
Iz 55,1-3; Róm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
„Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind… Fordítsátok ide fületeket,

és gyertek ide hozzám: hallgassatok rám, és élni fog lelketek!” 
Izaiás  próféta  jövendöléséből  egyértelmű,  hogy  Isten  nagyon

vágyik  a  jelenlétünkre  és  szeretné,  ha  folyton  Vele  lennénk  és  így
jóllakathatna, betölthetne szeretetével és az élet teljességét ajándékozhatná
nekünk. Ha pedig már rátaláltunk és a közelébe jutottunk, semmiképpen
nem szeretné, ha újra eltávolodnánk tőle és mindent megtesz azért, hogy
Vele  maradjunk.  Ahogy  Szent  Pál  apostol  is  megtapasztalta,  az  Ő
szeretetétől semmi sem szakíthat el bennünket.

Jézusban beteljesedtek a próféták jövendölései. Isten egészen közel
jött  hozzánk,  hogy mindenki  odajöhessen  Őhozzá  és  életre  találjon.  Az
emberek  nagy  része,  akik  Jézussal  találkoztak,  vágyakozott  az  Ő
közelségére  és  kész  volt  mindenféle  erőfeszítésre  ahhoz,  hogy  Őhozzá
jöjjenek. Amint megtudták, hogy hová tart, gyalogszerrel utána indultak. 

Ez talán egy első kérdés, amit mindig újra föltehetünk magunknak,
hogy  mi  mennyire  vagyunk  készen  arra,  hogy  erőfeszítést  tegyünk  a
Jézussal való találkozásainkért?  Azért,  hogy Őrá találjunk a szentmisén,
hogy Vele legyünk a mindennapi imádságban, hogy ne hagyjuk ki a Vele
való találkozást a testvéri közösségben. 

Abban a helyzetben, szembesülve az Őt megelőző nagy tömeggel,
Jézus egész egyszerűen elengedi az eredeti tervét, hogy egy kietlen helyen
egyedül  legyen,  és  folytatja  azt  a  küldetést,  amelyet  az  Atya  bízott  rá.
„Megesett  rajtuk  a  szíve,  és meggyógyította  betegeiket.”  Ezt  az egészet
talán az apostoloknak volt a legnehezebb követniük. Nekik is változtatniuk
kellett az elképzelésükön. Eddig arról volt szó, hogy a Mester megpihen, és
most újra itt a nagy sokaság. 

Jézus  gyakran hív minket  is  változtatásra  és  szeretné,  ha  készek
volnánk igazodni  az Atya akaratához,  amely  néha felülírja  a  terveinket.
Természetesen ez nem azt jelenti,  hogy ne tervezzünk és ne igyekezzük
tartani az egyensúlyos napirendünket, de mégsem szabad bezárkóznunk a
szeretet  tovább  hívó  kérései  elől,  különösen,  ha  a  szívünkben  érezzük,
hogy Isten akaratáról van szó. A táborok nagyon jó lehetőséget adnak az
ilyen  alakulókészségre,  mert  mindig  vannak  kisebb-nagyobb  változtatni
valók…

A  történetben  még  három  konkrét  dologra  figyeltem  föl  az
apostolokkal  kapcsolatban.  Először  is  érdekes,  hogy  látszólag  sem
Jézusnak, sem a sokaságnak nem jut eszébe, hogy el kellene menni élelmet



szerezni. Talán annyira lekötötte őket az egymásra figyelés, hogy eszükbe
se jutott a hely sivársága és az élelem hiánya. 

Tanítványai  azok,  akik  figyelmeztetik  Jézust,  hogy későre jár  és
sivár  a  hely,  mindenkit  el  kellene  küldeni,  hogy  élelmet  szerezzenek
magunknak. Bizonyos, hogy alapvetően egy józan, szeretetteli meglátás ez
a  tanítványok  részéről.  Az  embereknek  valóban  szükségük  volt  az
élelemre.  Mégis  talán  egy  kicsit  ürügy  is  lehetett  ez  arra,  hogy  végre
elbocsátsák a tömeget és magukban legyenek.

Néha lehetünk mi is így, mint a tanítványok és a józan emberi érvek
könnyen szolgálnak nekünk is ürügyül arra, hogy egy kicsit abbahagyjuk a
szeretetet.  Hogy  kicsit  visszahúzódjunk  az  egónkba  és  elküldjük  a
sokaságot. Természetesen fontos, hogy tudjunk megpihenni is és egyedül
csendben lenni, töltődni, de az soha nem szerencsés, ha ürügyet keresünk
arra,  hogy  kilépjünk  a  szeretetből  és  túlzottan  a  saját  kényelmünkkel
kezdjünk törődni.   

Jézusnak nem az a terve, hogy elbocsátsák a tömeget és nyugisan
megvacsorázzanak  magukban.  Akik  egybegyűltek  körülötte,  Jézus  nem
akarja őket elbocsátani, elengedni csak úgy. Szeretné, ha Vele maradnának,
ha együtt  maradnának.  Jézus nem azért  jött,  hogy továbbra is mindenki
szétszóródva  maga  próbáljon  valami  élelmet  szerezni  magának,  hanem
hogy közösségbe vonjon minden embert. Aki Jézus közelében van, annak
nem kell  többé elmennie  közelségéből.  „Nem kell  elmenniük,  ti  adjatok
nekik enni!”

