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Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent



Szent Péter apostol
Főünnepe: június 29.

S imon néven született a Genezáreti-tó partján
lévő halászfaluban, Betszaidában. Testvérével,

Andrással halászott egy nap, amikor Jézus megszó-
lította őket: „Gyertek, kövessetek, s én emberek ha-
lászává teszlek benneteket!” (Mt 4,19)

Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent.
„Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat... Ne-
ked adom a mennyek országa kulcsait” (Mt 16,18-19).
Jézus ezzel különleges hatalmat adott neki a benne
hívők között. A Szentatya Péter utóda, s ezért vezető.

Jézus később mégis megjövendölte neki: „Bizony
mondom neked, még az éjjel, mielőtt a kakas szól,
háromszor megtagadsz” (Mt 26,34). Így is történt.
Miután Jézust elfogták, Péter valóban háromszor ta-
gadta le, hogy a tanítványa volt. Amikor eszébe ju-
tottak a Mester szavai, nagyon megbánta tettét. Ettől
kezdve még buzgóbban hitt, és hirdette Jézus igéjét.  

A hagyomány szerint ő volt Róma első püspöke.
Néró császár uralkodása alatt, a keresztényüldözé-
sek idején szenvedett vértanúhalált. Fejjel lefelé fe-
szítették keresztre Rómában 67 körül. Ő a pápák,
Róma és a halászok védőszentje.
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Idősebb Jakab tarisznyával, vándorbottal és kagylódíszes kalapban látható



Idősebb Szent Jakab apostol
Ünnepe: július 25.

A z idősebb Jakab apostol Zebedeus fia és Szent
János evangélista bátyja volt. Jakab és János

halászok voltak. Jézus hívására azonban otthagyták
bárkájukat és a tanítványai lettek.

Jézus „a mennydörgés fiainak” nevezte őket, mert
egy alkalommal, amikor a szamariai emberek nem
akartak neki szállást adni, Jakab és János felháborod-
va így szóltak: „Uram, ha akarod, lehívjuk az égből a
tüzet, hadd pusztítsa el őket!” (Lk 9,54)

Jakab a tanítványok legbelsőbb köréhez tartozott,
jelen volt az Úr színeváltozásakor és az Olajfák he-
gyén is. A hagyomány szerint Heródes Agrippa fejez-
tette le Jeruzsálemben 42 körül. Az apostolok közül
ő halt elsőként vértanúhalált. 

Jakab apostol a mai Spanyolországig eljutott misz-
sziós útjai során. A neki tulajdonított ereklyéket a ró-
la elnevezett Santiago de Compostelában őrzik, amely
a világ egyik leghíresebb zarándokhelye. 

Jakab a zarándokok védőszentje. Leggyakrabban bú-
csújáróként ábrázolják. Kezében vándorbotot tart, a
vállán tarisznya lóg, a kalapján pedig kagylódísz lát-
ható.
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Szent Tamás apostol
Ünnepe: július 3.

T amás apostolt Didimusznak is nevezik, ami azt
jelenti: iker. Valószínűleg volt egy ikertestvére,

de őt nem ismerjük. Tamást a hitetlen jelzővel is ille-
tik. Ő volt ugyanis az, aki kételkedett Jézus feltámadá-
sában.

Hiába mondták neki apostoltársai: „Láttuk az Urat!”
De kételkedett: „Hacsak nem látom kezén a szegek
nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére,
és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.”
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok,
s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus,
bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és
köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Aztán Tamáshoz
fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet!
Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hi-
tetlen, hanem hívő!” (Jn 20,25-27)

A hagyomány szerint ettől kezdve hite megerősö-
dött. Indiába ment, és ott hirdette az evangéliumot.
Indiában ma is élnek olyan keresztények, akik tőle
eredeztetik magukat. Tamás is vértanúhalált szenve-
dett.
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Tamás nem hitte el, hogy Jézus valóban feltámadt



Szent MÁTYÁS apostol
Ünnepe: február 24.

M átyás Júdás helyett csatlakozott Jézus tanít-
ványi köréhez. Júdás elárulta Jézust, árulá-

sáért cserébe pedig pénzt ígértek neki. Jézus tudta,
hogy tanítványai közül valaki feladja, ezért az utolsó
vacsorán a következőket mondta: „Az Emberfia el-
megy ugyan, amint meg van róla írva, de jaj annak
az embernek, aki elárulja az Emberfiát.” (Mk 14, 21) 

Jézus feltámadása után a tanítványok Júdás helyett
új apostolt akartak választani maguk közé. Olyan
embert, aki már korábban is követte Jézust, ismerte
és hitte tanításait. Két jelöltjük Mátyás és Barnabás
volt, végül sorshúzással Mátyást választották.

Mátyás Júdeában prédikált. Útja során számtalan
csodát tett. A vakoknak visszaadta a látását, a süke-
tek ismét hallottak, a bénák újra tudtak járni, a lep-
rások pedig visszanyerték egészségüket. Mátyás ör-
dögüzéseket is végzett, sőt halottakat is feltámasz-
tott. Csodái miatt bevádolták és megkövezésre ítél-
ték. Ereklyéi a trieri Szent Mátyás-bazilikában talál-
hatók.
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Mátyás az áruló Júdás helyett csatlakozott a tanítványokhoz



Szent János apostol és 
evangélista

Ünnepe: december 27.

J ános apostol a négy evangélista egyike, Zabedeus
fia és az idősebb Jakab apostol testvére volt. Szim-

bóluma a sas. Az evangélium görög eredetű szó, je-
lentése: jó hír, örömhír. Az evangéliumok Jézus szü-
letését, tanítását, beszédeit, keresztre feszítését és fel-
támadását írják le. 

János kezdetben Keresztelő Szent Jánostól tanult,
utána csatlakozott Jézushoz. Péterrel és Jakabbal
együtt Jézus mellett lehetett a legfontosabb pillana-
tokban: az utolsó vacsoránál az Úr mellett foglalt he-
lyet, és az apostolok közül egyedül ő kísérte el Krisz-
tust a Golgotára. Jézus az ő gondjára bízta Máriát, a
feltámadást követően pedig Péterrel együtt siettek az
üres sírhoz. Ezért az írásokban gyakran így nevezik:
a tanítvány, akit Jézus szeretett. 

A nevéhez fűződő evangélium mellett ő írta a Jele-
nések könyvét, valamint három levelet is. Az aposto-
lok közül ő az egyetlen, aki nem halt vértanúhalált,
élete végén Patmosz szigetére száműzték.
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A tanítványok közül egyedül János kísérte el Jézust a Golgotára


