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ApCsel 2, 42 Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér meg-
törésében és az imádkozásban. 

 
Kedves Testvéreim a Krisztusban! 
1. A gyülekezet Istentől kapott céljait bontogatjuk hétről hétre. Az első alkalommal azt néztük meg 

az Ige fényében, hogy Urunk azt szeretné, ha a gyülekezet részt venne a tanítás szolgálatában. Hiszen 
nemcsak nekünk van szükségünk egészséges tanításra, hanem másnak is. Nemcsak nekünk van arra 
szükségünk, hogy a Krisztus követésére tanítást kapjunk, hanem sokakban él a vágy, hogy szeretnék 
követni Krisztust, de nem mondta el nekik senki, hogyan tehetik meg, hogyan kapcsolódhatnak Jézus-
hoz. 

A múlt vasárnap pedig a szolgálatról és a szolgálatra való felkészítésről hallottunk tanítást. 
Ma a 3. gyülekezeti célról szeretnék beszélni: a közösségről.  
 
2. Számtalan történetet lehetne elmesélni arra, hogy mennyire fontos a közösség az életben. Fon-

tos a gyermek számára a közösség, hogy egészségesen fejlődhessen, hogy sokféle impulzus érje folya-
matosan. Mert az ingerszegény környezetben felnövő gyermek sokkal nehezebben tanul az iskolában, 
és nehezebben fog boldogulni felnőtt korában is. 

Fontos a fiatal számára is a közösség. Hiszen a közösségben tudja megosztani barátaival sikereit, 
vagy kudarcait egyaránt. Közösségben fogja megtalálni házastársát is. 

Fontos a közösség, amiből inspirációt, ösztönzést tud meríteni az ember. A közösségnek min-
dig és mindenhol megtartó ereje van. 

Sokszor csak akkor érzi az ember, hogy fontos volt számára a közösség, amikor kikerült belőle. Amíg 
dolgozik az ember, lehet, hogy bosszankodik munkatársain, vagy főnöke arrogáns viselkedésén. De ha 
elveszti munkahelyét, akkor még ezek a korábban idegesítő vagy megalázó közösségek is hiányozni fog-
nak. 

És hiányzik a közösség a nyugdíjas és idős embernek, aki egyik napról a másikra éli meg azt, hogy az 
élet sűrűjéből kikerül, és hirtelen túlságosan csendes és üres lesz az élete, mert nincsenek mellette azok, 
akikkel együtt dolgozott éveken át.  

Boldog az az ember, aki tartozhat valahová, aki egy közösség tagja lehet. 
 
A sokféle közösség között pedig a gyülekezetnek minősítetten fontos szerepe kellene, hogy le-

gyen. Azok alapján, ahogy megismertem eddig Isten Igéjét, azt mondhatom el, hogy az Úristen számára 
is nagyon fontos a közösség. Mennyei Atyánk szeretne közösségben lenni veled, de azt is szeretné, ha mi 
is közösségben lennénk egymással. 

Urunk úgy tudta áthidalni az Isten és ember közötti szakadékot, úgy tudott közösségben lenni ve-
lünk, hogy emberré lett, olyanná lett, mint mi. Elfogadott bennünket olyannak, amilyenek vagyunk. 

Jól ismert ige a Filippii gyülekezethez írt levél 2. fejezete: Jézus Krisztusról így ír az apostol: 6aki Isten 
formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, 7hanem megüresítette önmagát, 
szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; (Fil 2) 

És ezt tette Pál apostol is. Hasonlóvá igyekezett lenni azokhoz, akiknek az igét hirdette. Így tesz erről 
bizonyságot az 1. Korinthusi levél 9. részében: 

20A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat; a törvény uralma alatt le-
vőknek, mint a törvény uralma alatt levő – pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt –, hogy 
megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. 21A törvény nélkülieknek olyanná lettem, mint aki törvény nél-
küli – pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek –, hogy megnyerjem a 
törvény nélkülieket. 22Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek 
mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. 23Mindezt pedig az evangéliumért teszem, 
hogy én is részestárs legyek abban. 
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3. Az istentisztelet elején a tegnapi újszövetségi igét olvastam fel a Máté ev. 9. részéből. Jézusról tud-
juk, hogy 3 éves tanítói szolgálata kezdetén összesen 12 férfit szólított meg, hívott el, hogy legyenek 
tanítványai, később pedig apostolai. Az evangéliumok néhány esetben részletesen is elbeszélik, hogyan 
szólította meg őket. 

