
JÉZUS SZOLGÁLATÁNAK KEZDETE 

TANÍTVÁNYOK ELHÍVÁSA – SIMON PÉTER 

 

Mit teszel, hogyha valaki feladatot bíz rád?                                                                                  

Például, ha apa azt mondja, hogy pakold össze a játékaidat? Vagy ha anya azt 

kéri tőled, hogy tedd bele a mosogatóba a poharadat és a tányérodat? 

Megteszed? Vagy nem szívesen teszed meg? 

Néha tényleg nem könnyű megtenni azt, amit mondanak nekünk. Például jobb 

lenne TV-t nézni, mert kezdődik a kedvenc meséd, mint összepakolni.                  

De mivel anya mondja vagy apa mondja, azért mégiscsak megteszed.               

Így volt ezzel a bibliai Simon Péter is. Jézus nagyon furcsa dolgot kért tőle. 

Jézus korában még csak olyan hajók léteztek, amelyekben embereknek kellett 

evezniük. Nem volt könnyű a dolguk!  Simon Péter és társai is hajón dolgoztak. 

Halászok voltak. Abban az időben nem horgásztak, úgy ahogyan ma, hanem 

halásztak, amihez nagy hálót használtak. Be kellett evezniük a tó közepére, ott 

kivetették a hálókat. A háló aztán összefogta a halakat. Néha sok halat fogtak, 

máskor nagyon keveset. 

 
 

Jézus falujától Názárettől nem 
messze volt egy szépséges tó. 
Hosszú és széles volt a tó, jó sok 
hallal! Sok halász dolgozott itt, 
hogy legyen mit enni a 
családjuknak. Jézus pedig gyakran 
kiment tó partjára és onnan 
tanította az embereket.  

Egyik alkalommal, éppen a tó partján járt és Istenről beszélt a sokaságnak. 
Nagyon sok ember követette és hallgatta őt. Annyira sokan voltak, hogy Jézus 
körbenézett és elhatározta, hogy beszáll egy hajóba és onnan tanít tovább. 



Simon és a társai éppen ott voltak a 
hajójukkal. Mosták a hálóikat a hosszú 
éjszakai halfogás után. Miközben 
dolgoztak, ők is nagyon figyeltek Jézus 
szavára. Jézus odament Simonhoz és ezt 
kérte tőle:  
- Kérlek, engedd meg, hogy a hajódból 
tanítsam az embereket.  

 
 

 

Vigyél beljebb a parttól! Simon 
persze örömmel engedte meg ezt 
Jézusnak. Jézus pedig beszállt a 
hajóba és Simon kissé beljebb vitte 
a parttól. Így már mindenki jól 
láthatta és hallhatta Jézust. 
De a tanítás után Jézus odafordult 
Simonhoz és egy furcsa dolgot kért 
tőle.  
Simon – mondta neki –, evezz ki a 
mélyre és vessétek ki a hálóitokat!                 
 

Simon nagyon elcsodálkozott. Abban az 
időben éjszaka halásztak és napközben 
adták el a halat, amit fogtak. Így, amikor 
sikerült sok halat fogniuk, akkor sok 
pénzt kaptak érte a piacon. Ezért a 
pénzért kenyeret vettek, lisztet és 
mindenféle finomságot, amire szüksége 
volt a családjuknak.  
De Simon halászcsapata nem fogott 
semmit aznap éjszaka. Fölöslegesen 
dolgoztak egész éjszaka. Éppen ezért 
találta furcsának, amit Jézus mondott.  

 

„De Uram, Jézus! Te is tudod, hogy nem szoktunk nappal halat fogni. Hiába 
vetnénk ki a hálókat, a halacskák látnák, hogy jön a háló és elmenekülnének. 
Akkor pedig sikertelen lenne a halászat. De azért, mert te kéred Jézus, 
megteszem!”  

 



 
 

Beeveztek a mélyre és kivetették a 
hálókat. Majd elkezdték húzni… 
húzták és húzták! Olyan nehéz volt 
a háló, hogy alig bírták kihúzni. 
Olyan sok volt a hálóban a hal, hogy 
majdnem szétszakadt. A kifogott 
halakat a hajóba pakolták, de úgy 
megtelt a hajó, hogy éppen csak 
nem süllyedt el.  
 

Simon és a halászok boldogok voltak. 
De valami más is történt. Simon 
megértette, hogy aki előtte áll, az nem 
csupán egy ember. Megértette, hogy 
Jézus kicsoda valójában. Azt, hogy ő 
Isten Fia. Mert csak neki van hatalma 
arra, hogy ilyen nagy dolgokat tudjon 
tenni. Megértette, hogy Jézus még a 
halaknak is tud parancsolni. Ettől 
persze meg is ijedt kicsit. Hiszen Jézus 
hatalmas, ő az Isten fia, Simon pedig 
csak egy egyszerű halász. Mit is akarhat 
tőle Jézus? De Jézus nem akarta, hogy 
Simon megrémüljön.  

 

Ne félj, ezentúl emberhalász leszel! - szólt Jézus. Igaz, milyen furcsán hangzik?  
Jézus egyáltalán nem arra gondolt, hogy Simon megy majd egy hálóval a 
kezében és fogdossa az emberek vele. Egyáltalán nem. Emberhalásznak lenni 
azt jelenti, hogy valaki embereknek beszél Jézusról. Elmondja azt, hogy Jézus 
szereti őket. Képzeld el, Simon, amikor Jézus tanítványa lett, még egy új nevet 
is kapott: a neve Péter lett.  

 

 

 

 

 

 



FELADAT. 

Készítsetek, a csatol dokumentumok segítségével halakat.  

Akár hálót is készíthetsz hozzá, csak egy vastag fonál, vagy zsineg kell hozzá, 

amelyeket keresztbe egymásra ragasztasz egy papírlapon.                                      

Ha ezt választod, előbb a papírlapot színezd ki a tó vizének kék színére, majd 

ragaszd rá a halakat, s végül erre helyezd, ragasztva a fonalakat/zsineget 

egymást keresztezve, mint egy háló.  

Valahogy így: 

 

 

A halakat így készíthetted el egy kis szülői segítséggel: 

 



De megalkothatod a tó mélyének csodálatos világát is.                                      

Nem kell hozzá más, csak egy papír tányér, színes lapok, vagy színes ceruzák és 

néhány szem pufi, kukoricapehely, ez utóbbit mással is helyettesítheted.  

 

 

 

 

 


