
18 19

Szerinted?                              2 

Ma kiket hívna el Jézus első tanítványainak?
Hogyan történne ma Péter elhívása? Mi-
lyennek képzeled a környezetet, a szerep-
lőket, a mondatokat?
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Játsszátok el Péter elhívásának történetét, s gondolkoz-
zatok el az alábbi kérdéseken!

1. Milyen érzések keríthették hatalmába Pétert, amikor 
a) egész éjszaka nem fogtak semmit?
b) Jézus hozzálép?
c) Jézus a hajójában ülve tanítja a sokaságot?
d) Jézus újra kiküldi halászni őt?
e) sok halat fog?
f) Jézus elhívja őt?

2. Mit érezhettek és gondolhattak ezeken a pontokon
az őket figyelő emberek?

3. Péter elhívásának történetében ki kezdeményezi a 
kapcsolatfelvételt? Hogyan? Miért meglepő ez?

4. Vajon mit lát meg Jézus Péterben? Mit gondolsz, 
miért pont hozzá megy oda?

5. Vajon a tanítványok miért cserélték fel szerény, de 
biztos megélhetésüket a Mester követésével? Mit 
láttak meg Jézusban, ami miatt otthagyták a háló-
kat a rengeteg hallal?

6. Te mit hagynál ott azért, hogy kövesd Jézust? Kit és 
milyen feltételekkel követnél?

Rakjuk össze!

Mit jelent Péter és halásztársai esetében Jézus elhívása?

Fogd és vidd!

Jézus közösségbe hív. Tanítványai nem egyszerű köve-
tők, hanem elhívottak.
Jézus hétköznapi embereket hív el, akik teljes odaadás-
sal követik őt.
A ma élő keresztényeket is Jézus hívja el, ők a mai ta-
nítványok.
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Fejezzétek be az alábbi mondatokat!
A közösségben számomra az a fontos, hogy… 

Jézus közösségére igaz, hogy… 

Akit Jézus elhív, az… 

4. Péter és a halászok elhívása –  
a jézusi közösség ereje
Péter halfogása (Lk 5,1–11): „Amikor egyszer a sokaság…”

„Ha Isten elhív egy feladatra, alkalmassá is tesz rá.” (Doris van Stone)
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Ki hova szokott hívni benneteket? 
Mitől függ az, hogy egy meghívásnak 
örültök-e? 
Mi kell ahhoz, hogy egy hívás vonzó le-
gyen számotokra?

Jézus legtöbb tanítványa halász volt. Ezt a 
mesterséget űzte Péter és András, Jakab és 
János, Fülöp és Tamás. Az olyan mestersé-
geket, amelyekhez költséges felszerelésre volt 
szükség, egy családban többen is folytatták. 
A háló és a csónak sok pénzbe került. A vo-
nóháló és dobóháló kisebb és olcsóbb volt, 
de a Galileai-tenger vizén sokat használt má-
sik halászháló, amelyhez két csónakra volt 
szükség, 30 méter hosszú és 2-3 méter széles 
volt. A csónakok 8-10 méter hosszúak és 2 
méter szélesek voltak. Erős, masszív építésű 
vízi járműveknek kellett lenniük, hogy elvi-
seljék a Galileai-tengeren tomboló, váratla-
nul lecsapó viharok erejét. Ilyen felszerelést 
használhatott a két testvérpár. 

Az első közülük Péter és András volt, 
akiket Jézus akkor szólított meg, amikor 
épp kiszálltak a hajóból. Jézus különös jövőt 
ígér nekik: „Jöjjetek utánam, és én emberhalá-
szokká teszlek titeket!” (Lk 5,10) A testvérek 
rögtön otthagyták értékes felszerelésüket, és 
követték őt. Továbbmenve ismét meglátott 
két testvért, ahogy apjukkal együtt rendez-
gették a hálójukat a csónakban. Az apa neve 
Zebedeus volt, a fiúkat Jakabnak és János-
nak hívták. Őket is elhívta, és ők is rögtön 
követték őt, felszerelésüket apjukra hagyva.

Jézus megtartotta ígéretét. Tanítványai 
emberek halászaivá váltak a közelében. Ez a 
kifejezés átvitt értelemben azt jelentette, hogy 
a kiválasztott tanítványok segítőtársaivá lettek 
abban, hogy az embereket összegyűjtse az Is-
ten országa számára. De nem mindig csak át-
vitt értelemben érezhették magukat továbbra 
is halásznak a tanítványok. A Jézus közelében 
átélt napjaikat keresztül-kasul átszőtték a 
halászok foglalkozásával kapcsolatos, szá-
mukra jól ismert élmények. Két ilyen példát 
rögzít Máté evangélista.

Volt, amikor Jézus a kerítőhálóhoz hason-
lította Isten országát (Mt 13,47–48), amely 
mindenféle halfajtát összegyűjt, azután a 
partra húzva az angyalok kiválogatva a jókat 
a rosszak közül, megőrzik vagy kidobják őket. 
Ezt hallva minden halász tudta, hogy ő is ki 
szokta dobni a zsidó tisztasági előírásoknak 
nem megfelelő, pikkely és uszony nélküli ha-
lakat, mint például az angolnát. A jókat pedig 
edénybe teszik, és később a családjukat táplál-
ják velük.

A Galileai-tengerben legtöbbször fogott ha-
lak a tilápia halfajtához tartoztak. Ez pedig a 
bölcsőszájúhal-félékhez, amelyek szájukban 
költik ki ivadékukat, de néha apró köveket vagy 
akár a tengerbe ejtett pénzérmét is találtak 
a szájukban. Amikor egy alkalommal Jézus 
arra kéri Pétert, hogy egy tengerből kifogott 
hal szájában talált ezüstpénzzel fizesse meg 
a templomadót (Mt 17,27), Péter számára ez 
nem hangzott olyan meseszerűen, mint szá-
munkra. Tanult mesterségének sokszor hasz-
nát vehette új elhívásában. 
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Jorge Orlando Cocco Santangelo: A hívás