Mátéról megtudjuk, hogy vámszedő volt. Egy speciális körnek, sajátos közösségnek, a vámszedők 
csoportjának a tagja. Mivel a vámszedők munkája a Római Birodalom gazdaságának egyik fontos alapja 
volt, ezért a vámszedők bizton számíthattak a római katonák segítségére. Tehát, ők, ha kellett, katonák 
segítségével be is szedték az adót. Az emberek többsége pedig megvetette őket. 

Ez a negatív népszerűség, sőt, sokszor egyenesen gyűlölet és utálat mérgezte a vámszedők életét. 
Kitaszította őket a közösség, ahova szívük mélyén igazán tartozni szerettek volna. Ezt látjuk Máté elhí-
vásának történetéből is. Ott azt látjuk, hogy a nép elitje, a farizeusok meglehetősen rossz szemmel nézik, 
és élesen bírálják Jézust, a fiatal tanítót, hogy „ilyen” emberekkel vállal közösséget, hogy „ilyeneket” en-
ged a maga közelébe. 

Jézus ismeri ezeket az embereket, és pontosan tudja, hogy mi az, ami hiányzik nekik: az igazi kö-
zösség. Az a közösség, amely befogadja és elfogadja őket. Az az igaz közösség, mely nem a rosszban 
erősíti őket, hanem segít nekik a jóra törekedni, és a jó úton járni. 

Ha „a vámszedők és a bűnösök” megmaradnak a saját kirekesztett közösségükben, akkor csak egyre 
mélyebbre süllyednek az erkölcstelenségben. Viszont az a lenézés és megvetés, amit általánosan tapasz-
taltak, aminek a farizeusok hangot is adtak, egyszerűen nem engedte őket kitörni ebből a bűvkörből. 

Jézus azonban megszólított közülük egyet, Mátét, aki követőjévé és tanítvánnyá lett. És Máté hidat 
jelentett a többi vámszedő és bűnös ember számára. A többiek megértették, hogy Jézus elfogadja őket 
is. Közösséget vállal velük is. És bátrabban odamentek ők is a Mesterhez. 

4. A farizeusok azonban féltékenyek lettek Jézusra, mert Jézus nem az elvárásoknak megfelelően 
viselkedik. Azt remélték, hogy Jézus dicsérni fogja őket vallásos buzgóságukért és erkölcsös életükért. 
De nem ezt hallják, hanem azt mondja Jézus: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, ha-
nem a betegeknek.” „Látjátok, ezek a vámszedők és ezek a bűnösök valójában betegek, én pedig sze-
retném őket meggyógyítani. Szeretném felszabadítani őket a bűn köteléke alól.” „Aki énhozzám jön, 
azt én nem küldöm el” – mondja Jézus egy másik helyen. (Jn 6,37) 

Azt látjuk, hogy a vámszedők és a bűnösök azért mentek Jézushoz, mert el tudták fogadni azt, hogy 
ők betegek, hogy nekik szükségük van Jézus segítségére. Csak az az ember megy ma is orvoshoz, aki 
felismeri és beismeri, hogy beteg, és szüksége van segítségre. Aki egészséges, vagy aki úgy gondolja, hogy 
neki nincs szüksége segítségre, az nem megy orvoshoz ma sem. 

Az Úr Jézus pedig senkit nem küld el, aki hozzáfordul, mert szüksége van segítségre. Ő közösséget 
vállalt velük akkor, és közösséget vállal velünk ma is. 

 
5. Kedves Barátaim! Három dolgot figyeltünk eddig meg Máté elhívásának történetében: 
1. a közösség nagyon fontos és szükséges mindnyájunk számára, mert közösségben lehetünk iga-

zán boldogok  
2. nem mindegy, hogy az a közösség, amihez tartozik az ember, az lehúz, vagy felemel 
3. ahhoz, hogy Jézussal legyünk közösségben, fel kell ismerni, hogy szükségünk van rá, hogy Rá van 

szükségünk nekünk is. 
 
Gyülekezetünk számára a 3. Istentől kapott cél ebből következik: igazi közösséggé kell vál-

nunk. Olyan közösséggé kell válnunk: 
 amely fontos minden egyes ember életében, aki hozzánk tartozik. 
 ahol jó lenni, ahol jó együtt lenni. 
 amely felemeli mindazokat, akik ide tartoznak. 
 ahova vágyakoznak tartozni az emberek, ahol elfogadják és befogadják őket.  

