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Ige: ApCsel 1,14-15  
14 Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban… 
15 Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy százhúsz főnyi sokaság 
volt ott együtt… 
ApCsel 5,12-16 

 
Bev.: Kedves Testvérek! A mai újszövetségi napi igében tovább láthatjuk az első jeruzsálemi gyü-

lekezet életét. Az elmúlt héten arról hallottunk, hogy Pünkösdkor Péter és a többi apostol prédikált 
az ünnepre összegyűlt sokaság előtt. Elmondták a saját egyháztörténetüket, vagyis bizonyságot tet-
tek arról, hogy számukra mit jelent Jézus Krisztus, mit jelent a Krisztussal való közösség. És termé-
szetesen beszéltek arról is, hogy mit jelent hitben élni, és hit által élni. 

Ez a bizonyságtétel pedig az emberekre nagy hatással volt. Megértették azt, hogy mostantól 
kezdve nekik is közeledniük kell Isten felé. Péterék pedig elmondták azt, hogy az Isten felé vezető 
úton úgy indulhatnak el, ha megtérnek és a keresztség által szívük teljességéből elkötelezik magukat 
Krisztus követésére. Akkor ott 3000 ember adta át az életét Krisztusnak. 

 
3000 megtért ember. 3000 Krisztusban hívő, aki elkötelezte magát Isten ügye mellett, aki heti, 

sőt napi(!) rendszerességgel együtt volt, mert érdekelte az evangélium, mert fontos volt számára a 
közösség. Ezen a nagy számon szerintem mindnyájan elcsodálkozunk, és a szívünk mélyén vágyunk 
egy ilyen hívő közösséghez tartozni. Vágyunk arra, hogy a mi Bocskai téri Gyülekezetünk is ilyen élő 
hitű, eleven közösség lehessen a Szentlélek Isten kiáradása nyomán. 

 
Honnan indult el ez a közösség? Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv legelső fejezetében 

arról olvasunk, hogy „Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy száz-
húsz főnyi sokaság volt ott együtt…” (1,15) Egy érdekesség: az elmúlt vasárnap, amikor sokan a 
szombati Generációk közti találkozó fáradalmait pihenték ki, akkor kb. 120-an voltunk itt a temp-
lomban együtt. 

Talán nem sok ez a 120 fő, hiszen ebben a templomban mintegy 1300 ülőhely van, de annak 
idején elég volt az a 120 hívő ember, hogy Isten nagy dolgot kezdjen el velük. Az a 120 főnyi sokaság 
nem tétlenkedett, hanem hallgatta az evangéliumot, az áruló Júdás helyére megválasztotta Mátyást 
apostollá, és talán a legfontosabb: „Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek 
részt az imádkozásban.” 

 
Testvéreim! Ez a lényeg! Ez a kulcsa a növekedésnek, hogy a gyülekezet magja kivétel nélkül egy 

szívvel és egy lélekkel imádkozzon. Az imádkozásba pedig ne fáradjon bele, ne hagyja abba, hanem 
legyen benne kitartó és állhatatos. Így tett az első gyülekezet magja is. Imádkoztak azért, hogy Jézus 
evangéliuma terjedjen, hogy ne legyen az apostolokban félelem, hogy folytatódhasson az a megkez-
dett munka, amit gonosz emberek mindent elkövetve meg akartak akadályozni. 

Ha így tekintünk saját gyülekezetünkre, önmagunkra, akkor semmi okunk nincs az önsajnálatra 
és a sopánkodásra! Sőt, erősödjünk meg a reménységben, hogy a mi gyülekezetünket is képes az Úr 
Lelke megáldani, megsokasítani! 

 
Kedves Barátaim! A mai napra kijelölt igeszakaszban pedig már arról láthatunk képet, hogyan éli 

mindennapjait az gyülekezet. Nézzük most ezt meg, mert nagyon tanulságos a számunkra. 
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1. Ha jól megfigyeljük a Cselekedetek könyvét, akkor szerves folytatása az evangéliumoknak, és 
igazából nem is az apostolok cselekedeteiről szól ez a könyv, hanem arról, hogy Jézus Krisztus ho-
gyan munkálkodott tovább Szentlelke és az apostolok által.  

Ahova a tanítványokat elküldi – Jeruzsálembe, Júdeába, Samáriába, és más országokba – oda 
Jézus is velük megy Lelke által. Ezért van az, hogy az emberek valóságosan érzik és tapasztalják, hogy 
Jézus Krisztus ereje ott van az apostolokban. Ezért van az, hogy csodák és jelek történnek általuk. 

Fontos azonban látnunk azt is, hogy a jeruzsálemi gyülekezet nagyon is aktív és dinamikus kö-
zösség. Kezdeményeznek, mozgalmasság van a mindennapokban, és mindez teljesen nyilvánvaló 
azok számára is, akik csak kívülről szemlélik őket. Isten szentsége és dicsősége áll a gyülekezet mö-
gött, és hatja át a gyülekezet apraját-nagyját. 

Ez az aktivitás ma is alapvető fontosságú. Lehetetlen úgy élő közösségnek létrejönni, hogy a 
benne élők nem imádkoznak és nem cselekszenek, hanem csak várják, hogy néhány ember erőlkö-
dik. Mindnyájunknak akarni és tenni kell ma is. Imádkozni és dolgozni. Lenni Isten erőterében, és 
cselekedni Isten ereje által. 

