
B u d a k e r Oszkár soproni lelkész igehirdetése: 
Szenth. u. 9  vasárnap 1 9  5 1. julius 22.reggel 8h.

 "Máté 14, 22 - 33.”  

Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az ,Ur Jézus Krisztusban!
          

N éhány gondolalot szólaltatunk meg ebből az 
igéből, amelyet most felolvastam és amelyet Isten nekünk bá
torításra, vigasztalásra akar adni. Mert ugy-e, hogy ezt ke
ressük ebben a nyomorult, nyugtalan életben!? Különösen ma- 
napság+ amikor ezer veszély fenyeget minket sosem tudva azt, 
hogy melyik illanatban esünk áldozatul ennek a szörnyü i- 
degnáborunak, h o g y  vágyódunk vigasz után, békesség után! 
Nos, itt meg kaphatjuk a békességét, Isten igéjében megtalál
hatjuk a vigaszt! Mert mint balzsamcseppek égő sebedre, ugy 
hathat fájó, vérző szivünkre Jézus szava:

                  
 "B izzatok; én vagyok, ne féljetek!”

              
                               

1./ A történet, amelyet szent igénk tartal
maz, nem ismeretlen előttetek, sokszor hallottátok vagy ol
vastátok már, és bizonyára elcsodálkoztatok azon, hogy Jé
zus tanitványai is viharba kerültek. Igen, ő k  sem k ivéte
lek, Jézus tanitványait sem kiméli a vihartól! - legyen 
mindjárt ez az első gondolat, amelyet megszólaltatunk. Ha
mis tehát az a hit, amely azt vallja, hogy Jézus az övéit 
mindentől megkiméli. Hamis és nem az Irás alap ján álló az 
a hit, amely azt állitja, hogy az Isten gyermekeit nem ér- 
het semmiféle baj és veszedelem. Az igaz, hogy a bajból, a 
veszedelemből m i n d i g  kisegiti, kimenti Isten az ö- 
véit, de ez nem jelenti azt, hogy nem vezeti őket abba be.
Mert hiszen a tüzben próbáltatik ki az arany, és igy cse
lekszik az Ur is azzal, akit szeret, akit fiává fogad: meg
dorgálja, megostorozza, megfeddi és megfenyiti azt! /Zsid.12,
6;Jel.3 ,19./       

Jézus tanitványai tehát nagy bajba kerül
tek. Nélküle, egyedül szálltak a hajóra, hogy a G alileai 
tenger tulsó partjához érjenek. Éjszaka volt. A viz egyre 
jobban mormolt. A szél süvitett és a vihar hevesen tombolt.
Ők meg borzasztóan féltek. Egyedül érezték magukat. Most, 
ebben a veszedelemben látják, hogy Mesterük nem törődik ve
lük, Mesterük cserben hagyja őket. Máskor, mikor Vele jár
tad, milyen jó volt meghuzódni, megbujni az Ő szárnyai ol-  
talma alatt, de most, most nem jön:

2 ./ Pedig Jézus most is utban van feléjük  
csakhogy ők annyira nem számitottak ezzel, hogy amikor hir-  
telen megp illantjákv kisértetnek látják. És félelmükben meg
rémülnek és felsikoltanak.

+/Ma éjj el sok embert, sok családot "hurcoltak el” Sopronból/
  NKO.



 Az ilyen vakságtól kimélien meg minket az Is
ten kegyelme, kedves testvéreim, - ez legyen a második gon-  
dolat, amelyet szentigénk alapján megszólaltatunk. Higyjük 
el és bizzunk abban, hogy Isten akkor is közeledik felénk a 
mi Urunk Jézus Krisztusban, amikor éppen nem gondolunk ŐReá, 
amikor éppen nem számitunk Vele.

3./ Ismerjük fel az Ő beszédéről, a hangjáról, 
amely csak kedves lehet a számunkra és mindenek előtt vigaszt- 
adó a bajban; "Bizzatok; én vagyok, ne féljetek!” Mi, akik 
már annyiszor hallottuk ezt a vigasztnyujtó és lelkünk békés- 
ségét kínáló beszédét- vajjon mi bizunk-e Benne? M eglátjuk-e 
az "én vagyok”-ban Isten Egyszülöttjét? És amikor felettünk 
is elzug a vihar, amikor meghalljuk, megérezzük a pusztitó,
és mindent magával ragadó szelet amikor életünk sajkája ta
lán már-már süllyedni látszik, vajjon eszünkbe jut-e Ő, aki 
mindenkor igy szól hozzánk: ”Bizzatok; én vagyok, ne félje
tek!”? Vagy nem az Isten Egyszülöttjét láttuk eddig is Őben
ne, hanem csupán valami magasabb, kiemelkedőbb egyént, vagy 
bölcs tanítómesterre ismertünk és olyan tehetséggel megál-  
dott emberre, aki nagyszerüen tudott szónokolni, csodáival á- 
mulatba tudta ejteni az embereket? Nem az Isten Fiát látjuk 
Jézusban, aki azért jött, hogy minket megváltson? Pedig lás
sátok, Ő csak azért jött! megváltóként jött! Megmentőként ér
kezett erre a földre! Hogy mi el ne sülyedjünk a bün teng- 
rében, hanem megmaradjunk életünk hajójának tiszta, száraz 
fedezetén. Hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen!

