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Ige: ApCsel 9,1-9 
Gal 1,1-10 
1Pál apostol – aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus 
Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül – 2és a 
velem levő testvérek mindnyájan: Galácia gyülekezeteinek. 
3Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, 
4aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból 
Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. 5Övé a dicsőség örökkön-örökké. Ámen.  
6Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más 
evangéliumhoz pártoltok, 7pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak 
titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. 8De ha még mi magunk vagy egy 
mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amelyet mi 
hirdettünk, átkozott legyen! 9Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: 
ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott 
legyen! 

 
Kedves Testvérek! 
1. Pál apostolra jellemző a megállapítás, hogy úton van. És az, hogy az apostol úton van, 

ezt többféleképpen is lehet érteni. Jól tudjuk azt, hogy Pál többször is bejárta az ókori Kis-Ázsiát, 
annak fontosabb városait, melyekben keresztyén gyülekezeteket alapított. Három nagy 
missziói útról számol be a Cselekedetek könyve. 

A Galatákhoz írt levelet kezdtük el tegnap olvasni a Bibliaolvasó kalauz alapján. Ez a levél 
egyike Pál rövid leveleinek. Hangsúlyos témája a levélnek, hogy egyedül hit által és 
kegyelemből kap az ember üdvösséget. 

(Kép – zöld színnel) Galácia vagy latinosan Gallia római provincia volt. Kis-Ázsiának az a 
része, ahol az ókorban gallok letelepedtek miután kivándoroltak Nyugat-Európából. Ez a terület 
ma Törökországhoz tartozik. Jól ismert városai voltak Derbé, Lisztra, Ikónium és a pizídiai 
Antiókhia. Ezekben a városokban Pál az első missziói útja során járt, és alapított gyülekezeteket. 

A levél címzettjei a galaták, a Galáciában élő keresztyének. Körlevél volt, amit Kr.u. 48-ban 
írt az apostol. Tehát ezt a levelet gyülekezetről gyülekezetre vitték el és olvasták fel. 

 
2. Pál életében volt egy másik, egy mindent megelőző utazás is, amikor Jeruzsálemből ment 

Damaszkuszba. Erről a sorsfordító utazásról olvastam fel egy részt a Cselekedetek könyvének 
9. fejezetéből. 

Saul – mert születési nevén eredetileg így hívták – nagyon jól akarta csinálni a dolgokat. 
Tökéletesen meg akart felelni Isten törvényeinek, a mózesi törvényeknek. Tökéletesen meg 
akarta ismerni a Szentírást, tökéletesen meg akarta Saul ismerni, hogy mit mondanak a 
legnagyobb rabbik és tanítók. És a tökéletesség utáni vágyában azt hitte, azt gondolta, hogy 
sokkal közelebb fog jutni a tökéletességhez, ha Jézus tanításával szembefordul, és Jézus 
követőivel nemcsak kőkeményen vitatkozik, hanem meg is bünteti őket. 

Ezért felhatalmazást kért a zsidó főpapoktól, hogy Damaszkuszba menjen, és ott a 
karhatalom segítségével elfogja a keresztyéneket. Egyszerűen meg akarta akadályozni, hogy a 
krisztus-hit, a keresztyénség tovább terjedjen. 

Erről a gyűlölettől szított utazásról olvashatunk az ApCsel 9-ben. 
Saul tehát úton volt, de a damaszkuszi úton egy váratlan fordulat történt, ami teljesen 

porba sújtotta őt. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei 
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fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, 
Saul, miért üldözöl engem? (9,3-4) 

Saul eddig csak hallomásból ismerte Jézust, és teljességgel félre ismerte őt. Most azonban a 
megdicsőült Jézus egy látomásban megjelent neki. És Saul nem tudta nem észrevenni az Urat, 
olyan fényességgel vette őt körül, és olyan határozott hangon szólította meg: Saul, Saul, miért 
üldözöl engem? 

Sault nemcsak fizikailag sújtotta a porba ez a találkozás Jézussal, hanem lelkileg és 
szellemileg is nagyon fordult vele a világ. Amiről eddig rendíthetetlenül hitte, hogy helyesen 
cselekszik (t.i. a krisztusi tanítások és tanítványok üldözése), arról fel kellett, hogy ismerje az 
ellenkezőjét. Megértette, hogy ez csak a hozzá hasonló elvakult embereknek tetszik, de Isten 
nem gyönyörködik tetteiben. Ezért teljességgel talajt vesztett állapotba jutott Saul. 

„Három napig nem látott, nem evett és nem ivott” – olvassuk az Igében – míg lelkében 
megtörtént az átalakulás, míg felismerte, hogy amit eddig üldözött, az maga az élet értelme. 
Amit eddig gyűlölt, a krisztus-hit, arról megértette, hogy az maga az üdvösség, és az életének új 
értelme. Amit eddig értékesnek gondolt, azt Krisztusért kárnak és szemétnek látta ezután. 

Ezt vallja egy másik levelében Pál: Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én 
Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek 
mindent, hogy Krisztust megnyerjem. (Fil 3,8) 

Saulnak ez a damaszkuszi utazás a létezésének értelmét változtatta meg. Ezt jelzi az, hogy 
új nevet is kapott: Pál. Ráadásul mindezeken felül egy új elhívást és egy új küldtetést is kapott: 
legyen Krisztus küldötte, apostola. Ezt követően is úton volt, de most már egy egészen más úton: 
mostantól valóban Isten útján járt. 

