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Ige: ApCsel 13,1-12 
ApCsel 13,7 Ez közel állt Szergiusz Paulusz helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához hívatta Bar-
nabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. 

 
1. Kedves Testvérek! Mostanában megint nagyon sokszor elgondolkozunk azon, ahogy az emberek a hit-

tel, a keresztyénséggel kapcsolatban megnyilatkoznak. 
Néhány példát hadd említsek: 
a. A minap egy politikus felháborodottan és ellenségesen arról beszélt, hogy szerinte az egyházi iskolák 

sokkal több pénzt kapnak az államtól, mint az úgy nevezett felekezetileg semleges állami iskolák. Mielőtt 
bárki elhinné ezt az ostobaságot, szeretném elmondani, hogy az egyházi iskoláknak adott támogatást egy 
bonyolult számítás alapján évente összehasonlítják az állami iskoláknak adott támogatással. Így évről évre 
folyamatosan korrigálják a normatív támogatást, hogy se több, se kevesebb ne legyen. 

b. A napokban egy édesanyával beszélgettünk a hitoktatásról. Az anyuka elmondta, hogy az ő családja 
nem vallásos, de éppen ezért jár gyermekük hittanra, hogy legalább ő megismerje a vallást, hogy legyen róla 
fogalma, és majd el tudja dönteni később, hogy akar-e ezen az úton tovább járni, vagy nem. 

c. Ilyen és sok hasonló beszélgetésből az derült ki számunkra, hogy felnőtt egy nemzedék, akinek már 
semmi, de semmi ismerete nincs az egyházról. Nem ismernek alapvető fogalmakat, mint keresztelés, konfir-
máció. Nem tudnak különbséget tenni református, katolikus vallás között. De pesti lelkész barátunk el-
mondta, hogy egyre többen összekeverik a keleti misztikát a keresztyénséggel.  

Van olyan iskolaigazgató Budapesten, aki azért nem engedte meg a református lelkésznek, hogy hittant 
tartson az iskolában, mert akkor meg kellene engednie, hogy muszlimok, buddhisták és krisnások, vagy akárki 
más is tartson hittant, és mert nem akarja felvállalni azt, hogy egyiknek megengedi, a másiknak pedig nem. 

d. A napokban tartják a Családok Budapesti Világtalálkozóját Budapesten. Sajnos csak felületesen tudtam 
erről információkat szerezni. De két fontos dolog megütötte a fülemet: egy szociológus elmondta, hogy Né-
metországban a párok 30 %-a egyáltalán nem akar gyermeket. Ezt még hallani is szörnyű, hiszen azok gon-
dolkodnak így, akik egy apától és egy anyától születtek ebbe a világba. Ha egy társadalomban így gondolkod-
nak az emberek, akkor az a társadalom pusztulásra van ítélve, még akkor is, ha olyan gazdag is. 

E világtalálkozót sajnos vannak, akik ostoba módon támadják is, és azt hangoztatják, hogy „ők nem ilyen 
múltszázadi nézeteket vallanak, hanem ők hisznek az egyneműek kapcsolatában, az elváltak és a lombikbébik 
egyenlő jogaiban.” Csak zárójelben jegyzem meg, hogy egyetlen normálisan gondolkodó ember sem ítéli el 
sem az elváltakat, sem a mesterségesen fogant gyermekeket. Isten igéjével együtt azonban azt vallom, hogy 
az egyneműek kapcsolata bűn Isten előtt, még akkor is, ha sokak számára ez a szabad akaratból fakadó ideális 
állapot. 

 
2. Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Sok hasonló élményt, impulzust tudnék még felsorolni, de 

nem teszem. Nem az a feladatom, hogy felsoroljam azokat az eseményeket, melyeket modern korunk jelleg-
zetes tüneteinek tartok. De úgy látom, hogy jó dolgában már nem tudja az ember, hogy mit csináljon. Ahogy 
a mondás tartja: a kutya is jó dolgában vész meg. 

Éppen ezért szeretném, ha mi – akik hiszünk a Teremtő és Gondviselő Istenben, és az Ő Fiában, Jézus 
Krisztusban – nagyon odafigyelnénk az Igére. Hiszem, hogy az Ige, annak ellenére, hogy több ezer éves, egy-
általán nem elavult. Hiszem azt, hogy azok az elvek, melyek a Szentírásban le vannak írva a családról, a tiszta 
életről, a hitről, és még nagyon sok minden az életről, azok örök érvényűek. Azokból ma is biztos útmutatást 
nyerhetünk. 

 
3. Számomra olyan érdekes volt most újra olvasni, hogyan indult Pál az első missziói útjára az ókori Kis-

Ázsiába. Azzal kezdődött ez a 13. rész a Cselekedetek könyvében, hogy Antiókhiában, az ottani gyülekezetben 
volt néhány hívő ember, akik Isten iránt nagyon elkötelezett életűek voltak. Fel is vannak név szerint sorolva. 

Ők az Úrnak szolgáltak és böjtöltek. És nyitottak voltak arra, hogy Isten megszólítsa őket. És egy alkalom-
mal a Szentlélek világosan és érthetően megszólította őket. 
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Kétezer év távlatából könnyen úgy tűnhet számunkra az első keresztyének helyzete, hogy minden idilli 
volt. Hogy mind a körülmények, mind az emberek hozzájuk való viszonya tökéletes volt ahhoz, hogy az apos-
tolok ezrek előtt prédikáljanak, és az emberek pedig tömegesen megtérjenek. 

Ez azonban egyáltalán nem volt így. Az apostolok nagyobb városokba mentek el prédikálni, mert a sok 
emberből, nagyobb volt a merítési lehetőség. Vagyis sok emberből nagyobb volt az esély, hogy néhányan 
csatlakozzanak hozzájuk, és Krisztus követőivé legyenek. Ezekben a nagyvárosokban az emberek is sokkal 
romlottabbak voltak, ahogy azt ma is látjuk. 