Ez  az  apostolok  számára  a  másik  erőfeszítés,  lépés,  amire  meg
vannak  hívva.  Nem csak,  hogy nem kell  elküldeni  a  sokaságot,  hanem
nekik  kellene  gondoskodniuk  róla.  Bizonyosan  volt  bennük  egyfajta
készség és rögtön őszintén Jézus elé hozzák, azt a keveset, amijük van, de
ebben is mintha ott lenne még egy kis ürügy keresés. Legalább is, annyi,
hogy  emberileg  Jézus  lehetetlent  kér  tőlük.  „Nincs  másunk  itt,  csak  öt
kenyerünk és két halunk.”

Ez volt az ő kis tartalékuk. A vacsora, amit biztonságból magukkal
hoztak, hogy Jézusnak és nekik is legyen mit enniük. Ebből nem lehet a
tömeget jóllakatni. Pedig jól hallották, Jézus azt mondta nekik: „Ti adjatok
nekik enni!” Amikor azonban Jézus azt mondja, „Ti adjatok nekik enni”,
az azt jelenti, hogy Ő is segít. A kérés, hozzák oda, azt a keveset, amijük
van,  egy  ígéret,  hogy  Ő  segít,  Ő  adja  nekik,  amit  szétoszthatnak  az
emberek között. 

Jézus  tőlünk  is  gyakran  elkéri  a  kis  tartalékainkat.  Azt,  amit
magunknak  hoztunk,  a  titkos  kis  elemózsiánkat,  hogy  adjunk  Neki.



Sokszor van, hogy a szeretetben a maradék kis erőnket kéri, azt a keveset,
amit még tartogattunk.

Szeretné,  ha  mindenünket  a  kezébe  adnánk  és  így  egészen
ajándékká  tennénk magunkat,  hogy igazán jóllakathassson.  Abban,  amit
tőlünk  kér,  hogy  megtegyük,  sohasem  hagy  minket  magunkra.  Jézus
sohasem kér olyat, amit ne Ő maga tenne velünk. Igazából Ő tesz mindent,
mi csak segítünk neki, csak kiosztjuk, amit a kezünkbe ad abból, amit neki
adtunk. 

Elképzelhetjük az apostolokat, amint átveszik Jézustól a kenyereket
és  a  halakat  és  szétosztogatják  a  fűre  letelepedett  embereknek.  Talán
minden egyes adag után várták, hogy most fog elfogyni és közben minden
egyes adag osztásakor egyre nagyobb ámulattal  csodálkoztak,  hogy még
mindig van belőle. Valószínű nem értették, hogy mi történik, csak élték a
szeretet engedelmességét és tapasztalták a szeretet csodáját. 

Végül Jézus szeretetének egy konkrét tapasztalata lehetett számukra
a tizenkét kosár maradék. Érdekes, hogy már olyan sokszor olvastam ezt az
evangéliumot,  de  valahogy  csak  most  raktam  össze,  hogy  a  maradék
pontosan egyezik az apostolok számával. Mindenkinek jut egy teljes kosár
kenyér és hal. A saját kis öt kenyérből és két halból álló félretett eledelük
helyett,  amely valószínűleg egy kosárban is  elfért,  most  mindnyájuknak
egy teljes kosár maradt. Egyébként különös, hogy ennyi kosár volt náluk,
lehet, hogy a kosarakat is megszaporította Jézus, hogy legyen mibe tenni a
maradékot. 

Egy bizonyos, hogy az apostolok újra megerősödhettek abban, hogy
mennyire  érdemes  Jézusra  hallgatniuk  és  még  mélyebben  megértették,
hogy semmi sem hiányzik akkor, ha Ővele maradnak és a legfontosabb az,
hogy mindenki vele maradjon. 

Az elmúlt heti tábor a kis-ifisekkel kicsit hasonló tapasztalat volt
számomra és talán a segítők számára is. Nem a testi táplálék tekintetében,
mert  abban  mindvégig  bőségesen  el  voltunk  látva.  Inkább  abból  a
szempontból, hogy már eleve fáradtan indultam neki, és kicsit féltem, hogy
tudunk-e mit adni ennek a tizenhét kedves kiskamasznak.  Persze vittem
morzsákat, meg volt egy jó alap-tervünk, de mégsem látszott előre, hogy
mi  hogyan  lesz.  Mindnyájan  beletettük,  amit  tudtunk,  sok  segítséget
kaptunk és a tábor végére egyértelműen a tizenkét kosár maradék örömét
tapasztaltuk.  Ha  testileg  fáradtan  is,  de  lélekben  bőségesen  megáldva,
meggazdagodva jöhettünk haza. 



Kérjük  a  Szentlelket,  hogy  segítsen  minden  erőfeszítést  vállalni,
hogy  Jézushoz  jöjjünk.  Segítsen,  hogy  soha  ne  keressünk  ürügyeket  a
szeretet  erőfeszítéseinek  kikerülésére  és  bátran  elengedjük,  odaadjuk
Jézusnak  és  kiosszuk  mindazt,  amink  van,  semmit  meg  nem  tartva
magunknak. Így lehetünk Jézus munkatársai abban, hogy mindenki Őhozzá
jöjjön és aki már Rátalált ne hagyja el Őt. Jézus ma is folytatja a csodáit, és
Benne ma is  beteljesedik  a  próféta  szava:  „Fordítsátok  ide fületeket,  és
gyertek ide hozzám: hallgassatok rám, és élni fog lelketek!”


