
Mt 14,22-23
„Menj és a hegyen, járulj az Úr színe elé!” 
Ezt  kéri  Isten  Illés  prófétától,  mert  találkozni  akar  vele.  Isten

mindnyájunkkal  szeretne  találkozni  és  mindig  együtt  lenni.  Ahhoz
azonban, hogy Isten mindig együtt lehessen velünk, valahogy hozzá kell
szoktatnia, egyre mélyebben be kell vezetnie minket az Ő jelenlétébe. 

Isten  három  dologban  hív  a  mai  evangéliumban  arra,  hogy
mindjobban belépjünk az Ő jelenlétébe. Egyrészt Jézus példája által,  aki
egyedül elvonul imádkozni, másrészt az apostolok engedelmes evezésének
példája által, végül pedig az által, ahogyan Jézus a vízen járva váratlanul
rájuk talál.

Az evangélium kétszeresen  is  hangsúlyozza,  hogy Jézus  egyedül
maradt  azon  a  hegyen,  ahol  a  kenyeret  csodálatosan  megszaporította  a
népnek. „Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül
imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában.”

Jézusnak  ez  az  egyedülléte,  több  mindenre  is  fölhívja  a
figyelmünket.  Egyrészt  jó  újra  és  újra  rácsodálkoznunk  arra,  hogy
emberségében Jézusnak is szüksége volt  a pihenésre,  az imádságra és a
töltődésre.  Ahhoz, hogy mindent  az Atyától merítsen és az Ő szeretetét
közvetítse, tudatosan újra és újra félre kellett vonulnia. 

Ha Jézusnak, aki a megtestesült Isten, szüksége volt emberként az
imádság csendjére, nem gondolhatjuk, hogy mi bármit is tehetünk a nélkül,
hogy  ne  lennénk  gyakran  egyedül  imádságban  és  csendben  Istennel.  A
nyári  időszak bizonyos szempontból különösen is  alkalmas arra,  hogy a
pihenés, vakáció között az elcsendesedésre is szánjunk időt. Az egyedüllét,
nem csak a fizikai magányt jelenti, hanem azt is, hogy a csendet, a teret,
amelyet  Istennek  kellene  adnunk,  nem  töltjük  be  más  hangokkal,  más
elfoglaltságokkal. (A napközis táborban volt egy ilyen kis feladatunk, hogy
néhány  percig  legyünk  csendben  az  erdőszélen  és  csak  a  természet
hangjaira figyeljünk…)

Természetesen lehetünk Istennel az emberi találkozások közepette
is, de ehhez elengedhetetlen, hogy rendszeresen csak Vele is legyünk.  A
napközis hittantábor nagy nyüzsgése közepette, jó volt megélni azokat a kis
időket,  amikor  éppen  csend  volt,  mert  kiürült  a  nagyterem,  vagy  mert
visszahúzódtunk  egy  háttérmunkára  a  kisebb  terembe. Ugyan  így  a
lelkünknek is szüksége van az Istennel telített csendre, magányra.

Azután, abban, ahogy Jézus elbocsátja a tömeget és egyedül marad,
az is jól látszik,  hogy Jézus mennyire szabad volt arra, hogy folyton az
Atya akaratát tegye és így Ővele maradjon. Ő mindig tudott váltani. 



Akkor is, amikor egyedül akart volna lenni és a tömeg megelőzte őt
a kietlen helyen. És most is, amikor jóllakatta az embereket és mindenki
örömmel ünnepelné Őt és a csodát, amit tett. Amilyen békével felülírta a
tervét,  amikor idejött  és tanította,  gyógyította az embereket,  most ugyan
olyan határozott  szeretettel  küldi  el  útjukra az embereket,  hogy egyedül
lehessen és imádságban időt töltsön az Atyával a Szentlélek szeretetében. 

