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KEDVES TESTVÉREIM! 

1. Bevezetés 

Hogy a csodába kerültek a tanítványok a Tibériás-tenger, azaz a Genezáreti tó 
partjára? Az előző 20. fejezetben még Jeruzsálemben láttuk őket, amikor feltáma-
dása után kétszer is találkoztak a Mesterrel. De itt az evangélium záró fejezetében 
már ezt olvassuk: Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-ten-
gernél. 21,1. Hogyan és miért kerültek ide ezek az emberek? Először is bizonyos, hogy 
ez a mostani történet nem azonnal játszódik az előző fejezetben olvasott találko-
zások után játszódik. Eltelhetett már valamennyi idő azóta, amióta az apostolok 
átélték a csodát és személyesen megtapasztalták: Jézus él. Azt is tudjuk, hogy nem 
engedetlenségből vannak éppen itt! Maga Jézus hívta őket erre a helyre, amikor a 
feltámadása első tanúinak, az asszonyoknak azt parancsolta: Menjetek el, adjátok 
hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Mt. 28,10. 

2. Hol vannak a többiek? 

Egy másik érdekessége a felolvasott verseknek az, hogy nincsenek itt mindany-
nyian! Akárhogyan is számoljuk, csak hét tanítványról ír János: … együtt voltak 
Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánaél a galileai Kánából meg 
Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő. 21,2. Hol van a többi négy apostol? 
János nem ad erre a kérdésre választ, ezért én sem akarok találgatni. Egyet tudok 
csupán: négyen, mert nincsenek itt, kimaradnak egy újabb Jézussal való találko-
zásból. Nem lesznek részesei egy újabb csodának. Nem erről akarok ma szólni, 
csak megjegyzem, hány keresztény jár ugyanígy, amikor hívják, de megy el, ott 
lehetne a gyülekezet közösségében, részt vehetne egy alkalmon, de van valami, 
ami fontosabb, ezért nem megy el, nincsen ott, ahol lehetne, lennie kellene. Ezért 
kimarad valami Jézustól jövő áldásból, valami nagy vele átélt örömből. Szegé-
nyebb lesz. De jó lenne megtanulni ezt a leckét! Mi lehet fontosabb annál, ahová 
Jézus hív téged? 

3. Miért pont halászni?  

De kanyarodjunk vissza mai történetünkhöz! Ez a hét tanítvány legalább engedett 
Jézus hívásának, eljöttek Galileába. S most várják Jézust. S mint tudjuk magunkról, 
várni mindig nehéz. Különösen, ha valami fontosat vár az ember. A tanítványok 
pedig valami nagyon fontosat várnak. Bizonyára kíváncsiak voltak arra, hogy mi-
ért hívta őket Jézus éppen ide Galileába.  

S mivel az ember nem szeret várni, különösen Péter, akinek sohasem volt erőssége 
a türelem, elhatározza, hogy valami hasznossal kellene tölteni a várakozás idejét. 
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Meg is születik az ötlet: Simon Péter így szólt hozzájuk: Elmegyek halászni. Ők 
erre ezt mondták: Mi is elmegyünk veled. 21,3. Végtére is többségében halászok vol-
tak, mielőtt Jézus elhívta őket. Ehhez értenek, hát ezt teszik. 

Tudom, hogy van olyan olvasata is Péter kijelentésének, mintha az apostol már „túl 
lenne” a feltámadás csodáján, és ahelyett, hogy ezt az örömhírt hirdetné minden-
kinek, inkább visszatér régi és megszokott életéhez. Az átélt csodából nem lehet 
megélni, és mivel úgy tűnik nincsen más opció, hát teszi azt, amiből régen élt. De 
valóban erről van itt szó?! 

Én inkább úgy látom, hogy Péter várta a Jézussal való találkozást. Biztos is volt 
benne, hogy Jézus el fog jönni. Inkább csak nem bírta a várakozással járó feszült-
séget, türelmetlen volt, hasznosan akarta tölteni a várakozással járó időt. Ezért 
megy vissza halászni. Valamivel ki akarja tölteni az időt. 

