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Halak és halászok

A

mai vasárnapon a csodálatos kenyérszaporítás történetét hallottuk Szent János evangéliumából.
Jézus kezébe veszi az öt kenyeret és a két halat, hálaimát
mond, majd kiosztja a hatalmas tömegnek. A jelenlévő több
ezres nép jóllakik a megszaporított táplálékból. A csodát nem
az a fiú tette, akinél az öt kenyér és a két hal volt és nem is
az apostolok, hanem Jézus. Mindenkinek megvan a maga
szerepe: a fiú odaadja a kenyereket és a halakat, Jézus csodát
tesz, az apostolok pedig kiosztják a népnek. A kenyérszaporítás csodája felkínálja számunkra a lehetőséget, hogy az élet
kenyeréről, Krisztus Testéről elmélkedjünk, de ma inkább figyeljünk a csoda másik elemére, a halakra. A különféle magyar bibliakiadásokban ez a rész egyaránt a „Csodálatos
kenyérszaporítás” címet viseli, pedig talán jogosan beszélhetünk egyúttal csodálatos halszaporításról is. Mit üzennek nekünk ezek a halak?
Az újszövetségben több helyen előfordul a hal. Az apostolok kiválasztásának történetéből tudjuk, hogy Jézus egyszerű halászokat hívott meg, akiket később az
emberhalászattal bízott meg. A mindennapi megélhetésüket

Emberhalászat

A

z evangélium érdekes elbeszélése
a csodálatos halfogás története.
Feltámadása után Jézus megjelent a
Tibériás-tónál, ahol korábban a kenyérszaporítás és a halszaporítás történt. Az
apostolok Péter vezetésével éppen halásztak, de nem fogtak semmit. Jézus
megparancsolja nekik, hogy vessék kis
a hálót a bárka jobb oldalán. Ők engedelmeskednek, s oly sok halat fogtak,
hogy alig bírták kihúzni a hálót. A
partra érve Jézus kenyérrel és sült hallal
várja apostolait (Jn 21,1-14). Ezt követően Péter háromszor megvallja Jézus
iránti szeretetét, aki rábízza egyházának
vezetését. Az elbeszélésből kiderül,
hogy a halászat csak Jézus segítségével
eredményes. Ehhez hasonlóan az aposÉvközi 17.
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biztosító halászatot abbahagyják, hogy Krisztus tanítványai
legyenek, és emberek halászaivá váljanak. A hal egyrészt az
embereket jelképezi, akikhez az apostolok küldetése szól.
A keresztény hagyományban ugyanakkor a hal jelképezi
Krisztust is. Ez onnan származik, hogy a „Jézus Krisztus,
Isten Fia, Megváltó” hitvallás görög szavainak kezdőbetűit
összeolvasva a hal szó jön ki a görög nyelvben. A hal Krisztusra utaló titkos jel volt a keresztényüldözések korában,
amelyet csak a keresztények ismertek. Hozzá, Jézushoz tartozunk mindannyian, keresztények.

tolok új hivatása, az emberhalászat is
egyedül Jézus segítségével érheti el célját.
Az emberhalászat nemcsak Péternek
és társainak volt a feladata, hanem minden keresztény emberé, aki Krisztus
Egyházához tartozik.
Boldog II. János Pál pápa Az új évezred kezdetén című apostoli levelében
egy széles óceánhoz hasonlította a harmadik évezredet, amely megnyílik az
Egyház előtt, s amelyre Krisztus segítségére számítva hajózunk ki. Az emberek várják, hogy elvigyük nekik a
krisztusi tanítást. Az emberhalászatnak
sosem az a célja, hogy elvegyük az emberek szabadságát vagy megfosszuk
őket a víztől, attól a közegtől, amelyben
élni tudnak. Az Egyház, mint egy óriási
háló összegyűjti mindazokat, akik
Krisztushoz tartoznak.

Az Atyához vezető Út

U

runk,
Jézus
Krisztus!
Téged keresünk,
mert te vagy az Atyához vezető Út. Valahányszor
tanúságot
teszünk
szeretetedről, közelebb kerülünk hozzád. Valahányszor megvalljuk, hogy az
Egyházhoz tartozunk, közelebb kerülünk hozzád. Valahányszor megosztjuk kenyerünket az éhezőkkel,
közelebb kerülünk hozzád. Valahányszor a gyengék védelmére kelünk, közelebb kerülünk hozzád. Valahányszor
szeretettel fordulunk a betegekhez, közelebb kerülünk hozzád.
Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
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