A folyókkal néha nem egyszerű. Ha haladni szeretnénk és nem vezet másfelé az utunk,
akkor bizony át kell kelni rajtuk.
Sodródhatsz is persze az árral, de akkor biztosan nem ott fogsz kikötni, ahol szeretted volna. (Feladod a
céljaidat...)
Vagy elmerülhetsz, hogy átsétálj a fenéken, de akkor ott vége is az utadnak. (Ész nélkül mész neki a dolgoknak...)
Akár megpróbálhatod átugrani is, de hát ki tud eléggé elrugaszkodni? (Túl sokat gondolsz a képességeidről...)
Sőt, át is áshatsz alatta, de az ingatag alagutadban jó eséllyel fulladsz a betörő vízbe. (Csalni próbálsz és kerülőket
keresel...)
Mi a megoldás? Kelj át az Úrral! Illés 1, Elizeus2 és Mózes3 is megtette. És nézd, ha kell, megtanít akár a vízen is
járni, mint Pétert4. Mert Istennel bármi lehetséges5!
Kérdezheted, hogy ugyan, mikor találkozom én olyan folyóval, amin át kéne kelnem. Hát ma. Meg tegnap is volt
néhány, és holnap is lesz. Minden napod folyók szövevényes hálózatán vezet keresztül, ahol minden egyes lépés
életveszély, ha nem fogod közben az Ő kezét6.
A legalattomosabbak pedig, így ősz táján, azok a vizek, amik avarral vannak fedve 7. Amikor úgy tűnik, nincs is
semmi veszély és Te megfeledkezel az Úr kezéről, mint amikor Édesanyád kezét nem fogtad meg, mert a
macskakőről azt hitted, hogy az nem is úttest. Vagy ott van, tél derekán, a még alattomosabb fagyos folyó, amiről
sokan elhitetik veled, hogy biztonságos és bátran ráléphetsz, ám a jégréteg alatt ugyanaz a vesztőhely hömpölyög,
mint nyáron8. De ne feledd, amikor süllyedni kezdesz, még akkor sem késő! Ahogy Péter, úgy Te is kiálthatsz,
hogy "Uram, ments meg!"9. Ő pedig utánad nyúl és kiránt a habokból, hogy életed legyen Őbenne.
Ne feledd a szavait: "Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz,
nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged." 10
Királyok második könyve, 2. fejezet, 8. vers: Illés fogta a palástját, összegöngyölte, és ráütött vele a vízre, mire az
kettévált, ők pedig mindketten szárazon mentek át rajta.
2
Királyok második könyve, 2. fejezet, 14. vers: Fogta Illés leesett palástját, ráütött vele a vízre, és így szólt: Hol
van az Úr, Illés Istene, hol van ő? Amikor ráütött a vízre, az kettévált, Elizeus pedig átment rajta.
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Mózes második könyve, 14. fejezet, 21. vers: Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé, az Úr pedig egész éjjel erős
keleti széllel visszafelé hajtotta a tengert, és szárazzá tette a tengerfeneket, úgyhogy a víz kettévált.
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Máté evangéliuma, 14. fejezet, 29. vers: Péter kiszállt a bárkából és Jézus felé indult a vízen.
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Máté evangéliuma, 17. fejezet, 20. vers: Bizony mondom nektek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag,
és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda – akkor odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen.
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Királyok első könyve, 5. fejezet, 18. vers: De most az ÚR, az én Istenem nyugalmat adott nekem mindenfelől,
nem fenyeget sem ellenség, sem veszedelem.
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Jób könyve, 18. fejezet, 7. vers: Szilárd léptei elbizonytalanodnak, csapda lesz számára a saját terve.
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Ézsaiás könyve, 44. fejezet, 20. vers: Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját becsapott szíve. Nem
mentheti magát, és nem mondhatja ezt: Csak hazugságra támaszkodtam!
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Máté evangéliuma, 14. fejezet, 30-31. vers: De az erős szél láttára megijedt, s amikor merülni kezdett, így
kiáltott: „Uram, ments meg!” Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megragadta és azt mondta neki: „Te kicsinyhitű,
miért kételkedtél?”
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Ézsaiás könyve, 43. fejezet, 2. vers: Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el.
Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged.
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