 
2. Szinte mellbe vág bennünket az a kijelentés, hogy „Az apostolok által sok jel és csoda történt 

a nép között.” (12.) Valaki ezt így mondta, hogy az evangélium hirdetésének az volt a „mellékha-
tása”, hogy sok beteg meggyógyult. Nem is ezért mentek el Istentiszteletre, hanem azért, mert az 
evangélium hallgatására vágyakoztak. Éppen ezért volt még nagyszerűbb megtapasztalás, amikor 
csodálatos gyógyulásokat láttak, vagy éltek át maguk is.  

Ha valaki azt mondja, hogy ma úgysem történnek ilyen gyógyulások, mert ezek csak az apostoli 
kornak voltak a jellemzői, az tagadja Isten erejét. Az leplezni akarja saját erőtlenségét. 

Testvéreim! Az Úr ma is képes csodákat és jeleket tenni, ma is képes gyógyulást és szabadulást 
adni megkötözöttségekből, betegségekből, szenvedélyekből! Kérni és könyörögni kell ezekért ma is 
– egy szívvel és egy lélekkel, kitartóan. 

Meggyőződésem, hogy Isten ma is gyógyít, ha ez akaratával egyezik, ha dicsőségét ez által is 
megmutathatja. De fontos látnunk és tudnunk, hogy szükséges hitünk ereje. Mert amíg a hitetlenség 
elválaszt bennünket Istentől, addig a hit összekapcsol Vele. Amíg a hitetlenség eltakarja és elfedi 
szemünk elől csodálatos tetteit, addig a hit megláttatja velünk az Ő erejét és áldásait. 

A hitetlenség azt mondja: „hiszem, ha látom”. A hit pedig azt a lehetőséget nyitja meg előttünk, 
hogy ha hiszünk, akkor látni fogunk. 

Ne akadályozzuk tehát Isten munkáját gyülekezetünkben, vagy saját életünkben azzal, hogy hi-
tetlenek és kételkedők vagyunk! Legyünk a hit példaképei a körülöttünk élők számára! 

 
3. Igénk elmondja azt is, hogy miután az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között, az 

embereket ez megosztotta. Az addig közömbös emberek egy része egyre inkább távolságtartóvá 
lett. Ők nem mertek a gyülekezethez csatlakozni. Sokan talán furcsállták mindezt, mások hitetlen-
kedtek, és megint mások pedig egyre inkább haraggal nézték az apostolok munkáját, hiszen határo-
zottan meg lett nekik tiltva, hogy Jézus nevében tanítsanak. 

Azonban sokan vágyakozni kezdtek arra, hogy ők is ennek a gyülekezetnek a tagjai lehessenek. 
Ők voltak azok, akik hamarosan átlépték azt a képzeletbeli küszöböt, és ők is a közösség tagjai lettek. 
A 14. vers egyenesen így fogalmaz: „Az Úr pedig egyre növelte a hívők számát férfiak és nők sokasá-
gával.” 

Testvéreim! Ma sokan félnek attól, hogy felkavarodik az állóvíz. Félnek attól, mi lesz akkor, ha 
elkezdek beszélni a hitemről? Mi lesz akkor, ha vállalom, hogy Jézushoz tartozok?  

Ha hiteles az életünk, akkor az emberek bizony válaszút elé fognak állni: vagy ők is elfogadják 
Krisztust, vagy pedig elutasítják. Felkavarodik az állóvíz. Emlékezzünk, mit mond Jézus az állóvíz ál-
lapotról, a langyos hitű emberről a Jelenések könyvében: Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy 
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sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem 
pedig hideg: kiköplek a számból. (3,15-16) 

Ne adjunk Krisztusnak okot arra, hogy elvessen bennünket önmagától! 
 
4. A jeruzsálemi gyülekezetnek rendkívüli hatása volt a környezetére. Sok minden történt a gyü-

lekezetben és a gyülekezet által. A mai gyülekezeteknek azonban már rendkívül kicsi hatása van a 
környezetükre. Pedig az emberek ma is arra vágynak, hogy a gyülekezet, az egyház pozitív hatással 
legyen a világra, a környezetére, hogy a gonosz emberekből jó embereket formáljon. Az emberek 
mindig is vonzódni fognak egy olyan gyülekezethez, ahol új emberekké lesznek, és az életük meg-
változik. 

A mai ember mindennek a hasznát keresi. Így az egyházban is azt keresi, hogy mi haszna van neki 
az egyházból? Ezért nekünk szegezik a kérdést: Mire jó a te hited? Mire jó a vallásod? Tudsz-e neki 
segíteni? 

Természetesen nem szabad lemásolni az első jeruzsálemi gyülekezet életét, de példa előttünk 
az ő hitük, Krisztus iránti elkötelezettségük, kitartó imádságuk, és hogy mindnyájan, kivétel nélkül 
egy szívvel és egy lélekkel voltak együtt. 

Legyen a mi életünk is ilyen dinamikus, aktív és elkötelezett élet az Isten dicsőségére! Ámen. 
 
Loment Péter lelkész 
 
 
Áldás: 
 
Légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. 


