
P é t e r  a p o s t o l

Péter élete nagyon emberi élet,nagyon jellemző keresztyén élet, 
 minden g y e n g e ségével és minden erejével,minden bukásával és
 minden győzelmével .Érdemes vele közelebbről megismerkedni.... "

P éter egy bizonyos J ónásnak volt a fia .Mt 16,17 szerint Jézus 
Simon Bar-Jonának nevezi őt.Ezt olvassuk J n 1,42.Hogy ki volt ez 

 a Jónás azt nem tudjuk,ez nem derül ki a Szentirásból.-A tizenkéta
postol egyike Andris Péter testvére volt. Mt.lo,2,Péter eredeti

neve Simon volt,amely tulajdonképpen a Simeon név röviditése.Acta 15, 
14.Ez a héber név annyit jele nt,mint Hallás,I.M oz 29,35.Jézussal 

 való első találkozásakor a Mester Kéfásnak azaz kősziklának nevqzte. 
 John.l,4o-42.A görög megfelelője a Ke fás névnek Petros.Az,hogy Jézus  
 Simonnak uj nevet adott prófécia és egyben Ígéret is volt:Az Ur 
 erejével és kegyelméből Simonnak kősziklává ke1! lennie ! Érdekes 
 megjegyeznünk,hogy ezután az első találkozás, után Jézus még változat-, 
l a nul Simonnak hivja őt,kivéve  a caesarea-filippii jelenetet,
 amikor Péter vallást tett:Te vagy a Krisztus az élő Istennek Fia... 
 Ekkor e z Üdvözitő határozottan és nevének értelmére való utalással 
igy szólt;Te Péter vagy és ezen a sziklán épitem én az ón egyházadat.
A szikla /petra/,amelyre Krisztus egyházát épitette nem Péter /Petros/ 
volt,hanem, maga Krisztus.. .Mert más fundamentumot senki sem-vethet 
 azonkivül amely vettetett,mely a Jézus Krisztus. I.Kor.3,11.

Simon, és András Bethsaidai lakosok voltak,ez a kis városka 
 Galileában a G alileai tenger északnyugati partján feküdt egy kissé 

északkeletre K apernaumtól.Jn. 1,44.Mindketten halász emberek voltak 
 nem részesültek m agasabb oktatásban Acta 4,13 szerint egyszerü müvelet- 
leb,irástudatlan emberek voltak.-Péter,amikor Jézus elhivta őt már 
házas ember volt Mt.8,14 ben ezt olvassuk:Amikor Jézus P éter 
kapernaumi hazába ment látta Péter anyósát betegen feküdni,láztól 

 gyötörve.."Hogy gyermekei voltak e vagy sem,azt nem tudjuk.Az a 
 tény,hogy anyósa még életben volt amikor ő Jézus tanitványa lett,arra. 
enged következtetni,hogy ebben az időben még nem volt ő sem öregember... 
Kb,három évvel később az Ur azt mondta neki"Amikor majd megöregszel 
Jn.21,18 ez is arra mutat,hogy nem volt öreg ebben az időben még. 
Huszonöt évvel később felesége még él,elkiséri őt missziói utjaira, 
I.Kor 9,5 szerint./A római Pápa tehát semmiképpen sem hivatkozhatik 
a cölibátussal kapcsolatban Péter apostolra,kinek utódjául tartja 
és hirdeti pedig magát.Ha a papnőtlenség kifjezetten Jézus akarata 
lett. volna bizonyára nem választotta volna Péter egyik apostolának./

Simon és András/aki megismertette S.t Jézussal/mindketten 
Keresztelő János tanitványai voltak,mielőtt a Messiás apostolai Ittek. 
Ahogy Jn. 1,35-42 ben olvassuk Jézussal való első találkozásuk után 

 mindketten otthagyták eddigi foglalkozásukat:a halászatot.Egy napon,
 amikor hálóikat tisztították a Galileái tenger partján,hallották 
 Jézus, szavát:Kövessetek engem.legyetek a tanitványaim és én emberek 
 halászaivá teszlek titeket.És ők azonnal otthagyták a hálókat és 
 követték a Mestert Mt.4,18-22.-Jakabbal és Jánossal Simon Péter volt 
 az egyike az Ur legmeghittebb tanitványainak,ezt a  hármat hivta 
m a gához Jézus egészen különleges alkalmakkor:Mt.17-1-8.Mt 26.37-46.
 Mk.5 ,37. UT.ban