Ha ezt nem hiszed; testvérem, és ezt a valósá
got eddig még nem fogadtad el, majd megnyilik a szemed a 
viharban! És ha továbbra is kételkedsz abban, vajjon valóban 
Jézus-e az Isten Fia, aki téged megmentett, megváltott majd 
meg fogod,hallani szavát a viharban, amint szól hozzád: "Én 
vagyok!” Én vagyok az Isten Egyszülöttje, én vagyok, aki jöt
tem, hogy megmentsem, megváltsam lelkedet egy egész örökkéva
lóságra."Én vagyok, aki jöttem, hogy megbocsássam minden bü n  
nödet. Én vagyon, aki jöttem, hogy megvédjelek, megoltalmaz
zalak minden bajtól és gonosztél is, amely itt ebben az élet
ben érhet. És lássátok testvéreim, e z é r t van a vihar !
Itt találjuk meg a feleletet azokra a sokszor-sokszor felve
tett kérdésekre is, amelyek belőlünk emberekből annyiszor de 
annyiszor kitörnek; hogy miért kell annyit szenvednünk,miért 
sujt az Isten, miért küld csapást csapásra, miért engedi a   
gonoszt tombolni? Miért? Azért, hogy meghalljuk és megaláz
zuk magunkat az Ő szava előtt; Én v a g y o k !  Hogy a vihar
ban rájöjjünk arra, hogy Jézusnál biztonságban vagyunk, az Ő  
ölében nyugszunk, az Ő oltalma alatt állunk. Minden más hi
tet, minden más hamis vágyat, ami eddig benned szunnyadt, 
testvérem, azt temesd el!

4./ A tanitványokat a viharos tengeren kibe- 
szélhetetlen öröm fogta el, amikor meglátták, hogy mégsem ki- 
sértet közeledik feléjük, hanem valóban Jézus az. Jézus,aki 
ime most a tengeren is tud járni! Ennek a boldog örömnek ad 
kifejezést Péter, amikor hirtelen igy nyilatkozik; ”Uram,ha 
te vagy p arancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken.” Jézus, 
hogy valóban igazolja Önmagát, helyben hagyja és teljesiti
Péter kérését, ezt mondván neki: "Jövel!"- azaz: Járj! Tudd 

meg, hogy amit én meg tudok tenni, azt ti tanitványok is meg-



tehetitek! És Péter járt. Csodálatos módon járt. Ésszel fel 
nem fogható módon tudott járni a tengeren. Gyönyörüséges 
illusztráció ez annak az igének, amelyet Jézus   más al
kalommal igy öntött szavakba: "Ha akkora hitetek volna,mint 
a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek; menj innen amo- 
da, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek."/Máté 
17.20b./ Es itt kell meglátnunk azt is, hogy mennyire nem 
beké zelés, vagy csak mende-monda, hanem igaz beszed és az 
életben igenis megvalósitható Pál apostol filipibeliekhez 
irt levelének ez a vallomása: " M i n d  e n r  e van erőm a 
Krisztusban, aki engem megerősit!"/4,13./ 

Érsük  meg tehát testvéreim, hogy meg tu-  
dunk tenni mi is mindent, a lehetetlent is, mert megtette 
Jézus is. Tudunk csodákat mivelni tudunk járni a vizeken 
is, ha Jézus Krisztus ereje lakozik mibennünk. Tudunk tel
jesen lehetetlen dolgokat véghezvinni, ha csak mustármagnyi  
hit lakozik mibennünk.  

5./ De csak addig, amig hiszünk, amig Ben
ne bizunk és amig Jézusra tekintünk, amig Ő t látjuk. Lám 
éter is, amig Jézust látta, addig tudott járni a vizeken.

De amikor levette Róla tekintetét, és látta, hallotta a 
nagy szelet, és amikor odatapad a szeme a bősz hullámokra, 
merülni kezdett. Talán már csak a feje látszott ki a mély 
tengertől, amikor segítségért kiáltott: "Uram, tarts meg 
engem!" Uram, ments meg engem, különben vegem van!

