
Pünkösd a legtitokzatosabb események ünnepe, eredmé-

nyeiben mégis a leglátványosabb és a legnyilvánvalóbb. A

Szentlelket senki sem látta, nem is láthatja, de akit betölt,

abban forradalmi változást munkál, új életcéllal és mennyei

erővel tölti meg. Méghozzá más emberek javára, az Isten

dicsőségére és – természetesen – saját magának az örömére is.

Ez valósult meg pünkösd napján az apostolok életében: kinyílt

a felház zárt ajtaja, megszűnt a némaságuk, volt mondanivaló-

juk, bátran és ellenállhatatlan hatalommal hirdették az evan-

géliumot, pünkösd utáni emberek lettek.

Az első pünkösd napjának Péter apostol volt a főszerep-

lője. Az ApCsel leírása szerint ő állt elő az ige hirdetésére,

amelynek nyomán mintegy háromezer ember tért meg, és ezen

a napon Jeruzsálemben megalakult az első keresztyén gyüle-

kezet, amelynek ő lett az első számú vezetője. Péter pünkösd

utáni ember lett!

Az evangéliumok aránylag részletesen elénk tárják Péter

apostol életútját. Lássuk hát és legyen tanulságunkra, hogyan

jutott el Péter oda, hogy pünkösd utáni emberként hatalmasan

győzelmes eszköz lett Isten kezében! Három jelentős ese-

ményt kell kiemelnünk Péter életéből. Az első az volt, amikor

találkozott Jézussal, a második, amikor döntött Jézus Krisztus

mellett, és tanítvánnyá szegődött. A harmadik pedig, amikor

pünkösd napján betöltötte őt a Szentlélek.

Az első eseményről Jn 1,41–42-ben olvasunk. Itt arról

van szó, hogy András – Péter testvére – mint Bemerítő János

tanítványa, tanúja volt annak, amikor Bemerítő János Jézusra

mutatva kijelentette: „Íme, az Isten Báránya!” – Andrást

annyira meglepte, és olyan hallatlan örömmel töltötte be az,

hogy Jézus személyében előtte állt a megígért Messiás, hogy

otthagyta Bemerítő Jánost, Jézushoz csatlakozott. Azután első

útja a testvéréhez, Simon Péterhez vezetett, és lelkes örömmel

közölte vele: „Megtaláltuk a Messiást!” – Majd azonnal elve-

zette őt Jézushoz. 

Különleges találkozás lett ebből. Ugyanis nem az odaér-

kező Simon Péter mutatkozott be Jézusnak, hanem Jézus ráte-

kintett Simonra, és így üdvözölte: „Találkozék ez először a

maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a

Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus); És vezeté

őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy,

a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva:

Kőszikla).” (Jn 1,42) Elkötelező erejű, és egy gazdag jövőt

előre kijelentő megszólítás volt ez. Ott is maradt Péter szívé-

ben. Bár még most nem lett tanítvány, de ettől kezdve bizo-

nyára e szavakkal feküdt és kelt fel mindennap. Még folytatta

addigi mesterségét: a halászatot, de szívében

forgatta Jézus megszólítását. – Mindannyi-

unk számára felejthetetlen marad, amikor

először találkoztunk Jézussal, amikor néven

szólított, a szava megérintett, vagyis az igé-

ben megszólaló Jézus személyesen hozzánk

szólt. Hitet ébresztő, a jövőt előkészítő szó

lett az, amely ott maradt a szívünkben. Ez a

megszólítás talán még nem eredményezett

megtérést, sem újjászületést az életedben,

de elindított Isten felé. Lehetett ez egy csa-

lódás, egy betegség, baleset, vagy igehirde-

tésben hallott üzenet, esetleg a Bibliából

vagy más könyvből neked címzett szó.

Jézus sokféleképpen szólít meg. Ma is ezt

teszi, amikor hallod, olvasod szavait. Jézus

személyesen szólít meg minden hozzá

közeledő embert.