Érdekes,hogy a négy apostoli névsorban,amelyet az 
 olvasunk mindenütt Péter neve szerepel az első helyen :M t .lo.2-4 
Mk.3,16-19.,Luk.6,14-16.Acta 1,13.Ez arra mutat,hogy őt te kintet ték 
 elsőnek a többi között/primus inter pares/.De nem irásszerü,ha Pétert
az apostolk vezérének,fejedelmének tekintjük,mint a katolikusok,vagy Főpásztornak,mint sok protestáns is nevezte már őt.Valóban az á helyzet 



hogy Péter kitünt társai közül részben Istentől kapott tálentomaival 
részben munkakedvével és szolgálatkészségével. .De Jézus sehol sem 
jelölt ki vezetőt a tanitványok közül,sőt minden rangkülönbséget 
elsimitott és minden hatalom utáni vetélkedést megtiltott/Mt.23 , 8  
és Luk.22.24-3o./.Péter heves tetrekész/schlagfertig/ természeténél 
jelleménél fogva valóban ugy jelenik meg sokszor,mint az apostolok  
szószólója,amikor Krisztus fontos,döntő kér d éséket tesz fel nekik.  
Mt.16,16,-19.27 stb.De néha meg is dorgálja Jézus éppen ezért a 
hirtelenségéért,Mt.16,23. -Luk 22,31.

Péter fontos szereplője Jézus szenvedés történetének és a föltáma 
dás eseményével kapcsolatos történteknek.Az Ur őt és Jánost küldte  
előre Jeruzsálembe,hogy készitsék el a páskavacsorát Néki és tanitvá- 
nyainak.A páska vacsora befejeztével ő az,aki nem fogadja Jézus 
szolgálatát a lábmosáskor. Jn. 13.6.Az urvacsora szereztetése után  
 kimentek az Olajfák hegyére ,ő az aki dicsekedve esküdözik,hogy ő 
kitart az Ur mellett minden körülmények között.A Getsemané kertjébe 
 hirtelen természete elragadja és és kardot rántva levágja a főpap 
szolgájának fülét.Nevetséges...Jn.18,19.Bizva saját erejében követi 
a Mestert a főpap palotajáig,ahová ismerősei révén bejut.Itt már 
elhagyja bátorsága,háromszor egymásután megtagadja Mesterét a nagy  
szájhős.Valószinüleg az Ur is hallotta Péter tagadó szavait,csak 
ránézett és ez a szelid tekintet elég volt ahhoz,hogy Péter összetol 
és keservesen sirjon bünein.Hogy mit élt át Péter Krisztus keresztrí  
feszitésekor és utána azt senki nem tudja de sejthetjük...  
Amikor az asszonyok husvét reggelén u jságolják hogy csak üres sirt  
találtak Péter egyike volt. az elsőknek akik odarohantak a sirhoz, 
hogy meglássak mi történt.Még ezen a napon megjelent valamikor 
Péternek a feltámadott Krisztu s.Luk,2434. I.Kor.15,5.Ö volt tehát  
az első aki látta az Urat feltámadása után.Amikor az Ur megjelenik 
a Galileai tenger partján,akkor-ismét visszaiktatja Pétert a 
hivatalába.Nemcsak kérdezi őt szererete felől,hanem rá is bizza a 
nyáj legeltetését.Ugyanekkor prófétálja meg,hogy Péternek mártir halál
lal kell majd meghalnia.Jn.21.

Péter a főszereplője az Apostolok cselekedeteiről irt könyv 
első 12 fejezetének.Ö az aki tanácsolja ,hogy válasszanak egy másik  
apostolt Judás helyébe,aki elárulta az Urat.Pünkösd napján ő mondjál 
az első apostoli igehirdetést,az Ujtestámentumi egyház legelső 
prédikációját,amelynek eredményeképpen 3,ooo ember tért meg.Soha 
még ilyen hatásu prédikációt azóta nem mondtak...

