedig felelvén néki, monda:
Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy
hozzád mehessek a vizeken.
29 Õ pedig monda: Jövel! És Péter
kiszállván a hajóból, jár vala a
vizeken, hogy Jézushoz menjen.
30 De látva a nagy szelet, megrémüle;
és a mikor kezd vala merülni, kiálta,
mondván: Uram, tarts meg engem!
31 Jézus pedig azonnal kinyújtván
kezét, megragadá õt, és monda néki:
Kicsinyhitû, miért kételkedél?
Az interneten számos illusztrációt
találhatunk, hogy a művészek
elképzelése szerint hogyan is
nézhetett ki ez. A legtöbb
ábrázoláson a víz felszíne sima. A
fenti kép közelebb áll ahhoz, hogy
valójában hogyan is néz ki a vízen
járás a viharban!

A 28. versben Péter megkérdezi
Jézust, hogy kipróbálhatja-e ő is és
kilép a csónakból; és tudomásunk
szerint ő lett az első ember és azóta is
az egyetlen, akinek szó szerint
megvolt az a tapasztalata, hogy "jár a
vízen".
Aztán ránéz a hullámokra, hiszen
kétség nélkül nehezen tudja
megtartani az egyensúlyát és elkezd
süllyedni.
Egy másik csoda van még
ugyanebben a történetben. Egy
biztonságos hajóból kilépve nem úgy
érzed magad, hogy lassan süllyedsz,
az másodpercek töredéke alatt
történik. Egyszer leestem egy
lépcsőről és kevesebb, mint egy
másodperc alatt értem az aljára
(auuu, az fájt).
És ezután Jézus így szól: "Kicsinyhitű,
miért kételkedél?"
Mindenkinek, aki újraszületett, talán
anélkül, hogy észrevette volna,
legalább egyszer megvolt az a
tapasztalata, hogy a "vízen járt". Ez
akkor történt, amikor megkaptuk azt
a képességet, hogy "Istent Lélekben
imádhassuk" és igaz tisztelőivé
válhassunk. (János 4:23-24)

Aztán elkezdjük tesztelni az a
képességünk, hogy a "vízen
járunk", mint Péter az Ap.csel.
3-ban és látjuk Isten erejét
munkálkodni.
Szóval itt vagyunk ma, a
munkahelyünkön, iskolánkban,
otthonunkban vagy ahol éppen
élünk. Miért ne sétálnánk még
többet a vízen?
A legjobb módja, hogy ezt
tegyük, ha nem gondolkodunk
túl sokat. A túl sok
gondolkodás elsüllyeszt
minket.
Miközben ezt írom, egy dolog
jutott még eszembe. Az
Istenünk, aki most bennünk él,
megszámlálhatatlan csodát
tett, amikor megteremtette ezt az
univerzumot.
Jézusnak a vízen járni csak egy
lehetett a "kisebb" csodák közül.
Szóval bármi is legyen az, amivel
éppen most szembenézünk, az csak
egy újabb lehetőség arra, hogy a
vízen járjunk.
Ps Piet Visser

Amit a beszédekben hallottunk:
 A sétádat napról-napra járd
 Mindig van választásunk, hogy
helyesen tesszük-e a dolgokat vagy a
helyes dolgot tesszük. Van különbség a
kettő között!
 Isten szava a mindennapi vezetőnk
 Krisztust kövesd, ne az embereket
 Akkor vagyunk a legjobb önmagunk,
amikor az Úrban megpihenünk
 Szolgáld Istent készséges (serény és
buzgó) lélekkel
 Akár sziklára, akár homokra építesz, a
viharok jönni fognak
 A menny olyan emberek számára van,
akik el akarnak különülni a világtól

