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Péter  apostollal  kapcsolatban  sokszor  felmerült  bennem  egy  kérdés.  Sok  keresztény
tapasztalatában láttam azt  ugyanis,  hogy  végig  úgy  éltek,  hogy  nem sok eredmény látszott az
életükben. Ha azonban Péter életéről olvasunk, azt látjuk, hogy az ő megtérése egészen radikális
volt. Elhagyott mindent, és követte az Urat, éppen úgy, ahogyan Ábrahám életében is történt, aki
engedelmeskedett az Úrnak, kijött Káldeából, elment Háránig, és miután az apja meghalt, folytatta
az útját Kánaán felé. A kérdés tehát, amit feltettem magamban, így hangzik: Mi a titok; hogyan élje
az ember az életét, hogy az Úr ne hagyja abba a munkáját, és ne érjen véget valami anélkül, hogy
eljutna a teljességig? És az este eszembe jutott néhány igevers:

 1Sámuel 7,7-14:  „Mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy Izráel  fiai  összegyűltek
Micpában,  felvonultak a filiszteusok fejedelmei  Izráel  ellen.  Amikor meghallották ezt  Izráel  fiai,
megrémültek a filiszteusoktól. Ezt mondták Sámuelnek: Ne szűnj meg könyörögni értünk az ÚRhoz,
a  mi  Istenünkhöz,  hogy  szabadítson  meg minket  a  filiszteusok kezéből!  Vett azért  Sámuel  egy
szopós bárányt és feláldozta egészen elégő áldozatul az ÚRnak. És fohászkodott Sámuel Izráelért az
ÚRhoz, és az ÚR meghallgatta őt. Mialatt Sámuel az égőáldozatot végezte, eljöttek a filiszteusok,
hogy megütközzenek Izráellel. Az ÚR azonban hatalmas mennydörgést támasztott azon a napon a
filiszteusok fölött, és annyira megzavarta őket, hogy vereséget szenvedtek Izráeltől. Akkor kijöttek
Izráel emberei  Micpából, üldözték a filiszteusokat,  és verték őket egészen Bétkáron túl.  Sámuel
pedig  vett egy  követ,  felállította Micpa és  Sén között,  és  elnevezte  Eben Háézernek,  mivel  azt
mondta: Mindeddig megsegített minket az ÚR! A filiszteusok olyan megaláztatást szenvedtek el,
hogy nem mentek többé Izráel határára. Az ÚR keze sújtotta őket Sámuel egész életében. Izráel
visszavette a városokat, amelyeket a filiszteusok elvettek tőle, Ekróntól fogva Gátig, és azok határát
megszabadította Izráel a filiszteusok kezéből.” 

Tudjátok  micsoda  béke  volt  ez?  Megaláztatást  szenvedtek  a  filiszteusok  –  tehát
megtörténhet,  hogy nagy győzelmet aratunk.  El  tudjuk képzelni,  milyen nagy győzelem volt  ez
Izráel számára? Nem valami szokványos dolog volt ez! Sámuel az Úrhoz kiáltott, és megverték a
filiszteusokat,  de  Izráel  még  tovább  üldözte  őket.  Nem  elégedtek  meg  egyetlen  győzelemmel,
hanem mentek tovább, míg el nem vették a filiszteusoktól azokat a városokat, amelyeket azok már
hosszú ideje elfoglaltak.

 Most  is  sok  olyasmi  van  az  életünkben,  ami  megakadályoz  bennünket  abban,  hogy
láthassuk az Urat. Sokszor gondoltam arra, milyen nagy harcok kellettek ahhoz, hogy Izrael népe
elfoglalja Jeruzsálemet, és harcra volt szükség Hebron és Bétel bevételéhez is. Nem ment ez olyan
egyszerűen. Mit gondoltok, miért olyan nehéz, hogy valaki meglássa, mit jelent Jeruzsálem? Mert a
gonosz ordító oroszlánként jár körbe, és elhomályosítja az emberek elméjét; azok pedig egyszerűen
megszokják,  hogy  beérjék  valami  kevesebbel.  Hozzászoktak  –  még  keresztények  is  –,  hogy
megelégedjenek  valamilyen  vallásos  programmal,  és  nem  látják  a  valóságot.  Miért?  Mert  az
ellenség  azon  munkálkodik,  hogy  ne  forduljanak  az  Úr  felé,  és  ne  lássák  a  valóságot.  Nagyon
komoly dolog ez. Egyesek miért nem látnak? Miért elégednek meg kevesebbel? Olyan emberek,
akik  megtértek  az  Úrhoz,  miért  érik  be  kevesebbel?  Mert  sok  idő  eltelt  azóta,  hogy  Józsué
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vezetésével a nép bement Kánaánba, és elkezdték elfoglalni a városokat, de egészen Dávid idejéig
Jeruzsálemet a jebúsziak uralták. Nem tudták elfoglalni Jeruzsálemet. És éppen így van ma is.

