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És hátra fordulván az Úr, tekinte Péterre. És megemlékezék Péter az Úr szaváról, amint néki mondta: Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem.  És kimenvén Péter, keservesen síra.  (Lk 22,61-62)
A bibliai történeteket megörökítő szentírók hűsége s becsületessége erős érvet képez az általuk leírtak igaz volta mellett és Istentől nyert megbízatásukat is bizonyítja. Ha csalók lettek volna, úgy nem jegyezték volna fel tulajdon sokféle bukásaikat ennyire természetes őszinteséggel és hűséggel. Nagyobb szégyenfolt nehezen képzelhető el egy apostol jellemén, mint ez, ami itt közszemlére van állítva. És nemcsak, hogy mind a négy evangélista említi, hanem épp Márk, aki Péter apostol közvetlen felügyelete alatt írta evangéliumát, a legterjedelmesebb a vétek súlyosbításában, és a legvisszafogottabb a megtérés részletezésében: beszél Péter esküdözéseiről és átkozódásairól, és végül csak annyit mond, hogy sírt. Viszont Lukács, aki az előbbiről nem tesz említést, elmondja, hogy megtérésében „keservesen” sírt. Péter bűnbánatának (megtérésének) közvetlen alkalma (körülménye) csak Lukácsnál lett följegyezve. Megértjük, hogy szívét mélyen érintette az a kifejező tekintet, mely Urunk részéről érte őt.
Hasznos lesz tehát megvizsgálnunk, 
I. Mit fejezett ki ez a tekintet? –
Bizonyosak lehetünk abban, hogy semmi haragos neheztelés (vádaskodás) nem volt benne.
[Urunk egyetlen alkalommal sem viszonyult fenyegető nyelvezettel azokhoz, akik őt megsértették: „szenvedvén, nem fenyegetőzött”. Amikor Júdás, az áruló megérkezett, Urunk kedvesen viszonyult hozzá, gyöngéden barátjának szólítva őt: „Barátom, miért jöttél?” (Mt 26,50). A néptől, amely Őt elfogni jött, csak azt kérdezte, kit keresnek? S aztán megmondta, hogy ő az a személy. Sőt, a keresztre feszítés minden kínja és gyalázata között is azon érvelt, hogy gyilkosainak vétkét enyhítse, és imádkozott mennyei Atyjához, hogy bocsásson meg nekik. Joggal nézhetett volna most haraggal Péterre, és felháborodott arccal adhatta volna tudtára, hogy Ő, akit most ekként aljas módon megtagadott, hamarosan majd meg fogja tagadni őt, az utolsó ítéletkor. De, amint ilyen szavak sosem hagyták el ajkait, úgy ilyen indulat sem tükröződött soha tekintetében: mindenestől szelíd és alázatos volt, mint juh, az ő nyírói előtt, vagy bárány, melyet mészárszékre visznek (És 53,7).]
Mégis, kétségtelen, e tekintet egy feddést hordozott Péter iránt –
[Elgondolhatjuk, hogy Urunk ezzel emlékeztetni akarta őt dicsekvésében való esztelenségére, s a felfuvalkodásra, amit tanúsított ama kijelentésében, hogy ha a tanítványok mind megtagadnák is Mesterüket, ő sosem tagadja meg; s hogy ő inkább meghal vele, mintsem megtagadja Őt. Egy ilyen feddésre szükség volt: de mégis csak egy tekintetben fejeződött ki. S mennyire különbözött ez attól a feddéstől, amit egy másik alkalommal adott Péternek! Amikor Péter, bár őszinte kedvességből, kívánta eltéríteni Urát a szenvedés gondolataitól, Jézus, jogos haraggal ezt mondta neki: „Távozz tőlem, Sátán! Bántásomra van nékem” (Mt 16,23). De, most, amikor maga Péter kívánt kitérni a szenvedés elől, s még ha ennek elkerülése végett többszörös esküvel és átokkal megtagadta is Urát, a legszigorúbb feddés, amit Jézus adott neki, egy tekintet volt, mellyel gyöngéden jelezte, hogy elbukott saját hiábavaló magabiztossága miatt.]
