
 

 

Évk. 5. vasárnap  

10. évf.  

Kedves Testvérek! 

 Kedves Fiatalok!  

Az évközi ötödik vasárnap ószövetségi olvasmányát Izaiás próféta 

könyvéből olvastuk, a történet a próféta meghívásának eseményét írja le. A mai 

evangéliumi részlet egy csodát ír le, a halfogás csodáját. Ennek a történetnek 

végén, Jézus odafordul Péterhez és arra kéri, hogy legyen emberhalász. Ha a 

szövegre odafigyeltünk, akkor halfogás csodájának leírása közben egy olyan 

mondat hangzott el, amely mindannyiunk szívében-lelkében visszhangozhat: 

„Evezz a mélyre!” Jézus ezzel szólítja meg Simon Pétert, aki hiába fáradozott 

egész éjszaka, nem fogott semmit, most mégis engedelmeskedik Jézusnak és 

elmegy halászni.  

Át kell éreznünk ennek a pillanatnak emberi oldalát. Adott egy csapat 

halász, aki egész éjszaka a tavon fáradozott. Aki éjszakai műszakban dolgozik, 

tudja jól, mennyire leterhelő tud ez lenni. A hajnal pedig korántsem a pihenést 

jelenti még, hanem a további feladatokat. Az éjszakai munka után partra kell 

vonni a bárkát és a hálókat, meg kell tisztítani azokat a vízi növényektől, a 

szennyeződésektől, még mielőtt ki nem száradnak a napon. Vagyis a hosszú 

fárasztó éjszaka után, még fárasztó reggel következik. 

Ekkor lép be a képbe Jézus. Már eleve nehéz lehetett elfogadni, hogy míg 

a fáradt halászok munkájukat végzik, addig ez a tanító, ez a próféta jelölt, a 

követői seregét pont az ő bárkájuk köré gyűjti egybe. De ezután még hallani a 

felszólítást is: „Evezz a mélyre!” Ez már a türelem igazi próbája. Péter mégis 

kiállja. Ebből nem csak az erős emberi akarat mutatkozik meg, de valami több 

is: egyfajta szeretetteljes tisztelet, az emberi nagyrabecsülés, a bizalom, amelyet 

az egyszerű halászember Jézus felé érez. Habár ő a szakember, aki tudja, hogy 

ha éjjel nem fogott semmit, akkor arra nappal talán még kevesebb az esély. 

Mégis enged egy olyan szavának, aki kibicnek, hozzá nem értőnek lenne 

nevezhető. 

Az emberi erőfeszítés hiábavalósága - „egész éjszaka fáradoztunk, és nem 

fogtunk semmit” - áll szemközt a bizalommal és a szeretettel - „A te szavadra 

kivetem a hálót.” Van ebben a pillanatban valami magával ragadó, valami 

megrendítő és szívenütő. Ez a találkozás már magában hordozza annak a 

titoknak csíráját, amelyet igazából csak a csodás halfogás után ért meg Péter. 

Amikor így szól a Mesterhez: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.” 

Annak a felismerése ez, hogy a legeltökéltebb akarat, a legjobb emberi 

szaktudás is kevés, sokszor hiábavaló; Istennek azonban egyetlen gondolata, 

egyetlen szava azonnal megoldhat mindent. 



Általában egy ország nem akkor szűnik meg, amikor a határait átrendezik. 

A kereszténység sem akkor kerül bajba, amikor tiltják a gyakorlatát vagy 

ledöntik jelvényeit. Az igaz ügy nem akkor áll vesztésre, ha az ügyvéd 

elvesztette aktatáskáját. Akkor áll vesztésre mind a kettő, ha az emberi 

szívekben feladták a reményt.  

Kedves Fiatalok! 

A hét folyamán arról beszéltem nektek, hogy döntés előtt áltok. 

Életeteknek a mostani helyzetében meg kell állnotok és számot kell adnotok 

arról, hogyan néztek a világra. Hogy a döntés, amit azért hoztok, hogy 

következő években mit tanulnotok helyes legyen. Üljetek le és gondolkozzatok, 

hogy mit is akartok majd az életben csinálni? Erre hogyan kellene felkészülni? 

Hogy az Isten által nektek szánt küldetésre valóban készülsz?  

A világban a pályaválasztás koordinátái igencsak különbözőek. Akik 

ebben a világban keresik csak szerencséjüket, azok azt látják, hogy a függőleges 

tengely felirata: sok pénz, a vízszintesen ez áll: kevés munka. Akinek sikerül ezt 

megvalósítania, annak számolni kell azzal, hogy örökös rettegésbe tölti majd 

napjait. Hiszen eltűnik az életéből, az alkotás és az ajándékozás öröme, 

állandósul a fúrásveszély. Helyére sokan pályáznak.  

A Jézust-követő emberek szempontjai mások. Az ilyen ember azt keresi, 

hogy mihez van tehetsége, s hol van rá szüksége a világnak és az embereknek. 

Aki oda tud figyelni a másik emberre még az elesettre is. Akinek nem az célja, 

hogy másokat lehetetlenné tegyen, hanem tud menedéket adni a hajótöröttnek is. 

Valamikor a hetvenes évek elején az összes amerikai űrhajóst vizsgálatra 

visszarendelték. A vizsgálat során a szokott testi egészségük kiválónak 

bizonyult. Mégis meglepetést keltett állapotuk az orvosok körében.  