Fontos  volna  nekünk  is  megtanulnunk  ezt  a  szabadságot,  hogy
tudjunk igent mondani a szolgálatra, amikor éppen az a feladat, de ugyan
úgy tudjunk nemet is mondani és elköszönni, amikor Isten arra hív, hogy
közvetlen  Vele  legyünk.  Amikor  sikerül  „elbocsátanunk  a  tömeget”,
olyankor  egészen  szabad  lesz  a  szívünk  arra,  amit  Isten  a  következő
helyzetben  kér  tőlünk.  A  táborok  és  találkozások  között,  érdemes
gyakorolnunk  azt  a  fajta  elszakadást,  amely  segít,  hogy  mindenkire
nyitottak  maradjunk,  akivel  éppen  a  jelenben  találkozunk.  Ezt  a  papi
szolgálatban különösen is megélem, mint most pénteken, mikor sok volt a
váltás:  táborból  elsőpéntekesekhez,  elsőpéntekesektől  táborba,  táborból
temetésre, temetésről misére… Hogy Istennel találkozzunk, mindig újra ki
kell üresítenünk a szívünket.

Azután ott  látjuk az apostolokat  egyedül  a tavon.  Különös, hogy
Jézus őket is elbocsátja, előre küldi. Pedig ők biztos nem zavarták volna
meg Őt az imádságban. Csendesen megvárhatták volna a parton, míg Ő
fölmegy  a  hegyre.  Nem  tudjuk,  hogy  pontosan  az  apostolok  mindezt
hogyan reagálták le, de az bizonyos, hogy nem voltak könnyű helyzetben.
Küszködtek az ellenszéllel,  a hullámokkal és nehezen haladtak előre. És
Jézus most nem volt velük a bárkában, egymásra voltak utalva. Csak az
engedelmesség vékony damilja kötötte őket Jézushoz, aki azt kérte tőlük,
hogy menjenek előre a túlsó partra. Benne volt ebben az ígéret, hogy ott
majd  újra  találkoznak,  de  mégis  lehet,  hogy  kicsit  szomorúak  vagy
csalódottak voltak, hogy Jézust nem várhatták meg. Miért nem jön velük a
Mester? Talán most  majd  valaki  másnak a hajójába  ül  be? Vagy körbe
megy a szárazföldön, ahonnan az emberek jöttek utánuk? Mikor fog így
odaérni?  És  miért  nem hagyta  őket,  hogy  ünnepeljenek  a  többiekkel  a
tizenkét kosár maradékon? Miért nem várhatták meg Jézust a parton? A
kérdéseik, küszködésük ellenére azért mégis tovább eveztek együtt.

Valószínűleg,  mindnyájan  ismerjük  azokat  a  helyzeteket,  amikor
valamit Isten másként rendez el, mint ahogy mi gondolnánk és nem értjük
még rögtön. Amikor valamiben úgy tűnik, mintha kicsit magunkra hagyna,
vagy  egyszerűen  nem  annyira  érzékelhető  a  jelenléte.  Ezek  azok  a



helyzetek, amikor hittel ki kell tartanunk abban, amit Jézus legutóbb kért
tőlünk. 

Mi a napközis táborban éppen fordítva voltunk, mint az apostolok.
Tőlük azt kérte Jézus, hogy ne maradjanak vele, hanem üljenek hajóba és
menjenek  át  a  másik  partra.  Tőlünk,  hirtelen  megemelkedő  vízállás
körülményeivel azt kérte, hogy mégse üljünk sárkányhajóba a gyerekekkel
és maradjunk ezen a parton. Érdekes volt elengedni az addigi tervezetet, és
egészen átszervezni a következő napot. Ráadásul éppen a tábor közepén,
amikor úgy különösen ránk tud ülni a fáradtság. Jó volt,  hogy Jézussal
sikerült mégis mindent békével elengedni és mindig megtenni a következő
lépést.  Sikerült  elengedni  a  fáradtság  ellenszelében  a  kétségeket  keltő
kérdéseket és félelmeket, és békében hinni abban, hogy így is jó lesz ez a
tábor. Utólag látszik, hogy Jézus most így akart közöttünk lenni.

Végül  Jézus  éppen  abban  a  küszködős  helyzetben  egészen  új
módon  csatlakozott  a  tanítványokhoz,  amikor  a  vízen  járva  közeledett
hozzájuk. Azelőtt így még soha nem találkoztak vele az apostolok és jól
meg is ijedtek, azt gondolván, hogy kísértetet látnak. Ahhoz, hogy rettegve
tovább ne evezzenek előle menekülve, valahogy föl kellett Őt ismerniük és
meg kellett hallaniuk a hangját „Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!”.

