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Feltámadása után Jézus megjelent Tibériás tavánál. Hét tanítvány – Pétert, Tamást és Natánaelt név szerint 
is megemlíti az evangélista – kievez a csónakkal halászni. Az eseménynek kettős idősíkja van: a tavon még 
éjszaka van, mert akkor kedvező a halfogás. A parton már virrad, s az apostolok bizonyára csüggedten 
eveznek kifelé. Az ez után következő események már hajnalhasadáskor történnek. Megfigyelhetjük az 
ellentétet: a lassan múló sötét éjszaka ↔ jön a virradat, amely visszaszorítja a sötétséget. 

Az egész esemény légköre olyan titokzatos: 

 Egy ismeretlen alak jelenik meg a tó partján. 

 Halfogás – 153 nagy hal – szakadozó háló. 

 A parton parázsló tűz, és rajta sült hal. 

Péter szerepe kiemelkedik a többi apostol közül: 

 Ő a kezdeményező: „Menjünk halászni!” A többiek helyesnek tartják Péter döntését, és elkísérik őt. 

 Péter vízbe ugrott, mert előbb akart találkozni Jézussal, mint a többiek. 

 Péter egyedül vonszolja a partra a halakkal teli hálót. 

A parton álló Jézust, mint az Urat azonban János, a szeretett tanítvány ismeri föl, és ő szólt Péternek. 

A Jézussal való találkozás élménye újra felélesztette apostolokban a föltámadásba vetett hitüket. Ez a 
harmadik találkozás egy jel számukra, mert újra Jézushoz vezeti őket, és még szorosabban odakapcsolja őket 
az Ő személyéhez. A mi hitünknek is van fejlődési folyamata. A hitünk is erősödhet, fejlődhet, lehetnek 
hullámhegyek és hullámvölgyek. Ezért van szükségünk a hűségre, a személyhez való kötődésre. Hitünket 
nagyrészt Istennek köszönhetjük, de a mi közreműködésünk és erőfeszítésünk nélkül nem fog növekedni és 
erősödni. Ha távol maradunk Jézustól, ha hátat fordítunk neki, akkor úgy járunk, mint az apostolok. 
Visszamegyünk halászni, nem fogunk semmit, üres lehet az életünk – eredménytelen, gyümölcstelen, zsák-
utcába kerülünk. 

Most a húsvét hetében keressük a Jézussal való találkozást. Ebben segít bennünket, ha rendszeresen 
imádkozunk, elmélkedünk a húsvéti eseményekről, tanulunk az apostolok pozitív magatartásából. Ezzel 
erősödik a Jézussal való személyes kapcsolatunk, barátságunk. 
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