4. Egy másik várakozás 

Eszembe jutott egy másik hasonló időszak, amikor az apostoloknak szintén várniuk 
kellett arra, amit Jézust igért. Akkor Jézustól azt a parancsot kapják, hogy marad-
janak Jeruzsálemben, és várják meg, amíg az Atya elküldi számukra a másik Párt-
fogót: a Szentlelket. Lk. 24,29. Érdekes, hogy Péter ezután nem áll oda a többiek elé 
azzal, hogy menjenek el halászni, hanem ezt olvassuk: Ezután visszatértek Jeru-
zsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombat-
napi járóföldre. 13Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk 
volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és 
Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon, a Zélóta és Júdás, Jakab fia. 14Ezek valamennyien 
egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszo-
nyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. ApCsel. 1,12-14.  

Micsoda különbség van a két várakozás között! Ennél az utóbbinál mindenki ott 
van, sőt még többen is, nem csak heten, mint a Tibériás-partján. Azután ennél a 
várakozásnál nem érzik tétlenségnek a várakozással töltött időt, amit valami hasz-
nossal dologgal ki kell tölteni. Sőt, inkább egy szívvel és egy lélekkel imádkoznak, 
és ilyen imádságos szívvel és lélekkel készülnek arra, hogy felkészülten érje őket 
Jézus ígéretének beteljesedése. 

Talán éppen azért van ekkora különbség a két várakozással töltött idő között, mert 
a tanítványok megtanulták a leckét abból, amit ott a Tibériás-partján átéltek! 

5. Mit is tanultak akkor? 

Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. 21,3b. – 
olvassuk mai történetünk folytatásában. Pedig bizonyosan mindent tökéletesen 
csináltak, és sem a hajóval, sem hálóval nem lehetett semmi baj. János nem említi, 
hogy bármi különösebb oka lett volna annak, hogy a tanítványok kudarcot vallot-
tak. Alkalmas volt az idő, mint később kiderül, halak is voltak bőven a tóban.  
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Mi lehetett akkor a kudarcuk oka? Talán éppen az, amit a második várakozáskor 
jól csináltak! Az, hogy akkor nem akarták a várakozás idejét valami tökéletesen 
lényegtelennel pótolni! Itt még nem értették azt, amit akkor már igen: hogy ideje 
van a cselekvésnek és ideje van a várakozásnak. Mind a kettő fontos és egymással 
fel nem cserélhető! Másodszor már értették azt, hogy Jézusra várni másként kell! 
Akkor már nem pazarolták az idejüket pótcselekvésekre, hanem imádságos szívvel 
és kitartóan várakoztak, hogy azután lélekben tökéletesen felkészültek legyenek 
arra, amikor beteljesedik rajtuk Isten ígérete, és a fentről kapott erővel indulhatnak, 
hogy cselekedjenek.  

6. Magunkra ismerünk? 

Nagyon tanulságos ez a történet! S talán megláthatnánk benne a magunk kudar-
cainak az okát! Én legalábbis ezt értettem meg ebből a történetből! S nemcsak 
egyéni életünk, hanem gyülekezeti és egyházi kudarcaink okát is felfedeztem Pé-
terék kudarcában! Mert mi is erőlködünk, próbálkozunk, rengeteget fáradozunk, 
meg vannak a magunk tökéletesre csiszolt módszerei, és?! Ránk is igaz: mégsem 
fogunk semmit.  