Ö az,aki Jánossal a templomba menet meggyógyitja a sánta koldu 
a Csodaszép kapunál,ö prédikál a népnek,őt csukják börtönbe. Jánossal 
együtt,őt vonják a tanács elé,ő tesz bizonyságot bátran Krisztusról 
a tanács előtt.A tanács azzal engedi el őket,hogy megtiltják a 
Jézus Krisztus nevében való prédikációt.Péter volt az aki Isten kemény 
ítéletet hirdette,amikor Ananiás és Saphi r a  be akarták csapni Isten 
üzent elkét.Csodáinak,melyeket Jézus nevében tett hire ment mindenütt 
a városban,úgy hogy betegeket hottak hozzá és ugy vélték még Péter  
árnyéka is képes meggyógyitani betegségeket .Ismét börtönbe kerül. 
Isten angyalt küld kiszabaditására.A következő évben Pátert és 
Jánost a gyülekezet Samáriába küldi,hogy erősitsék meg és növeljék  
a samáriai egyházat. A samáriaiak között sok faluban és városkában  
hirdetik az evangéliumot.Sok felé járva Péter a Lyddában lakó 
"szenteket" ,keresztyéneket is meglátogatja Itt gyógyitja meg 
-Aeneast és a közeli Joppában /a mai Jaffa/ föltámasztja Tábithát.
Itt egy Simon nevü timárnál lakik,itt látja a látomását,amely megérte 
vele,hogy az evangélium a pogányoké is:lepedő nagyságu edényt lát 

négy sarkánál felföggesztve benne m i n d e n f é l e  á l l a t , h a n g o t  h a l l : Öld és 
egyél!Semmiképen sem Uram soha sem ettem tisztátalant-Amit -Isten meg- 
tisztitott te nemond azt tisztátalannak.A látomást küldetés követi
követek jönnek akikkel elmegy Caesareába Kornéliushoz a római száza- doshoz.Egy hatalmas akadály válaszfal dől le:nincs többé pogány



és zsidó között különbség a zsidó Péter szemében. Isten a pogányok
nak is megváltóul küldte Jézust.Nemsokkal ezután Herodes király 
megint börtönbe veti Pétert.D e amikor a keresztyének imádkoznak 
érte az Ur egy angyal által megszabaditja szolgáját.Hat évvel 
k ésőbb tartják az apostoli tanácskozást Jeruzsálemben.51 ben kb.
Nagy dolog Péter is vallja hogy a pogányokból lett keresztyének
teljesen olyanok,mint a zsidókból lettek.Ezen a tanácskozáson 
döntik el Péter Jakab és János hogy Pál legyen a pogányok misszipnnri 
usa ők pedig főleg zsidó származásuak között hirdetik az igét.
Gal.2.9.Nem sokkal ezután Péter a sziriai Antiochiába ment Pál 
főhadiszállására.Először szabadon belevegyül a pogánykeresztyének 
közé,de mikor Jerzsálemből jövő keresztyénekkel talákozik vissza
vonul és elkülöniti ma át,fél a jeruzsálemi zsidó keresztyénektől, 
hogy mit fognak mondani.Pál ezért a következetlen magatartásáért 
nyilvánosan felelőségre vonja Gal.2,llPal megint emliti Pétert 
kb. 57 táján az I. Kor . levél, megirása idején,hogy Péter is végez 
missziói munkát és a felesége kiséri ezeken az utakon.I.Kor.9,5. 
talán a zsidó diaszpórában,szorványban dolgozhatott leginkább ekkor
Péter KisÁzsiában./I.Péter.1,1 . / ...Péter további életéről már alig tudunk valami biztosat.De az 
a legrégibb hagyomány , amely általánosban elterjedt azt tartja ,hogy 
mártyr halált szenvedett Rómában Pállal együtt a Néró f éle  
üldözések idején.Ugy tartják hogy fejjel lefelé feszitették 
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Péter élete változatos,küzködő keresztyén,élet.Nemcsak kifelé, 
de befelé is mindennap küzdelem az élete.Életeére az a történet a leg
jellemzőbb amelyet Mt 14 ben olvasunk 22 v.től :Péter a tengeren járó 
       Jézusra néz,  ö is megpróbálja azt amit az Ur 
tett,kiszáll a csónakból,neki is megy,de csak addig,amig Jézusra 
néz,ha a tengert figyeli sülyedni kezd menthetetlenül.A. sülyedő 
Péterhez odalép Jézus és megmenti,egyedül csak Ö mentheti meg ezt 
az embert,akiben sok nagyot akarás,jó szándék,de sok szalmaláng 
lelkesedés is van.Péter mindig botlik,sülyed amikor a saját feje 
szerint cselekszik,de Jézus mindig megmenti,néha szóval,néha szelid 

  tekintettel némán,néha karon ragadva,ahogyan éppen szüksége van rá . 
  Péter élete csak Jézussal együtt érthető és ismerhető meg.

Az első hivástól kezdve elválszthatatlan az Urtól...keresztyén élet. 
Olyan mint a miénk....

keresztre...