Az tapasztalták, hogy az űrhajósok életvitelében eddig ismeretlen okból 

fordulat ált be. Aki tudós volt, az politikus lett. A közömbös szerzetbe lépett. A 

mérnök elment prédikátornak és az idézés idején éppen Jeruzsálemben vezényelt 

egy kórust. Az egyik holdon járt viszont idegösszeomlást kapott. Nem ott 

folytatták életüket és munkájukat, ahol abbahagyták, amikor vállalkoztak erre a 

feladatra. A személyiségük változott meg, amit nem értettek. 

Űrhajós az lehetett Amerikában, aki egyetemet végzett, élsportoló volt, 

makkegészséges, sikeresen állta a válogató próbákat és végül bekerült a keretbe. 

Ezek után részt vett a kiképzésen és felkészült az utazásra. Végrehajtotta az 

űrutazás programját és feladatát, épségben visszatért a Földre. Tette mindezt a 

legnagyobb nyilvánosság előtt, a világ televízióinak kamerái előtt. Ekkora 

élményt nem lehet tetézni egy különbbel. De helyettesíteni sem lehet egy 

kisebbel. Az utazás élménye után, a hagyományos élet számukra tarthatatlanná 

vált. Valami teljesen új pályát, életmódot kellett kezdeni nekik. Ezen döntések 

előtt álltak orvosok értetlenül.  

Ha jól bele gondoltok, mindnyájan egy ilyen kísérlet részesei vagyunk, 

mint az űrhajósok. Nem az a feladatunk, hogy a Holdra lépjünk és elhozzunk 



onnan egy követ. Hanem az a küldetésünk, hogy megtaláljuk, a feladatot, sorsot, 

a mit Isten szán nekünk.  

Úgyis mondhatnám, hogy az Isten társat keres az általa eltervezett 

kalandokhoz.  Többnyire szeretne megszólítani fiatalokat, mert ők állnak a 

kalandok előtt, és nekik érzékeny a szívük. Nem csak arra akar hívni, hogy 

legyél szerzetesnővér, vagy pap. Legyél mérnök, vagy gazdász, vagy éppen 

orvos. Legyél családanya vagy családapa. Legyél örömhírének a tanúja itt a 

földön. 

Nehéz lecke ez, nehezen tudjuk ezt választani, majd megtanulni 

életünkben. Avilai Nagy Szent Teréz így fogalmazta meg nővéreinek: „Sokat ér, 

ha a lélek felismeri, hogy önmagától semmire sem képes. Még többet ér, ha 

felismeri, hogy Istennel mindenre képes!”  

Az emberi elégtelenség érzésére Isten nem egyszerű vigasztalással 

válaszol. Éppen ellenkezőleg: az eléje boruló, önnön kicsiségét és Isten 

nagyságát felfogó emberre egy még nagyobb, egy még hatalmasabb feladatot 

bíz. Simon Péter megélte azt, hogy saját szakmájában kevésnek bizonyult, erre 

Isten Pétert meghívja, hogy legyen emberhalász, azaz legyen apostol. Aki 

halászként nem tudott halat fogni, de megtapasztalta Isten csodálatos erejét, az 

most emberhalászként sikeresen éri majd el az embereket. 

Isten megragadó, emberközeli pedagógiája ez, amellyel felénk fordul. 

Ezen tapasztalat által nevelődünk. El kell ugyanis veszítenünk a helytelen 

önbizalmat, hogy megéljük az Isten bizalmát. Meg kell tapasztalnunk az önerő 

elégtelenségét, hogy eltölthessen bennünket az Isteni kegyelem ereje. El kell 

veszítenünk az önközpontúságot, hogy megtaláljuk a valódi középpontot. 

Hallgassuk hát szívünkben a Jézusi szólításának hangját: „Evezz a 

mélyre!” E szavak lelkesítették, érintették meg II. János Pál pápát is az új 

évezred küszöbén, amikor leírta azokat a buzdító szavakat, amelyekkel 

elmélkedésünket zárjuk: 

„Duc in altum! - Evezz a mélyre! Haladjunk tehát előre reménységben! Új 

évezred nyílik meg az Egyház előtt, mint valami széles óceán, melynek 

kalandjaiba Krisztus támogatására támaszkodva bocsátkozhatunk. Isten Fia, aki 

kétezer évvel ezelőtt megtestesült az emberek iránt viselt szeretetből, ma is 

folytatja művét: átható tekintetre van szükségünk, hogy ezt megláthassuk, és 

főként tágas szívre, hogy magunk is munkálóivá legyünk. Erre hív és vár választ 

tőled is. Amen. 

  



 

 

 

Egyedül ISTEN tud ALKOTNI, 

de az alkotást te tudod érvényre juttatni. 

Egyedül ISTEN tud életet TEREMTENI, 

de te tudod tovább adni. 

Egyedül ISTEN adja az EGÉSZSÉGET, 

de te tudod azt megtartani. 

Egyedül ISTEN ajándékozza a HITET,  

de belőled árad a bizonyosság. 

Egyedül ISTEN tud REMÉNYSÉGET ültetni,  

de te tudsz társadnak bizalmat szavazni. 

Egyedül ISTEN képes SZERETETRE ébreszteni,  

de te tudsz mást szeretni. 

Egyedül ISTEN adja a BÉKÉT, 

de te a mosolyt. 

Egyedül ISTEN-től az ERŐ, 

de te tudsz a csüggedtbe erőt önteni. 

Egyedül ISTEN az ÚT, 

de te tudod azt másoknak megmutatni. 

Egyedül ISTEN a FÉNY,  

de te tudsz mások szemébe ragyogást hozni. 

Egyedül ISTEN teszi a CSODÁT, 

de te hozod hozzá az öt kenyeret és a két halat. 

ISTEN egymagában mindenre képes, 

mégis úgy látta jónak, hogy RÁD IS SZÁMÍTSON! 