Péteren keresztül ismerjünk most magunkra! 
Ne titkoljuk el magunk előtt, hanem valljuk be őszintén,  
hogy mi mennyire gyarlók és tehetetlenek vagyunk. Valljuk 
be őszintén, hogy mi mennyire porszem vegyunk ebben a nagy 
világban, és hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva és meny
nyire alá vagyunk rendelve az isteni végzésnek, amely pil
lanatok alatt keresztezheti akaratunkat, szándékunkat, és 
megsemmisithet minket is. És vallja csak be ki-ki saját ma
gának azt, hogy még az a bizonyos mustármagnyi hit sincs 
benne, amely Jézus tőle követel.- Azután tanuljuk meg mé
tertől, hogy a veszedelemben mindig ŐHozzá kiáltsunk! "U- 
ram, tarts meg engem! - ez legyen hát a te kiáltozásod! is, 
ha vihar támad rád. De egyébként se fáradj el a szüntelen 
való könyörgésben, mert az Ur idejében segitségedre siet!

  6./ Megsegitette Pétert is. Azt olvassuk, 
hogy "Jézus a z o n n a l  kinyujtván kezét, megragadá őt" 
Ebbe az "azonnal"-ba vessük minden bizodalmunkat.  
Szentigénkben kétszer is halljuk ezt a szót; azonnal. Vala
mivel feljebb, amikor a tanitványokat félelem szállta meg, 
és azt hitték, hogy kisértetet látnak, akkor is Jézus a -  
z o n n a l szólt hozzájuk, mondván: "Bizzatok; én vagyok, 
ne féljetek!” Ez az azonnal persze a mi szemünkben sokszor- 
órákat is jelenthet, vagy napokát vagy éppenséggel hete
ket, de nem Jézus szemében. Az Ő órája másképpen ketyeg, 
mint a mi óránk, és Ő tudja - és ebben nyugodjon bele há-  
borgó szivünk, - hogy mikor és hol szorulunk az Ő segitsé
gére. És Ő nem hagy minket cserben, Ő hü marad, és idejében, 
azonnal megragad, kiragad minket a bajok tengeréből.

Péterhez azonban akkor igy szólt: "Kicsiny
hitü, miért kételkedel?" Azaz; tudhattad volna, hogy amikor



melletted, vagyok, amikor hozzád egészen közel állok,  n e m  
történhetik semmi bajod, semmi bántódásod! Finom szemre
hányás volt ez Péter felé, de nem elitélés, düh, harag, 
vagy kárhoztatás beszéde. Ez a finom szemrehányás P étert 
minden bizonnyal megszégyenitette, mélyen megalázta, ami
kor Jézussal együtt ismét belépett a hajóba, miután a 
szél is megint elállt.- Testvéreim, vigyázzunk, hogy ne 
kelljen nekünk se ugy visszaemlékeznünk életünknek egy- 
egy viharára, mint akik hitetlenkedtek, vagy talán még 
zugolódtak is és lázadoztak Isten ellen! Vigyázza  ne
hogy rólad is ezt a szomoru tényt kelljen megállapitania 
Jézusnak és kérdezni: "Kicsinyhitü, miért kételkedel?  
Hanem legyünk bizonyosak a felől, hogy majd eláll megint 
a szél, eláll a nagy vihar és ismét csend lesz. Kivül u- 
gyan még tombolhat a vihar , de belül, a szivünben édes 
béke lakozik, drága csend és nyugalom honol, mert az Ő ö- 
lében tudjuk magunkat.  

7./ Annak az Ölében, akiről m i  csak  
ezt mondhatjuk: "Bizony, Isten fia vagy!” - mint ahogyan 
ezt a hajóban lévők is vallották, akik Jézus előtt lebo
rulva imádták Őt. Nincs más, c s a k  J é z u s  az Is
ten Fia! - és ez legyen utolsó gondolatunk, amelyet szent
igénk alapján kiemelünk. Csak Jézus által lehet nekünk Is
tenünk, csak Jézuson keresztül juthatunk el Istenhez. Ezt 
János a postol olyan egyszerüen es világosan foglalja dió
héjba levelében; "Aki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, 
az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben."/1.Ján.4,15/

Nos, ha felfigyeltetek az igére, lehe
tetlen, hogy az balzsaracse ekként ne hatolna fájó, vérző 
szivetekbe. És ha most kimentek a templomból, oda,ahol to
vább tombol a vihar, a kárt okozó szél, és ahol ezer meg  
ezer veszély fenyeget; mégsem csüggedjetek, hanem meritse
tek erőt és vigaszt Jézus szavából; "Bizzatok; én vagyok, 
ne féljetek!" Meglátjátok, hogy a vihar közepette is bol
dogan ujjongjuk a vallomást a vallomást: "Bizony, Isten  
fia vagy!"  mert tudunk a mélység fölött is járni!

Ámen!         
/Jegyzetem alapján./