 
Megtörténhet, hogy eljön hozzánk egy mai „vámszedő” vagy egy „bűnös ember”, egy olyan ember, 

akit sokan megvetnek. Ez a történet szembesít bennünket is a veszéllyel, hogy mi is farizeusokká legyünk 
és elkezdjük kritizálni, hogy „mit keres itt ez az ember?! Hát nem tudjátok róla, hogy milyen életet élt 
korábban?” 

Testvérek! Ne tegyünk ilyet! Mi ne legyünk olyanok, mint a farizeusok, akik lenézik a vámszedőket 
és bűnösöket. Ne mondjunk ítéletet azok felett, akinek szükségük van Jézus kegyelmére és szerete-
tére. 
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Tanuljuk meg mi is Jézustól, hogy Ő irgalmasságot akar és nem áldozatot. Legyél irgalmas a másik 
emberhez, és hívd őt hozzánk! Legyél irgalmas a másik emberhez, és fogadd be őt! „Legyetek irgalmasok, 
amint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36) 

 
6. Az Apostolok Cselekedeteiről írt könyvben olvastuk az első gyülekezetről, hogy „Ők pedig kitar-

tóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádko-
zásban.” (2,42)  

Ebből most azt emelem ki, hogy az első gyülekezet tagjai kitartóan részt vettek a közösségben. 
Meggyőződésem, hogy az első keresztyén gyülekezetben sem volt minden felhőtlen és ideális. Annak 

a közösségnek is voltak nehézségei, gondjai. És biztosan állíthatjuk azt, hogy az első jeruzsálemi gyüle-
kezetbe tartozók között is voltak feszültségek, talán ellentétek és viták is.  

Abba a közösségbe elmentek jómódúak és szegények egyaránt. Sőt, voltak ott rabszolgák is. És vol-
tak emberek, akik életük korábbi szakaszában olyan életet éltek, melyre biztosan nem voltak büszkék. 
Voltak vámszedők, pásztorok, halászok, írástudók, rabbik, de talán prostituáltak és más bűnösök is. Egy 
valamiben azonban mindnyájan közös alapon álltak: Jézus Krisztusban mindnyájan bűnbocsánatot, 
kegyelmet és örökéletet kaptak. 

Igazán sokszínű társaság volt – ezt biztosan lehet állítani. És ennek ellenére a kívülállók irigykedve 
tekintettek rájuk. Ezt olvassuk a 2. rész utolsó versében: „dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész 
nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” 

Azt mondták az emberek, hogy „furcsa egy társaság, de én mégis nagyon szeretnék közéjük tartozni!” 
Pedig gondoljunk csak bele, hogy egy ilyen nagyon vegyes összetételű gyülekezetben bizony köny-

nyen egymás mellé kerülhet rabszolga és úr, vámszedő és olyan, akit valamikor becsapott az adóval, 
szolga és előkelő származású, iskolázatlan pásztor és képzett rabbi. És ezekből könnyen lehet feszültség 
és vita. 

De ehelyett azt olvassuk, hogy kitartóak voltak a közösségben. Vagyis a közösséget nemcsak úgy 
készen kapták, hanem mindnyájan tettek azért, hogy élő és igazi közösség legyen közöttük. Építették 
és megélték a közösséget. A vasárnapi istentisztelet végén nem hagyták abba a közösség megélését, nem 
napolták el a következő vasárnapig, hanem kitartóan részt vettek benne. Ez pedig olyan vonzóvá tette a 
jeruzsálemi gyülekezetet, hogy újabb és újabb emberek csatlakoztak hozzájuk! 

Máté elhívásának történetében kulcsfontosságú volt az is, hogy Jézussal egy asztalhoz telepedett sok 
vámszedő és bűnös is. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy úrvacsorai közösségben voltak az élő 
Úrral, Jézus Krisztussal. És ugyanerről olvasunk a Cselekedetek könyvében is: „Ők pedig kitartóan 
részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 
… amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben.” 

Kedves Barátaim! Az Úr Jézus, majd az apostolok és az első gyülekezet jó példát ad nekünk a közös-
ség megélésére. Építsük mi is gyülekezetünk nagy közösségét és családunk kisebb közösségét az Ő di-
csőségére! Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


