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Erdő Péter bíboros,
esztergom–budapesti érsek homíliája

�
Krisztusban Kedves Testvéreim!

A csodálatos halfogásnak az evangéliumi híradása egyrészt elbeszéli
Jézusnak egy csodáját. Másrészt azonban mélyebb értelmet is hordoz,
ami nemcsak Péter életének, hanem az egész Egyház életének, küldetésé-
nek is irányt mutat. Hiszen az „emberhalász” szóban pontosan benne van,
hogy mi is Jézus szándéka. Amikor fáradoznak a tanítványok a halá-
szatban, és semmit sem fognak, Jézus szavára újra kivetik a hálót, nem
mintha valami halászati bölcsességet mondana nekik, nem mintha el-
magyarázná, hogy miért célszerű itt vagy amott halászni, hanem egy-
szerűen azt akarják tenni, amit ő mond nekik. Bíznak benne, hogy tudja,
miért mondja azt. És ott az eredmény, ami nem az ő ügyességüknek, nem
is szakértelmüknek vagy fáradozásuknak tulajdonítható, hanem annak,
hogy hajlandók voltak Jézus szavára kivetni a hálót.

Amikor később Jézus küldi Pétert, ilyen emberhalászatra küldi. Nem
emberi erőfeszítésre csupán, nem arra, hogy okosabban és ügyesebben
szóljon, mint mások, hogy bölcsebb tanítást találjon ki, és azzal próbálja
segíteni az embereket. Nem arra küldi egész Egyházát és nem arra küldi
tanítványait sem, hanem arra, hogy azt adják tovább az embereknek, amit
tőle kapnak. Az örömhírt, az üdvösségnek az örömhírét, és ez az, ami az
embereket megmenti, ez az, ami a halfogás eredménye. Ha ezt elfogad-
ják, akkor eredményes volt a munkájuk. Hogyan van tehát ez az Egyház
küldetésével és eredményeivel?

Manapság szoktuk mondani, hogy nagyon oda kell figyelnünk a pszi-
chológia és a társadalomtudomány minden eredményére, hogy lobbizni
kell az önkormányzatoknál és politizálni, hogy minél jobban megközelít-
hessük az embereket, hogy minél jobban, minél eredményesebben mű-
ködhessen az Egyház. Igaz, hogy mindannyiunknak fáradoznia kell, igaz,
hogy aktívnak kell lennünk, de nem igaz, hogy ennek az erőlködésnek
szükségszerű következménye a tényleges, az igazi lelkipásztori ered-



mény. Hanem olyan ez, mint a csodálatos halfogás, amelynek oka végső
soron nem az ügyesség, nem valamilyen társadalmi szükségszerűség, és
nem is az, hogy milyen szépen adják elő a tanítást. Ez mind hozzájárul-
hat, ez mind elősegítheti, de valójában az az oka, hogy Jézus tanítása
maga objektíve igaz és képes arra, hogy megmentse az embert, hogy bol-
doggá tegye az embert, hogy válaszoljon azokra az igényekre, vágyakra,
amelyek az ember szívében a teremtéstől fogva ott vannak. Ezért az Egy-
háznak is, nekünk is, újjászülető közösségeinknek is az az első feladata,
hogy hallgasson Jézus szavára, és vesse ki, akkor vesse ki, és úgy vesse
ki a hálót, ahogy ő mondja. Aki Krisztus szándéka szerint közeledik
az emberekhez, aki az ő objektív tanítását hűségesen adja elő, az nagy
dolgot tesz azért, hogy ez a halfogás eredményes legyen. És sokszor az
eredmény valóban váratlan mindenki számára, mert maga az Isten az, aki
az eredményt adja.

Így kérjük a csodálatos halfogás Urát, hogy Péterhez és a többiekhez
hasonlóan mi is hozzá hűségesen vehessük ki a részünket az emberhalá-
szatnak ebben a nagy művében. Ámen.
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