Jézus  szívesen  közeledik  hozzánk  mindig  új  módon.  Úgy  is,
ahogyan még azelőtt nem találkoztunk Vele. Ahelyett, hogy megijednénk,
vagy kételkednénk benne, hogy Ő az, érdemes ilyenkor nagyon fülelünk és
meghallanunk bíztatását: „Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!”. 

Nem  csak  a  táborokban,  amikor  a  programon  kell  változtatni,
hanem az élet  sokféle  helyzetében Jézus arra  szeretne minket  elvezetni,
hogy engedjük el bátran a megszokottat,  ne féljünk, és higgyünk abban,
amit  Ő  készít  és  az  Ő  újfajta  közeledésében.  Előfordul,  hogy  egyfajta
nosztalgiával,  azt  képzeljük,  hogy  Isten  majd  úgy  lesz  jelen,  ahogy
korábban  is  szokott  és  megijedünk,  ha  mégis  másként  közeledik.  Isten
szeretetének  a  régi  megtapasztalásai  sajnos  könnyen  nosztalgiába
fordulnak bennünk és így akadályozhatják jelenéltének új élő tapasztalását.

Ez nem csak Istennel, hanem az emberi dolgokkal is így van. Pedig
egyetlen  tábor,  egyetlen  élmény,  egyetlen  találkozás  vagy  közösségi
együttlét sem pont ugyan olyan, mint az előző. És ha arra vágyunk, hogy
most  megint  pont olyan lesz az élmény,  mint  tavaly,  mint  régen,  akkor
könnyen elszalasztjuk a jelen ajándékát.

Péterrel  együtt  minekünk  is  jó  újra  és  újra  kimásznunk  a
megszokottnak,  a  nosztalgiáinknak  a  bárkájából  és  bátran  rálépnünk  az
újdonság vizeire, hogy Jézus elé menjünk és még teljesebben Őrá találjunk.



A  korábbi  tapasztalatok  (mint  Péter  számára  az  első  csodás
halfogás, mikor Jézus meghívta őt) nem azért vannak, hogy a nosztalgiázás
bárkájában  elringassanak  minket,  hanem  azért,  hogy  annál  bátrabban
lépjünk ki a vízre.
Amikor  kérésére,  Jézus  kihívja  Pétert  a  bárkából,  különös  módon  meg
akarja  tapasztaltatni  vele  az  Ő állandó  jelenlétét.  Szeretné  gyógyítani  a
kicsinyhitűségét  és  megértetni  vele,  hogy  amikor  előre  küldte  őket,  Ő
akkor sem hagyta őket magukra. Amikor Jézus minket is „vizenjárni” hív,
meg akarja tapasztaltatni velünk, hogy amikor szokatlan dolgot kér és úgy
érezzük,  nincs  ott,  Ő  akkor  is  jelen  van,  és  mindig  megment,  amikor
merülünk és hozzá kiáltunk.

„Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?”
Ez a kicsinyhitűség talán mindhárom helyzetre vonatkozhat,  amit

az  apostolok  és  Péter  átéltek.  Arra  is,  amikor  egyedül  küszködtek  az
ellenszélben, arra is, amikor megijedtek, hogy kísértet közeledik és arra is,
amikor Péter a vízben merülni kezdett. 

Az  imádságos,  magányos  idők,  amelyeket  Istennel  tölthetünk
lehetőségek arra, hogy növekedjünk a hitben. Újra és újra megvallhatjuk az
apostolokkal  hitünket  az  élő  Jézusban,  aki  mindig  jelen  van  és  egyre
teljesebben  be  akar  vonni  minket  az  Atyával  való  egységébe.  Gyakran
kimondhatjuk  neki,  különösen,  amikor  éppen  nem érezzük  a  jelenlétét,
vagy ellenszéllel,  hullámokkal  küzdünk,  hogy „Te valóban az Isten Fia
vagy! Te valóban mindent megtehetsz! Te valóban soha nem hagysz minket
magunkra!”

Ez  a  hitünk  segíthet  azokban  a  helyzetekben,  amikor  Jézus  új
módon  akar  találkozni  velünk  és  tovább  akar  hívni  minket  a
megszokottból, tovább, mint a mi emberi elképzelésünk vagy erőnk. 


