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Emberhalászat

De a te szavadra
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Jézus által meghívott első tanítványok, Péter és András, valamint
Jakab és János, halászok voltak. Az Úr
pedig másféle halászatra, emberhalászatra hívta őket. „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel” – mondja Péternek, de
szava a többi apostolhoz is szól, továbbá mindazokhoz, akiket a későbbi
évszázadok folyamán meghív az apostoli szolgálat folytatására. A meghívás,
a megszólítás, az új feladattal való megbízás mozzanatában észre kell vennünk, hogy maga Jézus is halásszá válik.
Kiveti a hálót, hogy a világ zűrzavarának tengeréből kifogjon olyan embereket, akikben jószándék lakik, s akikben
meglátja a vágyat és készséget, hogy
életüket egy nagyobb jó szolgálatába állítsák. Ez a gondolat jelenik meg a keresztény
művészetekben
olyan
freskókon vagy domborműveken, amelyek a halászó Jézust ábrázolják. Jézus
tehát nem a bárkában ülve vagy a tengerparton állva ad tanácsokat Péternek
és társainak, hogy miként kell halászni,
hanem ő maga ül a vízparton, kezében
zsineg, és kirántja a horogra akadt halat,
vagy éppen viszi a fogást.
Túl azon, hogy egyeseket sajátos hi-

vatásra hív Jézus, azt is kifejezi ez a kép,
a halászó Krisztus képe, hogy az Úr kiveti a tanítás hálóját, azaz nyilvános
működése során személyesen tanította
a népet, mennybemenetele után pedig
az ő közössége, az Egyház szolgálata
által hirdeti az örömhírt minden nemzedéknek.
Az Egyház küldetése minden korban
az igehirdetés, az örömhír terjesztése,
az üdvösségre vezető igaz tanítás továbbadása. Jézus emberhalászatra hív
minket, az egyház tagjait. Isten munkatársai vagyunk az emberhalászatban,
amit fogunk az nem a miénk, hanem Istené, átadjuk, átengedjük neki.

Bátran vállaljuk

U

runk, Jézus Krisztus! A te megbízásod alapján az Egyház az emberhalászat
feladatát végzi évszázadok óta és ezt fogja tenni a világ végezetéig.
Az apostolok mai utódai azzal a meggyőződéssel végzik feladatukat, hogy te
hívtad meg őket erre és a te munkatársaidként végzik szolgálatukat. Segíts minket,
hogy elfogadjuk ezt a szolgálatot, mert az irgalmas Atya meg akar minket menteni a kárhozattól és az örök boldogságot adja nekünk. Segíts minket, hogy keresztény életünk jel legyen mindazoknak, akik keresik az irgalmas és üdvözítő
Istent. Adj erőt nekünk, akiket szintén meghívsz követésedre, hogy bátran vállaljuk az emberhalászatot, amivel megbízol minket!
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Csütörtök,
Szent Cirill és
Szent Metód

rdemes odafigyelnünk az evangéliumban arra a mozzanatra is,
hogy az emberhalászatra való meghívás a csodálatos halfogás eseménye
után történik, amely történetben
három elem lényeges, az emberi kudarc, az Úrnak való engedelmesség és
az isteni segítségnyújtás a csoda révén.
Amikor Jézus arra kéri Pétert, hogy
vesse ki a hálót, a halász keserűen számol be eredménytelen munkájukról:
„egész éjszaka fáradoztunk, s nem
fogtunk semmit.” Hiába volt a fáradalmas emberi munka, az erőfeszítés, a
küszködés, a háló üres marad, és bizony az üres hálót nehezebb partra
húzni, mint a halakkal megteltet. Péter
mégis megérzi Jézus szavaiban a lehetőséget, ezért emberi csalódottságának kifejezése után rögtön a bizalom
hangján szólal meg: „de a te szavadra
kivetem a hálót.” Érezzük, hogy felcsillan a szeme, új erő száll megfáradt
karjaiba, szívét eltölti a reménység.
Talán ha más kérné ugyanezt, például
egy tapasztalt halász, aki jól ismeri a
halászat fortélyait, akkor Péter csak legyintene, aligha engedelmeskedne. De
ha az Úr mondja, ha ő kéri, akkor érdemes dolgozni, érdemes fáradni, az
ő szavának érdemes engedelmeskedni.
Ezt a készséget és bizalmat jutalmazza
meg az isteni közbeavatkozás, a csoda.
Minden emberi fáradozásunkat, különösen is az emberhalászat feladatát
Isten teljesíti be. Nélküle lehetetlen,
eredménytelen vállalkozás volna. Saját
erőnkből alkalmatlanok volnánk az
igehirdetés, az emberhalászat feladatára, de Isten segítségével és erejével
az emberi képzeletet messze felülmúló
eredménye lesz szolgálatunknak.
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Ter 3,1-8
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