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Lukács 5,1-11 

Amikor egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett oda hozzá, hogy hallgassa az Isten szavát. 

Látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálót mosták. Beszállt hát az egyik 

bárkába, a Simonéba, s megkérte, hogy lökje egy kicsit beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából 

tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a 

hálótokat halfogásra!”  „Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra, 

kivetem a hálót” - válaszolta Simon -, és így is tett, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. 

Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy menjenek segíteni. Mentek is, és úgy telerakták mind a 

két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: 

„Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!” Mert a szerencsés halfogás láttán társaival együtt 

félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus így szólt 

Simonhoz: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” Kivonták a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva 

követték. 

 

1) Mi volt az első munkád, amellyel pénzt kerestél? 

a) ……………………………………………….. 

2) Ha te lettél volna Simon Péter, mit tettél volna Jézus utasítására, hogy vessétek ki a hálót? 

a) Nem tudtam volna elképzelni, hogy mit akar ez a pasas 

b) Egy jobb horgászási időpontot javasoltam volna neki 

c) Udvariasan meg mondtam volna Jézusnak, hogy a prédikációval törődjön 

d) Örömmel teljesítettem volna, amit Jézus kíván 

e) ………………………………………………… 

3) Mit érezhetett Péter, amikor olyan sok halat fogtak? 

a) Úszott a boldogságban 

b) Hülyén érezte magát 

c) Megbánta amit előtte mondott 

d) Tudatára ébredt, hogy kicsoda Jézus 

e) Arra gondolt, Jézus minden reggel kijöhetne megmutatni, hogy hova vessék a hálót 

f) ……………………………………. 

4) Hogyan értékeled a halászok döntését, hogy mindenüket elhagyva követték Jézust? 

a) Ostobaság volt feladni egy jó munkahelyet kitudja miért 

b) Valami újat kipróbálni mindig érdekes 

c) Én ilyen gyorsan nem adtam volna föl a munkám 

d) Jézus követése mindennél fontosabb 

e) ……………………………………………… 

5) Mikor érezted először életedben Isten hívását? 

a) Nagyon fiatalon 

b) Egy kritikus pillanatban 

c) Istentisztelet alatt 

d) Mostanában 

e) Még nem 

f) …………………………………….. 

6) Péter döntéséből számomra a legnehezebb mozzanat eldönteni hogy 

a) Kit kövessek, ki legyen a példaképem 

b) Hol éljek és dolgozzak 

c) Mi az életem fő küldetése 

d) Mikor kell valami mással próbálkozni 

e) ……………………………………. 

7) Hogyan válok emberhalásszá? 

a) Megosztom hitemet a barátaimmal 

b) Meghívok ismerősöket a templomba 

c) Megéreztetem velük Isten szeretetét az én szeretetem által 
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d) Jobban odafigyelek az emberekre, mint a dolgokra 

e) ……………………………………………… 

8) Azért tudok „embereket fogni” Jézusnak, mert 

a) Gyorsan szerzek barátokat 

b) Nem félek beszélni a hitről 

c) Meg tudom hallgatni mások problémáit 

d) Jól ismerem a Bibliát 

e) ………………………………….. 

9) Mi az a legnagyobb, amit el szeretnék érni az életben? 

a) …………………………………………………… 

10) Mi lehet az oka annak, hogy ez a csoda nagyobb hatással volt Péterre, mint anyósának 

meggyógyítása? 

a) ……………………………………………………………………………………… 

 
 

„atya” – arámul 

 

Ádám és Éva második fia 

 

Magzat eltávolítása a méhből 

 

Pátriárka 

 

Dávid harmadik fia 

 

Szent József szakmája 

 

Az első ember 

 

Közterhek viselésére hatóságilag kivetett hozzájárulás 

 

Szeretetlakoma 

 

Templomban végzendő szolgálatok kézikönyve – protestáns 

 

Felsőfokú tanintézet 

 

Régi európai űrmérték 

 

Vízfestmény 

 

Gőg ellentéte 

 

Bokáig érő fehér miseing 

 

 


