
HÚSVÉT UTÁN II. 

JÉZUS ÉS PÉTER 

 

Az egyik legcsodálatosabb emberi képességünk a beszéd. Nagyon nagy csoda, 

hogy vannak szavak, amivel kifejezhetjük, ami bennünk van. 

Van nekem egy 11 hónapos cicám. Pocónak hívják. Olyan, mint más kölyök 

macska, sokat játszik, alszik, rohangál, és sokat eszik . Esténként sokszor odaáll 

elém és elkezd nyávogni, „macska nyelven” beszélni. Sajnos nem értem, amit 

mond, csak sejtem, hogy mit is gondolhat, érezhet. 

Ő pocó 

 

Szóval nagyszerű dolog, hogy mi emberek a másik emberrel megértethetjük a 

szavaink által, hogy mi is van bennünk. 

A baj csak az, hogy sokszor nem mondjuk ki. Ilyen az, amikor valaki nagyon 

fontos nekünk, nagyon szeretjük őt és lehet, nagyon jól esne neki, ha 

elmondanánk, hogy milyen jó, hogy létezik, hogy szeretjük őt. 

Ugye milyen ritkán mondják ki a felnőttek egymásnak azt, hogy „szeretlek”? 

A mai történetben, többször is elhangzik ez a csodálatos szó. Amikor pedig 

kimondásra kerül, akkor ott nagyszerű dolgok történnek. 

Ismerjük meg tehát ezt a történetet, amely Jézus feltámadása után történik. 

 

 

 

 



Jézus, a feltámadása után újra találkozni szeretett volna tanítványaival. A 

tanítványok egy része, mielőtt Jézushoz csatlakozott volna, halász volt. 

Miközben a tanítványok vártak Jézusra, elhatározták, hogy elmennek halászni a 

közeli tóra. Egész éjszaka próbálkoztak, többször is kivetették a hálót, de nem 

fogtak egyetlen halat sem. Hajnalban szomorúan indultak vissza a partra, mert így 

semmi ennivalójuk sem volt. 

 

 

Amint a part közelébe értek, egy embert láttak meg a parton, aki integetek nekik 

és ezt kérdezte tőlük: 

„Van valami ennivalótok?”  

A tanítványok természetesen azt felélték, hogy mivel nem sikerült halat fogniuk, 

így nincs. 

A parton álló valaki azonban így folytatta: 

„Dobjátok ki a hálótokat a hajó jobboldalán a vízbe.” 

Szinte alig tették meg, tele lett a háló hallal, szám szerint 153 hal volt benne. 

Olyan sok, hogy majd elszakadt.  

Akkor János apostol rádöbbent, hogy a parton álló idegen nem más, mint Jézus. 

Ezt el is mondta Péternek, aki azonnal vízbe vetette magát, hogy gyorsan 

kiúszhasson Jézushoz a partra. 

 

 

 



Amikor a többiek is megérkeztek, akkor Jézus vendégül látta őket, ott a parton. 

Finom lakoma volt, kenyér és sült hal.  

 

 

Az étkezés után Jézus Péter felé fordult és ezt kérdezte: 

„Péter, szeretsz te engem?” 

„Igen, Uram, szeretlek téged” – felelte Péter. 

Jézus így folytatta: „Akkor arra kérlek, hogy legyél olyan, mint a juhok 

pásztora, és vigyázz a hívő testvérekre, a gyülekezetre.  

Kis idő múlva Jézus újra megkérdezte: 

„Péter, szeretsz te engem?” 

Péter ismét így válaszolt: „igen Uram, szeretlek téged”. 

Nem sokkal ezután Jézus harmadszorra is megkérdezte: 

„Péter szeretsz te engem?” 

 

Péter ekkor könnyekre fakadt, mert visszaemlékezett arra az éjszakára, ami 

Jézus halála és feltámadása előtt volt, amikor háromszor is letagadta az emberek 

előtt, hogy ismeri Jézust. Most értette meg, miért háromszor kérdezi őt az Úr 

Jézus. 

Péter így válaszolt: 

„Igen, Uram, te mindent tudsz, azt is, hogy az életemnél is jobban szeretlek.” 

Jézus ekkor újra arra kérte Péter, hogy legyen olyan, mint a báránykákra vigyázó 

pásztor, és így vigyázzon a többi testvérre, a gyülekezetre. 



A képen három horgászó tanítványt látsz. Próbáld megtalálni egy ceruza 

segítségével, hogy melyik hal, melyik tanítványhoz tartozik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A két kép között sok – sok különbség van.                                                 

Találj meg, annyit, amennyit csak tudsz! 

Karikázd be őket! 

 

 

Üzenet: 

1, Nagyon fontos, hogy használjuk, és jól használjuk a szavainkat. Amikor 

csendre van szükség, meghallgatni a másikat, akkor úgy tegyünk, és amikor 

szólni kell, akkor kérjük Istent, hogy a megfelelő szavakat jutassa eszünkbe. 

Fontos, hogy újra és újra kimondjuk a másik felé, aki fontos nekünk, hogy 

szeretlek. Isten felé ezt imádságban tehetjük meg. 

Te ma kinek szeretnéd elmondani, hogy szereted őt?  

2, Ha valakit szeretünk, akkor komolyan vesszük, amit kér tőlünk. Jézus Pétert 

arra kérte, hogyha szereti őt, akkor vigyázzon a többi tanítványra. Ez egy szép, 

de komoly feladat volt. Nekünk is keresnünk kell, hogy szavainkon túl, mivel 

tudjuk kifejezni a másik felé a szeretetünket.  

Gondolj most valakire, akit nagyon szeretsz . Megvan? 

Akkor most gondolkodj azon, hogy miképpen szeretnéd neki ezt kifejezni! 