A járvány előtt tömérdek programot csináltunk, ezernyi kiscsoportot, ilyen evange-
lizáció, olyan misszió, egyik sorozat a másik után, táborok, kirándulások, szeretet-
vendégségek. Vetettük a hálóinkat jobbra is meg balra is. Templomokat renovál-
tunk, amelyek sokszor konganak az ürességtől, hogy megőrizzük őket kitudja kik-
nek. Ezt építettük, meg azt építettük. S ne értsétek félre, ezek a maguk helyén és 
idejében lehetnek nagyon is fontosak. De nem lehet, hogy mindezek csak olyan 
pótcselekvések voltak, amik nem vezettek sehová? Amelyek eredménye valójában 
ugyanaz, mint amit itt olvasunk: Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az 
éjszakán semmit sem fogtak. 

7. Járvány = másként várni Jézust 

Lelkész kollégákkal együtt, magam is sokszor sopánkodom amiatt, hogy ez a jár-
vány mindent lerombolt, amit az elmúlt években, évtizedekben felépítettünk. Gyü-
lekezeti kapcsolataink lassan gyengülnek, mert személyes találkozások nélkül ne-
héz megélni a közösséget. Vannak tétova kísérleteink arra, hogy az online térben 
elérjük egymást, de vannak korosztályok, akiket így nem tudunk elérni. S egyre 
többet mondogatjuk egymásnak: ha véget ér a járvány, mindent elöről kell kezdeni, 
ha lesz még mit újraindítani. 

Félve teszem fel a kérdést: lehet, hogy másként kellene tekintenünk erre az idő-
szakra? Lehet a járvány kényszerítette bezárattatásunknak van egy másik olva-
sata is? Talán a járvány adta kényszerszünet nem más, mint lehetőség arra, hogy 
azt tegyünk, mert most mást nem tehetünk, hogy várjunk arra, hogy Jézus megje-
lenjen a mi életünkben? Most nem tudunk programokat szervezni, és kétséges, 
hogy a nyáron szervezhetünk-e, sokak szerint ez az egész év kuka. Talán majd 
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jövőre. De elkeseredés helyett mi is várhatnánk Jézusra úgy, hogy imádságra kul-
csoljuk a kezünket. 

8. Jézust a középpont! 

Péterék várakozása így ért véget: megjelenik Jézus, megparancsolja, hogy vessék 
ki újra a hálóikat. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal 
miatt. 21,6b. – olvassuk. Az, ami Jézus nélkül kudarcot vallott, az Jézussal, az ő sza-
vára, neki engedelmeskedve: siker. Nem is akármilyen siker! 

A siker mögött az az unásig hallott, de mégsem meghallott igazság áll, hogy ami-
kor a tanítványok ötletelésük helyett, újra Jézus kerül a középpontba, az Ő szavá-
nak engedve cselekednek, akkor lám magától, minden erőlködés nélkül jön az 
eredmény. De jó lenne megtanulnunk nekünk is ezt a leckét! Engedni, hogy újra 
Jézus legyen a középpont! Ne a tiszteletes úr vagy valaki más a gyülekezetből. Ne 
a nagyszerű módszereink és programjaink. Ne a modernitás, vagy a hagyomá-
nyokhoz ragaszkodás, vagy kitudja mi minden, hanem így egyszerűen: JÉZUS! Ha 
végre mi is Isten országát keresnénk előbb és az ő igazságát! Ha megértenénk, 
hogy most a várakozás idejét éljük, az imádság idejét, hogy azután felkészülten 
léphessünk újra a világ elé. 

9. Befejezés 

Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is. … 
Jézus ezt mondta nekik: Jöjjetek, egyetek! … Jézus tehát odament, vette a ke-
nyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. 21,9.12-13.  

Ezek a versek csak arról szólnak, hogy Jézus gondoskodik a tanítványairól. Mielőtt 
elküldené őket, még enni ad nekik, betölti a személyes szükségeiket, rendezi a so-
raikat. A folytatásból tudjuk, hogy helyére teszi Pétert, megerősíti vele való kapcso-
latát. Mert Jézusnak ez a legfontosabb: közte és köztünk minden rendben legyen, 
zavartalan legyen a kapcsolatunk. Mert kint a harcmezőn, az aratásban, nincsen 
semmi, ami fontosabb lenne ennél! ÁMEN 