 
3. Pálnak ilyen a háttere. Ezek az utak vannak mögötte: mindenek előtt a damaszkuszi út, 

melyen megtért, Krisztus követője, keresztyén ember lett. Másrészt pedig mögötte vannak a 
missziói utak, melyeken éveken keresztül járta a pogányok lakta Kis-Ázsiát, hirdette a Krisztus 
evangéliumát, és gyülekezeteket hozott létre.  

Ha ezeket tudjuk, akkor értjük meg az apostol mélységes felháborodását, amit a galatákhoz 
írt levélben tapasztalunk. Kétszer is leírja: átkozott legyen az, aki más evangéliumot hirdet 
nektek! 

 
Mi történt itt?! Próbáljuk megérteni. 
Pál azt értette meg a Szentlélek által, hogy Jézus Krisztus a golgotai kereszten nem csupán a 

legnagyobb szenvedések közepette halt meg Nagypénteken, hanem „Ő önmagát adta 
bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból”. (Gal 1,4) 

Megértette az apostol azt is, hogy üdvösségünk csak akkor lehet, ha hiszünk Jézus 
Krisztusban. Üdvösségünk csak a benne való hit és Isten kegyelme által lehetséges. Nincs más 
út. 

Minden ember úton jár, ahogy ő is úton járt, de ha el akarunk jutni a bűnbocsánatra és az 
üdvösségre, akkor csak és kizárólag ezen az úton, az Isten által elkészített jézusi úton juthatunk 
el. 

 
Ezzel szemben eljutott hozzá a hír, hogy Galácia provincia gyülekezeteiben elterjedt egy 

olyan elgondolás, hogy a hit és a kegyelem nem elég az üdvösséghez, hanem még szükségesek 
a jócselekedetek is.  

Ha ugyanis a cselekedetek is szükségesek az üdvösséghez, akkor Krisztus áldozata nem volt 
elég. Márpedig ez Krisztus kereszthalálának a lekicsinlése lenne. 

Ez az a más evangélium, amit Pál hevesen ellenez és átkoz. Nincs más evangélium, amely 
által üdvözülhetnének a galaták. Nincs szükség a Krisztusban való hithez semmi más, hogy az 
ember üdvösségre jusson. Nincs szükség a kegyelem mellé még a jócselekedetekre is az 
üdvösség megszerzéséhez. 
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Pál azt látja, hogy a keresztyén közösségbe júdaista tévtanítók furakodtak be, akik 
törvényeskednek, akik szerint az evangélium nem elég, hanem kell még valami más is. Velük 
szemben fogalmazza meg ezt a határozott hangú levelet. 

Pál lényegét tekintve azt kérdezi a hívektől: hol tartasz az úton? Krisztus útján jársz 
még, vagy visszafordultál? A kegyelem útján jársz még, vagy újra a cselekedetek és a 
mózesi törvények útján haladsz?  

Ugyanakkor Pál sem ebben a levélben, sem máshol nem mondja azt, hogy a jócselekedetek 
értéktelenek, vagy legyen a keresztyén ember önző. Ellenkezőleg! A jócselekedetek a hívő 
ember hitét mutatják meg. A hívő ember hálás Istennek a kegyelemért, ezért hálából jót tesz a 
másik emberrel, még akár az ellenségével is. A jócselekedetek az Isten iránti elköteleződést és 
hálát mutatják meg. 

 
4. Kedves Testvérek! Pál apostol úton járt, mégpedig jó úton, a Krisztus felé vezető üdvösség 

útján. Tudjuk jól, hogy ő sem mindig ezen az úton járt, de Krisztus megszólította őt, és a helyes 
irányba fordította életét. 

Alázatos volt, pedig lett volna mire büszkének lennie. Mégis ezt vallotta a Filippii levélben: 
Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, 
hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. (3,12) 

Ez az Ige bennünket is kérdez: hol tartotok? Hol tart az életetek? A jó úton, az üdvösségre 
vezető krisztusi úton haladtok, vagy más még irányba? 
 Hiszed-e azt, hogy Krisztus golgotai kereszthalála elegendő számodra is, hogy neked Isten 

megbocsásson minden mulasztásodért, vele szemben elkövetett bűnödért?  – imádkozom 
azért, hogy legyen meg benned ez a hit. 

 Hiszed-e azt, hogy Isten kegyelme elegendő számodra is, hogy üdvösséged legyen? – 
imádkozom azért, hogy legyen meg benned ez a hit, és tudd kimondani: hiszem 
Uram, hogy kegyelmed elég nekem. 

 Hiszed-e azt, hogy neked semmit nem kell és nem is lehet tenned az üdvösségért, csupán 
azt, hogy elfogadod ezt a kegyelmet? – imádkozom azért, hogy legyen meg benned ez a 
hit, és tudd kimondani: elfogadom Uram a kegyelmedet. 

Imádkozzunk most együtt, hogy erősödjünk meg a hitben és a kegyelemben! Ámen. 
 
Loment Péter lelkész 