De a legfőbb dolog, ami kifejődött e tekintetben, úgy érezzük, a szerető sajnálat (részvét) és irgalmas szánalom volt. –
[Mivel semmi sincs felfedve előttünk e tekintetben, csak sejtésből szólhatunk. De ha mégis szabad értelmeznünk egy tekintetet, melyet talán semmiképp sem lehet szavakban teljesen kifejezni, feltételezhetjük, hogy körülbelül ilyen üzenetet hordozott: „Ó, Péter, lásd az önbizalmad szomorú következményét! Lásd meg, nemcsak azt, hogy mennyire meggyaláztál engem, hanem, hogy megsebezted saját lelkedet is. De mégis, bár bűnöd oly nagy, ne ess kétségbe! Hamarosan hallani fogod, milyen rettenetes elhamarkodottsággal végzett magával Júdás, kétségbeesve vétke súlya alatt, azt vélve, hogy arra nincs már irgalom: de te vigyázz, nehogy az ő példáját kövesd! Megmondtam neked előre, hogy én imádkoztam érted (Lk 22,32). Most menj, és imádkozz magadért. Csak térj meg, s ha bánod, ami tettél, bizonnyal irgalmat találsz. Sőt, abba a tisztségedbe is vissza leszel helyezve, amelyet annyira meggyaláztál. Térj vissza, és én meggyógyítom hűtlenségedet, és kegyelemből, ingyen szeretlek téged (Hós 14,5). Menj rögtön, és kiálts Istenhez bocsánatért; és minden jóra fog fordulni, rendben lesz veled, úgy ez életben, mint az örökkévalóságban.”]
Hogy valami kifejezhetetlen szívet megindító erő volt abban a tekintetben, kétségtelenül belátjuk, ha meggondoljuk,
II. A hatást, amit eredményezett –
Egy mennyből jövő hang sem hathatott volna ilyen gyorsan és erőteljesen Péter elméjére:
1. Eszébe juttatta bűneit –
[Megdöbbentő látni, hogy olykor még Isten gyermekének a lelkiismerete is mélyen alszik. Dávid, bukása után, úgy látszik teljesen érzéketlen volt gonoszsága iránt, legalább kilenc hónapig. Miközben kész volt megbüntetni rendkívüli szigorral az övénél összehasonlíthatatlanul enyhébb vétket, úgy tűnik, tudatában sem volt egyáltalán annak, hogy ő maga vétkes lenne (2Sám 12,1-7). Így volt Péterrel is ez alkalommal. Megtagadta Mesterét; megismételte a tagadást még erősebb hevességgel; s egy jó óra is elillant már anélkül, hogy a bűnbánat vagy töredelem legkisebb jelei jelentkeztek volna nála (59.v). Sőt, szíve úgy tűnik, még inkább megkeményedett: mert nem elégedvén meg Urának sorozatos megtagadásával, még esküdözésekkel és átkozódásokkal is tetézte azt. 
És nemde így van ez sok magát hívőnek vallóval ki, kik büszkeségben, irigységben, rosszindulatban, haragban, fösvénységben, tisztátalanságban, vagy valamilyen más titkos gonoszságban vesztegelnek, és évből évbe mennek, anélkül, hogy átéreznék, hogy valami helytelent cselekedtek? Talán hozhatnák olyan példát is, melyekben Krisztus valamely követője is igazságtalanul tett szert gazdagságra, becsapva vásárlóit hamis súlyokkal és mértékkel, vagy minőségileg rossz termékekkel; úgyszintén megcsalva az államot az adók és járulékok megvonásával, melyeket jogosan fizetnie kellene. Ó, bárcsak az ilyen személyek lelkiismerete felébredne letargiájából, és vádolná őket az ilyen keresztyénietlen eljárásokért!  
De Jézusnak e tekintete Péter elméjébe idézte a kapott figyelmeztetést, amit ő nem vett komolyan; a fogadalmat, melyek megszegett; és a súlyos vétket, amelyet elkövetett. Egész eljárását most tisztán látta. És látta önmagát, mintegy tükörben: mint aljas, gyáva, hitszegő tagadót.
És ilyen az a hatás, amelyet a Krisztus együttérzéséről szóló bizonyságtételek eredményeznek mindazokban, kik megfelelően fogadják azokat (Ez 16,60-63) - - - ]
2. Szívét lelkiismeret-furdalással és töredelemmel árasztotta el –
[Szíve azonnal vérezni kezdett a bűn átérzésétől, és keserves fájdalmak kínozták. Ha Jézus szigorúan feddte volna meg, valószínű, a kétségbeesés annyira erőt vett volna rajta, hogy az öngyilkosságban keresett volna menedéket a vétkes lelkiismeret gyötrelmeitől. De a lelkébe szúródó tekintet úgyszintén gyógyító balzsamot is tett a sebre. Többé nem időzhetett az istentelenek társaságában, nem nézhette hiábavaló kíváncsisággal a Mester perének kimenetelét: szíve most már csordultig tele volt; igyekezett félrevonulni, hogy csendben kiöntse érzelmeit, és esedezzen azért a kegyelemért, amelyre oly nagy szüksége volt.
