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2015. november 30. hétfő - Szent András apostol ünnepe 
 
Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 4,18-22 
„Mindjárt ott hagyták… hálót, …bárkát” 
Mindennek megvan az ideje. Vannak dolgok, amelyeket nem lehet, vagy nem szabad 
halogatni. A „Pató Pál” hozzáállás nem lehet stílusunk! 
Mentes Mihály verset írt „Valamit egyszer elhibáztam” címmel. Azt fogalmazza meg, hogy 
gyermekként szólította a Mester, de egy pillanatig habozott, „s már messze álmok rétjein 
járt”. Hiába futott…, hiába szállt gyorsvonatra…, hiába repülőre, „egy mérföldre repül 
előttem, úgy, mint mikor elindultam.” Majd így fejezi be: 
„Futok utána. Látom. Ott van! 
Nincs közelebb és messzebb sincsen. 
De tudom, el nem érem, 
Ha nem jön vissza értem az Isten!” 
Úgy gondolom, talán túl vagyunk a személyes találkozáson. A karácsonyi készület azonban 
remek alkalom, („visszajön értünk”), hogy ismételten felidézzük tanítvánnyá szegülésünk 
történetét, megerősítsük, tovább mélyítsük kapcsolatunkat… 
Most erre a „mindjárt, rögtön, tüstént” szavakra szeretnék hangsúlyt tenni. Szeretnék 
nyitott szemmel járni, és azonnal reagálni a környezetem kihívásaira. Legyen szó tettekről, 
tanúságtételről, egyszerű szavakról. Mert jót akarok tenni, érzelem kíséretében vagy a 
nélkül! 
A Mester követője – a szeretet megélője – akarok lenni, ma és a továbbiakban mindenkor, 
aktuálisan! Miben is??? Hogyan is??? 

Horváth Józsi (Tata – Táska 5. régió) 
*** 

 
Mt 4,18-22 
A tanítványok meghívását Máté részletesen dokumentálja az evangéliumában. Leírja, hogy 
hol jár Jézus, kiket lát, azok mit csinálnak, és milyen hálót használnak. A következő 
mondatokat is ebben a szellemben olvasva az derül ki, hogy Jézus a „Jöjjetek utánam” hívó 
szavak elhangzása után nem áll meg. Péterék, és majd a Zebedeus-fiúk is szinte kapkodva 
indulnak Jézus után (majd Máté meghívásakor is ezt látjuk). Jézus részéről nincs győzködés, 
útiterv és a program ismertetése: azonnali reakciót vár el. Az elhangzott hívó szó után tiéd a 
döntés: vagy azonnal indulsz, és akkor számodra is áll az emberek halászává tevésének 
ígérete, vagy már csak a távolodó mester hátát láthatod. Jézus követése csak a hívó szóra 
azonnal indulni kész szívvel lehetséges. Az „erre még visszatérek”, vagy „erről még 
beszélünk”, „még át kell gondolnom” magatartással való szóba állás sokszor az igazi döntés 
elodázására, elkerülésére vezet. 

Dévai Zoltán (10. régió) 
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