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Középre állították, és vallatták őket (Pétert és Jánost).  „Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti
ezt?” (Hogy  meggyógyították  a  sántát).  Ekkor  Péter,  megtelve  Szentlélekkel,  így  szólt  hozzájuk:  „Népünk
vezetői, Izráel vénei! Ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett miatt vallattok, hogy mitől gyógyult meg,
vegyétek tudomásul valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti
megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet
ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más
név, amely által üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4:5-12)

Korábban is járt már Péter a főpapa udvarában, ahol megtagadta Mesterét. Most újra ott áll, és ahogyan a megelőző
percekben  a  népnek,  most  a  nagyhatalmú  Főtanácsnak  hirdeti  a  Jézus  Krisztusról  szóló  evangéliumot.  Annak  a
testületnek, amely halálra ítélte és kivégeztette Jézust. Minek kell történnie ekkora változáshoz? Először is eleredtek a
szégyen és a bűnbánat könnyei a szeméből, már akkor, a főpap udvarában. Szembesült ott azzal, hogy kicsoda is ő
valójában. Aztán húsvét reggelén behajolt  az üres sírba, és üresen találta.  Aztán abban a nevezetes találkozásban
háromszor hallotta a kérdést:  „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Mindháromszor ráfelelte tőle telhetően a hűség
vallomását:  „Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged.” És háromszor hallotta válaszul a rehabilitáló
jézusi szavakat:  „Legeltesd az én bárányaimat!” Ebben a találkozásban pedig szembesült azzal, hogy kicsoda Jézus
valójában. És mindezek betetőzéseképpen Pünkösd napján égi tűz és erő áradt a szívébe. És íme, a hatalmukban is
tehetetlen zavart, vallató szavakra válaszul, most a Főtanácsban hirdeti Jézus Krisztus feltámadásának erejét.

Csoda-e, hogy a 118. zsoltárból idézi a Jézusra, és önmagára vonatkoztatott szavakat?  „Ez, (Jézus) lett a sarokkő,
amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt
más név, amely által üdvözülhetnénk.” Jézus a kő, amelyet népe megvetett. Amelyet megnéztek, és ezt mondták: Ez
olcsó, selejt. Gyenge. Nem ilyet keresünk. Ezt dobjuk el. A Nagy Építő, Isten, viszont így szólt: amit ti eldobtatok,
megvetettetek és lenéztetek, - az lesz a sarokkő! Az lesz az alap! Arra épül minden! Jézus a kő, amelyet a népe
megvetett. Amint Ézsaiás jövendöl róla: „Megvetett és elhagyott volt, fájdalmak férfija, betegség ismerője. Eltakartuk
arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket  viselte, a mi fájdalmainkat hordozta…
Ezért  a  nagyok  között  adok  neki  részt…” (Ézsaiás  53) És  Péter  ugyenebben  a  képben  látja  önmagát,  Jézus
megbocsátó, újra megszólító és felhatalmazó szeretetében.

Péter evangélizációja igaz bűnbánatra, megtérésre, vallástételre és szolgálatra szólít.  Mert ez a kő vagy megment,
vagy összetör, ha neki ütközöm. Neked adom magam, Uram, mert Te vagy a jóság és a szeretet!

Imádkozzunk az ének szavaival:

Jöjj, királyom, Jézusom, Szívem, íme, megnyitom,
A gonosztól óvj te meg, Meg ne rontson engemet.

Véreddel, mely el-kifolyt, Mosd le rólam, ami folt;
Élet útját megmutasd, Én meg nem találom azt.

Gógyítsd meg sok nyavalyám, Enyhíts szívem bánatán;
Kétség, gond, ha gyötrenek, Biztasd nádszál hitemet.

Van hatalmad rá, tudom, Míveld, édes Jézusom:
Hit, remény és szeretet Töltse be a szívemet.

A keresztet te adod, Adj hozzá alázatot:
Hordjam olyan csendesen, Mint egykor te, Mesterem.

Majd ha véget ér a harc S megpihentetni akarsz:
Megragadom jobbodat, S mennyországod béfogad.