A második eseményről Lukács evan-

géliuma számol be (Lk 5,1–11). Itt arról van

szó, hogy nagy sokaság gyűlt össze, hogy

hallgassák Jézust a Genezáret-tó partján. Simon és társai

éppen akkor kötöttek ki hajójukkal, fáradtan, egy eredményte-

len éjszakai halászás után. Jézus beszállt Simon hajójába, és

onnan tanította a sokaságot. Simon ott ült Jézus lábainál, és ő

is hallgatta az igét. A tanítás befejezése után Jézus arra kérte

Simont, hogy evezzenek a mélyre, és vessék ki a hálót fogás-

ra. Péter, aki ekkor Jézust már őszintén tisztelő tanítvány-

jelölt volt, halász szakemberként szólalt meg: „Mester, egész

éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit se fogtunk, de a te sza-

vadra mégis kivetem a hálókat.” Vagyis szakemberként biztos

volt abban, hogy értelmetlen a hálóvetés, de meghajolt Jézus

szavának tekintélye előtt. Ekkor történt a nem várt csoda! A

halak tömegével telt meg a háló. Ezt látva Simon elámult, és

különleges látásra nyílt meg a szeme. Nem a halakat látta. A
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csoda – amelyet azonnal felismert – két fontos látásra nyitotta

meg a lelki szemeit. Az egyik az volt, hogy az a Jézus, aki

belépett az ő hajójába, nem csupán egy ember, benne Isten van

jelen, benne Isten lépett az ő hajójába. Isten, aki parancsolni

tud a halaknak is. A másik felfedezést, amely Simon szívét

összetörte, és arra késztette, hogy odaboruljon Jézus lába elé,

így fogalmazta meg: „Menj el tőlem, mert bűnös ember

vagyok, Uram!” – Mi is lehetett volna Jézus válasza erre a két

nagyon jelentős hitbeli felismerésre és vallomásra, mint az:

„Ne félj, ezentúl emberhalász leszel.” Talán a kezét is kinyúj-

totta Jézus, és felemelve az eléje roskadó Simont, immár

Péterként magához ölelte őt. 

Önismeret és Krisztus-ismeret: ez a megtérés lényege,

amelyre Jézus azzal válaszol, hogy új teremtéssé tesz és tanít-

ványává fogad. A méltatlanság és Jézus Krisztus istenségének

felismerése, valamint az ő befogadása az, amely az istenfiúság

boldog bizonyosságát ajándékozza nekünk. Péter e naptól

kezdve szilárd hitű tanítvánnyá lett, aki Jézus kérdésére a

tanítványok nevében elsőnek vallotta: „Te vagy a Krisztus, az

élő Isten Fia!” (Mt 16,16)

Ugyanakkor – az evangéliumok leírása szerint – azt lát-

juk, hogy ennek a hitvalló Péternek az életében és magatartá-

sában előfordultak heves felbuzdulásból fakadó tévedések, sőt

súlyosnak mondható bukás is. Mindjárt a bátor hitvallása után

okosabb akart lenni Jézusnál és a megváltást megtervező

Istennél. Amikor Jézus a bekövetkező szenvedéséről és halá-

láról beszélt, „feddeni kezdte” Jézust, és azt mondta neki:

„Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg tevéled.” Ekkor

Jézus döbbenetes módon leleplezte, hogy a hitvalló Péter a

sátánnak adott helyet a gondolkozásában, és így szólt hozzá:

„Távozz tőlem, sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem

gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.” (Mt

16,23)

Majd később történt, amikor Jézus figyelmeztette Pétert,

hogy a sátán meg fogja rostálni a tanítványokat, ő nagy, maga-

biztos önbizalommal jelentette ki: „Uram, kész vagyok veled

menni akár a börtönbe vagy a halálba is!” (Lk 22,33) – Aztán

tudjuk, hogy Péter pár óra múlva, a főpap udvarában esküdö-

zéssel tagadta meg Urát, azt állítva, hogy nem ismeri őt. Jézus

– mint mindent – ezt is előre tudta, és gondoskodott arról,

hogy Péternek legyen elég egy hajnali kakasszó, amely eszé-

be juttatta Jézus figyelmeztető szavát, és mélységes bűnbánat-

ban tört össze. Aztán Jézus – a feltámadása után – külön elbe-

szélget Péterrel, és helyreállította, meggyógyította őt az újabb

eleséséből.