Ilyen munkát végez Isten irgalmának megértése bennünk. Még a gonosz Saul is, amikor Dávid jóindulatát és türelmét látta, tapasztalta, hogy lefegyverezte őt az iránta tanúsított kedvesség, és hangos sírásra fakadt (1Sám 24,16). Mennyivel inkább kell, hogy megalázzon minket a porig Istenünk irgalmassága, s a bűnbánat könnyeit felfakassza szívünkben! Igen, kétség nélkül, nyomban átvezet az esztelenség és szétszórtság színteréről az elmélkedés és imádkozás sokkal hasznosabb tevékenységeihez (Ez 7,16 megfelelő értelmezéssel alkalmazható itt) --- ]
E tárgy hasznosításához fontoljuk meg,
1. Milyen szégyenletes állapotra juthat a legmagasabban álló keresztyén is, ha önmagára van hagyva egyetlen pillanatra is!
[Ki az, aki miután hallotta Péternek Krisztusról szóló vallástételét (Mt 16,16), vagy látta őt, amint a tengerbe veti magát, hogy Mesterét átölelhesse (Jn 21,7), vagy szemlélte, amint kardot ránt a védelmére (Jn 18,10), sőt mindenekfelett, hallotta ígéretét, hogy hű lesz halálig (Mk 14,31), azt feltételezné, hogy egy ily rövid időn belül, e kiváló tanítvány mégis ilyen súlyos vétek elkövetésére képes? Legyen ez tehát komoly lecke mindnyájunknak. „Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék” (1Kor 10,12). Mindegyikünk tartsa szem előtt, hogy nem létezik olyan bűn, aminek elkövetésére ne lennénk hajlandók, ha magunkra maradunk. És mindennapi imádságunk ez legyen: „Tartsd lépteimet a te ösvényeden, hogy ne ingadozzanak lábaim; támogass engem, hogy éljek!” (Zsolt 17,5 és 119,116 angol ford.)
2. Mennyire egybefonódottak és sikamlósak a bűn útjai!
[Péternél azzal kezdődött, hogy öntetszelgően bízott a saját erejében. Aztán már csak „távolról követte Jézust” (54.v.). Aztán szükségtelenül belevegyült az istentelenek társaságába (55.v.). Aztán helyt adott az embertől való félelemnek. S aztán megtagadta Urát eskük és átkok kíséretében. – És nem történt-e meg velünk is, hogy egyik bűnből mentünk a másikba; s hogy amikor egyszer valami kis előnyt engedtünk az ellenségnek, oly nagy győzelmet vett rajtunk, amit sosem képzeltünk volna? – Vizsgáljuk meg tehát, nem kaptunk-e bizonyos figyelmeztetéseket, amelyeket figyelmen kívül hagytunk? Nem hoztunk-e elhatározásokat, melyeket, mivel saját erőnkben bízva tettünk, megszegtünk a kísértés órájában? Tartsunk önvizsgálatot, vajon épp ebben a pillanatban, nem járunk-e nagyon messze az Úrtól? Nem befolyásol-e az emberektől való félelem? Nem léptünk-e túl szoros kapcsolatba Urunk ellenségeivel? Vagy nincs-e valami más bűn, amit szándékosan megtűrünk? Emlékezzünk, hogy lefelé menni könnyű; s hogy, amikor elindultunk a lefelé vivő úton, senki más, csak Isten képes megmondani, hol fogunk megállni (v.ö. Préd 9,3 (Károli). Péld 28,18)]  
3. Milyen határtalan az mi áldott Urunk könyörülő irgalmassága!
Urunk joggal kitehette volna Pétert azoknak, akiktől félt. Vagy, inkább a megsértett Jézus joggal büntethette volna őt halállal, mint Ananiással és Safirával történt, kik halállal lettek sújtva, hazugsággal a szájukban (Csel 5,1-10). De az áldott együtt érző, irgalmas Üdvözítő csak a szeretetnek és szánalomnak tekintetét veti hitszegő szolgájára; és ezt épp akkor teszi, amikor még bűnében van. 
És nincs-e okunk feltételezni, hogy épp ebben a pillanatban ugyanilyen módon tekint egyesekre közülünk, akik meggyalázták hitvallásukat, és megszomorították Őt méltatlan viselkedésükkel? Törekedjünk feldolgozni e gondolatot. Vizsgáljuk meg szívünket, vajon nincs-e olyan bűnös dolog, amit megvakult lelkiismeretünk vonakodik elítélni? És, ha találunk bármit is, ami megszomorította az Ő lelkét, menjünk gyorsan haza, és „sírjunk keservesen”, míg megbocsát nekünk. Gondoljuk meg tehát útjainkat, és fordítsuk lábunkat az Ő bizonyságaihoz: siessünk, és ne mulasszuk el, hogy megtartsuk az Ő parancsolatait (Zsolt 119,59-60).]  


	    
      