 De térjünk vissza Péterhez! Mi a titka annak, hogy az Úr tovább foglalkozott Péterrel, nem
hagyta el őt, és ott volt vele mindig? Tudjátok, szerintem mi volt ennek a titka? Ugyanaz, mint a mi
életünkben;  ahogyan  az  Úr  foglalkozik  a  mi  életünkkel  is,  hogy  olyan  helyzetekbe  kerüljünk,
amelyekben megláthatjuk, mennyire alkalmatlanok vagyunk, hogy mennyire lehetetlen számunkra
követni Őt; hogy valóságos módon szükségünk van Isten kegyelmére. Valóságos módon – nem csak
megszokásból. Látjuk, hogy az emberek mennyire meg tudják szokni azt, ahogyan összegyűlnek.
Megszokják, de lehet, hogy húsz év múlva minden romokban fog heverni – és akkor majd mihez
kezdenek?  Húsz  év  elvesztegetett  idő!  Nekünk  mindig  aktív  résztvevőknek  kell  lennünk  az
összejöveteleinken.

 Azt mondja Izráel Sámuelnek: „Ne szűnj meg könyörögni értünk az Úrhoz!” És Sámuel az
Úrhoz  kiáltott,  az  Úr  pedig  elkezdett  munkálkodni.  Tudjuk,  hogy  a  bárányoknak  nincs  másra
gondjuk, mint hogy kövessék a pásztort. A juhoknak nem kell bölcsnek lenniük, és saját maguknak
megtalálniuk  az  utat,  hanem az  a  dolguk,  hogy meghallják  a  pásztor  hangját.  A  pásztor  megy
előttük, a juhok pedig követik őt.

 Úgy  hiszem,  hogy  a  titok,  mely  Pétert  megváltoztatta,  és  fordulópontot  jelentett  az
életében, nem más, mint hogy  leborult az Úr lábához. Később sok mindent látott, de már az út
elején leborult az Úr lábához, és meglátta a saját tehetetlenségét, hogy mennyire alkalmatlan a
mennyei  terv  számára.  Ekkor  felkiáltott:  „Távozz tőlem, mert én bűnös ember  vagyok,  teljesen
alkalmatlan  a  Te  számodra!  Nekem is  voltak  mindenféle  jó  ötleteim,  de  nem ismertelek,  nem
tudtam, hogy Te ilyen vagy. Annyira alkalmatlan vagyok a számodra! Menj el tőlem!” A szívében
mégis  megnőtt a vágy,  hogy kövesse az  Urat.  Hiszem,  hogy  ez  valóban fordulópont  volt  Péter
számára,  mert  ettől  a  pillanattól  az  Úr  vele  volt,  és  bár  sokszor  megnyilvánult  az  énje,  ahogy
nekünk is, az Úr minden alkalommal foglalkozott vele. Szép lassan közeledett hozzá, míg meg nem
történt az, hogy Péter megtagadta az Urat. Egyáltalán fel sem merült Péterben, hogy az ő szívében
ilyesmi létezik.  Pontosan úgy,  ahogy velünk is  történik.  Nem hisszük,  hogy mi  is éppen ilyenek
vagyunk. Ilyen az ember: jó véleménye van magáról, és azt hiszi, hogy ez valóban így van. És csak
ilyenkor döbbenünk rá, hogy nem így van. Nagyon fájdalmas felfedezni, hogy nem olyan vagyok,
mint amilyennek gondoltam magam. Attól a pillanattól tehát Péter felkelt, az Úr pedig bátorította
őt, nem hagyta el, és tovább foglalkozott vele. Körülvette és bátorította a többi tanítvány is. És a
leveleiből kiderül, hogy mivé lett Péter.

 Nem sokat olvasunk róla a Kornéliusz házában történtek után, de láthatjuk, hogy az Úr
csodálatos módon felhasználta őt.  És így foglalkozik az Úr azokkal  is,  akik valóban az önmaguk
végére értek. És ahogy látjuk, az Úr munkálkodása mindig valamilyen gyakorlati helyzetből indult ki,
amelyen Péter keresztülment,  és amelyben az Úrra tekintett. Nagy bukásai  voltak – de ezek a
bukások nem pusztán az ő figyelmetlensége miatt történtek, hanem a gonosz rendezte el őket így;
és erőteljes hatásuk volt Péterre – az, hogy az önmaga végére jutott. Ugyanígy Jób is, akinek nem
elég, hogy meghaltak a gyermekei és elveszítette a vagyonát, de keresztül kellett mennie azokon a
testi szenvedéseken is; ám azután Isten kijelentette Magát neki, és nagy megtapasztalásai lettek.

 Várom az alkalmakat, amikor Kórah fiainak zsoltárairól fogunk beszélni. Az ítélet napján,
mikor Kórah fiai feltámadnak, meglátjuk majd, hogy a szüleik mit tettek, és ők mégis felkeltek abból
a helyzetből, és követték az Urat; nem tekintettek hátra, hanem felbátorodtak, és zsoltárokat írtak.
Nagy csoda ez az én számomra – hogy mi mindent tud az Úr munkálni.  Ahogyan Izráel is tett,
amikor nem elégedtek meg egyetlen győzelemmel, hanem üldözték az ellenséget. Az ellenséget
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megalázták, a városokat visszavették. Keveset ér a győzelem, ha az,  amire az ellenség rátette a
kezét,  továbbra  is  az  ő  birtokában  marad.  Nem  mondom,  hogy  semmi,  ha  valaki  egy  ilyen
győzelmet arat. De ők a városokat is visszafoglalták.

 Hány olyan dolog van az életünkben, aminek az ellenség örül? Vannak győzelmeink az Úrral
– de van, ami az ellenség kezében van. A gyermekeink az ellenség kezében vannak. Ne szűnj meg az
Úrhoz kiáltani értük, és az Úr meghallja! A városok vissza lesznek foglalva, és az Úré lesz a dicsőség.
Ámen. 
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