Mindezek a mi tanulságunkra írattak meg. Meg kell lát-

nunk, és be kell ismernünk, hogy mi sem vagyunk különbek

Péternél. A megtérésünk és újjászületésünk után is elfordul-

hatnak, megtörténhetnek tévedések, botlások, elesések az éle-

tünkben, annak ellenére, hogy őszintén kerüljük azokat, és

szent életre törekszünk. A testünkben lakozó bűn és a meg-

környékező kísértések botlásokba visznek. Fel kell ismer-

nünk, hogy pünkösd előtti állapot ez! Pünkösd, vagyis a

Szentlélek teljes uralma nélkül erőtlenek vagyunk ahhoz,

hogy folyamatosan győzelmes életünk legyen a megkörnyéke-

ző kísértésekkel és bűnökkel szemben. Bár a Szentlélek már

bennünk lakik, figyelmeztet, mégis tele van az életünk elesé-

sekkel és gyáva tagadásokkal. Őszintén akarjuk a jót, de nincs

erőnk a véghezviteléhez.

Pünkösd napján teljességgel a Szentlélek vette át az

uralmat Péter életében! Jézus – amint azt előre kijelentette –

most valóban sziklává (Péterré) formálta őt. Előbb felkereste

a Genezáret-tó partján, és irgalmas szeretetével meggyógyí-

totta a háromszori tagadással szívén támadt fájdalmas sebek-

ből. Nem büntette, hanem irgalmáról és szeretetéről biztosítva

meggyógyította és szolgálatába állította őt. Aztán a többi tanít-

vánnyal együtt arra kérte, hogy várják be az Atya ígéretét.

„Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek” (ApCsel

1,8) – mondta Jézus. Tíznapos buzgóságos imaközösség, lelki

megtisztulás és hitbeli kitárulkozás után „mindnyájan megtel-

tek Szentlélekkel”. Nem most találkoztak először a Szentlélek

személyével és munkájával. A Lélek érintette Pétert már

akkor, amikor először találkozott Jézussal. A Szentlélek nyi-

totta meg a szemét és a szívét élő hitre és döntésre, amikor a

csodálatos halfogás nyomán felismerte Jézusban az Isten Fiát,

önmaga bűnösségét, és Jézus választása nyomán tanítvány-

ként szegődött hozzá. A Lélek által vallotta meg – bátor hit-

vallással –, hogy Jézus az Isten Fia. A Lélek munkálta benne a

bűnbánatot a botlásai miatt. Most, pünkösd napján „megtelt”,

teljességgel átvette élete minden területén az uralmat Isten

Szentlelke, vagyis Isten a benne lakozó Szentlélek által. 

Péter pünkösd utáni ember lett! Isten célja, hogy mi

is pünkösd utáni emberekké legyünk! Pünkösd a teljesség

ünnepe. Csak a Szentlélek személyének teljes uralma teszi

folyamatosan gyümölcsözővé, győzelmessé és Krisztusban

örvendezővé az életünket. Ahogyan Pál apostol is kéri: „Okos

istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldoza-

tul, amely tetszik az Istennek...” (Róm 12,1)

Péter életútja felveti a kérdést: hol tartasz a Krisztus

követésében? Találkoztál-e személyesen Jézussal, és neveden

szólított-e már? Felismerted-e Jézus Krisztusban az Isten Fiát,

és magadban azt a bűnös embert, akit ő megváltott? Ma azt a

kegyelmi lehetőséget is elénk tárja Isten, hogy a Szentlélek

teljes uralma valósuljon meg az életünkben, és pünkösd utáni

emberek legyünk!
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„...valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétosz-

lottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek

Szentlélekkel. ” (ApCsel 2,3–4)