Így történt ezen az első missziói úton is. Elmentek Antiókhiából a közeli kikötőbe, Szeleukiába, és hajóval 
Ciprus szigetére mentek. Azt olvassuk, hogy bejárták az egész szigetet. És ennek ellenére csupán két emberről 
szól Lukács, akivel találkoztak. Két ember volt említésre méltó azok közül, akikkel találkoztak: az egyik egy 
zsidó varázsló volt, a másik pedig a helytartó. 

Az egyikről azt tudjuk meg ebből a rövid beszámolóból, hogy a neve Barjézus, vagy másnéven Elimász, és 
szembeszállt az apostolokkal. Sőt, még a barátját, a helytartót is igyekezett szembefordítani az apostolokkal 
és a Krisztus-hittel. 

A másik illető pedig Szergiusz Paulusz volt, egy pogány származású férfi. A római császár ciprusi helytar-
tója. Nagyon érdekes, hogy Lukács evangélista megjegyzi, hogy „értelmes ember volt”. A másik rövid meg-
jegyzés pedig, hogy „hallani kívánta az Isten igéjét”, Ezért hívatta magához Barnabást és Pált. 

 
4. Kedves Barátaim! Mai igénknek ez a lényege: vannak, mindig is voltak, akik szembeszálltak Isten szent 

akaratával, az Igével, de vannak, mert mindig is voltak, akik viszont hallani kívánják az Isten Igéjét. Csodálatos 
ígéret és bíztatás ez minden lelkipásztor és minden keresztyén gyülekezet számára, hogy nem hiábavaló a mi 
szolgálatunk, az igehirdetésünk, mert vannak ma is, akik hallani akarják az Isten igéjét. 

Persze sokkal könnyebb azokra tekinteni, azokkal foglalkozni és vitatkozni, akik szembeszállnak az Igével, 
az Isten akaratával. Könnyebb azokra gondolni, akik hitetlenségükkel, tudatos istentagadásukkal megbotrán-
kozást, fájdalmat és bántást okoznak nekünk. De nekünk az a fontosabb feladatunk és küldetésünk, hogy azok 
felé szolgáljunk, akik hallani kívánják és akarják az Isten Igéjét. 

 
5. Nézzük meg, mi tett Pál apostol? Hát ez nagyon érdekes, mert Pállal szemben ott van mindkét ember: 

a zsidó varázsló, aki szembeszállt az evangéliummal és Krisztussal, és ott van Szergiusz Paulusz helytartó, aki 
viszont hallani kívánta az Isten Igéjét. És Pál ahhoz szól, aki el akarta téríteni az istenkereső helytartót a hittől. 

Pál azonban egy csodát tett: a varázslót egy időre megvakította Isten ereje által. A varázslónak is, és a 
helytartónak is valóságosan meg kellett látnia, hogy Istennek nagyobb hatalma van, mint Elimásznak, a va-
rázslónak. A helytartó számára ez Isten jelenlétének és nagyságának a jele volt, ez pedig megszilárdította 
bizonytalan hitét. 

Pál úgy segíti hitre a helytartót, hogy az istentagadót szólítja meg a Szentlélek erejével. 
Isten Szentlelke bölcsességet és erőt adott Pálnak, hogy azt tegye, ami a legjobb abban a helyzetben az 

Isten ügyének. 
 
Évekkel ez után az eset után Pál apostol két levelet is ír Thesszalonikába az ottani keresztyén gyülekezet-

nek. A 2. levelében ezeket olvassuk: 
1És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok 

is, 2és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. 3De hűséges az 
Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. (2Thessz 3,1-3) 

Pál sokszor megtapasztalta azt, hogy nem mindenki lesz hívő ember, és nem mindenki tér meg, aki hall 
Jézusról. Azt hiszem, sőt biztos vagyok benne, hogy Pálnak is fájt az, amikor a lelkét is kitette, hogy hirdesse 
az Igét, de az emberek a fülük botját sem mozgatták. De belátta azt, hogy nem mindenkié a hit. Vannak, akik 
szembeszállnak vele, vannak, akik csupán közönyösek, és vannak kevesen, akik meghallják az Igét, hitre jut-
nak Krisztusban, és gyümölcsöt terem az életük. 

Nekünk sokszor rosszul esik az, amikor úgy tűnik, feleslegesen koptatjuk a szánkat, amikor hiába hívoga-
tunk még benneteket is. Így – nem tagadom – nagyon rosszul éreztük magunkat a mennybemenetel ünnepén, 
áldozócsütörtökön, mert bizony kevesen voltak itt a templomban. Nem azokat hiányoltuk, akik dolgoznak, 
mert nekik munkában kellett lenniük, hanem azokat, akik eljöhettek volna, de nem tartották fontosnak, hogy 
itt legyenek, és nem volt bennük meg a vágy, hogy hallják az Isten Igéjét. 
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Kedves Barátom! Te hol állsz most? Van-e benned olthatatlan szomjúság az Isten Igéje iránt? Van-e benne 
vágy, hogy hallgasd az Úr szavát? Vagy esetleg ellenállás van a szívedben Vele szemben? 

Ezekre a választ én nem tudom. Éppen ezért imádkozom érted is, hogy Isten Szentlelke munkálja ki ben-
ned az elkötelezettséget, adjon szívedbe égő vágyat az Ige után. „Mert – a hogy a 1Kor 1,18-ban meg van 
írva – a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, 
Istennek ereje.” Ámen.  

 
 
 
 
1Pét 2,2 
mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, 
 
 
 


